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Türk - Bulgar Dostluk Muahedesi Y enileştirildi 
ostlukmuahedesi. 

Hit ler Almangasına ~~ş yıl mü~_de!!_e J 
Alaturka yerine alafranga yemek ............................... .-................................. ·--····-··········· 

Yemeklerimiz fena mı? bir kuş bakışı &atıldı. Protok;ı~ 
BugUnkU Alrtlanyanın fikirlerini bilen bir Alman diyor ki: ~-•• · .23-gt s;= 1 d- ' Ahçı mektebi açılacak ; yemeklerde 

un e ımza an ı l h .h . 8 1 d. 1 "-Türkiye harbetmeseydi varlığını ve, " . ·~ -· J ısa ata ı tıyaç var. e e ıye yapma ı 
istiklalini kurtarabilir miydi ? 4 senede 'ıımnı Resmı teblıg mum' 

Al h 1 "" d b•t kti• Sofya, 22 (A.A.) - Türk manyaDlll azır lgt a l ece f - Bulgar konuşmalarının hi. 
tanımda aşağrdaki tebliğ neşro. 
lunmuştur: 

"Baıvekil İsmet Pata ve 
Türkiye Hariciye Vekili Tevfik 
Rü,tü Beyle Bulgar başvekili 
ve hariciye nazırı M. Muıanof 
konuımaları esnasında iki mem 
lekeli alakadar eden bütün me
seleleri gözden geçirmi~er ve 
umumi vaziyeti tetkik etmitler
dir. 

Bu fikir teatisi bir itimat, a -
çık yüreklilik ve samimiyet ha
vası içinde devam etmit gerek 

1 
Türkiye ile Bulgaristan menfa• 
atlerinin tesanüdünü gerekse İ· 
ki memleketi ve beynelmilel 

1 teşriki mesaiyi alakadar eden 
meselelerde ki noktai nazar 

1 mutabakatlarını bir kere daha 
meydana koymuıtur. 

HIUer a•keri ve •iyui erkAnı barbi~eslle blr arada -· ~ 1!~umi ~ulh ve anlatma ıiy~-
Bugünkü Almanya, bütün Avru- leket Almanya oluyor. Bilhassa ı •etını tatbıkte devam etmege 

ıPa meselelerinin adeta düğüm nok· Hitler iktidar mevki ine geçtikten fi§ kat'iyen azmetmiş olan ve iki 
taıı olmuştur. Siyasi, hatta iktı· sonra bu memleket cihan efkarı u· 1 meml~ket . raam~aki münaae • '"°"""° ı • ._ .......- ___.,..... lr.-yıeıntla adeta bir hil· l>etlerın mumeyyız va•fını tef_ 
.. u, yahut bu &ekilde halledilebil - .. k kil eden mütekabil do•tluk •e 
:r ,. yu muamma manzarası almıf bu- muhabbet hisleriyle daima mü • 
mesi Almanyanın alacağı vaziyete lunuyor. Hemen hemen haftada tehaJli ve bunun ifadesini tecdit 
bağlı bulunuyor. Avrupaya ait bir Londra, Paria, yahut Roma gi- eylemek arzusunda bulunan iki 
harp ve ıulh meseleleri mevzuubas Mehmet Asım 1 hükumet, Ankarada 1929 da 
olunca en evvel hatıra gelen mem- (Devamı ' nncıı sayıtada) akt~dilen. bitaraflık, uzla,ma , 

------------------------------ııii adlı auretı teıviye ve hakem 

Eğer bir suikast varsa 
Cıvataların bir kişi tarafından sökül

mesine imkan yok : 4 gözcü lazım 
Tavtancıl ve Dil istasyonları a • 

rasradaki ray hadisesi, esrarını 

muhafaza ediyor. Dün de tahkika
ta ehemmiyetle devam olunmuş • 
tur. Emniyet umum müdürü Tev • 
fik Hadi Bey, Ankaradan hadise 
yerine gitmit ve tahkikatı bizzat 
idareye başlamıştır. Kocaeli valisi 
Eıref Bey de tahkikatla meşgul ol 
maktadır 

Diğer taraftan devlet demiryol 
ları Haydarpaşa işletme müfettişi 
Abdullah ve muavini Ferah Bey• 
ler dün tekrar hadise mahalline 
gitmiılerdir. 

lıletme müfettişliği bu husus • ı Yerinde meseleyi t.Jıkike giden 

aki b 
.. Emniyet umum midilrn Tevfik Hadi fey 

t raporunu ugun yarın ver • 
mek üzere bulunuyor. mevcudiyeti, emniyet umum mü -

Meselenin ehemmiyetten uzak dürünün de bu işi tahkike gitme • 
olmadığı ve bir suikast izlerinin sinden anlaşılıyor • 

OLUR MU YA? 
Cıvataların çıkarılması hadise '" 

sinin bazılarınca iki ihtimale at -
fedildiğini dün kaydetmitşik: 

şı,ıl Halk frrka!n bir teniıı tumu\·aııı f d 
1 - Hat amelesi tara ın an tertlp ttmı,. ı Teşrinlevvrlde, Halk Fır • 

•mm tenis kortlarmdf.\ mfüıabak:ılar yapı - rayların tamiri veya değiştirilme-
si sırasında iki cıvtanın bir gaflet 

Tenis turnuvaııı tcrtiıı etnıek hiç te fena neticesi olarak geçirilmemiş olma· 
lacak •• 

ch'flldlr. Yalnız Hnll< Fırkaııının turnıı -

Taya önayak olması doğnı mudur? • Halk 

Fırkaııı •lyasl bir tc~kkül<IUr. Bu turno -

ftyt Ralkevl spor ~ubesl yııps:ıydı ~·aJuııık 

alırdr. HattA Şişli Halk Fırlrnsının tenis 

kortlan bile, Bnll<C\1 spor :ıubeslne dev.re 

dllmclldlr. 

sı, 

2 - Bir suikast eseri bulunuşu. 
Öğrendiğimize göre, birinci ih· 

timal pek zayif görülmektedir • 
Çünkü amelenin yaptığı iş daima 

(De\·amı ' llncll ııayıfada) 

muahedesini 'imdiden ve beş 
sene müddetle yeniden temdit 
eylem~ği kararlaşbrmı,Iardır. 
Bu munasebetle her iki hüku -
~e~, taref eynden biri veya di -
g~~ı tara(mdan girilmİ! veya 
gırılecek teahhütlerin mezkur 
~ua~e~e ahkamını hiç bir veç
hıle ıhlal edemiyec.eğini veya 
bu ahkamın !Ümulünü azaltamı 
yacağım kaydetmek hususunda 
mutabık kalmışlardır. 

Bu fikir iledir ki Türk vekil· 
leri 14 eylül 1933 te Ankarada 
imzalanan Türk_ Yunan mu
a.hedesinin kat'iyen ne Bulga • -
r~stana ne de diğer her hangi 
hır memleket aleyhine mütevec 
cih olamdığını ve hilhaaaa Bul• 
gariat~~a kar!ı hiç bir hasmane 
temayulden mülhem bulunma -
dı2mı kendiliklerinden Bulsrar 
hükumetine beyan etmi•lerdir. 

Bundan baska her iki hüku -
met Türkiye ile BulŞ?ariatan a
rasında muallakta bulunan bir 
kaç meselenin en kısa bir müd
det zarfrnd;t, tetkik ve tasfiye .. 
sinin muhtelit bir komisyona 

_ tevd1ine karar vennhılerdir. ~ 

'-.ınıııııııııımııııııınmıııııııruınınııı1111111ıııııınıımınııınınnnıınuııııııı"' 
Dünkü faaliyet 

Sofya, 22 (Hususi Muhabirimiz· 
den telefonla) - Baıvekil lamel 
Paşa Hazretleri ve Hariciye vekili 
Tevfik Rüştü Beyle Bulgar hükU· 
met adamları arasında üç günden 
beri devam etmekte olan mü
zakereler bugün bitmiştir. 

iki taraf, müddeti bir yıl son -
ra bitecek olan dostluk, hakem ve 
bitaraflık muahedesinin yeniletti-

(De\ıum 9 WlCO Mayıfada) 

Doktor Cevat ı?ey 

Lokantacılar cemiyeti tarafın· ı Alaturka ve alafranga Ud ınutbak 
dan şehrimizde "Ahçılık mektebi,, B' d h l k kt b" 

l · · bel d" b' ·· 1 - ız e a çı ı me e ıne 
açı ması ıçın e ıyeye ır mura· .. d 1 

ld ... 1 d b"ld" luzum var mı ır .• caat yapı ıgını geçen er e ı ır· 

miştik. istidayı tetkik etmekte 0 • 2 - Alaturka yemeklerde ııla· 
Jan elediye henüz bu hususta bir hat yapılmalı mıdır, hazım ve gı • 
karar vermeqıittir. da noktasından alafranga yemek • 

Lokantacıların J>u müracaatı, ler mi, alaturka yemekler mi ter • 
Alaturka ve alafranga musiki gibi, cih edilmelidir?. 
bir de alaturka - alafranga yemek 
meselesini ortaya atmış oluyor. 

3 - Halkımızın yemek zevkine 
C Dcnmı l ı inci sayıfada) 

Ev. sahibi ile kiracısı 
Bir sucu yol ortasında borçlu olduğu 

ev sahibi ile oğlunu vurdu 
Evvelki gece Küçükpazarda Os

man ve "Rüstem isimlerindeki ha-
ha oğulun ağır surette yaralanması 
ile biten bir cinayet işlenmiştir. 

Rizeli Osman Efendi, Cibalide 
Dertıirhun mahallesinde bir buçuk 
metre genitliğindeki dar bir sokak 
ta yan yana bitiıik iki kargir evin 
sahibidir. Oıman Efendi, evlerin
den birinde kendi oturmakta ve 
diğerini oda oda kiraya vermekte· 
dir. 

Bundan beş ay kadar evvel, ka· 
rısı ile birlikte odalardan birini tu
tan Safranbolulu Mehmet , 
bir gün evi bırakmış ve 
giderken de borçlu olduğu iki ay
lığı verememiştir. 

Semtinde insaflı bir adam olarak 
tanınan Osman Efendi, ayakta su 
satmakla geçinen Mehmedin fı • 
karalığını göz önünde tutmuş, se
sini çıkarmamış ve borcun ufak u· 

(De,11mı 5 inci &a~ıfada) 

Doktor- Na•ıl basta etrafındakileri tanımıya batladı mı ? 
ıXad.ıa - Galiba taDıhlıya baıl•dı Efendim. D•mln bana kQf,.tU. 



Maden ihracatı 
Bu meyanda krom 

ihracahmız 

ERLE~- Ce:~t~:;tbu::nk~:kj, 
şehirden şehrimize ge!ıy 

Ankara, 22 - lktıaat vekaleti -
nin daveti üzerine Ankaraya gi .. 
den madenciler heyeti vekaletle 
temasa başlamıştır . 

Bulgar gazeteleri. hakkımızda dostça Es·k·i~chi~, 22 <Hus:ıf'İ) - tkh:; 
Vekılı Celal Beyle l~ bankası u 

neşriyata devam ediyorlar :Uun~c~~:~:~·;.!~~~:: .. ~;~.b 
fabrıkalarmı gczdıler. 

Madencilerimiz Amerikadaki 
iktısa.di vaziyetin dünya maden -
cilliğ üzerindeki fena tesirinden 
çok müteessir olmuşlardı. İngi
liz lirasının sukutu üzerine ma
denciliğimiz fena bir vaziyete 
düşmüıtü. 

.h d•J • Celal Bey ve nrk;ıdaşları cer"' 
"Türk-Yunan misakının Bul2aristana karşı tevcı e ı mış §eker fabrıkasını ve gerek un fa 

olduğu şeklindeki ent;ikalara kapılamayız,, 
1 
~~a:::·1.~·~:::~~1';;"!~~.0;::d~::r 

Madenin takas suretiyle ihracı 
madencilerimizin fevkalade yü · 
zünü güldürmüştür. 

Bilhassa krom ihracatı şimdi .. 
ye kadar görülmemiş bir miktara 
çıkmıştır. Eskiden Türk kromları
nın dünya piyasasındaki kaybe -
dilmiş olan mevkii tekrar elde e _ 
dilmiştir. 

Ankaradaki müzakerelerde ma
dene.iliğimiz için yeni inkişaf e • 
sasları tesbit edilmektedir 

Ezinede kurtuluş bayramı 
Ezine, 22 (Hususi) - Kurtulut 

bayramı büyük merasimle kutlu -
landı. Akıam ziyafet ve müsa
mereler verilmittir. 

Milasta Museviler 

Me~er Türkfie konuşturma 
aleyhinde imitler •• 

Milas, 22 - Yılbaşı bayramı 
dolayıaile bugün havrada top
lanan museviler Türkçe konuştur· 
ma hareketi aleyhine tezahüratta 
bulunmutlar ve Türkçe konuıtur· 
ma birliği reisi ile katibini döv -
mü§lerdir. işe hükumet vaz'ıyet 
etmittir. Bu nankörce hareket 
halk üzerinde büyük bir nefret u
yandırdı. 

Ölçüler kanunu 
Ankara, 22 - Yakında tatbik 

edilecek yeni ölçüler kanunu et -
rafında hazırlıklar devam etmek
tedir. 

Ölçüler ve bunlara müteallik 
alat ve edevatı satın almak üzere 
Avrupaya bir heyet gönderilmesi 
ne karar verilmiıtir. 

Gidecek heyet üç kitiden mü _ 
rekkep olacaktır. 

Sofya, 22 (A.A.) - Bulgar mat 
buatı, Türk nazırlarının Sofyaya 
yaptıkları ziyaret hakkında geniş 
tefsiratta bulunmakta ve bu ziya
retin bütün Bulgaristanda tevlit 
ettiği büyük meserreti müttehiden 
ifade ederek iki komşu memleketi 
birbirine bağlıyım mütekabil mu· 
habbet ve dostluğu kayıt ve işaret 
etmektedir. 

Zname, La Bulgarie ve Slovo 
gazeteleri, neşrettikleri uzun hu -
susi makalelerde Gazi Muataf a Ke 
malin büyük eserini teşrih ederek 

müşarünileyh ile İsmet Paşanın ve 
Tevfik Rüştü Beyin yüksek mezi
yetlerini ve yeni Türkiyenin yap
tığı terakkileri müttehiden tazimle 
kaydetmektedir. 

Bu gazeteler, Türkiyenin büyük 
ıslahatçıaınm Bulgar milletine ka\' 
şı bealediği iyi hislerin ehemmiye
tine bilhaasa İfaret etmektedirler. 

La Bulgarie gazetesi, iki Türk 
vekilinin ziyareti, sadece bir ne -
zaket eseri olmadığını ve bu ziya
retin siyasi büyük bir ehemmiyet 
arzettiğini kaydederek diyor ki: 

"Her şeyden evvel di.inyaya 
Tiirk - Bulgar dostluğunu göster
ıneğe matuf olan bu ziyaret Bal
kanlarôa hir müvazene amili o1a-
rak tecelli etmektedir. Ba ziyaret, 
iki komşu memleketin devlet adam 
laıına katedilen yolu ve yeni şart
ların icabettireceği kiiçük tadilatı 
takdir ve tesbit imkanını verecek
tir.,, 

Gazete makalesini şu auretle bi
tirmektedir: 

"Yeni Türkiyenin icraatım her 
memleketten evvel hayran1ıkla tak 
dir eden Bulgaristan, bu memle -
ketin milli ve beynelmilel planın
daki muvaffakiyetlerden samimi 
bir surette se\1inmektedir. ~lisafir· 

leriıniz bunu lfıyık olduğu ihtiramı 
bulmakta olan Türk - .Bulgar 
dostluğunun bu saatlerinde hura -
da takdir edebilirler.,, 

Hükumet demokrat fırkasının 

naşiri efkarı olan Zname gazetesi, 
iki milleti bağlıyan hararetli mu -
habbet ve dostluk bağlarını kay -
dederek diyor ki: 

"Bunların yalnız dostluğu en iyi 
istikballeri için kafi bir rehinedir. 
Ve hudutlarının tamaıniyetini te • 
kefföl ve mütekabil kuvvetlerini 
masun hir şekilde muhafaza için 
en emin bir zıman teşkil etmekte
dir. tki memleket arasındaki mü
tekabil rabıtalar ,aynı zamanda i
ki millet menfaatlerindeki iştirak 
esasına müstenit sıkı ôostluklarına 
hizmet eclecck mahiyettedir.,, 

Demokrat antantinin naşiri ef
karı olan Çalkof'ta sabık hariciye 
nazırı M. Kalkof diyor ki: 

''Dost ciiınhudyetin Balkan kom 
şuları içinde Bulgar zimanıdarla -
ıının ziyaretlerini fade bize ıne~ul 
müme::;sillerini gönderen ilk mem
leket olması bizim için ehemmiyet 
ten ari de~rildir.,, 

M. Kal kof, Türkiyenin, Bulga -
r'İstanın 1925 te daimi bir sulh ve 
doatluk misakı aktettiği iki mem
leket olduğunu hatırlatmak a ve 

Sofyada bulunan Türk zimamdar
larının iki komşu memlekei bağlt
yan menfaatlerinin iştirakini ve hu 
memleketlerin birbirlerini tanımak 
ve mütekabilen hürmet etmek hu
susundaki gayretlerini hemahenk 
kılmak ve tatbikat ile de telif et
mek lüzumunu takdir etmelerini 
temenni eylemektedir. 

Hükumet liberal fırkası naşiri 

efkarı olan Nezavissimaste gazete 
si de !U satırları yazıyor: 

"Bütün matbuatımız, Bulgar ınli 
!etinin, Türk mmetine karşı duy -

duğu hislerin an'i ohıı ak tezahürti
nü kaydetnıekteair. Buna binaen
dir ki bu mütekabil ziyaretlerin is· 
tihdaf ettiği netice elde edilebel -
ınek için, bu .. amimiyet ve açık 
kalpliJiğ·imiz Tiirkiye tarafından 

hakiki bir gayrete makes olmalt -

rarak din!end:l::r. 
Eskişehir halkı namına bir he 

yet Celal Beyi ziya.ret ederek ~eke 
fabrikasının Eskişehirc kurulmu 
olmasından dolayJ teşekkür etti. 

lktısat Vekili geceleyin lstan 
bula hareket ettiler. 

dır.,, D l l d 
Muhalif Slovo gazetesi diyor ki: eV et er araSlll 
"Ti.irk - Yunan misak1nı araş-

tmlC'ağrımza, menfaatlerimizin Cenevredeki müzakerele 
Tfü~kiye~in menf~atleri i~~ ~rn~gi 

1 

ve müşkül vaziyet 
nol ... talaı da tatabuk edecegını a. a- C 22 (AA ) B 

w • • • • 

1 
enevre, . . - aro 

ınaklıgmnz ve hu esas uzeı ıne )U F N h ·ı M H d b • . kA on eurat ı e . en erson u 
memleketle bır anlaşma ım anını 

aabah görüşmü~lerdir. 
derı>i.::: etmekliğimiz daha muva -

Alman hükumetine mensup res-
f rldır.,, mi mahfeller ailahları azaltma işi 

Aynı gazete diğer bir nüshasın· hakkındaki niyetlerini belli etmek 
da diyor ki: hususunda çok ihtiyatlı ve çekin-

"Milletimizin Türklere kar~t mil gen davranmaktadır. Bununla be
tehassi olduğu iyi hisler, bize kar raber Alman murahhas heyetinin, 
şı hissiyatını ılık sık ızhaı· etmiş o- gerek batvekaletler vaııtaaı ile yn
lan büyük ısJahatcı Gazi Mustafa pılan ve gerek Pariste cereyan f!

Kemalin teveccüh ve muhabbetin- den müzakerelere giri,miş bazı 
de makes bulmaktadır.,, hükumetleri - mukabil teklifler 

Bununla beraber bazı gazeteler ileri sürmek suretiyle - müfkül 
Yunan matbuatı tarafından Türk vaziyete sokmağa çalışacağı hak· 
Yunan misakına dair yapılan 1 kında bir dedi kodu dolaşmakta• 
muhtelif tefsirat hakkındaki hay- dır. 
retlerini gizlememktedirler. 

Zora ~.,eteli bµ \w~U§.~ w,~a· Sulh tehlikede mi? 
ırlar zı or: L .. 

ondra, 21 - Bu mahafılı 
".Türk - Yunan ı~1isak~nı~ Bul-\ Avrupa sulhunu çok tehlikeli bir 

ganstana karşı tevcıh edılımş ol· vaziyette görüyor. Buna ıebep si
duğunu iddia eden Elefteron Vimn !ahları azaltma meselesi hakkında 
gazetesinin yaptığı cntrika1ara ka- yapılan hususi müzakerelerin ne -
pılınamalıyız. Türkiyeden İ. tiye- ticcsiz kalmasıdır. İngiliz mahafi
c:tık hiç bir şeyimiz yoktur ve baş- li, silahları azaltma meselesind~ 
\·ekil M. Mu~anofun, muhterem uzlaşılmazsa yakın zrmanda yeni 
devlet aclanıı lsmet Paşayı Bulga· bir harp çıkacağına kanidir. 
l'istanın Tüı~ toprağı üzerinde hic Diğer taraftan Fransa ile Al • 
bir emeli olınadığmr bir defa daha manya arasında daha evvel bir 
temin edeceğine kaniiz. Bu nok- hadise çıkmasından korkuluyor .. 
tanın ınalıim olması ve Ankaranm Fransa, Almanyanın gizlice hazır· 
hu cihetten müsterih olına:,ı lazım- landığı kanaatindedir. Beynelmi-

dır.,, lel sıkı bir kontrol ile bu hazırlığın 
Devlet müesseselerinin 

on senelik terakkiyatı 
----------------------- önü alınmazsa kendisi harekete 

Mısır kabinesi 
Ankara, 22 - Devlet müeaaeae

lernin on senelik tekamülünü ve 
memleketin terakkiyatını canlı bir 
şekiide gösteren izahnameler halk 
fırkaımdaki yüksek komisyon ta
rafından tetkik edilmiştir. 

Bunlar yakında hep birleştiri -
lecek ve bastırılacaktır. 

Ortaya çıkan Alman 
deniz tayyaresi 

Londra, 22 (A.A.) - Dün ak
ıam Bremen posta vapurundan ha 
valandıktan bir az sonra kaybolan 
Alman deniz tayyareai bugün sa
at 12,45 te sağlam bir halde Sout
hamptona gelmi§tir. 

Lindbergin çocuğunu ka
çıranlara ait bir iz 

Bürüksel, 22 (A.A.) - Çalın -
mış bin İngiliz liralık bir bank -
notu bozdurmak istiyen üç kişi 

tevkif edilmiştir. Aratlırmalar ne
ticesinde bu banknotun Lindberg 
tarafmdaa çocuğu kaçırmı~ olan
lara fldyei necat olarak vermiş 

olan banknotlardan olduğu anla

§tlmıftır 

600 odalı bina Maraşta yağmur 
ve sel 

geçmek niyetindedir. ilk if ola· 
l'ak Ren havzasının tekrar iıgalin
den bahsediliyor. Gümrük ve inhisarlar 

vekaleti yeni binası 
Ankara, 22 - Gümrük ve inhisar 

Evleri, insanları, hayvan
ları su götürdü 

Sıtkı Paşa nihayet 
istifa etti 

Versay muahedesi mucibince 
Fransızların 1934 teşrinievveline 

KAHiRE, 22 (A. A.) - Ba§ve· kadar Ren havzasını i§gal etmcğe 

lar vekaleti için yapılacak yeni kil Sıtkı paşa istifa etmiştir. hakları varken üç sene evvel bu-

binanın projeai hazırlanmıştır. Maraş, 18 (Hususi) - Dünkü 
gün burada saat yirmi ikide haş

lıyan yağmuru müteakip dolu em
sali görülmemiş denecek derece -
de felaketli şekil almış, seller teş· 

KAHiRE, 22 (A. A.) - Sıtkt rasmı tahliye etmi!lerdi. Şimdi 

Bu projeye göre yeni bina 600 o .. 
adlı olacaktır. 

Gümrük ve inhisarlar vekaleti 
muhafaza kumandanlığı, inhisar
lar umum müdürlüğü, Ankarada
ki inhisarlar bu binada 
caklardır. 

toplana -

Macar başvekili 

kil etmiş, bir çok evleri insanları 

ile beraber sürüklemiş, su değir .. 

menlerini silip süpürmüş, tesadüf 
ettiği sahada kümes hayvanatı, ö

küz, inek ne varsa götürmüş, bir 
çok bahçeleri tahrip etmiştir. Ha
sarat büyüktür . Peşle, 22 - Cümhuriyetin o -

nuncu yıl dönümü münasebetiyle 
Macar Beşvekili M. Gömböş An_ Fransız nazırı Rusyadan 
karayı ziyaret ettikten sonra kü - geri dönüyor 
çük Türk şehirlerinden Podosto'· MOSKOVA, 22 (A. A.) 

paşa sıhhi vaziyetinden dolayı is
tifa ettiğini söylemekle iktifa ey · 
lcmiıtir. 

İsmail Sıtkı Paşa Mısırdaki Veft 
fırkasının muarızlarından olup 
kral Fuadm ~ahsi iti~adına güve· 

nerek iş başına geçmiş ve Mısır 
meclisini feshederek yeni intiha -
batta Ahrar fırkasını mağlup et · 
miye muvaffak olmuştu. Paşa Av-

rupa seyahatinde iken istifa ede· 
ccği söylenildiği halde avdetinde 
bu rivayetin doğru olmadığı göriil 
müştü ! İstifası Mısır siyasetinde 
tesir gösterecek bir hadisedir. 

da ölen Macar milliyetverlerin " Fransız hava işleri nazm M. Kot, 
den Rakotsiye yapılacak merasi - dün sabah Moskovadan ayrılmı~ -
me de iştirak etdecetir. tır. İngiliz askeri manevraları 

Macar Başvekilinin Ankara se- M. Kot dönü§te Kiyefe uğrıya- Londra, 22 (A.A.) - Salisburi 
yahatine, hariciye vekili M. Kan - cak ve Pariae avdet etmek üzere 1 ovasında bugün başlanan askeri 
ya ile bir kaç yüksek memur da oradan bugün havalanacaktır. M. manevralarda, umumi harptenberi 
istiral< edecektir. Avdetlerinde Kotun bu akşam Parise varması ilk defa Qlarak Alman ate~emili -
S

0

ofyaya uğramaları muhtemeldir .. beklenmektedir. terleri de bulunmuştur. 

muahcdcdeki hakka istinaden tek-
rar burasının işgali ihtimali ileri 
sürülüyor. 

Bu haber tekzip edilmekle bera
ber vaziyet çok karı~ıktır ve Lon
dra mahafili endiıe içindedir. 

Kaçak takibi için 
Ankara, 22 - Gümrük ve in· 

hisarlar vekaleti tarafından kaçak 
takibi için satın alınacak 2 motö
rün mübayansı kararı çıkmııtır. 
Motörler yakında satın alınacak • 
tır. 

Halkevi tetk;kleri 
Domaniç, 22 (A,A) - Külah • 

ya Halkevin!n muhtelif kolların -
dan on sekiz kişilik bir kafile 
Gü.müş ve Domaniç. nahiyelerinde 
köyleri gez::·or, hastalara bakıyor 
buralarda folklor tetkikinde bulu-
nuyor. 



• 
ı-

u
un 

b· 
l • • 

c-
er 

r 

n 

u 

3 - V AKll 2.'.l Ey!nl 1 Y3o;ı 

iŞARETLER ................ ----.11•••·····-·· SOi/BEJLER ...... , ............................ .. 
Hem kabadayı Mi//; Edebiyat 

ve hem yahudi 
Hahamhane yeni musevi yılı 

münasebetiyle bir beyanname neı · 

retti ve bu beyannamede yahudile- ı 

ti türkçe konuşmıya davet etti . 
Başka yerleri bilmiyorum. Fakat 
Milaıtaki yahudiler hahambaşı -
nın beyannamesini sinirlilikle kar· 
tılamışlar, hahamhanenin memu • 
l'una da dayak atmışlar: 

Darüşşaf akanın 60 ıncı yıl dönümü inkılap Edebiyatı 
Peyami Safa Bey "ellekrarü ha

sen., fehvasınca milli edebiyat ve 
inkılap edebiyatı bahsini yeniden 
tazeledi . İyi etti. Bu bahis üze
rinde daha uzun uzun konutula -
caktır. Bu bahis hakkında söyle
necek her ıöz, yazılacak her fikir 
faydalıdır. 

Bu cesaretin, bu kahramanlı -
irn sebebini tabii derhal hatırla -
drnız! 

Milas yahudileri lürkçe konu -
!acaksınız d iyenlere sopayla, kü -
fürle karıı koyuyorlar. 

Yahudi dayak atıyor. 
Bu tarihin hakikaten bir ıahe · 

•eridir. Asırlardır dayak yiyen bir 
kütle Türkiyede kanatlanıyor. 
Canlanıyor. Sonra da böbürleni -
Yor, tokat atıyor, çalım satıyor. 

Edebiyatları ve ruhları korku 
ile örülmüş bir unsura mensup o
la.nlann bu cesareti bana tuhaf 
tuhaf fey)er hatırlatıyor. 

Haha.mhane yahudilerden ne 
iatiyor?. Ana dilin türkçe olması
llr! 

An?l di!in türkçe olması yahu
di tarihinin Türkiyeye düten hiı
•ec;dir. 

Ya!- i:di her yerde İbrani dili ile 
lconusm;ıız, Jbrani dili ancak dua -1 • . 
cı.ı-da 21:-ılatılmıyan satırlar halın -

de geçer. Yahovaya bu dilJe hitap 
edilir. 

BuJuııduğu yerde bir it unsuru 
oları. h d' k · · ' b' ya u ı ya,ama ıçın su g1 ı 

~hnak mecburiyetindedir. Yani 

llacaktır. Nctekim onların bu uy

tunluğu her yerde yahudi1eri mu -
"aff ak insanlar arasına sokmuf -
tur. 

talebe yetiştiren bu yüksek irfan Her sene yüzlerce 
müessesesinin yıldönümünde hararetli merasim 

Darünefakanın 60 ıncı yıl dö- ı den bahsetmiş ve mektebin nasıl ı' muş ve bundan batka yüksek mek-
nümü dün Beyoğlunda Tepebafı kurulduğunu anlatmıştır. teplerde en yükıek dereceleri ka · 
tiyatrosunda büyük bir tezahürat- Ali Kimi Beyin anl.~ttı~ı~a gÖ· ı zanmı§lardır. 
la kutlulanmıftır. re, 68 sene evvel Abdulazızın son Bundan sonra merhum Jsmail 

Darünefaka mezunları cemiye- günlerinde babı seraskeride me • Safa ile genç ,airlerden Vasfi Ma
ti, her sene irfan ordusuna yüzler- mur Yusuf Ziya Bey isminde bir hir, Fethi Sezai Beylerin birer ti
ce talebe yetiıtiren bu eski mü es- zat, çarşı esnafı ile çıraklarını o · irleri okunmut, bunların üzerinde 
ıesenin 60 ıncı yıldönümünü kut- kutmağı düşünmüş, arkadaılarına tahli1ler yaparak devirleri ve mek· 
Julamak için büyük bir program fikrini açmış ve Cemiyeti Tedrisi- tehin geçirdiği muhtelif safhaları 

Bu faydalardan birini, Peyami 
Safa Beyin son yazısında görüyo
ruz. Bir zamanlar edebiyatı cemi· 
yetle~tirmemek, inkılaptan ve mil · 
liyetten uzak tutmak istiyen bu 
muarız1m1z, son yazısında çok da· 
ha aklı selim üzere konuşuyor. yapmıtlar ve mektebin eski ve ye· ye de bu suretle kurulmuştur. mukayese etmittir. 

ni bütün mezunlarını davet etmİf- Mektebin ilk devrelerinde riya-
lerdi. ziyeci Tevfik. Ahmet Muhtar Pa-

Tiyatron!ln büyük salonu, mem- şalar, Manyasi zade, Recai zade 
leketin ileri gelen bir çok tahsiyet- Ekrem, Namık Kemal Beyler gibi 
Ieri ile dolu idi. Bu meyanda bir yüksek şahsiyetler muallimlik et · 
çok mebuslar ve idare adamlar1 mi,lerdir. 
göze çarpıyordu. Mektep her sene yüzlerce tale-

Tam 2,5 ta İstiklal martı ile bat· be yetiştirmektedir. Yetişen lise 
lanan kutlulama merasiminde ev- mezunu talebelerden timdiye ka -
veli mektep müdürü Ali Kimi Bey dar A vrupaya gönderilecek talebe 
kürsüye ıelek mektebin tarihçeıin müsabakalarında hep muvaffak oJ 

Italyan talebesi 
Dün 300 Universiteli 

geldi, yarın gidecekler 
Dün akıam İtalya bandıralı Pi

ero Foskari vapuriyle İstanbula 

Takas hakkında 

Gümrük ve inhisar veka
Jetinin yeni tamimi 

Ankara, - Gümrük ve inhisar
lar vekaleti, aıağıdaki tamimi yap 

300 İtalyan Üniversite talebesi mıştır: 
Aramızda birer takas itilıifna -gelmittir. Talebeler rıhtımda 

mesi aktetmiş olan Macaristan, İtalya konsolosluğu erkıinı tara -
Fransa ve Almanya ya giden eşya

fmdan kartılannu~lıır .1ır. 
yanın bedelleri kendilerine tediye 

ltalyan Ü~iversitelile~ .~u 1~ - edilirken ihracatçıların gümrük 
hah saat ıekız buçukta ... umhun - ,-.idareıinden tasd ikli birer ihracat 
- . M f Miihii' liii' "jiiliM lib~ beyannameai ibrazını Cümhuriyet 
lar, ltalyan ma,laJ.ataüzarı Baron M k 8 k b • k ı . . .. .. . er ez an ası mec urı ı mıt -
dı Gıura aktan-: uıtu sefaret hına- t B k k 't'l Af 1 · 
aında fereflerine bir çay ziyafeti 
verecektir. Ayni gece milli Türk 
talebe birliği tarafından İtalyan 
Üniversitelileri şerefine !ehir 
tiyatrosunda bir temsil verilecek-

tir. 

ltalyan talebesi da yarın Piyero 
F oıkari gemisinde Türk talebeye 
bir çay ziyafeti verecekler, yarın 
gece memleketlerine hareket e • 
decklrdir. 

Harp ve deniz akademisi 
mezunları diploma tevzii 
Yarınki pazar günü ıaat on 

ır. an anın ta as ı ı a name erı 
hükümlerinin iyi bir Jekilde tat -
biki için aldığı tedbire gümrük i· 
darelerinin yardım etmesi lizım
aeldiğinden bundan ıonra bu üç 
memlekete gidecek ihracat eıyası 
için üç nüsha beyanname alınma
sı münasip görülmüttür. 

Birinci nüshada ,imdiye kadar 
olduğu gibi merkeze gönderile • 
cek ikinci nüsha gümrük idaresin
de alıkonulacak, üçüncü nüsha da 
ihracatçıya verilecektir. 

Ali Ki.mi Beyin alkı,Iar araaın· 

da biten nutkundan sonra talebe 
tarafından muhtelif zeybek oyun· 
ları ve Faruk Nafiz Beyin Kahra· 
man piyesi oynanmıttır. Bu piyes
te rol alan Darünefakalılar, bil -
hassa genç kız rolünü yapan hanım 
çok muvaffak olmu,tur. 

Geç vakit müsamereye nihayet 
verilmittir. 

Yazıhane odasında 

Bir baskın ve bir gırtlağa 
sarılış hadisesi 

Galatada, Rıhtım caddesindeki 
kalaycı hanında 6 numaralı yazı
haneyi tutan komisyoncu Hüsnü 
Bey, peritan bir halde zabıta -
ya gelerek tikiyette ve hayatına 

kastedildiğine dair bir iddiada bu 
lunmuştur. 

Milli edebiyat, Sevr ile Lozan 
arasındaki devrenin ıehnamesi ol
malıdır. Eski ve yeni tarihiyle bü· 
tün Anadolu, köylüsünden aiasına 
kadar bütün fehirlerin dıtında ka
larak Osmanlı ıairlerinin ilham 
kaynağına giremiyen bütün halk, 
milli edebiyatın yerini, dekorunu, 
ve kahramanlarım vermelidir ..•• 
Yer, dekor ve tip ne olursa olsun 
milliyetçilik tezinin müdafaasını 

yapmalı ve isterse Çin ihtilalini 
tasvir etsin, Türk okuyucularına 
mücerret bir milli haıasiyet atıla· 
malıdır. 

Peyami Bey, bütün bu neviler -
den birer edebiyat özliyenlere mu· 
arız olmadığını itiraf ediyor ve di
yor ki: 

"~!illi edebiyat mutlaka mil .. 
liyctten bahseden edebiyat \1e in
kıJap edebiyatı mutlaka inkılaptan 
bahseden edebiyat değildir... in
kılap edebiyatı fikir, malfımat, hız, 
hamle, heyecan, daha hihnf'• nı 

ne vermez - Bu hem inkılabı, 
hem de edebiyatı kaba saba anla
yış demektir. - 1nkılap edebiyatı 
mua~rr tefekküriin ve hassasiyetin 
umumi telkinini ve terbiyesini va-. . 
par.,, 

İdeallerini bir fırka programın
dan alan ve siyasi gayelerin pro
pagandasını yapan adeta bir ıa· 
zetecilik romantizmi nutuk hitabe 
ve inıat edebiyatını inkılap edebi
yatı değil, kalitesi ve tezi hem a
yar olmak tartiyle propaganda e· 
debiyatı addetmekte beraber, in • 
kıli.p edebiyatının, fikir, malumat 
ve heyecan vermiyeceğini kabul 
edemiyeceğiz. 

Y ahudiJere bu yumuşaklığı, her 
kalıha uygunluğu veren hadise ya
hudi tarihinin zaruretleridir.· Ta 
ilk zamanlardanberi bütün cemi -
)etler içinde a§ağr bir unsur telak
ki edilen yahudilik, bilhassa hıris
tiyan Avrupalılar yanında kendi -
lli kaybetmiye, kendini inkar et -
~iı gibi görünmeye mecburdu. 
lıuı~un için o, kültür ve dil bakı
l'lımdan yahudilikten ayrılmıya 
baıladı, fakat buna rağmen Avru
S>a feodalitesi onu aıağı gördü be
Jine vurdu. Avrupa burjuvazisi o -
tıu rakip gördü beline vurdu. 

bıte harp ve deniz akademileri 
mezunlarının diploma tevzii me • 

Gümrük idareleri, her üç nüs • 
hanın tamamen birincinin ayni ol 
masına dikkat edecekleri gibi mu· 
ayene neticesini üçüncü nüshaya 
da aynen geçirecekler ve altını 
tasdik ederek ihracatçılara vere -
receklerd ir. 

Hüsnü Bey, fazla yorgun oldu • 
iundan yazrhaneainin kapıaı 

nı güzelce kapamıı ve hafiften bir 
tekerleme yapayım derken, derin 
bir uykuya dalmıf. Ayni hanın al
tında acenta olarak çalıtmakta o
lan Nitan Efendi yukarı kata Hüs 
nü Beyin yazıhanesine çıkmıt ka
palı kapıyı zorlıyarak kırmıt ve i
çeri dalmıı. Gürültüyü duyan Hüs 
nü Bey derin uykusundan uyana -
rak kartısında Nitanı görünce ne 
aradığını sormuı. Nitan, cevap 
verimyerek kanapenin üzerinde, 
uzanmıt bir vaziyette olan Hüsnü 
Beyin üzerine saldırmıt ve gırtla· 
ğını sıkmıya batlamıf. Bu ani hü
cum kar,ıaında kalan Hüsnü Bey, 
bu mütkül vaziyetten kurtulmıya 
çahtmıf ve nihayet güç beli yaka
sını kurtararak soluiu hemen ka -
rakolda almıf. Hidiıeyi olduğu gi 
bi zabıtaya bildirmittir. Suçlu 
hakkında tahkikata batlanmı,hr. 

Fikirsiz ve malumatsız muasır te 
f ekkürün ve hasasiyetin umumi tel 
kini naııl yapılır?... Milli bir ze
ki yuğuracak bir edebiyatın heye
can vermiyen bir edebiyat olabi
leceği nasıl iddia edilebilir?. 

rasimi yapılacaktır. Bu merasim • 
de Fevzi Paıa Hazretleri de bulu

nacaklardır. 

Japonyanın yeni Ankara , 
elçisi geldi ' 

VAK 1 T 
Romanya ticari müşavirliği Gilndellk, Slyll81 Gazete 

1•tanbul Ankanı Ca dde111, v AKIT yurdu 

Telefon Numaraları: 

O, Avrupada bulunduğu yere 
l.lymak için dinini bile deği,tirdiği 
halde bir türlü rahat edemedi. 
~a.hat edemedikçe bulunduğu ka · 
ba. uymak istedi. O yapııtıkça kar
tı taraf onu bir yabani otu tarla
dan ıöküp atar gibi atmıya çalıt· 
lr. Yatamak istiyen bir cemiyet i- Japonyanın yeni Ankara büyük 
Sin fÜphesiz bunlar acıdır. Fakat elçisi vikont Musakoji dün sabah 
ile yapalım ki hakikattir. Türkiye ıemplon ekspresiyle ıehrimize gel 
lariJli yahudiJer için ne kanlı, ne . . t syonda Japonya elçiliği 
de ~ddetli bir fasıl ayırmamıttır. :~:~ıatarafından kartılanmıttır. 1 

Türk tarihinde yahudiye bol 

Yazı işleri t E'IPfon u• 243i9 
idare tele f onu : 2437fl 

r elgr.ar adre!'lı lstaıı tıı;ı _ ·ı AKn 
Posta kut u!'lu N o. .e 

Abone dene ileri · 

::5eııell ': 

6 aylık 
3 aylık 

1 aylı k 

l'h rkıye - ır.cnetıı 
H OO Kr. 2700 l<r. 

lstanbul Romanya baş konıo -
losu M. Vernerovi timdiki vazi • 

feıine ilaveten Romanya ıefareti 
ticari mütavirliğine tayin edilmit· 
tir. 

r.fuhtarhklar kalkınca .. 
Senebatında mahalle muhtar -

lıkları kalkıyor. Bu iti belediyeler 

yapacaklardır. İstanbul belediye
si muhtarlık işlerini tedvir için 

Bizde eksik olan bu fikiraizlilC 
ve heyecansızlıktı. MiJJi edebiya
tın, inkılap edebiyatının Mehmet 
Emin Bey fikirsizliğinden, Meh
met Emin Bey heyecansızlıjından 
kurtulmasını istiyoruz. 

Milli edebiyatımızın "muaıır ve 
genit bir teefkkürle yep yeni bir 
hassasiyet tarzının dolayısile ve 
kökten telkinini yapan yükıek bir 
aanat tubeıi,, olabilmesi için: Ya· 
ıasın millet, hamiyet, inkılap, hız, 

ileri hamle, ah anam babam 
Türk yurdu!... gibi basma kalıp 

aözlerden kurtulması li.zım deiil 
midir?. Bunun için de her §eyden 
evvel fikir ve malWııat vermeıi ve 
bu fikirleri verirken heyecan uyan 
dırması lizrm gelmez mi? .. 

hol yüz verilmittir. İstediğinden 1 
m ~ y linsiya sahillerine 

f ı d . anyavarı a 
az a a vıcdan ve fikir hürriyeti.. salıvere!' itsinler orada rahat, l' .. k "h ' b ı.m, g 
ur .. tarı ı ununla memnundur. rahat yafasınlar. Yahut Musanın 

Su yuzden yatadıkları memleket- , kırk sen b"I • r dolaııtığı çöle I 
t k' d'J' · e aç n a:ı- :r 
e ı 1 ı ıstemiyecek kadar cüretli, gönderelim altın buzağıyı bulsun·! 

Ve dayak atacak kadar kabadayı lar.. ı 
:.Imut.lardır. Bu cüreti kendi ta - 1933 le Almanyada iliklerine ; 
ıhlerınden gelen ruhi bir aksüla - kadar Almanlaşan yahudiler hı - 'ı 

l'llelle değil, sadece bizim müsa - çaktan geçirilirken Milaıtaki ya -
1 

~ahamızla kazanmıtlardır. hudiler türkçeye kafa tutuyorlar. 
Madem ki türkçeyi istemiyor - Bu kadarına nankörlük değil, 

7:>o u:ıo • 
4 (Hl • ı<OO • 
ı~o ~ soo • 

ilin Ucretler ı 

l'lc>a rl llAnla rııı ilan "lllıll t"lnlıııle 4&11tl· 

mı ıso kııru~tıuı haşl.ır lllı uhltı'Cle '!.)0 

ııurıı,a kadar \"ılrnı 

Rllfuk. ra7.la. dı•\·anılı llAn .-ı-r .. nll'rP aıı 

11~ rı tc-nıilı\I \.'ardır 

Kf!!'ml llAnlnrın hlr -:ıtırı 10 klınıştur 

j nasıl teşkilat vücuda getirilmesi 
lazım geleceği hakkında bir pro -

je hazırlamaktadır. Belediye, son 
zamanlarda oktruvanın lağvından 

dolayı varidatının azalması üzeri-
t< V ç Uk lllnlar. ne vasi tetkilit yapamıyacağını, 

Bir deıası 3U ık ı derası Mı u -; Of't1t11ı ":ı I yalnız nahiyelerde tetkilit yapı • 
dörl ı.efaaı 76 vt on o ef1111 100 kUrllftıır. I 
U<: aylık uAn verenlerin btr defuı nıecca· 1 labileceğini Dahiliye vekaletine lar, madem ki hala o İspanyolca rahatına dütmanlık derler. Mutla

İJe reçinip gitmek istiyorlar, me - ka bir iğneli fıçı mı lazım. 
•ele yok. Topunu birden alıp Al - Sadri Etem 

nendir. 01\rt 1114 tı r ı ı:ec:erı ıııtnıa rın '"'-11 ı bildirmitti. Vekalet bu fikri 
Mtırlan ~, kuruştan lıE'-"AP edlllr il•••••••••••••• muvafık bulmamııtır • 

"Milli edebiyat, inkılap edebi
yatı föyJe olmalıdır, bundan öteıi 
edebiyat değildir.,, Diye Türk ıa
natkirırun önünde - Peyami Be-

SelAml izzet 
(Devamı 4 Uncö .. yıfada) 
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Devlet ve Mecli 
Celil Nuri 

Milli Edebiyat 
ve 

inkılap Edebiyatı 
(H:ı' hırafı 3 ünciı a~ırada) 

Orta devirde 1 damlarına geçmiştir. Devlet, Allah 
t f el · t · t ı ym tabiridir - kazık gibi dikil· 

B~n bc§cı'i hukuku tanır. Her ara m an ıs enmış ve yara ı mı~ 
ld bir te~ckküldür. meğe gelince: 

yerde es~eti ortadan ka ırmıttır. 1 Buna henüz mecburuz. E<lebi . 
Esareti bir haksızlık bilir. Esarc- lahi prensipler devlet mcfhu · 

l d "1 l ~ · k' yatımız ancak ve ancak dil sade· tin hafif şekilleri vardır. Bu şekil· munun esas arı ır. s am ıyet, ı 
b .. t .. b' d · d h· ı.· d' k li5.inı· yapmıc, fikir vadisine henüz ]erden birini İslamiyet kabul et- u un .r evır e aımn ı anca - ., 
yegane bir ilahi saltanat ;anır ki adımını atmıştır. Eğer edebiyata, 

miştir. y en_i _devlet ~~ şekli ~ile bu da AJJah tarafından sultana 1 muasır tefekkür ve hassasiyeti 
tanımaz. Bızım teşkılatı esasıye· f d - . hedef . kılmazsak, onu tasarlanmış 

. . h T '' k h"' d - h " mu avvaz ıı ., . j 
mıze göre er ur ur ogar, ur (M t~ · .. d k " .. bir planın esiri etmezsek bu telkin 

B ·ıı l · h k k ı u ... rıza ıçın e ı bu cumle ' 
ya§ar. azı mı et erın u u un- Blunlschli'n'ındı'r· b . d - ·ı ı· ı ve terbiye edebiyatın tabii neticesi 
d . • l k b l d'I . t' ' enım egı cır. a ırsı esaret er a u e 1 mış ır. ı M··t) . 'b . olur mu?. 

. . u a eası nas ıtı arıy) e yanlı!'!tır. 
Yenı devlet ışte buna da muarız · L" k' f')' 1 ' Sundan ve bundan misal almı -

1 . _ . . a ın ı ıyat no;dasından maatte· -
dır. nsan, dıger hır ınsanın malı e "f d _ d yalım. Bizde olmamıştır. Mehmet 

ı ı b. .. k . sıu ogru ur.) 
o amaz. nsan ır mute avvım . . . . _ ,. Emin Beyde Namık Kemalin ro. 

1 d - 'Jd' H k k" b' Orta devırlerın hnstıyanlıgı aın ma egı ır. u u ı ır mevcut· . 
ıle devleti vakıa ayırır; !ikin bu mantizmi ve turancılarda, divan 

edebiyatının mistik ve romantik 
lirizmi vardır. 

tur. S&y ve mal serbesttir ve ih
tiram görür. Her tabakanın dev
lette hissesi inkar olunmaz. Seç· 
me (İntihap) hakkı amele ve ha
demeye de şamildir. Bunun için
dir ki esir İsyanı tehlikesi artık 

kalmamıştır. Yeni devletin kök -
leri e#:i devletin köklerinden da· 
ha geniş bir saha İHal ediyor. Bu 
saha bütün millettir. 

Yeni devlet kendi nüfuzunun 
nereye kadar cari olduğunu, yani 
tebaaya karşı olan hukuk ve veza
ifinin hududunu müdriktir. 

Devlet kendisinin bir hukuk ve 
siyaset müessesesi olduğunu bilir. 
Binaenaleyh din ve diyanetten vaz 
geçmİ§tir. Bu İ§i fertlere ve cami, 
kilise, mabetlere bırakır. Rühba
nilik bir madet işidir. 

Kezalik devlet sultası ilim ve 
hirfetlerde cari değildir. İçtihada 
hürmet ve onu himaye eder. 

İnsan fert olmak haysiyetiyle 
hukuku müsellemdir. Binaenaleyh 
hususi (ferdi) hukuku, amme hu-

kukundan sarahaten ayrılmıştır. 
Hususi hukuku devlet kendi yarat 
maz; ancak onu tasdik, himaye e
der. Hasılı hususi hukuka devlet 

hakim değildir. Hür olan ferdi 
devlet massetmiştir. Fert kendi 
başına tekamül eder. Fert, hakkı-
nı devletin istedig~ · b' k'ld k . . . ı ır şe ı e. en 
dı ıradetıne aöre 'ıst' 1 t kt 
d

. c:> ıma e me e-
ır. 

Devletin hukuku t k· ı · . 
eş ı atı eıaaı-

ye kanunlariyle mahd t 
. u ve .muay· 

yen dır. Yeni devlet b'lh .1• b' • ı assa tem-
sı ı ır devlettir. Eski h l eyet ere 
mukabil, modern devlet' .. 
h . ın .ınunta.-

ap mechsleri bulunur M·· h . . · unta ap 
meclıs, mılleti temsil eder B 

· u mec 
lis her kesten veher heyett . en zı-
yade kanunları tctkika kar•rl . . ' • arıt-
tıhazına, hükumeti mürakabe 
k b ·ı· l'd' ye a ı ıyet ı ır. 

Modern devletler bilhassa milli 
de\•letlerdir. Belde, artık, devletin 
içinde bir !Ubedir. Devletin, etra
fında dair olduğu bir nüve değil
dir. 

Mahtelif devlet faaliyetleri muh 
telif le l<ilata ( taazziyata) mev . 
dudur. işler taksime uğril mıştır. 
O vazifelerin mevdu bulunduğu 
kims~ler de muhteliftir. 

iki "kılıç,, m Allah tarafından pa· 
paya ve imparatora bah~cdildiğini 
muteriftir. Protestan mezhebi di -
ni "kılıç,, fikrini reddeder. Kabul 
ettiği ancak devlet kılıcıdır. Bu· 
nunla beraber protestnnhk ta si -
vil sulta ve kudretin Allahtan gel· 
diği fikrine zahiptir. 

Orta devirlerin ideali, garpta, 
~arktakinden farklıdır. Sarkta, 
devlet doğrudan doğruya Theocra
tiquedir. Yani Allahtan kudret a
lır. Garpta ise hükümdar Allahın 
mümessilidir. 

Feodal devlet, tebaasının bir din 
ile mütedeyyin olmasını müstelzim 
dir. Kafirler ile Rafızilerin hiç 
siyasi h!lkları yoktur. Bunları hü
kumet takip eder ve öldürür; öl
dürülmiycnlere göz yumulur. 

Orta devirler hıriatiyanlığında 

kilise, ruhların saltanatıdır. Bina
enaleyh yüksektir. Devlet, vücut· 
ların saltanatıdır. Bunun içindir 
ki papaalar, hükümdarların vasile

ridir. Ruhban laiklerin çok üstün 
dedir. Ruhbanın imtiyazları mu
saddaktır. 

Zıya Gök Alp devrini karıştıra
lım. Balacağımız Nedimin şu tar
zıdır: 

lştc i.iç çifte kayık i~kelcde anıade . 
işte aslolan, her şeyden evvel 

bunu kırmak, bunu kazımak: 
Gülgiilii kerrakeli mor hareli 

yi hortlatmamaktır. Bunun içinde 
milli edebiyatımız, inkılap edebi -
yatımız evvela çocuklara ve bü -
yüklere inkılapçılığın faydalarını 

sayıp döken bir yurt bilgisi olacak
tır. Tezimiz çok kuvvetlidir. El -
verir, ki kalite iyi ve teze layık ol-
sun. 

Selimi izzet 

Eğer bir suikast 
varsa? 

(Ha:ı tarafı l lncJ ıayılao11ıda) 

alakadar şefler tarafından esaslı 
bir kontroldan geçirilir ve ancak 

şeflerin verecekleri raporlardan 
sonra, trenlerin hareketine müsaa 
de edilir. 

Kilise, gençliğin talim ve terbi- ikinci ihtimale gelince; bunun 
yesiyle mükelleftir. Kilisenin ıul· kat'i surette bir suikast eseri oldu· 
tası ilme de hakimdir. 

Her yerde ve daima amme huku 
ku ile ferdi (hususi) hukuk karış· 
mı§tır. Mülki saltanat tıpkı husu· 
si hukuk gibidir. Hükümdarın sal· 
tanatı, zati mülkü gibidir. 

Milletler feodal bir tarzda te,. 
kilit yapmağa yeltenmişlerdir. Sul 
ta ve kudret kırılmı!lır. Parça par 
ça olan bu sulta ve kudret kralı 
Allaha, derebeylerini krala bağ -
lar; kezalik şövalyeler (faris) ler 
ve Jehirlcr de bu suretle bağlı -
dır. 

Temsil zümrelere müstenittir. 
Ariıtocrate dediğimiz asilzade · 

ler ile ruhaniler hakimdir. Her 
zü.mrede hukuk mütenevvidir. 

Büyük ve kücük derebeylerinin 
a.ili hürriyeti devlet sultasını pe· 
nşan eder. Köylüler dni:na rea . 
yadır. 

Orta devirler devleti munhası . 
r~n itibaridir. Mahkemeler fem 1 
hımaye olun d . uyor u. Ekserıyellc 
fertler mahkemeler yerine h:\ki r 
olarak adaleti kendı'l .· 'f d 
1 d

• Cll l ;ı C c· 
er ı. 

O devirlerde idare (hükumet) 
cılızdı ve teşkilatı azdı. F eoda' 
devlet kendi hakkında zaif bir fih 
re malikti. Örf ,.e iickt feodal de,. 
Jette asıldrr. 

ğu tebeyyün ederse rayların cıva
taları bir ki~i tarafından söküle • 
miyeceği taayyün edecektir. Böy
le bir suikast hazırlığı en az beş 

kişi tarafından görülebilir: 
Çünkü; hat boyunda, her on 

beş kilometrede daimi olarak iki 
bekçi dolaşır. Suikastçilerin, bu 
bekçilerden korunmaları ve tam 
bir emniyetle çalışabilmeleri için 
her iki istikamete karşılıklı göz -
çüler dikmeleri icap eder. Ya -
ni hattın ön ve arkasında sağma, 
soluna birer gözcü koyacaklar ve 
bir kişi de cıvatayı !:ökecektir ki 
bu suretle asgari beş kişiye ihti -
yaç. görünüyor . 

Maamaf ih bu meselede suikast 
olup olmadığı bugün veya yarın 
bütün vuzuhiyle anlaşılacaktır. 

1 
TAKViM 
Cu-nartesi Pazar 
13 Eylül ~4 Eylül 
Cema.abir 3 c,ma.ahir 
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Hitler Almangasına 
bir kuş bakışı 

BugUnkU Almanyanın fikirlerini bilen bir Alman diyor k 

"-Türkiye harbetmeseydi varlığını 
istiklalini kurtarabilir miydi ? 4 sened 
Almanyanın hazırlığı da bitecektir 

llcışmakal1td1tn lJn·anı 

bi mühim siyaset merkezlerinde 
yapılan siyasi müzakereler hep Al· 
man meselesi etrafında dolaşıyor. 

Acaba Almanya hakikaten bir 
gün Avrupanın başına bir harp a
çacak mıdır'?. Şayet böyle bir harp 
olacaksa ne kadar zaman sonra 
olacaktır?. Bu harp taamzi bir 
harp mi, tedafüi bir harp şeklinde 
mi başlıyacaktır?. 

Bir kaç gün evvel güzel bir te
sadüfle bugünkü Almanyanın dü
şüncelerine terceman olabilecek 
bir zat ile karşılaştık. Bu fırsat -
tan istifade ederek söz arasında 
sualler sorduk. Ve bu suallere şa
yanı dikkat cevaplar aldık. Bu 
musahabeden aldığımız intibaları 
hulasa etmekle bugünkü Almanya
da görülen hazırlıkların manasını 
ve bu memlekete hakim olan Hit
lercilerin ruhi tcmayülatını ifade 
etmiş oluruz. 

- Almanya milli maksatlarını 

elde etmek için bir gün harp etme· 
ğe mecbur olacak mıdır?. 

Muhatabımız bu sual karşısında 
manalı bir gülüfle güldü ve dedi 
ki: 

- Bunu siz Türkler pek iyi an
larsınız. Türkiye Scvr muahede
sinden nasıl kuıtuldu? Eğer Türk
ler milli nücadele hnrbinc giriş -

meı,ııi§ olsaydı istiKlidlenni alaoi • 
lecek miydi? lşgal altında olan va
tan parçalarını kurtarabilecekler 

. el'? ınıy 1 .• 

- Demek ki bugünkü Almanya 
günün birinde mutlaka harbetme· 
ğe karar vermiş bulunuyor ve ıim· 
di böyle bir harp için hazırlıklar 
yapıyor. Acaba bu hazırlık dev
resi ne kadar zaman sürecektir?. 

- Bunu bizzat Hitlcr hesap et
miştir. Dört senede hazırlık de\'l'i 
bitecektir. 

- O halde dört sene sonra Av· 
rupa yeni bir harp içine girmiş 

mi bulunacak? 
Muhııtabımız gene güldü ve ce· 

vap verdi: 
- Tabii hir şey söylenemez. 

Belki harbe lüzum kalmaz. Belki 
de üç sene sonra ... 

- Geçenlerde lngiliz gazeteleri 
Almanyanın gizli gizli silahlandı
ğı hakkında ifşaatta bulundu. Bun
lar doğru mudur?. 

- Hayır. Şimdiki halde Alman
ya bilhassa gaz muharebelerine 
karşı tedafüi hazırlıklarda bulu -
n:ıyor. Yer altında mahzenler o
lacak. Sonra gazlar yapılıyor. Bi
lirsiniz ki Almanya kimya sanayii 
noktasından dünyanın en müte -
rakki memleketidir. 

- Tedafüi mahiyette olduğunu 
3öylediğiniz bu hazırlıklar aynı 

zamanda tecavüz vasıtası olarak 
kullanılamaz mı?. · 

yor? 
- Bizim için Sar meselesi de 

bir mesele yoktur. Çünkü Ver~ 
muahedesi Sar havalisinde 19 
senesinde arayı umumiye toplan, 
cağını kabul etmiştir. Binaenale3 
bizim için yapılacak ~y 1935 
nesini beklemektir. O zaman g 

lince ve arayı umumiye toplamı 
ca burası tamamiyle Almanya) 
gelecektir. 

- Ya Danzig meselesi?. Bura 
için Almanyanın bir emri vaki it 
das etmesi ihtimali var mıdır?. 

- Hayır. Böyle bir emri val 
bugün için harbe sebp olur. Şi 
diki halde Almanya harp istemi 
yor. Bununla beraber bugünk 
şeklinde bir Lehistan devleti Av 
rupada yaşıyamaz. Çünkü nüfus 
nun üçte biri ekalliyctten ibarettiı 
Mutlaka bir gün bu memleket d 
ğılacaktır. Bugün yaşamakta o 
ması, Fransa gibi bazı devletleri 
mali yardımları sayesindedir. B 
hal nihayete kadar devam ed 
mez. 

- Avusturyanın Almanya.ya il 
tihakı meselesi hakkında ne düşü 
nüyorsunu7.? Bir gün hakikate 
an~lus olacak mı'! . 

Bunda da hiç §Üphemiz yoktur 
Zira bu bir ırk meselesidir. Mut 
1aka h~kikat ol cakhr Hem d 
anşlus mese esi kend\ kend; ..... o\~ 
caktır. Son zamanlarda Alman1' 
tarafından müdahale mahiyetinc!o 
bazı hadiseler oldu. Bunlar vakit· 
siz olmuştur. Beklenebilirdi. 8~ 

bir zaman meselesidir 
- Peki anşlus meselesinde hal· 

yanın Almanyaya vaziyeti müsait 
midir? Anşlus İtalyanın işine &relit 

'? 
mı .. 

- Evet, İtalyanın elinde de ce· 
nubi Tirol vardır. Burası da Al· 
mandır. İtalya, Almanyanın bura· 
lara kadar yaklaşmasını istemez· 
Fakat biz İtalya ile cenubi Ti rol 
meselesinde uyu;ıuruz. Onu mern • 
nun edecek bir çnre buluruz. 
- Ya, Almanyanın Rusyaya karf' 
vaziyeti ne olacaktır? Şimdiye kıı.· 

dar Hitlcr Almanyası hep Rusy• 
aleyhine ı;öründü. Hatta Rusya · 
nın taksimine ön ayak olmasından 
bile bahsedildi. 

M-:>dern devlet, devletler huku· 
kun·; (doit des gen3) her devlet ve 
miik'!in mevcudiyetini tekeffül e
den bir hudut clmak iizere tanır. 
Bir devletin, diğer devletler üzeri
ne tahakkümünü reddeder. 

Yeni devlet 
_J 

- Şüphesiz müdafaa için kul . 
!anılan silahların ekserisi böyledir. 
lcabedersc tccn vüz aleti de olabi
lir. Fakat bar.lar tecavüz için de 
kullanılabilir diye hazrrhktan vaz 
geçebilir miyiz?. 

- Almanya, Rusya ile de iyi 
geçinmek iste r. Bu da mümkün• 
diir. Vakıa Hitlerizm, komünizmİtl 
zıddıdır. Fakat nasıl Türkiyenirı 
idare sistemi komünizme muhalif 
olduğu halde Türkiye ile RusyıJ 
arası iyi ise, aradaki rej i.m ihtila• 
f ına rağmen Almanya ile de Rus• 
ya arasında dostluk tesis ohmal>İ' 
lir. Almanyanm Rusyayı taksit1' 
etmek istediği Hühenberg planın· 

dan galattır. Hükumetten çekil· 
mcğe icbar edilmiş olan Hühen 1 

berg, Okranyayı Lehistana vere • 
rek Danzigi almağ ı düşünmüttii• 
Bu za~, fikrini ifşa etmemekle be• 
rabt: r dü~manlar bunu keşfettilet 

ve Almanyanın siyasi plam irnİ~ 
gibi neşrettiler. Dediğim gibi bıJ 
ne Bitlere, ne de Alman hükuaıe· 
tine a it bir fikir değildir. Sadcct. 
bir adamın §ahsi düşüncesinden İ• 
baretti. Onun için de hükumettef1 
çekildi Ye mesele o suretle bitrrı İ f 

Bununla beraber bir nevi umu
mi esaret demek olan impcrialis · 
me, mi.istamerc usulünü yeni dev
let hen üz ortadan kaldırama.mı§ -
tır. 

Orta devirlerde 

Yeni devlet in:;anın tab'ı üzerine 
müessisdir. 

Yeni devlet mii~lerck hayatın bir 
zaruretidir; bu devleti kuran İn· 
sanlardır; gaye in::urnidir. 

Be..~eri olan felscf e ve tarih mo-
Devlet, Allahın bir eseridir. Kud dern devletin esaslı prensiplerini 

ret, AllJahtan devlete ve devlet a- tayin eder; yeni ilim devleti tavsif 

ve tarif için insandan bMlar. 
Bnzılarına fÖre devle~ fertler -

den miirckkcp bir cemiyettir; fert · 
lcr kendi vikaye ve muhafazaları . , 
e.mnıyct, asayiş ve hürriyetlerinin 
temini için toplanmı~lardır. Diğer · 
lerine göre, devlet milletin tecca -
süsüdür (incarnation). 

(Ue\-amı \ 'lir) 

- Geçenlerde Hitler, bir nut -
kunda Sar havaliıinin Almanya -
ya avdet edeceğinden çok kuvvetli 
bir lisanla bahsetti. Almanya bu 
meseleyi nasıl halletmeyi düşünü - oldu.,, Mehmet Asınt 
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Denize Gl•llea Alil Otobüsl~rd~ ~~·-
kın emnıyetı ıçın 

mlllml Yazan: Nezahat Hasan 
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AŞK DELiSi 
e 
e lı. 

Odanın perdeleri sımsıkı kapa· 

Dı~arcla tiddetli bir fırtına var. 

ya Kemalin tarif ettiği, lekesiz, 
saf, iyi bir yüz gibi aktam .. Gru
bun kızıl tülüne bürülü yüz .. Dal· 
galar, kızıl ıııklarla avizelenerek 
sahillerde kırılıyor; kumlarda bir 
billur takırtısı var. 

Yeni bir kanun layihası 
haz.ırıanmaktadır 

Geçenlerde otobüsler için hü -
kumetin nazarı dikkatini celbet · 
miı, günden güne yerleşen ve ya
yılan bu nakil vasıtası için halkın 
emniyeti noktasından yeni nizam
lara ihtiyaç olduğunu yazmıştık. 

Memnuniyetle haber alıyoruz ki 
bir otobüsün uzun yollara çıka -
rılıp çıkarılamıyacağı ve ne ka· 
dar yolcu alacağı tayin edilmiş 
değildir. Anadoluda şehirler a
rasında işliyen otobüslerin ekseri· 
si yük kamyonlarından bozmadır. 
Bunlar olmıyacaktır . 

-64- Yazan: Niyazı Ahmet 

e 

KuduPD1Uf rüzgarın önüne katılan 
yağn:ur, bütün hızıyla camları dö
ğüyor. Hava, boğuk bir uğultu ha
linde ufuklardan ufuklara çarpı -
yor. 

Küçük lambanın pembe abaju
rundan süzülen donuk ışık, masa· 
nın üstünde duran iki defteri ay • 
dınlatıyor. 

Ve, dıtarda bora ıslık çalarken. 
Bilkar gözlerini bu iki defterden a
yırmıyor. 

Bu iki defterden biri, bugün ar
tık bir yığın toprak olan Ayıelin 
hatıra defteri ... 

Bilkir deftere el attı. Sonra zile 
bastı. Gelen hizmetçiye tenbih et· 
ti: 

- Beni arıyan olursa yok de. 
- Peki efendim. 

işte bu güzel akşa.m, hatırala -
rımın ilk sayıfasını açıyorum .•. ,, 

Bilkir derin bir göğüs geçir · 
di. Bir an, Ayselin munis hayalini, 
canlı gözlerini, hazin bakışlarını 

hayalinde yaşattı ve bu hayali sön 
dürmeden okumıya devam etti. 

... Kuzgun öyle acı acı havladı, 
ki sesin geldiği tarafa doğru yü • 
rüdüm. Yanımızdaki kötkün hah -

çesinde genç bir zabit dola§ıyor ... 
Kuzgun durmadan havlıyor. 

Zabit batını çevirdi. Ben, gö · 
rünmemek için hemen çamları si
per aldım; Kuzgunu çaiırdım ... 

Zabit, sesimi aradı. Yüzünü gör -
dü.m ve derhal tanıdım. Dural pa · 
tanın torunu Muakkar beydi. 

Kanun layihasında şehirler a -
rasında uzun seferlere çıkacak o
tobüslerin yolcuların istirahatini 
temin edebilecek fekilde olması 
gözetilecektir. 

TUrk gUcU idman yurdu 
Azalar1na 

Türkgücü İdman yurdundan : 
Klübümüzün senelik kongresi a -

Muğrav buna karar verdi. Her ı lerin kalbinde her yeni gün kucak 
ne pahasına olursa olsun bunu ya · 1 dolusu ümitle doğar. 
pacak ve ancak bu suretle Şah Ab· Muğrav, uzun seneJer Gürcista· 
bastan ve Karaciğay handan inti- nın ücra bir kö~esinde yaşadı. lki 
kam alabilecekti. oğlu doğdu. Sevgili karısı ve sev -

Muğrav bunları dütünürken gili çocukları ile çok mes'ut günler 
merdivenlerden bir ses duyuldu. yatadı. 

Yadigar, katarak içeri girdi. Fakat, kahraman Muğrav, bir 
- Geliyor, kara oğlan geliyor, an bile senelerce evvel geçen ma-

dedi. ceralarını unutmadı, yaptığı yemi· 
Kara oğlan, üstü başı kir içinde ni yerine getirmek için fırsat ara-

baştan ayağa kadar terlemiıti. dı. 

Muğra, yerinden fırladı. Gürcistanın betbaht kraliçesi 
- Haydi arkadatlar, dedi. At - Kctevanın feci ölümünün intika . 

!arımızı hazırlıyalım. Yeni bir mü mım her ne pahasına olursa olsun 
cadeleye giriyoruz. Bu mücadele alacaktı. 

belki beş, belki on sene devam e • Gürcistan, bir an ra~1at yüzii 
decek, ve bir daha kılıçlarımız kı- görmüyor ,fah Abbas akınları de· 
nından çıktığı gün intikam alma· 
dan yerine konmıyacak. 

Üç candan arkada§ havanın ka 
rarmasını beklediler. 

vam ediyor, Karaciğay han ordu -
sunun başında her tarafı kasıp ka
vuruyordu. Yalnız kalınca defteri açtı. U

zun bir müddet yatlı gözlerle ilk 
sayıf aya baktı, sonra gözlerini sil 
di. Okumıya ha,Jadı. 

AYSELlN 
b k yın 23 üncü cumartesi günü akta-Çok seneler evvel, en ısa ön 

Şiraz. ı gürültüsü ak§amın ses . 
sizliğine bürününce hanın bir ka • 
pısından atlarına atlıyarak Gür -
cistan istikametine yol aldılar. 

Şah Abbas, Muğravın kahra • 
manlıklarmı unutmamıştı. Gürcü • 
ler artık Muğravı sevmiyorlardı. 

Çünkü kral Luarsap, Muğravın 

hemtiresini almıştı. Bu hadiGe Gür 
cistanda bin bir tef si re yol açmış 
ve Muğravı ortadan kaldırmıya ka 
dar varmı§tı. 

mı saat altıda aktedilecektir. Mez lüklü, o kısa pantalonluyken, çam· HATIRALARI 

7 haziran 931 

" ... Bilkar, hatıralarımı okumıya 
başlamadnn evvel, çok sevdiğim Ö· 

lüm havasını çal... Çal da, ruhum; 
bir yığın topl'ak altında gülsün .. 
Çal Bilkir, benim bestelediğim 

"Sulara gömülen aşk,, şarkısını 
çal. Sen çalarken, ruhum, çok sev
diğim Marmaranın mavi sularında 
dola§sın ... Amma sakın ağlama .... 

Iarda oynarken; kumlarda yuvar- kur günde klübe tetrifiniz rica o
lunur . 

tanırdık. Ben ona ya111 kiremit bu· 
Şiraz hudutlarından çıktıktan 

sonra Kara oğlan: 

32 Çocu§un süneli 
lurdum, o kiremidi denize atar, 

suların üstünde sektirirdi. 

Seneler ne çabuk geçiyor! ... ı, 

te Muakkar koca bir zabit olmuş!. 

Clle\·amı \'arı 

Caddeboatanında H ilaliahmer 
tarafından hazırlanan sünnet dü • 
ğünü yapılmı9 ve 32 çocuk sünnet 
edilmittir. 

- Muğrav, dedi. Senin fikrini 
anlıyorum. Bir müddet daha Gür
cistanda kalacaksın. 

Kara oğlanın söylediği doğru 
idi. Gerçi Muğrav lstanbula gide
cekti. Fakat ondan evvel, Tama -
rayı bulacaktı. Tamara muhakkak 

Memleketi, milleti için her fe
dakarlığı göze alan Muğrav bu ha 
diseden sonra buralarda kalamı . 
yacağını anladı. Ve, bir gün sev
gili karısıyla oğulları Paata ile 
Avtandili yanına alarak Şah Ah • 
bas sarayına gitti. 

lıa a ı 
ma 
şim gibi çal..,, 

Bil kar birdenbire durdu .. Def· 
teri masanın üzerine kapamadan 
hıraktı kalktı. Piyanosuna doğru 

' Yürüdü. Kapağı açtı. Ayselin va -
siyetini yerine getirecekti, O ara • 
lık kulağına bir keman sesi geldi. 
Pencereye yakla§tı, perdeleri ara· 
)adı. Fırtına biraz durmu9tu. Yal
nız, AY•elin çok sevdiği mavi su • 
lann uğultusu duyuluyor ve bu u· 
ğu)tuya bir keman sesi karı,ıyor -
du. 

Bilkir balkon kapısını açtı, dı· 
farı çıktı. Keman, denizin sesine 
karıtarak yalıya kadar gelen ke · 
man, Ayıelin ölüm havasım çalı -
yordu. 

Bt~ karanlık gecede, Oktayla, 
Ayselin beıtelediği bu şarkıyı ça· 
lan kimdi?. 

Keman ıuıuncıya kadar bal -
konda durdu, dinledi. Sonra tek -
rar piyanosuna döndü. O da bir ke 
re Ayselin "Sulara gömülen aşk., 
ını çaldı ... 

T eyzezadeıinin son arzusunu 
yerine getirdikten sonra, eline 
defteri aldı, okumıya devam etti. 

8 haziran 931 
" ... Heybeliye geleli bir hafta 

oluyor. Bilmem neden Heybelide
ki kö,kümüzü bu kadar çok ıevi -
yorum?. Adayı çok seviyorum. Da 
ha doğrusu denizi seviyorum, de· 
nize, Marmararun mavi sularına 
hayranım. 

• • 
l'Wk~jllil'flttı~rı..-~ ıraeısı 

Bir sucu yol ortasında borçlu olduğu 
ev sahibi ile oğlunu vurdu 

( Baı tarafı 1 inci aayıfanuzda) 

fak, fasılalarla ödemesini bekle • 
miıitr. Fakat Mehmet aradan ay
lar geçtiği halde borcunu bir tür
lü verememittir. 

Bunun üzerine Osman Efendi 
tarafından kendisine bir çok defa
lar baı vurulmuf, borcunun öden· 
mesi istenilmittir. Safranbolulu 
sucu Mehmet, her seferinde, vazi-
yetinin, kötülüğünden bahıaçarak 
yanmı§, yakılmıt ve Osman Efen· 
diyi bir müddet için kandırmaja, 
ve beklemeıini temine muvaffak 
olabilmi9tir. 

Nihayet itte evvelki ıece Oıman 
Efendi, savsaklanıldığına kanaat 
getirmiş, canı sıkılmıt bir halde, 
yanına ojlu Rüstemi alarak Meh· 
medi aramağa çıkmııtır. Baba o· 
ğul, Küçük pazarda sucu Mehmet 
ile karşılatmıtlardır. Osman Efen
di ilk önce yumutak bir dille, artık 
borcu ödemenin zamanı geldiğini 
ve hatta geçtiğini sucuya bildirmiı 
topu topu dokuz on lira tutan ki· 
ra bedelini istemiştir. 

apansız Rüstemin böğrüne ıapla· 
mıttır. 

Gözleri kararan sucu, Rüstem 
baygın bir halde kaldırımlara se· 
rilirken, ikinci bir saldırıtla Oı • 
man Efendiyi de sırtından bıçak
lamıtlır. 

Yaka yerine yetiten polisler, or
ta yerde kanlar içinde yatan iki 
adam bulmutlar ve caninin çoktan 
kaçtıiını anlanıı,lardır. Zabıta, 
yaralıları hemen sıhhi imdat oto· 
mobili ile Cerrahpata hastanesine 
göndermif, tahkikata batlamış, ve 
sucu Mehmedin petine düterek o 
gece caniyi yakalamıtbr. 

Cerrahpafa hastanesi nöbetçi 
doktorunun verdiği malumata gö· 
re, her iki yaralının da vaziyeti 
çok ağırdır ve ölüm tehlikesi gÖs· 
termektedir. 

Bir Fransız tayyaresi 
Varfova, 22 (A.A.) - Sovyet 

Rusyadan gelmekte olan Fransız 
filosuna mensup Vibauldun tay· 
yaresi saat 8,35 le İvovda karaya 
inmittir. Orada kendisine lazım 
olan benzini aldıktan sonra saat 
8,45 le Parise müteveccihen hava· 
lanmıttır. 

sağdı . 
Kraliçe Ketevan'm ölümünden 

eonra korkmıya batlamıftı. Şah 

Abbaıı eline aeçirirae muhakkak, 

Şah Abbas, kahraman Mu'ğra
vı fevkalade nezaketle kabul etti. 
Ve onu eıkisi gibi ordusunun ku· 
mandam naspederek eski kaba • 
hallerini affetti. 

ki onu da öldürtecekti. 
- Evet, dedi, daha Gürcistan • 

da itlerim bitmedi. 
Karaoilan, mert kahraman ar -

kadatının yüzüne mahzun mah • 
zun baktıktan sonra: 

- Çok isterdim ıizinle gelmek, 
fakat benim de yolum ayrılıyor. 

Y adigir, sevgili arkadatının, ıe 
ne Erzruma gitmek istediğini anlı 
yordu. O Güli'nin Abaza Pata ta -

rafından kaçırıldığını bilmiyor • 
du. Nasıl olsa bunu öirenecek, ve 
kaçırmak için kanla yıkanmıt ka
le dıvarlarını tırmanacaktır. 

Y adigir, Kara oğlanı bıraka · 
mazdı. Nereye gitse onun pe§in -
den ayrılmıyacak, onunla çarpı9a 
caktı. 

Yadigar, Muğrav'a döndü: 

- Allah kısmet ederse gene gö 
rüşürüz. Fakat bugün ayrılmamız 
lazım. 

Muğrav: 

- Peki, dedi. Ayrılalım. Birbiri 
mizi unutmıyalım. Bugüne kadar 
yaptığımız arkadatlık bugün bizi 
üç kardef kadar birbirimize sev . 
dirdi. Ayrı bulunduğumuz müd • 

detçe daha çok kardeıler kazana· 
lım. Buna çok ihtiyacımız var .. 

Üç arkada§ öpüttüler, ve ayrıl· 
dılar. 

Muğrav, atını Gürcistana, Kara 
oğlanla Yadigar, eski diyarlarına 
Erzuruma atlarını ıürdüler. 

Muğrav, Şah Abbas sarayına 

gelir gelmez ilk iti Erzuruma a . 
damlar göndermek, Karaoğlanla 
Yadigarı aratmak oldu. Onlar 

' Muğravın en sadık adamları idi. 
Bulmak lazımdı. 

Şah Abbas yeni bir Gürcistan 
seferine hazırlanıyordu. Bu, artık 
ıon .seferi olacaktı. Otuz bin silah. 
lı asker emre amade idi. Şah Ab
bas ordusunun batına Muğravı 
geçirmek istiyordu. Senelerdenbe· 
ri Karaciğay hanın muvaffak ola
madığı bir İşi ancak Muğrav gibi 
bir kahraman bafarabilirdi. 

Şah Abbas Muğravı yanma ça• 
ğırdı: 

- Muğrav, dedi. Biliyorsun ki 
sana itimadım var ... Seni daima en 
mahrem itlerimde kuHanmak iste-
rım. 

Muğrav, artık ıah Abbaıın her 
arzusunu yerine getirmekle Kara -
ciğay handan intikam alabileceği· 
ni biliyordu. Hiç tereddüt etme • 
den: 

- Ne emrederseniz yapaca • 
ğım... Kusurumu görmiyeceksi • 
niz .. cevabını verdi .. 

- Peki Muğrav ... öyleyse din· 
le ... Sana senelerce evvel bahıetti
ğim iş, bugün tahakkuk edecek. 
Bir hafta sonra otuz bin askerim· 
le hareket ediyorsun .. 

- Bağdada mı?. 
Kollejde bulundujum müddet

çe bir tek ıaye.m vardı: Mektebi 
bitirmek, Heybelideki kötküme 
yerleımek, hatıraları yazmak. 

İlk gayeme erdim. Şehadetna . 
rnemi aldım. Şimdi de hatıraları
mı yazıyorum. 

.... Harikulide bir akıam .. Yah · 

Mehmet, her zamanki gibi at • 
latmak istemi§ ise de Oıman Efen 
dinin oğlu Rüstem ite karıtmış, ve 
kati bir lisanla bu itin daha fazla 
beklemeğe taha.mmülü olmadığını 
anlatmıttır. 

Bu müdahale Mehm~tle Rüıtem 
arasında bir münakafaya sebep ol 
muf, ve bu münakaıa pek az ıon· 
ra ağız kavgasına, nihayet döğüte 
dönmekte gecikmemittir. Bir a. 
rahk sucu Mehmet taııdıiı sustalı 
bıçağını sıyırm19, müthit bir hızla 

Fransa hava itleri nazırı M. 
Cot'u hamil olan Devoitine'in tay
yaresi ıaat 7,50 de Kiyeften hare
ket etmi§, saat 9,18 de durmaksı· 
zın lvov üstünden uçmuı ve Prağa 
doğru yollanmıştır. Blot'un tay -
yaresi saat 9,30 da lvovda yere in

mittir. 

Bir emel petinde kotanlar, o e· 
meli tahakkuk ettirmek için çır -
pınanlar için seneler çok çabuk 
geçer ... Geçmit ıünlerin tatlı ve 
acıları ancak hayattan ümidini ke
senler için kalpte bir sızı halinde 
kalır. Mücadeleden yılmıyanlar ve 
bir noktaya ulatmak için didinen· 

- Hayır Gürcistana .. 

Muğarv bir an dütündü. 

Çok yakın bir zamanda kendi • 
sini öldürmek için pusu kuran, 
Gürcistanı t =.lan etmiye, kan kar • 
detlerini kılıçtan geçirmiye gide • 
cekti. 

(Devamı Ynr) 



11ıtlllll11111ıtlllll11111ıı11111111111ıı111111111ıı11ıtı11111ıtlllll11111ıılllı1111111ıtııı111111ıllııı11111ııtlllltı11111ıı11t1111111ıı111111111ıı11ıtı111111llllll~1111ıllll1111 11ııııı~ı1111ııııııı11111ııııııı1111ıı••llıt11111ıt1ııı111111ı•llll111111ıııııı11ıı "'"""''"tlCl'lltl11t1••"''"""'"'"''"''''"'"•1111t1lllltı1111t1lllll111111ıııııı111111111ııı1111ıııııııı11111ııııı11ııııııııııı111111ıtllllt11111ııtıııı11111ıt•lllt111 

( Gençliğin edebi müsabakası ) i YARENLiK } ~ Gençlerle haşhaşa ) 
ııı 111111 ıııii~11111 ıııııı11111 ıınıııı 11111 ııııııı 1111 ıınıııııııııııııııııııııı•nıııııııııııııııııııııııııı,,uııımıı,ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiiııııııııııııı ııı1111~1ıııı111111ıııııı111111ııııııı1111ıııtııı11111ııııııı111111ııııııı1~11ıııı ııı111111ıııiiı11111ııııııı11111ıııı111ııııııııı ıı111111ııııı11111111ııııı11111ııııııı11111ııııııııı1111ııııııı1111ıııııııı1111ııııııı11ıınıııııı1111111ııııı111111ıinıı1uııın• 

Fatih idmandan A. Cenani B. diyor ki Çocuk sorgusu J Gençlerimiz için açtığımız ede-
Kaç yaşındasınız hameme • bi müsabakamız devam ediyor. 

Ortalıkta ses sada yok, ne bir ses leri. fendi.. . Ya en çok 300 kelimelik bir hika
Ve ne bir ~efes. Herkes önlerinde Bizzat oyunlarını gördüğüm ec• 
yuvarlanan cismi seyrediyor. E, nebi sporcularından da Slavyadan 
sporculuk bu kolay değil. efendim merkez muavin Svaboda, Macar 
bahsetmek istediğim şey futbol Buçkaydan sağ açık Markoş gene 
maçı; Karagümrük sahasında Fa- Macar milli takımından Saruşi'· 
tih idman Yurdu ile Karagümrük nin oyunlarını beğeniyorum. 

- Gözüktüğüm yaşta yavrum. 
- Ay! O kadar ihtiyar mısı • 

nız? 

Cangisi doğru? 
Vagonlarının temiz olmasına 

pek te dikkat etmiyen bir timen • 
difer kumpanyası yazın en işlek 

zamanında vagonlarına: "Ayak -
)arını kanapelerin üzerine koy -
mak memnudur.,. diye birer yafta 
asmıştı. Bu yaftayı okuyan bir a • 
laycı yolcu yaftanın altına şu ke
limeleri ilci ve etti: "Zira ayakkap 
larınız kirlenir.n 

ye, yahut en fazla 15 mısralık bir 

••• Sayfiye 
GECE spor klübü arasında yapılan fut • - Son zamanlarda Türkiyedc-

bol maçı. ki spor cereynaını nasıl buluyor · Sahllkrln dlı.lııdt', 

Suların kalbi durdu. 

Zamanlar deniz.inde 

~at gece., 1 'urdu .• 

Günlerden Cuma idi. Karagüm.. sunuz. 

rük sahasında gene bir spor faa - - Son zamanlarda Türkiyede 
liycti vardır ümidile Edirnekapı kuvvetli spor cereyanlarına şahit 
tramvaylarından birine atladım. oluyoruz. Memleketimizde en faz 
Onlar da lebalep dolu. Bu kadar la münteşir ve en çok alaka uyan. 
halk nereye akın ediyor böyle?... dıran spor şüphesiz futboldür. Fa 
Muhaverelere kulak kabarttım: kat maale:ıef terakki edemiyor. l · 

Ya ölseydi .. 

ı· B;) ıldı ku~ tulara 

Sc~slıJlk al(llr 1tlbi 

Olclln durıı;un ıulara 

IUr.htap yaj'dr kar gibi. il 
- Eğer bugün Fatihliler mağ - yi futbolcu ytiştiremiyoruz. Tek 

Jiip olurlarsa §u Karagümrüklü • tük yetişenler de çabucak spor .. 
lere aşkolsun diyeceğim. dan ellerini çekmiye mecbur olu -

- Yo dostum yanılıyorsun bun- yorlar. Ben bunun sebebini şunlar 
dan evvelki maçta Fatihliler galip da buluyorum: 

Zateri zadeye, vaktile nişanlan
mış olduğu fakat almadığı bir ka• 
dının dul kaldığını haber verdi • 
ler. Sevinçle bağırdı: 

Şemsettin Salt' 

Artık sinsi, sinsi yağan Eylul 
yağmurları yetil bağ eteklerini 
çerçeveleyen baygın kokulu ke • 
kikleri, dağ lalelerini, duvar dip -
!erindeki papatyaları ıslatıyor ... 

id;, 

Derken efendim muhavere uza 
~ 1 miinaka~a şekline kalboldu. 
Yolculardan yaşlıca bir zat: 

- A oğlum, dedi, Karagümrük 
o!r..1uş Fatih olmuş kim olursa ol -
sun hepsi de Türk klübü değil mi? 

E işte buna akan ıular durur. 
Hakikaten münakaşa da durdu. 
Ağnyı sızıyı kesen ilaç, havyar 
kesen keskin bıçak gibi münaka • 
sayı bu ihtiyarın sözü kesti. Ne 
İ;c liifı uzatmıyalım tramvaydan 
·., lik sahaya doğru yürüyoruz. 

'erinde çantalarla bir sürü genç 
.. m~zdcn ~}diyordu. Fatih id -

' n<lan Enver Beyi gördüm, se -
· hı.§lık konuştuk. Enver Bey be 

ı i ~örür görmez, kahkahayı bas • 
tı ve ilave etti: 

. - Ben de sizi arıyordum, vadi
mı tuUum. 

Yanında bulunan bir genci tak
dim ederek: 

- Klübümüz oyuncularından 
A Cenani Bey. 

- Teşerrüf ettik efendim. 
- Teşekkür ederim efendim. 
Enver Bey ilave etti: 
- Yalnız mümkün olduğu ka • 

dıı.r suallerini çabuk sor çünkü 0 _ 

yun başlamasına bir şey kalmadı. 
01:.ır iş değil Cenani Beyle ta • 

nl"alı daha bir saniye olmadı. He. 
nen mülakat olur mu ya? dedim 
ki: 

- Enver Bey ben sualleri Cena 
ni Beye vereyim cevaplarını yaz -
sın daha iyi olur. 

Cenani Bey atıldı: 
- Bilhassa salim bir kafa ile 

iıtediğiniz cevapları daha İyi veri 
ram. 

- Hay hay efendim. 

- Gördün mü bendeki talii. E· 
ğer o kadını almı9 olsaydım. Şim
di ölmüş bulunacaktım!.. 

Amerika 
Ormanlarında 

Sabah güne9i ıslak çakıllar üze
rinde parıldarken sayfiyenin genç 
misafirlerini deniz üzerindeki göz 
alıcı pırıltısına cezbediyor .... 

Amerika ormanlarını kemiren Fakat küstah Eylul yağmuru za 
iki nevi tırtıl vardır. Fen erbabı man, zaman çiseleyerek onları da 
bunlardan birine Şedyus - Ku • rahatsız ediyor .... Bereketli Eylul 
banas ve diğerine Anaatatüı Bifas yağmurundan vagonlardan bile 
yatüs ismini vermişlerdir. Bu tır - yüksek sesle medet uman çiftçi -
tılların Amerika ormanlarına müt ler bu isyankar sayfiye halkını 

hiş zararları dokunur. Amerikalı görseler kim bilir ne derler? Bu 
ilimler ai•çların kwqpaasına ve il~ E.ylul haftasında l:air çok aenç
ormanların mahT01ma ma sebe · - lerin ç re eri sa , isyan l' .... 

yet veren hu hayvanları mahvet • Ve hatta aciz bile! 
mek için uzun müddet çare ara • Kağnılar efyalarla dolu. lstas -
mıılardır. Nihayet Macariıtanda yona ta9ınıyor ... Kırık dökük du • 
bir küçük cins e9ek arısı bulun - var kenarlarından, çalılarla hudut 
muştur. Bu eşek arısı tırtılları mah çit önlerinden geçerken, tekerlek· 

A. Ceaanl Bey 
ı _Vücut bedeni kabiliyetinin vediyor. leri arasına yuvarlanan eıki tat 

ve atletizmin noksan olması, Cemahiri müttefika orman ofiıi parçaları bile sinirlendiriyor ... 
2 _ Kuvvetli gıda alınmaması, Macaristandan mühim miktarda Ben sayfiye dönütünü her ıeyde -
3 _ istidatlı, sıhhatli gençlere eşek arısı getirtti.Böylece Macaris ki hatta tabiattaki asabi, iıyan -

ehemmiyet verilmemesi, tanda hiç bir işe yaramıyan ve kar tavurlardan bile anlarım. 
4 _ Sporun, halkımızın eğlen _ muzır telakki olunan bu hayvan • Kapıları ardına kadar açılmıt 

cesi haline gelmemesi, lar bir ticaret malı ehemmiyetini tek katlı sayfiye evleriden, göç sa 
_ Mekteplerde kuvvetli spor aldılar. Eşek arıları henüz Sürfe hiplerinin lüzumsuz telaşından, 

teşkilatı olmaması, ve spora ehem halinde iken toplanıp sevkedili • meli'il, melul, sonbahar ile burada 
miyet verilmemesi. yor. Bu arılar yumurtalarını bazı gömüp bırakacağı aşkı arasında 

Bilhassa futbola başlamadan cins kurdun içine yumurtlamak iti münasebet arattıran genç kızların 
evvel bir genç bedeni terbiye ve yadında olduklarından bu nevi tır teeasüründen, çapkın delikanlıla. 
atletizmle vücudunu ağır sporları tıllar çocuklara toplattırılıyor. rın 11lıkla çaldığı Volgalardan bi
kaldırabilecek bir hale koymalı on Her bin kurt bir kaç metelik edi· le ... Hatta bu mevaimde yeldeğir
dan ~onra istidadı olduğu herhan- yor. Sürfeler meydana çıkınca 11 - menleri bile küstah bir tavır ta • 
gi bı' 'h l'd' lak odun rendesi ve •ekerli su do- kınırlar ... Kı9 uykusundan kalkan r S!)oru lercı etme 1 ır. T 

Hepimiz itiraf ederiz ki futbol- lu bir kaç tüp bulunan bir kutuya bir kutup hayvanı gibi, yazın ra-
cularımız Avrupa futbolcularının kapatılırlar. Maksat arıların yol havetile uyutan kırık dökük ka • 
yanında sönük kalıyorlar. Sebebi esnasında Sürfeden çıktığı takdir natlarına su yürür, hayat bulur ... 
de yukarıda söylediğim amiller • de karın doyurabilmelidir. Böyle- Canlanır .. 
dendir. Mevsim itibarile deniz ce her sene M"caristan Amerika • İpek ... beyaz Bursa ipeğinden 
sporu çok faaliyette. Fakot "'il;::el ya mUhim miktarda eşek arısı mamul maşlahlı hanımefendiler 
sahillerimiz, bol sularımıza ;isbc.. Sürfesi sevkediyor. Bu Sürfeler kom9ularına kapı kapı uğraya • 
ten hal.kımızın bu spora karşı te - hemen ormanlık mıntakalara sev- rak: 

manzume ile müsabakamıza işti
rak edebilirsiniz. 

Birincilere mükafat verilecek • 
tir. 

Dönüşü • •• 
memiş komşu hanımlara teeuür 
saçar sanki. ... 

Ve bazılarının ıslak kırmızı top 
raklı keçi yollarına kavuştuğu ye
re kadar teşyi edilirler .... 

Hele gençlerin vedaları .. Bütün 
şuur o an için daralır. Kuvvetli 
bir muhayyile vücut bularak neler 
hatırlanır neler... Geride kalan 
genç; mayıs rüzgirile kartı evlere 
gelen ailenin genç kızını ilk gör • 
düğü anı düşünür ... O ne heyecan 
dı o!. .. Acaba seneye de top ağaç
ları altında gene yan yana otura· 
bilecekler mi? Gene kartıdaki a • 
dalara geceleri saplanan mor, la· 
civert, kırmızı başlı okların deniz 
ve kalplerdeki tireyişlerini ıeyre • 
debilecekler mi? Ne gezer .... 

Kağni gıcırtıları ile, kırık mina· 
relerden gaga çarpan yolcu ley -
leklerin kulaklardaki akiıleri do • 
larken karşılıklı göz yaşları iç çek 
melerile ta ruhlara kadar akıyor ... 

Hele istasyon., O baıka bir i -
lem! ... Bütün gözler havada çırpı· 
nan çan sesiyle, her an adım, adını 
ilerliyen bir akrepte. Akrep; siyah 
sivri ucuyla dakikaları 
an'Kı ... 

O an için tren homurtuları, a· 
sabi ve cılız kız ruhlarına hiç de 
vahti görünmez .. Belki munis, sö
zünde duran, fakat kalp kırıcı bir 
mahluk ... 

Tren boydan boya istasyona u· 
zanınca, hamal bağrıtmaları, ara· 
ba gürültüleri ve yolcular hareke
te aelir. Bunu son çan ıeıi ile dü· 
dük ve ince, ıinsi ruhları gıcıklı • 
yan bir .• 

- Tamam ... sesi takip eder •• 
Ve tren yeni istasyonu seyir ve 

ya son bir görme arzusu ile uza • 
nan çıplak, sarı, ıiyah hatlardan 
çıkan seslerin arasında kalkar .. 

Trende tebdil havadan hayat 
bulduğu tesellisiyle ayaklanan bir 
veremli açık pencereleri kapamı • 
ya çalışırken, iki kompartıman ıa
hanlığından, ıılak, siyahlı beyaz • 
h, tenha sahillerden mor, beyaz 
köpüklerini bağrına çeken denize 
kadar uzanan müteessir ve hasret• 
le dolmıyan iki çift yatlı göz biri· 
birine teselli verirler sanki .. 

Umran "•zlf 
lltlllllllllıı..-lllllltı1111ıtllllUff'"""""llHllll ........ 

Balıkesir mektubu Diyerek sualleri verdim. Dün 
gelen postalar içinde Cenani Bey• 
den aldığım cevapları aşnğıya ay 
nen y;lzıyorum: 

mayülü pek az. Halkımıza suyu kedilerek orada serb~~t bırakılı - Allaha ısmarladık efendim! 
sevdirmeliyiz. ) V k . G l l , Flrlncl•lnl geçen haftaki •ayımızda yor ar. e ağaç emıren tırtıl ve Ü e gü e oturunuz... lroydatua:aa falıkeslr mektabaaaa 

- Spora ne vakit batladınız. 
-1930 senesinde başladım. tlk 

iki sene bedeni terbiye ve atletizm 
le meşgul oldum. 

- ·}langi sporla meşgul oluyor· 
ıunu:,,,. 

- Şimdiki halde futbol ile. Fa
kat mevsiminde deniz sporu ile de 
alakadar oluyorum. 

- Yerli ve ecnebi sporcular -
dan kimleri beğeniyorsunuz. 

- Yerli ıporcularımızdan ıü -
reşçi Saim, futbolcu Etref, Vahap, 
Hüsnü, Enver, Fuat. Atletlerden 
Ate§ İbrahim, Küçük Besim Bey-

Güreş memleketimizde en terak kurtlar böylece itlaf ediliyr. Demeleri; hiç gurbet yüzü gör· 2 lactal 1 inci .. ydamaadadır. 
ki eden spordur· Çok kıymetli gü- ,. 111tıın1nıı"ıını11ın1111ıtıtl1Httııııııııııt1HHlllU11nııııttnıı111ıımı•ıı1111111ıııııııı~....,..........~""""'"""'"""""•nllllllllllllllıı111ıılllllUllU11111ııııııı 
reşçilere malikiz. Aslanlarımızla lE. • 
her zaman iftihar edebiliriz. ) V AKIT, San' at Sayıf al arı, Genç/ık Sayıf aları, Çocuk I 

Hulasa şunu diyebilirim ki yeni § S . ~ l 'iti ki ,n/i Sa ~ l ·ı ~ 
yetişen, istidatlı, sıhhatli gençler ~ ay., a arı, ırıe e,, yı, a arı l e 5 

sık, bir disiplin altmda çahıt"'l • ~ • • • • ' 

dırlar. 

-Sporda gayeniz nedir? 
- Sporda kuvvetli bir emelim 

var. Yakın zamanda milli forma • 
yı göğsüme takıp milletimin şere
fini yab:\ncı ellere karın muhafa • 

~ 

Vakıt: Mektep ve Maarif haberlerine en çok yer verir \ 

Bütün dileklerinizi düşüncelerinizi V AKIT' a yazınız f 
Hergün V A K J T Okuyan Bir Genç, En Geniş J 

- Bir Fikir inkişafı Kazanmış Olur \ 
"azmi ~1111ııııııııııı111·1111ıııııııııı111'ılllllltllt-..-•11111fllA"""'••llllMMıı 111111 111111 111111 11111 ı ~ ""' 

1111 uuıııı ıııııııııııı ıııııııııııı ııuıııııııı ıııı1111111Nııııııııı1111ııııı111ııııııııuıwııınııııı11ııuııuıııııııı11Jlai111111"' 

za ve yükseltmektir. 
Melih 
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,. . .. ~... . ... . .. ... , ' 

Atletizm birinciliği müsabakaları 
Dün üç yeni rekor kazandık. Galatasaraylılar 19 

müsabakadan on üçünü birincilikle bitirdiler 
5bin me~re koşuda fena bir hidise oldu 

& bin metrenin sondan.ikinci ,.turu [ Önde ... Mehmet, arbda Teobarlclh J 

koşu yapmış ve kendisinden gcmç 
arkadaşlarına güzel bir koşu nü • 
munesi vermiştir. 

5000 metre - Birinci Mehmet 
(Be!ikta§) 17,42 ikinci Sabahat
tin (Ankara) üçüncü Niyazi (Fe
ner). 
Yukarıda yazdığımız hadise ol

mamış olsaydı ikincilik ve üçün -
cülük Remzi le Teoharidis arasın
da halledilmiş bulunacaktı. 

3 adım - Birinci Selim {Ga • 

1 !!..~~ ... "!.?.:..~!.?.~ ... ~~~~'!!. ... ~~:..~:..~~~ 
idman cemiyetleri umu 

merkezi toplandı 
A 

mı 

Cümhuriyetimizin yıl dönümü kutlulanırken büyü 
bir spor bayramı da yapacağız 

İdman Cemiyetleri İttifakı umu- memlekete daha faydalı olmak ·· 
mi merkezi dün birinci reis Erzu· 
rum mebusu Aziz Beyin riyasetin
de şehrimizde toplanmıştır. Top
lanbya umumi merkezin seçilmiş 

azaları ile bütün federasyonların 

reisleri iştirak etmişlerdir. 

T op1antıda, Cü.mhuriyetimizin 
onuncu yıldönümüne rast gelen 
günlerde Ankarada yapılacak Tür 
kiye birincilikleri müsabakalarına 
ait hazırlıklar konuşulmuştur. Bu 
müsabakaların büyük bir spor bay 
ramı şeklinde yapılması kararlaş
tırılmış ve bu hususta alınacak ted
birleri şimdiden kararlaştırmak Ü· 

zere bir komite seçilmiştir. 
Bundan başka 25 teşrinievvelde 

Ankarada toplanacak umumi spor 
kongresi etrafında da görüşülmüş 
ve hu kongrede spor işlerimize 

zere verilecek yeni istikameti 
şekli mevzuu bahsedilmi~tir. B 
hususta cezri ve esaslı kararlar a 

lınacaktrr. Her federasyonun b 
kongreye şimdiye kadar yapılmı 

tecrübelerden istifade ederek ha 
zırlıyacağı birer nizamname v 
müsabaka talimatnamesiyle bera 

ber iştiraki ve bu nizamnameleri 
kongreye verilmesi de kararlaştı 
rılmıştır. 

Bundan başka diğer bazı mes 
leler de görüşülmüş ve toplanma 
nm bugün devam etmesine kara 
verilmiştir. 

Öğrendiğimize göre, idman Ce 
miyetleri İttifakı temyiz divanı a• 
zalığına Muvaffak Bey seçilmiş .. 
tir. 

Türkiye birincilikleri ve yeni 
mevsim lig maçları arif esinde ls -
tan bul şampiyonu Fener bahçenin 
kadrosu üzerinde alakadarlarla ko 

nuştuk. Duyduğumuza göre, Zeki 
Beyin bu sene pek az müsabakada 
takımda yer alması ihtimali var • 

dır. Ecnebi takımlar ve Türkiye 
birinciliği maçında da oynadıktan 
sonra kendisinin artık futbolu bı
rakacağı tahmin olunuyor. Tah:.k. 
kuk etmesini hiç tc temenni etme
mekle bereber, Zeki Bey futbol -

(Devamı 11 inci sayıfada) 
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Hikaye Anadolu gençliği nasıl çalışıyor ? 
Şahadetname 

Yazan : A. Fuat 

Balıkesir Halkevinde dil, edebiyat, tarih ve neşriyat 
işlerindeBalıkesir gençleri büyük emekler sarfediyorlar 

Perihan yatak odasının kapısı- ı lerini gez~irir gezdir~ez d~zleri. · 
nı açtı. Saat akşamın dördü oldu· nin titremıye bat1adıgım hıssettı. 
ğu halde ticaret ve iktısat banka- 1 Aman yarabbi, bu yazı kocasının 
sının müdürü Şakir bey metresi yazısıydı. De1i olacaktı. Boğuk 

F erhundenin yanından ayrıl.ma- bir sesle: 
mıştı. - Buraya gelmeden kimin e -

._ Hanımefendiyi rahatsız et· vinde oturuyordun?. diye sordu. 
menin zamanı olmadığını biliyo - - Şehadetnamenin altında ya· 
rum, . yalnız söylemek istediğim zılı ya. Ticaret ve 1ktısat Bankası 
şey çok acele de.. Müdürü 'Şakir Salih Beyin evın -

- Haydi çabuk nedir söyle?. de ... 
Perihan kabardı, kabardı, maz - Bey evli miydi?. 

nuna malıkfımluk kararı veren bir - Tamam en değil, fak at eski 
hakim ciddiyetilye: metresi ile yaşıyordu. Kibar uzun 

- Ne olacak, dedi. Bugün ha- boylu, daima karısından ııkıldığı
nımefendiye son defa hizmet edi- nı söyler bir bey. 
yorum. Yeni bir hizmetçi arama . - Metresini çok seviyor mıy· 
nız lazım. dı?. 

Memleket dahil:.Ode yapılabile
cek ve toplanabilecek e9ya ıene • 
nin muayyen haftasında gösterile 
cek ve konferanslarla her yeni bu 
lunan ıey hakkında halk tenvir e
dilecektir. Şimdiye kadar hayvan, 
nebat ve maden olmak üzere üç 

koldan koleksiyonlar hazırlan -
mıttır. Bütün hububat nevileri, 
kurşun, arsenik, amyant, buraıit 
ve ıaire gibi mahalli madenlerin 

muhtelif hallerini göıteren etal -
varlarla, civar köylerdeki kabile 
tiplerinin makiyaje edilmit model 
terini havi lavhalar çok iıtifade 

bahıtm 

Abide, kitabe bulmak huıuıun
da bu 1ube çok faaliyet göıtermit Şükir bey ukala tavrıyle lakır- - Öyle zannediyorum, bir o - Halkevi idare heyeti 

ı k ı · tir. dıya karıştı: daya kapanır saat erce çı maz ar- Geçen mek. tubumda. (.Y.) kütüp- ı bir hakem.hey.eti huzu.runda ıeçi.-
p ·h b" d z b k · · h l b. h 1 d b d Muhtelif paralar, bakır takım • - erı an ız en ne diye ay· dı. aten ey ço ıyı uyu ır a- hane ve neşrıyat şubesınden hah. lecek ve hır kıtap a ın e ta e ı-

1 ? M d d S d" ~ · h ld he 1 k (k · 1 d tarı, talllar bina dahilindeki cam rı ıyorsun.. aaşın mı az geliyor? a.m ı. evme ıgı a e r ye · setmi"tim. Bu mektubumda da lecektir. Ayrıca, ay ı oy ü ı • :r 
H f d . · k b · k d :r l k d dolaplarda te•hir ediliyor. Civar - ayır e en ıcığim , sizin gi- me le çor a ıçer ses çı armaz ı. neşriyat §ubesile hazan müşterek var gazeteıi) de çıkarı ma ta ır. :s 

b. ·1 b. b b l B ~ k b · t l' M cı' · b ko""ylerde bulunan muhtelif lihit • ı nazı ~ ır ey u amıyacağım - o gazı uru, eynı a eş ı a - hareket eden (dil, edebiyat, ta • İçtimai yardım şubeıinın u ga-
d · · b" · k d h · t"k n kuv lerle mezar ta•ları ve bir çok tari-a.n cmınım, ızım i ile taşınıyo · e anım, ın ı am arzusunu • rih) şubesile (müze ve sergi) şu - zete çok işine yarıyor. :r 

d t. l t f b l k ·· '"yordu hi kıymetı" haiz aıar da, evin ıalon ruz a.. ve ıy e e ra ını u anı goru ' besinin faaliyetine temas edece • Şimdiye kadar Balıkeairin yeli§ 
Ferhunde ellerini ye§ il kombi- Nihayet kendini toplıyabildi. ~. tirdiği büyük adamların ıahsiyeti larına nakledilmek üzeredir. 

.. · b k - Pek a· la· Perı'han kızım seni gım. l kt 1 · · asını hazır • nezonunun uzerıne aıtırara ve Balıkesirin (dil edebiyat tarih) ve tercemei hallerini kitap ,eklin· f me ep erının eı 
gittikçe artan bir hiddetle sordu: tutuyorum. ıubesi ayrı ayrı kollar halinde ça- de çıkarmak için de bir cereyan lamak için, koleksiyonculuk §ube 

.._ Uzag"'a ..... "d' z 1 
• • • (D l d b' ·h) ıı'n"ın mu··h"ım fı'kirleri vardır. Meıe ... ı gı ıyorsunu · · lıtmaktadır. vardır. i, e e ıyat, tarı fU -

- lstanbulun ta bir ucuna, bi- O ak,am Salih sofraya oturur· Dil: Haftanın muayyen günle - besinin başında bulunan kimya • la mekteplerde mükafatlı eli,Ieri 
zimkini ada posta merkezine tayin ken hiddetle koku çekti: b k (Abd') B 1 ( l k mu··sabakaları açmak, mektep aer-rinde toplanmalarını yapan u o ger ı ey e, müze er ve o etmı."ler. Ayrılmad"n evvel bı·r rı' · - Bu ak•am yemekte ne var? k b · b d ·1 · · ıenenı·n umumı· au··nlerin • 

:r .. '!' lun faaliyeti; (Türk dili tel ik ce leksiyonculuk) şu esınin atın a- gı erını • 
ca.m var sizden hanımcıg"' ı;n, oıtim • - Soğan çorbası, balık, kere - d 

:r miyetinin çıkardığı mecmua a 
diye kadar benden memnunsuzluk viz... bahsettiği gibi) çok ilerdedir. Bil .. 
görmedini...... Ticaret ve iktısat bankasının 

.. hassa anket işlerile yakından ala - Evet. müdürü masaya yumruk atarak 
· kadar oluyor: Akşam ajansla ah -- Öyleyse, hanımcıg"'ım bana fırladı: 

nan kelimeler vilayet matbaasın • bir şehüdetname vermiye ıakınmı· - Ne? .. Ne .. Deli mi oldun Ma· 
- da hemen teksir edilir ve memle -ı,. cide, çorbadan nefret ettiğimi bili· \ 

yaca~. t ... $.J ketin muhtelif yer erine yollana -
- lstediği~ o olsun vereyim.. yorsun. rak karşılikları h~eklenır. 
İpek pı'J"am'"asının bol -pantalo . Gayet sakin Macide kocasının 

Herkes, bulduğu cevapları şeh • nunu toplıyarak f erhunde ayag~ a gözlerinin içine baktı: 
rin beş on yerine asılan hususi ku kalktı. Küru··L yazı masaımın önü· - Çok iyi dedi. Bundan sonra k 

:r K tulara atmak suretile o günkü e· ne oturdu. Tam kalemi eline alıp haftada iki defa çorba içeceğiz. 
lime derleme vazifesini yapar. mürekkebe batıracağı zaman yazı - Ne cesaret! 

b ·1 · _ Ceıaret ediyorum. Hem de Vazifesini yapar dedim, çünkü bu ı gısinin aık bilgisi kadar kuv - k d k 
l. } bundan ıonra aana söyliyeyim hiz- itle alakadar olanlara o a ar ço vet ı o madığını hatırladı. Kısa d 11 1 
l metr·1 tutmıyacag"'ız. Bir gündelik· ve o kadar hu işe ört e e sarı • saç ı ensesini ka.tıynrak Şakir he· :r k · · 

yi çağırdı: çi ki.fi. Ayakkabılarım sen kendin mışlardır ki , bu hali anlatma ıçın 

JI 
it# ;;/ 

Ş b boyıyacaksın, kömürlükten kömü- bu kelimeden başka bir tabir bu-- uraya İr şeyler karalayı-
ı rü sen çıkaracaksın. lamadım. 

vera<me canr.m. diye yalvardı. ş· d" ik d k (1190) Bahkesir Halkevi binası 
Şakir bey masanın başına geç· - Ne?.. ım ıye a ar mer eze 

ti. Kalemi eline alarak, dört betı - Ve bankada işin olmadığı adet öz Türkçe kelime gönderil - ki eczacı (Avni) Bey, tarihi asarı ı ~e hal~ev.inin salonlarında yerlef 
satırla hizmetçi Perihanın mezi : zamanlarda sokağa çıkmıyacak _ ! miş ve bir çok kimselere de fev • tetkik ve tanzim hususunda müş • tırmek ıstıyorlar .. 
yellerini döktü, altına da "T" sın, bir odaya kapanıp oturaca - kalade çalışmalarından dolayı terek hareket etmektedir. Nitekim Üçüncü mektubumda tubenin 
ret ve lktısat Bankası Mu . .1dc.~ .: ğız... takdirnameler dağıtılmıştır. Balıkesirin umumi ve hususi kü - diğer faaliyetlerini hulaıa edece. 

unı b · Şakir Salih,, diye imzasını attı. Derleme kolunda, eskiden erı tüphanelerinde mevcut bilumum ğim. 
1(. "" l(. 300 Polonyalı seyyah bu işle uğraşan kimseler hakilca - kitapların bir fihristi çıkarılacak 

Ayni akşam Maçkada Vali ko. Polonya bandıralı bir vapurla I ten çok ciddi bir surette çalışmak ve her tetebbü erbabının bu fih -

Baha Hulusi 

( "' ) Birinci mektup (9) Eylfal 
Cumartesi gi.inü çıktı. nağı caddesinde .... numaralı. Şa- lstanbula gelen 300 Polonyalı sey , tadırlar. rist vasıtasile bütün kitapların 

kir Salih heyin apartımanında bir yah Cümhuriyet abidesine bir çe- 1 Kısım kısım mecmuada neşredi· muhteviyatına ait malumata sahip 
afcia geçiyordu. Kendisinin namu lenk koymuşlardır. len bu hilkıyat ilerde kitap şeklin olmasına yardım edilmiş olacak - İzmir panayırında 
su hakkında ıöylenilen bir kelime Polonyalı seyyahlar içinde de çıkarılacaktır. Şimdiye kadar tır. lZMIR, 22 (A. A.) - P.ına • 

t1tllltı1tnnnn.auıuumıu11tu11uuımmn ommnıanıuMuııuımuuuull unnı 11nım1111t11tı1 

üzerine hizmetçi, Macide hanımın :~ir çok hoca, talebe ve gazeteci]P- (askeri ıstılahlRrın karşılığı) ~he~ Tarih kolunun yapacağı i1ler - yır komitesi ilk gardcnpartiıini 
yüzüne kaltak diye bağırdıktan bulunmaktadır. kese Türkçe isim koymnk) isımlı den biri de; Balıkesirin milli mü- dün gece muvaffakıyetle vermit • 
sonra bohçasını bağlnmağa gitmi~ Lehiatanın Türkiye sefiri Kont kitaplarla, o civarın yerli ve öz cadele tarihindeki vesikalarını tir. Bütün konsoloılar garden par
ti. Zavallı Macide hanım döğünü- Poteki Polonyalı seyyahlar şerefi· Türk olan kabilelerinin an'ane ve toplamak ve kitap §eklinde çıkar• tiye davetliydiler. Sümerbank, pa· 
yordu: ne Y eniköydeki sefaret bina • adetlerini ihtiva eden broşiirler . maktu·. Bunu tanzim için bir kaç na yır yerindeki bütün pavyonları-

- Ne yapayım §İ.mdi hen, Şa· sında bir çoy ziyafeti vermi§tir. hazırlanmı~tır. Bundan başka bu yoldan gidilecektir: Meıeli. mil.~i nı tertip komitesi emrine vermek 
kir ';Ok mütkülpesenttir. Bu ak- Seyyahlar şehrimizden ayrılmış şubenin, tasavvur halinde olup ta mücadelede bilfiil çalıta.nlara mu: suretile büyük bir cemile göıter • 
fam için alakok yumurta hazırlı· lardır. daha henüz mevkii fiilr- koymadı· ı racaat edip vesika auretı v_e fotog miştir. 
yayı!11 ... Ya yarın?· R ğı bazı fikirleri de vardır: Mc!:e - raf istemekle, o zamana aıt gaze· 

Macide evlendikten sonra ilk uhsatsız yapı la; Balıkesir bilmecelerini kitap 1 tc ve mecmuaları araştırmakla ve İzmir polisı bir çantayı 
defa çarşıya giderek alıtveriş yap· Belediyece istimlak edilerek yı· şeklinde çıkarmak, müccdelei muhabere P.Vrakı bulmakla.. 7. dakiknda buldu 
tı. Şişhanedeki "Müstahdimin ira- kılmasına karar verilen evlerden milliyenin başlangıcında Balıkesir i Bunları ba~armak için münaka- lZMlR, 22 (A. A.) - Şehrimi· 
rehane,, )erinden birine uğrıyarak ;aş ocakları caddesinde kazallc• civarın:la ilk şehit düşenin namı - şalı l:iı· nesriyat rlahası açılacak ve ze gelen ltalyan üniversite talebe· 
çabuk kendisine bir hizmetçi gön· Aliye ait evin boş olan kıamına na heykel dikmek, r.:mhe.lli halk o· neLiccye göre bir tarih hazırlana - sinden birinin çantası kaybolmuf
derm.elerini söyledi. belediyenin kararı hilaf·.:la. ruhıat yunlarının figürlerini ,.e çarkıla • caktır. tur. Keyfiyet polise bildirilmİ! ve 

Ertesi gün erkenden birisi gel· sız olarak inşaat yapmakta oldu · rın notalarını tesbit etmek g ibi... Mi.iz~ ve "ergi şubesinin başın - polis derhal faaliyete geçmittir. 
di. ğu görülen Ali Efendinin oğlu Edebiyat kolu; her ay (Kay - da bulunan eczacı Avni Bey, esa- içinde 100 İtalyan lireti ve 300 

- Adın ne kızım?. Fethiye polis Nedim Efendi tara - nak) mecmuasında ne~riynt yap . .sen c:;ki•1en beri bu i~lerle yakın· drahmi ile kıymetli evrak bulunan 
- Perihan, Fatma Perihan.. fmdan ihtaratta bulunulmuş ve in makta ve genç. yazıcı yetic:tirmek dnn nlakadar olduğundan fa~li - çanta yedi dakika gibi kısa bir 
- Şehadetnamen var mı, ko- şaatı durdurması söylenmiş ise de için de vilayetin yegane ~c:ı.:::e~csi vet nöze görünecek bir sekilrlr!dir. müddet zarfında bulunarak sahi • 

c:am meraklıdır?. Fethi buna karşı hakarette bulun- olan (Türk dili) nde haftanın muh Halkcvi .sahnlnrmda orta mikvu bine teslim t:dilmiştir. Poliıimizin 
- r,re son çıktığım kapıdan makla mukabele etmiştir. Nedim telif günlerinde gençJ;k sayfası aç ta bir r:ıiizP. h:ınrhH11ak Avni p ... - bu faaliyeti seyyahları" büyük tak 

aldığım §ehadetname. fendinin §ikayeti üzerine suçlu maktadır. Bu sayfada neşroluna - yin gayel:::rinin en başında geli • dirine mazhar olmuş ve tebrik e • 
Madde hanım kağıdı aldı, göz- hakkında tahkikata baılanmıştır. cak yazıların en güzelleri, ilerde yor. dilmiştir. 
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Bulgarlarla dostluk 
muahedesi yenileştirildi 

Atletizm antrenörü 
Ankara atletizm antrenörü 

Herr Ratkai'nin geldiğini ve at -
!etlerimizi çalıştırmıya başladığı · 
nı yazmıştık. Antrenörün sporcu · 
larla yaptığı ilk münhabeyi aşağr 
ya sıralıyoruz: 

Rayiştag yangını işi 
Bu yangın için Almanyada son derece 
hararetli bir muhakeme olmaktadır l'Bae tarafı l inci uyıfamn:da) 

rilmesinde mutabık kalmıştırdır. 
İki memleketin hükumet adam

lan, Türkiye ve Bulgaristanı ala
.kadar eden bütün bu meseleleri 
hu üç günlü}< konuşmalarda göz -
den geçirmişlerdir. Bu görütme · 
ler Türkiye ve Bulgaristanın müş
terek menfaatleri bulunduğunu 

lnlan'lıtlar, sulh ve umumi anlaı -
?na ıiyasetini takip için kati surette 
karar vcrmitlerdir. 

dir. Devlet reiıiniz hakkında mev· 
cut olan fevkalade iyi efkarı tah
sen müşahede ve teıbit imkanına 
nail oldum.,, 

M. Muşanofun sözleri 
Sofyrı, ~:Z (A.A.)- Bulgar Baş 

vc•kili M . .l\Iuşanof bu sabah Bul -
g-ar gazetecilerine ı;ll beyanatta 
hulummıştur: 

"- Yapmış olduğumuz konuş· 

malardan dolayı bahtiyarım. Ve 
bu konuşmaların vardığı netice • 
Jer bir kere daha ispat etmi§tİr ki 
bizi Türkiyeye bağhyan çok sa -
mimi dostluk sağlam bir esas üze· 
rine kurulmu,tur. 

- Muhtere.".ll efendiler, sevgili 
spor arkadaşlarım! 

Sizi bütün kalbimle selamla • 
rım. Her §eyden evvel, beni, bu 
mühim vazifeye liyık görerek in · 
tihap ettiklerinden dolayı kalbi 
şükranlarımı arzederim. Bu, be · 
nim için büyük bir şereftir; bütün 
kuvvetimle büyük hedefe v~rmağa 
çalışacağım. Bilhassa bunu dn ila
ve edeyim ki, Türk ve Mncar mil· 
(etleri iki kardeş millettir. Spor, bu 
iki millet münasebetlerini daha sı · 

kı surette bağlıyacaktır. 

Leipzig, 22 (A.A.) - Van der 
Lubbe, müdafaa vekili olarak a • 
vukat Stc.mps'u tutması hakkında 
ana ve babasından hiç bir mektup 
almadığını kati surette beyan et
tiği vakit mahkeme salonundan bir 
heyecan dalgası geçmi,itr. Bundan 
ıonra Stompsun maznunla bir ara· 
lık görü,mesine müsaade edilmi!
tir. Bu konu§ma bitince celse bir 
kaç dakika tatil edilmittir. 

Suçlu muhakemenin 
gülünçlüğüne gülüyor 
Leipzig, 22 (A.A.) - Sinir has· 

talıkları mütehassısı Berlinli M. 

Eonhoesser, muhakemesi yapılan 
Van der Lubbe'in bir az çekingen 

huylu olmakla beraber aklında bir 
bozukluk bulunmadığını söylemiı
tir. 

Bu görüşme!er neticesinde her i
ki t~f, aynı dostluk hi3leriyle ve 
trıütekabil hürmetle mütehassis o· 
lan iki millet münascbatını tanzim 
İçin 1'929 senesinde imza edilmi§ 
olan dostluk muahedesini beş yıl 
lrıüddet1e uzatmı§tırdır. Bu husus· 
ta. bir proto!(ol hazırlanmış, gece 
••at 21,15 te resmi tebliğ netredil
lrıİftir. 

Dostluğumuz ve anlatmamız 

bu kere yeniden teyit olunmuJ · 
tur. Bunlar her iki memleketin 
nefine olarak devam edecek ve ne 
Balkan ıulhunun ne de Avrupa 
menfaatlerinin zararına olmıya • 
caktır. Buna mukabil, daima iyi .. 
!etmekte olan Balkan devletleri a
rasındaki münasebetlere sağlam 

bir esas olmağa yarayacaktır.,, 

Ticari müzakereler ayrıca de · 
\>a.m edecektir. Bu müzakerelerin 
İyi bir neticeye bağlanacağı ümit 
olunmaktadır. Henüz halledime · 
illi, o]arak aylnız bankalara olan 
döviz mesele3i kalm1ıtır. 

Muallakta olan mesele1erin hal
li için iki hükfımet muhtelit komis 
)on tetkil edecekler, halledilme • 
ttti, meıeleler bu komisyon mari -
fttiyJe hir karara bağlanacaktır. 

Başvekil Paşa ile Tevfik Rü,tü 
aey, Bulgar nazırları ile olan te· 
ll'ıaslarında Türk - Yunan misa • 
kı hakkında izahat vermitler, bu 
bıiaakın ne Bulgaristan, ne de 
'b._tka. bir devlete karşı hiç bir mak 
1'dı tazammun etmediğini bildir
lniılerdir. 

Bu husustaki_protokol hu 
!&at te nııaa e t • 

8aşııekilimizin beyanatı 
. Sofya, 22 (A.A.) - Bulgar a

Jtnsı bildiriyor : 
Türkiye Başvekili İsmet Pata 

liazı-ctleri Bulgar gazetecilerinin 
bir sualine cevaben afağıdaki be· 
l'ilnatta bulunmu!lardır: 
''- ~ ofyayı z iyaretimden, Dul

&'ar zimamciarlariyJe yaptığım ko
l'ılı.şnıaJaradn Ye konuşmalarm vcr

digi neticelerden fevkaliled mcm
~llnum. Bu neticelerin iki milJeti 
birbirine bağlıyan mütck:ıhil :,,ami
liji dostluk münasebetlerinin daha 
~iyade sıkla.~ınasrna hadim olaca
~na mutmain bulunuyoıı.ım. 

Ziyafetler 
Sofya, 22 (Hususi Muhabirimiz· 

den, telefonla) - Bu sabah saat 
dokuzda batlıyan müzakerelerden 
sonra Bulgar kralı Boris Hazretle
ri sarayda bir ziyafet vermi!lerdir. 
Ziyafet çok samimi olmuş, Boriı 

Hazretleri ile erkek ve kız kardeJ· 
leri bulunmutlar, saray gezilmit -
tir. 

Bugün Türkiye elçiliğinde saat 
17 de Ba,vekil İsmet Pata Hazret
leriyle Tevfik Rüttü Bey terefine, 
Sofya elçimiz Tevfik Kamil Bey 

taraf mdan 400 ki ilik lıii.Yük bir 
çay ~rilmtıtir. Ziyafet • 
le Bulgar ba,vekili ft1. Mu,anof, 
Sobranya reisi M. Malinof ve Bul
gar kabinesi erkim, tekmil fırka
lara mensup Bulgar siyasi ricali, 
yerli ve ecnebi matbuat mümeasi· 
leri ve şehrin güzide sınıfına men
sup bir çok zevat hazır bulunmut· 
tur. Ziyafet pek samimi bir hava 
içinde geçmiştir. 

Sobranya reiıi M. Malinof ta. 
bu akşam Glorya otelinde Bafvekil 
Paşa Hazretleri ile Tevfik Rüttü 
Bey ve diğer Türk murahhasları 
'erefine büyük bir akşam ziyafeti 
vermi,tir. 

Spor vücudu ve zekayı kuvvet
lendirir, keskinleştirir. Milletler 
tarihinde görüyoruz ki , kuvvetli 
olanlar, haklarını daha çabuk el • 
de edebilirler. Spor, vatanın çalış

ma kabiliyetini taze ve şen tutar: 
ve onlara fer ahlık verir. 

Spor bir kültür amilidir; çün -
kü, bizim dahili ve harici dünya -
mızla bir ahenk vücude getirir ve 
sıhhi içtimai birçok mesaili halle · 
der. Spor yapmak, bir eğlence ol -
makla beraber vücudun uzvi ve ru 
hi tembelliğe ve suiistimallere 
kar'ı en kuvvetli bir mücadeledir. 

Bilgisiz çalışma ile maneviya · 
tımızda nasıl bir muvaffakıyet ka
zanılmazsa spor sahasında da bil
gi olmadıkça zafer beklemek 
beyhudedir. Spor sahası, ne • 
zih bir mücadele meydanıdır; ora
da ( fairplay - nezahet) prensip
leri hakim olmalıdır. 

Muvaffakıyetler, rehberin ve 
oyuncuların değild ir ,umumun ma.· 
lrdrr. Büyük Gazi aporu himaye et · 
mektedir. Türk sporunun muvaf • 
fak olması elzemdir. Kısa bir za · 
man sonra, büyük stadycm ve şu · 

heleri yapılacaktır ve burası Türk 
milli kuvvetinin bir kaynağı ola -
caktır. 

Van der Lubbe'in dünkü muha· 
Bir az sonra mahkemeye tekrar kemesinde kahkaha ile gülmesinin 

başlanmıt ve Rayi,tağ yangını bas zihninde az çok bir periıanlık ol· 
tırılır bastırılmaz Van der Lubbe- duğuna delalet edip etmiyeceğini 
yi ilk olarak sorguya çeken komi- ı anlamak için mahkeme reisinin 

ıerin if~desi ~inlenmiş~ir: ~omİ · I sorduğu bir suale M. Bonhosser !U 
ser bu ıfadesınde demıştır kı: ı cevabı vermiştir: 

"- Van der Lubbc Rayiştağ mec " V d L bb ,. D 
1. · · k d ' · · d w j - an er u e, guya rock ısını en ısının tutuştur ugunu o . . . . . 

k 't h' b' b' 'k vıtzde mıllıyetçı ıosyalısllerle te • va ı , ıç ır ce ır ve tazyı a ma· 
ruz kalmaksızın itiraf etti. Bu ha
reketinin neticelerini kabule hazır 
bulunduğunu söyledi. Ancak ha,. 
ka cürüm ortakları bulunduğu id
diasını reddetti.,, 

Londrada adeta bir mahkeme 
teklinde toplanarak bu yangın hak 
kında tahkikat yapan heyete itti
rak etmit olan Amerikan kanun 
adamlarından Garfield Hayı de 
bu sabahki muhakemede hazır bu 
lunmu,tur. 

masta bulunduğu yolunda verilen 
ifadeleri kendisince pek az kana
atbah~ bulmuş ve bu hal tuhafına 
giderek gülmüş olabilir.,, 

M. Bonhoesser, sö:ıüı1ün ıonun• 
da demiştir ki: 

"- Van der Lubbe m\\hl<eme. 
sinin bir an ev\·el başlamasını ve 
diğer maznunların da fazla miid · 

det mevkuf kalmamasını temin i • 
çindir ki açlık grevine başla.mı§ • 
tır.,, 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Sinema Dünyası 
Karol Lombar Cjahfıyor Buterflay Berlinde 

Bir zamanlar methur olan Vil- Milli hükumetin gösterdiği bii-

yam Povelin karnı sarışın Karol tün zorluklara rağmen Silvia Sid-

L b J · R ftl b b "Y ı neyin filmi "Madam Buterflay,, om ar orJ a a era er a • .. . 
. . . . ~ b ı Berlinde muvaffakıyetle gosterı· 

nız Ben,, fılmrnı çevrrmeae •§ -
1
. 
ryor. 

lamı!tır. Bu filmde Jorj Raft dün· 

yanın tanıdığı bir danıörün 
nü yapmaktadır. 

Boylar1 

rolü-
Aktüalite gazetelerinde 

Bu hafta gösterilecek Para· 
munt Aktüalite gazetesinin en mü
him vak'aları şunlardır: 

Geri Kuper 1 metre 92 santimle f d B d B Bu muazzam ve güzel teref ransa a: rötanya a rian 
meydanına layık bir halde çıkabil- Holivutun en uzun boylu aktörü için yapılan heykelin açılması. 
memiz için, şimdiden bütün kuv _ imiş. Ondan sonra 1 metre 86 ile Birleımiş Amerikada: MüthiJ 
vetimizle çalı~malıyız. El birli _ Geri Grent, 1 metre 81 ile Klcrk bir fırtına 5 hükumetin sahilini 
ğiyle çahtılırsa muvaffakıyet mu . Geybl geliyormuş... mahvetmiş. 50 ölü, sayısız yaralı, 
hakkaktır. İçinizden kim olursa 0 ) Cierls Lagton ne yapmak zarar bir milyarı geçiyormu,. 
sun benden bir !ey sormak isterse Almanyada: Nuremberade naa 

k ı istiyor o 
ona a pten vereceğim cevap (ben yona) sosyalistlerin kongresi açı • 
bu maksatla buradaynn) olacak - Önümüzdeki mevsim Haç kızı· lıyor. Hitler nutuk söylüyor. 600 
tır. Neron filminde göreceiimiz Emil bin nazi onu dinlerken. Ziyafette, murahhaslarımız, Bul 

ıar ba~vekili, Bulgar heyeti vekile 
erkanı ve daha bir çok zevat ha -
zır bulunmu,lardır. 

KıJ mevsiminde hazırlık ve kış Yaningsin rakibi inıiliz aktörii Venedik: Gondol bayramı bat-
idmanları ile uğraşacağ ız. Bilhas- Çelrs Lagton sinemada Sezar Bor lamıf. 
sa s~or fiziyolojisi , spor masajı, jiya rolünü oynamayı çok arzu e· ı Paris: Deniz vekili M. Jorj Le-

İsmet Paşa sefirleri 
kabul etti 

Sofya, 22 (Huıuıi) - ismet 
Pafa Hazretleri öğle ziyafetinden 
ıonra Sof yadaki Macar elçisinin 
ziyaretini kabul etti. 

Macar Batvekili eylülün beıin -

fennı antrenman, atletizm hareka· diyormu!... gin ölüm merasimi ve saire. 
h, sporculuk nezaheti ve müsaba · J ••••••••••••••••••••••••••••••11•••••••••••••••11••••••••••••11•••••••••11•11•••••11111111• 
kalarrn :apılma esasları hakkında tir. Doktorlar yarın. seyahatine Balkan konferansı ve 
çalı,acagız. mani olmadığını söylemi,Ierdir. B 1 l 

Y · T " k ' . u gar ar 
enı ur ıyenın yükselmesi i • Sırp•Bulgar· Rumen misakı 

cin sporcu kardeslerimdcn daimi 1 Sofya, 22 (Hususi) - Balkan 
~ 'dd" b' l • Sofya 22- Burada ilk günelrdeki k f d B l hh ve cı ı ır ~a ışma temenni ede- ~ ' . on eransın a u gar mura aı 
rım. soguk hava kıtmen zaıl olmuftur. heyetinin reisi M. Sakızofla a-örüş 

Bulgar hükfünetinin rnütehalli 
cı] duğu hüsnü niyeti bu Vl.!sile ile 
tle müşahede edebildim. İki mil
leu alakada r eden komşnalar 
ilıUtekabiI acık viireklilik ha,·a;;ı 
İçinde deva~1 et 11°1 iştirş ki hundan 
~ok memnunum. Bulgaristanr 
>.iyaretimizin iki memleketi biri • 
IJirine daha ziyade yaklaştıracağı 
~a eminim. Bu i~e Balkan ve umu 
~iyetie A wupa sulhunun takviye 
Sine yardım edecektir. • 

Hariciye Vekili Tevfik Rüttü 
~ey de beyanatında: "Türk -
~ulga.r konu~.malarınrn sureti cerer'n ve intacından ve hu konuşma· 
\r arasında her iki tarafın göster· 
~İği tam açık yüreklilik ve müte
~bil samimiyet fikrinden dolayı 
llıcır.nuniyetini,, ifade eylemittir . 

de Sofyaya gelecek, bir gün kal - ~~~~~~~~~---~ 
dıktan sonra Ankaraya hareket e· çay verilecektir. Yavuz pazar gü

nü saat 18 de hareket ederek pa· 
zertesi sabahı İstanbula vasıl ola
caktır. 

Bulgar mahafili, Sırp - Bulgar- tüm. Bana Bulgaristanm dördüncü 
Romen misakı hakkındaki propa- Balkan konfranıına i!tİrak edec~ 
gandalara itimat etmemektedir . ğini söyledi. 

Bütün Türk murahhasları bu
tiin kral ve kraliçe tarafından ve· 
'iJcn öğle ziyafetinde gördükleri 
1)-i kabulden dolayı memnuniyet • 

tini beyan etmişlerdir. 
lsmet Paşa Hazretleri, Kral ilr. 

'ılan miilakatma dair sorulan hir 
lııaıe de şu cevabı vermişlerdir : 

11
- intibalarım fevkalade İyi • 

decektir. 
Ba,vekilimiz Macar sefirinden 

sonra Yunanistanın Sofya ıefirini 
kabul etmiı, kırk beş dakika görü' 
müttür. 

Recep Beyin tetkikleri 
Sofya, 22 (Husuıi) - C. H. F. 

Umumi kaibi Recep Bey bugün 
Bulgar genelik tes1ikatı merke -

~ ~ 

zini ziyaret etmit, gençlerle görüt· 
mütür. 

BugUn hareket ediliyor 

Sofya, 22 - Heyeti murahha • 
samız, yarın sabah hareket edecek 
Varnada Yavuz zırhlısında Var· 

na vali ve kumandanı ıerefine bir 

ismet Paşan1n refikalarına 
karşı bir nezaket eseri 

Sofya, 22 (A.A.) - Dün akşa:n 
M. Muşanofun çay ziyafetinden 
çıkarken Ba§vekil İ:!.-.:rıet Paşa Haz 

retlerinin refikaları Hanımefend : 
bir az rahatsızlanmışlardır. Müta· 
rünileyhanın bu sebeple operaya 
gelemediğini haber alan Kral Bo
ris Hazretleri derhal hususi dok · 
torları Profesör Stanişefi gönder • 
mitlerdir. Profesör geç vakte ka
dar Hanımefendinin tedavileri ile 
meşgul olmuıtur. Hasta iyiletmit-

Bilhassa Romen hariciye nazırının 
beyantı, ümitsizlik tevlit etmiıtir .. 

Sırplara gelince, Sırpların esasen 
Bulgarlardan en çok metalipte bu

lunan bir millet olması itibariyle 

bunlarla da anlaımak imkanı va -
rit görülmemektedir. 

Firarllerin istidası 

Sofya, 22 - Bulgariatanın Türk· 
lerle meskun olan tehirlerinden bu 

raya, İsmet Pata Hazretlerine arzı 
tazimat etmek üzere bir çok heyet -

ler gelmektedir. Buradaki firari 
ler taraf andan da Baıvekilimize af 
istidaları verilmektedir. 

Meşhur kaşif Markoni 
Amerikaya gitti 

Cenova, 22 (A.A.) - Ayan i, . 

zasından M. Guga1ielmo Marconi 
Nevyorka gitmek üzere Conte di 
Savoia vapuruna binmittir. Bu es 
nada vapura yerle,tirilmit ve ge
minin teknesine girecek suyu ani 
surette bildirilecek tarzda yapılmış 
olan bir aletin tecrübeleri rica edil 
miştir. 

Çok alak:. uyandıran bu tecrü. 
belel'de bir çok fen adamları \•e 
hükumet memurları da bulunmuı· 
tur. 



Yeni zabıtai belediye 
talimatıı.amesinde 

olan maddeler 
Yeni zabıt.<.ti belediye talimat - ı 87 - 5chir yollarında bir ara • 

name.:ünin yeni maddclcrjnin n~ş- ba b~.ğlunrnı§ olar<\!< diğer bir na· 
rine dc\·am edi~· ınız: ı kil vasıl.asının sevk edilmesi ya .. 

73-Hcr ne tekilde olursa olsun sa'~tır. ( Knz:ı. ve saire gibi haller 
nakil işlerinde kullanılan hayvan · clc bclc:liyet!cn izin almak lazım· 
ların şehir içinde dört nala ]:aldı- <lır.) 

rılmaları yasaktır. 83 - Kanununa ~öre açık ycr-
74 - Şe!lir iç:nde yay" ko~ula- lerde Yil!1ı '~n umumi içtimalar 

rı yapma:• belediyenin iznine bağ· 1 müna:;e:,et'yle umumi scyrüııcfe-

lıdır. 1 re yorg_u~luk vermek yasaktır : 
75 - Canlı hayvan yüklü ( B~ ~ bı toplantılarm kanunı 

olan na!:il vasıtaları ağır yürüme mcs'ul'yetini l.;zcrlerine almış 

ğe mecburdur. j olan tertip heyetleri bunu temin 

76 - Bir:biri arkası:!d:ın giden ile mükelleftirler.) 
nakil vası~alarının bozukluk fo.'an 8::,) _ Umuma mahsu11 nakil va· 
gibi bir sehcplc ani olarak c!urdu- 1 sıtalnrına bulaşıcı hastnhğı o -
cunda çarpı~manıa cnij i\lınacak 1 lanl:ırın alınması yasaktır. 

dere~c:le biri birine yakla~mi\ 'arı ı 90 _ Yapı ycr!crinden çıkacak 
yasaktır. olan arabaların tekerlekleri te • 

77 - Nakil v:-..sıtalarının yükle- mizlenmiş olaca!dır. 

ri karoserilerindcn Y<'.na doğru 91 - Nakil vasıtaları giderken 
taşmıyacaktır. •· } 

ve gc . 11· <en dair.1a yolun sağ tara-
78 - Yaya kaldmmlannm ya

nından ı;eçen naltil vasıtaları da 
yukarı:fo.ki mndde hükmüne uya · 
caklardır. 

L~ .. - Tamamı veya bir kı:;mı 
yerde sürüklenmek suretiyle e~ya 
nakli yasaktır. 

81 - Nakil vasıtalarının, yürü
yütlerinden yollardaki su birikin
tilerini veya çamurları etrafa ~ıç
ratmaları yasaktır. Bunun için öy
le yerlerden yava~ geçmek ve ça

murhık kullanmak gibi tedbirler 
de kusur edilmiyecektir. lki ton -
Juk kamyonlarla daha büyüklerin
de bu hususta iyice mani olabile
cek tertibat bulundurulacaktır. 

82 - Kazaya uğramak ve 
saire gibi her hangi bir sebeple 
hareket edemiyecek hale gelmiş 
olan nakil vasıtaları en kısa bir 
zamanda münasip bir yere çeki -
lcrek seyrüsef · .. l · l · erı guç eştırme erı .. 
n~ meydan Verilmiyecektir. Bu gi. 
bı araabalrın boı.uld ki l u arı yer er-
de veya duraklard• d d l 
lan y<:.:;aktır. 

'4 ur uruma • 

83 - Bir kazaya sebeb· t 
·ıd· v• d ıyc ve. 

rı ıg ·n c nakil vasıtalarını kul -
lananlar arabalarını he d 

men ur · 
durarak en yakın zabıta 

memuru• 
na haber vereceklerdir. 

84 - Şehir içinde demir t k 
1 ki. k'l e er. e ı na ı vasıtası kullanmak ya-
saktır. (Hayvanla çekilen yük 
arabaları belediye tenbihiyle v 
ilan edilecek zamana kadar demi: 
tekerlekle seyrüsefer edecektir. 
Ancak bunların hangi yollardan 
ve hangi saatlerde geçmeleri gt•ne 
tenbihat ile ilan edilecektir. ) 

85 - Şehrin belediye tenhihle
rile ilan edilecek olan yollarında 
dolma tekerlekli arabalarla, her 
ne §ekilde olursa olsun ağırlığı mu 
ayyen bir derecenin üstünde olan 
nakil vasıtalarının işletilmeleri 
yasaktır. 

86 - Yük taşımıya mahsus olan 
nakil vasıtaları yüklerini en kısa 
bir zamanda ve durmaksızın çalış 
mak suretiyle boşaltacaklardır. 

fını ve araba yolu ikiye aynlmı~ 

olan büyük caddelerde sağ taraf -
taki yolu takip cdeckelrdir. 

Gen:şliği müsait olan yollarda 
yolu uzunlcımasına iki müsavi par 

çaya ayıran mutasavver hattın 

soluna geçmek şarttır. Kapıiçi, 

Kemer altı gibi geçit yerlerde de 
bu maddenin hükümlerine göre 
hareket edilecektir. 

92 - Ayni sınıftan iki yolun 
birleştikleri yere doğru yürümek· 

te olan naltil vasıtalarından {gi .. 
dilen tarafa göre) soldan gelen 
sağdan gelene yol verecektir. 

(l>e\'llmı \'arı 

Konferans 
Veren mahpus 
Şikago hapishanesinde uzun 

müddetten beri hapsedilmiş olan 
meşhur bir haydut geçen gün polis 

kuvveti muhafazasında olarak bü 
yük bir konf er anı salonuna gö • 

türülmüş ve bu salonda bir doktor 
kalabalığı huzurunda hırsızların 

ve katillerin "düşünceleri, zevkle
ri ve çalışmaları usulleri,, hakkın
da uzun bir konferans vcrmi~tir. 

Haydut adam, meslektaşlarının 
tarzı mai~eti ve çalışma usulü hak 

kında mufassal malumat vermiş 
ve verdiği malômat huzzarı son 
derec:: alakadar etmiş ... 

Bu hadb:: on yedinci asırda 
F ransada yol kesen ıreşhur hay • 
dut "Kartuş,, un vak' asını hatıra 
getiriyor. Kartuş yakayı ele vere · 

rek hakimin karş111na çıkarıldığı 
zaman hir adamın cebinden cüz -
danının ve 5 t" · h . aa lntn nasıl abers1z 
çalınabildiğini anlatm k · Tw• •J ve yan e 
sıcı ıgın bir c:ok mehar,.tle . . .. . . · ... rını gos 
termışlı.Bundan birkaç. _ 
h d 'd cun aonr<l 

ay ut ı ama ınalıku- d') 1 . . ... e ı ere t 
kemıklcrı kırılmak aurctile öld ... 
rüldü. Acab.a konf eran...- 1 A ". --": merı -
kah haydudun dn a1tıheli "Kar .. 
tuş,. unkine henziyccek mi? 

Istanbul Sıhhi Müesseseler Satın 
alma Komisyonu Riyasetinden: 

Heybeliada sanatorvomu için Mayıs Y:l4 sonuna kısdar lüzu 
mu olan muhtelif cins taze sebze ile 90 oon adet günlü { vu ur 
ta ve 20,000 adet mutfa'< yumurta!lı o b:ıp•a'<i şartnameııi veç ıile 
ve 10 teşrinievvel 933 safı günü s1at 14 tc a!eni m·inakas1 su· 
retile muamele yapılmak Ozere münakanya kc:lmuş!m. İ!ltc dile· 
rni müracaatları. (487 3) 

Pariste Silah mese-
1r 

leleri konuşuluyor 

••• 2 

VAKiT 
İngiltere Fı an sanın ileri 
sürdüğü de~ilteri artık da- · 
hai yi kavramıya başlamış l 

1 

PAR1S, Z2 (A. A.) - Ta ... ga· ; 
zctesi Paristc yapılmakta olan si· · 
yasi müzakerelere tahsis ettiği ba~ , 
yazısıı~rta, bu müzakerelerin mU ! 
sai~ bi-:- surette devam ettiği fikri· 
nı İ!eri sürmekleclir. 

Bu gazete, her halde ihtiyatlı 

bir lisnn kullanmıya lüzum gör · 
mt>klc beraber bir nolctayı şimc!ı j 
den şüphe gölür:niyecek kadar a! 1 
dm!anmı~ sayabileceği zannında 
bulunuyor ve diyor ki: ~ 

"lngiliz zimamdarları, silah j 
kuvvetlerinin kontrole tabi tutul · 
masl ve bu kontrolün tesirli olup 1 
olmadığını açıkça anlamağı müm- 1 

kün kılacak bir tecrübe devresi 
lüzumu hakkında Fransanın ileri 
sürdüğü delilleri daha iyi kavrı 
yor. 

"Eğer İngiliz hükumeti temin 
edildif!ine göre Fransız formülünü 
tatbik tarzı hakkındaki bazı ihti
razi kayıtlar müstesna olarak, ak
la ve adalete uygun bulmutsa bir 
anlaşmıya varmak imkan ve ihti -
maileri ehemmiyetli surette artmı~ 
olur.,, 

Diğer taraftan Tan gazetesi 
f rıms1z - leh münasebetlerine tah
s:s ettiği bir yazısında da diyor 

"Vaziyetin bu günkü halinde 
Fransayla Lehistar.ın harici teşeb· 
h:!s ve faaliyetleri arasındaki mu
vaziliği bozabilecek mahiyette 

bir şey sezilmiyor. işte bunun için· 

dir ki M. Bek ile M. Pol Bonkur 
- dün akşam neşredilen tebliğde 
denildiği gibi - çok dostça, çok 
samimi olan konuşmalarının so · 
nunda, herhal ve vesilede, bilhas
sa yakında yapılacak beynelmilel 
toplantılarda her iki hükumetin 
sıkı ve sürekli bir surette temasta 
bulunmaktan geri dunna.mağı di -
lediklerini gösterebilmişlerdir. 

"Günün büyük meselelerinin 
halli hususunda her iki hükume · 
tin anlaşarak mü,terek tetebbüs -
lerde bulunmak ve Cenevre planı· 
na uygun surette hareket etmek is
tediklerinin bir defa daha ve res -
mi bir tarzda teyit edilmesi millet· 
ler cemiyeti heyeti umumiyesinin 
toplanmasına pek az vakit kalmış 
olan şu günlerde ehemmiyetsiz gÖ· 

rülemez. Böyle olunca milletler 
cemiyeti heyeti umumiyesinin top
lantılarına muvazi olarak inkiıaf 
edecek müzakereler sulh siyaseti
nin alisini tayin etmiş olacaktır. 

EA~ lllll'llerbuleıt~ 1 

Postadan şikayet 1 
Askeri mütekaitlcrinden olan 

kariimiz Raif Beyden ~u mektubu 
aldık~ 

"2 eylfıl 933 tarihinde Beya - , 
zıt merkez postane:sine teslim etti· 
ği;:n yirmi beş lirayı, Malatya is -
tasyon intaat müfettiş muavinliği 
kısım konlrol mühendisi İsmail 
R h. h · 1 

u 1 eyın henüz almadığı ara - j 
mızda cereyan eden telgraf mu -
haberesiyle anla,ıldı. Posta mua . 1 

melatrncla görmesini çok arzu etti-1 
ğimiz sürat ve emniyeti ihlal eden ' 
bu hareketin müsebbibi kimse u • 
m:.ım posta ve telgraf müdiriyelİ· 
nin tahkihle cezalandırmasını bir 
hak ol<lrak talep ederim. 

Kitap işleri 
Ve muhabere 

köşesi 
sütunu 

Devlet matbaası tarafından ı 
basılan ve mekteplerde okuttu
rulan kitapların tevzi ve satış 
ışı müessesemize verilmiştir. 
Bunlar İstanbul da yalnız 
(V AKIT) kütüphanesinden te • 
darik olunabilir. 

~· Devlet matbaasının diğer 
neşriyatı da (VAKiT) yur · 
du tarafından satılmaktadır . 
llmi eserlerle Maarif Vekaleti 
mecmuaları ve sair kitaplar için 
de (VAKiT) kütüphanesine 
müracaat edil-ıe'' lazımdır. 

~· llk mekteplerin, dördüncü ve 
hetinci sınıflarında okutturula
cak olan tarih kitaplarının da 
tab ve tevzıını (VAKiT) 
yurdu yapmaktadır. Bu kitaplar 
hazırlanmış ve satışa çıkarıl • 
mışbr, •• ( V AKIT) kütüphanesi, her 
vilayet merkezinde bu kitapları 
satmak üzere birer şube açmış
tır. Vilayetler hududu dahi • 
linde, Devlet matbaasının mek· 
teplere mahsus olan kitapları 
ile diğer eserleri için bu şubelere 
müracaat olunmalıdır. 

•• Vilayet merkezlerinde ısım • 
leri ve adresleri aşağıda gösteri· 
len yerler (VAKTiN) ın kitap 
satış ıubesi olarak kabul edil -
mişlerdir. Bunları peyderpey 
neşredeceğiz. 

Ankara: (Akba) kütüp • 
hanesi, Trabzon Polotha -
neli zade biraderler , Kaata • 
monu: Gazete bayii Ahmet 
Hamdi Bey, Samaun: Halk kü
tüphanesi , Giresun: Tasarruf 
pazarı LUtfü Bey, Amasya: Ce· 
malettin kütüphaneıi, Malatya: 
Eyüp oğlu Halil Bey gazete ba· 
yii, Konya: Kitapçı Murat oğlu 
Sabri B., Antalya: Kemahi za· 
d~ Nail Bey, Çorum: Turan kü
tüphanesi İsmail Naim Bey, Na
zilli: Sebat kütünhanesi, Muıta
fa Hakkı Bey, Balıkesir: Ki • 
tapçı Fehmi Bey, Eıki~ehir: 
Son Posta kütüphaneıi, Buraa: 
Kitapçı Esat Bey, Edirne: Hil -
mi kütphaneıi. lzmit: Halkpa -
zarı sahibi Sadettin Bey. 

Bolu: Zafer kütüphanesi, 
Merzifon gazete bavii Adil B., 
Diyarıbekir: Şevki Bey, Mani -
sa: Hulusi Can Bey, Yozgat: 
Yakıt muahibiri Bekir Ziya B., 
Adana: Maarif kütüphanesi 
Ahmet Necati Bey. 

Di~er şubelerimiz 

Van: gazete bayii 1lyas Bey, 
Bitlia gazete bayii Niyazi Yıl -
maz Bey, Siirt: Mehmet Emin 
Bey, İsparta Yunus zade Lütfü 

Bey, Çankırı gazete bayii Hü
seyin Bey, Bayburt gazete bayii 
Halil Bey, Rize gazele bayii 
Mahmut Kara Bey, Elaziz Tu • 
ran matbaaıı, Tarsus gazete ha· 
yii Nuri Bey, Urfa Feyiz kü -
tüphan~si sahibi Abdullah E • 
dip Bey. 

Mersin: Gazete bayii Fehmi 
Bey, Kayseri Maarif kütüpha • 
nesi Tevfik Bey, Niğde gazete 
bayii Hasan Cemal Bey, Kırk • 
lareli gftzete bayii Ahmet Ham 
eli Bey. Artuvin gazete bayii 
Remzi Bey. 

~· Vilayetlerde tubemiz olarak 
adresleri gösterilen kitapçı -
larla kırtasiyecilerden ve gaze
temiz bayilerinden henüz mua· 
melelerini bitirmiyenlerin temi
nat mektubu, gönderdikleri hal
de mukavelelerini ihzar, yahut 
mukavelelerini Könderip te 
teminat muamelelerini ikmal et· 
miyenlerin, yeni ıiparitleriyle 
~irliktP- noksftn olan i•lerini ta-

mamlamaları hususuna nazarı 
dikkatlerini celbederiz. 

~· Hakiki ihtiyac miktarları 
henüz mekteplerce tesbit edil · 
memiş olmakla beraber, "VA· 
KIT kütüphanesi,, yukarıda ad· 
resleri gösterilen yerlere kitap 
sevketmiştir. Sureti mahsuıa
da yapılan siparişler de kendi · 
lerine teslim olunmak üzere 
taşra bayilerimize gönderilmiş • 
tir. 

•• Maarif Vekaletinin müfre · 
dat proğramları ve resmi kitap 
listesi vekaletçe doğrudan doğ · 
ruya maarif müdür ve memur · 
lukları ile mekteplere önderil • 
mistir. Bu liste de örülen ve 
De~let matbaası tarafından ba· 
sılan bütün kitaplar (VAKiT) 
yurdu tarafından gönderilecek -
tir . 

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

Bu sütunda sorulan sualle -
rin cevapları, istenilen malu · 
mat, yapılan siparişler ve sevki
yat yazılacaktır. Vilayetlerdeki 
bayilerimiz ile, kitap işleriyle 
ali.kadar olanlar bu sütunda 
gönderdikleri melctupların ce -
vaplarını bul~rn\dardır. 

~· Gazetemiz, Devlet matbaası 
tarafından basılan mektep yeni 
ve eski yazılı kitapların bir lis· 
teıini peyderpey fiatları ile be· 
raber neşredec-ktir 
Tab'ı hazırlanmakta olan 

kitaplar 
Biyoloji l. 11. Fen bil İsi t 

il, 111, Orta meKtep tarihı , I 
111. Riyaziye dersleri I, il, 
111. 

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

Cevaplarımız 
Bilecikte Orta mektep mu · 

siki muallimi Hüsamettin Beye: 
Ahmet Muhtar Beyin mufassal 
musiki nazariyatı, beşartittedi
ye namınıza postaya tevdi edil
miştir. 

Darıça İlk mektep Başmual. 
limliğine: idaremizde ilk mek
teplerin yalnız dördüncü ve he. 
şinci sınıf tarihlcl'i vardır. Fi -
atları on beşer kuruştur. lzmit
te bayiimiz, Sark Pazarı sahibi 
Sadettin Beytlir. Sipariş verir· 
seniz gönderir. 

Maras Maarif Müdürlüğüne: 
Orta mektep kitaplarından bir 
kısmı stazete bayii Muıtaf a Ca
vus adresine g-önderilmiştir. tik 
mektep tarihleri de namınıza 
yollanmıtlır. 

lzmir: Hamdi Bekir Bey -
Siparişiniz teslim olunmuf ve 
cuma postasiyle sevkedilmiştir. 

Manisa: Huhisi Can Bey -
Yeni siparişiniz verdiğiniz ad • 
rese teslim olunmu~tur. 

Edremit: Sadık Hüseyin 
Bey. - Oı·ta mektebin ıipariti 
mektubunuzdaki §erait d:'lhilin
de g~nderilecektir. l§ Bankası 
na tediye ediniz, sipariş pazar 
postasındadır . 

Diyarıbekir: Bayi Şevki Bey. 
Yeni siparişiniz evvelce gönde • 
rilenler nazC\rı itibara alınarak 
arzunuz veçhile hazırlanacak · 
hr. 

Telefon siparişleri: Vilayet • 
lerin bazılarından telefonla ki· 
tap siparİ5 verilmektedir. Yan· 
hşh;:;a mahal kalmamak üzere 
bunların mutabık kalınan usul 
nazarı itibar~ alınarak telcrraf· 
l;\ ''erilme j lazımdır. Alaka· 
daranın nazarı dikkatini celbe• 
,:ı,....:_ 
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Atle!~zm birinciliği /Cümhuriyetin onuncu yıl dönümü iç~ı. 
musabakaları M k k . . d k.. · .. 1 k f 1 . 

Alaturka yerine alafranga yemek 
•-••••M••••••••••••••••••••••••••••••••u•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Yemeklerimiz fena mı? (ll:ı;t ı ıırufı 7 inci ı>a;)ıfada) 
er ez omıtesın e oycu er, on erans ar, tıyatro 

bir cforeec ile ye .... emihten evvel ve şenlikler komisyonundcı hazırlıkları: lstanbul 

Ahçı melttebi açılacak ; Yemeklerde 
ıslahata ihtiyaç var. Belediye yapmalı 

hitirmişt ir. 
Semihin geçilmesnini sebebi , 

ko~arkcn cföniip arka:-;ına bakma
sı ,.e bunu gün geçtikçe bir itiy~ıl 

ve cıvarı için prcgram~ar 

Cümhuriyetin onuncu yıl dö - sinden olmaJ üzere üç köylü da • 

<Bat tarafı l inci aayıfamızda) ne mutlak surette ihtiyaç görü -
yor, doktora göre, evlere ahçı di · 
ye tutulan kimseler fenni bir tarz· 
da yemek yapmasını bilmiyorlar. 
Cevat bey de, alaturka yemekleri
mizin sıhhate muzır ve ıslaha muh· 
taç bulunduklarına kanidir: 

haline gctil'nıesidir. 
nümü memleketin her tarafın - ı vet edilecektir. 
da olduğu gibi lstanbulda da pek Bu davetli köylüler lstanbulun 
büyk tezahüratla kutlulanacaktır. en ileri gelen aile!eri nezdinde 

Ye adetlerine göre yapılacak tadi
lat ve ıalahat dahilinde yeni bir 
yemek uıulü kabul edilebilir mi? 

I>tin gene bu hareketi yiiziind~n 
yüzüncü metrede Lcviyi önüne f!C
c;irmi:;; rn bütün gayretine rağmen 

kendLine y~tişemiyerek kendi ha· 
tasının kurbanı olımıştur. Bunun
la beraber Semihin derecesi iyi -
dir. Derecesinin iyi olmasında 
da bu Alınan genci yi.iziinden sı -
kı ko~masmın çok müessir olcln -

Kutlulama şenliklerinin munta- misafir edileceklerdir. 

Lokantacının fikri 
Dün taıunmır bir lokantacı ve 

tanınmıt bir doktorla görütlük. 
Önce belediyeye müracaatı yapan 
lokantacılar cemiyetinin reisi Ap
tullab efendi, her ıeyden evvel , 
mevcut ''usta ahçı,, sayısının gün· 
den güne azaJmasiyle acemi elle
re düteceğinden ve lezzetleri dün
yanın her tarafında tanılan Türk 
yemeklerinin nefaıetini kaybede · 
ceğinden enditededir. Diyor ki: 

"- Eski tarzda yemeklerden 
ıüphesiz ki, bazıları çok iyidir. 
Fakat umumiyet itibariyle bizdeki 
yemek piJirme usullerinin çok bo
zuk ve ıslaha muhtaç olduğunu 
kabul etmeliyiz. Her yemeğimizin 
başınd:ı kavrulmuş soğan vardır. 

Yemeklerimizi, bu bol yağda kav
rulmuş soğanların hazımları ga -
yet ağır ve güç oluyor; mideleri • 
miz bozuluyor. ikincisi, yağlar, 

zam bir proğram dahilinde olma- Misafir köylüler 1stanbuldaki 
sı için İstanbul belediye reisi mu- resmi geçite i ~tirak edecekler ve 
avini Hamit Beyin reisliği altında bundan sonra lstanbulun tama~a 
toplanan merkez komisyonu fev· yerlerini görecekler, müzelere, si· 
kalade faaliyetle çalr,maktadır. nemalara, tiyatrolara gidecekler -

Komisyon bütün i§lerin ve tefer dir. 

ğunu söyliyenlel' cl t: vardı. 
400 manialı - Birinci Sami 

rüatının daha güzel tesbiti için bir Üç günlük misafirlik esnasında 
çok kollarda çalışacak muhtelif köylülere yeni devrin bütün gü • 
komisyonlar teşkil etmiştir. zeHikleri bu suretle birer birer 

(Galtasaray) 61,10, ikinci Tevfik 
(Şahsi) 62, üçüncü Kaya (İstan -

Köycüler, konferanslar, tiyat- gösterilmiş olacaktır. 

bulspor) . 
Bu müsabakaya Harbiyeden 

Ziya çok iyi başlamasına rağmen 
adımlannı tanzim edemediğinden 
ikinci maniayı atlamadan geçmiş 
ve bundan sonra mü~abakaya de

ro ve şenlikler komiteleri munta- Tama§a komisyonu da Refik 
zaman içtimalar yaparak hazırlık Ahmet Beyin reisliği altında top • 
larla meşgul olmaktadır. lanarak kutlulama günlerinde ve-

Komisyonlar hazırlıklarını ik • rilecek temsillerin yerlerini teabit 
maiden ıonra raporlarını merkez etmiştir. - Ahçılık mektebine lüzu.m 

vardır. Eskiler birer birer eksili • 
yor \re yeniden usta ahçı yetitmi -
yor. Vaktiyle büyük konaklar bir 
nevi ahçı mektepleriydi. Ahçıbatı· 
lar ve bunların yamakları vardı. 
Bu yamaklar, bat ahçıların yanın
da iyi yemek pif irmek meziyetini 
kav:_..~r, ustalaşırdı. 

kızdmlırken hamızatı şahmı tay -
yare denilen kııımlarını ve netice 
itibariyle aııl gıdai kıymetlerinin 

yarısını kaybediyorlar. Alafranga 
ahçıhkta bu nokta nazaraı itibara 
alınmıştır. 

komisyonuna verecek ve merkez Buna göre lstanbuldaki ve 
komisyonu da umumi programı köylerdeki bütün mekteplerde 

,·am etmemiştir. hazırlıyacaktır. temsiller verilecek ve bü • 

Eğer bu talisizliğt! uğramasydı 
müsabakayı birincilikle bitirece -
ceği ve hatta yeni bir rekor yapa

Bu komisyonlardan konferans • tün halk bu temsillere meccanen 
1ar iti ile uira,an komiıyon dün gidecektir. 
ı b H 1 k d 

tt tettıı"'"'"' nnnnmmıınrmunnınttm nu 111uta111M11n11mmn1111 ım °"" 
ilan ul a evin e büyük bir 

Gelecek hafta mühim 
cağı şüphesizdi. toplantı yapmılı§tır. 

S iz ,geçenki idare heyeti top -
lantımızda belediyenin yardımıyla 
bir mektep açılmasını kararla§hr· 
dık. Bu kararı verirken de düıün· 
düğümüz başlıca nokta, İyi usta -
ların yerlerini bo§ bırakmamak, 
yenilerini yetİ§tirmekti. Açılacak 

mektepte mevcut ustalardan mu · 
allim aıf aliyle istifade edilecektir. 
Bilfarz Marko Ahmet usta denilen 
~Bilik bir ahçımız vardır ki, bu 

Halkımız, eıki tarzda pifmit 
bol yağlı yemeklere alı~mııtır. Fa 
kat kuvvetle tahmin ederim ki; bu 
yemeklerin mide ve barsakları 

bozduğu ve daha hafif yemekler 
yemek zarureti muhtelif cepheler· 
den kendilerine anlatılacak olur -
sa, bu doğru fikri herkes kabul e
decek ve fenni tarzda pi~miş ye
mekleri seve seve yiyecektir. 

Cirit - Birinci Karakaf (Kol -
lej) 53,2, ikinci Sudi (Galatasa
ray) 44, 19, üçüncü Müfahham 

Bu toplantıya kutlulama ıünle
rinde söz söyliyecek hatipler da -
vet edilmi§ti. 

(Fenerbahçe) 44. 

4X1500 bayrak - Birinci Ga
latasaray takımı 20 dakikada i -
kinci F enerbahçe takımı 20,44, 

Komiıyonun reisi Köprülü za • 
de Fuat Bey davetlilere Cümhu -
riyetin onuncu yıl dönümünün 
İstanbul, Beyoğlu, Oıküdar, Ka • 
dıköy, Y etilköy, ile diğer bütün 3 10 de. 

Fikrime göre bu iş, en başlıca 
vazifelerinden biri de halkın sıh-

4 X 400 bayrak - Birinci (Sa -
mi, Haydar, Ömer Besim, Meh • 
met Aliden) mürekkep Galata -
saray takımı 3,39, 6/ 10 (Yeni 

~~p~r~o~~~!l!r~!o'-a~~r~.~..,,.. ...... .,... .... ~~cf··~aejıı.~l!llİl .. ~W.~~.-.iııııılli"11ı.aırrJ · TUrır.,. rekofü). 

kalabalık ıemtlerinde ve ıinema· 
larla tiyatrolarda Cümhuriyet 

rejimine ve on yıl içinde cümhu • 

riyetin yaptığı iyiliklere dair kon 
feransfar yenleceflni töyJemiı Ye 

bu huıusta komiıyonun tesbit et· 
tiii iımileri okumuflur. Komiı • 
yon tarafından muhtelif ıemtlerde 

lf "" ıediye iSyle bir mütehu -
Türk yemeği, Avrupalılarca da ikinci Fenerbahçe takımı. 

111 buJmalı ki, bu adam vikıf ane 
sevilmiş olmasına rağmen hazım • bir görütle lnriliz, Franaız, Alman Bu koşunun ilk 400 metresi çok 
ları cok ağır gıdalardır. Bana ka- yemek usullerini tetkik etsin. Ya _ heyecanlı ve aşağı yukarı ıni.isavi 
lrrsa, yemeklerimizde ıslahata lü · geçmi~ fakat hiiyük Besim ile 

k 1 fayıtımız feraitine, bünyemize, l\f ehmet Ali çok ivi bir ko-.u vaım-
konferanı vermek üzere seçilen ze 
vattan Aıih Sırrı, Mekki Hikmet, 
lımail Şevket, Manıur, lımail Sıt

kı, Salih Zühtü, Ali Rıza, Mekki 

tum vardır. Ağır yemekleri a • mevcut gıda maddelerimize oöre • ':ı. • 

Al k ı f 2 • rak rakipleriyle. aralarında mesa-atur a mı a a ranga mı yeni bir siıtem çıkarım. Sonra da 
dırmak, yerlerine hafiflerini koy - beled· k" ı k ' feyi yarım tura yakın açmışlardır. 

ıye, es ı usu yeme piıiril • 
mak icap eder. Mesela pilav ala - mesinin kaldırılmaıı ve bulunacak Sırık atlama - Birinci Haydar 
turka usulde bol yağla pişiyor. Hal yemek formülünün bunun yerine (Galataıaray) 3,31 (yeni Türkiye 
buki pirinci hatla.mak ve sonra ye· konulması için mücadele açıın. Ye rekoru), ikinci Fethi (Galataıa • 
nirken tuzsuz tereyağını pilava ni uıul üzere yemek piıirilmesini ray) 3,3. 

Sait, Sadri Etem, Zeki Cemal Bey 
lerle Milli Türk Talebe birliğin -
den ıeçilmit olan 5 ıenç içtimada 
hazır bulunuyordu . 

karıtlırmak pek ala mümkündür. öğreten ahçı mektepleri teıiı et _ Dün oldukça tiddetli rüzgara Toplantıya gelmiyen zevata da 
Bu usulle ağır hazımlı olan bugün- ıin. Lokantaları bu usule uymıya rağmen Haydarın gene kendine ayrıca tebliiat icraıı kararlaştı -
kü piliv, hafif bir gıda haline gi- · b · ait olan rekoı·u on santim farkla J rılmıt ve on bet gün ıonra tekrar ıc ar etsın ... ,, k 
riverir. Biz burada bunu tatbik B ırmaıını çok takdire degv er bulu- toplanmak üzere celseye nihayet 

elediye mahafili, doktor Ze . 
ettik, muvaffak da olduk. Mütte - k-. b . yoruz. Rekortrnenlerimizi tebrik verilpıittir. 
.1 aı eyın mülih2'zaaını acaba na- d · rı erimiz memnun... l k e erız. Konferanılar komisyonu önü • 

sı artılıyacak? .. 
Y emek1erde alafranga usulleri Al Umumt netı·celer müzdeki pertembe rünü toplana • 

aturka yemek pifirme usulle- ak J h J f tamamen kabul etmiye lüzum yok· r stanbulun mu le i meydan-
rini kaldırmak ve yerine fenni, Müsabakaların birinci gününde 

tur. Alaturka yemeklerimiz ara - hh larında, salonlarında ve ıinemalar 
ıı i bir yemek pifirme sistmıi Galatasaray 100, 400, yüksek, 

unda pek lezzetli ve hazmı kolay ile tiyatrolarda verilecek konfe -
olanlar vardır. "Testı" kebabı,, bun koymak, ,erçekten, belediyenin disk, 4X100 ve 1500 müsabaka - 1 • 1 . . b 

mı. vazı"feıı'dı'r?. la d b' · .1. k ranı arın yer erını ve urada 
1 d rm a ırıncı ıği ve 49 puan a· 
ar an biridir.. konferanı verecek zevatı kat'i ıu-

0 d""' Madem ki salahiyet sahibi kim · zanaraka bata geçmiıti. Galata-e ıgı.m ıibi ıadece ıslahat... I I rette teıbit edecektir. 
Bir kııım yemekleri hafifletmek... se erce alaturka yemeklerin gayri saray ılar dünkü müsabakalarda On bet gün ıonraki cuma günü 

tekrar Halkevinde toplanılarak 
konferanıçılara yerleri bildirile -
cektir. 

Çünkü artık eıki sağlam mideler sıhhi oldukları iddia ediliyor! Ve da 200, 800, 4X400, 4Xl500. 
k 1 t madem ki belediye, halkın sıhhati- sırık, 3 adım ve 400 mania müsaa mamıt ır . .,, 

D k I ni koruma vazifeıiyle mükeJleftir ! bakalarında birinciliği kazanmıı· 
o torun fikri Bu mesele de, onun için, esaslı su- lar ve puanları bir hayli arttırmıı-

Doktor Cevat Zekai Bey de §eh 1 rette tetkike muhtaç bir it olma· lardır. 
rim~zde bir ahçılık mektebi teıiıi- j Jıdır kanaatindeyiz. 19 müsabakadan on üçünü bi -

~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~ı! rincilikle kazanan ve bu güzel ne-

'Liatı•n 'ar ve ~esı•ka• .. ,,QT 1 ticeyle İstanbul atletizm ıampi -fl 4 ı &&L~ : yonluğunu elde eden Galatasaray-
lıları tebrik ederiz. 

Harp kabine/erinin isticvabı 
Bu eaer, mütarekeden aonra, umumi harp mes'ullerinin di· 

Yanıllideki iıticvaplaranı, resmi vesikaları ihtiva etmektedir. 

Harp kabine/erinin isticvabında 
Bilt&n harp senelerinin ve mötareke yıllarının en canlı saf· 
balannı, bu eserde bulacak lezzetle merakla ok k • • uyaca sınız. 

Sovyetler ve Amerika 
VAŞİNGTON, 22 (A. A.) -

M. Ruzvelt, Sovyetler birliği hü · 

kumetinin Amerika tarafından ta
nınması meselesini tetkik etmİ!tir. 

Hariciye nazırı M. Hull, gaze -
tecilere ima yolile yaptıiı beyanat 

Konferanaçılara Cümhuriyet re 
jiminin propagandası için iste • 
dikleri her feyi söyliyeceklerdir. 
Ancak münevver ve halk ıınıfla -
rına hitap edecek olan konferans
çılar da ona göre hazırlanmıf ola 
caklardır. 

Köylüler komiıyonu da avukat 
İsmail Şevket Beyin reiıliği altın· 
da muntazaman toplantılar yapa -
rak köylerde yapılacak tezahürat 
tekillerini teıbit ey)emit ve lıtan· 
buldaki tezahürata it tir ak İçin her 
köyden bir kaç köylünün davetine 
karar vermittir. 

maçlar var 
(Bat tarafı 7 inci UJ ıfııda) 

dan çekilirse yerini Muzaffer iı • 
tihlif edecektir ki tecrübe ve ida
re noktasından Zeki Beyin yerini 
ne dereceye kadar dolduracağı ü
zerinde durulacak bir meseledir. 

Takımda bundan başka eaaıh 

bir deği,me olmıyacağı da söylen
mektedir. Yalnız Süleymanh·e ta 

kımı merkez hafı Bülendin Fener· 
bahçe klübüne girdiği tahakkuk 
etmektedir. Bununla beraber ni
zami müddet meıeleıi dolay11ile 
Bülendin bu seneki liı maçlarına 
ittirak edemiyeceği ve ancak hu • 
suıi maçlarda takımda yer alacağı 
tabiidir. 

Tebliğler 
Voleybol, Basketbol ve T eniı 

Heyetinden: 

Voleybol ve basketbol birinci • 
liklerine birinci teşrin ayında baı
lanacağından bu birinciliklere it
tirak edecek klüplerimizin 2 _ 
10 - 933 pazarteıi günü saat 17 
de mıntaka merkezindeki heyeti • 
mize ıalihiyetnameleri ile birlik • 
te birer murahhas göndermeleri e
hemmiyetle rica olunur. 

nkara'nın en hüyük 

Kıtap, gazete ve 

Kırtasiye mağazası 

AKBA 
~ıtap evı ve kırta~·vecılik 

Anafartnlar raddea: 
·rcırtun J377 

() 

Her lisanda gazetP 
mecmua ve kitap 

Her nevi kırtasiye e~yası 
ve ~ektcp levazımı 

Her türlü Fotoğraf 
levazımı • makineler 
ve~ anialör işleri 

.;.. . 
~~ro Pertev ıtrıyah . . . 

Kütahya çinileri 

DOKTOR 

Hafız Cemal 
600 sayıfalık kitap bir lira 

Da§ltma yeri VAKiT matbaası 
ta bu tanışma itinin kararlathrı -
lacağı tarih hakkında henüz hiçbir 
karar alınmadığını söylemittir. 

Öğrendiğimize ıöre fıer köy -
den bir kadın, bir erkek ve bir de 
köy mektebinin son 11nıf talebe -

Dahili hastalıkları müteha11111 
Divanyolu N. 118 Telefon: 22398 
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· ~····r~afıa V ekiletinden : 
16 - 9 • 933 tarihinde kapalı zarf usulile yapılan münakasa 

neticesinde teklif ediJen fiatlar haddi Jiyıkta görülmediğinden 
Çoruh Vilayeti dahilinde Hopa - Borçka yolu ve Çoruh nehri 
üzerinde kurulacak demir köprü inşası pazarlıkla icra edilecektir. 

Pazarlık 2 - Teşrinievvel· 933 pazar günü saat "15,, de Na· 
fıa V ckaletinde yapılacaktır. 

Bu hususta tafsi 'at almak için Yollar Umu:n Müdürlüğüne 
mürncaat olunmalıdır. 

Taliplerin yevmi mezkürda "3500., liralık teminat mektubu· 
nu Ye teklif etmek istedikleri projeyi hamilen müracaat etme!eri 
ilan o unur. (5094) 

Deniz levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

30,000 kilo Toz Şeker Kapalı zarfla münakasası : J 5/Teşrioi· 
evvel/933 pazar günü saat 14 de. 

18,000 " Makarna Açık münakasası: 15/Teşrinievvel/933 
pazar günü saat 15 de. 

. . Deniz kuvvetleri .. ihtiyacı i~1 yukarda cins ve mıktan yazılı 
!kı kal~m e~~alun muoakasaları bizalarıodaki gün ve saatlerde 
ıcra edılecegmden şartnamelerini görmek istevenlerin her g:.in ve 
mezkür erzakı itaya talip olacl'darın da münakasa gün ve saat· 
Jerinde muvakkat teminat makbuzlarile birıikte Kasımpaşada De· 
niz Levazım Satınalma Ko:nisyonuna müracaatları. (4982) 

Nafia Vekiletinden : 
600 Ton kupon ray kapalı zarf usulile münakasaya konul· 

muştur. Münakasa 2 l - 1 O. 933 tarihine müsadif Cumartesi günü 

saat 15 de An1<arada Nafia Vekaleti Müsteşarlık makamında İc· 
ra edilecektir. Taliplerin cari seneye mahsus Ticaret odası vesi-

kaları ve teminatı muvakkatelerilc birlikte aym gün ve saatte 
komisyonda bulunmaları lazımdır. Talipler bu husustaki şartna· 
meleri Ankarada Nafia Vekaleti Levazım müdürlüğünden lstan· 

buı'da Haydarpaşada Uman işleri müdürlüğünden Beşer lira mu
kabilinde tedarik edebilirler. 4995) 

Temyiz mahkemesi inşaat münakasas1

1 Ankara milli emlak müdürlüğünden : 
Ankara'da Yenişehirde yapılacak temyiz mahkemesi binası 

inşaatı kapalı zarfla münakasaya konu~muştur. ihalesi 28/Eylül 

perşembe günü yapılacaktır. Umumi şartname, proje ve sair ev· 
rak Maliye Fen Heyetinden elli lira mukabilinde alınır. Müoaka· 

saya girmek isteyenler en az "300,000,, lirahk mümasil inşaata 

muvaffakiyetle yapmış olduklarına dair muteber vesika ve tek-

liflerinin % 7,S u nis )etinde kanuni teminatlarile teklif mektup
larını ihale günü saat on beşe kadar vekalet Milli Emla't idare· 

sindeki komisyona makbuı mukabilinde tevdi etmeleri lazımdır. 
Fazla izahat fen heyetinden alınabilir. (4687) 

• 

D~~tv~:~, :ı:.:~: .. :~:t·::i~c~:i:.:~:.·.ı.ka~ , ilk mektep T ar.ihleri 
sındaki furun ihaleden itibaren bilmünakasa bir sene müddetle Maarif VekAleti tarafından ilk mekteplerin dördüncü ve be· 
kiraya verilecektir. Münakasa 30 • 9 - 933 Cumartesi günü saat şioci sımflarmda okutturulmak üzere 

15 te Dem.ir yollar Haydarpaşa işletme müfettişliğinde yapıla- 7: 7. 7. C. tarafından yazdırılıp tab'ı ve tevzii 
cakhr. Talıplerin 30 lira teminatı muvakkate ile mezkur gün ve h d 

tt "V AKIT,, müessesesi tarafından deru te e i-sa.a e müracaatlan ve icap eden şartnamenin müfettişlik kale· 
mınden alınabileceği ilan olunur. (5062) len T AR/H kitapları satışa çıkarılmıştır. 

Bu kitaplar, yalnız talebelerin değil berkesin istifade edeceği bir 
surette yazılmış bir çok haritaları ve resimleri ihtiva etmektedir. 

Bir kartonla kaplanmış olan bu Tarihlerin fi-
atları ne/ as etine ve sayı/ alarının çokluğuna 

rağmen 15 şer kuruştur. 

Satış ve tevzi yeri : lstanbul Ankara caddesi 
VA K iT YURDU ,1 

Deniz Yolları işletmesi 
ACENTALARI · 

Karaköy 1\öprübaşı Tel. 42362 

'\irkecı :-.ıüh ürdar zade hanı 

T eJefon : 227 40 

Ayvalık Sür'at Postası 
MERSiN vapuru 24 Eylül 

pazar 17 de idare rıhtımından 
kalkar. Gidiş ve dönüıte Ça· 
nakkalc, Edremit, Ayvalık, Di-
kiJi, lzmire uğrar. (5108) 

Karadeniz aralık postası 
CUMHURiYET vapuru 24 

Eylül pazar 18 'de Galata rıh
tımından kalkarak Zonguldak, 
lnebo!u, Ayancık, Samsun, 
Fatsa, Gireıon, Tirebolu, Gö· 
rele, Trabzon, Rize'ye Dönüş· 
te bunlara ilaveten Of, Pulat· 
hane, Ordu'ya uğrayacak yal· 
nız Zonguldağ'a u~ramıyacak· 
tır. (5109) 

Mersin Aralık Postası 
KONYA vapuru 14 Eylül 

pazar 10 da Galata rthhmm· 
dan kalkar. T ıışucu, Anamur, 
Kuşadası ve Gelibolu'ya yal· 
nız r-'önüste uqrsır. t5107) 

........................................................ : 
3 K O 

. 
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·atınalma Komisyonu ıl:lnlan i ......................................................... 
İzmir Mst. Mv. Satın alma ko .. 

misyonundan: 
Mst. Mv. kıt'atı için 62,460 ki

lo sığır eti kapalı zarfla münaka
saya konmuştur. ihalesi 9- 1. teş· 
rin- 933 pazartesi günü ıaat 15 
tedir. isteklilerin tartnameyi gör 
mek üzere her gün ve münakasa -
ya ittirak için o gün ve vaktinden 
evvel teklif ve teminat mektup • 
lariyle lzmirde Mat. Mv. Satm al-

--::----;--::-::--::;;~;;;;;-----'--...:__~-==~=:::::~==::::=:::::=;;;"ı ( 3307) ( 4956) 

Çanakkale Jandarma mektepleri 

ma komisyonuna müracaatlar • 

HE~ AYIN 

inhisarlar umum müdürlüğünden : 
1 - 6,000 kilo ip ve kınnap parçaları 

2 

10,000 kaneviçe parçaları 

16,000 ki o ı. öhne çul ve kaney 
viçe parçaları. 

3 - 1 adet e1E>ktri1< rniive11idi 

Samsun Başmüdüriyetine 
ait plup nümunesi sataş 
l<0mısyonundad1r. 
lzmir Başmüdüriyetine ait 
olup evvelce satalmış ve 
fakat müteahhidi tesel· 
lüm etmediğinden yeni· 
den satılığa çıkarılmıştır. 
Nümunesi satış komis· 
yon undadır. 
Paşabahçe fabrikasında· 
dır. Talipler orada göre
bilir. 

Yukarda isimleri ya-zıh etya açık arthrma suretile satılacak
tır. Taliplerin °o 15 teminat akçelerile birlikte 25/9/933 tarihine 
tesadüf eden pazartesi günü saat on cörtte Cibalide Levazım 
anl>arlarındaki Satış Komisyonuna müracaatları lazımdır. (4796) 

Kilo 
210000 

Satınalma komisyonundan: 
Ekmek 

1 - Gelibo~u Jandarma mektebinin bir se11elik ihtiyacı olan 
ekmek yirmi gün müddetle kapalı zarfla yeniden münakasaya çı· 
karılmıştır. 

2 - Verilecek fiat haddi Jiyik görüldüğü taktirde l/l0/933 
tarihinde Çanakkale Vilayet dairesindeki komisyonda icra edile· 
cektir. Şartnameler komisyondan isteyenlere verilir. 

3 - Talip olanların ihale günü teminat ve teklif mektupla-
rile birlikte komisyona müracaatları ilin olunur. (5065) 

Cümhuriyet Halk Fırkası 
Katibi Umumiliğinden : 

Ankara'da Cumhuriyet Halk Fırkası merkez binasanda yapı· 

lacak kalörifer tesisatı 14 gün müddetle ve kapah zarf usulile 

münakasaya konulmuştur. Ihalesi 28 Eylül 933 perşembe günü 

saat 3 te Ankara'da Fırka merkezinde yapıİacaktır. Taliplerin 
' 

fenni ehliyeti haiz olmaları veyahut böyle bir fen memuru kul· 

anacaklarına veya iştirikları olduğuaa dair vt-saii< ibraz etme· 

te ri mecburidir. Taliplerin tesisat projesi ile fenni şartnameyi 

görmek üzere Ankara'da Fırka muhasebesine müracaat etmeleri 

ve ihale gününe kadar kapalı zarf içindeki teklifnamelerini ve 

işbu teklifnamelerindel<i bedeli üzerinden % 10 teminat akçeleri· 

ni veya banka mektuplarmı da birlikte muhasebeye tevdi etmiş 
olmaları ilan olunur. (4978) 

Emniyet işleri umum müdürlüğünden: 
1 - Zabıta memurları için 44'27 takım resmi elbise ve bu 

kadar kas ,et ve 375 takım sivil elbise imali 20 · 9 • 933 tarihin· 
den itibaren ~O gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya 
konmuştur. 

2 - l!tekliler münakasa ıartJarıoı Ankarada Emniyet işleri 
Umum müdürlüğünden ve Istanbulda Emniyet müdürlüğünden her 
gün öğrenebilirler. 

3 - ihale 11 • Teşrinievyel - 933 çarşanba günü saat 15 de 
Ankarada Emniyet işleri Umum Müdürlüğünde yapılacaktır. 

4 - isteklilerin 5185 lira 46 kuruştan ibaret muvakkat te· 
mioat akçe ve yahut banka mektuplarile birlikte muayyen olan 
gün ve saatte Emniyet işleri Umum Müdürlüğü müzayede ve mü· 
nakasa komisyonuna müracaat etmeleri. (5095) 

.. . ~ 

r İzmir Mıt. Mv. Satın alma ko • 
misyonundan: 

Mıt. Mv. kıt'atı ihtiyacı ıçın 

238.250 kilo sığır eti kapalı zarfla 
münakasaya konmuftur. ihalesi 
9- 1. Tef rİn -933 pazartesi gü
nü ıaat 16 dadır. isteklilerin tart· 
nameyi görmek üzere her gün ve 
münakasaya İ§tİrak için o gün ve 
vaktinden evvel teklif ve teminat 
mektupları ile birlikte kıtlada 

Mst. Mv. Satın alma komisyonu -
na müracaatları. (3308) (4957) .. ~ .. 

lzmir Mıt. Mv. Satın alma ko • 
misyonundan: 

Mst. Mv. kıt'atı ihtiyacı ıçsn 
74.040 kilo sığır eti, kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. ihalesi 
9- 1. T e§rİn -933 pazartesi gü
nü saat 15,30 dadır. isteklilerin 
şartnameyi görmek üzere her gün 
ve münakasaya iştirak için o gün 
ve vaktinden evvel teklif ve temi• 
nat mektupları ile birlikte lzmirde 
Mst. Mv. Satın alma komisyonu .. 
na müracaatları. (3309) ( 4958) 

Kiralık oda aranıyor 

lstanbul ve Beyoğlunun yüksek 

havadar ve sıhhi mevkiine ve gü

ne§li, iyi bir aile içinde döşeli iki 
oda aranıyor. 

Matbaamızda R. B. rumuzuna 
müracaat 

Ciöz Hekimi 

Dr. S. Şükrü 
Birinci Sınlf Mutehassıs 
Babıali ( An ~ara caddesi No. 60l 

Sahibi: IUEill\IET ASIM 

N~riyııt mUdUrii: l. Safa 
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