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Küçük itilaf bugün 
Romanyada mühim bir 

toplantı yapıyor 

Tren yolunda çıkan\.ı 1~ 
cıvatalar işinde 

suikast yok mu? 
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'Heyetimiz "Yavuzla,, Yarın Geliyor 
Harp te)ılikesi 

nerede? Heyetimiz Yolda Müddei umumi haykırıyor: 

• Birkaç günden beri Londradan B } K ) K ı· • • h d• l • 
'"·ğelen haberler ahvali çok karanlık u gar ra ve ra ıçesının e ıye erı: 

11 kilo eroin, 10 bin kilo 
dinamitten mühliktir gösteriyor. Ve Avrupa işlerinin 1 

tehlikeli bir harbe doğru gittiğini ! 
bildiriyor. Filhakika Londra mu
hitinde son zamanlarda yapılan 
müzakereler bir netice veı·memiş
tir. Silahları azaltma işinde Al
manya uzlaşılamaz bir vaziyet al
mıştır. Bunun için Fransa ile Al -
manya arasında bir hadise çıkması 
ihtimalinden korkuluyor. 

Parlak bir teşyi 

Dün bu sütunlarda izah ettiği -
miz gibi Almanyanm harp için ha
zırlık yaptığına hiç şüphe yoktur. 
Vakıa bu hazırlık mutlak surette 
bir taarruzi harp için olduğu iddia 
edilemez. Fakat günün birinde her 
halde bfr cepheden maddi bir taz
yik karşısında kalırsa · müdafaaya 
imkan bulmak istediği anlaşılıyor. 
Bununla beraber sadece tedafüi 
bir maksat ile de olsa Almanyamn 
istediği gibi silahlanması Versay 
muahedesi ahkamiyle telif edile
mez. Onun için Almanyanm bü -
tün gayreti ellerini, ayaklannı bağ 
lıyan bu muahede zencirlerini çöz
lnektir. Silahlanmakta müsavat 
davasını ortaya koyduğu günden 
itibaren h 
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Fransızlar Almanyanm bu va. &aftade ahnmıt re•lnıleri [ Sıra He Sofya elçJmlz Tevfik K&ınll, Recep 
l:?eyler, l•UJet J)•t• Hz., Bulgar bafvekJIJ, dlj-er tarafta 

ziyetini görüyorlar. Bu vaziyeti 
1 h Sofya, 23 (A.A.) - Türk - Hazretleriyle Tevfik Rüştü Beye· 

tehlikeli buluyor ar. Bu alin ö -
Bulgar bitrafhk, uzla§ma hakem fendi ve refikaları ve diğer Türk 

nüne geçmek için Fransanın dü - dl ve a i tesviye muahedenamesinin ricali beraberlerinde başvekil M. 
§iindüg~ü çare şudur: Devletler a - d.d. · k l b tec ı ıne aıt proto o ugün imza Muşanof ve zevcesi, Türkiyenin 
tasında silahları azaltmak imkan- d·ı · · e ı mıştır. sofya ve Bulgariatanm Ankara se-
sız olunca hiç olmazsa yeniden H k t f. B are e ıri ve diğer ulgar ricali olduğu 
ınevcut silahları arttırmamak hu- 1 
sosunda beynelmilel bir karar al-

Sofya, 23 (A.A.) - smet Paşa (Devamı 2 inci sayıfada) 

mak, hunun tatbikini temin için 
de üç, beş senelik bir tecrübe dev
resi kabul ederek silahları kontrol 
etmek lazımdır. 

---
lstanbulda gizlice 

bir evlenme 
İşte şimdi Fransa bu yeni pro

je ile Almanyanm silahlanmasına 
mani olmak istiyor. Fakat bu f 
projeyi Almanyanın kabul etmesi 1 

mümkün görünmüyor. 

O halde ne olacak? İşte mese
lenin düğüm noktası buradadır. 
Almanya silahlanmak hususunda 
ısrar edince Fransa kendi haline 
bırakacak değildir. Almanyanın 
silahlanmak için vakit kazanması
na meydan vermemeğe çahşacak· 
tır. Her gün geçtikçe daha ziya -
de kendisi için büyüyen Alman teh 
likesinin önüne geçmek için daha 
evel hareket etmek istiyecektir. 

Niteki.m şimdiden Ren havzası
nın İşgal olunması ihtimallerinden 
hahsolunmaktadır. Malumdur ki 

Mehmet Asım 
( Ucvamı 2 ln<'I Myıfada ı 

OLUR MU YA? 

Merhum Emir Fay•aJ evlııde ve 
LAvrenllle batbat• 

Londradaki Irak sefareti katibi 
Ata Emin Beyle kral Faysalın kız 
kardeşi prenses Sara geçenlerde 
lstanbulda gizlice evlenmişlerdir. 
Bu evlenme Bağdat krallık hane
danı arasında çok fena tesir yap
mıştır. Çünkü Ata Emin Bey, ~z: 
divacı haber almadan evel, hancı 
işler umumi müdürlüğüne tayin o
lunmuştu. İzdivaç haberi Bağ· 
dada vardıktan sonra bu tayin kal

NnI1o \"ı>l<AMı Y<"ııi bir kanun lılylhası dırılmış, ve Ata Bey Cide konsolos 
hazırlıyor: U:r.un 8<"fcr yapan kamyon ve 

otobUsl<>rin e;:ı rtlnrı ta,\"in edllece!\ .. 

NihaJl't bir talimatname ile yapıJacal.: 

bh' ı, için knnun y;ıpmak m <>cburiyeti hasıl 

luğuna ve Mekke maslahatgüzarlı 
ğma tayin edilmiştir. Son günler 
de hu tayin de ilga olunmuş, Ata 
Bey Bağdada çağırılmıştır. Taymi-

oımuş. DPml'k , 11.1 bu g ibi i')lcrde talimat· 

nanwler sivrisinek Y<"rim• J:aim: Saz geliyor. sin Bağdattan aldığı malumata gö· 
Oldu olııcıık, bari §ehtr Iı;inde ı,uyen re Gazinin en küçük amcası ve lra
otomotJmer, kamJoııla r ve otoblisler için de 1 kın Türkiye sefiri olan Emir Zeyt 
bir kanun yapılsa • lıdivacm ne gibi ıerait dahilinde 

Suikast 
Tetkikat neticesi 
konuşulacak 

Bir zat mutlaka suikast 
diyemiyeceğini söylüyor 

İzmit yolu üstünde demiryo -
lunda iki cıvatanın sökülmüş o. 
]arak bulunınasına ait ilk tah· 
kikat bitmiştir. Yerinde tahki -
katta bulunanlar şehrimize gel 
mişlerdir. 

Tetkikat yapanlardan birisin
den aldığımız malumata gö. 
re bu tetkiklerin neticesi hak • 

kında bugün bir toplantı yapı -
larak. ~a~ar. verilecektir. Heyet 1 
ten bınsı ıki cıvatanın sökül -
mesinde mutlaka bir suikast id. 
dia olunamıyacaf!ını ve bunun 

<> 

bir dikkatsizlik eseri olabileceği 
kanaatinde olduğunu söylemiş
tir. 

AptuUah Bey de geldi 
Dün hadise mahallinde tet -

kikler yapan devlet demiryolla
rı işletme müfettişi Abdullah 
Bey de şehrimize gelmiştir. , ..................... ~ 

vuku bulduğunu izah için Bağdada 
davet edilmiştir •. 

"Herkesin, gençliğin, insanlığın sıhha
tine taarruz eden suçlular karşısında .. ,, 

Eroin meselesinden 
dolayı haklarında ta· 
kibat açılan ve bir 
müddettenberi latan· 
bul ağır ceza mahke
mesinde muhakeme 
olunan biri kadın ol
mak üzere dokuz kişi 
hakkındaki dava, son 
ıafhaımdadır. 

Salonda birçok din 
leyici hazır bulundu · 
ğu halde yapılan dün 
sabahki muhakeme· 
de, mahkemede müd

deiumumilik makamı 
m temsil eden Ahmet 
Muhlis Bey, esas hak-
kında mütaleaıını bildirmiş, muha
keme müdafaalar yapılmak üzere 
on bet tetr inievel salı günü sabahı 

~ ' ı . 

Ahmet Muhlis Bey 
saat on buçuğa bırakılmıştır. 

Haklarında eroin meselesinden 
(Il<'vamr JO unmı eııyıfoda) 

Spor işlerimiz nasıl düzelir ? ········-·····-··· ..... -····--··--· ........ _ ............................. . 

Federasyonlar bugün bi
rer heyiili halindedirler! 

Anadolu ajansı umumi müdü • 
rü ve memleketin en ileri 2 klübün
den birisi olan Fener bahçenin re· 
islerinden Muvaffak Bey, spor iş
lerimiz üzerinde bihakkin çalış .. 
mış, muhtelif zamanlarda fede -
rasyon reisliklerinde bulunmuş ve 
bilhassa gençlerden mürekkep bir 
milli takım kadrosu kurmak i
çin senelerce uğrşamıştır. 

"Spor,, bahsindeki tecrübe ve ih 
tisasım gösteren bir kat'iyetle sor
gularımıza derhal cevap verdi: 

"- Spor işlerimizin yürümediği 
hakkında bazı arkadaşlarımın 

mütalealarma ben ancak bir kayt 
altında olarak iştirak edebilirim . 

(DeVllDlJ 2 inci ıayıfoda} Muvaffak Bey 

- Tamam, hava iyi olursa gelmem, fena olursa 
bekle ! diyor .. 
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r ~derasr~nlar_bugü? bi- l<lllŞ O ~=!I~ BERLERH 
rer heyula halındedırler Bugün küçük itiliif toplanıyor 

(Hat tamfı ı inci u~rfamızda) 

Haddi zatinde spor işlerimiz yü • 
rümemiı ve bazılarının dedikleri 
gibi sukut etmiş bir vaziyette de -
ğildir • 

Yalnız meıele bu yürüyÜ!Ün 
bizlerce arzu edilen derece ile mü 
tenasip olup olmamasındadır · 
Avrupaıun her tarafında spor bü -
yük ~dımlarla terakki ediyor. Biz 
de ise hu terakki his~edilmiyecek 
derecede azdır. 

Bunun için bütün mesele, sporu-
muzu, daha kuvvetli bir surette 
yürütmek, garp ile aramızdaki 
büyük fasılaları azaltmak cephe • 
sinden tetkik etmek icap eder. 

iki büyük kuvvet 
Bu Garp terakkiyatmı tetkik 

ederaek ~aik olarak iki büyük kuv 
vet görebiliriz: Ya ahalinin spora 
fevkalade rağbeti ve ya hükume -
tin kuvvetli müzahareti .. 

Bu saiklerin her ikiıi de terak
kiyata lazım gelen membaları te
min eder. Mesela bir futbol maçı
na 40- 50 bin kişinin seyrci gel
mesi futbol klüplerinin, futbol tef 
kili.tının muhtaç oldukları bütün 
vesaiti temine kafi gelir. Bu 
seyirciler sayesindedir ki sahalar 
yapılır, antrenörler getirtilir, jim • 

nastikhaneler ihdas olunur. Hu
lasa bu sporu terakki ettirmek 
neye mütevakkıf sa hepsi yapılır . 
Hükumetin müzahareti, söyleme .. 
ye bile lüzum yoktur ki, ayni neti
celeri temine hizmet eder. 

ltalyada muallimsiz köy 
bile yok 

Geçen ıene Avusturyanm futbol 
federaıyonu umumi katibi Möa -
yö Hügo Mayzellc konuşuyor
dum. Bana aynen fU sözleri söyle• 
mİftİ: 

"- Biz bugün futbolda teknik 
noktai nazarından İtalyanlara fa
ikiz. Fakat 2, 3 seneye varmıyacak 
tır ki ltalya yalnız bize değil bü -
tün cihana karJı kuvvetli ve daimi 
bir tefevvuk teaiı edecektir. Çün _ 
kii bugün ltalyada ıahasız ve mu 
allimsiz Jehir değil, köy hile kal .. 
mamıtbr.,, 

İtalyanların bu büyük gayretle
ri, siz de takdir edensiniz ki her 
ıene milyonlarca liranın sarfedil
mesiyle kabil olmuttur. Hükumet 
orada ıporu idaresi altına almıf • 
fakat her cüzütamın ihtiyaçlarını 
eıulı bir surette temin etmittir. 

Ben hükumetin bizde de ayni su 
retle hareket etmesi fikrine ve lü 
zumuna kail olanlardan değilim . 
Zaten hütcemize bu kadar büyük 
bir yük tahmil etmek te doğru ol· 
nıaz. Fakat unutmamamız da icap 
eder ki spor ancak büyük müza .. 
haretler veya büyük rağbetlerle 
kendini düzeltebilir. Tetkilıit 

bundan mahrum oldukça ne kadar 
iyi yapılmıt olursa olsun elde ede -
ceii neticeler mahdut sahayı geçe· 
mez. 

Federaayonlar birer 
heyuladır 

-Bugünkü teşkilatın kusurları 
var mıdır?. 

- T etkili.tta bence esaslı ku .. 
ıurlar vardır. Spor erkanına da 
müteaddit defalar söyledim. F e
deraıyonlar bugün umumi merke· 
zin emri ahın dü,müf, cansız bi -
rer heyula halinde kalmışlardır. 

Halbuki ıporun idaresi umumi 
merkeze deği1, onlara mevdudur. 
~•: .. ~l>eo1e (edf'!rasyonlar• aza • 

mi derecede kuvvetli bir §ekle ge 

tirmek elzemdir. 
Eğer umumi merkez de bulunan 

arkadaşlar mesla futbolu veya at 
letizmi o federaıyondakilerden 

daha iyi anlıyorlarsa yerleri bitta
bi umumi merkezde değil o fede -
rasyonlarla olmak icap eder. Fa
kat en muktedir arkadaşlardan le· 
şekkül edeceğini hiç olmazsa bir 
nazariye olarak kabul edeceğimiz 
federasyonların teknik harekab 
müdahaleden azade olmalıdır. 

Eğer böyle olmıyacaksa yapıla • 
cak ~ey te~kilatı değiştirmek u -
mumi merkezi ve federasyonları 

lağvetmek ve yerine 20 -30 aza
dan mürekkep bir Türkiye spor fc. 
derasyonu vücude getirerek bütün 
sporların idaresini o federasyona 
ve onun azası arasında teşkil ede
ceği komitelere tevdi etmek daha 
iyi olur. lkilik ortadan kalkar ve 
spor bir elden idare edilir . 

Bu iş mıntakalara aittir! 
Ayni zamanda federasyonların, 

yukarıya karşı nüfuzları olmadığı 

gibi, afağıdakilere kartı da tesir · 
leı·i de yoktur. Klüplerin veya 
efradın hatasına, lüzum gördüğü 

vakit bile federasyon müdahale e
de.miyor ve "bu iş mıntakalara ait 
tir,, denilerek umumi spor disipli
ninin de bir elden idaresine mey -
dan bırakılmıyor. Bu nokta da 
tasrih ve tavzih edilerek fede -
rasyonlar lehine halledilmek icap 
eder. 

- Futbolun tetkilittan ayrıl -
ma11nı söyliyenler var?. 

- Bu da bir fikirdir. Ledelhace 

üzerinde tevakkuf olunabilir. Fa-

................................................................................................... 

Buna hususi bir mana ve 
ehemmiyet verilmektedir 

Bükreş, 23 (A.A.) - Siyasi ma 1 kanları meselelerinin Avrupa ka· ı Ü.? ~az.ır_ı~ neşredece:deri tebliğ 
haf il pazar günü Sineiacla küçül~ 1 binelerini fevkalade meşgul etmek ~uçuk ıtılaf devletl~r'.. arasmda ha. 
itilaf devletlerinin aktcdeceklerı 1 le olduğu bir sırada ihdas edilecek lı hazırd~ mevcut butun mtselelc:,r· 
konferansa hususi bir mana ve j 1 1 l b.. "k b' h . de tam hır anlaşma mevcut oldugu o an <arar ara uyu 1r e emmı· .. . . 
ehemmiyet atfetmektedirler. Bey- . . Ü . . nu gostermı~tır. 

.. . yet verılıyor. nıversul gazetesı M T' ··ı k b k s· · nelmilcl bircok müskul meselelerm ı . ıtu es o u a şam ınaıa-
b • d b'l.h k . üc nazırın üc memleket ile komşu- ya hareket etmi~tir Yugoslavya ve u meyan a ı assa mer ezı • • x • 

Avrupa .meselesi, silahları bırakma l ları ~ra~ında daha sık~ bir teşr~k~ hariciye nazın Y entiç cumartesi 
konfransı mesaisine tekrar başa· mesaı planı vucude getıreceklerım M. Benes de pazar sabahı orada bu 
ıulması ve iktısadi mesai birliği im 1 istihbınatma atfen yazmaktadır. lunacaktır. 

Ya Fransa, ya Almanya 
konferanstan çekiliyor 

Londra, 21 - Fransa hükume· 
ti bütün memleketlerin ordu ve si· 
!ahlarını teftiş etmek, beş sene tes
lihatı tatil emek esası üzerinde ıs
rar emiştir. Aksi takdirde Fransa 
nın teslihatı tahdit konferansından 
çekilmesi bekleniyor. lngilter~ 

hariciye müsteşarı yüzbaşı Eden 
bu teklifleri hükumetine bildirmek 
üzere Londraya tayyare ile geldi. 

F ransanın konferanstan çekil • 
meıiyle konferans aka.mete uğrıya 
cağından Avrupada teslihat yarışı 
başlıyacaktır. Şayet İngiltere 
Franaanm tekliflerini kabul ede
cek olursa, bu sefer ae lmanya-

nm konferanstan çekilmesi bekle-

eyetimiz 
yolda 

(H:ıı; tarafı 1 lnc•I ııa~ıfnmıld:ı) 

Romanya da 
Diplomatlardan başka 

Krallar mülakatı ? 
halde hususi trerJe Tırnovaya mü- Belgrat, 23 (Hususi) - Möıyö 
teveccihen Sofyadan hareket et- Titüleskoyu, Romanya kralı Ka· 
mitlerdir. Türk misafirler, Sofyn rol Sinaiyada kabul etti. Yugoslav 
istasyonunda hükumet erkanı ile ya ve Çekoslovakyanın Bükre' se. 
kral ve kraliçe hazretlerinin mü· fir)cri de, önümüzdeki pazartesi 
mcssilleri ,bazı sefirler ve kalaba- günü toplanacak olan küçük iti " 
lık bir halk kütlesi tarafından teş· laf meclisi hususunda müzakere -
yi edilmişlerdir. de bulunmak üzere Romanya ha-

T1rnovada riciye nazırı ile görüştüler. 
Tırnova, 23 (Hususi) - Batve- Kral Aleksandr ile kraliçe Mari 

kil ismet Pata Hazretleriyle Ha- bu hafta içinde Sinaiyaya gidecek 
riciyc Y ekili Tevfik Rüştü Bey ve ler ve Romanya kralına misafir o
diğer murahhaslarımiz bugün saat lacaklardır. 

16,45 te hususi trenle Tırnovaya iki kralın Belgrat istasyonun • 
gelmişlerdir. Plevne ve Mezdra- \ daki mülakatından sonra diplo -
da Türk ahali mura.hhaa heyeti.nıizi rna.ai rnahafili bu •eyahata mühim 
selamlamak için fstcuypnlara top· ç bcmmlycl alfotlitorJcu. u~ h.ı cahu 

kat kat'i olarak elzem olduğu id - niyor. 
}anmışlardı. Balkanlarda bir uzlaşma temini 

Tırnovada şehir gezi1miştir. için münaka;a edecekleri mu • 
diasını serdedemem. 

Şurasını işaret edeyim ki Mu -
vaffak Beyin kanaati anladığıma 
göre, futbolü teşkilattan ayırmak 
fikrinin fut.bolun diğer spor şube
lerin~ göre geri kalmasından ziya
de ileri gitmesinden çıkmış olaca -
ğı şeklindedir. 

Milli aza meselesi 
- F ederaıyonlarda vazife a

lanların maaşlı olmasını da ileriye 
sürenler var, siz ne dersiniz?. 
- F eder as yon ve mıntaka erkanı
nın tavzifine maddeten imkan yok 
tur. Beynelmilel nizamnameler 
sporun behemehal amatörler tara
fından icrasını icap ettirir. Bu -
na mukabil her f ederasyonda

1 
ora• 

ya dahil aza derecesinde ise va -
kıf' fakat seçilmiş değil federas -
yonca mansup yüksek maaşlı bir 
umumikatibin bulunması bence el 
zemdir. Ayni hali daha küçük nis
betlerde mıntakalar için de varit 
addetmek icap eder. 

yü:~tür ki ademi kabiliyet bilhassa 
bütçe cephesinden kendini gös " 
teı-ecektir. 

Bütün bu müşkülatı düşündü • 
ğüm içindir ki eski şeklin idame -
sini üç sene evvel de mudafaa el· 
miştim, bugün de müdafaa ede • 
rim. 

Milli takım bahsi 
- Milli takım bahsinde ne dü

şünürsünüz?. 

- Dünyanın her tarafındaki 

milli takım telakkisiyle bizdeki 
telakki arasında farklar var. Av .. 
rupada milii takım demek oyu " 
nun yapılacağı tarihte muhtelif 
klüplerin en anform ve en iyi oyun 
cularından vücude getirilen bir te· 
şekkülü demektir. Bu hakikat o 

kadar doğrudur ki meşhur Avus
turya milli takımı bile bu sefer 
Çeklere karşı bütün bütün başka 

bir şekilde çıkmıştır. 

Ben ayrıca bir milli takım teşkil Talebe klüplerde yer almah 
edilerek oyuncularının ayrı bir id-

- Talebenin spor İfleri kar~ı· 
sınsındaki vaziyeti?. 

- Talebenin spor yapması lü _ 
zumuna şiddetle kani olanlarda . 
mm. Sporumuz üç senedir, bunun 
menedilmeıi yüzünden çok zarar -
lar görmüştür. Talebe spor klüp .. 
!erinde yer alabilmelidir. Ayrı 

bir maarif te!kilatı bahsine gelin
ce bunun bugünkü şerait dahilin· 
de yürümesi kabil olamıyacağını 3 
sene evvelki kongrede Maarif 
erkanına uzun uzun anlatmıştım . 
Zaman bana hak verdi. Nitekim 
bugüne kadar atılmış tek adım 
yoktur. ileride olamaz mı?. 

Şüphesiz evet ... Fakat muhtaç ol
duğu tahsisat bence o kadar bü • 

mana tabi olması nazariyesının 

çok müşkülatla tatbik cdilel:ilcceft 
ğini zannederim. Ekı:eriyn sarf-
edilen emeklerin de heba olup 
gittiğine fahit olabiliriz. Çünl<ü 
on be,, on altı ki§iden terekküp e 
decek olan böyle hususi bir teşck 
külü tam ihtiyaç zamanında an 
form bulundurmak ekseriya !tabii 
olamaz. Binaenaleyh yapılacak 
§ey daha ziyade klüplcrin iyi o -
yuncu yetiştirebilmelerini temine 
munhaaır olmalıdır . 

F eder as yonun getireceği antre • 
nörlerle klüpleri ayrı uyrı çalış -
lırtmak bu hususta belki bir ted -
bir olabilir.,, 

A. Sırrı 

Trende bir dine verilecek, sabah hakkak görüliiyor. 

saat dörtte Yamaya hareket edile- Kralların görüşmesi 

cektir. asılsızdır deniyor 
Hediyeler Sofya, 23 (Hususi) - Bükreş-

Sofya, 23 ( A.A.) - Bulgar kra· ten telefonla bildirildiğine göre 
lı hazretleri hareketleri sırasında Bulgar kralının 25 eylülde Sina • 
İsmet Paşa Hazretlerine kendi İm · yaya giderek Romanya ve Yu -
zalariyle bir fotoğrafilerini, krali- goslavya kralları ile görü§eceği • 
çe hazretleri de İE.met Paşanın re- ne dari olan 1 aberler asılsızdır. 
fikaları Hanımefendiye fotoğrafi • 
lerini ihda etmişlerdir. Kral Tev -
fik Rüştü Beye bir sigara tabakası, 
kerimeleri Hanımefendiye bir pan 
dantif hediye etmi§tir. Kraliçe de 
Tevfik Rüttü Beyin refika ve keri
meleri Hanımefendilere fotoğrafi
lerini hediye etmi§lerdir. Sabık 

vekillerden C. H. F. umumi katibi 
Recep Beyefendi ile refikasına ve 
mebus Ali Beye de keza fotoğrafi
ler ihda edilmiştir. 

Başvekilin bir sözü 

M. V enizelos 
Atina, 23 (Hususi) - M. Yeni

zelos yarın (bugün) lstanbula ha
reket ediyor. Mumaileyh, latan -
bulda ne kadar müddet kalacnğı 
m orada iken tayin edecektir. 

Harp tehlikesi 
nerede? 

/Ja!<Jmakaltdt·n /Jevam 

Sofya, 23 - ismet Paşa Hazret Yenay muahedesi mucibince Fran. 
leri buradan hareket etmezden e • sızların bu havzayı 1934 senesi 
vcl, seyahatten ve Sofyada gördü- teşrinieveline kadar işgal etmeğe 
ğü işlerden dolayı memnun kaldı- hakları vardı. Üç sene evel bura
ğmı söylemiş ve ~u sözleri ilave et- sı tahliye olundu. Şimdi Alman • 

mistir: ların silahlanmak hareketleri kar· 
~.,_ 1stccliğiınizc muvaffak ol· şısında yeniden muahede ahkamı· 

duk.,, na istinaden Ren havzasının İtgali 
Türk - Yunan misakından ileriye sürülüyor. 

memnuniyetsizlik gösteren Bulgar Hulasa Avrupada bugünle,.de 
matbuatı tamamiylc lisanını değiş- mevzuu bahsolan iki türlü harp teh 
tirmiştir. Bulg:ır matbuatının mem likesi vardır: Birisi Alma.nyanın 
nuniyeti bugünkü neşriyatından silıihlar.ması neticesidir. Bu iti-
anlaşılmaktadır. barla Hitler ismi harp kelimesine 

Vali gitti muadil telakki edilmektedir. lkin· 
Vali ve belediye reisi Muhittin 1 ci tehlikeye gelince, bu da Alman· 

Bey dün akşam lzmite gitmittir. I yanın başladığı harp hazırlığım ta
Oradan Yavuz zırhlısına binerek mamlamasına meydan vemıeksizin 
Yarnaya gidecektir. Muhittin B. Fransızlar tarafından tecavüzi bir 
Yarnada Başvekil İsmet Paşa Haz harekete ge-;ilmesi ihtimalidir. De
ret!crini karşılıyacaktır. Yavuzla nilebilir ki en büyük harp tehlikesi 
Beylerle doktor Neıet Ömer Be) buradadır. 
de Yamaya gideceklerdir. Mehmet Aaım 
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Hurp olur mu Yanlış iddia 

San'at cemiyetin ifadesidir. dersiniz? 
Fransız ~azei:.eleri A1manyaya 

~tıp tutuyorlar. Diyorlar ki: 
transa sulh yolunda ilerliyor, Al
ltıanya harbe koşuyor. 

Bu hakikatin Fransız cephesin
den görünüşüdür. Almanya pen .. 
teresinden görülen hakikatin yü -
~Ü bunun tam zıddıdır. Almanya 

\/ ersay kar~ısmda silahlanıyor • 
liarptan daha korkunç olan bir 
sulhtan kurtulmak isliyor. Mua -
hedenin değiştirilmesini istiyor. 

Gebzedeki ray 
taları söke 

a isesi: Cıva
gizli eller? 

Cemiyetçi san'at, inkılapçı san'at 
isteriz diye:1lere, muarızlar yeni 
bir iddia buldular. Rusya bile ar
tık cemiyetçi san'at yapmaktan 
vaz geçm· ş. Zor1a okutmak bel· 
ki mümkünmüş amma, zorla sev
dirmek ve telkin etmek mümkün 
mü imiş?. 

Ve deniliyor ki: 
" .... çünkü hep bir ağızdan inkı. iki amelenin sorguya çekilmesi 

labın duran bir şey olmadığını, 
T Vşancıl Ve Dl·ı ı'stasyonları a· ne Abdullah Beyclen ne ;nuavinin- 1 ifadeye göre hat bakçisı' o sabal1 ya 

a değiştiğini, ya~adığmı söylüyoruz; 
d kl. ay hadı'sesı'nı· bı'zzat ma den bir malumat .... ım"" 1r kabı·ı ola· nında altı tamir amelesı· bulundu-rasın a r · '6 ...... geçici akti.ialite vak'alarmdan, gü· 

haJlinde tetkik ve tahkikatı idare mamışlrr. ğu halde dirczinle dolaşırken Tav- nün hadiselerinden ilham alan 
için Ankaradan Gebzeye giden Şu haliyle ray hadisesi hakkın- şancılla Dil istasyonları arasında bir inkılap sana'tmdan uzun ö • 

Bu iki dargın komşunun ikisine 
birden komşu olan İngiltercdc 
tnüphcm bir sükilt var. Bu sükUtu 
~·ransız gazeteleri şöyle tefsir edi
~orlar: 

emniyet umum müdürü Tevfik da dün de muhtelif ihti.maller yü- bfr rayın civatalarına ait scmunla· b kl b'I' . ? mür c eye ı ır mıyiz .... 11 

Hadi Bey dün şehrimize gelmiştir. rülü}mckte devam olunmuştur. rm yerinde olmadığını görmüştür. Asırlardan asırlara intikal eden 
Tevfik Hadi Bey dün geç vakitle- Derhal durulmuş, yerde bulunan d b 

Verilen malumata göm, civato.- e e İyat nümuneleri içinde, en 
re kadar İstanbul emniyet müdür- somunlar civatalara takılmış hatla 

Makdonalcl her !}eye rağmen 

liitle-l'e taraftarlık ediyor. Bunun 
ltıannsı şudur: Yeni bir harbi l~örük 
liyenler arasında lngiliz başvekili 
de vardır. 

ların sökülüşü hat çavuşunun sene- kuvvetli olanları, en canlıları, cc-
lüğünde, beraberinde emniyet mü l'k . ki ariza bertaraf edilmiştir. mı'yetı' ı'fade eden yazılardır. 

ı mezumyetini yaptığı zamana 
dürü Fel-mi ve diğer şube müdür- Bekçinin kanaatine göre civata Vı'ktor Hu"gonun Na ..... olyona da-

rastlamıştır. Çavuşun akrabasrn- ,.., 
lerinden bazıları olduğu halde tah· lar yerinden çıkarılmamış c.ılmakla ir yazıdıg~ ı zafer destanları, Fir .. 

k 1 1 dan olnn iki amele, bu işle alaka - b b 1 
ki ·atla meşgu o muştur. era er somunları düşürülmüş o - devsinin Şehnamesi, Şiilerin Hay-

Devlet demiryolları Haydarpa - dar oldukları zanniyle sorguya çe- duğundan burada mutlak surette 
kilmişlerdir. . . . . dutları, Bakinin Mersiyesi buna 

şa işletme müfettişi Abdullah ve bır kaza vukua gelebılırdı. 1 d l'l d ~ ·ı ·d· ? 

G . v e ı egı mı ır .. 
muavini Ferruh Beyler de dün ha- örülen lüzum üzerine vakayı Dıgcr taraftan geçen sene Af. B l 'b' b. . . 'f Hatta bugünkü İngiliz hükii ~ 

?netini yerinde tutan muhafaza -
kar fırka Hitlerin harp taraftar • 
lığını anladığı halde Makdonald 
liitlerin v<ı.ziyetini sükfüla karşı -
lıyoı·. 

un ar gı ı, ır cemıyetın ı a • 
dise mahallinden dönmüşlerdir. ilk defo olarak haber ·veren bekçi- yon hattında da ayni tarzda bir ha d . l d h .. l b l 

d . esı o an a a yuz erce eser u a-
T ahkikatın son safhaları hakkında nin yeni en ifadesi alınmıştır. Bu dise geçhği beyan olunmaktadır. hl ' . l. l d b . k --------------------------=-------- ırız, ta asır ar an erı yaşama .. 

tadır ve dünya durdukça da ya-
B izi mJe Sovyetler şayacaklardır. 

Zorla okutmak ve sevdirmek 
Bir hınç alma lktısat vekili 

~· :t- :t- Bir amele dün düşmanını Celal Bey dün Eskişehir-
Büyük dünya harbı başlarken beş yerinden vurdu den şehrimize geldi 

Başkalarından buğday 
almıya ihtiyaçları yok 

bahsine gelince; zorla okutmak 
kabildir ve her devletin belli baş
lı vazifelerinden biri de zorla o -aosnasarayda Prençipin kurşunu 

Dün de Küçükpazar muhiti, bir 
llatladığı zaman, ve Avrupa so -
k adamın ağır surette yaralanmasiy· 
aklarında sırtısıra seferberlik ha-

b le biten yeni bir cinayet hadisesine 
erleri dola§ırkcn lngil' z hariciye 

sahne olmuştur: Dün akşam Kü
tı.a2ar1 Sir Edvard Grey müphem b çükpazarda Büyük Yeni hada 27 

İı· sükut içinde sessizleşiyor. Ka· numaralı odada Cafer oğlu Ahmet, 
\-' Avrupa meselelerine adeta ka-

amele İsa taraf mdan bıçakla vu
l'rşrnak istemez gibi bir vaziyet a-
l rulmuştur. Beş yerinden ağır ola-
l:Yordu. Nitekim harp başladı - k 1 Ah h 
--.. n _...,_ .. . ra ~ yara anan met as tane e 

b b - . ... . . ·-···...- l<alô'ifirmrş, hachseyı m teaıiıp ka-
era er yaplıgı mtittefıklerıne bir 1 k'b' · · ·ı . · çan sanın ta ı ıne gırışı mıştır. 
~ukavele ile bağlanmış değildi. ög-rendı·g- ı'mı· .. · t 
J\tuharebenin ilk günlerinde A .. hep şudur: 

ze gore cınaye e se -

"arn kamarasında Fransanm mü - Yaralı Ahmet rıhtım şirketinde, 
dafaasından şöyle üstünkörü bah- rıhtım kahyasının yanında yazıcı
'edilmişti. dır. Geçenlerde İsa ismindeki a -

.Edvard Grey son dakikaya ka- mele, herhangi bir sebeple, kahya 
dar müphem sükutünü muhafaza tarafından işten çıkarılmıştır. lsa, 
~tti, sükUtu ortadan kaldıran tek bu işte yazıcı Ahmet Efendinin ro
hadise: ]ü olduğuna kanaat getirmiş ve 

Belcikanm Almanlar tarafın _ dün akşam hıncını almak istemiş. 
dan i;gali oldu. tir. 

Büyük harbın en mühim sebe
bi İngiliz - Alman rekabeti iken 
az daha lngiltere başkalarını dö
"üştürüp kendisi harbin :;eyrıne 
bakacaktır. 

Bugün de İngiltere kara Avru
l>asmın dertlerinden ayni şekilde 
~zak1aşmak istiyebilir. Meseleyi 

lngilterenin Almanyaya mı, F ran 
sa.ya mı gülümsiyeceği şeklinde 

almak bir harp veya sulh hakkın
da kati hükümler vermek icin ka· 
fj deliller değildir • ~ 

Harbın veya sulhun sebeplerini, 
harp yapmak istiyenlerin kudret
lerinde imanlarında ve harbı ha' • 

lcik.'.lten makuIIeştiren havada ara
ltıak lazımdır . 

Bugün bir harp için sebepler 
l>ok mudur? Her halde var de
tıebHir. Fakat bu sebepleri bir 

a-linnde canlandıracak amiller 
ltıevcut değildir. 

Takasın geni talimat-. 
namesı 

Takasa ait yeni talimatname 
henüz 1sta~bula tebliğ edilmemiş
tir. Yeni takas talimatnamesi gel
dikten sonra elde mevcut malların 
süratle ihraç edileceği tahmin edil 
mektedir. 

platonik kalmağa mahkumdur. 

Harbı arkasından iten kuvvet , 
cok defa büyük istihsal buhranla
;1 olmuştur. Büyük istihsal buh
ranlarına karşı yeni pazarlar aç -
mak, yeni müstemle!;:eler elde et .. 
mek bir çare olarak gösterilmiş -

tir. 

Halbuki bugünkü istihsal buhranı· 
nm sebebi sadece fazla istihsal de- 1 

ğil, pazarların kapanmasıdır. Bu 
kapanmadan doğan buhrandır . 

Eski pazarları acmak, yeniden 
Harplerin makulleşmesi çok defa pazarlar kurmak i~in ise bütün 

harbın fel~~~~ini görmiyen ne - ı s.~~ayi memleketieri~in cephe bir• 
•illerin gununde oluyor. Hal- lıgı yaparak hareket etmeleri la -
buki übyük Avrupa harbini zım gelir. Fakat sanayi memleket-
tören Avrupalı nesiller hala o bü.. leri o kadar kendi dertlerile, ve bi
:}'ük kavganın faciaları içindedir- ribirleriyle meşguldürler ki bir 
ler. Yeniden hu faciaları ro - anlaşma vücude getirmelet·ine im-
ttıantildeştirecck bir ruha sa- kan yoktur. Bu imkansızlık ta 
~ip değildirler. Harba iman e- harbi felce uğratır. 
denlerin imam <lahn bir müddet Sadri Etem 

İktısat Vekili Celal Bey dün Es 
kişehirden şehrimize gelmiştir. İs 
tanbuldaki bütün ticaret erbabiyle 
Siirt mebusu Mahmut, iktısat veka
leti deni~ müsteşarı Sadullah, po
lis müdürü F chmi ve Sümer Bank 
müdürü Nurullah Esat Beyler Hay

darpaşa istasyonuna giderek Celal 
e..v,i lard~~· ~~~~ .. 

Cehil Beyin ı·efakatinde İş Ban-

kası umum müdür vekili Muammer 
ve vekalet kalemi mahsus müdürü 

Sovyet Rusya ile aramızda yeni kutmaktaır. Bunun için de ilk 
bir ticaret mukavelesi yapılacağına tahsil mecburidir. 

dair bazı gazetelerde çıkan haber- Sevdirmek ve telkin etmekse, 
ler hakkında şehrimizde Sovyet) bizim için en kolay şeydir. Çünkü 
hariciye ticaret mümessili M. Voro okutmak telkin etmektir. Türk in

biyef şunları söylemiştir: ı kda~mı. t~vmemek bir Türk kin 

"-Türkiye ile yeni bir ticaret kabıl mıd•r? Sel:imi izzet 
mukavelesi akdi .mevzuu bahis de· 

ği)dir. Mevcut olan muahede ka
fi derecede iyi olduğu için buna !ü
züm yoktur. 

Italyan talebe 

Sovyet Rusyanm İstanbul piya· 
Cahit Beyler vardı. d b - d· ı - b . . sasın an ug ay satın a maga aş 

~elal Bey. hıra~ h~sta olduğu için l ladrğı yolundaki haberler de .doğru 

ÜniversiteJiJer abideye 
bir çe'enk koydular 
Şehri.mizde bulunan İtalyan ü

niversite talebesi dün sabah cüm -
huri yet abidesine bir çelenk' koy .. 
muşlardır . 

dogruca evıne gıtmış ve dünü isti-
değildir. Memleketimizde mahsul 
bereketli olduğu için hariçten huğ 

rahatle geçirmiştir. 

Kontenjan kararnamesi 
14859 numaralı kontenjan kararna 
.mesi dün İstanbul gümrük baş mü
düriy0ti ile alikaclaı- rnakam1ara 
tebliğ ed. .ıiştir. 

day almağa ihtiyaç görülmemiştir. 
Bu haber, herhalde piyasayı yük· 

seltmek maksadiyle bazı muhte
kirler tarafından uydurulmuş ola
caktır.,, 

İtalyan talebesi akşam üstü ltal
yan sefaretinde şereflerine verilen 
çay ziyafetinde hazır bulunmuşlar· 
drr. 

MiJli Türk Talebe Birliği de ge 
celeyin şehir tiyatrosunda misa • Bu kararnamede bilhassa mem· 

lekele ithal edilecek alcH ve ede
vat ile ölçüler vardır . 

Bursadan Almangaga 
şeftali 

firleri şerefine bir müsamere ver ~ 
mişlerdir. Müsamereye saat yirmi 
buçukta Türk ve İtalyan milli marş 
lariyle başlanmış, Türk Talebe 
birliği ve İtalyan talebesi namına 
birer genç nutuklar söylemi,Ierdir. 
Bundan sonra milli oyunlar oynan
mış, Anadolu şarkıları söylenilmiş 

6000 ton palamut 
Antalyada 6.000 ton palamut 

stoku olduğu bildirilmekte ve ihraç 
için müşteri istenilmektedir. 

Bursadan Almanyaya şeftali ih
racı için teşebbüsata başlanmıştır. 

Almanyada şeftali fiatları iyi oldu
ğu için ihracatın iyi netice vereceği 

~l•llllEEililllm••m:;;ıı•-, tahmin edilmektedir. 
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tir. ltaJyan üniversitelileri bugün 

idare Türk talebe şerefine, geldikleri va 
purda bir çay ziyafeti verecek] er, 
geceleyin şehrimizden ayrılacak-

Gilnl.lellk, ~lyaııı Gazete 
Ystanbul Ankarıı c:ııdrlest. VAl~fl yurdu 

Telefon Numaraları: 
Yazı l~lerl tele tonu· :!-13711 
idare telctonu : :!4370 

reıgrıı.ı 11ııresı. lstanoı.ı _ ·: AKrl 
ı •oııtıı kutusu No 4e 

Abone denelleri· 
l 'tlrklyt: ıı:cnetıl 

Seneli" HOO Kr. 2700 Kr. 
ıs aylık 7M H50 . 
::ı aylık 4011 .. ıwo . 
1 aylık 150 .. 300 . 

ilan ücretler ı· 

nc·arı Wlrıl:ırrn illin "ahrh·lı·rlrıd~ '41\ntl· 

mı ~u ı.urıı~hırı 

kurıı~ıı luıd.ır t,;ık:ıı 

tN.nıı.., l:ııla. •h'\'umlı tlaıı çrrı·nlt·r~ ıılt 

tıyrı tt·n11!lıt ,ı.rılrı 

f(P•mıl ll!lnl:ırnı hır ":ıtırı JO kıını~tıır 

~ i. ç k ilanlar 
Bir defası ;ırı ıkı ıtcrmıı ôlJ Uı,; ı.ıeta.-ıı .,5 

dort ı,efası i!'ı ,.e ıırı ırntnsı 100 kuruştur. 
U<: llylık llAn \.'erenlerin tılr c:ıcCıtsı mecca· 
Ot'ndır. Ptirl ~atrrı ~ı·ı.:w• lll'lnlnrın fıtzııı 

sııtırları hcş kuruştan hesııp et1frlr. 

Dün, Üniversite 
heyetinde 

Ü niversite idare heyeti mutat lardır. 

'
' toplantısını dün de yapmıştır. Ma- ~'"" '"""'"""' '""""' "'"'"'"'"""""""'"'"""'"'""'""""'""'°''""'f 

~ 15 Yıl Evelki VAKiT i 
I ari~ Vekili ~e.fik Bey hafta s~nuna ""'"""""'"'""""'"'' 11111 """""'""''·"'"'"""'""""""'"'"""""""""~ 
, dogru şehrımıze gelerek ünıversi- 24 EylQI 1918 
't k d ·ı· . ~· h . - .\\U"tUQa - ,,lı1<•arbtan tıarki~e rua.-e a rosunu ı an ettırecegı ta mın . k . · nrı kont BoQ ıın tıırafındıııı "lllh hnk.kında 
edılme tedır. 

Tahsil şubelerindeki 
teftişlerin faydası 

1 Belediye muhasebe müdürü ile 

ı.lı•rnır~ an olıııııııııı rıotnl a lilil.;fımı>tl OMn:ı • 

ııinP t.:ınıfırıdıııı: "Hlr ıııılhıııı nl,liııe z(>nıln 

lhnırr hıı~uııuıı<l:ı 'ukl olan tP!;ı('bbu~atr <'e • 

dldf'ııln dll~nıııııl11rııı11~. nP1:dlııdP. dahn i~·i fp. 

nıa~ Wfıtı mıısllhıııll'~ I' nı:uh:ır olma<ıı fo • 

nıenrıl~· :ıt rnı b.hnr ı·~ lrr. TPl<llf olnnaıı f(':ıtlı 

t>rk:'ıru llubı:)llnlıı istlral•e fını:ııtı• obıc·afırıı 

hlil,iımilf'ti "t·nl~·ı· nanıııı:ı lw~ an ı•drr . ., ~Pi. _ 

lirıılr• t•ı•rnp \ Prilmi-:.tır . 

- ~tol.holın, !?ll C\I. \ .) - l'\fo.,1;0,ada 

nııintP .. lr (bTf'.,li~u) ~:ı1(•tı•.,i ıııııktııJ ç:ırnı 

knr ıılıın:ın nıııtnrıtıın drffn nwnt.,fml h:ık • 

z.alan.drr.mrş~ardrr: • Belediye bu tef 1 kı~ılıı nınlümııt \t•rmrktı•dir. Kıırşnnn dizi! • 

tışlerın vergı tahsılatının zamanın· ! ıJll,tf'rı ~onrn hlr ornı:ınd:ı drfıırdilcn çarın 
da yapılmasında büyük bir amil 0l j !'C c•di, hfr Çok P)tfıtılrJ rııhnııl~ p \"e ııhali or • 

ıtıı .. ıı n•l.;illı•rl !,.,,r.ır otrıu~n haldı• çıkarıl • 

duğunu görmüştür. Bundan sonra mı-; ,,. l.ı,\nır>ttur bir t:ıhutıı ''a"'"dfll'fı-k Mt-

ı 
iki mü~ettiş tahsil şubelerini dün 

de tef tış etmişler, Eyüp şubesinde 
beş, Samatya şubesinde iki, Kara· 

1 gümrük şubesinde bir memuru ce-

tcftişlere çok ehemmiyet verile- ~ 111, t.ili,f'~r. ıınl.l"dilrrcı. mmııl.katcıı drf 

cektir. rtl'ılllmı,tır. 
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r le katil 
Muharriri: Celal Nuri Çırak Alinin 

safiyane ikrarı 
Ü~küdarda kalaycı Osmanr örs 

Modern devletin hükumeti kud· padiş:,,.h la sadırazamı - belki rü

retlidir; idaresi ilmi bir şekilde le- yasma girdi diye - katlettirebilir 

azzi etmittir; gayesi ammenin men di. Kezalik kuvvet bul"'n yeniçc-
faatidir. riler de padişahı douradıkları olur demiriyle kafasına iki defa vur -

Modern devlet kendini müc.lrik- du. Mcciern dcvlet;11 sahibi ise I mn ;; mretiylc öldürmekten suçlu 
tir. Bir takım prensipler mu:i-ı millettir. Hükumet millete hesap knlnycı çırnğı Alinin muhake::ncsi, 
hince hareket eder. Sevki tabii vcriı·. ı btanbul ağır ceza mahkemesinde 

ile değil akıl muavcnetiyle is crö -ı V.:ıkti)•le nal mu".,.,dcr"'". d"· bir müddet evel bitmiş, muhakeme 
I .. o • tı.'- _ "".,,;) • ,n -

ı·ür. Kanun devlet hukukunun en tn tabii irlcr·'cndı' o .. m l t . • I:urnr için dün snbaha bırakılmış 
' 'i ~ • ... an ı arı· 

mühim kaynağıdır. hini açımz v<: okuyunuz. Malı j lı. .. . . . . . 
:;. ~ =t- müsadereden '·urt k I 1 Dun sabah karar bıldırılmışlır. • r. urr.ıe · veya ro -

Şu umu::ni mukayeselerden son- run'nk ı'c"n vaı,.f ,.. l . l Kararda, Alinin yıkadığı kapları • " • ... uı;uıune e lcmr.ıı-
ra ,bir az da, bizdeki eski ve yeni 1 yet vcrilmi?ti. ustasının beğenmediği, onu azarla. 
rejimleri mukayese edersek mu"t~ td-.m rn" d 1 B .1 . h" dığı, bunun üzerine Alinin dört li-- · ... • , uza ere. u ı u ceza tc . 
nebbih oluruz. Bizdeki rcJ'imdcn bir Jranuna t b' d - .1,. p k · rn bcağıyle nüfus tezkeresini a-

• • :\ 1 C[;I C.U.. e ya· . 
mah~adım r.1unhasıran Osmanlı re· kın zamana değin padişah kendi larnk gıtmek islediği, ustası "Ha· 

J··ım"ı deuı''ıdı'r h d ~ . '. yır olmaz. Vermiyeccg-im ı dey'ın 
t. • aner anı erkanını, hıç hır sebep ' . . . . . ~ .... " . 

Yeni devlette her fct büti.in hak olmadan öldürtmek olacun şeyler· c: Almın clı~e. geçırdıgı on demı-
lara maliktir. Halbuki bizde de dendi. Osmanlı devleti tarihe ir.- rıylc bu~ına ıkı defa vurarak usta· 

vaktiyle, esaret mücs~csesi mevcut tikal elti. Şu kadc.r ki ci!mhuriyet nı Or.:nanı öldürdüğü yazılıyor, 
tu. Bir insan diğer bir insanın ma- hanedan C\Zasmı Yavuz Sultan bunun "Alinin ıarihane ve safiya· 

lı olabi.lirdi. Osmanlı devletinin Selimin kardeş ve yeğenlerini öl- n~ ikrariylc,, sabit olduğu kaydc

son devirlerinde zenci esaretinin dürtmesi gibi katlettirmeğe tencz· ~ıl:rek, suçlu ceza kanununun 448 
ilgasına dair, Büyük Britanya dev- zül etmedi. Yalnız onları mil et • ınc-ı maddesine göre 15 sene ağır 
letinin umumi rniidahale ve teııeb· ten dışarı addcai, mallarını bile hapse mahkum ediliyordu. Fakat, 
büsiyle ahkam tedvim olundu .. La- müs;:;ıdere etmedi. bu "sarihane ve safiyane ikrar., ce 

kin zenci olmıyanların esareti de- Ilu hadise devlet, millet telak- zayi azaltacak sebep mahiyetinde 

vam ediyordu. Bu usul, İslamiye- kisindeki terakkiyi gösterir. Eski görüldüğünden, 59 uncu madde 
tin ihdas değil, lakin ipka ettiği den millet veya milletin bir kısmı muicibince ceza müddetinden beş 
"Rık u l"d" k' k d d 1 l h' d b h kk' · sene indirilmis., Ali, on aencye " su u ur ı en i ir, hak ev et a ey ın e i a ın ısyan c-
mefhumiyle bu asnda telif edile derdi. Bundan böyle bu gibi isyan mahkum olmuştur. 462 inci mad-
mez. Yakın z.ımanda para ile er· lar mümkün değildir, çünkü dev • deye uygun olarak ta ileride tahak 

kek ve kadın alınıyordu. Sehirle- let, milletin kendi teşkilatmdnn kuk edecek varislere verilmek üze 

rimizde avrat pazarları bu ~is tica ba~ka bir şey değildir. Devletin re kendisinden bin lira alınması ka 

retin icra clunduğu yerlerdi. Esir- kökü •nillettir. rarlaştmlmı~tır. 
cileri hatırlıyoruz. Diyecekler kı" Eski devletin kudreti, "ani le· ------------
b J Ko··pru·· · • u esaret bazı milletlerde cari olan ba".sı halckmdn tasarrufunun bir cınayetı 
dan farklıdır. İnkar etmiyoruz. hududu yoktu. Yeni devlet ise 
Belki öyledir. Lakin tahin.tin en munhasıran hukuki ve siy~.sidir. 
ulvi mahlukunu bir öküz, bir kar. Eski devlet tebaaya ta arruf husu

Katilin akli vaziyeti 
ınevzuu bahis nıi? 

puz addeden bu usul ne kndar mu· sunda bir had bilmez i. 
ted il olursa olsun bugünkü kafa Bir zat fotoğrafisini birine Lak- Köprü üstünde Anadolu ajansı 
tarnfından kabul edilemez. 93 dim etmiş ve arkasına ona hitaben daktilolarmdan Süzan Hanımı öl-
kan · · h b "N b dürmekten suçlu aJ· ana sabık telsiz unu esasısı sari ir ıınadde ile eca etlU,, demiş. Bu lakap şch-
esa t' ·ı d memuru Ali Fedai Efendinin mu · re 1 ı ga e cmedi ve ondnn son- zadelere mahsus olduğundan onu 
1·a d h I ı hakemesine dün saat on dört bu-a .n ayı c istifras edildi köle sui istimal eden ebediyen Midilli 
kullanıld 1 d • ' d çukta l&tanbul agy ır ceza mahke-

ı; a rn ı, satıldı .. Cümhü- a nsma sürülmü"tÜ. Halbuki şim· 
riyctin teşkilatı ise en sarih keli- di k~nundn münderiç bil' hüküm • mesinde devam edilmiştir. 
mclerle bu iptidai, zaruri hakkı ta· den maadnsı için insan nefyedile- Dünkü muhakemede, suçlu ve-
nıdı. kili Etem Ruhi Bey, mahkemeye 

m e2. Hasılı hnp:s, n'!fiy, idam, 
Ne vah t ı E bir sorgu listesi verecekti. T es bit 

.. ~e · saretinin menşei müso:ıde:.·c, angarya :!ln.•lt'.tlı. Padi-
~.,,r~~tc, ki aranlıklarda lmlmı~ bir şah, vezir, vali ve saire mutedil ve edeceği sorgulara, mückkilinin ak· 

e~ ·~n o~- u, kızı, torunhrı, mütc uslu kimseler ise ne 5.lfı; dc~il!erse li ve ruhi vaziyetinin anlaşılması 
se.:; en ı:uy.a~~te kndar zürriyeti bunlardc:ın he:;ap iııtiyccek kimse için doktorlarca cevap verilmesini 
de mal sahıbının bir l·eci b" k 1 t s· "f l'k h'b l i::tiyen vekil Etem Ruhi Bey, dün • • , ır o . yo.L u. ır et t ı :;:ı ı i ö tüzünü 
yun , bir kısrak gibi malı oluyor_ aç bırakır. öldürür, rorar vıpratrr henüz suallerin hepsini hazırlıya . 
du Eu mahlül·lnrın h·· · · h b l ' · ' madıgyın ı, bunun ı'ç.ı'n tetkikat yap 

• A • • ' urrıyetı yok- ya ut iyi eE er, korur, ycrmaz, 
lu, saylcrmden, hatta, e5ki tabiri tımar eder; kimse bunun hesabını tığını ileri sürerek, birkaç gün müh 

kulhndığ'ima itimz buyurmayınız. mal sahibinden tcrnr mı? let istedi. 
"!\1"1k" "•' 1 d Öldürülenin varı"sler"ını·n vckı'l'ı 1 u 1 mu. n,, ı-..rm <ln da istifade Val:tiyle elin ve fihir husur.unda 
etlen sahibi idi . Sadi Rıza Bey, buna itiraz etti. 

, . .. zerrece serbcsi değildik. Padisa • .. . • 
E:rn:ı reJımde müsavat var mıy- hın teba~ . .. 1.. l k ~~.. Muddeıumumı Ahmet Muhlis Bey 

• 7 's. mut uman onca nıus d 
oı • lüman 1, .. _ A I k l · . e, suçlunun bu noktadan vaziyeti 

Ef d. '1 J 1 h o.:.ı. sa n ... amı 1u uca nml . 
en ı ı e m er halde müsavi dir. De-·1 .. ,.. • 1 1 h . . anla~ılmı~ bulunduğunu, tıbbı ad-

d ~·ıı d' gı w- mut 4\.'a ırı~tıyan ve- • . . . . . 
e\ 1 er ı. ya "nhu 1 • ı .. --~ . r. A lının ıh:ı defa rnpor verclığmi, "De-

p d" h . J Ol O .......... • • 1CCU"-l olmak . w• • • w• 

a ışa ve etrnfmd<.>k lcr h.'.\.- bile hak cle-·ı II .... l ı· . lı dcgılclır,, rlcdınıni kaydederek. 
k' tb t b k 'd' o· - {! ' C '-USa Cı!ntlZ L ı . b ım, me u a a a ı ı. ıgcr ta. olt":naz M f /: l f l ] . . mtı'lt1 ;:emenın u yiizden uzaır.nsı 
b k 1 ... d l . "d .) . aru 'e sc e enen hırı- .. .. . . . 

a a ... r ın ev etı ı are-..e uzaklan, ni ihti,,,·ar edem .. S b d" .. na luzum gor.::nedı. Reıs Azız, aza 
k d l . b. l. k J • c.... er est u~ un. .. 

ya rn an uç ır a n nları yoktu. mele caiz değild"r. B b- · ı~u:::-et ve Ar.ım Beyler, listenin 
Beledi hususlarda bile. Belediye riyat müm ürı olm- ~ ~.ptln dne~- hazrrlamp verilmesi karariyle, mu-
k · · • · · · ..... rna.~ şoy e ur- . . 
anunlarmın tedvınırc kadar, şc· sun. felsefi bir şekilde d" .. hakcme}'t yed ı teşrinievcl saat on 

h . ı·ı · b" h kk d'l d"I 1 b'I usunmck 1 ·· b b ır ı erın ır a ı tn:; ı t c ı mc - ı ~ ynsnktı. ~ uç :.;çufia rraktılar. 

rnişti. Bir Amerikalı müellif Os- Osm~nlı hükuA n:ıct" 1 ı f d 1 1 
• • ı It> <:ı eo c:ı A '~ M . t 

manh Galtanntrnı bir kullar saltn- devletbr oibi raf •1 .: J· 1 d' 1 vus,urya acarıs ana 
c. , c ızı cı ı .at c er . h t 

natır,ıı benzetiyor. Yeni bütün t~- En parhk padi .. ahla-clnn b' . 1 · 1 raca ımız 
• ırı o an Avu • M . t ., 

baayı padişahın kul•.ı olmak üzere Yavuz Sult"n c::eı· 1 s.urya ve ı acar.s ana 111 
c. "J ım en ço t rafızi 1 d'' ı , . 

görüyor. Bu noktai naznrdn hü . lmtledcndi Bu · d . · 1 raç c 1 ece ;: malıurm kıymctlcrı • 
. ı o.ıcnm s!lanya- nb t kd' . . . . J • 1 

yük bir rnübalar;n olmasa t;erehtir. yı t~rh'p edc·1 en .... ·-· .. ,. • • f , · a ~ ırı ıçın tıcaret oc n::ı ı ıc arc ' .,ı-ı_,, cntıcın arkı ı1eyci:ine emir . 1 • . • 
De~·let neye rnüst 'nittir? Yeni yoktur. O , 'd vcrı m·~lıı · 

" d ld - ·b· ')I • j D' d l h" · tiU 
1 arc heyeti diin ilk l op· reJım e o ugu ı;ı ı rnı e~e mı? Ha m, ev ette ~.1<: m kuvv ~tti. lant .. 

P d. h nh d ı 1 F ı ..... t --~ 1 b'" •. ? 1 T 1 I~mı ynpaı·:ık bu ımı.llunn kıy-
yır.. a ışa. , ) c. ut on :ın m·;- a ~~ n .. .. ı • c ın. .. .ı .. B· "U metle.· . . 1. 

f · 1 k'l k 1 ını takt ıre baslnmış•ır 
vet alan, erdın malına da, cnnır:a I tct • t ve r"u ... c-c edelim... J5 • - • • 

da, ırzına da mudahule cdebHir. tibdndın is'e:li:i ı;'hi b=r di., fs- cliı-clir. 1stibd"'cı kuvvetlendirmek 
Saclıraze:n evinden daircsınc gi.1

1 
ıimi~·et"n ilk whur d vri "l'lÜs~cs- irin fct ı d" 1 r va nr ıızmc c söyle durnun 

derken mah=a heybetini uöstermek na olmak ÜZC"C rr:iHümnn ülcma- "Slıltan Aile hın gölge~~idir. , seklin 
için bir adamın boyrunu vurdur· ' sı, daima ve da=-nn istibdada yar de ludislcr uydurmaktan bil~ uta· 
mu~. Saclırazamrn undan metul dırncı olmuş!nrdır. Hür ve müsta- nılmadı. 
olduğu var mıydı? tuna mukabil kil müfti yok denecek derecede na- (l>evnıııı \llr) 

,.. 
~8 ı:dül f>crşı.:ıııbe Ak~~llnınJan itib:treıı 

TÜRK !,'/NEMASINDA 
EDWARD ROBINSON ve ZffA JOHANN 

caralıı 0 daıı IL'ın. •I edih.ıı diı'1\:tllırı cıı tı~\l:c.:anlı der ir. lilıııi 

D MIR PENÇE lfrHUSlltD ~özlü) 
Y Lizkrcc h i~İnin lı:n atl.ııını ıclılikl·, c :ı ınrak denir. l'an:ı' ar'arilc boııu arak 

ı.·c\ irdiklcri ;.:orulıııı.ıııış ı-.;rhrıe'cr. ' 

ilaveten : Dünya haberleri - Varyete - Rövü filmleri 
'769S) 

• d 

,-------------------..... --------------·· lH~Sinı·~e (Türk Sinemasında) ~U~ı~ M H j i ~ 
Rex ingram'ın milyonlar sarfile vücuda getirditl 

l'H .. \:--.::ızc .\ ~oılu Fılm 

Zeynebin Günahı 
(BAR O U D) 

nım ıı ffa\;i~ eıle p;o~ıerilmektcdir. Picrrc Ratc.:hclf • lto:ııtıı Garda • Coleuc Darf eull 
il~\ eten: lTALY.\ ,\1:\'.'ZAR \l .. <\RI \C f.\T'I \ 'nin 2 kısımlık komigi 

17697• 

TAKVİM 
Pazar 

24 Eylül 
Cema.ahir 

Pazarleıi 

~5 Ey.ül 

3 4 Cema ahir 
C.:un do~u.u :',41S ~ .. ı 
c uo 1 ~t·~· 18,ııfi lf.,116 

~abah namaıı 4,17 A,I:' 

o~ıc narıraıı ı :.ofi 12.0:\ 

~indi ııamıııı l:',31 15,Jl 

A\;şam namaıı ı~.06 1 .06 

\' ııısı nııma1.ı J'l,3') J'l,3 '1 

imsak 4,1.;<ı 4,u<ı 

'ılın ı:cçcn ı:iınlerı !:O:' ~O'i 

\ılın ~alan " ıoı 101 

L 

R A D y o 

u~urı, 

\.'tYA~A : 618.1 m. -

0.30 pl:'ıkla konsl'r - 13.0~ orl\f! tra 

lrnnc;e rl - rn.ı~ odıı muslki<ıi - 18.10 kon • 

ııcr - l!).80 kon t'r - 21 ,\lmaıı ediı>lnln • 

drn L!'s!linıı;in ( l.\llnna ton Barııhı•lm ) lı.imtl 

~:, perdı•Uk komrdf~I - '.?3.1."I MkPrl bandıı. 

BOOAl'EŞTF.: 650.6 m. -

ı;, plak - ti.30 bandıı - 20,16 opı-r~t 

mu iki ı - 22.30 pi~nno 23.IJ çi~aıı ha' n· 

ları. 

BCKREŞ- 3111.2 m. -

l 2 ınuhtl'li/ hc$lel('r - H hnflf musfül-

11\ cu. ha,·ııtarı - :1 Gabrl~ Pi l'npc kıınun 

~ıırl•l"l - :!1.20 rnd)O ıı.-1;.e tr;ı~ı - 2:!,1'.i 

orkı•!lt ra lrnn'!ı'rinin dl'nınıı • 

\',\R~O\',\: 141% nı. -

ı; ,ı:; ıııohbct . - ı;.:rn pliık - ıs.ır. Po

lon) a nm<;lkl~i - Hl, 10 muhtı•HC - 21 ('il· 

fonll< ı,oıısr r - :!3 :o1por , 

m:uat.\l>: .ıs ı m. -

J 6 ı.onser - 20 plA k - :? 1 l'cıloıı~ ,\ m u 

.. ııdLi - 22.:10 nacı~ cı orl,rı1trıu11nııı ı,oıı~Prl • 

2:ı.ı:;o çlg:ı ıı hın :ıl:ı rı • 

llO:\t," : -ti 1 .2 m. 

21 hııbı>rlrr - 21.l,; ınııht~lil be!.ltl<'r -

21 nıuhtrlif hahr.rlrr. 

r .\Hl!'I : S214.2 ın . 

20 hıı l'('r \<' pl!:I - !?I plftk - 21.~lt ,.,,. 

lil nuı il·d - 22.ı.; 1.,lriııu - :ı:.ı;, ~arl~• re-

lmti~lr konvr. 

. 
Bir isim çevırme 

Hnrp malulleri cemiyeti idare 

heyeti son yaptıaı bir toplantıda 
es!ti nizamnamenin tadiline harar 
verd:.ği sibi cemiyetin i~mini de 

(Türk Cümhuriyeti harp malülleri 

birliği) adına çevirmi~tir. Cemiyet 
idare heyeti reisliğine mütekait mi 

ralay Celal, ikinci reisliğe Berati, 

katibi umumiliğe Bahnettin, umu· 

mi müfetti~liğe Zihni Beyler seç.il · 
miştir. 

Birlik, Eıki cemiyetin firmasın-

\ akıııda 

(MEL 0) 
"Hulyalı Dudaklar,, 
Gab,· \lorl:t) - YKıor Frnnccn 

Türk Sineması 
t7696) 

BORSA 
1111.alarında yıldı1. işaretı olanlar Uzeı· 

leı inde ~:'i E) lulde munmele olanlar· 
dıı .1 R:ı liaınlıır kapanış fi\ atlarını ,,;osıerir 

rtukut (Satış) 

• Lundra 
• NC\\OTk 

• l'arı 
• ;\ll14no 
* Rru~ıel 
• ı\ı na 
• C'cncı re 

* KC\\ıırk 
• l'aıls 
• t\lilAno 
• 1 ru~ ı:I 

6 J - \ 1\ ıına 

140, - " tıladrlı 
lh•. - • Bertin 
.i'5, -· * \'aı~ova 
117. - • Hudapc~t • 

H ~o 'llf ı:ukrc~ 

!':I - • Bcl~r,ıı 

.ı.i, -· • Yo~ohııma 
~5. - • ;\ltın 

• Mc idi) e 
• R. ntnnt 

ı<,ı)ı..:; • Hcrlln 
:ı.:ı:-: J * \ ar~uı H 

'.•ı:ı·o • Butlapc*ıc: 
• Ccncı ıc 'l.4.3tı2 • llııl;rc~ 

• ~ııf)a (.6 41 • ı c'ı:ıaı 
• ,\ııı~t rJJ ı ı 16 6 • Yol.;ohamı 

l'rıı~ 

ESHAM 

h llanı.a~ı ıı.sıı 

24, -
1 -
49, 511 
2.ı ••• 

.t2, -
23 .. 
~.:c. -
47, -
~~. -
:•i. -
~~o. --
.ı.91 u 
4,:172~ 

f, 64511 
l,971'l';'50 

4 22;~ 
:J. 1 :s 
i(l,S4J~O 

34 o;•ı 

".60~0 

10 i.75 

1 .\nadnltı ~7 :ıı~ 

ltejı !l 20 
~ır 11.1\me ı~. 

11.75 
20,cıo 

'ıır~ uc2. ı .s~ 

rıamu\ " .~n 
o. :-ıı:cırııı l!"t,:ıo 

l'ıınııı11tl .o, -

istikrazlar 

l'J.11 dil ı~ı. rı~.-
1 111..ıa;r.ıJ ı. S3,' ı 

. rk u ı-ııl ~/)(ı 

il IU\ ah !14 o 
Climrlı\;lcr !t.3'i 

11•18 l\lu. ı\. .~o 

~atdaL 11,;5 

Mal)a 2.~o 

• ıırk m. cc:u 
1 clelon 

Tram\ay 
ı·:rı:anı 

ltıhıım 

Anad•ılıı ı 

Anadu\u il 
• \ l\lumc~ ıı 

05,-
IR.~ 

48-
4~-

51,'ZJ 

dan i .. ~ifade ederek te§kil edilef1 

huıusi müesseııelcrle malul aaziler 

te,ekkülünün hiç bir alakası olm•• 

dığını da ilana karar vermittir. 
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B -"~yu_"k_H_ik~~~e-:2~11~ııı ======ııııı,===ıııııııııı=ııııııijl~=ıı1, ~~-~ .A.vrupada 
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-~~HÜKÜMDAR~---Bir an düşündüm: Kaçayım mı? silmiş, yağmur dinmişti. Denizin re bu iki devletin avru-
Onu tanıdıktan sonra kaçmam 
manasızdı. Ağacın arkasından 

çıktım, ona doğru yürüdüm .. Kuz
gun artık homurdanıyordu, bir 
türlü hırsını alamıyordu. 

sesj de kesilecek kadar derinden padaki mühim rolleri 
geliyordu. Bilkar, hatıralara de -
vam etmeden evvel: 

- Zavallı , zavallı Aysel!.. diye 
söylendi. 

Sofyada çıkan müstakil Slovo 
gazetesi, Türkiye ile Sovyetlerin 
rolü hakkında uzun bir makale 
neşretmekted ir. 

-65-
Şah Abbasa menfi cevap vere· 

mezdi artık. 
- Peki, dedi. Ne vakit emre -

dersen hazırım. 

Yazan: Niyazi Ahmet 
- Tanımaz olur mu? .. Şi.md 

kumandan oldu galiba ondan .. 
Bu esnada içeri bir gölge gır 

mişti. Y aklaş.tım. Ben yaklaşhkça Mu
vakkar daha c.~kkatli baktı, niha
yet gözleri hayretten büyüdü: 

9 haziran 
" .. . Babam da dün ne çok misa· 

fir davet etmiş!. .. Gelenlerin ardı 
arkası kesilmiyor .. Salon dolu .. O
dalar dolu .. Yalnız meydanda Bil· 
kar yok ... Dört gözle onu bekliyo
rum. Dadım iki kere iskeleye git· 
ti, yalnız döndü ... Bir ümidim son 
vapurda .. 

Bu gazete: "iki memleket de 
Avrupa siyaseti kombinezonların· 
dan ta.$fiye edilmiş ve hemen he -
men birer Asya hükumeti telakki 
olun.maya başlanmıştı. Fakat ge • 
çen ilkbahardan beri ve bilhassa 
M. Hitlerin iktidar mevkiine gel -
diğinden beri gene bu iki memle· 
ket dikkati celbetti, o kadar ki iki
si de başka hükumetler arasında 
mevcut münasebetleri tesviye ile 
mükellef birer hakem haline gel -

Muğrav, Şah Abbasın yanın -
dan çıktığı vakit gözlerinde topla· 
nan iki damla yaş gizli gizli gö . 
rülüyordu. 

Yabancılara yaklaştı: 

- Aldanıyorsun, Yadigar, de 
di. Ben sizi hiçbir vakit unutma 
dtm . 

- Aysel hanım!.. diye haykır· 
dı. 

- Muakkar bey!.. dedim. 
El sıkıştık. 
- VaHahi gözlerime inanamı

yorum ... Ne kadar büyümüşsünuı: ! 
Amma gözleriniz gene o eski göz· 
ler .. Yüzünüz değiş:niş , eğer göz· 
!eriniz kapalı olsaydı tanıyamaz -
dım. 

- Siz hiç değiş.memişsiniz. B~r 

flZ eşmcrieşınişsiniz o kadar .. 
- Enin geldiğinizi duyarsa çok 

sevinecek. 
- Burada değilmiş galiba. 
- Hayır, İzmire gitti, bugün · 

lerde gelecek. 
Hem konuşuyor, hem dolaş • -

• yorduk. Biribirimizi tanımıştık. 
Acaba ~:.nelerimiz , babalarımız 

tanıyacaklar mıydı?. 

- Ben zannetmiyorum Muak
kar he" her halde ne babam ve ne ,,., 

: de annem sizi tanıya.~azlar. 
- Onlara bir sürpriz yapalrın 
Benim aklıma iyi bir şey geldi. 

Birkaç gün sonra babam, koll :-- ji 
bitirmemin şerefine bir ziyafet ve
recekti. Ziyafette onlara hoş bir 
ıürpriz yapacaktık. 

'k' .. ' ...... Mualclc_,,.. ---~: 
ı ı gun bl'zımkiJere gorünmeyin., 

- Görünmem Aysel hanım. 
Ayrıldık. Etraf tamamiyle ka· 

ral"ımıstı. Kartal sırtlarından doğ
mıya ~hD.zır!anan ay, ufku ışıklan· 
dırıyordu. 

Köşkün merdivenlerinde da -

drmla kartılaştım: 
- Nerdesin küçük hanım, ye· 

meğc bekliyorlar ... Odalara bak· 
tım yoksun, bahçeyi dolaştım yok-
n~n ... 

P"şim sıra söyleniyordu. Yemek 
ocla:nna girdim. Babam: 

Yemek odasının bir köşesinde 
cazbant çalıyor. Herkes dansedi -
yor. Bir yanda gençler bir grup ol
muşlar, başka bir tarafta ihtiyar -
lar baş başa vermişler. Annem ah · 
haplarıyla, babam dostlarıyla soh· 
bette ... 

Ben arada bir dansediyorum, 
arada sırada söze karışıyorum, ha 
zan annemint hazan babamın ya -
nma gidiyorum. Fakat gözüm sa
atte, aklı.m Bilkarda ... 

Nihayet son vapur geldi. Kapı
nın önünde sabırsızlıktan ayakla · 
nmı yere vurarak bekliyorum .. 

Ya gene dadım yalnız gelirse? .. 
Yalnız gelmedi. Uzaktan iki 

gölge farkettim. Atıldım. Bilkarla 
kucaklaştım. 

- Gelmiyeceksin diye ödüm 
patlıyordu Bilkar. 

- Hiç gelmez olur muydum?. 

~çeri girdik. Bilkar kapının per 
..J1Lazlanna ClaırAnıh M.a .... ..-lr.L._a.ru· • 
dum: 

- Nen var?. 
- Hastayım Aysel... Hatırın i-

çin geldim, yoksa sokağa çıkacak 
halde değiJdi.m. 

- Öyleyse doğru odama çıka
lım, orada biraz dinlen. 

Yukarı çıktık. Bilkarı koltuğa 
yerleştirdim. Tekrar aşağı indim. 

Cazbant her an biraz daha co -
şuyor, neşe her an biraz daha artı
yordu. 

Bir de baktım, babam Muak -
karla konuşuyordu. Beni görünce: 

- Aysel dedi, gel, sana yenı 

bir arkadaş takdim edeyim. 
- Dokunmayın kızıma ,gezsin, 

dedi, yavrucuk kaç senedir Adaya, 
mavi sulara hasretti... değil mi 
Aysel?. 

Gülmemek için kendimi güç 
zaptettim. 

(Drt'11mı vnr) 

di.,, 

"Mesela, Jsmet Pş. ile Tevfik 
Rüştü beyin Sofya ziyaretine iki 
bakımdan ehemmiyet atfolunmak 
tadır. Bu devlet adamlarının, Ka
radenizde hududu olan memleket· 
ler arasında bir misak akti lehinde 
teşebbüslerde bulunmak üzere gel
dikleri söyleniyor. Ayni zamanda 
Romanya, Bulgaristan, ve Yugos-

lavya arasında bir mutavassıt va
zifesi görmek istedikleri de ileri 
sürülüyor. Bu teşebbüslerin ne ne· 
tice vereceğini tahmin etmek ka -
bil değildir. Maamafih, Türk hü -
kumet merkezinin de Balkan siya4 

setinin merkezi haline geldiği mu
hakkaktır.,, 

Bu gazeteye göre, Ankarada 

vukubulan bütün tesadüflerden 
ma aat, ovyetferle üçiik itilaf 
hükumetlerini biribirinden ayıran 
mesafeyi kısaltmaktır. Türkiyenin 
arkasında, kuşkulanan hükumet . 
}erle birleşmek istiyen Rusya gö -
rünmektedir. 

Başlangıçta tecerrüt halinde 
kalmış olan Sovyetler, diğer dev • 

letlerle birlikte ve en evvel Türki· 
ye ile bir teşriki mesai siyasetine 
avdet etmiştir. Bu iki devlet, ci _ 

han harbinin sonunda aktedilmiş 
olan sulh muahedelerini korumak 

için bu iki devlet el ele vermisler· 
dir. Hiç tereddüt etmeden. ~ her 
türlü tadil aleyhtarı olan devletle
rin sınıf ma geçmişlerdir., , 

Bu şarlara göre, bu kadar açık
ça tadilat aleyhtarı olan cenubu 

O, memleketinden ayrılırken 

asırlarca betbaht kardeılerinin sol 
gun dudaklarında hazin birer nağ· 

me gibi dolaşacak deıtanmı söyle
mişti. 

Eıki arkadaşlarının ellerini a 
:tr:klarmı çözdü. Yanlarına otur 
du: 

- Siz, dedi, bana birer Hızı 
gibi yeti,tiniz. Bir tüphe uyandır 
mamak için öyle yaptım. Şimdi b 
radan ayrılacaksınız, size ıilah d 

"Gidiyorum. Kafam, kalbim 
yaralı olarak ayrılıyorum. Vatan -
daşlarım anhyacaklar ki kılıcımın 
kuvvetile hudutlarını çevirdiğim 
hisar benim yokluğumu hissedince 
tekrar dağılacak. Maneviyatım bu 
ralarda bir zavallı gibi, yetim ka· 
lacak.. Ve ben lcimbilir hangi u -
zak memleketin ıuız, yabancı top 
rağında gömüleceğim .. ,, 

Buna rağmen Muğrav bir hafta 
sonra otuz bin kızılba§ askeriyle 
Gürcistana hareket etmişti. Kara -
ciğay han da kendisiyle beraber 
geliyordu. 

Muğrav, sefere çıkmadan evvel 
Şah Abbasa çıkmıf, karısı ve ço -
cuklarmı da beraber götürmek is
tediğini söylemişti. 

Kurnaz şah, Muğrava itimat 
etmekle beraber her ihtimali gözö· 
nünden uzak tutmuyordu. 

- Muğrav , dedi. Ordumun ku-
mandanı yapmak benim salahiye-
tim dahilindedir elbet. Fakat ben 
bu işi yaparken, birçok mahzur -
ları olduğunu söylediler. Herkesi 
lemin etmek istedim. Bir rehin al
mamı i.stediler. Bunun için de en 
çok sevdiğin oğlun Paatayı gös -
terdiler.-

Demiş, Muğrav da sevgili oğ . 
lunu rehin bırakmıştı. 

Kahraman kumandan, yolda 
günlerce vicdan azabı içinde kal· 
dı. Harbetmek, Gürcüleri öldür • 
meyi havaalaaı kabul etmiyordu. 
Arkada hayatı kadar sevdiği oğ -
lu rehindi. Onun hayatını nasıl 
tehlikeye koyabilirdi. 

getirdim. • 
Yadigar atıldı: 
- Benim kılıcım ıizde, dedi 

Serseriler elimden aldılar. Be 
başka silah kullanma.m. 

Muğrav ,omuzlarını okşadı: 

- Merak etme, onu da bulaca 
ğız, fakat şimdi değil.. Dı,arda ik 
de at hazrrlanmışhı·. Dolu dizgi 
Gürcistana gideceksiniz, kı·al T ey 
murayı bulacaksınız ve diyeceksi 
niz, ki Muğrav otuz hin kızılba 
askeriyle geliyor. Ve gene diyecek 
siniz ki, ben hiçbir vakit vatan 
daşlarıma silah çekemem. Müm • 
kün olduğu kadar süratle ne kadar 
askeri varsa geçitlerde toplasın, 
Ben kendisini çağırtacağım, bera
ber konuşur, puıu kurar, otuz bin 
kızılbaşı kılıçtan geçiririz. 

Muğrav, bunları söyledikten 
sonra arkada,larım kapıya kadar 
getirdi. Burada iki at hazırdı: 

- Haydi, dedi fazla bekleme
yin, ilk tesadüf edeceğiniz Gürcü 
askerine söyleyin, sizi krala çıkar . 
sm. 

Karaoğlanla Yadigar gecenin 
karanlığında atlarını bilmedikleri 
diyarlara sürdüler. 

~ ~ J#. 

Gürcülerin artık Muğrava iti • 
matları kalma:mr§tı. Kral T eymu • 
ray rakibi olan Muğravın sözleri
ne inanmadı. Kral ailesinden ve 
bir eyaletinde krallığını ilan etmiş 
olan Luarsab'a hemşiresini ver
dikten sonra bütün Gürcistan ona 
düşman kesilmişti. 

Yerime otuı·dum, bir kaşık çor 

ba idim: 
_=. Evet, dedim ,bilhassa sulara 

hasrettim ... Bana boğaz, deniz te· 
ini yapmıyor ... Ben boğazın değ:), 
Mnrr:ıaranın hayranıyım. 

Yük arabası altında 
Edirnekapı caddesinden geç • 

mekte olan Muharremin idaresin · 
deki tek atlı yük arabasının bey -
giri yanından geçen tramvaydan 
ürkerek gemi azıya almış ve ala
bildiğine koşmıya başlamış ve cad 
deden geçmekte olan Nazire ha -
nımın torunu Macide isminde bir 
kıza çarparak yaralanmasına se • 
bep olmuştur. Hadiseden sonra a

rabacı yakalanarak tahkikata baş· 

lanmıştır . 

şarki komşusuna karşı Bulgaris -
tanın vaziyetinin ne olacağını sor 
makta haklı değil miyiz?., 

1 

Bu buhı·anlar uzadıkça uzadı 
ve en nihayet Muğrav, vatanına 

hıyanet etmiye vicdanen razı ola
madı. 

Mola verdikleri bir handa as -
kerleri iki yabancı yakaladıkları -
nı haber verdiler. Muğrav, meı·ha· 
metsiz fah askerinin ellerinden 
kurtarmak için yabancıları yanı -
na getirmelerini emretti. Biraz 
sonra muhafızların arasında Muğ
ravın huzuruna getirdiler. 

Teymuray, Muğravın emrini 
dinlemekten ziyade Karaciğay ha
nın emri altına girmeyi tercih et • 
ti. 

Şah Abbas ordusu meşhur ge • 

çitte mola vermişti. Karaciğay han 
Muğrava: 

- O halde sana bir müjdem 
var. 

Kaşığımı bıraktım. Baktım. 
Bab:ımın gözlerinin içi gülüyordu. 

- Nedir baba.?. 
- Sana bir motör ısmarladım. 
Yerimden fırladım, babann01 

boynuna sarıldım ... Yemeğimiz ııo
nuna kadar ne§eli geçti. 

Yemekten sonra babam kahve4 

ıini içerken annem seslendi. Ya -
nma çıktım. 

- Ne var anne?. 
- Haydi giyin. 
- Nereye?. 
Anrlem saçlarımı okşadı: 
- Plaj gazinosunda müsamere 

Varm&f. Artık büyükler arasına ka 
tıldm. Beraber gideceğiz. 

Bu sözler bende büyüklük his
ıi uyandırdı. Artık çocukluğa, çıl

gınlığa veda etmek çağı gelmişti .. 
Büyümüttüm artık .. ,, 

Dısaraa rüzgar tamamivle- ..lc 

Başlıca ihracatım1z 
İhracat of isi bu sene muhtelif 

ihracat maddelerinin ihraç vazi -
yctleri üzerinde geniş bir tetkik 
yapmaktadır. 

Ofis, başlıca ihraç maddeleri · 
miz olan incir, üzüm, tütün, fındık 
ve pamuğun bu sene hangi şerait 
içinde ihraç olunabileceğini tesbit 
etmekte ve muhtelif ihracat yerle· 
ri bulmıya çalışmaktadır. 

Bu çalışma neticesinde topla -
nacak malumat bir broşürle neşre-

"B J · U garıstan kendisini tama -
miyle Bulgar olan araziden ve Ege 
denizine doğru olan tabii yolun -

dan mahrum eden bir muahedeyi 
imzalamıştır. İhtiyaçlarının tesiri 

altında bugün, tadil aleytarJarmm 
noktai nazarlarını kabul edeme -

mek vaziyetine düşmüştür. Bun -
dan doğan netice, harici siyaseti -
mizde fevaklade ihtiyatlı olmamı
zı emreden bir vaziyettir., , 

Seyyar satıczlar 
Akşam üstleri birçok seyyar sa

tıcıların halkın gelip geçtiği yaya 
kaldırı.mlarında, köşe başlarında 
grup, grup toplanarak satış yaptık 
lan görülmüş ve evelki gece zabı· 
tai belediye memurları bu gibi sa
tıcıların bir çoğunu toplamıslar ve 
kamyonlarla merkeze götürmüş -
!erdir. Böyle yolları kapıyan ve 
bir yerde duran seyyar satıcılardan 

Yabancılardan biri kar,ısında 
Muğravr görünce: 

- Vay Muğrav diye bağırarak 
üzerine atılmak istedi. Muhafız . 
lar derhal kollarından yakaladı -
lar. 

Muğrav, yabancıları baştan a
yağa kadar süzdükten sonra, far· 
kedilmiyecek 9ekilde dudak altın. 
dan güldü ve muhafızlara: 

- Çabuk, dedi bunların elleri
ni ayaklarını bağlayınız. 

İki dakika sonra iki yabancı -
nın elleri ayaklan bağlanmıJ, hap
sedilmişti. 

İki arkadaş kendilerine geldik
leri vakit biri: 

- Karaoğlan dedi. 
bize ne yaptı .. 

Muğrav 

- İşte, dedi. Gürcüler bura • 
da kılıçtan geçirilecek Şimdi gidi
n iz, T eymurayı görünüz. Askerle • 
riyle buraya gelsin, ben pusuda 
kalırım. 

Muğrav, doğru Gürcü ordusu
na gitti. Onu çok soğuk karfıla • 
dılar. Tekliflerinin dinlenmiyece . 
ğini ilk bakışta anladığı halde 11 

rar etti: 

- Bu teklifim bana sevgili oğ. 
!umun hayatına mal olacak. Şah 
Abbas derhal onu öldürecek, fakat 
ne çıkar, memleketim için hepimiz 
canlarımızı fedaya amade değil 

. . ? 
mıyız ... 

Teymuray: 

- Muğrav dedi, Gürcistan ar. 
tık kan akıtmıyacak.. Ve şunu da 
l i!iyoruz ki, şah Abbas teklifimi • 
zi kabul etmi§tir. 

- Teklifiniz nedir? •. 
-- Tabi olmak.. 
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Tekirdağında Evkaf iz mir havzasında 
Avcılar klübünün teşebbüsile 

güzel bir bayram yapıldı 

Teklrda§ı avcllar1 Vali Azmi Beyle birlikte 

Tekirdağı, (Huıuıi) - Türki - ( baroıta toplanıyordu. 
yenin her ıehrinde olduğu gibi Bütün çantalar dolu... Reiı Ha 
Tekirdağında da avcılar klübü di Bey köpekleri ile beraber ıen 
vardır. Klübümüz bu cuma av §&tir ilerliyerek mahir avcılığının 
mevıimi yaklaımaıı dolayııiyle ıemerelerini önümüze attı: 
bir bayram tertip etmiıtir. 20-25 keklik ve bir kaçta 

Klüp pek kııa bir maziye malik tavtan ! 
olmaıına rağmen kuvvetli bir te- Bu ıamimi bayrama saat on bir 
mel kurmuş ve her gün muhitin .. buçukta vali Azmi Bey ve beledi· 
den almıt olduğu temiz kuvvetler ye reisi beyler de ittirak ile bü -
le ilerlemektedir. yük bir teveccüh gösterdiler. 

Pertembe günü aktamı her §ey Bayrama bir kaç gün evvel ge -
tesbit edilmiş ve program hazır - len Kırklareli ıpor klübü gençleri 
lanm·~tı. Sabah günef doğarken de ittirak etmittir. Bu gençler 
saat 4,5--5 raddelerinde bütün ıpora duydukları aıkla Kırklare
avcılar gere T ekirdağdan ve ge - \inden bisikletle gelmi! ve hayra• 
rek köylerden muhtelif kollar ta- ma da bisikletle iştirak etmişler -
kip ederek Barbaroıa doğru iler• dir. 
lemeğe batladılar. Sabahın ses Bütün avcılar vurdukları avları 
ıizliği çiftelerin ıesleri yırtıyor ve kendileı-i temizlediler, kızarttılar 
avcılar mütemadiyen arıyor, ge - ve çok ıamimi bir hava içinde ye
ziyor, ilerliyordu. diler. Aktama kadar samimi has· 

Saat 10 da bütün avcılar Bar • bıhallerle vakit geçirildi. 

Adana da 
Pamuk mahsulu 

iyidir 
A,::lana. ( nuıusi) - Boraamız. 

da pamuk üzerine ittihalı ve ha • 
raretli alıtveriıler oluyor. Boraa • 
nın dünkü hali herkesin yüzünü 
güldürecek bir tekildeydi. 

ilk pamuk mahsulümüz piyaıa
ya çıkarıldığı zaman batmanı 200 
kuruttan alınmış. Bu normal fi • 
at pamuklarımızın istikbali hak -
kında herkese iyi kanaatler ve ü
mitler verdiği halde, aradan bir 
kaç gün geçip te piyaıaya fazla 
arz vaki olunca fiatlar da yavaı 

yavq 160 - 165 kuruta kadar 
dütmüştü. Şüphe yok ki bu va -
ziyet herkesi yeniden endişeye dü· 
türüyor ve bu endişe her yerde 
kendini gösteriyordu. 

Hatta bu fiat dütkünlüğünü gö
ren alakadar teıekküller fiatların 
normal hali bulmaıı için teıebbüs
lere bile başlamıftı. 

Pamuklanmız 160 - 165 ku -
rutta bir kaç gün kaldıktan ıonra 
yavaı yavaş tekrar yükselmeğe 

bqlamıt ve batmanda iki üç ku • 
ruf farkla nihayet evvelki gün 
186 - 187 ye çıkmıttır. Bu yük -
ıelitin memleketin iktııadi haya • 
tındaki iyi tesirini tekrarlmıya lü
zum yoktur. 

17 yaşında 
Bir genç parça 

parça edildi 
Akhisar civarında, bir bağ ke • 

narında çarşaf içine sarılmış bir 
ceıet görülmüştür. 

Keyfiyet adliyeye intikal etmiş vt.. 
ceset kaldırılarak otopıi yapılmak 
üzere belediye hastahanesine ge
tirilmiıtir. 

Çartaf açıldığı zaman ceıedin 
muhtelif yerlerinden bı~kla, de
lik detik olmuş, kaşının, kulakla
rının, burnunun ,.e batının göv • 
deıinden ayrılacak şekilde keıil _ 
miş olduğu görülmüttür. 

Maktül on yedi Yatındadır. lımi 
Orhandır. Orhan küçük yafta ana 
ve babadan mahrum kalmıt, Ak. 
hisarda Süleyman ağa iıminde bir 
adamın evlatlığı olmuttur. 

Orhan babalıiından 30 lira al. 
mıf; lzmirde bir mektebe kayde. 
dileceğii aöylemittir. Fakat yara • 
maz çocuk Feyzi iıminde birisiyle 
Manisa, Kasaba ve Salihliye git -
mit, ondan sonra gene Akhiaara 
gelmiştir. 

Cinayetin nasıl ve niçin işlen -
diği belli değildir. Maktulün üze• 
zerinde bir İpekli mendil bulun -
muttur. Zabıta ve adliye tahkika
tı derinlettirmektedir. 

lzmirde neler 
yapacak? 

Evkaf umum müdürü Rüştü 

Bey, lzmir havalisinde bir tetkik 
ıeyahati yapmıf, lıtanbula gelmit
tir. Rüttü Bey lzmirden ayrılırken 
evkafın orada yapacağı itler hak· 
kında funlan ıöylemittir : 

Hacim Muhiddin B. Yahudilere Türkçe 
konuşmaları için öğütler verdi 

- İzmir belediyeıinin §ayanı 
tükran eıerlerinden biri olan 
lımetpaşa bulvarı üzerinde ve bu 
bulvarın en kıymetli yerinde bi -
zim de mühim analarımız vardır. 
Bunları biran evvel imar etmek 
hem menfaatimiz, hem de mem· 
leketin imarına hiz~et noktasın • 
dan vazifemizdir. 

Vali Pata Hazretlerinin him -
metleri ve belediye reisi doktor 
Behçet Salih Beyefendinin müza. 
haretlerile bu da temin edilmiş -
tir. Faaliyete geçmek üzereyiz • 
Bulvarın nihayetinde eıki Mezar
lıkbaşı denilen mevkide ıoğuk ha
va tertibatını da havi olmak üze
re 48 dükindan mürekkep bir hal 
yapacağız. 

Projeleri yapılmıştır. Ankara -
da son bir tetkikten geçirilmittir. 
Karşılığı da temin edilmittir. Ge
ne ayni mevkide bir de halk ıine· 
ması yapmak tuavvurundayız. 

Alakadar bazı zevat ile müzake • 
redeyiz. 

Şehirlerdeki tetkikatımdaa 
ka kazaların 'bir kıımını da r • 

düm. Pazar günü Orla ve Çeıme
ye gittim. Çeşme ılıcalarında ha • 
rap ve metruk bir kaplıcamız var
dır. 

Çeşmeninbilhaaaa iktiaap ettiği 
ehemmiyete binaen burasını ihya 
etmek zaruridir. Burada 40 odalı 
bir otel veya uf ak dairelerden mü
rekkep bir bina vücude getirmeği 
dütünüyoruz.. Bunu da tetkik e -
deceğiz. Müteakip günlerde Tire. 
Ödemiş ve Birgiye de gittim. Bir. 
gide Aydın oğlu Mehmet Beye ait 
ve cidden çok kıymetli bir eser 
vardır. Bugün maalesef çok acı
nacak bir vaziyette olan bu eseri 
de kurtarmaia calııJacağız. 

Cümhuriyet Halk fırkası lzmir 
vilayet idare heyeti reisi Hacim 
muhiddin Bey, evvelki gün yahu· 
dilerin bayramı münasebetiyle iz. 
mirde Karataştaki havraya git .. 
mit ve orada toplanan yahudilere 
bazı öğütlerde bulunmutlur. Ha
cim Muhiddin Bey b'l huıusta ıu 
izahatı vermiştir: 

"-Vuku bulan davet üzeri· 
ne havraya gittim. Bili • 
yoraunuz ki bir iki yıldanberi 
musevilerin Türkçe konufmaları 

iti mevzubahiıti. Bunun ıçın 

çok ıamimi olarak çalıtan muıe .. 
viler vardır . 

Havraya vardığım zaman Ka • 
rataş muıevi mektebi müdürü ve 
bu yolun öz yolcularından Pont -
remoli Bey bir konferansa başla. 
mak üzereydi. Dinlediğim hi -
tabe hakikaten çok mühim ve çok 
eıaslı noktaları ihtiva ediyor ve 
museviliğin hakiki vaziyeti ve 
Türkiyedeki musevilerin Türklük 
iddia edebilmek için Türkçe ko .. 
nutmak mecburiyetinde bulun • 
duklarını çok güzel izah ediyor
du. 

Bana &elince: Pontremoli Bey• 
den sonra İptida muıevi yurtdaı -
larımızın bayramını kutluladım 

ve sonra metrutiyetten evvelki 
(Raiyye) telakkisiyle meırutiye • 
tin ilanı üzerine yapılan ve göıte

rilen zahiri ve aldatıcı kardetlik 
tezahürleri yerine Cümburiyet 
Halk Fırkasının koyduğu samimi 
temellerini anlatan ve fırkamızın 
ana vaaıflarından olan milletçilik 
esasını izah ve bu esas üzerine 
katibi umumi Recep Beyin konf e· 
ransındaki milletçiliğe dair izahı 
okudum. 

Malumdur ki, fırkamızın prog • 
ramının birinci kısmının ikinci 
maddesi milleti "dil, kültür ve 
mefkure birliği ile biribirine 
bağlı vatandatların tetkil ettiii 
bir ıiyaai ve içtimai heyettir.,, di-

Tütüncüler . avans ye tarif eder. 

istiyorlar Binaenaleyh musevi yurttaşla· 
Trabzon ve Pulathane tütüncü· rımızdan iıtediğimiz, açık ve 18 • 

leri inhiıarlar müdüriyetine mü - mimi olan bu yolda yürümeleri • 
racaat ederek iyi cins tütünler i. dir. Bu yolda yürümeden Türklük 
çin avanı istemiılerdir. inhisarlar davuına kalkıtmanın manasız ve 
müdüriyeti bu sene Trabzon ve aldatıcı bir ıiyaıet olacağını söy . 
Pulathanede a!ağı mallara avanı ledim ve bu sözlerim hakikaten 
vermemektedir. çok müıbet bir tesir yaptı. 

Bu zümreye dahil olan tütün -
Umarım ki bu yolda yürüyecek 

cülerin iddiasına göre, atağı cinı 
ler ve Türklüklerini, bir Türk 

mallar, Trabzon ve Pulathaneye 
k yurttaf ına yakıtacak surette is -

uza mesafede bulunan köylerde 
yetiştirilmektedir . bata savqacaklardır. Nitekim 

E gene müdür Pontremoli Beyin 
saıen bu köyler f aıulya, mısır 

gibi diğer mahıullerle uiratmak • konferansında izah ettiii gibi, 
tad l B · 'b yeni tetkil edecekleri {lzmir Türk ır ar. u ıtı arla bu civarın 
zürraı yalnız tütüncülükle me§gul lük ve kültür birliği) cemiyeti bu 
d~ildir . yolda verimli adımlarla yürümeğe 

. ~iğer cihettten iyi cins tütün ye· çok yarıyacaktır. 
lıttıren zürra, yalnız tütün ziraa • Zaten muıevilerin içinde bir 11_ 

tile vakit geçirmektedir. Bu iti _ ruf vardır ki hakikaten Türktür . 
barla ıahil köyler, tütünü bir ib • ========~===== 
tisaı ziraati haline getirmitlerdir. 

inhisarlar müdüriyetinin yal· 
nız tütün iıtihaalile mqrul zür • 
zaı avanstan mahrum etmeıi doğ
ru görülmemektedir. 

inhisarlar müdüriyetinde yap • 

tığımız tahkikata göre Trabzon 
ve Pulathanedeki zürraın bu tale· 
bi tamamiyle reddedilmit değil • 
dir. Meıele, haklı görüldüğü için 
yeniden tetkike ihtiyaç hi11edil -
mittir. 

ve Türk yurttaşıdır. Bunlardır ki 
bu ülkü uğrunda hiç bir engelden 
yılmıyarak çalı§ıyorlar ve şüphe -
:;İz çalışmakta devam edecekler • 
dir. 

Diğer bir sınıf vardır ki bunlar 
fakir, cahil ve gece gündüz çalış
mağa mecburdurlar. Bu zavallılar 
bir şey anlamazlar. Bunlar evvel
ce söylediğim hakiki Tur.k muse
vilerinin göstereceği yolda yürü -
yeceklerdir. 

Üçüncü bir sınıf daha me• • 
cuttur ki şikayetimiz bunlardan • 
dır. Ve musevi Türklüğüne ~a
rarı ve hiyaneti olan da bunlardır. 
Bunlar, kendilerini yükıek, mağ
rur görürler, Türkçe konu§mağa 

tenezzül etmezler. 
Franıızca konu§mağı şeref, ki • 

barlık, hulaıa bir marifet zan ne -
derler. 

Zavallılar bilmezler ki yaptık
ları milli hiyanet ve zübbelikten 
başka bir şey değildir. işte bu ıı • 
nıf, muıeviliğin iyiliğini istiyor • 
laraa fikirlerini düzelterek doğru 
yolda yürümeleri lazımdır. 

Bu vadide en mühim ve en çe
tin olarak yük yüklenmesi lazım • 
&elen unsurlardan biriıi de kadın 
lardır. 

Kadınlar, Türklük vasif'.1 ... ı-ı 

bilir ve tatbike çalıtırsa füpheıiz. 
ki o ailelere hpanyolca yerine 
pek yakın günlerde öz Türkçe gi
recektir. 

Size bir misal vereyim: 
Geçen gün sıhhi vaziyetim için 

bir doktorun muayenehanesinde 
idim. Doktor beni muayene ile 
met1ul iken dııarıya iki muıevi 
kızı geldi. 

Doktorla aksak bir tive ve yan
lış ifadelerle Fransızca konutu • 
yorlardı. 

Sonra anladım ki bu kızlar be. 
nim çok yakından tanıdığım te • 
miz bir ailenin kızlarıdır. Anası 

ve babası benim kadar Türkçe 
bilir, benim gibi konu§ur halis 
Türk terbiyesi görmüt Türk muse 
vileridir. 

Bu zavallı kızlar her hangi bir 
Franıız mektebinde öğrendikleri 
yarım yamalak F ranıızca ile bir 
Türk doktoruna Fransızca hitap 
etmeleri .. itte acınacak hal bu • 
dur •. 

Şunu da ilave edeyim ki iman
lı yürüyüf kartıaında bu zavallı 
yurttaı lar da kanaatlerini düzel • 
temezlerae muıevilik içinde dahi 
Ya§amak hakkını haiz olamıyacak 
larını yakında anlıyacaklardır. 

Çünkü museviliğin aklı batın • 
da olanları ve yüzde doksan ek -
aeriyeti bunun için kat'i kararını 
vermiştir. 

Elbüatanda KUtUphane 

Elbüıtan Gençlcrevi bir kütüp • 
hane tesis etmiştir. Bazı ham. 
miyetli maarifçilerimiz kütüpha .. 
neye kıymetli ve nadide kitaplar 
teberru etmektedirler. Marat vali
ıi Fahrettir: Bey de 12 cilt kitap 
hediye elmittir. 

Elbüstanlı1ar bu kütüphanedea 



~11~111 Geçenki havalarda, sayfiyede 

Hanım Bir daha sayfiyeye tövbeler tövbesi ... 
Kocaşı l'ieden ? havalardan mı ? 
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Mühim istiçvap 
Şişlide bir hanımefendiyi bazı 

hafif meşrepliklerinden ve bilhas
bir alemde bulunduğundan dola -
yı isticvap altına alırlar. isticvap 
eden zat biraz mübalatsız, hanı • 
mefendi ise hafifliğine rağmen iz
zeti nefsine fazla düşkün olduğu 

için, isticvap şöyle geçer: 
- Küçük hanım, siz dün gece 

neredeydiniz? Bakalım? 
- Hatırımda kalmamış. 

- · Allah Allah, dün gece nere -
de yattığını hatırhyamıyor musu· 
nuz? 

- Hayır, hatırlıyamıyorum. 

- Kendi evinizde mi? 
- Belki ... 
- Misafiriniz var mı idi? 
- Galiba. 
- Kimdi bu zat? 
- Hiç hatırımda değil. 
-Tuhaf şey. Dün gece sizde 

kimin misafir olduğunu habrlıya• 
mıyor musunuz ... 

- Hayır .. 
- iyi ama sizin gibi bir kadı -

nm bunu hatırlaması lazımdır. 

f Bir lavlıa 
Büyük adamların doğdukları ve 

ya öldükleri evin üstüne bir lavha 
asmak ve hatıralarını taziz etmek 
bizde de adet oldu. 

Geçende bundan bahsedilen bir 
mecliste şair S. Zeki Bey sormuş: 

- Acaba ben ölürsem, evimin 
üstüne nasıl bir lavha asacaklar? 

Muzibin biri şu cevabı vermiş: 
- Kiralık hane li.vhası. 

11ıurııuurııııı11111ırrruıırr11r 

Ağır bir yemin 
Mahkeme heyeti şahidi çağırdı. 

Bu uzun boylu, son derece vakur 
ve ciddi bir adamdı. Yemine davet 
edildi. Şahit bir elini göğsüne koy· 
du, adeta haykırdı: 

- Bütün bildiklerimi, evet bü· 
tün bildiklerimi olduğu gibi söy • 
liyeceiğm. Namusum üstüne yemin 
ederim, namusum üstüne yemin e
derim. 

Reis sord•t: 
- Peki, bu hadiseye 

biliyorsunuz?. 
- Hiçbir şey! .. 

dair ne 

Ağır bir lıediye 
Yıl başında frenklerin biribir 

rine hediye vermeleri adettir. 
adete frenk memleketlerinde o 
turan yahudiler de kanşmıya m 
bur olmuşlar. 

Bir gün Blümental isminde 
meşhur yahudi hasisi yıl başın 
evine elleri boş olarak girmiş. K 
rısı Sara bu halden hiç de mem 
nun olmıyarak kaşları çatık: 

- Görüyor musun Blüment 
sen beni hiç düşünmüyorsun. Ba 
na bir hediye getirmeyi bile ak 
lından geçirmedin. 

- Doğru ... Bu sene sana b 
şey getirmedim. Amma geçen s 
ne ne kadar pahalı hediyeler ge 
tirdiğimi unutma .. 

- Haydi canım. Geçen sene 
getire getire üç buçuk şeker geti 
miştin ... 

- Evet amma şekerler bay 
olduğu için mideni bozmuştun 
tamam üç kere doktor çağırmış 
tım. Bu suretle geçen seneki hed 
yen bana altı buçuk liraya mal ol 
muştu. 

Hanım Hayır, canım.. Beş ayda 25 dirhem bir· 
den artmışım ••• - Sizin gibi bir adamın karşı -

°"lll1ııııııuıırmıın11111ııırtııı1H111Htllllffffllltttınııfllflfl11Mıı"'urt1ı1111ttıntmrfff11IJl1J1rı111ııııııııııııır11urıırıııııııııı1111111ıııııırııırııııı11ııw sında ben benim gibi bir kadın de· 
ğilim. 

ıııııı1111111ııııııııı111111ıııınn 

ikisinin arasında .. 

ıırrrııırırıııııırırııı11ıııırrrıııı 

Unııtmak 
Bir alacaklı sokakta rasgeldi 

gı eski bir borçlusunu yakaladı: 
- Şefik bey ,bana yirmi lir 

borçlu olduğunuzu unuttunuz mu 
- Hayır, daha unutmadım. F 

kat biraz daha müsaade ederse 
unuturum. 

O Tiyatro Hatıraları O .. ,,11nııııııı1111111ııııııııııı111111ııııııııııı111111111ııııııı111111111ııııııııııııı.. 
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Manakyan Efendi kumpanya - de ben ıslığı basayım, gör tiyatro 
•nua -•!lthur clr--.e cU...~ ..,_ 
tisti. Aleksanyanı kimse sevmezdi. 
Daima cani, hırsız, haydut rolleri 
alan bu sevimli adamcağız halkın 
nefretini celbeder, o sahneye çı -
kınca yuhalar, ıslıklar eksik ol • 
mazdı. Hele bir cinayet işleyip bir 
masumun kanma girince Aleksan
yan Efendi halktan dayak yiyecek 
gibi olurdu. Direkler arasında, 
Kuşdilinde, Lihadedeki tiyatrolar 
dan çıkarken etrafını kollamıya 

mecbur olurdu. 

..... ı S:.lft \Ç6D Ötecflk. 
K'.üllianbeyi anahtarı uzattı, A -

leksanyan perdenin açılmasını 
bekliyecek gibi anahtarı cebine 
yerleştirdi: 

- Biraz İ§im var, yerimi kap • 
tırma. Ben şimdi gelirim! 

Diye savuıtu, kayboldu, sahne
ye çıktı. 

Külhanbeyi o akşam anahtarı 

alan zatı aradı, durdu, küfürü bas 
tı, fakat bulamadı. O geceyi sokak 
ta geçirmiye mecbur olmuş, Alek· 
sanyan bu muzipten kurtulmuş • 

Direkler arasında, Ramazan ge
celeri Aleksanyaya genç bir kül • tu. 
hanbey musallat olmuştu. O sah • 
neye çıkar çıkmaz ve bir kontun 
kızmı, yahut bir ihtiyar mark.iyi 
öldürünce bu külhanbey keskin 

•• 1ııım111ıııırr111ıııı1111ııııırıııııı11111ııı11ırırrıurrı1111ııw· 

Emniyetli adam ! 
iki hırsızı karakola sürüklerler, 

komiser içlerinden birine sorar: 
- Ne vakitten beri beraber i' 

bir düdük sesile tiyatroyu çın çın 

öttürüyordu. Halk ta ona uyuyor, 
bina yerinden oynuyordu. Bu hal 
bir kaç gece tekerrür etti, Alek -
sanyan birisini bu külhanheyini 
kollamıya memur etti ve gencin 
bir anahtarla bu ıslığı öttürdüğü • 
nü ağrendi. 

Bir gece iki perde arasında A • 
!ekıanyan şehir elbisesini giydi, 
kimseye tanınmadan halkm ara • 
sma karıştı, gid1p külhanbeyinin 
vanma oturdu. Bir l<apısını açıp 
nasıl o kadar keskin ıslık çalabil • 
diğini sordu. Genç cebinden anah 
tarını çıkararak: 

- işte bunu iki dudağımın ara. 
sına koyuyorum, öyle ... 

- Bu anahtar nerenin annhta · 
rıdır? 

- Fatihte bizim evin anaht~rı ... 

- Evde kimse yok mu? 

- Kim o:c.tcak, biı· ben bir de a 
namdan yadigar kalan tekir ... 

Aleksanyan keyfinden mem .. 

nua: 

- Hele §U anahtarı ver de bir 

görüyorsunuz? 
- Çok değil, daha bir buçuk ay 

oldu. 

- Nerede tanıştınız? 

- Anlatayım: Delikte tamdım 
onu. Bana on yedinci defa deliğe 
girdiğini, sekiz katli, on sekiz yan 
kesiciliği, yirmi iki cerhi olduğu • 
nu söyledi, tabii hemen kendisine 

emniyet ettim. 

111ıı1111111ıııııııııı11ıııııııııııı 

Bir konser veriliyor 
Meşhur bestekar ve hanende B. 

M. Yeni bir konser için bilet satar 
ken şöyle diyordu: 

- Bu sefer biletimizi alanlar 
büyük bir hayır işlemiş olacaklar· 
dır. 

- Birisi sordu: 

- Neden hayır işlemiş olaca .. 
ğız Bir f ıkaraperver cemiyeti men 
faatine mi konser veriyorsun? 

- Hayır, geçen seferki konse -
rin açığını kapatmak için •• 

Dltçl - Takbğım ciltler aj'nyor 
mo dediniz ? Ne yap1tyım a be

yim, •iz benden kendi c1J41erlnl• 
zln aynlnl iatediniz. 

•1 ıı11111111ııııııurıııııırıırıııııı1111ıııırrrrrrıırııı111111111 ırırıııırıuıııırıvl1' 

Kimsiniz? 
Beyefendi, eve telefon ediyor. 

Fakat karşısına hizmetçi Nazikter 
çıktığı için: 

- Alo, alo, Nazikter, sen mi -

sin 1 Hanımefendiyi telefona ça .. 
ğır. 

- Ama hanımefendi şimdi dı· 

şarı çıktı efendim. 

- Peki öyleyse birazdan tele • 

fon ederim. 

- Hanımefendi öğle yemeğini 

dışarda yiyecekmiş. 

- Vah, vah ... O halde akşam 

saat beşte telefon edeyim. 

- Hanımefendi akşam geç va
kit geleceğini söylemişti. 

- Halbuki ona acele ve mühim 
bir şey söyliyecektim. 

- Merak etmeyin efendim, ben 
kendisine söylemek istediğiniz şe. 
yi söylerim. Hanımefendinin bü · 
tün esrarını bildiğim için .. 

- O halde kendisine sade şu" 
nu söyle: Bu akşam beyefendi yat· 
mıya gelecekmiş. 

- Söyliyeyim ama hangi beye-

fendi acaba? 

Mühim bir kadınlar meclisinde, 
erkekler kadınlardan bahsediyor· 
lardı. Tabii kadmlarm meziyetle -
rinden bahsediyorlardı. 

içlerinden en ihtiyarı dedi ki: 
- İki cinı kadın vardır ki bun

ların ikisinden de kaçmak gerek • 
tir. Sizi sevmiyenler ve sizi çok 
aevenler .• 

Herkes bu sözü tasdik etti. İç· 
}erinden, saatlerden heri yanında -
ki genç kıza kur yapıp cevap ala
mıyan bir genç döndü, genç kıza 

bakarak: 
- Evet amma, dedi. Bu iki cin· 

ıin arasında ne kadar tatlı ve za· 
rifler vardır. 

rıııı1111111ıııııırrııı11 11 ıurrıırı 

Yanlış atış 
Bıldırcın a' ına çıkmışlardı. Es 

ki avcılardan birisi bin bir ihti 
mamla tetiği çekip de kurşun boş 
gidince söylendi: 

- Amma sola atmışım ha .• 
Arkadaşı tashih etti: 
- Sen sola atmadın, bıldırcın 

fazla sağdaydı. 

••1 ırıııırrııııırrııııır11111ııııuıırrnıı11111uuııııııı1111111rrııırııııı1umıııuıımıı111ıırrrınıımrı11111111ınuıı"ııı11111ıııırrırıııı11ıııırırmınrınııırııııl" 

111111111111 Sıhhat ve tasarruf meselesi ııı ıı ııı ı ıı~ıı ıııııı ıı 

- iyi cins kahve i~iniz, kahvenin iyisini if;mek bir 
tasarruftur. 

- Biliyorum doktor, hele komşuda 
sa ... Değil mi ? 

iCjilecek olur· 
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1 Hikaye 

YAT AKLI -VAGON 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Yazan: l zzetoğ lu Galatasaray klübünü ziyaret 

Tren, haylidir yol alıyordu. Düşen tabancaydı. Ahmet Şe • 
Yemek zamanı gelmişti. Ahmet Şe fik almak üzere aşağı doğru elini 
fikle ayni vagonda seyahat eden uzattı ,aşağıda yatan zat, kolunu 

İdman cemiyetleri ittifakı umumi merkez reisi Aziz Beyle Halit ve Hamdi 
Emin Beyler klübün vaziyeti hakkında izahat aldılar 

zat, lokanta vagonuna gitmek üze- kaldırdı. 

re ayağa kalktı ... Ahmet Şefik, ha- - Affedersiniz .. Bir yerinizi a-
caklarım uzat.mı§ oturuyordu, yo- cıtmadı ya?. Umumi merkezde verilen kararlar 
lu kapamıftı. - Hayır efendim.. Galatasaray klübünün geçirdiği 

- Müsaade eder misiniz efen- - T e~ekkür ederim efendı'm. A A d olsa bı·r kI 
l' buhran malum. z a -

dim. Tren gidiyor .. Ahmet Şefiğin ~ım azası ayrılıp gittiler, başka 
Ahmet Şefik aldırış etmeyince aklında hep ayni dü§ünce: "Onla- bir teşekkül vücude getirmek isti 

tekrar etti ,biraz daha hızlı sesle: rı geberteceğim .. köpek gibi geber yorlar. Memleket sporları ile ya-
- Müsaade eder misiniz efen- teceğim .. ,, kından ve candan alakadar olan 

dim ... dedi. Uyudular. İdman Cemiyetleri ittifakı umumi 
Ahmet Şefik irkildi, ürperdi: ··· Sabah oldu. Pendikte tren merzek reisi Aziz, ve ikinci resisi 

"Affedersiniz,, deyip bacaklarını durdu. Ahmet Şefiğin yol arkada- Bayazrt meh'usu Halit, ve Futbol 
çekti ... Öyle dalgındı ki.. §ı camı indirdi: "Bonjur canım!,, federasyonu reisi Hamdi Emin 

... Trene binmeden birkaç sa- dedi. Ahmet Şefik de dıtarı baktı. Bevler Galatasarav klübünü ziya
at evvel.. Evet, ne garip tesadüf . "Canım,, diye hitap eden kansıy· ret. ederek bu a~lık hakkında 
tü .. İtinden çıkmıştı .. Y eniıehirde dı .. Lemandı... idare heyetinden izahat istemiş -
İkbale rasgelmiıti. İkbal karısının Bir saniye... Atılacakmıı gibi lerdir. 

en iyi dostuydu .. . Ayak üstü bir iki koşan Leman duraladı .. O da koca- İdare heyeti reisi Ali Haydar 
kelime konuıtular. Ahmet Şefik, ınnr görmüıtü ... İki erkek bakııtr- Bey, bu işi bütün tafsiJat ve dela
gene laf olsun diye: "Leman pa - lar.. ili ile izah etmiş ve futbol şubesi 
zartesi günu·· gel· d d. B Fakat Ahmet Şefig-in eli krmıl-ıyor,, e ı. u söz zayiflıyan klübün denizcilikte ve 
üzerine İkbal gülümsedi: "Yok ca- damadı. Tabancasına dokunama • atletizmde büyük ve parlak mu _ 
nım? ,, diye sordu. dı. Garip bir haleti ruhiye onu 

vaffakıyetler1 şampiyonluklar ka-Ne eksik ne f J b k b. mağlup etmişti. Bütün bir günü 
az a, at a ır zandığmr anlatmıştır • 

•ey söylenmedi F k t · bu kadar yakın gerirdig-i, beraber d 
:s • a a ıçten, yara- "% Tcskilfıt reisleriyle vaki olan Galataaaray kHlbGnA ziyaret e en dılııtan kııkanç olana bu kadarı soyunup beraber yattığı, bütün ge- k d k a· . l Ye umumi merkezde 'VerUen karar-
k f d ı f b bu mülakat ha km a ·en ısıy e lar hakkında beyanatta bulunan a i ir. kbal neden gu·· 1u·· m·em·ı· • ce uyuyan ne esini duyduğu irini ...... .. Al" H d B b. A-• E f dl 

.. l' görüştügumuz ı ay ar ey ı- birinci rel• :uz eye en ti?. Neden: Yok canım?... diye soğuk kanlılıkla öldüremiyecekti... .. I a· d k .k 
zc şunları soy e ı: ekseriyetin reyi ile ve emo ratı ıormuıtu ... lkbal karısının en iyi Hayır, bunu yapamıyacaktı. 

d t d A Ahmet Şefı'k yerı'ne oturdu. A- "- Değerli reislerimizin ziya .. prensiplerle idare edilen bir le -oı uy u.. yrılmak üzere elini 
uzattı, fakat Ahmet Sefik bırak - dam indi. Tren Haydarpaşaya reti bizi çok sevindirdi. Dertleri • şekkülün ruhuna uymıyan, kabul 

d B. ~ dog"'ru yol almıya ba•ladı... mizi dinlediler. (Sarı - kırmızı) edilmez teklifler kar!ısında kal .. ~.a ı... ıraz sonra her§eyi öğren- " 
d L ismiyle bir klüp yapmak üzere dıg""ımrzı gösterdim. ı . eman birini seviyordu. Artık 

ı · k AJ d k Galatasaraydan ayrılan ve bir mü- Esasen deg"' erli reislerimiz be _ ge mıyece ti. Yazı Pendikte geçi- manya a SUI• ast 
k k essesenın memurları ile gayri nı·m ı'zahatimden evvel, Galatasa -rece , ışa, Ankaraya dönmiye· 

k memnunlardan ibaret olanların rayın geçirdiii buhranın hakiki ce , sevgilisiyle beraber İstanbul- H k ·· · l k"f 
da kalacaktı... emen omunıst er tev ı bu faal"ye inin e 1 e por sebeplerini tetkik etmi§ ve öğren -

ikbal hanım: olunmıya başlandı disiplinini yıkacak bir hareket ol- mit bulunuyorlardı, .. 
Sak l l k , duğunu, bunların hatta cemiyetler Mesaimizi takdir ettiler. Bu yol - ın çı gın ı yapmayın. Berlin, 23 (Hususi) - Essen 

dedi. kanununa tevfikan izin bile alma. da yürümekte devam etmemizi civarında hücum kıtaları kuman-
Ahmet Şefik cevap vermed·ı. d h l b' k dan ve resmen teşekkül etmeden, söyliyerek bizi teşvik ve teşci et .. anı meç u ır urşunla yaralan. 

Hemen trene atladı. Tabancası İdman ittifakına dahil arkadaşla- tiler. .mıttır. Bunun üzerine 25 komü-
cebindeydi. rımız ve dostlarımız olması lazım Galatasaraya, sevgili yurdumu -nist tevkif edilmiştir . 

.... Bütün bir gece · kt" gelen klüplerle egzersizler yap - za fedakarane ve sadakatla hiz • Y geçırece 1
• Bundan başka, Hamburgta M. 

emeklerini yiyenler, vaaonlarına tıklarım, hatta bu egzersizleri A • met hususunda Galatasaraylılı1•tan d d • Bruhn ile eski i.yan azası M. Sch-
av et e iyorlardı. Ahmet Şefig- in nadolu ajansiyle bile ilan ettirdik aldıg-ımız kuvvet ve iman reisle-k d mit, on komünist ile beraber ya. 
vagon ar a aşı da gelip köşeye o- kalanmışlardır . }erini, bu şekil gayri kanuni ve rimizin bu teşvik ve teşcii ile büs-
tumıuştu. gayri nizami faaliyetlerin spor bütün arttı. 

Biraz sonra Gottingende bin kadar polis k 1 h 
garson geldi: disiplinini a talayacağını iza et- Galatasaray bir miktar aza Yatakla b·ı· bir araştırma aypmı•lar 76 komü-

-h rı yapa 
1 ır miyim? l' tim. kaybetmekle maddeten biraz za-A met Şefik "Y nist tevkif etmitlerdir. 

: ap .. yap,, diye Hakikaten öyledir. Her klüpte, yiflemiı olsa bile manen ve disip • söylendi. Fakat aklından ba•ka Wurtemberg polisi 41 münev- h I h k .d h . d 
"' ak ı a sız, ı are eyetın en Iin itibariyle çok kuvvetlenmiştir. ~eyer geçiyordu: "İkisini de ge _ ver genci komünistlik töhmetiyle ) l d 

b -· G Yakalamı~lardır. gayri memnun ° an ar var ır. Çünkü klüp bünyesni içinden ke -ertecegım.,, arson yatakları ya. l' 

Onlar, önlerinde böyle bir misal miren bir ikilikten kurtulmuştur. pıyor, Ahmet Şefikle yol arkadaşı Q 
kapının önünde bekliyorlar.. sman)ı borçları görürlerse klüplerinde kalıp ten • Yurduna manevi rabıtalarla, 

Y~aklar yapıldı. Girdiler. Ah- kit suretiyle idare heyetini yola aşkla merbut olan, yalnız vicdan-
met Şefig- in yol arkada•ı, k·ıbarca İtila"fık --t·,· ... -- getirmeğe çalışacaklarına ayrılıp larmm sesini dinliyen yüzlerce 

:r n a ı surette mer-
teldif etti: başka bir klüp teşkiline kalkışahi- hakiki Galatasaraylıdan mürek • 

- Siz yukardaki yatakta yatı. iyete girmesi lirler. Esasen dağnık ve zayif kep sağlam ve imanlı bir kütle 
nız ... Daha rahat edersiniz .. Bence Paris, 23-Taksim edilmiı Os- olan klüplerimiz, büsbütün da - kalmıştır . 

müsavi.. Tm-~nklı h_orçları ıneclisi nezdinde ğılır ve zayıflar. Sonra, klüpler da Muhterem reisler, bize, Galata -
ur m · T h 

Ahmet Şefik pek iyi anlama - T "' k . ~mk eaaı 1 
arpten evelki bilinde, disiplin namına bir şey saraydan ayrılanlara, sarı kırmızı 

d k b l . O d ur ıstı razları esham v k k d 
an a u ettı. , ÜfÜnüyordu: 1 .. . e upon- almaz. Çünkü her gayri mem .. ismiyle bir klüp teşkiline müsaa e 

Ajansına !U beyanatta bulunmut • 
}ardır: 

"- Ruznamemizin ana hatları 
nı kongreye ve büyük bayrama 
hazırlık meıeleleri tetkil etmif • 
tir. 

Kongrenin 25 teırinievvelde 

Ankarada toplanması takarrür et 
mittir. Kongre müzakeratının 

28 teırinievvel öğleden evvel bi -
teceğini tahmin ediyoruz. Kon· 
gre azaları ve 400 kadar sporcu 
bayram merasimine ve resmi ae • 
çite ittirak edeceklerdir. 

Bu seneki kongrede teıkilit 

nizamnamesinin haasatan federas 
yonlara taalluk eden kıımında ve 
aleluınum esas nizamnamelerinde 
mühim tadilat yapılaması müm • 
kün olacağını zannediyoruz. 

İstenilen tadilat layihasını fe -
derasyonlar ve Ankaradaki mer· 
kezi büro 20 teşrinievvelde toplan 
masr dütünülen umumi merkezde 
müzakere olunmak üzere hazırlı • 
yacaklardır. 

Bu tadilattan istihdaf edilen ıa
ye federasyonların hassaten mü -
sa baka itlerin de ve saha faaliyet· 
lerini ihtisaslarına taalluk eden 

meseleler üzerinde mümkün oldu. 
iu kadar tam ve kati aelihiyetlere 
mali}{ olmalarını temin ol<ıugu gi· 
bi apor teşkilatının her kademe -

sinde disiplini ve faaliyeti ve yrdu 
koruma iflerinin bizlerden iıted
ği yüksek ruh ve beden kabiliyetle
rinin mutlak; istihsal edilmif ol• 
masıdır. 

Ankarada denizcilik haris:, Tür• 
kiye birincilik müsabakaları mil • 
li bayramdan evvel ve bayram 
günlerinde yapılacak Ankaraya 

civar mmtakalardan müte!ekkil 
bir grupun müsabakaları da An -
karada yapılacaktır. 

Sporcular resmi geçite spor mar 
şım çağırarak geçeceklerdir. 

Tam sporcu talimatnamesi son 
bir tetkikten geçiril mittir. Yakın

da her tarafa gönderilecek ve 
sporcularımızın bet nevi ırup 
spordan imtihanları açılmı, olacak 
tır. 

İbateleri ve diğer masrafları 
kendilerine ait olmak üzere bü -
tün sporcuların Ankaraya gelmesi 
için mıntakala;·;ı salahiyet veril -

"O 1 'k d b arının yuzde ellısinin d 1 . d 
n arın ı isini e ge erteceğim... amga an- nun on, on iki kişi ile ayrılıp yeni edilmiyeceğini ve batka isım e 

Kartıma ç~ktıkları dakikada söz mak ve tediye olunmak üzere tedi- bir klüp kuracağından emin olur- bir klüp teşkil ettikleri takdir.de Atletlerimiz yann Atinaya 
. 1 d ye edil.mit olduğundan itilafını b' h k d" 1 

sôy atme en geberteceğjm.,, k sa, ta 1idir ki kimse kimseyi din . bunun federaıyon nizamnamesın- are et e ıyor ar y ki ~ti sure_tte meriyet mevkiine gir - l 1 d k 

miıtir.,, 

ata r vagon büyük değildir. ld b 1 emez. deki e~kal ve şeraiti haiz o mn 1 - Atletı'zm f"ederasyonundan·. mıt o ugunu i dirmi•tir. M h :s 
Hele yataklar yapıldıktan sonra -:t u terem reisler, sporcu genç - ça federe edilmiv. eceğini söyledi • B 

l"k alkan oyunlarına ittirak et • bütün bütün darlatır. İki adam, ııeşhur bı"r 'C:"ransız edı"- ı arasında disiplin, nizam ve in • ı k 
JY.lı r · r er. me veya ihtiyat olmak üzere se. soyunurlarken biribirlerine deği b · • k "kl ızamrn en hararetli taraftarları Son sözüm şudur: Memleket 

yorlar, çarpıyorlar: - ının emı eri taşınıyo,. oldukları için bu disiplin bahsin - sporculuğu, ba,ımızda böyle çilmi~ ~tletlcdc.n e ıağıda isimleri 

- Affedersiniz efendim.. Madrit - Meıhur İspanyol edi- deki hassasiyetimizi gayet makul dertlerimizi dinliyen ve careleri • yazılı olanlar bu pazarleai günü 
Artık yattılar. Biri altta, diğeri bi M. Blasko tbanezin kemiklerini ve hak)ı buldular. ni arastıran güzide reisler bulun- <25 Eylül) Romanyanın Daçya 

· Al h"'k... M t d M d K d · ı · ı · k k l k vapuriyle hareket edeceklerdir . üstte. ttaki :ıat gazete okuyor u umet an on an a rite nak en 1 eı-ıne Galatasarayclan dukça mutla a yü se e::e tir.,. 
Üstteki zat karısını düşünüyordu. letmeğe karar vermiıtir. ayrılanların, mevcut ekseriyetin U " k d ·· d O gün e,yaları ile birlikte saat 
Y B . . il b hilaf kı ·· b ·· k mumı mer ez un e d G 1 l umrııklarmı sıkıyor. unun ıçın mi i ir merasim ına, u u endileri idare el· on a a ata yo cu salonunda bu -

Tren gidiyor. Zaman geçiyor... hazırlanmııtır. mek istediklerini ve buna muvaf- toplandı lunmaları tebliğ olunur: 

Amma çabuk geçmiyor.. Ahmet Bahriye nezareti üç kruvazör fak olamayınca çekildiklerini de- İdman cemiyetleri umumi mer- Semih, Mehmet Ali, Haydar ~ 
Şefi!: D,.Ji ofuyor... Çıldıracak: tahsis etmittir. Bu kruvazörler liller ve vesikalarla isbat ettim. kezi Erzurum mebz'usu Aziz Be· Cihat, Ömer Besim, Küçük Be • 
"Gt:bertecf;ğİm ... köpek gibi ge • Mantona gidip edibin kemiklerini lş başına geldiğimiz zaman, bu yin riyaseti altında içtimalarına sim, Ziya, Tevfik, Raif, Hakka, 
uerteceğim .. ,, Birden döndü, aşa _ alacaklardır. zevatla anlaşmak istediğimiz va- dün de devam etmiştir. Şevki, Mehmet, Papadopulos, Se
ğrya bir fey kavdı. Merasime Fransa ve Amerika kit "siz çekilin ve bizim gösterece· Aziz Bey, lçtimaların maksat lim, Karakaş, Füruzan ve Hilmi 

- ~ir ~y düşürdünüz galiba' sefirleri davet edilecektir. ğimiz namzetlere rey verin!,, gibi ve hedefleri hakkında Anadolu Be le.!.cr . ..__~-~~~-----
~~~~~-===~~----~~~--~~~--~~~---
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Bulgar gazetelerine bir bakış işsizliğe karşı :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::r:::::::::=:::::::::::::nna •. ~ 

~~ lktısadi Haberler Ü 

Türk-Yunan misakı hak- Almanyada alınan yeni 
:::::::::::::::::::::::::::::m:::::::=:::::m::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::aa 

k d ı 1 d ? tedbirlerin esası 
ın a ne er yazmış ar J e 

1 
Berlin, 23 (A.A) -Dün neşre-

Bugün lisanları değişmiş olan Bulgar gazetelerinin 
bir hafta evelki bedbinane yazılarından bir kaçı 

dilen bir kanun, Alman hükümeti 
nin İşsizliğe karşı almış olduğu ha 
zı tedbirleri filiyat sahasına koy -
maktadır. Binalarını tamir ettiren 

A vrupada tütün alış 
verişi ve satışımız 

. Sofyada çıkan Radikal gaze · j ki memleket biribirini temsil hak _ veya güzelleştiren mal sahiplerine 

Almanyada tütün vergileri, seneden seneye artmış, 
şark tütünleri için pek az bir meyil görülmüştür 

tesı yazıyor: • kını haizdir, bize bu kadar yakın- 500 milyon marklık yeni bir tahsi-
İsmet Pş. ile Tevfik Rü~tü be· dan taalluk eden bir mesele hak - sat daha verilmiştir. Ziraat ve ye- Almanyada tütün piyasası bir 

yin Sofyayı ziyaretleri, Türk dev- kında Türk dostları.mızdan izahat ni yapılmış ikametgahlar için mu-ı r:ıpoıfa ~öyle bildiıilmeh."tedir: 19 .. 0 31 

ıı>:ıı 32 

m:ıll~ t- inde• 84,1 a;, 
87,7 ,,. .. 

Jet ricalinin Balkanlardaki siyasi beklemek hakkımızdır.,, sakkafat vergileri azaltılacaktır. Son zamanlarda Almanyada, 
faaliyetlerinin bir halkasını teşkil ıt- ıt- :t- ~ükumet tara~ı~dan v~rilen 5~0 tütiin sanayiini alakadar eden 

.. 41,9 ... 

1932 83 42,7 o;, 
" 

eder. Müstakil "Mir gazetesi yeni mılyonluk kre<lının 2 mılyarlık ış muhtelif resmi raporlar neıredil -
" ' - k Bulanık bir devirde yaşıyoruz. 

1 
misakta küçük itilaf misakına ait açacagı v: . 1~. ~ü~_as.~b-~tile arta- miş ve muhtelif ır.eıtleki içtimalar 

Görülüyor ki tütün vergileri se
neden seneye tezayüt etmiıtir. 

Munhedelerin ihdas ettikleri vazi· ı· bazı mahiyetler bulmaktadır. t c~k o~an ış~ız~ı~ın onunu alarak akt.!tl:1miştir . 
yetin ne kadar müz'iç olduğu her, "Mir,, beynelmilel siyasette se\' hır mılyon ışç.ının çalışmasına se - A!r:•a:1ya 'ı .k\ımeti, •.ın•n za -
gün biraz daha göze çarpıyor. Av· ginin rolü olmadığım yazıyor ve hep ola~ağı. tah~i~ ediliyor. Bu - mandan oeri uıeınleke• c~ahilinde
rupa, yarınki gününden her an bir diyor ki: nun ~etıcesınde ışsız!ere verilen ki tati=n ekim' .. rılc ·11l ır daıı ala -
az daha emniyetsizdir. Bu §artlar "Bu büyük hadisenin esasında tazmınat el<s~lccck, i_çtimai sigor · l kadar olmaktadır. Ve bu hususta 
içinde, bütün devletler veya bütün iki memleket için de mühim fay - talar ve vergıler varıdatı artarak gerek tütün zeriyatma, gerekse 
devlet grupları kendi emniyetleri dalar bahse mevzu olmak ve bu yapılacak tasarruf ve elde edile - gümrük resimlerine müteallik ba
için azami gar~ntilerlc kendilerini f aydalarsa yakın maziyi ve henüz ce!< yeni va~·idat ile veri.len 500 zı ahkam vazetmi~tir. 
sarmağa uğra~ıyorlar. tamamiyle iyileşmemiş olan yara • mıly_on tahsısattan 50 mılyon faz- Almanyada gümrük rüsumunun 

Son haftalar zarfında, ıark tü. 
tünleri ticaretinde fayanı memnu 
niyet bir hareket görülmüsae de . , 
Almanyada pahalı tütün sarfiyatı 
çok durgun olduğu için, fabrika -
törler, ihracatçı memleketler tara
fından talep olunan fiatları tedi • 
yeye razı olmamışlardır. Bulgar 

tütünleri Alman piyasasında ge .. 
çen sene kazandıkları mevkii mu
hafaza etmişlerdir. Bulgaristanın 

Yugoslavya hükumetile yaptığı 
müzakereler neticesinde, Yugos • 

lavya şimendiferler idaresi, Al -
manyaya sevkedilen Bulgar tütün 
!erine, şimdilik 31 Kanunuevvel 
l 933 tarihine kadar mer'i olan, 
tenzilatlı bir transit tarifesi tatbik 
eylemeği kabul etmittir. 

Bu son zamanlarda imza edilen ları unutturabilecek mahiyette bu- la hır meblağ elde edilecektir. himayesi altında ve sarfiyatın u -

ıni~aklan sıra ile sayan Radikal lunmak Jizımdır. cuz nevilere meyletmesile tezayüt 
hu misaklara i~tirak etmemiş olan Bu yakınlığın bazı büyük dev - Alnzanyanın işlerine ka- eden talep neticesi olarak yerli tü 
Bulgari~tanm Jıususi bir alaka llllff Jetlerin tasvibiyle vukua gelmedi- rışmanzalıyız tün zürraı adedi 1931 de 51,955 
zuu teşkil etmekte bulunduğunu ği güç kabul edilebilir. Hadiseleri iken, 1932 de 55,886 ya çıkmıttır. 
ınü~ahede etmektedir. Bulgarista - keşfetmek ne kadar kabilse o ka- Londra, 23 (A.A) - M. Loyd Tütün ekilen arazi de 1931 de 
ınn Balkanfarın ortasındaki vaziye dar denilebilir ki bu eser Balkan Corç dün Dormuth'da irat ettiği 10,348 hektardan 1932 de 10,818 
ti clolayrsiyle, sulhün ehemmiyetli münasebetlerine matuftur. Bu mi . nutukta şunları söylemiştir. hektara çıkmıştır. Maamafih, tü -
lıiı· amilidir. sakın yalnız bizim aleyhimize mü· - Almanya işlerine karışmama tün zeriyatında kanunun müsaade 

Radikal fırkasının organı, 1926 1 Leveccih olduğunu iddia edemeyiz. lıyız. Eğer dünya devletleri Al- ettiği azami hadde henüz vasıl o -
itilafından beri mevcut olan ve Böyle bir faraziyeyi kolayca hak - manyada Hitlerciliği yıkmağa mu lunmamıttır. 
hala tarzı hal bekliyen bir takım lı gösterilemez. Hatta, Balkan ya· vaf fo.k olurlarsa bunu kömünist - Yerli istihsalin artmasını mu -
Türkiye • Bulgaristan meselelesini rımadasında daha geni§ bir sahaya lik takip edecektir. Esasen, bugün, cip olan amiller ayni zamanda 
l1atırlatmakta ve Yunanistanla şamildir. Fakat bunda bizim için ayni şeyi Almanyada mahkum e - Almanyanın tütün ithalatına da 
Bulgaristanı uzaklaJmaktan alıko- ho§ olmıyan bazı nuanslar vardır den milletlerin Avrupada başka müessir olmuştur. Fakat Alman tü 

Yn bazı meselelerin de Türk devlet ki mesela küçük itilaf misakında bir milleti, diktatörlük rejimi te .. tünleri sigaret imalinde istimal e· 
i.damlarmın ziyareti dolayısiyle nazarı dikkatimizi celbetmemek • sis etmesi için teşvik ettiklerini gö dilmedikleri için, dahili istihsal&. -

hahse mevzu olacağını tahmin et _ tedir. rüyoruz. tın tezayüdünün sigaret tütün itha 

ltıektedir. Cenupta olup bitenler önceden latı üzerinde bir tesiri olmamıştır. 
..,.""~"'~Dı: ·· meler.i Şigtret tüti.inü ithalatı üzeri 11e 

karşı alacağı vaziyet - hiçbir Bul 
gar hük\tmetince inkar edilmesi 
nıümkün bulunmıyan - bazı milli 
dileklerle alakadardır. Bütün me-
&ele, hususi vaziyetimizin anlaşı -
lıp anlaşılmıyacağmdadır. Vaktiy
le Atina gazetelerinden "Ethnos,, 
da hariciye nazırı M. Argiropulos: 
''Diğer Balkan devletlerince kat'i 
olarak halledilmiş sayılan bazı me 
aeJeleri Bulgaristan tekrar mevzu
u bahsetmemelidir.,, dediği hatır • 
hudadır. 

Bu gibi beyanat, bizimle kom
§ularımızı ulaştıracak mahiyette 
değildir. 

Milli liberal fırkasının organı 

"Nezavissimost,, bu misaktan sulh 
ihtiyacının ne kadar büyük ve ne 
kadar hakiki olduğunu anlamak -
tadır. "Bu son zamanlarda aktolu
nan birçok misaklar, umumi harp· 
len bizi uzaklaştırmış olan on beş 

dan dolayı da bizde kimsenin hay
ret ettiğine ihtimal vermeyiz. Bit· 
tabi bir eser bütün sulhperverane 
vasıfları haiz olacaktır. Acı mev -
cuttur, fakat kendimizi paniğe kap 
lı~mıya mahal yoktur. Kendimizi 
toplayıp iyice düıünmek kafidir.,, 

Makedonya muhacirlerinin or -
gam olan "Makedonica,, mes'ul 
unsurların Ankara ile Atina ara -
sında geçen hadiseleri yakından 

takip edip etmemiı olduklarını ve 
bu münasebetle Bulgar menfaatle· 
rini koruyup korumamasını hile bi 
leceklerini sormaktadır: "Türk 
devlet ricalinin Sofyayı ziyareti 
bize müsait bir fırsat vermekte -
dir. Şayet yeni misakın müellifle· 
ri, yalnız sulhü tanin etmek hede
fini istihdaf ettiklerini beyan e • 
derken sa.mimi iseler iki memle -
ketin mÜ§terek hudutlarının ma -
suniyetini temin eden madde oldu
ğu gibi tefsir edilmemek lazımdır. 

Çünkü, aksi takdirde, yeni misa · 
km Bulgaristan için zalimane te
lakki edilmesi ve komıu memle • 
ketler için feametli olması iktıza 

eder.,, 

Paris, 23 (A.A) - Dün Pariste 
İngiltere ile Fransa arasında yapı
lan görü~meler n'!tİcesinde M. Pol 
Bonkur memnunıyetini göstermit 
ve saat 17 de Hariciye Nezaretin
de yapılacak ve M. Norman Davis 
in de iştirak edeceği görüşmeden 
sonra resmi bir tebliğ neşredile _ 
ceğini söylemiştir. 

Bu ikinci görüşmede M. Said _ 
vin ile M. Daladye bulunmıyacak
lardır. M. Norman Davis, Cenevre 
ye hareketini Cumartesi aksamına 
bırakmıştır. · 

itfaiye için hortum 
İtfaiye için yeniden beş bin met 

re hortum alınmıştır. Bu hortum· 
lar gruplara dağıtılmıştır. Ramis
le yeniden inşa edilmek olan itfa
iye müfrezesi binası bit.mistir. Bu 
rada teşkil olunan müfreze;e mo
törpomp ve arazör vcrilmi~tir. 

müe~İr olan amil UCUZ nevilerc 
rağbetin artmasıdır.Zirdeki istatiı 

tik Almanyaya, son seneler zarfın 
da ithal edilen umum tütün mik -
tarile şark tütünü ithalatı mikta -
rını göstermektedir. 

Almanyaya ham tütün ithalatı 

Sene 

192 

19:!9 

1930 

1931 

1932 

(100 kilo olarak) 
rnmm 1utilıı Şark tiltUn 

11.halAtı ithalatı 

1,103,561 

ı,02r;,139 

l,055,62:S 

69i,9 

i3:'1,:'161 

Umum ttltlln 

lthaıAtının 

408,871 yani % 37 

39:i,505 

403,liS 

309,912 

373,20 % 508 4 

Almanyada halk tarafından tü
tütün için ıarfolunan paranın se -
neden seneye azalması, kuvvei iş
tiraiyenin düftüğüne bariz bir de • 
lil teşkil eder. Almanyada tütün 

~~-=~~~~---------! .. . I 1 sarfiyatının kıymeti berveçhiati _ 
surprız ere maruz kalacaktır. Ye · dir· 
ni Türk • Yunan misakı Bulaaris- · 
t Jk' d ., . l\lııli sı>ııe t'rnunı Nufmı 
anı evve ın en gayri müsait hır 

· t km k ( 1 nlı;.uı 3 l mart) (mil~ nr mark) (tı:ı,ıııa m) 
vazıye e so a tadır. Bulgaristan 

ıh .. · b IOSO - Si 
su un samımi ir dostu olduğun· 
d b k d l ı 9S 1 - S'! 

an aş a ev etler arasındaki her 

!,7%1) 

Sl,6H 

2,083 s~,ı; 

Londranın maruf sigaret fabri
kalarında abdulla et Co f irketi Al 

manyadaki şubesinin tasfiyesine 
karar vermiştir. Son heyeti umu. 
miye içtimaında verilen izahata na 

zaran bu şube 1925 senesinde, 

yüksek gümrük rüsumu dolayııile 
Almanyaya ithal edilmiyen ecnebi 

sigaralarına kar§ı olan fevkalade 
rağbeti kartılamak üzere tesis e -
dilmit ve bidayette çok iyi itler 

yapmıthr. Fakat 1931 senesi baı -
langıcında, gerek buhranın tesiri. 
le, gerekse tütün sanayiine tahmil 

edilen ağır vergiler dolayısile, 
halk yava! yavaf pahalı sigaralar 

dan ucuz sigaralara meyletmeğe 

baılamı!hr. Fazla olarak ecnebi 
sigara fabrikalarına karıı bir ha .. 

reket başlayınca, şube çalııamıya 
cak bir hale gelmiftİr. Tasfiyeden 
mütevellit zararların miktarı he • 
nüz malum değildir. 

Stok mevcutlarının azaldıiına 
dair §ark memleketlerinden ha • 

herler geliyorsa da Almanyada 
henüz satılmamış mühim miktar. 

da stoklar mevcuttur ve Alman ta 
cir ve fabrikatörleri. her !eyden 

evvel kendi stoklarını bitirmeği 

tercih etmektedirler. Hollanda da 
dahi vaziyet böyledir. 

Haziran ayı içinde, Türkiyeden 
Hamburga takriben 6000 balya tü 
tün kırıntısı ve tütün artığı sevk~ 

dilmiştir. Haşaratın itlafı için kul 
lanılan bu gibi mevaddın, ambar
da sevkedileceğine, güverte üze -

Yıla rağmen, ne onun neticeleri -
nin ve ne de onu doğurmuş olan 
ıebeplerin ortadan kalkmamış ve 
Avrupa sulhünün ise hali mazinin 
Yükü altında ıstırap çekmekte bu
lunmuf olduğunu ispat etmekte _ 
dir.,, 

"Beşeriyet belki hiç bir zaman, 
bugünkü iktısadi sıkıntının tesiri 
altında, hali hazırdaki kadar sul
hü temin etmek ihtiyacını duyma· 

tnıştır. Bundan dolayıdır ki Türki
Ye ile Yunanistan, aralarındaki bü 
tün ihtilafları hallettikten sonra 

"Bulgaristanın hayati menfaat-

lerinin Ege denizine doğru olan 
yolunu kapamıya müsait olmadığı· 
nı Türk devleti ricalinin bilmeme
si kabil olmadığı gibi böyle bir ta
savvur ise memleketimizin - ken
disine esasen resmi surette tanın · 
mıt olan - bir hakkına muhalif· 
tir ve Balkan sulbü için de kötü 
neticeleri tevlit edebilir. 

t .. I '" 1 d ı 9S'! - ss ur u uz aşma an memnun olur. 
Fakat Yunan başvekilinin Anka _ Muhtelif mamulat satışının u -
rayı ziyareti ne~icesi olan ve Bul- mum tütün sarfiyatına nisbeti de 
garistam tamamiyle yeni bir vazi. şudur: 
yet karşısında bırakan uzlaşmalar ~lııli M'nr 1929 so ısso 31 1931 32 rnsı-sıı 

en iyi siyaset adamlarımızı bile Pu ıı n ,s.~ . .l 1 
0
.11.; j) .11 .:ı 1 , 20 .~ 

şaşırtmaktan hali kalamaz. Scfya ')ıg-artt 11 r5rı.4 '' 1153.5 " 0 54 8 ° 0 57 2 

rinde nakli daha muvafıktır. Zira 
bu tekil hem daha ucuzdur hem 
de bu mevat, Almanyaya girme • 

den evvel nasıl olsa tağyir edildi
ği için, bir hasar ihtimali olsa bi .. 
le bu şayanı ehemmiyet değildir. 

. , 
•ıyasi münasebetlerini devamlı su· 
rette tarsin etmeyi istemiştir.,, 

"Fakat ,hu misak dolayısiyle 
bilhassa bize taalluk eden bir me~ 
•ele vardır. Bu da bizim için ha • 
Yali ehemmiyeti olan (Ege denizi 
Ü:lerinde mahreç) meselesidir. Ve 
~adem ki yeni misaka göre her i-

. ~ . 
Liyapçef grupunun organı olan 

"Demokraticeski Sgovor,, gazete · 
si, vaziyeti oldukça bedbin bir ba
kı,la görmektedir. Bu gazeteye gö 
re: "M. Muşanof kabinesi, harici 
politika bakımından, en nahoş 

ziyareti esnasında Bulgaristan iki ''" ılnıı5 tiı. .. 8 .'\ fl 11 ı rı 8 ° 11 11 7 1
' ,, 12 5 

memleketi alahadar edecek mese- l puronun perakende vasati sa
leleri görüşmek istiyordu. Simdi tış fiatı mart 1932 de 11,24 fenik; 
Türk - Yunan misakı zuhur ~tmiş mart 1933 te: 9,87 dir. 

old~ğu~dan kon~ş~alar çok daha / l Sigaranın perakende vasati fi 
genış blr sahaya ıntıkal etmiş bu - atı mart 1932 de: 4 fenik; mart 
lunmaktadır. Bundan da, kendisi 1933 te: 3,59 dur. 
ni bir emrivaki karşısında bulmuş Tütünden alınan gümrük resmi 
olan Yunan başvekilinin vazifesi ve vergilerin perakende salıf fiatı 
güçletmi§tİr. na nisheti de berveçhiatidir: 

Almanyaya, muhtelif memleket 
lerden yapılan fark tütünü ithala
tı ile Hamburg ve Bremen liman. 

!arından yapılan ithalat ve bugün 
kü yaprak tütün fiatları berveçhi· 
alidir: (Bremen tarikile yapılan 

ithalatın artmasına sebep, Bremen 
fabrikalarından birinin son dere -
ce ucuz sigara nevileri çıkarmaıı
d ır.,, 



ry.. .; 
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Müddeiumumi haykırıyor: 11 kilo ero .. 1 

10 bin kilo dinamitten mühliktir • 
ın, 

(lhş taruıı ı ıııcı "·'~ırunıızdnl ğer suçlarınki gibi kolay olmaz. ı Sıra diğerlerinde 

takibat açılan bu dokuz kişiden Bu hadiseleri kavrnmak ve delille Mühendis Kadri Beye gelince, 
şimdi dördü mevkuf bulunuyor. ri ele gecir:nek için bu suç failleri· onun ela Bernard, Niko Camadani 
Bunlar fabrikolör Bcrnard Blu· ne itimat vermek ve kendilerinden. ve Hariiaos Efendilerle birlikte 
mental, Nil:o ve kardeşi Y orgi, Di m:ş gibi gözükmek lazım ı;elmck· ' vasıta lemin ve malzeme tedariki 
mitı-i Dimitriyadis Efendilerdir. tedir. suretiyle mii~tcrek olarak uyuştu- 1 
Serbest olarak muhakeme edilen - Araşt.rma başlangacı rucu madde tedarikine vasıla ol· 
ler de milhendis Kadri Beyle Ha- lşte bu düşün::e, hazırlık tah· du;;.u sabittir. 
rilaoı, Mirican, Yeni lstelyo Efen· kikatrnda delillerin tesbitinde za · D;mitriyadis ve Niko Camt\Clani 
diler, Matmazel Elenidir. 1 brtüya yol gös~erm"şlir. Uyuşturu Efendilerin Bcrnard Efendiyle 

Dün ıabah budavaya ait muha cu maddeleri içenlerin ve üstlerin- m'"şterek olarak uyuşturucu mad· 
keme celsesi saat on birde acılmış de taşıyanların kolayca ele geçi· denin alınmasına ve malzemesinin 
miidcleiumumi Ahmet Muhlis Bey, rilmesi karsısında bunu istihsal c- tedariki suretiyle terdarikine vası· 
hemen esasa dair mütaleasını bil- den memba1arın elde e:lilmesi için ta oldukları, Y orgi Camadanis 
dirmeğe başlamış ve nihayel mü- muhafaza teşkilatında ç&lışan muh efendinin Bernnrd Efendiyle müş
dafoa için geri kalma kararivle bi- bir Suat Şakir Bev, hu sene bu İG· terek olarnk 4.000 lira avans kar 

1 

ten celse, saat tam on ikiye kadar 1 tihsal me:nbaınm keşfi için terli· şılığında 100 kilo eroini salmağa 
ıür:m:.igtür. batn memur edilmiş, Suat Bey, kcn teşebbiis ettiği, fakat tahkikat baş 

Vaziyeti gözden · . clisine "Amerikadan gelme eroin lıyarak iş meydana çıkınca, hareke 

M dd ge~lrl.Ş alıcısı .. siisünii ve "Mister Sinkler,. tinin yanda kaldığı, yası kürük 
ü eiurr.umi Ahmet Muhlis • '\ 

B l ismini vererek Beyoi;!lunda Tünel l:ıtelyo Efendi ile Eleni Hanımın 
ey, müla eas:m hildirmeg~ e bas· 

1 k ~ başında "Site Siri,, apartımanmm 1 da Bcrnard ve Niko Camadani E· 
ar en, dava edilenlerin isimlerini 

b. b' on yedi numuı-alı dairesini kiralı- fendiler tarafından muhtelif za· 
ırer :rer saymış, sonra şu şekilde 

söze girişmiştir: yarnk, harekc•e geçmiştir. ı manlarda verilen eroini satmağı 
B d Suat Şakiı Bey, şahit olarak ifa kolaylaştıracak surette yardım et-

- u okuz kişi, Türk cczu el · 1 1 
k csı a ınan stifan oğlu Alcko E- tikleri, vasıta olmak suretiyle sak 

anununun 403 üncü maddesiyle f 
1 k endinin delaletiyle Yorgi Cama- ladıkları da sübut bulmuştur. Yal· 

yapı ması, ullanılması ve satılma· d 
k d ·ı ani Efendiyle tanışmış, Y orgi Ca- nız ciirme ait delillerin vok edil-

11 yasa e 1 en uyusturucu madde- ~ 
ı ~ · madani Efendi, kendisine yirmi mesinde elektrikçi Mirican Efen -ere .emas eden suclar islemekten 
ve 5 d )'il . - · gün içinde yüz kilo eroinin lemin elinin kasti hareketi görülememiş-

uç c 1 erıni yok etmekten -
mazn ı k d olunacağını vadelmştir. tir. Onun beraeti icap eder, ka-

un o ara ördüncü istintak 1 

dairesinin muhakeme karariyle Sübut dehlleri ı kaatindeyim. 

yüksek huzurunuza çıkarılmışlar· Müddeiumumi Ahmet Muhfü · Ceza isteği 
dır Tahk'I fh Bey, bu noktadan meselenin nasıl Reis Beyefendi, hakim Beyefen 

• 1 rnt sa asma ve delil-
lerin tesbitine mu··v.,,. · 1 mcydann çıkarıldığını anlatmağa diler! Yük&ek mahkemeniz serma-... zı ve uygun o a . . 
rak, her birine ait maddi hadiselc· gırışerek, hazırlık ve ilk tahkikat yedar, iş adamı ve fen adamları· 
re işaret ve delı'ller' . t d 1 sırnsında gazetelere de geçen muh nın teşkil ettiği, memleketin ve 

ıne ısare e e- . 
rek iddiamızı sö r :. . tclıf safhaları hulasa etmiş, sübut hatta beşeriyetin sıhhatine taarruz 

Y ıyecegım. d ı·ıı .. b" . k F aknt dah ·· k el d c ı erını ırer bırer ortaya koy- ve sui ast teşkil eden çok muzir . ' a once şunu ay e e 
YJ"" k' t k muştur: bir teşekkül karşıaındadır. Bu te-

··~· ı ez azanmalara iktısadi 
1 - Dimitrı· ı·m rı·ya r· < ül z ını, bı"rı'bı"rJerı"nden 

§art arın imkan vermediği ve dün- ;J 

Ya · · nin evindeki aramada eroin istihsal müstakil dört nevi cürmi filiyle . nın ıçınde kıvrandığı umumi 
ıktısatl' b h vasıtaları, k:,myevi madde, bir kı- Jül Bernard Blumtal, gene biribir· 1 u ranın tesiriyle bizde de 
kazanma v · b Lm sım eroin, henüz eroin çıkarılma- lerinden müstakil iki nevi cürmi e ış u a şartlarının 
daraldığı son zamanlarda memle· mı~ hascroin, afyon bulunması, fiiliyle Niko Camadani, anlattığı-
~eti~i~de ve bilhassa İst~nbul ad- bunlara ait raporlar. şahitler, son- mız şekildeki hareketleriyle Hari
lıy~ınnın kaza sahasında Türk ce- rn Trabyada '(Zcmmcrpalns) ın laos, Y orgi Camadani, mühendis 
za kanununun 403 ve 404 üncü bodrum katındaki dtı.macanalarm Kadri, Dimitri Dimitriyadis, bun
maddeleriyle yasak edile 1 Bernarcl Efend1nin telefonla verdi- lara yardımcı vaziyetlerde İıtelyo 
. l . n suç arın w. • l l Ef l tf enmesınden artma v l gı emır e e cktrikci Mirican Efen- endi er ve Elerıi Hanım teşkil e-

. e suç arın - . ~ 
dakı çoktuk rakamlarla t" . 

1 
dı tarafından kırılarak, içlerindeki diyorlar. 

b . ne ıceyı "d" . h 
tes ıt etmeksizin de göze k ası ın ım ası, hazırlık ilk tahkikat Bernard Blumcntal Efendinin 
k 

. . çarpaca . 1 

adar barızdır. Bu son l sırasında Bernart, Nıko Camadanis hareketi, Türk ceza kanununun 
zamana· . . . . . 

rın muh~~e.me listeleri şöyle birgöz ve Dımıtrı Dımıh·i.:adis ..... Bütün 62 ve 69 uncu maddesi delaletiyle 
den ccçırılırse, bu i§aret nokta _ ~unlar, suçun muşterek olarak muaddel 403 üncü, Niko Camada-
nın delili görülmüş olur. sı ışlendiğinin ve huzurunuzda bü- ni Efendininki 69 uncu madde de-

Ve dolayisile •• t~n ıuç~nu kati olarak inkar etme- laletiyle muaddel 403 üncü, Hari-
Meımleket r ~. sıne ragmen, Bcrnard Blumental laos, Dimitriyadis Efendilerinki 

h t . .. . d gbcnç ıgı ve onun sıh- Efendinin eroin yapılması isinde Kadri Beyinki, Eleni Hanımınki, 
a ı uzerın e u tez ve çok kazan- k . • . 

mak hırsına düşenlerin f .11 . . ne._ ~d.ar genış planlarla hareket yaşının küçüklüğü dikkate alına· 
rok vahı"m ol•n le . l . 

11 erıdn~n eltıgının maddi birer delilidir. rak Yani lstelyo Efendininki mu-
:ı- ... sır erı nazarı ık B 
kati üzerinde ehemmiyetle topla- Bun~rndar~ Blumental ad del 403 üncü, Y orgi Camadani 

ld .. · · d' k ar an. Efendininki 62 inci madde delale-
mış o ugu ıçın ır, i ceza kanunu 1 B d B 

b dd ı . . . . - e.ıı:ır lt•mental Efen- tiyle muaddel 403 üncü maddeye 
nun azı ma e erının ıçtımai ih- di K d · H ·ı . 
· l k ' a rı, arı aos ve Nıko Ca uyar 
tıyaç ar arşısında kabul edilen madani Ef d'I l . . : • • ... · ·ı l · l en 1 ere bırlıkte Kadrı S_imdı' mevkuf bulunmıyan mu··-son 'egıstırı me erıy e 403 ·· ·· r> • • ' · uncu ueyın evındc y 1 h d" K d · B 

dd l '"k ·· d d ... · "ld" apı an uyusturu'"u en ıs a rı eyle Harilaos Efen-ma e ıu mu e C61Şlırı ı. Es- rnndd"'n' t rl "k· · .. 
k. . . -· ın e. ün ınc, vasıta ve mal dinin de tevkiflerini .... 

ı vazıyete nıspetle ceza, ba§lan - zeme temin sur · 1 el .. 
h dd. · "b · J 'k" · l" etıy e 0°rudan Eroin ve dı"namı"t! gıç a ı ılı arıy e ı ı mıs ı arttı· doğruya istiral· t · t" "' 

rıldı. Yani ceza altı ay iken bir 2 _ D"mitr.i c ;.ış .ır.. d" Şunu da ilaveden gcçemiyece-

seneye çıkarılrlı. lşin daha tez gö- Nil:ola cn:Oadanis ~7~~~~la 
1
15 b~e ğim ki her gün karşılaşılan ba-

··ı · · · d · 1 · • h 1 rı 1 er e ır· zı suçların işlenme şartları ve iş -ru mesı ıçın e, ış erı umumı ma ı ile, Dimitriyadis Ef c!" • 
k l k d 'h . · en ının e· liyenlerin hususi vaziyetleri göz eme er a ar çok olmıyan ı lısas vınde uyuşturucu madd · 

1
· 

h• . .. enın yapı · önünde tutularak, bazı suçlular, 
ma Ke~el.erın.e, hu. d0ava.ları gor- masına ve t.ed.arikinc vasıta ve mal 

k 1-h ld d vicdanınızın huzurunda mazur ve 
me ı.a a ıyctı verı ı. zcme te arıkı suretiyle do - rudan k 

g anunun size verdiği takdir hakkı 
Bu sözlerimle hadisenin çel::: c· dcğruya iştirak etmiştir. 

karşısında merhamete layik görüle 
hemmiyetli oldu:}u.ıu ka.yt ve suç- 3 - rlu imalathanelerde yapı b'l" R f h 
l 1 h ı ı ır. e a larını arttırmak, kaıa-
u arı akkında yüksek vicdani an m<1ddclcrlc elde olunan ı ı ı d l 

arını o durmak için herkesin, 
takdirlerinizin şidci et!i olrna~ını nr kiiodan ibare~ eroini İstclyo Efenclı' ı · ~ · 

genç 1gın, insanlığın sıhhatine ta-
ıetmek istiyorum. ile Eleni Hanımın evine nakletmis arruz eclen b . 

1 1 
k 

Reis Beyefendi! Türk ceza ka- Lir. :. d . uknevı suçu arın ar!ı 
nununun 403 iincü maddesi ib ya 
sak edilen fiiller, failleri tardm· 
dan i§lenmezc!en önce uzun boylu 
düti.mülerek fiilin t ibat karşısın 
da eserleri yok edi;m k için t,.dbir 
alındıktan sonra işlenir. Bu gibi 

hadiselerin delilJcı 'nin trsbiti, di-

. . sısın n ısc, anunun size verdiği 
4 - Yorgı Cumadams Efendi ceza müddetler· d k" kd' . . . . ı arasın a ı ta ır 

ılc bll"lıl .. tc, 4.000 lıra avans karşı hakkının cem · r l h" l k 
1 w l k IOO l .1 . . ' 1 ıye ın e ıne o ara 
131 o "..\r~ cı o eroını salmağn kullanılması c d b kl ·1 

1 ı.. .. . • . , eza an e enı en 
tam o.:ırak lcşcwbus e.mıştır. An- müessir ibret olm t · · · b'lh . . ı a esırını, ı as-
cal·, tnhk kat başlayıp ış meydana sa bu sahada gösterecektir. Cemi-
çıkınca, bu sntış İl?İ, yarıda kalmış- ! yetin ernniyet, sıhhat ve selameti 

lır. üzerinde on bir kilo eroinin on bin 

VAKiT 
Kitap işleri 

Ve muhabere 
köşesi 
sütunu 

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

~~ 
Devlet matbaasının diğer 

neşriyatı da (V AKIT) yur · 
rlu tarafından satılmaktadır . 
llmi eserlerle Maarif Vekaleti 
mecmuaları ve sair kitaplar için 
de (VAKiT) kütüphanesine 
müracaat ecli!~e'< lazımdır. 

~~ 
Ilk mekteolerin, dördüncü ve 

beşinci sınıflarında okutturula
cak olan tarih kitaplarının da 
tab ,.e tcvziini (V AKIT) 
yurdu ya:'r~aktadır. Bu kitaplar 
hazırlanmış ve satışa çıkarıl • 
mıştır, 

~~ 
(VAKiT) kütüphanesi, her 

vilayet merkezinde bu kitapları 
satmak i.i"."ere birer ıube açmış
tır. Vi!.iyetler hududu dahi -
linde, Devlet matbaasmm mek· 
teplere mahsus olan kitapları 
ile diğel' eserleri için bu şubelere 
müracaat olunmalıdır. 

~~ 
Vilayet merkezlerinde ısım -

leri ve adresleri aşağıda gösteri
len yerler (V AKTIN) ın kitap 
ıatış şubesi olarak kabul edil -
mi,Ierdir. Bunları peyderpey 
ne§redeceğiz. 

Ankara: (Akba) kütüp • 
hanesi, Trabzon Polotha -
neli zade biraderler , Kasta • 
monu: Gazele bayii Ahmet 
&•eli ~s ..... : .Halk kü-
üphanesi, Giresun: Tasarruf 
pazarı Lutfü Bey, Amasya: Ce· 
malettin kütüphanesi, Malatya: 
Eyüp oğlu Halil Bey gazete ba
yii, Konya: Kitapçı Murat oğlu 
Sabri B., Antalya: Kemahi za
de Nail Bey, Çorum: Turan kü
tüphanesi İsmail Naim Bey, Na
zilli: Sebat kütüphanesi, Musta
fa Hakkı Bey, Balıkesir: Ki • 
tapçı Fehmi Bey, Eskişehir: 
Son Posta kütüphanesi, Buna: 
Kitapçı Esat Bey, Edirne: Hil -
mi kütphanesi. lzmit: Halkpa -
zan sahibi Sadettin Bey. 

Bolu: Zafer kütüphanesi, 
Merzifon gazete bayii Adil B., 
Diyarıbekir: Şevki Bey, Mani • 
sa: Hulusi Can Bey, Yozıat: 
Vakıt muahibiri Bekir Ziya B., 
Adana: Maarif kütüphanesi 
Ahmet Necati Bey. 

Di§er tubelerimiz 
Van: gazete bayii llyas Bey, 

Bitlis gazete bayii Niyazi Yıl • 
maz Bey, Siirt: Mehmet Emin 
Bey, Isparta Yunus zade Lutfü 

Bey, Çankırı gazete bayii Hü· 
ıeyin Bey, Bayburt gazete bayii 
Halil Bey, Rize gazete bayii 
Mahmut Kara Bey, Elaziz Tu • 
ran matbaası, Tarsus ıazete ba
yii Nuri Bey, Urfa Feyiz kü -
tüphanesi sahibi Abdullah E -
dip Bey. . 

Mersin: Gazete bayii F ehmı 
Bey, Kayıeri Maarif kütüpha -
nesi Tevfik Bey, Niğde gazete 

kilo dinamitten daha mühlik tesiri 
vardır. Böyle demekle hakikatte 
mübaligaya kapılmıf olmayız. Bu 
ciheti geniş ve yüksek takdirlerini
ze bırakarak sözümü bitiriyorum. 

"Müdafaaya hazır mısınız?,, 

bayii Hasan Cemal Bey, Kırk • 
lareli gazete bayii Ahmet Ham 
di Bey, Artuvin gazete bayii 
Remzi Bey. 

~~ 
Vilayetlerde ~ubemiz olarak 

adresleri gösterilen kitapçı · 
larla kırtasiyecilerden ve 1ıaze· 
temiz bayilerinden henüz mua· 
melelerini bitirmiyenlerin temi
nat mektubu, gönderdikleri hal· 
de mukavelelerini ihzar, yahut 
mukavelelerini gönderip te 
teminat muamelelerini ikmal et· 
miyenlerin, yeni ıiparişleriyle 
birlikte noksan olan itlerini ta· 
mamlamaları hususuna nazarı 
dikkatlerini cel bederiz. 

~~ 
Hakiki ihtiyac miktarları 

henüz mekteplerce tesbit edil • 
memiş olmakla beraber, "VA· 
KIT kütüphanesi,, yukarıda ad· 
resleri gösterilen yerlere kitap 
sevketmiştir. Sureti mahsusa· 
da yapılan ıipari,ler de kendi . 
lerine teslim olunmak üzere 
t?:ra bayilerimize gönderilmit -
tır. 

~~ 
Cevaplarımız 

İzmir Buca Leyli orta mek • 
tehi: Siparitinizi bayiimiz 
Hamdi Bekir Beye yapmanızı 
rica ederiz. 
Köyceğiz maarif memurluiu: 

Bizde ilk mekteplerin yalnız 
dördüncü ve ~be,inci 11nıflarının 
tarihleri vardır. Fiat)arı da 
15 şer kuruştur. 

Akseki maarif memurluğu • 
na - latediiiniz kitaplar biz 
de yoktur. 

• • 
Tatra bayilerimize - Liste • 

den çıkarılan birinci (Medeni 
bilgiler) i muhafaza ediniz· 
Bunlar tarafımızdan aldırıla • 
caktır. 

Maraşta izzet Beye: 17-9-
933 tarihli mektubunuza veril• 
mesi icap eden cevap 13--9--
933 tarihli mektubumuzda mÜD 
deriçtir. Kat'i cevabınızı bekle· 
rız. 

Karaman muallimler birliii 
mutemedi Fuat Beye: Konya 
ve havalisi kitap bayiimiz, 
Konyada kitapçı Murat otlu 
Sabri Beydir. Mumaileyhe mü .. 
rücaat edilmesi mercudur. 

Ankara Musiki muallim mek· 
tebi nıüdüriyetine: Sipariı mek• 
tubunuzu aldık. Oradaki bayii
miz Bilal Bey size müracaat e· 
decektir. 

Ankara (Akba) kütüpliane • 
si: Ankara muallim mektebi 
müdüriyetinin ıipariti vardır • 
Mezkur mektebe müracaatla 
görütünüz. .. 

Telefon siparişleri: Vilayet • 
lerin bazılarından telefonla ki· 
tap ıipariş verilmektedir. Yan
lıtlı'a mahal kalmamak üzere 
bunların mutabık kalınan usul 
nazarı itibare almarak telgraf. 
la verilmesi lazımdır. Alaka· 
daranın nazarı dikkatini celbe
deriz. 

mil Nazif Bey olmak üzere dijet 
bütün vekiller mühlet istediler. Sa 
mi Bey, muhakemenin biran evel 
bitmesi fikrinde idi. Bunu IÖyle" 
di. Diğer vekiller (lyi, fakat idd· 
ianamede temaı edilen noktaları 
iyice tetkik ederek müdafaaya ha• 

Mü~.deiumumi ~.hmet Muhlis zırlanmak lazım!) dediler. 
Bey, mutaleasını bıtırerek yerine ldd" k ··hl ·ı . . ıa ma 111111, mu et verı me 
oturunca, reıa Azız Bey, dava e- sı'n• m f k b ld R • A · 
d .1 1 

· ı uva ı u u. e11 zıı, 
ı en erın bet vekiline sordu: aza N t A B 1 '-M ·· uare •e sım ey er, ıuı• 

- udafaaya hazır mısınız? ı bir müzakerede .. ı b'r• s · n aonra, soz el' ı 

- amı B~y hazır bulunduğu likte olarak müdafaayı on teırinl• 
cevabını verdı. Fakat, başta Ce- evele bıraktılar. 



Sinemalarda belediyenin 
sıkı bir kontrolü 

Belediye sinemalara gönderdiği 
yeni bir emirde bütün noksanların 
bir hafta zarfında ikmal edilmesi
ni, akıi takdirde kapatılacaklarını 

bildirmiıtir. Verilen mühlet per
ıembe akta.mı bitecektir. 

Evelki gece Beyoğlundaki ba
zı sinemalarda ani tefti,ler yapıl· 
mıf, geçit yerlerine sandalye koyan 
ıinemafar hakkında zabıt tutulmus 
tur. • 

Be•!ediye müfettişleri bundan 
sonra sinemalarda gösterilen ilan
ları da kontrol edecekler, beledi -

ye hissesi verilmiyen ilanlar kaldı · 
rılacağı gibi gösteren sinemalar -
dan da ceza alınacaktır . 

Bursada 25dükkan yandı 
Burasada gece sabaha karsı iki 

saat devam eden büyük bir yan -
gın olmu! ve 25 dükkan yanmıshr 
Yangın, büyük mü~külatla aö~ . 
d ürülcbilmiJtir. 

Ate~, tornacı Vahit Efendinin 

dükkanından çıkmıştır. Yanan 

dükıinların ekserisi kereste dük _ 

kanıdır. ltf aiyenin ve askerin 

bütün gayretine rağmen ateşin 
büyüraeıine ıebep dükinlarm ah

fap olması ve içlerinde kereste ve 

katran gibi malzeme bulunması -
dır. 

Satıcıların bağınzaları 
yasak 

İzmir belediye reisliğinden bü· 

tün belediye mıntakalarına bir ta

mim gcnderilmi~tir. Bunda sabah 

leyin şehirde satıcılık yapanların 
··keek •eale baitırmalarınrn tie • 

hemehal menedilmesi ve cezalan

dırılması bildirilmiftir. 

DOKTOR 

Hafı~ Cemal 
Or.hili hastalıkları mütehassısı 

Div--·· ~lıı N. 118 Telefon: 22398 

İstanbul İkinci icra memurlu- ı 
iundan: ı 3. K. o. 

Mukaddema Beyoğlunda istik· 1 

lal caddesinde 252 numarada mu· 
atınalma l'ombyonu ı lı\nları 

kim iken halen ika.metgahı meçhul Ankara M. M. V. Satın alma 
bulunan Her bert Kuinke Efendiye. komisyonundan: 

Sarraf Y omtov Natnn Efendi • Ankaradaki dekovil bölüğü ih-
nin zimmetinizde iki kıla senede tiyacı için 35 ton benzin kapalı 
müsteniden alacağı olduğunu iddı - zarfla münakasaya konmuştur . 
a eylediği (iki yüz otuz} Türk h. ihalesi 10- 1. Te~rin -933 salı 
rasınm temini istifası için aleyhim· giinü saat 11 dedir. İsteklilerin 
ze Beyoğlu birinci sulh hukuk ha- şartnameyi görmek üzere her gün 
kimliğinden istihsal ve berayi in - münakasaya iştirak icin o gün ve 
faz dairemize tevdi eylediği 25 7 / vaktinden evvel teklif ve teminat 
933 tarih ve 933 57 numaralı hac- mektupları ile birlikte Ankarada 
zi ihtiyati kararnamesi münderica· M. M. V. Satın alma komisyonu
tma tevfikan (ve 933 4154 dosya na müracaatları. (3306) (4955) 

numarasiyle) Beyoğlunda istiklal • .. • 
caddesinde 252 numaralı dükka • M. M. V. Salın Alma Komisyo· 
nrn üst katında mevcut ve şahsını- nundan : 

za ait ve deynin itfasına kafi göri.ı· Hava kuvvetleri ihtiyacı için 600 
len eşya tahtı hacze alınmış ve hac ton benzin kapalı zarfla almacak
zin tekemmülünün müteakip tarafı tır. İhalesi 19 10 933 perıem· 
nıza tebliği muktazi kararname be günü saat 10.30 dadır. istekli· 
sureti musaddakası ikametgahı ha- lerin şartnamesini görmek üzere 
zırmızın meçhuliyeti hasebiyle teb her gün ve münakasaya iştirak için 
liğ kılmamıyarak tebligatı mezku- o gün ve vaktinden evel teklif ve 
renin ilanen tebliği karargir oldu- teminat mektuplariyle birlikte An
ğundan keyfiyet malumunuz ol · karada M. M. V. Satın Alma Ko· 
mak ve olbaptaki maddeyi kanuni misyonuna müracaatları. (3313) 
mucibince haczi ihtiyatı kararna - ( 5041) 

mesinin tarafınıza tebliği makamı il•••••••••••••• 
na kaim bulunmak üzere ilanen teb 
liğ olunur. (8579) 

kaı:a'nın en büyük 

Kıtap, gazete ve 

.- Kırtasiye· mağazası 

AKB.A 
Kitap evi ve . kırtasiyeciUk 

Ana(artalar caddeıi 
; · · Tdeıon : 3377 

Her lisanda gazete 
:. , meqnua v~ kitap 
:f ' 

.. " .. 
(.• . 

j 

Her nevi kırtasiye c~yası 
ve mektep levazımı 

Her türlü Fotoğraf 
levazımı • makineler · 

ve amatör . i~lcri 

Et.em ·Pertev ıtriyatı 
' . ' .. ~ , . 

·. Kütahya ç iniler.i ; 
.·. . .. ' ' ..... · ,• 

Ciöz Hekimi 

Dr. S. Şükrü 
Birinci Sınıf Mutehassıs 
llabı:lli (ı\nharn caddesi ~o. GOJ 

iflasta adi tasfiye ilanı 

İstanbul ikinci iflas memurlu -
ğundan: 

Bakırköyde oturmakta ve Sul· 
tanhamamında Haçoplu hanında 
1 2 numaralı mağazada manifatu

ı·acılıkla meşgul Dermeson oğlu Va 

sil ve mahdumu şirketi ve şahıslar 
_ iflası 11/ 9 933 tarihinde açılıp 

taıfiyenin adi fekilde yapılmasına 

karar verilmiş olduğundan: 

1 - Müflisten alacağı olanla -
rm ve istihkak iddiasında bulunan 
ların alacaklarını ilandan bir ay 
içinde ikinci iflas dairesine gele
rek kaydettirmeleri ve deli1lerini 
(Senet ve defter hulasaları ve sa· 
ire) asıl veya musaddak suretle .. 
rini tevdi eylemeleri. 

Kocaeli Vila yeti1'den : 2 - Hilafına hareket cezai me
suliyeti müstelzim olmak üzere 
müflisin borçlularının ayni müd -
det içinde kendilerini ve borçla " 
rını bildirmeleri. 

Vilayet Nafia dairesi için istenilen ve aleni münakasaya ko

nu an 50 adet çadır için verilen fiat haddi liyik görülmediğin· 

den şartnamesi mucibince işbu çadırların münakasası 27/Ey
tül/933 Çarşanba günü saat on beşte ihale edilmek üzere bir 

hafta temdit edilmiştir. Talip olanların mezkur tarihte 188 lira
lık muvakkat teminatla Vilayet Daimi Encümenine ve şartname· 

sini görmek isteyenlerin Vi ayet Baş mühendısliğine müracaat-
lar•. (S 121) 

Çanakkale Jandarma mektepleri 
Satınalma komisyonundan : 

K";ıo Hıale tarihi Saat Gün 
18100 Sade yağı 28/ 9/933 15 Perşcnbe. 

120000 Sığır Eti 30/ 9/933 15 Cumilrtesi. 
89i'OOU Ekmek 1/10/933 15 Pazar. 

2050 Un l/J0/933 15 Pazar. 
1 - Canakkalc Jandarma Mekteplerile Hastahanenin bir se· 

nelik ihtiyacı o'an beş kalem erzak kapalı zarfla yeniden müna· 
kur.ya çıkarılmıştır. 

2 - Teklif edilecek fiat haddi Jayik görüldüğü taktirde ve 
yukarıda yazılı gün ve saatlerde Çanakkale Vilayet dairesindeki 
komisyonda icra edilecektir. Şartnameler kom ·syondan alınabilir. 

3 - Talip olanların ihale gün ve saatinde teminat ve teklif 
mektuplarile komisyona müracaatları ilan o lunur. (4976) 

inhisarlar umum müdürlüğünden ; 
idaremiz Müskirat Fabrikaları için muhtelıf eb'atlarda cem'

an ''1400, adet Fıçı imaline mahsus suyuna biçilmiş Ak Meşe 
tahtaları pazarlıkla satın alınacaktır. Taliplerin şartnameyi gör
dnkten sonra pazarlığa iştirak etmek iizere % 7,5 teminatlarını 
hamilen 30·9· 933 Cumartesi günü saat 15 de Gala tada Alım, 
S.:ıtım Komisyonuna müracaatları. (4924) 

3 - Müflisin mallarını her ne 
sıfatla olursa olsun ellerinde bulun 
duranların o mallar üzerindeki hak 
ları mahfuz kalmak şartiyle bunla
rı ayni müddet içinde daire emrine 
tevdi etmeleri ve etmezlerse mak· 

bul mazeretleri bulunmadıkça ce · 
zai mesuliyete uğrıyacakları ve 

rüçhan haklarından mahrum kala 
cakları. 

4 - 30 9 933 tarihine müsadif 
cumartesi günü saat 14 te alacak· 
lıların ilk içtimaa gelmeleri ve müf 
liı ile mü~terek bordu olanlar ve 
kefillerinin ve borc~nu tekeffül e
den sair kimselerin toplanmağa 
hakları olduğu ilan olunur. (7708) 

Osmanlı 

JLAN 
Bankasının Galata, 

Y enicami ve Beyoğlu clevairi, mu· 

sevilerin Kipur bayramı münasebe 

tiyle eyliilün 30 uncu cumartesi 

günü kapalı bulunacaktır. 

Kirahk oda aranıyor 

lstanbul ve Beyoğlunun yüksek 

havadar ve sıhhi mevkiine ve gÜ· 
neşli, iyi bir aile içinde döşeli iki 

oda aranıyor. 

Matbaamızda R. B. rumuzuna 

müracaat 

11 - VAKiT 74 tylül 

Ankara Nafıa 
Başmühendisliğinden: 

1 - Pedeli ke~fi "66286,. lira · 01,, 1-.uıu~tan ıbaret olan a
yaş btlinin şosa tamirı ve "7,, menfez ioşaatı ka!Jalı zarf usu
lile ] 1 · 9 · J9:H tarıhinden 2 · 10 · 933 tarihine kadar "22,, 2ün 
mi.idc!etle münakasaya konmu,tur. 

2 - Münakasaya iktidarı fenni ve itibari mali ! erıni isbat cden
Jer kabul o :unur. funun için münakasa)'a dahil olmak ısteyen!er . 

A - Bedeli keşfin °o 7,5 buçuğu olan "4971,. lira "45,, 
kuruş viliyet idarei hususiyesi hesabına Panka) a tevdi ettıkleri
ne dair makbuz senedi veya milli bankaludan birinin teminat 
mektubunu yahut milJı esham rrukabili Muhnsebci Hususiyeden 
alınacak ilmühaberi ibraz etmek l azımdır. 

B - Tic11et Odasına n:ukayyet ol duklarına ve itibari malilc
rine ait bir vesika göstermelerı ıcabeder. 

C- Yanlarındaki ehJiyeti fenniye vuik al arını ihale gününden en 
u ''811 gün evvel Vilayet Başmübtnd isliğinc gcsltrerek miina
kaaaya dahil olabileceklerine dıir bir ehliyeti fenniye vesikası 

almaları iktiza eder. fu "3,. ~artı tamamen haiz olmıyanların mü
nık1tsaya iştiı akları şa) anı kal:ul o~mıyacağından teklif nrfları 

açılmryarak kendilerine iade edilecektir. 

3 - Talipler 661 No. lı münahasa ve ihale kanununun "10,. 
cu madde'!i mucıbince ihzar edecekleri kapalı zarfı 2/10/933 T. 
ve pazartesi günü saat 1115., kadar Daimi Encümen Reisliğine 
makbuz mukabilinde tevdi edeceklerdır. 

4 - Evrakı keşfiye ve projeyi görmek veya daha ziyade ma
lumat almak isleyenler her gün Ankara Vi!i 1·eti Nafıa Batmü-
hendisliğine müracaatları. (4885) 

Muhtelif eşyci satışı 
Istanbulda Eminönünde Is. 

Gümrükler Başmüdürlüğünden: 
Her Cumartesi Gümrüksüz kontenjansız toptan satıı yapıl

maktadır. Bu meyanda: 

1 - 3, 6, 13, 20 Temmuz 933 tarihli Milliyet, Cumhuriyet, 

Vakıt, Son Posta, Aıam ve Akın gazetelerinde 928 mali senesi 
nihayetine kadar gümrük anbar ve anlrtpolarında toplanıp 1549 

numaralı kanunun muvakkat ikinci maddesi mucibince Gümrük 

resmi aranılmaksızın kıpah zarf usu\ile satılacağı ilan edilen eş
yala rdan l 0,000 lirayı mütecaviz l<ıymelteki aşağıda fasılları, cins 
ve mıktan yazı lı eşyaların satış günleri tebdil edilmiş ve yeni 
müıayede günleri hizalarına işaret edilmiştir. 

2 - Satılan eşyaların izahatlı li!iteleri hem lstanbul ve Ga

lata Gümrüklerinde ve hem de Başmüdüriyette asılıdır. isteyen

ler bu eşyaları Gümrüklerinde de aynen görebilirler. Satışlar şart
name mucibince yapılır. Bu şartname 15 kuruşluk pul mukabilin
de herkese verilir. 

3 - Satış lstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünde müteşekkil 
Satış Komisyonu tarafından yapılmakta olduğundan isteklilerin 
şartname dahilinde ihzar edecekleri teklif mektuplarını her fasıl 
için gösterilen Cumartesi günlerinde saat on altıya kadar komis
yon riyasetine verip mukabilinde numaralı bir makbuz almalıdır
lar. Bu saatten sonra vaki olacak teklifat kabul edilmiyecektir. 

4 - Sahta çıkarılan eşyanın kontenjan müsaadesi alınmış 

olduğundan ihaleyi müteakip derhal taliplere teslim edilecek-
tir. (499$) 

Fasıl 
No. 

17 

19 

24 

25 

29 

o 

Tahmin edilen kıymeti 
Kap Lira Kuruş 

adedi 

117 14269 06 

499 12446 54 

3750 21325 48 

46 1 OO'lO 05 

1510 lolı~ ~) 

447 15132 98 

Müzayede Eşyanın cinsi 
T. 

4- 1l·933 ipekli mensucat, ka
difeler, çornplar, krı· 
vatlar, atkılar ve sair 
ipekli t'Şya. 

11·11-933 Yün 1ü~ ipekli, elbi
seler, çamaşırlar, ,ap
kalar ve saır yünlü 
eşya. 

'2-1 l-933 Muhtelif san'atlara 
ait pirınç , demir, alit 
ve edevat, kablo ar, 
teller, düğmeler, sof
ra eşyası, çatal, bı

çak, l\aşık ve saire. 
9 1'l·933 Vo osbit, otomobil 

ve aksamı ve saire. 
23· J :l· 933 Eczalar, kundura bo· 

yaları, yağlı, vernikli 
boyalar, çivıtler, ya
zı mürekkepleri, pud
ralar ve saıre. 

30-12·933 Sinema filimleri, sel· 
l=':!~ıt mamu 1itı, oyun
caklar, maden tcmiz
lemeğ'e mahsuı loılar, 

cilalar ve saire. 




