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Romanyada Türk - Yu
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son derece 
şayanı dikkat bir 
saf haya girmiştir 
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H~yetimiz Dün Geldi CesetEsedullahındır,onu 
denizde iple boğmuşlar 

ismet Paşanın 
dönüşü 

Bir hafta evvel Sofyaya sükun 
ve emniyet içinde gitmiı olan Is -
met Pata Hazretleri dün neı'e ve 
memnuniyet içinde memleketimi
ze geldi. Sevgili Baıvekilimi -
zin yüzünden bu neş'e ve mem .. 
nuniyeti gören İstanbul halkı da 

pek çok sevindi. ı 
Sofya aeyahati Bulgar Batve -

kili M. Muıanof cenaplarının ge-1 
çen seneki Ankara ziyaretine bir 
karşılık mahiyetinde olduğu için 
haddizatinde bir nezaket ziya • 
retinden batka bir fey değildi • 
Fakat seyahatten evvel Yu -
nanlılarla aramızda yeni bir mi • 
sak İmza edilmiş olması az çok 
huıuıi bir ehemmiyet peyda et
mesini mucip olmuıtu. Bilhas -
ıa yeni Türk - Yunan misa • 
kının imza11 üzerine Bulgaristan 
matbuatında bir takım gayri 
müsait neıriyatın meydan alması 
etrafta bir nevi şüphe ve tered
düt havası uyandınnııtı. 

Ba9vekil Pata Hazretlerinin 
Sof yaya varııı oradaki hu ıüphe 
ve tereddüt havasını derhal da • 
i!tti. 

t 

va bozukluğu alameti zannedi • 
len bir ufuk bulanıklığından son
ra birdenbire ortalığın açılması , 
buh:tların dağılması ve her tarafı 
bahar gjine!İ kaplaması gibi bir 
teydir. Sofya seyahatinin bu ilk 
neticesini tabii memnuniyet ile 
kaydetmek lazımdır . 

Hiç fÜphesiz ismet Paşa Hz. 
nin seyahate. i•ktıJda,..ı sırada 
Bulgaristan ufuklarında goru .. 
len bulanıklık Türk - Yunan 
misakının yanlıt telakki ve tefsir J 

1 

edilmesinden ileri geliyordu. 1- ı 
ki memleket mes'ul ricalinin kar
tı kartıya geçerek açık yürek 
ile görütmeleri bu yanlış telakki -
nin ortadan kalkmasına hizmet 
etmittir. Sonra bu seyahat ne -
ticesinde yeniden kuvvetlenen 1 
Türk - Bulgar doıtluğu yalnız 1 

ıadece karıılıklı söz teminatın -
dan ibaret kalmamış, iki memle· 
ket arasında ınevcut olup müd
deti bitmek üzere olan dostluk 
misakı beş sene temdit olunmut • 
tur. 

Sofya seyahatinin diğer iyi bir 
neticesi daha vardır ki 0 da 
timdiye kadar Türkiye ile Bulga
ristan arasındaki dostluk ve iyi 
kom,uluk münasebatına rağmen 
halledilmemi, olan bazı ih .. 

Mehmet Asım 
(Denmı f UncO aayıfada) 

OLUR MU YA? 
YetUclreııon ~ueteaı yazıyor: 

Bulgaristandan ayrılma
larına ait taf silit 

Yakanda ı Bulgar bqvekiliain evvelki gGn ba9veklllmiz.l Varaada uğur
lamHı J At•iıda ı Baıvekll Ye hariciye vekili dGn Dolmababçe aara• 

yına çıkarlarken ... 

Başvekil İsmet Paşa Hazretle -
riyle Hariciye Vekili Tevfik Rüştü 
Bey ve Bulgaristana gitmiş olan 
diğer murahhaslarımız dün sabah 
dokuz buçukta Yavuz zırhlısı ile 
şehrimize dönmütlerdir. 

Yavuz dün akşam saat yirmi bu 

çukta Varnadan hareket eden 
kendisin.e refakat eden Koca tepe 
ve Tınaztepe muhriplemizle bir -
likte dün sabah tekizde boğaza gir 
miştir. Zırhlı boğaza girdikten 
sonra süratini azaltmıı, o za.mana 

(Del'amı 9 llnt'u snyıfada) 

M. Venizelos ve refikası 
Dün Akşam Şehrimize Geldiler 

M. V enizelos beyanatında; daha Lozan sulhünün 
ferdasında iki devlet menfaatlerini İsmet Paşa 

Hazretlerile beraber düşündüklerini söyledi 

11. Veabelos Y• reflkaı latlkbal edenlerle beraber 

Yazı arkadatlarmıızdan Mudafa Beyin 

21 yaşmdakl refikası, t~hls olunaımyan 

bir hastalıktan öldU. Ol"nl) kadının ölü • 

sunu töpral:l. J{Ümml"k itin tam bir buçuk 

rttD blnblr mUıkillltla mllcadt'M Nlldl. 

Sabık Yun.an haıvekili M. Veni- §ılamııtır. M. Venizelosu Baıve
zelos ve refikası dün aktam saat kilimizden başka Hariciye Vekili 
on dokuzda Romanya vapuriyle Tevfik Rüttü, Riyaseticümhur u
ıehrimize gelmitlerdir. mumi katibi Hikmet, Riyaseti cüm-

Batvekil İsmet Pata Hazretleri hur başyaveri Celil, vali Muhit
huausi misafiri olarak ge~en M. tin, bat vekalet hususi kalem mü
Venizelosu Galata rıhtımında kar- (DeYamJ t anca -.yafada) 

Belfldlye tabibi böyle dedi, hükflml"t ta
bibi böyle dedi, dedi, dt'dl .... Fakat bir torJU 

De decllklnt anlıt§tlamadı~ 

Takma dişlerin ona ait olduğu, kayığına bir yabancı 
aldığı anlaşılıyor. Kim boğdu onu ? Meçhul ... 

Karde9i Ali MakHll Eaedallab 

Bundan bir ay evel Kumkapı- sandalı... içinde Esadullahın ça
dan koskoca bir insan kayboldu: matırları... Elbiseleri bulundu. 
Kahveci Esadullah adını taııyan Fakat kendisi yok, yüzemk için de
bir lranlı.... Bu adam Ligorun san nize girdi de boğuldu mu?.. Bir 
dalı ile denize açılıyor; ve bir da- kasta mı uğradı? Bir cinayete mi 
ha da dönmüyor... Neden sonra, kurban gitti? Zabıta harekete ge-
Kumkapı sahillerinde Ligorun boş (De\·amı 8 mcı sayıfada) 

Hapisaneler ıslah edilecek, deniyor 
Binaları asrileştirmek kafi mi? Hayır .. Bu ıslahatın 
başına yemek meselesini koymak, mahpusları 

açlıktan kurtarmak gerektir 
Bundan sekiz on se· 

ne evvel, Anado!unun 
••t liUC•iını srezdi· 
ğim sıralarda, hapisha-
neleri de ziyaret etmiş
tim. Eskişehir, Konya, 
Adana, Mardin, Diya. 
rıbekir, l:ımit, Adap3-
zarı, Hendek, Düzce, 
Boluyu bilirim. Her a
yak basılan hap'sbane
de, tüylerin ürperme
mesi mümkün değildi. 

Öyle yerler gördüm, 
ki gözlerimin önünde 
engı:ıısyon devirleri- lstanbul umumf hapisanesinin kapısı 

nin zındanlarını canlandırdı. Öyle 1 namzet telakki olunmalıdır. Mah
hapishanelere girdim, ki mah - pusun istirahati temin edilmeli , 
puslar, dizlerine kadar çamur it görmek zevki aşılanmalı, alın 
içinde yürüyorlardı ve gardi .. teriyle kazanmanın keyfini duy -
yanların ayakları çizmeliydi. malıdır. Üç bet sene mezbele. 

Bu sekiz on sene zarfında, ha - de oturan, rütubetli zındanlarda 
pishanelerin biraz olsun ıslah e - aç yafayan bir insan, serbest kal • 
dildiği muhakkaktır. Fakat, bu ıs· dığı zaman, olduğundan daha kö
lahatın çok daha esaslı yapılma- tü bir huyla cemiyete saldırır. Üç 
111 hapishanelerin medenileştiril - bet sene çektiği azabın intikamı • 
mesi zaruriydi. nı cemiyetten almağa uğratır. 

Hapishanenin bugünkü mana- Cürüm ve cinayet itliyenler ekse • 
sı, ıslah yurdudur. Hapishaneye riyetle anormal tıynetlerdir. E,. 

giren adam, ıl'lahı hal etmeğe (Denrnr s lineü sayıfada) Sel imi izzet 

- Fh' :mGjdem var kocacıtımı Sana bir s&zHlk hediye edecejim. 
- F enim siz.l6jilm var ya .. 
- Onu ben kırmııtım. 
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<,rÖz Türk dili 
bayramı 

Kazını Paşa Hz. 
Ankara, 25 (Hususi) - Büyük 

Millet Meclisi Reisi Kazı:n Paşa 

Hazretleri cuma günü Ankarada 
beklenmekted İr. 

T. D. T. Cemiyeti geçen 
bir yıl içinde nasıl 

çalışiığını anlatıyor 

~SON;H__!\~:E L. .• 
Küçük itiliif konuşuyor! 

Türk - Yunan anlaşması, ismet 
Paşanın bir nutku görüşülecek 

Üniversite kadrosu 
lstanbul, 25 (A.A.) -T. D. T. 

cemiyeti umumi katipliğinden: 

26 eylül Türk dili bayramıdır. 

Geçen yıl Reisicümhur Gazi Mus· 
tafa Kemal Hazretlerinin yüksek 
huzurlariyle Dolrnabahçe saraym
da açıltın birinci ilk Türk dili ku
rultuyı 26 eylülün cemiyet azaları 
arasında her yıl dil bayramı ola • 
rak kutlulanmasma karar vermiş· 
ti. 

Bükreş, 24 (A.A) - Küçük 1 _ noktai nazarını kabul etmesi muh 1 - Geçen Mayısta Prague 'da a-
tilaf konferansı, Sinaia' da Pa - temeldir. iman kararların filen tatbiki için, 
lesch sarayında, M. Y evtitsch, M. Almanyanm vaziyeti ile alaka • iktisadi vaziyet, konferansa mad
Benes ve M. Tituleskonun iştirak- dar olan silahları bırakma işi cö - di teklifler yaptıracaktır. 
lerile celselerine başlamıştır. rüşülecek ve Milletler Cemiyeti Şatoda toplantı 

T K f Ç b k ruznamesinde olan meseleler göz- B··k 25 (AA) _ K .. ··k ·t·ı· f ürk dili üzerinde gazetelerde on erans, arşam a a şamı . u reş, . . uçu ı ı a 
b. den geçirilecektir . 

ve cemiyet bülteninde birçok ya . ıtecektir. daimi meclisi dün Pelesh şatoaun 
zılar neşredilmiş, bir takım kitap Sinaia, 25 (A.A) - Dün Sinaia Bundan sonra bilha~~a Balkan da toplanmı§tlr. Bu toplantı saat 
ların tercümesine başlanmış, Türk da başlıyan Küçük itilaf konfer~n meseleleri ve bu arada Türk-Yu 16 da başlamış ve 18 e kadar de -
dilinin İntlö Öropen ve sair diller-ısı .işleriw•içi~ bir ruzname neşredıl- nan misakı ile ortaya çıkan vazi - vam etmi~tır. Üç hariciye nazırı 
le olan ilişiği inceden inceye araş- mış degıldır. . ••w yet, Türkiye Baş.vekili lamel :a - 1 umumi siyasi vaziyeti ve bilhassa 
t 1 k 1 · · · . . ly'ı haber alan hır membadan og -:anın son nutku ıle açılan yenı u • k A A · t. . ırı mc. yo una gırı m:ştır. . . ~ mer ezı vrupanm vazıye ını ve 
D·1ı;m·ızd k ll l .1. . t' renildiaine göre 3 harıcıye nazırı foklar ve Kral Borisin Londra, Pa ·ıaA hl b k keyfı'yet" . • e u anı an ı ım ıs ı· ~ sı arı ıra ma ının or-

lahları delik delik sıralanarak öz nm görüşmeleri evvela heynelmi- ris ziyaretleri neticesi tetkik edile taya atmış olduğu meseleleri tet _ 
Türkç~ l:arşılığı aranacak istılah lel siyasi bir çok meseleler ve baş cektir. kik etmişlerdir. Nazırlar bu tet -
listeleri hazırlanmıs. bir kısmı lıca orta Avrupanın akıbeti ve kü Konferans, Rusyanın şarki Av • kiklerine devam edeceklerdir. 
da basılmışbr. Ya~ılacak yeni çük itilafın İtalya ile olan münase rupa hükumetlerile yapmış olduğu Kral Aleksandr bugün öğleden 
Türk "Öz)u"g-u··n~ konulacak Türkçe beti üzerinde olacal.:l!r. mutearrızın tarifi mi,akları ile a-

.. - sonra Pelishor şatosunda biribiri-
ıstılahlarm ana programları rizil- Küçük İtilfıf, Avustur; a askeri lakadar olan Rusya Küçük hilaf T l l M 

:ı- ni müteakip M. itü es <oyu ve .. 
miş, yeni Türk gramerinin en can· kuvvetlerinin .ırt111<\s1 hakkında münasebetleri üzerinde müzakere Senesi kabul etmiştir . : 
lı kısır.ıları mütchassı_s ve muallim bir anla!ma y:lpn .. ıaf;'·w· n çalış :..-.caktı_r. ı de bulunacaktır. . . . 

V b neler görüşülecek ? ler arasında hususi hır ankete ko· e u hususta buyuk devletlerm M. Benes demıştır kı: 
nulmuştur. 

Türkiye içinde ha·k dilinde kul 
lanılan öz Türkçe sözleri halk ağ
zından toplamak üzere bütün mem 
lekele yaygın bir söz derleme se . 
ferberlici açılmı§, milyonlara va
ran dcı·ieme fişleri her yana gön
derilmi 71 kaza ve vilayet merkez
lerinde mükerrerleri dizile dizile 
şimdiye kadar 120 bini aşan derle
me fişi gelmİ§lİr. 

K. -_, ı r 
ıtaplaruan iıtılahla yarayabi-

lecek yahut dilimizde kullanılıp 
yabancı kökten gelme sözlere kar
şılık olabilecek birçok söz'er aran 
mıştır. 

Derlenen ve taranan bütün söz· 
ler Osmanlıcadan Türkçeye olmak 
üzere yeni işlen.mektedir. 

1 .400 e yakın arapça ve f arsca 
söz ankate konulmuş, gelen ka; _ 
şılıklarla derleme ve taramadan 
çıkarılan işler ve birçok lugatler e
sas tutularak bunların karşılıkları 
ko~ulmakta ve hazırlanmakta hu· 
lunmt~ştur. 

Cemiyet önümüzdeki yıl icinde 
Osmanlıcadan Türkçeye kar;ılık . 
lar klavuzunu çıkarmak. Divani' ü
gatüttürk tercümesiyle Çagatay lu
gatını ve bazı tercüme1eri bas
mak, dilimizde karşılık sözü bulun 
mıyan mefhumları F ransızcadnn 
alarak bunların da Türkçelerini a
raştırmak, hüllen neşriyatına de. 
vam etmek umudundadır. Dilimiz 
elden geldiği kadar çabuklukla öz
lcşfo·mek ve yükselt:nek yolu ü
zerinde bütün varlığı ile kol kol 
çalışmakta olan cemiyetimiz ilk 
dil bayramı vesilesiyle kendisini 
kuran ve koruyan Yüksek Reis Ga
zi Mustafa Kemal Hazretlerine de 
rinden gelen, hiç bir yardımı esir
gemiycn Türkiye cümhuriyeti hü
kumetine, her ricasmı seve istiye 
benimsiyen Türk milletine, Türk 
matbuatına ve bu işte canla başla 
çalışan bütün mütehassıs ve mual
lim arkada§!ara en derin şükran
lar duymaktadır. 

Umumi merkez heyeti, cemiye
tin bu teşekkürlerini bildirmekle 
beraber cemiyetin bütün kollarına, 
vilayet ve kaza merkezlerindeki 
şubelerine, derleme ocaklarına, ha 
sılı cemiyetin bütün azcalarma da 
ilk dil bayramını kutlular. 

tıııııııııııııııı•ıııııııııaıııııııııııııııııııııı••••••••ıııııııııeıııııııııııııııaııı•••• 

Rayiştan yangını muhakemesi 
................... ~ .. ·················································· 

Muhakemeye girerken 
neler araştırıyorlar ? 

Silahınız var mı? - Bulgar komünist 
fırkası - Ben .tamamile suçsuzum 

-----~-·-------
Leipzigdc birkaç ay cvel Al- tına koca koca çantlar s1kıştmnış 

manlarm Raiştag mecli::;ini yak - larclı. İngiliz - Amerikan gaze
makla itham edilen birkaç kişi mu tecilel'inin yanında katipleri Ye ya
hakcme ediliyor. Bu muhakeme zı makineleri vardı. 
çok şayanı dikkattir. Muhakeme safa hat. 

l\Iuhakemeve i~tirak eden • s 

bir gazete muhabiri tarafından 
Pöti · Parizyen gazetesine Laip
zigten yazılıyor: 

Silfahınız var mı? 
Büyük aYlunun mükellef duvar 

lı, derin sütunlu afüresin -
de im sözlerle karşılandım . 
Bir çok ınenrnr, ınüf ettiş, her gc -
çidin ba~mda duıınuşlar, hatır gö
nül tanımadan \'azifelerini yapı
yorlardı. 

- Silahınız Yar mı? 
Gühneğe başladım. 
Neden silahım olsun'? Kime a-

teş etmek için silah taşıyayım? 
l\lüddeiumumi Vernere mi? Maz
mınlara mı'? Damdan düşen bu 
suale biı· tüı·:ii mana veremedim. 
Eğer ömürlerini budalaca işlenmiş 
cinayetleı·i tetkiketmekle geçiren 
muhabirler de tabancalı gezmeğc 
başlarlarsa, beşeriyetten ümidi 
kesmek lüzımdır. 

Leip:ıig, 25 (A.A.) - Reiştag 

yangını hakkındaki muhakemenin 
bugünkü celsesinde maznun Di
mitrofun kız kardeşi, şahit sıfatiy
le dinlenmiştir. 

Bu şahit, erkek kardeşinin Bul· 
gar kc.münist fırkasmdaki faaliye
tini anlatmış, ondan sonra Al
manyada oturmağa başladığı gün
denberi Dimitrof ile teati ettiği 

mektuplar hakkında izahat vermiş. 
Dimitrofun kendisine gönderdiği 
mektuplarda edebiyat sahasındaki 
faaliyetinden bahsettiğini söylemiş 
tir. 

1928 yılından 1933 senesinin 
ortalarır.o. kadar Moskovada otur
muş olan şahit, orada birçok defa. 
lar diğeı maznun Popof ile karşı
laımış olduğunu da ilave etmiştir. 

Dimitrofun kız kardeşinin ifa
d esi bittikten sonra, üçüncü maz
nun Bulgar Vasil Tanef sorguya 
çekilmiştir. Tanef, faaliyeti ya

Sinaya, 25 (A.A.) - Küçük 
itilaf konferansının asıl müzake
relerine yarın baş· anacaktır. Gö · 
rütülecek meseleler beş grupa ay
rılmı§tır: 

- Tahdidi teslihat meselesinin 
son vaziyeti, 2 - Merkezi Avrupa 
meseleleri, 3 - Macar meseleleri, 
4 - Balkan meseleleri, 5 - Ce
miyeti Akvam tarafından görÜ!Ü· 
len meseleler. 

Bun 1ardan Balkan.mesele erini 
tetkik eden gruplarda ayrıca üç 
tali kısma ayrılmıştır: 

Fransa - İtalya yaklaşmasının 
Yugoslavya ve Bulgaristana son 
zamanlarda empoze ettiği vaziyet 
neticesinde Bulgar kralının Bel • 
grat istasyonunda Yugoslavya 
kraliyle yaptığı mülakattan doğan 
(Denete - Gerginliğin eksilme • 
si veziyetinin tetkiki. 

Türk - Yunan misakının bir 
Balkan Lokarnosu vücude getir -
mek noktasından doğurduğu va · 
ziyet ile Türkiye başvekilinin nut 
kunun açtığı Balkanlarda sulhü 
takviye ve daha iyi anlaşma faa -
liyetlerine ait (Perspektiv) in mü· 
zakeresi. 

Romanya hariciye nazırı M. Ti
tüleskonun Ankaraya yapacağı 

ziyaret dolayısiyle bu ziyaretin 
sebepleri ve hedefleri ve bir Ka -
radeniz konferans ve Romanya -
Rus münasebetleri meselelerine 
dair vereceği izahat. Bu izahat 
bir Balkan devleti olmak dolayı .. 
sile Yugoslavyayı ve Romanyanm 
müttefiki olmak dolayısiyle de 
Çekoslovakyayı alakadar etmek -

Ne ise. Bir polis ınemuııı, kema 
1i n\?zaketle caketimi a<:;maını ::;öy 
ledi. Yalnız ceplerimi değil, asta
rı bile aradı. }.Iürekkepli kalemi
mi muayene etti. Sonra hüvivet \'a 

tedir . 
sak edilen Bulgar komünist fırka- -----~--'"""='"....,,------~ 

rakama baktı. • 
1\lahkcme kapısının önünde ay

ni merasime tabi tutuldum. Al -
man hüküınetinin hakkmr teslim e
dolinı: Denim hüviyet varakam biı· 
kaç gün cvelden verilmişti. Vara
kada ismimden gayri, oturacağım 
yerin mımara~ı ve mahkeme sara
yına nasıl girebileceğim de yazılıy
dı. 

1\Iüthiş bir gazeteci kalabalığı 
vardı. A~manlar koltuklannm al-

sına mensup olduğundan dolayı 

Bulgaristanda iki defa 12
1
5 sene 

kürek ce1asına mahkum edi'diğini 
söylemiştir. 

Bundan sonra Tanef, 1926 dan 
1931 senesine kadar Moskovada 
kaldığını, orada Bulgar muhacir
lerine mahsus mektepte siyasi bil
giler okuyup öğrendiğini anlatmış 
hr. 

Tanef, Rus komünist fırkasiylc 
herhangi bir münasebette bulun
madığını iddia etmiştir. 

Tanef, Bulgar komünist fırkası 
merkez komitesinde gördüğü vazİ· 
feler hakkında sorulan suale cevap 

vermek istememİ§tir. 
Tanef, 1932 senesinden sonra 

1933 şubatına kadar gene Mosko
vada oturmuş, orada sık sık Popof 
ile görüşmüştür. Ondan sonra Da 
nef ismini taşıyan bir pasaportla 
Berline gelmiştir. Tanef bu pasa
portu Moskovadaki Bulgar nıuha· 
cirlerinden aldığını iddia etmişt· 

ır. 

Tanef, Berline geldiği vakit 
Popof kendisini B l" d b er ın e ekle-
mekte idi. 

Londra, 25 (A A ) B .. k .. 
· · - ugun u 

muhakemede ifade ve w d . rmege avel 
ed ılen T orgler nıahk 1 eme sa onun-
.da gürültülü akisler hasıl eden kuv 

Ankara, 25 (Hususi) - Batve· 
kalet kaymakamlığı dolayısiyle 
Maarif Vekaleti vekilliGini hıra· 
kan Sıhhiye Vekili, İsmet Paşa 

Hazretlerinin avdeti münasebetiy
le tekrar maarif vekaleti vekil'iğİ· 
ne gelmiştir. Üniversite kadrosu 
nun hafta içinde ilan edilmesi bek 
lenmektedir. 

Tıp kongıesi 
Ankara., 25 (Hususi) - Te~ri

nievel ortalarında Ankara Halke
vinde toplanacak olan tıp kongre· 
sinde; bağırsak hastalıkları ve kap 
lıcalar hakkında konu§ulacaktır. 

Serbest söz de vardır. 

Berlin büyük elçimiz 
Ankara, 25 (Hususi) - Ber"in 

büyük elçimiz perşembe günü ls
tanbula gelecektir. 

Sovyetlerın Mançukoya 
şiddetli protestoları 
Harbin, 25 (A.A.) - Sovyet 

baş konsolosu, Mançuko hariciye 
nezaretine şiddetli bir protestona
me vermiştir. Mançuko hükumeti 
şark Çin şimendiferleri Sovyet 
me.murlarmdan üçünü işleri kas -
ten bozmak'a İltiham ederek tev· 
kif ettirmişti. Sovyet başkonsolo
su, üç memurun derhal serbest hı· 
rakılmasmı istemektedir. 

El rat ve küçük zabıt· 
~ . lerin günaeliklerı 

Ankara, 25 (Hususi) - Men· 
sup bulundukları yerlerde İa§eleri 
mümkün olmıyan efrat ve küçük 
zabitlere 630 numaralı kanun mu· 
cibincc mahalli rayiç üzerinden 
yevmiye veril.mekte idi. Muayyen 
masraflar ile kıtaat ve müesıesata 
verilen askeri mektep talebelerinin 
mevcut· arının azlığı ve istihkakları 
nın efrat istihkaklarından ayrılığı 
dolayısiyle erzakı ayrıca pİ§iril
mek suretiyle iaşeleri mümkün ol· 
madığından bunlara istihkakları -
nın bedelcn verilmesine mecburi -
yel hasıl olmaktadır. Bunun için 
630 numaralı kanunun askeri mek 
tepler talebesine de te§miline dair 
meclisin tef siren bir karar vermesi 
için hükiimet bir tezkere ile mecli
se müracaat etıni~tir. 

Kübada grevciler 
La Havane, 25 (A.A) - Cuba' 

nın muhtelif mıntaka1annda grev 
cile.- gitikçe daha tehditkar vazi • 
yet almaktadırlar. 

İngiliz hafif kruvazörü müda • 
haleye hazır bir vaziyettedir. Ya· 
ziyet müh:ınleştiği takdirde lngil
terenin Amerika i 1 e müstereken ha 
reketleri düşünülüyor. -

Bir Amerika muhribi, cenup 
rnıntaknsındaki Amerikalıları ge • 
nıi içine almağa hazırlanmakta • 
dır. 

M. Hergo hasta 
Liyon, 25 (A.A.) - M. Heryo 

rahatsızdır. Doktorlara göre en az 
bir hafta odasından cıkamıyacak· 
tır. 

vetli bir sesle şunları söylemİ!tir: 
"Ben tamamiy!e suçsuzum. Rei 

chstag yangını ile ne doğrudan doğ 
ruya ne de dolayısiyle hiç bir iliti· 
ğim yoktur.,, 
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...-.-.... -----. Hapisanelerin iŞARETLER ................................ " .. 
Romanya dan ıslahı 

Gelecek Türkler B \J J h kk d kJ•f• • 
.~:::ı::ı::~\ ... ~~~~~;;~~ ·:i: ' ogaz ar a ın a te ı ımız 

Mahpusları açlıktan 
kurtaı mak gerektir 

l Ha.., ıııraıı 1 lnM ım~ ıf:lmı7.ıfa) 

:~~:;:a:~~::!~i~::~~~rinR;e~ ou··n gelen Fransız murahhası itira-
. ü bir milyona yakındır. Hic " 

·le hazırlanan Türklerden hah - k h ki b ld - •• ı •• 
ğer bu tıynetler İnsan gibi ya§ıt. • 
mazlar, insan gibi çah~mazlarsa, 

eğer "iyi,, ile duyguları, görüşleri 
beslenmezse biitün bütün vah
şileşirler. 

~~e~i~ir Romanyaİı arkadaş di • ZlfillZl ÇO a } U Ugunu SOY uyor Maalesef bugüne kadar hapis • 
hanelerimiz mahpusu "iyi,, ile 
beslemek şöyle dursun, bilakiı 

normalı, anormal yapacak şerait

teydiler. 

Türkiye hükumeti hu işi sür'at- · j L' Fran•ız murahhası olarak on se • sahillerinde ve Çanakkale boğa· Hoğazlnr konu yonunr a r arnsa ., 
· halletmeli! l\l l' · nedenber'ı btanbulda bulunuyo - zında, daimi surette ağır topçu ba-f e\·kalaclt1 murahhası • . nzzı 
Bunun manası şudur K · d l 'ite e taryalaı·ı bulunduramaz. . ı:;chdmize ~elnıiştir. rum. omısyon a ngı r , 
''- Türkler Romanyaclan hır .. ~ Fransa, ltalya ile hemhudut Bal .. Türkler şimdi karada ağır top 
eyvcl çıkıp gidin, ha§nızm ça - n1. Pnzzi ~.Marsilyada n:qıura kan hül:fımetleri aza bulunmakta- bulundurulamaması hakkındaki 

sine bakın.,, hinınezdc•n eYYel "~Iars~ille - dır. Almanya ve Rusya komisyo - kayda itiraz etmekte ve bir harp 

Memnuniyetle haber alıyoruz , 
ki Adliye Vekaleti, hapishaneleri 
her yerde ıalaha karar vermiş ve 
bu yolda çalışmağa başlamıştır • 
Elde mevcut 500.000 lira tahıiıat
la ilk elde iki büyük hapishane 
yapılacaktır. Memleketin muh· 
telif yerlerindeki hapishaneler ki.. 
milen ıslah ve tamir edilecektir. 

Gerçe Romen ziraat nazırı mü - Matin,, gazetesine hcyanat.a bulu na dahil değidirler. halinde kuvvetlerin müsavi olma
ceret meselesine müsaade edil- narak Boğazlara konulan askt•ri Komsiyonun Türk hükumetiyle sı için büyük zırhlıların ve kruva
iy~eğini ıöylemiş amma, hu sö- k::ı.yitlerin kaldırılması hakkında olan münasebatı çok iyidir. 1 zörlerin ağır toplarını~ kaldırıl " 
' n arkasından gizli bir Pink Ka· hiikünwtinıizin ileri siirdiiğü tek - Mes('l'ul olduğumuz r.n büyük masım, haklı olarak ıstemekte -
Zer'in Mrıttığını hissetmemek lift.en hah:-etmi~ \'t> ezciimlc söyle 1 mesel~:. Boğazların askerlikten dirler. 
··-ku··n degwı'ldı'r. Çok defa muha <l · t' 1 L h d Me 1 k d 'il tler cem' 

•
11 

eım~ ır: I tecridi isidir. o~an mua e c - se e ya ın a mı e ı • 
~retler resmi makamlar la rafın- "- Boğazlar komisyonunda ! si mucibince Türkiye; Boğaziçi 1 yetinde mevzuu bahaolacaktır • Hapishanelerde hiç bir mah • 

kum boş durmıyacak, her mah • 
kum, kendi iktidarı ve bilgiıi da· 
bilinde çalıştırılacaktır. 

n değil, hususi müesseseler ve 
tta. ıahıslar tarafında idare olu-
r. 
liüliumet müesseseleri kışın do
n bir derenin yüzü gibi donuk .. 

Fakat alttan alta sular ö -
Une ratıt geleni sürükler götiirür. 

:(. "" 1(. 

R.omanyadan Türklerin topluca 
llhaceretleri meselesi bize öyle 
tliyor ki toprak ıahn almak is -
}enlerin ortaya attıkları bir da
ldır. 

Liman nizam-
• 

namesı 

Alakadar daireler arasında 
çıkan ihtilaflar 

lıtanhul liman nizamnamesinin 
alakadarlara tebliğ edildiğini 
yazmıştık. K11men tatbikine 
başlanmış olan bu nizamnameden 
dolayı hemen her zaman alaka -
dar daireler arasında noktai nazar 

ihtilafı çıkmaktadır . 

R.omanyada zenginle§en top -
k sahipleri arazilerini geni§let· 
ek isteme!dedirler. Eskiden -

Bu alakadar makamlar arasın• ri iyi verimli bir hayli araziye 
daki noktai. nazar ihtilaflarının l\hip olan Ti.irkler eğer bu top -

~ardan çı acak olurlarsa iş halli ve nizamnameyi daha mun -

oltUTla mı olur. Fakat bu işi lazam bir şekilde tatbik edebil • 
~tlı bir şekilde yapabilmek için mel< iç n Denız ticaret ınüClürü 
\reler de bulmalıdır. Bu çare Müfit Necdet, gümrük baş müdü-

'O } kt' U rü Seyfi ve muhafaza başmüdü -Prağı ucuza ma etme ır. -
~a maletmek için çok miktarda Hasan Beylerden mürekkep bir 
~l>rağı satışa çıkarmalıdır. Ne ka komisyon toplanmıştır . 
11
ll' çt.?k toprak satışa çıkarsa, a - Bu komisyon nizamnamedeki 

1tı:ı da 0 kadar ucuz olacaktır. bütün meseleleri birer birer tetkik 
Son zamanlarda muhaceret ederek tatbikat için lazım gelen 

a. .. aaı esmeğe başlayınca Romen· 
~e bir rakip peyda olmuş: Bul
lrlar !. 
Harıl harıl Türk topraklarını 
~ palıaaına satın almaktadırlar. 
T a'bii Türklerin mallarını ucuza 

~tışn çıkarmaları için akıl ve ha
lle gelmiyen haberleri de Türk
tr araaında yaymaktadırlar . 

Mesela tehlikeler, facialar de.. 
(Qru içinde bir memleketten hah -
etınektedirler. 

r U!la boyu vakıa bugün bizim 
•irasi hudutlarımızdan uzaktadır. 
~Una havzası hakkında hiç bir si-
~qj emel sahibi değiliz. Fakat 
~rihin dünyaya gözünü açtığı 

vaziyetleri tesbit edecek ve bu an 
laşma neticesine göre nizamna -
menin tatbikine devam edilecek -
tir. 

Mekteplere bayrak ve 
dzvarlara asılacak 

vecizeler 
Maarif müdürlüğü tarafından 

bir çok bayrak aatın alınmış ve 
mekteplere dağıtılmıya başlanmış 
tır. 

Diğer taraftan belediye on bin 
kadar bayrak ile ampul almı~tır . 
Bayrakların yarısından fazlası 
büyük kıtadadır. Bunlar meydan
lara, belediye dairelerine' asılacak 
tır . Bayramda duvarlara asıla-
cak vecizelerin yazılacağını gös -
teren harflerin nürnune!eri de dün 

~iindenberi Türk kültürünü tanı -
>an, esen rüzgarı, yağan yağmu • 
tu kadar Türk kültürüne alışık o-
l gelmiştir. 
~n R~ağı Tuna havzası hala, ge-
lip geçen milletlere Türk kültürü
~i.i aşılamaktadırlar. Dobriçe de 
~iman, Macar, Tatar, Rus, Bul -

Yeni kontenjan 
kararnamesi 

tar, Romen biribiriyle ancak Bir haftadanberi beklenmekle 
1 ~iirkçe konuşurlar, Türkçe anla • olan yeni kontenjan kararnamesi 

hrlar. Pazarın dili Türkçedir • I ile ~ali~atnamesi henüz 1stanb~!: 
1 Ve üstün bir kültürü ifade eder . dakı alakadar makamlara t~blıg 

~i.ilUir vaziyeti böyle olmakla be- edilmemiştir. 
}\bcr 

0

Romanyadan kalkıp Türki- Dün bir çok tacirler yevmi ga
>eye ana vatana gelmek istiyen zetelerde çıkan bu talimalna -
~Urklere de muhtaç değiliz de - meyi gümrükler idaresi başmüdür 
~ek istemeyiz. Kiiometre başına lüğüne göstererek bu suretle ta -
ls kişi dü~en bir memlekette ya- kas yapılmasını istemişlerse de 
l\dığımıza göre Türkiyenin nüfu- resmi ceridenin VP- kararnamenin 
'ı.ınu sadece ıabii değil, ıun'i va- resmen idareye tebliğ edilmeme .. 

Celal Bey 
lktısat vekili ve 

sanayi erbabı 
htar:bulclaki iktısadi vaziyetler 

hakkında tetkikatta bulunmak Ü -

150 kilo esrar 
Gemlikte bulunarak geti
rildi. Maznun bir inhisarcı? 

Gemlikte Demir subatı mahal
lesinde bir evin zemin katında 150 

Bütün bunlar güzel ve yapılma
sı elzem şeyler. Fakat hapishane 
binalarını asrileştirmek, ıslahat 

için kafi midir?. 
Hayır, bu ı:1lahat meyanına 

kilo nğırlığında esrar bulunmuş , 
derhal muhafaza memurları tara -
fından 1stanbula getirilmiştir. 

zere ~ehrimize gelmiş olan lktısat İnhisar memurlarından olduğu 
Vekili Celal Bey dün öğleden ev- söylenen maznunun evrakı 9 un· 
vel Sümerbanka. gelerek bazı 1 cu ihtisas mahkemesine verilmiş -

yemek meselesini koymak lazım • 
dır. Bugün, hiç bir medeni 
memleket yoktur, ki mahpusları • 
na karavana çıkarmasın. Yalnız 

biz, mahpuslara ancak iki tayın 

ekmek veririz. 

sanayi erbabı ile alakadar olmuş ı tir. ___________ _ 

öğleden sonra da lş Bankasına . 

gelerek diğer meseleler üzerinde 
tetkikatta bulunmuştur. 

Şöyle biraz düşünelim: On 
seneye mahkum olan bir adam, bu 
on sene zarfında her gün kuru ek
mek yeyip yaşayabilir mi?. Buna 
imkan yoktur. Her gün, kuru 
ekmek yemeğe mahkum edilen bir 
adam öli.ime mahkum edilmiş de
mektir. 

Celal Beyin dü!l.....Ticaret odası .. 
na gelecegini evvelce :tlabcr alata 

tacirler Ticaret oda~ında vekil be 
yi beklemi~lerdi. 

Nihayet vekil bey bugün için Ti. 
caret odasına gelerek tetkikat ya
pacağı haber alınmıştır. 

Vekil bey bugün ihracat ofisin
de, Ticaret odasında meşgul ola -

r~k tacirlerin vaziyetlerini daha 
yakından tetkik edecek bilhassa 
yem takas usulleri hakkmda ta· 
cirlerin fikirlerini alacaktır . 

Celal Beyin yann akşam Anka
raya avdet etmesi muhtemeldir. 

Kontenjan listeleri 
Teşrinievvel 1933 e ait konten

jan listesi btanbul gümrükleri 

baş müdürli.iğüne tebliğ olunmuş
tur. 

trn .. ıdellk . • ı~ ası Gazete 
!.:ıtanbul Ankara <~a<1 ı1eı;t \ ' A Krt yurdu 

Telefon Nurneraları: 
Ynzı l~lcrl leldon ı ı ':!43ill 

ldllre telefonu • 243i0 --1 etgraı H•1re:ıı . l stımt ıı .. ı - ı AKiı 

l'ostR l·uıu~u No •e 

Abone detleUerı 
t:ctıebı 

271)0 Kr 

Köylü cıgaraları 
Evvelki gün Mudanyadan li -

mammıza gelen Nilüfer vapurun .. 
da 4350 paket köylü cıgaraıı bu -
lunmuştur. 

Bu cıgaralar derhal inhisar ida-
resine te3lim edilmiş ve maznun 
hakkında muamelei kanuniye baş 
lanmı~tır. 

Esrarcı mı, kahveci mi? 
Esrar bulundurduğu noktasın .. 

dan adliyediki dokuzuncu ihtisas 
mahkemesinde muhakeme edilen 
kah,·eci İbrahim Efendinin muha-
kemesi, dün neticelenmiş, bir sene 
hapsine ve 386 lira para cezası ö
demesine karar verilmiştir. 

Asri mezarlık 

Filvaki mahpuslara aileleri ye
mek gönderirler veya parası olan 
mahkum yemeğini yer. Fakat 
her mahkumun parası var mıdır? 
On sene, mahpusunu unutmadan 
ycyecek gönderen aile de ender • 
dir. Edilleriyle görü'müştür, 

ki on, on beş seneye mahkum o • 
)anlardan, ailesi olan, mahkumu 
çok çok bir iki sene yoklamı!lar, 
sonra yüzüstü terketmişlerdir • 
Bazan da ölüm, uzun hapse mah
kum olanı kimsesiz bırakmıştır .. 

Bir meteliği olmıyan bir mah • 
kum, iki tayın ekmeğiyle ne ya • 
par? Umumi hapishanelerdeki 

Belediyenin Zincirlikuyuda yap kavgaların, cinayetlerin, firar te. 
tıracağı yeni mezarlık arsası ma - şebüslerinin ve eıtrar kaçakçılığı • 
liyeye ait olduğundan maliye ve .. nın başlıca sebeplerinden biri de 
kaletile belediye arasında rnüza - budur: Açlıktır .. 
kcrat cereyan etmekte idi. Bu mü- Aç kalan mahkumlar, evvela , 
zakere bitmiş ve tayin edilen fia .. hapishaneye gelen yeni mahkum
te göre nrazinin belediyeye devri ları soyanlar, sonra para kazan· 
ve ferağ muamelesi yapılarak ta- mak ve bir kaşık sıcak çorba iç • 
~usunun belediye namına verilme mek için esrar alışverişine bat-
si hildirilmi~tir. larlar. 

Henüz satış ıııuamelesi yapılma Adliye Vekaletinin son ıslahat 

~eneıı · 

ti aylık 

3 aylık 

ı &}lık 

1 Urkı}'e 
ı ·100 l(r 
1:ıu 

400 

150 

1450 • 
!o\(HJ • 

300 • 

mıştır. Bu arazi üzerinde bazı bi. kararında, her mahkumun çalıJ • 
nalar var ki bunlar vaktile muh " tırılması da nazarı dikkate alın • 
telif e§has tarafından yaptırılmış- mışlır. Fakat bu da ıslahat için 
tır. Bu bina sahiplerile belediye a kafi desildir. Türkiyedeki mah-

1 rasın~a bir .ihtilaf .çık~aı:nak i~in ! kumların. bilaistisna çalıştırılma -
evvela bu bma sahıplerının ''azı - ı sı ve sayıleri mukabili para kazan 

ildn ilcrellerı 
firari il!'ınlurııı llfın .. uhllı lı•rlııık ...arıll· 

ıııı :iU hııru.,ıaıı 11.1.,ı .u ilk -.ahilı·ıtı- ~:ıo 

ı.uruş:ı hııııar \· ıı,ııı 

Hıı)ıll<, r.t1lıı . •lı•\ıınılı tilin \ı• rı·ıılı>rt• ıtll 

ıt.) rı frn111!1ı \Urtlıı 

Hı• .. nıl iHıııl.ırm lılr ~:ıtırı 10 k1ır1119ttır 

1 yelleri tayin edilecek ve kendileri ; malan, uzak bir atide mümkün 
' ne bi~alarının yıktırılmı:ısı bildiri· j olabilecek bir iştir. Her mah • 
lecektır . 1 kum, çalışıp giindelik nafakasını 

Bu binalar kuldırıldıktan sonra ı temin etmeğe ba~ladığı zaman ye• 
tapu idaresinde- ~atış muame;t>~: : rr.ck meselesi halledilmiş olur • 
yapılacak \'e bilahare arsanın tes- ı Fakat o zamana kadar, mahpus • 

l viyesine ve mezarlığın inşasına ların karnını doyurmak, onlara 
« i çü~t •ıa~ıar başlanncakhr. Belediye, bu sene s c~ı< karavana vermek Adliye 

Bir or.ıa.;ı :.ili ıkı ııerası l)u uı,; tldal!ı '>:> 1 l 1 f 
yalnız mezar ığın tar a arını te - V ckaletinin ~slahat pro,.,.ramında dört c.ctası 7~ \'e un detnsı 100 kuruşt•ır t> 

Uc; aylık ua.n 11erenıı>rln hlr dctaın ınecca rik ve harici duvarlarını in~a ede- belli başlı maddelerden birini tet-
rıenıı ı r Dfirı ııatırı ~rcı·ıı ıııınııırın '"zıa cek, gelecek sene de mezarlığın kil etmelidir. Sadri Etem sinden dolayı muamele yapılamı

(De,nmı ~ lnd M~ırnda) yac-,.;;.ı kendilerine bildirilmi~tir. sstırllln t,...~ kıınıştan hı>sap edlllr 

••••••••••mı•••••lllil filen inşa:;ma ba~lanacaktır. Selami izzet 
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BORSA 
1 lııalarında ) ıldız i~areıı olanlar üzer· 
lc:rind · 2;; ı:) luldc muamele olanlar· 
dır.~ B:ı aınlnr kapanış li)aılarını go~terir. 

Atinadaki Balkan oyun" 
larında atletlerimiz 

l\:··1stebit bir saltanatta kanun 1 !etler, bu ahitnamede, o sıfatı ile --------·-----
pacli~ahm ~özüdür ve padişah is • tasdik ettiler. 
terse o kanuna riayet etmez. Mut- Modern devlet müstakildir, hür ı 
lak bir dcv"ette ise padi§ahın sö- dür ve diğer devletlerin de istikla-ı 
zü !·anun ise de o kanun bazı u- line, hürriyetine taraftardır. Ak . 
sul ve ka:clclere göre tanz"m edi · si takdirde kendi kendini nakzet
lir ve kanun aynı ı~sul ve kaidclc- ınii olurdu. 
re tevfikan geri alınmadıkça pa - Osmanlı saltanatı kör ve topal 
di§ah ona ı·~ayet!e mükelleftir. bir devlet, daima tecavi.izlcl'e ma· 

1293 te Mithat Paşa Abclülnzizc ruz, muka.semeye mahkum bir he-
k 1 ] • • k' b . . .. 1 t 1 1 ~ h 1-1 h ~§ı ge •:ne ~ ıç n, a ı ctını, ~umu ye o .cıugu a.~e. ilafet itibariyle 
dai:csini düşünmiyerck devleti 1 az, çok, g=zli, aleni impcrialiste 
meş~·uti yapm'1k istedi. idi il 

- Millet, vahdeti haiz c!c~ildir. Yeni devletin (aha!İsinin ırk i-
lnti;ır.? usu"iyb !:imler iş başın;ı ti~nriylc Turanlı olma~ma rağ -
gelir?. Devletin Türklük, hatta men) ne Panturanist, rıe de (lıal· 
müe!ümanlık mahiye~ine halel ce kının ekserisinin dini müslüman 
le bilir mi?. Hakiki intihabatın ic- olmasına rağmen) Panisla.mist ol
ra edilebilmesi için milletin rüştü madığım, ricali resmen aleme ilan 
ki.fi midir?. Temin ederim ki Mit.. ettiler. 

ı:ltı,-

l(ı'!, - * Berlln 
:24. - • Yaışova 

ıı~. - • Budapc~t· 
2~ ~o • BuL::rcş 

sıs. - • Rcl"rat 
ı :'ol\ .ı 2.'i, -· • Yol.ohama 
* An •ıcrdıı'll 5, - * t\lıı n 

• ı raı: ıu. - • :\le idıye 

* ~ııılho m ,,s. - • H nl.:nol 

Çekler 
* 1 onJr;ı ı,s7,H1 • MolhıJlm 
• L\cı \ or~ o.': lı:t \ f\:ın, 
• l'art< ı ~ 06 • '\ladrlı 

• l\lılAnn .->725 • Rer ın 
• P.ru\.scl \ ar~oı a 

:\rııı.. Rııdapcşıc 

c:cne\ re 1 ııhcs 
"oha 61J 4-1 - ı:ıeıı:rat 

Aııı~ttrda '' ı. 1606 • Yokohama 
Prnı: 11',0 25 • ~lo•l.:ova 

E s H A M 

27 s~ \ lmcnto as. 
:ı 25 ( n~crn De~. 20,QO . ~. ~ark ne~ . 1,25 

lranııav 4/;,~(I Balya !?,20 

10,30 •ıırı.: m. ecza 2,35 

ıo.- Telefon 13.-

ı:r,ıarlk 

ısıikrazld ı Tramı·ay 

hat Paşa bu n.oktaları dü!Ünme • Hasılı orta devir (kurunu vus
mitti. Onca, kanunu esasi bir ida ta) )erde doğan Osmanlı Devleti, 
rei maslahat kanunundan ibaret . inkıraz dakikasına kadar bir az 
ti.r. Al:d;,ilhamit Efendi, ağabe • theocratique idi. Elkaplara, un • 
yisi bıçık ve hıısta be§İnci Muradı van'ara, hutbelere, dualara göre 
af t-tmak için Mithat Patanın bu o devletin vücudunu Allah istemiş 
müt~ı: ~:mı alkışladı. Sultan Mu ve öylece yaratmı~tı.. Halbuki 
radı kclcylıkla atlattılar. Abdül - yeni devlet beşeri, insani bir eser
hamit Efendi padiıah oldu. Mit- dir. Onun mucidi insanlardır, in
hat :>aşamn kanununu isdar etti.. sanlardan mürekkep olan bir mil-
L k l 

~Hk 1) mi 'l,<)(ı l:r:znnl 
a İ:l mahzurunu derhal anladı. ettir. il. :\lınalı ~.ı. o Hıhıım 

Mithat P3şz.yı tiz elden sürdürdü. Devletin hatları, mebusları, Al- c.umrul.:lcr 2 35 ,\nadolu ı 
Öldürttii. Kanununu da 30 sene lah tarafından değil, insan 'ar tara 1928 l\lu. A ~.:-ıo Anadolu il 

na~dııt. 11,75 • \ l\lum' sil 51,2!'i 
m"rde: altı etti. fmdan seçilmittir. Tevarüs hak. L;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iiiôiiöi;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;..-;;;;;;;;;;;,;,;;:;;;;;-....-..j. 

1255 te müst~bit iken mut' ak o· kı bu sahada hiç bir oyun oynamı-
lan devlet, bu sefer, mutlakiyetten yor.Türkiyede cenabı hakkın vekili 1 T A K V ı· M I 
gene İstibdac!a, hem de istbdadın yoktur. 
koyusuna rücu etti. Bütün bu rü _ Hükumet yanılabilir. Bunun 
cular, ve, sonra, Osmanlı devleti _ tashih makamları, çareleri muay• 
nin mülken inkıraz bulması, Türk yendir. Bun~ar da kamilen kanun 
Devlet ve Cü.mhuriyetinin teeuü _ da münderiçtir. Halbuki Ex Cat
süne mfü tehi oldu. hedra söz söliyen papa hazretleri 

Modern devlette, devlet faaliyet hata edemezler. Yok.... biz, hata 
ve hizmetleri muhtelif makamlara dn ederiz, hatayı tashih te ederiz. 
ve teık;'ata ve bu teşkilat ta muh· Eskilerin fikirlerine göre "Padi -
telif memurlara mevdudur. şahlar mülhe.mdirler,,. Cümhuri • 

Eski devlette teşri hizmeti icra yet idaresi ilhamım yalnız tetkik
hizmeti, hatta bir dereceye kadar ten, içtimaiyattan, istatistik1erden 
kaza vazifesi karma karışık gidi_ tarihten alır. İdareyi te,kil eden· 
yordu. Hükumet kontrolsüzdü. ler kamilen insan olduklarından 
~e.le Abdülhamidin Mmmetiyle, fikirlerindeki isabet ve hata da on 
ıktıdar ,hükumet merkezi demek larm insanlıkları ile müvazidir. 
ola~ ~Babıali) den Yıldız sarayı_ Feodal idare bir nevi dini iman 
na ınhkal etmisti Bı'r k"" d'" v .. .. üzerine kurulmu•tur. yeni idare . · or oguşu- ~ 

dür g!<liyordu. hiç kimseyi kindar olmagv a veya ol 

Sa ' ı Çarşanba 
26 Eylül 27 Eylül 

5 Cema.ahir 6 Cema.ahir 
C:ün dcr~uşu ::,4!! 5,48 
Gun 1 atışı 18,06 18.06 
Sabah oamaz.ı 4,17 4,t-: 

o~re n:ıpra;tJ 1!.<li 12,0ı 

~ındı namazı 15,31 15,31 

Ak$am namaı.ı 1 .06 1M6 

' atsı namazı ]Q,31) 19,39 

lm•ık 4.0<ı 4,0<l 

rılın ı:eçcn günlen 2t>9 270 

Yılın lalan ,. 100 99 

L 
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RADYO 

Bugün 

1 S T ,\ N 8 l L -: 

18--18,SO <i mnı'lfOn, 18,.,0-19 Her· 

ı .. ıııış olanlara .Frırn 11.arn der . 19-111,-1~ 

Modern devlet, devletler huku· mamağa cebretmez. Fikir, hiç bir Mııhmurı· Hııııılıın Hıınını. .ı7. 19,.t.>-

ku kadrosuna dahildir. Halbuki kayit ile .mukayyet değildir. Fik. 20,so rıızllrt Hanını. ~ ıı. 20.Sl}-2t.so 

Oımanlı Devleti, devletler huku _ rin hukuk i'c münaıebeti yoktur. ıı;uuı:.ıı ilanını, ı;r~ adi "~ arkııda~ları . 
kundan az çok hariçli. Diğer dev Feodal rejimde talim ve terbiye 21.30-22 llranırıfoıı. :!i? den itib:ırt·ıı A -

Jetler, Osmanlı Devletini modern dinin vazifesidir. Bizim eski ida- ı:adotıı ııJ.ııu•ı, Bor!la 11 ıbcrl, ... ıat. 
bir devlet addetmediklerinden remiz de, vaktiyle ka.milen öyle \ l\".\SA: ôıtı.ı nı. -
ı ·rnı· l onu 'd' 1::,ııo ı•ııu.ıa .\ip d.ı~tnrı h.n.ılurı - 13 
tapı asyon arla sıkı sıkı bagvla - ı ı. 

1\onıırr. 11, 10--l;J d \:-nu - 16,35 pl~kl:ı 
mıılıırdı. Yani Devletı"n dahı'",·ı, ha Sonra medreselerin müvacehe - mertllrlrr - 18 20 Kon!'IC - 19,5'> \\" ş:ırkı· 

rici hakimiyeti mutlak değildi; sinde mektepler de açıldı. Bu te- ı.m n 11, . mu-;iki i. _ :?ı,3o hon!ll'r - :?3,15 

meıruttu. O Devlet, 1856 Paris ki.mül neticesinde talim ve terbiye Kon t•r. 

nıuahedeıinin 7 inci -add . . dinin vazife'eri arasından çıkarıl-. .... esının 

sarahafıne rağmen, devletler ni _ dı. Devlet vazifeleri arasına gir- 1.s.o:; Hon'll!r - 11 ,s•ı çıı;nıı hıırnl:ın -

ıamnamesinin çokluk içinde sayıl di. ı~.30 ı<oıı~er - :?O "il ırıı .. ı.;,,n!lrrı - 20,ııo 
mıyordu. Eski devletin feodal Avrupa 1 ı,omrrli - 2.?,l.'i 1'11\k - 2l ~ıgon muı1il.1!il, 

Osmanlı ülkesinde yabftncı mah devletleriyle bazı benzeyi§ nokta- nf'IKHF.Ş· ~uı.2 m -

k 1 · · l ları olurdu V k b" · f' d ıt 1I11fif muııll<I - 18 1\nııscr - w,ı:; l>!!· 

.
eme erı 1§ iyor, yabancıların yer- . a ıa ızım eo a.li-

temiz A f. d 1 \ nmı - ·•n 211 ı'la 11,i - 21 Mıııhın nozi ı:a-
lılerden fazla ad;i ve mali hukuku vrupa eo a itesinden ay-

d D I rıdır. Lakin, gene, bizde de mü_ ıtııır ... ı.o tıııhıırıe:ı :.rhıhr t>o~lü~or. - 21,20 
var 1• ev et istediği vergiyi tarh t i ll"b orkr .. tro - ~z.ı;; Orkrstro. 

d d . D h e .. • .. ı .e. türemişti. y ~ni reJ"im bu e emez ı. a a bunun gibi en . <l k 

Hl IMrıı;şnr;: MO.~ m. -

\ \ t:ŞO\' A: il 1:! nı. -

Diln Atlnaya giden 

Atinada yapılacak Balkan atle
tizm müsabakalarına i~tirak et • 
mek üzere seçilen 16 atletimiz, bu 
gün İtalya bandıralı Daçya vapu
riyle Pireye müteveccihen hareket 
etmişler ve rıhtımda büyük bir 
kalabalık tarafından te§yi edilmiş 
}erdir. Giden sporcular şunlar • 
dır: 

lstanbuldan: Semih, Haydar , 
Cihat, Ömer Besim, Füruzan, 
Papadopoloı, Selim, Mehmet , 
Hilmi. Ankaradan: Cezmi, Hak -
kı, Şevki, Askeri teşkilattan: 

Hakkı, Ziya, lzmirden: Küçük 
Besim, Balıkesirden: Raif. 

Antrenör Her Abraham ve 

ismet Paşanın 
dönüşü 
Başmakaleden Devam 

tilaflı meselelerin l<at'i olarak 
tasfiyesine karar verilmit olması
dır. Her iki tarafça seçilen 
muhtelit bir komisyon yakın bir 
zamanda bunu temin edecektir • 
Ondan sonra zaman zaman iki 
memleketin dostluk münasebatı • 
nı bulandırmak istidadım göste • 
ren sui tefehhüm tohumları da 
artık ortadan kalkmış olacaktır . 

Eğer Bulgaristan ile Yunanis· 
tan arasında bazı ihtilaflar olma· 
saydı Türk - Bulgar dostluğun
dan sonra Türk - Yunan dostluğu 
nun da tahakkuk etmesi beklene

bilirdi. Ondan sonra Türk -
Yunan misakı pek kolay Türk -
Yunan - Bulgar misakı şel<line 

girebilirdi. Ve bu yoldan Balkan 
birliğine varılabilirdi. Anlaşılı .. 

yor ki henüz gönlümüzün sami -
miyetle arzu ettiği bu gaye bir za· 

man meselesidir. Bununla be -
raber bu yolda da ümitsizliğe dü-

§ecek bir vaziyet mevcut değil • 
dir. 

Mehmet Asım 

TEŞEKKUR 
Ncmlizade Hamdi Bey mer • 

humun irtihali dolayısiyle gerek ıı ~ u.ntulerin imhaımı istihdaf et-ge er, Osmanlı saltanatından mo- t z 
mı, ır. ümre farkı k 

dem sıfatını esirgiyordu. anunen ya. 
rn,ı;> rırıı. - ır. 3;; 1•1111, - rn . .;o rı. k - • • • ... ı·ırak e t h · t ·· lerımıze ı,. • ıı H ırır mu iki, - ıs,ı.; Solo ı.on5'·r-19,3:> ı a rıren eessur 

saktır. Filiyatta da bu farkın kat. 
Kezalik mezhebi ı'mtı'yazlaı· m .. - · · d J ...... ası ıçın ev et cehdetmiştir. 

- ki f>ütün devletlerin zamanını Türk ve müs'ümanlar aristocra-

PCllnn,n h 1':.ıJorı - !!l Mu ıı.ı - 22 Yrnllll<· ı den, gerek cenazesinde bulunmak 
ı , r - 2",I o Hıınrl stuıııııka ııh nno 1: th) or- zahmetini ihtiyar ederek teselli • 
·•a,ıonın,oıh,l\ıılırı. • • • ı d A h 

haizdi - vatandaıları biribirine tieyi esasen tanımazlar bı"lm l 
·· · l k • ez er 

musavı oma tan çıkarıyordu. Heı- Bununla beraber örfe d" · 17 ruıı.ı.ı nwlodıln - ı;.:m ı•ınııın ıum • 

mizc şitap e en resmı ve ususi 
1u1;1.<iıt \U: 431 m. - ı • • h • 

mücssesata ve Cum urıyet Halk 
kT O • , ıne mu . 

1 ıse smanlı Devleti dahi"inde ğayir olmak üzere meml k t' . l'lnrı - 20 Şnrkı - 21,311 rarlı. kmıM-rl 23,1:; 

l ·Jri e e ımız-
ve a n ona zıt ve içten içe mu- ı de dere beyleri, mütegallibe f <. ıgan nııı ıı,ı ı. 

b. d . .. , e§ra , 
arız ır yarı evlellı. §urefa, sadat İmtiyazı haiz pa . tm:'ll \. uı.2 nı. -

Türkiye C'" h · t' d v k J k' 1 h pas 21 Habt'rl r. mu!iifd - 21,ln S<-nfonik kon 
. . . um. urıye ı ogar en ar, te ı<e er, ru aniler, ki•iz:ıde _ 

G h 1 :I" Pr. Hu nr.ı la uı, rd \ a:nrrln "Tanlıo~"T.rr,, 
azının ımmetı ve onun i,aretile er yok deg"'ildi. Yeni devlet bun-

J il\ l'rturu - 2 ı Hnbf!rh r. 
ımet Paşn tarafından akt ve imza lan kaldırdı. Oıman'ı hanedanı- r \HiS: :S211.:l uı. -

edilen Lozan ahitnamesi bütün bu ilga etti. Artık (tebaa) yoktur. 20 rıüld:ı B:ıh konwrı _ 21 30 Kttmf'dl -

Fırkası İstanbul merkezine, İs

tanbul Ticaret ve sanayi Odasiyle 
Balkan ticaret ve sanayi odası ce
miyetine, dost ve ehibbamıza bü· 
tün ailemiz efradı en kalbi minnet 
ve teşekkürlerimizi arza muhte _ 
rem gazetenizi tavsit ederi~ efen-

Atletlerimiz gru pu 

Prakt kafile ile birlikte seyahat et 
mektedirler. Kafile reisi olan met 
kezi umumi ikinci reisi ve Beya • 
zit mebusu Halit Beyle, atletizlll 
f ederaıyonu reisi Burhan ettin B., 
28 eylülde hareket edeceklerdir• 
Atinada bizi temsil edecek atlet· 
lerden Mehmet Ali, Sami ve Ka "' 
rakaş, izinleri yetişemediğindeJI 
bugün gidememişlerdir. Onlarıl'l 
da 28 eylülde gitmeleri mukarrer• 
dir. 

Macar güre~çilerinin ziyaretini 
iade etmek ve orada üç maç yap
mak üzere Macaristana gidecelc 
olan güreşçilerimiz de bugün gi • 
deceklerdir. 

Sumerbankın taşınması 
Sümerbank umum müdürlü • 

ğünün Ankaraya nakli kamilerı 
bltfiUfttr. BanI<a umum -&ic:lü• 
rü Nurullah Eaat Bey ela 

Ankaraya giderek Ankarada ça • 
lışmasma ba~lıyacaktır. 

Kral Aleksandr Romanya 
Mareşah 

Bükreş, 25 (A.A.) - Kral, bu· 
gün Yugoslavya Kralı Aleksandra 
Romanya ordusu Maretal rütbesi
ni vemıİ§tİr. 

Bir davet 
Türk gücü idman yurdu r~isli • 

ğinden: Yurdumuza ait evrak ve 
demirbaş etyanın yeni heyeti ida
reye devir ve teslimi için sabık he 
yeti idarenin 28 - 9 - 933 Per • 
şembe günü saat 18 de yurdu tef -
rifleri rica olunur. 

ıı VAKJT ~---a 
Haliç vapurundan şikayet 

Sabahları, Eyup iskelesinden 
tarifesi icabı sekizi on beş ge• 
çerek hareket etmesi lizım ge• 
len v•pur; her gün on beş yirmi 
dakika teehhürle geldiğinden, 
çoğu memur olan yolcuları mu· 
ayyen olan zamanında işlerine 
yetişemediklerinden şikayet et• 
mektedirler. Haliç vapurları it· 
!etme müdürlüğünün nazarı dik· 
kati celbedilınektedir. 

RTiSTi 
·.SiNEMASI 

YARlrt AKŞAM 
sar ~ın • 'tan kız 

Anny ONDRA'nın 

ALAYIN 
KIZI 

('az p \ c c\ imlı 1 ran ızca 
<•t.lu \ 1:: ~arkılı fılmi ile 

Yeni Mevsime Başlıyor. 

köhnelikleri supürdü. Modern O· Her kes kanun mucibince ( vatan-ı %1 Sel'! 1 on~rl - 21,Sj Şnrk, kadın &elti -

larak doğan Turkiyeyi, butün dev- da!) tır. <Ueurru nr) ıs,so hahcrıu. 
dim. (7772) 

Nemli zade ailesi i (7774) 
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Büyük Hikaye : 4 

• Denize G6mtllen Aşk 
ll;lll!l!llll'llllllllllllllllll Yazan : Nezahat Hasan 

Romanya dan 
Gelecek Türkler 

(Cuş tarafı S iiııeü s:ıJıf.ıda) 1 

sıtalarla da teksif etmeğe çalış • 
mamız zaruridir. Bu bakımdan 
Romanya muhacirlerini Anado .. 
lu tarlalarının tabii çalışıcıları sa
yıyorum. Fakat bu muhaceret 
meselesi bir zaman ve teşkilat işi
dir. 

AŞK DELiSi 
Fakat bugün, gittikçe solan bir yareci batını önüne eğdi ve uzak

yıldıza benziyorsun. Bilkar, seni laştı. ~·~HÜKÜMDAR 
herkest~n fazla sevdiğimi bilirsin. İskeleye yanaştığımız zaman, çı 
Seni sevdiğim için de, bütün sırla- kış yerine biriken kalabalığın a -
rını öğrenmek, üzüntülerine ortak rasına katılmadım. Paketlerimi 
olmak isterim. topladım, bekledim. Allah vere de 

Bilkar yüzüme bakıyor , cevap şoför gelmiş olsa diyordum, yal -
vermiyor. nızlığımdan korkuyordum. Fakat 

Soruyorum: telefon etmiştim, herhalde otomo-
- Neden susuyorsun Bilkar? bili göndermiş olacaklardı. 
Ba~clnı omuzuma dayadı. Elleri- 1 Vapurdan çıkınca otomobillere 

mi e:•:erinin içine aldı: göz attım. Şoförümüzü gördüm. 

D·nıe d,..d· O da beni gördü, geldit paketleri· - 1 - ı.,, 

... Bilkarm gözlerinin önünde 
yakın bir ma:zi canlandı. Bu ma -
ziyi, bu ölen zamanhm, bir ölü -
nün ağ21ndan dinliyecek, kendi 
hikayesini okuyacaktr ... Okudu. 

" ... Kollejde ilk seneler, macera .. 
sız, sar.:.e, neşeli bir ömür sürdün ... 
Fakat hu ne~eli ömür esnasında 

da, hazan kedeı-lenen, dertlenen 
arkadaşlarımız olurdu. O zaman 
sen onlara dert ortağı olurdun .. 
Onları teselli edeı·, neşelendirir -
din. l!unun için mektebin en kü -
çüğür..den en büyüğüne kadar, her 
kes !eni severdi ... 

Ben de herkesle dosttum... Ben 
de her:C:ese nasihat eder, büyük 
sözler söylerdim. Fakat nihayet 
hen de sevdim. Aysel.. Nihayet 
hen de tenha. köseler aramıya baş
ladım ve sana hiç bir şey hissettir 
lllemeğe çalı,tım ... Aşkın bir se • 
rap, h!r hulya, bir masal olduğunu 
biHyoroum, fakat buna rağmen 

seviyordum. Sana bunu daha ev • 
ve ıtlar.f etnıedığim için beni af .. 

fet .... 

Bilkarın gözleri yaşarmıştı, yak 
laştım, ya~lı gözlerinden öptüm: 

- San:ı. hiç bir şey için darıl -
bıam Bilkar ... Anlat, dinliyorum. 

Bil kar anlattı: 

- Bilmem hatırlar mısın? Bir 
yılbaşr tatilinde geç vakit beraber 
tnektepten çıktık. Israr ettin, o ge
ce Şişlide, sizde kaldım. Ertesi gü 
nü Modaya, köşkümüze gitmek Ü• 

zere hazırlandım. İncifer dadı be
ni köprüye kadar indirdi. Vapur, 
köpükler kaynatarak açılırken, 

ben gliverteden dadıya mendil sal 

la.dım. Marmara, senin Marına • 
ran, ae'lgili mavi suların gergin 
bir canfesi gibi, göz alabildiğine 
uzanıyordu Aysel... Sanki kaim 
dokunmuş bir ipek kumaşı yırta • 

rak ilerliyorduk. Birden kulağıma 
bir ses, bir uğultu geldi. Bu uğul 
lu yükseklerden geliyordu... Bu 
ses, hu t"'.tlı uğultu, çok sevdiğim 
kanat sesiyd~ Aysel... Tayyareye 
hayran olduğumu bilirsin... Ses 

yakla~tı, alçaldı ve tayyare yıldı • 
nm grbi sulara indi... Yerimden 
fırladım, tayyareye hakınıya baş -
ladım .. Bu esnada, kendi sesini du 

yan genç bir tayyareci de yanıma 
geldi, parmaklığa dayanıp o da 
tayyareyi seyretmeğe başladı. Ar

tık yan gözle ona bakıyordum. 

Kendine mahsus, semalara hakim 
bir tavrı vardı ... Benim hem ken -

mi aldı.. Baktım, genç tayyareci 
biraz ötede duruyor ... Başımı bile 
çevirmedim, otomobile atladım. 

Köskün önünde kücük Selma -- , . 
nın sesi çınladı: 

- Ablam geldi!.. Ablam gel • 
di !. .• 

Ben mektepten geldiğim akşam 
lar, evde adeta bayram olurdu. 
Kucaktan kucağa, koldan kola do 
}aştıktan sonra odama girdim. Ma 
samamm üzerinde bir zarf bul • 
dum. Betulden bir davetiye. Yir .. 
mi yaşına bastığı günü tes'it ede
ceklermiş... Sevindim. Betul on 
beş gündür mektebe gelmiyordu. 
Onu göreceğim gelmişti. Yarın 

gece ona kavu~acaktım ... 
Ertesi akşam dadımla beraber 

yola çıktık. Bizi kapıdan Betul 
karşıladc. Boynuma sarıldı, yan~k 
]arımdan, gözlerimden öptü. 

Bilirsin ya Aysel, Betul çılgın 

bir kızdır. Pek müvazenesi yok • 
tur. Buna rağmen, arkadaşlarımız 
arasında en çok onu severiz. Mek
tepte olsun, evde olsun, dostlarına 
canclan bİ aaa:aimiyet •Ö•terir. 

Beni tanımadığım bir çok ya§ -
lı kimselere takdim etti, sonra ko
lumdan tutarak salonun öbür ucu
na sürükledi: 

- Gel, diyordu, sana hala zade 

mi tanıtayım, bir kaç gün evvel Es 
kişehirden geldi. 

Bir an, gözlerime inanmak iste
rnedim: Karşımda, bir gün evvel 
vapurda gördüğüm tayyareci du -
ruyordu! 

- Hala zadem Mukdim ... Can· 
dan arkada§ım Bilkir ... ., 

Bilkar bir an defteri kapadı. 
Gözlerini odanın karanlık bir kö
şesine dikti, bir çift iri siyah gö -

zü gözlerinde hayallendirdi. Ogün 
ler ne yakın, fakat ayni zamanda 
da ne uzak günlerdi ... Aysel o gün 

leri ne güzel teshit etmişt o zaman 
ki haleti ruhiyesini nasıl yaşat • 
mıştı? ... 

"Elimi uzattım. Mukdim Bey, 
bir gün evvelki küstahlığının affı
nı istiyen bir nazarla yüzüme ha • 

kıp elimi sıktı. Ben ona nasıl bak
tım? .. Bunu pek iyi bilmiyorum. 
Herhalde gözlerimde değişmiş bir 

şey yoktu. Bakışlarım derin ve sa
bitti ... Ondan sonra tayyarecinin 

bakışları miknatıslaştı. Gözlerini 
benden ayırmaz oldu. 

( Oevanıı \·er) 
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Öz Dililnize Doğru 
Mecmvasından 

Zaman işidiri. Çünkü Roman -
yada bir günde 800 bin insan 
malını satışa çıkarırza tabiatiyle 
toprak tutarının tam karşılığı de
ğil, karşılığının yüzde elli noksa -
nmı bile bulamaz. 

Teşkilat işidir. Çünkü Türkiye
ye gelecek vatandaşları o şekilde 
yerleştirmeliyiz ki onların memle. 
kete geldikten sonra verimleri yer 
değiştirmelerine, çektikleri za.h -
metlere karşı gelebilecek bir hal
de bulunsun! •. 

Bunu teker teker gelen, kendi 
kendine şuraya buraya yerleşen 

muhacirler yapamazlar. Bu ancak 
devlet kuvvetiyle, hesapla kitapla 
başarılabilir. 

Nasıl harpler başıbozukça idare 
edilemezler, kumaııdnsız işlerde 
anarşi bozgunla neticelenirse in
sanların bir yurttan başka bir va
tana taşınmaları da hesapsız, ki -
tapsız, teşkilatsız bir !}ekilde iler~ 
sürülürse bozgunla nihayetlenir. 

Onun için Romanyalı Türkler : 
1- Topraklarını madrabazlara 

kaptırmamalıdırlar. 

2 - Ana vatna kavuşmak için 
alınacak tedbirleri beklemelidir • 
ler. 

Sadri Etem 

An karadaki 

-67-
Karaciğay han, fazla izahat al· 

mıya lüzum görmedden çadırına 
cekildikten sonra üc arkadas sa -
~ - ~· 

baha varmadan yapacakları hü -
cum için harekete geçtiler. Gece 
binlerce askerin koca bir sahrada 
kurdukları çadırlar müthiş surette 
uğulduyor, sabahleyin başlıyacak 
cengin sevinci ile her taraf çalka
nıyordu. 

Çünkü Gürcistana yapılan kan· 
h akınlar daima çapulculukt kız -
lara, kadınlara tecavüzle neticele
nirdi. Bu, şah ordusunun en mem
nun olduğu bir işti. 

Sabah ağarmıya yüz tutmuştu. 
Çadırda yalnız Muğrav vardı. Dü· 
şünüyor, ikide bir başını ağarmak 
üzere olan sislere uzatarak bir şey 
ler görmiye çalışıyordu. 

Muğravın, a' dığı tertibatla Gür
cü askerleri bütün sah ordusunun 
etrafım saracaklardı. 

Çadırın önünde harekete hazır 
atı ki~niyordu. 

Uzaktan bir atlının geldiğini 
gördü. Bu Yadigardı. Yadigar 
çadırın önünde atından atladı: 

- Hazır, dedi. Hücum edebi-
liriz. 

- Parola nedir?, 
- Bir silah sesi .. 
- Ver parolanı .. 

Yadigar piştovunu çekerek ateş 
etti . 

Muğrav süratle atının üstüne at
lıyarak: 

muhakeme - Beni takip et.. Dedi. 

Mugrav çok heyecanlr idi. Atı· 
Ankara, 25 (Hususi) - Asker· 

nı Karigay Hanım çadırına doğru 
lik şubesi reisi binbaşı Müfit Bey, 
b d b

. .. dd sürdü. Çadırın önünde atından in 
un an ır mu et evvel Kangal d l d. . . . me en ses en ı: 

hakımı Galıp Beyi öldürmüştü. A- H d . 
y • • • y. - anım nere esın T eymuraz or 
gırceza mahkemesının verdıgı be- ı d b 

. umuzu astı. 
raet kararı T emyız mahkemesince H d d b. b 
b 1 . er ça ır an ır as uzandı. 

ozu muştur. Bunun üzerıne mu- K . · 
1 k y hk . aracıgay Han başka bir çadırın 
'a emeye agır ceza ma emesm- k . 

"d b I d ar asından atıyle meydana çıktı .. yem en aş an ı. M 
ugrav: 

Muhakemenin dünkü celsesin - _ Ne?... Diye bağırdı .. Bnsıl-
de müddeiumumi, Müfit Beyin Ga· d k ? 

ı mı .. 
]ip Beyi kasten ve tehevvüren so - B - asıldık ... 
kak ortasında vurduğunut tahrik Mugrav bunu sö1erken Kara. 
ve tecavüz olınadığmı ve esbabı cigaya yaklaşmış, belinden kılıcı_ 
sübutiye olarak şuhudun şahadeti çekmişti. Karacığay şaşırdı: 
ve zabıt varakaların mündericatı- - Ne yapıyorsun?. Diye keke-
nı göstererek ınaznunun ceza ka-

1 
ledi ... 

nununun 449 uncu maddesinin 2 Mugrav kükriyordu: 
inci fıkrasiyle tecziyesini ta 'ep et- - Hazırlan. Cezanı bulacaksın. 
miştir. Ölümün yaklaştı. 

Müdafaa vekili ise, müekkilinin Karacigay Han etrafına bakın-
müdafaai rneşru vaziyetinde dı. İmdat, yardım istiyecekti. 

olduğunu, mecburiyet karşısında - Bağırdığın saniye işkemben 
Galip Beyi vurduğunu ileri süre - deşilir. Şimdi kılıcım çek ve ken
rek müekkilinin beraetini istemiş- dini müdafaa et .. 

: tir. Muhakeme karar için 1 teşri
nievvele kalmış(u·. 

Fuat Bey 

Orta tedrisat müdürü Fuat B., 
dün Ankaraya gitmiştir. 

Ankara Malul gaziler 
cenziyetinde 

Ankara Malul Gaziler cemiyeti 
gerek malUl arkadaşlarından ve 
gerekse malUl teşekküllerinden 
malUllerin bir nüve etrafında 

Han, elini kılıcına götüreceği 
yerde piştovuna altı. Fakat Mug· 
rav şimşek gibi atılmış ve kılıcını 
göğsüne saplamıştı. 

Karacigay iki tarafa sendeledi· 
1 

ilk yara cüsseli kumandanı sars -
makla beraber çabuk kendini top
ladı. 

diıile, hem tayyare ile meşgul ol • 
duğumu sezdi, başını çevirdi. Göz 
göze geldik. iri siyah gözleri, bir 
an benliğimde gezindi \•e dedi ki: 

Türk dilinde kurtuluş ve ışık toplanma temennilerini tetkik et -

İkinci defa piştovunu çekerek 
hücvm etmek istedi. Bu sefer kal 
kan Mugravın kılıcı, bu ces.sur ku
mandanın bir kolunu yerinden u. 
çurmuştu .. 

Mugrav: 

- Bi2e, karanlık göklerde uçar 
ken yolumuzu aydınlatan bir yıl -
dıza benziyorsunuz! 

İrkildim. isyanım gözlerimde 
şimşeklenmiş olac<.'k, ki genç tay-

yollarını açmış olan 26 eylül Dil mek üzere bir heyeti umumiye İç· 
Kurultayını, yıl dönümü dolayı - timaı aktine karar vermiş ve An -
siyle kutlulamak üzere bugün 17 karada bulunan bütün malulleri 
buçukta lstanhul Halkevindc bir Ordu evinde 29-9-933 cuma 
toplantı yapılacaktır. Bütün ı günü saat 14 te hazır bulunmıya 
yurtta~lar ve öz dilciler çağ1rrlıd1r. davet etrr.iştir. 

- Han, diye bağırdı. . Dök~ü
ğün kanın cezasını çek.. 

Karacigay bitkin bir hale gel -
mişti: 

- Hay... Diye bağırdı. Sen de 
hainsin... Şahın çöreği sana ha -

Yazan: Niyazi Ahmet 
ram olsun .. 

Karacigay bunları söyledikten 
sonra atından yere yıkıldı. Kara
cigayın oğlu babasının çadırından 

fırlamıştı. Babasının ve karşısın
da Mugravı görünce meseleyi an
ladı. Kılıcını çekerek: 

- Hay ... Bre şah düşmanı ney
ledin ! ... 

Diye bağır.:...rak Muğravın üze· 
rine atıldı. (1) 

Diğer çadırlardan askerler bo
şanmış, Mugravın etrafını sarmış
lardı. Yadigar da kılıcını çekmiş, 
yanaşmak istiyenlerden Muğravı 
müdafaa ediyordu. 

Muğrav Karacigay Hanın oğlu
nu da attan yere yıktı. 

Orduya bu haber bir saniyede 
yayılmıştı. Şah Abbas askerleri 
Karacigay Hanın çadırına doğru 

koşuşurken tepelerden Gürcü as · 
kerlerinin hücum ettiklerini gördü
ler., 

Gürcüler yıldırım süratiyle atla
rını sürüyorlardı. Bu ani baskın 

Acem askerJerini şaşkına döndür • 
müştü. Mücadele çok kanlı oldu. 
otuz bin askere karşı üç bin aske
rin muvaffakiyeti ancak bu suretle 
olabilirdi .. 

Kızılbaşlar, bu ani baskından 
derhal yılmışlardı. Etrafa bak -
mağa meydan bulmadan ya bir kı 
lıcın keskin ucu ile karşılaşıyort 
ya bir yumruk ve tekme ile can ve
riyoı·lardı.. Şah ordusu müthiş 
bozguna uğramı§h. 

Bu hoğuş;na bütün gün sürdü .. 
Asırlarca kanlarını emen Acemler 
den son bir savaşla muzaffer çrk
mağa kati surette karar veren Gür 
cüler, bir canlı kalmayıncıya ka -
dar ölmeğe razi idiler. 

Akşam kararırken sahra insan 
cesedi ile dolmuştu. Şah askerle
rinden canlarını kurtaranlar arka
larına bakmadn buraları terket • 
mişlerdi. Gürcüler bunlrı da hı -
rakmadılar. Karabağ hududuna 
kadar takip ettiler ve rast geldik
leri kızılhaşı kılıçtan geçirdiler. 

Kurtulanlar üç bin kadardı. 
ı 01'\•amı \'ar) 

( 1) Bu harp tafsilatı hakkında 
Naimada (cilt :2) tafsilat vardır 
Muhtelif vesilelerle ve muhtelif 
yazılanında işaret ettiğim bir nok
taya burada hir defa daha temas 
etmek isterim. Osmanlı Türkleri 
devri tarihinin müphem kalan ci -
hetlcri pek çoktur. 

Bu hususu iik defa ortaya atan 
Köprülü zade M. Fuat Bey olmuş
tur. Fuat Bey, bu devir tarihinin 
müphem noktalarını aydınlatmak 
için o devirde bize hudut olan ve 
uzun tarihi münasebetlerimiz bu
lunan milletlerin tarihlerini tetkik 
etmek ,onların tarihimize ait ve~i
kalarrm toplamak mecburiyetinde 
olduğumuzu söylediler ve yazdı -
:ar. 

Du eksiklik, seneler geçtikçe da
ha çok kendini hissettirecektir. 
Asırlarca Türk hakimiyeti altında 
yaşıyan Kafkasya, hugün bile o de 
viderden kalma Türk harsini unut 
mamır:;tır. Türkle::·in yaptıklan 

köprüler, kurduklan köyler halfl 
Türk isimleriyle anılıyor ve bizim 
yalnrz vaka vazan tal'ih'eı-imiz mu 
azzam seferler hakkmda kuru hi
rer malfnnattan haşka bir şey ver-
miyorlar. N. A. 
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Ceset Esedullahındır. Onu Arka arkaya üç deniz 
kazası oldu!· 

·denizde iple boğmuşlar 
(Baş tarafı l inci aayıfamızda) 

~yor. Tahkikatlar, isticvaplar, tah. 
kikat tahkikat üstüne.... İsticvap 
iıticvap üstüne... Müddeiumumi · 
lik bir taraftan... Zabıta diğer ta
raftan... Yok, yok ... Nereye gide
bilir? Boğulan bir adamın naıına
da mı raıtlanmazdı? ! Deniz, eğer 
sıcak bir yaz gününün kızgınlığını 
dindirmek için koynuna atıldığı 

2avallı İranlıyı boğduysa, hırçın 
dalgalariyle günün birinde şişmiş, 
kokmut natını sahillerden birine 
fırlatıp atacaktı elbet ... 

teıhis etti; biliyoruz .. Zabıta bu 
teşhisle iktifa etmedi; onu da bili· 
yoruz... Adliye, cesedin ağzında 

bulunan dişleri, onu yaptığı iddia 
olunan dişçi Mirza oğluna göste
recekti.. Gösterdi mi? .. Ve dişçi 
bunları tanıdı mı? .•.• 

- Kavga etmedik ..• 
- Ey ne itin var günün bu sa-

Bartın kıyılarında bir yelkenli sandal 
parçalandı, bir kişi boğuldu 

iki hafta evel, yeni bir haber: 
Tuzlada bir ceset bulundu! .. 

Çırılçıplak. .. Sol topuğu kopuk .. 
Tenasül aleti kesik.. Günlerdenbe 
ri denizin dibinde kaldığı muhak-, 
kak.. Teşhisine imkan yok! ... 

Cesedi muayene eden adliye 
doktoru raporunu veriyor: 

Bu adam, vah,ice öldürüldük -
ten sonra, bacağına ağır bir cisim 
bağlanarak denizin en derin bir 
yerinden sulara gömülmüş 

ve.... Bacağı ağır cisme bağ. 
lıyan İp çuruyüp kopu " 
verince, bir gün şiş karınlı, kor
kunç ~ceset, sarnıçları boşaltılan bir 
tahtelbahir gibi, birden denizin 
Üzerine fırlamıf ... Sonra da işte 

böyle Tuzla sahiline baştan kara 
etmi, .... 

Bu, onun cesedi mi? 

İstanbul zabrtasiyle Tuzla ara
amda bir muhavere kapısı açılıyor: 
Haftalarca evel Kumkapıdan san· 
dalla. ayrılan ve dönmiyen bir E
aadullab~ Efendi vardır. Bu ceset 
onun.cesedi midir? Cesette rastla
nan itaretler, alametler bildirili· , 
yor. Esadullah Efendide bu alamet 
leri~ m~vcut olup olmadığı, kendi
sini tanıyanlardan sorutturuluyor. 
Bir ,baıka gün, Gebze müddeiumu
misi• K:d;i Bey, lstanbula bildiri
yor ki, bulunan ceset, ağzında bir 
ta~.kron dit tatımaktadır. Tu
haf bir tesadüf mu? 

Kaybolan İranlıyı tanıyanlar
dan öğreniliyor ki, Esadullahın ağ. 
zmda da böyle bir takım kron diı 
vardır... Eaadullahın kardeşi Ali
nin ve diğer iki arkadaşının, cese
di teıhis için Tuzla ya gönderilme. 
lerine karar veriliyor, gidiyorlar, 
fakat, cesedi görmek kabil olmu -
yor. Çünkü, çoktan taaffün etmit 
bulunan ceset artık dayanılmaz bir 
hale gelmiş ve gömülmüıtür... Yal 
nız, kendilerine, adliyece bir 
kutu içinde mühürlenen takma dit
ler gösteriliyor. Ali ve arkadatla· 
rı derhal ve sureti katiyede tanı
yorlar: Bu ditler Eaadullahın dit
leridiT. lranlı, bu bir takım kronu 
Çemberlitaıta Mirza oğlu isminde 
bir ditçiye yaptırmııtır. Zabıta, 
bu tqhisle iktifa etmek istemiyor, 
ditleri yaptığı iddia edilen dişçi· 
nin de bunları tam.ması lazım. Diş 
çiye gösterilecektir. İ§te, bu es
rarengiz hadisenin bizim bildiği

miz k111mları birden burada kesi
liyor. Öğrenmek İstiyoruz: 

- Allo ... Allo, neresi? 
- Emniyet müdür:üğü ikinci 

tUbesİ. .. 
- Ala ... Eıadullah ışının son 

safhası nedir? 
- Bilmiyoruz! ... 
-Tuzlada bulunan cesedin hü 

viyeti teJbit olundu mu?. Bu ceset 
Esadullah Efencliye mi aittir? 

- Bilmiyoruz ... 
- Es.adullahın kardeıi cesedi 

- Bilmiyoruz ... 

Soruşturduğumuz ı1uaıler 
1 - Esadullah ne zamandanbe· 

ri Kumkapıda oturur? 
2- Evli midir? .. Bekar mıdır? 
3- Ahlaki vaziyeti nasıldır? ... 

Genç çocuklarla düıüp kalkar mı? 
Dostluğu sıkı fıkı olan gençler kim 
lerdir? 

4 - Sandalcı Ligorun sandalı· 
nı ne suretle kiralamıştı? .. O esna
da aarhoı muydu? ... Yanında kim
se var mıydı? ... 

atinde burada? .• 
- Usta gaiplere karıftı .... 
-Ne?!?! 

- Usta dün bir sandala bindi, 
gitti, bir daha dönmedi .• 

- Ölmüt mü ulan?! 
- Bilmiyorum! 
- Ey ne olmuş? !... 
Hemen f ırladmı. Belimdeki 

önlüğü çıkarıp bir kenara attım. 

Koıtum Hasan ağaya: "Aman Ha
san ağa, dükkanda otur da ben va
rıp gideyim, bakayım!,, dedim. 
Sonradan her teYİ öğrendik: Esa· 
dullah ıah günü saat tam 3 te Kum 
kapı sandallarından Ligorun san
dalını kiralamıı, açılmıt. Sandal· 
cı Ligor kahveye gelmiş Abbasa: 
"Yap bir çay, ustan sandalımı al-

5 - San.dal kaç saat sonra boı d · r d · H 
b 

ı, yüzmeğe gıtti .,, emıı.. ava 
olarak ulundu?... Esadullahın a· k Ak b S d arannıı... ıam astrnnı§.. a-
çıl ığı bu sandalın boş bir hal • at altı olmu~.. Ne gelen var, ne 
de tekrar Kumkapı sahillerine dön giden.. Bu sırada sandalcı tekrar 
mesine imkan var mıdır?.. Onu kahveye damlamıt: 
dalgalar ve akıntı baıka bir tara-
f 

- Abbaı be! ..• Uıtan, geldi mi? 
a aürükliyemez miydi?.. Yoksa, 

E d - Gelmedi .... 
sa ullahın yanında bir başkası Gene bir zaman geçmit·· Bu se· 

vardı da katli işledikten ve cesedi fer de ıandalcının elli betlik baba
denize gömdükten sonra ayni san-

11
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dalla Kwnkapı sahillerine mi dön
müştü? 

6 - Diıçi Mirza oğlu Efendi 
diıleri tanıdı mı?, .. Bu ditler ger
çekten Esadullahın ağzındaki diı· 
ler miydi? ... 

Maktülün kardefile .. 
Nuruosmaniyenin Çemberlitaıa. 

çıkan pazar yolunun sağ köteıin· 

de işte Esadullahın kardeşi bakkal 
Ali Efendinin dükkanı ... 

Ali Efendi bir zaman pek ketüm 
davranıyor.. Gelen giden müfte
rilerle uğraşırken; 

- Acaba olanı biteni anlatsam 
mı? 

Gibilerde, mütereddit, dütünce
li bir hali var, fakat bu tereddüt U· 

zun sürmedi. Oturduk. Konuıtuk. 
Evvela dereden tepeden bahis aç
tık. Ali Efendi itlerin kesatlığmı 
anlattı:. Laf m bir yerinde, bir çe
virme hareketiyle asıl mevzua ıir· 
dik: 

- E Ali efendi., Bu kadar 
dert yetiımezmiş gibi, bir de batı
nıza bu felaket geliyor. Zavallı E
ıadullah... Kaybolalı bugün kaçın 
cı gündür? ... 

- Gününü sen bul.. Ama, a· 
ğustoıun yirmi ikiıinde oldu bu İf, 
bey .... 

- Peki... Daha hiç bir ıey an
latılmadı mı kuzum?!.. Tuzladaki 
ceıet Esadullah Efendinindir de • 
v•ı •? 1 
gı mı .... 

- Elbette.. Oraları anlaşıldı 
artık. Ceset kardeıimindir. Ben 
tanıdım.: ~erkes te tanıdı. Bititik 
komıu dııçı Mirza oğlu, onun altı 
s~ne evel ditlerini yapmııtı .. Kron 
dışler ona da gösterildi. O da h. 
d'• .. d " , ıç 
uşunme en: Benim Esadullaha 

yaptığım dişlerdir!,, dedi .. 

Bir aralık, dertleri depreıen 
Ali Efendi, derin bir teessür için· 
de ketümiyeti, tereddüdü bıraktı. 
Yakayı ve tahkikat safhalarını baı 
langıcından sonuna kadar, olduğu 
gibi anlattı: 

"- Bir çarıa.mba günüydü, 
bey ... Esadullahın çırağı Abbas ko 
§a koşa dükkanıma geldi: 

- Ne o ulan!.. Neye geldin?!.. 
Yoksa gene ustanla kavga mı et
tin? 

- Ustan geldi mi Abbas? 
- Gelmedi ... 
Eıadullahın aileıi o gece merak 

içinde ve kimseye haber vermeden 
geçirmitler .. Erteıi gün olup ta, 
hala dönmediğini görünce, bana 
haber ıalmıtlar.. Ben gidince, doğ 
ru merkeze vardım, meseleyi an -
lattım. EıaduJlahın, sandalcı Li· 
gorun sandalı ile açıldığını ve bir 
daha dönmediğini söyledim. Po· 
liıler, raporları yokladılar. "Dün 
gece saat sekizde sandalcı Ligor 
isminde biri sandalının çalındığını 
ihbar etmit !,, dediler tattım. 

Sandalı doğru dürüıt Esadulla
ha kiralıyan Ligorun bu ıekilde ih
barda bulunuıuna ne demeli?! .• 

Tahkikata baılandı, sandalcı 

yakalandı. lsticvaplara giriıildi. 
Eaadullah, saat 3 te Ligorun san
dalını yalnız batına olarak kirala 
mıt ama, onun, Kumkapıda "Acem 
dağı, ,denilen yerden bir batkasını 
sandala aldığını görenler olmuf ..• 
Fakat, bu adam kimdir?.. Onu 
bilmiyorlarmıf.. Ayni gün gene 
Kumkapıda kalafat yerinde, yan
sı denizde yarısı karada olmak Ü· 

zere, (Yani bir el tarafından çekil 
mit bir halde) sandal bulundu. ı. 
çinde Esadullahın caketi, pantalo
nu, çorapları, ayakkabısı, peıte • 
malı hatta banyo donu görüldü. 
Don sırsıklam bir halde idi. Üze· 
rinde kumlar vardı. Esadullah, yüz 
mek için girdiği denizde boğulmuf 
olsaydı, banyo donu sandalın için
den mi çıkardı?! •.. Mutlak öldürül 
müttü.. Tahkikat devam ede dur· 
sun, günün birinde Tuzlada birce· 
set bulunduğu haber verildi. Git -
tik, baktık, gördük ... Bu ceset Esa
dullahındı. Muayene neticesinde, 
suyla çürümiyen ciğerlerine ve bo· 
ğazın.daki izlere bakılarak bunun 
denizde değil, iki parmak kalındı
ğında bir iple boğulduğu anlaşıl· 
dı ... ,, 

Kurulmut plln 
Ali Efendinin söyledikleri bu 

kadar.. Tahkikatımız neticesinde 
bizim öğrendiğimize göre, cinayet 
"Pianlı bir cinayet,, tir: Yüzmek 
için sandal kiralıyan Esadullah 
Efendi esrarengiz bir adam tara· 

Geçen cuma günü akşamı bir· 
denbire çıkan ve f aaılalı yağmurla 
iki gün devam eden fırtına, Bartın 
sahillerinde üç deniz kazasına se
bep olmuttur. 

Fırtınanın çıktığı aırada Cide • 
den maden direği yükü ile Çatalağ 
zı mevkiine giden, Cide limanına 
mensup Dolmabahçe ismindeki 

motör, Çatalağzına varmadan fır. 
tınaya tutulmu§, yükünü denize at
tıktan sonra bocalıyarak güçlükle 
Bartın boğazına sığınabilmiştir. 

Fırtına gece ve ertesi sabah ta 
devam ettiği cihetle cumartesi sa
bahı da İn.kuyu mevkiinde bir ka
za daha vuku bulmuıtur. Zongul
dak limanına mensup Filyoslu Meh 

met reis idaresindeki Seyyarı Bah· 
ri motörü karaya dii§ı'DÜŞ ve delin
miıtir. Dışarıdan yapılan yardım-

la motör karaya çekilmittir. Nü• 
fuıça zayiat olmamııtır. 

Ayin gün aktam saat 17 de de 
asıl feci kaza vuku bulmu§lur. 

Amasra limanına mensup Amaa 
ralı Ali reisin idaresinde bulunan 
(Amasra) ismindeki 3 tonluk yel· 
kenli sandal, Çatalağzı mevkiin • 
den Amaıraya dönmekte iken ku
duran fırtına ile yelkeni parçalan• 
mıı, sonra da dümeni kınlmıt ol
duğundan, tekne idare edilememit 
ve sandal Bartın boğazı yakmlarm 
1

-. karalara çarparak parçalanmıt· 
tır. 

Sandal parçalanınca Ali reis ile O. 
mer ve Kadir isimlerindeki, ıene 
Amasralı iki tayfa da denize dö. 
külmütlerdir. Ali reisle Kadir yü. 
zerek boğaza çılmııtlarsa da Omer 
boğulmuı ve cesedi bulunamam.rf
tır. 

........................................................................................... 
fından kandırılmııtır. Denizin or- Tahkikat tahkikat üstüne .•• latia. 
tasında hazır bulundurulan bir mo vap isticvap üstüne.. Ne bit iz, ne 
töre çıkarılmıthr. Ligorun sandalı bir İp ucu. Cinayeti meydana ÇI• 

ayni esrarengiz adam tarafından karmak uğrundaki bütün o yorucu 
sahile çekilirken, motör Gebzeye mesai hep akim kalıyor •• ArtılC Ü• 

doğru yollanmıı, cinayet te bu ıı· mit keıilmektedir. 
rada iılenmittir. Zavallı Esadul- Aylı bir gecede, yeni bir takip
lah iki parmak kalınlığında iple ten dönen Bakırköy jandarma kg. 
boğulmutlur. Tenaıül aleti kesil· mandam atla Floryada.n geçerken, 
mittir. Sonra da bacağına ağır bir birdenbire durmıyamecburoluyor. 
cisim bağlanarak Tuzla açıkların· Atının dizginlerini kısıyor:. Salıil
da denize gömülmüttür... de, yüzü denize dönük, mumyatq.. 

Bir çoklarına göre cinayet bir mıı bir anaan l...r..lta... ~da• 
kıskançlık eseridir. Yahut ileride nın birdenbire hatırına a!ll7.orı Bil 
ceset bulunursa müslüman mı, hi·. rası, aidiJC diôi)( doğranan eıraren 
riıtiyan mı olduğunu tanımamak giz cinayet kurbanının çuval için • 
için tenaıül aleti keıilmi,tir. de bulunduğu yerdir. Bu imanır. 

• • • raltı11nm, geceleyin bu Y&kitw, 
(Tuz ladaki ceset ve gaip Esa- bu ıuız yerde put gibi dalıp blma 

dullah) itinin bütün safhaları bu.. ıının hikmeti ne olabilir?,ı.ı,V~ ..... 
Yani, zabıta ve adliye, esrarlı iki leniyor: 
hadiıe mahiyetini gösteren ve tim - Heyyy! •• Kimsin? •• Gel1J;w. 
diye kadar bir muamma halinde raya ••• 
bulunan: Eararenıiz karaltı bocalı,ar .. 

1 - Kumkapıdan bir sandalla ileri, geri.. Sağa, ıola X'91'•i n. 
açılan ve bir daha dönmiyen Esa- tiyor.. Kumandanın kuılamı. ar-
dullahın akibeti; tıyor ·• Maiyetine ıemir :veriY.ora 11' 

2 - Tuzlada bulunan cesedin - Yakalaynuz ! · 
hüviyeti; Ve, yakalıyorlar. Kanmolft, 

3-lki hadisenin bir olduğu. her ıey anlatılıyor: 
Anla,ılmıt bulunuyor. Henüz Dalyanın ağlanna talDlan~ 

bilinmiyen bir tek nokta ıu: lın içindeki batı gövdesindena1nt 
Esadullahı bu tekilde öldüren Mıf, kolları, bacakları ko~q, 

kimdir? tenasül aleti keiilmif, hulasa Clidi1' 
Tahkikata devam olunuyor. didik doğran.mıf adı •anı ıneçhal 

Sandalcının, sandalını Esadullaha ölünün katili, aylı gecenin yanım· 
kiraladığını gizliyerek, sandalının da ı11ız sahilde mumyalaıaa itte 
çalındığı teklinde bir ihbarda bu- bu adamdır! Ve, kan, onu ta ora• 
lunuıu, üzerine tüpheler toplan. fara kadar çe~İf, ıijrükJemiıtir\ 
mııtır. Acaba bu adamın, planlı Meğer maktul cıvarda bir ciğerci 
cinayet itinde - ufak ta olsa _ arnavut imi§. Karı11 ile bu katil 
bir rolü var mıdır? ıevitmitler. Adamı bir gece kea-

Eaki bir cinayel ~if, çuvala koYJnuf, denize atmı9, 
Karilerimize, bundan yedi se· bır ay sonra bir gece onu attılt 

kiz sene evel vukua ge!en tüyler yerde deniz kenarına gelip mıhlan 
ürpertici ve meydana çıkıtı itiba- mıf, kalnııf. 
riyle pek garip bir cinayeti hatır· Dütünüyoruz: Tuzla sahillerin-

b. .. Fi de bulunan •i•mi•, kokmu•, tanın-latacağız: Günlerden ır gun, or T T T s 

ya sahilleri civarındaki dalyanla · maz bir hale girmiş, maktul Esa
rın birinde, ağlara takılan tostopar dullahın katilini de acaba bir gün 

1 · .. B l k kan k k ·d· ? lak bir çuval görü miıttu. a ı çı- çe ece mı ır .... 
lar toplanıyor, çuvalı açıyorlar. Refat Enle 
İçinden parçalanmıf bir ceset çıkı. 
yor. Jandarmaya haber veriyor· 
lar. Çuvalda, başı gövdesinden 
ayrılmıf, kolları bacakları koparıl 
mı!!, tenasül aleti makaslanmıı, 
hulasa tam manasiyle didik didik 
doğranan kokmuş, şit:niş bir ceset. 
K. d . ., K. · 
ım ır • •· ı.mın tarafından, niçin 

öldürülmüştür? .. Bir muamma! .... 
Gün'er ,haftalar, aylar geçiyor .. 

Hapisanenin yeni ismi: 
Nezaret kampları 

Viyana, 25 (A.A) - Baıvekil 

muavini M. F ey, aıağı Avusturya 
da Saint - Leonard Heimvehren• 
lerine söylediği bir nutukta "Ne • 
zaret Kampları,, yapılması içİD 

dün yeni bir emirname imzalan • 
dığını bildirmiştir. 



Yeni zabıtai belediye 
talimatnamesinde 

Yasak olan maddeler 
Madde 118 - R~iıicü~hurun ı mak ve basamaklarında durmak 

lrabaıiyle beraberlerınde gıdenle· yasaktır. 
rin arabaları ve kampana çalarak 1 Madde 134 - Vatmanla konu§· 
aiden itfaiye vutaları ve ııhhi im- mak ve kondüktöre mahıus olan 
dat otomobilleri bu talimatname - zil ipini çekmek yasaktır. 
deki seyrüsefer hükümlerine tabi Madde 135 -Tramvay memur 
değildirler. }arının i,Ierine karı§mak yasak • 

Madde 119 - Yaya kaldırım- tır. 
ları yalnız yayalara ve el ile sevk Madde 136 - Ön sahanlıkta 
ve idare edilen hasta ve çocuk a - durmak hakkını haiz olmadığı ve 
rabalarına mahsustur. ihtar da vaki olduğu halde orada 

Madde 120 _Yaya yürüyenler, kalmakta 11rar etmek yasaktır. 
)'aya kaldırımında ve kaldırımın Madde 137 - Araba içinde si-
daima sağ tarafında yürüyecekler· gara içmek yasaktır. 
dir. Karııdan karııya geçme ve Madde 138 - Arabalardan dı
tramvaya binme ve inme ve yaya §arıya ba§ ve kol uzatmak yasak• 

lcaldmmı olmıyan dar sokaklarda tır. 
yürüme halleri müıteına olmak ü- Madde 140 - Tramvaylarda 
zere, yaya kaldırımının dı§ında yü yolcuları rahatsız edecek ve iğren 
rüyen yayalar nakil vasıtalarına direcek §eyler yapmak, şarkı söy -
)'ol vermeğe mecburdurlar. lemek, yüksek sesle konuşmak ve 

her ne suretle olursa olsun gürül -
Madde 120 - Dar olan yaya 

tü etmek, gazete ve saire satmak 
lc:aldınmlarında konuımak için 
\"eya batka bir ıebeple durarak ve yasaktır. 

Madde 141 - Ayakta duramı• 
yahut iki kişiden faz lası yan yana, 
lcol kola yürüyerek başkalarının 
)'Ürüyüp geçmelerine engel olmak 
1asaktır. 

Madde 122 - Yaya kaldırım
larında kıt'a veya dizi halinde yü
tüyüı yaaaktır. 

Madde 123 - Yolun bir tara • 
fmdan kartı tarafa ancak geçit yer 

lerj göze çarpacak ve kolayca ayırt 
edilebilecek veçhile başka renkte 
~lacaktır. 

Madde 124 - Umumi yerlerde 
baaton ıallamak ve çevirmek, baı
Eon temsiyeyi yan olarak kol-

tuk altına alarak tatımak ve şap· 
ka veya elbise üzerinde etraftaki
lere zarar verebilecek şekilde iğne 
hulundur111J\k ~aıaktır. 

Madd 125 - Yaya kaldırımla
rında ve meydanlar, iskeleler, 
'bahçeler, parklar ve ıaire gibi ya
Ya. yürünen diğer yerlerde çuval, 
küfe ve ıaire kabilinden olan bü. 
~ük yüklerle keskin veya sivri fey 
lerin tatınması yasaktır. 

Madde 126 - Yukarki madde
de gösterilen yerlerde boya filan 
ıibi gelip geçenlerin üstlerini kir
letebilecek ıeylerle görünüıü, ko -
kusu fena olan her türlü eşyanın 
açık olarak taşınmaları yasaktır. 

(Vapurlara girecek ve çıkacak 
yükler hakkında kendi faslında 
ayrı hijküm vardır.) 

Madde 127 - Yaya kaldırım· 
larırun dükkancılar tarafından -
pek az bir yer için dahi olsa -
itrali yasaktır. 

Madde 128 - Yaya kaldırımla
rında ve iskele ve saire gibi yaya 
yürüyenlere mahıuı olan yerlerde 
gezerek veya durarak satıcılık et _ 
ınek yasaktır. 

Madde 129 - Tramvay araba
larına binecek olanlar sağ taraf -
tan ve arkadan binip önden inme
ie mecburdurlar. (Yalnız ortala -
rında röfüj bulunan büyük cadde
lerde sol taraftan binilip inilir.) 

Madde 130 - Arabalar yürür -
ken binmek ve İnmek yasaktır. • 

Madde 131 - Tramvaylara bin 
mek için duraklarda numara alıp 
sıra ile binmek usulü konduktan 
aonra hilafına hareket etmek ya • 
saktır. 

IV..adde 132 - "Dolmuştur,, lav· 
hası a3ılan arabalara binmek ya
aa.ktll'. 

Madde 1.,3 - Arabalara asıl • 

yacak kadar ya§lı veya sakat olan 
larla kucaklarında çocuk ta§ıyan
lara, boş yer olmadığı takdirde, 
en önden ba,lamak ve sağdan ıo· 
la doğru gitmek üzere sıra ile yer 

verilir. Oralarda oturup ta kendi· 
liklerinden kalkmıyan yolcular 
kondüktörün müracaatı üzerine 
derhal yerlerini vermeğe mecbur

durlar. 

Madde 142 - Elde taşınacak 
küçük ve temiz ıeyler müstesna 
olmak üzere tramvay arabalarına 
büyü}< veya liirli, ICokulu veyahut 
yolculara zarar ve raliatsızhk ve • 
recek şekilde ve mahiyette e§ya 
ile binmek yasaktır. 

Madde 143 - Umuma mahıuı 

olan yerlerde yapılması veya ya -
pılmamaıı iıhu talimatname ile 
emredlimiş olan şeyler tramvay • 
lar hakkında da caridir. 

Madde 144 - Diğer bütün na• 
kil vasıtaları Tramvaylara yol 
vermeğe mecburdurlar. 

Madde 145· - iki tarafı bordür 
le çevrilmiş olan duraklar arasın • 
dan nakil vasıtalarının geçmeleri 
yasaktır. 

Tramvaycılara mahsus hüküm· 
ler: 

( O~vnmı var) 

Ef ez de hafriyat 
Maarif Vekaleti, Selçuktaki 

Efez hafriyatının İzmir müzesi mü 
dürü Kan.tarağası oğlu Ömer Sala
hattin Beyin daimi nezareti altın
da yapı'masını İzmir vilayetine 

bildirmiştir. Ömer Salahattin B., 
Efez hafriyat müdürlüğüne tayin 
edilmiştir. Hafriyat zamanların· 
da Ef ez de bulunacak ve bilahare 
İzmire gelecek gene İzmir hafriya

tına devam edecektir. Şi.-:ndiki 
halde lzmir hafriyatı muvakkaten 
tatil olunmuştur. Ömer Salahat
tin Bey birkaç gün içinde Efeze 
gidecektir. 

Profesör Kail ile ark daşları, 
Salahattin Beyin müşaviri sıfatiyle 
vazife görecek'erdir. 

Bu sene, Ef ez hafriyatı, 931 
senesinde Belevinde bulunmuş o · 
lan "Kral türbesi,, hafriyatı yapıla 
caktır. Bu hafriyat neticesinde bir 
çok güzel eserlerin meydana çıka· 
cağı ve İzmir müzesinin bu yüzden 
bir kat daha zenginleşeceği ümit 
edilmektedirA 
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Zile' de Demirl}olunda Suikast! 
Orta mektep, bayram A J b• h• } h"' d• hazırlığı ve Buğday alımı S l Ir iÇ 0 an a JSe 
Zile, (Hususi) - Maarif Veka

leti tarafından burada açılan orta 
mektep halkta büyük bir sevinç u 
yandırmıştır. 

Maksat bir kaç para koparmak,namus
lu bir adama çamur sıçratmak ! 

Mektep müdürlüğüne tayin e -
dilmiş olan Kamil ve beden terbi
yesi muallimi Şeref Beyler kaza -
mıza gelmişlerdir. Bu sene mekte 
bin iki sınıfı açılacaktır. Bugüne 
kadar birinci sınıfa kır, ikinci sı • 
nıfa on beş talebe yazılmıştır .• 

İzmit, 25 (Hususi) - Gebze ve 1 kat ben geldiğim zaman cıvatalar 
Dil istasyonları arasındaki ray takı!.mıştı. Herhalde elleriyle tak 
sökme hadisesinin üzerine günler- ı mışlar.,, 
denberi kaplıyan bulutlar ka.kmıf, Bu iş elle takllacak 
Türk vatanının her köşesinde her gibi değil .. 
vatandaşın gözlerinin önüne ge· Eşref Bey bakıyor ki bekçi ile 

Orta mektep Zilenin bilgi sevi • 
yesi üzerinde mühim bir tesir ya
pacaktır. 

lip dikilen bütün hain ihtimaller, amelelerin ifadeleri arasında bü
zanlar, istifhamlar dağılıp git - yük bir tenakuz var ve dikkat edi
miştir . yor ki 31 cıvataıı olan bir rayın 

Cümhuriyet bayramını kutlula
ma komisyonu içtimalarına de -
vam ediyor. Zile, geniş ve renkli 
bir programla bu bayramı ya§ıya 
cal:tır. Bilhassa köy şenliklerile 
yakından ali.kadar olunmakta • 
dır. 

Vaka.yı olduğu günden beri e- yalnız iki cıvatası yok. Ve her cı
hemmiyetle tahkik etmekte ve suç· vata yerine bol bol yağ dökülmüş, 
luları dört gün evel meydana çıka- gene görüyor ki rayın söküldüğü 
rarak tevkif ettiren valimiz Eşref, söylenen yerde taşlar bile yerli ye· 
jandarma kumandanımız Mecittin r inde duruyor ... 

Yeni yapılmakta bulunan Cüm
huriyet meydanı düzlenmiye baş
lanmıştır. 

Bey:er bugün §ehrimize dönmüş- Başvekil Hazretlerini kartıla • 
lerdir. Kendisini (Yakıt) namına mak üzere Derinceye yatla gelen 
selamladığım ve tebrik ettiği.m Eş· Büyük Gazi Hazretleri vakadan 
ref Bey, şu beyanatta bulunmuş - haberdar oluyorlar. Hadisenin ol 
tur: duğu yere teşrif buyuruyorlar. Hay 

Hükumet hesabına köylüden 
buğday satın alan Ziraat Bankası 
gece gündüz hararetle çalışmakta 
dır. Günde vasati olarak beş va • 
gona yakın buğday alabilmekte -
dir .. Civar kazalardan da bir çok 
köylü gelmiş anbarların önünde 
iki üç gündür bekliyor .. Gece ıa • 
bahlara kadar kasabaya kağnılar 
la buğday taşınıyor vasati alım fi. 
atı ölçek başına ( 56) kuruştur. 

En temiz buğdaylar (60) kuruşa 

kadar alınmaktadır. Dışarıda pi • 
yaaa («J) lraRiftur. 

- Gebzeyle Dil istasyonları a- darpaşadan gelen fen heyeti başka 
raamda hattın bir rayının cıvatala- amelelere rayı söktürerek, evelce 
rının ve somunlarının tamamen ıö sökülmüş olarak buldukları ve der
külmüş olduğunu görerek hemen hal yaptıklarını söyliyen ameleler
yerlerine koyduklarını söyliyen a- re de tekrar takmaları söylenmif, 
mele, bilahare itin böyle o!mayıp fakat bizim babayiğitler evelce 
rayın birkaç cıvatasının içlerinden anahtarsız civata takarlarken hu 
ikisi tarafından biraz evel söküldü defa anahtarla bile takamamı,lıu 
ğünü ve bunlardan birkaçını gece dır. 

Rençber, hükumetin bu değer -
li yardımından dola.yı sevinç için
dedir. 

Tren 

bo§ bırakmak suretiyle diğer cıva
taları yerlerine koyduklttrını itiraf 
etmişlerdir. Ortada ne hat ve ne 
de trene bir ıuikaıt yoktur . Amele 
bu iti ya bozuk gördükleri lıattı he 
men tamir et.mek ve bu suretle gay 
retlerine mukabil bir ikramiye al
mak maksadiyle ve yahut ta fen 

memuruna bir eksiklik isnat et -
mek hulyasiyle yapmış olacaklar 
dır. İş adliyeye verilmiş ve dört 
gün eve) suçlulara tevkif müzekke 
resi kesilmittir.,, 

Hadise nasal olmuştur 
Yakanın olduğu gün Hikmet İs· 

Pertembe günü Afyondan İzmi mindeki hat çavuşu Halidin üvey 
re hareket eden posta treni Dum~u oğlu amele koşa koşa, kan ter için 
pınar civarında yoldan çıkmıttır. de Gebze istasyon müdürünün o -

Dumlupınar cıvarında 
yoldan çıktı 

Nüfusça zayiat olmamıştır. An dasına kendisini dar atıyor: 
cak Uşaktan çıkarılan imdat treni - 47 kilometrede, deniz tara· 
yolcular~ aktarma suretiyle almış fında ray ıökmüş1er ,diyor. lstas
ve üç saat rötarla lzmire getirmit· yon müdürü ve memurlar büyük 
tir. Dumlupınardaki kazadan mü- bir telaşa kapılıyorlar. Her taraf 
tevellit yolun kaç saatte açı · aürültüye, velveleye boğuluyor. 
lacağı mali!.m bulunamadığından Derhal Gebze kaymakamına, Hay· 
İzmir - Kasaba demiryo'ları mü- darpaşaya, İzmit valil iğine müsta 
düriyetince verilen bir emirle U- cel teller yağıyor. Ayni zamanda 

şaktan da İzmir istikametine ikinci Gebze akymakamı, jandarma ku -
bir katar tertip olunmuş, bu suretle mandam, istasyon müdürü vakanın 
Uşakla lzmir arasında seferin in· olduğu yere ı-mele Hikmetin haber 
tizamına halel gelmemiştir. verdiği saatten yarım saat sonra 
.. . . h yetişiyorlar. 

Emin itiraf ediyor 

Eşref Bey, tahkikatını genit1et
miş ve kanaat getirmiştir ki bu işi 
yapanlar bu hat ameleleridir. ıfu-
nun üzerine Ah.met, Arif, Emin, 
Hikmet ile bir müddettir mezun 
bulunan hat bekçisi Halidin tev· 
kifleri yapılınca, içlerinden Emin 
ve Arif itiraf ta bulunarak demit
lerdir ki: 

- Bizi kandıran Ahmet çavuş

tur. Siz~ bol para vereceğim, de
di. Bu işte korkulacak bir fey yok 
dedi. Bi zde yaptık. ,, 

Hikmetle Ahmedin Halidin ak 
rabası olması dolayısiyle bunların 
üçü de ağız birliğin,i muhafaza edi 
yorlar. 

Cuma günü Gebzeye gelen emni
yet umum müdürü Tevfik Hadi 
Bey de vali Eşref Beyin elde ettiği 

izin tamamiyle doğru olduğunu 

görmüş keyfiyet Ankaraya hildiril 
miştir. 

Hat bekçisi Halit ten bel vazife 
sini sevmez bir adamdır. Hattın 
fen memuru bulunan Muıtaf a Bey 
bu adamı çalıştıramayınca bittabi 
tekdir ediyor, amirlerine şikayet e
diyor. Hatta söz arasında Halt 
bir gün "ben senin ayağına bir kar 
puz kabuğu koyayım da gör,, di-Uç kışı .l armanı basarak Ortada bir şey göremiyorlar 

bir kız kaçırdılar iyi ama ortada hiç bir tey yok. yor. 
Yaka o kadar ehem.miyetsizdir 

Balıkesirde Korucu köyünden Ne ray sökü"müş ve ne de yerinden 
ki ne ray ve ne de cıvatalar ıökül

Fatma ve Ahmet isminde 12 ve 14 oynatılmış. Arif, Emin, Ahmet 
d k me:niştir. Etrafı gürültüye boğa • 

Ya,larında iki karde"- harmanda çavuş isimlerin e i ameleler diyor 
:ır :r rak para çekmek iıtiyen birkaç 

Yatarken gece üç "-ahım taarruzu· lar ki: h :r ca il sergerdelerin yaptıkları bu 
na Ug~ ramı .. lardır. Bu üç ki .. i - Efendim, bu ray sökülmüştü. I d b 

:r T l« ise öylece kapanmış oluyor. 
gece kızı kaçırarak ormana go··tu'·r· Kimin sökHiğünü bilmiyoruz. Biz B k 1 a a ım muhakemeleri ne netice 
müşler, taarruz etmişler ve orada Dil iskelesi hat bekçisi Mustafa- verecek. 
bırakarak kaçmışlardır. Mahalli dan anahtarı alarak rayı ve cıvata 
jandarma kumandanlığı işe vaz'ı- ları yerine taktık. Bu anlarda vaka 
yet etmiş kızı ormanda yalnız yerine valimiz yetişiyor. Tahki· 
bulmuş, haydutları da ba~ka yer _ katı bizzat ele alıyor. 
lerde yakalamıştır. Dil iskelesi bekçisi ne diyor? 

isimleri Mehmet, Y akup ve Eşref Bey Dil iskelesi bekçisi 
Ahmet olan bu üç şahıs şehrimize Mustafayı getirtiyor. Mustafa di
getirilmiş istintak hakimliğne yor ki: 
tevdi edilmi~ mevkufen tahkika- - Arif bana geldi. Anahtarı 
ta geçirmiştir. aldı. Beraber buraya geldik. Fa-

Havdaroftlu Cevdet 

Babasını öldüren çocuk 
Gönende 9 ay evel tarlada çift 

sürerken babası borazan Yusufu 
balta ile öldüren Taban köylü 
Mehmet A~; .. ğır ceza mahkemesi 
tarafından ida.ma mahkum edil
miş, fakat yafı küçük olduğu için 
cezası 24 sene hapıe indirilmiştir. 

• 
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it 
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Hikaye 
Polis Haberleri Qf '~~ trıa.:. ma : ~ ~Q ~~~ ~ .. -~ıt~ı~ 

Ayın dedikleri 
Yüzme bilmeyen maran
gozun cesedi bulundu 
Evelki akıa.m saat 18 raddelerin

de Çubukludaki gaz depolarının 

önünde bulunan iskelenin altın • 
da, saçları dökülmüş ve burun et• 
leri çürümüş çıplak bir naşm su -
ların üzerinde yüzdüğü görülmüt· 
tür. 

Dağ sporlarının fay dası 
Batan güneşin kuyruğuna bağ -

ladım tenekeyi... Ateşte kızdınl -
mıt toparlak bir tepsi gibi der.ize 
indi. 

Vurdum kamçıyı aym pomat.'\lı 
yuzune; ay altı parça oldu, beş 
parçası ufukat kayıplara karıftı. 

Ay doğdu ... 
Bir gümü§ yay gibi doğdu ay .. 
Kopardım, İsveç yazıcısı Ander 

ıene masal söyliyen dilini ayın, 

yeleğimin cebine koydum. 
Dört sene evvel bayramda Mah 

mutpa,adan hazır aldığr.m kahve
rengi elbisemden arta kalan ye -
lekti bu; cebi delikti... Düşürmü
tüın yolda ayın dilini.. 

Geldim evime, odama çıktım, 
mehtap yazıhanemin tozlu sırtın -
da ıürünüyordu. 

Pençeremden ay dilini çıkardı. 
Vay canına be!. Benimle alay mı 
ediyor .. 
Yumruğumu salladım. Beş gün

lük ay, be! yatındaki bir çocuk gi
bi korktu.. Bulutlara sığınmak is
tedi.. Yakaladım kulağından. 

- Bırakmam!.. dedim. 
- Bırak!... dedi .. 
- Bırakmam!.. dedi.m. 
- Dile benden ne dilersen!.. .. 

dedi. 
- Anlat, dedim .. Bana bir hi

kaye anlat ... 
Ay anlattı, ben yazdım: 

"' "' .. 
Dün gece Anadoluda bir köye 

uğramıştım .. 

Yollar tozlu idi, ben oraya gi -
dinciye kadar' bu tozlu yollarda 
çok jlirümü§tüm ... 

ilk itim derede yüzümü yıka -
mak oldu .. Köy çocukları dere ke
narında kaydırak oyniyorlardı. Be 
ni görür görmez bağrıtmıya bat -
]adılar: 

- Ay dede geldi!.. 
Hiç aldırıt etmedim.. Sularda 

"top,, diye bir seı işitildi. Ne gÖ· 
reyim, çocuklardanbiri başıma taş 
atmıyor mu?. Kızdım, ama fena 
halde kızdım .. 

Hemen dereden dışarı fırladım. 
Suda halkalar kotuştular .. Sö _ 

ğütler fatırdı, boyun eğdiler .. Taş
ların arasına saklan.an karanlık 
meydana çıktı ... 

Yaramaz çocuk korktu. Bacak
larının bütün kuvvetiyle koşmıya 
batladı. Ben peıine düttüm; o kot 
tu, ben kovaladım .. 

Bir buğday tarlasından geçtik .. 
Bataklar, birbirleriyle fısıl fısıl 
konufuyorlardı .. 

Yaramaz çocuğu görünce hışır 
hıtır ıöylenmcğe batladdar .. Ben 
yetittim, boyunlarını eğdiler .. Ço
cuk buğday tarlasını çiğniyerek 
geçti. Ben batakların üzerine ba
l& baıa yürüdüm ... 

Tarlalardan çıktık.. Çocuk bir 
tepeyi tırmanmıya haşladı, !;.?yün 
köpekleri havladılar, kümeslerde
ki horozlar •tığımdan uyandılar .. 
Kanatlarını çırpıp öttüler, kartı 
dağdaki çakallar bağrıştılar, göl
cüklerdeki kurbağalar vak vak di
ye ıeılendiler. 

Bir meıe ağacının altında yalnız 
batına oturan, batı yemenili köylü 
kızı kendi kendine mırıldandı: 

- Aydede askerdeki nişanlıma 
benden selam söyle ..... 

Aydınlığımı tepenin çalılıkların 
da sürüdüm. Koştum başıma taş 

atan yaTamazın pe§inden .. 
Bir ev gördü, pençeresinden sa-

Yazan: ismet Hulusi 
rı bir ışık dıtarıya aksediyordu .. 
Çocuk evin açık kapısından içeri 
girdi. Kapı kapandı, ben dıtarıda 
kaldım .. 

Tırmandım pençereye, camdan 
odanın içini seyrettim ... 

Bu bir köylü evinin odası idi ... 
Yerde yapılmış bir yatak vardı .. 
Yatakta bir genç kız yatıyordu ... 
yaşını tahmin ettim: Ya on sekiz, 
ya on dokuzdu .. 

Yüzü saçları gibi sap sarı idi.. 
Belli ki hasta; acaba nesi vardı? 
Adam sende .. Tasası bana mı düt
tü ... Hastalanmasaydı .. 

Fakat ben bu kızı tanıyordum .. 
Bir sene evvel bir daha görmüt • 
tüm. Bağ yollarında arkadatı ile 
şakalaşarak dolatıyordu .. 

O zaman yanakları kıp kırmızı 
idi, sarı ıtığımla boyamak istemiş 
te muvaffak olamamıttım .. 

O zaman ben onu, buzda ıoğu· 
tulmuş bir salkım yapıncak üzümü 
nü seyreder gibi zevkle seyretmiş
tim .. 

O zaman, o, bütün bir hayattı. 
Ya şimdi ne hale gelmitti?. 
Yaramaz çocuk odaya girdi ... 

Ditlerimi gıcırdattım .. 
Çocuk, genç kızın yatağının ke

narına ilitti.. 
- Nasılsın, abla .. 
Dedi.. Kız, güçlükle gözlerini 

açabildi. 
- Bir az İyiyim .. 
Pençerenin önünde bir ihtiyar 

köylü oturuyordu. Senelerin sa -
bam, alnında çizgiler çizmitti. Be
ni gördü: 

- Aydede, dedi.. Kızıma §İfa 

ver .. 
Hıçkırıklı bir kahkaha attım .. 
Yaramaz çocuk baabsmın seıini 

itilince odadan, ve sonra evden 
çıktt.. Geldiği yollardan geri dön 
dü .. 

Gene pefine düttüm, biraz ev -
vel beni tatladığı derenin kenarı
na geldi.. Hemen suya atladım, 
niyetim onu boynundan yakalayıp 
boğmaklı. 

Ben suyun yüzünde bir porselen 
tabak gibi idim. 

Yaramaz çocuk, bilmem niçin 
deminkinden pek batka, hocasının 
yanına cıkan bir mektepli gibi Ür· 
kekti... Ben hu ani değişikliğin 
sebebini birden anlıyamadım. 

Nemli otların üzerine diz çoktü. 
Dudaklarını dalgacıkların ara

sına koydu .. Yüzümden, gözlerim
den öptü .. 

- Aydede ,dedi, bir az evvel 
yaptığım fena hareket için senden 
af diliyorum. 

Beni affet ... Biricik ablamı gör
dün, çok hasta ... Allah babaya söy 
le, onu bizden ayırmasın •.. 

iyi kalpli çocuğu, suya dökülen 
kumral saçlarından öptüm ve de
dim: 

- Küçük, ablan iyi olacak.. 
Sevine sevine, ko,a ko9a evine 

döndü .. . . .. 
Ay, bana, ben aya baktım .. Yıl-

dızlar bize baktılar; bıraktım ku-
laklarını... • 

Ay, buluttan yorganlarını sırtı 
na aldı, uyudu ... 

Karanlık uyandı .. Kapadım ka
ranlığın ıurahna odamın perde-.. 
sını ...... 

Amelelerden biri hemen kota .. 
rak hadiseden karakolu haberdar 
etmiş. Ceset denizden çıkarılarak 
karakola nakledilmittir. Zabıta -
nın yaptığı tahkikat neticeıinde 

cesedin, Beykoz belediyesi maran 
gazlarından ve Paşabahçede otu • 
ran Ali Efendiye ait olduğu anla .. 
şılmıttır. 

Ali Efendi, evvelce yazdığımız 
gibi 21-8-933 tarihine tesadüf e .. 
den Pazartesi günü Paşabahçe ile 
Çubuklu arasındaki Fırınhahçe de 

Atletizm antrenörü M. Abrahamın 

nilen mahalde denize girerek ve İdman cemiyetleri ittifakı 
suların cereyanına kapılmıt yüz • umumi merkez relal Aziz B. 

me bilmediğinden boğularak ce - Uludatın en yilksek tepe• 
•inde Her Abrabam tarafm-

sedi bulunamamıştı. dan diktirilen bayrak dire-

beyanah 

§ Evelki gece saat birden sonra tinin altında - Uladat._n iki aefl• •--ura 

Galatada sarhoş bir vaziyette so • Atletizm antrenörü l\1. Aleks fesidir. Bütün diğer inıanlar ıçın 
kaklarda dolaşarak icrayı rezalet Abraham dağ sporları hakkında ise dağ ıporu en mükemmel ve en 
ettikleri görülen Aziz ve arkadatı şu beyanatta bulunmuştur: tabii bir kalp ve ciğer jimnaetiii· 
Hasan yakalanmış ve Üzerlerinde "- Büyük halk tabakasının dir. 
bir bıçak bulunmuştur. (Gençlik, zabitler, askerler, aile - Bu ski klüplerini en büyüğü Ka 
§ Evelki gece Beyoğlunda yapılan ler vesaire) muayyen bir sahada ra Belendekidir. 10 X 14 metre 
silah araştırmasında Bursalı Mus- dağsporu yapabilmeıi için evvele- (Burada ihtiyaç hatıl oldukça 60 
tafanın üzerinde bir tabanca ve mirde vesaiti nakliye, hava şera • kişi kadar daha yatabilir)· Bir 
yedi fi tek bulunarak musadere o- iti ve dağın tetekülatı müsait ol - mutfak, ve spor levazımının kona· 
lunmuş ve takibata batlanmıştır. malı, bunlardan maada yardım bileceği bir koridor. Kıtın dahi 

1 · b 1 bahasına kadar otomobille çıkıla• 
Adalarda Yunanlıları 

ltalg anlaştırıyorlar 
Atina, 25 (A.A.) - On iki a -

dalar gençliği cemiyeti, bu adalar
da Yunan halkının ltalyanlattırıl
ması için alınan tedbirler aleyhine 
bir nümayi§ tertip etmiştir. Bu top 
lantı polis ile çarpıfmıya sebep ol
muştur. Bir kiti yaralanmış, bir 
çok kimselet tevkif edilmiştir. 

Rusgada yabancı dil 
Moskova, 25 (A.A.) - Maarif 

komiserliği, Moskova, Leningrat 
ve mıntaka merkezlerindeki bütün 
umumi mekteplerde Fransızca ve 
ya İngilizce lisanlarının okutulma· 
sını emretmittir. 

Fransa - Amerika 
Paris, 25 (A.A) - Yağan yağ

murlardan saha bozulduğu için 
Fransa ile Amerika araiındaki 

profesyonel (Donble) maçı yarı • 
na bırakılmıttır. 

Tilden ile Barnes, üçüncü sette 
4 1 galip vaziyette idiler. Cochet 
ile Martin Plaaya karşı yaptıkları 
bu maçta birinci Seti 6 2 kazan .. 
mı,, ikincisi 6 4 kaybetmişlerdi. 

Otomobil yarışları 
Saint Sebastien, 25 (A.A) 

ispanya büyük mükafatını kaza • 
nan Chiron, yarışın 517,416 kilo
metresini, 3 saat 50 dakika 53 sa .. 
niyedc ve vasati 130 kilometre 133 
ile yapmı!hr. 

Bir kızın rekoru 
İvov, (Lehiıtan) 25 (A.A.) 
Matmazel Valasieviez, 60 met -

re dünya koşu rekorunu yedi daki 
üç saniyede kırmıştır. 

mevkileri ve yol İtaret erı u un -
malı. 

Yardım mevkileri ve yol itaret• 
]erini yapmak insanların elinde ol 
madığından burada yegane lazım 
olan şey paradan ibarettir. Halbu 
ki veu.iti nakliye J4U'Üi .Mi'"- Y..f.r 
ziyetine oağlıchr. Uludağm vazi • 
yeti ise bunun için çok müsaittir. 
lstanbuldan Bursaya Mudanya ü
zerinden 4, 1 12, Yalova üzerinden 
de 6 saatte varılıyor. 

Her bir masrafla Uludağ otelin· 
den, bir taraftan İnegöl, diğer ta
raftan Kütahyaya otomobil fOSeıi 
yapılabilir. Bu şoseler kışın karla 
örtüldüğü zaman izciler için en iyi 
yol olabilir. Bu suretle Uludağ A· 
nadolunun büyük demiryollarına 

bağlanmış olur. 
Uludağ mevkii ise hava ve s.p~r 

noktai nazarından gayet elverıt~ı: 
dir. Uludağ eıki bir dağ olmak 1~1 
bariyle zirveleri hviçre dağları gı· 
bi sivri ve keskin olmayıp düzdür. 
Uludağın 30 tepesi üzerinde hiç 
bir maniasız, ağaçsız ve hepsi 
2000 metreyi geçen kilometre mu
rabbalarınca sahalara tesadüf o • 
lunur. Zamanına göre 2000-2550 
metre yükıekliğinde ıki kaymaya 
ve motörsüz tayyare ile uçmaya 
bu kadar müsait sahalar Avrupa • 
da bile yoktur. Bundan başka se • 
nenin altı, yedi ayında buralarda 
bir kaç metre yüksekliğinde kar 
vardır. Bu aylarda hiç yağınur 

yağmaz. Yazın dahi her tarafta en 
mükemmel memba suyu bulun~r. 
Gündüzleri güneşte kıtı~ bile ~ a 

l k . 0 ıle guneş dar sıcak o ur 1, may . . 
l b ·1· Gecelerı ıse banyosu yapı a 1 ır. . .. 

k v , oldugvundan skı klupleço soguK 
. d l 0 otellerde ol!un mut -rın e o su , 

laka ~ıcak sobaya ihtiyaç vardır. 

bileceğinden, bu kulübeye kolay • 
tıkla varılabilir. Buradan aradaki 
mevkiler üzerinden, 11 Km. ileri· 
de bulunan Uludağ oteline çıkıt, 
Kara Belende mükemmel surette 
hazırlanal>ilir. Takriben 1200 met 
re yüksekliğinde olan ara e en 
de evvela havaya alışılır. Ski kay
mak öğrenilir. Ve sonra atlı kızak 
la daha yukarı çrkılır. 

Diğer ski klüpleri her feyden ev 
vel yorgun dü9müt dağ sporcuları 
nın dinlenmelerini ani fırtınalar • 
da barınabilmeleri içindir. Hattın 
ve klüplerin inzibatı askerler tara· 
fından yapılacaktır. Bütün yar • 
dım klüpleri başlangıcında ta .. 
mam olmuş bulunacaktır. 

Bu mevsim zarfında yardım 
klüplerinin döşenerek oturulacak 
hale sokulması, atlı kızakların le· 
dariki, Buuadan Uludağ oteline 
kadar bütün yardım klüplerini 
bağlıyan bir telefon hattı, Uludai 
otelinin kışın da açık bulundurul
ması, ödünç verilmek üzere ıki te 
dariki, haf ta sonları ve bayram 
günleri için Mudanya üzerinden 
Bursaya müsait vapur ve otobüı 

postaları ve tarifelerin indirilm~ 
si, Uludağa bütün yapılan işlerin 
hükumet tardından teftiti, bu ıe
nenin birinci kanun ayından itiba 
ren kıt sporu dersleri yapılmaıı 
dütünülmektedir. 

Bundan ~onra y.:ıpılması zarurt 
olan işler aııc~k 4 - 5 senelik 
p] ~ n da'1il:na ~ : ... -,_ olunabilir.,, 

ltalga futbol şam
piyonluğu 

Roma, 24 (A.A) - BJgün ya• 
pılan ltalya futbol tampiyonluk 
maçları neticeleri: 

Bükreşte tenis maçla
rında Romanya bize galip 

Bükret, 24 {A.A) - Bugün ya 
pılan Balkan tenis müsabakaların 
da Retti, Romanya, Şirin, Türkiye 

Düzeltme yi 6 4, 6 2, 6 3. 

Bir çok kitiler, mesela 2000 met 
re yüksekliğinde kesafeti azalmış 
hava içinde spor faaliyeti ile kalp 
)erini ve ciğerlerini yorabilecekle .. 
rinden ürküyorlar. Tabiid' r ki bu 
yükseklikte spor yapmak kalp ve 
ciğer faaliyetini arttırır. Fakat ci. 
ğer ve kalp hastalarının ne dere -
ccye katlar dağ sporu yapabilecek 
lcr"ni tayin etmek doktorun vazİ· 

Palermo - Livorna 3-2 
Ambrosiana - Napoli 2- 1 
Juventus - Casalc 6-1 
Lazio - Verecelli 1- 1 
Brescia - T orino 1---0 
Triestina - Genova 1- 0 
Roma - Fiorentina 3-1 
Bologna - Milin 2- 1 
Alessandria - Padova 3-0 

Dünkü hikayenin başlığı "Bir Bottez, Romanya, Suat Türkiye 
sır,, olacakken yanlıtlıkla "Yatak· ı yi 6 1, 6 3, 6 O yenmiştir. 
lr vagon,, kalmı,tır. Düzeltiriz. Netice: Romanya 5 O galiptir. 
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VAKiT 
3. K. O. ~ 

"atıral'lla h.omı 'onu ılanl;lrı 
. . ········ ................................................ . 

M. M. V. Sa. Al. Ko. dan: 
6.000: 6.400 adet ağır makineli 

tüfek şerit kutusunun kapalı zarfla 

anı sa en: 
1 - Manısa Vıliiye t mektep!erı ıçın çıralı çamdan 200 adet 

mektep sırası yaplırılaca\dır. 

2 ~üyük ~·ocu dara mahsus >' 11. sıranın mut- ammen bedeli 

Kitap işleri 
Ve muhabere 

köşes· 
sütunu 

1 

münakasasmda teklif edilen fiat 

ı 
lar pahalı görüldüğünden pazarlı · 
ğa konulmuştur. lhalesi 3 10 933 
s~lı günü saat 11 dedir. lsteklile 

700 lira, küçük çocuklara mal-sus 'ih sıranın rru'ıammen bedeli 
650 liradır. Mürrtkasa teşrinicvvelın 7 ıncı cumutesı günii saat 
on altıda Man sa Vı!ayrt makamında yapı aeaktır. 

3 - Şartıarını öğrenml!k iste~·enleıin y , ayet Maarif Müdür-

Devlet matbaası taraf mdan 
basılan ve mekteplerde okuttu· 
rulaµ kitapların tevzi ve satış 
1şı müessesemize verilmiştir. 
Bunlar f.~tanhulda yalnız 
(V AKIT) kütüphanesinden te • 
darik olunabilir. 

o~ 

Devlet matbaasının diğer 
neşriyatı d,a (\'AKIT) yur · 
du tarafından satılmaktadır . 
llmi eserlerle Maarif Vekaleti 
mecmuaları ve sair kitaplar iç in 
de (VAKiT) kütüphanesine 
mi.:oracaat edil.,,el< lazımdır. 

~~ 
Uk mekle'llerin, dördüncü ve 

beef.nci sınıflarında okutturula
cal~ olan tarih kitaplarının ela 
la~ ve levziini (VAKiT) 
yurdu yapmaktadır. Bu kitaplar 
hazırlanmış ve satışa çıkarıl • 
mı~hr, 

~~ 
(VAKiT) kütüphanesi, her 

vilayet merkezinde bu kitapları 
sat...._!t üzere birer şube açmış
tır. Yilayetler hududu dahi • 
linde, Devlet matbaasının mek· 
teplere mahsus olan kitapları 
ile diğer est:rleri için bu şubelere 
mliracaat olunmalıdn. 

~~ 

Vilayet merkezlerinde mm . 
leri ve adresleri aıağıda gösteri· 
len yerler (VAKTiN) ın kitap 
satıı fubesi olarak kabul edil • 
mitlerdir. Bunları peyderpey 
neıredeceğiz. 

Ankara: (Akba) kütüp • 
hanesi, Trabzon Polotha • 

18 neli zade biraderler , Kasta • 
monu: Gazele bayii Ahmet 
Hamdi Bey, Samsun: Halk kü
tüphanesi, Giresun: Tasarruf 
pazarı Lfüfü Bey, Amasya: Ce· 
malettin kütüphanesi, Malatya: 
E!.üp oğlu Halil Bey gazete ba
yu, Konya: Kitapçı Murat oğlu 
Sabri B., Antalya: Kemahi za
de Nail Bey, Çorum: Turan kü· 
t~p~anesi İsmail Naim Bey, Na
zıllı: Sebat kütüphanesi Musta· 
fa Hakkı Bey, Balıkeıi~: Ki -
tapçı Fehmi Bey, Eski,.ehir: 
S~n Posta kütüphanesi, Bursa: 
Kıtapçı Esat Bey, Edirne: Hil • 
mi kütphanesi. İzmit: Halkpa . 
zarı sahibi Sadettin Bey. 

Bo~u: Zafer kütüphanesi, 
Merzıfon gazete bavii Adil B. 
Diynrıbekir: Şevki Bey, Mani ~ 
sa: Hulusi Can Bey, Yozgat: 
Va':•} mui\hibiri Bekir Ziva B., 
Adam: Maarif kütüphanesi 
Ahmet Necati Bey. 

Diğer fubelerimiz 

.v.an: gazete bayii llyaı Bey, 
Bıtlıı gazete bayii Niyazi Yıl • 
maz Bey, Siirt: Mehmet Emin 
Bey, İsparta Yunus zade Lutfü 

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

Mersin: Gazete bayii Fehmi 
Bey, Kayseri M:ıarif kütüpha • 
nesi Tevfik Bey, Niğde gazete 
bayii Hasan Cemal Bey, Kırk • 
lareli gazete ba:rii Ahr.;1et l lam 
di Bey, Artuvin gazele bayii 
Remzi Bey. 

~<> 
Vilayetlerde subemiz olarak 

adreıleri gösterilen kitapçı · 
larla kırtasiyecilerden ve gaze· 
temiz bayilerinden henüz mua· 
melelerini bitirmiyenlerin temi
nat mektubu, gönderdikleri hal
de mukavelelerini ihzar, yahut 
mukavelelerini gönderip le 

teminat muamelelerini ikmal el 
miyenlerin, yeni sipariıleriyle 
birlikte no'tsan olan işlerini la 
mamlilmaları hususuna nazarı 
dik mtlerini cclbecleriz. 

~~ 
Hakiki ihtiyac miktarları 

henüz mekteplerce tesbit edil · 
memiş olmakla beraber, "VA· 
KIT kütüphanesi., yukarıda ad 
re.sleri g~steri!en yerlere kitap 
!evkctmiştir. Suretı malıııusa · 
dn yapılan sipari~ler de hendi · 
lerin~ te'\lirn olunmak üzere 
t - ·ra bayileri-~·ze gönderilmi~ · 
tir. 

<>~ 
Ceva?'arımız 

T orol maarif mcmu;-luğu -
Kitap listelerini ve . kalct gön • 
dcrmiştir. 1htiyacnız için vi -
l~yet merkezindeki şubemize 

müracaat buj·:.1rulması. 

Urfa Orta me!;tebinden Fik
ret Efendi - Para posta ile ia

cle edilmiştir. İstedikleriniz ba· 
yiimizde vardır • 

Balıkesir Necati Bey lisesi ve 

muallim mektebi kooperatifi i
clare memuru Mustafa Hulfüi 
Beye: Balıkesik bayiimiz kitap 
çı Fehmi Beydir. Mumaileyhe 
müracaatla siparişlerinizi temin 
edebilirsiniz. 

Tarsus orta mektep müdüri -
yetine: Bir miktar kitap gazete 
bayii Nevres Beye göndcriliıniş
tir. Mumaileyhe bankadan 
kitapları almadı ise mektebini· 
ze teslimi bankaya telgrafla 

bildirilmiştir. 

Erzincanda hoca zade Meh -
met Efendi ye: Komisyonun 
tezyidine imkan yoktur. 

Gümüthane orta mektep mü
düriyetine: Fethi Bey namına 
gönderilen kitapların mektebi .. 
nize teslimi telgrafla postaya 
bildirilmi~tir. istediğiniz k -
taplardan gönderilenler tenzil 
edildikten sonra mütebakisi de 
gönderilecektir. 

Kayseri orta. mektep müdüri
yetine: Kitaplar maarif kütiip _ 
hanesi sahibi Mülayim oğlu 

Mehmet Tevfik Beye gönde:·il -

miıtir. 
Amasya Cemalettin kütüpha

nesi: Kitapların sevkini An
talya ambarından tetkik ettik. 
14-9-933 tarihinde Karade .. 
niz vapur~·=-~ tahmilen Amasyn 
Ziraat bankası adresine sevke • 
dilmittir. Bankadan arayınız. 

Bayazit maarif memurlui!u · 
::..> 

na: 1 dnrem İ;:de ilk mekteplerin 
yalnı:r. dördiincü ve besinci ta _ 
rihleri vardır. B~nlardan 
bir miktar Ziraat banaksı vası
ta:ıiyle adresinize gönderilmiş • 
tir. 

Sinop mnarif müdürlüğüne : 
Eczacı Macit Bcve mntbu ı.~ah
hiitnamclerdcn ~önderilmi,.tir . 
Şartlanmızı kabul edert:e ba ·i· 
imiz oli'l~aktır. 

~~ 

Nümunc fcitapla· 

rin şartnameyi gö:.-nc!~ üzere her 

1 

zün ve paznrlığa iş~irak için lnyin 1 

edilen gün ve saatte Ankarada M. 
M. V. Satın Alma Komisyonuna 
müracaatları. (3319) (5147) 

Ankara M. M. V. Satm Alma 
Komisyonundan: 

Müte:ıhhit n:-.-nı hesabına ka-

palı zarfla mi.!na1msaya konan 128 
kalcr.ı muhabere malzemesine la· 

lip çıkımı.clığınclan tela ar kapalı 

znrfla münakasaya konmuştur. 

İhalesi 8 b~ı-inciteşrin 933 pazar 
günü saat 11 eledir. İsteklilerin 

§artnamcyi görme!• iizcre her gün 
ve münakasaya iştirak için o gün 

ve vaktinclen e\'el teklif ve teminat 

mcktuplariyle Ankaracla M. 1\1. V. 

Satın Alma Komiı;yonuna 
caatlnrı. (3304) (4895) 

müra· 

M. M. V. Satın alma komsiyo • 
nuncfon: Ordu ihtiyacı için mü • 
bayan edilecek olan 1400 adet vc
lenscnin kapalı zarf münakasa -
smda teklif edilen fiat pahalı gö .. 
rüldüuiinden pazarlığa konmuş · 
tur. lhülesi 5- Teşrinievvel -
933 perşembe ~ünü saat 11 dedir. 
Taliplerin pazarlığa girmek ıçın 

tayin edilen gün ve saatte Anka -
rada M. M. V. S.:tın alma komis 
yonuna müracantları . 

(33~3), 5166) 

lstanöul asliye mahkemesi ixin· 
ci hukuk dairesinden: 

Rüsumat müdüriyeti ~mumiye
sinden Kmaiıadada 3 numaralı 

hanede sakin Galatacla Havyar 
hanında 64 numaralı yazıhanede 
tüccardan Mehmet Ziya Bey aley .. 
hine ikame eylediği alacak dava • 
sından dolayı mumaileyhin göstc-. 
rilen mahallerde bulunmadığı ol • 
baptnki meşruhi\tlan anla~ılmış 

ve mi.iddei vekilinin talebi ~ayanı 
kabul görülmekle olbaptaki dava 
arzuhali mahkeme divanhanesine 
talik kılmclı~ı halde müddeti ka • 
nuniycsi zarfında cevap verilme • 
miş ve tahkikat hakimliğince da -
veliye ve gıyap kararının ilanen l tebliğine ra3men gene ispatı vü • 
cut etmemiş olduğundan mahke
meye sevkedilmiş yövmi.i muhake 
menin dahi ilanen tebliğine rağ -
men gelmemiş olduğundan bu ke· 
re muhakcr.ıesi 7- l O - 933 saat 
14 te tayin edilerek mumaileyh 

40'3 ıncı madde mucibince gıyap 

knrarmın ilanen tcl.>li [:ine karar 
,·cr:Ierek o"br.pta!::i gıyap kararı 

müt.dc:i zarfmd~ mahkeme divan 
hanesine talik edilmiş oldu • 
ğumlan yö-..mü rnczh:urdn dahi 
gc:mediGi veya muteber veki l 

1 r,:;r.dc"mcd:ği ve he) gün zarfır:
da itiraz etmedit!i'1a~dirclc hak -
kında cıyaben muaıne1e ifa edile· 
c~ği malfımu olmak üzere keyfi -
yel cnzete 'ile ilfın olunur. --

IGğüne müracaatları. (5089 ) 

Posta T. T. Umum Müdürlüğünden: 
1 - Yirınis ı maro <en kaplı ol ı a.< üzere 40J~ adet tclefo.1 

rehbermın tabı 30 · EyJül - 933 tarihınde saat on beşte Ankarada 
ihalesı yflpılacaktır. 

2 - Ta: p etin şartname ile ICip eden ı z batı a lmak üzere 
Anka da te .gr .... f ış'eri müdürlüğünt=, lstanbulda Y cnı posta hanede 
B.nalar ve Levazım müdür.üğiıııe rnürc:c.ıatJarı. ı5 l 02) 

İstanbul asliye mahkemesi 6 ır.· 
cı hu?.ı:u!ı: cJa:rcsindcn: 

Mehmet Efendinin Fer.erde 
Abdi subaşı mahallesine.le 56 nu -
maralı hanede mukim iken ika • 
melgahı meçhul olduğu anlaşı .. 
lan Saha hanım aleyhine açılnn 

bo~o.nma davasının icari mahke
mesinde 11-10-933 ça.qamba 
günii saat 10 a talik ve bu bapta

imla kılınan davetiye varakası 
mahkeme divanhanesine talik kı· 

lmmış ve on beş gün müd· 
detle ilanen tebliği knrarğir olmuş 
bulunduğundan yevmü ve vakti 
mezkfırda btanbul asliye mahke· 
mesi 6 ınc1 hukuk dairesinde hey
eti hakime huzuruna gelmediği 

takdirde gıyaben mahkemenin ic
ra kılınaca(;ı lel:liğ makamına 

kaim olmak üzere ilan olunur. 

lııtanbul ikinci icra 
ğundan: 

(8601) 

memurlu .. 

Merhuncn mahcuz çini soba, ki
l im, ga.rdirop, ceviz masa, karyo-

la 1-10-933 tarihine müsadif 
pazar günü saat 9- 1 O arasında 

Beyoğlu, Çukurcuma, Acıçeşme 

Faik Paşa sokak Sl numaralı ha
nede birinci açık arttırma suretiy· 
le satılacağından taliplerin mahal
linde hazır bulunmaları ilan olu • 
nur. 

İstanbul asliye mahkemesi u -
çüncü hukuk dairesinden: Ayşe 

Hanımın Mustafa Efendi aleyhi • 
ne açtığı gaiplik pavasmm tahki • 

katı hitam bulmuş evrak heyeti 
müçtemiyaya verilmiş ve mahke
me nünü olarak 21-10-933 cu • 

o 

marteıi günü-' saat 15 te tayin edil-
miştir. Y;,vmi mezkurda gelme
diği takdi,ri:le gıyaben devam olu
nacağı ilan olunur. (7763) 

İstanbul üçüncü icra memurlu
ğundan: 

Mahcuz ve satılması mukarrer 
Şubert Salzel markalı ve isler bir 
halde bulunan çorap maki~esinin 
ikinci açık arttırması 28-9-933 
perşembe sünii saat 9 dan 1 O a 

kdar icra edileceğinden talip o • 

!anların yevmi mezkurdn V czne -
cilerde BozdoO-ankemeri cadde -..... 

sinde 13-15 numaralı çorap fab. 

rika::mda hnzıı.- bulunacak mcmt:· 

runn müracaatlan il.!n olunur , 

İstanbul ikinci :cra memurlu • 

ğundan: 

Mahcuz ve paraya çcvrilmcGi 
mukarrer 11e to.mamına yeminli 

ehli vukuf tarafından (Sekiz bin) 
lira kıymet takdir olunan Beyoğ• 
luntla Hüseyinağa mahallesinde 

Sakızağacı caddesinde kfıin eski 
'12 yeni 34 numara ile murakkanı 
bir bap apartımanm dört hisse iti• 

bariyle üç buçuk hissesi açı~ 
arttırmaya vnz'edilmiş olup 28 
-10-933 larihine müsadif cu • 

martesi günü saat 14 ten 16 yr. 
kadnr dair"mizdc biı-inci açık nrt• 

tırması icra kılınacaktır. Art• 
tırma bedeli kıymeti muhammi • 

nenin yüzde yetmiş beşini buldu • 
ğu surettp mezkür uayri menkul 
hiı;sesi müşterisi uhlesine ihale o• 
lunacaktır. Aksi halde son arU• 

ranııı taahhüdü baki kalmak üzC" 
re 12 - 11 - 933 tarihine tesadiif 
eden pazar günü saat 14 ten 16 ya 
kadar keza dairemizde yapıla• 

cak olan ikinci açık arttrrma'S111da. 
dahi arttırma bedeli muhammeıı 
kıymetin yüzde yetmiş beşini bol 

madığı takdirde satış 2280 numa" 
ralı kanun ahkamına tevfikan ge· 

ri bırakılacaktır. 
Arttırmaya iştirak etmek isti • 

yenlerin mezklır gayri menkuliiıı 
kıymeti muhamminesinin yüzde 
yedi buçuğu nisbetinde pey akçe· 
si veya milli bir bankanın te .. 
minat mektubunu hamil bulunma· 
lan lazımdır. Hakları tapu si • 
cilleriyle sabit olmayan ipotekli 

alacaklılarla diğer alakadarların ı 
irtifak haldu sahiplerinin bu hak
larını ve hususiyle faiz ve masra • 
fa dair olan iddialarını ilan lari • 
hinden itibaren yirmi gün zarfın • 
da evrakı müsbitelerile birlikte 
dairemize bildirmeleri )azın""' 
dır. Aksi takdirde hakları ta90 

sicilleriyle sabit olamıyanlar satıf 
bedelinin paylaşmasından hari~ 
kahrlıır. Müterakim vergi, vakıf 
icaresi, taıız"fiye ve tcnviriycdeJ1 
mütevellit bcledive rüsumu müş
teriye aittir. Daha fazla ma!U· 
m<>t almak isliyenlerin 

İstanbul il.inci icra memurlu • 
· ğunclan: Bir borçlan dolayı mah

İstanbul yedinci icra memurlu· 
Bir ok ycr!erd~:ı nümuıul ibndan: cuz ve satılması mukarrer olan 
o•a .. ak kitao is\~nm~k- balıkçılığa ait levazım ve saiı·e· 

933 tarihinden itibaren hcrh:esiıı 
görebilmesi için dairede açık bu • 
lunduı·ulacak olan arttırma ~art • 
namcı.ile 933--4104 numaralı dos 

ya:ar.u miiracaatla mezkur dosyn 

derununda mevcut ve mahalli 
mezkfırun evsaf, mesaha ve ıaire
sini havi vaziyet takdiri kıy.mel 

raporunu göri.ip anlayabilecek " 
leri ilan olunur. 

Parnya çenilmes!nc karnr ve -
t.-d 1r . 8" arzuların verin~ nin ikinci arttırma•ı 28 _ 

rilen Sirkecide Azi::iyc caddesin- "' 
getirilemiyecellini be ıa" d 9-933 tarihine mu··.,adı"f pcı·~em-c 124 numarulı Anadolu oteli '" Y -

ederiz . Kitapları arzu dahilinde 27 aclct lake lrn.ryola be giinü saat 9 dnn itibaren icra 
edenler bayilere müra- 1 

1
. 1 Tc~rinievvel 1933 günü saat 12 ° unaca~ından talip olanların rrös-

caat ederek tedarik ey ı- t ·1 c. 
yebilirler. 1 ele mahalli r~::kurde hazır bulu.. erı en ~a,.tte mahallinde hazır 

Kirahk oda aranıyor 

fotanbul ve Beyoğlunun yük&e" 
havn ~ar ve sıhhi mcvkiine ve gii· 
ncşli, iyi ı:· n:ıe içinde döşeli iki 
oda aranıyor. 61 naca~k . ~memuru tarafından :mtı -

1 
hulu.n~cnk memurlara müracaat • 

lll•••••••••••n•lll~B•••mJmlRlli!P!!BDJD.tJIJ' hı=;:.~ı ılc.n ok.nur. ları l ·n ohmur. 

M!'tl:>.,·v·"lı::cl:l R. il. rumuzuns 
müraca:ı.t 

• 
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Çankırı Vilayeti Nafıa 
Başmühendisliğinden: 
1 - Çankm - Kastamonu yo'unun 0+000 ile 2+000 kilomet· 

releri arasındaki şosa tamiratı esas:yes·le imalatı sınaiye in,aatı 

( 16472) lira 42 kuruş bedeli ke~file 17. 9 · 933 tarihinden itiba· 
ren 17 - l O · 933 tarihine kadar bir ay müddetle ve kapalı zarf
la münakasaya lrnnulmuştur. 

2 - Münakasaya işt irak edecek talipler mün•kasa umumi 
şartlarını tamamen kabul eylemekle beraber evvel emirde bu in· 
şaah başarabilecek iktidarı fenniyede bu'unduklarına dair ma· 
halli nafıa başmühendisliklerinden vesika almıf bulunacaklardır. 

3 - ihale l 7 - l O · 933 tarihine müsadif salı günü saat on 
beşte encümeni vilayette icra kılınacağından talipler yüzde yedi 
buçuk teminat akçesile beraber kapalı teklif zarflarını ihale sa
atinden evvel makamı vilayete vermiş ol acaklardır. 

~ - Teklif zarfları encümeni vilayette ve talipler huzurunda 
açılarak en muvafık tekl ı f sahibine ihale edilecektir. 

- SF azla malu:nat almak isti yen taliplerin Çankırı ~afıa 
Başmiib r r.d isliğ. ne müracaat eylemeleri ilan o~unur. ( 5082) 

Yüksek Deniz Ticaret Mektebi 
Müdürlüğünden ; 

Mektebe kayit ve kabul edilecekler için bilinmesi lazım ge
Jen hususat beneçhi atidir : 

1 - Mektep, ikisi tali, ikisi yüksek olmak üıere dört sene
dir. Leyli ve mecc.ınidir, gayesi tüccar gemilerine kaptan ve ma
kinist yetiştirmektir. 

'2 - Mektebin yalnız tlli birinci sınıfına talebe kabul edilir. 
Bunların on beş yaımdan küçük ve on sekiz ya~ından bfiyük ol
mama l arı ve lise dokuzuncu smıfı ikmal veya bu derece tahsil 
gördüklerini alelusul ispat ve tasdik ettirmiş bulunmaları ve ya
hut beş sınıflı un'at mekteplerini bitirmiş olmalan meıruttur. 

3 - Tali pi erin mektep müdiriyetine hitaben yazacakları is
tidalarına hüviyet cüzdanlarını, aşı kağıtlarını, mektep ıehadetna
me veya tesdiknamelerini ve polisçe musaddak hüsnühal ilmüha
berlerini ve velilerinin muva:ızah adres ve tatbik imzalarını ve 
dört adet vesikala:< fotoğraflarını raptetmeleri lazımdır. 

4 - Taşradan gelipte mektebe kabul edilen fakir talebele· 
rin yol masrafları, "bulundukları vilayet ve kazaların meclisi ida
relerinden musaddak fakrihal mazbatalarını ve mektebe gelmek 
için hrıngi va uta ile seyahat ettiklerini gösterir ve memurini ai· 
desince musaddak ilmühaberlerini ibraz etmeleri şartilc,, mektep 

areslnce t~aYİye ecHlir. 

5 - Kayit muamelesi 1 T. Evvel 933 tarihine kadardır. Ta
liplerin muayenei iptidaiye için yevmi mezküra müsadif pazar 
günü saat on üçte bizzat mektepte bulunmaları lazımdır. (3922) 

Sıhhat ve içtimai muavenet 
vekaleti hudut ve sahiller sıhhat 

umum müdürlüğünden; 
Ankara Merkez hıfzıssıhha müessesesi binalarının kııın ka

loriferle ısıtılmaaı için 200 ton kok kömürü kapalı zarf usulile 
münakasaya konulmuştur. ihale Ankara'da Umum Müdürlük mas
raf komisyonunca 7/Teşrioievvel/933 cumartesi günü saat 14 te 
icra edilecektir. Şartnamesini görmek jıteyenler Ankara Umum 
Müdürlük ayniyat muhasibi mes'ullüğüoe, Istaobul'da Galata'da 
lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye merkezi baştabipliğine müracaat 
eylemeleri. (4912 

ı== ıstanbul Belediyesi ilanları 

Zeynep Kamil hastahanesi için lüzumu olan ecıayı tıbbiye 
kap1lı 1arfJa münakasaya lrnoulmuıtur. Talip olanlar şartname 
almc::k ve listeleri görmek üzere Levazım müdürJiiğüne müracaat 
etmeli münakasaya girmek için de 124 liralık teminat makbuz 
veya mektubu ile teklif mektuplarını 28 · 9 · 933 Pertembe günü 
saat on beşe ~adar Daimi Encümene vermelidirler. 14723) 

Beyoğlu Belediye Şubesinden : Bir dişi keçi bulunmuştur. 
Sekiı gün içinde sahibi müracaat etmezse satılacaktır. (5175) 

Çarşambada 15 inci mektep yanındaki Valde medresesinde 
yapılacak tadilat : Teminat 74 lira: 

Sarıyer 28 inci mektebin tamiri : Teminat 74 Lira : 

Yukarıda yazılı mekteplerin tamiri pazarlıkla ihale edilecek
tir. Talip olanlar keşif evrakını görmek ve şeraiti anlama!c üze· 
re Levazım Müdürlüğüne, pazarlığa girmek için d'! lem;nat mak
buz veya mektubu ile 28 - 9 • 933 perşembe günü saat on be~e 
kadar daimi encümene müracaat etmelidirler. (5 \ 77) 

2. No. lı Jandarma Gireson 
Mektebi müdürlüğünden ; 

1 - G :reson jandarma Mektebinin do~rnz yüz otuz üç ve 

k•ımen otuz cı;\ı t senesi ihtiyacı için birinci Samsun Unundan ikı 

yüz ıekiz bin L..lo ekmek lu~alı zarf biıinci teşrinin sekizinci 

pa~ ... r ~iiııG s<?a' 14 de ih~le et:lilcccği ilan o'unur. (4983) 

.. ..... ,., 
•ı 

11 - VAKiT '16 t::ylül l ~3~~ .... .. 
İstanbul dördüncü icra memur

luğundan: 

Kasımpaşada Camii kebir ma· 
hallesinin Sel kapısı ve çiviciler so 
kaklarınm noktai iltisakında eski 
7,3, 18,20,9, 3, 17, 18,20, 3, 17 
yeni22, 24, 26, 1, 28, 9, 26: 1, 9 1 
numaralarla murakkam halen tah
tında iki dükkan bir bodrum ve ek 
mekçi ve simitci fırmlariyle fevkin 
de iki katta dört daireyi müştemil 

kargir apartımamn mebni bulun
duğu eski 3, 18, 20 numaralı hare· 
meyni şerifeyn ve Kasımpaşa ve 
Darü~şafaka vakıflarından olan 
bakkal gediğinden munkalip ma
hallin yüz yirmi hisse itibariyle yet 
miş beş hissesi ve eski 17 numara
lı İsmail Efendi ve haremini muh
teremin vakıflarından olan kömür 
cü gediğinden munkalip mahallin 
bin altı yüz hisse tertibiyle seksen 
hiuesi ve mezkur apartımanın itti· 
salindeki ekmekçi fırınının müşte
milatından bulunan ve üstünde o· 
da olan dükkanı muhtevi kısmen 

kargir ve k11men ahşap binanın 
me,,bni bulunduğu eski 19 numaralı 
doksan yedi metrodan ibaret ma
hallin ta.mamı takdiri kıymetten 
hariç bırakılarak borçlunun uhde
sinde bulunan eski 7 numaralı Da
rünafaka vakfından olan mahalli 
ile eıki 9 numaralı haremeyni muh 
teremeyn ve haremeynden mazbut 
Kasımpaşa vakfından berber gedi
ğinden munkalip mahallinin ve es
ki 3, 18 ve 20 numaralı haremini 
!erifin ve Kasımpa§a ve Darüşşa· 
faka vakıflarından olan bakkal ge 
diğinden munkalip (120) hisse iti
bariyle (45) hissesine şayian mu
tasarrıf bulunduğu mahallinin ve 
eıki 17 numaralı İsmail Efendi ve 
haremini muhteremin vakıfla
rından olan kömürcü gediğinden 

munkalip bin altı yüz hisse itiba
riyle bin beı yüz yirmi hissesine ta 
yian mutasarrıf bulunduğu mahal-
linin ve eski 19 numaralı ahar eşha 

sa ait bulunan doksan yedi metre 
murabbaından ibaret bulunan ma
hallin üzerine borçlu tarafından in
şa edilmiş olan gayri menkulün ta
mamına (32544) otuz iki bin beş 

yüz kırk dört lira kıymet takdir e

dilmiş olup eski 3 ve 18 ve 20 nu
maralı bakkal gediğinden munka
lip mahallin yüz yirmi hisse itiba
riyle yetmiş beş hissesi ve eski 17 
numaralı kömürcü gediğinden 

munkalip mahaJlin bin altı yüz his 
se itibariyle seksen hissesi ve gay
ri menkulün kısmen ahşap ve kıs
men kargir kısmının mebni bulun
duğu doksan yedi metreden ibaret 
arsa satı§tan hariç bırakılarak borç 
luya ait mezkur gayri menkulden 
eski 19 numaralı 97 metreden iba
ret arsa üzerindeki üstünde odayı 
muhtevi dükkan ve mukaddema de 

mir ocaklı çiçek maya hanesi el -
yevm ahır ve iki harman mahalli 
ve un odası ve un deposu ve yıka

nacak mahal ve halayı ihtiva eden 
kısmen kargir ve kısmen ahşap bi
na ile apartıman altındaki kahve
hane ve bunun üstündeki oda ve 
kahvehane altındaki bodrum hak· 

Nafia Ve·kiletinden : 
600 Ton kupon ray kapalı ıarf usulile münakasaya konul· 

muştur. Münakasa 21 · 10 933 tar .hine müsadıf Cumart~si günü 

saat 15 de Ankarada Nafia Vekaleti Mü5teşar: ık makamında ic
ra edilecektir. Taliplerin cari seneye mahsus Tıcaret o1ası vesi-

kaları ve teminatı rnuvakkıttelerile birlikte aynı gün ve saatte 
komisyonda bulunmaları lazımdır. Tc: ip!er bu husustaki şartna

meleri Ankarada Nafia Vekaleti Levazım müdürlüğünden Istan

l.:u ı'da Haydarpaşada Liman işleri müdürlüğünden beşer lira mu
kabilinde tedarik edebilirler. 4995) 

Tokat Valiliğinden : 
To'<atta yapılacak 27.i 60 lira bedel keşifli Vali konağı bi

nası kapalı zarf usulile münakasa~a l<0nularak 3/Teşrinievvel/933 
tarihine müsadıf sa l ı günü To~<at Vılayeti encümeni daimiıince 

ihalei katiyesi icra kı :ınacağından ta .ip olanların ve şeraiti anla-
.. mak isteyenlerin Tokat Vılayetine müracaatları ılan olunur. (5125) 

Kocaeli Vili yetinden : 
Vilayet Nafia dairesi için istenilen ve aleni münakasaya 1-.o

nulan 50 adet çadır için verilen fıat haddi la~·ik görülmediğiq

dcn şartnamesi mucibince işbu çadırların münakasası 27 /Ey

lül/933 Çarşanba günü saat on beşte ihale edilmek üzere bir 

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

sini görmek isteyenlerin Vilayet Baş mühend ı sliğine müracaat-
ları. (5121) 

Akay işletmesi Müdürlüğünden ; 
Akay hatları yeni seyrisefer tarifesi 28 . Eylül· 933 perşem

be gününden tatbika başlanacaktır. 

Tarifeler iskelelere asılmııtır. Ctp tarifelerinin de gişelerde 

.3 kurufa satılmakta olduğu Muhterem Ehaliye i'an olunur. (5178) 

Devlet Demir yolları ilanları 

20 - 9 • 933 tarihinden itibaren; Balıkesir yolu ile lzmir · Ka

saba battı iıtasyonlarına tam vagonla gönderilecek inşaat keres· 

teJerile ambalajlık tahta parçalarından ton başına 610 kuruştan 
afağı olmamak üzere: Ton ve kilometre başına 1,25 kuruş ücret 
alınacaktır. lzmir - Kasaba hattı dahi Balıkesirden lzmire ton 
ba,ma 470 kuruı ücret alacaktır. Bu suretle bir ton kereste ve· 
ya ambalajlık tahta parçası lımire : 

Alpıköy veya Boıöyükten 
Ada pazarından 

610 + 470 = 1080 
650 -t- 470 ::: 1120 

Kuruşla nakledilecektir. (5092) 

Haydarpaşa - Pendik Banliyösü ücret tarifesinde aşağıdaki 
değişiklikler yapılmıştır. 

1 - Bu teoıilli tarife, yalnız gişelerimizden bilet alan Ye 
biletlerinin gösterdiği mevkilerde seyahat eden yolculara mahsus 
olduğundan, trenlere biletsiz binen büyük yolculardan 26 çocuk· 
lardan 16 kuruş ve trende mevki değittiren yolculardan da umu· 

miyetle ve seyyanen 16 kurut alınır. Trenlerde bilet alan bilet• 
siz yolcular bütün Banliyö mesafesinde ve jıtedikleri mevkilerde, 
mevki dtğiıtirmek colayisile 16 kurut veren yolcular da biletle
rinin gösterdiği mıntaka dahilinde istedıkleri mevkilerde seyahat 

edebılirler. 
2 - Askeri ücret ve b!letler kaldırılmıştır. 
eu değişiklik 1 /10/933 tarihinde tatbik edilecektir. (5093) 

Demir ve saçların kapalı zarfla münakaaası 9 • Tetrinisani • 

933 perşembe günü saat 15 te idare binasında yapılacaktır. 

F aıla tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde beıer li· 
raya satılan şartnamelerde yazılıdır. (5159) 

........................................................................................... 
şartname ve merbutu kroki daire · 
de her kese açıktır. 

21 10 933 tarihine müsadif 

vergisi, belediye, vakıf icaresi müt 
teriye aittir. 

929 tarihli icra kanununun 119 

cumartesi günü saat 14 ten 16 ya l uncu maddesine tevfikan ipotekli 
larında mahkemece davanın neti- kadar İstanbul dördüncü icra dai- alacaklılar ile diğer alakadaramn 
cesine kadar İcranın tehirine ka
rar verilmiş olmak dolayısiyle işbu 
mahaller dahi satıştan hariç bıra

kı' arak mütebakisi açık arttırmıya 
vazedilmİ§tir. 

Satılığa çıknnlan gayri menku
" '.n krokisi tanzim ettirilip mahke
me karariylc satıştan hariç hır ./nl 
mış olan aksam kırmızı boya ile 
gösterilmi~tir. İşbu kroki şartna • 
meye raptedilmiştir. Satılığa çı -
karılan kısma (28900) yirmi sekiz 
bin dokuz yüz lira kıymet takdir 
edilmiştir. 

resinde aç.ık arttırma suretiyle sa- ve irtifak hakkı sahiplerinin gayri 
tı' acaktır. Birinci arttırmada iki menkul üzerindeki haklarını husu
bin liraya talip çıkmıştır. Arttır · siyle faiz ve masrafa dair olan 
ma ikincidir. Bu kere arttırma be- iddialarını evrakı müsbiteleriyle 
deli 2280 numaralı kanun ahkamı· ilan tarihind'cn itibaren yirmi gün 
ra tevfikan yeniden takdir oluna- içinde icra dairesine bildirmeleri 
cak muhammen kıymetin yüzde lazımdır. Aksi halde hakları tapu 
yetmiş beşini tutmazsa satış geri sicilleriyle sabit olmadıkça satış 

bırakılacaktır. Şu kadar ki arttır- bedelinin paylaşmasından hariç ka 
ma bedeli her ne olursa olsun borç· lırlar. Alakadarların itbu maddei 
lu satışın geri bırakılmayıp gayri kanuniye ahkamına göre hareket 
menkulün satılmasını isterse ihale eylemeleri ·r- daha fazla ma"umat 
yapılır. Arttırmıya i~tirak ıçın a 1mak istiyenlerin 931 34 doıya 
yüzde yedi buçuk teminat akçesi numarasiylc memuriyetimize mUrı 

5 1 O 933 tarihinden itibaren a lınır, Mülcral<;m musakkafat cnatlnn ilan olunur. (3602) 

• 



• 
ilk mektep Tarihleri 
Maarif Vekaleti tarafından ilk mekteplerin dördüncü ve be

şinci sınıflarında okutturulmak üzere 

7. 7. 7. C. tarafından yazdırılıp tab'ı ve tevzii 
"V AKIT,, müessesesi tarafından deruhte edi-

len T AR/H kitapları satışa çıkarılmıştır. 
Bu kitaplar, yalnız talebelerin değil herkesin istifade edeceği bir 
surette yaıılmış bir ço'.< haritaları ve resimleri ihtiva e tmektedir. 

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

rağmen 15 şer kuruştur. 

Satlş ve tevzi yeri : lstanbul Ankara caddesi • 
VAKiT YURDU ~ 

DOKTOR 

Hafız Cemal 
Dahili hastalıkları mütehassıs ı 

Divn Yvltt N. 118 Telefon : 22398 

Sahibi: lnEIDIET AS L'I 

Seşrlynt nıUdürü : L Safa 

V A K J T Matbaua - lataobuJ 

. l :rr;:~ .. · ~\ / 
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U KUMBMA 
LINIZ • 

Manisa Viliyetinden: Dr. İIISAN SAMİ 

Tifo ve Paratifo Aşısı 
Tifo ve P:ıratilo hastalıklarına tutul-

mamak için tesiri çok kafi muafiyeti 1 - 47 bin lira bedeli keşifli Manisa • Akhisar 23 + 067-
pck emin bir a~ı<lır. Ecza depolarında 29+ 735 inci kilometrolarıoda tesviyei türabiye ve imalih ıuoaiye 
bulunur. (6968) ve makadam şose insaah miloakasasına şeraiti laıımeyi baiı 
latanbul üçüncü icra memurlu - talip çıkmadığından teşrinievvelin 7 İnci cumartesi günü saat on 

ğundan: Bir borçtan dolayı mah- alhya kadar müddetle yeniden münakasaya konulmuştur. 
cuz ve satılması mukarrer fotog· 2 - Münakasa vakti muayyende Vila yet makamında toplana• 
raf malzemesi 28--9-933 per • cak olan encümeni viliyet huzurunda icra edilecektir. 
şembe günü saat 12 ili. 13 arasın· 3 - Münakasaya girmek şartlara evvelce ilin edildiği gibidir. 
da Bahçekapıda Alayköşkü cad • 4 - Daha fazla malumat .almak isteyenlerin viliyet nafıa baı· 
d~n~ 2 ~~~ıfu~~dm~ __ m~ü=be=n=d=~=l=iğ=in=e=m=U=r~a=c~u~t=la=r=ı~ı=li=n=ol=u=n=ur=.=======(~5=0=M=)~ 
zemesi deposunda hazır buluna - b 1 E latan u vkaf MUdUrlUAU 
cak memuruna müracaatları ili.n ~ 
olunur. 

Gtiz Hekimi 

Dr. S. Şükrü 
Birinci Sınİt Mutehauıs 
Bıbıtli ~Anliara caddesi 1:'\o. 60 1 

' •• 

Nnmara 

1 - 50 1 - Teşrinievvel • 933 pazar 
51 - 120 2 ·Teşrinievvel - 933 paıarte~i 

121 - 275 3 - Teşrinievvel. 933 salı 
Hayrat bademisinin Eylül - 933 vazifeleri 

riblerde bizalarındaki numara sırasına göre 
nur. 

ilanları 

yukarıda yazılı ta· 
verileceği ilin o:a

(5155• 


