
'yeni romanımız yarın 
Jjll sarışın genç kimdir ? 

" Kapalı kutuları açanlar ,, 
T efrikaınızı okuyunuz 

Kapalı kutulan açanlar 
Bir muhabirin Kızıl Rusya 
zindanlarında gördükleri 

Bu merakh ve heyecanh hafiye romanı 
yarınki sayımızda başhyor 

• Sayı: 5539 Tahrir Telefonu: 24379 Pazartesi 12 HAZIRArt • c' ıııcı •:r > - 1933 idare Telefonu: 24370 Sayısı 5 Kuruş 

~usi f ofoğraf mulıabirim_j~~az~ yerind~ aldı~ı r~~imler. 
Uk ınünakaşa: Londra konferansı T ahkıkat ılerılıyor 

Ciha b b b •• } 1\ n. uhranının aşı ugun açı ıyor 
tlıerıkada mı, yoksa 

ti A.vrupada mı ? f c J A J B ı.;tn iktı,at konferansı bugün Kon erans e a ey 
~•- da toplanıyor. Bu konfe
Lı~~ b· 
~tirı ır taraftan altmış beş mem 
i'ııı tnura.hhasları karşılaıacak. 

1~ 'rı •ıkıntıya düşüren sebep· 
~.,'tll!hracaklar. Bu sebeplere 
~ib,~reler düşünecekler. Fakat 
l'lf~t 0 Yle görülüyor ki, Londra 
~ .\ 'rıaında en mühim hadise • 
~'-trı ltıerikalılar ile Avrupalılar 
~İte~~ olacak ..•• 

Altı hafta kadar 
sürecek 

Beynelmilel iktısat ve para kon· 
feransı bugün saat on birde Lon· 
drada açılıyor. Altmıştan fazla 
memleketin iştirak ettiği bu kon· 
ferans için tayin edilen murahhas· 
lar Londraya varmış bulunuyor. 

~,Ilı daha konferans resmen 
f~cl0 dan bazı Avrupa gazete- recek ve beynelmilel iktısadi me
~ ),~~crilıcı:>•a. l.a.ı ~· acrzt:miş· sel eler ve para mikyası etraf mda 
lll'aJc d" ~mağa, bu cümleden müzakerelerde bulunacaktır. 

Konferans altı hafta kadar sü • 

~llda dull)a. buhranının başı Av- Aşağıdaki telgraflar konferan· 
~ idd·eğif, Amerikada bulun • sın açılmasına takaddüm eden fa· 

~~tıi)j ıa. edilmeğe baıladı. aliyeti gösteriyor: 
~etf 0~ ki, Birle~ik Amerika Paris, 11 (A.A.) - M. Dala-
·~ılllc erı nüfusu artık dur - dier ile Fransız heyeti murahhasa· 
i\İtı dt\'resine girmittir. 1931 sı azasından ekserisi Londraya ha 
~ ,11 de bu memleketlerdeki nü- reket etmişlerdir. M. Pol Bonkur 
."il~ k~!ı (180.000) ki§iden iba • vazifesi ile meşgul olduğundan 
l()~~~ bir sene evvelkine nisbet· Pariste kalmıştır. 
~ lliabe S) tenakus, 1932 sene. Londra, 11 (A.A.) - M. Şath, 
~t hir et)e (yüzde 60) derece " dün tayyareyle Berlinden geldi. 
L·~~tı tenakus göttermektedir. Londra, 11 (A.A.) - Holanda 

Ankaradan geldi, Lon
draya gitti 

Londra iktı-
sat konferansın 
da memleketi -
rnizi temsil et-
ınek üzere Lon
draya gidecek 
olan lktısat Ve· 
kili Celal Bey 
tren kazasından 
dolayı yollar bo 
zulduğu için an 

Celal Bey cak dün sabah 
şehrimize gelmiştir. 

lktısat Vekili Celal Bey dün 
şehrimizde istirahat etmiş ve dün 
gece dokuz buçukta hareket eden 
ekespresle Londraya gitmiştir. 

Celal Beyin gelirken Haydar -
paşa istasyonunda ve giderken Sir 
keci istasyonunda lstnbulun yük -
sek memurları ile dostları tarafın· 
elan istikbal ve teşyi edilmiştir. 

.~ttr,'ehebi de Amerikaya mu~ başvekili M. olin geldi. 
rı - L d 11 (A A ) D"n Mı"l muharririmize: ı •. •dır .. ,en ve tahdit edilmi~ on ra, · · - u - d 

Celal Bey kendisile görüşen bir 

'tjl. l letler Cemiyeti katibi umumiliği "Cihanın pek ziya e ehemmi • 
l 'ta.rı .b fte Avrupalılara &Ö - d l 'k d k yet verdı'g"'ı' ı'ktısat konferansı· fa -' ~ uh tarafından neşre i en ı ·tısa i on 0

kt .. d ranının asıl amilini k alı'yetı" ı'le memleketimizin de çok ~· ,. a fcrans gazetesinin ilk sayısı çı • 
~Ilı 1

1'a ( atarnalıdır. alakadar olduğunu,, söyle.miştir. 
\ tl'ik, 

19~3) senesinden evve] .............. ~.:~~~1:.~:.i:~!.'~~~:~~~: ................................................ .. 
~ lllt~akher •ene en aşağı hat~ 

~t ~İt- ~ etlerden bir milyon 
~ lhd' 

t ·~etik 1Yordu. Bu muhacir· 
~'tıd .anın sanayi ve ziraat 
~ a ınk· 
. it. "u·· k 1fafına yardım edi · iti 1)ıo n .. 

~l' b' ı..ı, hariçten gelen mu· 
't.di hır taraftan memleketin 
~al' 8.Yatr d . . 

• di" n a ıstıhsal unsuru 
.it.ttiltı R~r taraftan mütemadi -
~ 1'libı·kltterika istihsalatı için 
&,~· il·~ Vasıtaları teşkil edi· 
"'3) •ttae l ac... na eyh Amerikahlat 
~t.... ·•caind . J b "•ctlıis e muhaceretı tah· 
tı t'tıc~ı ols~.lardı on sene için· 
~tı eltctı' "f (s t'ttil n nu usu en aşa· 
~~ily:an artacaktı. Şimd\ 
·~111tta rı olun umumi nüfu · 

llll,._ tı da 
\ "lk llluhacirlerden ha-

{l Yeni d - l ·ı b ~ 35) . ogum ar ı e c -
~ lı. tnılyonu geçmi~ bulu-

~ :.-tıelrtı·ı 
"tı.. ı el -e . h" . ·•a tf' .... !aı urosunun 

d. ı~· ore A-. 'k d . . ~· ı t'tti.ih. •uerı a a J§SIZ " 

~i, d'" ıın &ebcbi vardır. Bi· 
1Reri . muvakkat mahı " 

lJ t.lehmet Asım 
cva,,,, ikinci Sayı/ada 

Dünkü maç sinirleri 
harap etti! 

Kıymetli atlet Haydardan bir Türkiye 
rekoru kazandık 

Dün Taksimde Galatasaraylılar atletizm bayramlarını yaptı. 
Jar. Haydar yüksek atlamada 3,21 le yeni bir rekor yaph. Son
ra Galatasaray • Apollon takımları karşılaştılar ve neticede sıfır 
sıfıra berabere kaldılar. Tafsilatını 10 nuncu sayıfamızda bula· 
caksınız. Resmimiz dünkü geçit resminde Galatasaray . atletlerini 
gösteriyor. 

Dün makinistin ifadesi alındı 

Dikkat edilmesi lazım iki mühim nokta 
Sazlık ile Bicer arasındaki tren 

kazası hakkında dün Ankara mu
habirimiz tarafından mahalline gi 
derek telefonla verilen malumat 
arasında çok şayanı dikkat bir nok 
ta vardır: Bu nokta kazanın köprü 
inşasına ait fenni bir hata eseri ol 
maaı meselesidir. 

Muhabirimizin alakadar ve sa • 
lah!yettar bir zatın ifadesine atf e
derek bildirdiğine göre kaza ma -
hallindeki köprünün boşlukları iyi 
hesap edilerek yapılmamıştır. O
nun için birden bire dağlardan i · 
nen teller köprünün altına sıkışa· 
mamış, taşmış, köprünün üstünden 
iki metro kadar yükselmiştir. O 
halde ki, kazaya uğrıyan tren köp 
rüden geçmek isterken sular pen -
rerlerine kadar yükselmiştir. ır 

İşte bu vaziyetin neticesi olarak 
tren köprünün üzerinden geçer· 
ken kazaya uğramı§tır. 
Şüphe yok ki, kazya sebep olan 

seller alelade zamanlarda görüle· 
bilen yağmurların yapabileceği bir 
afet değildi. Bununla beraber üze 
rinden demiryolu geçecek bir köp· 
rünün bu gibi selleri de nazarı dik 
kate alarak yapılması lazım gel -
mez miydi? 

Hulasa mevzuu bahs olan kaza 
acaba hakikaten gayri kabili içti· 
nap bir hjdiae midir? Yoksa kabili 
içtinap olan bir fenni hata neticeıi 
midir? Bu ciheti Nafıa vekaleti &Y, 

rıca tetkik ettirmelidir. Nihayet e
ğer ortada bir hata eseri varsa ayni 
hatanın diğer köprülerin inşaatın• 

Dcrnmı Dokuzuncu Sayıfada 

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

Yunan nafia nazırı 
Venizelosu dava etti 
Nazırın 

Atina, 11 (Hu
susi}- Sabık baş 

vekil M. Venize · 

los, aleyhine ya -
pılan sui kast hak 
kında müstanti • 

ğe ifade verdiği 
esnada, aui kast 
mesuliyetini ken· 

disine atf ve is· 
nal ettiğinden do
layı nafıa nazırı 

ve müstakiller fır 
kası reisi M. Me
taksas, M. Veni -

1 zelos aleyhinde if 
tira davası açmış· 
tır. 

suikastta alakadar gösterilmesi 
buna sebep oldu 

Muhalif gaze • _________________ ..._ __ _. 

teler, M. Metaksa 
sın bu davasın - Venizelosun otomobilindeki kurtun yerleri 
dan bahsederken bu hareketi mü- Metaksas sabık batvekil aleyhine 
nasebetsiz ve gülünç bir hürmet • iftira davası ikame ebnekle ıui 
sizlik olarak tavsif eylemekte ve kast işinde en ufak bir dahi ve a· 
sui kastta uğrıyan adamın kimden lakası olduğuna dair beslenecek 
şüphelendiğini müstantiğe söyle • her hangi şüpheyi bileizale etmek 
meyi kanunun kendisine bahşetti· istediğini yazmaktadır. 
ği bir hak neticesi olduğunu ilave Atina, 11 .(Husuıi) - Emni • 
eylemektedir. yeti umumiye müdürü Poli vunu • 

· Hükumet gazeteleri ise, M. (Devamı 11 inci sayafada) 



~ 2 - V AKIT 12 Haziran 193 3""'!!!!!~......,~~~!!!!!!!!!!!'!!!!"!"~~!!!!'!!!!!!!!'!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!'!!!"'""-"""'!!"'-=-...... --~-~~----~-'!!!"!"""""!"""'~-"!"!'!'!"~ ~~1911!!!'!!!!!!!'!"!!!!!!!'--~~~~ • 
rkı e 

Gazi Hz.nin eiil 11
1, ~ı ilk münakaşa : 

Cihan buhranının başı 
Amerikada mı, yoksa 

Avrupada mı? 
Başmakalederı Devam 

yettedir. Muvakkat olan sebep 
mubadele muvazenesinin bozul " 

masından doğan istihlak noksam 
ile ifade edilebilir. Daimi sebep 

ise 1928 senesinde Amerika en 
yüksek terakki ve inkişaf devre ·· 
sinde olduğu bir zamanda bil~ 

mevcut bulunuyordu. İşte işsiz " 
liği mucip olan daimi amil, yekli. 
nu on milyonu bulacak olan bu 

nüfus noksanıdır. Amerika hariç
ten gelen nüfus muhaceretinin Ö· 

nüne geçmekle adeta kendi otur· 
duğu dalı kesmiş adam vaziyetin· 

ne düşmüştür. Memlekette işsiz~ 
liğin artmasına, bu suretle iktısa· 

di buhranın çıkmasına sebep ol • 
muştur. 

Cihan buhranının Amerikadan 
geldiğini iddia edenlerin ortaya 

attıkları ikinci mesele şudur: A • 
merika bir taraf tan muhacereti 

tahdit ederek işsizliki arttırırken 

diğer taraf tan buğday istihsali.tı
na kuvvet vermiştir. Dünyadaki 

en büyük buğday müstahsilleri A· 

rnerikadadır. Avrupanm buğday 
stokları Amerikalılarınkine nisbet 

le (yüzde 90) fazladır. Böyle ol· 

duğu halde Avrupadaki buğday 
istihsalatı umumi harpten sonra 

eksilmiştir. Arjantinliler, Birle -
şik Amerika hükumetleri, Kana

da, Avustralya müstahsilleri ise 
her sene istihsallerini arttırmakta 
devam etmektedir. 

Yukarda izah ettiğimiz noktai 
nazarın ne dereceye kadar doğru 
olduğunu isbat etmek çok zordur. 

Y almz Londra konferansı topla • 
nırken bazı Avrupa gazetelerinde 
Amerikalılardan nasıl harp borç -

larınln ilgasını istiyorlarsa muha· 
cereti tahdit eden kanunun da kal 

dırılması lazım geldiğini Ameri • 
kaya hatırlatacaklardır. Bu itibar· 
la Londra konferansı Amerika -

Avrupa arasında bir nevi iktısadi 
ve mali harp şeklini alacaktır. 

Mehmet Asım 
1Ut1Uu11ımmıumııuuınnıımıuuıuıımııuıımııuıını1111111mı1111111unıunnıumn1ııuaımu 

o er ns 
Baştarafı Birinci Sayıfado 

mıştır. Jngilizce ve Fransızca olan 
ğazete, umumi celseler ve başlıca 
komitelerin müzakerelerini ay -
nen verecektir. 

Londra, 11 (A.A.) - Maliye 
nezareti mütehassısları toplantısı 

dün saat 13.15 te bitti. Netice 
hakkında bir şey söylenmemeğe 
karar verildi. 

Konferansta mütehassısların 

'dünya mali ve para meselelerini 
gözden geçirdikleri, bu meseleler 

hakkında daha derin müzakerele· 
re gelecek toplantıda girişecekleri 
zannolunuyor. 

Diğer taraf tan banka mümes · 
sillerinin görüşmelerine devam e-

deceklerdir. İhraç müesseseleri 
ve maliye nezareti mümesillerinin 

bugün heyeti umumiye halinde 
toplanmaları mul:temeldir. 

Bir kaza 
lmıh;, t 1 (Hususi) - Eğirdir 

ekspresi Şamlı civarında bir köy
lüvü ezdi. 

elediyeler Ban ası eş 
kanun dün kabu e • 

ı 

Cümhuriyetin onuncu yıl dönümünü kutlulama - M al
limlere mesken bedeli verilmesinin tecili - · Yeni 

gümrük tarif esine dair bir tefsir ... 

• J-Jııırel ~ 
Ankara, 1 l - Gazı 

52 
jtl~ 

. . 4 s 
rinin kanunu medenının flşt!' ~t 

maddesi dairesindeki tasıı~~ııııdş,J ~· 
hakr:l ı 

nm, mahfuz hisseler . ..,ı ':jL . usır Q. 

hükümden müstesna olup ~er 0lf i S 
nm bütün mallarında ınuterse li 'il: 1 

1:ağğına dair hükmet Mec 
1 11i! ~t 

d"rı ıı.tı • 
yiha vermiştir. Layiha u.. ·~, 
encümeninde görüşülınüştııt• ·~ d( 

·be ıesı Suı 
Hükmet esbabı mucı ab ~l . 

sında bu münasebetle şu J11 ~ 11 

' 't 1 A t d d' biı mu a aa ı ser e ıyor: . t t b 

ve ıs " 
"Vatanın kurtarılması bU' ~de 

ANKARA, 11 (A.A.) - B. M. olacakları parayı yapılacak işlerin kanuna göre de mektup pos tasın· l~linel kavuTşmka~ı d~vasınn~rıbit dl , hi~ 
tı.msa i ve ür ıyenın ye. • bS1' ı~ e 

Medisi bugün reis vekili Refet Be ehemiyP-tine ve belediyelerin öde - da her yirmi gram ve k.üsurundan 11 1 :ı.. 
let olarak kurulması işını .1~, "lt&_J 

yin riyasetinde toplanmıştır. me kabiliyetlerine göre ikraz et - ve kart postalların her parçasın - rıcısı bulunan Gazinin şahs.ı ·il' \ l 
Belediye bankası kanunnuun mü mı~k, !cısa veya uzun vadeli avans dan havalename kiigwıtlarmın her ıı•'" b .• 

k - rine sevgi ve . bağlılık h:~ ':'lihi• za eresi münasebetiyle sorulan bir ve cari hesaplar açmak veya bun - birinden onar kuruş, posta paket- .. 
suale cevap veren Dahiliye vekili lar~ tavassut veya kefalet etmek lerinin her kilogram ve küsurun· olmak üzere kendilerine fJll~ 

hükmi bir çok şahıslar tarll 1..... 
Şükrü Kaya Bey banka sermayesi- gibi işlerle uğraşacaktır. dan 75 kuruş posta ücreti alınacak t 1ı1 

emval ve emlak hediye ve .... ı,~ "tttı n\n belediye kanununa göre her Banka Ziraat ve Emlak banka· tır. Resmi dairelerle hususi kanun yıP ~ 
sene belediyelerin tahsil ettikleri lariyle Summer banka verilecek larına tevfikan posta ücreti vermi· edilmiştir. Geçirdiğimiz ~ıı tiri ~ · 
varidattan ayıracakları yüzde be! olan vergi ve resim muafiyetlerin- yen müesseseler hava postasiyle rihi devrin istisnai husus•:~ ~,' 
lerden ibaret bulunduğunu, bele • den istifade edecektir. göndermek istedikleri şeyler için den doğan bu mahiyettel<ı .. ,/ 3 ~ 
diye kanununun tatbikine başlan • bu fazla ücreti vereceklerdir. rm tabii hallerin icabuna. go~iif ~L' 

Muallimlere mesken bedeli b d l k d ,de :.t. ~ı drğı günden heri hu suretle ayrıl • it e i en anunu me en _,~, )~ 
· Muallimlere mesken bedeli ve • Yeni gümrük tarifesine 1 1 d . . d ~ eı 

mış olan yüzde beşlerden bir bu - yıl ar, şart ar aıresın e bll ~ 
rilmesine dair Maarif teşkilat ka- dair bir tefsir h"k" l · t h' l ıııt ; ' 

çuk milyon lira kadar bir paranın u um erme a ı o mas ef" S 
nunun 11 inci maddesi hükmünün · d w b 1 k btJ 1 

• ' i:ir~kmiş olduğunu söylemiş ve te· Bundan sonra 1 haziran tarihli reıs ogru u mıyara 41~ 'tld 
iki sene müddetle tecili, İstanbul· b 1 · ~0:.1 ~ şt:kkül edecek bankanın on on beş yeni gümrük kanununun birinci gene inkıla ın derin eııP . il' 6 
da hükumete ait bazı binaların sa· l 'd ·ıer• ı ' sene içinde on beş milyon lira ser· maddesine bğalı cetvelin 401 nu· mesine ve mi 1i gı itin ı. Je ~ t\J~ 
bşına ve bunların bedeli ile Anka· d l b f h k l l l ı l d' ·1 •ıfl11 

} \ maveli bir banka haline geleceği- marasın ad ta irin te siri a - e er e {UVvet en ırı mea ıııv '~j, 
rada resmi daire ittihaz edilmek l J ni, belediyelere yapacağı aşağı fa- kandaki mazbata kabul edildi. yin buyuracakları kayit şı' .,j td J, · 
üzere bina satın almaya ve lüzum eı• Q~. 

i::h ikrazlarla memleketin imar 401 numaranın altında mevzu tasarruf edilmek üzere r ~ "I~ 
halinde yaptırmaya salahiyet ve - ~ I 8 

noktasında inkişafına geniş bir su olup 121, 122, 145, 394, 408, 427, lundukları C. H. Fırkasırı .. l' 
ren kanun layihaları müzakere ve 11111 ~ rette yardım edeceği ümidini izhar 438 numaralara şamil ihtarın hük yet tarikiyle bırakmak arı t, 
kabul edilmiştir. 1 

eylemiştir. mj.i kısmen veya tamamen kesil • dırlar. . ~d ı. 1: 
b 1 jl 'th. 

Bu izahattan sonra kanunun mad Hu ubat anbar arı miş veya kısmen dikilmiş veya ke Fırkanın üçüncü k0ng~e ~e \'t 
deleri okunmuş ve kabul edilmiş • Memleket hububatının saklama, narları bastırılmış veyahut tekellen zurunda, bir çok dinleyicıle ~, \,ııı , 
tir. Buna nazaran yeni belediye temizleme, ilaçlama ayırma, çeşit· miş, veya topları nakış ve desenle· karı umumiye huzurund' ~ I ~~ı 
kanununun 131 inci maddesinde leme ile varant işinin yapılabilme· ri itibariyle kullanılacağı maksa - buyurdukları bu yüksek ıf ~ ~ t~ 
ya::ılı hükme göre merkezi Anka· si için Ziraat bankasınca yaptırıla dmı gösterir tarzdn dokunmuş o - zularmın temini için va5~6 
rada olmak üzere Belediyeler Ban cak değeri üç milyon liraya kadar lan kumaşları da şüreul dairesine nunileştirmek icap eyleııı ~ı, 

kası namiyle 15 milyon Türk lirası silo ve anbarlara konacak hubu • almıştır. Buna göre müşarünilef'el 
sermaye ile hükmi şahsiyeti haiz battan alınacak ücret tarifesinin ic CÜmhuriyetin onuncu yll retlerinin sırf büyük ıahsii ~ 
bir banka teşkil edilmektedir. Lü- ra vekilleri heyetince yapılacağına dönümünü kutlulama ne mahsus ve munhasır bir ıf 
zumunda bankanın sermayesi İcra dair kanun müzakere ve kabul o • teşkil eylemek üzere layib' 
vekiileri heyeti karariyle bir misli lunmuc.tur. Hakkı Tarik Bey (Giresun) ve 

:r k d l f d kl'f d' edilmiştir.,, /..ıı arltırılabilecektir. ar a aş arı tara ın an le ı e ı - / (• 
Tayyare posta ücretleri ı c·· h · t' td·· ·· 1,9 Banka sermayesinden bir buçuk en um urıye ın onuncu yı onu· Lehistanın yeni AflP 

milyon Jirayı topladığı tarihte te - Memleket dahilinde havayolu ile münü kutlulamak üzere kurulacak 
şekkül etmiş nddolunacaktır. gönderilecek posta eşyalarından komisyon ve heyetlerle mesarifine elçisi J"# 

Banka belediyelerin şehrin tan· mevcut posta ücretlerinden maada ait kanun kabul edilerek yarın tek Bükreş, 11 (A.A.) - ~ol 
zim ve tesisi işlerinde yapacakları hava posta ücreti alınması hakkın rar toplanılmak üzere içtimaa niha nın yeni Ankara sefiri M·. ıi'/\ i.~llı 
esaslı amme hizmetleri için muhtaç daki kanun kabul olunmuştur. Bu yet verilmiştir. · .. • "· v ., / • · bugün Romanyadan geçıf'~f 6 .'\ 

----------------------- ni vazifesi başına gitr11e. 11t• 
1~ 

Gazi Hz. Millet Meclisi M. s inner Köstenceden vapura bi•'";~ıi ~~ 

Efgann 
taziye 

şahını 
ettiler 

Ankara, 11 (A.A.) - Afgan 
şahı Nadir Hazretlerinin biraderi
nin vefatı dolayısiylc Reisicüm -
hur Hazretleri tarafından Nadir 
Şah Hazretlerine, Başvekil İsmet 
Paşa Hazretleri tarafından sadra
zama ve haricive vekaleti vekili 
Şükrü Kaya B~y tarafından hari
ciye vezirine aşağıdaki telgraflar 
gönderilmiştir: 

Ala Hazret Gazi Mehmet Nadir 
Şah 

Kabil 
Biraderi şahanelerinin irtihali

ni derin bir teessürle öğrendim. 
kalbi taziyetlerimi ve dostluk his· 
lerimi iblağ eylerim. 

GAZI M. KEMAL 
Sadrazam Hazretlerine 

Kabil 
Biraderi şahanenin Berlinde 

vefatından duyduğum teessürleri 
zati devletlerine en kalbi taziyetle
rimle birlikte arzederim. 

iSMET 
Hariciye Veziri Hazretlerine • 

Kabil 
Biraderi sahanenin Berlinde 

Bugün tatil edilecek 

ANKARA, 11 (Hususi) - Bü -
yı.ik Millet Meclisi yarın (bugün) 
toplanacaktır. Bu celsede, meclisin 
yaz tatilini yapmasına karar vere

cek6r. 

Irak Kralının Gazi 
Hz.ne hediyesi 
Adana, 11 (Hususi) - Irak 

kralı Faysal Hz. tarafından Gazi 
Hazretlerine hediye edilen altı at 
bugünkü Toros ekspresi' ile bura· 
dan geçti. Irak kralının hediyesi 
yarın Ankaı-aya gönderilmiş bulu· 
nacaktır. 

Maliye vekili geliyor 
ANKARA, 11 (Hususi) - Mali 

ye Vekili Mustafa Abdülhalik Bey 
yarın lstanbula gidecektir. Musta· 
fa Abdülhalik Bey iki ay mezuni • 
yet almıştır. Bu müddet zarfında 

kendisine Sıhhat ve içtimai mua -
venP.t vekili Refik Bey vekalet e -
decektir. 
tmnuuımımrnınn•umnrunumuııımıunuımınıııu11nnmn111 ıım11111mımıurııru11 rn11 

vefatından duyduğum teessürleri 
zati devletler.ine en kalbi taziyetle· 
rimle birlikte arzederim. 

SÜKRÜ KAYA 

Amerikanın yeni 
Ankara elçisi 

Vashington, 11 (A.A.) - Ayan 

meclisi, M. Dodd'un Beri in ·ı sefir· 
liğine, M. Cudahy'nin Varşova, M. 
Francis White'in Praguc, M. Dws-

leyin Bükreş ve M. Skinner'in Tür 
kiye sefirliklcrine tayinlerini tas • 
dik etmiştir. 

Yeni Manisa 119-
1 

~·iZ.MİR, 11 (Hususi) ~'~ ~ 
Valiliğine tayin edilen 5"'. "'_,I 

&A ııı5 
kaymakamı Sait Bey ın• 

~t 
Yeni fuhuş nizaI11 11:~ 

Devlet şurasırt ~~ 
ANKARA, 11 (A.A.) ~t tıl 

'l' e s.ı ~I çılığın men ve tenkı ın efİ / 

miştir. 

Ankaradaki misafir 
Yunan talebesi 

name ile fuhuş nizaınn3~.,de/ ·> 1 
let şurası tanzimat ds.ires• ıcıı1 ~ \~~ 

• k A • • ·ı de 10 l ~ ' erı ızın ve gemı er rı" l ı 
j ıs.11' ·~ ·~ 1 sıhhatlerini koruma n teıl'' 

· d h · 'yede 1'ıli ANKARA, 11 (A.A.) - Yunan rı e eyetı umuını 
dilmektedir. L ..,. • .::i' fılq darülfünunu talebesinden şehrimi 

ze gelen on kişlik kafile bugün şeh 

rin muhtelif yerlerini gezmişlerdir. 
Öğleyin Ankarapalasta Balkan bir 
liği Türk Milli grupu reisi Hasan 

ıııe., it~ 

Temyiz mahk~ tı \~ 
raportörierı ~ , t· •) / ,ı 

tl us• ..ı.e;. ~ 
ANKARA, 11 (nUt tı1't1" fi' 

• J11"' 'e"' ~ ye encümeni, temyıı b&jl c~ ) 
. i )<& 10ı t 

ne 25 raportör taY~Jl oıı&j ~ıf 
mi~tir. Raportörlerın 

1 
c;li1'1'.§i 

l'l ıı. ••• 111h 
beşi 55 lira asli ınaa§ ı..;rıJY· ı, 

. ele "' 
suplarından talebe ve bazı zevat Temyiz mahkeınesın }ctıJ'• ı 
bulunmuştur. rak süratle çıkarılaca ıııııınllf 

Bey tarafından misafirler şerefine 
bir ziyafet verilmiş. ziyafette Bal

kan birliği azalariyle Ankara hu -
kuk fakültesinden ve Maarif men-

ııı uııııfl ·~'" Yunan gençleri misafir hulun - 1111ııııııııııı1111111ıııııııııı111111ıılf 1111 1111 ırf'' ~ 
ıet ~,, J 

dukları musiki muallim mektebin· Telgraf habe~ ~'lıf~ ,,. 
de bu akşam hususi verilen kon - devamı 11incı 6 Jlllf~' 

nuuıııııı 
serde bulunacaklardır. Talebenin ııııııııııııııııııııııııııııııııll:llffllhllllfll ' 
ikisi hanımdır. 



3 - VAMIT 12 Haziran 1933 ~ 

jıtıleketimizdeki 
~ çilerin en eskisi 

Belediyede : "-·ı~ 'Y '---~ Oldaş ıçın merasim ,,,-- _ _ _ __ __, Ciümrükte: . ...................... . 

SOHBETLER 

Haşimi sahiden 
kaybettik .........................• 

·h'rın hazi .. .. d .. B y 1, d ranm on uçu ur. u s k k td T •f Büyük edip, büyük şair, büyük 
'Su ?1t Rusyanm muhteremse- o a ta u:r aş arı e muharrir, mesl eğini ikmal etmiş, 
~t ed~ılç .:?ldaşın Türkiyeye me- kemale ermiş, varhgv mı gö~termiş, 

ı dıgı .. .. ı d İitı gunun onuncu yı ö- v d } şahsiyetini t ebarüz ettirmiş, üslfı -
... ~ 1•••düf eder. Bu itibarla Kavun, karpuz ye-' erem ır. üca ·:, e 1 Mukavelelere bu artık değişmiyecek, zevkle•i ol· 
d~ h lnede sefir hazretleri hak· 1 • • 1 d gunlaşmış, görüş tarzları istikrrr 

sllti l~r ınerasim yapılacaktır~. mek yasak ! cemıyetıne gir. mugayir eğil bulmuş insandır. 
i..i:dYoldaş, bu on senelik mÜd 1 I t b ld b · \ l::r ·• e B l d" h . . ı·v• . b s an u a ır senede ve- '!nymis gazetesinin İstanbul mu Bir de, mesleğini muvaffaki • 

uir . ltleınleketimizde cok i- e e ıye şe rın temız ıgını o- remden ölenler vasati o!arak 1 
• b tnlib b k -T k k k · ı ı hah:rı· yenı· gu··mru··k tarı"fesinin tat yet e ikmal ctmeğe namzet, var-
' l\ua d a ıra mıştır . ür ;:an meyva ve avun arpuz sergı 2SOO k" ·d· B 

J Oatl v h b ) . . t l h d k l ışı ır. unu nüfusa nis · biki dolayısile gazetesine gönder- lık. gösterecek, şahsiyetini tebarüz 
11a.h ugunun er gün ir erının ras ge e er yer e uru - bet edersek on binde 30 eder. ı k t l art k · · S k ı diği bir mektupta yeni tarife hak et.tı.rcce ' üslfı. p, zevk .ve görüş sa-
qj~ an samimiyetinde şah· masanı yasa etmıştır. ergi uru- Hu nisbet Avrupadakı" mem- h b ı 1 etler· 1 1 k 1 b l d" l kında bazı seyler yazmış ve yeni 1 1 1 mu ıarrır er, edıpler, şairler 

:. etQıek . '.o muştur. Bunu tak- aca yer er e e ıyece gösteri e - le ketlerin hemen hepsinden • d 
"<ti.,.. •sın on sene zarfında cek ve sergilerin altında muhak - .. k kt" 1 t b ld k ta:·ifc üzerine tacirlerin gümrükten var ır. 

11 
... ~ yu se ır. s an u a i verem- 1 Bunlar "T" 1 · · d ·~ 11 olduv · • "k 1 kak hasır bulunac kt K mallarını çekemedı"g"' ı"nı· ve tı"caret ın ° um erı zayıattan ır. 

ı .. >'&.hu gu sıyası vesı a a· a ır. avun ve lilerin miktarı ise 22,500 zü A k ) l'hi ~··t hazırlamış bulunduğu karpuz arabalarının da rast gele b 1 kt d y mukavelelerine mugayir iş yapıl - r a arından yas tutulur, ihtifal -
~ı k~na. sebetleri şöylece hatır- durmaları ve sokak ortasşnda iste ~t mal \ ır. kaklnız 

1 
lstanbula dığmı ilave etmişti. ı:r y~p~lır. .~u ihtifallerde, birin-

11: .. f aı o an u ra am ar bütün 
0

.. b h • cıler ıçın soylenccek fikirler ne 
l, 

19 
1 gelir: yenin yemesi de yasak edilmiştir. memleket içinde bu dehşetli un u ususta alakadarlarla keda birb' · 1. . 

'el 25 t "hl" T"" k R .. .. t""k Ö"' d• v• . r ırıne uygun ge ırse, ı-
~i le .. arı 1 ur - us abıtai belediy·e talimat na· hastalığın ne kadar tehlı"kelı· goruş u · gren ıgımıze göre hü- k" 'l · · d ·· ) k ·· l tav k l • . . . . mcı er ıçın e soy enece sozler, 

~' r-· uz mu ave esi. mesi değişt" b" · l"kt kumetımızın 18 devletle tıcaret mu d b. b" . k d"' -:rır . ı ır genış ı e ve ehemmiyette el . d . o erece ır ırıne ay ırı uşmez. 
~.. ~erın ile Tevfik Rü,tü ahe esı var ıı· 11 d 1 tl d t ıı._, ~.a. :r Z b · b l d" 1" ld g" unu göst · B - · ev e e e ıca- M f"h "k" ·ı · · f"k" d 

,..1;
1 
-l •nda. Odesada vukubulan a ıtaı e e ıye ta ımatnamesi 1 o u erır. una rag- ama ı ı mcı er ıçın 1 ır ser et 

l~ (1926). bir komisyon tarafından esaslı bir men verem mücadele cemiye· ret mukaveleleri imza edilmiştir. mek bir az daha güçtür.. Sanat. 

\ılt 1(929 tarihli Ankara pro _ şekilde tetkik edilmiş, tatbik kabi- tinin bütün azasının 2000 ki- Bu devlet~er arasında Fransa hü larmı ve kabiliyetlerini tamamile 
~ l<a h k liyeti olmıyan maddeler kaldırıl - şiden ibaret oldug· unu hayret- kfımeti en zıyade mazharı müsaa- tebellür ettiremeden hayatların· 

eti) ra anın An arayı zi - d l 1 k ti d 4 • mış, yeni maddeler konarak yeni le öğreniyoruz. Bir taraftan e 0 an mem e e er endir. Ve ta dan ayrıldıkları için, bir dereceye 
~' 8 h b t h 1 t A k verem hastalıg· ın h · rifede 9 ay müddetle tadilat yapı- kadar fikir ihtı"la· fına du·· .. u··1ebı·11·r •. 

\ ~ ......_ 1.\ ti protokol. aş an azır anmış ı. n araya ın e em mı ye- :r • 
'~I 1931 ·· d ·ı t ı· t D h"l' t" d'- t f lacağı da ilave edilmiştir. Fakat birincı"ler ı"çı"n mesele tama• 

da., senesinde (Litvinof) gon erı en a ıma name a ı ıye- ıne, ıger ara tan memleke-

8
.., il. A k k" 1 t" d t tk"k d"l kt d' t• • n··r b Fransaya verilen bu müsaade tı· miyle aksidir. . .. · ı.. • ......_ 

8 
"n arayi ziyıo.reti. . ve a e ın e e ı e ı me e ır. m umumı u usuna nis etle .. :''>i~· •ıvekil ismet Paıa Haz· Talimatname vekiller heyetin - hiç demek olan bu rakkamın caret mukavelesi yapılan diğer Ahmet Haıim, ne•irde ve na) 

''~i),•n 1932 senesinde Mosko· den tasdik edilip geldikten sonra • ne belağatlı bir manası vardır! devletlere de teşmil edilmiı ve tica zımda şahsiyetini tebarüz ettirmi§ 
} retj yen· t r t · t t t ~ J ret muahedesinde müddet yazılı kendi sahasında kemale ermiş, d ...._ 

19
. ı a ıma namenın amamen a _. _ --- ___ ..,. I .. 

1 tıl 27 tarihli ticaret muahe- biki için bugünkü zabıtai belediye p o an devletlerin 9 ay, müddet us up, duygu, görgü sahibi bir in-
\!' li teıkilitı değiıtirilecektir. iyanko yazılmış olmıyan devletlerden ge- sandı. 
~'İt ·~~utlar üzerindeki mera- Belediye memurlarına odun, lecek mallların da 3 ay sonra yeni Ahmet Haşim öldü. Cenazesi 
lı;,.' lıliiflann halli. kömür gümrük tarifesine tabi tutulması bir edibe, bir muallime liiyık bi; ',i,.

1

• etmek lazımdır ki bu on Büyük ikramiye bugüne kararlaşmıştır. ihtiramla kaldırıldı ve... mezarı 
~ tıd Belediye koopetarifi tarafından b d 

'

d. h·' Türkiye ile Rusya a - . kaldı Gümrükte muamele olmaması me aşın a nutuklar başladı. Öldü • 
.. belediye memurlarına odun ve kö 

~ltı ıç bir arazi ihtilafı çık - selesi de kanunun tatbikine dair ğü günden beri de, ihtifaller de • 
r lk mür tevziatına başlanmıştır. Bir ı· 1 d " ~~il. • i memleket zaman Yeni tertip tayyare piyankosu - ta ımatname ge memesinden ileri vam e ıyor .• 

.... "d ~uh çok memurlar kışlık kömürlerini 1 \· i ,., 
1 

ur eden meselelerini nun ikinci keşidesine dün ög-leden ye ge miştir. Ve yalnız bir gün Mezarı başında, talebeaı·nden 
il\\· ' , ;-::) ucuzca yazdan temin edecekler -~ ')~ rınua en buyük l:iir sa- D ··ıf· · k f gümrüklerde muamele olmamııttır. bir efendinin so""yledı"g"'ı" so··zlerden 
'lff ~~ 'h dir sonra aru unun on erans salo- ~ 

erdir iisnü niyetle hallet - U. k d b l Bu suretle (Taymis) muhabiri - gayrisi. kuru laftan ve Ha .. ı"mı·n S· • cuz ömür ve odun dağıtılma- nun a aş anmıştır. Bu keşidenin ' :r 
~ "'lİrj~ I l b k d k b nin mektubunda bahsettiği şeyle- nefret edeceği manasız edebiyat _ 
,~ l'old 

1881 
. d sı ey ü aşına a ar sürece tir. en üyük ikramiyesi olan 35,000 -..,:~ Utt\l aş senesın e rin yanlış olduğu anlaşılmaktadır. tan ibaretti. 

>~ bir r. ( Kiyef) darülfünu - 1· l lira çıkmamış, bugüne kalmıştır. B d 
t' •rdikt ta yan tahtelbahirleri 2 r ı Bir kere oktruva resmi un an sonra, Haşimi gazete 

~ ~~tlıittı' en sonra Almanya - 0000 ıra 196 numara ı bilete çık sütunlarında ve konferans •alon -
\. "lllİtt·ı r. Orada ikmali tah _ gidiyor t vermiş olanlar bir daha .. 
'') r 1900 mış ır. vermiyecek larının kürsülerinde yadettiler. 
~ döıı · senesinde Rus· Birkaç gündenberi limanımızda · Keşideye bu sabah dokuzda de-
l. lı l t'rıiiştür. ihtilalcilerle a • b 

1 
ı İstanbul gümrükler baş müdu··r·ı- Gerek sütunlarda ve gerek kür-

't o d u unan talyan tahtelbhairleri bu D "k ~ ~'ttd Uğundan çarlık idaresi vam edilecektir. ün ı ramiye ka- yetinden dün bütün gümrük mu·· - sülerde - Hele kürsülerde - sö-
' lltı h gün limanımızdan ayrılarak mem 
" ~~ .. apis ve nefyolunmuş- leketlerine döneceklerdir. zanan numaralar muntazam cetvel dürlüklerine gönderilen bir tamim zün tam manasile -her kafadan 
~ l9ıl>9uk ihtilale iştirak etmiş- halinde 9 uncu sahifemizdedir. de oktruva resmi alındıg"' ına daı"r bir ses duyuldu. 
~" 11111uuunnumınnuımımııuuıır11ııumn11ı111111111m11 uumuıuı11111111tn11nm11uınn1m11n 

d. ~•ı'I senesinde Dan imar kaya d makbuzu olan tacirlerden oktru- Kimi çıktı: Ahmet Haşim "air 
·' ..., ol uyan ırmış gibi olması pek gücü- İ :r l~ 'Urk· muştur. Afganistan - . lkmekteplerden kaç kı"şı· V'.l resminin tekrar alınmaması bil değildi, dedi. Kimi dedi ki: Ah-
.<3 ıatand d b 1 me gıtti. ~~d •e~ıind a a u unmuıtur. Mesele arzettiğim gibi yetişmiş çıkıyor ? dirilmiştir. met Haşim heccavdı~. Bazıları 

e blll enberi memleketi - d" l l d k 1 k Ö"' d•w• · ·· G l bütün şöhretini ekUI olmasına at-t,.-:ctd u•nınRaktdır. ıp oma ı o tor o ara ve kafi gren ıgımıze gore a ata güm C\ miktar maaş sahibi olarak değil llkmeptep talebelerinin İmtihan- rük müdüriyeti kanununun tatbi - fettiler ve bazıları da ona büyük 

tı . p de az para ile kendisini idare et • ları dün bitmiştir. Bu sene lstan - kinden beri belediyeye yazılmış 0 _ vatanperver unvanını bahşettiler .• 
\,~ --.. aşıt aşa mek mecburiyetinde bulunan lise bul vilayeti içindeki tnektepler Jan oktruva resimlerini kabul et _ Ahmet Haşim in yidiği yemek-

~tı.. '-cl'll}I mezunu olarak girdiğimiz fakülte- 5000 kadar mezun vermekted"ır. k "k lerin sayısı sayıldı, içtig· i cayların 
·11._1. "'• d meme te ve ı inci defa olarak ok- ~ ~ 'l ld . n an üstün lerde genç talebe hayatının acılık miktarı kantara vuruldu, öteki be-

l ~~ .'lltuı~~s~ ~da d eij ildir ve tatlılıklarını yaıamıı bulunmak , - truv a resmi almaktadır· riki için sa vurduğu ağır söz !er 
\

11 
"itli hak sı ınasının lstanbu- itibarile buradaki genç talebe ye- V A K J T """ İstanbul gümrük baş müdürü nükteleştirildi.. Biri kinci olduğu• 
~ ())dllau:•nda fikirlerini yaz - tiştirecek olan fakülte teşkilatında GUndellk, sıyast Gazete . bunun üzerine bir tamim gönder- nu iddia etti, biri kin tutmadığım 
~r't' dij uz doktor Kadri Ra- bazen az para ile tahsilde bulun _ tstanbul Ankara Caddesi, VAKrr yurdu miş ve yanlışlığa meydan verilme- söyledi. Fakat Haşimin edebi kıy-
'• it: n §U ınektubu gönder - mak ve mektep ve hastane hayat- Telefon Numaraları mesini bildirmiştir. metini, edebi şahsiyetini, fecriati. y Yazı işleri telefonu: 2<i379 

İfl lkit larmın her safhasile karşılaşmak tdare telefonu : 2437G Ciümrüklerdeki tarife den nasıl sivrilip ayrıldığını, Dic-
~ tflfınd gazetesi muharriri mecburiyetinde bulunanların vazi- Telgraf adresi: lstanbul - .,AKIT ihtillfları le şairinin, nasıl ruhunda ekzotik 

'ttd,, an fakültenin nakli yetini daha çok müdrik olabilece- Posta kutusu No. es ilha.mmı saklıyarak, bu ilhamla bt 0 ruJa k 
1 

Çatalca kaymakamı Cevdet Sa- · b. 
l'an n no ta ara verdi - ğimize işaret etmek istemiştim. yepyenı ır tarza geçtiğini, han • 

•tt ltta h h . l"h B k. l t · 1 . A · · . tedv· . asta eneler leşkı- Arkadaşlarıma bu noktayı ar - 1 ey ve a e emrıne a ınmıştır. gı vrupa şaırınin ve nasirinin te-
11" •rı i · M k l .. d k ld .. ~ı "<>l'ld Çın teşekkül eden zederek vaki olan sui tefehhümde uş me tupçu uğuna Tokat mek- sırın e a ı gını anlatan olmadı .. 

t ~t'iıtı~d~~ 1.~nınaklığım faide- gazetenin ihtisarmdan başka eğer tupçusu Hikmet, Bayezit mektup- Ahmet Haşimi çok okumuş, çok 
~ el'le b ll§unerek Akil Muh - şahsi hissem de varsa şu maruza- çuluğuna Aartvin mektupçulug~un- anlamış bir arkadaşı, Haşim hak-
'd enim b . . -~ ~'r olabilec ~. ış~e. ebn zıyade tımla tashihini arzu eder ve gerek ilAn ücretleri : dan açıkta kalan Kadri Beyler ta- kında yazılanları, söylenenleri o-

~ 'tn, .. k·· egımızı f?yan et- kıymeti fenniye ve gerek idariye · d·ı 1 ku d" l d"k ()) •• ll ··k 'J'icari ııtııılnrın ıırın ı;ıılılfclcrınııe &~ti- yın e ı miş erdir. yup ın e ı ten sonra dün ha. 
•~ llta.k A çu ten itibaren ta- itibarile hiç bir ruchaniyet iddia ~ ""Vru mı so kuruştan b:ı.şlıır, ilk ımhlfede 250 Erivan ikinci sınıf konsolosu na geldi: 
.. etrn· Pa fakültelerine etmek küstahlığında bulunmayı "~ ~ k 1f olmak} v d.. .. ki k h ıruruııa kadar ı:t1mr. Hüseyin Baki Bey merkeze nakle- - Yazık, dedi, Haı::imi sahiden 

L e ;:ru"'k ıgımızı uşu- a ıma getirece aleti ruhiyede nu u ı u~ :.-lltı .. , ... ~ talebe hayatında l Y k, fazla, dc,·am ı n \'erenlere ıııt dilmiştir. kaybettik!. 
" .. f o madığımı ve mahiyeti ne kadar nyn tenz.ltnt ''ardır. 

~fL e a.k .. l 'lflıi( L u te tedrislerinin sevenlerden olduğumu ve herkese, Resmi mınıarm bir 8n.tın ıo kunııitur. 
t ~ e l(ar- l 

!)) tt talebe ~ı atmı§ ve bazen bilhassa hem mesleklerime karşı 
~ dlltuııt lık hayatını ya§a - hürmetkar olmağa pek çok çalı -

"""' cb,,ıu kastediyordum. şanlardan bulundui?umu arkadaş
l~ tet;i.p k;c ......... r lanmrn şimdive kıvlar öfirenmiş o 
L "~d·ı-· ff ırrinraa•lamn •ra " "-" ~ '-'- d ,_. '-"t, -.ıııe f l ':r. a ıaC~KJ'l.rJ naKKln aKI Kanaatimi ar 

'°~· en a emınde faz- zederim. 
1
' o!>lduğumuz hi11ini MUd i err s Dr. Kadri Ra9it 

KUçUk ·fUinlar: 

Bir defası 30 tkJ defası 50 Uç dctıısı 65 
dört ılefnsı 75 ve on defası 100 kuruştur. 
Uç aylık ueuı verenlerin bir defaaı mccca· 
nendir. Dört satırı geçen lltuııarın fazla 

satırları beş kuruştan hesap ed!llr. 
~ ~ 

Tayin ve nakllier 

Gümrüklerdeki tarife ihtilafları 
nm önüne geçmek üzere gümrük
ler umum müdürlüğü bir gümrük 
tarife rehberi hazırlamaktadır .. 
Rehber hafta sonuna doğru ikmal 
edilecek, tabedilerek tevzi oluna
caktır. 

Selami izzet 
aımın11nınm11a111mımnm11 un IUUIQJHllJIUUI IUttU nmn nıu:uı ıp Hll 

Kadınlar gene toplana
madılar! 

Dün kadınlar birliğinin senelik 

kongresi yapılacaktı. Ekseriyet ol

madığından kongre gelecek paza
ra bırakılmıştır. 
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nmıımn 11IDııııınınıHrl!!llanunlll!lllllııunmı:nıınımnmmıınımıınmmııı maıın::ıııııııı mını· ınımınııımn:oıııoo~'< > Polis Haberleri 
• • . KISA HABERLER ---·-·-.......... -.... 

Adlıye Haberlerı - y t 
!lllllllllillWiın!llllll!DlllllL'!ffilmı:ımıııımırı:ırn!!lr.llll!!llımııımıırnımnıu llllIIIlllllliiıı:tn lıı:ı!l!llfi!IlU!llllınmıı Ticaret odasında arım cese 
Muhakeme bittikten 
sonra hadise çıktı ! 

~~~~~~-·~~~~~~~ 

Dün ticaret odasında ticaret 
müdüriyeti, ticaret odası, ihracat 
ofisi müdürleri ve Londra ticaret 
mümessilimiz Kort oğlu Faik Bey 
bir içtima yaparak ihracatımızı a
lakadar eden mühim meseleleri 

tahkikatı 
Öldürülen adamın hüvi

yeti araşhrılıyor 

TAKVİ~ . s 
.t'azartesı 

12 Haziran 
18 Sefer 

Gün doğuşa 
Gün lıatış1 

Sabah namazı 
Öğle namazı 
ikindi namazı 

4,28 
19,40 
s,:m 

ıt,13 

16,14 

Akşam namazı 19,40 

Bir tokat şakladı. İki kişi müddeiumumiliğe müracaat 
etti. Bazı kimselerin üzeri arandı bir çift bıçak bulundu 

görüşmüşlerdir. 
Yatsı namazı 21,41 

Defterdarda F eshane civarında msak 2,09 

yeti teyit etmiş, ikisi de kanunun 
himayesini istemişlerdir. 

Orhaneli soygunculuğu 

Orhan eli yolundaki soyguncu· 
luğu yapan çetenin reisi Yusuf, çe-

teyi teşkil eden haydutların kim · 

ler olduğunu haber vermiştir. 

Haydutların bir kaç güne ka -

torba içinde bulunan baıı, kolları \'ılın geçen günlen 163 
kalan .. 205 ve bacakları kesik bir ceset tahki- \._ 

katına polisçe devam olunmakta - HA\'A _ YeoW•öY ıuıı;erl:: 
dır. kez.inden ,·erilen maınnuıts ı 

Yirmi gün evvel öldürüldüğü ne 
ticesine varılan bu ceset, bir erkek 

bıwa nçık \ 'C snkln ola('.BktıT· 
azı ~"' Dllnkü sıcaklık en f 1' İıııP 

dercee, ha\·a tuylkl 7ö7 ınU 

ce&edidir. Öldürülenin kim olduğu =========-

Adliyedeki dokuzuncu ihtisas 
mahkemesinde dün bir cigara kağı 
dı kaçakçılığı davası neticelenmiş, 

dava edilenlerden İsmail ve Ömer 
Efendiler altışar ay hapse mah -
kum olmuşlar, tevkif edilmişler, 
Ahmet, Şaban Efendilerle Behice 
ve Behiye Hanımlar beraat etmiş· 
lerdir. 

Bunun üzerine, müdedi umumi" 
likçe derhal müddei umumilik po·· 
lisi Necati Bey çağrılmış, dışarda 
bu iki kişiyi bekledikleri iddi• o .. 
lunan kimselerin Üzerlerinin aran- dar tamamen yakalanacakları mu- daha anla§ılamamı§tır.Bu anla§ılın _11_ 
ması bildirilmştr. hakkak sayılıyor. 1~ ca, bulunan iz üzerinde yürünecek 

Mahkeme salonundan çıkış sı -
ra&mda bir tokat şaklamış, mah • 
kum olanlarla beraat edenlerden 
ikisi arasında şiddetli bir münaka 
şa olmuş, jandarmalar münakaşa· 
nın büyümesine meydan vermiye -
rek, mevkufları kapı altına götür -
müşlerdir. 

Bu sırada beraat edenlerden Şa 
ban ve Ahmet Efendiler tarafın • 
dan müddei umumiliğe müracaat 
edilmiş, Şaban Efendi, İsmail E • 
fendi tarafından kendisine tokat 
atıldığım anlatmış, bundan başka 
İsmail Efendinin adamlarının, ken 
disinin ve arkadaşınnı dışarda yoJ 
lannı beklediklerini, vurmaları ih 
timalinden endişe ettilclerini ileri 
sürmüş, Ahmet Efendi de bu vazi 

Necati Bey, hemen gösterilen 
kimselerin yanına gitmiş, bunları 

müddei umumilik dairesine davet 
etmiş, orada Üzerleri aranmış ve 
bunlardan ikisinin Üzerlerinde bi -
rer bıçak ele geçmiştir. Zabıt tu -
tulmuş ve bu noktadan tahkikat 
yapılmasına başlanmıştır. 

lki taraf arasında böyle bir ha
dise rıkmasınm sebebi henüz kat'i 
sur1;lte anlaşılamamışsa da, kaçak 
çılık hadisesi ve bunun neticesile 
alakadar olduğu, dava edilenler -
den beraat eden iki kişi ile mah -
kum olanların arası, mahkemedeki 
meseleden dolayı açık bulunduğu, 
muhakeme dünkü netice ile bitin
ce, aradaki gerginliğin tokat ve 
münakaşa şeklinde ifade bulduğu 
zannedilmektedir. 

"Cem·ı,, isimli avukatlar! 
Mucip Beyin dünkü muhakemesinde bunlardan 

üçü dinlenildi 
'' Bi2 müddei umumiliğe mektup göndermedik. 

Haberimiz yok ! ,, diyor:lar 

K"tlmkapıda şoför Nuri Efendi-ı Dün, şoför Nuri Efendinin, Cer 
nin ölümü muhakemesine dün sa - rnhpaşa hastanesinde hastanesin -
hah İstanbul ağır ceza mahkeme- sinde yatarken, ziyarete gelen ba -
sinde devam ~dilmiştir. zı arkadaşlarına "beni Mücip Bey 

Bu davada, o zaman Kumkapı vurdu,, dediğni işittikleri iddia o
merkczinde bulunan birinci komi- kmı.n bazı şahitlerin de if ad el eri 

ser Mücip Beyle Kumkapı bekçile teshil edilecekti. Fakat, bu şahit • 
rinden Adil Efendi suçlu mevkiin 
dedirler. Tabanca kurşunile Nuri 
Efendinin ölümüne sebep oldukla
rı iddia ediliyor. 

Mücip Bey, bu vak'a ile kat'iy -
yen alakası olmadığını, silah atma 
dığını, Adil Efendi kendisinin ha -
vaya silah attığını, fakat o sırada 
başka silahlar da atıldığım söyli -
yorlar. 

lerirı yalnız isimleri verilcliğinden 
ve hnstanede bu isimlerin bir çok 

kşi bulunduğundan, bunların hüvi 
yetlerinin etrafile izahına lüzum 

gösterilmiş, bu cihetlerin tahkiki 

ve o suretle tebligat yapılması, 

"Cemil,, isimli dördü~cü avukatın 
da şahit olarak dinlenilmesi kara

rile muhakeme dokuz temmuza bı 
rakılmıştır. 

Ermenice bir gazete 
mahkemeye verlldi 

Ermenice "Astarar,, gazetesi a -
leyhine müddei umumilikçe dün 
bir dava açılmış, dava, İstanbul 

üçüncü ceza mahkemesine veril -
miştir. 

Dava, ceza kanununun 155 inci 

Sumer bank binası 

Cümhuriyet Merkez Bankası 

yeni binasına geçtikten sonra Su

mer bank Ziraat Bankasında bo -

şalacak olan yere yerleştfrilecek • 

tir. 

İskenderiye postası 

Dış deniz hatlarından htan -

bul - lskenderiye seferlerinin 

haziranın ortasından itibaren kal

dırılmasına karar verilmiştir. 

Suriye meclis mebusan 
reisinin oğlu geldi 

Suriye meclisi mebusan reisi 
El'ibat Beyin oğlu Nasuh Bey dün 
şehrimize gelmiştir. 

Nasuh Bey yazı lstanbulda geçi
recektir; babası da bir kaç hafta 

sonra yazı geçirmek ~zere şehrimi 
ze gelecektir. 

Nasuh B. ile konuşan bir muhar 
ririmize mumaliyeh son zamanlar 

da Fransa ile Suriyenin bir muahe 
de akdettiğini ve asker miktarının 

10 binden 80 bine çıkarıldığını, Su-
riyenin Mısırda, Pariste birer kon 
solosluk tesis ettiğini söylemiştir. 

Bir İtalyan mebusu 
İtalyan mebuslarından M. Jorj 

Bratiyano dün şehrimize gelmiştir. 

Mumaileyh perşenbeye kadar 

lstanbulda kalacak ve görmeğe de 
ğer yerleri gezecektir. 

Fanillyı ~alan 

Teşvikiyede oturan Zilli Ha -
nımın astığı çamaşırlardan bir fa· 

nila çalınmıştır. Zilli Hanım fa -

nilasını çalan lsmaili yakalatmı§ -
tır. 

················ Yenı· çıkh ··-·· .. ·-····· ................ . ............. .. .. .. .. .. 
~~ Basubadelmevt ~i :: :: 
:: :: 
:: Tolstoy'un meşhur eseri :: :: :: 
:: Haydar Rifat Beyin tercümesi !i .. .. 
:: f 1 5 K .::. ~.=.: 600 küsur sayı a. 7 uruş •• 
•• Şafak kütüphanesi i~ .. .. ................................ .:··························· .. ·························································· maddesine göredir. Devletin emni ==~=-=-====----===== 

tir. Bundan sonra cinayeti yapanı, 
yahut yapanları meydana çıkar -
makyolunda daha müsbet şekilde 

Çl\lışılabilecektir. 

Bisiklet mi c;arpmış? 

Dün Karacabeyli Ahmet Efendi 
isminde birsi, Aksarayda birdenbi 
re düşmüı, bayılmış, etraftan yeti
~enler, kendisinin başından yaralı 

olduğunu görmü§lerdir. 

Yaralı, Cerrahpaşa hastahanesi 

ne kaldırılmıştır. Bakırköyünde o
turan Ferih Efendi isminde biri -

sinb biaikletle çarptığı ve yarala
dığı iddia edildiğinden, Ferih E • 

fendi hakkında tahkikata bqlan -
mıştır. 

Bastonla yaralamış 

Dün Balatta Hamamı Muhittin 
mahalleıinde oturan Ahmet, Mu -

harrem ve Ramiz Efendileri bas -

tonla clöğüp yarlamıf, yakalanmı§
tır. 

Çocu§un parma§ındaki 
yüzük 

Cibali Pekmez sokağında otu -
ran Şerife Hanım yolda yürürken 

sabıkalılardan Yunuı yamna yak
la§mış: 

- Teyze, maşallah ne güzel ço· 
cuğun var! Allah bağı~lasm ! 

Demi§. Şerife Hanım bu hiç ta
nımadığı adamın laubaliliğinden 
füphelenmiı, fakat bir şey söyle -

miyerek yoluna devam etmiştir. 

Yunus Şerife Hanımı takip et· 
mi§: 

- Teyze müsaade et te küçüğü 
biraz seveyim. 

Demi§. Şerife Hanımın hayretle 
bakan gözleri karşısında kucağın-

daki çocuğun parmağında gördü -
ğü yüzüğü kapıp kaçmıya başla • 
mıştır. 

Şerife Hanım bağırmış, etraf • 
tan koıuşanlar Yunusu yakalamış· 
lardır • 

Şoförler arasında · 

Fenerde Sabri Efendi otobüsün· 
de uyurken ıoför muavinlerinden 

Halit on bir lirasını çalıuak iste -

miş, Halit gene şoför muavinlerin· 

den Cemal tarafından yakalan -

Geçen muhakemede, müddei u
mumiliğe "avukat Cemil, imzalı 
bir mektup gelmişti. Bu mektupta 
"şoför Nuriyi vuran Mücip Beydir. 
Bunu isbat edecek şahitler vardır.,, 
denilyor, bazı isimler ve adresler 
bildiriliyordu. Mahkeme, önce bu 
mektubu kimin gönderdiğin tesbi
te lüzum görmüş, lstanbul barosu
na kayıtlı "Cemil,, isimli bütün a
vukatları şahit olarak mahkemeye 
çağırmıştı. 

Dün, !stanbul barosuna kayıtlı 
"Cemil,, isimli dört avukattan üçü 
gelmiş, bunlar kendilerinin böyle 
bir mektup göndermediklerini bil 
dirmişlerdir. Bu arada Cemil Na -
zıf Bey, bu mektubun bir tezvir ve 
tasni eseri olabileceği mülahazası

yetine zarar getirici yazı neşri dava ir Nazım Hikmet Bey aleyhine a· mı§tır • 

sıdır. Bu yazıya gelince, Prağta pro çılan dava, dava edilenin diğer da Hırsızhk 

nı kaydetmiştir. 

Sonra, Mücip Beyin müdafaa şa 
bitleri dinlenilmiş, tahkikatı ya -
pan polislerle bekçiler, tutulan zap 
tı tasdik ederek, bekçi Adil Efen
dinin silah attığım ikrar ettiğini an 
latmıtlardır. 

fesör T otominas tarafından bütün valarile birleştirilmek üzere, üçün 
Ermenilere hitap edilerek neşrolu- cü eczadan ağır cezaya verilmişti. 
nan bir beyannamedir. Gazete, bu Ağır ceza mahkemesi, Süreyya 
nu iktibas suretile neşretmiştir. 

Pa§amn davasının diğer davalarla 
"Astarar,, gazetesi neşriyat mü birleştirilmesine lüzum görme -

dürü Manok Aslan Efendinin mu· · d d k ·· ·· ·· mış, ün avayı te ra~ uçuncu ce· 
hakemeıine, önümüzdeki hafta i
çinde başlanılması muhtemeldir. 

SUreyya Paşan1n davası 

Serasker Rıza Paşazade Sürey -
ya Paıa tarafından "Gece gelen 
telgraf ,,daki bir yazıdan dolayı §a-

zaya göndermiştir. 

Nazım Hikmet Bey, Bursada ko 
münistlik tahrikatı yaptıkları nok-

tasından dava edilenlerle birlikte 

Bursaya gönderildiğinden, dün 
mahkemede yoktu. 

Kızltoprakta Sivilkahya soka
ğında oturan Ahmet Beyin evine 

hırsız girmiıtir. Kadri ismindeki 

hırsız bir yorgan, bir tabnaca ve 

yirmi lira çalaark kaçarken yaka • 
lanmııtır. 

Kamah tablakar 

Sarıyer Y enimahallede fırıncı 
Ahmet Beyin tablakirı Rızanın 

üatüunde bir kama bulunmut Rı -
za yakalanarak kama müsadere e· 
dilmittir. 

Bugün 
lSTANBULı ,,,, 

gSO 
ıs - 18.30 gramofon. 1 ~ 

sızça der.-s (mUptedilerc Dl g4~ 
19.f5 Hikmet Rıza Hanım. 1 · 
.Zeki Bey. 20.30 - 21.SO ~otl' 
arkadll§lan. 21.80 - 22 ~# 
itibaren aj:ıns haberleri, saat 

A.SKAUA , 

12.so gramofon - ıs !il~,,,,• 
ıs.•5 saz - 19.30 gitar konset' ~e 
haberleri ~İ 

B O K it EŞ (S9i,2 m.) p,I Q 
20 konser - 21 salon ı:xı~ıJO kı 

gramofon - 21.45 konser - J 
BU DA PEŞ'rE (M0,6 ~ 
ıs konferans - 18.30 orlt ııı 

Almanca ders - 23.30 çlgall 
PRAG (488,6 m.} ıılJ J 
19.30 radyo neşrlyntJ ..- " 

22.10 opera - 23 son haberler· 

ROMA (4..tl,2 m.) jlı; 

21 ha\'o.dls, gramofon - dil. 
23 hafif musiki - 23.55 bav& 

V l V A N A (518,1 m.) ~ ~ 
20 rıskerl mu.zll=ıı - 20.s5 sı 

yatı - 20.fO SBker konser .,,.. jSP
1 

rans - 23.30 radyo jurnalı -
fon. 

Yarın ~ ~ 
lSTANBUL - ) ~ 

18 - nıo gramofon. 18·,0 ıtj 
sızca ders (Uerlemlş olanlar11l·,\~J 
Oennct Hanını. 19.SO - ıo 

1 
• ıl S 

mm. 20 - 20.so l\lhal Te~·fll' fV 
mani , adi Bey \'C nrkn<laşlııt1• f.t 
grnmofon. 22 ajans haberleri- ~ 

ANKARA (1448 ın.) ~ 

J2JIO gramofon - 18 filJııf 
tra - 18.45 saz - 19.SO dll 
20 ııjamı hubcrlt'.'rf. 

8 0 KREŞ (S9t,2 m.) ;' 

18 konser - 19.15 h:ıll' ııı 
11arkı - 21.20 orltestra. 1 ,,, 

B V DAP EŞTE (550.6 
/ 

18 l<onser - 19.30 şıırl-~41· 
ıııu~iklı:ıi - 12,15 damı uıusi 

l'HAG (488,6 m.) •O.ıf 
~ 

19,21> rnd~·o nc.5rlyatı - t" 
be - 20.25 konser - 21.20 ov' 

ROMA (Ul,2 m.) ~··" 
21 ha\'Udis, kon er -

VA U ŞOVA (1412 oJ.) 
1
gf 

18.15 senfonik konser - )Ol I 
fon - 21 kunscr - 22.:ıo fllr 
musikisi. 

\ ' l l' ASA (lil8,1 rn.) JoJI 

ı:!.5S 1-'r.ııısızca den -

fi"""' .. t ı•mnı•-y;'~'j""'ıı"'"";"şri'I" 
li ııııuıı•""~ ı .ıh•rumımııunımıınıııınıııuu11111umu ıunaıı B 

Namık KeJ11 
t"" Sadettin Nüzhet BeY 

Namık Kemalın hayatlı tlİ 
eserleri hakkında kıyllle ~'j 

b. er " mahsulu olan ır es ti~ 
· ·1 · · N k J(elll" ·f tırı mıştır. amı btelı 

le diğer şiirleri ve. ~ı.ıcle ıı. 
leri de bu eserin ıçııı ilef 
mektedir. Edebiyat }<at 

ıiye ederiz. iJrt'~ 
Karikatür all' . ge! 

l Nadır ' ttı 
Sanatkar Cema ·1<atôı' J '41 

f ından güzel bir karı ,;1e e ı 
. · 'fa" ı, mü neıredilmıştır. tl ~ 

--·-----r11i~' ~ 
Himayeietfal ce 

teberr" fı ft 
l\illıt• ~-

Merhum Fosfor ısı · . J-lall• 
merhum Neyyıre tJiır''fi'' 
Hami B. tarafıı:ıdarı bİı' ,, 

.. altJ111f ı 
Cemiyetine yuz ;yet 
berrü edilmittir, celll:· .• ,li'' 

d · ııııeJı'P" dan tefekkür e 1 



1V41(/T'ın Tefrikası : 26 
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3 MAYIS GECESİ oe 

- Beni tebrik etsenize, dünya
llın 

en mesut adamıyım. 
1' ebrik beklerken, buz gibi bir 

ce\'ap aldı: 

- Hangi erkek bu sözü söyle 
~emiştir?. Basma kalıp söz. Sai; da eskiden böyle d~rdi.. Girşey 

ae;. .. e:.mez. 

q - Ama ben mesut olacağımı -
eminim. 

- Biz de Safa ile bir müddet 
Iııeıut olduk. Siz de belki olursu
tıııı 

· Ama ne kadar zaman?. 
Uird · · d ~· t" d' en sesmı egış ır ı: 

'Ben Avrupaya gidiyorum. 
'Ne vakit?. 

i.ı': Bir kaç güne kadar. Bazı 
"1•erıın 1 .. yo una gırınce. 
~k Düğünümüzde bulunmıya • 

rnuıınız?. 

'liayır. 
...... Anıa biz çabuk evleneceğiz. 
~' Yann evlenseniz, düğününü-
• gen ı l d" d" ~ .. ~·k· e ge mem.. z ıvaç, ugun, 
~ah sözleri asabımı bozuyor .... 
~in Avrupaya gideceğim ve bel-

~e hiç gelmiyeceğim. 
'Ciddi mi söylüyorsunuz? 

ı, ' Elbette. Bunda şaşacak ne 
~l''> A • k d 

d~·:·. 4"~Vrupaya gitmemıf a ın 

li ~ılım. Oralarını karış karış bi-
tırn H . 1 L · er neyse, Ayşeyı ya nız it'" rna. 

~l ......_ Böyle bir şey yapacağını zan 
ltıe~d· N . .. ırn erıman. 

d ' linreketimden evvel, seninle 
~~h, Uzun l<onuıacaklarım var ... 
~'ttıd· d' 
~el!~~ §u mektup~a~a bgöz. gez 1ır • 
~'" ırn. Omm ıçm enı ya nız 
~anı rica etleceğim. 
~.~idiyorum. 

Si ."Fit kapıdan çıkarken hizmet-
rırd· . . t' ~et' ı. Bir telgraf getırmış ı .. 

~lld 1lııan, telgrafı tekrar tekrar o-
l:, sonrnMüfide uzattı: 

'J b . N d . ? ~ .. §te u garıp... e ersın . . 
11 ltfit tc telgrafı okudu: 

~, Celiyorum. Seni görmem la -
~'f~· Telgrafımdan bir az sonra \4, . 
~~ıın - Safa,, 

~t '-'fit te bu telgrafa bir mana 

t/;ttıedi. Bakıştılar.. Müfit tel -
dta l bir daha okudu. Her kelime
~tll· bir mana çıl<armak istiyordu. 
rı~n dedi ki: 

ç1~ Tuhaf tesadüf .. Seni odadan 
ti ~ rlrken bu geldi., İşlerim ge
tr,_tlacak, Ver bakayım şu tel-

ı .. 
l',ı 

grafl bir daha okudu: 

tı,: Scyefendi emrediyor ... Onu 
~hi ~.krnaıam meheldir.. Benim 
~t.. ır kadına böyle emir veril -.... 
'l', 

cı_) ttı bu esnada Ahmet Safa o· 
~t ~ Rİrdi... Şaşaladılar. Kendisi 
~ .. ~ın bir haldeydi. 

lif it kendini topladı: 
y Nasılsın Safa? •. Safa geldin. 

''lld e derhal odadan çıktı, arka • 
~n k s_fa . apıyı kapadı. 

~~. ıle Neriman yalnız kaldı-
l\oıı 

\ d Ufınuyorlardı. Safa karısl -() ... 
~ k Rtu bir adım attı. Fakat ha-
~~~ ~ldıranuyor, Nerimanın yü -

~. akaınıyordu. ,,,r. 
~İlt 1

tnan kımıldamamıştı. Kol· 
~-' llda d' d . 
"t ilk .. 1.~ ik oturuyordu. Fa-
' 't '<>zu gene o söyledi: 

~illi~. elgrafınızın arkasından gel 

' ~ ..\fedin. Daha evvel haber 
~ ediıa. 

tiına.n ,, ıuıtuğunu görünce 

Şitııdi ne olacak?. 

Safa yutgundu, kekeledi: 
- Tahminimden daha güçmüş. 
Neriman, bir çocukla konuşu -

yormuş gibi: 
- Safa, dedi bu tavurlar sana 

hiç yaraşmıyor. 
Safa, ismini duyunca başını kal 

dırdı. Göz göze geldiler ve ha -
kışmaktan kendilerini alamadılar .. 
Heyecanları belli oluyordu. Ne -
riman göz yaşlarını güç zaptedi -
yordu. Fakat Safadan hiç bekle
mediği bir söz duydu: 

- Sana bundan bahsetmek ıs-
temezdim ama ... 

Neriman hayretle kocasının yü
züne baktr .. Safa devam etti: 

- Nahide isminde bir genç kı
zı tevkif etmişler... 33 numaralı 
evin hanımını öldürmekle itham 
ediliyormuş.. Her halde haberi • 
niz vardır. Yoktu diyemezsiniz 
ya?. 

Nerimanın 

Uyuşturucu 
maddeler 

Mevcut stok mal nasıl 

muamele görecek? 
Ankara, 11 (A.A.) - Uyuştu -

rucu maddeler inhisarı hakkında
ki kanun 8 Haziranda neşredilmiş . 
tir. 

Bu kanuna nazaran neşir tari -
hinde ellerinde evvelki seneler 
ma'haulferinden ham afyon istoku 
bulunduranlar bunları 15 gün zar-
fında mahalleinde en büyük mül · 
kiye memuruna bir beyanname ile 
bildirmeğe mecburdurlar. Bu be 
yannamelere mukabil sahiplerine 
makbuz verilecektir. 

Beyannamede malın sahibi 
miktarı, ticari evsafı, beyanname
si verilmiş olan ham afyonlar 31 
Kanunuevvel 1933 tarihine kadar 
sahipleri veya bunları satın almış' 
olanlar tarafından ihraç olunabi -
lecektir. 

Bu suretle ihraç olunacak af -
yonların beyannamelerine muta -· 
bakatini inhisar idaresi kontrol e
decektir. Müddeti zarfında be -
yanname vermiyenler veya ver -
dikleri heyanname münderecati 
hakikata muhalif olanlar bizzat 
ihraç hakkında istifade edemezler. 

Bu gibilere ait afyon stokları ile 
31 Kanunuevvel 1933 tarihine ka: 
dar ihraç olunamıyan stoklar in _. 
hisar idaresine teslim olunacaktır. 

inhisar idaresi bu stokları sattık 
ça bedellerini masraf ve komis -
yonunu indirdikten sonra sahip -
ferine ödiyecektir 

Piyasadaki vaziyet 

Afyon kanununun Resmi Gaze
te de ne§ri üzerine afyon piyasası 
tamamile tavazzuh etmiştir. 

Bilhassa Avrupalı alıcılar yem 
vaziyet üzerine afyon alımına baş 
lamışlardır. 

Dün İstanbul ticaret ve zahire 
borsasında af yonun okkası 7 'J :> 
dan 8,25 e çıkmış ve 20 sandık mal 
satılmıştır. 

Ayni vaziyette tiftik piyasası da 
iyileşmeğe başlamış ve fiyat 40 ku 
ruştan 50 kuruşa yükselmiştir. 

Memleketimzin belli başlı ihraç 
maddelerinden olan tiftik ve afyo
nun iyi alıcılar bulmaaı bütün ta -
cirleri sevindirmiştir. 
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89 uncu liste 
J\!'\I\ \Rt\ I I ı A. A. ı - T O.T Ce· 

mi) etinden: 

Avus urya e an 
el 

• • 
arası ag ı 

l\arşılı ldıırı ıırarıııcıık ıırapçıı ve tarsçıı 
kelimelerin 89 numaralı listesi şudur 

ibare 8 i:ı;zct 

2 ibret 
9 :\ lcbu.5 

Hitler hükumeti Avusturyayı en can 
alacak noktasından vurdu . 

3 il:\vc 
10 !\Iesclc 

4 inat 
5 irtica 1 ı ::\len fi 

6 j,met 12 l\lczhcp 

7 İS Hın 13 - :\lczmum 

Muhtelif mektep mual
limlerinin buldukları 

karşılıklar 

Avusturya başvekili Doktor 
Dollfuss son günlerde orta Avru· 
pa siyasetinin en mühim simala -
rından biri oldu. Romaya gide -
rek son derece memnun dönen A
vusturya başvekili, papa ile de bir 
muahede aktetmi~ ve İtalyanın 
Avusturyaya hararetli bir dost ol-

59 uncu liste duğunu söylemiştir. 

3 üncü mektep: Avusturya başvekili, Romayı 
ıs·ur: Y<'riııo gctlrnıe _ tstilılılk: ıtuı - ziyareti esnasında memleketinin 

ıaıınınl• - l tun·n: :ı·cmrJlcştlrrn<'k - ls - mali vaziyetini ıslah etmek için 
ttınılot: l'nrdım lııtf'mel• - İstlnld'ıf: Yaz 
geçnıı k - lstlrısııh: 1 ıı:ııp nım.ıı{ _ lz'nn: kredi açmağa teşebbüs etmiş ve 
Annl~ı' - bdlhnm: Sıkı lll!lk, lmlabalıl•. haber verildiğine göre bu vadide 

44 üncü mektep: de iyi neticeler kazanmıştır. 
ıs•ar: l'ııpma - hrnf: Boşn gldt'rrne - İtalya ile bu kadar dost olan 

tı;tıhliik: Yok etmeı{, bitirmek - lstlklAI : Avusturya ba~vekili, Almanya ile 
liurtuluş - lstU.rnr: Yerlt'şmt>k - Jstlm - :'I' 

dat: l'nrdım lstemel{ - ı tım:ıııç: Sormıı - düşmandır. Çünkü Hitlerciliğin 

fstlnld\f: Elini çekrıw,, çeldrıııırk - istin - Avusturyaya sirayet etmesine mu
sah: Uen7.<'rlnl çıknrnmlt - b.'nn: Anlayış . 

tzdlhnm: Knlnbatııc • haliftir. Bir kaç hafta evvel, Al-

38 inci mektep: manya adliye nazırı tayyare ile 
ls'nf: htek )apın.'l - Değerini w•mıe - Viyanaya geldiği zaman kendisi-

tstihhfü: Bltlmıu - JstlldlU: Kı•ndf başına. • t' · h"'sn·· .L b l ·· · 
ı ne zıyare mın u u Ka u gormı-bu3·urııtdıık - stllnar: Karnrbema. - l w. •• • 

tstıdıı.t: Eh·r.rlşlilik - tı;tllzum: l'okımza a - yecegı, onun gun meselelerı hak • 
lnş - tstınul:ıd: l'ardım ııram:ı - lstJruzn9: kında söz söylemesine müsaade 
tstel< ııonnıı. - Jstıııktır: Çeldlmt-, istememe. • •• 1 • b .. 
Jstirıs:ılı: Ur.nzerlnl uhn.ı - tz•nn Dlk:)Uııme. edilmiyeceğı soy enmış, unun U • 

1zdlhıım: J\nlııbalık - İz.in: Yol \ermo • zerine Hitler hükumetinin adliye 
5 inci mektep: nazırı da günün meselelerini bıra-
ls'u.f: Giderme - Jsrnf: Atıp tutma, sn- karak 250 sene evvel Türkler Vi· 

nırma - JstlhlUk: Ultkrne, ı,uııunma - l -

ynnaya nasıl dayandıklarını, son 
ra nasıl gerilediklerini anlatmq 
fakat söz arasında, Avusturyanı 
bugün de Doktor Dollfuss ile arka 
daşlarından kurtarılması icap etti 
ğine işaret etmişti. 

Hitlerin adliye nazırı daha bi 
çok istiskaller gördüğü için Avus 
turyadan son derece müteessi 
dönmüştü. 

Almanya hükumeti Avusturya 

ya mukabelede gecikmedi. V 
ilk tedbir olarak Avusturyayı e 
canalacak noktasından vurdu. A 
vusturya elinden her geleni yapa 
rak seyyah celbi işini ilerletmeğ 
çalışıyordu. Geçen sene Avustur 
yayı ziyaret eden seyyahların dö 
te üçü Almandı.. Almanya hü 

kUmeti Avusturyaya karşı bu ce 
heden mukabele etmekle Avustur 
yayı bir haylı sarstı .. 

Her Hitler, bugünkü Avustu 
ya lıükUmetinin başında buluna 
zat üzerinde tazyik icra edere 
Avusturya işlerine müdahele et • 
mek istediği için bu hareketi, A 
vusturyanın içinde derin teessür 
ler uyandırıyor. 

h •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• tııd.M: Bn lı :ışına, lmnşnnı olrnn.tll:lk -
tstll.rnr: l't>rlı•şıne, temelleşme _ tstldnt : B:ış ''llrnt.'lk - J\lurnhhns: Elçi - l\lurnlm Amerika da P.ecr.riklWk - İstilzam: Oııdnn ynn:ı. - Js - oo: Gözetme - Mıırnt: Dilek. 
tımznç: D.ııİ15ma, lOldumn - tstlnldlf: Yllz 
ÇC\lrme, snl.mma - İstin ah: Benzerini çı
l<arnı.-ı. Jz'nıı: Kn\'rııyış, ıııılııyı:) - h:dlhıım: 

Yığılmak, U U ını>k - İzin: Snh\'crmo. 

2 inci mektep: 
Js'uf: 111 bitirme - J ruf: Uo:ıunmnl< -

ı .. tıtılAk: 1·111.1 tnı ', :role etme - İstikrar: 

Olnı•ltl, lf'rlı im - ls1117.ıım: F.lverlm - ı,.. 

timdat: Yardım isteme - lstınızaç: l: olda -
yıs, alı - lzin: Salıntı, yol \'erıne. 

1 inci mektep: 
Jsa'f: l'apm.lk, yerlııı- ı;ctirme, bt<'diği

nl \'erme - tsrnr: l'olc yer" ~~rmrk, bo,.,unı:ı. 
kullıınmnl< - btıkllil: Bıı>:h başına olmuk -
lstiltrar: Yerinde durnı:ıl;:, kınuld:ınınnm:ıli. 
lstldnt: l'nrndılı , dı•ğC'r, oz nlınıı - t:.uı -
7.nm: Gcreı.ıı göo;t<· N•·:· - İatiınıUt: '\'ıuaım 
dllcmcl• - tstlını::;I): Sorıııa1,, ~olcbın:ılc, ila-
111şnuk - lstıııl Af: Çekllnıek, çekinmek, 
kıırısınnmnlt - 1stıııs:ıh: Ürneğlnl ~ıknr -
mak, yıızınalt - tz•an: Us, özdUşllnliş - Jz
dllınm: Çol,luk, topluluk - lztıı: Koyu\'er-
nıe, salma. 

35 inci mektep: 
l\lcmk: Bilme isteği, l•uruııtu - l\lera -

slnı: Gö teri& - l\lcrcl: llağtantı, lCr -
l\lnhnb:ı.: Gün n~ dın - :\terl<cz orta -
Mersiye: A~latıcı 3 n:zı - l\fl'rtcbo: Basa
mak - l\liirabah.:ı: Aldatıcı - l\Iürncııat : 
B.ış yurma - l'\lüratıhn : ll:ltl - lılur:ıl>u -
ba: Balm1a, nrnştırron - l.\Iunıt: İstek • 

36 mcı mektep: 
l\ferel•: 1\nrıı sc\·dıl - l\lcra im: Glistc -

rlıı - Merci: Sorulal'ııl• ~er, donillccek )er • 
l\lcrdut: J\.o{;'tılmuş, çilrtltWrııtı:1 - l\lcrhııba: 
Gcnlşl"nln - 1\lnlte:ı.: Orta - Mersiye-: Sa· 
ğu - Mrrtc-bo Bns:ımıık - l\lurnbııbıı.: Te
feci - .:\lilruenat: Geri donmı', baş \'Urma -

l\lilmhhas: Elçi - l\luı·nk:ıba: Bakıp gfü.et-
mc - l\Iurnt: lstelt, dllelc, • 

38 inci mektep: 
l\lcrnl•: CzUntlı, ımruntu - l\lcrn im : 

Şenlllc lılerdut: JiO\ uımuş - Merhnb:ı: Snı;
lıltlıır - l\lerl,e7.; Ort!l - l\Jcrstye; So~ 
l.\lertcbe: lJnsnınnk - l\lurnb-.ı.ha: Tcte -
l\IUrne ı:ıt: Baş \Urm.ı - .!'tlurahhns: Elçi -
l.\lurnlmba: Gözetme - l'llurnt: istek • 

23 üncü mektep: 
Mernlc: hıı)gtı - l\lernslın: Gö tcrl5 -

.Merd: l teme ) erl - lUt>rdut: l'zııklaı;tırıl· 

ınıs - lllcrkez: Ortn - l\lrrtebc: Uıı a -
mak - l\llir.ıbaha Uol::ınılıncılık - :\ıtiraen
ut: Ynh·nnna - l\lunıhhns: Elçi - !\hıra -
l•nba: Gö:ı:etnıe - l\!urnt: lstek. 

33 üncü mektep: 
JUernlt: t :rllntll, nnlıım.ık isteği - l'llem

slm: (löstcrl - Merd: ll:ı ··ınııtı yeri -
l\lerdut: Ko\ ulmu~ - l\JC'rhnlY.ı: Aydmol -
l\lcrkrz: Orta - tl'r l3c: Sağu - Mertebe: 
Basamalt - l\lurnb:ıhn: Aldntm:ı. - lıJUrn
<:ant: llıış nırmn - l\lurnhha : rnrı - l\lll
rakatw.: Gözçillül•, gözetme - 1'1urnt: Dllı:k, 
lstelc • 

37 inci mektep: 
l\frml<: Tn :ı. - l\lcrcl: na, \'tlrulncalt 

)'l'r - l\lcrdut: ÇlirUtUlmüş - Merhaba : 
b:ı.: GUn aydın - l\lerlcez: Orta, dllm1en -
l\ler 1.) o: "a<ı tııtınak - '.'llertebe: Basa -
ıual• - l\lurubaha: Tef()(.•lllk - l\lünıcant : 

39 uncu mektep: 
l\lcrıık: Knrıı sevda - l\lerııslın: Kurut -

tay, toplnntı, ıılny - ?ttcrcl: Dönlllecck yer , 
Sorulacalt )·er - l\Ierdut: Kovulmu,, ~Uru -
tUlmli - Merhnbıı.: Genişlen - Mcrl<ez: Or
ta - Mers1yc: SAğ'tı - l\tl'11ebc: Bnııam:ılc -
Mürncnnt: Geri dönme, baş:ınnıı - l\IUrnlm-

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

adınlar 

be: Bııkıp gözetme - .Murat: lsteıc • Al d • • k ki • 
k manya a ışsız er e ere ış 

29 uncu me tep.~ bulmak için kadınları evlerine 

işten çıkarılıyorlar 

l\leralc Anlamak, oğrenmck - l\ter:ı - ! 
sim: Eğlcm~elcr, oyunbr - l\lercl: DönUlc- döndürmek ihtiyacı hissedildi. Bu
cek Y"r - .Mcrdut: Ko\·ulmus - l\lerhnb:ı: nun icin Almanya devleti evlen-
Söz. :yolu, söz. b:ıe-ı - Merkez: Söz \"C'rllc- ~ 

cek yer - l\lcrsl3e: ı~ııığı saymalı: - lcr- ımemiş olan her kadına borç pa
tcbe: nnsnm:ıl• - ?ılilrııb:ıhıı: lfazunçlı sn. - ra verece!<, ve kadınlar evlenme-
tış - l\lilmcant: fstek, dllclt - l\IÜnıhhns: • • • 
htoolğl yolda kınnldnmat;: - l\lünılmbc: ğe çalışacak, evlerınde ev ışlerıle 
oucu altlama. meşgul olacak. 

44 üncü mektep: 
l\lerak: t':r.Orıtli, U7.gU - l\lr>rd: Sorgu 

yeri - Ierdut: l\onılmuş - l\lcrlie1.: Ortn. 
Mertctw.: lfat, sıra - l\Illrnc:ınt: lfaş \'tır -
nıa, dııııı~mn - l'ılUnıhhıuı: Elçi - JUUrnkn
ba: Göz bnslnsı - l\lurnt: l telt, 

56 ıncı mektep: 
Mrrnk: tl'ıı:UntU - l\lr.rcl: Bağlılık )erl

l'llt>rdut: lJl'ğenUmtycn - lUerke7.: Ortn -
MUrncnnt: Baş \'Urma - lılurnt: Dilcl•, is
tek • 

37 inci mektep: 
Hııyslyct: Ön - He\'CS: t&tC'l< - Heybet: 

Gösteriş, korlmnç - llcyecan Çarpıntı -
llt>yct: 'l'opluluk - JUie: Düzen - Himmet: 
l"nrdmı - llUnt>r: Jş blllr - liil\'IJ et: Ucl
llllk • 

1 inci mektep: 
Mernl•: Kunıntıı, dUslinmc - JUcrn im 

,.\lııy, yaıın, tura - Merci Gitme ve dönme 
yeri - lılt>rdut: J\o\'Ulmuıı, geri döndürill -
mliş - .l\lcrhnbn: J(utlu geldiniz, i,\llik gl' -
tlrdlnlz - Merkez: Orta - lılerslye: Sa/;rıı • 
l\Ic-rtebe: Dizi, sıra, s.-ı31 - l\IUrnb:ıhn: Ak
çe isletmek - l\tlirae:ınt: Gitmek, dönme]{, 
ba, \'tlrnul< - lllurnt: Dilelc, umma, lst<'mC'. 

Tatbikat mektebi: 
l.'llerruılm: Uıılilll'mo - l\IPrcl: Buğlııııtı

Mcrdııt: l{o,·ulmuş - l\Ierkez: Orta - l\ler
slyc: S.'l~'U - l\JUm.caat: Bıışurnuı; .mmıı

has; Elçi - l\IUr:ıl.:ııbc; U ıluıı gözetme -
l'\lurııt; İstek • 

5 inci mektep: 
Mernlt Kunıntu, özenti, lçlrnmel;: - l\ler

<'I: UöııUlecek ler, ııorul:ı<'~I• ~er, uraııılacnk 
yer - Merdut: JCo\'ulmus, çilrütlilmüş -
l\lerhnba - n3 gı olsun, ne lyl gelldinlz -
l.\forkcz: Ortalık, gllbelc, bağ )Crl - l\Irrtc
tcbc: B.'ls;ıınııl( - MUrncant: Dönüp uğru -
mn, gidip uğrama, geri dönme - l\lilnıhh:ıs: 

ı-::ıçı - l\fUrolmbc: Gözetme, göz nltmcb tut
ma - l\lurat: İstl'k, dilek, umdul• • 

2 inci mektep: 

Amerikada da aynı hareket 
başlamış bulunuyor. Amerika ka-

dınları bilhassa umumi harp es • 
nasında iş hayatına atılarak bü -

yük muvaffakiyetleı kazanmıştır .• 
Son zamanlarda Amerikanın her 

tarafında rücu başladı ve her mu

hitte: "Kadının yeri evdir!.,, sesi 
duyuldu .. 

Bunun neticesi olarak bugün 
bir çok Amerikalı kadınlar işsiz -
dirler. 

Kadınlar içinde, bilhassa evli 
olanlara yol verildiği için, bunla· 
rm bir çoğu kocalarını bırakmayı 
işlerinden uzaklaşmağa tercih et -
mişlerdir. 

Halbuki evli olmakla beraber 
bir işe gil'en kadınların çoğu ha -
yatlarını kendi kazançlarile koca
larının kazancına göre tnzim et -
miş bulunuyorlardı. Bunların iş • 
ten çıkarılmaları, bir çok aileleri 
mühim sıkıntılara uğratmıştır. 

Refah devrinde her meslekte 
İş bulan kadınlar iktısadi buhran 
yüzünden azami muzayakaya düş
müş oluyorlar. 

m:ı, dnnı,nıa - MUrnhhas: Elçi - l\ltlmltn
ba: Gözetleme - l\hımt: l:mma - J.Uura -
baha: Yurgısız • 

49 uncu mektep: 
l\lera!t: ~mnk - l'lnet: Sorıılnc:ıl;: 

l\lernlt: Tns:ı - l\Ierel: Asıl knyn:ıl• - yer - l\lerd'.lt: Gen ç rllml - l\lerl;ez : 
Merdut: lstcnllınlyen, tikslnllmlı:ı - l\lertın- Ort:ı, r,'lıbel., l\lcr ile: Sai:u - l\lertebe: Sı
bıı: l>nm:ıılllık gösterme, yllzc gülmcı - ra - :Müracaat: ı;;orm::ık - l\lllrnhluıs: Sc
l\lrrl<c7.: Ortıı yer - l\lerslyıo: SJlğ'tı - l\ler- çllınlş - Mllmltnba: Ara:;tırnm - l\lurut 
tcbc: llnsıuualt, sırıı - l\lllrııc:ınt: Da& \'Ur- i Dllel• • 
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-~!.!. .. ~'!..'!:.~ ..... ~'!:.~~ ... ?.!.~ ..... !...~~~ ..... ~~!.~~~ Komiteciler Kurt, Kuzu, Kartal 
28 Mehmet Efen dinin Bulgaristanda üst üste Kavgası 
P aris Seyahatnamesi ;:::~:~ıe~ı;i:~~::y_or~:: .. 

donya gençlik cemiyetinin sabık 
- 20 - resi ile arkadaşı dahili Makedon-

Yarın onunla vedaa gidelim, ı ne bizi oda kapısına kadar teıyi ya ihtilal teşkilatı tarafından öl -
dedim. Tercüman da bize malu- etti. Ondan ıonra derya kaptanı dürüldüler. 
mat vermek yoliyle nasihate baş- olan Mösyö Kont de Tolozu zi - Reisin adı Aıen Yankof Köçef
ladı ve bütün elçilere ait işlerin yaret ettik. Bizi eskisi gibi çok tir. 31 yaıındadır. Arkadaş ı 28 
ona' ait olduğunu, kral tarafından iyi kar~ılıyarak izaz ve ikram ile yaıında Petere Blaginoftur. 
bize verilecek hediyelerin onun ta teşyi etti. Ertesi gün kaptan da Yortuya tesadüf eden gece saat 
rafından hazırlandığım onun için bize veda için geldi. Biz de onu 11 e kadar bir meyhanede içmişler 
bu sırada bir dilgirlik çıkmasa da- merasimle karşılayıp teşyi ettik. ve on ikiye doğru evlerine gitmek 

ha iyi ve daha münasip olacağını Ertesi gün Lala Mareşala veda üzere yola çıkmışlardır. Biraz son 

·· R za Muharriri: Omer ı 

- 16 - Ga 
od• 

Katip, burada elini tedavi et • j temiz mermerden yapılmıştı; ba' 
tikten sonra üst baş ve biraz para · ların tavanlarından gümüş la~e\ • 
edinmiş, sonra Roma hakimi Flo- lar sarkıyor, ve her taraf hey ii5' 
rusla konuşmak için fırsat gözet- ler, ve türlü türlü ziynetlerle 

5 

miye başlamıştı. Kalip, üç dört lenmiş bulunuyordu. l lıtl" 
gün, Florusun divanına devam et- Mermerler en kıymetli ha,' ter, 
miş, nihayet bir gün Florus onu la süslenmiş, öteye beriye sedı~ d 
görerek çağırmış ve: sedefli masalar, fildişile ve 

1~i. 

söyledi. için gittik. Onlar da bizi eskisi ra peşlerine dört bisikletli adam ta ti. 
gibi merasimle karşıladılar .. Bize kılmıştır. 

- Ne istiyorsan söyle! demiş- ile işlenmiş sandoılyalar yerle' 
rilmişti. ı1I 

Bütün hu servet ve ihtifı'~ııi Bunda hatır kıracak bir şey 
yok. • Bize, gelecektir, diye sen 
haber getirdin. Niçin yalan söy· 
ledin. Didim. 

türlü türlü riayette bulundular. Sovete Gorki caddesine yaklaş
Ertesi gün arefe idi.. O da bize tıkları sırada lambası sönük bir 
veda için geldi. Biz de onu izaz elektrik direğinin arkasında bisik· 
ettik. Hakkında riayet gösterdik. letlerini bırakan iki kişi ansızın 
Arife günü cumayatesadüf ediyor- Asen Y onkof ile Peter Blagono -
du. Acaba bayram hilali bugün fun üzerine ateş açmışlardır. 
görünür mü? M Diye rasathaneye Asen hemen yere düşmüştür. 
heı altı adamımızı akıam üstü Katillerden biri Asenin üzerine 
gönderdim. Rasathane büyük ve koşmuş, dört el daha kurşun sık -

- Asil Florus adalet istiyo· h"b' l B . .. ~ l eıneS 1 
rum ! sa ı ı o an enonı og e Y 11ı 

yedikten sonra Akdenizin ı00.' .e 

Bana kendisi gelirim, demiş
ti.. Ben de onun cevabını getir • 
dim!. Dedi. 

O halde niçin kelmedi?. Sö • 
sünden döndü mü, pişman mı ol -
du?. Nedir?. Dedim. 

Vezirlik taslıyor. Sizin ve • 
ziriniz, elçilere gitmez, onun için 
o da size gelmek istemez!. Dedi. 

Cevap verdim: 
- Gelmek istemez olur mu? •• 

Nemçe elçisine, İngiliz, Felemenk 
elçilerine gidüp, bize gelmemek o

lur mu?. Demek ki elçilerin yanı
na gelmiyecek kadar büyük de • 
ğilmif. Çünkü elçilerin yanına 

gitti. O halde bize de gelmesi i
cap der. Cevap verin bakalım. 

Cevap verdi: 
- Veziri azam mutlaka elçile

ri ziyaret etmediğinden o da onu 
taklit ediyor!. Dediler. 

Mukabele ettim: 

- Bizim vezirimiz elçileri zi • 
yarct etmez diye o da bizden el
çilerin intikamını mı almak isti • 
yor. Bizim vezirimizin kadri yük

sektir. Onu taklit etmek iıtiyen 
etraflıca taklit etmeli, yalnız elçi

leri ziyaret etmemekle kalmamalı. 
Bizim vezirimiz, yerleşmiyecek 
bir vezir geldi mi ona büyük bir 
ziyafet verir, gideceği zamna a

damlarına hilal, kendisine samur 
kürk, donanmış bir mükemmel at 
verir.. Elçi samur kürkü giyer, 
donanmış ata biner, tam sevinç i
çinde gideceği yere gider. Bu da 

bizim vezirimiz gibi olaydı .. Bizi 
davet eder, ziyafet verir, adamla

rımıza hilal giydirir, bize de sa • 
mur kürk verir, altımıza donan • 

mış at çekerdi. Sonra bir veda 
ziyafeti tertip ederek merasime 
riayet ederdi. Halbuki biz onun 

lokma ekmeğiai yiyemedik. Görü
yorsunuz ya, sizin vezirin!z, bizim 
vezirimize hiç te benzemezmiş. 

Bu ~izin vezirinizin bizimkini yal
nız bir noktada taklit edip diğe·; 

noktaları bırakması doğru ola • 
maz. Ya her şeyde taklit eder, 
yahut kalkar bize gelir. Bu akşam 
veda için onu ziyaret etmeyiz. 

Tercüman hu cevabımı dinle • 
dikten ıonra kalkıp gitti. Akşam 

üstü gelip: 

- Yarın öğle vakti, sizinle ve
dalaşmak için gelecektir. 

Diye haber getirdi. 

yüksek birkuledir. Adamlarımız mıştır • 
hu kuleden hilali tarassut 'ettiler.. Peter kaçmıya başlamış, ikinci 
içlerinden üçü hilali gördükleri i- katil kendisini takip etmiştir. Pe · 
çin geldiler, şahadet ettiler, ev - ter karanlıkta bir çukuru düşünce 
velce de ramazan hilali için a- katil yetişmiş, beş kurşun sıkarak 
damlar göndermiş, bunlar o gün Peteri öldürmüştür. Silah sesleri 
hilali görmediklerinden ertesi gün üzerine etraftan halk yetişmiş ise 
tekrar gitmiş, onlar da görüp gel- de gözleri dönmüş olan katillere• 
mişlerdi. Biz de cuma günü oruç bir şey söyliyememişlerdir. 
tutup cumartesi günü bayram yap- Katiller gayet sükUnetle karan-

lık.. lıkta kaybolup gitmişlerdir. Biraz 
Rasathaneyi koca kral yaptır • 

mış, (Kasini) namındaki üstat o· 
rada tarassut ile meıgul olmuştur. 
Bina kargir kuledir, üç kattır, her 
katında bir çok odalar vardır. 

Bu odalarda rasada ait bir çok a· 
!etlerden başka cerri eskal sanayi
ine ait bir çok aletler, suları aşa
ğıdan yukarı çıkarmak için bir 
çok alat ve edevat vardır. Bunla
rın içinde büyük yemek sinisi ka· 
dar aynadan yapılmış pertevsuz· 
ler bulunuyor. Bunlar çelikten 
sehpalar üzerine konmuştur. Per -
tevsüzün üzerine tahta parçaları -
m tuttular birdenbire alevlenip 
yandı. kurşun tuttular, derhal e· 
ridi .. 

Buradaki heyet ve hendese a
letleri de sayılamıyacak kadar 
çoktur. Kürelerin içine iki üç a· 
da.mm oturması mümkündür. Ra~ 
sat için öyle aletler var ki, rasat 
ilmine az çok vukufu olanlar kısa 
bir zamanda kamil üstat olurlar .. 
Güneş ile ayın tutulmasını bilmek 
için de aletler yapılmıştır. Bunlar 
ile husuf ve küsuf kolaylıkla mey· 
dana çıkmaktadır. Bu alet koca 
kralın himmetiyle vücut bulmuş ~ 
tur. Başka bir devlet buna malik 
değildir. Diğer aletler de onun za 
manında yapılmıttır. Buradaki 
tuhaf aletleri büyük bir hazine ile 
toplamağa imkan yoktur. 

Sabit yıldızlarla seyyar yıldız
ları temaıa için durbinler de var· 
dır .• 

·(Devamı var) 

Bir haftada 
Cenup hududumuzda ya

kalanan kaçakçılık 

sonra halk bağırmıya başlamış, 
polisler yetişmiş, her taraf gayet 
sıkı bir surette aranmışsa da ka • 
tiller bulunamamıştır. 

Dahiliye nazırı doktor Alek · 
sandr Gerginof gazetecilere şu be 
yanatta bulunmuştur: 

"M;ıkedonyalı komitec ilerin a -
ralarını bulmak için bir çok kim
seler çalıştılarsa da muvaffak ola
madılar. Hükumet komitecilerin 
işlerine karııa.mıyor. Biz her han· 
gl bir vak'a akabinde derhal tah
kikata başlar, mücrimleri yaka -
larız. Mücrimler kanuna karşı da
ima mes'uldür, biz de kanunun e
mirlerini her zaman yerjne getir
mekteyiz. Yalnız Makedonyalı ko
mitecilerin cinayetleri böyle de -
vam ederse nazırlar meclisi yeni 
ve şiddetli tedbirler almak ıstıra. • 
rında kalacaktır.,, · · 

Arnavutlukta 
Bütün hususi mektepler 

kapatıldı 
Tiran, (Hususi) - Arnavutluk 

parlamentosunun kabul ettiği bir 
kanun ile bütün talim ve terbiye 
iıleri devlet inhisarına geçmiştir .. 
Onu için bütün hususi mektepler 

kapatılmıştır. 
Yeni kanun, kanunu esasinin 

206 mcı ve 207 inci maddelerini 
tadil etmekte, hususi mektepler -
den yalnız rühbana mahsus olan
ları bırakmaktadır. 

Bu yeni karar, halk tarafından 
derin memnuniyetle karşılanmış, 
halk hu memnuniyeti hararetli te· 
zahürat ile ifade etmiştir. 

Kapanan hususi mekteplerden 
çoğu ltalyanlar tarafından yapıl· 

mıştı. 

Geldiği zaman biz de merdi -
venden inerek kendisini kar!ıla -
dık. Z.rtesi gün biz de onu ziya· 
ret edecektik. Öğle namazını kıl
dıktan ıonra nazırla vedalaşmağa 
gittik. Bizi oda kapısından karşı
lıyarak bizimle oturdu, bir haylı 
sohbet etti. Sonra vedalaştık. Ge-

Ankara, 11 (A.A.) - Ha~ira -
nın ilk haftas ıiçinde cenup hudut
larımızda 33 kaçakçılık vak'ası ol 
muş biri ölü 34 kaçakçı yakalan · 
mıthr. 

Mu vak'alarda 765 parça güm· 
rük, 1939 parça inhisar kaçağı ile 
21 hayvan elde edilmiştir. 

Fakat resmi mahafil , bu mek
teplerin aeddi yüzünden İtalya ile 
Arnavutluk dostluğunun zerre ka· 
dar müteessir olmıyacağını temin 
etmektedir. 

Hususi mekteplerin seddi, Ar
navutların milli ve vatani hisleri
nin şerefli bir tPzahüründan baş· 
ka bir fey değildir. 

- Davanı söyle! 

Kalip anlatmıya başladı: 
d kt ufuklarına bakan taraçasın s lfı 

dire uzanmıı ve uykuya dal~ıi' 
gördüğü rüyalardan hoşlanJt13 tPr 
için gözlerini açarak acı acı 

- Babam, senelerce mukad -
dem, bir iğtiıaş esnasında öldü. O 
sıralarda henüz çocuktum. Yahu • 
diler bütün malımı, mülkümü gas
pettiler. Kudüste malikanelerim 
olduğu halde fakir ve bivaye ya -
şamıya mecbur oldum. 

- Gasıplar kim?. 
Florusun gözleri parlamıf ve 

yağlı bir müşteri bulduğunu anla
mıştı . Kalip de bunun farkına var· 

dığı için hasımlarının isimlerini 
vermeden onunla anlaşmak, em • 

lakinin ne kadarını ona devrede
ceğini bilmek istedi. Pazarlığa gi
riıtiler.Tayredeki emlak ve akar ve 

ticarethaneler Kalipe iade oluna· 
cak, bunların müterakim kirala -
rından yarısı da ona verilecek, ki· 

raların diğer nısfı ile Kııdüsteki 

emlak ve akar da hakime devro • 
lunacaktı. 

Müddei ilt:: lı4ki:n u7utlul-..lcuı 

sonra mukave!enamelerini imza -
lamışlar ve Kalip hasımlarının i
simlerini vermişti. 

Bir hafta zarfında bütün ha-
sımlar, hasımlar ölmüşse veresele
ri hapse tıkılmışlar, ve gaapolunan 

mallardan başka varlarını, yokla -
rını verdikten sonra hürriyetlerine 
kavuşmuşlardı. 

Kalip, Essenlerin köyünden fi
rarından bir ay geçmeden, servet, 
nüfuz sahibi olmuştu. Onun ikbal 

rıldanmıştı: ,ıııt 
- Raşel, Raıel ! Bana t "'( 

· k · · ? B · Jt11 11 
• vermıyece mısın.. enı aı: ·~ 

dün. Aziz çocuğum! Göıl~~~? 
yumdukça hep seni mi göreceS\1' 
Hep günahımla mı karşı kaı1 
geleceğim?. JO' 

Benoni yerinden kalkaralc 

laıtı: (ı' 
- Benim yaptığım, günah,)~ 

lan değildi. Ben tamamile h V' 
idim. Bütün kabahatim, kızıırı; 
masa vermekti. Ah hain, ah o I 
un, ıahte peygamberin sahte Jı 
sihin mezhebine girerek kı:z:ı11'1 

ayarttı ve heni kızımdan etti. ı/ 
Benoni gidip geliyorken d ı 

nüyor ve söyleniyordu. Niha~tl 
dirine tekrar oturduğu zamaflı ~ 
mah elbiseler giyen, koskoc'; 
kılıç taııyan arap uıağı gel 
yerlere iği imi§ ve anıatmı§tl: ; 

- Kalip namında genç bır 
efendiyle görüşmek istiyor. / 

- Böyle bir isim tanııll I 
rum. Dur, dur, Hilliel'in oğl&J y' 
cak. Romalılar ona malları1'1• 

'ıJ• naklarını iade etmişler. Gelt1 'p( 
Arap, Kalipi getirdi. iki ii,~ 

di kibarı selamlaşırken Be ·l 
Kalipin parmaklarından ~it~~ 
ekıik olduğuna dikkat etti· Jı' 
beşten sonra konuşmıya bati' 

lar: 1 ~ 
güneşi yeniden parlamıştı. -

- 10 -

- Siz pederimi tanır 111ıff ~· 
Onun için buraya gelir gellfleı~ jf' !11 

ı ha dostuma arzı hürmet etıııe 
_) tedim. Jı? 

- Babanızı çok iyi tan•!. 
Benoni 

Kalip, fakir bir derviş, kimse· 
siz bir münzevi, bir yoksul olmak
tan çıkmış, kürkler ve erguvan a-

balar giyen, alay alay hadem, ha· 
şem, saray, konak sahibi muhterem 
bir sima olmuştu. Kendisi at sırtın 

da ilerlerken maiyeti onu takip edi 
yor ve Şam kapısından T ayreye gi· 
riyordu. Kalip, caddeleri arı ko
vanı gibi işliyen şehrin müstah
kem kulelerine, muhteşem saray • 
larına, ve bütün şehre hakim kar
larla örtülü, altınla işlemeli bir 
dağ gibi duran meşhur mabede 
bakarak kendi kendine söylendi : 

- Romalılar koğulduktan son· 
ı-a burada ben hüküm süreceğim! 
Çünkü gün geçtikçe Kalipin hırsı 
kabarıyordu. Birdenbire elde etti
ği servet, onun şöhret, nüfuz ve 
kudret iştihasını tahrik etmişti. 
Kendisi servetini, daha büyük ser
vetler kazanmak için bir basamak 
yapmıştı. 

(Kalip) Tayredeki konağına 

gidiyordu. Maksadı Meryemin bü 
yük babası Benoniyi ziyaret et
mek ve onunla konuşmkatı. 

Benoni, bu sırada sahildeki a· 
dada ikamet etmekteydi. Evi, en 

. o'' ' 
Gençliğinde tıpkı sizin gibıY' ~jb1 

- Babamın mal, mülk "ıı 1 

olduğumu biliyorsunuz. 13e 
mallarımı istirdat ettim. 1' f*' r 

- Fakat bu yüzden birÇf ıo~ ~I\~ 
hudiler, hem de masumlar .

1 
t ,., ~ 

g"1ttı e un zulmüne kurban 
hapsa tıktılar. 

Mısır 
K . ··ıA nlat• apıt11 asyo . t 
kaldırmak istıY0ı1 11; 

. , hş ti ~ 
Kahireden Tayını5 e ~...,e ' 

h""kıJW \ 
verildiğine göre, Mısır 0 i<"İ'i' . 
cihan iktısal konferans~nabefşıııı' 
tulasyonlar hakkında hır .,. 

ınişlt • I 

me vcrmeğe karar ver . JitY'otl . 

M h"kA t' kapıtu ·1te~ 
ısır u ume ı, .. ıc&.ı ( 

d v 111ut J'j 
lar yüzünden uğra ıgı cıı"' ~ 

1 n ıne" t"' izah ederek, bun arı ·te' , 
. .. .. d ··savi vergı .. t1ı 

tı yuzun en mu b&J'' 
d d • v • • .. l"yecek ve . e eme ıgını soy 1 1.tıl'• .. eee~ 

rın kaldırılmasını ıstıY 
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Sinirleri harap eden bir maç ! 

Galatasaray-Apollon takınılan sıfır sıfıra berabere kaldıl~r 
~iiksek atlamada yeni bir rekor yaptık 

b·· t)linkü mafjtan bir manzara (köşede Semih yüz 
)~~n l aksim stadı güzel ve he- Jarı ilan edilmesine rağmen yapı
,,\ hir spor günü geçirdi. Ga- lamadı. Belki sebebi vaktin ge -
)~))tı]Y ılar atletizm bayramlarını cikmesi idi. Fakat halka bildiril-
tiıı ilt 
L_ ti la.k Galatasaray futbol bi - medi. 

metreyi kazanırken) 
Onuncu dakikadan sonra biraz 

düzelmeye başladık. Soldan çalım 
la karışık güzel bir akın yaptık. Bu 
nu sağdan bir akınımız takip etti. 

~!ıl ~ı da Apollon takımiyle 
~ •ıt~·tı. TafsiJat ve neticeleri -

1Yle yazıyoruz: 
Ati Atletizm 

~"' er t -., l ı:zın hayatımızda en ileri 
~ ~ rk olan Galatasaraylıların 
tııı~) e Y~~tıkları (kendi arala -
~~ be hırıncilik müsabakaları 

litlci }'ecanlı olur. İstanbul ve 
~lıt (e fampiyonluklarmdan mü
~İııdeıt kısmı Galatasaraylıların 

t re~ olduğu için bu müsabaka -
iler -. 

0
t. noktasından da iyi neti-

\l. \~ır. Bu sefer de böyle ol
~et ed .. l~~l\la beraber derhal İ§a-
~·· " IJlı dij \te t ki müsabakalar tenev· 
~ e>lah~ı~<>r noktasından daha iyi 

tdiltıı· 1 1tdi. Nedense bazı ihmal 
ı. lf ta.raf! .. ''ld" \ ''let . ar goru u. 

,.ı_.lld lııme aaat dörde yakın 
, atı r. Galataaaray izcileri ön

>, etle k d b. . . 

~lltıt r ar a a ır geçıt resmı 
ar. M . . · k d 

)a.tı erasıme ııtıra e en 
~fıttı mektebi muzika.aı milli 

la.r\ ~1 çaldı. Sonra müaaba • 
Q~ a,Iandı. 
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Futbol Bu sayılık fırsatı da kaçırdık. 
Bundan sonra sıra, Galatasa - Bu esnada muhacim hattımızın 

ray - Apollon maçına geldi. Se- da birbirlerile anlaşamadığı, aya -
yirci miktarı cuma günkünden da- ğına geçen topları fazla sürüm ve 
ha fazla idi. Bu sefer dühuliye ağırlık yüzµnden kaptırdığı da gö 
tarafı da adam akıllı dolmuştu.. rülmiye başlıyordu. 
Yunan takımı 5.45 te sahaya çık- Büyük Necdet, muhakkak ki, en 
tı, halkı selamladı alkışlandı. Son- kötü günündeydi. Maçın sonuna 
ra Galatasaraylılar sahaya geldi - kadar buı:ıu vazihen gösterdi. işin 
ler. garibi, her vakit mükemmel bir iç 

Galatasaray klübü reisi Haydar olan Fazılda da garip bir tutukluk 
Bey Yunan takımına bir vazo he- ve isabetsizlik vardı. Bununla he
diye etti. Onlar da bir bayrakla bu raber hücumlarımız devam etti. 
na mukabele ettiler. Maç hakemi Necdet, arkasından gene Necdetle 
Kemal Halim Beydi. Galatasaray Celal, daha arkasından dördüncü 
takımı sahada §U tertiple dizilmiş- defa olara~ Necdet iyi fırsatlar ka

ti: çırmakta yarış ettiler. Maç aşağı 
Avni, Lütfi (lzmir), Tevfik - yukarı müsavi şartlarla devam e -

Suavi, Nihat, Suphi - Küçük Nec diyor, iki taraf ta ağır basamıyor -
det, Celal, Necdet, Fazıl. Rebii. du. Apollon muhacimleri sık sık 

Maç saat 5,50 de Yunanlıların ofsayt vaziyetine giryorlardı. 25 in 
bir akınile ba§ladı, avutla bitti. Ar ci dakika mühim bir tehlike atlat
kasından Apollon takımı tekrar tık. İsabetli bir vuruş kalemize to 
bir akın yaptı. Sarı-kırmızılıların pu sokabilirdi. Bu arada topu ya
iyi günlerinde olmadıkları daha kahyan Avninin üstüne atılan Yu
ilk dakikalarda anlaşılmıştı. "Fe- nan sağ içi Avninin bayılarak bir 
na başlanılan maç fena biter,, na- iki dakika maçtan çıkmasına se -
zariyesi Galatasaray maçlarında hep oldu. 
sık sık kuvvet kazandığı için bu va Otuzuncu dakikada sağdan gü
ziyet takıhın ruhi havasını iyi bi- zelce bir iniş yaptık. Fazıl Rebii
len Galatasaraylıları daha bu ilk ye iyi bir pas verdi, fakat Rehinin 
dakikalarda üzmeye başlamıştı. güzel şir şutu bir karış yukardan 
Filhakika canla başla çalışmasına gitti. Arkasından gene bir hücum 
rağmen Sarı-kırmızılılar sonuna ve gene Rebiinin seyircilerin ahı 
kadar muvaffak olamadılar. Aksi- arasında bir karış yukardan giden 
lik bu ya, şans denilen şeyden de, bir şutu!. 

sayı çıkarmak hususunda zerre ka 40 ıncı dakikada Y.tınan sağ içi 
dar istifade edilemediği için bir Lütfiyi atlatarak kalemize yürü -
çok müsait vaziyetlere rağmen tek dü, önü açıktı. Fakat bu oyuncu
bir sayı bile çıkaramadılar. nun da galiba bizimkiler gibi talii 

Apollon takımına gelince bu yerinde değildi, top yukardan git
maçta, cuma günkünden çok daha ti. Arkasından kalemiz hu sefer bir 
iyi ve seri oynıyordu. Takımın umu az şans eseri bir tehlike daha at -
mi heyetinde göze çarpan ilk şeyi Iattı. 

sağlamlık ve kazanmak için oyna· Bu kırk dakikalık maç seyirciler 
mak azmiydi. Onuncu dakikaya gibi galiba oyuncuların da asabını 
kadar "Apollon,, takımı ayni ileri bozuyor, sinirlerini geriyordu. Me· 
tempo ile oynadı. Avni bir kurtarış sela Nihadm çok a~abileştiği adam 
yaptı, Yunan sağ içi önü açıkken akıllı görülüyordu. Bu arada Yu -
isabetsiz bir vuruşla mühimce bir nan sağ içi bir fırsat daha kaçır -
fırsat kaçırdı. Bizim ilk defa bera dı. Arkasından soldan bir akın yap 
ber oynıyan Tevfik-Lürfi hattı da tılar, top direi!e carnarak ayni açı 
muvaffakıyetli değildi. Lütfi -her ğ'm ava<!ına düştü, fakat gene ne
halde heyecandan olacak- kötü vu tice yok. 
ruşlar yapıyor, ayağından sakat o-1 Devre bitti. 
!arak maça çıktığını duyduğumuz 
Tevfik de iyi vuruşlar yapamıyor· 
du. Sonra yan yana oynamıyan alı 
~ık olmamaları bazı aksaklıklara 

sebebiyel veriyordu. 

ikinci devre 
ikinci devrede Celal sağ açığa 

verilmiş içe bir başka oyuncu ika· 
me edilmişti. Bu devreye gayretli 
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idam mahkumu 
Firari Dinarlı Hüseyin 

yakalandı 
İzmir, 11 (Hususi) - iki yıl 

önce Aydın hapishanesinden ka · 
çan idam mahkumu Dinarlı Hüse
yin Kasabada yakalanmış ve Ay· 
dına sevkedilmiştir. 

Adapazarında bir cinayet 
Adapazında kadın yüzünden 

Vergi tahsilatı 
Muğlada tahsilat geçen 

yıldan fazla .. 
Muğla , 11 (A.A.) - Merkez v~ 

merkeze bağlı kazalarda normal 
bir şekilde yapılan maliye tahsila· 
tr geçen senekinden, kazanç ver -
gisinden yüzde 8, bina ve arazi 
vergisinden yüzde 50, hayvanlar 
vergisinden yüzde 3 nisbetinde 
fazladır. 

bir cinayet olmu, bir kunduracı, 1932 mali senesi zarfında eski 
diğer bir kunduracıyı tabanca ile senelere nazaran hazineye 80 bin 

liradan fazla irsalat yapılmı~tır. 
ağır surette yaralamıştır. 

Yeni cami mahallesinde oturan 

Nazmiye H. kunduraci İbrahim İ· 

le gece yarısı bir odada bulunur -

ken, kunduracı Şevketin hücumu · 

na uğramışlardır. Mütecavizin 

pençereden attığı kurşunlar ibra -

himi ağır surette yaralamıştır. 

Mecruh derhal hastaneye kal· 

dırılmı§, katil yakalanmıştır. 

İzmirde esrarkeşler 
İzmir, 11 (Hususi) - Kestelli 

caddesinde Alinin kahvesinde 

müşterilere gizlice esrar verildiği 

haber alınmış, kahve basılarak 

esrarkeşler ve kahveci adliyeye 
verilmişlerdir. 

400 bin liralık gizli mal 
İzmir, 11 (Hususi) - Gayri 

mubadillere tahsis edilen gizli em 
laki araştırmakla me§gul olan he
yet çalışmasına devam ediyor. 
Şimdiye kadar 400 bin liralık giz
li mal bulunmuştur. Bu miktarın 
Ağustosa kadar iki milyon lirayı 
bulacağı tahmin ediliyor. 

İzmir muallimlerinin kampı 
İzmir, 11 (Hususi) - Muallim .. 

lerdcn mürekkej 40 kişilik bir 
grup temmuzda Kuş adasının ce
nubunda, Sisam adasının karşııı 

na düşen bir yerde kamp kuraca.k
lardu. Kamp temmuzda kurula
cak, muallimler iki ay kampta ka
lacaklardır. 
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ve hevesli bir tekilde başladık. Fa 
zılla Rebii güzel bir iniş yaptılar, 

Fazılın §Utu dişarıya gitti. Bir kaç 
dakika sonra "Apollon,, takımı ka 
lemize kadar dayandı. Bu dakika -
da Avninin fedakarane bir kurta· 
rışma daha şahit olduk. arkasın -
dan sol açıklan kafa ile bir fırsat 
kaçırdı. 

Bir hücum daha yaptık. Bu ko· 
ca maçta muhacim hattımızın ilk 
ve son güzel ve hesaplı akını da bu 
oldu. Fakat sayı çıkaramadık. Bun 
dan sonra Necdet günün en güzel 
bir şutunu atabildi, bunu da kaleci 
)eri tuttu. Yunanlılar tekrar hucu
ma geçtil~r. Bir korner arkasından 
mühim bir şut tehlikesini atlattık. 
Soldan bir akış yaptık. RebiniD. 
güzel bir pasını Necdet kendisi vu 
racağına Fazıla yolladı. Fazıl vur~ 
du, kaybettik. Buna mukabil bir 
tehlikede biz atlattık. 

Galatasray takımı bundan sonra 
daha yorgun ve daha isabetsiz bir 
maça başladı. Aldığımız topları 
rakiplerimize pas verir bir hale 
getirmiştik. Bu sefer Yunanlılar 
sık sık hucuma başladılar. Bereket 
versin birbirine alışan müdafiimiz 
Tevfik ile Lütfi şimdi daha İyi ve 
sovuk kanlı oynamıya başlamışlar· 
dı. Bunlara Avninin de muvaffakı
yeti inzimam ediyordu. Bu itibarla 
üst üste bir kaç tehlike atlatmamı
za rağmen sayı yaptırmadık. Hele 
Lütfi iki kere çok güzel kurtarışlar 
yaptı. 

Maçın bitmesine sekiz dakika 
kalmış, iki taraf ta çok yorulmuş
tu. Hele sinirleri fena halde geri -
len seyirciler adeta azap çekiyor -
lardı. Bir gol ik tarafı da kazandı 
rabilirdi. 

Bu tek "gol,, fırsatım kim bilir 
kaçıncı defa olmak üzere kırkıncı 
dakika da gene biz kaçırdık. Bu 
devrede pek az pas alan sağ açığı
mızın şutu tutuldu. Buna onun da 
sağdan bir hucumla cevap verdi
ler, bu da savuşturuldu ve devre 
böylece sıfır sıfıra berabere bitti. 

'(. :[. :[. 

ofsayt vaziyetine girmeleri muha
cim hatlarının en bariz kusurların
dan birisidir. Topu çaprazlama bir 
tarzda soldan sağa sağdan sola 
geçirmeleri güzeldir. Emniyetli vu 
ruşları, yerini bulan pasları da dik 
kate çarpıyor. 

Galatasaray takımı hakkında iıe 
yazılacak batka §ey yoktur. Yalnız 
baş kaptan Nihadın, yerden göğe 

kadar haklı bile olsa, kendisini a
sebiyete kaptırmasını ve maç ema 
sında arkadaşlarını tenkit etmesi .. 
ni doğru bulmadığımızı bir kere 
daha tekrar edelim. Bu vaziyette 
tenkit, arkadaşlarının vaziyetini 
düzeltmiyor, kendi güzel oyununa 
da tesir ediyor. 

A. S. 

Rusların daveti 
Dün öğrendiğimze göre Ruı 

sporcuları futbol, atletizm ve tenis 
temasları yapmak üzere sporcula· 
rımızı memleketlerine davet et -
mişlerdir. Bu davete icabet edile
cektir. 

Balkan kupası 
Sofyada yapılan Balkan kupası 

maçlarında Bulgar takımı sıfıra 
karşı iki sayı ile Yunan takımını 
yenmiştir. Balkan şampiyonluğu 

Yugoslav-Romen milli takımları 
maçmn neticesine bağlanmıştır. 

Muhafız gücü bisikletçileri 
Kurşunlu, 11 (A.A.) - Muha

fız gücü bisikletçileri llgazdan bu
raya gelmişlerdir. Devamlı yağ -

murlar neticesinde yolların bazı 
kısımları batak haline geldiğin -
den bisikletçiler yollarda büyük 
müşkülatla karşılaşmışlardır. 

Bu vaziyet öğrenildiğinden Kur 
şunludan .kendilerine vasait yetiş
tirilmiştir. Bu mıntakada seyahat 
çok çetin olmuştur. 

Çerkeş, 11 (A.A.) - Dün sa

bah saat 5 te Ilgazdan yola çıkan 

Muhafız gücü bisikletçileri saba -
ha yakın ouraya gelmişlerdir. 

Sürekli yağmurlardan batak ha· 

Apollon takımı dünkü maçta ev line gelen yollar, kafileyi hırpala
velkinden daha iyi oynadı. Sık sık mı§lır~ 
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Nakleden: Mediha Münür 

Borç verme günü 
geliyor 

Dört devlet misakı 
sonra F ransanın 

Semiha dedi ki: 
- Sahiden çok mu zengin?. 
Makbule: 
- Çok zengin de söz mü? Dün

ya kadar parası var, diye muka -
bele etti .. 

Bunu söylerken ellerini kaldırı· 
yor, kollarını uzatıyor, bu he • 
sapsız serveti yakalamak ister gi· 
bi avuçlarım kapatıyordu. 

Semiha, bir masada tek başına 

yordu: "Ah, o ziyafette onun ya· 
nına ben düşmeliydim.,, 

- Acaba burada neye yalnız 
oturuyor?. 

- Belki bir kadın bekliyordur. 
Semiha bu kadına gıpta etti .. 

Acaba beklediği kadın kimdi?. 
Onda bu servet varken, istediği 

kadını bekliyebilirdi... Hatta is -

teseydi, Semiha ile Makbuleyi bi
le masasına getirte bilirdi. Bunlar 

Vaşington, 11 (A.A.) - M. Fi· Paris, 11 (A.A.) - Havas ajan· 
Jipsle ltalya sefirinin görüşmele - sı bildiriyor: 

Tan gazetesi "dört devlet misa· 
kı,, başlığı altında çıkan baş ya -
zısında meb'usan meclisinin dün 

rinden anlaşıldığına göre 15 Ha -
ziran taksitinde İngiltere ile 1 • 
talya tarafından kısmen bir öde • 
me yapılacağı zannolunuyor. 

Bununla beraber daha kat'i bir verdiği kararın ve bu kararı aı -
karar alınmamış olduğu da söyle- madan önce yaptığı müzakere -

Dl
• 1 nin çok büyük bir ehemmiyeti ol · yor. 
Londra, ı ı (A.A.) _ Maliye duğunu kaydettikten sonra diyor 

ki: 

oturan adamdan gözlerini ayırma- dan biri onun yüzünü bile görme· 

dan tekrar etti: mişti, Öteki de unutmuttu .. Fakat 

nazırı, salı günü avam kamarasın
da 15 Haziran harp borçları tak • 
aiti hakkında beyanatta bulu • 
nacaktır. Maliye nazırı hükume · 
tin vaziyetini açık olarak bildire
cektir. 

"Bu müzakerenin Fransız siya· 
setiseti üzerine hiç değilse biraz ı· 

şık salmak gibi bir yararlığı ol -
muştur. Fransız siyasetinin bir le· 
viye sürüp gitmesi her türlü anlaş 
ma ve barışıklık siyasetinin değer
li bir unsuru mahiyetindedir. 

- Çok zengin ha! ... 

Onlal'darı bir az ötede, yarı ka
ranlık bir köşede oturmuştu .. Yü
zü kapıya dönüktü. Gözleri kapı· 
da idi. Geniş omuzları, kışa kısıl -
mış sarlı kırmızı ensesi görünüyor· 
du. 

Genç kız, ne diye sinemadan 
çıktıktan sonra, işsiz güçsüz t'.rka
daşınm peşine takılıp buraya gel
mişti?. Konuşacak laf ta bulamı· 
yorlardı. Makbule, evine, kocası· 
na gideceği vakti bekliyor, Semi· 
ha da annesinden, geç kaldığı için 
işiteceği aznrı düşünüyordu .. 

Makbule dedi ki: 

- Kocama buraya geldiğimi 

söylemiyeceğim, içtiğim çayın pa
rasını çok görür.. Hakkı da var 
ya, adamcağız ancak geçim para· 
sı kazanıyor ... 

Sıemiha sordu: 

- Evlimi?. 
- Kocam mı?... Alay mı edi-

yorsun Semiha?. 

Genç kı7. omuz silkti... Onun 
aklı, fikri o zengin adamda idi. 

- Sen alay etme, zengini so -
ruyonırr. .. 

- Ev!i değil.... Ama evlene -
cek kadın, lnz bulamıyor zannet· 
rne... Etrafında dör.enler dolu ... 
Anlarsın ya! .. 

Anhy..:r ve başını sallıyarak: 
"Anlarım... Anlıyorum .. ,, demek 
istiyo!' ve arkadaşlarını, anasını, 
kızdıran bir daleınlıkla, söylenen· 
leri işitmemiş gibi duruyordu ... 
Avını kaçırnn avcı gibi, hiddetini 
y~mneğe, belli etmemeğe çalışı -
yordu .. Onun tam sevda çağıydı .. 
Fakat aklı fikri servetteydi. Koyu 
15.civert hareli mavi gözlerini ar • 
kndcışma çcvir'di: 

- Bütün bunları nereden bili
yorsl.in?. Onu tanıyor musun?. 

Mo,khule de bu suali bekliyor • 
du.. KemHne ehemmiyet veriyor
du.. Birgün kocası eve gelmiş ve 
patrona davet edildiklerini haber 
vermişti: 

- Ama ne mükellef bir ziyafet
ti, tasavvur edemezsin. Kadınlar 

pür tuvaletti. Erkekler smokin giy· 
mitlerdi ... Ben, lavanta çiçeği ren· 
gindeki tül elbisemi giymiştim .. 

- O zengin adam? ... 

. O mu?. O zengin adam mı? .. 
Sofrada makbulenin yanında o • 
turmuş ve gözlerini ondan hemen 
hemen ayırmamışb .. .' Bazan ona 
öyle bir bakmıştı ki ... 

- Eğer İsteseydim ... Zengin ol
masına rağmen hiç le çirkin değil. 

Bu sözler Semihayi sinirlendir -
di.. Makbule evliydi.. Kocasile 
evinde oturması gerekti... Hem 
SemifJ\lnm yanında o çok sönük 
kalırdı. O ziyafette Semiha bu -
lunmalwdı.. kin icin böbürleni • 

bu zengin adam şu anda o kadar 
yakınlarındaydı ki, onu ele geçir· 

mek istememelerine imkan yok

tu.. Bir anda, parmaklarındaki 

roza yüzüklere muhakkar bir göz 

attılar ve Üzerlerindeki elbiselerle 
mantoları çok fakir buldular. Bi

ri genç kocasını, öteki namuslu a
ilesini unutuvermişti. Onlar için 

saadet, ıu kırmızı enseli erkekti .. 
Artık hissiyatlarını, dütüncelerini 

birbirlerine anlatmıyorlardı. Bir

birleri hakkında kötü feyler dü -

şünüyorlardı. "Şu Makbule çok 
bayaği kadın ... Zar af et denen şey 
de semtine uğramamış .. ,, "Şu Se· 

miha on sene sonra topu atacak .. 

Maamafih be~ seneye kalmaz por-
sur ... , 

Semiha bir az hızlıca öksürdü 

Vaıington, 11 (A.A.) - lngil -
tere sefiri dün akıam (Beyaz 
Ev) e giderek harp borçları için 
şifahi bir tebliğle bulundu. 

Hükumet dairesi bu ziyareti 
"kat'i olmıyan bir görüşme,, ola -
rak tavsif etmiştir. Fakat ne gö -
rü~üldüğü hakkında bir tebliğ 
neşretmemiıtir. 

Rusyanın 
Moskova, 11 

jansı bildiriyor: 

İran elçisi 
(A.A.) - Tas a· 

Rusyanın Tahran büyük elçisi 
M. Pastouhov Tahrana mütevec -
cihen hareket etıniş ve istasyonda 
lran ve Türkiye büyük elçileri ile 
Ef ganistan maslahatgüzarı, Türk, 
lran ve Afgan sefaretleri ve hari
ciye komiserliği erkanı ve sair ze· 
vat tarafından ugurlanmıştır. 

Lokarno muahedesine ve mev· 
cut bütün başka misaklara bir dört 
ler misakı katmanın çok gerek o -
lup olmadığı meselesi üzerinde 

konuşmak mümkündür, bununla 
beraber beynelmilel her liirlü me· 
sai iştirakine karışmağa. azmet • 
mit olan Fransa bu yolda bir teşeb 
büsle karşılaşınca miizakcreye gir
mekten asla imtina edemezdi. 

Fransanın bu ehemmiyetli ve 
nazik müzakereyi muvaffakıyetle 
idare ettiğini tam bir bitaraflkla 
tasdik etmek icap eder. 

Çünkü Fransa, Avrupadaki nü· 
fuz ve umumun haklariyle birle -
şen kendi hakları aleyhine çevril· 
miş zannını ilk günlerde uyandırır 

ve yere çay kaıığım düşürdü. A

dam baıını çevirdi, iki kadına bir 
göz attı, son~a gene arkasını dön-

düMakbule bozuldu: I" U t l T T • J _ l 
- Olur şey değil. Beni tanıma- na ıra ar ve v es11<a ar 

dı galiba, selam bile vermedi. Harp kabine/erinin isticvabı 
Artık f Üpheleri kalmadı... Bir 

kadm bekliyordu. Ancak aııklar 
bu kadar dalgın olurlar .. 

- Evet ama, kimi bekliyor?. 

Bu eser, mütarekeden sonra, umumi harp mes'ullerinin di
vanı alideki isticvaplarını, resmi vesikaları ihtiva etmektedir. 

Harp kabine/erinin isticvabznda 
Karihalarında bir roman mey _ BütUo harp senelerinin ve mütareke yıllarının en canlı saf

halarını, bu eserde bulacak, Jezzetle, merakla okuyacaksınız. 
dana getirdiler. 600 f k sayı alı kitap bir lira 

Dünya güzeli, fevkalade şık, za- " 
Da~ıtma yeri VAKiT matbaası 

rif, yüksek tabakaya mensup bir ••••••••••••••••il• .. ' ... kadın bekliyordu. 
Semiha dedi ki: 

Ben görmeden şuradan 

şuraya gitmem .. 
Makbule: 

- Ben de, dedi .. 
Pudralarını, dudak boyalarını 

çıkardılar.. &yandılar.. Artık 

dügman olmaktan çıkmıılardı ... 

Seyirci oluyorlardı.. Yarın anla -
tacaklardı: "Hani, o zengin adam 
yok mu ... ,, 

Kapı açıldı, bir kadın girdi. Ge
len kadın ne şıktı, ne zarifti, ne de 
yüksek tabakaya mensuptu .. 

Şöylece giyinmiıti. Yüzü buru -
şuktu. Adeta ihtiyarlamıt bir genç 
kızdı ... 

.......... ·························-·····-··-..... ···············-·············· .. ·····································: :::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ı:::::::::::::~::: 
m~ ............................ c;;·;~-i~;i·;i~ .. i.ii~ .. ·;~·lı·;;i·; ............................. ~m 
:::: :::: :::: Ankara Caddesi Kahraman Zade Hanında t::: :::: ı::: .... . ... 
m~ llincılık ım :::: :::: .... . ... 
!i51 :::: 

mi Ta·· rk Lı· ı· tet HH f:i! :::: .... . .. . .... . .. . 
!!:: :::: 
:::ı ş k t 1 d . :::: m: i r e ı r. m: .... . .. . .... . .. . .... . .. . 
gg Her türlü ilan işleri i~in mezkOr idarehaneye ifü .... . ... 
:m müracaat edilmelidEr. :m ;::: :::ı ;:::: .... 
:::: Telefon numaraları : 20094 - 20095 :::: .... . ... 
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........................................................ ~·································· 
ğın nerede?. Bıktın mı?. Sana dı. Artık servette gözleri yoktu ... 

Zengin adanı: baıkasını alayım... Yalnız bir erkeğin gözlerinde aş· 

- Artık ümidi kesiyordum, de- Kadın dedi ki: kın alevini görmeği arzulıyorlardı. 

di... - Beni rahat bırak, elmasın, Kalktılar. Kadınlar erkeğin ya· 

Hayır, ne Semiha ne de Makbu- kürkün, paran senin olsun.. Ca • nından geçerlerken Makbule. san· 
le, bu derece heyecanlı bir ses 

duymamı§lardı. Hiç bir erkek on· 

lara, bu derece seven gözlerle bak 
mamıfb .. 

Semiha: 

- Buna ıaştım, dedi •• 

İkisi de şaşmışlardı. 
Adam konuıuyordu: 
- Neden tilki kürkünü alma • 

nımı sıkıyorsun. Sana dedim ya: ki biraz intikam almak istiyormuş 
Başkasını seviyorum. gibi hızlı sesle: 

Esniyor, dışarıya bakıyordu. A-

dam yalvarıyordu, ona neler neler 

vadediyordu. 
Kadın kalkmak istedi: 

- Altıda evde bulunmalıyım, 

kocam bekler •. 
Semiha ile makbule sıkıldilar ... 

- Gidelim, dedi, benimki bek-

leı· .. Malfımya, o yanımda olmaz

sa yaşıyarnam ! . 

Ze:ıgin adam, muztarip, mt,az
zep yüzünü ona çevirdi. 

Semiha çılmrken bir kahkaha 

dm?. Bugün hava serindi. Yoksa Bu birbiriyle anlaşamıyan insan - attı: 

Vizon mu istiyorsun?. Gerdanlı - ların yanından kaçmak istiyorlar- - Zavallı adam!. 

"b' 1 b' O ·1A f yapıldl gı ı o an ır ılı a ın 1 
-1e 

da - ltalya ile anlaşına 
yaya yaklaşma husuıund• 

"dd" · kA 1 l" de bulıı Cl ı ı.m an arı e ın . at 
d .. un 

ma şartiyle -kendi 11~ ~ 
görünüşünün galebe çalrıt 
mine muvaffak olmuştur· 

• iııin 
Dörtler misakı proJeı fi 

hiç bir tehlike ihtimalini ~~ 
k·ı etli• 

mıyan bir vesika teş ı 

şüncesine kapılmamakla b 
- "beynelmilel her itilifl' 

kım tehlike ihtimalleri f Jf 
bunları kuvvetli surette re 
siyaset vasıtasiyle tahdit ~ 
mes'ul hükumetlere düşeıı 
tir.,, 

Bu projenin bir derecefe · 

taze bir hava vücude 1 
Fransız - İtalyan aıü11sf'. 
bahsinde daha dün göıl 
görmemekte olduğu bir t~ 
zaraları ortaya çıkardığı 

kak sayılabilir. 

Almanyada Y ahll , 
Strasburg, 11 (A.A.)""" 

hamhanede dini merasidl ' 

ken, Strasburglu bir re••'j 
§asın Hitler,, diye bağırJSllf • 

Yahudiler ressamı hı . 
lar ve sonra polise verlf11 

Zirai meseleler b~ 
mecliste müzak ft4İ 
Belgrat, 11 (A.A.) _..~ 

meclisinin dün öğleden ~ 
tığı toplantıda ziraat J 
Tomaşiç mecliste tetki1' 
le olan zirai islahat karı"İ.· 
sım geri aldığını bilditJI'~ 
nun yerine mesele hal< 
yeni layiha vermiştir. ,ıı 

Bunlardan biri Yul0 
• • 1 

şimal kısmındaki, iki11c:1• 
tarafındaki mıntakalat• 

tur. el 
Meclisin gene bıJ .',,t 

meb'uslardan Gruber ıt~ i 
. l k .. bır 

rına aıt o ma uzere 
takriri vermiştir • 1 r~' k J1 • Bu takrirde bu ya ı. Je 
reşte toplanan ziraatçı t jf 

· ah• konferası hakkında ız y g 
le ve Londraya giden . ~si~ 
mürahhas heyetinin 1~,. ,ı 
mali meseleler kar§11111 ~ 
vaziyete dair meclise ril~ 

··1te verilmesi arzusu go 
dir. 

·det' 
Londraya gJ 

murahhasla~1ıJ. 
Londra, 11 (A.A)diitı1' 

1 

başvekili M. DoJlfus.' 1. e~ 
. ur•~ 

sat konferansına •f 
zere Londraya geldi.) _.- rJ· 1 

L d (A )+... ge 
on ra, 11 • Jİl1del1 I 

dün tayyareyle Ser) _.- f'IO 
Londra, 11 (A:A· eJdİ· 

Başvekili M. Kohıı g J.J.eff 
}\1av .. ,. 

T ayyarecİ A·) _...,.O:, 
Moskova, 11 (~... 1"" ff4 

( lngıhı / hah, 7,15 te Jl&ı' , ., 
tayyareci MatterYJl b•"''1' ~ 
çuri hududu~d~ ~~e1'İ ıı 
mil kadar ılerıs 
.. . d r.-u•tıır • 
uzerın en u,.... ::ı 
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1500 9019 
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50 t 02 
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30 416 
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10 205 
30 324 
30 357 
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50 401 
30 417 
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150 595 
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30 765 
30 846 

1000 882 
150 922 
·rn 982 
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1
15127 

50 179 
30 247 
50 250 
50 281 
50 200 
30 203 
30 377 
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30 20008 
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150 154 
50 1"12 
30 173 
30 195 
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\ 50 118 
30 354 
30 468 
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150 8:51 
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30 202 
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30 261 
30 894 
50 4 t2 
30 437 
30 496 
30 517 

30 934 
50 93 l 
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50 307 
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30 904 

1000 93 l 
50~ 981 
50 2604 1 
30 66 
50 137 
30 156 
30 238 
30 262 
30 28 l 
30 303 
50 407 
30 462 
50 559 
30 579 
50 683 
30 700 
30 803 
50 830 

2500 880 
30 27015 
30 13 

150 84 
50 122 
30 193 
30 292 
50 315 

• 30 327 
30 364 
50 422 
30 483 
30 '502 
50 623 

1000 675 
50 701 
30 709 
30 778 
30 833 
30 887 
30 898 
50 974 
30 28057 

30 487 
7500 499 

5ö 512 
30 550 
50 657 
30 735 
30 760 

ı 500 84 ı 
56 S5 I 
50 913 
50 939 

150 971 
3029103 

2500 172 
30 263 
50 3'>7 
30 375 
30 40Q 
50 442 
50 562 
30 678 
30 747 
30 817 

30,~0058 
30 71 
50 128 

301 131 
30 203 
30 307 
30 435 
30 467 

t 50 58 l 

301 587 
501 704 

150 7 4ô 
30 810 
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30 893 
30 975 
30 987 
3031006 
50 22 
30 122 
30 124 
30 207 
30 262 
30 309 
50 455 
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30 845 
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30 115 
30 164 
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30 212 
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50 343 
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30 492 
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50 694 
30 708 
30 741 
30 139 
30 899 
50 H024 
30 75 

150 83 
30 108 
50 226 
30 244 
50 25Q 

150 358 
50 368 
30 486 
30 523 
50 012 
30 73 l 
30 877 
50 937 
50 953 
50 35083 
30 l64 
30 178 
30 243 
30 273 
30 290 
50 297 
30 386 
30 528 
30 780 

150 788 
30 840 
30 922 
30 940 
30 '3H37 
50 187 
30 190 
30 195 

5C' S3'i 
3( 900 
31 1 901 

ı 51,I 989 
30 998 
30 ~ 7033 
30 49 
50 73 
30 118 
30 122 
30 14 3 
30 284 
30 '320 

150 445 
500( 456 . 

30 496 
30 500 

150 523 
50 598 
30 792 
50 768 
30 850 
30 948 
30 35028 
3( 29 
3( 36 
3( 62 
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30 90 
30 143 
50 259 

31 1 294 
50 337 
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1 
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30 193 
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50 376 
30 406 
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30 187 
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30 343 
30 378 
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30 636 
50 769 
30 814 
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50 218 
30 296 

30 89 l 
50 894 
30 978 
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30 626 
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50 925 
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30 183 
50 266 
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30 196 
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30 398 
50 412 
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so 
50 

30 3,5 
30 367 
3Cı 392 
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J "flfıo,.01 / 
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"' l ' 'Jırıncı Sayıfada . () ll 

11• bir ~olmadığı ayrıca tetkike 
qı~ eıeJed· 

ı :;o 829 30 496 
50 835 150 5 28 
30 836 30 605 
30 879 30 679 
50 17007 30 733 

150 15 30 760 

ileriliyor 
fenni hata henüz düzetilmemiş bu 
lunuyor. Bunun için ayni bahse 
tekrar dönmeği lüzumlu ve faydalı ·"e b ır. 

t'ıtlt U ka.ıad b h d k buluyoruz. 
ı~a. an a see r en 

1 teld· Resen seneki Polatlı ka Devlet demiryolları idaresinde 
ı~ ~ı ı. \'irın1• 1_ k d t muhtelit katarlar; lokomotiften 
. " U .. cu a ar va an - ı 
ı ~d~llnü ınucip olan 0 fela _ sonra üçüncü sınıf yolcu vagonları 
' tlld ''e.tıin de f · b" h t 1 ve yolculara mahsus diğer vagon-

h ll" ennı ır a a 
Qlt İd ~'1 o Vakit iddia edilmiş- lar, en sona da marşandiz vagonla 
tı)ı-... dıa.nın ak . . d .. 1. 1 rı gelmek suretile tertip ediliyor. 

... ll l sını e soy ıyen· 
td t u. Su c'h t fk~ İhtisas sahibi kimseler bu tarzla -e t.. ı e e arı umu -
'tl ""az h rın çok tehlikeli olduğunu ileri sü· 
• ~'ele "zu. edememişti. Fa -
~~ i,.·, ~h~hYeye intikal etmiş rüyorlar. Çünkü her hangi bir ka 
fı,\I :ı- n iid' za neticesinde lokomotiften sonra 

il ol ısede fenni bir ha-
• llıa.d .. ilk kazaya uğrıyan vagonlar, loko-

30 128 
30 153 

30 259 
150 353 

50 589 
3(' 674 

30 772 
30 786 

l 5013 20 79 
30 12 ı 

30 798 30 240 30 44 ı 30 478 50 763 
30 849 30~ 317 50 438 30 564 

50 632 
30 649 

3C 799 
30 881 ı oooq 369 50 545 30 839 
30 906 50 486 30 706 11(1 845 

iki gün evvel kazaya uğrıyan ka 
tar lokomotiften sonra yük vagon
ları gelmek suretile tertip edilmiş 
bulunsaydı, nüfusça belki de hiç 
zayiat olmıyacaktı. Çünkü bu tak-

dirde lokomotif raydan çıkınca ar
kasındaki yalnız iki veya üç yük 

vagonu devrilecek, diğer vagonlar 
devrilmiyeceği için yolculardan ö 
len olmıyacakh. Nitekim kazada 

devrilen vagonlar hemen lokomo -
tiften sonra gelen iki yolcu vago -
nile oncian sonraki bir servis vago
nudur . 

Ümit ederizki, iki acı tecrübe 
bu hatalı usulden vaz geçmek için 
kafi gelecektir. 

Tahkikat devam ediyor 

suya karıştığı ve dağlardan kopan 
taşların tren yolu içinde bulundu
ğu görülmüştür. 

Boşta kalan demiryolları da tren 
geçerken bozulmuş ve felaket ol • 
muştur. 

Mamafih yol derhal temizlen -

mi~ ve dün ilk Ankar treni aktar

ma yaparak lstanhula gelmşitir. 

Yollar kamilen temizlendiği için 

dünden itibaren Ankara İstanbul 

arasındaki trenler aktarmasız ola 

rak işlemeğe başlamıştır. Nitekim 

evvelki gün Haydarpaşadan 7,5 ta 

kalkan tren hiç bir aktarma yapma 

dan ilk defa olarak kaza mahallin

den geçmiştir. Bugün şehrimize ge 

tı d .... ıgının burada anla· 
~l Uflın .. t·· tir k· u uyordu. Şayanı 

Ankaraya giden trenin Bicer ile lecek tn'!nde ayni suretle kaza ma-
motife en yakın bulunanlar, yanı h il d J k h · Sazlık arasındaki kazaya uğrama- a in en aktarmasız o ara şe rı-

ı, "uk "illi uu esnasında efka 
b l'eyi ok a 

il trı··h· adar alakadar e -

yolcuların bulundukları vagonlar -
sının sebebi araştmln1aktadır. 

dır. Yük vagonları katarın sonun-
da bulunduğu için ekseriya sapsağ Mamafih kaza mahalline giden 

mize gelecektir. 

Polatlı, 11 (Kaza mahalline gi -

150 39 ı 
30 477 
30 577 
30 774 
50 779 
30 878 

50 567 
30 579 
30 738 
50 765 
30 788 
50 887 

1000 
50 
50 
30 

ohın yoldan katarımız hiç bir ak • 

tarma yapmadan kazadan sonra 

ilk defa olarak geçti. 

Fakat her şey tabii vaziyete av· 

det ettiği için gayet iyi ve rahat 

surette yoldan geçtik. 

Bir kadın cesedi 

Polatlı, 11 (Kaza mahalline gİ· 
den .:nuhabirmizden) - Kazaya 
uğrıyanlar içinde yalnız su içinde 
kaybolan kadının cesedi buluna • 
mamıştır. 

Diğer kazazdeler içinde yaraa.ı 
hafif olduğu için Eskisehir istas -
yon hRstancsine yatırıİanlarm hep 
si iyileşmiş ve hastaneden çıkmış
lardır. 

Yalnız müfettiş Hulku Beyin ra
hatsızlığı henüz geçmediği iç.in has 
tanede yatmaktadır. 

Makinistin ifadesi ahndı 
'>d u ıın 
~ ltıla.tıla tneselenin bu ciheti 
~let d llla.rnıştır. 

h · · d"V' h b 1 den muhabirimizden) - Geceyi lam kalıyor. Bu tarzın diğer bir mıı arrirımizın ver ıgı a er ere Polatlı, 11 (Kaza mahalline gi. 
tehlikesi de treni idare eden ma - göre trenin dağlardan birdenbire Eskişehirde geçirdim. İslanbuldan den muhabirimizden) - Adliye 

kinst bir kazaya mani olmak için akmağa başlıyan sellerin derede yedi buçukta kalkan katarla An - kaza hakkındaki tahkikatına de • 
ani bir fren yaptığı zaman birden- kabarmasından ve beş metro ka - karaya dönüyorum. Saat tam 12 vam etmektedir. Bugün kazaya uğ 
bire duramıyan arkadaki ağır yük dar yükselerek köprüyü basmasın- de kaza noktasından geçtik. Bura- rıyan treni idare eden makinist Eı 
vagonlarının yolcu vagonlarını it- dan ilP.ri geldiği anlaşılmaktadır. dan vagon enkazları kaldırılmış, kişchir!i Ramazan Efendinin ifa -

lttı't l eltliryoll . d . . 
·'t arı ı aresının 

~-,cı_ ;tarları tertip ediş §ekli 
:'-1 ~Q senede Beylik köp 
~I ltılınas b · ı . I> et . e etı e nazarı dık 
~ .. t. lltııtik s 

'l:t - • on kazada gös 
, o ıarnan . t tt' v. • 

ııare e ıgımız 

nıesi ve ekseriya yoldan çıkarması Nitekim yollar temizlenirken köpı·ü clerhal tamir edilmiş ve yol desi alınmıştır. Tahkikata devam 
dır. tren hattındaki bütün balastların 1 tamamen temizlenmiştir. Açılmış ediliyor. 
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1 sat ko fer n n a Türkiyenin noktai 

ııııııımnımıııımuımu•1111•1111111ımmımnınnıın111•mnımıııııınn11mnıınnıııı1tnın11111mnuır.111uıutt111111ımaunıı•ll ll1Jlllll ıllllllll Ullllllllllllillfiilllllflllllllfillll "'"-'oıunumnıMl111B•nn-ouw _______ .,, ____ ..,.,.,..,. __ _ 

Jk ısadi buhranın milli cephesi - Milli iktısat programımız - Pamuklu mensucat 
Pancar Ziraati ve şeker sanayii - Buğday politikamız 

- 5 - 1 ri, ayrıca iktisadi bir rolleri oldu- ı zı -imkanın azami nisbetinde- j mecburuz. Meseleyi tek bir "Ar· ı ihtiy<ıçlarımızı (yiyecek et 
T k •w• •1 l . " . r ğunu iddia etmekteyiz. muhafazaya gayret etmekle, bu ' ticle,, ele alarak tavzih etmiş ola· ceğe müteallik) me111lek·r 

t
. e mgın 1 

ehr etml esı, .. ~~ltıon~l ı· Devletin, yalnız iktisadi hadise- milli davayı batarmıya çalışırken cağız: linde tedarik edebilmekti . 
sa ıon,, un son a ere suru mesı e, d 
e~ki tel.ak~ilere rnğmen maliyet lerin peşinde sürüklenen bir kuv - ı~~~m~l ikti~~di seyri "forcer,, et • Pamuklu mensucat Bundan ~a?k~ iç. pa~:. 
fıatını ındırmekten aciz knlınmıe- vet değil, ve fakat; hareket eden tıgımıze kaılız. ithalat ticaretimizin iiçte bi • men olsun ıstıhlak ımk 
hr. Tekniği feda etmeden, fotihs;l bir kuvvet olduğu telakkisine ta • Türk milletinin 'ıEvolut!on e • rinden fazla bir nisbetini teşkil e- mıyan Türk ihracat ··rtık 
h k raftarız. · d · d b" · · b··yıı are etini aksine ve geriye çevir • conomıque,, evı·el'\m e ırıncı den pamuklu mensucatın ham bir kısmının satışı u ~ 
meden bu neticenin elde edilmesi Devletin iktisadiyata veçhe ve merhaleyi başaı al>Hmesi h:ç bir maddesini, memleketimizde meb· lata maruz bulunducuııd3 
mümkündür. Hangi şartlarla?. istikamet verici bir kuvveti ve veçhile gayri bbii 'ie sun'i telakki zulen yetiştirmekteyiz. Bu mad • lara dahili istihlak i111kfl

111
• 

İstihsal sermayeGini ezen meli ufonction,, u haiz olduğuna ina ~ ~lunamaz. denin memleket dahilinde imale zırhyarak istırap vermek' 
yüklerin 'charge,, ların, \!CUZ ve nanlardamz. Beynelmilel iktisadi Bu hareket: "Developpoment tabi tutulması hem memleketin pa hlabilmelerini temin ıarıl 
fakat normal kredi ile tahfifi ve ve ticari münasebetlerin ancak bu naturel des choses,, icabıdır. muklu mensucat ihtiyacım temin Buğday politikaf1' 
amortisman devrelerinin temdidi prensibe riayet etmek şartile müs İktisadi servet inkişafmm za - etmek suretile harici muvazenemi d• 

Maruzatımızın başın 
ile b'u gaye kabili tahakku!ttur. mir olacağım tasavvur ediyoruz. ruri kıldıg~ı maddi, manevi faktör- zin tashihine yardım edecek, ve -t":i 

Bu suretle muazzam istihsalat Eğer bir an için bu def aki kon - lere Türk milleti mükemmelen ma hem de; buhran senelerinde bu rüz ettirdiğimiz gibi, ı" 
ile umumi refah seviyesini yükselt- feransm bu esası ihmal edeceğini liktir: maddenin harici piyasalarda ma • muvazeneli bir meınle~~~ 
mek ve fertlere ihtiyaçlarım tat • düşünürsek, toplanmanın eskileri Toprak üstü ve altı servetleri • ruz kalabileceği müşkülatı şayanı mevzuu bir kj.ildür. 

11 

min imkanını bahşedecek vesaiti gibi hiç bir iz bırakmadan unu· mız; kayıt bir surette tahfif edecektir. iktisadi cepheden, 111üııb~; 
hazırlamak, bugünkü buhranın tulup gideceğini kabul etmek la • Enerji vasıtalarımız (kömür); Bu itibarla maddei iptida iyesi rai noktai nazardan, J1l

11 

merkezi sıkletini teşkil eden i
9
tira zımdır. Coğrafi vaziyetimiz. memleket dahilinde yetişen veya mali bir görüşle bu 111e"~ 

kabiliyeti azlığını ortadan kaldır • Biz Türk ihracat mallarını mü • Buhranın şiddetine rağmen mü yetişebilen sanayiin memlekette lunamaz. Mevzuu bir 
11~ 

mak ve buna vasıl olmak için de; bayaa eden müşteri devletlerle o • temadiyen artan nufusumuz. inkitaf veya tesisini milli iktisadı· rak ele almak lazımdır· 
k 1 · mızın mutlak bir zarureti olarak maliyet fiatını yu arda arzetigvi - an tıcari münasebetlerimizi, -Dev 

Milletin iktisadi varlığı hakkın- t lA kk" k · 
ır.iz imkanlar sayesinde indirmek let müdahalesile· ve mütekabil e a 1 etme teyız. 

daki şuurlanma cereyanı. 
zaruretine kaniiz. 

iktisadi buhranın milli 
cephesi 

Bu "expose,, den sonra; milli 
iktısadi bünyemizin ve milli iktı
sat programımızın dünya buhranı 
muvacehesinde vaziyetini bir "Mil 
li tez,, olrak arzetmeği vazife ad· 
deder.iz. 

İktısat vekaleti; "Beynelmilel 
iktısadi genişliğin temelini, ancak 
her milletin refahla ya§amaya ve 

ilerlemeye hakkı olduğunu teslim 
eden bir zihniyetle, bütün milletle· 
rin birlikte çalışmaları yolunun 
bulunmasında,, görmektedir. (Ga
zi Hazretlerinin ·Meclisin küşadın
da bu defa irat buyurdukları nu· 
tuklarmdan) 

Bizim anlayışımız ve telakki 

tarzımıza göre "cihanda alınabi -

lecek büyük tedbirler, her milletin 

refah içinde yaşaması hakkını tes· 

lim etmeğe müstenit olmalıdır.,, 

(HükUmet Reisimiz İsmet Paşa 

Hazretlerinin nutuklarından). 

"Türk milletinin refah içinde 
yaşamak hakkını ve iktisadi inki
şafmın seyrine halel vermemek 
hakkını, teslim eden her beynel • 
milel teşekküle elimizden geldiği 
kadar çalışmak ve beynelmilel 
teşriki mesaiye yardım etmek va
zifemizdir.,, (İsmet Paşa Hazret
lerinin nutuklarından). 

Biz bu dünya buhranının ve bu 
buhrana çare bulmak gayesile top 
lanacak "Londra Dünya iktisat 
Konferansı,, muvacehesinde Türk 
millet ve devletinin vaziyetini, an· 
cak bu suretle tasavvur edebilyo • 
ruz. 

Türkiye hükumetinin takip etti· 
ği iktısadi siyaset sarihtir: Beyne! 
milel teşriki mesaiyi her vasıta 

ile arıyan, her türlü müzakereler 
ve anlaşmalara tevessül eden, mil 
li b'*- iktisat sistemidir. 

Bizim kanaatimize göre: bu -
günkü şerait içinde beynelmilel 
teıriki mesai ancak iktisaden or • 
ganize olmuş müstakil ve müte -
YUİll bünyeli milletler arasında 

verimli olabilir. işte bu kanaatin 
sevki ile dir ki; devletlerin siyasi 
mahiyet ve mes'uliyetlerinden gay 

menfaatlere müstenit anlaşmalar· 
la tanzim etmek yolundayız. 

Teşebbüsü şahsiyi öldürmiyen, 
bilakis ona hayatiyet veren, ve te· 
şebbüsü şahsi eı:;erlerinin yekdiğe· 
rini tahrip etmesine manı olan, 
bir (Regime de discipline econo -
mique)) in zaruretine kani olan -
lardamz. 

Avrupa anlaşması, dünya anlaş 
ması, ancak böyle bir rejim ile 
kabili tahakkuktur. iktisadi kai • 
delerin, metotların, değişmez bi -
re "Nas,, olmadığını, bilakis ha -
yat gibi elastiki ve mütebeddil ol
duğunu iddia etmekteyiz. 

Milli iktisat programımız 

Dünya buhranı karşısındaki mil 
li noktai nazarımızı tebarüz ettir· 
dikten sonra "Milli İktisat Prog • 
ram,, ımıza geçeceğiz. 

A - Türkiyenin iktisadi bün -
yesını sarsıntılardan korumak, 
milli ve dahili istihsalatımız ıçın 

zaruri olan müd(}faa tedbirlerini . 
almak; 

B - "Milli ihtiyaç ve menfaat
lerimizin mübrem kıldığı sanayi 
şubelerinin bir an önce tahakkuk 
ettirilmesine hassasiyetle çalış -
mak,, (Gazi Hazretlerinin nutuk • 
larından) 

C - Ti:~·:{ milletinin iktisadi 
"terakki ve inkişaf mdaki hızım 

her vasıta ile arttırmağa çalış -
nıak,, (Gazi Hazretlerinin nutuk -
larından) 

D - "Yaşamak ve teneffüs et • 
mek gibi ilk lazım olan vasıtaları 
ve şartları yerine getirmek,, (Hü • 
kfımet reisimiz İsmet Paşa Hazret· 
!erinin nutuklarından) 

E - Türk ihracat mallarının sü 
rümü için vaziyete en uygun ted -
birlere ve sisteme müracaat et • 
mek. 

Görülüyor ki iki mühim hedefi· 
miz vardır: Birisi: Türkiye iktisa· 
diyatma "Complet ve Mütevazin,, 
bir karakter izafe edebilmek, en 
mübrem ihtiyaçlarımızın "hiç. ol • 
mazsa yemek ve giymek ihtiyaç -
larını,, dahilden temin edecek ça
reler ihzar etmek.,, (Hükumet 
reisi ismet Paşa Hazretlerinin nu· 
tuklarmdan) 

ikincisi de: harici pazarlarımı· 

Bir kelime ile, bütün avamil, bu 
memleketin birinci merhale olan 
tamamen zirai teşekkülden, kıs • 
men sanayi hareketine geçmesini 
teshil edecek mahiyettendir. 

Türkiye, hem ziraatçi, hem sa -
nayici -bir kelime ile- muvaze· 
neli, bir memleket olmak yolun -
dadır. 

Bugünkü şerait içinde Türkiye· 
nin uyemek ve giymek gibi en ip -
tidai ihtiyaçlarını,, dahilden teda
rik etmek arzusu ve bu hususta fi. 
liyata geçmit bulunması beynel • 
milel ticarete hiç bir veçhile mani 
değildir. Bilakis bunun inkifafına 
yardım edecek mahiyettedir. 

Görülüyor ki; iktisadi politika
mızın esası; halkımıza dahilde re 
fah ve inkişaf imkanlarını temin 
etmek, milli ihtiyaçlarımızın müb 
rem kıldığı saanyii vücude getir • 
mek suretile, dı§ardan mal almak 
kabiliyetimizi arttırmaktır. Her 
sahada bir çok işler yapmak mec -
buriyetinde olan bir milletin diğer 
milletlerden almıya mecbur oldu· 
ğu eşya hesapsızdır. Binaenaleyh 
Türkiyenin bu gün takip ettiği ik -
tisndi siyaset her türlü beynelmi -
lel teşriki mesaiye inki§af verme • 
ğe müsaittir. Yeter ki; ihtiyaçları· 
mızın cinsleri ve mahiyetleri na • 
zarı itibare alınsın. 

İhracat mallarımızı alan müş • 
terilerimizden bu ihtiyaçlarımızı 
temin etmcğe mecburuz. 

Bu esaslı prensibin mevkii tat • 
bike vaz'ında da, devletin "fonc· 
tion,, u vardır. Türkiye hükiime -
ti, Türk harici ticaretine (ithalat, 
ihracat) bu iktisadi istikameti ver 
mek için müdahaleye mecburdur. 

Milletler arasındaki ticari mü • 
nasebetlerin, asırlarca mutlaka ve 
mutlaka ayni cins emtia ve ma • 
mulat üzerine cereyan etmesi mec 
huri değildir. Tarafeynin vaziyet· 
terini yekdiğerlerinin ihtiyaçları -
na intibak etirmeleri kadar tabii 
bir hareket tasavvur olunamaz. 

"Muvazeneli bir memleket,, va· 
ziyetine bir an evvel girebilmek 
için memleketimizin yetiştirdiği 

ham maddeleri ve bazı zirai mah
sulleri memleket dahilinde itlemi· 
ye ve mamul bir hale getirmeie 

Pancar zUraı ve şeker 
sanayii 

Burada salahiyettar lisanlara 

sözü bırakmayı ve bu husustaki ta 

nmmış mıntakaları aynen derç 

etmeği mevzuu tenvir için muva -

fık bulmaktayız. 

"Les agriculteura de tous leı 
paya civilises tiennent a la culture 
de bettraves, parce qu'ilı la con • 
siderent comme une culture de 
premiere importance, non seul • 

ment pour les produits directs qu' 
eJle donne, mais pour Ies conıe 
quences indirectes qu' entr~ine 
CP.tle cultqre la ou on la fait. C' est 
une culture, qui assure a la main 
d' oeuvre agricole la pluı grosse 
remuneration. C' est toutes ces con 
siderationı qui rendent la culture 
de la bettrave intereasante et ~puis 
font que, dans tous les paya on a 
cherche la developper et a main
t~nir la bettrave bien que les paya 
d'Outre - mer paraisaent capables 
dıe donner du ıucre comme ils don 
nent du ble,,. 

Diyebiliriz ki, Türkiyenin bu • 

günkü istihlak kapasitesini hemen 

hemen karşılıyacak tesisatı bitir • 

mek üzereyiz. Bundan sonra an • 

cak ihtiyacın artmasile yeni lesi • 

sata girişilecektir. 

İşte burada: Devletin "fonc • 

t\on,, u kendini göstermektedir. 

Te§ebbüslerde milli mesaiyi tah • 

ripten kurtararak istihsali disipli
ne edecektir. Gene bu mevzuda e· 

ğer udünyada şeker istihsalatında 
Surproduction vardır. Binaena -

lcyh, Türkiye teker sanayiini mem 
leketinde kurmasın.,, denilirse ge· 

ne Türkiyenin terakki etmek, inki· 
şaf etmek hakkı tanınmamış ola -
caktır. 

Gayemiz; milletlere aramızdaki 
mübadeleyi her imkan ve vesile 
ile genitletmektir. Ve bu sebeple 
iktisadi programımız beynelmilel 
iştiraki mesaiye müstenittir. Biz 
"Autarchie,, iddiasında bulun • 
maktan çok uzağız. Büyük ağır sa 
nayii, muğlak ve ince sanayii, kim 
ya sanayii, makine sanayii ilah .... 
yapmak iddiasında değiliz. 

Bütün milli gayemiz en iptidai 

Memleketimizin içtiı11'1 

··11 t 
si itibariyle köylümüııJ 1 

h. · ol•11 
ım geçınme vasıtası 

istihsalinin kuvvetli b~I' b 
tarif esi ile himayesi, fltÇ 

man ayrılamıyacağııt11ı 

Nitekim bu himaye He ele, 
1 .. ~'°' etmiye rek bu mahsu \J ~ 

.. l h' ( l . h .ı~ zun e ıne va orıse , ~ 

etmek yoluna gitmiş ~e b 

muvaffak bir sistem hÜ~ 
ce tatbik edilegelmişti!'· i 

Dünya konferanslart1'df ., 
cat ticaretinin mühi111 b1Jee 
hububat maddesi teşkil e • 
1 k l . h " . etle e et erın ususı vazıY 

'J' şı alınacak her hangi b• ·f 
• ti 

tedbirden, Türkiye de 15 

t . ·1 l"d" ç·· k" e1111e .& ırı me ı ır. un u ın ,. 

zin büyük ihracat maıtııt• f 
tün, incir, üzüm, fındıkı ı:i~ 
ve mahsulatı hayvaniye) ., 

rudan doğruya ziraat Jııı) ,r 
faaliyetine temas edell ıı1 
dir. ·A 

• 111tır Hububata verilecek 1 es' 
bu maddelerden esi~ge,~iı' 
salatımız için açık hır 
nation,, teşkil edecektir· ftf 

Bugünkü Türk yurdı.Jı ·r 
bi iktısaden müteva~İJl ;;ııı 
ket olmağa namzettır· il .. .. U•" ıal tenevvuu, aynı JJl • 

. 1ııı 
mevcuttur. Madenlerırı ~et 
)arımız ve iılctilecek ~e •IJ 

ut 
balarımız vardır. Bu 111 l'ıı1i1 
tihsal, iktısadi istikbll ı 
lcuvvetli zamnnıdır. ıtı• 

(:De"tl 

mm1Hıaııı•nHıurnıuın1tmtımıınmıu111mııntt11~ dtt1 

Zayi: Liman dairesı~itı111ıı 
ğım 11·1261 numaralı . ·rıi" 

'Y e11ıtl 
danımı kaybettim. rJ 
ğımdan hükmü yok~~~ıf) 

. ·fla5 
İstanbul Birincı 1 ti 

ğundan: Şi,Hde 8°111011 ı;t 
. k "'e • da mandırada ıne ~ 
·fi~ sı11'- .. ,. 

le meşgul iken ı a ıı l'_'"'M 
lip evvelce ilin olun~ t'"

. ·fis• 
fendi hakkındakı 1 ri ,. 
caklıları tarafından ge ~ 

H ziraıı· 
mahkemece 8· a ıı' 

d )Jllatl 
de iflasın kal ırı .,t.• 

.1.. ol.ı11 
rilmit olduiu ı an 



Yunan Nafia Nazırı 
Venizelosu dava etti 

Baştarafı /Jirinci Sayıfada ı Sabık hariciye nazırı M. Miha-
10•u · 1 k ı b ·· ·11 · rı tevkıfi M. Venizelosun müs· a opu os mat uat mumessı erı · 
~tıtiğe vaki oaln ihbar ve ifadesi ne beyanatında şöyle demiştir: 
terine i d"I · t " M V · "- Vaziyet normal bir surette ~el cra e ı .mış ır.. . enı-

ıı·· 0•, emniyeti umumiye müdürü· inkişaf etmektedir. Bunun hilafı
& lltı •ui kastı tertip etmesi, geçen na olan taiyaları muhik göstere -
d~~e Venizelistler tarafından öl - cek hiç bir sebep yoktur. Hüku
ıııllt~len kardeşinin intikamını al. met, vaziyete mutlak surette ha· 
lir~ga tnatuf olduğunu söylemi! - kim bulunmaktadır ve takip ede-

ceği hattı hareket sayesinde asa • 
d E:nıniyeti umumiye müdürün - yiş ve intizamın muhafaza edile -
'ttl:? başka diğer iki kardeşinin de ceğine ait her türlü teminatı ver· 
ııı Uıtantik tarafından tevkif edil- mektedir. Hükumet vazifesini ta
kuea~, M. Venizeloı tarafından vu· mamiyle ifa ediyor, adliyeyi her 
~dd ı.ıl.an ihbarın isabetine delil türlü tesir ve nüfuz haricinde tu· 

edılrnektedir.. tuyor. Pek yakında menfur sui -
~el ı\tina, 11 (A.A.) - M. Veni- kastın faillerini . yakalıyacak ve 
hak~a karşı yapı'ımış o1an sui k~st bu suretle bu teessüfe şayan hadi· 
I~ 1ndaki tahkikata ve istintak· seden fırka menfaatleri namına 

d.ta faaliyetle devam edilmek!e - istifade etmeğe yeltenen bethah -
it 1:) 

Ilı · 0 u hususta henüz yeni malu · larm bütün tahrikatına nihayet 
a.t elde edilememiştir. verecektir. Eğer tahkikat netice· 

le.,~. Çaldaris, yeniden ga:?eteci- sinde emniyeti umumiye müdürü
li e beyanr.tta bulunarak sükune · nün hiç bir suretle işe karışmamış 
~ı\;lluh~faza etmelerini ve tahki - olduğu tebeyyün edecek olursa 
~e netıcesini beklemelerini tavsi. hükumete bir giina mesuliyet le -

etnıi§tir. rettüp etmiyecektir. 

ijililiahmerl Evkaf 
~ençlik 
<>llarının 

Dernek Bu yıl hangi işler 
faaliyeti yapılacak 

ttı" .\nkara, 11 (A.A. - Hilaliah
tlek gençlik dernek kolları ve der
tt ~llbeleri teşkilatı ve faaliyeti 

~a.f, 
\lığ 11da. merkez heyetinden al -
-,,, ~ız tnalfunata göre, hedefi 

l\\~ 
llıellıl ""ektepler olan bu teıkilata 
lll11,... eketimizin her tarafında baş ...,.,.l . 
ttu • •t. Ancak dera senesi so -

k~ aitildiği için bazı uzak mın
e11,,~rda teşkilat yapılması ders 

S·~ ~a,langıcına bırakılmı§tır. 
11. Ulun mektep mualimleri bu 
ıttılat b . . ı 

ı enımsemış er ve o auret-
e ~'htrnaya başlamıtlardır. Balı
~ıt llıaarif müridiyeti kendi mm 

~tiaıı dahilindeki mektepli genç• 
İr:b.taınıuniyle bu yeni teıkilata 

ılec .. . . b'ld" . ~la} egmı ı ırmış ve ona gö-
. ebelere dağıtılmak üzere kar· 
'•leıniştir. 

. rı,,,tke h o J.JtlA 
ıı, z eyetı teşKı atın esas 
L tnnflrn . .. b' . qlt esıne gore ayrıca ır ı -
ı}', '~e kaleme almış ve dağrt -

Ş. uaılanuştır. 
1tnd' e~ 1Ye kadar altı yerde der· 
fub · lu esı ve 30 yerde de dernek 

'Ilı kurulmuştur. llk tahsilatı 
'tı. l> Utnumi merkeze para yatı
~\7'~ep Ankara Gazi kız ilk 
t) bıdir. 

t~i~tnek kolu hususunda ilk kol 
~~ batını İnegöl yapmıştır. Mer · 
lld~ eyet1 ders senesi başlangı -
elit: !Unları yapmayı düşünmek· 

l ........ 
t~i)~ Aç talebeyi doyurmak için 
( at Yapmak 

>'1),1'-J l"alebele~i eğlendirecek ve 
\le/'rnanda ilmi ve fenni sevi

•ni ··k ~~ Yu seltecek filmler getirt· \ "e b 1 ~ un arı gayet ucuz bir pa-
a t'§ıhğığ talebeye göstermek. 

ANKARA, 11 (A.A.) - Evkaf 
umum müdürü Rüştü Bey Evkaf 
işleri etrafında Anadolu ajansına 

şu beyanatta bulunmuştur: 

"- Y ~ni k:clrolar ikmal edil -
İnitt:ir. Peyderpey tebliğ edilmekte 

dir • 

Bu sene yapılacak başlıca işler 

şunlardll': 

1 - Bazı tarihi ve mimari kıy -
meti haiz eserlerin ihyası. Bunların 

baıında Mimar Sinanın en kıymet 
li eserlerinden olan Manisadaki 
Muradiye, Elmalıda Ömer Pata ca 
mileriyle Konyada müze ittihaz e-

dilmiı olan Mevlana türbesi tamir 
edilecek ve Babaeski de gene mi
mar Sinanın eserlerinden olan ca

mi minaresi yapılacaktır. Bunlar 
için tertibat alınmıştır • 

2 - Antalyadaki büyük bahçe 
bir nümune bahçesi haline kona -

caktır. Ve burada portakal, muz ve 
hurma yetiştirilmeğe çalışılacak • 

tır. Mısırdan ve hurma yetiştiren 

diğer memleketlerden hurma ziraa 

ti hakkında eserler getiriyoruz ve 

tetkik ..ettiriyoruz. Bu bahçeyi mü

tehassıs bir zatın idaresine verdik. 
Çalışılmaktadır.,, 

Rüştü Bey, bunlardan başka şun 
ları da söylemiştir: 

"lzmir belediyesiyle bazı ihtilaf 1 

lı meseleler vardı. Bunlar da iyi bir 
safhaya girdi. Pek yakında tama - 1 

men iyi bir şekilde neticeleneceği -
ni ümit ediyoruz. Bu neticee elde 

edilince lzmirde hem memleketin 
imarına hizmet hem de Evafa iyi 

bir varidat temin edecek faaliyete 
geçilmesi mukarrerdir.,, ~~ i(endilerinden yardım his· 

\~ :enrniye etmek için aidat o- ''=~~~--"'!"-------
bıt ~lanan paradan mektepler 
~t' ılan kıımiyle mahalli muh 
~ ,;, felaketzedelere, malul -
• etzedelere yardım etmek ........ t>· . 

t ı§r aalibiahrner cemiyet-
'1nç1ik teşkilatında erişilen 
' el t ere ne vasıtalarla varıl -
ttkik edilerek ona iÖre yeni 

5 - Ders senesi başlangıcında 

kabil olursa küçük ve faydalı ve 
resimli bir mecmua çıkarmak. 

Merkez heyeti teşkilatın gele -
cck sene sonuna kadar memleke -
tin her taraf mda yapılacağına e -
min bulunmaktadır 

T~QK'YE 

llRAAT 
BANK 51 

Ucu •• 
• • ·"' • ı .. • ~· • '!:' N;"• ... ·-. .. • :· · . ı , • , 'P' ı '; '.J'I 1, •' ,' ~·.~· .. ~r -.._• .. ' \.•ı-J.·.•~ 

ÇALIŞMIYA BAŞLADI 
"' 

asılac k Kitaplar nızı .. 
Ya ı acak Cetvel i er· · 
Mak zlarınızı .. 

elterlerinizi .. 
Baskı it Her • • 

ış 
• • z 

iT y 

er erden Ço Uc z 

• 

• • 

a 

'at 

• • 

ar 
yerden fiyat alabilir ... iniz. 

Vakıt Yurdunun Fiyatı Heryerden Ucuz olacaktır 

.•. :\ 



MODA Deniz Banyoları Açıldı (4224) 

l ıstanbu J Belediyesi ilanları 

Beyoğlu B. Şubesinden : iki merkep bulunmuştur. Sekiz gün 
içinde sahibi müracaat etmezse satılacaktır. (2656) 

Beyoğlu Belediye Şubesinden : Bir yavru keçi bulunmuştur. 
Sekiz gün içinde sahibi müracaat etmezse satılacaktır. (2654) 

militntil ı•·~~l~I ~~ ~ , HDmil•ını-, 
fi~ Selanık Bankası ~ 

Tesis tarihi : 1888 il 
E
ı- ~ 

Sermayesi: 30. 000. 000 Frank İ 
idare merkezi : IS1 AN BUL i! 

Türkiyedeki Şubeleri : ~ 

lstanbul ( Galata ve lstanbul ) lzmlr k" 
Samsun • Mersin . Adana il 
Yunanistaodaki Şubeleri : ti 

Selanik. Kavttla. Atioa. Pire il 
""' Bilumum Banka muameleleri. Kredi mektupları. Cari hesap

ları küşadı. Esham ve Tahvilat. Kasalar icarı. i 
il ~ ıru~nı il\ 1 ul 1 ~~ıınıı~ınıınij~~~nıımıı~ıımıııııııııı~ırn~~~llllmnııımııımrnnıı1111mııı 

Ankara Nafıa Başmühendisliğinden: 
28091Jira7 kuruş bedeli lceşifli Ankara· Ayaş şosası üzerinde 

Bent deresi köprüsü ile Akköprü arasmda yapılacak Beton 
harçlı makadam şo!la 15 - Haziran - 933 perşembe günü saat 
on beşte ihale olunmak üzere kapalı zarf usulile münakasaya 
konmuştur. 

Mühendis olacak talipler teklif mektuplarına 2107lirah~< muvak· 
kat teminat parasını haYİ makbuz senedi veya milli Bankalardan 
alacakları kefalet mektubunu ve Ankara Başmühendisliğine tasdik 
ettirdikleri ehliyeti fenniye ve itibarı mali vesikalarını raptederek 
ihale günü makamı Vilayete vermeleri ve şeraiti öğrenmek için 
her gün Başmühendisliğe müracatları. (2517) 

Devlet Demiryolla.rı ilanları 

Yolcu ve eşya nakliyabnda mühim ve 
umumi tenzilat 

l S Haziran 933 tarihinden itibaren Devlet Demiryollarında 
(Erznrll/ll hattı hariç) vasi mikyasta tenzilatı havi D. D./70 ve 
D. D./71 numaralı hususi tenzilli tarifeler tatbik edilecektir. Ten· 
zilit uzun mesafeler·e yapılacak nakliyatın muayyen mesafelerden 
ilerisine ait ücret hisselerine raci olup yolcu, bagaj, seyriseri ve 
seyri hafif birinci sınıf eşya için 601 kilometreden itibaren % 60 
ve 801 inci kilometreden itibaren % 80 ve dokuzuncu tarifenin 
ikinci sınıfı için 902 kilometreden ve üçüncü sınıfı için 1197 
kilometreden itibaren % 70 raddesindedir. 

D. D.110 numaralı tarifeye tevfıkan 600 kilometreden fazla 
mesafelere sarnıçlı vagonlarla taşınacak mayiat ve D. D.140 nu· 
maralı tarife ile 600 kilometreden fazla mesafelere gönderilecek 
meyvalarla 1572 kilometreden fazlaya nakledilecek sebzelere de 
D. D./70 numaralı tarife tatbik edilecektir. 

1 Temmuz 931 tarihinde tabı ve neşredilmiş bulunan yolcu 
ücret cetvellerinde yazılı ücretlerin 600 kilometreden fazla me· 
sıfeyc ait tam ve çocuklara mahsus olanları 15.6.933 tarihinden 
t buen hükümsüzdür. 

Damga ve nakliyat resimleri dahil olduğu halde bazı mü· 
hi~ istasiyonlara ait yolcu ücretleri aşağıda gösterilmiştir. 

Tam 

il nci 111 üncü 

Haydarpaşa - Sıvas 2446 1552 

" 
- Malatya 266t 1692 

.. - Mersin 2420 1535 
,. - Samsun 2677 1702 

- Kayseri 230l 1459 
" 

- Adana 2407 1527 
" 

- Niğde 2363 1499 
" 

Ankara - Samsun 2301 1458 

.. - Malatya 2624 1669 

Fazla tafsilat için istasiyonlara müracaat edilmesi mercu-
dur. (2675) 

Kiralık Odalar 
Orhan Bey hanında ki
ralık odalar vardır. Talip 
olanlar V AKIT idaresine 

müracaat edebilirler 

Yeni V-8 Ford Otomobilleri 
112 parmak dingil mesafesi 

Ford Motör Kumpanyas ı yeni V-8 otomobillerini muhterem müşteri• 

!erine takdim eder. 

Bugün p i yasaya ar zedilen bu y eni Ford 'lar her cihetten emsallerine 

fa'iktirler. Karoser ı ge ni ş, u zun, si kl et m erkezi alçak, dış hatla r ı gayet 

güzeldir. 112 parm ak dıngil m esafesi. Etekli çamurluklar. 75 beyg ir kuvvetirı

de gayet düzgü n çalı şır V -8 tipi motö r . Lastik motör mesnetleri. işley i şte bir 

yumşaklık t em in ed en 25 tane rulman. Fevkalade akselerasyon. Saatte t30 

kilometre sür 'at. Yağ ve benz inde so n d erece idare. Otomatik şerare kon"' 

trolu. Sessiz ikinci vites. Sessi z ve sinkronize edilmiş vites değiştirme. Taf11 

muvazeneli 65 libralık krankşaft. Aliminyom pistonlar. Sessi~ ters karbüratör· 

Gayet hafif direk siyon. Dört tek erl ek üzerinde çalışır .. müessir_ frenler.. Dô 

Lüks tiplerde bütün camlar triplekstir. 

Taksimde OTOMOTÖR F ord Acentesi salonunda teşhir edilerı 

bu yeni Ford'ları bugün görmenizi rica ederiz. 

FORD MOTOR COMPANY EXPORTS INC. - İSTANBUL 

r·-.. _i ......... ~;·· ........ ():''"' ... i 1r SEYRiSEFAiN ı1 ~~~:~ i:~~::::::;;~~ ' 
: Satınalma Korn ıS)Onu İlanları : l\leıkezl idaresi Galata l.:öprü ı·aşı 0 2623 tip Kasım mahallesinde deJJ.l~ 
•••••••••••••••••••••••• ... ••••••••••••••••••• .. ••• .. •••••• ŞubeA, Sirkeci ,!\.1ühürdar zade ilan 22r:>40 narında ki.in 20-1 No. lu tOS ~ .J 

M. M. V. Sa. Al. Kom. dan: murabba'ındaki mahallin ~· 
Yerli fabrikaları mamulatından lzmir • Pire • lskenderiye J'r' 

l k b k 1 Postası metro murabba'ında iki •:~-"" 290,000 metre astar ı ez apa ı '-~ 

zarfla münakasaya konmuştur. E G E Mahalli mezkür satılmak 1-tl' 
ihalesi 21 -Haziran- 933 çar • 3·Haziran-933 tarihinden 2 ~~' 
şamba günü saat 15 tedir. istekli- 13 HAZiRAN SALI 11 DE ziran-933 tarihine kadar 25 'j3-
lerin nümune ve ~artnamesin gör - • ----------- ---• dür. Taliplerin 27-Haziraıı·9 ~ · 
mek üzere her gün ve münakasaya Trabzon Postası rihine müsadif salı günü sa•t iJcf 
girmek için 0 gün ve vaktinden ev Cumhuriyet da Fatih Malmüdürlüğüne Ol 

vel teminat ve teklif mektupları i- 14 H z N Ç b 18 d caatları. (2584). / 
A iRA arşam a e =---' ..ı 

le Ankarada M. M. V. Sa. Al ko - Galata rıhtımından kalkarlar. ~r 
misyonuna müracaatları. (2646) Fatih de eski Manisalı rJeiıo~' 

:,. (3~71~ (2422) --··---------- Paşa mahallesinde gemiciler f JI' ............................................................ 
~;r~-f~~i::ı~::a~~~~I:;:~ ır .. ·~===~~ ... ;f···~ ..... ; .. ~···n· .. ··~ .. ~=~=·ıı 

330.000 metre çamaşırlık bez ka- fi , 1' i5 
pauh zarfla münakasaya konmuş- ~~!'! : ': ~ ~~ 
tur. ihalesi 1 temmuz 933 cumar- :: :: 
tesi günü saat 15 tedir. lsteklile- H KARADENiZ POSTASI H 
rin nümune ve şartnamesini gör - ii E ~i 
mek üzere her gün ve münakasa- ~~ rz UrU m H 
ya girmek için o gün ve vaktin • i~ ~~ 
den evvel Ankarada M. M. v. SA. g vapuru Pazartesı· g 

l :.:. 12 Haziran :.:. AL. komiysonuna müracaat arı. 
(3081) (2557) ~~ günü akşamı Sirkeci'den hare- H 

ğında yeni Hüsmen Bey J11&iı' ~~ 
• ttO .A smde 11·13 No. lı 48, 45 ıne etr 

rabbaındaki arsanın beher ııı Ji'' 
• cJe 

murabbaı yedi lira kıyrn.etl~J-lııi 1 

işbu arsanın müzayedesı 3 ·rı' 
ran·933 tarihinden 21-1-l•ı• 'fi' 
933 tarihine kadar 25 günduritıiıı' 
liplerin 27-Haziran-933 tarfıtİ~ 
müsadif salı günü saat 1 O da )cil fi' 
Malmüdürlüğünde mütefek 

1 
k . .. aattar 

tış omısyonuna murac ) 
(2585 . 

- ------------ H ketle(Zonguldak, inebolu,Ayan·i~ 
H cık, Samsun, Ordu, Giresun, H --------~I rab•"'~~ 
g Trabzon, Sürmene ve Rize)ye ~i ZAYi: 2938 numara 1 a yett11 

i~ azimet ve avdet edecektir. ii plakası gayip olmu~tur· çe-
1933 

Almanağı ~~ Fazla tafsilat için Sirkeci ~~ alınacağından hükmü yok~~ıı>· 
lstanbul matbuat cemiyeti 
tarafından tertip edilmiştir 

Her kitapçıda bulunur 

Sahibi: Mehmet Asım 

!! Yelkenci Hanındaki acentalı- ii berlitaşta arabacı öıner H ğma müracaat. Tel: 21515 ~~ llmmmllİmm•ll~ll"'..-
:: (4"44) :: c;·· Hekı·111i 
::........................ J ···-···············== oz .• .......................... ...................... ... 
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