
tıdu Avrupai Hititlerin 
\'arisleri kimlerdir? 
Su gün 6 ıncı sayıf amızda son 
derece mühim bir makale ) 

imtihanlarda kazanan po
lislerin terfileri tasdik ,,, 
edildi, cümhuriyet bayra-
mında ilan olunacaktır 
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Altının müşterek ölçü 
olarak kabulü teklifi 
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Müzakereye hazırlıklar, 
Sumerbank - Afyon 

Inhisarın teşkilatı ve faaliyeti : Tacirler 
_A_S_G_A_R~İ-K_A_R_Ş_IL-IK-. ...,. beyanname vermeğe ba_ş_lad~lar 
Ciümüşü tekrar para ola· Memleketimizle Bulgaristan a-

~ltın mikyasına 1~ BUHRAN 
d Fransa müstemlekelerile 
Önülecek mi ? en CjOk mukavemet ede• 

UZARSA 

lo bilecek vaziyettedir. Fa· 
.. lldra iktısat konferansında kat beynelmilel refaha 

rak kabul İCjİn beynelmi· rasında yapılacak iktısadi müzake 
lel bir anlaşma yapılma· reye ittirak etmek üzere ıehrimi • 
sını Amerika hUkOmeti ze gelen lktısat vekaleti ticaret u-

"nlerde en ziyade hararetle dönmek istiyor ! 
ere edilen bir mevzu para 

ileri sürüyor ••• mum müdürü Naki ve Cemal Ziya 

leıi, paraların istikrarını te -
~ek meselesidir. Umumi 

l -·eteler arasında aıağı, yuka
~en her memleketin mürah -
~~l>eYnelmilel mübadele vasıta· 
• il Paranın kıymetçe istikrar -
l•llda.n şikayet etti. Bilakis is

.. ttn fayda) arını tasdik eyledi. 
111 1 d 1 ( a tın esasın an ayrı mıt o· 
bolar) ile (Sterlin) in filen 
'tı ınevzuu bahsolunca ali -

, .. ı.. d b' .. l"" 1 ~r arasın a ır tur u an a§ -
~ kabil olmuyor. 
.'l'\nın istikrarı meselesi de iki 
ı de olabilir: 
' 'r amamiyle altın esasına 
elt •. 

lt~Je ihtimal vermek çok zor -
·'~İta bugünkü beynelmilel şe· 
'it 'a müsait değildir. Herkes 
"~ altının esasında bir kıyme· 
'~. Onun için vaktiyle mü • 

\;~ "Yaaılo. :ı.-•nılınıft.ır. Bu -
~taber mübadele vasıhı 1 

'ltın umumi harpten sonra 
lanınıtlır. Bundan dolayı bir 

~ ""tnleketler bu kıymet ölçü • 
~ lerketmeğe mecbur olmuıtur. 
~ 1 bırakarak başka kıymet öl· 
~1~amıtlardır. Nihayet mahdut 

ıılttı kağıt parada karar kıl -
ıa dır. 
l~ . ) . . 

~· ıenesınde ( Egypt ısmın-
11' • B .. 
~ teını batmııtı. u gemının 

~~o laman (850.000) İngiliz 
\''hın vardı. Son zamanlar • 
~ teminin enkazı deniz içeri
,i~ Çt'karılıyor. Yakında altın 
~~11erinin de meydana çıkaca
~ ~·eniyor. Sayanı dikkat de • 
\ ,1:dir ki 1912 senesinde batan 
~ ın hazinelerinin kıymeti ti.m 

''1~~ kendine (~o 15) derece -
ai" tiikıelmittir !. 
\~1 kere yer yüzünde altının bu 
~lltt~ kıymeti artmı§, muhtelif 
\ 1 er için onu kullanmak zor· 
\ ~ .. 01ınakla beraber altın esa
\~t 01lınek için icap eden (em"e "t• ille 1 •ınat)ta kalmamıştır. Ba. 
'i~leketlerde altın mevcudu U 
~1 "-tpten evvelkine nisbetle 
l"'I~ kolınaıına kartı diğer bazı 

e .. etlerden çekilmiı, tama • 
toıden kaybolmuttur. Bütün 

Mehmet Asım 
Devamı ikinci Sayı/ada 

l ondra konferan•ıadaka 
Fran•ız heyeti iki mtlza• 

kere ara•ında ••• 

Londra, 20 (A.A.) - lkinci pa lantısında M. Sarrant Fransız muh 
ra tali komiıyonuna Amerika he · tırasını veriken, F ransanın Londra 
yetinin verdiği karar projesinde, da bir anlatma ve teıriki mesai zih 
altunun beynelmilel mübadeleler - niyeti ile geldiğni, ticari bir ben · 
de müıterek ölçü olarak kabul e - lik siyaseti takip ederek yalnız ba
dilmeıi teklif edilmektedir. şına kalma~ niyetinde olmdaığını 

Altın yalnız muhtelif memleket· bildirmiştir. 
lerin para karşılığı olarak ve bey · Buhran uzadığı takdirde, Fran· 
nelmilel tediye farkları için kulla· sa, müstemleke imı>aratorluğu sa· 
nılacaktır. yesinde en ziyade mukavemet ede· 

Beyler dün htanbul Ticaret mü -
düriyetine gelerek iktıaadi mesele 
ler hakkında tetkikata başlamıt -
}ardır. 

Dün Naki Bey ile görü§en bir 
muharrimize mumaileyh muhtelif 
meseleler hakkında şu izahatı ver 
miştir: 

'"- Bulgaristanla yapılacak mü
zakere için lstanbulda bazı hazır
lıklarda bulunacağız. Bunun için 
hir çok ınalı1ınat toplamakla meş.-
~aJuz. 

.Müzakere için ancak gelecek 
hafta içinde Sofyaya hareket ede
bileceğiz. 

!stanbulda bulunduğumuz müd
det içinde de evvela Sanayi Kredi 
Bankasının Sumer Banka tahvil 
i~i üzerinde çalışacağız. Bankanın 
unımni müdürü olan Nu.ıullah Esat 
Bey de Ankaradan cumartesi gü -
nü lstanbula gelecektir. BirUktc ça 
lışarak bu işi en kısa zaman zar -
fmda halledeceğiz. 

Naki B. Cemal·Zf~a B. 

Altın ölçüaünü kabul edecek o - bilecek vaziyettedir. Fakat Fransa 
lan memleketlerin paralarına karşı yokluğu buhranın ba,Iıca sbebi o
hk olarak, timdiki vaıati karşılık- lan istihsalatın tanzimi suretile bey 
tan aşağı miktarda asgari kanuni nelmilel refaha dönmek arzusun - (Sonu 16 uncu Sayıfada) ~umerbank mtldlrl Nnnna1'ıl!f.att& 

d·ı k . d d ................................................................................... ~ .. ~ bir altm kartıhk tesbit e ı ece tır. a ır. 

Teklif, merkez bankalarının der Hatip, himaye fikrinin tehlike s 1 A h tt • M il B 
hal toplanarak yüzde 25 maden fikrini hatırlattığmı, bu tehlikenin a a a 1 n o a ev 
miktarında asgari karşılık kabulü- de dünya istihsalatının bozukluğu .'fi 

nü tetkik etmelerini, keyfi maden olduğunu söylemittir. Binaenaleyh bı•ze cevap ver• l'Vor 
gümüt ıatışını tahdit ve gümüş tek bütün gayretler bu cihete sarfedil l~-
rar para ola!'ısk kabul için beynel· mel~dir.· 
milel bir anlatma yapılmasını ileri Brezilya ve ltalya murahhasları 
sürmektedir. nın arzularına uyarak, M. Sarrant, 

VAKiT Evkafın hukukunu sıyanet ve islahı .nolMa
. sında dikkati celbetmek vazifesini ıyapmışbr 

Merkez banlcalarına, karşılıkla- ticaret siyasetinden evvel piyaaa1a 
rın yüzde 20 miktarının ihtiyari o· rın tanzim meselesinin münakaşa Kevakihi zade Salahattin Molla 1 de daha devam e<tecek olan ve 
larak ister altın ister gümüş olma - sına dair verilen tadilat teklifini Bey Ayazpaşa vakfı mfüevelliğin- ı mündcrecatı hili.fı~~bulu • 
sı tavsiye edilecektir. geri almıya razı olduğunu bu su · den azli dolayısile yazdığımız ya- nan ne~riyatrnızm'liay_S~ ve na-

Buhran uzarsa Fransa .. rtı~tmleuFrarahnhsaıszamlaurh:~::~ıı:~ndathetkeyı·~ zılar silsilesine dün bir mektup 1 m'.lsumu da ihlal etmesi liasebile 
ile cevap vermiştir. Bu cevabı aşa fFazel~niz aleyhine.,ikamei tla_ya e-

Paris, 20 (A.A.) - Londra kon kine fırsat vennit olunr.~:-ığını bil· ğıya yazıyonız. dilmekle beraber sırf garaze nıüe-
f eransı iktısadi komisyonunun top 1 dirmiıtir. .Molla Bey diyor ki: ten it ve emel sevdasında olanların 
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Suikastçılar? ~ Gazetenizin 14 haziran 933 ta - şüphe olmıyan yazrlarmızm aksi 
................................ rih ve 5541 numaralı nuahasınızın l ve hakikatı hakkındaki bil~ 

Bı•r Katı•ı birinci sabifeıinde "bir mütevelli 1 vesaiki resmiyemahkemei aidesine 

Venizelosun öldürülece
ğini evelden söyledi ! bu 
herif iki Türk öldürmüştü 

ATlNA, 19 (Hususi) - M. Ve-
nizelosa karşı yapılan suikast fail
lerine bu iş için para vermek töh • 
metiyle avukat Bosini tevkif, son· 
ra kefalete rapten tahliye edilmiş-

tipi1, serlevhasile ve numara tah - ibraz edileceği ve JU suretle ikinci 
tınd:\ tefrika misüllü başlıyarak bir defa olarak kuyudat ve vesaiki 
bet gündür devam eden ve belki IJevamı Onuncu Sayıfada . ......................................................................................... . 

l ---------~ı tir. tı. ,ırıit. ace Loyola Avukat Bosini mevkuf emniyeti 
' umumiye müdürü Polihronopulos · 

hsU kuran bu adam lehinde şahadette bulunmak için 

l. l<imdir ? müstantik huzurunda bulunduğu 
1l~ sırada tevkif olunmuıtur • 

sıt \r ı· . l f k . b' J e ışmış ve ne er Avukatın tevki i ço garıp ır 

~.. Yapmıştır ? tekilde vuku bulmuftur. M. Veni-
.,lc zelosa suikast yapıldığı gecede 
""~ide merakh, Tarihi Tırhala tehrinde bazı arkadatla • 

cıı ,,akında ( Vakıt) rile meyhanede şarap içen Petro
•litunıarında pulos namında bir sabıkalı, o, gece 

Sabıkalı ve katU Pebopolo. 

sabık baıvekilin öldürüleceğini 
bağıra bağıra söylemit, ertesi sa • 
hah M. Venizelosa suikast yapıldı-

.(Devamı 4 üncü sayıf ada) 

(( 

Baba, yartm saattir bekliyoru.m, hlll do§r11 
dUrUz bir hava ~ıkaramadın. 

- Ya ben on be, senedir bekliyorum, ya o§lum. 



Altın mi yasına 
dönülecek mi? 

Sofyat!a .................... 

Makedon 
IJaşnıakaledcn Devam 

bu ahvalin neticesi olarak bugün 
umumi bir kararla her memleketi 
harpten evvel olduğu gibi altın 
mikyasına çevirmek imkansız bir 
şeydir. 

en • teşkilat haz rlığı Hususi Haberlerimiz 

Ankara da 
................................................ 

ihtilal teşkilatı 
• 

Zirai şartları birbirine benziyen vila- . . . 
yeti erin toplanışı ve beraber çalışması Zıraat ?I~ktebının 

yeni cinayet 
SOFYA, 19 (Hususi) -

öğleden aonra saat ikide So 
Çar Asen caddesinde gene 
bir Makedonya cinayeti ollJJ 
24 yaşlarında oaln ve sabık 1' 
niat Keno Kamberofun ınah 
bulunan Nedelço Kenof K 
rof bu cinayete kurban gi 

2 - Mahdut bir zaman için ve 
mahdut bir şekilde altın mikya -
sına dönmek, daha doğrusu mah - Ankara, 20 {A.A.) - Zirai §art 
dut karşılıklı kağıt paranın istik • ları birbirinin ayni veya benzeri 
ranm temin etmek.. lıte bugünkü olan muhtelif vilayetleri bir mmta 
vaziyette hatıra gelebilecek en ka halinde toplamak, mütehassıs, 
makul ihtimal budur. mem~r pratisyenlerini ikmal ve la 

Bununla beraber bu ihtimalin buratuvarlarla tecrübe tarla ve is· 
tahakkuk edebilmesi bile zor ol • tasyonlar tamamlamak suretile mu 
duğu görülmektedir. Zira Ameri - ayycn bir program üzerinde çalışa 
kada büyük bir halk tabalcası var· bilmek esasları hazırlanmaktadır. 
dır ki en.flasyon yoliyle doların Bu teşkilata evvela Ege mıntaka • 
kıymetini daha ziyade düşürerek sından başlanacaktır. 
mevaddı İptidaiye fiatlarını bila - Bunur için de 11 vilayetin zi • 
kis yükseltmek maksadım takip raat müdürleri İzmirde toplanacak 
etmektedir. Amerika Cümhur re - bu vadide konuşacaklardır. 
isi M. Ruzvelt bu cereyanın hiç ol-1 fıu hurnsı:a vekaletçe kongreye 
mazsa hızını kesmek için bu defa iştirak ctmiyecek olan teşkilata da 
Amerika parasını altın esasından muayyen mevzular üzerinde ta • 

mimler yapılmış ve raporların kon· 
greye gönderilmesi bildirilmiş -
tir. Bu kongrede teşki -

sergısı açıldı 
Ankara, 20 {Hususi) -Ankara 

mıntaka ziraat mektebi marangoz· 
hık, döşemecilik, demircilik ve tes 

Jatın nasıl çalışabileceği e • · ·1·1 b 1 • t ı b · t f 
1 
vıyecı ı c şu e erı a e esı ara ın· 

aasları hazırlanacak ve bir prog - d 932 933 d 1 · · d an ers yı ı ıçın e yapı· 
ram çizilec-ektir. Eylülde toplana- lan eserlerden mürekkep bir sergi Maktul annesinin matbaa• 
cak olan bu kongrede ziraat veki · halkın ziyaretine açılmıştır. çalışmaktaydı Çinayetteıı . 
li Muhlis Bey de bulunacaktır. Bu Bugün Ankara valisi Nevzat Bey matbaada annesi kendisi ve 1 

koncrcde umumi ziraat meselesi le diğer bir çok davetliler sergiyi i§Çileri vardı. 
değil, Ege mmtakasında ne suret • gezdiler. Mektep talebesinin yük • Bunlar aralarında bir kaç 
le çalışabilinecf'ği esasları görüşü · sek kabiliyeti ve muvaffakıyeti bu evvel Nedelçonun akraba•1 

lecektir. Bu toplanışa vekaletin ve sergi~en de anleşılmaktadır. Mek· bulunan bir zatın nasıl öldii 
mıntakamn ziraat mütehassıs ve tebin bilh1tssa demircilik ve tesviye ğünü konuşurlarken matba 
memurları değil, ziraat mütehas - cilik şubesi son derecede ilerlemiş, rafında bir takım meçhul f 
sısı olup ta hariçte kendi hatlarına bu ~ubede en hassas laburatuvar dolattıklarıru söylerlermit· O 
na çahşanl~r da iştirak edecekler- aletlerini bile, Avrupada yapılan- rada birdenbire matbaanın 

ayıımış, mahdut bir nispette do • 
ların kıymetini düşürmüştür. Lon· 
dr&da cereyan eden müzakerele· 
re ait haberler de gösteriyor ki pa 
ramn istikrarı meselesinde en bü
yük mukavemet Amerika mürah· 
haslarından gelmektedir. 

dir. lar derecesinde, yapmağa muvaf·' açılmış, içeri genç bir adaııı• 
---------------------- fakıyet hasıl olmuştur. diğini gönnüıler~ 

A t D ..., d ~ • 1 Nevzat Bey sergiyi çok beğen • rtı 

Görülüyor ki para meselesinde -
ki vaziyet henüz ümit verici bir 
safhaya gelmiş değildir. 

Mehmet Asım 

lOOmilyon 
Servet sahibi ka
Hının evlenmesi 

· Altı kere evlenen bir 
sinema artisti 

Dünyanın en zengin kadını sa
yılan ve 10.000.000 sterlin {yani 
100 milyon Türk lirası) serveti bu· 
lunan Mis Barbora Huton Prens 
Alepi Modvoni ile evlenmek üze -
reydi. 

Fakat bir takım hadiseler bu ev 
lenmenin geçiktirilmesini icap et
miştir. Çünkü Prens Alex'inin kar 

deşi Prens Serge ile Prens Dairt 
karılarından boşanmak üzeredir -
ler. Serge'in karısı Mary Mak Kor 
mik'tir. 

Davidin karısı da Mal Murray· 
dır. Prens Alex'i ise yakrn bir za
man evvel Louise Ailen' den bo • 
şanımıştı. 

Bu Medevoni ailesinin izdivaç • 
ları eşsiz sayılacak derecede tu • 
haftır. 

Bu Prenslerin babası Çarın yave 
ri ceneral Zaharya idi. Bu zat oğlu 
Davidin ·Mae Muray ile evlenmek 

üzere olduğunu duyar duymaz bu· 
na mani olmak üzere büyük oğlu 

Serge'in tavassutunu istemiş Serge 
hemen Holivud'a gitmiş, fakat 
kardeşini vaz geçireceğine o dn 
Pola Negri ile evlenmişti. 

David'in aldığı ilk kadın Mac 
Murray' dı Halbuki Mac altı kere 
evlenmiş bulunuyordu. 

Prens Serge, Pola Negri'den bir 
kaç sene evvel boşandı, Serge hu 
sefer Mary Mak Kormik'le evlen
di. 

Üç kardeşi, Pariste bulnuyorlar· 
dı. Üçüncü kP.rdeşleri Alex'inin iz· 
divacını tes'it edeceklerdi . 

Fakat yeni talaklar hadiseyi 
durdurdu. 

VUS urya ogru egı miş ve mektep müdürü mühendi~ Nedelço hu adamın teh ı .. 
Kamiran Beyi tebrik etmiştir. Ser· duğunu anlamış ve hemen ili 

Naziler bombalarla Paramızın kıymeti 
taarruza geçtiler indirilmiyecektir 
30 yaralı var, 20 kişi 

yakalandı 

Viyana, 20 (A.A.) - Krema • 
• den alınan resmi haberlere göre 
yardımcı zabıta teşkilatına men -
sup 56 kişilik bir müfreze el bom
baları ile yapılan taarruzla karşı
laşmıştır. Bu müfrezeyi Avusturya 
ordusu kuvvetlerinden bir piyade 
bölüğü ta~ip etmekteair. 

Bu polis müfrezesine karşı üç el 
bomba atılmıştır. Otuz kişi yara • 
lanmıştır. Yaralılardan on altı -
sı hastahaneye kaldırılmıştır. Bun
lardan üç tanesinin yaraları ağır -
dır. 

Milliyetçi sosyalistlerden ola!l 
mütearrızlradan biri yakalannuş • 
tır. Bu adam cürüm ortaklarını ele 
vermiştir. Bunun üzerine yirmi ki
şi tevkif edilmiştir. 

Avusturyada Hitler par
tisini feshettiler 

Viyana, 20 (A.A.) - Hitler 
partisinin feshi hakkında radyo ile 
neşredilen bir nutkunda Adliye na 
zm M. Sehusching şunları söyle • 
miştir: 

Matende çıkan yazı mü
nasebetile bir tebliğ 

Ankara, 20 (A.A.) - Maliye 
vekaletinden tebliğ edilmiştir: 

Matin gazetesinin 11 haziran 
1933 tarihli nüshasında Türkiye 
Maliye vekilinin Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde bütçe .müzaliere· 
si münasebetiyle Türk lirasının ten 
zili kıymeti ihtimalini ifade ettiği
ne dair bir fıkra görülmüştür. 

Maliye vekili Bütçe müzakeresi 
ıırasrnda bu bahse temas eden bir 
mebusun mütaleası münasebetiyle 
milli paranın tenzili kıymeti müta· 
leasını şiddetle redetmiş ve bila -
kis Türk parasına halkın tam iti • 
madını muhafaza etmek lüzum ve 
faydaaını tekrar ve teyit elmittir. 

Binaenaleyh Malin gazetesinde 
görülen fıkra Maliye vekili heyin 
söylediklerinin tamamen zıttıdır. 

Baytar ve ziraat 
mütehassısları 

Ankara, 20 (A.A.) - 29 birinci 

teşrinde faaliyete geçecek olan hay 

tar ve ziraat tabii ilimler ve ziraat 

sanatları fakülteleri için icabeden 

mütehassıslar temin ve tedarik edil 

mek üzeredir. Bu fakültelerin ted-

gi on beş gün açrk bulunacaktır. atılmağa yeltenmiştir. Bu . 
içeri giren adam derhal ııl 

Terfiler 

Zabitlerin ve polislerin 
terfileri T eşrinevelde 
Ankara, 20 (Huıusi) - Memle

ketin muhtelif yerlerinde yapılan 

polis terfi imtihanlarında kazanan 
ların terfileri yüksek tasdike ikti · 
ran etmiştir. Terfiler Cümhuriyet 
bayraınında ilan edile<:ektir. 

çıkararak Nedelçonun yüzüııe 
ru ateı etmittir . 

Nedelço ö!üm halinde yeri 
rilmiş; kurşun vuı:ulanın as• 
girerek kafa tasının yanınd-' 
miştir. Katil derhal sokağa f 
mış, Nedelçonun annesi ağlı 
oğlunun cesedi i!zerine at1lıtı 

Bu esnadP matbaada b.ıl 
iki işçi polise haber verme~ 
hemen ıokağa koşmu§lardır• . 

Katil Ç r Alen cadd 
Lavele vaddesine bükülerelı ,1 
mağa devam etmiş, arka11.J 

Profesör Mar'ın konferansı iki kitiyle bir polis de takip 

Askeri terfi listesinin hazırlan l'\ 

masına da ha,Iamlmıttır. 

İz-mir, 20 (Hususi) - Şehrimiz 

de bulunan Sovyet alimi profesör 

ğe başlamıtlar, fakat katili11 

kaybetmitlerdir. 

Mar Halkevinde "Türk dilinin men Cinayetin işlendiği yere 
~i,, mevzuulu bir konferans verdi. yetişmiş, ölüm derecesinde 
Salon kapılara kadar dolmuştu. olan Nedelço otomobille h 
Konferansçı şiddetle alkıtlandı. neye götürülmüştür. Vaziyeti 

Halkevi tarafından profesör şe- himdir. 
refine 30 kişilik bir akıam ziyafeti 

verildi. Ticaret mahafili 
İzmir Belediye bütçesi 
İzmir, 20 (Hususi) - Belediye· 

nin bütç~ vaziyetini tetkik için fır 
kada yapılan içtimada B. M. Mec· 
li~i açılıncaya kadar, altı ay, me
mur kadrosunun halile bırakılması 
kararlattırılmıştır. 

Kükürt ihtikarı ve bir 
münakaşa 

Londra konfer 
Paris, 19 (Hususi) -

mahafili,Londra konferaJll; 

ehemiyet vermiyor. Yalıı1" 'J, 
sayı yükseltmek husuıund') 
cak bazı tedbirlerin işlere 
lacağı endiıesi vardır. Jı " Suikastleri yapanlar Naziler -

dir. Bunu biHyorduk. Bununla he· 
raber daha bekliyorduk. Fakat 
Krams ve Salzbourg suiksatleri 
hükUınete daha ziyade tereddüte 
imkanını •bırakmaktı.Partinin fes· 
hi Almanya aleyhine bir hareket 
değildir. Sık, sık bıçak bıçağa kav 
gadan bahsediliyor. Böyle bir lisan 
kullanılmasına müsaade etmiyo -
ruz. 

ris vasıtaları listesi de hazırlan - İzmir, 20 (Hususi) - Kükürt 
mı§, hunların da siparişine başla • ihtikarı meselesi üzerinde "Tica • 

Borçlar meaeleıi artık 
bahis değildir. Bu meıel::i, 
li gelecek seneye bırakıl lı 

Mösyö Daladier, tic•,.&,/ 
raat nazırları ile görüttiilıtJJ 
ra 9u beyanatta bulunns~f ~~ 

Zira, ateş ile oynıya oynıya niha
yet kan dökülebilir. Mes'ul, sade· 
ce meşaleyi ateşile oymyanın eline 
verendir. Avusturyada yangın ol • 
mamalıdır. Hitlercilik bir Alman 
dahili siyaseti olarak kalmalıdır..,, 

Yeni Ticaret odası 
Kayseri, 20 (A.A.) - Mıntaka 

ticaret odası kongresi çalışmasını 
bitirmiştir. Kongre mühim karar • 
lar almış, tarifelere ve ticaret oda 
larmın devlet müessesatı arasında 
sayılmasına dair temennilerde bu 
lunmuştur. 

nacaktır. Yüksek enistitünün tale

be yurdu binasiyle baytar fakülte· 

sinin teşrih ve marazi enistitüıü 
ve jeotekni kısmının inşası ilerle -
mektedir. 

İspanyadan Cenubi 
Amerikaya .. 

HAVANA, 20 (A.A.) - Küba 

adasına gitmek üzere Seville' den 

uçan İspanyol tayyarecileri Bar -

heran ile Collart, ha.vanaya gel • 

mişler ve Meksiko şehri istikame· 

tinde havalannnşlardır. 

Adliye intihap encümeni 
Ankara, 20 (Hususi) - Adliye 

intihap encümeninin bugünlerde 
toplanması muhtemeldir. 

ret,, gazeteıile "Hizmet,, gazetesi 
arasında bir münakaşa başlamıt -
tır. "Ticaret,, gazetesi, kükürt ihti 
karının M. Alyotinin evinde veri • 
len bir ziyafette kararlaştırılmadı· 
ğrnı yazmaktadır. Hizmet gazetesi 
buna, Zeynel Besim Beyin mahke· 
medeki ifadesini icap ederse ishal 
edebileceği cevabını vermiştir. 

Telef on ücretlerinin 
indirilmesi meselesi 

Ankara, 20 (Hususi) - lstan -
bul telefon ücretlerinin yeni vaziye 
te göre testibi itile mefgul olan ko 
misyon bugün de toplandı. Posta, 
telgraf ve telefon umum müdürlü
ğünden bazı vesikaların ve evrakın 
getirilmesine lüzum görülmüş, cu
martcai günü tekrar toplanmağa 

karar vt:rilmittir. 

"-Konferansın ilk g1'tJJf.J. 
yetimiz çok vahimdi. lkt1~,lf 
seleler ancak paraların .. °'/. 
ve altın mikyasının kabuliJıt· '/ 
edilebilir. bunlar esas '6~ .,t 
5a tekmil iktısadi tedabtf 
deye gider. ;I 

"E b.. .. ·L-ııd., ;r J 
saıen utun cu..,. lı~ / 

sal ve istihlak ıartları, b" it J t 
baılangıcmdanberi öyle ~er~ 
du ki, kontenjantmanıl'l riııiıt j 
gaaı ve gümrük tarifele~/. 
rilmesi, buğday, taraP~ f ~ 
gibi mev~Jdan başh_Y ,.J ~ ' 
surette istihlak ve istıh ~ 
zeltilmeden, mevzuu b 
mez.11 
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~RETLER SOHBETLER 

· cins edebiyatın Harem - Selcimlık 
döğüşmesi 

~Üc Ahnıedin birkaç gün evvel 
''8· Kahveler istatistikler Kaçakçılık 

Bizde tesettürün kalkması, Türk 
kadınlık aleminin belli başlı fi& • 
rıydı. inkılap, bu şuurlu dileği ha· 
kikat yaptı. Çoktan hurafe olan ha 

. •~im iıtediğimiz edebiyat,, 
~~İtabı ıütunları ıef erber et
• ~~ Ahmedin tezine kızanlar 

···························· 

le . t&nenler var. 
fılc Ahmet realiıt, gayeci, dö

hir edebiyat iıtiyor. Refik 
. e göre edebiyat ıoıyal tez

&..ttı~~~.n bir kudrettir. 
dutuncenin kartııında ede -

~~dece ıan'at kadroıu için
'*tunen ve ıan' atı yalnız ferdi 
"ıh hareketi addedenler var • 
'ba"Ütme bunların araımda -

••• 
ldeı,iYat t(iyle olmalıdır veya 
~ olınalıdır, sözü etrafında 
~nutulabilir. Bu bahiı çok 

~Ölüri..ir. Bu tezleri bir köıeden 
• ıl daha külli ve umumi bir za· 
~en tetkik etmek gerektir. 
.. er böyle bir hareket noktası 

• ltıe gürültüden uzaklatarak 
\j ~ikate ermek mümkün olur. 
-ot t.kdirde bir katoliğin bir 

~lanı, yahut bir dindarın, bir 
İ ikna için çene yormaıına 

'· hir laf cimnastiği yapmıt 

"' "' .y. ~~er teyden önce realiteyi yok • 
~~· Fertçi edebiyat diye bir 
\ 

1>'at var, yaııyor. Buna kartı 
\~~I tezleri kalemine dolayan 
O 1)'at da mevcut.. 

,~,1'.lde hangi ıartlar fertçi bir 
' 1htı doğruyor, hangi ıartlar 

lı.ıı aksini?. 
.y. .y. • 

~l'İn ve işleri takip eden fikir· 
tlııı.:. loplnama tarzı cemiyetin 
~' <:emiyetin ahlikmı, hu -
~ , eıleti'ğinı yapifor. Ne •a-
'tıt, lo.,Juluğun merkezi ıikleti 
'! :" o zaman aoıyal f clıef enin 
''rde dayanır. Hukuk ferdin 
~'rında yükıelir. 

~ ~·· 1• hürriyeti, mesken hürriye
\ 

11~ıa dünkü cemiyet nizamı • 
'~tün hakları ferdin kudıiyeti 
~~~ dayanır • 

' 
1 hidiıeyi din ıahaaında gör· 

~Ürnkündür. Mabutla insan 
\ aki va11taları kaldırmak, 
~· Ceırefi mahlukat) addet -
~ '~li~ inıana hürm~t,. tah

f. fr~rı bunun ifadesıdır. l -
~~dı merkezi siklet editi ke -

• 
1 Lulunca eıtetik de "ıan'at 

't İçin,, tezi Adam Smitin ( lk
. 'da111) olmaıına uygun bir 
~ \ldı. 
~1 lleıanıla doğan ve 1789 ihti

t doğrudan doğruya it bqına 
Cereyan tabiatiyle edebi -

ferdiyeti ileri ıürecekti. Bu 
~·'rı hakim bulundukça §Üphe-

1 llotırıal eıerlerini de verdi. 
l' • .y. "' "' • ""'Cle),· 

l)'atın ıoıyal davaları be -
~) •i: 
• it bölümünün ilerileme • 
~İyetlerde ıan'atın hukuk· 
'Jc li.kta.n ayrılmamaııdır. Me

.. 1 kirler din adamı, ve yahut 
~il olarak göze çarparlar. Fa

. deyir çoktan geride kalmıt-
Q) 

,,._ • Cemiyetin felıefelerini, dün
,•lah tarzlarını bulamadıkları 
'1~ ~'at ıoıyal mahiyet alır. 
~ I~, Nefi veya Füzuli, ya -
~1ftı ıoıyal bir tez müdafaa 

ı_ 1
' Niçin çünkü onların ıoıya) 

~l b:ı"'d 
u af aa etmelerine lüzum 

'e · l>ünyayı izah eden bir F ıkrh 
t,~~t 11~kk'. • ·1 . h 
~ e a ı ıçın en ı erı am· 

tasavvuf idi. Bunun için 
claıı zamanlarında ıoıyal 

Kadınlar birliği 
tahdit isti yor 

Kadı~Jar birliği karvelerin genç 
leri tenbelliğe ıevkettiğini ve bu -
ralara talebelerin de devam ettiği 
ni ileri ıürerek kahvelerin tahdidi· 
ni iatemı§tir. Birlik yaptığı tetki • 
kat netice&inde Edirnekapı, Kara· 
gümrük civarındaki mahalleye 59 
kahvenin isabet ettiğini anlamıt • 
tır. 

Bir nisbet k rem, selamlık, tamamile tarihe ka· 
Muha eme sırasın- rıştı . 

k• • . k•f• Fnkat her ileri hareketin, muhak Spora bir sinemaya da 2 ışının tev ı ı 1 kak bir aksülameli vardır. Her ce· 

' • • Aclliyede dokuzuncu ihtisas mah miyet içinde, yeniden korkanlar bu 
33 kışı!.. k . d d""n bazı kaçakçılık da lunur. Onların sözle, görkü ile bu 

eıneaın e, u · k 1 d" N 
Belediyenin 932 senesi istatistik 

yıllığının tr.b'ma başlanmıştır. Bu 
seneki yıllıkta ölüm, doğum, ev -
lenme istatistikleri ile tiyatro, sine 
ma, spor sahaları istatistikleri de 
vardır. Bundan ba~ka sıhhi iıtatiı
tikler için de ayrı ayrı grafikler ya· 
pılmıştır. 

1 bakı t korkularını geçırme e zem ır. a va.arma 1 mıf ır. . . r 
Bu arada Arif ve Muhittin lıim- sıl, ki kadın hümyetıne ve ben ı • 

1 · d 'k' k" · · 13 kilo tütün ka ğine kavuftuktan sonra, fırka ve erın e t ı ıtının . k"l~ l k d .. k" 
k 1 w d hakemelerine baı maarıf teş ı at arı a ına gor u 

çla çı.ıgın an mu ve nasihat vermeğe başladı. 
anmıttır. y· d .. h · · · · 

A "f Ef di birka gün evvel, akın a cum urıyetımızın o -rı en ' ç ld'. .. .. .. ı--tl l M h 'tt' · · d. k' hamala bazı nuncu yı onumunu 1nı u ayaca • u ı m ısının e ı w • • • d 1 
k ti b .ı.. bazı efya yüklet grz. On senedır atılan ılerı a ım a-

Köy evi baskını tahkikatı 
ve neticeleri 

Bakırköy civarında İncirli köy • 

istatistiğe göre 930 senesinde la 

tanbuldaki sinemalara girenlerin 

yekunu 2,500,000 kadardı. Bu mik 

pa e er ve ai""'a . 1 ,. d w• 

. y . ·dı "yorlarmı• rı aeı·ınç e tea ıt e ecegız. mıf. enıcamı en geç ~· . .. 
Ş"ph ·· · 1 tarafın Ne ya~rk, kı bugunlerde, gazete-u e uzerıne, memur ar • . . .. . 
d k ti d . w anın ı"çı' lerden bırınde f(>yle hır haber o • an pa e er ve ıger eşy d k· 
aranmış, 13 kilo kaçak tütün ele u_ u· f d h t b ı d 

tar 931 ve 932 de gittikçe dütmüt· 
de bir gece evleri basılarak, meç· tür. 932 de sinemalara girenlerin 
hul bazı kimseler tarafından para d 

. " r a a vaz aya ı aş a ı ... 
geçmıt. C k b w • b h l · d 

M hk _..ı A 'f Ef d' k çak· avsa · ag ve a çe erın e cuma, a emeue rı en ı, a . ·· l · k 
2,120,000 ka ar olduğu tahmin e· 

ları alınmak maksadile yaralanan ·1 k d" B 1 t 
1 k t w ·nk~ tt" H 1 M cumartesı ve çraşanba gun en ır çı ı yap ıgmı ı ar e ı. ama u w • .. 

h 'tt· d "Ben b"I · 25 k eglencelerı yapılıyor. Cuma gun-. . dı me te ır. una nazaran san -
ihi kitiden Madam Lıyanna, hır bul nüfusunun hemen yarısı sine· 
kaç gün sonra, haatahanede ölmü§ 1 ma görmüt demektir. Tiyatrolara 

tü. Davit Efendi iyiletmit, haıtahe girenler ise sinemalara nazaran 

den çrkmıttır. çok noksandır. 932 de spor saha -
Vak'adan sonra yakalanan ve rına girenlerin 7500 kadar olduğu 

yaralılar tarafından tethiı olunan tahmin olunmaktadır. Bu rakkam 
iki kiti hakkındaki tahkikat devam da sinemalara girenlerin miktari· 

etmektedir. le mukayese edilirse, spore bir ki-
JMfftttttt11ı11wt11n•nnmıae...._ ...... ı"""""'tMlmllf"''"""'"'BıPllUUllllllRllll-

bir dava dinlenmemittir. Onların 
sosyal davaları ancak etrafındaki
ler tarafından beğenilecek ıöz gü· 
zelliği vücuda getirmekten ibaret 
kalmııtır. 

Halbuki Namık Kemal devrinde 
insan kafası yeni bir dava arka • 
ıııldadır .• Yeni doğan dünyayı izah 
zarureti vardır.Bu davaya müm • 
küb bldulu kaaar cevap 
vermek iıtiyen Namık Ke -
mal ıoıyal bir tezin dili olmut • 
tur. Namık Kemal soıyal tez söy· 
liyecekti. Çünkü Türk cemiyeti 
artık felsefesini, dünyayı görüt tar 
zını deği!tiriyordu. Eğer böyle ol· 
maıaydı Namık Kemal gazel, mey 
ve mahbup ıofraıında kalacaktı. 

Bugün de Türkiyede kafa de -
ğiımeıi var. Hepimizin içinde eaki 
izah ölçülerinin yıkıldığını duyan 
ve yerine gelecek yeni bekleyiş 

var. Bunun için edebiyat adamın
dan ıosyal tez bekliyoruz. 

Bu bekleyİf edebiyatı fU veya 
bu davaya hamal yapmak değil • 
dir. Bu bekleyi9i ıan'atın kendi 
varlğınden, kendi kudretindendir. 

C) it tekniği ve onu takip eden 
fikirler değiıtiği zaman fertler ye
rine kütleler geçiyor. İktııatta, si
yaıette, ahlakta doğan yeni cere
yanlar artık ferdin batı bot inki • 
ıafına imkan bn akmıyor.. Harp 
ıonu fikriyatı Röneıanst'an doğ -
du, fakat Röneaan•'ın ferdiyetçili
ği aleyhine en kuvvetli bir mania 
oldu. 

Planlı iktııat, fiyaı.ette parli -
mentoların ifliaı gibi hadiseler 
yeni bir devrin, ' e -yeni bır felıef e 
çığırının açıldığını t:ö:ı;lcrcii. Bun
dan doğan edebiyat cereyanı da 
fert yerine cemiyeti mevzu olarak 
aldı. 

Naııl dünyada fertçi fırkayla 
cemiyetçi fırka arasında bir kavga 
varaa, fertçi edebiyatla, cemiyetçi 
edebiyat araıında da ayni kavga 
vardır. Hatta bunları biribirinden 
ayırmak mümkün değildir. Çünkü 
her felaefe cereyanı bir fırka prog 
ramının İzahıdır. Bizdeki kavga 
da bundan baıka bir ıey değildir. 

Sadri Etem 

ş.i girmesine mukabil sinemaya 33 
kişi girmiş demektir. Bu da apora 
olan alaka ile sinemaya olan iptila 
ve merakın ne kadar fazla olduğu 
nu gösteı:ir. 

Birdenbire ölüm 

Bir mühendis fırkaya 
kaydedilirken öldü 

Evvelki aktam Cümhuriyet Halk 
fırkası Kadıköy ıubesinde acıklı 
bir ölüm vak'aaı olmuttur. 

Saat altı buçuğa doğru kaza mer 
kezine Seyriaef ain havuzlar idare· 
si makine mühendisi Tevfik Bey 
gelmiş ve f rrkaya kaydedilmek iı
tediğni bildimıittir. Kendi&ine bir 
kayıt varakası verilmittir. Saat ae· 
kize doğru Tevfik Beyin üzerine 
birdenbire bir f enalrk gelmit, kua
ı:ıaya batlanııf, hemen ·bir iki dok 
tor yardımına ko9muttur. Tevfik 
Beyin kolundan kan alınmıt, en -
jekıiyon yapılaııf iıe de saat do -
kuz buçuğa doğru kendiıini ölüm 
den kurtarmak kabil olmamıttır. 
Tevfik Beyin dimağına kan hucu· 
mundan öldüğü anlaşılmıttır. Bu 
ölüm hadiseıi f trkada bulu · 
nan ve Tevfik Beyin Yardımına ko 
tan arkadşlarını çok müteessir et 
mittir. 

Parçalanmış ceset 

Acaba kime aitti ? 
Eyüpte, yarısı bir arsada, yarısı 

bir mezarhkta bulunan ceıet tahki 
katına devam edilmektedir. 

Öldürülenin hüviyeti henüz tea 
bit edilememiştir. Arattırma de -
vam etmekte, bazı kimselerin ifa· 
deleri alınmaktadır. 

Zeytin ihracatımız 
Ronmayaya son senelerdeki zey 

tin ihricatımız yüzde elli ni&betin · 
de ftZalmıttır. 

1929 senesinde bir milyon kilo
olan Romanyaya zeytin ihracatı -
mız 932 aeneıinde 540 bin kiloya 
düımüttür. Romanyada Türk zey • 
tinlerine rekabet eden Yunan zey· 
tinleridir. Yunanlıların Romanya • 
ya ihracatı 3 milyon kiloyu tecavüz 
etmektedir. 

ı ın e , ne ı eyım u· . . . 
1-'- tt'l _ı_ ti · leıı erkelerın, cumartesı çarşanba ruıa pazar ıK e ı er, pan;e erı ve .. . w 

··kıettı'ler ı · d k ak tü" gunlerı kadınların eglnece ve gez-eıyayı yu • çın e aç .. . . 
tün bulunduğunu bilmiyordum,, de me gunjerıdır.,, 
mittir. 

Hamal ıerbeat bırakılmıt, Arif 
Efendi tevkjf edilmit, muhakeme 
tahitler için kalmıttır. 

Sonra, Fındıklıdaki dükinında 
kaçak çakmak tatı ve üzerinde çak 
mak bulundurmaktan mahkemeye 
verilen bakal Kazım Efendi, muha 
keme edilmif, )nkir etmittir. Ka
zım Efendi de tevkif edilmit, fa -
bitler için muhakeme bafka güne 
bırakılmıttır. 

Bir Çin murahhası 
Hususi olarak memle

ketimize geldi 
Çinin, Milletler Cemiyeti nezdin 

<leki murahhas heyetinde fenni mü 
şavir sıfatile vazifesi bulunan M. 
T$İen-Tai şehrimize gelmiş, dün ak 
şanı Ankaraya gitmiştir. 

Son zamanlarda Çinin Madrit 
orta elçiliğine tayin edilmiş olan 
M. Tsien-Tai dün bir muharririmi
ze şunları söylemiştir: 
"- Türkiyeyi ziyaretimin reı -

mt bir mahiyeti yoktur. Yeni vazi· 
f eme batlamak üzere Madrite git 
mezden önce Türkiyeyi görmeği is 
tedim. Yeni Türkiye hakkında, bü 
tün dünyada olduğu gibi, Çinde 
de büyük bir ali.ka duyulmaktadır . 

Türkiyede maalesef Çini temsil 
eden bir diplomat yoktur. Türkiye 
de Çinlilere ait itlere Danimarka 
sefareti bakmaktadır. Fuat Bey 
Nankin,de maılahatgüzar olduğu 
ııralarda Çin ve Türkiye araıında 
bir dostluk ve ticaret muahedesi 
projesi hazrrlanmıfh. Fakat bu 
proje, hernedenae, öylece kaldı . 
f uat Beyi Çin de iken tanrmııtnJ\. 
Kendisini Ankarada ziyaret ede -
ceğim.,, 

Bir yalı yangını 
Birkaç ay evvel, Büyükderede 

bir yalıdan gece yangın çıkmıf, ya 
lı, tamamile yanmıf, pençereden 
atlıyarak canlarını kurtarmak iste 
yenlerden genç bir hanım dütüt te
ıirile ölmüı, bir kaç kiti de yara -
lanmııtı. 

Bu habere §&fmamak kabil de • 
ğildir. Urfa büyük bir merkezdir. 
Halkının on ıenedenberi, Cümhu
riyet terbiyesini almıt olması la
zımdır. Nasıl oluyor da, bugün 
hali, gezmeler ve eğlenceler, ha· 
rem ve ıelamlık usulü "yapılıyor? 

Buna nasıl ve neden müaaade edi
liyor?. 

Bu harem . aeli.mlık gezitileri • 
nin mahiyeti ferdi değildir. Bugün 

hi.la ayrı gezen ana ve babaların 
çocukları bu terbiye ve görgü ile 
büyürlerse bu memlekete ne fayda 
lan olur?. 

Cümhuriyet terbiyesini kavra -
mı~ olanlara bu terbiyeyi vermek 
zarureti vardır. Acaba Urfa Halk 
fırkası, belediyesi, polisi, Cavaak 
mesiresinde kadın ve erkek günle· 
ri olduğunu bilmiyorlar mı?. 

Umumi müfettif Hilmi Beyin 
bu ehemmiyeıiz gibi görünen me -
sc:le ile alakadar olacağını ümit e· 
deriz. lnkllap prensiplerine uy • 
gunsuz gelen en uf ak ıeyde hasaa· 
ıiyet göstermek, inkılabın en bü -
yük umdelerinden biri olmalıdır. 
Kahraman Uurfanın, kahraman ev 
lat1arı bu manaıızlığa müsamaha 
göstermemelidirler. 

Sellml izzet 
INıftlllJDilfltlllmlttnllmmtntnlllllfllllllUtmllllntUQllıumnllhtllrtlllttf1191111114"""'-

Kanalizasyonun devri 
Bir gazete kanalizaıyon itinin 

batka bir !İrkete devredileceğini 
yazm•ttır. Bu, haber doğru değil • 

dir. Yalnız, Vayı Ond Freytağ iı· 
mini taııyan tirketin adı Nuye Ond 
Freytağ firmasına tebdil edilmit. 
tir. 

lstanbulun suları 
latanbula gelerek tehir ıuları Te 

terkos hakkında tetkikat yapan ıu 
mütehassısı Viyanalı M. Flener ra 
ponınu Viyanadan postaya vermit 
tir. Raporun bugün gelmesi muh· 
temeldir. lstanbul suları bu rapora 
göre idare edilecektir. 

21 Haziran 1918 
- Mallyt! nar.rn Ca\1t Byefrndlnln ea • 

mart..ııl günü Berllne müte,·ı,çdhf'n ıehrlmlz.· 

den hareket edeceği habfor alınmıştır. MU • 
şarünlleyhe kalemi mahsuı1 müdürü Retlt 
Saffet Bey de refakat edecektir • 

- Dünyanın en ur.un nutku bir iki ay 
e\'\"f'I doktor (Habr.er) isminde bir Aml'rlka 

tabibi tarafından Fillpln parle111t"nt090nda 
Irat f'dllınl ~:...._ ~lmdl~·e kadar malam olan l'll 

ur.un nutuk 2a r.aattı. Doktor (H&b&er) '71 
uat eUrı•n nutkunu faaılaaa Irat etmittlr • 
l"alnır. bir dela )emek l~ln tenkkul e&mlt • 

Yangına ve dolay11ile ölüme se

bep olmaktan ıuçlu olarak muha
keme edilen yalıdaki kiracılardan 
Vefik Beyle Kevıer ve Talat Ha • 
nımlann muhakemeıi, dün latan • 
bul Ağır ceza mahkemesinde bit· 
mit, ıuç sabit görülmemi,, üçü hak 
kında da beraat kararı verilmit -
tir. tir. 
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Bulgar Elçisi Memleketinden Geldi .• ............................................................................................... 
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T erkos hissedarları' 
mıınııınnıı mıııııııımr.ıııımmıımıucııunnıınınıımu uıınııırnnmıııunnmınnııııırnıımuıı nıı mnı:nııııırn:ımmmn 1ıııının nını 

Ik tıs at Haberleri 

iki hükiimet aras n a Bir tasfiye heyeti seçtiler, ı.:;ıı ııuın llll!lllll!!!Rill:ı:ınıınııt!lm!l!!lııııııııımımıınıımı .. :ııı::ııııııım:ıııııııır.cıı ııırnııınuııımm:ı1ıım::mııı:.'lı l!!!ıımı 

nıuallak bir mesele var 
hükfıme~e teşekkür ithalat ve i racatımı 

edıyorlar 
Tesisat ve şebekesi belediyeye 

devredilmiş olan eski terkos şirke 
tinin hissedarları dün öğlden son· 
ra şirketin Beyoğlundaki eski mer 
1cezinde fevkalade olarak toplan-

Bu da Trakyadaki emlak işidir, ki 
bir tefsire taalluk ed~yor 

Evvlki gün Sofyadan !stanbula ı - • · mı§lardır. 

gclen Bulgar elçisi M. Antonof 
dün akşamki trenle Ankaraya git-
miştir. · 

M. Antonof dün kendisiyle ı... ·· 1 • 

rü~n bir muharrimizie şunları söy 
lemiştir: 

" Türkiye ile Bulgaristan ara• 
unda mevcut .muvakkat ticaret 
mukavelesinin müddeti (Modus 1 
Vivendi) bir Temmuzda nihayet \ 

bulmaktadır. Bunun için Ankara· 
da evvela bu muvakkat mukavele
nin bir müddet uzatılması ve sonra 

dn yeni bir ticaret mukavelesi akti 
etrafında müzakerelere giri§ilecek 

tir. Yeni ımukavelenamenin esası , 
takas ve tediyede muvazene ola • - . 
caktır. İki memlep ,- ıaındaki 
ticari münasebat ıon ~amanlar ·:

azalmıştır. İki tarafın biribirine it 

halat ve ihracatı arasındaki nispet 
de son zamanlarda değişmiJtit. 

Yeni ticaret mukavelesinin ak -
tinden sonra iki memleket arasın -
daki ticari münaaebatm inkitafı 
için çalışrlacaktır. Mevcut dostluk 
bu müzakerelerin iyi suretle neti -
celeiımesi için bir garanti teıkil et 
mektedir. 

Balpr elçisi M. Antonof 

,lrotokolun daha ziyade Türk ne.~: 
tai nazarını iltizam ettiği iddiasın-

da bulunuyorlar. 

Bu mseleyi tetkik için bir komis· 

yon teşkil edilmiş bulunmaktadır. 

Bulgar hükumeti bu hususta bazı 
teklifler ileri sürmü,, Türıkiye bu 

teklife mukabil cevabını bildir· 

mi§tİr. Bu cevap §İmdi Sofyada tet 

kik ediliyor. Şimdiki halde mesele 
olduğu gibi durma1dadır. Fakat i-

Hissedarlar, Metr Salem'in re· 
isliğinde yaptıkları dünkü toplan -
tıda, şirket tesisatının belediye ta
rafından satın alınması hakkında

ki mukaveleyi tasvip etmişler, şir • 
ketin tasf İyesine karar vermişler 

ve tasfiye heyetini seçmişlerdir. 
Tasfiye memurları şu zatlerdir: 

Sadettin Ferit Bey, Metr Salem, 
M. Kastelno ve M. Biliyotti. 

Celsenin nihayetinde; satın al -
ma muamelesinin hünsü suretle ve 
her hangi bir ihtilafa meydan ve -
rilmeksizin halli hususunda göste
rilen müzaheretten dolayı hükiime 
te ve İstanbul belediyesine teşek -
kür edilmesine karar verilmiştir. 

Şirketin tasfiyesine derhal baş
lanılacaktır. Bu işin ne kadar süre 
ceği belli değildir. 

İşçi kadınların çocukları 
için bir yurt 

Kadınlar birliği, belediyenin E
dimekapıdaki yurduna müşabih 

bir yurt açmak fikrindedir. Buyur 
da işe kiden fakir kadınların ço • 

cukları alınacak, üstlerine ba§larr· 
na bakılacak ve karınları doyuru -

lacaktır. Anneler çocuklarını ak -
şam evlerine dönerken alacaklar -

dır. Birlik bu hususta Srhhat veka-

·rür'kiyeyle Bulgaristan arasında 
l!luallalda olan tek mesele, Trak -
yadaki emlak meselesidir. Bu me
selede iki hükUınet arasında evvel· 
ce aıite"dilmi§ olan bu bahse ait 
prdtoliolun tefsiri mevzubahistir . 
Bu1ugaristandaki alakadarlar bu 

ki hükumet tam manasiyle dost ol- letine müracaat ederek müzaherat 

Suikastçılar 
Baştarafı Birinci Sayıfada 

duğundan bu meselenin münase -
batımız üzerinde her hangi bir te
siri mevzuu bahsolamaz.,, 

Dil işleri 

Yeni ıstılahlar ve yeni 

tercemeler toplanıyor 
ğı öğrenilince meyhane arkadaşla 

rı Tn1lıala müddeiumumiliğen gi

derek Petropulosun söylediği söz Maarif umumi müfettişlerinden 
leri ihbar etmiş ve kendisini tevkif Hasan Ali Bey dün Ankaradan gel 
ettirmişlerdir. 

Petropulos ifade verirken Ati -

nada bulunduğu sırada avukat 

Bosirti namında birinin M. Veni -

zel->su öldürmek için kendisine o -

t•,,z l>in drahmi teklif ettiğini, hat

ta cinayeti yaptıktan sonra emni

yeti umumiye müdürünün kendisi 

ni kaçıracağını bile söylediğini, fa... 
kat bu i§e kan~mamak için Atina

dan .uzaklaştığını, Spireas namın
da bir şoförle bir kumarhane sa -

hibinin de bu suikastta alakaları 
baılunduğunu söylemiş, Atina .müs 

tantiki huzurunda da bu ifadeleri
ni tekrarlanu~tır. 

Bunun üzerine avukat Bosini 

şoför Spireas ve kumarhane sahibi 
tevkif edilmişlerdir • 

Fakat bu itirafatta bulunan Pet· 
repulos sabıkalı bir adam olduğu 
cihetle, ifadelerine çok ehemmiyet 

verilmemiş olacak ki avukat Bosi

ni bir kaç gün sonra tahliye edil • 
ıniştir. 

miştir. lstanbulda dil faaliyeti etra 
fmda tetkikat yapacaktır. Hasan 
Ali Beyin verdiği malumata göre, 
Divan lugat ittürk ismindeki eseri 
Kilisli Rifat ve Caferoğlu Ahmet 
Beyler tarafından Tür~'kçeye tercü · 
me edilmiştir. Kitap halinde ba -
sılmaktadır. Hamit Zübeyir Bey 
de nebatata ait ilmi ıstılahları top 
lamıştır. Broşür halinde basılacak· 
tır. Her taraf ta bir çok muallimler 
alakadar ilmi ıstılahların top -

)anmasına büyük bir gayret göster 
mektedirler. 

Türk dili tetkik cemiyetinin İs· 
tanbul şubesi de bu ay zarfında 

toplanarak çalışma kollarının fa -
aliyetini tetkik edecektir. 

lık mektep sergileri 
ilk mektepler tarafından tedris 

senesi sonunda açılan el işi sergile 

ri bu sene ziyaretçiler tarafından 
büyük takdirlerle kar§ılanınakta· 
dır. Çocuklarımızın pratik hayat • 

istemiştir. 

Bir kır balosu 
Cümhuriyet Halk Fırkası Kadı· 

köy şubesi himayesinde bulunan 

fakirlere yardım etmek içir{ 7 tem 
muz perşenbe akşamı küçük Çam
lıcada Güzel orman parkında bir 
kır balosu verecektir. 

Komünist suçlular 
Evvelce dörder sene hapse mah

kum edilen komünistlik tahrikatı 

suçlularından Madam Vilda ile lr· 
fan ve Selim Sırrı Efendiler hak· 

kmllaki kararı temyiz bQzmuş, da 

va 1ckrar İstanbul Ağır ceza mah • 
kemesine gönderilmişti. 

İstanbul ağır ceza mahkemesi, 

dün bu muhakemeye kapalı celse· 

de devam etmiştir. 

Sun'i ipek 
Bursada pek yakında sun'i ipek 

fabrikası açılacağı haber alınmış
tır. 

Ayazmada bir Rum hırsızı 
Beyoğlunda doğramacı sokağın

dı. oturan Yorgi dün Ayastırat a· 

yazmasına girmiş, mum paraları -
nın hulunduğu çekmeceyi kırarak 

içindeki 244 kuruşu almış ise de 

gürültüye yetişen papaslar tara -
fından yakalanmı§tır. 

Belediye tekaütlük hakkı 

en mühim maddele 
Yapılan bir statistiğe göre 933 

senesi ilk beş ayındaki ithalat ye
kunu 31 535 392 liradır. 

932 senesinde 36.743.293 lira o
lan ithalatımız bu suretle ıon sene 
içinde 5 milyon lira eksilmiştir. 

ihracatımız da 1933 ilk beş a
yında. 33076518 lirayı bulmuştur. 

1932 senesinde ise bu miktar 
41.451.272 liradır • 

Statistiğe göre Haziranın ilk 15 
günündeki ihracatımızın en mü • 
him maddeleri şunlardır: 

137 bin liralık tiftik, 180 bin 
liralık üzüm, 548 bin liralık tü • 
tün, 100 bin larlık afyondur. 

İthalatımız ise 100 bin liralık 
yün mensucat, 186 bin liralık bo
yalı pamuk, 20 bin liralık demir, 
51 bin liralık şeker, hamur, değir
men makineleri, 82 bin liralık 
kahve, 39 bin liralık çay, 12 bin 
liralık fotograf kağıdı, 23 bin li -
ralık çuval ve 36 bin liralık oto -
mobil lastiğidir • 

morfinlere dair eksik 
neşredilmektedir. 

Bilhassa haşhaş tohuml 
madiyen kullanıldığı için 
tinden kaybettiği iddia e 
idi. 
Son yapılan bir tahlilde 
diların boş olduğu bilakis 
lerde Türk afyon morfinle 
tığı tesbit edilmiştir. 

Yeni yapılan tahlile gö 
dur, Eskişehir, Sandıklı, 
sar, Tokat taraflarındaki 
ların yüzde 12, Akşehir, 
yonlarının yüzde 13, Zile 
16 ve Gaziantep, IJgın, 1' 
ileTrakya civarında yüzd 
betinde morfini bulundu"' 
şılmaktadır. 

Bu miktar 1913 senesi 
ziyetle mukayese edilirse 
T ekirdağı afyonlarındaki 
lerin iddia edildiği gibi 
değil, arttığı görülmekted 

Bu vaziyetler bütün dün 
sasında şöhret bulan Tür 
larının gene Yugoslavya a 
rına faik olduğunu bilhass 

Afyonlanmız hakkında 
eksik malumat veriliyor cir malı namı verilen ve 
Son günlerde bazı mec.mualar - morfini ihtiav eden afyoıı 

da ve neşredilen broşürlerde ı ya piyasasına hakim oldu"' 
Türk afyonları hakkında 'bilhassa termektedir. 

Tapu tahriri kanunu j 
10 nisan 1340 tarihli tapu tahri

ri kanununun sekizinci maddesi ta 
dil edilmişti. Kanun vilayete !Jildi -
rilmi§lİr. Bu tdaile göre, bundan 
sonra, verilecek tapu senetleri i -
çin harç namile hiç bir şey alınma
yıp yalnız gayri menkul malların 

taayyün edecek kıymetlerinden bir 
defaya mahsus olmak üzere binde 
bir tahrir resmi alınacaktır. Bu re

sim vergiyle birlikte ve müsavi tak 
sitlerle alınacaktır .. Evvelce tahak 

kuk ettirilj tehenüz tahsil olurum· 
yan tahrir resimleri de bu nisbete 

tabi olacaktır. Tahrire esas olan 
beyanname ve diğer bütün vesi -

kalarla veraset senetleri ve heye -
tin vreceği kararlara ait ilamlar-

dan lıiç bir suretle harç ve kaydiye 

ve damğa res.mi alınmıyacaktır. 

Musakkafahn tahriri 
Üsküdar ve Kadıköyünde çalı§ -

makta olan tahriri musakkafat ko-

Ya bu çuvallar J1 

Galatada sabahçı kah\' 
yatan İranlı Hasan oğlu 
Unkapanmınaa eve oğ\ıJ 
§Unda 5 numaralı Ali Ef 
bhaçesin egirmiş, sağa, so 
nırken yakalanmıştır. Mi 
sadmın hırsızlık olmadığı 

almak için burasını mün 
duğunu söylemiştir. Elind 
çuvalı ne Y!ipacağı soruld 
manda: 

- Ne yapalım. Bir şey 
hamallık yapacaktık!. cev 
miştir. 

• 
T AKVI 
Çarşamba 
21 Haıiran 

27 Sefer 
GUn doğuşu 
Gün 1 atı şı 
Sabah namazı 
Öğle namazı 
l tı;fndl namazı 
Alı: şıım namazı 

\'atsı namazı 
imsak 

4,28 

19.44 
3,20 

ı ıı,ıs 

16.16 
19,44 
21,48 

misyo:nları Göztepe, Erenköy ve ci \' ılın geçen gfinlcrı 
t.:ılao .. 

2.07 
172 

197 
varına da faaliyetlerini teşmil \... __________ __ 

etmişlerdir. Bu mmtakalarda 11.\\'A - l'cşilköy osl<eri rn~' 
çalışan altı komisyon bütün ev - zinden Hrlkn m:ılum:ıta gorc 

07. bulutlu "' suldn olacaktır. 
leri, köşkleri gezerek yeni kıymet-

ler koymaktadırlar. Evvelce Beyoğ 
lu ve İstanbul semtlerinde yapılan 

UUnkU ıııcaklık "" fnzb 
derece, hnm tnzyıki 75{) muımct~ 

·----==-----=~-=--=~-=-=-~ 

tahrir esnasında 'konan kıymetlere ...;...;.__-...__ ___ =..;;...;;...;.-

pek çok itirazlar yapılmı§ ve bun -
ların hemen ekserisinde muterizler 

haklı görülmü§tÜ. Komisyonlar tet 

kiklerini esaslı bir şekilde yap -

makta ve halkın şikayetini mucip 

olmıyacak derecede kıymetler koy 
mıya çalışmaktadırlar. 

Bugün 
ISl' ANllUL; 

,ı 

ıs - 18.so grrunofon. ıs.so '; 
ızca derıı ( tlı•rleınlş olanlara)• J İ 

ı;:ız (Cennet Hanım). J0.30 - :!O 
(?' mly e> Hanım). 20 - ZO SO sa:r: (1 

ilk H:uıım). 20.80 - 21.80 :Ef~/ 
Sadri Bey \'e nrl<adaıılıırı. 21.sO 
mofon. 22 ajans, borsa haberi ,.., 

n. 
Muhbir Petrepulos Anadolu har 

hi zamanında, Bursada Yunan or-

ta muvaffak olacaklarına delil o -
lan cazip sergilerin ıhemen hepsi 

büyük bir itina ile tanzim edilmiş
tir. Yimıi beşinci ilk mektebin ta· 

Belediye memurlarına da dev - İşinden çıkarılan garson 
let memurları gibi tekaütliik hakkı 

Yarın 
ISTANBUI. -

dusunda müstahdem bulunduğu 

sıra.da paralarını çalmak için bir 

Türkle hemtireıini Bursada öldür
mO! ve yfizüklerini çıkarmak için 

kasatora ile parmaklarını kesmiş , 
bidayette idama mahkUm edilmİ§, 

lebesi tarihi tablolarla el işlerinde 
çok muvaffakıyet göstermişlerdir. 

verilmesi üzerine 30 seneyi doldu
ran 20 kadar belediye memuru te 

kaütlüklerini istemişlerdir. Bunla -

fakat Yunanistana sevkcdildikten rın müracaatları belediye reisliğin 
1Jonra 1925 senesinde affedilmiş - , ce tetkik edilecek ve Dahiliye ve-
tir. kaletine bildirilecktir. 

Atikali paşada cami avlusunda
ki kahvede g3.rson iken çıkarılan 
Lütfi dün sarhoş olarak kahveye 

gelmiş, kahveci Avniyi döğmeye ve 
miişterilerden Ahmet Efendiye ta· 
banca çekmiye kalkmışsa da yaka 
lanmıştır. 

/ 18 drn 18.80 lmd:ır Grnmofon '-
ıo a kadıır Fransızt'a d rs (Uet1 .-_.ı 

JiCıP", 
lanı) -19 d:ın 20 )e kndnr $1 
Bey ve nrluı.daşlıırı - 20 drn :zo. 
Nebil oi;lu t m:ıll llnl,kı ney ": ~ 
21.so a knd:ır Kt'ıııuııi fö•ı;at »"' 
d:ı5!1ırı - 2 ı.so dan 2:; ) <' k.ıd.:ır 
- 22 den ltıb:ıren AJ:ın , Bors:ı 
ı;:uı.t n3arı. 
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3 MAYIS GECESi .. 
"1ufit, adliyeden çıktıktan son· 
doğru Nerimana gitti. içeri gi· 

r Rirınez Ayşeye yakalandı. 
41te, Müfidi görünce el çırptı: 
- Camın Müfitciğim, nikah ol· 

varda idim. 
- Herkes orada imiş!. 
- Safa ile Kerime Hanımın bir 

plan kurduklarını sezmiştim. 
- Sende mi biliyordun?. Bu 

nu benden batka herkes biliyor • 

Dilimi 

ANKAU.\, 20 (A.A.) - Kıırliılıklıırı nra· 
nacak ara~a \'C fıırs~a l•cllmclt•rln 9ıl nu • 
muralı listesi şudur: 

ı - Jlascbl,llo, 
2- \"csllesl,l lc -Rlh·esll<>, 
s - Münaııebetl)le - Bllmilnaııebc. 
4 - lUbarl.) 11'. 

ö - Etrafl) lc - Ullctraf, nleletrııf . 
6 - Nlsbetlo - Blnnlspe, nispeten • 

5 - VAKl1 21 Ha~ran 193311!!!1!19 

-9-

Esrarengiz tröstün Helsinki murahhas 
beni nasıl karşıladı ! .. 

""a. mı gidiyoruz?. Beni alma • 
ntı geldin?. 

. - Hayır Ayteciğim, bugün de · 

7 - Eli!wrl)etle - Ekst'rlyct itibariyle. 
muş.. 8 - Umıınıl.)ı•tlc - BllOmum, ıılelOmum, 

- En fazla alal:adar olanlar işi umumcıı, unmrnlyct ltıb:ırl)lt'. 

Bunun için olacak ki Helsinki lığımı da temine kalkışh galiba •• 
de h~~ Atinanın sakin latafeti, Bundan evvel buraya telgraf ıön 
hem şimal şehirlerinin saf tazeliği derilmemiş. Odaya yerleıiyorum. 

görülür. Bu sırada bir telefon zili çalını -
~'§enin yüzü ekşidi. 

Li - Eğer daha uzarsa, çekilmez 
. r kadın olacağım. Fena asabile· 
>'0runı... Benimle güç hayat sü · 
eteksin. 

en son duyarlar. Esasen aranızda I 9 - Husu l,llr - Alelhusus, hususa, ha8-
k d 1 t S d ·· nten blllıasbll, bahusu , tahslsen, alt>ttııhsls, avga a o muş u. en e şup • beta~!lls . 
helenmi!tİn. ıo - llnkkl.)le - Blhakkln . 

- Amma hakikati bilmiyor • ıı - l.A)ıkl.)le - LAyıkı ,cı;hllc. 

d ız - nıı;nyrl lıal,ldn • 
Um. JS - Blgayrl kastın • 
- Ben, belk Safaya rast geli • 14 - ç ..... rnaçar. 

Buraya bir pazar sabahı gel - yor. Açıyorum, biTi diyor ki: 
meli, o vakit kıymeti anlatılır. - Gazeteci efendi, ıizsiniz de
Körfezin parlak ufkunda kar küt ğil mi?. Buraıı riyaziye doktoru 
leleri, saraylar, bahçeler kademe Timin evi ... Bendeniz Timim. 
kademe arzı endam eder. Sema -

- Neden bu? .. z 
- Çünkü sürdüğüm hayat ce • 
llneın azabı oluyor. Bir esrarın 
•ında yafıyorum. Neriman o 

•ndan çıkmıyor .• Eniştem gene 
l'danda yok .. Yemeklerimi tek 
nıa yiyorum. Hizmetçilerde 

af bir hal var .. Hem yanlız on· 
~değil, herkes bana tuhaf tuhaf 
l. -•Yor... Kuzum Müfit ne olur 
~ söylesene. 

- Ne bileyim ben. Her halde 
• Uhiın bir fey yok .. Safa ile Ne· 

• 'anın anlaşamamazhkla~ı ge
ht, anlatırlar .. 

..._ Ha, bak unutuyordum. Cu · 
~ .aecesi bizde ziyafet vardı ya, 
erırnan telefon etti, mektuplar 
~dı, davetlilere gelmemelerini 
~lcdi. Bu mi!himdir. 
'- Sahi bak, bu mühim !. 

!it....._ lıtediğin kadar alay et .. Ben 

'9~ güzel bir tuvalet yaptırmıt· 

rim diye o civarda dolaşıyordum. 
Vaktinde ve sırasında söylenen 
bir söz felaketlerin önüne geçebi • 
lir. eBn de onu bulup bu sözü söyle 
mek istiyordum. Fakat Safa ye· 
rine ıeni gördüm ve senin de o • 
nun için oraya geldiğini anladım .. 

- Doğru .. 
- Ama canım sıkıldı. Senin 

bu i~e karışmanı istemezdim. Ben 
seni çok daha yüksek bir kadın o· 
larak tanırım. Bu titizlik beni iı· 
yan ettirdi. 

- Hakkın var .. 
- Hasan Sıtkı Beyin evine doğ· 

ru yürüdüm. Kapı açıktı .. Girdim 
Ne oluyor diye sordum. Kimse 
yuzume bakmıyordu... Uşaklar, 

hizmetçiler telaş içinde idiler .. Bu 
gürültü arasında Kerime Ham • 
mm tabanca ile öldürüldüğünü an 
ladım. Kerime Hanımı bir kadın 
öldürmüttü ... Bu haberin üzerim· 
de ne tesir bıraktığını anlarsın 

ili ........ Baıka bir ı~fer giyersin, tim Neriman .. 

" lbüıaade et tc bir az Neriman · - Anlar gibi oluyorum. 
Rörüşey;m. - Hasan Sıtkı Beye görünmek 

liı...~üfit odaya gir-d"fi-7:aman, Ne Beni görürse, belki 
~n oturm111 yazıyordu. Mufı ı ı;;tırına sen genr?ıı\ •• 

tltunce bir az canı sıkıldı. - Neden? .. 
~ ........ Müfit, al'tık çok olmağa baş - Çünkü herkes arkadaş oldu· 
~ın. Bu sabah bana manasız fey· RÜmuzu bilir ... Hem Hasan Sıtkı 
~ •ordun.. Şimdi de haber hile Bey, karuı ile kocan arasındaki 
ernıeden odanıa giriyorsun. anlatmayı belki sezmiştir. ~iki 
~...._Daima girmez miyim Neri · de bir feY dütümıüf, bir ıey unut· 

n?.. · muşsundur. Bu unuttuğun şey e· 
~ ...._ Hayır, sende bir batkalı:~ le geçer de, katilin kim olduğu 
~Bunun ıebebi ne olsa gerek? 

1 

meydana çıkar diye korktum. 
~· ba. ıen de beni Safa gibi katil . (Devamı var) 
Lı ıa.nnediyorsun? Bunun için mi 
;:::- eıkiai gibi hürmet etmiyor· 

l .. 
-._ ........ Af edenin Neriman .. Seni bir 

••vel görmek iıtiyorum. 
.._Neden?. 

~ Eneli ima ettiğiniz feyi red 
lıln ••• 

~ '- Reddetm~en ne çıkar .. Sa • 
"-ı '°~dum. Sahıden benden §Üp • 
,, enıp füphelenmediğini ıöyle 
~,d. . 
d •ın, cevap vermedin. Bu ne 
'cl~~ir?. Safanın fikrini taıdik 

'.l'orıun demektir. 

~ ' Mademki böyle ıanıyoraun, 
~ leyi ıöyliyeceğim. 
....... Sö' 1 Jıit Ye. 

' az durdu, bekledi ... Her za· 
~bülbül gibi konutan Müfit, 
d' tu. Müphem bir cevap ver· • ... 
"'-'- Havuza bir tat atıldıcı za • 
,., il, •ular daireler çize çize kıyı· 
~r ve ıuyu bulandırır. 

' Anlamadrm. 
' Sara bizi bulandırdı. 
~ l' anı avukatça ıöz.. Ama 

bir fey ifade etmiyor .. 
l'~r da, ben ıana dütündük-

1 aöyliyeyim. 
....... ~~ ..... 

"103 ıeıene. 

"~ EY'Yeli ıunu ilave edeyim .. 
~~~ hu itte günahıız olduğunu 
' dıın .. Sözüne inandım. Ya • 

......_ ec;leaıiyeceğini bilirim. 
......_ ~r ederim. 

'Şıtndi 3 mayıa gecesi gördük 
-1atayım.... Ben de o ci-

Bir ayı ile bir ihtiyar 
boğuştu 

Bursada, Settar isminde doksan. 
lık bir ihtiyar, fasulya için çubuk 
toplamak üzere Uuludağ etekleri -
ne kadar çıkını§ ve orada bir ayı ile 
l<ar§ılatmıttır. Ayı Settarın üzeri· 
ne hucum etmiş, aralarında müt • 
bit bir boğufma olmu§tur. 

Ayı Settarın çenesini tamamen 
kopardıktan ve vücudunun muhte · 
lif yerlerini ıaırdrktan sonra kaç -
mı§br. 

Settar polis müdürülüğüne gele 

re!< vak'ayı anlatmış, kendisi haı
taneye gönderilerek tedavi altına 
alınmıttır. 

Gelinini boğarak 
adapı 

öldüren 

Sındırgıda tüyler ürpertici birci 
niyet olmuttur. Kurtulut mahal -
lesinde oturan mübadil muhacırlar 
dan İbrahim ki.hya henüz anlatıla 
mıyan bir sebeple 12 günlük geli· 
ni Haticeyi iple boğarak öldürmü§ 
tür. Katil tutulmuıtur. 

Yıldırım bir çobanı 
öldürdü 

Bunada, Süleköy çiftliği çoba · 
nı, Y ıldmm mahallesinin altında
ki bahçelerde hayvan otlatırken yıl 
dmm iaabet etmit ve ölmü§tür. 

Muhtelif mektep mual
limlerinin buldukları 

karşılıklar 
65 inci liste 

da pırıldıyan bir altın görürsünüz. 
Bu bir ortodokı kilisesinin kubbe • 
si üzerindeki yeni dünJadır. 

Limanın methalindeki es.ki Svi· 
borg bahri istihkamının topları 

çiçeklerle bezenir. 
3 üncü mektep: Viyoletta çarıısmın önünde rıhtı 

T:ınzım: D•,z.n1e - ~utma - Tavsiye: Ö· t Etrafta b' k 
T ma yanat ı. ır ço san· 

ğütlcmo - tl\7.lh: A~·nı.ı • Anlatımı - .. 
'l'Nnelluk: 1·aıtnklaıımu _ Tcnıısül: C\'eme 1 dallar vardı. Bunlarda ıut, kap -
- Tl'nakus: Ela.lime - Teııazun: Kaqdaı;- }arı, tere yağ kömeçikleri, taze 
m:ı - Tı•ııezzill: AlçıLlma - Tenkit: lncclmc murtafar ve batka muwaddi 
_ Tenkit: Kırmak - Geçirmek. yu g şey 

y eşilköy hocaları: lerle güzel çiçek aepetleri vardı. 
Tan:ıJm: Dizme - Tavsif: Bildirme Bu hallerin öte tarafında gri 

Tavıılyc: lsn:ı~rınmıı. - Tu,·:ıih: Açma mavi elbiseli, ıarıtıp bir çocuk re-
TemcllCık: 1 altnklıuuna - Tcml'llük: Elde 
etme - •renıltln: Ağırlılc, ağır başlılık -
Tı·nıı.kua: Eksilme - Tenazür: K!Lrtiılıkh, 
knrııı karıııyıı. - T()nrızül: Aşaktl:ıma, gö
nül o.ıraklığı - Tenkit: l'aıılış çıkarmıı -
Tenklhat: Eksiltme, teml:r. etme - Tenkil: 
Uzııklaotırma. 

43 üncü mektep: 
Tanzim: Dizm<'k - Tıı\·ııılf: Kılık tıDdlr· 

mck - Tıı\Sl)P: Saflık ''crmek - Tavzih: 
Açık n~(< ;:ıapnıak - Tcmellilk: l'er y<'r bi
rine \'Crilİnl'k - Temkin: Ağır başlılık -
Tt>.naküs: Gcrl, ::ıcnldrn başlama - Tt>naıılll: 

Doğup llrc.ınek - Tenazur: Bakışmak -
Tene:z.zUI:_ Aş:ığılanrnnk _ Tf'lıklt: 1~1 l•ötU 
göstcrntl'k - T<'nklhnt: Birbirine bağlanan 
- Tenkil: Kork"lı \'trmek. 

29 uncu mektep: 

isicümhurun sarayı önünde nöbet 
bekliyor. Dünyada bu millet ka -
dar sevimli, sakin, ciddi bir millet 

Bundan sonra muhatabım ıeli 
bir Fransızca ile benimle hemen 

müşerref olmak iıtediğini aöyli • 

yor. Kendisi Degers Upley Riyor-
dunda Lidnatsolda oturuyor 

Tramvaya bindikten so 
otuz dördüncü iıtaıyonda inece 
ğim. Hemen gidebilirsem mem 

nun olacak ... Yol iki saat sürer 
mış. 

Bulvar mahiyetinde olan Fi:r 
lar boyunca tramvay - vapur 

la.r yol alır. İki üç dakikada bir 
bir sayfiyenin iıkeleıi önüne va 

rılır, ve her iskelede görülen teJ 

ler hemen hemen ıunlara inh · 
eder. 

1 - Bir mektup kutuaL 
2 - Bo, ıüt çömçeleri. 
3 - Banyo elbisesi 

güzel bir kadın. 
4 - Bir deniz hamamı. 

yerlerine dolularmı bırakır. Va 
pur mütterilerinden bir uvç, 

birader, bir nitanlı veya ıtuDmı 
'.l'anıWn: Düzcltmek - Ta\·sıye: bmarl:ı· 

ma - Ta\'Zlh: Açmak - T'!rneUuk: Yaltak· 
lanmak - Temellük: Almak _ Tcnkln: 
Ağır başlı - '.f.enaslll: Urernc - Tenakus: 
t~k&llmc - Tena:r.llr: Birbirine bakma _ 
Teııeu.ül: Aşaflanuı - Tenkit: Yanlış bul
ma - Tt>nklhat: Auı.ltm:ık - Tenkil: U:r.ak
laştırmıık. 

göremezsiniz. Hayret değil mi?. 
Şoförler verilen bahtiti kabul 
etmiyorlar bile .. Bahtit almamak· 

la beraber herkeı nazik davranır. 
Burada genç kızların güzel olma· 
sına rağmen "korta,, denile ıey 

yoktur. Söz atma, randevu evine 
davet etme bilinmiyen şeylerdir. 
Olsa olsa delikanlı ve ıevdiği gü· 
zel bir bokı musaraaıı yaparlar, 
yahut beraberce Fiyortların ılık su 
yun da yüzerler. 

avdet eden bir baba iıkeleye at -
şeye, Finlandiyada spor her 

hata aıka bile hakimdir. 

48 inci mektep: 
Tanzim: Dizme, DUzı>nleme _ Tavalf: 

Anlatma - T1"·sl-'c: hmıırJama - Tın-:r.llı: 
Açma - Temellllk: Edinme - Tcmllk: 
Kıuunclırma - Tcmldn: Akıl'lık - Tı ukus: 
Azalma, Ek&llme - '.l'l•na&UJ: Cremc, Döl -
Tenazur: Kıırı;ılaı,ıma, llııkışnıa _ Tı>Jıe:r.zlU: 
inme, olçnlm:ı - Tenkit: ll<-nekleınc - Ten· 
kihat: Eksiltme, dU:ı:eltme. 

4 üncü mektep: 
Tanzim: Sıra koynuık - Tanlye: Ka

yırmak - Tcml'Uuk: Mnledlnrnek - Temel
ilik: l'Ulrseltm<'k - Temkin: Ağırlık - Te
nakus: Azalmak - Tenazül: Ul'f'ınek -
Tenez:r.UI: l'ukardıın ııı;ığı - Tenkit: Kurtar
mak. 

9 uncu mektep: 
Tıın:r.lm: Dllzl'ltme - Ta\"Zlf: Anlatma -

Tll\'Slyı•: lsnı.1--ıaı11a - I'av7llı: Açm'tk -
TPruellük: Edinme - Ternelluk: Dalka\ıık· 
luk - Tt"mktn: Altırlık - Tenaslll: Artma 
- TPnazür: KRrşı.IR!illll\ - Tenezzül: Düş
me - Tt>nklt: .Bcneklrme - Tenklhat: A
:r.altmıı - Tenkil: U:ınkla tırnıa - '.J.'enalrus: 
A:r.aJma, 

1 inci mektep: 

Üç yüz odalı bir otel... Her o
dada bir tevrat .. Yemekte ne bira, 
ne tarap, ne de İspirtolu madde
ler var.. Buna mukabil duvarlara 
asılmıt lavhalarda dini mev'izeler 
okunuyor. işte üçlerin benim için 

tensip ettikleri Hoapiıet oteli böyle 
bir yerdir. · 

Şimal tehirlerinin ekıerisinde 
proteatan cemiyetleri tarafından 

ihtiyar hanımlar ve mahcup genç· 
ler için açılını! olan böyle muta· 

asııp ki.rvanaaraylara tesadüf o -
lunur. 

Muhterem "bir numaralıMöa -
yö,, yahut Miller "Dündas Dugal,, 

burada outrmamı tensip etmiş .. 
Mubarek adam, battan çıkmamak 
mııııh11ııuıınıııımı11mıtaH,..11tM1111"""""'""' .... ""11flftıııı•ıım;nn111111111m111tt•ıı 

- Tenklhat: Aultma - renkU: Geri dur· 
dumıa, plllkllrtme . 

49 uncu mektep: 
Tnnzlm: DllzeJtme - Tavall: 1)1)1 kUto· 

Tavıılye: bmıırlıımıı - Tavzih: Açmak, yU sayma - Tav.iye: Blrlıılnl konıma -
açık sö~1crnelc - TemeHllk: ı;ıe geçlnnek, ! Tavzih: Açıkça _ Temellük: Edinmek -
cdinmt'k - Temelluk: \•nıtaklıınmak - Temkin: l"ooekll - Tenakus: Azalma - Te
Tcmkln: Ağır başlı olmıık - TenasUI: Döı- J nMW: Birbirinden nreme _ Tenazur: Kar
lenmek - Tcnakuıı: A7.:ıltınak - Tenn:ıür· 1 k · · · şı nrıııya - Teneulll: inme - Tenkit: Biçimde uygunolmnk - T• neuUI· tnmck 1. 1 bt 

1 · ' aıı ış ı ma - Tcnklhat: Yanlı' bulmalar 
n ağılık, gUstcrmek - Tenkit: ~mek, 131- _ Tenkil: Yatııtırma. 
sini almak - Tenklhat: Aznltmnlnr, kcsme
lı>r, kırpmalar - T<'nlcll: E7.~k, tepelemek, 
kökünden kazımak . 

Tatbikat mektebi: 

44 üncü mektep: 
Tanzim: DU:r.me, düzeltme - Ta\'Zlh: Aç

ma - Temkin: Ağır bqlılık - Tenakus: 
Tanzim: DU:r.cltmc, <1117.<>nlrmr, dlzmclc - Azalma, a,a~ı dllşme - TenaaW: Dölleme -

Tavıılt: Araya koma - Tn\'slye: 1snuırla- Tt>nazıır: Karşılıklı - Tene:r.zlll: Alçalma -
ma - Tll\'l!lh: Açma, nçık söyleme -Tcmrl- Tt>nklhat: Çıkarma, dllultme - Tenkll: Kov· 
lok: Dallm,,ıkluk, )Bltaklanma - Temkin: ma. 
Ağırlık - Tl'nnıılll: CN>ıne - Tenakus: Elt· 1 

ııllme, azalma - Tı>nezzuı: Alçalma, oJcrık 

cHnUJll11Uk - Tenkil: l•zaklaştırma . 
5 inci mektep: 

2 inci mektep: 

Tan&Jm: Dllune sokma, yoluna koma -
Tanlf: Şö)IPSlnl böylesini 8Ö)1eme _ Ta\'ll• 

Tan:ılm: Dtlı.enleme, dU:r.nıe _ Tın·slf: ye: Sağlık verme, öğüt ,·erme _ Ta\·:ılb: A
Blldlrme - Tın-siye: Üne sUrme - Ta\-:ılh: çık anlatma - Temelluk: Dalkavukluk, )ili
Açık etme - Temelluk: Okşama, yaltak· taklanım - Temellük: Benlmııeyle _ Tem· 
tanına - TrmullUk: Satın alma, edinme - kin: Afır başlılık - TenuW: Türeyim, ttı
Temkln: Yerleşme, dayanma - Tenasill: t!- reme - Tenakuı: kıllme, A7a1ma - Tena
relDf'I, yanu yt>fl1Jme - Tenakus: A:r.aJma - ı zilr: Kar91lıkJ1 olma - Tenez:r.lll: GfJnW al· 
Tı>nazur: Karıılıl<lı olma - Tcnt>7.:r.l11: Ucuz- çaklıfı - renl<lhat: Sllzgöden geçirme, göz· 
lama, alçak göııllDWllk - Tenkit: Ayırma 1 den geçirerek dllzeltme. 

lar ve hemen soyunarak mayosu • 

nu giyer, deniz hamamma dalar. 

Otuz dördüncü iıkele önünde a• 
damın biri ıuda yaılanmıı pi 

içiyordu. Eımer tenli, adaleli o 
lan bu adam sudan çıkarak be • 

karııladı. Meğer riyaziye profe 
soru ve esrarengiz ikinci trö.t' 
azası buynıuf. Arkasına pe • 
nyuar giydikten sonra beni aayfi • 

yeıine ithal etti. Sayfiye gök ma• 
visine boyanmış pırıl pml pınld 

yan bir bina idi. içeri girilir si· 
rilmez mayolu cemiyeti hafi 

mensubu ciddi bir tavurla dedi 
ki: 

- - Şimdi ciddi itlerle meıgul 
mamız lazım. 

Möıyö Tim bunlan söyliyerek 
bir Finlandiya - Ruıya harituı 

açtı ve masanın üzerine yaydı. 
Finlan8yia tarafında zemin be-
yaz, pembe, kırmızı, al renkte bo
yanmıftı. Boya muhtelif viliyet• 

lerde bolşevikliğin teairini göate : 
rir tarzda tanzim edilmit bul....

yordu. Pembe renk ne kadar ko
yulatırsa o kadar çok komüniat 
var demekti. Arazisi mahauldar 
olan cenup kısım tamamen beyaz 

dı. Vasatta ··ıVaza'dan Ulea'ya ka
kar devam eden üç yüz kilo metre 
1 ik mm takada renk pembeleıiyor
du. 

Tomua'dan itibaren harita kızıl
la§ıyordu. Laponların oturduiu • 

vin §İmalinde ise renk kıp kırmı • 

zıydı. Mösyö T omi bana buraallll 
göstererek dedi ki: 

- Buraya Petsama derler. S.. 
ranın ahalisinin yüzde yetmit beti 
komünisttir. 

.(Devamı Var). 
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Hindu Avrupai Hititlerin Kurt, Kuzu, Kartal 
Kavgası varisleri. kimdir ? 

Muharriri : Ömer R 
Hitit saltanatını yıkan bir Hindu Avrupai kavmin mağluplerin ismini 

muhafaza ederek bir müddet saltanat sürdüğü tahmin olunuyor 

- 25 
Nu Meryemin nazarı dikkatini 

celbetti: 

tüğüm gündenberi buralarda 
!anıyorum. 

l\Iüsteşriklerden profesör Frede 1 
ric Hrozni Hitit yazılan hakkın -
da mühim bir makale neşretmiştir. 
Profosör bu makelede Hitit yazısı 
ile Hindu Avrupai yazılar arasın
da müşabehetleri göstermektedir. 
Makaleyi aynen tercüme ediyo -
ıuz: 

Hitit yazısının tetehbüü esnaıın
yaptığtm keşiflerden birincisi müf 
redi mütekellim zamirin intibakı -
ru bulmak oldu. "Je,, kelimesi bü
tün lehçelerde en eski ve en mü -
him kelimelerdendir. Bu kelime • 
nin tanılması her hangi bir lisanın 
tetebbüü için bir çok yeni ta.birler 
den kıymetlidir. 

Bir ideogram nasll okunur? 

Hitit kitabeler evvela sözü söy
liyen k imsenin tasviriyle başlarlar. 
( 1 ve 2 numaralı ;?ekili er) bu ke-
1 imenin kıymeti telaffuziyesi 
mc~hul olsa bile "ben im,, ile ife
de ilk hatıra gelecek şeydir. Maa
mafih Bulgar madeninde bulun
muş olan bir kitabede bu işaretler
denbiri yerine (3) numaralı şekil 
görülmüştür. 

Bu şekil bize savli bir ifade te
m in eder. Ağlebi ihtimal bu şeklin 
telaffuzu (a- mu) dur; bunu böy 
le kabul etmemizin sebebi de şu -
dur: (4) numaralı şekilde görü • 
len mukavves işaret ( (5) numara
lı (ideogram) dan yani öküz ka -
fasından husule geliyor. Bu işaret 
altında (Mutavallu) hükumdar is-.., 
m i b~sladıihndnn şüpheıiz (mu) 
""'"' of' telafEuz edilmektedir. 

(6) numa.-alı şehildeki mukav· 
ves şekle gelince ba~ i~aretidir . 
(7 numaralı şekil) .. Bu baş şek
line (8 nrmaralı) şekille tevali 
suretinde tesadüf olunduğundan 

;}Üphesiz "a,, savtiyesi kıymetinde 
dir. 

Bundan {je) nin yani (ben) 
manasına gelen zamirin hiyerog -
lifik Hitit yazısında (a - mu) 
ya tevafuk ettiği neticesine var -
dım. 

Bu kelime bana (cuneiforme) 
Hitit yazısındaki (amug) u rum -
ca (emci) yi ve saireyi hatırlat -
tı. Bu garip hadi!ıe Hiyeroglifik 
Hitit lisanının rumca, latince ve 
Slav lisanları ile karabeti olan 
Hindu Avrupai bir lisan olduğu 
zannını verıyor. 

Bu kelimeye müfret mülki za
mir olan (amcs) de merbuttur. 
Bu Fransızca {mon) rumca 
(nmos) şeklini alan (ben'r.1) keli
mesidir. Bundan başka bazı de • 
fa (ames) şeklinin yerine (meas) 
şekli gelir. Bu şekil zahmetsizce 
Latince (meus) a intibak ettirile -
bilir. 

Hiyeroglifler arasından 
bir medeniyetin tetebbüU 

Hiyeroglifik Hitit lisanının Hin
du Avrupai grupa ithal eden di • 
ğcr bir misal söyliyeceğim. (9 nu
maralı) şekilde kamerin hilali ga
rip bir kaide üzerinde görülür. Bu 
işaretin telaffuzunu (menulas) o -
larak buldu.m. Bu da latince 
(mensis) Litüanyaca (menulis) ke 
limelerini hatırlatıyor. Bu keşif 
medeniyetler tarihi noktai naza -
rmdan da. alaka uyandırır. 

Çünkü hali hazırda sancağında 
ltilal bulunan memlekette Milat -
tan iki bin sene evvel mabetlerin 
önüne bu işaretin konduğu ve bu 
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hilalin daha o vakit sembolik bir / ler onuncu dereceye ~~dar ecd~t 
kıymeti haiz olduğu tezahür eder. ve ahfadı göstermek ıçın muhtelıf 

Ayni suretle güneşe Hitit lisa - kelimeler kullanırlardı. Filoloji 
nında (tumakalas) dendiği anlaşı tarihinde bunun emsali hemen he
labilmiştir. Böylece cuneiforme men yoktur. 
Hitit lisanında görülen ve manası Bu hadiseyi nasıl i:ıah etmeli ? 
henüz meşk\ık olan (tumakesar) Bizim faraziyemiz şudur: "Hiye
kelimesinin manası meydana çık • roglifik) yazı kullanan Hititler bü 
mıştır. Bu iki kelime Hindu Avru· tün Hindu Avrupai milletler gibi 
pai bir menşeden gelmişe benze • ecdat hürmeti beslerlerdi. Kita -
miyorlar. iki ilk hece Mısır güneş beler, tahmin ettiğime göre "it
ilahı (Alona) nın ismini hatır - haf,. lardır. Ecdada binalar, ka -
latıyor. sırlar, mezarlar, bir nevi iskemle-

Mısırlıları küçük Asyaya yaptık ler {şekil 15) tahsis olunur. lske.m 
ları seyahatlerde (Atona) ilahına leler mabetlere ve evlere konur. 
tapmak itiyadını ithal etmiş olma- Ölenlerin ruhlarının dinlenebilme
ları ihtimali de vardır. si temin olunurdu. Bu akide, nesil 

Hindu Avr.upai menş'e malik tadadmda kullanılan kelimelerin 
olan diğer bir Hitit kelime de (1 O çokluğunu izah edebilir . 
ile gösterilen ve (padai) telaffuz Hiyeroglifik Hitit yazılarının 
edilen kelimedir. Bunu zahmetsiz- esrarh müellifleri 
ce latincede (pedes) ve Fransız • 

Hiyeroglifik Hitit lehçesini cu • 
cada (piye = pied) şeklinde bu • neiforme (küneiform) Hitit yazıaı 
luruz. 

- Dikkat ediyormusun, Markus 
bizi su mahzenine götürecek gizli 
merdivenden bir kaç adım ötede
dir. Başında yalnız iki muhafız 
var. Markus hayattaysa onu kur -
tarmak imkanı mevcut. 

- Nasıl? .. 
- Biz kapıyı yavaşça açarak 

Markusu içeri salar, sonra biz de 
bir anda kaybolur ve kapıyı ka -
parız.. Kapının nasıl açıldığını 

bir kimse bilmediğinden biz de 
Markusu kurtarmış oluruz. 

- Tecrübe edelim!. 
lki kadın yavaş yavaş ilerledi -

ler .. Ortalık iyice kararmıştı. Mu 
hafızlar, Romalının beyhuş yatma 
sından ve silahsız bulunmasından 
dolayı uzakta oturuyor ve konu -
şuyorlardı. 

iki kadın, yere surune suru11e 
Markusun yanına vardılar. Mer
yem onun kulağına igildi: 

- Markus, dedi. Dinle. Kımıl · 
dama ve ses çıkarma ! . Ben Mer
yem!. Markus bu kelimeyi duyar 
duymaz cevap verdi: 

- Ölü müyüm?. 
- Değilsin! Markus.. Beni din 

leraen kurtuluruz .. 
- Ne yapayım?. 
- Ayağa kalkabilir misin?. 

- O halde Markusu nereY 
ladın?. 

- Öyle birşeyden haberi111 
Yalnız demin bir adamın bur 
kaçtığını gördüm. 

- Kaçamaz. Sen onu ne 
sakladın?. 

- Bilmiyorum, dedim ..• 
Kalip emretti: 
- Bu kadını yakalayıp b 

ym ve etrafı yoklayın .. 
Fakat Markusu bulmak 111 

kün değildi .. 
Zabitlerden biri bağırdı: 
- Hain kadını öldürün!. 
Askerlerden biri kılıcını sı 

rak ilerledi.. Meryem gözl 
kapıyarak bekledi.. Fakat 
emir veren Zabitin kulağına 
lerek bir kaç söz fısıl dadı. 

başka bir emir verdi: 

- Bu kadını tutun!. 
götürün, büyük babası Ben 
verin.. Kendisi bizzat bu 
muhakeme ederek hükmünü 
sin. Benoni ona sakladığı he 
yi söyletir .• 

Askerler Meryemi yakalı1 
götürdüler .. 
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Sanhedrim 
nı kullanan millete atfedemez. Şu-

(Şekil 11) deki vaaanas kelime- 1 k d k l . . Meryem, askerlerin elinde 
. IAt ' ( t' ) k l" . 1 halde bir mese e arşısın a a mı - O halde Nu koluna gıraın J 

- Belki .. 

sı a ınce ves ıs e ımesıy e ve H. l'f'k k" b 1 . ... bede götu''rülerek küçük bir oo yor. ıyerog ı ı ıta e erın mü • B d k 
( vayanas) kelimesi de Hintçede b en e apıyı açayım. atıldı ve yere serilerek uyıı 
( h ) Al ( ) 1 elliflerine ne isim vermeli. Aca a Nu, Markusun koluna girdi ve 
va ana , manca vagen s- istedı· .• Fakat her gözlerı'ni 

bunlar hakiki Hititler midir?. Be- M k d M k l" lavca ( vuz) kelimeleri ile akraba- eryem apıya yürü ü. üş ü at dukça 0 kadar korkunç marı 
d B k l . · ('d, f"k) nim kanaati.mce bu millet kitabele la atılan bir kaç adımdan sonra 

ır. u e ımenın ı eoira ı ]ar kartıuncl kalds lci b.....u~ 
şekli (§ekil J2) Hititlerin iki te - rinde- is.mini !Jaret etmemiştir. Bu kapının önüne varClılar.. Marlfos lerini açarak kabustan kurtıı 

kitabelerden bazısı Hitit impara - k ·· ·· d d"" t •• M h kerlekli harp arabasını iptidai bir apınm onun e uş u... a muz- istedi... Dııardan hep feryat, 
torlug'" unun tahribi ak\bindeki za- l k d d M h f lar fener şekilde gösterir . arı şa ır a 1

•• u a ız ' 1 lık, inilti aksediyordu. Ke 
mana aittir. Yani Milattan (1200) k · t" l k · t d. Bereket versin ki Hitit müellif- arıyara vazıye ı an ama ıs e 1 - Nu ile Markusu dü!ÜnüyordıJ• 
sene evvel yazılmı,tır. Bunla • I 

ler yazılarına hazan (ideografik) Y er... O 1 'k· · d k' bTt 
b

. k b f 'k b' k rı Mısırlıların (deniz kavimleri) a- Meryemle Nu, bütün kuvvetleri narın ı ısı e, ım ı ı ' 
ır ıymet azan onetı ır ıy· . v v nun dıe.arda kalmasından ne 

dını verdikleri kavimlere atfet • l M k k g grac.tılar -r ·ı met veriyorlardı. Böylece ilmi te - ı e ahr usu çe fme el u .Y. l · - dar muazzep olmuşlardı. fiı 
melidir. Fakat bunların büyük bir Mu afızlar ener e yetı•ır erse 

tebbüler kolaylae.ıyor. :s k"k b l 'k' · · · gi 
E h 

:s kıs::nı bu devirden evveldir ve her şey bitecekti.. Nu, Markusu 1 a uMn arın 1
• ısıdıçerdıye 

edat ürmeti vekelimeleri . ten ve eryemın ış.ar a, Y 
M l . h"'k" d (S 1 l ) Miladın iki bin sene evvelisine a- kollarından çekıyor, Meryem ona d·ı . 

1
. d " .. ... .. .. 1 11 a atı u um arı u uma a - . ı erın e ıne uştugunu an ao 

. . " v l • ittir. Bundan bir kaç sene mukad- yardım edıyordu. Markusun tam .. h. b. b ... 
nın ıı.mı ve ogu ,, manasına ge • . . . d. v. d ti f 

1 
sonra mut I! ır aza a ugr 

len Hiyeroglif ıayesinde bu işare· dem Hogart ve Says ismindeki iki ıçerı gır ıgı an a mu a ız ar ye- l d M k b' l k keJ1 
f 1 ( · ) h · ·ı 1 I . d b' . k ar ı. ar us ır ara ı 

tin savti kıymetinin "sunas,, oldu- ngi iz Hititıyat müta assı- tıştı er. ç erın en ırı yere apa gelerek vaziyeti anladıktan 
1 b H . roglı"fik kı"tabe narak Meryemi eteklerinden yaka 

ğu anlatılmıştır. Bu kelime Hindu 1 u ıyo - beyin hummasına tutulmut 
lerin, Asuriler tarafından Muş- ladı. Meryem bağırdı: 

Avrupai (sunus) ile karabete ma- çıldırmı!b .. 
k t · 1 nan M. - Kapıyı hemen kapa .• liktir. aya esmıye o u ve ı • 
IAtt 1100 evvel kral T 1 t Ve kapının kapandıgv ını duydu. Meryem, bir müddet dü•i.İJ1 Bu son kelime de İslavca (sun) a an sene eg a :s 1 

ve Almanca (sohn) ile bir kök _ Falazar ile harp eden kavına ait Muhafızlar bağırıp çağırıyorlardı. ten sonra tekrar uyumağa çs 
Id ... f · esı'nı· ı" l,,,.rı· su"'rdu"ler Kalip ile arkadaşları yeti11.tiler. Tam gözlerini yumacag~ı • . tendir. Babaya (tata) denir, 0 ugu arazıy '"' · :s 

H t .. ~ f b k•t beler· 1 Kal ip Meryemi tanıdı: odanın içinden derin bir 1 
Slavcuı (lata) dır. Büyük baba a LQ •ner u ı a ı yazana 

P 1 ·1 ld v "dd" k - Meryem!. Burada işin ne?. duydu. {jus) büyük babanın babası (ju _ rın e aJ ar o ugunu ı ıaya a- 1 
d d - Ne olacak. Sizden ayrı düş· (Devamı ııa', 

tul), Onun babası (J·uıı·tas) tır. ar var 1• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bu son iki kelime tasgiridir. Bir "Şimal,, milletinin kü~ük 

( Sunas) a gelince onun tasgiri o - Asyayı isti Ulsı 
lan (Sunamasas) torun demekti Bu iki faraziyeden birincisi ben 
ve manası kelimesi kelimesine ce esaslı değildir. lkicinsi ise ta -
(beşikteki oğul) demekti. mamen saçmadır. Elimizdeki de -

Torunun ideograrnı ya (13) lillere göre bu yeni Hindu Avru • 
numaralı ~ekil, yahut (14) nu,ma- pai lisan Milattan 1200 sene ka -
ralı şekildi. Bunlar da iki nesli dar evvel Hitit imparatorluğu üze 
göstermek için bir yatak ve bir rine hücum eden (şimal) kavim -
beşik vardır. }erinden birine aittir. Bu, Avrupa-

Torunun çocuğuna (sunamasas nın cenubu garbisinden küçük 
malukalas) yani beşikteki torun Asyaya doğru yeniden hicret ede
denirdi. (Malukalas) kelimesinde rek istilada bulunan Hindu Avru
Slavca (mali) küçük kelimesi pai milletlerin hareketidir. 
ve (kalas) tasgir edatı meydana Bunlar Milattan on üç asır ev· 
çıkar. vel cesim dalgaalr halinde Balkan 

(Kalas) tasgir edatını latince lardan Boğaziçi tarikiyle küçük 
(Homouculus = homonkülüs) de Asyaya, Asuristana ve hatta Filis· 
buluruz. Torunun torunu (sumu - tine kadar akın ederek yollarında 
vas) tesmiye olunurdu. Bu müzaaf ne buldularsa harp etmişler bu 
tasgirdir. Onun oğluna da (Sumu- meyanda Hitit imparatorluğunu 

vanuvas) denirdi ki üç defa tas - da süpürmüşlerdir. Ve ancak Fi -
giri ifade eder. ravun üçüncü Ra.mzes idaresinde 

Onu takip eden derece (sumu • ki Mısırın budunda durmuşlardır. 
tus) dır ve böylece devam eder. l Bu istila, Hindu Avrupai millet • 
Böylece Hiyeroglifik Hitit kitabe- lerle Slikyalılarm ve Hititlerin on 

dan 1300 ve 1800 sene evvel yap
tıkları istilaya müşabihtir .. 

Maamafih hali hazırda bu gru
pa evvela, Hindu Avrupai Hititle
rin saltanatını imha edenlerle ilk 
haleflerinin yazılarını ithal ediyo
ruz. Bu milletin Avrupadan Milat
tan 1200 sene evvel geldiğini zan
netmem. 

Benim zannımca bunlar Milattan 
yirmi asır evvel Hindu Avrupai Hi 
titlerle Sikyalıların civarında daha 
doğrusu bu milletlerden daha garp 
ta Galatya, Likaonya ve Frigya 
müstakil devletlerinin arazisinde 
yerleşmişti. 

Böylece Hitit Hiyeroğlifleri ile 
Likya ve Likaonya Hiyeroglifleri 
arasındaki müşabehet anlaşılır.Bu 
kavim Frigyalıların, Ermenilerin 
ve Likyalıların küçük Asyayı istila 
ları esnasında bu mıntakadan ko· 
vuldu. Barbar kavimler onu garp· 
tan şarka sürdüler. Her taraftan 
tazyik olunan Hitit imparatorlu • 
ğuna hücum mecburiyetinde kal -

dı ve imparatorluk da ilk taa 
da mahvoldu. 

Böylece yeni (Hitit) millet. 
ki (Hitit) imparatorluğunun ·~ 
si mirasına kısa bir müddet 
kondu. Bilahare diğer şimal~ 
letlerin istilası vukua geldi. I 
hazırda Hiyeroglifik Hitit :rııi\ 
nin Suriyede siyasi nüfuz :rıııtl 
sının hududu çizilebilir. Bu 11 

mıntakası şimalde Malatya 'le 
nupta (Humus) şehirleri ar 
dadır. 

Milattan 1617 sene evvel >' 
ler Kargemişi alınca inhitat ~ 
dı. Bu şehirdeki Asuri kitabe1; 
mıntakayı (Hati toprağı) ol" 
isimlendiğine göre Hindu A 
sif ettiğine göre Hindu A"' 
milletlerin varislerince mağIOP 
let isminin takabbül edilrnif " 
ğu tahmin edilebilir. 

Kargemişin alınması }.f ~ 
yerleşmiş en eski Hindll . 
rupai millet olan Hititlerin 1 

tarihten silmiştir • 
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Slavya Geliyor 
llusyaya 27 Temmuzda 

hareket edilecek 
f ~nlerde Rusların atlet, tenis 
~·futbolcularımızı davet ettik -
' ı Ve hareket tarihinin 27 hazi
~ h olarak tesbitini rica ettikleri· 
~ ~her vermittik. Öğrendiğlmi -
lllt aore .. dav.~te bu tarihte ic~~t .et 
~ k ınumkun olamıyacak gı'bıdır . 
tl'lijz tilt ma;ları bitmediği gibi 
~telif klüplerin de bu tarihler· 
~ ka.bul ettikleri miaabakalar 15 
• ka.hul ettikleri müsakalar var· 
.::._.Mesela Fenerbahçe takımı 15 
~uz için me~hur "Slavya,, ta· 
~ ıle şehrimizde mc::ç yapmak ü · 
ı,..._e mutabrk kalmıştır. Sonra 24 
·'lllnuzda da lstanbulda Türk -

Yunan milli takımlarının karşılaş· 
maıı, Yunanlıların henüz cevap 
vermemelerine rağmen, ihtimal 
dahilindedir. 

Bu itibarla Rusyaya 27 temmuz 
da hareket edilmesi en uygun ola· 
rak telakki olunuyor. 

Türkiye birincilikleri 

Türkiye futbol birinciliği müsa · 
bakalarının bu sene yapılıp yapıl
mıyacağı henüz kararlaştırılmış 

değildir. Gelecek ay içinde şehri · 

mizde yapılacak umumi merkez iç 
timaında bu meselede konuşularak 
karara bağlanacaktır. 

Galatasaray klübünden ayrılanlar 
yeni bir klüp kuruyorlar 

liaber verildiğine göre, Galata Doğrusunu söylemek lizrm ge -
~ '>' klübünden ayrılan veya ay- lirse, Galatasaray klübünde sene
~-k İstiyen bir kaç idareci ve lerdenberi bir ikilik olduğu zannı· 
~ l'cu (Sarı - Kırmızı klüp) is_ nı veren gölgeli görüniitün bu su
~)] b retle vüzuhlaımaaı iki tarafın da e yeni ir tetekkül vücuda ge-

İye karar vermitlerdir. faaliyeti ve muvaffakıyeti için mü 
nasip sayılabilir • 

8u tetebbüste bulunanların Daha ilk hamlede Galatasaray 
diki idare heyetinin büyük bir renklerine sadakat göstermeyi klü· 
tiyetle seçildiii aon konsrede ı;~ verdikle~r isimle ispat ~den ye
ı· k l 1 d b . 4.al"' kk··ı •• , ,, .. •• . . ıyette a an ar arasın a u - nı tefe u e muvaff aKıyet temennı 
lar olduğu ıöyleniyor. ederiz. 

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

Yozgatta idman şenlikleri 

Atletizm 
Tam atletizm mevsiminde bu -

lunuyoruz. Komşumuz Yunanlı -
lar daha bir ay evvel laviçreliler, 
Mısırlılarla temsili ve milli müsa
bakalar vaptılar. Bugünlerde de 
eski ve yeni dünyada en hararetli 
atletizm temasları yapılılor. 

Milletler, bu spora verdikleri 
emek nisbetinde muvaffak olmak 
üzere formalarını temsile çalışı -
yorlar. Ve bu arada pek eski za· 
mandanberi atletizmi benimsemiş 
ve son senelerde daha esaslı idare 
edilen Yunan atletizm hayatında 
mühim muvaff akiyetler görülü -
yor .. 

A vrupada yapılan son büyük 
beynelmilel müsabakalara ittirak 
eden Yunanlı atletler 200 ve 
110 metre mania, 400 metre ma -
nialı koşularda hem de Bal • 
kan rekorlarını kırarak birin .. 
ci oluyorlar. Dünyanın her 
tarafında böyle hararetli müsaba
kalar devam ediyor . 

• '*' • 
Sporun her şubesinde olduğu 

gibi atletizm sahasında da 

················--··-·······-······· .. ···--··-······-··········· ........ _ .. _____ ..._ .... .. 
Fener bahçe Atletizm 

bayramı 
Istanbulspor - Beşiktaş 

son lig maçı 
arasında 

Cama stlDkl mlaabakalarda kazanacak.lan tahmin edilen Flnuı:aa, Tevfik, 
muvaffakıyet heyetlerin Üzer • Multtar Sezal, Ziya, lbrahlm, Feham eeyler 

!erine düşen vazifeyi bilerek Önümüzdeki cuma günü Fener los kollej müsabakalarında 100 ve 
çalıtarak yapmaları, klüplerin bu bahçe stadı güzel bir spor günü 200 metre ikincisidir. 
sporu himayesi ve atletlerin de yqıyaca.ktır. Evveli Fenerbahçe Bu itibarla Fenerin 100 metre
hayatın her türlü ıui istimalatm - klübü senelik atletizm bayramını cilerine çok tehlikeli bir rakiptir .• 
dan uzak kalarak ve devamlı ola· yapacak ve muaabakalara Kur - Mücadele, sürat koıularında Pa -
rak çalıımalariyle elde edilebilmek tuluı atletleri de İftira.le edecek • paduploı ile Hilminin, 400 de 
tedir. lerdir. Bu itibarla müsabakalar Nikopuloı ile Fruzanın, 800 de 

Hükumet yardım ediyor, şim - daha baıka bir ehemmiyet ala - Ziya ile Petropulyadisin, sırık 
diden sonra da dana ziyade ede - caktır. • Hristidi ile Sadrinin, atmalarda 
cektir. Federasyon lıaasiyetle ça· Sonra 1lynı aahada f&Dlpİyona İbrahim ile Fethinin arasında ce
lışıyor. Heyetteki arkadatlar ke- maçlarının aonuncuıu yapılacak, reyan etmesi çok kuvvetlidir. 1500 
za.. Klüpler umumiyetle daha bu lıtanbulıporla Beşiktaı takımları ile 300 metrenin Pandaki, Ma • 
~poru tam benimsemiş ve anlamış karıılaıacaklardır. nialı atlamanın Tevfik, yüksek 
idarecileri olmamakla beraber Dereceler üzerinde tesiri haiz atlamanın da Cihat tarafından ka 

, cereyana uyarak atletizm şubele - olmıyan ve ancak müsabaka kıy- zanılacağı muhakkak sayılmakta -
rini de kuvvetlendirmek için ça _ meti itibariyle yüksek bulunan bu dır. 
lıtmağa ha,Iadılar. maçtan batka bir yazıda baiısede Müsabakalarda bando muzika • 

Yozğa~ın Orta melitep· yavrular1 

~C>ıtat orta mektebinin geçen li beled,iye reisi Baha Beye yazmış 
İçinde yapılan idman tenliği ve dileklerinin iı'afını da rica et. 

i ~i •por sahasında muvaffakı mitlerdir. Çorumlular bu dileğe 
· ~ netice ile ve yüzlerce seyir muvafakat ederlerse bu ay için bu 
~~dir ve alkıtlarile yapıldı. gezinti yapılacaktır. 

ı devrin baba ve anaları ola Enis Ziya 
\ı,01-~ bu genç neslin çelik iman 

Selık bünyeli varlıkları kartı· 
. töğüsleri kabaran çocuk ve
~İtı yüzlerinde mektep idare· 
~~?Jı minnet teklinddci tefek 
l 1 beliriyordu. Orta mektep 
~ ~~nin ,-e izcilerinin geçit re· 
\' ti)e bqlıyan bu idman hayra 

lzmirde. futbol maçları 
1ZM1R, 20 (Hususi) - (Ana

dolu) gazetesi tarafından tertip 

edilen kupa maçlarında san' atlar 

mektebi kazanmıthr. Önümüzdeki 

cuma günü ıampiyon takımla di -

ğer bir mektepli takım arasında 

Maarif Cemiyeti menfaatine bir 

0Ztatlılar için unutulmaz bir 
0lmuıtur. Sayısı kırka çıka· 
l~ mektep izcilerinin çocuk 

~-tına rağmen vakur adımla- maç yapılacaktır. 
i~.İçin bize daha canlı ve fe · __ ,... __ 

' •tler vermiıtir. Muhafız gücü bisikletçileri 
'e•i spor ve idman tubeleri KIRKLARELi, 20 (A.A.) -

' bir gezinti yaparak orada 
~-- :rurdile bir maç yapmak Muhafız gücü bıikletçileri saat 10 
L~ piyesini halka temsil et- da geldiler. Süvari fırkasında mi
~aunda olduğunu Çonnn safir edildiler. Yarın Edirneye gi

llle ve Çorum geç ve değt-r- • decelderdir. 

Atletlere gelince: . (Ba-tka bir rek bugün atletizm müsabakaları da bulunacaktır. 
yazımda çalışma noksanlarımızı bakında malumat vereceğiz. • • • 
uzun uzadıya yazacağım). Fakat Bu müsabakalara saat ikide Bu haftaki ma4)1ar 
bu kadar yardım ve hüsnü niyetle geçit reımi ile baılanacaktır. 

lstnnbul }'utbol hı•Jt·tind<'n: 
çahımaya rağmen mevsimin en Yapılacak müsabakalar şunlar - 23-G-9SS ('Uma günu icra cdllecek maç • 

müsait kısmı ihmalle karııık umu· dır: lar : 

1 k 200 400 •rakslm stadında : mi anlatamamaz ı tan - bir az 100, , , 800, 1500, 3000 
Hllül - Altınordu kl<rar maı; saat H ,SO 

parasızlık ve biraz bugün de ya. ve 110 metre sürat, mukavemet hakem: ~alnı Turgut Bey. 

parız, yarın da yaparız derken _ ve mania kotuları. Tek adım, üç Fl'ıır.rbah~·c - \ 'da - Kumkapı 29 da -

I bo • d 'rt'f l•lkalık yarım kalan mac 18.SO ela hlkem: şuna geçti ve geçıyor. Temmuz a ım, ı ı a, sırık, gülle, disk, ·ci-

1 
Kı•nuıl Halim R<'J"• 

v~ ağustos aylarında eski ve yeni rit atma ve atlamalar. Frnı-rbahı:c stadında: 
dunyamn her tarafındaki sıcak 100 : 200 : 400 : 800 Balkan l\eşlktaş - f!lt, sııor takımı saat U.15 te 

memleketlerde çahtnıayı hafı'fle· bayrak ko•usu ve bütün klüplere hflkı-nı: ıu. ite-şat Bry. & lktaı, - lııt. Spor 
~ 1 irıd takımı sıutt li.SO da hAkrm: Salt Sa· 

tirler. Müsabakalar Yapmayıp is- açık olmak üzere 4X400 bayrak lilhattln Rry . 

trahata çekilirler. Bizirn de böyle yarıfı. Bıışl ktıı, jinırıuııtlk klllbü bu müMbakanm 

yapmamız icap ederken ınüsaba - MUaabakalara girenler jt'f'lrrrk llf'nf'J"O tf'hlrlnl tf'kllf etml~~ de IH!y-
M rtıniı; 11'7.nmnamrJ·n oymıJ·an bu tt'kllfl p • 

ka yapmış olmaklığımız için bu üsabakaların çok muntazam yam mü7.akf'ro hnlmıyarak müsabakanın ıc-
aylarda da bizim için hu istirahat olma11 için tertibat alınmıştır. Mü raııııııa karar ,-r.rmı,,ur. 
mümkün olmıyacaktır. kafatlar: madalyalar ve "Gazi büs 

Şehir birincilikleri ve milli mü tü,, dür. 
aabakalarda ~ahıi, klüp ve milli Müsabakalara F enerbahçeden 
formayı muvaffakiyetle temsil e· Hilmi, Fruzan, Faham, Ziya, 
debilmemiz için çok çalışmak mev Tevfik Nijat, Fikret, Sadri, Cihat, 
simin ikinci müsait kısmı olan son Manol, Niyazi, Seyfi Cihat, Meh
baharda ise çoğumuz forsu muzu met, Safa gibi tanınmış atıletler 
kaybetmek zaruretine düteceğiz... gireceklerdir. 
Bu takdirde o zamana tesadüf e- Kurtulut atletleri arasında da 
den Balkan oyunlarında ağlebi ih- ·kollej müsabakaları galipleri ve 
timal evvelki seneler gibi muvaf- iyi dereceler kazanmıt atletler 
fak olamıyarak dön~eğiz. vardır. Mesela kollejin (1500) 

"° ,,. • galibi Petropulyadiı cuma günü 

Yukarda yazdıklarımda umum (800) de kotacak ve Ziyaya mü -
atlet arkaıdaşlar, bu itten anlıyan him bir rakip olacaktır. 
idareciler de benimle hem fikirdir Panaki 1500 ve 300 te çok ta
F ederaıyondan heyetlerden mu- nınmıt bir kotucudur. Papadup -

karrer ~ehir birincili!deri ve bey· lere bir kaç müsabaka fazla yap • 
nelmilel müsabakalar bir az isti • mak fırsatını vermelerini memle _ 
callerini, haıtta bugünerde latan • ket atletizmı' 1'çı'n ha 1 1 ~ . . . . . yır ı o acagın-
bul bı.rıncılıklerın~. yap~alarını ri- dan görmek istiyoruz ve bekliyo • 
ca edıyoruz.. Kluplerınde arala -ı ruz. · 
rında müsabakalar yaparak atlet· 800cU Ziya 

Kadınlar arasında 
futbol takımları! 

İtalyanın Milin "r.brlndc ka.Wnlar futbola 
bllyük bir merak \ "C alAka göııt<'rmektl'dlrler 
Bu alAka kıııa bir 7.amanda bir ~ kadın 

f'klplnln doğmasın ııebep olmuştur. Retımlmlz 
iki takım arasında yapdan bir maçı gösteri • 
yor. 
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HİKAYE Bir alacak 

KISA HESAP 
Otomobil satın almıyacağım. 
Otomobil satın almak, alıtve -

riıte aldanmaktır. 

Eğer talcıi saatine bakmazsanız, 
ıizi toför nihayet üç bet kurut 
alclabr. Pazarlığa kalkqıraanız, 
çok kere elli kurut luk yere altmıt 
kunqa gitıııit olursunuz. Bu alda
tıı da nihayet on kurutun içinde ka 
lır. 

Ama ve ilkin otomobil ticaret -
hanelerinde geniı mikyaata alda -
nınınız. Hokka altına gidersiniz r 

Ben de otomobil almak iıtiyo · 

büyük emelim buydu. Oto • 
--~ibi olmak. '?Jt._ ... nı, lritab11111 gayet iyi bili · ... 

it.le ton 1eneJerin tuarruf pl'O· 

pq.:fduı beni çok daha fazla 
mukteeit yaptı. 

Ya.ıan : Mediha Miinür 
- Yahu, dedim, nasıl utamna~ 

dan otomobilin 40 beygir kuvve · 
tinde olduğunu söylüyorıun?. 

-Ya kaç beyıir?. 
- 8 beygir kuvvetin,de. 
- Anlamadım. 

- itte hesap. 
Hesabnna baktı ve benimle geı· 

ne eğlendi, gene güldü. 
Ben gene ıordum: 
- Bir beyıir yorulmadan kaç 

kiti çekebilir?. 
-10 kiti. 
-Ali. 

Yatum kalem kağıt. Hemen 
hesaba bqladım: 

1beyıir10 kiti çekene, 40 bey
ıir (10X40) = 400 çeker •• Bun -
dan cloiru hesap olamaz. 

- Senin otomobil 400 kiti çe • 
ker mi?. 

-Çekmez! 
Ve ıene pldü, ıene benimle 

alay etti. 

Dünya Haberleri 

Bir adamın ölme
sine sebep oldu Bir serseri 1 Bir çekil 
Cinayet Adalar iskele

sinde işlenmiştir 
Evvelki aktam köprünün Adalar 

iakeleıinde uf ak bir alacak yüzün
den bir cinayet olmuftur. 

Her geçtiği mem
leketten bir çok 

şey aşırdı 

Köprünün adalar ilkeleıinde Sofyada bir tesadüf neti
ilkbahar manavı Mehmet, Ka - cesi yakayı ele verdi 
raköyde Kara Mustafa pafa soka- Sofya, 19 (Huıuıi) _ Burada 
ğında 18 numaralı dükkanda ahç! Mozeı Jak Keuıen iaminde bey -
Faikten iki gün evvel yemek ye · nelmilel bir dolandırıcı yakalan • 
mittir. mııtır. 

Faik evvelki akıam saat yedi· Bu adunın üzerinde bulunan 
ye doğru manav dükkanına gel - mücevherat ve bazı e9ya kendiıi -
mit, 50 kurut tutan yemek para • nin çok yaman bir hırıız olduiunu 
ıını iatemiftir. Mehmedin iti ço~- göıtermekt~dir4 

f 
Cenevre, 20 (A. A.) -

m'tinclen aldıiı emir ilzerİlll 
nelmilel it konferanıından 
diiini Alman heyeti mura 
bir mektUpla bildirmiıtir. 

Alman heyeti, konfera 
ırupiyle aralannda geçen 
lerden Amerika Litin mur 
lariyle münuebetinden bal .. 

yor. Konferana büroıunUll 
diaelere kartı bir ıey yap 
nı ilive ediyor. 

tur. Vapurlara binenlere yemİf, o· Jak Keuaen bu ayın 12 ıinde 
teberi satmakla meııuldür. Bu a· lıtanbuldan tebrimize gelmittir. VIY ANA, 20 (A. A.) _,_ 
rada kendiıinden yemek parası Sofyadan aynlacaiı günlerde bir gün öileden sonra nazi ol 
nı iıtiyen ahçıya: teıadüf neticesinde yakalanmııhr. zannedilen meçhul kimM 

- Şimdi ıit görüyorsun itim yakalanma hidiıeıi töyle ol • talimleri yapmakta olan Jfneyle kuyu kazdmı. iki yüz 
lira aylıjımdan iki bin lira birik • 
tirelim. 

- Heh, dedim, artık bir oto • 
mobil alabilirim. 

var. Sonra gel ! Kaçmıyoruz ya! le hırittlyan eoeyaliat 
muıtur: 

. diye cevap vennittir. Faik parayı Burada Splandit otelinde dok. memup olan bir yardımcı 
istemekte ıırar edince zaten sabı • tor Zolenfelt İlminde bir Macar uı efradmm üserine iki 

Varını gülsün. • 
Ben otomobili almadım. 
Çünkü bu kadar ince hesaptan 

Artık mwaduna erebilirim. 
Eaa1en, tanıdıiım bir otomobil 

tüccarı: 

-.. Bana gel, demiıti, sana u -
cuaca. bir otomobil vereyim. 

Gittim, ama derhal almıyacak, 
ince dokuyup ıık eliyecek, otomo · 
bile yakından bakacaktım. 

Dükkana ıirdim. 
&na evveli kırk beygir kuv -

·e~inde bir otomobil ıöıterdi. 
- Naaıl, dedi. 
-Ali, d~4-.. 
'e •ordum: 

I - , - \.a~a •. 
-Sekene .•• 

Anladınız değil mi? .. Ne aek · 
ıen, ite de sekiz yüzdü. Sekiz bin 
liralık bir otomobildi. 

imanı ama da aldatıyorlar. 
Tekrar sordum: 

- Bu kırk beygir kuvvetindeki 
otomobille kaç kilometre ıüratli 
gidilir. 

Dedi ki: 

- Rahat rahat, seksen kilomet · 
re yaparsın. 

Bunun üzerine güldüm: 
- Bir kağıt kalem ver baka • ,..... 
-Almız .. 

Elime kiğıtla kalemi aldnn ve 
hesap ettim. 

Hayır, harp borçları, paraların 
arı gibi meselelerde yapılan 

uzua hesabı yapmadım. Kııaca he 
sap flttim: 

· beygir saatte rahat rahat 12 
ldlf'netre yaparsa, 40 beygir kaç 
kilometre yapar?. 

12x40 
1 = 480 

Otomobil tüccarına göıterdim. 
Bu eefer o IOl'Clu: 

- Bu nedir?. 
Dedim ki: 
+-Otomobilin saatte 480 kilo 

metre yapması lizım. 
AdLD kahkahayla aüldü ve be 

nİlllle alay etti: 

Ben lene' kalemle kiiıdı aldım 
Ye ıene heu.p ettim: 

Eier bir at, bir aaatte 12 kilo -
metr& yol alına, 40 at 12 kilomet· 
reyi kaç •atte alır t. 

1 x 8C _6 . 8112 
ı2 - , 

lluaun Gzerine hiddetlmıc!im: 

sonra otomobili almıı olsaydım, 
İfte o zaman beıii aptal yerine ko· 
yardı. 

Polis Haberleri 
···-·····-·-----··· .. ····--· 

45 kuruş yüzünden 
arkadaşını yaraladı 

Dün saat on bette Sirkeci istu
yoncaddeainde iki kundura boyacı 
ıı araıında 45 kurut alacak yüzün 
den kavıa çıkmıt. bİrlinin ajırca 
yaralanmaıile neticelenmiftir. 

Kaıı:p, edenler Sadettin ve Zatiı 
iıimlerindedir. Bunlardan Z&tıiıs 
ıuatalı çakıyle Sadettini sol meme 
ıi altından ve karnından tehlikeli 
surette yaralaauttır. Zatiı yaka • 
lanmıf, Sadettin Cerrahpqa has
tanesine kaldırılmııtır. 

Bir alacak yüzünden .. 
Haydarpqa ista~onuncla ara 

bacılar kahyaıı Hilmi ile toför Sa 
dettin 25 kurut kadar ufak bir ala 
cak yüzünden kavga etmiflerdir. 
Şoför fazla kızdığından Hilmiyi i
yice dtiimüı ve yüzünden yarala -
mıflır. 

§ Mahmutpqada Baltacı hanm
da oturan Mehmet Yüksek kaldı· 
nmda ıucu Aliden ıu içerken Ali 
elli liruını çalmıt fakat ıörülerek 
yakalanmıthr. 

§ Sirkecide Alemdar otelinde o· 
turan Ziya B<:yin 14 liraıı ıabıka
lılar tarafından çalıninıtbr. 

Zabıta, bu parayı ıabıkalılar
dan Halit ile irfanın çaldıklarını 
öfrenmit ve her ikiıini de yakala
mıtbr. 

§ Haaköyde oturan Mehmet ve 
Ahmet iıminde iki kafadar zilzur
na aarhoı o'acak kadar içtikten 
sonra etraftan ;elip ıeçenlere sar
kıntılık etmiye bqlamıtlar, zabıta 
her ikisini de yakalamıttır. 

§ Kapahçarııda 'bir kuyumcu ya
nında çalıtan Şehap iımindeki çı
rak uıtaıı olmadığı bir vakit kan
dili yakmııtır. Kandil birden 
parla.mıt ve çocuğun yüzünü yak· 
mııhr. 

Kapanan yurt 
Ayuofya camii içindeki kimse -

ıiz yurdu belediyece kapanmıt -
tır. Bunada 1ebep munhuıran fa -
kir ve kimaezilere ait olan hu hina 
da itleri güÇleri olanların oturd*· 
ian 16rülmeaidir. 

kalı olan Mehmedin kalası kızmıı, ticaret mümeuili oturmaktadır. atmqlardır. 
parayı vermiyeceğini aöylemiftir. Bu adam dün 1abah odumı kilit. On ikiai alır olmak 
Bu arada ileri geri laflar söylen - liyerek çıkıyor, fakat bir fey al - yaralı vard_ır_.,........,_ 
mit ve ahçı; mak icap ettiiinden on dakika 

- Peki seninle aörüıürüz di • sonra tekrar odaya avdet etmek 
yerek •itmittir. Aradan on dakika mecburiyetinde kalıyor. 
ıeçmeden ahçı Faik dükkinm ö- Zolenfelt, on dakika ıonra 
nünde aörünmüt ve hiçbir feY aö;r- tekrar odaıına geldiği vakit oda be 
lemeden tabancumı çekmiı, fııtık kapuını açık buluyor. al 
lan yerleftinnekte olan Mehme - İçerden de bir çok efy&nm ka- m 
din üzerine dört el atet etmiftir. nıtırdmıı olduğunu farkediyor. m 
Çıkan kurtunlardan ikiıi Mehme - Jlk nazarı dikkatini celbeden 
din batına ve ıırtına, diğer kurıun ıece muur üıtünde duran 8,000 k 
da fubkçı lltrabimin autmı hafif· ı..a1&1ti• ·~bıillüa·• ı.w..ı....ı 
~e •f1ımbıttm Mehmedin yere d~t~ olmaıı olmuıtur. Bundan ., eonra 
meıi ve vapur beldiyen halkm bı - paltoıunuıı cebine 'bakıyor, bu • 
ribirine kanflD&IJ üzerine Faik, radan da 2,000 levaıı abnmııbr. I 
köprü üstüne rıkarak Eminönü ci· 11 

~ Tüccar komisyoncu derhal 1 
betine doğru kaçmak illemi11e de polise haber veriyor. Vak'a ma. n 
poliıler tarafmdan 7Ualanmııtır. halline ıelen zabıta bir tesadüf 
Yaralı manav Beyoğlu zükUr bu- neticeai Jaktan ıflı;'he eclerek 8 • 
taneıine kaldmlmq, bir saat toma serini &nJOr ve S.000 l...ıtk ,O • 
ölmüttür. Zabıta tahkikata devam dk ti9rinde çıkıyor. 
etmektedir. J'alan santalan araDllllf bir 

çelE kıymetli mlicnherat bulun • 
muıtur. 

Bundan batb 8,000 lnallk 
Nasihata karşı 

kurşun! 
Malatyada Akpınar mahalleein· 

kaçak ecnebi para bulunmuftur. d 
Jak biitün bunları her PS!iii 

memlekette çaldıimı itiraf etmit-de Ditbudak sokaiında alır bir ya 
ralama vek'.uı olmuıtur. Apar tir ... 

Albn, para karp 

Mehmet adı ile maruf •bıkalı ken Bu adam SofJada mahkem.,e Jsınc. 
___ ı_ ·~ --'-i •erilmittir. 

disine nuihat VerıDCK 1 ... eyen caa -----..... -~-- V AŞINGTON, 20 (A. 
Kale nahiyesi müdürü Mehmet Nu A •k Amerika la~ i • 
ri Beyi kurıunla ve ağır ıurette o- Japonya• men 8 feranatalri mühim mesel 
muzundan yaralamıttır. Apar• ta· ri oldulunu, fakat ..., 
bancuının bütün kurfUnlarmı Nu- Esrarengiz müzakereler Jlzım reldiliıri tel&ldEI 
ri Beyin üzerine bofaltmıı, fakat devam ediyor Maliye nazır •eldM M. 
bunlardan yalnız bir taneli isabet dolarm kendi kendine 
etmittir. Vak'ayı müteakip müteca Londra, 20 (A.A.) - Japonya ıini bulması içbı htilldhınel~ 
viz kaçmıı, yaralı Nuri Bey de hu ile Amerika aruında bir hakem biyo pi;ruanna mlldahal• 
taneye kaldınlmııtır. mu•hedeei için yapılan müzakere• tini bildirmiftir. 

ler konferana haricinde earuengiz 

Muş - Bitlis maçı bir tekilde devam etmektdir. Gö- Tütünler ve Balk 
rünüte nazaran Japonlar, Çin Rue LONDl,lA, 

20 
(A. J..) 

yanm kaldı ! birletmesi tehlikesi ve Japon mal· 1at komisyonunun dUla. 
Bitliı, 19 - Dün çok büyük bir larma kartı Çin·Hincliatan bo,ko· IODl'aki toplantıamda fi 

alika ile beklenilen Mut-Bitli• ta - tajının inkitafı · aleyhine çifte bir tan, Türkiye ve J:Juls 
nıf1Da maçı maalesef gürültülü bir teminat almak iıtemektedirJer. fından tütünün de F'-•llP• 
tekilde bitmittir. Maç Bitliı Güzel Amerikalıların arzulan da, Çin fmdan teklif edilen li 

luk hile te- ile Japonyayı ayni tekilde tutara6 maıı hakkmcla yaptıklai1 dere klübünün ıporcu ru deniz kuvvetlerini emin bir vui· 
lif edilemiyecek hareketlerile :::._~· yette Babrimubitten çekebilmek • teyit etmiılerclir. 
rından çıkmıt ve Mut takRDı vız ' Bu proje hujday, 
oyun için geldik, döiüf etmek için tedir. • te, pamuk, kömür,~ 
deiil !.,, diyerek sahayı terketmit- I• buı mahaul ve madd 
lerdir. GBz Hekimi saya teYki için 

Vakrt - Hadiseyi teessüfle kay Dr. S. Şükrü. kilit yap!lmaamı teklif, 
detliyonız. Düşüncemizi, hAdise Birinci Sınıf Muteh-• Komiıyon, Yunan 
tafsilatını layıkile öğrendikten son Babıali (Ankara caddesi NQ 60> nn .&zlerinden _..,. 
ra işaret edec·eğiz. bqlamrttir. 

, .. 
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Yeni kanunlar, tııdiller 

keri tayinler ve yem 
kanununun tadili Malatyada Tevkif Bir cinayet 

Eflanideki Asım 
nasıl öldürüldü? 

Un, gaz, kömür - Y anş ve yetişmiye Fatmayı kaçıranlar 
nıahsus hayvanlann yemleri tutuldular 

Aptülkadir Kemalinin 
kayın biraderi neler 

yapıyordu? 

tıleı 930 tarihli ukerl tayi-
1- kan\IDUDun bazı mad • 

tadili bakmda kanun: 
1 - 12 EylOI 1930 ta. 
taJinat ve yem kanu· 

lııiıinci maddeainde pıte
Ye ıu iıtihkaldan a· 

Jazılı tekilde deiittiril-

12 ,ram, ıaz 20 ıram, 
'-tmclan Eylfil tonuna ka

a.. 40 ıram diler aylarda. 
2 - Mezkilr kanunun 

llaacldeaini muaddil 24 
ltaz tarihli kanunun birin

i qapclaki tekilde de-. 
• . 

ülc •bun iıtihkalo ne-
12 ıramdır. 

l_. kaplannın temizlen-
1ahun iatihbldan kazan 

~ tram, bakraç ve karaYa• 
(S) ıramclır. 

3-Maldb> Jıammun 
IDadcleel aafiıda yazıldı
cietiftirilmiftir: 

t.aibkakı Niıanm bqmdan 
nuna bclar Dafer ı..ı

' diler aylarda (40) 

içeride ve dıp.nda ya. 
söre beher li.mbada 

eclen pa miktarı: 

14 aram. dıpnda 96 
batmdan EylalG aonu· 

112 ıram, dıpnda 144 
• itetrin bqmclan Mart 

.. dar. 
• kıtla Ye aair ikametıi.b 
)akılacak limba, lüka ve 
laeuer llmbalar ile elekt
:Y .. azı tenvirat murafla

~-alo tutarlan mecmuu-

Malatyada Şeyh Bayram mahal. Adanada firari Abc:lulkadir Ke· 
1 O uncu maddeıi qapda yazılı leainde oturanlar heyecanlı bir malinin kaJID biraderi Rifat, bü • 
tekilde cleiittirillİIİftİr: vak'aya f&bit olmutlardıİ'. Bu ma- yüklerimize kartı dUTarlara yazdı 

Kömür iıtihkalo kıtın dört ay hallede Zeynep ve Fatma adlı iki iı münuebetais IÖzlerclen dolayı 
müddetle verilir. (Tetriniaaniden d H · polı"-e y-1--1·-·t, adlı"yecle IOI' • fakir kadın var ır. ayatlannı •t- -s- ..... _ 

Safranbolu nahiyelerinden Efla 
niye tabi Kırana köyünde bet af 
evvel Alım iamindeki 'bir delikan-
lı ortadan kaybolmUflu. Son ıün
lerde Aıımın ceaecli bulunmut ve 
Mehmet iımindeki katil de lıtan -Şubat nihayetine kadar). Ancak ,.ilikle ve alın teriyle kazanan bu pya çekildikten eoma tmif edil· 

ıoiuk memleketlerde ve havalar ~ mittir. bulda yakalanmıttır. Facianm 
düzelmeyip kıt mevıiminin tiddet kadınların namuslaı:ma ıöz diken tafıilib tudur: 

h 11 Zaviye maballeainden Ta.bir oilu Bri ıın1n --L!ye müdürü Nusret 
le hükmünü icra ettiii ma a er- MeL--A, Kumı ve lbrah:- adlı oo··n eşkı·ya ·- ...... deki kıtaatta bulunan efradm mu· ~ ..... Beye müracaat ederek ıunlan 1iJ 
kannen iıtihkaklarma, zabitler ve üç ahbap çavut epeyce zamandan lemitti: 
memurların çallfbklan reımt bi· beri bu zavallıları takip etmekte, - Ben Kıran köyünden Sef..,.. 
nalarda ve çadırlarda yakılan 10- fakat ~ ~~lamamaktadırl~. Jandarmaya teslim bey otlu Aaımm anuıyım. °'' 
ba ve maqallar için kanun ile Hayvani h111erinın b4kmlıldanle bir baftadanberi meydanda ~ 
tahıiı edilen miktarlara, tabiple- fUUl"larmı kaybeden bu üç ubdq oldular tur. Kendiainin köy mubtan 1le 
rin ıöıtereceii lüzumu hakiki ü- nihayet iti zorla bitinneyi kurmut aruı açıktı. Binaenaleyh mullta • 
zerine MilH Müdafaa Vekaletin lar ve .alı ıeceai 1&&t yirmi dartte Adana Yili.yetinde Andmn ci • nn çocuiumu ölclünnüt oldujaDa 
den biliıtizan bir miıli kadar zam kadmlarm oturduju evin kap•mı varında jandannalaranm pusuya zannecli•orum... 

d.:ı.:-..--ı. telıit -- etlıiJadan 1 caizdir Ye kıt müddeti dahi temdit kırmak .uretile İçeriye ıirenk her ~- Nuaret Bey tahkikata bati .... 
olunur. f8yden habeniz nunuakinna ıeç =i:.~:.;!:!.-;t: la beraber köyün korucmumı _!& 

Soba ve manıal yakacalı: mit bir ıünüD Yorıunluldan ile ya elJ.emmiyetli taki'bat neticesinde takibata memur etmittir. Bir ıece 
15 kilo büyük eoba için maden taklannda uyuyan kadmlarclan on bu çetenin elebatlvmclan Hacı v,, ıababa kartı müdürün kapumı 

kömürü: Her 241&&tte 12 kilo kü- akı Jatmda kadar olan Fatmayı li, Kürt Hmeyin, Süleyman ve çalan korucu; Nüaret Beye Atı• 
çük eoba için maden kömürü: Her ıüriikleyerek kaçınnaia çalıtlllUf• Avprb Abclanabnwn ela 10D ıün mm ceıeclinin köy civanndaki hir 
24 aaatte, 1 kilo 250 aram eoba i· )ardır. Kadmlarm haJkırıtlarma lerde jnadanntumza te1lim olmut uçurumda, üzeri çalılar ile örtll • 
çin maden klmürii: her aaatte 60 yetiten Koyunoilu karakolu polia- tardır. Geriye lralan bir bç Mne- miif ve belinden &f&iuı çürümiif 
kilo büyük ıoba için odun: Gece ve leri iki yüz metre ileride ve çahlık ri de t.usüa yarm t•lim olmak ü- olduiu halde çobanlar &arafınclan 
ıünclüz 8 defada, 40 kilo büyük lar arumda Fatmayı terirlerin elin zere hulunmaktadırlar. ıörüldüjünü haber Yeriyor •• 
aoba için odun: 12 1&&tte 4 defa, den almıılar Ye mütecavizleri 'bi - Bunun üzerine Tak'a mahalli: 
24 kilo küçük eoba için odun: 12 rer birer ;rakılımata munffak ol Edirnede yeni bir fabrika ne ıidilerek YQİyet bir zabıt ft • 

.... 4 defa, 38 llıilo ~ak eoha mutlardır. • Eclinaecle pancar ....... falan - rakuile tespit edildikten IOlll'& 

için onn: Z4 auıte 1 defa, 7 kilo kuı açılacaktır. Alpulla tek• tir • eauen vak' adan enelce haberdar 
680 ıram büyük manıal için kö Sıvasta bir idam keti ve Edime belediyeei bu fabri olan Safranbolu müdcleiumumili • 
mür: Her 24 aaatte, 5 kilo 120 k ku '--- - dnn ed k 

Sıvuta iki aene ftYel SICak Çer- anın ru11D1a.ma yar ece ğine maliimat veriliyor. Bu ha • gram. kiiriik m•n•al V.in kömür: · 
-7 - "'I' mill )Olm.cla '69Wtiıri 4irHliri top tir. beri alan müddeiumumi Cevat 

Jlec.M .... m'...I.!-- ---- -:-... -sa sa.Dm.ek iUNlile ,Un..... __ ikı" ~ ·-puacsr _., __ Be7 Eflaniye selerek tahkikata 
Soba yakıldıiı p•a --1 için •-. -~ na~ için Eclimede bir fU ~«'!t'ııfi'n 
yakılacak maclen k&nilril •e adi katilden V eyael ıeçen •ne idam e- nıp faldruma ihtiyaç ıöriilmek· bafbyor •• Nüaret Beyle mütte .ı 

dı·ım; .. 1·, teriki c:~ı 1-a"ıl -L-- rek meaaileri neticeıinde katilin, kömür Ye odun efradın muayyen ~ ... --- - ,_... tedir. Bu fabrlcada pancarlardan 
olan odun Ye kömür istihkakları lanmq ve belediye daireei kartı - ÇJbnlan fUl'UPlar, Alpullu fabri • ayni köyden Mehmet İlminde bi • 
bedelini tecaria etmiyecektir. Ef mıda ipe Ç'lliriknek euretile idam kumda tufiye edilecek ve teker riıi olduiu Ye merkumun latan• 
racim ulıtnulan dolayı •e taanlan edilmiftir. haline ptirilecektir. bulda DiYanyolunda bir tatlıcı 
bir yerele toplamak miiaalriin olmı ........................................................................................... dükkanında çıraklık ettiii anlatı • 
yan yerlerde pndelik ietihkaklan fiatini ıeçmemek üzere clii• Ja - reti haldnnda kanan: larak l.tanbul miiddeiumumilili. 
mecmuu bir aoba veya manaal ya taklık maddelerle mübadele edi - Belecllye verıll•I ne yazılıyor Ye Mehmet te fU • • 

kılmuına Jetiımiyecek oluna o lir·· Macide 1 - Nahiye müdürleri, retle tevkif olunuyor: 
gibi mahaller için ayı'.ıca aoba ve Madde 8 - Bu kUND Defri ta • mü.iye .. lnabk mektebi YeJ• li- iki remıt poliı refakatlerinde 
ya manıal yürütülerek muklazuı ribinden muteberdir. te memnlll"HIClan •e poHa komitef bir taharri memuru olcluiu halde 
odun Ye•a m•n•al kömürü, aoba Madde 7 - Bu kanunun bük • lerinin keza ine tahlili tftWw.i•• o· 

J - illi Müd-..r •-·--s tatlıcı dükkimna ıiderek Meh • ve mansal adedine ıöre heaap Ye münü icraya M" ..-aa ve lanlarc:lan tayin olunur (yedi ae -
ita olunur. Şu halele efrada tea Maliye Vekileri memurdur. nellt idadi mezunları da lite mezu medi eoruyorlar. Meluaedia., • 
bin için aynca oclua veya kömür tc.t'ı ticaret muahedeleri na ........_ haizdir). ni dükkanda çalıtan karcleti Ya • 

iatibkakı verilmez. Kat'I ticaret muahedeleri ati Machle 2 _ Nahiye müdürlükle ziyeti keatirdiii için Melunedia 
Yabm cle.rairi remaiyecle Ye için müzakereye batlanm11 veya rine komileriilden tayin olunanlar dükki.nda olmaclıimı IÖJlilyor. 

kıtlalarda ve müeaaeıatta ve ça - bqlanscak Devletlerle muvllkkat F.mniyeıt itleri Umum Müclürlüiü Polialer aynlıyorlar. Fakat ta• 
dırlarda Ye mevakii rwni:recle ifaı. ticari itili.Oar akti hlldunclaki bdrolarmclaki ımıf ve dereceleri· harrt memuru taJ'Ul1ltla meyal • 
:ri vazife eclen bilGmum zahitaD ve 1679 numaralı kanunu lllUacldil niye haldarmı muhafaza ederler. 

clür. Memurlann uzaklqtı..._ memurin oclalarmm 111tılmuı için 1997 numaralı kanun& müzeyyel Madde 3 _ El-.n müeıtahdem 
-•-•-- bJ ı --L- J-·- pren Mehmeclin kardeti derhal' ,...,...... ori er, .uua ve manıal kanun: Nalaiye müdürlerinin mükteeep 

larda earfeclilm odun ve k&nür Madde 1 _ Kat'I ticaret mua- baklan mahfuzdur. Bunlardan ev yukarıya çıkarak meıeleyi kar • 
muraflan .-. ve manıal h..abi· hedeleri akti için münkere1e bat· afı matlal>eyi haiz olanlar doiru- cl91ine anlatqor, Mehmet d~ 
le ve müddeti ittıiallerine ılre de· lamnıı veya bqlanacak devletler- dan doiruya komieerliklere alma· dan çıkarak firar edeceii etD• 
Yairi mezldlrenin a,dan aya tan • le muvakkat ticari itiliflar aktine bilirler. yakayı ele •eriyor. 
ziln edeceji tayİnlt cetvellerine İt· dair 5 Haziran 1930 tarih ve 1879 Madde 4-Viliyetler idareei ka Netice bu aafha1a ıirmezdea 
halen teniye olun11cak Ye mua • numaralı kanunun birinci madde- nunu, polis teflrili.tı kanunu, dahi· evvel Eflanide tetkikatla metaal 
rifi mezktre hilbeeap tahakkuk et· ıinin 2 inci fıkrumın tadili hak- liye memarlan bmmanua bu b · bulunan Safranbolunun aenç 
~-:::ı her; Mile bütçeeiae idıal 1-mda 31 - 5 - 1932 tarih Yf! ---- -·-.. :. ~:.1~!-1en· mül- · 
_. x - ---J.. llUILQllU •- Cümhuriyet müddeiummnlai ma • 1 

r. 1997 numaralı kanunun tadil fık- dır. halli ta "dar • el MeL--..1· Madde 5 - Mezkir kanunun d _ 1_1 __ t ticari itillft __ • PGI ı eaın en 1111HK1m 

1257 1ayılı kamanla cleiiftirilmit r~m a. muv&™ azam ~ .... ı- lekln kanunu aileıile muhabere edip etmedijine 
~ 4! tetmll edHmipe, bu- olan 33 linci ... ddeeine qajıdaki çın tayın ~'!..nan 1 ~~ddet 31 mayıa 19Z8 tarih ve 885 nu· dair mal6mat almak İltİyor Ye 
_ı:-...... mensup olduiu fıkralar konmuttm: 1935 ıeneıı 1 em~mu~u~ 1~1 a • maralı iekln kanunun• 3 üncü poata müdürü vaktinde lbım p • 

tahakkuk A) Shari binicilik mektebnide una kadar tem~ıt edıl~ı:r. macldeaine bir fıkra İllve9İne da · len kolaylıiı pteriyor ve ha 
milletler arumdalci miilafalralara Belediye versı ve re.mı ri ka • ir lcamm: vaziyette mücldeiumamllik taıa • 
ittirak etmek il--. talim edilen ~ununun 41 inci maddesinin tefsi · Madde 1 - 885 numaralı iıkin fmdan teapit edilerek bir -.ı 

L-. ı-..!•- --ı...:...ı • n · kanununun 3 üncü maclcle.ine "hu. 
:rant .. 79an aruw -.uıuenn ye- • ftl'akuile mahkemeye bildirili • tifmelerine t.Mia edilen yetiftir- ftahlı• mUdUrlefl dutlarclua aaaklattınlmuı,, cüm -

b belecl. ı-...!....:...1-- IOIU'& .... x..d-'-ı" f-'-- ı"ll· yor. Hlclieeaia daha bir çok ea • me L ___ ._ __ .,-•--! tunl 423 n~ ı•e •-' ye ..,......... .,.... .. ..-. 
_,,.,,~ -19Fl ar- J -·•· raren..;z aafhalan vardır. Bu ci • 

d - N9imleri kanunumuı (41) inci ve eclilmiftir: --
•: '--1 maddeaindeld (miicecldeden) keli "Ve memleketin nüfu. keaafeti nayette Mehmeclin t•rikicüriim • 

Yulaf (uwumneclıiı tMclirdP. len" olmuı da melhuzdur. ezi1mit arpa) me8İndeki mana (yok iken yepye- olan yerler hallnndan olapta nüfu 
Kmu ot 1 snm, yataklık ... ni yapılan) kaldıran ve liimdara a11 u olan mmtakalardmı yerlepnek Cbıaf9t tahkikatile Nüaret Bey 

.... 4 ......., ta 30 pw. matuftur. talebiacle hulwwnlann o mmtaka ve müddeiumumi B. ehem•i19tli 
B) Dlrt Wlo ,_eeM.tc •men, Nahiye müdürlerinin ta7'ai • • lara nakil Te s.klnlan • .,, ıurette metıaldürler. 



-ıo-VAKIT 21Haziran1933 ..... ~!!!'!!!"!!!~~~~~~!!!!!!!!!!~~~~~------~-~---~---------~----~-~ 
lktısatKonf er ansın da Türkiy Salihattin Molla Bey 

bize cevap veriyor Dünya -iktısadJ ve iktısadi buhraıı 
hakkındaki fikirlerimiz ( B&Ş Tarafı 1 inci Sayıfada) 

resmiyeye müoteniden Ayazpaşa 
ahfadından olduğum tahtı hükme 
alınacağı gibi kısaca cevap olmak 
üzere hususatı atiyenin arzını mü
nasip gördüm. 

bigayrı alarak hazineyi izrar eyle· 
diğimden aleyhime dava ikamesi 
ve hiç olmazsa bu bapta bir tahki 
kat icrası talep olu:ıma'kta ise de 
zaman zaman İstanbul matbuatı -

-13 - 1 
· · "b" • "d • 11 "f \ h l ~ı bu küçük sanayi, Bızım gı ı ıptı aı usu e çı t - azır ıg , u}<I 

çilik yapan ve mütenevvi ziraat sanayii yapacaktır. Paın. jlo 

yapmıyan memleketlerde yalnız zi ve yünlerimiz, kenevirlerıı;o 

1 - Neşriyat vakıaları gibi hiç 
bir zama:; mütevelli müteahhidi 
değilim. Uhdeme müvecceh olan 

tevliyetlerin her biri ecdadımdan 
bulunan vakıfları tarafından usul 
ve kanun dairesinde intikal edegel 
miştir. 

2 - Baba tarafından Keva'kibi 
zade ve ana araf mdan da Ayazpa 
§a zade değilim. 

3 - Ayazpaşa vakfının şeraiti 

vakfiyesi mucibince tevliyet ve ha 

sılatı vakıf batnı evvelde bulunan 
zükiirdan zükura mefruta olup ev
ladı inase ve evladı inastan gelen 
zükure tevliyet ve hasılatı vakıf 
mefrut değildir. Bu suretle Ayazpa 

vakfına kadın ve kadından gelen 
zükür mütevelli olamaz. Vakıf A
yazpaıadan itibaren tbilumwn ev • 
lat ve ahfadını gösterir ve 302 hicri 

tarihinde ıselefim mütevelli mer -
hum Ömer Naim B. tarafından mül 
ga Vize ma:hkemei ter'iyesinden is 
tihsal kılınmış musaddak silıilena-

me mucibince Ayazpafa vakfının 
ebnai ebnasmdan olarak vakfı mez 

kur tevliyeti uhdeme tevcih edilmif 
ve iddia ve ilan edildiği gibi A -
yazpaıa ahfadından Ane Hanım 
namında bir kadından uhdeme te
varüs ve intikal etmit hiT tevliyet 
ve böyle bir ilam da yoktur. 

4 - Kevakibi zade vakfı zükür
dan züküra metrut değildir. Vakfi
yei mukayyedesi mucibince evladı 
züküruna da ve evladı inaıma da 

tevliyet metnrtfur.Veıu suretle vak 
fı mezkura hem zükür ve hem ev
ladı in~ mütevelli olabilir. 

5 - Büyük pederim Mehmet 
Rqit Efendinin babuı Mehmet Ve 
liyyüddin Efendi değildir. Pek a-

ıikar olan bu hakikat bir buçuk a· 
ıll' evvelki kuyudat ve ilimlarla 
isbat edilecektir. 

6 - Büyük pederim Mehmet Ra 
ti~ EfeııGi Niıancii cedit Mehmet 

Pata vakfına hiç bir vakıt müte -
velli olmamıştır. Ve böyle bir kayıt 

ve beratın mevcudiyetine de mad 
det,en imkan yoktur. 

7 - Ayazpa§& ahfadından oldu 
ğuma dair mahalle imamından a -
lmmıı bir ilmühabere iıtina.den 
mahkemeden istihsal kılmmıt bir 

ilamda yoktur. 
8 - Ayupaşa ahfadından oldu

iuma dair guya aldığım ilamda 

büyük babamın babası Mehmet Ra 
ıit Efendinin Kevakibi ahfadından 

Hacı Ahmet Efendi ile Ayazpaıa 
ahfadından Ayşe Hanımın oğlu ol
duğuma dair ne bir ilam ve nede 
bir iddia vardır. 

Tediye muvazenesinde bu aktif 

l h. h"l· f h k'k t ak" liği temin edebilmek için bir ta -nm a ey ıme ı a ı a ı a v ı o • 
l · t ·· · B • • l t" raftan milli mahsulat ve mamulatı an neşrıya ı uzerıne aşveıuı e ı ce . .. .. . 
1·1 · ·1 ··ık· b ··r tt' lchıne . gumruk hımaye ta -ı enın emrı e mu ıye aş mu e ı 
· .. .. · . . 1 rifeleri koyarak ve memlekette te· 

fi Hacı Husnu Beyefendının rıya- . . "k d . k. 1 h" t . . . .. . sısıne ı tısa en ım an o an ır a· 
setınde adlıye ve malıye mufettış· k ... k" f tt" "th . .. ım sanayıı ın ışa e ıre ı a-
lerınden teşekkul eden heyet tara- 1• hd' k d' w t ft 

atı ta ıt etme , ıger ara an 
f ından mükerreren ifademe müra· ihrac maddeleri için ihraç kabili -
caat suretile medit müddet tahki- yet ve imkanlarını arttırmak zaru
katı arnika icra ve bütün kuyudat retindedir. Ecnebi memleketler 
ve vesaik ve dosyalar gözden geçi ihracatını primlerle ve diğer yar • 
rilmif ve kendilerince hasıl olan dımlarla himaye ve teşvik etmekte 
kanaate göre tanzim kılınan rapor olduğundan ihraç maddelerimize 
vekaleti mÜ§arünileyhaya takdim taalluk eden devlet resimlerini 
ve vekaleti müşarünileyhadan da- tenzil etmek ve bu mallar lehine 
hi Evkaf umum müdürlüğüne ha· nakliye tarifelerinde esaslı tenzi -
vale ve Evkaf umum müdürlüğün- Iat yapmak mecburiyetindeyiz. 
ce de vesaiki resmiye ve kuyudatı Türkiyede kapital mefkut de -
esasiye ve tedavür kayıtları tetkik ğilse de çok mahduttur. Binaena • 
edilerek istihsal kılınmış olan ve- leyh iktısadi mevcudiyetin asayiş 
ruet ilahının sıhhatı tahakkuk kadar mübrem bir mevzu arzettiği 
ve bu suretle Ayazpaşamn ev- bir devrede artık "liberalizm,, mev 
ladı evladı evladı zükürun - zuubahsolamaz. Yaşamak istiyen 
dan olduğum sabit ve bir gu- bizim gibi bir devlet elinde yalnız 
hakikat tezahür etmiştir.Tahkik he zabıta kuvvetleri değil kapital ve 
recesine varılarak bu şekilde ve ka istihsal cihazları da bulunmak la
nuni surette evrilen cevap üzerine zımgelmektedir. Bu sebepten bi • 

ıhakikat tezahür etmiştir.Tahkik he zim takibine muıtar kaldığımız 
yetinin verdiği mezkur rapor ve ne yol (kapitalizme d'eta) devletkapi 
tayici hakkındaki malumat lstan • talizmidir. Elimizde mevcut kapi -

talden azami semere ve mahsul a· bul Evkaf müdüriyeti aleyhine mu 
kaddema Fatih noterliği vasıtasile labilmek için bu kapital doğrudan 
ketide kılınan protestoda münde • doğruya devlet tarafından ve dev-

let elile işletilmelidir. Milleterin 
bugünkü varlık cidallerinde iktısat 
bir spekülasyon mevzuu olmaktan 
çıkmış ve milletlerin doğrudan doğ 
ruya !hayatiyle ala.kadar biz mev
zu olmuıtur. 

riç ve mezkur protestoda gazeteni
zin 16 nisan.933 tarihli pazar gün 
kü nüshasile ilan edilmiş olmasına 

rağmen neşriyatı vakıaları balada 
arzedildiği veçhile Cümhuriyet ad 
liyesine intikal efmi§ olduğundan 

§İmdilik burada tevakkufla işbu ce 
vahi arizamm matbuat kanunu mu 

cihince gazetenizin aynı sahife ve 
ıutununa dercini hürmellerime ter 
difen rica ederim efendim. 

18 haziran 1933 
Şehzadebaşmda Kalender -
hane mahallesinde mektep 
sokağında 6-8 hanede mu -

kim Kevakibizade 
Salahattin 

Molla Beyin mektupta. yazdığı 
yazılar bizim neşriyatımızm kıy -
metinden daha ziyade tef erriiata. 
ait şeylerdir. Mesela Molla Beye 

göre babasının babası olan Meh -
met Raşit Efendi Kevakibi ahfa -
dmdan Ayşe Hanım ile Ayazpaş,ı 
ahfadından Hacı Ahmet Efendi 

isminde bir zatın oğludur. Biz ise 
Hacı Ahmet Efendiyi Kevakibi 
ahfadından, Ayşe Hanımı da A -
yazpaşa ahfadından olarak göster
mişiz. Yani Hacı Ahmet Efendi ile 
Ayşe Hanımın yerleıini değiştirıni 
şiz .. Netice? ... Esasen bizim neşri 
yatımızın hedefi evvelce de yazdı
ğımız gibi şahsi olmaktan ziyade 
umumi bir evkaf me:;elesidir ve 

Gümrük hudutlarrmız ecnebi 
mallarını yi:!::sek gümrük tarifele • 
rile tuta~ken ve pahalılaşan eşya 
ve emtiayı halkımız yüksek bedel· 
le öderken yaptığı bu f edaki.rlığı 
şu veya bu sanayicinin değil, doğ
rudan doğruya devletin, yani ken -
disinin menfaatine olduğunu bil -
melidir. Bunun için de ıanayıcı 

devlet, yani camianın kendisi ol -
malıdır. Türkiyede endüstri ve an
trpriz devlet işi halinde inkişaf 

etmelidir. 
Bugünkü mücadelede rekabeti 

ve muvaffakıyeti temin için istih· 

sal masraf mı asgari hadde indir
mek ve mevcut kıymetlerden aza -
mi istifade temin etmek lazımdrr. 

Memleketimizin istihsal unsurla -
rmdan en mühimleri (arazi) ile 
(say) dır. Arazi mevzuunda feoda 

lite devrinden kalma tasarruf u -
sullerini ıslah ederek bütün köylü
leri ve çiftçileri arazi sahibi etmek 
lazımdır; bir taraftan köylünün 
gündelik ile aharın arazisinde 

çiftçilik yapmasına meydan ver -
memeli ve diğer taraftan birçok 
cesim çiftliklerin boş ve atıl kal -
masına müsaade etmemelidir. 9 - Ayazpafanın ebnai ebnasın 

dan bulunduğuma dair mahkemei bunda yerden göğe kadar haklı ol 
dug~umuztı yazrlannıız ol·ı anl ıli,gwini, binaenaleyh bu tahkikat nc-aideıinden alınmıt bir veraset ila- I ~ ty ar -
görmüşlerdir. Nihayet 0 yazıların tice~i hilafına yapılan neşıiyattan 

mı mevcut ise de bu ilamda neşri - maksadı evkaf idaresini vakfın dolayı aleyhimizde dava açacağını 
yatınız mucibince ne bir mahalle il ı 

menfaatini gözetme ncktasından ı da razıyor. Bizim neşriyatıımza 
miihaberine ve ne de fuhudu şah- tetkikat ve tahkikat yapmağa sev- ~öre ş~h$i bir hakaret mesele:;i :ıs-
siycye istinat ettirilmemit kanunu d ketmekti. Bu yoldan a evkaf işle- la mevzuu hah4'olamıyacağı mey-
medeninin 29 ve 35 inci maddeleri rinin umumi surette ıslahı zamanı <landa olmakla beraber ı;ayet bu 
mu~ibin~e ~yudatı resmiyeye müs gelmiş, hatta geçmekte bulunmuş yolıla bir d:n·a açılırsa tabii diğer 
tenıden ıstthsal kılınmı§tır. olduğunu göstermekti. Gördük ki, evrak ve vesaikle baraber bahse-

10 - Neıriyat vakıalarında A- bu cihet alakalı makamlarca da 1 dilen tahkikat evrakı da mahkeme 
yazpaıa vakfının tevliyetini fuzu - ı tasdik edilmiştir. Birde Molla Bey 

1 

ye gelecektir. kap ederse diğer tah 
ı. edeme tevcih ettirdiğimden kendisi l.ıakkında evvelce salahiyet kikat da yapılacaktır. o vakit 
ve bu suretle de evkaf idaresin - tar malrnınlar tarafından yapılan 

1 

meselenin m:-:hiycti bir kere daha 
den milyonlaTa baliğ olan parayı l'\!Eıni tahkikatın lehine netice ver anla~ılacaktır. 

raat mevzuu insan kolundan aza · carlarımız vraken, şüphesıı 
mi ran~ıma.n alınması~ı ~emin .~t· I cat ve emsali fab~ikaların:; 
mez. Zıraat, memlekelımızde koy- masını tacil ve hımaye ıtJ 
lüyü cem'an yekun senede ancak Fakat sırf iktısadi maksıı 
birkaç ay meşgul eder .Bunun ha - liyecek ağır sanayie geÇ"' 
ricindc köylü boş ve atıl oturur.! memleketin kat'ına mecbur. 
Köylü ve halk kuvvetlerinin boş iktısadi merhaleleri de be~I 
kalmasının zararını ve masrafım 

l 
ğiz. 

bütün memleket öder. On beş mi · b"tı1 
Biz millet ve devlet ıı 

yonluk nüfusumuzun laakal on iki h ld w bütlill 
.1 "f . k'" 1.. ld w ma rum o ugumuz 

mı yonu çı tçı ve oy u o uguna . i1' 
göre bu kolları kıymetlendirmek, f cihazlarımızı kurmak ve. bİf 

ı · · k 1" kadır onları bütün sene çalıştırmak mem me c ıçın uvvet 1 ve . 
leket için büyük bir istihsal ve re . lete muhtacız. Bu devletı:td 

. . d w• k "cLl ıJ fah sebebi ve menbaı olur. ıstınat e ecegı aya, vu 
Köylü müstamel elbise giy ece· lam, ve r.uh.u ~vvet~~' !.Ill~· 

ği yerde kendi melbusatmı kendisi maz olan çıftçı ve kuçuk . 
dokumalıdır. Ev sanayii, ziraat sa· babı, hulasa halk kitlesid~~~~ 
nayii 2iraat~n ~~ılm~z ~.irer ~üz'.ü at"n sinesine dağılan çifW \ı 
ve mütemmımıdır. Hıç şuphesızdır ı birlerin karanlık ve duırıJJ'l 
ki uzun süren Osmanlı hükümdar- ! ıizleri içine çeken ve tıko'P'. 
lığının fikirsiz, gayesiz israflarına ı· tekasif sanayi, büyük s~ıı.ş~ 
'- T"" k "kt d" b" · b' t ıth ıKarşı ur ı ısa ı unyesı ır a· tahrik ve taharrü!: madde5 

raftan toprağa, diğer taraftan ve 1. h .. k"' du··5triO ya ızm u gun u en 
ve el tezgahlarına, el sanayiine da t" 'd" ne ıcesı ır. Al. 
yanarak asırlarca kendisini muha- S 1. ·· h · bir JI'-. . osya ızm şup esız 

11 
faza etmıttır. diyet ve kuvvettir fakat ıı 

H ık wı "f •• } I 1 ~ a ımız sag am, zarı , guze d l b'" . . bil . . . . b ev et unyesını :ıan;an 
el ı§lerı ve el mamulatı yerme fa · 

8
. d. . · i J 

• v • b vet. ız mevcu ıyetımız ır> 
rıka mallarına ragbet etmıye a~· . . ~, 
ladrktan sonra TüFk iktısadiyatı mak ıçın nasyonal kalıl1 il 
zayıflamıya yüz tutmuş ve halk, retinden h.-urtuluncıya 1'' -1_ l 
servetini olduğu kadar san'at zev· 
kini de kaybetmiştir. Eski bir Türk 
evi, eşyası, döşemesj ve melbusa· 

tı bugün dünyanın her yerinde in · 
ce, nefis san'at eşyası diye teşhir 

edilebilir. 
Türkiyede açılacak ekonomik 

bir restorasyon devri kapitülasyon
ların kahir ellerinin öldürdüğü ev 
ve el ıanayiinin ziraatin mütem . 

mim bir unsuru olarak ihya etmek
le, ve memlekette istihsal edilen 
iptidai maddelerin yardımıyla, ku 
rulacak sanayiin inkişaf ma başla -
Dil'. 

Memleketimizde mer' al arımız 
ziraat arazisinden belki de fazla 
olduğu için bizde ziraat ile hayvan 
yetiştiriciliği biribirini ikmal eden 
cüzülerdir. Pamuklarımızı, yünle -

irmizi ve tiftiklerimizi dahilde 
kıyrnetlendirmiyerek haricin buh · 
ran içinde kıvranan piyasalarına 

arzetmekten fayda umarsak uzun 
mahrumiyetten ve yeisten kendi • 
mizi kurtaramayız. Bugün öyle 
yerlerimiz var ki yüz koyunluk bir 

sürü yüz lira etmiyor. Beri taraf -
tan bir palto almak için yüz lira 
ödüyoruz. İptidai maddelerimizin 

ucuzluğu, mamul ef yanın pahalılı
ğı arasında nispet yoktur. işte bu 
nispetsizliktir ki, büyük halk küt -
lesini eziyor, iktısadi ıstıraplar do· 
ğuyor ve bize de buhranı hissetti -
rıyor. 

Sultanlık idaresinin cehaleti 
ve kapitülasyon bizi fabrika ve se
nayi alemine karşı zayıf ve hazır -
lıksız olarak mücadeleye sürdü ve 
pek tabir olarak biz bu mücadele· 
de mağlup olduk. 

Harap, bitkin ve fakir olarak 
mevcudiyetimizi kurtarabildik; e -
ğer ziraatle büyük sanayi arasında 
intikal vasıtası olan ev ve el sana
yiini, ziraat sanayiini atlıyarak bü. 
yük endüstriye geçersek korkarım 

ki gene mağlup olacağız. Böyle bü 
yük bir harbı kazanmak için evve
la iyice hazırlanmalıdır. Bize bu 

olmazsa sosyalizm, koıniıfl 
rcyanlarmdan sakınmak 
yet indeyiz 

Bunun içindir 
meşgul olurken iktısadi 
1 d . . ~ . • bşıl a<a ar ıçtımaı ve sıyası 
haznları derpi~ etmek ıne' J 

tindeyiz. Şehirlerimizi 1<6r 
zararına büyütmiyeceğiı, ~ 
mız sanayii ziraati itmııı' 
köyleri öldüren değil, ih11 

bir nusur yapacatız. 
Sanayi, köylüyü ziraatifl 

yırmamak suretile, çiftçb·e f 
simin işsiz zamanlarınd~ ~ 

temin etmiş olacaktır. "'i 0~ 
yiden bir proletarya doğııl 
sakınacağız. 

B ulgaristaıı19 
aramızda 

(Baş Taraf I 1 inci sayı!· 
·il Bundan başka yeni teş~{ 

afyon inhisarı teşkilatı ve ' 
üzerinde de meşgul olactl 
sen inhfaarı idaresi kanoJle 

kül etmiş ve resmen faafü~ 
ıniştir. Afyon tacirleri de ı11 
namelerini vermeğe ba~lıt 
dır.,, 1 
Öğrendiğimize göre ıne) 

mizle Bulgaristan arasıııd I 

d• .. b ·yo.oe ı sa ı munase atta en zı .~1 
miyel verilecek maddeler ~t 
leket ticari vaziyetini t~b• · 
rinde toplanacaktır. Bull' 
dan şimdiye kadar meilll ~ 
kaşkaval, kaşar peyniri,~ 
mürü, tuğla, keremit ve t ,)1, 
derilmektedir. Buna m~ l 
leketimizden de Bulgar•' 
. • ... b J ııııJr tın, zeytınyagı, a mu 1 • • wl ..... eı' 
ıncır1 ateş tug ası ve çı..-
edilmcktedir. \I 

Müzakerede bu madde jll 
tutularak ticrai faaliyeti~ 
11 için tedbirler almacalı 
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Maarif Vekiletinden : j 
Darülfünun Kimya Şubesi Mezunlarına: 

Orta Tedrisat mekteplerinde Fenbilgisi ve Biyoloji Muallimi 
olmak isli yen Darülfünun Kimya Şubesi mezunlarınm 8 • Tem muz 
933 de Ankara'da Gazi Terbiye Enstitüsünde açılacak olan Fen· 
bilgisi ve Biyoloji kursuna devamları lazımdır. Kurs müddeti bir 
•ydır. Hariçten bu kursa devam etmek istiyenlerin ibateleri Ve· 
lciletçe temin olunacaktır. Bu kursa devam etmiyen Kimya şu· 
besi mezunları ayrıca Fızik veya Tabiiye sertifikaları almamış· 
laraa Orta tedrisat mekteplerinde muallimJiğe tay:n o!unmıya· 
caklardır. Taliplerin 6 ·Temmuz - 933 kadar birer istida ile Ve-

~[k_i_le_t_e __ m_ü_r_a_ca_a_t __ e·t-m--el-e-ri __ b_e-ya_n __ o_l_u_nu_r_. ______ '2_8_4_4_) _________ ı 1 
Devlet Demiryolları ilanları 

Haydarpaşa Liman araziıi dahilindeki eski ahşap büfenin 
Yıktmlarak yerine (4000) lira bedeli keşif!i kargir bir bilfe yap· 
lırılacağı ve yedi sene müddetle talip olanların istifadesine veri· 
leceği cihetle böyle bir büfeyi işletmek istiyenlerin şeraiti ıiıüza· 
Yedeyi anlamak ve müzayede ıartnamesini görmek üze.re Hay· 
darpaşada Yol baş müfettişliğine müracaatları evelce ilan olun· 
muş idi. 

işbu müzayede temmuzun birinci cumartesi gününe talik 
tdilmiş olduğundan t&liplerin t300 lira teminatla mezkur günde 
•aat 15 te Haydarpaşa işletme Müfettişliği dairesine müracaat-
ları. (2797) 

Devlet Demiryolları idaresinde tahminen 10 ton kadar balye 
hıline konmuş kırpıntı kağıtla takriben 15 ton kadar yaprak 

halinde hurda kağıt mevcuttur. Bunlar 26 6-933 tarihine müaa
dif pazartesi günü saat 15 te bilmüzayede satılacaktır. Talip 

olanlar pey cakçelerini hamilen yevmi mezl<i'ırda Haydarpaşa ma
iaa:asma gelmeleri ılin oluQur. Arzu edenler her gün mevcut 
kağıtları görebilirler. (2767} 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan : 

40 Ton Tar bin yağı kapalı zuf : 29 • Haziran • 933 perşembe 

4v .. Gaz yağı " 

günü saat 10 da. 

" 29 · Haziran· 933 perşembe 

<oo 
günü saat 14 te. 

Dızel mayi mahruku . l - Temmuz · 933 Cumartesi •• il . 
ganü saat 14 te. 

lo ,, E eı zollu benzin ,. : l - Temmuz · 933 Cumartesi 
güntJ saat 15 te. 

Deni:r: kuvvetleri ihtiyacı için kapalı zarf usulü ile mübayaa 
tdilecek olan yukarda cins ve miktarları yazılı Tarbin yağı \'e 
•ıirenin şartnamesini görmek isti yenlerin her gün ve itaya talip 
olanların da hizalarında yazıla gün ve saatlerde Kasımpaşada 
Deniz Levazım Satmalma komısyonuna müracaatları. l2581) 

....._____~--~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~-

• 

Q 'i edinci icra memurluğundan: Kadıköy Sulh ikinci hukuk mah 
., borçtan dolayı mahcuz ve pa - kmesinden: Mütegayyip Yusuf pa.1 ... -• Dr. ihsan Sami 

~'Ya çevrilmesi mukarrer tahmi • şa zevcesi Saadet Hanıma ait eşya TERİYQ İ 
~n 1187 bin yük seksen yedi lira ya mahkemece vaz'iyet edilmiş ol BAK LQj 
" JABORATUVARI 1)1netin de zeytin yağıle vejetalin doğundan Erenköyünde Kazasker 
)' Umumi kan t :ıhlilAtı. Frengi nok tııı 
lğları 24·6 933 tarihine müsadif camii civarındaki hanede mevcut nazarından (Wasserman ve Kahn tea· 

~\rıtıartesi günü saat 9 dan itibaren halı ve sair hane eşyası 24·6 933 ta 1 müllcri) Kan iaircyvau sayılması, ti· 
~lıkpazarmda Hasır iskelesinde rihine müsadif cumartesi günü sa· fo ve ı sıtma h :ıstnlıklan teşhisi , idrar, 
. numaralı mağaza önünde birin at 10,30 dan itibaren açık arttırma 

1 

b:ı lgam, cerahat, kazurat ve su tahlil dtı 
Cı • k · !k 1 ·ı l d ültrn mik roslıopl, husust aşılar istihzarı d çr arttırması ıcra ı ınacağın · suretı e satı acağın an talip olan - Kanda üre şekl!r. Klorür. ko\lesterin 
k~n taliplerin yevm ve saati mez· larm yevmi mezkurda mahallinde miktarlarının uıyini. Dıvanyolu No 
\trda maıhallinde hazır bulunacak hazır bulunmaları ilan olunur. 189. Tel.: 20Q8J 
~ [3999_. 

t?tnuruna müracaatları ilan olu· ( 4723) 

T\:J Q KiVE 

Z:IRAAT 
BANKA51 

• 

,. 

DAoA 
BiRiKTiREN 
RA~T-t;Ol;Q 

Beşiktaş Malmüdürlüğünden : 

/ 

Beşiktaşta Cibannuma mahallesinin Çirağan caddesinde arka· 

smda bakkal sokağında 1 • 5 · 9 • 11 · 17 • 21 numarah ~ kıt'a 

arsalar bedeli defaten peşin tediye edilmek üzere 13 • 6 • 933 

tarihinden itibaren 25 glln müddetle müzayedeye vaıedilmiıtir • 

Taliplerin yevmi ihale olan 8 • 7 · 933 tarihine mUsadif cumartesi 

günü saat 14 te Beşiktaş malmüdUrlüğünde müteşekkil sat11 k~ 
misyonuna müracaatları. (2813) 

~ (4728). 

kara'nın en · büyük 

Kıtap, gazete ve 

Kırtasiye mağaz?st 

Istanbul Ziraat Bankasından: 
AKBA 
Kıtap evi ve kırtasiyecılik 

Anahrtalar cedd~ıi 
r drtun : 3377 

Her lİ!~anda gazete· 
mcc_mua ve "kitap · 

Her nevi kırtasiye e~yası 
ve mektep levazımı 

Her türlü Fotoğraf 
levazımı • makineler 

ve amatör işleri 

~tenı Pertev ıtriyatı 

Kütahya çinileri 

DOKTOR 

Hafız Cemal 
'>f l>&1ıi1i haıtalıkları mütehassısı 

•atıynlu ~. 118 Telefon: 22398 

Sıra 

No. 
'l.7 
28 
35 
73 

90 
118 
178 
197 
266 

490 
254 
491 
492 

317 

Semti 

Galata 

" 
" 

" 
Beyoğlu 
Is. Balıkpazar 
Beyoğlu 
Galata 

" 
Yeniköy 
Fener 

" 

Bakırköy 

Mahallesi 

Şehit Mehtmetpaşa 

" 
Okçu Musa 
Kemankeş Karamusta · 
fa paşa 
Bereket ıade 
Sarı Lütfü 
Ahiçelebi 
Kamer hatun 
Kemankeş Kara Mus· 
tafa paşa 
Hacı Aman 
Yeniköy 
Abdi subaşı 

" 
Zeytinlik 

Sokağı 

lstopeçiler 

" 
Sadeci çıkmazı 
Kara oğlan ve 
Şeftali 

Kemeralh 
Isveç ve Sofyalı 
Yoğurtçu 

Kalyoncu kulluk 
Havyar han 

Çeşme meydana 
Köy ba şı 
F ener 

" 
Baruthane 

Cinsi 

Arsa 
Dükkan 

Hissesi 

5/6 
9/16 

Kagir bina Tamamı 

Kagir 3 hane ve 1 dük1'in 14/96 

Kagir hane ve dükkan 
Kagir hane ve 2 dükkln 
Kag ir mağaza ve üslü oda 
Kagir hane 
Kagir oda 

Arsa ziraı 44, parmak 16 
Sahilhane ve aua 
Kalafat yeri 
Arsa elyevm çivi fabri· 
kası derunu 
Ahşap hane ve bahçe 

9/64 
9/96 

Tamamı 

9/32 
Tamamı 

9/16 
Tamamı 

2/3 
7/3 

Tamamı 

Emlak 
No. 

14,16 
29 

Hisseye göre 
muhammen kıymeti 

400 T. L 

5 
13, 15, 16, 18 

3:.-S, 35 
13, 9, 9/1 

6 
129 
33 

6 eski 17 yeni 
17, 17/1 
280/ 182 

~84 

26/28 

500 " " 
50000 ,, " 
3000 " " 

800 
1000 
3500 
4000 
2000 

756 
4000 

14667 
4)35 

" " 
" .. 
" ., 
" " 
" " 

" " 
" " 
" " 
,, " 

4000 " " 
Yüzde yedi buçuk pey akçelerile ihale bedelleri nakten veya gayrimObadil bonosile ödenmek üzere yukarıda evsafı yazılı gayrı me .. 

kullerden 35 ve 491 sıra numaralısı kapalı urfla diğerlerj açık arttırma suretile satışa çıkarılmıştır. Kat'ı ihaleleri 22/6/933 perşem• 
be günü saat on beştedir. Kapah zarfların saat on beşe kadar bankamızda müteşekkil satış komis} onuna tevd ii 1 azımdır. Şartname 
bankamız kapısma asılmıştır. Senei haliye vergisile belediye rüsuma müşteriye aittir. (2547) 



Kumbara bütün bir 

• 
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--, r Cumhuriyet Halk Fırkası 
istikbaldir! Zonguldak Vilayeti 

idare heyeti Reisliğinden : 
Zonguldak Vilayeti merkezinde muhammen yetmiş bin lir• 
bedeli keşifli mevcut projelerine göre yapılacak Halkevin!~ 
inşası 1 Temmuz 933 tarihinde pazarhk suretile ihalei katı· 
yesi icra edileceğinden talip olanların müzayede ve münaka· 
sa ve ihale kanununa tevfikan depozito veya teminat akçe· 

lerile Zonguldak Ha!k Fırkası Reisliğ<ne müracaat 

••••••••••etmeleri ilan o'unur. 

Eyi ve tam bir sihhat için 
muntazam bir hazim !azimdir. 
Tatli müleyyin ve taami latif 
olan Eno's "Fruit Salt" ' size 
bunu temin, mideyi takviye J 

o:e;r:;a~;;z~:;.d; . \. 
~ " S./M/ı .. 111<,_. bir 6aJ'ddJc llU ~.... il ~ ~ 
... dtNUllUndll bİT 1<11/ı ... l<.11~1(}1 kS/id.T. ~, ~ 

.ltu)JIOM ECZ.u!U.EJU>t: SAI.IU.lt. 

TUR KiYE 1 S BANk'ASI 

Ankara Nafıa 
Başmühendisliğinden: 

Bedeli keşfi ''8343 l,, lira "41,, kuruştan ibaret Ankara·1'ı' 
zalcahamam yolu üzerinde ''95,. menfez ile bir kısım şosa inş•'tt 
10/Temmuz/933 pazartesi günü saat 15 te ihale edilmek uıer• 
kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. Talipler şeraiti •" 

lamak için her gün Başmühendisliğe müracaat edebilirler. 

, 

~~;_..;.::~:::~~-~~~~~~~~=-~,-,---------1; 3. K. o. Satlnalma Komisyonu. ilanları ·-----------.• 
SEYRiSEFAiN 

Münakasaya girmek için "6257,, buçuk liralık teminatı ı11d' 
vakkate makbuzunu, veya muteber bir bankanın kefalet mektıf 
bunu, Başmübendieılikten alacaklar1 ehliyeti fenniye vesikası'" 
Ticaret odası vesika ·ı "ve llibarı mali mektubuou teklif meklıt' 
buna leffetmeleri lazımdır. 

M. M. V. SA. AL. KOM. dan: lerin nümune ve şartnamesini gör 
Yerli fabrikalar mamulatından mek üzere her gün ve münakasaya 

40,000 kilo çoraplık pamuk ipliği girmek için o gün ve vaktinden 
kapalı zarfla münakasaya konmuş 

1 

vvel teklif ve teminat mektupla -
tur. lhaleıi 10- Temmuz - 1933 rilc Ankarada M. M. V. SA. AL. 
pazartesi günü saat 15 tedir. istek- komisyonuna müracaatları. 
lilerin şartnameyi görmek üzere (3101) (2712) 
her gün ve münakasaya girmek i - :11- "' ~ 
çin o gün ve vaktinden evvel An
karada M. M. V. SA. AL. komiı -
yonuna müracaatları. (3092) 

(2672) 

M. M. V. SA. AL. KOM. clau: 
Yerli fabrikalar mamulatın<lan 

15.000 kilo çoraplık yün ipliği ka· 
palı zarfla münakasaya konmuş 
tur. lhaleıi 29 haziran 933 perıem 
he günü saat 15 tedir. İsteklilerin 
nümune veşartnamesini görmek ü 
zere her gün ve münakasaya gir· 
mek için o gün ve vaktinden ev· 
vel teminat ve teklif mektuplarile 
Ankarada M. M. V. SA. AL. KO. 
na müracaatları. 

(3083) (2574) 

lzmir Mst. Mv. SA. AL. KOM. -

dr..n: Kıt'alar hayvanatı ihtiyacı i
çin 417,000 kilo kuru ot kapalı zarf 

la munakasaya konmuştur. ı . 
halesi 8 - Tem muz - 933 cumarte

ıi günü saat 15 tedir. İsteklilerin 

§artnamesini görmek üzere her gün 

ve münakasaya girmek için o gün 

ve saatinden evvel lzmirde Mat. 

Mv. SA. KOM. na müraca -

atları (3088), (2642). 

M. M. V. SA. AL. KOM. dan: 
Yerli fabrikalar mamulatından 

31 .000 kilo çoraplık yün ipliği ka
palı zarfla münakasaya konmuf • 
tur. ihalesi 12 Temmuz 933 çar -
fNtlha günü saat 15 tedir. istekli -

lzmir Mst. Mv. SA. AL. KOM. 
dan: İzmir Mst. Mv. Kıt'aları ihti· 
yacı için 145,200 kilo nu kapalı 

zarfla münakasaya konmuştur. i
halesi 1 Temmuz 933 cumartesi gü 
nü saat 16 dadır. isteklilerin şart· 
namesini görmek üzere her gün ve 
münakasaya girmek için o gün ve 
vaktinden evvel tekHf ve teminat 
mektuplarile lzmirde Mat. Mv. Sa
Al. KOM. nuna müracaatları. 

(3087) (2627) 

lzmir Mat. Mv. Sa. Al. Ko. da.n: 
Fırka merkez kıt'aları ihtiyacı için 
85,815 kilo sığır eti kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. ihalesi 
26-Haziran-933 Pazartesi günü sa
at 15 te yapılacaktır. isteklilerin 
şartnamesini görmek üzere her 
gün ve münakasaya girmek için o 
gün ve vaktinden evvel teklif ve 
teminat mektuplariyle lzmir kış -
!asında Mst. Mv. Sa. Al. Ko. na 
müracaatları. (3077), (2514) 

M. M. VE. SA. AL. KOM. dan: 
Yerli fabrikalar mamulatından 

65.000 metre kaputluk kuma! ka· 
pah zarfla münakasaya konmuş • 
tur. lhaleıi 3 terpmuz 933 pazar
tesi günü saat 15 tedir. lıteklile

rin nümune ve şartnamesini gör • 
mek üzere hergün ve münakasaya 
girmek için o gün ve vaktinden 
evvel Ankarada M. M. V. SA. 
AL. komisyonuna müracaatları. 

,(3082) (2558) 

f\lcı kezi fdarcslGnlntı köprüı aşı ll 262.~ 
$ubd., Sirkeci Mühürdar ındc ilan 22640 

Trabzon Postası 

KARAD NiZ 
21 HAZiRAN ÇARŞAMBA 

l 8 de Galata rıhhmından. 
Dönüşte Tirebolu'ya da uğranıln 

lzmir • Mersin ·Postası 

ÇANAKKALE 
23 HAZiRAN CUMA 10 DA 

idare rıhhmmdan kalarlar. 
(2833) 

SADIKZADE Biraderler 
VAPURLARI 

. MERSİN POST ASI 
• •• •• 
ınonu 

VAPURU 
21 Haziran 933 çarşamba günü, 
Sirkeci rıhtımından hareketle iz. 
mir, Mersin, lskenderun limanla· 
rına hareket edecektir. 

Münakasa ve ihale kanununun 10 uncu maddesine tevfi~'' 
hazırhyacakları zarfları ihale gününe kadar Vi!ayet Daimi erıc6' 
meni Reisliğine vermeleri ilin olunur. (2746) 

Kadının Samimi Hıfzıssıhhası 
Samimi taharette yalnız su ve sabun kullanmak fennen ktfı 
değildir. Mu:ıır mikropların tahribi •ve taaffünün esaslı bir su· 

rette izalesi için her halde Alman makamatı sıhhiyesipİO 

kontro:u tahtında istihzar olunan 

müstahzarına lrnllanmak lazımdır. Sari hastalıklar vu1rnunda "e 
başarah öldürmek için istimali de biJhassa şayanı tavsiyedir· 

Unvanı ticaretimizi hamil olmıyan mümasil müstahzarları redde· 

diniz. Fabrikatörleri: SCHUELKE & MAYR A. G. Hamburg 

Umumi acentası: S. Jakoel Mahtumu, Istanbul. 
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Fazla tafsilat için Sirkeci Mey· H c.\~~ i! :ı ~ ~~ ~ ii tanbulda Mahmutpapda J't f 
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1 L A N 
g KARADENiZ POSTASI :.·:.· Beve gönderilen ödeme eııır• 1 .i 
•• •• • b"Jtr :: s :: metgahının meçhuliyetine 1 ~ 

• tkt11ıat \'ekaktlndl'n alman 2.; - " - :ii amsun I~ tebliğ edilmemi, olduğund•ll "'i~ 
032 tarih ,.r. 2162 numaralı birinci !'ınıt mu- :i~ Si cu olan l32 Vra 62 kurufU ~f 1 

.:: vapuru p b h icraiye ve mWıa.keme (5) gıııı .,-
\'akkat nıh!llltnamt·sl JCrlııc kalın olan 27 - ' 5i 22 H . erşem e :: ııt 

!:: azıran :: fında tesviye eylemesi ve ge · • 
S - 1938 tarih \'e 2162 numaralı kati mu· · :: :: ıt".. 

afiJ·f!l ruhııntnamtıaı ı - 11 - 11132 tarı- İii günü akşamı Sirkcci'den hare· ii müddet zarfında mal beYaıı;.ı 
hinde l"tanbul Altıncı Not<'rli~lndı~ Jıtzılırn iSS ketle ( Zonguldak, İnebolu, i~ bulunması bulunmadığı tal<~ 
mııka\elo ile tc,ckkül rdecek Kurtuluş:~~ Samsun, Ordu, Giresun, if hapis ile tazyik kılınacağı 1110 (l 
iplik ve l\lcn"'ııcnt Fabrlkaııı timi- H Trabzon, Sürmene ve Rize)ye !i ileyhin malUnıu olmak üzere. / 
tet 'JrJcctJM dCHCdllml, Ve bunu 1111.i - ai azimet Ve avdet edecektir. ii gün müddetle Ve ödeme e~~~JI 
t ki ·.·.·.=.· Fazla tafs1·1a· t ı·çı'n Sı.rkecı· :.:. kamına kaim olmak üzere 

1 
• ea p ruhııatnamo zayi olmuştur. Bu d••fa ~ 

:: Y Jk · H d k. .s:i:. lunur. (4758)· şirket resmen te~·kkül etmiş olup ruhsat- g e encı anın a 1 acentalı- -
name 11lrkct namına kaydile yenisi lııtlhsal si ğma müracaat. Tel: 21515 H Sahibi: MEHMET .ASlrd 
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<4689> • V AKIT Matbaası -lstatı dıfı llAn olunur. 


