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Ve 
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liıristiyanlıkta bir 
t. lngas Logola 
li~a~ın.dan tes's edilen cizvit-. 
llt . ırıstiyanlık aleminde bir 
ı,J• dervişlik şeklinde ite baş
dill!· Fak at gitgide zamanla bu 
lGrı'u cereyan siyasi, içtimai bin 
tGlld şekilltr aldı. Dünya yü
~~t e medeni hayatın hemen 
~14sahasında tesirini göıterdi. 
l~d d~ bir çok memleket
ti ~ e cızvitliğin büyük tesirle
tit, atdır. Bu esrarengiz haris· 
"' •

11 tarikatı nasıl ba,ladı, na
~ •nkişaflar geçirdi ? Yakın-

Mısır Seferleri 
•································································• 

SON SEFER Mİ? Osmanlı ricali var
dı, _)ikin Osmanlı 

milleti yoktu 

• 
nevı 

Mıaır yolanda balanan Ankara vapura 

}andığını söyliyerek demiştir ki: 

"- Türk vapurlarına rağbet 
eksik değildi. Bu sefer Egenin 
bütün birinci kamaraları dolmuş
tu. O kadar ki aon seferi yapa
cak olan Ankara vapurunun bile 
daha lakenderiyeye gelmeden ev
vel bir çok kamaraları tutulmuıtu. 

"Mısırlı runı ve ermeniler bile 
bu karardan vaz geçilmesi için a· 
lakadar makamlar nezdinde te -

Meselesi hakkında değerli muharrir 
Celil tturi Beyin Atinada 

Dr. Jozefidise cevabı 

[Bu yazı 4 GncG •ayıfamızdadır) Celll Naıt B. 

Konyada ikinci "Milli sanayi ve yerli 
mall~r sergisi ,, açılmıştır 

mennilerde bulunmuşlardır. Bu 1 ı i · (T f ·ı•t 
1 Sergin n a~ı ı' meras mı a sı a ı Memleket sayıfamızda) 

arada Arap ardan ve Rumlardan ••••••••••••••••••••••••••••••••••r.••••••n•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••n• 
mürekkep bir sermayedar grupu 

Türk vapurlarını kira ile tutarak 
bu hatta işletmeğe talip olmuşlar-

hine neticelenmiştir. 

Eroinciler 1 

Bundan sonra pek !;'Ok faaliyette bula -
namadan yakayı ele vf'rınil)lcrdlr .Bıınlann 
t'Vlerlnc!e eroin yapmak l!;'in Ub:ım olan bU -
tün makine alAt ve fldevatı ile 50 okka ham 
eroin de bolunmoı,tnr • 

- Ne dl.inip darayon- otfam? 

Otobüs ve Tren 

Istanbul- Edirne yolıı 

'-Ltl ...... ,..> 

~*t:RQ#;1uaa 
Edirne ile İstanbul arasındaki 

otomobil ve otobüs yoluna konu
lacak beynelmilel seyrüsefer ita -
retlerinin yerlerini tayin etmel\ Ü· 

zere vali muavini Ali Rıza, bele -
diye reisi muavini Hamit, turinı 
klüp idare heyetinden Şükrü Ali 
ve belediye makine ıubesi müdıii· 
rü Şefik Beyler iki gün evvel oto
mobille Edirneye gitmiılerdi. He
yet evvelki gece şehrimize dön -
müıtür. 

Bu seyahat başlangıçta zan ve 
tahmin edildiğinden çok dalla 
müşkülatla olmuştur. Seyahatin 
otomobille yapılmasına karar ve
rildiği zaman müsait yol olduğu 
zannedilirken bilahare yolun bir 
çok yerlerde adeta bir izden iba· 
ret olduğu görülmüştür. 

k,ııy AKIT) sütunlarında fev
•iı, 1 e. merakla bir macera 

'aı halinde okunacaktır. Loyola Papanın önUnde 

Otomobil yarıtları tafsilatını 
11 inci sahifemizde, diğer spor ha
berlerini de spor sahifemizde bu
lacaksınız.. Resimlerimiz yanfa 
iıtirak eden bir otomobili ve dün
kü Vefa - F enerbahçe maçında 
bir vazİY.eti göıteriY.or. 

- Ka•ımı m6'terekl AUUDJ anyoram 
-Vaktlle oaa bize de aratmıtlardı 

Heyetin bulunduğu otomobilin 
lastiği, yolun berbatlığından dola
yı dört defa patlamıf, Silivri ile 
Büyük çekmece arasında ve Çorlu 
ile Baba eski erasında iki yerde 
otomobil bataklığa saplanmqtır. 
Otomobilin bataklrktan kurtanl • 

~ek bAIA balan olm•••te D_!vamı ikinci Sa~fada f 



Hitler ve Musolini 
Başmakaleden Devanı 

dulu teşkil&bn ba§ı, ticari mües -
seseler de onun temelidir. Al
man7ada yüzlerce teıkilat , 
gruplar, cemiyetler vardır ki Al -
manlar bunlar içinde mesut bir 
faaliyetle1 çalışırlar. Bu teşkilat
lar bir taraftan şeflere, diğer ta -
raftan şeflerin emri altında hare
ket eden adamlara ihtiyaç göste -
rir. Onun için Mussolini dörtte 
üçü ziraatçi bir memleket olan 
halyayi yeni baştan teşkilatlandır
mağa mecbur olduğu halde Hitler 
eski Alman ordusunun kadroları 
içinde ve Alman milletinin ticari 
şebekeleri arasında mükemmel su· 
rette işliyen teşkilat vasıtaları bul-

VA K iT 'ın Hususi Haberleri - - - -
Hindenburg' un hastalığına 

dair mühim şayialar var ! 
Almanyada Cümhuriyet devam ede
cek mi, yoksa Krallık mı gelecek? 

Otebüs ve Tren 
/Ja~taralı Uirincı Sayı/o~~ 

ması için bir defasında bir, ikı J' 
sinde dört buçuk saat uğra,rıı 
mecbur kalmmışlır. ~ 

Toprağın üstü kuru olduğll ot' 
buna aldamlarak ilerlenirken " 
mobil birdenbire pataklığa sa~, 
makta, kurtarılmak için uğr yİ 
dıkça daha çok batmaktadır. 
da otomobil tekerleklerinin tP' 
kaslara kadar çamurlara ıapl-'ı.1 
dığı da çok olmuştur. Otorıı' 
bu bataklıklardan, oyldaki ~ 
rat kulübelerinden levazıın g_- .J 
lerek ve uzun uzadıya uğratılJI" 
kurtarılabilmiştir. 

muf tur. Paris, 20 haziran (Hususi) - Rayişto.g devrinde böyle bir ihti· 
Almanlar daima bir kralın te· Son günlerde reisicümhur Hinden· mııl nazarı dikkate alınarak bir 

ğildir. 

Bilhassa kışın, şehrimize ~ 
mobille gelen her seyyahın şi~ ıl 
ede ede bitiremediği berb&dd~ 
rağmen bu yoldan her gün ~it 
ne lstabul arasında otobüsler 1~ 
mektedir. Bunlardan bir kaç' 4' 
yolda bataklıklara saplanchi11" 
vakidir. Lakin otobüslerin yo Jt 
su eksik değildir. Bunların f• . 
yeti şark şimendiferleri kunı1.ı 
yasını endişeye düşürecek k•,J 
da artmıştır. Bu hale rağınen 
km, otobüs yolculuğunun yo~ 
luğunu göze alarak otobüsleri •._ 
cih etmesinin bilhassa iki rııiih' 

baası, ve bir dini hiyeraşinin aza- burgun sıhhati hakkında gayri mü· kanun kabul edilmiştir. 
sı olmakla iftihar ederler. Hitler sait bazı şaialar çıkmağa başla • Bu kanun mucibince riyaseti 
şahsı itibariyle Mussolininin vasrl mıştır. Tanenberg kahramanının cümhur makamında ölüm ile in • 
olduğu iktidar derecesine çıka • yaşı artık seksen altıyı bulmuş oldu hilal vuku bulursa vazifesi otoma
ma.z. Fakat fırkası Rusyada ko- ğu için bu şayialar tabii olarak tikman Layipzig yüksek mahkeme 
münist fırkasının haiz olduğu kud· muhtelif mahafitde endişeler u - si..nin riyasetine intikal eder. Bu 
reli elde edebilir. yandırıyor. Şayet bu sıralarda ri- suretle Vaymar kanunu esasisi da· 

Acaba muvakkat olan vaziyet 
mesela Hitlerin cümhur riyayseti· 
ne geçmesi suretiyle kati bir §ekil 
alacak mıdır?. Yoksa Almanya· 
da kırallığın iadesine taraftar o -
lanlar eksik olmadığına göre cüm
huriyet idaresi kırallığa dönecek 
ve o vakit bu idarenin başına ge
ne Hohenzolern hanedanından bi-Üçüncü derecede Hitler için hal- yaseti cümhur makamında bir in· iresinde memleketin idaresi temin 

kı tehyiç etmek kolaydır. Çünkü Al hilal vuku bulursa Almanyadaki edilmiş olur. Fakat kanuni vazi- riai geçecek midir?. 
manlar büyük bir mağlubiyetten idare sisteminin maruz kalabilece· yet bundan ibaret olmasına rağ - Bu nokta timdiki halde karan· 
çiktılar. Bu mağlubiyetin mesulü ği ihtimaller gizli gizli münaka9a men filiyatta yeni cereyanların or· lık bir İstifham işareti şeklinde gö
ne yahudiler, ne de komünistler 1 olunuyor. Vakıa bundan evvelki taya çıkması ihtimali de yok de- ze çarpmaktadır. 
değildi. Sadece düşmanlarının mü. ============================================ 

sebebi vardır: . 
Bir kere otobüsler trene n•" 

ran çok ucuzdur. Trenle Ecl~~ 
ye yeni tenzilatlı .tarife ile ü~ı.J J 
mevkide 5 liraya gidilebildiğı ~ıJ 
de otobüslerin aldıkları par• 

tefevvik bulunması Alman mille· 
tinin felaketine sebep oldu. Birleşme 

Mussolini kendi seleflerine yal· 
nız fiyumeyi kaybettikleri için ser· 

zeniş edebilir. Çünkü İtalyanlar Avusturya - Maca-
unıumi harpte iki büyük eyalet 1 • • • 
zaptetmişl~rdir. Hitler Almanya· rıstan Ittıhadı! 
nın kaybetmİ§ olduğu toprakları 1 
göstererek kendini bilen bir mille · ! 
ti harekete getirebilir ve bu top • 
rakları:., tek•ar elde cdilebileceği
kanaatini vererek halk kütlesi ü -

Macarlar tekzip ediyor, 
fakat Fransızlar meşgul.. 

LONDRA, 23 (A. A.) - Avus-
lurya Macaristan arasında aiyui 

zerinde tesirler yapabilir. 
mahiyette birleşme yapılması hak· 

Mu11olini Pari le müttefik dev· 
kmda ortada dolatan şayialar mü· 

Jetler tarafından fena muameleye 
nasebetile Röyter ajansının aldığı 

maru:! kalmış olan balyaya dün· 
ya içinde yeni bir mevki vermek malumata göre böyle bir birletme, 

Avusturyanın Avrupada bir lehli -vazifesini üzerine aldı. Hitler ise 
· ke noktası teşkil eden vaziyetin -on dört sene içinde Strezman ile 

den endişeye düşen İngiltere tara
diğer Alman Hd"rleri tarafından 

fından kabule şayan görülecektir. büyük müşkülatla tesis edilmiş 
Bununla beraber lngiltereden bu ola.n d.;vlet binasını yapmağa de-

vam ediyor. hususta bir iatimzaçta bulunulmuı 
değildir. 

Faşizm sisteminin en şiddetli 
b f M Bu haberlere kartı salahiyettar ir muhali i ussolininin devlet 

tar Macar mahafili, M. Goembo -adamı olmak sıfatile haiz olduğu 
meziyetler kar~ısında takdir his. esin parlamentoda söylemiş oldu· 

1 ğu nutku ileri sürüyorlar. M. Go-seder. Bu Musso ini ki on sene 
emboes bu nutkunda krallık mesemiltemad iyen İtalyanlar gibi ten -
]esinin hali hazırda mevzuu bahs kitçi ruhlu bir milleti idare etmek-
olmadığını ve bir hükümdarın tedir. Hitler ise öyle bir milleti 

idare ediyor ki bunun yarısı ta- şahsında iki memleketin birleşti -
rilmesinin arzu edilmemekte olduhakküm edilmekten zevk alır ve 
ğunu söylemiıti. mesut olur. Mussolini ilk za::nan-

larda muhalefet tarafından ihtilal Salahiyettar mahafil batvekilin 
bu mütalaasına bütün memleketin ve isyan tehlikeleri karşısında kal-
ittirak etmekte olduğunu beyan dı. Halbuki Hitler elindeki kuv- 1 k d" 

t . k .. f'k d 1 l 1 ey eme te ır. ve ı anca mutte ı ev et er e 
giri§eceği bir mücadelede kaybe - Fransa ve merkezi Avrupa 
debilir. l'ARt , 23 (A.A.) - ı·akında ırransa Uc 

İtal.) a arasında yapılacak mU:r.akerelerde 
A \ usturyn llıı Mac:ırlstıuıın blrl~eslne alt 
muh:ıyycl projenin m<n-zuu b3hsedllcceğl ha
berine kn~ı yapılan telnlp hakkında Jurnal 

Alman milleti hakikatte diğer 
milletlerden daha ziyade askeri 
ruhta değildir. Yalnız o, disiplini 
sever. Çünkü düşünür, çünkü Al
ma•yada her kes emir veren ve 
emir alan bir hava içinde yafar. 
Eğer Alman cümhuriyeti ordular 
ile, resmi geçitlerle, bayraklarla, 
manevreleıie meşgul olmuşsa 
hunun sebebini milycnlarca Alma
nı kazanmak maksadında aramak 
lazımdır. Aksi halde batka yol -
lardan gidecek olan bir hükume -
tin devam edebileceğine Alman 
halki itimat edemezdi. 

Hatta Hitler Mussolini gibi hal'
bin önüne geçmek gayretini sarf 
etmiı olsa bile Alman milleti ye· 
niden silahlandığı gün sulhu mu -
hafaza edebileceği çok şüphelidir. 
Nasıl ki ikinci Vilehelm nutukla -
rında fevkalade hararetli görül -

gn~('t~I dJyor kl: 

(KUçUlt ltlll\fla A\'Usturya, l\lacarfstan ,..e 
Bıılgarfl!ltıın araııınth\ki rekabet-O nihayet ve
rccelt olan ve gerek Partste, gerek Romada 
bir ıuı C\'\'CI bulunması temenni edilen bir 
formlllc \0nrmıık için Fransa aiyıuıl birlikleri 
\'C crn:ı:I değl~lldlklcrlnl dcğ'll yalnız lktırındl 

utln~mnllln lltl:ı:.ıım etmektedir • 
Kllçtık tılU do!!tlıı.nmrz tamıım<'n emin ve 

mutmain olablllrl~r • 
M. l'aul noncour, Frnnsn ile ltaı~·ıı anı

tıınd:ı dmıunlı bir uzlıı~ma teminine çaJıı • 
mllktıı.dır. Gerek mcrl<rzi A\TUpa.da ve gerek 
Bıılkıuılarda sulhu temin <'dcbllccek :regAne 
&mil bu ltilAftır.,, 

düğü halde harpten daima korkar· 
dı ve hiç bir vakit harp yapmak 
istemedi. Fakat nihayet bir gün 
geldi ki cenerallarmm harp kara
rı kartısında boyun iğmekten bat· 
ka bir gey yapamadı.,, 

Emil Ludvlg 

1 Londra konferansında, 
para işleri baştadır 

Amerikanın döviz kıymetleri için 

liradır. Jı61' 
İkinci sebep te otobüslerin ref 

lere daha yakın geçmesi, bu.'" 6'' 
le buralarda oturan köylülerıl1 , j 

verdiği kararın fena tesirleri ha çabuk gidip gelebilecekJerİ'I 
Londra, 23 (A.A.) - Amerİ· ıııııınnnı•mıııı1111nın1111ıınnı1ııııııııuııınııınmııııınnıııuıııınııııııuııtnıım~ göz önünde bul.undurmal~r~!:· 

kanın döviz kıymetlerinin mu vak- Jkt t k f \ Buna mukabil trenler uf ak 1
' f' 

ısa on eran- yonlarda hiç durmamakta .e 
kat bir zaman için tesbiti aleyhin- 1 ,,Jı''~ 
de verdiği karar para işleri hak - sında Münir Be- p~k az du.rmaktadır. ••tayo ~v 
k d A hük. ... ti . · ı bır kısmı ıse asıl kasabaya " m a vrupa ume erı arasın· fi • b · 
da daha kuvvetli bir plan hak.kın- , i yın eyanatı ça uzak meaafededır. _/ 

da takyidat yapmak yolunu kapat· i Londra, 23 (A.A.) - lktısat Mısır seferleri 
mı§hr. IJ konferansı birinci nakit tali ko-

Amerikanm bu kararı hiç bir \ misyonunda Münir Bey, nakit (Baş tarafı 1 inci sayıf~d:~. 
hayret duygusu uyandırmamı§, fa· sahasında yapılacak tecrübele · deki Türk konsolosluğuna bılP 
kat murahhas heyetlerden bir ço- · h ı· h d t ı l 

1 
rın a ı azır a mevcu o an miş erdir. ·'' 

ğunun ümitlerini boşa çıkarmış · · ı·kt d h b"" ··k "V 1 d .r.P muvazeneıız ı en a a uyu apurumuz zmir en g.,., (1 
tır. 1 b" · l"k · t d ··rı ır muvazenesız ı ın aç e ece ken orada ticaret müdürürııl ·il 

Çünkü bu heyetler döviz kıy o wo ""t lA d b l o ~ 
. . 

1 

gı mu a asın a u unmuş ve diğer bazı alakadarların iştır .i 
metlerinin istikrar ettırılmeai işi • d'k t' b"lh b ·· 1 fıP" 

nazarı ı a ı ı assa u muva top anılarak bu karardan sar · _,j 
ne eşya fiatlarmın yükseltilmesi · ...... · t h il · d l ·" . 1 zenesız ıgın zıraa ma su erı zar e i mesi için tekrar mür .. 
ithalat hakkındaki tahdıt ve mem- f' ti ·· · d · d...... ... · t 

ıa arı uzerın e ıcra e "'""egı e- olunmasına karar verildi. ; 
nuiyetlerin bırakılması veya ha • · 1 lb d k hh 1 de 

• 1 sır ere ce e ere mura as ar· "Bununla beraber belki ,.f 
fifletilmesi için ilk şart nazarıyl" 1 d f hl · 'k t 'ft ~ 

·ı an re a arı vası mı yas a çı - I karardan vaz geçilmiştir veY" ~ 
bakıyorl~rdı. ... • çiliğe bağlı bulunan devletlerin geçilmek üzeredir. zannınd"'/ 

Amerıkanın aldıgı vazıyet kon· f ti · · d'kk t ı ı ç k d k · e 
feransın karşılaştığı zorlukları ar- meni aa ~~ıtm ~at~arı ı a e a . ün ü vapur a i en işittiğırı' ~ 

. . ma arını ıs emı§ ır. re Seyrisefain idaresi lskerıd~ "J 
tıracak ve ~ksek gümnik tarıfe- M'" · B t d" t d k" b r ~ . . . h k . J unır ey, e ıya ın aynı o· e ı acentesine şu maalde ı 
lerı meselesını da a arışık hır 1 k 1 k d' ı 1 ı f 

B l 
ara yapı ınası ma sa ıy e a a- gra göndermiştir: "'41 

şekle koyacaktır. unun a bera • ki bo l d 1 ti "E tı'-~ ca ı ve rç u ev e er arasın 1 ge dönecektir. Bilet sa ~ 
her murfahhas heyetlerden bir ço- d h .. 'tT f l a ı "B · d d ... ··re 
ğu nikhinlikten ayrılmamaktadır. 1 a usu.aı .1 1 a nam~ er Yb P~ .• 1 emm uy uguma go r.1 

ır arar suretı lafnamelerin gerek alacaklı B• k . maaım ıltızam etmış ve u ıt2 

1 
telgrafı yolda Ege de almıtt• 

Londra, 2 3(A.A.) - Ameri _ ı memleketlerin i§İne yarıyacağı· 'ı Keşmirde üç camie 
kan murahhaslarından M. Couz • ı nı ve gerek küçük memleketle· ateş verildi 
nes, iktısat komisyonuna bir karar rin ziraatine yardımı dokunaca· . ··Jı,/,, 
sureti teklif etmi,tir. Bu karar 'm ilave eylemiştir. 1 Sımla, 23 (A.A.) -:- Hıı ' 
auretinde şu maddelerin kabulü CJ11111Uıııınıııınııtııııııw11111mıııııaı~ nıııımıııi le gelen haberler Keşmır ey~ 
t . l kt d .Nan Vlıssıangen, ı.ı0nora konfe - de Mirpurda bir takım karga 
avaıye o unma a ır. .. kb l · · h k 

1 H .. k... ti 1 k b ransının musta e vazıyetı a • lar çıktıg"'ını bildirmektedir. J' - u ume er e mer ez an- ' 
kaları arasında sıkı ve kuvvetli bir kında şu beyanatta bulunmşutur: 3 caminin ateşe verilip Y 
mesai iştira.ki, "34 memleketin ticaret mahfel- dığı söylenmektedir. 

lerinin murahhasları bu yakın -2 - Sağlam, ciddi iş ve te§eb· 
larda Viyanada beynelmilel tica • büslere kredi açılması, 
ret odası kongresi halinde toplan· 3 - Muhtelif memleketlerde it· 
mışlar, Londra konferanamm tet • 

sizliğe karşı koymak için hüku -
kikine arzedilen bütün meseleleri metler tarafından yapılan masraf· 
usul dairesinde tetkik etmitlerdir. lar hakkında aynı zamanda bir 
Bu murahhasların hazırladıkları program hazırlanması. 

Bu karar suretinde muhtelif 
milletlerin emisyon bankalarının 
bir toplantı tertip etmeleri ve va
kit geçirmeksizin birbirlerine da -
nışmaları da telkin edilmiştir .. 
itler bir haftada hal edilme .. e 

"azlyet fena ? 

Paris, 23 (A.A.) - Beynelmi
lel ticaret odasının yeni reisi M. 

rapor, dünya ikbsadiyatının kal • 
kınmaımı temin için geniş ve sa
rih bir beynelmilel faaliyet prog -
ra"llı mahiyetindedir.,, 

M. Nan Vlissingen, beyanatına 
şöyle devam etmiştir: 

"Başlıca meseleler gelecek haf· 
ta içinde halledilmiyecek olursa 
bütün dünyayı darbeliyen zorluk 

Sabık mebu•un evinde bu·••' 'J' 
Erzincan, 25 (Hususi) _... ,:ıP 

bık Erzincan mebusu Haiil 8'~•' 
evine soygun için giren haYd~)if 
kaçmışlarsa da jandarma ,,e el' 
kuvvetleri taraf mdan heırı~"1,,- ' 
geçirilerek adliyeye verilJ111f 

dir. - Necati 1 
unmmıııuııı""1lttlm..,.,_.....,,,........,_,nm_ı_""~~f 
ve sıkıntılar daha tehditkareııtir• , 
kilde yeniden baş göatereC ~ 

"Dünyayı bu vaziyetteıı ,1~J/. 
01" ' taracak hal çareleri uzuJ1 . ıcı1 

daha geciktirilemez. GeçıP dif'r 
bolan her gün umumi ikl~;,,, 
taki vahimliği artırmakta 



rl'LER 

Olda çalışanlar 
• • 
ıçın 

S..aa • Erzurum demiryolu 1e· 
lene sonra bitecek. Erzurum -

l biletini kesen idare Türki 
Jeni cojraf yasını da yaza -
• Yeni Türkiyeyi insan kolu 
r .•• Lokomotif adım adım ta-

Tahliye 1 Yüzde elli 1 Dilsizler 

• Buna eminiz. 
~ aenecle iıliyecek olan 47 

Bazı maddelerin 
değişmesi üzerine 

liralık 1ermayenin en bü · Serbest bırakılacak mah
~ı Srvula - Erzurum ara 

iş arayanlar, sey
yahlar ve sporcu

lar için 
' Jaiylere ıirecektir. Atai• kômlar 200 kadardır Devlet demiryollan iki 
tekiz Mnede Srvas • Erzu · ba dd ı •f h l d ·-- dak. kö" 1 . . .. de Ceza kanununun zı ma e e. tan e azır a 1 - .. m ı y ere ıtçı gun . . d 

1
. . .1 . .. . h . 

..ı __ 
25 

.
1 1

. .
1 

k 1 rının e ııtirı mesı uzerıne apıs 1 Temmuzdan itibaren Devlet 
~ mı yon ıra verı ece • · .1 ah•-~ l l d ba . · · 

k.. .1 k l b cezası ı em aum o an ar an • ı demıryolları ıdaresı tarafmdan 
ece oye verı ece o an u . 1 hl. d"l ki d' ., 1• S 1 Er zı arı ta ıye e ı ece er ır. yüzde elli ve yüzde kırk tenzilatlı on ıra rvaı a zurum a- . .. 

• • y Y enı kanun resmı gazetede ayın iki huauti tarife tatbik edilecek • 
Jepyenı hır hayatın dog - . . . d d"ld' Y• . . ,. 

i..ın· k .. f. d .... 1 d yırmısın e n91re ı ıgı ıçın mer ı· t' ,. a ı egı 1e e Y•f&Dl• . . ır • 
·ınd b" h 1• f ki yet mevkunde bulunmaktadırA Yüzde elli tenzilattan, ıpor ve it e ır ay ı ar ar ya · . . 
ınuhakkakt Bu kanunun tatbıkıne batlan - bulmak maksadiyle ıeyahat ya • 
t bu para :;i kullandırsa .. maıı için İstanbul adliyesine kısa panlar istifade edeceklerdir. 

,,. • ,,. bir telgrafla emir gelmittir. f stan- Ancak bu ıibilerin en az on ki· 
........ m fena kullanddıjını siz bul müddeiumumiliii bu emir ü • ıilik gruplar halinde 1eyebat etme-

clütünününüz?. zerine İstanbul hapishanesindeki leri lazımdır. Tenzilattan ecnebi 
~ köylülerin bu paraları mahkiimlann vaziyetini teıbit için sporcular da istifade ecleckelr • 

clıktan aonra har vurup har- bir komisyon tetkil etmittir. dir. 
l&vuracaimı aanmayınız. llimat tefi t.mail Hakkı, müd· Bilumum mektepler ve birlikler, 
~~ fena kullanılması yol dei umumi muavinlerinden Salim, Turinc klüpler, ecnebi memleket

e, bazı müteahhitlerin he- Celil Beyler ve hapishane müdü • ferdeki aeyahat tirket ve acenta -
dan, kitaplanndan ileri ründen mürelckep bir komisyon ları tarafından tertip edilen tenez-
•Bakınız bu it nuıl oluyor. derhal faaliyete geçmiıtir. züh veya tetkik aeyabatlerine itti-
t..W.it itçiyi topluyor, yol Osküdar hapishanesindeki mah rak edecek uıarl 25 kitilik pup -

----.c,.-·r. Fakat bu itçilere aün - kUmlann vaziyetini teabit için Os· lar ile Haydarpafadan Fevzipqa· 
erini vaktinde vermiyor. Bu- küdar müddei umumisi Burhan ya veya mütekabilen ıidecek u-

hrine itçilere öteberi veriyor. Beyin reisliii altında da bir ko - gari 25 kitilik aeyabat aruplan da 
bir kumq parçası, hazan misyon ~ilmiıtir. bu yüzde elli tenzilittan iıtifade 

lair ceket filin ... Sonra hazan lıtanbul hapishaneıinde 717 ve edeceklerdir. 
~it efendi, yolun kena • Osküdra hapishanesinde de 185 Belediyeler, Halkevleri, umumi 

bir qhane açıyor, bakkal mahkam vardır. menfaat'4!r için laarubnut olan ce-
aÇJJor, kahve açıyor, hatti. Kamiıyonlar çalıtmalannı bu • miyet ve birlikler, mesleki birlik 

!ı.ne Ye bafifmetrep kadmJa- gün aktama kadar muhakkak IU• ve tetekküJler, reemi ve saJri rea• 
)Plandıp yerler vücude ıeti- rette bitirmit olacaklardır. mi müe11eseler "bankalar, fabri • 

J.vle!~a ıelenler, 
e~un ardan alı • 

·Hem bilsen z tle 

Vaziyetleri tesbit edilmit olan kalar gibi,, tarafından tertip edil~ 
mahÜ.;dar bnunun 402 iaci mad... eelıı 997al.tlere ~ edecek 21 
deıi mucibince 1carar- kitilik yolcu lfUPl&n da yüzde 40 

ıla • tenzilatlı tarifeden Utifade ede • Sabt yerleri Fransızların 
L-~ !erinin aynidir. Bu tekil -
:~açmak Franaada ve bir 
A~ memleketlerinde ya· 

'dilmittir. 

caklardır • 
Bu kanundan istifade edecek o

lanlar ceza kanununun 15, 56, 254 
üncü maddenin birinci Ye üçüncü 
maddenin. son fıkratı, 267, 272, 

·ı---'- 296, 421, 435, 436, 440, 456, 470, 
~::".ki:. 25 .:yo~:~!: 471, 478, 105, 492, 493, 491 inci 

.._,hane ıeliyor. Kantin, bar, maddenin birinci, ikinci, üçüncü, 
dördüncii, beıinci ve altıncı fıkra· e köylülerin hem keteleri • 

bedenleri, hem ruhları lanna göre cezahındırılmıt olan İ· 
en bir ıilinc:lir gibi ıeçiyor. ki ıeneye kadar mahkiimlardır. 

,_,,,, ... , !»edenleri keaeleri ba- Bu maddelerden istifade ede • 
a1a_d b' '--- ' i h ı· cek olan mahkGmların miktarı 200 '."""lll • ır aum yı mı a ın~ I kadar tahmin edilmektedir. 

ay enel dahiliye vekili D ")fü k 
kaya bey bu ebemmiyetH aru nun oopera-
e dokunmuı, İKİierin ıün · tif çiliği 
·Din aade parayla idenme . 
tamimle viliyetlere bildir-

p chvlet adammın bunu 
i Ye ileri bir tez olarak sür· 

ı fÜphesiz ki, bize geç • 
er facialannm tekrarlan -

en ıüzel bir müeyyi • 

hu müeyyideyi Büyük 
llaec:liai bilhuaa kantinleri 

bir kanunla bir daha kuv 
l.!· ilir. itler ilerledikçe 
111t1' kanuna lüzum hiuoluna-

Sadri Etem 

li pirinçlerde fiyat 
da Jerli pirinçlerde fiabn 

'li a&iilmektedir • 

Darülfünun kooperatifçilik ce· 
miyetinin daha fazla çalıtabilmeai 
iç.in Ankaraya nakli dütiinülmek
tedir. 

Belediyede tasarruf 
Belediye bütçesinden oktruva 

reami olan 300 bin liranın kalk -
muı üzerine belediye maıraf büt· 
çesinde tasarruf yapmağa karar 
vermiıti. 

Bu taaarrufun hangi maddeler· 
de ve eıularda olacaiı teabit edi
lecektir:. 

Bu ıuretle vekaletçe tasdik e -
dilmiı olan bütçede tevazün ola -
cajı ümit edilmektedir. 

Asker tayını 

ceklerdir. 
Devlet demiryollan idaresi ta • 

rafından bu huauata muf--.ı iza· 
batlı f&l'bWDeler huırlallllllf ve 
iıtasyon binalarına uılauttır. 

Tarifede bu taretle Yapılan mü
him tenzilat üzerine bu nz mev • 
siminde memleket dahilinde aeya· 
batlerin hayli artacaiı tahmin edil 
mektedir. 

Sandalya ile hücum 
Dün ıece Buna ıokainıda ar • 

navut Süleymanla Liz Şakir ara
sında aebebi anlatılmıyan bir mete 

leden kavıa çdamlf, &rna'YQt Süley 
man aandalye ile ŞuaJibi yarala • 
mııtır. 

,. 
VAK 1 T 

Otbadellll. 81,ul Ouete 
ı.tan1ıu1 ADJcara eaddMI. v AKrr ,..,... 

Telefon Numaraları 
Tuı lflerl telefonu: 2U7t 
idare telefcmll 1 ha7e 

reısraı adre81: ı.tultıul - ·ıAJDT 
P09ta lrUtmU Na. '8 

Alton• bedelleri ı - ------
l:JeneU': 
6 aylık 
3 aylık 
ı aylık 

Tlrld79 

HOO ICr. 

1llO • 
tOO • 
lllO • 

llln acretıerl 1 

r.c.1111 
1700 Kr. 
HIO • 
IOO • 
IOO • 

Ticari lllDlanD ilin ..ıaıtelerlade aa&I• 

mi so kurattaa ........ ilk ...., .. -
lcuraea llMu pkar. 

BIJIMc. tuh. denmb llAll "9l"elllere an 
Son zamanlarda tehrin muhtelif a7n temU& .ar*r. 

Reis Sırrı Beyi 
Paristen istiyorlar 

Onun işaretlerini çok 
mükemmel buluyorlar 
lstanbul sağır ve dilıizler cemi-

yeti dün alqam bir toplantı yapa
rak sadakat yemini etmiılerdir. 

Bu cemiyet uzun müddettenbe
ri ikiye aynlmıt ve bir türlü anla· 
pmaz bir halde idi. Bu ihtilaflar 
cemiyetin faal reisi Süleyman Sırn 
Beyin yılmak bilmiyen mesaisi ile 
ortadan kaldırılmıt ve cemiyet 
bir de dilaiz ve aajırlar için mek -
tep açmıya muvaffak oJmuıtur. 

Bundan bir müddet evvel ıehri
mize ıelen Paria dilıizler cemiye -
ti enstitülü profeaörlerinden M. 
Edıar lstanbuldaki tftfekküJü gez· 
mit ve cemiyet reisi SiileJman Sır
rı Beyle temuta bulwunuttur. 

M. Edıar Süleyman Sırrı Beyin 
~ynelmilel itaretlerdeki İlltnaamı 
takdir etmiı ve aittikten ıonra 
Paristeki emtitil müdürü ile te -
muta bulunarak Süleyman Sırn 
Beyi mütahauıı olarak davet et -
mittir. 

Cemi7et reiıi bu daveti kabul 
etmit ve yol J:'&ruanm ıönderilme 
ıini bildirmittir. 

inşaatta kullanılan 
bazı malzeme 

larıatta bllamlan hazı mabe
menin iyi olmamuı yüzünden 
halkın zarar ettilini ıören İltan -
bul beledireai bir laboratuvar aç· 
maja karar Yermittir. 

Bu laboratuvarda bütün ~t 
mabem<.ai tetkik edilerek iyi oldu
lmaa dair rapor verildikten aonra 
aatııına müsaade verilecektir .. 

Seyrisefainde tasfiye 
Seyriaefain idaresi tufiye ko • 

milyonu itini bitinnittir. Yeni tek
le ıöre 38 memur takaütlüje sev· 
kedilmit 30 memur da kadro ha • 
rici edilmiıtir. 

Amerikalı ikbsat müte
hassısı şehrimizde 

lkbaat Vekileti tarafından da • 
vet edilmit olan Amerikalı iktıaat 

miifaviri M. Sommeville dün An
karadan İıtanbula ıelmiıtir. Ken· 
disiyle birlikte ça)ııacak olan di
ler mütaYir M. Hinea de bir kaç 

süne kadar Nevyorktaıı ıelecek • 
tir. 
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olmü lul'e ........ VIJ&MJ& etazlıet V• 
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- V..aka tınıdata ......... IUlıarea batla 
............ ....._. .,.adcül. ~ba ve 
,_11ut1 ...... .. lıulbede memur Vf' 

P'm' r1a wwoı hn insi edllecelrtlr. , 
T oaya pirinçleri daha 

•aziyette olduiu için fi
a batl•mıttır • 

• bir •J enel 8 okkaaı 
aatdırken bu hafta 110 

lradar Jiibelmittir. Maa • 
~ mal piyuaya çıkınca 

- ~ ................. dl6saaaa otu 
taraflannda asker tayini ıabldıiı ._. .......,. bir •tan ıı llaanftlu. lıbutd 711 ....... ~ zatı lluretl 

aörülmektedir. Şehir dahilinde Kaçak ilanlar 1 ,.... • ., ...,._. dearibdle7lae bir tebrik 

çetniıi belediye tarafmdan teabit -- ......,_ ...-lbıdfttr · 
Bir def .. IO iki defUI 00 it ClefUI ..O ı..eMnaa lf'ar _.__ - ...__. 

edilen bı'r cına' ekm-'-... en L.--ka ek· - --... re --., an Ulll'9 dört caer .. 10 ve oa delaa ıoo lruruftur. lleUDr awam kamuumda 111ere 11on1 -. 
mek aatmak yuak olduiu için be- Uç aylık uan vereDlerln bir .,_ mecca- flllda tellUf olaua ..na Welılal reddettltt -

aendlr. D&t •tın ,.., U1DJarm tuıa ...,... ...._. .. 
lediJe niz•mnamesine '6re bly

0 

le İ •tlrlan - .... - •• ..__ --. 
1 

---... ---· ..... (-~laMlal'llarp .......... elemek ıatanlar ce2a aörec:ektir ~ ..... _________ _, ftlllb 1ı1r ..aa ..a ....,..._ 
tekrar diifeceii tahmin 

SOHBETLER 

Edebiyat dersleri 
Biz, edebiyat derslerinin, lise 

proğramlarında mutlaka yeri bu• 
lunması lazım bir ders olduğuna 

kail değiliz. Tanınmıt edip ve ta· 
irler, kaideden ibaret edebiyat 
kitaplarmın cahilidirler. Şekispirin 
istiarenin ne olduiunu bilmediiine 
yemin edebilirim. ')" akup Kadri 
"hüsnü ta'lil,, lerini, hüsnü ta'li • 
lin ne olduğunu bilerek yapmamıt
tır. Ana tol F rana iıtiareyi muaar-
rabanın ne olduğundan mubak • 
kak, ki bihaberdi. Edebiyat den • 
leri, edip, ıair, muharrir eleji(, 
ancak ve ancak edebiyat muallimi 
yetiı tiri yor ve bu muallimler de, 
hocalarının isrine tabi olarak, e
debiyat dersi okutuyorlar. Buna 
bin bir misal gösterilebilir. Mek
tepte ek1eriya edebiyattan zaif 
olanlar, kırık numara alanlar, ha· 
yatta büyük edip, büyük muharrir 
olmuılardır • 

Fakat her memlekette, edebiyat 
dersi okutuluyor. Bizde de okutu• 
lacaktır. Hiç deiilse, ıu edebiyat 
kitaplarındaki ıstıli.hlar bir an 
eve) Türkçeleıtirilae.. Bqün 6a 

Türkçe okuyan talebeye, "leffü 
neıri mürettep, teffü nefri mÜfW" 
veı" , "hüsnü ta'lil,, istiarei ma • 
aarraha, istiarei melmiye, mu • 
aammat, müıakele, müzdeviç, mü• 
aeddea ıibi, ıstılibları ezberletmek 
öğretmek, ne kadar aüçae, anlat• 
mak ta o kadar aüçtür. 

Fakat bizce, meaele, bu ımlih
lann Türkçelettirilmeaile de bit • 
miyor. Diyelim, ki bu eözler Türk-
çeletti ve çocuklar öirencliler. Pe· 
ki, ya içlerinden biri veya ikiıi 

öirenmeae ne olacak?. T.-nur 
edilsin, bir çocuk on 'bir aene çalı· 
fıyor, lisenin ıon sınıfına ıeliyor, 
bakaloryaya giriyor, bütün den· 
lerinde muvaffakıyetle imtihan ve
riyor. Fakat belki edebiyat imti • 
hanmda önüne sekiz on mıara ko • 
yuyorlar ve aoruyorlar: 

- Bu muaammat mıdır, yoba 
müzdeviç midir? • 

Veya bir beyit yazıyorlar ı 

- Bu beyitte, hüsnü ta'lil var 
mıdır, yok mudur?. Diyorlar •• 

Belki de bunu bilmiyen talebe, 
bütün denlerden muvaffakıyede 
imtihan verdiii halde, dipJc....,.. 
alamıyor. 

Bqünkü edebiyatta, Türk de
ğil, bütün cihan edebiyatıada, lef-

fü netri mÜf"YefİD, iatiarei •• 
niyenin mütakelenin lqymeti kal • 
m&mıfbr. Bir zamanlar, bilh&11& 
divan edipleri arumda, bu teJ • 
lerin büyük bir kıymeti varmq. 

Fuzulinin hüsnü ta'lilleri, Nedi
min müpkeleleri, o zamanm mü
nekkit ve tezkerecileri için büyük 
bir kıymetmiı. Fakat bupnkü e
dip ve airlerde aranılan mm • 
yet bu dejildir. Ahmet Hqimclea 
bah1ederken iıtiarei melmif91İ 
habrımıza getirmiyoruz. F arakta , 
mütakele aramıyoruz. 

Ne olursa olsun, edebiyat d ... 
leri, buıünkü vaziyette kaldıkça 
bize, edebiyatm kırtuiyecili • 
ii gibi geliyor Ye bu yüzden dönen 
talebeye acıyoruz • 

Nef'I Efendinin mütakelesini, 
Balet Efendinin hüsnü ta'lilini 'bil· 
medi diye bir ıencin hayata abl • 
mumı bir sene ıeçiktirmek, hattl 
çok kere Hae mezunu ol•m•mau
na 1ebebiyet vemıek bize haldı 

bir ter ıörünmüyor. 
Sellml izzet 
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"Osmanlı ricali vardı, 
lakin bir Osmanlı 

milleti yoktu. ,, 
-------·. ------

Mese!~'.Jİ hakkında Atinada Dr. Mösyö Josephidis'e 

-1-

"Bir osmanlı milleti yoktu, yal· 
nız osr:aan! ı ricali vardı,, şek -
linde, (V Al~l'f) sütunlarında bir 
tez ileri sürmüştüm. Buna itiraz bu 
yuruyorsunuz: Vaktile bir osman, 
h camİa5ı hnsıl olmuş; memleketin 
asli ahalisi o siyaseti takip için hat 
ta din ve mezheplerinden bile vaz 
geçmişler diyor, ve, Osmanlı tari
hinin ilk devrinde bu yeni heyete 
büyük hizmetler eden sonradan il
tihak etmit kimseleri sayıyorsu • 
nuz. 

daha bunlara benzer Rum ve or
todoks rical, Sırbistandan, Hırvat· 
lıktan, Arnavutluktan, Arabistan -
dan, hatta Osmanlı devletine tabi 
olmıyan yerlerden gelen rical, So· 
kollular, Koprülüler, Çiğala za· 
deler, Sinan paşalar, Humbaracı 
Ahmet paşalar ve saire ancak 
"devlet,- imparatorluk,, mefhumu 
üzerinde toplanmışlardı. 

Daha ileriye gideceğim: "Os· 
manlı,, tabiri bile yenidir ve bil -
hassa (Tanzimat) tan sonra taam-
milin etmiştir. 

Polis Haberleri ........................................ 
Buyurun erenler 

Esrar kabağı dolaştırırken 
yakalandılar 

Evvelki gün Karagümrükte es· 
rarhane haline getirilmiş bir ev 
basılmış ve esrarkeşl er cürmümeş-
hut halinde yakalanmışlardır. 

Polis ikinci şube memurları 
Karagümrükte Nettlişah mahalle -
!»inde danacı Süleyman isminde bi
rinin evinde gizli kabak dolaştırıl
dığını ve buraya birçok kimselerin 
geldiğini haber almışlardır. 

Şube memurları bu evi tarassut 
r !tına a!mışlar, dün gece saat 20 
de eve girmişlerdir. Yapılan ani 
bas:un, esrarkeşlerin kaçmalarına 
veya esrarları ortadan kaldırma -
larına meydan vermemiştir. Polis
ler oda kapısına geldikleri vakit: 

- Süleyman ağa kapıyı açar 
mısın?. diye seslenmişler .. 

lçerde kabak dola,tırmakla 

meşgul olan csrarkeşlerden biri: 
- Buyurun erenler .. 
Diye seslenmiş, ve kapı açıl -

mışhr. Fakat odaya hiç tanımadık
ları kimselerin girmeleri esrarkeş· 
leri şaşırtmıştır. Polis memurları 

derhal ortada duran üç lüleyi ve 
bir miktar esrarla tömbekiyi mü -

Bir panayır 
Şark mamulatı ve 

alış veriş 
Eylulün altısiyle yirmi biri ara

sında ltalyada Bari şehrinde top· 
lanacak olan Şark panayırının mü
fettişlerinden M. Edmondo Lom -
bordo şehrimize gelmiştir. 

M. Lombordo her yıl panayır 

nçılmazdan evvel Filistin, Suriye 
Mısır ve Balkan memleketlerinde 
seyahate çıkarak bu memleket ti
carethanelerinin panayıra iştirak 

etmeleri için teşebbüs ve temaslar· 
da bulunmaktadır. 

Bu maksatla bir kaç defa mem
leketimize gelmiştir. Bu seferki 
ziyareti de bu maksatladır. Ken -
disi diyor ki: 
"- Bari panayırı, diğer pana -

yırlar gibi, mahsulleri ve mamuıa
tr sadece teşhir etmekle kalmaz, 
bunların garp memleketleriyle 
Balkanlar, Afrika ve Asyada satıl
malan imkfmlannı da temine ça -
lışır. Bu işle meşgul olan bir de 
(mübadele bürosu) vardır. Bu bü
ro bütün yıl faaliyette bulunarak 
ticari mübadeleyi kolaylaştırır .. 
Faaliy0ti bilhassa panayırın deva
mı esnasında çoğalır.,, 

Şu mukabil tezi daha açık ifa
de edelim: Bin bu kadar yıl müd
detle ortada lstanbul olmak üzere 
Anadolu ve Rumeli (Şarki Roma 
İmparatorluğu) nu tetkil ediyor -
du. llk müessis Romalı, yani La
tin idi. Bu heyet git gide dil iti· 
bariyle Yunanlı oldu, yani Latin-· 
ceyi unuttu. Din noktasından da 
ortodoka hıristiyanlığa destek ol -
du. Lakin, her halde, ahalisi bir 
ırka, etnografya itibariyle bir mil· 
liyete mensup değildi. 

Eski ölçülerle yeni mefhumları 
ölçmiyelim: Millet, yeni bir ta -
birdir. Bu fikrin nasıl tekamül 
ettiği malumdur. Va.ktile (üm -
met) ve (cesamet) vardı. Tebaa ve 
raiyye farkları gözetilirdi. Çar 
imparatorluğunda ortodoks olan 
bütün haklara malikti; müslüman, 
katolik sadece raiyye idi; yahudi 
ise yerli misafirden başka bir şey 
değildi.. imdi bu muhtelif insan· 
Iarın Rusya saltanatına karşı bes· . 
ledikleri hisleri olamazdı. 

sadere etmişlerdir. J f . .. 
Esrar içmekte olanlardan üçü - t aıye mutehaSSISI 

Sonra, yavaş yavaş, ayni ülke 
ve kıtalar dil itibariyle Türkleşi -
yor, din noktasından da müslü -
manlaşıyor. 

Bu tarihi bedahet üzerinde çok 
söz söylemek lüzumsuzdur. 

Nleselemiz şudur: Ben, bir Os · 
manlı milleti yoktu; diyorum. Za· 
ti alini~ vardı; davasında bulunu· 

nün isimleri Mehmettir, biri Recep 
Osmanlı diyarında asıl tebea ve bir de ev sahibi Süleyman ol • 

müslümanlardı. Müslüman olmı· mak üzere beş kişi yakalanmıştır. 
yanlar, ayrı hukuku amme kanun 

Hırsız kapıcı 
larına tabi, ayrı cemaat ve teşkila-
ta mensup raiyyelerdi. vakit geç· Bebekte Cevdetpaşa caddesinde 
ti. Artık 0 tarihi güzelce, bitara· Sağlık apartımanında oturan Ce -
fane tetkik edebiliriz. itiraf edi- malettin Fazıl dün hava güzel ol· 
niz ki bir rum ortodoks, 0 devirde duğu için gezmeğe gitmiş, apar -
asla bir müslüman gibi düşüne - tıman kapıcısı Kerim bu fırsattan 
mezdi. Din fikri çok galipti. Türk- istifade ederek boş kalan aparlı -yorsunuz. 

Her halde bir Osmanlı devleti lük mefhumu uyur bir vaziyette mana girmiştir • 
ve heyeti olduğu inkar edilmez . bulunuyordu. Tam tebaa, bütün Kapıcı Kerim; Fazıl Beyin 50 li· 
Bunun ricali de mevcuttu. Bu ri· siyasi haklara malik tebea olmak ralık cüz<lanmı aşırmış çıkarke~ 
cal benim c1c liğim ve sizin de l\ıt için müslüman olmak lazımdı. Bu- Fazıl Beyin hizmetçisi eve gelmiş-

. fen ta!d;k ettiğiniz gibi, munhası · nun içindir ki bahis buyurduğu - tir. 
ran Türk deeildi." Mesela sadra . nuz Bizans ricali müslümanlaşmış- Hizmetçi evde hırsız olduğunu 
zamların çoğu Arnavut, Yugoslav lardı. Kezalik Bosna beyleri de görünce feryadı batmış ve etraftan 
ancak azı Türk idiler. Demek ki asalet imtiyazlarını muhafaza için yetişenler kapıcı Kerimi cüzdanla 
.,ürk olan ve olmıyan rical, e~ki müslüman oldular. Ne yapalım?. beraber yakalamışlardır. 
den, Osmanlılık noktasından bir . Zaman icabı bu imiş. Kerimin üzerinde baş yatak çar 

leşiyorlardı. . ... ·Bir de ahaliye bakalım, Ri • şafı, iki yastık yüzü, bir havlu bu· 

Mütehassıs dar sokakları 
görünce ne diyor ? 

lstanbul itfaiye teşkilatını ıslah 
için celbedilen mütehassıs M. Va
yen gazetecilere demiştir ki: 
"- lstanbula ilk defa geliyo -

rum. itfaiyeyi tetkik ettikten son· 
ra lstanbulda yangın tehlikesine 
karşı alınacak tedbirleri tesbit e· 
deceğim. Ancak lstanbuloaki ah
şap mahalleler büyük bir t e like -
dir. lstanbulun coğrafi vaziyeti 
hususi bir mahiyeti haizdir ve 
rüzgarlar çok mütehavvildir. Buna 
göre alınacak tedbirleri bilahare 
izah ederim.,, 

Mütehassıs şehrimizin bazı ah
şap mahallelerini gezmiştir.. Dnr 
sokakları ,şehrin köhne binalarını 
gören mütehassıs: 

"- İnsan bu binaları göı-ünce 
şapkasını çıkarıp Allaha şehir için 
dua etmekten başka bir şey yapa -
maz.,, demiştir. 

1878.Berlin kongresinde Osman 1 cali bir tarafa bırakalım: Ahali • lunmuştur. Bunların da ayni apar
lı murnhha larından Aleks:m<lr ııin iraptan mahalli yoktu .. Sakız tımanın dört numarasında oturan 
Kara "fod.ori Paşa Rumdu: Meh . oıdasmdaki rum, F ezzandaki zen- Madam Millere ait olduğu anlaşıl
met Ali Paş:ı Almandan dönme i· ci, Bosnadaki sırp ve saire asla dığından tahkikata başlanmıştır. 
di; yalm:: S:u lulfo.h Paşa halis kendilerini aynı camianın azasın. § Şoför F ayığın idaresindeki 
TürktU. J ~ l·in üç·~ni;n de içtihn · dan addetmezlerdi. Mesela üç 3040 numaralı çamaşır kamyonu, 
dı birdi. tı,. · : de · ı1 .1 Im~l.tn o'an ırka, dile mensup İsviçreliler gibi Tepebaşı Karanfil sokağından ge- Adliyede mahkemelerin tatili 20 

Mahkemelerin tatili 

Kimsesizler yu 
Kapanması bir çok ıB 

hyı yersiz bırakıyot 
Bir kaç gün evvel vali f11~ 

Ali Rıza B. Ayasofyadaki J<İ 
ler yurduna gitmiş ve 
dalarda birkaç mekteplinin 
la bulundurdulrlarını görııt11 
herkese birkaç güne kadar 
dan çıkmalarını bildirmiştir· 

Kimsesizler hiç bekleıne 
bu vaziyet karşısında \drııe 

yanacaklarını şaşırmışlard~: 
matbaamıza gelen birkaç kıf 
kimsesizin dertlerini anlat 
ve bunun vali beye bir rica . 
yetinde olmasını istemişlerdıt• 

Matbaamıza gelen kirıı•e' 
bize bir de mektup bırakrııı~l 
Bunda diyorlar ki: 

- Biz kimsesiziz. Ka%a11J 
mı~ para ancak bizi doyura ş1' 
dardır. Ayrıca para arttırar 
tak ücreti vermemize imkal1 
tur. Bütün kabahatimiz ld1'1 I 
ve şehit evlatları olmamızdı 
dır? .. ,, ~ 

Yaptığımız tahkikata göre 
rada kalanlar 14 yaşından 21 
şına kadar kimsesizlerdir. 13 ~ 
rm bir kısmı müvez?:i, bir 
fabrikalarda çalışmaktadır fe f 
de azami elli kuruş kadar bif 
ra kazanabilmektedir. Bize 
ler diyorlar ki: 

- Yatacak bir yer bulaf111 

ca nereye gidebiliriz. Şehir b 
du dahilinde bir yerde gecef11j11 
çiı·emeyiz. Gece yatmak içİ11 f 
ha yerlere, deniz kenarlarıl11 

derek uyuy.acağız. Fakat 
yağmuru da var. Namuskar,ııt ~ 

~j· 
lışaYak hayatımızı kazanıyo eb 
hal, bizi fena yollara sevJıeO 
lir.,, 

el 
Mısırdan gelecek be1 

neden gelmedi? /. 
Mısırın tanınmış doktorlafl ~ 

ve gazetecilerinden mürekJceP~r 
heyetin dün Ege vapuru ile f vJ 
mize gelmesi bekleniyordu. ( 

öğrendiğimize göre bu ziyar~ 
lecek Mısırlı doktorların e (1 

ayan meclisi azası oldukle.rJ / 

yan meclisi de henüz kapaJ\11'~ 
bulunduğu, gazeteciler de J / 
konferansı dolayısiyle LoJld I 
bulundukları için bir müddet 

raya bırakılmıştır. Heyet >ğ devlete Ç'l
1

, lı ' z!!let ettiler. Es'ri aynı his bunları bir ittihada sevk çerken 8 yaşında bir çocuğa çarpa 
1 temmuzdan 5 eylule kadar de - · · · d ı k · tercemei h:'!Ueri gözden geçirerek etmiyordu. Bilakis!. fetih gün_ .rak yaralamıştır. Şoför yakalan - sun yırmısın ege ecektir • ../. 

olursanız Osmanlı ric~linin hep Ierindenberi o~manhhk kaydın • mıştır. 
vam edecektir. __./ / 

Tatil esnasında mühim mesele - • l'J 
böyle muhtelif unsurlardan geldi · elan çıkmak bunların emeli deg~ il §Kasımpaşada Dörkapıda İsmail T A K V J lerin halli için çalışacakolan ımah-
ğini görürsünüz.. miydi?. efendinin fırınında tablakar Mus -

kemelerin listesi hazırlanmıştır. C 
Evet!. Tekrar ediyorum: Bir Çok ileri gitmiyeceğim ve sizi tafanın Hasköyde Mustafa efendi- umartesi Paıst 

Haıir•j 
Rebi.e 

de resmi, yani devletler hukuku fazla misallerle yormıyacağım.. nin fırınında oturan Recep 14 li- :::::::::::::: İST ANBUL :::::::::::::: 24 Haziran 25 
itibarile Osmanlı milliyeti vardı.. 1331 de tekrar basılan "Mukadde- rasını çalmıştır. Mustafa yakalan - :: :: 1 Rebi.evel 2 
Yemenli Arap, Musavvalı siyahi, ratı tarihiye,, atlı eserimden bir iki mıştır. i.·~.· Havagazı Sirke ti :,=;.= cuo doğuşu 4

'
29 

Giın 'atışı 19,44 
Tunuslu berberi, İstanbullu Rum, sahife nakledeceğim: ·: 24 Hazı'ran Cumartesı· gu"nu·· Sabah namazı 3,20 

" lq, 

Muşlu ermeni, İspanyol yahudisi "Hamit devrinde, bir gün, bir h O~ıe namazı • ~.ı 6 
:· saat 14,30 da Beyazıt'ta Elek- l klndı namazı 16,16 1 

ve hepsinden mukaddem Rumelili zat tarafından Rum pntriki Rüt - maralı şoför Cavidin idaresindeki ı !~ trik Evinde verilecek olnn ,'\ L;şanı oamnz.ı 19,44 ı r 
Anadolulu Türk, hep kanunen Os· hetlfı üçüncü Yoakim Efendi otomobil çarparak kolundan yara· i~ ameli yemek ve pasta pışır- \'aısı namazı 21,49 ti~.; 
manlı idifer. Lakin, acaba, bütün Hazretlerinin nezdine gönderil • lamıstır. Sof ör yakalanmıştır. is rr.e dersine bütün Hanımefen· ~n111~~kgcçco günlen ~~! :93 
bu unsurlar kelimenin etnografik miştim. Bu zat mülakat sırasın - § Kası~paşada iskele başında o H dileri davet eder. :: L;alao .. ı9.ı / , 
ve ,imd,iki manasiyle ibir '(millet) da, kendine has dil neza-heti ve dun tüccarı Jak efendinin yanında H (4829) ~~ \... ____......11"~1'* 
teşkil ediyorlar mı idi?. işte me - ruhani belagatle Rum milletinin çalışan Ahmeciin bir pantalon ve g:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ı \ \ A - reşııı.oy ası.eri nısŞt uıı ıı' 
sele budur. sadakatinden ikinci sultan Meh - ceketi çalınmıştır. Çalan Mustafa :::::::::::::: KADIKÖY •.: .... ·.·.·.· ..... ·.·.:: 7.lndl'n \nllln maırımat., göre btıS' 4" 

B dd d 
nçıı, \C snkln ol:ı.caJ,tır, • 1' 

en i ia e iyorum ki böylP. mettenberi bütün padişahlar tara- k 1 t .. .. '' ya a anmış ır. H H ş• k • Dünlı:U ım:aklık en ro7Jıı 28, eıı 
bir ~iltet yoktu.. fından gösterilen refet ve adalet § B k d h V f b . b :: avagazı ır etı rcoc, barn tnz~ıkı 1Go ınuımetr'-')dl. l ey oz a acı ası eyın e· ii 

Zaten milliyet mefhumu mo - üzerine duydukları minnettarlık - kar odalarında llyasla İsmail ara- g 16 Haziran Pazartesi günü 1 R A D y:O ~ 
demdir. Bizans saltanatı devrin· tan uzun uzadıya ve ara sıra bazı sında odada yatmak meselesinden H saat 15 te ~adıköyünde Sii- ~ 1 

de de, Osmanlı tarihinin en büyük hadise ve vakalara işaret etmek ç k .. d il l .1. :: reyya Paşa smeması salonunda 
k d d k 

_ ı_ l il ı an munazaa a yas smaı ı e - :: .1 k 1 ,~ , 
ısmm a a, §ar wıa isi mi iyet üzere bahis buyurmuşlardır.,, r . . w. d :: ve11 ece o.an ame ı yemen: 

fikrine yabancı idiler. Bizansta, Muhatap, ben, yani şu satırları me geçırdıgı tencereyle başın an !i ve pasta pişirme dersine bütün 
b k yaralamıştır. tlyas yakalanmıştır. H Hanımefendileri davet eder. :: 

ugün ü manasiyle, §imdiki telak- yazan Celal Nuri. Patrik Hazret· ""'""" • "'"""""'"' ""'"'" " "' . """"'' "'' """" " "' ııııun • :: :: 

kisile Yunanlılık tebarüz etmemiş· leri bu sözleri bana hitap ediyor .. m zamanda bir de diplomattır .. H Elektrikle işliyen bu- H 
ti. Kezalik Osmanlı diyarlarında Bütün bu sözler siyasidir. Ve si· Haşmetlu papa Hazretleri gibi. ll laşık yıkama makina- ~~ 
da, ıu yakın zamana değin bu key· yasi olmaları da u.:ıyet tabiidir. Fakat bakınız merhum Yova - ~~ sının tecrübeleri yapı- :_:a.· 

fiyet bilinmiyordu. Çünkü patrik sadece bir ruhani kim Efendi başka ne diyor. 

Bugün ı1 
JY. 

1 S 1 A N B lJ L : toıı / ~I 
18 d n 18.80 n ı.adnr Grıııll0(3ıur'~ ~ 

d;uı 11.1 a lmd.lr )• mıı ı:ıca d r!! stil~' ıf 
mahsus) - ?~ c!nn ıo.o c ı.ııdJJ; sııı 1 ~ 
h e;) C'ti - 19.45 ten 20.so u ı.ıı~ • ıc•~ ~ 
ıtı2., ilanım) - 2030 d:.uı ~u.ı dııl1 f~ ' ,,r 
d ,11 mmıikl;)e he;)eti - :n.So 

11 
~~ 

dır Gramofon - 22 drn ıtlbıırc 
Avr b 1 M'h 1 be l · b' 11 h kT d 'ld' 1 H lacaktır. <4828) ~~ anoı ey er, ı a y er, reıı, ır a a ve ı ı eğı ır; ay- Celal Nuri :::::::::::::::::::::::::&:;:::::::::::::::::::::::::::::::: aa hab rlcrı ,;e a:ıat 11) arı. 
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A1'"KAUA, 2S (A.A.) - Hnrşıhldnrı anı-

. - Neden inanmıyorlar? Neden 
1rıanınak istemiyorlar?. Ben de 
doğruyu söyledim, bana da inan

nİn gibi masumum. nM'.ak ıı.rupça ve far Ç;1 kellm~lerln 97 nu • 

- Buraya geldikten sonra sız- maralı llı;tcsı udur: 
ı - E\'n•IA - Saniyen, 53Usen. 

ltıadılar, inanmıyorlar .. 
- İnanacakları sıra da gelir 

"rurn.. Ben zenginim Nahide, çok 
ıenginim. O kadını bulmak için 
bUtün servetimi aarfetmeğe hazı -
tızn.. Her halde bana yardım ede
Ctk insanlar bulacağım. 

- Cemil Kazım Bey var. 
- Kimdir?. 
- Müfit Beyin ortağı .. Her gün 

beni gelip görüyor Eğer imkansız 
de~ilse o muhakkak bulur. 

- Cemil Kazım Beye emniye • 
lin var .. 

- Buraya geldiği zaman beni 
leıelli ediyor, bana kuvvet veri -
)or. Bütün gün korkmuyorum .. 
F ~at gece olunca ... 

- Seni müdafaa edecek olan 
>.lüfit Bey, en meıhur avukattır. 

- Evet .. 
- Çok bilgili bir adamdır. 
- Evet .. 
- inanmıyor musun?. 
- Bilmem .. Müfit Beyden kor-

ltuyorum. 
- Neden korkuyoraun?. 
- Burada kapalı olmanın ne 

denıek olduğunu bilemezsiniz ... 
~Ütemadiyen rüyama giriyor .. 

Titriyordu. Neriman onu gene 
ÖJ>tü. 

- Müfit ne deye rüyana giri -
)or? ... 

- Beni mahkum ettirecek, be· 
!ti kurtarmak için bir §ey yapını -
>llcak zannediyorum ... 

- Sen rüyaya ehemmiyet ver • 
lrıe ••• 

- Yalnız rüya deiil uyanılcL
de böyle düşünüyorum .. bir daki· 
lt, ruhat etmiyorum... Belki de 
deli oluyorum .. 

- Hayır, burada kapalı kalmak 
laabmı bozuyor .. 

den şüphelendiğini söyledi?. 
- Dün söyledi. 
- Artık şüphe etmiyor mu?. 
- Etmiyor. Yalnız ba~ka bir 

sevdiğim daha var ki o hala şüphe 
ediyor ... 

Genç kız dim dik, donmuş gibi 
durdu.. Neriman, kızın bu halin
den ürktü. 

- Nahide! .. Nahide! .. Ben ne 
yapayım?.. Ben masumum. 

- Müfit Bey benim de masum 
olduğumu biliyor mu?. 

- Ben söyliyeceğim. 
- Siz biliyor musunuz?. 
Nahide, gene dikkatle Nerima • 

na baktı.. Neriman gülümsedi: 
- Yüzüne bakınca masum ol -

duğun anlaıılıyor .. On kiti aley
hinde şahadet etae, senin adam öl
dürdüğüne inanamam. Korkma, 
bir kaç gün -daha sabret.. Cesa -
retini kaybetme. Seni nasıl olsa 
kurtaracağız .• 

Nahidenin ka.§lan çatıldı: 
- Müfit Bey sizden şüphe et • 

tiğini söyleseydi, beni gene bura
da tutarlar mıydı?. 

- Bilmem. Kanun bilmiyorum. 
belki de senin yerine !beni koyar· 
lardı .. 

- Ya! .... Acaba Cemil Kazrm 
Bey de sizden füphe ediyor muy· 
du? .• 

- Cemil Kazım Beyi tanımam. 
Ama Müfit ona bir ıey söyleme • 
mittir .• 

- Hayır, hayır, bilmiyordu .. E
ğer bilseydi beni buradan çıkar • 
tır ı. Q iyi adam .• 

c •• , ıc. • .ayağa kalktı: 
- Reca ederim Hanımefendi, 

artık beni yalnız bırakınız. 
Neriman bozuldu, afalladı: 
- Nahide!... 

(Devamı Var) 

- Ama hiasediyorum ki... E k f B } d 
- Söyle, söyle... v a - e e iye 
- Eğer o istese beni serbest 

hll'alcacaklar. Ama istemiyor. Bu· 
ll\ın ıiçin korkuyorum .• 

Nahide, titriyerd< ayağa kalktı. 
~eriman da, kızın hiaaiyatında 
~k aldanmadığını hisaeder gibi 
Oldu. 

Neriman, genç kızm elini tuttu. 
- Gel, yanuna otur. Beni din· 

~.. Müfit Bey !benim çok iyi ar
kadaıımdır. Benim için her feda
ltirlıiı yapar. Evvela Kerime Ha
tıınıı iben öldürdüm zannetti. 

- 'Bu zan ona neden geldi?. 
- Bunu sana anlatmak uzun 

~•cak. Evveli sana acıdı da ve· 
letini aldı .. 

Vakıf hanın arsası kimin 
malıdır? 

Dördüncü vakıf hanının arsa • 
aından evvelce evkaf idaresi ile 
belediye arasında ihtilaf vardı. 

Bu ihtilaf tekrar canlanmıttır. 

Belediye vakıf hanının arsasının 
kendisine ait olduğunu ileri sür -
mektedir. 

Evkaf idaresi ise burasının bi -
rinci sultan Hamit vakfından ol -
duğunu iddia etmektedir. 

Maamafih belediye binayı satın 
almak için her çareye bat vura
cakmıt ! . 

- Büyük iyilik etti. Beşinci yerli mallar sergı· si 
- Acaba? Mabadı ·be1ti kurtar-

r.ı'1ttı. İstanbul milli sanayi birliğin -
Na.bide dikkatle Nerimana bak- den: 1-Ağustos-933 Galatasa-

tı: ray lisesi binasında açılacak be -

it - Beni ma.hkUnı ettireceğini bi· 
~ ... 
- Nahide! .. 

. - Eğer siz katil olsaydınız, be-
tlı - :Lk• . kt' , ~a:n um ettı,rece ı .. 

it· Bu genç kızın tok sözle bu ha· 
•kati söylemesi üzerine, Neriman 

tlıun nı~ddet ıeuiz durdu. 
~ide yalvaran bir sesle de -

~'111 etti: 

. - Omın gibi bir dostum olsun 
laterdinı. 

Sonra. sesini bir az aertleıtirdi ... 
- Fakat benim yerime batkası-

llı ...... LL'°' tt' .. • 1 el -UKUm e ırmege razı o maz-
1' 
.. erinıan haykırdı: 
-:- Ben o zaman benden tüphe 

~ini bilmiY.ordum. Ben de se· 

§İnci yerli mallar sergisine iştirak 
etmek istiyen fabrikalara yer tev· 
ziatına batlanmıttır. 

Müesaesatın acilen Sanayi birli
ğine müracaatla ihzar edilen plan 
üzerinden yerlerini teıbit ettirme
leri 

Sünnet düğünü 
Hilaliahmer cemiyetinden: 
Hilaliahmer cemiyeti Kadıköy 

§ubesi tarafından her sene yapıl -
makta olan sünnet düğünü bu sene 
de 1 O - Ağmtos - 933 perşembe 
günü yapılacağından kayıt mua -
melelerini yaptırmak üzere, çocuk 
velilerinin, cumartesi, pazartesi ve 
perşembe günleri cemiyet merke
zine müracaat etmeleri. 

2 - E'"""'oo - l'llukllddcma • 
3 - EV'\'CIU Ahir. 
4 - Ev,.·eı emirde • 
15 - Filhakika - Flh·nld • 

7 - Valctllzanınnl.)1C . 
8 - \'ul<takl - O '\'Dklt ld. 
O - Illnrlıilhl • 
10 - 81llrnV\'O • 
ıı - nıınn. 

12 - Blllstlhkalc , 
18 - Blddefat. 
14 - Bllhes:ıp - tndclhcs:ıp. 

15 - Bllllt17.nm - lltlznmi. lltlzamrn • 

Muhtelif mektep mual
limlerinin buldukları 

karşılıklar 
67 inci Liste 

4 üncü mektep: 
l\lııa.rlf; llllı;i ~eri - l'ııabct; lstek yeri -

.l\farlfct: :mıg1 - Maruf; Blllnen Mıuılnhat; 
lıt yolu - l'llazbut; Toplu. 

Maarif; Bilgi yurdu - l'llsbet; Tann cvl
Mucun; Ez.lk, yaprska.n - .l\la.rlfet: Ustalık
l\laruf; VnIU - l\lastnhat; lş Matbuat; l."u· 
uklar - l\lnzbata; Tutuk - Mazbut: Snğ • 
lam, DllzgUrı - Mazeret; tıı Ik - Maznun; 
İJkWl - l\Iazharlyet; Elde etme. 

9 uncu mektep: 
Maarif: Hllme - Mabet; Tnpmma yeri -

Macun; Bulnınıı, yapııJloın - Marifet; Bil -
g1 - Maruf; lllllnen - l\flll!lnha.t; le, lylllk 
yolu, Mnsunlyet; Snğlıımlık - Matbuat; 
Bıunlmııı yazılar - l\lazbata; Demek dile -
ğl - Mazbut; ToÇplu, ele geçlrllml:J - l\lıı • 
zeret; Engel - l\lazmun; An~ılan, :Onlil -
l\lauıun: Jı:u5kulan11ruı, Snnılıın - Mazlınri • 
ye: Elde ctmo. 

48 inci mektep: 
l\laarlf; Bilgller, bilgi lşlcrt - l'llabet; Tnp 

tık - Marifet; llllgl _Maruf; Bl'lll, blllncn, 
tanınmış - l\faaunıyet; Konımılma - l\la.z
but; Dert! t-Oplu, 

E. M. mektebi: 
l\lruırlf; BUg'llıır - l'ıfarlfct; Bilgi - l\la • 

nıf; Belli, tanınnııs _ l\lıısunlyet; Kovun -
mak. 

3 üncü nıektep; 
l\laarlf; Bllgll<"r - l\lııbut; Tnnn - Ma -

cun; Jlrunur çağlı - l\lndl•n; Yer ltl \'crl • 
ği - l\lnrıtet; Ullglnlllt, tıstaJık - l\lanıf ; 
Belli - Maslalınt; A.z<'l'l.'klUJk - Masuniyet; 
Snldılık - :Matbuat; ll:ı ınn yııulnr _ l\la.z
b:\ta: Dernek yazısı - l\I~but; Tutuk, sağ
lam - Mazeret: Suc sllgenı - l\lazmun ö -
denik - Maznun: Suı:Ju Ranı:lan _ Mazlın· 
rlyct: Erişme. 

Bakırköy mektebi: 
Manrlf; Bilgi- ımıbct; Tapacak yer -1\lıı 

ritet; BUlm - l\lıınıf; Bilinen - l\lasltıb:ıt; 
İytllk yolu - :'\lnsunlyet; Korunulmıı - Mat 
bu:ıt; Bamın; yazılar - l\Iazbut; Derli top
lu - Mazeret; Suç kapatan - l\ln:r.mun: !ç
ten nnlntm:ı - l\lazrnrlyet: Eldo <'tme. 

Bakırköy 3 üncü nıektep: 
l\larrlf; Bllgller - Mabet; Tnpkı yert -

Macun; Yapı:ılmn ııey - Maden; Yer altı ,.ar 
Jıklan - l\larlfct: Bllgt, bllıno - l\lanıf; Ta· 
nmmı:J, herkesçe bfllncn - Maslahat; h -
l\lasunlyet; S:ıklıımlık, beri olınakhlı: - l'llııt
bunt; Basılm•!!I yaul:ır - l'tlar.b:ıta: l·ar.ıltı
Mazbut; Derli, toplu, ele geçlrllmlş - Maze
ret; Bağış l!ilemek - Mannun; Anlmııla.n
Mııznuıı; Sutln ımnılmak - Mnzlınrlyet; ı . 
rl,me. 

68 inci Liste 
Maarif; Okuyup, yıızma, bilgi_ Mabet; 

Tapınılacak yer - l\laJOın: Belli, besbelli -
Marifet; Bllg-1, ustalık - l\lnnıf; Belli b113· 
lı, tanınmış - lUıudahnt: litirlı iş - l.\lasu -
niyet; Korunma - l\latbuut; Basılmış, kitap, 
gazete ..:-Mazbata; l{uruıtny lı:Ağıdı - Maz
but; DerU, toplu - Mnzerct; Suç dilemek -
Mamun; Suçlu - Maüıarlyet; Kavuşma -
l\laznıun; öz, özlU. 

42 inci mektep: 
l\laaril; Bllglçlll{ - l\fubct; Tnpmak, tap

kt evi - l\lneun: Bulama - MarifPt; Bllgl-
1\lnrul; Tnnınmı , blllneıı Maslahnt; h- Mıı-
51.lnllf't; Konınmu:ı olmak - lllnzbat: Tu· 
tutmuş - - Mn7.mun: ince söz - l.\laznun: 
Snnılruı, suçlu - l\lazharlyet; Kn7.anmnk. 

5 inci mektep: 
Mıınrlf; Bllglçlllc - l\labet; Tapacak yf'r-

1\lnruıı: l'uğnılc, katıca yu~nılmu:ı - Maden; 
Topralttan çılcıın - l\lnrlfet; Bilme - l\lıı • 
ruf; Bllln<'n, tanınan - MnsıaJıat; tş, gilç-
1\fatbuut; B:ısılmııtlıır, bnııılau '.\'Prler - l\la:ı:
but: Sına.nm1"3, ele alınmış - ~lar.rl'f't: Suç 

bntı ımı dllf!mC - Mazmun; Benıl'rll sliı: -
l\lıu:ıııın: Suı:lu s:ınılan - 1\lnzharlyl't; Elde 
ctınt', uğrnmn. 

2inci mektep: 
l\1114rlf; Bilgiler - l\lnbf>t: Tapmııl~, lrul • 

inle e\•l - ?tfnrun; l"oğrultu - Marifet; Bil
gi, Bect'rlk - l\lnnıf; Tanmmı , Blllnmı~ -
l'llnslııhat; tıı o~rnş - l\fasnnlyet: Konmtu, 
Snklııntı - l'ıfntbıınt; n :rıılı nr•nı>l"r. R:ısln 
ynzıbn - Mazbata: Yn:r.ı ba~l:ıntı111 - llfn:ı:

bnt: Rn~Jı, Ynm-n grı:nıl"• Sıııtlıım - l'lfnF. -
mıııı: Bir ıı<.'c;nr ıı:inılc, :ı.nl:ışılnn - Maznun; 
Kuııku nltında. 

"Yüzü örtülü adamla iki kilometrelik 
yolu birşey konuşmadan katettik .. ,, 

-12 -

Çiftliklerden birisine Onela sa
adet ismini vermişler, ondan 
sonra gelen Apuka çiftliği sahi -
binin şahsına mahsus küçük bir 
tayyaresi vardır. 

Sodamkila' dan geçtik, burası 
iki yüz kişilik bir köydür. Mensup 
olduğu kaza be! Fransız vilayeti 
kadar büyüktür. Bütün kazada on 
bin nüfus var. Yani iki kilometre 
murabbaı başına yarım adam İsa· 
bet ediyor. Uzakta, §arkta kara ve 
çemensiz tepeler biribirini kova -
hyor. 

iki mukaddes dağ geçtik. Biri 
Pihatüntürer diğeri Lüostatüntü -
rerdir. 

Deniz gibi nehirleri salla geçi -
yoruz. Buralarda ağaçlardan bat· 
ka canlı yok. Arasıra bir tahta 
ucuna takılmıt bir kutu önünden 
geçiliyor. 

Şoför hemen kutuya bir takım 
mektup atıyor. Kim bilir ne vakit 
biri gelip bu mektupları araya -
caktır .. 
Mektupların gönderildiği kimse 

ler Finua müstemliklerle münze
vi köylülerdir. 

Bir sıra gelir ki ağaçlar da he· 
men hemen donmıya başlar. Çam· 
ların yapra:kları dökülür. Kabuk -
ları soyuluyor. iğneleri düşüyor. 
Çıplak ve garip bir şekilde göğe 
doğru uzanıyorlar. Tıpkı yere di -
kilmiı kocaman balık kılçıklarını 
andırıyorlar. Yalnız akçeler yap • 
raklarını muhafaza ediyorlar. Bun
ların tekerli ve tatlı bir kokusu 
vardır. 

Vuosto bir orman içinde küçük 
bir hudut kasa:basıdır. Buradan i -
lerde Laponyalı lnari müstakil hü
kumetinin hududu başlar. Hudutta 
Finua nöbetçileri pasaportları mu
ayene ediyorlar. Sonra .. sivrisinek
ler diyarına dalıyorsunuz. 

Oh! aksayı şimaldeki bu sivri· 
sineklerin verdikleri azap, insan 
ağhyacak gibi oluyor. Hayvanlar 
ağızdan burundan girer. Vücudu 
rasgele sokar. Her köylü bu mınta
kaya gelince belinde asılı olan bir 
şiıeyi alır, içinde tist yağı vardır. 
Buna terrol derler. Yağ ile yüzleri· 
ni giizelce badana ederler. Yüzü -
nü ıaklıyan adam üstüne yeşil bir 
cibinlik örttü. Diğerleri iıkenceye 
tahammüle mecbur kaldılar. Yol· 
da fundalıklar arasından arkasın· 
da siyah ve parça parça bir yeldir· 
me olan ihtiyar bir Lapon kadını 
gözüktü. Kadın, yavaş yavaş gülü· 
yordu. Onun nazarında, ilah dağ · 
lar intikam alırlardı. 

fvaloda yattık. Buradaki lokan· 
ta ve otel gayet temizdir. Hizmet
çileri s<nıtın pembe Fenlandiya 
kızları, Üzerlerinde milli elbise var. 
Bu elbise ye§il eteklik, kırmızı 
korsaj, beyaz ve geniş yakadır. 
Sarışın saçları örgü halinde arka -
larından sarkar. Bunlara adeta gü· 
zel kutup perileri diyebilirsiniz. 

Orada mösyö Tainin bana ver· 
diği bir mektubu Patriçya Klan • 
perya isminde bir kadına verecek, 
ve ondan yeni talimat alacaktım. 
Bu kadın hakkında bana bir şey 

söylenilmedi. İhtiyar olması muh • 
temeldi. Kadınlar zevk ve safa 
demini aşınca ya dini işlerle yahut 
siyasetle meşgul olurlar. 

Gireceğim yol §U idi. 
Virtanyenideki vapur dubasının 

yanında eski bir araba durur. Bu a
raba yolcuları Koltagongasa gö -
türür. Bu yolu katedecek iki kiti 
idik. Biri ben, biri de yüzünü ör • 
ten adam. iki saat kadar orman • 
hk arasında otomobille yol aldık. 
Patjoki sahiline geldik. Patjoki 
kablettarihi buz nehirlerinden biri
dir. Kimbilir bu nehrin buzları a• 
rasında ne !kadar mamut gömül • 
müştür. Bir motörbota bindik. Fa
lezler arasında yol alıyorduk. Neh
rin sıkıştığı yerlerde homurdayı§ı 
fazlalaşıyordu. Açıklarda bir ta· 
kım şelaleler vardı. Böyle yerlerde 
sahile dönülüyor. Motör bir araba· 
ya yüklenerek telaleler mıntakası 

aşılıyor ve tekrar motör denize in· 
diriliyordu. 

Kaltagonyas, Skoltlar ıelilesi 

demektir. Motörbot iki kilometre 
evvel durdu. Yüzü sarılı adamla 
beraber yürümeye başladık. Bir 
söz bile söylemiyordu. Halbuki 
gördüğümüz manzara insanı hay .. 
retlere düşürecek gibiydi. 

Cesim bir boğaz, nehrin suları· 
nı saklıyordu. Müthiş bir gürültü 
etrafı dolduruyordu. Bazan muaz· 
zam "Salmon,, balıklarının sıçra • 
dığı görülüyordu. Sonra sular be . 
yaz köpüklerle lekeleniyordu. 
Skolt balıkçıların köyü eski binala 
rmı bu şelalenin vücuda getirdiği 
alaimisema içinde aksettiriyordu. 
Skoltlar çok garip bir nesildir. 
insana benzer yerleri yoktur. Cü • 
cedirler. Fazla büyük tahavvülleri, 
çarpık bacakları vardır. Sarı sakal 
ları bitle doludur. Bakıılan met· 
ruk çocukların bakışı gibi hazin ve 
saftır. Aksayı şimalin Lapon ol • 
sun, Samoyet olsun eski kalanları 
bu kavme karşı nefret beslerler. 
Haklarında hem hicap verici he 
de müthiş bir efsane vardır. 

Rivayet edildiğine göre onuncu 
asırda bir Danimarka kralı memle. 
ketindeki ahlaksızlıkla mücade -
leye karar vermişti. Güzel, çirkin 
ne kadar fahişe varsa hepsini bir 
gemiye yükletti ve Finmarkenin 
donmuş sahillerine sevketti. O ıı • 
ralarda Danimarka kralları kutbu 
şimali buzlarına sahiptiler. Bu fa· 
hite sürüsü ağlıyarak, ebedi zul -
metler memleketi sahiline çıktı. 

Hayvanlar bir takımını yediler. B 
kiyesini Samoyetlerle Laponla 
paylaştılar. Fakat beyaz fahiteler 
den olan çocukları kendi aileleri 
den olan çocuklarla karıştırma 

istemediler. 

işte bu suretle doğan piçler 
Güneş yavaş yavaş ufuk hattına 

yanaşıyor. Hattı yaladıktan sonra 
tekrar yükselmiye başlıyacak. Sa- Skolt ismi v.er~ldi. Balıkçılık ve o 
ate bakmıya hiç hacet yok. Tarq, dunculukla ıştıgal ederler. Az ka 
gece yarı&mdayız. zamrlar. Kazandıklarını da içkiy 

Ertes. .. t k b kt l verirler. Öldükleri zaman tabut 
ı gun o o arı ıra ım. -

valodan takriben 150 kilometre şi· suz gömülürler. Mezarın üzerin 

ld d . ş· d' N La n a üç tahta ve ölenin aletleri konur ma ey ı. ım ı orveç po y -

h d d d la arasın Bunlar ya baltası, yahut zıpkınla 
sının u u un a orman r • 
d ı..· • 1 K 1 K 1 rıdır. a ,.,ır ıstasyon o an o ta ongasa 
gidecektim. (Devamı var) 
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Lig Maçları bitti, Şilt Maçları bitiyor 
························································································································ 

29 dakikalık devre sayısız bitti, 
maçı Fenerbahçe kazandı 

Gelecek hafta Şilt için Galatasarayla F enerbahçe 
gene karşı karşıya geliyorlar ! 

boş kale önünde iki sayı fırsatı ka
çırdılar. (29) dakika çabuk geçi -
yordu. Son on dakika ise daha çok 
Vefanın lehinde oldu. 

Onlar da bu sırada bir fırsat 
kaçırdılar. Netice bu kısa maç 0-
0 a maçın tamamı ise 1--0 Fener 
bahçe lehine bitmiş oldu. 

Şild maçlarında şi.mdi ortada 
lstanhulspor, Fenerbahçe, Gala -
tasaray takımları kalmıştır. Dömi 
final maçı önümüzdeki hafta Ga -
latasarayla Fener bahçeyi gene kar 
şı karşıya getirmektedir. Galatasa
ray - Fener maçının galibi de 

DünkU Vefa- FenerbahCje maCjında lstanbul~porla karşılaşa~ak _ve hu 
· · · b l d suretle şıld maçları da bıtmış ola-Dün muhtelıf sahalarda muhte- lıler Muzaff erın u unmaması o-, kt 

lif !l,pOr hareketleri yapıldı. Kadı- layısiyle dokuz kişilik takımlarına ca ır. 
köyünd~ Beşiktaş birinci takmıı bu sefer eski oyuncuları Şekibi al- Haber turnuvası 
haber verdiğimiz gibi sahaya mışlardı. Diğer taraftan (Haber) refiki -
gelmediği için lstanbuspor hük - İki takımda bundan ba~ka deği- mizin, teşkilata dahil bulunmıyan 
men galip sayıldı. şiklik yoktu. Evvelki Maçta Fener klüpler arasında tertip ettiği tur -

Bu suretle lic maçları da bitmiş bahçe 0-1 galip vaziyette bulun- nuvada dün Karagümrük halk sta
oldu. Bunc!an b3şka Kadıköy sa - duğu için Vefalılarm maçı kazan- dında başlamıştır. 
hasında Bcşikta~ - lstanbulspor mak çin (29) dakikada laakal iki Başlama merasimi çok parlak 
B takımlar kar~ıla~Lılar. Beşiktaş sayı çıkarmaları lazım geliyordu. olmuş, nutuklar söylenmiş, mızıka 
B. takımı mühim bir farkla maçı Maç Kemal Halim Beyin idare- çalmııtır .• 
kazandı. Ayni zam-ında Fenerbah sinde başladı. · lki taraf ta üçer Turnuvanın ilk maçları Davut -
çeltlcrce ~.tlctizm bayramlarını mühacimle oynıyorlardı. Fenerli - paşayla F eneryılmazı, Rumelihi
yaptılar . ler Fikreti merkez muhacimliğe al- sariyle Bakırköyü Altın oku kar-

Taksim stadında hususi, res.mi mışlardı. llk üç dakikada Vefalı - şılaştırıyordu. Maç esnasında Da
bir çok maçlar yapıldı. Hilal_ A- lar hakim gibi göründüler, fakat vutpaşa takımı sahayı terketmiş 
nadolu maçı 2-3 Anadolunun ga- bundan sonra Fenerliler daha ağır ve Fenryılmaz hükmen galip sa -
}ebesiyle bitti. ikinci küme lig maç basmıya başla~ı~ar. ..... . ı yıh1?ı~tı~. Rumelihis.ar~ takımı da 
)arı da bu suretle bitmiş oldu. Bu esnada hırı kornerden dıgerı rakıbını 1-7 yenmıştır. 

Eundan sonra Galatasaray takı
mı (Padranski) ismini taşıyan 

yerli Sırp takımiyle hususi bir maç 
yaptı. Padranski zaif ve rahatsız 
bir takım manzarası gösteriyordu . 
Galatasaraylılar maçı müşkülat 
çekmeden 0-5 kazandılar. 

Fenerbahçe - Vefa 
Bunlarda sonra sıra F enerbah -

çe - Vefa şild maçına geldi. Bu 
maç eNvelce bir kavga neticesi ta
mamlanmadan kalmış ve hadiseyi 
tetkik eden futbol heyeti kavgaya 
sebebiyet veren oyuncular hariç 
olarak maçın eksik kalan 29 daki
kasının oynanmasına karar ver -
mişti. 

Yeni güreş yıldızı doğmak üzere 
······-··-······-·····-··········-··· .... · .. ····--··-···-.... -····-············ 

Güreş şubemiz yeni 
bir mıntaka kazandı 

Malatya güreşçileri şimdiden diğe1 
mıntakalarameydanukomıyabaşladıl81 

Malatya mıntakasının güreşCjileri, hocaları 
l'tecati Beyle birlikte 

Malatyada güret harekeUerlnl tetvlk 
ve gençleri himaye edenlerden ı 

Malatya valisi Malatya Halkevlerl 
Tevfik B. reisi Oaman B. 

• .. .... • .... • iıe 
Memnunıyetle ogrenaıgııtl , 

göre, güreş faaliyetlerimizin 5~ , 
hası bugün bir az daha geJl1~,. 
lemiş ve Malatya mıntakasındll e' 

öz Türk sporu olan "Güreş,, iiı , 
rinde ciddi ve müsbet şekilde ç>' 
lışılmıya başlanmıştır. Her f~ 
satta ve memleketin yüksel~ t(O 
yolunda her teşebbüse ku~e lİ' 
muzaharet gösteren Malatya .. "~ 
si Tevfik Bey baıta olmak uı e 
Halkevleri reisi Osman BeY' ;, 
fırka erkanı bu sporu Malat)'ll. , 
da inkişaf ettirmek için gençieı1 r 
mize tam bir yardıma başlaroışl" 
dır. 

Malatyada çok kuvvetli elerıı~~ 
lar olduğu gün geçtikçe daha ~j· 
anlaşılmaktadır. Avrupalıları , 
le hayrette bırakan Çoban Melı 

Fenerbahçeden (800 - 110) medi ikinci planda bırakacak d~ 
manialıda Ziya (tek ve 3 adını) recede müthiş kuvvet sahibi ge11~, 
da Tevfik, (külle) de lbrahim, (ci- d k d k"l~tsıı }erimiz şim iye a ar teş ı a 
rit) te Necdet, (yüksek atlama) da lık ve çalışamamazlık yüzündf; 
Cihat, (sırık atlama) da Sadri meydana çıkamıyorlardı. Şiıt', 
Beyler tarafı!1dan 9 birinlicik. güreş her tarafta teşkilatlandı:' t 

Kurtuluşlular: (100 - 200 - lınca bu gençlerimizi birer bı'e. 
500) de Papadopolos, (1500- faaliyet sahasına çıkarmak JJluııı 
3000) Petro polyadis, (disk atma) kün olacaktır. 
da Keşiş oğlu Efendiler klüpleri- 4' 

M 1 l . . k. 1'1ı ne 6 birincilik kazandırıldı. ve bu a atya genç erını, es ı ve , 
suretle umumi puvan tasnifinde metli güreşçi Necati Bey çalıştı~ 
(Fenerbahçe atletleri 84), (Kur . maktadır. Kurulan güreş tal<!·~ 
tuluş atletleri 51) puvan aldılar. şimdiden bir çok şehirlerirııiı~ 

Fener bahçelileri bu muvaff aki- güreş takımlarına meydan oktl) 
yetlerinden dolayı tebrik eder ve cak vaziyete gelmiştir. 
d h d tl{ 

Fener bahçeden Zeki ve Cevat 
Beyler, Vefadan da Saim Beyle 
evelce hakem tarafından çıkarılan 
oyuncu hariç olarak iki takım do
kuzar ki§i sahaya çıktılar. Fener -

a a iyi görebilmemiz için devam- Malatya mıntakasının fe er 
DünkU müsabakalarda hakem ve derece alan h çalışmalarını temenni ederiz. yona müracaat ederek Ankıı'', 

atletlerle mania ve 800 koşulurken Elde edilen teknik dereceler Konya, Eskişehir ve Bursa giire~ 
.., F enerbahçe atletleri dün Kur- aşağıdadır: takımlariyle karşılaşmıya k3~~ 

tuluş atletlerinin iştirakiyle sene · ııo: _zıya (F. B.), Tarık (F. B.), Pa- verdiğini bildirerek tavassut rı 
r 

Şampiyona Maçlarının neticesi 
Birinci küme şampiyonluğunu "F enerbahçe,, ikinci 

küme şampiyonluğunu "Anadolu,, kazandılar 

lik müsabakalarını yaptılar. padopulos (T. Y. Y. K.) 17,4-5. ettiğini de öğrendik. I 
Müsabakalara saat ikide Kur- 10-0:- Papadopıılos (T. Y. Y. K.), lhsan bıJ 

(F. B.), mımı w. n.) ıı, 2-5. Malatyalılar, hatta lstat1 , 
tuluş ve Fenerbahçeden 80 e ya- 200: - Papadopulos (T. Y. Y. K.), tb - mıntakasiyle de karşılaşmak j!~tl' 
kın atletin geçit resmiyle başlan.- san (F. B.), Hilmi (F. B.) 23 Z--5. mektedirler. Gençlerimizi ve l'"•ııı 

932 - 033 lig maçları dün bltnılştır. Fe- G mağUiblyet, 20 puvan • dı. Yapılan müsabakalarda umu - 400: - Pııpa.dopulos (T. Y. Y. K.), Funı- ı 1 fıJll 
latya vi ayetinin kıymetli er t nerbahÇ-O on iki mnçtruı onunu galibiyet, iki- Sülf'ymanlye - 2 galibiyet, 4 beraberlik , miyet itibariyle süratler ve muka- zan (F. B.), :Slkopulo!l (T. Y. Y. K.) 5S, Z--5 

alnl a.raberlikle bitirerek Sl puvtmla &am - 6 mağlfiblyet, 20 puvıuı • 800: - Ziya (F. B.), Nt>jat (F. B.), Fik- tebrik ederiz. ~ 
piyonluğu kıu.anmıştır. B. takımları ne kU BPykoz - ı galibiyet, 4 beraberlik, 7 vemetlerde evvelce de tahmin et- ret (F. B.) 2,2 S-:S • ~~~~~~~~~~~~~~, 
çUk tak.ımlarcla da ,amplyonluk l •"enerbah • mağlflblyet, 18 pu\'a.n • tiğimiz ve yazdığımız gibi Kurtu- 1500: - PetrojulyadJs (T. Y. Y. K.), l\fa.-

cdllerdedfr. llııraretıe tebrik ederiz • ikinci küme luşlular, orta koşular, atlama ve nol (F. B.), Nazım (F. B.) rıa ~ıo . 
Diğer takımların dereceleri eunlardır: Bu kUmedo birinci d<ıned" 6 galibiyet J SOOO: - Petropulyadis (T. Y. 1". K.), An-
Bc lk•~- 8 -- 1ıbı t 2 be be ilk atma arda da F enerbahçeliler da-ş ~ - g... ye • ra r • kazanarak pmplyonluğa en başta yürüyen dorynll'I (T. l:'. Y. K.), Sabrcs (T. l:'. Y. K.) 

2 mağ!Qblyet (biri 1 hUkmeıı) 80 pm.·an. Eylp takımı ikinci devrede bu vaziyeti mu· ha ziyade muvaffak oldular ve 11.11, 8-5 . 
btruıbulspor - 4 galibiyet, 5 beraberlik, hafn7.a. edememl:ı, •ampl"onlulh· ıo gnllbfvet, ld tt.kl • · • d 1 ·· 

,, ., 6" ., e e e ı erı ıyı erece er ve mu - Y. A. : - Cihat (F. B.), NPcdet (F. B.), 1 mağUiblyd 2:> puvan • ı ğlfıbl t ı be '-- llkl S nla 
nıa ye ra.,.,r e "e 3 puva sabakaların idaresinin mükemmel Bedii (F. B.) 1·69· 

Yeılıa - 1 pllblyet, S beraberlik, 6 mağ- (Anadolu) ka7.anmıştn·. Tebrik ed4'rl:r. • 
IOblyet, 21 punn. EJ-ip 9 gallblyf't, 2 mağlfıbiyd l beraber- oluşu gelen meraklılara iyi gün U. A. : - Tevfik (F. B.), Papadopulos 

(T. Y. Y. K.), l\ll'hmet RA>şat (F. B.) 6.65. 
Galatasaray - S galibiyet, 4 beraberlik, tikle ve 31 puvanla ikinci olmuştur. geç"ırttı• t ._ __________________ .;;... _____ ...;;.. ____ , • G. : - brahim (1'". B), Eseya (T. Y. Y. 

K.), Papadopulos (T. Y. \". K.) 12.ıS •f' iJ-l' 
C. :.- !"Jecdct (F. B.), l\lufuhhuJll ( '· 

Çiftçi (T. Y. Y. K.) 41.8:;. 

D. :- Kesioğlu (T. Y. Y. K.) sı . .ı8;0• ('(· 

S. A. :- Tevfik (F. B ) , ı•apndoPU 
Y. Y. K.), Zi.fa (F. B.) 12.80 • ilt!1t tf• 

S. :- Sadri (I•'. B.), .Mııtrnngo C 
B.), ::'\llııelis (T. Y. Y. K.) 2.90 1'1111' t' 

Ba. :- Ziya tnkımı, Nejat tD 
kinci. 
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Köy Gençliği 
Nasıl Çalışıyor? 

Aydın Efesi 
Nazlı derenin hazin o çağlayışı, 

Sandım bir neyin dertli elinde ağlayışı. 

Yan yatmııı, yiğit efe şu yama.cm ımtma 

B:ıkıyor derenin o, ağlayan akışma, 

Akşam Kız San' at 
Mektebinin Faaliyeti 

~a:hmut Şevket bey isminde 
~et\ç bir köy hocasile görii§tük. 
erıç arkada§ bulunduğu yerin 

t~liği hakkında bize şunları söy
dj. . 

i' :'- Yeniliğe karşı köy gençli -
f llıı, günlerce susuz kalmış ve şrrıl 
'l'Jl akan temiz bir derenin kena
~J· .bağlanmış bir insana benzete-

•tıı. 

lılUt l\öy gençliği iptidai muhitinde 
) ekamil insanların yaptıklarını 
~arzusundadırlar.Fakat el-

pek büyük fark yok değil mi?. 
Köylü demek için mutlaka şahit 
lazım. 

Ben köyde bulunduğum bir se -
ne zarfında yaptırdığım şeylere 

ben de hayret ettim. llk defa genç
ler kahvesine yani köy gençlik 
klübüne girdiğim zaman cıgara 

dumanından boğulacaktım. Kulak
larıma birkaç küfür, gözlerime 
tavla ve iskambil kağıtları çarp -
mıştı. 

1 

\'urrou' suya ııöğüdün o yeşil gölgeleri 

Efenin çepkenlnln sandım sırma telleri. 

Sazını ağlatarak gurbet şarkısı çaldı 

Sonra 1i5ka gelip hançeri clo aldı. 

Atıldı Jijtlt efe ou da~larm ardına, 

Kanlanan hançerile girdi ıanlı Aydına 

Aldı güzel Zeynebi kolları arHınıı, 

Bir düğün kurdu efem Aydmm ovasına. 

MACJİT CEVAT 

Mektep • • 
sergısı 

~mlırken .. giı:diğilll ·.:a~ 32 inci mektepte elişleri 

sergisi 
Kandillide 32 inci ilkmektepte 

ders yılının hitamı rnünasebetile 
bir elişleri sergisi açılmıştır. Bu 

1 sergide mini mini yavruların bir 
yıl içinde yaptıkları beyaz, yün ör
gü, ipekli üzerine işleme, yastık 
gibi kız elişleri kağıttan mozayik, 1 

kaba kağıt, tahtadan uyku gibi er
kek elişleri, ruın mektebi türkçe 
muallimi Selami Ta:hir bey, tel, 
mukavva ve kağıttan vücuda getir
diği muhtelif eserlerle tuğla ve ça-

Şehzadebaşı caddesi üzerinde, 
bir kapının önünde durdum. Bura
sı Akşam Kız San' at mektebi .. İçe 
riye giriyorum.Münevver Türkkız 
larınm canlı işleri göze çarpıyor. 
Hatta hayret içindeyim, o kadar 
mükemmel itler ki .. Muhafazakar 
ihtiyarlarımızın şimdiki kızlarımız 
için söyledikleri sözlerin bir iftira
dan başka bir şey olmadığım bir 
daha tasdik ettim. 

Bütün odalara girip çı]Öyorum. 
Birinci jJıinciden, ikinci ücüncüden 

H. dır. Menim sorduğum her su
ale tam bir alaka ile cevap veriyor 

- Mektebiniz ne zaman açıldı 

ve şimdiki vaziyeti? 
- Akşam Kız Sanat mektebi ev 

vela 1928 de Selçukhatun kız san
at mektebi binasında teessüs etmiı 
tir. Bilahere 1929 da Sultanahmet 
te terzi mektebi binasında da bir 
şubesi açılmış sonra iki mektep tev 
hit edilerek Şehzadebaşmdaki bu 
binaya naklebniştir. Şimdi 900ka
dar talebemiz var. Daha senebaııı. 

~ murdan yaptığı tedris vasıtaları, 
ltı~f'ıli9'1im'lli:1'e~"Yi~:•e.._,;rrılayıa-ıreiiÇJekl5ydeıi'blr'iilia"iızara gene muallim Tahir bey birer ca-

' Itri kolları bağlıdır. B\f.müteliimil .... dııardakinden daha sağlam bir ha mekan içinde nıücessem olarak vü
~Yanı puslu ve fersiz gözlerle va teneffüs ettim. Kahvenin içi es- cuda getirdiği "İnkılap aydamı,, 
~het.nıekten başka ne yapabilir • kisine tam bir t~z~t te!kil edece~ ile (Gazi parkı), elişleri modelleri. 

Kız San'aUar mektebinde paata odaaı ve talebe Hanımlar 

daha gü7el, daha fevkalade .• Üzer da sınıflarımız kamilen dolmuı ve 
lerinde temiz, beyaz önlükler bulu talebe almak imkanı kalmarrnıtır. 

t, Evet .. Dere kenarında bağlı, derecede tebeddulata ugramıştı. Sı görülmektedir. 
nan talebe hanımlar kendi köşele- Bu ikinci sergimizdir. Hocala-
rine geldikçe izahat veriyorlar. rımızm gösterdikleri fedakarlıklar 

~~&a.nıış insanın yaptığr içme tak - yah çamur duvarlar kar gibi be • r 
~ gibi bazı basit ve semeresiz yaz kireçle sıvanmış. Masalardaki ==~-;;;:;;;;:;;;;;;;~:=; 
lca, ~etler. gösteriyorlar. Fakat bu tehe§ir çizgileri silinmif, boyanmıı 
~ fi değildir. Bakınız nasıl! Eski - Uzcrinde gllzeteler ve kitaplar var. 
~eo. ihtiyarların dizi dibinde sülc - iskambil oynanan geniş pel':ke . 

l Odalar, işlerin nevine göre ayrıl 
! mış. Her kısım o nevi işin hocası· 
nın ismile söyleniyor. 

Şimdi genç çok genç hatta talebe 
zannedilecek kadar genç Fatma 
Hanımın odasındayım. 

!lı püklüm onlarm anlattıkları küçük bir sahneye yahut çalrşma 
~et masallarım dinliyen gençler, köşesine inkılap etmiş bulunuyor. 
l k onlardan ayrılmış, kendi a - Sahne gerisinde bayraklarla çer - f abna Hanım çocuk ve hanım 
t~~ılerinde yaşıyorlar. Bu alem ih- çevelenmiş Büyük Gazinin resmi elbiseleri muallimidir. Bu odadaki 
'Yarların meclisi gibi uyutucu, duruyor. Duvarlarda sürü halinde d 
t o1 işleri iğerlerinden iyi. Bu ince ve 
le\'fetici ve uyu"turucu olmamakla gençlik faaliyetlerini gösteren kü ... t 1 
'it :r temiz iş <'rin elle yapılrlığma. inana ta.her, hepsi de arzu edilecek bir çük tablolar var. Gençler hepsi 
ı...ı • · ı mıyacağmı geliyor. Genç muallime ·~ılde değil. düzgün giyinmiş ve düzgün konu- · 

b s.oruyoruın. 
~ ou alem gençler kahvesidir. şuyorlar. 
lıtada şehirde gördüklerinin cü - Klübün önünde güreşmiye ve - F abna Hanım nasıl hocalık-

te,İni "iyidir,, diye yaparlar. oynamıya mahsus temiz ve düz bir tan memnunmusunuz. 
'i. 8ir şeyin intizama girebilme - meydan var. Bu meydanda futbol Bir az sıkılğan cevap veriyor: 
~-'Sin muhakkak bir nazımın mev- kalesi ve voleybol ağı yerine bey - E .. 
·11 - vet eger sevmeseydim, bu 
b. t olması lazımgeldiğini hepimiz gir atlatmak için çitten manialar, .... \.. ----~- -;,,n;_,_--..._. r, ~ 
ıl· El.itleri meijrl•lnde nıua.ouu:ıı •eWe'Deilih gördüğünüz işlerin hiçbirini yapa 1tiz. idman için basit barfiks ve paralel bir grup 

b mamam lazım gelirdi. t oakmız, resimde gördüğünüz görünüyor. istenirse daha çok şey- =========~===== 

zannederim pek açık bir eşkilde 
gözüküyor değil mi?. Bu günkü 
eserlerimizden hepimiz memnu'· 
nuz ve daha iyilerim yapmci1d.an 
vaz geçmiyeceğiz. 

Vekaletin iktısadi sabadaki mu
zaharetlerinden en birincisi hiç 
şüphesiz bu sanat mektebidir. Ka
dınlar bu sayede bütün !İstedikle
rini kendileri yapabiliyorlar. 

- Mektebinizde kaç sınıf var 
ve talebe hangi şaraitle devam e• 
diyor. 

- Mektepte üç sınıf vardır.Mo
da ve dikiş biçki olarak iki kısma 
ayrılmıştır. Talebenin müsaade • 
sine göre hafta içinde müateaddit 
kurslar vardır. Mukayyet talebe 
mektebe gelmeğe mecburdur. Yat 
farkı nazarı itibara alınmaz. 

trıçıe; benim giyinişim arasında ler yapılabilir. Ahlaki bir film çevriliyor 
Ecnebi ve Türk sernıayedarları 

hesabına ahlaki bir film çevril • 
mektedir. Film de baş rolü tanın· 
mış eski amatörlerden biri oyna -
maktadır. 

Size Refia Hanımın odasından 
da bahsedeyim. Bu oda ·da bebek - Müsmiriyet derecesi yüzde 

kaçtır?. 

Gençlik ve Edebi Müsabakamız 

' .. Şiir ve Hikaye Gönderiniz • • • 

~d Gençler için açmış olduğumuz 
~bi müsabakaya devam ediyo -
ita · En çok 800 kelimelik bir hi -

Ye, yahut 5 mısralık bir manzu-

meyle müsabakaya girebilirsiniz. 

Müsabakanın 14 üncü hikaye ve 

manzumesini basryoııız. 

A s T ~ H 
~. ~.~a hGrmeUerlmle ,, Yazanı Nevzat Hayati 

lt.i Yanakları, elmacık kemikleri • ı hastanın bir az daha gayret bir az 
ı: ~ıkmasile çukurlaşmış; göz - daha yaşamak arzusunu çoğalttı .• 
l't ~.1seri batmış taranmıyan saçla- Etrafındakilerin yardımile ya. 
~ •ri•hirine karıtmış yüzü bir li - tağmda doğrulan hasta pencere -

A 

On, ih' H l d ö eli'" g ı sararmıftı. asta ığın ver en etrafı seyre daldı.. nündeki 
~ ~1 acı ıstırap içinde inliyor, ba - parkta gezenler daha ötede tram
~~ o.. nefesi kesiliyor, baz an da bu vayların çıkardıkları güriiltü, va • 
111~1tneyi kesik fakat sık so- purlann geliş ve gidiş düdükleri 
~\ ~lar takip ediyor.. Kalbi öttükçe ou yatağında kudurttu ... 
\~1 muntazam bir seyir Tasarlanan herhangi bir şeyi yap
b\~I> ederek çarpıyor. Gözleri, ka. mak istiyenler giıbi bu hastanın da 
>,l'ı11> açılmaktan yorgun düşerek feri uçmuş gözleri canlandı ve tit· 
.\:r kapalı vaziyette duruyordu.. rek elini yastığın altına sokarak 
tı:ı~~rr-a. gelen teessür ve teselli bir resim çıkardı .• 

tuplarına ilave edilen çiçekler Bu, üç ay gibi kısa bir müddet 

Filmin harici ve 'dahili bir çok 
kısımları alınmıştır. 

Filmin sahne vazıı bir Ameri -
kalı, rejisörü de bir- Türktür. Ses· 
siz olarak çevrilmektedir. ileride 
seslendirilecek ve umumi sinema
larda gösterilecektir. 

süren aşk macerasından sonra has
tayı bırakarak yeni bir maceraya 
dalan sevgilisi Nedret Günerdi.. 

Aldığı resme bakmak için o ölü 
gözler biraz canlandı, titriyen el -
lerde bir sebat gözüktü, resim göz
lerine yaklaştırdı. Baktı, baktı .. 

Sonra dudaklarına götürerek ö -
püp tekrar yastık altına koyduğu 
zaman gözlerinden damlıyan yaş -
lar kirli yüzünde birer hat çızıp 
çenesinde birleştikleri zaman ken
dini yatağa bıraktı .• 

Hasta ıstırabına ilave edilen bu 
acı ile derin bir sükute daldı. 

ve çamaşır takımları var. Parma
ğınız ağzınızda işJeri seyrediyorsu 
nuz. O kadar ince işler ki bu ancak 
görmekle anlaşılır. 

- Yüzde seksen derecesinde -
dir.. Muvaffak olamıyan hanım
lar tahsili az olanlardır. Bilhassa 
sanayii nefise talebesi çok muvaf

Nedime Nezahat ve Nimet Ha- fak oluyorlar. 
mmlarm eserleri çok nefis ve san
atkaranedir. Genç muallim Nimet 
H. ın çanta ve çiçek işleri için ne 
dense az. 

Her odadan çıktıkça içim neşe
leniyor. O kadar memnunum,beğe 
nıyorum. 

Hanımlarımızın bu parlak mu
vaffakıyetlerini söylerken resim 
muallimi Mazhar Beyi de unutma 
mak lazımdır. 

Bu çalışkan ve işinin ehli mual
limin her odada elle tutulan bir e-
meği var. Pasta odası enfes Ha -
nımlarımızın ince parmaklarile vü 
cude gelen bu nefis pastaları yedik 
ten sonra artık başka şey yemek is 
temezsiniz. Pasta muallimi Matma 
zel Norayı tebrik etmek gerek. 

Mektepte ne gibi dersler oku
tuluyor ve bu sene kaç hanım dip
loma aldı?. 

- On iki ders vardır. On ta -
nesi meslek, diğerleri mektep res
midir. Meslek dersleri: Resim, 
dikiş, biçki, moda, nakış, ev ida
resi, tabahat, pasta, makina nakı
şı, çocuk bakımı.. Diğerleri: He
sap, Türkçedir. Bu sene diploma 
alan 16 dikiş ve biçkiden ve 4 mo
dadan ceman 20 hanımdır. 

- Mektepte muallim adedi?. 
- On ikidir. Bunlardan Fat-

ma ve Nimet Hanımlar daimidir •• 
Hoca arkadaşlarımdan, vazifem -
den, talebemden, hulasa her şeyi
mizden memnunum. 

Memnt:ti ve takdirkar bir ziya· 
retçi gibi müdire hanıma teşekkür 

Çok nazik, çok malumatlı bir ha edip ayrıldım. 
nımla görüşüyoruz. Bu, müdüre l * * 
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Babakaleyi Çanakkal~ye birleş- Konyada ikinci milli 
tiren yol nasıl açıldı ? sanayi sergisi açıldı 

Ezine, (Hususi) - Değerli ve 
yorulmaz Valimiz Süreyya Bey; 
(Baba Ka~eye gidelim) diyince bu 
nu kaçırılmaz bir frrsat bildim; 
Ezjn~ ve Ayvacık Kazalarının bir 
çok köylerini ve onardrkları yol - ~ 

farını görecektim; bilhassa Baba 
Kaleyi ve onun yolunu .. 

İlk defa otomobili gören köylüler - Çalışkan köy 
hocaları - Güı~l tabiat manzaraları ve uçurum 

.. - - -
Coşkun tezahürat: Fakat yeni binan~ 

tavanları neden dökülüyor ? 
KONYA, 21 ,(Hususi) - Dün 

Konya merkezinde ikinci milli sa
nayi ve yerli mallar sergisi Gazi
paıa ilk mektebinde davetliler ve 
kalabalık bir halk kütlesi önünde 

Kendisine belediye reisimiz r, 
Boy taraf mdan memleketilll~ .J 
sarıatikanı muhtevi ve altı i:zall" 
bir albüm hediye olunmuıtur 'dl 

Vilayet baş mühendisi çalııkan 
Mehmet Beyle Ezine Kaymakamı 
Cavit, Ayvacık Kaymakamı Hik • 
met, inhisarlar müdürü Tevfik B. 
ler ve bir fotoğrafçı Heyetimizi 

1 açıldı. 
Madam Konyayı çok be~ell 'I 

ğini ve Hindistana yapacagı 'JI 
seyahatta tekrar uğrayacağı~ tit 
disini gezdirenlere söylenı•f ~ 
Akıam bet saat tehirli olan P"", 
ile Istanbula müteveccihen b;ıf 
ket etmittir. 

tetkil ediyordu. 
Ezineden hareket eden otomo r 

billerimiz ilk köy yoluna girdi; 
çok emek sarfedilmit köy yollan• 
nın her dakika değiten zengin- .ı.=::.:..:=.; 
manzalarmı, önümüzde rakit du -
ran güzelliklerini, Bozca Adayı Babakale yolunun a~dma merasiminden bir gHrUnUş 
görerek ilerliyorduk. Kemalli kö - Köyde bir fevkaladelik vardı. Göl ne kadar takdirle ansa azdır. Bu 
yü temiz sıvalı evlerile göründü, Pmar - Baba Kale yolunu el bir- 12 kilometrelik yol para ile ve fen 
civar tarlalarda arpa orağı başla- liğile bataran Nahiyenin bütün ni aletlerle yapılan 200 kilometre· 
mıştı, kadın, erkek, çocuk herkes köylerinden atlı heyetler gelmiıti: lik yollara bedeldir, bugün Otomo 
tarlada... Biraz oturduk; önü deniz manza - billerle rahat rahat geçtiğimiz yol 

Otomobillerimiz süratle ilerli - rau, havası güzel olan köyün yeri larm anılamıyacak derecede çok 
yorlar; palamut ağaçlarının koyu dağlık ve Tatlıkbr, köyün içinde ufak kusurları da kaldırılırsa mü
gölgeleri yolları örtmü§, her taraf- çalıtılarak genit bir ~ol açılmıf, kemmel bir köy yolu olacak. 
ta bir canlılık var, Koyun, keçi sü· cenup sathı mailinde ve mektep ci- Baba Kale göründü. Muallim ve 
rüleri .. Tarlaya giden kağnılar, ça vannda bir tak yapılmıı, Gazinin mektep talebeleri, bütün halk kö· 
lıtan kadınlar, erkekler.. resmile bayraklarla, çam dallarile yün giri§ yerinde toplanmııtı. Bu 

Akçekeçili, Alemşah köylerini süslü tak (Baba Kale) yolunun ba adeta köy için bir mucize idi. Ku
geçtik; hakim tepede, sakar dağ- şına kurul.mut, daima uzaklar ve ruluıundanberi araba yüzü bile 
larmm eteğinde derin yem yetil denizler gösteren Büyük Gazinin görmiyen idsye otomobiller gelmi! 
bir vadiye bakim §İrin (Tavaklı) hayali vakur simasile yüksekten o ti. Halk o kadar seviniyordu ki bu 
köyüne geldik; köy mektebinde bi nu sevenlere denize eritme yolu - sevinç, trene kavutan (Kayseri) 
zi karşıladılar. nu gösteriyor .. Etraf köylüler, sü - köylüsünün ıevincinden bile üs -

Eskiden büyük ıehirlerimizde variler, kadınlarla dolmuftu. VaH tün. Yolun baıına bir tak yapıl -
bile eıine ender tesa~üf edilecek Bey kurdeleyi keserken: mış, üzerine Vali, Kaymakam, na
bol aydınlıklı, yepyeni ve çok le · "Baba Kale yolunu açıyorum bu biye müdürü Beylerin gayretlerin 
miz mektep insana ferahlık veri • işi başarmağa candan çalıttığınız den bahseder güzel bir manzumei 
yor. Mektebin müzesinde çalışma için hepinizin himmet ve gayreti - ihtiva eden bir lavha asılmıf .. Yol 
mahsulü olan güzel Toprak ve elit nizi takdirle anarım. Bu yol Baba da çalııan köylülerin mümessille -
leri var ... Köy muallimi Mithat B. Kaleyi Çanakkaleye birleştiriyor. ri olan yüzlerce atlı ve bütün köy· 
durmadan çalışmış ve köy mekte· Bu yol, Adalar denizini Çanakka- lü köy meydanında idiler, Vali B. 
binde beklenen azami randımam le Boğazına ulaıtırıyor demektir.. hepsine ayrı, ayrı iltifat etti. Ço -
almıt·· Muallim odasında mektebi Bir kaç sene evvel ikmalini kayma cuklara kadınlara otomobil görüp 
bataran kaza kaymakamı Cavit kam Hikmet Beyden rica ettiğim görmediklerini sordu, ekserisi gör 
Beyin bir Fotoğrafı asılmış. Köy - bu yol için çok himmet gösteren medik dediler, otomobiller çocuk
lerimiz o kadar cömert ve misafir kaymakam Hikmet, yorulmaz ça. ları ve kadınları gezdirdi.. Baba 
perver ki .. Bize ikram ettikleri ne- lışkan nahiye müdürü Sami Bey - Kale mühim ve meıhur bir köy -
fis yemekleri yemeden ayrılma - lere tefekkür eylerim. Bilirsiniz ki dür. 
drk. Yolumuza devam ediyoruz. , köy yolları köylerin hayat damarı- O gece köyde kaldık, sabah er -
Güzel yapılmıt bir yoldan, zeytin dır, yolları olmıyan köyler mer - ken kalktık, her tarafta köye has 
ağaçlıklı zengin bir vadiyi güde - kezlerden uzak ve geri kalırlar, bir güzellik vardı, köyden ayrıla· 
rek sahile indik.. Deniz kıyısından yol ticareti maarifi ilerletir, yol caktık: Bir kaç saat içinde köye 
gidiyoruz. Y avat yavaş sahili bı - herkeıi gayesine ulaıtırır. Sizi tek. ve köylüye ne kadar alıtmıttık. 
raktrk.. Artık Ayvacık kazası hu· rar tebrik ederim ve bu yolun he- Otomobillerimizin komaları kn 
duduna gelmiştik, ilk köy Kösede- pimize faydalı olmaaını dilerim,, ye ayrılıt selamları veriyorlardı .. 
re, etrafındaki büyük ağaçlıklı ve Dedi. Otomobillerimiz yeni yol- Denizde ufak bir Balıkçı kayı -
yeıillikli bahçeleri gördükten son- dn ilk yürüyen makinelerdi. Deni- ğı; dağlarda koyun, keçi sürüleri, 
ra bu dereye niçin (Kösedere) de- ze doğru iniyorduk. Etraf sarp VP. işine giden köylüler... Dereler, 
nildiğine şaştık.. Köy, ç.ok yüksek çok meyilli idL dağlar .. Hızla geçiyoruz, yükseli -
dağların eteğinde ve önü kesif a- Vaktile bu yoldan beygirler bi- yoruz .. 

Davetliler meyanında valimi'Z 
Cemal Bey, Cemil Cahit Pata, vali 
muavini Sezai, fırka ve belediye re 
isi Şevki, Halk fırkası reisi Ferit 
Beyler ve daha bir çok hükumet 
erkanı bulunuyordu. 

Saat dokuzda askeri bando Is • 
f tiklal martını ç.almağa batladt. 
Bunu mütetkip sergi heyeti aza • 
amdan muallim Sarac Aydın Bey 
serginin maksat ve gayesi hakkın· 
da bir nutuk irat etti. 

Nutuktan sonra vali Cemal Bey 
kordelayı keserek sergiyi açmıt • 
tır. 

Bütün halk içeri girerek milli sa
nayiin vücuda getirdiği yerli mal
larım ıeve seve seyretmit ve arzu 
edilen şeyler alınıp satılmağa ba§· 
lanmıtlır. Bu co§kun vaziyeti göl'"' 
dükçe göz yaşları ile sevinç duy -
mamak elden gelmiyordu . 

Bir müddet için satıt tatil edildi 
ve sergiye getirilen malların: --yerli 
olup olmadıklan müntehap bir 
heyet tarafından tetkik olundu. 

Ondan aonra tekrar satı§& bat· 
landı. Bütün pavyonlar zarif, tık 
ve ucuz mallarla doluydu. inhisar
lar idaresinin sergi için ihzar etti
ği sıgaralar pek entresandı. 

Şurasını teessürle söyliyeyim ki 
sergi binasının .tavanları daha ye
ni bir bina olmasına rağmen dökül 
müş ve sarkan tahta parçaları çiı
kin bir manzara almıttı. Bu husus-
ta maarif müdürü ile ilk mektep -
ler müfetitliğinin nazarı dikkatini 
celbetmeği bir vazife bilirm. 

Sergi gece saat yirmi dörde ka
dar açık bulunmakta ve yerli ya
bancı ziyaretçiler tarafından ge -
zilmektedir • 

Sergi T cmmuzun betine kadar 
devam edecek ve on bet gün de 
satı§ yapılacaktır. 

Miryam Harri 

Fransız muahirrirelerinden ve 
lllastrasyon mec.muasiyle Tan ga· 
zetesinde makaleler yazan ve bir 
çok eserlerin sahibi bulunan Ma • 
dam Miryem Harri yanında oğlu 

olduğu halde pertembe günü akıa 
mı ekspresle şehrimize gelmiş VP. 

cuma sabahı milli kütüphane mü
dürü Mes'ut Bey vasıtasiyle v~ 

san'atlar mektebi Fransızca mu -
allimi Nuri Beyin tercümanlığı i· 
le Sahipata, Karatay, lnceminare, 
Serçeli, Sadrettin Konevi ve daha 
bir çok yerlerle müze gezilmittir. 

Konyada spor ,ti 
16 Haziran cuma günü ld tP 

yurduyle Selçukspor klüpleri , 
ci ve ikinci takımları kartılatd"!; 
lardır. ikinci takımlar maçıııd:,J 
man yurdu Selçukspora 2--3 
lup olmuttur. , 

Birinci takımlar maçında i"1' 
haftaym sıfır - sıfır beraber~ .r.k 
bitmittir. Jkinci haftaym Se~ 
sporlular iki sayı yaparak oY"', 
hakim olmuılarıa da son d~ilı',_ 
larda yurdun tazyik çemberıııd 
kurtulamamıtlardır. j 

Biri oyun hitamiyle birli~e ti 
mak üzere yurtluların yaptıl1 

sayı ile berabere kalmıtlardır: 1.t' 
Yeni bir tetekkül olan Se~ 

·~tlulan burada tebrik ed"'.:!; 
Akdeniz !ampiyonu olan ı~-;~ 
yurdumuz namına bu berabl'' 
teessürle karıılanmııtır. !,J 

Bu maçm başlangıcından fl'~, 
dakika evvel bir tecrübe kof~ 
na çıkarılan Sultaniyeli kır1' ~ 
yatlarında İbrahim isminde b bİ, 
asgari 300 metre olan saha nı" •)f 
tini oyunun hitamına bet d~~ 
kalıncıya kadar tamam bir ~ 
kotmut ve bu müddet zarfınd' 
tur yapmıştır. • 
Bu itibarla on iki kilometre ~,# 
mut olan bu adamın SultaniY #' 
Konyaya sekiz saatte geldiği .. ti 
lenmektedir. Her turda trib&J~ıJ 
önünden geçerken sürek] i a11'1f'" 1 

toplamıştrr . 

Üfürükçii 
Hırsıları bile me~ 
dana çıkanyorınılf 

Akhisar, 21 - Adliyemiı tl 
yanı dikkat bir üfrükçülük ~ 
sesine vazıyet etmi!tir. Se!,~ 
köyünde eıraftan Mehmet alj/ 
dükanmı meçhul bir takım 9'J.~ 
lar soymuşlar, fakat bu hı..,.,.-\'' 
failleri bir türlü meydana çılc,tl 
mamııtır. ~ 

ğaçlıklarla örtülü olduğundan ha- le geçememıiı .. Kazada, vilayette Göl pınarında kahvaltı ettik .. 
vası muz'iç imi§. Geni§ ve münbit uzaklık ölçüsü (Baba Kale) imiı; Yolumuza devam ediyoruz. Sıra -
araziye malik olan köyün güzel herkes uzaklığı, yol meıakkatini sile Kocaköy, Bademli, Koyunevi, 
bir mektebi var. Burada ancak bi- (Baba Kaleye) giditle ölçermit.O Balabanlı, Bektaş, Kuruoba köylr. 
rer su içecek kadar oturduk .. Tuz- tomobilimiz de bize arkadaıhk e· rinden geçiyoruz, yalnız arkamız
la ovası çok geniş .. Kışın geçit ye- den kaza jandarma kumandanı da önümüzde dağlar, bayırlar; he"' 
ri vermiyen (Tuzla) çayı üzerine Şükrü Bey gülerek: "Biz saltanat- köyde vali bey köylülerle konu • 
bir köprü yapılacakmıt. Baş mü - tan katır yolu teslim aldık, ıose ıuyor; Bergaz köyünde biraz faz
hendis bey mahallinde tetkikat yaptık), diyordu, ne kadar hakh laca durdUk, büyük ve güzel bir !=====~==~-:--:-:~=-=~ 
yaptı; ilerliyoruz. (Göl Pınar) kö· idi. köy: 

Köylülerden bir kaçı ~ . ~ 
ağaya üfrükçü Kazımın bu ıf1 ti 
Jnna çıkaracağını söylemitlet ,,t ı 
nun üzerine üfürükçü ite ıneıt' ııi' 
d:Jmittir. Fakat Kazım ta~~-· 
yobaz olduğundan dört gü:ıe r.f,lr' 
dınla bir odaya kapanmıf .,,e ,J~ 
met ağayı da verdiği 111u~ 8., ' 
ormanda bir ağaca asmai• 1 

yü göründü, çok tatlı bir memba Bir tarafı derin uçurum diğer ta Nuri Bey isminde halkın çok sev 
suyuna malik olan bu köyün su pı- rafı yüksek dağlarla muhat yolda diği köy muallimi ile görüştük, Hu 
narını adına izafetle (Göl Pınar) gidit heyecanlı ve çok zevkli idi.. kuk mektebinden mezun olan bu 
diye anılıyor. Nahiye merkezidir, Bu yol hakikaten çok büyük gay zat, köy hocalığını tercih etmiş. 
Yeni bir mektebi var. Nahiyede bi retle baıarılmıttı. Bu ıarp ve yal - bundan çok zevk aldığını, köye a~ 
zi kaza jandarma kumandanı Şük çın kayaları yalnız kazma ve kü - lıttığını söylüyor. 
rü ve Nahiyenin çalışkan müdürü rek gibi adi ve basit vasıtalarla ya Bu civar köylüleri sahilde zira -
llycu Sami Beyler karşıladılar: yararak yol yapan köylüleri insan at yapılıyor. Köy civarında tatlık 

arazi ancak meralığa yarıyor. 

Bergazdan ayrıldık. Tarihi kale 
sile methur Behram köyüne uğra
mağa vakit bulamadık. Behramm 
Tuzla çayı üzerinde 400 sene ev .. 
vel yapılan tarihi köprüsünü geç
tik, öğle istirahati yapacağımız 

(Pata köyüne) geldik .. 
c. H. 

dermiıtir. ı.İ~ 
Fakat bu gayri ahlalci .,,. dlİ' 

karıısında köylüler Akhi.-r "aft 
yesini haberdar ettiklerindeO _,,, 
riıkçü tevkif edilmif ve tabU 

hakemeye alınmııtır. 





sat on 
sÜnya iktısadı 

hakkında 
ve 

• 
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- 16 - (Milyon hektar hesabiyle miş stoklar vücude gelmiştir. 
1909 - 1913 yon kental olarak) ; 4; 

irt 
Yazan : 

Bu fikir bana bir baloda geldi. dörtte bir bölüğünde; 

Kapıda pardesümü, şapkamı hı - kandili gibi ışıldayıverdi. 
raktığım vestiyer, üstünde (13) Vestiyerde bir alay kull 

(Ml·ı d k ..ı 1·1 l t d ·· palt rakamı, yazılı, kenarın ~. i ~e ı t· j şap m,. man ~·. p~.r Aesu, 
ten bir sicim parçası eeçınlmış te· dı.. Bır eskıcı dukanı aça Bu sefer de dünya zirai buhra· 

nı fiatların sukutu ile tebarüz et • 
miştir. Bu ilk sukuta bilhassa Ame Hububat 
riknnın ( deflasyon) siyaseti sebe · 

1 
Patates 

Vasatis• 1927 1930 Buğday: 1925 le 114, 929 da neke bir marka verdi. Markayı maye demekti .. 
yeleğimin cebine koydum, iç.eri Hemen koştum, Yeni 366.3 392.4 415.5

1

233, 930 da 220, 931 de 246. 

15.4 18.3 18.8 Seker: 1925 de 57, 929 da 57, 
biyel vermiştir. Bu sefer de zirai Şeker pancarı 
mahsulat fiatları diğer emtia fi - Tütün (Rus· 

2.3 2.9 3.0 93Ö da 71, 931 de 87. 

· d" kasında bir dükan kiraladıJ11 gır ım. .. rı 

Ot d B . aralık elimi tofo.rı, Sapkaları, pardesule 
1.1 1.7 1.9 

atlarından daha aşağıya düşmüş • yasız) 
t:.ir. Pamuk 26.3 36.6 34.2 

ahve: 925 te 5, 929 da 9, 930 dn 
16, 931 de 17. 

uruyor um. ır • . d' 
· "ht' A lerı'me götürdüm toları oraya tasıttım, şım ı gayrı ı ıyarı cep · . • 

V · · d'W' k ç kar lık yapıyorum. estıyerın ver ıgı mar ·ayı 1 - • • w• 

d . . . d I'me g--irdim Bu ış hıc te fena degıl. .. 
Amerikada toptan fiatlar en • 

deksi: 

(1909 - 14 = 100) 
Yiyecek 

Ziraat mahsulatınm artmış ol • 
masma dair rakkamlar: 

Pamuk (balya) 1925 de 5665, 
929 da 7234, 930 da 9396, 931 de 
10709. 

fiatları 

(Milyon kental hesabile) 
1909 - 1913 

1919 220 
1920 223 

Sanayi ma
mulatı fi. 

199 
241 
167 
168 

V ~satisi ) 927 1930 
Hububat 4.352.3 4630.3 4.938. 

Bu stoklar fiatları istihsnl mas· 
raflarını koruyamıyacak bir dere· 
cede düşürerek buhöanı tevlit e -
den en mühim amillerden biridir. 

1921 154 
1922 142 
1923 141 171 

(C. V. Dietze. S. 13). 
1921 senesinden itibaren zirai 

mahsullerden hububat, sığır ve do
muz fiatları en ziyade düşmüş bu· 
lunuyordu. 

lngilterede mezkur ıene zarfın
da toptan fiat endeksi berveçhiati 
idi: 

ı u~day Sı~ır eti Don az eti K<!mUr 1 emir 

Patates 

Şeker pan· 
carı 

Tütün 

1.448.0 1843.1 2.051.7 
(929 

79.4 89.3 114.2 

10.1 14.5 16.0 
(929) 

Pamuk 48.0 51.6 54.1 
b) Ziraat tekniğinin tekemmü -

lü. 

Ziraat tekniğinin tekemmülü 
başlıca üç. noktai nazardan mah • 
sulatı arttırmağa saik olmuştur. 

1 - Büyük sahalar süratle işlen 
miştir~ (Biçer döğerler, Traktör • 
ler). 

1919 ~ıı 174 222 ı28 276 
19t0 245 20l 290 161 405 
1921 2ll 178 ~11 162 273 
192l 146 127 169 173 160 
19~3 129 ııo ısı 163 110 

2 - Islah edilmi§ tohum cinsle· 
rile ve hastalıklarla yeni mücade· 

fiat 

C V. Dietz;: · S. 13). 
İngiltere ve Amerikadaki 

cereyanları hemen tamamen 
istikameti takip etmiıtir. 

. le sistemleri sayesinde ayni saha· 
aynı dan fazla mahsul alınmıştır. 

3 - Büyük zirai memleketler • 
de hayvan miktarının azalmasını 

intaç ederek yem için kullanılan 
ziraat mahsulatı stoklara inzimam 
etmiştir. 

Bu fiat sukutu İngilterede 
harp zamanında teveasü etmİ§ o· 
lan ziraat sahasının mki vaziyete 
inmesini intaç etmi§tir. Keza ti · 
mali ve cenubi Amerikada bir çok 
çiftçiler büyük zararlara duçar ol
muşlardır. Mesela birleşmiş Amerika hükfı 

metlerinde traktör adedinin art -
1924 senesinin yazından itibaren masile at ve katır miktarı azalmış· 

zirai ma-hsulat lehinde olarak 1928 I t. 
ır. 

senesine kadar devam eden bir fi. T kt" At k t 
.... ra or ve a ır at tereffuu başlamıştır. 1922 • 923 

ıenelerine nazaran hububat ve et 
fiatlan yükselmi§se de, sınai emti· 1920 
a fiatları seviyesine yetişmit olan 1925 
tereyağı, iyi et nevileri sebze ve 1929 
meyva fiatları seviyesi dununda 1930 

miktarı 

246.000 
506.000 
852.000 

1.000.000 

miktarı 

25.200.000 
22.062.000 
19.295.000 
18.762.000 

kalmıştır. (La Crise Agricole S. D. N. S. 168) 
Harp senesinin ikinci devresine 

ait İngilterede toptan fiat endeksi 
(1909-14 - 100): 

Bugday Sığ r eti Domuz eti Tereyıığı 

1924 149 123 120 172 
1925 159 121 147 170 

Keza Almanya, Fransa, İr.gilte
re, İtalya, Macaristan, Romanya 
ve Rusya ve bilhassa Avustralya 

gibi büyük zirai memleketlerde de 
at miktarında mühim tenakus var-

1926 163 109 173 147 dır. Bu ten~ 1:us memleketimizde 
1927 151 101 149 147 de görülmektedir. 

1928 131 109 134 152 istiklal harbini takip eden sene-
(C. V. Dietze - S. 16). fere nazran son seneler zarfında 

1928 senesin sonbaharından i - at ve sığır miktarı azalmıştır. 
tibaren hububat fiatları tekrar dü! ı 1926 da 638 919 at, 1.500.000 e· 
meye başladı. Bu sukut umumiyet şek, 1483 tra'ktör. 

itibarile 1928 senesinin mahsuldar 1927 de 491.271 at 43.624 ka _ 
lığı ile izah edildi. Halbuki bu su· tır 1 096 422 k 6 9134 483 ~ 

~ b' l "k , · · eşe , . . sıgır, kutun yegane sebe ı meteoro OJl 1.686 traktör . 
hadiseler değildi. Buna ayni za • 

d b. k ~ ·ıı b b' t 1930 da 459.014 at, 37.767 ka -man a ırço amı er se e ıye 
1 · t' H 1 · d ı· tır 856.202 eşe«, 4.734.818 sıgwır vennıt ır: arp sene erın e yer ı ' .. ' 

istihsal sahasında biribirini takip 2.003 frak-tor. 
eden hesapsız teşebbüsler hala de- Türkiyeye ilk traktörler harbi u 
vam eden büyük buhranları tevlit mumide girmiştir. 1930 senesinde 
etmiştir. takriben (2000) e baliğ olarak 

!stihlakin azalmam 

"Sous consommation,, buhra • 
mn başlıca amllerinden biri ola -
rak kabul edilemez. 

Bazı memleketlerde bazı zirai 
mahsulatm istihlaki artmış ve ba· 
zı memleketlerde azalmıştır. Gıda 
maddeleri istihlakinin adam ha -
şına azaldığı tahakkuk etmiş ve ra 
kamla tesbit edilmiş değildir. An· 

cak bazı gıda maddelerinin yerine 
kısmen başkalarının kaim olduğu 
tahakkuk etmiştir. Mesela nebati 

gıdaların yerine et, yumurta ve sa
ire gibi gıdalar. Buhrana takad • 
düm eden senelerde adam başına 
istihlakte tenakus yok fakat tenev
vü vardı. 

Yukarda tesbit edildiği veç.hile 
hayvan yemi hususunda istihlake 
mühim tenakus olduğunu kabul et
mek lazımdır. Fakat bu tenakus 

keyfiyeti, surproduction gibi buh -
ranın başlıca sebeplerinden biri -
ni teşkil edecek mahiyette değil • 
dir. Bu ancak buhranın teşeddüdü 
ne müessir olmuştur. 

Gıdaların tenevvüü keyfiyeti i· 
sc ziraat için memnuniyetle kar
şılanacak bir haldir. 

Binaenaleyh buhranın sebebini 
sous consommationda aramak caiz 
değildir. Bilakis (sous consomma -
tion) u buhran doğurmuştur. Zi
raat ve sanayideki surproduction 
neticesinde çıkan buhran, işsizliği 
tevlit ve umumiyet itibarile satın 
alma kabiliyetini azaltarak istih • 
laki tahdit etmiştir. 

Dünya nüfusu takriben yüzde 
15 nispetinde arttığı halde istihsa· 
lin bu nispeti tecavüz etmiş olma
sı 1929 senensinden itibaren fiat -
ların düşmesini intaç. etmiştir. Zi · 
rai buhrana inzimam eden sanayi 
siirümü bir kat daha giiçleşmiş ve 
fiatların daha ziyade sckutunn se· 
hep olmuştur. 

Tevziat ahi noksan!ar, 

İptidai madde fiatlarmın sevi
yesine nisbeten mamul madde fi · 
atları seviyesinin yüksekliği hayat 

pahalılığının tehvini ile istihlakin 
artmasını temin edemiyor. Ame· 

rika birle~ik hüku metlrindeki fi· 
at endeksleri bu hal<ikati çok açık 
misallerle tebarüz etiriyor. (x) Umumi zirai buhran bilhassa haddi azamisine vasıl olduğu ka -

istihsalin istihlake nisbeten çoğal· bul edilebilir. At ve Türkiyede çift 
masife tezahür etmiştir. hayvanı olaraK en ziyade lmllanı- I.....;=-====--....;;.._..;;_-==;;__.......;.=._...;;.. 

lstihsaıatan artması lan öküz miktarlarının azalması Bir Mısırlı Prenses 

(Devamı Var) 

ım, sıcımın en e ı -T , • • 

k b·ı w• d tı' lşte bu sözlerimin doğruluğuna ıJ1 mar a ı egım en geç · . . 
1 

r 
d d ' h' b' f'kı' kafamın yorsanız Yenı camı arka an a a ıyane ır ı r .. A . .. .. .. .. ~ 

· · d .. b' · l k bı'r proJ· ek dukanıma gelır, gorursunuı ıçın e yuz ın mum u • 
.. 'b' ld d' tanışmış oluruz .. tor gı ı ışı ayıver lu H d w k ll 

Kendi kendime: em e cger az u 
manto, palto cinsinden 

- Neye dedim, markaları böyle ihtiyacınız varsa alış veriş tt 
ucuna sicim bağlanmış teneke par mış oluruz. 
çasından yapıyorlar.. Mesela ÜS· '""' il uım•mm :m• ııımıımn 
tündeki numaraları elmasla işlen· 
miş, altından bir madalyon şeklin· 
de yapmalı. lnce bir altın bilezi-

Karı katili 
ğin ucuna takmalı. Vestiyere pal· Mustafa Ef. on sen 
tosunu, mantosunu, şapkasını hı· karısını neden öldür 
rakan bunu alır, bileğine takar .. 
Hoş bir şey değil mi? ... 

Bu fikir ne oldu biliyor musu • 
nuz?. Hemen dal budak saldı .. 
Yerimde oturamaz oldum. Bir o • 
tomobile bindim. Evime döndüm. 
Gece bir türlü rahat uyuyamıyor· 
dum.. Bir parça dalacak olsam 
büyük bir salon güzümün önüne 
geliyor.. Caz çalıyor .. Kadın er
kek dansediyorlar.. Hepsinin bi • 
}eğinde elmaslı numaralar işlen · 
miş sabit markalar takılı .. 

Pek parasız İnsan değildim, 
şöyle bir i~ için elli bin, yüz hin 
lira sarfedehilirdim. 

Ertesi gün erkenden bir ku -
yumcuya koştum. istediğim şeyi 

tarif ettim. Tasavvur ettiğim gi -
bi marka pek te pahalı ya mal ol
muyordu. T emesi otuz lira .... Bir 

hesap yaptım: Yüz tanesi üç bin 
lira, bin tanesi otuz bin liraya mal 
-0lacaktı. • Hemen birden bin 
numaraya kadar bin tane marka· 
yı ısmarladım. 

Beyoğluna çıktım, altı lokanta, 
üstü otel olan me~hur binalardan 
birini kiraladım... Açtım bir mü-
essese .. 
Adını ne koydum bilir misiniz?. 

Altın marka 

lzmirde Karşıyakada el l' 

yaşında bir adamın karısını 
düğünü yazmıştık. Son po! 

gelen İzmir gazeteleri bu b 
şu tafsilatı veriyorlar: 

Cani Kayserili makine t 
si Mustafa Efendi öldürdüS1' 
dınla on senedenberi evJidİf 
zamanlara kadar, yani ma1'' 
mit cisinin aşağı yukarı h' 
kazana!bildiği günlere kadııt 
koca dırıltısız yaşamı§lardı~ı91 
kat Mustafa Efendi işsiz lı ~I 
zevcesi Makbule Hanımın /.. 
deki evini sattıktan sonra 
değişmiştir. 

Mustafa Efendi bu satıl•~ 
paralarım lstanbulda yimi'tıf 
rısı kocasının bu hareketi" 
affctmiyerek her gün ağır ~ & 

ler le yüzüne vurmakta de'f 
miştir. 

Makbule Hanım kocasın•". 
disine fazla yük olmasını çeJcl r 

bir sıkıntı telakki ederek:. O' 'b 
- Seni daha fazla ev~rfl e 

tacak değilim. lzmirdekı ·~ 
sattın, belki yarın bu biri'\ 
me de göz koyarsrn Haydi gı 
şmın çaresine bak, derneğe 
mışhr. 

Mustafa Efendinin ilk 1' 
dnn iki çocuğu vardır. M 

d. e Altın markanın resmi küşadını Hnnım bu çocukları ken 1 

bir balo ile yaptım. Vestiyere pal- gibi severek benimsemiştiı'· 
tosunu, mantosunu, şapkasını hı - nayetin vukuundan bir sa3t 

rakanlar birer marka alıyor, ve aynı mevzu üzerinde kavgıı 0 

düşündüğüm gibi bileklerine takı· tur. 
yorlardı. Aman yarabbim... Ne Katilin ifadesine göre, ı 
hoş olmuştu.. Elektriklerin altın· fazla sinirli idi. Ağzına gele 
da tuvaletli ı~admların beyaz, liyordu. Muslafa Efendi g~ 
smokinli rekeklerin adaleli bilek- likten bizar olan•k karısıf11" 
lerinde elmas işlemeli altın mar - ni terke razi olmuş, ve e' 
kaların pırıldayışına deyecek yok· ve kendi çocuklarnu alınıı1' 
tu... Ne mükemmel fikirdi yarah· dün evden çıkmağı istemif 
bim.. Ne nefis bir buluş!... Makbule Hanım ise: I~' t 

:f. ~ ~ - Evimi sattın, lstanbıl 1ı 
E[:er evdeki pazarı çarşıyn uy- din, yetmedi mi?. Sana bit ~t 

durmak kabil olsaydı dünyada hiç bile veremem, ne eşyayı. ) 
kimsenin işi ters gitmezdi .. Benim çocukları alabilirsin, deıtli~··ff }' 
işim de evdeki pazarın çarşıya uy· İşte asıl bu sözler Mt1•t' 
mamasından dolayı ters gitti.. fendiyi çileden çıknrıne.ğ:ııf' 
Zannediyordum ki her kes mar - r;clmiş ve daima üzerinded J1 ~. \' 

kayı vestiyere bırakacak; nesi tabancasını çelterek önii11 ~,.' 
varsa alacak, gidecek.. Fakat ha- mak istiyen Makbule J-laıı• ~ 
Joya gelenlerin hepsi, neleri varsa etmiştir. dötO~ J 
bıraktılar .. Markaları alıp gittiler. Çıkan kurşunlardarı ··ııe' l 

Neye acıyacağımı şaşırmıştım.. dına isabetle derhal öliiıı1° k a) Harp dolayısile dünya ziraat 
aahaaı tevessü etmit ve mahsulat 
çoğalmıthr. 

traktörlerin taam.mümünün başlı - Mısırlı prenses Zübeyde Meh -
ca muzır neticesi olmuştur. Bu he- 1 met Ali Hanım dün Ege vapuriyle 
sapsız istihsalat neticesi olarak şehrimize gelmiştir. Prenses yaz 
mahsulat satılm1ynrak toplanmt~ menimini lstanbulda geçirecek • 
ve ~imdiye kadar vuhu1· rrörüb1 •· tir. 

Otuz bin lira marka paraaır..a mı?. biyet vermiştir. tit'i" 
Binanın kirası için verdiğim p:ırn· Mustafa Efendi cirı~Ye 1''1 
ya mı?. malini müteakip şaşı~'t~t' Jj Ziraat sahaıının tevessüüne dair 

rakamlar: Bu arada gene dahiyane değil- , Si!ah sesini duyan poh9 1 ~1•' 
ze bile, akilılnc bir fikir beynimin yetişerek caniyi yukalaıtl 



Dünkü oto~obil ve mo
tosiklet yarışları neticesi 
9150 metrelik mesafe 5 dakika 31saniyede alınmış, 

motosiklet yarışında küçük bir kaza olmuştur 

.. Türkiye Turing ve otomobil klü- ı sınıftan Fethi, ikinci sınıfta Aşot 
bu tarafından tertip edilen otomo- Beyler, üçüncü sınıfta M. Ariva 
bi] yarııları dün Maslak yolunda B<ınne kazanmışlardır. 
Ylpılmııtır. Amatörler arasında Samiye Bur 

Y arıt sahası olarak lstinye köp han Cahil Hanım, profesyoneller -
liisüyle Zincirli kuyu arasındaki aralarında Ahmet Bey birinci gel-
9150 metrelik mesafe tayin edil - mişlerdir. 
bıiş, bu yolda seyrüsefer yarışın ya Ootomobil yarışında 9150 metre 
J>ıldığı saatlerde menolunmuştur. lik mesafeyi en az zamanda kat'e-

Yarışlarda her hangi bir kaaz den M. Ariva Benne olmuştur; bu 
0lınası ihtimali düşünülerek yolla- mesafeyi 5 dakika 31 saniyede al
t, telefon tertibatı yapılmış sıhhi- mıştır. 

Ye otomobilleri getirilmişti. Geçen seneki yarışta en yüksek 
Seyir için gelen kalabalık halk rekor 5 dakika 48 saniyeydi. 

ltaıında kolordu kumandanı Şük- Motosiklet yarışında da Süley
tU Naili Pata ile vali Muhittin man Bey bu mesafeyi 5 dakika 24 
~e BP.yoğlu kaymakamı Sedat saniyede almış, bu suretle hem 
Qeyler de bulunuyorlardı. geçen seneki rekoru, hem de bu 
Yarışlara saat 9.30 da Istinye sefer ki otomobil rekorunu kırnuı-

kt;prüsünden ba§lanılmıştır. tır. 
Yol dar olduğu için her kate - Dünkü yarıılarda hafif geçişti -

ltoriye giren otomobiller bir arada rilen bir de kaza olmuştur. Moto
titmemişler, her birisi ayrı ayrı ya- siklet yarıtlarına giren Kadri Be -
t'ıfa. girmişler, dereceler kronomet yin motosikleti Maslak tepesinde 
teyle teshil edilmittir. Neticeler devrilmiş, Kadri Bey bayılmış -
tunlardır: tır. 

Birinci 11nıf motosiklet yarışın- Kendisi sihhiye otomobiliyle 
da Aşot Efendi, ikinci sınıf moto- derhal Etf al hastanesine götü -
•iklet yanımda Süleyman Bey, ıe- rülmüş orada biraz sonra kendisi
l>etli motosiklet yarışında Tacettin ne gelmiştir. Vücudunda yara ve 
Bey birinci gelmişlerdir • kırık olmadığı için vaziyeti tehli-

Otomobil yarışılarmda. birinci kesizdir • 

... 

iskele müruriyesi 
Bari1nda tüccar duhuliyedir, diye 

müruriyeyi vermek istemiyorlar 
Bartın, 19 - Bir kanunla okt - ı Öte taraftan belediye, evvelce 

t\ıva, yani duhuliyenin kaldırılma- Dahiliye Vekaletince kanuni ol -
•ı, ıehrimizde yeni bir mesele mey duğu kabul edilen, son defa vila -
dana çıka.rmıtlır. yet makamm.:a alınması bildirilen 

Belediye ile tüccarlar arasında ve kanunun tarifine uygun olan 
çıkan bu meıele, görünüıe naza - (müruriye) yi almakta devam e -
tan büyümek ve belki de hukuki diyor. 
hir mahiyet almak istidadındadır. Şimdiki ihtilaf başlangıçta ol -

Henüz bariz bir tekil almamak- ~uğu için hangi tarafın kazanaca
la beraber bazı tüccarların sızlan- ğını bilmiyoruz. 
tnaları ve bu hususta bir yol ara - Ancak, belediyenin almakta ol
?1'kta olmalariyle baş gösteren duğu (iskele paraı;ı) , kanunun ta
ıhtitif, duhuliye, müruriye iıim - rifine uygun olduğuna göre, tüc • 
!erinden çıkmaktadır. carlar her nereye müt·acaat eder -

Belediye kanunu, duhuliye (okt- lerse etsinler, her halel<.> belediye, 
t"\ıva) ile müruriye (baç) 1 ayır _ haklı çıkacaktır. 
~<bdır. Çünkü bu paranın duhuliye de-

h Kanunun tarifine göre (kasaba 
U.dudu dahilinde sarfedilecek o -

1iln f!§yadan, kasaba hudutların _ 

daa içeri girerken alman resme) 
d.~huHye (oktruva) denir. Bu re • 
•ırn "" h' ın ıaar eşyalarından ahn • 
laı•z.,, 

Müruriye iae iskele, ıal, köprü 
:• buna benzer, belediye tarafın-
iln yapılan leıisat ve ve.aiti kar

!ılıfı olarak alınan (baç) tır. 
. Belediyemiz, iskele rıhtımının 
111faaından itibaren, duhuliyeyi 
)alnız knra hudutlarından giren et 
l'adan alıyordu. 

ğil, müruriye olduğuna tm büyük 
delil, inhisar cşya!i• ndan da alın - 1 

makta olmasıdır. Duhuliye olsay
dı inhisar eşyasında nalınamazdı. 
Bu keyfiyet, müruriyenin ilk ih • 
dasında yapılan şikayetler üzerine 
Dahiliye Vekaletince de tasdik e
dilmişti. 

Binaenaleyh, belediyenin al -
makta olduğu iskele parasında bir 
kanunsuzluk yok demektir . 

Göz Hekimi 

Dr. S. Şükrü 
Birinci Sınıf Mutehassıs 
HabıAli (An~ııra caddesi No. 60> di~aıa~~:a giren ve kasabadan 

ger Lutun eıyadan iıe kanunun lil••••••••••••li 
"erdiği ıalihiyete hinae~ duhuli - DOKTOR 

~~değil, müruriye (baç) tahsile- Hafız C.aı.mal 
ıl:nıekteydi . """ 
J Dahili hastalıkları mütehassısı 
§le, tüccarların itirazı burada D 

lor>J aktad ivan.,oln N. 118 Telefon: 22398 
k anm ır. Alınmakta olan is ı~~~~~~~~"""""""""""""""""""""""""""""""~ 
tle reıminin duhuliye olduğu, bi- Sahibi, MEHMET ASIM 
~naleyh, kanunla kaldırılan bir 
telinin alınamıyacağı iddia edil • Netriyat Müdürü: 1. Safa 

~~edir. VKIT Matbaa11 - lstanbul 

Ucazlak •• Temizli ··r'at -
AKIT YU 
İTAP K 

u 
MI 

ÇALIŞMIYA BAŞLADI 

Basılacak Kitaplarınızı .. 
Yapılacak Cetvel iş erin·zi 
Makbuzlarınızı .. 

• • 

Defterlerinizi .. 
Baskıya Ait Her • • • • 

ışınızı .. 
VAK 1 T YURDU 

Her Yerden Çok Ucuz Yapar 
istediğiniz yerden fiyat alabilirsiniz. 

Vakıt Yurdunun Fiyatı Heryerden Ucuz olacakhr 

Tl:JQKiYE 

ll RAAT 
BAN~~SI 

.DAoA 
BiRiKTiREN 
RAı-IAT-- ~ D~R 



Deniz Levazım Satınalma 

Komisyonundan: 
1500 Ton Rekompoze kömürü : Kapalı zarfla münakasası: 10/ 

Temmuz/933 Pazartesi günü saat 14 te. 

100 Ton Mazot •·Mayi mahruk,,: Kapalı zarfia münakasası : 10/ 

T emmuz/933 Pazartesi günü saat 15 le. 

Gölcük Deniz Fabrikaları ihtiyacı için kapalı zarfla münakasa
ya konulan yukarda cins ve miktarı yazıla kömür ve mazotun 
şartn.ımelerini görmek is tiyenlerin hergün ve mezkür malzemeyi 
itaya talip olacakların münakasa gün ve saatlerinde Kasımpa
şad• Deniz Levazım Satınalma komisyonuna müracaatlara. (2703} 

\ Devlet Demiryolları ilanları 
650 ton yerli kok kömürünün münakasası 12 - 7 - 933 tari

hinde Ankara'da Dev!et Demiryollan işletme Umum Müdürlü
ğünde yapılacaktır. Tafsilat beşer liraya Haydarpaşa ve Anka
ra'da idare veznelerinde satılmakta olan şartnamelerde yazılı-
dır. t2875) 

Banliyö tipi makas göbekleri ve teferruatının kapalı zarfla 
münakasası 2/ Ağustos/933 çarşamba günü saat 15 te idare bi
nasında yapılacaktır. 

Fazla tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde onar li-
raya sahlan şartnamelerde yazılıdır. (2768) 

8 · 10 adet ray otobüsünün kapalı zarfla münakasası 5 - Ağus
tos- 933 cumartesi günü saat 15 te idare binasmda yapılacaktır. 

Faz'a tafsilat Ankarada Malzeme Dairesinden ve Haydarpa
püa Tesellüm ve Sevk Müdürlüğünden bilabedel temin edilebi-
lecek şart an emel erd e yazılıdır. (2834) 

Ziraat V ekiletinden : 
Ankara'da Yüksek Ziraat ve Baytar mektepleri civarında 

inşa edıJmekte bulunan talebe pansiyonu, rektörlük binası, teş

rih ve teşrihi marazi binalarının elektrik tesisatı 21 gün müddet
le kapn:ı zarf usulile münakasaya çıkaralmıştır. 

rı:e1kür tesisatın münakasa evrakı 30 lira mukabilinde ve
kale.lc Yüksek mektep ve enstitüler bürosu Müdürlüğünden ala

nacal<tır. 

Taliplerin münakasa şartnamesinde yazılan vesikalarla kendi 
tekliflerinin % 7,5 niibet inde muvakkat teminatlarile birlikte iha
le günü olan 1/Temmu1/933 taıihioe müsadif cumartesi günü 
saat 15 le Vekalette müteşekkil inşaat komisyonuna müracaat· 
lan ilan olunur. Teminat olarak nakit ve çek kabul olunmaz. (2624) 

Deniz Levazım 

.~~~~~~ 

11 
1 

Yerli Mallar 
Pazarı 

Ankara ; Çocuksarayı caddeıi 

Yerli Mallar 
Pazarı 

Samıun : Bankalar caddeıı 

ipekli kumaş 
kenarında 

iPEKiŞ 
markası 

güzellik ve 
sağlamlık 

garantisidir 

Kenarında iPEKiŞ markuı 

bulunmıyan kumaşl ar 

iPEKiŞ'in değildir. 

Yerli Mallar 
Pazarı 

Beyoğlu: htikli.I c.addea.ı 

Yerli Malla;, 
Pazarı 

btanbul : Bahçekapı 

Satınalma 
Komisyonundan : ~?l~~l~~ll~~-1~~ iDii ~@ll:tlıP SEYRiSEFAiN-1 

50 Ton Kalın benzin : Kapalı zarf: 3/Temmuz/933 pazartesi - 03 Selanık Bankası !:=':::±@ .l\Jeıkcı.i ldnrcslGalata l:öprülın~ı D 26• 

saat 15 te. . ; T • t ihi • l888 § @ ŞııbcA, Sirkeci l\tühürdnr zade Han~ 
50 Makine yağı : 

" 
,, . -= esıs ar • -- . . ıı· 

,, : 3/Temmuz/933 pazartesi f = • T:d Mütekaıdın eytam ve er , 
saat 10 da. --: Sermayesı : 30. 000. 000 Frank ili mili idarenin Haziran·933 ıı>9 

Deaiz kuvvetleri ihtiyacı için kapah zarf usulü ile mübayaa ~--~ ldare merkezz· .· ISI ANBUL :.~_---c~~-; a2ş91·aHrıaz2ı'4ra-n-H93a3zirtaanrı"h-ı'n9e33kadd~ 
edilecek ohm yukarda mfütarları yazılı Benzin ve mcskine yağı- . _ ~ _,_~= " 

nın şartnamesini görmek istiyenlerin her gün ve itaya talip olan- ~~-~ Türkiyedekl Şubeleri : ~=;--~-~ vraecrialeactleakrtı.ir. Behemeha(
2
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Sıra Semti Mahallesi 
No. 
4~3 Büyük ada Nizam 
494 Heybeliada Yalı 
495 

" Dağ 
496 

" " 497 
" " 498 
" " 

499 Büyükada Karanfil 
500 Kadıköy Zühtü paşa 
501 Ortak~y Ortaköy 
502 Arnavutköy Arnavut köy 
503 Ortaköy Ortaköy 
504 

" " 505 
" " 

Sokağı Cinsi 

Nizam mevkii Ahşap hane 

Hissesi 

Tamamı 

Emlak 
No. 

Livadya ve Küçükbey Ahşap '/,hane 933 120/4996640 
9 

2/1/3 
Değirmen Ahşap hane 

" 
Bahariye 
Manashr 
Karanfil 
Reşadiye 

Portakal 
Anbarh dere 

" 
" 
" 

" Arsa ziraı 11 O 
Ahşap hane ve bahçe 
Kagir hane 
Ahşap hane 
Arsa zirfö 400 

Tarla dönüm 122 köşk ve ahır 
Tarla dön. 18, evlek 1, arşın 232 

Çiçek bahçesi 
Bahçe bostan ahşap baraka 

dön. 4 evlek 2 

Tamamı 

" 
" 1/2 

84/104 
112 

Tamamı 

" ,, eski 
,, yem 

" 

84 
86 
3 Mük. 
4:i 
10 
43 

1051107 
14/14-'.l8 Mük. 

35 
11 

2/2/113 

• Fazla tafsilat için Sirkeci Me~ e menet Hana altmda acental5 
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12200 ,, ,. ~~ günü akşamı Sirkeci' den bııreıı· 
500 ,, ,. H ketle(Zonguldak, ioebolu,AY8 

·• G ' su'" 2100 ,, ,, g cık, Samsun, Ordu, ıre e 
675 ,. ,, fi Trabzon, Sürmene ve Riıe)Y 

~~ azimet ve avdet edecektir. 1 

Yüzde yedi buçuk pey akçesile ihale bedelleri nakten veya gayrimübadil bonosile ödenmek üzere yukarıda evsafı yazıla gayrı men
kullerden 502 sıra nômarahsı kapalı %arfla diğerleri açık arttırma suretile sataşa çıkarılmıştır. Kat'i ihaleleri 26/6/933 pazartesi günü 
saat on beştedir. Kapalı zarfların muayyen saatten evvel bankamızda müteşekkil sataş komisyonuna tevdii lazımdır. Şartname 

H Fazla tafsilat için Sirl<e
1
'. 

•• ta ' ii Y elken~i Hanındaki acen 
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