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1 ürkiye Cümhuriyeti dün ilk yasını tuttu; 
Ankarada ve şehrimizde ayinler yapıldı 

Belgrat, 18 (A.A.) - Avala a- ı Şafakla beraber her tarafta em-
janaı bildiriyor: niyet tedbirleri alınını§ ve erkek, 

Kral Aleksandrın cenazesini kadın, çocuk ve ihtiyar binlerce 
bekliyen bütün Belgradın geceki ki§i hatta cenazenin geçmiyeceği 
hali çok müessir bir manzara te§· malum olan sokaklara bile hınca· 
kil etmittir. Karanlığa inzimam e- hınç dolmu~tur. Saat ae,kizde 
den soğuk bir yağmur şehre bit- paytahtm bütün çanları birden ça· 
mek tükenmek bilmez bir hüzü'n larak ruhani ayinin Katedral' da 
yaymaktaydı. Miktarını tahmin Patrik Barnabe tarafından yapıl • 
kabil olmıyan ve fakat her halde mağa başlandığını herkeıe ilan et· 
yarım milyondan fazla olan bir miştir. Ayinde, patriğin etrafını 
halk sabaha kadar büyük bir aa • alan Arşevekler, Evekler, ve bir 
hırla ve tevekkülle güneş:n yük • çok papaılardan ba~ka kral ailesi, 
ıelmesini beklemi§ ve eski şöval • ecnebi hükumdarlar, Yugoslavya 
yeler kadar yüksek bildiği büyük kraliyeti naiplik meclisi azaları, 
Kralının ıon defa olarak tabutu • ecnebi devletler tarafından gön· 

derilen fevkalade heyeti murah· 
basalar, sefirler ve pek çok mute· 
her zevat hazır bulunmuştur. Bu 
eınada Yugoslavya ve ecnebi tay· 
yareJeri pek alçaktan uçarak ayi• 
ne iştirak ediyorlardı. 

nu görmek istemiştir. 

Maslak 
lacıası 

Muhakemenin dünkü cel
sesi çok hararetli oldu 

Karar Perşembe günü 
verilecek 

Bundan on ay evvel Maslakta 
Alber Taragano efendinin idare 
ettiği 590 numaralı hususi bir o • 
tomobil ile, §Oför Hakkı efendi • 
nin idare ettiği 3315 numaralı o • 
tobüs çarpıfmı§, üç kişi ölmüş, bir 
çok yolcular yaralanmıştı. Uzun 

CENAZE ALAYI HAREKET 
EDİYOR 

Sağ tarafa dizilmiş olan aıker· 
~er birden selam vaziyeti 'aldılar 
ve cenaze alayı, üç saatten f a.zla 
devam edecek bir yürüyü§ için ye
rinden hareket etti. Alay 'u ıu • 
ıretlc teşekkül etmişti: 

Enba§ta. askeri mektep talebesi 
tarafından taşınılan büyük bir haç 
yürüyor ve arkasından ıırasile ce· 
naze alayını idareye memur olan 
Ceneral Tom:ç ve kraliyet ıüvari 
muhafız taburundan bir bölük, 
heyeti murahhasalar, bayraklari • 
le bütün Yugoslav alayları, ha· 
liyet piyade muhafız taburu, Fran 
sa namına 150 inci piyade alayın
dan bir bölük, Fransız tayyareci· 
leri ve bahriyeJiler:. İngiliz bah· 

Macarlar bu şayıa
lara iftira damgasını 
yapıştırıyorlar ve 

öfkelenilJorlar 

Marailya, 18 (A.A.) - Marsil
ya cinayetinin faili Kalemenin suç 
ortakları olan Raitch ve İpospis • 
ehil dün gece Annecy hapishane • 
ıinden Marailyaya getirilmişler -
dir. 

Poapischilin istiçvabı neticesin
de dört tethişçinin 29 eylül tari • 
hinde laviçre hududunu a§mış ol - • 
dukları anlaşılmıştır. Bunlar, hu
dudu sahte pasaportla geçmişler 
ve 29 eylülden itibaren Pariate i • 
kamet etmİ§lerdir. 

Posishil, 9, teşrinievvel ıui • I 
kastının gazetelerden öğrenmiş 

olduğunu söylemiştir. Kendiıi 
Raitsh ile beraber tekrar İsviçre 

hududuna ,.1itmek istemi§ ve zabı· 
tayı şaıırtmak için F ontenblö' de 
mola vermiş ve nihayet Annemas• 
ıede tevkif edilmiştir. 

Matem 

1 

günü dolayısiyle bayraklar 
yanya kadar çekildi .. 

"Pariste ne yapacağımı bilme • 
diğim gibi arkadaılarım da ne ya· 
pacaklarını bilmiyorlardı. Şayet 
kralı öldürmek matlup olduğunu 
bilmi§ olıaydım bu İ§i yapmaktan 
katiyen geri durmazdım ve men· 

Pospiahil, §U sözleri ilave et • 
miştir: (Dcmını lOnctı 5a~ıfırnın llncl .Utunund&) 

B. M. Meclisi ayın 24 ünde toplanıyor - - -
Meclis Reisi Kazım Pş.nın 

meb'uslara tebliği 
Harici siyasetin hassasiyet gösterdiği . 
bugünlerde meclisin hükumetle be

raber bulunması düşünülüyor 

Meclis Reisi Kaznn Pafii Hz. 

Göıiilen lüzum iizerine teşki
laLI esasiye kanununun lD uncu 
r:ııaddesi mucibince Türkiye Bü
vük Millet Meclisini 24 Birinci 
Teşrin 1934 çarşamba gi.inü saat 
15 le içtimaa davet ederim. 

Türkiye B. M. M. Rt'iai 
KAZIM 

Ankara, 18 (A.,A..) - B. M. 

müddettenberi ağırceza mahke • 
mesinde devam eden bu muhake • 
menin dünkü celsesinde müddei 
umumi muavinlerinden Kaşif bey 
iddianamesini serdetmiş, maz • 
nun vekilleri müdafaalarını yap • 
mışlardır. 

Ankara, 18 (A.A.) - B. M. M. 
(De~ıuıu ' llnctı aaytfanın 2 lnc1 sütununda (DevamJ 9 unc·ı aayıfann S lincu •utununda) 1 riyasetinden tebliğ edilmİ§tİr: 

Meclisinin ikinci Teşrinden önce 
içlimaa çağrılması harici siyaıe
lİn her memlekette haaaaıiyet keı· 
bettiği bugünlerde Büyük Millet 
Mecliıinin hükumetlerle beraber 
bulunmasma imkan vermek için 
olduğu Ankara mahafalinde söy

lenmektedir. Zaten milli bayram· 
da bulunmayı arzu eden Millet 
Vekillerinin bir hafta evvel to.P· 
!anmaları tabii sayılmaktadır. 
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ozma İ figen er §SOFYA-Bu •• :!:,~~7!.e:.:. ANKARA, 18 (Hususi) 
Yarın (bugün) ncılacak olan 
Turhal şeker fabrikasının aç.ma 
resmini yapmak üzere Başvekil 

Jsmet Paşa Hazretleri hususi tren· 
le hareket ettiler. Basvckil Haz • 

akblc J_ edıcl i•vİ Vcsti gazetesi, son nüahnıındaki n 0 ynzılarmdan birini Edirneye hasretli. 
Buı·ada iddia edildi~inc göre; "Türk 
hükumetinin Trakya ve Edirneyi can-

Roma, 18 (A.A.) - Efkarı umu • ltnlyan müna•·cbntını Alııı"n" ı'le 
"' " "i\ lnndırmak yolundaki tedbirleri boıu • 

miye, Benca • Lnvnl mülnk tını mcm· mevcut olan münnacbat bakımından 
mıdır. nuniyetle karıılamaktadır. 

Gazeteler, Avrupanın siyasi ha· 
\'asını bo:mak için ortaya atılan hu • 
auıi makıatlara müstenit haberlerden 
bahıctmektc ve bilhaua Amerika mcn
Mından gelen '"~ Yugoslavyanın Ma • 
c.·uiGtana bir oltimatom \'ermi~ oldu • 
ğunu iddia eden habori takbih etmek
tedir. 

Lnvoro Fasciste gazetesi Fransız • 

Hilaliahmer haftasında 
İzmirde yapılacak 

merasını 

bmir, 18 (A.A.) - Hilaliah· 
mcr Cemiyetinde, memleketin bir 
çok doktorlariyle münevcrlcrinin 
İ§tirakile yapılan bir toplantıda, 
Hilaliahmer h ftasında §ehrimiz • 
de y pılacak büyük merasim gö • 
rütülmüştür. Program hazırlan • 
mıf gibidir. 3 ik:nci teşrinde baş • 
hyacak olan Hiliilinhmer haf ta • 

!iınm her gününde muhtelif me • 
raaim yapılacaktır. Konserler, mü· 
samereler verilecek ve geceleri e· 
lektrikle Hilaliahmerin yaptığı iş· 
ler hakkında vecizeler yazılacak· 
lır. Tayyareler, Hilali hmere y r· 
dım edilmesi ve Hil · u hm erin 
yaptığı yardımlar h kkmda veci· 
zeler atacaktır. 

Yeni Ze lant çiftçileri 
zararda 

Wellinglon, 18 (A.A.) - İn· 
giltere piyaıasmd gayet ucuz 
malJar olduğundan dolayı yem 
Zelanda çiftçilerinin büyük za • 
rarlara uğradıkları ziraat ve sa • 
nayi komisyonu taraf mdan bildi • 
rilmektedir., 

Beynelmilel ~riç 
müsabakası 

Londra, 18 (A.A.) - Beyncl· 
milel "Schuvab,, Briç müsabaka· 
ımm üçüncü günü sonuna kadar 
180 el oynanmıştır. İngiltere 
58.690 puvanla baştadır. 

Amerikanın 5.620 puvam var· 
dır. 

Çin parası 
Şanghay, 18 (A.A.) - Kam· 

biyoyu tanzim için Çin bankaları 
tarafından tesis olunan sermaye 
hakkında Çin hükumetinin maliye 
müıaviri Reuter ajansına beya • 
natla bulunarak dolarda ve İngi • 
liz lirasında olduğu sibi Çin para. 
sının da istikrar ettirilmeyip ser • 
bcst bırakılacağım söylemiştir. 

İzmirin köylerinde gizli 
nüfus 

İzmir, 18 (A.A.) - Merkeze 
bağlı köylerden gizli doğum ve ev· 
lenme için nufus dairesine şimdi· 
ye kadar müracaat edenlerin sa· 
yısı 7.856 ya varmıştır. 

Döyçlant zırhlısı 
Layl, 18 (A.A.) - Alman zırh· 

lısı Döyçland gayri resmi bir zi· 
yarette bulunmak üzere buraya 
gelmittir. Umumi harptenberi bu· 
raya gelen ilk Alman harp gemi· 
idiıı 

tetkik etmektedir. 
Bu gazete, Almanyanın halihaz.ır • 

dnki hattı hareketinde kafi bir hüsnü 
niyet eseri &Örmekte \'e §Öyle demek
tedir: 

" Hiç kimse Almanyanın münferit 
lmlma&ını istemiyor. Fakat, Almanya
nın teşriki nıesai huı;usundaki hüsnü 
niyetini vakıalarla isbat etmesi icap e
der. 

A manya 
Ingiltere ile hava misakı 

yapmak istiyor 
Londra, 18 (A.A.) - D ily 

Mail gazetesinin bir muhabirine 
beyanatta bulunan M. Goering, 
İngiltere ile Almanya arasında iki 
cihetli bir hava misakı imzasına 
amade olduğunu söylemi~tir. 

Lehistanda nahiye intihabı 
Varşova, 18 (A.A.) - Önü • 

müzdeki pazar günü yapılacak 

Pomeranya nahiye intihabatma 
iştirak edecek olan nahiyelerden 

.838 nahiye bir tek liste vücuda ge• 
tirmiı olduklarından int:habata 
lüzum kalmamıştır. 11.684 aza • 

lıktan hükumet bloku, 7.955, ııağ 

cenah muhafilleri 1289, Almanlar 
530 azalık kazanmışlardır. 

Mütebakisi, muhtelif Leh fır • 
kaları tarafından kazanılmıştır. 

Televiziyonla fotoğraf 
Londra, 18 (A.A.) -Avustur· 

ya ile İngiltere arasında,, dünden 
itibaren muntazaman televizyon 
ile fotoğraflar alınmağa başlan • 
mıştır. 

Londra gazeteleri bu resimleri 
neşretmektedirler. llk resimler 
Gluccster dukasının ziyaretine a• 
ittir. 

Meksikanın harici 
borçları 

Mcksiko, 18 (A.A.) - Harici 
harçların ödenmesi için meclise 
hir proje verileceği bildiriliyor. 
Proje mucibince üç senelik bir 
moratoryum ve bu borcun 40 se • 
nelik bir dahili istikraz lehine tah· 
yiJine müsaade istenecektir. 

Çin tetkik heyeti ve M. 
Hitler 

Berlin, 18 (A.A.) - M. Hitler 
dün hali hazırda Almanyada bu • 
lunmakta olan Çin tetkik heyeti 
azasını kabul etm:ştir. 

, ' Kaç g·emi idare 
edebilirler? 

Deniz yolları idıireıinin işlettiği 
gemiler on yedi parçadan ibarettir. 
Halbuki deniz yollarının merkez 
idaresinin on yedi değil, iki yüz 
elli parça .gemiyi idnre edecek ka • 
dar genit oldugu iddia olunuyor. 
Bu iddiayı isbat için bir t kım ra· 
kamlar da gösteriliyor. Bir gemi İ• 
çin nihayet yevmiye ton j batına 

dört buçuk kuruş idare masrafı dü-
§Üyormu§. 

Acaba doğru mu<lur? 

Türkler bile bugün kendiliklerin -
den Edirneyi tcrketmektedirlcr. Dün
yanın hiç bir yerinde bu kadar boş e· 
vi bulunan bir şehir daha yoktur!" Ce· 
ne ayni yazıda, Edirnede büyük aske
ri harekat oldu ğu, garnizonların kuv· 
vetlcndirildiği, tahkimat yapıldığı bil. 
diriliyor. 

§ EDiRNE - Trakya umumi mÜ· 

fetti~i İbrahim Tali Bey, son günler
de mıntrıkası dahilinde bir tefti§ seya
hati yaptı. İbrahim Tali Bey teftiılc
rinden memnundur. Müfettiş Bey, hal. 
kı her taarfta it ve güciyle meı~ul 
görmüştür. 

Romanyadan ve Bulgaristandan 
gelen ve Trakyada iskan edilen mu • 
hRcirler bugün çalıımnğn bnşlamıı 

bulunmaktadırlar; v ziyetlerindcn 
memnundurlar. Hnlk muhacirlere kar· 
şı buyük bir alaka ve himaye ııöıter • 
mittir, 

§ ATI NA - Arnavutluk hükumc· 
tinin Arnavutluktaki Rum mektepleri
nin kapanmasını emrettiği, orada Rum 
ahaliye kartı çok fena muamelelere ai· 
rişildiği hakkında Atina gaz:etelcrin • 
de çı!<an haberler, umumi efkarı he • 
yccana düşürmüştür. 

Arnavutluk hükumetinin, zorluk 
knr§ıaındıı Yunnnistann hicret etmek 

isteyen Rumlara hududu kapadığı ve 
Ergerideki Yunan konsoloshanesinin 
bu Rumlara pımıport vermesine enğcl 
olduğu da bildirilmektedir. 

Mebusan meclisinde de heyecan 
hüküm JÜrmüş, bir çok mebuslar söz 
alarak §İddctli beyanatta bulunmuılar 
ve Hariciye Nazırı M. Maksimosu İza· 
hat vermeğc mecbur etmiılerdir. Ni • 
hayet Hariciye naZ,ırı kürsüye gelerek 
§U sözleri söylemi§tir: 

"Arnavutluk hükumeti, Milletler 
meclisinin nkalliyetlcr hakkında kabul 
ettiği kaideleri tatbik edeceğine dair 
tekrar tekrar tcminnt vermiıtir." 

Bununla beraber Onivcnitedc o • 
kuyan Arnavutluk Rumları Talebe 
Cemiyeti ile Şimali [pir mültecileri 
tarafından Arnavutluk aleyhinde bü • 
yük bir nümayİ§ tertip edilmİ§tir. 

!'Jümayişçiler Diyonisya tiyatro • 
sunda toplanarak Arnavutluk Rumla
rının fena muamelelere uğradıklarını 

söyliycrek protesto ctmi§lerdir. 

~ ANKARA - Büyük sergi bina
ı;ının açılma merasimi Cümhuriyet 
bayramı günü Baıvekil lamel Paıa 
tarafından yapılacaktır. 

ismet Paş.a Hazretlerinin bu ııra· 
da mühim bir nutuk söylemesi muh • 
temeldir. 

§ ANKARA - Türkiye teker fab· 
rikaları bu sene 6000 vagon şeker çı
karacaktır. Yapılan hesaplara göre 
Tüı·kiye şeker sarfiyatı 6000 vagonla 
6700 vagon arasındadır. 

Bundan bir müddet evvel, şeker 

fabrikaları ve şeker istihsalatı hakkın
da rapor veren mütehassıs, Türkiyede 
son Turhal fabrika11 da İ§lemeğe baş· 
ladıktan sonra istihsal fozlıı ohı.cağını 
iddia etmişti. 

Bu hi\diıcyc meydan vermemek 
için şe~er fabrikaları arasında, istih
ıali tı tanzim etmek zarureti haııl ol • 
ınuştur. 

Fabrika müdürleri yakında topt. • 
narak, piyasa ihtiyacına göre istihııa

liıtı tanzim etmek üzere aralyında 
\., ________ , _____ ~ müzakereler yapacaklardır. 

Kazım Paşanın teftişi 
ANKARA, 18 (Hususi) 

Meclis Reisi Kazım Paşa Hazret • 
leri refakatinde Türk Maarif ce· 
miyeti reis vekili Bursa mebusu 
Emin Fikri Bey olduğu halde ce • 
mi yetin Y enişchirdcki mektebini 
zyaret etmiştir. Paşa sınıfları gez· 
miş, talebeye sualler sormuş, al • 
dığı cevaplardan memnuniyet be· 
yan etmiştir. 

Dahiliye Vekaleti, vila
yetler konağına 

taşınamıyor 

ANKARA, 18 (Hususi) 
Dahiliye Vekaletinin, inşaatı bi • 
len fakat içind ki noksanları ik • 
m 1 edilcmiyen vilayetler kona • 
ğına bu yıl taşmnmıyacağı anla • 
tılmaktadır. Taşınmanın ancak Ö· 

nümüzdeki Marl, Nisan aylarında 
yapılması muhtemeldir. 

Ford Fabrikasının ge
tireceği arabalar 

ANKARA, 18 (Hususi) 
lstanbuldaki Fort fabrikasm,m ge· 
lireceği F ort aral=alarile bu araba· 
1 rın yedek ve yaprlma parçaları· 
nın gerek lstnbuln gerekse şirke • 
tin menfe şahadetnamelerini gös· 
tererek Türkiye gümrük hudutları 
dahiline kontenj<".n harici ithaline 
vekiller heyetince karar verildi. 

Emniyet abidesinin 
gümrük resmi 

ANKARA, 18 (Hususi) 
29 birinci teşrinde merasimle açı· 

lacak emniyet abidesinin kurulma 
itleri bitirilmiştir . Abide ve parça· 
larınm gümrük resmi üc ay tecil 
edilmiştir. Abidenin gümrük res • 
mi yedi bin liradan fazla tutmak • 

Kefalonya adasında 
tayf un 

Atina, 18 (A.A.) - Bu sabah 
Kefalonyada Atılakos koyunda bir 
tayfun olmuş, bir çok zararlar 
yapmıştır. 

Bir çok evler yılulnuştır. Son 
haberlere göre dört kişi yaralan • 
mıştır. 

Birharp gemiı;i yardım için gön· 
dcrilmiştir. 

Klisede kanlı hadise'er 
Atina, 18 (Hususi) - Patras 

şehrinden bildirildiğine göre, şe • 
hir civarmda hir klincde takvim 
meselesi yüziinden kanlı hi' dise • 
ler olmuştur. 

Eski takvim taraftarl ı::.rı , şehir 
civarındaki h;,. kliscdc b ir ayın 

tertip etmi~lerdi. 
Eski takvim taraftarlarının bu 

hareketini öğrenen polis müdiri • 
yeti kliscyc bir jandarma müfre • 
zesi göndererek cr·maatc kliscden 
çekilip gitmelerini emreyle.miştir.· 

Fakat cmaat, jandarmaların bu 
emrini dinlemediğinden kfüenin 
zorla boşaltılmasına teşebbüs el:lil 
mi~ ve bu esnada carpı malar vu· 
ku bulmuştur. Bu sırada 17 kişi 

retlerinin yanlarınd Jktis•l 
kili Celal, Edirne mebusu 
Osman zade Hamdi, Sümer 

umum müdürü Nurullah .. E•~ 
raat bank umum müdüru 
Zaim beyler bulunmaktadırl 

Merkezleri birleştiril 
köyler 

ANKARA, 18 (Huıoti) 
Tevekküllü, Rum oğlu, Atait 
yumcular, yukarı kuyucı' 
köyJcrlc Çolaklı Mustafa 
hocalar çiftlikleri, pazarcık .. 
sından Mara§ merkezine b•I 
dı. 

Gebzenin yarımca köyii 
eline, Karabumun Balık o~• 
yü Urlaya, Amasyanın .. ~~ 
Hacı köyü kazasının buY" 
vene, küçük dövenci, Kıtla 
Arap hacı köyü, Çorumun 
özü kazasına bağlandılar. 

Pamuk fiatları 
ANKARA, 18 (Huıotf) 

Türkofise lzmirden gelen 111 
ta göre; Almanyadan fazla 
olması üzerine pamuk fiyatl 
kuruştan 42 kuruta yükıe11" 

lstanbulda da yumurta. ib 
artmaktadır. Yalnız Alm&rt1' 
2.000 sandık yumurta haı 

mı§tır. Fiyatlar 32 liraya çı 
tır. 

Nazilli ve Er eyli 
mensucat f abrikafl 

ANKARA 18 (Husuti) 
' . ,Jı 

Sümer bankın beş senehk ç 
programı arasında birinci 1'. 
nede Kayseri mensucat f abrı 
rın.dan sonra Nazillide ve f: 

•J<J de de birer mensucat f abr• 
kurulması kararlaştırıldı. Y. f 
da biribirini müteakip bu ;kı 
rikanın temel tma merasiııl 
pılacaktır. 

llllflllUllllfflllRHlll1UTllQtlllmt1HII1WllllUBlllHIHIHIJllllı.uıttttlOl" • ~ 

tadır. Dahiliye Vekaleti, i~1 ,f 
delik bir kanunla bu resil1111 

nı meclisten istiyecektir. 

berlin elçimizin k' . 
resmı 

'f iİ' Berlin, 18 (A.A.) - 1 
yeni büyük elçisi Hamdi S~ 

. k•ll raf mdan yapılan resrnı ,ti 
hemen bütün sefirlerle lı j 

nezareti erkanı ve mün:ıetlol' 
san~yi alemine mepsup ?ır ~" 
vat ve diğer büyük şahsıyet 
zır bulunmutlardır. 

Çekoslovakyaya All1'~ 
yadan gelen mülf e~1 

Berlin, 18 (A.A.) - ~ bf1 
rin Prağdan aldıkları. !'" ı.,ı' 
göre Çekoslovakya polısı ~ ,1 
yadan gelen siyasi mülteci er" 
b" r nezaret altında bulund"' 
hr. Söylendiğine nazar~ıı ıc~ 
bilerin ilticası hakkıncl3~1 

Jll 

tadil edilecek ve komşulA~ jl~ 
. ··rl" nascbatı bozacak her tu ~ ı 

faaliyette bulunmaları Y~5ıı ıc' 
lecektir. ş·mdi Çekosl0"~ıl 
Almanyadan gelmiş z.400 
vardır. 

=========::::::--~ tfjj 
yaralanmış, ccmaillİ jtnıı 'y.f'İ 
teşvik eden bir pa')tıS JI 
rnıştır. 



~R 1( .... 
~.!~~~ı~ Saçlan 
l\tdı cıoıaHr. 
ıı... nlar Ye . 
"'"''Ya ha§ı ;nıden saçlarını topuz 
il ıı.. acülar ke 'k . . -ç lltod ' sı • saç yenne 
.ı\tkad a olnuya ba);ladı. 
n. ıı a •ın eıt t"k qanya. • e ı ten anlar, Anu-
• lttoda ba~ı,. Konyayı bilir bir zat -

Stnde kulağı deliktir. 
l\ad . •nların k . 
t\t t'lıoda . esık saçtan uzun saca 

lltbe :rıcat · , d Psiı de~. 1 
1
• Yapmaları hakikat-

ın kabri . 11 dır. Bunu adece bir 
1 sayacak olursak aldanı-

1\ad, .. 
.. ın lnod 

il "İd' . ada bir ne\"İ geriH 
ı•tsıu • 

1}ıtıesini m~mi hayatta kadının 
"'dııa kın tabıi bir neticesidir. 

Ya{ 
. i, ~·aŞa_ etleriyle kadınların ça-
r llıUna eJ>ema §artları arasında sıkı 
}\ t '·ardır. 
1 '*' tteı, l'.aı..- .., kesik aç d'" d'" .. ""lltıınd on or uncu 

aıı ıı..ra a ve Yahut Kanuni Sü-
kf8ik :_n~ Yer tutamazdı. Kısa 

ttthaııe t ç ~se R'İren, yazıhane, 
>'lhut ~ıgahlarınd~ )a bir bü
kadın Pazarda, fabrikada en

' 'it;;~ artık etekleıi gertiği y;r. 
tat' ... ,en b" h ~ 
r 111 ınak ır anım olamazdı. lı;in, 
....... ı. lSr onun fazlahklannı 

"" 11\t'J!lt. 
• L.. 

1
• Moda kıra11arına hük-

~Pr' • 
. lbaı. lSi Bayacak olursak al danı-
~ rıft)in 

"anı t erkenden kalkan, sa-
~f e ~· •nda is ha ında bulunma
ı.11 .... •nen k11.dın artık gün doğ
k ..,,ttra 

t\ artt saaue~e endam ayna-
ı.!'lııaı, •na geçerek açını tel. tel 
'"ttara ltadece saç i iyJe :saatleı1-
~ .... ~t1ka-::dı. Onun ancak "Mhllh· 
~ ~ ıc_d • bir tarakla ba mı ta-
• %aın ar kısa bir umanı ,·ar
~ır ~nı nı harcamak onun ka
~U~dt u tan.ret nihayet bir ma

Utun ıSaçları kesti. 
,, ita ... .. • 

"tııı )"atı • 
lıtı ~t, b k~enı. ledik~. )ani kadın 
b}\t tt\a •rn,_ışçi, tüccar, satıcı Si· 

~ -~ tk1trın aflanna girdik~e 
~'tal.arı llni hamleler göster-
~ '8o1t &elle1erde ıi hayatı da· 
"4t ~~ t'an kadıatann i lerlni va
~ '11. .. ." tlinden aldı Hatta o k~ -
a)at ~ti A • ~ 'lld n 'Vrupada kadınları iş 
~fit~~~ .sürüp çıkamtak kanun • 

t~ ''4ı. ~i'" bir irticai hareket ha
~ '' ~anyada, ltalyada kadnu 
t. >tıı, arattan a1ıp e'~ sokmak 
't -._ı. treya 
lıt "'lla n ~ittikçe ku,·..-etleniyor. 
~'llılektının daralması muhte • 

tl~dtr, ttlerdc kadını işten çıkar-
~ llıı"" t. . 
t~latı11d bıt netice 1, kadınların 
\

11 
tt. ~ı:, derhal kendisini ıöste -

~ 'en t kim, bu gtin yava§ yavaş 
~t 0Ptıı etiliii • saç moda~n hayattaki 

rı ıradesidir. 
Sadri Etem 

~. 
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1 Bir kaçakçılık meselesinin .11eni saf hası Boğulanların 
cesedi 

-. ,,_,"-"' .-. - ~ - ,,_, ,,_, ~-~ ~- .,, ~ a:ws ,_., ~.....___., 

Bin qüz elli liraqz defter 
Çıkan cesetlerden birinin kl k • ? 

vaziyeti şüpheli arasına sa ıgan ım. 
Heybeliada açıklarında vuku 

bulan ve otuz üç kişinin boğulma· 
sı ile neticelenen kaza tahkikatc 
bitmiştir. Evrak, tahkikat yapan 
müddeiumumi muavinlerinden 
Nurettin Beyin tetkikinden sonra 
müıtantikliğe verilecektir. 

Boğulanlardan sekizinin bulun· 
duğunu yazmıştık. Dün al<şam geç 
vakite kadar bulunan cesetlerin 
adedi on ikiye baliğ olmuştu. Bir 
de facia sabahı Kınalıada sahille· 
rincle bulunan Emine ham.mm ce· 
sedini ilave edersek şimdiye ka -
dar çıkan ceset miktarı 13 ü bul
maktadır. 

Marmarada dah!\ 20 zavallının 
cesedi vardır. Bunların da bugün 
yarın lodos devam ederse yine bu 
sahillerde çrkacagı tahmin edil -
mektedir. 

Üç .ıün evvel çıkın cesetlerden 
biriıin'in bir kolu yoktu. Bu cese -
din facia kurbanlarından olmadı· 
ğı anlatılmıttır. Bunun için müd • 
deiumumilik dün Kartal jandar • 
ma kumandanlığına emir vererek 
çıkan cesetlerin fotoğraflarım al
drrtmıştır. Üzerlerinde hüviyetle • 
rini ispat edenler derhal gömül -
mektedir. Diğerlerinin fotoğrafla· 
rı ailelerine göıterilecektir. 

Geçen gün yirmi beş sene evvel 
Amerikaya giderek orada müref
feh bir hale geldikten sonra İstan
bula gelmiş olan Elazizli Ahmet 
isminde birinin tekrar Amerikaya 
dönerken Galata rıhtımında acen· 
telik yapan Nişan efendi isminde 
bir ermeni tarafından beş yüz li
rasının aşırıldığını iddia ettiğini 

fakat bu arada Elazizli Ahmed in 
para kaçakçısı zannı altında taki
bata uğradığını yazmıştık. 

Aldığımız mlumata göre Ela
zizli Ahmedin para kaçakçısı ol· 
madığı adliye tahkikatiyle anlaşıl· 
mış, üzerinde bulunan beş yüz 
elli lira ile yüz İngiliz liralık çe· 
kin geri verilmesi kararlaştırılmış· 
tır. Buna mukabil Nişan efendi 
ismindeki ermeni aleyhinde taki· 
hat yapılacağı anlaşılmaktadır. 

Elazizli Ahmed in ifadesine gö
re, Nisan efendi Amerikaya git· 
mek için biletini alıp ta vapura gi
receği sırada kendisini bir kenara 
çekmi,, §ayet üzerinde para var· 
sa bunların gümrük memurları ta· 

• 
rafından müsadere olunması teh-
1ikesi bulunduğunu söy1emiıtir. 
Ahmet hükumete müracaat etmek 

ğıt paradan ibaret olan Türk pa
rasını çıkarmış, Nişan efendi bun· 
ları bir dükkandan satın aldığı 

bir def terin yaprakları arasına 

zamkla yapıştırarak Ahmede ver· 
miştir. Ahmet vapura girdikten 
sonra merak etmiş, defteri çıkar· 
mış, paralarına bakmıştır. O va· 
kit iki tane beşer yüz liralıktan bir 
tanesinin sırrolmuş bulunduğunu 
görmüş, beş yüz lirasınm Nişan 

efendi tarafından aşmldığına 
hükmederek vapurdan çıkmış, Ni
şan efendi aleyhine polise rnüra· 
caat etmiştir. Hadiseyi polise ol
duğu şeklinde anlatmıştır. Bunun 
üzerine polis tahkikat yapmış, nı· 
hayet dediğimiz gibi Ahmedin ka· 
çakçılık niyetiyle hareket etmedi
ği anlaşılmıştır. Çünkü üzerinde
ki paraları kendi eliyle polise tes· 
lim etmişt;r. 

Nişan efendi ismindeki ermeni· 
nin vaziyeti ise bir adamı kaçak· 
çılığa teşvik mahiyette olduğu his· 
şedilmektedir. Elazizli Ahmedin 
paralarını kaçırmak için alınan 
defteri ve zamkı; bizzat Nişan e· 
fl!'ndinin aldığına şahit gösteril
mektedir. Bu defteri bir müteka· 

istemiş, buna mani olmu§tur: it binbaşıya göstererek: "Bunun 
"Sen paraları çıkar, ben bir defte· içinde şu kadar para var,, dediği 

Maarifte: rin yaprakları arasına onları sak- de iddia olunmaktadır. 

ilk tedrisat umumi mü- larım. O suretle vapura girersin.,, Bu vaziyete göre Elazizli Ah-
demiştir. Ahmet iki tane beşer medin meselesi yeni bir safhaya 

dürü şehrimizde • yüz liralık, bir tane elli liralık ka- girmiş bulunuyor. 
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JK T.J 8 ASLAR: 
··································--
Almanya - Italya 
arasında tediye 

anlaşması 
"Correspondance Politiquc et Dip

iomatiquc" yazıyor 
"Berlinde J talyn ile Almanya ara • 

sında karşılıklı ödeşmeyi tanzim ve 
kolaylaştırmak maksadına matuf bir 
anlaşma imz.n edilmiştir, 

Bu anlaşma, Almanya ile 1 tal ya a
rasmda emtia alış ven§inden mütevel
lit tediyat husuıunda, ı ikinci Teşrin
den itibaren bir mahıupl!'şma sistemi 
tesis edilmektedir. Bu yeni istem, 
ithalat yapan memleket gümrük ka • 
nunları mucibince diğer memleket em· 
tiası addolunan şe)•ler hakkrndadrr. 
halyadnn Almanyaya emtia ithal eden· 
]er, bunların tutarım Almanya milli 
bankasında "L' lnstituto nnzionale 
per i combi con l'estero" namına açı -
lan hesaba Alman parnsiyle yatıracak
lar ve Almanyadan ltalyaya emtia İt • 

hal ettikleri şeylerin tutarını ha1yada 
ayni ltnlyan müessesesine ltnlyan pa· 
rası olarak yatıracaklardır. 

Bu tarzın tesis olunmasından mak
sat; Almanyada dövizler hakkında 
vazedilmesine lüzum hissedilmiş bu
lunan hususi idareyi dikkat nazarın -
da bulundurmaktır. Bu usul, ödeşmi • 
ye taalluku olan bilcümle tedbirleri 
umumi prensipler dairesinde tesviye 
etmeğe ,..e takas esası dairesinde hu
susi teşebbüslerin tanzimi için daha 
geniş imkanlar bulmağa matuf bir te
şebbüstür. 

ilk tedriıat :umumi müdürü Ali t---......... --......:. ___ .__. __ İlllll ____ ... ____________ _ 

Bu anlaşma ile bütün zorlukların 

izale cdile:niycceği tnbiidir ve anlaş -
manrn her guna takyidat haricinde it
halat ve ihracat için bir imtiyaz te • 
lakki edilmesi de yanlış bir hareket 
olur. Bu anlaşma ihracatçılara yalnız 

mevcut imkanlar dairesinde ödeşmeyi 
mümkün kılmaktan başka bir şey ya -
pamaz. iki hesaplaşma bürosu yapı • 
lan tediyatı birbirine tebliğ eder ve 
bulunduğu memleket dahilindeki ala
caklılara tediyat yapar. Tediyat, ala • 
caklı memleket parasiyle ve her iki 
büronun anlaşma auretiyle teshil edil
miş bulundukları kurs mucibince ya
pılır. Bunda en ziyade nazarı itibare 
alınan cihet, 1 tal yada kabzedilmiş bu
lunan paralan Almaya milli bankası 

emrine amade kılmak suretiyle Al -
manyanın döviz bakımından büyük 
.ihtiyaçlarını dikkat nazannda bulun -
durmakt!ldır, 

Rıza Bey dün sabah Ankaradan 
ıehrimize gelmittir. Ali Rıza Bey 
ıehrimizde on be§ gün kalacak ve 
maarif işleriyle meıgul olacaktır. 

Lise ve orta mekteplerde 
sınıf mevcutları 

Bu yıl lise ve orta mekteplerin 
sınıf mevcutları elliden fazla ol
ınuyacağı aöylenmiıti. Haber al· 
dığımıza (Öre tchrimizdeki bazı 
lise ve orta mekteplerin sınıf mev
cutları 60 - 70 kit iyi bulmakta· 
ıau. Maarif V eki.leli bu talebe· 
ler için tube açmaia çahımakta
d11'. 
ilk teclriHt mUfettitlikleri 

Açık ·bulunan lıtanbul ilk ted
risat müfettitliklerine Sadrı, Ki· 
zım, Kemal Edip Beyler tayin e

dilmiştir. 

ilk mekteplerde kırtasiye 
eıyaaı 

ilk mektep baş muallimleri Ma· 
arif müdürlüğüne gelerek mek· 
tepleri için alınacak kırtasiye eş· 
yaıının alınmasında kendilerine 
kolaylık ıöaterilmesini ve kırtasi· 
ye eıyuını da diğer eşyalar gibi 
Maarif idare memurluğu tarafın· 
dan verilmesini rica etmi!lerdir. 
Maarif müdürlüğü meselenin hai· 
li için meşgul olmaktadır. 

Gazi Oamanpaşa liaesi 
mUdUrlU~U 

Gazi Osman Pata lisesi müdü· 
rii Cel&I Beyin, ıon ikmal mezuni· 
yet imtihanlarında mektepte vu· 
kua gelen bir yanlıt sual mese· 
lesinden istifa ettiği söylenmekte
air. 

Celi.I Beyin yerine Konya mu· 
a1lim mektebi muallimlerinden 
Osman BeY. \a~in edilmittir. 

Muhtelit mübadele! Gaz depoları 
Komisyonun son toplan- Belediye Çubuklu depo-

tısı bugün farını genişletecek 

Muhtelit mübadele komisyonu 
dün sııat on yedide M. Holştad'ın 
:riyaseti altında toplanarak, iki sa· 
at kadar müzakere etmiıtir. Fakat 
komisyonun son celseıi bugün top 
lanacaidır. Ruznamedeki bazı mü 
him meseleler, dün intaç edileme• 
mittir. Bugün toplanan komisyon, 
bütün meseleleri neticelendi~ecek 
ve muhtelit mübadele komisyonu
nun artık i§İ bitmif olacaktır. 

Dün 'konuşulan meseleler ara -
sında, etabli Rumlara verilecek 
tazminat mukabili Yunan hüku -
metinin bize vereceği meblağın 

on beı bin sterlin kadar tutan son 
taksiti meselesi de :vardı. Bunun 
hakkında da bugün &on karar alı

nacaktır. 
Dün iki taraf heyetleri, bitaraf 

reisin daimi teması dahilinde hep 
birlikte ve ayrı ayrı müzakereler· 

de bu1unmşlardır. 
Son taksit meselesi üzerinde 

Yunan heyeti, kendi hükiimet mer 
kezile muhabere etmektedir. Son 
talimatın bugün gelmesi beklendi
ğinden mesele bugün muhakkak 

neticelenecektir. 
Bugün on yedide yapılacak o • 

lan toplantıda Türk ve Yunan he· 
yetleri reisleri ve komisyon reisi ta 
rafından nutukla söylenecektir. 

Türk heyeti reisi Sof ya elçi ve 
Şevki Bey, dün akşa.m Amerikan 
hakem heyeti azalarile de görüş • 

müıtür. 
Komisyonun (aaliyetini tatil et-

mesinden .sonra büyük b~ çay ve· 

rilece-'ktir. 

Belediye Çubuklu gaz depola
rını genişletmiyc karar yermiştir. 
Burada evvelce bir ,kısım arazi İs· 
timliik edilmişti. Yeniden bazı 

tarlaların istimlakine lüzum gö· 
rülmüştür. 

Alınacak sahalara asri ve bü
yük gaz, benzin depoları yapıla· 

rak kiraya verilecektir. Bu de
polar yapıldıktan sonra şehre ya• 
kın yerlerdeki depolar kaldırıla

caktır. 

Polis haberleri: _____ .... _______ _ 
Eve taarruz 

Avukat katiplerinden Necati e· 
fendinin Galatada Necatibey cad

desindeki evine, ayni evın alt 
katında oturan kahveci Şükrü, 

Makri ve Hüseyin taarruz ederek 
havaya bir el silah atmışlarsa da 
yakalanmıflardır. 

Tramvay direğine c;arpts, , 
bir yolcunun kolu kırıldı 

Şoför Mahmudun kuJlandığı 

Bakırköy otobüsü dün Etyemez -

den geçerken tramvay direğine 

çarpmış, yolculardan Kemal efen· 
dinin sağ kolu kmlmıştır. 

Karnı ağr1dığı için üzerinde 
afyon taşıyormuş •• 

Sabıkalı Andon dün köprü Ü· 

zerinden geçerken üzeri aranmış, 
afyon bulunmu§tur. Andon afyo· 
ınu karnı ağrıdığı için gram, gram 
İttiğini, bu suretle sancının kesil
diğini söylemişse de yakalanarak 
ihtisas mahkemesine verilmiştr: 

ltnlyadn kabzolunan paralann bir 
kısmı ltnlyaya giden Alman seyyah • 
ların ihtiyaçlarına tahsis olunmakta -
dır. Bu lbaptn aynca bir anlaşma var
dır. Aylrk hesaplaşmalardan artacak 
olan paralar - Almanyanın ltalyaya 
karşı bilfınçosunun aktif kaldığı far -
zedilsin - anlaşmada tasrih edilmiş 
bulunan bazı tediyata tahsis olunacak
tır. 

Almanynnrn dövize olan ihtiyaç -
]arı §Öyle dursun, karşılıklı emtia alıp 
vermenin tanzim edilmesi zaruri idi. 
Bu anlaşmanın aktinden maksat: ltal
ya ile Almanya arasında cnri iktrsadi 
ve tarihi münasebetlere 1ayik bir em
tia müb3deleı;İ usulünü idame ettir -
mektcdir. Bu usul, her iki tarafın yal
nız lcarşılıklı emtia mübadelesini müş
külattan kurtarmakla kalmıyacak, iki 
hükum tin ihracat ve ithnlatmr arttır
mıı.ğ:t Eebep olacaktır. Bu müsait ne • 
ticP, alakadar makamlara, iktrsadi 
m•mlckctler arasında emtia nıübade -
lesine mütkülat çıkarmakla izale edi
lemiycceğini anlaşmış olacaktır. 

Almanya, l tal yanın başlıca müşte
rilerinden olması ve 1 tal ya .zirai mah
sulntının mühim bir kısmının her şey
den evvel Almanyayn gittiği göz önü
ne getirilirse bu anlaşmanın her iki 
tarafa faydalı olmasına ve karşılıklı 
münusebetlerc müsait tesirlerde bu • 
lunmasına intizar edilebilir." 

Fırkanın umumi kfttiplik 
bürosu Ankaraya göt ürüidU 

Bir .müddettenberi şehrimizde 
bulunmakta olan Cümhuriyet 

Halk Fırkası umumi :katiplik bü ... 
rosu dün akşam Ankaraya nak. 
ledilmiştir. Umumi katip Recep 
Bey de dün yazdığımız gibi pazar 
ertesi günü Ankaraya dönecektir, 

.; 



Izmir'deki 
munakaşa 
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Sovyet hı:ı.rici ticaret şubesi bu vi
lıi} cac;:ı y i.·.:: bin kilo tütün satın 

::ılacakmı.-. 

Bizim tarnftan üç, dört tüccar 
birleşerek l:ududa gitmiş, ora -
da Sovyet harici ticaret şubesi 

mümessili ile görüşmüşler. Be -
her kilosu yetmiş kuruş iizerin -
den tütün vermek üzere anlaşmış
lar. Artık mukavele yapmağa sı
ra gelmiş. Fakat bir gün sonra bu 
üç tüccardan biri yalnız olarak 
Sovyet harici ticaret şubesi mü
messiline telgraf çekmiş.. Kilosu 
elli kuruştan mal vermeği teklif 
elmiş. Bunun üzerine evvelki an
latma bozulmuş. İkinci teklif sa
hibiyle mukavele yapılmış. 

Bu misali karakteristik bir ha -
dise olduğu için kaydediyorum. 
Ticaret hayatında rekabet ile fi. 
at kırarak mal satış, hazan bir tüc
cara para kazandırır, fakat bunun 
neticesinde memleket için büyük 
bir zarar olduğunu unutmamak la
zımdır. 

Jhracat mallarımızrn fiatlarm
da zaman zaman gö:·ülen düşkün
lük önüne geçilmez harici sebep
lerden ileri gelirse buna karşı ya· 
pılacak şey yoktur. Olsa olsa kre
di milesseselerinin yardımile satı
şı en müsait zamana kadar gecik
tirmek yolu vardır. Fakat fiat 
düşkünlüğünde ayni cins malın ih
racatiyle meıgul olan tüccarların 
rekabetinden ileri geliyorsa buna 
karşı mutlaka bir tedbir aramak 
hükumet için bir vazifedir. 

İzmir gazeteleri ihracat koope· 
ratifleri teşkilinden bahsedi
yorlar. Şüphesiz bu müracaat edi
lebilecek ameli yollardan biridir. 
Esasen iktisat vekaleti geçen sene
denheri kredi kooperatiflerinin 
yanında satış kooperatifleri teşki
li için çalışmaktadır. Yapılacak 
şey, ihracat ticaretimizin bu suret
le teşkilatlandırılması işini biraz 
daha canlandırmaktır. Fakat bun
lardan başka ihracat mallarımızın 
kıymetini düşürmek yolunda vuku 
bulacak hareketleri cezalandır
mak için ceza kanunumuza bazı 
maddeler ilavesi faydasız olmıya
caktır. 

Mehmet ASIM 
= 
Alman_qanın nüfusu 

Berlin, 18 (A.A.) - Resmi sta
tiıtiklere nazaran Sar hariç olmak 
üzere Almanyanm nufusu 65 mil
yon 200 bindir. Bunların 40 mil -

yon 900 bini Protestan ve 21 mil· 
yon 200 ü Katoliktir. 1925 te ya -
pılan son tahriri nufusa nispetle 
Protestanlar 815 bin ve Katolik -
ler 979 bin artmıştır. Yahudile • 
rin 65 bin azalmak suretiyle 500 
bine düşmüttür. Hiç bir dini ce -
maate mensup olmıyanların sayısı 
iki milyon 400 bindir. Bunlar 
1925 te bir milyon 100 bindi. 

V ;ılansiyada 
bombalar 

Madrit, 18 (A.A.) - Harbiye 
nezareti, Leon eyaleti askeri vali
si Ceneral Boshun Miers ve Astu· 
ries üzerine asker sevkine memur 
edilmiş olduğunu bildirmektedir. 

Zabıta, Valanaiada 'bir dükkan· 
da 1260 ufak bomba ve bir dina· 
mit dolu çuval bulmuştur. 

Bilbao' da diğer bir dükkanda 
49 bomba, 300 fitek ve bir kasa 
mühimmat bulunmuştur. Polis 
tevkifata devam etmektedir. 

MA.SL~AK FACiASI 
Mu/iüP·emenin dünkü celsesi çok 

hararetli oldu 
ıHa;; l ır-Hıı ı ıncı 1tyıırı•ııtı kat bir çok noktalarda ayni ted • 

Ağırceza salonu, son gün - birsizliği Hakkı efendinin de gös
lerde görülmiycn bir kalabalıkla termiş olduğunu söyliyerek ceza 
taşmıştı . Alber Taragnno efen • ı kanununun 455 İnci maddesinin 
diylc, şoför Hakkı efendi, suçlu 2 nci fıkrası ile cezalandmlmala-
mevki 'nde bulunuyorlardı. rını istemiştir. 

Hakkı efendinin vekaletini a - ölenlerin vereseleri naı~una 
vukat Sami bey, Alber Taragano Kaşif beyin iddianamesinden 
efendinin vekaletini avukat Ke • sonra ölenlerin vereselerini babası 
nan Ömer bey yapıyorlardı. · ile temsil eden Semih bey ayağa 

Mukabil tarafın vekilleri de es- kalktı. Genç avukat ilk sözlerin
ki ağırceza reisi Sabri beyle oğlu de "Kan veya karışık dava,,; 
avukat Semih beydi. "'Dul kalan anne,,; "Bahaıız ka-

Muhakeme çok hararetli oldu, lan oğuJ,, ve "Büyük ihtimam 
maznun ve davacı vekilleri ara - ve emeklerle büyütülmüt genç 
sında, maznun vekilleriyle iddia kız,, kelime vasıflarını kullana· 
makamı arasında hayli münaka§,ll· rak faciayı iyice canlandırdı ve 
lar oldu. kazanın her iki ıoförün müıare-

Had ise nasıl olmuştu? keti7le hasıl olduğunu, ve bu itti· 
Kaşif bey, diş tababeti müdürü rakin müspet ve muallak olduğu

Kazım Esat beyin kızı Seniha ha- nu söyliyerek ceza verilmesini is
nımla biletçi Mustafa ve müezzin ledi. 
Ali efendilerin ölümüne sebebi- Semih bey, bu arada ıeueriya· 
yet, gene Kazım Eıat beyin oğlu ne gelen Alber Taragano efendi
Kemal efendinin maluliyetine se- nin otomobilinin çarpma11 ve bu
bebiyet veren bu hadise hakkın- nu müteakıp idaresine hakim ol
daki iddianamesini hulasa olarak ması lazım iken ehliyetini göste
şöyle izah etti: remeden feci bir kazaya sebebi-

- 14 - 1 934 tarihinde Alber Tara- yet veren Hakkı efendinin hatala
gano Efendi, arkada§ı Murat Demir rını saymış ve sözlerini bitirirken 
Can Beyle hususi otomobiline bine- gene kızlarının tahsili için heba 
rek Beyoğlunda bir tur yapıyorlar. olan bir aile emeğinden, diğer 

Müteakiben Alber Taragano E
fendi, doıtu buluan Anna ya • 
hut Aleksandranın evir gide'l'ek onu 
alıyor ve arkada§ını orada bırakarak 

hüyükdcreye giriyor. 

sahipsiz kalan ailelerin azabından 
bahsederek cezada israr etmittir. 

Bundan sonra e.ki ağırceza rei
si Sabri bey ayağa kalkmıt, kaza
nın vukuunu kısaca anlattıktan 

sonra, otobüs sahibi Niyazi bey -
den istedikleri tazminatta israr e -

Ayni gün Büyükderedcn Taksime 
gelmekte olan §Oför Hakkı Efendinin 
idaresindeki otobüs da, Taragano E
fendinin gitmekte olduğu yolun akıi 

derek ayrıca suçlulara ceza veril -istikametinden gelirken saat on sekiz-
de Suteraziıi ile Ayasağa çeımeıi ara- mesini istemiftir. 
sında her ikiıi çarpı,ıyor. Otobüste Şoför Hakkı Ef .nin vekili 
bulunan yolcuların ifadelerine göre, Al
ber Taragano Efendinin huıuıi oto· 
mobili süratle ve göz kamaşhran pro
jektörlerini otobüsün üzerine dikerek 
gelmekte iken, otobüs ıoforü Hakkı 
Efendi, büyük fenerleri söndürüyor, 
koma çalıyor ve mukabil taraftan ge· 
len otomobili ikaz ediyor. Fakat buna 
mukabil, Alber Tragano Efendi hiç 
bir manevra yapmıyor, şoför Hakkı 

Efendinin yapbğı manevrayı aynen 

Şoför Hakkı ve otobüs ıahibi 

Niyazi beyin vekili Sami bey, Sab
ri beye cevap vererek otobüs sa· 
hibi Niyazi beyin otobüsü sağlam 
olarak şoföre teslim ettiğine dair 
rapor verilmif olduğunu, binaen • 
aleyh kanunen tazminat istenmi -
yeceğini söyledi. Sabri bey, ka • 
nunun sarih olduğuna işaret ede • 

tekrar etmek mevkinide iken ne ya- =-=====:-:::-==-=====-=== 
nan projektörleri söndürtüyor, ne de 
süratini azaltıyor. 

Bu hızla geçen Taragano Efendi
nin otomobilinin çamurluğu, Hakkı 

Efendinin otobüs çamurluğuna Hafif 
bir surette çarparak yoluna devama 
ve süratle kaçrnağa başlıyor. 

Otobüs şoförü Hakkı Efendi, di • 
. rekıiyonu dağa doğru çeviriyor, fa -

kat otobüsün arka tarafı bir ağaca çar
pıyor, otobüs beş metre ilerledikten 
sonra diğer bir ağaca çarpıyor, bu çal"
pış oldukça şiddetli bir çarpı§tır. Bu 
vaziyette de şoför Hakkı Efendi la -
21m gelen tedbirleri almamıştır ve o
tobüs üçüncü bir ağaca oldukça hafif 
bir surette çarptıktan sonra dördün
cü ağaca çarpıyor. 

Otobüs parçalanmıştır. Otobüs 
bundan sonra otuz be§ kırk metre sü
rüklendikten sonra durmuştur." 

Tetbirsizli k ve. dikkatsizlik 

Gene bir kaza! 

Bir çocuk tramvay 
altında ezildi 

Dün akşam Beyazıtta gene feci 
bir tramvay kazaaı olmuıtur. Ge -
dikpaşada oturan 12 yaımda Riç
van isminde bir ermeni çocuğu Be 
yazıttan geçen ve Sirkeciye git
mekte olan Edirnekapı tramvayı· 

na atlamak istem it, f a~at tutuna· 
mıyarak iki araba arasına düş

müştür. Hadiseyi görenler tram
vayı durdurmak için haykırmıılar 
fakat çocuk tekerlek altında altı 
metre sürüklenmiş, muhtelif yer
lerinden ezilmiştir. Riçvan teda
vi edilmek üzere Cerrahpaşa has· 
tahanesine kaldırılmıttır. 

Kaşif bey kaza vukuunu bu şe
kilde anlattıktan sonra çok uzun 
süren iddianamesinde kaza rapor- Sovyet elçisi 
lariyle kaza etrafında verilen İfa- Sovyet Rusyanın yeni Türkiye 
deleri mukayese etmiş ve kazada elçisi M. Karakan yarınki ekspres 
ilk amilin tedbirsizlik ve dikkatsiz le tehrimize gelmif bulunacaktır. 
lik olduğunu, buna da süratle M. Karafan itimatnamesini ver 
gelip çarpan Taragano efendinin mek üzere buradan Ankaraya gi
sebebiyet verdiğini söylemiı, fa - 1 decektir. 

rek tazminatta iarar etti. 
Bundan 11onra Sami hey, müek

kilinin müdafaasını yaptı. Sami, 
bey, kazanın, yolun sağ tarafında 
yani şoför Hakkı efendin in git • 
mekte olduğu tarafta vuku buldu
ğunu, Taragano efendinin gitme • 
si lazım geldiği tarııfı bırakarak 

kazaya sebebiyet verdiğini söyle • 
dikten sonra otobüıün ağaçtan a
ğaca çarpmasının dıı Hakkı efen
dinin sademeden sonra kazaya se· 
bebiyet vermemek için direksiyo
nu sağa çevirmesinden ileri geldi
ğini iıaret etmiştir. Sami bey sö
züne devam ederken: 

- Otobüsün cesameti, derhal 
direksiyonu çevirerek yola devam 
etmeğe manidir. Fakat, dört ağa
ca çarpacak derecede ilerlemesi, 
Hakkı efendinin mütemadiyen o • 
tohüsü kazt"! dan kurtarmağa ça • 
hşmasım gösterir .. demi§, ve mii • 
ekkilinin heraetini istemİ§tİr. 

Alber Ef.nin vekili 
Bundan sonra, Alber Taragano 

efendinin vekili Kenan Ömer bey 
ayağa kalkarak müdaf aasmı yap• 
mıttır. Kenan Ömer hey, suçun, 
Alber Taragano efendiye yükletil 
mek istendiğini, halbuki, en bü • 
yük kabahatin Hakkı efendi <le bu 
lunduğunu söylemittir. Bunun için 
hayli misaller getiren Kenan Ö • 
mer Bey, Alber '.faragano efendi· 
nin projektörleri söndürmediği İ• 
leri sürüldüğünü, halbuki otomobi 
lin projektörleri göz kamaştıra • 
cak derece olmadığı, hunun ehli 
vukuf marifet\le muayene edilme· 
sini iıtiyerek istida verdiğ halde 
iddia makamının lüzum gösterme· 
diğin söylemştir. • 

MUddeiumuminin sözleri 
Bunun üzerine iddia makamını 

işgal eden Kaşif Bey ayağa kalka 

rak: 
Kazayı müteakip Taragano e • 

fendinin kaçmış olduğunu, uzun 
birtahkikattan sonra hususi otomo 
bilin Taragano efendiye ait oldu· 
ğu anlaııldığını, bu esnada Tara • 
gano efendinin otomobilin çarpık 
olan çamurluğunu tamir ettirerek 
boyatmış bulunduğunu, projeldö • 
rün muayenesi i~in verilen istida -
nın kanuni kıymeti mevcut olmak
la beraber, projektörün değiştiril
mit olması ihtimali de göz önünde 
tutulabileceği için bundan sarfı 
nazar edildiğini söylemiş ve vaka
yı müteakp otomobilini, boyatan 

k . t" 1 • suçu üzerinden :olma uı ıve.,.. ... - . 

rinin, projektörü de değiştir~bile· j 
ceğini sözlerine ilave etmiştır. ı 

Kenan Ömer bey, müdafaasına 

devam ederek, otom~b~li.n d.ireksi J 

yonunu idare eden hırmm, ır~de· I 
sine hakim olması ve kazayı hısse· 
den Hakkı Efendinin durması 
icap ettiğini, çarpışmadan sonra 
dahi durabilirken durmayıp muh· 
telif ağaçlara carpması, iktidarsız 
lığının e~eri bulunduğunu ıöyliye· 
rek müekkilin;n beraetini istemi§· 

tir. 
Heyeti hakime, kararın bildiril-

r-tesi için muhakemeyi ayın 25 ine 
bıı•.lkmııtır. ldda makamı tarafın
dan istenen ceza iki seneden sekiz ı 
seneye kadar hapis cezasıdır. 

Kısa 

§ PROFESÖR MALŞ 
• • te ıitede ulahat neitcelerını 

üzere Profesör Ma)§ın 'f ii 
leceği haberinin doğru olrı" 
karadan bildirilmektedir. 

§ YERLi SÜT TOZlJ 
bir ıüt tozu fabrikasının çal 

. "t t lamıı.11 münasebebyle ıu 
len kontenjan kaldınhnıttır• 
memleketin ıenevi jhtiyacı. 
yüz bin kilo ıüt tozunun bit 

Jini temin edecek kabiliye~ 
§ KISIRLAŞTIRMA . 

Si - Akıl hıfzıuıhhaıı ceıll' 
greıi yakında toplanacak, 
vat Zekai Bey delileri azal 
rı akıllıların k11ırlaıtırılıtı911 

da hazırladığı raporu kon 
recektir. 

§ ÇOCUKLARI KUR'f ,l 
Belediyenin kimıesiz çOC: •• 
ma yurdunun geniıletiltnell 
§ehir bütçesine tahsisat ko 
§ÜnÜlmektedir. 

Yurt ıimdiki kadroıiyl~ 
mıı çocuğa bakabilmektedıt• 
fakirlere mab.uı bir kı••"' 
11 dÜ!Ünülenler ara11ndadır. 

~ BERBERLERiN JMTI 
Berberlerin imtihanı devaJll .. 
dir. Şimdiye kadar bin bet. 
berber İmtihan edilmİ.f, bit 
diploma verilmiıtir. lmtihd' 
yenlerden para cezaıı atına I 

§ SÜVARi ZABITL~~ 
Viyanada yapılan beynetrnıl. 
.. ı,,kalara Türiöye namına •f 
den ve güzel dereceler k 
ri zabitl;rimiz tehrimize .. 

d~ ~ 
§ GELEN MUHAClRLt:. 

hafta içinde çoğu RomanY9 
üzere dört binden fazla 11111 

mit; bir kısmı Çorluda iıkiO 
tir. 

§ KADIKÖY SU ŞIRKt:. 
ŞIKA YET - Kadıköy ve il' 
deki Su ıirketi aboneleri 
kiti, Nafia tirketler hat ın'' 
rahim Beye, şirket tarafında11 

lıklara maruz bırakıldıkJ.rl 
kayelte bulunmuıtur. 

Baımüfettiılik meaeleyİ 
le tetkik etmit ve abone ale .. 
pılan her türlü yanlııhğın d 
sini ıirkete bildirmi§tir. 

§ LONDRA FiZiK KO~ 
Si - Bir Teırinievvelde 
toplanan Fizik konferanır- • 
kelimiz namına giden mübell 
tebi profesörlerinden Sali~ rd 
ıehrimize dönmüıtür. Salih 11 
konfe~anı hakkında ıu iı:ab' 
mektedir: 

" - Beyhelmilel fizik lı 
lnıilterenin ilim akadeıni~İ ilı 
yal Society ile İngiltere !ıs b' 
ti tarafından tertip edi]rnıt 
yette ilk mühim konferan•~.İ' 

Her üç mevzu üzerinde cı 
ııi tetkikler ortaya konuloı~ 
drom Curie'nin kızı olan M• 
ile kocasının ıun'i radioactif il" 
hakkındaki tezleri ile Rord I' 

"d un nezareti altında Caınbrt 
siteıi laboratuvannda yapıJa'I 
mühim ketifler büyük atil&' 
mı) tir." 

§ SAHTE SARIKLI .. :il' 
Beykozda Gaziyunuı ıokal .,_ 
numaralı evde oturan Beri'~ 
bı fabrikası amelesinde~ tl l s' 
dinin oğlu Suat Efendı ,al 

larında Beykoz cadae~i~~· ..,tJ 
cübbe ile dolaıırken sorul• 
:rafından yakalanmııtır. .. ~ j 

Cübbenin cebinde de b1'~~ 
şe rakı bulunmuıtur. suaı . 
terine Beykoz imamı 1 braJıiıS' ~ 
. . af' ld''"' . .....ıı• nın mıs ır ge ıgını ve r tJd 

ye de cübbesiyle kavu~ ~ 
sokağa çıktığını ıöylerniıtd'· 
dün Adliyeye verilmiıtir-~1' 

§ IMTIY AZLi ŞIR · 
GÖRÜŞME - lmtiyazh ~ 
ynpılacak müzakerelere •~/, 
Ankarada batlanacaktır. .ı'. 
elektrik ıirketleri mu~ab~ 
günlerde Ankaraya gıde d" 

Nafia Vekaletiyle ıir~• 
ela baılryac:ak olan rP "' 

tehrimi:t Nafia ıirket ve 
komiıeri Civanıir Bey clo 
hr. 
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~avun, oğlunun ölii münden mütees
değildi. Fakat dostunu görünce ... 

tık l k 
l~ (Nil) kıyılarında Iran cen~auerlerinin coşgun atları kişn.igordıı. 

u Yaktarı ku1na gömülen deve katarlarına tesadiif ediyordu. 
&ıra.da lr • . 

llıelerine ~ılerın Mısırı isti- ı 
t~· bır te d .. f d ~ b 'tti. (A s~ u. e yar· 

ullıu nıazıs) ın maiye· ı 
ıı (Fa nan Yunanlı cencral -
darı, h~ekı:) isnıinde bir ku -

l! .. 
llıtıJuJ edillırrıcların manasız ve 
kuttuı""' krne, tahakkümlerin 
td ·•ıa .. erek 1 ıçın, Mısırdan fi.

1 
rana. ·ı . 

'~a 1 lıca etmişti: 
~il neı} M 

en · ısır havalisini çok 
. ıı·a.de . . . . 
datıd ve azım snhıbı hır 

llın en ~:. ~nten İran hüküm-

t'ınek ~ ~~ endişesi de çöl
dııf ed egıl, çölü gecerken 

e~ew· • 
~· "' gı susuzluktu. 

ltoa) 
'" Qrdu 04 teda 'k Ya nasıl ve nere -

1°: rı edecekt1·? •,e 'F . 
h_t ı: anez) hnna gelir gel • 

~' • l'e}'d 
~ 'l'ı en evel bu müskülü . . l-1 'k . 
Ço u ümdara: 
• lclek· 

}er' • 1 giı:li suların hepsi -
. erınj b' . 

r Ldıııiı ılıyorum. Bana iti • 
''~ Ve ord h . •nıı Ullı:Jzu emen yo 
~ı~.. . Ben d .... d ~~eğj or unun onun· 

1 it} Ve h · l · · ~i~t· mu arıp erınıze 

'ittı 1 suları birer birer gös-b . 
~ı ... 

(p "1\\, 

!it~~). 
et~•karı l ın teminatı iizerine 
p e ~olu tan ordusu ttı\refafh: -
~ııelo~İı.ı!eç~r~k Mısıra gelmiş 
1 Hu, '() 0 nunde karargah 
'tekille oldn susuzluktan sı· 

Jiıık.. trıişlerdi. 
l\';ı..,lltııdarın b" . 
~ "'t ( A.. ut un emeli Mıs.r 
~elllıe\t?1\\zis) ile karşı kar

llııtıj .. 
1
1
• F nkat, ne yazık 

~ ... ı· 
.
1 

J u. P-tld~n oı·dusunun (Pe -
(),.._ > 1w• 'h 

··ı~şt·· eın1 aber aldığı 
(~ u. 

?tı~ . 
ile "~ıs) in "l" . 
~· 0 2lu ti .. 0 umundeı-. sonra, 

1•t• cunc·· ( ~ ı, u Pcsnmtil<) 
'•ır 
İrı orduları k 

--

1ran ordulal't~etraff.•sal'ınca-. sa1ko. "(Manfi ) mabedine giderek sabahlara 
kadar mabutlara yalvarmaktan usanmınr .• 

Muır Firavununun maiyetin • ı İran hükümdarı Kiroı, bir gün 
de bulunan Yunanlı muhafızlar, esir Firavunun metanetini anla· 
(Fanez) den intikam almak için, mak için, idama giden bütün e· 
Mısırda kalmış olan oğullarını ke· sirleri gözünün önünden geçirmiş 
serek, kanlarını şarapla dolu ka- ve eıirler arasına iki oğlunu da 
dehlere koyup içiyorlardı. atmı§tı. 

(Fanez) ırktaşlarının yaptığı (Pesamtk) tribünden esirleri 
bu cinayetlerden çok miiteessirdi. seyrederken, kendi oğullarını da 
Fakat onları yakalayıp cez~landı - gördü: 

ramıyordu. - Mağlup oldular ... Elbette ö -

Firavunun hizmetinde ücretle lecekler. 
müstahdem bulunan bu adamlar ~ trıa 11e . <?o dağılmı~ ve 

~I ~;ı.buu::Yatr bozulmuştu. işi azıştırmışlardı. Mısır hüküm
~~l'ı ha.td e.. fcvltalade itimat danm da kendilerine uyduran· 1~: 
J ll etrı/ §•hldi onlardan da 

Diyerek metanetini muhafaza 
etti ve gözünden bir damla yaş 

bile akmadı. 

'lraf ı:vorl d l ler· la iş ar ı. ran ordu-
1 '11 ..... eaı etrw• k•• .. k il ·•1ab"tl ıgı uçu şe -

er b .. ar 
~l Unu .. ını yıkıyor ve 
et~ Rore k b 

·•1eler' e , ma utlaın 
ıre h 1 ayret ediyorlar-

l"aıı 
İ · 0 rd 
Uıer· Usunu b 

le,· 11le ~ n u muzafferi -
t'(A. ısırınb"t.. .. 
11Uk· trıaıia) u un mutte -

ll~tliy} ~en ayrılarak 1-
~ e ıttif ak etmişler· 
"tık~ 
~~· 1•ıtı . 

\';ı_ttı 'ttıler \: 
1
111tila etmek isti -

t d o1a n.r o· 
l\ak~ eiil, S z ıcle ve Fırat 
'h. le b ~ ent nehrinden 

1t~aı edoga~ına kadar olı:ın 
"n A. 

Ç~I sya milletleriy· 
\f lebı'k 

tdil 1 ~i d 
di h ttıiıtj rı.: hu suretle her· 
~ ;ı,lll · 0 ut" l'ol'd 1l11.r1n ~n gizli sular 
~t lt. elıne • b 

11, 1. gecmış u· 
)~I" ~!her 
).._· '"ilı· ~taft 
• ttıe •}'et h· a ecnebiler gö-
·ı.ı~ı a1 ISgj • 
l n)~· ~ısı _nın birdenbire 
l"\ıı l'dı.ı rı ınkıraza doğru 

''I 0 l"dtt 
tdi ıu '• 

}r~td,. 1Yiııır 
.. topraklarını 

- Mabutlar sizi himaye ede
cek, diyorlardı, siz merak etme

yin! Düşman içimize kadar girdik 
ten sonra mabutların gazabına uğ 

rayıp telef olacaklardır. Bu mu
kaddes saati idrak edinciye kadar 
mütemadiyen şarap içiniz ve et -
rafta olup bitenleri görmeden 
kendinizden geçiniz! 

(Pesamtik) kendisini kaybede
rek (Menfis) ıehrine çekilmişti. 

Burada da halk bütün mabutlarda 
sabahlara kadar mabutlara yal -
varmaktan usanmıştı. 

İran hükümdarı, (Pesamtik) in 
teslimi için (Menfis) e elçiler gön· 
dermişti. · 

Firavun bu elçileri keserek baş
larını İran hükümdarına gönderin 
ce, artık şehrin muhasara çenbe
ri '.kurulmuş ve Firavun dört ta· 
raftan sıkıştırılmağa başlanmıştı. 

(Menfis) şehri beş günden faz
la mukavemet edememişti. Bir sa

bah §ehirden içeriye giren İran 
ordusu evvela; (Firavun)u, sonra 
iki oğlunu esir almıftr, 

lran hükümdarı, Firavunun me· 
lanetine hayran olmuştu. Halbuki 
galip hükümdar, mağlup Firavu· 
nun oğullarını öldürtmek niyetin· 
de değildi. Muhafızlar onları ile
riden çevirmişlerdi. 

Biraz sonra, Firavun, ayni ka
file içinde giden ihtiyar bir dostu· 
nu görmüştü. Firavunun hu sami
mi dostu bir dilenci kıyafetinde 
idi, ayakları sırtı çıplaktı. (Pe
samtik) bunu görünce çocuk gibi 
ağlamağa başlamıştı. 

İran hükümdarı hayretini gizli· 
yememişti. Ölüme giden oğulları 

için bir damla göz yaşı dökmiyen 
Firavun, ihtiyar bir dostu için ne· 

den ağlıyordu? 

lran hükümdarı bu teessür~n 
sebebini sorunca (Pesnmtik) şu 

cevabı vermişti: 

"-Benim fclakctlerim o dere-
ce büyüktür ki buna ağlamak esa
sen manasız ve fazladır. Fakat, 
dostumun felaketi böyle de~ildir. 
Bir insan ihtiyarlığında refah ve 
saadetten böyle birdenbire esaret 
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V AK/1 ın 1 efrikasz: 82 -----------· Olüme Susaqan Gönül 
Cavitle Celil sessiz 'ağlıyorlar

dı. Artık yapılacak hiç bir şey kal
mamıştı. Şahendenin ağzından 

bir nefes daha çıktı: 
- Beni unutmayın ... 
Vücudu gerildi, ürperdi, hopla 

dı. Gözleri kaydı, dudakları 

sarktı .. Bir daha kımıldadı. 
Şahende, elinde Celinin getir

dıği dağ .çiçekleriıle ölmüştü. 

Üç gür. sonra, Celil ile Cavit, 
Şahendenin öldüğü odada başba
şa vermişler oturuyorlardı. 

İkisinin de yüreğinde ayni acı 

vardı. 
Cavit hayatta bir kere daha ya· 

payalmz, kimsesiz kalmıştı .. 
Eğer aziz ölünün hatıra11 he -

niız kalbinde canlı olmasaydı. ka· 
derin bu haksızlığına lanet ede· 
cekti. Bütün bu felaketlere se -
hep olan adamı düşünüp dişlerini 
gıcırdattı.. Bitkin, perişan bir 
halde. boyunu bükük ağhyan Celi

le baktı. 
Bundan sonra bu çocukluk ar -

kadaşınm saadeti için uğraşacak, 
onun mesut olmasına çalışacaktı. 
Bu Şahendenin vaaiyeti idi. 

Cavit kalktı. Bir kağıt kalem 
aldı, bir mektup yazdı, sonra mek· 
tubu Celile uzattı: 

-Oku. 
Celil mektuba göz atınca sarar-

dı, kekeledi: • 

- Buna ne lüzum var? 
-Var. 
- Hayır ... istemiyorum .. 

- Feyyaz Beyin kar11ına karı-
nın öldüğünü haber vermek iste -

miyor musun? 
Gelil sarardı, sendeledi: 
- Rica ederim Cavit.. Eğer 

bilsen ... 
- Anlamıyorum Celil, Rıdvan 

Geyle senin dostun değil mi? 
- Evet ... Ama ... 
- Onlara yazıp karının öldü· 

ğünü bildirmek seni neden bu ka· 
dar heyecanlandırıyor? 

Ö k., - Cavit.. te ı. 

- Ha, bir zaman Rıdvan Be • 
yin kızı ile evlenmek istemişsin. .. 
O zamandan bu zamana kadar öy· 
le değişiklikler oldu ki ... Çoktan· 
dır unuttuğun bir hatırayı canlan• 
dırmak, ölenin hatırasına mer .. 
hametsizlik etmek değildir. 

Celil kendini bir koltuğa attı: 

- Beni muazzep.ediyonun Ca· 

vit. 
- Peki peki, üzülme 

bahsetmiyeceğim.. Ne 
f ikrindesin? 

bundan 
yapmak 

- Bilmem.. Benim aklım Şa
hendede ... Ben yalnız onu dütü· 
nürken sen bana neler soruy'orsun. 

ve sefalete düşerse, böyle bir kim· 
ae için daima ağlanır!,, 

lran hük\.imdnrı, Firavunun 
sözün~ hak vermiş ve ihtiyarı ö · 
lüm cezasından kurtarmıştı. 

O günden itib,.ren Mısır mede· 
niyeti ve Mısır hi.ikumeti bütün ih
tişam ve <\P.bdebcsivle tuihe ka -
rışmır.tı. Şimdi ılılc (Nil) kıyıla
rn'da lrnn cengaverlerinin coskun 
atları gisnivor ve ayakları kum Ü!· 

tünde pelte1eşerek yüriiyen deve 
katarlarına t>esadüm edilmiyordu. 

Dariı.mn yeni gönderdiöi (Tns· 
pa) nm kumandasındaki Iran or· 
dnsu (Meı,fis) şehrine girerken 

güneş yeni doğmuştu. 
(Devamı var) 

Yazan : Selami J zzet 
- Hakkın var, bugün seni sor• 

guya çekmenin sırası değil. Fa .. 
kat ne yapayım, ki lazım. Ben ya
rın 1stanhula gidiyorum, itlerim 
var. 

- Bir daha gelmiyecek misin? 
- Zannetmem •. Bunun için se-

nin fikrini öğrenmek istiyorum. 
Sen burada kalacak mısın? Ben 
senin" Şişlideki apartmana yerlete
bilir miyim? 

- Elbette. Herhalde ben da
ha bir müddet burada kalacağım. 
Şahendenin mezarından kolay ko
lay ayrılamıyacağım. Sen evinmit 
gibi Şi,lide oturabiJirsin. 

- Teşekkür ederim. Ben so• 
kağa gidiyorum. Akıama görü• 
!;Ürüz. 

Cavit çıktı .. Bir kahvede otu• 
rup Rıdvan Beyin karısına mektup 
yazdı, postaya attı. 

Ertesi gün de Ankaradan İs • 
tanbula hareket etti. 

"' • * 
Cavit lstanbula gelirken Celi• 

lin apartmanına yerleşirken sarin 
bir planı yoktu. Maamafih ik; 
maksatla lstanbula gelmiıti. 

Bir kere Celilin yalnız kalma • 
ğa, kendi kendini dinlemeğe, te .. 
selli bulmağa, sükUn bulmağa ih· 
tiyacı vardır. Onu yalnız bırak• 

mak iyi olacaktı . 

Sonra, hemen derhal, vakit 
kaybetmeden Feyyaz hakkında 

malumat toplıyacak, Şahendenin 

vasiyetini yerine getirecekti. Şa • 
hende ona, son nefesi verirken: 

- Unutma! dem itti. 
Hayır, unutmamıştı, unutmıya• 

caktı. Yalnız, yapacağını kestire
memitti. Bir plan çizememiıti. 

Herhalde en iyi çare, ya bjliva• 
sıta veya vasıta bulup Feyyazla 
münasebet teıis etmekti. 

Fakat nasıl? .. Ne bahane ile? .• 
Bunun için hangi f ırsah kullıya • 
caktı. Ona karıı, onun gibi bir a • 
dama kartı da f evkalide ihtiyatlı 
davranmak tarttı .. 

Bir gün, avuçlannı alnına da· 
yamış bunları dütünürken kapı ça• 
lındı. 

Cavit doğruldu: 
- Allah Allam? .. Kimıe olmı· 

yan eve misafir geliyor? 
Kapıyı açtı. 

Bir ihtiyar gördü. Gelen sordu: 
- Celil Beyin evi? 
-Burası .. 

- Ce111 Beyle mi müıerref olu· 

yorum? 
- Affedersiniz, ben kiminle 

müıerref oluyorum? 
- Doktor Cemil. 
-Tanımıyorum. 

Birdenbire aklına başka bir §e}' 
geldi. Belki de bu doktor Şahen• 
deye bakan doktordu. 

- Buyurunuz, giriniz. 
Salonda kar§ılıkh oturdular, 

Cavit: 

- Demek felaket haberini al • 

dınız? dedi. 

- Evet .. Buraya geli!}imi ma • 
zur görünüz. Sizin hanımızına 
hürmetkarım.. Fakat bir zaman• 
lar sizin de hürmetkar olduğunuz 
bir ailenin ayni felakete uğrıyaca• 
ğından korkuyorum da .. 

Cavit. ziyaretçinin kendisinin 
Celil sanmaması için kendini tak
dim edecekti. Fakat birdenbire 

vazgecti. 
Sadece başını e~di ve sustu. 

(Devamı var) 
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Çok gücüme gitti 
anlı 

Çeviren Selami izzet - Yazan : Jvan 1iırgönef 
Büyük Gazi :reni bir Türkiye yn- J 

rattı. Her yerd<', turası düştükçe yaz
dım ve hnykırciırn ki Gazi Tüı ldyesini 
Türkiye Ciimhuriycti yok olan Os
manlı imparatorluğunun ne bir nrte . 

Arsen Lüpen, oğlunun düşmanı 

Dünkü sayımızdan devam \ Y ahudinin gözleri yerinden uğ· 

Onu teskine çalı§tırn. Okta.· ramıştı. Sordum: 
Yazan: Maurice L 

-48-
dım, göz ya~larını sildim. Dün ak· -Ne yaptı? 
pmki gibi mukavemet etmiyor, - Pabucunu çıkarınız görüraü-

kidir ne onun bir sürenidir. <1) 'l'iirk 
budunu, ba~'l, en b:tşa büyük öndür. 
Geçerek bu yepyeni, dipdiri Türk var· 
lığını yaratmıştır. 

- Pek ala, anJatayım: Bu ma· 
ceranın bütün neticeleri, verdi
ğim talimatın sureti inkiıaf ı, T o
m as Le Buk tarafından vaki olan 
bütün beyanat ve meskut geçilen 
§eyler bende öyle bir his, daha 
doğrusu öyle bir kanaat bırakıyor 
ki hududunu çizemediğim bir de
receye kadar bu i~lerde doğrudan 
doğruya s'zin de dahliniz vardır. 
Şimdi müsaade ederseniz ben de 
size bir sual sorayım: Bu kana
atimde yanılıyor muyum? 

J I J•J eonu, tanıyorsunuz degı 

fakat sorduklarıma cevap vermi- nüz. 
yor, hep ağlıyordı. Nihayet müte- Çıkardım. Kağıt düttü. Bu 
cssir olmağa bn~ladım. Kalktım, kağıtta karargahın planı, yeni ka
dışarıya çıktım. Yahudi ile karşı· zılan sperlerin yerleri vardı ... Bir 

yö d'Averni?,, 

- "Yalnız ismen 
Komiser Meleon müdaf .. 
raları işinde meşhur Ar• 

1 t takım da İbranice yazılar yazıl· 
aşım. 

mı§tı. Yahudi gözlerini açtı. Be· 

Dunun için, 1'ürkü yerinde saydı
ran, her yeniliğe, iyi ve yararlı her 
ı;eye karşı nrkn çmirtcn bütün geçmi
şin 'I'ürk olmıyan durdurucu bağlal'l
nı bir hızda lrnparan Gazinin beyin ve 
yiireğincle kn) nıyan büyük Türk sev-

nin hararetli hası~larıııd 
- "Ya siz Mösyö rd 

de Mösyö d' Averniyi 
- Al dedim, işte vadettiğim 

parayı veriyorum. Sarap olup git. 
Yahudi içeri girdi. Kız ona sartl· 
dı, sustu. 

- Güle güle Sara, dedim, gide
bilirsin, batka sefere görütürüz. 

Hirtil selim verdi. Sara elimi 
tuttu, öptü. Ben bel!ımı çevirdim. 

Beş altı gün yahudi cenapl~ 
görünmedi.. Ben uyku uyuyamı • 
yorum. Kızın kara gözleri gözleri· 
min önünden gitmiyordu .. 

Birgün, bir müfreze askerle, 
bir araıtırma yapıyordum. Asker· 
ler evleri ararlarken atla sokakta 
durmuftum. Biri bacağımdan 
tuttu. 

- Vay, sen misin Sara? 

Sapsarıydı. Heyecanlıydı: 

- Bizi kurtarınız, askerler bizi 
dövüyorlar. 

Beni tanıdı, kızardı .. 

- Burada mı oturuyorsun? 
- Evet. 
-Nerede? 

Sara bana harap bir ev göster· 
di. Abmı mahmuzladım. Evin av· 
lusuna girdim. Saçı ba§ı darma· 
dağını.k ihtiyar bir yahudi, baıça· 
vuıun elinden bir domuz yavrusu· 
ııu almağa çalıtıyordu. Bıraktır· 
d.m. Askerlere yahudiden bir fey 
almamalarını emrettim. Saraya 
t:ordum: 

-Benden memnun musun? 
Gülümsiyerek baktı; 

- Nerelerdesin? 
Önüne baktı. 
- Yarın gelirim. 

- Hayır sabahleyin. 

- Dikkat et, yalan söyleme. 

- Yalan <Söylemiyorum, gele • 
Cf'ğİm. 

Ertesi sabah erkenden kalktım. 

ni görünce ayaklarıma kapandı. 

Kağıdı gösterdim: 
- Bu nedir? 

- Hiç .. Şey .• Öyle bir §ey itte .. 
- Bizi mi gözlüyordun, bizi mi 

tarasaut ediyordun? 
Anlamryormuı gibi yüzüme ba

kıyordu: 

- Sen casussun. 
- Katiyen ! .. Ben casus deği • 

Iim. Hazırım, hemen para vere -
bilirim ... 

Gözleri gene kapandı .• 

Ben evvela yahudiyi kurtara· 
cak, sonra batçaVU§Un ağzını ka· 
patacaktım. Fakat yalnız değil -
dik. Etrafımızı askerler snrmıt· 
tı. 

- Jenerale götürünüz, dedim~ 
Yahudi yalvardı: 

- Ben günahsıznn ... Söyleyi • 
niz beni bıraksınlar .. 

Arkamı dön:lüm, uzaklaıtım. 
Jeneralin çadırına girdiler. Mese· 
leyi anlattım. fakat casus sözünü 
ağzımdan kaçırmadım. lti ehem
miyetsiz gösterdim. Jeneral kaıla
rını çattı: 

- Sen daha becerikıizain .. Bu 
mesele çok mühim, ama çok mü • 
him ... Nerede o herif? 

Yahudiyi getirdiler. enera] sor· 
du: 

- Nerede üstünde 
plan? 

Kağıdı verdim. Baktı. 

- Tuhaf fCY dedi, bu 
kim yakaladı? 

Batçavuı atıldı: 
- Ben yakaladım. 
- Ala, af erin sana ... 

Yahudiye döndü: 

- Sen ne diyeceksin? 

bulunan 

adamı 

gi-i, hu işleri ) npmış ,.e büyiik Türk 
cleğjşikJiğini yaratmıştır. 

Tiit·k büyük de;1işikliği öyle rast ge-
Jcnin rasgele işi değildir. Hayır, bun
lar, tarihi (2) ha~tan başa bütün a
cun (3) tarihini dolduran Tlirklüğün 
tarih )olunda binlerce yıl durarak, 
sonra bir hızda atılmasından doğ-

muş büyült bir iştir. 
Gazi büyük deği ikliğin başında 

\·e hepsinden önce dil işi gelir. Yer 
:rüzünün dört çenesine ok salmış bü
yük bir budunun ,çinde sayısı olmıynn 
bu kadar büyük dü§ünücüler, büyük 
ynratıcılnr, büyük yazıcılar yetişmiş 
iken, bunların bıraktıkları ölmezlcr
den birisi bugün 'fiirk usta işi olarak 
rıeclen anılmıyor? 

Bunu hiç düşündii~ümüz var mı? 
Zira: O hü) ük iş1<'rin hepsini yapan 
,.c yazan Türk çocuğu iken, dil Türk 
değildir. Ya salt Arapçadır, ya şu 
yapmacık o~manlrcadır. işte Gazi 
Türl<e hep başka soylara yamandırı -
lan bii) ük varlığını bulup \•erirken 
bunun başının dile bağlı olduğunu 
gösterdi. Artık başka tanuk (4) iste
mez. 

Dıl işi inan işidir. Gelip geçici mo
da işi değildir. Türk çocuğu huna 
inanmıştır. Geçmişin kof ve gönül ka
rartan, ı>ntırdıh giirültüJü H\flnrına 

kulakları nhşmış olanların dil büyük 
değişikliğiyle hağlantr ı yoktur. Bu 
karma karışık ölü dilde bir tat bulun
duğunu söyliyerck onun durmadan 
dirileceğini umanlar, istedikleri kn • 
dar gökten tatlı yağmasını bckliyebi
lirler. 

Bunun için de Türk dili, Türk ) azı· 
ısiyle beraber yürür. Biz kocalrnışla -
rın. yeni yazı ile olan bağlantımız, 

yeni yeti-. en çoculdarımızınkine b:m · 
zer mi? Bizimle şimdi ilk okumadan 

- Ben de size gayet açık ola
rak cevap veriyorum: Hayır, ya· 
nılmıyorsunuz. Fakat ben sızın 
için çalı§ıyorum. 

- "Yolumu şa§ırtarak değil 
mi?,, 

- "Bir misal söyleyiniz?,, 
- "T omas le Buk'u tevkif etti-

ı en ve verdiği cevapları ona söyle· 
ten sizsiniz değil mi?,, 

- "Öyledir, itiraf ederim.,, 
"N' . b ? - ıçın unu yaptınız.,, 

- ''Çünkü F el isi yeni kurtar· 
mak istiyordum.,, 

- "Ne maksatla kurtarmak is· 
tiyordunuz?,, 

- "Adliyenin meydana çıkar· 
mağa muvaffak olamadığı itte o· 
mm oynadığı rolü öğrenmek için.,, 

- "Siz bu rolün ne olduğu • 
ı.u biliyor musunuz?,, 

- "Bana serbest hareket ver • 
mek şartiyle bunu cumartesi ve 
yahut pazar günü öğreneceğim." 

- "Siz benim kararlanm hi • 
lafında müdahalelerde bulunmak 
ta devam ettikçe bu müsaadeyi 
veremiyeceğim.,, 

- "Başka bir misal daha gÖs· 
terebilir misiniz?,, 

- "Dünlcü vnka da bir misal· 
dir.,, 

- "Hnngisi?,, 
- "Tarafınızdan hasta bakıcı 

olarak kliniğe )'erleştirilen ve Si
mon Loriyanı tedavi etmit olnn 
matmazel F oslinin Simon Loriya· 
nın metresi olduğunu zanncttire· 
cek emarelerimiz vardır. Bu doğ-

- Ben .•. Günllhaızım ... Zabiti· 

iiniversitc sll'alarında çalışanlara ka· 
dar olan on be;;- yıllık, Türk gcJccek 
günJcrini doldurncakların artık t'Ski 
yazı ile bir tanrşıkhklnrı yoktur. Zi . 
ı·a: Dil \'C yazı deği;;ikliği pek sıkı bir 
şey olur, iş bu ki dil işi gibi ynzı işi de 
her gün birnz daha çokça ya) ıhp de· 
rinleşiyor. 

ru mu?,, 

nize sorunuz .. Ben namuslu bir a- - "Evet doğrudur.,, 
damım.. · - "Onun için gündüz komiser 

sun uz?,, 

Moleon sesini çık 
Fakat gözlerini Rauldaıı 
yordu. Sonra durduğu 1 
nerek.bağırmağa batladı: 

- "Elbette .. Elbette, 
mam. Bu zat ... ,, 

Hakim burada onuıı 
kesti, kolundan tuttu ve bit 
ra çekti. Jkisi de bir iki 
kadar hararetli hararetli 
lar. Ondan sonra Mösyö 
ona kapıyı açarak dedi ki: 

- "Orada, sof ada be 
Size refakat etmek için bit 
kadnş da çağırınız. ti 
söylediğim meselenin Jll 

masını isterim. Sakın ai 
bir kelime bile çıkmaıın, 
mz ya?,, 

Hakim bunu söylediktell 
döndü ve odada dolaını•i' 
dı. Yürürken kısa bacakl 
tünden dışarıya doğru fırl 
nı göbek alıyordu. Raul 
karak kendi kendine diY0 

- "l§te korktuğum çı 
olduğum anla~ıldı. HakİJll 
Lüpeni, hapse tıkabiJir1e 
ne kadar memnun ola 
büyük zafer! Fakat bUJld 
almnğa cesaret edebilecek 
Bütün mesele burada. 
rekete geçer ve bir tevkif 
keresinin üzerine imzasaJll 
sa, kimse onu bundtın nıeO 
Dünyada hiç bir kimse!,, 

M. Ruselen sert bir 
yerine oturdu. Kağıt ~ 
mns:ının üzerine şiddetle 
büyük bir heyecan içinde 
nu meydana koyan boğ&ık 
dedi ki: ~ 

Sabah fevkalade güzeldi. Yürü • 
diim. Y eıillik bir tepeye çıktım. 
O~urdum.. Birdenbire yüz adım 
ötelerde birini gördüm. Bu Hirtel• 
di .. Etrafına endiıe ile bakınıyor, 
koıarak ilerliyor, durup gene ba· 
kıyordu. Bir aralık haykırdı .. Ye· 
re yüzü koyun yattı. Göğsünden 
bir tomar kağıt çıkardı .. Bir §eyler 
yazdı.. Hem yazıyor, hem de ba· 
şını kaldırıp etrafı kolluyordu. "i" a• 
ı:ısını bitirdi. Kundurasını çıkar• 
dı. Kağıdı içine koydu. Kalkma· 
ğa vnkit bulamadı. Yanına batça· 
\-Ufla muavini geldiler ... Batçavuı 
elini yahudinİn omuzuna koydu. 
Yahudi haykırdı ... Konuştuklarını 
işitmiyordum, fakat yahudinİn 
yalvardığını anlıyordum. Bir a • 
rahk cebinden para çıkardı, bat· 
çavuşa verdi. Batçavuı parayı al· 
dı, fakat gen.c yahudiyi sürükle • 
rr:eğe başladı. Yahudi kaçtı. Bat 
cavuı koşup yakaladı, omuzladı, 
karargaha doğru yürüme~e batla· 
~ •. Kalktım, önlerini önledim. 

- Lafı bırak, bu i~i nnsıl yap· 
tın? 

Dün, bir ~erde dört beş genç gör
düm. EIJcrinde taş basması bir. ey o
kuyorlardı. Baktım. Eski yazı ile 
) eni basıl mı taş basması yirmi forma 
kadar vardı. 

Guso kızı isticvap etmek iizcre 
kliniğe gitmi~ti. Fakat kiz kaçırıl
mıştı. Öğleyin kıza Mösyö d' A· 
verni telefon etmişti. Bunun üze• 
rine Guşo kızın oturduğu panaiyo· 
na koşmuştu. Kız orada da yok· 
lu. On iki buçulda lnz yolda bir 
otomobile binmişti. Bu otomobil 
her halde sizindi, değil mi?,, 

- "Bir mukabele oJlll 

siz ne teklif ediyorsunuı~ 
- "Neye mukabele o 

re?,, 

Ba,~avuı: 
- Size bir casus getiriyorum, 

dedi. 

- Benim günahım yok. 
- Cürmü meıhut halinde ya • 

kalendm. Sözüne inanmak güç. 
Bir plan çiziyor, düşman tarafın • 
dan gönderilmiı bir casussun. 

- Hayır, ben değilim. Bu pla· 
nı ben çizmedim. 

Jeneral baıçavu§a baktı .. 
- Yalan söylüyor jcneralim .. 

Zabitimiz bu kai!ıdı kundurasının 
içinr.len eliyle aldı. 

Jeneral bana baktı: 
- Evet, dedim. 

Jeneral yahudiye döndü: 

- Şüphe kalmadı, sen casus • 
sun! 

- Hayır ben değilim.... Ben 
değilim ... 

- Düşme.na dıı.ha baıka malu -
mat verdin mi? 

-Hayır,hayır, hayır .. 
- Sen bizi aldatamazsın, sen 

casuuun! .. 

Uunların okuduklarr, üniversite oı'
dinaryüsünün söylediğini tutan not . 
lar idi. Ancak hu notlar yepyeni taş 
basma iyle ,.e e ki yazılarla basılmış· 
tı. 

Ben i~tcr \ ' C umarım ki, bu üniversi· 
tl'li gençlcı· bizim gibi olmasın, c ki 
yazının bir bir öıüğünü (5) bile tam-
masın! 

Geçmişe mihlanmış bir çoltlarımız 
im yazı i.,.Jni heceremeyiz, ya kötü alış 
knnhğımızdan, ,·eya tenbelliğimizden 
iişencrck çalı mnyız. f'niversiteli 
gen~ler böyle midir? Hu notları (Vnl-
dc hanında) mı hnsıyorlar, yol\sa bir 
türlü 'J'ürkle,. tirilcmiycn şu (BabıiHi) 
yokusundaki Türk olmıyanların işi 

midir? Daha kötUsü 'ar! Gec;en yıl 
büyii" hud\ın lrnrnlt:ıyrnın yaptığı l'n 

gerekli ~n.<:alnrın makine basması. es
ki yazılı olanlnnnı da o giin görmiyc
yim mi? Dedim h:i bugün benim için, 
yüre,rimi çok üzen bir gündür \ 'C ina
nınız ki çok güciimc gitti. 

Edirne mebusu Şeref 

1- Sürem: Mabat, 

D 2 - Tarih sözü sallTürkçcdir. A-
- evamı ve sonu yannki sayı- rapların Tiirklcfl aldıkları, Arapla§ • 

mızda lırdıldarı sözlerdendir. 

- "Eyet benim otomobilimdi.,, 
Bu esnada odanın kapısı vurul

du. Hakimin "Giriniz!,, emri Ü • 

zerine kuvvetli bir Herkül vücu· 
düne malik olan genç bir adam i
çeri girdi. 

- "Beni mi ~ağırdınız, hakim 
efendi?,, . 

- "Evet, sizden bir şey öğren· 
mck istiyorum. Evvela size buza· 
lı takdim edeyim: Zabıtai adliye 
komiseri Moleon. Siz komiser Mo· 

•AllfllUUtıtllllıtılUt 11°1 •n t ..-••MtQrttn:t 1Pllt"Hfl1JWINll11ttnıtmtnf'IOHUl511ftttmtttf91• 

3 - Eksiksiz (!Jünya, cilıan) de -
me.ktir. 

d - Tanuk, şahit demektir. Sanuk, 
maznt1n demek olduğu gibi Anadolu
da (/şi tanukladım, tanuğum var)dcr
lcr. 

5 - Uziik cksiksi: (Harf)) de·~~ 
tir. 

" - "Rica ederinı bo! 
vakit geçirmiyelim. Me•' 
solan şeyin ne olduğu"11 

b·1· ' ı ıyorsunuz ya.,, . tı' 

Raul bu mukabelenı~~ 
ğunu ve pazarlığı neclcll ~ 
lunduğunu filhakika bili 
nun için Mösyö Rusele~..,S, 
tekrar ettiği zaman s:ı1111 

vırla şu cevabı verdi: • ,,ı 

- "Ne teklif cttiğİlll1 ~ 
yorsun uz? Basamakl•" 
direci keserek Elizabet ~ 
ölümüne sebep olanın .,e .~ 
rın isimleriyle Simon. ı~_, 
ran, daha doğrusu ötdıır 
mını.,, IJd-

- "İşte kalem kağıt· 
ri yazınız.,, 

- "Üc cün sonra.,, • ~ 
- "Neden bu mühleti 

d
. ., 
ıyorsunuç . ,, 

"Ç" k" "del - un. u o mu b' 
vukua gelecek olan bir • 
. . 1 . b .. w t celctil 
ısım erı ana ogre e 

(Devalll' 



Nafıa ekil etinin iz· n en ı-
1 ~::.lltiyetin "linından önce şirketler L.--...!..:::aı:::::..=.._..~ ....... ~ !J 

1nde devlet komiseri ne demekti? · 
"'l Me§tutiyetı' 'l"' d b. ı_ 11 e\'\ıel . n ı anın an ır Kaç 
&tçiYord'u~ıt Yerde, şöyle bir bahis 

L ........ Şirketi . 
ıtonı· . er nezdınde devlet 

ıaerı n d ....._ O . e ernektir 
koru tırketleri devlet nezdinde 

Yan ınernur -B . 
ltitn " .u koıniserlerin aylığını 

erır? 

-Bu 1 l.lıet • n arın maaşlannı hükU -
ile \'er~ıtketlerden alır, kendileri -
de hu ır. Lakin komiserlerin bir 
al •uaı tn 1 1 '"llenııni . a~ş nrı vardır ki ası 
ketı Yeti ısı odur· bunları §İr -
1 er "er· l ' u ile]" ır.. şte, böylelikle, (Ka-
l~, i ~~ danberi imtiyazlı şirli:el· 
katının ısar idareleri kontrolsüz 
tı tan!· "e Avrupa sermayedarla· 
lullıU~·~ınatı hayriyeden beri köy -
1.ııiıle ud?• §ehirlimizin iliğini em-

t ır. 

ı. Şirketi . 
Gpitü)" erı murakabe etmemek 
dir. la~~Yon icaplarından değil -
huna 111 kapitülasyonların ru· 
ler t muvafıktır: Ecnebi banger· 

ilet r· I" Q'llıa l Ur U teftişin Üstündedirler. 
dat)a 111 

tnülkü Avrupa sermaye· 
tının ikt' d" k l ·ı . d" fıtır ısa ı o onı erıy ı. 

llorıiıtı •~aılı, irntiyazsız bütün a • 
lıklır, İıtketleri birer göz bağcı • 
t~it,1 de.re meclisi azaları, mu· 

.. er h· 
~llıı.r ırer kukladır. Öyle a -
~~ ~a~dır ki şirketlerinin doğ -
llıiltı. 1'1nılerini, sermayelerinin 
k '4.tını b'I ıt tıi ı rnezler. Hiç bir va -
llıttkl~a~rıaıne, şartnamelerini, 
~'ti\ e elerini, tasdiklerine atzo· 
\ il k lt'l evra ı, hesapları, hatta 
dl~ b· ~rı okurnamı§lardır. Bunlar 
~1- ~•ne aıa tayin olunan biT 
t~ fıtketj . • 

Ilı: n sermayesını sormuş· 

tt' Sen d H" ı ._.
0 

• ora a azayım. ıç es· 
ti tır • · · l'fe lllıyım? Cevabını lutf et-
~a:lltı lap tnüraldplerine hesaplar, 
darı k' :Umumi heyet toplanma -
L it g 
~t d.. aat evel arzolunur. Bun -

.... g" ] 
ltıı~a doı eri bağlı o rakamları 
. e 1 
hıı 01 er er. Ve ücretlerini pe· 
lt:tiııl~tak alırlar. Bu bapta kendi-
ı:ı 1•lic 
kl'leın vap etseniz bir kelime 
lllukı eıler. Bunlar bo tan kor• 

.,\, arldır. 
e •rırn d 
'il kötü 1.ı a kapitalist aleminin 
~dıı.reaid· cıheti anonim şirketlerin 
l"lt\ le ~: liele bizde Avrupalı
llıı.ııyal ! ıl ettikleri bu kabil kum
;tk~li ~r (kolonial) bir fikirle ha· 
erd·ı endilerı'n • d t d" . t, e a e e ınmış· 

11.tı natlıca . k 
(ha Şİr:ket şı~ etlerin ardında bir 

, 01ditıg)' hır {trust) veya bir 
~•diyot, p~ar. Bütün kar onlara 
t e~edi '"'h'hı~asadaki bir iki hisse 
1111.11· .... ı ı . . 
ik 1 'Yokt nın ıraptan hiç ma • 

d 
1
• he. rr'bu:· Bunlara yüzde bir, 

eıı· :r .,.ı ı b· 
d' •t. 1 ır kazanç kuponu ö-

•ıırr t. !le 0 k d ,. • el \'i Ilı.it" a ar. Lakin hol-er- lln al .. 
lıı. .; 'tic.. ış Verışıne nezaret e· 
r~ 1 .... rett • 

}'j ~ "· Su an e ;egane vasıta on-
~il 1.tbbe a §ırketler ise habbe
llk }'on lir raParlar. Mesela bir 
'"}' l\~}~ g~ ık bir makine gelecek. 
~ il. kotıtn en §ey hunun münaka-
ti:~· () llı a;~~ır. Ha§a ! Böyle ol-

~tı l\lın.ı •tne ancak ana §İrke
)'~I ~liai .td, 
ı er· 1 ar ı ttıgttı ı, ha.tt• e er, murakabe be-
<11.r 1 ~~lillı a. z:neınuriyetlerin bir 
~tl>aiık) t enın tam manasiyle 

e1f ır y 
lliıı 1

• Ya"· ağma Hasanın 
bil :etır ~~a ~nsanm, Hüseyi -
b ı" lıeaae l Boylelikle, bu ka • 
1 ı d ae er 
"" lıtı}' • uzup müddetten 
d· . ~· l'ı d l • 
lt" \itun ~. 0 andırmaktadır -

k ~ ~ oıl"n l .. 
ı b· l'dlt Ço ar muzevver -

b· it!' llnad ı tli ... 11'~t .,. ır. flas halinde-
, en i . Uzde on kar bıraka • 

Yı Kiden bir İ§ de bir 

• 
borsa manevrası kötü bir teşebbüs 
olmak üzere gösterilebilir. Şu 
§~rtlar altında yapılmıf bilanço -
lara itimat caiz değildir. 

lşte, hafif sosyalizm, devlet 
sosyalizmi, hatta daha mutedil 
içtimai meslekler erbabı mevcut 
cemiyetleri, bilhassa bu noktadan 
hırpalıyorlar ki bundan dolayı 
yerden göğe kadar haklarını tes -
lim ederim. 

Bizde ise, bu şirketler, meyda • 
nı sair yerlerden ziyade serbest 
bulmuşlardı. Şu yazım büsbütün 
nazaridir. İsim tasrih etmek iste· 
mem. Hiçbir şirketten bahsedecek 
değilim. Lakin açıkça söyliyeyim 
ki bütün şirketler hastadır. 

Bu hal, uzun müddettenberi 
devam edegeliyordu. Ticaret ka· 
nununun ahkamı bile imal olun· 
muyordu. Hasılı, şirketler, bizde, 
görünmez karhalardı. Sosyal fi. 
kirlerin bu derece ilerilediği bir 
devirde sermaye, bizde, tıpkı Af
rikadaki Congo veya Senegal 
müstamerelerinde, Hindistanda 
imiş gibi milyonlarca halkı bo -
yunduruğu altında eziyordu. Bun· 
lar mukaddes (Tnbu) addedili
yorlar, kendilerine dokunan olmu· 
yordu. 

Pek yakın zamana değin şir -
ketler, sanki ikinci Abdülhamit 
devrinde yaşıyorlardı. Facia! 

Sermaye bir zulüm aleti, bir is
tibdat, bir itisaf aleti oldu. Şu 
f ıkramızda ne sosyalizmi mü da • 
faa ediyoruz, ne de aksi fikirleri. 
Bütün söz sermayenin, muhtekir
lerin, murabahacıların, hara~ yi· 
yicilerin, sarrafların bangerlerin 
midir? 

işte, bu fikre, sosf.ılistler değil, 
pek mutedil alimlerı mesela bir 
Charlcs Gide bile isyan ediyor. 

Yirminci asır beşeriyeti Mısır 
ehramını kuran ve kırbaç altında 
çalışan köleler değildir. 

Sermayenin, vakia, bu asırda, 
hu asrın faaliyetinde bir yeri var. 
Henüz mülga değildir. Lakin hü
kumetin de, halkın da, işçinin de, 
müşterinin de bir hakkı yok mu· 
dur? 

Nafıa Vekili Ali B. ta tanzimatr 
hayriyedenberi kurcalanmıyan bu 
işe ehemmiyet verdi. Şirketlerin 
(Nafiaya merbut şirli:eller) akıl
lar,ı başlarına geldi. Kendilerin· 
den belki ilk defadır gerçekten 
hesap soruldu. Şu vaka, tarihi • 
mizde başlıca bir hadisedir. Zih
niyetin değiştiğine bir alamettir. 
Bundan böyle bir kapitalist grup, 
memleketimzide, tasaltun ede· 
mez. 

İçtimai fikirlerin yükseldiği, 
sermayenin hakkı layik olan had • 
dine indirilmeğe çalışıldığı, va • 
tandaşa, say ve amele de bir yer 
verildiği bir zamanda eski reji • 
min hala 1924 te temadisi, frenk -
çe tabiriyle bir anachronisme leş -
kil ediyordu. Şu devirde mesela 
(derebeyi) hakkına benzer bir 
hak tam la bilir mi? Mevzuatımız· 

da bir çapan oğlunun yeri olur 
mu? Devletimiz cümhuriyet şek
lini aldıktan sonra şirket istibda
dına tahammül etmek akla gel· 
mez. 

Bazı §irh:etler ise bu nazariye· 
1ere değil, hatta sadece namus 
esasına bile ittibnı lüzumsuz gör
müşlerdir. 

Gönülden temenni ederiz ki, 
Nafia Vekili Ali Beyin kurduğu 

bu sistemde devam edilsin ve yal· 

Bir bağ damı 
yıkıldı 

İki kadın öldü, iki kişi 
hastalandı 

Akhisarda hazin bir kaza ol • 
muştur. Kazanın kurbanları iki ka 
dındır, Çınarlı mevkiinde sağır 

Mustafa isminde bir adam, karısı 
Zeliha ve kızı Hatiçe ile birlikte 
bağının damında oturmaktadır. 
Gece yağan yafimurların şiddet " 
lendiği bir v<!kitte bağ damı bir • 
denbire çökmüş, Zeliha ile Hali • 
ce hanımlar enkaz altında kal • 
mşlardır. 

Mustafa ağa ile diğer bir erkek 
o esnada dışarıda bulunuyorlar -
dı. Damın yıkıldığını görünce on· 
larda korkularından baygın bir 
hale gelmi~lerdir. 

Yıkıntıyı haber alan kaza jan· 
darma kumandanı, kaza "mahalli· 
ne gitmiştir. Enkaz altından çıkarı 
lan kadınların öldükleri görülmüş 
tür. Mustafa dayı ile arkadaşı ve 
cesetler şehre getirilmiştir. Ceset· 
ler üzerinde tetkikler yapıldıktan 
sonra bu kaza kurbanlarının def· 
nine ruhsat verilmiştir. Mustafa 
ağa ile arkadaşı §imdiki halde 
hastadırlar. Bu hastalık yıkıntının 
verdiği heyecandan ve ölüm va -
kasının doğurduğu korkudan ileri 
gelen bir yürek kalkığıdır. Ölüm 
hadisesini duyanlar üzerinde de • 
rin bir kalp sızısı yapmıştır. 

Bir köy kyaıyor 
Trabzonun Maçka kazasına 

bağlı Olasa köyünün Kalyan de -
resine doğru kaymakta olduğu 

Maçka kaymakamlığına köy hal· 
kı tarafından haber verilmiş, kat 
makamlıkça yazılan rapor Anka• 
raya gönderilmiş, hükumet bu 
hadiseye çok ehemmiyet vermiş, 

hemen üniversite arziyat profe • 
sörlerindcn H~.mit Nafiz bey ve 
profesör Şapoyu bu hadiseyi tel· 
kike göndermiştir. 

Bu iki profesör Trabzon ve o .. 
radan kayan köye gibni§ler, o -
rada tetkikatta bulunmuşlardır. 
Tetkikat neticesinde hadisenin 
tehlikeli olmamakla beraber icap 
eden tedbirlerin tavsiye edildiği 

haber alınmıştır. 
•ı ınnttnınnmmnımııımmsmmuu1111ıtuıauur.ımmmmnııırnıtmı:ı~ ımı 

nız inhisarh ve imtiyazlı şirketler 
ve idareler değil, bütün amme 
şirketleri, yani {anonim) ler de 
murakabeye tabi tutulsun .. 

Mesela bilançolarını §İrketler 
kendileri değil, lngilterede oldu· 
ğu gibi, hükumetçe mansup ye
minli {patented) murakip ve mu· 
hasipler tanzim etsinler. 

Ötekini, berikini kayırmak için 
ihdas edilen meclisi idare azalık· 
ları ortadan kaldırılsın; hem sür'
atle .. 

Hesap murakibliklcri bir mas· 
karalık olmaktan çıksın .. 

Meşkuk alacaklar meşkuk ala
cak gibi gösterilsin. Vesaire ... 

Bu gibi murakabelerde diğer 
devletlerden geri kalamayız. Ser· 
maye, bizde, ancak bu hadd dahi
linde çalışabilir. Böyle ç'alışmaz· 

sa kalkar, gider. 
Telcrar ediyorum: Nafia Veki

li Ali Be:Yin açtığı bu çığırın bir 
devlet sistemi haline gelmesini, 
her türlü amme şirketlerine teşmi
lini candan, gönülden dilerim. 

Celil rturi 

Isparta 
Okuma işleri ve 

bir düşünce 
Isparta, (Hususi) - Şimdi An· 

talyada Maarif müdürü bulunan 
Fevzi Bey buranın maarifine çok 
yardımda bulunmuş, onun zama -
nında bir çok mektepler yapılmış 
tır. Mumaileyh vilayetin maarifi
ne en çok hizmet eden bir şahsi
yettir· Vilayet içinde (95) mek • 
tep, (175) muallim ve (8500) ta· 
lehe vardır. Merkezde sekiz mek
tep açılmıştır. Bu sene imtihanda 
son ınıf mevcutlarının o/o 50 si 
muvaffak olmuşlardır. Bu seneki 
kadroda 15 muallim noksandır. 

Birini yaparken d"ğerini 
yıkmamah ! 

Sekiz köyün ortasına tesadüf e· 
den (Gönen) köyünde tam teşki· 
latlı bir yatı mektebi açılacağını 
söylediler. Bu çok ala bir teşeb -
büs! Fakat, diğer taraftan köyün 
mektepleri kaldırılarak çocuklar 
meydanda bırakılmıştır. 

lş başında olanların her halde 
bir tarafı yapayım derken diğer 
tarafları yıkmak istemeyecekleri 
muhakkaktır . 

Yatı mektebine gelince: Bu -
günkü vaziyette köylülerin yedi 
sekiz yaşlarındaki çocuklarını top 
lıyarak camiler içinde barındır • 
mak kolay olmasa gerektir. O ca· 
miler ki, camları kırrk, zemini top 
raktır ve sıfırın all!na kadar inen 
soğuklara maruzdur. 

Yatı mektepleri çok lazımdır ve 
çok iyi randıman veren müessese
lerdir. Fakat, her türlü huzur ve 
istirahat lemin edilmek şartile ... 

Maarif vekilimizin şu mesele Ü· 

zerine aliıkasını rica ederim. 

Posta ve telgraf müdüri
yetinin dikkat nazarsna 
l partanın bu sene servisleri bo 

zuktur. Gazete ve mektuplar bura 
ya iki üç gün gecikerek gelmek -
tedir. Bura postasının lzmir üze • 
rinden değil de afyon üz;rinden 
Dinar yolile gönderilmesine müsa 
ad~ edilse burada günü gününe 
Ankara ve İstanbul postalarını al· 
mak kabil olacaktır. B-öyle çapra· 
şık posta servisleri halkı tatmin 
edememektedir. Müdüriyeti umu· 
miye şu ricayı is'af edecek olursa 
vilayet halkının büyük sevgisini 
kazanmış olacaktır. 

Raqıp Kemal 

Veliahdın hediyesi 
lsveç veliahtı Hazretleri lzmir

denayrrlmadan evvel konakta ser
visi idare eden Perapalas müdü -
rü Nejat beye imzalarmı havi bir 
fotoğraflarile b:r altın tabaka he· 
diye etmişlerdir. 

Bir hakim mahkum oldu 
İzmir ağır ceza mahkemesinde 

rüyet edilmekte bulunan Seferi -
hisar eski hakimi Cevat beyin mu 
hakemesi hitam bulmuş, b:ı.zı le • 
reke işlerinde ihtilnsı sabit görün 
düğünden beş sene on ay ağır hap 
sine karar verilmiştir. 

Elektriklenip öldüler 
Eskişehirde yukarı mahallede 

bir elektrik 'ka.zası olmuştur. O cİ· 
varda bir eve yapı yapmakta olan 
iki Bolvadinli amele elektrik hat· 
hna sarılarak aşağıya sarkmı~ bir 
teli kaldırıp atmak istemişler ve 
cereyana tutularak derhal ölmüş • 
lerdir. 

'1 - VAKİT 19 Te§rlnleve1 1934 

Osmanlı bankası 
şubesi kapandı 

Orta mektep kadrosunu 
genişletmek lazım 

Kırklareli, {Hususi) - 3-4 ay
dır muamelesini kesen Osmanlı 

bankası Kırklareli şubesi tahsil e· 
dilmek üzere bankaya gelmiş olan 

tüccar bonolarını ziraat bankası -
na devrederek buradaki şubesini 

kapamaya ve buradan ayrılmaya 

emir almıştır. 

Memleketin milli bir bankaya 
ihtiyacı olduğunu hisseden ticaret 

odası bir raporla vekalete müra -
caat etmiştir. Vekaletten gelen ce· 

vapta Kırklarelinde milli bir ban -
ka şubesinin açılması için tetkikat 

yapılmasının icap edenlere emre • 
dildiği bildirilmiştir. 

Orta mektep kadrosunun dol • 
ması dolayısile 36 çocuk mektebe 

alınamamıştı _Vilayet makamı 

keyfiyeti ehemmiyetle nazari dik-

kate alarak Maarif vekaletine bil
dirmiş, bu sefer Tekirdağmdan 

Burgaz tarikile gelen umumi mü
fettiş İbrahim Tali bey de orta 

mektebe giderek bizzat tetkikatta 
bulunmuş, vekalete mufassal bir 
raporla keyfiyeti bildirmiş tah • 
sisat istemiştir. 

Temenni ederiz ki bu çocuk -
ların tahsilinin yarım kalmama -

sını vekalet nazari dikkate alarak 

çok yakın bir zamanda kabul cm· 
rini göndersin. 

Rize evkaf müdürü ilcen vila -
yetimiz evkaf müdürlüğüne tayin 

edilen Tahir bey gelerek vazifesi· 
ne başlamıştır • 

Hamit ceıaı 

Eskişehirde yeni belediye 
meclisi taplandı 

Eskişehirde yeni seçilen beledi
ye meclisi ilk iç.ti.maını yapmıştır. 
Mecliste üç hanım azada vardır. 

Bunlar Eskişehir valisi Hakkı Be

yin refikası Mebrure, temyiz reis
lerinden Kazım Beyin refikası 

Türkan ve belediye encümeni baş 
katibi Emin beyin kızı Zehra ha • 
nımlardır. Eskişehir belediye mec 
lisi belediye reisliğine eski reis Ka 

mil beyi ittifakla intihap etmiş -
tir. 

Reis vekilliklerine şeker fahri -
kası muhasebe müdürü Bezmi bey 

le vali beyin refikası Mebrure ha· 
mm seçilmiştir. 

Kurbağaya benziyen 
çocuk öldü 

lzmir memleket hastanesinde 
garip bir doğum hadisesi olduğu· 
nu yazmış, kurbağaya benziyen 
kafasız ve beyni açıkta bir yavru· 

nun yaşamakta bulunduğunu ila
ve eylemiştik. 

Gelen malumnta göre çocuk 
vefat eylemiştir. Doğumundan i· 
tibaren otuz dört saat yaşamıştır. 
Bu gibi vakalarda ekseriya çocuk
lar ölü doğmakta veya doğduktan 
sonra bir iki saat yaşayabilmekte• 
dirler. Bu yavrunun 34 saat yaşa
ması İzmir doktorları arasında 
tetkike değer bir mevzu ~likki o
lunmaktadır. 
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Bu]gar statistik umum müdürlüğü. 
nün verdiği malumata göre Bulgariı· 
tandnn bu senenin ilk sekiz ayı zarfın· 
da 500 milyon leva kıymetinde 10 
milyon kilogram tütün ihraç e dilmi§· 
t ir. 

Geçen senenin ayni devresinde ise 
850.000.000 leva kıymetinde 

16.000.000 kilogram tütün ihraç edil
mitti. 

iki senelik ihracat arasındaki bu 
mühim fark bir taraftan Bulgaristan 
iktısadi vaziyetinin geçen seneye na -
zaran daha az müsait olmasından, di
ğ r taraftan da bu sene başında Al • 
man ithalat firmalarının Bulgar piya
sasında niııbcten az mübayaatta bu • 
)unmuş olmalanndan ileri gelmittir. 

Alman firmalarının Bulgar tütün
lerine karşı son zamanda daha fazla 
alıcı olmaları tütün piyasasını iyice 
canlandırmııtır. Daha geçenlerde 
Berckmann ve Reemstman namındaki 
bütün Alman sigara fabrikaları yeni • 
den 2,5 milyon kilogram tütün salın 
almıılardır ki, bu suretle Almanyanın 
son aktedilen takas itilafı dahilinde 
Bulgaristandan a)n<4\ğı umum tütün 
miktan eski rekolteden kalma 3,7 mil
yon kilogram tütünle beraber 14 mil
yon kilogramı bulacaktır. 

Bulgaristanın 1932 ve 1933 rekol
telerinden elde çok az miktarda mal 
kalmııtır. 

Alakadarlann verdiği malumata 
nazaran bu seneki tütün rekoltesi ge
çen senekinden hayli az olacak ve 18 
milyon kilogramı geçmiyecektir. Bul
gar~tan tütün piyasasında Almanya. 
da tütün istihlilkatrnın artması dola
yuiyle 1934 mahsulünün kolaylıkla 
ihraç edilebileceği kanaati hakim bu • 
Junn1Aktadır. 

Pirinç mahsulü 
Sofyadan bildirildiğine göre bu se

ne Bulgaristanın Filibe ve Burgaz 
mıntakalarında 70.000 hektar araziye 
pirinç ekilmiş ve takriben 10.000.000 
kilogram mahsul elde edilmiştir. Bu 
mahsulün 8.000.000 kilosu memleket 
ihtiyacına aynlacak ve miitebakisi Ma
caristaııa ihraç olunacaktır. 

Yunanistanda tütün 
Selanikten aldığımız malumata gö

te Yunanistanın bu seneki tütün rekol-• 
tesi 35 • 36 milyon okka arasında tah-
min olunmaktadır, 

Kalite tabiriyle çok iyi olduğı~ bil • 
dirilen bu tütünlerin Yunaniatanın son 
zamanlarda aktetmit olduğu yeni ta -
kas ve klering anlaşmaları dolayrsiy]e 
kolaylıkla satılabileceği ümit edilmek
tedir. 

Suriyede tütün 
" Manchester Guardian" yazıyor: 
Berutta lngiliz başkonsolosu Mr. 

G. T. Harvand'ın Suriyetin iktısadi ah
val ve şeraiti dahilindeki Deniz tica. 
reti §ubesi tarafından neşredilen tel • 
kiklerin gösterdiği veçhile, Suriye ha
valisi bu son seneler zarfında çok müı· 
kül günler geçirmiştir. 

Diğer memleketlerle birlikte umu· 
mi buhran ve ticaret durgunluğundan 
çektiği sıkıntılardan maada, mühim 

bir kuraklık birbirini müteakip iki se
ne zarfında bütün hububatı mahvet. 
rni§tİr. Yağmursuzluk ayni zamanda 

meralardaki hayvanları mutazarrır 
etmiştir. Bununla beraber, şimdiki va-
ziyet, niıbeten iyileşmiştir; oldukça 
bol yağan yağmurlar 1934 senesi 
mahsul rekoltesini İyileştim1iş ve hay. 
van sürüleri için lazım olan meraları 
yeşilleştirmiştir. 

8o rar kendine gelince Bars bir kere kaddes kılıçlar asılı duJ1JY 
Yılın grçcn günleri 

1 
hndn Fransadan sonra Amerikanın •· 1'ılın hlan !!ünleri 
kinciliği aldığını, Türkiyenin de, Ja -
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dedebiliriz. Maamafih, Amerikanın Su- ı R A D y Q 
daha davranmış ve bacaklarının süslü mızraklardan ipel<li •• 
iistündeki kalası ilmeğe çalıımıı· lar sarkıyordu. Duvarlarc13 ; 

tı. Fakat o kalas yerinden kımıl- reıimlçri, hayvan, ev ve J111l r iyeye ithal ettiği mallar, 1932 sene - _ _ · _ _ 

Bugün damıyordu. Bars nihayet kalası tasvirleri asılıydı. 
l 'fA XBUL : 

sine nisbetle yüzde 17 daha az kıy • 
mettedir. Japonya, geçen sene Suri • 
yeye yünlü ve bilhassa baıma mallar 

l!,80 PL\k nr rJ~ntı. 18,80 PIAk n~rl. 
ihraç etmek hususunda oldukça ileri )Btı. 10:zo Ajan!I haberleri. 19,80 Türk 
gitmittir. 

bırakmı§ ve etrafına bakınmağa Bunların arasında gene1~
1 

başlamıştı. Yukarıdaki delikten · ı • 
lar, zinet eıyası ve saır . 

gelen ziya etrafı pek az tenvir e· B " t&J 
Amerikanın da Suriyeye yünlü 

mensucat ihracatı müsait bir vaz.İyet
tedir. Bununla beraber Çin ve Japon 
rekabetinin tesiriyle Suriyenin esa • 
sen küçiik mikyaıta olan dokuma sa
nnyii bir hayli sekteye uğramııtır. 

Bulgaristanda ipek 
"Novo dini" yazıyor : 

Umumi harbe kadar Bulgaristan· 
da ipek sanayii yoktu. Ko:ı:a istihsal 
edilir ve itlenmek üzere ecnebi mem· 
leketlere satılırdı. 

Umumi harbin nihayetine kadar İ· 
pek sanayiimiz, Varnadaki hükumete 
ait bir İpek mensucat mektebi ile bir 
koza tecrübe merkezi ve 1910 ıenesin
de Sof yada hükumet tarafından açr • -
lan diğer bir İpek menıucat mektebin
den ibaretti. 

Bizde İpek mensucat sanayii ile 
mensucatın pamuklu ve keten ıubele· 
ri umumi harpten sonra inkiıafa bat· 
lamışhr. 

Yeni teıekkül ve inkitafa baılıyan 
bu sanayİİn lüzum gösterdiği usta ve 
mua\-inleri gibi mütehassıs teknisi • 
yenleri yelİ§tİrmek için 1921 ıeneıin
de Marmanlrda üçüncü bir ipek men
sucat mektebi açılmııtır. Bu mektep • 
ten çıkanlar İpek ve pamuklu menıu • 
cat fabrikalarında usta, muavın ve 
muayyen bir staj devresinden sonra 
da boyacı uıtaar olabilirler. Buna rağ
men bugün fabrikaların usta ihtiyaç
ları tamamiyle temin edilmit değildir. 

Ecnebi ustalarının çalıfınalan men· 
edildiği takdirde mütehass11 ihtiyacı 

daha ziyade artacaktır. Umumi harp
ten sonra husuıi teıebbüalerle mem • 
leketimizde kozadan İpekli çek!nek İ· 
çin yeni bir fabrika ve dokumak için 
de 14 fabrika meydana gelmittir. Bun
lardan baıka İpek, ıerit, dantel, ve ka
dın ziynet evıafını imal eden bir çok 
müesseseler vardır. 

Dantela ve kadın :ı:İynet eşyasını 
İmal oeden Bulgariıtandaki koza 
istihıalatr senede bir milyon iki yüz 
bin kilogramdır. Bunun yarm memle
ketimizde ipek ve kumat haline kon
maktadır. 

l pek aanayiimizdeki bu terakki 
1919 dan 1934 e kadar, yani on betse
nelik bir çahımanın mahsulüdür. Bu 
sanayii daha ileriye getirmek ıçın 
memleketimizde imkan ve §erait var
dır. 
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edevat bulunuyordu. ı.ı debiliyordu. ıır 
sıçrayan geyikler, tav§aıt ' 

Devrilen, kırılan kalaslar, top • niı kanatlı kartallar, fjl)er" 
rak, taş, tahta ve tayyaresinin ma· de 

sanevi hayvanlar, at ve ,. deni parçaları <ıuraya buraya da· k ııJ 
:r zerinde ıüvariler, köpe ~ .. ğılmıştı. Daha ileride mobilyeye d 11 .. 

ri, kut kümeleri, nadi e '." benziyen şeyler, parıldıyan made· 
araları yarık dağ ıilıiJelerı, ni parçalar, resimler, halılar görü· e 

lüyordu. Bars hiç bir şey anlama· atle akıp giden nehirler, f ilı 
ğa muvaffak olamadan etrafına 1er, saraylar, mabetler, 
bakınıp duruyordu. Ne olduğunu ler, insanlar, hayvanlar, Jll 
ve hangi vaziyette bulunduğunu zaralar iki hin sene evvel y•t 
bir türlü tayin edemiyordu. Onun ongol alemini hatırlatıY0'',ı 
için düşünmeğe ve tahattür etme· bir Hün hükümdarının yer 
ğe çalışıyordu. daki uzletgi.hını doluclurııY°" 

Nihayet kendisinin yerin al - dı. Yirminci asrın bir taYY' 
tında ahşap bir mağara içinde bu- §İmdi uzletgi.hın içine dütfll" 

lunduğunu anlamağa muvaffak Gökten yere düşen bir Jcllt 
olmuıtu. Her halde tayyaresiyle tayyareciyi yer altında .A•.~'ı 
karaya inerken, yukarıda görülen hının ya§adığı yerlere sürO\ 
o delikten aşağıya düşmüş olma • ti. O tayyareci gaz ve çelı 
lıydı.. minden ayrılarak binlerce 

İyi amma düştüğü yer neresiy • Jtl' 
evvel yaşamış ve çalı~mı§ 0 u 

di? Etrafında pmJdıyan ve parla· alemin Asyali ruhuna ve ,.. 
yan şeyler neydi? Bulunduğu va • ı_ k Sarf 

·Kanına İnli al etmişti. . 
ziyetle tayyaresiyle indiği zaman varlarda asılı duran re•' 
arasında geçen hadiseleri hatır -

1 Birer birer tethise çaht1 
lamak için tutulacak yolların hep· ıJ 

d Bu resimlerden birisi bir J!l si kapalıydı. Sanki bütün vücu u 
bu y~r altı,n,dalci mahz~ne yapı.tıp be seferini tasvir ediyordo; J/ 

tf r. • 1dağ' 1ffifıE1'Hi1 'Ve efsanevi aglV, kalmıştı. SanJ<i düşünceleri · ve 
u u,.. .ı ı revrilmiıt olan fonta.tik bil'. hisleri, kalas aıt'maa lCalaiı~ti ~; ~ :ı-

ları gibi, ağır bir yük altında kal- üzerinde küçuk atlara binıtııf 
mııı. gibi her türlü hareketten mah· süvariler ko§uyorlardı. 

l' (Devarı'1 

rum bir haldeydi. Bars bu yer al • 
tındaki hapishanesinde rüyayı an
dıran bir vaziyet içinae dalıp git· 
mişti. 

••••••••••••••••••• ..................... ==te:SS ( ........................................... lfl 
Baktrköy Miltiyadi S 
masında Raşit R•'' 

Tiyatrosu ıJ 
Bu aktam nal 20,30 da (O~ 

Jt" ERMiŞ)... Vodvil 3 pet 

F. f 
!: K d kö Hale Sirtert' ı: a ı y 
:: sında Rafit Rıı:a 
ii :: Tiyatrosu .J 
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:: CESI ) .. Komedi 3 perde" 

fi · sı"' ii Saray (Eski Glorya) , 
ii masında Raşit flı# 
f~ Tiyatrosu .-.1 
!: 24 Teırinievvel Çar§amba ,.tıŞl 
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1i• I~ Bankası 10.00 Terkos 
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- .- 1 
13.65 

Bedeninden ayrılan ruhu ken· 
di kendine yaşarken Bars'ın göz • 
leri karanlığı yırtan garip bakış • 
larla etrafı teşhis ediyordu. En ev· 
ve) sandığa benziyen bir !ey gör • 
müıtü. Oymalı ve ıüılü bir kaide 
üzerinde bir tabut dur~yord~. Ta
butun bir tarafında donuk bir su• 
rette yarlıyan abanoz . ağacı görü
lüyordu. Bütün tabutun a.banoz 
ağacından mamul olduğu bundan 
anlaşılıyordu. Tabutun etrafında 
garip şekillerde süsler, kakılmıı 

altın levhalar ve şerit vardı. Ta -
bulun üzerine atılıp yana doğru 
kaymış olan gayet kıymettar bir 
halının kırmızı zemini üzeri!"e ye
şil , beyaz mavi, ve sarı renklerde 
çiçekler işlenmitti. Halının üze· 
rinde fevkalade garip şekillerde 

vazolar duruyordu. Zemin halı

larla örtülü idi. Şurada bu!ada 
ipekli sancaklar, mürassa ıilahlar, 
zinet eşyası ve parlak madenler • 
den mamul ve neye mahıus olduk'
l{'rı bilinmiyen aletler bulunuyor

i! 300 • 100 • 75 • 50 • 3o .. 
H .~~ 
a::ı:::.-::n::::n:a:s::::::::::::::::::: ••• ., 

Yazı iş ler! teletoı:ıu: %'379 
ida re teıeroı:ıu : ı.:no 

1 clgrat adre!i: latan bul - (VAKiT) 

Po.ta llutuw No.. ~ 

Senelik 

6 fll lık 
S aylık 
ı aylıl< 

A HO~"'ll BF.llEl.LERI: 

Türkiye EcııebS 

1400 Kr. 1700 Kr. 
750 • 14~0 • 

400 • ROO • 
lliO • soo • 

11..A N U<mıı:rt.ERt ı 

Tfcart UAolanıı UAn sayıtalant:ıda ısazı. 
timi 30 kuruştan başlar. Dk aaytfada 250 
kuru,a kadar ı:ıkar. 

BUy1Jk, razıa, devamlı Ua.ı:ı \•enıolert alt 
ayn tcnztldt vardır , 

RestmU lllnlarm bir aatm 10 kuru§tur. 
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Ayvalı köyündeki yangın 

du. 

TEPEBAŞILJ 
ŞEHiR TIY A TROS 
TEMSiLLEtıi 

bugün aaat 14:30 

da ve bu akıam 
ıaat 20 de 

C uRÜM Ye 
CEZA 

20 Tablo 
Yazan: F. M. 
Dostoyevıky 

Tercüme eden: 

r, ... w~~ 
SehirT~a 

mıııı~~ 
ıu 

111111111 
Re,at Nuri.. p 

1931 ve 1932 senelerine nazaran ol· 
dukça inkişaf etmiş olan 1933 senesi 
ticareti 1930 daki vaziyetten pek aşa· 
fr düımemekle beraber, eski vaziye • 
tin ancak üçte Lir nisbetinde tedenni 
göstermektedir. 

KUQUK iLANLAR: 

1 
Blr de!B.51 SO, lkJ dc4uı 50, Uç detuı 65, 

dl:Jrt defası 715 ve on de!am 100 kuruştur. 

Uç ayWı: U4b verenlerin bir detuı mecca
oendlr. Dört aatm g~n lllnlarm fazla 

satrr!an ~kuruştan heaap edll1ı 

Eğerdir, (Hususi) - Eğerdir 
kazasını Ayvalı köyünde Belence 
mahallesinde bir yangın çıkmış, 
yirmi beş ev yanmı~trr. Umumi
yetle fakir olan mahalle ahalisi 
tamamen açıkta kalmı!lır. Yan • 
gından hiç bir şey kurtarılama -
mı§hr. 

Barsın tayyaresindeki mitral· 
yözlerden birisi de bunların' ara • 
sında görünüyordu. Mahzenin 
tavanını tutarken tayyare ile be • 
raber çökmüş olan abanoz tavan 
kirişlerinin arasında bir kılıç kab
zesinin havaya doğru dikili dur • 
duğu görülüyordu. Bu kabza met• 
hur bir aslan başı şeklinde imal e· 
dilmişti. Aslan ağzına gayet bü
yük bir zümrüt yerleştirilmişti. 
Mahzenin yarı karanlığı • içinde 

'"" Eaki Fransız Tiyatro .~I 
Bugün saat 14.30 da ve b~ 

ıaat 20 de 

YARASA 
OPERET 3 PERDf: 

tt"ıı• 
Bcsteliyen: Yohann Ş jt-o 1933 ıeneıinde Suriye tütün ithali- - Tercüme eden: Ekrent Jtd 
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Yugoslav Kıralı Dün Gömüldü Bir lisanın 
noıınaba yeniden doğuşu 
n 1kin . hçe Sarayında akto- 1 len kongre encümeninin mazba • be(· cı Dil t .· 1 

. ~1Yle BerJi ~uıu tayı müna- tası bu hususta bir dereceye kadar 

-- <Sa§ taraıı 1 
'tncJ aa~adaJ f ra11er, amirallar ve muhtelif tefek 1 yediden itibaren klisenin i ve dr· 

riyelileri, müteveffa kral Alek· j kül ~~~essilleri y~rüyo~lardı. şındaki avluda kalabalığa ~esadüf 
sandrın kumandanı bulunduğu Ro Kuçuk prenı tonııılav ıle Andre ediliyordu. Buraya gelen kad . . ın ve 

. ırı nıtıhab~~ Tageblatt gaze- hak verici esaslar tespit etmiıtir. 
nbuı~ ırı Paul Holzinger Mazbatada. ezcümle Alman, Rus 

ondeı·ıııi n gazetesine bir yazı ve Polonya alimlerinin mesai mal· 

manya alayından bir bölük kra· cenaze mera11mme sarayın pence- erkek herkes siyahlar . . . t" 
• • • 1 • • • • • gıyınmıt ı. 
lıçe Marının kumandam bulundu· resınden ıtlırak etmışlerdır. Saat on bire doğru ayında bulun • 
ğu Romanya alayından bir bölük, Cenaze saat 11,15 t~ hususi tre- mak iizere ıhususi suretle davet 
Çekoslovakyanın Yugoslav ismini ne konul~uttur. Tren Belgrattan edilenler gelmeğe batladılar, Bu 
tafıyan 48 inci alayından bir bö • saat 11,35 le ayrılmıt ve Maide • arada lstanbul valisi ve belediye 
lük, Türkiye Riyaıeti Cumhur novata'a 13,15 le varmı§tır. reisi Muhittin, vali muavini Ali 

rd., ştu. Muh b' . 
I; &azetea a ıı1n geçen- ~emesinden Türk ve Hindu, Jer • 

'Yt>Iıız: e çıkan bu yazısını men dilleri arasında esaılı farklar 
.air k.ç 

1
.. bulunmadığına ve türk~enin ayni 

1 8," un sonra Türkiyede mentee raci olduğuna kanaat keıı
l .1rlıtıı k 
"'>'rarr. .'' utlulanacaktır. bettikleri zikredilmektedir. Bu 

it '••tıda. ;a~•!li hiaaiyatı lisan ilimlerin teıpit edilen .neticeyi ec-
11•rı Yt ·ı "1Ye etmek ve halkı nebi memleketlerde müdafaa ede-

muhafız alayından-1>ir bölük, Yu· Trenin geçtiği bütün yollarda Riza Beyler, İstanbul kumandam 
nan muhafız -alayından bir bölük, sıralanmı§ olan halk tren geçer • Halis Pe~a, Cevdet Kerim Bey gö· 
Yugoslavya bahriyelileri, Yugos • ken diz çöküyordu. Maldcnovasta rülmekte idi. 

ld .. k· .nı tftirilıneı:nde yanı' kl " ı •ııtı· , ce eri ümit olunmaktadır. 

lav p~yadeleri namına bir bölilk, kralın cesedi köylüler tarafından Y 1 k ı ı ugos avya onso os 1aneıi er • 
bunların arkasından kara Coro trenden indirilerek bir otomobile kanının hepsi gelmişti . 

llıiitttr k •Yle ''Dil f nkılabı., n: 
c ltı • 

I · diylt t .eıaıye ıevketmek 
1tık11ib crtıp edilmiıt=r. Bu 

C-litıirı 1' hlalunı olduğu veçhi-
1,tirıj k 1928 •enesinde Jat:n 

~la.... abu} ve tatbik etmeıiy-
~ ... ,, 
lıtk I>i!· r "e. hu itleri ifa için 
bit te 'ıc·ı~tkık Cemyeti,, deni· 
.c'llıiy! 1 at levzif edilmiıtir. 

'-ı a.Itınd t deyfet •·eiıinin hima· 
" a bulun G · ı· «<Ytn'I uyor. azı, ı· 

bbiia·· 1 ~ftİrilmesini kendi zati 

Kongrede Rus ilimleri, diğer 

bütün ecnebi alimlerden daha kuv 
vetli olarak temsil edilm=şler<lir. 
:Su hal, Türkiye ile Sovyet Rusya 
arasındaki kültüral teşrikimesaiyi 
ifade etmekle kalmıyor. Türkle· 
rin telakkis:ne göre bütün mede· 
niyetl~r merkezi Asyadan doğ· 
mu§lur ve kültüral bakımdan mü· 
him olan mıntakalar halel) de Rus 
hudutları içinde bulunmaktadır. 

yıldızı nişanını hamil olanlar, mü· konulmu• ve cenaze alayı Kara • S h · · d ,. ~ e rımız eki Yugoslavya kol o • 
teveff a kralın iki zabit tarafından corceviçlerin Oplenats klisesine 

nisi dahi siyahlar giymiş oldukla· 
çekileı:ı atı, ba§tanba§a çelenkler- gitmittir. Kliııeye 14,35 te varıl • 

· le dolu ve etrafı sokollarla muhat mıştır. Bu esnada klisenin bütün rı halde ldisenin içinde kapı cihe • 
19 kamyon, Çekoslovakya, Polon· çanları çalıyor ve üzerinde de tay· tinde yarı bir kavis halinde yer al· 
ya, Rusya ve Yugoslavya sokolla· yareler uçufuyorlardı. Ceset oto • mışlardı. 
rı şefleri ve bayrakları, bütün hü· mobilden 20 eski :muharip tara • 'Klisenin tam ortasında her ce • 
kumdarlar tarafından gönderilen fından indirilerek klisenin içeri • naze merasiminde tabutun konul· 
ve Yugoslav bahriyelileri tarafın • sine götürülmüt ve Karacorc ile duğu yerde ayini ruhaniye mevzu 
dan el üstünde taşınılan çelenkler birinci Pier'in arasına bırakılmış• olarak boş bir sanduka bulunu • 
ve her millete menıup ruhani rü • tır. KYal ikinci Pier ile kraliçe Ma· d u·· yor u. zerine Yugoslav bayrağı 
eıa yürüyorlardı. ri, devlet reiıleri, hükümet naibi örtülmü§, ve etrafına çelenkler ve 

ı unun . 1 . 
"ltd' eaerı o arak tervıç 

Ruıya'nın şimali tarkisinde 
Bunların arkasından yüzlerce Prenı Pol, kralın aileıi efradı, ec· büketler sıralanmıştr. 

papaz, daha arkadan peskoposlar nebi heyet rüesası, hükumet ve Diı ıt. 
Türk dili sahasının hududu 

l'ttk'k 
l Rtl 1 Cemiyeti halk ile 
bür·'rek ıarf ve bilhaaaa lu· 

~t oı.~ ecnebi teıirlerden a· 
dı':...~lıl •ııl \'c ~ütün millet tara
ıı.."llilıiitı ~ılabılecek ve modern 
~~k bi:~~~tiy~cına kifayet e .,.. 
l'ııı,i, urk lııanı vücuda ıe • 

liı ~11' ~l~tıtıaktadır. 
~ ., tlcılc c . . . .. d 
~~t, lll . enııyetının gun e· 

''•ıa · "D'l B' f . ''!)· ı, ı ayramı,, ve 
d~1)ttJer· ıl Kurultayı,, tertip ve 
lt ' &.. 'Y~e takviye edilmekte • 
~~ ~;ı tertip ve faaliyetler· 
lf >"ılı_ a k tabakası içinde liıa· 
~ ıt ~i~tirilınesi lehinde mü· 

Şarki Türkistandaki Turfana ka • 
dar uzanmaktadır. Bu geni§ saha· 
larda bir çok yerlerde -Türkiye· 
deki kadaT heyecanlı V'! hararetli 
olmamakla beraber - yine bir de 
receye kadar yeni bir §UUr belir • 
mekte VP. milli }igan mirasının Av· 
rupa kültürünün benimsenmesi ile 
nasıl mahfuz tutulup ikmal edile • 
bileceği hakk?nda meseleler orta • 
ya atılmaktadır. 

ile baş peskoposlar ve nihayet pat parlemento azası da kliseye gir. Ayın İstanbul Rum patrikhane· 
rik Bernabe yürüyordu. Rühban· dikten sonra patrik Bernabe et • sinden metrepolit Lukakis efendi· 
dan sonra Ceneral Laviç Kürresi· rafında papaslar olduğu halde ta· nin idaresinde başladı. Patrikha • 
ni, Ceneral Kritiş bayrağını ve Ce· bulun önünde ölü dualarını oku • neden bundan başka, peske • 
neral Yurufiç de kılıcını taşıyarak muştur. pos Truados ve peskepoı 
ı·•erlı"yorlardı. b k" h Nizamsu efendiler de ,gelmişler • 1 Bunu müteakip ta ut es ı mu a 
HALK DİZ CÖKEREK CENA- ripler tarafından makbere indiril- di. 

ZEYİ SELAMLIYOR mittir. Bu an çok acıklı olmuştur: Ayrıca Galatadaki Rus manas• 
Birdenbire halk diz çöktü. Ağ • Muhafız zabitleri makberi kapa • tmrından beş Rus papası ve (Aya 

lamalar duyuluyordu. Krdın ce • lirken yalnız ağlamalar duyulu • Tiriyada) kilisesinin dört esas pa
nazesi geçiyordu. Tabut bir top yordu. Kralm allesi kliıeden çık • pası da ruhani ayına İştirak etmiş
arabasma konul~uftu. Arabayı tıklan ıonra tepede toplanmıt o • ti. 

1926 ilkbaharında Ba'ku'da top 
la.nan dil kongresi bu hareket ve 
cereyanı teyit eden bir delildir. muhafız kıtalarınm zabit ve asker lan helk mezarın önünden geçme· Evvela, pazar günleri okunan 

leri çekiyordu. Arabanın etrafın • ğe baılamıttır. Bu esnada bütün dualar, yani kiliseni ayin günleri 
da sarayın askeri ve mülki erkanı Yugoslavyadaki kliseler matem duaları, ilah:ler, sonra Kral Alek· '1t ... te 

~ "1· cereyanlar uyandırıl • 
'ı ~ te lll

1
Yor. Kurul~ın açılı§ 

~ )"ıil tr~~iıni bile halka lisa • 
it.ti ltıi)t~:rılmesi lüzum ve e • 
~t, 1\ 1 anlatmak makıadiy
'ı')ı .~ultaylar eıki Sultan 
~~d olınababçe,. de vuku 
" ır. 

~~let •. 'l . ltrı reııı her içtimada ve 
,~u,0: •onuna kadar hazır 
•t d, hu· :'kurultay Martı,, ıı· 
~ •ua, ı,· 

Bir çok Türk kabilelerinin eski 
zamanlardanberi kendilerine ait 
hususi bir edebiyat dili vardı. Tür 
kistandeJci Siri Deryanın orta ve 
munıap mıntakaJarda milattan ev 
vel 12 inci aıırda ıÇağatay dili, 
Türk dili olarak zuhur elmi§ ve 
bu dil Faris dili ile müsabakaya 
girİ§en ilk dil olmuştur. 14 üncü 
asrın orta zaman müelliflerinelen 
birisi lsli.m ~.leminin ü.ç edebiyat 
Jiıanı olarak Arapça, F anca ve 
Türkçeclen l>ahseder. Bunu hatır· 

'-Utll}lt_ ır mart yapılmış 

~llda ~;n merasimle açılmaaı Eğer hadsiz heıapsız Türk 
1. ''l\ilaL 1n11ııttır. 

lamak lüzumsuz değildir. 

't ~reJerd lehÇelerinin bir ehram §eklinde 
~-, ~ltr e mevzuu bahso· 1., 1 d"l' t 
l>taıtt~ lrtıınaa T" k dT . ,auru ufu ta~avvur e 1 ırse, stan· 
"il l\ lld.irihıı . . . ur 1 ınm bulda viicut bulan Oımanlıca, in· 
~.... ~......... • ea1 ıçın ortaya atı· ı:: b h . . ... ....... ı celiği itiaarile u e ramın zırvesı 
ti~ \tıtı 1 ıni olmıyan had· 1 .,.dt l't lll"b idi. Oımanhca, bütün Türk mi let· 
~ ~ ~l'ılt:ııı \1 aliğah iddialar lerinin münevverlerinUı anlaştık • 
~ liJc t\l az. Bunlar,, yeni mil· ları bir lehçe - Dialekt idi. Fakat 
~ 'ctllları:l'llnun ilk ve köpüklü bu Oımanlıca içinde diğer Türk 
~~llt t~ ;r· Bununla beraber lehçelerinin hiç birinde olmıyan, 
~il lal~~- ıı:~~edilen Birinci Arapça ve F raaça kel meler bulu
'lida.ı lihlı . "'~ kıyaı edilince nuyordu. Şimdiki cereyan ve ha -
dit, t.~llı\l) ıddıalarda hayli reket: Mübali.ga ve ifrata yapmıt 
l'diı~n ~eldiii görülmekte • ve bu sebeple manaaızlaşmıt olan 
1~ı,~ t.kiııci :ere •iustoıta ak • incelikten tağtit edilmemi§ ve sağ 
~'"di,~ dt İtt~rultay, ecnebi i. • lam etaılara dayanan Türk lehse
~ll\ lıldeıı •rakleri ıayesinde sine, ana~yurda, Turana dönüşü İ· 
''k ir"'1tiııt :~•el toplanan ku • (ade etmektedir. Türk halk ekse
lrr, lali bir .~:~tle daha yük • ;riyetine yabancı kalan Osmanlı • 

1. ~ •Yeye çıkarılmıt • cadan Türk dilinin mümkün ol • 

~'t ""' 'H111ı . duğu derecede kurtarılması -
d, "'r•ite · trıııden ve Bres • Türk MaariE nazırının ilk dil ku • 

t,ı. "tt d •ınden f .. c· "• ı t il . pro eıor 1e· 
r,ı, ~;l\l\~l ~tti ki mumaileyh 
'di)0.,;>' dili ~rülfünununda U· 

~~~;1 •rı küraüıünü i11al 

"' l)l ''"'
1
1 1 ) liaa.~i hlllilJetJ 

0 ~n ve lcendiıini 
d~ l'· ll~\llc er •ıleainin tam ve 
')'t ,'iı-~1,., ~ lılalik bir uzvu sa· 

lltd ' l l'"k 
~~'-t •t old u dilinin - tim· 
~'\lr .:.~ U~u gibi - Hindu 
bil1'1'tı ,~~::.l'ldan ayrı bir dil 

yürüyor ve arkasında da Sokol ü- Ç&D! salıyorlardı. sandr Hazretlerinin ruhunun isti-

nif ormasını taşıyan genç,)cra! iliin ... TOPOLA AİLE MEZARI rahatı için bir dua okunmuştur. 
ci Piyer ile siyahlara bürünmÜf Harp tarihine ait olan Topola Yukarıda mahfelde yer almış olan 
kraliçe Mari, onların arkasında klisesi harp hanedan kralisi olan Rus manastırı ''ilahicileri,, ilahiler 
kralın aile~i efradı, Fransa reisi • Karageovgiyeviç'lerin metfenleri· söylemişlerdir. 
cumhuru M. Löbron, Romanya dir. Bu klise Smadya'nın merke • 
kralı Karol, İngiliz prenslerinden zinde, Oplenatı dağı üzerinae in· 
Jorj, İtalyan prenılerinclen dük şa edilmiıtir. Klisenin planı mü • 
Dispoleto, Bulgar prenslerinden teveffa kral Petro tarafından tan· 
Nikola, muhtelif devlet reislerinin zim ettirilmiıti. Kliıenin tezyinatı 
mümessilleri ve ezcümle Alman ise müteveffa kral Aleksandırın 
hava nazırı M. Göring, Çekoslo • eseridir. Klisenin metahlinde Sen 
vakya başvekili M. Malipetr, Tür- Jorj'un kurban edilitini tasvir e • 
kiye hariciye vekili Tevfik Rüttfr den bir resim görülmektedir. ,Bu 
Bey, ve daha sonra Yunan harici· tasvir, Sırplar kadar hiç bir mille· 
ye nazırı M. Makıimos, Çekoılo • tin zaferini kanı pahasına kazan • 
vakya hariciye nazırı M. Beneı, madığını temsil eder. Haç tektin · 
Romanya hariciye nazırı M. Titü· de olan lahit mahallinde kırk me· 
lesko, ve diğer ecnebi heyet reis· zar vardır. Bunların on dördü do
lerile azaıı geliyordu. Bu heyet a· ludur. Mezarlarında birisinde Ka· 
zasr arasında Fransa harbiye na • rajorgi'nin ~nesinin kolu metfun· 
zırı mare§al Peten, İngiliz amira • dur. Son günlerde burada Sırp 
lı Fiıer, Romen mareşal Prezean, milletini birleştirici ünvanı veri • 
ve Cekoslovak ceneralı Srovi göze len kral Aleksandırın ölü vücuBü· 
çar;ıyordu. Sonra devlet naipleri nü kabul edecek olan • mezarlar • 
Stankoviç ve Peroviç ve bunların da~ birisinin hazırhklarile meşgul 
arkasından batvekil M. Uzunoviç olunmuştur. 
ile bütün kabine iza11, ve bunla • Şehrim izde ayin yapıTdı 
rın arkasından da sefirler, ve da- Yugoslav kralı Aleksandır Haz· 
ha sonra parlamento azaları, eski retlerinin gömüldüğü dünkü gün, 
başvekil ve nazırlar, Belgrat bele· Türkiyenin de yeis güniydi. Mem· 
diye reisleriyle ecnebi şehirlerin leketin her tarafında olduğu gibi 
belediye reisleri, ve nihayet cene· sehrimizde de gerek resmi daire -

·---====-=--=--===-=-=-=--~ lerde, sef arethanelcrde 'le gerek· 
hakim ve rehber vaziyetinde olan ıe husuıi müesseselerde bayrak -
Türk nesillerinin yalnız münevver lar yarıya kadar çekilmiş, sinema· 
leri değil, ayni zamanda heyeti U· lar, tiyatrolar ka,Palı kalmış, halk, 
mumiyesi ve halk tabakaları tara· dost Yugoslav :milletinin kralının 
fından da anlaşılabilecek mütte • öldürülüşünden doğan mateme sa· 
bit bir lisan yaratmağa muvaffak mimi bir surette iştirttk et,miştir. 
olacak olursa bu takdirde l'ürki· Yine di~n Taksim meydanında· 
ye için hakiki ve cihan siyaseti ki "Ayastriyada,, ldiseıinde Yu • 
bakımından büyük ehemmiyeti goslavya kralı Aleksandr Haz • 
haiz olabilecek ufuklar açılacak • retlerinin ruhunun istirahati için 
tır. Bununla beraber evvelce Pan· büyük bir ruhani ayın yapılmış • 
turanizmden bahsedildiği gibi tır. 
§İ.mdi derhal bir Pantürkizm' den A:yının, saat on birde batla.na • 

Saat l2,15 e kadar ıüren ayin, 
derin bir saygı içinde geçmittir. 

Ayin sırasında bir çok ağlıyan
lar olmuştur. 

Ankarada ayin 
Ankara, 18 (A.A.) - Bugün . 

Belgratta tedfin merasimi yapılan 
müteveffa Yugoslavya Kralı A • 
leksandr Hazretlerinin iııtirahatı 

rubu için Yugoslavya orta elçili -
ğinde bir ayini ruhani yapılmı§tır. 
Bu münasebetle elçiliğin büyük 
salonu siyah örtü ve tülelrle ka • 
patılmıftı. Salonun kartı gelen 
yerine de bir kürsü üstüne müte • 
veff a Kral Aleksandrm yağlı bo • 
ya yapılmış bir tabloıu konmuştu. 
Salon gerek kürsünü ön ve yanla • 
rında gerek salonun muhtelif yer
lerinde yakılan mumlarla tenvir 
edilmişti. 

Reisicumhur Hazretleri namına 
yaverleri Cevdet ve hususi kalem 
müdür muavini Sab:t Beylerin bu
lundukları bu dini merasimde 
Başvekil ismet Paşa Hazretleriyle 
refikaları hanımefendi, hariciye 
vekaleti vekili dah"Jiye vekili Şük-

rü Kaya Bey, vekiller, şehrimiz· 

de bulunan büyük ve orta elçilerle 
bu elçilikler erkanı, hariciye ve· 
kaleti umumi katibi Numan Rifat, 
Ankara vali ve belediye reisi bey· 
)er hazır bulunmuşlarclır. 

Merasimi müteakıp hazirun el
çi M. Mirslav Y ankoviç \le refika
sına taziyet ve teessürlerini bil
dirmişlerdir. 

'ti._ 'tti)ttt flfenıiyor Ye 

"ılllt.)..:. hu anla9ılıyor. 
1Yle tavzif edi • 

rultayında beyan ettiği veçhile -
dil hareketinin baılıca ameli vazi· 
fesidir. Halka yabancı ve gayri 
milli olan Oımanlılık, Türkiyenin 
yeniden kurucuları tarafından ıi
ya'li, mali ve iktisadi sahalarda 
bertaraf edilmiştir, Türk milli ih • 
tili.l ve inkili.bı Osmanlılığa kar· 
§I yapılan bir inkılap idi. Şimdi ise 
ııra en nazik olan ve milli doğuş • 
tan en kuvvetli bir teıir hi.ııl et • 
meıi lazım gelen bir sahaya, kül
tür aahaıına ve bunun vasıtası o • 
lan dil ıalahatına gelmittir. Eğer bahsetmeğe lüzum yoktur. cağı bilindiğf halde, daha sabah 

Ruhani merasim bu maksatla 
!stanbuldan gelmiş olan Beyoğlu 
metropol!di tarafından yapılmı§ • 
tır. 



.. <Bil waıı 1 Uıcl aaydada) 

sup olclujum tetkilitın enırine i· 
taat eylerdim.,, kendisinin cina • 
yelte ıuç ortaiı olarak ittiham e • 
~~ 'iii .. 

dilmekte olduiunu öjrenen Poı • 
pishil, katiyen heyecana kapıl • 
mamıt ve tethitçi tetkilltının ta • 
yin edeceği avukatı kabul ede • 
ceğini ita ve eylemittir. Müstantik 
R aitch ' i isliçvap :ttikten sonra o -
mt P os!)i:',: l · müvacche ede • 
cc.'::·r. 

El:.· •. - Pro\·onc' de yakalan• 
mı i .. cın ;,;a, ie Voudrof isminde· 
ki lta.dmla lethiıçiler te§kilatı rü· 
caasın tlan biri olan Gramer hak • 
la rm da tevkif müzc~kereıi çıka · 
rı l mı thr. 

BiR FRANSIZ GAZETESi 
MACARIST ANI iTHAM 

EDiYOR ! 

Pnri,.c;:~e çıkan (J urnal) gazetesi 
!arsilya cina~·etine dair yazdığı 

bir makelede Macaristanm mesu
li~·etini iddia ederek hulasatan 
şöyle diyor: 

"Caninin ÜEerinde bulunan döY· 
me iıaretinden Makedonya komi· 
tesine mensubiyeti olduiu ıö7len• 
di. Halbuki diğer taraftan kendi· 
ıinin Hırvat tethit teıkilitiyle mü· 
naaebeti bulunduğu da iıpat olun· 
du. Fakat bu iki hüküm &raıında· 
ki tezat ihtisaı sahiplerini aldata· 

maz. ÇünkU çok zamandanberi 
Hırvat tethit teıkilitiyle Make
donya komiteleri ·ar•aında sıkı bir 

müna.ıebet teaiı etmiıtir. Vaktile 
Kral Alekaand aleyhinde Zaırep
te yapılmıt olan su\kut tla•uı e1-

na11nda bunun en kuvvetli delille• 
ri meydana çıkmııtı. O vakit Yu· 
ıoılavya hükumeti Budapeıte hü· 
kümeti nezdinde teıebbüaatta. bu· 
lunarak Hırvat milliyetçileri laak· 
kıncla mii1&meha ıöıterilmeainin 

tehlikelerini izah etmitli. Nihayet 
ıeçen ıene Cenevrede Abam Ce· 

miyeti müzakereleri 11ra11nda ye· 
ni bir hidiae vuku bUlmuıtur: Ma· 
car muralllıaıları YuıoılayYanın 

hud•t mıııtaka.sı üzerinde çok faz· 
la takayyudat yapmaıı yüzündea 
iki memleket münueba.tının ade· 
ta felce uiradıiını iddia etmittir. 
Bumın üzerine Y qo1lavya murah
ha11 tiadetle mUkabelede bulun· 
mut, doıya11nı ~arak içinden 
bizzat Macar hükümetinin vermiı 
oiduiu bir notayı veıika olarak 
g3ıtermiıtir. 

Filhakika Macar bükimeti bu 
nolulllda Macar memurlannua 
lethit tetkilitına menıup adamlar 
tarafından ijfal edildiii itiraf o
lunuyordu ! Böyle bir vaziyet Ü• 

zerine Macariıtaıadaki tethit teı· 
kilitlarının ortadan kaldınlması 

lazım ıelmez miydi? Halbuki, 
yapılan ıey aade bunları merkezi· 
ni bir yerden diier biryere naklet• 
-nc.ğe münhasır ka1mııtır. 'Neti
cede itte Marailya cinayeti ftb 
bulmuftur.,, 

MACAR ZABiTLERi HIRV.AT 
MiLLiYETÇiLERiNE TETHlŞ 

DERSi w:RMIŞLER 

BudapeJte, 18 (A.A.) - Ma· 
~ar Tel«rfa ajamı bildiriyor: 

Baaı eclMlti •azeteleri, Mac.ar 
zabitlerinin teref ve hayaiyetleri • 
afi! dokunacak bazı havadisler net· 
rebnitlerdir. Bu ltivadislere •Öre, 
miiltea1erin etki kampı olan Jan· 
kaptltszta'da Macar zabitleri Hır• 

erı ırvat mültecilerine 
dersi mi vermiş? 

Şehir Haberleri 

Cümhuriyet 
bayramı 

Mahkemelerde 

Tarı vapurundaki k• 

vat muhacirlere aiaya bir tethit 1 - Hakiki ismi Vlada Corgief 
har~ketinde bulunmak için dert olan Bulgar komiteciı\i ve auikaat 
vermi9lerdir. faili Kalem en, 2 - Asıl ismi Ra • 

Muhtelif yerlerde kon• 
feranslat verilecek 

çıhk davası 

V k 
.. 1.ıı 

apurculuk f ir etının 
purunda yapılan içki ~~ rtİ" 
dan tirket idare mech•1 • 

fen ve Tarı vapuru ıü-v•rİ'' 
mut Aziz Beylerle kaınaro' 
kı ve Balıkçiyan efendilel' 
numaralı ihtisas nıahk , 
yapılan duru§o'Paları net 
mahkum olmuılardır. 1 
bu karar ikinci defa bo 

, 
Salahiyettar Macar m~hafili bu itch olan Beneı, 3 - Hakiki iımi 

h:.lberi ltati ıurelte tekzip etmekte Poıpiçil olan Novak,, 4 - Geçen 
ve bunları bainane bir iftira diye ıü F ontenblö ormanında dört 
tanif ederek infial ile reddeyle • ıünlük arattrrİnalardan ıonrı ni • 
m«kted"r. ha.yet yakayı ele veren Malny, di· 

29 Tettinievvel Cumhuriyet 
bayramı İçin fırka yiJi.yet heyetin
ce yeni veciıeler, afiıler huır• 
}anmaktadır. Cumhuriyet hayra• 
mında. §ehrin muhtelif yerlerinde 
halk hatipleri tarafından konfe• 
ranılar da verilecektir. 

Tekzipnamede de denildifi ri· 
bi bu haberler Clünya.nın hiç bir 
ta afında kulak asılmıya.tak dere· 
.:ede ıaçma hab~rlerdir. 

SUiKAST NASIL 
HAZIRLANMIŞ? 

Pariste çıkall PetitJ>ariaen ıa· 
ııeteı · 1 Marsil~a ıuikutının naııl 

haaırlandıiına dair dikkate ele • 
ier "tafa:lit vermektedir. Suikael • 
tan ıonra 7akalanaıı Nov&kın asıl 
iemi lvan Raitch, Beneıin ha • 
kiki iımi Poap'çildir. İki ıuikkıt • 
çının itiraafalına pre, Raich ıui .. 
kaıttan evvel Bresilyada bulu " 
nuyordu. Hırvat komiteai tara • 
f ından bu makıatla Breailyadan 
ıetirilmittir. 

Hakiki iımi Po•piÇil olan Be• 
nete ıelince, 19!9 eaneainde, 
Zagrepte çıkan Novosti gazetesi 
ınüdQri Geldi lldlirdükten aonra 
ltalya)'a ve oradan da Macariıta • 
na k.çauttır. 

Poıpiçil Macarista.nda, Hırvat 
komitecilerine auikastları ne ıu • 
retle yapacaklarını filen öğret • 
mek için Yuıosla.vya hududu J& • 
kininde Yanka Puıta ç'iftliiinde 
açılan talimıihta Raitch ile tanıt· 
mı9tır. 

Yanka Pu.ta talimsihm4'a,, 20 
- 30 Hınat komitesi bulunuyor 
ve bualara bomha ve tabanca ta • 
limleri yaptırılıyordu. 

lh taliaıihıa tefi, Y ugoılav· 
ya IB&hk.-eleri tarafındaa eirçok 
clehlar pyaltea w .... m&hkim 
dilinit elan P•eeç namrilda bir 
Hd'ftt baiteciaiClir. 

Talimıihta bomba ve tabanca 
ekzersizleri yapan komiteciler 
"kendilerine verilecek emirleri kö· 
rü körüne ifa edecekteriai,, 'ta.ah· 
hüt ediyorlardı. 

llaitçh ile Po1piçil Marıilya ıui 
kMll ... ieruındaa bir k,aç ıün ev· 
veline kadar Macamtandaki Y a.n· 
lca PUila talimılbında kabnıılar· 
cı ... 

iki M1İkutçi, cinayetten bir 
kaç ıiin evvel alciıklan emir üze· 
riae •-tazam Macar paıaport • 
lari,te lıviçrede Zurih tehrine ıit· 
mitler ~e oracla Hı"at kemiteıi 
reisi Paveliçin mutemedi olan 
Szabe nammda biri tarafından 

kar11lan11uılardır. 
O dakika~an itibaren ıuikaet 

lertibatı•n idaresini eline alan 
•eçhul S&Da.n~ yanında Marall· 
yada kral Alekıandr ile M. Bar\· 
la-.yu öldüren Kalemenin asıl is· 
mi Valda COrıief bulunuyordu. 

S&aı.. Raitche ile Poff)içilin el· 
leriacWU hakiki Macar pasaport -
lanaı elleriaclen alalıı we oalara 
yakalandıkları ••1Dan üzerleriıade 
ltu1- ahte ~oalovak pua • 
poıtlanaı Yermiı, en&.ra yeni el· 
hiaeıler MIDlf, aahtelif otellercle 
y&bnıUf, IODl'a da Zürilıten. Le • 
&&aa ye orac:laa vapurla Eviaaa 
ıiderek Franaız toprajına ıirmit· 

lerdir. Bu ıuretle Franeız lopraiı· 
na cira 111.İka""iJer crupu f U bet 
ki1itlen mürekkep idi: 

ğer İ•mİ Salny, 5 - Hakiki hüvi • 
yeti henüz anlaıılunıyan Te ya • 
kalan anlar taraf andan Egon Kra
mer iıMile anılan meçhul • 

Bunlar F ransaya girdikten son· 
ra iki grupa ayrılnııtlardır. Bun • 

lardan 11uikat1 t falli Kalemen (ki 
a.aıl i'mi Vlada Gorgiycftir), Mal 

oy Marailyaya, Pospiçil, Novak ve 
Kramer Pariıe aitmitlerdir. Şayet 

Kalemen taraf ında.n kral Alekaan 
dra yapılan auikast akim kalacak 

olursa, diier üç kitilik ıuikaatçi 

grupu bunu, Pariate tekrara teıeb
bü• edecekti. 

Suikaatçılara, Franıanın muh .. 
telif tehirlerinde yatmak için otel 

odaları kiralayanın Kramer oldu • 
:iu ve onları idare eden ve direk • 

lif verenin bu meçhul §ahıs oldu • 
ğu tahakkuk etmiftir. Kramerin 

diier bir iami Eıon Kuaternik ol· 
duğu tahmin edilmektedir. 

SUlKASTE iŞTİRAK EDEN 
KADIN 

Kral Alekaandrı öldürmek için 
yapılan ıuikute" İftirak edenlerin 

hüviyetleri aıağı yukarı tayin edi· 
lebildi. Yalnız bugüne kadar meç 

hul bir kadının kim olduiu anlatı· 
lamadı. 

Bu kadın güzel, kibar tavırlıdll' 
ve ıuikaste iıtirak eden beJ· kiti 
içinde beıinci tah111 teıkil eder. 

Bu kadın eneli telaffuzundan 
lsliv oldui" anlatılan ıenç bir a· 
dam tarafından Mirabeau' daki o· 
tellerden biriıine aetirilmittir. Bu 
genç adam ondan sonra kaybol • 
11Nftur. Kadın otel defterine ken· 
dilini Marie Vudrof olarak yazdır 
mıf, Triyeıtecle 1910 ıeneıinde 

doiduiunu, Çekoelovak olduiunu 
d• ilive etaİftİr. Avignon'dan gel 
dilini ifade eden •e nazari dikka· 
ti celi.edecek bdar ciizel olan bu 
kadın, o ak,am kendiıini ziyarete 
gelen baJka bir ıenç adaaıla ak • 
tam yemeiini yemittir. Bu adam 
da yemekten 1011ra çekilip ıibnit· 
ltir. Kadın ı0 ıece yalnız olarak o
teldeki odaaıada yalmıfbr. Fak•t 
erteai aalııah aaraoıı 1abah kahve 
altnnn tötiirmek içia odadan içe· 

riye girince kadmm yan8"1. ya • 
W1ıc1 IMr adama rast ,elerek haJ• 

rete düımütlür ! Gece kadmm ya• 
nma çıkan !bu adun icim1eye ıö • 
rünmeden yukanya kadar çdaaa • 
ia muvaffak blmuıtur. 

Esnaf cemiıellerlnd• dünkü duruımada tenıyis 
hazwrhk na uyularak mahkemeye-1 

29 T etrinievvel Cumhuriyet batlanmıttır. 
bayramına ıittirak iç:n eanaf cemi· Müddeiumumi ıuçlulaJ'lllİf 
yelleri namına ittirak için eınaf letle tahliyeıini iıtenıif, ti 
cemiyetleri reisleri dün toplanmıt· Bey de kefaletsiz tahliye . 
lar ve altı kitilik bir komite ıeç· vermiıtir. Müdafaa .-Jı .-' 
mitlerdir. dinlenilmesi için ınuhak 

Eanaf cemiyetleri ıeçit rami· teırnievvele bırakılmrtllf• 

ne ne ıuretle iıtirak edeceklerini All•d•ln ~n mufl . 
salı gününe kadar bu komiteye Maslak yolunda Ha,.ıl 
bildireceklerdir. ı.:H.O bir jandarmayı çiinenıe11•~ 

KIUp m•ahha•ları altına almarak muhakeOI' 
~iraltJor melde olan kliıeci Ali~~ 

T. 1. C. 1. İstanbul mıntakası re• muhakemesine dün üç~ 
isliğinden: mahkemeıin<le devanı ed• 

29/ 10/ 1934 Cümhuriyetin on Dünkü celaede, A.liattill 
müdafat. ıahitleri clinl-..J 

birinci yıl dönümünde ıebrimiz • ~.J 
de yapılacak kutlulama merasimi Müdafaa ıahitleri, vaka 

lia\tin Bewin Beyog .. lund• t 
hakkında görüımek üzere mütte • ~ aJ 

leri1ti Mylemi,1erdir. JTJ fik klüplerimiz reiılerinin veya ~ İt' 
klüpleri namına icap ederae ta.alı· diler müdafaa 1eJıitlertd 
hütte bulunabilecek aalüıiyettat rılması için bafka 'bir gün' 

murahhaslarmın 21/ 10/ 1934 pa .. kılmııtrr. 
zar günü aaat tam ıs de mıntaıta Hafta mecmuası ale 
merkezini teırifleri ehemmiyetle 
rica olunur. 

açdan dav• J 
Hafta ıazeteainde Ent 

Paris büyük elçimiz lenl imzsı ile Morg aleyh" rf 
Bir müdc:lettenberi mezunen kan bir yazıdan dolayı, pdo 

ıehrimizde bulunan Pariı bUyük demelerinden Oıman ;~o 
elçimiz Suat Bey dün ekspresle açtıiı hakaret davuına 1.1 

Pari.ıe hareket etmittir. cü ceza mahkemeıinde d 
!!!!!!!lıı!!!l!!l!!!l9!1!!111!~1!1!!!!!J!!!l!!~!l!l!!-1!!911!1• I d ilm ittir. Dünkü celıede,tti' 

Kadının yanıacla.lri bu aclam 
Kramer'di. Kramer eliler iki arka· 

dqile beraber hatb Oir .tele in • 
mit ve oradan bdma iltihak et • 
mifti. Suikast çeteaini idare et.ait 
oldupnda tüplae bn-almuyaa iN 
tık kadm briaci ımıf otellehlea 
biriıine iaditi içn oaun ~J&lannı 
kanıtrraak kimeenia hatlrDMi ıel· 
meMİflİ, Wlimaiyortl• ki, yeni ,.. 
pael ba'Nllann içiMe bW.ap i• 
pekli çaaqmana ve elW.leria 
altında Klunea'i• ktal Aleban • 
dra kartt k•llandtfı silllalv Maha• 
nuyw•u. 

lURV AT KOMiTESiNiN ısvıç. 
REDEKi FAALiYETi 

Petit Pariaieıı ıueteei Hırvat 

ke.ütelİnin laviçrecleki fMIJeti 
halckmda'f'I tafalil( ••iyer: 

Cenevre. Milletler "ceMitali Met' 

kezi ittihaz dilditi ........... 
.-i Y•rotl•TY& aleyWndelri '""°'*• 
ıandanm merke&lerinchn IMri .ı • 
muı'tur. 

yaz~ıiı iddia edilen muh .1 
at Dervit hanımla muh.ı" 
zamettin Nazif bey bazıt 
maktaydılar. 

S•t Dervit hanım, y.sıt1ı 
diıinin yazmadıjını, k~ 
mettia Nazif beyin ya:ıdıJ~ 
le8i .. 

Nizamettin Nazif 'be)'r 

keHiMnin ya•dıtını f~ 
llkl&rla alikuı .olmadıj••" 
retlmiz denen ııebbat ... -.JJ 
d• llakatet .eklinde,........~ 
1M4iıpu, yuı dizilirkell 
ti1t laatuı olUak bir -.atıt 
dutunu, müaveddeıilae 

.... iıteai. " , 
Muhakeme, bu no~' 

b&J<kuku için ayın yifl01 

bıra1almıttır. ~ 

~arihi kıymeti Ol 
mesçtiler 

..... t/I 
E~kaf iel&Teaince .eçaa-

Madam Marie Vudrof'un qya• Cenevrede Hırvat komlteti reiai 

miıyon btanbuldtaki ~ 
ayn, ayn tetkik ederek 
meli haiz olanlarla ol~ 
ayınn19br. Bu husustaki~ 
karaya 1önderilmi9t1r. ~ 
mtti 'Olan meaçitler taıoit 

•ı dört bavuldan ibaretti. Bu ba • Paveli_çe tilti bir pro"rancla fU • 

vullv deriden, yeni ve ıayet gü • besi vardır ve bu .,.ite tarafından 
aeldi. Kadın ve kadmın ıece ya • Croatiapren namile bir bültea 
nına ıçdcmaja muvaffak olan ya • ne,redilmektedir. 

b&ncı adam bütün &iin ki.maeye Bu hültea Milletler ami eti 
ıöriinmemiıtir. Yalnız öğle yeme• ne.diacltiki ecaebi ~....:.. .. 
jini )et&ek ÜKere otelin alt katana ı ha ı '"ft-a · ti L e ... • . . ıaıara ve mı euer cenııye 1n11• 

1nmıtlerdır. Yemekte baının •a· varlanncla meccanen aalitdmak • 
ret tık eiyiNDİf olduiu, mumda taaır. 
güzel dikilmit bir manto ve IM.ım• 
da da ıtk bir ıapka okha•u ıöriil· 
müftür. 

lkiti de alqama doiru otel4en 
'ıkmıtlardı. 

Bülten 20 eylül tarihli nüaha .. 
ıında "H .. vat utildil hareketi • 
ni11tt 1a7elerini izah ediyor " el • 
kirı umumiyeyi Marsilya euikuti· 
ne lııuırlamak iati7orclu.; 

ma\ıafaza eailecekttr. ,{ 

Geceleri mu•yyert ~ 
kapanmayan •lrt• 

ve tlyatrol~ 
Bazı ıinema ve tiy•-: .~..J 

celeri aaat on biri pçir~ıl 
ra panfoı y-aıbkları I~ e' 
IWeclq-. ıubelere ,-~ .. 
a&adererek mu&yJeD ~ 
lu hakkmda zabıt tul11 

almmuuu laiJtlirmiıtiı· 
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Yenik· cvı ıtaplar :::: 

Şark demiryolları ' 
lstanbula tenezzüh treni I 

Cümhuriyetin ilanının on birin· 
ci yıldönümü bayramı münascbe -
tile 28 birinci le§rin 1934 pazar 
günü Şark demir yoJlan idaresi 
tarafından Edirne ve Trakyadan 
lstanbula a§ağıdaki vakitnamcye 
tevfikan bir tenezzüh treni tertip 
edilmiştir. 

Hususi tenezzüh treni 
Edirne şehir kallu§ 12,05 
Edirne 12,28 
Pityon 13,20 
Uzunköprii 13.37 
Pehl;vanköy 14,02 
Al pullu 14,34 
Lüleburgaz 14,56 
Seyitler 15, 18 

et lllatb . 
a. Yaııta aaaı isimleri aşa· ıi 1 

Ve b n Yeni kitapları b s· il 
"•i Unlar V AKIT k"t" • f 

Muratlı 15,43 
Corlu 16.13 
Ccrkcsköy 16.50 

tar f u up iz 
ltriJcn f~ •ndan hizalarında :i 
'flır, •Yatlarla satışa çıka~ fi 
~· il 
ıta.pı u 

liiıtıin arın isim:eri fi 
~ ~' Mes) k Ahi " k i: 

s;nckli 17.31 
Kabakça JR 02 
Catalca 18 29 

ı,arn· ı j' t, 1 45 K : 
A o>'gu uruş .: 1 "!İt ,.. tltuları I' 

Hadımköv 

İspartakulc 
K. Cl!kmccc 
Yeşilköy_ 
Rakırk~y 

Ycdikule 

19.10 
J9 28 
19 54 
2003 
?.0.13 
20.23 

ı Ul Aı· f 
~ .. )' • "\. 1 20 1 . ın., s· ,, ı· 
rı tt ' ır Yokmuı.. 1 em :r 11 
ta.hitiıı 65 " :i 
htt 1..ı 0n bcs: g" ·· i"f 
1 

cıa. :r unu 1 
r ~ §ıhı 30 " p 
tl ij .ı 

~ ~ıı· ô.liı:n ' !! 
~ a.I> (} 25 ii 

~tr b rki.inçlcr' " fi 
' Och 1 •• ,,,il t llan 45 n 
df t<;arekt " :: 1 tt erleri H 

l. ıli tıtı ii 
llltd I> ~Uh 40 " ıi 

•ba. l. u ii 
1\\ '"u :: 

l 'tı" "'· ıaffcr 35 :: 
A \ b Uılj 11 

:: 
.,ı. 4'lı!· •• 

' "lla... lııj g 
'1İQ A. 25 ,, :: 

eıa.ı S n1a.ar'f' :: 
~ l eı... 1 1 :: 

• 
1 
• ""fedd' ~= r:a.~k ın 130 .... ,. "i 

~ 1 :: a,,. • :: 
lh "tıf v . :: 
~•ııtd ekaletinin Devlet il 

)'tıı· il t"'b tt" d ' v . k' :: ı h ... e ır ıgı es ı :: b· i\rfl :: 
l~ lıliiıt ki erle yazılmış di- ii 
1 ~a''tıd laplar da V AKIT ~~ 
ll. a S"'t ) •• 
r"'tıbuı 04 1 maktadır. g 
o,. A..nk.. dd . :: 

·~ • 243 ... ra ca esı: :: 
~~.. 70 - 24379 :: 

···::-::::··· :: ···:::······ ~t ...... ::·.··· ... ············· 
Q .... •••••••••••••••••• 

~ ~~:ı ffQ,.İci Aske1'i' 
Qqt ., .... 

~tJ l Qn/arı 
'IU. 
~. •çin 20{) 

1Pliği k 00 kilo çoraplık 
1 ~1 ·b l>a.ra.

1 
8.J>alı zarfla alma· 

\' ~rıo di~ olan 38000 liranın 
tı-11 ger Y • 
tı Ctekr arısı pe§ın ola-
lı) ıt. B vl 

QL • enleri ag arını gör-
4\&ılt 11 h r .. 

9 
ttlc)'c gun, ve arthr-

a.~ 34 tu Releccklerin 1 O -
l\ııStlcrjl'l:artcsi saat 10,5 a 

i,)'~11\ı ~. ~eraber dilek o -
llurıa · V. salın alma 

Vttıneleri. (466) 

~ıııı;:ıııil!lllllntrııı--. ( 6898) 

1( " '• 
··i·~·~ ... d 8 A b 1

" b· a A. v-
t 1rin .. • ·" M A kitap !'I 

~ •ekı '"1 ş b 'tıı ı de Mu esi modern -ı 
~ita •ıtıd, aarif Vek • ı t ' I> a~1 ı a e ı 

tcıtı t\Jltri •ıt:b ıştır. A KB A 
tt" llıı tr d'ld 
kı ~I> ..,' gaıete . ı e kitap, 
il' l~ııı,t c"llıckt d'ıhtiyaçlarına 
''.tı t •ıtı~ı c ırlcr. Gerek 
ttıt, il \l gerek '-
~ I> tuı 1 "'ırtasi ye· 

Samatya 20.27 
Kumkapı 20,32 
Jatanbul \'i.\rış 20.40 
Bu trende her sınıftan araba ile 

Beynelmilel yataklı vagonlar id"· 
resi taraf mdan tahsis edilen ten· 
zi1at1, bir büfe vagonu bulunacak· 
tır. Bu tenezzüh 1reninin tarhiki 
mitnaschetilc aşağıda bilclirilen 
İ!5tasyonlardan İstanbul için Ridi~ 
ve geliş olarak fevkalade tenzilat· 
1ı biletleri verilecektir. 

1 - Edirne şehir ve Edirne gar· 
dan lstanbula gidiş - geliş: 

1 inci m~vki 8,-·T. lira · 
2 ınci 'mevld 6,-1. lira 
3 üncü mevki 4,- 1. lira. 
2 - Uzunköprü, Pehlivanköy, 

Alpullu, Kavaklı, Ta§agıl, Kırkla· 
reli, Babaeskiden lstanbula gidit 
- geliş: 

1 inci mevki 7,30 T. lira 
2 inci mevki 5,40 T. lira 
3 üncü mevki 3,50 T. lira 
3 - Lüleburgaz, Seyitler, Mu -

rath, Çorlu, Çerke3köy ve Sinek • 
liden lstanbula gidiş - geliş: 

1 inci mevki 6,-T. lira 
2 inci mevki 4,50 T. lira 
3 üncü mevki 3,- T. lira. ı 
Yukarıda gösterilen i~bu fiat -

lar gidiş - geliş ücretlerile bilii • ı 
mum vergileri ihtiva etmekte olup 
tam bilete tabi büyük yaşta olan -
lara tatbik edilecektir. 

4 yaşından aşağı çocuklar mec -
canen seyahat ederler. 4 ya~mdan 
10 yaşına kadar olan çocuklar 
106 107 ve 322 323 katarlara sa· 
tılan alelade tenzilatlı çocuk bilet-
leri verilecektir. 

Bu biletler kayda tabi bagajla

... ,, 

Vapurcu uk 
Türk Anonim Şirketı 

1stanbul Acentahğı 
Liman han, Telefon: 2292:ı 

Trabzon Yolu 
T A R I \<:~puıu 21 

1. evvel 

Pazar günü sanı 20 de Ga 
lata rıhtımından kalkacak. Gidış 
te: Zonrutdak, 1 ncbolu, Ayancık 

Samsun, Unyc, Ordu, Giresun, Ti · 
rebolu, Görele, Trabzon ve Rizeye. 

DönÜ§te bunlara ilaveten Of v~ 

Sürmeneye uğrayacaktır. 

Mersin 
1 n Ön Ü 

yolu 
\•apuru 21 
T. evvel 

rın nakliyatına, hak bahşetmezlcr 
Tenezzüh biletleri zimmette, 

tarifesi yukarıda yazılı hususi tren p 
de muteberdir. Avdetle ise 3 ikin- azar günü sant 10 da Sir-

keci nhtımrndan kalkacak, gidişte Ça
ci te~rin 1934 cumartesi dahil gÜ· nakkalc, İzmir, Kuşadası Küllük, Bod-
nüne kadar ynlnız 106 322 tren - rum, Rodos, Marmaris, Dalyan, Fct
lerrle muteberdirler. hiyc, Kalkan, I<nş, fjnik .. , Antalya, 

Tenezzüh bi! .. tleri, 25 birinci Mersine gidcccl,. Döniiştc nyni iskc
te~rin 1934 tarihinden itibaren yu- lelerle beraber, Alanya ve Gelibo!uy<ı 

karıda bildirilen istnsyon}arın gİ· mu.ğrLilıyli:·arcElll!akoıltt!ırlll. ums-;;gıiEıil:;c;m~ 
selel"İnde :satılmağa bal?lanacak -
hr. Hususi tenezzi;h treninde yer.ı't.- .t"tcf o arak A K B A 

il 'tııı 'tıdtıı t 
Y 'ı>l~r. () l cdarik ede-
'lı 1 \J v et M 

ı\ ~ııı A. c V At<.ı 1 atbaaisı 
-· ter mahdut olduğundan yolcuların Öz Türkçe ilk roman 

tenezzüh için biletlerini vaktiyle 

~ \ ~ /\ tıkar,d T ın neşri· 
~, 

1 
~itap a sataş 

~ "r\~t "1cridir 
lı t "1 F • On 

tedarik etmeleri tavsiye olunur. Savaş an arışa 
lstanhul. 16 birinei te~rin 1934 Yazanlar: (Va-rtQ) ile 

MÜDÜRİYET Çürüksulu Meziyet 
MÜLAHAZAT - Hususi te- Yeni çıktı 

nezzüh trcnile yalnız İstanbul hi· 
l'h·atı : !)O k uruş 

letini hamil yolcular ıeyahat ede- '•------------• 
l bilirler. 

Osm 

E 
l;Q 

ası 
Türk Anonim Şirketi, - f esis tarihi : 1863 

Sermayesi: 10,000,000 ingiliz lirası 

Türkiyenin başlıca şehirlerı ile Paris, Marsilya, Nis, Londra 
ve Mançesler'de, Mısır, Kıbrıs, lra1<, lra:ı, Filistin 
ve Yunanistan"da ~ubeleri.. Yugoslavya, Romanya, Suriye 

ve Yunanistan'da Filyalleri vardır. 

Her türlü banlca muameleleri yapar. 

Belediye su ar idaresinden : 
Şehre verilmekte olan ıuyı,ı arttırmak için Terkozda yapıl• 

makta olan ameliyat do ay ı sile 2 2 • 1 O· 1934 Pazartesi akşamı 

terkoı sularının kısmen az akacağı muhterem haJka ilan 
olunur. (6915) 

ı 
Tesis tarihi: 1888 

Sermayesi: 
idare 111erkezı : 

rank 
IS'/ AJVBUL 

l'ürk iyedeki Şubeleri: 

lstanbul C (lalala ve s tanbul ) lzmrl, 

Samsun .. Mersin Adana 

Yuoanistaı daki Ş beleri : 
Selanik . Kavttla.. Ati na. Pire 

Bilümum Banka muameleleri, Kredı mektupları . Cari hesap· 
farı küşadı. Esham ve Tahvilôt kasalar i carı· 

'1 



Nafıa · Vekaletinden ; 
Haydarpa§ada gümrüklenmi§ olarak maktaı 25X2. SXI 

m/ m ve tulu 2100 m/ m olmak üzere 50 ton lama demiri kapalı 
zarf uaulü ile münakasayakonulmu§tur. Mezkur lama demiri 
klering yapılmış olan memleketlerden getirilecektir. Münaka· 
aa 15 - 11 - 1934 tarihine müsadif per§embe günü saat 15 de 
Vekalet müsteşarlık makamında yapılacaktır. Taliplerin tek· 
liflerini Ticaret Odası vesikası ve 212,5 liralık teminatlarının 

Mal sandığına yatırıldığına dair olan makbuz veya banka ke

falet mektubu ile birlikte ayni gün ve saate kadar komisyon ri· 

yasetine vermeleri lazımdır. Bu husustaki şartnameler parasız 

olarak Ankarada Vekalet malzeme müdürlüğünden alınabilir. 

(6670) 

Nafıa Vekaletinden : 
1 - Sivas· Erzurum hattı için 150,0UO adet normal ve 19!>0 

ıdet mak11 kayın tranrı : 
2 - F1J101 • Çatalağzı battı için 40,000 adet normal ve 1755 

adet makas kayın travers : 
3 - Afyon • Antalya battı için 160,000 adet normal ve 1170 

adet makas kayı• travers : 
4 - Afyon • Antalya hattı için 175,000 adet normal ve 1365 

adet makaa kayın travers kapalı urf usuliyle ayrı ayrı 
münakasaya çıkarılmıştır. 

Münakasa 5 Teırini sani 1934 tarihine müsadif Pazartesi 
rünü saat 15 te Nafıa Vekaleti müsteşarlık ma'<amında yapıla· 

caktır. Taliplerin cari seneye mahsus Ticaret odası vcaikasıyle 
1 inci Parti için " 5897 ,, 
2 " ,, ,, .. 2882 " 
3 .. .. "7113 uncu " ,, ., 
4 ., " ,. "7915,. 

Liralık muYakkat temioatlarımn Merkez Muhasebeciliğine 
yatırıldığına dair makbuz veya Banka teminat mektupları ile tek· 
lif m :!ktuplannı aynı gün ve saate kadar vermeleri ve komisyon· 
da bulunmaları Jizımdır. 

Talipler bu husustaki şartnameleri " 15 ,. lira mukabilinde 
Ankarada Nafıa Vekileti Malzeme Müdürlüiünden· alabilirler. 

(6669ı 

Ilgaz bele~iye Reisliğinden: 
Çelik boru ile 16249 Font ile 18806 Jirakeıif bedelli llgaz 

kasabası Su tesisatı kapalı zarf usuliyle münakaaaya konul· 
muttur. Taliplerin ihale günü 3 - 11 - 934 &aat 15 le teminat 

akçeleriyle ligaz Belediyesine gelmeleri ilan olunur. ,(6515) 

Tayyare Piyangosu almak suretile hem vatan 
müdafaasına hem memleketin imarına hem de 

kesenize hizmet edersiniz. Kesesi dolgun 
ve apartman sahibi olursunuz. 

!inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
Haydarpaşa lstasiyonunda teslim 12767 kilo ıınai ve 3720 

kilo Fumasötik sulfat dösut 21 • 10 -934 tarihinde pazarlıkla sa· 
tılacaktır. Talip olanların % 7,5 teminatlarile birlikte Cibalide 
lenzım ve mübayaat subesine müracaatlaa. (6738) 

DELİLİGİN PSİKOLOJİSİ 
Dr. Bernard Hart Londr.a 
Universitesi Tedris Heyetin· 
den ve rtational Hospital da 

Dr. izeddin !.'\kliye ve AS 

biye mUthassısı. • 

Akliye Mütehassısı 

Fiatı ..50 Kuruş 
,::::r.: cıı.wıı:r:a:..wmm..-..~..:....._...:rm:::n:;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-:::::::::~:::::::::!::!::::::::• 

il D ÜN ve YARIN .. 
!i TERCUME KULLiYATlrtlrt 
....._ .............................. ..._ .............. , .................... , ... _ ............................. _ ..................... -...... ..,. .......... :,: . ........ ·-··-·········· ................................................................... -.................................................... . 

ı ı inci Kitabıdır. 

Tevzi merkezi : VA K 1 1' Matbaası - lstanbul 
Kadıköy: - ANADOL Kütüphanesi, Altıgolağzı 

Satıldığı Diğer Yerler: lstanbıılun ve Tttşranın, Belli Başlı 
K l 1' A P Ç 1 S l N D A B U L UN U R 

BASJLANLAR: 
................................................. 

l - SAFO, Uode - Haydaz Rltat ıno Kıınıı e 
2 - AJLE ÇEMBERİ, !\lonıa - t. O. Allpa 100 Peşinen Verilecei 1 - TIOARE1', BA~KA ve BOR!SA, lktuıat doktoru 

&luhUa E~ıu , 3 

236 t - UEVLE'l •e lllTtLAL, Lenln - Haydar Rıtat 15 

5 - SOSYAL11.AI: Kaulııld - ı;&blha ~kerlya 

8 - KVLlJYA'l' '· KASlN, B. NUDD 

13 

ve 4 ay i~in ayda 1 1 

Mukabilinde VA 
matbaası, bu küll~§ 
için abone kagdedı9 

1 - IŞÇt SINQrJ tHTILALl, Lenin - Baydar Hltat 60 

8 - RUHJ HAl'A1TA LAŞUUR, Prof. Yıınıı - Prof. Ur. 

&L Hayrullah 110 

9 - tsFAHA.SA l>OGRU, Plyer Lotl - ı. u • .4Jlşaıı ıno 

10 - RA t.s KULLll'A'II, D, H . Naum 7S 

11 - DELILtGtN l'~İKOLOJt t, Vr. BP.rnard 

Hart - Dr. lı.cddln .................................................... 
. ............................................................ { BASJLıACAKLAR: 

.. .. . ~ . . . i 1 - UOKIO UA.Uı\: Ha.iz.ak - Haydar t<Hııt 
Butun mılletlerın edebı, ıçtı· : 2 1LKBAH .. R ...... LL .. Rt ı -" •r 1 .,,_ • .. .,. a " : - .ı ı .....,.,_, ... \ t \au urgcn C\ ' - Oilh l J t.ll•ıf' '°'urr • 

mai, iktısadi, mali..... En mü- ! s _ CE::"UYET, ~luhtttin 
hallet eıerlerinden ıeçme kitapla· i , _ h.t\l'ITı\l.t:l.M BUHKANJ, Proft>aöı ı•ıru __ Atımct ıı ıı ıııdl 
rın tercümesi ve DÜN ve YARIN İ 
tercüme külliyatı İ&imi altında, ! 

5 - KIRl\llZI \e K.\R,\ , Standa! 

: ıJI 
8 -l8A: Parl• Kııhlyat Olf'k~blnde Prnfl'slir doktm Bine &nı;le - fi"' 

yılda muntazam fasılalarla otuz i l cilt kadarının çıkarılma11. suretile i ' - r.'IlK ı: Kropotklo - Ataotıu Ahmet 

j yüz cilt vücuda getirilmeıi temin 4 - IÇT1HAI KANUNLAR, Greet - Rauf Ahme& 

i edilmiştir. En kudretli kafaların, 
i kalemlerin yardımlarına müraca· 

t - ÇOCUK l>OıjURTE!liLEH R. Uonıah·e, Mcnusler 

rullab 

f at olunmuştur. 10 - SALAMBO, Flober - t. B . Alişan 

i • l 1 - SAM1!111 8AADET, Tolatoy - J. O. Allıan 

1% - Ul7.RAEL1NIN HAYATI, A. l'forua .............................................................. 

Beyoğlu 4 üncü sulh hukuk 
mahkemesinden: 

T erekesinc mahkemece vazi· 
yet olunan müteveffa Sava efen· 
dinin uhdesinde bulunan: 

1) - Beyoğlunda Keresteci so· 
kağmda (20) No. lu hane açık 

arttırma suretiyle 22 - 1 O - 934 
pazartesi saat 15 de kiraya verile· 
cektir: Müstakil hane veya dör • 
der odalı iki aparhman halinde 
kullanılabilir, sekiz oda iki mut • 
fak ve çama§ırlık ve her katta he· 

· layı ve terkos suyunu ve elektrik 
tertibatını havidir: Talip olanların 
mezkur gün ve saatte Beyoğlu 

dördüncü sulh hukuk mahkeme· 
sinde hazır bulunmaları ve fazla 
malumat almak istiyenlerin 934/ 
83 No: ile mahkeme kalemine mü
racaatları lüzumu ilan olunur. 

(2833) 

••••••••........ Emrazı dahiliye ·····--··· .... i ... r-· .. ··;~·fİıfzmıhhat mütcha;~:·:;·•••••••ii 
:: H Doktor Muallim :: 

~ Şekip Habip il 
i Avrupadan dönntÜ§lÜr. Haıtala· ii 

rmı Ayaıofya, Y erebatan caddesi ji 
No. 43 Hacı Süleyman Efendi apar- U 
tımanında kabul ediyor. Cumarte • ii 
ıi, Pazartesi, !>erşembe günleri öğ- ~! 
leden sonra.. rc1cfon: 2303s H . :: 

:::::::::::::::::::::::::::::::: ( 3577) :nn::::::ı 

Sahibi: MEHMET ASIM 
Nııriyat müdürü: REFiK AHMET 

YAKIT Matbaa11 - latanbul 

Kiralık k'ulübe 
Akay işletmesi müdürlüğünd 
Köprüde Kadıköy - Haydarpaşa iskelelerinin ~·'~~ 

tarafındaki kulübe açık arttırma ile bir yıl müddetle 
verilecektır. lstekhler şeraiti anlamak için hergün AkaY 14 
şefliğine ve arthrmaya iştirak için 20 Birinci Teşrin 93

1 
14 le idare encümenine gelmeleri. __;j 

1 
Devlet Demir yolları ilan18( 

Jd . . . . . b•'' 
aremız ıçın pazarlıkla satın alınacak olan elektrik. fP 

beyaz sabun, kenev r ip bezli zımpara kağıdı, ispermeçet 
telefon gibi "38,, kalem muhtelif eşyanın 24. 10 .934 Ç•' 
günü saat 11 de pazarlığı yapılacaktır. isteyenlerin meıkiı' 
mağazaya müracaatla tahriren teklifte bulunma ları ve 
dahil!.nde as.ılı Jist~de .x işaretli malzeme için niimune gell{ô 

"""'"tınıoq • 7 ff>~lıflerın ~~hul erlılm ivece .:ii ilan o!unur. 

Günün F otografla~,, 
Muhtelif gazetelerde çıkan günün hadiselerine •1~ 

tograflarla ıpor mecmualarında gördüğünüz spor 
1
.'iJ 

kellerine ait fotograflar yalnız lstanbuJda V 
kütüphanesinde sahlmaktadır. 

SPOR POST~~ 
Memleketrmızde ve ecnebi memleketlerinde biilU11 

gençlik hareketlerini ve sporcu gençliğe verilmesi ıasaJI'~ 
yeni şekiller hakkındaki yazıları muntazaman takip etıll~/ 

yenler münhasıran S P O R POSTA S 1 nı 0kurP•11~ 
Heryerde fiatı 5 kuruştur. 24 üncü sayıyı mutlak okıJ 


