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Röhm, Hitleri ortadan 
.__ kaldıracakmış ! 
1-fem perhiz, hem Alman baıwkili Ragiı

tag' da aon hadiaeleri 
lahana turşusu ! anlatıgor wdigor: 

• &oı,ar bafyekili M. Georaief I" Dev lele el kaldıran 
~ tiyatronun aalonunda eöyle • •• 1.. / 
,. bir nutukta ihtilll hükGmeti· o ur ,, 
:!" •uml ıiyuetini izah etmiı, l 
~~Türk, - Bulıar münue
~dan bahsederek "Cenulna 
~ ~omıumuz ile daima iyi ı• ı 
~ emelimizdir.,, -c:lemif. M. 
"90rıiefin ba sözleri Bulpriıta· 

Tiirkiyeye kartı timeliye ka· 
~ takip ettiii ıiyuette bir deii· 
"1ik olup olmaclıjmı ıöıterecek 
~ti haiz deiilelir. Çünkü 
~n eYelki MUf&DOf hükiimeti 
~~ nldt Türkiyeye kartı do.t
~. samimiyetten, iJi ıeçin
~ armlanaelan bahsediyordu. 'sene MUf&DOf hükiı ati za· 
~ela idi iri Tiirld7e ile Balp
~ aramdaki claetl'* Ye_,., 
'ai tec:aria ... , ......... ~ 

Buunla ..,_..: ........ ,.. 
ar uuındaki resmi misak -
teıf1t .tilmit olan 1nı dostlatu 

a ~· bmlren bir haıtalık bu • .. . --· ~ ----:.;;~··::.;:;;-

ite ....... 
birmlamf...a ............... 

'n penerlik makeai altmda 
~ faaliyetlerin neticesi 
~-~esml Bulıar hükUmeti Türk 
~iuna ıad•k•t hususunda te
~ vermekten hall kalmaması· 
l l'alımen komitecilerin Türk Ye 
ı.~kiye dütmanbiı tekHncle tm
~eden faaliyetlerine mani olma 
~· 1ahut olama111&11 bu doatla- (DeYalm 7 IDol R7fuını 1 111c1 .otununda) 

littilrçe zaJifleten bir haleli . 
....._ •11i bükemet bir ihtilille it ba· 
~ aelcliii vakit Bulıaristanm 
d~ kartı m•nuruı birdenbire 
~· Y eai ihtilll hükbaeti fır. 
-...._ ~ !e komitecilik sibni7eti ile 
~e esaıma müatenit bir 
~ ortaya çık••'fb· Bu 
'-.İ~ tatbiki İle Türkiye ile 
~ arumdaki cloatluk 
"-Q~1ebetleriai .tıirliyen ltir i-

lteıtaraf olmuı demekti. 
llleh•etASIM 

~·- ............... -, 

Gazi Hz. Kızılca
lıamama gidiyorlar 

Ankara, 14 (Husuf) - Reisi 
Cümhar Hazretleri yum (bupn) 
otomobille Ankaradan Kızılcaha· 
mama aidec:elderdir. Gui Haz· 
retlerinia burada biı-bç sün kal
maları muhtemeldir. Büyük Re
iı, bilihare Ada.,.aan yolu ile 
lıtanbula ıeçecektir. 

Ankara Yalisi Nevzat Bey bu 
aabah Kızılcahamam& ıitmittir. 

iizel Edirnede bir gün 
~ıınıa glbıii Edirnege yapılan tren gezintiai 

blqpllc ralbetle karşılandı 

- - -,, 
T rakga hadisesinde 
lıiikumetin tazyiki 
ve tertibi yoktur 

Vekiller heyeti Gazinin 
Reisliğinde toplandı; 

Dahiliye Vekilinin 
raporunu öğrendi 

Ankara ,14 (A.A.) - lc:ra ve 
.iilleri he1eti, Reiaicümbur Hs. 
nin yüksek reislilderinde topla· 
narak Dahiliye Vekili Şükrü 
Kaya Beyin Trakya teftitleri 
hakkındaki raporuna itbla hasıl 
etmiftir. 

Ankara, 14 (A.A.) - Batve
kiletten teblij olunmuttur: 

Dahiliye Y • Şiikrii Kaya 
Bey Trakya elen aYclet 

------- - - -

Atinada ucuzlufu temin için açılan halk puarlanndan birilinde.. 

Çok f agdalı bir tetkik 

e..,_ f.qeti~e 
Y ..................... ...,, 

Muhtekirlerin dükkin
la derhal kapablıyor! 

...,.._:.~~ Yunanistan hayatniçin ucuzdur,yerli 
Nl8 •• i.ttildal 111lcaclelesi sa- • 1 h• d• ı• ? 
manl&nacla cleyam etmif v~ sanayı nası ımaye e ı ıyor. 
cümhuriyet zamanında bir müd· Atina, (Huı~ıi) - lat~nbul ga· ketlerdeki teklini öğrenmek zan. 
det J&bftıktan ıonra ıon ıene · zetelerini oldukça itıal etmekte nederim f aydahdır.. Bu sebeple 
ler zarfmda dünyanın muhtelif olan, hükumeti ve halkı ehemmi· buradaki vaziyeti tetkik eltim. 

............... __ . f.e1i alalıfli•ar Mela 1aa.;. Gesı•lercle ................. 
~--·~--.. • • Son ı 1at •adafwun bmta memle • tDnwa • unn 8Q11ı1m .ı - ,..1 .., 

..lartllJel~L.lr_etA..;._~lrltılllftir. • ......................................................................... _. 
zaman a .,.. erin ya• --...... ' 
hudi diifmanlıiı &serinde bil· 

(Devamı 7 inci Sa:yıfamızda) 

IRAN 
Hükômdarlan 

1ruı cilmrilkleri • 
nl bqıbk ı•te
ftl'Ü aldıp para· 
Jan Avnapa4a yi· 
yen Muafferet • 

tin Şah 

letanltula 
.... d8rt 
ıran ha. 
ka111e1.,.111• 
aff merak· 
lı mac.a. .......... .......... 
idare t•· 
klll•I • Ka· 
~- h•n•· 
danının ku· 
rulUfU ve .....,. 

• 
Yızao: 

Niyazi Ahmet 

Salı ••• 
nUnden I· .......... 
ba911,......_ -- -

Gezintimiz 
Kupon topbyamamıı 
olanlara bir kolaybk 
- 1 inci sayıfamızda okuyunuz. -

., - -
AVRUPADA 
Harp Olacak mı ?. ................ 

8 lnd •aı•f•cl• o11..,...,_. 

Uatte: İkinci cua mahkemesi heyeti, Altta: Etem İzzet Beyle ild tarafın "'" 
killeri ve muhakeme yi dinliyenler ... 

Vali Beyin açbğı hakaret 
davası başladı 

Etem izzet Bey "Bu dava bir poli 
ve hınç davasıdır ! ,, diy 

Emaf banb11 mesele9i etrafın. 
dMi bam nepiyabndan dolayı 

Tali •e belecli1e reiei Mahittin Bey 
tarafmdan ·'Mil&,.t,, pzeteai a
leyhine pim namma 9Çllan dava
ma mallatr.aeaine, dün aaat on 
hette lıtanbul ikinci ceza 1n1ıhke
... inde hatlanelı. Dünkü maha· 

sonunda, daha e•ttl 
maneYI fahaiyeti ........ 
daya ile Mabittin -.,. *-•• 
aramda irtibat airiildii. hd da· 
va birlettirilcli.. 

Saat on betten on 1ediye b • 
dar ıiren-cliinlrü muhakemede, 

.............. ıtli. oldu. c.lteaia \~-' 



A vrupanın Mukadderatı! Trakya umumi müfettişinin son 
etrafında anlattıkları 

Almanlar,Şark lokar- 1 

nosu misakı askeri bir 
misaktır, diqorlar 

Fransızlara göre, Şark misakının akti 
silahsızlanma misakının aktine de 

imkan verecek 
Roma, 141 (A.A.) - Stefani a-ı 

jan11 tarafından neşrolunan bir 
lcbliğte; İngiltere gibi, İtalyanın 1 
da Lokarno haricinde yeni bir te
ahhüde girmiyeceği, fakat şar1• 
misakı projesini bir tarzda telak
ki edeceği t•srih edilmektedir. 

Tebliğe göre, şark rr.iıakı pro
jesinin Londra müzakerelerinden 
sonra çok değişmiş olduğu ve ı 
garp cihetinde Fransa ile Alman-

1 yanın ve şark cihetinde de Alman; 
ya ile Sovyet Rusyanın ayni sevi
~ eye konulmuş olduğu zikrediJdik 
ten sonra almanyanın hukuk mü
sa vatının zımnen kabul edilmiş 
l:ulunduğu tebarüz ettirilmekte -
dir. 
talya, Şark misakını mUsait 

görüyor; ÇUnkü .. 
Roma, 14 (A.A.) - Havas bil

diriyor: Gazeteler, 9imdiye kadar 
§ark miaııkına daima gayri müıait 
bulunuymltırdı. Bunun için Ste -

fani ajlt'dsının dün neşrettiği teb
liğ pek mühim telakki edilmekte
dir. Bu tebliğe nazaran İtalya 
hükumeti, aıağıdaki üç sebepten 
dolayı misakı müsait bulmuıtur. 

1 - Misakm Almanya aleyhin· 
de olmadığı hakkında teminata 
maliktir, 

2 - Misakta Almanya icin mü
savat ha.kkırun tanındığı kanaatin 
dedir, 

3 - İngiltere ıibi ltalya da Lo
karno konferansına sadıktır. Fa -
kat halen tasavvur edilen fark mi
aakiyle yeni bir teahhüt altına gir
memektedir. 
Avrup•nın mukadderat. 
Berlin, 14 (A.A.) - Alman a

jarsı bildiriyor: · 
İngiliz sefirinin garp, tark ve 

Akdeniz Lokarnolarıyla milletler 
cemiyeti misakı arasında bir rabı
ta teıiıini istihdaf eden projeyi 
Alman hükumetine tevdi etmiş ol· 
maaını mevzuu bahseden gazete -
ler, tark Lokarnosu misakının, in
tizar ediJdiği gibi, hadis olacak 
her hangi mütkülat kartıımda 
mütekabil iıtİ§are teahhüdü ile deh 
ğil, mütekabil muavenet teahhü -
dü ile batladığını kaydetmekte -
dirler. 

Misak, bu suretle askeri icraatı , 

en tabii bir ıeymiş gibi, en ön sa

fa geçirmektedir. Binaenaleyh , 
milletler cemiyeti misakının temi· 
natı yerine kaim olacak olan bu 
misak, icabında Fransanın tark 
Avrupaıındaki askeri müttefikle-
rine an\ ve hep birden müessir ol· 
mak imkanını vermek itibariyle 
hakikaten askeri bir misaktır. 

Vakıa, nazari olarak bu misak, 
ihtilaf halindemuhtelif kombine -
aonlar derpİf etmektedir. Fakat 
filen s3z, Fransa, Sovyet Rusya, 
küçtık ttil&f ve saire arasında 
miinakit huıuıl mukavelelerin tef 

kil ettiği ıebekenin olacaktır. 
Misak projeleri, milletler cemi

yeti mis:. kını baltalamakta ve ger
ginliğin gayri askeri bir surette 
hal imkanını endişe verici bir 
tarzda azaltmal::tadır. 

Cenevre müzakereleri de hadi -
selerin seyri iizerine tesirini kay • 
bedecektir. Buna rağmen misak
larda Almanyanın milletler cemi
yetine avdetinden bahsedilmekte· 
dir. • Anlaşılıyor ki, bu miıakla
rı yapanlar, milletler cemiyetinin 
her lces tarafından tanınan islahı 
lüzumunu esassız addetmektedir. 

Zira milletler cemiyeti, tama -
men F ranıız hekemonyasının si -
yasi bir teşekkiilü haline kalbedil 
mek isteniliyor. Bu siyaset daha 
bugünden kendisini göstermekte -

dir. Zira üç devlet muhtelif dev· 
letlerin itirazlarını bile bile Sov
yet Ruıyanın .ınilletler cemi etine 
girmesine karar vermi~lerdir. Bu 
itirazlar hiç olmazsa bir noktai 
nazar teatisini icap ettirmeli idi. 
Şu halde bundan böyle Avrupa 
için bütün mühim kararlar Fransa 
ile Sovyet Rusya arasmtla verile
cektir. Binaenaleyh bu emri vaki 
siyasetine bir askeri siyasete inli· 
zar edilebilir. Maalesef İngiliz 

te9ebbüsü yalnız Almanyada de • 
ğil, ayni zamanda ltalya, Lehis -
tan ve diğer memleketlerde bu 
temayüli.ta kartı ileri sürülen mü
him itirazları naz.arı itibare alma
maktadır. İngilterenin bizzat 
kendi siyasi projelerinde tam bir 
rical teıkil eden bu muvafakatini 
F ransanın ne suretle istihsal etti -
ği cayi sualdir. 

Misak projeleri hakkında Ko -
respondan.a Politik c Diplomatik 
diyor ki: 

"İngiltere sefirlerinin alakadar 
hükumetlere tevdi ettiii miaak 
projeleri bu misakların nasıl bir 
ruhla tasavvur ve tesbit edildiğini 
ki.fi derecede göstermektedir. 
Avrupa, Fransa - Sovyet mena-

fiine teslim edilemez. Keyfiyeti 
anlamak için bu üç misak proje -
ıinin metnini daha ziyade tetkika 
lüzum yoktur.,, 

Şark misakının akti, Sili-
sızlanma misakının akti· 
tine de imkan verecek 

Paris, 14 (A.A.) - Sir Simo· 
nun nutku, Pariste miikemmel bir 
intiba tevlit etmiştir. Parisin sa
lahiyettar mahafili, Sir Simonun 
M. Bartu ile yaptığı mükalemeleri 
nazarı itibare almakta gösterdiği 
tam hulusu, bilhassa kayde lüzum 
görmektedirler. 

Misaka iıtirak eden devletler 
için teminat hususunda Sir Simon 
tarafından ısrarla kaydedilen tam 
mütekabiliyet esası, Fransız nok • 

hadiseler 
Nafia ve Adliye 
Vekilleri lzmire 

gidiqorlar 

Edirne, 14 (Hususi) -Trakya mıntakaaı umumi müfettiti lbrahis' 
Tali Bey son hadiseler etrafında bana beyanatta bulunarak dedi ki: 

- Tahkikatımı bitirdim. Kırklarelindeki hadisenin mesull 
adliyeye verilmiş bulunmaktadırlar. Tahkikat ıafhaaı adliyeye ıef 
mittir. Trakyada bir yahudi hadisesi yoktur. Yalnız, mevzii kalJ11 

Ali Bey yeni sahn alınan şartiyle Kırklarelinde bazı hadiseler olmuştur. Bir jandarmamıı 
lzmir -Kasaba demir yo- şehit edildiği de doğru değildir. 

J t tk'k d k Trakyadaki seyahatimin netice] erini latıyan raporumu geçenlerd' 
unu e 1 e ece A k .. ·· k D h'I' v ı 4 l · · · T k ı ı 0' 
k 

n araya goturere a ı ıye e ca etme vcrmıttım. ra ya ı ar 
An ara, 14 (Huıusi) - iz· ı k · · · k b'l' ı · k f l d T . K . sporcu u ve at yeh9tırme mezıyet ve a ı ıyet erı ço aza ır. r ~ 

mır -
1 

asaba demır yolunun sa- yalılar fitri kabiliyetleri sayesinde yakın bir zamanda her sahada bil' 
tın a ınması İ§iyle Maliye Veka .. "k ff k ti k ki d 
l 

. k' . l . .. .. . • yu muva a ıye er azanaca ar ır.,, 
etı na ıt ı§ erı mudur muavım 

uğraşmaktadır. Rüştü Bey yakın. Istanbul valisi Muhittin Beyin değiş 
da Pariıe gidecek ve bir buçuk ay 
zarfında satın alınma muamelesi· tirileceği şayiaları 
ni hitirccektir. Ankara, 14 (Hususi) - 25 valinin becayi9 edilecekleri haberi dot 

Ankara, 14 (A.A.) - Nafia ru değildir. 3-5 vali arasında bazı tebeddüller yapılacaktır. Münb' 
Vekili Ali Beyefendi bir muharri- bulunan Burdur ve Adana valiliklerine kimlerin tayin edileceği heıı 
rimizin sorduklarına cevaben tu belli değildir. 
beyanatta bulunmuşlardır : İstanbul valisi Muhittin Beyin de deiittirileceii haklonda §ayial 

"- İstanbul telefon şirketinin deveran ediyorsa da bu hususta sıkı bir ketumiyet vardır. 
satın alınmasına, per§embe günü Sıvaa valisi Süleyman Sami Beyin tekaüde sevkedileceği de doi 
içtima eden Heyeti Vekilede ka - değlidir. 
rar verilmiştir. Nafia Vekaleti 
bu hususta icabeden teşebbüsler -
de bulnacaktır. 

Bu sene zarf mda Ankara istea

BulgaristanJFraus.aya gid~c~k tal~be 
ne mıktar dovız verılece 

tadi-yonunu~ y.en.iden ya~ılm~sına ~a· Muahedelerin 
rar verılmıttır. Pro1elerı tertıp 

ve tanzim edilmek üzeredir. )İni İstiyor 1 / 
Bu sene zarfında inşasına ba, • Bulıaristan hariciye m.zırı M. 

J nacak olan Filyos - Çatalağzı Batolov, ıazetecilerle mülakatın· ) 
kömür hattının yarın münakasası da ltalya ile yapılan ticaret mua
yapılacaktır. hedeıi müzakerelerinin bitmek ü-

Afyon - Antalya hattının bi. zere olduğunu, yakında Yunaniı· 
riac.' ı etüt ve iat\kta.fı bitmit tan ile müzakerat sırasının gele • 
olup ougim erde u kısmin aa b\ll 1-'Cgım, - .. , .. -- "' • 

nakasau ilan olunacaktır. Diğer olan müzakerahn, Romanya hü • 
kısımların istiktaf ı bittikçe mü • kum etine gönderilen muhtıra ce • 
nakasalarma devam edilecek • vabı gelinceye kadar, muvakka -

t. ten durduiunu söylemit ve Rusya 
ır.,, 

Nafia Vekili Ali ve Adliye Ve- ile Bulıaristan arasındaki ıiyasi 
kili Saraçoğlu Şükrü Beyefendiler münasebetlerin yenilendirilmeıi 
evvelce kararlattırmıt oldukları hususunda ı~ulan suale · verdiği 
veçhile bu hafta içinde lzmir se - cevapta demittir ki: 
yahatini yapacaklardır. "- Yeni rejim iktidar mevki -

Nafia Vekili Ali Beyefendi ye - ine geldiği gündenberi bu mesele 
ni satın alınmış olan lzmir - Ka· ilk işler arasına konulmuştur. Bu 
saba hattını her hususta yakından mesele hükumetin beyannamesin
tetkik ve hattın selamet ve muvaf- de de zikredilmiştir ve ruzname
fakiyetle itlemesi için icap eden den çıkarılmamışlır. Bildiğiniz 
tedbirleri tesbit edecektir. Ve .. · gibi daha geçen sene butçesmc 1 B~lıksir - Kütahya tarikiyle Es- Moskova sefareti için tahsisat ko- ı 
kitehire gelerek oradaki müe11e • 
seleri dahi yakından gözden ae • 
çirdikten sonra Ankaraya avdet 
edecektir. 

Ali Beyefendi bundan sonra 
sırasiyle bütün hallan ve intaalt 
görmek üzere seyahatlerine de, • 
vam edecektir. Beraberinde Dev
let Demiryolları itletme müdürü 
ve icabeden diğer bir iki zat bu -
lunacaktır. 

..,..,.. ... _. __ ... ._. .... ._.-._._._ ... 
tai nazarma daima uygun bulun
muştur. Bu kt-.yfiyet F rans?z -
İngiliz görüımelerine esas teıkil 
etmİ§ olan ilk projeye de zımnen 
dahil bulunmakta idi. 

Sir Simonun Sovyet Rusya ve 
bu memleketin milletler cemiye • 
tine girmesine dair olan beyana ·ı 
hnm, bu husustaki mesaisi malum 
olan Paris hükumeti tarafından 

tasviple karşılandığını kayde lü
zum yoktur. Keza böyle bir mi
sakın akti, silahsızlanma müzake
relerine tekrar ba§lanmaıını pek 
ziyade kolayla§llracağmda. Paria 
mahafili Sir Simon ile tamamen 
mutabıktır. Bu noktainazar, em
niyet ile sili\hsızlanma araaındaki 
rabıtayı daima teyit etmiı bulunan 

nulmuştu. Bunu hariciye nezare
tinin yeni sene bütçesinde de gör-
mekteyiz. Rus ı::efhini Sofyada 
göreceğiniz zaman mesele halle -

dilmiş demektir. Bunun için mü
zakerat yapılıp yap1lmadığmı söy 
lemeğe lüzum yoktur. Müzakere
ler teknik ıneselele!·dir.,, 

Umumi siyaset hakkında soru -
lan suale de Bulgar hariciye nazı· 
rı fU sözleri söylemi,tir: 

"- Bütün devletlerle münase -
batımız iyidir. Bunu şimdiye ka
dar bir kaç kerre tekrar ettik. Biz 
herkesle anla.~mak ve Milletler 
Cemiyeti taraftarıyrz. Muahede
lerin ve Milletler Cemiyeti misak 
ve statüsünün verdikleri imkan I 
dairesinde tadilini istiyoruz .. , ı 

1 
• 1 

Frar..sanın tez erıne tamamen uy-
ıundur. 

Bununla beraber, F ranaanın 
ıilihıızlanmayı daima emniyete 

baih tuttuiunu hatırlatmak icap 
eder. Bu ıerait dahilinde bir ıı • 
lahsızlanma mukavelesi akti im -
kanları da ancak bu misakın ak -
tinden aonra hasıl olabilir. 

Ankara, 14 (Huıuai) - Galı 
taaaray liıeıi ve diier lisel 
mensup bir talebe ve muallim 
punun Pariıe ıidecekleri mal~ 
dur. Seyahat bir buçuk ay süte 
cektir. Seyahate i9itrak edece 
rin her biri için maliye vekalet~ 
den 200 liralık döviz istenmi9se; 
bu miktar vekaletçe çok göt'. 
müstür. Seyahate ittirak ede 
ıere an\..'llııt yuz ınCITJJ\ Qu '1~ 

rilmeıi muvafık bulunm.uş ve 
latasaray liıesi müdürlüjüne 
husus bildirilmi,tir. 

Metr Salem davasına 
bugün devam olunac•~ 

. Ankara, 14 (Huıusi) - Rüt 
suçluları Metr Salem ve f tt 

Efendilerin muhakemelerine bd 
gün devam olunacaktır. 

Uşak şeker fabrikasını
hisse senetleri 

Ankara, 14 (Hususi) - Vf 
şeker fabrikasının hiue senet .. ~ 
nin Sumer · Bank tarafından 'il' ~ 
neceği vadedilmif, fakat ar• ~ 
seneler gectiği halde ödendi' \ 
1 . 

4 

l . 'k" Jıt' ) zmır gazete erı tı ayet etnıe ~ 

dir. Bu mesele hakkında Sil 
Bank u.mum müdürü ,unları 
miştir: 

"- Sumer Bank heyeti 11 ,ı 
miyesince mart 933 gayesi.,de ,~ 
nan bir karar göre Uşak fet~ ' 
kii Ziraat Türk Anonim Şirlı~ 
nin halk elinde kalan hissel' 
sene zarfında batabaş ödell ,
tir. Ödeme keyfiyetine baf~,f 
mış olması mezkur tirketin t _, 

itlerinin henüz neticeleıııııe 
sind~n ileri gelmiıtir. • bif 
Bulgaristanda gizh . 

komünist şebeke•' 
Sofya, 14 (A.A.) - tlil ,_ 

Filibe 9ehrinde ıizli bir kô 
f eaat teıekkülü meyd~ 
mı ıtır. Bu te9ekküle 9eh~~~ 
zonundan bir takım .,...-
dahil bulunuyordu. Elli 
tevkif yapslm19tll'. • ı& 

Kırklareli Enın•Y 
memuru 

Ankara, 14 (HututO ;:ı~ı 
lareli emniyet memuru t _,.,-si 
ket Bey tahrlidi ıin k•11u;til'• 
fikan tekaüde sevkedil111' 



AR ETLER 
···•ııı····· fi ················ 
Usu si liseler 

~llau • ı· 81 ııe ne demektir? Bundan 
~ınız? Buna bir çok cepheler· 
chap· ve k " k" d'' T i b nne mum un ur: er· 
d aktınından, çocuk velileri ba-

l' ~n; talebe bakımından. 
troiy . . ı l "be ccı bakımından husu&i rr:fk· 

ahııf~}' 1
, .ral demokraııinin terbiye 

. ttının "f d 'd' • k ı: ~}' ı a esı ır. Hususı me tep 
UeJI ~en bir terbiye tarzının, bir U!U· 

gef li lbik edildiği saha demektir. 

lın• .. •n~ ll'lernlckette bir çok terbiye ce
ıt~ b·~ vardır. Bu cereyanların bi • 

ıt. ~I lıkünıct kendi mektepleri için 
• etıniı olabilir. Fakat hükümetin 

11 ili . 
erıı sısteme tarnftar olmıyanlar da 

11 11abiI' arıı ır. 
~ 

ra~ in;rııar kanunların müsaadesi nis-
a b~ bak~ terbiye hakkındaki lcanaatleri

tı- •katıeıtirmek hürriyetine sahip
~ liususi mektebin doğuşuna &e

İŞ' ~. ;rı b_öyle bir hürriyetin telakki
.\) ttbıye sahasındaki hürriyet ya: 
j b' 'terbiyenin teknik vasıtalann· 

f ır hususiyeti tebarüz ettirmek 
do .\t~Ya çıkar. 
nb' ~ taela olğun adamların, daha genç 

tl-c • • lu 1 • • ~k· p cemıyetın ymet crını teı ın 
ı:ı tutacaklan yollar arasındaki 

l bir çok terbiye tarazlannın or· 
Çılttnasına sebep olur. Bu terbiye 

)'·nihayet bir mektep sistemine 

~ 
Q '1tut: 
~)·İçtimai hususiyetler huıui mek
l~ll\ ortaya çıkmasına sebep olur. 

1
0era) demokrasilerin ortaya at • 
~farkları, yahut dini Tülerar.s· 

~ 
1 
ta~ dini müesseseler birer hu· 

~ trbıye müessesesi halini almPya 
!tirler. 

~
tfı ~cıeı4 . 
~ a Sosyalıst mektep programı 

I"' · d lolik mektep ıistemi birbirinin 
re '1'i'ildir. 

tE!%atlarına yer \•eren ve bu te· 
e l'üleransla birbirine eklemeğe 

j \ ak olan cemiyetlerde resmi mek
~,I ,~rıı hususi mektebin bir manası 

Tayyare cemiye
tinde toplantı 

Musevilerin alacakları 
tayyare etrafında 

görüşüldü 
Musevilerin teşkil ettikleri tay· 

yare yardım derneği dün tayyare 
cemiyeti lstanbul vilayet şubesi 
merkezinde top)anmıJhr. 

Musevi tayyare derneği: Yuda 
Alaluf (Reis), Muiz Parali (Reis 
vekili) , Vitali Behar (Fahri mura
kip}, lzi Kazes, lsak Niyego, Ben
siyon Benso ve Sabetay Benardeti 
efendilerden mürekkeptir. 

Dünkü içtimada museviler, öz 
yurdumuzda Türk birliği ve ülkü 
kardeşliği ile çalııarak Tayyare 
Cemiyetine azami derecede yar

dım ve devamlı iane temini esasla
rını tesbit etmişlerdir. Bu dernek, 
diğer Tayyare dernekleri gibi 

Tayyare cemiyetinin resmi mak .. 
buzlariy)e tahsilatta bulunacaktır. 

Haber aldığımıza göre Rum 
Ortodokslar da Tayyare Yardım 

derneklerini ehemmiyetli bir su -
rette teşkil etmektedirler. 

Yugoslavyalı talebe 
geliyor 

Yugoslavya teknik mektebi 
profesörlerinden Mösyö Jıtanenin 
riyasetinde eyni mektep talebe -
sinden 24 kitilik bir kafilenin bu 
günlerde lstanbula gelmesi bek -
lenmektedir. Bu kafile dört gün 

kadar şehrimizde kalacak ve mü-

Seyyah 
işleri 

Turing klubün faaliyeti 
ve bir mütalaa .. 

Eski İspanya kralının amca za• 
desi Dük Dal yakında bir yatla 
Yunanistandan 

gelecektir. 

mem leketi.mize 

Yatla, Mısır Tutan kamun haf

riyatını idare etmiş aıart atika mü
tehassısı Mister Karter de bulun· 

maktadır. 

Seyahatleri ilmi mahiyette ola
cak ve Trovayı, Bergamayı, İz· 
mir Efes harabelerini, görüp tet
kikat yapacaklardır. 

Bu haberi bize veren Türkiye 

Turing klübü murahhas azası ve 

müdürü Şükrü Ali Beyden, klübün 
f aaliyeli ve memleketimizin sey· 

yah işlerine dair de malumat al -

dık: 

Klüp, §İmdi daha ziyade dahili 
seyahatler, gezintiler tertibine mü

zaheretle meşgul olmakta ve bil .. 
haua Sapanca tenezzühlerini tef
vik etmektedir. 

Klüp, miktarı üç bini bulan 
ve Türkiyenin muhtelif fa -
yanı dikkat yerlerini tasvir eden 
duvar ilanlarını her sene dünyanın 
muhtelif yerlerine göndermekte -
dir. 

Mahkemelerin yaz 
tatili başlıyor 

Tatilden istifade edemi
yenler, nöbetle tatil 

yapacaklar 
Mahkemelerin yaz tatili, yirmi 

temmuzda başlıyor. Beş eylüle 

kadar sürecek olan bu bir buçuk 
aylık tatil devresinde nöbetçi ka -

lacak mahkemeler, ağır ceza, ü • 

Cüncü ceza birinci ticaret, dör -
~ , 
düncü hukuk mahkemeleridir. 

Müddeiumumilik, i~tintak da • 
ireleri ve diğer adliye teşkilatı, 
tatil devresinde eskisi gibi fa.ali

yette bulnacaklardır. Buralarda 

çalışanlar da, ayrı ayrı nöbetle 
tatilden istifade edeceklerdir. 

Bir müddet evvel, rahatsızlığı 
dolayısiyle mezuniyet alan ve ge

çenlerde tamamiyle iyileşerek ma 
kamına gelen müddeiumumilik 

baş muavini Salih Esat Beye, me

zun bulunduğu sırada, ilamat da· 

iresi şefi İsmail Hakkı Bey veka· 

let etmişti. l"mail Hakkı Beyle 

müddeiumumi muavini Ahmet 

Muhlis Bey mezuniyet almışlar -

dır. 

Mahkemelerin yaz tatili esna -
sında nöbetçi kalan mahkemeler, 
yalnız müstacel mahiyetteki da -
valara bakacaklardır. Bu dava-
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SQHBEJLER 
........ ···---·------.... 
Laf kıtlığında 
asmalar .budayın! 
Gönlümüz biraz alçak, burnumuz 

biraz küçük olsa; bir azcık yüksek 
perdeden de atmasak, her §eye kuş ba
kı'ı bakmasak, çizmeden yukarı çık • 
masak; bilmediğimizi bilsek te ukala-
lık etmesek, bu İşi elbette bizden çok 
daha iyi bilenler var desek .. Kalem ne 
kancadır, ne de kurusıkı tabancadır. 

Bunu da bir kere anlasak ... Şöyle böy
le, fena muharrir sayılmıyacağız. 

Amma nerede?... En küçüğümüz 
kan kırmızı ... Her birimiz, üstlerinden 
üstün. Kimimiz Makdonalda akıl öğ. 
retiriz, kimimiz Hitlere derı veririz ... 
içimizde öyle meslektaılar var ki, 
Fransaya başvekil olsalar, Rejim me
selesini kökünden hallediverecekler. 
Ruzveltin yerine geçseler, dünya i~tı
sadiyatrnr düzeltecekler, Cemiyeti Ak· 
vama reis intihap edilseler, cihanı süt. 
limana çevirecekler •. 

Dün de bir arkadaş, Muuoliniye 
çıkı§ıyordu. S. Muuolini köylüye bir 
nutuk venni§, Romayı cihangir yapan 
cehalettir, demiş ... 'Vay cahil vay! ... 
Hay ilim kadri bilmez adam hay! .• 

Siz. düşünüdüz, Mua&olini kimdir? .• 
Bir devletin baJına geçmiı, koca bir 
milletin mukadderatını eline almıı, e
ser yazmıt ve yaratmış bir adam ..• 
Ülküsü de, eski Roma İmparatorluğu
nu ihya etmek ... 

lıte ben kalkıyorum ve o adama, 
eski Romanın ne olduğunu anlatryo • 
rum, ilim kadri bilmesini ihtar ediyo-
rum ... 

itiraf edelim: Çok kere laf kıtlığın
da asmalar budayoruz! 

Se13mi izzet 

lar kanunda tasrih edilmiştir. Perşembe akşamki süvare 

. . 
... , zeleri gezecektir. ,_. •• b • 

ı,, ,,.uaı m .. ı<t .. rlar n talc. -ı.,,,.....,=""'~-==~=:=:-:-==~::--:ı=--="= 

Gene bir o kadar da, Türkiyeyi 
üç lisan üzere (İngilizce, Fransız

ca, Almanca) reklam eden matbu 

el kitapçıkları dağıtmaktadırlar . 

Baro da yirmi temmuzdan beş 
eylüle kadar tatildir. Bazı avu • 

katlar, bu müadet içerisinde Av· 

rupaya seyahate çıkacaklardır. 

C. H. F. merkez idare heyeti a
zasından Cevdet Kerim Beyin kız 
kardeşi Macide Kerim hanımla 

çocuk hastalıkları mütehasıısı 
doktor Ahmet Akkoyunlu Beyin 
evlenmeleri münasebetiyle 19 
temmuz per§embe günü saat 22 de 
Perapalas salonlarında bir süvare 
verilecektir. 

ı... -hnın an, ne de İçtimai huıusi
;"ltunından bir kadro içine konu -
· Mevcut hususi mekteplerimiz-

~1tni mekteplerimizden farklı ol
oı~ ~iddia etmek değil, bilakis ay-
~ .. iunu ileri sürmek adeta ana 

ıl>lir B' • h • k . ~- · ızım ususı me teplerın 
. af, a 1 b" • • 'f ıt, nonna ır vazıyetrn ı adc-

~çi hususi mektep idare edenle
i .~dilerini mazur göstcl".mek için 

J~ , " _:rec~.kleri bir söz var~ır =~ . 
~)llt liukumet mckteplerı kafı gel
;ıl>~ lliı hükumetin yapamadığını 

f "" ~ Çalr§ıyoruz. 
~ '-Ot'• 

ıe "< ~~Ütte hakikate benziyen bu 
~ '111, 

1k~tte doğru değildir. 
JI (~le~'' ırıektcp!er, filhakika büyük 
1 t l bu ~kalabalığına rahiptirler. Fa
l 'ı~ lahalık normal bir tekilde 

>h.. tnekt 1 . . . d d' w• \-.ıı hir ep erın ıstıap e eme ıgı 

~ ~ah kalabalık değii, ihdas edilmi§ 
. ~ıı alıktır 
tı~ tıurı • 
l.ı.., ~ili na11I ortaya çıkarıldığı-
'\ &ırıak · · b' '~tlile . ıçın hususi mekte ın ta· 

'l?ıı ~•rıc, ve talebeye nazaran 
atrrlamak lazımdır. 

1 ~t't~:~ ":lisi;le "gÖrÜ§Ürsünü:z. 
llıftı-dı' •~Unu niçin hususi mektebe .. gı . 

~~ ....., E nı anlatır: 
~. f> fendim, hususi mektep pr • 

•raı. ı 0 unca çocuğa daha çok 

ehemmiyet verirler. 
Daha sonra ~ ıize baıka 

daha bulur: 
bir sebep 

" - Çocuğun sıhhati iyi değil, hu
susi mektebe çok srlolmaıın diye ver -
dik ... Reımi mektep böyle §eyelere e
hemmiyet ve.rmez .• 

Çocuk velisi böyle söyler. Çocu· 
ğun mantığ ıen doğruyu ifade eder: 

" Hususi mektep paralıdır. Paralı 
olunca sınıftan geçmek te kolaylatır ..• 

Mevcut hususi mekteplerin en ba· 
riz tarafları da çocuklann çok iyi keı
f ettikleri bu vaziyettir. Onun için bi
zim hususi mektepler resmi mektep -
]erden metot veya ruh itibariyle ayrı· 
lık yerine tıpkı tıpk111na resmi mek • 
teplerin ayni olduklarını ileri sürer
ler. 

Hususi mektepler bu manzaraları 
lle mektep taksiti verebilecek halde o

lan fakat dençe hafif olan çocuklımn 
can attıkları birer karargah halini a -
lrrlar. Bu karargahlar artık bir kazanç 
ocağı olmaya mecburdur. Çünkü ken
disine hususiyeti veren sadece paralı 
olmasıdır. Ne bir fikrin, ne de içtimai 
bir hususiyetin damğa11ru tapmama
ıı onu böyle acaip bir ticaret müeue
seıi haline koyar. Hususi mektepler 
meselesini tetkik ederken iti biraz da 
bu noktadan göz önüne almak gerek
tir. 

Etem 

~ ~iilt. 
~ i e~ ticaret ve iktuıat kt . .. . . , 

ltttıhanlar bit . . me e-ı nı hır arada gosterıyor. Ortadakı 
ı-.._. mışlır. Soldan 'at mekt b' ··d·· •· }_... " Bey 
-~un bu 1 ~ e ın mu uru -.uınu -

J:ı 111 nıezunlar.ı~ dir. 

Daha evelki 5eneye nisbetle ge
çen sene memleketimize gelen 
seyyah adedi çoğalmı§tı .. Bu sene
nin kini henüz lesbit mümkün o -

lamamıtlır. 

Ayni mevzu üzerinde, yerli 
seyyah acentelerinden "ha,. mües

sesesi müdürü Tahir Bey de, mu

harririmize: 

"Liman, fener, karantina rü • 
sumunu azaltmak imkanını buldu
ğumuz takdirde §imdiki seyyah 

yekununun asgari üç misli yüksel
diğini, Ve Yunanistana kadar ge
len 80 kadar Bahrisefit seyyah 

vapurlarının lstanbula da uğradı
ğını görürüz,, demi~tir. 

Turing klübün bildirdiğine gö-

arı vapurundaki 
kaçakçılık 

Tari vapurunda bulunan kaçak 
içki münasebetiyle T ari vapuru 
süvarisi ve kamarotu dört buçuk 

ay hapis ve bir miktar para ceza
sına, vapurculuk şirketi meclisi 

idare reisi Ruten, ve şirket me • 
murlarından Balıkçıyan Beyler 

de dokuz ay hapse mahkum ol -
muttu. Ruşen Bey hasta olduğu 

için tevkif edilmemiş, diğerleri 
ise hemen tevkif edilmişlerdi. 

Rüşen B, için de tevkif müzek
keresi hazırlanmış ve dün Ruşen 
Beyin yattığı sanatoryomun bu -
lunduğu Ada merkezine gönde -

Şişli civarında tifo 
Son günlerde Şişli, Pangaltı ve 

F eriköyünde birkaç tifo vakaıı 
görülmü§ ve buna karşı o civarda 
geniş mikyasta tifo aşısı yapılmış· 
hr. 

Tifoya tutulmamak için en 
kati çare aşı olduğu içn o civar 
halkının muhakkak aşılanmaları 
alakadarlara bildirilmiştir. Aşılar 
parasızdır. 

re, bir ay kadar kalmak üzere rilmiıtir. • • • 
lstanbula ıso - 200 kadar Mı· • tt. Yol vergısın• vermiyen]er 

sırlı aile gelecektir. Hamit Bey Ankarayca gı 1 934 senesine ait yol mükelle-
Belediye reis muavinlerinden fiyetlerini bedenen ifaya talep o

Hamit Bey dün Ankaraya gitmiş- lanların isimlerinin nisan sonuna Tenkitler ve şikayetler 
Dahiliye Vekaleti, §ehir işleri 

hakkında gazetelerde çıkan ten -
kit, şikayet yazılarını ehemmiyet
le nazarı dikkate alarak bunlar 
hakkında tahkikat yapılmasını 

belediyeye bildirmiştir. 

~~tadaki r~ıim, güzel ıanatlarl 

tir. kadar bildirmesi için kaymakam-

Ekmek ve francılalar lıklara tebligat yapılmıştı. Liste 

Belediye, ekmek ve f ırancala-
dan çift nümune almağa karar 

veriJmiştir. 

akademisi ıergisinden bir gö-şeyi 

göstermel.tcdir. Sergi yakında a· 
çılacaktır. 

henüz belediyeye bildirilmemi' 
olduğundan tekrar kaymakamlık· 
lara yazılmuma karar verilmiş -

tir. 

Üçüncü resim Tayyare Cemiye
tinde musevilerin toplantısından 

bir intibaı teshil ediyor. 
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Hem perhiz, hem 
lahana turşusu ! 
:.- (Ba§rnab1eden devam) 

Filhakika yeni Bulgar hükumeti 48 bin Jira Ceza 
iı ha§ına geçtikten ıonra. ilk icra-
atı Bulgaristanda muhtelif fırka- • • 
Jarm daiıtılmau, komiteciHiin il· lhtısas mahkemesı kara-
gaaı oldu. Baıvekil M. Georgief rında israr ediyor 
bu icraatile Bu)gariıtandamilli ira 
deyi yekpare bir hükUmet kuvve· 
tine istinat ettirmek istiyordu. Hü

kumet içinde hükumet teıkilatın
dan batka bir §ey olmıyan komi

Af yon ve esrar kaçırmakla ıuç
lu ve haklarında 48 bin ire. para) 
cezaıiyle on bet ay hapiı cezası 

verilmit olan A vram ve Sa va E-

teler baki kaldıkça Bulgariıtanda fendilcr, geçenlerde bu kararın 

kuvvetli ve hakikaten milli irade
yi temıile muktedir bir kabine 
yapmak imkansız olduğuna göre 
bu tarzı hareketinde yerden göğe 
kadar hakkı da vardı. 

Fa.kat garip değil midir ki biz 
Bulgariıtanda Türk ve Türki-
ye dütmanlığı §eklinde za-
man zaman zuhur eden k<Mnite
ci faaliyetlerinin kalkmasını bek
lerken gene eıki istikamette bir 
takım tezahüratın meydan aldığı
nı iıitiyoruz. Nitekim Türkiye 
boğazları ve Trakyayı tahkim edi
yor diye Bulgaristanda ortaya a
tılan yalanlarla bu yalanların u • 
yandardığı karııık hava içinde 
Türk - Bulgar doıtluğunu boza
cak bir takım tüpheli hareketlerin 
yeniden canlandırılmağa baıladı
ğını, 8onra ıon günlerde Trakya
dan lıtanhula bazı Yahudi ailele
rinin gelmesi hadiseıi mikroskop
larla büyültülerek Trakyada bir 
kıyamet alameti manzarası veril
diğini, nihayet efkarı umumiyeyi 
tehyiç için her tarafa yayılan hu 
sahte tayiıılara Trakyadan Bul
garların tehciri rivayetlerinin ili· 
ve olunduğunu görüyoruz. 
Eğer bazı Bulgar gazetelerinin 

sütunlarını dolduran bu türlü sah
te Te müheyyiç neıriyat Mu§anof 
hükumeti zamanında olsaydı bir 
dereceye kadar tabii görülebilirdi. 
Zira Bulgariıtandaki ihtili.l idare· 
sinin ıelefleri umumiyetle komite· 
cilere kar,t aciz bir teıkili.t vazi
yetindeydi. Fakat acaba Türkiye· 

temyizini iıtemiıler ve temyiz de 
para cezaaına itiraz etmiıti. Dün 

tekru yapılan muhakemelerinde 

heyeti hakime kare rında ıarar et

mif ve gene ayni cezalarla ceza
lanmalarını istemi_ştir. 

Avram Efendi, kararın tekrar 

temyizi için müddeiumumiliğe 

müracttat etmiıtir. 

Haliç'in temizlen
mesi meselesi 

Haliçin günden güne dolmakta 
olduğu gazetelerde ırk ıık bahse
dilir. Son rivayetlere göre bu do
luı, atık ıeyrüsef eri güçle§tirecek 
derecede artmııtır. Haliç vapur
ları bir kıaım iskelelere yanaıa • 
mamak tehlikesiyle kar§ıla§mııtır. 

Dün belediye mahafilinde bu 
bahis üzerinde tahkikler yaptık. 
Öğrendiğimize göre, belediye he
yeti f enniyeıi tetkikatınd'a bariz 
bir mütkülit görmemiıtir. Yal -
nız bazı iskelelerde vapurların 

manevrası güç1eımiıtir. 

Belediye daimii encümeninden 
Avni Bey diyor ki: 

0
- Haliçin temizlenmesi işi 

muhtelif ıenelerde dütünülmüş, 
fakat muraf belediye bütçesine 

ağır geldiği için buna bir türlü 

baJlanamamı,tır. Önümüzdeki 
seneden itibaren belediye bütçe .. 
si tanzim edilecek ve bu sırada 
Haliçin temizlenmesi de şüphesiz 
ehemmiyetle nazarı itibara alına
caktır.,, 

ye karıtı dostluk hiuiyatiyle kabili Yeni Adliye sarayı 
telif olmıyan bu türlü tezahüratı nerede yapılacak? 
bugünkü diktatör Georgief hüku-

Adliye ıarayının yapılacağı yere 
meli nasıl telakki ediyor? k b h 1 ·d dair, e• i azı ta min er, yenı en 

Malumdur ki bugünkü Bulgar ortaya atılmıştır. Fakat, ortada 
idaresi memlekette fırkacılığı ve katiyetle kararlaıtırılmıt bir şey 
komiteciliği kaldırırken ınatbuat yoktur. 
üzerine de ıantör koymuflur. Ye- Yeni binanın, timdi polis mü -
ni hükiımetin arzusu hilafına ola- dürlüğüne ait olan eski Tomruk 
rak Bulgar matbuatında bir satır dairesinin arsasında, yahut Jimdi 
yazı neıretmek iınki.n haricinde • hükumet konağı olan eski Babıali 
dir. Binaenaleyh Bulgar gazete. binaıının yanındaki bot anada 
)erinin Türkiye aleyhindeki neıri- yapılması ihtimallerinden bahıe -
yatı karıısında Bulgar hükumeti· diliyor. Ayni zamanda yeni bina· 
nin Muıanof hükumeti gibi: mn üç katlı, 155 oda.lı, 10 salonlu 

- Ben ne yapayım?· Bulga • olarak betondan yapılacağı söy-
riıtanda matbuat hürriyeti var!,, ler..mektedir. 
Tarzında bir kaçamak yoluna Adliye erkaniyle belediye mü • 

sapması da mümkün değildir. Bu hendiılerinden bazıları, bu saha· 
takdirde Bulgar haıvekili bir ta - ları gözden geçirmişler, neticede 
raftan Türkiye ile her vakit doıt Adliye V ekiletine baz! izahat gön 
ıeçinmek arzuıunu izhar edi~ du- derilmiıtir. 
rurken diğer taraftan Bulgarııtan-1-------------·--- ı 
daki Türkiye aleyhinde bir takım 
tezahüratın, daha doğrusu tahri
katın meydan almasını ne ile tef ıir 
etmek lazımdır? 

Mehmet ASIM 

Gayri mübadillere 
tevziat günü 

Dün, gayri mübadillerin iatih
kaklarına karıılık yapılacak para 

tevziatı huıuıunda bütün hazır· 

lırldar bittilini ve para tevziine 

dün batlanma11 ihtimalini yazmıı· 

tık. Paranın dün sabah takdiri 

kıymet komiıyonunca dağrtılaca • 

ğı ıöyleniyordu. 

Gazetemizin, kaydı ihtiyatla 
iıaret ettiği bu haber, ali.kadarla• 
rıru f evkali.de heyecana getirerek, 
Voyvoda. caddeıi Bahtiyar hanın
daki takdiri kıymet komisyonuna 
büyük bir kalabalık toplamııtır. 

Meseleyi tahkik eden bir mu
harririmiz komiıyon reisi Faik 
Nüzhet Beyi görmüş ve §ayi olan 
haberin "Külliyen yanhı., oldu • 
iu cevabını almııtır. 

Faik Nüzhet Bey, tevziatın ya· 
pılacağı günü resmen ilin edecek
lerini ıöylemiıtir._ 

Tevziat pazartesiye kaldığı 
ıöyleniyor. 

Nargile! 
Amerikalılar Istanbuldan 

en çok bunu alıyorlar! 
Bugün gazetemizin inti,ar etti

ği saatlerde gitmiş bulunan iki A
merikan sahil muhafaza gemıaı, 

mürettebatı, gördüiü iı ve ıeya
hatlerindeki maksat hakkında tam 

malumat verebilecek ve gemiler 
burada kaldığı müddetçe kendile
riyle temasta bulunmuı olan bir 
zatla görüttük: 

Polisin ölümü 
Müddei umumi, 
ceza verilmesini 

şoföre 
istedi 

Geçenlerde Edirnekapıda Al -
tay iıtuyonunda bir otomobil ka
za11 olmuf, şoför Behçet Asım E
fendinin sürdüğü otomobil polis 
Nedim Efendiye çarpmıf, kaza, 
polisin ölümiyle neticelerunitti. 

Bu davayı gören lıtanbul ikinii 
ceza mahkemesinde, muhakeme, 
ıon aafhaıına gelmittir. Müddei
umumi Ekrem Bey, eaasa dair mu
tali.aımı ıöyliyerek 90förün tedbir 
ıizlik ve dikkatsizlikle ölüme ~e -

Sebago ve Gayuga iıimli iki 
sahil muhafaza gemiıi, Amerika· 
da bu i.simle mevcut bir mektebin hep olmaktan cezalandırılmaaını 
talim, tecrübe gemileridir. Mek • iıtemiştir. 
tep, dört seneliktir. Talebesi, her Muhakeme, müda.faa ve karar 
sene tatil müddetinde üç ay tecrü- için, ba,ka güne bırakılmıthr. 

be seyahatine çıkmaktadırlar. 1 b · · b h • d 
Mektebin talebeıi, geçen ıene, epe aşı Q çesın e 

Avrupayı dolaımıf, bu ıene Ak. Operet 
denize inmiştir; gelecek yıl da ce- Şehir tiyatrosu opereti önümüz-
nubi Amerikaya gidecektir. deki cumarteıi gününden itibaren 

Gemilerde 250 ki,iye yakın ne- T epebaıı bahçeıinde temsillere 
fer, gedikli ve zabit vardır. Bun- baılıyacaktır. Burada Darülbe -
lardan yirmi kadarı muallimdir. dayiin halk gecesi fiatları tatbik 
Geminin mürettebatı arasında bir edilecek, biletler iki ııruf üze· 
de papas bulunmaktadır ki, müta- rinden, 50 ve 75 kuruıu geçmiye -
r~kc ııralannda gene Amerika ge- cektir. 
mileriyle lıtanbula gelmiıtir. 

P~ı, l~wu kendi b~ 
gezmiıtir. 

Amerikalılar kısım kıarm, rrup 
halinde ve bir tercüman delaletiy
le şehri dolaımıılardır. 

Müzeye getirilen eserler 
Zonguldak Ye lıavalisinde hu • 

lunanyirmi parça eski eser lıtan
bul müzelerine celbedilmi§tİr. Bu 
eserler mensup oldukları devirle
re nazaran müzede teşhir edile • 
ceklerdir. 

iktibaslar: 

Alman yada 
idamlar 

Liste niçin neşrolun··ı 
Bir kaç gün enel Almany,ıı.; 

vekili Myılaa Her He. Nazif 
nigsberg'de toplanan konferaJ 
zun bir nutuk söyledi. ,J 

Herkes kendisinin geçen ıt'; 
Almanyada vukubulan kanlı ~ 
ri anlatmasınr, hiç olmaua on J 
reislerinden ve ıaireden katlol 
nn liıteıini okumaımı bek 
Böyle bir fCyİ hazırlamak elbet 
dr. Bu listenin neıri bir çok d"•t 
fara nihayet verir, bir çok Alj 
lerinde duyulan endiıe.leri gid~J 

(Taymiı) gazetesi bu mün''I 
yazdığı bir makalede bunları it" 
tikten sonra diyor ki: 

"Bu Jiste, vücutJarmın kald 
sı düşünülen fabt henüz: kaldı 
lan tekarrür etmiyen yeni kt.1' 
rı beklemiyorsa, timdiye kadat 
olunmasının sebebini bulmak ~ 
küldür. Bundan ba.ıka son ı 

haklı gösterecek reı<mi izahat ti 
mcmiş bulunuyor. !dam olun 
rasında can 6rkmaya başlıyan. 

de tehlikeli bir mahiyet aımağı 
yan eski dostlar ve arkada~lar. 
birer rakip olmak istidadım 

sabık rakipler, bir an evvel 
düşünülen sabık düşmanlar bıı 

yordu. Ceneral Göring ile Dr. 
in yaratıcı dehalan bile Heint1 

Bose, Şlayher, Von Kahr, Dr. l' 
ve Her Ernıt gibi zevatın İ 
haklı gösterecek bir hikaye ibd' 
aciz kaldı. 

Her Heu, Almanyanm içi~ 
dışında sorulan suallerin birin' 
vap vermedi ve Her Hitlcrin şi 
azminden bahsetmekle bilinen 
bir şey ilave etmedi. 

Hatta Her Heı bir çok defatı 
nakusa düştü. Çünkü onun bif 
ne göre son idamlar dahili bir 
mani oldu. Diğer bir sözüne g Gemiye girince, zabit, nefer 

hemen hepsi nefer kıyafetiyle gez· 
mekte ve rütbeleri, yalnız takkele
ınaen.ı ren 11 urat:'lcncr.ı-ı~ "''"'.,,u 

Diğer taraf tan Bozca ada- cum kıtalarının hazırlanan ih 
da bulunarak kaymakamlık bir alakaları yoktu. Bu işi bat 

olmaktadır. 
•"-·,....---------·-· ._.. __ ., ,.,.,..._~·~-"'--- ._Lar·ı "hir: ırµs:..,ı:ejşj]e mürteci 
nan bir heykelin İstanbul müzesi· ver er ı. n er .ttes bu-:tnevz 

. Amerikan muhafaza gemileri ne nakli tekarrür etmiştir. 

mensuplarının İatanbu)da . cem.an Vergi kaçakçılığı mı 
2000 dolara yakın alıı verıı ettık- / I 
leri öğrenilmittir. yapı mış. 

E k h l k tl. t Verilen bir habere göre imtiya-
n ço a ı, ıyme ı aı ve l k"b · · k · 

·f l ·1 ı 1 d zı f eshedilmiı o an ı rıt ~ır etı -
çı te marpuç u nargı e a mıJ ar ır. . 

1 
.. "d .. l h k k 

Eroincilerin muha
kemesi başladı 

Eroin satmak, beynelmilel ka • 
çakçılık yapan Halperle münaae -
bette bulunmakla ıuçlu Kari ve 
nisanlısı Elizabet ile, Halperle bir 
odada oturduğu söylenen piyanist 
Friç Plaçki Efendinin muhakeme· 
leri dün öğleden ıonra sekizinci 
ihtisas mahkemeıinde başlamıt -
tır. Dünkü ce)ıede tahkikat rap
ru okunmuf, fahitlerin ifadeleri 
dinlenmiştir. . 

Muhakeme, evrakın tetkiki için 
bugüne brrakılmııtır. Suçluların 

tahliye isteği reddedilmiştir. 

Yumurtacılar toplanıyor 
Şubatta toplanan yumurta kon· 

gresinde ileri sürülen temennilere 
göre Türk ofisi bir talimatname 
hazırlamııtır. Bu talimatname • 
nin görüşülmesi için ticaret odası 
yumurta tacirlerini perJembe ıü -
nü ·odaya davet etmiştir. 

Cevdet Kerim Bey ne 
zaman gidiyor? 

Fırka vilayet idare heyeti reisi 
Cevdet Kerim Beye yeni vazifesi 
hakkında henüz bir tebligat yapıl
mamııtır. Öğrendiğimize göre 
yeni fırka idare heyeti reisi Cemal 
Bey salı günü tehrimize gelecek 
ve Cevdet kerim Bey ayın 26 ama 
kadar kendisine vazifeyi teslim e· 
decektir. 

nın mec ısı ı are reısıy e u u 
müıavirine, bazı itleri takip husu
sunda gösterdikleri faaliyete mu
kabil mühim miktarda bir komiı
yon verilmiı, fakat bu, usulü veç
hile maliye şuheıine bildirilme
miı ve kazanç vergileri verilme• 
miştir. 

Maliye dairesi bunu öğrenince 
tahkikatı yapılmıt ve hukuk mü
taviri Miton Ventura Beyden, al
dığı söylenen paranın kazancı o • 
lan 7 bin liranın tahsili kararlaş • 
mıştır. 

Mişon Ventura Bey, ,urayı dev
lete müracaat etmiş, meclisi idare 
azaıı Mehmet Emin Bey ise, hu 
parayı hiııe ıenedi mukabilinde 
aldığını ıöyliyerek senetleri ibraz 
etmiştir. Mesele muhtelif temyiz 
safhalarından sonra şimdi tetkiki 
itiraz komiıyonuna havale edil· 
miş bulunmaktadır. 

· Miıon Ventura Bey dün bir mu
harrir im ize bu husuıta: 

"Şurayı devlete müracaat etmiş 
bulunuyorum.,, demekle iktifa et· 
mittir. 

Antikacılık yapamıyacak 
Aurı atika alım ve ıatımını 

meslek ittihaz edenlerin asarı a • 
lika nizamnamesi mucibince Ma
arif V ekiletinden bir ruhsatname 
almağa mecbur oldukları malum
dur. 
Çartıda imameti Handa antika

cılık eden Andon Efendinin mev
zuata riayet etmediği cihetle elin·ı 
de bulnan izinname geri alına

caktır. 

saca bıraktıktan sonra Fransa 
metinin Almanyaya . hücum iSf 
bir suikast hazırlandığına ima 
Alman milletinin tecavüze 1'~1 
takdirde onun hürriyeti u 
canla başla döğüşeceğını, eşı 
miş bir hiddet ve şiddetle ken~ 
dafaa edeceğini söyledi. 

Her Hes daha sonra sesini 
rak Fransa ile Almanyayı sulh 
salemet ve mütekabil hürmet 
sinde anlaşmağa davet etti. 

Eflatun'un zamanından, da 
rusu yer yüzünde devletler ..,., 
metler teşekkül ettiği günden 
bir ve şiddet sahiplerinin siya : 
Jeket dahilindeki memnuniyetS 
örtbas etmek için tecavüze ıı• 
düşman hayaleti tasavvur et 
herkesin dikkatini onun üzeri11' 
mektir. Her Heı de söylediği 
bunu yaptı. ~ 

Diğer memleketler, betb$ 
manyanın daha tabii bir Jı:, 
linceye kadar ahvali sabır "'' 
mül ile temaşa edec~klerdir." 

Jhtiktir komis!lfı 
dün topları"i 

Dahiliye Vekaletiniıı · 
belediyede te§ekkül edetl 1, 
komisyonu dün ilk t0! e 
yapmış ve ihzari mesai•'"~ 
mı.§tır. ıı el 

Dünkü içtimada topl~ I 
atlarının temevvüçleriıı1• ~< 
·ıtatiıtikler tetkik edillll;~~ 

Komisyon çartaınb• ııde 
rar toplanacak ve per•~~ 1~ • .. 1 rıJ1l • 
ların f ıat temevvuç e ~' 
caktır. Komisyonun b~,ııe 
zahire bonaıımn bir 1110 

iştirak edecektir. A 
010 

Yeni Çek kons. J•1' 
"eıı• "1 

Çekoslovakyanın " ı,: v rvt •"tf" l 
cen.eral konıoloıu 0 ·fefj~ 
toslav Gregor dün ~"ıı dıı~ 
1 M.. .. Gre"ot'1 111 
amııtır. osyo iı·ttiP Y 

ve belediye reisi Mı.ı 1 

yaret etnıittir. 
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Küri Hatun hudutlarında 
Nakleden: Selami izzet ____________ _ 

Fakat o da, Hilmi Mü,fik gibi, Halbuki o da sevmiş, o da gül· 
cmuyeti itiraf etmesine şaşmıJ- mü§, o da şarkı söylemi§, eğlen -
lı. Garip değil mi?.. Bir an, o mİ§ti. Yirmi ya§ının hulyalarını 
meş'um günü, Kaya Haaanla kar- o da kurmuştu. Yirmi yaşın ver • 
!• karsıya geldiği zaman, o ada - diği kudretle, o da hayata hamle 
mın masum olduğuna inanmı§h.. etmişti. 

Lö Jurnal gazetesinin, bir dire
ğini dlolduran adlı sanlı bir yazıcı
sı vardrr: Kleman Votel. 

Bu yazıcr, mareşal J ofre öl
düğü sıra, ondan ötürü bir yazı 

yazdı, Jofre uluydu, hem de a l
çak gönüllü, ~-rak bir insandı, de

-39- Neler gördüm? 
.._ ______ Yazan: Erzincan mebusu Aziz Samih -

Evet, Kaya Haıamn seıi, onun Uzun aürmemİ§ti. Fakat o da, '' l" k Hudut bo··ıu··k kumandanı ve mu··ddeı· Anılır Küri hatun, o ur en: 1 1. v • • t't etmiıı.t1· bazı anlar, hayatın saadetini tat· 
len ıı:ını 

1 
r :ı- • ''Son dileğim, ölglilümün sontur-

Mahkumiyet haberini alınca rnıştı .. Öylesine mes'ut olmuştu SllZ kaldırılmas1dır,, demiş Jofre umumi biliyor, fakat mani olmuyur! 

di. 

Müthiş gü bürtüler:Mah 
huslar dıvarı deliyorlar! 

dü§ündü: ki bu saadete! 

- Demek o imif, dedi. Hal bu- - Olamaz! böyle bir dilekte bulunmamıştı. Yirmi metre uzağı görmek müm~ haşarat ve hastalık burayı kapla· 
ki sesi beni müteessir etmişti. De- Diye kendisi de şaşmıştı. Ona. Ona sonturlu bir ölgiil bezeği ya- kün değil. Kimse çadırından çı • mış. Davalarına bakılmadığından 
mek 

0 imiş! saadeti imkansız gibi görünmü, ınldır. kamıyor. Böyle bir hava bekle • dolayı hepsi burada öleceklerin • 
Bir an, zevahire yapıldığı için, de, inanmamıştı. Klem:m Votcle soruyorlar: J of· mediğimiz için hiç kışlık muhafa· den korkuyorlar. Netice olarak 

büUin bütün müte'enir oldu.. Böyle anları da olmu§tu. re mi? Aşak Kiiri hatun mu? za tertibatımız yok. Hayvanları· da davalarına bir an evvel bakıl· 
Oğlundan af dilemek ister gibi Güzel günler, mukaddes hul ~ Bu anılır yazıcı diyor ki: mız civardaki gümrük dairesinin masını istiyorlar. Ben de dedim 

rne~arına gitti. Topraklara yüzü • :alar! - "Küıi hatun aşak o1aydr, böyle ahırlarında olduğu için muhafa • ki: 
n.\ sürdü, öptii. Simdi, elini şakağına koyuyor, bir dilekte bulunmazdı. Olgiilüm zalı iseler de çadırlardaki nefer - "- Siz de p~k kuzl:l gibi ma· 

-· Beni affedecek miıin Seli • eski hatıraları yadediyor, eski sa· sontursuz, bezeksiz kaldırılsın ler soğuktan donuyorlar. sum adamlar değilsiniz. Ben bu • 
nıim? .. lntik:m'~ ah:acak.. adeti geviş getiriyordu .. Gülfem· demekteki sagışı alçak gönüllülük r~dan işitiY,orumNduvarı d

1

elmeye 
.,. ~~ beraber, Kağıthaneye, Eyüp d ugrntıyorsunuz. e yapa ım göz 

. sayılmaz. O, ulu bir hatu~ u. Kaya Hasan memnundu, ıe • ,.,rtlarına, Boğaza gittiklerini dü - göre ölmeyi kimse istemez. Kur .. 
Bilrn a.vakçağmm üst basamagma vin,·inden adeta canlanmıştı. Bir ,ünüyordu.. t> · tulmak için elimizden geleni yap-

k 1 b. . d' . • irişmişti. Acunda azrak yetişen b d d'I H k ere oğ una ır servet temın e ı- Sevdalı bir hayatla bir mahku hatunlardandr. Onun ölgiUü en mıya mec uruz, e ı er. ü u • 
yordu. Sonra Hilmi Mü,fik ona mun hayatı arasında ne kalın du· met nezdinde kendi itlerini ça • 
zehir yollıyacaktı. Mes'uttu. Ha • varlar vardı. Evet, kalın duvarlar gücü sonturlu yapılacaktı. buk gördürmeye çalışacağımı ve 
yatının gayesine erişmitti sanki. vardı. Enginlerden eıen hava, ar· Bu hallın: "0 ]gülüm son tursuz duvar delmekten feragat et.mele· 
Hapishaneyi, mahkemeyi, hük • tık ciğerlere dolamıyordu. ol&un,, deyincek herkesin gözü O· rini tenbih ettim. Onlar da teıeb-
mü, celladı unutmu§tu. Onun için Bir gün, Ça.mlıcaya gitmişler, mm ölüsüne çeYrildi: büsümün neticesine kadar uslu 
bir tek hakikat vardı: 1ıeç vakte kadar kalmışlar, sonra _ Aman ne alçak gönüllü ha· duracaklarına ıöz vetdiler. Muta-

- lhaanım zengin olacak! Oaküdardan vapura binmitlerdi. tun! dediler. sarrıf beyin yanına iı;ıdim. Daha 
Artık dudaklarında, dilinin u • Mehtaplı bir geceydi. Güvertede, Oysaııı, kcndülükten olacağı duvara vurulduğunu itiltiğimi 

cunda bir tek ıöz \'ardı: yan yana oturarak, köprüye gelin- bozup, bu yoldan dilde destan söyler söylemez evet duvarı deli-
- Zengin olacak. ceye kadar: kalmak alçak gönüllülük değil- yorlar, dedi. Neden mani olmu • h d Ve O k d d 1. k Bayezit civarında öküze yük d Sanki bu aervet ava an • ü ar an ge ır en d. yorsunuz, edim. Bu J. andarma 

r d ır.,, yüklenir ve binilir hiçten kazanılmıt sibi ıe ıyor u Aldı da bir yağmur.. S. 1. kumandanının itidir, kendiaine e• 

ona. Türküsünü, ne büyük bir zevk· Öğleden ııonra heyetler toplan- mir verdim, dedi. Çıktım, jandar-
Verem vücudunda adeta mü • le, ne bitmez bir neşeyle söyle• Bu yazıda geçen Öztürkçe deyim· dı. Biz Bayazide ve diğer heyet· ma kumandanını buldum. 

aekkin bir rol oynuyordu. Sanki mı· c:lerd) •. . Hey rridi günler hey!.. lcrin Osmanlıca kaışılıklan: ler de Kili•a Kend' e döndüler. ld 1 . 
·J'ilc tiyoJ"du. ÖluUrü~ü kcailmi~ti. w • " Duvara vuru uğun söy eyınce 

n - O gUn er qugün artık birer he; t,· Direk - Sütun. Son zamanlarda Rus ve fngiliz 
0 

da hemen anla8ı. Mahpuslar Kaya Hasan canlanıyor, genç· ·· 
Yula idi Aşak - Mütevazi. heyetlerinde bize karsı bir çekin· d del· J d d. N den maA leıiyordu. Bazan kendi kendine: · ~ uvarı ıyor ar, e ı. e 

Kaya H 
' 'ut muydu? Anılır - Meşhur. genlik ve ihtiyatlılık hissediyorduk · 1 d v d Aldıg"'ım - Kim bilir, belki de yaıarım. asan me • . Ölgül - Cenaze. nı o ma ıgını sor um. 

Hayır, 0 sadet kırıntılarının ya• Bizim arazide bulunmaktan ziya- cevap beni dondurdu: Mahpus • diyordu. Sontur - Debdebe. 1 f d k l .. · 
nında, bugünkü hazzı payansızdı. Bezek _ Merasim. de ran tara ın a a magı sevı - hanede filhakika c;ok adam var· 

Sonra ilôve ediyordu: Uçauz bucak11zdı. O günlerin ıa· Sağış_ Mmm. yorlardı. Karın ynğdığınm ertesi mış. Bunlar ellerine kazmalar ve 
- Adam sen de, bayat değmez. adeti, bugünkü saadetinin yanın • Aayakçag - Merd;vcn. gün hava açıldı. Fakat kar kalk· demir parçaları geçirmitler. içeri 
Hükmü temyiz etmek İslemedi. da hiçti. Acun - Dünya madı. Bayazitte tifodan ölmüt girmek istiyenleri ölümle korku· 

Ne olacaktı sanki?. Kendi kendi· lhaan kurtulmuıtu. Amk - Ender bir doktorun evini buldular. De • tuyorlar; onun için kimse Kirip de 
ni mahkilm etmemit miydi? Dört •Oe•·anu mı En gücü - Elbette. zenfekte ettirerek oraya geçtik. ellerinden bu iletleri alamıyorlar; 
aözle Hilmi Müıfiğin ırönderece- Tahdidi hudut heyetlerinin neıe· onlar da duvarı delmeie uğraıı • 
ği kitabı bekliyordu.. Hayatına Yoksul kadınların yaptık-!•--•-•••-----•• si kalmamıştı. Basrada iken ne - yorlamıı§. Yemeklerini nasıl ve • 
hii.kim olduğundan hapishane o • !arı el işleri Deni :z: y o 11 a rı ler düıünmüıtük. Rus heyeti ar· riyoraunuz, dedim. Kapının önüne 
na daha muniı görünüyordu. HaJkevinden: kada§larımız, işimizin nihayetin - bırakıp on adım geri çekiliyoruz. dk ti kt iŞLETMESi J Yakında bura an ur u aca ı: Evimiz İrtimai Yardım tubeai hi- de bizi Tifliste çok gün er misa • Mahpuslar gelı'p alıyor, sonra ka· k "' Acentelen Karaköy Köprüba~ı "Yalnız bundan değil, öte İn • mayeıinde teıekkül eden huıuıi kemi· 1 ~ı 42362 _ Si rkecı Mühürdar zad~ fir etmeği, ve İngilizler Hind is • ravanaları dışarı bırakıyorlar, de-
den de kurtulacağım., diyordu. te tarafından yoksul ka<hnlann el ;,ı,. Han Telef.,, 22740 landa, esrarlar diyaı-ında gezdir • di. Mahpusların duvarı deldikleri K d · hı--:. tt' "'· h rini tanıttırmak ve aatılmalanna d~la· ] k · 

a erın onu ma Kum e 1gı a· T b y ) meği samimi o ara arzu etmış • halde kaçmalarını men için ne let etmek için 18 Temmuzda Galataıa- fa Z0ll 0 U d l k d ) · Yatı dütünüyordu. Hazin ömür! lercii. Beraber ost u em erı tedbir aldıg ... ını sordum. Kazma i-rayda açılacak yerli mallar sergisinde h l · 'k F 
Ug"'raf, didin, rabala, büyük ü- C h . t Vapuru gcçir~ceğimizi uya etmışh . a- le urulan yerı·n kar•mna bir nö· ;ı bir pavyon temin edilmiıtir. Evinde rıye 3' 

lllitleır beale ve nihayet böyle bir her türlü el İ9i yapıpta bunları tcıhir um u 17 Temmuz kat vaziyetler gittikçe fenalaıı - betçi koymut olduğunu anladım. 
inkisarı hayale uğra.. etmek veya satmak iıtiyenler her gün S A L J 20 de Galata rıh· yr>rtlu. B:r kahvede müddeiumumi beyi 

''Hatıratımı yazacak olsam, u • 14 ten 17 ye kadar C!Y•larını Halke· tımınd'an kılkacık. Gidişte Bayazil kıılasında otururken buldum. İskambil oynuyordu. Kı§ 
ı k 1. ·ı h vi Cag-alogylu merkezinde bulunacak b" "k b' ... (onumuz vard Ora k y d ~Un ıürmiyccek. ki e 1me 1 e U· z ld k I b 1 s· uyu ır _. l· - lada salonda oturur en aıaaı a ı olan komiteye ~etirip makbuz muka- onıu 1 • ne o.u, ınop, d k d k y k 1 

iea etmek kab'ıl "Az yatadım. S F t G· V k a yeme yeyor u . eme es • b'ır ses .. deyince o da hemen ana· bilinde teılim edebilirler. ımıun, a 11, ıresun, a · 
Çok çektim!,, fıkcbir, Trabzoo, Rize'ye. naemda aşağıdan güm, güın, güm dı. Mahpuslar duvan deliyorlar, 

İli.ve ediyordu: 1 L A N Dönütte bunlara ilaveten l sesleri işittik. Sorduk, aşağısı ha- dedi. Pek ala bunları neden mu • 
" h t O pishane imiş·, oradaki mahpus - l k · nuz 'ıçlerinden Esaıen t..ı'rarelerin abra ' · · · Su"rmenf', rdu'ya ug-raya· 'a eme etmıyonu • 0 

::r Beyoğlu birıncı noterınc: ı d d ı k · · d k d 
hundan ibarettir • ., caktır. (3876) arın uvarı eme ıçın vur u • çoğu maıum olduğunu on ay an· 

T Dairenizden musaddak bugün- ları kazmanın aeainı' işitiyormu - b · hk eye çag"'rılmadıkları-evkifhaneden hapishaneye erı ma em 
ku .. tarihli ve 12078 numaralı alım J • •• ' ~uz d. l d dı'm Reı·ı ve llakledilmitti. Ölüme mahkumla- zmır sur at :: .. nı iddia e ıyor ar, e . 

tın koğutunda, hayatından mem- :;atım ıenedile Petro Marketo Ef. ye Sinirlendim. Bana bunu anla • aza eksikmif. Buraya kim tayin 
ti.un ıibi oturuyordu. bedeli malum ve makbuzum mu· /skenderige go/u tan hudut bölüğü kumandanına olunursa gelmiyormuş. Mahkeme 

G kabilinde satıp teslim et.mit oldu- neden bu te§ebbüıü menetmediğini teşekkül edemiyormut ve ne za • ardiyanlardan biri: f d k" tt f ı· r Vapuru 1 ki . b l 
ium mü re atı mez ur ıene e ya-

1 

Z m J7 Temmuz sonl~m. Hapiıhane bize ait deği • manda mahkeme edilece en e • - Ben ömrümde böyle mah· b · d t k b · ö k
... zılı efyayı eytıye e ar 

1 enım S A L J dir. Jnndarma bakı"or. Dedi. ğ· li deg"' ilmiş. Cevaplarını aldım. unı gönmedi.m. Haıtalrk onu her· 11 de Galata rıh J 

h hiç bir alakam kalmadığından u- leden aonra kışlaya dönüyordum. Bu menfi teşebbüslerim üze .. at etmit. Gözlerinde fer yüzün- . tımından kalkacak, doğru . d l 
d k ' ıulen ilanını isterım. H ap:.,hanenin pencerelerın en rine mahpuslar tekrar faaliyet e • e an kalmamıı. Fa.kat hastalığı 934 Izmir, Pire, Iskendcriye'ye 
he d 12 Temmzu baprışmalar işitiyordum. Beni ça· rine başladılar ve biz de hududa ı rtaraf e ersen adeta neıeli , ö • gidecek ve dönecektir. (3898) 
tcek diye memnun. Beyoğlu Büyük Parmakkapı 11_________ _ ___ ğmyorlardı. Kıılaya gelince bun· gittik. Tekrar Beyazıda dönmüş· 

A k f d k" l k h Yenı'yol No: 6/ 4 Madam Valanh- B y } larm ne istediklerini bir zabitle tüm ve mahpusları unutmuıtum. ! , e a arı islerini ifra· !llırtın O U ıı · d k 
ta vardıran mecnunlar gibi, Ka • ni Vitalis. P sordurdum. Ha erim arze ece • Mutasarrıf beyle otururken tüfek 
~~ Hasan da, yaptığının büyüklü· Ncıir ve ilan edilmek üzere B U R S A vapur\l lermi§. Ben onların halini ıslaha sederi ve soltaklarda ko~uşmalar 
llı ile mestoluyordu. Bu baba VAKiT gazeteıine gönderildi. 16 Temmur memur ve muktedir olmamakla duyduk. Karşımızdaki dağa jan • 
~a.nenin ıfığa atılmaıı gibi·, 12- 7 - 1934 Pazartesi 19 da Sirkeci beraber dinlemek iııtedim. Üç ki· darmalarrn lrnttuğunu gördük. 
tte d" N · ı _. k lk kt (3899) şi geldi ve anlattılar: Otuz kiııi sı- B. · l ld M h k ~ ıni celladın bağ:-ına atmı§b. Beyoğlu Birinci oterı rı ılımıncan a aca ır. ~ ırıız soma ış an aşı ı. a pus· 
tvluınn beklediği bu •nlar, haya· Salihattin ğacnk yere iki yüz itişi tıkılmış ve lar duvarı delmiıler ve kaçmı§lar. 
tr1 ( l 405) bunun neticesi her türlü pislik, lD ) ın en mes'ut anlarıydı. cvamı var 
~-==2::::::..~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
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Meraklı bir sergüzşet romanı 

Edgar Pip'in 
son maceraları 

Yazn : Arnold Galopen 

Hapisaneden çıkarak siyasi bir hareke
tin elebaşısı vaziyetinde işe başladım! 

-26-

- Gene mi bir muzır tahrikat· 
çı?. dedi. 

Bekdanlo cevap verdi: 

- Hayır, Avrupa poliıleri tara

fından aranan bir hırsız .. Hüviye

tini teıbit için lutfen sorguya çe

kiniz. 

- Şimdi vaktim yok.. Daha 
ıonra geliniz. 

- Mevkufu ne yapalım?. 
- Şehir hapishanesine götürü· 

nüz. 
- Fakat bir tevkif emrine lü· 

zum var .. 
Polis müdiri, sinirli sinirli bir 

ıeyler karaladı. 

şapkam vardı. Bunun için, adi bir 
mahpus değil, Pilkomayo'nun ta· 
raftarlarından ve ele batıların -
dan biri zannolunabilirdim. Bu 
vaziyetten istifade etmeye karar 
verdim. Bu vaziyette Edgar Pipin 
fena manevra etmiyeceğini göre• 
ceksiniz. 

Atlı adam bizi teftiş ederken 
ben bütün avazımla "Y aıaıın Pil· 
komayo,, diye bağırdım. Herif bu 
ateıin hareketimden memnun ol • 
muştu. 

Bir aralık bizim zenci telaıla 
yanıma geldi: 

- Efendi, dedi, otomobili çal· 
dılar ! 

Kalecikte _Uşak Mıntakası Spor 
Dolu ve sel Kongresi Toplandı 
Ehemmiyetli surette 
zarara sebep oldu 

Kalecik, (Huıusi) - Temmu

zun onuncu çarıamba geceıi ıece 

yarısından yarım ıaat sonra no· 

hut, mazı, ceviz hacminde yağan 

ve ıabahı saat on bire kadar eri· 

memİ§ olan doludan kaıabanın 

Uludere, Yukarı, Atağı Koçak ve 
Koçak altı mevkilerinde iki yüzü 

mütecaviz bağ ve bahçe ve mezru· 

atı harap olmuıtur. Arkbürk ka

riyesinin bağ, bahçe ve mezruatı 

da yüzde 95 nisbetinde hasara 

uğramıttır; hasıl olan sel timdiye 

kadar emsali görülmemit bir ıu· 

rette Kora.maz bahçelerini de ba

sarak sebze, bostan ve mezruatı 
mahvetmiıtir. 

Ufak mıntakası kongre murahhaslar. 

Uıak, (Hususi) - Türkiye id- hararetli bir zamanı idi futbol he· 
man cemiyetleri ittifakı Uıak yeti raporu reye kondu ve ittifak 
mıntakası 1934 senesi adi kongre- yakın bir ekseriyetle kabul edil· 

Şehir hapishanesine geldiğimiz 
zaman beni bir hücreye kapadı

lar .. Saatlerce ayı kafeste gibi bir 
qağı bir yukarı yürüdüm. Y oru
lunca da tahta sedire uzanarak 
uyumuıum.. Uyandığım zaman 
gece olmuştu. Hapishanede tenvi
rat namına hiçbir §ey yokut. An
latılan Sant;,. • Lucia cümhuriyeti 
elektrikten tasarruf ediyordu. Ek
mek getiren de .yoktu. Doğrusu 
bu hapishanenin vaziyeti f evkala
de canımı sıkıyordu. İngiltere ve 
hatta Fransa hapishanelerinden 
çok farklı bir deliğe dütmüttüm. 
A vrupada insana hat in muame • 
le yapılıyor, ama buradaki gibi 1-

şık11z ve gıdasız bırakmıyorlar. 
Katlanmaktan başka elden ne ge· 
lir?. Gardiyanın ayak seslerine 
kulak verdim. Ne gelen vardı, ne 
eiden .. Tuhaf şey.. Gardiyan ela 
yoktu. 

- B~yük iş olm~ş! Sen onu ~ı- Otomobil 
rak da' yaıasm Pılkomayo,, dıye devrildi 

si 6 temmuz 934 cuma günü saat di. 
1 O da C. H. F. salonunda mmtaka· Öğleden sonra toplanan kon• 

gre memleket ve Uşak mmtakası 
ıporu için hayırlı ve isabetli ve 
mühim kararlar ittihaz etti. 

ya dahil bütün klüplerle heyetler 
murahhaslarının ittirakiyle top
landı. 

Bir aralık hücre kapısının önün· 
de ayak sesleri oldu. Ne oluyor 
dememe vakit kalmadan kapı a
çıldı. Sisli bir fenerin ışığı saye· 
sinde koridorda bir sürü silahlı 
ve korkunç yüzlü insan gördüm. 
Acaba beni kur§una mı dizecek • 
lerdi? .. Yüreğim hopladı. 

Maamafih korkum boş imiş .. 
Silahlı adamlardan biri bana yak· 
la§h ve eliyle kapıyı göstererek: 

- Arkadaş, dedi, serbestsin! .. 
Bizimle birlikte hakikat için ça • 
h§acaksın?. 

Bu hakikatin ne olduğundan 
haberim yoktu. he kaka avluya 
götürüldüm. Diğer mahpuslar da 
orada toplanmış bulunuyorlardı. 
Buraad siyah bir beygire binmiş 
bir adam avazı çıktığı kadar: 

- Yaşasın Pilkomayo ! 
Diye bağrıyordu. 
Hapishane avlusunda bize tü • 

fekler, baltalar ve hatta sopalar 
tevzi olundu. Bundan sonra kapı· 
lar açıldı ve sokağa çıktık. Sokak
lar halkla doluydu. Halk, ellerin
de "Yatasın Pilkomayo,, "Kahrol· 
sun Muçado, ,yazılı bayraklar ta· 
fıyordu. Yanı başımda yürüyen bi
ri bana halkın reis Muçadoya 
isyan ettiğini anlattı. Maamafih 
hükumet kuvvetleri Muçadoyu 
ıiddetle müdafaa edecekmif .. Şa

kası yok .. 
Ben hatları traşlı, Üzerlerinde 

çizgili hapishane elbisesi bulunan 
bir sürü hapishane kaçkını ara -
unda kalmıştmı. Üzerimde kül 
renri elbite, başımda da benim 
o meıhur ıütlü kahve rengindeki 

bağır .. 

- Ama otomobil gitti. 
- Uğurlar olsun! Sen beni se• 

versen dediğimi yap! 
Zenci sözlerimden hiçbir şey 

anlamamıştı. Fakat çarnaçar ::Ya· 
şasun Pilkmayo !,, diye bağırmı • 
ya başladı. 

İşte bu suretle Pilkomayo için 
zenciyi bağırtmıya uğraştığım sı· 
rada yanımıza, o ana kadar hiç 
görmediğim biri geldi. Zenciyi 
nasıl 'Y aıasm Pilkomayo,, diye 
bağırttığımı görünce: 

- Mükemmel dostum, dedi, 

sizin gibi şefler olduktan sonra 
galebe çalacağımıza şüphe yok .. 

1 .. ? 
smınız .. 

"Cems Rolls,, diyecektim, fa -
kat, derhal kendimi topladım ve 
ilk aklıma gelen ismi söyledim: 

- Kazimir!. 

Dört kişi ağır surette 
yaralandı 

Torbalı - İzmir yolunda mü· 

him bir kaza olmuştur. İçinde on 

iki yolcu bulunan ve Söke beledi· 

yesinde kayıtlı bir numaralı kam· 
" yon Torbalıdan da rolcu aldıktan 

sonra İzmire hareket etmittir. 
Şoför Ömer Efendidir. Torbalıdan 

İzmire doğru 36 ıncı kilometrede 
Kutçuburnu mevkiinde otomobili 

Celse muvakkaten merkez he
yeti namına ikinci reis Münir Bey 
tarafından açıldı. Ve divanı riya
setin intihabı teklif olundu. Neti
cede müttefikan reisliğe merkez 
heyeti ve Halkevi reisi Hakkı Do
ğan Bey, katipliklere de Nuri Bey 
(Turan) Süleyman Bey (Gediz
spor) seçildiler. 

Merkez heyetinin bir senelik 
faaliyet raporu okundu. Uzun o-

aaattc yetnl\y-"'6l ·---- __ _....,. - ----·-··-·- _.......,..___.._........_ _.....__.~ ..... 

sevkettiğinden direksiyona hakim 

olamıyan şoför ansızın yol üzerine 

çıkan, Hüseyinin idareıindeki a • 

rabaya çarpmış ve araba tama· 

men parçalanmıttır. Müsademe 

neticesinde kamyon da devrilmiı, 

yolculardan Hızırbeyli muhtarı 

Pata Halil efendi ve Hüseyin oğlu 

yapılan işleri kısım kısım sayan hu 
rapor murahhaslar üzerinde iyi 
tesirler ve müsait intibalar uyan· 
dırdı, memnuniyetle karşılandı. 

- Pek ala yüzbaşı Kazimir ! .. 
Sizi unut.mıyacağıma emin olu· Mehmet kollarından, Bucalı Bey

tullah efendi kafasından, İzmirli 

Raporun bir iki noktası üzerin
de Tahsin Bey (Turan) ıöz alarak 
tenkidat ve temenniyatta bulun • 
du. F utfol heyeti reisi ayni fikre 
ittirak ederek futbol uğrunda a • 
rızalanan futbolculara yardım ya
pılmasının bir vazife olduğuna e· 
hemmiyetle işaret etti. 

Ve eli redingotunun ilikleri a• 
rasında olduğu halde uzaklaıtı. 
Bu reis namzedi Pilkamayo idi ... 
Talih yardım ediyordu .. diyecek 
yok .. Eğer bu kazanırsa ben de 
l<azanmıt olacağım. Fakat ken • 
dime, nefret ettiğim bir adı verdi· 
ğime müteessir oluyordum. Şimdi 
İ§ işten geçmit ve ben de vaftiz 
cdilrııit bulunuyordum. 

Bunun üzerine etrafımdaki ser· 
serileri topladım ve kendilerine 
bir tıratname okudum: 

- Dostlarım, dedim, bataraca
ğımız iş hiç te kolay değildir. 
Reise kartı beni utandırmayınız. 
Size en büyük mükafatları vere • 
ceğine emin olunuz!. Yalnız siz
den emin olmam lazımdır. 

İçlerinden iri yarı biri cevap 
verdi: 

- icabına bakacağız, dedi, bi
ze güvenebilirsiniz. Bir reis nam· 
zedi için bu i§i birinci defa yap· 
mış değliz. Şurada gördüklerin 
her intihabatta ileri atılmasını bi
len adamlardır.. Fakat bize öy
le en büyük mükafatlardan bahs· 
etmeyiniz de ne vereceğinizi söy· 
leyiniz.. Yüksek mükafatlar gi -
bi palavralara aldırr§ etmeyiz!. 
Biz para isteriz, para!.. Hele ne 
vereceğinizi söyleyiniz de pazar • 
lık edelim!. 

(Dcvamr var) 

kemancı Mehmet efendi ayağı ile 

yüzünden ağır ıurette ya.ralanmıt

lardır. Diğer yolcular da hafif 
bazı yaralar almıtlardır. 

Kazaya ıebebiyet veren §oför 
derhal yakalanmıf ve yaraldar im· 

dadı ııhhi otomobiliyle İzmir 
memleket hastanesine götürülerek 

tedavi altına alınmışlardır. 

Bir idam 
Mu§ ve havalisinde tekavet 

yapmak, ve kibrit inhisar müfet

titlerinden İdriı Nuri Beyle Meh· 
met Şerif ve Bilal isimli jandar· 
malarımızı ve Muhittin isimindeki 

katırcıyı öldürmekten suçlu Lice· 
nin Botyon köyünden Ali oğlu 

Mehmet Ali hakkındaki idam ka-

Merkez heyetinin faaliyet ra· 
poru ve hesap hülasalaraı ittifak
la kabul edildi. 

Atletizm heyetinin faaliyet ra
poru okunurken bütün murahhas
lar ve samiler bir heyecan geçir
diler. Atletizm gibi ana bir spo· 
run Utak mıntakasında teammüm 
ve inki!af etmekte olduğunu bil· 
dirmekte idi. 

Çok samimi hisleri taııyan ra
por takdir hisleriyle karşılandı ve 
ittifakla kabul edildi. 

Sıra günün en mühim işine gel 
mitti. Futbol heyetinin uzun ra· 
porunu reis Yusuf Ziya Bey oku
du. Rapor hakkında söz istiyen o· 
lup olmadığı reislikçe soruldu. Sı
ra ile murahhaslar söz aldılar. 

rarı Büyük Millet Mecliıi tarafın- Tenkidata noktai nazar ve müte· 
dan tasdik edilmişti. Tasdik ka- lealarını ıerde batladılar. 
rarı Diyarıbekire bildirilmi§ ve bu Futbol heyeti reisi Yusuf Ziya 
azılı taki İzzetpafa caddesinde Bey notlarinı alıyordu. Söz sırası 
sehpaya çekilerek cinayetlerinin kendisine geldi. Cevaplarını ve • 
cezasını görmüttür. rirken kendiıinde bir asabiyet ve 

heyecan vardı. 
lngiliz sefiri 

İngiliz Sefiri bir yatla Gemli· 
ğe gitmiş, tercüman va11taıiyle 

belediye reisi ile görüterek Gem
lik ve havalisi hakkında mal\ımat 

almıf, bir otomobille lznik gölüne 
kadar bir seyahatten sonra gene 

yatla lstanbula dönmüttür. 

Bütün tenkitlere madde madde 
ve vesika ibrazı suretiyle cevap 
verdi. Verilen cevplar murahhaı· 
lar tarafından tatminkar addedil
di. 

Teknik hususlara ait verdiği 
malumat büyük bir ekseriyetle ka 
bul edildi. Bu .afha kongrenin en 

Yardım, saha işi, sıhhi muaye .. 
ne, atletizmin inkiıafı, vahdet ve 
tesanüt fikirleri üzerinde mühim 
ve faydalı müzakerat cereyan etti 
ve hepsi kararlara bağlandı. 

İntihap neticesinde: 

Merkez heyeti: Birinci reiı 

Hakkı Doğan Bey, reis Haşim B., 
aza Basri, Mustafa, Cahit Beyler. 

Futbol heyeti: Reis Yusuf Zi· 
ya Bey, aza Mehmet Turgut, Meh· 
... ... _ .. , •• , - - --~ - 1 

• Atletizm heyeti: Reis Münir B. 
aza Kemal, Mehmet, Hüsamettin, 
İsmail Hakkı Beyler. 

Hesap müfettişleri: 

Kılıç Osman, Mustafa Beyler. 
Yeni heyetlere muvaffakıyetler 

temennisiyle kongreye nihayet ve· 

rildi. "' "' 

Aydında 

Su ve elektrik işleri 
tamamen halledilecek 
Aydın belediyesi şehrin öteden• 

beri şikayet mevzuu olan su ve 

tenvirat işlerini esaslı bir surette 
halle karar verdiği için bu sene 
bütçesini yüzden yüz elli bin lira" 
ya çıkarmıştır. 

Bu bütçe bir farkı temin için 
de ittihaz ettiği tedbirlerden baş• 

lıcası, yirmi kadar belediye arsa• 
smı piyanko ile satışa çıkarma1' 

ve alelumum dükkanlar üzerine 
"Su vergisi,, tarhetmektir. 

İki lira mukabilinde arzulanan 
beş bin biletin satışı §İmdilik iyİ 
gitmektedir. Ancak, yalnız bit 

sınıf üzerine tatbikinden ve esı.• 

sen kanunda yeri olmadığındır.il 
bahisle su vergisine esnaf tarafııı· 
dan hemen umumi bir şekilde iti• 
raz edilmiıtir. 

Akhisar kedileri 
Akhisar kazasında bir zanıaır' 

danberi devam etmekte olan kll' 
duz kedi vakalarr dolayısiyle be• 
lediyenin açmış olduğu mücadele 
iyi neticeler vermiştir. Belediye• 
nin para ile satın aldığı keclile' 
mühim bir yekun teşkil etnıekte• 
dir. Bu suretle kuduz vakalarııııJI 
önüne geçilmittir. 

fi 
l,j 

' ıı 



Röhm, Hitleri ortadan 
kaldıracakmış .. 

Trakya hadisesinde 
tazyiki ve tertibi 

1 - VAVIT 15 TEMMUZ 1934 

hükUmetin 
yoktur 

ı 

_.. <Bat tarafı birinci uJ'lfada) paratorluğa ait hatalar olduğunu mekte bulunmuttur. 
,, (Ba,t.aratı ı lnco uyıtada> zaman muvafakat edemezdim. haua durarak yaptıkları netri. haklı olarak söyledikten ıonra C - Diğer taraflarda hesabım 

I - Nutkumun hedefi, netice • Devlet içinde yalnız bir tek kuv • yat Türk ve yahudilerin biribiri· Türk kültürü ile kaynaşmakta keıerek veya korku ile çekiJmiı 
trj istikbal için felaketli olabile· vet mevcut olabilirdi. Ordu, ve ne kartı nazarlarını ve hislerini gösterdikleri arzunun hakiki, cid - olanların avdetleri için hiç bir 

C:ek buhranın menıeini ve tenkili- bir tek ıiyaıi irade bulnabilirdi: ehemmiyetli ıurette teıvit etmit- di ve memleketin emniyeti için ıa· mani olmadığı herkese anlatdmıı 
ili lllillete izah etmektir. Milliaoı· Milli ıoıyalizm.. tir. Türkler ile yahudilerin biri~ dakat ve vatandaılık vazifesine ve anlatılmakta bulunulmuıtur. 
~lliıtier, iktidar mevkiini gasıp o· Röhm, benim muhalefetimi bek birini nasıl gördüklerine dair Da, riayet hisleri aleyhindeki şayia· Kırklareli soygunculuğu haricinde 
I tk değil, meıru bir surette almış liyordu ki, tasavvurlarını cebren biliye vekili beye her iki tarafm ların haksız ve isbataız olduğunu her türlü alım satım ve alacak ve-
ltdır. Milletin ve devletin hal tatbik için bir plan dütündü. Bu söylediklerini hikaye etmeği va • samimiyetle bildirmektedirler. recek muamelelerini hükiimct 

"e iıtikbali için olan mühim endi- plana göre, hücum kıtaatı orduya tandatlar arasındaki geçimsizliği Haziran ortasından itibaren halk münhauran adliyeye taalluk eden 
!eleri, onların dikkatinden hiç bir kartı tahrik edilmeğe başlandı ve behemehal tedavi etmek vazife· arasında bir de hükumetin yahu· sahada görmektedir. Hadisatın 
~~nı.n kaçmamııtır. Bfa münek- bunun için de ordunun benim taı· sinde ve kararında olan bükUmet dileri Trakyadan kaldırmak iste - bugünkü vaziyeti yukarıda söylen 
ıtlerin halledilemez kanaatinde vibimle hücum kıtaatmı dağıta • muvafık bulmamaktadır. Bu kar· diği ve fakat bu hareketin açıktan dikten sonra hükumet atide takip 
~dukları meseleleri ele aldık. cağı ileri ıürüldü. Hücum kıta&tı ıılıklı tikiyetlerde beynelmilel açığa değil huıuıi tertipler ve taz· edeceği hattı hareketi hiç bir te· 
f· ltrıan imparatorluğu artık cogra· buna mani olmalı ve ikinci ihtila· ıemitizim ve antiıemitizim edebi.. yikler ile yapılmasını terviç eyle- reddüde mahal vermiyecek surette 

1
1

• bir telakki değil, bir birlik tet· li yapmalı idi. . yatının bütün ıiyasi, iktııadi ve diği iıaa edilmiıtir. Bu ıerait al· tekrar ve tasrih etmek vazifeıin • 
q l "hnektedir. Hltlerl ortadan kaldıra· milli anasırı görülmekte olduktan tında haziran 24 ten itibaren Ça- dedir. 

, Daima milletimizin, hariçteki caklarm19! batka Türkiyeye ait bir huıuıiyet nakkalede ve 30 hazirandan itiba· Tazyiklere ve boykot hare· 1

'. .. ku!<unu müdafaa ettik. Siyasi Röhm, bu maksatla milyonlar - olarak yahudilerin yabancı dil ve den Trakyanın diğer muhtelif yer- ketleri ne mani olunacak 
•1t ö.: sadiyatının hemen hemen her ca mark ihtilas ve tedhit uıulleri liarata kalmakta ıaraT ettikleri ve lerinde hesaplarını ve muamelele· 1 - HükUmet her ne ıebep ve 
~&.haıında yeni yeni yollar arama· tatbik edecek huıuıi gruplar teı • iç!erinde demilitarize mıntakalar· rini keserek latanbula nakletmek tekil altında olursa olsun hicret 
h rnecbur olduk. Eğer Alman kil eyledi. Bundan batka muma· da memleketin emniyeti için za • hareketi baılamıt olduğu anlatı· tazyiklerine ve boykot hareketle· 
~.illeti bize itimat ve bizimle teıri· ileyh, benimle yaptığı ıon görüt • rarlı ve caıuı adamlar bulunduğu lıyor. Hükumet merkezi, 3 - 4 rine mani olacaktır. 

ı llleıai etmeseydi, meıaimiz he· meden sonra beni ortadan kaldır· b .. kkındaki zanlar mevcuttur. temmuzda vatandatlar arasında 2 - Adliyenin el koyduğu bü. 
<er olurdu. mağa. karar vermiıti. Beni öldü- Tr•kya hadisesinde hUkO• dedikodu mevzuunu aıan filiyat tün suçlar ıüratle intaç edilecek • 

. I Bununla beraber, menfi unsur· recek tahıı bile tayin edilmiıti. metin tazyiki yoktur ı ve teıebbüıleri farkederek kati tir. 
lt, Alman milletinin müıbet gay· Bu, "Uhl,, iımindeki bir hücum emirlerle müdahale ve vaziyeti 3 - Yerlerinden çekilmi• olan 
t] Diğer taraftan yahudi münev " . 1lk ::r 

erine engel oldular. kıtaatı 9efidir ve tamamen itiraf· durdurmağa teıebbüı etmiıtır. yahudilerden iıtiyenlerı'n avdetle· verleri milli harı meıeleıinin im -İ4'1"'an mllletlnln gayretle· ta bulunmuftur. gelen haberler ve tikiyetlerden rine mani olunmaıına mahal ve· 
rlne engel olanlar Kararlattırılan isyan, hiıkumet vemete tetebbüı eden 13 kiti öl- 100 kadar yahudinin mahalli taz· rilmiyecektir. 

Bu unsurlar ıunlardır: dairelerine taarruz ve benim tev· dürüldü.,, yikler yüzünden lstanbula hareket 4 - HükUmet için en mühim 
ı kifimle baılıyacak ve yıldırım M. Hitler ecnebi matbuatı tara· ettikleri öğrenilmiıtir. mesele vatandatlar arasında ıyı - Bütün memleketlerde tah· b ı k 

lilt· darbesiyle yapılacaktı. Röhm ve fından verilen tahrik imiz haber· Gerek bu ilk ha er er ve gere • geçinme ve emniyet içinde ya .. a.ma at ve ifsadatta bulunan beynel· d d d ·· ·· Y 

1'l'l 1 •eriki cürümleri, iıyanın kan ö • )erden bahıederek demittir ki: ıe temmuzun üç ve ör üncu gun.. hav:;,unın iadesidir. Dahili harici 1 
e bozguncular. x d 1 b · ı· ' 

külmeden ve günlerce müca e e "- Nazır von Papen, Seldte leri birden ire genıf ıyen cereyan- sebeplere ve propagandalara ma· 2 - Milli ıosyaliıtliiin iktidar · kA im ı 1 · 4 d h .. ,_"!>__ 
edilmeden tatbikine ım an o a• ve diğerlerinin ıuikaatçilerle a a . ar üzerıne temmuz a U.Kume .. ruz olan bu keyfiyette hükumet ~tvkiine gelmeıiyle, mevkileri • ~-d ı Y lnız ben mü k d ld ki h kk ndak" "dd" t" ld " ·· · t dbı"rl 1 h d' · • dığını anra ı ar. a - a ar o u arı a ı ı ı ı· ın a ıgı mueuır e er e a ı· muvaffak olacağına ve mütkülitı llın kayboldug"unu gören ıiyui a • eıı"ır bı"r aurette harekete g-ebi • aka 0 k 0 • t' Z' 1 k tA l k d d 1 t ::r 

d -~ ayı v yı te zıp etmı! ır. ıra ıe er a ı o ara ur uru mut ur. iktiham edeceğine kanidir. Türk .. tnılar. lirdim. Eğer, her hangi bir kimse aıiler, onların da katlini taıavvur l · 
3- Daimi ihtilaller yapmak ia- benden asilerin niçin adli mahke· 13 bin Yahudiden Uç bini erın ekseriyetle yahudi vatandar 

li:t 'h ediyorlardı.,, hicret etti lara gizli ve aşikar yardım etmeli en ı tilalciler. melere ıevkedilmediklerini sorar· Ba, vekil, fırkaya itimadını bildi 
4 - Mı" lletle hı'ç bı'r temaaı ol· d Şimdiye kadar olan vukuat §U ve müfrit zehirli propagandalara sa vcrcceg" im cevap ,u ur: k b · t · d 'k 'ı - - rere ve U cınne eıerın e §erı suretle hulasa edilebilir: kartı yahudileri korumak için sar· lyan :ve tuf eyliler aihi yaııyan - O dakikada Alman milleti- ı ta h ·n· ff""'".:ıı k t 

~., f k b d 0 an rın epaı ı a ıcuere nu • A-Trakyadan ve Çanakkale- fettikleri gayreti ve tecavüz te•eb· a at ir nevi asabiyet olur· nin mukadderatından meıul ve k ti b't" · t' ::r 
Ilı unu fU ıure e 1 ırmıt ır: de mevcut olan yerli ve yabancı büılerine kartı hiııettikleri nef· lğa hadim olmaları itibariyle buna binaen milletin en yüksek "- Hayatımın en acı kararla-
t~hlikeli bulunan aylaklar. b 1 13 bin kadar yahudiden ceman 3 ret ve istikrahı vaziyetin ıüratle 

hi.kimi u unuyordum. rını vermek mecburiyetinde kal • bin kadar nüfuıun lıtanbula hare· salahı için esaılr amil addetmekte-
Ceçen mart aymdanberi Alman Devlete el kald1ran ölUrl dığım bu ıaatlerin bütün meıuli • ket ettiği tahmin olunuyor. dir. 

~illetinin ikinci bir inkılap ıayi • Ürfi kanunu tatbik etmek li. - yetini tarih huzurunda üzerime B - Kazalarda ve Edirnede 5 - Türkiyede vatandatlar a. 
~'1'!1le zehirlenmemesi için tid- zundır. Her hangi bir kimse dev· almağa hazırım.,, boykot teıebbüıleri olmuş ve bu leyhinde tahriklere ve dütmanlıli 
ttlı bir propagandaya teve11ül lete el kaldırırsa onu bekliyen aki Bilahare, Rayittağ reiıi M. Gö· tetebbüılere mektep çocukları telkinlerine hükumet müsaade et· 
~tliın. Hücum kıtaatı safların· betin muhakkak ölüm olduğunu ring, kısa bir hitabe irat ederek karıttırılmak istenmiştir. miyecektir. HükUmet, matbuattan 
~ lftlıiJ&I alametleri görüldü. Bu millet bilmelidir. Alman milletinin M. Hitlere med- C - Kırklarelinde 3--4 tem· vatandatlar arasına nifak koyacalC 
~'tl.atın §efleri ikinci bir. ~h~ilil • Ceza tiddetli oldu. Hücum kıt· yunu tükran olduğunu beyan et· muz gecesi çapucu anasır harekete salgınlara kartı müteyakkız ve 
1 ~bahsediyorlardı. Suııstımal • atının on dokuz yüksek tefi, 31 mit ve celse tatil edilmiıtir. gelerek yahudi evlerine tecavüz· basiretkar olmalarına intizar e· 
~ bildirilen Röhm bunları inkar tef ve azası ve himaye kıtaatı tef· Gerek batvekil M. Hitlerin nut· le hırsızlığa ve soygunculuğa ko • der. 
~iye Çalıth ve hücum lerinden de üç kiti kurtuna dizil· ku ve gerek M. Göringin hitabesi yulmuılardır. Soygunculuk çar- 6 - Memurlar, hükUmetin hat· 
rh._t k d 1 d h.. di. Tevkifleri esnasında muka • ·· ki' Ik 1 1 karfıla t cı;; ına artı per e atın an u· ıure ı a lf ara nmıt ır. fıya ve dükkanlara sirayet etme· h hareketini tahakkuk ettirmek 

~İld!-r mevzuu baha olduğunu ,nı111 111 ııı ııı 11uuııııı111111ıınırı111111rıııı11111uıııııı111111111Qıı11111ııııı11111ııırıııı1111111ım1ıııı11ıı1111ıııı11ıııııı111111ıııııı11111 ı ıııııı1111111ıı'\ den butmlmı§ ve bu esnada 65 için b~ün kuvvetlerini sarfede· •rd· 
lıf ı. ~ VA K ı T G • t• • ev soygunculuğa uğramıttır. ceklerdir. C. H. F. katibi umumili· ~c._rn kıt'alarlle aoay•llat (_~ ezın ısı 5 D - Bütün bu hadisat esna • ği, vazifesini iyi . yapmamıt olan 

'"le• araaında kazllan __ f i=::=_=-~-~---=- ıında bir jandarma ıehit olmuş ve idare heyetlerini tahkik etmekte • 
m 1 k •k J J ) k b'ır yahudı'nin yaralanmasından dir. Fırka bakımından vazı'fele. 

li·· u~uru -==_-___ E_ Kupon arı e Si o an ar a upon batka nüfuara zayiat veya yarala- rini sui istimal etmit olanlar hak. ~t ~cuın kıtalarının bazı rüeıaıı -~ ~ 
it lfından mezkur kıt'alarla mil· t 1 mış bulunanlara kolaylık ma vukatı olmamı§tır. kında fırkaca icap eden muamele 
a~'0•Yaliıt fırkası ve devletindi· Op ıyama HUkOmetln aldığı tedbirler yapılacaktır. Fırka teşkilatı, hü • 
'lllhüeııeıatı arasında bir uçu • Buıün; (VAKİT) okuyuculan- hiç olmıyanlar yukarda verdiğimiz ~ Yukarıdaki vukuat üzerine hü· kumetin noktai nazarı ile tam bir 
f1lld ll~ırlamııtı. Mayıs ayı zar· na mahsus olmak üzere tertip etti· izahat dairesinde idareye müraca - E kiimetçe alınan tedbirlerin bugün- mutabakat halinde memurlara 
~ ...... 1" ıfrat hareketleri çoğaldı. kü vaziyeti de şudur: kendi sahalarında her suretle yar-
"'l • (31) numaralısınr neırediyoruz. Okuyuculamnızdan gezintinin § d l h d d k · ı..,,- ... rı tenk'l · · J b ; A - Her yer e memur ar er ım e ece tır. ~l 1 ıçın yapı an tefe • Bir takım okuyuculamnız Jcu. nereye yapılması hakkında sordu- ı - l . db" ) ~.-,eı-tl, Röhmu··n mukavemetı'yle 1 ~ türlü propagandalar tesirinden zi- Hükümet hadise erı ve te ır e· "'t" ponlanmının noksanlığmdan bah • iumuz suallerin cevap an g~ldi. ;: 

d,I\ t~!IYordu. Röhmün hulusun· sederek ne suretle tamamlıyacakla· Bunları tasnif ediyoruz. Şimdiden ~ binlerini kurtararak vaziyete cid- ri olduğu gibi naklederken, va· 
f) Uphe etmiye batladım. nnı sormakta bir kısmı da bunlann haber verebiliriz ki: Bu ıezinti için ~ diyetle hakim kılmmıılar ve hadi· tandaşlar için endişeyi mucip bir 
ek azı b hep bır" den ne suretle teda.riki müm- uzun deniz ve kara yolu istenme- ~ ıat eınaıında faaliyetleri kifayet. vaziyet ve mesele kalmamış oldu-onra, u adamın tabak· -

t ~ah' kü"n olacağını öğrenmek ıatemekte· mekte ve gezintiye İ!tİrak edenleri ~ ıı'z ve halütavurları müsamahakar ğunu beyan eder. Qİ)~_,_ 11n.ihtiliçlar tevlit ede· b ı d k v ı = 
l ~ac ın h dirler. bir arada ~ un ~raca· aga~ 1 ve \ görülenler idari ve adli muamele-(). d11tu a 

1
Yelte haris planları s Gazetemiz, kuponlan noksan o- sulu bir yerın seçılmesı tavsıye o. § 

l · na kn·aat · d ı ı k d - lere maruz tutulmu•lardır. 'l\)tt -· getır im. Ni • )anlarla hiç kupon toplamamtf c an unma ta ır. §. x 
h~ h'\talualar gittikçe daha va • okuyucularına bir kolaylık olmak Biz böyle bir kaç yer tesbit et- ,Ş B - Kırklareli hadisesi şiddet· 
h,,1~t !ekil alıyor ve her ne pa· .. e bllnlan hazrrlamııtır. tik. Bu yerlere vapurla &idiler~~, ~ le takip olunmut ve devam edil· 
lilt\ olurıa olsun Röhm .1 b" uze~ir haftıı zarfında idaremize okuyucularımız ekıama kadar ora· E mekte bulunmuttur. 3-4 temmuz 
t t l'i.itü .., ı e ır· mu··racaatta bulunanlar bir aylık da istedikleri gibi eilhendikten·"''_n-. ~ ve 4 temmuzda yahudi evlerinden ~4e1- L··ı m_ege azmetmit gruplar t d · d b" el t t -

'tq -.ı kuponları gayet uy~un ıartlarla e • ra enız e ır e me ap gezın ısı E • d" h.,h ggıyordu. • d - alınan ve çalman eşyanın şım ıye ~ yapmıf olacaklar ır. ~ 
t' 

0 
111 b • 1 de edebilirler. . - kadar yüzde yetmit betinden faz. 11\d ' enım ma umatım h · Vakit gezintisine davetlı olarak Gezintimiz için hazırladıiımız g 

~· e \'on Şleh ' l arı· h. ver procrram bir çok sürprizlerle dolu - ~ lası idari ve adli tedbirlerle mey· 'tti. V er ı e tema.sa geç. iştirak edecek olanlar ıç p~r~ - • - h 1 • • 
ltı~•iıt· 0 n Şleher rejimin değiı·ı' . kl r 15 Hazirandan ıtıbarcn dur. Mesela musiki kısmı herkesi ~ dana çıkarılmış ve ıa İp erıne ıa· 
"9· ı elzehl dd d b" mıyetce .e.n, bacıh g~ının yanında neş- tatmin edecek tekilde tertip edil· ~ de ettirilmittir. Müddeiumumj 
r 1

• ~t . . a e en ır plan gaze emızı :s • • d mi,.tir. Bundan baıka musiki yalnız _ff • ) 
'-\ lllıttı. Röhm milJ~1 m ·· d tC" · kuponlar mukabılın c '" müıevvikleri ve mütecavız eri cü· 

.,. l'e b ·· .. u a • re ıgımız K ı nn vapurda kalmıyacak, ıidilecek yer- ~ 
"lt-r ... 1 Utun milli teu.kku'"ller na- · -==-===- biletlerini alacaklardır. upon a . . k d 1 • - rümlerine göre tevkif ederek adli 
.ı "' a T- k d sürecek· de de gezintiye ııtıra e en crı l•· E "~ caJc •e v p . neşri 31 Ağustosa a ar . . ~ takibata başlamı§tır. Hadiseden ~o11 Şf h on apenın yerine . k n olanlarla, kıp cdecektır. : 

Iktısat Vekili 
Borsada 

Bursa, 14 (A.A.) -İktısat Ve
kili Celal Beyefendi bugün saat 
19.30 da Buraaya geldiler Kendi
lerini vali ve İzmir valisi Kazım 
Paşa, Bursa mebusu Rüttü ve 
Cumhuriyet Halk Fırkaıı mümes· 
silleri karşıladılar. 

,..e er geçecekti. :: tır. Kupon1an no s:ı ~ heyecana dütüp korkularından çe· i lllflll4l!llllffllttlıı•llllttıııılfNlıı1uı11ı11ııı11uııtı•111ttıııtıuııı111Hllllllll11111ııı• 
~-tad>itnn.1.~;.İ_~~~ttn~ıı~ıu~11m~ı~ııı~nır11•~111~1111~ı~~ııı~ııı~ııı~nı~11K~ıı~ııı~11ıı:111~hı~111:' =:::.::::::::::.::..:.:.:._----------.:....:~:____: ____ ..ı.J111~13:anıaall..lıtalillDJdauaJU1m.:ııar..aıı..ı...;:sa:ac:1r.....---------------------------

lnegölde Cumhuriyet Halk Fır· 
kası merkezinde bir müddet ka • 
larak alakadarlarla iktuat itleri 
mevzuu üzerinde konu§malar 



~IKAYE~ 

7 ermometre 
: ··. . . ı - • .., .. Yazan : İki yıldız 

Bizim mahallenin sucusu idi. ı 
E§eğinin arkasından sopasını sal 
? yarak mahallenin bütün sokak
larını, ıabahtan ak§ama kadar do
!atırdı. 

Yirmi üç, yirmi dört yatlarında 
yt\ var, ya yoktu. İri vücutlu, kan· 
Iı <"anlı bir adamdı. Şehrin istih
salfı.tından olmadığı, açık kır ha
va~:yle beslendiği daha ilk bakış
ta belli oluyordu. 

Bu fani dünyada bir tek akra
baaı yoktu. Her nasılsa köyünden 
bu tehre dütmüş ve bir daha dön· 
memişti. Suyu, şehre bi!mem kaç 
saat uzak bir yerden getirirdi. 
Günde ancak üç sefer yapabiliyor 
on be~er kuruıtan kırk be~ kuruş 
kazanabiliyordu. Bu kırk bet ku
ruşu kazanmak kendisi için epey 
pahalıya mal olmasına rağmen 
kırk altın.er kurutu kazanmak im
kanıızdı. 

Bu ite batladığmdanberi hiç
bir beyaz kuruı kırk altıncı ola -
rak eline geçmemişti. 

Dünyaya bir tebessüm refaka • 
tinde batığı zamanlar hayreti ar
tıyordu. Günde kırk beş kuruş ka· 
zantln bir adam nasıl olur da bir 
tek kuruş kazanamazdı?. 

Fakat bu bir daha fazla kurut· 
Jarın gelmesine mani olan sebep 
yolun çok uzak olması ve bu yüz· 
den günde üç seferden fazla ya· 
pılama.masıydr. 

Neyse .. Bu bahıi uzatmamak 
ir-terı.ek"1 aiyebiliriz ki bizim ma

lıaUenın sucusu günde topu topu 
kırk beş kuru§ kazanabiliyor ve 
bundan fazla zırnık bile kazana· 
r.ııyordu. ve bu para kendisi gibi 
ciimlemizin de takdir edeceği veç
hile azdı. 

Kırk bet kuruı yalnız kendisi
ne kalsa öpüp de baıma koyacak· 
tı. Fakat bu parada eşeğinin dP. • 
bir hitsesi vardı. 

Eteğini çok severdi. Ona karşı 
ton&uz bir muhabbeti vardı. Bü • 
tün iltifatlara olduğu gibi tekmil 
haksızlıklara da daima sükutla 
:ııukabel~ ederdi. Bu ağırbaşlı fi
losof kırk beı kuruş yevmiyeyi 
tamamlamak için bütün gayretile 
Ç;\f:§an çok vefakar bir dostlu. 
Ak~amları bu hakikatli dostunun 
yıkık bir dam altından ibaret o · 
lan a..lurına bıraktığı zaman, yi -
yeceğini önüne koyar ve yanından 
adeta hürmetle ayrilırdı. 

Bnzan kendisi için, hazan ken· 
disini unutup onun için üzlürdü. 
Daha fazla kazansalardı daha mü 

rdfeh ya§ıyabilirlerdi. Madem ki 
kazanamıyorlardı, tahammül et
mek lazımdı. 

- Neden bıraktın?. Paranı mı 
''ermediler?. 

Başını salladı: 
- Hayır, paramı muntazaman 

veı·iyorlardı ve çok rahattım. 

Günlerden bir gün bizim ma
ha!!ede bir su buhranı baş göster• 
di. Sahte antika yapıyorlar! 

Mahallemizin sucusu dört gün· 
OP!lberi oraldan kaybolmuştu, 
Beyhude yere mahalle halkı onu 
günlerce bekledi. Fakat her gelen 
günün unu~tu~ucu hassası kendin· 
den evvel geçen günden daha faz. 
la olduğu için bizim sucu ergeç 
ı 1. utulacaktı. 

Tanıdıklarımdan bir fabrikatör 
vardır. Arasıra kendisini ziyare:e 
p.;rlerim. Geçenlerde gene uğra • 
::mştım. Birçok ıeylerden bahıe· 
derken söz köylere, köy insanla-
~na intikal etti. l 

- Azizim, diyordu. Şu bizim 

TAKViM-ı 

ı ! "ukut _(Sa!!_ş) . 1 

* toodra 63t, - • Vivıı.na ':t4, -
* Madrlr 17. -
* Bcrlln 47. -
• Vaışovı 23, - • 
• Bodıpe~t· ~6 -* Blilacş 18 -
• Belgrıı :<6, -
* Yol.ohama 34, -

AVRUPADA 
Barp Olacak Mı?. 

Amerikalı muhabir Knickerbocker'in ihtisasları: 

Berlin 

Bitaraflar merkezinde İsviçre, 
Hollanda, ispanya, İskandinav 
ve Baltık memleketleri vardır. 

Bunların hepsi ·umumi harbe itti
rak etmemitlerdir ve yeni bir 
harp çıkmaıından çok korkmak • 
tadırlar. 

nolunan ve yarın çıkana kay~ 
leceği~den dolayı önüne ıeçi1' 
si lizımgeldiği tahmin edile11 
harptir. Bazı Almanlar vardır 
Atağıdaki manzara bunların 
yallerini mütemadiyen tır 
maktadır. 

Fransız hariciye nazırı bir 
Paristeki Alman sefirini yarı 
çağırarak ona diyor ki: Eksel 
gt- r~k sizin milletiniz, gerekse 
ziın milletimiz sulhü seviyor 
Sizin hükumetiniz sulbü mu 
7a. etmek istediğine dair müte r 

diyen beyanatta bulunuyor. 
mek ki sulhe taraf tar olmak h 
sun da müttefikiz. Fakat maat 
süf memleketinizdeki bazı te 
sat bizim bu müttehit arzurıı 

iştirak etmek istemiyormuf 
görünüyor. 

Onun için bugün biz bu tef 
tın ortadan kaldırılması huıu• ti 
da size yardım etmeğe karar . t 
dik. İğte takdim ettiğim bu 1 ı 
sizin memlekette mevcut ola.D 11 

hane ve tayyare fabrika] ll 

gösteriyor. Aramızda dainıi .lı 
. f 

dostluk mevcut olmasına mal11 dı 

lan bu tesisat yirmi dört saat id 
fmda Franaamn tayyare fi~Jlaı 
tarafından ortadan kaldırıla:> 
tır. Hava filolarımızın ziY t 

etmek istediği mıntakalarda 1 
yan ahaliyi haberdar etmeie 
fayet edecek kadar vaktiniz 
dır, Ekselans!. 

ainin meıhur "Gizli dosyası 
alınma haritalar vardır. Ta ' 
reler, bu haritalara istin~ 
F ranaanın emniyet ve asayı 
ihlal ettiği zannolunan AlmaJI 

ıisatını arıyorlar. Bu tesisat 
w ~ ttı·· rine bir bomba yagmuru Y•• lı 

yorlar. Fakat bu bombalarıl' 
fili.kından ha11l olacak akıi 
nerelere kadar ıirayet edece 

Diğer taraftan İtalyan, Çe 
lovak, Yugoslav, Macar ve 
man orduları süngüler tüf ekt' 
duğu halde A vusturyanın et 
kusatıyorlar. Çünkü bu rne 

• p 

ketler Avrupadaki yeni 
adam,, m gittikçe kuvvetteıt 
tüaünü görüyorlar ve onu". 

I> •• 

hepsi birden, içlerinden bır• · 
onun mirasını çalmasın!l 111-" 
mak iıtiyorlar. 

Bundan başka 
Sovyet - Lehistan 
ha)yan _ Franıız zıddi1~ 
Fransız - Yugoslav anll\f;, 
mazlıkları, Yugoslav - So 
rekabetleri, Romanya -
meseleleri ve bir de Sarrc ~· 
selesi vardır. "; 1~ 

ltalya bir çok ,eylerderı ~ ~~ 

Yor. Bunların en büyüğü }.. 
r t o yanın n.uyonal • ıosya 11 ,_,; 

d C .. k.. o zaman 72 ııJ ır. ~un u h1Jo 
naayonal aosyalist ltalyzı ,

1 
~ 

na dayanmıt olacıtkt!r. l•' ,.. t 

Bitaraflara gelince; oJ1 1,... i 
man ittihadından ürküyor I•~ it-.... 

l 1r•e, ;.. oıqı 
yet AlmE-nya kuvvet en k··çiilı ~ 'tı 
rede, Danimarkada ve ıı şll d l 
laf memleketlerinde bu!ıı.:~, ~ 

• ~· rçıo· manları Ht•lcr dc·ıleı.t Jı 
de.fl 

leştirmeğe kalkışmasın 

yorlar. 
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Çok fay dalı bir tetkik 

uhtekirlerin dükkin
derhal kapatılıyor! 
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Fenerbahçe Yugos- Güzel Trakyayı 
• :~nanistanda hayat niçin ucuzdur,yerli 
:•;: sanayi nasıl himaye ediliyor? 

lavlarla intikam görüp tanıyalım .. 
maçı yapıyor ----

rın 

tırıo'j 
lBa,tararı ı ine.o aayıtada> 

d Atina ve civarında zaruri 

miyetle r.•zarı dikkate alınmak -
tadır: Her hangi bir fabriaknın 
mamulatınm fiati hükumetçe kon 
trol edilecek ve müessesenin ha -
yalının devamı için fiatlere meşru 
bir kar ilave olunacaktır. Fakat 
hiç bir zaman gümrük ziyadeliği 
sebebiyle fiatler gümrük resmi ile 
yabancı malların maliyet · derece -
sine yükseltilmiyecektir. Buna 
karşı da hükumet, yabancı malla
rın ithalini gayri mümkün kılacak 
kadar ::ığır bir gümrük resmi tat
bik edecektir. 

Taksimde de atletizmmü- C •• •• 
sabakalarına devam uma gunu Edirneye yapılan tr·en 

büyük bir rağbetle karşılandı edilecek • • • 
Bugün gene spor hareketleriyle gezınfISI 

bir eler Üzerinde hayat, umumi 

yarı l~rı .. evvelkine nisbet~e altın 
ksel . Yuz drahmiden ellı drah -

• e ırı . 
ekte ~ıştir. Yunanistan, para-

la nı.uthiş düşmesine rağmen 
kı dayanma kuvvetinin var

ı bu hayat ucuzlug~una borc -
r -

k h ~ilan hükumeti bu ucuzluğu 
aal .

1 
tutınaktadır?. Bunu bir az 

1 te• 
1 

edelim: Burada mevcut bir 
zurl' il nıucibincc hayat için lazım 

laruri mnddeler t;caretinde 
e . 
~ Yırıniden fazla l:azanmak 
ar dır ve bu kanunun tatbi -

te• dahi zabıtanın nazareti ve ri
su• ti l ~· a hnua her mahnlle veya 
ar r te halkt~n ve ticaret odnsm· 

bu •~il · d0 k' ·ı·ı b' h -:r nıış ye ı ışı ı t ır e -
la.11 llela.ret etmektedir. Bu heyet 
al ctrıunurı tatbikine o l·ad ~ r kıs- 1 
iı11İ .lıkla alakadardır ki hiç bir i 
an~ Fın devamlı surete ihtikarma 
at ~:eten imkan yoktur. Cezalaı 
fi~Jl tr. Az•lr muhtekirlerin dük
•:; lrı bir daha açılmamak üzere 
zi1 ~il kapatılır. 
a 1 b·~eyetin muvaffakiyeti o ka

Uyüktür ki bütün esnaf vazi
il.rtık böylece kah1l etmiştir. 
tirıada da heni" - 'wrupanın 

Mesela; bir mukavva fabrikası 
mukavvayı dört kuruşa mal ede -
biliyor. Ve ona b;r kuruş la kar 
katarak beş kuru!a !atmak usulü
nü kabul ediyor. Buna mukabil 
hükumet te beher kilo yabancı 
mukavvaya on kuruş gümrük ko
yor. Eğer mukavva fabrikası yo
lunu bulabilseydi mamu)itını on 

dört kuruşa salacaktı. Halbuki 
hiç bir zaman beş kuruştan faz la
ya satamıyor ve o yüksek gümrük 
ancak harici rakabeti menediyor. 
Eu tekilde hem halk dahili sana
yiin himayesinden mutazarrır ol
muyor ve hem de tıanayi erbabı 
harici rekabetle imha edilmiyor. 
Gayet makul ve sağlam bir esas· 
la mevcudiyetini devam ettirebi • 
liyor. 

oldular. Taksim stadında Balkan 
atletleriyle müsabakalara devam 
edilecektir. Bu müsabakalar ara
sında yüz metre sürat ile muhtelif 
mukavemet koşuları vardır. Bu iti
barla program büyük bir alaka u
yandıracak mahiyettedir. 

Kadıköyündeki sahada ise F e· 
nerbahçe ile Yugoslav takımı in
tikam maçı yapacaklardır. Fener· 
liler cuma günkü ilk maçta kuv· 
vetli rakiplerini 2 - 6 yenmişler
di. Maçı görenler de Fenerin bu 
paTJak galibiyetini, sayılı de-
recede güzel bir maç yap-
masında buluyorlar, bir da-
ha böyle bir netice almasını 

ummaz görünüyorlar. Bu itibarla 
bugünkü ikinci karşılaşmanın bir 
hayli dikkate değer olacağında 

şüphemiz yoktur. 
Tebli§ 

lstanbul 14 (A.A.) - fenerbahçe 
klübü riyaset.inden: 

Cuma günü Fener bahçe ile ilk mü
ıabaka11nı yapmıt olan Yugoslavya 
takımı, bir revanı mahiyetinde olmak 
üzere ikinci müsabakanın da yine Fe
nerbahçe ile yapılması arzusunu izhar 
etmit ve bu talep klübümüzce kabul 
edilmittir. 

Bu sebeple ikinci maç buııün Ka -
dıköy stadında Fenerbahçe ve Yugos
la\'ya takımları ;-·· ·,mda icra edilecek
tir. Hakem kemal Rifat Beydir. 

, 

Edirnede Sultanselim camii 

Güzel Trakyayı İstanbuHulara 
tanıtmak için İstanbul Halkeviyle 
Edirne Halkevi Edirneye bir tren 
seyahati tertibine karar vermiş -
lerdi. Şark Demiryolları idaresi 
de bu teıebbüsü memnuniyetle 
karıılamıt, Edirneye gidip gele • 
ceklere yüzde elli tenzilat yapma
yı kararla9hrmııtı. 

Memleketimizin en güzel yer -
rinden biri olan Trakyaya tertip 
edilen bu seyahat cuma günü ya
pıldı. 

h• "k !ehrle;inde · ·ığu gibi 
i h ne tee11üs etmcm' .. tjr. Fa -
are u ile a • 00

t 
Nazarı dikkate alınacak bu cİ· Maça yetİ§mek üzere Köprüaen 

Sabancay:ı ilk defa giden ge

zinti treninde bulunmuş, gördük -

lerimi yazmıştım. Edirneye de 
böyle bir ııezinti yapılacağını ha
ber alınca bu fırsatı da kaçırma -
mak istedim. 

.. k imkinaızdır. Belediye kon 
~· ii o kadar ileriye götürmü~-

1 maatteessüf bizde olduğu 
•i.itiaççılar pirinçlerini suda 

~.hımazlar. Bul"a cPsaret ede 

e~ ri a makam- ~at 15-50, 16,30 ve 17 de vapurlar 
lar için yazıyorum. Bu esasa isti- vardır. Misafirler ayni alııam kon,,Ln

siyonel treniyle ıehrimizden ayrdacak
nat eden kağıt ve mensucat sana- lardır . 

yii Yunanistanda mamulatını daha J b I ht r 
ucuza ~atmakta vıa halk ta bu da· stan u mu e ı-

•utlac d"kk. . ., _çının u • i.'nının yerm-
hili sanayiden is~ifode etmektedir. tinin Edirnede maçı 

a ~Her eser. 
Ha.yat ucuzluğuna drahminin Vefa, lstanbulspor, Beykoz, 

~~~ehanelerde kahve6ler su
~fterilerine buzsuz vereme::

~ 'Ununla beraber bir fincan 
~ )'" 

düşmesinin de müessir olduğunu Süleymaniyeli oyunculardan ter
göstercn tetkiklerimi gelecek tip edilen, İstanbul muhteliti evel-
mektubumda bildireceğim. ki gün Edirne - İstanbul halkev-

f· uz parayadır ve bu dedi-
Emin Zeki !erinin teşebbüsiyle güze] ve çok 

i •at, bizim Beyoğlu caddesin
fi':tardaki kahvehanelerdedir. 
İt'~n kahvenin yirmi paraya 
1-qı •• 

'kl~ esının ne kadar te~kiklere 

Altıncı Yerli mallar 
sergisi açılıyor 

Altıncı yerli mallar sergisinden: 
Altıncı yerli mallar sergisi JE. -

Temmuz - 934 Çarıamba günü saat 
16 da açılacaktır. lstanbulda bulunan 

h~ ~llkerelere muhtaç olduğu
hrllda tesadüfen şahit oldum. 
•ıtt; "... muhterem mebuılarımı21n adresleri 

~·1 °Krendim ki bu kontrol -r il d bizce bilinemediğinden namlarına da-
~ SoJt ı a halkı alakadar kıl • vetiye gönderilememittir. Serginin kü-
tl'o)" faydalı oluyor. Gene bu 1at merasimine tetri.fleri rica olunur. 

ith u~ •evkiyledir ki Türkiye- ,--- - --- ---• 
ddeı' ,0 lunan et, balık gibi V A K J T 
d,11 ~ın fiatleri burada lstan-

GllndeUk, SlyuJ Gazete ~hlt ~h~ ucuzdur. İstanbul· 
~j,, d1•tıhlak fiatinin yarısın • Istanbul Aııkara caddesi, (\'AB.iT) yurdu 

.1a e • • TEl.EFON NUMARALARI: 
ti sının mutavassıtın ce -

~l'lltekte olduğunu biliriz. 
)j'tltıt.a toptan alınan yoğur -

D~' beş kuruıa halka satıl-
~or" 

f ~ .. duyoruz. Meyvelerdek: 
~~ eda .a •aymıyacağım. 
~ elını .. . .. 
~ lli , eger §ımdıkı kanun 

~1)\~mla.rla buna muvaffak 

~ il ~e n. ıaek icap eden 
11.._de. bzamları çıkarmalıyız. 

. ~den ayat ucuzluğuna hiz
~ ~"et Rayet mühim bir nokta-

ıl edec .... H 

Yazı lşleı1 telefonu: US711 

ıeare telefonu : US70 
Telgraf adresi: lstıuıbUI - (VAKiT) 

Poııta ııuıuau No. ~ 

8enellk 
6 aylık 
s aylık 
l aylık 

ı\ HOSt:ı HEUF.LLERI: 

T1lrklye Ecnebi 
HOO Kr. 2700 &r. 

760 • 14~0 

400 • 800 • 
150 • seo 

ıLA~ ucur:ru:Kıı 

Ticari 1JAnlarm UA.n ıayıtalarında san· 
timJ so kuruştan başlar. nk 88ytfada 260 
kuruşa kadar ı;ıkar. . i"llt ki 'Y egn~. epimize ma-

i 'y·· ~nanıstan on seneden BUyOk, tıızıa. devamlı llAn \'erenlere alt 

'İıtir •uıı Pek ziyade terakki ayn tenzilat \•ardır . 
lft • Bu " h Resimli ııanıarm bir satın ıo kuruştur. eb gun ariçten satın 

Kt (,1UK n.ANl.AR: d~ı, .. ea ih~?1 ve yeyeceğe dair 

h
n ıaar etmektedir. Bu sır deftbı 30, iki dt•aaı 60. uç deta.sı 6:>, 

li h- ~r hangisi teessüs e _ dört defuı 76 ve on defası ıoo kuruıtur. 
~. h Uç aylık lllln verenlerin bir det'U1 mecca· 

"~ h• il ükumetin kontro • nendir. Dört aatın geçen tıanıamı fazla 

"~ 
1

~'1'nukaveleye tabi ol • iıl••en•tı•r•ıa.rı•tıellİş•k•u•rU§Iİlllt&n•b•u•allp•e•dll•J•r••i 
nda tu nokta ehem • 

faydalı, Edirne sahasında üç bin 
kişilik bir kütle tarafından takdir
le karşılanan bir oyun oynamı,tır. 

Fert itibariyle iyi bir kıymete 
malik olan fak at memleket futbo-, 
)üne uzak kalmıf bulunan sevgili 
Edirnenin muhteliti de 7 ıgol yeme
sine rağmen güzel bir müıabaka 
yapmıştır. 7 gol karşısında bu· 
nalmamı!, gevıememiş sağ bekle· 
rinin fevkalade gayreti, kalecinin 
çalışması akınların büyümemesine 
sebeP. olmuştur. Bilhana orta mu· 
haci~ şahsi gayretleriyle latan • 
bul takımını zorlamıttır . 

İstanbul muhteliti, Haluk - Sa
mih, Nebi, - Bülent, Hasan ,LUt· 
fi, Reıat, Enver, Ali, Rıdvan, 
Muhteşemden ibaretti. 

ikinci devrede takım tadil edil
miştir. Ayağı sakatlanan Muhte
şemin, yerine giren Bahadır, has
talanan Reşadın yerine giren Ni
hatla muhacim hattı değişmiş Lut
fi orta hafa gelmi' ve İstanbul 
muhteliti; ikinci devrede birisi 
Ali, birisi Rıdvan, üçü gene Enver 
tarafından yapılan r;o'le.-l:! ~ayıyı 
(7) ye çıkarmıştır. 

Oyunu Nuri Bey ici:.lrc etmiş, 
çok samimi b'r r~i11 ,,.~:-i:-ilmiştir. 

Ankara Ciazi lisesi talebeleri . 
Ordu, 14 (A.A. )- Tctk'k se· 

yahatinc çıkım Ankara {;azi lise· 
ıi talebe3İnden beş izci dün !ehri
mize gelmitlerdir. 

Cuma sabahı erkenden Sirkeci 
istasyonuna gittiğim zaman hen -
den çok evvel gelenlerle karşılaş
tım. Sekize kadar iki yüz elli ki
şi gelmişti. Bunlar arasında Cev
det Kerim, Nakiye Hanım, Halk
evi reisi Ali Rıza, Şehir meclisi 
azasından Bican, vilayet mek -
tupçusu Osman, belediye muha • 
sebe müdürü Kemal, levazım mü
dürü Memduh, baş murakıp Hay
ri Beyler ve diğer bazı zeval göze 
çarpıyordu. 
Şark Demiryolları hareket mü • 

fetti!i Rifat Bey, büyük bir neza
ketle her yolcuyu kartıhyor, emir
ler vererek yer gösteriyordu. ida
re, gezintiye en hızlı giden loko • 
motifi ile yeni ve temiz vagonları
nı ayırmıştı. Herkes yerli yerine 
yerleşti ve t~ m sekizde tren Sir • 
kec:iden kalktı. 

Y eşilköye kadar olan istasyon
lardan da yolcu aldıktan sonra 
hızla sevimli Trakyaya doğru yol 
almağa ba,Iadı. Y eşilköye ka • 
dar olan sahayi bilen yolcular va-

gonlarında dinleniyorlardı. Fa -
kat Çekmeceyi geçince herkes 
pençerelere üşüştü ve hemen E • 
dirneye kadar hiç kimse pencere
lerden ayrılmadı .. 

l!Jştan başa yeşillikler1e be7en
miş olan güzel ve sevimli Trakya 
toprakları seyredildi. Tren hemen 
her istasyonda bir kac dak;ka du
ruyordu. Bu müddet zarfında 
trenden inenler kasaba ve köyler 
hakkında izahat alıyor, ı~tanbu) -
dan hahe .. veriyordu. 

Çalışkan ve mert Trakya köy]ü
süniin na&ıl cnlıştıih bariz eserle -
rle görülüyordu. Edirneye ka • 
dar olan tren hattının ıağ ve ıo-

lunda boş toprak pek azdı. Ha-
sat zamanı geldiği için gözün ala
bildiği kadar olan geniş sahalar· 
da buğday öbekleri görülüyordu. 
Bazı yerlerde ise harmanlar bile 
kurulmuştu. Bir kaç istasyonda 
da vagonlar ve kömür ambarları 
tıklım tıklım doldurulmuştu. Bir 
kısım araziye de kavun, karpuz, 
Alpullu civarındaki . sahaya da 
pancar dikilmişti. 

Alpulluda neler yapılmamıştı 
neler.... Fakat trenin beş dakika
lık duruıu insanı doyurmuyordu. 
Fakat bu beş dakika bile, ekilmiı 
toprak ortasındaki asri fabrika • 
nın yanında yeni ve modern bir 
şehir vücut bulduğunu göatermiye 
yetiyordu.• 

Saat on altıda trP.n Edirneye 
vardı. Fırka ve belediye erkanı, 
Edirne istasyonunda Trakya umu
mi müfettişi Jbrahim Tali Bey ile 
~dirne valisi tarafından karıılan
dı. Bir kmm yolcular burada ine
rek şehire arabalarla gittiler. 
Tren yavaş yavaş şehir istasyonu
na gitti. Buradaki istasyon Edir
nelilerle dolmuştu. lstanbuldan 
gidenler alkışlar arasında karşı • 
landılar ve bir kaç dakika sonra 
trendekiler araba ve otomobiller -
le şehire dağılmıştı. 

Ben trende, Edirnenin çalışkan 
belediye reisi Ekrem Beyle tanış
m19tım. Fırka ve belediye erkanı 
otomobillere taksim oldukları SJ• 

rada ben de Ekrem Beyle bir 
otomobile bindim. Belediyeye 
gittik. Belediyenin muntazam ve 
çiçeklerle bezenmiş bahcesinde o

tururken Edirnenin evkaf müdürü 
ahbabımız Esat Bey çrka geldi. 

Bir az sonra Nakiye Hanım, A
li Rıza VP Bican Beylerle birlikte 
camileri gezmeğe çıktık. E~at 
Bey 11rasiyle Sultanselimi, ü~ şe -
refeli ve E!'ki camii gezdirdi. A. 
sırlardanberi Edirnede yükselen 
Türklüğün bu muazzam abide)e -
rini derin bir hayranlık içinde do
ya doya gezdik, gördük. Altıya 
doğru istasyon yolundaki stadyo· 
ma geldik. 
Maçı binlerce Edirneli seyredi

yordu. İstanbul ve Edirne muh -
telitlerinin çok temiz ve güzel o -
yunları, baıta umumi müfettis fb-- . 
rahim Tali Bey olduğu halde lı-
lanbullula.rla Edirneliler tarafın • 
dan takdir ediliyordu. 

Maçtan sonra Edirneyi gezdik. 
Halkevini, Fırka binasını, okuma 
odasını ayrı ayrı gördük. Cuma 
olduğu için sokaklar, caddeler, 
nehir boyları halkla dolu idi. 

Saat sekize doğru umumi mü -
fettiş lbrahim Ta\i Beyin Kıyık -
taki evine da11et edildik. Nazik 
umumi müfettiş, fırka ve beledi • 
ye erkanına evinde bir ak~am zi
yafeti verdi. Saat ona kadar ne
şe içinde yemek yenildi ... 

Nakiye Hanım, Cevdet Kerim 
AH Rıza v,. Bican Beylerle hen 
lstanbula dönmek, diğer davetli
ler geceyi Edirnede geçirmek üze
re umumi müfettişe veda ettik, 

Onu kırk geC'edc Konvansivo • 
Yekta Ragıp ----(LUtten sayıfa~'l çeviriniz) 
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\.,ali Beyin açtığı hakaret davası başladı Iıtanbul 

ua.. &aralı birinci uydada) 

mahkeme heyeti Salup Beyin reiı
liği altında Burhanettin ve Adil 
Beylerle teıekkül etmitti. Müdde
iumumiliği Ekrem Bey temıil edi· 
yor, Samiha hananla Seyfi Bey 
zabıt ·katipliği mevkiinde bulunu
yorlardı. 

Celee a-.ıhyorl 

Saat tam on bette, mübatir Ke
mal Bey, mahkeme ıalonunun ka
p111ndan davet etti: 

-Vali ve belediye reiıi Muhit
tin Bey,,,,. Etem İzzet Bey! 

Muhittin Bey namına vekil ıı· 
f atiyle eaki adliye müıtetarı Ke
nan Ömer Bey, belediye vekille • 
rinden Feyzi, Rami, Nazım İzzet 
Beyler ıalona girdiler. Etem İzzet 
Bey de vekilleri eıki ağır ceza 
reiıi ve temyiz azaıı Sabri, Abdül
hak Kemal, Hatim Refet, Bahir 
Beylerle birlikte geldi. Etem İzzet 
Beyin vekillerinden ve belediye • 
nin açtığı davada "Tırpan,, ıütunu 
altında çıkan bir yazıaından dola
yı dava edilen Burhan Cahit Be -
yin vekili lrf an Emin Bey de, be
lediyenin açtığı davaya sıra ıelir· 
ken, avukatlar heyetine ittirak et· 
ti. 

lıimler ve hüviyetler teıbit o· 
lunduktan ıonra, Muhittin Beyin 
davasına ait doıyadaki iıtida o -
kundu. Gazetedeki "Şehir mec • 
!isinde", "Mesul rical, meydana 
çıkarılmalı,, , "Eınaf bankası re· 
zaleti,, , "400,000 lira meselesi,, , 
''Y olıuzluk,, , "Vilayet iıtenilen 
cevabı verdi,, , Vali değiıiyor 
mu?,, , Esnaf bankaıının aui iati
mail tahkikatı,,, "Fırka ırupu, bu 
çün toplanıy~r,,, .. Şehir pllnı iti 
nedir?,, •'Esnaf bankuı iti,, , 
"Mahut hadise,, , "Meıuller mey· 
<1.:~na çıkacak,, , "Merak ediliyor!,, 

redir. Muhittin Bey, cezadan 
batka 20,000 lira da tazminat iıti
yor. 

Bir itiraz •• 
Etem İzzet Bey, ıorruya çekil

meden, vekillerinden Sabri Bey 
zabıtların tagbiri noktaıından açı· 
lan dava hususunda usule ait bir 
itirazda bulundu. Bazı noktalara 
itaret ederek iıtidada yazılı olan· 
lara ıöre müddeiumumiliğin böy
le bir dava açamıyacaima iıaret 
etti. Red iıteiinde bulundu. Müd
deiumumi Ekrem Bey "Açabiliriz 
ve açtık,, dedi, müdeiumumili • 
ğin bu noktadan davayı neden ve 
naul açhiını izah etti. Mahkeme 
heyeti, muhamenini devamını 

kararlaıtırdı. 

Polltlk• ve hın~ davaed 
Reiı Sakıp Bey, Etem izzet 

Beyden açılan davaya kartı ne di
yeceiini sordu. Etem izzet Bey, 
f U cevabı verdi: 

- Ben, Muhittin Beyin bu da
va11ıiı, bir matbuat davaaı olmak
tan ziyade bir politika ve hınç da· 
vaaı teklinde telakki ediyorum. 
Davaya, bir matbuat davatı gö
zü ile bakılınca, ortada hiç bir 
ıuç yoktur. Gazetemde yazılan • 
lar, tamamiyle ne9ir vazifesinin 
tümulü dahilindedir. Hadiıe ol • 
mut, havadiıi verilmittir. Hula • 
aa, neıir vazifesinin haricine çı -
kılmamı ıtır. 

Bu banka hadiıeai, her tarafta 
alaka uyandırdı. Hatta, bizzat 
iddia makamı da meteul oldu ve 
halen meııul oluyor. Bundan bat· 
ka fırka grupu, Büyük Millet 
Mecliıi, Dahiliye ve lktııat Veka
letleri hadiaeyi ehemmiyetle na · 
:zarı dikkate aldılar. Veki.letler, 
tahkikat yaptırdılar. Öğreniyo • 

ruz, ki bu huıuıta verilen raporlar, 
netriyatımızı teyit eder mahiyette

··~ chir medisi, beklenen içtimaı dir. 

yaptı, .. Muhittin Bey, müdafaaıı· Zabıtlar tahrif edilmemittlr! 
nı yaph0 batlıklı yazılarla daha 
birkaç yazıdan dolayı dava açıl
mııtır. Bu yazılar, gazetenin 
muhtelif ıayılarında çıkmııtır. is
tida, yazıların "Kih maddei mah· 
ıusa iınadı ıuretiyle halkın baka· 

· ret ve huau.metine maruz bıraka • 
c:ık, kah namua ve haysiyeti ha· 
leldar edecek mahiyette olduiu, 
maksat tahkiri tetdit için Mu
hittin Beyin müdafaatı aaklı tu· 
tulmak auretiyle tehir mecliıi za· 
bıtlarının tahrif edildiği,, ileri ıü
rülüyordu. Dava, ceza kanunu· 
nun 480 ve 482 inci, matbuat ka • 
nununun 34 üncü maddelerine gö-

nele binerek dün sabah onda Sir· 
keciye geldik. 

Bizden batk• ıece İıtanbula 
dönen yoktu. Gidenler bir hafta· 
Jık olan tenzilittan istifade ede • 
rek Edirnede kaldılar. Bir k111111 

bu~ün, bir kısmı da hu hafta için· 
de döneceklerdir ... 

iki noktaya itaret etmeden ıe • 
çemiyeceğim: Biri Yunan hattı 
idareıinin ıporcularımıza ıöıter • 
diii kolaylık ve nezakettir. Yu .. 
nan memurlan da, tren kendi na· 
zilerinden ıeçerken ayni nezaketi 
göıterdiler. ikincisi de Halkev • 
lerinin tetebbüılerini Şark Demir 
yolları idareainin derhal kabul et· 
mesi ve kolaylık ıöıtermeıinin 
halkı memnun ettiğidir. 

Son aözüm §U: 

latanbuldan Edirneye olduğu 
gibi Edirneden de lıtenhula ırk 
aık tenzilatlı tren gezintileri terti
bi lazımdır. Bunu Edirneliler de 
iıtfyor. fıtanbullular yetil Trak • 
yayı ,ariinüz ~e tanıymız. 

Yeldll RaaıD 

Şehir mecliıi müzakerelerinin 
taıyiri iddiaaına ıelince, bu da 
gayri varittir. Hiç bir ıazete, mü
zakerelere ait z~bıt metnini yaz · 
maz. Buna yeri müıait değildir. 

Müzakereler not edilir ve atağı 
yukarı hulaıa halinde neırolunur. 
Burada da ayni vaziyetle karııla
\tyoruz, demektir. 

- Muhittin Beyin müdafaaaına 
taalluk eden bazı kısımların ke· 
tum olduğu iddası var? 

- Gazeteler, hadiaeleri teıbit 

ederler. Biz de öyle yaptık. Do -
layısiyle, müdafaa yollu sözler · 
den bir kısmının ketum olunmaaı, 
mevzuu bahaolamaz. Müzakera • 
tın heyeti umumiyesi, ıazetemizde 
hulasa halinde yer tutmut ve Mu· 
hittin Beyin ıözlerine de bu arada 
kifi derecede yer verilmi§tir, e· 
fendim! 

Hın~ davası de§lldlr! 
Söz aıraaı, davacı vekillerinin .. 

Kenan Ömer Bey, ayağa kalktı: 

- Etem l~zet Beyefendi, açb -
iımız davayı "Bir politika ve hınç 
davaıı,, diye taavir ettiler. Eğer 

ben bu davada böyle bir maksat 
göraeydim, vali beyefendinin ve • 
kiletini katiyen almazdım. Öyle 
bir maksat, yoktur. Bundan emin 
olıunlar. Biz, neşriyatta ıamimi · 
yet ve sadakatin fikdanından do -
layı dava açtık! 

Kenan Ömer Bey, Esnaf ban· 
kaaının naııl kurulduğunu, ne gibi 
ıafbalar ıeçirdiğini, bugün ne 
halde bulunduğunu tetrih yollu 
uzun uzadıya izahat verirken, fÖY· 

le dedi: 
- ldareıizlikler yüzünden pa • 

ralar heder olmuıtur. 
Bu söz üzerine, Etem İzzet Be· 

yin vekili ·Sabri Bey, ıöz aöyledi: 
- Reia Beyefendi, bu ıözün 

herhalde zapta geçmesi icap eder. 
Bu itiraf, müdafaamız için lazım 
olacak! 

Kenan Ömer Bey, töyle mu· 
kabele etti: 

- Filhakika böyle ıöyledim, a• 

ma bu idareaizliklerin meauliyeti
ni müekkilime mal etmedim ki! ... 
Eınaf bankaıı, bir belediye müea
seaeai değildir. Belediyenin banka 
ile alikaıı, adeta bir Jirkette ak • 
aiyon ıahibi olmak mahiyetinde • 
dir. Bankanın müdürü var, heyeti 
idareıi var, mürakibi var, idare 
meclisi var, ... nihayet, heyeti umu· 
miye azaları var. Eier ıui istimal 
yapılmıtıa, bunun meaulü bele -
diye değildir ... Ve olamaz! 

Muhittin Beyin vekili 1933 -
1934 tarihlerindeki vaziyetlere 
iıaretle, bankanın giditi kartı • 
aında o zaman mu haf aza edilen 
ıükunda "Milliyet,, in de hi11eıi 
bulunduğunu, fakat ıonradan, 
ayni gazete tarafından, etrafın 

bankanın bu giditinden dolayı 
velveleye verildiğini söyledi. Söz· 
lerini ıöyle batladı: 

- Hadiıenin merkez ıikletini 
Muhittin Beyin 9ah11nda temerküz 
ettirmek için, aürekli olarak net· 
riyal yapmıılardır. Bankada yük
aek zatların ıenetleri bulunduğun· 
dan, borcun ödenmediğinden, 

müekkilimin vazifeıini hüsnü ifa 
etmediiinden, nihayet evinde 
kap~nıp müdaf aaıını hazırladı
ğından v. a. den muayyen bir tarz· 
da, aiatematik olarak bahıetmit· 
lerclir. B.nlarua Talima tebdiline 
kafi gelmiyeceği kanatiyle, günün 

birinde de bir , ehir planı meselesi 
ortaya atmıtlardrr ! 

Kmrll•n hayaiyetln tellflsl 
' llzıml 

Netice itibariyle, demek iıterim 
ki, biz hınç beılemiyor, polikitaka· 
ya alet olmuyoruz. lıtediğimiz 
tey, sadece kınlan haysiyetin 
tazmin ve telifiıidir ! 

Kenan Ömer Bey, mahkemeye 
tehir meclisinin fevkalade top -
lantııına ait zabıt auretini vererek, 
!U aözleri ili ve etti: 

- Şunu da ayrıca ilave etmek 
isterim, ki eier ıazetedeki yazı -
ların kıımen olarak müekkilime 
matufiyeti müphem ıörülecek o • 
luraa, Etem izzet Beyin tehir mec
lisindeki toplantıda ıö.Jlediii aöz· 
)er göz önünde tutulıun. Su müp
hemiyet tamamiyle zail olur! 

- Yani, gazetedeki netriyatın 
müekkilinize matufiyeti mahaus 
olur, öyle mi? .. 

- Hayır, reia beyefendi, mah · 
ıus olmakla kalmaz, ıarahat kea
beder. Kaldı, ki biz battan aona 
kadar ki.fi derecede aarahat mev
cut olduğunda musır hulunuyo • 
ruz! 
Etem izzet Bey aöylUyor 

Kenan Ömer Bey oturunca, E
tem izzet Bey ayaJa kalktı. Şun
ları aöy]edi: 

- Demin aöze baılarken, "po· 
l.tika ve hınç davası,, demekte 
haklı idim!.. Kenan Ömer Beye
fendi, avukat ııfatiyle müekkili
nin davaaını tetrih yollu ıöz ıöy • 
lerken, hukuki noktalardan ha -.. 
hiıle iktifa edecek yerde, itte, Mu-
hittin Beyin !ehir meclisinde ya
pamadığını burada yapmağa ça • 
lııtılar! 

Bu arada, Muhittin Beyin ve
kili aıf atiyle, bankadaki paranın 

heder edildiğini itiraf etmiı olma· 
larını, bilhaıaa kayde değer gö
rürüm. Mademki bunu kendileri 
de muteriftirler, tU halde neden 
bunu bir havadis olarak yazdığı· 
mız için bizi dava ediyorlar? .. 
Hakikati olduğu aibi yazmakta, 
hakaret kaatı olamaz. Biz de öyle 
yaptık! 

Demindenberi, davayı teırih 

yollu aöz ıöylerken, ıuç iılediği

mizi iddia ve "Etem izzet Bey, .. 
deyip durdular... Bilıinler, ki 
Etem İzzet Bey, memleketin en 
nezih çocuklarından biridir. Mil • 
Jetin parsı heder edilirken, ıusa • 
mazdı ve ıuımadı ! 

Etem izzet Beyin iki 
9ahalyetl 

'aunı lma Komisyonu 

Fırka kıt'aları ihtiyacı 
18,000 kilo sade yağı 
zarfla münakasaya koli 
tur. İhalesi 31 - 7 -
sah günü saat 14,30 d 
Taliplerin nümune ve 
nameyi görmek üzere 
gün ve münakasaya iş 
için de o gün ve vak ' 
evvel teklif ve teminat 
tuplarile Fındıklıda l 
Kumandanlığı satma) 
misyonuna müracaatı 

(9) ( 

• • 
Selimiyede 33 Fırka 

yacı için 36,000 kilo pa 
36,000 kilo f asulya, 6, 

Sonra, benim gazeteci ve aiya- lo bamya, 12,000 kilo d 
ıi ıahıiyetlerimi biribirine kan,tı· tes kapalı zarfla mün 
rıyorlar ! Halbuki, ben burada ya konmuştur. İhalesi 
yalnız ıazetenin neıriyat müdürü 7 - 934 salı günü saat ı 
ııfatiyle muhakeme ediliyorum. dir. Taliplerin şartn 
Şehir meclisinde aza sıfatiyle görmek üzere her gün ve 
aülediklerimden dolayı muhakeme nakasaya iştirak için 
edil~iyo~um: Sözleriyl.e, ~ura_- gün ve vaktinden evvel 
dakı vazıyetıme oradakı vazıyeh- lif ve teminat mektup 
mi de karıttırdılar. Buna hakları Fındıklıda İstanbul Ku 
yoktur! danlrğı Satmalma ko 

Bütün iıaret ettikleri yazılar , nuna müracaatları. 
tahkik edilerek yazılmıt birer (10) 
haberden ibarettir. Valinin de - ~ 'f- ~ 

ğitmeıi ihtimalinden bahaetmİ§İz ! 
Bugün •'Zaman,, gazeteainde de 
tıpkı tıpkııına böyle bir haber 
gördük. "Tebdil, vekiller heyetin-

de takarrür etmittir.,, yollu bir 
haber... Acaba, Muhittin Bey, 
bunda da dava tahrikine eaaı bu · 
lacak mı? .. Biz evelce bu husuıta
ki bir ihtimali ka~detmittik. Bu
nun için bizi dava etti! 

Vikil BeyefenCli , t>ufiCla Eıınar 
bankaıı meselesini taf silen anlat -
tılar. Kendi noktai nazarlarına 
göre.. Bilmem, buna hacet var 
mı idi? Bu alakadarlar tahkik e· 

derek, hakiki vaziyeti öirendi -
ler, raporlar yazıldı. Eğer, bu 
muhakeme vesileıiyle Muhittin B. 
kendiıini meıuliyetten münezeh 
olduğunu efkarı umumiye huzu • 
runda ilin etmek maksadını takip 
ediyorsa o batka ! 

Bir de tehir planı meıeleıine 

dokundular. ·Bunun membaını, 

Muhittin Bey benden daha iyi bi • 
lir. Vekilbeyefendi, bunun kim 
tarafından, niçin, ne makaatla 
verildiğini benden değil, müek · 
killerinden aoraunlar ! 

"etriyatta fark var mı? 
Kean Ömer Bey, Etem İzzet 

Beye cevap verdi: 

- Neıir ıahaaında, batka gaze· 
telerde mevcutur. Onlar da hay· 
aiyet aahibi insanlar tarafından 

İstanbul Kumandan 
bağlı kıt'aların ihtiyacı 
29,000 kilo patlıcan, 
kilo fasulya, 6,300 kilo 
ya ve 8,100 kilo doma 
ı>alı zarfla münakasay• 
muştur. ihalesi 31- 7 
salı günü saat 16 dadıJI 
liplerin şartnameyi g'' 
üzere her giin ve mün 
:a ı.. a çın ne u 
vaktinden evvel teklif 
minat mektuplarile F 
da İstanbul Kumand 
Satınalma komisyonun' 
racaatları. 

(12) 

Fırka kıt'alarınm ib 
için 22,382 kilo pa 
22,382 kilo f asulya, 2 
lo bamya 9,734 kilo d 
kapalı zarfla mün 
konmuştur. İhalesi 31 
1934 salı günü saat 1 
dır. Taliplerin şart11 ~ 
görmek üzere her J':'. 
münakasaya iştirak 

• 

o gün ve vaktinden 
teklif ve teminat m :-.. ı 
riyle Fındıklıda lstanP"' 
m~ndanlığı ~atın~!.+ 
mısyonuna muracaa~( 

(13) 

çıkarılıyor. Neden onlar ortalığı ------------------~-
velveleye vermediler? ... 

Etem izzet Bey, ıu mukabelede 
bulundu: 

- Biz ne yazdıkıa, batka ga • 
zeteler de yazau9lardır. Eınaf 

bankası meıeleıi etrafında neıri • 
yat farkı yoktur. Bu meıele, her
keıi ayni cepheden ve ayni derece 
alakadar etmit, hususi mahiyet • 
ten çıkarak, bütün memleketin 
alakadar olduğu umumi bir meıe
le halini almııtır. Fakat, Vali 
Beyefendi, yalnız bizi dava et-1 

mittir. Çünkü, bizden hınç çı· 
karmak iatiyor ! 

Geçen ıün, belediyenin açtıjı 
dava görülürken, ~ekil Rami Be
yefendi, bu ne§rİyata tetvik e
dildiğimizi iddia ettiler. "Mü§ev
vik de suçludur. O kimdir?,, de
diler. Müıevvik yoktur. Biz, ken· 
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Yolcu ücretlerinden: Samsun - SiYaı kıımında % 60 ManİH • 

Bandırma kısmında % 50 tenzilit yapılmııhr. 

ıl - VAK11 15 TEMMUZ 1934 ~ 
~lllMllıınııllfllllııınılllffllllllll"llll•ıııı•'ııtı.,1JMnHuuıııııtııııtıımıııııııııııııııııııııuııııınıııınıııuııı-ııııııııııııuııııııııııııııııııııııııııııııuıuııııııııııııifitittı""ıtlfffllttıtttıtıtıl"'""'-"' 

Para, her kilidi açan bir anahtardır! 
Şebekenin dij'er kısımları ile tınıillta tabi kısımların ist11· 

yonları ar11ında ıeyabat edenler de, Samıun • Kalın ve Mani11 · 

Babndırma lu11mlırında katedecekleri mc11feyc göre, teoıillttan 
istifade ederler. 

1 il m 
Samıun - SivH 724 525 335 
Mıni1a • Bandırma Şehir 632 462 ~94 

İzmir .. Bandırma Şehir 932 679 432 
TenıiJit, 15 temmuz 934 den birinci kinun 934 nihayetine 

kadar devam edecektir. F ula tafıillt için iıtaayoolara müracaat 
edilmelidir. (3818) 

Haydarpata - Sapanca ıöl tenezzüh trenleri 15/ 7/ 934 tarihin
den itibaren Adapazarına kadar devam edecektir. 

Sapanca - Adapazar kıamı için ilaveten alınacak gidi§, dönüş üc
retleri. 

~ 
E a 
1 
i 
~ 

. ~ : : J 
kuruıtur. \ 

Haydarp&f& - Adapazarı tenezzüh trenleriyle beş ya,ına kadar ço- = 
cuklar (Bet y&f dahil) parasız ve betten fazla yaıta olan çocuklar i 
da büyük yolculara mahıuı ücretle ıeyahat edeceklerdir. i 

Tarifenin çocuklar hakkındaki bu hükmü Sapanca - Adapazarı § 
kıamİnda 15/ 7/ 1934 tarihinden ve Haydarpafa - Sapanca kısmında \. 
da 15/ 8/ 1934 tarihinden itibarentatbik edilecektir. (3914) 

1
~ 

Si:z de 
Askeri Fabrikalar U. müdürlüğünden: İŞ BANKASI'n-
2s2so Kilo yumutak demir aaç l ( d b• k b 
9830 Kilo yumuıak lama demiri § 30 Jrer Um ara 

12000 Kilo yumuıak lama demiri 3 IDIZ. 

iş bankasından kum
bara alan on binlerce 
vatandaş, biriktirdikleri 
para ile, bir kaç sene 
içinde, birer sermaye 
ve iş sahibi olmuşlardır. 

5 x 20 : 4/ 8/ 934 l 1 

60000 Kilo ıaf kurıun 8/ 9/ 934 ...........,_... ........ ._u r ı au.,,,.~ınıtıı""""1111111ııı"ııuııııııııı11111f'flllllllll111ıııııımnınııttııııu11111ııııııımııu1111ııııııııınıı111nıınıınıınıın1nııtttt1ıı11ııınuıııııuııııııı 
Yukarıdaki malzemelerin tai'tnamelerinde yapılan tadilat dolayı· 

e: ıiyle hizalarındaki tarihlerinde ve aaat 14 te kapalı zarfla aahn alına-

8 caktır. Şartnameaini almak iatiyenlerin 13,5 tan 15,5 a kadar komis-

yona müracaatları. Ve münakasaya girmek istiyenlerin de mezkur 

saa.tte teklifnamelerini komiıyona tevdi eylemeleri. (3839) 

• 
enız 

321 ıdet ııç leYba 
260 ,. K~ıe bent 

6507 adet kondamer boruıu 

5875 kilo perçin çi,iıi 

Kapalı zarfla mlloakasası 24 
Temmuz 934 Sah günll 

aaat 14 te. 

1 
Kapalı zarfla mDnakuası 24 

Temmuz 934 Salı günU 
aaat 15,30 da. 

' 
Açık azaltması 24 Temmuz 
934 Sah gü11U uat 16,30 da. 

Deniz ku•vetleri ihtiyacı için 
levha ile k6ıe beotlcr koadenser 
Çİ•ileri açık azaltmaya konmuştur. 

yukarıda miktarı yazılı saç 
boruları kapalı zarfla perçin 

Şartnamesini almak isteyenlerin 
iıtir-" edeceklerin de yukarıda yarılı 
P•ıada kAia komiıyona mOracaatJarı, 

her f0D Ye m 6nakasaya 
gün ve ıaatlerde Kasım· 

(3464} 

lstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Adalar hükômet konaiında mahfuz (27) kC\lem eşyanın muhammen 

~deli (66) lira, (20) kuru§ olup 1/ 8/ 934 çarşamba günü aaat on 
d~rtte mahallinde .atılacağı ilan olunur. (M) (3890) 

Nafıa Vekaletinden: 
• Çubu.kdereai üzerinde beton olarak kısmen inta edilmit olan bara
Jnt reri kalan kısmının bitirilmesi ve bu baraja ait muavin teıiaatın 
)apılrııaar ve bendin in§ası esnasında Çubukçayı sularının akıtılması· 
~r lemin edecek muvakkat mecraların açılmaaı ve inşaatın tatbik · ve 
•craırna muktazi bütün ameliyat kapalı zarf usulü ile münakasaya ko
llulınuıtur. Münakasa 5 ağustos 934 tarihine müaadif pazar günü 
-._t 15 te Ankllrada Nafıa Vekaleti Müıteprlık makamında. yapıla· 
c-kht. Taliplerin cari seneye mahsus Ticaret Odası ve ehliyeti fenni
~\'eıikaları ile (67.500) liralık teminatı muvakkateyi. hamilen ayni 
t.ıt· Ve ıaatte k~misyonda bulunmaları lazımdır. Talıpler bu hu~us
t• 

1 fartnamelerı {20) §er lira mukabilinde Ankarada Nafıa Vekale-
~eme müdürlüğünden tedarik edebilirler. (3871) 

I...._ lstenbuı eeıedlyesl UAnları 
~ ~araıümrük nahiye binasında yapılacak (320 lira 74 kuruıluk) 
ko~trat tarihi ilandan itibaren (20) gün müddetle açık münakas~ya 
)e•"'?'Ufhır. Taliplerin yüıdc 7,5 nisbctinde teminat akçelerıyle 

lbı lbczkürda d_aire encümcninemiır:ıcaatları. (3912) Sahibi: MEHMET ASIM 

Tl:.:J Q K iYE 

llRAAT 
BANKA51 

·DARA 
BiRiKT.iREN 
RAl-LAT-i;Ol;Q 

1 

Nefriyat müdürü: Refik Ahmet V AKIT Matbaa11 - 1 ıtanbul 
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tarafından Veresiye satılan 
elektrik cihazları sayesinde 

SA YFiYEDE RAHAT 
YEDi SATIŞ MAGAZASI : 

Metro Han 
Cumhuriyet meydanı 
Necati Bey caddesi 
Elektrik Evi 
MuYakkithane cad. No. 83 
Şirketi Hayriye iskelesi 
23 Nisan caddesi No. 19 

Beyoğlu 

Taksim 
Sah Pazara 
Beyazıt 

Kadıköy 

Üsküdar 
Büyük ada 

Telefon 

" 
" ,, 
" ,, 
" 

44800 
40918 
43439 
24377 
60790 
60312 
5514!8 -------------(9501----

lstanbul üniversitesi mübayaat 
komisyonundan: 

Üniversite merkezi ile fakülteler ve müıtemilatının senei maliyesi 
için "Maden, kok, mangal kömüTü ile odunu,, müzayedeye münakasa 
kanununun maddei mahıusasma tevfikan 15/7/934 tarihinden 5/ 8/ 
1934 tarihine kadar kapalı zarf uauliyle münakasaya konulmuıtur. 

Taliplerin her gü~ mübayaat komisyonuna müracaatla §artnamelerini 
tetkik edebilirler. Talipler teminatlarını bir gün evel üniversite muhaw 
sebesine yatırmaları ve ihale günü olan 5/ 8/ 1934 pazar günü saat 
IS te üniversite mübayaat komisyonunda hazır bulunmaları ilan olu· 
nur. (3843) · 

,u;uıuırnuııııw.:ııuuıııı.uıııruıl!llllR nıl 1 !IB 191 
1 Yeni Kitaplar . 
il "Dün ve Yarın,, tercüme külliyatı 

1 Bütün milletlerin edebi, içtimai, iktısadi, mali.. en muhal· 
let eserlerinden seçme kitaplaun tercümesi ve "DÜN ve Yarın,, 

1 tercüme külliyatı altında yıl da muntazam fasılalarla otuz 
cilt kadarının çıkarılması suretiyle yüz ciltlik bir kitaphane vü -
cuda getirilmesi temin edilmiştir. En kudretli kafaların, kalem • 
lerin yMdımlarma müracaat olunmuıtur. 

Beşinci kitap 

Sosyalizm 
Kautsky: Sabiha Zeker.ya 

Fiah 75 kuruf. Tevzi merkezi VAKiT kütüphanesi 
Iıtanbul Ankara caddeıi 

Şimdiye kadar basılanlar 
Dün Ye yarın ( tercüme külliyatından ) basılmış olanlar 

s1naile tunlardır : 
1 inci kitap SAFO Mütercimi: Haydar Rifat 100 Kş. 
2 " ,, AiLE ÇEMBERi_,, 1. H. Alişan 100 ,, 
3 ,, ,, TİCARET, BANKA ve BORSA 

lktısat doktoru: Muhlis Etem 75 " 
4 " Devlet ve ihtiUU ,, 

Mütercimi: Haydar Rifat 75 ,, 

5 " ,, KAUTSKY'ye göre Sosyalizm 
Mütercimi: Sabiha Zekeriya Fi. : 75 

"Diin ve Yarın,, tercümekülliyatınm yakında 
eserlerinden bir kaçı da şunlardır: 

1 - Rasin külliyatı: H. Nazım Bey. " 
il - ISFAHANA DOGRU: Piyerloti: 1. H. Ali,an 
Ill - Kapitalizm buhranı: Profesör Piru - Ahmet Hamdi Bey. 
IV - Kırmızı ve Kara': Standof - Nurullah Ata. Bey. 
V - lzraelinin hayatı: . M. Boruva - Nurullah Ata Bey. 
VI - Gofro Baba, Balzak - Haydar Rifat Bey. 
Vll - lıa: Pariı Ruhiyat mektebinde prof eıör doktor Bine 

il Sangle - Haydar Rifat Bey. ~ 

~-mıııooıı•ıııı ııı~ııooımmıımınıııı™ırn•ı~ııooıımııı•rmo•llil 

Çocugunuzun güzel ve kuv
v·etli olması icin içeceği . $_ütü 
taze - ve sıhhi bir sure ere 

mufiafaza eaeceK 

dir. Orada saklayınız 
BOURLA BiRADERLER ve Şsı. 

Vapurculuk 
TUrk Anonim Şirketi 

lstanbul Acentalığı 
Liman han, r elefon: 22925 

Trabzon Yolu 
Vapuru TARI 15 Temmuz 

Pazar pnü aaat 20 de ea. 
lata nhtunmdan kalkacak. Gidiı • 
te: Zonguldak, lnebolu, Ayancık, 

Samıun, Ünye, Ordu, Gireıuıı, Ti
rebolu, Görele, Trabzon ve Rizeye. 

Dönüıte bunlara ilaveten Of ve 

Sürmeneye uğrayacaktır. 

Dr. Hafız Cemal 
Dahili hastalıkla" r:ıütehassııı 

Cuma ve pazardan baıka ıünJerde 

ğleden ıonra ıaat 21 d~ 6 ya kadar 
latanbulda Divanyolunda (118) nu· 

maralı huıuıi kabinesinde baıtaJanm 

kabul eder. Muayenehane ve ev te'? 
fonu: 2239d. 

Yazlık ikametgah telefonu KandjJi 
38 - Beylerbeyi 48 .. 

Sıhhatini Sevenlere 
Müjde 

Afyonkarahisar Madensuyunun bazimsizli· 
ğe, Karaciğer Ye l::öbrek rahatsııhklarına kartı 
şifai ha11alarındao istifade edenlerin adedi gün 
geçtikçe artmaktadır. 

AFYONKARAHISAR Madensuyunu 
içenlere kolaylık olmak üzere su kamyonetle müı· 
terilerioio yerlerine kadar gönderilmekte ve ay· 
rıca on tiıelik kasalarla da su verilmektedir. 

Umumi Satış Yeri : 
Yeni Postane ciYarında Aksaraylılar hanında 
Hililiabmer Satış mağazasıdır. Telefon : 20062 

!inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
Nümune ve şartnamesi mucibince yerli ve yahut ecnebi malı ince 

patiskadan kırk bin adet torba 18/ 7 / 934 tarihine müsadif çarıaıııb" 
günü saat 16 da pazarlıkla satın alınacaktır. Taliplerin yüzde 7,5 te• 
minat akçesiyle birlikte Cibalide alım satım komisyonuna müraca,.t· 
ları ili.n olunur. (3672) 

' 


