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Siyasi müsteşarlık Bitler 
ve 

ldan müsteşarlık Başvekil 
~ınleketimizin idare ıiıteminde 

Hltlere bir 
Alman kızı 
çiçek ve• 
rlror ı 

'1Y•ıi müıteıarlık usulünün ibda- o lam J yor 
•~nı tekamül yolunda bir kazanç 
lo ·· br Nyoruı. Fakat bu meselede ha- Mevkide gene . 

a bir ıual gelebilir: Esasen her 
;ekiıeue birer müstetar vardır. Fon Papen 
u tnüıte§arlar kafi gelmiyor da 

011un için mi siyasi müsteşarlık 
~aıına lüzum görülüyor?. Şayet 

U}'ük Millet Meclisi azasının 
ibeb'usluk tahsisatından istifade 
ederek vekaletler için masrafsızça 
111iiıtetarlar tedarikine imkan var
it •Yrıca niçin bütçeden fedakar
hitıar yaparak müıteıarlar tayin 
ediliyor?. 

Bugün her vekalette mevcut o
~ nıüıteşarlar idari mahiyette· 
•r. Halbuki bizim düşündüğü

"iiz ıiyaıi müateıarlar iie idari 
~steşarlar arasında ehemiyetli 
llllr fark olacaktır. 

d ~~ari müsteşarlar umumiyetle: 
eaılıe bile ekseriyet itibarile 

lb~ınuriyet mesleği içinden yetiş
--•ttir. Hükümet memurluğunun 
"-iı basamaklarından baılıya
~ yavaı yavaş yükıelmittir. Bu 
"arla bu müıteıarlar başlarına 

~~nıit oldukları dairelerin muh
Je l~f şubelerinde cereyan eden İf· 
rın tef errüatı üzerinde vekilleri 

~'9İr edecek kabiliyette zevattır. 
u zevat :vekillerinden aldıkları 

'-lihiyet ile daireleri dahilinde 
d ~ - ncnoa~er CIZt;l'iD-

e meşgul olurlar. Muayyen for· 
~üller dairesinde görülen işleri 
Qfltf' k"ll lce a. ve •. er.e sevketmeksizin 
el ~~ kendılerıne hal ve intaç e
\iıebı~ırler. Fakat günün vak'aları 
~~~ınde olsa bile bir takım işleri 

ıllere izahederk onların rey 

Mehmet Asım 
(Alt tarafı 2 nci sayıfada) 

,.:ir nwnıleketin imarını düşün
~ hariçten para getirecek ya
~ a~amların değil, bizzat mem
'eı .n ıçinde yaııyanların ilk vazi
~ır. Bunun aksin; farzetmek bir 
Wiı IUn kı'ndi evinin temizliğini, 

elliğini, genişliğini, ve ralıatlı
her şeyden evvel başka evler-

61llunanlann vazifesi sanmak 
~ti~: Fak~t bu basit hakikat 
~ ..... cumhurıyet devrinde anla
~tır. Ancak cünılıuriyetin siya
~ ile bu memlekette sanayi için, 
fit ~rınuz için ve her türlü mali 
~ fısadi inkişaflar için vatan
' ~rın kendilerini evvela bir ta
"'»'eı edbirler düşünerek aktif bir 
~e memleketin mukadderatına 
""· lr olmak vazifesi lıissedilmiş

ISJJIET PAŞA 

kalmaktadır ! . 

Berlin, 24 (A.A) - Von Pa· 
pen 'in reisicümbur tarafından 
sabık kabineyi yeni baştan teş· 
kile memur edilmesi ihtimali pek 
kuYvetlidir. f eni kabine, galiba 
eskisinin aynı olmıyacakbr. Me· 

cehbez bir "Reisiolimhur kabi· 
nesi,, olacaktar. 

Hitler'in muhbrasını bir daha 
tetkikten sonra cümhur reisinin, 
Alman faşistler liderine yeni 
tekliflerde bulunmamağı karar 
altına aldığı ve parlimanter bir 

sai, ziraat ve milli iktısat nazır· kabineyi teıkilden imtina eden 
lıklarının başka ellere geçmesi Hitler'in bu red cevabını senet 
muhtemeldir. Buna rağmen yeni ittihaz eden bir mektubu, mu· 
bükümet, selefi gibi · mütebak- . maileybe g6ndermekle iktifa e· 
kim, mutlak salihiyetlerle mü· deceği s6vlenmektedir. 

wıııııııııııwıımıı-n•ııııllliı ••nııın-•ra11111••1-1111••••ı•••ıı•w• .. 
Dünkü ·:;;ehir 1Heclısınde . Beleaıye Reisinin ızahatı 

~TERKos~ 
Belediyeyegeçin~e 
. ' nasıl olacal< ? 

Suriye Reisicümh1=1ruı:ı~n 
.. oğlu anlabyor ! 

Surlrell kadınleren 
ev hall 

· Veni mukaveleler -bir çok 
işleri yoluna koydu. Suri
ye de ka.dın lar geri bir 
hayat · yaşı yorlar ·• ' Relsl
ctlmhurun kızı serbestlye 

Suriye reisicümburu Mehmet 
Ali Bey Elhabib'in oğlu Nasuhi 
Bey Elhabib'in kendi kullandığı 
hususi otomobilile Paristen şeh · 
rimize gelmişti. 

Naswhi Bey Elhabip dün ken· 
disile görüşen bir muharririmize 
şunları söylemiştir: . 

- lstanbulda bulunuşum sa· 
dece bir seyyah SJfatiledir. Pa· 
risle lstaobul arasında Almanya, 
Avusturya, Macaristan, Romanya 

Yakında baıhyacak olan tef
rikamızda bir mektepli kızla 
maceralarını yazacağımız hi· 
kimin deli mi akalb mı ol· 
duğunu bilen 50 kişiye he· 
diyeler :vereceğiz . Doğru 
bulanların hepsinin isimleri

ni dercedeceğiz. . 
AŞK ARA YAN ADAM 
T efrikamızı takip ediniz 1 

çalışıyor 1 
ve Bulgaristandan geçerek güzel 

·bir otomobil seyahati yap.hm. 

. · deveci · 

Otomobille seyahat son derecede 
güzel ve o nisbette istifadelidir. 
Çünkü başka vaaatalarla seyahet 
edildiği zaman gözden kaçan 
birçok ıeylerin görülmesine im· 
kb verir. 

1 Buıuı ait tafailit 8 inci sayıfamızdadır ] 

Pariıe dört a)'hk tatil müdde
tini geçirmek liıere gitmitthn. E
sasen llç yıl evvel tamamladığım 
hukuk tabsilmi orada yaptığım 

(Dev•mı 4 Uncu .. ,ıtade) 

Radyo dünyanın bir ucundan öteki ucuna her şeyi atacak • 

Dirıfiyanın Gidişi 
Mesafe ortad.an kalkıyor , yakı~da 

zehirli gazlar radyo ile havada · 
dolaşacak ve istenen·yere düşecek ! 
Meşlıur /ngiliz muharrir ve müte

fekkiri .tlister Wells bir kaç gün ev
vel Londra radyo merkezinde son de· 
rece mühim bir koni erans irat etti. 

' Bu değerli konferansın hüld&ası §• . 
dur: 

Bütün hayatta gördüğüm en mUhim. ht.4 

(Devamı 9 uncıı ıayılada) . 
11111111ım11111111111mmı .. ııı•u•ıa•ıı•ı•11 ı ı a 1111nma•--•11 c 

Mektep kitapları meseıea . . . 
) 

Vakit'm .· bu h1ısust"alö -.eşriy•tl . 
büyük bir alika · uyandırdl . . 

. . .. ' 
Maarif vekili ftatların lndlrUmesl için ' 

· · · lJfr . komisyon _ayırdı ı . · · r . • --~ 

300 azanın toplancbğı dGnkG içtimadan ... 
Dün içki düşmanları toplana

rak senelik kongrelerini yaptılar. 
Bu içtimada içki sarfiyatınm 
memleketimizde gittikçe arttığı· 
m, bu meyanda kokain, morfin 
ve bele beroin sarfiyatının müt-

hiş bir bal aldığı söylenmiş, iÇ 
heroin mOptelisı azaya gösteri!· 
miı, kilosu 1200 liraya olan bu 
~llthif . zehirin nele~ yaphğı a~
latılmıştır. Tafsilatı iç sayıfamız
dadır. 

..... illllllllllllll111DBlllllllllllll•11111g••••mı .. mıı1111•~n .-ı"!"l'11m ... ııa1 .. mııı ........... .. 

- Sakın ıa kötedeki konaktan sadaka isteme • . 
- Neden? 
- Gel de upkbk et diye ia .... a "-lrwet ediyorlar. 
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Siyasi 

İdari 

müsteşarlık 
ve 

müsteşarlık 
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Son hiJb-eiler· 
!Mil 

( aa,makalemlzden devam) 

ve kararlarım almağa mecbur o

lurlar 

7111oıım1111oo~nm1111~11•nııııınnıınıııııı111111__... __ mm•m•ınıııınooıııııııı••!llll!ll!IB 
ırka Grupunda Kontenjan kararnames 

Günün vak'aları dediğimiz bu 
itlerin miktarı her vek:ilette bir 
değildir. Bazı vekiletlerdeki mÜı· 
teşarlar günde kırk elli, yahut yet
miş seksen dosyeyi elden geçir· 
mekle itini bitirebilir. Fakat bazı 
vekiletler de vardır ki hunların 
müst~arı her gün-iki yüz elli ü 

Ziraat vekilinin mühim beyanatı 

Zlrat vaziyetimiz çok Jyldlr. Bu sene bir 
tohumu ilreme çiftliği açılacaktır 

Yeni kararname ve liste neşredildi 
Umum_t olarak taksimi ıriilşklll eşyanın 1 
veya.üç ay,lığı birden ithal edilebilecek 

" k A .. d ki , ç yuz agı ı tet k etmek gibi b ' 

Ankara, 24 (~_elefonla) - C. ı edi~i~tir. B~nlar gelince çiftlik· 
H. F. grupu bugun de saat 15 te te iıretılecektır. 

• :L lr 
vazıfe KaTfısındadır. Bu kağıtla-

to~l~narak içtimaına devam et· Pirinç ziraatinin inkişaf 1 pek 
mıştır. yakında hariçten pirinç getirmek· 

rın yarısından • f azla.aı mua en 
formuller üzerinde hazırl yy 
t tk.k 'h • anmış, 
e ı .e ı tıyaç göstermeksizin sa· 

.dece ımza etmekle tekemmül e
decek mahiyette şeyler bile l • o sa 

Toplantıda evvela Gümrük ve ten memleketimizi kurtaracak!ır 
inhisarlar Vekili Ali Rana Bey ve pek yakında, pirinç ekme usul· 
vekalete ait işler hakkındaki iza· lerini sıhhat itlerile telif edici bir 
batına devam etmiş tütün ve tuz kanun meclise verilecektir. 
meseleleri üzerinde müzakere ya· Bu sene yağmurlar geç yağ-

gene gerıye kalanlar en kab'l' t 
1
. d ı ıye • 
ı_ a. amlar için bile olsa çok ağır 

pılmt!tır. makla beraber bilhaHa Te§rini· 

Tuz kaçakçılığına mini olmak ıanideki çok yağı§ bütün kuraklık 
için muhtelif mıntakalarda ehv'en tehlikesini kaldırmı§tır. hır 1§ yekUnü teıkil eder. 

Cl Hülasa idari müsteşarlar ne ka· 
ar çall§kan insanlar olurıa olsun 

~ok defa gündelik hadiseler için· 
<le boğulup kalırlar. 

fiatla tuz satmak tedbirleri etra· Memlekette hayvan hastalıkla· 
fında münaka§alar olmuıur. rında veba vak'aaı kalmamıştır 
Bundan sonra Zirrat Vekil Muh· Süreyya Tahsin Beyin kuru ve• 
liı Beyin zirai vaziyet hakkındaki ha aıısı müspet neticeler evrmiı· 

Halbuki bütün memle'ketin ge· 
çirdiği umumi değişiklikler içinde 
her sene devlet idaresinin umumi 
bünyesi de yeni değiıikliklere ma· 
ruz bulunuyor. Hayatın umumi 
c.ereyanı içinde her sene yeni ih
tıyaçlar doğuyor. Bilfarz bütçe 
varidatmda vuku bulan tenakus· 
lar dolayHiJe bir kaç senede he
men her dairenin tahsisatlarından 
kesiliyor. Bundan sonra yeni vari· 
dat bulmak için yeni vergi koy • 
mak yolu artık kapanmıı olduğu· 
na göre gelecek sene gene bazı 
taaalTUfhlr yapmağa ihtiyaç his· 
ıetliltHi~~lihi ıimdiden kinı te-

uzun izahatı dinlenmit ve mem· tir. 
nuniyetle karşılanmııtır. Benzin ithalatını azaltmak 

makıadile benzine ispirto karı§· 
Bir senellk zlrat vazlretlmiz tırıLması hakkında bir layiha ha-

Ziraat Vekilinin izhatine göre zırlanmıttır.,, 

min edebili!-?. 
Eğer bu tasarruf denilen icra· 

at her vekalette günlerce, hafta• 
lar~ hatta aylarca kabiliyetli bir 
adam tarafından en küçük tefer· 
rüatına kadar uğJ'a!ılarak yapıl· 
mazsa nihayet devlet idaresi bun· 
'1an mütee11ir olur. 

"bu sene buğday mahsulü nok· 
san olmakla beraber geçen seneki 
istoklarla ihtiyaç tatmin edilebi· 
lecektir. Buğday mübayaaaı ka· 
nununun tatbikatından iyi neti• 
celer alınmııtır. Önümüzdeki se· 
ne de buğday satın alımına de • 
vam edilecektir. 

Bir kaç mıntakada buja.dy 
ambar ve ailolan in§ası dütünül· 
mektedir. 

HükUmet pamukluyu dahilde 
yapmak kararile pamuk ziraatine 
de yeni bir ufuk açmıştır. 

Ziraat bankaaının yardunı ile 
hu sene bir tohum üretme çiftliği 
kurulacaktır. 10.000 libre kadar 
keten tohumu Amerikaya sipariş 

Tarihi evrak 
O vakit bazı yerler görülür ki 

bir taraftan lüzumsuz yere dene
cek derecede binlerce, hatti. yüz 
!binlerce liralar sarfedilir. Diğer 
taraftan devletin hayati bir ihti· Maar if \'ekili takr ire 
yacile alakadar bazı iıler için de cevap verecek 
binlerce, hatta yüz binlerce lira· lar ·ı Ankara, 24 (Telefonla) - Sa· 

verı mek lazım gelirken on 1 Para verilmediği görülür. Nihayet tı an ve bili.hare memleketimize 
~ l · ı iade edilen tarihi evrak hakkında 

Y e ıı er olur ki binlerce lira ıar- M ' 
ledilcliii halde bu it ile alakadar . aniaa meb'usu Refik Şevket Be 
olan~:=- yın ıual takririne Maarif ve Mali· 

---.. er bir maddeye bir kaç k"ll yU:ı 1 ah ye ve 1 eri meclisin cumarte·ı· 
.... . .•ra t siaat konmamı• oldu· • · .. gu :ı' ıçtımaında cevap verilecektı'r • 

ıçın evvelki paralann hep bota M gittiği anlatılır. aliye V eki.leti bu husustaki 

So bu 
tahkikatın Şuravw Devlete vardı· 

nra •ene b" ··k b" d'l · ~ • :ı:_ uyu ır ı ın· .., b"ld. kt d KJli.bı hareketine b '-· B gmı ı ınne e ir. Maarif ise 

kil 1 
aJu,oruz. a§• t ·h" vr k h f 

:ve amet Pqa Hz. bütün dev• arı ı e a ın mu a azaaının Ma· 
let tetkilltı ile Türk 

00
. Ce • arifle alakadar olmadığı mütale· 

ti f 
ı mıye• d d 

tara mdan verilecek k l asın a ır. 
-'""-& d·ı arar arın ~~~~~~~~~;;;;;;;;;;;;;;;; 
~u e ı ecet. İni ftdetm·ı,...•. Fa fi - '- -kat b 

7
... tasamı ar yapm.a.K, vazifeleri 

Zlrat bllgl noksanhlı 

Muhlis Bey bu izahatından 
ıonra bilgi meselesine temas ede· 
rek merkezle tafra memurlannın 
gayretini takdirle anmakla bera· 
ber memleketi ilim gözü ile ve 
kaf aaile tamamile tanmıamıı ol· 
duğumuzu binaenaleyh bir" mem
leket ziraat ilmi,, kurmak lazım 
geldiiini tebuur ettirerek >ensti"" 
tüler hakkinHa maldmat vermİ§• 
tir. 

Ziraat Vekilinden ıonr bir çok 
hatipler ve Emin (Eskişehir), Ra
sih (Antalya} beyler söz almış 

müzakere ve münakaşa devam et· 
miştir. 

Grup cumartesi günü saat onda 
toplanacaktır. 

irtişa meselesi 
Muhtelit encümen 

işini bitirdi. 
Ankara, 24 (Telefonla) -

Muhtelit encümenin irtita tahki
katı hazırlığını yapan hususi ko· 
misyon vazifesini bitirmittir. 

Söylendiğine göre tetkikat neti· 
ceai; Hasan (Trabzon) Beye hiç 
bir mes'uliyet terettüp etmediği 

merkezindedir. 

Şurayı devlet muavinliği 
Ankara, 24 (Telefonla) - Koç 

hisar kaymakamı Kazun Bey 
münhal olan Şurayı Devlet mua· 
vinliğine terfian taY.in edilmi,. 
tir. 

Hariciye tayinleri 

Ankara. 24 (Hu Mu) -Bugün 
Resmi ceridede intiıar eden yeni 
kontenjan kararnamesini aynen 
bildiriyorum: 

meğe lktısat Vekaleti selih · 

1 - ikinci kanun, Şubat ve 
Mart aylarına ait kontenjan liste· 
si iıbu karanameye raptedilmiş· 

tir. 
2- 1344 numaralı karanameye 

merbut A, D listeleri tevsian ta· 
dil ve bu karanameye raptedilmiş 
tir. 
kontenjan olmaksızın mukayyet 

Bu listelerde ye.zıh eşya kon· 
tenjan kaydile mukayyet olmaksı
zın memlekete serbestçe ithal olu
nur. 

3-- Bu kararnameye merbut F 
listesinde yazdı eşya ikinci ka· 
nun, Şubat ve Mart aylarındaki 
ithalat kıymetleri mecmuu 600 
bin lirayı geçmemek şartile ve 
Sıhhat Vekaletinin müsaadesile 
kontenjan harici olarak memleke
te ithaline selahiyet verilmiştir. 

4 - Bu kararnameye merbut 
V listesinde yazılı eıya siparitle· 
rinden mukaddem mezuniyet a
lınmak şartile Maliye, Ziraat ve 
lktısat Vekaletlerinin müsaadesi· 
le k:oı:ıtenjan-~rici ol~rak ~ml~-
kete ıthııl olunur. . 
• t!'" u 'Bit .... " ... d"l~ . • . • ., _ ı umum ma enıer, ılitı· 

yaç için getirilecek (bir kelime 
tel~afta okun~mamı1tır) eşya· 
sı lktıaat Vekal; tinin müsaadesile 
kontenjan harici olarak ithal olu
nur. 

6 - Aylara taksim edilmek Ü· 

zere kontenjan listelerine yazılı 
olup ameli olarak taksimi mütkül 
ola~ağı anlaşılan bazı eıyanın iki 
veya üç aylığının birden memle· 
kete ithal edilmesine müsaade et· 

tardır. 
7 - 1344 numaralı karanı 

nin yedinci maddesinde yazıh 
kas eşyası meyanına kömür Ol 

tesna olmak üzere madenler ili 
edilmiştir. 

8 - Eshabı tarafından 
rüklere terkedilmit veya g\iıll ~ 
lerce müsadere edilmit ef ya 
gümrüklere gelmiş olup da .. 
rük depo veya antrepola 
fevkalade sebeplerle hasara 
ramıt e§Yanın ve yahut limaııl 
mızda kazaya uğrayıp da b 
vapurlara ait hamulenin G" 
ve inhisarlar Vekaletinin it'at' 
zerine kontenjan harici memlJ 
te ithaline müsaade etmeğe 1 
sat Vekaleti selihiyettardır. 

9 - 1344 numaralı karan 
nin 8 inci maddesi mucibi 
gümrük tarife kanununun 377 
maddesinin B, C bentlerile 
inci maddesinin B, C, D betlerİ 
de yazılı eşyanın kontenjaO 
gösterilen miktarları mali 
menşeleri olan memleketlere 
kararnameye merbut M listeıiO 
yazıldığı veçhile taksim oluJJJSI 
tur • 

1 O - Gümrük tarife kan{ 
nun 157 inci maddesinde ve 
na. 113, 323 ili 363, 366 ili c1. 
grafta okunamamıttır) 377 

1
l 

408, 409 Ha 439, 492 Ha s1s, ~ 
ila 553 maddelerinde yazılı et 
yı ve bunların kontenjanda g" 
rilecek miktarlarını bu mall 
menşeleri olan memleketlere 
sim etmeğe veya takasa tabi 
mağa lktısat Vekaleti selabil 
tardır . 

30 bin kilo incir 
1 

Dünkü meclis 
içtimaı 

Bütün vllAyetlere 
gönderiliyor 

lzmir, 24 (Hu Mu) - 12 Ki.nu· 

nuevvelde başlıyacak olan Tasar· 

ruf haftasının incir gününde . bü

tün şehirlerde incir istihlak edile· 

cektir. 

lzmir incir ve üzüm kooperatifi 

o gün için vilayetlere gönderil • 

mek üzere 30,000 kilo incir ha

zırlamıştır. 

nkara, 24 (A. A.) - S~ 
Millet meclisi bugün Reis ~ , 

Refet Beyin riyasetinde to~l~ 
mı! ve 1931 mali seneıi zarfı""• 

. .., d'k •'t1' amanaJman ve agaç ı me fi 
rinde kullanılmıt ola~ orm.ıı 1 
memurlarına yevmiye hesabile 

rilecek tazminata ait kanuJ1 l 
hasının biricin müzakereıiııİ 
parak kabul etmiştir. 

M 1. t · ·· ·· toPl" ec ıs cumar esı gunu 

caktır. 
u tatbikat öyle zannedildiği mevcut kunetler arasında daha 

kadar kolay delildir. AJ11C& ve- iyi tevzi etmek, idare noktasında 
killer ·~ •ekll~ler lÇbı usun, de- tekamüle doğru emin bir ıurette 
:Yamlı, sııtematık .... 1-aı . ed 1a· 1 ~....- an ıcap yürümek için buna kat'I lüzum 
bu~· ~r. fte •İJ'atl m\İ6teşarlar vardır. Günlük mütkülit içinde 

gı 1 evk~lde tedbirlerin dev· çırpınan vekiletler için kendi ha· 
Jet tetkili.b da.bilinde tatb•k· • 
b 

. . ı ı cı· rekatını ve ef alini gene kendi ve· 
etını de ırkı arilrakabe altında bulandumıak euretile muTaffala- ıaiti ile yapılacak bu mürakabe 
~ · yolunda gene ıiyasi müsteıarlar 
""-.. netıce.ine bftyük hizmet ede-bıhrler. mühim bir vazife alabilirler. 

Nihayet de•let teıkilitm lıte bu gibi vazifeler noktaiın· 
Cn.-ük f un en dan siyasi müat-arlar ile idari 
~ te errilatma kadar bugün- -:ı' ld1 lmdroemıu tespit etmek bu mU.teıarlar arasında ehemmiyetli 

Ankara, 24 (Telefonla) - Üs· 
küp konsoloıu Ali Rıza Bey de· 
recesile merkeze naklolunarak 
yerine, Köatence konsolosluğuna 
tayin edilmiı olan Ahmet Necip 
Bey getirilmiı ve Köstence kon • 
solosluğuna da 8 inci dereceden , 
terfi ile Batum konsolosu Asaf B. 
tayin edilmiştir. 

Krall~e bugUn 
şehrimizde 

l:mıi, 24 (Husuıi) - Kraliçe 

Keriman Hanmı bugün İzmir va· 

puru ile lstanl>ula hareket etti. 

Teşyiinde parlak ve cotkun teza· 
hürat yapıldı. ' 

Dört katil yakalandı 

~ 
B-fr_h_a_l_n_d_ah_a__...3141-

1 
Köstence, 24 (V AKIT) .,..,, J1 

elliliklerden sabık Harput 
Ali Galip fücceten ölmüştür• 

Gümrük müfettiılii1 ~ 
Ankara, 24 (Telefonla) ..,..... 1, 

hisarlar Vekaleti gümrük ~ 
tişliğine müfettit muaviııl~ 
Celadet Bey tayin ediJıııiıtit• kadro tberinde her memurun' Ta• ~ir fark olacaktır. Bundan ba§ka 

_..~ 
1 

__ı_: ıdari müsteıarlar alelade memur 
11Ue eruu ayn ayn göstermek lü- siy .. .. ' .-na bir kaç aeDedenberi Büyük . ası musteşarlar ise vekiller ile 
Mlllet MecUaince i7Jıar edilen e- ıaya.a! mea'uliyette müıterek ola• 
---L usu1a-.ıandD'. rak onlardan ayn bir vaziyette 
~ ro bulunacaktır. 

.u.ı~~~~~~~~ MehmetAaım ... ~ 

Vekiller heyeti 
toplandı 

Ankara, 24 (Telefonla) - He
yeti Vekile grup içtimaından son· 
ra toplanmııtır. 

içtima geç vakte kadar ıürmüş· 
tür. - • 

Bergama, 24 (V AKIT) - Kı· 

nık nahiyesinde bekçi Ali çavuşu 

bir çayır meselesinden balta ile !••••••••··-~ 
9 uncu sayıfamızdadır• 

öldürüp cesedini kuyuya atan a• 

zıh haydutların 4 ü yakalanmış· 

tır. l•••••••••llllP 



l~-.............................. . ........ 
~niln işaretleri 1 
" ..... ···························-·········--: 
•tiz senelik kömür 
işinin bllAnçosu 

8' 
' , il telgraf haberi: 

ICetıtıı. 'EREcu, 22 - Kömürü bulan Uzun 

f hl\.. edJn torunlarına, hUkümet konağı ö-

l --..ııde nı 
'dlı.... erasınıı mahsuaa ile ikramiye tevzi 
--ttir, 

~ iki derecen olup blrlncl derecede 
~ elli§er lira, ikincilere otuz aekfz bu-

Ura tevzı edflmiıtır.,, 
't/J.''8u telgrafın haber verdiği ikra· 
~eler zannederim ki, bizim ma· 
..... Qııntakuının yüz ıenede elde 
·qı&• 

" 1 Yegane kazançtır. 
) 8q fikri, tuhaf bulacaksınız, di· 
~k.iniz ki, bizim timdiye ka· 
'4 ~dmıt kömür mıntakamız 
1lı 'bııı kilometreliktir. Ocakları· 
~ıd~ 6 milyar ton kömür vardır. 
\' lcoınür cihan değer bir ıervet· it, 

d &eıı de ıize bunun için hayır 
ea.ıi1orum. 
\,.~iyorum ki bizim kömür ıa· 
~ 64 bin kilometre değildir 

83 bin kilometredir. 
~~iyorum ki köoıürlerimiz 6 
~lt tondan daha azdır. Hata 

le bir fey söylemiyorum. 
~ıı §unu ıöyliyeceğim: Biz 
~;•enedir bu kömürlerden ne 
~lldık? Bu kömür itinden ka· 
,'?ıadı değil, kazanıldı hem de 

ınden fazla .... 
a,kınız bu naııl oldu? I' , . "' ~ . ,. 
~ '~ian kömür havzuı yüz ıene· 
~ ~r taraftan büyüdü. Bir taraf· 
~·· "6çüldü. Ufaldı, parçalandı. 
~erin eline geçen kııım baba· 
~ Çocuklara intikal ettikçe kü· 

~ ~ dii, küçüldü ... , O kadar ki bu· 
'dl ı~rı kömür mıntakaıında 150 den 

\ la .. oeak var. Bu ocakların için· 
~nde 10 tonu iğne ile kuyu 

~ay::-;;·i;id:i ~;.-;~~~~-~~: 
~ .. tnalını pıyaıaya ıürmek iıtiyen 
~le oc~k ı~hipleri vardır. Bun· 
L ~. \'azıyetı doıtlar alıt veritte 
"'ll\lnd" ıı.. ur. 
Qır'lan· >, b() 1 ıyen, parçalanan ıerma· 
,. Yle bir hal aldı. 

\ ır taraftan ıermaye, parçala
~~,r~a~ana küçülürken, beri ta· 
~ 'bırıken, yekiinlqan, yekUn· 
,~devleten, devlettikçe ka
~ ınemleket dıtına çıkaran 
\ ~ , Peyda oldu. Bunlann elin· 
\ "'ilcıniı sermaye vardı. Bunla
~llbayeleri modern vuıtalar 
~ eğe müsaitti. Bir tarafta 
~:ftrıaye, cılız kollar, toplu 
~M~ ile toprak kazıyor. Bir 
)~\ e!e~rik dağları bir aani· 

\'ırıyor. 

~ ... 
~-d~ürk. ~rup~arı henüz 
~ lllCOl:ları ıçın lf zayıftır. 

) ~~ tllıp ecnebi ıermayeıidir. 
~"'-er burada yarı ziraatla, 
~"dit den İtçiliği ile uğratan a· 
it ~İ Gündelikleri bir lirayı 
~~ .. llıı~. 
) t~ el \l!~er hükUnıet bakımından 
'ti,· L~sıldir Ç"nk"" b ·· d ~'' lcoın.. •. u u u ıoz e 
f~ler \ltlerı, hükumet yabancı 
~İle e llazaran yüzde yirmi 

••tın almaktadır. 
\..-... ~ ... 
~~" t lllın karlı gününde Be· 
~d, );erke~ kalorifer kazan• 
t~ le"İııiıı ~ kül olan maden kö· 
~i "elt icö .~kaYaaı arasında tit· 
~ ~tn\n lllur Parçalarını elinde· 
-.~ 'iltit e }erlettinnek ..... 
... ~ ... Çol\l)c •-•yen 
~i._:: t'-telir:~uia, ihtiyar a· 
~ ... ~... un. Uzun Mehme
~ ~ \'erilen mükafat· 

'"-"° flattıııd:~ h~tırlattı. Kö· 
~ fatlcJ d nenuz Lu adam

ı etil' ız. 

S.dıi Btem 

VAKiT 

,---·-,--.-· .... ·--· ... --··--·-····· .. · .. ····-··-······················-············---···················································--.. : 
ı o &lala Ba'berlerl o 1 
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Vapurculuk IOk'ki:;;;;·~;:;i~~ 

~ kilo ve metre ) 
' geçiyor! ~ 

İnhisar işi için 
beyanname 

Poıta vapuculuğu inhiıarı hak
kındaki kanuna göre hususi su· 
rutte vapur itleten bütlln tacir
ler ticareti bahriye mildiiriyetine 
birer beyanname vermeğe mec· 
bur idiler. 

Kanuna göre bu beyanname 
müddeti bir hafta evYel bitmiş
tir. Bir kaç ınndenberi ticareti 
bahriye müdllriyeti beyanname 
mllddeti bittiii için vapucuların 
beyannamelerini kabul etmiyor· 
du. 

Heyeti vekile ıon içtimaında 
bu müddetin dört ay daha tem· 
didine karar vermittir. Dila bu 

· karar ticareti bahriye mildürine 
tebliğ edilmiıtir. 

Ôğrenditimiıe g6re iktısat 
•eklleti tarafından hazırlanmak· 
ta olan bu kanunun tadili bak· 
lnndaki llyıba benllz ikmal edil· 
memiıtir. Mamafih bu llyibanın 
bu devrede muhakkak ıurette 

müzakere edileceii tahmin olun• 
maktadır. 

V ıpurcular beyanname mlld· 
delinin dört ay daha temdidi 
hakkındaki heyeti vekile kararı· 
nı Jayıbanın mecliıte kabul edi
leceğine en bllyllk delil addet
mekte ve çok sevinmektedirler. 

Sık blnalar 
Cihangirde birbirine pek sık 

olarak yapılan apartmanların bal
.... •••••ODI Dııı>WUSU .-ırmec-
lisinde münakııa edilmiş, elde 
ebniye kanunu bulunmadığı için 
l u inıaatın menedilemediği bil· 
dirilmitti. HABER gazetesi iki 
atın evvelki nllıbaaında, ıebirde 
birkaç sıhhat mOfettiti ve elde 
bir aıbbat kanunu varken bu 
inıaahn bu kanuna istinaden 
menedilme.inin umumi ııbbati 

t 

namına doğru olacajını yazmııtı. 
Belediye reiı muavini Hamit 

Bey don bu mesele hakkında 
demif tir ki: 

11 
- Sıhhati umumiye ile bir· 

birlerine pek sık yapılan, yegdi
gerinin ziya •e bava almuına 
mani olan inıaatı menetmek ka
bil dejildit. 

Sıhhat mOfettiıleri filvaki bG
tOn inpatı yapılmadan evvel 
tetkik etmektedirler. Fakat bnn· 
lar, binanın dahili takıimabnda 
glrdOkleri nokaın ve kusurlara 
itaret etmektedirler. Yoksa bi· 
naların birbirlerine olan mOna
aebetleri ve 11bbi al&kalırı etra· • 
fında · tetkikat yaparak inpatı 
menedemezler.,. 

Alman matbuat 
mOdUrlOğD 

Reicb b0k6meti matbuat ıu· 
besi mOdOrlDiOne tayin edilen 
Almanyanın Ankara elçiliği maı· 
labatgOzan Her Aacbmann dlln 
yeni valifesine baılamak llıere 
Berline gitmiır:r. 

Flnlandlyah bir 
muganniye 

Mqbur f jnlandiyah muganni· 
ye Matmazel Saga Leander diln 
tebrimi,e gelmittir. Muganniye
nia ıebrimizde Hıyır cemiyetleri 
menfaatina bir konser Yermesi 
mü temeldir. 

E 
~ Sene başından itibaren bütün öl- g 
g çülerin kilo esasına göre değişeceği ~ 
~ malümdur. Bu hususta kanunun g 
f tatbikini kolaylaştırmak için hazır- ~ 
~ lanan talimatname ile yeni ölçü nu. ~ 
g nıuneleri henüz Belediyeye gönde- ~ 
~ rilmemiştir. Belediye bu nümunele- g 
~ ri alır almaz halka ve al<ikadarla- ~ 
~ ra derhal tamim edecektir. Yeni g 
~ ölçülerin eskisi gibi yayvan şekil- ~ 
~ de değil, yuvarlak ve kubbeli şe- ~ 
§ kilde olacağı tahmin edilmektedir. ~ 
~ Yeni ölçülerin memlekette kulla- ff 
~ nılan muhtelif ölçüler; birleştirme- ~ 
~ si ı·e bütün dünya memleketlerin- ~ 
j de kullanılan ölçülere uyması do- ~ 
~ layıaile fevkalade faydalı olacağı§ 
g muhakkaktır. ı· almz tatbikatın ilk ~ 
~ günlerinde bazı karışıklıklar olma- § 
g sı ve fırsattan istifade etmek isti- ~ 
~ yen bir kısım esnafın kiloyu okka g 
g olarak ileriye sürmeleri ve halktan ~ 
~ bu suretle para almaları ihtimali g 
~ olduğundan bu hus11sta alakadar ~ 
~ memurlann çok dikkat ı·e itina gös- g 
s termeleri ve lıalkın tenviri icap et- ~ 
z -
~ mektedir. Bu mevzu üzerinde es- g 
i nal cemiyetlerine de geniş mikyas- ~ 
~ ta vazife düşmektedir. & 
~ıı11ıı111111•11ıııııı1111ııııııı111111ıııııı111111ıııı11111111ıllllll11111111ııııııı1~ 
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Olüme çare 
Başka kalple 

ölmiyecek miyiz? 
Sovyet doktorlarından Probi

noskiyle Brüşmienkon inantlmı· 
.F---wr lle .. h:e tıufuall .. , • ._ 
iddia etmektedirler. 

Son gelen Rus gazeteleri bu 
hususta fazla malumat vermek· 
tedir. Doktorlar ilk tecrübeleri 
köpekler ilzerinde yaparak mu· 
vıffak olmuşlardır. 

Rus doktorlarının keşifleri 
hakkında ne düşUndükleri sua· 
line operatör M. Kemal B. de
di ki: 

-Şimdiye kadar yaptığımız tet
kiklerle bu gibi meıelelerin gay· 
rıkabil olduğu teeyyüt etmiıtir. 
Rualaruı bu icadı hayali birşey 
olabilir. ıun'i kalple insan ya· 
ıatmak ölüme çare bulmak de· 
mektir. Fakat bu imkansız bir 
ıey addedilir. 

Vilcut bir mıkina dc?ğildir ki, 
herhangi bir azası yerine yenisi 
konulsun ve işliyebilsin .• Tekrar 
söyliyeyim ki bu bir hayaldir. 

Dr. Kemal Cenap Bey de şu 
sözleri söylemiştir: 

- Kalbi sökerek yerine da· 
marların birbirine gelmesi şar
tile birıey koymak pek imkan
sızdır. Mamafık ilim ve fen ha
rikalar yaratıyor fakat bukadarı 
fazladır. 

Doktor, 11Burbanettin Bey ise 
gözlerimin önünde yapsınlar da 
görelim., demektedir. 

Fırıncının hllcumu 
Ayasofyada Şengül yokuşunda 

oturan Doyçe bank memurJarın· 
dan Muhittin bey evinin altın· 

daki fırında her gece yapılan 

gürültOlerden merkeze şikayette 
bulunmuştur. Fırıncı Hamdi bu
na kızmıı, Muhittin beyin önüne 
ç11aklarile birlikte geçerek hü
cum etmiş ve batından yarala
mııtır. Fmncı ve çırakları yaka
lanmıılardır. 

Tasarruf 
Haftası bir iktısat 

bayramıdır ! 
Tasarruf haftasının yakınlaş

ması dolayısile vilayete bir ta
mim gönderilmiştir . Haftanın 
fevkalade surette kutlulanması 
için icap eden tedbirlerin alın
ması, tasarruf haftasımn bir ik
tısat bayramı olduğu ve bu haf· 
ta içinde bilhassa üzüm, incir, 
ceviz, fındı~c gibi milli mahsul
lerimizin istihlak edilmesi için 
teşviklerde bulunulması bildiril· 
mektedir. 

Gayrı milbadlller 
ldnre heyetinin 
dilnkil toplanışı 

Gayrı mübadiller idare heyeti 
dün toplanmıştır. Toplantıda, 
lstanbuldaki gayrı mübadillere 
tahsis edilen emlakin tesbiti, 
meydana çıkarılması işile meş· 
gul olmak üzere Defterdar Mus· 
tafa beyin riyaseti altında teıkil 
edilen komisyonun şimdiye ka· 
dar yaptıği iki içtima etrafında 

bu komisyona gayrı mübadiller 
namına dahil bulunan Hamdi ve 
Nüzhet beylerin verdikleri iza· 
bat dinlenilmiştir. 

lımirde gayri mübadillere tah· 
sis edilen emlakin de lstanbulda 
olduğu gibi teabiti için gayrı 

mübadiller cemiyeti tarafından 
Maliye vekaletine bir teklif ya· 
pılmıştır. Bu teklif muvafık gö· 
rüldüiü ve kabul edildiği tak· 
dirde lzmire l'İdecek heyete 
gayrı mübadiller namına Hamdi 
bey iştiraK edecektir. 

Belediye istatistiği 
Belediye geçen seneye ait bir 

istatistik hazırlamış ve neşret

miştir. Bu seneye ait istatistik
lerin de yavaş, yavaş toplanma· 
ama başlanmıştır. Bu seneki ki· 
taba oktrova, sinema, tiyatro 
faaliyetleri, mufassal inpat, ta
mirat istatiıtiki de ilive edile· 
cektir. Geçen seneki kitıpta 
sıhhat iılerinden yalnız belediye 
sıhhat mUdilrlOğOniln ve ıubele· 
rinin faı.liyeti bulunmakta idi. 
Bu seneki istatistiğe viliyd için
deki sıhhi teşkilihn da faaliyet 
ve hareketleri konacaktır. 

Sarhoş kahve 
müşterisi 

Sabıkalılardan Durmuş evvelki 
gece iyice sarhoş olmuş ve Yağ· 
kapanında Abmedin kavesine 
giderek bıçağını çekmiş, mÜf· 
teri'eri ölümle tehdit etmiıtir. 

Durmuş kendisine kabaran 
müşterilerden Hakkı ile Musta· 
faya hücum ettikten ve maaa 
üzerinde duran gramofon plak
larını kırdıktan sonra kahveden 
çıkmış, yandaki Cemalin kahve· 
sine girmiştir. 

Durmuş, burada da epice gü
rültü etmiş, miltlerilerden ihsanı 
döğmüş ve bıçakla üzerine atıl
mıştır. Ihsan işin sarpa saraca· 
ğını anlayınca kahveden dışarı 

farlıyarak kaçmıya baılamıı, pe· 
şine Durmuşun takıldığını gö-
rünce polislerden imdat istemiştir. 
Durmuş bir kaza yapmadan ya· 
kalanmııtır. 
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i Miinaaebetlerimiz ! 
: ........................................... -.. _....• 
Türkiye - Bulgaris

tan münaseba
tına dair 

Bulgar sefirinin beyanab 

Sofya Haricive nezareti siyaıt 
işler umum müdürliij'Oae tayin 
edilen Bu~gar orta elçisi M. Pav· 
Jof yeni vazifesine başlamak 6s
re dün akşamki trenle Sofyaya 
hareket etmiş, istasyonda Bul
gar konso!osu M. Balamezof'Ja 
Bulgar elçiliği ve konsolosluğu 
erkinı tarafından teıyi edilmiftir. 
M. Pavlof 'un yerine bir elçi ta
yin edilinciye kadar Bulıar el· 
çiliği işlerine, maslahatg6zar ıı• 
fatile, lıtanbul Bulgar bat kon
so' osu M. Balamezof bakacaktır. 

Dün sabah Maçkadaki apartı
manında kendisini ziyaret eden 
bir mubarririmize M. Pavlof fU 
beyanatta bulunmuştur: 
"- Türkiye ve Bulaaristan 

hilkiimetleri arasındaki dostane 
ve samimi münasebet mevcut 
olduğunu tekrara lüzum g6rmll• 
yorum. iki memleket hOkOmet 
ricalinin miltekabil ziyaretleri 
soıı mt>ıelelerin de memnuniyet 
verici bir şekilde hallini temin 
etmiıtir. 

M. Muıanofun Ankara ziyare
tinde, Türklerin Bulgmristan da 
ve Bulgarların Türkiyede bulu• 
nan emllkini tasfiye için bir 
komisyon teşkili kararlaıtınlmq· 
h. TUrkivenin Bulgariatan elçili 
Tevfik Klmil Beyin dahil bulun
duğu bu komisyon Sofyada ça
lışmaktadır. 

Ticari münasebata gelince iki 
memleket arHındaki ticari mll
nasebetlerin inkişafını temin ra· 
yeıile bir münasebetlerin inkip
fını temin ıayesile bir maddet 
evel Sofyada ve Ankarada birer 
komiıyon teıkil fdilmiıti. 

Sofyadaki komi•yon mesaisini 
altı ay evvel bitirmiftir. Anka· 
radaki komisyonun itini bitirmesi 
Ankarada kontenjan meaelelerile 
meşgul olunmasından dolayı biraz 
gecikmişti. Ankarayı ıon ıiyare· 

timde bu babiı üzerinde lktısat 
vekili Celil beyle yaptığım m&
llkatta bu komisyonun da ifini 
bitirdijini öğrendim. 

Bulgaristan ve TOrkiy~ ara
sında bir ticaret muabedeaı me•· 
cuttur. Fakat bu muabedenin 
mOddeti bir kanunusanide niha· 
yet bulacaktır. Bir klnunmui· 
den itibaren altı ay zarfında 
müabedenin yenilenmesi için bir 
mublet vardır. 

Bu müddet içinde iki btik6· 
met ara11nda Ankarada veya 
Sofyada mOzakereJer bapyacak 
ve bahsettiğim iki komi8yonun 
hazırladığı esaslar dairuinde yeai 
bir ticaret muahedesi tanzim edi
lecektir.,, ·······--······-·---·· ......... ·-·--··---··ı 
f .. ~.~ .. ~.!~_!.~!~ ... !-~-~~ .. ! .. 

- 25 Teırinlaanl 1917 -
_ Rıuya hariciye nann Troçld iti

ldi devletlerine bir ültimatom vere
rek harp makaatlannı tadil etmeleri
ni ve ayın 23 ne kadar cevap ver~ 
lerini bildirmiftir. 

-laıe müdiriyeti umumiyeıüaden: 
1 - Bir numaralı veıika mukabi

linde Yeniköy, Anadolu hisarı, ve Uı
küdar dairei belediyeleri dahUindeld 
beher nüfusa bir okka patateı tevzi 
edilecektir. 

2 - Belediye daireleri dahilindeki 
beher nüfuıa da beı numaralı veıika 
mukabUinde ikifer kutu tevzi edile
cektir . 

- Yakında Sofyadan ayrılacak ~ 
lan Fethi Bey ,erefine, reial bulun
duğu Unyon klüpte bir ziyafet keıide 
edilmiıtir. Ziyafette ıüfera ve Bulo<a 
erkanı akeriye ve mülki11e1i ve müt
tefik devletler heyetleri hazır bulu11-
nwıtur. 



Savıfa 4 

Belediye Terkosu nasıl 
idare edecek ? 

Şehrin tarihi kıymetini vücude getiren 
abideler harap oluyor; Vatı Bey bu 

hususta ne dilşilnllyor ? 

Şehir meclisindeki müzakereler 
lstanbut umumi meclisi dün 

birinci Tcis vekili Sadettin F e· 
rit Beyin reisliği a:tındn toplan
mıştır. Geçen celseye ait zabıt 
okunup Jcabul edildikten sonra 
belediye reisliğinin gönderdiği 
bir tezkere okunmU§tur. 

Bu tezkerede geçen dene 
bütçeye terkosun ~ahn alınma 
Ye ifletme masrafı o'.arak konu· 
lan 800J-OOO firayı bildiren fa.s'ın 
unvanının bütçede yalnız terko · 
su ~a~~~ a1roa faslı olarak gös
terıldıgı , bunun ileride bir ka· 
rışıklığa ıebep olabiJeceği, bi
naenaJeyb terkosu saha alma ve 
İfletme f as'ı olarak tashih edil
mesi hitdirifiyordu. 

Valinin izahatı 
Tezkere okunduktan sonra 

Vali ve belediye reisi Mubittin 
Bey iıahat vermiştir. 

Muhittin Bey bu tashihin lü
zumundan bahsettikten sonra 
geçen celsede Mehmet Ali Bey 
( Beyoğlu ) tarafından veriJmiş 
olan takrire de cevap vermış, 
şunları söylemiştir: 

- Tcrkos 1 kinunosanide 
elimite geçmiş bulunmak linm
dır. Nafia vekaletinin emrile 
hükümet namına müzakereyi 
ben idare ediyorum. Ortada 
şimdilik bilinen yoktur. Mübayaayı 
mukavele mucibince hükumet 
yapacaktır, biz biJibara hüku· 
metle karşı karşıya geleceğiz. 

Terlcosun mubayaadan sonraki 
idare şekli hakkında henüz kat'i 
birşey yoktur. Bu kabil işleri ya 
mevcut kanunlar ahkamı dahi
linde idare etmek lazımdır, ya
hut da ticari mahiyette idare 
edilmesi istenilirse yeni bir ka
nwı hazırlamak zarureti vardır. 
T efkosun yeni idare şekli hilk(i. 
nıetçe •e Büyük Millet Meclisin
ce ittihaz edilecek karar ve ted
birlere göre tayin edilmiş ola
caktır. 

Mehmet Ali Beyin sözleri 

Vali Beyin jzabab burada bi
tiyordu. Takrir sahibi Mehmet 
Ali B. aöz aldı: 

- Bu talep ve inbattan şu 
anlaşılıyor: Senevi taksitle ıir· 
ketten alınacak eşya ve teıisat 
için ilk taksitte verilecek para 
bu 800,000 liraom pek a:ı bir 
kısmını teşkil edecek. 

Paranın gerisinin işletmiye 
has~edil~ceği a.nlaıılıyor. Şu hal
de otP.kı taksıtleri nasıl temin 
edeceğiz ? Biliyorsunuz ki bu 
800,000 lira hazır paradan ve
rilmişti, belediyenin mevcut ve 
daimi masrafları içinden para 
ayırmak müşkül olacaktır. Sonra 
işletmenin tarzını tayin mesele
sini şimdiden düşünmek te çok 
muvafık olur. Buraca yapılacak 
bir talimatname ile de bu iş 
çevrilebilir sanıyorum, mamafih 
mutlaka hükümetçe karar ittiha
zına lüzum varsa buraca pro
je hazırlanıp hlikümete teklif 
edilebilir, şimdiden idari makam· 
lar bir noktai nazar tesbit edip 
bilkümete arzetmeyi dütünllyor
larsa bu noktadan meclisin fik
rinin iltihakı münasiptir. 

Vali beyin cevabı 

Vali Mubidd;n bey tekrar söz 
aldı, müzakere safhasmdaki bir 
mesele iç'n fazla konuşmanın 
faydah clmadığı noktasında israr 
etti. Sonra inhisar idarelerinin 
dev1etçe kabul edilmiş bir şekli 
olduğunu, Ankara imar müdü
riyeti için de hususi lrnnuni hü
kümlere göre idare edildiğini, 
bunlardan istifade edilerek ter· 
kos idaresi için de mümasil bir 
şekil düşün6fdüğünü, bu hu
susta tekhfler bazırlanılmakta ol
duğunu, fakat ber halde işte 

Büyük Millet Meclisinin noktai 
ııaur.ıruıı bakjm olacağını söy
ledi, ilave etti: 

- Vakbmiz o1ursa hükumete 
yapacağıma teklifi bir ıkere de 
umumi meclise gctiriri.ı, o!mu
sa doğrudan doğruya takip ede· 
riz. Her halde çalışıyoruz. mal· 
main ofa biJirsiniz. 

Yangınlara karşı 

Galip Fahtiyar Bey - Bu ha· 
yırlı işte belediyemize muvaffa. 
lnyet temenni ederim, idari ve 
mali cihetle beraber teknik hu-
suıta da iıabat verilmesini rica 
edeceğim. Şimdiki halde Beyoğ-

luna daha fazla, lstanbula daha az 
sa isabet ediyor. Ceşmeler faali· 
yette iken bu suya yetiyordu şimdi 
vniyct öyle değildir. 

Çeşmeler kurumuştur. Yeni 
teşkilatta Istanbulun ihtiyacı tat
min ediliyor mu? 

Sonra bir mesele daha vardır. 
Su yangınlara yetecek mi? Yan· 
gın en büyük afetimizdir. Yan

· larıo tevsii daima susuzluk yü-
zünden oluyor. 

Medeni mem!eketlerde yan· 
gınlara su verecek tesisat ayrı

dır. Bu cihetle nazarı dikkata 
ahnmahdır. 

Vali Muhittin Bey-mali, idari, 
teknik, bu meselenin her nokta-
1111daki müzakere bizim ıirketle 
olan müzalcuemize müessir ola
bilir. Bu hususta müsaadenizi 
rica ederim. 

(Müzakere klfi !) sesleri. 
Galip Bahtiyar Bey - Mu· 

vaffakıyet temenni ederim, he
pimiz bu işin hüsnü suretle hal
lini istiyoruz. 

Muhittin Bey - Teşekkür e· 
derim. 

Meclis, terkos hakkındaki iza
hatın kafi görülmesine karar 
verdi. 

Kadıköy ve Osküdarda 
kanalizasyon 

Fen işleri müdürlüğü, makamı 
vasıtasile gönderdiği tezkerede 
Kadıköy ve Üsküdarda kanali· 
zasyon ihtiyacından bahsediyor, 
hazırlık olmak üzerede şimdilik 

ann projelerin yapılmasının mfi. 
nasip olacağını bildiriyordu. 

Tezkere Nafia · encümenine 
havale edildi. 

Belediyeye alnacak memur
lar maaıb mı, ücretli mi 

olmalı? 

Belediyeden çıkarılan memur
lannın tekalldiye maaşlarının gü-

VAK11 

nün birinde belediyeye hem bir 
yük mahiyetini alacağı diifiioü
lerek hundan soo.ra belediyeye 

maaşlı memur alınmamaSI, bütün 
yeni memurların ücretli olarak 

alınması kararlaştırılmıştı. Daimi 
encümen bu mesele hakkında 

meclise bir tezkere göndermişti. 
Y epi tekaüt kanununun bu iti 
hallettiği, mevzuu bahis mahzur 
kalmadığı onun için belediyeye 

artık maaşlı memur da alma bile· 
ceğini söylüyor, karar istiyordu. 

Meselenin evvela kavanin eıı· 

cümeninde telkiki kararlaştırıldı. 

Abidelerimiz mahvoluyor! 

Adalar azası Emin Ali B. in 
iki tal<riri vardı, onlar okundu. 

Emin Ali Bey takrirlerinden 
birisinde öz Türkçe iddiasına 
çalışılan şuurlu bir ifadeyle şeh

rimizin güzelJiğioi, tarihi kıyme

tini mevzubahs ediyor, şehrin 

bu kıymetinin bir kısmını da 
abidelerinden aldığını bunların 

ihmal içinde olduğuna, güaden 

güne yıkılmıya doğru gittiklerini 
söylüyor. makamın bu hususta 

ne düşündüiö anlaşıldıktan ıoora 

müzakere cereyan etmesini isti
yordu. 

Emin Ali bey §ifahe11 de iza· 
hat verdi: Bu takrire vermesine 

sebep iki müşahedesioin kendi

sinde uyandırdığı teessürdür. Ge. 
çenlerde bir gün Yüksek kaldı

n mdan çıkarken Fransız sefaret· 

hanesine mensup bir kavasla 
bazı ecnebilerin o civarda yıkık 

bir meıarlıkta bir fey andıkla
rını görmüş, a!ikadar olunca 
mühtedi FranStz kumbancı Ah
met pa§anın mezarı ka'Jısında 

olduğunu görmüştlir. Tarihimizde 

ehemmiyetli bir sima olan Ab· 
met paşanın kabri bu güo 
söyleniJmesinden çekinilecek bir 

pislik ve bakımsıı.lık içindedir. 

Emin Ali Beyin ikinci müp.· 
hedesi de ~udur: Y edikule bari· 

cinden geçerken o civarda taı 
kıran amelenin kırmakta olduk-

ları taşın üzerinde, eski harflerle 

koca koca yazılar görmftt, yak

laşmış, kırık taşlann üstünde 
şunları okumuş: 

"Ko!tantaniye fethine i~tirak 
etmiş olan Bolvadirui serçeşme 

bilmem nereli Osman.,, 

Emin Ali B. bunları anlattık
tan sonra ilave etti: 

- Bizim için mücibi hicap ve 
müsteJıimi hicap olan bu vazi-

yet karşısında kıymetli Süleyman 
Nazife, sevimli Ahmet Rasime 

mezar yaptırmak neye yarar? 
Sonunda onlar da bu hale ge· 

lecek olduktan sonra!.. 

Adalara •u li21m 

Emin Ali Beyin ikinci takri· 
rinde adalara elektrik getirildiği 

zaman su ihtiyacının da gideri
leceği vadolunduğu, bu vadın 

geçen sene mecliste de tekrar 
edildiği hatırlatılıyor, henüz fiili 
sahada ihtiyaç giderilememİf 
olduğu için vali ve belediye re· 

isi beyin yeniden teminat ver· 
mesi isteniliyordu. 

Takrirleriıı ikisi de makama 

havale edildi. Meclis pazartesi 
günU bir saat on dörtte topla 
nacaktır. 

Çarıamba günü de devre hi
tam bulmaktadır. Onu?l için 

çarşamba akşamı içtimalara ni
hayet verilecektir. 

Fransızlarla itila
fımızdan sonra .. 
(Bq wtı11. ı irıci saf/dallllzda) 

için Parisi çok iyi tanırım. Tah· 
silimi bitirdikten sonra Şama 
d~ek babamla beraber çalış· 
mıya başlamıştım. 

lstaobulda bazi emlikimiz bu· 
Junduğu için buradaki ikamet 
müddetimi biraz uzatarak muğlak 
bazı meseleleri halle çalışacağım. 

- Muğtak meseleler demekte 
neyi kastedirorsunuz? 

"- Memlekefüni:ı şimdiye ka· 
dar Ti!rkiyeye karşı istisnai bir 
vaziyette bulunuyordu. Siyasi 
meselelere temas etmek istemi
yorum. Biz Suriyeliler Türkiyede 
ne mal alabiliyor, ne mevcot 
mallarımıza satabiliyor, hatta 
ipotek edebiUyordulr. Yeni Tür
kiye. Fransız anlqmaa1 bu me· 
seleleri memnuoiyet verici bir 
şekilde halletmiştir.,, 

- Bu anlaşma hakkında ne 
düşünüyorsuno:ı 1 

' - Son ititiftan evvel Türki
ye .ve Sariye arasında mevcut 
olan kararsız vaziyet ilanihaye 
denm edemezdi. iki memleket 
arasındaki c!ostane münasebet-
leıin iadesi için bazı eks klikle· 
rin mevcut bulunduğu hissedili
yordu. Suriyede sevinçle karşı· 
lanan yeni · mukaveleler bütün 
bu işleri yo!una koydu. 

Babam şimdiki vaziyetin hu· 
sulü için çok çalışmış ve bunda 
b&yük bir amil olmuştur.,, 

Suriyede kadınlar 
Nasuhi Bey 'Elhabip bundan 

sonra Soriyede\<i kadınlık hare
ketlerinden bahsederek demiştir 
ki: 

- Suriye kadtntarmın e!An 
kapalı ve geride bir hayat ya-
şamalarından teessüf duymak
tlğlm kabil değildir. 

Tasavvur ediniz : Sm-ycde b1r 
evde aile erkekleri için bir 
mutbak, bir yemek salonu, bir 
salon bulunduğa gib; Rene o 
aileye mensup olan kadınlar 
için de ayrıca bir mutbak, ye
mek salonu ve oturma odası 
vardır. Yani bir aileden o!an 
erkek ve kadınlar ayni çatı al· 
tında ayni ayrı yaşarlar. Zanne
diyorum liı, Suriye ve Arap 
erkelderinin sert tabiath, kav-
gaya Aşık ve politika enttikata· 
rma mütemayil bulunmalarının 
sebeplerinden biri de budur. 

Memleketim urf ve adetlerinin 
kadınların kocalarmın, erkek 
kardeşlerinin işlerine veya mü
kllemelerine kanşmalarına mü· 
sait olmamasına çok teessüf 
ederim. 

- Şu halde fem inistsiniz ? 
- Evet. Hatta '"Müslüman 

kadınlarının serbestiye kavuş· 
ması,, grubunun başında bulu· 
nuyorum. Benimle ayni fikirde 
olan kız kardeşim Leyla bana 
mesaimde yardım etmektedir. 
ikimiz birden evvela aile baya
tmda "harem,, ın kalkması ve 

• kadınların umumi bayata iştira· 
kiai temin için çahtıyoruz; Fakat 
bunun için evvelemirde peçe· 
nin kaldırılmasa lazımdır.,, 

Nasuhi Bey Elbabip lıtanbul
da doimuıtur. Kendisi buna 
ait bir babrayı ş3yle anlatıyor. 

- Büyük babam izzet paşa 
Abdülbamidin müşaviri idi. Bü· 
yllk babam tevellüdümü haber 
vererek kendisinden bana bir 
isim koymasını rica ettiği zaman 
paditab bir tari!ı kitabı oku· 
makla meşgulmu7. Büyük ba
bamın ricası üzerine şöyle de
miş: 

- Kanuni Süleyman zıtma· 
nında Nasub p8f8 isminde ce
sur bir kumandan yafıyordu. 
Eğer benim bir oğlum otsa ken· 
dııine "nasihat verici,, manasına 
gelen ba ismi verirdim. Siz be
nim için iyi bir nasihat verici 
olduğunuz için to11111aooza bu 
ismi koyuyorum. ,, 

Melek Sinen1asın 
vasi salonu emsalsiz ve pya 

MAVi hTüNA 
filmi ile a\kış tufanlarile çı 

Jayor ve ilahi artist af 
B R i G i T T E HE ~._g 

ve Budape"te'oin meşhur 
de,, z;G AN ork~strası 111 

l
takdirle seyrediliyor. i f~yetd 
Paramount Jurnal Buguo 

l 1 de tenzila tlı fiatlarlB 

----c.matine----~ 

DarUlbedarl Şehir Tiye 
T emsillerl : 

Bugün motine ISTAHBUt lfL 

:;;;~:~~~;~Q ~~~MıllL•llll.., 
(üç saat) J~ 

Opereti 

1 
JJ'I 

3perde27tablo f 

Yazan: 

Ekrem Reşit B. • ,JJf llJ() 
BesteJiyen: , t 

Cemal Reşit B. 

TAKViM 
Cuma 

25 T.sanl 
25 Recep 

Cumarte~ 
26 T.s11ll 
26 Rec" 

GUn doğU~:.ı 6,5:ı 7 

GUn baU§ı 16,45 16.4!' 

Sabah namıızı 6,18 6,1!0 

Oğte nam&Zt h',00 12.01 

i kindi namazı 14,31 14.30 
Akşam namazı 16.45 16.13 

Yatın namazı I B,~2 18,'l! I 

ilıruıak 5, tS 5, 16 

Ytlm geçen 

~ 313 :314 
gttnıerı 

Yduı klllan \ 51 50 
g llnlerl J 

z~.~ .. , ...... 

derece idi. Bugün hava hallf buiuUIJ 

cak ve TUzgAr poyrazdan csecelttir. 

Radyoda: 

-;~;:-;;;;:·:_ 17 den 17,45 e k ad" 

cMll§errcf Hanım). 17,45 ten ıs • 
Gramafon, ı 8den 19 a kadar KcDlal '.; 

Bey ve arkada§lan, 19 d::ın 20 )'e 
( 

Orkestra, 20 den 20,30 a kadar ga:ı; /. 

Hanım), 20,30 dan 21,3 Oa kadar Jl / 

saz hcyeU, 21,30 dan 22,30 n kadar o r 

Ajans ve Borsa haberleri, saat yarı· 

20 t. Franal% 1 j' f • Şillu AV• 

ı Sterile fı93- ı Pczeta 

1 Dolar 2 13, ı Mark 

20 Liret 21~-
1 Zolotl 
ı Pengö 

20 t . Betcıka 117- 20 Ley 
20 Drahmi 27,-

20 Dinar 
20 lsviçre 8:!3- ı <;ervooeC 
20 Leva 1 Altm 
1 Florin 

20 Kuron Çek 12.ı-

Çek flatlara 
P arla 
Londra 
''e• York 
M llll.no 
Br-··seı 

Atına 

Cenevre 
S'>f ) 

12.04 ,, 
690. - vı~ 
0.4 718 '.drlt 
9.2225 Bertin 
3.4034 Vanov11 

83,24-- '-=-tc 
2.4519 Cılkre,, 

66.73- BeI ITTat 
· ·tcr dam ı. 1750 :.ıosıwvr 

; 
~ 

~~~~~~E•s~h~a~ 

? ianltaaı ı o. ıo 1 r : ko.! r 1 
Anr. 24 30 Çimento ,. · 
Reji 4.:Jo ı Unyon oeY· 
f;'~. Heyrlye 1450 Ş:ır·. ocY· 
Tramvay 8 10 lta lya c~ 

U. Sigorta 12,2 ı Şark ın. 
- m ontl 2340 Telefon ~ 

-- ~-- T h"ıal~ 
istikrazlar ·~ ı 

Iı.t. c1atılll 95,501 Elektrik ~ 
Şark O.yolla n ~.20 .·nım,•aY 
'l . .Muvahhlde 58. TUnel ; 
GUnırtlkler 5,60 RıhUııt J f 

4,20 .nadolU 4 ' Saydl nıahl > 
Bağdat 4,50 Anadolu ~ıı 
Askeriye A. MUıJl 
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Türkçeye çeviren: Fehamettin Arvay 

beraber oldukça bir dakika bile 
canımız sıkılmadı. kalkütada (Firpos) lokantası· 

~ cazbandı çılgınca çalıyor, 
iiindüz etrafı biribirine katan, 
llıeydaıun çayırlarını sırsıklam 
~ yağmurun timıeklerinden 
ldeta, elektriklenmiı hi11ini veri· 
1ordu. 
L~ngal payıtahtının bu kibar 
~tası bu ak§&JD tamamen 
~lu idi. Bütün masalar evvel· 
._.. lutulmuıtu. Beyaz pantalon· 
Jıı, &ınokinli zabitlerin yanında, 
~ellleri aeyahat elbisesi ~i;nıi~, 
"'nılan alelacayip gıyınmıt 
~erikalılar, hep karmakantıktı. 
~den çiftlerin batı üstün· 
cS. dönen muazzam vantilatörler 
~ çiftleri daha hızlı dönmeğe 
~ ediyordu.Binbatı Robertale 
~ı Nikolıon batbaıa yemek 
>ltorlardı. Kalkütada bulun· 
~an bir aydanberi, onları bi
tı\irinden ayrı görmek imkanı 
~ktu. Klüplerin balosunda, vi· 
\.etin resmi kabulünde, konso· 
~~anelerin, tüccarlann verdik· 
~ ziyafetlerde, ıüvarelerde, 
~ bu hudut kahramanı iki zabi· 
le hürmet ediliyor, bat kö· 
~e yer gösteriliyor, velhasıl iki 
~lcadat tehirde mülhit sükse ya· 
llı,.orlardı. Herkes onlann mace· 
~ biliyordu. Nikolsonun ke
fif hareketini, Robertain kahra· 
~tılığını ve (9) numaralı blok· 
l'tzı tarihlere geçecek 

:üd1lf aasını herkes öğrenmifti. 
enıbeler giyinmit genç kızlar, 

~nuıı (Vilctnrya kros) nit8.nına 
' ayruı liiYran oaıuyvnar, evıı 

kadınlar ise, genç ve parlak yüz. 
~ Nikolsonla flört yapmağı can 
dan kabul ediyorlardı. 
~ki arkadqm arasındaki dost· 

herkese hürmet hi11i veri
)()rdu. Filhakika bu dostluk, 
~el ve aıil bir ıeydi. 
"'Peıa"!er hastanesinden tepdili 
~ ınezuniyetlerini alarak çık
' n sonra, Hindiatanda bir iki 
d! kalnıağı ve sonra lngiltereye 
01lıııeği kararlattırmıılardı. 
~l>elhi ve Bombayda bir çok 
bt;"bakalara çağrılmıılar, tam 
~er sportmen olarak vakit geçir· 
~lerdi. Sonra, Robertsin bir 
\ arkadatları bulunan Kalkü· 

\ ıitmiılerdi. 
~, llqam, (Lady dö Brent) in 
~ ,.ii bir garden partiden dö
t~ll ilerdeki hareket tarzlarını 
t.~~ek üzere (Fripos) lokan· 
"'7~1 a Yemek yemeğe k-arar ver· 
"~rd· it· ı. 
~~~ aralık münakafaya bqla· 

' 
~:' ~erhalde artık kat'i bir ka· 
~ ' -.ız lazım. • • Londraya 
<ti_.~an hareket edeceğiz? 
d,._ ~ra) ayın sonunda Bombay· 
~ reket ediyor. (Cook) a· 
~il d ından sordum, vapur tama· 

olu hıı' ........ t lf ••• 
ı. lı. Öyl · M . . i_,._titİQı. • • • e ıae, esa1erı 
~llditıı. ın Dartanyan vapurunda 
"'Ol~ Yer tutalım. Galiba 
~d~)()l'lııu an 12 Şubatta hareket 
l~~ı !· · • Üç hafta daha bek· 
Q) • • • N' 
'tQ l' F'raıı. e Yapalım? Herhalde 
~ti tere~~ ~apurile seyahat et· 
~eri i~·d· ederim, Evvela ye· 

-..... ıı. ,,.ı ır. 
~ rekil" . . 
~~ kaı:İ liındıstanda üç haf· 
~ ııJcıı_ ını. Zaten burada ca· 

' Ötle &llll)'or ! 
~ .. .,; ~~akat biliyor mu· 
rt~ ~ dqlann tah11ın ! 

akıi-nnd•nbe . 

- Hay, Allahtan bul. •• Evvel
ce biribirimize §Öyle ters ters bak· 
bğımızı hatırladıkça güleceğim 
geliyor. 

- Doğru .••• Biribirimize ne· 
ler yapmadık? Eğer biraz daha 
devam etseydi, herhalde günün 
birinde biribirimizi paralıyacak· 
tık. Her ikimizin de kemiklerini 
bir kötede bulacaklardı. Görüyor 
musun, dostum? Aklı bqmda iki 
adamın araıma bir kadın girince 
nasıl sersem oluyorlar? 

- Bu gibi feylerin insanı nele· 
re ıürükliyebileceğini tasavvur e• 
demezsin! Dün akşam, Kalküta 
klübünde idim. (Californiya oil 
Compani) nin müdürü (Jimmy 
Bentley) bana derdini anlattı: 

Karııı, bir erkanı harp zabitine 
kartı biraz temayül göıteriyor• 
muı gibi imiı. rakibinin kafası· 
nı kıracağından ciddiyetle hah· 
ıediyordu. 

- Doğru mu söylüyonun? 
- Şaka etmiyorum. Fakat 

ben kendisine nasihat verdim: de· 
dim ki "Jimmy, deli olma! Bis· 
markın Şark meselesi için ıöyledi
ğiğ ıu sözleri hatırla: "Bir topçu 
neferinin kemiklerine bile değ· 

mez !,, bu da öyle ...• Hiç bir ka· 
dırun kıymeti, bir erkeğin ötekine 
ters bakmasını icap ettirecek ~a· 
dar değildir. Arkadatlığı, bir ka· 
dının deliliğine feda etmek için 
insanın budala olması lazım!,, 
Hatta ona (Plaute) tan ·bile hah· 
•enmı. L.etel'fbtı~'lm emin en 

aklımda bu cümleden başka bir 
şey kalmadı ya: "En güzel kadın 
bile bet para etmez),, 

- Hatta yalnız bizim arzumuz 
ona bir kıymet vermektir, demit 
olsaydı daha iyi ederdi. Baksana 
Edi Kalkütada acaba seni tahrik 
edip benim kafamda bir viski ıi
şesini parçalatacak derecede se· 
vebileceğin bir kadın var mı der· 
sin? 

- Canım, buna vereceğim ce· 
vap gayet kolay! Bir misal: Me· 
ıela Madam (Whencot) veya kü .. 
çük (Ellalin Krosley) le olan mü· 
nasebetlerimi hatırlıyorsun? Pek 
ala sana yemin ederim ki, o ara
lık bana: "Edi, endaht sahasından 
çekil, esmeri ve yahut aarıtma 
ben nişan alıyorum,, demit olsay· 
dm emin ol ki şöyle omuzuna bir 
de hafif yumruk vuraark: "Key· 
fine bak oğlum,, diyecektim. 

- Ama bir kadını kaybedecek· 
tin •••• 

- Canım .••. Bunlara ehemmi
yet verilir mi? Güzel bir dut alır· 
11n, aklını batma toplarım veue· 
lim. Biz de İpekten yapılan hülya 
merdiveninin sağlamlığına gü
vendik; fakat daha ilk baıama• 

ğında biribirimizi boğuyorduk. 

Allaha ıükür kü vukuat bizi ça· 
buk akıllandırdı! 

- Orası doğru, hem gözümüzü 
açmak için de benim bir kurşun 
yemem, senin de ölüme atılman 
icap etti. 

- Zaten öyledir. itin sonunda 
insanın gözü açılır. Aık, hakika· 
tin teklini değiıtirebilen bir dür
bünclür. Onun ayanm bulmaz. 
san Venüsün yüzündeki ıivilceyi 
göremezsin! 

- Doğru .•••• Hem bütün in
sanların bunu görememele;inin se 
bebi nedir biliyor musun? 
/ - - {Devamı VCD"). 

VAKiT 

Lütfi Bey 
Barut inhisarı 

şirketinin tasfiyesi 
Bir müddet evvel bazı itler 

hakkında alakadar vekilete iza
hat vermek üzere Aokaraya git
miş olan barut ve patlayıcı mad· 
deler inhisarı umum müdürü Lüt· 
fi bey dün şehrimize gelmiştir. 

Lütfi bey dün bir mubarriri
mize Ankaradaki faaliyeti hak· 
kında şu izahata vermiştir: 

- Bir müddet evvel maden· 
ciler maden ocaklarında kullam· 
lan patlayıcı maddeler fiatlanoın 
indirilmesi için teşebbüslerde bu
lunmuşlardı. Ankaraya giderek 
bu maddeler üzerinde ne gibi 
tenzilat yapılabileceği hakkında 
alakadar makamlarla temas et
tim. 

Şimdi burada bu meseleyi tel· 
kik etmekle meşgulOz. Neticeyi 
Tkllete bildireceğiz. Kat'i karar 
o zaman verilecektir. Her halde 
madencilere ve diğer müstehlik· 
lere azami kolaylık ıösterilmesi 
imkimnı temine çahşacağız. 

Bir rovelver inbisarının teşkili 
mevzuu bahis olduğunu biliyor
ıunuz. Esasen bu inhisar filen 
mevcuttur. Yalnız vekalet bu 
inhisar için hazırlanacak kanun 
hakkında tetkikler yaparak bazı 
esaslar tesbitini emretmişti. Bu 
meseleyi tetkik ederek bir ka· 
nun Jiyıhası projeleri hazırladık. 
Projeyi Ankarada alakadar ma· 
kama verdim. Bu kanun rovel· 
ver inhisarının tatbik suretine 
dairdir. yakında vekiller hey· 
etinden geçerek Büyük Millet 
---ı:..:-.. ___.,........ va bu 
devrede kanun haline gire
ceğini ümit ediyorum. 

Barut inhisarını evvelce işleten 
şirketlerin tasfiyesi işi bitmek 
üzredir. 

Barut i nhisarımn da diğer in
hisarlar gibi tevhidi hakkında 
henüz verilmiş bir karar ve emir 
yoktur. 

Barut ve av fişengi sahtı bu 
sene pek fazla olmamıştır. Av 
mevsimi başlamak üzre bulun· 
duğu için satışların önümüzdeki 
aylarda çoğalacağını ümit ediyo• 
ruz. 

Bu da nereden 
çıkb ? 

Londrada çı
kan "The Pe
ople,, gazetesi, 
on beş yaşında 
olan Jean lrn· 
side namındaki 
Aberdinli bir 
İngiliz kızının 
Türkiye bahri
yesine iltihak 
etmek arısun

da bulunduğu
nu ve bunun 

Md. Jean 

için Türkiyeye müracaat ettiğini 
haber vererek kızın resmini de 
dercetmektedir. 

Bize pek garip gelen bu ha
berin on beş yaşındaki kızın 
hayalhanesinden çıktığını sanı· 
yoıuz. 

Sarhoş kllptı kırdı! 
Karagümrtikte Acıçeşme ci

varında oturan hamal Şerif sır· 
tında bir kilp olduğu halde Be
yazıttan geçerken meyhaneci 
Kadri önüne çıkmış, hiçbir se· 
bep yokken kilpü kırmış, hamalı 
d6ğm0ştür. Azılı sarhoş yaka· 
luulua.tar. 

Sayıla 5 

.__I _İ-.=.ş_l i-=-y_e_n_Y_a r_a_I 
Milli Roman -19-

Diğer taraftan Mister Ailen de \ 
bu tayyare ianeıi mevzuu üze· 
rinde konuımak Ozere itimat 
ettiği üç bet talebeyi kendi evi· 
ne çağırmııtı. Bu çağrılanlar 
arasında Taran da vardı. 

Mister Ailen müdür muavını 
sıfatiyle, umumi tedrisabn nazım
hğı vazifeıini ifa eder ve ayni 
zamanda ıon iki sınıfın içtima
iyat, ruhiyat ve felsefe dersle· 
rini verirdi Kendisine bu ders· 
leri vermiye salahiyet kazandı· 
ran veıika elindeki parlak ilahi· 
yat diplomasıydı. Esasen Kolej 
idareai konturatla kendiıine bağ· 
ladıfl muallim ve profesörler 
için o ders üzerindeki vukufla· 
nndan evvel bir gaye adamı 
olmalarını esas tutardı ve bunun 
içindir ki hep birer ilibiyat dip· 
loması almıı olan profesörlerin· 
den biriıinin riyaziyat, diğerinin 
edebiyat bir baıkasının ziraat 
deraleri vermesinde beis gör
mezdi. 

Mister Ailen de Ozerine aldığı 
vazifeyi ı~libiyet ve dırayetle 
ifa ederdi. Sosyolaji dersinde iç· 
timai teaviln mevzuu bahis olur
ken kiliselerin ifa ettikleri ha
yırkir mesai hakkında uzun uza· 
dıya izahat verirdi. Böyle riyasız 
bir gaye adamı olması dolayısile 
Kolecdeki vazifesine zamimeten 
her sene Kudilste toplanan şark 
misyonerleri kongresine reıs in· 
tihap edilmişti. Bu sıfatla, ıark· 
taki kolecler arasında mesai 
ahengi temin edecek uzun mu· 
llıa9w,at kendiıloi aeceleri bile 
çabımıya mecbur ederdi. 

Her senenin kinunuevvelinde 
"Mıııra tetkik seyahati,, unvanı· 
nı verdiği bu Kudüs içtimalau 
onun bir ay kadar Kolecden ay· 
rılmasına sebep olurdu. Fakat 
bu zaman zarfında dersleri boş 
kalmaz, zevcesi onun yerini se· 
libiyetle işgal ederdi. 

Mister Ailen o gece davet et· 
tiği çocuklara uzun bir hayır
hahlık konferansı verdi: 

- Çocuklar, dedi; başkalarına 
yardım etmek ioaanbğan en belli 
batlı vazifelerinden biridir; bu 
itibarla iane toplamak teşebbüs
lerini memnuniyetle karşılarız. 
Yalnız, bu yardımların mahalline 
sarfedilmesi de şarttır. Arkadaş
lannızın bu son teşebbnste biraz 
düşüncesizce hareket ettiklerini 
görllyorum. Her birinizin aklı se· 
limine itimat ettiğim için sizlerle 
bu mevzuu konuşmayı mOsasip 
buldum. Bir insanın memleketini 
ıevmeıine haydi bir şey demiye
lim; fakat bu vatanperverlik 
değil ıovenliktir. Bu gün her 
millet mes'ut olmak için ancak 
ıulbe matuf teıebbüslere kuvvet 
ve faaliyetini hasretmek zarure· 
tindedir. Türklerde yakın zaman· 
da, diğer milletler gibi, harbin 
pek çok f~nalıklarına bizzat gör· 
milılerdir. Sonra size samimi 
olarak söyliyorum ki Türklerin 
dünya miHetleri indinde fena 
bir ıöbretleri vardır. Siz yeni 
nesil nmumi harpte bir çok 
masum inıanlann kanını döken 
adamlardan olmadığınzı ispat 
etmek zaruretindeıiniz. Halbuki 
bGyle harp vasıtalanna para 
vermekle bu töhmet albndan 
sıyırlmaısınız. Biltün dünyada 
militarizim devri artık geçmiştir. 

Çocuklardan biri: 

- Fakat Pıofedr Ailen, TOrk 

Yazan: Necmettin Halil 

milleti batka milletlere tecavüz 
etmek için değil, dlinkü ıibl 
bir tecavtız karşısında kendi 
memleketini müdafaa etmek için 
ordusuna kuvvet veriyor. 

Diye itiraz ededek oldu. Mis
ter Ailen yüzDne dik dik bakark 
derhal onu susturdu ; 

- Hayır, bu da yanlış bir 
zihniyettir. Harp vasıtaları elde 
bulundukça tecavilz etmek fikri 
hiç bir zaman insanın kafasından 
çıkmaz. Bütün dünya milletleri 
artık el ele vermek, aynı şeylere 
inanmak mecburiyetindir. Bina
enaleyh şimdi siz dostça naıi· 
hatlerle arkadaşlarımzı bu yan• 
hş düşüncelerden vaz geçirmiye 
çalışmalısınız. Sizin içinizde böy· 
le bir teşebbüsün lüzumuna ka
ni olan var mı? 

Çocuklardan hiç biri bu suale 
"evet" cevabını vermedi. Bunda 
kimisi samimi idi; kimisi de ıah
si menfaat kayıtlarile Mister Al· 
)ene karşı vaziyet almak iste· 
mi yordu. 

Fak at, Mister Ailene ilk iti• 
razı yapan çocuk, Amerikanın 
deniz ve hava filolarına yeni ili· 
ve edilen cüzülere dair son gün· 
lerde gazetelerde gördüğü ha
vadisleri hatırlamaktan kendini 
menedemedi. 

Turanın içinde çok zamandır 
başlayan ihtilal bu sözler Dzerine 
tekrar alevlendi. Babası ona da
ima milliyetperverliğin Ye vatan• 
perverliğin ilk derslerini vermiı
ti. Fakat burada öğrenmiıti ki 
milliyetten daha geniş bir inıan• 
Jık mefhumu vardır. Bu iki aki· 
denin ara sıra taarruz ettikleri 
oluyordu. Fakat bütün dünyanın 
mes'ut olabilmesi için ister iste
mez ikinciye taraftarlık etmek 
lazımdır. Meseli bu kolejin ho
caları bu mefkurenin en canlı 
misalleriydi. Onlar kendi mem
leketlerini bırakıp burada TOrk 
çocuklarını okutmıya koıuyorlar 
ve bu uğurda da avuç dolusu 
para sarfediyorlardı. 

Mister Ailenin sözlerine iliYe 
ettiği son cümle hepsinin tered• 
dütlerini gidermiye kafi geldi: 

(Devanu var) 

Ilı ınıııın nııııı .ıı' ,ı .·':ıtı·ıı' il ' ' ' • 

Efganda kıyam 

Nadir şahın kardefİ ted:p 
ile meşgul 

(Taymis) io verdiği malOmata 
göre Efganiıtan hükQ,meti Zad· 
ran kabilesine mensup Darekel
ler aleyhinde tedip hareketlerin
de bulunmuştur. Bu hareket ce
nubi Efganistanda, bir takım kı· 
yamlar koptuğuna dair şayialar 
intişarına sebebiyet vermiş bu
lunuyor. Darekeller aleyhindeki 
tedip hareketleri devam etmek· 
tedir. Nadir şahın biraderi ser
dar şah Mahmut banın kuman
dası altındaki kuvvetler asileri 
tenkile kafidir. 

Gene (Taymis)in Delbiden al
dığı malumata göre Hindistan 
matbuatının Efganistan ahvali 
hakkında endişeli haberler neş· 
retmeleri üzerine Efgan ordusu 
mabeyin kumandanı serdar şah 
Mahmut han, Efgantıtan cenu
bunda vaziyetin iyi olduğunu ve 
kendisini "lnayetullab han,, diye 
ortaya atan bir sahtekirın ya
kalandığını tabliğ etmiştir. 

lnayetullah hanın kendisi, hali 
hamda T ahraDda buJunmaktacbr, 
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İki Sinema Yıldızı 
şehrimize · geliyor 

Bu karı koca artistler burada Şark 
ekspresi filmini çevirecekler: .• 

Gitta Alpar 

Meşhur Alman film artisti 
Gusta~· Fröhliş ve son zaman· 
larda birdenbire büyük bir şöh· 
ret kazanan Gitta Alpar, önü· 
müzdeki hafta içinde Istanbula 
geleceklerdir. 

Ayın on sekizinde Almanya· 
dan Atinaya gelen ve on doku· 
'lüi:itta orallan tayyare ile Mısıra 

• tfd~iF aan'atkirlar, şimdi ' Mııır· 
da bulunuyorlar. lstanbula Toros 
ekspresile ielmeleri daha ziyade 
muhtemel görülmektedir. 

Gustav Fröhlişle Gitta Alpar, 
bir ıene evvel evlenmişlerdir. 
Erkek artistin lstanbulda şimdi· 
ye kadu birçok filmi gösteril· 
miş, bu arada "Asfalt,, ismin· 
deki film, bilhassa beğenilmiştir. 

Gustav Fröhliş 

"Asfalt,, filminde artist çok mu· 
vaffak, rolüne bakim bir vazi
yettedir. 

Gustav Fröhliş, Gitta Alpar, 
geçenlerde şehrimizde "Saadet 
şarkısı,, ismi altında gösterilen 
filmde oynarlarken sevişmişler 
ve film henüz bitirilmeden e•
lenmişlerdir. 

Gustav FröhJiş, lstanbulda 
"Şark Ekspresi,, yahut "Yataklı 
vagonlar kontrölörü,, ismi veri· 
lecek bir filmin bir kısmını oy
nıyacaktır. Kendisi, bu filmde 
makinist rolündedir. Karısının 
bu filmde rolü yoktur. 

. Artislerin Istanbulda ne kadar 
kalacakları henüz belli değildir. 
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Karadenizde vapurdan 
atılarak boğulan kamarot 
Bu işten suçlu Süleyman, hakkındaki 
delillerden dolayı tahliye edilmedi 
''D~mlupınar,, vapurunun Ka· 

ndenıx seferlerinden birinde 
vapurda kaybolan kamarot F ey
zi i d · Y enıze atmaktan suçlu ku· 
m~nyac~ Süleymanla, bu vak'aya 
daır bıldiklerini saklamaktan 
suçlu dört kitinin mubakemele· 
rine, dün Istanbul A-

gırceza 

tu
mahkemesinde de~m olunmltŞ· 

r. 

Bu meseleden dolayı bütün 
suçlu görülenler, mevkuftu. 

Geçenlerde dördü serbest 
bırakılmıı, yalnız komanyacı 
Süleyman nıeYkuf kalmıştı. Mu
?akemede, "Kamarot Yakup,, 
ımzasile mahkemeye gönderilen 
mektubu yazamn kim olduğu 
anlaşılmak üzere, başka güne 
bırakılmıştı. 

Mektubun okundugu celseyi 
takip eden celsede, "Dumlupınar,, 
vapurunda çalışanlardan Y akup 
dinlenilmiı, bu, "Ben mektup 
falan yazmadım. Esasen ben 
kamarot değilim, kahveciyim,, 
demişti. Bunun üzerine, mahke· 
pıe Y urda o seferde bu iaim 

de başka birisi bulunup bulun· 
madığının araştırılmasıoı karar· 
laştırmıştı. 

Dün gelen cevaba göre, mek· 
tubu gönderenin hüviyeti tesbit 
edilememiştir. Vapur mensupla
rından bu isimde başka birisi 
bulunmadığı neticesine varıl
mıştır. 

Bundan sonra, suçlu vekili, 
diğer suçlular gibi komanyacı 
Süleymanın da serbest bırakıl
masını istemiş, müddei umumi, 
cürmün mahiyetine ve sübut 
delillerine göre, tahliye edile
miyeceği mutaleasmda olduğunu 
bildirmiştir. 

Mahkeme heyeti, müzakereye 
çekilmiş, neticede serbest bara~ 
kılma isteğini ekseriyetle reddet
miştir. Gelecek muhakemede, 
lzmitte bulunduğu için dünkü 
muhakemeye gelemiyen ölen 
gencin annesi vekilile birlikte 
daYacı yerinde hazır bulunacak, 
ve Müddeiumumilikçe esasa da· 
ir mütalea söylenilecektir. Mu
hakeme kinunuevvelin aekizinde 
'1.vaaa edecektir. 
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Tütün satışı 930 a 
göre yüzde 

50 noksan 
1932 senesi ilk 10 aylık tütün 

ihracatımızın yekiıoü 16,819,418 
lira kıymette 13,379 kilodur. 

Geçen sene bu yekun 18,867,662 
lira kıymette 14,087 kilo idi. 
1930 senesinde ise 34,405,211 
lira kıymetinde, 26,164 kiloyu 
tecavüz etmişti. 

'Bu hesaba göre bu seneki tü· 
tün ihracahmız geçen seneye 
nazaran iki milyon Jira daha 
az:dır. Fakat 1930 senesine on· 
zaran yüzde elli noksandır. 

Yunanistan ve Türk 
çimentosu 

Yunanistan bilhas'a Yugoslav· 
yadan her seıne binlerce ton çi
mento satın almaktadır. 

Son aylarda bu rakam daha 
mühim bir yekuna baliğ olduğu 
için lstanbul ticaret odası Yuna· 
nistana 1 ürk çimentosu sevki 
için bazı tetkikata baflamıştır. 

Bu tetkikat müsbet netice ver
diği taktirde ticaret odası Türk 
çimentolarının Yunanistanda faz
la satılması için de çahşacaktır. 

Mısıra gidecek mey-
va ve sebze 

Mısır hükumeti yerli sebze ve 
meyvaların kıymetini arhrmak 
için hariçten gelecek meyva ve 
sebzelere mühim miktarda güm
rük resmi koymuştur. 

Halı satışımız 
ihracat ofisinın hazırladığı bir 

istatistiğe göre 1932 senesi ilk 
on ayı zarfındaki halı satışımızın 
yekunu 1,027,052 liraya baliğ 

olmuştur. 
Bu yekün 1931 senesinde 2 

milyon 403,607 lira ve 1930 se· 
nesinde 3,911,272 lira idi. 

Bu suretle 1932 deki balı ih· . 
racatımız 1931 senesine nazaran 
yarı yarıya düşmüştür. 

Kuru üzilm ve incir 
1932 son on aylık kuru üzüm 

ve kuru incir ihracatımız hak· 
kında hazırlanan bir istatistiğe 

göre: 
1932 10 ayı zarfındaki kuru 

üzüm ihracatımız 9,019,649 lira 
kıymetinde 39,698 liradır. 

1931 senesinde 8,149,387 tira 
kıymetinde 23,305 kilo idi. 

1930 senesinde ise 6,820,470 
lira kıymetinde 28,450 kilo idi. 

Bu rakamlara nazaran 1930 • 
1931 senelerine nazaran 1932 
senesi ilk on ayı zarfındaki ku· 
ru üzüm ihracatımız 3 milyon 
lira fazla olmuştur. 

Yeni Filim er 
Asri Sinemada ........................................ 
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Kadın Güzel Olunca ••• 
Amerıı.an ıılmi. 

Dünden itibaren Asri Sinemada gosterilmeğe başlanan <Kadın Güzel Oluncı> 
filminden bir sahne 

Laura Murdock Nev • Y ork patronun zenginliğinden Yaz I' 
şehrinin pek fukara bir mahalle çer. Aşıkı, bir fukara gaset' 
sinde, sefil bir evde ikamet muharriri olarak Cenubi A-' 
edeo, çokluk bir aileye mensup- rikaya taliini tecrübe etmek n1' 
tur. Hayatında fakirlik, güç iş· re gider. 
ler, işgence ve pislikten mada Nişanlının avdetini bekle~ 
bir şey tanımamıştır. . genç kadının serveti tükenir 

Y egine. arzusu bu sefaletten yine eski fukara hayatına dü' 
kurtulmaktır, fakat nasıl muva· Genç kız tekrar sefaletin . 
fık olacağını bilmiyor. Maamafib pençelerine kapılmamak içİ" 
bir gün, çalıştığı yeni modalar terkettiği zeugin adamın • JJJ.,t 
mağazasında, bir ilanat acentası venetini rica eder ve onunla ~ 
onun güzelliğini g6rünce, reklam şamağa razı olur. 

11 
için model temsil"etmesini rta•- Bu esnada nııanhsı avdetıetı 
siye .. eder. Bu a:,ıbatı kaouı aer. Oç dhl yuz yuze geıır 

· eder, muvafık bulur, ilka ve tel- müthiş bir mücadeleden s?°~ 
kin eden şayanı taklir tablo her ikiside Laurayı kendı 
mevzuları· vücuda getirir. yiizlülüğü ve hainliği için terki' 

Lauranın bu tavrı, kendi mil· derler. ,tt 
yoner patronun nazarı dikkatini Böylece genç kız ıokağa 
celbeder ve genç kızı kendi lır. ,iti 
maşukası yaparak, ona seneler· Fakat kızın böylece düşme ; 
denberi arzu ettiği zarafeti ve sebep olan eniştesi ona merblJ' 
süsü temin eder. met ederek, himayesi alboa .~ 

Bu sırada kız, tesadüf ettiği ve çalışmakla namuslu olacai"' 

bir delikaohyı çılgınca sever ve ~~~-.~~.~~-• .. m••·---·-:::~ ........................................ -············::::::::::.-.. · ... -·-··· ... ······-· .. -· .. ·---........................................ .............. ' 
Nişan Bir Belçika gazel 

Devlet demiryolları dördüncü 
işletme dairesi yol baş müfettişi 
mühendisi Mustafa Şevki beyin 
kızı Darülfünun felsefe şubesi 
mezunlarından Hayrünnisa hamm 
efendile Kayseri lisesi müdürü 
Yunus Kazım beyin nişan mera· 
simi Kayseride yapılmıştır. · 

Bu kıymetli gençleri tebrik 
eder, kurdukları saadet yuvasının 
devamlı olmasını dileriz. 

sinin neşriyatı 
"L 'lodepeodaoce Belge,. ~ 

bir Belçika gazetesi bir m~ 
evvel memleketimiz hak j 
küstahça bir yazı neşret~..A' 

Kim bilir hang~ m~cera P~ı 
Afrika ve Surıyeyı dolaştı ~ 
sonra tesadüfen memleketİ~.,i' 
de uğramış olan bir sers~tl f 
beyanatı diye gösterilen bıt ,~ 
zıda memleketimiz hakkıod• .M-

bı' p , .... 
la hayale gelmiyecek 

nnıııııııuııııımıHınıııınııınıııHmııımıııııııııııııımııınııın ıııınuııımnnıı111111mıııınnı 

bil maden kömürü fiatlerının 

yükselmesi için bazı kararlar 
Çay değil, ot verilmişti. 

saçmalar ileri sürülüyordu· e~ 
et.., 

Bu neşriyatı protesto seı-
Belediyenin emri üzerine iki Bu kararı kabul eden birçok 

şenedenberi çaylar kapalı kutu· bükümetler memleketlerindeki 
da satılıyordu . maden kömürleri istihsalatını a· 

Son zamanlarda bazı açıkgöz· zaltacaktır. Hülr.iımetimiz bu ka
lerin kapah kutuda kokulu otlar rara dahil olmadığı için çarşam· 
koparak sattığı haber alınmıştır. ba günü toplanacak olan kocnis· 

Y il kö .. .. .. Ü yonda bu mesele ile neticesi de 
er murun sur • ·· ·· ··1ecekt'r goruşu ı • 

mü için bir içtima Bulgaristandan odun 
Onümuzdeki çarşamba günü l ki ? 

ticaret odasında maden kömürü yerine ne a aca ar 
tacirlerile ticaret odası tarafın· 
dan seçilen birçok tacirler bü· 
yük bir içtima yapacaklardır. 
içtimaın mevzuu yerli kömür sü
rümünün teminidir. 

Öğrendiğimize göre Cemiyeti 
Akvam iktısat komisyonu tara· 
fındao maden kömürleri istihsa
)abDm ualması vo bwıa muka· 

Sofyadaki mühim bir müesse
se lstanbul ticaret odasma mü
racaat ederek Tiirkiyeye odun, 
ve odun kömürü sevkederek mu· 
kabilinde balmumu ve palamut 
hulasası alacağını bildirmiştir. 

Ticaret odası bu müessesenin 
arzusunu lstanbulda bu işle ala· 
kadar tacirlere bil · · tir. 

üzere şehrimizde bulunatı ali' 
ık . .. ar 

çikalılar evve ı guP J,11' 
rında bir toplantı yapJJJışl•',,O" 

'k•"" Toplantı da lstanbul Belçı ib fi 
lonisini9 bu neşriyata takb• ••" 

protesto etmelerine ayrıca ·ı~efİ' 
"f ed• teye de beyanı teessu 

ne karar verilmiştir. 

Amasya'd8 ,1 - _ .. e 
Amasya ecz~ 

Sahibi f1" 
Ekrem Tev ıılı' 

G .. l"k-6' ilaç-Itriyat- oz u . 
t raı•· yağı - Hassas e 
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~R--b....... k ı·mesı· Avro Genç şair İsmail Safa Bey bu oı·ıı·mizı·n büyüyüp e ap e 1 • isimle bir Jiir kitabı neşretmiştir. 
Paya nasıl yayıldı ? ~:~:ü:1::::1 ~~~p:!r ~~~:~:: güzelleşmesi için .. 

terennüm ediliyor. 
f İsmail Safa Beyin ıiirlerinde U d Başka dillerde kemane-lskoçya poll o- duygular içli, özlüdür; fakat •onu- Osmanlı hiikftmeti kurulurken - y urma 

ntsJ - Alevi Türklerde f ki sesıt musiki na kadar ayni kuvvetle devam et- dilin akıbeti - Yapılacak işler 
lika tn.kaJerıln blrhıcl kı mı geçen Cu· 

~ gUnU ~ıkan San'at aayı!amızda ln· 
~ etrnıştır. ı 
;,,. E:~enicedeki Couthok ~e-~~~a 
"'-lcı Gudoçik ve onun kuçugune 
•erilen Gudok adları hep kema • 
~ dernektir; ayni köke mensup
~la.r. Kelime Garba doğru yayıl· 
~a. devam etmiştir: Rusça 
tuita. ve Gege, Lehistanda Ge' ga, 
'tomence' deki Giya veya Ge
il; Sırp - Hırvat dillerindeki Ge
fl kelimeleri hep keman mana
"-'da. kullanılıyor. 

13 üncü asır Almancasında 
~!e vardır ki, yayın hareketine 
"'ll>ihen "gidip geliş,, manasme 
~ele!\ (geigen) ve (geiga) fiilleri 

le halk dilinde kullanılır ol.mut· 
fıı: lıte bugünkü Almancada ke· 
~il nıanasmda kullanılan Geige 
,,, elirnesinin aslı budur. Gige, 13 
""cü asır Almanyasında henüz 
~bi bir kelime gibi geçmekte 
'di F' • • d k" b" t d ~ ransa ıçın e es ı ır ma a 
C~&İldi: Orada Gigue, Guige, 

11lgue, Giga imlalarile yazıldığı
~· görüyoruz. Adenes isimli mu
. 'rtir, "Romans di Cleomades,, 
1•inıli eserinde ( Gigoueurs d' Alle-

a' ~e} den bahsetmiştir. Avru· 
ıeıl hlga1."Çllıerttr"euwuıv.f!Wti1r'lftr 
,,, ~r~ü tari~ edemedikleri bu __ Gige 
ilJ ehmesının menşei de, T urkçe 

ki' ~•c.ak ve Gıyak ile alakadar bu· 
t~nduğu şüphesizdir: Çünkü, 
.., ~lesi keman nevinden çalgıla· 

att d •!ade etmişlerdir [1]. ilave e-
!Qehnı ki kelimenin İngilizcedeki 
lnaaı bir parça değişmiştir: 16 
~1 asrın ilk yarımından itibaren 
(J~ndada moda olan (yig) ve ya 
l'efRt) adlı dans, Gigue kemanı 
,~katile oynandığı için bu ismi 
(14 '!h; İngiltere hükumdarları 
d~ llncü Lui) nin sarayında otur· 
''-. iltı esnada bu dansın ilk defa "' :_~k ortaya çıktığı zannedil-
e~ed· 
Ş ır. 

'" liste ise (Rebab) kelimesi· 
~~"rupadaki intişar sahasını 
~tınektedir: Rebab, Erbeb; 
~ "nca Rebeca, Ribeca, Rube· 
~ibeba, Rubella; İspanyolca 
~ • Ra.bel; Biretonca Rabet .•• 

~e ~ba.b kelimesinin bu derece
~a.Yılabildiği anlaşıldıktan 
·~~ LCıcak kelimesinin İngilte· 
~e~. qdar yayılışına hayret edil· 

~ (~ h . 
"'..,kt~ ab) tan bozma kelımelere 
"ıe)i .A"rupa dillerinde rasgelin· 
~e ": onun Araplar vasrtasile 
~~"'.ndUlüs tarikile Avrupaya 
~lla~~.0lduğu yolundaki umumi 
dıt. ~ 1 tekit eden en kat'i delil
lte.,illcİ'd ki \Gıcak - Geige) 
~'"ltt ~n. kelimelerin daha ziyade 
~ hu k•r~pa dillerinde bulunuşu 
,~ ~k elınıenin bilakis Karade
~'t ed arısından Garba geçtiğini 
~: l\eı, eh' Geçit tarihlerine gelin· 
~?etin il ın Endülüs Arap mede· 
.,,,.'ltı ... de merbut muhaceret tarihi 
''l • Ur D·" · 
'- l~ li·· · •~erinin göç devresı-
• l'tn., "un~erın garbı istila edişi 
:Jl~. Jiltıı -·ıAdA b • • ı,, "'l°lhilir :·•.• a ı eşmcı asra 
il\ llırı ida.re~•Yız? Filhakika, Atil-
0~ t°l>ta.kİı altında _Kelt ve Cer· 
:toaL'rda. rn .. a~ına giren Hünler, 
Jt~~tla.rd~~nı sa~' at tesirleri 1bı· 
\ı~ l'iilij ıa.cİF u lesırler hakkında 
•~. ı '-ır e uat Beyin "On al· 
~1tl · '<>nun k d .. '\h· erı,, c193 a a ar Turk saz 
~-...~eleJillde ~ adi! kitabının ilk 
1'1,Jc)lt •. itte, ( ır '?•ktar izahat 

fıkrin· Yay ıle çalgı cal
~~İ de ilk defa ola~ak 

'P&ııya tarikile AN-

rupaya geçmesi tarihinden evvel • 
bu Hün akmlan ile birlikte 
"Bard,, denilen Kelt ve İrlanda 
sazlı şairleri arasına şıeçtiği dü§~
nülebilir. Filhakika, lngiltere Bı· 
retonlarının ve Keltlerin üç telli 
ve yay ile çalınan "Crouth,, adlı 
çalgılarından ilk bahseden zat, 
6 ıncı aaır &Onunda yaşıyan Saint 
Fortunant'dır [2]. llive edelim ki 
Mişel Bröne'ye göre, İngilterede 
ilk taammüm eden kadim "çok 
sesli musikiler,, de yay ile çalına~ 
"crouth,, kemanının icra hususı· 
yetlerinden doğmuştur; ~vrupa
mn tarihçe malum en eıkı polıfo
ni tezahürü işte budur. Ona göre, 
1185 senelerinde Girald dö Kam
bri şimali İngiltere sekenesi .ara
sında bir kaç sesli ve Armonı ha· 
linde şarkı söylemek tarzının 
mevcut olduğunu görüp yazmı§, 
ayrıca daha eski bazı vesikalar· 
da da 1159 da Thomas Becket 
ve refakat eden bir alyda benzer 
tarzda Jarkılar okuduğunu bil
dirmi§tir. İşte, (Cbrout) denile~ 
iptidai İngiliz kemanında tellen 
yüksek tutacak eşik bulunmadığı 
için yay her tel üzerinde ayr~ ayrı 
çekilemiyor, bütün tellere bırden 
sürtünüyor, ve bu sayede kulak 
iki veya bir kaç ıesin bir anda 
çıkması .. keyfiyetine alışıyordu. 
K~""'~.Htfn ~iriıidle 
söylenen mezkUr İptidai lskoçy~ 
polifonisi işte bu keman ahengı· 
nin insan seslerile taklidinden 
doğmuştu. Naaıl cenubi Avrupa
nm ilk polif enik musikisi de doğ• 
rudan doğruya (org) musikisinin 
sesle taklidinden baıka bir fey de 
ğildi. Şu halde Asyai keman ya
yının garba geliıi, yalnız ilk garp 
kemanının değil, ayni zamanda 
ilk İngiliz polifonisinin de doğu· 
munda amil olmuştu. Hünlerin de 
kemanı bu ıuretle bütün tellerin
den birden ses çıkararak mı çal· 
dıkları ve bir kaç sesle türkü oku· 
maaını bilip bilmedikleri malum 
değilse de, M. Zatayeviç'in tet· 
kiklerine göre bugünkü Kırgızla
rın, Prof. V. Belaief' e göre Hazar 
denizinin tarkında oturan Türk· 
menlerin, müdekkik muaikitina
sımız Hamit Beyin son hususi tet
kiklerine ve ele geçirdiği bazı 
yazma vesikalara göre iıe Anado· 
lu ve Trakyalı bazı Alevi .T~r~ 
kabilelerinin asırlardanberı ıkı 
sesli saz ve ses musikileri kullan· 
dikları tahakkuk etmittir. Son se· 
neler zarf mda anlaşılıp henüz 
matbuata geçmekte bulunan bu 
bilgilerin garp polifoni tarihinin 
başlangıçları ile alakadar bulun· 
duğu şüphesizdir. Söz sırası gel
miıken mevzuu bahsettiğim bu 
mesele hakkında V akıt karilerine 
ayrıca etraflı malumat vereceğim. 
Söylemeğe bile lüzum yoktur 

ki, Şarktan Garba giden musiki 
göçleri hakkında göstermeğe ça
lıştığımız bütün bu izler ve hazan 
hayreti mucip olacak derecede 
garip görünen kartılaflllalar he
nüz tarih noktai nazarından yüz· 
de yüz muhakkak ve mutlak ha· 
kikatler gibi sayılamazlar. Mak
sadımız, bugüne kadar dikkati 
celbetmeden bir kenarda kalıp 
durmuı olan bazı ihtimal veya 
hakikatlerin tarihe geçmezden 
evvel münakaşasına vesile hazir
lamıf olmaktır. 

Köse Mihal zade 
Mahmut Ragıp. 

[ll BUtün bu benzer isimli kemanların 

mukayeselerinden ayrıca pyanı hayret ne

ticeler çıkmakta 1se de mevzuu bu derece-

miyor. Çok güzel ba,lıyan bir 
manzumede yer yer ayni kuvveti 
muhafaza edemiyen kıaımlarla 

karşılaıılıyor. Bununla beraber u
mumiyet itibarile (Zindan) bize 
çok şeyler vadeden bir istidadın 
ifadesidir. 

Şairin dili de üzerinde ehem
miyetle durulacak ve kendisinden 
bundan aonraki tiirleri için daha 
fazla sadelik istenilecek kadar 
pürüzlüdür. Bu hal yabancı keli
melerin fazla kullanılmasından i
leri geliyor. Aşağıya aldığımız 

manzumesi, - son kıt' asındaki 

berbat, irşat gibi kelimelere göz 
yumulursa • şairin güzel ve a
henkli şiirlerinden biri olarak 
zevkle okunulacak bir eserdir: 

Aksaçh ninemin harap bağından 

DUn ak~m iç çekip baktım engine, 
SUrWer inerken köyün dağından, 

Ya,h ıözlerlmle aktım engine. 

Yıllar var, arkada§, 1NUUD& durgundum, 

Bir Çerkf'S gilzeU kıza vurgu.udum, 

Sabrımı tükettim, epey yorgundum .•• 

Türküler çatırıp baktım engine. 

Refik Ahmet Bey tarafından İstanbul 

Radyosunda verilen "Dilimizin bUyüyÜp gU

zeııeomest., mevzuu etrafındaki konferansın 

ilk kuımmı d\.ın dercetmlştik. Konferansın 

birinci kısnımda dil lnkıl!bmm yüksek ma

nası kaydedildikten sonra Türk dilinin ı;eç

tiği teklmlli yolu anlatılıyor, dilimizin bir 

aralık uğradıl!'ı acı ihmal mevzuu baluıedl

llyor ve bahiıı Osmanlı hUkıimetlnin kurulu

fU zamanına kadar .getiriliyordu. Fonferan

sm ikinci kısmım aşağ'ıya koyuyoruz: 

On dördüncü asırdan itibaren 
Anadoluda Osmanlı hükWnetinin 
kurulutu ile beraber acem ve arap 
dillerinden bir çok kelimeler al· 
mış olan, bunu da kafi aaymıya
rak bu yabancı dillerden bir çok 
kaideler alan, türkçelikten çıkan, 
fakat ne arapça, ne de acemce ol
mıyan garip, karııık, tuhaf Os· 
manlı lisanı meydana geliyor. 

İkilik büyüktür ve acıdır: Bir 
tarafta öz kitle, halk, köylü türk
çe konuşur, türkçe söyler, türkçe 
ağlar, türkçe gülerken ötede şe· 
birli, halka, köylüye lakayt ka
lan ve kendisini ondan üstün sa-

Postayt gö:ılecllm, yarclan selAm yok; yan tuhaf zihniyetli münevver 
Seslendim dört yana, hiç bir kelAm yok.. böyle garip bir dilde edebiyat vü
Ölınek istiyorum zorlu belim yok. ••• 

Bir sürü kuruıtu taktmı engine. cuda getiriyor, garip bir ağız kul· 

Uyuyan ,mazimin trpdı için, 

Uçuşan kuşlann feryadı için, 

Bir, iki, Uç ıuıuı çaktım engine! 

Galatasaray 
Galatasaray liıesi talebe aka· 

demisi dikkatle, itina ile hazırla· 
nan ve gününü şaşırmadan çıkan 
bir mecmua neşrediyor. Her sayı
sında Galatasaray gençliğinin 
yüksek fikir ve mesai mahsulleri· 
ni ihtiva eden bu mecmua on se· 
kizinci say11ında ölümünün seki· 
zinci yıl dönümü münasebetile 
Ziya Gökalpe tahsis edilen yazı
lar, Ziya Gökalpın bazı tiirleri ve 
bir makalesi var. Galatasaray 
gençlerinin Fransız edebiyatı hak· 
kında tetkikleri, Fransızca, Türk
çe yazdıkları tiirler, Ahmet Ra
sim hakkında güzel bir tetkik ya· 
zı11, ba§ka menıurele ve makale
ler var. 

Galatasaraylıların mecmuası 
bize takdire değer bir emeği ve 
iyi yetişen bir gençliği haber veri· 
yor. 

lzmlrde 
İzmir, ötedenberi Türkiyenin 

uyanık ve ileri bir şehridir. Za
man zaman kuvvetli fikir ve san· 
at hareketlerine sahne olan İzmir· 
de son günlerde yeni bir edebiyat 
bir fikir hareketi uyandırmak Ü· 

zere (Yeni yol) ismile aylık bir 
mecmua çıkarılmağa başlanılmış· 
tır. llk sayısında İzmir muharrir
lerinin şiirleri, makaleleri, hika· 
yeleri vardır. 

Mete 
Şair Y aıar Nabi Beyin bu isim· 

le yazdığı manzum piyes Halkevi 
temaıa şubesinin yetiştirdiği ama
törler tarafından temsil edilmişti, 
piyes kitap halinde de basılmıştır. 

•ıııuumıanııımımı11tm11ıtnııınnnmu111mm•u11mııınnımt111mt11m111mnıımmmmq 

lerde tamtka gazete sUtunlan müsait değil-

dir. 

lanıyor, aarip bir uydurma lisan 
yapıyordu. 

İkilik, yakın zamanlara kadar 
sürmüştür. Bunun neticesi tl}duı· 

ki; osmanhca, uydurma bir lisan 
olduğu için, sayılı bir zümre lisa· 
nı olarak kullanıldı, bu lisanın 
halka inmesine, yayılmasına, bü
yümesine imkan yoktu, olamaz
dı, olamadı. Fakat asıl acıklı ta
rafı Türkçe, öz Türkçe asırlarca 
ve asırlarca ihmal edilmiş yüz 
üstü bırakılmıt, bakılmamıf, bes
lenilmemit oluyordu. . Onun için
dir ki bir çok kaideleri unutuldu, 
kelimeleri dağıldı, üzerinde işle
nilmedi. 

Uydurma Osmanlıca her aun'i 
feye mukadder olan akrbet kartı· 
sındadır, seneden seneye yıkılı· 
yor. Bu işe Osmanlıca denilen bu 
garip lehçedeki yabancı kaide
lere göre yapılmıt terkiplerin 
çözülmesi le baılanıldı. Terkiple· 
rin çözülmesi bağların çözülme· 
si demektir, Osmanlıcayı ayakta 
tutan, onu bir müddet için ayak
ta tutan bağların çözülmesi ..... 
Yani terkiplerin çözülmesi ile 
Osmanlıcanın dizlerinin bağı da 
çözülmüş oluyordu. O, artık a
yakta duramıyacaktır. İşte biz 

timdi bu safhada, bu vaziyet 
kartısındayız. Osmanlı hükumeti 
yıkıldı, Osmanlıca da yıkılıyor. 
Türkiye ile beraber Türkçe de 
yükselecektir. Fakat onu elinden 
tutup kaldırmak, onun tozunu 
pasını silmek, onu i§lemek la· 
zımdır. İşte yapılmak istenilen 
budur. Başlanılan İf budur. 

. Bu nasıl olacak? Bunun için 
evvela Türk dilinin dört bucağa 
dağılmış olan sözlerini toplayıp 
büyük Türk lugatini yapmak la
zımdır. Türkün çok sözü var, 
Türkçede her şeyin ismi var, §eC2J Geçen makalelerimden birinde, bu 

vakadan bahsedilirken, yanh§lıkla 6 mcı hirli dilinde Türkçesini bırakıp 
ILSD" yerllı.e • UDc'll .aau ıelr.Unde çıkuw§tır. Arapçadan, Acemceden, bqka 

dilden aldığımız kelimelerin hep
sinin Türkçeleri var. Bunların 
çoğu halkın dilindedir, hatta bir 
manaya gelen ba§ka başk~ Türk· 
çe kelimeler vardır, yurdun baş· 
ka batka kötelerinde bunlar kul· 
lamlyor. Bunları toplayıp bir a· 
raya getirmek ilk yapılacak itler
den biridir. Buna başlanılmıthr. 
Devlet, söz derleme itinde bütün 
teşkilata vezife veriyor. Vilayet 
merkezlerinde valinin, kaza 
merkezlerinde kaymakamın, na• 
hiyelerde nahiye müdürÜ~ün. re· 
isliği altnda söz derleme heyetle· 
ri bu işle meıgul olacak, derlenip 
toplanan sözler merkeze gönd~ri· 
lecek. 

Bütün aklı erenler bu işte ken· 
disini vazifeli saymalı, bu teşki· 
lata yardım etmeli ki bu iş çabuk 
olsun. 

Türk dilinin bütün kelimeleri· 
ni içine alan söz kitabı bu suretle 
meydana gelecek. :rürk dilinin lu· 
gati yoktur. Fakat Türk dilinin 
- söylemesi acı - grameri de yok· 
tur. Yahut daha doğru bir şey söy
lemek için bu sözü değiştireyim, 
Türk dilinin grameri yazılmamı§· 
tır, diyeyim. Çünkü bilirsiniz ki . 
gramer diye lisandan ayrı bir tey 
olamaz. Gramer, dilin tetkiki ne
ticesinde bulunup meydana çıka
rilan kaidelerdir. Türk dilinin çok 
esaslı kaideleri vardır, ama bun· 
lar iyice tetkik edilip yazılma· 
mıttır. Mekteplerimizde okutulan 
gramerler yakın vakitlere kadar 
Osmanlıcaya göre >:apılmı§, A· 
rap, Acem dillerinden aldığımız 
kaideleri gösteren kitaplardı, bu· 
günküler de dilimizin kaidelerin· 
den bazılarını göstermekle bera
ber daha ziyade firenk dillerinin 
gramerleri taklit edilerek vücuda 
getirilmiıtir. Aaıl Türkçenin ya
pılııı, kurulu§u göz önünde tutul
mamıştır. Sonra ıstılahlar bahsi 
geliyor. Gramerimizdeki ıstılah
lar ya yabancı dillerden alııunıı· 
hr, yahut ta her muharrir kendi· 
sine göre bir 11tılah koymaktadır. 
Böyle tey olur mu? 

Istılah bahsi tabii sade gramere 
ait değil. llmin her §ubesindel(i 
ıstılahlar yabancı dillerden alın· 
mış, anlaıılması güç, öğrenilme· 
si müşkül, hatta hazan manuız 
şeylerdir. Daha düne kadar kulla
nılan hendese ıstılahları, bugün 
yerini ya firenkçeye bırakmıt o
lan, yahut ta kullanılmakta de
vam edilen hekimlik tabirlerinin 
bir çokları bu sonuncu kısım~an 
değil midir? 

Dilimizin lugatini yapacağıı, 
dilimizi büyük Türk ülkesinin 
başka ba§ka yerlerinde değitik ko 
nutuyorlar, bu ayrılıkları göste· 
ren lehçeler lugati yapacağız, di· 
limizin gramerini yapacağız. Di
limizin gramerini yapacağız, de· 
mek ki dilimizde kelimelerin na· 
sıl doğduğunu, nuıl konulduğu· 
nu tetkik edeceğiz, lazım olursa 
ona göre öz Türkçeden herkesin 
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Sayıfa 8 

Mektep kitapları anketimiz 
·--···· .. ·····-·············-·---··-· .. ····--···--·--·······-··················· 

Mektep kitaplarını hüki'ı-
m etin bastırması 

Bu mesele ve ucuzluk hakkında kitap
çılar noktai nazarlarını anlatıyorlar 
Mektep kitaplarının tamamen 

Devlet Matbaası tarafından bastı
rılmasının daha muvafık olup ol
mıyacağı mevzuu üzerinde açtığı
mız ankete ba§lıyoruz. Resimli 
'Ay matbaa11 müdürü Mecdi Bey 
§unları söyledi: 

"- Mektep kitapları aynı ders
leri okutan muhtelif muallimler 
tarafından kaleme alınmıttır. Bi
naenaleyh bütün hayatını talebe
sini öğretmekle geçiren ve bu itte 
en ziyade ihtisas sahibi bulunan 
muallimlerin yazdıkları kitaplar 
her halde ihtiyaca cevap verecek 
krymettedirler. 

M~him bir meaele yeni yapıla· 
cak kitapların devlet tarafından 
mı yoksa gene aerbeıtçe müellif
ler tarafından mı kaleme alınma· 
aıdır?. Bence mektep kitaplarını 
aa devlet inhisarına götürmek 
iioğru bir hareket değildir .. 

Dil kaide ve esaıları teıpit e· 
'Cıilince Maarif Vekaleti mektep 
kitabı yazan bütün müellifleri, ki
taplarını bu yeni tekle göre tadile 
'davet etmelidir. Kitaplar muay· 
Yen bir müddet zarfında ıslah ve· 
yahut yeniden yazılır. Bu itle uğ· 
ratmağa en selahiyettar bir heyet 
luaf ındall ulah ve yahut yeni· 
den yazılır. Bu itle uğraımağa en 
seli.hiyettar bir heyet tarafından 
bu eserler inceden inceye tetkik e· 
dilerek muvafık olanları kabul o
lunur. Bu suretle kitapların maa· 
rif siıtemimize muvafık olmaıı 
ciheti temin edilmit bulunur. 

Kitapların ucuzluğu 

"Şimdi kitapların ucuzluğu me
ıelesine gelelim: Ortaya atılan 
muhtelif fikirlerde esulı bir ha
kikat görmiyorum. izah edeyim: 

am11nn11n::::::n:ı::::::::ı:ı:m:::ı:mı••·--

çok defa farkına varmadan kul
lanmakta olduğu bu kaidelere 
köre yeni kelimeler yapacağız. 

Bu ıuretle artık yabancı keli
melere ihtiyacımız kalmayınca 
t,_.bifdir ki onları dilimizden çıka· • • t 
rıp yerine öz Türkçesini yapaca· 
gız, · Kendi dilimiz paklanıp te
mizlendikten, böyle temiz pak 
bir dil konutmağa baıladıktan 
ıonra artık bugiinkü Osmanlıca 
artılı dille Yazılmış kitapların ge· 
ne mekteplerimizde okutulmasına 
razı olur musunuz? Hiç zannet
mem. Mekteplerde temiz dilde 
yazılmıı kitaplar okutulması te
mi~ dili.n çabd: yayılmasına, ;eni 
nesıllerın temi:! ö~ Türk dilini öğ
renerek yeti~me3ine yardım ede
cektir/ · 

Dil ink~labmdan beklenilen bu
'dur. Dil faaliyeti bu hedefi güdü
yor. Bir taraftan bu temiz, güzel 
öz Türkçeyi elinden tutup kal: 
'dırmak, bir taraftan da dilimizin 
tarihi ve dil bilgisi hakkındaki 
tetkikleri ilerletmek. 

lnsarlın içine güzel bir ürperti 
veren bu sevimli maksada yakın 
bir zariıanda eriı ince tabii radyo· 
aa konferans verenler de böyle 
benim bugünkii konferansımda 
kul!andrğım . gibi bir çok )·abancı 
~öz kulfanmaktan da kurtulmu~ 
olacaklar. Bu bahis bu kadardır, 

Dev)et matbaası, orta mektep ve 
liselerin kitaplarım tab'etmekte • 
dir. Bunların fiatları gözden geçi· 
rilsin, bir de huıuıi tetebbüı sa· 
hibi kitapçıların tab'ettikleri ki· 
taplar gözden geçirilsin... Görü· 
lecek ki fiatlarda hiç bir fark yok 
tur. Çünkü mektep kitaplarının 
fiatları Maarif Vekaletinin tayin 
ettiği bir heyet taraf mdan -ka· 
bul edilmit bir bareme tevfi
kan- vaz' olunur. Bu takdirde ki· 
tapların fiatlarımn yüksek oldu
ğunu iddia etmek mümkün değil
dir. Çünkü fiatlar adeta bir narha 
tabidirler. 

Yalnız Devlet matbaaıile ki· 
tapçılarm ıatıt tarzlarında büyük 
bir fark görülüyor: 

A - Devlet matbaası bazı ki
taplarına o/0 5 diğerlerine % 15 
azami tenzilat veriyor ve tafraya 
gönderdiği kitapların posta mas· 
raflarını Üzerlerine zamediyor. 

B - Kitapçılar • ticaretin en 
esaslı kaidesi olan rekabet saiki· 
le • bu tenzilatı yüzde kırk ve hat
ta yüzde kırk bet daha ileri gider· 
sek yüzde elli derecesine çıkarı· 
yarlar. Ayrıca poıta masrafı da 
kendileri ödüyorlar. 

Bu neden oluyor biliyor muau• 
nuz? İhtiyaçtan çok fazla kitap 
tabediliyor. Her tabi bastığı ki· 
tapları mekteple~in açıldığı Ey
lul .. Tetrinievvel aylarında sar· 
fetmek zaruretindedir. Çünkü bu 
mevsim geçerıe bir sene için bun· 
ları ambarlarda bekletmekten 
başka bir §ey yapamaz. Ertesi ae· 
ne de bunların satılıp aatılamıya· 
cağından korkar. 

C - Bu rekabet kitapçıların a· 
leyhine müıterileri lehinedir. Çün
kü bu tenzilatlar doğrudan doğru· 
ya mektep idarelerine veriliyor. 

Devlet inhisarı 

Ortada asıl mütessir ve zarardi· 
de olan kitapçıdır. Çünkü Maarif 
Vekaletince kendisine resmen te· 
min olunan bir karı rekabet dola· 
yıaile müıteriler lehine feda edi· 
yor. 

D - Kitaplar devlet inhisarına 
geçince, oranın ıatıs sistemi bir 
çok takyi<lata ti.bi oİduğundan bu 
fayda kendi kendine ortadan kal
kacaktır. 

E - Bundan ba~ka Devlet 
Matbaası parasını tahıil etmedik
çe ve yahut sağlam teminat alma
dıkça hiç bir tarafa kitap gönder· 
mez. Krediı:iz ticarc~ ~ekli en :?ik 
yürüyen bi:; ~ckildir. ~ 

F- OO!vlet matbaası Türkiye
de adetleri pek mahdut olan orta 
mektep ve liselerin kitaplarını ta
bediyor. iki senelik tecrübe gÖs· 
termi~tir ki bunu bile vakti z:ıma· 
nında temin edemiyecck kadar 
teşkilatı noksandır. 

Halbuki mevcudu 7-8 bina· 
rasında olan ilk mekteplerin ki· 
taplarını da Devlet inhisarına al· 
ma'ğa tetebbüs olunursa, Devlet 
matbaasının te~kilatmı son dere· 
ce büyütmek zarureti hasıl ola· 
caktır. Bu da bir bütce meselesi 
değil midir? ~ 

Elhasıl, ilkmektcp kitapları• 

VAKiT 

Şehrimizde 
Kızıl hastalığına 

karşı aşı 
A,ı istaayonlan 

Şehrimizde kızıl aşısı yapılmak 
üzere tesis edilen istasyonlarda 
yarından itibaren müracaat eden· 
lerin çocuklarına aşı yapılacak

tır. 

Beyazıtta, Edirnekapıda, EyUp
te, Beyoğlunda, Kasımpaşada, 
Beşiktaşta, KadıköyUnde, Üskü· 
darda, Bakırköyünde, Sarıycrde 
Beykozda olmak üzere, on bir 
istasyon vardır. 

Aşı parasız tatbik olunacak· 
tır. 1, 12 yaş arasındaki çocuk· 
lara tatbik olunacak aşı, birer 
hafta ara verilerek, dört defa 
yapılacaktır. Getirilecek çocuk
ların evvela aşılanmaya ihtiyacı 
bulunup bulunmadığı yapılacak 
ufak bir aşı ile anlaşıldıktan 
sonrll, asıl aşının tatbikine ge
çilecektir. Müracaat zamanı 
her gün saat on dörtten on al· 
tıya kadardır. 

Diğer taraftan, ilk mektep ta
lebesi bUtün çocuklara mektep· 
leri dolaşan heyetler tarafından 
aıı yapılmaktadır. 

Bu ay, kızıl hastalığı glSrill· 
mesindeoberi, lstanbulda 300 
kadar çocuk hastalığa tutulmuş, 
fakat sıhhiye müdürlüğünce alı

nan tedbirler neticesinde hasta
lığa tutulanların çoğu iyileşmiş, 
çoğu da iyileşmekte bulunmuş· 
tur. Bu 300 çocuk arasında, ölen 
hiç yoktur. 

Sıhhiye vekiletinden ~şı gön· 
derilmesine devam edilecektir. 
Bu itibarla &fı tatbiki muntazam 
surette yapılabilecektir. 

Elde kafi derecede aıı bulun
ması ıçın, aşı gönderilmesine 
devam edilmesi hususun da Sıh
hiye vekaletine müracaat olun
muıtur. 

Kızıl istasyonlarının tesis olun· 
duğu yerler, şunlardır: 

1 - lstanbulda Beyazıt mev. 
ki tababeti Beyazıt nahiye mer· 
kezi içindedir. 2 - · lstanbulda 
Edirne&! apı sUt ve mektep ço· 
cukları bakım evinde. 3 - Is· 
tanbulda Eyüp belediye dispan
serinde. 4 - Beyoğlu belediye 
baş hekimliği kaymakamhk bi
nasında 5 - Beyoğlu Kasımpa· 
şa belediye dispanserinde. 6 -
Beşiktaş Akaretlerde süt ve 
mektep çocukları dispanserinde. 
7 - Kadıköy Mühürdar cadde
sinde belediye dispanserin de. 
8 - Üsküdar, açık türbede süt 
ve mektep çocukları dispanse· 

rinde. 9 - Bakırköy belediye 
baş hekimliğinde. 10 - Sa~ıye r 
belediye baş hekimliğinde. 11 -
Bey'.<0z belediye baş hekimli
ğinde . 

f roçkinln konferansı 
Kopenhag, 24 (A.A) - Ga

zetelerin verdikleri haberlere 
göre, Danimarkadaki telsiz neş· 
riyatı ofisi, müuele aletlerini 
Troçkinin gelecek: cumartesi 
günü söyliyeceii nutkun neşri 
için, Troçkinin emrine tahsis et· 
meyi reddetmiştir. 

11•11ı1111111m-..__1111ıuıım aıııınıuımnmuıı 
fayda değil, muhtelif tekilde pek 
büyük zaralar vardır. Hatta mek· 
teplerin uzun müddet kitapıız 
kalması, tedrisatın akamete uğra· 
ması tehlikesi vardır. Bu itibarla 

"Valiıt,, ın mUsabakalı tefrika~ ı. Bilen
lerden 50 kişiye muhtelif heoıyeler 

(Yakıt) gelecek hafta (Aşk Arayan Adam) js'tlindeki 
eseri tefrikaya baıhyacaktır. Bu eserde bir (hakim) vardır. 
Bu bakim bir davada verilecek karar üzerine iki arkada· 
şından ayrılıyor. Maznunun beraeti taraftarıdır. Yanında i~İ 
mahkeme azası ise bu mazcunun mahkftmiyetini iltizam edı· 
yorlar. Reis akalliyette kalıyor. Fakat ekseriyetle verilen 
mahkumiyet lcararım tefhim ederken arkadaşlarına mabke· 
me salo.nunda şiddetle hakaret ediyor, sonra istifasını ve
rerek: bakimligi tcrkediyor ve bir sergüşet hayatına giriyor. 
Bir taraftan da arkadaşları ile alttan alta mücadeleye de· 
vam ediyor. 

Bu hakim tipi büyük bir maharetle tasvir edil
miıtir. Fakat eseri okurken bilhassa ilk aafhalar• 
da birçok kim•eler bu adamın bir dahi mi, yokı• 
bir deli mi olduğunda zaman zaman mütehayyır 
kalır.Eser fevkalade eğlenceli,fevkalide istifadelidir 

Biz ~eri tefrikaya • başladığımız zaman (Vakıt) karile· 
rine şu suali soracağız : 

" - Bu romanın kahramanı olan hakim de
li midir, yoksa akıllı mı?,, 

Karilerimizin yirminci tefrika çıktıktan sonra o gUoe 
kadar elimize gelmiş olan cevapları içinde tetkikat yapacağız. 

Tasvir edilen hakim hakkınd8 

11 veciJecek ''akıllı,, yahut ''del~, 
rJ hükmüne göre doğru cevap 
vermiş olanların isimleri ilan 
edilecek .ve içler.indt;n elli kişiye 

" m fit l{f~ 'mukaf11fl11r tevzi ola~ 
<=J 1 nacaktır, . 
'nı~nııınıııınıııınıııınııı~ıı~ııınıııınıııınıııını ınıııoo~oow~ooııı;ı~ııwıımınıııııooıııım~111mıınnımmmmoımı• . . 

~-i- Sl981t 
Bugünkü turnuva maçla 
Bugün İtalyanlar, Necmi istikballiler.I 
Perahlar, Kurtuluşlular çarpışacakli 

Karagümrüklüler izmir ve Seliniğe gidiyorlar 
Geçen haftaki süre_k_l_i _v_e_t_i_d----d-ır-. _O_n_u_n- için . bugün kil bu ~ 

detli yagmurlar dolayisile geriye bim maç çok alakalı ve b~ 
bırakılan turnuva maçlarına bu canla bir maç olacaktır. Bey~ 
gün Çukurbostanda devam edi- cihetindeki futbol meraklıl• /. 
lecektir. Geçen hafta da yazdı- gözü şimdi hep bu maçt~ı 
ğımıı gibi bugünkü maçlar tur- Bugünkü bu mühim maçla ~ 
nuvamn en mühim maçlarıdır. sonra g-~lecek haftadan itib!ft 
Evveli Italyanlarla Necmi istik· de rumi final maçlarına b 
balli1er çarpışacaklardır. Bunlar- nacaktır. ~İ 
dan Italyanlar lstanbu~un çok ilk taramada domifioale f.( 
lmvvetli ve gayet teknik oynıyan mış olan kulüpler şunlardır: 
bir ecnebi takımıdır. Bu itibar- melihisarı,Karagümrük,Bulg•;ı 
la ltalyanlarm Necmi istikballileri BugUnkü maçtan artacak di · 
mu:ıakkak yeneceklerini tahmin iki kulüp ta bunlara ilave e 1.' 
cde:ıter çoksa da Necmi istik· ce haftaya başhyacak ol•ı0ıot 
lalli gençlerin çok çevik, çok nihai müsabakalar beş ktif· 
acar uyuncular o du.klarını bilen- arasında yapılacak deme ti, 
ler neticenin hiç te böyle ola- ilk yııv 
mıyacağını ·ve son haftalarda hiç KaragUmr se 
durmadan çalışan bu gençlerin te çıkıyor 
İtalyanlara çok müşkülat çektire- d-Evveli lzmire, sonra 
ceklerini, onlara galip gelecek- kt°t .ıl 
terini söylemektedirler. laniğe gidece 1 

1 Y . 
Bugün Çukurbostanda yapı· Son zamanlarda futbO ,1 

lacak iki maçtan birincisi çok mü- minde büyük bir varlık -;e ~~ 
himdir. Çünkü bu maça karşı lılık göstermiş o~ao Ka~rte~ 
tarafın en göze çarpan klüpleri rüklüler iki hafta ıonra ıo"İ 
olan Peralılarla Kurtuluşlular ya· olan turnuva maçlarındaP e ol(. 
pacaklardır. evvela lzmire gidecekler \'1ıol~,1 

Birbirine rakip olan bu iki da Karşıyaka, lımirspor ıO"ı 
klüp kuvvet ve derece itibarile lerile birer maç yaptıktV' 11o' 
hemen hemen müsavi gibidir. buraya döneceklerdir. "11 ~' Vakıa Peralılar bir defa a-ayrı da beş on gün lstira~atte ıor; 
müttefikJer şampiyonu olan Ka- ra Selanikteki muhtehf k0

,, 

ragümrüklüleri bile yenmişler ve le birkaç maç yapmak nı dit'J 
son Selanik muhtelitini de il<inci laniğe hareket edecekler 1~ 
maçta 1 - 4 ha~ lamışlarsa da Karagümrllklülerio Sd 
Kurtuluşlular da son zamanlarda yapacakları maçlar Orto 
rakiplerind.en hiç te qağı kal- rın yılbqı tatilleri el 
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Dahiliye tayinleri 

ıvekil M. Muşanof ir nutuk söyledi 
Ankara, 24 (Telefonla) -

Kaymakam, mektupçu ve emni· 
yet müdürlüiü memurları arum· 
da yeniden bazı tayin ve becayiı· 
ler yapılmııtır: 

' -. 
~ '""' """'• l llld -.ıl•1. .. 

remde tadile mühtaç noktalar-~ 
Başvekil nutkunda " Komşumuz Türkiyeden 

daima dostluk gördüm. ,, diyor 
Akseki kaymabmlıiına Boz· 

kır kaymakamı lbrahim, Kemah 
kaymakamlığına Tirebolu kay· 
makamı Tevfik, Sürmene kayma· 
kamlıiına Turhal kaymakamı Sır· 
rı, Mudurnu kaymakambima Nal
lıhan kaymakamı Ali Rıza, İm· 
roz kaymakamhiına Yaylak kay· 
makamı Selim, Hekimhan kayma 
kamlığına lıkilip kaymakamı Ri· 
f at, Beypazarı kaymakamlığma 
Keıkin kaymakamı Rasim, Nallı· 
han kaymakamlıjına Beypazarı 

kaymakamı Nebil, Mutki kayma• 
kamhiına Kat kaymakamı Hay• 
ri, Huzat kaymakamlıtma Bod· 
nmı kaymakamı Ali Rıza, Ova· 
cık kaymakamlıina Goynuk kay
makamı Neıet, Muradiye kayma• 
kamlığına Orhaneli kaymakamı 

Nurettin, Yaylan kaymakamlıiı· 
na Adıyaman kaymakamı Mah· 
mut Nedim, Soruç kaymakamlı· 
ima Arapıir kaymakamı Şefik 
Beyler tayin edilmiılerdir. 

lunduiu kanaatine •al'IDlfbr· ~~ 
Maarif vekilimiz meaeleyi ,7.e• 

niden tetkik etmek ve fia~ 
mümkün olduju kacl.-r indiriİiae
ıi eauıru bulmak üzere bir kO. L .. 24 (A. A.) - Bulıar a· 

-.ıcliriror: • 
1llan mecliıinde kralm 

Yerilecek cnap h•klnn· 
~llP•reler dolayuile Bat•e
M111ınof Bulpriıtanm va• 
İzah ederek memleketin 

'-hmdutu mütkül ikbaat 
• • vaziyetini düzeltmek 

• ıiateminde iılahat yapı· 
IOn intihabm komüniat· 

'-1ifletmekle oldujunu P.· 
·, tedriıabn huıünün ihti· 

göre ıılah edileceiini 

takip ettilim tiP18tte hadur. 
Bazı hareketlerimizde bazdan 

bir tahrik, diler bazıları bir mu• 
nffakıyetaislik batblan da bir 
neTİ telaJiç ıöriiyorlar. 

Türkiyeye, bndiai ile en doa· 
tane münuebet halincle buluadu· 
tamuz hakem ve doetluk muahe
deleri aktettijimis kOIDfll bir dw 
lete, Ankaraya ıiderek ziyareti· 
mi iade etmekliiim aanki bu ziya• 
ret harebtile her haqi bir yeni 
ıiyuet açılıyonnut sibi. aanki bu 
hareketle Bulaariatan ona bazı 
devletlerin ce••ı ı•kacak ,.ni 
yollar aöetermek IUl'elile fenalık 
etmitim ıibi bir he,.c:an hasıl 
etti. 

Bana mulraltil ben clalaa o sa• 
man bile .ullı8netimi muhafua et· 
tim. Zira bua terii edilen fiphe
lerin eauaız olduluma itiliyor ve 
binaenale1h çok_ M•eden yıkı· 
lacaldarında emin bul~onl.-. 

Netekim de "6,le oldu. • zi. 
yareti Bulprietanda bbim aler· 
himize bir ıil&h aibi kullanmak İl· 
tyenler bile yamldddaruu anla· 
makta seç ka_..lar. Keadiaile 
ı•Jel cloetane müa•11ilette bulun
duiuimuz Ye li1ul ealaatlaJDiina· 
aebetJerimisi daha iyi ve daha aa• 
mimi bir lııaıe koflll&ia çalltbiı· 
1111% bir clettetiiıt .......... Wr 
nezaket ziyaretinde hulun&hnn. 
F alrat bana diyorlar ki: 

yediniz Ye ıeri sera •mma lt
ler eskiden nerede iı~ler ıene o
rada kaldılar.,, 

Meb'us efeadiler, 1925 te Tür· 
kiye ile ar•m .... Trak;ulald te
be•mn yem~ Tiiıtr te
baunm emlltdne ait mubYele 
Ye bir de muahede aktedlldi. 

Bu protokol iltibua mahal hı· 
rakan nokt•lan ihtiYa ediyor. ki 
banlar tuhila edilmetii. 

1921 tea 1831 e bü.r M. Ma· 
rinefaa ~e wı.-. ... -. laarici· 
ye nuın oWaı- ••r·• iratlar 
ba wle U.-. _,s....ınki laa· 
li1le lraldı. Ba .... _. Ntı m• 
lince Edirne •ftliaicı:Wri ..._ 
ıarlanı ait emllk ı• 9Ylik K.
falı köyü iatitDa Miline T.Grk ... 
ldbneti tarafmdan itıal edildi. 
Hallaaki 4iier taraftan J•Dİ ara• 
zideld Türkler laaradalri emlilda· 
rma tuanuf etaektedirl•. Bi•· 
eaale,b 8 .... ı. m...ı. menu· 
u baı.edibnHi .. makawle te
nldmf haliDCle kalcb. IGimM de 
meaelqi haletmek llismlnmu, 
protokolu tehir etmek ih61acuu 
el..,.... 

Anbrada ı.uıu.dulam saman 
muhenm Batftldl ı-et Pqa 
Huntıeiile •• • ......._ Harici· 
ye VekiH Tnftk llfittl Beyefen
di ile pyet ~ hir aarette c:t
tarap ......... her .., ....... 
.. ı ticari " İllblaclt mlaaaeheti· 
misle ........ ol-..k '-Uqon
lar tııldline lsarar wr&. 
..... .,.... idılal ettili· 

mis bur......._ T&ldıer• it. 
hali iPD Wr .... ....... Ye 
oalann r•ıal elliWeri ... ... 
... itlaali ıs.MI 0 ...... .... ................ ..., 
olacaklarclı. o ..... lra4ar 
Ttrlder w-.. ... .. 

kömür ithal ediyorlardı. Vaktile 
ithal ettikleri kqkavalı iıe bÜgün 
ithal etmiyorlar. Zira bu aan'ati 
katkaval imalini Türklere öjret· 
mek üzere çapdıklan Bulgar it· 
çileri Yuıtuiyle kendileri yapı • 
yorlar ve bizim mim6labmızın 

ıirmemeaini temin için de ıüm· 
rük reaimleri artnııı bulunuyor • 
Buna mukabil kömür ve oduna 
ait kontenjanı bize bırakblar. Fil
vaki bu nokta mühimdir. Çünkü 
ithalib tam kayıt altına almıılar 
ve ancak bazı kontenjaların gir· 
meaini aerbest bırakmıılardır. 

Fakat bu meıelede bir ihtilafın 
hasıl oldufunu ıörüyoruz. Zira 
busün anlqılıyor ki Türkiyeye 
ıönderdiğimiz odun ve kömürün 
miktarı eıkiden gönderdiiimiz 
miktara nazaran azalmııtır. Tür
ler bu farkın büyük olmadığım 
kendi iatatiıtiklerine nazaran ile· 
ri ıürüyorlar. Farkın kaçakçılık· 
tan ileri ıelmiı olmuı da muhte• 
meldir. 

Bir kaç sün enel Türkiyedeki 
sefirimiz M. Pavloftan aldıiım bir 
tahrirattan aefirimizin yeni milli 
lkbaat Vkeili ile ıöriiftüiünü ve 
mumaileyhin katkaval ithaline 
dahi müaaade edeceiini vaddettİ· 
iini ve her ne kadar ıeç kalmıt İ· 
ae de mübadele imki.nlarım a· 
r&fbracaka komisyonlanm da ha· 
ztrladıldanm öjrendim. Şimdi 
mürahhulann tayin edilmesi ve 

... 
verlimeıini istiyorlar. 

Türikeye ile aramızdaki en mü 
him mesele yani Bulgar tebaası· 
mn emlik meaeleeine gelince; 
Sofyaclaki Türkiye aefiri Tevfik 
Kimil Beyia de beraber çalqbp 
bir komisyon tayin edilmittir. 

Bu komiı1onda 1925 protokolu 
nun tefıiri noktaamda bir neTİ 
itilif vardır. Bu tefsir her iki ta· 
rafm hemen hemen kabul ettiii 
bir tefsirdir ki bizim için müsait 
neticeler verecektir. Bu mesele 
be~ ele koaatuqMa& Türkiye ile 
aramızda halle muhtaç blua 7e-

Mut mektuPCuau Tevfik Bey 
vekalet emrine almmııtır • 

Emniyet itleri umum müdür 
muavinliii ve birinci ıube mü· 
dürlüğüne brinci umumi müfettit
lik asayif mütaviri Şükrü, Emni· 
yet itleri altıncı ıube müdür mu· 
vinliiine betinci ıube tefi Şükrü 
Karı vilayeti üçüncü 11mf emni· 
yet müdürlüiüne Samsun sabık 
müdürü Zekeriye Beyler getiril· 
mitlerdir. 

Diyarbekir mektupçusu Haun 
Bun Bey terfian ve mülıa ilkin 
umum müdürliliü muaTini Necip 
Bey de yeniden mülkiye müfet· . . . 

16yaşında 
Kendi yaşında bir 
kızı hamamda bo. 
ğan gencin idamı 

Geçen hafta içinde 16 J&tmda 
bir çocuğun irtiki.p ettiii bir ci • 
nayet bütün lnailterenia tüylerini 
ürpertti. Harold w~ D81D!D • 

da olan bu çomk ..... keme o • 
lwunut Ye id ... mahMhn olmut-

miıyon ayır11Ufbr0 , 

AN~ 24 (A.A.) - Mek· 
tep kitapları etrafında bazı ıue
telerdeki nepiyat delayısile Maa· 
rif Vekili Beyefendiye müracaat 
ettik. Retit Glip Beyefendi ajan• 
•muza ıu beyanatta bulundular: 

"Mektep kitapları fiatlarmm 
teıbitinde eau tutulan ve enelce 
mütehuua komiıyonca tayin olu• 
nan baremde tadile mühtaç nok· 
talar vardır. Mueleyi yeniden 
tetkik etmek Ye kitap fiatlarm.D 
mümkün olduju bclar ucuza malJ 
edecek eaulan bulmak üwe ı.Ti: 
komisyon tetkil ettim. Herllalde ~ 
çocuk babalarmm müellifterin'••t 
tabilerin menfaat Ye haklrmı"Jiö.j 
ruyacak bir hal tekli b.ıhma:aı:.) 
tu. ~ 

Dünyanın gidifii 

lJmla aJdıtı lltlkamet meale lc&Ydmı 

kalclırm&Ca matuftur. Bundan ftlphe edlU-

Bu pralt cl&bWade d~ Aıt4li Dt ML 
c:akT ll\laa ~mele icap ~JP.lL ...... :•;: .. o--. 7b WDlerce 
taıea. ' - ... ~ ........... ,... ........ !Det· 
suı ol1,1JW, ıaaat t&ram tı ı Dttnr 1c1, dUD· 

yamıı &Ullle biç te ID8flUl O\afl 1*1 DQa. 

yamıı ber tarafmda mazi profteDrted var. 
fakat hiç bir tantmda "&U proft9GrQ ,ok!,. 
Halbuki bug1bı en çok mllbtaç o.tat, ba w 
tllıtadıdlr. 

Yakm lıtr &tide IMu1ane, _, ...... ._. 

Mact tan.tmdakl dolUaille .... -w. 
ı•reıı: kon~ ~ 
.o,tedlm. Pakat bu .. lıumml• 

IDMd~• .. b1Qldda dtltmua1um& • 
,__ .,. .ıarıa bartıedeceıderr 1 

JIC ,.._ &tide seblrll ıuJar, ~ 
maddeler, ve buna benzer 197Jer 'f'd7o • Dtt 
lıaftda •Jabat edecek ve tatenea ,_. ... ~ 
teeek! .,,J 

tur. 
,._ ..... Wir Ye • amet1et1ir lasilterede atalı rukarı so ... Rahibeler 
ki onu ela bt'I .. kilde halledece- neden beri buna benzer bir cina· Pari1, 24 (A:A) - Le~· 
liz. Binaenaleyh eler busün eli· yet irtikap olunmamııb. nal, Lyoa ile Dijon an...,.ı 
aaizde itlerin neticeleneceiine da· Wilkina, kendi yqmda olan tua tarikatiae ait Wr 
ir hakiki deliller yokta biç olmaz- bir kızı öldürmüttür. Bunların i • rabilteler ıaat 5 de du ile ~1 
1a hareket halinde bir mesele var· pi bulunurlarken bir ....... za• 

kisi de ayni müeuesede r•lıtı • ' dır V belkı" .. _ı. yav•• fakat ka ~ viv.e kapı•m p"ddetle -ı....;.ı..: 
• e ~ -s • yorlardı. lkı"ıı· de a-ı· pansı"•onda ı· ~--bT izah b ı dol ·ı ı- , ke•clilertni a61• bir felliettea! 1 1 19 ep er ayı1ı e ıeç· oturuyorlardı. Bir ıece Willdna haberdar edlJorlDUf ıibi ba~! 

mit fakat bal yoluna ıirmiı bir kt ld »-. bu L ._ e1...ır.... n kaııuyı 8 .. mıya &...1..;.t 
mesele mevzuu bahiatir. Bir me••· sevme e 0 u.u pea genç u· ·•- r- ... •"":'-... ı 

- znı pa i h d -L·- olaa 11 ........ Ji lldlrmlf oldda-1 

le ki bizim hiiktmete ı-tiiimiz· 111 yon amamm a ..,.._ • --•- dir --
-y dıima dikkat etmif, ,atatmdan • -letmekte · • · 

den bir buwk tene sonra tasfiye fırladıiı ıibi, hama•• lr.otmat. lıleama plua, reliblanam im-· 
lund ..ı_ -e bu da bize net" • dadma k-n diier he--=~-yo auu... ıceyı kapıyı zorlıyarak ireri ..; .... ;., ft uı_ -.- -...~-

ii · üm•t ett" 1...a.ed. 7 ·--"'S ba ... ı bir mahUebeJe ı:·•iı YeJ'8Ce Dl 1 lnDe1n lr. ~-1--LL bul~-%- L- u-.....:..e k 
~ ~.,.1aa .. .._ .. a1&1a -- •• 10Dra açmıya mna e(J 

KOBlf'lmUZUD daima bize kar- ablmqb. Kız, bu miitecavisi it • •Ufhtr. · · 
tı muhafua ettili doatane vazi· mit, k•lnn1t, Willdu m..._.emet Sabableyia polis ........... 
yete pvenerek hallini beldediii· le kartılandıiım prünce km bo- tuaJan merkam, teftdf ~· 
mis Kfka bir me•le Yar mıdır? iarak öldürmiiftiir. Merkam, mltbif bil" ...._i 

Be 1 ·· L_ .. I · · d 1 o~up zaYiyeleri ao1mak DİJetüide 
n ya nız munaıeuet erımız e l Cani muhakeme etnaamda, bulundujanu itir.-f etmlftir. 

lr-.-udan bilhuaa dostluk ! kızı öldÜrmek iıtemediiini, fakat l•!!i!!!!!l!l!!!!!ll!!!!ll!l!!i!!!!!!!!!!!!!!!-!!ll!!ill!!!!!!!!!!!!!I 
a&dQümü ve komıumuzun Bul· f fakalqtddarı urada lmm kaza • etmittıi 
ıariatanm hayati ehemmiyeti hai J ra öldütonü llyl-iftir. "Ba lriilanin icra Yef& ademi 
iz bir çok meselelerde bu dostlu· f Hikim, d&'ft)'I dinledikten icruı W. ait delildir. Fakat 
iu izhar ettilini beyan ile ancak 1 IOlll'a hükminil ftNCeii 11r&da merhamet aiisterilmeaiai dili,.. 
tetekkür edebilirim. idam hülriimleri Yerilirken ai • ceiiz. llunun nazan diWrate alı • 
~a, 24 (AA.} - M. Mup.· yilmeai mutat olan aiyah batlıiı nacaima Mtinilll!,, 

DOiun hu matlaı ÜHl'İae haz. ec• ıiymemif, yabm çoc:aia ıuçlu ol· Cani laali buna W.. ... 
aolri malaafilincle Türkiye Bulıa• dulunu ve kanUlien idama mah • 
rİlıtaa ınitmsebetinia yeni Ye mü- ktm edilmesi icap ettiiiai, onun 
laia Mr .naa1a pdili fikri eler- için haklaada idam lliilanü •eril· 

'llWJfapt~·dll'. dilini •11emit .... ~ °'" 



§.~fa ıp VAKiT 

• 
Parasızlık içki düşmanlarının 

Bu 1ıilcdye hayali bir hü«ıye d~ 

ğildir. 1763 senesinde sahiden olmuı

tur. 

O günlerde Viyanada bulunan 
prens de Ligne Opera dansözle· 
rinden biriıine fazlaca bir meyil 
duyuyordu. San'at noktai naza· 
rından birinci sınıf olmıyan bu 
danaöz teninin ıeffafhğı, dudak
larının kırmızılığı, bakııının çap· 
kınlığı cihetinden emsalsizdi. 

Perens de Ligne, kendisine kar
!• hiç müşkülat göıtermemit olan 
bu güzel dansözü ziyarete gitmiş
ti. Kapıyı, ıkısa etekJi, küçük ön
lüklü, kirpikleri, daima hayran 
bakışl:ırla bakan gözlerinin etra
fına birer siyah çit kurmuş olan 
uf ak tefek fakat civelek hizmet
çi kız nçtı, prensi uörünce: 

- Aman efendim, dedi, ne fe· 
na tesadüf.. Pek vakitsiz geldi
niz. Hanımım siz kabul edemiye· 
cek. 

Prens, kendisinin beklenilme· 
meıinden caru ııkılarak: 

- Neden, diye ıordu, hanımın 
evde değil mi?. 

Hizmetçi kız, gözlerini mahcu
bane yere eğdi, kırıttı, yanaklan 
pembe pembe olclu ve sustu. 

Prens, hizmetçi kızın bir elile 
çenesini okııyarak başını kaldı· 
rırken, öbür eliyle önlüğünün kü· 
çücek cebine bir sarı lira bıraktı 
ve ~rdu: 

- Kimdir bu bahtiyar?. 

Kız mırıldandı: 
- Vallahi, bilmem .• Söyleıem ., 

nıı .. 
imparator birinci F ransuvanın 
resmini ta!ıyan bir ikinci altın da· 
ha koydu. Hizmetçi, derin bir re· 
veranı yaparak çekilirken: 

- Ceneral kont E.aterhari ce· 
nplarile .•• Dedi. 

Prens katlarını çattı. Ceneral 
daha yüksek idi ve bu Macar a
ırlzade kendisinden yaş ve servet 
İtibaril~ de büyüktü. Binaena
leyh, prens, cici dansözü o günlük 
ıörmeden dönmek ır.ecburiyetin· 
de kaldı, ve icinden elbet konttan 
bir intikam aİmak fırsatını ele ge· 
ç.ireceğini dütünerek çekildi, git
tı .. ..... 

T eıadüf, bu fır,,.u prensin eli· 
ne vermekte ıeçilanedi. Bakınız 
anlatalım. Hoı bir !eJ .. Belki ıi-
2in de hoıunuza gider. 

Prens de Ligne 0 aralık Viya· 
nadan ~rag tehrine gidecekti .. 
Prens bır kira arabaıı tutt b. , . u, ın· 

liı. Fakat Yarı yolda, dalıınlıiı 
ile meı~ur olan prena, yanına bet 
para 'inle almadığını farkedince 
f&§ırdı kaldı. Demek daha ilk ko. 
nakta yaya kalacaktı. 

Ba dalgınlık prenae ıık ıık va
ki olurdu ve hayabnın •onuna ka
<lar bu yüzden baıına bir çok 
vak'alar geldi. Hoı eıaıen para 
'denilen ıey, prensin cebinde hiç 
durmazdı. Kendisi ıahsen zenain 
de değildi. Babası ona yİnni yatı· 
na gelene kadar bir hayli para 
vermİf, fakat oilunun bir türlü 
para tutmak nediı· bilmediiine 
kat'i kana.at getirince, kendi ıer· 
velini de bu uğurda aarf e~ 
mek İçin ~k metelik vermez ol· 
muftu. 

Bununla beraber, bir prena iç.in 
paruı yoktu demek, araba paraıı· 
ru Tuemiyecek derecede demek 
olmadıjuu da anlanınız. Y alnnı: 
işte o ıiin prensin cebinde bir tek 
altın bile yoktu .. 

Prens bu kara düşüncelerle gi· 
derken, arabası, önde yava§ gi· 
den bir ba§ka arabanın yanından 
geçti. Pren~, bu arabada kim var 
diye eğilip bakınca, içindekinin 
ceneral kont Esterhazi olduğunu 
gördü, gülümsedi. Zira, prensin 
aklına şeytani bir fikir gelmişti. 

dünkü toplantıları 
Alkolsiz içki yapılmak için fabrika 

tesisi, dispanserler açılması .. 

ilk konak yerine gelince, prens 
indi, cessur ve rahat adımlarla 
hana girerek kendisine mükem· 
mel ve şahane bir sofra hazırlat
tı, yedi, içti .. Sonra hancıyı çağı
rarak: 

- Bana bak, dedi, hizmetinden 
memnun oldum. Yemeklerin ve 
§arapların, hizmetçi kızlarına l:a-

dar iyi ve güzel... Yalnız, sana 
verecek bir tek santim bile param 
yok! .. 

Hancının yüzü ıap ıarı kesildi. 
Bu gayet asil zat nasıl olur da böy 
le ... 

Fakat pernes devam etti: 
_ Yalnız, dedi, sakın mütees· 

sir olma .. Ben prens de Ligneyim. 
Ben öyle kimsenin hakkını ye-
mem .. 

Hancı yerlere kadar eğildi : 

- Aman efendim, dedi, aklım· 
dan böle bir şey geçirmedim bile .. 
Af buyurunuz ... 

- Hay hay .. Affettim .. Benim 
bir adetim vardır. Ben daima ön· 
den giderim. Vekilharcım arka· 

dan baıka bir araba ile ile gelir .. 
Şimdi nerede ise o da gelir. Ken· 

diıine lazım gelen hürmeti göste· 
riniz. Y almz, dikkat ediniz, garip 

bir huyu vardır. Daima kendiıini 
bir ceneral ve kont zanneder ve 

öyle giyinir. Bana çok sadık oldu· 
ğu ve harpte beni ölümden kur· 
tardığı için buna n:üsaade ede-

rim. Esasen beni kurtarırken ha· 
fına bir kılıç darbesi yedi ve ha· 
fif tertip oynattı da.. Size itiraz 

edecek falan olursa, ald:rmayınız. 
Yemek parasını, konak parasını 

filan hep o verecek. 

Hancı: 

- Hay hay, prens hazretleri.. 
Diye yerlere kadar eğilerek 

prenıi arabasına kadar teıyi etti .. 

Her ıey perensin dediği gibi 
yapıldı. Arkadan gelen cenerah 
her konakta durduruyorlar ve pa-

raları alıyorlardı. Ceneral, kızı· 
yor, bağrıyor, küfür ediyor, ken· 
disin Macar kontu Eıterhazi ol· 

duğunu •Öylüyor, fakat hancılar, 
prens de Ligne'nin sözlerini ha
trrlıyarak aldırıf etmiyorlardı: 

- Gene kaçırmağa başladı, di· 
yorlardı, ne biçim kahya bu! 

Kont Eaterhazi o aralaık Prag· 
ta toplanan kongreye yetitmek 
mecburiyetinde olduğu için, deli 
gibi olmaıma rağmen paraları sö
külüyordu .. 

itte, "Yedi sene,, muharebele· 
rinin en mqhur cenerallerinden 
biri olan kont Esterhaziden, genç 
bir prens bu suretle intikam aldı. 

içki düşmanları cemiyetinin 
senelik kongresi dün saat 16 da 
Halkeviode yapılmıştır. içtimaa 
300 kadar aza gelmişti. Bunların 
çoğunu mektep talebPleri teşkil 
ediyordu. Celseyi, cemiyetin reisi 
Mazhar Osman Bey Anliarada 
bulundu~ndan ikinci reis mira~ 
Jay Atıf Bey açmıştır. ilk olarak 
cemiyetin umumi kitibi Fabret· 
tin Kerim Bey söz almış ve ce· 
miyetin mesaisi etrafmda şunları 
söylemiştir : 

11 
- Cemiyetimiz bugün 14 

üncü yıl ıçtimaını yapmaktadı:-. 
ilk söz olarak söyliyebiJirim ki 
devletin resmi istatistikleri içki 
sarfiyahoın memlekette ~ünden 
güne çoğaldığını göstermektedir. 

929 senesinde memlekette 
içki sarfiyab 5,736000 kilo 
iken 931·932 senesinde bu mik· 
tar 6, 152,000 kiloya baliğ ol
muştur. 

Fakat biz bu rakkamlardan 
hiç eııdişe etmiyoruz ve korkmu-
yoruz. Cemiyetimiz bir mefkure 
esası üzerine kurulmuıtur. Y t>fil 
HiJal yolunda tesadüf ettiği ma
niaları daima yıkacaiına emin 
ve mutmaindir. Biz bugün için 
değil, yarın için hazırlamyoruz. 
içki düşmanhğmı kendimize bir 
şeref addediyoruz. Efkarı umu· 
miyede eğlencenin ancak içki 
ile kabil olduğu söyleniyor. Bu, 
doğru değildir. Biı içkiaiz eilen
cenin de güzel olduğunu ve eğ· 
Jenileb ildiğini gezintilcrimizle is· 
bat ettik. Geçen seneki faaliye
timiz arasında şunlar göze çarp· 
maktadır. 

Mekteplerde, radyoda konfe
ranslar vermek, içki afişleri 
asmak, mekteplere ilzerinde içki 
aleyhinde yanlar bulun•n zarflar 
dağıtmak,. 

Bundan başka içki yüzünden 
ve sa' ti nakliye kazaları çoğal

mıştı içki kullanan ıoförJerin İf· 
ten menedilmeJerini belediye rei· 
si Muhiddin beyden rica ettik. 
Ricamız büyük bir a!ika He kar
şılandı ve halen içki kullanan 
şoförlere ehliyetname Teriime· 
mektedir. 

Evvelce esrar, kokain, nıorfin 
ile, mücadele ediyorduk. Geçen 
senedenberi bir de beroin iptilası 
baş gösterdi ve mücadefeye gi· 
riştik. içki düımanhğı faziletkir 
bir teşekküldiir. Biz cemiyetin, 
fertlerin huzur ve selameti için 
çalışıyoruz Memlekette ilk iktı· 

sat mücadelesini Yeşilbilil cemi· 
yeti bundan 10 sene evvel aç· 
mıştı şimdi de içki yerine meyYa 
yenmesi mücaddesini açıyoruz. 

lstaobul valiliği heıo'n ile kuv
vetli bir mücadele açmıştır. Biz 
de irşatlarla bu mücadeleye zahir 
olacağız. Maarif veki!etine :nüra· 
caat ederek mektep kitaplarında 
içki düşmanlığı ~!eyhinde yıszılM 

:::::::::::m:::::::::::::.":n::ım:::::-.. -:::::::::::::: yazılmasını rica ettik. Bl , v~ki · 
Sovyet • Polonya Jetce ehemmiyetle kabul edilmiı-

mftnasebatı tir. Memleket har:cindeki milna
sebatımız da yo:undadu. Bir çok MOSKOV A, 24 (A.A.) - Ha- k d 1 · 
milletlerin iç i iişman arı cemı

riciye komiaerliği Polonya ile Sov- yetlerile görüşmekteyiz. 
Yet~r ara11nda bu senenin 25 Amerikada senelerden sonra 
Temmuzunda imzalanan ademi içki yasağı kaldırılırken bizim 
tecavüz misakında derpİf olunan 
mukavele hariciye halk komiseri 

M. Lihinof ve Polonyanm Moa

kova aef iri M. Patek tarafından 
imaalarm•bjtır. 

burada içki düımanhğı göster
memiı: ve mücadele yapmamız 
fantazi tala'1ki edile bilir. Ame
rikada içkinin kalkmaS1 iktisadi 
ıaruretler yOı:Gndedir. Biz bOkG· 
metten yeni mhkirat kanunu 

istemiyoruz. Çünkü bu inhimaki 
ve kaçakçılığı attırır biz irşada 
telkine göveniyoru7.. Bu sayede 
bu gün deği'se yarın memleke 
timizde içki düşmaclarmın ço
ğaldığ'ını gGreceğiz. 

Fabrettin Kerim Bey sözlerin
den sonra Cümhuriyet bayramı 
m'Jnasebetile Reiscümbur Gazi 
Hazret1erile Meclis Re;s'nden 
gelen telgrafları okumuş telgraf· 
la alkış1anmı,hr. 

Cemiyetin beroin mOcadeleıine 
teıvik edici mahiyette sıhhat 
vekili Refik Beyden gelen tel
graf okunmuştur. ikinci sözü 
hapisane doktoru Hüseyin Zati 
Bey almıı, üzüm, incir, fındık ve 
aaire meyvelerin vücude olan 
faydalarından bahsetmiş, muka
yeseler yapmışhr. 

Heroin felAketi 

Bundan sonra FahreUin Ke· 
rim Bey bero:n hakkında bazı 
sözler söylemiş ve ezcümle de
miştir ki: 

.._ Heroin felaketi bir buçuk 
sene evvel bat1adı. Tesirleri bu 
gfin görliliiyor. Son bir ay zar
fında bize 20 beroin fellket:ıe
desi müracaat etti. Bu zehir ra· 
kı gibi değildir. Hen.aman ve 
beryerde iğne gibi "ullamlabiJir 
olduiu için müpteJiJarı çoğal
maktadır. Heroio vücudu mah· 
veden, .seyiyeyi yıkan ve öldü· 

ren bir zehirdir. 58 kilo gelen 
bir felaketzede bir ay zarfında 
38 kiloya düşmüştür. 

Kilosu 1200 liraya satılan 

bu zehir vatandaıların sıhhatini, 
bayatını, seviyesini, kisesini mah
vetmektedir. Size şimdi uç fe· 
laketzede göstereceğim. Halle· 
rine bakın!,, 

ilç feliketzade 

Bu sözlerden sonra Fahrettin 
Kerim Bey salonun gt>rİ!inde 
bulunan Ost v~ başlan pejm\ırde 
çok zayıf ve yüzleri sapsarı uç 
kitiyi yanına çağırmış, kendile
rine bitabf'derek beroine nasıl 

alııhkluını sormuştur. ru üç 
arkadat çekingen tavırlarlarla 

tunlan sl>y1emişlerdir: 

''Arkadaşlarımıı, heroloi ıyı 

içkidir, keyf verir diye bize söy
lediler. Eneli birer paıça çek· 
tik, u rhş ofiuk, ı f~e'endik. 
Onden ıoııra oa bırakamadık. 

Bize l::uı:un çok zararı o'du. 
Tenbellik verdi. Sababley:n ya
tağıanzdan kalkamadık. işe gi
demedik, y~vmİ)em'zden olclu'.<. 
Karto, baş ağrıları verdi. çok 
zayıfladık. Şimdi bu zehirden 
kurtu:mak istiyoruz.,. 

Bu bedbahtlar çekildikten son
ra birçok azalar yeni teklifle:de 
bulunmuş'ar, cemiyetin mesaisi 
hakkında söz söylfmişlerdir. 
Tekliflerden kabul edilerek ce
miyet idare heyetinin takip et· 
mesine karar verilenler şöy!e sı· 
ralanr.nıştır ; 

1 - Cemiyetin menafii umu
miyeye hadim cemiyetler arası· 

na girmesine le§ebbüs etmek 
2 - Milli ikbsat ve tasarruf 

cemiyetinden meyvalarımızdan 
alkolauz içki yapılması için fab
rika tesisini istemek 

S - Maarif Yekiline, sıhhat 

················· r ............. B ... ::·ı··... e 
: ı mec ..... . 
İ·•-•••••••••••••••••••••••••••••••• 

9 numa'lalı bilın"':• .. 
'kı c Aşağıdaki hecelerden 1 

le teşkil ediniz. . • oıi 
tir • cek - te • bı • de 

ce • me - bil - 10 - rın ·ya. 
nız - sak • i • nı • la • yı • 

Hal • ka - ra • va. 
Bu bilmeceyi hallettikten 

2 3 4 5 6 7 8 oO ra J, , , , , • ' k 
ralı bilmecelerin hal vara 
ile birlikte iyice saklayınız. 

rın 10 nuacu bilmeceyi neŞ 
ceğiz. 10 numaradan ibaret 
mecelerin hal varakalarını y• 
ki gazetemizde yazacağıı:nı~ 
kilde [dilmece memurlug 
gönderirsiniz. 

Dikkat 
Bundan evvelki 10 bilıne . 

hal varakaları için verdi" 
mühlet yarın akşam bitiyor· 

Derhal hal varakalarını 

deriniz. 150 kariimize ver'.~ 
miz hediyeden sizin de talı . 
isabet eden o'ur. Hem se 
beın de eğlenirsiniz. 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

• 
iz mirde 

Afyonlar ve h 
haşlar hakkın 

rapor 
I:r:mir, 24 (A.A - Şebr 

ticaret ve sanayi odasının af 
tarın ve haşhaşların ticari 
yeti ve ihracatma dair tall 
ey:ediği bir riıpora göre, 
ikhsadi mıntakasl dahilinde 
senesi zarfında istıhsal okl 
afyon miktarı 45,355 l<ilo ve 
baş tohumu miktarı 947,901 
tahmin edilmiştir. Mıntak 
geçen seneki afyon rek0

1 348,793 kilo, haşhaş re~O 
de l l ,462,:H2 kilo. Evvelkı 
ise afyon rekoltesi, 262,500. 
haşhaş da 11,770,256 kilo 1 

Bu sene mevs:m iptidası 

temmuz 1 den teşrinevvel 
yetine kadar İzmir borsası• 
4,779 kilo afyon ve 119,681 
haşhaş tuhumu satı'.mı~tır •. 

Geçen sene ise, ayni tarl 
de 69,882 kilo afyon 1,0~..( 
kilo haşhaş tohumu satıl111sıl 

E u sene mevsim iptida ı 
lzmirde geçen sene mab ~ 
den takriben 6,000 kilo ~ 
stoku vardı. Aynı repora . 
vaki ihracat 1 temmuzdan 
teşr:n nihayetine kadar 
Jimamodan dış ;- rı nıemlelı'. 
:l9,974 ki!o afyon ihraç edil 

ım1111H1u111ı!llllııraut111ıımu11Rl11111111nııını1n~ 

vekiline, Istanbul v~lis'ne f 
mize müıaharctlerınden 

teşekkür etmek 

4 - Filmler getirilmesi:: 
yük afişler için sıhhat .,e 
nin yardımmı rica etmek • 

5 - Sinemalarda .,ec 

gösterilmesi ,, ,it 
6 - Konferansları çog . 
7 - içki fela .cetıedeferı 

dispanserler açmak. çıer 

8 - Darülfünun ~en t 
tatillerde memleketlerıne 

· · k* ı binde lera zaman ıç ı a ey ... 
t .,,ı .. 

paganda yapmalrrını e 

mek. bef 
Son olarak idare tı1/' J 

gösterdiği faaliyetten °0
: ~ 

.~ekkür edilmiş ve yeP~l'-J 
heyetinin seçilmesine g~Çd,tl 
Fak at vak tın geçmesiD ~ 
rey adetlerinin çoklu~ u.a 
layı heyet seçiiemeıniştıt• 
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~S Teırinisani 1932 

Çabuk yazı 
Orta sürat müsabakasının 

neticeai 
'{Evvelki gün 

Gksek ikbsat 
Ve Ticaret mek-

~~inde müdür 
usnu Beyin 

t' 

b
•.Yaset ettiği 
ır _.. . 

l .... umeyyız-
er heyeti hu
ıurunda mual
ı· arn Benaroya 
. ey tarafından 

Birinciliğt kazanan 
Edirne tAtiplerinden 

Hakkı B. 

ı~tenografi orta 
surat imtihanı 
Y~pılııııştır. im
tıhana dördü hanım olmak lizere 
Yedi ı. • . • t• ~k . . B 1 Klfı ış ır"' etmıştır. un a-
tın altısı muvaffak olmuştur. 

Birinciliği Edirne vilayeti ta-
rafınd f . f ' --an sır ıstenogra ı ogren-
;e.k üzere lstanbula gönderilen 
d dırne mektupçuluğu katiplerin
~ll liakkı Bey kazanmıştır. ikin

Cıliği Yüksek iktisat ve Ticaret 
~ektebi talebesinden Kemal Ef. 
atanmıştır. 

Diğer kazananların isimleri 
~nlardır: 
F eyziye, Madelet, Huriser ba

llııtılarla ibrahim efendidir. 

&ir kadın tramvay
~ nasıl sürüklendi? 
)' Sıdıka hanım isminde orta 
aııı bir hatuncağız, dün az kal-

~ın, tramvayın tekerlekleri altın· 
~ a Parça parça olacaktı. Bere
et versin, Sıdıka hanım bu çok 

feci akıbetten bir tesadüf eseri 
"-..-... \. La'" lvlabU•'r.. ~~~--

Keçecilerde Kabakulak ma
hallesinde oturan Sıdıka hanım 
~tin sabah Atikalipaş:ı durak 

{~riode 30 numaralı tramvaya 
t 1111llek istemiş fakat bu aralık 
starrıvayda kalkmak üzered;r. 

~dtka hanım romorkiln basa-
'Qa ... 
~ &ına tutunur, tramvay kalkar, 

d:t:n meyilli olan yoldan Fatihe 
S gru süratle kaymıya başlar. 
'dıkaH k d. · • b' t·· l" · · at · en ısını u ur u ıçerıye 

"•~ttıaz, onun bu halinide ne 
f-..:an, ne kondoktör kimse 
'dı edemez. Zavallı kadın yüz 
~tlttt kadar bu halde gittikten 
~~ nasılsa elleri tutunduğu 
~ ~ •tlerden kurtulur, olanca bızi· 
81~11 üstü kaldırıma yuvarlanır. 
~a~ " Hanımın yuvarlandığı yer 
~eti~ kaldırımı He tramvayın te
•tlikkleri arasındaki yarım met· 

~6tt ~esafe olduğu için bu hali 
bt.1 ll ~r acı acı bağrışmaya 
ol ' arı1 ~lıtu r, neden sonra tramvay 
~İdiı>t, b Yolcular inerler bir de 
beı· akarlarki Sıdıka Hanım 
. 'rtd ~·~İlıtı~ ve bacaklarından ikiye 
llş111dı. len hurtulmuş, fakat 

bıuht,ı~:· Yüzünden, kollarından 
)Uıu ~. Yaralar ve bereler almış 
)ar, RDn kan içinde yerde yah
l>aljsl erhal vak'aya yetişen 

tr tabi 'k ~ tı ata başlamışlardır. 
b· 
ış tab· au .. ipleri kongresi 

d ilin d' . . 
1 ' liatk . ış tabı plerı saat 1 O 
ll(an C'lınde ı· k b' . . &ret . sene ı ırıncı 

erıni 
Yapacaklardır. 

........... 1 

. ~""el . itizar 
' 1ka kı 2'Ünk" ~ 11<ıliı:c d . u nüshamızda pi-
'rd aır u • 

ı~ 1
• Bll zunca bır yazı 

tı lt\ttn) ,Yazının altına (Doktor 

,:'ll~lınu1~~ıası konulacakken 
ttıa, r. Tashih ve itizar 

Zayi 
29 - 30 senesinde Davutpaşa 

orta mektebinden almıt olduğum 
şahadetnamemi zayi ettim. Ye
niıirıi çıkaracağımdan eskisinin 
hükmll yoktur. 

Davutpaıa Orta mektebi 29. 
30 senesi mezunlarından 

281 Mehmet Adnan (5587) 

lstanbul yedinci icra memurlu· 
itJndan : 466 lira kıymeti mu
bammineli Beyoilunda Hüseyin 
ağa mahallesinde F eridi ye soka
ğında 146 No. 1ı hane maa bah
çe tarihi ilindan itibaren birinci 
artırmaya çıkarılmıştır. Talip 
olanların kıymeti muham minenin 
yüzde onu nisbetinde pey akçesi 
vermeleri lazımdır. Birinci artır
ma 28· 12·932 tarihinde saat 
16 da dairede icra oluuacaktır. 
Talip olanlara bu işe ait 928, 
2647 No. lu dosya irae ve taf· 
silah lazıma verilir. 

Müte:-akim verği ve belediye 
ve valuf icareleri müşteriye ait
tir. Hakları tapu sicilile sabit 
olmıyan jpotekli alacaklılarla 

diğer alakadarların irtifak hakkı 
sahiplerinin bu haklarını ve hu
susile faiz ve masarife dair olan 
iddialarını ilin tarihinden itiba
ren 20 giln içinde evrakı müs· 
bitelerilc bildirmeleri lazımdır. 
Aksi takdirde tapu hakları si
cillerile sabit olmiyar satış be· 
delinin paylaşmasından hariç 
kalacakları ilin olunur. (5592) 

Sultanahmet S ilncU Sulh Hukuk HAklm

llğlnden: 1stanbulda Gedik paşada Tatlı ku· 

yu sokağında 19 - 21 numaralı hanede mu-

kim iken elyevm lkametglhı meçhul Haça.

dur Allahverdlyan Ef, taratma: 

GUne:ı Şlrkeilntıı aleylUnize aı:rnıs olduğu 
(20) Ura alacak davaıımc1an dolayı nammı-

za gönderilen arzuhal ve celpname nUshal 

saniyeleri mübaşir ve mahalle heyeti ihtlya

riyesi tarafmdan lkrunctg&.hmızm meçhul ol· 

duğuğ §erhile bllO.tebllğ la.de cdllnıi§ ve 1:5 

gtln mUddeUe 11!\nen tebligat icrasına karar 

verilmiş olmakla muhakeme gUnü olan 

10/ 12/932 tarihine mUsadif Cumartesi günü 

saat 14 te mahkemede hazır bulunmanız ıu. 

zumu ve nkBl takdlrdcı gıyap muamelesi 

yapılacağı H. U . M. kanununun 141 ncl mad

desi ahkAmma tevfikan Jl!\nen tebliğ olunur. 

VAKiT 

SEYRISEF AlN 
Merkezi idaresi Galata köprtibaşı 8 2623 

Şube A, Sirkeci Mühürdar zade Han 22640 

Kadıköyilnde Hünkarima· 
mında Şamfıstığı sokağında 
oturan ve 16 -11 - 932 tarihin 
denberi vazifesine gelmediği 
gibi evinde de bulunmıyan 

kömilr kısmı memurlanndan 
Cevat efendi 28 - Teşrinisani 
932 pazartesi sabahına kadar 
vazifesine gelmediği takdirde 
müstafa addedilecektir. (6224) 

Topçubaşı All Aaa Vakfından: 
Galata•da Şahkulu mahallesin

de lstikJil caddesinde 426/2 nu
maralı gramofoncu dükkana üç 
sene müddetle kiraya verilmek 
üzere 25/T eşrinisani/932 tarihin
den itibaren yirmi gün müddetle 
müzayedeye vazedilmiştir. Talip 
olanlar yilzde yedi buçuk kuruş 
teminat akçeJerile birlikte her 
gün Evkaf Müdiriyetinde Mülhak 
Vakıflar idaresine ve yevmi iha
le olan 17/Kanunuevvel/932 cu
martesi günü saat on beşe ka
dar Encümeni idareye müracaat-
ları. (6201) 

lstanbul dördüncü icra memur
luğundan : Tamamına Doksan 
sekiz bin beş yüz lira kıymet 
tadir edilen Asmalı mescit Ka
lafatçı başı Yunus ağa mahalle
sinin Meşrutiyet caddesinde (T e· 
pebaşı bahçesine nazır tramvay 
tevakkuf mahallinde) altında lo
kantası bulunan yeni 29,31 apart
manın altmış dörtte üç hissesi 
Birinci açık artırma neticesinde 
Beş Yüz Jiı.l bedelle talibi lize
rinde ve yine tamamına Seksen 
beş bin lira kıymet takdir olu· 
nan Fmdıl<lı (Beyoğlunda) Ka
zancı başı maliallesinio mezarlık 
ve Hafız bey sokağında (Taksim 
Ayazpaşa semtinde) Yeni 21,22 
numaralı apartmanın altmış dört 
hissede üç hissesi keza birinci 
açık artırma neticesinde Beş yüz 
lira bedelle talibi üzerindedir. 
Bu kere tekrar açık artırmalara 
vazedilip 1. K. evvel-932 tari· 
hinde şartnameleri divanhaneye 
talik edilerek 22. K. evvel 932 
tarihine müsadif perşembe günü 
saat 14 den 16 ya kadar lstan-
bul dördüncü icra dairesinde 
açık artırma suretile satılacaktır. 
Artırmalar ikincidir. Bu defa en 
ziyade artıranların üzerinde bı
rakılacaktır. Artırmalara iştirak 
için yüzde yedi buçuk teminat 
akçesi alınır. 929 tarihli icra 
kanununun 119 uncu maddesine 
tevfikan hakları tapu sicillerile 
sabit olmıyan ipotekli alacaklılar 
ile diğer alakadaranın ve irtifak 
hakkı sahiplerinin bu haklarını 
ve hususile faiz ve masarife dair 
olan iddialarını ilan tarihindden 
itibaren yirmi gün içinde evrakı 
müsbiteleriJe bildirmeleri • lazım
dır. Aksi halde hakları tapu si
ciJlerile sabit olmıyanlar satış be
delinin paylaşmasından hariç ka· 
lırlar. Daha fazla malumat almak 
istiyenlerin 930·375 dosya numa· 
rasiyle memuriyetimize müracaat 
etmeleri ilan olunur. (5583) 

Büyük Tayyare Piyangosu 
Bu keşidede büyük ikramiye 

5 O. O O O Liradır 
Piyango şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

F1rsatz Kaçzrmayznzz 
iştirak 

Savıfa 11 

Karacasu ıcra dairesinden: 
Karacasuyun Boyasın köyünden Hacı Salih ağa vereselerinin 

hacı Salih Z. Salih Ef. O. Mustafa efendiye ipotek senedile "2500,, 
lira borçlarından dolayı ipotekli bulunan maJümülhudut tapunun 
Mart-337 T. ve 2 numarasında yazılı Yenice köyünün kumyeri 
nam diğer bekçiçardağı mevkiinde "400,, lira kıymetli 14 dö. 
tarlanın nııfı ve tapunun Mart • 337 T. ve 1 numarasında yazılı 
gene o köyilo bekçiçardağı namı diğer Hacıbekir yeri meYkiinde 
"400,, lira kıymetli 12 dö. tarlanın nısfı ve tapunun Ki. sani·316 
T. ve 1 numarasında yazılı yine o köyün Zencirlikuyu mevkiinde 
11800 ira kıymetli incir, üzüm, zeytin ağaçlarını ve bir harap 
kul~yi havi "40,, dö. bahçe. ve tapunun Ağustos-312 T. ve 15 
numarasında yazılı boyasin köyünün inceyar mevkiinde "750,, lira 
kıymetli üçüdöner ve biri muattal dört taşla değirmenin sekiz 
sebimde üç sehmi. ve tapunun Temmuz-313 T. ve 31 numarasın· 
da yazılı Karacasu kasabasının malaç mevkiinde "400,, lira kıy• 
metli tahminen "250,, mahsul veren ve ıı 100,, yabani zeytin 
ağaçlarını havi gayri kabili zer "80,, dö. zeytinli tarla. birinci 
açık arttırmıya çıkarılmıştır. 

1 - lşbu gayri menkulün arttırma şartnamesi 22· 11·932 tari· 
hinden itibaren 932-270 No. ile Karacasu icra dairesinde her• 
kesin görebilmesi için açıktır. ilanda yazllı olanlardan fazla 
malümat almak istenilirse if bu şartnameye ve 932·2/0 dosya 
nuınarasile memuriyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak için muhammen kıymetin % 7 buçuğu 
nisbetinde teminat parası yatırılacaktır. 

3 - Hakları tapu sicilile sabit olmıyan ipotekli alacaklılar• 
la diğer alakadarların ve irtifak hakkı sahiplerinin bu hakları 
ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialarını işbu ilin tari· 
hinden itibaren yirmi gün içinde evrakı mtisbitelerile birlikte 
memuriyetimize bildirmeleri icabeder. Aksi takdirde hakları tapu 
sicilile sabit olmıyanlar satış bedelinin Paylaşmasından hariç 
kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma 
şartnamesini okumuş ve lüzumlu malumatı almış bunları tamaıııen 
kabul etmiş ad ve itibar olunurlar. Üstünde bırakılan gayri men• 
kulün bedeli zamanında verilmezse gayri menkul ikinci bir art
tırma ile satılır. Ve bedel farkı ve mahrum kalınan % 5 faiz ve 
diğer zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızıu memuriyetimizce 
alıcıdan tahsil olunur. Bir numaradaki şart tahakkuk etmek 
kaydile üç defa bağırıldıktan sonra gayri mankul en çok arttıra• 
nın üstUnde bırakılır. Şart tahakkuk etmezse arttırma geri bı
rakılıp alıcı taahhütlerinden kurtulur ve teminatta kalkar. 

5 - işbu gayri menkule birinci arttırmada muhammen kıymet 
teklif olunursa son müşterisi üstünde bırakılacaktır. 

6 - Yukarıda mıktar ve evsafı yazılı gayri menkul 22-12-932 
tarihinde perşembe günü saat 14 ila 16 da Karacasu icra me· 
murluğu odasında arttırma şartnamesinde ve işbu ilin dairesinde 
satılacağı ve taliplerin 270 dosya numarasile müracaatlan illn 
olunur. (6239) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Komisyonumu!da mevcut resmi mucibince üç adet Çırgana 

yapılacaktır. Taliplerin mezkur resmi gördükten sonra pazarlığa 
iştirak etmek ilzere °lo 7,5 teminatlarını hamilen "30-11-932,. 
çarşamba günll saat "15,, te Galata da Mübayaa komisyonuna 
müracaatları. (6144) 

~nhisarlar idaresi Umum 
Müdürlüğünden : 

idarenin Diyarıbekir fabrikası için dizel motöründe çalışmıı 
tesviyecilik ve elektrikçilik bilir 100 lira maaşlı bir makiniste 
ihtiyaç olduğundan talip olanların 7-12-932 tarihine kadar imalAt 
şubesine "Müskirat kısmı,, müracaatları. {6147) 
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sni Büyük mükif at 1.000.000 Liradır (il( =··· ...• 
:m Büyük ikramiye S00.000 Liradır fü~ .... .... .... 
. Keşide Yılbaşı gecesi yapdacaktır. mi 
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gün teşekkür mektupları alıyoruz. Müessesemiz bu mazhariyeti İstanbul Beyazıı 
muamelatının seri ve dürüst olmasile kazanmıştır. Bahçekapu No. 39 • 41 

----..;..----.-..;----------~ Anadolu Han No. 26- 27 Tel. 23968 

f Devlet Demiryolları ilanları 
idaremiz için pazarlıkla satın alınacak "22" kalem kaynak 

gözlüğü camı, kenevir ip, kuistal cam, Amerikan maskap kova· 
nı, baskı, tırpan, mikrafon kapsulü, Elektrik malzemesi, demir 
ve çelik için elektrot, hasır süpürge ve saire gibi muhtelifülcios 
malzemenin pazarlığı 28-11-932 tarihine müsadif pazartesi günü 
mağazada icra kılınacağından taliplerin yevmi mezkiirda saat 
9 dan 11 e kadar isbatı vücut ederek tahriren fiat vermeleri, bu 
baptaki malzemenin müfredat listesi mağaza dahilinde ası .mış o· 
lup nümune getirilmesi icap eden malzeme için pazarlık güoü 
nümanelerinin beraber getirilmesi, oümunesiz tekliflerin kabul 
ediJmiyeceği ilan olunur. (6238) 

1-12-932 tarihinden itibaren Feoeryolu istasyonunun seyriseri 
ve hafif tam bamuleli ve perakende eşya nakliyatına kapatılaca-
ğı ilan olunur. (6218) 

idaremizde bir sene zarfında gerek kullanılmış telgraf bant· 
!arından ve gerek eski evrak ve defterlerden basıl olacak hurda 
ve kırpıntı kağıtların bir s~oe müddetle satışı müzayedeye ko· 
nulmuştur. Müzayede 5-12-932 tarihine müsadif pazartesi günü 
saat 14 te icra kılınacaktır. Talip olanların H. P. Mağaza mü-
dürlüğüne müracaatları ilan olunur. ,6196) 

1 LiRAYA • -
Yüzü ile kuş tüyo yastık 

Istanbulda Çakmakçılar, Sandalyacılarda kuş tüyü fabrikasın· 
da kuş tüyünün kilosu 100 kuruı yüzü ile yorgan 12, şilte 

12 liradır. Kuş tüyünden salon yastıkları ve kuş tüyü kumaşı 
bulunur. Ankarada satış mağazası: Saib Franko 

Beyoğlu Tapu Baş 
Memurluğundan : 

Ahmet Refik bey kızı Fatma 
Mediha hamına (120,000) kuruş 

bedelle 22 Mayıs 328 tarihinde 
tefviz kılınan ve tahrir görmiyen 
Beyoğlun'da Tatavla mahalle ve 
caddesinde yeni 105 ita 115 No. 
1ı Hasan Riza paşa vakfından 

arazii haliye mütebakisi olan ar• 

.. .. ' ... 
: 23027 

PERTEV 

1 

sanın idarede kaydı bulunamadı· 
ğından senetsiz tasarrufata kı· 

yasen 11-12-932 tarih ve sabah 
9,5 saatte mahallinde tetkikatta 

MÜS:f AHZARATılt 
FABRIKASI 

bulunulacağından o güne kadar 
bu yer hakkında iddiayı tasar
ruf eden varsa 932-6567 No. ile 
idareye veya o gün mahalline 
gelmeleri ilan olunur. (6222) 

lstanbul üçüncü icra memur• 
luğundan: Paraya çevrilmesine 
karar verilen 1000 adet Rone· 
sans 500 aşk peygamberi 800 
Nadire 500 islamiyet ve hükumet 
ve 500 adet silinmiş çehreler 
namındaki kitaplar 1-12-932 ta
rihine müsadif Perşembe günü 
saat 10 dan 11 1-2 kadar An
kara caddesinde Reşit efendi 
hanında ikinci katta 6 No. lu 
odada birinci açık artırma sure
tiyle usulen paraya çevrileceğin
den talip olanların mahallinde 
hazır bulunacak memuruna mü· 
racaatları ilan olunur. (5597) 

iLK TÜRK MEVADDı TIBBiYE-
VE ITRİY AJ F:ABRİK-ASI 
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Ptk Dalıa Miilcemmefdir. 

Istanbul üçüncü icra memur· 
luğundan · Bir borçtan dolayı 
mahçuz bulunan bin dokuz yüz 
elli beş lira kıymetinde muhte
lif ev eşyası ve iki bin yedi yüz 
k1rk beş lira kıymet takdir edi
len Bülübilan sofra takımları 
30 - 11 • 932 tarihinde saat 12 
de Paşa bahçesinde Y ah boyun-
da 58 No.lu hanede birinci açık 
arttırma suretile satılacağmdan 
taliplerin yevmi mezkiirda ma· 
hallinde hazır bulunacak memu
runa müracaatları ilan olunur. 

(5584) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
A. - Paşababçe fabrikası için 250 gramlık şişelere m&hsus 

nümunesi veçbile 106,000 adet hasn şişe kılıfı satın alınacaktır. 
30-11·932 Çarşamba saat 14 . 

B. - Motörlü iki mavunamn tamir ve kalafatile listesine 
tevfikan mavuna ve motör aksammın tebdili: 30-11-932 çarşamba 
saat 15; 

Taliplerin şartnameleri gördükten sonra, pazarhğa iştirak et· 
mek üzere, yukarda gösterilen gün ve saatlerde yüzde -ı ,5 te
minat akçelerini hamilen Galatada mübayaa komisyonuna müra-
caatları. (6145) ~ 

Doktorlar 
Doktor 

Ara Nişanyao 
Muayenehane.sini Beyoğlunda TokatJiYaO 

oıı· oteli yanında Mektep sokağında SiS 

marada yeniden küşat etmiştir· 

Hastalarım her gUn sabahtan aıqaııı' 
kadar kabul eder. 

Telefon: 40843 

Doktor . 

Aris ti dl 
Muayenehanesi: EminönUnde 

Han UçUncU kat numara 8 

Doktor 

Cavat N. ZekAI ' 
Sinir mütehassısı 

Cuma ve pazardan maada g1.lnlerde _., 

3 ten 6 ya kadar haata kabul oıunut· 

Muayenehanesini BabıA.ll karşısmda 1"' 
Kara caddesi No. 47 ye tevııian naklet· 

mıştir. Telefon muayene: 23469. 

lkametgA.h: 60740 

Doktor 

Emin Şttkril 
Dahlli hastalıklar mUteh8B8181 

Istanbul Sultanmahmut türbesi, satıJ· 
a.li caddesi, No. 10. Telefon muayene!>'' 

ne: 22622 - Telefon ev: <i.3125 
JS.ı ''Her gUn öğleden sonra aaat ı.&-

Uroıoı - Operatar tlolctO' 

Fuat Hamit 
Böbrek, mesane ve idrar yolu 

hastalıkları mtl tebaamın 
Muayenehane: Türbe, Mahmudiye -4' 

desi. No. 10. Telefon 22622 

Operatar - Urolog doktor 

Mehmet Ali 
idrar yolları hastWı.klan mllte~ 
Eminönü (Sabık Karakq) ııaıı". 

nakletmiştir. Cumadan maada bet ııJ 
bastalarmı kabul ve tedavi eder'J 

iş ar1yorum ı/.( 
Usulü defteriye aşinaym. "" 

fatet gösteririm, az ücret ti 
kabilinde her nevi iş yaprJJ•f 
hazırım. (5527) tJ. 

Sar.ıatya Hacı Hamza ma 1 
lesi Sarayönü sokağı No. 

Ahmet 

VAK 1 T 
GUnedelik, Siyasi Gazete .A 

Istanbul Ankara Caddesi, v AKIT fU'-

T elefon Numaraları 
Yazı l,şleri telefonu: 24879 

Idare telefonu : 24810 

Telgraf adresi: İstanbul - vAJfı/J 
Posta kutusu No. 46 

Abone bedelleri ; 
Tlirkiye tı:cnetd 

Senelit • HOO- Kr. 2~ JU• 

6 aylik 750 .. 1450 " 

8 aylık '00 • 800 -

ı aylık 150 • SOo -

llAn Ucretleri : 
Resml UAnla~n --;;-satırı ıo gutU' 
Ticari ua.nıarm bir satın ı.2,5 ' 

Ticari UA.n.larm bir sant1mJ 26 
1 

KUçUk illnlar: fi 

Bir defası 30 lkJ defası 60 Uç O~ 
dört defası 75 ve on defası ıOO 1' ır:ı~ 
ııç aylık UA.ıı verenlerin bir defaıı& il' 
nendlr. Dört satın geçen uanıarıı> 
ııatrrlan hes kuruştan hesap edilir 


