
AOUSTOS (. inci ., ) 1933 idare Telefonu : 24370 Sayısı 5 Kurut 

·; Üniversitede şahsi • 
sıyaset 

de" ·ı Devlet siyaseti 
Yeni 
dün 

Maarif vekili 
üniversitede 

Başvekil İsmet Paşa hazretleri düo akşam Yalovadan 
Ankaraya gitmişlerdir. İsmet Paşa Hz. , yarın Sofyadan 
şehrimize gelmesi beklenilen sabık Fransız Başvekili M. 
Herriot'yu Ankarada kabul edecektir. İsmet Paşa Hz. nin 

M. Herriot 'nun Istanbula avdetinden bir kaç gün sonra 

tekrar Yalovaya giderek bir müddet orada istirahat etme
leri muhtemeldir. 

..., ____________________ .._ _______________ ------------------------------"""" 

Yeni siyasi seyahatler 
Yunan başvekili ve Romanya hariciye 

nazırının Ankara seyahatleri 
M. Heryo'nun son seyahatindeki siyasf maksat: 

Devletleri birleştirmek, Balkanlarda yakınhklar 
vücude getirmekmiş •• 

Yunan başvekili M. Çaldarisin 
Ttirkiyeye yapacağı seyahatin 
tarihi kat'i olarak tesbit edilmiş· 

tir. Çaldaris ile refakatinde ge· 

lecek 2atlar eylfilün dokuzuncu 
güoü Pireden hareket edecek· 
lerdir. Çaldaris lstanbulda kısa 

Son hava rekorlarının en büyüğü 
······························--··································-· ... ·············· 

Bir hamlede 9300 kilo
metre uçan tayyareciler 

Kalkarken benzin ağırlığı derdi;Y olda 
benzin azalması derdi .. 

Ekmek, Francala, simit fırınları, ser., 
mayeleri,kuvvetleri tetkik edilmektedir 

Belediye fmnlann tahdidi işi 
ile ehemmiyetli surette meşgul 
olmaktadır. Belediye müfettişleri 

mıntakaları aralarında taksim 
ederek dolaşmakta ve bütün ek
mek, francala, simit fmnlannı 
teftiş etmektedirler. Bu teftişler 
esnasında fırınların ekmek istih

sal mikdarı, sermayeleri, mas
rafları tesbit edilmekte, ayrıca 

sahiplerinden fmnlarınm bugün
kü vaziyetleri hakkmda birer 

beyanname alınmaktadır. Beyan
nameler tamam olduktan sonra 
fmolarm umumi vaziyeti bel~ 
olacak ve bu vaziyet fırıoların 

tahdidinde nazarı dikkate alma
cakhr. "'latanbulun elcmejinl temla eden 

fırınlardan biri 
iüDdıınann11111nmnumııumunıuımmmımnmnuumıURD1mq1mıaaınmnum111nınnııı11DQmmmıı:mtıJU111ttmtn.mmmı"""""8WllQlım11ı,...mnıww..._._ .. 
Küba' da 

Vaziyet karı
şık. Grevler, 
yangınlar de
vam ediyor. 
Amerika harp 

Banyo kıza7fmaları 

bir ikametten sonra iptida An· 
karaya, sonra Y af ovaya gidecek
tir. Yunan baıvekilioin Türkiye· 

ye seyahati on iki gün kadar 
sürecektir. 

Romanya nazın 
M. Tltulesko M. Çaldarls 

müzakereleri neticesinden sonra 

Sofyaya gidip gitmemiye karar 

verecektir. 

gemileri gön-

Fransızca lstanbul gazetesi 
diyor ki: Romanya hariciye na
zırı Mösyö Titulesko, Ankara (D<wamı 7 lnd saydada) 

derdi .. - ZeyHnyafı pek fyt geliyor • 

- Halbak.l,benı~zartmanın Hj yaflıum H•erlm. 
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Almanya nereye 
gidiyor acaba 

Kadınlara ve yahudilere 
karşı hazırlanan tedbirler 

Bertin, 14 \Hususi) - Burada 
kadınların boyanmalarına karşı 
şiddetli bir aleyht~rlık baş gös· 
termiştir. Ga'Zeteler ccKadınların 
dudaklarına ve yanaklarını bo· 
yayıp · sokağa çıkmaları almanhk 
namına ayıptır! ,, diye her gün 
tiddetli neıriyatta bulunuyorlar. 
Hitlerin, makyajı menetmesi de 
çok muhtemeldir. 

Breılav'da resmi ziyafetlere 
ve .merasime boyalı kadmlran 
kirmeleri menedilmiştir. 

Avusturyadaki Hitler taraftar· 
ları bu yoldaki propagandalara 
de•am ediyorlar. Avusturya Hit
lercilerinin naşiri efkarı olan bir 
gazete şunları yazıyor: 

"Yah~dilerle hiç alakası olmıyan 
süt tenli ıarııın kad1nlar Güneş 
batmasından müteessir o!uyorlar. 
Yavbudiferin kara cildlerine iyi 
gelen bir takım Pomatalar, on· 
lara kat'iyen yaramaz. Bu ince 
tenler için suretimahıımıada ya· 
pılmış bir Japon Pomatası var
dir. Bu po nata Alman kadıala
rmın teni için yapılmııtır. Almın 
ırkının yükseldiğini takdir eden 
Japonlar, o teni kendilerine ör
nek yapmaktadırlar. Yaşasın 
Hiiler! 

Berlin, 14 (Hususi) - Burada 
Yahudılere karşı olan boykotaj, 
bütün şiddetile devam ederken, 
gülüoç şekiller de almağa başla
dı. Meseli "istirahati Ammenin 
ıelbed itmemesi için, Yahudiler 
kaphcalara kabul edilmediği gi
bi, umumt hamamlarda yıkan
malarına da müsaade edilmiyor. 
Yahudiler ancak evlerinde düş 
ve banyo yapabilmektedirler. 

Hoybon dağıldı 
·'\ 

Halep, - Burada çıkan (Vah-
det) gazeteıinio yazdığına göre 
arapça gazetelerin (Hoybon) ce
miyetinin kendiliğinden dağıldığı 
hakkında verdiği haberler teey
yilt etmektedir. Cemiyet azasın· 
dan bir kısmı Suriyeyi terk için 
hazırlanmaktadır. 

Fflnsanın Roma sefiri 
Romı, 14 ( A.A. ) - M. de 

Cbambrun itimatoamesini düo 
Nat 17 de krala verdi. 

M. de Chambrun bugün kral· 
ların Ye meçhul askerin mezarı
na çiçek &coyacakhr. 

Kaçakçılığa karşı 
Ankara, 13 - Adalarla Ak· 

denli sevabilimiz arasında ka
çakçılık meselesini konuşmak ve 

anlaımak üzere Yunanistan güm
ıük umum müdürü eylulün orta
larına doğru memleketimize ge
lecektir. 

Altın madeni 
Ankara, 14 - lımirde tüccar

dan Boldanlı zade Emin bey, 
lzmir civannd~, sabile yakın bir 
yerde bir altın madeni damarı 
keşfettiğinden bahisle bir şirket 
teıkili için buraya gelmişitir. it 
bankasile müzakerede buluna
caktır. iktisat Vekilinin Anka
raya avdetinden sonra bu iş bal· 
ledilebiJeeektir. 

Altın madeninin çok 
olduğa iddia ediHyor. 

zenscin 

~SON;HA,BERLE_R_ 
Avusturya:. Cüce hükiimet ! 
Almanların Avusturyadan Şarka 
doğru uzanmak için propagandası 

Munich, 14 (A.A.) - Ansch· 
luss lehine Alman propaganda· 
sına devam edilmektedir. 

Bu cümleden olarak, bir kon· 
feransçı, Halesbourg'Jarın harpten 

evvelki vaziyetlerini siyasi cihet
ten muhakeme etmiş, Avuıtur· 

yanın hakiki vazifesinin Alman
yanm şarka do~ru ilerlemesine 
yardım etmek olduğunu, Habs
bourg'Jaran bu anlatma Ye kay
naşmıya mani olmalarının Avus· 
turyanm fe!iketini teşl<il ettiğini 
söylemittir. 

Konferansçı, Avusturya'nın 

M.Musolini 

müttefiklerle g izli müzakerelere 
girişerek umumi harpte hiyanet 

ettiğini, fakat "Cüce bir hükfı· 

met,. olarak kalmak istemiyen 
Avusturya halkının bu siyaseti 

tasvip etmediğini söyliyerek şun· 
lara ilave etmiştir: 

- Almanlarla Avusturya ara· 
sındaki bu facia, Avusturya, 

artık bu sefer ebediyen, Alman
yanın tekrar şark basamağı 

olana kadar devam edecf.k ve 
ancak o zaman nihayet bula· 
caktır. 

l Viyana, 14 (A.A.) - Munich 
radyo postası tarafmdan neşredi-

len tarihi nutkun Kritz Knaus 
isminde birisi tarafmdan verildi
ği tavzih olunuyor. 

Hatip, ezcümle, "Avusturva
nın, mürtekip bir hükümetin 
yardımı ile bir Tuna imparator· 

luğu yapmak üzere fena idare 
edilen gayretler aarfettiğini ,, 
söylemiştir. 

Munich'den 
daha başka 

lenecetir. 

bildirildiğine göre 
nutuklar da söy-

Sofyadaki toplantıda 

M. 
ne yapıyor. 

Tar af tarlarına kabi 
iştiraki tavsiye ed 

Fransızca Stanbul gazel 

zıyor: 

M. Venizelosun. siyasi h 
çekileceğine dair, teeyyüt e 

rivayetler el'an deveran et 
dir. M. Venizelosun yakın d 
suikastten, el'an 
muhalefet fırkası 

müteessı 

reisinin 

memleketlerde daha uzun 

istirahatini temdit edeceğİJl 
lüyorlar. 

Bu zevatın sözlerine n• 
M. Venizelos , memleketine 
bir hizmet olarak taraftar! 

muhalefet etmemelerini ve 

alisyon kabinesi teşkili için 
darisle anlaşmağa gayret e 
tavsiyesinde bulunacaktır. 

Bütün bu rivayetlerin ks1 
tiyatla telakkisi lazımdır. L 
partisinin faal komitesi M. 
zeloıun bu kararından hs 
değildir. 

Londrada 12 devlet 
toplanmalıydı 

Gümrük dıvarlannın kaldırılmasından, Ingilterenin yeni Ank 

41er misakı imzalanmasaydı 
harpten korkulurdu 

BERL1N, 14 (Hususi) - M. 
Musolini Almanyadaki İtalyan 
Ticaret O dasmm gazetesinde bir 
makıle nesr~tti. Bu makalede di -
yor ki: ... 

"Londra konferanaının kapan -
maıı, umumiyetle konferans ıiı -
temlerinin iflası . dem eldir. 

"Londrada iki hin murahhas top 
}anacağına hiribirlerile iktısadi mü 
naıebetlerinin hayati kıymeti olan 
on, on iki kuvvetli devletin mü.meı 
ıilleri toplanmalıydı. Eğer dörtler 
misakı olmasaydı insan kendini ye
ni bir harbin baılangıcında zanne. 
decekti. Fakat misakın imzasın • 
dan sonra rahat bir nefes alındı.,, 

Amerika-Avrupa 

M. Ruzvelt Avrupad an 

artık yüz çevirmiştir. 

Vaıiogtoo, 4 (Hususi • gecik
miştir) - Mösy6 Hull buraya 
gelir gelmez Möıyö Ruzvelt ta
tarafın dan kabul edildi. 

U1un süren bir mülakattan 
sonra mühim kararlar verildi. 

Reisicümhur Mösyö Hullü Lond· 
ra konferansımn fiyasko yapma

sından dolayı teselli etmiş ve 
Amerikanm şimdilik başka bir 

cıhan konferansına iştirak etmi
yeceğioi söyliyerek Mösyö Hu!l 

ün bu husustaki ümitlerini kır· 
mı~hr. 

Amerika Avrupadan artık yfiz 
çevirmittir. Mösyö Ruıvelt ya
kında Montevidea da toplanacak 
olan panameriken konferansa 
ehemmiyet vermektedir ve yal
nız bu konferansla meşguldür. 

M. Ruzvelt cenubi Ameri· 
kadaki yedi milletle ciddi 
suretle anlaşmak ve gümrük ta
rifeleri hakkında kat'i müzake
reye giritmek, . şimali Amerika 
ile Utin Amerikası arasında 

kat'i bir anlaşma yapmak eme
lindedir. 

tek paralı beynelmilel bir banka 
vücude getirilmesinden bahsediliyor 

Sofya, 14 (A.A) - Radikal 
ve demokrat fırkalar beynelmilel 
anlaşma kongresinin ikinci cel· 
sesi, dün Fransız murahhası M. 
BoreJe'in riyasetinde fen akade· 
miıinde yapılmıştır. M. Herriot 
celıede hazır bulunuyordu. 

Muhtelif ftlevJetferio murah· 
hasları ruznamenin birinci me· 
selesi olan işsizlik ve gümrük 
duvarları bakkanda raporlarım 

vermiılerdir. Bütün murahhaslar 
gümrük mani alarmın, duvar !arı
nın kaldıralması lehinde söı 

söylemiılerdir. 

Bulgar murahhası avrupa güm· 
rük birliği ve tek paralı bey· 
nelmilel bir banka yapılmasını 

" Avrupa federasyonu için iki 
merhale,, olarak tavsiye etmiştir. 

Fransız murahhası, berkesin 
dikkatini çeken bir nutukta is· 
tihsalit küçük tedbirlerle ve bü· 
}Ük iktısadi karışıkhklar yapıla· 
rak değil, t~tkik edilmiş tedbir
lerle tanzim edilmesini söylemiş, 

Bu tedbirlere misal olan Fran
sız mebusan ve ayan meclisleri· 
oin kabul ettikleri buğday ve 
bağcılak nizamnamelerini gös· 
termiıtir. Fransız murabbası, haf· 
tada kırk saat iş, ücretli talil 
usullerini ve işçilerin alım ka
biliyetini arbrmakla beraber is
tihsal kuvvetlerini azaltmağı tav· 
s :ye etmittir. Bundan başka iş
sizlerin sayısını azaltmak üzere 
fabrikalara giriş ya.şiarının gEcik
tirilmeaini, tekaüt yaşlarının i:er· 
letilmeıioi söylemiştir. 

M. Heryonun be yanall 
Sofya, 14 ( A.A) - Radikal

ler Demokratlar birliği kongre· 
sinin dünkü top!antısında bazı 
murahhaslar Radikaller bakkm
daki noktai nazarı anlatmışlar
dır. M. Herriot Radika~liği şöyle 
izah etmiştir: 

Radikallik öyle bir akidedir ki, 
metot olarak ta ahlali ı ele ahr. 
Bugün mevcut iktısat buhranam 
halletmek için takip olunacak 

usul sendeyli analitik olmalıdır. 
Bunu bir tarifeler meselesi yap· 

mak yanbıtar. Çünkli tarifeler 
meselesi buhranın asıl sebebi 
değil fakat onun ancak harici 
bir tezabüridi yapılacak ıey iı· 
tibsal ile istihlaki bir teıkilita 
tabi tutmak ve para mesoleıini 
halletmektir. 

M. Huriottan sonı'a Bulgar 
murahhası M. Geôof beynelmi· 
Jel mukareoete mani olan engel
lerden vr. ekalliyetler meseleaile 
silih bıralcnnından bahıetmittit. 

Amerika ve şeker 

kontenjanı 
Nevyork, 24 (A.A.) - Şeker 

müstahsilleri arasında Amerika 
mahsuUeri ile hariçten getirilen şe
kerler için kontenjanın vasati bir 
şekilde tevzii hakkında yapılan mü 
zakereler ilerlemektedir. 

Tetkik edilmekte olan projede 
Cubaya ıenede 1.700.000, A.meri -
kaya 1.525.000 Havai adalarna 

975.000, Porto - Rico'ya 875.000 
Philippines adalarına 955.000 lo-

bin ton pancar ıekeri İsabet etmek
tedir. 

Almanya ve vapur 
kumpanyaları 

LONDRA, 14 (A.A.) - Alman 
hükumetinin ecnebi vaput kum • 
panyaları hakkında, fark gözetme 

esasına müstenit olarak yaptığı ye
ni nizamnameler meselesi ticaret 

ve hariciye nezaretleri ile alakadar 
İngiliz gemi kumpanyalan tarafın
dan tetkik edilmektedir. 

Alman hükumetinin bu yeni ni· 
zamnameleri hakkında Berlindeki 
İngiliz elçisinin bir rapor gönder _ 
mesi beklenmektedir. 

Bir mihrace öldü 
Viyana, 1 l (A. A.) - Sirmo· 

ar mihracesi, Viyana hususi has
tanelerinden birisinde vefat et
miştir. 

Mihracenin CP.sedi yakılacak 
ve külleri Hindistan'a götürüle· 
cektir. 

elçisi 
Londra, 14 (A.A) - Kr•l 

sar ve Sudan fevkalide koı>' 
Sir Percy Loraine'nin Ao 
büyük elçiliğine tayinini t• 
etmiıtir. , 

Ingiltere hükumeti, B 
büyük elçiliğine tayin ol 
Sir Gcorges Clark'dan 111 

kalan, Ankara büyük elçi 
Mteır . ve Sudan fevk alide 
seri Sir Pery Loraine'i tayil 

miş, yapılan istimzaca bük 
timiz muvafakat cevabı ver 

Halen memleketimizde 
nan Sir Clark Eylülde Br .. -,J 
gidecek, yeni sefir sene b"" 
doğru gelecektir. 

Yeni logiliz elçisi 1 ss'/ 
qoğmuştur. Tahsilini O~ 
üniversitesinde yapmış, ~ 
Afrika harbinde bulun~~ 
sonra hariciye mesleğine 111~ 
ederek 1,04 de sefaret ,t ~ 
sıfatile iıtanbula gelmiştir-; 
Loraine üç sene htanbuld~ ~ 
mıı. Tahran, Roma, PeJ/ 
Paris sefaretlerinde bul ~fi 

lan sonra 1916 da Madr~t/, 
reli başkltibi tayin edıl " 
Sir Loraine bundan soot• ,"I. 
sulh konferansında aı"' vl 
olarak bulunmuş, 1918 d1

9
'Jll 

şova sefareti baı katibi, 1 11 
)efaret müsteşarı, 1921 dl / 
ran orta elçisi, 1926 Atill~ 
elçisi, l 929 da Mısır "e. ,r 
fevk alide komiseri tat'" 
miştir. 

Başvekil AnkarııY' 
dönüyor .1 elil 

Ankara, 13 - Bat" 1t / 
beraber hareket eden Zi~~P ..J 
kili ve Sıhhiye vekili1111 

el ff"ı 
veya çarşamba günü )l~ıeP 
ile beraber avdetleri be 

tedir. ~ 

ve·.l 
Ziraat ve iktısat . r'.:t 

v kilı il Ziraat ve İktııat e ett91.' 
Bey dün Ankaraya avde; 1''f;!~ 

Vekil Bey Ankarada lı f~~ 
ye giderek yeni kurula''tt' 

· kı1 
yerleri hakkında tetkı 
nacaktır. 
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inanlı Edebiyat 
" Burda bir kalb du fındıkçıları

na 400 bin lira 
u~ ne rekolte geçen 
c seneden daha az 
~len h 

1 
b a.berlere göre Ziraat 

lci f u •ene yalnız ordu vilaye 
rt ındık tacirlerine 400 bin 

~~ans verecektjr, Ayrıca 
~ ankasının da fındık tüc • 

V apurcular uyuşabilecek mi? 
1 Eylôlden itibaren hususi bütün 

vapurlar bağlanacak 

çarpıyor., münaaebeUle 

Kuvvetli bir inanııtan doğan 

cereyanlardır, ki edebiyatta bir 
mektep vücude getirmişlerdir. Bu 
inanlı edebiyatın kuvvetli nümu• 
nelerinden birini de bize şair Beh· 
çel Kemali verdi . "Burada bir kalb 
çarpıyor., Ne tahtenuurun ne de 
fevkanuurun ilhamı değil, şuurlu 
bir inanışın canlı bir ifadesidir. 

d ııa. kredi aacağı anlaşıl -
rr. 

tıı · 
ı kred"l 

11 
•• ı er aayesinde fındık 

d l'ukaeleceği tahmin olun • 
rr. 

~ ''nek· 
t 1 rekoltenin geçen ae • 

tı7a.ıa.ran 20 bin kantar eksik 
90 b' k lk ın nntar olduğu an-

İ)" la.dır, Bu aene fındıkları • 
ı olrn lb Uftur. 
ton . 

tı nuntakuındakı f ın • 
t ~;a.ndımanı 45-46, Gire
"8 --48, ve diğer mıntaka· 

lııd - so kilodur. 
· ık iıfh 1 trd ı sal eden batka mem-
vl 'tıı, in gelen haberlere göre 

llltt spanyada ancak 50 şer 
il~ 300 bin çuval kabuklu 

· •lıhaa.l d'l ~· h · j !ft' e ı ecegı ta mm e· 
, ~ it, • 

'S>olide 
ııe fındık rekoltesi 

•eneye nazaran daha az 

~ç gümrüğüne zam 

~d:~eti gümrük maddele. 
ulunan sebzelere, mey -

}>a ve konserve reıi.mlerine 
Prnı!tır. 

~Asma çubuklan 
•ray• hl h 

çuhu'kı u e ammll 1;ri <t!hıa 
l arı d ~ l k .. ı Zir agıtı ma ıçın 

itk b' abat llıektebinde 50 dö • 
ır " 

ag "Ücude getrilmit· 

diye kad 
ı,,.d ar bu bağda yetiten 
tl1ı1ıt:n 1 l 7 bin kütük halka 

~· 
'~.!lcod-:1.1------L · .. ..__ 
ı. ltıdberain "I '" "! 
"''tb ~ o umu 

Ur ta 
t, k YYueci Şarl Lind-
tl •rıaı k' . . 
t2t f' ' rna • nıstı ve rad· 

) ~or' ıs8t~ ile GroendJaad'ta 
; . ' A •tt , . k r merikan posta 
~ ır et' 

\trup 1 namına, Amerika 
~ )of ' •rasıoda en kestirme 
Yit Unu b 1 -

•rıda d u rnaga çalışıyor. 

Vapurcular bugün Deniz Ti
caret Müdürlüğünde toplanarak 
uyuşmak için müzakere yapa· 
caklardır. 

Bugünkü toplantıya vapurcula· 
rın hakem olarak seçmiş olduk· 
ları iş Bankası umum müdür 
vekili Muammer P.ey riyaset 
edecek ve her iki tarafın fikir· 
1eri iyiden iyiye dinlenecektir. 

Neticeye göre Muammer B. le 
Ismail lsa Bey tarafından va· 
ziyet hakkında bir karar verile· 
cektir. Vapurcular bu kararı 
kabul ettikleri takdirde anonim 
tirketin en k11a zamanda mua
melesi ikmal edilecek Te 1 ey-

Son gün 
Sergi bu gece yarısı 

kapanıyor 
Beşinci yerli mallar aergiıi bu 

akıam aaat yirmi üç buçu'<ta 
kapanacaktır. Sersi,,i dün30 bin 
den fazla ziyaretçi ıezmittir. Bir 
çok pavyonların satııları evvelki 
günlere nisbetle iki misli art· 

mıştır. Son gün olması müoaae· 
betile bu gün sergiye çok fazla 
iebacOm olması ihtimalini nazarı 
itibara alan sergi tertip heyeti 
bu hususta icap eden tertibatı 
almıştır. 

Cumhuriyet Halk Fukası umu· 
mi kltibi Recep Bf. dün öğleden 
sonra sergiyi ziyaret etmiştir. 

Recep Bf. bütün pavyonları ser
gi tertip heveti memurlarıoın 
refakatile gezmiş ve her pavyon 
haklunda izahat alarak kendile
rine daimi muvaffakiyet temen· 
nisinde bu!unmuıtur. 

Alfşama doğru Dahiliye Ve
kili Şükrü Kaya Beyefendi de 
sergiyi ziyaret etmiş ve bütün 
pavyonları gezmiştir. 

lüden itibaren faaliyete geçe
cektir. Maamafıh lktısat Yeki· 
Jetinden Deniz Ticareti Müdü· 
riyeti ile Deniz işletmesi Müdür· 
lüğüne gelen emirde 1 eylfı ' den' 
itibaren Deniz inhisarı kanunu 
tatbik edileceği, ona göre hare· 
ket edilmesi bildirilmiştir. 

Bu emir üzerine Istanbul De-
niz Ticaret Müdüriyeti vapuruları 
emirden haberdar etmiş ve 1 
Eylülden itibaren işliyen hususi 
mahiyetteki bütün vapurların 
bağlanacağını bild irmiştir. 

Deniz işletmui müdürlüğü de 
vapurcuların anonim ıirket ku· 
ramıyarak vapur işletemiyecek· 

Yeni tarife J 

Taşıma ücretleri 
kaç kuruş oldu 
Deniz müsteşarı Sadullah Beyin 

reisliği altmda toplanan tarife 
komiayonu cfya tarifesini bitirmit 
tir. 

Öğrendiğimize göre yeni tarife
de bütün hatlar bir çok mıntakala· 
ra ayrıl!Ilıştır. Bu mıntakalarm 

lara ayrılmıştır. Bu mıntakaların 
yekunü 7 dir. Her mıntaka arttık • 
ça tarifeler de değitmektedir. 

Yeni tarifeye göre buğday tonu 
birinci mıntakada 125 kuruş en u
zak mıntakada iıe 300 kuruttur. 

Şimdiye kadar 300 kurutla 500 
kuru§ arasında yapılan nakliya
ta göre fiat çok mutedil olarak tes· 
bit edilmitlir. 

İpekli kumaşlar 600 kuruştan 
900 kuru!a kadardır. Hayvanların 
tanesi 80 kuruştur. 

Şeker nakliyatı için muhtelif ta 
rifeler hazırlanmıthr • 

Liste 1ktısat Vekaletine gönderi
lerek tasdik edildikten sonra tatbik 
edilecektir. 

Komisyon bugün de toplanarak 
navlun fiatlarını tesbit edecektir. 

lerini nazarı dikkate alarak 
Ey!Ulden itibar~n tatbık edilecek 
yeni kanun için elindeki vapur
lara göre bir liste hazırlamıştır. 

Bu listeye göre 1 ürkiyenin 
bütün deniz seyrüıefer ihtiyacı 
deniz :,ıetmesi vapurlarilc kimi· 
len temin edilmiştir. 

Vapurların kıymeti 
Vapurların kıymetıni takdir 

komiıyonu dün de · top!anara 1< 
vapurlara kıymet takdir etmiıtir. 
Şimdiye kadar vapurların büyük 
bir kısmına kıymet biçilmiştir. 

Komisyonun vaıif esini hafta 
içinde ikmal edeceği ümit edil· 
mektedir. 

Tayyare 
30 Ağustos bay .. 
ramı için hazırlık 

30 ağustos Zafer ve Tayyare 
bayramlarJnı kutlulama progra· 
mını hazırlamak üzere düo Halk 
evinde Tayyare cemiyeti reiıi 
Hasan Fehmi Beyin riyasetinde 
bir toplantı yapılmıştır. 

Toplantı da Tayyare cemiyeti 

teşkilatına mensup bazı zevat ve 
alikadar daire mütehassıaları 
hazır bu:unmuıtur. 

Her aene 30 ağuıtosta askeri 
geçit Beyazıt meydanında yapı· 
Jırdı. Hu ıene resmi geçidın Tak
sim meydanında yapılmasına ka
rar verilmiştir. 

\' Juı · 1 F aravel burnuoa 
\.-.;tj~'Y '•nebıp limanındadır. 

Şükrü Kaya Bf. ıerıiden ay
rılırken sergi heyetine: Çok te
rakki var. Hu sen~ki sergi fazla , 

Zafer ve Tayyare bayramları 
fevkalade mcras·mıe ~utlulana· 
caktır. Geçit resmine bırçok kı· 
taat, askeri ve siYil mektepler, 
cemiyetler iştirak edecektir . 
Tayyare cemiyeti bir tayyare 
timsali haıırlıyacaktır. Öğleden 
sonra Yeıilköyde lstanbulun ye· 
ni aldığı tayyarelere ad ~onma 
merasimi yapılacak, gece de şeb· 
rin muhtelif yerlerindeki büyük 
eğlence yerlerinde müsamere ve 
temıiller verilecektir. 

~ • avd t · · ~ dtıin· b e ıçın, havanın 
l ~thııı 1 ekliyor. 
~d, erde b' :flı il G ır gün, Kopen-
'/'r .. A roenlanda bir telsiz 

~t L 'anan h Qİri ava yolile ali-
l . •oruvo · 'lldb r. 

\.1-fiçbir c~gden ne haber? 
l llt1 biJ . aber yo!<. Ne ol· 

'111 b llııyorum u • 
l tor '•nad 
' 'ı · l' ti . a muhabere ke-
)llt~ t1b,\'er:11

• itlemiyor. fakat 

~' tlt. !)· 1Y
1 başka biri dinli· 

'"ı ın cd· - .. 
• 11. t · ıgını de iyi anlı· 

\~ bıt k llldiberi ne oldu? 

~~~it 
11 dı. Bıı'ıc~a uğradı. Belki 

~-d ' l "ld 
\ il '· ka .h 0 

U. Ve beş 
~ ~~ dUny:• al~r ~eoişleyerek, 
>~,' ~lltb Lındıbergin bir 
ı.,·ttc· •n oitt'•• 

\ l\lb 1~itı Öldu6- .. ı!ıni, meşhur 
~ .. da \l~. bu .ıunu haber aldı. 
l~ lrt k01 ... rıvayetler dünya-
' ' • '-Sin k '"dib c Yayıldığt es-
'\t)ifli ~rg.' karısiyle bera-

'Yifli v ., • • • ı cmeııoı yı· 

muvaffak olmuş demiş ve mu
vaffakıyetler temenni etmiştir. 

Cumhuriyet gençler mahfeli 
sergiye ittirak eden firma sa· 
bipleri şerefine dün akşam bir 
veda müsameresi vererek ya· 

pııkanlar) komedisini temsil et
miıtir. Gençler bu temsillerinde 
de ço1< muvaffak olmuşlar ve 
davetliler tarafından uzun uzun 
alkışlanmış!ardır. 

inhisarlar vekili 
Şarap fabrikasını teftif için T e

kirdağına giden İnhisarlar ve güm 

rükler Vekili Rana Bey dün ~ehri
mize dön.müştür. 

Beynelmilel panayır 
Tuna beynelmilel panayırı 27 

Ağustosta açılacak 3 Eylule kadar 
devam edecektir. 

Panayıra Ticaıel odası da davet 
edilmitlir. 

GUndellk, Slyaat Gazete 
btanbul Ankara Caddeat, v AKIT yurdu 

Telefon Numaraları 
Yazı itleri telefonu: 24379 
idare telefonu : 24370 

reıırat ad rest: latan bul - ·ı AKn 
Poata kutusu No. 46 

Abone bedeller 1: 
Türkiye .ıı:<:nebl 

Seneli': 1400 Kr. 2i00 Kr. 
tJ aylık 760 .. HSO • 3 aylık f()() .. ~00 . 
ı aylık ısa soo 

llAn Ucretleri: 

Tlcsrl llılnlarıo ilıln aahlff'lcrlnde •ntt· 

mı 30 kuruıtan başlar, Ulc .. hifede UO 

kuruta kadar cıkar. 

Buytlk, fazla, de,·amlı llAn \"«'renlere alt 

ayrı tı-nılllt vardır. 

Reıımf llAnlarm bir .. tırı 10 knruıtur. 

KUçUk lllnlar : 

Bir defası 30 iki defaııı 50 uc deldi ~ 
dört ııeCaaı 7:1 ve on detaaı 100 kuruştur. 
Uç aylık llAn \'erenlertn bir defuı mecca· 
nendir. Dört ııatırı geçen llAnlann futa 

ntırları ~, kunıştan beııa p edlllr. 

Evlenecek çiftler rapor 
alacaklar 

Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Vekaletinden şehrimiz Sıhhat 
Müdürlüğüne gelen bir tamime 
göre,bundan sonra evlenecek 
çiftler çok sıkı bir ııbht kontrola 
tabi tutulacaklardır. 

Vekalet, evlenecek o:anların 

kat'i raporlar dahilinde müsaade 
ala bileceklerini bildirmiştir . 

Zührevi hastalıkların fecaatm· 
den korunmak ve nesli vikaye· 
etmek gayeıi le yapılan bu ta. 
mimden sonra, cTlenme nizam· 
namesinin Hrahati dahilinde hü· 
kümet tabiplerine müracaat et· 
miyenler tiddetle tecziye edile
ceklerdir. 

Deniz Ticaret mektebi 
Yükesk Deniz Ticaret mektebi

nin Baltalimanındaki balıkçılık 

enstitüsüne nakli için dün lktıaat 
Vekiletinden emir ıelmittir. 

Osmanlı şiiri, şairin içine büzül. 
mesinden "theist., duyguların il • 
hamından, ferdi co§kunlukların 

zaman zaman görünen lirizminden 
kurtulamamıştı.. Fakat Osmanlı 
tiizminde bile, Şinasinin mü • 
nacatını, İsmail Safanm Kitabulla• 
hı'nı Sinan Paşanın Tazarruname. 
sini, Ziya Patanın Harabat mukad· 
de.mesini bir tarafa bırakırsak, tam 
inan yoktu. Fikretin lirizminde, 
bütün edebiyatı cedidenin roman
tizminde, hep bu inansızlıiın nok· 
.sanlığını görüyoruz. 

Halbuki Behçet Kemalde, her 
şeyden evvel bu inanı buluyoruz .. 
O diyor ki: 
f naıımak; balçıktanken ansızın 

ruhla dolmak, 
lnanınak: insan olmak; inanmak: 

Allah olmak.. 
Rey san'atla, kadınla, dinle, erdim 

sanan hey, 
Şu benim gözümdeki, alnımdaki 

Nura bak.. 
Filvaki itiraf etmek lazımdır, ki 

Behçet Kemalin gözlerinde olduiu 
kadar sözlerinde de bu imanın ifa 
desi mevcuttur .. 

Şundan ve bundan bahıettiii 
zaman, yeni buluş ve görü§lerine 
rağmen; orta bir şair olan Behçet 
Kemal, Gaziden ve inkılaptan 
bahsettiği zaman kuvvetli bir tair 
oluveriyor •. 

Bu itibarla "Burada bir kalb çar 
pıyor,, u iki kıama ayırmak lazım 
dır:.. Biri §&irin inaJlmadıiı ve 
"Yahya Kema]e mektup,, suretin. 
de kitaba aldığı manzumeler. 
Bir geceydi. .. Merycmin derdinin 

sahibiydi, 
Yıldızlar, altın başlı birer çivi. gi

l . d' )ly ı .... 
Misillu mısralar ve beyitlerden 

ibaret olan bu kısımdan bahsetmi. 
yeceğiz .. Esasen §air "Anla taca • 
ğım,, manzumesinde aöyliyor: 
Çorakken henüz kafam, kalbimde 

aşk ateşken 
Kadını şiire soktum, yaşım daha 

on beşken. 
Kıvranırken hisleri, ateşteki kıl 

gibi, 
Dut yaprağı şiirime düştüler tırt.TJ 

gibi. 
Selamı izzet 

CDt•\1ımı G lncl .. yıfacla) 
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15 A§uatos 1918 
- B:ıkiınun ışgali müna•cbctile (\·a

kıt) yazdığı hlr h:ı,m:ıkaledc: Aıcrbav. 
can hukumctinin mU\ affakıvetlcrinc ~ t 
B.ıkuııun i,g;ıline c\ ınmcmizin sebebi 
Yeni Tur!. hukumetini siper ederek fütu: 
hatcu~ ane emeller takıp etmemiz değildir • 
Bizim uzrrimizdc dahili işlerimizi tanzim 
'c ~İ\ :ı-ı ve ihi~:ıdi lsılk)Alimizi tahkim 
hu~u<;und:ı okııd:ır ağır \'c mes'ulivetlcr 
\ardır ki haıiçtc ~an \"e erer .cndi
.-cleri arkıı ından koş ıııağı \ e sergüzeş t 
arıımağı hatıra hile ~cıirme\İ7~ Azerbav
candaki 'aıi~ etin bizi alAk;dar ctme~i~e 
~cbep ırkd.a"lanmı1.ın kabili\ eti hanti~c· 
yi hai7. bir mü-ıakil hiikumcı t~sislnı 
mu,·affak olmal.ındır ~dh or. 

-- Almanların lt.n ·e~ !ediği muazzam 
hareketi mütekabile Fransız ord 1 . . • u annın 
ılcrı harckeıinı tc,·kif etmiştir. 

abık Maarif Nazırı Şükrü iL 
(\'akır) gazete i al"' h'nc hi da\ a • 
mıştır. 



Ya olmasaydılar: 8 
Gazetemizin Müdürü 

lakınbul Matbuat Cemiyetinin 
gedikli re}sini tanırsınız. Anado
Junun Aicdenize yakın bir taraf m• 
da doğup büyüdüğü halrle Kara -
deniz kıyılarından mebus çıkan ve 
Boğazla Haliçin ve Marmaranın 
çerçevelediği bir yarım ada üzerin· 
de gazete mücJiirii:ğü, cemiyet re
isli~i eden bu dikkate değer sima 
da büshütiln başka bir mizaçta 
yaratılabilirdi .. 

O znnıan me.3el4. ağahf:yisi 

Asını Beye sorardınız: 
- Kuzum Asım Bey! iğim bira

der nerelerde, ne alemde?. 
Asım Bey, yorgunluktan ve faz· 

la çalışmaktan ileri gelen bir dal .. 
gınlı kla muhakkak, :sorgunuza biT 
ba,ka soı•gu ile karışık cevap ve
rirdi: 

- Han~i birader mon!er?. 
- Efencim, biradel'inı:a İsmail 

Hakkı Bev .. - Hakkı Tarık de .. 
ğil, çünkü o zaman Tank Bey 
edebiyatla uğra~mıyacağı için adı
nın sonuna böyle sem•vi bir mah
las takmıyacaktı ... - Asım Bey ce
vap vc:-ecekti: 

- Ha, Hakkı mı?. Vallahi bil
mem nereJe?. Malum ya .. Hava .. 
lar ısınınca onu şehirJe tutmaya 
imknn kalmaz.. Onun kadar say· 
fiye mera~lısı, rahatına. iıtiraha .. 
tına, keyfine dü~kün adam 
yoktur. Her halde ya Ri.iyükdere
deki oteldedir. Ya Büyük adada 
lsplandiae bir daire kirl'lamı~tır; 
y~ Heybelide Halki p~lastadır .. 
Y-ahut ta Polonez köyünde oturur. 
hatta akhna esmişse, Belgart or • 
manını geçerek "Çiftalan,, köyüne 
gitmiştir .. 

Herkes istirahat etmek ister , 
her kea keyfine bakmak arzusun
dadır.. Fakat bu çocukta bol hol 
para harcıyarak en rahat, en lüks~ 
lü, en pahalı yerlerde oturımak 
bir iptila halindedir.. S;z yaban· 
cı · değilsiniz, size söliyebilirim . 
Brr iki ay evvel, bir gün kendisini 
çağırdım: "Hakkı, deJ:m, seniı: 

halin bu g:dişle ne oldcak?. Ne he
sabını bilirsin, ne kitabını. Kaç 
defa söyledim. Böyle har vuru~ 
harman savurmakla olmaz. C("hi • 
ne bir kı.iç\~k deftet al, e!"ne ne ge
çiyor, ne harcıyorsan, şunları kay· 
dediver.,, 

Fakat imkanı mı var? Benim !nı 
kardeşçe ~özlerime ne ı·cvap ver~ 
di biliyor musunuz?. El'ni, mut:ı· 
dı oldu~!.I üzere sağ göğsUnün Ü

zerine koyarak: "Afntey, ben; 
şimdiye kadar anlıyamaJ, nsa 5İm· 
diden son•a hiç al\lıya.mazsın. . Be 
nim nazar.1mda. !]aranın J+ ir tek va
zifesi V<\rnır: Harcanmak!. BE:n 
para h~!'cnmayı nefes ;,Jmak, su 
içmek, Ler'emek nevi:ıdC'n bir şey 
telakki ederim .. Sen bir günde kac 
defa nefe.; aldw, ~u içti .. ,, yahut 
terledin .• Bunu deftere kaydedebi
lir r.)isin ?. Ben Je parayı kaydecl~ 
rnern ,, dedi. 

galiba on yedisinde evlenmişti, o 
hanımından iki erkek çocuğu var· 
dır. Sonra lsta:ıbdr1a bir daha 
evlendi, ondan ela bir kız çocuğu 
oldu. Erkekler epeyce büyüdüler. 
fakat kız ~aha ~cüç:ik.. Hepsi ele 
bizde obruyorlar .. 

Arada sırada bizim Aydmdaki 
çiftlikten kü!liyetliee para geHr .. 

Ben hissemi ayırır, b:ın'kaya koya. 
rım.. Hakk~ da hi.ısesini alır.. O 
zaman anlarım ki bu para, Hak
kının sürmüş olduğu hayat ve ka
rısının düşkün olduğu süs karşı -
smda, güneşe gösterilmiş bir kaır 
yığını gibi eriyip gidecektir. 

- Yahu, derim, baksana, Anka
rada arazi para ediyor. Bir iki 
arsa satın al; üzerine bir apartı -
man kuramasan bile hiç olmazsa 
bir iki portatif ev yapanın; kirası 
ile geçinirsin. 

O, banknot destelerini cebine 
yerleıtirirken güler: 

- Maşaallah, ne pratik fikir!. 
Diye _adeta benimle alay eder, beni 
ankazcı, yıkıcı esnafı gibi bir ha -
le sokmak istiyorsun, bu zamanda 
o çürük çarrk şeylere para yatırı
lır mı?. İnsana gülerler. Sonra, 
artık işin gücün yoksa lstanbulla 
Ankara arasında mekrk doku ... 
Hem de ne içill) o köhne tahtala-
rın neresi bozul~. neresi çürü
müş, onu yoklamak için.. 

Sonra karcleıimdc, bir işin te · 
ferrüatını dü~nmek denilen şey 
yoktur. Bir mesele hakkında fik • 
rini, mütalaasım sorunuz; hemen 
cevap verir .• İnsan bir a~ el.üşünür, 
taJıınr, büyük ve küçük ihtimalle
ri hesap eder değil mi?. Hayır, o
nun için böyle bir şeye lüzum yck
tur .. Hatta böyle teredd'ütlü adam
larla eğlenir. Efendim, işine de devam etıni • 

yor. T elgr.ı.fhancdeki vaz;fesi şöy. 
le bir süs nevinJen bir ~ey. Dair~ Bir gün, hayatını daima ufak ih
müdürü ite ahbaplık yo!unda. A. timalleri, ufak teferruatı hesapla
damcağız ehli keyiften. Bizi,m makta geçirmiş, küçük cep defte· 
damc~ğız ehli keyft~ıt, bi:zim Hak· I rinde hayatının bütün yapıl~ ve 
Hakkının alemsiz, sazsız, eğlence. ! yapılacak masraflar:r yazılı bir ta. 
siz akşam g~irdiği ycrk. Vur patla 1 nıdığm biıı otomobiJ. almayı düfiiı> 
sın, çal oynasın bir h~yyaltır sürü- f düğünü öğrenımiJti de: 

yorlar. Onun için crte5i gfnü Hak· - iki üç sene sonra alır .. 
kı, daireye gitsin, gitmes:n adam- Diye alay etmitti.. Çünkü hiç 
cağız •mevcut,, gösteriyor. olmazsa böyle bir alı.ş veriş yap -

Malum ya, bizim HRkkı daha. mak kararını vermek için o kadar 
Gördöste iken, pek genç yaşında dü~ünmesi lazımdır. Bu otomo -

! Reşit Galip Beyin 
istifası 
Başmakai<'cfrn Dcı•am 

bir sabada, her hangi bir şekil
de vulrnbulacak hataları her 
vakit ıslah etmek cumhwiyet 
idaresinin esaslı prensiplerin
dendir. Nitekim Reşit Galip 
Bey de .taten yeni teşkil edilen 
üniversiteyi bir senelik muvak

'TAKVİM 
Salı 

15 Ağustos 
23 Rebi.aba 

Gun do~uşa 
Gun 1 atışı 
Sabah namaza 
O~lc nanıazı 
kJndl na.mazı 

~.!il 

19.08 
3,:.5 

1~.JS 

lb,(ı8 

Ak$am namazı 19,0 

\'ııtsı nam.17..• 2V,52 
msak 3.lıl 

Çaışc..mba 
16 Ağustos 
23 Rcbiahır 

5,11 
ı<ı ,IJ7 

3,S;ı 

12.lıı 

16.ır:' 

19,0;" 

20.~o 

3.17 

l lızalarında yıldız i:arcd ola 
!erinde 14 Agu re :t:r mu:ımdt 
clıl'.l [{ak:ımlar kapanı" fiyatların 

• ı.ondıa 

* i\'c\'rork 
* l'arls 
• 11W.Ano 
• 8rlik,cl 
• .4.ıına 

171. - * Ber!ID 
n4, - • \'aı~o,ı 

ı ıs. - * Bııd:ıtı~ 
Y5 - • UuL.rc:~ 

\"dıırııcçen gliolcr• 225 
akt bir kadro ile idare etmeyi 
esas tutmuştu. Bir senelik tec· \... 

l;alan,, 142 
226 
141 

• C'cnc\ re 
* .:or"a 

3, - • Belı:r•t 
26. -· • Y LO :J(I 

!'. -

rübenin verecegı neticelerden HAVA - Ycşilköy askeri rsat 
gelecek sene kat'i kadrolar teş· merkezinden \'erilen malumata 
kil edilirken istifade edilecekti. göre hugün hava ekseriyetle açık 
Vekalet işlerini vekaleten deruh· ve sakin o1acktır. * l.ondr.ı 

• NC:\)Of 

.. r:urs te eden Sıhhat vekili Refik Be· Dünkü sıcaklık en fazla 2G, en 
yin de aynı fikir ve kanaatte az 21 santigrat, hava. tazyiki 760 • ~l il4oo 

1!?06 

s.oııı;o • Her in 

olduğuna şüphe etmemek Jaum milimetreydi. * Brııı.scl 3.3~5 • \
0

.ırşo~a 
• Atlnı.. 8'l :'S • Budape;ıe 

gelir. 

Bizzat Reıit Galip Beyin dün· 
kü gazetelerde çıkan beyanatında 
i~aret ettiği gibi doktor Refik 
Bey de Maarif sahasında baş· 

lanmış olan radikal ıslahata ıid
detle taraftar olan bir zattır. Bu 
noktai nazardan Reşit Galip Be
yİA istifasınd&n Maarif işlerinde 
bir siyaset değişikliği olabileceği 
asla varit değildir. Bu hakikat 
bundan sonra yapılacak işleriJe 
anlaşalacakhr. 

Mehmet Asım 

(Ba, tarall l inci sayl!ada) 

1ekliğe çıktık. Bahrimubitin or
tasmda iki kuvvetli depres
yona uğradık : dolu, kasır-

ga ve yağmur. Tayyar em iz 
çok sars•ldı. Nibayet Fransız sa· 
hiHerini g6rdUk. ParL.ten 2uda-
peşteye kadar hava güzel gitti. 
Sonra Eğe deniıiııde yine boz
du. Gkeye doğru Lübn.an dağ
lcırını gördük. Benzinimiz aza
lıyorou. Şama inmeğe karar ver· 
dik. Fakat yolumuzu ve ineceği· 
miz noktayı göremedik. Dönüp 
c'o~a~tık ve 56.saa tlik bir uçuş· 
tan sonra Rayaka indik. 

Rekorumuz 9,300 kilometre 
olarak tespit edileeelHir. Halbu· 
ki 10,000 kilo 1u:treden fazta 
yol aldık. Vasati süratimiz 166 

kilometredir. Yalnız benzin sar· 
fiyatımız normal değildi. Çok 
benzin sarf ettik. Görem~dıği • 

rnız bir yerden benzin döküyorduk. 

Yolna Basraya kadar gidecektik. 
Bundan faz:a uçuş yapabiliriz. 
Fakat şimdilik bjJ>az istirahate ih· 
tiyacımız var. 

1' rabzon yeni mahsulü 
Trabıo: 14 (A. A.) - Dün 

Trabzon borsasında yeni mahsul 
yaş aral<lı fındığının ol<kası yirmi 
buçuk kuruştan meras"mle satıl· 
mıştır. 

RADYO 

Bugün 

lSTANBtJL -

18 den 18.30 a kadar gmınofon.: 
Sahibinin sesi K. 6568 - Patc 
77029 Sahibinin sesi K. 65Q ı -
Sahibinin sesi E. G. 821 - 18.30 
<lan 19 a kadar Fransızca ders 
(ilerlemiş olanlara) 19 dan 19.15 
e kadar Mahmure Handan Hanım 
- 19.45 ten 20.30 a kadar Fazilet 
Hanım - 20.30 dan 21.30 a kadar 
EftaJya Hanını, Sadi Bey ve arka 
daşlan - 21.30 dan 22 ye kadar 
gı·amofon: Sahibinin sesi C. 2227 
- Sahibinin sesi D. A. 891- Ode 
on 2202 - Kolombia D. F. 60 -
22 den itibaren Anadolu ajansı, 

borsa.. haberleri, saat ayarı. 

* Gene.ne 2AJSO • RulüCS f 
* SoJra 6i. - • Belgrıt 
• Anıfü..rdaııı ı.1698 • YoLoha ' 
* Pra~ ıs. 975 1\losl;ol"• 

iş Bankası 
.. Anadolu 

Reji 

Şir. Hayriye 
Trant\'aY' 
U. Sigorta 
ffomontl 

;!~ ._ ~~kc~tr # 

3.60 Vn)OD O 
ı S. ~ arlr f)e, 
5J,- naha 
10,30 
ll,-

istikrazlar 

* 193J da ısı. %.25 
lslllmıztd... 53, 5.ı 

• SHk: () )'Ol 2,60 
• n. l\tuvah. 54.2;, 

Erı:, nl 
Rıhtım 

Gumrukler 
1926 .t\lu. A. 
na~dıt. 

2.35 * Anadn'u 
:-,so * Aıı;dolu fi 

ı t,75 * ı\ Mume<S 

E N J 
K S E 

vıvA.." : Gıs.ı m. - Varlık 
11 .30 konser - 12 senfonik tf 

ı 1 Ankarada intişar etmek 
rnnseı", pla da meşhur Rns beste -

Varlık mecmuasının 15 
karlan - 18.20-15 eğlendirici tarihli 3 üncü 
konser - 18 konser - 20 ~ifte pi- .. d tl k sayısı . ·ı . mun ereca a çı auşhr. J ano l e o • a-sken tuüıitttınttıttttluiitlnlllltUWlftillJfü,.uıu""o ' • 

bando - 22 orl<estı-a serenafü _ den itibaren Anadolu ajan 
23.45 plfık. haberleri, saat ayarı . 

\"IYA."llA: GlS.l m. -BL"'DATEŞTE:. SSO..S m. -

13.25 konser - 17.15 masal -

17.50 Macar şark1larI -20.10 kon 
ser- 22.50 salon _orkcstrası-
23.f>O çigan havalan. 

12.30 plakla meşhur 
larm eserleri - 13 senfoni~ 
- 14.10 - 15 konserin de 
16~30 plikla marşlar - l 
ganni konseri - 20.10 
milletleer ait dans ha 

konser - 22.45 akşam konseri. 
21 teganni - 21.20 nrkcstl'a -

ncımEş- suı.ı ın. -

18 konser - 20.22 

2~.15 konserin dc\'aım - 22.45 
haberler. 

\ 'AR:;iO\'.\: ı.tt2 m. -

17.30 p1ik - 18.15 orekstra -
lV keman - 21 senfonik konser ve 
keman konseri - 2.3 dans havala 
rı - 23.15 dc,·amı . 

RELORAD: C31 n,ı; -

13.35 ınilliı ha,·alaır - 19 milli 
havah.u· - l!J.30 orkest:·a..- 20.30 
ııl:1k - 23.30 d:.ıns plaklaıı. 

RO,l.\: Hl.2 nı. -

21.1.t>ı konser - 22 Veudinin 
(Tmbadw') operası Verona<l.en 
naklen. 

ı•,\lttS: S'!8.2 m. -

BUDAPl'.:ŞTE: 550.:J m. ..,. 

13.05 ecnebi izcilerin 13~ 
şark garından hareketi < 
radyo konseri - l t.30 ~ 
kestrası Gvula Pepitamn . / 
ele - 18 salon orkes.rası 
piyano konseı·i - ~4.30 r.' 
seri. 

BUKRl:Ş' : 39~.2 M. -
l 

13hafif musiki - ıs r~ 
kestrası - 20.20 Roını::r1 4 

-21 keman konseri, Br~i 
kovski, Bah, KmJ•slerin 
- 21.45Sesilya Lak U\ 

• k . 2 '~ 1 " fl. pıyano ·ensen - · ~. :> • 

konseri - 22.45 habcrıeı• 
\'.\RŞO\'A: lU2 m. -

.,,/ 
:W.30 plak - ~1 şarkılar - 13.25 gazeteleri tctkır ı. 

21.30 solo konseri - ~3.lü son ha- oda musikisi - 19.35 sC~ 
bil alındıktan sonra onu, arabası- heder. - 20.20 muhtelif - 21 
nı kullanırken görmek isterdim .. Yarın ri- 22.10 hafif musild ~ 
Yol başlarında: "Acaba sağa mı, ı s ı A N " ' • t ı havaları - 23.40 de,·aJJl 
yoksa sola mı sapsam?.,, diye dü- I 18 den 19 a kadar Granıofop : BEI..GI:t\D: 4s1 m. - • / 

§Ünmek için arabasını durdurmnsı Sahibinin sesi B. H. 14:>- Knlom- 12 plfık - l~.:..!O pli1.~11 
kim bilir ne hoı olacaktır. bia D. 15~5:3 - Po1idur R. ıJ180~ çiğan musikisi - 19 JlJl. / 

fşte monşer, Hakkı bu alemler- Kolombia D. F. 86~ - Sahihinin - Hl.30 piyano konser;, 
de.. Nerede olduğunu bilmiyo· se~i B. 6127 - Kolonıhia 53SU plak-21 plakla Guno111

\., 1 

Koloınbia D. 1~102. - rn da.n oı>erası - 23AO dans }l:l rum .... ,, ... 
Tam bu sırada telefon çalardı .• 19.43 e kadar Cennet Hanım-, RC>:\IA 

411 ·~ m. - • / 

Asım Bey, konUltuktan sonra si~ lD.45 ten 20.30 pı lmdar Hazım B. 14 ol'l\estı•a ıwnseı:1 ,.,l 
zc: tarafından Karagöz - 20.30 dan konser_ 20.40 pliik ~ ""~ 

- Hakkı telefon ediyor, Yalo- ~1.30 a kadar Udi Saliıhattin B~ ve tonino .Maglivanın (~ ı..'!C 
vacb. imif; gene alem yolunda ga- Nubar Efendi ref::ıkatile Hamiyet anc.) opcrası.w 
liba ki, "Ağabey bankadan yfü;, Hanım - 21.30 dan 22 ye kadar ı•Anls: szs.2 m. - 1 .t 
yüz elli lira çekte bana yollayı . Gramofon: Hegal R.3. 1007 - 20 plak- 21.05 s0~ 1; ~ 
ver!.,, diyor..... Parlofon il. 2G048 - Regal D. K. kcnseı· - ~2.23 ( 0°'

1 
1JC1 

Toplu iğne 8615 - Regal D. K. 8627 - 22 - len kı)nscr. 23.15 son h~ 



rUcıt' ın edebi tefrikası : 10 ın ı ııı111 11 ıııııııııııı11 111 1111ıııınııı1111111ıuııııııı11111111ıııı' · inanlı Edebiyat 
( Baş tarafı 3 üne il sayıfamızda) 

Belki şiirim aksaktır, belki ahenk 
yeknasak AŞK DELİSİ Göall tuzağı ( 

1111111quıu1111ııııııı1111uıı»ııı ıııııı1ııııııı ııı11ıııı11111111ııııııııııı1nı Selami / zzet 11111ıııııııııı11w/ Scvclirmezsem kendimi, bir satır 
yazmak yasak. 

l~than ı,.... h l .. .. k ki" b" k şiarı ~ ~ l'l.ayanrn ayret e yuzune er e ı, şen ır grupun şa ıyı 

C0tt
1~ını görünce, birden sustu. herkese kulak kabarttırıyordu : 

,., ·~,~&~ınu ve bu ço~kunlukla hü- Bekledim de gelmedin, H iç mi be-
tıl~ •nı -ele vereceğini sezdi. Mı- nı· sevmedin, 

andı: 
........ C Göz yaşımı :5İlmcdin, söyle söyle. 

~~lıl afer Ali Beyi banaböyle an 
a.r.. H iç mi beni sevmedin ... 

Orh 
~' an Kaya, yavaş yavaş, tane 
~ıı ' altın bakışlı gözleri arıyarak 

Bütün bu ayrılıklara rağmen, 
toplu bir birlik vardı. Güneşten 
abanozlaşmı! on sekiz, yirmi ya
şında genç kızlar, şakaklarına kır 
c~üşmüş erkeklerin etrafında dö • 
neşiyorlar, onlara, yirmi yaş genç
leşmek kudretini veriyorlardı. 

U~u: . 

~i ~ 8aıan öyle hamleleriniz var 
•ldu~rılardr. haleti ruhiyenizin ne 
dt &unu anlamak isterdim.. Siz-
L •ank· "k· , '14t h .1 ı ı ~ansiyet yaşıyor. Fa· 
~ akıki Günay hangisidir?. Ne 
~ 

1 
'~ ıatnirnisiniz?. Hayatın cid

ı.. ... a. · alarile meşgul olduğunuz 
·"a.n 

tı ıiiJ ·· l'llr, yoksa hayatın şımarttı-
OrhUtb güldüğünüz anlar mı ?. 

lııt e ~ Ka\'anm sesi, Günayı alt 
~llllt~ Gencin sert cizgili yüzü 
~ eııni bütün bütün kesti. 
O ~ap vermedi .. 

I" an Kaya , ısrarla sordu: 
11 ......._ Ceva · k · · · 1t1ı-. P vermıyece mısınız 

••ty? c .. 
~~~n? kızm başı öteyanadöndü. 
l'ıtıa. rı Marmaranın uzak ufukla. 
~r, lt.kıldı.. Lekesiz, saf yüzü 

Günay, bir an dans edenlerin 
akıntısına kapıldı , uzaklaştı, arl<a
daşlarından ayrıldı .. 

Bu eğlenceyi, bu kalabalığı ilk 
defa gciren Günay, bir şite şam -
panya içmiş kadar sarhoştu. zevk
ten , neşeden başı dönüyor, rast 
gele gençlerle dans ediyordu. Ka 
panm koJları arasında kalıyordu .. 
Klüpte olduğu gibi, dans ederken 
kulağına imalı sözler fısıldamıyor 
lardı. Sırf eğlenmek, dans etmek 
zevki için dans ediyorlardı. 

Günay memnundu, mesuttu. Bu 
gıllıgışsız eğlenceye kendini kap -...:·~~ f a§temiyordu .. 

~ti '~z dolaşalım mı Günay?. hrmıştı .. 
'il knay, ses çıkarmadan yerin • Bir aralık kulaklarında tiz bir 

~k ~.lktı.. Etrafta oturanlar, i- ses çinladı: 
~ ".~•Jatnanın yuğurduğu bu in- - lşte burada!.. 
~h llcude imrenerek bakıyorlarclı. 
~tıd~~. Kaya, bir iki erkeğin söy-

" Bınj duydu: 
\ Ne güzel kız!.. Çok ta şık!. . 
~ ~ ~arnanlarda , bu kada r za ri f, 

'd~ı~~· güzel kıza pek nadir te-
0 

ıyoruın 
rha.n ]( .,, 

~d· b lya içini cekti: " Ah 
ı, en d - ' 

tiı bi k e bunun kadar eararen. 
• r •ıa tesadüf etmedim!.,, 

li• - 7-
.. 'Jr.«y~· tf ı Çok ~e alin deniz eğlencele· 
biı ragbet .. .. t "" B""t "• , ta gormuş u.. u un 
~ltılıkJ aıağı koya, koydan yukarı 
~i~, ele~r~ kadar donanmıştı. De
'1tırı l t~ıklcrin aksile, büyük bir 

Cflaıye b · · S h' enzemıştı. 
ı. 1\ ıl~ d 
~'na k ' eniz ha.mamlarınm or-
'ic.i ••donan bir cazbant, sularda 
~"l"el ala.r uyandırarak ortalığı 

eye Veriyordu: 

~•n·ı 1 
..... kosarita nataçes 

Sink Adurimi.. .. 
oıncra kukuruç 

Adermant!.. 
~ 

~l>:ı: .rnehtal.,ın ve renk renk 
I ~~olt tın altında, pijamalar ağır 
fıtılt.r e tfuvaletlere, beyaz ~a~ta -
tı • k . 
) )at'du ra ve smokinlere karı -
01lltd" Kumlarda dönüyorlar 
~ ad·· .. , 
d 111}ı1f . onuyorlar, birbirlerine 
~llt'rllc. çıftier, cazbanda ayak uy 

'clı~ Satnlıklarda kayboluyor-

f;' · 
1~•ta ı .... 

l. ~d, 

Bring ehepines 
tuevriwan ..... 

İzthötaym 
of joy ..... 

''I~~ , ••rık. 
1.. t,L.... 1 Yerinden oyniyordu. 
"t\ h ~' Ca • b . 
ı,.. l.fif b· lı eıınden kurtulabi-
ı, .. '~ ka.labır lodos, ahenge kapı -

t ~·· alığ k •11, 0 Piirt a atılıyor, dalga-

Ahsen a.,.ı. Meliha kar,ısında 
idiler.. Onların arkaaınc&.n öte • 
kiler geliyorlardı. Eama, sırıtarak 
Bülendin koluna asılmıştı. . Onun 
memnun çehresi ile, Bülendin bir 

karış ıuratı , öyle b ir tezat teşkil 
ediyordu, ki Günay, bir kahkaha 
basmamak için kendini güç zapt 
etti .. 

Orhan Kaya, Matmazel Moreno 
ile Fikriyenin arkasında, elleri ce
binde yürüyordu.. Cemal Rağıp, 
Fikriye ile Matmazel Morenoya 
kur yapmakla meHuldü. 

Sadun Bülent, adeta dargın bir 
seıle: 

- Günay Hanım neredesiniz?. 
Bir saattir sizi arıyoruz. Dedi. 

Günay güldü: 
- Ben sizi aramıyordum. 
.Kava saate baktı: 

- On bir oldu .. Hani,fiıek fa
lan ahldığı yok .. 

Sonra, genç kızın çıplak kolla
rına dokundu ve samimi bir endi
§e ile sordu: 

- Üşüyeceksiniz .. Arabada ça

ketiniz yok mu?. 
Bülent, bu sozü fırsat bildi. Es

mamn elini kolundan çıkardı, der· 
hal pardesösünün bir tarafını aç
tı: 

- Üşüyenlere kalorifer var!. 
Bunu, komik bir ciddiyetle söy

lemi~ti. Es.ma hemen pardösü -
nün içine büzüldü. Bülent ses çı
karamad~.. Pardösünün öbür ka· 
nadrnı açtı: 

- Burası boı, siz de buraya ge
lin!.. 

Günay tereddüt etti.. Fakat İ· 
çinden Esmayi kızdırmak geliyor· 
du... Esma, büzüldüğü yerden, 
ona gözlerini devirmi§, yuvarlak 
yuvarlak bakıyordu .. 

Krrmazsam ellerimle kalemimi al
çağını, .~~HÜKÜMDAR~~. 

Fakat anlatacağım, mutlak anla 
tacağım .... -25- Yazan: Niyazi Ahmet 

Ve onları yeknasak bir ahenk ve 
aksak mısralarla anlatıyor. 

Fakat ıairin inkılaba ve Gaziye 
inananların tercümanı olan şairin 

Yadigar, uzun kılıcını çek.mi§, 1 yeniden kuvvet vermişti. . Son bi
Taıl ge!e sallıyordu . . Fakat, bu rer atılı~ la birer kişi daha yere yu
sallayış hiç te bota gitmiyordu. Kı varladılar .. 

-
mısraları ver, ki her. biri ina~ 

lıç her sallanıfta bir inleyİf ve bir Artık, askerler mukavemet ede 
sukut duyuluyordu. iki ardakat miyorlar, kaçmağa fırsat arıyorlar
askerleri mütemadiyen ileri kovu. dı ... 

Iı bir edebiyatın çok güzel bi- yorlardı. Halk tamamiyle dağıl- Kara oğlan, bunun farkınavar-
rer nümuneaidir .. mıştı .. 

Bir iki beyti buraya naklediyo- Ka•a oğlan ortaya çıkmamış, 
kahvenin karşısında bir kenarda 
durm;.ı~ , mütereddit dütünüyordu. 

rum .. 

Sor:ına dünya tarihi hana kaç dev- O, çaı pıtmaktan korkmuyor fakat 

re diye, nasıl muzaffer olacaklarını kuru-
Umumun tarihini sen böldün üç d yor u .. 

devreye: ihtiyar Ali Ekber Kara oğlana 
''Senden evvel., " Seninle,, "Sen - yakla,tı.. Alnından sızan ter dam 

den sonra,, devri var... la damla kirli ıakallarından akı
Göğsümc sokulacak olanın başı yordu.. Elmacık kemiklerine top 

döner, )anan kanla kıp kırmızı olmuştu. 
Cazibesiz bir yıldız gibi boşlukta - Evlat, dedi, iki aıker haber 

söner, vermeğe gitiler .. 
Solup düşe!' uğramış gibi bir anda Şimdi nerede iae süvariler ge -

sama, lecekler ..• 
Kim girse ' 'Seninle,, devrindeki Krara olğan, muhitin yabancısı 

havama. olmakla beraber kahvenin etrafı-

Behçet Kemal "fenafilgazi,, dir 
ve bu mukaddes sevdanın ilhamı 
ile hemen hemen kemale ermiştir. 
Diyor ki: 

Aşıksınız siz: Ete, renge, kancık 
zekaya ... 

Biz tutkunuz: Öz ele, öz hakka , öz 
dehaya!. 

" Fcnafilg·azi,, olmak derler bizim 

sevdaya, 
Bize dudak hükcn1er, kendisine 

giilmeli. 

Ve ıair, bu mukaddes atkın il
hamı ile, bugünün ve hatta yarı -
mn ülküsünü canlandıran manzu
melerle, bir kitap doldurmu,tur. 

'Ankarada,, "Açılırken,, "Er· 
genekon,, "Bizim aşkımız bizim 
ihtirasımız,, "Ankara istasyonun -
da,, "Çobandan parçalar,, "Kızıl 

ırmak,, "Sadabattan geçerken,, 

"Köylere gireceğiz,, manzumeleri 
bir mevsimi değil, bir nesli bes· 

liyecek, doyuracak güzel manzume 
lerdir.. Şair, kitabının en sonun
da diyor ki: 

Kağıtta his, karada halık yaşatma

sı zor, 
Anlatamamış rleJ'İp , dudak bükme 

bana soı·: 
Bir takse mektup olsun rrönder 

~ ' 
cevap vereyim, 

Kita p eleyip le geı;me, hurda bir 

kalb çarpıyor .. 

Behçet Kemalin şiirlerinde sa
hiden bir kalb çarpıyor; bir şair 
kalbi, hem de İmanlı bir şair kalbi. 

Selimi izzet 

koJJarınızr geçiriniz ... 
Genç kı:ı, hu etnre itaat etti ve 

dedi ki: 
- Evet ama, siz üşüyeceksiniz . 
- Siz beni dü!ünmeyin.. Ben 

üşümem, benim kazağım var, ça
ket zaten fazla idi.. 

Bülent, pardösüsünü çıkardı , 
Esmanm omuzlarına koydu: 

- Bu güzel fikir, dedi, pardösü 
de bana fazla geliyordu .. 

nı ve kahvenin tetkilitını tamamı 
ile biliyordu.. Daha ilk geldiği ge 
ce, etrafı gezmiş, bir çok yerler 
öğrenmitti .. 

- Sizin kahvenin arka kapısı 
açık mı?. 

Diye sordu .. 
ihtiyar, ayni korkak hareketle: 

- Hayır, hayır... Dedi.. Siz 
benim kahvemde bulunmayınız .. 
Başınızın çaresine bakın .. Bari be 
ni yakmayınız !.. 

Kara oğlan, ihtiyarı kolundan 
tutarak kahvenin içine fırlattı: 

- Süvariler gelinciye kadar 
kurtulmak lazım ..• 

Diye söylendi~ 
Muğrav ile Yadigar, mütemadi

yen kılıç sallıyor, boğufuyorlardı. 
Kara oğlan, vakit geçirmenin çok 
pahalıya mal olacağını düşündü .. 
Arkadaşları yakalanırsa iş büsbü
tün aarpa saracaktı. Sonra ken -
disinin hala ite karı,maması, hele 
Yadigarın büsbütün kuvvei mane
viyesini kırıyordu. 
Birden yattıkları yere fırladı Hey 

besinin içinde hiç eksik olmıyan 
iki tabanca aldı.. Uzun kılıcını 

beline doladı, kaim kayışı sıktı .. 
Bileğine bilekliği geçirdi.. Kapı

ya geldikleri vakit, askerlerin Ya
digarı gittikçe sarmakta oldukları
nı gördü .. 

Bir an Yadigarın başı arkaya 
düştü.. Gözleri etrafta Kara oğ -
lanı arıyordu.. Fakat, bu arkaya 
bakış ona pahalıya mal olmuştu .. 
Birden ağzından "Köpek,, kelime 
si döküldü.. Yadigar köpek keli
mesini boş yere kullanmazdı. Oh
nun için köpek, yalnız ısıran bir 
mahhiktu.. Vücudündeki yarala • 
ra da köpek diıleri derdi. 

Bu, köpek kelimesini Kara oğ
lan da duymuştu.. Beklemeden • 
ettafa bakmadan: 

- Hayyyyt !.. Yadigar geliyo• 
rum, gayret!. .. 

Diye bir nara ath .. 

dı: 

- Köpekler... Diye bağırdı ... 
Buradan uzaklaşmazsanız hepini .. 
niz iş kem ben izi deşeceğiz .. 

Beş dakika sonra, üç arkadaş 
Ali Ekberin kahvesine girmiş, ar
ka karanlık odada toplanmışlardı. 
Kara oğlan, Yadigarın kolundaki 
yaraları sarıyordu.. Muğrav, yır

tılan elbiselerini düzeltiyordu. , 
Y adiğar, hala soluyordu: 
- Süvariler bizi bulacaklar .• 
Muğrav, dişlerini gıcırdattı: 

Bunu Karaciğay Han yaptı .. Ye 
min ediyorum, intikamımı alaca. 
ğım .. 

Kara oğlan: 
- Burada fazla duramıyacağız . 

Nerede ise süvariler gelecekler ... 
Onların elinden kurtulmak bir az 
güç olacak. .. 

Yadigar, hiddetini yenemem it • 
ti: 

- Köpekler ısırdılar heni .• di • 
yordu .• ., 

Muğrav: ---

- Dostlarım, dedi .. Karaciğay 
bana bir oyun oynuyor .. Bakalım 
sonu ne olacak?. Oyununda mu
vaffak olamiyacak.. Size gelince. 
Şimdiki vaziyet tehlikelidir. Sizi 
müdafaa edemiyeceğim.. Burada 
fazla durmayınız ... 

Kara oğlan, Muğravın da vazi
yetini tehlikeli görüyordu. 

- Bizi dütünme, dedi, icap e
derse çarpışırız . . icap edene sıvı· 
şırız. . Fakat ıimdiki halde senin 
vaziyetin de tehlikelidir. Sen de 
bizimle gel.. 

- Nereye?. 
- Türkiyeye !.. 

- Türkiyede ne yaparız?. 

- Türkiyede yapacağımız itler 
var ... Ketevan · kraliçe Hünkara 
ndam gönderdi , yardım iıtedi, biz 
de gider icap ederse Hünkirla gö. 
rüıürüz. Türkler, Şah Abbaıa düt
mandırlar. . . Kızılbatları kılıçtan 
geçirecekler.. Biz her feyi anla • 
tırız, sana itimat ederler .• 

Muğrav, dü,ünüyordu. Buralar .. 
dan uzaklatmak bir parça güç ge
liyordu.. Ketevan ne olacaktı .. 
Kübrayı bir daha görememitti •. 
Halbuki Kübra, T amaradan haber 
~etirecekti . . T ama.ranm nerede ol 
c?uğunu haber almadan gitmek im 
kansızdı .. 

- Hayır dostlarım, dedi, benim 
burada daha görülecek itlerim 
var ... 

Kara oğlan itiraz etti: 
- Bugün müıterek çarpıştık .. 

İsteriz ki muzaffer oluncıya ka • 
dar beraber çalışalım~ . Görülecek 
ifleri beraber görelim .. 

)t.l~'d'n llleden çalkalıyor, caz 
~,~ batlı gazinodaki keman bir 

., d· Yor y k 
Q· 'lldj b· ' u arı yamaçlar -
~~~~lid j,. r ır •es aksediyordu: 
'lO • az d v Yliyern 1 erunum, 

~0,1 ~ hu i eın aha bile ... 
l.ı ko ... dilleJ, lırtıllanarak lo -

J ah , 

Birden, Günayın bileğini bir el 
sıktı.. Bu, Orhan Kaya idi. İnce 
yün spor çaketini çıkarmış, genç 
kızın omuzlarına koymuştu: 

- Bunu giyiniz .. 
Günay çaketi omzunda tuttu .. 

Kaya adeta emretti: 

Bu aralık, sahillere dizilen ha
va fitekleri patladı. . Islıklı bir 
helezunla, arkalarında kıvılcımlı 
izler bırakarak yükseldiler.. Gök 
yüzünde sarılı, mavili, kırmızılı 

kandiller peyda oldu .. 

Bu nara, o kadar sert ve çelik 
bir sesti ki askerler ne olduğunu 
anlıyamamışlardı. 

Kara oğlan, ileri atılmakla be
raber iki elindeki tabancaları da 
ateş et.miş, Yadigara kılıcını hava 
le etmi§, iki kiıiyi yere sermişti .. 

Üçüncü bir yardımcı, bitkin bir 
hale gelen Muğravla Yadigara 

- Bana yardım edeceğinizden 
eminim.. Fakat bu işi yalnız yap
mam icap ediyor .. 

En nihayet Y adi gir da söze ka· 
rııtı: 

- Muğrav, dedi, gel Türkiye· 
ye gidelim.. Sonra gene beraber 
döneriz .. Türkler bize ordu verir
ler_. 

arelenirken, kadınlı - Hayır, tamamiyle giyininiz, (Dev:mıı Yar) ( DC \'amı var) 



(KISA HABERLER) 

Telefon ücretleri 

Tarife işlerile meşgul bulunan 
komisyon son içtimaıoda önümüz
deki alta aylık telefon ücretleri-
nin yüzde on tenziline karar ver
mişti. Bu husustaki rapor ikmal 
edilerek Nafıa vekaletinin tasvi
bine arzoluomuştur. 

lnhisarlarda ıslahat 

inhisarlar idaresinde yapılacak 
yeni teşkilat ve ıslahat için ha
zırlıklara devam edilmektedir. 
lohisarlar vekili Rana Bey bu 
ıslahat hususlarına tekaddOm 
eden hazırlıklara burada nezaret 
edecektir. 

Amerikalı mütebassıslarla ya
pılmakta olan temaslar nihaye
te ermiştir. Amerikalı mütehas

sıslar 1 eyliılde ıebrimizde bulu· 
nacaklardır. 

CiayrimUbadiller cemiyetinin 
feshi isteniyor . 

Gayri miibadiller cemiyeti 
kongresinin 22 ağustosta toplan· 
ması takarrür etmiştir. Cemiye
tin feshi için şimdiden bir tak· 
rir hazırlanmışhr: 

Takriri hazırhyanlar, cemiyetin 
şimdiye kadar hiçbir şeye mu· 
vaffak olamamasını feshe sebep 
olarak göstermektedirler. 

Şeker nakliye ücreti 

Devlet deniz yo!Jarı işletme 
miidtrlüğüne ait vapurlarla, Türk 
vapurculuk anonim şirketinin va· 
purları için yeni bir tarife hazır· 
lıyan komisyon mesaisine devam 
etmektedir. Komisyona bir teklif 

yapılmııhr. Bu teklif yerli şeker 
nakliye tarifesinin bir mikdar 
indirilmesi hakkındadır. 

Taşdelen suyu 

i3elediye memba sularını da 
ıslah etmeğe karar vermiştir. 

ViyanaJı su mutebassısıoın ra
porunu beklemektedir. Belediye 

memba sularında evvela T aşde· 
len suyunu sabile indirmeği dü
şünmilttü. 

Bu maksatla evvela tahlil ra· 
poruoun bir an evvel verilmesi 
için tetkik heyeti nezdinde te
ıebbüsatta bulunulacak, rapor 
alındıktan sonra Taıdelen suyu
nun 1abile indirilmesine baılana
caktır. 

Boyabadın umumf görUnUtÜ ve Erkek ilk mektebi _ 

Boyabat, münevverleri çok olan na.aıdır .• Bundan baıka on, on iki 
bir kaza merkezidir.Burada tahsile odayı ve bahçeyi ihtiva eden mü
kar§ı yüksek bir alakanın mevcu- teaddit binalar da vardır. Hatta 
diyeti günden güne artmaktadrr • eşraftan birisi mektep olmağa her 
Bugün yalnız İstanbulda orta ,lise hususta elveritli olan evini mecca
ve yüksek mekteplerde okuyan nen bu hayırlı İte tahsis eylemeği 
Boyabatlı talebenin yekUnu (90) ı de kabul etmektedir. 
geçmektedir. Bunlar içerisinde Riyaziye ve fizik üstadı merhum 
yüksek kabiliyet gösteren ve en i- Salih Zekiyi, hukuk alimlerimiz -
yi derece ile mekteplerini ikmal e - den Yusuf Kemali ve diğer birçok 
denler vardır. münevver ve kıymetli gençleri ye-
Boyabadın bir kısım talebesi de tittiren Boyabadın yakında bir or

Sinopta, Kastamonuda okumakta- tamektebe kavuıacağına hiç te 
dırlar. Yalnız hali vakti müsait ol- füphe etmemek lazımdır. 
mıyanların çocukları ilk tahsili bi- Hacı~ay köyünUn hususiyeti 
tirdikten sonra kaza merkezinde 
ticarethanelerde, esnaf yanlarında 
çalııarak hayat ve maişetlerini ka. 
zanmaktadırlar. 

Orta mektep ihtiyacı 

Boyabadın ileri gelenleri, e§ra
fı, fırka, belediye, Halkevi, Hima
yeiitfal, Hilaliahmer ve sair te -
!ekküllerin mümessilleri beheme • 
hal kaza merkezinde bir orta mek 
tebin açılması hususunda konuf -
muılar ve bu müessesenin mey • 
dana gelmesi için icap eden ha • 
zırlıkta da bulunmuılardır. 

Mektep olmağa elverişli bina 
ilk hamlede temin olunmuıtur. 

Hatta bazı vesaitin temininde 
maddi yardımda bulunmağı da ka 
bul etmitlerdir. Sinop mebusu Hu
lusi Bey de meselenin intacı için 
Maarif Vekaleti ile temasta bulu
nacaktır. Ayni zamanda Büyük 
Millet Meclisinde maarif encüme • 
ni mazbata muharriri Sinop .meb'u 
su İbrahim Aliettin Bey ile Recep 
Zühtü Beyin bu hususta yardımda 
bulunmaları istenecektir. 

Esasen Maarif Vekaleti mahal
li idareler tarafından bina temin 
ve tedarik edildiği takdirde kaza
larda orta mektep açmağı sureti 
uımumiyede prensip itibariyle ka
bul etmiştir. 

Bu sene orta mektep açılama
dığı takdirde Boyabatlıların çocuk 
larından bir kısmı -hal ve vakitle 
ri müsait olmadığından- tahsil -
ıiz kalacaktır. 

Orta mektep binası olmağa en 
müsait yer, ilk erkek mektebi bi • 

Boyabata sekiz saat mesafede 
Hacıçay isminde bir köy vardır . 
Şimal, garp ve cenup taraflan a
rızalıdır. Şark ciheti Kızılırmağa 

müteveccihtir. Irmak kırk dakika-
lık bir mesafededir. Bundan otuz 
sene evvel, (60) haneli olan bu 
köyden tamam {60) hafız yetif • 
mittir. Çocuklarının ve yetiıkin o. 
lanlarının zekaları şayanı dikkat
tir. Buradan askere giden gençler 
den yüzde otuz beıi çavuf, yüzde 
kırk beıi onbaşı olmaktadır. Anla
yışları ziyadedir. Şiveleri hemen 
hemen lstanhul lehçesinin aynidir. 
Bir kaç kelime farkı göze çarpar. 

Kadınlarının veludiyet hassası 
da zikredilmeğe değer. 6, 7, 8, 9 
çocuklu babalar, analar hatırı sa· 
yılar derecede çoktur. 

6-16 ya§ arasında köyde 53 
erkek çocuk vardır. Kız miktarı i
se (30) u geçmemektedir. 

Hacı~ay köyU mektep istiyor 

Köy muhtarı kaza kaymakam -
lığına müracaat ederek köyde bir 
ilk mektebin açılmasına delalette 
bulunmasını rica 'etmiştir. 

Mevcut bina beğenilmediği 

takdirde ahşap yeni bir bina yap· 
mağı da kabul etmektedirler. Or
manı bol olan bu köyün bir kaç 
dershaneli mektep yapması istene
cektir. 

Zeki, cevval, anlayı§lı olan bu 
köyün maarife karşı gösterdiği 
yüksek alakanın Sinop vilayet 
meclisinde iyi karşılanacağı ümit 
edilmektedir. 

Çinenin Akçıova nahiyesinin 
Belen köyünde feci bir cinayet 
olmuştur. Eu .köyde 10 yaıların
da Mehmet oğlu Mustafa, kırda 
öküz güdüyorken, ayni köydtn 
Mehmet oğlu Mustafa i~minde 
bir şerir çocuğun namusuna te-
cavüz etmiş ve cürmünü örtmek 
için 1 O yaşındaki Mustafayı gö~e 
atmış, öldürmüştür. 

Ana ve babası ertesi gün 
Mustafamn cesedini göl kenarın-
da bulmuşlar, hükfıınete haber 
vermişlerdir. Hü.kfımet Mustafa-
nm ortadan kaybolmasından 

şüphelenmiş ve Muıtafanın tu-

tulması için tertibat almıştır. 23 
gündür izini sakhyan ıerir, ya· 

kalanacağım hissedince Aydın 
cumhuriyet müddeiumumiliğine 
teslim olmuştur. 

Malatyada İki Kardeşi 
Öldüren ... 

Malatyada Tecde köyüodeo üç 
kardeşten Ahmedi ve Mebmedi 
öldüren, Mustafayı ağır surette 
yaralayıp kaçan Alinin Akçadağ 
kazasında bir mağara da saklan-

dığı haber alınmıf, tedbir alma· 
rak kaçmasına ve bir vak'a çı
karmasına meydan verilmeden 
yakalanmıştır. 

Babaeski panayırı 
Babaeskide evvelki günden 

itibaren bir hafta devam etmek 
mek üzere bir hayvan ve emtia 
panayırı açılmıştır. Panayırda üç 
gün civardan gelen hayvanat 
teıbir edilecek, mütebaki dört 
günde de emtia teşhir edile
cektir. 

Tarsus ovası /, 
Mersin: 14 (A. A.) - 'fi, 

ovasının sulanması için 8~ I 
nehrinden açılacak kaO~ 
cetvellere baılanma 01e;ı 
Tarsus kasaba ve k~ylül~ıı f 
mürekkep büyük bır ba ~ 
lesinin iştira kile yapıldı. ~ I 
sime Vali Bey riyaset et~ 
Mersin, Tarsus Belediye r it~ 
umumi meclis azalau, de\'• ~r 
dürleri de bulunmuşlard1~11 ~ 
lacak olan bu kanal sele• r 
dönüm toprak ıulayacakt•' 

İki şaki tesliın o~~~ 
Adanada Andirioin . ıer~ 

köyünden ve eşkiya re•• '~.1 
Hacı Bey oğlu Hacı ~~-~ ';i 
daşı Duru oğlu Dede 11 b'" I 
hane ve bombalarile .

01 
t 

jandarma takip müfreıt•• 
lim olmuılardır. 
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Dlaya Sinema Ballerlerl il 
fi 

1111n--•ı-ınmımınıımıınıım1111•1Jınm1111Jm~ml ı•1J l 
:,~ o ivutta bir filim için " En güzel 
r~E ~ çift,, müsabakası açıldı 
~ıO ~ ~ount'un en güzel çifti bul 
b•" ~ 1~11 açtığı (Güzellik müsaba-
8ı }et ~ lllerikada çok muvaff akı • 

ı bt ~ anını,. Her hükUmet müsa
şıllf M!ld l'~ Rİnnek için birkaç çift 
k•ıf 't ,71Yornıu,. 
el ~ ~ dnız Nevyork hükumetinden 
afi 'i en fazla müsabık girmiı ve 
"" A ltlt\ • • d ,rr 1 t"kek tçın . e ~al~ız 3 genç kızla 
ııl , '-~ .. I •eçılrnıştır. Amerikan 
·ı .. ,, . 
1 ~Uik erınin tahminine göre ( Gü 
~ Atanıyor) filminin başlıca 
~ı>~ıu bu sene (Aılan Adam 
~l'~ da göreceğimiz Buster 

olacaJctrr 
le • 

Champignol Malgre 
~ Lui ,, bitti 

f 1 "ed H 1. , . G ıltı e ıss ın amon Franko 
l ~ lliidyo{ d • d"v• 
~. arın a çevır ıgı ve 

r. ~d ·~hnelerinin alınmasında bu
~ l~i ~.uınuz "Champignol Malgre 
ti ~,, I ıtınittir. Söylenildiğine göre 

lf. ~:S~ti Janin Giz, Lülü Vatye , 
~ 'tde ıınon Jirar ve Dranem neti. 
V I~ ,; !rok rnemnunmuşlar. Baka· 

'hti ~i~· gösterildiği vakit halk da 
ttde olacak mı?. 

ı " Kazanova ,, 

Bu sene yeni filimlerini göreceğimiz Marlen Dletrih 
kendilerine uğurlu gelmediğini aöy Korde, Baron Fiale beraber çe -
lerler .. Fakat hile yapan bir kimse vireceği (Otomobil Kullanan Ka
de bu iddiada bulunabilir mi? Met dın) filmine haılamıttır. 

~ ~~ilın'in daha timdiden sa -
~ "1 ~gı, •bir çok sahnelerini Paris 

ro şirketinin Paramounta kiraladı
ğı Klerk Gayblin Karol Lombar ile 
beraber oynadığı (Fena Adam) fil 

Rejisör Toni Leken ve'Gaaton 

Ravel Polony~lı artist Pola Negri
nin oynıyacağı (Savelli) ismindeki 

\ fl'bıtirnizin anlattığı "Kazano- minde bu garip iddianın aslını gö-
t 1 ti · v • filmin dekorlarım ıamarlamı"lar -, lllınin iç sahneleri bitmiı • recegız. :r 

~~~e Venedikte alınacak 
'· -

1! ıahneden sonra film ta 
~en b· 
.~,) fi 1~~t olacak~ır. (K.aza • 

Klerk Gaybl ilk defa Paramount 
hesabına filim çeviriyor. Yanında 

sesiz filimde birçok güzel eserleri

ni gördüğümüz İngiliz artisti Doro 
ti Mekkey de var. ~•i d lınının hususıyetlerınden 

tii~l ke Fransız stüdyolarının en 
~~ol adınlarmı yanyana getir _ " Sevgi ,, Yedinci ayında 

lllaııdır. Pariste Piğal tiyatrosunda ilk 

( " G .. z· gösterildiği zaman tenkidini yap • 
,, l\ııo.k ece guze ı ,, ., ·' 1\ tığımız, memleketimizde oynatıl-
tılf., anatlar) dan sonra Pi yer 
~ '41\ d'" ması için tavsiye ettiğimiz Çek re-
r li) f} ıger bir piyesi "Gece gü- Jısoru Güstav Makati'nin 
t~'"i ~ille alınıyor. Dekupajını eseri (Sevgi) 7 aydanberi hergün 
~~fi} elek) in senaristinin yaptı geçiyor. Bu uzun muvaffakıyet 
l filnt~e A~uıtos ayı içinde Fran tavsiyemizde yanılmadığımızı is -
"!la .. ın Nısteki stüdyolarında 'Q'cakt pat ediyor. 
~ı Okuyu ırl .. • r:t l" 

dır. 

Marsel Lerbiye bu hafta (Atma 

ca) yı bitirmittir. Bu filmin bat ro
lünü önümüzdeki mevsim Melek 
ve Alemdarda göreceğimiz Şarl 

Buaye oynuyor. Yanında Jan Tulu 
da var. 

Renkli canlı resimler 
Unaytet Artist kumpanyasının 

bu mevsimde İstanbul seyircileri • 
ne göstereceği canlı resimler için
de bir kaç tane de renkli vardır .. 
(Noel Baba), (Üç Çapkın), (Haz 
reti Nuhun Gemisi) bu seriye da
hildir. Valt Disney canlı resimler 
yapışında rakipsiz olduğunu bir ke 
re daha ispat ediyor. tibi ( cu arımızın hatırlıyaca - r aa ıget .. 

~dı~ı, G~e güzeli) ni pek iyi ta- Henr Gara, Liset Lanven, Ray.mon A. Fuat 
~ ~Mui Bd oynuyo~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ıJ..~:~~k~::g::::~:~:: _ Yeni siyasi seyahatler 
~~leJc~~i:.eddiği .n~dir Avrupa Yunan başvekili ve Romanya hariciye 
~ ıat, rın en hırı olan Bul • 
'tıll!,,cn:akında bu ıen artistle nazırının Ankara seyahatleri 
tn ' hr a· k .. d be . ~ .. ıtrn..... d" • • ır aç gun en rı d '~ -•qe ıl (B!:!s tarafı 1 inci sayıfa a) 1 -·t•til erınden biri Sofyada ~ 

ille" b 
ge aşlanmıştır. Heryo'nun maksadı? 

Viltt kı,.ık kanatlar 
~dt;; ~ ransen ve Aliı Fild'in 

11• ~,, l<trrk Kanatlar), Jina 
"d .. "e f) . , 
'11aı (S anıel Manday ın oy • 

'tıl'Q 1 odnıuz Yol) bu sene sine
ı a .. 

4şk goaterilecektir. 

Yolu .. Bebek 
~()ti Efendi oldu 

~iar • Şö"al · 
r~ ı Jaltı· Yenın genç Fransız 
~~ "r0ıu)n .Fr~nsel'le çevirdiği 
~. t, (Jleh:•lınınin ismi değişti -
~ ~~u fil k Efendi) konmuş • 
'İtilik ~de biribirinden komik 

' ...i~:ı::ircileri kah-
ıt. l\' ~ena adam 

<>l'nıy l an ar bazı §eylerin 

Viyanadao, Deyli Meyl ga· 
zetesine yazılıyor: Mösyö Heryonuo 

Şark seyahatine büyük bir ehem
miyet atfedilmektedir. Sabık 

başvekil, hü~ umetin, yakınlaştır· 
ma siyasetini takip edecektir. 

Mösyö Heryonun, yalnız Roman· 
ya ile Bulgaristanı yakınlaştıracağı 
değil, ayni zamanda Bulgaris· 
tanla Yugoslavyayı da barışbra· 
cağı muhakkaktır. 

Bu Fransız siyasi rücülü, 
Avrupaoın cenubuşarki kısmın

daki endişeleri izale edecek ve 
Avrupa o taraflarda bir suikast 
tertibatı olmıyacağıoa kanaat ge· 

' tıiaclik~en aeora, Nazi tehlikesine 
karıı birleşip anlaşacaklardır. 

Yakıt - Şimdiye .kadar Fran· 

sız matbuah tarafındou neşredi

len malumat sabık Fransız Baş 

vekilinin seyahatindeki maksadı 
Fransa ile Rusya ve Balkan mem· 

leketleri arasındaki rabıtayı tak· 

viye etmek suretinde ifade edi· 
yorlardı. 

(Deyli Meyi) gazetesinin ver· 
diği bu haber ise bu maksadı 

daha ziyade Orta avrupada Kü
çük itilafın kuvvetlendirilmesi 
şeklinde göstermektedir ki iki 

ifade tarzı arasındaki fark mü· 
bimdir. 

Kalp 10 kuruş 
Kabataşta lzzetpaşa yokuşun· 

da 5 numarada oturan Hamide 
Haoımıo tramvayda biletçiye 
yerdiği 10 kuruşluğun kalp oldu
ğu anlaşaJmışfır. 

Belediye varidatı azal
makta olduğu için 

Eski varidatın beşte birini bile tuta
mamak karşısında tedbirler .. 

Gümrükler idaresi İstanbul he· henüz tahsilatın ilk aya ait olması. 
lediyesinin Haziran hissesi olarak 
belediyeye oktruva resmi olarak 
25000 lira vermiştir. 

Halbuki belediyenin aylık okt _ 
ruva varidatı yüz bin lirayı geçi _ 
yor ve oktruva varidatı senevi 
1.450.000 lirayı buluyordu. Ye • 
ni kanunla oktruvanm tahsili işi 
belediyelerden alınıp da gümrük
lere verilince belediyeye bu vari -
datın eskisinden daha fazla ola -
cağı söylenmitti. 

Haziran ayma ait olan tahak -
kukat gösteriyor ki belediye ayda 
25 bin lira ile eski varidatının beş
te birini bile temin edemiyecektir . 
Belediye bu hale göre bütçesinde 
snevi bir milyon liraya yakın bir a
çık hasıl olacaktır. Gümrükten 
kat'i rakamlar alınmamasına ve 

na rağmen açığın bu miktarı tuta
cağı muhakkak addedilmektedir. 

Bu ayın sonuna doğru Temmuz 
taksiti alınacaktır. Bu taksit te 
60-70 bin lirayı doldurmazsa be • 
lediyenin bütçesi hayli sarsılmış o· 
lacakhr. Belediye varidatın bir 
hayli azaldığını ileri sürerek mas
rafın kısılmasını şubelere bildir -
miştir. 

Belediye reisi.Muhiddin Beyin 
Teırinievvelde Ankarada toplana 
cak olan belediyeler kongresinde 
oktruva varidatının azalması me. 
selesini mevzuu bahsedeceği söy • 
lenmektedir. 

lzmh, Ankara belediyelerinin 
de şimdiki şekle göre varidatları a. 
zalmış olduğundan bu üç belediye 
müştereken varidatlarının arttırıl· 
masını teklif edeceklerdir. 

Yeni 
dün 

Maarif vekili 
üniversitede 

Refik Bey 
Başlanılan islahata 

diyor ki: 
devam edilecektir 

(Bae tarafı ı inci sayıfada) 

1 
d"l k 

' ı me uüzere müşaver olarak 
Vatanımızda kuvvetli veher cephe· çağırılan Frayburg üniversitesi 
sinde bu günün ihtiyaçlarına tama- tıp fak ültcsi dahiliye müderrisi 
mile uygun bir ilim merkezi vücude Profesör D. Tanhoze dün mem-
getirilmek hususunda bütün ala- leketine gitmiştir. Prnfesör hare-
kadarlardan yardım beklerim. ,, ketinden evvel kendisile görüşen 

İslahat yolunda bir muharririmize ~unları söyle

Refik 8. ıslahat işlerinin ik
maline kadar Istanbulda kala· 
cakbr. 

Dün maarif müsteşarı Avni 
bey ile ıslahat komisyonu aza
larından şimdiye kadar yapılan 
faaliyet hakkında malumat almış 
bundan sonra komisyonun içti. 
mama iştirak etmiştir. 

Refik bey bundan sonra idare 
heyeti azalarını da davet ederek 
izahat almıştır. Vekil bey bu 
gün de üniversiteye gelerek ıs
lahat komisyonu içtimalarına iş
tirak edecektir. 

Dün Refik bey tetkikatını ik· 
mal ettikten sonra ecnebi profe· 
slSrlerden M. Vissen, M. Ceyms, 
M. Vihat, M. Breslav ile görüş· 

müştür. 

Yeni profesörler 
Üniversiteye getirilecek olan 

profesör Ceyms iki gün sonra 
memleketine dönecektir. 

Dün kendisile görüşen bir 
muharririmize lstanbulda bu
lunduğu müddetçe bazı tetkik-

lerde bulunduğunu heoüz muka
vele ile bağlanmadığı için avdet 
ettiğini söylemiş ve üniversitede 
vazife alıp almıyacağım henüz 
malum değildir,. dem :ştir. 

İdare heyeti 
Yeni üniversite idare heyeti 

Eylul imtihanlarım 15 Eyliilden 
itibaren 15 T eşrinievvele kadar 
yapmağa karar vermiştir. 

idare heyeti ayrıca üniversi
tenin kalem işlerini idare için 
teşkiıatı ikmal etmektedır. 

Alman müşavirin sözleri 
Iıtanbul Üniversitesinin ıslahı 

işlerinde fikirlerinden istifade 

miştir : 
"-TürkiyeMaarifVekaleti üni

versite teşkilinde müşavir ııfati· 
le fikrimi almak üzere çağırmışh. 
lstanbula bu maksatla gelmiştim. 
Tetkiklerim neticesinde yapılan 
teşkillhn çok yerinde olduğunu 
anladım ve bunu bir raporla 
Türk hükumetine bildirdim. Üni
versite tedris heyetinde vazife 
~lacağımbakkındakihaberlerdoğ· 
ru değildir. Yukarda da söyle· 
diğim gibi lstanbula yalnız isti· 
şari mahiyette bir vazife ile 
geldim. 

"Burada gördüğüm yüksek büs
nükabulden dolayı çok memoun 
ve müteşekkirim. 

"lstanbulda, merkezi Avrupanın 
bir çok şehirlerinden fazla bayat 
ve canhlak gördüm. Burada es
ki talebelerimden bir çoğile gö. 
rüşmek ıevkini bulmakhğım da 
beni ço~< memnun etti. 

"Almanya ile Türkiye arasın
daki rabıta an'anevidir. Hu ra
bıta daima mevcut kalacak ve 
aynı vadide inkişaf edecektir. 
"lstanbulda maalesef uzun müd· 

det kalamadım.Çünkü Santander 
darülfünununda bir konferans 

vermek üzerelspanyaya gidiyorum,. 

Maarif vekili kim olacak? 
Bazı gazeteler Maarif Vekaleti· 

ne kimin getirileceği etrafında 

ihtimaller ileri sürmekte ve bir 
kaç isimden bahsetmektedirler. 

Bizim öğrendiğimize göre Ma. 
arif Vekaleti işleri şimdilik Sıhhat 
ve İçtimai Muavenet Vekili doktor 

Refik Bey tarafından idare edile • · 
cektir ve Büyük Millet Meclisi açıl 
mazdan önce yeni bir Maarif Ve • 
kili tayini mevzuu bahis değildir. 



burnum 
iiiiiiiii.liiiiiiiiiiiiiiii Müellifi : Luigi Antonelli 

Abtonelli, Abruzzcs'de doğ
muştur. , Eğer sağ ise 54 yaşın
dadır. Gazetecidir. Avcıdır, fal
cıdır, hiklyecidir. Tiyatro eser
leri de vardır. 1930 da sahneye 
konan. bir eseri "Kendi k~ndini 
bulan adam,, onu yirmi dört 
saat içinde meşhur etmiştir. 

Luigi Antonelli'nin eserlerin· 
den belkemiği mizahbr. 

Selami İzzet 
Neden takma burun taktığımı; 

takma burun takmak aklıma 
neden takıldığ101, gözünüz tak· 
ma burnuma takıldığı için an· 
!atmalıyım. Taknıa burnum hak
kıntfa birçok söz söylendi, 
olmıyacak şeyler anlatıldı, bin 
bir yalan uyduruldu. Biraz da 
bunu~ için doğruyu anlatmalı· 
yım. ~vveli şunu haber vereyim 
ki takma burun takmamak, kendi 
burnuna sahip olmak pek iyi bir 
feydir zannetmeyin. Tabii burun 
dünyaya gelindiği günden itiba
ren taıınmıya başlanan burun 
nibay~t kanımız ve uzviyetimiz
dir. Ona kanımızın ve cammızrn 
haricinde bir istika met, bir terbi· 
ye veremeyiz. Tabii burunun en 
mükemmeli, en ekm~li fizyolojik 
bir burun nezle olup akacakhr, 
kaşınacaktır. 

Halbuki sahte burnu, takma 
burou insan istediği gibi terbi
ye eder. Meıeli: takma burnu· 
mu öyle terbiye ettim ki yalnız 
iyi kokuları duyuyor, fena ko
kuları almıyor. Halbuki tabii bur
num ıyi • tolcuyu duyduğu kadar 
fena kokuyu da duyar. 

Ne ise bu kadar yetişir hali 
asıl burnumu verip, nasıl takma 
burun aldığımı söylemedim. Şim
di s6yliyeyim. Burnumu bir dos
tuma hediye ettim. Bir doıtum, 
eski bir mektep arkadaşım ağ
hyarak geldi, işlerim fena gidi
yor, iş göremiyorum çünkü ko· 
ku alamıyorum dedi. Bunun üze· 
rine kendisine burcumu hediye 
eltim. Benim burnumla öyle bir 
koku• ahı aldı ki milyoner oldu. 

Şimdi bana: 
- Eğer burnunu başkasına 

vermese idin sen milyoner olur· 
dun diyeceksiniz. 

Katiyen, her burun insanına 
göre koku alır. Her insana ken
dine liıım olan burnu vermek 
ister. Halbuki aksi gibi hiç kim
se kendine uygun olan burna 
sahip değildir. 

Fikrimi başka türlü izah ede
yim. Bir türlü geçinemediğiniz 

karınızm kendi karınız olduğunu 
zannedersiniz. Hayır, batka biri
nin karısilc evlenmişsinizdir. 

E~er karınız o başkR birile ev· 
lenmiş olsaydı muhakk ki pek 
iyi geçinecekti. Meseli Japonya
da sırmalı birinin yaoıoda gör· 

düğüm kadın, bir ispenç horo· 
.zunu seyrederken koluna çarpıp 

geçtiğim belki de benim ka
nmdı. Amma ve ilkin sırmalı 

adamın yanından ayrılmıyordu. 

Burunlar da böyledir. Senin 
hakiki burnunu belki de Iran 
şahı taşıyor, Iran şahımn burou 
da karşımızdaki bakkalın sura
tındadır. 

Burun meselesinin nasıl cere
yan ettiğini anlamıya baıladığı· 
nız anlaşılıyor. 

Şunu da itiraf edeyim ki ar
kadaııman benim burnumun sa
yesinde çok para kazanması ca. 
nımı sıkmadı değil. Canımı sıkb 
ama, intikamımı pekli& aldım. 

GUnlerden bir gün kartıma 

harikulade güzel bir kadın çaktı. 
Bir içim su idi. Beni burnumun 
ucundan tulup ittiği yere götü· 
rebilecek kabiliyette bir kadındı. 

- Beni dinleyin dedim, işte 
size arkadaşımın adresi, benim 
burnuma o sahiptir. Onunla mil
yonlar kazandı. 

Kadını arkadaııma gönderdim. 
Evlendiler. 

Anhyorsunüz ya, çaresi yok, 
o gül arkadaşıma vardı amma 
koklayan benim. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Cümhuriyet bayramı 

komisyonu 
29. Teşrinievvel Cümburiyct 

bayramı kutlulama programıoı 

hazırlıyacoak olan komisyon dün 
saat beıte belediyede mutat 
toplaotııanı yapmıştır. Bu top· 
lanhda şehrimizde bu!unan Cüm· 
huriyet Halk fırkası umumi ki· 
tibi Recep Bf. de bulunmuş, şen· 
likler etrafında görüşülmüştür. 

Sürülere yasak 
Beleeliye koyun, inek, keçi sü· 

rülerinin gündüzleri sokak ve 
caddelerden geçirilmesini yasak 
etmiıtir. Sürüler mezbahaya 
ancak labaha karşı ve geceyarısı 
götürülebilecektir. 

Sürülerin gündüzleri nakil va
ııtalnının ve halkın seyrüseferine 
mini oldukları görüldüğünden 

men keyfiyeti kararlaşmıştır. 

Kalp sektesi 
Dün saat 13 te istiklal cadde· 

ıinde Hristaki han1 kapıcısı Misak . . 
efendiye misafir gelmiş o'.an Fe-

nerbahçe iskele sokağında 6 nu· 

miıratla ehlran (SS) yaşlarında 
Leon efendi acktei kalpten vefat 
-:t.mişt!r. 

Yedi kişiyi soymaktan 
suçlu bir adam 

Yedi kişinin eşyasını çalmak

tan suçlu Edip, dün lstanbul 

ilcinci ceza mahkemesinde beş 
ay yirmi gün hıpse mahkum 
edilmiştir. 

Bandrolsuz şarap 
"Büyükada ,, sanatoryomunda 

dandro'suz şarap bulunduğu id

diasile müdür Feyzi ve Hueyin 

beyler, dUn adliyedeki bokuzun

cu ihtisas mahkemesinde muha

keme edilmişlerdir. 

Dava edi~enler böyle bir fey

den haberleri o!madığını ıöyle

mişler, muhakeme tahitlcrin ça

ğırılması için başka bir güne bı· 
rakılmışhr. 

Kuyuda boğulma 
Dün ıaat 12 buçukta Sarı Be· 

yazıt cadduinde 4 numarala ha· 

nede sakin merhum Hacı Faik 

efendi zevcesi Selime hanımın 

hizmetçisi 12 yaşında Münevver 

evin bahçesinde oynamakta iken 

kuyuya düşmüı ve alü olaralc 
çıkaralmııtar. 

Eroinciler 
Şahitler gelmedi
ğinden muhake

me kalıyor 
Bernard Blumental Ef. ile bir

likte eroin meselesinden dava 
edilenlerin muhakemelerine dün 
lstanbul ikinci ceza mahkeme
sinde devam olunmuştur. 

Mahkeme, kendisini "Ameri· 
kalı Mi~ter Sinkler,, diye tanı· 
tırak eroin alıcısı vaziyetinde 
görünen ve bu suretle hadiseyi 
tesbit eden memur Suat Şakir 
Beyin ve başka birkaç şahidin 
dinlenilmesi için kalmıştı. Dün 
şahitlerden bazıları ge'mişlcr, 
bazıları gclmemi1ler, memur Su
at Şakir B. namına çıkarılan 
celpnameye de kendisinin bu
rada bulunmadığı yazılmıştı. 

Mahkeme, Suat Şakir Beyin 
şimdi nerede bulunduğu soru
larak kendisine tebligat yapıl· 

. masını, gelmeyen şahitlerin ge
tirtilmesini, gelen şahitlerden 
imza alınmasını ve bütun şahit
lerin gelecek celsede hep bir 
arada dinlenmesini karaılaşhr
mııtır. Muhakemeye yirmi sekiz 
ağustosta devam edilecektir. 

Öldürmek ve yaralamak
tan suçlu olarak .• 

Bir müddet evvel Süleyman 
isminde birisini öldürmek, başka 

birisini yaralamak . ve bir başka· 
11nı döğmek, ayrıca dükkinında 

esrar bulundurmak maddelerin
den muhakeme edilen Hüsnü, 
lıtadbul Ağırceza 'mahkemesin· 

ce yirmi sene, iki ay hapse mah· 
kum edilmiş, Temyiz mahkeme
si, bu kararı bazı noktalardan 
bozmUJ, bozmaya uyulmuıtu. 

Hüsnünün muhakemesine dün 
lsanbul ikinci Ceza mahkeme
sinde devam olunmuş, muhake
me, bazı buıuslarm tahkiki için 
kalmııtar. 

Rumeli hanı cinayeti 
muhakemesi 

Beyoğlunda "Rumeli,, hamuda 
Madam Antuvanettayı parasana 

tama ederek boğmak suretiyle 
öldürmekten suçlu Sokratla ma· 
dama ait bazı şeyleri, çalındığını 

bilerek almaktan suçlu T odori
nin muhakemelerine dün lstan. 
bul ikinci ceza mahkemesinde 
devam olunmuş, ıahit Matmazel 
Eva dinlenildikten sonra, muha· 
keme şahit Madam Sofinin ça
ğmlması için kalmıştır. 

Y olkesicilik suçu 
Kadıköyünde Taşocakları ci

•armda bahçıvan Yusufun önüne 
çıkarak kendisini cövmek, zorla 
paltosunu ve bir miktar parasını 
almaktan lbrahim, Hayri ve Ziya 
iıimlerinde üç kişinin muhake· 
melerine, dün lslanbul ikinci 
ceza mabkemes'nde devam edil
miıtir. Dünkü muhakemede bazı 
şahitler dinlenilmiş, neticede 
muhakemenin mevkuf olmıyarak 
devamına ve başka giJne b1ra
kılmasma karar verilmiştir. 

Hırsızlıktan muhakeme 
Hırant isminde birisi, dün 

lstanbul ikinci Ceza Mahl<eme· 
ıinde hırsızhktan muhakeme edil· 
miş, ıekiz av hapse mahkQm 
olmuştur 

Nasıl Güzellik 
Kraliçesi Oldum 

Yazan : Raynıonde .... ,-"' -9-

H iç ali.kadar olmadığ1ım halde 
yığınla halk kendi emelJerini be • 
ni.m vücudümün adesesinde sevi • 
yorlar, takip ediyorlar, tahakkuk 
etmediğinden dolayı hırçınla§ıyor

lardı. 

Bana doğru hücum eden hislerin 
hiç biri benim ıahııma değildi. E
ğer f evkali.de meıgul olmasam bü
yük bir bedbahtlık duyacaktım. 

Birdenbire vücuduma yapıfıve
ren bu şereften daha nahoı bir ıey 
tasavvur edilemezdi. 

Ben o ane kadar yalnız sırf ~ah 
sıma ait olan şeyleri ıevmiıtim .. 
Odam, dostlarım, kitaplarım, hay. 
vanlaım gibi.: Tamamen benim ol 
mıyan her f~Y beni aıkar, onunla 
ali.kadar olmıyacak kadar likay .. 
dım .. 

Bir takım entariler geliyordu .. 
En tık elbiseler sandıklanma do· 
luyordu.. Fakat bunlar Remont 
Allenin değildiler.. Bunlar Mis 
Fransa için hazırlanıyordu.. Re • 
mont Ailene, onları sevip sevme
diği bile sorulmuyordu.. Fotoğraf 

larıma gelince; ne bana, ne birbiri 
ne benzemiyorlardı. 

Mektuplar alıyordum. Bunlar 
da tahsıma değil, sıfatıma idi. 
Sevmediğim ibarelere, taşımadı • 
ğım emellere, yaptığım portrelere 
hitap ediyorlardı. Tacirler beni 
bir elektrikli reklam tahtası gibi 
kullanıyorlar, erkekler de arzula .. 
rının ve huşunetlerinin teskini için 
beni futbol topu gibi bir taraf tan 
öbür tarafa fırlatmak istiyorlardı. 

Okyanus üstünde seyyar 
gece mektebi · · 

Yedimiz beraber bizi Sen Na -
zere götürecek trene bindik. Ana
hklarımız da yanımızda idiler. Gü 
lünç bir leyli mektep hayatı sürü
yorduk.. Galvestona yaklaıtıkça 
inzibat sıklaştı.. Maamafih bunun 
namus ve f aziletimizi bozmamak 
için yapıldığı zannedilmesin. Gaye 
sırf ticari idi .. 

Güzellik müsabakası yapan şe • 
hirleri diğer tehirler kıskanırlar .. 
Onlar, bu cici mamadan istifade 
edemedikleri için söylemedikleri 
şey bırakmazlar.. Takip olunan 
gaye bizim namusumuzu korumak 
değildi.. Şehrin şerefini müdafaa 
etmekti .. 

Los Ancelos veya Bostön, Gal
veıtonda rezalet yapıldığını söyle
memeli idiler.. Onun için lekesiz, 
ı:af, bakir bir kuzu ıürüıü gibi tak 
dim edilmemize son derece ehem
miyet veriliyordu. 

Nizamnamenin sıklığına rağ • 
ınen, protiıtan papasları ağızları• 

na geleni ıöyliyorlar, aleyhimizde 
ııtşriyat fazlalaşıyor, dindarlar gü 
7ellik müsabakasının rezaletinden 
Galvestonun şeytani bir işe girişti-
ğinden, namuı)arımızın tehlikede 
olduğundan bahsediyorlardı. 

Halbuki maruz kaldığımız teh
leke ! pek te yoktu.. Kimse ile ko
nuşamıyor, yalnız dışarı çıkamıyor 

duk... Her adımımızı analığımız 

ıle atmamız şarttı. Yedi genç kız· 
lhk, ayni zamanda, yedi rakiptik. 
Bu rakabetin neticeleri gözükme -
~e başladı.. Müsabaka nizamna • 
mesinin aıkı kayitleri sayesinde er 
keklerden uzak olduğumuz için 
gürültü o taraftan çrka.mazdı. Asıl 
ihtilaf analıklar arasında zuhur et· 
d.. Mis Almanya, Mis lntiltere 
ve Mis İtalyanın analık vazifesini 
' :--;1t anneleri ifa ediyordu. Fa-

kat Mis ispanyanın analıl1• 
olan bir yaılı kadındı. Miı L'" 
burg ise anneıi öldüğünden 
yesini bir erkek gazeteci d 
etmişti. 

• 

Sonra içtimai müaaY& 
da vardı. Mis ltalya yüıuek 
ileye mensup bir ıenç kıa~ 
nesi çok nazik hareket edeli 
bir kadındı.. Mis lıpaaP, 
"Sivil,, in bir ıigara aatıc:dl 

Miı Belçika, Brükıelde bir 
hanede mankenlik edennifo 
İngiltere ile aralarında bir 
teessüs edemedi. 

Ben, Mis İtalya ve Miı Be 
dosttum.. İngilizce ve 
bilmediğimden ötekilerle k 
mıyordum .. 

Sen Nazere vardık. 

halk dolmuştu~. T etrifatı i 
den heyetin komiaeri bizi 
eh.. Son derece me1111tu •• 
atmağa karar verimıler. f 
rıi şaşırdıkları için hazırla 
hır... Mis İtalya ile ben on• 
Ji ettik. Top atılma11nı aıı. 
etmediğimizi söyledik.. F 
zümüze bir türlü inanam 
Küba transatlantiğinin mer 
ıeo rini çıktığımız ıırada hlli 
l"nıyordu. 

Tam vapurun merdiven 
karken bir seı duydum: 

- Tali in açık olıun evi 
Döndüm.' Bunu ıöyliyen 

bir Britanyalı balıkçı tayf 
Gözleri muhabbetle dolu i 
nun nazarında da ben bir 
makauıında idim. 

Göverteye çiktık. Halk 
kıılıyor ve memleket iıiml 
;ağırıyordu.. ismi ıöylenea 
lerniden ayrılarak halkı NI 
du .. 

Benim sıram ıelince, al 
!alaşh.. Fransızdım, 

Britanyah oldujumu yau...,. 
buna inanmıştı.. Binlerce 
sallanryordu.. Düdük d 
hu kalabalığı aelamlarken 
yavaş Fransız sahillerinde• 
! ... ştık .. 

Mis İtalya, Miı Belçika 
geminin zabitanı ile tanı 
~özle bekliyorduk.. Her 
!iimdur ki bahriye zab" 

~~nç kızlar üzerinde aJfl 
vardır. Şurasını itaret ed 
onlar bizi, genç kız aibi 
~irler imişiz gibi kartılad 

zerlerinde en ziyade teair 
Mfs İngiltere oldu!. ŞuJI 

yeyim ki bu zabitler, Miı 1 
benim tasavvur etijimiz 
zel değildir. 

Mis Belçika Ampob 
(Brükselde) olan biten 

fo.rı durmadan anlaby 
genç kızı gayet hot ıe 

nalığının gösterdiii endi 
!ı:n gülünçtü. Kadınıc.ı ....... 
,ladiyen: 

- Neden bu ite ben 
Sana, gelmek iıtemeclii. 
ntemiş mi idim?. Mad
clur.muyorsun niçin beni 
aldın?. 

Diye sızlanıyordu. 
ması Galvestondan d 
<lar devam etti.. Sı 
l\V hayvanı gibi, sağa 
ii nazarlar atıyordu •• 
yordu.. Amerikadan 
:wnra bir ciaiıa Brüksel 
mağa mutlaka yemin 



)~-------~--------------------~-------9-~~ıs~~ım-
rJI# talyan tayyareciler.ne Küba' da ihracat Türkiyeden çıkan-
? M J • • • t kk •• •• Karışık vaziyet 5 ·· ·· ·· f 1 1 v lan lngiliz ve şirketi !· iUSO ınının eşe uru ' urumun aza ıgı DeyliTelegrafgazeleıininver-

yangınlar, grevler için tedbirler diii malfı~a~a ı&re Tllrkiyed~a 
lleraJBaJb M }) k B h • LA HAVANA, 14 (A.A.) - M. ihraç maddelerimizin liyatlan· bu~ut barıcıne tard. ve te\ it .
1 

oya areşa ı • a nmU• Cespedas yeni kabinenin teşkiline nı azaltmak suretile sürümünün edılen Armstrong· Vıkers kum· 

çı er Romalıların zaferini hakettiler faal.iyetl.e çalışmak~a.dır .. ~akında fazlalaıtmlm111 için tetkikat ya- paoyası acentesi Miıter Lındea 
loQı kabınenın ıon teklını bıldırecek - palmaya baılanmııtır. kumpanyanın Londradaki ıube· 
, . 'ı' 14 (A.A.) - Dün kral Çünkü diğer memleketlerin bizi tir. . Bilhassa zirai iıtibı~lde maliyet s:ni ziyaret etmiı,Deyli Telerra· 

•ara d M C d k'lA · fıyat.ına. 2• ammed_ilen. ıcar •. tohvm· fın bı"r mu··meıs"ılı' bu fırsattan 
Yın a Balbo ile arka- g--ft'leleri i.-in degwil bize eri~bil - · eape as teş 1 atı eıaııye J •- 1 k ı 'r kab l -y-- ~ '!r h kk d I I h . . Ua, lfÇI 1 , vergı erı Vesaıre bak• . f f d d k , f b 

h.ı1t u ettikten sonra bun· meleri için daha bir çok seneler ge- a ın a yapı acak ıs a at ıçın kında ziraat odalarından malumat ıs ı a e ~ ~re :zayar~ ın ~e . ep 
ın tiddetli alkıtları ara. çecektir. Sizlere, bir hükumet reiıi, "fırkaların yakında yapılacak in- iılenmiıtir. ve hedefım anlamak ııtemıştır • 

. o"-ntin zafer abidesine gi- bir ltalyan ve nihayet bir fqiıt o- tihabata iştiraklerini temin mak - Bu ıuretle gelecek cevaplar - Ku~panyanın bir mü~euili 
~de hazır bulunmufutr: Eski larak en derin te•ekkürlerimi ve sadiyle M. Welleı'in tavauutu eı - tasnif edilerek maliyet fiyat n bu munasebetle ıu söılerı ıöy• 
ldetı . .. .,. d l ı a 1 . . "-ıil erı uzere kahramanlara tebriklerimi arzederim. Kumanda- naıın a yapı an programı icra mev zammedilen maddeler birer emııtar: 

lefıı e olırıak üzere bütün yol- nınız Balboyu kucaklıyorum. Bu • kiine koymak niyetinde oldu - birer tubit edilmiı olacaktır. "Miıter Landen'in teb'idi hak-
, 'Yaprakları ile örtülmüş • nunla sizleri, Bahrimuhit kahra- ğunu bildirmiştir. Bu rakkamlar tlzerinde tasar· lunda söyliyecek hiçbir ı!zümOı 
4~dt . manlarının hepsini kucaklamıf o- Diğer taraftan Liberal fırkaaı ruf yapılıp yapılamayacağı da yoktur. Kendisi acentemiz ola· 
fıtka nın Y•nında dük d' Aost luyorum., , reisi M. Barcelo Liberallere temi- ayrıca tetkik edilecektir. rak çahııyordu. Fak at heyetimi• 
~lc~tnuırı katibi ve bir çok Musolini Balboyu kucakladıktan nat verilmek §artiyle M. Ceıpedas Ayrıca sınai mamulat için de zia erkanından deiildi. Onunla 
i 

8 
ıyorlardı. Azim bir halk ıonra kendi eliyle mumaileyhin ile tetriki mesai edeceğini bildir • aanayi birlikleri, aanayi erbabına Türkiye hülcümeti araaında ta• 

ibid a~riınuhit kahramanları- batına maretallık ,apkasını koy mittir. müracaat edilmiıtir. baddllı eden herhangi meaele 
o ,,l~nın altından geçitini çıl- mu9tur. Ve Maretal Balbo da ıap- M. Gespedas buna müspet cevap Gelecek cevaplarda da ıınai tamamile ıahsına aittir. Kum• 

~ 
' •tlaırııttır. kayı giydikten sonra bilmukabele vermit, hükmetin siyasi değil, vaziyetler tespit edilecektir. Öğ· panyanm bu iıle hiçbir allka11 

s:rtt tayYareciler Palitinaya M. Muıoliniyi kucakla::rıııtır. Mü- milli olduğunu ilave etmittir. rendiiimize göre afyonun bir '-=y=o=k=tu=r=.'=' =======-====--• 

':J. 
"'lk: -· 'Ye B lb f d • k"L- d ·1 M M Havaı ajansının muhabiri 1 iya- ı -"'I' . a o tara ın an tea ııxn e tayyarecı ere • .u- kiloıunua maliyet fiyata 402 ku· tlitünlln bir tonu 236 liraya mal 

fi · P( Mnıye takdim olunmutlar- solini madalyalar ile terfi alamet- si vaziyetin Küba' da fevkalade ruştur. Palamutun bir tonu 18,80 olmaktadır. 
~~~ini~ ~~~~~~ri~~~~ ge~noldu~~puu-~H~j·~~~~---~---~~~~~~~~~~~~----• 

~'.nutukta demittir ki: Tayyareciler öğleden ıonra fır. vanada ve viliyatta cinayetler ve Jstanbu) mıntaka san'at 
,;ııuhtiçiler tam bir kli • ka divanı tarafından kabul olun • yangınlar olduğunu bildirmekte 
'bırı a Romalıların zaferini mutlar ve bu merasimde büyük fa dir. mektebi mÜdÜr}Ügv Ünden: 
ıs_l& •e tayyareciliğin tükra - tist meclisinin bütün izasr ve u • Grev henüz bitmemittir ve ıerv-
ı Jc. lllllıtlardır. ltalyarun tük· mumt kitip hazır bulunmuıtur. ciler taleplerinden vazıeçme • 

~re~,n~ışlardır. Çünkü 20 Umumi ki.tip tayyarecilere (Si- ğe razı olmamaktadırlar .. 
Ota!, ık ~ır uçuı eınasında yüz yah ıömleklilerin altın madalyası- Hükumet uzun bir diktatörlük 
Jt.ı, r~ ınıan bütün lisanlar • nı) takmıttır • neticesinde halkı sarsan humma • 

•nın · · · ı d F nın kendiliğinden sükiinet bulaca 
'hıtı .. ısmını anmıt ar ır. ırkadan çökan tayyareciler 

• taıık ·!ukrarunı kazanmıtlar • Capitale girmitler ve Roma valisi ğını dü§ünerek nikbin görünmekte 

tltafu bu UÇUf siyah gömlek- bunları kabul ederek Roma tehri - dir. 
,. •rıd J VAŞiNGTON, 14 (A.A.) - M. 

'i&· an yapı mıflır~ Tay • nin bu zaferi ebedileıtinnek için 
• 1n tük k Roosevelt, üç harp l'emisinin muh 

· i. . ranını azanmıtl•r- yapttrdıfı altın madalyaları tevzi 
tın tükranını kazanmıttır. etınittir. temel taarruzlara kartı Amerika 

1 
vatandaılarmın mal ve canlarını '-1 d k himaye için derhal Kübaya l'önde· • an a gene aynıyor rilmesini emretmittir. 

Adada vaziyet fevkalade gergin 
•ı olarak devam etmektedir. 

tereye sadakat yeminini kaldır• Taylor ve Claxton torpito muh-lk ripleri Kübaya hareket edecekler-

~ ,son bağları da kırmak teşebbüsü dir. Şimdiki halde Antillas deni -
r zinde bulunan bir harp ıemisi de 
-.... }A i l~ı, (A.A.) - (Temps) ıa Üç defa Londra ile Dublin ara- Manzanilloya gidecektir. (Beyaz 
" .. •nda vaziyeti hakkında aında müzakerelere batlanmak ü- ev) gemilerin ıenderilmeainin bir 
~ l>a, yazmnda bir tetkik zere teıebbüslerde bulunuldu. Fa- müdahale ifade etmediğini kaydet 

lir dır. Bu yazıdan fu par • kat her defasında her iki taraf uz- mektedir. 

"' 

Yoruz.· l HAVANA, 14 (A.A.) - Ame· 
atmamak hususunda kat'i vazi • rikan torpito muhriplerinden Tay. 

til111 d yet aldılar. er e İrlanda da gittikçe lor ve Claxton, Havana limanına 
' ~ •. 0 1an karıtıklığın sebebi Bugün bile, ve mücadele halin • girmitlerdir. 

1 lct.ı~kuırıetinin lngiltereye dele halinde bulunduiu siyaıi, ik HAVANA, 14 (A.A.) _iyi ha 
it . &1".!nrt olduğu siyaıetin hsadi mütküller içinde bulunan ber alan bir membadan bildirildi-

lirade d .. d çiftçi 11nıfının ısrarlarına rağmen ğine göre M. Cespedas, Amerikan 
h n ogru an doğruya 

\t\I 0ttnıtau:duktandır. Valera hükiimetinin vaziyetini de. harp gemilerinin gönderilmesine 
tta h.. ğittireceğine dair bir alamet yok- itiraz etmemektedir. ve M. Rooı • 
·~d kukumeti lngiltereye ya- tur. velt bu huıuıta teminat almıtbr. 
et l\ at Yeminini kaldırmak Harp gemilerinin gelmesi bura· 
t e tarafrnd 1 1 d '1 Çünkü Valera meclise İngiltere eta . an r an anın .

1 
b I d 1_ da, sadece Amerika tebaasının 

• tııini ge · t l b'I ı e mevcut son ağ arı a ıurarak ~i rıye ıa ın a a ı - muhafazasına değil, yeni hükUme. 
'ti n "erilen 1 l'k lrlanda cümhuriyetinin ilanını · k · d eriıı· para arın sene ı tın ıü uneti ıa e etmesine de yar-
d, ·ı ı "ermemek ve 1922 de hazrrlıyacak mahiyette üç teklifte dım edeceği ümti ediliyor. 

--~ e lngiltere arasnıda ya _ bulunmuttur. Bu projelere göre T. D. T. C. Merkez 
heyeti toplandı 

"· •hede h ·· k'" 1 · . b kralın müme11ili olan umu.mi vali-
~l\\l u um erını oza. 

I> katol"k ı 1 d 1 den krediler vermek hakkı alına-
•- ' tr, ı r an a ile n -
' l. •ırıda rak bu hak ser~st İrlanda hüku-
ı. 'Q~ak . ırıevcut son bağla-

l. "'-' ik· ıateırıektedir. metine verilmek istenmekte, kralın 
-~ h... 1 t&raf namına hareket eden umumi va • 

-.. Yel 
19 

e\rvelce anlatma • 
. '•ine 22 ırıuahedesinin tadil liden Veto hakkı alınmakta ve ni • 
l. e il rla~ ol"Dıyan İngiltere , hayet krallık nezdinde istinaf hak 
.. ·ı. e rland kaldırılmaktadır. 1"tıaadi a arasında haki-

IST ANBUL, 14 (A.A.) -
T. D. T. Cemiyeti umumi mer -

kez heyeti dün umumi katip Ruten 
Etref Beyin reisliği altında Dolma
bahçe saraymda, biri saat dokuz 
buçukta, öteki saat 14 te batlıyan 

l. ~ ltctı,· harp demek olan ---- ------
ı..' a._ •rler· 1 Galataaaray tahkikatı .'\ lltt_~1 

1 a ırıak suretiyle 
• iki celsede toplanmıthr. \ 'n ı. e etti. Bu vaziyet -

\ ~ ~ Q"hra · · I 'L..:"-fii . . n ıçınde olan rlan 
~~,11 .ıçk·ın hıutazarrır olmuf· 
ı...' ı l .. ı.. i\t~ İ)'i i:••lı artmıtlır. lr. 
~. l)'•cı l ııadi müna1e~tle

o duw 
" IU ıabit olmuf • 

~t·11c,1c Du .. ~ h'1cilc . blin ile Londra 
"'~'rıe 01

1
1. ib~r ıiyasi itimat te 

-~lct· bıiec:ek ve inıkitaf 
ır .. 

Galatasaray liuıi tahkikatı 
üzerine Vıliyetçe verilen lüzum 
ve. men'i muhakeme kararları 
a~ikadarlara teblii edilmiıtir. 

Enak bir i&ci güne kadar 
Devlet türasına gönderilecektir. 

Celil Beyin dönüşü 
Beri inde 'bulunan lktııat Vekili 

Celil Beyin on ıün sonra lıtanbula 
ıeleceii tahmin edilmektedir., 

Bu toplanıtlarda Osmanlıca • 
dan Türkçeye kar§ılıklar klavuzu 
için ankete konulmuı olan sözle
rin kartılıkları arattrrrlmıtbr. 

Dün cemiyetin etimoloji kolu 
kolba,ı Hasan Ali Beyin reisliği 
altında toplanarak gerek Türkçe 
lehçeleri arasında ve gerek Türkçe 
ile batka diller arasındaki etimo
loji münasebetlerini araıtınnak 
itinde buradaki azalar arasında 
da it bölümü yapmıflll'. 

Mektebe yeni talebe kaydına baılanmııtar. 
17 Ağuıtoı pertembe gllnil aaat 17 ye kadar deYım edile

cektir. 
Leyli meccanilik için ıartlar: 
1 - Türkiye Cumhuriyeti tabiyetinden ve latanbul, Kocaeli, 

Zonıuldak, Samaua, Ordu Villyetleri halkından olmak. 
. 2 - 16 Y~fıadan yukarı olmamak ve san'at tabıiline uygun 

bünyede olduıu mektep Doktorunun raporu ile anlaıılmak. 
3 - ilk mektepten ıahadetnameli olmak ve bu mekteplerde 

okunan derilerden J•pılacak müsabaka imtihanında kazanmak. 
4 - Mektep müdürlllğüne verilecek bir iıtidı ile birlikte 

aıı ıahadetnameıi, nufus cüzdanı, mektep şahadetnamesi, d6rt 
adet kartonsuı vesika fotoğrafı getirmelidir. "3835,, 

Deniz Satın Alma Komisyonundan; 
9800 Kilo K&ele 
5000 Kilo Vaketa 
3500 Ayak Vidala 

PazarJakla münakaaaıı: J 6 Ağustoı 933 
Çartanba günü saat 14. de 

5000 Metre Elbiıelik ıayak Pazarlıkla milnakasaaı: 16 Aiuı· 
750 ,, Kaputluk ,, tos 933 çarıanba gilnü saat l Sde. 

35000 Kilo Sadeyağı Pazarlıkla münak11111: 16 Aiuıtoı933 
Çutanba günü saat 16 da. 

30000 Metre Amerikan bezi Pazarlıkla münakaaaıı: 17 Aiuı· 
tos 933 perşenbe gllnü saat 10 da. 

6500 Kilo beyaz peynir Pazarlıkla münaka1111: 17 Aiuı· 
tos 933 perıenbe gUnü ıaat 11de. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için münakasaları yapılap teklif edi· 
len fiatları komisyonumuzca gali görülerek pazarhkla miinakua• 
ya konulmasına ~arar verilen yukarda cins ve mıktan yazıla bet 
kalem malzemenın paıarhkla münakasaları bizalarındaki gün ve 
aaıtlerde yapılacajından fartnamelerini görmek isteyenlerin her 
gün ve mezkur malzemeyi itaya talip olacaklaran da mlinakaıa 
günO ve aaatlerinde muvakkat teminat makbuzlariyle birlikte 

-K;İimpaıada Deniz Levazım Satın Alma komisyonuna mOracaat-
lara. (39601 

lstanbul Belediyesi illınları 1 
Cerrabpaıa hastanesi için lüzumu olan 28 kalem acıayı 

t.bbiye kapah zarfla münakasaya konulmuıtur. Talip olanlar ıırt• 
name almak ve listeyi görmek üzere her gün Jevnım müdürlü· 
jüne mllracaat etmeli, münakasaya girmek için de 262,S liralık 
teminat makbuz veya mektubu ile teklif mektuplarını 17-8· 933 
perıembe glinü saat on beıe kadar Daimi encümene vermeli· 
dirler. (3588) 

Keıif bedeli 413 lira 16 kuruı olan Fatih 19 ı,ncu mek• 
ebin tamiri açık münakasaya konulmuştur. Talip olanlar keıif ev· 
rakmı görmek ve ,eraiti anlamak üzere Levazım MüdDrlü· 
ğüne, münakasaya girmek için de 31 liralık teminat makbuz 
yeya mektubu ile 4 • 9 • 933 pazartesi günü saat on beşe kadar 
Daimi Eacftmene müracaat etmelidirler. (41 l&) 

Kartal Tapu Memurluğundan: 
Kartalda lıtaayon civarında bir kata arsa bili ıcnd •e bili 

niza kark elli ıenedenberi maarife ait bulunduğu ve tapµ kay· 
dını tesadüf o!uaamadıiından bu kerre mahalli meıkür baklund 
senetı:z tasarrufata kıyaaen viliyet namına tapuya tescil edil a 
ceğinden bu bapta iddiayı tasarruf edenlerin vesaiki reımiy: 
)erile 23 · 8 • 933 tarihine müsadif Çarıamba günü mahallinde 
hazar bulunmaları ilin olunur. (4006) 



Galatasaray Lisesi 
Müdürl~ğünden: 

1 - Bu sene Eylülün 1 l inci pazartesı günü tedrisata baş· 
!anacaktır. 

2 - Mezuniyet ve ikmal imtıhanları 2 Eylülde başhyacak 
ve 10 Eylüle kadar denrn edecektir. "program mektepte görü· 
lebilir . ., 

3 - Eski talebenin kayıt tecdidi 21 Ağustos 933 tarihin· 
den itibaren 31 Ağustosa kadar devam eder. Bn müddet içinde 
kayd1nı yenileştirmiyen es!<i talebe hakkını kaybedecektir. 

4 - Bu sene yeniden alınacak leyli ücretleri talebenin kayıt 
ve kabul muamelesı 20 Ağustos 933 tarihinden itibaren her gün 
öğleden sonra devam edecektir. 

5 - Mekteb;n senelik tahsil ücreti, üç taksitte ödenmek 
üzere lise için 3o0 ve ilk kısım için 275 liradır. B;rinci taksıt 
talebenin kayıt ve kabul olunduğu gün, ikinci ve üçüncü taksit· 
ler Birinci kanun ve Mart iptidalarında alınır. 

6 - Baremde 7 inci ve daha aşağı derecede maaşlı devlet 
memurları çocuklarından ~o 10 tenzilat yapılır. "bu mcmurlann 
memuriyetkr:ni ve rr.aaş miktarlanna da ir dairesi amirliğince 
tasdikli ve 15 kuruşluk pullu VE"sikanın her taksit :çin mel<te'lc 
vermeleri ve bu vesikanm sureli için de 8 kuru;ln pul iliştiril· 

mcJeri Jazımdır ,; 
7 - Ücretle tahsil eden sayılı kardeşlerin ikinc:sinin °o 15, 

diğerlerinin ücretinden ~o 20 tenzilat vardır. ''Kardeşlerin. kar
deş olduklarına ve ücretle tahsil ettiklerine dair mahalli idare 
Meclislerinden alınacak mazbata ıle tevsiki lazımdır. (3955) 

Marmara üssü Bahri kumandanlığı 
Satın Alma Komisyonu Reisliğinden; 

5 bin ton Maden kömürünün tahmil ve tahliyesi işi aleni 
mü~a!<asa usulile 1 • Eylül - 933 sah günü ıaat onda lzmitte Ku 
mandanlık satın alma komisyonunca müteahhide ihale edilece:t
tir. Şartname sureti musaddakaları komisyondan alınabilir. Ta· 
liplerio oO 7,5 nisbetinde teminatı muvakkate ile komisrona mü· 
racaatlarr ilin olunur. (3804) 

Giresun 2 No. lu Jandarma 
mektebi kumandanlığından: 

2 No. Ju Jandarma Mektebinin 1 • Eylül • 1933 tarihinden 
31 - Ağustos - 934 tarihine kadar idaresi için 12 - Ağustos· 933 
tarihinden itibaren münakasaya konulan aşağıdaki listede cins 
ve miktarı yazılı 24 kalem erıakın 'l · Eylül • 933 gününe miisadif 
Cumartesi günü saat 14 de ihalesi icra kılınacağını ve taliplerin 
fazla tafsilat almak üzere Mektepteki satın alma koll" s · onu rı a 
müracaatları ilan o!unur. (4080) 

Kilo Ciosi 
208000 E ic mek Kapalı zarf 

40000 Sığır eti Aleni münakasa 
15000 Bnlgur 

" .. 
8000 Pirinç 

" " 2000 Eritilmit sadeyağ' 
" " 4700 Tuz 
" " 8000 Soğan 
" " 2000 Sabun " " fOooo Kuru fasulye " " 

5000 Nohut " •• 
9000 Mercimek ,, 

" 2tlooo Patates ,, 
" 2000 Beyaı; peynir 

" " ~ Üzüm tekirdeksiz 
" " 2500 Toz şeker 
" " 500 !<ırmı:ıa biber 
" " 500 Kayısı reçeli 
" " ı'boo Telşebriye 
" " 500 Zeytinyağı 
" " TSOO Ze.ytin 
" " ~500 Düdük makarna 
" " 1000 Uıı 
" " 300 ırmik .. " ıooo Üzüm sirkesi 
" " >",. 

K•lem 

24 Yirmi dört kalemdir. 

On Beşinci Hudut Taburu 
Kumandanlığından : 

İa'llurun ~.r senelik ihtiyacı iç·n aşağıda isi<n ve mıktarı va 
zıh beş ka~m erzak konturatoya bağlamak suretile satın alına 

cağından yevmi ihalesi olan 21 • Ağustos· 933 pazartesi gün ıı 
saat }j de ta~pleria Edirne'de Malmüdürfük Dairesinde l11Üte 

şekkil Komisyonuna müracaatl.uı ilin o uuur. (37 25) 
Kilo Gr. Cinsi 

ııo,ooo Un 
12,000 Nohut 
12,000 Kuru Fualya 
3,000 Şeker 
2,500 l\:uru Sovan 

; ...................................... ._. ............... . ·················-····-·········-· .. -······ ... ······· ı :: U G •h Diş kabinesi i~ 
H • arı Be)O~l.u, l stı k lll H 
:: c~ddesı , Gala ı asa- :: 
H ray ısıasrnnunda Hcccp Bey apartıma- ii 
:: nına ıı:ıklcJilmio; ı ir. l\.ıpm Mektep so- H 
g kak linci hı •i\o.t-Tcl. ı\o. 417';'! 1 Ü .. . .. 
·=-=: :: ::: : : ::: : : : : : :: : : : ::::: :: :: : :::::::::: :: :: : ::: r.:::::: 

! ············3·~······K~······o:·····---·· ! 
. . i Satınalma Komi.:-yonu ılı\n l.m ~ 

: .......... ························ ························. 
M. M. V. SA. AL. KOM. dan: 
Ordu ihliyacı için €8 adet komp 

le büsing tekerleği kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. lhalesi 
10-eyliil-933 pazar günü saat 
11 dedir. Taliplerin tayin edilen 
gün ve saatte te.dif ve teminat 
mektupları ile Ankarada M. M. 
V. SA. AL. K0.1\1. nun:l müracaat· 
ları. (3248), (4088) 

M. M. V. SA. AL. KOM dan: 
Hava ihtiyacı için tasfiyeye ait 

atat ve edevat kapalı zarfla alma -
caktır. Şartnamesini görmek isti -
yenlerin her gün öğleden sonra 
.münakasaya iştirak edeceklerin 
7-eylul-933 partembe günü saat 
15 te teklif ve teminat mektupları 
ile Ankarada M. M.. V. SA. AL. 
KOM. nuna müracaatları. 

(3249), (4089) 

M. M. V. SA. AL. KOM dan: 
Hava ihtiyacı için dural, alümi

niüm, pirinç çubuk kapalı zarfla 
alınacaktır. İhalesi 10- Eylul -
933 pazar günü saat 15 tedir. Ta -
tiplerin şartnamesini görmek üze
re her gün öğleden evvel ve müna· 
kasaya girmek için de tayin edilen 
gün ve saatta teklif ve teminat 
mektupları ile Ankarada M. M. V. 
SA. AL. KOM. nuna müracaat -
ları. (3250), ( 4090). 

lzmir Mst. Mv. Satın Alma Ko· 
misyonundan: 

54,000 kilo koyun eti kapalı 

zarfla münakasaya konmuştur. 

ihalesi 28 ağustos 933 pazarteıi 

günü aat 16 dadır. Taliplerin ıart 

nameyi görmek üzere her gün ve 
münakasaya ittirak edeceklerin de 
o gün ve vaktinden evvel teklif ve 
teminat mektuplariy le birlikte İz· 
mirde Mıt. Mv. Satın Alma Komiı 
yonuna müracaatlar. (3232) 

(3806) 

Müdafaayı Milliye Vekaleti Sa· 
hn Alma Komisyonundan: 

Ordu Sıhhiye ihtiyacı için 5000 
kilo idrof illi pamuk kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur.. İhalesi 
28 ağustoı 933 pazartesi günü sa· 
at 11 dedir. lıteklilerin J&rtna . 
meyi görmek üzere her gün F ın • 

dıklıda Üçüncü Kol Ordu Satın 
Alma Komisyonuna ve münaka • 
aaya gireceklerin o gün ve vaktin· 
den evvel teklif ve teminat mek . 
tuplariyle birlikte Ankarada Mü • 
dafaayı Milli ye Vekaleti Satın Al· 
ma komisyonuna müracaatları . 

(3231) (3807) 

Darüşşafaka müdürlü
ğünden: 

Darüşşafakaya i(l§e ve ibatesi 

mektebe ait olmak üzere azami 

1 50 lira ücretle alınacak bir kaç 
1 • • • d ot 
ı:nuavının aynı zaman a r a ve 

~ l:se sınıflarında ders alabilmesi ve 

orta tedrisat muallimliği için Ma

arif Vekalelince aranılan evsafı 

haiz olmaları lazım geldiğinden 

talip olanların ıeraitini anlamak 

üzere veıaikik bera~r nihayet A

ğustosun 20 sine kadar mektep i • 

dairesine müracaatları. ( 4{)12) 

HE~ AYIN 

Kiralık Odalar 
Orhan Bey hanında I' 
ralık odalar vardır. Tal 
olanlar V AK.iT idaresi 
müracaat edebilirle 

Mukaddema Beyoğlunda Ci
hangirde Kısmet apartmanımn 
d6rdüncü dairesinde mukim iken 
bilahare Yunanistana gidip ma
halli mez\curdaki ikametgi'u 
meçhul bu:unan Md. Mariya-

kalivopolosa. 
Iıtanbul ikinci icra memurlu· 

ğundan: Uhdeyi tasarrufunuzda 
olup Andon Kasapyan Ef. den 
istikraz etmiş o:dugunuz (iki bin 
beı yüz) liraya mukabil alacaklı 
mumaileyh namına birinci der~· 
cede ipotekli bu:unan Büyük 
adada maden mahallesinde eski 
Zarifi yeni Kesedar so!(ağında 

kain ve (4> Numara ile murak· 
kam maa bahçe bir bap hane· 
ye ait mezkür borcun tesviye 
edilmemesi hasebile alacaklı ta· 
rafından mezkür gayri menku· 
lün paraya çevrilmesi hakkında 
va"i talep üzerine yeminli enli 
vukuf marifetile mahallen ve 
icraen yapılan vaziyet ve takdiri 
kıymet mua meft"sİ neticesinde 
mezkur gayri menkulün tama
mına (iiç bin yedı yüz elli) lira 
kıymet tal,dir olunduğu ve mez· 
l<i'ır gayri men ulün 13 · 9 · 93 ' 
tarıhine mtsad f çarşamba günü 
saat 14 den 16 ya kadar c!a·re· 
mizde b:rinci açık arttırması ic· 
ra lohnr cağı ve arttırma bedeli 
kıymtti ruubamm nenin °o yetm:ş 
beşini bu dugu takdirde müşte· 
risi uhdesine ıha!esi yapılacağı 
a < Sİ surette so:ı atffıranııı taa l · 

hüdü !>aki k=tfmak üzere 2ö-9 ::ı33 
tarihi11e m .. s l dıf perşembe g c nü 
saat J4 den 16 ya kadar keza 
d;ı iremiıde y c.pı facak o ~n i:cirıcı 
,., ı . arttırmasrnda da ~11 arttırma 
bedeli ı ıymt"h rr.u ıamm neD n 
0 a ydm'~ b'şini bulmadtjı tak· 
dırde .nlıt 2ı80 L umara!ı kanun 
ahi a r.ı muc binc:e geri bırakı'a · 
caktır. Şal.fadar ki ikir.ci arttırma 
da arttırma bedeli herne o ' urs::ı 

o·sun satışın geri brrakı'marup 
gayri men'·u'ün müşt~rm {f7err· 

ne ihalesine muvJfakat Ye rrza 

Beyoğlu 4 üncil sulh 
mahkmeesinden:lstanbull 
k<Sy palasta mukim La 
Sigorta şirketi Yekilleri 
ve Refet beyler istida i 
kemeye müracaatla 
Fransa ait o'up müveklı 
tarafından s ·gorta edil 
Osm:ınlı Bankasının tedl 
juısans ve (280921) ili 
numaralarla murak"am J 
hisse senedinin 19 haıir_1 
senes"nde posla ile D"ı 
Fransın Bastıya ı,ubı•'" 
dermek üz~re Pariste 49 
talı postahc:neye tevdi 
ise de her hangi bir sut1 o!duğundan ve Sank d 
mezkur hisse senetlerin' 
cümle lıuku'( ve pıe 

müvekkili şirkete de 
cu undan mezkür h iste 
rinin ticaret kanunuoUO 
mac!dcs:ne tevfıkan t 
meninı talep etmiştir 
tetk.kinde yukarda 11 

yazı l ı Osman lı Bankafl 
senttlcrınin sahip ve h~..J 
de Fı ansın nıeıh.ôt h.V.: 
!erine a .t bilccm}e 
mecalibalını müddei L' 
sigorta şir . etine de 
hisse ıSeneUerinin b•fl 
kıymellı mektubun P 

z.ayj o du: u c'osyada "'' 
saikten anl aşı lmış olrıı 
ni t;caret kanununurı 

maddesi mt.ıci o ınce 11' 
vılata ait te<l.yalrn OÇ. 
detle men'.ne ve k~)' . 
manlı Bankasına tet>l.if' 
ca gaze1e!erle rtalJJll• 
tarihinde. kınar .. erifdf. 
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ekteplerin Açılması Y akınlaşt 
Bütün Kitaplarınızı Bu Yıl 

c==> VAKiT c :> 
Kitaphanesinden Alacaksınız ! 

ı, "1aarif Veklletinin bUtUn neşriyatı, ortamektep ve lise kitap
btı ilkrnekteplerin tarihleri ve batka kitapları... Bunlar yalnız 
~hn kütüphanede ve üzerlerinde yazıh fiatlerle satıhyor. 

Türkiyenin her yerindeki mekteplerin ihtiyaçlar1 için de umumf 
satlcı (Yakıt) kütüphanesidir. 

(Yakıt) bu yll ortamektebi ve lisesi olan her yerde bir sat., 
merkezi kuruyor. isteyenler kitaplar1nı yine üzerlerinde yazılı fiat
lerle bu merkezlerde bulacaktlr. Bunlarm adreslerini yakında bil· 
direceğiz. Şimdilik Maarif Vekaleti mektep kitaplar1nın adlar1nı, 
flatlerini, mektep sınlflar1na göre ayırarak aşağıya yazıyoruz: 

~ lstanbuldaki talebe ile velileri, mektep mUdUrlerl istediklerini 
'4a,:•I Yalnız Ankara caddesinde Yakıt kütüphanesinde bulacak· 

ır. 

İlkmektep 
4 Uncu sınıf 

Coc Kitabın adı Müellifi 
l,,.bklara teganni dersleri Zeki 
t" :d 1 Maarif Vekaleti 

•resi !.Hilmi 

Kitabın adı 
il 

5 inci sınıf 
Müellifi 

Maarif Vekileti 

Muallim mektepleri 
10 uncu sınıf 

Qtd Kitabın adı Müellifi 
Ç0c ek terbiyesi Selim Sırrı 

u rubu lbrabim Alaeddin 

Sınıflara göre tasnif 
6 (Orta ve Lise 1) 

t~b Kitabm adı Müellifi 
teıı ~·kıraat nümuneleri 1 Halit Fahri 
Ptted ılgisi Maarif Vekaleti 
()r eni bilgiler 1 Afet 
iti taıııektep tarihi 1 (Basılmaktadır) 

h2iye decsleri Maatif Vekaleti 

Sınıflara göre tasnif 
----~ 7 (Orta ve Lise 2 ) 

&iy 1 .. Kitabın ada MüelJıfi 
td:b~Jı 1 Maarif Vekaleti 
t,._ b' kıraat nümuneleri 11 Halit Fahri 
>.1,d '!ıisi il Maarif Vekileti 
Crt tnı bilgiler 1 Afet 
~iy:°:lektep tarihi il (Basılmaktadır) 

tıye dersleri 11 Maarif V ek ileti 

Türkiye 
Merkez 

Kuruş 
40 
15 
40 

Kuruş 
15 

Kuruş 
120 
135 

Kuruş 
45 
50 
50 

55 

Kuruş 
65 
55 
50 
50 

55 

Sınıflara göre tasnif Sınıflara göre tasnif 
8(0rta ve Llae3) 11 (Lise 3) 

Kitabın adı Müellifi Kuruş Kitabın adı Milellifi Kuruı 
Biyoloji Maarif Vekaleti 6S Ahlak Mustafa Namık 90 
Edebi kıraat nümuneleri 111 Halit Fahri 70 Aniyon ve katiyon Nakiddin 90 
Fen bilaisi III Maarif Vekaleti 50 Cebir 1 M. Halit 145 
Medeni bilgiler il Recep 50 " il " 150 
Ortamektep tarihi ili " ili 1. Hikmet 170 
Riyaziye dersleri 111 Edebi yeniliğimiz 1 lımail Habip 120 
Ev idaresi 1. Hilmi 40 " ,, il " " 185 

Estetik Suut Kemalettin 25 
Sınıflara göre tasnif Fizik Kemal Zaim ı 25 

Kitabın adı 
Cebir I 
Fizik 1 
Hayvani teırih 
Hendese 1 
Nebati teırib 
Tarih 

9 (Lise 1) ,, (Edebiyat ıubeıi için ,, ,, 75 
Müellifi Kuruş Hendese 111 Naımi ve Hilmi 65 

i~ Hikmet 85 içtimaiyat 75 
Kemal Zaim 90 Kimya 111 Nakiddin 120 

Seraceddin 100 Kozmoirafya Ali Yar 125 
Nazım ve Hilmi 90 Mantık Hasan Ali 100 
Hayri 75 ,, Tezer 50 

Tür1' Tarihi Tetkik Cemiyeti 140 Medeni bilgiler il ~O 

Sınıflara göre tasnif Metinlerle muasır Türk edebiyat tarihi ı M. Nihat 165 
. " ,, ,, " ,, ll " 135 

10 (Lise 2) Metafizik Suut Kemalettin 25 
Kitabın adı 

Büyük devletler coğrafyası 
Cebir il 
Fizik il 

Müellifi Kuruş Mibanik dersleri Hayri ve Naımi 100 
Behçet ve Faik Sabri 2:.!5 Müsellesat Ali Yar 12S 
i. Hikmet 75 Tarih IIl TOrk Tarihi Tetkik Cemiyeti 150 
Kemal Zaim 125 iV 1 ·J5 

" " " " " ~ 
Nazmi ve Hilmi 65 Tersi mi ve terki mi hendese dersleri Lütfi 80 Hendese il 

Jeoloji 
Tnib il 

1. Tevfik ve Mal.k 125 Türk edebiyatı anto~ ojisi Ali Canip 200 
Türk 1 arihi Tetkik Cemiyeti 170 Umumi filozofi Zekeriya ve Ha temi 135 

Cümhuriyet 
Bankası 

lstanbul Kadastro 
Hey' etleri Reisliğinden: 

Eminönü kazası dahilindeki Bı.labanağa, Tülbentci Hüsamettin 

10/8/ 1933 vaziyeti 

~--------------------------------------------------
ve Hoca Gıyasettin mahallelerinde kain gayri menkul malların 
1 ·9 933 Cumartesi gününden itibaren Kadastro tatbikatı yapıl
maia başlanacaktır. 

AKTiF ~ PASiF 

I! Sermaye ......... ___ ......................................... . 
Ihtivat akçe~i ........................................................ . 

Lire 

• b.'243.503.-

.1 tt---'\ ~ . 
tı sarı 
kııot kilogram 11194. 494 L.15.745.084.53 

•kbk .. .................................. •• 22.124.062.-
t) ....................................... ,, 705.266 .42 38.5 75.312. 95 

~ '""• ----- TedavUldeki Banknotlar: 
~ tııı ~ •ki Muhabirler: Deruhte edilen eHakı naktiyc L. 158.748.563.·-
lirk u[f l\g ........... 1788-024 L. 2.515.003 .70 Kanunun 6 \'C 8 inci madde-

tası 1075.341.74 nı. ı.· ı · La '• 560 338 0~ lcrine te\ ll\3n \31'1tcı1)'3t ~ "'tl~t ............. .. . .. . . . 
~ tııı: •ft •iti Muhabirler : 

tıııa lth ~~10sram 3218· 862 4.527.590 .39 
.._ \ılı kabil Serbest dövizler .350.351.68 ·l.S77.94S.07 

~lıh:1"d~ Tahvlllerl : 
t -,ılı._ t •len . 
"ııı ı;ı e, rakı naktıye 

dtttjl'ıtırı tı L.158.748.563.-
tıc tcvf'k,. c 8 inci mad· 

t11~CI 1 
an vaki tcdıyat ., 6.243.563.- 152505 000. -t llcdat •" : Muhtelif ................... _ ...................................... . 

h 
~~~~}Dnc:k~·t~ ·ediİ~~·~~:;~k~ fi. 5.814.250 .84 

ts~ 'YO:ıttlc tiye karşılığl (iri· 
- iti V~ •·r' ""· ...................... n 27.125.825.-
~~: "• ::\il~t . ................. ,, 1.497.720.25 34.437.796.09 

.... -:••,tt Yia Uzerlne avans............... 13.357.38 

Deruhte cdılcn e\ralH naktiye 
bakıyesi . . . . . . .. 152505.000. -
l\ar\'ılığı tamamen altın olarak 
tedavüle \'at.edilen ................... 1 r h 8.688.000. -

Mevduat: 
Türk lirası .. .......................... 1 22.322. 010.87 
l)ö' iz ............................. ~ 7.336.68"> .85 

Lira 

l 5.000.000.
.349.110.2t 

l l>l.193.000-

Bu tatbikatta hakkı mülkiyet ile herhangi mülkün diğer ma
haller üzerinde hava ve geçit hakkı gibi haklan da teabit edi· 

leceklir. 
Mezkür mahaller dahilindeki gayri menkuller de alikadar 

olanlara mümkün olabildiği kadar davelnameler de gönderilecek 
ve bunlar da kendilerinin hangi g6nterde hazır bulunmaları Jlıım 
geleceği gösterilecektir. 

Muayyen günlerde davet olunan veya davetnameleri kendileri• 
ne isal edilmemiş ola nların davetnamelerle birlikte gönderilecek 
beyannameleri ve imza eyleyerek nüfus hüviyet cüzd&nı ve tapu 
senetleri ve diğer devlet tabasından bulunanların da haiz o ldulc• 
farı tabiiyetlerini musaddak evr.ıkı resmiyeyi birlikte alarak ma• 
halleleri dahilinde buiunacak Kadastro posta memurlarına mil· 
racaat eylemeleri ve bu mallarda kiracı bulunanların da müddet 

29 ô5S.fi97.72 ıarfmda malsahiplerini haberdar eylemeleri lüzumu ilin olunur. 
.. 4101 ' 

36.990.731.62 ---......---------..--------------
lstanbul ikinci icra memurlu· 

ğundan: Mahcuz ve paraya çev
rilmesi mukarrer yatak odası ve 
sa 'on ve yemek odası takımları . 
ve yaldızlı karyolalar ve saire 

Erzincan 
Evkaf mUdürlüğUnden : 

t,,,, .................................................... .. 4.500.000.-
5.20ô.783.37 

e9yalım 16 8 933 çarşamba günü 
saat 9 dan itibaren Beyoğluoda 
Tünelde istiklal caddesinde 394-
396 No. lu mobilyacı mağaza

sında ikinci açık artırma sure
tile satılacağından taljplerin aynı 

lı:zet Pa§a camiindeki tahmi • 
nen on bin kilo hurda kurfun bil
müzayede satılacaktır. 20 - 8 • 933 
tarihinde ihalei kat'iycsi icra kı • 
lınacağ.ndan taliplerin müdüriye. 
le müracaatları ilan olunur. 

YekQn 
243.191 .539.ôO j 

YekQn l43. l YI .539.00 
·--

2 Mart 1933 tarihinden itibaren : 

lıkonto haddi ,. 5 1/2 - Altın üzerine avanı % 4 1/2 

gün ye saatte mahallinde memu
runa müracaatları ilin o'unur. 

(63831 

"4038,, 

Sahih'.., MEHMET ASIM 
Ne§rİyat Müdürü: l. Safa 
"ı\ 'K iT ıvı,. t "'" ~~· t ..... .., hul 
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İpek üzerine işle
meli en güzel 

kadın çamaşırları, 

En cazip ve zarif 
pijamalar, 

En son Paris mo
delleri üzerine 
kimonolar, 

Her renk ve de
sende gömlekler 

ve 

Cihaz 
takımları 

. 
iş te iPEKiŞ' indir" 
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Bugün Serginin 

Son günüdür 

•• ank 
1 mi 

:::: 
a:: 

1 :::: 

i il!! Paviyonunu 
§ :::: 
(;§ :::: 

1 l!i! 
:::==:::! •••• 

• Mutlaka ziyaret ediniz 
§1 :::: 

1 m~ Serginin iki müsabakasında da birinci 
il mi gelen bu paviyonda yerli malların en 
~ .... 

I L.g!:ı~:~ım;;mm:ı:;ı~:~-==~~:ıımı;:~~~~ı~;ımmıımımmmmmımmmı~~!!~~ 
•111Rınınııım Karaciğer - Mide - Barsak Taş, kum hastahklarııun kat'in ted~~;~·i···i·~·i·;··--

11 iiTazla içmeleri • Şarkın Karlisbad 
ı ı En Son Konforlu Yeni Otel - Pansiyon -Lokanta _ Plai 

- HergUn Köprüden saat 6,30-7,35-8,20·10·11-13, 15·15,10 da Haydarpaşaya gideri 
~ vapurlar1n trenleri ve cumaları iUlveten sabah 7 vapurunun treni i4jnt• 
E membalarına kadar gider gelirler. 
= . - -Is_t_a_n_b_u_I _G_ü_m_r_ü_k_le_r_i ___ _ _ _ • nm1111ı~nmımmırıijıırınııımıın~ınıınnıııı~mmııı~nıını~~ıını~ınıınnııınımım~nım1111ınııııınııilllllillll00ııımıın~111ınrıııınmınınnnıı1111ın11ııJJillillillmıınıııııınnıımıııını••mınıııııııııın 

Başmüdürlügv ünden·. Deniz Yollan işletmesi ıy ozgat Belediyesindeıı: 
1 - lslanbul GOmrükleri Başmüdürlüğüne 14 lira asli maaşlı 

bir telefon memuru ahnacakbr. imtihan günü 20 Aiustos 933 
p:ızar günü saat ikidedir. Talıplerin imtihana girebilmek hakkı
nı haiz o!dukfanoı aıağıda yazalı evrakm imtihan gününden bir 
gün evvel Ba~müdüriyete teslim etmeleri lazımdar. 

A - Oturduğu yerin adresini göstermek şartile istida. 

B - Bir Ortamektebinden veya daha yüksek mektep mezu
nu ise şahadetnamesi ve çalıştığı yerden sertifika ve askerlikle 
alakası o!up olmadığına vesika. 

C - Hükumet Doktorluğundan musaddak sıhhat raporu Ye 
şahadetoamesi. "4087,, 

r edikule Gaz Şir 
'\ 

eti 
Demir paslarına karşı hususi 

SİY AH BiR BOYA 
istihsal etmektedir. 

Fiyatı çok ucuzdur. 

ACE"TALARI : 
l{adıköy - Köprübaşı Tel. 42362 

Sirkeci Mühürdar zade hanı 

Telefön ; 22740 

lskenderiye postası 

ANKARA 
vapurul5 Ağustos Salı günü 
saat 11 de Galata rıhhmıo· 
dan İzmir - Pire- lskenderiye'ye 
ka lkar. (4044) 

Karadeniz Postası 

Karadeniz 
vapuru 16 Ağustos çarşamba 
günü saat 18 de Galata 11hh· 
mından kalkar. Dönüşte Tire-
bolu'ya da ugrar. (4043) 

1 - Elektrik tenvirahmız gajojen moUSrü iJe temin edili•~ 
tedir. Eski bir motördür icabanda yedekleri bulunamaz yap,. 
lazımdır. 

2 - Talip olan san'atkirın Tornacı, Tesviyeci, Dökmeci, t 
lektrikçi ve motör tamircisi olması şarttır. 

3 - Tamire mütealJik tornacıhk dökmecilik kaynakçllık ti 
kımları Yozgat hususi idaresinin atelyesinde fazlasıyla mevcuttl 

4 - Talip olanlarm yukarda gösterilen işlerin ehli oldukll 
na dair vesi kalan resmi müesseselerin o işi yapacaklarına dl 
taahhütleri ve hüsnü ablak sahibi bulunduklarana ait şahıdet.f 
m eleri Jazımdır. 

S - Muhabere neticesinde mesele takarrür ettirildikten si. 
ra Y ozgada gelecekleri vakit ileride ücretine mahsup edil;J 
üzere yol harcırahı avans suretile verilecektir. 

6 .:... Y ozgada geldiklerinde Belediyenin busuıi binasında -' 
aiJe icarsız ikametlerini Belediye temin edecektir. . I 

7 - Yozgatta bulundukları müddetçe Belediyeye göreceli. 
Jere halel gelmemek şarhyla hariçten aldığı işlerden de te_, 
menfaat edebilirler • 

• ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. 8 - Talipler Yozgat Belediyesine müracaat ederler. (3~ 
~~Ale~dar Z. Meh~elH~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
:: :: 

ii VAPURU u Hatıralar ve ltesikalat 
~~ Bülent ~.i .. :: :: Harp kabine/erinin isticvabı . 
H Vapuru 16 Ağustos çarşamba is Bu eser, mütarekeden sonra, umumi harp mes'ullerinin dı• 
:: s :: vana alideki isticvaplarım, resmi vesikaları ihtiva etmektedit• :: günü: !Zonguldak, İnebolu, "'amsun, :: 

~s Ordu.Giresun. Trabzon. Rize. :\lapa\'ri, Si l Harp kabineerinin isticvabında 
~~ Pazar\·eHopa'ya azimet ve avdette ayni 1=:.· 1 f ·= Bütün harp senelerinin ve mötareke yıllarının en caoh ı• • 1111alu"'mat alm k ı·ç. B "'l ' J rr_.. l :: iskelelerl e Sürmene, Vakfıkebir.Görele :: 

IY~ı a ın, egog U nua, .1. une mey- :: Ü k d :: balarını , bu eserde bulacak, lezzetle, merakla okuyacakıuııf-!i nye ve Ayancıjı;a uğrayara · av et :: 
danında Metro Hanında birinci kata müracaat. n edeceklir. Acentası .ı\ l diye Han No. 1 :: 600 sayıfalık kitap bir lira 

ı 6226 ı !! Tel. 210J7 (63:'1J H Daa.tma yeri VAKiT matbaası .----------··---------·-·· :: ............................................•......... :: ·--------------------~ ............ ················································ o . 
. " . ' . ~ . ' . . . . ' , _ _ , ... ____ ,_. __ , .... ___ , ______ .,. ____ ----ııımrııııtnııııııılJ1l!llllllıımmıtııuııa.~ 

· Istanbul ·ve Trakya Şeker Fabrikaları Jür~ Hnoninı ~ir~etin~en: 
Fabrikamızda çıkarılmağa başlanan yeni sene mahsulü toz ve kesme şekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan -" 
olmamak üzere her isteyene satılmaktadır. Fiatlarımız eskisi gibidir. Yani İstanbul' da Sirkeci istasyonunda veya depolarımııd• 

::a~:ı~:aç::::;: Kristal loz ~e~erin Kilosu 36, 7 5 8an~ı~ta Küp ~e~erin Kilosu 39 ,so Kurustur . . 
Ancak en az beş vagon şekeri birden alanlara vagon başına beş lira indirilir. ıstanbul haricindeki yerlerden yapılacak sip•' 
rişler bedelin yüzde yirmisi peşin ve üst tarafı hamule senedi mukabilinde ödenmek Üzere derhal gönderilir. Depodan iti~' 
ren bütün masraflar ve mes'uliyet müşteriye aittir. Gönderilecek mal şirket tarafından müşteri hesabına sigorta ettirilir. Sı' 
pariş bedelinin tamamını gö°"iiderei;ler iÇin sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beş vagon sipariş ederek bedelinin tamar11•111 

peşin ödeyenler vagon başına beş lira tenzilattan istifade ederler. 

Adres: Istanbul'da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf 
adresi : Istanbul, Şeker Telefon 

Han. 
No. 

No. 40 - 30 
24470. 

Telgraf 


