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.._ ~kasın Kalkması Ve Plyas~dakl Tesirleri 
liaıa Resmi Ehlisalip TAKAS Çin'in göbeğinde yeni 

Mevcut mu ? Kaldırıldıktan bir Türk kabilesi 

t,l•llnalzdea ayrılmaaı yıl d6atlm&naa katıuı-m .. ı 
VİYANA'aıa bir maazara•ı 

mevzaa bah•olan 

._.Şu havadisi dikkatle, ebem· 
d 'Yttle okuyunuı, bir daha oku· 
,~!•n sonra düşünceye dalınız 

ıbret alınız : 
at ''Viya na, 19ağustos(Ha v as)tel· 
'-•f1-Bütiin gazeteler ve bilbas· 
' Hıriıtiyan • Sosyal fırkasının 
~illi gazetesiolanReichspostPapa 
,~retleri tarafından nasbo!unan 
~1

1den dolayı pek büyük mem· 
0i.vetler izhar etmektedirler. Bu 

d ••nın Türl< boyunduru-
t. 0 

.an ~urfuluşunun250nci senei 
'-•rıyesı merasiminde bizzat bu· 
-..:caktır. Bu merasim, 7 den 12 
~le kadar Viyanada toplana· 
.._ olan Katolik kongresi esna· 
ile da fevkalade mutantan ve mü-

:Pdep bir surette yapılacaktır.,, 
) ~Ylli tarihle Viyanadan Petit 
•tıı· •en gazetesine: 
''R ~ '•mi bir tebliğe göre Ve-

~., meclisi şu kararları ittihaz 
-....,tir: 
t 

Avusturyanın Ital
ya ile uyuşması 

ehemmiyetli oldu 

Paris, 23 (A. A.) - M. Mu 
so1ini · Dölfun mülakatı dola· 
yısile diplomasi aleminde görül
miye baıhyan faaliyetten bah· 
sedc:n Pelit parisien diyor ki : 

sonra piyasada 

Tüccarın şikayeti ve 
aldıkları cevaplar •. 
Hükumetin takas uıulünü kal· 

dırması üzerine diln lıtanbul pi· 
yasasında büyük b:r hareket ol· 
muştur. 

Bilhassa ihracat işleri ile uğ· 
raşan tacirler dün sabah gazete· 
lerde takasın kaldmlması bik· 
kandaki havadisi görünce ıaşır· 
mıılar der bal alakadar makam· 
lara, ticaret müdürlilğilne ve 
ihracat ofisine müracaat ederek 
malumat istemişlerdir. 

Bu tacirlerin içinde takas için 
yeni mukaveleler imza eden ta· 
cirler ise ticaret müdOrlüğilne 

müracaat ederek yeni mu~<ave
leler imzaladıklarını derhal iflas 
vaziyetine düştüklerini bildirmiı· 
!erdir. 

Fakat lstanbul ticaret mndü
riyetine ve ticaret odasma bu 
husustaki emir telefoole verildiği 
için ticaret müdüriyeti vaziyetin 
sarih olduğunu ve takas usulü
nun kaldmldığı cevabini ver· 
miştir. 

T acirlcr bu ~••İyet lnrlae 
dOn aralaranda semt, semt top· 
lanarak iktısat vekaletine ve 
Bat vekilete müracaat etmeğe 
karar vermişler, telefonla başve· 
kilete müracaat etmitlerdir, Baı 
vekaletten henüz cevap ıelme· 
miştir. 

Dün bu hususta kendilerjle 
görüştüğümüz tacirler bilhassa 
şu nol<tayı ileriye sfirme~tedirler: 

- 13774 numaralı ve 18- t-933 
tarihli kararnamenin son fıkrala· 

(De\ıtmı 10 uneu aayıfada) 

600 senedenberiÇinde ikamet edenve 
halis Türkçe konuşan "Salarlar,, yurt
larını cennete çevirmiş Türklerdir 

Salarların yanında buJDJ1an ••ki kur'ama fotoj'raf& 

f l?u son derece mlllalm yazıyı 9 uncu sayıfam&zda balacak•ıaa J 

Asuriler katliime uğra
dılar mı, uğramadılar mı? 

Asuriler 700 zayiat 
LONDRA, 21 - Kral Faysal 

Bağdattan hareket ederek lıviçre
ye gitmek için, İngiltere sefiri Sir 
Francia Homfris'in avdetini bekle
mektedir. 

Sir Homfris bugün hareket ede
cektir. 

Irak hükumeti Asurilere karşı 

bir katliam vuku bulmadığını le • 
min ediyor. Fakat bu noktai nazar 
henüz kabul edilmemittir. Çünkü 
Irak batıbozuklarının katliam yap

vermişlerdir 

--~ - 12 eylul günü "H1ristiyan 
erle . . v· T k . -.._b tınan,, ıyanayı ür lerın 

"logiltere efkarı umumiyesiAl
manyamn battı harekeli karşı· 
s1nda pek ziyade asabiyet gös· 
termektedir. Londra mabafilin· 
de, ltalya hiiku'Detinio Londra 
ve Paris kabineleri ile s.ıu bir 

tıklarına dair deliller vardır. Şim• Asuri kadınlan ve ==============! •lbGlen papa•lan 
diye kadar yapılan tahkikata göre hususta en önde olmak Roma 

kabinesine dütmektedir. ~,'•arasından kurtardıkları 
~- 250 inci yıldönümü oldu· 
~~ ·~ nıilli bayram addedi· 
~ hr. O gün, biç bir kimse 
~t r it ve güç ile uğraşmıya-
~ il'. 

~)~ :- Hüiı.umet, Viyana bele· 
~ ••ni 36 milyon şiliD" masraf 

4-,~~ri!e ~u merasime ittirake 
der.,, 

lJ .,. .y. • 

lgıtıtrnayınız, ey Tnrk kariler, 
~... senesinde bütila cihan 
n •luryanın canana kaıtf'tmiıti. 
a. •eııe b' "''tt . ız Türkler Avusturya • 
Ult a~•tan devleti ile ittifak et
~t. V ltlikte kan döktnk. Galiçya 
lGtk enezia arazisine halisüddem 

ltbit -•keri gönderdik. Orada 
~it 01-nların anaları, babaları 
~ lllevcuttur ve ağlıyorlar. 

ıı. · toı A · 
~hek· v.u.sturya devletı, bugün 
-ıı,lad ~· Dollfuss'un idaresi 
dt•let~ 1 

.. küçülmüş Avusturya 
i~ ,.;· dunkü müttefiki, canci· 
deı,t.1 ~b arkadaşı Türklerin de
Vit,~llın bundan 250 yıl evvel 

~ ... dik~, . ~uhasarasma nihayet 
tını resmerı tebcil ediyor. 

Celll rturl 
CDevamı ' tıncıı aayıfada) 

surette teşriki mesai ederek ça· 
lııacağı ümit edilmektedir. Bu 

Çünkü Alman hükumeti ona 
karıı bir takım taahhütlere gir
miştir. 

M. Heryo bugün gidiyor 
M.Heryo dün Çanakkale ve Y alovadan 

döndü, şerefine ·ziyafetler verildi 

M. He,.,.o dtlnkG sl~afette 

Bir haftadan beri memleketi- Pazartesi gecesi Ertuğful yatile 
mizin misafiri bulunan sabık Çanakkaleye gitmiı olan M. Her· 
Fransız baıvekili M. Heryo bu yo Salı glinG Truva harabelerini 
gDn saat 16 da Çiçerin vapuru gezdikten sonra kendisine refa· 
ile Rusya'ya ridecektir. <Devamı ıo aaeo •Ylfada>. 

Asurilerin verdikleri zayiat 700 
dür. İngiltere hükumeti, Irak hü -
kiinıetinin patrik Martimonu tebit 
etmesinden müteeaair olmuıtur . 
Marıimondn babasını ve anasını 

da beraber birlikte alıp götürmesi 
ehemmiyeti haizdir. 

Jngilterenin Mar§İmonu Kıbnaa 
kabul etıneai lngilizler tarafından . 
hüsnü telakki edilmiıtir. 

lrakın Londra sefiri Caıfer Pata 
ıu sözleri ıöylemittir: 

"Hadisenin iki mühim noktası 
Asurilerin patriğinin hareketi ile Demek ki Irak hükumeti Asuri• 

teri ruhani reissiz bırakmak istiyor. Fransanın Asurilerden alınan ıi • 
Aıur patrikliği veraset ile intikal lıihları iade etmeıidir. 
ettiğine göre ve bu makama leva • Asurilerin lraka döndükleri za. 
rüı edebilecek olanların hepsi Irak man 5 ağustos günü üç laklı zabit 
tan ihraç edildiklerine göre Irak maktül dütmüt ve 45 Irak aıkeri 
hükiimetinin bu fikirde olduğu an yaralanmıtlır.,, 
latılıyor. (De\'amı ıo uncu sayıfada) 

············································~·············································· 

-

- r-a bak ŞGluti, slr&yorsanya, fU kadın&n may08a bpkı bealmld 
ırihl •• Salua be•I eamp ta peflne takılayım deme ... 
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ce:;Ji~:~1·~~sıtü- !!;~~!!.~~~ iM. V enizelosu öldürmek 
Madrit, :l3 (Hususi) - lspan· 

yollar, Amerika ile Avrupayı 

biribirine bağlamak tasavvurun· 
dan vazgeçmiş değillerdir . Ce· 
belittarık boğazmın altmdan ge· 
çecek bir denizaltı tüneli aça· 
caklardır. 

Harbiye nezareti murahbaala
rı, mühendisler ve jeo!oğlardan 
müteşekkil komisyon mesaisine 

devam ediyor. 1928 de topçu 
binbaşisi Pedro Jevemuanın ver· 

diği projenin tatbik edilip edi· 
lemiyeceği hususunda tecrübeler 
yapılmııtar. 

Eoğazın iki tarafında 600 met· 
re derinliğinde sondaj yapılmış , 
dibin, kalker kayalıklardan mü· 
teşekkil olduğu anlaşılmıştır. 

1250 metroya kadar ayni kaya· 
lıklara tesadüf edileceği kanaa· 
tine varılmıştır. 

lspanyollar, bu muazzam pro· 
jeyi baıararak, Afrikayı Avru· 
paya bir deniıalh yoluyla bağlı· 
yarak, Avrupamn yüksek ve 
kuvntli devletleri meyanında 
yer a lmağa karar vermişlerdir. 

Romangada bir tepe 
kayıyor 

Bükre,, 23 (Huıusi) - Beıarab 

yanm şimalinde, bir tepe heyelan 
neticesi kaymaktadır. Şimdiye ka
dar yirmi ev yıkılmıştır. Köylüler 
çiftlikleri tahliye ediyorlar. 

Segrisef ain kon/ er ansı 
Oslo, 23 (A. A.) - Beynel· 

milel seyrisefain konferansı baş· 

vekili ile hükumet erkinınm 

sefirlerinin ve altmış kadar ec· 

nebi müme11ilinin huzuriyle açıl· 
mışhr. 

Fransız Reisicümhuru 
Paris: 23 (A.A.) - Reisicüm

hur M. Albert Lebrun, doiduğu 

memleket olan Lorraioede tatili 

müddetini bitirmif olduğundan 

bu akfam Parise avdeti bekle
nilmektedir. 

Bir kaç gün zarfmda Elite sa
rayında müşarünileyhin riyaseti 

altında bir kabine içtimai yapıl 

ması muhtemeldir. bunu mütea· 

kip reisicümbur, rambouillet' e 

gidecek ve eylül ayını orada 
geçi:-ecektir. 

Bulgar Kralı Romada 
R~ma, 23 (Hususi) - Bulgar 

kralı Bor~ı bir kaç gündenberi bu -
rada bulunuyor. Kralın Romayı zi .. 

yareti resmi mahiyeti haiz değildir. 
Sant - An - dö - Valdiero 

ıarayında oturınakatdır. 

Bugün resmi bir tebliğ, kralın 

Mösyö Musoliniyi kabul ettiğini 
bildirıni§tir. 

ltalgada hava fena . 

Hava filosu üzere Parise gidenler? 
Avrupanın en kuvvetli 

filolarından biri 
Moskova, 21- Bugün Rusyada 

tayyarecilik günüdür. Tayyare ve 
kimyevi müdafaa cemiyetinin 1 O • 
uncu yıldönümüdür. Bu cemiyetin 
hedefi Sovyet gençliğine silah taşı 

mak, silah atmak, uçmak gibi şey
leri öğretmektir. 

Bu sene zarf mda 500.000 çocuk 
bu cemiyet sayesinde uçmayı öğre
tecektir. Gelecek sene zarf mda 

bunların sayısı bir milyona vara .. 
caktır. 

Yalnız Moskovada 2000 tayyare 
klübü vardır. Bunlar en küçük tay

yarelerden başlıyarak en büyük 
tayyarelere kadar her tayyareyi 

kullanmayı öğrenmek maksadını 
İstihdaf ediyorlar. 

Tayyare ve kimyevi müdafaa 
cemiyeti, gönüllü bir cemiyettir. A 
zaımın sayısı milyonları geçer. Her 
fabrika ve köyde şubeleri vardır . 

Bu cemiyet kızıl orduya binlerce 

tayyare hediye etmif, (25.000.000) 
ruble toplıyarak tayyare İn§aatına 
vakfetmiştir. 

Bu cemiyetin hazırladığı her 
tayyare bölüğüne isimler veril • 
mektedir. 

Bunlardan birinin adı "Çem .. 
berlayna cevabımız!,, diğerinin a· 

dı "Romadaki Papaya cevabı -
mız !,, dır. 

Cemiyetin reisi şu sözleri söy .. 
lemiştir: 

"Sovyctlerin ha\'a filosu, Avru-
pamn en kuvvetli hava filola11n -

1 

dan biri<lir. ,, 

Tayyare filosunun şarkısı ~u söz 
lerlc başlıyor: 

' 'Düna eperyalizmile harbe ha 
zırız !,, 

Pijama ile kiliseye 
girilebilir miş ! 

Fransa tedbir alıyor. Eski suikastçılar 
hala esrar içinde .. 

Atına, 23 (Hususi) - Burada 
müntrş r akşam gazetelerinden 
biri, Atinadan üç şahsın M. Ve· 
nize!osu Fransada öldürmek va· 
zif esile Pariıe hareket ett iğini 

ve Fransız zabıtasının icap eden 
tedbirleri aldığına yazmışlar. 

Venııelist fırka mehafilinden 
çıkan haberlere göre M. Venize:osu 
öldürmek ıçın Yunanistandan 
biri Mısır ve diğeri ltalya tari· 

kile Fransaya iki grup hareket 
eylemiştir. Bu suikastçı grupların 
hareketi, M. Venizo!osa refakat 
eden muhafızlara bildirilmittir. 
Binaenaleyh Fransız zabıtasınm 
bu suikast tasa vvutunu ihbar 
edenlerin M. Venizelosun muha
fızları olduğu tahmin edilmek· 
tedir. 

Atina, 23 (Husuıi) - Müstan· 
tik, M. Venizelosa karşı yapılmıt 
olan suikast hakkında meclisi 

meb'usana ifşaat ile do1u bir 
rapor vet miştir. Bu hadıse, derin 
bir tesir yapıyor. Muhalefet fır· 

katarı, suikast meselesi hakkındı 
hükumetten iıtizahı m..atazammın 
mecl ise bir takrir verm ış'erdir. 

Bu takrir mecliıin Cuma gün· 
kü ce 'seainde mUzakere edılecek 
gayet şiddetli münakıtalara ıe· 
bebiyet vertcelctir. Muhalefet 
fırkalara, takrirde ıuikastin yapı· 
lacağı evvelden malümktn hllku 
metin buna neden mani olama· 
dığın1 ve mtmleketın feref ve 
hayıiyctine kartı birliği tetkil 
eden bu suikast yapıldıktın 
sonra nıçın suikast faillerini 
yakaJamadığım ıormaktadır. 

Gerek müstantilun raporu 
ve gerek muhaliflerin bu istizah 
takriri sayesinde, sui kast mes
elu"ni örten esrar perdesinin 
kaldırılacağı limit edilmektedir. 

T. D. T. C. Fransada bir grev J 

Mavnacılar nakliye işine Merkez heyeti 
mani oluyorlar toplandı 

PARIS, 23 (A.A.) - Salahiyet- tSTANBUL, 23 (A.A.) -T. D. 
tar bir kimsenin verdiği malumata T. CemiyetLıuıı\lııt1 k_~tipljiillden: 
göre bq yü den fazla gemiyi lia • T D T C • t-' · . . . emıye ı umumı mer -
reketsiz bir halde kalmağa mah • · . .. 
k A d 1 "ht'l- f kez heyetı bugun saat 14 te umu· \Wl e en mavnacı ar ı ı a mm 
halli için müzakerelere devam edil mi katip Ru§en Eıref Beyin reiı " 
mektedir. )iği altında Dolmabahçe sarayın -

Oise nehrinde yanyana dizilen da toplanarak ankete konulmu§ o· 
mavnalardan vücude getirilen lan arapça ve farsça ıözlere gelen 
manialar yüzünden gemilerin iş· kar!ılıklar üzerinde Osmanlıcadan 
!emesine imkan kalmamıştır. Türkçeye kar§ılıklar kli.vuzu ko • 

Seine nehrinde de müfrit unsur· misyonunun hazırladığı karşılık 
ların bu kabil maniaları çoğalt • listelerini müzakereye devam et .. 
malarınm önüne geçmek için inzi· 
bat tedbirleri arttırılmıştır. 

PARIS, 23 (A.A.) - Conflans 

miştir. 

Umumi merkez heyeti yarın sa· 
at 14 te tekrar toplanacaktır. 

da toplanmış olan grevci mavnacı• 
LONDRA, 23 (Hususi) - Kan- lar, gazetelere bir mutalebe listesi 

terbüri kilisesi baş rahibi Johnson, Alman sigaracı /arı 
dün, kadınların, sahil pijeımasiyle 
kiliseyi ziyaret etmelerinde hiç bir 

mahzur görmediğini söylemiştir . 

Yalnız seyyahların nazarı dikkat -
]erini fazla celbetmemelerini şart 
koymuştur. Demiştir ki: 

"- Pijemanm çirkin bir kisye 
olduğu fikrinde değilim, fakat bu• 

nunla pijemayı beğeniyorum zan • 
nedilmeain, bilakis .... ,, 

vermişlerdir. Mesai zamanı saat 
6 dan 19 a kadar tahdidi, mukan
nen ücret veren müesseseler mav .. 
naları için bentlerden geçmek hu

susunda şimdiye kadar riayet edi· 
len tekaddüm hakkının kaldırılma
sı, tevkif edilmiş olan dört nüma• 
yişçinin hemen serbest bırakılma • 
Si. 

Grevciler istediklerini elde ede· 
bilmek için mü§tereken harekete 

DRESDEN, 23 (A. A .) - Al • 
man sigara müstahsilleri bir kartel 
vücude getirmişlerdir. Sigara a• 

millerinin yüzde 99 u bu kartele 
girmişlerdir. 

karar vermİ§ bulunuyorlar. Fran • 
sanın şimalinde Valenciennes' de 
grev, tam bir surette hükmünü 
.sürmektedir. 

. 

Üniversiteye yeni alınacak 
hocalar kararlaştı 

ROMA, 23 (A.A.) - Memleke- T •• 
tin Şimal k11mında fena havalar ercume, 
devam etmektedir. Bazı yerlerde 

telif münhalleri kapanıyor 
fena havalar yüzünden bir takım Sıhhat Vekili ve Maarif Yeki.-
hasarlar vukua gelmiştir. leti vekili Refik Bey dün sabahki 

Almangada kar ? 
MONIH, 23 (A.A.) - Hararet 

dereceıinin birdenbire dütmesi 
üzerine Allgaeu dağlarına kar yağ 
mıthr. 

trenle Ankaradan şehrimize gel • 
miştir. Vekil Bey dün üniversiteye 
gelerek rne§gul olamamıştır. Bu • 
gün idare heyeti toplantısma riya
set etmesi muhtemeldir. 

idare heyeti dün Talim ve Ter· 
biye reisi Ihsan Beyin de iıtirakile 

toplanmı!, üniversiteye alınacak 

yeni hocaların tayini etrafında gö

rütülmüştür. Aldığımız malumata 

göre yeni müderris ve muallimle -

rin listeı\i hazırlanmııtır. Vekil Bey 

listeyi gördükten sonra isimler ilan 

olunacaktır. Eczacı ve diıçi mekte· 

bine alınacak muallim muavinleri 

ile aıiıt~nların imtihanlara eylul 
başında yapılacaktır. 

Diğer fakültelere alınacak aıiı .. 
tanlar hakkında iıe vekil beyin ri

yaıetinde toplanacak olan komis
yon karar verecektir. Telif ve ter .. 
cüme heyetinde münhal bulunan 
azalıklara dl\ yakında yeni tayin • 
ler yapılacaktır. 

Almanyada bir 
karar 

Ecnebilerin ayağa kal 
mıya mecbur olduklar 

yerler! 
Berlin, 23 A.A.) - NasY00b~ 

• • 1 
liıt fırkası lideri muavını 

beyanna ne neşrcmiştir. eu b~ 
yannamede milli mırı çalındı'' 
bayrağa selim verildiği vır' 

1 •• •1 . jet• bun ara muması rnerasım 
. . dt 

o'unduiu esnada ecnebılerın 
1 ,,ııı ayağa kalkmak ve şapka• 

çıkarmak suretile yerliler ,ıtıı 
hareket etmelerin•n bütün roeı' 
l~ketlerde teamül o~duğu btY•; 
edilmekte ve ecnebilerin •Y; 
ha\du Almanyada da göıterll'c 
istenilmekted ı r. 

Maamafıh ecnebiler sai' eli~ 
rini kaldırmak ıurctile ••16 

vermek mecburiyetinden ı ıt 1' 
edilmektedir. 

Almanyaaa işsizltr 
- ~ Berlın, 23 (A A) - Resmı 

iıtatiıtiğe göre Almanyada itİ' 
!erin aayaaı, ieçen ikinci Kiıt~ 
daki en yüksek miktara naı~ 
1.000.000 kiti daha az ol 
üzere 4,334 158 e inmiştir. 

Berlinde gazete 
kapanıyor 

Berlin, 23 (A.A) - Hük6tf 
azasmdan birkaçınm veya bl 
larla sıkı münasebetlerde b~ 
nanlarm yaptıklara beyanıl 
tvvelce dağıtılmış bir fırka le~ 
istifadeye kalkııan birçok :z 
teler, bilhassa katoliklerin ~ 
lerini yayanlar, tatil etlilmiş e 

japonyaga cevap 

Fransa adayı ni~ln İf,,ı 
etmiş ? rJf 

Tokyo, 23 (A.A.) - Hari I 
nezaretinin Paristeki masl•j 
gilzarı vasıtasile 19 Ağusl / 
Fransaya vermiş olduğu prot·(I 
notasında Cenubi Çın de01 

•' 

deki altı ada üzerınde hu~ 
hüicümranisi ve menafii bu'U 'İ 
ğunu iddia etmiş olduğunu 

dirmişmiştir. 

ita/yada manevra/af1 
Garusoı · ltalya, 23 ( A ~!,t 

Dün bat'amış olan as'<erı ~ 
ncvralar deum ediyor. Kr•1 ı 
Musso!ini manevraları takip 
mektedirler. 

Büyük bir yangı~ J 
Valence, 23 (A.A) ~ .'.?'/ 

bütün itfaiye kuvvetlerın.ırı {. 
dabaleııni zaruri kılan bır 'J.' 
gın, mühim bır mey va antr p~ 
ıunu tahrip etmit ve cıvır ~f 
binalara "hasara uğratmııtıt· f 
kaz ı ç inde benzin içirilmif ti 
ter bu!unmuştur. 

Gandi bırakıldı 1 
u' . Poona, 23 (A.A) - lll'~ 

kay du şartsız serbest bırak• 
lir. 

22 Devlet içki gas1,. 
. aleyhinde bulurııı!I,,.,~' 

ıiJI ' 
Pariıten yazılıyor: Seıı... .ıef , 

reyiam neticesi içki yaıaS~,~ 
hinde büyük bir ekseriyet "ıet• t 
mı§tır. Bugüne kadar 22 de tık'ft f 
ki yasağını:: ~aldırılması ~-~e ti 
da rey vermişlerdir. Lehıtl 
veren olmamıştır. 



ir 

...... _..;. ______ ~l;...i:..--------~~~~~~~~~==~~==~~~=~~ 3 - VAMIT 24 Apıfoı 1933 
- SOHBE1LER bütçesinde 
huriyet bayramı için 

ea''Pılacak masraf 
~huriyct bayramının yıldö· 

iti il kutlulama masrafı aşa· 
,_ U•uller dairesinde yapıla· 
\it. 

Müstehcen 
Neşriyat 

a•· r bil 

I ..•• .' D 
til6 ev et bütçesil e Ankara 
fi,:'~i hususi idare ve bele· 
~L.. Gtçelcrinden bu maksada 

1 Eylülden itibaren deniz 
yolları için yeni program 

Başlıca Posta ve uğrama iskeleler 

Hatırımızda kaldığına göre be~ 
nelmilel bir cemiyet vardır. Bu ce
miyet, müstehcen ve gayri ahli.ld 
ne,riyatla mücadele için teıekkül 

etmiftİr. Türkiye batta olmak ü • 
zere, F ranıa, Almanya, lnriltere, 
Amerika, ltalya bu cemiyette iza
dırlar. 

bC' 
~.,,. ~. ' 1 ~I 0 Unan ve olunacak o an 

~.•r Ankara vilayeti kutlulama rı1• 
icr' 

" ~ 
'eti .. 
~ 

Filvaki ,o memleketlerin umumi 
it lttai . ·1· H . ~et ~mrıne verı ır. er vı· 
~lçeı b~ıust idare ve belediye lktııat Vekaleti 1 eyhil 933 tari
' trınden aynı maksada ay- hinden itibaren tatbik edilecek o • 
~iti Paralar da o vilayetin lan Deniz yolları iıletmesi için ha• 
"· ~ •11ıa komitesi emrine veri· zırladığı prorramı alakadarlara 
'•ıa lllerkezi ve daha altta bildirmiıtir. 

kadardır. Uğrama iskeleler, lzmir, 
Antalya, Mersin, dönşte Aliiye, 
Fenike, Fethiye Küllük, Çanakka • 
ledir. Aralık posta haftada bir ls
tanbul - Mersindir. 

Küçükkuyu, Altınkuyu, Edremit, 
Bürhaniyeye uğrar. 

lmroz deniz yolu haftada birdir. 
Gidiş ve gelifte Lipski, Çanakka
leye uğrar. 

kütüphanelerinde, müstehcen ve 
mügayiri arühaya hiç bir kitaba 
hiç bir risaleye tesadüf edilmez • 
Pariı, Londra, Berlin gibi büyük 
tehirlerde uzun müddet oturmuı 
olan dostlarımız, umumi kütüpha· 
nelerde açık reıim ve açık yazı bu· 
lunmadığını ıölüyorlar. 

-- •ıı belediyelerden kut lula- Buna nazaran Trabzon yolun -
' "•lcııdına ayrılan paralar da, haftada bir aü'at postası olup 
'-it,1 Y~rlerindeki "utlulama ko· baılanrıç lstanbul, ıon iıkele de 
2 trı e111rine verilir. Hopadır. Uğrama iıkeleleri, İne • 
~ Bütün bu paraların sarfı bolu , Samsun, Ordu, Giresun ' 
~ •erildiii komiteler:n ka· Trabzon, Rize. 
~ •c komite reis:nin emrile . Haftada birinci aralık poıta da 
~: Bu sarfiyat muhasebei Jıtanbul baılanııç son iskele Rize
~ 1Ye müzayede mlinakasa dir. Uğrama iskeleleri Zonguldak, 
dttiıd~:llıeleri hükümlerine tabi lnebolu, Sinop, Samsun, Ordu, 
J • Ünye, Giresun ,Trabzondan dönü-

t\, ..... Iıbu sarfiyatla usulüne fe ilaveten Sürmenedir. 
~ llııkcuz alınır ve komite Jkinci aralık postası haftada bir 
~.:dan sarfiyatın defteri tutu· lıtanbuldan Rizeye kadardır. Zon
~r' ••raf bittıkten ıonra def· auldak, İnebolu, Ayancık, Samsun, 
'

111 altı komite tarafından Fatıa, Giresun, Tirebolu, Görele , 
\b olunur. Bu defterler ve Trabzon dönütte ilaveten Of, Pu· s;11

t1ar en geç teırinisani 933 Jatbanedir. 
\ 0 da villyetlere gönderilir Oçüncü aralık posta lstanbul -
• '•lırda saklao1r. . dan Hopaya lcadardır. İnebolu, Si· 
~~ Bnuın l<omitelerin emrine nop ,Samsan, Giresun, Trabzon, 
\,.~k paral1rm sarfı hakkın· Rizedir. Döniifte, Faba, Sürmene, 

\ kıelc komisyon talimat ve• On:re:re de uirayacaktır. 
lfı01Diteler bu talimata uyarlar. Mer1in deniz yolu, sür'at poıta• 

Uğrama iskeleleri; Çanakkale, iz .. 
mir, Küllük, Fethiye, Bodrum, Ro. 
dos, Marmaris, Dalyan, Kalkan, 
Kaıı, Finike, Antalya, Aliiyedir. 
Dönüşte Tatucu, Anamor, Kuta • 
daıı, Geliboludur. 

İzmir deniz ~olu, sür'at postaları 
haftada bir posta lskenderiye poı
taları devam ettikçe uğrayacaktır. 
Yapılmayınca ayrı poıta olarak de
vam edecektir. kinci posta 15 Ma
yııtan Eylul sonuna kadar haftada 
birdir. 

Bartın deniz poıtaıı, haftada iki 
postadır. lstanbuldan Karadeniz E 
reğlisi, Zonauldak, Barbn, Amaı
ra Kuruca Şile, Cidedir. 

Ayvalık deniz yolu sür'at poı • 
tası haftada bir baılanrıç lstanbul 
son İzmirdir. 

Çanakkale, Edremit, Ayvalık, 
Dikilidir. 

Karabiğa deniz yolu haftada bir 
T ekirdağı , Marmara Erdek dönüt 
te Mürefte, Tekirdağına uğrar. 

ikinci posta ba,langıç İstanbul 
ıon isekele Karabigadır. Üçüncü 
posta Nisandan Ağuıtoı sonuna 
kadar haftada bir defa, gidişte yal 
nrz Tekirdağr, dönüıte Tekirdağı 

ve Mürefteye uğrayacaktır. Ban• 
dırmaya haftada üç daimi, Nisan
dan Mayıs sonuna kadar haftada 
altı postadır. Doğru ıidip ıele • 
cektir. 

Müdanya deniz yolu Niıan ba -
tından T eırinievvel sonuna kadar 
haftada (6) diğer aylar haftada 
4 poıta olacaktır. 

Bunun bir poıtası Gemliğe ka • 
dar rider ve dönüıte Armutluya 
uğrar. 

İzmit, Nisandan Aiustosa kadar 
haftada 6, diğer aylar haftada 3 
postadır. Uğrak iskeleler Darıca, 
Karamürsel, Ereğli, Değirmende • 

Bizde de, bu huıuıtaki kanun • 
lar, pek haklı olarak tiddetli • 
dir. Müstehcen neıriyat, açık mü • 
gayiri irühaya resim tab ve nefret• 
mek kanunen memnudur. Buna 
muhalif hareket edenler hapsedilir 
)er, ağır para cezaıı verirler. 

Maalesef, Pariı ve Berlin, ken • 
di kütüphanelerinde ıatmadıkla • 
rı, satamadıkları cidden müıteh • 
cen ve hayaıızça yapılmıt reıim • 
leri, yazılmıt mecmualan, latan • 
bula göndermektedirler ve Beyof
lunun umumi kütüphanelerinde IMa 
kitaplar, mecmualar, resimler ıa • 
tılmaktadır. 

flori/ müsteşarı ve Si lstanbulda ba,lıyarak Papaza 

başmüfettişi ----------------------------
kna 22 - Maarif müste- fki küstah Yolcu karşılamak Ve eşyanın kontrolü 

Aralık posta haftada bir olup 
Gelibolu, Çanakkale: Bozcaada, re, Gölcük, Kazıklıdır. 

Bu hayaıız, müıtebcen netriyab 
yapan hayuızlar, ayni zamanda 
da küıtahdırlar. lıtanbulu, tehvet 
tahrik edici yazılarma ve resimle
rine açık pazar yapanlar, bu mec • 
mualar üzerine "Şarka mabsuttur,, 
cümlesini de yapııtırıyorlar. 

Büyük Avrupa ıehirlerinin hu • 
dudunu atamıyan, Pariste, Berlin· 
de ancak ıizli kapaklı, kaç"4Dak 
satılan bu ••eteler, mecmualar, 

S ~i B. 1rzuau üze· 
t;, Maarif bıı "f tt• ı•w . L,...l mu e tf ıgıne, 
\ t e_den nıüateıarlıta da ta· 
\ı~'~ıye azasından Avni B.in 
~ rı ili laıdike iktiraa et
\ -.: Ridvan Nafız B. teftiı 
~js iğıne nakledilmiıtir. 

{e11i mali teşkilat 
~ dll~ulun yeni mali teıkili· 
~ l' •ır. hazırlıklar bitmit gibi· 
~ •bııl, tahakkuk mü::lürlük· 
~ IDürakipliklere ıeçilen 
~ tayinleri yüksek tasdike 
~ et111iı ve dün villvete 
li~. o:\lomuıtur. 

'ı~lceınıt mlidürlüpne Ke
~~~· •crgileri mlidilrlOiUne 
~ ', lllfidür Muhtar beyin ip
~' damga v~ darphane mil
ıı.'"- .0e timdiki müdiir Fuat 
~ 1Plcıen tayin o!unduldarı 
~dt:tlctellir. Umumi varidat 
.. ~tt Cezmi beyin teıkillta 
~~-· etaıe üzere bugünlerde 
1
1
t. lı •le gelmesi beklenmekte. 

~~' -~rtlt lcaclronun eski kad· 
"l'ı ~•beti bir iki gilne kadar 

'ette anla,ılmıt olacaktır. 

~ ~lb,,,.ilkler vekili 
~ ~ili lllda bulunan rtımrükler 
~ fat latlar Vekili Rana bey 

· ltft~bbuı, Galata gümrokle-
1 etnıiştir. -.... 

~btr ~kıt küre&i 
e c'1Yetin tlO üncii yıld6nil· 

' 

Git •lata kiiresinde yapı· \ t,.11 •akit ktiresinin açd
~~-- 1 

Y•pdacak ve o glinden 
C.lcatı~ vakta rasıtbanede 
illcl bır diıfme ile Galata 
~Gk he111 bir iıaretle, hem· 

. b C•lanarak saat illn edile· 
İfi~dl Ole •esi üç kilomet

tcelctir. 

Abidin Daver hege 
lıücum ettiler 

Evvelki a1'pm matba•dan çı· 
karak evine giden Cumhuriyet 
tahrir müdOrü Abidin Daver B. 
Erenköyünde Ethem efendi cad· 
desinde iki küıtabın tecavüzüne 
uğramıf, elinde paketler olduju 
için mütecav;zler Daver Beye 
iki yumruk indirmitlerdir. Daver 
Bey kendiıini mtıdafaaye batla-
yınca kDıtahlar hemen ıav111· 
muılardır. 

Telefonla polise mOracaat 
edilmit Ye poliı hemen tahkikata 
batlallllf, mlltecavizleria arka
daıımızı karanlıkta baatırmak 
için civ1rda ~ir sa.at ~•.dar bek· 
ledilderi teabıt edalmııtır. 

Tarıı hareketlerinden ağızla· 
rındaa kaçırdıkları baıı s6zJer· 
den bunların karmanyolacı olma· 
dıkları ve gazete neıriyatından 
infial duyan bazı kimseler tara· 
fından fıli bir tehdit ma~aa.diyl~ 
sureti mabauıada g6nderaldıklerı 
anlafılmaktadır. 

Hilaliahmer yazlık balosu 
Hi1lliahmtrin yazlık balosu 1 

Büyllk Millet Mecliıi reiıi mub· 
terrmi Klzım Pıt• Hz. nin ri· 
yHel ve himayeleri aitında 31 
Ağuıtos Perıembe akıamı ~ü
yükada Yat kulübünde verile· 
cektir. 

Adalar, KadılciSy ve lıtanbula 
dönmek iıtiyenler için Büyüka· 
dadan tam saat iki buçukta bir 
vapur hareket ettirilecektir. 

Fransız seggahları 

Db topl.... heyet Aaa• 
Yeni liman nizamnameıinin tat• lamak üzere vapurlara girip çıkma 

bikatı itlerini tetkik etmek üzere meselesi üzerinde Deniz ticaret mü 
dün vilayette gümrük müdürü Sey· dürlüğü ile rümrük arasında çıkan 
fi, gümrük muhafaza müdürü Ha • noktai nazar ihtilif ı devam etmek· 
aan, Deniz ticaret müdürü Müfit tedir. 
Necdet, poliı müdürü Fehmi Bey- Bu huıuıta Deniz ticaret miidü -
lerden mürekkep bir komisyon va• riyetinin noktai nazarı yolcu ef ya· 
li muavini Ali Riza Beyin riyueti ıınrn vapurların Çanakkale ve Ka• 
altında toplanmıtlır. radeniz boiazlarından girmelerini 

Öğrendiğimize fÖre yolcu ef • müteakip yolda kontrol edilmesi , 
yasının kontrolu ve yolcuları karı ı· gümrüğün noktai nazarı da yolcu 

VAK 1 T 
GllDdeJlk, SlyUI Gazete 

tatanbuJ Ankara Caddea, v.ucrr yurdu 

Telefon Nu111aralerı 
Yazı ıııert teleConu: 2<1379 
ldar9 telefonu : 24379 

reıırat adresi: lıtan~ı - ·ı AKn 
Polta k UtUIU Na, •t 

Abone bedelleri. 
TOrklye Ecnebi 

Seneli': 1400 Kr. 2700 Kr. 
6 aylık 760 • 1460 • 3 aylık tOO 800 • 
ı aylık 160 . .. aoo . 
ilin Ucretıer1 ı 

ncart Ulnların llAa 11&bllelerlnıte ..,,ti· 

aıt st kW11ftan bqlar, ilk llllhll~ UO 

kurup kadar ~ıkar. 

Büyük, tola, de\'9.mh ili n •en-nle re alt 

ayn ten&UAI •ardır. 

Betimi UAnlıuın bir •tırı 10 kuruetur. 

KUçUk illnl•r : 

ef yaıının vapu rıhtıma yanaıtıktan 
sonra ıalonda muayene edilmeıi 
lüzumudur. 

Vilayet de Deniz Ticaret müdür 
lüğünün noklai nazarını muvafık 
bulunduğundan vaziyeti Dahiliye 
Vekaletine bildirmeye karar ver • 
mittir. Dün bu huıusta vali mua • 
vini Ail Riza Bey tunları söyle mit 
tir: 

"- Gümrük muayenesinin yol 
da ve vapurda yapılmasını mevcut 
kanunlara ve nizamlara uygun bu
luyoruz yolcu eşyasının vapur rıh • 
tıma yana~mcrya kadar yolda va 
pura binecek memurlar tarafından 
kontrolu ve yolcunun vapur nh -

1 
tıma yanaşınca serbestçe çıkması 

tabiidir. Bu itibarla ' raziyeti Ve -
kalete bilidreceğiz.,, 

reıimJer, hudutlarımızdan İçeri ... 
kulınamalıdırlar. 

Hatta meıele yalnız bu kadarla 
da kalmamalıdır. Eğer müıtehcen 
neıriyatla beynelmilel mücadele 
cemiyeti elin varsa, Türkiye mü. 
me11illeri, bu ribi netriyat yapan • 
ları, hükumetleri nezdinde proteı • 
to etmelidir. 

Her halde ıehrimizin, Fransız 
ve Alman ahlaaksızlık propaıan
dacılarının açık pazarı olmuına 
müıaade etmemeliyiz. 

Bu rica ve temennimiz yeni de • 
iildir. Daha bir çok arkadqları • 
mız bu mevzua temaı etmiıler ve 
ayni temenni ve ricade bulunmut
Jardır. 

Yalnız zaman geçtikçe ve bu ıi· 
bi netriyabn ithali menedilGıedik. 
çe, ahlikaızlrk propaıandacılan 
iti azıtmakta ve her ay, daha açık, 
daha hayasızca müstehcen mecmü. 
alarını, ıazetelerini, resimlerini 
memleketimize göndermektedir • 
ler. 

Ait olduğu yüksek makamdan, 
bu it in önüne r eçmesini rica ede • 
rız. 

Setimi izzet 

24 Aiuatoa 1919 
2.3 agu ı os 1918 cunıa i?lİnü ak)a nı 

/!CÇ vaki ı matbuat nıüdüriu: t iııden :ılın.&n 
bır kzkercde şö\ le dl·nill\ ordu. 

·· ~luhtercın ..:cridcniz n duııkü nü~
hasındaki ne ri) atı an dola\1 idarei urti
' c kararnanıe.,iııc tc,·tıLan tatil edildı~i 
cihc ıı :ı~kcrİ\ cdm bildırilnıi~tir. Hınae. 
nale\ h f?Uetcmiz 24 25 ığu-;tos günle. 
rinde çıkmamışt ır . 

Btr defuı 30 iki de fa11 50 Uç cıeruı ~ 

dört ı ıefuı 7:1 Ye on defuı 100 kurqtur . 
Uç aylık Uln • erenlerin titr deCam mecca. 
nendir. Dört aatın xec:en llAnlann fu l• 

Yolcu kartdamak veya 
aeltmlamak 

....... ....... ..._... .... 1 -- 1 

menolunmıyacaiı ve bu hutuata ~ 

29 Ajuatoa Sah gOoil Patriı 
vapurile Katolik c~m:yetine men· 
•up Franııı ıeyyahları relecektir. 
Seyyahlar ıebrim zde iki rün 
kalacaklaıchr. ' •lırlan _, lrunııtan beap edtıtr. 

Diğer taraftan vapurlara yolcu 
karıılamak veya ıeli.metlemek 

için ıirip çıkmanın mutlak surette 
lakadar memurlara takdir bakla 
verileceii söylenmektedir. 



Hala resmi ehli 
salip rnevcut mu? 

Başmakaleden LJevam 

Asker, hıristiyan askeri İmİf . . 
Sorarım: Galiçyada Avustur

yanın tamamiyeti uğuruna canını 
feda eden Türk askeri ı "zin 
müttefikiniz değilmi idi? 

1933 senesinde Ehliulibin bo
rusunu ça:!nak y~kıtırmı? 

Avusturya cumhuriyetinin hiç 
hafır.as ı yokmu? 

Bu ink işaf, bu terakki, bu 
insaniyet, bu hukuk asrında 
Ehlisalibe yakışan bir üslüpta 
bayram yapmak revayı hak mı· 
dır? 

Büyük harpte ıiı de bize as
ker gönderdiniz. Sizden de bizden 
de telef olanlar nrdı. Onların 
ruhlarını taciz ediyorsunuz. On
lar, 1933 te böyle bir meraı m 
yatıılacağım bilselerdi belki baş· 
ka bir cepheye gönderilmelerini 
rica ederlerdi. 

1933 te ne koyu karanlık bir 
kilise ve günlük kokusu!.. 

Bundan iki buçuk asır evvel 
Avusturya da bir imparatorluktu, 
Türkiye de. O ıamanm icabı or-

dularm sağa, sola taullutu idi. 
Siz de, Avusturyah Efendiler, 
imparatorluk ordulannı Şar-

ka, garbe musallat ediyordu· 
nuz. ~ütün kabahat bizim dede· 

!erimizde, Kara Muıtafa paıa· 
Jarda değildi. 

- Sizin Viyana civarında iti· 
niz neydi ? sualine bizim de ce· 
vabımız şudur: 

- Sizin de Galitıi da, Bo· 
bemya da, Hırvatlık ta Macaris
tan da, Bosna - Henekte itiniz 
neydi? 

• • • 
Avuıturyada pek kısa. boy)u 

bir zat hüküm ıürüyor. Bu zat, 
bir Alman ülkesi olan A vustur· 

yalıların milli hisleri aleyhinde 
hükumet ediyor. Şimdiki halde 

milli Almanya ile ıedit ibtillf 
· balinde. 1 ıpkı bizim damat F e· 

rit paşaya benzemektedir. Avus 
turyayı mağlüp eden ve parça-

layanlarla birlik olmuş, onlardan 
külii istikrazlar ahyor, Almanya 

ile, · yani öz kardeşlerile niüca
dele ediyor. 

Bu takdirde biz Türklerin ken· 
diıine pek çok kızmamız doğru 
de&'ildir. Bu zat, kan kardcşlerile 
düşman, eıki düşmanlarile müt· 

tefik olmuıtur. Biz kim oluyoruz? 

Avaı;turya devleti böyle ıun'i 
tedbirlerle, kardetlik ve ıilih 

arkadaılığı hislerini unutmakla, 
kiliıe lcuvvetile şan ve ıerefini 
arttıramaz. 

Celal nuri 

Alkols uz şarap 
Halkalı ziraat mektebi ıruıl

limlerioden Necati bey mektep· 
teki tecrübeler neticu nde alkol· 
ıuz şarap yapmış, Y eıil Hitit 
cedfıyeti azasından bazıları bu 
içkiyi beienmişlerdi. Yeşil Hılil 
cemiyet idare heyeti yerli üzüm
lerimizin sarf ve istihlakini temin 
ıç .-:ı bu şarabın mekteplerde, 
hastanelerde spor klüplerinde 
içilmesi hakkında alakadar ma· 
kamlar nezdinde teıebbüsatta 
bulunmıya karar vermiştir. 

Nf Btrdan bir kafile 
seyyah daha geliyor 
Bu g~n Mısırdan tehrimize bir 

talebe kafilesi ve sporcular sıe· 
lecektir. 

Ahşap sinemalar 
hakkında bir rapor 
İtfaiye mütehassısının 
mühim bazı tavsiyeleri 
İtfaiye mütehassısı M. Vayn 

Mayer belediyeye verdiği müstacel 
raporda ah!ap sinemaların hemen 
kapatılmasını ve diğerlerinin de 
makine dairelerinde tadilat yapıl • 
ması lazım geldiğini yazmıştı. Be
lediye raporu okuyup tetkikat yap
tıktan sonra ahşap sinema ve tiyat
ro binaları hakkında bir karar ve
recektir. 

Kargir sinema binalarında da 
makine daireleri halkla alakası bu 
lur.mıyan yerlere alınacaktır. 

İtfaiye mütehassısı itfaiye ne .. 
ferlerinin fedakarlıklarım takdir 
etmekte ve Avrupa itfaiyelerinde 
bu kadar çalı§kan efrat görmedi • 
ğini de yazmaktadır. Mütehasaıı 

itfaiye amirlerinin yangın yerinde
ki tertibatın hüsnü idaresi nokta -
smdan itfaiye amirlerinin yangın • 
lara girmiyerek geriden idare et -
melerini de tavsiye etmektedir. 

Umumi sergi 
Ziraat odası dün toplanarak, 

umumi sergi hakkında Veklle· 

tin tadilen kabul ettiği nizamna
meyi tetkik etmiştir. Tadilata 

göre jüri heyeti Vekilet tara
fından seçilecektir. 

Sergi hazırlıkları devam et
mektedir. Bir ı ki gün içinde 
pavyonların yapılmasına baıla
nacaktır. 

Kaçak et ve silah 
Dün Fatihte Hafızpaşa cad· 

desinde kaçak yarım koyun ta 
i•yan Cevdet ismindeki ıahıın 
Uıeri de aranmıı, bir de bıçak 

çıkmıştır. 

BORSA 
[l li zalarında yıldı z i~a reti olanlar üzcr
lc ı indc 2J Ağustosta muamele olanlar· 
dır.] Rakamlar kapanış fiyatlcırını g-füccrir 

rtukut (Satış) 
1 * J.o nd r.a 7l0, - • \'i\ ıı na :t5, -

• ;\ latlrlt 1 ?, 50 1 * :\eı 'ork ıHi, -
* Parl5 lo?, -
• l\lil;lnn ~2J. -

. * Rruk~cl ı ı ~. -

* Bnlin .:ı l , -
• \'arşoı ·a '2.ı, - • / 
• Butlape~t • ~o. -

• At na 25 - • Ruk reş l?J, 50 
• Ccrıent 8 3. -
• !'-IJ(\ A 21\, • • 

* Anısıerd~m .-,:;, -

• Relgr.ıı tı.~. -
• YnL ohama 48, - 1 

* ,\ lıın 1122, - ı 
• l' raı: ı rn. - • l\le ldiyc ıi7, -

1 • Sıokho m ;;f!, - • Rı nknot 264,..:J 

(kap. sa. 18) 
* ı.ondra 7 ~9 .:ıo • ~ıokhol ııı 2.l'a375tı 
• '\c\' )Ork 061~0 • \'h aııa 4 2050 
• l'aıis 1206 • \ladrlt ~. 6450 

* i\lilAnrı q.9: - • Rc r lin 1.978750 
* rru~sel 3.3 30 • VarŞO\' il 4.22:;0 
• Atin o. ~~ l'i 1S • Budapeşle :ı. ~07 i 
* c: eneı re 2.41~;; • lfok reş 71U825 
• Sorya 6i. l f> • Be lı:rıt H .5725 
• .A ıııst . rdam 1. 1698 • Yoı.ohaına ıı ı9-

• * l' raı: l!l.SIJ7:> f\loskorı !OK,.-. 

ESHAM 

i ş Bankas ı 
Anadolu 
Reji 
Şlr. Hayriye 
Tramny 
U. Si;oru 
Bomonti 

9.SO Terkrıs 2:',SO 

27.55 • <;lmc n ıo n lô!.50 
3,35 l' nyon Dcy. 20,'lO 

15. ~arlc ne~. 1,45 
51 ,- Balya 2,20 
10,30 ~arı.: m. ecza 2.35 
2•\25 l'e le!on 13.-

istikrazlar tahviller 

1933 t!a h t. 95.- Elektrik 
istik rar.ld ı. 53, i:J Tramny 5 1,30 

• Şnk l>.yol 2,95 ı :rı:anl 95,-
* D. '\lu~·ah. 55.?S Rıhtım U!,-

C.ümrukler 2.35 Anadolu ı ~ 1,95 
1998 l\1 Ü • .A. 7,~ o .Anadolu il 47,95 
na~dat. 11,75 • . \ l\liiıııessil Sl,60 

1 

~ ... 
TAKVİM 
Perşembe 

24 Ağustos 
2 Rebi.ahır 

Gün do~uş u 
GOn 1 atışı 
Sabah nımaz.ı 
Oğlc cımıkı 

ı. ındı oamuı 

~. 19 

l",55 
3,17 

l l!, 16 
16,(12 

Cuma 
25 Ağustos 

3 Cema.evel 

Ta olmasaydılar 
Bir iimnastik üsia t 

"Bu gece kahvemizde meşhur. Bu taklitleri yaptılllo i-J' 
meddah Selim Efendi eğlenceli mekten bayılıyor, o piti# 
hikayeler anlatacak, taklitler ya· bcyr.ciler, yaverler, miit 
pacaktır. Fiatler mutedildir. Hoş- beni alkışlıyorlardı. 
ça vakit geçirmek istiyen müşte • Hir aralık krral bir feflet 
rilere tavsiye ederiz.,, di. {Selim Efendi, bura"-

Eğer methur İsveç jimnastiği tak!:Jini yapar ve küya 1 
mütehassısı ve sabık radyo konfe- ., k 'b'ı ~ 

m .• f" onutuyormut 11 
ransçısı Selim Sırrı Bey üstadımız, 1 1 k ) Gel' L .. ..a 

• • J ser eı çı arır. ıp .,.._. 
büsbütün baska bir yolda yetıtmı§ 1 .

1 
K l d' __,. 

~ . me c:ttı er. ıra ıyol'lll .. 
olsaydı, Sirkeci kahvelerinden bı. J 

risinde bu yolda bir ilana raıtlıya· J 

bilir ve bir kaç saatimizi eğlence 

içinde geçirmek için oraya dalabi
lrdik .. 

O zaman, ihtimal ki, meıhur 
meddah Selim Efendiyi ıu yolda 
övenler bulunabilirdi. 

"Fevkalade muvaffakiyetli bir 
meddahtır. insan, onu bir iki saat· 

dinleıin de gülmekten kasıkları 
çatlamasın, imkanı yoktur .. 

Burnundaki çarpıklık ve sırtın· 
daki kambur da ona taklitlerinde 
o kadar yardım eder ki ıormayın .. 

Tatlı anlatır.. Bir çok meddah 
lar gibi onun da anlattığı hikaye• 
lerin mevzuları sayılıdır. On beti 

yirmiyi aımaz.. Fakat hazret, her 

defa bu hikayelere öyle bir giriıle 
girer ki söz yarı oluncıya kadar 

onu hiç bilmediğiniz, hiç duymadı 

ğınız bir mevzu üzerinde konutu· 

yor ıanırsınız. Nihayet çıka çıka 
bildiğiniz, bir kaç ay enci dinle .. 
miı olduğunuz bir hikaye çıkar. 

Bunlar eskiden iki arkadaıtrlar. 
İki beygire biner ve yer yer dola: 

fıp hiiner ıöıterirlerdi. Arkadaıı 
:vaman adamdı. Adına "Paskal 

- Bir az da çalıı 

den öyle ıey ıelmez mi? 

valımı aldım; tekrar 

dim.. Her kes kulak 

Batla.dım çalmaja.. H 

"Entarisi ala ltenziyo 
Şarkısına... Arkasın 

5,21 
18,52 
3,55 
12, ltı 

16,CıO 

18,5:? Alı;şam camuı 18,55 Rı.7.a,, derlerdi, belki tamrıımz .. surette memnun oldu •• 1 
\'acsı namuı 2(1,35 20,3 ı Şimdi bir yerlere gitti ama bilmi· adeti böyle imit, hemen 

Tetkik gezintileri ~.~:! geçen ıüc lcrı 3·":36 
3;~i!' yorum; ölmüf diye de bir rivayet ye emretti. Bana bu 

lıtanbul halk t vi reisliğinden ı.atıo,. tJ3 ı ıı2 _J sardrgv ım mendilden tam 
L var .. 

E•imizin halk evi der11neleri ------------ -

~~k k;:!::iı!~~es!i~lıt~nc~~~:iı~:~ -ıı R A D y Q · ı m~~:~~~k R~:~~~i .. hü;:~li::~:~ ve~~~~~~,, Selim Efe 
25·8-933 Cuma günü mezbaha yapar, cambazlık eder, hikaye an- delikanlı oğlu Yardır .. 
buz fabrikası; ve ıi!ibtarağa e· Bugün latır, mani okur, saz çalardı. Hü· babaları gibi meddahlıl 
lektrik fabrikc: sının tetkikine tah· lasa altr kol çengi idi.. lar. Sazan her üçü bir 

18 den 18.30 a kadar Gramofon o ı h ıiı etmiıtir. Arzu eden arkadaf· gitti gideli Selim Efendi tek yapar ar, Üner ıöıterirl~ 
C 13 18.30 dun 19 a kadar Fransızca b ların uma günü saat de aşına çalı§ır. Canım, bir akıam Şöyledir, böyledir, 

köprünün Haliç iskelesinde bu ders (İlerlemiş olanlara mahsus) · gelin de kendisini dinliyelim. Boy ama Selim Efendi çok j~ 
lunmaları ric:ı olunur efendim. 19. dan 20 ye kadar Kemal Niyazi nuna bir kaç renkli bir mendil ıa-

Halkevi ve Belediye 
Belediye bu sene Halkevine 20 

bin lira muavenette bulunmuştur. 
Halkevi idare heyeti toplanmış. 
verilen parayı ıubelere taksim 
etmiştir. içtimai muavenet ıube
ıine bu sene 4000 lira kadar 
bir para düşmüştür. Geçen sene 
ise 7000 lira idi. Bu vaziyet kar-
şısında Halkevi fakir talebeye 
geçen seneye nazaran daha az 
muavenette hu'un a biıecektir. 

Tramvay çarpması 
Dün saat 8 de l\uru çeşmede 

Haaan oğlu Zülfi ye vatman Ali 
Rıza'oın idarcs"nde!<i tramvav 
çarpmıt onu kolundan hafif su·
rette yaralamı c; tır. 

Üsküdar Malul gaziler 
cemiyeti 

Üsküdarda tes:s ve t~şkiline 
müsaade edılen Ankara Malu lga
ziler cemiyeti Üsküdar şt&bes nin 
rumi kütadı 30 Ağusto• 933 
tarihine müsadif (Zafer ve Tay· 
yare bayramı olan) Çarşamba 
günü saat 15 te icra edileceğin· 
den Malülgazi arkadaşları~ızın 
yevmi mezkürda C. H. F. Üskü-
dar kaza merkezi" sa '. onuna teı· 
rifleri rica olunuyor. 

bir adamcağızdır. Şim 
Bey ve arkadaşları - 20 den 20.30 rar. kendi rivayetine göre Selim kimseyi çekiştirdiii 
a kadar Nebil oğlu İsmail Hakkı Efendi, günün birinde Avrupada 

kimsenin hakkını yemei Bey - 20.30 dan 21.30 a kadar bir turneye çıkmıf. Nihayet yolu-
ğı görülmemi§tİr.. Bira Kemani Resat Bey ve arkadaşları - nu uzata uzata İsveçe kadar yol • 

.. züne karşı neyse, ar nın refakatiyle Vedia Riza Hanını lanmış. Orada, yabancı memlc -
k 1 d odur .. 

ve Muzaffer Bey - :H.30 dan 22 et er en bir ıanatkar gelince he-
k İnsanların yüzüne ye kadar Gramofon - 22 den it i men ıralm yanına çıkarırlarmı§ .. 

Selim Efendiyi de götürmü§ler.. arkasından dütman 1 
haren Anadolu ajansı, borsa ha - fen h Jd h ' dd ti • 

Kral , irade etmiş: a a e ı e enır •• bcrlcri, saat ayan. 

Yartıı 

ISTANBUtı 

12.30 dan 13.30 Türkçe Gramofn . 
ıs den 19 a kadar Gramofon -
lD clrı n 20 ye kada r Stüdyo saz hey 
et refakatile Nezihe Hamm-
20 den 20.30a kadar Osman Peh 
livan - 20.30 dan 21.30 a kadar 
Hanımlar heyeti - 21.30 dan 2~ 
ye kadar liramofon - :l:Z den iti
barPn Ana dolu Ajansr haberleri , 
saat ayan . 

Resim sergisi 
Güzel San' atlar bir Jiii reisliği 

ıubesındeo : 

Galatasaraydaki sergi 25-8 933 
cuma günü al<şam iaat 10 da 
kapanacaktır. Eser teıhir eden 
aan'atkirJarın26 27ınci günlerde 
saat ikiden beıe kadar eserle· 
rini almaları rica olunur. 

- Haydi bakalım, bir taklit Sonra sofuluğuna da 
yapsın da beni ıüldürsün .. Ho9u· kadar helal ile haramı bi 
ma gidecek bir §ey olıun ama.... ayırt eder ki hayret ed 

Kıralm karşısında ne taklidi diye kadar hareminden 
yapılır?. Düşünmüş, taıınmı§ , ni. balarından batka biç 
h.wet bulmuş: selam bile vermemittir. 

- · Ha, demiş, bulaum. Bir kı- lık yapar, hikaye m1atıı11 
rala ahçıbaşı, Ayvaz, Kürt hamal, yenler arasında kadm 
Liz gemici, Arnavut bozacı, Rum na bile tahammül ede 
hizmetç i, Ermeni aktör, Arap meb Topl 
us, Acem kahveci taklidi yapılmaz 
ya... Macle.mki kıraldır, ona bir 
pa · ' isa~ ta~Ji~.i yapayım!. 1 

Hıkayenın ote tarafını kendiıi 
t-öy!e anlatır: 

"]~u karan verince kendimi bir 
taı t_tım; İsveç sarayının küçük sah 
nrsıne çıktım. Sultan Hamit cu • 
ma ııamazına nasıl giderdi?. Sul
la :-ı Ne!at naarl kılıç kuıandı? .. 
Kıh!; belinden nasıl düttü ?. yeni 
padi~ah c~r.niye girerken pantalo • 
nu4.U nasıl çeker? .... 

yetim 
dir. 
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l G ö a 11 t a z a ğ ı ( sk··~~;~··bi; kaza 
':ııııııııııııu """ 111 ıl 111111111 1111111111111 rııı11111111ıırnırıııı11nuırı11mıııını Selami I zzet ııııuııııııırıııftlllll"' Sandal aşırmışlar, sonra da 

M" - 11 - boldu. Sadun Bülent ayağa kalık· denize tekerlenmişler 
Ort uıanıereyi idare eden arkadat mıı, el çırparak haykırıyordu: 
dr 'Yıl &eldi. Elini havaya kal.dır· - Esma Hanımı iıteriz !. Esma 
tll~d ha.tlamak üzere olan cazı ıuı- Hanım danı etsin! ... 
eı u. Sonra önüne, arkasına, ıa· Bülendin bu hali bütün gençleri 

n, •o1una selim verdi: Cofturdu. Her kes gülüyordu. Mu-
llıı.ıh Muhterem hanımefendiler, zipliği bir çoğu sezmitti. 
Ilı tereın beyefendiler!.. Müıa • Oı hA.n Kaya ıordu: 
ereın· . 1 . "' ızı fen endırmek için numa- - Ne oluyor?. Ne var? .. 

fe Y~Pınak lufünde bulunan beye- B.lğırıyorlardı: 
tii~dılerle hanımefendilere arzı - Esma Hanımı isteriz!. Esma 
a) ta.n ederiz .... Ve ıizlere de nıa Hanım dans etsin! ... 

taef Irk Programımızda bir noksan· Bülent atıldı. Bir kaç genç onu 
&~~~~ağını da ili.ve ederiz.. takip etti, Esmayı yakalayıp ortaya 

lih U~un gözler, Hilmi Beyle Ne- getirdiler. 
Sc t~ın arasında oturan Günaya Seyirciler haykırıyorlardı: 

\rrıldi .. - Kurbağa danıı... Kurbağa 

Cc ':'"' Günay Hanımefendi, bu ge- dansı .. 
._~ın Yıldızıdır. Ne yazık, ki bu Esma peritan bir haldeydi. Sap 
~"' ah müeuif bir kaza atlattılar.. sarı oJ:muftu.. Hiddetten gözleri 
ller B··1 K ti u ent ve aya Beyler vak· yerinden uğramıştı. Adeta tepini .. 
ilde Y t' . lt b' e ı~memış olsalardı, bu ka. yor, bağırıyordu: 

çok ır .~a~ıay~ münkalip olabilirdi. - Yalan diyorum ıize.. Bıra • 
\o tukur, kı kaza hafif atlatıldı kınız heni .. 
d: G~n~y Hanımefendiyi aramız.. Sakaafon çalmağa hatladı. Se. 
~ a rmekle bahtiyarız.... Bizi yirciler ittirak ettiler: 
Ctıdinden mah t d·~· · · K f K ' K t rt'.m e me ıgı ıçın - roa.. roa ... roa ! ... 
Cftkk·· d ti ur e er ve geçmit olıun de- avallı Eıma, bütün bütün Mah-
~ .. 

Evvelki gün 12de Kimil Ha!lln 
Nuray Ye yine HHan isimlerinde 
dört kiti Eminönündc boş bul· 

dukları bir a1ndala kimseye ha· 

ber vurneden dolarak danize 
açı'ırlar. · 

Niyetleri, ıalı pazarına gitmek 
olan bu dört kafadar iki şaman· 
dıra arasından geçmekte iken, o 
esnada y.:tnlarmdan geçen Halit 
Efendinin romorkürüne bağlı olan 

mavunalardan birine bir ip ahp 
bindikleri sandalı bağlamışlardır. 

Kürek çekmeden zahmetsizce yol 
almak isterler. Fakat oldukça 

sür'atli giden romorkörün peşin· 
deki mavunalar bu f'l1Dada 
sıkışır iki mavuna arasında 

kalan dört kitinin bindiği 
sandal da param parça ola· 

rak içindekilerin hepsi denin 
dökülürler. 

Bu vaziyeti gören mavnalarda· 
kiler bağırarak romorköril durdur· 

muılar, derhal denizde bocalamakta 
Lr cup olmamak için bir iki adım at· ııerk ı olan dört ahbabın ı"mdadına lrn· 

eı e çırptı: tı, belini kıvırdı, ellerini kalçaları-
ş•rak kurtamıılardır.Denizden kur· 
tulan bu dört kişi sebile bırakıl

dıi• zaman polis gelir. Sandal 

aşırma ıuçundan C:olayı Hasan ile 

Kamili yakalar. Hadisenin tabki· 
kahna devam olunmaktadır. 

f• - Bravo Günay"Hanım !... Ya- na götürdü .. 
"''n G·· H unay am.m ! ... ahkahalar .arasında sesler çınJı .. 

.. ,?İmdi bir çok kişi masanın et· yordu: 
o) ına toplanmıf, Günaya geçmiş - Kroa !. Kroa !.. Kroa ! ... 
}'•un diyor, elini sıkıyor, alkışlı . Nihayet caz ıuıtu. Esma ken· 
~Ordu. Ve her kafadan bir ıual çı- dini dıtarı attı. Babası meseleden 

1>'ordu: bir §ey anlamamıştı. Hayretler i-
. - Sahiden dans etmiyecek mi· çinde kızının pefi aıra çıktı. 
•ıniz?. 

- Haıta değilsiniz ya?. 
(Devamı var) 

Jın; .. a lahi sıhhat haberinizi a. , 
oyle sev· d'k k" . 

fa~~ad~ .. şJddetli 
yağmurlar C b ın 1 ı ... 

az atlad 
Ortay • ı .. 

Sıkt ~ aıtı ya91nda bir çocuk 
\o ı.. Üstünde bahriye elbiıesi 
lrd. 

t Mükemmel bir gemici dansı yap 
'·· 

B··1 
!t ~ ent, Kaya Meliha, Cemal Ra 
,ıp, he . H'l · B · İd'l Pli ı mı eyın masasında 

ı er. 

Neıihe Hanım: 
I;: Ne güzel çocuk, dedi. 

ulent, esrarlı bir gülüşle: ...._ s· 
dtd' ır az sonra çok güleceğiz, 

ı .. 

~leHha: 
...._Ben d d" b' eh.· . e ı, ır az ıonra gidip 

"'11:n )' . ~Ot e ıyım.. Benim ıma.m geli-.. 
...._ D . 

}'.... urun uz, aıze güleceg~ iz di .. 
vrubı .. 

bıtbSatonun öbür ucunda, Esma 
'laı ' ~tll hın masaaından mütemadi • 

1( onlara bakıyordu. 
aya. ıordu: 

h -se d . qjr· n e gene hır tuhaflık var 
•ne .. 

~'""t oyun yaptın galiba?. Ne 
~ •n .. 1 S •oy esene. 

abret .. .. .. S goruraun .. 

~el~~ ile danı ediliyordu. Matma. 
ı 'Yloren 'l b' ' lcı 1 ° 1 e ır arkadaşı çok 
tandı 

l)•w • 

tU:t~f ~ genç bir hanım ile bir bey 
l!u tr İskoç yaptılar. 

td ndan •on .. ~il b ra muıamereyi idare 
ey gene ortaya aeldı" 

-ş· o • 
li,tı~ •rndi haber verdiler. Esma 
b ··~• G .. 't~ h. unay Hanımın yerine 
~ittir. 1~ dans yapıtnağı kabul et .. 
dıt-: 1( u danı kendinin icadı • 

l!ir Urbağa dansı imif .. 
t •llc:ıt koptu ... 

11lla • 
~-~ Yerınden fırlamıt haykı-

..... ~ .. ,. ' 
t:'aı t n .... Yalan!.. 

"a 1 . 1 eıı a kışlar arasında kav-

Fataada dört iÜn evvel baş
lıyan ve üç gün süren yağ'mur· 
lar, şehrin içinden geçen küçük 
dereyi tatırlmıf ve bir evin kö· 
~esini ~ opartmışlır. 

Hal\< evvelki ıene vulcu bulan 
mütbiş ıeylibm tekerrüründen 
korktuğu cihetle, birçok kimse· 
l~r sabahlara kadar uykusuz 
kalmıılardır. 

Fatsayı iki taraftan hudut gibi 
çeviren Elekçi ve Bulaman ne· 
hirleri dehşetli bir surette taşhk-
larından iki gün F atsamn civar 
köylerle muvaaalaaı keailmiıtir • 
Yağan yağmurlar, fındık Ye 

diğer mahsuller üzerinde pek az 
tesir yapmıştır. 
Yağan yabmurlaran faydası 

şehri pislikten kurtarmak o:muş· 
tur. Ne kadar pis toz ve gübre 
birik mif iee, hepsini ahp götür
müştür. 

Çivril zelzelesi 
Çivril, (Hususi) - Evvelki 

gece Çivrilde yeniden üç zelzc· 
le oldu. Bunlardan ikisi hafif 
geçti. Fakat· üçüncü zelzele çok 
şiddetli oldu. Şehirde bir ev 
yıkıldı. Birçok evler hasara uğ· 
ıadı. Çivril civaruıdaki "öylerde 
zelzelenin yaptığı tahribat hak· 
kanda malumat gelmemiıtir. 

Hükumet zelzeleden evleri yı· 
kalanlarla harap olanlara yeni evler 
inşası için, kereste temini için 
alikadarlara emirler verdi. 

Çivril'de bir müddettenberi 
devam etmekte olan zelzeleler 

rençperi ve köylüyü çok müşkül 
bir vaziyete sokmuştur. Köylü· 
nün bu vaziyetini nrzarı dikkate 

alan Ziraat liankası Çivril'deki 
borçluların borçlarını beı sene 
müddetle tecil etmiştir. 

Tramvaydan atlarken .• 
Dün saat yedide Samatyada 

Merhaba civar.uda tramvay cad· 
dcıinde ) 9 numarah evde sakin 
kahveci çırağı izzet Etyemezle 
Davut paşa araamda 211 ouma· 
rıh tramvaydan atlarken, düşüp 
sol kolundan yaral~nmışhr. . 

§ Evelki gece saat 22 buçukta 
Akıaraydan bindiği tramvayla zil 

zurna aarboş olduğu halde Çapa· 
ya gitmekte olan Hayrettioin ba· 

ğmp çağırarak halkın istirahatini 
bozduğu iddia o:unmuı, buoun 

üzerine Hayrettin polis, nokta 

memuru Şevket efendi yakalaya
rak karakola götürürken ne söy· 

Jediğini bilmiyen Hayrettin 
memura da küfür etmiş ve 

karakola getirildiği zaman da ora 
da bulunan memurlara baka· 

rette bulunmuştur. Hayrettin hak

kında zabıt varakası tutularak 
takibata başlanmııtır. 

§ vvelki gün l 8de, Okmeyda· 
nında babçavan Mustafanm bah· 

çesine bayvanlarmı almak üzere 
giren saka mebmetle Mustafaoın 
araaında kavga çıkmıı, bu kav· 
gatia ikisi de biribırlerini yumru1' 

yumruga girişerek dövdüklerin· 
den yakalanmışlardır. 

§Yüksek kaldmmdaÇolak Musta 
fanın sergisinde çahşanAbmetza· 
bıtaya müracaatla bundan iki ay 
evvel Recebe muvakkaten ver· 

diği bir sandığın Recep tarafın· 
dan satıldığını iddia etmiş, emni

yeti suiistimal eden Recep hak
da ıruameleye başlanmıştır. 

§Topanede, Kireçkapıda sucuk 
fabrikası sahibi Nikoli, polise 

müracaatla iki ay evvel yanında 
çalışan şoför Yaşara tamir için 

verdiği otomobilin hihi geri dön
mediğini söylemiş. Bunun üzerine 

mUsbet cevap •cremiyen Yaıar 
yakalanmıştır. 
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AŞK DELİSİ 
~~HÜKÜMDAR~~~ 

-34-
- Ben tertibat almıştım. Er -

kenden çadırda beklemeğe baş]a .. 
dım.. Yusuf Paşa,, beni öldürürse 
uyurken öldürebilirdi. Uyanık 

iken bir şey yapamaz. Hele muha 
fızlarım da yanımda olursa.. Yu
suf çadıra doğru gelirken ben, bir 
şeyden haberim yok gibi dışarı çık 
tım.. Yusufu görünce: 

- Ne var Yusuf, dedim, bir fey 
mi söyliyeceksin.?. 

Renaıi soldu, ne diyeceğini bile· 
medi: 

- Yok, dedi.. Bir emriniz var 
mı 1. diye geliyordum. 

Tayyar Paşa kahkaha ile gülme· 
ğe batladı: 

- Pata, ben söyledim. Besle 
kargayı oyar gözünü .. 

Abaza Paşa, ditlerini gıcırdata. 
rak vücudünü gerdi: 

- Paşa, diye haykırdı.. Bana 
Abaza Pa§a derler .. Öyle Yusuf 
Pata gibilere papuç kaptırmam. 

Tayyar Paşa, ıes çıkarmadı. Fa
kat manalı manalı yüzüne baktı .. 

Bu bakış Abaza Pata için çok hü· 
yük bir hakaretti. Abaza Paşa, 

bunu pek ala anlıyordu. Anlıyor

du ama, timdi o da korkmağa baş .. 
lamıftı. 

Tayyar Paşa haber vermeseydi? 
Gözlerinin önüne Yusuf Paşanın 
sabahki hali geldi. Muhakkak ki 
Yuıuf Pata kendiıini öldürmeie 
aeliyordu. 

- Bugünden tezi yok.. Diye 
ıöylendi .. 

Tayyar Paşa: 
- Öldürtecek miıiniz?, 
Diye sordu?. 

- Şüphe mi ediyorsun? ... 
- Sizin bileceğiniz iş .. Ben va· 

zifemi yaptım .. 

Abaza Paşa, o gece çok neşeli 
gözüküyordu... Fakat hakikatte 
ruhen muztaripti... Bir çok işlerin 

de mühim vazifeler alan bir arka. 
daşmı öldürtecekti. O, Yusuf Pa• 

tadan daha çok şeyler ümit ediyor 
du. lstanbula yürümek fikrindeydi. 

Yusuf Paşa bu harekette ordusu· 
nun ba§ına geçecek ve Abaza Pa 
fa hesabına çahıacaktı. 

Bir an, Paşayı affetmek düşün
dü. Bu takdirde ne olacaktı?. Yu 
ıuf Paşa gene cephe almak istemi .. 
yecek mi idi?. 

İşte, görünüıte neşeli bulunur• 
ken Abaza Pata, hakikatte bunları 
düşünüyor, bir türlü işin içinden 
çıkamıyordu .. 

Tayyar, Paşa, Yusuf Paşanın 

ihanetini söylemişti... Kendisini 
bir ölümden kurtarmıştı. Fakat 

her nedense, gene itimat edemiyor 
düşündüklerini söyliyerek fikir da 
nışmağa cesaret edemiyordu. 

Gece ileriliyor, eğlenceden yo· 
rulan, bitkin bir hale gelenler bir 
yere çekiliyordu. 

Tayyar Paşa, hep Abaza Paşaya 
dikkat ediyordu.. Abaza Paşa, 

Yusuf Paşaya mutadmdan fazla il
tifat ediyor: 

- Eğlen Yusuf, diyordu.. Hak 
kındır .. 

Sazan da kulağına doğru eğili· 

Yazan: Niyazi Ahmet 
yor, fakat etarfındakilerin de itile 
bileceği bir sesle: 

- Yakında lstanbuldayız .. 
Diye Yusuf Paşanın daima bek. 

lediği dakdirleri yağdırıyordu. 
Abaza yerinde duramıyordu. Bir 

yerden bir yere gidiyor, heyecanını 
dindirmek için önüne gelenle ko • 
nuşuyordu .. 

Ortada dönen çengilerin birer 
yılan gibi kıvranışları gevşemış, 

çalgı ıesleri esner gibi peı ıesler 
çıkarıyordu .. 

Abaza ayağa kalktı: 
- Çocuklar, uykunuz geldi ise 

yerlerinize.. Yarın sefer hazırlığı· 
nı konutacagız .. 

Her keı birer birer yerlerine çe. 
kilmeğe ba,ladı. Yusuf Pata da 
bu arada, muhafızları ile çadırına 
gitmek üzere hazır bulunanları ıe
li.mhyarak çıktı. 

Abaza, kapının yanında dola· 
şan bir kaç muhafıza bir işaret ver 
di.. Tayyar Paşa, Abaza Paşanın 
en küçük hareketlerine dikkat edi
yordu.. Bu işaret te gözünden kaç 
ma.mııtı .. 

Demek Abaza, Yusuf Paşayı sa .. 
hiden öldürtecekti .. 

Tayyar Pata huzuru kalple ota
ğına girdi .. Birden aklına tuhaf bir 
fikir gelmşiti. Yusuf Paşaya d~ 
Abazanın tertibatını haber ver. 
mek .. Sonra düşündü. Bu çok teh • 
likeli idi. Bu düşüncelerle bocalar. 
ken, Yuauf Patanın adamlarının 

kendisini görmek istediğini haber 
verdiler .. 

Muhakkak ki Yusuf Pata yeni 
bir tertibat almıştı. Bundan Tay • 
yar Paşayı da haberdar etmek is • 
tiyordu. Tayyar Pata Yuıufun hala 
kararından vaz geçmediğini anlı. 
yordu. 

Fakat ne Yusuf Patayı çadırına 
davet edebilirdi, ne de kendisi Yu
ıuf PaJamn çadırına. gidebilirdi • 
Çünkü Yusuf Patanın petini kim • 
bilir kaç kiJi takip ediyordu. 

Belki adamlarının buraya ael • 
diğini de Abazaya haber vermıler
di. 

Tayyar Pata, Yusuf Patanın a• 
damlarına yarın görütmelerini ıöy 
ledikten sonra uyumak için yata • 
ğına girdi. 

Sabah ağardı ... Çadırlardan ya. 

vaş yavaş sesler duyulmağa, tek 
tük mahmur askerler sabahın serin 
havaıile ciğerlerini doldurmağa 
çıkıyorlardı. Yusuf Paıanın ça • 
dırında hala bir hareket yoktu .. 
Muhafızlar da ortada gözükmüyor 

du. Pa§a, geceden bir yere mi ait • 
.. , D k'k mıştı.. a ı alar geçti. Ku§ seı .. 

leri dindi .. Gündüzün hareketi ve 

uğultusu etrafa yayıldı. Yuıuf Pa
şanın çadırına yakla§anlar, kırm1 .. 
zı toprağın üstünde daha koyu 
kırmızı benekler gördüler .. Bu kan 
izleriydi. 

- Paşa ... Pa§a .... 

Bir seı duyulmıyordu. 

Abaza Paşaya haber verildi .. 
-. ~adıra giriniz .. Ne var öğ • 

renılsın .. Emrini verdi .. 

Çadıra ilk girenler, Yuıuf Pa. 
şanın gözleri fırJamıı kell~ini 
yerde yuvarlanmış buldular. Ceset 
parça parça doğranmıftı. 

( Dc•vamı var) 
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: o Memleket Haberlerı o , sında, söylenil~iş olan bir nutuk ..... 
~ -- Değerli gazetenizde, benim Tür Türk dünyası fikir, hars ye ubel'• 

Tr a kg ada VAK 1 T · / Kıskançlık kiıtan gençleri toplantısında Ka. yönünden tek olmakla . be~•ke• 
................................................................ zan Türklerinin Türkistan Türk - bir türk ülkesinin, her bır Tur .• 

Ed b ı d• • ı • l' · ·· l'"kl · (huıutı • • lerine göre tafralı olduklarını ve ının ayrı ayrı oz u erı 
1 

.. k ırnenın e e ıye IŞ erı Kastamonu' da ülkü birliği olduğunu söylediğim yeııe.•i~ ve değerleri vardı• ıa:. 
yazılmı§, kııa nutkumda temaı et • ellerımn bunları karıılıkhca . g ı. d ı· y o r tig" im ba~ka müh. im noktalar aıla mala .. rı v. e öğrenmeleri. ae . ..,r.ektur·~,~-

Bu yıl mahsul 
ve tüccar 

Trakyadaki seyyar muhabirimiz -
den - Edirne tehrinin uzaktan 
harikulade güzel bir manzarası 
var. insan kendini nefis bir tab • 
lonun karıısında sanıyor. Ben lvı 
yatımda bu kadar güzel bir man
zarayı ilk defa seyrediyorum. 

Eski Türk mimarlarının iki muh 
te§em köprüsü istasyonu ~hire 

bağlar. Şehir bir rencber yatağı 
olmasına rağmen caddeleri temiz 
ve parkedir. Günde bir kaç defa 
arazozlar vaııtasile ıulanır. Bu 
suretle ağustosun bunaltıcı ııcak
larına kartı nisbi bir serinlik hasıl 
olur. 

bereketli, çiftçi 
ümitlidir 

Şehrin manzaraımt bozan mezat 
malların günden güne harap olma r Edlrnede Gazi heykeli 
ııdır. Bu harabinin önüne geçmek -rinci sebepleri, hattın Yunanlılara 
güç olmakla beraber bu mallan ait 32 kilometrelik aksamı için va. 
müzayedeye çıkarmak ıuretile sat- gon batına 3 - 4 bin kurut alın
mak iyi bir tedbir sayılabilir. Bu ması, Şark demiryollarının da be
emvnl vakit ve zamaniyle satılmıf her kilodan 50 para gibi yüksek 
olsaydı bugünkü harabiyet meyda. bir para almasıdır. 
na gelmezdi aanırnn. Nakliyat itinin, hububat fiatla 

Vaktiyle 180,000 nüfus barındı- nnın düşüklüğü niıbetinde tenzili 
ran ve bugün ancak 28,000 nüfusu zürra hayatında ve tüccar hareket· 
'olan ıehirde hissedilecek derecede lerinde bir salah doğuracaktır. 
~en.halık var. Nüfusun artırılması Bu yıl, Trakyanın diğer mınta• 
~in hükUmet tedl>irler almaktadır. kalarında olduğu gibi Edirnede de 

Belediye itleri bereket fevkaladedir. Bu bereket 
Bura belediyesinin senevi 10000 ziyadeliği yüzde 30 - 35 derece

ira. varidatı vardır. Bu varidat sini bulmaktadır. 
ıaırliğı içinde dağınık bir halde 300 - 400 vagon buğday, 50-
uluna.n ıehrin temizlenme ve .... 60 vagon ku§ yemi, 200 vagona 

r ,.itlerini iyi bir vaziyette batara- karip arpa ve mühim miktarda 
blmesi takdire layıktır. Burada çavdar istihsalatı arasında 200-

.. ~hirin güzelleşmesi ve iyilikleri 300 bin okka da yapağı vardır. 
~çin yapılan işler, eserlerin cümlesi Tütün mahsulatından hayırlı ne 
~n üç sene zarfında yapılmıttır. ticeler umulmaktadır. Buğday 3, 

~srm bütün tekimülibna uy • arpa 2 kurut, çavdar yebnif pa
*un ;,,_ezb'ahaaı, fenni halaları, rayadır. Kut yemi için fiat açıl " 
~klan hep bu cümledendir. itfa mamıı ise de 3 kurut edeceği tah. 

" ki . .,.. min edilmektedir. ıyo tef ·ıatı yeni motör ve arazoz ne takviye ~dilmiı, eski belediye Arzi mahsulat arasında pancar, 
eısleriırd~ Dilaver Beye izafeten bu yıl e1? batta mevki almıştır .. 
ı~ ~uk bahçesi vücude getiril· Pancar ziraatine çok elverişli olan 

~i :ve bir kısmı iknıal e"dilmiıtir.. bu topraklarda beher dönümden 
tn mühim it, ıehrin su meselesi - üç ton almak mümkündür. 14 bin 
"dr. Mimar Sinanrn yaptığı su yol. dönüm pancar yetiıtiren Edirne, 
Ia;İ ltumen bozulmuş bir halde ol- bu mahsulden bol bir para alacak
Clugundan §ehrin suyu mükemmel br .• 

bir halde temin edilememektedir.. 40 - 50 bin okka arasındaki 
B~nun için belediye §ehre fenni koza istihsali de bilhasa 90 - 115 
bir surette su iıalesini dütünmüı, 
ve bir proje b"azırlamıştır. Projede 

her eve su verilmesi esası kabul e

dilmiıtir. Dahiliye ve Nafıa Ve • 
kaletlerinin tasdikine iktiran eden 
bu projenin tatbiki iiçn belediye on 
senede ödenmek üzere Devlet ban
kasından 150,000 lralık bir istik .. 
raz yapmıştır. 50,000 lirası teslim 
edilen bu istikrazın bakiyesini tah 
sil için üç gün evvel belediye reisi 
Ekrem Bey lstanbul ve Ankaraya 
hareket etmiştir. 

TUccarf veziraf vaziyet 
Edirbenin ticari ve zirai vaziyeti 

omuz başı yürür bir vaziyettedir .• 
Ancak timendifer nakliyat ücret • 
lerinin hububat bedellerinin nıa -
fınr tecavüz etmesi ve hububat fi., 
atlarının düşkünlüğü, ticaret ve zi 
raatin fana bir devre geçirmesine 
sebep olmaktadır. Bunun en bi. 

kuruşa müıteri bulduğundan koza 
cıları pek memnun etmiştir. Uzun 
köprüde bu yıl koza iıtihsalatı 
80 - 100 bin kilo arasındadır. 

Söke dağlarında gezen 
garip papas kimmiş ? 

Söke daglarıoda şüpheli bir 
tarzda dolaşan bir Rus rahibin 
yaklaodığını yazmıştık. Bu rahi
bin isminin Koıtantio Çekof 
olduğu anlatılmıştır. Rahip, ken· 
disinin evvelce beyaz Rus zabiti 
olduğunu, tayyarecilik, kaptanlık, 
artistlik ve fotoğrafçılk itlerin
den anladığını, yazmakta olduğu 
bir esere mevzu aramak için 
dolaıtığıoı söylemiştir. Maamafih 
ifadesinin doğruluğunu göstere· 
cek bir delile sahip değildir. 
SahilJerimjze bir kayıkla gelerek 
gizlice çıktıj'ı ao~~şıl~ııtır. 

Bir kadınla bir erkek :r T ..., 
kaydedilmemi•tır. Turkıstan gençler bırlıgı • 

. o""ldu''rüldü :r t b ·b· h · ti rini arat Ben orada Kazan Türklerinin anın u gı ı ususıye e ~•k 
Kastamonunu:ı Boz oğla'< kö- taıralı olduklarını söylediğim gi • tırmak, aydınlatıp ortaya ko~ 

Yünde bir cinayet olmuştur. b' """Ik"" b' l'v• · de 0··yle dam • ve onları buralı soydaılarınııd 
ı, u u ır ıgı,, nı d ~ 

K&ylülerden Emin, beş senelik .. . . B . bildirmek ve tanıtmak yolun • . 
kar111 Aliye'oin komşularmdan dan dluşerdgıbı.~nlladt~klad~m. h emm lışıyor. Hakikatten Türkellerİ--

o top antı a soy e ı erım emen b' 'b' . . . . 'b' -1•" Mehmetle seviştiği zannına düş- h h f' ld 
1 

ırı ırını gıregı ıı ı tannna-
emen ar ıyen §u mea e o mu§" T ·· k k""l .. b' 1 .... • ı lifi' mUş. ur u tur ır ıgının teme tur: 

Bir akıam Aliye büyük annesi dır ve birinci şartıdır. 
Fatma hanımla köyde, samanlık- Saygı değer arkadaşlar; Şimaldeki Kazan yurdu kü~' 

d Bilirsiniz ki, unutulmaz Ziya 1 • 811' larının önün e oturuyorlarmış, dil, an'aneler vemil i ülkü yôll 
Gök Alpın "Vatan ne Türkiyedir b' Yanlarma Emin de gelmiş, ko· den Türkistaının bir uzamuıll 

d Türklere ne Türkistan, vatan, bü .. -~ nuımağa başlamışlar. Bu sıra a ve bir parçasından bqka bir~ 
karııki evden Mehmet çıkmış. yük ve müebbet bir ülkedir: Tu • değildir. Onun için Türkistan ':"J 
Emin onuda çağırmış, Mehmet, ran,, dediği zaman karşı karşıya tür ve fikir kımıldanmalan ve~ 
Eminin yanma oturmuş, ikram koyduğu iki tane büyük Türk yur • kınmaları Kazanlılan daha f~ 

duvardır. ettiii sigarayı içmiı, şuradan 
buradan konuşmuılar. Bu esna- Bu toplantı eski ve kutlu, ancak 
da Emin: bugün az mutlu Türkistanın yeni 

- Ben köy içine gidiyorum, 
biraz itim var diye ayağa kalk
mıı ve belinde sakladığı taban· 
casıaı ansızın Mehmedin batına 
boıaltmıı, attığı iki el silibtan 
birisi, Mehmedin başına, birisi 

·de göğıüne isabet etmiı ve he
men onu yere sermiıtir. 

Emin, Mehmedin yere yıkıldı
ğını görfince bir iki adım ötede 
ninesi ile beraber oturmakta o
lan karısana doğru ahlmıı ve 
tabancasını ona da çevirmiı, onu 
da bir kurıunla yere sermit ve 
savuımuştur. . 

Katil yakalanmıı cürmünü iti
raf etmiı, yalnız, karısını, Meh
metle aamaaltfın lnOnde kac:ak 
kucağa öpüşürken gördüğünden 
ve o hale dayanamadığından iki
sini de iSldürdüğilnü söylemiştir. 

Tahkikata müstantiklikçe de
vam edilmektedir. 

Kırmızı patlıcan I 
Bandırmanın Manyas (Malte

pe) nahiyesinde domates bftyük-
lüğiinde onun gibi lnrmııı bir 
pathcan cinsi yetiıtirilmittir. Ok
kası on kuruşa satılan bu patlı
canları hediye götürmek için 
alıcılar çoktur. 

Domatesten hiçbir suretle renk 
şekil itibarile ayJrt edilmiyor. 

Bursa soyguncuları 
Bursa, 23 - Soygunculardan 

Tirede yakalapan Hasan orada 
zengin bir hanımla evlenmiş, 

emlakin yarısına hissedar olan 
kainbiraderioi öldürtdükten sonra, 
servetin tamamen kendisine kal
ması için karısını da katletmek 
teşebbUsünde bulunduğundan tev 
kif edilmiıtir. Bu ıeririn Bursa 
soyguncularından olduğu bu mU
nasebetle anlaşılarak şehrimize 
gönderil mittir. 

Ödemişte yakalanan LAz Sabri 
de buraya getirildi. Soyguncu· 
)arın Ödemiş havalisinden başka, 
Geyve civarında da bazı soygun
lar ve katillerle alakadar olduk· 
ları ınlaşıldığıodan oralarda da 
ayr1ca tahkikat yapılmaktadır. 
Soyguncularm muhakemelerine 
bu tahkikat evrakı alındıktan 

sonra baılaoacaktır. 
Memleketin bazı yerlerinde 

bir takım cinayetlerle haydutluk 
vak'alarımn bu şerirler tarafm
dan yapıldığı tesbit edilmiıtir. 
Bu sebeple muhakeme safaha
tının tUmullü ve uzun olacağı 
tahmin ediliyor. 

ve özbeylikli (Müstakil) ve çok 
mutlu Türkiyede yaşıyan düşünceli 
ve ülkücü evlatları tarafından ya
pılmııtır. 

Efendiler, tarih, an'aneler, dil 
ve kültür yönünden Türk budunu 
tektir ve bir bütün teşkil eder. 
Türklerin bunca geniş sahalara 
dağılmalarına bakmaksızın, Türk 
dil ve dalları biribirinden anca 
uzakla§mış değildirler. Fransız dil 
ilimi Jan Deny "Les Langues du 
monde,, adlı eserde bastırdığı 

Türk diline dair yazısında Türk .. 
Jerin sayısı ve onların yayıldığı sa
halar üzerine ıöz söylerken diyor 
ki: "Şa,ılacak bir haldir .ki, ~unca 
yayılma ve tağılma Türk lelıçele • 
rinin daha fazla ayrılmasına sebep 
olmuı değildir.,, (Sayıfa, 196). 

Osmanigede kuduz 
vukuatı çoğaldı 

Oımaniyede köpeklerin öldll· 
rülmesine devam olunduğu halde 
kuduz vukuatı eksik olmamak
tadır. Bundan otuz beş gün ev-

vel orada bir çocuk bir köpek 
tarafıudan 1111rılmış ve fakat ebe
veyni bunu doktora göstermeğe 
lüzum görmemiş yavrucuk ku
durmuı ve ölmüştür. 

Bu hadiseyi gören on dokuz 
kişi ısmldıkJarını hUkfıme~ dok
toruna haber vermiıler ve dok
tor da bunları tedavi edilmek 
iizere Adanaya göodermittir. 

- Gerek Adanada ve gerek Oı
maniyeden gelen kuduz köpek· 

ler ve kediler tarafından ısın· 
lanlanlarm yekunu elliye yakın 
olup bunlara Adana memleket 
hastanesinde bakılmaktadlr. 

Erik güzünden cinayet 
Adapazarı Göktepe köyünde 

Şerif oğlu Adil ile Ali oğlu Mu
rat arasmda bir erik ağacının 
meyvasını toplamak yuıünden 
kavga çıkmış. neticede Adil fil· 
fekle Muradı öldürmüştür. Adil 
yakalanarak adliyeye teslim e· 
dil mittir. 

Bursada bir komünist 
Bursada mevkuf bu!unan ko· 

münitleri görmek üzere lstan

buldan giden bir şahsın vaziyeti 
şllpbeli görülmüf, üstü arandığı 
zaman bazı evrakla beyanna
meler bulunduğu görülmüştür, bu 
ıahış tevkif edilmiıtir. 

alakadar ebnektedir. 

Türkistanlı yerdeıler, yurdll ~ 
nuzun kıymetlerini ve an'anelet"' 
hariçte de yaıatmak için çahJd" ., 
nız büyük Mustafa Kemal T~11 
yeıinde ancak mümkün olab~ 
tir · 

Bundan baıka, Gazinin Türt• 
rihini doğrultma, geniıletme ve~ 
dınlabna uğrundaki ,Türk yası~ 
lini yenileme, · zenıinlettinn• 
güzelleştirme yolundaki ı~~ 
baılamaları, ey Türk.tan ı~ 
ıizin itlerinizde hanıi iıtikJ 
yürümeniz gerek olduğunu ı&Jll 
ren kutlu ıtıklardır. 

Gazi neslinden örnek almak~ 
ce ülkümüze doğru inan ve ·· 
le yürümek, sizin de borcunus 

Y &fasın Türkiye ve Türi~ 
ye.tasın Türk, fikir, kültür, ~ 
b. l'"'' ır ıgı ... 

Eşkiga ile müsadenıl 
Erziocanda Kancıga naJM' 

merkezi civarında iki kayıeo' 
ıilAbla haydutlar tarafından fi 
leri kesilerek paraları ahnJ. 
Soygunculuğu haber alan K~ 
ga nahiyesi mü dOra Sabri ~ 
hamen jandarma mDfrezel_.,. 
takibe göodermiıtir. Buolarcflll' 
Süleyman onbaıı kumanda.., 

ki Kaolıkavak m&frezeai ~ 
devam ederken Honzori te - oJ.A 
den dokuz kitinin apfıya dOF
indik,erini görmllt : 

- Durun emrini vermiıtit• 
Soyguncular oldup ani~ 

dokuz kişi ne durmuılar ve ,..,_ 

t'51im olmuılar, OateJik jıo~ 
malara karşı ate, açmııl•i,iı! 
Jandarmalarda atqe muk~ 
edince müsademe baılamlf, 
guncularıo buluduğu mevki 
kim o!masma rağmen jand--~ 
lar büyük cesaretle çarp~ 
lardır. Neticede ıoyguucoı;;a 
ele başısı o'ao Seyit "!•~ ..» 
maktul bir halde ele geçiril~ 
diğerleri kaçmışlardır. So1~ 
cularm muhtelif vak'alar y•-' 
anltı1şılm1ştır. Jandarmalar 
bir takibat yapılmaktadır. 

Bir çocuk güreşirken!:. 
Turgutlu'nun Derici k6Y ol' 

Koç Mustafa oğlu 12 yatl•rl il' 
Mehmet Ali, Uşaklı Dur~ O" 
güreıirken belindeki bıçat (.t 
rao'ın göjıüne saplaamıtl•~ 
çük çocuk, aldığı yaraolD ~ 
yarım saat zarfında can bpt;' 
tir. 12 yaıındaki ıuçlu sa 
yakalanmııhr. 
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!f akiki Hikaye : 
····································· 
Yelken Açınca! .. 

Oç .. d 
~ta ilin Ür Ahmet, Mehmet ve 
~ı '~ın neş'esine ölçü yoktu. An· 
,. trınden almış oldukları izinle 
"ili 

Güzel bir rüzgar, hafif hafif san· 

dalı önüne kattı. Sahilden biraz 
uzaklaftılar. 

~İi .. n denize girecekler, Hasanın 
~llk kayığı ile gezeceklerdi. 

~İr hrna ıabahı .... Çok güzel ve ılık 
fı • lva vardı. Uç arkadaş gözle

tıı lça 
ltt l ~ r açmaz kendilerini sokağa 

1 ar. 

., . 

~-~ •ilerinde hep o yelkenli 
9e111iyi canlandırırlardll 

'Uç ıündenberi, hayır daha doğ• 
~ ll kışın mektep sıralarındanhe· 
~ t~ rnütaleada, gündüz bahçe • 
\...konuştukları hayyallerine kavu• 
"10rlllrdı. 

~··· O güzel hayale .. 
' :tllet her zaman: 

k; A~ ... de.rdi, sınıfı geçsek .. 
,. e guzel hır gün bir deniz ge -
'lllti . 
fıır 11 Yapsak .. Yelkeni açsak .. Pu 

' Pufur dolatsak. 

~~eh.medin güzel kelimelerle an
~ 11l1 bu hayal gözlerinin önünde 
~ \ltulınıyacak bir hatıra gibi ka • 
~ 10 iÜnlcri dört gözle beklerler
~ild~te nihayet, kış geldi .. Sınıf ge. 
)ık 1" Hava güzel ve şimdi de ka .. 

Ct b' · ınıyorlar. 

·~tj 
~1~ 

'~k üçü de orta mektep tale • 
l~~l 'i •ni üç delikanlı .. Böyle de
~~ el darın bulunduğu sandalda 
~ lan dalcıya ne lüzum var ? • 

hild inen ltüreklere yapıştılar. Sa .. 
ttj~~ ~tt UzaklaJmca sandaldan de • 
1 at] d ldıt ll dar, çıktılar ... Tekrar at-

llt, 

~~h1•rı kahkahalar takip etti. 
ttld er dakika biraz daha ço • 
~tı. ~~ Güzel hava, güzel deniz ve 
fl)\lr~ • Çocuk.. Bir araya gelince ne 
lı~ ·" Biraz sonra Mehmedin ak· 
~U ~~ktp~eyken anlattığı bugün· 

......._ ıkatın hayali geldi. / 

"""'~·~ biraz rüzgar olsa .. Dedi .. 
......._ 'i uzgar ne olacak?. ı 
~ .~iken açardık .• 

tibi h '0~ birdenbire kabul edilmit 
\? afıf hafif rüzgar başlamaz 
li~e 

il Yelkenlere aarıldılar .•• 

Neş'eden hiç bir yeri görme .. 
dikleri için tamamile açıldılar. Bir· 

denbire bu hafif rüzgar şiddetlen
di. Yelken direği yere düştü .. San• 

dal alabora oldu. Üç genç ne ya • 

pacaklarını fa§ırdılar. Suyun için • 
de sandalı düzeltmek için uğraş • 

tılar. Fakat yelken işi bozuyordu. 

Yelken direğini attılar. 

Hemen küreğe sarılmak istedi • 

ler .. Fakat kürekler yoktu. Denize 

dütmüştü.. Dalgalar da sür'atla 

kürekleri önüne katmıf götürüyor. 

du. Yüze yüze gidip almak imkan. 
sızdı. 

Birkaç dakika içinde olan bu ha 

diselerden çocuklar öyle şaıırdılar 

ki •.. Sandalın delindiğinden ve su 

aldığından bile haberdar olmadı • 
lar. 

Mehmet en büyükleri biraz daha 
itidalle : 

- Aman batıyoruz ...• 
Diye baiırdı. 

Onların deniz üstündeki bu f e -
laketli vaziyetini sahilden gören 

kayıkçılar koıtular. Onları batmak 

üzere olan sandalın içinde kurtar • 
dılar. 

Şimdi o günün hatırasını hiç u • 
nutmazlar. 

Masalcı 

Başka memleket
lerde çocuklar 

-

Başka memleketlerdeki çocuk· 
lar için güzel güzel bahçeler 
vardar. Bizim de Gülhane bahçe· 
sinden batka bir çocuk oyun 
yerimiz yok? Aceba bunlar şeh
rin dört bir tarafında ne zaman 
yapılacak? 

.. ALAY .. 
Bu da başka hesap 

Muallim - Söyle bakalım Ah· 
met Efendi.. On üç, be§ daha kaç 
eder?. 

Ahmet - ...•••• 
Muallim - Sabahliyin annen 

on üç kuruş verdi, akşam da beş 
kuruş verdi. Kaç kuruşun oldu?. 
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Ahmet - 23 kuruş muallim • 1 k f' 1 AT • • • • • ? 
Bey.. Hangı memıe e ıer- ıve ıçın gerınırız. 

Muallim - Nasıl olur?. 13, beş de hangi hayvanlar? . Geçen hafta ne için esnediğ~~i· 
daha 23 eder mi?. D" vaziyetine göre her zı anlatmıştım .. Bu hafta de ne ıçın 

Ah unyamn . d"w• · . .. ı· · 
met - Tabii muallim Bey l k b k hayvan çoktur. gerın ıgımızı soy ıyeyım. 

b . meme ette aş a H · d' -· · · · enım de on be• kurufum vardı B b b. "ki . t · "dı'r er zaman germme ıgımızı sız· 
T •• unun se e ı ı mm esırı · -· .? 

1\1 k • M 1• k ) k ti rde de de hatırlasınız degıl mı •. 
ıve çe ıgorsun ekse a sFıcaka mbem e e el k t" - Yorgun, uykusuz, bir de uyku -

h 
ve ço tur. at uz mem e e ın • . 

Ya U ' d d b 1 s· d'' n dan sonrakı mahmurluk zaman-• •• e eve u unmaz. ıze unyam d . . . 
f• · . .. b l )arın a gerınırız. 

Adamın biri rok zengin oldu· cogra ı vazıyetıne gore u unan . b 
1 

• . • • 
l' • • • • • Esnemenm se ep erını ıyı an-

ğu kadar da çok geveze imiş. hayvanların hır lıstesını verıyorum. . .. 

O kadar geveze imiş ki ya· 
moda durmak, oturmak imkana 
olamaz mtfo J\yni ~anda .bir. 
az da fula mUbaJaiacıymıt f 

Bir atınca birkaç tane birden 
vurmaya baılarmıı. Bir gün beyin 
yan1ndaki adamı demiş ki: 

- Efendim zatıaliniz çok atı· 
yorsunuz, aynı zamanda çok uıun 
Jif söyliyorsunuz. 

- Ne yapayım lafa başlayınca 
kendimden geçiyorum. 

- O halde zatıalinize ben 
işaret vereyim. 

- LAfa batlayınca ben işaret 
filAn görmem ki .. 

- Peki.. Zat.alinizi ayağı· 
nızdan bir ip ile bağlıyayım. 

Mınderlerin altından saklıyarak 
elimden tutayım. Siz lafa batla
yınca ben hemen ipi çekerim.,, 

Bey Kihyasıom bu sözlerini 
muvafık bulmu1. Bir akşam bü-

bük bir ziyafet tertip etmiş. ipi 
de ayğıodan bağlatmış.. Köşeye 

oturmuş. Y avaı )'av aş Jifa bat· 
Jamış: 

- Bir gün bir avcıhğa gittik. 
Ayı avına .. Uzaktan bir de bak
tım bir ayı geliyor. Bir dane 

daha arkasından. Aman bir tane 
daha arkasından elli ayı .. Efen· 
dim. Tam elli tane. Hemen ta· 
bancamı çektim . Bir ataşta e!Ji 
ayıyı birden öldürdüm •••••.. ,, 

Derken Kahya ipi çekince: 

- ... Hayar 25 ayıyı öldür· 
d .. um ... 

Derken Kahya gene ipi çek
mış: 

- ..• Hayır 10 ayı idi. .. 
Fakat kahya gene çekince Bey 

kızmış kahyaya dönerek: 

- Ne yapıyorsun be adam 
ayağımi koparacaksın demiş .. 

Oradakiler de işi anlamışlar •• 
Adam da mahçup olmuı. 

B ı . t · · d b l h l !adınızsa bunun da hır sınır yor • u ıs e ıçın e u unan ayvan ar- . . 
d . 1 . t"f d t w• d'" .. gunluğunu gidermek ıçın yaptığı -an ınsan ar ıs ı a e e megı uıun . 

.. t" mız bir hareketten başka hır fey 
muıu~ · 

İnsanlar akıllı oldukları için he- olmadığını anlamakta geçıkmez • 
men rahatına bakar, bulduğu hay- ıınız. 

vana eıyasını yükletir. Kendi bi • --
ner .. ~-.ıroı. 

Jıte .. Mısırda, Arabistanda, As· 
ya çöller mıntakasında çöl gemisi 
ismi alan deve, günlerce susuzluğa 
ve açlığa tahammül ettiği için in • 
sanlara en iyi yardımcı olur. 

Tibette ise (Riyak} denilen bir 
öküz vardır. Bu öküzler yük taşır, 
adamlar binerler. 

ispanyada en çok kullanılan 
hayvan eşektir. Eşek her yerde 
vardır amma. İspanyada olduğu 
gibı istifade edilen memleket pek 
azdır. 

Şimalde buzlar memleketinde 
köpekler, Laponyada geyikler var
dır. Meksikada da hep katır yetit
tirilir. 

Jngilterede ise at merakı fazla
dır. Bunun için İngilizler at yarı • 
ıına fazla ehemmiyet verirler. 
Amerikanın cenubunda ise pek 

Yorulduğumuz :zaman kanımız 

uyutur gibi olur. lşte gerinince bu 
kanı daha doğru damarları hare -
kete geçiririz. 

Damarlarda harekete geçen ka. 
nımızı bu suretle bütün vücudumuz 
da işletmeğe başlarız. Tneffüsü • 
müz de kuvvetli olur. 

çok (Lama) denilen hayvanlar ~!!!!!!!~~~=~--=...!!:!!~~~~!!!!!!!~!!!'! 
beslerler. Onlar vasıtasile yük ta -
fırlar. 

Hindistanda ve Hindi Çinide de 
fille insanların işlerini yaptıklarını 
söylemek abestr . 

- Memleketimizde ise en çok 

kullanılan hangi hayvandır?. Bili· 
niz bakalım ... 

Belki bulamazsınız, ben size söy 
liyeyim .. Türkiyede en çok besle • 
nen hayvan bilhassa köylerde ö • 
küz, mandadır. 

··•·········· '" 11•·································································-····························ı 1 AGUSTOS BILMECES/:4 i 
! ........................................................................................................... ·-··· 

150 okuyucumuza hediye veriyoruz 
Bu haftaki bilmecemiz hecelerden cümle teşkilidir: 

dür· gü • fer • nü • za • y~k - bü • en - kün • tür • nu • ra - bay • re-
ya. tay - tos· gus • s · o· tuz. • 

Doğru baJledenler arasında 150 okuyucumuza muhtelif hedi
yeler vereceğiz. 

Hal varakalarına isimlerioizi o~unakh yazarak Vakıt Çocuk 
sayfası muharririne gönderiniz. 

D•kk İ • Bu hafta içinde geçen ay-
1 a . daki bilmecelerde kazanan-

ların isimlerini okuyacaksınız. 

Gelecek hafta 30Ağustos zafer ve tayyare bayramı 

Millf mUcadelede Afyon karahisar1nda iki Türk 
tayyarecisinin kahramanhkları 
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1 
Rus hikllgesi ı 
'---~---

Bir hikiye Nasıl Güzellik 
Aşkını ilô.n eden ! 

Yazan: Anton Çehof 

Haber. aleyhindeki 
davanın devamı 

Kraliçesi Oldum? 
- 17 - . Yazan : Raynıonde All•1"' 

Bütün yol arkadatlarım hel'a • cih ettiğimi bildiren bir ınek bİ' 
herdi. Yalnız Mi~ İtalya ile Mis için beş bin frak.. Gazinolar p,.ı 
İspanya. yoktu. Mıı İtalyayı Gal- müzayede açmıtlardr. Gran le Icr 
vestonda vatandafları davet etmiş gazinosu şu kadar, Duran ıu 
lerdi. Mis ispanya ise, lıpanyada dar teklif ediyordu. ~ 

kimsesi olmadığından Amerikada Böyle bir emtia gibi muaJO~ 
şansını denemeğe karar vermitti.. görmek ağırıma gidiyordu. Scıll 
Ona rehberlik eden gazeteci yalnız güzellik kıraliçesi olduğUıfllU uıı~ 
ve meyus abet ediyor ve vatanda- mu§lar mı idi?. O kadar nutuk! 
ımdan bahsederken felsefe yürü- dan, alkışlardan, resim alıtl~ ~ 

Kapının önünde lyla, karısı Pep 
lov ile durınuf, kulağını kabartmıf 
dinliyorlardı. 

gözleriniz.... Bunları okurken çi
leden çıkarsınız, gözleriniz yaşa • 
rır... Eğer size afıkane, şairane 
şeyler yazsam, elinizi öpmeme mü 
saade eder miydiniz?. 

lngiliz edebiyatından naklettiği 
bir hikayeden dolayı Hikmet 
Münür ve bu bikayenm çıktığı 
"Haber,, gazetesinin neşriyat 

müdürü Hasan Rasim beyler 
hakkmdaki suça teıvik yollu net· 
riyat davasına ait muhakemeye, 
dün Istaııbul ikinci ceza mahke
mesinde devam olunmuştur. 

Kapının öbür tarafında kızları 

Nataşenkaya hocası aşkını ilan e
diyordu. 

Uya, ellerini oğuşturarak, sabır
sızlık heyecanı içinde dedi ki: 

- İt yolunda!. Şöyle sözü his
siyata, duyguya, güneşin doğduğu 
na, battığına getirdiler mi, hemen 
odaya girelim. Mehtap, güneş 

aşkta en mukaddes şeylerdir. E
ğer bu sözler üzerinde onlara cür
mü meıhut yaparsak adam bir da
ha sözünden dönemez. 

Kapı~ın öbür tarafında konuf
malar devam ediyordu: 

- Haydi canım, ben sana mek
tup falan yazmadım!. 

Ve bunu söyliyen tabanında kib 
rit çakıp sigarasını yakıyordu. 

Kız, mütemadiyen aynaya ha .. 
karak kıkırdıyordu: 

- Sen istediğin kadar söyle. 
Ben senin yazını tanımaz mıyım?. 
Hem siz de guya hüsnü hat hoca
aısınız, ne de fena yazınız var. 

- Bu bir fey demek değildir .. 
Hüsün hat deninde mesele hoca
rıın yazısın'ın iyi olması değildir, 
mesele talebenin yazıya dikkat et
mesidir. Methur- muharrirler var
dır ki yazıları hiç okunmaz. Bun 
dan ne çıkar?. 

- Onlar meşhur muharrirdir, 
11z ııe.. "İçini çekerek,, Ben bir 
muharrire varmak isterdim. Bana 
kim bili ne·güzel şeyler yazardı. 

- İsterseniz ben ele yazarım. 
- Neye dair?. 
-Atka dair.. Gönüle dair .. 

- Bütün bunlara hacet yok. 
Eğer istiyorsanız, elimi hemen şim 
di öpünüz .. 

Erkek kalktı, kızın ellerini aldı, 
iğildi. 

llya karısının kolunu dürttü: 
- Tam sırasıdır .. 
Ve hemen kapıyı açtı: 
- Evlatlarım, mesut olun, 

Kızlarına a,kını ili.n edeni kız .. 
larının muallimi zannetmişlerdi .. 
Halbuki karşılarında duran bak • 
kalın genç çırağıydı. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kesilen sular 
F abrıkaların şikayeti ve 

Belediyenin noktai nazarı 
Bali fabrikalarm senelerden 

beri kullanmakta olduklan kırk-

çeşme suyu ile diğer sular bele

diye tarafından kesilmiştir. Bu 

fabrikalardan birkaçı belediyeye 

şikayette bulunmuşlardır. Suyu 

kesilenler arasında Fes hane fab-

rikasıda vardır. Fabrika bir yan

dan terkos ıuyu kullandığına di

ğer yandan da arteziyen kuyusu 

kazdırmaya teşebbüs etmiş, bu 

suretle güqde sarfettiği tonlarca 

suyu bedavaya mal etmeğe sa
vaşmıştır. 

Belediye reisi muavini Nuri B. 

bu hususta demiştirki: Belediye 

su işlerini bir elden idare için 

tetkikat yapmaktadır. Bütün su

ların bir elden idaresi düşünül

mektedir. F abrikalarm suyu ke

sildiği hakkındaki şikayet tetkik 

edilmektedir. 

Eşya çalmak suçu 

Nazım Hikmet Bey 
aleyhindeki dava 

Müdafaanın bugün yazı 
ile yapılması kararı 

Serasker Rıza Paşa zade Sü
reyya Paıa tarafından °Gece 
gelen telgraf,, isimli kitaptaki 
bir yazıdan dolayı Nazım Hik-
met Bey aleyhine açılan yakışık 
almıyacak neşriyat davasına ait 
muhakemeye dün Istanbul birin
ci ceza muhakemesinde devam 
olunmuştur. 

Dünkü muhakemede, Nazım 
Hikmet Beyle vekili irfan Emin 
Bey, müdafaalarını yapmışlar, 
muhakeme, irfan Emin Beyin 
müdafaasını teıbit edip mahke
meye vermesi için bugün öğle

den sonraya bırakılmışhr. Bugün 
kararın verilıntsi de muhttmetdir. 

Bir haberden çıkan 
neşriyat davası 

Mahkemenin muhtelif beraet 
kararları yeniden bozulmuş ola
rak görülen bu davanın son saf
hasında, Hasan Rasim Beyin 
vekili irfan Emin Bey, müekkili
nin şimdi ask eri vazifesini ifa 
etmekte bulunduğunu, Askeri 
Ceza kanununun bir maddeıine 
göre bu davanın askeri vazife
nin ifası bitinciye kadar tecili 
lazım geldiğini ileri sürmüf, "do
layısile Hikmet Münür Bey hak· 
kında da takibat devam edemez. 
ikisi de aynı yazıdan dolayı 
muhakeme ediliyor. 

Birisi hakkında verilecek ka
rar, diğeri hakkmdaki karan da 
ihsas... Hatta ihsas değil, sarih 
olarak bildirmek mahiyetinde 

olacaktır. Halbuki, kanunen bu 
doğru olamaz,. demiş, mahkeme, 
önce Hasan Rasim beyin askeri 
vazifesini ifa vaziyetini tahkik 
•e tesbit etmeği kararlaıtırmışh. 

Dünkü mahkemede, Hasan 
Rasim beyin askeri vazifeıini ifa 
etmekte olduğu anlaşılmış, müd
deiumumi, onun hakkındaki da
vanın tecilini, Hikmet Müniir bey 
hakkmdaki davanın devamını 

istemiıtir. mahkeme, bu isteğe 
uyğun olarak karar vermiş, ne
ticede Hikmet Milnir beyin avu
k•t tutması için, muhakeme kal-
mışhr. 

Bir tehditçilik iddiası 
Ahmet Efendi isminde birisini 

mektupla tehdit ettiği ve bu su
retle elli lira istediği iddiaıile 
Ih1an Efendi isminde birisi, dün 
lstanbul ceza mahkemesinde mu
hakeme olunmuf, neticede s~ç 
sabit görillmemif, beraet etmiş
tir. 

Limon kaçakçılığı 
"Limon kralı,, Diyamandi Ef. 

aleyhine 145 sandık limon ka
çakçıhğı yaptığı kaydile açılan 
ilk davanın, evvelce verilen be
raet kararı Temyizce bozulmuf 
olarak yeniden görülmesine ad· 
liyedeki dokuzuncu ihtisas mah· 
kemesinde dün devam olunmuş· 
tur. 

Muhakeme, bu meseleden do· 
layı ayrıca baklaunda takibat 
yapılan memurlar hakkmdıki ta
kibat neticesinin tesbiti için kal
mııtır. 

Emniyet müdürleri 

Eliziz Emniyet müdürü Nuri 
Bey Diyarbekire, Diyarbekir Em
niyet müdürü Tayyip Bey Ça· 
nakkale Emniyet müdürlüğüne 
tayin edildiler. 

Bir motörün yanmasına ait ha· 
berde, kendisi hakkında yakı,ık 
almıyacak şeyler yazıldığı iddia
sile komisyo!lcu Muharrem Ef. 
tarafından "Haber,, gazetesi 
aleyhine açılan davanın görülme
sine dün İstanbul ikinci ceza 
mahkemesinde devam edilmiş, 
Muharrem Efendi, bu yazıda 
kendiıinden bahso:undugu anla
şıldığım yüz tane şahitJe · isbat 
edebileceğini söylemiştir. 

ımın11tıttuıa...-ıut11111111ımnnuıun11nmııuınrnırnı111111mnuuuwnıt1mını11wı11qıı11ııtt 

tüyordu: dan ne kalmıftı?. Bir canlı U 
"Bana vaitte bulunmuştu canım. tahtasından artık farkım kalnı~ 

d 
. ,r 

önüşte gülünç olacağım.,, tı.. Buna hır feY yapamazdıJll• 

Doğrusu acınacak bir hali vardı. caret dünyaya hakim. Boyuıı 1 
Acaba Mis İspanya ondan ayrıl - meğe mecbur oldum. 

makla şeref yolunu mu tutuyordu? O vakit mühim bir mesele ~ 
Gazeteci belki böyle ıanıyor, fakat tısında kaldım. "Manacer,, idi 
bu kanaati de sağlam değildi. ~an Mösyö dö Valef, imzaladı~ 

Kız hakkında oldukça endiıeli ılk roukavelenameden yüzde j 
görünüyordu. Hot bunda pek te almak istedi .. Bu miktar baııfr'. 
haksız değilmiş. Bir ıene sonra, görünüoyrdu. lılerimi kendi ~ 
gazetelerde, Mis hpauyanın ika .. dime yapmaia ve manacerle Y 

met tezkeresini tecdit ettirmediği kayı kesmeğe karar verdim. ~ 
için, Amerikanın bilmem hanıi hü- zellik kıraliçeıi ile manaceri ti' 
kumetinde hapsedilmit olduğunu sında böylece ihtilaf zuhur etti.dl: 
okudum. · B 'h 1 f tı.. u ı ti a , ~ier güzellik .ı 

lnıan tam aurette ınuvaffak ola. bakaları devam edene klaıi~' 
mazsa böyle hadiselerle karıılaşır. şekil alacaktır. 
Bu zavallı kız da güzellik kıraiçel- H Jk ~ a mühim if ıalarda bulu': 
si olmak ümidiyle atıldığı yolun · -"" ma intizar ediyordu. "M~ 
uçurumlarından birine dütmÜ§ de 
mekti. mecmuasında yazı yazmağa 

yınca, bir çok mektuplar •

1
ı4'. 

Giderken fen ve hoş olan Miı 
bunlar, bütün hakikati söyle 

Belçika, dönüşte daha şen idi. Sa-
mimiyetimiz fazlalatmıftı. Artık temenni eden mektuplardı. 
aramızda hiç bir rakabet sebebi tanesini aynen naklediyorum' 

kalmaınıftı. GenÇ kız anasiyle Madam, 
kavga ediyor, ağzına gelen ıaçma- Pis Belçikalı Dö Valefe bir 
yı aöyliyor, Brükıel hayatının zevk para getiıınekle beraber şekli ı 
~erinden bahsediyordu. ğiştirilmiş bir fuhuştan başltJ: 1 

Tren Misiıibi nehrini geçti. Yeni ~ey olnuyan şu . güzellik kralı~ 
Orleanda bizi beklyorlardı. Büyük ticareti hakkında bütün hakiı.Y. 
tenlik yaptılar. Halsiz miktarda söylenıeğe cesaret edecek misi~ 
Alenl,ere tesadüf ettim. Anlaşılan Bribirinden parlak ziyafetle 
Alen ailesi bereketli.... Filhakika l ·~ pa astan ~alasa gezdirilen bu~ 
büyük babam Alen Frederik Yeni kızlar, her ~eylerini feda ed~ 
Orleanda doğmuf, doktor olan bir bi~ çok hediyeler alıyorlar d"' 
amcası da yirmi dört çocuk peyda mı?. Onlar müsabakaya gire.,.; 
etmitti. Eğer böyle çok çocuk hicap nedir bilmiyorlar ve bir 
peyda etmeğe devam ediline Alen si sonunda mmraffak olsalar 
)erin çokluğuna fa§mamalıdır. çoğu ya figüran olarak, hususi 

Ne olursa olsun, ·bu kadar akra· lcrc kapatılarak, hatta sokağıı 
ha Alen kartısında ıaıırdım. Va- şerek hayatlaı·ım zehirliyorlar· 
pura binerek bunlardan kurtuldu-
ğuma sevindim. "Onlarda art.ık çalışma hissİ _J 

A 
mamıştır. Yalnız şampanya 'il'". 

merika - Amerikadan ayrı • 
1 

vardır. Altmış iki yaşınd9 
ırken çok eseflenmemekliğim için Berber olarak büyük ve küçii• 

olacak - gemiye bir vergi memu- ,-~" 
yatrolarda, muzik hollerde çr-

ru gönderdi. Aldığımız güzellik 
mükafatının üzerinden bir mikta-
rını vergi olarak aldılar. Sanki 
verdikleri hediyeyi geri alıyorlar• 
dı .. 

Vapur demir aldı, bir yere uğra 
madan Fransa yolunu tuttuk. 

Dalavereler 
Artık tenlikler, ziyafetler kalma 

mıftı. Fakat dinlenmek ııraıı da 
değildi. Halbuki dinlenmeğe son 
derece muhtaçtmı. İt meselesi ih
tiyaç dinler mi?. 

Ötede beride reımimin tethir 
olunması, gazete satıcılarının ma
ğazaları önünde muhtelif kıy af et 
ve tekilde alınını§ kart postalları· 
mm görülmeıi hiç bir kıymeti haiz 
değildi. Bunu pek çabuk anladım. 

Parise döner dönmez gidip Mös 
yö dö Valefi gördüm. Bana vazi
feşinas bir vekili ümur sıfatiyle, 
namıma almış olduğu muhtelif tek 

trm. Ne sefaletler gördüm. 

"Ev\•eıa, dansözlere veriJcfl 
ra hiçtir .. Onların yegane karı, 

delik dost bulabilmektir. Biı 
herler, elbiseci kadın, pro 
satıcı kadın tiyatroların bu e 
na \'akıftır. 

''Ben Sara Lltplanş'ı tanıİpr 
Kaç erkeği harap etti, biliriJllı 1, 
tanıdığım daha vc.~r<lı. EvirıiJl 
rafını temin için üç adamın JO 
karlığmdan islifade ediyordı.J· 

"T · .. diiJ11 anmmış artıstler gor ,, tf' 
evli olduklan h~ldc beni ç:ıl' 
r ., l · . .... ~. ../' 

"- Meteliksiz kal<lıın Y~'11r 
bu ak~aın bir mis:.~firinı "8~'e 
rm sabah başımı difacltnıell' 
ve yüklii bir masraf ptı.:JaSl 
rıemi~lerdir. o 

fJ d dıt
1• ~ .. t: kadarla iktifa e e.1 oıııl. 

Kilyosta Hamdi efendinin ga

zinosundan eşya çalmaktan suçlu 

Zülkefil oğlü Abmedin muhake· 

mesine dün lstanbul birinci ceza 

ruahk.cmeıiode baılanmış, şahit
çağrılması için muhakeme başka 

güne bırakılmıştır. 

"Haber,, neşriyat müdürü Ha
aan Rasım ve vekili irfan Emin 
beyler, esasen suç teşkil etmiyeo 
bu yazıda davacı komiıyoncu 

Muharrem efendiden bahso'un· 
duğuna dair hiçbir sarahat bu
lunmadığmı, kendilerinin de bu 
hususta şahit gösterebileceklerini 
söylemişlerdir. Mahkeme, önce 
davacının şahitlerini dinlemeyi 
kararlaıtırmıştır. 

.lifleri saydı: 
mr~l'ln· l\li ·tinget yok nıu 1 ııt il" 
Po1ony:ı hastanesinde ıne111J'.l,~ı 
oğlu \"ardır. Biri siyahtı~· 01

" 

Rı Ariantinli hir bankeıınıŞ· 
Falan kremi kullandığım hak -

kında bir mektup imzalamak için 
be1 bin frank, falan düzgünü ter- ki de. beyaz.. 

1 
,,rJ 
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Takas kaldırıldık- (KISA HABERLER) Alman ırkçıları M. Heryo bugün ! ı-··:f .... R:·· .. ·o. 

b d ... gidiyor ! ~:ıtınalma l\omı:ı\onu ılıtıtJrı .... ,.... tan sonra orsa a Balkan tenis ma~ları Fransız, lngiliz, İtalyan ! .............................. : .............. d' •'' 
(Baş taı·afı 1 inci sayıfada) Sof yada eylüıün orta . arınca (13aş tarafı 1 inci :;:ayıfada) Ankara merkez kuınan y·rııı 

nna nazaran takas mevzuu içine bilyilk Balkan tenis maçı baş:ı anlaşması kat eden harıciye umumi ~itibi salın alma komisyonundan: f ~, 
giren maddelerden birisi takas y.ıcakhr. t'u maçlara Türkiyf', Pcır ·s, 23 ı A.A) - Frans·z Numan Rıfat beyle bırlikte 

0 
bin kilo sade yağı kapalı zar 1 

liste.inden çtkarılmak isteoildıği Yuoan11tan ve Romanya iştirak ayan aıaır.dan M. Şart Gümoo gece aynı yatla Çanakkaledco ha· tiyle münakasaya konulınuşt~r~ 
zaman evvela lktısat vekaleti 3 edecektir. F:ıkat Yunanistan da· Ajans E ~onomıke Fınansi yer rekc:t etmış, dün aalJah sekiz bu· halesi 2 eylul 933 cumarteıl ~ 

l b ·1 • d k h b t d d. ş · · ·· .. rnek ay evve unu ı an e ece ve a ceva mı vermemış ı r. mecmuasında çıkan yazısın a çu 1cta Yalovaya varmışlır. 14 te ır. artnamesını &O• k~ 
ikinci bir kararn•me ile bu mod· Teniı maçlar~ yalnız erkekler dıvor kı: Sabık Fransız başvekili Yalo· Jstanbulda Fındıklıda üçüne•,, 
de de takas Jiıtesinden çıkarıla· arasınd" vapı ı:ıcıklır "Dö tler misa\ını imzalıyan vada iktısat ve :. a etı müsteşar ordu satın alma komisyonun~ ,pı/ 
caktır. Şu halde takasın hep Kılzım Paşa Hz. devlet.er arasında ltalya, Avus· tarından S.du ılah beyle Ya ova racaatları ve ihale günü v•kt•..,I 
birden kaldırılması cap edince Meclıs , e Si K azırn Paşa Hz. tur yanın isti k iline halel (J'e .me· kaymakamı tarafından karşı.an . d . teklif 

"' ayyenesın e temınat ve }J bunu i'ln etmek lazım gelmez pezartesı ğünü Ya'ovaya gice· mesı hu usunda baş:ıca a a<adetr mış, ve doğruca Yalova ç · ftliği. T de 
m·ı ı'dı'? Yen"ı birço'.' mukaveleler dd · h t d k b h k h ı luplarını makbuz mukabı 111 

~ cek ve bir mü tl stıra at c • b ı r dev!et 0ıdu~u halde Alman ne gi ere s:ı a a ve a tısını l ğı ti 
yap!ım. Esasen yeni kararname- tikten so:ıra 30 ağustosta Eur· h d · l orada yemi~tır. Bun~an sonra kara merkez kumandan 1 / 
d ır\tçı arının ilhak ley in e!u tal · 

1 
k . . fne ~er 

e hükumet, vel<a etlerin imza sada bu unacaktır. Kazın t'a,a riklerine kar$ı protestoda bu un· kaplıcalar gezılm iş, mütea'<ıoen ama omaıyonu rıyase ı 
Jadık!arı takas muamelelerini ka- Hz. bundan sonra lev!ü:de ıntihap d ~ b" Ertug· rul yatite Ya ovadan hare· leri. (3236), (3854). manın zaruret şeklıni al ıgı ır 
bul ederken hallcın muamttleleri· da·ıre ... 1 0

1.an ea•ıkcs re rYiderek k · F I 1 ket ediımi•, yat saat yarımda 
.. !'o va itte nıç n ran.sa ve ngı tere 't 

ni kabul etmesi bir yanlıılıktır. LÜ ~iin kadar kalacaklardır. namına bertin hü:..u neti nezdin· Jstanbula varmıştır. 
Bu yanlış'ığın düıeltilmes ı için Rusyaya gönderilecek talebe de tavas!Jutta bulunmak işile M. Heryo vattan çıkınca doj· 
hükiımete müracaat eciilm•ştır. Hllkfımet Fuhanc fabrikası mükellef tu u madı? ruca Üııyou Franıeze gitmif, ora· 

Alakadarlar da şu fıkrı ıJeriye miidürU ve sanayi mühend·s 1e· da Fran11z 1-o oıliıi tarafından 
sürmektedirler. rinden Şevket Turj!ut beyi bir .. S .yasi tC'şrfat meseles: y'e şeı ef.ne veı c n >gle ıi~ afctınde 

- Esasen hemen bütün dev· sene içın Ru,yaya gl;ndcrmiye pek az a ii<adar olan fakat c han hazır bu u U} , 

Jetlerle ticaret muahedeleri, mu- kar~r vermişt•r. sulhunun şartı olan Fransız· in· M. Heryl b ~ıvafetten sonu 
kavelcleri imzalandığı için artık Kadıköy fakirleri ı~ın gıl z · lta lyan an aşm .. sına faz la Kadıköyün. g m.ş, Sen Jozef 
takas esası'1a lüzu:n ka 1 mamııtır. Ka ıköv Fukarapeıver cemi- itibar gösteren biz Fransızlar öy- Fran11z Jıse . n .ı . yaret etmıştir. 
Çünkü memlcket'er, ayrı ayrı yeti 2 Ev.üt perşembe akşamı le zannetmiştik ki Alm rn ırkcı · Geceleyin de Beyoğlundaki 
yapılan bütün mukavelelerin csa· P.elvü bant es:nde bir müsamere tarının tahriklerine karşı Fransa Fransız elçiliğinde Fransız masla -
sını takas teşkil etmektedir. tertip etmiştit. Şimdiden hazır ve lngiJtere namına Italyanın Ber· hatgüzarı M. Barbiye tarafından 
. - Yeni vaziyet ve tacirlerin hklarına başlamış 0 •an bu müsa- lin nezdinde protes:o da bulun· M. Heryo 9erefine bir ziyafet ve -
şikayeti hakkında Istanbul tıca· nereden hasıl o'acak varidat ması döı tJer m:ı .. kınm ilk defa rilmiJtİr. 
ret müdürü Muhsin beye müra· fakir kadın!ara ve çocuklara olarak bılht1ssa müsait bır ıurette Ziyafette M. Heryo ve yanın • 

. .. ... 
M. M. V. Satın alma Koıııil 

nundan: ~ 

Ül'du ihtiyacı için yerli f• f 

lar mamulatmdan 1400 a~ 
lense kapalı znrfla müna 

konmu,tur. İhalesi 24 - EyJıll 
pazar günü saat 11 dedir I 
lilerin ~artnameyi görmek / 

her 1ıün öğleden sonra ve J11 P. 
saya g"rmck için o gün ve"' ,J_ 
den evvel teklif ve teminat 

tupları ile Ankara.da M. M., 
tın alma komisyonuna miira 

caat ederek ma:u mat istedik. sarf edilecektir. Cemiyet paranın tatbiki mahiyetini haiz bir hara- daki zatlar, Hariciye Vekili Tev • 
Mumaileyh aynen şunları söyledi: bir kıamı ile fakirleı e kömür de ket o'acaktır. Bu farsatın nasıl fik Rüttü, vali Muhiddin, muavini .............. .,. 

- Gelen emirde vaziyet sa- d ö-ıt .. caktır. Ali Riza Beyler, İnailiz ve Polonya ı • .. olupta kaçırı'dığını anlamıyan • 

rı. (3272), (4357) 

Göz Hekimi rihtir. Taka• usulü kaldmlmıştır. Hey ... elı'ada plAJ"ında F 1 k b' k A sefirleri, Avusturya maalahatgüza· 
T · ı d d T &i " ransız ar bugün büyü ır ye un acır ere bunu bil ir ık. abii 'Kır balosu rı ve sefaretler erkanı bulunmuı - ı 

tutmaktadır. diz müsavat taraf· takat muame~ esi arlık yap;nıyo- Bu akcam Heybeliada P.aj lardır. 
ruz. Komisyon da dağıldı . ., v tar'ığına ve itimat esasına daya· 

gazinosunda bir kır ba osu tertip nan bir miStkın tatbik sahasına 

Dr. S. Şükrii 
Birinci Sınlf Muteha 
Bıbıı\li u\nı.aıe cndde ı :'\o t~ 

Takasın tesirleri edilmiştir. Adayı güzeıleeştiren 
T ı. çıkarıldıjını görmek ümidine düt· a~as mevzuu içine giren mad- bu biridk Pıij gazinosunda ve-

UCUZLUK 
TEMİZLik 

d 1 · üb. l • d b' · · müştük .. Artık nelecek defa ol-e erın en m ım erın en ırısı rilecek balo içın büyük ı stihzarat 8 

tiftik, tütün, üzüm ve incir idi. yapılmıştır. IJilhasu Pıaj gaz no· sun daha iyi anJaşılilcağmı umu· 
B ı lhassa dün takasın i'guı sunun arkasmdaki çiçeklik ve yoruz .. 

hakkındaki telgraflar ieldiği fidanlık g6rUlecek "adar güzel· 
.halde tiftik fiyatı dUşmemiş bilA· dir. 
kiı eski vaziyetinde kalmıttır. iki hakim vekalet emrine 

Bunun sebep!eri de başlı ba- ahndı 
şına takas esası olmaması ve Adaya nan Cümhuriyct müd· 
mukavelesiz memleket kalmadığı deiumumisi Alieddin ve hakim 
için alınan malların da ticaret Musa Kazım beylere Adliye ve· 

. mukavelesi ve muahedesi imza kiletir:ce görülen lüzum üzerine 
işten el çektirilmiştir. Hakimliğe 

edilen memleketlere ıönderilme- Akçedıg· müddeiuınum:ıi Şevket 
ıidir. 

Yeni kon enjan 

Yeni kontenjan kararnameıt 
dünkü gazetelerde aynen yaııl
mıfb. Fakat henüz Istanbuldaki 
alikadar makamata resmen teb-

müddeiumıJmiliğe de Siirüı müd· 
deiumum:ıi Cevdet beyler veki· 
let etmektedirler. Adıyaman ma
liye tahsildarı Jbrahim Ef. d~ 
vekalet emrine alınmışhr. 

almııtır. ~u tacirlerin Avtupa için liğ edilmemi~tir. d 
Bu kararnamenin bugün teb- yüzde 11 den yüzde 20 ye ka ar 

ve Japonya için yüzde 40 kadar 
Jiğ edileceği ümit edilmektedir. priın verert'k satın aldıkları bu 

Primler vesikaların miktarı l ,S mil)'o:ı 
Takas uıulü tatbik edilirken liralık kadar tahmin edilmeıt· 

birçok tacirler ithalat veıikaları tedir. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Asuriler katli3.me uğra-
dılar mı, uğramadılar mı? 

(Da§ tarafı 1 inci sayıfada) 

Irak sefiri hadiseleri 
anlatıyor 

Irak sefaretinden: Irak'ta ıon 
gilnlerde vukubulan Aıurilerin 
ıs yanı, Irak hü1' iimetinin ittihaz 
ettiği seri ve kat'i tedbirleri 
sayeıindc bastırılmış ve aaayi9 
temamile iade edilmittir. 

Baı.ı ecnebi gazetelerinde neşir 
edilen Katli am kat'iyen doğru 
olmadıiı gibi hükumet kuvvet
leri ile Asiler arasında vukubu-
lan ınuaademeler esnasında ço
cuklara, kadın ve ihtiyarlara hiç 
bir tecavDz vaki olmamııtır. 

Aıurllerin ekıeriyeti büku 
met canibindedir Ye bunlar 
emniyet ve asayiıi muhafaza 
etmekle fiı.. hükümete yardım 
etmlılerdi r 

Asilerin aileleri tarafından ih· 
lA "1ileD bazı !!ariyeler de bu-

su!e gelen u!ak tefek hıı s1z 1ık
lar ıae ebemmiyetten ari olup 
ı:rkat edilen Cfya uhiplcr•ne 
iade veya taviz edilmiştir. Euna 
mümas'l vul uata bu gibı fevha i 
de ahva'de daima tesadüf edile· 
bilir. Metrü'c bazı karıyelerde 

görülen yargınlar da zikre derr
mivccek kadar ehe nmiyets·z ve 
aıdır. Bundan huıu!c gelen mad· 
di :ıararlar, her köyde b ırkaç 
Irak lira11nı tccavuz etmemektir. 

lıyanm "imilen bastırı'ması 
sebebile asayiş bilumum köy'cr· 
de iade edilmiş ve muhtelif rıo .. 
talarda yeni yeni karakollar ıb-
daa edilmiştır, Asilerın Irakta ka· 
lan ailelerine muhtelif muavenet· 
lerde bu:uomak üzere bir talum 
yardım komisyonları teşkil edil
mişt ı r. 

Asilerin sebebiyet •ermek iste
dikleri çok kanlı hadiseler Irak 
hükümetinin kat'i ve tedit ted· 
birlerı1e bertaraf edilmiştir. 

Almangada casusluk 
Köoigsberg (Almanya ) , 23 

(A.A) - Almanyada oturmakta 

olan iki ecnebi casusluk suçun
dan sekizer sene iÜrek cezasına 
çarptırılmışlardır. 

Lehistanda Yunan elçisi 
Varşova, 23 (A. A.) - Leh 

hükumeti nudine tayin edilen ye· 
nı Yunan elçisi M. Jao Politidiı 
ile lspınyol e:çiıi M. Fıınçesko 

Serrat P onasane itimatlarını reiıi 
cumhura takdim etmiş'erdir. 

Macar sefirinin 
atlattığı kaza 

Macar sefiri M. Tahi ile Aero 
Eıpresso müdürü M. Sımen Pa
zartesi günU motörlil bir kotra 
ile Floryayı gılmişler, Sah akfa· 
mına kadar dönmemişlerdır. t u 
vaziyet üıerine Madam Tahi Li· 
man ıdaresıne mUracıat etmiş, 

Marmarada motör araşturlmış, 
fakat bu onamamıştır. 

M. Tahı ve M. Simen Salı ak· 
şamı lstantula dönünce motör 
bozulduğu için iki arkadaşın bır 

gün bir gece Marmarada kalma 
~ amtcbur oldukları anlaşılmıştır. 

Gazi ,f erbiye 

' 

. . · slJR'AT 

VAKiT 
YURDU 

• 
KiTAP 
K 1SM1 
ÇALIŞMIY A 
BAŞL~DI 
Kitap, Mecmua, Defter, 
Makbuzlannızı ve Tabı 
işlerine Ait bütün iste
ğinizi Yakıt Yurdu Ki-

tap kısmına veriniz .. 

·ı Basılıştaki nefaset 
ve ucuzluğu bir 

yerde bulamazsınız 
' .. '('~,, ... - ........ - ... 
" • j .. ı) ..... . 'i •• ; - - . . 
.1(..- • .,J, ·~ - • • ~ '!'"- "-r'" 'f1J T .,_ .. • 

' 
Enstitüsü 
Müdürli.iğünden : 

1 - Gazi Terbiye Enıtitüsü ortcımektep!ere ve orta derece.i 
meslek mcktcplcrıne mualıim ılkmeklepl~re müdür ve müfettış ve 
umumiyetle beden terbiyesi, resim ış dersi muallimi yelittiten bir 
müessesedir. 

2 - Kayıt ve kabul şartları Maar.f idarelerine muallim mek· 
tebi müdürlüklerine tcblığ o unmu,tur. 

3 - Müsabakalar 2 ve 3 ey; uı 1933 tarihinde yapı'acı"tır. 
4 - Gırmek ııtevenlerin 31 Ağus'oı 1933 tarihine kadar Ma-

arıf Müdürlilkler&oe mürac•atiara. l4350) 

latanbul : Tapu baş meOI 

iundan: ~ 
Şehremininde ~uruk M• ~ 

mahallesinde kazıklı bostıflll 
kaaında Abdurrahman eftfl 
Muhlise hanımın sahip bu'ıı' 
ları atik 6 ve yenı 6 numrolıl 
kıt'a arsanın tapuca . kaydı 

1 
lunımadıiı odan senets·z tıt' I 
fat.ı kiyaseıı muamele yap•1 

üzere tapu memuru taraf•' 
mahallinde tahkikat yıpıl•'/ 
Bu ytr hakkında tasarruf 1 /. 

sanda bu:unan vaı iae on b1' 

zarfında lstanbul Tapu idıır' 
ve yahut 7·8·.933 tarihine " 
dif perfe mbe günü sut d~ 
dan 12 ye kadar evrakı ~ 
telerile beraber mıhallind• ~ 
zat ve yahut vekilterinil1 f! 
bulunmaları ılin o'unur·...-/. 

~ S. Ahn1et S. 3 ünci.i ti; 
mahkemesinden: 

Ev '.caf müdüriyetinin t' 
uhdci tasarrufunda buluotJP 
müzayede furuhlu suretılc: ~ 
un i1alesine karar verileri 
köyünde Mühürdar caddt~ 

1 

rakolhane ve Dıvardibi s0 ~ t 
rında ki in Rıza paşa ar sa~~~ 
mile maruf arsalardan •'~~: 
haritada a-öterildıği veçh.ıle1~\ 
ve üçüncü adıı larda vakı ( 11' 

ı 4. ıs ı 9 25 26 28 ) No ı ti'.' 
murakkam sekız adet '/ 
ı25/Eylu/1933ı tarıblı 5•11

1 
zevalı saat (15 te\ ale ! u•ılıı 
leleri icra kı ınacağındal1 tP~ 
olanların kıymeti muhsOI ,~r .~ 
lcri üze~inden ( 0 o • l 0) pe1 et sı 

s:ni miistashiben Su ıtanab~ ;ti' 
.. k v 1 I 

Mahkemeıı UçücüHulfU· ,ı 
(930/ ı 7 l) No: sile mürsc• 
leme.ri. ı 66541 

l LAN ,,,~·f 
.ııo ~' 

Elli bin şeker çuvalı f1, V' f 

4 .. tıC" ~ tu. T 11lip olanların u 1~el ,.. ş· k . rf'e h3nda .:teker r etı 
mürac:ı•tl.ırı ililn o ur.ot• 
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Deniz Yolları işletmesi 
ACEnTALARI: 

Ankara'da yapılacak Polis ve Jandar- Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 

Kadıköy - Köprübaşı Tel. 42362 

Sirieci Mühürdar zade hanı 

ma Mektebi için plan müsabakası. ziraat ve Baytar Fa-
Ankara Emniyet işleri kültelerile Yüksek 
UmumMüdürlüğünden: C'rman Mektebi 

Teleron ; 22740 ........... 
---~-------------·il Mersin Postası 

Çanakkale 
:•Puru 25/8/933 cuma günü 
ki.at onda idare rıhtımından 
•lkar. Gelibolu ve Kuıada· 

1111
' Yalnız dönüıte uğrar. 

......_ (4349 · 

ISA DIKZADE Biraderler 
VAPURLARI 

~ARAD.ENIZ Postası 
uumlupınar 
2 VAPURU 
4 Aaualos Pcr~embe günü 

~••t 18 de Sirkeci rıhtımın· 
b •n hareketle Zonguldak, ine · 
1' olu, Samsun, Ordu, Giresun, 

rabzon, ve Rize Jimetnlarma 
ız· ~d ve avdet edecektir. 

lamır sUr'at postası 

Sakarya Vapuru 

Her Cumartesi günü 

Saat tam 18 de 

Doğru lzmire H:~te~et 
F' .. zla tafsilit için Sirkeci Mey· 
lllenet Hanı altında acentahğa 
lnüracaat. Telefon: 22 J 34. 

(6:57b) 

Ankarada yaptmlacak olan poliı ve jandarma mektebi için bir 
plin müaabakaaı açalmıthr. 

1 - Her iki mektep bir çah alhnda, fakat ayrı kasımlarda bu
lunacakhr. 

2 - Polis mektebi 300 kitilik leyli bir mektep olacak ve aşa
ğıda ya:z:ıh müıtemilih havi bulu nacak tar. 

A - Dershane : Elliıer kitilik beı, yirmi bet kiıilik iki salon. 
B - Yatak hane : Ellişer kitilik beı, yirmi beıer kiıilik salon, 

bala ve banyo daireleri. 
C - Sıhhi kısıra: Revir, eczahane, muayene odası, hasta ba

kıcılar ve doktor daireleri. 
D - Fenni kısım: Dakti'oskopi, ihbara ikamet, mUlaj, fotoiraf. 

hane "lıaranhk oda beraber,, labaratuvar, seyrü ıefer, telli ve 
telsiz telgraf, luyafct değiştirme daireleri. 

E - Yemek kısmı: Mutfak, kiler, bulatık yeri, büfe ve ye-
mek salonu. . 

F - Müdürlük : Müdüriyet bürosu, buansi daire "'dört oda, 
bir banyo, bir mutfak hali,,. 

G - Dahiliye müdürlüğü : Büro ve hususi daire "üç oda, bir 
banyo mutfak, hali,,. 

H - K11pu karako'u ve bekleme odası. 
1 - idare: Dosya, yatı itleri ve yaıı itleri amiri odılan. 
K - MualHmler odası 
L - Kütüphane. 
M - Umumi aaJon "avla,, 
N - Depolar: eıyı, elbise, teçhizat, evrak 
O - Hac'e'lleler odası "20 bademe için., 

2 - Jandarma mektebi aşağıda yazılı taksimah 
havi olacakhr 

Mektep ıeref salonu "avla,. 
Ada adedi 

1 
1 Klrahk oda aranıyor Mektep müzesi 

Kumandanlık, odaıı, hususi daire "dört od.t, banyo, 
lstanbul Yeya Be,·oalunun yük-

' e mutfak, ha'A 
•ek güneşli havadar sıhhi bir Kumandan muavinliii odası 
lbtvkiinde iyi bir aile içinde dö- Mülhak odası 

2 
3 
1 ~eJi bir yahut iki oda aranıyor.... Kalem odası 

•"'"• R B ·· ,. ' -~ • H ' · d ---.... · . rumuzuna m6racaat w uwNaın ey eh o aaı 
LevaZlm yızıcı neferleri odHı 
Hekim odası iLAN 

y O_snıanlı Bankuının Galata, 
~ 'nıcanıi ve Beyoğly devairi, 

AF'ER BAYRAMI münasebe-
tiı~ A· 30 gustosun uncu çarşamba 
~kapalı bulunacakhr. 

1•tanbul 4 cU icra me· 
"1llrlutundan: .,. 
ltı .ıınamıııa on hin beş yüz lira kt) nıeti 
rıı:bhanınıineti KadıkÖ\·iıııdc Zühtü Pac;ı 

alles· · k' • • . ' tc H ının es ı H:ı~ı Mehmet yem Ç;f. 
ııı~ta avuzlarda c::.ki I 1 y~ni 2 - 2 nu
"c 1•rla milrakkam nıaa müştemilat kö~k 

Eczahane ve ecucı odaaı 
Revir .. biri zabitan t610j'ü ıçın, 1 
Sıbhiyeefradı odası 1 
Muallımltr oc'uı 3 

Nöbetçi zabiti odası 1 
Kütüp'ıane 1 
MUta!ea salonu 1 
Dtpo. 1 
~iler l 
Mutfak 1 
Hamam 1 
Ot ve aamanhk 1 
Kabahatli efradın hapisleri iç:n oda 1 

1 'u kısı.,..rf ;ı h'li 

J ıe mu u • larda 

o!acaktır. 

Kumandanlık kısmı için hali ve eJ yjı yıkam • yeri 1 
arazi · • muş ııın tamamı açık arıtırınııya kon· 

hı olup ~:ırtnan•esini 23 - 8. 9:l3 tııri· 
ilden 't'b 

ltrıd 1 1 aren dairemi2dc herke::. tara· 
aı1 rrö .. 1 h'I . thi o ru c ı c~eğı gibi 23- 9. 9.33 ta-

ı. ne nı ·· d'f p "il I 6 • usa ı er~eıııbc günü ~a.u T 4 
ı c ) a kadar dairemizde açık artıırnıa 

satıla k 
llıiıı k ca ·tır •. \rttırnıa bedeli ıııtıham-
llı2.ı 1Y"1ctinin 'üzdc nimi~ bec:ini bul· 

"'llğı • ' )' 
hndu b t~kdırde en çok arı tıranın taah · 
tıh· akı k.ılmak iizre 1 u - IO - 9.1 i ta 

1ne 
dcıı nıusadif Pazartesi "Ünü ~aat l 4 
ole ... 16 )a oaJar daiıeı~izde \apılac~k ., an • 
'ıtt 1 1 hnasında ga) ri menkul en çok 

•tın · 
ltıuha a ıhale cdilcce~!ııden talipkriıı 
itı nj ltıınin kı~ metinin yü7.de yedi buçu-
•rık $Pttınde pey akçesini 'cy:ı milli bir 

1 ıının t . . 
llıırıı 1 emıııat nıckıuhunu lıanııl bu-

%1 \~ ~rı lazımdır. ı\lüte ı akim vergiler 
1tııv1• ~ ıf icarcsi ve beledive tanzifat ve ny • 
'°c 

228 
c rusuınlan mü~teriye :ı.it ,·e 2Q04 

11ıı O numaralı kra ve iflh kanunu-
tı I '>6 

tc\'Uka.. ıncı nı:ıddesiııiıı · 4 ü fıkrasına 
tckıı n bu gayrı menkul üzerine ipo· · 
'c ; .alacak lılar ile diğer alaı.adaranın 
' tııfak h kk h' .. c hu . a ·ı sa ıplerınırı bu haklarını 
ddi;ıJ susıle faiz ve ınas:ırife dair olan 
r: &tını il:i 'h' d . 'b .. ~tıd ıı tarı ın en 1ll areıı 20 !?:un 
dirl'll:I e~·rakı müsbiteleıile beraber bil
ılc crı aksi halde hakları tapu sicille-

sabit 1 d 
llllas d 0 ma ıkça satış bedelinin pav-

c alık'~ an hariç halacakları cihet· 
~lsı a aranın i~bu maddenin nıt•,Jür 

la ~a. S~e hareket etmeleri 'e daha 
Os\>~ altınıat almak istİ\·cnlcrin 341 -1432 

· ' rıu . • 
Cleri 'la lllarasılc memuruna müracaat et-

ı n olunur. (6655) 

4 - Zabitler &c1111u : 

Bölük kumandanı odası 
Takım K odHı 

1 
1 

Zabitler kısmı 
Kalem odası 

O:ia /\dedi 
l 

Emirber ve bademe odı11 
Yemekhane "elli zabit için,, 
Dershaneler "elli zabit için,, 
Yatak odası. "Beheri on zabit ıçın,, 
Zabit baliları ••12, el yüz yıluıy :: cak yer, 

altı küçük abdest bozacak yer, bunun yarısı 

üst katta 
Zabitler için hraı salonu 
Gazino 
Mutfak 
S - KüçUk zabitler lrıımı 
Küçük zabıt bö'.ük kumandanları odası 

" " takım ,, " Ka!em odası 
Küçük zabitler mıntık11•na birer hail ile 

1 
1 
1 
5 
6 

1 
1 
1 

4 
4 
4 

el yDz yıkayacak yer. 4 
Hademe ve emirber odası 4 
Dershaneler(ber bölüğe ellişerden 8 dershane)8 
Yemekhaneler(berbiri yDz talebeye mahsus) 4 
Koğuı (herbiri eJli talebe için, karyolalar iki 
katlı, biriıi kumandanlık kadro Ye efradı için 9 
KOçOk zabit talebeleri için hail "yarııı 
üst katta koğuşlara yakın olacaktır 
120 beyrir iıtiap eder ah1r 
l 00 neferlik bir ~ oıut 
Kapalı manej yeri "12 hayvana göre,, 

32 
1 
1 
1 • 

Kayıt ve kabul şartları 
1933 ders senesı ıçın Ankara "Yük sek Ziraat Enstitüsü, 

Ziraat ve Ziraat Sanatları Fakültesine 5 kız ve 45 erkek olmak 
üzere 1150,, , Baytar F akültuine Kız ve Erkek "5011 , Yüksek 

Orman Mektebine "30,, talebe alınacaktır. Müessese leyli ve 
meccanidir. 

Kabul şartları şunlardır 
1 - Türkiye Cumhuriyeti tebaasından o lmak. 

2 - Lise bakaloryasını vermiı bulunmak. 
3 - Yaşı 17 den aşağı olmamak. 

4 - Bu mesleklerin icap ettirdiğ i bedeni kabiliyete malik 
ve baatalıkfardan salim olmak, "tam teşekküllü hastane sıhhat 
heyeti raporile tevsik olunur. 

5 - Tahsil leyli ve meccani olduğundan staj veya tahsil 
devresinin ortasında .. arız olacak mazeretler dolayısile tahsille
rine devam etrnek imkanını kaybetmiş olanlar müstesna olmak 
üzere,, ıtaj veya mektebi terkedeolerin veya cezaen çıkarılan
ların hDlc6met tarafından kendilerine yapılan masrafı tazmin 
edeceklerine dairNoterlikten musaddak kefaletname vermek"mü
esseıece verilecek nümuneye tevfikan,, . 

6 - Mahalle ihtiyar heyetinden veya polis merkezinden 
hüsnühal mazbatası ile 4 kıt'a fotolraf vermektir. 

7 - Taliplerin miktarı lc:adroyu tecavüz edince tahadetname 
dtrecelcri ve müracaat tarihleri sırasile kabul muamelesi yapıla
caktır. 

8 - Ziraat Fakültesine girecekler evveli 1 sene Gazi Or
man çiftliğinde talebe namzedi sıfatile staja tabi tutulurlar. Ta
lebe stajda bulunduğu müddetçe yemek ve elb=se bedeli olarak 
kendilerine ayda 40 lira ücret verilir. Bu ücretten hiç bir tevki
fat yapılmaz. 

Bu şartları haiz olup Ankara "Yüksek Ziraat Enstitüsü,, 

Ziraat Baytar Fakültelerine ve Yüksek Orman Mektebine ,gir

mek istiyenler:n 31 ey:uı 933 tarihine kadar yukarıdaki şartlara 

RÖ•terir vesikalarına bir istidaya · raptederek doğruca Aollara 
YUkaek Ziraat ~nstitUsü Rektörlüğüne mDracaat etmeleri 
ilan olunur. 

Daha farla melümat almak iıtiyenlere mUracaatleri takdirin-
de Prospektuslar gönderilir. (3024) 

lstanbul Belediyesi ilanları 

Şışli Büyükdere caddesinde bulunan tuğla ocaklarının resmi 

tediye etmeden ocıklaunı açdıklarandan dolayı daimi enciimenin 

24/6/933 tarih ve .. 1739,, sayılı kararsna tevfikan milsadete edi

len tahminen selcıen bin adet çiğ tuğla mahallinde 13;9n,,3 çar

şamba günü aaat onda aleni müzayede ile satılacağından taJip 

olanların Şi9\i Nahiye Müdürlüğü binasındaki ~işli Belediye T ah-

ıil Şubesine müracaatları ilin olunur. (4365} 

Gagrimübadiller Cemiyetinden : 
Gayrimiibadıller koilgrası nisabı ekseriyet o:madığından Eylü

lün beşinci ıah gününe talik edilmiştir. Mukayyet azanın o gün 
saat 2 de Hılkevine teşrifleri mercudur. (6650) • 

6' -Aıaaıdaki lusımlar polis ve jandarma mekteplerinde mütte
rck olup binanın ortasmda ve her iki cihetle irtibatı bulunmak 
üzere yapılacakhr. 

A - Konferans 11lonu. "Talebe alacak kadar büyük ve pro-
jeksiyon tertibatını havi,. 

B - idman ve iskrim solonu. 
C - Kantin. 
D - Umumi Gazino. 
E - Çamatır yıkama ve kurutma ye rleri. 
F - Olo-nobil ve araba konacak s u :ıdurma. 
G - Şufaj tesisata: Kalorifer dairesi, kömür deposu, kalori· 

ferci odası. 
H - Elektrik dairu:. 
1 - Telefon santral dairesi. 

7 - MUıterek iki bina için en çok "600,000,. lirı ıirfedil• 
cektir. 

R - Binanın 1-100 mikyasmda her kata ait pilinlarile umumi 
maktaı ana Cf'phelere nazaran ufak miky astat manaıırı nihayet 
933 aeneıi Ey.ulUnün on b~tine kadar "Ankara Dahiliye Ve"i e
tinde inşaat komisyonuna,, bir rumuzla · gönderilecek ve rumuza 
ait izahat ve muvaızah adres kapalı zarf içinde bildirilecektir. 

9 - Planlar mütahhassıs bir Hey'et tarafından tetkik o!unıcalc 
ve birinci gelene 3000 lira ikinciye 500 lira mükifat verilecektir. 

10 - Arsanın p!inı ve futa malümat için 11Ankara'da Dahili: 
ye Vekaletinde inıaat komisyonuna,, müracaat olunabilir. 4356 



Parça 
yüzde 

kumaşların 
30 tenzilatla 

satışına başlandı 

•• 1 
1 

•• 

Satış Mağ.azaları 
Beyoğlu ı Istanbul ı Ankara 1 İzmir ı Bursa 

lstiklil Sultanha- Necati B. Odun Gazi paıa 
caddesi mam caddesi pazarı caddesi 

(6513) 

Devlet Demir yolları ilanları 

Eıki§ebir - Ankara arasında Eıekeot istasyonu civarında 

536, 600 üncü kilometrelerde Yakı taı ocağından çıkaralarak 

teslim edilecek 6000 M 3 balastm kapala zarfla münakasası 
I4JEylül/933 perşembe günü saat 15 de Aokara'da idare Mer
kezinde yapılacakhr. 

Tafsilat Ankara veznesinde beıer liraya satılan şartnamelerde 
ya11l~d1r. (4303) 

Leyli ve Nehari 

Resmi Liselere Muadil 

E Zi 
Kız Erkek 

Arnavutköy'de • Çiftesaraylarda 
Ana ıınıfıoı, ilk k11mı, orh. ve l ıse sınıflarını havidir· Tedriı ve terbiye usullerinin ciddiyet \'e mükeınıne· 

liyeti ıle tanınmıt olan müe11eıe lıtanbul'un en güzel yerinde kain ve her tür.Ü sıhhi ıartları haizdir. 
Gayret ve muvaffakiyeti görülen talebeler. için mektep bütün tahsil devrelerine ait 

kolaylıklar ve imtiyazlar temin eylemiıtir . 

Leyli ücretlerinde çok esaslı tenzilat vardır . 
Kayıt ve yeniden kayıt muımelesine bqlanmıtbr. Cumartesi, pazarteıi, çarıamba günleri saat 10 dan 

18 e kadar müracaat olunabilir. isteyenlere mektep tarifnameıl gönderilir. 

Lira 
1 

Telefen: 36210 

Nazilli Malmüdürlüğünden: 
Em 1ak N. 

6 
Mahalle 
Nazilli 

Mevkii 
İstasyon 

Cinsi 
fabrikamn 

nısfı 

Bedeli M. 
16815 77 

Sabası 

5684 67 
Müştemilib 
Eir hane 8 
depo 1 maki• 
ne dairesi ~ 
çıkrık daire•• 
fevkani 1 Ç~ 
kirdek depo~ 
tahtaoi bir bUi 
yük bavuı 
tu iumbaı ı k&Jf 

Yukarda eYsaFı yazılı fabrikamn hazineye ait bulunan nısıf hinesinin mülldy~'i 15 · 8 • 933 tarr 
hinden itibaren 30 gün müddetle ve luıpah zarf usuh.e miizaye tl~ye çıkarılmııtır. liede!i ihale peşi~ 
olup şartnameler Nazilli Malmüdüriyetine müracaatla ahnabilir. Şartname hi'afına te~diflc r kabU 
edilmez. TaHplerin yevmi ihale olan 13 • 9 · 933 çarşamba günü saat 17 ye kadar leklifnamcleriııı 
NaziJli Hükumet Konağında satıı komisyonuna vermeleri ve teklifoamelerile birlikte ııo 7,5 temin•• 
h muvakkate olarak nakit veya muteber banka mektubu ita etmeleri ilan otunur. (41 271 

Aydın Demir Yolları 
Müdiriyeti Umumiyeaindeo : 
İ zmir Aydın demir} olu hissedaran 

alelade altı ayda yüz elli birinci içtimaı 
umumiycsini Eylülün yinni ılusına mü-

Şişli Terakki Lisesi 
MÜDÜRL ÜGUNDEN: 

, sadif sah günü saat 12 de Londra'da 
1 - Mezuniyet ve smıf ikmal imt:hao!:m EyH.ilün ik isinde bır 

lıyacak onuna kadar sürecektir. Program me1d cpten Öİrenilebilır• 
2 - Tedrisata Orta ve Lisede 11 Eylül puartesı ve tik kısıGl1 

da 16 Eylül cumartesı günü baılanacaktır. D • • ı • ı A Old Broad Strectte l 00 numarada kain ..._ enızcı ere } an --, Winchestcr House'tc inikat edeceği ilin 
olunur. 

Fabrl.ka ve Havuzlar Mu-du-rıu-ğu" nden·. i Ruznamei müzakerat bervcçhi atidir: 
1 - Heyeti idare raporu, 2 - l 933 

Şimdiye kadar tatbik edilmekte olan fabrika ve havuzlar J senesi Haziran gayesine ıt:ıd:u· olan he· 

tarifeıinde 20/ Agv ustos/933 tarihinden itibaren mühim tadilat .. sa batın tetkiki, 3 - Şirketin muamelatı 
uınumivesinin tcıekkürü. 

3 - Her gün saat 10 dan 17 ye kadar tale-be k~y ıt edılmekte• 

dir. Eski talebeden nebarilerin b1rinc ı taksitler İn i Vt: rmek ve leyli• 
l~rin posla ile ' alelhesap 50 lira ~öndermek su relıl t.: kayıtları"' 
Ağustos nihayetine kadar tecdit etmeleri icap eder. Aksi ta'dırd• 
yerlerine yeni talebe alınabilir. yapılmııhr. Tarife hakkında malumat almak arzu buyuran tşb~ içtima:ı. iştirak etmek arzu eden 

zevatın fabrika ve havuzlar müdürlüğüne müracaatları. (4321 ) hissedaran tarihi içtimadan laakal on· 
-~ııd llllllllrıııııımıııım11ııııııuıuııu1 11mıırJ1n11ıınııııa dört gün akdem hisse senedatını Lon-

. Istanbul maarif müdürlüğünden : 

4 - Nehari ücretleri talebenin sımflarma göre 40 · 11 O l ı radır• 
Leyli talebe nehari ücretlerden maada da imi iseler, 250, evci ise:er 
225 lira pansiyon bedeli ödeyeceklerdir. (6435~ 

Eka!liyet Ye Ecnebi mekteplerinde münhal muallimlik bulun· 
madığından beyhude yere idareye mUracaat edilmemesi. (4215) 

dra'd:ı. Old Broad Strcelte 100 numarada 
Winchestcr Housc katibi umumiliğe, İz
mir'dc Şirket idaresine, İstanbul'da Os
manlı Bankasına tevdi etmelidirler· Tev
di edilecel' hisse senedatı için alınacak 

makbuzlar hini içtimada ibraz edilecektir. 

Afyon Viliyetinden: 

• 

Hatıralar ve JI esikalar 
Harp kabinelerinin isticvabı 

Bu eser, mütarekeden ıonra, umumi harp mes'ullerinin di· 
Yanı alideki isticvaplarıoı, resmi vesikalar. ihtiva etmektedir. 

Harp kabineerinin isticvabında 
&~tün harp senelerinin ve mütareke yıllarının en canla saf· 
balarını, bu eserde bulacak, lezzetle, merakla okuyacaksınız. 

600 sayıfahk kitap bir lira 
DaAllma yeri VAKiT matbaası 

Heyeti idare emrile katibi 
R. P. W. DEANE 

Winchester IIousc 100, Old Broad 
Street, London, E.C2. 21 Ağuscos 1933 

(6609) 

DOKTOR 

Hafız Cemal 
Dahili haıtalıklan müteha11111 

Divı-.nv"ln N. 118 Telefon: 22398 

Sahibi, MEHMET ASIM 
Netriyat Müdürü: 1. Safa 
V AKIT Matbaası - lstanbul 

Afyon - Sandıklı yolunun O + 000 - 63 + OCO kilometre
leri arasında muhtelif açıkhklarda "I 118] ,, lira bedeli keşıfli se; 
kiz adet köprünün beton arme o arak inşaları 13/ .\~ uslos/93 
tarihinden itibaren 6/Eylül/933 tarihine müsadif çar,anba gür:O 
saat 15,50 de kat'i ihalesi icra kıhnmak üzere kapalı urf ustl' 

lile mUnakasJy:ı konu~muitur. Tn!i p~erin sekiz m: !re \'er a c!::?:' 
fazla açıkhkta ve Beton arme köprü yaplıklanna dair vesika ib' 

raz etmeleri ve bu kabil işlerde bulunmuş bir fen memuru if' 

tihdam edeceklerine dair teminat vermeleri meşruttur. Keşif pi' 

meyi görmek ve izahat almak isteyen taliplerin encümeni Vılit'e' 
te ve Nafıa Başmühendisliğine müracaat etm e:eri ila!ı o'uo11'' 

(4190) 

Istanbul ve Traky eker F abri aları lürk Hnonim ~irketin~en: 
Fabrikamızda çıkanlmağa başlanan yeni sene mahsulü toz ve kesme şekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az 
olmamak üzere her isteyene satılmaktadır. Fiatlanmız eskisi gibidir. Yani İstanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda 

:a~:ı~:aç:::.;~ Kristnl loz ~e~erin Kilosu 36, 7 s 8Bn~ı~tB Küp ~ekerin Kilosu 39,50 Kuru~ıur. 
Ancak en az beş vagon şekeri birden alanlara vagon başına beş lira indirilir. lstanbul haricindeki yerlerden yapılacak sipa
rişler bedelin yüzde yirmisi peşin ve üst tarafı hamule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itiba
ren bütün masraflar ve mes'uliyet müşteriye aittir. Gönderilecek mal şirket tarafından müşteri hesabına sigorta ettirilir. Si
pariş bedelinin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beş vagon sipariş ederek bedelinin tamamın• 
peşin ödeyenler vagon başına beş lira tenzilattan istifade ederler. 

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

• 

Han. 
No . 

No. 40 - 30 Telgraf 
24470. 


