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müsabakada güreşçilerimiz galip Ilı~ ~0för, böyle otomobilinde 
deli 11

• Yokken son süratle nere -
&elıyoı~un? 

...... Öb" "' . 
~il. A. Ur nıahallede bir kaza ol-
~1· danıın birisini tramvay çiğ. o d , A. n an kaçıyorum. 
~ b· .n~ı:yaınadım. Kaza olmuş
Cıuıd~tısıni tramvay çiğnemişse 
~rıı? sana ne? İnsan bundan ka 

I . 

................................................................ 

Reşit Galip Bey 
inkılap kürsüsünde 

Moskova, 5 (A.A) - Dün Ivanovo'da Türk ve Sovyet at

letleri arasında güreş, koşma, atlama müsabakaları yapılmıştır. 

Güreıe altı çift girmiş ve altrsını da Türk gürP.şçileri çok 
kolayhkla kazanmışlardır. - - - - - -

\~ N~ıı kaçılmaz. Polis çağı- \ 
ot l<a~ya uğnyan adamı be

~ık 0~1obıle koyacak bir kaç bin 
~Yl bır otomobil yaralının kan
~o~· harap olacak. Oy le bir o -
~bi~e. sonra ben nasıl müşteri 

Fahri olarak vazife almayı ebedi bir 
iftihar telakki ediyor Köprübaşı cinayeti 

·Ali Fedai mahkemede 
1 münasebefini anlatıyor .. 

l' rıın? . . " 
'~&ınen uydurma gibi görü-
~lif Q konu§ına latanbulun mub • 
~~ •eıntlerinde, muhtelif vesile 
ti1Jı~1~ •ık cereyan etmektedir. 
' ıka bir yrde bir kaza, yahut 

)et old ... · ugu zaman o cıvarda 
•n taksiler adeta bir f elik et 

~~latır gibi kaçıyorlar. Or
ttl ır tek otomobil kalmıyor. Bu 

.~ kaçan otomobil sahipleri 
\ ı:;rini tehlikeli bir angarya . 

() rtulınuı sanıyorlar. 
l rıd~ ıonra yaralıyı götürmelc 
~ l>olıaler otomobil aramağa 
' 

1Yor. Bazan büyük müşkülat· 
'1e t . ·ı· B b l ~ ~ırı ıyor. azan u una • 
ıı ' .-.Fjka.1 her halde uzun za · 

f\. _ara 1 meydanda bekliyor. 
vtoınob ·ı d 1 bulunduktan ıon -

· a gene it tabii bir safhada 
1Yor y 1 · ara ı olan biçare has • 
e d ğ'J " .. 
1 
.. e 1 , doğruca merkeze 
uyor. Burada yaralının ha. 

\... ~e •ıhatı hiç nazarı dikkate a· 
~arak b' · · 

~
')' . ır ııtıcvaptır başlıyor. 

etı, babaaı, anası ıanatı 
l,&\ıı· , , ''<> ın cereyan tarzı kendisin 
"l'ti~or. 

~i'" •uretl de gene bir zamaD 
#()r e· 

' ır taraftan yaraJı kan za· 

Meh111et Asım 
Devamı ikinci Sayıfoda 

l<açak Artist 
~Dt) -•• --

S Şovalyeyi filmde 
boş bırakh ! 

HOLlVUT, ~ -
BugUn f('lbrlıniz heye 

<'anlı bir haberle 

allak bullak oldu: A 

merlkanm en me~ • 

ur alnema yıldızlarw 

dan 

film çe\irmckte o· 

lan, ı:iüviya Sldney 

birdenbire Holh"Ut • 

tan kaçıyor . 

Müstantik mahkemede cinayeti hahrlamadığını 
liyen Ali Fedainin idamını istedi 

.. 
soy-

llaarlf vekili .... oıa1 ... eralte Emlal J'&ll ,.._ .. 

Anadolu ajanaı 

daktilolarmda Mile- , 
Suzam köprü üze • 
rinde tabanca ile 

Fen FakGlteal Hayvanat profea3r 
muavini Fama Şevket H. 

Üniversite ıalah heyeti dün 
akşama kadar üniversite işleriyle 

uğratmıtlardır . 
İdare heyeti, üniversiteye tahais 

edilen Çapadaki tütün depolarının 
tamir ve tadilini münakasaya koy
mu§tu. Dün ihale yapılmıttır. idare 
heyeti bundan sonra aık, sık top -
lantılar yapıp nakil işleriyle uğra 
şacağı gibi her fakülte için bir ni .. 
zamname hazırlıyacaktır. Nakil 
itleri hakkındaki icra vekilleri hey 
eti kararı tebliğ edilmiştir. 
Tıp fakültesinin üniveraite bina

sına nakline on güne kadar başla -
nacaktır. T e§rihhane ittihaz edile
cek olan eski Bekirağa bölüğü kıa .. 
men yıkılmııtı. Temellerin üzerine 

rrrr~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!/ilı 1 öldürmekten ıuçlu 

1 
Maarif veklll R91lt Galip l!eyden 11 ayni yerde telıiz 

l 
latanbal Oalveraltesl Emini Dok· 
tor N~t Ömer Beye s&aderllen memuru Ali F edat 

Melr.tap 1 Beyin muhakemesi • 
''TUrk inkılAbı kllnıU.UnUn taraımdan 

deruhte edllmeaine dair olan mektubunozu ne dün aabah latano 
memnuniyetle aldım. Bu tok mUhlm ol • bul ikinci ceza mah
duğu kadar ç0k aziz fahri vazifeyi yapan- kemeıinde batlan • 
ıar ve yapM'.ak olanlar araemda buJunmak mıttır . 
benim itin ebedi bir lttlhar olacaktu. E -
dcblyat fakllltcnne ve erıllnllğtne tefekkUr- Ali ~ edai Bey 
ıe uygılanmı tt)1t ederim, efeudlın. jandarma muhafa • 

Doktor R.,tt GaUp zuında iaJofta seti-
~~~~!!!l!i!~~~~~!!!!!!!!!!~!!!!lll rildi. Vekili &YUkat 
yeni bina yapılmaktadır. Etem Ruhi Beydi • ' Ali Fedai ,,.. •ekili d8n malalıem ... 

Matmazel Süzanın veresesi ve • Maarif vekili Retit Galip Bey 
dün yüniveraiteye gelmemiştir. 

Profesör M. Zaver Brob dünden 
kili olan Sadi Rıza Bey gelmemiı w -"M~~~:n-~ 

-3& 
nedir? • 

itibaren refakatinde profesör M. 
Malt olduğu halde haıtabaneleri 
gezmiye batlamıttır. 

Profesör M. Zaver Brohun latan 
bulda daimi surette kalmıyacağı ta 
hakkuk etmittir. 

ti. 
Ali Fedai Bey jandarma muha· 

f azaaında ıalona getirildi. Vekili 
avukat Etem Ruhi Bey idi. Mat~ 
mazel Süzanın vereaeıi vekili olan 
Sadi Rıza Bey gelmemitti. 

Celıe açılınca reiı Hamit 8 .. F e

daiye ıöyle hitap etti: 
- Adm ne? 
- Fec:lai. 

Profesör senede bir kaç ay §eh .. 
rimize gelerek üniversitede konfe
ranslar verecektir. 500 ze yakın Al 
man ve müıevi doktorların delege- - Yatın? 

llaktGI SGzaa H. 

- Vazifen 
- Telsiz tel-

graf operatörü ~ 
- Nerede o

turuyorsun ? • 
Ali Fedai ıhu 

suale cevap 
vermedi . Sual 
tekrar edilin -
ce: 

(Devamı 10 uncu aaJ'Ifada) 

si olarak lıtanbula gelen profeıör .--------------mllll!~~~~~-~~-----
M. Şurab üniveraitede daimi bir y •• M •• b k -ı 
kürsü almayı kabul etmittir. Diğer uzme usa a a arımız 
ecnebi profeıörler de yakında belli 
olacaktır. Üniveraitede vazife ala
cak profeıörlerin hepsi Alman ve 

İsviçrelidir. Bunlara Türk profesör 
]eri gibi Barem üzerinden maq veo. 
rilecektir. Bunların alacaklarıma-

Yazılmak için acele ediniz 

(l>t"vamı 10 uncu aayıfada) 

Bir güzellik kraliçesi 
hatıraların 
anlatıyor 

(VAKiT) 1928 dünya gilzel· 

lik kraliçesi "Remona Alleo,,in 
hatıralarını yarından itibaren 

neşre başlıyacaktır. "Remond 

Ailen,. bu hatırahnda krali· 

çelik mOsabakasına girenlerin 

geçirdikleri çok meraklı inti
hap maceralarını anlatıyor. 

, . . 
"VAK!~" ylizme müsabakaları önümüzdeki cuma günü, yuka-

rıda reammı g6rdü~nn~ Mod~ deniz hamamları havuzunda ya
pılacakbr. Köıedeki resım, musabakamız için kolaylıklar &&te
ren hamam mildllrll Ihsan BeY,dir. 

Tafıil&tını Sinci sayfamıZCla okuyunuz.. 



iyilik yerine fenalık 
Başmakaleden Devam 

yi ediyor. Sazan bu fazla kan za· 
yiatmdan hayatı tehlikeye giriyor 
Yaralı bir, iki gün sonra ölüyor. 

Şoförlerin kaza, ve yahut ci • 
nayet vukuunda yaralıyı nakletme. 
mek i_çin otomobilleriyle kaçmaları 
mazur görülemez. Fakat bu yolda 
kaçanları menetmek için elde ka· 
nuni bir vasıta olmadığından f enr 
lığın önüne geçilemez. 

Onun için bu çaresizliğe karş• 

alınacak bir tedbir vardır. O da 
başlıt:a belediye hastanelerindf' 
birer hastane nakliye otomobi · 
li bulundurmaktır. Bu otomobil · 
ler polisin emrine her vakit hazıı 
bulundurulur. Şayet bir hadis,.. 
olursa derhal bir telefonla getiri -
lir. Bir de kazazedelerin iptidcı 
merkeze götürülmesi doğru değil 
dir. Çünkü bir kaza veya cinayel 
hadisesinin tahkiki ne derecelerdr 
mühim olursa olsun herhalde kaza 
zedenin, yahut cinayete kurbar 
olan bjçarenin hayatını kurtarmal< 
ondan daha mühimdir. Kazazedf' 
ve yahut yaralının doğruca· hasta 
neye götürülerek tedavisine baş 
)anacak yerde merkeze götürüle · 
rek isticav'bına girişilmesi, tedavisi 
için vakit kaybedilmesi, bu suret· 
le mütemadyen kan zayiatına mey. 
dan verilmesi telafisi mümkün ol· 
mıyan bir tehlikeye sebep olabilir 

Hulasa vatandaşların hayatları 
ve rahatları için alınan idari ve 
inzıbati tedbirler bilakis onlar için 
fen alık ıekline girmemek lazım 
gelir. 

Mehmet Asım 

Süngercilik 
"Dünyanın en iyi sünger

leri Türkiyede yetişir,, 
Marmaris, 5 (A.A.) - 1ktısat 

vekaletinin balık gemisiyle balık
çılık müte~assısı buraya geldi 

ve ajansa şu beyanatta bulundu: 

"Sünger ve balık tetkiki için do
laşıyorum. Gökahatı, Yeni Foça, 
Ilıca, Küllük, Kuşadası, Bodrum 
körfezleri iyi sünger yatağıdır. 

Memleketimizden 1930 senesinde 

9998 ve 1931 de 19473 ve 1932 de 
5642 kilo sünger ihraç edilmiştir. 
Daha fazla makine ve kangava 

çalıştmlırsa daha fazla istihsalat 
olur. Dünyanın. en iyi süngerleri 
Türk aünaerleridir. Süngercilere 
kredi temin edip malları doğrudan 
doğruya ihraç ettirilmelidir.,, 

T. D. T. Cemiyeti
nin dünkü toplanışı 

Tü& Dili Tetkik Cemiyeti umu 
mi merkez heyeti dün saat 14 te 
umumi katip Ruşen Eşref Beyin 

reisliği altında Dolmahahçe sara -
ymda toplanarak ankete dahil a -
rapça ve farsça sözlere gelen ce -
vaplar üzerine Osmanlıcadan Türk 
çeye karşılık klavuzu komisyonu 
nun hazırladığı kar§ılık listelerini 
müzakereye devam etmiştir. 

Umumi merkez heyeti pazarte
si günü saat 14 te tekrar toplana
caktır. 

Maliye vekili hasta 
Ankara, 4 (Hususi) - Maliye 

Vekili Mustafa Abdülhalik Bey 
rahatsız olduğu için iki gündür 
evinden çı1:rr.amaktadır. Bu ay 
içE:rısinde, tedavi edi!mek üzere, 
Avrupaya gidecektir. 

Almanya - Avusturya birleş
mesi 3 devletin müdahalesi 

M. Ruzvelt çalışı 
Her günkü haydutlll 

vak'alarını görüşüyor 
NEVYORK, 5 (HuıuıO 

( Hayd parktan yazılıyor) ;ftt' 
ğucu sıcaklara rağmen, 

Ruzvelt, Hayd parktaki sar• 
çalışmaktadır. 

Profesör Moleyle fidyei ıı 
mak için kaçırılan ve he111~11 

gün tekerrür ederek milli bıt 
like halini almak istidadını 
ren haydutluk vak'alarını ıııii 
şa c>tmi~tir. 

Almanyanın silihlanmasına karşı 
Paris, 5 (A.A.) - İngiliz -ı Manş denizinin öbür yakasınd~ 1 Filhakika Almanya, Avusetur· 

Fransız YC İtalyanların Berlinde' bu teşebbüsü yalnız Frama ve yanın dahili işlerine karışmaktan Bu m#ünakaşa~ra büyük bit 
ıniişterek bir teşebbüste bulunma· ltalya tarafından yapılması vf' 
laıı iınkiını hakkındaki noktai na- İngilterede bu meselede önayak ol 
zal' teatilerine ve Daily Telgrafın , mu~ ve müzaherette bulunmuş ol 
makale~in_e telıı:ih eden TcmpP j mak hususlarının bırakılması sun• 
gazetesı dıyor kı: tinde serdedilmekte olan mütalea 

"Meselenin bu suretle bahsf> yanlıştır. Zira muahedeleri imn 
mevzu edilmesi, bu noktai nazar• etmiş olan diğer devletler gibi İn· 
dan teatisinin mahiyeti ve ittihaz 1 giltere de 80 inci maddeye riayet 
edilecek kararların ehemmiyeti hv ettirmek mecburiyetindedir. 
susunda efkarı umumiyeyi şaşırt 
mak tehlikesini arzeder. Üzerin · 
den mevki alınacak asıl zemin, 
Versailles muahedenamesinin 80 
inci maddesidir. Bu madde ay · 
nen şöyledir: 

Almanya, Avusturya devletiyle 
müttefik devletler arasında aktedi 
lecek muahede ile teshil edilece1' 
hudutlar dahilinde Avusturya • 
nm istiklalini tanır ve buna riaye
ti taahhüt eder. 

Almanya milletler cemiyetiniıı 
muvafakati olmaksızın bu istikla· 
lin tagyir edilemiyeceğini kabul vtt 
teslim eder. 

Dörtler misakma gelince, bu 
misak ileride dört devletin başka 

devletler işine karışmak hakkı 

kendilerinde görmelerine mani ol
mak için iltizam edilen tez muci · 

hince bu devletlerin yalnız kendi · 
lerine ait meselelerde teşriki mesi' 
ide bulunmalarını natık bulunmak 
tadır. 

Binaenaleyh Avrupadaki siyasi 
gerginliğin hakiki surette izalesini 
istihdaf eden misakın umumi ruh 
ve zihniyeti hatırlatmak suretiyle 
Almanyaya müracaat ve ihtarda 
bulunmak pek ala mümkündür. 

ibaret olan mücadelesine devam 
etmek suretiyle Fransa - İngiltere 

ve ltalya ile imzalamış olduğu mi· 
sakın ahkamına riayet etmemekte 
ve misakın ruhu ile telif kabul et · 
miyen bir harekette bulur.makta · 
dır. 

Almanya tekrar silahlanmak 
hususundaki azminde bu suretle 
devam edecek olursa ve üçüncü 
Reich sözlerden icraata geçecek o 
lursa silahları bırakma konferan· 
sının hikmeti vücudü ve teşrinie -
vel ayında umumi surette silah· 
larm bırakılmasını istihdaf eden 
büyük bir beynelmilel toplantıyı 

tavsiye etmekten başka yapılacak 
bir şey kalmaz. 

İtalya hükumetinin M. Hitler 
nezdinde yarı resmi ve şahsi bir 
teşebbüste bulunmaktan çekinmi -
yeceği zannolunmaktadır. Devlet
lerin diplomasi yolu ile müşterek 

bir teşebbüste bulunmaları ihtima 
li tamamen bertaraf edilmittir. 

miyet veriliyor. Reisicüınhud 
let polisi ile teşriki mesai e ~I 
federal bir zabıta kuvveti tet 
mek istiyor. . 

Mösyö Hull ile a.rasında1'1 t 
tai nazar farkı neticesi, devle 
partmanlarında müşkül bir" 
te giren Mösyö Moleyin yet' 
vazifeye tayin edileceği za11 

nuyor. 
Diğer taraftan M. Ruzvelt. 

ra konferansı ve bilhassa - ~ 
diğine nazaran - profeıör 
leyle şahsi münasebatı hak" 
görüşmek üzere M. Hullü d• 
miştir. 

Kral Faysal 
' 

Londradan memleketi 

Kutupta tayyare 1 Amerika iş alemi I Pamuk ve yangın! 

tayyare ile dönerke11 
ATlNA, 5 (Hususi) - 1• 

ile Bağdada gitmekte ol•SI 
Faysel çarJamha günü bura!' 
di Atinada bir kaç saatlik d 
smdan istifade ederek şehri 
di. Saat on birde hareket etti· 

Buz tabakalarını geçerek Reisicümhurun teklif 
kayıpları arıyor VAŞiNGTON, '5 (Hususi) - 'A-

Kumandan Şarkonun idaresin· merika sanaynmn altıda biri -
deki "Pouquoi-Par?,, isimli tay· . t .1 d d' ·· 

.. .. . nı emsı e en ye ı yuz 
yare, Groenland ustundekı buz ta- ı 
b k l k S hin kişi, Reisicümhur M. Ruzveltin a a arını geçere coresoy 
Lund'e vasıl olmuştur. Yol arkada· teklif ettiği misaka, muhtelif §ekil· 

şı, harp filosuna mensup Polluce- lerde tabaiyet etmişlerdir, 

de gelmiştir. Her ikisi de, geçen Bugünden itibaren, eylul iptida· 
sene kutba giden heyet azalarını ama kadar, altı milyon kadar a -
arayıp Parise getireceklerdir. 

Bu cesur bahriyeli ve alim genç
lerin, kutup keşfine iştirak eden 
yirmi altı milletin tertip ettikleri 
müşterek program dahilinde haşla 
dıkları sefer ve vazifeleri bitmiş O• 

luyor. 
Ekserisi Şimal kutbuna yapılan 

bu tarassut merkezlerinin elde et • 
tikleri neticelerin mukayesesi, me 
teoroloji, tellürik cereyanlarını ve 
bilhassa buzlu mıntakalarda çok 
kuvvetli olan elektro - Manyetik 
hadiseleri hususundaki bilgileri -
mize çok faydalı bir netice vere .. 
cektir. 

Heyet azalan, kutup gecelerinin 
karanlıklarında ve buzlu yaz gün -
lerinin müebbet ışıklarında mu -
vaff akıyetli bir sene geçirmitler .. 
dir. Fransız ilmi ve cihan ilmi için 
çok iyi çalıtmı§lardır. Çok zahmet 
çektiler, ümit ederiz, bu zahmetle
rinin mükafatını görürler. 

Bir vapur yanıyor 
MARSIL YA, 5 (Hususi) 

Recherche isimli Fransız vapuru -
nun batmakta olduiu haber alın .. 
mıştrr. Vapur Me11agerie Maritim 
kumpanyasına aitti ve Yeni - Ka
ledonya seferlerini yapıyordu . 

28 Temmuzda Tahitiden bir kaç 
yolcu ve mühim miktarda eşya al
dıktan sonra hareket etmiş ve Mar 
kiz adalarında, ambarlarındaki eş
yalar tut§ unca yolunu kesmiştir . 
Alınan malumata &Öre insanca za
yiat yoktur. 

mele ve müstahdemin, mesai saat

lerini azaltacaklar ve muvakkat 

kanun mucibince yevmiyelerini ço· 
ğaltacaklardır. 

Kanuna muhalif olan veya te -

reddüt eden amele kullananlara dü 

şünecek zaman bırakmak için veri

lecek mühleti ceneral Hugh Jo -
huson ağustos on beş olarak teshil 
etmiştir. 

En kuvvetli muhalefet Nuvel -
Anglöter cihetlerinden çok bari:ı 
bir şekilde görülüyor. 

Diğer taraftan işsizlere bir mil .. 

yon dolar dağıtılmıştır. Zürraa ge-

lince 114.000 çiftçi 400 milyon do-

}arlık terhinin konsolide edilmesi .. 
ni istiyorlar . 

Umumiyetle tesisatı yeniden 
kurmak için yapılan mücadelenin 

kısa bir zamanda bir milyondan 

fazla işsize iş bulacağı zannolu -
nuyor. 

Bükreş elçimiz akademi 
diploınatik azası 

Bükreş, 5 (A.A.) - Merkezi Pa 

riste olan beynelmilel akademi 

diplomatik, son defa akdettiği 

fevkalade içtimada, Ankarada ve

fat eden Lehistan büyük elçisi M. 
Olsovskiden münhal kalan azalığa 

Bükreş elçimiz Hamdullah Suphi 
Beyi intihap etmiştir. 

20 bin balya pamuk 
kül oldu 

Paristen yazılıyor: - Büyük 
bir yangın Lille ıehri kapısında 

bir pamuk deposunu kül etmiştir. 

Depo edilen iki milyon ağırlı .. 
ğında yirmi bin balya pamukla on 
hin metre mürabbaı üzerindeki ma 
ğazalar bir kaç saat zarfında ka-. 
milen yanmıştır . Derhal yapılan 
tahminlere göre 50 milyon frank 
raddelerinde zarar vardır. 

Yangının nasıl çıktığı hakkında 

şu malumat veriliyor: 

Maliye 
İs tan bul m-a-liy_e_t-eşkil~ 
memur edilenler ge 

Ankara, 5 (Hususi) - l 
maliye teşkilatını yapmağa 
edilmek üzere çağınlan 

defterdarı Talat, Samsun 
darı Zeynel Abidin Beyler 
kilatta tahkik müdürlükle~ 
yin edilmiıler, kendilg-ı' 
vazifeleri hakkında tali~ 
miştir. Yarın latan bula ıid 
lerdir. 

lstanbul teşkilatı do!':l 
Maliye Vekaleti müdürlerı 
da mühim değiıiklikler ol 
Bu arada heıahat müdüri.İ 

O sabah saat 4.30 da, deponun 
gece bekçisi, pencerelerde kuvvetli 
bir aydınlık görüyor. Derhal Lille 
ve Marck itfaiyesi geliyor, fakat 
mesailerinin beyhude olduğu pek zam borçlar müdürlüğüne, ~ J 
çabuk anlaşılıyor. muhasebe müdürü yeni l ~ 
Ateşe kuvvetli bir zahir olan pa.. Üsküdar tahsil müdürlüjiiıt' 

edileceklerdir. / muklar, yangını şayanı hayret bir ~ 

sür'atle büyütüp ateş sür'atle J1' 
inkişaf ediyor; etrafa ta - SporcularıJ11 .ıt 
hammül edilmez bir hararet yayılı· "G k• brİJIU". 
yor, gök yüzüne minarE- boyu alev· or ı,, şe ~ 
ler yükselirken:. pamuk denkleri Gorki, 5 (Rusyadaki ·~~j 
duvar}~~~. d~vrılıyor, duvarlar, kor 

1 
timizle beraber hulunaıı ~ J} 

kunç gurultulerle yıkılıyordu. mızdan) - Gorkiye ıeld rJ 
c· h' ı · · f · l · ı "" ıvar şe ır erın ıt aıye erı yar • bir ticaret merkezi o •? ,-

drma koşmuşlardı. Ateş öyle müt· şimdi büyük bir sanaY1 ~ 
hişti' .. ki itf ai_y~ neferleri: yangın• haline gelmiş, etrafta~;,, 
la mucadele ıçın ateı tesır etmeı rikalar yapılmıştır. J-ıu J,i' 
başlıklarla kendilerini muhafaza bin kiti olan şehirde 2()dsJ'' 
ediyorlardı. bilfiil sporla uğraşnıakl" ·~ 

Saat ona doğru son duvarlar R d gö•tet1 ~ 
k ld A d d k. k sen usya a spora dif~ ~ .• 

yr ı ı. teı, epo a ı son pamu d k b .. "ktür. Şiıtl .,Y. 
b ı 1 ·1· .. .. d'" B" ı a ço uyu d ,., aya arını sı ıp aupur u. ın erce .. d .. ~ .. .. h ehir e ı;f 

k
. . . gor ugumuz er t ı.te 
ışı toplanmış yangını seyredıyor· k k b' .k. t d ve ırı"'' ..J 

d a ır, ı ı s a ,.r. "· 
u. lar için ayrıca sahalar " .. ~~ · J 
itfaiye, daha bir kaç gün enkazı ·ı ıı •• d'' 

aulayacaklardır. itfaiye reısınE" Heyetimize göster• e ,.d,. ~ 
.. ki d h b .. bul ve samimi alik• bur ut' 

gore pamu ar a a on e§ gun b"· .. k .. G k. deki dl 
k d d kt. uyu tur. or ı ~ 

yanma ta evam e ece ır. ] b .. 1 )<tır· 
ar ugun yapı aca d•: J 

Depoya sahip olan firmanın di· bit t1" 
rektörü yangının nasıl çıktığı hür eden pamukları; jU 
hakkında hiç bir izahat vermemiş· ı iıtialinden çıkmıt ol " 
tir. Yangının, sıcak neticesi, tebah edili;!•or. 





KAÇAK TAK v i M '1Defterdarlığın700binli 
Paz.ar Pazartesi 

7 Ağustos 
15 Rebi.ahır 

zarar istediği dava 
Dün muhakemeye başlanm~ş,ınüstıı 
olmadığından tatilden sonrayakalJ11lŞ 

Vapurumuz Pire'ye u&radığı 
vakit, orada ve Atinada resmi ve 
hususi işlerle uğraşan vatandaşla • 
rı.mızı bulduk ve konuştuk. Merak 
ettiğimiz şeylerden biri, Yunan -
Türk ticaret münasebetleri idi. 

Hemen hemen bütün gazete
ler, istatistiklere bakarak, bizim 
Yunanistana çok mal sattığımızı 

ve a~ aldığımızı yazmaktadırlar. 

1statistiklerin yanlış· olduğunu söy
lemek aklımızdan geçmez, dahası 
var: Ankara hükumeti Yunan rna· 
lı alarak, komşumuzun harici ti
caretine daha fazla yardtm etmek 
te ister. 

Bu makalede söylemek istedi .. 
ğimiz şey başkadır: Drahmi düş· 
tüğündenberi Türkiye ile Yuna· 
nistan arasında, resmi istatistik· 
}erde görünmiyen, fakat hele son 
zamanları artık hakiki bir yekun 
tutmağa baılıyan üçüncü bir mü· 
nasebet peyda olmuştur. lzmir ve 
1stanbuldan boş valizlerin, hatta 
valizsiz Atinaya giderek tepeden 
tırnağa giyinen ve bir iki senelik 
ihtiyaçlarını da satın alarak dö
nen Türk ailelerinin sayııı gittik .. 
çe artmıştır. Çünkü Yunanistanda 
fiatlar, drahmi düştüğü kadar yük" 
selmemİ§lİr,. O tarzda ki hemen 
her ıeyde Türk fiatları ile Yunan 
fiatlan arasında yarı yarıya bir 
fark vardır. 

İıtanbula gelip bu hadiseden 
bahsettiğim vakit, herkesçe bili
nen ve bura adetleri hükmüne 
geçmiş bir şeyden bahsetmiş ol• 
dum. Yanımda bulunanlar esvap 
ve diğer ihtiyaçlar için Yunanis• 
tana gitmiş olanları saydılar. Her 
kadın veya erkeğin eşine dostuna 
da ufak tefek getirmekten geri 
kalmadığını da hesap ediniz. 

Bundan başka, şimdi, Atina 
caddeleril)de İstanbul Rum hemşe· 
rilerimizin yeni yeni binaları pey .. 
da olmaktadır. Çünkü bir taraf -
tan emlak fiatlarımn aslı, öbür la· 
raftan da drahmi düşmüş oldu-- -ğundan, dört beş sene evveli yüz 
bin liralık bir binayi şimdi 50 bin 
liraya, değil, 30 - 40 bin liraya al· 
mak imkanı olmuştur. Bunca ya
saklan. ve kontrollara rağmen 

Türkiyeden dışarı nasıl para kaç • 
tığını soracaksınız. lstanbulda bu
gün yatırdığımız parayi bir kaç 
gün sonra Atinada size iade eden 
hususi bir teşkilat, son derece iyi 
işlemekte imif. 

Bunlar iıin hikaye kısmı! An -
cak dünyada bir takım garip mü• 

vazencsizlikler olduğu şu zaman .. 
da, hiç bir millet kendi fertlerine 
kazançlarını ve paralarını istedik -
]eri gibi kullanmak hakkını ver• 

miyor. Eğer bir lngiHz, veya bir 
Fransız parasını ve ihtiyaçlarım 
yalnız ucuzluk noktasından muha

keme edecek olsa, kendi memle • 
keti ile dört beş memleket ara~ııı
da kaçakçılıkla ömür geçirmesi la
zım gelir • 

lngilterede bazı şeyler Fransa 
veya Belçikadan ucuz, bazı' şeyler 
pahalıdır. Bir memleketin ucuzu • 
nu herkes alır. Pahalısını o mem • 
leket halkı almazsa, diğer memle
ketler halkının bir nezaket alış ve
riti ile bu açığı ıkapamıyacaklarma 
da şüphe yoktur • 
Dünyanın en iyi yemek ve ye • 

miı meraklısı olan Fransada bu 
sene armut bulamadım. Çünkü 
Frnasa için mevsim meyvası değil
di. Midelerini çok seven Fransız • 
lar, ecnebi armudu yemiyecek ka-

dar, iktısadi siyasetlerini de sev .. 
mektedirler. 

Zaten büyük medeniyet memle
ketlerinde en çok göze çarpan buh-
ı-an hadiselerinden biri mali ve j 
iktısadi devlet karaı·larm:n tıpkı 
harp zamanındaki milli .müdafaa 
kararları gibi, halka malolmuş ol -
masındadır. 

Londra caddelerinde İngiliz ma· 
lı satın al cümlesi şu veya bu ma • 

im reklamı değildir: Bir ahlaktır. 

6 Ağustos 

l 4 Rebi .ahır 
Gun do~uşu 
Cün atışı 

Sabalı nam.nıı 

O~le naııınzı 
l~laı.11 ıı:ı.nıazı 
.Uşam namnzı 

r atsı nanı azı 
lmsı• 
'ılın ı::cçcn günlen 

L.alan .. 

19,I<ı 

3 .. •5 
111.20 
16.13 
19,19 
21,! (j 

3.03 
2 6 
15l 

5,0:? 
lQ,l'J 
3.SS 
12.20 
16.13 
ııı.19 

~1.06 

3,r .1 
217 
JjQ \... ________________________ _ 

·1 
Büyük harp zamanındaki bir 1 ru Ali Kemal, katip ~·~ınş.ı ~i 

hadiseye ait olarak açılan bir da - kı, murakip İhsan, kil1P ,A.li ~ 
va, 1926 senesindenberi muhtelif Hasan, ambar menıuru feı: ~ 
ı;afhalar geçirerek devlet şuraflmm tekait Mehmet Nuri, .Re ...ıe 

lf,\ \' _ Yı• llkö.) nskrri r:ısat ınerltc · h k k l b d Ş k .ll' 
zlnd!'n \'t'rllı>n malQm lb gorr bugUn hnm n7. mu a eme arariy e ir müd et Kemal, Ahmet a J~, r.totl 

eve) İstanbul ağır ceza mahkemesi Sıtkı. Halit, Abdüllatıf, .. 
1
1 

lıulııtlıı \'l' şlnıli i tlkımırtlerdcn rUzs-flrlı ola- . r 
ne verilmiıti. Dava edilenlerin Abdüllatif, Sırrı, un tacı 

E b. 1 d l k (~ktır. 1' rrJ 
ene 1 ma ın an e çe en, ec - nnııı.n sıcııklık rn far.in l!S, rn 117. 2.ı s:ın- hepsine tebligat yapılmadığından, il Hakkı, Panirando ;e ~-kit"'.'ı 

nebi memleketinde seyahat etmi • ı tı;;-mt, hnn'' taz,'lki 760 milimetreydi. muhakemeye başlanamamı,tı. gaz taciri Ömer Lutfı, f '(I 
yen İngilizlerin bu hareketleri ser- Halil lbrahim, y enitehir_:\l}IJ 
vetleri azalmış oldu. ğuna del~let 1 R A D y O 1 Bu davada davacı hazinedir. Ö ol' 

B k k ı - Davanın mevzuu, büyük harp mer Mustafa, Katırcı 
etmez. u os oca ımparator ugun minde Bey ve Efendiler. • 
küçücük adasında bir asırlık inhi- sırasında levazımca vaz'ıyet olu • • l iıı'.J 

ı s ı A N B u L 1 Yaz tatili dolayısiy e 'I'. 
sar yüzünden biriken paranın 18 - 19 ıı kadar Gramofon: S.ıJ1lbiııiıı nan bir takım eşya ve erzaka dair dell ·J 

mahkemesine vekalet e ' 1 harcanması daha bir asır ıürcbilir. • fH'si <'. 1.-:;2 ı•olidor B. 2;;1r.ı - Sııhlblııln sahte senet hazırlamak, tahrifat d"tı ;, 
ceza mahkemesinde, \J ' 

Hakikat lngiltcrcde, her ferdin Sf•sı n. 81170 - ıo;:ıhlhlnln ı;esl - K. 6600 - yapmak ve bu suretle hazipeyi za· Jlfr:,J 

k d. b" d I , 1. . h. Odroıı ID11!S - Kalombia u. F. 078 - sa- rara sokmaktır. Defterdarlıg~ın edilenler.den bir kısmı ha ?. 
en ıne ır ev et mes u ıyetı IS" 88 ın dug~u halde, celse açıl-ıL hl binin &esi 1\. 59lG - Odeon 1 71 l - .,- A•• :J' 

edecek kac1 .,. v ta d Ik hl-k istedig~i zarar ve ziyan miktarı n.-1~ s "r a n aş ı a a 20 ;:lll l ııd.tr l\IUşerre! Hmıını Faik Ul'y \'e ar A • • s r ~ , 
11 700.'100 küsur liradır. umumı muavım a un ve şuurunun teme eşmiş olmasın • ımdnşt.ırı - 20-~o.so n ımdar S:ı7. (IMldıı ':I •• l · l d 11 o 

vanın muıtace ıt er e ~ 
dadır. Biz de ~unu söyliyemez mi .. ilanını). - ıo.:;o.;.....:2 ye kadar Gramofon : D d'I 1 l d D f l k h keı112 ,. ava e ı en er şun ar ır: e · nı i eri sür ere , mu a .. 
Yiz?. Alış veriş dog'" ru bir ifıare • :ıhiblnln sesi G. 1Gi0 - "'.ıhiblniıı c ı G. d ] b k h b . ter ar ık sa ı mu ase e müdürü tilinden sonra görülme5•1l1 
k . lGW - Stıhiblnin Sl"lll G. 2232 - u:olomlıl:a 

ethr.. 4680 _ 22 dl'n itlb:ır('n Anıufolu ajansı, Bor· Ahmet Hamdi, mümeyyiz Ali Ga· muhakeme tatilden sor.raY' 
Yunanistanla, Fransa ile, her sa hnhrrlcri ve saat uyarı. lip, Raşit, Nevzat, sicil rnemu· tır. 

memleketle devletin ve muahede-
lerin istediği gibi, 
yapınız; arttırımz. 

çılık etmeyiniz! .• 

alış • verişinizi 
Fakat kaçak-

Size iki senelik ihtiyacını §U ve 
ya bu memlekette temin ettiğini 
söyliyen bir dostunuz sadece bir ka 
çakçıdır.. Mesele bizim ahlak ve 
terbiye telakkilerimizde kaçakçı -
lığın maansı ne olduğudur. Bu, 
esasen hırsızlıktan farksız bir şey
dir .• 

Kaçak malı, yani kanunun men 
edip le kontrol edemediği ıçın 

memlekete sokulmuş olan eşya, ça 
lmmış olan eşya serisine geçecek 
olursa vaziyet büsbütün başka o
lur .. 

Vatandaşlık vazifesi farzı ki -
faye değildir.. Onu herkes, hele 
kudreti olanlar, kudreti olmıyan -
lardan daha fazla bir inatla yap -
mağa mecburdur. Türk derisin -
den yapılmış pabucunu bana sat
mak için bütün yerli mal edebiya
tını yüzüme haykıran tüccar, ipek 
gömleğini daha ucuz olduğu -için 
Atinada yaptırırsa, beni budala 
yerine koymuı olmaz: Kendisi a
di bir sahtekar, bir yalancı ve bir 
hıuız payesi almış olur. 

Falih RIFKI 

Bir hırsızlık davası 

Çuval, kazan, terazi 
çalan biri .. 

\11'ANA: 518.1 m. -

9,80 ıılAkb lrnnscr - 12 s!'nfonlk kon <'r
ltalyuıı 11111.,ll.i ih;tntl:ırıııın r t•rlı•ri - J t h::ı 

fit nıosll.l - 15--Hi.10 Anısturyn yüzm hl· 
rinclllkl<'riD~ dair - J 7 korı~r - 18,40 kon· 
ıwr - 20 hııflf ımısikl - 21.30 ı.onser 

23.40 koıısrr. ., 
BUDA PEŞTE: titiM m. -

15 pik - 18.15 Bııdapeşte ıs:ılon orlu~stnı 

sınııı lwn!lerl - J0.20 kon~l'r - 10.50 r~lrn • 
erli bahlslt•r - %0.SO l\lnrtn~ - llmıknnm 

(lHil bnh::ı) i imli tıp<'retl - 2.ı.10 beynrlnıl -
ki lzı·ll<'r toplııntı!lı, hlr marar anne, Buda 

pcteyt" gelt"n ı•cnebi IT.cıil,.rlnin nnnclerlııl mıı· 

ptryıı ı;clcn ı~uebl lı.dlcriniıı annl'lcrlnl ıııuh 
tt'lır llıımıhırıla ı;b7. ı;ı;ylly n·k seUııulı.> or . 

BtJKREŞ : 394.2 :U. -

. ı ı komı('r - JS pl!ikla enfonlk lrnmıt'r -
1 t plfikln hıırır musiki -18 rıı~bant - %0.20 

dan!! pllkhı.rı - 21.20 A\'reı Alı,kııandre5ku 

tnrafmdan kon!lrr. 21.:>:) Romen havaları. 

\'ARŞOVA: 1412 m. -

JS. 15 l.""On rr - 16.05 prinlar - J ;.:ıo 

Mm. M. Kn\'JIC tıırafıııdan ı;nrkı lrnnsl'rl.- 18 

Tarife komisyonu 
Tarife komisyonu bugün topla

narak azalarının ayrı ayrı tetkik 

ettikleri eıya tarifeleri projeleri ü

zerinde müzakerelerde bulunacak· 

tır. Gelecek toplantıda da vekalet 

çe hazırlanarak azaya dağıtılmış 

bulunan bu gibi tarif el erin proje -
lcri üzerinde ~alışılacaktır. 

San' at mektebi 
Mmtaka sanat mektebi için bu 

sene vilayetimizden yirmi talebe 

alınacaktır. Mektebe girmek için 

ayın yirmisinde bir müsabaka İm· 

tihanı yapılacak ve seçme ile uğra-

şacak komisyona maarif müdürü 

Haydar Bey riyaset edecektir. 
ı;ohbrt. 18.15 r(}Ioııy:ı lı:n·al:ırı - 1D plilkla 
şnrı.ıt11r - 20 plAkt:ı ı•oJcmyıı h:ırnhırı - 21 

1

r 
l\lm. 't. Arga in l<a tarafından J~onser -
21.20 kı•ııı:ı n konsPr - 23 dans lıa nılıırı 23 • .tll 

BORSA 
llP\':tllll • 

BELGRAD: ı:n m. -

12 ıılfık - IS.05 milli bıımbr - 13.30 rl· 

garı havaları - ı6 ı;lı;ıın hav:ı.lıı.rı - Jj ınlW 

h:nal:ır - 17.SO mimh - 18 pl:\k - 20 mllH 
n:.uıwll'r - 21.20 \'l.)olcn rl kon rrl - 22.40 

tııill. sıırkılıır - 23.SO tlgnn lı::!\':tlnrı • 
RO:.\IJ\ 4111,2 m. -

21 h:ıbt•rll'r - 21.SO l\101.ıırtm (Oon JuuııJ 
O(tC'rıısı . ohht,t , h·ıl>t'rlrr. 

PARI : 3%8.! m. -
20 h:ıb~rlrr, ıı1::1k -21 pliık - Zl.80 lwn 

sı.·r - 22.lu (DO\ll) den ı.omwr. 

Istanbul hali 

[Hizalarınlta ) ıldız işareti olanlar lizcr
leı inde 5 ı\ğusto ta mu~ımelc olanlar
cl11.] Ral,aınlar kapanış fi~ atlarını gü tcrir 

Nukut (Sabş) 
* Londra 
*Ne\ rork 
* rarls lil. - * Brrlin 
• illIIAoo 22•. - + \'ıışova 
·• Rrıık•cl ıı. - • Budape,te 
*At na .5 - * Bu!.:nş ~3 51) 

• CenC\ re 8.4. - • Rcl"rat !-7, -
* Soha 25, ~(J + Yolohamn 47. -
• AiT' terdı-m ~!'. - * Altın 9~!. -
• l'rJ!( r.o. - • !\le !diye :~i, -
• Sıolclıo m :;q, - • B o~nm 2411. -

Çekler (kap. sa. 16) 

Yeni ilk mekteple' 

kurr.ıak için şehrin bazı 5 ;J': 
de uygun binalar aranı11• J 

Geçen sene ilk tahsil ç•S .... ı 
lerck mekteplere yazılan ~İSi 
rın sayısı vilayetimzde oıı Jı' 
yüzü bulmuıtu. Bu sene , 
nın daha çok artacağı tah" 
me tedir.~-----~.,_,,_~ 

M .f "d" .. H .. t1dr aarı mu uru ~ı 

tek bir çocuğun bile il':, 
kalmaması için şimdiden İ' 
bütün tedbirlen hazır]aJ11 

Ölçüler ve ayarlar b•t 
lüğünün İstanbul mıpt ~ 
müfettişliği teşkilatı k.ı'Yt 
dır. Baş müfettiş Kudret ' 
husustaki ilk hazırlık}~ r# 
tir. Tahsisat önümüzde1'1~ • 

çinde gelecek büronun e .J 
ri tama.mlanacaktır. IJ 

Ayarlama ve damgal~J 
ri Avrupaya sipariş edil J,J 
lar ağustos ve eyhilde 1/ 
gelmiş bulunacaktır. SU I,_ 1 
belediyenin ayar menııırl;/ 
I A k •• l,ettf umat verme uzere ,. ... 
çacaktır. 

----------- ~ 
lstanbul ikinci ceza mahkeme. iktısat müdürünün mektubu 

du .. cıı1' • ..J 
• LonıJnı :oo 75 • SLokhotıu Eski dost, " ır 
* l\e\,ork ı){iı a • \hn n 428- d bit e~ 

sinde dün bir hırsızlık davası gö .. 
rülmüştür. 

Yirmi sekiz yaşında olduğunu 

söyliyen Abdülkadir, Zeyrekte 
bakkal Lambro Efendinin dükka -
nından boş on dört un çuvalı, bir 

kazan, bir terazi ve saire, gene Ze
yrekte Şerafettin Efendinin bah· 
çesinden bir tavuk ve bir horoz çal 
dığı kaydile mahkemeye verilmİ!· 
tir. 

Abdülkadir, bunları çaldığını a• 
çıkça söylemiş, sattığı yerleri de 
anlatmı§hr. Bedeli tahminen yüz 

lirayı bulan bütün bu çalınan ıey
ler, Abdülkadirin söylediğine gö • 
re, on beş liraya satılmış!. 

Beledive iktısat i~lcri müdürü A . .. 
snn Süreyya Beyden şu mektubu 
aldık: 

Gazetenizin 2 ağustos 933 tarih 
li intişar eden nüshasında (İstan
bul hali ne oldu) serlevhalı bir 
fıkra gördüm. Bu fıkrada kereste 
ciler yangın yerinde yapılacak o -
lan sebze halinden dolayı heyeti 
fenniye ile müdüriyetimiz arasın
da bir r.oktai nazar ihtilaf mdan 
bahse dil mekted ir. 

* l'aııs 12 O!i • ~ladrlt :ı.o.ı.:-s Evelki gün Sarıyer e tıl•~ ,,j ı 
., l\lıl.lno s.9Q7:>5(; • Her in ı {P75 olmuş bir kadına sark~11 Je ~v· 
* l.lrul el 3 J U5 • \

0

a~O\ J 4.2ıı.'iO •
1 

. pııJ1P 
• Arım. !! iS- • Rudapc~te :ı.~5!. ve laf atan bmaı 15 

-' 

• Cicnc\rc ı.ı :o• R!.ltreş 79.54- , k 1 t tıt!''"· a anmış ır. ç• •"" + .Soh J 6. 77 * Be'::rat 34 :'4- d p ,.,. 
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~Neden? Nezihe acayiptir, ' - Kusura bakma Nadire, affet. 
'-tı ~dır, fakat hiç bir zaman Gü- Ben senin ne fedakar anne oldu • 
~ılı trıalığa teı vik etmez. Canı ğunu bilirim. Ama bu sefer hak · 
tor. {~r, kendine bir arkadaş arı • sızsın . Bir an Günay gitsin. Benim 
'ııı >'ı Ya itte ... Hem neden kızı - kızıma emniyetim vardır. Onu de· 
~ı/ >'•ılria gitmekten mahrum e· ğil Adada klübe, dağ başında, bir 

Bir kayıktan kız 
kaçırdılar 

l, .._, 8• k l 
'it• · ır ay da izni var. Bütün sürü er eğin arasına sa arım. 
'e) >',Yavrucak, bu eve kapanıp Sustular. Nadire Hanım, boş ye 
~Ptcak? re münakatadan vaz geçti; usulca 

~;re Hanım sustu. Sustu ama, gözlerinin yaşını sildi. Saim Bey 
..,., . arı kıpırdıyordu. Konuş • biraz düşündü, yutkundu; sonra, 
""ıır ~t' 1Yor, konuıamıyor, çenele . çekingen bir sesle, sanki söylediği 
s, llretiyordu. nden kendi de utanıyormuş gibi, 
,i~ .. 8ey sözünü kesmedi: adeta fısıldadı: 
~ Unay, Adaya ya dört kere - Günay güzel kızdır, kimbilir, 
\ )a beı kere ... Hele klübe a • belki de iyi bir kısmet bulur! 
\ ttllladı. Varaın gitsin, eğlen- _ 2 _ 

f' s ~ en diyorıun amma, ben de 
~ h!' korkuyorum. Günayı üç o
•, 

1~ evde büyüttük. Çok çok, 
~ı Yapılan dört odalı aparlı -
~ d ~fındık. Apartıman dedi -
'ıı ~' Fatihin gene de geri ma -
~il etındc . Geri sayılıra ... Ön oda 
~ •. ~nceresinden tramvay cadde 

•Ot"' .. 
'Unuyor. işte hepsi bu kadar. 
'ıı Yı da çalıttırıyoruz. Hem de 
~~ St.lıttırıyoruz: "Aman kızım ,, .. 
~l Para atma .. Aman yavrum 
~harcama .. Aylığını aldın mı, 
~ _e-.~ gel ... ,, kızcağız bütün de 
~ 11ırıızi yapıyor. Yemiyor, iç -

Or oe . I v ld v • ~· ' • zmıyor, ay ıgını a ıgı gı 
•ıe 0 t' . Ad "d k .e ırıyor. aya gı erse ne 

~· ? .. On dokuz senedir verdi''t emek heba olacak. On do -
•enedenberi uğra~tığımızı, 

L~te, on dokuz günde kaybede • 
ıız. 

~ ·-- ailkti• ....... . 
~ .. Şdu akl~~~. g_~l cn şeylere bak! 
~ e duşunu yorsun? Günay 
)j:ızdır. Kendini kolay kolay a 
\ı.. kaptırmaz. Sinemalarda gör 
~li otuz dakikalık lüks hayat. 
l., n t · 
~ ... ~ esır bırakırsa, klüpte 
'- ~tı otuz günlük ömür de ay-
~~· b 1 
'd rı ırakrr. Otuz saniye sonra 
~ a Unutur, bunu da. 
~e Hanım içini cekti. 

~) li~yır Saim, kazı~ ayağı öyle 
\~;. Sınemada nihayet gölge gö
~· ii·-'Ydınlık bir perde seyredi
~· ıt an, hayal ile vakit geçiri -
~ •. ~l~uki Adada, klüpte, iş öy
\~ 1 dır. Orada lüks hayatı gö -
~~~hayatın perdesini farkede 
t.k lt11l ' fark etse bile, o perdeyi 
'""t ıt.ltıdk"" v ,. n a ı ıgrenç manzarayı 

S,. 1
Ytcek. 

'lll Be . . 1 d" \ lJ Y sınır en ı: 
>~,k~llıyorsun ... Dedim a, Gü -

1 kızd l> '> ır. 
": <-tki . 
ıı..' tCSıı . •nsanlarm başı dönmez 
'lfl, trı k • ... ararmaz mı sanıyor· s,. 
~ '1'l 8 
l ... ,._ ey Yerinden fırladı. Hid
~ ı Ol)ı 

li llı, Uzları adeta genişlemi~. 
~·' ~ l)\ıttı: "-? 'lih ~ . '-ııa eye yollamam mı de • 
l,~1)tti •orınadan, kardetime 
~d il olrnad v • • k ~ 

~-- ~il h ıgı ıçın, ızımı eg 
~ "1\t •h •Ya değiştirmeden mah 

dı. 'dire •taktın? 
. li1.nı- .. 1 . 

's 
u.ın goz erı yaşar • '? ,il, b 

,; tiete .~ a.kıam ne oldu Sa -
~ · '-• •oıı · · ''~ ''tıih erımı ters anlıyor • 
~~ ~tt d,:~e bir fCY söylemedim. 
>~~'d, •rıı, ne de hayır ben . -~ , 'en· , 
>,~ · Siı •n Ve kızım için yaşı -
~-~. ile derseniz ben onu 

~-"''"' ~ l)i ile}' h" 
'd~l:Q'll oİd ır anlık co§kunluğu 
~ .._.il, l'-k~' utandı. Hayat ar -

aııp alnından öp -

Beyazıt meydanından, adımları

nı birer metre açarak, ince uzun 
boylu bir genç geçiyordu. Batın -
da, kulaklarına kadar geçen bir 
şapka vardı. Buna rağmen, berber 
görmemiş uzun saçlarının uçları, 

şapkasından tafıyordu. Gözleri, 
bağa gözlüklerin altında, afal afal 
ışıldıyordu. Üstündeki ceketle, ba
cağındaki pantalona, kendi gibi 
bir şey daha sığabilirdi; elbisesi o 
kadar boldu. 

Elinde dört köşe bir çanta, kol -
tuğunun altında sandık gibi bir 
şey vardı. Parmağına bir paket tak 
mışh. Paketten, her adımda, bir 
dam1a kırmızı ıurup düşüyordu. 

Üniversiteden sola sapacağı za -
man, kulağına bir ses geldi: 

Ş . · ı· 1 ş· ı· 1 - ış ı . .. 1§ J •••• 

Durdu, başını çevirdi. Solgun 
yüzü, sevinçten kızardı. Yanına, u
zun kirpiklerinin ucu ile, şeytan 
şeytan bakan bir genç kız geldi. 

- Yarışa 3İrsen birinciliği ka -
zanırsın ... Terbiyeli ve namuslu er· 
kek olduğuna da şüphem kalma • 
dı. 

- Neden Günay? 
- Başını ne sağa çeviriyor -

sun ne sola; arkana da 
bakmıyorsun. Kös kös yuru-
yorsun. Çarşıkapısından beri ar -
kandayım, bir türlü yetişemedim. 

Gencin sağ yanağı biraz daha 
şişti. (Sağ yanağı yaradılıştan şiş 
olduğu için ona şişli ismini takmış
lardı.) 

- Peşim sıra geleceğin aklım -
dan bile geçmedi. Bugün erken çık 
mışsm? · 

- Cafer Ali Bey daktilosuna bu 
gün her nasılsa acıdı ... Galiba ken 
dinin de işi var. Erken izin verdi. 

Beyaz ibrişim berenin altından, 
saçları hemen hemen omuz başla -
larına kadar akıyordu. Altın mik • 
yasını bırakmak istiyen devletleri, 
hu kararlarından caydıracak ka -
dar kuvvetli bir cazibeyle parıldı • 
yan altın rengi gözleri , derin bir 
şefkatle, bağa gözlüklerin camla -
rına aksetti: 

- Ne iyi çocuksun Demiralp! ... 
Bu gece, yemeğe bize geliyorsun 
diye, ne çok sevindiğimi bilemez · 
sın. 

Sonra, Şişlinin elindeki, koltu -
ğundaki taşıdıklarına gözü ilişti: 

- Aferin sana!.. Dedi, gramo -
fonunu da almışsın. 

- Sana yeni bir rumba getir -
dim. Son günlerde herkes hu plağı 
kapışıyor. Bu hafta belki yüz tane 
den fazla sattım. 

Tekinalp, büyük bir gramofon 
mağazasında satış memuruydu. 
Ne zaman yeni bir plak gelse, mu 
hakkak Günay'a bir tane hediye e· 
derdi. 

(l><"Hııııı 'ur) 

Kumkapıda bir kız kaçırma V<' 

taarruz hadisesi olmuştur. Netice· 
si itibariyle çok feci olan bu hadi· 
se yaptığımız tahkikata göre şı• 

şekilde cereyan etmiştir: 

Y enikapılı Melahat Hanımla aı 
kadaşı Neziye Hanım bayi Kemal 
Efendinin sandalına binerek ak · 
şam üstü bir deniz gezintisi yap · 
mak istemişlerdir. O sırada deni7 
de dolaşan birçok sandallardan 
birinde de Aşir, Faik Efendilerle 
arkadaşları bir batka aleme dal . 
mışlar, zurnalar çalarak kafaları 

tütsülemeğe başlamışlardır. 

Kafalar iyice dumanlanmca 

yanlarından geçmekte olan bayi 

Kemal Efendinin sandalına yana· 

şarak sandalcı Şaban Efendiyi süt· 

talı çakı ile tehdit ve Kemal Efen· 
diye de taarruz ederek yanların.da 
bulunan Melahat Hanımı zorla 
kendi sandallarına almışlar ve 
kaçmışlardır. 

Bu defa sandalda Melahat Ha· 

nımla bir boğuşma başlamıştır. A· 

şir ve Faik Efendiler Melahat Ha· 

nıma çakı ile hücum etmişler, bir 

yolunu bulup Melahat Hanım elle
rindeki çakıyı denize atınca hun • 
lar büsbütün hiddetlenerek ne ya • 
pacaklarını t•tırmı§lardır. 

imdat sesleri üzerine yetişenler 
mütearrızları polise teslim etmi~· 
ler, Melahat Hanım Haseki hasta· 
nesine kaldırılmıştır. Tahkikat 
devam etmektedir. 

Polis Haberleri • 
···-··································· 

Basılan evler 
Polis ikinci şube zabıtai ahlaki

ye memurları Beyoğlunda bir ku -
marhane haline getirilen bir evi 
basmışlar, kumarcıları cürmü meş
hut halinde yakalamışlardır. 

Kumarcılar ve evin sahibi Yu -
van Efendi adliyeye verilmişler -
dir. 

Bundan başka muhtelif semtler 
de Gülizar, Hatice, Emine ve Ali -
ye isimlerinde dört kadının evle -
rinde gizli fuhuş yapıldığı tesbit e 
dilmiş, evler kapatılarak sahipleri 
adliyeye teslim edilmiştir. 

Büyükadada yangın 
Evelki gece saat 22 de Büyükada 

da stadyum yanında yapılmakta 
olan su deposunun üst kısmında 
beton yapmak için yapılan kalıp .. 
larrn arasından yangın çıkarak 
kalıpların bir kısmı yandığı halde 
söndürülmüştür. 

Yapılan tahkikatta yangın zu · 

buruna atılan bir sigaranın sebep 

olduğu anlaşılmıttır. 

§ Balat köprü başında Bereket 
sokağında 51 numaralı Hakkı E

fendinin kayıkhanesinde oturan 
sandalcı Mustafaı ·ı yeleği cebin· 
de saatini ve bir lirasını ayni ka • 

yıkhanede Ömer isminde biri aşır 
dığmdan tutulmuştur. 

§ Kasımpaşada İplikçi fırın cad
desinde 67 numarada oturan bak
kal Halil, turşucu Mustafadan bir 
hayli zamandanberi alamadığı 

bir miktar parayi istemiş. Bundan 
fena halde kızan Mustafa, elinde -
ki §işeyi kaldırdığı gibi Halil E .. 
fendinin başında patlatarak adam· 
cağızı fena halde yaralamıştır. 
Mustafa yakalanmıştır. 
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AŞK DELiSi 
~--HÜKÜMDAR~~ 

-16-
1624 senesi, Şah Abbas sara

yında kan kokuları dinmişti. Tif. 
liste Peyker Sultan hükumeti ida· 
re ediyor, tahtta da gene Şah A!:. 
basın nasbettiği bir kral vardı. Ka
raciğar Han yeni bir sefer hazırlı .. 
ğında bulunuyor, zevk ve sefasına 
bakıyordu. 

Fakat; bu sarayda, durmıyan, 

dinlenmiyen ve her an doğacak bir 
fırsat bekliyenler vardı. 

Hiç kimseye bir fÜphe verme -
meğe muvaffak olarak intikam hır· 
sile yananlar bir, değil bir kaçtı. 

Başta Muğrav olmak üzere kra· 
liçe Ketevan ve hatta Kübra ıizli 
c:Jen gizliye entrikalarını çeviri• 
yorlardı. 

Her üçü kurtulufa çıkacak yol· 
ları arattırıyorlardı. 

Görünütte üçü de bir noktada 
toplanıyor, ayni gayeyi güdüyor· 
du. Fakat hakikatte üçünün de ay· 
rr ayrı fikirleri vardı. 

Muğrav bir an bile Tamarayi u
nutmamış fırsat düşünce onun izi · 
ni aramış durmuıtu. 

Kübra izhar edemediği halde 
daima, Karaciğay Hanı ortadan 
kaldırmak yalnız onun bildiği sır. 
rının duyulmamaıını temin etmek 
yollarını arardı. Ketevan ise hiç 
bir şahsi fikre kapılmadan yalnu 
milletinin ve vatanının kurtuluş 

yollarım arıyordu. 

Bir akşam üstü Sahip Muğravı 

aradı, onu havuzlu bahçenin bil 
köfesinde otururken buldu. 

Büyük bir heyecanla yanını• 
yaklafh. Muğrav Sahibi görür gör 

Yazan : Niyazi Ahnıet 
nün yüzünde dolaştırdı. Şah Ah• 
bas kaşlarını çatmış, vezir başını 
eğmiş, Karacigay Han mağrur bir 
vaziyetle duruyordu. Muğrav 

kendisinin girmesile mühim hadi• 
selerin cereyan edeceğini anladı. 

Şah Ahhası selamladıktan son• 
ra emir bekler bir vaziyette dur .. 
du. 

Şah Abbas ağır ağır haşını kal
dırdı: 

- Muğzo, ( 1) dedi. Seni bek • 
liyorduk. 

- Emredin!.. 
Şah Abbas, gözlerini Muğravın 

gözlerinin içine dikti. Sesine kalın 
bir ton vererek: 

- Mağzo bizim dü9ündüğü • 
müz çıkmadı. Gürcüler gene bat 
kaldırmıtlar. Ordu gönderiyoruz. 

Muğrav kımıldandı, bir fey söy 
lemek istediği anlatılıyordu. Fa. 
kat, söylemedi. Yahut söylemelt 
istemedi. Şah Abbas hunun farkı
na varmıştı: 

- Söyle dedi. Çekinme! .• 
- ...... . 
- Hayır söyle .. . Sen Gürcistanı 

bizden daha İyi bilirsin.. Fikrin. 
den istifade ederiz. 

Muğrav, bir an için vaziyetini 
unuttu. Bir sarayda, hayatı ve mu
kadderatı bir emre bağlı kapalı 
bir sarayda olduğunu unuttu. 

- Şah ... Diye bağırdı. Sekiz s~ 
ne evvelini siz belki unuttunuz. 
Fakat Gürcistan unutmadı. 

Şah Abbasın bakıtları derhal 
değiımiıti. 

mez: - Ne demek iatiyoraun Mağ • 
- Ne o Sahip dedi, bir haber zo ... Diye ayağa kalktı. 

mi var? 

Sahip korkak bakıtlarla etrafı • 
nı kolladıktan ıonra gayet yavat 
sesle: 

- Evet dedi. Çok mühim fakat 
şimdi söyliyemiyeceğim. Bizi gö · 
zetlerler, yarın bir at gezintisi ya• 
pın yolda ben sizi bulur konuşu · 
ruz .. 

Bu haber Muğravı pek ali.kadar 
etmedi. Gene Ketevan yahut Küh 
ranın kendisile görüşmek için ha· 
her gönderdiğini zannetti. 

O eksilmiyen hararetile hala 
Tamarayi düşünüyordu. Zavalh 
Tamara şimdi ki.mbilir nerelerdey· 
di. 

Akşam üstü Şah Abbas, Muğ • 

ravı yanına çağırttı. Muğrav ay· 
lardanberi Şah Abhasın yuzunu 
görmemiıti. Bu çağırılmanın iyiye 

alamet olmadığını hissediyordu: 
Fakat acaba ne idi. Tamaradan 
mı bir haber vardı? 

Muğravın daima T amarayi dü • 
şündüğü için her ne olsa onu hatır· 
lıyor, ondan bir haber getirecekle. 
rini zannediyordu. 

Şah Abbas, onu hususi odasına 
çağırmıştı. Muğrav, hususi odaya 
alındığını görünce, işte bir f evka -

ti.delik olduğunu anlamıftı. Kübra 
Şah Abbasın bütün zalimane fi. 
kirleri hu odada tebliğ ettiğini 

söylemişti. 

Muğrav, ne olabileceğini tah· 
ınin edemeden içeri girdi. Bir ta• 
rafta vezir, diğer tara(ta Karaci -
gay Han ayakta duruyordu. Muğ • 
rav bir saniye gözlerini her üçü -

Muğrav söylemek, içinden g~ 
len bütün nefretlerini haykırmak 
istedi: 

- Ne demek iatediğimi pek i.· 
la anlıyorsunuz. Sekiz sene evve
linden bahsediyorum. Hatırlaya. 

mıyoraanız, en adi bir kumandan .. 
nıza sorunuz. Onlar yetmiş bin 
kitiyi nasıl kılıçtan geçirdiklerini, 
on iki bin esiri nasıl inlettiklerini 
iftiharla anlatırlar .. 

Şah Abbas, hiddetinden solu. 
yor ve titriyordu. O, Muğrava, Ka 
racağay Handan ziyade itimat e 
diyordu. Onun için bir çok sırları 

nı ifşa etmiş, Osmanlıların akın -
larına nasıl mukabele edeceğini, 

Bağdadı nasıl zaptedeceğini an • 
latmıştı. Ve bütün hunları anlatır
ken: 

- Mağzo, her akının başında 
seni görmek isterim demi,ti. 

(1 ) Asıl ismi Muğrav olan bu 
kralın ismini Türk ve Acem tarih 
leri bu şekilde kaydediyorlar. 
Türk tarihleri onun için "Filma • 
ncnt Magzo Han,, diyorlar. 

(Devamı var) 

Vali Y alovaya gitti 
Vali Muhittin Bey dün Yalovaya 

gitmiştir. Pazartesi &ünü döne• 
cektir. 

Ziraat sergisi 
Vilayet bahçesinde açılacak 

umumi ziraat sergisi için hazırlık· 

lara esaslı surette batlanmııtır. 



~ 6 - VAKiT 6 Ağustos 1933 
r""""""1tmllh"1Uff11111HllllllıMHıtıffllllllltt1fllllllllllllllılı~-lll ........ _..lllttHııotfflllllll1tllllPlllHllıı11Rftlllll-..:--ftlll---lhluı11pdlllllllllll11tllllMlllll1111111Ullllllll1111111ıtflll lllllfl1111ıt!lllllllllllHllll"ll llllllll1111ıtıtlHlilttı111111flfllNlfftıtııt1plll 

i Memleket Haberleri 
~uuıını~110~ııuun~ıınııı11111~m~•ı 1•'~~,~~~ı~""~~ı~nıı~~~Mnn~ı~~~ı~~~ı~m~un-""m~~"""ııımııu~ttıımıı"uN111tt~ıı ıııı11 11111ttmıııı~11111ıı~~nıoo 

Erzincan Böcekçilik :Amasyada Filyos· Halk spor klub' 
mektebinde sergi Bir otomobille bir merasimle açıldı 

kamyon soyuldu 
Dutçuluk ve ipekçilik ilerliyor 

Erzincan Böcekçilik sergisinden bir köte 
( Kenarda bkekçllik mektebi mGdilr6 Faik B. ] 

Erzincan (Hususi) - Şehrimi:z culuk hakkında belediye salonun· 
deki ipek böcekçiliği mektebi bir da güzel sergi açılmıf, büyük bir 
ıergi açtı. Erzincanda ipek böcek· rağbet ve alaka görmüştür. Erzin
çiliği mektebi 931 senesinde açıl- can iklimi ve coğrafi vaziyeti iti -
mıttır. 932 devresinde sekiz efen bariyle böcekçiliğe müsaittir. He
di yetiştirmiş, memlekette büyük le dutç~lukla ötedenberi ülfet et -
bir alaka uyandırmııtır. Bu dev· mit olan halkın bu şubede ziraate 
rede on kutu tohum ile işe başla · ehemmiyet verdikleri görülmekte
mıt, 300 kilo koza elde edilmiş • dir. Mektepte böcekçilik namiyle 
tir. çıkarılan bu kozalardan nü · Faik Bey tarafından yazılan kitap 
munesine göre bizzat mektep mü- okutulmaktadır. 

dürü Faik Beyin tarifatiyle Erzin· 
can ~rli ustalarından Salih Efen· 
diye yaptırılan fili.törle İpek çekil 
mit, Bunaya gönderilerek yük · 
ıek fiatla satılmıttır. Bu sene mü
davimlerin adedi 12 dir. Mıntaka 

köylerine tevzi edilmek üzere Bur· 
ıa enstitüsünden, 50 kutu tohum 
getitilmit ve tevzi edilmiştir. Bu 
tohumlardan 2500 kilo koza istih
sali memul bulunmaktadır. Hal· 
kın alakasını daha ziyade kuvvet
lettirmek ve ipek böcekçiliğinin 

bütün safahatını canlandırmak 

için kozacılık, İpekçilik, tohum • 

Sergi büyük bir rağbet görmüş
tür. Vali Bey ve bir çok zevat ta
rafından ziyaret edildiği gibi ka
zalardan da sergiyi görmek üzere 
gelenlerin miktarı fazladır. Pek 
çok dut ağaçları bulunan bu mem· 
lekette böcekçiliğe uyanan alaka 
münasebetiyle iktısaden birçok fay 
dalar temin edileceği aşikardır. 

Bu yolda atılan adımların kuvvetli 
olmasını ve bu işin yarım kalmıya· 
rak günden güne ilerlemesini can 
ve gönülden dileriz. 

T ariada yatan kadın 
Gece yarısı dört kişinin taarruzuna uğradı 

Gönenin Sarıköy nahiyesinde 
çirkin bir vaka olmuştur. Nahiye 
halkını müteessir eden bu vaka 
köy civarındaki tarlalardan birin· 
de vukua gelmiştir. 

Fındıklı mahallesinden Halil 
Efendi zevcesi Zehra ve papuççu 
Hüseyin usta zevcesi Rebia Hanım 
lar n.bahlcyin tarlaya gitmitler, 
aktama kadar tütün kırmıJlar, ak 
fam olunca köye gelmiye lüzum· 
görmiyerek tarlada kalmışlardır. 

Tarlanın bir köşesine çekilerek 
uykuya dalan Zehra ve Rebia Ha
nımlar gece yarıaı dört meçhul ta· 
hsın taarruzuna uğramıılardır. Re. 
bia Hanım yetmitlik bir ihtiyar • 
dır. 2-ehra Hanım ise yirmi be§, 
otuz yatlarındadır. 

Mutaarrızlar Rebia Hanıma bir 
şey yapmamıtlar, Zehranın na • 
musunu vah§iyane bir ıurette kir
Yettikten sonra ıavufup gitmitler • 
<lir . 

.Yaka duf.Ulur duf.Ulmaz nahiye 

müdürlüğü ve jandarma kuman • 
danhğı tahkikata giritmittir. Gö
nen jandarma kumandanı ibra-

' him Beyin vaka mahallinde bizzat 
yaptığı tahkikattan ıonra vaka fa
illerinin hüviyeti meydana çıkarıl
mış, dördü de yakalanmııtır. Ya
kayı yapanlar Mevlut, Kamil, 
Yörük Mehmet ve Aydıncıklı Yu
suf isminde dört devecidir. Deve· 
ciler haklarında tutulan tahkikat 
evrakı ile birlikte adliyeye veril • 
mişlerdir. 

Kelepçesini kırıp bacadan 
kaçan adam 

Mihahççıkta Ahurözü köyünde 
Abdürrahman isminde bir adam 
ailevi bir meıeleden dolayı karııı· 
nı öldürmüttür. 

Abdürrahman yakalanmış, fa • 
kat kelepçeıini kırmağa muvaffak 
olmuf, hapsedildiği odanın baca 
11ndan tırmanıp kaçmııtır. Abdür
rahman aranıyor. 

Amasya, (Hususi) - 29·7·933 
cumartesi aktamı saat 20 ile 21 a 
rasında ıehre üç saat meıafede 

Amasya Havza şoseıi üzerindt 

bir otomobil ile bir kamyon soyul
muttur. Soyulanlardan yaptığım 

tahkikata nazaran vaka f U tekildt 
cereyan etmittir: 

Suluova nahiyesine bir haci7 
için gitmiş olan toför Kazımın ida 

re ettiği otomobil ile seyahat eden 
heciz heyeti dönütte Harman ağılı 

ile Boğaz mevkii arasına gelince 

otomobil müseJlah üç tahıs tara .. 
fından durdurulmuttur. Bunlar • 

dan biri cadde üzerine diğer ikisi 

tosenin sağ ve sol tarafında mevki 
almıf b. Otomobilde mevcut zt 

vat indirilerek Üzerleri aranmıt ve 
40 liraya yakın para ile bir taban• 

ca ahnmıt tır. Bu sırada göylerde11 
gelen bir kamyon da aynen bu 

suretle durdurularak içindekileri 

afağı indirmit ve bunlardan da 8(l 

lira ile bir tabanca alınmıtbr. Soy· 
gundan sonra otomobil ve kamyoı> 

serbest bırakılmıt ve kendileri La· 
dik istikametine doğru ıitmitler • 
dir. 

· Otomobil tehre muvaaalat edeı 
etmez hemen zabıtayı haberdar et
mit ve kumandanlık vekaletini 

ifa eden bölük kumandanı yüzbaşı 
Nuri Bey derhal takip müfrezeleri 
çıkartmıştır. Ertesi günü ,ehrimizt' 

muvasalat edip vazifesine batlı • 
yan yeni jandarma kumandanı bin 

batı Rıza Bey vaka ile bizzat a· 
lakadar olarak bölük kumandanı 

Nuri Beyi de yanına alarak oto· 
mobille mahalli vakaya giderek l~ 

zım gelen tahkikatı yaptıktan son· 
ra Gümüthacı köy bölük kuman · 

danı Cemal Beyi bu soygun faille· 

rinin zahire ihracına memur et· 
miştir. Falilelrin yakalanmuı 

için bütün tertibat ahnmıt olup 

pek yakında kıymetli zabitamızın 
kuvvetli takip ve gayretleri aaye -

sinde pençei adalete teılim edile • 
cekleri füpheıizdir. 

Vilayet jandarma 
kumandanhiı 

Münhal bulunan vilayetimiz 
jandarma kumandanlığına Akıa • 
ray jandarma kumandanı binbatı 

Rıza Bey tayin edilmittir. Rıza 
Bey şehrimize gelerek vazifelerine 
batlamıtlardır. 

Birinci komiserlik 

Birinic komiser lamail Hakkı B. 
Boluya gitmiş, Bolu birinci komi
seri Mehmet B. tehrimize tayin e
dilerek yeni vazifesine batlamıttır. 

Sıcaklar 
Sıcaklar tiddetlenmeğe batla -

mıştır. Hararet derecesi 36 dere
ceye çıkmıttır. Birçok aileler 11 • 

cağın tiddetinden Merzifon ve La 
dike ıitmitlerdir. 

Et, ekmek narhı 

Bu hafta belediye heyeti ekme
ğe 7,5 kurut ikinci ekmeğe bet 
kuruf, koyun etine 17 geçi etine 
13 kurut narh ko7muttur. 

Ekrem 

Zonguldak Halkevi nasıl çalışıyor · 

Fllyos Halk spor klubUnUn açllma meraslmind• 

Zonpldak, ( Huıuıi ) - 28 
Temmuz 933 cuma günü iki mo -
tor içinde kırk kitilik bir kafile ile 
Filyoı nahiye merkezine gidilerek 
orada halk ıpor klübünün açılm• 
meraıimi meb'uıumuz Haıan, va -
limiz Halit, vilayet fırka reisimi.;1 
Mithat Akif, Fırka kaza reisi Sü · 
reyya ve Hızır oğlu Bedri BeylerlP 
Halkevi köycülük şubesi mensuhi· 
ni ve daha bir çok zevat ve halkın 
huzuru ile yapılmıthr. Merasimde 
bir muallim tarafından bir nutuk 
söylenmiş, Mitat Akif B. cevaben 
klübün faydalarından ve gençliğir> 
ilerleme ve yükselme hareketlerin· 
den bahıetmittir. Müteakıben vaF 
miz Halit Bey kurdeleyi keserelc 
klübe girilmiş ve klüpte limonata 
içilmittir. Öğle yemeği yendikter 
sonra Filyosta bulunan Ceneviz · 
den kalma asarı atika kaleler ge ~ 
zilerek pek çok istifade edilmiştir 
Aktam üzeri gene motörlerle Zon· 
guldağa dönülmüttür. Köycülü1' 
tubesi ve halktan bir çoğu, yanla · 

An tal yada 
Yeni valinin tetkikleri 
Elmalı (Huıuıi) - Antalya va

liğine yeni tayin edilen valimiz Na 

zif Bey gelir gelmez vilayet itlerini 
mahaJlerinde tetkik etmek üzer~ 

seyahate çıkarak vilayetin sahil 

kazaları bulunan Finike ve Katta 

tetkikatta bulunduktan sonra se · 

yahatini dahile çevirerek Korkut· 
eli tarikiyle kazamıza gelmittir. 

Valimizle görüttüm Vilayete 
yeni geldiğini, vilayet işlerini he · 

nüz iyi bulduğunu, tetkikatla meş· 
gul olduğunu pek yakında kazamı 
za tekrar geleceğini, o zaman gaze 
temize vilayetin işleri hakkında be 
yanatta bulunacağını söyledi. 

Miıafir kaldığı pek az müddei 
zarfında tehir dahilinde yaptığı 

tetkikatla memleket itleri hakkın· 
da derin alaka göıteren çalııkan 

valimiz hapishanenin sıhhat ve 

inzıbat itleriyle yeni yapılacak hü 
kumet bin,ıı ve henüz ikmal edil«
memit bulunan yeni cadde ve ıpoı 
sahaıı hakkında alakadarlardan 
izahat alarak avdet etmittir. 

Ayhan 

rında meb'usları, valileri "e 
reisleri bulunduğu halde C 
bando muzikanın ahengi a 
çok eğlenceli deniz ve kara 
zühü ile geçirmitlerdir. Halk 
zin bütün tubeleri f aydah yo 
zerinde durmadan çalışıyor 
kevi ve Halk Fırkası reisinıi• 
hat Akif Bey Zonguldak ge 
ni etrafına toplamıt olup h 
ıat etmek ve halka icap ed 
)aylık ve iyilikleri ve yard 
yapmak için mümkün ola 
kadar yorulmaksızın utraı 
dırlar. 

Fırka reisimiz halkın her 
ihtiyaç ve dertlerile pek y 
alakadar olup bilhassa itıiz 
Iarı veya İf bulmak üzere 
ten şehrimize gelenleri mad 
caklarına ve sair yerlere yet 
mek için çok yorucu gayret 
mektedir. Hulasa Zonguld~ 
evi kurulan ülkü üzerinde ~1 
güne ilerlemekte ve melP' 
çok faydalı bir varlık olm 

Sinopta 
Bir memurlar klubii '~ 

Sinopta memurlar ara••"~}, 
gi, anlatma, kaynatın• ,,;t' 
gibi temiz bir düşünce ile ~ 
dilen memurlar klübü n° tP' 
bitmiş olduğu için geçen cll •1, ~ 
nü bütün erkan, meınuriO 1~ 
dın erkek kalabalık bir hallı ;J 1 

si huzurunda Sinop valiıi >tıt• 
hak Bey tarafından açıJJl'.llf Jı 1 

Klüp liman önündeki .,-r~ 
de bulunan gazinodadır~I~~ 
memurlar ve klübe ya:ııh "' ,.
kes bot vakitlerini kJüpte . .,J~f 

ki•''' bahçesinde çoluk çocu eri I 
likte geçiriyorlar. ceee• ~ ' 

. i ~e ~ 
deki kayık gezintilerıll 1eıı ·J 
şenliklerini seyretıniye g: Si~ 
dın erkek yüzlerce hal .,_1 
bu eşsiz güzellikleriyle 

kalmaktadırlar. ~.J 

, --- aJaı_;, 
Sinop hapisane J11 ,_;;T, 

Ah pi,.ııe J' Sinop umumı a . .,, 
k• 1 t edlrı 

Cevdet Bey ve a e 

mıttır. 
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bo '1anım - Misafirlerin yanında burnumda kırmızı 
~a vzrdı da bana neden haber vermedin ? .. 

~·· - Belki moda olnıuştur diye .. 
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Acaip Bir Makine· 
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~ Aırıerikayı gidip görmiyenler pısı önünde büyük bir otobüs ka -
tı :u tarip memleketi gazeteler dar büyük bir garip arabanın dur

~rı ~ 'kitaplardan tanımak im duğunu gördüm. 
~ı Yoktur. Ne iki yüz katlı bina- Üstü parlak bir madenle kapa-

llrn Dil l ... . k 1 hlıt· d •ı Yapıldıgı, ne hır te lı olan bu arabanın stanbul so -
~~rrı e 10 milyon ahalinin nasıl kaklarını sulayan arozözlerden 
~tt~ıp gezdiğini okumak bir şey farkı onların iki mislinden büyük 
' iç:ez, fakat gidip görmiyen - oluşu idi. Koca bir hazine, bir 

-~ 1 

1 
ha;,ka çare var mı? dev ki herhalde sokak sulamak 

~~a Çar 1 d - . . A h e o ma rgı ıçın me -
~ ayatından bir parçayı gös -
\ h tu mektubu da karilerimi -
~ ~ atret gözlerine vazediyoruz. 
~e ~uhu Yazan iki seneden he 
'erıkada yerle§miş olan bir 

.. dt.trrnızdır: 
l .'- aarip memlekete şimdiye ~l'd·· 
_ "\1~ 0 rt tehir dolaştım. Yedi a-
\ ~\is~~da oturdum. Fakat hala 
~ua lef ~r~u.atına kadar Ame 
\t 'el, cernısıyım. Yeni gelen 
~İ) Ilı hayretini hala muhafa -

C)rum 
S:Şİll\di . 
~·>~ı·irıd Nevyorkun koca bir Grat 

d'1ı bi e otuz beşinci katta 12 o
'>ı "ap ) '-'· I> artunanın bir odasın -
~~)C)IQ anıiyonda yiyor, içiyor, 

•~t~I'. r;-~k Yemekleri hoşuma git 
) lfitı· at ~ çare? Nereden 
~~le:i bilmediğim bu garip 
'"-ı_ 11 

hergün asansörle bi -
~ •d,11 ~.•~tığını, bilmediğim bir 
"-tcs .. .1 •zım . . d. - . ~~ qiiı.ı F Pansıyona gır ıgı-

~~ ~bitti ": akat hiç bir evde ye
~ \ı 'h,~rıe fahit olmadım. Yal-
.ı e) " •e daı'r d h ·· ·· 
"'· 

1erıi b· , a a uç gun 
· •r malumat sahibi ol -

't~""el•- · '· Q'h 11{1 ••• 
·1~ k, .. un odamın balkon.una 
~ )C) .. ı 'nlı ... 
~ttı "ttrı gı çıkarak koca 

fıb.. • lı:r..1 UYanıtını seyrediyor • 
L '"- •• ~tan · 
"\ ~·· ''bi .. ınıanlar birer ka -
~i~ ~\i~ •;riinüyordu. Belki da· 

~~lta~'ıırr;~ Jculun~uğ1·rnuz kat bi
t~'=b~ acs .. \4les:nden yüksek ol
~ 1 ll' • \: lll 
'~· '•rı12 --·nzarayı tasavvur ·l'I· . Şe} . 

·el\ bi~ •ır yava, yavaf 
•rtı apartımanın ka -

için yapılmıştır sanacaktım. Fa -
kat arabadan su f ışkırmıyordu. l -
ki adam indi. Apartımanın kapı -
tnndan içeriye kadar bir hortum 
uzattılar. Sonra bir manivela çe -
virdiler. On dakika sonra gene 
hortumu toplıyarak gittiler . 

Bir saat sonra kahvaltımı geti -
ren hizmetçi kıza gördüklerimi 
anlattım. Kız gayet tabii olarak 
izah etti: 

- Salça arabasıdır, dedi. Her 
apartımanın mutf ağma istenildi -
ği kadar 10 kilodan 1000 kiloya 
kadar hazır salça verir. 

111111111ıııııııınıııı:ııı nıııımıııııııııınııım11 

Sade nişan 
Küçük ve sevimli Behiye bir 

gün annesine bazı itiraflarda bu -
lundu: 

Komşularının genç çocuğu ve 
mekteplik arkadaşı Şerif ile bir se 
neden beri sevi§İyorlarmış. O ka
dar ki ikisi de hergün birbirlerin.i 
görmeseler hasta oluyorlarmı§. 

Annesi bu macerayı asri bir kadın 
sükunu' ile dinliyerek: 

- E, sonra küçük hanım? 
Diye sordu. Behiye ba§ını eğe -

rek: 

- Sonra biz nitanlanmak isti-
yoruz. 

Annesi bir saniye düşündü. 

- Peki amma, dedi. Behiye 
sen daha on altı ya§ındasın. Şerif 
te senden bir ya§ büyük. Bu yaş • 
tca a.dam evlenebilir mi? 

- anım biz evlenmiyeceğiz. Sa 
de niıanlanacağız. 
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Masraf 
Namıkla Zehra sevişerek değil , 

fakat görüşerek evlenmişlerdi. 

Namık bir bankada muhasebe me-

Bir ziyafet 

muru idi. Epeyce para kazanıyor
Karüzoya bu bir kaç şarkı için du. Zebranın güzel bir evi, kibar 

vereceği para 15 bin lira idi. bir anensi vardı. Pek ili. geçinip 

İtalyanların pek methur ıantÖ• 
rü Karüzo bir gün Nevyorka git • 
mitti. Orada konserler veriyor• 
du. Nevyorkun meşhur zenginle • 
rinden biri onu evinde bir kaç pr· 
kı söyle diye davet etti. 

Nevyork zenginlerinden biri, 
Amerika artistlerine parlak bir zi .. 
yafet çekmek istemiş.. Fakat bu 
ziyafette öyle görülme.~iş, işitil -
memiş bir şey olsun ki, her kes 
parmak ısırsın .. Her kes günlerce 
bundan bahsetsin .. Tabii ltalyan muganni hemen 

1 
gidebilirlerdi. Fakat Namık çok 

kabul etti. Ak,am milyonerin e· hasis idi. Aldığı aylığın dörtte ü • 
vine gittiği zaman büyük bir da • çünü bir kenara koyup 40 lirası i
vetli kalabalığı ile kartıla§acağı- le evini çevirmek, karısına, kendi
m zannettiği halde yalnız milyo • sine bu kadar para sarf etmek is -
nerle karısını buldu. Milyoner o· tiyordu. 
nu nazikane karııladı. 

Milyoner, bunun için bir heyet 
teşkil etmiş, ve ziyafet gecesi ka
rarlaştırılmış •. 

Şehrin artistleri, zenginleri mil
yonerin sarayında toplanmış, Tam 
yemek zamanı gelince, birden 
merdivenler, kapılar yıkılarak mi 
safirlerin bulunduğu salona elleri 
silahlı haydutlar basmış .. 

- Buyurunuz, dedi. Kendi e· 
vinizdesiniz. Sizi yalnız ben ve 
karım, bir de ıköpeğim dinliyece • 
ğiz .. 

Filhakika salonun bir kötesin • 
de müthit bir çoban köpeği var· 
dı. 

- Korkmayınız, bir fey yap• 
maz ve tarkınızı söylerken onun 
bazı sesler çıkarması ihtimali 
vardır, aldırmıyara:k devam etme 
nizi rica ederim. 

Karüzo şarkıya başladı. iki 
parçayı bitirince zengin Amerika· 
lı köpeğine baktı, salonun bir kö
ıeıinde hayvan başını sağ baca • 
ğının üstüne koymuf, uyuyor gi• 
biydi.. 

Amerikalı yerinden fırladı, he -
men Karüzoya giderek ellerini ırk· 
tı, tefekkür ve tebrik etti. Cebin
den 15 hin liralık çeki çıkararak 

musanniye verdi. 

- Kendi namıma tetekkür e• 
diyorum, karım bu dersten mem • 
nun olmadığı için size tetekkür et• 
miyecektir. 

Dedi ve ltalyan musiki§İnası· 

nın hayret ve idif sarına kartı mil· 
yoner alçak sesle: 

- Evet, dedi .. Karımla bir bah
simiz vardı. O kaybetti. Bu gör• 
düğünüz köpek karım prkı söy • 
lerken acı acı ulumaktadır.. Ben 
bu havlamayı karımın kötü ffsine 
atfediyordum. O "hayır, diyordu. 
En güzel sesi de ititae gene ulu• 
yacaktır,, halbuki gördünüz ki kö· 
pek sizi ·bizim kadar ıükUn ile 
dinledi. 

11-nı11nı111m•n•-

Arslan ve koyun 
Amar Sirkinden on bet sene 

evvel Taksime müthit bir ıirk da· 
ha gelmit ti. Bu sirkte vahşi hay· 
vanlar bir hayli marifet yapıyor
lardı. Aralarında korkunç bir ara· 
lan da vardı. Fakat i§in asıl kor
kunç, daha doğrusu §ayanı hay • 
ret tarafı arslanın bir koyunla 
baş baıa, bir kafes içinde bulunu• 
şu. Koyunla bir çok marifetler 
yapı§ı idi. Mesela aralan ağzım 
açıyor, koyun ona boynunu uza· 
tıyor, fakat aralan 11ırmıyordu. 

Seyircilerden biri çıkarken sirk 
müdürüne bu numaradan bahset• 
miş: 

- Bu arslanla koyun hiç kavga 
etmezler mi? 

- Etmez olurlar mı? Arada, 
bir aile efradı arasında geçimsiz -
lik ve tatsızlık olur. Hafif bir bu• 
lut geçer. 

- Sonra? • 

- Sonra baıka bir koyun ıatın 
alırız. 

Zehra onu bu huydan vaz geçir 
mek için çok uğraftı. Para etme • 
di. 

Evlendiklerinin üstünden ikin • 
ci kandil geçiyordu. O akşam Na
mıkın eli boş geldiğini gören Zeh 
ra dargın bir yüzle: 

- Aman Namık, bu akşam 
kandil.. Annemin böyle şeylere ne 
kadar ehemmiyet verdiğini bilir -
sin. Ne olurdu. Bet çörek getir -
seydin? 

Dedi. Namık omuzlarını silke -
rek: 

- Annen, geçen seferkilere 
ıaysın. Biliyorsun ya, geçen kan -
dil onu memnun etmek için bir 
hayli paradan çıktım. 

- Ne parası canım!.. Geçen 
kandil dört tane çörek getirmİ§ • 
tin. 

- Evet amma yağları fena di -
ye midesini bozdu da az doktor 
parası mı verdim! .. 

•111111111-

Buketler 

Dışarda silah sesleri, bahçede 
haykırışmalar, bağrışmalar, ko
şuşmalar arasında, bu korkunç ve 
yüzleri maskeli haydutlar misafi~ 
lerin nesi var, nesi yok aldıktan 

sonra hepsini önlerine katmı,lar, 
ite kaka alt katta diğer bir salo· 
na götürmüşler. 

Bu salon, müthiş bir surette 
süslenmiş, yemek salonu idi. Sof. 
ra, iştahaver bir surette hazırlan· 
mıştr.. Maskeli haydutlar birden 
maskelerini çıkararak birer gar • 
son halini almışlar ve misa • 
firlere: 

- Buyurunuz efendim!. 

Demişler.. O za.man, on daki· 
ka içinde geçen korkunç halin bir 
oyun olduğunu anlıyan misafirler 
o kadar sevinmişler ki bu en bü • 
yük eglence yerine geçerek gün • 
leree, aylarca dillerinden dütme
mİf .. 

Meıhur balet heyetimizin baş diyor. 
artistlerinden biri o günkü operet Nazmiyi birdenbire düşünce al-
ten çıktıktan sonra kendisini bir dığmı gören genç artist: 

lokantada bekliyen dostunu bul • - Ne o?. Dedi. Hemen kıskan-
du. Sofraya otururken sevinçle: dın mı? 

- Nazmi, dedi. Bugün bana - Hayır kıskanmadım, fakat 
tam altı buket çiçek gönderdiler. 1 kızdım. Çünkü ben on buket para 
Bak ahali beni ne kadar takdir e- I sı vermiştim de ... 

-•m11111mmm~ulm!IW~ijiullillıınııımmnıınwııııınııı~illı1ınıınııııınıınımıııııı11 

Hırsız - Ya paranı, ya canını r.. 

~ \il 
•'-

Yanımdaki kar1md1r, canımdan fazla demektir, 
onu al ... 



Macar Hikayesi 

Babamın ölümü 
Müellifi : Tıvadar Raith 

"Babanız günahlarını itiraf e • 
de bilecek halde mi?,, 

"Hiç kendini bilmiyor.,, 
Rahip: "Neye son dakikaya 

kadar beklediniz?,, dedi. Fakat 
sesinde hiddet yoktu. "Kaç yaşın-
dadır?,, 

Çömezi: "Ben tanırdım, dedi, 
vaktiyle müşterisiydim. Namuslu 
adamdı .... ,, 

Mallarımızın kıy
metinedendüşüyor 

ihracat mallarımızın hariç pi -
yasalardaki vaziyeti hakkında ti
caret mümessilleri, konsolos ve 
şehbenderlerimiz tarafından yapı· 

lan tetkikler neticesinde mahsulle
rimizin fiat düşkünlüğü ve istik • 
rarsızlığm sebepleri teshil edilmiş 
tir. 

Bu sebepler arasında ihraç mad 
delerimizin o kadar iyi ambalaj 
yapılmaması vana da asıl sebebin 
rakiplerimizin menfi propaganda
ları olduğu anlaşılmıştır. Bu pro • 
pagandalar rekoltemizin yüksek 

Yeni Türkiyeyi ge 
gören Rus muharri 

Umumi inkişaf içinde Beyoğlu lf 
artık bir Türk mahallesi olmuş r 

l\loskova, 5 (A.A.) -Türkiyc
<le uzun bi r seyahatten dönen Sov
yet muharrirlerinden L. Nikulin, 
Ta~ ajansı muhabirine şunları 

söylemiştir: 

- llk durağım İstanbul oldu. 

lisi katibi Ruşen Eşref, f.P 
gibi .... 

Maalesef, hasta ol-=
meşhur muharrir Y akup JCa 
le görüşemedim. 

An karadan 

''VAKİT,, okuyanlara, Macar 
edebiyatından bir kaç nümune 
vereceğim. Bugün ilk hikayeyi 
okuyacak..;;mız.Tıvadar Raith kırk 
ya.5mdadır. On dokuz sene evvel, 
yiıımi bir yaşında iken ilk şiirleıi 
ni kitap halinde çıkarmıştır. U 
mumi harpte askerliğini yaparken 
''Hareket,, mecmuasında yazı 
yazınıya başlamıştır. Bugün, son 
Macar neslisinin yazılarım neşret 
mekte olan "l\lagyar tras,, isimli 
mecmuayı idare etmektedir. Kıy 
ıneti, san'at yapacağım diye ken 
dini zorlamaması, eskiyi, yeni bir 
görüşle canlandmuasıdır. 

ı . d "M' d d' çım en: ı ... ,, e ım ve fakat buna mukabil derecelerinin 

Orada üç hafta kaldım. Türk mat
buatı Türkiye hakkında bir eser 
yazmak istiyen bir Sovyet muhar • 
nrının gelişi hakkında makaleler 
yazdı. İstanbul matbuatı mümeı· 

silleri, şairler muharrirler, artist
ler şehri tanıtmak ve bu tehirde 
yeni Türkiye tarafından yapılmıt 

olanları görebilmekliğim için elle
rinden geleni yaptılar. 

Ankaradan lzmir ve ba 
gittim. Burası beni al~ 
diyordu. Çünkü istiklal h.,.. 

Selami 1zzet 

Birdehbire, babamın sesi sada -
ıı kesildi. Kımıldamaz oldu. Bu
ru§uk elleri yana sarktı, yüzünün 
damarları gerildi. Alnının kırışık 
ları silindi. 

mahzun oldum. 

Avluda bir kol ışık var. Baba • 
mın penceresi açık. Ampulün al • 
tında: Maıa, beyaz örtü, iki tam
dan ve haç. Eşyaların üstünde be
yaz çar§aflar. Yatak ta beyaz.Yüz 
bembeyaz. Kavuşmuı ellerinin a -
raamda bir put var. Yaşadığı, sa -
de gırtlağının hırıltısından belli 
oluyor. : 

"Cenabı Hakka, hamdü sena 

Dütündüm: "Bu gece babam olsun,, 
ölecek,,; ve hemen bir rahip çağır "Olsun.,, 
mıya gittim. 

Gece karanlıktı. Anahtar deli
ğinden anahtar gıcırdadı, ayakla
rımın altında asfalt, tuhaf bir ses 
çıkardı. insanlar, uçar gibi, kayar 
gibi yürüyorlardı. 

"Bu gece, babam ölecek; ve 
küçük kilisenin kapısını çaldım. 

.y. .y. .y. 

Kapıcı: 

"Birinci katta hizmetçilerin o -
da kaJJ'lınnı vurunuz,, dedi. 

Çıplak baıan iki ayak aeıi du -
yuldu. Tiz bir ıeı ıordu: "Rahip 
efendiyi mi istiyorsunuz? 

"Evet. Bir ölünün son nefesi . . 
ıçın.,, 

Kapı açıldı. Kapının aralığında 

gömlekli . bir çok kadın göründü. 
Önde dura'n gömleği kaydı. Bem
beyaz omuz başı meydana çıktı. 
Teni toz pembeydi. Gözleri uyku
dan mahmurlannıştı, saçlar dar -
ma dağındı. Koridora çıktı, kar -
ıımda durdu. Vücudu vücuduma 
süründü. Kalbinin arzulu çarpın -
tısını duydum. 

"Biraz kapının önünde bekle -
yiniz, dedi, rahibi uyandırayım.,, 

Ve ıoğuk koridorda yürüdü, 
rahibin -önüne doğru, bir gömlek -
le, soluyarak gitti. 

Kilisenin saati işitiliyor. - ge -
ce yarıaı. 

iğneler, ağır ağır surunuyor. 
Kaldırımda, bir aıağı, bir yukarı 
dola§ıyorum. 

"Allah vere de, rahip gelmeden 
babam ölmese!,, 

Gökyüzünde de ne çok, ne ka -
dar çok yıldız var.. Pırıldıyorlar. 
Bu f~ere ne lüzum var? .. Bir yıl
dız kaydı .. . On ikiyi çeyrek geçi -
yor ... 

"Allah vere de, rahip gelme -
den babam ölmese!,, 

Saat yarım oluyor!.. Ne yapı -
yor rahip? Herhalde hizmetçi u -
yandırmııtır. ! .. Omuzu ne kadar 
beyazdı ... 

Kaldırımda, bir aşağı, bir yu -
karı dolaııyorum. 

Bir polis memuru ıordu: "Ne 
bekliyorsunuz?,, 

''Babam can çekişiyor.,, 

Nihayet rahip indi. Tıraılıydı, 
ıen yüzlü, gençti. 

Çömezi de bizimle geldi. Tor • 
hada lazım olan Aksesuarlar var-
dı. ... 

• • • 
Latince kelimeler boğuk 1>oğuk 

homurdanıyor. mumların alevle • 
ri titriyor. Yüzüme düten mai mu 
kaddes, göz yaşları gibi akıyor. 

"Ruhu rahat bulsun için dua e
delim ... Ey gökyüzünde olan Tan-
rı .... Emrin olıun.,, 

"Olsun.,, 

• • • 
Babamın açık, yüksek alnından 

mukaddes yağ kayıyor. Ağzında 

diı kalmamış... Ayakları cansız ... 
Benim ayaklarımda, can, kan, a -
dele var. ... 

Annem inledi: "Teşekkür ede
rim rahip efendi,, para şıkırda • 
d "M . ' .. 1 ı. - ersı .... ,, çomez yer ere 
kadar iğildi: - Ne iyi adamdı! 

"Zavallıyı tanırdım.,, dedi.-
"Eskiden onun müşterisiydim.,, 

Rahip bir iki teselli sözü daha 
söyledi. 

Sonra gitti. 
Ölen babamın yüzünde ilahi 

bir sükun vardı. 

"Cenabı Hakka hamdü sena ol· 
sun. ,, 

M. V enizelos se
yahat yolunda 
ROUEN, 5 (A.A.) - Havas 

ajansı bildiriyor: 
Dieppe yolu ile lngiltereye gi .. 

den M. Venizelos bir müddettir 
bulunduğu Bango - Selorne' de ge
lirken Ruene uğramıştır. M. Veni
zelos burada resmi memurlar tara
fından karşılanmı§tır. Kendisile 
görüşenlere, eıki Yunan ba~vekili 
Fransayı ziyaretinden memnun ol· 
duğunu aöylemiıtir. 

DIEPPE, 5 (A.A.) - Dün öğ .. 
leden sonra M. Venizeloı, New
havene gitmek üzere vapura bin .. 
mi~tir. Ker.diıi resmi memurlar 
tarafından teıyi edilmiıtir. New -
havene kadar yanında huausi bir 
poliı komiseri beraber bulunmuş • 
tur. 

Bir Çin - Amerika yolu 
V ASHlNGTON, 5 (A.A.) 

Nazır vekili M. Filippa Çin ile A· 
merika arasında tayyareciliğe ait 
bir gizli muahede yapıldığına da
ir Japon matbuatının neıriyatını 
tekzip etmiıttr. _...., 

düşük olduğu yolunda yapılmakta 
dır. 

Bu yüzden tütün, fındık, Ü· 

züm, incir, pamuk ve afyon gibi 
belli başlı ihraç maddelerimiz 
memlekete getirmeleri icap eden 
parayı getirmemektedir. 

Bu vaziyet karşısında ihraç 
maddelerimiz için devlet eliyltt 
müspet propaganda yapılması dü
şünülmektedir. Bu işle lktısat Ve 
kaleti meşgul olacak ve bu iş içiıı 

bütçesinde tahsisat ayıracaktır. 

İzmirin hayvan paza
rındaki kavga 

lzrnirde mezbaha civarında hay

van pazarında bir kavga olmuş ve 

üç çingene birleıerek Ali ağa ismin 

de birisinin belini taşla vurmak au
retile yaralamışlardır. 

Hadise ıöyle olmuştur: 

Hayvan pazarına gelen Tepecik 
te mukim kıptilerden Emin oğlu 
Ahmet, Haıan. oğlu Ahmet ve Muı 
taf a oğlu Ahmet buldukları müna 
sip bir hayvanı satın almıtlar fa -
kat paraları tamam çıkmamıştır. 

Bu arada E,meli hayvan tacirlerin 
den Ali Ağa satıcının yanına soku 
larak lafa karışmış ve: 

- Bunlar batakçıdırlar, bunla
ra veresiye mal verilmez. Demi' -
tir. 

Bundan hiddetlenen kıptiler 

birlik olarak Ali ağa ile ağız kavga 

sına ve bilahare de taş taşa gelme 
ğe başlamıtlardır. Çingenelerin at
tığı büyük bir taş Ali Ağanın be -
line isabetle ağır surette yarala
mı,tır. Kabahatliler tutularak ad -
liyeye verilmişler ve yaralı da 
memleket hastanesine götürülmüş 
tür. 

Fırınlar ve Belediye 

Ekmek meselesini halletmek ij .. 
zere belediyenin bazı tedbirler a -
lacağını, bu cümleden olarak mev
cut f ırmların .tahdidi düşünüldü • 
günü yazmıştık. 

Belediye tahdit hakkında bazı 

kararlar vermiştir. Bu kararlar da
imi encü.men tarafından lastik e
dildikten sonra Dahiliye vekaleti
ne bildirilecektir. 

Tahditten sonra kaç fırın kala
cağı , hangi fırınların kapanmağa 

mecbur olacağı henüz malüm de -
ğildir. 

Bugünkü deniz eğlenceleri 

Ben lstanbula ıekiz sene evel, 
şehrin itilaf askerleri tarafından 

işgali hatırası henüz canlı iken, 
gitmiştim. O zamandanberi şehir, 
manzarasını değiştirmemiıtir. Hat 
ta bütün dünya memleketlerine 
mensup tüccar ve esnafının mahal 
leıi olan Beyoğlu bile bir Türk 
mahallesi içinde bir Türk sokağı 

olmuıtur. Eski lstanbulda da Os
manlı Türkiyesine ait mazinin mür 
teci hususiyetleri kaybolmaktadır. 
Artık yüzü peçeli kadın görül
müyor. Kırmızı fesler kaybolmut 
tur. Fakat buna mukabil İstanbul 
üniversitesi, kız ve erkek talebeleri 
nin kırmızı ve mavi bereleri görü
lüyor. 

Türk entellektüelleriyle görüt -
melerimcle, gazetelerde çıkan ba
na ait yazılarda Sovyet Ruıya ha 
yat ve kültürüne ait birçok suallere 
cevap vermek vaziyetinde kaldım. 
Bunlar ekıeriyetle Sovyet edebi • 
yatının fikriyatına, tamamen fel
sefi meselelere ait, muharrirleri -
mizin yaşayıt şartlarına ait esaıh 
suallerdi. 

lstanbul münevverleri 

lstanbulda oradaki hemen bü -
tün muharrirler ve şairlerle görüş
tüm. Evvela klasik şair, büyük 
ihtiyar Abdülhak Hamit Beyi gör
düm. Hamit Bey, Türk şiirinde 
klasik mektebi temsil eder. lstan-

bul ziyaretlerimi Türk şiirinin ıon 
temayülünün en ilerisinde bulu

nan Nazım Hikmet ile bitirdim. 
Kadın muharrirlerden Şükufe Ni· 

hal Hanımın evinde Sovyet Ruıya 
hakkında birçok eserler neşretmiş 
olan miltercim ve muharrir Hay 
dar Rifat'i münekkit Nurullah A

tayı tanıdım. Sovyet ıinemacılı -
ğında ve Muyerholdun Moskova 
tiyatrosunda çalışmış olan rejisör 
Muhsin Bey tarafından idare edi -
len Darülbedayie gitim. 

Ankarada uzun müddet kalı
şım, bana bugünkü Türkiyeyi da
ha iyi tanımama vesile oldu. Türk 
devlet adamlariyle aık sık görü' -

tüm. Maarif Vekili Reşit Galip 
Bey bana, ilk mekteplerden baş· 
lıyarak üniversiteye ve iımi lamel 

lstanbul mıntakası riyasetinden: Paşanmkini taşıyan tamamen hu -
Himayei Etfal Cemiyeti Alem- . susi bir kız enstitüsüne varmcıya 

dar nahiyesi taraf mdan 6 - 8 - 933 1 kadar mektep aiıtemini tanıtmağa 
pazar günü floryada Solaryom yardım etti. Türk hükumetinin 
plajında fakir çocuklara yardım eski eserleri saklamak ve Türk mü 
makaıdiyle bazı deniz spor ve eğ- zelerini zenginleştirmek için çok 
lenceleri yapılacaktır. Bir emri - çalıştığını gördüm. Ankarada 
hayrt matuf olan i~bu müsabaka - Türk muharrirlerini ziyaret etmek. 
lara mıntakamıza mensup klüple - te devam ettim. Bu muharrirler -
rin iştiraklerine müsaade olundu • den birçokları ayni zamanda mü -
ğu lamimen tebliğ olunur. l him devlet adamlarıdır B. M. Mec 

nanlı işgalcilerle dövüş .. .s...l1 
olmuştu. Orada Türk ko,...-:r 
kik ettim, mücadeleye İ • 

miı olan Türklerle görüft 
riyal yapılan Bergama ile 
Türk arkeologları ile be 
tim. Şurasını söylemek 1 
ki, eski Yunanistanın refab 
ne ait burada olduğu kadar 
inşaata dünyanın herhaJllİ 
ka yerinde rasgelmek pek 
içinde değildir. 

içim, yeni Türkiyenİll 
verdiği muhtelif ve kompl 
lerle dolu olarak Rados • 
gittim. 

Bu ada ıimdiki halde 1 
dır ve Osmanlı Türkiyeaiıa• 
rip bir hatırayı temsil edi 
dosu idare edenler, eski T 
nin adetlerini - Yeni T 
daha vazih göstermek ic;ia 
ten muhafaza ediyor gibid 
suretle yeni Türkiye, H 
mektepler, doğan sanayi 
ıi ile, fes, peçe ve arap 
yuıturucu kahveli TürkiJ 
aındaki fark, parlak bit' 
görünüyor. 

Almanya, Avust 
BERLIN, 5 (A.A.) -

jansından: 

Almanların, A vuıtury 
rar zulme uğramaları n 
hükumet gizli poliı teı • 
yam arzu olmıyan ecn 
bazı Avusturyalıları hudul 
ne çıkartmlftır. 

Üç devlet karşı 
LONDRA, 5 (A.A.) 

mahafilin bildirdiğine g" 
Paris , Londra arasında 
nezdinde yapılacak mil 
takip olunacak uıul hak 
tai nazarların karıılaıt 

na devam edilmektedir. 
nüz dörtler misakının 

Versay muahedesinin ~i 
lcceği tayin edilmemiıtif• 

Asi işçiler 
KATOWlCE, 5 (A.lu 

ağuıtoıta yükıek SilezY• 
nu geçmi! olan asi itçilet 
polisi tarafından PolonY" 
larına teılim edilmitlerc:lir. 
lan yoklamada 8 elebat• 
mediği anlatılmıttır. 

Yelkenli tayY• 
KANIGSBERG, 5 (/. 

Yelkenli tayyareci SchOI 
sabah saat 7,25 tenberi .. 
Baf a ismini tafıyan kÜÇ 

zerine uçmağa batl~1 

yirmiye doğru yere in011f 
midt havada 37 saatten , ~ 

muıtur. Ve yelkenli 
mukavemet uçuşu dü.n~•b 
22 saat 50 dakika gıbı 
farkla kırmııtır. 
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K".prübaşı Cinayeti Universitede 
ıslah heyeti 

<ll:ıf t nıfı 1 lncl &ayı.fada) halleri mahsus yapıyor, temaruz (Bn tnrnfı ı lnct snyıfnd:ı) 

- Evimin adresini unuttum de ediyor diyorlar. aş 300-400-500 lira arasında .. 
di ve sonra: - Vurmuşlar, tevkifhanede dır. Büyük profesörlere fazla tah-

- Kuledibinde Saffet Bey a - işitcim. Ben vurmadım. sisat verilmesi de muhtemeldir. 
partımanı diye ilave etti. - Ali Fedai Efendi, neden Profesör M. Malş üniversitede 

- Evli misin, çocuğun var mı? vak'ayi anlat mıyorsun? kürsü almıyacak, ıslahat ve yeni 
- Evliyim, çocuğum yok. - Sorulanlara cevnp veriyo- teşkilat kanununu hazırlamakla 
- Mahkumiyetin? rum. Ne sorsa.ruz söyliyorum. me~gul olacaktır . 
- Yoktur dedi. Ali Fedai buna Cinayet gunu ajansta :idim. Üniversitede vazife verilen yeni 

dan sonra oturdu, müstantiklik Ben vurmadım. O gün Süzanı gi - prof~ör muavinlerine namzetleri-
kararnamesi okundu. Karama- derken görmedim. ne henüz resmen tebliğat yapılma-
mede, Anadolu ajr.nsındn daktilo _ Vurulduğunu 0 gün nasıl mıştır. Bunlara gönderilecek mek· 
Matmazel Süzan ile Ali Fedainin haber aldın? tuplar hazırlanmaktadır. Mektup -
bir buçuk sene evvel ajansta ta· lar bir iki gün zarfında vekil bey 
nıştıkları, Ali Fedainin Matma- _ Tabnnca almışsın? tarafından imza edilecek ve sonra 
zel Süzanı alacağım diye kand"' - Tabanca aldığımı hatırlaya• gönderilecektir. 
ra~~k ilk defa Floryada Sularyom I mıyorum. Yeni hocalarla aç.ıkta kalan mü" 
plaJda kaldıklarını, sonra hu- Beni dövdüler, uykusuz bıraktı- derrislcr ve muailimler bir kaç gün 
nun haftada iki üç defa teker- lar, hastalandım, sonra ne dediği- :zarfında üniversite eıminliğine bi -
rür ettiği, Ali. Fedainin on beş mi bilmiyorum. rer beyanname vereceklerdir. 
senedenberi Fahriye Hanımla ev.. •t• f b t Bu beyannamelerde hariçte va-
li bulunduğu Ali Fedainin Süzan- S 1 ı ~r~ z~ ı dıd. 11 zifeleri olup olmadığım, ne iş yap· 

, . uç u reısın mutea ıt sua e· ı kl b'ld' kl d' A kt l b' t t k ·· ı tı arını ı ırece er ır. çı a a ır apar ımana aşınara uç ay rine rağmen tamamen anlatmıyor• . A • • 

kadar beraber kaldıkları sonra 
1 

<l N"h .. dd . ·ı·k kalıp ta harıçte resmı hır daıreden 
, u. ı ayet mu eıu,mumı ı le 1 nl b ·b· ··d 

,d kl Al. f d A • k ,. maaş a a ar varsa u gı ı mu er-
ayrı ı arı, ı e aının arıJt ki isticvabına ait zabıt varakası . 
ile barışarak yeniden nikah yap.. ok d B d Al" F d A • •• rısler açık maaşını almıyacaklar -

un u. un a ı ·e aının cur- d 
t .... b .... s·· ır. 
ıgı, una ragmen uzanı seven münü şöyle itiraf ettiği yazılıyor.. " . · · 

ve kıskanan Ali Fedainin Süzanı du· Unıversıtede vazıfe alanlardan 

b . · k · · ' · başka yerden maaşı olanlar varsa ır akşam takıp ederek endısıne "Süzanla olan münasebetim .. ı k 
S 

· .. .. .. Barem kanununa gore maaş a aca 
amsun ıcra memuru susunu ve - l uzun zamandanberi devam ediyor- . h l k t · 1 )ardır. Y enı oca ara anca eşrı-

rerek aldığı tabanca ile Süzanı j du. Benden 3000 lira İstiyordu. . ld "t"b a ş ver"ılme 
nıevve en ı 1 aren m a • 

taammüden öldürdüğü yazılıyor j Vermediğim takdirde başka biri- ğe başlanacaktır. 
ve suçunu itiraf eden katilin taan:· 1 sile tanışarak beraber yaşıyacak- Açıkta kalmış olanlar daha he • 
müden öldürmekten dolayı ve larını , parayi vermezsem beni i.. nüz ağustos maaşlarını alamamış
cezasmı azaltacak hiç bir hal bu - şimden attı~acağmı söyliyordu. lardır. Beyannamelerin verilmesi 
lunmadığından dolayı Türk ceza Bu şekilde kıskançlığımı tahrik bittikten sonra maaşları verilecek· 
kanununun 450· inci maddesi mu.. ediyor, elinden geleni yapıyordu. tir. İdare heyeti her fakülte için bir 
cibince cezalandırılması isteniyor- lsrar ediyor, 3000 lira bul seninle nizamname hazırhyacaktır. Eski -
du. yaşıyayım diyordu. Nihayet 500 den fakültelerin ayrı, ayrı nizam .. 

Bir istek ve sor~u lira verdim. Bana seni seviyorum nameleri kendi fakülte meclisleri 

Bo madde, idamdır. Kararna.. diyordu. Ayrıldı'ktan sonra bir tarafır:dan ha:tır lamrdı. 
menin okunmasından sonra Ali akşam bayramları olduğu için 1<l:n,,. heyeti ~t rı: senesi başına 
F d k l daireden erken çıkt.ı. Ben de çık- Ladar n'ızamnamelcrı' bitirmi' ola-e ainin ve i i ayağa kalktı: K :ı-

trm. Tramvaya binerek Karakö .. caktır~ - Yeni bir cinayet davasına 
başlıyoruz, tabibi adli zahiri bir ye geçiyordum. Köprü üstünde 

giderken gördüm. Yanına git-
Vekiller heyeti taraf ınclan ünİ· 

versiteye tebliğ edilen teşkilat ta
limatnamesinin başlıca maddeleri 

muayene yapmıştır. Bundan baş
ka Tıbbı Adlinin müşahede rapo .. 
run(J idari kat'iyet vardır, fokat 
ilmi ka.tiyet yoktur. Raporda tena
kusEar vardır. Raporu ilmi cihet .. 
ten tenkit edeceğim dedi. Müddei-
umumi suçlunun kararname okuna 
duktan sonra sorguya çekilmesi 
icap ettiğini söyledi, Ali F edninin 
vekili söyliyeceği sözler olduğtinu 
ve bunu söylemek istediğini bil -
dirdi. Reis müddeiumuminin ta. 
lehini kabul ederek suçluyu sor
guya çekti: 

- Ali Fedai Efendi, siz Mat .. 
mazel Süzanı öldürmüşsünüz. 

- Ben öldürmedim, benim ha -
berim yok. 

- Cinayet günü nerede idin? 
- .A:kşam üstü evime gitti.m, 

Süzana l<öprüde rast gelmedim. 
Suçlu gene sabit bakıyor, reisin 

hızlı ve müteaddit suallerine ce-
vap vermiyordu. 

- Süzanı tanır mısın? 
-Tanırım. Beraber oturduk. 
- Münasebetiniz devam etti 

mi? 
- Evet. 

- Bunları anlat bakalım, nasıl 
tanıştın, ne kadar oturdunuz, ca
nım vak'a hakkında ne biliyorsan 
anlat? 

- Üç ay kadar beraber otur· 
duk. Ajansa geldiği zaman tanış· 
tık. 

-:- Ne lcadar müddet beraber 
oturdunuz? 

- Üç ay kadar. Karım bırak, 
benimle evlen diyordu. Beraber 
evlenelim diyordu. Ben evlenmem 
diyince beraber olura

0

lım dedi. Ev• 
li olduğumu biliyordu. 

- Süzan nerede şimdi? 
- Vurmuşlar. 
- Bak d.nktorlar •enin icin b11 

tim. 3000 liradan bahsetti. Türk -
lüğe sövdü, yaşamasını bilmezsi -
niz; dedi, eliyle başıma vur -
du. Ve ben doğru Jaka gidiyorum, 
pe§imden gelme sakın! dedi. 

Bundan sonrasını bilmiyorum. 
Tabancayi tüfekçi Osman Efend: .. 
den aldım. Sonra eve gittim, tek
rar daireye döndüm.,, 

Reis sordu: 
- Ali Fedai Efendi, ne der .. 

sin bak müddeiumumilikte hepsi
ni itiraf etmişsin? 

- Ben böyle ifade verdiğimi 
hatırlamıyorum. 

Tıbbı Adli raporu 

Müteakıben tıbbı adlinin rapo -
ru okundu. Bunda, Ali F edninin 
akli muayenesinde inhitatı ruhi de 
vam ettiği, r.-..Kat Ali Fedainin te -

şunlardır.: 
1 - Üniversite eminini ve fakül 

te reislerini Maarif Vekaleti tayin 
eder. 

2 - Emin üniv"!niteye ait olan 
bütün idari işleri tedvir eder. 
~ -- Her Fakültenin idari işleri 

o fakültenin reisi tarafından gö .. 
rülür. 

4 - Emin ve fakülte reislerin -
den mürekkep bir idare heyeti leş• 
kil olunur. Bütün fakülteleri ve 
onlara merbut enstitüleri müştere
ken alakadar eden idare işleri ida
re heyeti tarafından görülür. . 

5 - Fakülteler arasında çıka -
cak bütün ihtilafları idare heyeti 
tetkik eder ve mütaleasını tahriren 
vekalete bildirir. Kat'i kararı ve .. 
kalet verir. 

6 - Emin, fakülte reisleri ve 
meclisleri ders senesi zarfında ıs

zukluk olmadığı, cinayet esnasın - lahat planının tahakuk ve tedrisa-
tla ve halen zaafı ruhisi olmadığı, tm en semereli netice vermesini te 

maruzu evza irae ettiği, vehim, 
muhakeme ve tedaii efkarında bo· 

iddia ettiği gibi darp yüzünden me · ·ı ··k il ft" 
mın ı e mu c e ır. 

lekatı akliyesinin teşevvüşe uğra -, Bundan sonraki maddelerde ve -
mıyacağı yazıl~~or ve hale~ ~ali kal et taraf mdan fakültelere bi .. 
hulya avarızı gostermektedır kı bu rer terisat müfettişinin tayin e -
da ~asavv~ri ve temaruzi mahiyet- dileceği ve ıslahat müşavirinin fa .. 
tedır,, denıyordu. külte tedrisatı ile yakından alaka-

itiraz ve karar dar olacağı mealindedir. 
Suçlunun vekili gene ayağa kalk ____ .:..;;=-....=.:;:;;;;;.:-~;...;;;;;..;..;;=;,;;o;;; 

tı. Raporda tenakuzlar olduğunu 1 bunu istiyoruz. Müddei umumi suç 
söylemiştim. İnhitatı ruhi vardır lu vekilinin dermeyan ettiği müta
dcniyor, !tıalihulya zaafı ruhidir, leaların müdafaa haklarına tnallii
psikopat demek zaafı ruhi demek ku dolayısile müşahedehane müdü 
tir. Üç gün üç gece uykusuz ve a - riyeti tarafından verilen raporun 
yakta duran bir adamın sözleri ne tıbbı adlice tetkikine karar veril -
dereceye kadar makuldür. Gözle - . me~ini istedi. Mahkeme heyeti ica
rincle trahom vardır deniyor. Eğer bım düşündü. Suçlunun yeniden 
Ali Fedainin gözlerinde trahom müşahede altına alınmasına ve mü 
varsa kendimi asarım. E\·vela mü- şah,..dehane raporunun tıbbı adli 
şahedehane raporu tıbbı adli mec- meclisince tetkikine ve muhakeme 
lisinin tetkikine arzedilsin, ıonra nin 16 Eylule bırakılmasına karar 
yeniden müşahede altına alınsın, verdi. 

irketten nerie:çekiyor 
Birbirine on a~ım yakın iki istasY0 

Tramvay şirketinin bir kurnazlığı 
Siz tramvaya ~k biner misiniz? 

Ben pek çok binerim. Fakat şi.md~
ye kadar farkına varmamıştım: 
meğer tramvay şirketi, hiç kimse
ye sormadan Bahçekapıda iki mır.• 
taka ihdas etmiş. 

Bir tanesi Eminönü meydanın • 
da, diğeri İstanbul gümrüğünün 
arkasında .. Eminönü meydanmda
kine şirket daima EıminönU, fakat 
ötekine işine geldiği vakit Emin -

önü, gene işine elverirse Bahçeka· 
pı diyormuş • 

Bakınız ben bunu nasıl anla -
dım: Geçen gün Eminönünden 
Taksime gidiyordum. Köprü üstün 

de tramvay durdu. Biletçi bir müş
teriye: ininiz, efendim, yoksa, a
rabayı kaldıımam, dedi. Müşteri 
"Ne münasebet! Sizin şirketiniz 

soygunculuğa çıkmışsa, bana ne ? . 
Benim bindiğim yer Eminönüdür. 
Bahçekapı değil:,, 

Sonra bana dönerek: Bu ada.m 
anlamak isterniyof. Topkapıdan E

minönüne bir bilet aldım. Emin
önünde indim. Bu tramvaya atla· 
dım. Şimdi bu adam bana diyor 
ki: Siz Eminönünden binmediniz, 
Bahçekapıdan bindiniz. Çıldırmak 
işten bile değil.,, Ve cebinden bir 
bilet çıkararak bana uzatıp: Ba • 
kmız bunun üstünde Eminönü iıa
ret edilmemiş mi?. Bu böyle olun
ca benim bindiğim yer, Eminönü 
mmtakası sayılmak icap etmez ., 
mı .• 

Benim hayretten ağzım açık kal 
mıştı. Fakat bir şey söylemek iste
miyordum. Diğer müşteriler gibi 
ben de arabanın bekle.mesinden 
sabırsızlanıyorduk. O derece ki 
haklı olduğunu gördüğümüz halde 
onun tarafını iltizam etmek için 
ağzımızdan bir tek kelime çıkar .. 
mak bile istemiyorduk ve zanne
dersem hepimiz şöyle düşünüyor • 

• • iİÇ 
duk: "Adam sen de ıkı 
fazla verirse ne olur?.,, 

·~o 
Şirket halkımızın bu P11 

ye 
ni mutlak biliyor. Başka b 
olsa bu gibi işler derhal 
alakadar eder. 

Velhasıl, adamcağız bit 
bir de etrafına baktıktan 50 

1 . . d. ~. :ıatU 
etçıye ıste ıgı parayı u 

· · · km ki "kt"fa eti nız ıçını çe e e ı ı 

Eminim ki belediye crki111 

tin bu yolsuzluğunu biltııİ 
• 1' 

kat sakın bu satırları 0 

benim ve tramvaydaki clii 

teriler gibi : •'Adam sen 

üç kuruş fazla veninler, J1 

Ve yahut: "Oradan binec:e 

iki adım daha yürüyüp şir" 
rüşüne göre hareket etsini 
mesinler .. 

Zira şirketin bu yob 
halkımızı bazen mukabil 

lara sericediyor. Gok d 
oldum: Tramvayların kal 
duğu zamanlarda Galat 
binen bir yolcu T epeba§I 

diğini söylüyor. Bu hallere 

yet veren şirketin kabul 

münasebetsiz tarifelerdit• 
kalar biribirler:ine çok 1 
Kanunlarını aldığıma, 

tarzlarını kendimize nülll 
tığımız yüksek medeniyet 
rında böyle tarifeler tal 

mez. 
Bilhassa küsurlu bilet 

< 4.5, 6 3 4, 1 t / 4) ilah .. 
mit şeydir. Buna bir de 
ların ağızlarına kadar d 
ması bir çok kimselerin bil 
dan seyahat etmelerine ı 

verilmesi bu büsbütün tı 

edilmez bir müqasebeUİ 
artık hunlara bir nihayet 
si lazımdır. 

Gandi 1 seneye mahk 
r:f ahkemede söz söylemesine mani oldııl 

Bombay, 5 (A.A.) - Bir sene liyeceği sözlerin propag 

hapse mahkum edilen Gandhi, ha- hiyetinde olacağını, ileri 

piste evelce kendisine yapılan mü- söz söylemesine müsaade 

samahakfırlık tekrar edilmiyerek tir. b'I 

1 ı • d ·· • b· I k Zira Candhi, söyliye 1 
a eıa e reJıme ta ı tutu aca tır. ' 

hl ~ · d sözlerde "Şiddetle id' Ma :umıyet sadece Pour.a an ay- ' " .. ı 

1 1 t h . b' . • f 1. ı tan olan İngiliz usulünl.l 
rı ma c 3n ve ıç ır sıyası aa ı- . . 

. . k d'ld" w• h ld mıştır. yete ıştıra ten mene ı ıgı a e h'r' 
Bombayda, Lancas ı 

nizama mugayir hareketinden do • luları satan dükkanlara. 
layı verilmiştir. b' 

ne mani olduklarından 
Mahkeme reisi Gandhinin söy- dınlar tevkif edilmiştir· 

. 

Ziraat Vekaletinde 
Yüksek Ziraat Enstitüsünün ınşa edilmekte olan ı~ 

Kimya, Süthane ve Şaraphane binalarrnıo mefruşat "e 
ait tesisatı 21 gün müddetle ve kapalı zatf usulile ınLi"~ 
lrnnmuştur. Bu işe ait mukavelename, münakasa şartnaoıe~ 
lar ve Slİr evrak on beş lira bedel mukabilinde Ziraat e' 
ti Yüksek Ziraat Enstitüsü Bürosundan alınacaktır. t-1, 
münakasa şartnamesinde yazıldığı veçhile ehliyeti fe" 
kudreti maliyesine ait vesikalarla birlikte asgari 20,000 l 
metinde kat'i tesellümü yapılmış ve iyi netice verrnİf~ 
tes·satı yapmış olduğuna dair vesi~ayı da komisyona ı;· 
ğe mecburdur. 

·; 
Talipler kendi teklif edecekleri bedelin °o 7,5 ğu 11 

teminatı muvakkate meldupları beraberlerinde olduğu b; 
le günü olan 17 - Ağustos· 933 perşembe günü saat 1 ( 

ka!et inşaat Komisyonuna müracaı.tları ilan olunur. 
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Ziraat Vekiletinden: 
'~d Ankara ıerom darülistibzarı için kıyılmış Dalak gibi me
'e 1 Uzviyyei bayvaniyeyi 40 derecelik bir h~va ceryanı altında 
lltb•ıepsiye muvafık olarak kurudacak bir cihaz atanacaktır. Ka
't Zarf usulile 21 gün müddetle münakasaya konmuıtıtr. Şart
td Gleaj Vekilet Levazım Müdüriyetindedir. Talip olanlar teklif 
kt:Cekleri bedelin yüzde yedi buçuk nisb~tinde teminat muvak· 
tib·e lllektuplarile birlikte ihale günü olan 15 Ağusto5 933 ta
, •ııe müaadif Salı günü saat J 5 de Vekalet mübayaat komis· 
~müracaatları ilan olunur. (3488) e lstanbut Belediyesi llAnları 
} ~lllinönü Kaymakamlığından: Kapalı zarf usuliyle müzayede· 
~k ?nulan Şehıadebaşında Kalenderhane mahallesinde cami 
it~ ~ıı11da kain Darülbadis Hasan Ağa medresesi ankazı için .\ tf mektubu gelmediğinden açık müzayedeye konulmuştur. 
d~ •zı almağa talip olanların 12-8-933 cumartesi günü saat on 

tte encümene gelmeleri ilin olunur. "3845,, 

d Fatih Belediye Dairesinden: Çarşambada Beycez mahalleıin-
3 f. te caddesinde Kadıas':<er Mustafa Efendi medresesi altında 
'rıurnaralı mağaza sahibi Muhittin Beyin ikametgibı malum ol
~ •dığından mağazanın bermucibi kanun hedmen izalesi için teb
lıt makamına kaim olmak üzere ilin olunur. "3846,, 

lstanbul Mıntaka 
Mektebi 

San'at 
Müdürlüğünden: 

~kt~be yeni talebe kaydına başlanmıştır. 
"lıt· Aauılos perşembe günü saat 17 ye kadar deYam edile

''· 
rYli meccanilik için şartlar: 
~ ._ Türkiye Cumhuriyeti tabiyetinden ve lstanbul. Kocaeli, 

rldılc, Samsun, Ordu Vilayetleri halkından olmak. 
b6't -. 16 ya,mdan yukarı olmamak ve san'at tahsiline uygun 

3 ede olduiu mektep Doktorunun raporu ile anlaşılmak. 
~ ..... - ilk mektepten şahadetnameli olmak ve bu mekteplerde 

4 ' derslerden yapılacak müsabaka imtihanında kazanmak. 
'fl kh Mektep müdürlüğüne verilecek bir istida ile birlikte 
~~t it •detnamesi, nufus cüzdanı, mektep şabadetnamesi, dört 

•rtonıuz vesika fotoğrafı getirmelidir. "3835,, 

'Ç'\NAKKALE 
-$eh itle . . z. 

........ . ...... . 
rını ıgaret 

ii 
:: .. 

7 EYLUL :: 
Gcu H 

Cenıal •apurile H 
llc:ı::::.··.·········ı··········:ı·· ... :: ""'")" ......................... . 

~ ~~HMET ASIM 

~, t.fudürü: 1. Safa 

'hl!,aaaı - fatanbul 

f Askeri Fabr1kalar illnla~ı 1 
3087 Ton "0-10,, zerodiz kömürü 
2218 ,, Lava Marin ,, 

350 ,, Kriple ,, 
1143 ,, Jeneratör ,, 
Yukarıdaki malzeme kapalr 

zarf suretiyle 6 9 933 tarihindP 
saat 14 te ihalesi icra edilecektir 
Taliplerin şartname için her gür 
öğleden sonra münakasaya girmek 
için de o gün teminat ve teklifat 
ile müracaatları. (3829) 

Dr. Ihsan Sami 

BAKTERIYOLO Jİ 
UBORATUVARI 

L'mumf kan tah lilAtı . Frengi nolrnıi 

nıızanndnn (Wasscrman \'' C l\ahn tea· 
mülleri ) Kan kürey\·au sayılması . ı i· 

fo ve ısıtma h:ıstal ı kl arı teşhisi. idrar, 
balga m, cerahat, kazura ı \'e su tahlil:l tı 
iiltra mikroskopi, husus! aşı l ar ist i hzaı ı 
Kanda üre şekı:r. Klorür, kol l csıerin 
miktarl ıı rı nın ınvin i. Divanyolu ;\o. 

189. Tel. : 2008 l ·~ 

ı•--------... 5958,-............ 3~······K~·····"(5: ............ ! 
. . 

Satınalma Komis,·onu ildnfan ' : . . .......................................................... 
lki yüz bin kilo bulıur kapalı 

zarf usuliyle münakasaya konul

muştur. İhalesi 15 ağustos 933 sa
lı günü ıaat on dörttedir. Şartna

mesini görmek üzere İstanbul F ın· 
dıklıda Üçüncü Kolordu Satın Al
ma Komisyonuna müracaatları ve 

ihale günü de vakti muayyende 

teklif ve teminat mektuplarının 

makbuz mukabilinde Ankara Mer
kez Kumandanlığı satın alma ko
mizyonu riyasetine vermeleri. 

(3201) (3527) 

• • • 
Altı yüz bin kilo ekmeklik un 

kapalı zarf usuliyle münakasaya 
konulmuttur. ihalesi 19 aiustos 
933 cumartesi günü saat on dörtte
dir. Şartnamesini görmek üzere 

lstanbul Fmdıklıda Üçüncü Kol • 
ordu Satın Alma Komisyonuna 
müracaatları, ihale günü de vakti 
muayyeninde teminat ve teklif 
mektuplarını makbuz mukabilinde 
Ankara Merkez Kumandanlığı Sa
tın Alma Komisyonu Riyasetine 
vermeleri. (3200) (3526) 

••• 
Ankara merkez kumandanlığ• 

satın alma komisyonundan: Yirmi 

bin kilo sade yağı kapalı zarf UIU• 

liyle münakasaya konulmuftur. l · 
halesi 2 eylul 933 cumartesi saat 
14 tedir. Şartnamesini görmek için 
latanbulda Fındıklıda üçüncü kol 
ordu ıatın alma komisyonuna mü
racaatları ve ihale günü vakti mu-
ayyenesinde teminat ve teklif mek 
tuplarını makbu:ı mukabilinde An 
kara merkez kumandanlığı satın 

alma komıiyonu riyasetine verme
(3236), (3854). 

ZA Yl - T opkapı şehitliği için· 
deki bordür İ!i için İstanbul bele • 
diyesi emrine nakten lş Bankasına 
yahrmı§ olduğum 150 liranın mak· 
buzu zayi olduğundan hükümsüz 
olduğunu ilin ederim. (8100) 

Galatada Frenkyan hanında 
Hamdi 

Byof lu tapu memurluğundan: 

Bet iktatta: Yeni mahallede 
Parmaklık sokağında atik 2, 4 ce· 
dit 11, 13 ve Ihlamur sokağında 
atik 1, 14 cedit 8, 12 numaralı em
lakin 6/ 24 hissesi Yunan tabaasın 
dan Minelahos vefatına uhtelerin· 
de olup bu def'a muamelei intikali 
yesi icra edilmek üzere idareye mü 
racaat edilmiş isede müstenidi o -
lan temessük senedinde son ha
mişler mütevelli tarafın.dan idare· 
ye devrolunan defterde mukayyet 
olmadığından senetsiz tasarrufat 
ahkamına tevfikan işbu emlakin 
mahallinde tasarrufları hakkında 
tahkikat yapılacağından bu yerler 
için tasarruf iddia edenler varsa 
tarihi ilandan itibaren on gün zar
f anda vesaiki taaarrufiyeleriyle ve 
932-5584 muamele numarası ile 
bizzat ve yahut bilvekale Beyoğlu 
tapu idaresine tahkikat olan 12 
ağustos 933 cumartesi günü saal 
9 da mahallinde hazır bulunmaları 
ilan olunur. (8067) 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 

Ziraat ve Baytar Fa-
kültelerile Yüksek 

Orman Mektebi 
Kayıt ve kabul şartları 

1933 ders senesi için Ankara ''Yüksek Ziraat Enstitüsü,, 
Ziraat ve Ziraat Sanatları Fakültesine 5 kız ve 45 erkek olmak · 
üzere 1150,,, Baytar Fakültesine Kız ve Erkek "50,, , Yüksek 
Orman Mektebine "30,. talebe alınacaktır. Müessese leyli ve 
meccanidir. 

Kabul şartlan şunlardır 
1 - Türkiye Cumhuriyeti tebaasından olmak.· 
2 - Liıe bakalorya11m vumit bulunmak. 
::S - Yatı 17 den aıağı olmamak. 
4 - Bu mesleklerin icap ettirdiği bedeni kabiliyete malik 

ve bastahklmrdan salim olmak, ,.tam letekkUUü baatane ııhhat 
heyeti raporile tevıik olunur. 

5 - Tabıil leyli ve meccani olduğundan ıtaj veya tahıil 
devreainin ortasında ,.arız olacak mazeretler dolay11ile tabıillc
rine devam etmek imklnıoı lcaybetmit olanlar mDıtesna olmak 
nzere,, ıtaj veya mektebi terkedenlerin veya cezaen çıkanla~
lann bOldimet tarafından kendilerine yapılan mıarafı taımın 
edeceklerine dairNoterlikten muıaddak kefaletname vermek"mU-
eueaece verilecek nllmuneye tevfikan,, • . • 

6 - Mahalle ihtiyar heyetinden veya pobı merkezındea 
bOsnllhal mazbata11 ile 4 kıt'a fotoğraf vermektir. 

7 - Taliplerin miktarı kadroyu tecavüz edince şahadetname 
dereceleri ve mllracaat tarihleri sıraaile kabul muamelesi yapıla• 
caklır. 

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

Bu şartları haiz olup Ankara "Yüksek Ziraat Enıtitüıü,. 

Ziraat Baytar Fakliltelerioe ve Yüksek Orman Mektebine gir

mek istiyenlerin 31 eylul 933 tarihine kadar yukarıdaki f~rtları 

gösterir vesikalarını bir istidaya raptederek doğruca Ankara 
Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğüne müracaat etmeleri 
ilin olunur. 

Daha fazla mal~mat alm•k 
de Prospektuslar g6nderilir. 

iıtiyeolere mDracaatleri talcdirin
(3024) 

Sıvas Fırka Satınalma 
Komisyonundan : 

Merkez Kıt'atının ve dairenin kıtlık soba odunu ihtiyacı için 
1,200,000 kilo odun kapalı zarf usulile milnakasaya konulmuıtur. 
Taliplerin ş11rtnameyi iSğrenmek üzere her glln ve münakasaya 
iştirak için de 10 Eylul 933 pazar günü saat 15 şe kadar temi
natı muvakkate makbuzlarile teklif zarflannı komiıyonumuza 
tevdi etmeleri illa olunur. "384 l,, 

Ankara Valiliğinden: 
Ankara Yeni Şehirde Emniyet abidesi etrafında yapalacak 

bir bahçe ile iki havuz ve teferruatının ioıası 88110 Lira keıif 
bedeli üzerinden ve :ZS gün müddetle ve kapalı zarf uıulile mü
nakasaya konulmuıtur. lhale 24 Ağustos 933 Perıenbe gilnü 
ıaat tS de icra edilecektır. Münakasaya girecekler Villyet Na· 
fıa Baı MObendiıliğinden alacakları ehliyeti fenniye veaika11nı 
ve (6608) lira 25 kuruıluk teminatı muvakkate makbuzunu ve 
itibari mali mektubunu 651 Numaralı kanun mucibince hazırla• 
yacakları zarflara koyarak ihale günü saat 15 şe kadar eocllme
ni Villyete vermeleri ve şeraiti anlamak üzere her gün Anll ara 
Baş Mühendisli ğinc müracaatları. "3827,, 

Siirt Vilayetinin Siirt • Diyarıbekir yolunda iki gözü yıkık 

kemerli GEZER köprüsünün yıkılmış bulunan kısımları inşaatının 
ikmali kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

itin ketif tutarı "16704 43,, liradır. 

Münakasa 20 · Ağustos • 933 pazar günü saat 1 S te Nafıa 

Vekaletinde yapılacaktır. Münakasaya gireceklerin yaphkları ıı
lere ait vesikalara . münakaaadan en az iki gün evvel Yollar U· 
mum Müdürlüğüne göstererek bir ehliyet vesikası almalara ve 

teklif mektuplarını münakasa günü saat IS e kadar Nafıa Vekl· 
!eti Müıteşarhğına verm~leri lazımdır. isteyenler münakasa lci-
ğıtlarını görmek üzere Nafıa Vekaleti Yollar Umam Müdiirlüiü· 
ne, lstanbul, lzmir ve Siirt Başmühendisliklerioe müracaat ede· 

bilirler. Milnakasa kağıtları 115,. lira kartılığında Nafıa Vekaleti 
Levazı Müdürlüğünden satın ahnabilir. t3560} 




