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DÜZELTME -----
Mehfnet rturettin Bey arkadaşımız, 
9azetelerde ~ıkan yazdarı kolhyarak 
~apraşık sözleri düzeltmiye &avaştl. 

Yazısı 9 uncu saylfamızdad1r 

18 ıocı Yıl * Sayı : 5641 -- Yazı İşleri Telefonu · 2-1-3:"9 S A L 1, 19 EY L U L ( 9 uncu ay) 1933 

Havalar fena gidiyor 
Muöla, 18 (A.A.)- Havalar dehşet 
iki gündür soğuk var. Sabahla 
derece ona kadar düşUyor. 

IJare Telefonu : 24.170 Szyısı 5 Kuruş 

Bulgarlar Hayıflanıyorlar: "Aleyhimize olduğuna şüphe olmıy 
bu ittifak, diplomatlarımızın bataeti 
kararsızlığı neticesidir.,, diyorlar 

• 

Pek yakında bu hazin 
tışk macerasını Vakıf 

ta okuyacaksınız I 

Krallar 
Mülikatı ! 

Bir taraftan da Sinayada 
küçük itilaf toplantısı 

• 
ismet Pş. bugün Istanbuld 

yarın Sof yada olacak 
Bulgar gazetelerine göre Türk
Yunan dostluğu ansızın genişledi
ğinden siyasi meseleler Bulgarlara 
gayri müsait bir saf ha göstermiş 

"iki memleketin - Türkiye ve Yı 
nanistan - hudutlarını müştere 

müdaf aaga karar vermiş olma 
/arı yalnız bizim için mühimdir. 

(Devamı '1 inci ımyılı:ıda) 

Spor işlerimiz nasıl düzelir ? 

Başvekilete bağlı bir 
spor müsteşarlığı 

Mektep, ordu, cemiyet, sporları ayrı ayrı yü
rümeli ve bir spor kanunu yapılmalıdır 

Atletlerimize bir kaç seneden -
beri hocalık eden ve son sene için 
de de kayak sporunun kurulması 

yolunda canlı bir rol oynıyan 
Hern Aleksi Abraham ile konuşu

yordum. Türkçeyi bir hayli iler · 
Jetmiş olmasına rağmen, her han
gi bir yanlışlığa meydan verme -
mek üzeı·e, kendi diliyle anlatı -
yor. Hern Abrahanun, ankete ce _ 
vap verenler arasında kendi dü -
şuncesine en uygun saydığı sözler 
Hamdi Emin Beyin sözleridir: . 

Uk sorgumuz şu: 
- Bizde spor işleri yürüyor 

mu, yürümüyor mu? .. 

Cevap veriyor: 
- Bugün bütün dünyada spoı·, 

o şekilde geniş hareketler göste -
riyor ki bu hareketler, biz farket
mesek bile, Türkiyede de akisleri
ni gösteriyor. Bu hal, dünya hare
ketlerinin tabii bir neticesidir . 

Sporda bir ric'at veya olduğu 

yerde saymak esasen dünyanın 

Hern Alekal Abraham 

hiç bir tarafı için mevzuu bahıo -
lamaz. Hatta uygun olmıyan bir 
takım şartlar kartısında bile. Çün 
kü bu, en çok bir teşkilat işi de -

(Demmı 10 uncu ınyıfııda) 
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Ba'Jmakalcden IJevam 

uzak ıarkta ikinci derecede bir 
1 

bahri devlet vaziyetinde idi. Ja
pon o'.·duları bir taraftan Mançu
riye diğer taraftan Çine tecavüz 
ettikten sonra bu vaziyet ta.mamiy
le d~ğişti. Gerek Mançuri, ger:?k 
Çin meselesi Akvam Cemiyetine 
intikal etti. Akvam Cemiyeti me
seleyi tetkik ettikten sonra bir ta
kım kararlar aldı. Japonyanın or
dularını geri çekmesini istedi. Fa
kat bu kararlarını Japonyaya bir 
türlü kabul ettiremedi. Japon mu
rahhası Akv~m Cemiyetinde nok
tai nazarında ısrar etti. Bütün 

M. Titülesko Ankaraya geliyor, 
Sofyaya gitmesinden vazgeçildi 

dünya devletleri aleyhine müşte-

rek ha(eket yapmış olsa bile Ja
pony,anın gene geı·ek Mançuride, 
gerek Çinde aldığı tedbirlerden 
vazgeçemiyeceğini söyledi. 

Bu maceranın neticesi malum
dur. Akvam Cemiyeti uzak ıarkta 
Japonyaya sözünü geçirememiştir. 
Nihayet Akvam Cemiyetinden çe
kilip gilmiştir ve şimdi Japonya 
uzr,k fark memleketlerinin adeta 
rakipsiz bir hakimi vaziyetine gir
mittir. Diğer taraftan gene Japon 
ya büyük Asya kıtasında bir nevi 
(l\knroe) kaidesi tatbik etmeğe, 

Bükreş, 18 (A.A.) - Hususi 
muhabirimizden: 

Türk-Yunan miıakının imza
sı Romen mahafilinde umumiyet
le gayet müsait tesir bırakmıştır. 
Resmi zevat, Romanya ile Türkiye 
ve Yunanistan arasında hiç bir ih. 
tilifh mesele olmadığını ve ayni 
zamanda Balkanlarda sulhu daha 
iyi kuvvetlendirmeğe yarıyacağı 
için ıon muahedeyi ıamimi mem
nuniyetle kartıladıklarını beyan et 
mekte müttefiktirler. Yarı resmi 
(Hakikat: Pret Pa) gazetesi bu mü 
naıebetle yazdıiı makalede diyor 
ki: 

:·::.vaf yavaı Asya milletlerini ken- "Ankarada imzalanan Türk -
ci s"yasi nüfuzu altında toplamağa 1 

Yunan misakı, cenubu ıarki Avru 
· -:! ... ınııtır. pası devletlerinin orıanizasyonun 

Uzak ıarkta Japonyanın almış da bir hareket noktası tqkil ede-
: .:ağu bu yeni vaziyet nazarı dik- ceie benzemektedir. 

. ate r,hnırsa Japon bahriyeaini A- iki devleti alakadar eden he· 
merika ve lngiltere bahriye kuvvet men bütün iktııadl meaeleler An
lerine müıavi bir dereceye getir- raka müzakereleri neticesinde hal-
megv e çalıımasını da pek tabii bul- l d"ld" v · 'b" T" k' 'l B 1 · 

~ . . k , e ı ıgı gı ı ur ıye ı e u garıı-
mak lazım ıelır • Vaıınıton on· tan ve Yunanistan arasında iktııa-
f eransına kadar lngilter~ d~~yanın li bir anlaımadan da bahaolunmak 
en büy,ijk:~~rjye devletı ıdı. in- !~dır ki. bay'e bir hadiae AYrupa
gilterenin. b~hriye siyaseli bahriye- nın bu kumındaki bütiin politika 
si en kuvvetli olan deVletin iki mis· cihuzınm tamamen değiımeıi de
li bahriye yapmak esasına iıtinat mek olacaktır. 
ederdi. İptida Amerika lneiltere-

Daha sonra, daha genit teıeb -ye karıı beraberlik davasını açtı ve 
büslerle bir iktııadi blok yaratıl. Vatington konferanr ında bu dava-
maıının müzakeresi için Rusya, 
Türkiye ve Romanya ıibi Karade
njz devletlerinin aktedecekleri bir 
konferanstan bahıolunmaktadır. 

Türkiye Başvekili lımet Pata 
Yunan miıafirler ıerefine verdiii 
ziyafette bu blokun tetkili lüzumu
nu bilha11a kaydetmit ve karpat
lardan Akdeniz ve Ege denizi kıyı· 
larına kadar ıürüp gelen buhranın 

ayni sebeplerden doğduğunu ve ı muvaffakıyet temenni ederiz. 
iktısadın ayni kifayetsizliklerden Küçük itilaf hariciye 
ıstırap çektiğine pek haklı isaret l •• •• kl . . ~ nazır arı goruşece er 
et.mıştır. 

Türkiye Ba~vekili, etsiz huhra- Bükreş, l8 (A.A.) - Hususi 

b l k . . b .. d v k muhabirimizden: na çare u ma ıçın ugun agını . . 
l k ti · t 1 l"" , Romanya harıcıye nazırı M. o an uvve erın op anması uzu- 1 • 

.. 1 · t · ı Titülesko, Avrupa ıeyahatınden 
munu ıoy emıf ır. . . avdet etti. Mumaileyh avdet eder. 

Bu itibarla Türkıye ve Yunanıı- k y I h"'kü t" · d en ugoı avya u me ının a-
tan arasındaki misak şark ve Avru . .. . y l R 

vetı uzerıne ugos avya - o-
pa devletlerinin hepsi için güzel h d d d k.:. · 5 b t't manya u u un a aın u o ı ıa 
bir misaldir. · d y ı h · · 

ıstaıyonun a ugoı av arıcıye 
Türkiye batvekilinin beyanatı, 

ecnebi matbuatında geniş tefsirle· 
re ıebebiyet verdi. Matbuat umu
miyetle bu beyanatı Ankara hüku
metinin, mütterek düıman olan 
buhrana kartı sa.mimi müttefikler 
aramakta olmaıı emeline atf edi
yorlar. 

Evvela, Romanyarun gerek iktı
sadi ve gerek siyasi mahiyete mın
takavi itilaflar aktine daima hazır 
olmut olduğunu kaydetmeliyiz. E
ğer timdiye kadar muvaffak olma
mı,ıa hata bizim değildir. 

Diğer taraftan 1926 da merkezi 
Avrupanın iktnatltMI ••• beynel-

milel m üzakerelere mevzu olmağa 

hatladığı zaman devlet adamları 
Balkan miıakı, Tuna konferans -
yonu gibi muhtelif mmtakavi iti
laflar telkin ettiler. 

Son miıak bu vadide atılmı!f 
ciddi bir adım sayılabilir. Maha -
za Ankara tarafından alınan "ini-

nazırı M. Jevtitsh ile mülakatta 
bulunmuıtur. 

Bu ayın 25 inde Sinayada küçük 
itilaf hariciye nazırlarının mecliıi 
inikat edecektir. 

M. Titülesko gazetecilere beya
natında Yugoslavya hariciye nazı
rı ile görüştüğünü ve iki hükiimel 
noktai nazarları araıında evelce 
olduğu gibi daima mutabakat bu
lunduğunu, batlanılan müzakere
lere küçük itilaf konferansında de 
va.m edileceğini beyan etmittir. 

Sinayada T eleç ıarayının 52 in· 
ci ıeneıi münaıebetiyle yapılacak 
bü:rük --...~~mü 
üzere Yugoslav kral Ve! kraliçet' 
buraya geleceklerdir. 

Diğer taraftan haber aldığıma 
göre M. Titülesko, teırini evelin 
ilk haftalarında Ankarayı ziyaret 
edecek olmakla beraber Sofyaya 
gitmeıi timdilik mevzuu bahiı de 
ğildir. Malum olduiu üzere Bul
gariıtan hükumeti, Romanya hari

tiativ,, in daha çok gen it bir saha- ciye nazırını, bundan bir ay evel 
ya ne dereceye kadar yayılabilece- Sofyadaki Romanya aefiri vasıta
ğini zaman gösterecektir. siyle reımen Safyayı ziyarete da-

Biz bu vadide dünyaya hakim o· vet etmişti. Bu davetin ahvalin 
lan iktııadi ve siyasi nasyonaliz- daha müsait addedileceği bir za
min çok ümitbaht olmamaıına rağ manda yapılacağı söylenmekte
men çok sa.mimi bir surette gene dir. 

sını kabul ettirdi. Öyle görülüyor 
ki timdi Japonya ayni vaziyete ge· 
lecektir. Bundan sonra birleşik 

Amerika cümhuriyetleri Amerika. 
da, Japonya Asyada, lngiltere Av
rupada en büyük bahri devlet r: -

larak kalacaktır. itin ıarip olan 
ciheti şudur ki büyük devletler bir 
taraftan böyle aralarında silah 
lanma yarııı yaparken Avrupanın 
siyasi merkezlerinde hala tesliha -
tın tahdidi dedikoduları yapılmak· 
tadır! 

Nlehmet Asım 

.di~ ölüyü diriltmek! 
L6ndra, 18 (A.A.) - Daily He 

~·aldıa haber aldıiına göre M. Mac 
i)onald, tetrinisani İçin dünya ik
t:ıat konferansını hiç olmazsa kıı
men yeniden toplamaia davet ede
cciini ümit etmektedir. Gazete, 
bu müna•ebetle, mUletler cemiyeti 
mali ve iktisadi ıube reiılerinin da
vet edilmit olmalarına iıaret et. 
mektedir. 

Yağmur, fırtına, su basması 
Amerikada münakalit kesildi, 
4 milyon Türk lirası zarar var 

fıtieclis reisi 
Ankara, 17 (Hususi) - Mecliı 

reisi Kazım Pata Hazretlerinin bir 
haftaya kadar Ankaraya avdet et
meleri muhtemeldir. 

Müşkülatla mücadele 
Ankara, 17 (Hususi) - lktısat 

Vekili Celil Bey takaı itleri dola
yısile haııl olan mütkülitı hallet
mek için baıladıjı tetkikata devam 
etmektedir. iki güne kadar bu i
ıe bir netice verilmeıi muhtemel
dir. 

Nevyork, 18 (A.A.- Caroline hü

kumetini berbat eden kaıırga, yeni 

lngiltere ıahillerine gelmi,tir. Bar-
daktan botanırcaıına yaimurlar 
yajmaktadır. 

Nehirler taımıı, yollar keailmit· 

Mezuniyet imtihanların
da talebeye bir k~laylık 

Ankara, 18 (Huıuıi) - Orta 

mekteplerin son ıınıflarında bir 

gurup dersin ikmali imtihanla • 
rında muvaffak olamıyanların do 

kuzuncu 11nıf a devamları ve me -

zuniyet imtihanlannı ıene ıonun -

da ıınıf imtihaniyle birlikte ver • 

meleri kararlaıtırılmııtır. 

tir. Rüzıar ıaatte 52 mil ıürat ik
tiıap etmittir. 

Nantuckette rıhtımların ıular 

altında kalacağı zannediliyor. De
niz münakalatı keıilmiştir. Şimali 
Carolinedeki zararlar, iki milyon 
dol-r tahmin ediliyor. Dört kiti 

Aptülhalik Bey 
Ankara, 17 (Huıuıi) -Tedavi

de bulunan Maliye Vekili Abdül

halik Beyin tamamen iyilettiği ha

ber alınınııtır. Abdülhalik Bey 
Viyanadan telefonla aileıi ile gö
rütmüıtür. Ameliyat olan gözü 

henüz kapalı olmakla beraber bir 

kaç güne kadar ıarıılar açılacak
tır. 

boğulmuıtur. 

Pensylvaniede, bir maden oca· 
ğı,nda mahsur kalmıt olan 4 kiti 
kurtulmuf, fakat betinciıi ölmüt
altıncııı da çok fena bir vaziyette. 
dir. Kurtulmak ümidi pek azdır. 

Halk korku içindedir. 

Onuncu yıl dönümü· 
bayramı için hazırlık 

Ankara, 18 (A.A.) - Onuncu 

cümhuriyet bayramı . ıünlerinde 

yolcu tarifelerinden tenzilat yapıl· 

maıı için yükıek komiıyonun ri

casına lzmir - Karııyaka tramva. 

yı lzmir elektrikli tramvayı da ka

bul cevabı vermiı ve yükıek komis 

yon bunlara tefekkür etmittir. 

Rusyadaki kaza 

Münasebetile iki devlet 
ricalinin telgraf Ları 

Ankara, 18 ( A.A.) Sepoıniad• 
vuku bulan tayyare kazası mün• 
sebetiyle batvekil ismet Pata Hı. 
ile Sovyet halk komiserleri reiıi 
M. Molotof ve hariciye Vekili Te"I· 
fik Rüttü Beyle Sovyet hariciye 
komiıeri M. Litvinof cenapları a· 
raunda aşağıdaki yazılar teati o • 
lunmuıtur: 

"Bir çok mümtaz arkadatları • 
nızın ziyaına sebebiyet vermit o • 
lan Leposnia tayyare kazaıındall 
dolayı f evkali.de mükedder ol • 
dum. Size derin ve hararetli mil· 
veddet hisaiyatımla birlikte ıaıni• 
mi taziyetlerimi arzederim.,, 

İSMET 
"Duçar olduğumuz elim ziyl 

dolayııiyle vuku bulan taziyetle • 
rinizden dolayı pek mütehassiı ol
duf{um halde samimi teşekkürle • 
rimi kabul etmenizi rica ederim.,. 

MOLOTOF 
"Bir çok mümtaz vatandaşları • 

nızın ziyaı ile neticelenen Lepor 
nia tayyare kazasından dola)" 
çok müteellim oldum. Sovyet Ru• 
ya hükiimetini müteessir eden bd 
matem içinde derin ve elemli mU'" 

habbetlerime itimat etmenizi ricl 
ederim.,, 

TEVFiK RÜŞTÜ 

Tayyarecilik aleminin duçd 
olduiu matem dolayuiyle izhar 
buyurulan müveddetki.rane hi11i• 
yattan derin bir surette mütehas /1 

ıiı oldum. En hararetli teıek " 
kürlerimi arzederim.,, 

LITVlNO::" 

Krallar mülakatı 
Belgrat, 18 (A.A.) - öu leiu 

aaat 7 .45 te kral ve kraliçe Sof yiı· 
ya dönmekte olan Bulıariıt~ 
kralı Boriı ve kraliçe Y oanna,)'1 

ıemplon ekıpreıinin tevakkufd 
esnasında Blgrat iıtaıyonunda te'" 

lamlamıılardır. Tren muvaıa /1 

lat eder etmez iki kral ve iki kr•• 
liçe hükumdarlara mahsuı beklr 
me ıalonuna çekilerek trenin ha• 
reketi anına kadar görütmütler • 

dir. Hükumdarların mülakatı 
tıpkı geçen ıene Romanya kralı • 
nın validesi kraliçe Mari ile bir • 
likte lstanbula giden YugoslavY' 
kraliçeıi Sofyadan geçerken Bul· 

gar kral ve kraliçesinin iıtikbali 
esnaıında olduiu gibi dostane "'' 
samimi olmu§tur . 

Hariciye nazırları da 
Ayrıca konuşuyorlar 

Belgrat, 18 (A.A.) - Roman• 
ya hariciye nazırı, M. Titulesk0 

ile Yugoslavya hariciye nazırı ~· 
Jevtitch dün Subatitaa da göriit• 
müılerdir . 

Saat 15 te ne§redilen bir teblil 
de umumi vaziyet ve son hadi•"" 

leri aydınlatmak için yapılan 8~ 
rütmelerde her noktada tanı bt 
görü' uygunluiu mevcut oldui~ 
bildirilmittir. 
. Görüımelere, küçük itilaf d~; 
letleri müme11illerinin seneh ~ 
ikinci toplantııı münasebetiyle 2 
eylülden itibaren Cenevrede de 

/1 

vam edilecektir. 

Büyük telsiz istasyonu 
E io1'' Ankara, 17 (Huıuai) - 1 •Jelll 

utta inıa edilmeıine karar vef1 

b .... k l . . . . yapıl.uyu te sız ııtaıyonu ıçın d• 
tetkikat bitmittir. lnıaat yakıJI 
münr.kaaaya konacaktır. 
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iŞARETLER 
SOHBE1LER 

···-.-..... ....................... . 
Yasal{ 

et Misaktan şüphe 
Belediyemiz gürü ltü ile müc& • 

deleyc kara. ı· verdi. Yeni bir ya .· 
sak talimatnamesi çıkarıyor, ı;ü • 
ri.iltü yasağ ı talimatnamesi .. 

edenler 
do İür~ - Yun~n dostl~ğu, bu 

stlugun son mimunelerı, ve e • 
•erleri etrafta bazı dedikodulara 

Belediye kongresine hazırlık ................................................................. , ...... ·-················· 

Istanbul belediyesi alınan vergiyi 
çoğaltmaktan başka çare bulamıyor 

Meseli : 
Gece yarısından sonra, sabahın 

ıek i ı:ine kadar bağırıp çağırmak 
1 yasak .. 

Seyyu çalg ıcılık yasak.. 

o. 

;:hep -~lmuştur. Bu dedikodu -
ra gore Türk - Yunan anlaş· 

:asının Balkanlarda dostluktan 
a!ka bir hedefi varmıs, bu hedef 

de Türk - Yunan mi;akının bir Istanbulda adam başına 3-4 lira vergi düşüyor, başka yerlerde bu mıktar 
20-25 Jirayı bulmakta imiş. Bakımsızlığın en büyük sebeplerinden biri bu imiş 

Kalabalıkta adaba uymıyan 

lecav·· ·1·h J • • ı uz sı a ı o ması ımış .. 
rı • 'f ürk - Yunan misakının bu 

sö7.ler söylemek ve yapmak yasak. 
iyi amma, bugüne kadar bütün 

bunlar esasen yasak değil miydi?. 

t 

tekild · h T .. k y ·· Belediyeler kongresinin Teşri • ı nununun tatbikatından elde edi - ı görmelerinde de varidatın fazla-e ıza ı, ur - unan mu· -
l'laaebat b l · · t a nisani ortalarında Ankarada top· len faydalan gösterir bir rapor 

1 
Iığı büyük bir rol oynamaktadır 

rnın ıe ep ermı anım · . · 
illa.le demektir. Türk - Yunan mi- }anacağı anlaşılmaktadır. Verı~en hazırlıyacaktır . . 1 lstanbulun bakımsız kalmasının 

Haydi seyyar satıcılık yasak 
değildi d'relim. fakat kalabalık -
ta adaba uymıyan şeyler yapmak 
serbest miydi ?. 

ı· 

•akı n e Balkanlarda ne de Balkan malUmata göre k.o~gred~ beled?e Kongrede yeni beledıye vergı· en büyük sebebi varidatın azlığı 
lar d d b" d l k !er bankası teşkıh, yenı beledıye leri ihdası meselesi de ehemmiyet-

ışın a ır ev ete arşı o.- . ve şehrin dağnık ve geniş olması· 
lın.,,. b' . d ~ ' ld. vergileri, İstanbul , İzmır, Ankara le görüşülecektir. Yapılan bir 

Hayır, değildi .. 
·••IŞ ır vazıyet egı ır. . . . . I 1 · k 'k 1 dır. Bu yüzden belediye vari -

Y d 
1 

beledıyelerının varıdat mese e en, tet ı e göre stanbulda bir adam 
Nasıl , ki yollarda kadmlara sö~ 

atmak ta yasaktı. Tramvayların 

ön sahanlığında durmak ta yasak
tı . Tramvaylara yürürken ınıp 

binmek te yasaktı. 

unanistan hudutloırımn dışın a . b l d" k nun tatbı"ka d l 1 b "" ··k · l l: . N yenı e e ıye anunu - senede 3-4 lira bir vergi vermek- atını uttırma t a uyu ış er ya· 
)''nışlemck arzusu yokt.ur. e tından çıkan neticeler görü!ülecek tedir. Avrupa belediyelerinde ise pılmasına ve lstanbulun bugünkü 

Ugoslavya, ne de Bulgarıstan a- · bu miktar 20- 25 lirayı bulmakta- manzarasının değişmesine sebep 
taıisindc Yunan milletinin halle- tır. d . k d 1 l d d lstanbul belediyesi e yenı a· ır ve Avrupa belediyelerinin ış o acağı muhakkak görü mekte ir. 
eceği bir dava vardır. Türkiye 

tiirnhuriyeti i~e ne Bulgaristan, A • k 
hele Yugoslavya ile halledilecek Türkiye - merı a Can kurtaran ! 

hiç. bir mesele ile karşı karşıya de
ğildir. Türkiye hakiki menfaa· 

linj idrak eden şuurlu şeflerin ida· 
teainde en çetin meselelerde bile 
•ttlh ve dostluk esaslarından ay · 

tılınamağı !iar edinnıiş bir dev -
lettir. Milletçe de Türkiyenin 
İilllkan komşularından dostluktan 
baJka i6tediği bir şey yoktur. 

Ne Balkan topraklarında bir 
•antim arazi üzerinde emperya • 
liıt davamız var. Ne de komşu· 
!arımızla münasebetimizde k endi
lerinin kendilerine layık gördük-

leri muameleden daha fazlasını 
istiyoruz. Kendi hudutları i
\indc kendi inkişaf seyrini takip 

~<len devletler için tek bir gaye 
\·~tdır· DP-v_.._.ı. ı..:- .... ıı...• ---·-
\t~l"Dl&k icin de birleşmek, sulhu . . 
1•teyenlerin bir topluluk teşkil et· 
ll'ıeleri gayet tabiidir. 

Balkanlarda vücude getirilen 
tn iıaklar yeni anlaşmamaların 
deği l , büyük çapta anlaşmaların 
" i.icude geti r ilmesi için ortaya a · 
tılrnı, tezlerdir. Bu tezleri müda -
fa.a edenler sulh için dövüşmüş , 
'ttlh için kan dökmüş olanlardır. 

'f ürk - Yunan anlaşmasını sul
hun haricinde bir davanın silahı 
diye telakki edenler ya Türk ve 

)'Unan milletlerinin inkişaf seyri
tıi bilmiyorlar. Yahut ta sulha 
hl k ikaten dost değildirler. 

Hava hücumlarına karşı 
Yeni Amerika elçisinin korunma cemiyeti 

ilk beyanatı Hava hücumlarına karşı korun-

EvYelki gi.in şehrimize gelen, mak ve bu hususta halkı irşat et-
Şinıali Amed ka hirll'Ş İk hi.ikümet-1 mek maksadiyle (Hav~ hü.cumla~ı
lc•rinin veni Ankara ekisi l\L na kaı·§ı korunma cemıyetı) namıy 
~kinner 

0

dün kabul 0ttiği h.ir mu - le bir cemiyet teşkil edilmiş ve reis 
harril'imize şunlan "'öylemiştir: liğine erkanı harp miralay lığından 

"- Türkiyeye ilk defa geliyo - mütekait Mahmut Beliğ Bey seçil-

rum. Yunanislanda bulundu- mittir. 
ğum sıralarda zevcemle birlikte Cemiyet nizamnamesini 1stan • 
Türkiyeye gelmeği çok defa ta - bul vilayetine vermiş derhal faali
savvur etmiştik, fakat maalesef bu yete geçmek için tedbirler almıştır. 
ziyareti yapamadık. Vazifem Cemiyetin maksadı müdafaa ve 

halkı irşat için (Can kurtaran) is
itibariyle vaktimin mühim bir kıs· 

minde bir de mec.':'nua neşretmek. 
mı Ankarada geçecektir, fakat a-
ra ura lstanbulun letafetinden iı- tir. 

tifadeye imkan bu ca~ı 
1 urkiye de Latin harflerinin 

kabulü çok mühim bir iştir, bunu 
takdir etmemek kabil değildir • 

--=-~=~~=-Ş fi R r u Kaya Bey 
EveJki gün Avrupadan şehrimi· 

ze gelmiş ol e.n Dahiliye vekili Şük
rü Kaya Bey bugünlerde Ankaraya 
gidecektir. Şükrü Kaya Bey dün
kü gazetelerin yazdıkları gibi An
karaya gitmiş değildir. 

Paris elçimiz 
Paris büyük elçimiz Suat Bey 

dün Ankaradan Jstanbula gelmiş· 
tir. Birkaç gün sonra Parise gide
cektir. 

Romanya mektep gemisi 

Vazife kurbanı 

Yangın da öJen şoförün 
. . 

cenaze meras ımı 
İki gün evel Beylerbeyinde Em

lak Bankası müdürü Ziya Tahsin 
Beyin evinden yangın çıkmış ve 
evin çatısı yandığı halde söndürül 
müştü. 

Üsküdar itfaiye grupuna men -
sup 23 yaıında ıoför Halit Efen • 
di üst kata. itfaiye merdiveniyle 
çıkmış, istenen baltayı verdikten 
sonra inmek istemiş, fakat iner -
ken ayağı kayarak yerdeki çakıl 
taşlarının üzerine düımüştü. 

Halit Efendi hemen Üsküdar· 

da Zeynep Kamil hastahanesine 

kaldırılmıftı. Grupun çalııkan 
bir unsuru olan genç toför evvelki 
gece ölmüttür. Bu öJüm bütün it· 
faiyecileri müteessir etmiş, ve va
zife kurbanı arkadaşlarını mera -
simle gömmiye karar vermiıler -
dir. 

Halit Efendinin cenazesi dün 
aabah sekiz buçukta Zeynep Ki. -
mil hastahanesinden kaldırılmış, 
motörle Karaköydeki seyrüsefer 
merkezi önüne getirilmİ§tir. 

Sokağa tükürmek te yasaktı. 
Sokağa çöp atmak ta yasaktı. 

Penecreden halı silkmek te ya • 
saklı. 

Durup dururken otomobil kor • 
nası çalmak la yasaktı. 

Şoförün yanında mul\vin bulun
ması da yasaktı . 

Otomobillerin otuz kilometre • 
den fazla gitmeleri de yasaktı 

Daha yasak çok .. 
Bu yasakları kim dinledi?. 
Yeni yasağı kim dinliyecek? • 

Daha doğrusu kim dinlettirecek?. 
Her şeyden evvel , bir yasağı 

dinlemesi lhım gelenlere dinlete
ceklerin ihmalini yasak etmek 
gerektir. 

Selimi izzet 

İkraz yapabilecek mües
seseler sıraya giriyor 

Boı·ç para veren müesseseler hak 
kında evelce ne§erdilen bir kanun
da faizcilerin 18 eylule kadar tes
cil edilmeleri iç in müsaade edifmi~ 
ti. İstanbulda borç para veren mü 
eueseler dün İstanbul ticaret mü. 
düriyetine müracl\al ederek beyan· 
namelerini vermişlerdir. 

Dün aktam geç vakte kadar be
yannamelerini veren faizcilerin ye
kunu 85 i geçmitlir. Bunlar ver. 
dikleri beyannamelerde senevi yüz 
de 12 den fazla faiz almamağı ta
ahhüt ettiklerini bildirmitlerdir. 

Yeni kanuna göre bu zevat an· 
cak ikrazat yapabilecekler ve mev 
duat kabul edemiyeceklerdir. Sadri Etem 

Şark tütünleri konferansı 

Türkiye ile Amerika münase -
betleri bilirsiniz ki, pek dostane -
dir. Bunun için iki hükumet a
rasında bir müzakereye yol aça -
cak mühim bir mesele yoktur. Ara· 
sıra cari meseleler kabilinden bazı 
i!ler olabilir. Fakat bunlar da e -
hemmiyeti haiz değildir. Amerika 
tebaasının harpten mütevellit za
rarlarını tesbit için bir komisyon 
teşkil edilmiştir. Fakat bu me -
sele hakkında benim etraflı mallı· 
matım yoktur. Bildiğime göre 
bu mesele üzerinde kati bir anlaş

ma elde edilmemişse de her iki ta
raf prensiplerde mutabık kalmış

lardır., , 

c- k .... 
1 

. k f d.. Ufak sermayeli bankalar 
. '}ar tutun erı on eransı un 
tiğle .ı l I k Ufak sermayeli bankaların ış 

Limanımızda bulunan Köstence 
isimli Romanya mektep gemisinde 
bulunan Romanya bahriyelileri 
dün cümhuriyet abidesine merasim 
le çelenk koymu~lardır. 

VA KIT' 

Tabut burada bir arozözün üze
rine konmut ve üstü kırmızı bay· 
rakla örtülmüştür. Arozözün her ta 
rafı çiçeklerle süslenmi,ti. Me
rasime bütün itfaiye grup kuman· 
danları ile bir çok efrat, polis, 
jandarma, askeri müfrezeler itti • 
rak etmişti. Cenazeyi tafıyan aro 
zözün önünde 1 O kadar çelenk ta
şınıyordu. Arozözün arkasından 
vali ve belediye reisi Muhiddin 
ve muavin Nuri ve Hamit Beyler -
le bir çok belediye erkanı, Üıkü -
dar kaymakamı Beylerbeyi na • 
hiye müdürü ve sair zatlar yürü • 
yordu. 

Veresiye muamele yapan bü • 
tün müesseseler de faizciler gibi 
vilayete beyanname vermeğe mec
bur oldukları için bunlar da beyan 

.,. c,cn e\•c ve sonra top anara . . . . 
l ihk B l y hh l görem1yeceklerıne daır neşredılen 

, u gar, unan mura asa- .. . ı . 
tın1 • t. k' l J d kanun uzerıne stanbuldakı ban-n ı ş ıra ·ıy e ça ışmasına evam . . _ 
t l nıi tir kalardan hır kısmı bırletmege baş 
D~· k. ·· l d 1 b ld Jamı•lardır. Öğrendiğimiıe göre un u lop anlı a stan u a a· 'f • 

Sılacak . f ' k .1• t .. .... 1 Üsküdar bankasıyle Adapazarı 
ycnı o ıs te§ ı a ı goruşu - . · B b k 

~iist ·· K f l b .. bankası birleşmıtlerdır. u an a 
d - ur. on erans aza arı ugun . b k · · 1 

e topla narak ofis te§kilatının bir lar Galatada h~r şu .e açma ıçın 
ilıt evel ikmaline çalışacaklardır. faaliyete geçmışlerdır. 

A..yıtar inlerinden çıkmış da 
bizim haberimiz yok 

l Maten gazetesi 11 tarihiyle İs
l'1buldan aldığı şu haberi yazı

l'or: 

Hırsızın mahkumiyeti 
Bir sene kadar evel Tophanede 

kömürcü Nazmi Efendinin dükka
nında hırsızlık yapan Hay1k dün 
birinci cezada yapılan muhakeme· 
si neticesinde 9 ay hapse üç ay ne
zaret altında bulunmıya mahkum 
edilmiştir. 

Gilndelık, ~lj aııı Gnzeıe 

JııtAntıul Anl<ttra Caeldeal. \' AlU1 yure1ıı 

Telefon Numaraları: 
\'azı l~lert telefonu: 243i9 

idare telefonu : 243i& 

rcıgraı ıtılr~~ı . l stanbt.I - ·ı A I<n 
Postu kuıuııu No • 6 

Abone denelleri · 
J\lrklye l';coetlf 

Seneli'· H OU Kr. 2iOO K r. 
6 aylık 75u H:ıO . 
3 aylık 400 . 1'Ull . 
l aylık l ôll . 300 

ilin ücretlerı · 

l'h'ıı rı lltl rı l.ırııı 11 .ın .. ııhlfı• lı • rııı ı le ııuıntl · 

ıııı :so ı.11111,ıarı tı.ı,ıaı . ııı. sııhı lt·d .. ıso 

ıwru,11 kttd ı ır \· ık :ır 

Htı.\ uk , f ıvtı1, ıl ,. \ rı ıı ı tı 11 8. ıı H•ro · ıılrrr ıll 

ı~ rı t• •n ı llA I ~ ardır . 

ICt' llllll llftııl :uın bir !':ı tırı 1 O kııruıtıır. 

Ceneze alayı Şi,haneyoku§u 
yoliyle Kasımpafaya İnmİf, cami
de namazı kılındıktan sonra Ok
meydanı mezarlığına gömülmüş • 
tür. Mezar batında Üsküdar 
kaymakamı lzzeddin Beyle Bey • 
oğlu grup amiı-i Mustafa Bey bi -
rer nutuk söylemi§ler, vazife kur
banını takdiri~ yadetmi,lerdir. 

Belediye Halit Efendinin aile -
sine nakdi miik~ fat verecektir. 

Terziyi döğen H'1nımın 
mahkum olması 

,. Ani ve vakitsiz soğuklar netice
~ l!adjdar nahiyesini ayılar bas. 
ı '!tır. Halk korkudan evlerine 
"' 1 Panınıılardır. 

Kasımpaşada t<üçUk iUinlar. Elbisesini modaya uygun yap· 
Hlr dctaııı ııo lkı ııcrilaı ~ llç cıcıuı 11:ı 

"-r VAKIT - Havalnr her ne ka • 
l'l . Pek ııcak gitmiyorsa da, ayıla
~ınıerfnden çıkaracak kadar so
.t· klar da ha!'lama ıım::tır. Bu hava-
\llst" . • ~ 

· - hır yanl ışlık olsa gerek. 

Kasımpa§ada Fethiye Hanım .ıörı •ot'fıuıı 1:ı ve on cıcruı 100 kuruştur madığından dolayı terzi Marikayı 
bir kovaya ateş koyarak komşusiy llı; aylık lltı.n vcrcnıcrtn bir defam mecca · döven Nefise Hanım üçüncü ceza-

d 1 b d 0 ,.ndlr. l)ort satırı ı;cçen lltınlnrm rıı.zııı d l h k 
le konucmıya a mı•, u esna a 1 a :rapı an mu a. emesi neticesin. 

'f 'f şlltırları ~~ kııru~tan hesap edilir . 

sıçrıyan a.tetten saçaklar tutuşmuf ••••••••••••••mi de bir ay hapse mahkum edilmiı-
ise de derhal söndürülmü§tür. Lir. 

namelerini vermi~lerdir. J 

Istanbul mektepleri 
Orta tedrisat umum müdürü 

Fuat Bey dün Ankaradan ıehrimi 
ze gelmittir. 

Fuat Bey dün lstanbul üniver
sitesinde, orta mektep muallimli • 
ğine talip olanların imtihanında. 

hazır bulunmu§tur. 
Öğleden sonra şehrimizde bu • 

lunan Maarif Vekili doktor Refik 
Bey tarafından kabul edilen Fu • 
at Bey vekil beye 1933-1934 
den senesi kadrosunu ve orta 
mekteplerdeki vaziyetleri izah 
etmittir. 

Vekil Bey ile Fuat Bey ve 
Maarif Vekaleti müfcttiılcrinden 
bazıları öğleden sonra Jstanbul 
maarif müdüriyetine gelerek Is -
tanbul mekteplerinin yeni vaziyet 
leri hakkında tetkikatta bulun • 
muılardır. 
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il Devlet ve Meclis il 195~~lül . . .. . 
Çarşa!llba 
~O Eylül 
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Belki uzak veya yakın bir istikbal
de bc§eri iradetin, be§eri teşkila -
tın telıarüzüne ~hit olacağız. La· 
kin şu dakikadaki tecrübeler , 
emniyetbahş olamaz. Tekrar ede
lim ki bununla uğraşanlar, ve, ta
rihte bütün insanları bir devlet 
bayrağl altına toplamak istiyenler 
olmuştur. Fakat bu teşebbüsler 
müsbet netice vermemi§itr. 

Şurada ufak bir istitrata girme· 
mize müsaade ediniz. 

Bir iki din, böyle umumiyet id
dia etmişlerdir. 

Vaktiyle dinler, yalnız şimdiki 
mahiyetleri ile iktifa etmiyorlar -
dı. Din, aynı zamanda devleti de' 
ihtiva ediyOl"du. 

Eski Yunanistanda, Romada, 
din milli, mahalli, hatta ifade doğ 
ru ise beledi idi. I>inin umumi -
yeti yoktu. Hatta bir dine satik 
c lan, diğer dinlerden de beğendiği 
kısımları alabilir ve buna rağmen 
dininden çıklJlazdı. Şöyle tasav -
vur ediniz: Teslise de, Budaya da 
inanan bir müslüman !. Roma her 
C:line müsaitti. İslamiyetin 2uhu -
rundan evvel Kibede her dinin pu
tu asılı idi. lddia tloğru iıe Haz
reti Meryem ve Haueti İıanm da 
rcaimleri bir köşede dururmuş .. 
Yani o zaammn din1erinde kıs -
kançlılC göremiyoruz. 

Halbuki hriatiyanhk ve müılü
manlı'k beynelmilel, umumi be,eri 
'dtnlerdir. Bu iki din, ki birbirin
Cien çdmnşbr. Bütün insanları ihti 
va etmek arzusundadır. Hristiyan 
misydnerleri bütü arzı dola,ıp her 

insanı camialar.ma almağı istihdaf 
r 

ediyorlar. Müslüman akidesine 
gci're ise Hazreti Muhammet yalnız 

)lfl 

bütun beşere deiil, cin tayf aıma 
da bi.sedilmi! peygamberdir. 

Bu iki din ancak kısmi bir .au -

rette bu gayelerine varmıılardır. 

Din, vaktile, devleti de ihtiva edi
yordu; demiıtik. 

Vakıa, erbabı, hıri&tiyanlık dün 
ya ile dini birbirinden ayırıyor; 

aerlu. "Kaysere, (yani hükiıme • 
t-:j: ait olanı kaysere, Allaha ait o· 
l:Dı Allah& ver!,, sözü Hazreti l -

• 
saya a.tfolunuyor. 

Lakin bu aöz dinin devlet iıleri 
ne lcarıtmadığma delalet etmez. 
Hazreti ln., kendisine kötülük et
mek iatiyen devlet memurlarının 
ıuali üzerine hu sözü ıöylemif. 
Dj_n ile dünya.nın birbirinden ayrı 
oljluğu fikrini iapat çin bu iıkra • 
'dan 'derin mana.lar çıkarmak bey. 
Ji~e'dir. Zaten Hazreti Isa tam ma 

..\J. • • 
nasile .buıünkü htristiyanlığı ku . 
ra~ 'değildir. Hıristiyanlık, ondan 
sonra, yavaı yavaş terekküp ve te 
ıe\lCül etmiştir. En koyu zaman • 
larında papalar devletin her işine 

karııırlar ve kendilerini devletle
rin nakiıb ve hakemi addederler -
di. Hıristiyan1ık aleminde din ile 
devletin ayrılması dinin rağmına 
olmuştur ve bir zaman eseridir. 

M~lüma.nlık ise yalnız şimdiki 
min•ile bir dinden ;baret değil -
dir. İslamiyet bütün şümulile devle 
ti de ~htiva ederdi. hlimiyetin 
mahiyeti umumidir, yani beynel -
mileldir. Hazreti Muhammet hem 
peygamberlik, $On peygamberlik, 
devlet reisliği dava etmİf; hem 
istikbalde d~ o sıfatlarım muhafa 
za etliğini işrap edici beyanatta 
hulunmu§lur. Hakimiyeti yalnız 

insanlara değ il, cinlere de ~il -
dir. Bu iki din umumi devlet fikri 

husuwnda bir fikirleri olabilirdi. 
Şu kadar ki Acemlerin fikri, dev -
letin beşeri olmasından ziyade 
ilahi olması idi ... lskender kendi
sinin Allah oğlu olduğunu iddia 
etti ve ıarkın o zaınanki ahalisi 
buna iıaandılar; lakin lakenderin 

Avrupalı tebaası bu iddiadan sı -
kıldılar. Sağlam, ceyyit Yunan fi
kirleri lran arazisinde hayırlı bir 
netice veremedi; bilakis lran ce -
miyetini bozdu. yeni bir alem do
ğamadı. Bir insanın Allah adde· 
dilmesi ise Yunanlıların allahlara 
olan hürmeterini kırdı. Yunanlılar 
sefahate, rezalete daldılar ve şark· 
lıları kızdırdılar. 

İşte büyük lskenderin umumi 
devlet hayali bu neticeyi verdi. 

Eski Romalılar umumi, yahut 
yarı umumi bir devlet kurmak te

ıebbüsünde lskenderden ziyade 
muvaffak oldular. Roma üç kıt'a
ya yayıldı; hakim bir devlet kur -
du. Roma hukuku intiıar etti. Ju
les Cesar'm Romaya miras bırak· 

tığı fikir, imparatorluk fikri idi. 
Bu imparatorluk milliyet hudutla
rını çok aşıyordu. lskender, millet 
leri birbirine karııtırmak i6tedi. 
Roma ise asla bu hayale .iltifat et
medi. Romalılar hakim, .galip mü
tefevvik milletti; diğerleri ise mah 
kum, mağlUp, tabi kavimlerdi. 
Roma, diğer devletleri Ro -
malılaıtırmak istedi. Lakin, 
acaba, velev pek ileri, yük
sek, kuvvetli olsun bir millette bü
tün ıuilletleri temsil etmek kabili
yeti var mıdır? Um~m milletleri 
söndürmek, yutmak, sümürmek ... 

Bu gaye ardında koşan Roma, 
ccrman milletlerne uğı·asırken mu 
Taffakıyetsizliğe uğradı: -ve mah • 
voldu. 

Romanın jndiruından sonra u
mumi dev Jet fikri bu derece kuv • 
-vetle müdafaa edilmedi. Kadim 
Türkler, Araplar büyük devictler 
kurdular. Lakin bunlarm fikirleri 
lskender gibi, Roma gibi, beşeri -
yeti büyük bir camia altına -almak 
mı idi? Bu ciheti uzun uzadıya tet 
kik edemedim. 

Har halde Frankların saltanatı, 

18.1 J 1 .ı ı 

4.17 4,1:' 

1 ,OlJ 12,0 

l!'. ıı l!i.lh 

l ". ((J ıs. ı.ı 
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Kırkkilise kumandanı sabıkı 

merhum Faile Patanın zevcesi ve 
Emlak bankau memurlarından Ze 
ki ve askeri matbaa müdürü Kad
ri Beylerin kayin validesi Sa1ihatı 
nisvandan Mühibe Hanım duçar 
olduğu hastalıktan ifakatyap o -
lamıyarak vefat etmi!tir. Cenaze
si 19 eylül 933 salı günü Beyazıt· 
ta Y ahn.ikapan 60kağmdaki ha -
nesinden nat l O da kaldırılacak 
Eiipte aile kabrimnma defnedile· 
ccktir. 

Büyük güne hazırlık 
Cümburiyetin onuncu yıl dönümünd 

lstanbulda yapılacak şenlikler 
Vilayet konağlnda vali 

tarafından büyük bir ba1o veril• 
cektir. 

Şimdiden şehirde mevcut alll 

pül ve bayrak miktarı lesbit edil 

mektedir. Kafi miktarda ampül 
duğu anlaşılmakla beraber y 
kontenjanda fazla miktarda aJll 

pül ithaline müsaade edileceklİ1 

Maamafih ~ehrimizde bir depod 
fazla miktarda az ömürlü amP 
mevcut olduğu anlaşılmıştır. o(;ft 
beş gün ziya kabiliyetini haiz 
ampüllerin ucuz sattırılması te 
min edilecektir. 

Şehrin muhtelif 
verilecek müsamerelerin lise 
hazırlanmaktadır. 

Cümhuriyet bayramında menıf' 
ketin muhtelif maha1\erinden roJ 
buat heyet1erinin Ankaraya b 
vetle tezahüratı takip edebilme! 

Otomobillerin muayen 
Seyrüsefer merkozi taraf mel 

otomobillerin muayenesine deY 
edilmektedir. Bu muayeneler ' 

yın yirmi yed'is1nde tamam ola 
tır. Yeni şekil plakaların da • 

haıından itibaren otomobill 
konmasına başlanacaktır. 
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Polis Haberleri 
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Küçük kavgacılar 

> Gönül tuzağı ( 
\.w1Mıııııttıımmıı~ııııııııttuııı1Mıııııı1111ııııı1ıııııııı111 1111111 ınnııı111111 Selami l zz et 111111111111111111.ı/ 

Beşiktaşta Ihlamurda oyun • 
oynıyan çocuklar arasında bir ha· 
dise olmuştur: 

AŞK 1 
Mehmet kapıdan başını uzattı: Öteki biraz daha •önük görünü • 
- Beyefendi sizi bekliyor. yor, biraz daha dalgın duruyor. 
Avukat, eline bir bez almış, ki- İçinin sırrını dışına vurmuyormuş. 

Bir kaç arkadaş, bir arsada o . 
yun oynarken Necdet ve Kamil İs
minde iki çocuk mızıkçılık yüzün 
den birbirleriyle boğuşmağa baş -
lamışlar. Diğer arkadaşları, bu 
alt alta, üst üste gırtlaklaşan iki ka 
badaymın etrafına halkalanarak 
iki tarafı da teşci ederken Kamil 
daha zorlu gelen Necdetten güzel· 
ce dayağı yemeğe başlamış. 

~ı---,H Ü K Ü l\1 DAR c~_., 
lapların tozunu alıyordu: Genç kız gönlünü yeşil gözlüye -60- Yazan: Niyazi Ahn1el 

- Biraz ıonra yemek yiyece _ kaptırmış. Fakat öteki gence de 

ğiz, kitapları tasnif decek zamanı ı hic li.kayıt kalmamış. 
ınız var. işte, ıu bezle de siz toz • -Biri. genç kıza soruyormuş: 
laruu alın. - Kim•in? Nerden geldin? 

Günay eline bezi aldı, çalışma • Genç kız gülüyor, cevap vermi-

Dudakları, bu öldürücü ıztırabın 1 
tesiri ile birbirine geçmiş gibi idi. 
Buna rağmen yüzündeki tatlılık 

kaybolmamıştı. 

Bu sırada ku!ağına derinden ele 
rine iniltiler geldi. Krnliçe cen 
derenin içinde, belki de son nefe 
sını veriyordu. Çıraları yakı~ 

ğa başladı. yormuş. 
Avukat ba~mı arkaya çevirdi. Öteki de soruyormuş: 

Geri dönük bir koltuğa seslendi: - Kimsin? Nerden geldin? 
- Sen bize yardım etmez mi - Genç kız ona da cevap vermi -

ıin? yormuş. 

Günay 
0 

tarafa doğru baktı. Güliiyormuş, kahkahalarla gü -
Koltuk bo§ gibi görünüyor, fakat lüyor, herkesin gözlerini kamaş -

iki bacak göze çarpıyordu. Bir vü tarıyormuş. 
cut doğruldu." Kalktı: Nihayet köyüne döneceği gün 

Ed 
· gelmiş ... Yeşil gözlü gencin önün· 

- erım ... 
Bu sözü söyliycnin henüz yuzu de ağlamıya baılamış ... Genç de-

görünmüyordu. Fakat bu ses, Gü- miş ki: 
nayın ciğerlerine işledi ... Gözleri- - Siz çok güzelsiniz .. Size ağ· 
ni dikti. Karşısındakini görünce, lamak yaraşmaz .. Sizi sarayınıza 
elindeki kitap düşHi. götüreyim ... Servetinizi ikiye bö -

Cafer Ali Bey: leriz, mesut yaşarız. 
_ Sizi birbirinize takdim etme O zaman genç kız kim olduğu-

ğe hacet yok değil mi? Dedi, ye • nu söylemiş ... Yeşil gözlü adam o· 
ğenim Orhan Kaya. nu bırakmı§, gidip zengin bir kız-

Orhan Kaya elini uzattı: la evlenmiş. 
- Bonjur Günay Hanım, de - ( Oc\:Hnı 'ar) 

d İ • ınnuu11111H11111 muurutııumn mnmnımmmunnuNmnmutnnummnmrtHuıtunn 

Günay elini verdi. Bir şey söy- < > 
liyemedi. Cafer Ali Bey, heyeca - Kısa Haberler 
nmı saklamak için güldü: ------.-----

- Söyliyecek başka söz bulamı Mahalle bek~ileri 
yoraunuz ! .. Ada ilhamınızı açaca- Bekçilerin yalnız geceleri dev -
ğı yerde kapamış. riye gezmeleri alakadarlara teb -

Günay usulca yalvardı: ı liğ edilmittir. Bekçileri bilhassa 

- Kuzum, adadan bahsetmeyi- hususi işlerinde kullanan memur-
niz. lar şiddetle tecziye edileceklerdir. 

- Öyle mi? .. Öyleyse haydi ye Mevcut bekçiliklere de münhaller 

Kamil, büsbütün dayak yiyerek 
arkadaşları arasında alay vesilesi 
olacağını anlayınca izzeti nefsine 
yedirememiş, son bir hamle ile 
yerden irice bir taş kaptığı gibi 
Necdetin kafasına yerleştirmiş, 
Necdetin kafasından kan akmağa 
başlamış. 

Karaciğay, bu vücudu dakika -
larca seyretti. Zihnini bin bir fi. 
kir kurcalıyordu. Kraliçe artık 

kurtulamazdı. Bunu cellat ta söy 
lemişti. Faknt, Karacigay gördü· 
ğü mnnzaraya inanmıyor, bir az 
evvel katiyen itidnlini lcaybetmi • 
yen bu mert kadının şimdiki ha -
tinden korkuyordu. içinin ezildi· 
ğini hissetti. Bir vicdan azabı lıis

. Böyle ani olarak kafasından taş setmeğe başlamıştı. 
~l~ yaralanan Necdetin yüzünü kan 1 Hiç bir kabahati olmiyan, bir 
ıçmde gören Kamil, birdenbire ol- lcoyun gibi her emre itaat eden 
duğu yerde dona kalını~. Ketevan böyle öldürülmeli mi idi? 

Dayak atan Necdet te bu bek- Bir kaç dakika sonra tamamile 
lenmiyen darbe üzerine ne yapa · ölecek, ve bu güzel vücut yanmış 
cağını şaşırmış. Kavganın durdu. bir et parçası halinde kalacaktı. 
ğunu gören diğer arkadaşlar ara· Karacigay garip bir hüzün du-
ya girerek Ört bas etmişler. yuyordu. ŞimJi yaptığına pİ§man 

Fakat vicdanı kendisini bir tür- olmuştu. Şah Abbasın emrini din 
lü rahat bırakmıyan küçük Kamil lemeden onu ölJürtmiye bilirdi.. 
karakola gelerek hadiseyi olduğu Affeder ve .. 
gibi anlatmış ve: Bunları düşünen Karacigay, bir 

- Necdet beni döğdü. Ben dt: gün evvelki vaka aklına geldi. Tah 
kızdım, başını taşla yardım.. kir edildiği, odadan okğulduğu gö 

Demiş, bu iki küçük kavgacılar ziinde canlandı. 
yakalanmıştır. Bu hatırlayış, gene asabiyetini 

Sabıkalı yankesici tahrik etmişit. Bir az evvelki hnli 
tekrar değişti. Kraliçe bu ölüme 

Gülcemal vapurunun güverte· 

sinde uyuyan Hasan Efendinin ce

bini keserek 60 lirasını çalan sabı
L 

layıktı. 

Cellada döndii: 

me>t: oturaldm. nı..ı .. ı..--... . lo 
1 

>:.........: ... • hn la 
meK o aıına girdiler. Gün - sı bu münhallere sureti mahsusa· 

ay eşikte kalakaldı. da yetiıtirilmit poliı namzedi ve- Cerrahi kongresi 
Bütün masa beyaz karanfiller yahut başka bir şekilde memur i - İkinci Milli cerrahi kongresi 

- Ne bekliyorsun, dedi.. Vazi
fene devam et.. Papası da cende 
reye koy .. 

Papas çoktan kendinden geç • 

miş, yarı baygın bir halde yerde 
inliyordu. Karacigay Han: le süalenmİfti.. kame•i dütünülmektedir. Teşrinievvelin on beşinde Anka _ 

- Bu da ne demek? Bunların aylıkları da gene eski rada toplanacaktır. 
Cafer Ali Bey gene güldü: şekilde mahalleliden tahsil edile - K d 'k' ongre e ı ı rapor münakaşa 

- Hele yemek yiyelim. Yemek cektir. edilecektir: Markoz meselesi _ 
len sonra yeğenimle Mehmet ne Gayrimübadillerinte,ebbiJsü Raportör Ömer Vasfi Bey . Kı _ 

demek olduğunu anlatırlar. Sofra Gayri mübadillerin, muvazaa rıkların tedavisi _ Rap t•• H or or ay· 
ya oturdular. Günay ba~mı kaldır yolu ile Yunan devletine terkolu - ri Bey. 
rnıya cesaret edemiyordu. Avukat nan emlak bedelinden olup Muh- Raporların münakasasından 

kocıı bir parça et aldr: telit mübadele komi•yonunun em- sonra serbest tehi' - d • ıgata a zaman 
- Si'Z ikiniz de aç değilsiniz, rine mevdu 62,500 İngiliz lirası - ayrılmıttır. 

- Bir saat sonra her ikisi de 
ölmüş bulunmalıdır .. 

Emrini verdikten sonra zindan 
dan çıktı. 

söndürmek ışını gören muavin 
kendinden keçmiş bir halde düşü
nen cellada yaklaştı: 

- Ne oluyorsun, dedi. Vakit 
geçiyor. Karacigay, kraliçeyi sa~ 
bulursa ne dersin ... 

Cellat bu sözleri duymamıştı bi
le.. Papas Görgi ayılmış, etraf 
korkak korkak bakıyordu. Ne ol 
duğunun fnrkrnda d~ğildi. Bir az 
evel yamın çıralar gene sönmüs 
tü.. Bu karanlık içinde müthiş bi 
kc:s·ku vardı . 

Muavin gene seslendi: 

- Bak, dedi.. Papası daha cen
dereye bile sokmadık .. 

Cellat, ağır ağır başını kaldırdı. 
Ayakları altında yatan papaaa 
baktı. Papas ta ona bakıyordu. 
Papasın gözlerinde parlıyan yal • 
varışlar, cellada ölümün dehşetini 
gözünde canlandırıyordu. Krali _ 
ç~yi dağl~dığı gözünün önüne gel
dı. Krnlıçe, insan kudretinin fev
kinde bir gayret sarfederek ses çı. 
karmamıştı. Bu kadar asil ve ma
sum bir kadına yapılan işkence 
çok canİ)•ane idi. 

Dehlizde bir ayak sesi duyuld u. 
çırağı, başını karanlığa doğru u-
zatarak baktı. Bir taraftan da 
cellada: 

- Dikkat et, dedi.. Karacigay 
Han ge1iyor galiba .. Kraliçeyi aağ 
bulursa çok kızacak .. 

Ayak sesleri yaklaştı. 

. ~~len Karacigay Hanm emirbe
rı ıdı. Doğru cellada yaklaştı: 

- Han, cesetlerin dışarı cıka • 
rılmasını emrediyor, dedi .. Ôrada 
teşhir edilecek ... 

Cellat, bir şey anlamamır. g'b' . b . :r 1 1 
emır erın yüzüne baktı .. 

Emirber: 

. - Han bekliyor .. Bir az sonra 
Şırazdan ayrılacak. Cesetler' .. G:lliba? .. Yiyiniz, yiyiniz... nın hak sahibi gayri mübadillere Kongre reisi Ah K l 

t 
· · · • k · met emn , u -

Orhan Kaya da bir parça et al- evzıı ıç.ın omıayondan hükumeti ı mumi katibi Kaz 1 ·ı B · ı· h ım smaı • ey -
dı. Fakat güçlükle kesiyordu. Gü· mıze tes ım akkında gayri müba ferdir. 

Cellat, bir saat içinde yapaca • 
ğı bu müthiş işi düşünüyordu. Ger
çi çok kalı kalpli ve tecrübeli bir 
adanıdı. Bütün ömrü, kolunda e
ğilmiş insan kafalarına satır sal
lamakla geçirmişti. 

Karacigay Handan bu emri al
dığı dakikaya kadar ömründe kalp 
sızısı nedir douymamıştı. Halbu
ki şimdi, bir az evvel kraliçenin 

k 
. . ı gor. 

mek ıslıyor. Ondan sonra gide • 
ce .. 

nay farkctti: diller cemiyeti idare heyeti, Baş-
- Size yardım edeyim mi?.. vekalet nezdinde, itilafnamenin 
Kalktı, Kayanın elinden bıçağı müzakere•i esnasında tetebbüsat-

alıp kesli. ta bulunmuttur. 

- İşte dedi, çocukların da eti Kerim Bey 
böyle kesilir. Yunan nazırları Ankarada bu-

F a~at gözleri yaşlıydı, sesi titri lunduklarr sırada muhtelit müba-
yordu. Yerine oturdu. Sustu. dele komisyonu itleri etrafında ya-

Cafer Ali Bey: pılan müzakereler jçin Ankaraya 

- Yemeğimiz neıeli olmuyor gitmit olan mübadele komisyonun
dedL Yeğen im dilini yutmuş, dak daki murahhaslarımızdan Kerim 

tilom göz ya!larını yutuyor. Size Bey dün tehrimize gelmittir. 

bir hikaye anlatayım mı? Kastamonu valisi 
iki genç hatlarını kaldırdılar. Kastamonu valisi Fuat Bey me· 

Cafer Ali Bey anlattı: zunen dün 1neboludan şehrimize 
- Evvel zaıpan içinde, altın gelmiştir. Fuat Bey lstanbulda 15 

gözlü, tunç saçlı bir genç kız var· gün kadar kaldıktan sonra Kasta
ınıf ... Bu genç kız hayatta mes'ut monuya avdet edecektir. 
olmak için bütün meziyetlere sa· hipmiş. Daday kaymakamı 

Bu altın gözlü genç kız, bir köy- Daday kaymakamı Zarif Bey 
de oturuyormuş. Hayatından mem dün mezunen şehrimize gelmiştir. 
nunmuf. Zarif Bey şehrimizde 20 gün ka 

Günün birinde, kaderin cilvesi, dar kalacaktır. 
genç kız kendini bir sarayda bul- -----------
ınuf ... Köyünde dinlediği kuş ses- Sonbahar tarifeleri 
lcri, ırmak f ısıltıu yerinde, caz · 
bandın gürültüsüne boğulmuş ... 

Sarayda iki kişi varmış: Biri 
Yetil gözlii, ipek 'açlı bir gençmiş 

Bu ayın sonundan itibaren Şir -
keti Hayriye ve Akay idareleri 
son bahar tarifelerini tatbika bat
lıyacaklardır. 

Yağmurun zararları 
Giresun, 17 - Kırk gündür de- İpek tenini kızgın demirle dağlar

vam eden yağmurlardan fındık - ken bile duymadığı tesirlerin ade
larımız ve bütün toprak mahsula - ta eseri olmuştu. O kadar helevan 
tımız zarar görmü~tür. içinde idi ki bir an iradesini kay. 

Havaların kapalı ve mütemadi· bedeceğinden bile korkmağa baş· 
y l · ladı. yen yagış ı gıtmesinden kısmen 

harmanlarını kaldıramıyan ve ha- B.u, onun için çok müthiş bir 
zı mıntakalardaki bahçelerde fın- tehlıke hazırlıyabilirdi. Emir, mut
dı~larını toplıyamıyan köylüleri _ lnka yerine gelecekti. Aksi tak • 

~ız ve harici taahhütleri itibariyle tirde kendi satırının keskinliğini 
tuccalarımız müşkülat ve içinde _ b~!lmları onun boynunda deneye· 
dirler. bılırdi. 

. Kal~n fındıklarımız için büyük 1 .~u d.üşünccler altında verilen 
hır tehlıke teşkil eden bu yağmur- ı muhletm yansı geçmişti. Saat 
lar bir müddet daha devam ederse 1 yaklaştıkça benliğini saran tercd -
bir felaket ile net' ] · d dütler çog~ alıyor sank' b" ··k b. ıce enmesın en ı ' ı uyu ır 
korkulmakta ve bütün Giresun 1 f~laketin arife•inde imiş gibi en . 
halkı güneşli hava beklemektedir· I dışelcr arasında bunalıyordu. 
-------------- Birdenbire sarsıldı. Ani bir fi. 

111 Y ~ ~ 1 ç ı K A N ı ıl ı' kir beyninde şimşek gibi çaktı. Bu· 
F. Q L ı:: ı> radan savuşmak, kaçmak, bir da-

Aksu ha dönmemek üzere ayrılmak ar-· 

Giresun Halkevi tarafından bu 
isimle bir kültür ve mefkure mec
muası çıkarılmağa batlamlmış· 

tır. ilk sayısında değerli yazılar 
vardır. Tavsiye ederiz. 

zuaunu duydu. 
Yıllanmış bir cellat beyninde bu 

İsyan ateşini yakan esrarengiz 
kuvvet nereden geliyordu?. Se _ 

nelerden sonra nasıl oldu da sinir· j 
leri merhametle titriyordu?. 

- Peki.. 

Emirber karanlık zindanda 
kaybolduktan tıonra cclla~ t d .... 

~ uşun-

me~e başladı. İçinde bir nefret 
ve ıs yan hissi vardı. Fakat ı:u 
d ·ı :r an. 

a verı en emri ifa ile mükelleft' 

!<aç:nak, buralardan uzaklaş.m~k 
ıml<ansızdı. Kapıdan çıkar çık -
maz görülecekti. 

Vücudunda bir titreme hissedi
yordu. Kızgm şişi kraliçenin vü. 
cuduna temas etliremiyecekti. Ö
lümün pençesinde kıvranan krali
çenin yüzünü görmeğe bile tahnm. 
mül edemiyordu. 

Ortada ikinci bir idam mahku
mu dahn Yardı. Papas ta idam e· 
dilecckti. Ölüm kelimesiyle ödii 
kopacak kadar korkan bu adam 
nasıl öldürüleceJ<ti. 

Muavin: 

- Usta, dedi .. 
ben yapayım .. 

Yoruldun ise 

Cellat, muavininin yüzüne bak. 
lı. Bu bakış, ortada hiç bir sebep 
yokken, muavininin kalbini titref
mitti. Cellada bugün ne olmuştu? 
Bu değişik'::..; ne idi?. 

- Peki ... 
Cevabını verdi .. 

(ll<>nımı \üt) 





ismet Paşa Hz. Yeni Belediye talimatnamesi 
···················-······--·················--··-···--·-·-····· 

Yarın Sofyaga gidiyor 
(Bq taralı 1 inci uyıfamı&da) 

bilh~a, Türk ricalinin Sofyaya 
Neler yapmak yasaktır? 

E 1 A 1 e b tJ tJ ak seyahatini nazan dikkate alarak vve a gece en agınp çagırm ' bu ehemmiyetin bir kat daha arttı-
halkı rahatsız etmek yasak! ğım ilave edip diyor ki: 

iki memleketin hudutlarını müt-
Y eni zabıtai belediye talimatna J halkı tiksindirecek, utandıracak~ terek müdafaaya karar vermit ol

llıeainin bir komiıyon tarafındaq incitecek teyler yapmak ve umumı maları yalnız bizim için mühimdir. 
hazırlandığını ve tehir mecliıinin adaba uymıyan ıözler ıöylemek Nöyi muahedeıi bize Akdenizde 
teırinievel toplantııında müzakere yasaktır. bir mahreç veriyor. Şimdiye ka· 
edileceğini yazmıttık. Talimatna- 4 - Um~a mahıuz ola? .y~r- dar bu mahreci elde edemedik ve 
nıe baıılmaktadır. Şimdiye kadar lere ve nakıl v~ıtalarına ~ırılıp bunun etrafında bir müzakerat ta 
üç formuı bitmittir. T alimatna- çıkılırken veya ııtelerde bılet ah- olmadı. yeni miaak bu iktııadi 
!ilenin batında eıbabı mucibe rapo nırken ititiP kakıımak, aıra bekle- mahreci elde edilemiyecek bir tek
ru vardır. Talimatname 17 faah meyip öne ıeçmek için batkalarını le mi ıokmuttur? Bu meıele bizi 
ihtiva etmektedir. Birinci faııl u· rahatıız etmek yasaktır. elbette telitlandınr. 
nıumi hükümleri, ikinci faııl umu- 5 - Umuma mahıuı olan yer- Siyaıi görütmelerde tek mümeı-
-a h I d oo"'zetilecek lere ve nakil vaııtalarına kirli veya ıil bulundurulacaiı keyfiyeti, belki ... ma ıuı yer er e • . . . . v • 

nokt 1 .. .. .. f l ıeyrüıefer kokulu ıt elbııeııyle veya ıgrenıle· de Dualiıt bir cümhuriyet tetekkül a arı, uçuncu ası . . 
itlerini, dördüncü fasıl yapı itleri- cek bır kıyafetle .. gı~e~ :.a~ır. etmekte olduğunun habercisidir. 
ni, betinci fasıl alıt verit, kira, 6 - Herkeı, ıupruntuıunu ıızın- Bunu da lazım ıelen ıükUt ve cid· 
n h ta "f 1 •• muhtevidir. tı ve koku yapmıyacak kapalı ma. diyetle kartılamak lazımdır. Fa. 
ar , n e erını d b' k . . d b" 'k . . ka 

D.... dd ı de kullanılmıt eni ır ap ıçın e ırı tırıp pı· kat bizi iıtikbalde Yugoılavya ile 
ııer ma e er .. .. d k 1 t . l"k 

etya, nakliyecilik, patlayıcı madde 11 obnun en geçalece 0 akn emız ı ayni kombinezona ıokmak gayeıi-

1 • .. ••leri türcüman ara asına bot ttıraca tır. ne de matufsa, cenubu tarkl Avru· 
er, aanayı mueaae- ' v 11 d d 

1 .. ahd ı mezbaha hay 7 - & 0 ar a, mey anlarda ve pa ittihadına aidiliyoraa oözümüzü ar, muıt em er, A k'l • • 
h 1 L -1-1-nda birçok yeni ya umumı na ı vaııtalannda ve açmalıyız. Milli meaelelerle zehir-

van a ır arı naaaa • • k b'I ... · h 
d 1 • h "d" umumun ıırıp çı a ı ecegı er yer lenmit olan Yuıoılav _Bulgar 

nıa de en avı ır. d 1 tük' .. k, .. mk.. k 
tal. tn . b e yer ere urme ıu urme münueb t d h · d 'kb d. Komisyon una amenın es a . 'b' h . , a ı, a a zıya e ı aa ı 

tatb'k ta ve ıaıre ıı ı alkı ı0rendirecek ve olan Tu''rk y .. bat 
bı mucibeaininbaolniunaltı d ı •b. aıhhate dokunacak ;is feyler yan.. - unan munaae ın-
ait dütünceler af ı ı a n a ır ak , ..... _ r dan tamamiyle ayrıdır. 

• · B d d ' m yuaaur • Bul Y 1 d ti "' fıkra ilave etmıttır. ura a enı· 8 H b" h'b' ıar - uıoı av oı uıunu 
. . - er ına ıa 1 ı, yajmur temin için her feyden evel hakıız· 
lıyor kı: ah d • sularını ve ıoba borularında olan ı ki 

T tbik t 1 um a ıcap e- ı ann önüne geçmek lazımdır. 
- a a v damlalan yerlere ve ıelip ı--enle B h •-- ı k 

den tedbirler alınmadııı veya alı- . .. . d 1 ""% u aıuız ı ıulh muahedenamele-
takd. d ı· tn rın uzerıne am atmamak için ya. riyle yapılmıttır. Makedonyadaki namadıiı ır e ta una ame • im 1" 1 h 

f d 1 b .. b 'T' pı aıı azım o an er teyi yapmı· akalliyetlere yapılan muamele hak 
den beklene~ ·~ a ~rın uı ~un ya ve bu gibi suları yaya kaldırım- 11zlıktır. 
yok htlükmü~ e 

0 a~gı ... veya~ ~~ larına akıtmayıp mecra11 olan yer. Meseleye bu cepheden bakar-
miyek il~ure de azaAac~gdınkı. ~. 1~ lerde oraya kadar kapalı olarak gö 
etme azım ır. fagı a ı mu a- .. . sak, lımet Patanın Sofya1ı ziya· 
bazaları ilive etmeyi faydalı bul • turmıye mecburdurlar. reti mühimdir. Türk - Bulgar ti. 
duk 9 - Yol üzerindeki binaların caret muahedesinin müzakereıi te-

• yüzlerine konulan levha, bayrak hir edilmittir. Bu itibarla M. Mu· 1-Talimatnameyi alakadar y 

ve afişlerle bunlara benzer aaılı --tıMINM*t'Wl;!~ifo Tü.•- _ 
memurlara harfiyen denil iilllll.-ttl"··.. ·•·-~ 

7 - VAKiT 19 t.:yllU 1933 

Bir ıstatistik karşısında 
·····-··· .. -· .... ···-··-·····················-····················· 

Viyanada 150 bin kadın 
kocasız mı kalacak? 

Yapılan araştırmalar, şehirde erkeğe nisbetle 
kadının fazla olduğunu gösteriyormuş. Fakat, 

bir taraf tan da boşanmalar arttığından 
ortada mesele yokmuş I 

Viyanada erkeklere niıpetle 1 kadının hofuna giden ıon moda 
150.000 kadın fazla imif. Şaka de· bir fapkayı, kocasından para iıte
ğil eğer Viyanadaki bütün kadın - mek vaziyetinde kalmaksızın, ken 
larm Viyanadaki erkeklerle evlen- di paraıiyle alabilmeıi, ne büyük 
mit olmaları icap etae, 150.000 ka· aaadet!,, Buna kartı meılek aa. 
dın koca bulamıyacak .. Çünkü, er- hasında çalıtan, kendi kazanciyle 
kekler kadınlardan bu kadar ek - geçinen, müıtakil hareket eden ka. 
ıik !. dın da "ah,, der "bir kadına, bo -

Bu vaziyet taka olmamakla be· tuna ıiden aon moda bir f&pkayı 
raber, taka yollu bir takım müli • kocasının hediye edivermesi ne iyi 
hazalara yol açıyor. Bundan bah- fey. Satın aldıiı her teyİn kaç 
aeden bir Avuıturya gazetesi, "her ıaatJik emeğin bedeli olan kazan
feyden evvel dütünülecek ıey, bu cmdan arttırılan para ile alındılı· 
kadmlan kocasız olmaları iti • nı dü9ünmek lüzumunu hi11etme. 
bariyle geçinmelerini kendilerinin yit, ne büyük ıaadet !,, 
temin etmeleri lazım ıeldiiidir • Ne iıe iıte, bu, itin bir aafhuı .. 
Onlar,. bu vaziyette kalmalarını, Bunu bir tarafa bırakalım da ko. 
ıeçinmek için hariçte it ıörmele - cuız kalan 150.000 kadmın koca 
rini ihtimal esefle kartılıyarak , bulmau için ne yapmaları icap et• 
evli kadınların hayatına gıpta tiğini föyle bir arattıralım. Ta. 
ederler. Hiç değilae içlerinden bir bii mutlaka evlenmek iıtedikleri 
kıamı ... halbuki, bir taraftan da takdirde .... Y okaa kendilerini bu • 
evli kadınlardan bir kıımı, onla - nun için zorhyan yok! 
rm böyle yalnız batına, kendi Fakat, ...... bunu arattırmak da 
reylerine ıahip olarak yafayıtları· botuna külfete katlanmak olacak. 
na gıpta etmekten kendilerini a • T elitlanmağa ne hacet var?. Ko
lamıyorlar .• caıız kalan 150.000 kadın, hep ay-

Zaten dünyada her zaman her ni kadınlar değil ki ..... Öyleya, bir 
buıuata böyle değil midir?. Kimıe taraftan evli bazı kadınlar boıan
kimıenin yapyıtındaki güçlükleri dıkça, kocaıız kadınlar kanıız ka· 
ıezemez, herkea herkeıin değilıe lan erkeklerle evleniverirler. Son 
bile, her halde çok kiti çok kişi - zamanlarda da Viyanada geçim • 
nin yaşayışını gıpta ile gözler. aizik yüzünden botanmalar hayli 

Xmldi reyine sahip olarak hariç çoğaldı. 
::::::.::;;.:..::~~~Miiiiiiip.l'f!ıfı':,~~~~~~~~~~~~~r~ ufq ~i•fwla ~ - bir Teçhile clüfllllyecek derecede siyasetine bir darbe telakki eclili-

retmek lazımdır. Bu poliı mekte- aaflam olarak bailannaıt bulunma 
bind~temin edileceği gibi zaman ları tarttır. Binaların bu yüzleri· 
zaman memurlar için kurslar aç - nin her nereıine olursa olıun kut 
mak lazımdır· kafeıi, çiçek ıakaııı ıibi teyler kon 

2 -Talimatnameyi halka öğret maaı yuaktır. 

yor. 

• • • 
Nasyonal - Liberal partisinin na 

şiri efkarı "Nezavisimest,, gazete
si diyor ki: 

te meslek ahaamcla çaflf&D kadı • Şu halde, me1ele kalmadı, de • 
nm yqayıfma imrenen zengin ko- meldir. Rakam hep 150.000 kalaa 
calı, rahat, fakat kocaıına hailı , da hep ayni kadınlar bu yeldinün 
ııruına ıöre onun arzuıuna uy - içinde kalmıyacaklar. Kocalı ve 
mak çareaizliğiyle kartılaıan ka· kocaıızlar, devamlı olarak yer de· 
dın, kendi kendine "ah,, der "bir iittirecekler mükemmel! .• 

mek lazımdır. Talimatnameyi fa- 10- Binaların ıokak üzerinde 
ııl, f aııl bastırarak halka ucuzca ki yüzlerine pencereleri ıilmek için 
•atmalıdır. yolu ve yoldan ıeçenleri kirletmi. 

3 _ Gazetelere ıık, ıık ilanlar yecek ve ıilici ile aıağıdan ıeçe· 
konarak mühim emir ve yasaklar cekleri koruyacak tedbirler almak 
üzeri:ıe umumun dikkati celbedil- ıarttır. 
melidir. 11 - Dükkanların ve binalann 

4 _ Konferanılar verilmeli, sokak üzerindeki yüzleri yollarda 
ıine%T.~ ve tiyatrolardan genit mik- gidip gelitin azaldığı zamanlarda 
yaıta müessir bir tekilde iıti- ve kalabalık caddelerde ancak ge· 
fade etmelidir. ce yarıaından ıonra yıkanabilir. 

~ _ Mekteplerde temizliğe ve 12 - Dükkanlarda ve binalar-
ıeyrüsef er emniyetine dair çocuk- da ıokağa duman ve koku çıkart • 
lara malumat vermelidir. mak yataktır. 

6 - Teftı" te fevkalade bir ehem ( Tallmat .. mealn dlter madde· 
y leı ini de koyacaj'IS J 

ıniyct verilmelidir. 
1-Avrupadan mütehassıs ge· 

tirnnçk ve Avrupaya yetifmek üze- Dil faaliyeti 
re memur yollamak faydalıdır. • •• • 

Yen· zabıtai belediye talimat- Kırk muallım Unıver-
nameıi~in birinci kıımındaki ya- sitede çalışmağa başladı 
•ak ve memnuiyetleri ııraıiyle ya- İstanbul, 18 (A.A.) - T. D. T. 
zıy~ruz: Cemiyeti umumi katipliğinden : 

1 - Halkın huzur ve rahatini T. D. T. Cemiyeti umumi mer • 
kaçttacak teyleri yapmak memnu- kez heyeti bugün riyaseti cümhur 
dur. Bilhaııa geçe yarııından ıa· umumi katibi Hikmet Beyefendi· 
babın ıekizine kadar olan uyku ve nin reiıliği altında Dolmabahçe 
iıtirahat zamanında sokaklarda sarayında toplanarak ankete ge -
\'eya bina içlerinde hotnutauzluğa len kartılıklar üzerine tetkikatına 
\'e ıızıltıya meydan verecek derece devam etmittir. Umumi mer • 
de bağırıp çağırmak ve her ne ıu- kez heyeti yarın gene toplanacak
retle olurıa olsun gürültü patırdı tır . 
etnıek gibi teyler bu yaıağın batın 120.000 derleme fiti, Uygur 
da ıelir. metinleri, Orhon abidelerindeki 

2 - Yollarda, meydanlarda, metinler ve Kodatkobilikten çıkan 
ıazino ve kahvelerle umumi nakil kelimelerle eıki Türk eaerlerin • 
"'&aıtalarında ıeyyar çalgıcılık ya. den toplanmıt ııtdahların Osman· 
taktır. irca mukabilleri itibariyle alfabe -

3 - Yollar, meydanlar, ıinema· 
iv, pzinolar, nakil vaııtalan ıi
hi unıuma mahsuı olan yerlerde 

tik ııraya konması için 40 kadar 
edebiyat ve Türkçe mualJimi O • 
niverıitede faaliyete ıeçmiıtir. 

.................................. &••·················· ... ···· ............ , ........................ . 
M. Çaldariıin Ankaraya ıitme

ıi, lımet Pqa ile Tevfik Rüttü Be
yin Sofyayı ziyaretleri, bütün dün· 
yanın nazarlarını Ankaraya çevir
di. Ankara ricali beynelmilel ıa
hada ehemmiyetli bir rol oynamak 
iıtiyorlar. Rusya ile doıtturlar, 
Yunaniıtanla dostluklarını bütün 
aleme ilin ettiler, timdi de Bul· 
gariıtana ıeliyorlar. 

yin oynadığı çok mühim ve çetin 
roller, maaleıef bizde yalnız bir 
gezinti, ziyaret ve gürültü telakki 
olunduğu için lehimize bir netice 
vermedi. Türkler Bulgariıtandan 
bir teY çıkmıyacağını anlayınca 
Yunaniıtana müracaat etti ki; on
lar bu teıebbüıü büyük avanılar 

ile kartıladılar ve yapılan Trakya 
hudut emniyeti miaakiyle Bulıariı· 
tanın, Nöyi muahedesiyle veril. 
mit olan Akdeniz mahreci meıele 
ıi akamete yakın muaddal bir ma
hiyet almaktadır. Aleyhimize ol· 
duğuna füphe olmıyan bu ittifak 
diplomatlarımızın bataet ve karar. 
ıızlıiı neticesidir. 

merakla bekliyoruz. 
Sof ya 17 - lımet Pqa Sofyayı 

ziyaretinde Bulıariıtanın ve ayni 
zamanda Romanyanın da Türk -
Yunan miıakına ittirak etmelerini 
iıtiyecektir. 

Bulıar baıvekili M. MUf&Dof 
Türk-. Yunan miaakmın naad kar 
tılandığı ıualine: 

- SükUnet ve aabır dedikten 
ıonra: Bulıar milleti, Türklere doıt • 

tur. Türkler tarafından biraz hüı
nü niyet ıöıterilirıe, Türk - Bul· 
gar dostluğu elde edilir. 

Ancak, hiç bir Bulıar devlet a. 
damı yoktur ki Akdenize mahreç 
talebinden sarfınazar etsin. Ümit 
ederiz, ki Bulgar doıtları böyle bir 
teklifte bulunmazlar. 

• • • 
İsmet Paşanın Sof ya seyahati 

etrafında "Pobeda,, gazetesi yazı
yor: 

Aylardır beklenilen bu ıeyahat, 
çok ehemmiyetli bir vakadan do· 
layı bazı mahafilce parlaklığını 
kaybetmittir. Buıünler Ankarada 
bulunmakta olan batvekil M. Çal
dariı ile hariciye nazırı M. Makıi
moı iki devletin Trakyadaki hu· 
dutlarına dair bir miıak imza et. 
mitlerdir. Tarafeynin beynelmi
lel konferanılarda müttehit bir 
grup halinde temıili ve iki hüldi· 
metin Trakyadaki mütterek hudut 
larını tahtı emniyete almaları ha
diaeıi bizim idarecilerimizi dütün
dürmelidir. Türkiye, uzun aeneler 
bizim doıtluğumuzu aradı bu ıuret 
le prk siyasetine temayillümüzü lı 
tedi. Bu ıahada Tevfik Rüttü Be. 

Bundan batka bir havadiae ıö
re Türkiye - Yunaniıtan doıtlu· 

ğu, eıki Avuıturya - Macariıtan 

imparatorluğuna mümaıil bekle. 
nilmedik bir vüıat ve mahiyet al
makta bulunduğu cihetle Türk ida 
recileri ile Sofya ziyaretinde mev. 
zuu bahıedilecek ıiyaıi meıeleler 
Bulgariıtan için gayri müıait bir 
ıafhaya girmit ve Tevfik Rüttü 
Beyin veıatatiyle timalden ve 
garptan Bulgariıtana vadolunan 
müıaadekarlıklar kaybedilmiıtir. 
Görülüyor ki büyük roller oyna
mak iıtidadında bulunan Türk dip 
lomatlarının Sofya ziyareti bizim 
için ıade ziyafet ve gezinti teklini 
al.maktadır. Maamafih bizim di
ğer komıularımızla olan münase
betimizin tenevvür ve taıhihini, fa 
afiyeti çerçeveaine ıokmut olan 
Türk zımamdarlarının ziyaret ve 
orzulannı; zımamdarlarımızın bu 
defa ne ıuretle kartdıyacakJarını 

- Bu, zekanın iki kelimesidir. 
iki yüzlülük ve haykırmak yerine 
itler zeki ile daha iyi tanzim edi • 
lir, demittir. 

Yunan baıvekili M. Çaldariı Bul
gar elçiıi M. Goıpodin Antonofun 
sualine de: 

• '- Miaakın mabadı yalnız 
Türk - Yunan doıtluk münaaeba
tının takviyeıinden ibarettir. Ve 
hiç bir zaman bu miaak üçüncü bir 
hükumete muhalif değildir.,, ceva. 
bını vermittir. 

Telsiz telefoncular 
Berlin, 18 (A.A.) - Birkaç ay 

evel muhtelif telıiz telefon tirket· 
lerinin itleri hakkında bqlanan 
tahkikat neticesinde Berlin, Leiziı, 
Breılau ve Kolonya telıiz iıtaıyon
larının eıki idareıinde ıui istimal 
tahakkuk etmit olan Alman telıiz 
telefon tirketi aabık müdürü Maı· 
nua ile ıabık Berfin telıiz telefon 
levazım müdürü Fleacb ve aabık kl 
tip Braun Berlin civarındaki Ora
ienburg kampından Berlin hapiıa
neıine nakledilmittir. Silizya aa. 
bık telıiz telefon müdürleri de tev
kif edilmitlerdir. 



.. 

Cenaze merasiminde hissedilmesi 
lazım gelen ıstırabı duyurmak için 

hazır bulunanların her birine 
beşer yüz sopa vururlar 

9- Yazan: Muallim "ecip 

Eski mezarhk - Yeni mezarhk [Dre•clea Krematoryom] 

Bali adası ahalisi de ölülerini Mesela Tinguianlarm gülünç ol 
yakarlar. Hatta gurbette ölen kim duğu kadar feci bir adeti vardır: 
selerin palmiyelerden timsalini ya- Cenaze merasimine ittirak eden 
parak onu yakarlar. Bir prens öl-ı kimselere hissedilmesi lazım gelen 
düğij ,zaman - esirleri ile zevceleri acıyı duyurmak için beter yüz so
beraber yann,;ıak için birbirleriyle pa vururlar. 
rekabet ederler. Prens ile beraber • • • 
yanan kimsenin kudsiyet ihraz et
tiğine itikat ederler. Prensle be
rabeı: kimin yanması muvafık oldu 
ğunu reis tayin eder. Reis tarafın 
dan yanmıya layık görülen kimse 
mukaddesler sırasına geçtiği için 
yalın ayak yere bastırılmaz ve 
kendisine fevkalade hürmet edilir. 
Yakılma günü gelince odun yığını 
etrafında bir kere tavaf eder, göğ
sünü açar, b.lhine bir Qrğı saplı
yarak öldürürler ve ondan sonra 
yakarlar. 

insanların ölülere l<arşı aldık • 
lan vaziyeti buraya kadar pek 
muhtasar bir surette anlattım. 

T abiatin zaten yok edeceği ce
sedi, bir takım müziç ve müstek
reh yollarla tahallüle bırakmak 
doğru olmasa gerektir. 

Hele bizde pek acıklı olan ce • 
naze uıulii, her halde ıalaha muh-
taçtır. 

Evin içinde bir cenaze oldu mu 
kocaman bir kazan, korkunç bir 
tene§İr, tüyleri ürperten adem san 
dalı evin alt katına getirilir. Ölü, 
türlü türlü merasimle teçhiz ve tek 
fin olunur. Çoluk çocuk, korku ve 
matem içinde bu manzara karşısın 
da kalır. 

Cenazeyi uzun müddet evde 
bırakmanın vereceği ızhraptan 
kurtulmak için, mümkün olduğu 
kadar çapuk gömmeye çalışılır .. 
Çok defa ölü mezarda dirilir, ta. 
savvurun fevkinde ıztıraplarla tek 
rar ölüm acısını, hem de bağıra 
bağıra duyar. 

Atomların kudreti! 
Atomların parçalanma
sından umulan netice 

boşa gitti 
İlim; durmadan değişen, dur · 

madan ilerliyen bir müessesedir. 
Onun için her ilim nesli, daha 
evvelki neslinden bam başka düşü 
nür. Her ilim nesli, daha evelki 
nesillerin telakkisine zıt görünen 
tıelakkilerle ortaya atılır. 

Mesela, yirmi beş yıl evvel ilim 
dünyası, atomun tahrip edilemiye
ceğine kani idi. Bugün atom par
çalandı. 

Atomun parçalanmasından ne
ler beklenmiyordu?!. Atomun par 
çalanması sayesinde bütün dünya
yı alt üst etmeğe kafi kuvvetler 
elde edilecek, bir lahzada yer yü
zü allak bullak olacaktı. 

llim adamlarından birine göre, 
atomun parçalandığı gün bütün 
dünya, eşi görülmemiş infilaklarla 
kartılaıarak gaz haline gelecek. 

Halbuki geçen sene atom par -
çalandığı zaman dünya alt üst ol. 
madıktan ba§ka atomu parçala -
mak için kullanılan cihaz bile ye
rinden oynamadı. Ve nihayet a
tomu parçalamakla elde edilecek 
kudretin pek zaif olduğu anlaşıl • 
dı. 

Bu yüzden, ilim namına ortalı
ğa deh§et salmak istiyenlerin bü. 
tün ümitleri boıa gitt. 

Bununla beraber hali. atomdan 
bir çok büyük işler bekleniyor. 

Bazı mütefekkirlere göre atom 
sayesinde süfli madenleri altına 

çevirmek mümkün olacaktır. Fa
kat bugünün ilim adamları bu fi
kir üzerinde birletemiyorlar. Ve 
büyük bir ilim ıu •özleri •öylüyor: 

- Bir a omun nasıl iş eCliğini 
anlamak için onu parçalamak, bir 
kelebeğin nasıl uçtuğunu anlamak 
için kanatlarını yolmağa benzer!. 

Askerlik 
Muallim olmıyan ve sıhhiye sı

nıflarına ayrılmamış olan 327 ve 
326 doğumlu ve bunlarla muame
leye tabi kısa hizmetliler 1 teşrini
evel 933 ten itibaren askeri ehliyet 
namelerine göre ikişer ay fasıla ile 
hazırlık kıtalarına ve ihtiyat zabit 
mektebine sevk edileceklerdir. 

Hinduların ileri gelenlerinin ce
setleri de yakılır. Külleri su ile 
karıştırılarak çamur haline getiri. 
lir ve gömülür. Bazı defa da ölü
nün ~ülleri bir akar suya serpilir. 
Ganj nehri Hindularca mukaddes 
addedildiğinden bazı kimselerin 
külleri paket halinde posta ile 
Benares ıehrine gönderilir, orada 
bu külleri Ganj nehrine atmıya 
memur olan bir adam vardır, pa
ket, o adama teslim olunur. Zen. 
ginlerin ve rahiplerin ölüleri ga -
yet tantanalı merasim ile yakılır .. 
Ölülere yalnız parias denilen ata
ğı sınıftan olan kimseler el süre -
bilir. Pariaılar olüyü yıkarlar, ye 
ni elbiselerini giydirirler ve odun 
yığınını hazırlarlar. Ölü yandık
tan sonra aleti soda ile söndürür

D. fıkrasına tabi olup ta şimdi
ye kadar sevk edilmemiş olanlar 
1 ikinciteşrin 933 te sevk olunacak 

Medeni insanların bu facialara )ardır. 1 ikinci teşrin 933 te sevke 
nasıl tahammül ettikleri hakikaten tabi olan kısa hizmetlilerin içtima 
şa91lacak 'eydir. Sari hastalıklar· 

1 

günleri 25 birinci teşrin 933 tür. 
la ölen insanların mikroplarım 

ler. 

Medeni milletlerin cenaze me _ 
rasiminde iptidai kavimlerin adet
lerini ıösteren izler hali. mevcut
tur. Ylllnız ölülerinin etlerini ke
miklerinden ayırarak kurtlara ve 
atmacalara yediden Tibitlerin a. 
deti ile hala Bombayda "Sükut 
kuleleri,, denilen yerlerde ölüleri 
ıskaralar üzerine yatırarak atma. 
calara yedirmek tarzı medeni İn· 
sanlarca hiç bir vakitte tatbik e
dilmesi tecviz edilmemiş usuller -
dendir. 

Avusturalyadaki bazı kabileler, 
maddi ve manevi kabiliyetlerine 
tevarüs etmek ifin ölülerini yerler. 
Bu da büsbütün müstesna bir adet 
tir. 

Görülüyor ki, muhtelif itikatlar
dan doğan cenaze adetleri insan 
cemaatleri arasında akla, hayale 
gelmiyecek tecelliler ı;z:har etmek· 

tedir. 

bütün evin içine yaydıktan sonra 
onları mahvetmiyerek kalan in -
sanlara musallat etmek; ölüleri 
korkunç bir surette toprağa göme
rek aylarca tefesauha razi olmak , 
doğru olmasa gerektir. 

Bu facialar üzerinde uzun uza
dıya tevakkuf etmek istemem. Bu
nun ne kadar ızhraplı ve ne kadar 
iptidai olduğunu tasdikte hiç kim
s~nin tereddüt etmiyeceğine emi
nım. 

Ölüleri tabiatin tedrici tahlilin-
den kurtarmak .. . k ve gommenın or-
kunçluğunu ortadan kaldırmak i
çin en salim usul bu ı'tl . b. 

erı ır an-
da görmek, en temiz ve en medeni 
ve en sıhhi bir surette bu ın 1 . eıe e-
yı halletmek elbette daha m" una-
siptir. 

Hangi dinde olursa olsun bi!· a
dam öldü mü, derhal evinden kal
dırılır. Bütün fenni şartlarla te • 
mizlenmit bir müesseseye götürü
lür, orada dirilmek imkanı mevcut 
olan bir zaman geçirilir. Artık 
yüzde yüz, binde bin, hatta mil-

yonda milyon dirilmek ihtimali 
kalmadıktan sonra ve hatta cese
din tefessuha başladığını mütea -
kip bütün dini ve medeni merasim 
yapılır. Ondan sonra, tabiatin a
sırlar geçtikten sonra yapacağı ne
tice bir iki saatte elde edilir. Fa
ni varlıktan kalan bir avuçkül, is
ter mezar içinde, ister bir çekme
cede muhafaza edilir. 

Belki hu gün bazı taassup 
duyguları, bu müstahsen tarzı hoş 
görmez. Fakat er geç medeniyet, 
insanları bu yolda harekete götüre 
cektir. 

Dünyanın en medeni ve en mü
terakki insanları mütezayit bir nis 
bette bu usulü kabul etmektedir. 

Bence en evvel yapı1ması lazım 
gelen bir iş varsa o da ölülerimizi 
tabiatin iğrenç tahribatından kur
tarmak memleketin her tarafında 
çirkin manzaraları ile tüyleri ür -
perten mezarlıkları kaldırmak ve 
geride kalanları da lüzumundan 
fazla masraf ve ıztıraptan sıyanet 
etmek yoluna girmektir. 

Viyana muhasarasının 
250 inci yıl dönümü 

Viyana muhasarasının iki yüz 
ellinci yıl dönümü ile alakadar ol
mıyan muhit kalmadı. Taymis 
gazetesi bu münasebetle dikkate 
değer bir makale yazdı. Bu maka
leyi naklediyoruz: 

250 yıl evvel 12 eylül günü Vi
yanada mahsur olan küçük ve bit. 
kin kuvvet, Kara Mustafanın son 
ve kati hücumunu bekliyordu. Ta
tar atlıları Bavyera köylerini ya -
kıyor ve lstirya kırlarını tedhit e
diyorlardı. Viyananın sukutu Mi
lan ve Roma yollarını açacaktı. 

Aynı günün aktamı Lehistan kra
lı Dük Sobyesti ordusunu Kahlen 
berg dağlarından indirerek ye John Sobieskl 

nilmez Leh atlıları ile Türk asker- tafa Patanın askerlerini yordu 
lerini mevkilerinden sürdü ve bü- sabrım tüketti. Kara Mustafa, e3 
yük karargahlarını zaptetti. lülün hatlarında taarruza geçt' 

Dördüncü Mehmedin orduları taaruzları, müdafileri ye' se uğra 
kaçıyor ve İslamiyetin, hristiyan • tı. lçerde erzak kalmamıftı. Müi 
lık alemini Babralinin bir ülkesi : tahkem mevkiler hurdahat olmu 
yapmağa matuf teıebbüsü akame- tu.. Nihayet bir gece Kahlenbe 
te uğrıyordu. dağının tepesinden bir roket atı 

Bu hareket, Lehista~ın parça • dı ve müdafiler teselli duydular. 

}anmaktan evvel yaptığı son bü • 12 eylül sabahı Jon Sobyes 
yük hare'K:etti ve bu hareket, 1920 80,000 askeri ile dağdan aıağı i 
de Pilsudskinin Avrupayı bolşevik di ve muharebe batladı. 
istilasından kurtarması dereceıin -
de kati idi. 

Dördüncü Sultan Mehmet, ya • 
pacağı muharebeyi saklamıyordu. 
Garbi Asya, §İmali Afrika ve şar· 

ki Avrupanın hükümdarı olan pa
dişah, kendi ülkelerinin kuvvetli 
ittihadın dan fazla hristiyanlar ara 
sındaki ihtilaftan istifade etmek 
istedi. 1683 te padişahın asker -
leri Edirneden Tunaya doğru ha
reket et~i' :r,ıa"""~ Jlv~Jllllrla 
Halisl:>urg!A.~ arasrndaki.,.wüca.dele 
durmadan devam ediyordu. 14 ün
cü Lui, Türkleri Avusturya impa
ratoru Leopold aleyhinde harekete 
ve Lehistanı bitaraf kalmak için 
iğfal ediyordu. İmparator Leopold 
Türklerin, Lehistana kartı vuku 
bulacak taarruzu püskürtmeğe ka
rar vermitti. 

Tam bu sırada papa on birinci 
lnosan, isli.miyete kartı bir eh-
1 i salip tertibi için çalı9tı ve bu ıa 
yede 1683 te Avusturya ile Lehis
tan bir ittifak imzaladılar. Fakat 
Buda ile Belgrat arasında 400,000 
Türk toplanmıf bulunuyordu. 

On dördüncü Luinin batlıca a
janı de Vitry, Lehlilerin bitaraflı
hğını teminden aciz kalınca Soh
yeskinin harbe çıkamıyacak dere
cede zalf olduğunu ne,re başladı. 

Papadan batka her kes bu ,ayia
ya inanmıştı.. Vitry, Türklerin 
Sohyeskiden endişe ettiklerini bi
liyor ve netrettiği şayialarla bu en 
dişeyi bertaraf etmeğe çalışıyor
du. 

Kara Mustafa süratle hareket 
etmekte idi. Kendisinin Belgrat
ta bulunduğu tahmin edildiğ sıra
da Raabın duvarları önünde idi. 

Kara Mustafa, yolundaki şehirleri 
zaptetmeden hareket ettiği ıçın 

tem.muz ayında Viyanaya vardı. 
Şüphe yok ki, Kara Mustafa, im

dat gelmeden evvel Viyanayı zapt 
edebilirdi. Çünkü onun kuvveti, 
şehri müdafaa eden kuvvete üılün 
idi. Fakat Kara Mustafa şehri 
muhasara ettikten sonrn karargah 
larında bahçeler yapmakla. ken -
disine hususi bir hayvanat bahçesi 
kurmakla, kadın ve musiki ile 
meşgul olmakla, elhasıl şehrin ka
pıları önünde durup teslim olma
sını beklemekle vakit geçirdi. 

Bu tekilde beklemek Kara Mus. 

Muharebenin ilk safhası bir t 
kım akınlardan ibaretti. lkin 
safhası boğucu bir mukavemet 

karşı, bütün cephe boyunca ilerli 
yen safhası idi. Son safhada Le 
süvarileri ilerlediler ve muz:affe 
oldular. 

O gündenberi Babıali inhitat 
yoz tuttu ve o gündenberi Lehlı 
tanın ıztırap ve azap devri batla 
dı. imparator Leopold, payitahtı 

nı kurtardıktan sonra SobyeskinİI' 
aleyhine döndti. Çunkü onun faf. 

la kuvvetlenmesinden, fazla şöhr 
kazanmasından korkuyordu. 

Jon Sobyeski, Macaristana gi • 
rerek Tuna şehirlerini zaptettİ· 
150 senedenberi cami olan mabet· 
leri kiliseye çevirdi. Bir aralık 
Türk, kendini, her taraftan haçlı· 

ların taarruzuna maruz gördü. 
Maltalılar Ege denizine sokuldu • 
lar, Loraine Tuna üzerinden Türk• 
lere hücum ediyordu. Venedikli· 
ler Dalmaçya sahillerinden akın 

etmekte idiler. Balkan kabileleri 
isyan bayrağını kaldırmı§lardı .. 
Fakat Sobyeski, taarruzu idame 
için yeni bir ordu tetkil ede;nedi. 
Lehistan eşrafı birbirleriyle döğÜ• 
fÜyorlardı. Kati bir darbe indir· 
mek imkanı kalmamıştı. 

Bununla beraber Viyana galibi· 
yetinin tesiri devam etti. 

Müverrihlere göre, o sırnd" Le• 
hiıtanın bitaraf kalmalı k:!ndi le• 
hinde idi. Fakat Sobyeskiye göre 
orta.da bir tek düşman vardı. O 
da müslümanlıktı. Sobyeskinin ha 
lırası kendi memleketinde asırlar· 
ca ya,adı. Umumi harpten sonra 
Yeni Lehistan tekrar dirildiği za· 
man her kes. hristiyanlığın eski 
muvaffakb ···""• tanıdı. 

Belediye resimleri 
Belediye resimlerini tr-hsilde ih 

mal gösteren tahsildarların teczİ· 
yelerine devam cl:ını::a!.tadır. 

Şimdiye kadar ceza verilen tah 
sildarlarm yekunu altmı~ı bulnıuş· 

tur. Diğer taraftan tahsilatta faz· 
la gayreti görülenlerin de t:.ltlfle• 
ri cihetine gidilecektir. 

Bunun iç;:- iki bin lira mükif ıı.l 
tahsis olunmuştur. Bu paı antl1 

kimlere tevzii icap ettiği tetkik o
lunmaktadır. 



100 sene gaşıyanlar : 
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81 kadın, 43 erkek, 
124 kişinin lıagatıl 
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Bunlar içki içmişler, her yaşta her türlü 
yemeği giyip hazmetmiş/er ve 100 
yaşında iken de sağlam kalmışlar ... 
Avrupanın tanınmış dahiliye 

hıüta~a.ssıslarından Dr. İ. H. Gref, 
··ı rk ve cemiyet biyolojisi için ve-

ladıkları .zam.ında bile bozulma -
mıştır. Yedikleri herşeyi mükem -
mel olarak hazmedebiliyorlar -
mış! ıikalar,, isimli bir kitap neşretmit 

lir. Fakat, asıl hayret uyandıran ci
het, bu değil. Kadınlar da dahil 
olmak üzere, yafadıkları müddet 

yü.z seneyi dolduran bu insanlar -
dan çoğu iç.ki içiyorlarmış. Kimi 
çok, kimi az ... Fakat, içiyorlar!. .. 
Konyak. §&rap, bira, viıki, apsent, 
muhtelif içkilerden az yahut çok .. 

Doktorun ne§rettiği bu kitapta, ..... 
Yuz sene ya~ıyan insanlar., tel -

kik mevzuu o]muştur. Doktor, yüz 
•ene yaşıyan 124 kişi ile doğrudan 
dogruya mc~gul olarak, onlara bir 
tilkıın sualler sornrak, bu mevzu -
da ki tetkikatını derinletlirmiştir · 

D.:..~torun tesbit ettiği ve doğru
dan doğruya me~gul oldu~u yüz 
•ene yaşryan t 24 ki~iden 81 kişi 
kadın 43 kisi erkektir. Bulgaris -' . 
latı h yiiz yafına kadar yaşıyan 
l 3 cı-keğc kaqı 38 kadın teıbit o -
h1nmu,tur. Dolayııile, yüz sene ya 
ftyanbr arasında kadınların daha 
S<>k bulunduğu görülüyor. 

Yüz :;ene ya~ıyanlardan çoğu -
nı:n doğdukları yerde yaşadrkları, 
bir kı:::nrnın da doğduklan yere 
ı>ck yakın yeı·lerde bulundukları 
Vf" c:incak pek azının dojdukları 
Yc;-dcn ve doğdukları yere pek ya 
kın yerlerden ayrıldıkları, dokto
run t~tkikat neticelerindendir. 
Yiiz sene ya!ıyanlar arasında doğ 
duğu yerden çok uzakta yere gi -
den Pomranyalı bir kadındır. Bu 
kadın. gençliğinde Brezilyaya git
ıniş. orada San Katarinada yerleş 
Tni~l~r. 

Alkol cephesi böyle. Nikotin 
cephesinde ise, 43 erkekten yalnız 

bir tanesi sigara içmiyormuş. Bu 
arada pipoyu ağızlarından düşür
miyenler de bulunuyormuş. Bu 
cephede kadınların vaziyeti baı -
ka. 83 kadından hiç biri sigara 

kullanmıyormu' ! Onların gençli -
ğinde kadınların sigara içmesi a -
det olmadığından, buna alışma -
mışlar ... . 

Bir asır yafamıya muvaffak o -
lan bu 124 kiti sporla ne dereceye 
kadar alakadar olmutlar? Bunla
rın gençliklerinde, bugünkü mana 
sile spor hayatı mevcut olmadığın 

dan, içlerinde bugünkü minasile 
ıpor yapan yok. Sade uzun yolları 
yayan yürüdüklerinden, sırasına 

göre sı~radıklarından, at koştur -
duklarından, yük kaldırdıkların -

dan ve yükdüzlerinden bahseden
ıerJ •- ;all ... 11 ~I ediyor. 
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Uyuşturucu madde 
İnhisar hakkındaki dedi
kodulara cevap veriJiyor 
Uyuştunıcu maddeler inhisan -

nın teşkilatını ikmal ettiği halde 
heniiz piyasadan ıııal a]mamı~ ol
ması bir çok dcdikuclnl:ıra sclıe -
bi~·et \'\!l'lnektl'dir. 

Söz kılavuzu çıkıncıya kadar da yazı
cının özdil için harcayacağı emek vardıı 

Bilhassa afyon tac:irlcri inhi::ıar 
idaresinin nıal almamasından ~i -
kiiyct ctmektedil'Jer. Hatta şimdi
ye kadal' inhisarm mal almama::ı 
yiizündcn fiatlarm clüşiitiiğiinii 
bile iddia edenler Yardır. 

Dün bu lnuıstaki iddialar üze -
rine Uyuc::tunıcn m:tddeler inhisa~ 
rı idaresinde alakadarlam miira -
caat ettik. 

Biz\• şu jzahatı ,·erdiler: 
., G 
- eçen perşembe günü in -

hisar idaresi af yon tacirlerini da -
vetle afyon eşyası hakkında u -
mumi surette kendileri ile hasbi
hal etti. Tacirlerin inhisarın tarzı 
hareketi ve proğramı hakkında 
müsbet bir kanaatla ayrıldıkları -
na eminiz. 

İnhisar idareıinin piyasaya 
müdahalesi geçen 15 gün zarfın -
da Avrupa fiatlarında bir tereffü 
vücude getirdiğinden idare fiatın 

Diinkii sayımızda arkadaşları -
mızdan l\lchmet Nmcttin Beyin 
gazetelerde çıkan Al'apça, Acemce 
kmal (kaide) )erine bağlr kalmış 
sözleri daha özle:,ıniş biı' biçime 
koymak dilcğ·i~·le bir ~Il'a yazılar 
yazacağını bildiı1niştik 

Bugün o ~·anlı~ların arclmdan 
giden sıra ya7.ı1ardan birincisini 
ba..:ıyonız. 

Bu yazılaı· -ık ::ık Yakit stunl:ı
rmda. çıkacaktır. 

17 eylülde çıkan (Milliyet) ar
kad,~ımızda Ahmet Şükrü Bey 
yazdığı başyazıda: 

''Husyanm rolli hilhas$a Napol
yonun ınnğllıbiyetindcn sonra .... 
tanzim edildikten :;;onra tcbariiz 
etti. Harbe tekaddüm eden ~ene
ler zarfında Rusya, garbi Avrupa 
rlc\"letlel"inin dayandıkları en c
henımiyHli jstinatgah idi.. .... 

..... Beynelmilel hayattaki umu
mi kararsızlığın amillerinden hiıi 
olmuştur ... ,, Diyor. 

göz açıp ağır davranmalı, hiç tez. 
canlılık göstermemelidir. 

Sınamalar salhanenin belediy 
için değerli gelir kaynaklarında 

sayılı olduğunu gerçekleştirdiği i 
çın ..... ,, 

Bir de beylik bir kapıdan gel 
diği anla§ılan §U ilanı okuyunuz: 

1 LA .ı' 
• h·a. ta Röntgen mütehassıs 

nhıhterem Beyle karı~ı Madaıı 

(1 del) arasında en·eJce cereyan e 
elen bo..,anma clava~mm vcıilen ka 
rar nakzen iadC' cdilıııi~ lıu ken 
mezhureyc gönılerilcn ilüına lstan 
hulda mahalli ilmmctini terk ile 
A vrnpaya gitmiş olduğu bildil'il -
miş olmasına rağmen bu keı·re hak 
kında gazete ile tebliğat ifa ma 
karar Yerilmiş olduğundan tebli -
ğat makamına kaim olmak üzere 
bir defaya mahsus olmak üzere 
ilanat jfasma ,.e yenni muhakeme 
nin 16 teşrinievvel 933 pazartesi 
gününe bırakılım~ olup yevmi mu
hakeme isbatı viicut etmeleri ilan 
olunur. yükselmesine bir kat daha mües -

sir olmak üzere piyasaya tefevvu
ka karar vermiş ve mübayaa fia -
tını resen yükseltmiştir. 

İnhisar bu tedbirin neticelerine 
göre hareket edecektir. FiatJar 

Bu tam ve bütün cümleler, hiç 
güçlük çekilmeden fÖy)e olabilir • 
di: 

"Rusyanın rolü, hele Napolyo -
nun yeniJmeıinden sonra .... düzel
tildikten sonra kendini gösterdi. 

Savaıtan önceki yıllar içinde 
Rusya, batı Avrupasındaki devlet
lerin dayandıkları en ileri gelen 
bir ülkeydi. 

Hepsi bir tek cümle ve içi tık. 
hm tıklım Arap ve Acem kelime
vc terkipleri ile dolu olan bu iJanı 
düzeltmek için ne yapmalıdır bile
mem. 

yükselmeğe başlamıştır. Düşkün 
olduğu hakkında cıkarılan hava
dis1eri bilakis zürr;ai ürküterek 
ellerinden ucuz mal almak için -
dir. 

Bu itibarla afyonun vaziyeti 
hakkında işaa edilen menfi hava

dislerin bu mahsulümüzün fiatını 
korumak aleyhine te İr yapmakta 
ofdufuna füphe yoktur • 

Uuslar arası yaıayıştaki bütün
lük durgunsuzluğu yapanlardan 
birisi olmuştur ···ıt 

17 eylül tarihli Milliyette ikinci 

sayıf anm tel yazılarına konulan 
batlıklara bakınız: 

Yol kesiciler 
Bursa haydutlarının 
yaptıkları anlaşıldı 

Bu J.24..IJ•~..,__ ,...._, •ç•k hava 

da ~·.ışıyan insanlardır. Ziraat işle 
l'ile :ı.• ~ra~mı§lardır. Yüz sene yatı· 
Yanlardan !lehirJi olarak bir f abri 
katöı·1 bir d\eğirmenci, bir eğerci, 
bir balınumcu, üç dülger vardır. 

Bu 124 ki,iden çoğunun ditleri 
60 la 80 yatları ara11nda çürüme
ğe, kırılmağa, dökülmeğe ba§la -
mış. Fakat, hiç biri 100 yatında 

iken büıbütün ditıiz kalmamıf. 
içlerinden bir kadının, 80 yaşında 
iken de tekmil diı1eri 1ağlammıf. 
Umumiyetle erkeklerin di,leri ka

dınlarınkinden daha uzun müddet 
ve sayı itibariJe de daha çok sağ
lam kalmış. 

Ortada mübayaata batlamıt bir 
idare mevcutur. Birinci vazife bu 
mübayaadan alakadarları haber -
dar etmek olduğu için idare va -
zifelerini de yapmıştır. 

"B:ış\•ekile Sofva sevahatinde 
n1fak<ıt edenler,, · · 

"Belediyeler kongı·e~i tehir e
dildi.,, 

"lş banka.."I miidül'leri ara~mda 
tebeddüller oldu .• , 

Bursa, 17 - Bursa soygunculu
ğu tahkikatı bitimiş, Müddei umu 
milikçe bugün dava açılmıttır. 
Muhakemeleri Ağırcezada görü • 
Jecektir. 

8 kiti olan soygunculardan §İm
diye kadar 5 i tutulmuştur. Diğer 
3 ü hali firardadır. Yakalanmaları 
için çalııılmaktadır. 

Yüz sene yaşıyan 81 kadından 
hep3i de evlenmiştir. Bunlardan 
biri, 14 çocuk doğurmuştur. Bu ço 
cuklardan 6 sı sağdır. Gene bu ka 
clın]i\rdan üçünün 12 şer, dördü -
l'lün 10 ar, üçünün 9 ar, beşinin 8 
er, birinin 7, altısının 6 şar, beıi
tıin 5 er ç~cuklnrı olmu§tur. Hüla
•a. çoğu, çok veya az çocuk doğur 
llluşlardır. Ya1nız iki kadın, hiç an 
l'\e olmamıtlardır. 

Yüz sene yaşıyanlardan 43 er -
keğe gelince, bunlardan da biri • 
'1in 14, ikisinin 8 er, dördünün 7 
!er, ikisinin 5 er, üçünün 4 er ço
cuğu olmuştur. Bu erkeklerden 
>'alnız birisi evlenmemİf, evlenen 
lerden ik!~i de baba olmamı§lar -
dır 

İyi görme hauasını, hepıi aıa -
ğı yukarı yüz yatına kadar muha
faza etmi,ler. İyi itilme noktasın
dan da vaziyetleri &§ağı yukarı 

böyle .... Hafızaları da yüz yaşın -

da bile hemen hiç zaafa uğrama
mış. Hatta çocukluklarındaki ha
diseleri bile hatırlayıp etraflıca 

anlatabiliyorlarmıt ! 
VücutJarının küçülmesi, ağır -

lıklarmın azalması, ancak 85 ya -
şına bastıktan sonra başlıyarak, 

bu küçülme ve azalma, yüz yaıına 
kadar derece derece devam etmiş. 

au noktadan, çok yaııyanların Bunlar, hayatlarının muhtelif 
1•ıla züriyet sahibi olmak kabili - devrelerinde rahallızlıklar geçir -
Yetl~rine de ifaret edilmekte, "yal memit değiller. Bununla beraber, 
t\ıı Y•tadıkları senelerin sayısı bu rahatsızlıkları çabucak geçire-
f azla değil, dünyaya getirdikleri rek, arada arızaya uğrayan sıhhi 
çOcukların saym da fazla!,, deni)- vaziyetleri, gene eski halini bul -
~ekt.edir. b' k k k · mu,. Bir kadın ve ır er e a cı· 

k Bu yüz sene yaşıyan kadınlı, er- ğer veremi olmuf lar, vaktinde t e

h~kJi yüz yirmi dört kişiden davi edilerek iyileşmişler. Kadın 
ıç bir :'t1ı· n yalnız zerzevat ye- J d h · de ol ve erkek erkek er a a zıya 
~~ itiyat ve takayyüdünü k ' ~ ı•lar ma üzere zatiirreeye ugram 'l ı 

~Öıtermedi, bilakis hepsinin genç bu hastalıkları kolaylıkla atlat -
ı'lclerinde, orta yafhlık devre mı~lar. Romatizması ve nakrisi o· 
~tinde olduğu gibi ihtiyarlıkların )anlar da aralarında nadirmiş. 
d, da kızartılmı§ ve yağlı et, türlü I b · 
tiitı· . b" Herha de ugünkii umumi vazı • 

Bazı gazetelerde Aydın zürraı
nin şikayetleri görülmüştür. Bu 
şikayet vilayette afyon ekiminin 
menedilmiş olmasından ileriye gel 
miştir. 

Aydın da mevcut yeni stoka ge
lince alakadarlar inhisara müra -
caat ederek ellerinde mal olduğu
nu söylemiş, inhisar da mallarına 
talip olduğunu bildirimftir.,, 

Vapurcular 
An karada 

Jürinin kararına henüz 
itiraz etmediler 

Ankara, 17 (Hususi) - Vapur 
sahiplerinden Yelkenci zade Naim 
mütercim zade Hakkı ve Vahit 
Beyler ıehrimize gelmiılerdir. İk

tısat Vekaleti ile yaptıkları temas
larda, nizamnamenin bir an evvel 
çıkması için temenniyatta bulun -
muşlardır. 

Vapurcufarın söylediklerine na
zaran juri heyetinin kararına he
nüz itiraz etmiş değillerdir. Zira 
bu karar, ancak ayın 25 inde kat
iyetle anlaıılacaktır. 

··r. I>. rr. c. diin bir i<;tirna yap-
tı.,, 

Bu baılıkları kolayca ıöyle yaz
mak olabilirdi: 

"Sofya yolculuğunda Batvekilin 
yanında gidenler,,, 

"Belediyeler kurultayı geri bı -
rakıldı.,, 

"İt bankası müdürleri arasında 
değiımeler oldu.,, 

''T. D. T. C. dün bir toplantı 
yaptı.,, 

Gene aynı sayıda Salahattin 
Eniı Beyin fıkrasından rastgele bir 
iki satır alıyorum: 

''Meselenin pek müstesna olan 
ı:ümuJ ve ehemmiyetine mebni bu 
hususta böyle cga~lı bir tetkik se
yahatine 1i.izum ,.e zaı·uı·et olduğu 
muhakkaktır.,, 

Acaba bu düşünce bir az daha 
özleımiı bir dille fU yolda yazıla. 
maz mıydı: 

Bu ıerirlerin ayrıca Rizede 3 
soygun, 2 katil vak'aları, Adapa -
zarında da arkadaıları Ademi ö]
dürdüklerinden bir katil vak'aları 
vardır. 

Oralardaki tahkikat evrakı irti
bat kararile buraya gönderilmi! • 
tir. 

Bu vak'alara ait tahkikatın ik • 
mali için ferirler, zincirlerle bir • 
birlerine bağlı olarak hapishane • 
den Adliyeye getirilmiıler ve ak • 
fama kadar İsticvap olunmuılar • 
dır. 

Bunlardan Şapoğlu Hüıeyin Ri
zede bir gece hırsızlık için girdi • 
ğ.i evin ıahibi olan kadını kesmit· 
tır. Geyvede de bir gece Nuri kap 
tanın evine giderek kendisinden 
ekmek İllemiş, adamcağız ekmek 
getirmek üzere geri döndüğü sıra 
da Hüseyin, Nuri kaptanı taba:::w:ca 
ile öldürmüstür. 

"İ§İn ötekilerden pek ayrı olan ya. Kutup yıldızı nasıl cüret
yım ve değeri dolayııile üzerinde 
boylu, temelli bir arattırma yolcu- karane çalındı ! 
luğu yapılması gerek ve gerçek - Lodra, 17 (Huıusi) - Meşhur 
tir... bir kuyumcu dükkanından, güpc -

Gene bu fıkrayı okuyalım: gündüz ''Kutup yıldızı,, tabir edi • . "r . 
İktısat Vekili, vapurcular mese

lesi ile iştiga]e ba§ladı. Vaziyeti 
tetkik etmektedir. 

'-Ollll. j"nn meselenin ehemmi- len kıymettar bir elmas çalıımııtır. 
yetini göz önünde tutup mesaisin- Bu e 1masın kıymeti 2 milyon frank 
ele teenni ve dikkatle hareket ede- tır. 33 1 4 kırattır. 
rek a~l::ı i. tir::tJ gö::-terıncmelidir .. , Hırsızlık pek mahirane yapıl-

da çoğunun hiç bir şikayeti yok -
Tecriibeleı·, mezbahanın hc1e _ mııtır. 

mu,. 
1 li etli ve yağlı yemekler, ıber I k k b l t · k d 1i ,ı_ h . . ki yet e ıyas a u e mıyece ere· 

• Qll arlı muhtelıf yıyece er ye - h l -
~ .. L . cede az. Damar asta ıgına ve ne-
1!. """tl'ten çekinuıedik1erı, bir çok f d 1 - • r d h 
q • • _. . es ar ıgına ugrayan ar a ma -

tın111 gıpta edecegı vazıyet ola - d 
~ lcaydolunuyor. Bu 124 kitinin j' utmu!. 
~t ~aziyetleri, en ziyade ihtiyar Muntazam uyumak hususunda 

Netice olarak, bu suretle bir a -
sır yaııyanların vaziyetini gözden 
geçirince "ne mutlu onlara. Darısr 
bizim batımıza!, ,denilmesi, yerin 
de değil mi?! 

diye jçin kıymetli nı.l'idat memba- Sabahleyin 9,30 da kuyumcu
Jarmdan madut olduğunu b.hat et- nun önünde bir otomobil durmus
tiği i~in .... ,, tur. Otomobildeki iki kifiden bi~i 
Ufacık bir t"Jtnekle yukarıki sa - inmiı, öteki volanda durmuş, inen 

hr!ar §Öyle düzeltilebilir: bir yumrukla camekanı kırmıı, el-
"Komisyon itinin üstünlüğünü maıı almıı ve otomobile binmit. e>

göz önünde tutarak çalıımaaında 1 tomobil ıon hızla yol almııtır • 
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Spor işlerimiz nasıl düzelir ? .......................................................................................... 

Başvekalete bağlı spor !llüsteşarhğı VAKiT 
(1Juı; ı.:ır .. rı ı ıııci ım~ ıruıııız.ıla> j olması iyi bir çare olarak bulun · 1 ki te~ekküllerle me§gul olma~, 

-·1d· B h ı l. .. h 1 du. Rusyada, ltal)ada, Alman· propaganda sporlan yapmak gı· I Kitap işleri 
Ve muhabere 

köşesi g1 ır. u a, genç ıgın arc · . . · h f"fl 
"h · d k k d' k yada ve daha baska memlckeler · bı ~ekıller alır ve bıraz a ı er. 

ket ı tıyacını uyara en ı en- . • .. · k 'dd ı 
. . . <le bugünkü şekıl budur. Evet boyle bır anuna şı et e 

•• su tunu dine harekete gelmesıdır kı hat ı ihtiyaç vardır . 
A b' k'l" l b'l b ·· Türk sporu da bugün yukanda la ır teş ı at o ma5a ı e ugu · . B k h eyden evvel k 
.. . _. i~aret ettiğım vaziyettedir. Ce - u an un er ! ır 

nun gençlıgı gene oynayacak ı . ll . t kk"" ll · · tasi·Jec!liğe, lüzumsuz muamelele· mi kütphanesi, İzmit: Halkpa · 
zan suhioi Hacı Si?\deltin Bey. 

mıye erın, spor eşe u enmn J 

koşacnk, yüzecek ve atlayacaktı · l d .. k.. l re nihayet verir: Sporu şuurlandı · sporcu ara yar ım mum un o a· 
Bu vnziyet karşısında Türk genç- mıyor, klüp azaları aidat veremi . rır, milli spor hareketinin if adcsi 

Devlet matbaası tarafından 
basılan ve mekteplerde okuttu
rulan kitapların tevzi ve satı~ 
ışı müesısesemize verilmiştir. 
Bunlar İstanbul da yalnı7. 
(V AKIT) kütüphanesinden le -
darik olunabilir. 

<>O-

liği için de aynen böyledir. Ayni yorlar, Sahaları yok, alet yok, spor olur, har'çle teması tanzim eder. Vi:ayetlerde şu emiz olarak 
6dresleı·i gö:;terilen kitapçı • 
}arla kırlnsiyccilcrden ve gaze· 
temiz bayilerinden henüz mua· 
melelerini bitirmiyenlcrin temi 
nat mektubu. gönderdikleri hal· 
de mukavelelerini ihzar, yahut 
muku·elelerini gönderip te 
teminat muamelelerini ikmal et· 
miyenlerin, yeni sipariıleriylc 
birlikte no'·~an olan işlerini ta· 
mamlcı.ma.lnrı hususuna nazarı 
dikkcıtlcrini cellıcderiz. 

viicül, ayni hareket ihtiyacı ve ay levazimi yok.. Halbuki bunları le- Mektep, ordu, Cemiyet 
ni hareket ... 
Eğer bu hareketi tanzim edecek 

iyi rehberler de kafi derecede te -
min ed;lirse bir Türk gencinin 

spor sahasında bir Alman, bir 
Fransız ve bir İtalyan genciyle 
zerre kadar fark göstermiyeceği 

muhakkal:tır . 

Bakınız; bu sabah ~ehrimize 

gelen Her Kari Dim ve . Ekrem 

Rüştü Beyle beraber öğleye doğ

ru banyo için Büyükdereye gitmİ! 

tik. Lido kapalıydı. Fakat ka • 
pmnda bir çok Türk gençleri hi -

rikmiı bekliyordu. Kapılar biraz 
ıonra aç.ıldı, bu gençler büyük bir 

istekle ve sevinçle denize atıldı • 
lar. 

Bu hadise, spor arzsunun mem
lekette ne kadar iyi yerle~tiğini 
göstermiye değer bir misaldir. Bir 

gençlik ki kapalı bulduğu bir ka
pının önünde belki saatlerce bek

liyor da yorulmıyor, vaz geçip git 
mi yor. 

Ben orduda, mektepte bütün 
Türk gençliğinin ıpor sahalarına 

isali için esaslı ıuretle yol göıte -
rilm~ini bekliyorum, gençlik bu-

na susamıştır. 

Soruyoruz: 

- Bugünkü te~iklitm kusurları 
var mıdır?. · 

Hern Abrahamm mavi &özleri 
bir müddet odanın muhtelif taraf 
lannda durarak dolnşıyor, sonra 
uzun genİJ parmakları ile çenesi • 
ni katıyor, diyor ki: 

-Buradaki organizasyon va -
ziyetini her memleket muayyen 
bir zamanda geçirmiştir.. Mesela 

yirmi, otuz, kırk sene evvel. .. Fa
kat §İmdi hiç bir memlekette bu 
§ekilrle organizasyon vaziyeti yok 
hır. 

Bakınız niçin ... Eskiden her yer 
de spor itiyle cemiyetler ve husu
si tetekküller meşgul oluyorlardı. 
ltalyada, F ranıada, Amerikada, 
Almanyada hulasa bir çok yer -
}erde böyleydi. Fakat o vakit • 

ler bütün memleketler daha ziya
de refah içindeydiler ve bu refah 
dolayısiyle bu huıusi teşekküller 
her yerde ıpor sahaları yapabi -
lirlerdi, oyuncuların levazımını 
tedarik edebilirlerdi. Azanın 

ayda verdiği muayyen aidat bü • 
nu lemin ederdi. Fakat harp 
neticesinde bir çok memleketler 
eski refah ve vaziyetini kaybet -
tiler. Bu arada halyada olsun , 
Rusya da olsun, İngiltere, F ran -
ıa ve Almanyada olsun, sadece 
sporla meşgul olanlar değil, spor 
tcşe!~külleri bile fakirleşti. Bu· 
nun üzerine de profesyonellik, 
amatörlük meseleleri mevzuu hah 
zedilmiye başlandı. Ortada iki 
vaziyet karşıla~ıyordu: 

A - F akrü zaruret, 
B - Hükumetlerin gençliği kuv 

vetli ve sağlam görmeleri arzusu. 
Bu mütkül vaziyete, spor i~le

rinin hükumetin yardımı altında 

min etmek la7.ımdır. 

Benim noktai nazarım" göre 
bu para yoksulluğu noktasından 
spor teşekkiillerinin spor hareket· 
lerini, idare yülderini üzerine ala

rak tamamiyle başarmaları mÜm· 
kün değildir. Bu cemiyetler be -
den kabiliyetlerini arttırmak nok • 
tasından faaliyette bulunmakla 

beraber müsabakalarda yükıek 
neticeler elde etmeyi temin işini 
dahi yapamazlar. Çünkü mektep-

lerde talebe bunun için hazır -
lanmıyor. Yüksek spor derece· 
leri elde etmek için sporla meıgul 
gençlerin daha mektepteyken ha
zırlanmaları lazımdtr. 

Mektepten çıktıktan snorla meş 
gul olmak yüksek neticeler ver -

mez. Bu itibarla eğer Türk 
sporunda yüksek bir inkişaf İsle· 
niyorsa bu işe mektepten başlan
ması zaruridir. 

Bir kanun 13zım 

Yapılacak şey şudur: Hüku -
met muhelif meseleler için nasıl 
kanunlar ve nizamlar çıkarıyorsa 
spor için de böyle bir kanun çı -
karmahdır. Bu kanunla. spor eıaa· 

lı vazifeler arasına resmen soku -
lur. Kanunda hükumet, sporda 
takip edilecek esaslı noktaları kat 
iyetle tesbit eder ve kanun zerre 
kadar ihmal gösterilmeden tatbik 
edilir • 

Mesela bu kanunda erkek, kız 
bütün gençlerin muayyen bir yaşa 
kadar sporla meşgul olmaları 

mecburiyetini vazeder ve bu yaş • 
ta.ki gençlik darülfünunda, fabri
kada, şehirde, lisede nerede olur
sa olsun spor yapmakla mükellef 
olur. Bunun yerlerini şekillerini 

tesbit etmek tali meselelerdir. 
Bir elden idare 

Mektep, ordu, cemiyet sporları 
ayrı ayrı tanzim edilmelidir ve 
bunların kendilerine mahsus hu -
susi ayrılıkları vardıı. 

Mektep kendi spor müsabaka -
larını, şenliklerini hazırlar. Ordu 
ayni !ekilde çalışır cemiyetler de 
ordu ve mektep haricindeki fert · 
lerle uğra~ırlar. Hariçte yapıla -
cak müsabakalarla şampiyona mü 
sabakalarma bu üç şubeden de 
sporcu iştirak edebilir. Çün
kü temsil en birincilerin işidir. 
Federasyonlar bu sporcular ıçın 

lazım gelen müsaadeyi almak ü · 
zere spor müsteşarlığının mümes
silliğine müracaat ederler. Mü
messiller de müsteşara vaziyeti 
bildirerek müsaadeyi alırlar. 

Ben mektep talebesinin klüpler 
de yer almasına taraftar deği· 
Jim. Bir sınıfta okuyan arka -
daşların ayrı ayrı klüplerde biri -
birleriyle karşılaşmalarını doğ 

ru bulmam. Bence mektepler ve 
sınıflar müttehit kalmalıdır. 

Futbol meselesi 

Futbolün teşkilattan ayrılma· 

sı veya futbolün spor olmadığı 
bahislerine gelince benim dedi -

ğim şekil tatbik ediline esaıen 
her şube ayrı ayrı faaliyette bu -
lunacak ve hepsi kanunun çizece
ği yolda yürüyecektir. istedik -
leri şeyleri mafevk makam ya ka
bul yahut reddedecektir. 

Futbol spor değildir, illdiaasım 
ise biraz gülünç bulurum. Fütbol 
da pek ala spordur ve her kes iste 
diği sporla me§iul olur. 

Klüplere yardım 

Hem Abrahama, hükumetin 
klüplcre yardım etmesi icap edip 
et.miyeceğini sordum, pek taraf tar 
görünmedi: 

<>-<> 
Devlet matbaasının diğer 

neşriyatı da (VAKiT) yur · 
du tarafmdan satılmaktadır . 
ilmi eserlerle Maarif Vekaleti 
mecmuaları ve ~air kitnplar için 
de (VAKiT) kütüphanesine 
müracaat edil"nek lazımdır. 

<>-<> 
Hk mekteplerin. dördüncü ve 

beşinci ıınıflc.rında okutturula
cak olan tarih kitaplarının da 
tab ve tevzıını (V AKIT) 
yurdu yapmaldadır. Bu kitanlar 
hazırlanmış ve Hhşa çıkarıl • 
mı~hr, 

<><> 
(VAKiT) kütüphanesi , her 

vilayet merkezinde bu kitapları 
satmak üzere birer şube açmı~
tır. Vilayetler hududu dahi -
linde, Devlet matbaasının mek
teplere mahsu~ olan kitapları 
ile diğer eıerleri için bu ~ubelere 
müracaat olunmalıdır. 

<><> 
Vilayet merkezlerinde ısım -

leri ve adresleri afağıda. gösteri· 
len yerler (VAKTiN) m kitap 
satı• ,ubeıi olarak kabul edil -
mişlerdir. Bunları peyderpey 
neşredeceğiz. 

An.kara: (A!lcba liiütüpha· 

nesi Bilal Bey, Trabzon Polat 
haneli zade biraderler, Kasta -
monu: Gazete bayii Ahmet 
Hamdi Bey, Samsun: Halk kü
tüphanesi, Giresun: Tasarruf 
pazarı Li'ıtfü Bey, Amasya: Ce· 
malettin kütüphanesi, Malatva: 
Eyüp oğlu Halil Bey gazele ba
yii, Konya: Kitapçı Murat oğlu 
Sabri Bev. Antalya: Kemani za
de Nail Bey, Çorum: Turan kü· 
tüphanesi İsmail Naim Bey, Na
zilli: Sebat kütünhanesi, Musta
fa Hakkı Bey, Balıkesir: Ki -
tapçı Fehmi Bey, Eski~ehir: 
Son Posta kiitüph;\nesi, B·1r~a: 
Kitapçı E~~t Bey. Edirne: Hil -

~· Hakiki ihtiyac miktarları 
henüz mekteplerce tesbit edil • 
memiş olmakla beraber, "VA· 
KIT kütüphanesi ,, yukarıda ad· 
resleri gö5tcrilcn yerlere kitap 
sevketmiştir. Sureti mahsusa· 
da yapılan sipad~ler de kendi • 
lerinc teslim clunmak üzere 
t<:r.ra bayilcrirn·ı:~ gönderilmiş· 
tir. 

<>• 
Maarif Vekaletinin müfre • 

dat proğraml:uı ve r~mi kitap 
listesi vekaletçe doğrudan doğ · 
ruya maarif müdür ve memur • 
luklan ile mekteplere önderil • 
miştir. Bu ı:r.te ele örülen ve 
Devlet matbaası tarafından ba· 
srları ı,·:t;in kiholar (V AKIT) 
yurdu tanıfından gönderilecek -
tir. 

•• 
. (V ~KIT). yurdu, kitap !ipJ. 

rışlcrı •e san iç.i bir ınuhabe· 
re sütunu açmıştır. 

Bu sütunda sorulan sualle · 
rin cevapları, istenilen maliı • 
ma.t, yapılan sipari~lcr ve sevki· 
yat yazılacaktır. Vilayetlerdeki 
bayilerimiz ile, kitap işleriyle 
alakadar olanlar bu sütunda 
gön·lerdikleri mekluoların ce • 
vaplarını bulacaklardır. 

-<>• 
Gazetemiz, Devlet matbaası 

tarafından basılan mektep yeni 
ve eski yazılı kitapların bir lis· 
te~ini pcyc!erpey fiatları ile be· 
raber ne§redecektir 

lngiltere ile Fransa 
- Bir klübe yardım yapılması 

. Son~a spo.r işleri~in dağn~~ şe: diğer klüplerin de yardım isteme· 
kılde ıdaresı, tatbık kabılıyetı sine yol acabilir. Bütün klüp _ 
ni fevkalade azaltır.. Bunun lere yard · · k. 1 - l h 

ıma ım an o acagını a 
için ~e büt.ün s~or işlerinin bir el- ı min etmiyorum. Bu itibarla taraf-
den ıdaresı lazımdır. Bu el de tar olamıyacağım, dedi .. 
doğrudan t!oKruya Başvekalete ,,. ,,. "" 

Silahların umumi ve devamlı bir surette 
kontrolu meseleleri mevzuubahistir bağlı bir beden terbiyesi ve spor Konu~madan sonra büyük bir 

müsteşarlığı eli olmalıdır. Alman· dikkat ve itina ile muhafaza etti -
yada da vaziyet böyledir. Bir ği albümlerini gördük. Bir çoğu Paris. 18 (A.A.) - Cenevre ı nazara yaklaştırr.ııştır. Kontr01 

spor koüıiscri vardır ki, başve • kendisinin muhtelf devirlerde müzakeratma yeniden girişilmesi· 1 prensibinde Paris ile Londraıı1~ 
kalete bağlıdır. Bu müsteşarlı · yaptıt;ı sporlara ait resimlerle do- ne bir mukaddeme teşkil edecek O · ı noktai nazarları arasında son z&' 

ğın veya komiserliğin alakadar lu bulunan bu albümler canlı bir lan Fransız - İngiliz görü~melerİ- manlarda ciddi bir yakınlık hıı.t11 

nezaretl~rde yani M~lli müdafaa · spor ~~~ihiydi. Hem Abra~am J ne dün Parise eelmit o'an M. Eden ~l~~kla beraber gen.e bir takı~ 
ve Maarıf vekaletlerınde ve fedc- gençlıg.nde sporun her nevıyle ile M. Daladier ve M. Paul Bon- ıhtılaflar da vardır. Fransız efkş. 
rasyonlarda da birer mümessili meşgul olmuş bir çok şampiyon - cour arasında bugün baılanılmı~ . rı umumiyesi, buı;ün açılan ınii~ 
bulunur . lu~ll;~~ ve . ~ir bt~rihte d: vücut gü • tır. Bu münasebetle gazeteler. lcmcleri dikkatle takip etmek ~ 
Federasyonların va:::oı"yctı" ze gı musa a.<asını azanmı~tı . ~· .. h Cenevrede müzakerata giri~111e 

- Kendisine teoı:ckk ·· d k 1 Fransanın deg•şmez tezını atırla. . .,, 
- F edcraayonların vaziyeti 

hakkında ne dütünüyorsunuz?. 

- Federasyonlar ... Evet, yuka· 
rıda dediğim proje tatbik edildi _ 

ği vakit federasyonların bugünkü 
~ekilde kalmaları 7.annedcri?"'l ki 

esasen olamaz ve şekil, kanunun 
tatbikinden sonra kendilicinden 
deği~miş olur. F ederasyon•arın 
yapacakları işler, müsabaka -
lar tertip etmek. me!<teplerde ya

pılacak hareketlere yardım et· 
mek, ordu ve mektep haricinde. 

. ~ ur e ere ayrı ır için bu mükikneler neticeııtı• 
ken bılha~sa isaret etti: mc:ıl:tadırlar. Dört veya · beş ıene 1 p . L d V . .ıs',, 

• .. "h • , arıı, on ri\ ve a~·nı;ton ar 
- Sözlerim Türkiycde sporun muddetle eslı anın umum1 ve ac- d b" .. 1A f .. 1 .. 1 tıl • a tam ır ıt· a ;ı munccr o IT'I~" 

· k" f · · d'" ·· d "" kl · d" vamlı bir s~rette kontrolü sistemi· m ışa ı ıç n uşun u erım ır. temenni eylemektedir. 
kimseye ve hiç bir şeye tariz ~ek· nin tesisi, ve bu sistemin ayrıca 

linde bir malt~udım yok. B:ınu, ı müeyyideleri bulunma11 tedbir-

ri.ca ederim, bilhusa İJ~ret edi - den evel tesis edilmek gerektir. Bu 
nız, dedi. . . 

tez, Fransanın Ccnevrede daımı 
A. Sırrı 

surette müdafaa et.~it olduğu em-

Lindberg uçuyor 
lstokholm, 18 (A.A.) - Lind

berg soıat 11 ,27 de cenup iıtika.me 
tine uçmuştur. 

niyet kaygusuna da uygundur. 

Hillercilerin de hattı hareketi 
İngiliz - Amerikan efkirı umumi 
yesini de ciddi surette bu noktai 

Paramızı kor uına 

P r'' Ankara, 17 ( Husu!i) - • . r 
mızı koruma kanununun tatbi1'

1 
, 

. 1 1 . h h 1·k•ft çın l::ızır anan ıza. name an l 
da Merkez ::.ınkaşmdan bazı sll'e r ~ ler gomlmuştu. Cevap ge ıJ1 fi 
Maliye Vekaleti izahnzımcyi ııtt 
decekitr. 
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• 
ilk mektep Tarihleri 
Mru.ırıf Vekaleti tarafından ilk mekteplerin dördüncü ve be· 

şinci sınıflarında okulturulmak üzere 

T. T. T. C. tarafından yazdırılıp tab'ı ve tevzii 
''V AKIT,, müessesesi tarafından deruhte edi-

len T ARIH kitapları satışa çıkarılmıştır. 
Bu kitaplar, yalnız talebelerin değil herkesin istifade edeceği ~ir 
"Urttte yazılmış bir çok haritaları ve resimleri ihtiva etmektedır. 

Bir kartonla kaplanmış olan bu Tarihlerin fi-
atlarr nefasetine ve sayıfalarının çokluğuna 

rağmen 15 şer kuruştur. 

Sataş ve tevzi yeri : ıstanbul Ankara caddesi 
VAKiT YURDU 

Cümhuriyet Halk Fırkası 
Katibi Umumiliğinden : 

An kan 'da Cumhuriyet Halk Fırkası merkez binasında yapı
lacak kalörifcr tesisatı 14 gün müddetle ve kapalı zarf usulile 

münakasaya konulmuıtur. ihalesi 28 Eylül 933 perşembe. gü~ü 
saat 3 te Ankara'da Fırka merkezinde yapılacaktır. Talıplerıo 
fenni ehliyeti haiz olmaları veyahut böyle bir fen memuru kul

lanacakJarıaa veya iştirikları o!duğuna dair vesaik ibraz etme

leri mecburidir. Taliplerin tesisat projesi ile fenni şartnameyi 
örmek üzere Ankara'da Fırka muhasebesine müracaat etmeleri 

!e ihale gününe kadar kapalı zarf içindeki teklifnamclerini ve 

i bu teklifnameJerindeki bedeli üzerinden % 10 teminat akçeleri

~ veya banka mektuplarını da b!._rlikte muhasebeye tevdi etmiş 
olmaları ilin olunur. (4978) 

1 ~ nı 

Sel inik 
1 

Bankası 
Tesis tarihi : 1888 

Sermayesi : 30. 000. 000 Frank 
idare merkezi : 181 AN BUL 

Türkiyedekl Şubeleri: 
Is anbul ' Galata ıve ntanbul ) 'fzmfr 

amsun • Mersin . Adana 

İstanbul altıncı icrn memurlu -
ğundan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz ve 
paraya çevrilmesi mukarrer 8 a -
det Romanya ve yerli inekler ilk 
açık arttırma suretiyle 24-9- ı 
933 tarihine müsadif pazar günü 
saat 14-16 ya kadar Göztepede 
T cpegöz sokağında 9 numaralı 
mahalde satılacağından alaka -
darların yevmi mezkurda mahal -
linde bulun~cal~ memuruna müra-
caatları ilan olunur. (8530) 

İstanbul asliye 
inci hukuk dairesinden: 

Ali Kemal Bey tarafından zev· 
ceıi Lalelide Hazimkiir sokak 45 

- numaralı hanede mukim Adile 
Hanım aleyhine açılan boşanma 

davasının dair arzuhal mumailey
hanm mezkur mahalden çıkıp 
meçhul bir semte gittiği hasebiyle 
ilanen tebliğ edilmiş ve müddeti 

zarfında cevap lahiyası vermemi~ 

ve davet oluna,n ~ünde de gelme· 
mit olduğundan tahkikatın talik 

olunduğu 5 J O 933 perşembe saat 

Yuoanlstandakt Şubeleri : 
SelAnik • Kavıtla • Ati na • Pire 

s·ı · um Banka ... muameleleri. Kredi mektupları. Cari hesap
' ufarı küşadı. Esham ve Tahvillt. Kasalar icarı. 

- 13.30 da hakim huzurunda bulun
madığı veya vekil göndermediği 

takdirde gıyabında bakılacağı gı
yap kararı tebliğ makamına kaim 
olmak üzere ilan olunur. (7534) 

ıstanbul Evkaf MUdUrıuau iltnları 

ine ada bakıf longoz çiftliği ormanlanodan 100 metre mik'ap 

h · d 400 adet maktu tomruk halinde gayri 'mamul kızıl 
c:.cmın e ve 
• k .. lesinin 26 . 9 · 933 salı günü ihalesi icra kılmmak ü· agaç er,s . 

20 ·· müddetle müzayedeye konmuştur. Talıp olanların zere gun 
Kırklareli Evkaf Müdüriyetine müracaatları. (4663) 

1 ıstanbul Belediyesi UAnları 

n · ı. K ı Ali Paşa mahalJesinde kain ve 700 lira kıy-
:..e şıKtaşta ı ıç . . . 

l L A N 
Beyazıtta Okçularbaşında 

numaralı ve Gedikpaşa caddesin· 
de No. 61 Yeni İkbal Tayyare 
piyangosu gi§elerini 1 ağustos 
1933 tarihinden itibaren isticar et
tim. Derunlarında bulunan eş -
yanın kaffesi bana ait olmakla 
beraber mezkur dükkanların sa • 
bık ahvalinden hiç bir suretle 
mes'uliyet kabul edilmiyeceği ma
lum olmak üzere ilan olunur • 

(8528) 
Müstecir 

Mustafa Hamdi 

nkara 
Başm""he-

1 - l'edeli ke~fi "c6~E6,, lira ·Ol,, l:urn~tan ibaret o!an a
yaş belin'n şos"I tamirı ve "7,, n:cnfcz İr'şa r tı 1 qıalı zaıf usu· 
l ıle 1 l · 9 · J 9_,3 ları lıiııdcn 2 • 10 - 9.>3 f;rıhınc ~ ndar "22,, gıin 
müddetle münakasa~·n 1 oımuşlur. 

2 - Mür.al<.:saya ikt;d~rı fenı i ve itibnı i ma 'i'crini 's'Jat eden· 
ler kabul o'unur. E'unun iç:n miinalrnsaya dahıl ulmak ısteycn ' er . 

A - Bedeli keşfin °o 7,5 1 uçuğu olan "497 J., lira "45,, 
kuruş vi!ayet idarr.i l.ususiycsi lıcsıbına l'ırnkn ra tevdi ettildcıi
ne da ir makl:uz senccli \•eya mil i bankalardan birinin teminat 
mel<tubunu yal:ut mi!fi esham rru'rnbili Muhasebei Hususiycdcn 
a'ınocak ilmühaberi ibraz etmek 5.ıı:ndır. 

H - Tic~ret O .iasma n u1rnyyet o c!u'darına ve itibari malilc
riııe ait b ir vesika göslermclerı ıcnb eder. 

C- Yanlarındaki ehliyeti fenniye vesilcalnrını ihale gününden en 
az "8,, gün evvel Vıl ayet Başmiihendisliğine göstererek miina
kasaya dahil olabilecelderine dair bir ehliyeti fenniye ves l<ası 
almaları i l t 1a eder. Eu "3,, ~arlı tamamen haiz olmıyanlarm mü· 
nakasaya iştiıakları şa}am lrabul o!mıyacağından teklif zarflan 
açılmıyarak kendilerine iade edilecektir. 

3 - Talipler 661 No. lı münalrnsa ve ihale kanununun "I O,. 
cu maddesi mucıbince ihzar edecekleri kapalı zarfı 2/10/933 T. 
ve pazartesi günü saat 1115,, kadar Daimi Encümen Reisliğine 
makbuz mukabilinde tevdi edeceklerdir. 

4 - Evrakı keşfiye ve projeyi görmek veya daha ziyade ma .. 
Jümat almak isteyenler her gün Ankara Vıla~·eti Nafıa Başmü· 
hendisliğine müracaatları. (4885) 

t . d . b' çatısının ahşap enkazı ile luremıtlerı sabi-
me ın e garaJ ınası ) 

,_ .. k 1 fi müzayedeye kooulmutlur. Talip olan ar 
ma~ uzerc apa ı zar a . 

t 1 k 
.. Levazım müdürlüğüne, müzayedeye gır-

lstanbul altıncı icra rnernurlu -
ğundan: Kocaeli vilayeti daimi encümeninden 

şar name a ma uzere . k 
mek ı in de 52,5 liralık teminat makbuz veya mektubu ıle te • 

ç t i günü saat on beıe kadar 
lif mektuplarını 9 • 1 O - 933 pazar es 

l
.d. l . (5013) 

daimi encümene verme ı ır er. 

Bir borçtan dolayı mahcuz gar
dirop, piyano, perde, soba, büfe , 
ve sair eşya Beyoğlunda Taksim· 
de Zambak sokağında Oskepe -
ran apartımanının üç numaralı 

dairesinde 24-9-933 pazar gü· 
nü saat dokuzdan on bire kadar 

Kapalı zarf usulile münakasaya konulan 23292 lira bedeli 
keşifli Adapazarı - Hendek yolu tamiratı için ynpıhm teklif -
ler haddi layik görülmediğinden i\'bu yol tamiratının 27- eylul 
- 933 çarşamba günü saat on beşte pazarlık suretiyle ihalesine 

karar verilmiştir. Tal ip olanların mezkur tarihte 1750 liralık 
muvakkat teminatla vilayet daimi encümenine müracaatları. 

(4842) 

sa~lması mukarrer ~dufiundan ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=:~ 
talıp olanların vakti muayende 

1 

V A K I T 
mezkür mahalde memuru mahsu· neşri:vall .......... ____ .,,......__..__ ----Boğa~~~~~!~.~:r.h~it~f~~~~~ inci 1 

Perşembe sabahından itibaren tatbik edılecekttr. Tarı e5;~ 
••••••••• giıelerde satalmaktadır. 1 -

suna müracaat etmesi ilii.n olunur. , 

(8529) 1 Fevkalade heyecanb 

Suana'lm m 
bir roman 

Istanbul Sıhhi Müesseseler Satın 
alma Komisyonu Riyasetinden: 

Heybeliada sanatoryomu için .Mayıs 934 sonun~. k~dar lüıu-
ı muhtelif cins taze sebze ıle 90,000 adet gunluk yu nur· 

mu o an b k. · b·ı 
t 20 000 adet mutfak yumurtası o~ apta ı şartnamesı veç ı e 
a ve ' 14 1 • •• k Ye 'O tetrinievvel 933 salı günü saat te a enı muna .asa .su· 

retite muamele yapılmak üzere münakauya konmu~tur. ısteklıle· 
rin müracaatları. <48?3} 

DOKTOR 

Hafız Cemal 
Dahili hastalıkları mütehassısı 

Div~- -- ' ·· N. 118 Telefon: 22398 

Oöz Hekimi 

Dr. S. Şükrü 

• 
ır 

Asrımızın en meşhur ediplerinden Gerhart Hauptmann'ı:ı 

eseridir. Bir papazın fevkalacle heyecanlı. meraklı, co;\rnn 

aşkını, san'atlcarane bir şekilde anlatır. 

Tevzi Yeri: Ankara Caddesinde lnk :~p Kütüphanesi 

Fiatı 25 kuruş. Birinci Sınıf Mutehassıs 
B:ıhıdlı An1 r:ı l'n<'de.ı , 'o. (O ,._._.-: ____ ~==:=========# 
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• 933 Kumbara kur'alarının 
~ikincisi ay başında çekiliyor 

i 
1 Sattnalmıı :Komısyonu 1liinlar1 
: ....................................................... . 

lzmir Fırka Satın alma Komi 
yonundan: 

Frka kıt'aları ihtiyacı içi 
32,400 kilo sade yağı kapalı zarf 
la münakasaya konmu§tur. Iha 
lesi 30 eylül 933 cumartesi gün· 
saat 11,30 ~:\ dır. isteklilerin §a 
nameyi görmek üzere her gün v 
münakasaya iftirak için tayin edi· 
len gün ve saatte teklif ve teminat 
mektuplarıyla Bornovada "lzmir,, 
Fırka Satın alma Komisyonuna 
müracaatlar. 

i Bu kur' adan itibaren mükif atlar bir misli tezyit 
edilerek senede 10.000 liraya ibliğ edilmiştir 

(2394) (4668) 

Ankara M. M. V. Satın alma 
komisyonundan: 

Ankara daki dekovil bölüğü ih· 
tiyacı için 35 ton benzin kapalı 

zarfla münakasaya konmu§tur • 
ihalesi 10- 1. Te~rin - 933 salı 

1 

günü saat 11 dedir. isteklilerin 

şartnameyi görmek üzere her gün 
münakasaya it tirak için o gün ve 

vaktinden evvel teklif ve teminat 
mektupları ile birlikte Ankarada 

M. M. V. Satın alma komisyonu· 
na müracaatları • (3306) ( 4955) 

Dr IH. AN SAMI m 

Bu keşidede 207 kumbara sahibine 
5 o ~ !irıa mijkafat verilecektir. 

1 
Tifo ve Paratif o Aşısı 1 
Tifo ve J>aratifo hastalıklarına tutul. 

mamak içio tesiri çok kafi muafiyeti 
l pek emin bir ~şıdır. F.cza depolarında 1 

bulunur. (6968) 

SATILIK OTOMOBiL 

Birinci mükô.f at 1000 Lira 
(Eıekıı) markalı, kapah bir oto 

mobil 18-9 933 pazartesi günü sa

at bir buçukta Belediye r.ıezat ida 
resinde satılacaktır. 

ikinci mükafat 250 
" 10 kişiye (100 erden) 1000 ,, 

20 ,, ( 50 şerden} 1000 ,, 
17.5 ,, { llJ aı:dan) 1750 ,, l 

Klr•••k od• ••anıyor 

İstanbul ve Beyoğlunun yükse 
havadar ve sıhhi mevkiine ve gü
netli, iyi bir aile içinde dö§eli iki 
oda aramyor. Tevzi edilecektir. ı 

h~111ıij111ooını111~oommı11m11mnıı~mmmın•~mı~ııınım~•-~mım~•ıımınoo~-ımm~ın~ıın~-~ımwooıwn"•ı~llml- Mntbaamızda R. B. rumuzuna 
müracaat 

D~vlet Demir yolllflr• ilE\nl~ 

1 - Bogazköprü - Kardeıgediği kısmının inşaat iıletmesi . 
ne açılması münasel>etiyle muhterem halka bir sübület olmak ... 
üzere 20/Eylül/933 tarihinden itibaren Kayseri - Ulukışla ara· 

d "' ' .,.,,, sın a muvakkat mahiyette l:>ir muhtelit katar işletilecektir. 

2• - Pazar, Çarşamba ve Cuma günleri Kayıeriden saat 
7;15 "'te kalkan k';.tar Ulukışlaya ayni günde saat 16,36 varacak 

ve Haydarpaıadan Adana Te Mersine giden posta katariyle bu· 
luşacaktır. 

Cumartesi, Salı, Perıembe günleri Mersin - Adanad'an 
Haydarpaşaya giden posta kataa ının Ulukışlaya muvasalatmdan 

sonra Ulukışladan saaf 13,10 da kalkan katar Kayıeriye saat 
21;35 te varacaktır. 

3 -:-- Adana ve Mersinden Kayseri yoluyla Ankara'ya ve 
Ankara dan ayna yolla Adana ve Mersine gidecek yolcular ıim
dilik Kayseride bir gece kalacaklardır. 

Adana ve Mersinden Samsuna ve Samsundan Adana ve 
Mersine gidecek yolcular Kayseride aktarma ederek aynı gün 
yollarına devam edeceklerdir Ankara s d 'd ' ·· · ve amsun an gı ış gun-
leri Cumartesi, Salı, Perşembe· Ankara S ı· ·· ı · 
P 

' ve amsuna ge ış gun t?rı 
azar, Çarşamba ve Cuma; 

Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmesi rıca olu-
nur. (4918) 

Nafıa Vekiletinden: 
Muş ve Van Vıl ayetleri Nafıalarma tayin edilmek ve ayda 

250 den 300 liraya kadar ücret verilmek üzere birer dip'omalı 
Türk mühendise ihtiyaç vardır. 

Müracaat edeceklerin serbest mühendislerden olması ve as 
kerlikle alakası buıunmaması, idari işlere de vukufu bu~unması 
ıarttır. isteyenlerin diploma1 arı ve evvelce çalıştıkları yerlere ait 
vesika ve saire gibi hizmet kaj'ıtlarile birlikte Nafıa Vekaletine 
müracaatları ilan olunur. (4838) 

Türkiye 
Merkez 

Cümhuriyet 
Bankası 

AKTiF 

14/ 9/ 1933 vaziyeti 

PASiF 
K•H: Lira 

Altın: safi kilogram 11.558-{:87 L. 16.258.251.93 Serrn•re ..................................................... . 
Banknot . ................................ ,, 20.254.379. - lh tiv:ıt akçesi ................................................... .. 

Ufaklı k ...... ....... ........................ ., 720.600. 16 37.2~3.23 1.09 
T edavUldekl Banknotlar: 

Dahildeki Muhabirler : 
Al tın: Sari l\g .......... t.788-024 r ... 2.515.003.70 
Türk lirası ............................. ,, 2.543.526.25 

Hariçteki Muhabirler : 
Al un: Safi kilogram 3.218-862 ~ 4.527.596 . 3~ 
Altına tahYili kabil Se ı bcst dovizler 1 377.176.98 

505852l96 

Deruhte edilen evrakı naktiye r_ 158.748.56'.t-
Kanunun 6 ve 8 inci madde· 
!erine tevfikan vaki ı ediyat 

Deruhte edılen enakı nakti~ e 

' C>.279. '.>ô'.:i.-

lıakıyesi 152.469.000. -
5.90.ı 773.37 Karşılığı tamamen altın olarak 

Lira 

l ).000.000. -
349.110.26 

Hazine Tahvilleri : 
tedavüle vazeJil~n ·········· . 1- 8.b88.000.- ttl l.1 57.000-

Deruhte edilen e' rak ı naktiye 
kar~ılı ~ı 
f\anunun (') ' e ti inci mad
delerine tevfikan ,·a\.:i tedi)at 

CUzdan: 

r .. t 58.748.Sô3.-

... 6.279.563. - 152 469000. -

Scnedat . ... . ............. 1 L. 4 87-l.959. 26 
Esh:ım' el Dmıhte edilen e\'ra kı 

tah\ il:\ı j nakti) c karşılığı (i ti · 
bari kı ~mctlc) ., 27.125.825.-
Csham \'e Taln il:lt ,. l .50i677 .~8 33.505...tf 1.84 

Albn ve döviz Uzerlne avans ı l.320 38 1 

Hlssedatlar ................................. 4.500.000. -

Muhlelif 6.924.451.64 
•ekOn 

Mevduat: 
'f ürk lir!ısı ............... ......... . 
Dli' iz ····················· 

21.l 76.193.41 
9.240.828 38 

Muhtel it .......................................................... . 

30 417.021.79 

38.ô84 636.23 

YekOn 245 b07.7ô8.~S 

2 Mart 1933 tar"hinden itibaren : 

Iskonto haddi ~o 5 l / /. - Alt ın üzerine avaoı % 4 1/2 
........................................................................................................ .-

Salübı: tlf;HMEl" AKUI Nefl'lyaı müdürü: ı. Safa V A K ı T Matbaası - huabul 


