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Bir ~::::~ş ve yeni e~·!!~:-~···~i!~bikine Çanakkalede eski düş-
~ <!~n) gazetesinin lstanbul mu- manların el sıkması ? 
ı 'bırı evvelki günkü posta ile ge. b gu·· n başla·nıyor 
en ttıektubunda Türkiyenin Bal • U 5001 ·ı• b• •ç k J ~n birliği siyasetini mevzuu bahse - ngı iZ za ıtı anak a eye gelecek 
:er~k ~~riciye vekili Tevfik ~~ştü lnhisanD Vapurları kafi gelmedigıv • nden askerlerimiz k 1 k f ' eyı rnuteveffa Fransız Harıcıye arşı ıyaca mIŞ • 
~ııt·ı. Briyan'a benzetiyor ve diğer 8 vapur kira ile tutuldu Gelecek sene başında ~~~~~~~~~~~llllllllllllllllllll!!mıl!ll 
ll .eyfık Rüıtü Bey Yakın Şarkın lngiltere ordularma men-
tıya.n'ıdır,, diyor. sup olup Çanakkale mu· 

Ma.lUındur ki Fransız hariciye barebelerine iştirak eden 
klıırı Briyan bütün Avrupa memle \ asker ve zabitlerden beş 

1
.etlerini geniş bir federa~on şek- "° yllz kişi, tekrar Çanak-
•nde birleştirmek istiyordu. Bu su- \ kaleye gelerek aynı mu-
~~tle Anupa sulhunu temin ede • \ harebelere iştirak eden 
~le~eğini düıünüyordu. Türkiye Türk zabitleri ve asker· 
1 lrıciye Vekili ise Balkan devlet- Jeri tarafından karşıla· 
erin· b' l . y l 1 b ı ır eştırmege ça ışıyor ve 
Ql}k nacak, biribiri'e dövü-
k an milletlerinin refahını böyle 
ır bitlik teşkilinde görüyor. ıeo iki sabık düşınan 

b k d T f"k R'' Yeni lnblaann vapurlarından birkaç1. dost sıfatile biribirleri-ou no tai nazar an ev ı uş 

tU Beyle Briyan arasındaki müşa· Deniz ifletmesi inhisar kanunu· nin ellerini sıkacak ve 
h~~et açıktır. Fakat (Tan) muha· nun tatbikına bugünden itibaren bir arada' üç gtin geçi-
ırınin Tevfik Rüştü- Briyan teş- başlanacaktır. rerek o muharebede can 

~ih\ ile ifade etmek istediği ma~a Vapurcular Türk Ar-onim şirke• veren arkadaşlarını ziya-
llndan ibaret değildir. Muharrır ti henüz teşekkül etmediğinden itibaren başlıyacağı için deniz it· ret edeceklerdir. Çanakkalenln kahraman mGdafllerl 

h~i zamanda bu aözü il~ Avrupa deniz hatlarının idaresini ve sey- letmesi tarafından kiralanan vapur lngiJizler Türklerin misafiri lerin kabramanlıklarım anacak-
t~~liğ.i ne kadar tahakku~u .~.ü~. rüseferi deniz itletme idaresi üze· lardan maada diğer bütün vapur- olarak Çaoakkaleden lslanbula !ardır. 
"Uf hır ülkü ise Balakn bırhğının rine almıştır. lar limanlarda bağlanacaktır. gelecek ve iki taraf geçmjş gün- (Devamı ıo uncu sayıta.da) 
~~~ilb~~d~d~aa- ~~d~z~~vç~~ Thlvç~~T~hoo~~A~--------~ı~------~ı---------~~ 
!ağ10ı__adıg'"'ını ifade etıniı:. oluyor. kafi gelmedifinden diğer Vapurlar ' k • k rnavut ug'-' a u·· tı·ma·tom . h mn :r şır etı anuni muamelesini ikmal 
rt'-lt~ mektubunda her iki siyasi dan 8 tanesi kiralanmıştır. tm k · · w ak 

"4 e e ıçın ugraşm tadır. 
tni\k.a:o...ı~ mani olan zorlukları an· Bu vapurlar deniz işletmesi bay 
~alınış olmak için Balkan birliğini rağı altında seyriseferi temin ede· Yeni şirketin sermayesi vapur· 

ların kıymetini takdir komisyonu 

tarafından 707206 lira olarak ka· 
~Uıküli.ta sevkeden engellerden ceklerdir. 
i-~kça bahsediyor. Fakat Tevfik Takdiri kıymet komisyonu da 
b~ii Beyin bütün bu zorlukları dün vazifesini ikmal etmiş ve va· rarlaştırmıştır. Sermayelerine gÖ· 

asl ~· beraber gaye uğrunC:la purJarın kıymet Hıteıini hazırliya- re yeni vapurculuk Türk Anonim 
a ~tur getirmiyen bir azimle rak İktııat vekaletine göndermiş· şirketi idare meclisi azalıkJarmı 

!;~:. sıyasetinde ısrar ettiğini de tir. Yelkenci zade, Sadık zade, Tavil 
Y tiyor. Vapurların kıymetleri yarın va- zade, Naim, Cemal, Hantal ve A-

Mehmet Asım purculara tebliğ edilecektir. lemdar zade firmalarmdan seçil 
'7 (Devamı 4 Uncu sayıta.da) Kanunun tatbikına bugünden . (Devamı ıo uncu sayıfada) 

~ir lokma ekmek yüzün .. Aşk ölçüsü 
denmavnacıyıöJdürdüJer Yeni bir makine 

Katil Etref 

k E\'velki akşam saat 7 de Yağ· 
.. ~Panuıda Bah~ane sokağında 
0

Yle acı bir vaka olmu,tur: 

c d Yağkapanında Makaracılar 
'ttıa desinde kabveciJik eden Ce
r ıtl ile arkadaşı Eşref yemek 
tı110 tlarmış. Yağkapanında mıv· 
0 
il~llık eden Mahmutta gelmiş, 

'ttı~ a.tın yemeğin~en yemek isle· 
flır. Kahveci Cemal bu adama: 

bab Senin bana dünya kadar 

0 d \re borcun var onları ver de 
t~ an sonra yemek iste ! diye· 

{) nıavnacı Mahmudu kovmuştur. 
tı 6kkandan çıkmıyan Mahmut 

t taman parası olursa, ne za· 

man çalışırsa o vakit borcunu 
vereceğini söylüyorsa da dinle
miyor ve Mabmudun üzerine 
atılıyor, dövmeğe başlıyor. Ce
malle başa çıkamayan Mahmut 
bağnaral< Hahkane sokağıoa 
kaçmıya başlıyor. Hırsını alamı· 

yan kahveci Cemal peşinden 

koşarak orada da kahveden 
aldığı süpürge sopası iJeMahmu 
du döğmeğe devam ec;iyor. 

Mahmut o civarda bulunan di· 
ğer bir kahveye girmek ve ora· 
dan da kaçmak istiyorsa da bu 
sefer kahvecinin arkadaşı bu '.u· 

nan Eşref de yetişiyor, Mabmu· 
duo üzerine atılmak isti} or. Ce
mal Eşrefin maksadı fena oldu· 

ğunu anlayınca yakasından tu· 
tuyor bnakmak istemiyor. Etref 
Cemalin eJinden kurtulunca 
bıçağını çekiyor.Mahmudun üze· 

rine ablarak öteki kahvenin 
önünde Mahmudun göğsünden 
vuruyor. Bir defa ile iktifa et· 

miyor tekrar vuruvor. iki bıçak 
yiyen Mahmut kanlar içinde ye· 
re yuvarlanıyor ve son nefesini 
kahveci Mustafa Ef. nin dükkanı 
önünde verıyor. 

Katil Eşref orada pabrdı ara· 
sında sıvıımışsa da bir gün kay· 

bolduktan sonra dün yemiş ta· 
rafında yakayı ele vermiştir. 

aşkınızı vehissiya-
tınızı bildiriyor 

İcadı yapan doktor tecrObe bAflllda 

Londrada yeni bir kaşif meyda • 
na çıktı. Bu zatın icadı mühim: in· 
sanların hissiyatlarını, bilhassa 
sevdalarını meydana çıkarıyor. 

Bu mucit doktordur, romancı • 
dır ve tiyatrocudur. Gazetecileri 

kabul edip, aşkı ve sair heyecanla. 
rı ölçen aleti göstermiştir. Bu alet 
bittabi elektrikle mücehhezdir ve 

1 tellerle insana raptolunuyor, hare· 
1 kete getiriliyor ve o adamın hisai • 

yatı, muhtelif tekillerde kağıda çi
ziliyor. Kendisini o makineye rapt 

edenin, hissiyatını heyecanını giz .. 
(Devamı 10 uncu aayıfada). 

ltalya hükumeti µıeselenin mahiyetini 
izah ediyor: Tevil mi, tasdik mi ? 

ArnavuUuk hGkGmetlnlıa muhafaza kıtaatı 

Bir kaç gün evvel İngilizce Deyli f liyordu. Onun için Romadan bu 
Meyi gazetesinden mühim bir ha· ültimatom haberinin tekzibi b 

1

kJ • 
. 'k 1 e e ber nakletmııtı . Bu hab~rde tal· niyordu. 

ya hükUmetinin Arnavutluğa ye • 
di maddelik bir ültimatom verdi • 
ği, kral Zogonun bu yed: mi..rlc!e -
den dördünü reddettiği cihetle 1 · 
talyan - Arnavutluk münaseba • 
tının çok gergin bir safhaya girdi· 
ği bildiriliyordu. Ültimatomda 
mevzuu bahsolan talepler fevkal
ade müheyyiç bir mahiyette görü
lüyordu. Ve bu haberin, ltalyaya 
hasım olan Yugo~lavya menabiin· 
den çıkmış olmasına ihtimal veri -

Filhakika dün Rc.ttıadan beklenen 
bu tekzip gelmi§tir. F.akat tekzibin 
yazılış şekli tahmin edildiği tekil
de değildir. Daha doğrusu Ronıa
dan verilen tekzip dolaşık yoldan 
Deyli Meylin verdiği haberi taı . 
dik etmektedir. Bu itibarla, yal. 
nız Roma ile Arnavutluk münase· 
batı değil, Adriyatik sahill~rinin 
siyasi manzarası ehemmiyet peyda 
eylemektedir. 

(Devamı 9 ooco ._yıtada) 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- Peki ama bir derdin mi var ? neyi unutmak i~ln 
"i~iyorsun ? 

- Sarhotlu§umu unutmak için .. 





IŞARETLE,R 
~ ...................... . 
Bizim ihtilal ve 
Frans.a ihtilali 

l'·· k ~t' ~r. . inkılabında 1789 Fransız 
~a 11.ilının tesirl.~rini aramak istc-
"tı •. 

de, •ltce İnsanlar tanırım, Bunlar - Üniversite' den çekilenler 
~~İr kısmını pek iyi bilirim. 

~1•1'~,:::.
0

!::tha:!i!:
11

~i,s
1

:n~ Ecnebi mezllnları, yeni muavinlerle 
bj •t, Büyük Millet Meclisinden 

t \{o'- . HA k' . . M"ll' • h • • ı t~ ...... apıyer, a ımıyetı ı ı - • t 
~·en bir mara, Yeni Günden Ka- Jm ) ana razı JIDJŞ er •• 
ıd M 
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SOHBE1LER 

Millet ve Devlet 
Toplu çalı§mayı bir türlü hav • 

salasına sığdırmıyanlar, §İmdi de 
başka bir hava uyandırmağa baş• 
ladılar. Milletle devleti biribirin • 
den ayırıp, cemiyetçi bir teze ta • 
raflar olanları, millet hakimeytini 
yıkmak istemekle itham edi • 
yorlar. 

dÜfe e ulen çıkarmak arzusuna . . . ~ . . . .. .. . 

11.n~er vardı. Üniversite idare heyetı dün top- j unvanı verılmedıgı takdırde çekı .. \ mak uzere teessus edılcn yabancı 
da. ırınci Büyük Millet Meclisin • I k'ıl ı'tlcriyle getirilecek leceğini söylcmistir diller mektebi de bu ders senesi 

Mesela bunlardan biri diyor ki: 
" .... bütün kanunlarımız haki. 

miyeti milletin elinde merkezle§ • 
tirmi§ bulunurken, nasıl !aşmayız 

ki, bazı münevverlerimiz bu kuv • 
veti milleten alıp tama.mile devlete 
nakletmek için çırpınıp dunun -
lar?,, 

" •ki . . . , anmı~, na • . . . 
let ncı grupu Jırontlen lere ben- ecnebi müderrisler meselesı etra• Diğer taraftan haricte bulunan başında açılacaktır. 

trıle k l d ~ 1 d le~ t-. ..... :: ar~ı arın a. mont~n!~r- fında müzake:atta b~lunı:nuşt~r. , bazı ecnebi darülfünunlnrından Ta ebe yur U 

~ııla; .. ;.ur ed~n~.er hı; haylı ıdı . Verilen malümata core, ınkılap 
1 
mezun gençler üniversite idare Üniversite binası yanındaki ta-

~'lar. hu··oyl~ du~unmexte haklı~ • enştitüıünde ~az~f e almı·' ola~ Ga- heyetine müracaat ederek üniver. lehe yurdu Tetrinievvel batında 
ılt,.i ~ Ç nJ<u . k~~ah~ınd.a t~rıh, latasaray lısesı muallı":lerınden siteye alınan muallim namzetleri açılacaktır. Yurdun bütün uoksan
~flt· &ı-eket, ıhtılal dıye ıdadı ye- Hilmi Ziya B. talebi üzer1ne Gala~ ile muavinlerin imtihansız alır..ma- ları tamamlanmı~tır. 

İnsan, asıl bu istifhamın karşı • 
sında fafıp kalıyor. 

~tbiı't •tnıft~ okudukları ~'İhti~ili 1 tasaraydaki vazifesine iacl~ edil - farının doğru olmadığını ve ken .. Açılma günü bir de merasim ya .. 
Çt-,i~ ~ersınden b~~ka hır fılm miştir. . . dilerinin müsal.ak:ı imtihanına pılacaktır. Yurda bu sene 100 fa-
~i.... ege kudretlerı yoktu. Tan • ı Doktor Omer Nazım ve Nebıl razı olduklarını b'ld". . l d ' kir talebe alınacaktır. Talebeler 

Türkiye Cümhuriyetinde, hi.ki • 
miyet milletindir. Hudutlarımız 

dahilinde, ne münevver, ne de ya• 
rı münevver, hatta ne de ümmi, hiç 
ki.mse milletin hakimiyetini e • 
linden almağı aklından bile ge .. 

çirmez. Ortada böyle bir mesele 
yoktur ve olamaz. 

-.qltt . .. .. • . ı ıı mış er ır. 
ıı.Q) ~n berı surup gıden maanf Beylerde hariçteki kazançlctrını da .. . . leyli bir mektep disiplinine tabi o-
~ lerı de onlara ha~ rnalın an .. ha fazla görerek üniversittden ç~ . Bu mur~caat tetkık ~d~lmekte - lacak, muayyen ıaatte girip muay-
ııı'l._frenk malı olacağını anlat - kilmi!lerdir. . . dır. Muallım namzetlerı ıle mua - yen saatte çıkacaklardır. Yurt için 

'
1
• Bundan aşka üniversıtedc ıktı - vin ve asistanların umumi bir mü .. de mütalea salonları ile bir de Yalnız, bu manasız, yersiz ve abes 

iddiayı ortaya yok yere atanlara 
tunu hatırlatalım, ki , bütün kanun 
!arımız hakimiyeti milletin elinde 
merkezleştirirken, ayni zamanda 
da teşkilatlandırır. Devletin bugün 
kü manası, teşkilatlandırılmış mil. 
lettir. 

• il- :t- sat muallimliğine tayin edilen Ni • sabaka imtihanına tabi tutulacak- konferans ıalonu yapılmıştır. 
da:ilrk inkılabı ba~ka tezgahta zamettin Ali Bey de müracaatta ları tahmoin edilmektedir. Yurt için bir dahili nizamntt.me 
ı~ lltıdu. Fransız ihtilali başka bulunarak kendisine profesörlük Edebiyat fakültesine merbut ol hazırlanmaktadır . 
~ .. ttihta .. Fransız ihtil;.lini doku
ti:ıı tezgh bütün Fransn tarihi ve o,.t'· 

~"Un Fransi\ coğrafyasıdır. 
"•nsada ihtilali kim yaptı?. 

&una· c, • 

- Fikir yaptı diye kestirme 
it ~ClJ> Verip geçecekler bulunabi • 
: Fakat Fransa ihtililinde bir fi
il' d ~. 'le· egıl bir çok fikirler vardı. Bu 
ı_.\~rı besliyen maddelerin cinı 

~ılığı kadar ... FranKada ihtilalin 

\ l"Unu, ihtilalin ideolojisini anla· 
k lçin ihtilali hazırlıyan zümre,.. 

Ecnebi, akalliyet 
Hususi mekteplerde de
ğişiklik ve muallimler 

Orla tedrıaat müdürüFuat bey 
dün { U beyanatta bulunmuştur : 

~ ~•a.k lazımdır. 
l ranaada ihtilal: 

•11 --;: .. F ~brikatörlerin, bangerle- J 

u'ı u_yuk mütaahhitlerin, vergi 

- Ecnebi ve akalliyet mek· 
teplerinde bu ıene değişiklik 
yoktur. Bazı ecnebi ve Ekalliyet 

mekteplerinin mali vaziyetleri 
colayısHe kapanmaları yüzünden 
bir kııım muallimler açık ta lcal
mıthr. Bunlar münhallere yerJeş
tirileeceklerdir. 

Husuıi meklıap'er için haz·rla
nan talimatname henüz ikmal 
edilmemiıtir. Y etitliriJirse bu se
neden itıbaren tatbik edılccektir. 
Maarif müc!ürlüklrri tefkiJatı ka
nuna bu ıenedrn itibaren tatbik 
ediliyor. Bütçe inıkinı nis'>elinde 

lezımlerinin 
~--T ~·ı fk ·· 1 opragı o an a at arazı11 

1
1
ttnak için kafi derecede genif 

'-tı\p . h. l . . .ran arazı sa ıp erının, 

3 - Arazisi olmıyan topraksız 
~~~erin, hareketidir. 

~ı htıJ&Jin asıl yapıcm olan züm -
~I', (Burjuvalar) Fransada Rö .. 

~Ilı devrindenberi yavaş, yavat 
'taf etmitti. Daha VX inci Lui 

ve ~ıd,mler nazarı itibara alı · 
narak maarıf miidürlüklcrinin 
maatı 9 bin "uruıa k11dar yük· 
ıelmt-" tı-rlir 

•nında Fransanın simalinde Altın kaçakcı şebekesi 
0 

/&t~lla.yi mıntakası, Liy~nda İpek 
.;.·. çuha fabrikaları kurulmuf

'iıc~ret .':11üess~seleri kuv~et • 
I' ~ .. ttı. Mutaahhıtler, mültezım • 
) '1ku~et hazinesile sıkıdan 11-

t ~ •likalı idi. On sekizinci asır-
1' ffalkçı krallıktan) bahseden • 
b "rıon•rşiyi biraz daha halk he. 

' '"• y t k . . 1 f ti umuta ma 11tıyen er a-
l er değildi. Bu fikirler ungin 

1 

C)rıı 
Q a.rında konuşuluyordu. 

til" Zengin zümrenin kafasında 
I tere bir örnekti. Bu örneği 
r'tt.n Moteskiyö idi. Ona 
'
1 
ferdin hukuku asıldı. Ferdin 

ili arı, emelleri devletin ka -
li lr~nı tahdit etmeliydi. Libe -
b~ın Kora Avrupasındaki fikir 

~·''1 İngiliz liberali"?minc hasret 
,'}'<>rdu. Maamafih bu hasretin 

i ~.•a zenginleri ile sıkıdan sıkı -
~ ır alakası vardı. Çünkü or .. 

.. ~.~-~if bir krallık vardı. Bu 
. r k ımtiyazlı sınıflara dayanır
i. akat alıt veri!i zengin sınıfla 
h Fakir krallık devlet teahhüt .. 
1.ı"den olsuf}, ba,ka !ekillerde 
~ta Zengin zümreyle olan müna
d ltnda dürüst hareket edemi -
u. Taahhütlerini zamanında 

l•tfremiyordu. ihtilalden 

Sadri Etem ı 
(Dnamı ' llııcti 111ptada) 

Gümrük muhafaza teş~ i atı 
tarafından evvelki gece bir altın 
kaçakçı şebekts' m~ydanı çıka
rılır.ıştır. l:n şebe~eden iJk ya· 
kalanan l«•çakçr Jozcf isminde 
bir Yahudidir. Kend si J O~ a!tın 

te~ lira, 12 beşıbirycrde, 4 iki 

~uçuk lirayı 'cnebi vapur'arına 

kaçırırken yakalanmıştır Joıef 
dün zabıtaya vcrilm·ş ve tahki
lut gen :şletilmitlİr. Dün bazı 
kimselerin ifadelf rine müracaat 
o~unıt uştur. Şebekenin bug:in 
tamam:lc elde edilerek AdJıyeye 
ver ime.si iimit o'unmal.tadır. 

ilan ve afiş işleri 
Belediye tle Anado:u ;. jc rısı 

arasında beş sene müddetle ilan 
Ye af :ş işleri hakkında bir mu· 

kanle imza e:lıldığini yazm ,tık . 
Mukave'enin bir haftaya kadar 
tatbikine ba tlanı caktır. Funa 
göre ajans bir sene zarfında şeb· 
rin muhtelif yerlerinde i in ku· 
Jubeleri yapacak, ayrıca aari i an 
asacak tcsiHt yapacaktır. Ku· 
lubeler ilk o'aıak Taksim, Bcya· 
zıt, Eminönü, Karaköy meydan
larında yapı'acıktır. Bundan 
başka 1'ulubeler geceleri de elek
trikle len,ir edilecektir. 

,Lise ve Orta mekteplerin 
yeni kadroları çıktı Milletin elinden alınan veya alın 

mak istenen bir şey yoktur. Ancak 
te!kilatlandırılmak istenen !eyler 
vardır. Kadrolarda fazla 

Vse ve orta mektep kadroları 
Maarif Vekaleti vekili Refik Bey 

tarafından tasdik edilerek mek· 
tep'cre tebliğ e· 
dilmi~tir. Bu se
ne kadro 1 ar cf a 
farla d~ğişmaler 
yoktur.Yeni kad
r o 'ara nazara:1 
sabık Darülfünun 
müd erris!eriııden 
Mehmet Behçet 
Bey Kadıköy li· 

sesi coğrafya ho· 
calığına tayin e· 
di . m'.ştir. 

Fehçet . E'ey 

Kad.köy li;fsİ riyaziye mual
limlerinden Esrar Bey Ka
bataş lise~i riyaziye hocalığına, 
Kadık ö 'I 1 sesi tarih hoc.ısı Meh
met A •i Şevki Hey yeni teşkil 
edilen Vefa lis~si tarih hocalı
ğına, Kad.l\liy lisesi muallimle
rinden Mehmet Ali Nasfet Bey 
Kandılli kız lisui rivaı i ve hoca
Jtğına, tar.h mual lim·, Rışit Bey 
Eyi' p orta mektebi tarıh hoca
Jı~ın;ı, resim hocası Ekrem Hey 
Gelenbevi ortamektebi res m ho· 
calığıoa. Kfldı~öy lis s musiki 
muallimı Ali tley Davutpaşa 
orta rr.e"tebi musi ~i hocalığına 
tayin < dilmişlcrdır. 

··········································· 
!!AiY~~---~·ki·;···;~~=I 
m takaları nereleri fi 
m dir? ~~ ·ı .. .. .. . .. 
ii Heyeti ve ki c af ron ekim ii .. . .. 
!i mıntakalarını tesbit dm'ştir: g 
g Af11onk::rahiscır, Amasv11, l>ıle· g 
... J •• 

H cik, Porc!ur, \oıurr, Denizli, ii .. .. 
g Eskişeh i r, lspaı ta, Konya, Kü· i~ .. .. 
!: tabya, Malatya ve To'<at, vi a· :: .. .. 
İi ,,etleri af\ on ek<'b lt'cek. i~ .. } .. 
:: Ankara vi ayt t inin Beypa :: 
:: :: 
:: zarı, Nallıhan kazaları, fut- :: .. .. •• • 1 .. . o h ,. ;: !! sa ntn ıego . r an~ ı ve Ei .. .. 
ii Yenişehir kazaları. Diğer vi a- !f 
:ı d f k . •• r yetl~r e a ~on e mesı mene- ~i 

ıl dilmiştir. ;: 
.::::::::::: ::: : :: ::::::: :: : : : :::::ı :::: ::::::ı::ı::: ::::::: 

değişmeler yoktur 

1 
Ressam Şeref Bey Kadıköy 

lisesi res·m hocalığına, Şehir 
bandosu şefi Hu~üsi Bey Kadı

köy lisesi musiki hocalığına ta

yin edilmişlerdir. 
Vefa orta mektebi bu seoe 

lise olmuı mOdürJüğüne Ankara 
Haesi müdürü Osman Bey, riya· 
zire muallimliğine Hamdi, hbi
iye muallimliğine Saracettin ve 

Ihsan, Tür"çe muallimliğine Esat 
Mahmut Beyler tayin edilm i ı ter-

dir. Bundan batka muallim mek
tebinde kimya muallimi Mazhar, 
musiki muallımi Hu üsi, beden 
terbiyesi muallimi Necati, resim 
muallimi Şevket Beyler de Vefa 
liıes;ne nakledilmişlerdir. 

Kız lisesi edebiyat muallimi 
Tahir Nadi Bey Perlevniyal li· 
sesine, Frarıs:ıca muallimi Hatice 
Gal p Hanım Gazi 01manpaşa 
orta mektebine, Almanca mual· 
Jimi Leyla, ı• aj :yer Refika H. Jar 
Erenlcöy ı · scs ne tayin edıJmiş· 

Jerdir. Kız Jisesi müdürlüğüne 
Sivas satık maarif emini Sabri, 
Fransızca mual.imliğine müdür
lükten çckılmıf olan Zeki, Türk
çe muallimliğine Pertevniyılden 
Haha, rıyaı i ye n uallimlığine Ka-
ba taştan Osman, tabiiye mual· 
Jimliğine Ankara erkek lısesin· 
denMalılıc,fenbilg 'si muallimliğine 

eski Vefa orta mektebikden 
Arif, resim mualJimlığine eski 
Vefadan Tahir eeylede beden 
terbiyesi muallimliğine u'<i Ve
fadan If akat Hanım taym eJil
m;ı !erdir. Muallim mektebi tarih 
muallimi Ihsan Servet Bey kız 
muallim mek~ebi ta rıh rru :tllim 
lığine, muallim mektebi müdürü 
Saffet Bey kız lisesine tayin 
edrlmiştir Saf fct Hey batka bir 
· ~ vcrılmesini rica etmiştir. Eyüp 
orta me~tebi müdürlüğüne Kas· 
tamonu maarıf müdürü lsmail 
Kemal, Yeni U uköy mektebi 
müdiirlüğüne Vefa orta mektebi 
müdürü Hıdayet beyJer tayin 
edilm 'şler, Cümhuıiytt orta 
mektebi müdürü Kemal Emin 
Bey :se muallim mektebi 
kadrosuna alanmıştır. Adana 

Mesele sarih ve açıktır. Bu mil
let, devletle birleşebilmek ve bu ıu 
retel hakimiyetine sahip olmak için 

kan dökmüş ve mukades davasını 
kazanmıştır. 

" Milletin hakimiyetini devlet .. 

ten kurtarmak enditesi ancak 
Abdülhamit batlı batma dev • 
Jet sayıldığı zamanlar variddi ve 
haklıydı. Bu millet o devirleri yedi 
kat yerin dibine batırmı,tır. O de
virleri hortlatmaz ve o devirlere la 
yik olan endifclere ancak güler. 

Bugün, milletle devleti biribirin 
den ayırmak ve .milletin elinden 
kuvveti alınıp devlete verilmek is
teniyor diye makaleler yazmak, 
berrak bir suyu beyhude yere bu • 
landırmak istemekten ba§ka bir 
fey değildir. 

Bu günkü rejim, bugünkü dev • 
let sistemi tortusuz bir sudur. Onu 
bulandırmak için taf atanların an
cak kolları yorulur. 

Selimi izzet 

1 Eyl01 1918 
\ hıncı ~ult:ııı lchmeı \·ahiJettın 

l lan 1 l:mctlerinin TLirbci J laY.reti l l:ıl' t
ıc kılıç h ~anma mcın .. imi dun merA
•imlc ı~r.l c:-dıldi () ~üıı 'atılan yaııl.lr
dan nakktti~imi7. hir p:ı~ça ınc~a simin 
sureti icra-ını go-rc:-rnıekıcdir. ·e, h ._ u.
nü i 1 Jazrcticı ı. 'c il .al:i iırtulu bir 
ufak ~ur~iJc duran .• J.1mla damla a lım 
benekli. uçuk 'e~il kadilc kaplı kında 
mahfuz {;'Cniş 'e mub:ıreli kılı1.ı aldı f'a
r u u .\ zamın eli .. iJrulmu~ emaneti. bir 
mu~addc~ emele k:n uşmu, gibi kucak
ladı. opıü. C'mcr alnına. parlak Sİ\ ah 
rrözkrinc. hafif ~İ\ ah :ıka llarırıa - i.ırdti 

'c ~onr:ı l':ıdı~:ı'ıın clrna•lar içinde pırıl
J:n an ;.:ıığ,uııı: ellerini hurmeılc hafif 
hafif 'urcrck kılıcın ince kurdclı\larını 
omuırnnıı l!'eçirdi. l l alifrnın gıiğ•üne dcığ
nı cgılmış duran ~ürci Feıhi fa ih ,.e 
mue~-ir oı. udu. J l u, u bu 1\ ıır'andan 
ba~l.ıı her c i lı ğınu, tıı. Ru~en l:~ıd 

- 'J'a,, ırı l.fk:lı ba~ınuh.ırrirı H .A. v
Jın meh'usu '\unu• ~adı Bc\İn \annd~n 
itibaren ·yeni Gun. Ün\ anıle bi

0

r gazete 
nc~ı ıııc t-a, lı~ acağı mcmnunh cclc haber 
ahnını,ıır. 

lısesi edebiyat muallımı Necmet
tin Halil Bey Anlcara Jisui mü· 
dür. üğiine tayin edilmiştir. 

s 



~ 4 - VAKiT 1 Ey:nı 1933 

Bir benzeyiş ve 
benzetiş 

lJaşmakaledı:n Ueı ·anı 

BaJl,.•.n birliği yolunda mevcut 
mütkülatı inkar etmek mümkün 
değildir. Fakat Balkan birliğini 
Avrupa birliği projesi kadar ta .. 
hakkuku zor bir hayal olarak ta -
ıavvur etımek de doğru değildir. Fli 
hakika Briyan'ın proJesı ınsana 
daha ıJİyade şairane bir hayal gibi 
görüniiyor. Zira Avrupa hiç bir 
vakit tek bir idare altında yaşa • 
mamqtır. Muhtelif milletlerin ve 
memleketlerin siyasi ve iktısadi 

menfaatleri arasında biiyük ihti • 
laflar Tardır. Halbuki Tevfik 
Rü,tü Beyin projesi hakimane bir 
siyasettir. Zira Balkan milletleri -
nin menfaatleri dahiH idaı t:lerinde 
muhtar olarak biribirleri ile bir -
leımektir. Sonra Balkan milletle. 
rinin eski ihtilaflarına devam et • 
mekte kazanacakları bir : c.:y olma• 
dığını yakın tarih pek İyi göster
miştir. Bu tecrübelerden ders al • 
mamak milletlerin refahını bir ta• 
kım sergüzeştçi unsurların ke
yiflerine feda etmek demektir. 

Avrupa Birliği dilleri, itiyat -
lan, emelleri biribirinden başka o
lan bir kaç yüz milyon insanın bir 

Yarış davası 

Davacının kupa bedelini 
almasına karar verildi 
Otomobil yarışından çıkan ve 

birinciliğin payla9rlamama•ından 

ileri gelen davada mahkeme: kara-
rını verdi . 

Bu karara göre, Samiy<· Burhan 
Hanım kendine verilen kupayı al
mış ise de, davacıyla arasında bir 
ittisal görülemediği iç!n, kendisine 
husumet tevcih edemez Buyüzden 
Samiye Bürhan Ham.m hakkındaki 
dava reddedilmiştir. 

Milliyet gazetesine gelince, yarış 
atlarının değişmiş olduğu keyfi " 
yetin davacıya tebliğ edilmemesi 
olmaaı, ve hakem heyetini teşkil 
eden zatların mumailcyhce meçhul 
bulunması dolayısiyle mümessil 
vaziyetinde görülen Milliyet gaze
tesinin erkek katagorisine dahil 
olan Vehbi Sait Beye. mezkur ka
tagorı ıçın vadedilen L:r hediye 
vermesi lazım gelir. Davacı, on li
ralık bir kupa iste"TIİŞ olduğuna 
göre, mahkemece mutedil ~örülen 
böyle bir kupanın Milliyet gazete
sinden alınarak davacıya verilme
sine ve 250 liralık tazmİn:it isteği, 
"kanuni istinattan iri olduğu için,, 
reddine ve muhakeme masrafla• 

idare altında birleştirilmesi gi. rının nisbet dairesinde, ik; tarafa 
bi bir şeydir . Halbuki Balkan aidiyetine karar verilmiştir. 
birliği ilımlarca süren sıkı müna • 

sebetler neticesinde biribirlerinin Uludağda imdat evleri 
yalnı'z dillerini değil, adetlerini ve 
an'ane!erni de az çok benimse • 
mit olan, aralarında husumet se .. 
hepleri kadar muhabbet balla
rı da bulunan yirmi, yirmi bet 
milyon insanın mütlerek menfa .. 
atler üzerinde ve müsavi §artlar 
ile bir tir ket aktetmeleridir. 

Bursa, 30 - idman cemiyet· 
leri ittifakı umumi merkezi reisi 
Erzurum meb'uıu Aziz bey ıeb
rimize geldi. Aziz bey buradaki 
spor klüpleri reislerile temas et· 
miı, ıtadyomu gezmiş, Ufudağda 
da bir tetkik ıeyahati yapmııtır. 
Bu meyanda dağ klUbüniin Ulu 
datda yaptırdığı imdat evlerini 
teftiş etmi,tir. Kendilerine bin 
Jira Yermiştir. 

Roma Elçisi 

Bizim ihtilal ve 
Fransa ihtilali 

(Baş tarafı 3 üncü :;ayıfamızda) 

evvelki senelerin bütçe açıkları bı:· 
nun en güzel miıalidir. Eğer va • 
tandaşlar hürriyet ıahibi olurlana, 
kendi haklarını daha iyi müdafaa 
ederler. Hükumeti reyleriyle kont
rol ederler, deniyordu. 

Zenginler krallığın aleyhinde 
değilleridi. Yalnız istiyorlardı ki 
hükumet kendileri tarafından 
kontrol edilsin, hükumet taahhüt .. 
!erini zamanında ödesin!. 

Kont Miraho bunların cleba,ısı 
idi. 

Araziıi olan fakat faz lası • 
m iıletmek ıçın imkan bula • 
mıyanlar imtiyazlarından f İka • 
yetçidirler. Çünkü Fransada nüfu. 
sun ancak yüzde dördünü tctkil e • 
den asiller arazinin dörrtte üçüne 
sahiptiler. Toprakları dar gelen • 
ler arazilerini genişletmek için a • 
silzadelerin ve kilise arazsinin sa
tılmasına taarftarlık ediyorlardı. 
(Danton) u bu zümrenin müda • 
faacısı olarak goruruz. Bunlar 
imtiyazlıların kendi mülkleri üze· 
rindeki tecavüzlerinden şikayetçi. 
idiler. Mülk hakkının kudsiyetine 
kanidiler. Arazisi olmıyan toprağa 
muhtaç olan köylülerin fikrini Jan 
Jak Ruso temsi lediyordu. 

O saadeti ferdin değil, kütle -
nin hakimiyeti şeklinde anlıyordu. 
Robespiyer bunların politikada 
şahlanan imanları idi. Fransa ihti· 
lalinin femaaı budur. Bu ıema için
de iki cereyan yanyanadır. 

Rusonun demokratlığı, Monteı· 
kiyönün liberalliği. insan hukuku 

beyannamesi başından sonuna 
kadar Ruao ve Montcakiyönün 
telifi için eklenmiş tezatlarla dolu· 
dur. 

1789 ihtilalini liberal aıfa -
tiyle tanımak onu yarım görmek 

~rHktir. Monteskiyö Fransa ihti • 
]iJini yalnız Monteskiyö gözüyle 

görenler ihtilalin sonunda Mon • 

Şoförler 
Yeniden imtihan 

edileceklerdir 

iki kanun hazırlanıyor 
Ankara, 31 - Nafıa vc~ileti 

Buyük Millet Mtcliı'nin tatil dev· 
ru:nde ıki mühim kanun liyıhası 
ha:mlamıştır. Bunlar Mechun ilk 
içtima dcvruinde mr ıakere cdi· 
lecektir. 

Liyihalardın b:r 'si otomo1>il 
ve kam) onların ıeyrüıcferinde 

emniyete dairdir. Diğer liyiba 
da; ıular ve bataklıkların kuru
tu l ması hakkındadır. 

Otomobil ve kamyonlar 

Bu layihanın ihtiva ~ttiii hU· 
kümler şu ıuretle bülisa edile· 
bilir : 

1 - Otomobil ve kamyon ida

resi, şoföre ancak mütehas111 
bir heyetin vereceii hüviyet ile 

tevdi oluna biltcektir. Bu itibarla 

şoförlerin yeniden sıkı bir imti
handan geçirilmeai muhald,aldır. 

2 - Mıkineıinde vulcu bula· 
cak bir inıayı derhal tamir ve 

telafi için yedek talumı bulun· 

mıyan otomobil tt kamyonlar 
ıeyrliıeferden menedifecektir. 

3 - Her otomobil •e kamyon 
iç ve dıt listi&deri tam bir ıe· 
kilde yedek tekerlek hfımak 

mecburiyetinde bu'.undurulacak· 
tır. 

Sa' ihiyeltar makamdan veri· 

len malümata g6re: Bu kanunun 

tatbikinden sonra, timdiki halde 

piyaaada iıliyen otomobil ve 
kamyonlardan yCı:de aekaeni ıa

karta çıkıcaktır. 

Romanga sefiri 
Meıunen franaada t:u!unmak

ta Otan Romanya ıefiri M. Karp 
şehrimiıe ~lmiı v~ Ankaraya 
gitmiştir. 

Türkiye Cümhuriye\i ne harici, 
ne de dahili siyaactinde hiç 
bir '\'akit hayal arkasından koş • 
mamııtır. Daima tahakkuku 
mümkün fikirler üzerinde yürü .. 
müıtür. Bu fikirleri iptida ha • 
yal zannedenler olsa bile niha· 
yet bir gün hakikat oldukları gö • 
rülmüıtür. Nitekim Tevfik Rüş· 
tü Bey bundan daha bir kaç sene 
evvel Türklerle Yunanlıların haki -
katen doıl olacağım söylediği za .. 
lftan bunu da Balkan birliği kadar 

Bir müddet evvel •eıuniyetle 
gelmit ve Ank•HY• da gitmif 
oı.n Roma biiyôk efçimi~ Vasıf 
Bey dün ltalya~a h.reket et· 
miş\ir. teskiyönün temsil ettiği zümre I •~!'!'!!'!!'!!!!!"!""!!"!'!!!"'!!!!'"!!!!~~!!!!!!!!!'!'~ ...... 

ıarpi görenler olmuş'tu. 

r 1 bütün Fransaya hükmettiii için 

T A K V I• M ihtilili liberal fikirle karakter • 
lendinniJlerdir. 

Cuma 
1 Eylül * * 

Fransada ihtilal !U saydığımız 

BORSA 
11 lı ıalarında ~ ıld1 1. ı ~a rctı o laolar üıcı~ 
le rinde 31 ı\~u:ıto!"ıta muamde olanlar· 
dır.l R .1 1\a ın lar kapanış Jhaılarını ~ösıcrir Bununla beraber Briyan Av. 

nıpa birliği projesinde hemen he • 
men yalnız kal.mıttı. Türkiye 1 O Cema.evet 

c.un dohu,u 
Rariciye Vekili İse Balkan birliği .un ı 11rı şı "'.~ 

Cumartes: 
2 Eylül 

11 Cema cvel 
5.~7 sebeplerle doğduğu gibi, ~eklini de ıı;~==;;;;:;;=====-==--=

ftutlat ('Satlf) 
b7. - • V n 11111 25, -

fikril\de yalnız değildir. Bilbana Sabah ııamu1 
y d 1 o~ıc namnıı 

unan ev et adamları da ayni ı:ın d ı nama.tı 
makaadı takip etme~ Türkler ka. .'\\Ş:am namazı 
~ar l&l'l\İmidir. Sonra Bulgaristan, \ııtsı llllmtrl• 

Romanya, Yugoalavya, Arnavut .. ~n ı:c ~·cn ı: u nlcı ı 

8.4tı 
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genc F ransanın an' anesin<kn al -
mlflır ve -tehirlerin sahip ol~fokları 
an'anevi haklar dan biri olan { eta
jenero) toplamnrt ve küçük tadiJ ' 
ile .millet naecvliıi l.alini almıttır. 

lultla bu ıfikrm yıeni yeni sa.mimi ~ala ıı .. 
--h- L Türk inkılabı bu sehep1erden t~rlerı peyda'OlmaktaW..r. -----------

hiç biriyle izah edilc.'!llez. Türk in· 
Fazla olarak Türkiyenin c1ü. R A D y o k 1 bı d d n 

·ı a UIQ dayan ığı ava, mi etçe tOndüğü Balkan birliai Briyanrn k ı d d K ı d 0 f ....;.!:......;.:.....;:;:====--..--.:====-==;;;...;..;.._.:._ ı wrla U! a vası ır. urtu U§ ava-
:A'vrupa birliği projesi aibi sadece B o __ 

• ugitn sının Monteskiyöden, nıu»odan , 
sözde de kalmaaaıttır. Bunun için ı l!I ı 'A N 'B L L : hatta insan hukvku beyanname&in-
~ .iört ıenedenberi toplanmakta 

den .a.lacağı çok bir şey yoktu. olan konferanslar oldukça ameli 
neticelere yal'1atm'§tır. Nihayet düz neşriyatı, Tüı·kçe Gramofon Sadri Etem 
bu konferansların kararından ev _ 18 den 19 a ka dar Gramofon -

1 T 19 dan 20 ye kadar tUd.vıı ~az Mahalleler istiyor ve ürkiye ile Yunanistan elele 
vermit, Balkan birliği projesinin heyeti - :lO den 20.30 a kadar Üs- Mahallelerden 'fiU, yo', elE-ktr k 
le•elini VoyllRlftur. man pehlivan - 20.30 dan 21.30 a 'Ve hava gezi tesisatı Y'pilması 

Şinr•i lhu temel üzerine asıl bi- kadar Hanımlar heyeti - 2 ı.3o - etraf 111da belediyeye mazbat.alar 
nanın kurulması kalmr,tır. dan 22 ye kada;: G!·aınofon - 22 gelmektedir. Punlardan ıuva nit 

Mehmet Asım dc11 itibaren Anadolu ajansı, Bor olanları ter&rn; ıdares ne gö nde· 
sa ha berleri, saat ayaıı - Tilmekte, diğerleri de merkez 

1'4 7,- • l\la d rlt 17, 50 
lb. ~( * Rrrll n 511 -
n:\ - • '\'aı,O\'a "ol. -. 
i l :', - • Rudııpe~t• 20 -
25, - • Hıılrt ş 23. ~(I ,, ., - • Ucl;;rııı .~. -
!6.. -· • :\' .:ı ohama 
f',\ - * Alcın 
IÇ'ı, - • !\le IJlye 
3;11, - • IH 'llkn nı 

Çekler (kap. sa. ~6) 
• J ,un .rıı • ::ııokhol ııı 
+ :\c:\ \ urL ı > ıı:-, '!!.~ • \ ' j ı ıl' H 

• l'aı ıs I!! O'ı • ladrlı 
• MIUlno l' rı:ı ,. 1'cr ıin 

* l ' rul~el :ı 3 .~z • \ a~ovıı 

• ı\ ıtn<- '°'~ l 'l • • Hud.ııpt ~ ıt 
• L en en' • .44~:ı • 1-'ül rcş 

• ~nl)tı tıS 3• • l!e•ı: ra ı 
• ,\ nı, ı ıJa ı ı . ı ;-2 • '"1.uhama 

,\ n~dnlı. 

Hep 
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Tıbbiye ve 'liseler Yarın fen heyetırıce tetk•k edılmcktc· 1 

lkmıl imtihanlara eylüfün H) un 18 den 18.30 a kadaı· Gramofon. dır. Eu maıbata'arda isteınen -~~=~~~':"":".'====== 
istikra~ar eu gü"ü yapılaca!< olan son sınıf 18:30 dan 19 a kadar Fran~ızca eleldrik lamb111 mıkdarı 25COO 
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< Kısa Haberler 

Çay ticareti 

Seylio çay tacirleri n•-" 
M. Tatbmanutkan isminde ~ 
zat şehrim;zdedir. Bu zat bur• 
çay trc r1erile yakından te . 
elmtkte, T•..irkiyede hangi c 
çaylarm satıldığına anlamaktı 
M. T athmanutkan 1 ürk taciri 
rinin Seylln çay tacirlcrile • 
~asını arttırmak için çahf 
tadır. Seylan çay taciri, Tür 
yeden sonra, Romanya, Bul . 
ristan, Yunan:stana dagidecekti' 

Heybeliada sanatoryofll' 

Sıhh iye v~kileti Heybeli•~ 
sanatoryomunun etrafını ge 
Jctmeğe karar vermiştir. Bu b~ 
sus için Çam limau civarınd• 
araıiden 1800 metre murıbb" 
yer alınacaktır. Bu araziye 1' 
kında kıymet konacaktır. 

Millt ve metruk emlllC 
lstanbul Milli Emlik müdiitlt 

ğüne tayin edilen Maliye vekil,ıı 
Em'iki milliye müdürü udlul 
muavini Münir bey ıebriatİ" 
gelmiştir. Mumaileyh cumarte' 
günü işe başlıyacakbr. 

Gizli fuhut 

Polis evvelki gece Beyo;ı-' 
da bazı ev:erde araıtarma '' 
mıştır. Bu araştırmada yedi ef~ 
gizli fuhuı yapıldığı teabit e~ 
mittir. Bu ev sahip lerinden ,,_ 

kıımı müteaddit defalar raoOI 

vuculuk suçundan yakalanan "' 

-'••'•"'"'· R.ıeııılar aubest kaldı~ 
tan sonra başka bir semtte g' 
ev açmaktadırlar. 

Evlerde butunan kadınlar !it 
ayeneye ıevkedilmelidır. Ev 
bibi kadınlar da adıiyeye v 
miştir. 

Sular ve batakhklar 

Halkın ııbbati ve l<öylünün l 
ladan istifadesi nolıtasıodan 
z.ırlanan bu kanun layiball 
ihtiva ettiği bük ü .nlere g<Sre: 
takh\darın kurutulması işin 
masrafa cüzi deu~cede ha1k i 
rak ettiril~cektir. 

GUmrUk muhafazası"' 
~mek istiyenlere 

1. Fır\a Askerh\ Dairesi R 
liğinam: 

K:ıbatta kanuni müddeti 
bitirerek son iki ıene zar 
terhis edıtmiş piyade S11J 

/ 
mensup Gedikli baş ça-wt 
Gedıkti başçaTUJ muavinle~ 
rütbuile ve ayda 45 Hta ~ 
çavb,"uk ve '35 lira mua~ 
maaşlar)le Uıfa, bmir ve 'Tubf 
mıntakalarındaki gtimrük rnJ 
laza kıt'alarma geçmek isti~ 
ler mevki giSslermemck ''tıl" 
taltplerini havı istidalarile I 
likte l::uıunC:luklan mahal at'I 
lık ~ubeltr ne müncutlan. 

Şeker kaç para? . 
Şekef' .,orsalarmdan, şeh'1 

dekı şeker rt icaulbanckr.ioe I 
)ca telgraflarda bir lulo tol~ 
"e.r lıtadbal Jimanına t f.' 
cdi 'mek fartİ~ 5 ~uruı ]0 _:ttil 
ray• aablmaktadır. K:üp F~ 
fiatı da 6 kuruı 30 para~'··b"' 

Bu •eneki düny..,. teker ıttl 
rilı 27 mılfon tonu tulacakt"'· I' 

lise talebesinden hbbiyede mü· ders (Müptedilere mahsus) - Hl- l:u'maktadar. l?ur unla bera 

sar,ıkalara girmek istiyenlerin den 20 ye ka dar Udi Refik Talft:t h.er telcdiyc yenid~n b~ bin 
bu yüzden tıbbiyeye girmek İm· Bc::y ve arkada~la !'I - 20 den 21.30 ambakovmal< için evv.e 'ce baıla · 
ktnmı lc:aybettiklerini.len bize kadar Bedayii musikiye heyeti - l dığı t-etkikah bitirmek üured r 
tikiyet edildi. 'Bunun nazarı dik- 21.30 dan 22 ye kadar Graıno'fon · ı istekludcn en mühim olanı ev 

ıı ı3 ı ' a l~t. 

l•tlL ı :ı;:ld ı . 

ı · * ,, rk l> ın 

9:'.-
53. ') 

l~l~trllı: 

Trannu 
0 

• • ' ı : r;:an ı 

Türkiye ,eker pi,_.ı..,dt:.. 
ker satqlaıına yerli :ifalniika'lll' il' 

' 'kimdir. Ev.vetce yag>dan ~~ 
ade, [ürJdye ,eker Ta~...i" 
nın 4000 • 4i00 vagon ı.ç? 
dyleniyor:c!~. E;lcitehir fa ~ 
800 vagondan fura 'fe• I 
caktır. kata alınacaiını umarız. 22 den itibaren Anmlolu ajansı , •eli TtellGİh .UltQkür. 

Borsa haberleri ve saat ayarı . 

1 
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ı •ı!'~ l'tttı A 
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Bi.ilent gene etrafına baktı .. Göz 1 mel lc.rtip etmiştim. Şıktın. Büh başla nıştır. Bugüne kadar zabı· \ \.._ H u·· K u" M D A R 

leri, n1uhteşem salonun eşyaların· tün r:~ nçleri davet ediyordum .. 5:· ta '.l4 randevü evı kapatmJşlır. "== J 
:al ayrı ayn takılıp kaldı.. Gün- ni z~ngin zannediyorlardı!. Fadkır tu ev:er arasında yalnız kadın -42-

.'Y a evlenecek olursa, süreceği ha· olduğlinu nikah günü veya on an ve yaloız erkek randP.vÜ evlerı 
11t hayatı düşündü.. Halbuki Et.. sonra söylerdin.. de vardır. 
~a ile evlenirse, rahat, zengin biı Günay sinirlendi: l?unc!an başka, kadın garson 
ayalı olacaktı. - İşte bunu yapamazdım .. Ben hullantın birçok barlar da kapan· 
- Bı.:nu sormağa hacet var mı? hayatta kimseyi aldatmadım .. İz· mışl lr. C ı z i oda'arı o'an. koa: 

~edi, Eğer ornsı daha iyi olsaydı, divacı da para tuzağı addetmedim. för er ve masaj n i.'. cssese!eri de 

Ut\'rya gelmezdim.. Nezihe kızdı: ~ıkı lir tefti~I.! ta!Ji tutulmuşlar· 
Er.ma sordu: _ Öyle ise kaderine küs!. dır. 

- Günay daha adadan inmed; Saat altı idi. Son vapur sekizde Sıkıya l oşulan bu gibi mües 
lni?. 1 kalkıyord~ .. Gün~y ~ir ~z daha sese etın pek çoğu H tlerin ala 

- Bir iki giin soma inecek. ı dola~.'"Oak ıçın a~agıya ındı.. meti tar kası olan uç arı kıvrık 
A w d H'I · B t düf et . - Avukatın yanında gene dak .. 1 şagı a 1 mı eye esa ~ haçla ol larını süslemiş'er, ken-

lıloluğa başlıyacak. ti.. Hilmi Bey: dıleri de göğüslerıne bu haçı 
. Esma bunu, Bülentli ~aşala.tmak - Ne o Günay, dedi, hazırlan- takmış'arclır. 

hıçin söylemişti.. Fakat Bülendin mışsm bile... Fa~at blitün bunlar fayda ver· 
H l d · t Gidi-ayret etmediğini görünce kendisi - azır an ım cmş e.. mem ıştir. Fuhuşla mücadeleye 

~a.§tı. Bülent sadece: yorum... devam edılccektir. 

Birden gözlerine sıcak yaşların 
dolduğunu hisetti. Mehmet, yalnız 
kalmı§tı. Belki biraz sonra o da 
amansız bir kılıcın darbesile kendi
si gibi olacaktı. Artık her şey mahv 
olmuştu.. Ne kraliçe Ketevanın 

mektubunu Hünkara verebilecek
lerdi. Ne de Kafka~ya orduların
da kendilerine vadedilen vazifeleri 

alabileceklerdi. 
Rahim, bütün vücudunu kıskaç 

gibi sıkan bir ağırlıkla yere yıkıl .. 

dığını hisetti .. 

Yazan: Niyazi Ahmet 
Üç arkadaş o gün akşama kadar 

yol aldılar.. Hava kararmağa haş 
}ayınca Mehmet, geceyi geçirmek 
için bir köye u~ra.malarını söyle• 

di. Gafur baba: 
- Yok, yok.. Diye itiraz etti.. 

Yürüyelim. Bit an evvel ulaşalım 
vak!t geçirmeğe gelmez .. 

Gafur baba yaralı idi. Yarası 

çok ağırdı. O, bir iki gün daha 
yaşıyacağına emin değildi .. Ölme
den orduya ulaşmak arzusunda i
di .. 

- Biliyorum, dedi.. - Müteessifim .. 

- Günaym babası da küç.ük biı - Ben de müteesifim.. Fakat, Kandan düğme ve gübre 
ltıernurmuş.. artık gitmem hizım.. GörüyorsuN 

Birden, nihayetsiz bir gürültü, 
gök gürültüsünü andıran sesler 
gözlerinde timtekler çaktığını his· 
setti. esler duyuyordu: 

- Geliyoruz.. Savulun.. Na -
mussuz Abaza serserileri .. 

Artık etraf kararmıştı ve yolcl>o 
lar yol alıyorlardı. Bir tepeyi he
nüz aşmışlardı. Çok yakında bir 
ordunun çadır kurmuş olduklarını 
gördüler.. Ateşler yanıyor, sesler 
bir uğultu halinde yükseliyordu. 
Bunlar kimdi? .. Bülent gene tmdece: nuz, ki benim yerim burası değil. 

E d d. Ben i~imin başında olmahyım. - vet, e ı .. 
Esma düşündü: (Devamı Yar) 

"Bunları nereden biliyor?. Aca" ı 
ba G·· .. l d'? 200 seyyah unay mı soy e ı .. ,, 

Bu nokta üzerinde bir az daha Bu'garya vapuri~e Var· 
durdl:: nadan şehrimize 200 seyyah gel-

- Belki yakmda evlt>nir... miştir. Gelen seyyahlar Macar, 
- Bunu bilmiyorum. Sen bili.. Çekos'ovak, Alman ve Avustur-

""o ? yalıdır ' ar. Eurada üç gün kala· 
" t musun .. 

- r ~e o, tcliş ettin?. Genç, ser~ caklardır. 
hest bir kız1 e lbette e vlen\r .. 

- ı;:,.,ı .. .,.:.., fukat şimdilik nişan·· 
1ı cleğil. 

- t!t bunu da biJ.miyorsun. Bel 
ki nişan ı değil , faka t arala -

tı~da ilerlemiş bir kur var. 
~011.\•·Lı ·· b 

"" u ir genç var: ki 
evlerinden k B Jk' G" er mıyor~ E: ı u-
n " ay onunla evlenmek istemez, fa. 
kat her halde gönlünü eğlendiri • 
Yor .. 

Celal beyin dönüşü 
Avrupada bulunan iktısat ve· 

kili Celal bey cylfılün dördündi 

giinü şehrimize gelecektir. 

Cel,iı bt;yin avdetle Sofyada 
bir gün kalarak Bulgarlarla ya· 
p,lmakta olan iktıs:ıdi müzakere· 
lcrlc alakadar olacağı söylen· 
mektcdir. 

Esma, jçin için alay ediyordu.. 11 
.Sülent bunun farkına vardı: 1 

YENi <,:JK 
J.' S E ~ L J.' : N 111 

. - Bana ne, bize ne.. Canının 
1ııteclrğini yapar... Artık ondan 

bahsetmiyelim .. 

Emıa, başını Bülendin omzuna 
dayadı: 

- Evet, artık kendimizden bahs 
"de·im... Ne vakit evleneceğiz 
lıütenl? •. 

Bülent kolunu Esmanın beline 
doladı ve karar vermekten başka 
~at-esi olmıyan bir adam sesiyle, 
1 • 
Çını cckerek · - . 
b - Mümkün olduğu kadar ça • 

llk!. Dedi.. 

-17-
1 Valizler hazırdı. Çantalar yer
t!§lirilmişti. Günay, güler yüzle 
~~~alc'\rı loplıyordu .. 

Ne~ihe: 
- G'tmek için can atıyorsun, 

~edi, halbuik burada pek ala eğ
endin 

Günay, karyolasının kenarında 
Oturan halasını öptü: 

h - Deni sakın nankör zannetme 
bala'. Burada çok eğlendim.. Ve 

U bır aym hatıralarım ömrüm ol
dukça unutmıyacağım.. Fakat an 

~~nıle babama, işime kavuşacağım 
J) t:! •eviniyorum.. Gene eski Gün 

a:y olac.ağım için memnunum. 

Nezihe başını salladı: 
-- B.ı bir aydan layı kile istifade 

kde.":lledin. Burada pek ala bir 
0 ca bulabilirdin. ,.. .. 

'..al ı.a)' acı acı güldü: 

- Her kes sizin gibi talili ola -
~az hr.ıla. Zengin kocalar, zengin 
ldırıJar içindir .. 

Nezihe ıinirlendi, omuz silkti: 

- Sen budalasın!. Pek ala mu
Vff ak c.labilirdin.. Ben işi mü kem 

Varlık 
Varlık mecmuasının 1 eylfıl 

tarihli 4 üncü sayısı Mehmet 

Saffet, Sadri Etem, Cemil Sena 
Abdülhak Şinasi, Sabri Esat, 
Behiç Enver, Kemalettin Kami, 
Server Ziya, Vasfi Mahir, Yaşar 
Nabi, Eurban Üm t, Ali Mürotaz, 
Ziya Osman ve Nahit Sırrı Bey· 
lerin yazıları ill! intişar etmİ$lir. 

Askerliğin psikolojisi 
Kuleli ve Maltepe askeri lise· 

Jeti felsefe muallimi Ahmet Faık 
beyin bıı isimli kıtabının yeni 
tabı intişar etmiştir. 

Gaıi rfazretlerinin renkli bir 
resimlerile zabit ve ~umandan 
ile hasbihal is'mli ve 1914 sene· 
sinde Sofyada iken yazdıkları 
değuli bir makale güzel esere 
şeref ve kıymet verdıği gibi 
ünivers' te psiko '. ojı profe~örü 
Şekip beyin bir tahlil isimli ma· 
kal~si de eserin yeni tab'rna i i 
ve edilmiştir. Ahmtt Faik beyin 
eserını asker oku~ucularımııa 
har at etle tavs:ye ederiz. 

Resinıli Şark 
3J numaralı Ev ut ııus:ıası üç 

renkli gayet güzel bir kapak 
içinde: 'J ürk dili için Kaynak'ar 
· Herman Ka~ ser lir.g ve felsefesi· 
Suriyede asarı atıka · Macideden 
Sevince mektuplar· Meryem ana · 
zenci idi, İsa geceleri p jama 
gündüzleri smoking giyerdi· Her· 
cai - Beyaz ve siyah ırkalar · Ef a· 
tunun cümhuriyeti - Tanıdığınız 
i~sanJar · Bizde Argo· O yeşil 

~özler benden ne istemişlerdir · 

v. s ... 

Mezbıthadaki kanlardan diiğ· 
me ve gübre yapmak üzre isti· 

f ade hakkının beş sene müddet
le Sait B. isminde bir müteah· 
bide verildiğini evve:ce yazmış 

tık. Sait beyin Almanyaya sipa· 
riş ettiği makineler gelmiştir. 
Bunları işletmek için Almanya· 

dan bir de mütehassıs getirilmiş· 
tir. Fabrika yakında çalışmaya 
başlıyacaktır. 

17 yaşındaki sarhoş 
Şehremininde 1 ı numarala ev· 

de oturan Cemal dün akşam ka· 

fayı dumanlıyarak gezmeğe çık · 
mış. lçtiği rakının başına vurdu· 

ğuou gören sarhoş Cemal bir 
sade kahve içmek için Çarııka-

pıda Ali Efendinin kahvesine 
girmiş . Fakat daha kahveye gi-

rerken küfretmeğe, camı çerçe· 
veyi indirmtğe başlamış kendisi 

fazla büyük bir mesele çıkarma· 
dan yakalanmıştır. 

Bir kamyon devrildi 
Süleymaniyede, Karacahamza 

sokağında oturan Bekir Saminin 

idare ettiği kamyon, Veznecilere 
gelirken yolda açılan su çuku
runa yuvarlanmıştır. Kam}on o:-

dukça hasara duçar olmuş ve 
devrilen kamyon bir müddet 

tramvayların işlemesine engel 
olmuştur. Nıhayet etraftan bir 

çok kimselerin yardJmile kam· 
yon yoldan kaldırılmış ve böyle· 
lik!e tramvay işliyebi ı miştir. Şo· 
före bir şey olmamıştır. 

Bir kayık devrildi 
Dun sabah saat dokuzda Salı 

pazarı açıklarında Yem;şten Or· 
ta köye sebıe nak)f den Yasef 
Ef. ye ait l 1 l O numaralı pazar 
kayığı devı ilmiş ve içindekiler 
civardaki kayıkçılar tarafından 
kurtarılmışlır. lçindeki mallarda 
da hiçbir zayiat yoktur. 

~ Dün saat 12,55 te Kurlu'uş 
ta o uran 68 }'aşlarında lsak Ef. 

tramvay yo'undan karşıya ge· 
çerken 28.) numaı alı vatman 

Ömer Ef. nin idar('sindeki tram· 
vay çarpmış ve hafıf surette ya· 
ralamıştır. 

Fazla bir fey duymadı .. Göz ka .. 
pakları tatlı bir rüyaya dalar gibi 
kapandı.. Kuru topraklara seril • 
diğini hisaeti.. ltte o vakit 

Rahim: 
- Gafur baba, dedi, bunlar A. 

bazadan olmasa gerek!. 

- Ala, saat ikide burada ... 
Göğsünde mukavemetsiz bir sı

zı duydu .. 
Gelenler kasabalılar idi. İhtiyarın 

karısı kahveye giderek kocasının 
söylediklerini haber vermişti. De
likanlılar toplanmışlar, mademki 
Gafur baba böyle istiyor, biz de 
düşünmeden gideriz. 

Abaza Paşalılar, neye uğradık· 
larını anlıyamadan perişan bir hal 

de kaçacak yer aradılar... Fakat 

öyle kıs kıvrak ku,atılmışlardı ki, 

bir yere gidemezlerdi. Bir kaçı 
atlarına binerek kaçmak istedi. 
Fakat silah sesleri, bağırış .. 
malardan atlar çok ürkerek birer 
tarafa savuımutlardı. 

Karanlık gecenin savaşı yarım 
saat sürdü.. Sekiz Abazalı canlı 
yakalanmıf, diğerleri. Öldürülmüş 
tü.. Gafur baba, kolundan tehli
keli bir yara almış, İki köylü can 
vermiş, Rahim ortadan kaybolmuş 
tu .. 

Yakalan anların kolları bağla .. 
narak bir ahıra tıkıldı. Mehmet , 
ihtiyarın yarasını bağladıktan son 
ra, kendi yaralarına aldırmadı , 
Rahimi aramıya çıktılar. 

Rahim, ancak sabaha karfı bu
lunmuftu. Bahçenin kuytu bir kö 
şesnie kadar ıürüklenmit ve orada 
yüzü kuyun kalmıfh. 

Sabah ağarmı§h.. Üç süvari 
tenha yoJlarda Konyaya doğru at
larını koıturuyordu. Bunlar Meh 
met, Rahim ve Gafur baba idi. 

Üçu de yaralı idi. Üçünün de 
vücudunun birer kısımları sancı .. 
yordu. Fakat gözlerinde ıztırap 
değil, sevinç ışıkları parlıyordu. 
Gafur baba: 

- Rahim, dedi.. Sen o işi yap. 
masa idin, bu hale ge1.miyecektik. 
Hepsini luskıvrak yaka!ıyacaktık. 

Rahim, mert ihtiyarın gözlerine 
baktı: 

- Baba, diye cevap verdi .. Da
yanamadım .. Abaza adamları çok 
alçak. 

- İn§aallah belalarını yakında 
bulacaklar .. 

Gafur baba cevap vermedi, De
rin bir nefes alarak kolunu oğut
turmıya başladı. Saatlerce kan a• 
kılan bu zavallı ihtiyar, artık bit
kin bir hale gelmişti. 

Gafur baba .. 

Gafur baba şimdi atın üstünde 
iki büklüm olmuş, dişlerini kas 
katı birbirine geçirmişti. 

Mehmet atından atlıyarak Ga • 

fur babanın yanma ko~tu. Onu 
kucaklıyarak yere indirdi.. Yerde 
bir parça dinlenen lhtiyar bir az 

sonra kendine geldi: 
- Bunlar da Abaza.... Diye 

mırıldandı .. 

İki arkadaş ne yapacaklarım 
şaşırmışlardı. Birden sordular: 

- Abaza askerleri mi?. 

Gafur baba cevap veremedi. .•• 
Gözlerini Rahimin, sonra Mehme. 
din gözlerine çevirdi.. Bir şey 

söylemek istediği anlaşılıyordu. 
Fakat bunu gözleriyele de ifade • 
ye muvaffak olamadı. Bitkin bir 
halde, up uzun yere uazndı. 

Gözleri kapandı. Ölme.mitti .•• 
Nefes alıyordu. Kalbi çarpıpıyo~ 
du .. 

Jki arkadaş yeisle birbirlerine 
baktılar. Ne yapalım demek iıti. 
yorlardı. Burada beklemek doi· 
ru değildi.. Bir yer bulmak, bir 
yatağa yatırmak lazımdı. 

Mehmet: 

- Rahim, dedi, bu ordu Abaza 
Paşa ordusu olmasa gerek .. 

- Ya Abaza Paşa ordusu iıe?. 
Mehmet, bir müddet düşündük

ten sonra: 

- Kim olursa olsun .. Gafur ba. 
bayı burada öldüremeyiz. Gide • 
lim. Orada belki bir çaresini bu. 
luruz. Bizi asacak değiller ya •• 

- Çok tehlikeli Mehmet .. 
- Göze alalım Rahim.. Bizi 

ölümden kurtaran Gafur baba için 
ölürsem gam yemem .. 

Gafur babaya Rahim daha çok 
borçlu idi. Gözlerinin önüne A • 
baza askerinin kılıç sapladığı an 
geldi. Sonra ihtiyarın: 

- Arkadaş .. 
Mehmetle Rahimi bir türlü yal

nız bırakmağa razi olamıyan Ga
fur baba, yaralı, hem de ağır yara
lı olduğu halde onlarla yola çık .. 
mıştı. Zaten, diyordu, ne kadar 
yaşıyacağım .. Benim yafamamdan 

Diye bağırarak askerin üzerine 
atıldığım, onu bir anda yere ıer .. 
diğini düşündü.. Bu mert ihtiyar 
için her şeyi göze alabilirdi: 

§ Şehremininde l 7 numaralı 

hanede oturan Cemal dün ak
şam fazlaca sarhoş olmuş, Çar· 
şıkapıda Alı Ef. nin kahvesine 
gelerek cam 'arını indirmiş, fakat 
polis tarafından derhal yakalan· 

mışhr. 
ı 

kim ne istifade edecek, ahir öm • 
rümde bir it yapabilirsem, içi.m ra· 
hat gözümü yumarım .• 

- Gidelim, dedi.. Belki Aba• 
za Paşalılar değildir. 

(Devamı var) 

~------------------------------------~-
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Tiyatro niçin ? '"i~·~;~S~da Muasır Yunan şairleri 
tııaı Darü!bedayi san'atkarlanndan M. Ke
Ja lleym "Tiyatro,, isimli bir kitap 
ca;dı!ını, kitabın 1 teşrinien•eldc çıka. 
bu 1~ haber vermiştik. Aşağıdaki y:ı z ı . 

kttaptan bir kısımdır : 

zisini araştırmıyarak bugünkü te -
liıkkiye göre tarifini yapmak mec
buriyetindeyiz. Her halde dünün 
"Tiyatro büyüklerin mektebidir,, 
gibi nazariyeleri çoktan iflas etmiş 
tir. 

Üniversite şehrin
de lsviçre evi 

Muasır Yunan edebiyata en 
çok Fransada dikkati celbedi· 
yor. Fransız münekldtleri ve 
alimleri Yunan edebiyahna çok 

ketin hep dışında dolaşan S kipis 
daha halis Yunanlıdır. PaJamas 
da devr inin bütün bayatı yaşıyor. 

O · un için cihanşumuldür. Ken· 
disi 0 Çingenenio on iki sözü,, 
adla ese-rinde der ki : 

1 dl~Yatro: Kainatta hayatın haş -
ta. rgı andan itibaren kendini gös-

1 el'tnlye ve bizatihi doğmaya baş • On sekizinci auın moralistlerin 
den (Veanvenargues) tiyatro isim 
li yazısında bu san'at için şöyle di-

<tte.n b' ' ır san attır. Bu kadar umu-
?Q\ ~e . b' h genış ır manaya şamil olan 
~ C\iınle, temsiliyet kaidelerini yor: 

goz .. .. 
q' 0 nunde bulundurduğumuz tak 
trde .. I b'l' T .ı soy ene ı n·. emsiliyet kai-

"tle . d iıı tın en maksadımız şudur: Ka 
attaki cütün ziruh ve gayri ziruh 

lQ . 
d e~cudatın varhgını ispat eden 

0
R1ttn ve <laimi hareketlerile te -

1'Zıileri ve ölümleridir. Gerek ne· 
lltatt k \' a, gere eşyada, gerek hay • 

"Tiyatro, insanların hislerini, 
adet ve göreneklerini takip etmek 
ve güzelleştirmekten başka bir şey 
yapamaz; onun için bu san'ata duy 
guları ve hulyaları değiştirmek gi
bi bir kudret izafe edilememeli -
dir. 

Bir moralist, tiyatroda "moral,, 
noktai nazarından ancak bu kadar 
bir fayda arıyor, fazlasını bilha$ -
sa "mektep,, diyenlerin nazariye -
sini bir bakıma göre kabul etmi • 

rn~?a.tta. ve gerek insanda gördüğü 
d'uı hailevi veyahut mudhik ha -

) l&cfer bu dört unsurdaki temsili
t et neticesidir. Nebatatta tezkir ve 
etti yor. 

ltı 5• aıneliyesi, tohumların inşika-
, çıçeklerin açılışı, renkleri; yap 

ta.1tı 
~· iU'ın sallanışı insan ruhunda 
~~takım akisler uyandırdığı mu· 

kaktır. Hayvanatta cinslerin a 

~&.aında.ki mücadele, hayvan tahas 

~aleri, enmuzeçleri, kendilerine 
, a.hsus huyları ve yaşayışları biz 
1ttaa.tılara ya ibret ve yahut ta hay 
~et \>erir. Mesela; bir kedinin fare 
"eli"· .. .. d d·ı.t gı onun e aldığı evza, bütün 
ı lc-.tile h ki . • . 

~I 1 ' e eyışı, pençelerıni ha 
r ayı§r a . 

) ' Ynı zamanda farenin he 
ecan ve korku · ı . . "h ) . ı e sınmesı, nı a -

'b ~ kedi zekasının galebe edişi ve 
\ı tnücadelenin ölünıle neticelen -

ttte · h" •ı ıze kuvvetli bir mücadele sa 
•a.4... . l .. esı yaşatmış oluyor. Rüzgr-
~l'ın 'kl' · · ·1 ~ ve ı ımın tesırı e taşlarda, 

it~aıtıan kayalarda vukua gelen 

~~lat ve tahavvülle r gene bizi 

t ·~ti.indürür. Şu muha~kak ki hü -
'\'qll ceınadatta daimi bir tahavvül 

l' ~hareket görmek kabildir. Bizle
~~ ~elince: Biz doğduğumuzdan 
llı ~l.ığümüz zamana kadar müte -

l:i~di bir değişiklik, mütemadi bir 
"ll .. () ıçmde hayat denen tiyatl'Oyu 

!\q,~ltız. Bu tiyatro acı ve gülünç 

Gene on sekizinci asırda oyun 
yeri ile seyircinin oturduğu yeri, i
yiden iyiye ayıran (Valtaire): 
"Sahnenin bazı fikirlerin sürümü 
için bir kürsü, bir vasıta olduğu -
nu,, ileriye sürmüş, böylelikle de 
kırala, papazlara hücum edebil -
mişti. Demek oluyor ki tiyatro 
san'atı, (Voltaire) e göre kuvvetli 
bir propaganda vasıtasıdır. 

Hulasa şu muhakkak ki münev
verler, tiyatro bahsinde ititfak et
miş değillerdir. 

"Nicolas Evreinoff,, neşretmiş 
olduğu "Le Theatre dans la vie,, 
kitabrnda aristokrasi ve burjuvazi 
nin hala hakim olduğuna göre 
halk sınıflarını göz önünde tuta -
rak tiyatro için şu telakkileri mey 
dana çıkarıyor: 

1 - Sadece eğlence içindir. 

2- Kültür müessesesidir. 
3 - Estetik kaidelerine göre be 

dii heyecanı veren bir san' attır. 

4 - Sadece şehvi hisleri tahrik 
eder ve bu ameliyeyi san' at perde: 
si altında yapar. 

5 - Moda, tuvalet, zenginlik 
meşheridir. 

Pariste, darülfünun şehri deni
len semtte İsviçreli talebe için ye· 

ni bir pansiyon yapılmıştır. Res • 

n_ıimiz, bu muazzam binayı göste
rıyor. 

Rermini koydug"' umuz bina . ' 
ınşa tarzı itibariyle Fransada mi-

marlar arasında, lehinde aleyhinde 

hiı- çok şeyler söylenilmesine se

bep olmuştur. 

Bu binanın mimarları M. Le Cor 
busier ve M. Janneret'tir. 

Les nuvelles Jitteraires gazetesi 
bu münasebetle şunları yazıyor: 

''Muhakkaktır ki darülfünun bel 
desnide "İsviçre evi,, ni vücude ge. 

tiren Mösyö Le Corbusier ve Mös
yö Janneret zarif bediiyatçıların 

arzusunu teskin edecek bir şey yap 
mamışlardır. 

Bütün bediiyatçılar delton, §O• 

faj . santral, tayyare telsiz telgraf 

devrinde binalarımızın, birinci 
Fransuva, on dördüncü Lüi, on 

altıncı Lüi ve hatta bundan elli 
sene evvelki tarzda olmasına rıza 

göster.mezler.. Onlarca böyle bir 

hareket karoça ve hatta sedye şek 
linde lokomotifin inıali kadar a-
rip gözüküyor.. g 

ehemmiyet verirler. Yeni Yunan 

şairleri arasında Fransada en 
çok tanmanlardan Kostes Pala
mas, Sotiris Ski pis Sistides, F o
ridesdir. Biz bunların isimlerini 

bite bilmiyoruz, dersek yamlm1ş 
olmayız. Büyük ediplerin eserle · 
rinden, belki biri bile lisanımıza 
terceme edilmemiş bulunuyor. 

Fransada Alfred Oriset, Eu
geoe CJement gibi münekkitler, 
Costagnon ve Lebeıque gibi 
alimler, Yunan ediplerini tanı

mak için büyük gayretler sarfe
diyorlar. 

Şairlerin tercemelerini okuyup 
eserleri hak kında hüküm ver
mek caiz değildir. Bununla be
raber diyebiliriz ki yeni Yunan 
şairleri eski şekillere esir ol
maktan uzaktadırlar. 

Onların nazarında lnlisik şa· 
irler, hürmete değer, dikkate 
tetebbüe layık kıymetli ve muh
teşem aeleflerdir. Eski Yunan 
edebiyatı ile muasır Yunan ede

biyatı arasında fikir ve hisctesel· 
sülü vardır. Yeni Yunan şairle
rinede Paganizm rubu hakimdir. 
Put perestlik devrinin senbürlleri 
peresteşe layık görülüyor. Ve 
her şair bunlardan dilediği gibi 
istifade ediyor. Hiristiyanhk yeni 
Yunan şairlerinin eserJerine hu· 
lul ettiği halde eski ilahlar, ta
biat kuevvetlerinin birer rumuzu 
olarak mevkilerni muhafaza et
mektedirler. 

Mesela yeni Yunan şairlerin
den Skipis dünyanın gençliğin· 

den serin, mavi denizlerde ve 
menekşe renkteki dağlarda rü
yalara, bülyaJara dalan pagan 
bir şairdir. Onun eserlerinde, 
geçen muhteşem günlere karşı 

ince bir hasret sezilir. Şair Pa
Jamas ise, Filozoftur münek -
kittir, , mütefekkirdir, pa • 
ganlık devrinin zevk ve heye
canı ona ayni derecede hakim 
değildir. alamas'ın alemi, Yu
nanistan olduğu halde, memle-

11Ben devrimin ve ırkımın şa
iriyim. içimde sakladığımı dı

şımdeki alemde ayıramam. 
" Onun için Fransız münekki

di, Palaması cihan şairi olarak 
tavsif eder. 

"Çingenenin on iki sözü,, in· 
san ı ubunun asırlar içinde te
kamülünü anlabr. Fakat şairi 
anlamak ve onun ruhuna nü
fuz etmek için onun bütün eser
lerini okumak lazımdır. Onun 
ilk eıerleri halis mahallidir. Bu 
şiirlerinde onun dindar, bürafe
perest, müşrik, vahdeti vücudi· 
yeci reybi olduğu iÖrülür. El
hasıl, ruban tam Yunanlıdır. Bu 
eserler aynı zamanda herkesi 
ceıbedemiyecek: derecede ince
dir. Kuvvetli zekisı, engin san
ata şairane hayallere zengin hil
aller giydirir, 

Palamas, gençliğinde, yeni 
Yunanistaoı, eski şekillere bağ
lamak isteyenlerin tesiri altında 

kaldı. Çok geçmeden daimi kıy· 
meti haiz olacak şiirin safi dis
turlara dayanamıyağını anladı ve 
onun için bu ceryanla mücadele 

etti. 
Fransız milnekkidi Clement, 

"Kımıldamıyan hayat,, adlı şiirini, 
onun şah eserini sayar. Bu mu· 
azzam eserine Senboliktir. 

Bu eseri terceme eden Aristide 
Hotrides, muasır Yunau edebi
yatına en büyük hizmeti ifa 
etmiştir. Zaten kendisi Yunan 

edebi Ronesansınin alemdarla
rından sayılnnya layıktır. Onuo 
şiirlerinden berbiri, bir mücevher 
parçası gibidir. Eski Yunan put 
prestliğini garbın bugünkü canlı 
faaliyeti içinde gizliyen biricik 
ş.ııir odur. 

Bugün Yunan şairlerinin bir 
kaçı da dağların sisli tepelerin
den insanltğm ruhuna nüfuz et
mek istıyorlar. lçJerinde muvaf
fak olanları da var. 

la nelerle doludur. Şu halde insan 6- Dini ayinlerden neşet etmiş 
~·l' e\'\rela kainattaki bu daimi de- olınası ha.sebile lirik tiyatroda ha-
•tikı•w, h la paganizm arayanların ruhlarını 

dinlendirdiği bir mabettir. 
?ll ·· ıgı ve areketi seyrede ede; Mösyö Le Corbusier M" .. J •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••r•ııuaı••••••••••••••••••••••••••••••••• 

t .lltahedelerinin neticesi olarak 
l)l}' 

h· Çok temayüller ve zevlder sahi Hlbuki bütün bu telakkiler içti-
l't~ :~d~Jar. Metafizik nazariyeleri- mai sınıflara göredir.. Hiç bir za
l't ırıfıneden itikat ve taahhüt de man bugünkü hakiki sanat ideolo-
1 el\ i-ki kuvvetli hissin mahsulü 0 • jisine uygun değildir. Çünkü harp .. 
"'-l'ak ~ • h b a.yınlere başladığı andan iti- ten sonraki nazariyeler er sanata 
aten t ' d d v ~\ı " ıyatronun yavaş yavaş doğ- başlı başına ve doğru an ogruya 

... hRllnu go''ru·· yonız. Bu·, ya macer"'ı, m k d 'f de eden veçhe ver -~ ~ a sa ını ı a 
t~. llt ferdi veyahut ta eşya vaıı • miştir.. Bunun içindir ki tiyatro • 
Q'ö ıle (kukla, Çin gölgesi, Kara • yu da bu gibi zararlı ve aykırı ga-
ıde olduğu gibi) olmuştur. yelerden ayırt ederek başlı başına 
llin bırakmayı tercih zarureti hasıl ol-

~ aenaleyh; tiyatroyu evvela 
~"ili h ... d · 1 • muştur. 
~ a ıse erın, sonra da inan -
ti;k Ve şükretmek gibi manevi ih "Tiyatro, yalnız tiyatro yr..pan bir 
":ı açların mevludu olarak kabul et sanaatir.,, Kestirme nazariyesi ha· 
tı ek ıztırarmdayız. Zaten aslı Yu- kim olınağa kuvvetle başhyacağı 
~llc.a. l andan itibaren yukariki istihraç • 

ili . o an (T ea) kelimesi 
1\ ıfad tt' v• 1.. lara nihayet verilmiş demektir. 

tı~ e e ıgı ugavi mana "sah- (F 
l' ' lllanzar,, olduğuna göre "ti • irımin Gemier) nin tiyatroya, bu 
, atro kel' . . . .. gün beşeriyete ve beşeriyeti birleş-
ıl.. '' ımesı aynı genıc manayı · k 'ltı ~ tırıne için elzem olan bir "Din,, 

•a etınekl k d ~ldtı e yu ar a anlatmış dir !. demesi yavaş yavaş bu eski 
~"'-t lu~uz hayat dolu hareketi is- ıanah bütün feri düşüncelerin esa 

etlltı§ olur. Biz bu san'atm ına- · retinden kurtaracaktır. 

, osyo an-
neret bir şey icat etmediler. Şa .. 
yam takdir abideler u"zer' . . . 

ıne ısmını 

hak ettirmek endi!ll.esinı· t 
~ aşıyan es-

~i zaman mimarları gibi hareket et 
tıler .. 

Zamanlarının ilminin ve o za -

manın insanlarındaki sanayiin e

mirlerine amade tutuğu inşaat un

surlarından istifade ederek bun • 

dan hisse ve d!mağa hoş gelen bir 

şekil elde etmeğe çalı§tılar .. Bun .. 

lara sanat aleminde ihtilalcı denir. 

Fakat öyle ihtilıilcdar ki nizamı 
müdafaa ederler. 

İsviçre evi, vasi bir mik'aptır .. 

Temelleri meydandadır ve altı sağ 

lam sütundan ibaretti. Merdiven 

ve döşeme madenle bunlara yerleş 

tirilmiştir. Döşemeler aslında plate 

forme'lerdir. Bunların arasında 

duvar mesnet vazifesini görmez, 

yalnız kapamak vazifesini görür .. 

Bu suretle, mimarlar binanın ce -

nup cephesine muazzam bir came

kan koymuşlardır. Bunun bölme

leri, her bir talebenin güneş zıya
sını bol bol alan odasını gösterir .• 

Hiç bir ilave tezyinata ihtiyaç gös
termeden azametli bir manzaraya 

malik olan bu mikaba bir takım i· 
)ave kısımlar istinat eder. Bunlar 

da bir höl, daireler, yemek salon

ları ve bir kütüphane vardır. Bun 
luarın üzerinde hiç bir bina yoktur 

asıl binadan adeta ayrı gibidirler. 

Bunun için bu ilave aksamda ka

visler yapılmış ve nakışlarla be • 
zenmelerine lüzum görülmüştür. 

Binanın içerisi bir "ikamet ma -

kinası,, dır. Orada yaşıyacak ta

lebe, hıfzıssıhhanın bütün şartla -

rını bulacağı gibi her türlü sühu.le

te de mazhar olacaktır. Bu nok. 

tayı mimarlarn muhalifleri bile in 
kir edemiyor .. ,, 

Alay köşkündeki 
müsamere 

Faruk Nafiz Beyin Kahraman 
isimli manzum piyesi 30 Ağustos 
Zafer bayramı gunu lstanbul 
Halkevi temsil şubesi aan'atkir
Jan tarafından Alayköşkündeki 

şube merkezinde bilhassa bu 
piyes için yaptırılmış olan yeni 
dekorlar ve yeni elbiselerle ve 
muvaffakiyctle temsil edilmiştir. 
Genç sao'atkarfarımız Samiye 
ve Handan hanımlar ve Niyazi, 
Cezmi, Sadettin, Hilmi, Hikmet, 
Necmeddin ve Memduh beyler 
rollerini pek güzel yapmışlardn. 
lstanbuldaki kolordu erkanı ve 
zabitlerimiz şerefine verilen bu 
ilk temsilden sonra piyes evvelki 
gece ve dün gece halka tekrar 
edilmiştir. Bugün de saat dört 
buçukta yine ayni sahnede ayni 
piyes temsil olunacaktir. Herku 
gelebilir. 
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Ordu jandarma terfileri 
Askeri terfi listesinin sonunu ve terfi eden jan

darma zabitlerinin isimlerini neşrediyoruz 

ANKARA, 31 (A.A.) - Reisi .. 
cümhur Hazretlerinin yüksek tas -
diklerine iktiran eden oidu terfi 
listesinin sonu tudur: 

Mızıka muallimleri, dördüncü 
sınıfa terfi edenler: 

A. Feyzi İstanbul, F. S11bri Ye· 
nibahçe Eefendiler. 

Altıncı sınıfa terfi edenler: 
Ahmet İstanbul, Galip İzmir , 

Hakkı Bursa, A. Riza ! ;:mit, H 
Hüsnü Edirne, Kerim İstanbul E
fendiler. 

Altın sınıfa terfi eden makinist· 
ler: 

O. Nuri Sivas, Mecit Van, Yu -
nuı İstanbul, Ali Rados Efendiler. 

Altıncı sınıfa terfi edeı' maran
gozlar: 

Muharrem Manastır, M. Rasim 
İstanbul, Ahmet Kütahya: Nuri İs· 
tanbul, Yusuf Malatya, Rifat Ak .. 
saray, Ömer Şükrü Erzincan, Ha -
Jil İstanbul, Ahmet Edirn.! Efendi
ler. 

Alhncı sınıfa terfi eden kama • 
cılar: 

Hüınü Safranbolu, Mehmet Ça
talca, M. Sırrı Aydın, M. Nuri İs • 
tanbul, Hasan Elô.ziz, Mehmet 
Safranbolu, M. Şevki İstanbul, Ne 
cati htanbul, A. Cevdet Tl'abzon, 
Abdurrahman Küçükçekmece E .. 
fendiler. 

Altıncı sınıfa terfi eden demir. 
ciler: 

Alimet İstanbul, lsnıail Mu -
durnu Efendiler. 

Altıncı sınıfa terfi ed<.·n tüf ek .. 
çiler: 

Mustafa Çatalca, Burhanettin 
ayseri, Mehmet Çatalca, Tlhir Es
kitehir, M. Nuri .Çorum, Rifat Bo -

lu. Ruhi Gir:t, Hıfzı Kalka.ndelen, 
Osman Darıçe, Ahmet Safranbolu, 
Ali, lıtanbul, Kazım Merzifon , 
M. Cemal İstanbul, Kanı lıstanbul. 
Muılafa Çatalca, İsmail Kandiye , 
M. Tahir Bergama, M. Hikmet 
Gümüşhane, Hasan Tosyo. Şükrü 

Kalkandelen, Necip Autakya, 
Hasan Erzurum, Ali N~vşehir , 
Sami Serez , A. Hamdi Y anbolu, 
Mehmet Edirne, Y akup T upkapı, 
Ra§İt Sabanca, Rahim B<ırsa, lb .. 
rahim Gümülcine, Kadri BtJyabat, 
Mehmet Başkale, Mehm~t Kon -
ya 1. Faik Eerzurum, İbrahim Is -
tanbul, M. Recepl stanbul. H. Feh
mi Trabzon, Ö. Fehmi Uluburlu, 
Hayri Köstence, Hüsnü lstanbul , 
Halil Gümüşhane Efendiler. 

Altıncı sınıfa terfi edeıı saraç • 
lar: 

Yusuf Çankırı, Merdan Gergök, 
Yusuf Selanik, Şevket Kastamonu, 
Efendiler. 

Altıncı sınıfa terfi eder! ııalbant
lar: 

1driı lstanbul, A. Ülvi Edirne , 
Hüıeyin Sivas, Ahmet İstanbul , 
Sadullah Van, M. Ali Zile, Mehmet 
Gergök, Ahmet Erzurum, Müştak 

Erzurum, Numan Aziziy~. Abdul
lah ~remit Efendiler. 

Jandarma terfileri 
Aı.kara, 30 (Hususi) - Jan

darma terfi listesi de çıkmıştır. 

Vehbi, Kocaeli V. J. K. Hüsnü, 
Kırklareli V. ]. K. A. Rıza, Zon· 
guldak V. j. K. c~mil, 1 ı. j. 
Munt. K. V. Süheyil, J. U. K. 5, 
S. de, A. Rıza beyler. 

Binbaşllı~a terfi edenler 
Zongu:du\< J. Bl. K Salih, Kızıl

cahamam J.BJ.K. izzet, Ko'pazarı 
J. 81. K. A. Rıza, Muğla V. J. 
K. V. 1. Cevat, Baş J. BI. K. 
Hüsnü, Gümüşane J. BJ. K. Mü
nim, ordu kıt'a stajında Saba· 
hattin, ordu kıt'a stajında Nıyazi, 
orc!u kıt'a stajında Tahsin, ordu 

kıt'a stajında Sadık, orta kıt'a 
stajında muotki. 1. Hakkı, J. Bl. 
K. A. Rıza, Kars V. J. K. V. 
Kenan, 2 inci J. mont. K. Mül· 
hakı Necrnettio, Bo:u V. J. K. 
V. Kemal, ordu kıt'a stajında 
Sıtkı, ordu kıt'a stajında Abdül
kadir, O!'GU kıt'a stajında Tevfık, 
ordu ktt'a stajında Kadri, 1 inci 
J. munt. mülhaln Nazmi, Erde
han J. Bl. K. Rauf, Of J. Bl. K. 
Kemalettin, Beypazara J. Bl. K. 

Nıhat, Eruh J. 81. K. Şükrü, J. 
U. K. mülhakı Salih Beyler. 

Yüzbaşıhğa terfi edenler 

Ordu kıt'a stajında birinci mü· 
!azim Sabit, Talat, Salim, A. Rı

za, Hilmi, Haydar, Naci, Remzi, 
M. Nasuh, Necdet, Turgut, Kamil, 

Nuri, Kadri, A. Sıtkı, Rifat, 
Mansur, Asım, Suni, Tevfik, Nec-

mettin. Kemalettin, Abdülkadir, 
M. Fuat, M. Ali, Malik, M. Fehmi, 

M. Tevfik, M. Vefa, M. Ali, F atib, 
Sadettin, Sami, Nevres, Basri, Sad· 
ıctl\o, orcu kıt'a stajında bulunan 
birınci müJazimlerden Halil, Ce
malettin, Şerefcttin, Sami, Fikri, 
Hilmi, Şerif, Nefı, Nıhat, Rüştü, 
Refik, Vehbi, Vecihi, Vefa, Şev
ket, Sabri, Ali, Mustafa, Hakkı, 
Şecrsettin, Kerim, Zeki, Cemal, 
Ragıp, Sırrı, Rıza, Malik, Mu 
zaffer, Vahit, Hamdi, Nüzhet, 
Cemal, Hilmi, Hamdi, Mahir, Fa
ruk, Ziya, Cemal, Salihattio, 
Ali, Avni, Pertev, Galip, Naki, 
Hadi. Nec!im, Muhittin, Ethem, 
Nedim, Tevfik Beyler. 
Birinci mül3zimliğe terfi 

Edenler 

Ordn kıt'a stajında bulunan 
ikinci mü:izimlerden Hikmet, 
Vehap, Emin, Rıza, Hakkı, Hu
lüsi, Dur::un Beyler de birinci 
mülazimliğe terfi etmişlerdir. 

Altıncı sınıf hesap memurların· 
dan, beşinci sınıf hesap memur
luğtJna terfi edenler : 

Kazım, Hakkı Ali, Hilmi, Muh· 
tar, Yesari, Sabri, Mehmet ve 
Emin Beyler. , 
ESKİŞEHİRDE 
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•• 
Olçüler Nasıl Güzellik 

Yeni kanun tatbik 
edilirken .. 

--- Kraliçesi Oldum? 
- 25 - Yazan : Raymonde Allaine 

l Bir Mis İsveç ile görüştüm. O, Nihayet seyahatler bitti. Yr.P"' 
· . . f b "k, I J hayatından bezmitti. On sekiz lan acemilikler, gençlik hatalnt' 
Ihtıyaçları yerh a rı a ar ı yaşında idi. Kendisinde seksapel başladı. Yeni muhitlerine bir lii'' 

temin edecek ! olduğundan kadın e;kek pt:şini hı- lü intibak edemediler. 
Yeni ölçüler kanunu 1 Kinu· ! rakmıyordu. O her kesten nefret Güzellik birinciliğinin şerefi ~~ 

nusaniden itibaren tatbik saba· { ediyordu.. Yegane aşkı, yegan<' şöhreti ihzar edilerek gelmediği r 
sına geçecektir. Istanbul mınta. 1 sevgisi kendi kendisi idi. Odası- çin devamlı olamaz. Büyük il~r&' 
kası yeni ölçüler başmüfettişi nın her tarafına aynalar koydur - miye vuruyormuş gibi lüzumund:ıl1 l 
Kudret B. dem"ştir ki: muştu.. Ayna olmıyan yerlere fo- fazla genç kızlara isabet eder "8 ~ 

- "Yeni ö çii ve ayarlar ni· tograflarını astırmı~h. Aynasının onlara zarar verir .. 
zamnamesi bugünlerde bize gel- karşısına geçerek satlerce kendi Niçin güzellik mük~fatını geııÇ ~ 
mek üzeredir. kendini temaşa ettiğini bana an - kızlara veriyorlar da daha d~ys' 

Hariçten gelecek malzemeler, lattı. Yüzüne baktım, acaba be" I mklı, daha tecrübeli olan kadınlı• 
buradaki ö!çü ve aletlerin n:zam· nimle istihza mı ediyordu?. Ha.. ra vermiyorlar?. Me.ksat, ge~~ 
namede yazılı olan tecvizi hata. yır, sözünün ciddi olduğu muhak- kızın bekaretini ve sr.flığını teh'1 

lara ne derece uygun olduklarını kaktı. Uzun sürmiyen bir muha- mi?. · 
gösterecek normal aletlerdir, ya· verede yedi defa ••benim güzel vü. Hayır... Maksat, onu teşhir "e 
hut diğer tabirle miyardırlar. cudum,, sözünü tekrarladı. Bütün bir emtia gi~i kulla~rak kaz~~~ 

Bu cümleden o~mak üzere has· alemi görmez olmuştu. Dünyad?.. temin etmektır.. Bu tıcaret ger~ 
saa teraziler, hassas tartılar, lit yalnız bir şey vardı; o da bedeni... kendi payıma, gerek alet olar• 

, r~ler, aerometrcler, uzunluk ölçü· Başka bir güzellik kraliçesi da- kullanılan diğer genç kızlar hcsıı· 
leri ve saire mesaha aletleridir. ha gördüm. O, güzelliği sayesin. hına bende nefret uyandırıyor. 

.. !' 
Bizde yapılan ö!çüler vezin, yani de para toplamağa çalışıyordu.:. Keşke ne onlar, ne ben bu rrıı 
tartı ö!çüleri, litreler, teraziler Bana, en kadar para teklif ettik - kafah almasaydık.. Bir kadın r" 
ve uıunluk ölçüleridir. Bunlarm lerini soruşturdu.. söylediğim za. zellik mükafatı ile bezenmeğe mıılı 
şekil, eb'at, malzeme ve derecei man fazla bir rakam söylediğim taç değildir. Onu yetişmeğe bıra~~ 
hassasiyetleri nizamnamede :nu· zehabını clu~Undüğiımi duruşun · malı, yardım etmeli... Türlü tic:3' 

fassalan yazılıdır. Mesela tartılar dan anladım. onca bütiin şeref, ret islerine ve dalaverelere alete' 
şeklen üstüvani olacak, yekpare fazla para alabilmekte idi. Ve o derek üzerinden para kazanmai' 
olacak, pürüzlerden, çıkıntılardan fazla para ile elbise, elmas topla- çalışmamalıdır. . 
ari olacak, kuturları ve rahut mak..... Bana: Ah! Su bana takılan kraliçclilı 
yükseklikleri muayyen ebadı geç- - Ah bir şenşilya başlık isterim. zorla ya~tmlan jestlerden yaktt1 
miyecek. Kantarlar da bazı fenni Bana bir şenşilya başlık nlacak a - sıyırsa.m, temiz, kısknnçlıksız rrı"'" 
şeraite tabi tutulacaktı. damı öyle seveceğim k.i ... Dedi. habbet nedir Latabilsem.. Şu Y~~ ' 

Mesela : Bunların topuıları Bu para düşkününden bir Mi, lan muhitinden sizi tebcil eder gı 
şimdiye kadar olduğu gibi bir Parisin adresini aldım... Mis Pa· gözüken ve size para veren gazi 
halka ile kantara ilişik olmıya- ris, Şanzelize caddesinde bir otel~ muhitinden, halnmzda takdiri 
cak, sürrneli olacaktır. Baskül- de oturuyordu. Yapa yalnızdı. A · savuran ve sizi istismar eden rıı"' 
lerde olduğu gibi.. Nizamname ilesi ile geçinememişti .. Anası. ha· nacerlerden, aşkatn, sev<ladş# 
neşredildiğinden bu neşir tari- bası, kızlarının aldığı mükafatr bahseden, fakat münhcziml\ğinis' 
hinden iki ay aonra yeni yapılan payla,mak için k<Sr>~k g'ib'i ·al{fa~ :· c'alışan erkeklerden uzak olsam!' 
vayahut memlekete giren bihi· mışlardı. Babası yeni bir metreı; Ve. hu habalıklarla benim afi 
mum ölçü ve tartılar ve mesaha tuttuğu için, kızın parasını alıp o ma saadetin yegane membaı ol~ 
aletleri ayar edilmeden ne sah- kadına yedirmek istiyor, anası bu.. bir aile hayatı, bir iş, bir cvl~t 
labilecek ve ne de memlekete na razi olmuyordu. Babası, para· gırse .... 
ithal edilebilecektir. sım vermezse rededeceğini, anast 

Istanbulda mevcut 17 fabrika- ise verirse lanet edeceğini sabah 
om bütün ihtiyaçları temin ede· akşam telcrarlıyorlardı. 
bileceklerini zannediyorum. Fab- Vakit oluyor babası tabanca çc-
rikalar birkaç gün sonra yeni kiyor, anası bir küçük hançern 
şekilde imalata başlıyacaklardir. sarılıyordu. Bunların hepsi Mös . 
Halk yeni ölçüleri bu fabrika- yö dö Valefin delaleti ile kıza ve
lardan tedarik edebilir. rilen yedi bin frangın paylaşması 

Elde mevcut o'<ka, arşın ve içindi. 
mümasili esl(i ölçüler 1 kanunu· Nihayet zavallı kız dayanama .. 
sani 934 ten itibaren hiçbir su· mış ve evden kaçarak başlı başına 
retle kullanılmıyacaktır. Bu,!llar yaşamağa baılamı~tı. Ne yapaca. 
fabrikalarda yeni baştan yeni ğmı bilmiyordu. 
şekilde dökülmek suretıle istimal Beş sene evvel güzellik kraliçesl 
edilebileceklerdir. of.muş birini daha gördüm. Simd: 

Elde rnevcut o!up ta nizam bir terzi dükanında satıcılık ;diyoı 
nameye uymıyan ve fakat yeni du ... Girdiği müsabakayı unutmuş 
s1steme giren ölçüler, mesela : bile .. O kendini ~esleğe tama:nen 
Bazı cins teraziler, bazı cins ki- vel'miş v~ hepsinden fazla mesut 
}olar cins'erine göre 1 - 4 sene olmuş.. Mük~fatı aldığı zaman · 
daha ku:lanılabileceklerdir. dan bahsedilince, dalgın dalgın: · 
ş rketlerde. depolarda ve tica- - sahi müsabakaya girmi~tim .. 

ret evlerinde satılmakta olan öl- Ne alaylı şeydi!.. Diyor .. 
çüler de tabiatile büromuz tara- O zamanı hayal meyal hatırlı .. 
fından avarlaoacaktır. yor .. 

Niıam~ameye mugayir ö!çü Fakat, gördüğüm kraliçelerin co 

SON 
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Irak kuvvetininBağ 
datta karşılanmas 

1 

Bağdat 30 - Asuri asilet1 

tedip ve tenkil eden Irak as <er' 

lt!rİ bugün Bağdata geldiler "' 
bütün Bağdat halkı tarafında" 
fevkalcde t'zabürlc karşılandılar• 
Halk işini gücunü bnakara~ 
istikbal meras rnine iştirak etm f 
tir. Kadınlar askerlerin üze' 
rine çiçekler atıyor, erkekler al 

l~erlcri bütün l·uvvl.lltrile alkıf 
lıyorlardı. Baf;dat ömriindc böf 
le bir gün görmerr.:şti. 

Tezahürler sabahtan başla01ıf 
binlerce halk kıral Faysalın s•' 
rayına gic!erek Kıralı alkışlamıf 
lar, Kıra! sarayın balkonuna .çı' 
karak halkı selamlamıştırL 

yapanlar, ölçülerini ayar ettirme· ğu hiç bir şey unutmamışlardı~ .. 
yenler, yanlış ölçü kullananlar Hemen hemen hepsi betbahttır .. 
hakkında cezai hükümler vardır. İçlerinden çoğu: 

· BakCt.lorı--ct. lmtihanlaft 
Ecnebi ve ;Jl;;atliyet mektepte' 

- Eğer ne olacağını bilseydim.. rinden mezun olan talebeleri" Kanun ve ni.tamnamenin tayin 
ettiği müddet zarfında bize mev· 
du işleri ikmal etmeye rnecburuz.,, 

Diye yanıyor yakılıyor... Hep~ bakalorya imtihanları eylülde 
si, yanlış hareket ederek büyük bi:ı: Üniversite konferans salonu11d~ 
devlet kuşunu kaçırdıkları zannın" yapılacaktır. Moarif müdürlÜB~ 

Yol parası taksitleri dadırlar.. Halbuki böyle bir dev. · t"ha ·· ı · · t L'l edect 
D Kütüphanesidir 

ün akşam terfi edenlere teb- ..ıl Müddeti geçtiği halde yol pa-
ligat yapılmıştır. Terfi edenler ..... - .................. .----------- rası taksitlerinin birço' kimseler 

ım ı n gun erını es:.;ı 
0 

let kuşu var mı acaba?. Olsa idi. ve imtih::n' ara başhrnacal.tır. JJ~ 
hiç olmazsa içlerinden biri mesut imtihanlarda muvaffak ola0111 

olmazmı idi?.. Hepsi şeref tacını Universiteyc alınacaklardır. şunlardır: tarafından verilmediği anla,ıl-
Miralaylığa terfi edenler .===.·====·:::::: ÇANAKK:ALE :::::::: mıştır. Belediye şubelere e~ir 
4 üncü J. Mınt. K. M. Asım bey, ~:.~:. vererek eylul ayı nihayetine ka-

9 uncu J. Munt. K. Fcni bey. g Şehitlerini Ziyaret dar yol taksitlerinin behemehal 

Kaymakamhğa terfi edenler ii 7 EYLUL ~~ tahsil edilmesini, vermiyen!er 
Balıkesir V. J. K. Hasan, Sivas ii Gülcemal Yapurile :: hakkında icraca haciz veıettiri· .. .. 

V. J. K. A. Ze!ki, Bursa V. J. K. !! ............................................... "' .. :::::::::ii leceğinin tebliğ edilmesini bil· ............................................. 
N t E V J K M dirmiştir. evza , rzurum • . . . 

1 tesadüf eseri olarak ba~!urına koy lllll••••mmm:n::r.ıa•-~ 
duktan sonra tekrar dii!ürdüler .• 
Hepsi, mahdut bir müddet için gü· (;öz Hekimi 
ezllik mefhumunu anlaruağa çah- ı Dr. S. ŞükrÜ 
şan bir hakem heyetinin kararı ile Birinci Sınıf Muteha••11 

parlayıverdiler. Haklarında rek -ı Bnbıftli Anknr11 cadde 1 "\o 60 
lamlar yapıldı. ıl.ma..lmaBlll•m•• ..... ,.. 
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Yeni Istanbul· maliye 
teşkilatı ve kadro 

~ 61> tahakkuk memuru ve muavinlik 
35 başmemurluk henüz münhal ,. 

"~ d~~~bul maliye te,kilitı hakkın Edirne kapı şubesine: 
~ ~ 1 

• • kanun mucibince dün- Tahakkuk ba, memurluğu münhal-'h ıtı~aren İstanbul defterdarlığı dir. Memurluklar da münhaldir. 
~ tddınittir. Yarından itibaren Memur muavinlijine Oıküdar tah
.ilt nbul maliye mürakiplikleri te,- ıil memuru Şevki Bey ve tebliğ me 

l h f•aliyete ıeçecektir. murluğuna Eminönü ıeyyar tebli-
• t\ --.1\bulun yeni mali te,kilitını gat memmuru Rifat Bey. 

f ~~akla metıul olan maliye ve- Şehremini: 
' ._.eti \'aridat umum müdürü Cez- Bu memurluk ile memurluk ve 
~ ~!ley ile bu İ!e memur edilen ko mu•. r ıılik münhaldir. Tahakkuk 
~on dün vazifeıinin ilk kıımını katipliğine Şehremini bina katibi 
~~I etmi,tir. Yeni te,kilita ıöre Belkiı Hanım, tebliğ memurluğuna 
~ memurlar azaltılacak ve Eminönü tahakkuk tebliğat me • 
tıı_ le nıemurların miktarı çoğal· muru Haydar Bey. 

ttlctır. Eyüp Sultan 
~'\'iiksek memuriyetlere de hu- Ba, memurluk münhaldir. 
,. mülkiye ve yükıek iktııat ve Tahakkuk memuru Gaziantep 'et mektebi mezunları tayin e- malmüdürü Sezai Bey, tahakkuk 

elctedir. muavini tuz inhisar memurların· 

Bugünkü müsa
bakalar 

Bugün muhtelıf sahalarda hu· 
susi futbol maçla11, Veli efendi 
sahasında yar11 encümeni tara
fından ttrlip edilen mevs:m im· 
'ularının ıo :JUncusu }apılaca1'tır. 

lzmirde de 933 Türkiye yelken 
birincilikleri müsabakaları intaç 
o!unacaktır. Istanbul kürek ,am· 
piyo:ıası maçlara gelHek cuma 
yapılacaktır. 

Galatasaray ve Fenerbah· 
~enin yaptı§ı mafjlar 

Ga'atasaray B takımı Samsuna, 
Fcnerbahçe B takımı Eskişebire 
g;tmltlerdi. Galatasaray Samsun 
idman ) ur dile karşılaşarak 4 1. 
Feneroabçede idman yurdu i'e 
kartılaıar-.k 8-0 galip geJmit· 
!erdir. 

Atletizm birincilikleri 

Duyduğumuza göre. atletiz:n 
birincilikleri müsabakaları anca1< 
15 ey!iılde yapılacaktır. Dün at· 
letizm heyetinden şu tebliği al· 
dık: 

Atletizm heyetinden tebliğ 

Arnavutluğa ültimatom? 
Italya hükumeti meselenin mahiyetini 

izah ediyor: Tevil mi, tasdik mi ? 
(Ba.s tarafı 1 inci sayıfada) 

Vaziyeti tenvir etmek için evvel 
emirde Romadan dün ıelen tlgra· 
f ı okuyalım: 

Homa, 31 (Hususi) - Avrupa 
gazetelerinden sonra, Türkiye ga
zetelerinde de, Romanın Arnavut
luğa bir iiltima~om vermiş olduğu 
haherkri burada şayi oldu. 

Siyasi mahafil, Romanın böyle 
bir ültimatom ,·erdğini tekzip et 
mcktcdir. Ancak, iki memleket a
rasında bazı mesailin halli için 
müzakere cere~·an etmektedir. Bu 
müzakerat ::-iyasi \ 'C iktısadi ınahi
yo.!ttedir ve iyi bir neticeye bağlan
mak üzeredir. 

Mektepler meselesine de büyük 
bir ehemmiyet ver ilmektedir 

Bu telgraf göıteriyor ki ltalya 
hükumeti Arnavutluktan bazı ta -
leplerde bulunmu,tur. Hem ıiya· 
ıi, hem de iktııadi mahiyette oltan 
bu talepler hakkında hiç bir izahat 
verilmemektedir. Bu vaziyete gö· 
re ortada ültimatom mahiyetinde 

batına artık yaşıyamıyacağı kati 
ıurette anla§ılan Avusturya "Viya. 
na,, yı küçük itilaf devletleri ile ik

tısaden birle9tirmek iıtediği halde 
ltalya Macaristan ile birl\:ftirmeyi 
tercih ediyor. Aralarında bir an -
latma çaresi bulunamadığı için 
Avuıturyanın iıtikbalini tayin h~ 
ıuıunda müıbet bir ~ey yapılamı· 
yor .. 

'.\ııcak teşkilat kadroıu kimilen dan Zeki Bey, Tahakkuk katibi 
~ 1t~anmadığı için komiıyon şu- merkez varidat katibi z .. ki: Bey, 
lllt ltı-~n. faaliyetini haleldar etme- tebliğ memuru Eminönü tebliğ me
~ ~ IÇın her tubenin tahakkuk me muru lhaan, Eyüp teblii memuru 
Ço~tllriyle tahıil memurlarının bir Asaf, v.e muamele memurluğuna 
~ l,rını tayin elmi, ve vilayetçe Tophane tahBil memuru İbrahim 

hu •azifeleri tasdik edilmittir. Etem Bey, ve Emioönünden Atıf 
Ilı ~n bu hUJuıta komisyon azaıı Beyler. 

edilmiştir: 

lstanbul mıntakası • atlelizırı 
fampiyonasına itlirak edecek ku· 
llip!er atletlerinin mıntıka sıcil 
numara ve babalarınm isimlerile 
hangi müsnbakalara g'receklerini 
müş'ır l·slenin 9.9.933 cümarlesi 
günü öiltye kadar heyetimize 
göndermeleri, aksi takdırdc mü· 
sabakaya iştirak haklarını kay
bed~cckleri tebliğ olunur. 

. olmasa bile Deyli Mevl ga;ıeteıi -
nin yazdığı haberleri eaaı itibarile 
doğru diye kabul etmek lazımdır. 

l~te İtalyanın Arnavutluğa kar!• 
ileriye sürdüğü taleplerin tam böy 
le bir zamana tesadüf etmeıi çok 
manalıdır. Denilebilir ki ltalya 
hükumeti bir taraftan Almanya • 
nın antlua hareketine kar'ı muarız 
olmakla beraber diğer taraftan 
şa 7et ahval bir gün Avuıturyanın 
Almanyaya iltihakına doğru inki
şaf edene buna karşı ltalya için 
Adriyatik sahillerinde bir taviz el• 

de etmek maksadını takip etmek
tedir. Jhtimalki ltalya bu arada 
Dalmaçya vaziyetini de düşünmek 
tedir. Ve Almanyanın anşluı pro• 
jeıine kartı cnupte kendisi icin bir 
Adriyatik projeıi hazırlamaktadır. 

Hulasa Franıaya ve Avusturya• 
ya kart Almanyadaki Hitler lehli· 
keainin büyümeıi nisbetinde ltal· 
ya kendisini Avrupada daha fazla 
kuvvetli görmektedir. Ve bu kuv
vetten iıtif ade etmek için öteden 
beri Adriyatik denizini bir halyan 
gölü haline getirmek şeklindeki 

İtalyan hayalinin tahakkuku im • 
kanlarını araştırmaktadır. 

•ı,hatı vermiştir: Kocamustaf apaşa: 
~ ~ lstanbul mıntakaıı tah~ Ba, memurluk münhaldir. 
~ ~~ kıamen yapılmıt •e bır ey- Tahakkuk memurluğuna sabık 

de tubelerin faaliyetine halel tuz müdürlüğünden mümeyyiz Ta
~~ek üzere tubelere tebliğe· lat Bey, muavini Kocamustafapa· 

•ttir. şadan ıurhan ve katip Buna ta-
~kıııaıen tayini icap eden 60 ka- hakkuk muavinlerinden Nazmi B., 
\. t,hakkuk memuriyle o kadar tebliğ memuru Kocamustafapaşa 
~ \'İnlik , 35 baş memurluk henüz teblig~ memur" Kadri Efendi. 
litıhaıd· '\'! ,. " ır. FI an.....__. oca~: 

..._. • ... illik ınenıurluklariyle mu-
"'•nlikle · h k k Tahakkuk batmemurlu~·na zi-a.. rıne ukuk ve yükıe i tı- au 
~l • t• raat vekaleti muhasebe mümeyyizi 
'1. e ıcare~ mektebinde.n m~zun 
~~ların salı ıününe taynılerı ya• Ali Bey, tahakkuk memuru maliye 
İ~lrur. Daha dun derecede bu vekaleti tetkik muavinlerinden 
~ memuriyetlere de liıe mezu- Cemil Bey. 

Yelkenli yarışları 
lzm' rdc"i müsabakalarda b:

rinci •e ikiocilil'i f staal>ul ka
zandı. 

kuk mezunu Suat Bey, katip Yaşar 
ve tebliğ memuru Zülfiknr Beyler. 

Çarşıkapı: 
.ı •lıııacaktır. Liıe mezunlarm· Diler memurlar O~man Zeki, 
,.,.. R Ah M .. · F "k Tahakkuk baı memurluğu mün· \"'Cl daha dun olan.lar y~ni~en hiç Ali ıza, met, unır, aı , 
L lbenıuriyete tayın edılmıyccek- Mes'ut, Burhanettin, Hadi, Hilmi haldir. 
,.dir. Beyler. TrJıakkuk memuru mülkiye 

lf- mektebi mezunu Avni, Eminönü 
~dro eylul nihayetine kadar Eminönü : 

h ıd. memuru Hamdi Beyler. 
1 edilmit bulunacaktır. Bq memurluk mün • ır. 

ı.~alcüdar ve diğer tahakkuk ve Tahakkuk memurlujuna heıap 
~.il tubeleri kadroları cümarteıi birinci tetkik memuru C~mal Be~, 
-~ lletrolunacaktır. . . j • Diier memurlar, Aıi.h, Hamdı, 
~ t tb k Zıya Enver, Şükrü, Cemil, Milat, d ~ teşkilat kanununun a ı ı · • 

~)ııiyle açıkta kalacak memur· j Saim, Şaban, !evfik Beyler. 
~ 'çık maaşı verileceği gibi bun Fener şubesı: ~ .. 
, .. .\ııkarada ve civar vilayetlerde Tahakkuk bat memurlugu mun-

DiğeT memurlar Sabri, Muade
let Hanım, Halit, Celal, Lutfullah, 
Rifat, Muıtafa izzet Beyler. 

Divanyo!u şubesi: 
Ba, memurluk münhaldir. 
Tahakkuk memuru maliye taı-

fiye memuru Cemal, tef ti, memuru 
Sabri Beyler. 1.~ip memuriyetlere tayin edi· haldir. 

~ler \'e bu ıuretle açıkta hiç Tahakkuk muavinliğin~ Eminö- Diğer memurlar, Nazmi, Remzi, 
"' ı_ 1 kt .. muamele ki.tibi lımaH Hakkı, Ali Oıman, Sait Beyler. "a mıyaca ır. nu 

'fen· 1 l d Bey dig~ er memurlar, Cemil, Fuat, 
ı memur ar ,un ar ır: • · 1 t 

4, 1•tanbul tahakkuk müdürü (A· lhıan, Reaul, Füruzan Al•. zze ve 
"-defterdarı Talil Bey). Kadri Beyler .. 

ıo .İstanbul mıntakası tahakkuk Mercan şubesi: 
1 

., .. 
tı.dUrlijğü kalemi: Tahakkuk ba!me.mur ugu mun-

1.ı '4\İnıeyyizliğe mülıa defterlar· haldir. .. 1. "" ... d T h kk k memurluguna ma ıye 
r oqll&ınele verıiıi memuru Be - a a u 1 B 
' ile . • . . .. . . ihl. k m kt b" den mezun zzet ey ' "- Y, •arıdat katıplıgıne ııt a e e ın h 
~ ~lb\arunu Kazım Cevde~, Recep tahakkuk muavinlitine mea·kn ~a . 
11
\ttj 8 ' ·ı · ·· · · R fet ve emlakı 

Küçükpazar şubesi : 
Bat memurluk münhaldiı 

Tahakkuk memurluiuna mül· 
kiyeden Hilmi, muavini Galata mu 
amele memuru Edip Beyler. 

Diğer memurlar, Hamdi, Saim, 
Refik, Hasan Tahıin, Muetafa, E· 
yüp, Mustafa, Şemsettin Beyler. 

Yedikulc: 
~ eyler evrak memurluiuna ıı at mumeyyızı e 
~ft ' ·11· k. · 1 · d Murat Bey· B 1 k ·· h ld" ~~ erdarlık dosya memuru Süley· mı ıye atıp erın en aş memuru mun a ır. 

.~ Sezai Bey mukayyitliğe ev· ler. . Tahakkuk memuru Artvin mal 
•"" IQeınuru T~vfik ve gene ev· Diier memurlar, Mustafa Sabrı, müdürü Hüınü, muavinleri Saim 
~: ı.tenıuru Zühtü' Beyler, sevk Salih, Netet Beyler. ve Süreyya Beylerdir. 
'ı '-'urluiuna Belkiı H., doıya Şehzadebaşı şubesi: Diğer memurlar Tahir, Nüzhet, 
~\atluauna Necdet Bey. Tahakkuk ba, memurluğu mün· Fahrcttin, Kerim, Tevfik, Kerim, 
~en· · b · haldir. Atıf, Abdülmecit Beyler. 
"" ıcamı şu esme: 

~ ''hakkuk ba, memurluğuna Tahakkuk memurluğuna mülki Fatih şub\!Sİ 
~'Ilı nıuhaıebat mürakiplerin- ye mezunlarından Rü,tü Bey, A- Baş memurluk münhaldir. 

lınıail Hakkı Bey, tahakkuk dana varidat münıeyyizi Şerefet- Tahakkuk m~muru varidat u-

tl .. 1. k.l t" ·· tin, kitipliı"e ibkaen Osman Bey· mum mu"'dürlüg"ü memurlarından 
~ ~.. uguna ma ıye ve a e ı mu· 
'-.7.,)ialerinden Oıman Bey, ta- ler, Teblii memuru Salahattin Bey. Mücteba, muavini hukuk mezun-

~lc nıemur1uluna Bedri lımail Kumkapı: }arından Tahir Zek~ Beyl~r ·.diğer 
•, l. lll\\&vinliie Meninden Esat Bat memuru milli emlak mii· ı memurlar Ali, Nurı, Abıdın, A. 
""•hınut Beyler. meyyizi Remzi Bey, muavini hu- Nuri Beyler. 

Burada bir kere daha hatırlata
lım ki Deyli Meyi gazetesinin ver· 
diği malumata göre, ltalyi'\. Arna -
vutluktan fU taleplerde bulunuyor
muş: 

1 - Irk, yahut tahsil itibariyle 
I:alyan olınıvan umum vüksek mc . . . 
ınurlanna deği~tirilmesi, 

2 - Umum askeri mevkilerin, 
istihkaml~rm, tayyare karargahla
nnm, harp le\.·azımı ambarlarının 
ltalya harbiye nezaretine satılma
sı, 

3- Amavutlukta bulunan İngiliz 
jandarma kumandaniyle diğer İn -
g iliz zabitlerinin azlolunması ve 
yerlerine İtalyan zabitleıinin geçi
rilmesi, 

4 - Amavutluk hükumetinin 
~imdiye kadar ecnebi devletlerle 
aktettiği muahedeleri feshetmesi 
\' e bundan sonra aktedilecek mü -
zakereleri İtalyan mütehassıslan -
nm idare eylemesi, 

15- Geçen ilkbaharda kapah. 
lan bütün katolrk ilk mektepleri . 
nin yeniden açılması, 

6 - Arnavutluktaki bütün orta 
mekteplerde İtalyanca okunması -
mn mecburi kılınması n hariçte 
tahsil edect•k Arnavut talebelerin 
munhasıran İtalyan darülfünunla
rmda ikmali tahsil etmesi, · 

7 - Köriçedeki Fransız lisesi ye 
rine ttalyan mektebi tesis olunma-
RJ. 

(Rivayete göre kral Zogo, bu 7 
maddelik talepten 1, 3, 5, 7 inci 
maddeleri tamamen ve ik;nci mad
deyi kıımen reddetmit 4 ve 6 ıncı 
maddeleri kabul etmi,.) 

Fikrimizce, ltalya ile Arnavut -
luk arasında meydana çıkan bu ih
tilaflı vaziyeti yalnız olarak mü -
talia etmek doğru değildir. Bu 
ihtilaflı vaziyetin manaımı iyice 
anlamak için ıon zamanlarda orta 
Avrupanın aldığı siyasi manzara -
yı göz önüne ıetirmelidir. Filha· 
kika ıon zmanlarda Alanıanyanın 
Avusturyayı anıluı ıuretiyle yut • 
mak için aldığı tertibat ıün geç -
tikçe ehemmiyet peyda ediyor. Va
kıa İtalya an,luı hareketini iyi bir 
gözle görmüyor. Bununla beraber 
Franıa ile bu meselede bir türlü 
anla,amıyor. Zira Fransa yalnız 

Fakat, Avrupanın ıİyclsİ man • 
zaraıını tama.mlamak içiıı Al • 
manya ile ltal1anın ı~yaıetle • 
ri böyle bir taraftan inkitaf ali • 
metleri ıöıterirken turada burada 
yapılan ukeri hazırlıkları da unut 
mamak lazımdır. Bu cümleden o
larak bir kaç gün evvel ltalyada 
büyük askeri manevralar oldu ve 
bu manevralarda Musolini bizzat 
hazır bulundu.. Diğer taraftan 
dünkü telgraflar bildiriyor ki: 

1 - Fransa baıvekili Daladier 
,ark hudutlarındaki askeri iatih • 
kamları teftif etmi' ve avdetinde 
memnuniyet beyan etmi,tir. 

2 - Belçika milJi müdafaa nazm 
,ark hudutlarının müdaf auı için 
yeni kredilere ihtiyaç bulunduiu· 
nu ıöylemittir. 

3 - AlmP\nyada hava hücumla· 
rına kartı halkı himaye için ya. 

pılmıt bir mahzen nümuneıinin a
çılma merasimi olmuştur. 

4 - Avusturya vaziyeti tehlike
de görüldüğü için muahede ahkamı 
hilafına Avusturya askeri kuvvet
lerinin arttırılmaıına müsaade o

lunmutlur. 

itte bütün bu vaziyetleri göz &

nüne getirince "Ne oluyoruz, yok
sa yeni bir umumi harbe mi gidi
yoruz?,, dememek mümkün olmu· 
yor. 

Belediye kitap hazırlıyor 
Belediye iıtatiıtik müdürlüğü 

Cümhuriyetin ilinındanberi lı
tanbulda yapılan işleri gösterir 
bir kitap hazırlamıştır. Bu kitap 
pek yakında bHılacak, cümburi· 
yet bayramı günü bütün vatan· 
daılara dağıtılacaktır. Belediye 
buud an bııka umumi meydan· 
lara, dl\·arlara asılmak nure 
grafikler, tablolar da bazırlaa
maktadır. 
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Çanakkalede eski ı 

düşmanların el ' 
sıkması! 

(Btt§ tarafı 1 ınci sayıfada) 
Bu ziyaret Amiral Frederik 

Fıldin üç sene evvel logiliz do· 
nanmasıile lstanbula misatir o!a
rak geldiği sırada düşünü' müş, 
Cenral Sir lon Hami ton ile Ami· 
raJ Rogers Keyes bu seyahati 
tertip ile meşgul olmuşlardır. 

Ingiltere hariciyesi de bu ziya
retın en mükemmel şerait içinde 
vukuunu kolaylaştırmak için mü
zaheretini vadetmiş bulunuyor 
Tür~iyenin Londra sefareti de 
bu işle meşgl l ol :naktadır. 

Seyahatin muvaffaktyeti için 
bir ço~< noktalar kararlaştırılmış 
ve scyabate ''Kahramanhk yol
cu'uğu,, İsmi verilmiştir. 

Deniz işletmes· 

inhisarı 

&&. 

( Ba~ tarafı 1 inci sayı fada) 
miş olan birer. murahhas teşkil e~ 
decektir. 

Vapur'ıua ~onan fiyatlar ~un· 
lardır: 

Lira Vra 
Kırlangıç 7720 U tur 10362 
c hat l 4646 s ~ amet 93 6 
Salrnrya 55'.H6 Seyyar 18 . 03 
Vatan 57807 Barlın 22984 
Bü ent :!6666 ( ;_ Bandırma 7580 
O . Pınar 3345) N lüfer 1508l 
in önü :l933 I Kemal 149.!1 
Millet 2~877 Cide 11151 
SadıkTade L9782 Şeref Nur '.ll86 
AJ ana 18485 Huıs:ı 39892 
A dnan 51477 Erıu um 70571 
f ru-zan ı 9977 'fay yar 14585 
Samsun 2344 2 Yenidünya 53l4 
G eı ;ıı! 21334 :\ltidanyazaf crı J l50 

Haber aleyhinde 
Üç davaya dün mahke

melerde bakıldı 
Dün, ikisi ikinci eeza ve biri bi

rinci ceza mahkemesinde olmak i; .. 
zere (Haber) gazetesi hakkcnda 
üç da,«ı görülmüştür. Bunlardan 
biri, "halkı suça teşvik, , madde -
sinden dolayı hikaye yazdığ.rndan 
sinden dolayı hikaye yazmaktan 
suçlu Hikmet Münir ve Hasan Ra· 
sim Beylere aitti. Hasan Rasim 
Bey, askeri hizmetini görmekte ol
duğu için askeri muhakeme usulü 
mucibince evvelki celsede davası -
nın ayrılmasına karar veril.mişti. 

Davada bu defa yalnız, hikayenin 

Avusmr:~ordusu 

10 bin fazlalaşması mu
vakkat mü? 

Paris, 31 (A.A.) - le Journal 
gazetesi, Avusturya talebinin M. 
Y augoin tarafından arzolunan şe

kilde Sa.int Geıımain muah-edeaini 
ihlal etmediğini yazarak diyor ki: 

"Ordunun on bin kişi fazlalaştı· 

rılma_,ı muvakkat mahiyette ola· 
caktrr. Bu, eaaslı bir: hu.su.,iyettir. 
Çünkü, herhangi bir mecburi asker. 
lik fikrine yolları kapamaktadır. 

Binaenaleyh, hazırlanmakta o
lan anlaşma katiyen muahedeleJ.·i 
ihlal edecek mahiyette değildir . 

İngiliz edibi A. A. Tomson,dan Avusturyanm kudreti askeriyesi
nakili Hikmet Münir ve vekili İr • nin muvakkaten arttırılma!"I bir lü
fan Emin Beyler bulunuyordu. 
Temyiz ilamı okundu. Müddeiu -
mumi, K:arara uyulmasını iatedi 

zum meselesidir ve hiç bir vcçhile 
bir misal teşkil edemez. 

/;. şk ölçüs · 
(Un15 tarafı 1 inci sayıafc18 

lemesina imK:an kalmıyor. . 

Mucit, tecrübelerini şöyle ' 
lat.mıştır: 

''- :Maküıeme raptettiğiın 

Çok kisi hissiuatlarmı n-izleıtl 
• ' J ~ 

iml>ünmı lıulamaım~lar, a:?ld31 

itiraf etmişlcl'dir. Mcsc.la do~t~a 
nmdan birinin kızı Yardır. D::ıı 
ı :ğlumla tcrus oynar. Kendisine h 
zaman, ~adeee: "Tenis arkadaŞl 
dediği oğlumu sevdiğini gizle~·e 
metli.,, 

Bu sözleri dinliyen gazetecillfl' 
içinden gülenler olmuşlur. suıı 
üzerine doktor onlara dönmüş: , 

''- Eğel', sakliyacak bit ~eyjJll 
yoksa lütfen makinemin )\aoıF 
otuı·unuz.,, 

Ingilltereden gelecek olan be
yelin vapuru, lngilizlerin Ça-nak
kaleye asker çıkardıkları yere 

Saadet 21193 lzmit 5911 
irfan Emin müdafaasnu yaptı. Begnelmilel yük.sek 
- Bu dava, birkaç defa temyize tahsil talebesi 

Gazeteciler oturmuşlar, do)(t 
makineyi harekete getirmiş 1e f 
sözleri söylemiş: 

yanaşacak, logiliz m'safirler es~i 
ihraç no~ tasından karaya çılia· 

rak il er .Iıyecek, tepeleri hr ma· 

manacak, aynı şekilde hareket 
ederek gelen Türk zabitleri ve 

askerleri ile kaşılaşacak, sonra 
iki tar af biri birinin ellerini sı~ a· 
cakhr. Bu haberi lferen Deyli 
Ekspres gazeksi Seyahatin J 934 
senesinin ılk baharında vu'rnbu
lacağım, Çanakkale muharebe 
sine iştir ak eden fogil;zlerden 

öu yo '.culuia gelecek olanların 
isimleri ·tespit olunmakta o'du· 

ğunu da ilave ediyor. Bu garip 
teklifin bize bilôirilip bi:d .rilme-

diğini bildirildise tarafımızdan 

buna ne cevap veri diğini 
bilmıvoruz. 

Palastıras llareketine 
iştirak edenler 

Atina, 31 ( A./f\.) - Meıc'is, 

Jeneral Pahıshras hareketine iş· 
tirak elmiş zabitlerin uzal<laştı-

nl mesı ka1'l<mdaki kanun layihası 
mu'zakereletine derhal başlanıl· 

masıoa 88 u.ye karşı 1 "'4 reyle 
karar vermişt r. 

Digarıbekirde yakalanan 
şakiler 

Oiyarbekir vi ayeti dahilinde 
jandarma eşkiya ile sıkı bir mü· 
cada.leye girmiş, burıun üzerine 

datlarda barınamtyan eşkiya, 
t,ehr" inerek evlere g; zJenmiş!er· 
dir. 

Bu sefor zabıta taldbata geç· 
miş, şakilerden bir ço!daıı el~ 
geçmişlerdir. 

Yakalanan şakiler Kadqti · 
kö.yünden Mehmet oğlu Hiso ile 
meşhur şakilerden Rekonun kar-

de;'İ Eşref, Krenaz höyi...oden 
kendi karısını öldüren L=celi 

Yusuf, Kadeşti böyünden Meh
m~ Ali oğlu Hüseyind:r. funla

rın. arkadaşı Şüyh Umran ~öyün
den Mehmet Ali firara muvaffak 
olmuştur. Fak at yaltalanmak 

üzere takibe başlanmıştır. Bu 
şerirler lrincil böyünden Ali Kah 
yayı, Doderi aşiretinden Hacı Isa 

oğlu Mahmudu ve Karanas 1'ö· 
yünde bir kadım öldürmüş er, 
Hani yolu üzerinde mektep mu
allimi Ali Ulvi Beyi yaralayıp 

çenesiniparçaJayarakveebediyyen 
dilsiz kalmasına sebep olmuşlar. 
Licenin Fis obasını, Ooderi aşi· 
retini basıp soymuşlar, Hanili 
tüccar Ramazanın yo'unu kesip 
bayvanlarıpı ve e~yalarını aşır· 

mışlardır. 

Feyya:z: 9?21 As • ::ı 7363 Bu dava, bir kaç defa temyize Venedik, 31 (A.A.) - Beynel- "- <!homobil, güneş, ot.el h • 

Gümrüklerde yeni 
teşkilat 

Anı<ara, 31 - Meşrutiyeti mü
teakip gümrük ıslaliah için geti
rıJen lngiliz mütebassıs1 M. Crav
fordun verdiği rapor üzerine 
bugün elan mevcut olan teşkilat 
yapılmıflı. 1 eşkilatm bugünün 

ihtiyacma kafi gelmediği anlaşıl
mıştır. Gümrük ve inhisarlar ve· 
I< &!eti bu itibarla yeni bir kanun 

layihası nazırlamağa başlamıştır. 

Yeni layiha için Amerikadan 

getirilen mütehassıs M. Velfarın 
lstanbul, lımir, Ankara gümrük

lerinin muhtelif serv s ' erinde ve 
ve~ alet şubelerinde yaptığı tet· 
kikat üzerine vereceği rapor 

uaa tutulacaktır. Mütehassıs ra · 
porunu hazırlamıştır. Bugünlerde 
vekalete verecektir. 

Yeni teşkilat layihası önümüz· 
deki devrede meclıse verilecek· 

tir. Layiha ile birçok değişiklik
ler yapılacaktır. Layiha bilhassa 

itba'.at eşyasının gümrüklerde 
tabi o:duğu muameleyi sadeleş· 

t ıreccği gibi birçok yolsuzlukla
ra, kanşıklıkJara sahne olan am· 
bar ve antrepoları da inzibat al· 
tına alacaktır. 

Bundan başka gümrük kanun· 
larında ve tarjfe kanununda da 
mühim değiıiklik yapılacaktır. 
Yeni tarife kanwrunda de~işe
cek kısım 1 eylülden itibaren 
tatbik olunacak, son muaddel 
tarife kaııunundaki re-simler ar· 
tırı! mtyacakhr. I:>eğ' şiklık yaloız 

larıfc s 'ııtemine aitt ir. 

Mezar bekçileri 
Senelere"! evvel evkaf mezar 

be~çilerine mezatlar jçinde .ku· 
Jubeler y~p t ırmış ve ku 'ubelerin 

tapolarını da nekçilere vermiştı r. 
Bekçiler zaman, zaman lrn\ı

belerin etrafındaki meı.ar ta~ la· 
ıını kaldırarak ku 'ubelerio etr a· 
fındaki sahiııyı geniş:etmiş'er V.! 

hatta bu s haların etrafına duvar 
bi:e çev.rm iş erdir. 

Meıarlıklar be:ediyeye devr
edıld ılden sonra Edirnel<a pı, Top, 
kapı, Ey p S:! mt.er nd -. ki b rçok 

meza r'ıtt:ıarda bekçilerin bu şe· 

kilde bir sahipleri olduhu tah· 
kikler net c rs nde an 'aşılmtş ! ır. 

Belediye bunurı üzerine bir 
bekçi hakkında mahkemeye mü
racaat ederek bekçinin ku'u'>e
dtn başka hiçbir sıhaya malik 
olamayacağı yollu bir karar al · 

mıftır. Be'ediye şimdi bu kara
rın diğer bel<çilere de teşm ı li 

hakkmda karar almak üzere mah
kemeye müracaat etmiştir. 

gidip gelmek suretile muhtelif milel yüksek tahsil talebesinin 15 .. 
safhalar geçirdi. Evvelce yazının inci kongresi müzakerelerine de 
mahiyeti mevzuu bahsolarak veril,. vam etmiş-, fikri mü-şareket ve spo~ 
miş olan beraet kararında ısrar e .. ı komsiyonlarının raporlarını tetkik 
dilmesi üzerine, temyiz heyeti u- etmiştir. 

br.,, 
Sonra makinede, liiniyab gös 

ren levha~a bakarak şu h"' 
vermişt-ir: 

umumiyesi, yazının mahiyetini ka- Bundan• solll'a Jiongre "yüksek 
nunun tecrim ettiği şekilde görerek tahsil talebesi ve devlet,, mevzuu 
hükmü bozmuştu. etı•afmda konuşmağa lıa~lamıştır. 

"- Henüz bu sene yaz t$ 
izinlerinizi almamışsınız .. "Gürı 

dediğim zaman sabırsızlrk alfı· 
gösterdiniz .. Otomobil ile ~ezı11 

hc!3unuza gidiyor, çünkü "otoıt1r 
bil,, sözüme sevindiniz .. üte 1 b1 

sahr sözüm canınızı sıktı. Hell' 
otelnpar:::;ü.u -ı h : ~h cm c111C 

otelin parasını ve1111cdiğiniz ı1rı 
şılryor. ,, 

Uyulmuş olan bu karal" üzerine, 
muhterem mahkemeniz yaptığı tet· 
kikal neticesinde, cürüm kastinin 
mevcut olmadığmdaın bahisle, ge -
ne beraet kararı verdi. . Bu karar
daki esbabı mucibe, mahkemeler • 
de belki ilk defa görülen, yepyeni 
bir cezai zihniyetle tesbit olunmuş. 
tu. 

Mahkemeniz, bu eiliabı mucibe· 
sinde bilhassa şunları kaydetmişti: 

"Temyizden sadır. olan heyeti 
umumiye kararı, ekseriyetle veril .. 
miştir. Demek oluyor ki, yazının 

mahiyetini tayinde, yüksek hakim. 
ler arasında bile ittifak mevcut 
değildir. Tercüme suretiyle alın • 
mış olan bu yazıda, ekalliyette K:al 
mış olan temyiz hal<imleri gibi çok 
meşru bir zehap ile hareket edil<ii· 
diği ihtimalini selbedecek hiç bir 
delil mevcut değildir. Bundan do
layı kastı saOit görülmiyen maz -
nunların beraetine karar verilmiş
tir.,, 
Doğrudan doğruya hakimlerin 

takdirine taalluk eden kasit mese -
lesinde, muhtereın temyiz heyeti -
nin vermiş olduğu bozma kararı, 
hala kıymetini muhafaza etmekte 
bulunan adilane hükmünüz müav
cehesinde isabetli görünemuz. Bun 
dan dolayı kanuna ve cezai zih .. 
niyete tamamen uygun olan eski 
hükmünüzde ısrar buyurmanızı is. 
tiyoruz. 

Mahkeme; kararını 4 eylül pa
zartesi öğleden sonraya bırakmış .. 
tır. 

HABER'in ikinci dava~n ko .. 
misyoncu Mullterem Efendi tal'a .. 
fmdan açılan bir dava idi . Muhar
rem Efendi vekili geçen celse ka -
rarmca şahit listesi getirmiş, fakat 
hunlardan bir kısmı Karacabeyde 
olduğu için, istinabe suretile ifa • 
deleri alınmak üzere eylülün 16 

1 
sına bırakılmıştır. 

1 

Üçüncü daıva birinci ceza mah~ 
kemesiııde görülmüştiir. Dava 

j "müheyyiç neşriyat,, üzerine idi . 
, Suçlu vekili İrfan Emin B~y, muh-

telif safhalar geçirmi~ olan bu da · 
vanın suc unsurlarını arastırmak 

• > 

için "muhterem mahkemenin yeni 
bir fırsat karşısında .->lduğu:au. , ve 
bu son tetkikle beraete varacakları 
kuvvetle memul olduğunu söyle .. 
miştir. 

Müddeiumvmi, tetkik için ev • 
rakt istemiş ve muhakeme 7 eylüle 
kalmıştır. 

İtalyan-Rus misakı 
BerHn, 31 (A.A.) Boersen Cur 

rier gazetesi, İtalya ile Suvyetler 
birliği arasında yakında aktedile
cek ademi tecavüz misakının e -
hemmiyetini kaydetmektedir . 

Bu misakın M. Musolini tara -
fmdan takip edilen realist siyase • 
tin yeni Dir verimi olduğunu, J\.v .. 
rupa sulliu yolunda yeni bir ileri 
adımı teşkil ettiğini yazmıştır. 

Felemenk kıra/içesinin 
yıl dönümü 

Dün Felemenk kıraliçe:sinin yıl 
dönüm münasebelile Felemenk 
sefaretinde bir resmi kabul ya
pılmış, Felemenk maslahatgüzarı 
ıebrimizde bulunan F elemenklile
rin tebriklerini kabul etmiştir. 

Markoni'nin tecritbeleri 
ROMA, 31 (A.A.) - Ayana· 

Gazetecilerden biri diyor ki: 
D k .. 1 . d ~ ' c!. f o torun soz en ogru ı 1. 

rimizden liürmetle kalktık. va~ 
tor: 

"- nu hil' şey değil, dedi ~· 
hususunda makinem çok kuv,·et 
dir. Bunu size göstermek isterit 

Bu esnada odaya doktorun ıJ 
tihi girdi. Bu sarışın, güzel end 
lr, güzel yüzlü bir genç kızdt. P 
tor bir bize, bi~ kıza baktı. 

Gözlerinde, avını gören aıvcıl~ 
gözlerinde parlıyan alev vard .. 

Doktordan müsaade isted1 

çıktık.. 

zasından M. Markoni1 yanında 

Amiral Pession bulunduğu halde ilk parti fındık 
Aranci körfezine gelmiş, çok lhsa Gireson, 31 (A.A. ) - llk ?' 
tulumevçler vasıta-siyle Roma ile 235 çuval fındık içi, bugün f1ş)W 
telsiz muhabe1·esinde bulunmak ü- mızın samimi tezahüratı içi~ 

zere tecrübelerine Figa liurnunda Gülcemal vapuruna yüklctilrııİ~ 
( 

yeniden başla.mıştır. Gülcemal, fındıkları taşıyan rrı' 

Ehli ha!JTlanla.r satışı nalar iskeleden ayrılırken \'e bL' 
dasına yanaşırken düdük çalı// Reval, 31 (A.A.) - Ehli liay .. 

vanlar sahşı hakkında, merkezi ve havai fişekler atmak sur ,f 
Revalda olmak üzere yeni l>ir teı- selamlaşmış ve mavna4a fındı~ j 
kilat kurulmutşur. vallarına ilk sapanı vapur sü\1'1'' 

Bu teşkila.t gerek dahilde ve ge- Süreyya Bey başlamıştır. f 
rek ecnebi memleketlerde elUi hay Bu münasebetle Ticaret od o' 
van satışı muamelelerini tanzim tarafından vapuııda bir :ıiyaf el f 

edecektir. rilmiştir. .~ 
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~~ DAHiLi TiCARET EŞY ASINlı, ~ .. , il Yükletilmesi ve Boşaltılması ~ 
:: Istanbul Liman Şirketinden : ~ 
H Tur, Limanlarından eş\ a ıı;etircn \apurlarla limanım ı za )!;elen c~~anın h". ~ 
:: ~:ılma'-t p;crek bu 'apurlara \ e ~erek :ıkliı mum ihracat iı,:in Jimaıııını ıdııf"I ~ 
:: ·r.. ~ı 
•• 'apurl.ıra c5ya ~ Likl t> ıı mc~i işleri dt• I•:) lülün birinci gününden itibaren ;ıı ~ 
:: ır iı .. kctimizcc ~a~ıiaca~mdan htı kahil c~' a p;ctircn \apurlarda cşva:.ı olupt.t , apı ;ı; 
:: · re· i! !! bonfalannda \ ıı a~ rı \il'!l:ı içiı.de ııl nıak it.tiyl.'nlcr \I! \'apurlara ) i.ık 1 e _ ~' 
g cd lcrc azanı ! kcıla~lıkla~ p;ii • ccr ı lccc~rindcn ıahli~c ve t:tlırni!Jcn c\\cl "''.'. il 
:: kttin1izt nıüracaatla kc,·fi, eti \ 'C i:;•cdikJ<.·ri ,·a-1ıt1n ı n cin;"İini ,.e , ük1i' ece~ !~ 
g kri c~yanın ııcı i \ e :-.ıklctıni t.n in cdcrd.; \',ısıta j,tcmelcri ve daha. fa;r.la jZ:t"' Ü 
g h:ıt Mcıcnlcrin şim diden ~irJ.;~tim iz kaporaj nak l iıau -tıbc iıı e müracaat et• jı 
g mckri ı.. endi menfaatleri na~ıın a alükadaraııdan rka . olnn,ur 
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Feyziati Ljseferi Müdürlüğünde: 
1 - lık, Orta ve L se kısım ları mezuniyet ~~ sınıf imtihanlarııı• 

2 Ey ul Cumartesi günü baflanacaK tır. 
p, ovam mektepten öğren ıl ebiJir. , 66~1) 2 - Derslere 11 Eı.ü l P .. za.rlesi günü başlanacaktır. ' 



fi 

Polis ve Jandarma l\1ektebi inşaat 
Komisyonundan: 

1 - Ankara'da yapılacak polis ve jandarma mektebi plan 
ınüsabakasının müddeti 1 Teşrinievvele kadar on beş gün daha 
temdit edilmiştir. 

2 - Mektebin arsa planı ihzar edilmekte olup bittiğinde 
nıüracaat edenlerin adreslerine gönderilecektir. ( 4532) 

lstanbul Maarif Müdürlüğünden: 
Istanbul Kütüphanelerine lüzumu olan 189 çeki Kuru Meşe 

Odunn ile 2100 kıvye Mangal kömürü ve 12 buçuk Ton Kok 
kümürüoün 29 - Ağustos - 933 tarihinde icra kılınacak münakasa· 
sı bir b,:ıfta müddetle temdit edilmiştir Şartnamesine göre itaya 
tali)> olanlarm Vilayet muhasebeciliğinde miiteşekkil komisyona 
teminat akç~!erile beraber 9 - Eylal - 933 Cuma1tesi gl.inü saat 
15 te müracaatları ilan olunur. ( 4554) 

Hatıralar ve fi esikalar 
Harp kabinelerin~n isti~v°:~z . 

Bu eser, mütarekeden sonra, umumı harp mes ullerının dı· 
~anı alideki isticvaplarım, resmi vesikaları ihtiva etmektedir. 

Harp kabinelerinin isticvabında 
Bütün harp senelerinin ve mütareke yıllarının en caolı saf· 
balarını, l:u eserde bulacak, lezzetle, merakla okuyacaksınız. 

600 sayıf alık kitap bir lira 
Dağıtma yeri VAKiT matbaası 

Devlet Demir yolları ilanı~ 
Jdaremiz için pazarlıkla satın alınacak olan civata, asit finik, 

oksijen kaynak ve kesme aletine mahsus komple manometre, 
Donanma duyu, ampul, mahruti çadır, bakır izole tel, kordon 
tel, bakır çıplak teJ, suplon tel, donanma feneri; Türk bayrağı 
orta, karton bitüme, badana makinesi ve saire gibi (43) kalem 
ırıuhtclifülcins malzemenin pazarlığı 6/9/933 tarihine müsadif Çar
famba günü mağazada icra kılınacağından taliplerin yevmi mez
kOrda saat 9 dan 11 e kadar isbata vücut ederek tahriren fiat 
vermeleri, bu baptaki malzemenin müfredat listesi mağaza dahi
linde asılmıf olup numune getirilmesi icap eden mal~eme için 

p.azarhk günü numunelerinin beraber getirilmesi, numunesiz tek
Jıflerin kabul edilmiyeceği ilan olunur. ( 4553) 

Rusyaya gönderilecek işçiler 
Sümer Bank Umum Müdürlüğünden: 

Aşağıda isimleri yazılı Efendiler Rusyaya stajiyer göode
rileceklerinden en geç 2 Eylül 1933 cumartesi gününe kadar 
Bankamız: Pamuklu şubesine müracaatları. - Süleyman ojfo 
Ha1an, Ali oğlu Bekir, Faik Fikri, Halil izzet, Sadettin iz· 
mir, Hilmi Hakkı, Ziya Necip, Mehmet Ata, Hamdi Konya, 
Ahmet ilmi, Ömer oğlu Avni, Raşit Ankara, Tahsin Kıbnz, 
Mustafa Bursa, Rüştü Kasaba, Refik Eşref, Şefik lzmir, Abi~ 
din Mıoashr, Ahmet Gelibolu, Kemalettin Ankara, Ahmet 
Riza, Vehbi Nevrekop, lbrahim Şevki, Süleyman Necip. 

(4555) 

,Oıkitdar 27 inci Mektebin Tamiri Teminat 24,5 Lira 

Kadıköy 9 ,, ,, ,, ,, 30 ,, 
Beşiktaş 24 ,, ,, ,, ,, 21 ,: 
Beyoğlu 9 ,, ,, duvar ,, ,, 7 ,, 

Çatalca Arnavutköy ,, " 0 " 33 ,, 
" Kavakh ,, ,, ,, ,. ,, 10,5 ,, 

Bakırköy Safra Köy ,, ,, ,, ,, 31 ,, 
Eyüpte Mihri şah valde sultan mektebi tamiri " 41 ,, 

,~Yukarıda yazılı mektepler: pazarlıkla tamir e.~tirilece:tir. Talip 
olanlar şeraiti anlamak ve keşif evraklarım gormek uzere her 
ılin pazarlığa girmek için de teminat makbuz veya mektubu 
ile 2/9/933 Cumartesi günü saat On beşe kadar Levazım müdür
lügüoe müracaat etmelidirler. ( 4493) 

Temizlik amelesi için yaptırılacak 800 takım kışlık elbise ve 
ıerpuş kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. Talip o'anlar 
ıartname almak için hergün Levazım Müdürlüğiine müracaat et· 
meli. Münakasaya girmek için de 537 liralık teminat makbuz 
veya mektubu ile teklif melduplaranı 21/9/933 Perşenbe günü 
saat On beşe kadar Daimi Encümene vermelidırler. ( 4546 ' 

Beledi). Kanununun 15 inci maddesinin 3 üncü Fıkrası 
mucibince harcı mukabilinde ruhsatname almak için belediye 
şc:,eJerine e\'velce istida ile müracaat etmelerine rağmen sınıf 
cetvellerinin hatırlanmaması yüzünden harçları alınıp ruhsQtna· 
meleri verilmeyen ve sınıfları 24/8/933 tarıhinde tesbit edilebilen 
berber dükkanı, Otel, Hamam, Sinema, tiyatro, Bar ve Dansing 
ifletenler için ayın On bf"şinci günü akşamına kadar son bir 
mi1hlet Yerilmiştir. Şimdiye kadar ve bu müddet zarfında müracaat 
edecek sırf yulu.~ıda , a?llı esnaftan c·ezasız olarak barç alınaca2'ı 
ve bundan sonrası içi .. -; ceza aranacağı ilan o!unur. (4547) 

- . 
Deniz Yolları işletmesi 

ACENTALARI : 

l\adıkciv - l\üpriıl'a~ı Tel. 4::!.ll>"::! 

Sırkc.:i ~hilıür<l.ır z:ı.Je h.1111 

Tdcton : ~~;- ..J:.O 

Karadeniz 
2. nci Aralık Postası 

ERZURUM 
vapuru 3 Eylül pazar günü 
ssat 18 de Galata rıhtımından 
kalkacak Zonguldak, lnel::o!u, 
Ayancık, Samsu, Fatsa Gire· 
sun, Tirebolu, Görele, Trab
zon'a uğravarak Rizeye gide· 
cek ve DÖNÜŞTE aynı iske· 
lelere ilaveten Of, Putathane, 
Ordu'ya da uğrayacak yalnıı 
Zonguldağa uğram1yacaktır. 

(4548) 

Ayvahk Sürat Postası 

MERSiN 
Vapuru 3 Eylül Pazar saat 17 
de idare rıhtımından kalkacak 
ve Çanakkale, Edremit, Ayva· 
lık ve Dikiliye uğrayarak Iz
mir'e gidecek ve dönüşte ay
nı iskelelere uğrayacakhr. 

(4549) 

Mersin Aralık Postası 

KONYA 
Vapuru 3 Eylül Pazar Saat 
10 da idare rıhtımından kal· 
kar. Taşucu, Anamur, Kuşa· 
dası ve Gelibolu'ya yalnız dö-
nüşte uğrar. (4550) 

-----
lzmit Hattına 

Badema Cuma, Pazar, Çar· 
şamba günleri idare rıhhmm
dan saat 9 da Kırlangıç va· 
puru kalka,caktır. (455 l) 

DOKTOR 

Hafız Cemal 
Dahili hastalıkları mütehassısı 

Divanyolu N. 118 Telefon: 22398 

11 - VAKJT 1 Eylül 1933 -

Nafia Vek3.ietinden: 
24/8/933 tarihinde kapa!ı zarf usuli v:c yapılan müna!<asada 

talip zuhur etmediğinden Ordu V ilayetinde Ordu - Fatsa yo'un

da in~a edılecek betonarme Eo'aman ı, öpriis:iniin inşası pazarlık

la ihale edilecektir. Pazarlık 2 · Evlül · 9J3 Cumartesi günü saat 

l 5 de Nafia Ve~ a'etinde yapılacaktır. Talıp!erin yevmü mezkür· 

de 3150 liralık teminat mektubunu hamilen müracaat etmeleri 
ilan o'unur. (4518) 

lstanbul Posta T. T. 
Başmüdürlüğünden : 

Ankara Te!siz irsal istasyonu için 100 · 135 lıra ücretle bil· 
mrs ba~a bir dızel baş makinist alınacaktır. Talip olanların 
on Eylu\ 933 tarihine kadar evrakı lazimesile Başmüdi.iriy~te mü· 
racaat etmeleri. (4413) 

Manisa Vilayetinden : 
Manisa - Akhisar yo!unun 23 + ü67 - 29 + 735 ki!ometro

ları arasındaki kısmının toprak tesviyesi, sünai imalatı ve maka· 
dam ~o!e inşaatı aşağıdaki şartlar üzerınden kapalı zarf usuliyle 

münakasaya konulmuştur. 
1 - ıbale 16/Eylii'/ ) 933 cumartesi günü saat on altı buçuk· 

ta Yilayet makamında yapılacaktır. 
2 - Yap1 1acak işin tahmini keşif bedeli 47000 liradır. 
3 - Münakasaya girecek talip kendısi mühendis veya eh

liyeti başmühendislikçe tastık edilmiş fen memuru olmadığı tak
dirde, fiatıoı böyle bir mühendis veya fen memuru ile birlikte 
teklif etmesi şarttır: 

4 - Münakasaya gireceklerin münaluısadan evvel vesikala
rını başmühendiıliğe göstererek a: tını imza ettirmeleri lazımdır. 

5 - Talipluin teklif mektubunu 16 eylul cumartesi günü 
saat 16,30 dan evvel vilayet makamına vermeleri ve yahut bu 
saaltan evvel varacak surette göndermeleri lazımdır. Bu saaltan 
ıonra verilecek veya gelecek mektuplar kabul edilmez. 

6 - Talipler mukavele suretini, münllkasa şartnamesini, hu
susi şartnameyi ve keşif hülisasıoı Ankara'da Yollar Umum Mü
dürlüğünden ve lstanbul da Nafıa Başmühendisliğinde tetkik ede

bilirler. Fazla tafsilat ve mahallen tetkikat ıçın Manisa Nafıa 
Başmühendisliğine müracaat edilmelidir. (44l1) 

Istanbul Posta T. T. 
Başmüdüriyetinden : 

Sahipleri tarafından terkedilcn iki yüzden fazla posta paketi 
2/9/933 tarihinden itibaren on gün zarfında her gün saat 14 den 
16 ya kadar lstanbul Paket Postanesinde aleni müzayede ile sa-
tılacaktır. (4466) 

Ucazlak •• temizlik.. Siir'at 

VAKiT YURDU 
KİTAP KISMI 

ÇALIŞMIYA BAŞLADI 

Basılacak Kitaplarınızı .. 
Yapılacak Cetvel işlerinizi 
Makbuzlarınızı .. 
Defterlerinizi .. 
Baskıya Ait Her işinizi .. 

• • 

VAK 1 T YURDU 

Her Yerden Çok Ucuz Yapar 
istediğiniz yerden fiyat alabilirsiniz. 

Yakıt Yurdunun Fiyatı Heryerden Ucuz olacaktır 



Bütün Kiatplarınızı Bu 
taştı 

Yil 
c > VAKiT c , 

Kitaphanesinden Alacaksınız ! 
Maarif Vek31etinin bütün neşriyat., ortamektep ve lise kitap· 

ları ilkmekteplerin tarihleri ve başka kitapları... Bunlar yalnız 
bizim kUtUphanede ve Üzerlerinde yazdı fiatlerle sabhyor. 

Türkiyenin her yerindeki mekteplerin ihtiyac;ları ic;in de umumf 
sabcı (Vakıt) kütüphanesidirc 

(Yakıt) bu yll ortamektebi ve lisesi olan her yerde bir aabt 
merkezi kuruyor. isteyenler kitaplar1nı yine Uzerlerinde yazılı flat
lerle bu merkezlerde bulacaktır. Bunlar1n adreslerini yakında bll· 
direceğiz. Şimdilik Maarif Vekaleti mektep kitaplar1nın adlartnı, 
fiatlerini, mektep sınıflar1na göre ay1rarak aşaAıya yazıyoruz: 

lstanbuldaki talebe ile velileri, mektep müdürleri istediklerini 
bu yll yalnız Ankara caddesinde Vakıt kütüphanesinde bulacak· 
lardır. 

İlk mektep 
4 üncü sınlf 

Kitabın adı Müellifi 
Çoeukl'ara teganni dersleri Zeki 
Tarih 1 Maarif Vekaleti 
Ev idaresi l.Hilmi 

5 inci sınıf 
Müellifi Kitabın adı 

Tarih il Maarif Vekaleti 

Muallim mektepleri 
10 uncu sınıf 

Kitabın adı Müellifi 
Beden ttrbiyesi Selim Sırrı 
Çocuk rubu lbrabim Alieddin 

Sınıflara göre tasnif 
6 (Orta ve Lise 1) 

Kitabın adı Müellifi 
Ed~bt kıraat nümuneleri 1 Halit Fahri 
Fen bilgisi Maarif Vekaleti 
Medeni bilgiler 1 Af et 
Ortamektep tarihi 1 ( Basılmaktadır) 
Riyaziye dersleri Maaıif Vekaleti 

Sınıf]ara göre tasnif 
7 (Orta ve Lise 2 ) 

KitaL ıı. dı MüeWfi 
Biyol;ji ( Maarif Vekaleti 
Edebi kıraat nü mu neleri il Halit F abri 
Fen bilıiıi 11 Maarif Vekileti 
Medeni bilgiler 1 Afet 
Ortamektep tarihi il (Basılmaktadır) 
Riyaziye dersleri II Maarif V ekileti 

Kuruş 
40 
15 
40 

Kuruş 

15 

Kuruş 
120 
135 

Kuruş 
45 
50 
50 

55 

Kuruş 
65 
55 
50 
50 

55 

Sınıflara göre tasnif Sınıflara göre tasnif 
S(Orta ve Lise3) 11 (Lise 3) 

Kitabın adı Müellifi Kurut Kitabın adı Müellifi Kuruş 90 
Biyoloji Maarif Vekaleti 65 Ahlak Mustafa Namık 
Edebi kıraat nümuneleri 111 Halit Fahri 70 Aniyon ve katiyon Nakiddin 90 
Fen biliisi ili Maarif Vekaleti 50 Cebir 

11 
1 M. Halit ~~ 

Medeni bilgiler il Recep 50 " Hl I. 'Hikmet 170 
Ortamektep tarihi 111 " 1 120 
Riyaziye dersleri 111 Edebi yeniliğimiz lımail Habip 

n ıss Ev idaresi 1. Hilmi 40 ,. " " " 25 
Estetik Suut Kemalettin 

Sınıflara göre tasnif Fi:ı.ik Kemal Zaim l 'lS 

Kitabın adı 
Cebir 1 
Fizik 1 
Hayvani teşrih 
Hendese 1 
Nebati teşrih 
Tarih 

9 (Lise 1) ,, (Edebiyat şubesi için ,, ,, 7S 
Müellifi Kuruş Hendese III Nazmi ve Hilmi 65 

i. Hikmet 85 içtimaiyat 7S 
Kemal Zaim 90 Kimya 111 Nakiddin 120 
Seraceddin l oO Kozmoğrafya A !i Yar 125 
Nazım ve Hilmi 90 Mantık Hasan Ali 100 
Hayri 75 ,, Te:ı.er 50 

Türk Tarihi 'f etkik Cemiyeti 140 Medeni bilgiler il !O 
Metinlerle muasır Türk edebiyat tarihi l M. Nihat 165 

Sınıflara göre tasnif ,, ,, " ,, ,, u .. 135 
10 (Lise 2) Metafizik Suut Kemalettin 25 

Kitabın adı Müellifi Kuruş Mibaoik dersleri Hayri ve Na .. i 100 
Büyük devletler coğrafyası Behçet ve Faik Sabri 215 Müsellesat Ali Yar 125 
Cebir il i. Hikmet 75 Tarih ııı Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti 1SO 
Fizik il Kemal Zaim 125 ,, iV ., ,. ., ,, 115 
Hendese il Nazmi ve Hilmi 65 T e.rsimi ve ter kimi hendese dersleri Lôtfi 80 
Jeoloji I. Tevfik ve Malık 125 Türk edebiyata anto'.ojisi A li Canip 200 
Tarih il TürklaribiTetkikCemiyeti 170 Umumi filozofi Zekeriya ve Hatemi 135 

Yozgat Vilayetinden: uzla 1 mele ·Sarkın Kaı~lisbadı 
•~llWJmmıııımlllllllll~ Karaciğer • Mide • Barsak Taş, kum hastalıklarının kat'in tedavisi için • 

1 

120178 lira 90 kuruş bedeli keşifli Yozgat Memleket has- ~ 
tanesi için 28/8/933 tarihinde talipler tarafından yapılan teklifler En Son Konforlu Yeni Otel - Pansiyon -Lokanta - Plaj 
mutedil ve muvafık görülmediğinden şeraiti sabıka dairesinde - Hergün Köprüden saat 6,30•7 ,35•8,20•10•11•13,15.15,10da Haydarpafaya giden 
i~nin pazarlık suretile icrası takarrur etmiş olduğundan 28/9/933 vapurlaran trenleri ve cumalara ilaveten sabah 7 vapurunun treni l~me 
~e!!1be günü pazarlıkla ihalesi encümeni viliyetce icra edile· membalarana kadar gider gelirler. 

cegı ılln olunur. c4537
) • ı mııımıııııooııoomınm ~-ı~m!llllllll~lmımıınmıımı11ı~ıııııııı~ınıı m1111ıaınııııııııımnıllllllillll!Dlllllml•lınllllimlmmııınrnmnın 

mil ~I il~ 1 mıı ı ıooııı ıwillıınııııııw.11111 ıınııııı~ıılllffilHl~illlllllilln~ F kA K 1 Türkiyenin birinci 
~ ' 1 ' 1 1 . ı 
l ı l 1 1ı 1 1 t ~ 

Selinik Bankası ar u 1 o on yas 1 kolonyasıdır. t6S36) 
Tesis tarihi : 1888 

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

Tilrklyedekl Şubeleri : 
Istanbul ( Galata ve Istanbul ) lzmlr 

Samsun. Mersin . Adana 
Yunanlstandaki Şubeleri : 

Selanlk. Kavıtla. Atına. Pire 
Bile.mum Banka muameleleri. Kredi mektupları. Cari hesap· 

lan küşadı. Esham ve Tahvilat. Kasalar icarı. 

~ım~ı~ııınııını~~ mi~mmıım 111111ı1111mııııııımıııım~nıııımııımnıını~ı~ıı~nıııooıııııı~nııırı ıınıı~ınıııı~ı 
lstanbul Posta T. T. Baş 

Müdüriyetinden • 
' Jstanbul Paket Poıtabanesinde yaptırılacak olan 5367 liralık 

50 l<uruşluk bazı tamirat tes:nt ve saire 22 - 8 933 tarihinden 
itibaren kapalı zarfla münaka:;aya konulmuştur. Talip olanların 
şartnameyi görmek ve yaptırılacak işi anlamak üzere her gün 
baı Müdüriyet kalemine ve münakasaya iştirak için de yevmi 
ihale olan 11 · 9 · 933 tarihinde saat 14 de kanunu tarifah da
hilinde kapatılmış mühürlü zarflarını tevdi için Baş Müdürlük mü· 
bayaa komisyonu riyasetine müracaatları. 4/9?ı 

Nafia Vekaletinden: 
1 - lzmir Cenubunda Eğe denizine dö'tülen küçük mende· 

res havzası dahilinde isfahat icrası ameliyatı birinci Teşrin ayının 
birinci pazdr günü ihale edilmek üzere kapala zarf usulü ile 
münakasaya konulmuştur. 

2 - Yapılacak ıslahat ameliyatı; Menderes feyezanlarına 
mani olmak maksaôiyle bizzat Menderes Nehri yatağının ve tabii 
kol ve ayaklarının ve dere!erin tathiri veya tebdili mecra kanal
Jarı açılması ve mevcut göl ve bataklıkların kuıutulması veya 
ıslahı ve bu · maksatla ~ütler; ~öprüler ve sair ima'ah sınaiye 
vücude getirilmesi gibi bir inşaat silsilesini ve bunların kat'i etüt 
ve projeleri tanzimini ihtiva etmektedir. 

3 - ls~ahat bedeli mubammeni 3,5 Üç buçuk milyon 
liradır. 

4 - Mukavele, şartname ve münakasa şartnamesi ıle teklif 
ve teminat mektupları suretini havi cosyalar Ankarada Nafia-. 
Vekaleti Levazım fVıüdürlüğüoden J 5 lira mukabilinde alına bile· 
ccği gibi bu hususta mütemmim malumat Sular Umum Müdürlü· 
ğünden öğrtnilebilir. 

5 - Taliplerin teklif mektuplarım ihale kanununun 10 uncu 
maddesi tarifesi dairesinde tanzim ile 1/10/933 pazar günü saat 
On beı buçuktan evvel usulü dairesinde Nafia VekAleti Müıte· 
şarlığma teydi etmeleri ilin olunur; ( 4503) 

Ankara~nın en büyi.ık 

· -Kıtap, gazete \"(' 

Kırtasiye m~ {~;\Dl.:'t 

AKBA 
lhtap evi va kırfaı; ıe ': 1. w 

• Ana(artalar ca 1 ı,, 
Tdcton : ]J . 7 

Her lisanda g.ı;l·t•· 
mecmua ve ı,i ·i> 

Hernevikırta!"•Y" ,. y,ı~: 

ve mektep lev:uııııı 

Her türlü Fot(),:r .ıf 
· levazımı - makinı-lı-r 

. ve . amatör i~lrrı 

- El~~ Pertev ılr:~tı 

KÜtahya çinııı:rı 
~~~~~~~~------=---

Sahibi, MEHMET ASIM 
Neıriyat Müdüril: l. Saf• 
VAKiT Matbaası -1~ 


