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M. Heryo verdiği bir 
konferansta bizden 

hayranlıkla bahsediyor 

5 Kurut ... 

Sof yada Karşılanması 
Sina ya konferansı! 

Bükreştcn gelen haberler bu • 
&ünlerde küçük itilaf hariciye na· 
ıırlarmm Sina yada f ev kala de bir 
toplantı yapacaklarını gösteriyor. 
liattıi bu münasebetle Yugoslavya 
kralı Aleksandr ile kayın biraderi 
olan Romanya kralı Karol arasın
da bir mülakat vukubulacağı da 
bildiriliyor. Her halde bugün Çe· 
koslovakya hariciye nazırı M. Be· 
neı, Pragdan hareket ederek Sina
Yaya gelecek, burada Yugoslavya 
hariciye nazırı M. Jertiç ve Ro
llıanya hariciye nazırı M. Titüles
ko ile görüıecektir. 

Sofyada Türk .. Bulgar Deniz kenarındaki ceset 
görüşmeleri başladı acaba kime aittir? 

Bulgar gazete}~~' Türk-Yuna? misa- Çıkarılan dişler Esedullahın ağzındaki 
kından daha ıtidalle bahsedıyorlar dişleri yapan dişçiyi gösterilecek 

Başvekilimiz 

ile M. Muşa
no f ziya/ ette 
mühim nu

tuklar 

M. Muşanof 

Türk-Yunan 
misakı 

kında 

hak-
be-

Küçük itilaf hariciye nazırları • 
Ilın zaman zaman aralarında yap· 
lıkları konferanslar, daima her ta· 
tafta ehemmiyetle telakki edilmit· 
tir. Fakat bilhassa geçen sene bu 
iiç devlet harici siyasetlerini mÜf· 
terek bir büroya bağladıkları gün· 
den, yani üç küçük devletlerin ha· 

tice karşı bir tek büyük devlet va
ıiyetine geçtiği zamandanberi bu 
~hem.miyet artmıştır. Onun için 
bu def aki konferansta konuıula • 
cak meselelerin mahiyeti timdiden 
•oruıturulmağa baılanmıştır · 

söylediler Jsmet P... ve lıl. llapaof 

ganatta 
bulundu 

. Son zamanlarda, hemen bütün 
Avrttpa devletlerini yakından ali· 
kadar eden iki mühim mesele var-
du· • R .... 1 • .-..1 ... J.W.i :.tJm.. • 
leri Avusturya meaele.idir. Daha 
doğrusu her ikisi Hitler meıeleai 
teklinde ifade edilebilir. Hitler 
ltteıelesi bir taraftan önümüzdeki 
ay içinde Cenevrede .müzakere e· 
dilecek olan silahları azaltma İ§i
ni, diğer taraftan orta Avrupanın 
kalkınması meselesini tamamen 
Yeni bir safhaya koymuştur· 

Bu meıelelerin yeni safhaları ise 
küçük itilaf devletlerinin mukad • 
deratlarını alakadar edecek dere • 
Cede ehemmiyet peyda etmittir. 
Onun için Sinaya konferansında 
Alman meselesi, Avusturya me · 
•eleai, silahları azaltma işleri ayrı 
ayrı konuıulacaktır. 

... 
Sofya, 20 (A.A.) - Bulgar a· 

jansı bildiriyor: 
Türk vekillerinin muvaıalatına 

intizaren bütün Sofya tehri Türk 
ve Bulgar bayraklariyle donatıl

mıftı. Azim bir halk kütlesi erken 
den istasyonun etrafını ve Türk 
sefaretine gitmek için misafirlerin 
geçeceği yolların iki tarafını dol· 
durmuştu. lstaıyon donatılmııtı. 
istasyonda başvekil M. Muşanof 

ile zevcesi, Sobranya reisi M. Mali· 
nof ile zevceıi, bütün hükumet er
kanı, kralın bat mabeyincisi Oran· 
dar ile seryaveri kaymakam Panof, 
Sobranya divan azası, birçok meb 
uslar, Bulgaristanın Ankara sefiri 
M. Antonof, İtalyanın ve Yunanis· 

tanın Sof ya sefirleri, hariciye ne· 
zareti umumi katibi M. Radek ile 
nezaret erkim, Türkiye sefaret er 
kanı bütün nezaretlerin umumi ki· 
tipleri, polis müdürü Sofya aıkeri 
kumandanı, Türk - Bulgar cemi· 

Kamkapula Ese· 
dallahıa bladlii 
.. adal bot bu· 
luadu , bundan 
on ırBa soara 
Tuzlada deab· 

den bir ceset 
çıkanldı 

Tuzlada de 
niz kenarın • 
da bir ceset Kahvecl Esedullah Efendi 

bulundu. Bu insan ceıedini lah Efendiye aittir? Bunun teıbi
bir bacağına ağır bir cisim bağlan· ti için Eıadullah Efendinin kerdeti 
mıı, denize atılmı§, fakat çürüdü· ve kendisini tanıyanlar tarafından 
ğü için ağır cisim koparak ceset teıhisine lüzum görülmüttü. iki 
ıuyun üıtüne çıkmııtır. Ceset ki- gün evel zabıta, Esadullah Efendi
me aittir? nin karde§i Aliyi ve diğer iki kişi-

Tahkikata o taraf 2abıta Ye ad- yi Tuzlaya aöndermifti. Ali ve aP 

liyeai, İstanbul emniyet itleri ikin kadaıları Tuzlada, taafün ettiği 
ci tube müdürlüğü tarafından dün için gömülen ceıedi görememişler
de devam olunmuıtur. Tuzla sa· di. Ancak, ceset üzerinde yapılan 
hillerinde bulunan ceset Kumkapı- muayene neticesinde görülen bazı 

dan bir sandalla açılan ve bir daha itaretler kendilerine anlatıldığı za 
dönmiyen İranlı kahveci Esadul· CDeTamı R iMi ııa,,tada) 

yeijre~iM.Srtoyanot birçok c~ ~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~ 

miyetlerin azaıı ve Bulgar ve ecne· H t ı • d • -
bi matbuat mümeaailleri hazır bu· arp en eve ve şım 1 
lunuyorlardı. 

Huıusi tren ta.m saat on birde Q k k J 1 . . 
istaıyona girdi. Trenden ilk önce zaman aç UrUŞ a naSJ geçınıyor, 

Baıvekil lımet Pata ve müteaki - neler alıyorduk şimdi kaça geçı·nı·yoruz 
ben ismet Paıanın ve Tevfik Rüt· 
tü Beyin zevceleri ve ondan sonra 
Tevfik Rüştü Bey ve diğer zeval 
inmitlerdir. Türk vekilleri batve· 

Bir muharririmiz büyük harp • 
ten eve iki 1914 ıeneıi birinci yarı 
sının ilk altı aylık vasatisi ile 933 

cn.-,·amı 9 uncu ssa;pfada) seneıi ilk altı aylık vasatisi ara · 

1914 seaeslade 

Fakat bazı Avrupa gazeteleri -
rıin neıriyatına bakılırsa küçük İ· 
tilaf hariciye nazırlarının bu ıon 
İçtimamda Balkanların yeni vazi· 
Yeti de tetkik edilecekmiş. Balkan 
\'a.ziyeti deyince Türkiye ile Yuna
nistan arasında bir hafta evvel ak
tedilmit olan misakı hatırlamamak 
hıümkün değildir. Binaenaleyh 
küçük itilaf hariciye nazırlarının 
Sinaya konferansında bu misakın 
aletinden mütevellit yeni vaziyet 
etrafında konuşmalar da olacak 
demektir. · 

~~--~~~~-~~~~~~~~~~-~~~~~~.~~~ nnda resmi rakamlara istinat e • 

Mehmet Asım 
( De\-amı 4 Un<'li ıııayıfada) 

Cumartesi günü 
Yeni Tefrlkamızın 

ne,rlne başhyoruz 

Tavşancıl civarında de
miryolu nasıl bozuldu? 

Keyfiyet Gazi Hazretlerine de arzedi1miştır 

den bir mukayeseli istatistik ha -
zırlamıttır. Bu mukayeseli ista -
tiıtiğe göre bilhasaa zaruri ihtiyaç 
olan yiyecek ve içecek maddeleri, 
giyecek eşya ve ev eıyası, ev kira· ı 
sı, muhtelif masraflar, tasarruf ve 
sigorta masrafları arasında büyük 
tahavvüller vardır. 

Eylülün 18 - 19 uncu gecesi ı Dil iskelesi arasındadır. Cıvata · Bilhasaa ekmek fiatı okkası 

.... 
1914 ıq 33' 
EKMEK 

Anadolu demiryollarında Tavtan- lar çıkınca hattın bu kısmı trenin 1914 ıenesinde 60 parayken 1933 
cıl ile Dil iskeleıi arasında henüz ağırlığına mukavemet edemiyecek senesinde 9,90 kuruş olarak tes • 
mahiyeti tam manasiyle anlaşıla · bir hale gelmiıtir. Bu itibarla bit edilmiıtir. Aylık ekmek sarfi _ 
mıyan bir hadise olmutşur. bu bozukluk vaktinde görülmemi§ yatı 45 okka olduğuna göre 19l4 

Demiryollar idaresinin hat bek - olsaydı ilk geçecek trenin bir teh- senesindeki aylık vasati 67,50 ku. f , .. -..._ .... ___ __..._ _____ ,. 

Sulara Gömülen 
A S K 

çisi salı geceıi sabaha karşı tren likeye uğraması yüzde yüz mu • rutken şimdi 445 kurut olmuttur. tav 4 kuruta, sade yağ 10 kurut • 
yolunda dola9ırken raylarda bir hakkak görülmektedir. Su fıçııı İse 5 kuruıken 30 kuru • lRn 100 kuruıa1 zeytinyağı 8 ku· 
arıza olduğundan şüphelenmiş, Hat düzeltildikten sonra sa • fa yükselmiıtir. Yani 1914 ıenesin ruftan 46 kuruşa, ıeker yüz para
dikkatle bakınca iki ray parçası • baha kartı ve sabahleyin geçmesi de aylık saf'fiyatı 3 fıçı olarak ka· dan 54 kuruta, pirinç yüz paradan 
nı biribirine bag"'lıyan cıvataların icap eden trenler, bu arada Baş- bul edilerek 15 kuru11 vermek icap 24 k k .. d 

ı P 
T uruta, ma arna yuz para an 

yerinde olmadıg"ını görmütür. vekil smet &fa Hazretlerini De - ederse 1933 seneıinde 90 kuruş O· 

Hazin, meraklı, cazip, 
heyecanlı bir sevda 

macerasıdır 

22 kuruta, peynir 8 kuruıtan 50 
Bekçi bunun üzerine derhal a · rinceye kadar getiren tren seli - larak hesap edilmittir. 

1 il d kuruta, zeytin yüz paradan 26 ku. 
mirlerine haber vermiş, sür'atle met e yo arına evam etmiıler - · Et 1 kuruıtan 50 kuruşa; ba • 
tamirat amelesi gönderilerek hat dir. Irk 3 kuruıtan 10 kuruıa, taze seb· ru§a, yumurta 0,50 kuruttan 60 
düzeltilmiıtir. Hattın bozulan kıs - Hadise lazım gelen ehemmiyet- ze 1 kuruıtan 9 kuruıa; patates t paraya, süt 2 kuruıtan 20 kuruıa, 
mı Haydarpafadan 59 kilometre le karıılanmıı. civarda bulunan • kuruıtan 7 kurufa, fasulya 2,5 ku· yoğurt yüz paradan 20 kuruta, 

1 
uzakta bulunan Tavıancıl istasyo- farın ifadeleri ahnmıttır . f ruttan 1 t kuru9a, nohut 2 kurut - kahve 12 kuruıtan t 10 kuruta Ye 

,_-~-~!ll!!IRlll•••••••• niyle 55 kilometre mesafede olan {Uevaau 8 IJJcı aayıfada) tan 17 kuru§a, soğan 0,50 kurut • (Do\amı 8 ıncı N:t'lfada) 



• '!loo 

,';Türkiye- Yunan 

Yuna_n başvekilini hal
kın a ikışlaması 

Atina., 20 (A.A) - Başvekil 

M. Çaldaris, Atinada muhteşem 

bir t.'urette karşılandı. 

Şehrin başlıca yolları Türk ve 
Yunan bayraklarile donanmı§lı. 

Resmi dai-reler ve umumi mey -

danlar da bayraklar ve gece elek
triklerle- donanmıştı. 

Meşrutiyet meydanına toplan · 
mış olan büyük bir kalabalık M. 
Çaldaris'i ~iddetle alkışlamıştır. 

Atina belediye reisi, Türkiye ile 
Yunanistan arasında yapılmış o -
lan samimi teşriki mesainin yük · 
sek manasını kaydeden bir nutuk 
söyledi. 

Ea~vekil münakalat nezretinin 
balkonundan bir nutuk söyliye · 
rek, Türk - Yunan misakmm her 
hrngi üçüncü bir devlete l<arşı ol· 

mamnkla beraber Türkiye ile Yu
mınistan arasındaki müşterek hu · 
dudu taahüt ettiğini bilhassa kay· 
delmiştir. Bu suretle her iki mem 
leket müşterek sulh eserlerine de· 

' vam edebilirler. 

Baıvekil, dost Türkiye devlet 
adnmlarmın ve bütün Türk mille· 
tinin Yunanlılara karşı olan sami· 
niı dostluk hislerini ve sulh saha · 
'smda· sıkı bir teşriki mesai arzula· 
rını görmekle çok büyük bir se · 
vinc duyduğunu söylemi~tir. 

Başvekil nutkuna nihayet verir· 
ken mevcut mühim meselelerin 
hail\ iç· n çalışmak üzere dahilde 
sükuneti tavsiye etmiştir. 

Nutuk bir çok yerlerinde halkın 
nlkııı!e.rile kesiln'li~tir . 

Amel'tltac!a fevkalade 

maJi tedbirler 

Ban""dların devletleştiril· 

mcsi, yeniden enflasyon 

hareketi ihtimalleri 

Nevyork, 21 - Amerikada ye
nide ~ bir enflasyon hareketi baş· 
lamıştır. Hükumet iktısadi buh
rann karşı tatbik ettiği tedbir
lere bazı yenilerini ilave etmek 
fikrindedir. 

Bu cümleden olarak yakında 
h:ikumetin müzahereti ile banka _ 
Jar kredi tevziinc mecbur edile -
cektır. Bunun neticesi Ameri _ 
kada bankaların devletleştirilme

si olacağı söyleniyor. Diğer taraf . 
tan enflasyon yoluyla yeniden 
cşyn fiatlarmın yükselmesi için bir 
hareket yapılacaktır. Bu tedbi _ 

• rin neticesi de iktısadi hayat üze • 
'inde devlet kontrolünün kuvvet . 
le b:rlesmesi olacaktır. 

italyanlar seviniyorlar 
İlnlyan gazeteleri yeni Türk -

Yunan ,misakmdan bahsederler -
ken memnuniy,et beyan etmekte -
cl:r ve bu münasebetle Türikiye 
ile Yunanistanın yaklaşması 1930 
senesinde M. Musolini tarafından 
·.uku bulmuş olan teşebbüsün ne • 
ticesi olduğunu kaydeylemekte -
dir. 

Tiirk- Yunan muhtelit 
komisyonu işe başladı 

il 

11--A-P-SON HABERLER 
Japonya kabinesi 

Meşrutiyet sıstemi dikta 
törlüğe yaklaşacak 

Paristeki konuşmalar Tokyo, 21 - Sıhhi sebeplerden 
dolayı, istif asını veren hariciye 
nazirı M. Uşida yerine M. Hirota 
iıe başlamıştır. Gelecek ıene ba
şından itibaren bir kabine değişik Silihları bırakma işinde yalnız 

Al kontrol ı•stemı•yor liği olması muhtemeldir. Bu manya suretle teşekkül edecek olan yeni 

l f . . z· c hükumetin umumi harpten evvel .. 
Paris, 20 (A.A.) _ Almanya matik bir kontro tara tarıdır. A · nıhayetıne bırakmıştır. ıra e- k" Al h ""k~ . .. b.h 

1 1 ı mi'.n u umetıne muşa ı o· 
merika, Fransız taleplerinin tecrü nevrede Alman ve talyan heyet e- ı . .. · müstesna olmak üzere bütün mem

leketlerin silahların fili olarak hı· 
rakılması için lazım bir şart telakki. 

etmeğe başlamış oldukları kontrol 
meselesi, Fransızlarla Amerikalı· 
lar arasında yapılan mükalemele -
rin belli başlı mevzuunu teşkil el· 

miştir. M. Norman Davisin yakı· 
nmda bulunanların fikrine göre bu 

mükalemeler, Amerikan tezinin 
Fransız tezine oldukça yakın oldu
ğunu ve aradaki ihtilafların pren • 

sipten ziyade usullere müteallik 
bulunduğunu göstermiştir. Birle· 
ıik Amerika, zaman zaman oto-

· · 1 · l .. .. - . . .. .t t lacağım, yanı fırkaların üııtunde 
be devresi ile Amerika için Avrupa rı reıs erıy e goruşecegmı umı e . . . . 

k d . n·· k"" "'k~l ı . hır kabıne olarak ıfayı vazıfe e-
devletlerinden daha az endişe u . me le ır. un ·u mu a eme erın . . 

ı d b k ld - ı·ntı'. deceğı, bu hükumetm başında da 
yandıracak müeyyidelere müteal
lik olarak ortaya attığı meseleye 
de kati surette muarız değildir. Ya 

pılacak umumi mukavelename, A 
merikanm hususi vaziyetini hesaba 
kattığı takdirde Vaşington kabine· 

gazete er e ıra mış o ugu . . 
b ld k ·kb" d' fırkalara bağlı değıl, ımparatorun 

a o u ça m ınane ır. . . . . 
Romadakl koau,malu ıtımadına dayanan b1r başvekıl 

Roma, 20 (A.A.) - M. l\fosso- bulunaccft., !'IÖvlenrrıc~tt:dir. 

lini, Fransanın Roma elçisi Konl 
de Chambrunü dün kabul etmiş, 
silahları azaltma konferansı hak· 

ltalyanlar gitti 
sinin bu mukavelenameye muva- kında uzun uzadıya görüşmüttür. Kafile reisi güreşcileri-
fakati pek o kadar müşkülata te- Bundan sonra M. Mussolini, • • b ., d. w • • •• l ·· 
sadüf etmiyecektir. M. Davis, mü· İtalyanın Türkiye elçisi M. Loja· l mızı egen ıgını soy uyor 
zakeratm neticesini kati olarak conoyu ve milletler cemiyeti man· 
öğrenmek istediğinden Roma ve dalar komisyonu reisi Marki Theo 
Berline icra edeceği. seyahati hatta 1 doliyi kabul etmiıtir. 

Hindistanda bir lngiliz M. Heryo 

Şehrimizde iki Greko - Ro • 
men ve bir de serbest güret tema· 
sı yaparak 21 müsabakanın 14 
ünde mağlup ve yedisinde galip 
gelen İtalyan güreşçileri dün ak -
§am Avantiya vapuriyle memle • 
kellerine dönmüşlerdir. 

Hintlileri uyandırmak değil uyuştur
mak istiyen bir k~dın vardı, öldü 

.M \OH\~, 20 (,\. \.) - lllııtllstruıın ı 

l ıııııımı, 1-adııı ımıtasan ıflıırınd:ın .\ıınl • 

Ucs:ıııl 80 ltı 1111.l.ı olılııj'.;"\ı halde olmlı tlır , 

Bugünkü telgraflar Annie Be· 
santın ölümünü haber veriyor. Bu 
kadını tanıyanlar için bu haber 
hiç bir mana ifade etmez. Halbu -
ki bu kadın, üzerinde durulacak 

bir simadır. Muharrir, ıi-ıutesav -

vıf, siyasi, ve her şeyden fazla 
bir İngiliz emperyalisti olan bu ka
dın, bir aralık Hintli bir delikan· 
lıyı da mesih diye ortaya çıkar -
mış, ona dünyanın dört taraf mı do 
laştırmıştı. 

Annie Beıant 1847 senesinde 
doğduğuna göre seksen beş sene 
yaşadı. 1867 de Frank Besant na· 
mında bir papaııla evlendi. Fakat 
evlenmesinden altı yıl sonra boşan
dı. Annie bu sırada ve bir müte
fekkir gibi göründüğü için papas· 
lık eden ve papashk mesleğinde 

feyiz bekliyen kocasiyle geçineme 
mif, ondan ayrıldıktan sonra hür 
tef ek kür propagandasiyle meşgu] 

olmuştur. Onun bu hususta reh
beri Charles Bradlangh idi. Annie 
hür tef ek kür lehinde makaleler ya
zıyor, konferanslar irat ediyor, 
eserler çıkarıyor ve Ajax izmasını 
kullanıyordu . 

Siyasi bir maksadı istihdaf etti· 
ği aşikar olan bu hal, o zamanki 
Hint milliyetperverlcrinin gözleri· 
ni o kadar yumuşattı ki İngiliz ka
dınını samimi zannetmişler ve onu 
1916 senesinde Hindistan milli 
kongresinin reisliğine seçmişlerdi. 

Hindistan milli kongresinin re· 
ialiğne seçmıekhıı Mint milliyetper-

verlerinin reiaicümhuJiu mevkiine 
yükselen bu İngiliz kadını, çok geç 
meden, milli kongre ile her alaka 
smı kesti. Ve bambaşka bir yol 
tuttu. 

Hindistan halkını uyandırmak 
değil, fakat uyuşturmak istiyen 
Annie Besant, Hintliler icinden bir 
mesih aramağa koyularak Kuşna
morti namında bir çocuğu evlat edi 
nerek büyüttü. Ve birkaç yıl eve) 
onun mesihliğini dünyaya tanıt· 

mak için diyar diyar dolaştı. Fa
kat bu Hintli delikanlının mesihli 
ğini tanıyanlar, Teosofi cemiyeti -
nin mensuplarından ibaretti. Bun 
lar bile bu mesihliğe uzun bir müd 
det taha.mmül edememi~, nihayet 
bu delikanlı da mesihlikten vazgeç 
miye ve bir köşeye büzülüp kal· 
mağa razı olmuştu. Annie Besan· 
tın Teosofi ile hiir tefekkür hakkın 
da birçok risaleleri vardır. 

Iktısadi 

Şarka ait seyahatini 

hayranlıkla anlattı 

Vichi, 20 (A.A.) - M. Heryo 
burada ıarka ait intibaları hakkın· 

da bir konferans vermiıtir. M. Her 
yo, Yunanistan, Letonya, Bulga· 

ristan ve Türkiyede F ranıaya kar· 
şı merbutiyetin büyük delillerin: 
görmüş ve kendisinden Fransaya 
gider gitmez bu hi11iyala tercüman 
olınıaa'lnın rtca edihn'9 aılllui'Jnu 

..söyJem iıt.ir~ ı ı .. rı 1ro .,., ... ,, 

Reisicümhur ile başvekili tara· 
fından dostane bir kabule mazhar 

olmuş olduğu Türkiyeden bahse

den M. Heryo cümhuriyetin ila
nından beri Türkiyede yapılmt§ o· 

lan ıslahata ait dikkate ,ayan bir 
tablo çizmiştir. Müteakiben Rus· 

yadan bahseden M. Heryo, Rusya 
seyahatinin iddia edildiği veçhile 

siydsİ bir gayeye matuf olmadığı
nı beyan etmiştir. 

:\1. Heryo 161 milyon nüfusa 
malik olan kara, deniz ve hava or-

clu'~rı 700 bin kişilikbir kuvvet te~ 
kil eden bir memleketi ve onun fen 

ve teknik sahasındaki ıüratli terak 

kiyat ve le!kilatmı hesaba katmak 
elzem olduğunu söylemittir. 

M. Heryonun beyanatı !iddetli 
alkışlarla karşılanmıttır. 

anlaşma Çok geçmeden Annie, üstadı ve 
rehberi ile de bozuştu. Çünkü müf 
rit ve ihtilalcı sosyalizme doğru gi 
diyordu. Bu bozuşmaya rağmen 
gene biribirleriyle teşriki mesai e· 
den bu erkekle kadın, nihayet 
1885 te biribirlerini cekemez bir 
hale gelmiş ve ayrılO:ıslardı 

Türk - Yunan iktısat nazırları 
arasındaki görüşmeler neticesi 

edecekler ve bu suretle aralarında 
rekabetin önüne geçeceklerdir. 

Türkiye, memlekette İptidai 
maddeleri mevcut sanayiin terakki 
ve inkisafma yardım edecektir. 

İtalyan gürefçilerinin kafile re • 
isi M. Nagliyo Kavalyera, şu be -
yanalla bulunmuıtur: 

"- Türk gürcıçiliğinin üze • 
rimde bıraktıği intiba pek lehte • 
dir. Karıılaftığımız sporcular 
umumiyet itibariyle çok kuvvetli 
ve yüksek teknik sahibiydiler. Bu 
itibarla İstanbula gelen tekımm 
burada aldığı neticeyi memnuni -
yetle kaydediyorum. 

Türkiyede müterakki bir güref 
tekni~inin mevchl!li,7etini alleaıt 

fampiyonasının parlak bir surette 
tarafınızdan kazanıldığı zaman 
anlamııtık, Buradaki müıahade 
ve tecrübelerimiz, tahminlerimizi 
vasi miıkyasta takviye etmif oldu. 
Güreşçilerinizin ltalyada yapa .. 
cakları müsabaka orada derin bir 
alaka ile takip olunacaktır.11 

Biga Ticaret borsası 
lağvedildi 

ANKARA, 20 (Husuıi) 
Biga Ticaret ve zahire boraaımın 
varidatı masraf mı kartılamadığı 

için mevcudiyetinin idameainde 
bir fayda görülmemiş, borsanın 
lağvı Vekiller heyetince kabul e -
dilmiş ve yüksek tasdike iktiran 
etmiıtir. 

Kapatılan borsanın e!fası ve 
defterleri Biga Ticaret odaıına 
devred itecektir. 

Ray otobüsleri 
ANKARA, 20 (Huıuıi) 

Kayseri ile Çankırı arasında iıle
tilmek üzere getirilecek ray oto -
büsleri, döviz muamelesinin Vekil 

ler· heyetince bir neticeye bağ. 
lanm·mndan sonra, siparit edi • 
lecektir. Otobüslerin sipariş edil
miş olduğu hakkındaki haberler 
doğru değildir. 

Getirilecek otobüsler Çankırı
Kayııeri yolunda işletilecek ve ha. 
len yolcu tatımakta olan otobüs • 
lerden daha ucuz olacaktır .. 

cereyan etmiştir. 

ANKARA, 20 (Hususi) -
Türkiye ile Yunanistan arasındaki 
ticari münasebatın inkişafı çare .. 
)erici araştırmak üzere, teşkiline 

Annie Beııant birk~c se~e sos· 
yalizmle meşgul olduktan sonra 
1889 dn Teosofi ile alakadar oldu 
ve bunların cemiyetine iltihak et· 
ti. Onun bu vadide üstadı Ma
dam Blavatky idi. Teosofi ile 
meşgul olmak, Annieyi Hindista 
na sevketti, kendisi orada meslek· 
taşlariyle düşüp kalkmağa baıladı. 
Hatta 1907 de orada T eosofi cemi
yetinin reisliğine geçti. 

Bu sırada Annienin en çok hay 
·retle karşılanan hareketlerinden 
biri Hindistan muhtariyetini temin 
etmeyi istihdaf eden bir cemiyet te 
sis edip onun başına geçmesidir. 

Atina, 17 (Hususi) - Yunan 
başevkiline Ankara seyahatinde re 
fakat eden burada münteşir Elef · 
teros Antropos gazetesinin sahipve 
baş muharriri Ankaradan gazetesi 
ne çektiği bir telgrafnamede iktı· 
sadi müzakerelerin şu neticelere 
vardığını bildiriyor. Kontenjan 
Yunan emtiası lehine tevsi edilmiş· 
tir. Türkiye, memlekette iptidai 
madde emtiası, Atina hükumetin~ 
ce teshil edilecektir. Bilhassa Tür 
kiyeye Yunan meırubatı ve mensu· 
catı ithal olunacaktır. Türkiyeye 
gönderilen tatlı Yunan farapları -
run gümrük resmi indirilmi§tir. iki 
hükumet sanayi siyasetlerini telif 

Türkiye Yunan vapurlariyle ya. 
pacağı nakliyatın bedelini, Yuna· 
nistanca Türk ithalatına mukabil 
verilen yüzde otuz nisbetindeki bo 
nolarm bu nakliyata mahsubundan 
bakiye kalacak meblağı nakten 
ödiyecektir. 

Üzüm, incir, tütünlerden daha 
büyük bir kar temin edilmesi için 
hariçte satarakları fiatların iki hü
kumetçe mÜ!tereken tayin ''e teı· 
bit edilmesi hakkında müzakereler 

Mübadil rumların Türkiyeye ııe 
yahatlerine gelince, Türkiyeye gi· 
decek mübadillerin tüccar olmala 
rı kaydı vazedilmiıtir. Bunlar, 
Türkiyede iki ay kalabileceklerdir. 
Fakat bu ikamet müddetinin tem• 
didi kabil olacaktır. 

karar verilmit olan komisyon fa. 
aliyete ba§lamıştır. 
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Hazretlennın cevabı Dünyadaki bugv d~·Y ......... i~tih·;ji~d·~ .. . 
Celll l"h ri 1 lll ~ Selanik şehri halkı namına Sc -

lanik halk fırkası klübü reisi Pa - büyük bir eksiklik görülüyor Romalılara göre devlet, tetkili.- 1 kumandanlarile istişare ederlerdi. 
ta mazhar olan millettir. Milletin Hukuk, milletin iradetinden istİn· 
iradeti hukukun kaynağıdır. Ro - bat edildi. 
ma devleti, Yunan devleti gibi bir Lakin orta devirlerde devlet fik 
nahiyeden ibaret değildir; bütün ri karanlıklara büründü. Amme 
millettir. hukuku ile ferdi hukuk birbirine 
Yukarıda dediğimiz gibi Roma karıştı . Hakimiyet ailelerin hakkı 

deTletinin mahiyeti cihangirdir. oldu. Bu hak veraset yolu ile ba -
Bütün Roma tarhi bu mahiyeti İf· hadan oğula geçti. işte feodal (de 
rap eder. Ci-.il (medeni) hukukun rebeği?) hukuku budur. Romalı -
yanında bir de beynelmilel hukuk larda amme hukuku mütefevvikti. 
yaıı1or. Ebedi 11fatını haiz olan Orta devirlerde ammenin menfaa 
Roma tehri (Urbs) kainatın (Or- ti unutuldu. Ülkeler çok taksime 
biı) payitahtı, baş tehridir; Roma uğramıtlı. Bunun için millet fikri 
hakimlerinin, valilerinin sultası tebarüz edemiyordu. Milletleri 
( İmperium) bütün dünyaya '4lmil- malikaneler gib~ aileler kendi a • 
dir. Omperium mundi); Roma i - ralarında taksim etmitlerdi. 
yanı (Senato) bütün milletlerin ve "' "' "' 
bütün hükümdarların senatosu - Yedinci asrın batlarına doğru 
dur. Haıılı Roma milletinin aza _ intiıar eden lsl&miyet - gene söy
ın~ti, haflllelİ (Majeste) Roma liyelim- din ile devlet fikirleri · 
İmparatorluğunun azameti, hat _ nin imtizacıdır. Yani İslamiyet, ay
meti ile tecessüt eder. Bir müelli - nı zamanda hem bir din, hem bir 
fin iladesince Roma tarihi, bete - devlettir ve bu çift mefhumun ma 
rin tarihidir. Bu itibar ile Roma hiyeti beynelmileldir, beynelbeşer 
devlet, Yunan devletçilik}erinden dir. lslamiyete göre hukuk ile ah · 
pek üatündür. Romanın bu büyük lak tefrik edilmemittir. Mahkeme 
h&iatiyeti karşısında devlet ve hırsıza da, oruç yiyene de ceza ve 
milletlerin bir çoğu tav'an Ye ek - rir. DeYlet reisi hem elçileri ka • 
aeriya kerhen ona iltihak etmitler bul eder, hem cuma günü camide 
di. Canlı, iradetli, madf Roma hutbe okur. Halife hem bir impa -
d~vleti aleme hakimdi. Yalnız 1. rator, hem bir papadır. Verginin 
raniler, Cermanlar, Türkler onun- ibadetten farkı yoktur. Din, hat -
la mubariptiler. ta, devlet hududunu geçip biraz 

• • • da ilim, bilhassa hıfzısaıhhat ıaha 
Roma ile hıristiyanlık Yunan - larma da girmitti. 

ROma aleminde uzan müddet ve Esuen demokratik ve cümhuri -uzun boylu savaıtılar. Sonra sulh ye yakın olan islimiyet, gitgide 
aldedildi. Din ile devlet ayrıldı. monarchique = sultani bir mahi
Roma naaıl beynelmilel hir devlet yet aldı. Din ile deTlet mefhumu 
olmak iıtediae, hıriatiyamk da ltey daima mahtelif ve müaııteziçti. 
ri'elmilel bir din olmayı istedi. Pek yakın zamanlara kadar bu 

Kilise mlete galebe edemedi. mahiyetin devamım goruyoruz. 
Bununla beraber bir aralık kilise Meaeli Osmanlı de•letinin garp 
gayet parlaktı. Devlet onun mu - hukukundan muktebes ceza kanu--vacehesinde, ikinci derecede kalı- nunda (alenen nakzı sıyam) ın ce 
yordu. Bir muharririn teşbihine zası ipka olunmUJt'iı. Padişah ar -
~öre hıriltiyanlık (güneş), devlet tık eskisi gibi camide hutbe oku -
ı1e Olldan ıtıimı alan (ay) mesa - mazdı; likin hutbe okumak mun
beıincle idi. Bununla beraber dn- huıran kendi hakkı ve vazifesi ol 
letl d' · e anın ayrı ayn 9eyler olduğu duiunclan onu okuyanlara veki -
musaddaktı. Bunun içindir ki de•- let verirdi. Osmanlı paditahları 
1~ pa!ıdar oldu. O günkü aJodeye müslümanların imamı olduklarını 
gore mparatora da, papaya da müddei idiler. A,.r denilen •ergi 
kıhnçlarını bahteclen AH hu · nin zekat ile müpreketi iddia o -
Allah kainatın yeıane J:k.kr: lunuyordu. 

h·L·d· ve . ı ı aa ıuı ır.,, 

Hıristiyan dini haki "L- k 
1 

, m 1ACD1 ÇO 
uk, dn-let hak1r ıörildu"' s ·•t•• 
h 

. • u un 
e emmıyet maneviyata .. . d' 

·ıd· d , ,anı ıne 
vnı ı; evlet ciamanı, maddi d 
dedildi. Ciımani, maddi iee ; 
hk t~liki olunuyordu. &fa ı· 
Cenıi•er Cerman kaYiaaJeri 

yaYaf yava, Romadan YiliJetleri
ni kopardılar ve Roma Cermanlar 
la O.rta Asyadan ıelenlerin sade· 
melerile yıkıldı. Bütün orta dnir
lerde Cermanlar garba bakim ol • 
dular. Bunlar kiliaeden •e Roma 
enkazmın ilmi, edebi, hukuki in -
sımlarından mliıtefiz oldular. Cer 
manlar Roma!ılar ıibi cemiyetçi 
değildiler. Cermanlar da, çokluk, 
ferdi zihniyet umumi zihniyete 
galipti Bununla beraber Romanın 
devlet uıuUerine müftekir oldu • 
lar. Cermanlar devlet telakkisine 
az çok hizmet ettiler. Meseli. Ro -
ma istibdada kaymııtı. Cerman -
lar hürriyet, ferdi ve içtimai hür
riyet fikrini kemale erdirdiler. 
Jlk parlamentoların tohumu, Mon 
tesqiue'ye göre Cermanya orman· 
larında atılmıttır. ilk halle deTlet
lerinin esuına Türk ve Cerman 
devletlerinde tesadüf olunur. Ha· 
kımlar Ye kırallar erkanı, beyleri, 
prensleri etrallanna alırlar, asker 

Fakat unutmıyalım ki isli.mi -
yet, harpte eıir dütüp cemaate il
tihak edenlerden maada herkesin 
hürriyetini, kanun nazarında mü -
savatmı, be,eri muamelelerde u • 
huvvetini kabul etmi,ti. Bu itibar
la bir çok heyetlere mütefevvik -
tiT. Meıela; Yunan heyeti insanla· 
rın çoğunu esir addederdi. F eoda
lite hukuku, halkı beylerin mali· 
kaneıinde demirbaş telakki etmek 
te idi. 

"' . . 
Nazarımızı müslüman alemin • 

den b" ıraz garba, Avrupaya atfede 
lim. Roma devleti munkarız ol -
makla beraber Roma "'eh . • 
1 

. T rı gene a 
emın göbeji olm-'- .. kald cr.a uzere 1• 

Her halde bu •ehw •·f·- . s ' .. -ın payı -
tahtı idi. Kilise orada tak .. . . arrur et-
tığmden, bittabi, eski Roma _ 
d 

. . . me 
enıyetının en eıaslı cihetlerine te-

varüs etmişti. 
Roma müesseseleri, Roma hu . 

kulcu, Roma örf ve adetleri, bilhas 
sa latin dili galiplere geçti. Papa. 
lar büyüdükçe büyüdü. Beynelmi
lel papalık bir devlet haline geldi 
ki bu devletin de mahiyeti milli 
olamazdı. Eski devirlerin Roma 
imparatoru sultasını valileri ve 
memurlan •asıtaaile, Roma huku· 
kunun ianetile. Roma milleti namı 

panagos ve jcneral Sifacas imzala 
ıile Gazi Hazretlerine şu telgraf Dünya buğday iatihsalinde 933 lar 67 - 70 kuruı arasında satı 
çekilmiştir: seneainde mühim bir noksanlık mıflır. 

"Maskatı reisiniz olan tehir hal ıöze çarpmaktadır. Mısırla ticaretimiz 
kı, iki milleti ayrılmaz surette bir Bilhasaa Kanada ve Amerika · · Tutulan istatistiklere göre M 
leştiren misakın imzası münasebe dan gelen haberlerde 193.1 mah · sırla 1933 temmuz ayı zarfın 
tile meserret duygularile dolu ola- sulünün 1932 1enesine nazaran memleketimize ithal edilen em 
rak dost Türkiye müceddidine mühim miktarda az olduğu bildi- anın yekiınu 1.771.472 Mısır k~ 
•e kudretli dosta hararetli tebrik- rilmektedir. ruıudur. ,1 

lerini ve zatı devletlerine uzun ö- Öğrendiğimize göre dünya is- Ağustosta ise Mısırdan ithal 
mür ve saadet temennilerini ibla - tihsali 78 milyon kental tahmin tımız 2.865.214 Mısır kurutu• 
ğa bizleri tavsit etmiştir.,, edilmiıtir. Londrada toplanmıt o - yükselmİftİr. 

Gazi Hz. hu tdgrafa şu suretle lan buğday konferaıuından ıonra l&tatistiie nazaran M111rd• 
mukabele etnli~ l erdir: buğday fiatlarrnda da mühim te · memleketimize gelen malların e~ 

"T·· k El reffü Tardır. ur - en samimi itilaf mi serisini otomobil levazımı ile J 
sakının im~ası münasebetile gü - Avrupadaki ticari müaıenille- pon menıucatının transit merk 
zel ve şafaadar Selinik şehri aha- rimiz bu huhausta Türle tacirleri - Mısır olduğu için ithalatın mühi 
lisi namına izl.ar ettiğiniz temen- nin nazarı dikkatinin celbedilme- miktarı Japon malı olarak göste 
nilerdcn ve gösterdiğiniz eseri pe- sini lstanbul ticaret oduına bil · rilmektedir. 

zaketten dolayı size hararetle te- dirmiıtir. Badem ve fındık müşteri 
şekkür ederim. Çok samimi olan Maamafih l.tanbul ticaret •e Çekoslo•akyadan htanbul ti 
Türk - Elen dostluğunun, müte. zahire bor1a1ında bajclay fiab İse caret odasına ıelen bir tezkere 
kabil tezahürler ve bu pek mühim bütün bu haberlere raiJnen her Çekoslo•akyada me•cut çikola 
tarihi hadisenin izharına sebep ol gün muhtelif safhalar ıeçinnekte fabrikalannın badem ve fındık 
duğu halkın hissiyatı ile bir kat da ·~ ekaeriyetle dütmektedir. Nete • tınalmak istedikleri• • kendileri 
ha ku•vet bulacaiı fÜphuizdir.,, ~ım diinkii muamelelerde buida1 tanınmıt Türk tacirlerinin takdi 

Gazi Mustafa Kemal fıatı 3•90 kunata kadar dütmüş - edilmeai bildirilmittir. 

S
• tür. Birkaç .Un evvel 5 kurut Ü • Ticaret oda11 bu hususta ali 
ınaya konferansı! zerinden muamele glSren bağda . kadarlara malumat vermittir. 

Başmakaleden o~ı·am yın böyle dütmeainin sebebi bir Sovyetler ve bug .. day 
A 

türlü ulatılanaunaktadır. 
caba, küçük itilafı te•kil eden t 1 ~ Dün tehrimize Anadolwıun sa ın a ma 

Romanya, YugoslaTya ve Çekoslo- S S C 1 y ·· k" · muhtelif taraflumdan 1444 ~uYal · • · · • ur ıye ticaret m 
Takya devletleri yeni Türk - Yu- 7 meNilliğinden: 
nan misakını nasıl telakki edı"yor· ve 14 vaıon bujday ıelmiftir. Ba 1 Dünkü gelea buidaylar he.aba zı stanbul gazetelerinde So 
lar?. Tabii müzakerelerden son· yet ıı·c.a el üm 'il · · A dahil olmadajı halde lstanbulda r m e .. ı erının P1 
ra aksedecek haberler bunu bize buj~- t l kt ld ... L -

11 
10899 ton 'buı"day vardJr. Zı'raat uay aa ın ama a o ugu n ... 

röıterecektir. k da . ı . bankası siloluındakı' buiclavlar ın ta1ıa ar intitar etmektedı 
Bununla beraber yeni Türk. Yu ' M.. 'l"ğ" b d da bu rakama dahil olduiu i,.in ume111 ı ın uğ ay mübayaa 

nan misakının mahiyeti göz önü - J ta b ld- '-' ı....~ 7 da bulanmadığı Ye böyle bir ni 
ne ptirilirae hunu ıimdiden tah _ s D u &&l _.day miktarının . '- ...... çok •I* h _ . L ti de olmadıiı cihetle bu fayialar 
mın etmerı; te mum . n o ilir: ...,. .,. -
F 

çın hazır buluneluğu bildirilmek -
ilhakika, müşterek hudutJarın tedir. 

maauniyetini mütekabilen tekeffül 
esasına dayanan yeni Türk -Ya- Tiftik fiyatları 
nan misakı Balkanların cenubunda Takum ilpsmdan tonra tiftik 
statokonun muhaf azasmı istihdaf fiatlarında baza tenezzüller ol -
etmektedir. Küçük itilaf zümreai.. muıtu. Dün lataabul ticaret Ye za· 
nin tqlriline saik olan en e1as.lı hire borsaamda tihik üzerine hay. 
makaat ta orta Avrupanın ve Bal. li muamele obauttur ve iyi mal -

kanların statokoıunu temin et -
mekten baıka bir fey değildir. 

Şu halde küçük itilaf blokunun 
teıkili ile Türk - Yunan misakı
nın akti arasında çarpı§abilecek 
en küçük bir nokta bile yoktur. Bil· 

BORSA 
l lizalarında ) ıldı1. i~areu olan laı ü7.cı. 

!e rinde 20 ı:\ liılde muamele olanlar· 
dır.l l~akaml:tr kapanı~ ri \"at la rı n ı ~o,tcnr 

akis yeni Türk - Yunan miaakı kü- r nukut (&atat) 
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çük itilafın maksat ve gayesini • l.mt<lra 6Ş~. - Vlu ni 

k 1 
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uv•et endirecek mahiyettedir • • Parls 

Ku•vetle ümit edebiliriz ki Si . • ' "llA no 

naya konferan11 müzakerelerinı·n . · ~· rf A• n:ı 
neticesi bu hakikati teyit edecek . Ccnc' re 
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tir. Yeni Türk - Yunan misakı
nın ıulhu mubaf aza ku•vetli bir 
emniyet Yaııtası olduğu bu suretle 
bir kere daha anlaşılacaktır. l==~=~~~=·wn!!'!::~-
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Kısa Haberler 

Takasın 3 ay daha tatbi 
Takas usulünün üç ay müddeti' 

daha tatbiki hakkında verilmit o' 
lan karar dün tehrimizdeki al&lo' 
darlara teblii edilmemitti. Karlt' 
rın buıün tehlii edilmesi bekle ' 
nilmektedir. 

Ka~ak iskambil 
Kocaeli gümrüğünden bir san ' 

dık içinde 20 deste iskambil kijl' 
dı kaçırırken yakalanan Sava E • 
fendinin dün dokuzuncu ihtisııl 

mahkemesinde da va11na bakıl ' 
mış, neticede kendisi dört ay hap' 
ae mahküm edilmiştir. Bu itle ali 
kı .... olduğu iddia edilen Aron Le' 
vi Efendi de beraet elmittir. 

MuhtelH mahkemeler 
Muhtelit mahkemelerin tatil 

müddeti önümü2deki ay nihaye ' 
tinde bitecek ve birinci teırini' 
yediainde faaliyete ba!lıyacaklar' 
dll'. Elde mevcut davaların en ıniİ 
himlerinden olan on ikisi ilk haf • 
ta zarfında karara bailanaacklıt• 

Bu akşam 
Gün 
Doğarken 

Baştan nihayete ka· 
dar Türkçe sözlü mu. 
aııam ve müthiş film. 
Biletlerin· zi erkenden 

aldana. Telefon: 
44289 
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Maznunların ı:atıliye istek
lerini adliye tetkik ediyor 1 

• • 

AŞK DELiSi ~ Oöail tuza ğ ı ( 
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Eroin kaçakçılığı suçu ile son l 
defa yakalanan maznunlar güm - ı 

rüklcki ihtisas mahkemesine ve - ,: 
rilmişlerdi. Bunlar tevkiflerine iti
raz ettiklerinden, itirazlarını tet -
kik eden merci, içlerinden Kalde
rondan maadasını tahliye etmi~ti. 
Adliye vekaleti bu mesele etra · 
fındaki evrakı tetkik etmek üzere 
istemiştir. 

~wnıııııııı"ııımııııııınııuıııuıııı111111ıı11 111111ıı1111nıı11 111111111ıırnı11111 e amz zz 
Birdenbire kıpkırmızı oldu. Or- 1 bir güzellik vermişti. İrileşmiş, 

~--..HÜKÜMDAR han Kaya güldü: 
- Geçmiş zaman onlar .. O za

manlar Günay çocuktu. Senin ak
lın batında değildi .. Bugün o za -
manları hatırlar, güler. 

Bülent bu söz üzerine uzaklaş · 

mak istedi. Orhan Kaya bırakma
dı. Yanına oturttu. Bir sigara ik -
ram etti. 

Sigarayı yaktılar. 

Kaya iordu: 
- Sen hastalandın mı?. 
- Hayır, neden sordun?. 
- Çok zayıflamışsın. İhtiyar -

lamışsın. Senin yatında bir adam 
hu kadar düşük olur mu?. 

Bülent omuz silkti, cevap ver· 
medi. 

- Sen adaya gelmiyorsun. Bi.z 
her sene geliyoruz. 

- Esma buraya bir türlü gel -
mek istemiyor.. Hani hatırlarsın 
ya, ona bir gece fena bir şaka yap· 
mıttık... İtte onun için ... 

- Eama nasıl?. 
- Gayet iyi. 
Bunu adeta dişlerini gıcırdata

rak aôyledi. 
- Otelde misiniz?. 
- ·· Evet. Neredeyse gelir. Ben 

bug~n biraz erken çıktım. 
But.ı.u da hiddetli söyledi. 
- Çocuğunuz var mı?. 
- Hayır. Esma istemiyor. Ço-

cuiu olursa belki beni rahat hı · 
rakmak mecburiyetinde kahr diye 
korkuyor. Beni yiyip bitiriyor .. 
f\.tanaaız kıskançlık. Bıktım, usan· 
clun. 

- Aranız fena demek?. 

kadınlas.mıştı. 
Bir iki saniye sessiz durdu, 

sonra müsaade istedi. 
Uzaklattı· 
Biraz sonra Esma geldi. Ka · 

ya ile Günay, uzakta kan k(!canın 
münakaşa ederek konuştuklarını 
seyrettiler .. Esma kocasının ko · 
lundan tuttu ve adeta sürükler gi
bi uzaklattılaı-. 

Kaya boynunu büktü: 
- Hazin bir ai.le ! 
- Evet .. 
Sonra silkindiler. Bakıştılar. 

Gülüştüler. Mes'ut ve bahtiyar, 
çocuklarının elinden tutarak sahi

le İn1.liler. 
-BİTTİ-

Fatma kadının hüneri 
Şişlide Hazım şah sokağındaki 

Selanik apartımanında oturan Nur 
hanım bundan on beş gün evvel 
bir hizmetçi tulınuştur. 

Fatma isminde olan bu hizmet
çi evvela büyük bir faaliyetle işe 
başlıyarak Nur hanımın gözüne 
girmiş ve onun itimadını kazanmış 
tır. Faal hizmetçisinden memnun 
olan Nur hanım evdeki her ,eyi 
bu kadına açmıştır. Bu fırsatı ga
nimet bilen Fatma kadın Nur ha. 
nınun çama,ırlarmı birer birer 
kendi evine taşımıya başlamış. İlk 
günler bir şeyin farkında olmıyan 
Nur hanım, günden güne konsol -
daki çamaşırların eksildiğini gö -
rünce, gözünü dört açmış ve F at· 
mayı gizliden gizliye gözetlemeye 
başlamıştır. Fatma kadının 

Gene eroin kaçakçılığı suçu ile 
ihtisas mahkemesine verilmiş o · 
lan Marko efendi ile arkadaşları
nın muhakemesine bugün devam 
edilecektir. 

Şapkacı Marko ile arka
daşlarının muhakemeleri 

Kalyoncu kulluğunda eroin 
fabrikası kuran ve kaçakçılık eden 
Cümhuriyet şapka mağazası sa • 
hibi Marko ile arkadaşlarına ait 
ihtisas .mahkemesindeki davaya 
perşembe gününden itibaren baş -
!anacaktır. 

~~1evkufun itirazı 
Eroin kaçakçılığı ile maznun o

larak gümrük ihtisas mahkemesi -
ne verilmiş olan Kaldıron i1e ar
kadaşlarına ait evrak ağır ceza 
mahkemesinde tetkik edilmiş ve 
Kaldırondan başkasının tahliye -
si kararlaştırılmıştı. Kaldıron bu· 
na itiraz etmiştir. 

Ecza fiyatları 
Sıhhiye eczaneler müfettişliği 

tarafından eczanelerde ecza fiat -
ları hakkında yapılan tetkikat ve 
teftişat neticesinde Galatada Ev • 
rekidi Kastoryadi eczanesinin pa · 
halı ilaç sattığını tesbit etmiş ve 
sıhhiye vekaletine bildirmiştir. 

Evrak Beyoğlu sulh mahkemesine 

-62-
Onu kendisi de bilmiyordu. 

Madem ki kraliçe ölmüş, öldürül
müştü. Onu görmekten ne fayda 
hasıl olacaktı? 

Kalın, taş duvar bir binanın ö

nünde bir sürü halk birikmişti . 

Kapı kapalı idi. Muğrav deli gibi 
kalabalığa saldırdı. Önüne gelen • 
leri iterek kapıya kadar geldi. Ka· 
pıda iki silahh asker bekliyordu. 
Demir kapının arasından binanın 

avlusunda yıkılmış cesetler göze 

çarpıyordu. 
Muğrav, kapıdan gireceği esna 

da askerler kolundan yakaladılar. 
O, kendiıini yakalıyanların kim ol 
duklarmı bile farketmemişti. As -
kerleri iterek içeri girdi. Arkasın
dan Y adi~ar da dalmıştı. Muğ-

rav doğru cesetlerin birikmiş 

olduğu yere gitti. İlk göz • 
)erine çarpan manzara müt • 
hiş, ve tüyler ürperticiydi. 
Muğrav, gayriihtiyari insanı tit -
reten bir sayha ile üstü örtülmüş 

bir cesedin üzerine atıldı. Muğra

vın sesi o kadar elemliydi, ki du -
yanlar, bu adamın kim olduğunu 
araştırmak lüzumunu hissetmeden 
ürperdiler. Muğrav, zavallı krali
çenin kalbini dinledi. Evet çok 

geç kalmıf tı. Kraliçenin koyu si · 
yah saçları ellerine dolandı. Ağ -
lamak nedir bilmiyen, buna hiç 
alıf kın o)mıyan gözlerden ya~lar 

boşanmıya başladı. 

Yazan: Niyazi Ahmet 

yacaktı. Fakat birden kulak za~ 
larmı patlatan bir nara ile sars 
dı. 

Muğrav attığı naı·adan sonr 
- Çapulcu, ha ... Biz ç.apul 

.. 1 '? oy e mı ... 
Diye askerin üzerine atılmış, 

nu bir yumrukla ayaklarının altı 
na ı; !'rmişti. 

Diğer askerlerin, şaşkınlığı d 
vam ederken de öteden kılıcını 
yırmış ve önüne gelene saplamı 
başlamıştı. Yadigar, ense kökü 
yediği yumruğu tesiriyle gözle 

rinden akan yaşları kuruladıkt 

som~; o da kılıcını çekmiş, Mu 
rava h ::~11ma hazırlanan bir ask 
rin karı.mı d.ı>şr.ı işti. 

Cesetleri·~ muhafızları temizle 
dikten sonra, iki ıwkadaş, taş bi 
naya doğru koştular. Çünkü ark 
dan, rlemir kapının önündeki as 

kerler savaşı görmüşler, oraya do 
ru koşuyorlardı. Binada kimsel 
yoktu. Kapıdan süratle girdile 
Yadigar: 

- Muğrav, dedi. Ne diye bur 
ya giriyoruz? .. Biraz sonra kapan 
sıkışmış bir fare gibi enseliyecek 
ler .. 

- Ne yapalım? .. 
Evet, yapılacak bir şey yoktu 

Kapının önünde askerlerin bağ 
rışmaları duyuluyordu. 

veri]ecektir. 
-~~-ı 1.-..--•-• ı .•••. u = - ~·§•r =~======~==="""""'==""'" f ... : A .. ~~~~~-

- Eama iyi bir kızdı. 

Kalbini bir pençe koparıyordu 
şanki : 

Sıkıştmlmışlardı . Buradan ku 
tulmanm imkanı yoktu. Muhak 
kak yakalanacaklardı. Ve eJ1erin 
den kurtulmak da imkansrzdr a,ırdığrnı görün ce Nur hanım ar • ti üzerine suçlu Fatma kadın ya -

- Uzaktan öyle gelir. Ben e . tık fazla dayanamamıf, soluğu ka]anarak hakkında tahkikata ha§ 
doğru karakolda almııtrr. Şikaye - / lanmıştır. 

- Kraliçem... kraliçem.. İyi 
kalpli kraliçem ... diye in]iyordu. 

Gözleri kararan ukerler hiç inaa 
etmiyecekJerdi. Üste arkadaşlar 
da öldürülmüştü. 

.aaıen ıeverek evlenmedim. Zen • 
gin diye Es.~ayı aldım , şimdi ce • 
zaıını çekiyorum. Ya bir gün ba -
J•ntı alıp kaçacağım, yahut kendi · 

JJıi öldüreceğim. 
Ka.ya müteessir oldu. 
- Böyle münasebetsiz şeyler 

dü,ünme. 
Bülent, omuzlarını kısmıştı. 

Parmakla dokunsalar ağhyacak " 
tı ... 

Kaya, eski arkadaşının omu • 
:zuna elini koydu: 

- Hayatta biraz daha metin 
olmak lazımdır. 

Bit zaımanlar herkesin beğen · 
diği, kadınların hayran olduğu 
Bülent bir külçe sinir haline gel -
mifti. 

- Kaçamıyorum da, dedi, ka
yınhaba.m iş verdiği için, parayı 
ondan kazanıyorum. 

Kaya artık dinlemiyordu .. Sırt· 
tan inen beyazlı bir kadınla küçük 
bir çocuğa bakıyordu. 

- 1 ~te karım geliyor. 
Bülent kalktı. Kaya gene mani 

oldu. 

- Gitme, neden gidiyorsun?. 
Günayla çocuğu geldi. Kaya 

takdim etti: 

- itte oğlum. 

Çocuk, anası gibi altın gözleri 
ile Bülendin yüzüne baktı. Bülent 
çocuğun başını okıadı. 

- Kı güzel~ .. 
Kaya sonra karısını gösterdi: 
--' l§te karım. 

Bulgar Kralının. son 
seyahati münasebetile 

Muğrav, bu vaziyette çok kal
madı. Mırıldanıyordu. 

Muğrav, gayriihtiyari yaptığ 
bir hareketle bu neticeye sebe 
olmuştu. Askere tecavüz etmes 
belki kurtulacaklardı. Binaenaleyh 
kendisiyle beraber, hiç günahı ol 
mıyan Yadigarı da yakıyordu. İl 
aklına gelen bu oldu. Şimdi ken 
disini düşünmüyordu bile: T aymis, Bulgaristanınhiç bir grupa 

iltihak etmemesini takdir ediyor! 
Bulgar kralı ile kraliçesi Lon~ ı re allah Türklere hakimiyet, rum

dradaki seyahatlerinden yeni dön- lara servet ve Bulgarlara faaliyet 
düler. Ziyaret gayri resmi mahi- bahşetmiştir. 

- Hayatını ıstırap ve elem i· 
çinde geçirdikten sonra soldun ... 
Senin intikamını alacağım. Bu in
tikamı lllmadan yaşamak zilletini 
irtikap etmiyeceğim.. Bu intikam 

ateşi içimde söndüğü gün ölmüş 

bulunacağım. Kraliçem, senin mu
kaddes vücudun üzerinde yemin 
ediyorum. intikamım alacağım .. 

Muğrav ayağa kalktığı vakit 
göz yaşlan dinmişti. Ağır ağır ge
riye döndü. Yadigar ellerini 
kavuşturmuş, cesetlere bakıyordu. 
İki arkadaş göz göze geldikleri va
kit etraflarını bir sürü askerin sar
mış olduğunu gördüler. Askerler -
den biri: 

- Ellerinizi kaldırınız .. emrini 
verdi. 

yette olmakla beraber Londra ga- Son zamanlarda Bulgaristanı 
zetelerinin verdiği malumata gö - Avrupanın cenubu şarki devletleri 

re Kral Boris fırsattan istifade e - tarafından teşkil olunan gruplara 
derek İngiltere başvekili ve hari- iltihak ettirmek için bir takım te· 
ciye nazırı ile görüşmü~tür. Kral şebbüsler vukubuldu. Bu da Bul -

Boris daha evvel halya ricali ve garistanm komşuları tarafından 
Cenevre mahafili, Pariste Fransa müh.mel bir kemiyet telakki olun· 
cümhuı· reisi, Fransa başvekili ve madrğmı ispat ediyor. 

İki kahraman çok gafil avlan· 
mışlardı. Mukave.met imkansızdı .. 
Muğrav, atılmak, önüne gelenleri 

Fakat Bulgarlar, memleketleri- parçalamak arzusu ile yandı. Bir hariciye nazırı ile temas etmiş ve 
onun bu ziyaret ve temasları bir 
hayli alaka uyandırmıştır. Onun 

Londradaki ziyaret ve temasları 
bu alakayı genişletmi~ bulunuyor. 

nin siyasi istikbalini mütezarrır e· 'b j 

T aymis gazetesi bu münase -
betle bir başmakalede şu sözleri 

yay gı i atı mak için kollarım ger. 
decek Milletler cemiyetine ve dört di. Yadigar daha çabuk davran _ 

ler misakma güvenmeyi tercih et· mış, o anda ölümü bile istihkar e
tiler. Fransa ile İtalya münasebet- den arkadaşının düşünmeden yap· 
lerinin salaha yüz tutması Bal- ması ihtimali olan hareketinin ö . 
kanlarda tesirini göstereceği için nüne geçmişti. 
Londra Paris ve Roma bu hattı 

söylüyor: Yadigarın bu hareketi, askerle 
. h d harekeli takdir etmektedir. Kral rin izzetinefislerı'nı· ı'ncı'tmı'k ola · "Bulgaristan, Nöyyı mua e e -

sinin, daha &onra umumi iktısadi Borisin büyük müşküller karşısın- cak, bu sefer onun üzerine yürü • 
buhranın fakirleştirdiği küçük bir da yorulmıyan mesai sarfederek düler ve iki asker kollarından ya
memleket olmakla beraber kendi· suitefehhümleri izaleye çalışması kaladı. 

- Yadigar, dedi. Ben kapının 
yanında duracağım. Kuvvetim bi • 
tinceye kadar ve kıhçları karnıma 
saplanıncaya kadar döğüşece • 
ğim. O vakte kadar sen de kaça • 
cak bir delik ara .. 

Yadigar, on dakika sonra kar
şr.laıacakları ölüm sahnesini şu da. 
kıkada düşünmüyordu bile. Soğuk 
kanlılıkla: 

- Seni bırakayım mı, diye gül· 
dü. 

- Sana ben sebep oluyorum 
Yadigar ... 

- Ölürsek beraber ölürüz .. 
Kaçmak alçaklığını irtikap elmem. 

Askerler kapıdan giriyorlardı . 
İki arkadaş , ikinci ka -.,., çıkan bir 
merdivene tırmandılar. Ve durdu
lar. Çünkü yukardan da sesler gel
miye ba§lamıştı. 

Demek bu bina hoş değildi? 
Fakat yukarda ki.m olabilirdi? E .. 
ğer onlarda aakerse birşey yapa • 
madan öleceklerdi. Yadigar: 

- Muğrav, dedi. Sen çıkarak 
bak.. Ben aşağıdakileri kollarım .•. 

Muğrav yukarı doğru fırladı, 
Merdivenlerden de askerler çık • Günay biraz tereddüt etti, fa. 

kat kocasının sakin gülüıünü gö -
rünce elini uzattı. 

1 

gj Balkanlarda ve Tunada bir amil ve Bulgaristanı selamet sahiline Mukavemet etmiyordu. Asker, 
olmakta devam ediyor. Bulgaris . vardırmak için devlet ricaline yar· yumruklarım srkarak ensesine yer 
tanın coğrafi vaziyetindeki ehem· dım etmesi bu neticeyi vermiştir . le~tirdi ve bağırdı: 
miyeti ihmal et.mek, yahut Bulgar- Kralla kı·aliçc bugün Sofyaya av- - Çapulcular, gene akıllanma-

mıya başlamı§lardı . Y a.digir, bir 
kenara çeki !:':"liş, kılıcı elinde bek
liyordu. 1lk çıkacak askeri krlrer. 
na saplıyacaktı. 

- Bonjur Bülent. 
Günay her zamankinden daha 

güzeldi~ Geçen seneler ona haıka 

larm hasailini takdir etmemek det ederlerken, bu memleketteki dmız mı? .. 
mümkün değildir. dostlarının samimi lemennilerile j Asker belki daha birçok şeyler 

Türklerin halk hikayelerine gö teşyi olunuyorlar. söyliyecek ve Yadigarı yu.mruklı • ( l>C\llQlJ \ar) 





Küçük Hikaye : 

Kartal 

Hiç unutmam .. Evimize çok u· 
ıak 6lmıyan mektebe henüz biz • 
ınetçi ile gidebildiğim ıünlerde 
idi. 

Mektep ar*dqlarım benim ya 
tınıda küçük küçük haylazlardı. 
Hele bir "Mahmut,, vardı... ki .. 
~nden evvel gelen arkadatlar o· 
ba (reis) dedikleri için o kahkaha
)ı buarak bahçeyi çınlatır. Ve: 

- Hey ..• Hepiniz benim uker. 
.Ier.iınıiniz. Diye avaz avaz bağırır 
dr.•zsq1w ... 
birer tokat atar, kendi a8zünü zor· 
la yaptırırdı. 

Yuvasında 

Zavallı İzzet korkudan pat diye 
yere yuvarlandı.. Hiçbir ıeyden 
haberi olmıyan muallimimiz kot • 
tu, ıeldi. 

Bu karıqalıkta Nuri de afaiı· 
ya indi. , 

Bereket versin Nuri aldığı yu· 
murtalardan birisini yuvaya bı -
rakmııtı. Fakat kutlar hali ağa • 
cın üzerinde dolaııyor cıyak cıyak 
bağrıııyorlardı. Muallimimiz izze
ti Y,erden kaldırdı. Çok dikkatli 

- Ne,... sepaif olauıa •• 
Derken zaya)Jı kutlar yukarda 

hlli çırpınıyor biz de yapbfımı • 
za yapacağımıza nadim ağlıyor -
duk. 
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Bunları Biliyor musunuz? 
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Toprak 
Yenir mi? 
Dünyada kurbağa ve yılana va

rıncıya kadar insan da dahil oldu 
ğu halde birçok ıeylerin yenildiği· 
ni belki duymuısunuzdur .• 

Fakat eğlence makamında ve 
yahut ta karın doyurmak için para 
vererek avuç avuç toprak yıyen 

adamı gördünüz mü?. 
Asyanın cenubunda Yeni Kine 

adalarında vahıi insanlar oturur · 
lar. Bu aileler mütemadiyen 
insan eti yerler. Şimdiye kadar 
hiç bir seyyah bunların araarna 
sokulamamıflı. 

Son zamanlarda bir Amerikalı 
seyyah bu kabilenin arasına gir -
mit. Bu kabileyi insan eti yer • 
ken görmüf. Bundan sonra dikkat 
etmit ki: 

Bu adamlar insan eti yedikten 
sonra garip bir sakız çiğniyorlar. 

Buna dikkat etmif ve bir de ne 
görsün ... Meğerse bu adamlar in -
aan eti yedikten sonra mütemadi· 
yen toprak yerlermif .. 

Bu suretle insan eti daha kolay 
hazmedilirmiı. 

Bu da 
Asri otel 
Kanada da bir altın madeni 

•ardır. Buraya dünyanın dört bir 
tarafından amele gelerek para 

I 

Bu köpek 
Başka köpek 

Bir Fransız gazetesinin yazdı -
ğına göre bir köpek taciri Siber • 
ya köpekleri ile idi köpeklerden 
baıka bir nevi köpek daha çıkı -
yormuf. Bu köpek hiç ses çıkar · 
mıyan cinstenmiı. 

Tıpkı balık gibi insanın yüzüne 
bakar, ağzını açar, bağırmak is • 
ter bağıramazmıı ! . 

Timsah karnında 
Hazine 

Bu da 
Amerikan işi 
Bir Amerikan gazetesi yazı • 

yor: 

Almanlar kadar dünyada obur 
az bulunur. Bilha11a Şimali Al • 
manya halkı durmadan dinlenme
den yemek yerler. Bir Amerikan 
ilimi Almanyıadaki bir adamın 
ne kadar yemek yediğini öğren • 
mek istemit Msaplar yapmıf .. 

Altmıı yaıına kadar yaııyan bir 
adam kendi ajırhğının 1732 mis. 
li yemek yemi§ ve 76532 litre de 
su ve bira içmif .. Amerikan gaze
tesi bunu yazdıktan sonra bu ya· 

zımn üstüne (Adam mi, yoksa 
dev mi?.) diye bir de ıerleYha 
koymuf. Bize kalırsa bu da Ame
rikan yalanı olsa gerek .. 

Dünyada ne kadar. 
Kitap var? 
Yer yüzünde 10380 kütüphane 

Çok geçmeden ben de ister is
teınez onun kumpanyasına dahil 
olınu, ve onun emri altına girmit· 
tinı. ··•ıı1111nlflllR111111•111111-... • ... -ıırıı111111nıı1'" 

Afrikanın aöbeiinde dolaf&Jl 
iki seyyah arkadat bir gün mülhit 
bir dere kenarında vahti güzel 
timsah görmütler.. Üzerine ateı 
ederek timsahı öldürmüıler ve bu. 
nu yakalayarak sahile çıkarmıt -

lar. Karnını yarmıılar. Bir de ne 
ıöraünler ..• 

Ben de az haıarılardan değil • 
diın amma .. o benden daha büyük 
olduğu için emirlerini dinlemiye 
llıecbur oluyordum. 

Bir ıün öğleden sonra mualli· 
llıİmiz aımfımızı almıf kırlara doğ· 
1'U gezmiye götürmüıtü. 

. •. Kara bulutlar ... 
Muallim - Oğlum bu siyah 

bulutlar neden olur?. 
Çocuk - Pis suların tebahhur 

etmesinden muallim bey .•• 

~~ 
;~1 

kazanmak için çalııırlar. 

Timsahın karnında en son mo -
da bir kadın tuvaleti, iki atlas is
karpin ve İpekli parçalar ve bir 
dizi inci bulmuı lar. 

Biz o gün kafesinden kurtul • 
IDUfkutlar gibi deli olmuf ne yap•· 
cağımızı bilmiyor, bir aaıağı, bir 
Yukan koıuyor, derelerden atlıya• 
rak, dağlara tırmanarak ve niha • 
Yet çayırlara yuvarlanarak batarı· 
Irk ediyorduk. 

Burada medeniyet namına hiç 
bir ıey yoktur. Bunu gören bir 
açık ıöz bir (asri otel) açmııtır . 

Bu seyyahlar buna hiç bir mi· 
na vermemiıler. 

Acaba bu timıah balodan kaç
mıı bir kadın mı yedi?. 

vardır, 669 kütüphane el'in AT • 
rupada meYcuttur. Bu kütüphane

lerin içinde 50 binden fazla kitap 
alan kütüphaneler pek çoktur. 

Bu esnada bilmem kim gördü. 
Ve bizim reis bey söyledi, reisin 
sesi birdenbire yükseldi: 

Amma öyle (asri otel) ki .. Ne 
kadar tahmin etseniz bunun asri • 
lifinin derecesini keıfedemezai • 

~ nız .. 

Bu da başka 
Hesap 

of 

- Hey bana bakın ... Sen Nuri.. 'W.:...•illıllllMı.ıl ~l!IUnfll~liml 

Bu asri otelin odaları çok ga -
riptir. Kapıdan içeriye girdiği • 
niz zaman f u levhayı okursunuz • 
"Otelimizde he~ türlü istirahat te-

Gene bir Amerikalı bir hesap 
yapmıf. Her memlekette hangi iş 
yapan adamlar bulunduğunu a • 
raıtırmıı. 

izzet ... ~abuk gelin .. Şu yukarda 
dağda büyük bir ağaç var ya.. İt· 
le o ağaçta büyük bir kut var .• Bir 
okka büyüklüğünde yumurtaları 
\Parınrı. Bunları alacağız. 

Emir emirdir. Derhal ağacı bul 
duk. Üzerinde arattırma yaptık. 
kuıun yerini keıfedince iki arka • 
daı hemen ağaca tırmanmıya bat· 
ladılar. 

Ben de atağıdan seyre daldım. 
Bu esnada ağaçta.kiler hemen yu
\Payı buldular. İçindeki yumurta -
ları alırken ... 

Müthit bir gürültü ... Garip ses· 
ler ... Garip ıslıklar .. Gökyüzü bi -
tibirine karıttı. Yüzlerce kut ka .. 
llat çırp~rak ve •t•iı yukarı inip 
Çdmnya batladılar. Hele bir kut; 
elinde yumurta olan küçük izzete 
ctofru saldırıp öyle bir atıldı ki.. 
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150 Okuyucumuza 
hediye veriyoruz 

Bu haftaki bilmecemizi Gelen
bevi orta mektebinden 571 Ata 
Muzaffer Bey yapmıttır. 

7 harfli bir nehirim 
1, 2, 3, 4 harfelirm Sizin evini • 

ze su getirir. 3, 7, 5 harflerim kı
tın bulursunuz, 5, 7, 6 harflerim de 
tramvayların altına döşenir, 2, 3, 1, 
4, 5, 7, 6 harflerim lstanbulun bir 
semtidir. 4, 5, 7, harfimde Ta
til 6, 2, 5, harflerimde kurbet. 3, 
4, 5, 1, harlerimde Ana dolunun bir 
vilayeti, 4, 5, t, 7 harfim de bot 
yer, 7,6 harfim senede 12 defa 
bulunur, 3, 4, 6, 2 harfim de tqm 

min edilmiıttir. Odaların ta\Pan -
ları yağmurdan akarsa otelciyi ra· 
hatsız etmeyiniz. Zira karyolanın 
altında temsiyeler vardır. Otel o. 
dalarının çuval parcaları ile 
ayrılmıt olduğunu da ;ize ayrıca 
gizli olarak söyliyeyim de asri o -
teli anlayınız ... 

' 1ııı11111ııı~ııı111ııı111111ıııııııııııı111111ııııırııııı1111111ıııı111ılh111111ııııı·· 

büyüğü, 1, 2, 5, 4, 6 harfim de es· 
ki padiıahların oturduğu ev timdi 
kimisi yıkılıp harap bir halde • 

Bilin bakalım ben neyim .. 
Doğru halledenlerden ] 50 oku

yucumuza ıeker, bisküvi, oyun -
cak, kartpostal, kitap _ hediyeleri 
vereceğiz. 

itai varai<aiarını doğrudan d'of
ruya (V AKIT çocuk sayıfası mu· 
harririne) gönderiniz. 

Buna göre Pariste en çok terzi, 
tatlıcı, fapkacı, berber, avukat ve 
gazeteci varını§. Londrada ıse a· 

rabacı, mühendis, a!çı çokmu§ .. 
Amsteı·dam da eskici yahudiler 
fazla İmİf, Napolide hamal, Al • 
manyada Münihte biracı, Floran
aada çiçekçi, Portekizde kapıcı, 
lstanbulda da kahveci çokmuf. 
Siz bu hesaba ne dersiniz?. 

Avrupada 119.600.000 kitap, 

Şimali Amerikada 314 kütüphane 

ve 54.100.000 kitap, cenubi Ame. 

rikada 23 kütüphane ve 230 mil • 
yon kitap vardır. 

En çok kitap okuyan memleket 

ahalisi de birinci Almanya, ikinci 

Fransa, üçüncü lngiltere, dördün

cü ltalya, beıinci Avusturya ve 11. 

rası ile lsviçre, Holanda geliyor • 

yormuf .. 

Asri 
Sakallılar 
Dünyanın her tarafında sakal • 

lılar çoğalmaktadır. Bilhassa genç 

ler arasında sakal aalıvermek mo· 

daıı günden güne artmaktadır 1 

Hatta bu adamlar aralarında 

bir de sakallılar cemiyeti yapmıt• 
lar ... yapmıılar amma .. bu cemi • 

yete girmek için en az 30 santim 

uzunluğunda sakal sahibi olmak 
lazım imiı .. 



enız enarın a ı ceset 
acaba kime aittir? 

Balkan Tıp 
kongresi 

Akil Muhtar Bey 

Fransa ile Rusyanın 
Almanya ya karşı cephesi 

(llae t.antı l inci sa)ıtıımı:ı.da) 

man bunun Esadullaha ait oldu -
ğuna kanaat getirmi§lerdi. Bu ka
naatl"rini kuvvetlendiren en bü -
yük delil, cesedin ağzından çıkarı
lan takma kron dişlerdi. Esadul -
lah Efendi,. kaybolmazdan birkaç 
gün evel Çemberlitaş ciravında bir 
dişçide ağzına yeni diş yaptırmıştı. 

Ali ve arkadaşlarının bu şekilde 
ki te§hiıleri İstanbul zabıtasını tat 
min etmemiş ve dün kendileri tek
rar Tuzlaya gönderilmişlerdir. Ce
set gömüldüğü yerden çıkarılarak 
göst~rilecektir. Ayrıca, cesedin 
ağzında bulunan ve mahalli adliye 
since mühürlü bir kutu içinde sak· 
)anılan kron dişler, Esadullah E 
fendinin dişlerini yaptırdığı Çem
berli taşdaki dişçiye gösterilecek
tir. Sadece ermeni olduğu söyle
nen ve zabıtaca ismi gizli tutulan 
bu zat, dişleri tanıdığı takdirde ce 
sedin Esadullah Efendiye ait oldu
ğuna t,mamiyle kanaat getirilecek 
ve h.üviyet bu suretle belli olduk-

tan sonra artık doğrudan doğrıya reislik etti 
cinayet tahkikatına girişilecektir. l Üç senedenberi her yıl Balkan 

Maamafih tahkikatla alakadar l memleketlerinden birinde yapılan 
bir zata göre, cesedin gaip Esa-1 Tıbbi Balkan haftası bu sene de 
dullar Ef. ye ait olması ihtimalleri j Yugoslavyada yapılmıştır. Türki -
zayıftır. Çünkü, Kumkapı açıkla- .

1 
ye namına profesör Akil Muhtar, 

rında öldürülen ve ayağına ağır bir profesör muavini Ahmet Süheyl 
cisim bağlanarak denize atılan bir 

1 
ve doktor Nurettin Rahmi Beyler 

insanın Tuzla sahillerine kadar ıü- Belgrada gitmi§lerdi. Belgrat
rüklenmesi imkansızdır. ta toplanan Balkan hekimlerine 

Bu halde zabıta ve adliye, iki sağlık müesseseleri gezdirilmiş ve 
esrarlı hadiseyle tekrar karşı karşı ziyafetler verilmiştir. 

ya kalacaktır: Hekimler toplantısı bef gün 
1 - Tuzladaki ceset Esadullah sürmüştür. lkinci kongereye A -

Efendiye ait değilse, ki.me aittir? kil Muhtar Bey reislik etmiştir. 
Kimin tarafından ve niçin öldürül- Toplantıda Tıp fakültemizin teda
müştür?. vi serırıyatı ve Farmakodinami 

2 - Kumkapıdan bir sandalla profesör muavini Ahmet Süheyl 
açılan Esadullah ne olmuştur? San Bey Türkiyedeki sıtma mücadele -
dalcı Y orginin: bot sandalda bul- si hakkında etraflı izahat vermiş-

duğu çamaşırlarına, elbiselerine 
göre kahveci Esadullahın denize 

girdiği ve boğulduğu hatıra gele
bilir. Fakat, şimdiye kadar naşı
na raslamlması icap etmez mi? 

tir. 
Bu izaha ve Türkiyenin sıhhat 

işlerindeki faaliyeti Balkan hekim 
lerince büyük bir alaka ile karşı -
lanmıştır. 

Harpten evvel ve şimdi 
Profesör Akil Muhtar Bey de 

sıtma' tedavisinde kullandığımız 

uıul ve ilaçlar hakkında beya • 
natta bulunmuştur. 

Doktor Nureddin Ramih Bey -
Ozaman kaç kuruşla nasıl geçiniyor, 

neler alıyorduk şimdi kaça geçiniyoruz 
lar vardır. 

verem tedavisinde kullandığımız 

yeni ilaçlara dair söz söylemiştir. 
Toplantıda Balkan hekimleri a

rasında bağlılık vücude getiril -
mesi için çalışılması kararlaştı -

Paris ve Moskovadaki samimiyet 
tezahürleri bunu isbat etti 

Fransa hava nazırı M. Cot'un ı sa ile Rusya ademi tecavüz misa -
Rusyayı ziyareti Londra matbu - kını imzaladılar. Bugün iki taraf 
atı tarafından ehemmiyetle telak- arasındaki samimiyet tezahürleri 
ki olunmuştur. Deyli Telgraf bu ise Franaanın iktirdar mevkiine 
münasebetle yazdığı bir makale- geçen Nazilere karşı ıon derece 
de şunları söyliyor: ihtiyatlı davrndığmı göstermek • 

"Fransa ve Rusya siyasetinde tedir. 1 

görülen değişikliğin, Fransanın ge Almanyanın kendisine dikte e
rek kendini, gerek şarktaki müt • dilen ıulh muahedesinden kurtul· 
tefiklerini, Alman militarizmine rnası için uğraşan Rusya, Berlinin 
karşı sıyanete matuftur. iki mem- kendisine gösterdiği tehlikeli düş
leket Hitlercilik inkişaf ettiği ıı - manlığa mukabele ederek Frans~ 
rada birbirlerine yaklaııyorlar. ile müteaddit muahedeler yapmı~ 

Bir sene evvel, Nazilerin Alman bulunuyor. Bu işler yapıhrken za
siyasetine hakim en büyük kuvvet rara uğrayan devlet, Hitlerci Al • 
oldukları anla§ıldığı zaman, Fran manyadır. 

Tavşancıl civarında de
miryolu nasıl bozuldu? 

(Ba& tarafı ı lncJ ıı:ı31fumı:ı.dal 1 tıkları ehemmiyetle tahkik edil • 

Zabıta ehemmiyetle tahkikat mektedir. 
yapmakta, lzmit valisi hadise 
yerinde bizzat tahkikatla meşgul 
olmaktadır. Devlet demiryol -
lan işletme müfettişi Abdullah ve 
muavini Ferruh Beyler dün sabah 
bozukluk görülen yere gitmişler , 

Hadise hakkında dün lzmit 
muhabirimizden şu telgrafı aldık: 

(Hıış tanıtı 1 fnc.I saydamı:ı.da) 

meyva. 2 kqruştan 10 kuruşa çık-
~ 

mıştır. 

Sarfiyata göre 1914 senesinde 
ekmek1 .su, et, balık, taze ıebze, 
patates,. fasulye, nohut, soğan, sa
de yağ~ zeytinyağ, §eker, pırınç, 

makarna, peynİrı zeytin, yumurta, 
süt, yoğutr, kahve, meyva, muhte -
lif sarfiyat yekunu için 426 kuruş 

1914 ıeneıinde yüz kuruş ola -
rak ödenecek bir ihtiyaç, daha 
doğrusu bir aylık masraf 1929 ae
nesinde 1381 kuruşa kadar yüksel 
miş ve 1930 senesinde 1272, 1931 
de 1203, 1932 aeneainde 1172 ku
ru§ ve 1933 senesinin ilk ayında 

rılmıştır. 

Balkanlılar arasında 
orada tahkikatla meşgul olmuş -

bir tıbbi lardır. 

lZMlT, 20 (Hususi) - Dil is • 
kelesi civarında evvelce şayi 
olduğu gibi, ray sökülmüş değil , 
iki ray parçasını biribirine bağlı· 
yan oir kaç cıvatanın yerlerinde 
olmadığı görülmüştür. 

1 

ödenıpek icap ederken 1933 sene-
si ayni mü.ddetinde 3389 kuruş ö
dem~k icap etmektedir. 

Yakma, aydınlatma, temizleme 
maddelerinden petrol için 60 para 
yerine 30 kuruş, kömür için 0,50 
kuruş yerine 4 kuruş, odun çekisi 
250 kilo 35 kuruş yerine 275 ku -
ruş, su temizlik için tenekesi 0,50 
kuruştan yüz paraya ve sabun ok
kası 7 kuru' yerine 34 kuruş veril
mektedir. 

1933 masraf 104 kurusken 968 
kuruş ödemek mecburiye;i hasıl 
olmu tur. Giyecek eşya ve ev eş • 
yası, iç!n elbiselerin fiatı 152 ku • 
ruştan 1900 kuruşa ayakkabı 58 
kuruştan 450 kuruşa ve ev eşyası 
42 kuruştan 500 kuruşa yükselmiş
tir. 

Ev kirası ise 150 kuruştan 
2500 kuruşa kadar yükselmiştir. 
Siga.ra masrafı 45 kuruştan 375 
kuruşa, vesaiti nakliye 45 kuruı _ 
tan 400 kuruşa ve sıhhat masraf • 
ları 50 kuruştan 600 l<urusa kadar 
yükselmiştir. Tasanuf ve sigorta 
da 8~· kuruştan 766 kuruşa kadar 
çıkmıştır. 

1933 ile 1914 senesi arasında 
tcreffü nispeti mukayesesi yapar: 
sak 1914 senesindeki yüz kuruş 

hesabile 1933 senesinde yemek 
masrafı 795, yakma yüzde 930, 
eiycc-ek eşya yüzde 1131, ev kira
sı yüzde 1666. muhtelif yakma eş
yaları da yüzde 928 ve tasarruf 
akcesi yüzde 860 yükselmiştir. 

Para hesabı da 1914 teki 100 
kurnşa göre 1933 temmuzunda ev· 
rakı nakliyeye göre 1020 kuruş ol-

mu~tur. 

Maamafih umumi havat ihtiya-
cı masraflarına göre 1929 senesi 
ile de 1933 arasında büyiik fark · 

1094 kuruş olmuştur. 1932 senesi 
başından itibaren temmuz ayına 
kadar kıymet yekunu her ay biraz 
daha inmiştir. 

Yani şubatta 1089 kuruş olan 
yekun martta 1061, nisanda 1045, 
mayısta 1046 ve haziran 1038 tem 
muzda 1020 ye kadar düımüştür. 

Bir türk altınının geçirdiği ta
havvülit ise son senelerde hayli 
farklıdır. Bilhassa 1929 senesinde 
873,20 kuruş olan altın 930 sene
sinde 916,91, 931 senesinde 919,50 
932 senesinde iae 928,50 ve 1933 
senesinde iıe 922 kuruıa kadar 
yükselmiştir. 

1933 ilk ayından itibaren sim
diye kadar her ay türk altınında 

muhtelif inişler ve çıkışlar kay -
dedilmiştir. Temmuzdaki son fiat 
ise 927 kuruş olarak tesbit edilmiş 
tir. 

Bütün bu hesaplara göre 1914 
senesinde 1161 kuruşa geçinebilen 
biri 1933 senesinde 11848 liraya 
ancak geçinebilmektedir. 

Buğday ithalatı 

Bu işlerle meşgul devlet-
lerin müzakereleri 

. ~on~ra, 20 (A.A) _ Buğday 
ıstışan komisyonu muhtelif itha -
latçı devletlerin beyanatını dinle
miştir. Bu arada Fransa ile Al -
manya buğday fiatının düzelmesi 
için hükmetlerinin nasıl ziraat si
yasetlerini değiştird iki erin anlat -
mışlardır. 

M. Depeat bol mahsul olması . 
na rağmen Fransa hükumetinin, 
bazı usuller sayesinde, ihracatını, 
dünya fiatları üzerinde hissedilir 
derecede tesir yapmıyacak şekil -
de tahdit edebileceğini ve asgari 
bir dereceye indirilebileceğini söy 

lem iştir. 

mecmua çıkarılması için evvelce 
verilmiş olan kararın tatbiki işi de 
konuşulmuş, beş devletin bu tş 
için para ay\rmaaı kabul edilrniı -
tir.. ecmua stanl>ulda çıka • 
caktır. 

Dördüncü Tıbbi Balkan hafta -
sının nerede yapılacağını yakında 
Selıinikte toplanacak olan Balkan 
kongresi kararlaştıracaktır. 

Romada akıl hıfz1ssıhası 
kongresi 

Bu ayın 27 sinde Romada akıl 
hıfzıssıhhası cemiyetleri Avrupa 
ittihadı kongresi toplanacaktır. 

Kongrede mektep ve akıl hıfzıssth 
hası, hastane dışında akıl hasta · 
lıklarma yapılacak muamele, aile 
ve akıl hıfzıssıhhası meseleleri 
müzakere edilecektir. Memleketi
mizden Dr. Mazhar Osman, Fah
reddin Kerim Beyler de kongreye 
iştirak edeceklerdir. Fahreddin 

bey intiharların psikolojisi ve 
memleketimizde intiharlara karşı 
alınan tedbirler ve bilhassa mat -
buat kanununun bu husustaki tc -
sirleri üzerinde tebliğde buluna -
caktır. 

Diğer şehirler kliniklerini ziya· 
retten sonar teşrinievelin onunda 
şehrimize döne::ektir. 

Bir kaçakcıfık cezası: 
Bir vagonun değeri mi? 

Civataların harici bir tesir ol · 
madan yerlerinden çıkmalarmR 
ihtimal verilmediği için bu işte 

t ol · l • ~ ı ı , 'Kaet v7ıı.r -

sa kimlerin ve neiÇinlfoyle "yap-

Ayni gün, Başvekil İsmet Paşa 
Hazretlerini knr~rlamak üzere De 
rinceye gcl-ıi:, olan Reisicümhur 
H :n- \.le · k yfiyat ar% dil111l , 

tahkikata başlanılmıştır. 

Amerika ve enflasyon 1 Adaları güzel!eştirme 
Va inn-lon 20 (A.A) _ M. Pit- Adaları güzelleştirme cemiy~ti 

ş .. "' h ' · · fi önümüzdeki hafta vali ve beJedı • man, cum ur reısme en asyon 
· · t'k l k 1• ye reisi Muhittin beyin reisliği al-
ıçın en pra ı care o ara gayr 

hd "kt ·d b" d l l k tında umumi bir toplantı yaparak ma ut mı ar a ırer o ar ı 
gümüş para basılmasını teklif et · 
miştir. 

M. Pitman sonra M. Ruzvelt ta
rafından - beyaz ev- de kabul 
edilmiştir. 

Perakendecilerin raporlarında 
eski fiatlara göre müstehliklerin 
alım kabiliyeti arttırılmaktadır. 

Fakat fiatlar yükselince ne ola· 
cağı belli değildir. 

50 bin grevci 
Nevyork, 20 (A.A) - Nevyork 

ta 50,000 kişiden fazla grevci var· 
dır. Bir çok işçiler de işlerini hı -
rakacaklarını tehdit olarak ileri 
sürüyorlar. 

Diğer taraftan bir çok şark mın 
takalarında iş ihtilafları ile grev 

cemiyet idaer heyeti tarafından 

hazırlanan mesai programım mü• 
zakere edecektir. İçtimada, aza 

kaydı, teknik istişare komisyonu, 
mesai programım tatbik edecek 
komisyonlar seçilecektir. 

Sünnet düğünü 
Hilaliahmer cemiyeti Erenköy 

nahiyesi tarafından bugün aktam 

kendi muhitinde bulunan yokıul 

çocukları sünnet ettirmek için par• 
lak bir sünnet düğünü tertip ettir• 

miştir. Halka hem bir eğlence ola 
cak hem de bir hayırlı it için yapr
lacak bu sünnet düğününün çok 
güzel olacağına ~üphe yoktur. 

Sebı.e hali 
tehditleri vardır. Nezayorkta ıen· Vali ve belediye reisi Muhittin 
dikalar teşkil etmiş olan 15000 bo bey dün fen he-yeli binasında ıeb· 
yacı grev yapmışlardır. Boyacılar ze hali projesini son bir defa tet
haftada beş gün günde altı saat iş 1 kik etmişt:r. Halin münakasa !art· 
usulünü ve ücretlerin arttırılması- larının süratle ilan edilmesi için 
nı istemektedirler. proje keşifnamelerin 25 eylulde 

PARIS, 19 (Hususi) - Belçi
ka tebaasından bir zat, Lile gelir
ken vagonun bir köşesine yedi 

daimi encümene verilmesi karar • yüz gram tütün saklamı~ ve hudut 
muayenesinde tütünler yakalan - Işçilerin vesikaları la1mıştır. Münr k::ıt:.l nüc!deti krsa 
mıştır. Lil ihtisas mahkemesi, ye- Yeni liman nizamnamesi vapur t olacak ve temel atr.1a ~e_raıinıi 
di yüz gram tütün kacıran Belci- )ardan yük alan veya vapurlara muhakkak surette 20 leşrınıevvcl 
kalıyı vagonun değeri ~lan bir p~a- yük veren sandalcı, kayıkçı, güm- Cümhuriyet bayramı gününde ya • 
ra cezasına mahkum etmiş ve tü . rük salonlarında çalışan hamaller pılacaktır. 

tünün miktarı az olduğundan va _ 1 hakkında yeni hükümleri ihtiva et Halin 236 bin liray:ı mnl ola • 
guna yalnız 5.000 frank kıymet mektedir. Bunlara gümrük idaresi cağı anlaşılmı~tır. Bal binası ya • 
biçmiştir. tarafından vesika verilecek ve bu nındn Marmara sahillerinden ke • 

Bundan birkaç ay evvel gene vesika işi teşrinisani içinde bitirl. silmiş olar~\t gelen kuzuların kon· 
böyle bir kaçakçılık vak'&sı olmuş mş olacaktır. Vesikasız kimselerin ması için de bir pavyon yapılacak· 
tu. O zaman ayni mahkeme, vago- çalışmasına kat'iyyen müsaade e· ı tır. Halin inşası altı ay zarf ınd• 
na 200.000 frank değer biçmişti. dilmiyecektir. bitecektir. 
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DÜZELTİYORUZ! 
································································································ ···-··························································································· 

Söz kılavuzu çıkıncıya kadar da yazı
cının ckıdil için harcayacağı emek vardır 

Mı~ı~-.ka merk.~zi, futbol hakem ı hazırladığı proğram ınuciLinc.:e 
leriı~i şu yazı ile çağırıyor: yapıldı.,, 

"Şehriıniz<le ikamet etmekte o - Düzeltiyoruz: 
lup muhtelif zamanlarda hakem - " Kahlenbergde Tüı klerden 
lik ehliyetnamesi almış veya kurs- kurtuluşun yıl dönümü dolayısiyle 
lara devam edip le ehliyetname düzülen dini alay ün almış reji · 
almaıhış bulunan bilümuın futbol sör Raynhardın hazırladığı prog -
hakemleri beylerin futbol federas rama uygun olarak yapıldı., , 
:·onu hakem komitesinin huzurili! Anadolu ajansının bir Londra 
futbol kavaidinin muntazam Ye tel yazısından: 
yeknesak surette tatbiki me~ailini "Bu marldenin ihlfll edildiğine 
müzakere ve kavait ahkamı Uze - dair bir delil olmamakla \Jcraher 
rinde münakaşa etmek üz~re 25 bu nımtakanm memnu ııııntaka 
cv!Ul 933 pazartesi günü saat on haline konulmuş olması ciddi bir 
~~dide Cağaloğlunda Cümhuriyet zan teşhil etmektedir. ,, 
Halk Fırkası binasındaki mıntaka Düzeltiyoruz: 
merkezini teşrifleri bilhassa rica " Bu maddenin zorlandığına 
olunur.,, (bozulduğuna) bir delil olmamak 

Bu çağırma, §Öyle olmaz miy • la beraber bu yerin yasak bir yer 
d i?: sayılma11 gerçek bir kuşku u-

"İıtanbulda oturmakta olup ay yandırır.,, 
rı ayrı zamanlarda (Çağ ıözü de -----------

kullanılabilir) hakemlik ehliyet ispirto fabrikası 
kağıdı almıf, yahut kurslara gidip 
ehliyet kağıdı almamıı bütün fut· 
bol hakemleri Beylerin futbol fe
derasyonu hakem derneği ile bir • 
liktc futbol kural (kaide) larının 

yolunca yerine getirilmesi üzerin· 
de konuşmak ve görüşmek üzere 
25 Eylul 933 Pazartesi günü saat 
on yedide Cağaloğlunda Cümhuri 
yet Halk F xrkası evindeki mınta -
ka merkezine gelmeleri ... 

A\~am gazetesinde okuduk: 
"Viyana dan bildiriliyor: Avus· 

turya hükumeti, Alınan Faşistlerin 
Av11..;turyadaki cf'al ve haıekfıtı 
hakkında t!smer kitap namında 

bir eser neşretmiştir.,, 
Düıreltiyoruz: 

" Viyanadan bildiriliyor: A -
vusturya hükumeti Alman Faşist
i erin Avusturyada gördükleri itle
ri yazan yağız kitap (bitik le deni
lebilir) adlı bir kitap çıkarmıştır.,, 

"S . . d emıramıs., ronlanın an: 
"Asuriler hükumdarlarma. fev -

kalade hiirmet eder, ona mabut 
nazariyle bakarlardı. Hüküında
·111 sarayları, ve tahtı son derece 
ınukaddeşti.,, 

Düzeltiyoruz 

"Asuriler hakanlarını pek ileri 
bir saygı ile aayar, ona tann gö • 
züyle bakarlardı. Hakanın ıaray· 
!arı ve tahtı son derece kutluy • 
du.,, 

"Cumhuriyet,, Yunuı Nadi Be -
yin bat yazısından: 

''Ancak hu gidişin akibetinde _ 
ki vahamet, şimdiye kadar ve hfl
la içinde yüzülen miişkülattan 
iharet değildir. Asıl tehlike 
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beynelmilel itibarın yavaş, yavaş 
hilkülliye denilebilecek bir suret
te sektedar olması ihtimalinden -
rı ir.,, 

Bu yazıda ıstılah olmıyan eöz -
leri daha öz yazmak olabilirdi; 
~öyle ki: 

"Ancak bu gidişin sonundaki 
( varağmdaki) korkunçluk, ıim · 
diyedek ve ,imdi içinde yüzülen 
zorluklardan atmdır. Asıl korku, 
uluslar arası inancın yavaş ya· 
Va§ kökün:Jen denilebilecek bir 
biçimde duraklayıvermesi ihtima
lindendir.,1 

(Cumhuriyet) İn Viyana mek · 
tubundan: 

''Kahlenbergde Türklerden 

Amerikalı mütehassıs
Jarın pahalı buldukları . 

proje 
İnhisar idaresinde tetkikler yap 

makta olan Amerikalı mütehassıs· 
lar Paşabahçe ispirto fabrikasının 
tadilatı işiyle meşgul olmağa baş· 

lamrşlardır. Bu fabrikada yapıla
cak tadilat hakkında evelce hazır-
lanmış olan bir projeyi mütehassıs 
lar tetkik etmişler, 180 bin liraya 
ihtiyaç gösteren bu projenin tatbi· 
kini çok masraflı bulmu!flardır. Mü 

lehassıslar tadilatın 120 bin liraya 

yapılabileceği kanaatindedirler. 

Diğer taraf tan Paşa bahçe fab· 
rikasmm bulunduğu bina eski gö
rülmüş, getirilecek yeni makinele· 
re hu b:nanın tahammülü olmadığı 
anlaşılmıştır. İnhisar idaresi bu 
meseleyi tetkike devam etmekte· 
dir. 

Darüşşafaka 

60 ıncı yıl dönümü 
münasebetile 

Memleketimizin en eski ve f e· 
yizli irfan yuvalarından olan Da
rüşşaf akanın altmı§ıncı yıl dönü . 
mü DarÜ!şafakahlar Cemiyeti ta· 
rafından cuma günü Darülbedayi
de kutlulanacaktır. 

Yurdun fakir yavrularını yetiş· 
tir.mek üzere hayır seven şahsiyet· 
ler taraf mdan kurulan cemiyeti 
tedriıiye, gayesini tahakkuk ettir 
mek üzere ilk ve büyük halk mek
tebi olan Daı ünufakayı tesis et 
miştir. Altmış sene evel tedrisata 
filen ba§lıyan bu müessese şimdiye 
kadar memleketimizin her sahaıı. 
na büyük adamı t' · · ar ye ıstırmıs yur-
da pek b·· .. k h' • ·' u;u ızmetler yapmıştır. 
Memleketın bütün posta, telgraf ve 
telefon muhaberatrnı eli . d b 

erın c u · 
lunduran Darüşsafakal I b . ~ ı ar u na· 
z:ık .mevkilerini milli mücadele es-
nasında Ankara hükumetine kar 
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gösterdikleri sarsılmaz ve tam b~r 
sadakatla kullanarak büyük reisin 
yüksek takdirlerine mazhar olmuş 
!ardır. 

Bugün Darüşşafakanm, zeki 
yurt çocddarını üniversitenin her 
şubesine ve hayata hazırlamaktaki 
vazifesi o kadar büyüktür ki, her 
vilayette Darü§şafaka gibi bir halk 
müessesesine elan ihtiyacı kuvvet 
le göılermcktedit·. 

1 ---r ,., 
Vapurcuların işi 

VAKlr Muc.yeneye devam edi
ediliyor, nizamname bitti 

Ehli vukuf heyeti Sadıkzadele· 
rin "Dumlupınar,, ve Yelkenciza
delerin "Vatan,, va;-mrlarını göz · 
den geçirmişler. daha dört \"apuru 
muayene etm · ~lerd iı. 

1 
Muayeneye devam edilerek bu 

umumi g~zden geçirme İf i bitiri . 
lecek ve takdiri kıymet es3.slarına 
vaki itirazların ne dereceye ka • 
dar varit olduğu tesbit olunarak 
kat'i hakem kararları alınacaktır. 

Bu kararlar gayri kabili itiraz 

olduğundan Vapurculuk Anonim j 
Şirketinin sermayesi, hakemin tcb 
ligatile anlaşılacak ve şirketin leş· , 

' kiline artık hiç bir mani kalmıya- 1 
cakhr. 

Şirketin nizamnamesi işini An -
karada takip eden vapurcular mü 
messileri Cemal ve İsmail Hakkı 

Beyler şehrimize dönmü!lerdir. 
Şirketin nizamnamesi Heyeti Ve · 
kilenin tasdikına iktiran ederek 
kat'ile!miştir. 

Vapurcular Birliği reisi Llıtfi 

Bey, şirketin le!kili için hakem 
kararlarını beklemekten başka iş 

kalmadığını, acentalık meselesi -
nin şirkete ait diğer işler gibi, res 
men faaliyete geçıldikten sonra 
haJledileceğiı:i. söylem ittir. 

Vapurcuların kıymet takdiri 
komisyonunun raporuna itirazları· 
nın tetkiki için hakem tayin olunan 

İstanbul birinci ticaret mahkemesi 
reisi Osman Nuri Bey, istişari ma· 
hiyette ehli vukuf tayin olunan 

zatlarla birlikte dün de dahil ol
mak üzere son 3 gün içeriıinde 15 
vapur aezınlıtir. Bu •uretle bu va· 

purların kıymeti hususundaki iti
razların varit olup olmadığı yerin

de yapılan tetkikatla araştırılmış -
tır. 

Dün vapurcuların mümessilleri 
Hüsamettin Beyle M. Y onya, hake 
mi ziyaret etmişler, kendilerinden 
bazı izahat alınmııtır. 

Tetkikat birkaç güne kadar bi
tecek, vapurcuların itirazları hak
kındaki kararı ayni günde, toptan 
bildirilecektir. 

Ecnebi bankalar 
Hükumete teminat gös
termiyenlerin kapanması 
Mevduatı koruma kanunu muci· 

bince memleketimizde çalışan ec
nebi bankaların muayyen bir müd
det zarfında vaziyetlerini bu kanu 
na göre teshil etmeleri ve hükume· 
te bazı teminat göstermeleri icap 
ediyordu. lstanbulda bulunan on 
beş ecnebi bankasından altısı bu 
kanun mucibince hareket etmİ§ler
dir. Bunlar; Doyçe Bank, Doyçe 
Orpcnt Bank, Felemenk Bahri Mu
hit bankası, Banka Komerçiyale 
İtalyana, Banko di Romadrr. 

Diğer dokuz ecnebi bankası 
bu kanuna göre vaziyetlerini tesbit 
etmemiş olduklarından kanunun 
meriyete geçmesinden itibaren bir 
sene zarf mda İflerini tasfiye ve 
faaliyetlerini tatil edeceklerdir. 

den: 

DarUşşafakanın 60 mcr yıl dönii 
miinU 2~ eylul cuma günü saat 1 l,5 
ta Dariilbedayi salonunda kutlula
nıak üzere bir ınU~amere \'erecek· 
tir. Adresleri rnalftın olmadığın . 
dan dolayı kendilerine davetive 
<TÖn<lerilıniyen Darfü:;. afaka mcz;m 
larmm v~ktindc or:ıda bulunmt'l:!-

Kitap işleri 
Ve muhabere 

köşesi 
sütunu 

Devlet matbaası tarafından \\ de mukavelelerini ihzar, yah 
basılan ve mekteplerde okuttu- mu~avelelerini g~n~~rip t 
rulan kitapların tevzi ve satış temınat muamelelerını ıkmal e 
işi müessesemize verilmiştir. miyenlerin, yeni aiparişleriyl 
Bunlar 1stanbulda yalnız birlikte noksan olan işlerini ta 
(VAKiT) kütüphanesinden le - mamlamaları hususuna nazar 
darik olunabilir. dikkatlerini celbederiz. 

·~ H k'k" .-c>h . ~ 'kt 1 Devlet matbaasının diğer a ı ı ı tıyac mı ar ar 
neşriyatı da (V AKIT) yur _ henüz mekteplerce teshil edil 
<lu tarafından satılmaktadır . memiş olmakla beraber, "VA 
timi eserlerle Maarif Vekaleti KIT kütüphanesi,, yukarıda ad 

resleri gösterilen yerlere kita mecmuaları ve sair kitaplar için 
de (VAKiT) kütüphanesine sevketmiştir. Sureti mahsusa 
müracaat ediJ.,,ek lazımdır. da yapılan siparişler de kendi 

·~ lerine teslim olunmak üzer 
tık mekteplerin, dördüncü ve taşra bayilerimize gönderilmit 4 

beşinci sınıflarında okutturula- tir. 
cak olan tarih kitaplarının da 
tab ve tevzıını (V AKIT) 
yurdu yapmaktadır. Bu kitaplar 
hazırlanmıf ve satışa çıkarıl -
mı§hr, 

•• (VAKiT) kütüphanesi, her 
vilayet merkezinde bu kitapları 
satmak üzere birer şube açmış
tır. Vilayetler hududu dahi -
linde, Devlet matbaasının mek· 
teplere mahsus olan kitapları 
ile diğer eserleri için bu ıubelere 
müracaat olunmalıdır. 

~· Vilayet merkezlerinde ısım · 
leri ve adresleri aşağıda gösteri· 
len yerler (V AKTIN) ın kitap 
satış şubesi olarak kabul edil -
mişlerdir. Bunları peyderpey 
ne,redeceğiz. 

Ankara: (Akba) kütüpha· 
nesi Bilal Bey, Trabzon Polat 
haneli zade biraderler, Kasta • 
monu: Gazete bayii Ahmet 

m 1 m 
tüphanesi, Giresun: Tasarruf 
pazarı Llıtfü Bey, Amasya: Ce· 
malettin kütüphanesi, Malatya: 
Eyüp oğlu Halil Bey razete ba
yii, Konya: Kitapçı Murat oğlu 
Sabri Bey, Antalya: Kemani za
de Nail Bey, Çorum: Turan kü
tüphanesi İsmail Naim Bey. Na
zilli: Sebat kütüphanesi, Musta
fa Hakkı Bey, Balıkesir: Ki · 
tapçı Fehmi Bey, Eskişehir: 
Son Posta kütüphanesi, Bursa: 
Kitapçı Esat Bey, Edirne: Hil -
mi kütohaneai. lzmit: Halkpa -
zarı sahibi Hacı Sadettin Bey. 

Diier şubelerimiz 
Van, gazete bayii tlyas Bey, 
Bitlis. eazete bayii Niyazi 

Yılmaz Bev. Siirt, Mehmet E -
min Bey. Bolu Zafer kütüpha -
nesi. hparta, Yunus zade Lfttfi 
Bev. Cankırı: 2azete bayii Hü
seyin Bev. Bavburt: Gazete ba
yii Halil B. Zolguldak Cümhuri
yet Halk fırkası reisi Mitat A
kif Bey. Rize: Gazete bayii 
Mahmut Kara Bey. Merzifon: 
Gazete bayii Adil Bey. Diya -
rıbckir: Gazete bayii Şevki B. 
Manisa: Hulu•i Can Bey. Elaziz 
Turan matbaası. Tarsus: Ga -
zete bayii Nuri Bev. b:mir: Ka -
dayifçı zadeler. Urfa: Feyiz 
kütüphanesi sahibi Abdullah 
Edip Bey. Mersin: Gaze-
te bayii Hacı Fehmi Bey. 
Yozgat: Yakıt muhabiri Be -
kir Ziya Eey. Kayseri: Maarif 
kütüphanesi Tevfik Bey . 
Ni~de: Gazete bayii Hasan Cc
m~I Bey. Avdın: C. H. Fırkası 
reisi Kadri Bey. Kırklareli: Ga. 
zete bayii Ahmet Hamdi Bey. 
Ad:-n:ıt: M .... ,if kütüph~ıı .. ~i Ah 
met Necati B. Artvin: Nümune 
bayii Remzi Bey. 

•• Vilayetlerde •ubemiz olarak 
adresleri gösterilen kitapçı -
farla kırtasiyecilerden ve a-aze
temiz bayilerinden henüz mua· 
m.elekrini bitirmivenlerin temi
r:ı.t mektubu, gön-:lerdikleTİ hnl· 

•<>-
Maarif Vekaletinin müfre • 

dat proğramları ve resmi kita 
listesi vekaletçe doğrudan doğ • 
ruya maarif müdür ve memur · 
lukları ile mekteplere önderil -
mi,tir. Bu liste de örülen ve 
Devlet matbaası tarafından ba· 
ulan bütün kitaplar (VAKiT) 
yurdu tarafından gönderilecek -
tir. 

~· (VAKiT) yurdu, kitap sipa · 
riıleri ve .aire için bir muhabe· 
re sütunu açmıştır. 

Bu sütunda sorulan sualle -
rin cevapları, istenilen malu · 
mat, yapılan sipari§ler ve sevki· 
yat yazılacaktır. Vilayetlerdeki 
bayilerimiz ile, kitap işleriyle 
alakadar olanlar bu sütunda 
gönderdikleri mektupların ce -
vaplarını bulacaklardır. 

9-c> 
Gazetemiz, Devlet matbaası 

tarafından basılan mekte». ,.-.; 
ve es i yazıl ı itap arın bir liı · 
tesini peyderpey fiatları ile be· 
raber neşredecektir 
Tab'ı hazırlanmakta olan 

kitaplar 
Biyoloji l, 11, Fen bilgiıi 1, 

il, 111, Orta mektep tarihi I, il, 
111, Riyaziye dersleri 1, If, 
III. 

Yukarıdaki kitapların tab'ı 
henüz bitmemiştir. Bunlar ha -
zırlanınca satışa çıkarılacak ve 
sevkolunacaktır. 

Cevaplarımız 
Mersin: Hacı Fehmi Bey -

Kitaplar namınıza gönderilmiı
tir. Yeni sipariıinize intizarda -
yız. 

Adapazar: Orta mektebi 
müdüriyeti- F oçanın kitapları 
ve kartları mevcutur. Birinci ta
kımı 12 lira, ikinci takımı 80, 
üçüncü 100 kuruştur. 
Maraş maarif müdürlüğü -

Orta mektep kitapları Maraşta 
Mustafa çavuşa, ilk tarihler ad. 
resinize r.önderilmittir. 

Kayseri orta mektep müdür
lüğü - Yeni siparişleriniz alın· 
dı, maarif kütüphanesinden iı . 
temeniz rica olunur. 

Silifkede Halk kütüphanesi -
ne - Kitaplar vilayet merke -
zinde Hacı Fehmi Beye &önde • 
rilmiştir. 

Aktehirde Kanaat pazarı Ha 
cı Osman Beye: Mukavele su -
reli gönderildi. İmza ile iade e· 
diniz. Siparişlerinizc muntazı • 
rız. 

Tarsus orta mektebi: Kitap 
ların bir kısmı gönderilmittir. 
Yeni siparişiniz Nuri Beye gön
derilecektir . 

Karııyaka kız muallim mek· 
tehi - Kitaplar kadayıfçı za .. 
deler ad re•.:-"? gönderilmiıtir. 

Fazla sipari~1eriniz dahi se•k 
olunaca 1t.lır. 

kurt.ulusun 5enei devriye i miina _ 

sebet.iy1e tertip edilen dini mera -
sim mf'~hur reji ·)r Raynhardın D • • "i l ı: ·n-, n ric~ ı In, 1 - -· . - . . -. ... - ~ -.... ".... .... ' .~ .. 
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Kontenjan karar name~~· Yeni zabıtai belediye 
talimatnamesinde 

Bir nakil hazırlığı 
Istanbulda kalmak istiyen 
memurlara karşı t~dbir. Bu kararname tarihinden itibaren kon-

Ankara - 1934 malısenesı-

Yasak olan maddeler 
ne inhisarm Ankaraya nakli ile 
girilecektir. 

İstanbulda Galatada bulunan 

tenjan harici memleketlere ithalat 

Yeni zabıtai belediye talimat • 
namesinin birinci kısmındaki ya -
11.k ve memnuiyetlerin neırine de
vam ediyoruz. 

7 - Her ne şekilde olursa olsun müdüriyeti umumiye binasının 
avlanmak. Emlak Bcınkasma satılması ıçın 

8 - Belediyece konulmuş olan banka ile gümrük "e inhisarlar ve 
kanapelerden başka yerlere otur - kaleti arasında µazarlık cereyan 
mak. ediyor. Bu işin yakın zamanda ne 

ANKARA, 19 (Hususi muhabi
rimizden) - Kontenjan hakkında 
heyeti vekile tarafından kabul e · 
dilip ali tasdika iktiran eden ka -
rarname sureti şudur: 

yellerince derdesti infaz olan bil • 
cümle işleri infaz edenler. 

Madde 5 - Devlet bütçesile 
hususi ve mülhak bütçelerden ve 
imtiyazlı veya inhisar işlerine mü

essese ve şirketler taraf m dan be • 
deli verilmek üzere memleket da
hilinde Türk parasile vukubulacak 
ecnebi eşyası mübayaatı her türlü 
takyidattan hariç ve serbesttir. 

34 - Bahçelerden ve arsalar· 
dan yollara doğru uzanan ağaç 
dalları 3,50 metre yüksekliğe ka -
dar sahipleri tarafından budana -
caktır. Bundan aşağıya dal sarkı -
tılmuı yasaktır. 

9 - Her türlü oyunları oyna - Liceleneceği kuvvetli bir ihtimal 
mak veya çocuklara oynatmak ve· dahilinde bulunmaktadır. lnhisa -
ya bunlara aes çıkartan oyuncak - nn Ankaraya nakli bu itibarla pa

lar kullandırarak halkı rahatsız zarlığın neticelenmesine bağlı kal 
etmek. mıştır. Bina satıldıktan sonra pa-

Madde 1 - 13887 numaralı ka-
rnrnamenin 12 inci maddesinde 
yazılı halı, kilim, tiftik, gülyağı 

palamut ve hulasası, kereste, ma -
den kömürü müstesna olmak üze
re bilumum madenler ve 1930 se . Birinci fıkrada yazılı daire, 

müessese ve şirketler memleket 
haricinden vaki olacak ecnebi ma 
lı mübayaatı ise Türkiye ile Klea· 
ring mukavelesi yapmış memle • 
ketler eşyası hakkında kezalik ser
besttir. 

35 - En ıssız ve sapa yerlerde 
bile yollara ve meydanlara kotul· 
mamıt araba bırakmak yasaktır. 

36 - Y oUarda fıçı, tekerlek, 
çember ve saire yuvarlamak ya -
aİlktır. 

10 - İçki içmek. rası ile burada bir bina yaptırıla-
11 - Çalgı veya gramofon çal- cak, hem gümrük ve inhisarlar ve 

mak, şarkı söylemek. kaleti, hem müdüriyeti umumiye 
12 - Uçurtma uçurtmak. o vakit bu binaya taşmacaktır. 
13 - Çamafır yıkamak, ser • İstanbuldaki binanın Emlak 

mek, öteberi temizlemek veya sil- bankasına satışında mutabık ka -
mek. Imdıktan sonra buradaki bina in-

nesi veya ondan evvelki seneler 
mahsulü tütün ile peynir maddele 
rinin ihracı ve buna mukabil kon· 
tenjan listelerinde isimleri yazılı 

eşyanın kontenjan kaydile mukay 
yet olmaksızın memlekete ithali 
hakları 13374 numaralı kararna · 
menin 3 üncü maddesinde tasrih 
edildiği veçhile 20 ağustos 933 ta
rihinden itibaren 3 ay müddetle 
mahfuz tutulmuştur. 

37-Ayna ve saire gibi çok par 
lıyan §eylerin yollarda açık olarak 
tqınnıaları yuaktır. 

14 - Beyanname v~ya ilan ya
pııtırmak. 

şaatmın ikmaline kadar müdiri · 
yeti umumiye gene lstanbulda 
ayni binada kalacaktır. 

Fakat bu eşya, Türkiye ile Kle
ring mukavelesi yapmamış mem . 
leketlere aitse döviz tediyatı için 
heyeti vekile kararına ihtiyaç var
dır. 

38-Dükkan kepenklerinin, et
raftakileri ve gelip geçenleri ra • 
hatsız edecek ve yakınlarındaki 
hayvanları ürkütecek veçhile kal
dırıhp indirilmeleri yasaktır. 

15 - Herkesin geçmesi için a

çılmış olan yollardan geçmek. 

16 - Fişek veya buna benzer 
şeyler yakmak, patlatmak. 

17 - Yat veya kuru odun top -
lam ak. 

Gümrük ve inhisarlar vekaleti 
mimarı vekaletten telakki ettiği 
emir üzerine yeni binanın kroki -
sini hazırlamağa baılamıftır. 

İnhisarın Ankaraya nakli habe
ri üzerine İstanbuldaki memurlar· 
dan bir çokları lstanbulda kalma-

İşbu maddelerin ihracı muka · 
bilinde yapılacak ithalatın ihraç 
tarihini takip eden 6 ay zarfında 
icrası şarttır. 

Madde 6 - Beşinci maddede 
yazılı devlet daireleri ve müessese 
ve şirketlerce bu kararnamenin 
neşri tarihine kadar takas esasları 
dahilinde yapılmış olan mübayaa 
mukaveleleri hükümleri de baki • 
dir. 

39 - Binalar içinde olsun, yol· 
1ardan ve meydanlardan olsun 
aeyrüsefere zarar verecek surette 
toz çıkartmak ve kaldırmak yasak 
tır. 

40 - Y apıhşları, görünüş]eri, 

kokuları ve saireleri gelip geçen • 
leri tiksindirecek veya rahatsız e

decek feylerle sokaklarda gezmek 
)'aaaktır. 

41 - lı ve piı koku çıkaracak 
Yanar şeylerle sokaklarda gezmek 
l'uaktır. 

42 - Yollarda ve meydanlarda 
her ne suretle olursa olsun birike· 
re.IC: a•Up a-s=meyi süçle9tirmek 

yaıaktrr. 

43 - Yollarda ve meydanlarda 
kayar ayakkaplarla yürümek, buz 
üatünde kaymak, futbol ve saire 
gibi top oyunlarr ve diğer bütün 
OYunları oynamak, uçurtma uçurt
lllak, fifek yakmak ve hasılı hal
kın gelip geçmesini ve rahatını 
bo;ı:acak §eyleri yapmak yasaktır. 
:(Cezai mesuliyet yaşına gelme
rniı çocukların bu gibi §eyleri yap
malarına mani olmıya velileri ye~ 
ya vasileri mecburdur]ar. 

44 - Belediyece konulmu, olan 
ıokak levhaları ile bina numara -
larını her ne suretle olursa olsun 
bozmak, kirletmek, düşürmek ve· 
ya bunların yerlerini değiştirmek 
yasaktır. 

45 - Umumi bahçelerde ve 
parklarda aşağıda yazılı ,eyleri 
yapmak yasaktır: 

1 - Çimlere ve çiçek tarhlarına 
basmak. 

2 - Ağaçlara, fidanlara ye çi
çeklere zarar vermek ve bunları 
çıkarmak, ağaç dal ve çiçeğini 
kesmek, koparmak, meyva topla • 
rnak ve bunlara her ne suretle 0 • 

luna olsun zarar vermek, 

18 - Sergi kurmak veya her 
ne suretle ve her ne olursa olsun 
eıya yiyecek ve içecek satmak. 

19 - Toplantılar yapmak, nu_ • 
tuklar söylemek. 

20 Motörlü, motönüz her türlü 
nakil vasıtalariyle veya hayvan • 
lar - Bu gibi §eylerin seyrüsef e • 
rine belediyece müsaade edilme -
miş olan - yollarda gezmek ve 
buralardan hayvan geçirmek. 

ğı teminen idarenin tuz, müskirat, 
tütün gibi ufak şubelerine nakli 
memuriyet etmek yolunu takip et
mektedirler. Halbuki; memur • 
ların bu vaziyetleri vekaletçe hiç 
te muvafık görülmemektedir. 

ltbu kararname tarihinden iti· 
haren yapılacak ihracat mukabi -
linde kontenjan harici memlekete 
ithal edilecek malların ihraç v~ 
satışın yapıldığı memleketlerden 
getirilmesi mecburidir. Bu tarih -
ten evvel yapılmıf olan ihracata 
mukabil memlekete sokulmak is • 
tenilen mallara ihracın yapıldığı 
tarihte mer'i olan hükümler tat . 
bik olunur. 

Birinci fıkradaki mukaveleler • 
le 14859 numaralı kararnamenin 
l 5 inci maddesinin son fıkrasında 
tasrih edilen mukavelelerin takas 
hususlarına taalluk eden muame . 
lelerle i~tigal ve bunları infaz et • 
mek üzere iktısat vekaleti ticaret 
umum müdürü, maliye vekaleti 
varidat umum müdürü ile divanı 
muhasebat riyaı:etinden irae olu ~ 
nacak bir haşmurakıptan ve ik • 
tısat ve maliye vekalelleri hukuk 

21 - Çocuk arabalarını beledi
yece bunlara ayrılmamış olan yer~ 
lerd e dolattırmak. 

22 - Bu gibi yerlere umuma a
çık bulundurulmadıkları zamanda 
girmek. 

23 - Yollar, meydanlar, umu
mi nakil vasıtaları ve saire gibi 
umuma mahsus yerlerde yapılma
sı ve bu talimatnameyle yasak e . 
di1mit olan §eyleri yapmak. 

Vekalet hu vaziyetin mahzurlu 
olduğunu görmü, ve memurları 
kendi arzularına bırakmamak için 
bir tedbir almııtır. Bu tedbir ne
ticesinde lstanbulda kalmağı arzu 
ederek Ankaraya gelmek istemi • 
yen memurJarrn müracaatları a -
kim kalacaktır. 

lnhisarın Ankaraya nakli ile ls
tanbulda kalması icap eden me • 
murlar vekaletin takdirine kalmış 
tır. 

Bu itibarla gümrük ve inhisalar 
vekaleti İstanbul müdüriyeti u • 
mumiye emrindeki şubelere bir e
mir gönderecek hiç bir suretle 
memur almamalarını bildirecek -
tir. 

46 - Şehrin eski ve yeni abide· 
lerile heykeUerini en hafif bir de
recede dahi kirletmek, çizmek ve 
ya bozmak ve bunlara karşı her Balıkçılık gemisi 
ne suretle olursa olsun saygısızlık Balıkçılık gemisi, 51 gün süren 
göstermek yasaktır. seyahatten sonra, limanımıza dön 

47 - Umumi havuzları, çeşme- müttür. Bu seyahat, Adalardeni • 
leri, sebilleri ve etraflarını kirlet- zi ve Akdeniz sahillerinde cere -
mek bo k b ı b yan etmiştir. Vapurda, balıkçılık , zma ve un ara öte eri 
atmak, buralarda yıkanmak, hay- mütahassısı, sahillerdeki balık 

k k h kaynakları hakkında tetkikatta van veya eşya yı ama ve ayvan 
sulamak yasaktır. bulunmuftur. 

48 M·ıı~ b.d 1 · · d Balıkçılık gemisi tekrar Akde -- ı ı a ı e erımız en sa- . k . 
yılı camilerin avlularında ve bun . nıze adar hır seyahate çıkacak -

ların girilecek, çıkılacak yerlerin- 1 t1r. 
de ve ~u yerlerin pek yakınların - 111'"""'::'.y:""'"':E::-.-:N~~ı--ç-1-K-A--N-, 11 
da sabıt veya seyyar satı~ılık et • ı;. ~ E 
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mek, kahvecilik veya çaycılık et - Milli pedagoji 
mek yasaktır. Hasan Rükneddin bey tarafın-

Madde 2 - Maden kömürü 
hariç olmak üzere bilumum ma . 
denlerin ihracı mukabilinde kon -
tenjan listelerinde yazılı eıyaclan, 
kontenjanla mukayyet olmak11zrn 
ithalat yapmak usulü bir sene 
müddetle ipka edilmittir. Ancak 
20 teşrinisani tarihinden sonra ya· 
pılacak maden ihracatı mukabi . 
linde ihraç olunan kıymetin yal -
nız yüzde ellisi nispetinde ithali . 
tına müsaade olunur. Mütebaki 
yüzde elli kıymete tekabül eden 
dövizin memlekete iadesi mecbu . 
ridir. 

Maden ihracatı mukabilinde 
yapdacak ithalatın da madenin 
gönderildiği memleketlerden vu
kubulmasr, ithalatın vürut tarihin· 
den itibaren 6 ay zarfında icrası 
mecburidir. 

müşavirlerinden mürekkep bir h,... 
yet teşkil olunmuştur. 

Madde 7 - 14859 sayılı karar. 
nameye bağlı listelere şu ilaveler 
yapılmıııhr: 

A - Tarifenin 430 A komisyo
nundan "yalnız fanila ve sizal da
hildir.,, A listesine alınmıştır. 

B - Tarifenin 276 C pozisyo • 
nundan "yalnız tebraho hulasası 
dahildir.,, birinci 3 ay için 150 biu 
kilo kontenjan verilmiştir. 

C - Tarifenin 213 B. pozisyo • 
nundan yalnız birinci ay için 300 
bin kilo kontenjan verilmiştir. 

Madde 8 - 13888 sayılı karar
namenin betinci maddesinde mev. 
cut M. listesi hakkındaki hüküm • 
ler 14431 sayılı kararnameye bağ. 
lı temmuz, ağustos ve eylul ayla _ 
rma mahsus ikinci M. listesi için 
de muteberdir. 

Madde 3 - Türkiye ile Rusya 
arasında mal muvazenesi esasına 
müstenit mütekabil ithalat ve ih -
racat vaziyetlerini tanzim ve ida· 
re için tedbirler almağa ve Rus 
Sovyet cümhuriyeti ittihadı hüku· 
meti namına hareket eden Rus İıtanbul yedinci icra memur1u-
Sovyet ticaret mümessilliği ile an- ğundan: 
)aşma ve mukaveleler aktine ve Bir borçtan dolayı mahcuz ve 
tatbikma iktrsat vekaleti salcihi • paraya çevrilmesine karar verilen 
yetlidir. Gazoma ve ayakl(abı kalıpları ve 

Madde 4 - Mülga ihracat tet - muhtelif ayakkabı makineleri 
kik heyetlerinin yerine İstanbul 23 9 933 tarihine müsadif cumar 

49 - Belediye pulu yaprştml - dan çıkarılan Milli peda~oji ve 
mamı§ i1an1arı dağıtmak yasaktır. Türk içti.maiyatı ismindeki bu eser 

50 - Belediyece tayin edilmiş Türk demokrasisinin terbiyevi ide· 
olan yerlerden gayrisine ilan ya - alini göstermekte ve inkılabımızla 
pışhrmak yasaktır. başlıyan Türk milletine göre bir 

ı · A t l M ' lesi günü saat 9 dan 10 a kadar 
zmır, na ya, ersin, Samsun 

Trabzon, Fethiye, Milas, Silifk~. Çarşıkapıda Sinan paşa medrese-
Çanal<kale, Bandırma, İz.mit, sinde hazır bulunan memuru tara· 
Kars, Edirne, Edremit, lg~ dır, Ar . f ından açık arttırma suretiyle satı. 

3 - Yukarda gösterilen zararlı 
hareketlerin hayvanlar tarafından 
yapılmasrna meydan vermek. 

4 - Bu gibi yerlerde buJunan 
sabit veya müteharrik herhangi 
bir !eyi bozmak. kirletmek, yerin
~en o:·natmak, üzerine her neyle 
o1uraa olsun çizgi ve saire yap • 
rnQ;k. 

51 - Be1ediyeden izin almadan terbiye sistemi İstenmektedir. 
ve kanunen verilmesi lazımgelen Bu eseri muallim beylerle her
resmi vermeden sabit veya seyyar kese tavsiye ederiz. Umumi salış 
her türlü ilan ve reklam yapmak yeri: Ankara ca.dded inkılap kü · 

tüphanesidir. 

d h lacağı ilan olunur. 
a an, Artvin, Enez, şehirlerinde --------------

mahallin en yüksek mülkiye ami· İstanbul yedinci icra memurlu-
rinin veya varsa muavinlerinin ri - ğundan: 
yasetinde kezalik mahallin en yük Bir borçtan dolayı mahcuz ve 
sek maliye memurundan ve mer - paraya çevrilmesine karar verilen 
kezden gönderilecek veya göste • gazoma ve Vardola ve muhtelif 
rilecek bir aza ile mahalli ticaret ayakkabı makineleri 23 9 933 ta. 
odasından müntehap iki murah - rihine müsadif cumartesi günü sa
hastan mürekkep beşer kişilik bi • at 9 dan l O a kadar Çarşıkapıda 
rer heyet ikame olun.muştur. Sinan paşa medresesinde hazır hu· 

5 - Çiçekli, çiçeksiz yerlere ka 
ğıt parçası, yemek kırıntısı sigara 
artığı şu ve bu at'4rak oraları kir· 
letmek. 

6 - Havuzlara girmek veya 
hayvaıı ıokmak, bir şey a.tmak ve 
bıtrala-:-daki balıklan tutmak. 

·-~---.......- -

yasaktır. 
Devamı yarın 

Tashih Gazetemizin 19 Ey· 
lül salı nüshasında münte,ir 7534 
numero~u ilanın verildiği mahke· 
me lstanbul 6 cı Hu'rnk mah· 
kemesinden olduğu yazılacak 
iken sehven lstanbul Beşinci Hu· 
kuk mahkemesinden gösterilm•ş
tir. T c1sbihi keyfıyet o'unu·. 

Tıp dünyası 

Her ayın on beşinde intişar e • 
den Tıp dünyası mec!Ilua:;mm al · 
tmcı sene eylUl nüshası çıkmıştn. 
Kadri Raşit paşa, Fahreddin Ke · 
rim, Osman Cevdet, Osman Şevki 
zade Aptullah Beylerle Aliye Rı . 
za hanımın yazılnrı üniversite ha. 
berlcri ve sair tıbbi şuun•ı vardır. 

Bu heyetler yukarki maddeler- lunan memuru tarafından açık art
de yazılı ihraç ve ithal işlerine ait / hı·ma suretiyle satılacağı ilan olu. 
muameleleri ve mi.ilga tetkik he - nur. 



. ... .......... _-., ...... ~ ... -.. -.... ~ ... ,_..· . , . , Leyli ve Nehari 

Resmi Liselere Muadil 

( . ~ . 

FEYZİA Ti LİSELERİ 
Kız 

Arnavutköy'de • Çiftesaraylarda 
Erkek 

muamelesine devam edılmektedir. Her gi:n müracaat edilebilir. 
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Nafıa Vekiletinden: 
Muş ve Van VıJayetleri Nafıalarına tayin edilmek ve ayda 

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

f!lüracaat edeceklerin serbest mühendislerden olması ve as 
kerliklo alakası bu 'unmaması, idari işlere de vukufu bu'unması 
şarttır. isteyenlerin dip!oma an ve evvelce ça'ışlıkları yerlere ait 
vesika ve saire gibi hizmet kağıtlarile birlil<te Nafıa Veka'etine 
müracaatları ilan olunur. (4838) 

Cümhuriyet Halk 
Katibi 

Fırkası 
Umumiliğinden : 

Ankara'da Cumhuriyet Halk Fırkası merkez binasında yapı· 
Jacak JrnJörifer tesisatı 14 gün müddetle ve kapalı zarf usulile 

münakasaya lrnnulmuştur. ihalesi 28 Eylül 933 perşembe günü 

saat 3 te Ankara'da Fırka merkez:nde yapılacaktır. Taliplerin 

fenni ehliyeti haiz o!malan veyahut böyle bir fen memuru kul

Janacaklarına veya iştiraklan o~duğuna dair vesaik ibraz etme· 

leri mecburidir. Taliplerin tesisat projesi ile fenni şartnameyi 

görmek üzere Ankara'da Fırka muhasebesine müracaat etmeleri 

ve ihale gününe ka<lar kapalı zarf iç'ndeki teklifnamelerini ve 

işbu teklifnamelerindcki bedeli üzerinden % 10 teminat akçeleri

ni veya banka mektuplarını da birlikte muhasebeye tevdi etmiş 
olmaları ilan olunur. (4978) 

Sıhhat ve içtimai muavenet 
vekaleti hudut ve sahiller sıhhat 

umum müdürlüğünden: 
Ankara Merkez hıfzıssıhha müessesesi binalarının kııın ka

lor ifer~e ısıtılması için 200 ton kok kömürü kapalı zarf uaulile 
münakasaya konulmuştur. ihale Ankara'da Umum Müdürlllk mas· 
raf komisyonunca 7/Teşrinievvel/933 cuınartesi g ünü saat 14 te 
icra edilecektir. Şartnamesini görmek isteyenler Ankara Umum 
Müdürlük ayniyat muhasibi mes'ullüğüne, lstanbul'da Galata'da 
Istanbul Limanı Sahil Sıhhiye merkezi baştabipliğine müracaat 
eylemeleri. (4912 

ı l ~ ı ı ı 1'~1001 

Bankası 

.. BEŞIKTAŞ:--1 

1 r ah~j~j;üks!' ~~~~ei<- ıl 
·I tc'lidır. Şap .<acıhk, yap'"Da çi· 1 

çek, ve boya ile tezyınat ders· 
teri de vardır. Kayıt başladı. 
Gayri müslimlerde alınır. 

ELİŞİSERGİSİ 
Ay nihayetine kadar açı«tır. 
Du buliye serbesttir. Ak ar etler 
64. [7291) 

Kirahk oda aranıyor 

lstanbul ve Beyoğlunun yüksek 

havadar ve sıhhi mevkiine ve gü

neıli, iyi bir aile içinde dö,eli iki 
oda aranıyor. 

Matbaamızda R. B. rumuzuna 
müracaat 

Deniz Yollan işletmesi 
ACErlTALARI : 

l\araköy · Köprübaşı Tel. 42362 

Sirkeci Mühürdar :zade hanı 

Telefon; 22740 

İzmir Sür'at Postası 
SAKARYA vapuru 22 Ey· 

lül Cuma 14 de Galata rıhtı · 
mmdan kalkarak doğru lzmir'e 
gidecek ve dönecektir. (5037) 

Karadeniz sür' at postası 
GÜLCEMAL vapuru 21 Ey· 

lül perşembe 18 de Galata 
rabbmındaa .l.alkar' Gidifte 
Joebolu, Samsun, Ordu, Gire· 
son, Rize, ve Hopa'ya Dönüş· 
te bunlara ıliveten Pazar'a 
da uğrar. (5035) 

Ayvalık Aralık Postası 
ANTALYA vapuru 21 Ey

lül perşembe 17 de idare rıh· 
hmından kalkar. Gidiş ve 
dönüşte Gelibolu, Çanakkale, 
Bozcaada, Küçükkuyu, Altın· 
oluk, Edremit, Burhaniye ve 
Avvalığa uğrar. (5036) 

• 
ilk mektep Tarihleri 
Maarif Vekaleti tarafından ilk mektepleun dördüncü ve be· 

şinci sınıflarında okutturulmak üzere 

7: 7. 1. C. tarafından yazdırılıp tab'ı ve tevzii 
"V AKJT,, müessesesi tarafından deruhte edi-

len 1 ARIH kitapları satışa çıkarılmıştır. 
Bu kitaplar, yalnız talebelerin değil berkesin istifade edeceği bir 
surette yaıılmış bir ço1< haritaları ve res'mleri ihtiva etmektedir. 

Bir kartonla kaplanmış olan bu Tarihlerin fi-
atları nefasetine ve sayı/ alarının çokluğuna 

rağmen 75 şer kuruştur. 

Sahş ve tevzi yeri : lstanbul Ankara caddesi 
VAKiT YURDU 

inhisarlar umum miidiirlüğünden: 
ldaremiz tuz muhafaza men urlarına ı. al sus beyzi şekilde 

ve sarı madenden üzerinde "inhisarlar Tut kolcusu,, ibaresini ha· 
vi "200,, adet i 'ameti farika satın alınacaktır. 

Ta1ip erin şartnameyi gördükten sonra pazarlığa iştirak et· 
mek üzere 0o 7,5 teminatlarını hami 1en '27/'9/933 çarşamba günü 
saat 14 de Galatada A ım, Satım komisyo nuna müracaatları. (4946) 

Çankırı Viliyeti Nafıa 
Başmühendisliğinden: 
1 - Çankm • Kastamonu yo unun 0+000 ile 2+ 000 ki omet· 

releri arasındaki ıosa tamiratı esasiyes le imalat ı sınaiye inşaa-tı 

(16472) lira 42 kuruş bedeli ke~file 17 · 9 • 933 tarihinden itiba
ren 17 • 10 • 933 tarihine kadar bir ay müddetle ve kapalı zarf
la münakasaya konulmuştur. 

2 - Münakasaya iştirak edecek talipler münakasa umumi 
şartlarını · tamamen kabul eylemekle beraber evvel emirde bu in· 
şaah başarabilecek iktidarı fenniyede bu'unduklarına dair ma· 
halli nafıa başmühendisliklerinden vesika almış bulunacaklardır. 

3 - ihale 17 • 10 • 933 tarihine müsadif sah günü saat on 
beşte encümeni vilayette icra kılınacağından talipler yüzde yedi 
buçuk teminat akçesile beraber kapalı teklif zarflarını ihale sa• 
atinden evvel makamı vilayete vermiş olacaklardır. 

4 - Tek lif zarfları encümeni vilAyette ve talipler huzurunda 
açalarak ea ma.-afılr teklif •ahi.bine ihale edilecektir. 

5 - Fazla malumat almak istiyen taliplerin Çankırı afıa 
Başmühendisliğine müracaat eylemeleri ilan o'unur. (5082) ................................... 
Hatıralar ve ~esikalar 

Harp kabine/erinin isticvabı 
Bu eser, mütarekeden sonra, umumi harp mes'ullerinin di· 
vanıilideki isticvaplaranı, resmi vesikaları ihtiva etmektedir. 

Harp kabine/erinin isticvabında 
Bütün harp senelerinin ve mi:Uareke yıllarının en canlı saf· 
balarını, bu eserde bulacak, lezzetle, merakla okuyacaksınız. 

600 sayıf alık kitap bir lira 

Tesis tarihi : 1888 

Sermayesi: 30. 000. 000 Frank 
ldare merkezz : ISI AN BUL 

Tiirklyedeki Şubeleri : 
lshlnbul ( Galata ve Istanbul ) Izmir 

Samsun • Mersin • Adana 

ZA Yt Dağıtma yeri VAKiT matbaası 

İzmir Erkek Muallim mektebin .... ••••••••••••••••••••••••••• 
den 928 -929 senesi aldığım !e• Çanakkale Jandarma mektepleri 

Yunanlstandakl Şubeleri : 
Selanlk. Kavala. Atloa. Pire 

Bilümum Banka muameleleri. Kredi mektupları. Cari hesap· 
ları küşadı. Esham 

-- 1 il 1 ~ · ı,11 ~· 11 1 1 
Deniz Levazım Satınalma 

Komisyonundan : 
seoo Tmı Rl"~rnmpo:e kömürü: Kapalı zarfla münakasası: 7/f eş · 

rinievvel/ 1933 Cumartesi günü saat 14 de. 
f>onanma ihtiyacı için lüzumu olan 5000 ton Rekompoze kö· 

mür~ kaJl"'h zarfla münakasJya ko:rn!du;lundan, şartn~'llesini gör· 
mek isteyenlerin her gün ve m~zuir kö nürü itaya taıip oiacak· 
ların da münakasa gün ve saatinde teklif me~duplarile birhkte 
Kasımpafada Ü?rıiz L"!v Hım ~atına im ı kon s ıa1u1a m·ira: nt· 
ları. t 47 42) 

Akay Vapur idaresinden : 
idaremiz ihtiyacı için halat, el incesi, sav o, testere ağııı, zım· 

para kağıdı, eğe, cila suyu, şali saDcak, so~a. bevaz sabun, a· 
rap sabunu, don yağı, pamuk ipliği, üstüpü, s ilgi bezi, tomar 
fırçası, boya fırçası, yağ galonu, yağ lambası, faraş, maşrapa, 
ıinko kova ve '1.7 kalem kırtasiye malzemesi paıarltkla satın alı· 
nacaktır. fstekliler nümunelerini görmek için her gün lt.vazım 
şefliğine ve pazarlık için de 27 • 9 · 933 çarşamba günü saat on 
beşte idare encümenine gelmeleri. ( 5006) 

hadetnameyi zayi ettim. Yenisini 

alacağımdan eskisinin hükmü yok- Satınalma komisyonundan: 
tur. 

lzmir - Ku!adaH muallimle· 
rinden Süleyman Tuğrul (8545) 

Dr. ihsan Sami 

BAKTERİYOLOJİ 
LABORATUVARI 

Umumi kan tahlil ~tı . rrcn~i nok t:ıı 

nazan ndan (\\ ası;erman ve l\ ahn tea· 
müll eri) !\an kureyvatı sa} ılına~ı. ti · 
fo \ e bıtma has crılı k ları tc~hb i idrar. 
hal~am. cerahat, kazuraı ' e rn t:ıhli l dtı 

ültra mi l\ ro kopi, hu"tı~i a~ılar is t i hzaıı 
!\anda üre şeker. l\ l cırur. kollesterin. 
miktarl arının tn\ ini. Di ,·am olıı l\o. 

189. Tel. : 70Q8 J . 
............ ""1 .... m(6~7)miliGJ 

Zayi şehadetname 
1926 - 1927 senesinde Sarıyer 

31 inci ilk mektepten aldığım !e· 
hadetnamemi zayi eyletliği~dcn 
hükmü yoktur. 

( 8548) Bezan Musa 162 

DOKTOR 

Hafız Cemal 
Dahili hastalıkları mütehassısı 

Div- - ··- 'n N . 118 Telefon: 22398 

Sahibi: i'llEHME1 A!.'!IM 

Neşriyat müdürü: L ~. 
V A K 1 T Matbaaaı - latanbuJ 

Kilo 
210000 Ekmek 

1 - Gelibo'. u Jandarma mektebinin bir senelik ihtiyacı olan 
ekmek yirmi gün müddetle kapalı zarfla yeniden müoakasaya çı
karılmış!ır. 

'l - Verılece~< fiat haddi liyik görüldüğü taktirde 1/10/933 
tarıhinde Çanakkale Vilayet dairesindeki komisyonda icra edile
cektir. Şartnameler komisyondan isteyenlere verilir. 

3 - Talip olanların ihale günü teminat ve teklif mektupla-
rile birlikte komisyona müracaatları ilan olunur. (5065) 

Devlet Demir yolları ilanları 

Dev.et Demir yo.lau idaresine ait Derince Limanı mıotaka
sındaki furun ihaleden itibaren bilmünakasa bir sene müddetle 
kiraya verilecektir. Münakasa 30 • 9 · 933 Cumartesi günü saat 
15 te Demir yollar Haydarpaşa işletme müfettişliğinde yapıla
caktır. Taliplerin 30 lira teminatı muvakkate ile me2.kiir gün ve 
saatte müracaatları ve ıcap eden şartnamenin müfettişlik kale· 
minden alıoab leceği ila11 olunur. (5062) 

ıstanbul Belediyesi ıtanları 1 

Beyoğ:u Belediye Şubesinden . Bir erkek merkep bu'unmuş
tur Sahibi sekiz gün içinde müracaat etme1se s a tılacaktır . (5080) 

Fatihte 18 inci ilk mektepte mevcut yer:i alaturka kiremit· 
fer l4 · Eylül· 933 pazar günü mahallen müzayed\! ile satılacak
tır. A'mak iıteyen: er o gün saat ondan on ikiye kadar orada 
bulunacak memuruna müracaat etmelidirler. (5081) 


