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Heyetimiz Bugün On ikide Geliyor 
Yaşama masrafı 

Ticaret oduı bir yapma 
murafı heAbı çıkarmıı. Buııün
kü e,ya fiatlarına ıöre orta halli 
bir ailenin ayda yüz on sekiz li • 
raya yaıayabileceği neticesine 
varmıf. Bir arkadaıımız bu 
huabm ne ıibi bir ölçüye iıtinat 
ettirdiiini anlayamamıf. O • 
llUll için itiraz ediyor: "Orta halli 
bir aile .buıün Jıtanbulda üç ço· 
cutu ile beraber yüz on ıekiz liraya 
yqayamaz.,, diyor. Sonra iç • 
timal münuebatm daireıi genit -
lediti Ye bayat daha külfetli bir 
tekil aldıiı için harpten evvel • 
kine niabetle bugün masrafların 
artmıt olmaıı üzerine nazarı dik· 
katti celbediyor . 

Bizim fikrimizce yaıama maı • 
rafmm heıabında iktııadt bir mak 
sat vardır. Fakat bu mabat 
maaı ve irat meıelelerinde karar 
almaktan ziyade muhtelif memle
ketler araıında hayat f&rtlan nok
tasından mukayeseye eıaı olabi • 
lecek bir ölçü ve niıbet bulmak • 
br. Böyle bir ölçü bulabilmek i · 
çin de yaıama masrafına dahil o
lacak efya linesi beynelmilel 
kabul edilmit bir formül olmak li· 

Dahiliye Vekaletinin l''"'l1t11111ııııı11"""...._.... ................ , ... ı11ııı11111ııııı 

' He timiz )_:= 

M. Venizelos ---········································-
resmi tebliği 
·-····························· 
Ray işi f o•• .,, 

i_s , un i 
: 

·= =-_=_=_s har i \ 
Bugün 

Istanbulda İkramiye almak için 
uydurulmuştur ) Bulgaristaala muahede, \ 

~ ancak düil imza ediJdi l A . 25 [ u ·ı 
Aptull•h Bey ne diyor? l Sofya,_24 (A.A.) _ Bulıarl tına, nasusı -

. ~avıancıl ve j ajansı bildfriıor: lımet Pata M. Venizelos lstanbula 
Dıl ııtuyonları i Hazretleri ve arkaclqlarmı ha·( dı .~ b .. {d"n} Pi 
aruındaki ray j milen Sofyadan hareket eden o&'ru agun u. -
sökme tahkikah ) hU1U1I tren Varnaya Yarmıt vel reden hareket ettı. 
bitirilmit Ye es- _ pyet parlak bir aurette iatikbaJ) Bugün /stanbula va-
rarlı ıiirünen 1 edilmittir. - sıl olacaktır. 
badiaenin ma· 1 Türk Turan cemiyetleri na-
hiyeti tamamen mma bir ıeaç nutuk aöyliyerek 

M. Venlzeloa 

an lqıl mıt br. hanlllllara buket takdim ebnit
Bu neticeye ıö • tir. Miaafirler iatuyondan çık. 
re, ray sökme tıktan ıonra Valuimyof sarayı. 
hadisesi tam ma na ıitmitler, aray ye parla ıez
nuiyle bir tez· mitlerdir. Bundan .onra Var
virden ibare • na cİYarmda Ayakoatanbna ka· 

Harp akademisinde 
izmlt v•ll•I ........ , 

ttir; ve aırf, bazı amele tarafından sabuını ziyaret etmitler Ye ma· 
ıahsl bir huıumetin hıncını çıkar • nutırı ve civarındaki aanator
~, hattaki bozukluiu haber yomu gezmiflerdir. Yavuz saat 
ver~rek ikramiye koparmak ~ak- ı 13 te Va"'-J& ıelmit Ye 21 top 
ıadıyle yapılmıtbr. Gebze mud · 

1 
atarak tehri .elimlamıttır. Bu

deiumumilili hadiıeyle alakadar f ntı Bulgar ~alan mukab4!le \ 
olan Emin, Ali, Arif, Hikmet i etmittir. 

7 deniz ve 26 kara zabitimize 
diplomalan merasimle veri 

Müşir Fevzi Paşa Hazretlerile Ali Fuat Pqa 
birer hitabede bulundular 

iıimlerindeki ameleleri ve Halit l S Ylltla Wetli,. 
;~ ..... ~~ ............ 
a masrafı (l •••111ıma 

ıöre ( 1933) ıeneıinde Almanya -
da 111, liıgilterede 82, ltalyada 
109, lıYiçrede 116, Macariıtande 
64, Amerikada 74, Yunaiıtanda 
54 imif. 

Acaba bizde yatama masrafı • 
nm niabeti ne kadar?. Ticaret 
Oduınm ortaya koymuı olduiu 
(118) lira rakamına rağmen im • 
nu bilemiyoruz. Yalnız ıunu 
iyi biliyoruz ki harpten evvel 
(5) albn lira ile ıeçinen bir aile 
buaün 40, yahut 45 lira ile ıeçin• 
miyor. Altın ile kiiıt para ara
aındaki kıymet farkı nazarı dik • 
.. almdıiı halde buıün bizde 
Jatama murafınm her halde(IOO) 
elen yakan olduiu anlqılıyn1'. 

Bana mukabil biraz evvel itaret 
ettiiimiz aibi buıün Yunaniıtan
da 1•pma m&1rafı harpten enel· 
kine ıdabetle hemen yüzde dokaan 
tlenceainde inmitti !. 

Eier Yunaniıtandaki yqama 
maırafı beaaplan ile bizim TIC& • 
ret oclaa11zm ortaya koydufu lae
ap ayni formüle bakarak 1apıl • 
iDi§ iae lıtanbulda ayda (118) li
raya ıeçinen bir ailenin Yuna • 
ni.tanda altmıı bet, nihayet Jet· 
mit liraya yapma11 lizım ıeliyor. 

Acaba bu doiru mudur? Dedi • 
iimiz ıibi arqtmlacak olan 
nokta budur. Böyle olunca her 

MehmetA81m 

--·-.---------------------OLUR MU YA? 

•11!!1iılln11iıf, 

• . ıonra büyük mieafirler yaJi;ri 
Emnıyet •tl•i umum müdürü ziyaret etmitfer ve tehri ıezmiı· 

TeTfik Hadi, lıtanbuJ emniyet f lerdir. 
müdürü Fehmi Ye Devlet Demiryol J Saat 17~ da huut trende 
ları Haydarpaf& itletme müfettiıi i lımet P.,. Ye M. M f T6rlr 
Abdullah Beyler dün Dolmababçe İ _ Bulıar miaaln "': 
ıarayına giderek eırarh ve ıui kaıt \ temdidi protokolun ~ al eene 
.h . il . .. ··ı h d. . . = u 11na unıtı tıma erı goru en ray a ıaeıının ~ lardır. 

içyüzü hakkında malUnıat -vermit- İ Saat 18 de Tür'- l f" ı.-: 
tahk.k . = a m sa ır~., 

ler, yapılan ı atı ve neticeyi li Bulıar batvekili M. Mwlmof, 
bildirmitlerdir. I '°"- ı IDel ~> - . 

ı fllovamı 1 lllC'I •:nfacla l 
• ''""""''""""ıı111ııı111ıı1111ıııı11eı ....... ~. 

Spor kafilelerimiz yola çıkıgorltu ····--···-·············--··-···· ...... ._. ..... ...._. ...... __ _ 
Atletler 
güreşçiler 

bugün 
.yarın •• 

Doğru Peşteye gidecek giirelÇilerin isimleri 
tesbit olundu 

Yana ... ..,. 11ueket Necek ................. , ...... ~ ... ~ 
•-wa, .. 78' •..talat ~ Me._.t, Y•eaf A81.- ·~ 

lloealan Petw Ef...u U• beraber hmtrde, .,._da, turada banda, ma • 
~ Tiril~ konımap all&edlyorlar. A. • 

........ mdatellf .,elllrlertnde, .......,.. .. 

aerbdu llmtlan. ...... dair kOllferamlar 

....,_, ....... tler ed17or, cemlJetler tef -... ..,... 
ı..,., ... pllmee._ Ta!_ ,.... .... 

.................. p_h=, 

Atletizm Ye ıüret tubelerinde Semih, Mehmet Ali, Haydar , 
iki mühim tema. yapmak üzere Cihat, Ömer Beaim, Kjiçük Be • 
ayrılan aporculanmızdan, atletler ıim, Zıya, Tevfik, Raif, Hakkı, 
buıün Atinaya, ıiiretçilerimiz de Şevki, Mehmet, Papaclopuloa, Se. 
yarın Petteye hareket edecekler• lim, Karakq, Füruzan ve Hilmi 
dir. ,.,.._. 1 ... ..,.,..) 

ilk deniz Erklnıharp zabltl•lmlz 

Yeni kara Erklnıharp zabltlerlmlz 
Yıldızdaki harp akademiıinde 

dün 26 kara zabitimize ve ilk defa 
olarak 7 deniz zabitimize şehadet
nameleri daiıtdmııtır. 

Akademi binuında· daha çok 
erkenden büyük bir faaliyet göze 
çarpıyordu. Şehadetname daiıt-

ma meruimine ittirak edecek bü • 
yük kumandanlan ukeri bir kıta 
kapıdan ıelimlıyor ve davetliler 
büyük salonda yavaı yavq topla
nıyorlardı. Davetliler aruında Bü-

yük Erkinı Harbiye Reiıi Mütir 
F eni l>qa Hazretleri, Cevat,. Ya-
kup Şevki, Şükrü Naili Paplar bu· 
lunuyordu. 

Meraıime tam saat on bette aı
keri muzikanın çaldığı iıtiklil 
marıiyle bqlandı. 

Mart bittikten aonra akademi 
kumandanı Fuat Pqa bir nutuk 
aöylemit ve ezcümle tö,.le demit • 
tir: 

u_ Bu sene deniz harp akade
misinin ilk mahsulü önündeyiz. 

Deniz harp akademiıini; Büyük 

Erkanı Harbiye Reiıimiz Miitir 
F eni Pata Hazretlerinin JÜ)uek 
himmeti üç ıene eve) kurdu. Malc
At cümhuriyet donanmaıına denia 
erkanıharp zabiti yetiıtirmekti. 
Kara ve deniz erkanı h•rplerinin 
ayni usul ve ayni gaye ile yetİfme
ıi, müıt-erek çalııma emelinin te
mini için deniz harp akademili, 
harp akademiıi, harp alc:adeW 
camiaıı içinde teeaıüi etti. ~ 

(Devama • 1IDClU <xbıflıiııııt 



·Lr' Dışarc!a neler oluyor ? 
··············································- ıt-A-CLSON HABE • CI Silah ışı 

Amerika ve u a 

M. Hergo söylüyor .............................................. 
Fes ve şapka inkı
labı nasıl olmuştu? 

Şark seyahatinden dönen M. 

Almanya resmi ağızlardan, 

hukuk müsavatı temin edilmezse, 
Almanyanm cemiyeti akvamdan 
çekileceğini ilan etti. Hariciye na
zırı Von Neurath, hukuk müsava 
tı temin edilmeden hiç b ir kontro· 
lü kabul etmiyeceğini beyan etti. 

Fransa bir kontrol projesi hazır 
ladı ve bu hususta İngiltere ile hem 
fikir olduğunu söyledi. İngiltere 
de bu projeyi aşağı yukarı kabul 
etmiş bir vaziyette göründü. 

Heryo, Vişi gazinosunda kendisi
ni dinlemek üzere toplanan binler
ce kiş iye seyahat intibalarını anlat
tı. Fransız hariciye encümeni re -
İsi Gazi Hazretleriyle, fes ve çar
şaf inkılabına dair konuştuklarını 
nakletti. 

übadaki karışıklık yüzünden 
merika kabinesinde ihtilaf çıktı 

Fes ve çarşaf in!ulibı hakkında 
çık::nıştır. Dieer taraf~an öteki fı~- ı Resmi mahafil, San Martin hü- G~zi Ha.zretleri, M . Heryoya de· 
lmlarm yardımım temın eden hır kumetini Amerikanın vaktiyle ta- mışler kı: Ortaya yeni bir haber çıktı. 

Eğer Amerika misakın 10 uncu ve 
16 ıncı maddelerine tabi tutulmaz
sa cemiyeti akvama girecektir. 

LA HAVAN, (Küba adası) -
24 (A. A. ) - Bütün Küba silah · 
!anmakta gibidir. Bir paket fişek 

ile bir tüfek 4 dolara, fişekleri ile 
berQber bir mitralyöz 40 dolara 
satılıyordu. 

birlik yapmağa muvaffak olduğu 
1 

mmamasmm bir hata olduğunu "Erkekleri icbar ettim, fakat 
takdirde San Martin kabinesinin şimdi kabul etmektedir. güzel kadınlara, sadece yüzlerini 

Mösyö Hull bu haberi derhal 
tekzip etti. Amerikanın, cemiyeti 
akvamla olan münasebatını kati -
yen değiştire.miyeceğini bildirdi. 
Amerika, cemiyeti akvamda mü
şahittir ve müşahit olarak kalacak· 
tır. 

tanınmasına karar verilmişti r. M. 1 Amerikanın Cubaya karşı aldı· ,,· açabileceklerini haber verdim. Bu 
S:ın Martinin buna peh yakında ~ ğ ı vaziyetin cenubi Amerika hüku- son ıslahat pek kolay oldu.,, 

Bir İngiJiz kruvazorü sahilden 
birkaç mil açıkta durmakta ve A· 

muvaffak olacaeı zannediliyor. metleri üzerindeki tesirleri müna- j • 
S f . M w 11 s M . . ka::a edilirken kabine azası arasın- Bır kııyruklu yalan' e ır . e es, an artının .. .. • 
h l f t .. ·ıı .. 1 l ela goruş farkları meydana çık· .mu a e e mumcssı erı l e o an merika amiral gemisiyle daimi 

m uhaberede bulunmaktadır. görüşmeleri hakkında ve seçen mıştır. · Debr eli Hasan B. Mat ene 
Dahiliye müsteşarı M. İckes, A-

Ve bu aralık, milletlerin murah
hadarı, Cenevreye akına başladı

lar. 

gün yapılan son görüşmenin müsa
it olduğuna dair birçok raporlar 
göndermiştir. 

Bir ittihat hüklımeti te§ekkül et 
tiğ i lal:dirde Amerika Cuba hüku-

merika harp gemilerinin Cuba su- muhabir mi oldu? 
larmda bulunmasının Cubada otu. Maten gazetesi, Atinadan bir 

Bu sefer bütün gözler Almanya
dadır. 

Vaşington, 24 (A.A.) - Cuba
ya karşı olan siyasetinde iki yeni 
vaziyet baş göstermiştir. Bu cüm

leden olarak Cubadan Amerika 
harp gemilerinin çekilmesi hakkın 
Roosevelt kabinesinde bir ihtila f mecini dcrh;:ı.J tanıy~caktır. 

ran Amer:kalılara karşı ora halkı · telgraf almış.. Türkiye, Cemiyeti 
nm düşmanlı ğına sebep olduğunu Akvamdan askeri kuvvetini arttır· 
söyliyerel: gemilerin geri çekilme- mak için müsaade istiyecekmi§ ! 

l sini istemiştir. Telgrafın .maali aynen ıu: 
Atina, 20 teşrinievvel - Anka

radan ulm~~n ha berlere göre Tür
kiye, ı\ n1sturyaya imtisal ederek, 

İtalya, silahsızlanma meselesin· 
de büyük bir ketumiyet muhafaza 
ediyor. Bu hususta, lngiltere -
Fransa konuşmaları dikkatle takip 
ediliyor, fakat matbuat bu hususla 
fikir serdetmiyor. 

c nevrede 
İngiliz ve Alman nazırları 

anlaşamadılar 
CENEVRE, 24 (A. A.) - Ha

vas ajansından bildiriliyor: Ce -
nevre beynelmilel mahafili, silah
ları bırakma işleri hakkında Ame

Sırp Krah Bükreşte 
Küçük itilaf konferansı da Bükreşte 

toplanmağa başladı 

l Cemiyeti Akvamdaki murahhasla
ı ·r vasıtasiyle, bir kaç 6riİ11 sonı·aki 
içtimada, askeri kun·etlerini art -
tırmak müsaadesini istiyecektir. 

Türkiye murahhaslaı·ı, esbabı 
mucibe olm·ak, ha1i hazırdaki ku\1 

Bükreş , 24 (A.A.) - Küçiik iti- J 

lafın programında döı-t celse der -
Yugoslavya Krah vetleriyle Komünizme karşı dura -

rika, Fransa ve lngiltere arasında piş edilmiştir. Birinci celse pazar 
yapılan Paris müzakereleri netice· 
ferini bildiren tebliğleri memnuni· 

Romanyada ımyacaklarını ,.e hali hazırda ko· 
münizmin memlekette inkişaf et-

Belerat, .24 (A_.A.) - Kral 1 mekte oldn.il'u Heri süreceklerrlir. 

yetle karşılamıştır. 

giinü, ikincisi salı ve diğer ikfo i 

de çar§amba günü aktedilecektir. 

Dörtler ımisakına kadar, l ta)ya, 

Fransanın her projesine muhalif 

kalırdı. Dörtler misakının imzasın 

dan sonra vaziyetini değişt irmiştir. 
Bu sefer Fransanın silahsızlanma 
ve kontrol projesine muhalefet et

miy<i~~ijffinp,olunuyor. Fakat ln
gilter DJR J:»ı~tı, Fransız proje!İne 

taraftar değildir. Morning Posta 

göre, silahsızlanma meselesini gÖ· 

rütmek bile abestir. lngilterenin, 

donanmasını arttırması lazımdır. 
Daily Herald ta, Fransanın konfe. 

ransı iflasa sürüklemek istediğini 
söylüyor. 

Şimdi hiitiia .dilc\c',,.t ·~~ 

eakere1erinin Alman heyeti murah 

AleAsandre ıle kralıçe, kral Karo - ı Hocanın hnlmumu hikayesi gi -
lün Pelech şatosunun in,nsının 50 l bi bir ~ey .. Yanlı,lığın hangi birini 
'ııci vıl_döni.imii p ha:ıt r h .. 1 .. nım~ 

--=-:.;.:.;:..=;~""~""1_,arı için Y'ı\Phğı aveti , abul ~tmiş Atimı, Aııkaradan böyle bir hfl-
ler ve diin Romanyaya gitmişler - ! her alamaz. Çünkii böyle bir şa· 
dir. Romanya preı1si Nikola ,.e kü : yia bile çıkamaz: Türkiyenin as· 
çük itilafın Sinan:ada yapılacak 1 keri kuvvetlerini Cemiyeti Akvam 
.mümessiller toplantısında buluna- ~ tahdit etmi~ dea;lclir ki ondan mü· 

hasası üzerinde yapacağı aksüla -
mellerde toplanmıştır. 

Cenevre, 24 (A.A.) - Sir John 

mi~tir. Konferans kapandıktan 

sonra M. Titülesko ile M. Benes ve 

M. Y etçiç matbuata beyanatta hu· 

Simon ve M. Eden, dün akşam geç lunacaklardır. M. Benes çarşam -
vakit Von Neurath ile temasa geç- ha akşamı Bükreşten Cenevreye 
mişler ve kendisini Paris görüşme- hareket edecektir. 
lerinden haberdar ederek silahları 

ALman matbuatı, Fransayı, hüs bnakma konferansının umumi va- Mütearrızın tarifi 1 
nü niyet göstermemekle itham edi- ziyetj hakkında noktai nazarlarım 
yor. Silahsızlanma meselesinde, karşılaştırmışlardır. 1 
Almanya, umumi silahsızlanmanın Her iki taraf görüşmelerinden Mukavelenamenin tasdiki 
başlıya.bileceğine kanimiş, hunun i hoşnutsuzluk göstermektedirler. dolayısile tebrik ve 
için, Fransa - İngiliz müzakera- Bununla beraber Von Neurath temenniler 
tını dikkatle takip ediyormuş. Bu Almanyanın alacağı vaziyeti lngi- A k 2,ı (A.A.) _ Mütear-
. F d ı· l b'ld' k n ara, ~ ışte ransanın zıd ına olar.ak hüs- ız ere ı ırme ten ve Paris gö - : 'f' • l mesinin 

nzın tal'ı ı muı~ave ena 
nü niyeti varmış. rüşmeleri hakkında bir hüküm ver h"'l ,.. 

1
. t d'k edil • 

k k . k · Sovyet u mmc ınce as ı Halbuki Fransa gazeteleri, her me ten çe ın.me tedır. . h · · 
1 

· · M 
mesi üzerıne aı·ıcıye :omıserı · 

gün Almanyaya hücum ediyorlar. Almanyanın silah Litvinof ile Tevfik Rüştü Beye· 
Almanya hüsnü niyet göste~miyor, fabrikaları fendi arasında bu tasdikin iki ta • 
Fransa her ~eyi yapmıştır. Kon· raf memleketlerinde bais olduğu 
ferans akim kalırsa mesul Alman- ı Londra, 24 ( A.A.) - Sunday memnuniyeti ve aradaki samimi 

Her zamanki keşmekeş. Sene
lerdenberi devam eden kargaşalık. 

yadır diyorlar. Refereeye göre Polonya hükumeti, b ti 
dostluk rabıtalarının u sure e 

silahları bırakma konferansında, bir kat daha kuvvetlendiğini bil-
Alınanyamn gizli gizli silahlandı- diren telgraflar teati edilmiştir. 

Kim silahsızlanacak? İngiltere emı ispat etmek niyetindedir. Po- Ayni mukavelenamenin 15 
lonya hükumeti, bu arada Litvan- eylül tarihinde Lehistan hükumeti 
ya topr.ıklarında bulunan iki hü . tarafından tasdiki üzerine de ha -

mi? Japonya tezgahlara yeni yeni 

dretnotlar koyuyor, adalara sığa

mıyorum diyor... Fransa mı? .. 
Tek tüfeğini bırakamaz. Alman· 

yanın gözü Sarda. İtalya mı? .. Ti
rol'c göz dikenler var. Almanya 
mı? ... Polonyayı yutmak istiyor. 

Jşte bütün bu emeller ve tehli-

keler karşısında, milletler silahla
rını azaltacaklar. 

s. i. 

f 

Aıtay, Yunan takımını 
yendi 

yük fabrikanın Almanya hesabına 
çnlıştığını da ispat edecektir. 

Bu fabrikalardan birisi Alman• 
ya hesabına top ve tayyare, ötekisi 
zehirli gaz yapmaktadır. 

Milletler cemiyetinin büt~esi 

riciye nazırı M. Beck, sulh yolun
da ıarfedilen mesainin bu yeni te
zahürünün Türkiye ile beraber 
hazırlamış olmaktan mütevellit 
memnuniyetini Hariciye Vekili -
mize telgrafla bildirmiş ve Tcvfk 
Rüıtü Beyefendi namına hariciye 
vekaleti vekili Şükrü Kaya Beye· 
fendi de hariciye nazırına teşek
kürlerini ve tulh yolundaki müş .. 
terek me:;ainin teveccühünden his 
selliği memnuniyeti cevaben ib -
lfığ eylemistir . 

Cenevre, 24 (A.A.) - Milletler 
cemiyeti umumi katipliği milletler 
cemiyeti azalarına bir muhtıra ver
miştir. Bu muhtıra milletler cemi
yetinin 21 ıs 933 teki mali vaziye
tine aittir. Milletler cemiyeti aza
ları arasında taksim edilmesi icap 
eden bütçeden, yani 33.429.132 al-

lzmir, 24 (A.A.) - Olimpiya- tın franktan, geçen sene kabul edi-
kos takımı bugün Altayla dördün- len bütçenin yüzde 43 ü yani 14 

cü oyunu oynadı ve 3 - 1 mağlup 1 milyon 409.147 frank tahsil edile-

Tannenberg birıiği 
Berlin, 24 (A.A.) - Jeneral Lu 

dendorfun idaresinde bulunan 
"Tannenberg birliği,, Prusyada 
yasak edilmiştir. oldu. 1 bilmiş olduğunu göstermektedir. 

~ .. 
cak olan Yugo3Javya hariciye na · saade İ!temiye lüzu:n gorsun .. 
zırı M. Y evtitch de ayni trende bu- Me.-nlekette komünizm Vt! komü -
hınmaktadır. nizmle mücndele diye bir mesele 

M. Karahan 

İran hiikfunetinin daveti 
Üzerine Tahrana gitti 
Moskova, 24 (A.A.) - (Tas 

ajnnsi) lran hüki'ımetinin daveti 

üzerine M. Karahan Tahrana hare 

ket etmiştir. Kendisini istasyonda 

Türkiye, İran ve Ef ganislan büyük 

elçileriyle hariciye komiserliği cr
kam ve bir takım zevat tegyi ctmi~ 
tir. 

Londrada Alma'n sefa
retinin muhafazası 

icap etti 

yoktur ki buna karşı silahlanma· 
ya lüz,.ım RÖrsün. 

Amerikanın harp 
bütçesi artıyor 

Va~inetondan yazılıyor: Milli 
konseyin neşrettiği rakamlara gö
re, Amerikanın harp bütçesi f ev -
kalade artmıştır. Hatta hükume
tin varidatı yalnız askeri sarfiyat
tan azdır. 

1932 de Amerikanın askeri sar
fiatı 2. 770 milyon 618.000 dolar· 
dır. 

Bu sene orduya bütçe harici 263 
milyon dolar verilmi§tir. Orduyu 
motörle~tirmek için 50 milyon, k19-
la yapmak İçin 50 milyon dolar is· 
ter..-:nektedir. 

Londra, 20 - Alman sefaret - Kudüsün rekorunu kır
hanesi hususi zabıta mc.-murları ta-
rafından muhafaza olunmaldadır. mak için 
Sefaretin her methalinde ünifor - Toronto, 24 (A.A.) - Amy 
malı memurlar bulunduğu gibi i - Mollison ve Jim pazartesi günü 
çinde de ayrıca memurlar bulundu Bağdat istikametinde uçmağa ha
rulmaktadır. zır olacaklarını bildirmitlerdir. 

Mu memurların vazifesi, şüphe

li şahısları gözetlemektir. 

Şayet, bu şüpheli fahıslardan 
her hangi:ü, Alman sefareti civa
rında neden dolaştığını izah ede-

miyecek olursa polis karakoluna 

götürülecek ve orada kendisi hak
kında tahkikat yapıhı.caktır. 

Tayyareciler Codos ile Roasinin 
hat üzerinde yaptığı mesafe re· 
korlarını kırmağa teşebbüs edecek 
!erdir. 

Konya treni bir adamı 
yaraladı 

Konya, 24 (A.A.) - Konyadan 
Eskişehire giden posta treni, Kon· 
yadan köyüne gitmekte olan ka

Hitler rej:.mine muhalif olanlar dmlı hanlı l::.mail oğlu İıanın ara
sefarethaneye bir takım tehdit 1 basma çarpmıştır. Ağır ıurette 
mektupları gönderdiklerinden bu ı' yaralanan arabacı hastaneye kal-
tedbirlere lüzum görülmüştür. dırılı·.• ış :ır. 
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iŞARETLER 
·································· 

Gene orijinal eser 
Nurullah Ata Bey "Milliyet,, te 

ki hafta müsahabesinde (Beyne} .. 
llıilel eser) adlı yazımdan bahse -
diyor. Nurullah Ata Bey şunları 
1Öy~üyor: 

I- Sadri Etem "original,, dediği 
~anıan yetiştiği muhii.in reel, yani 
ı:rÖlle göıülür husrndyetlerini taşı
~·an edebi eserleri kastediyor. O 
~Un için Rus romancısı Gorki, !s -
l1anvol romancısı Blasco İbanez 
hire.r orig'inal muharrirdir. Çünkü 
ltıemleketlcrinin hususiyetlerini 
~östermislcrdir. Onların baska . . 
ltıcmlekctlerdc rağbet görmüş ol-
lllalan da hundandrr. 
U- Sadri Etem edebiyatı, san

:ı.tr hilmem s~1hi<len seviyor mu '? 
lII - Otcdcnheri ınemlekr.ti -

Ftıjz aln-alini tasvir edl..'n muharrir 
1"rimiz niçin o ~öhrete ereme -
liler'?. Niçin başka memleket -
"ı'in kendi ahvalini yazan hir 
Çı:ık muharrirleri o ı;ölırcte eremi 
'or? Ercmcmiı:::? Onların Ya-

" 
~aınadığr bu gayeye, yukarıda 
~iınleıini zikı·r>ttiğim ı:::anatkiirlar 

na.-;rI erebilmi~ler?. 

IV - üzümün, inciıin origi -
nalliği, yeti~tirdikleri y~ri tasvir 
~lınelerindc değildir; kendileri -
ne mahsus lıir lezzetleri olmasın -
tlactrr. 
Şimdi cevaplara gelelim: 

1 - San'atta orijinali gözle g(i.. 

~Ulür, elle tutulur şeylerden ibaret 
•a.nmryorum. Bunu kabul etmİ§ 

ııltnam bir sarta bağlıdır. Eğer 
ben, sosyal .realiteleri kabul et -
~eaeydim o zaman bu davada Nu 
!Qllah Ata haklı olurdu. Fakat 
ben Estetik kıymeti maddenin 
=~ _, __ : ~ı ....... 1,. 1,.-ı. •• 1 _ ....... ı,ı .. 1--
'b~r onu fi::ı.:il< maddenin ayni o

•i\ı·ak kabul etmiyorum. O zaman 
•an'atr kaba bir materyalizm için
de b.gğmak lazımdır. Halbuki 
ı;ıtijinal olan estetik kıymeti her 
!eyden evvel bir cemiyetin arzula
tından, iştiyaklarından bir kısmı
tıı ifade eder. Bunu ne kadar 
!İddetle ifade ederse, cemiyeti o 
~adar aksettiriyor demektir. 

Yoksa san'at eseri ile coğrafya 
\>e yahut tarih kitabı, ve yahut ta
rihi tabii notları arasında hiç 
biı· fark kalmaz. 

San' at eserleri hakkında-
~i hükümlerimiz ıyı k"t" 
~ ' o u, 
aklı, haksız, mukaddes, gay-

3 - V t.!Ç. 1 T 25 Eylül 1933 

Boğaziçinde çarpışan 

Atlas vapuru önce bir Amerikan 
sonra da Elen vapuruna 

vapurlar 
• • 

gemısıne çarptı, 

bindirdi 
Evelki akşam İstanbul limanın 1 len Elen vapuruna bindirmiştir. / olmuştur. 

dan Burgaza gitmek üzere hareket Şiddetli olan bu ikinci rnüsade · Bu hadiseden haberdar olan H
eden 3000 tonluk Atlas vapuru bo- mede vapurun baş tarafı delinmiş, 1 man idaresi dün tahkikata başla · 
ğaza doğru ~iderken Salıpazarı a- bu hadise üzerine A tlas birdenbire 1 mış ve bu hususta bir heyeti fenni
rasmdaki Eksiyone isminde bir demirlemiştir. Atlasın çarkçısı da I ye teşkil ederek vaka mahalline 
Amerikan gemisine çarpmıştır. bu çarpı~mada yaralanmış ve der- göndermiştir. 

Hafif bir sademe ile baş tara - hal hastaneye kaldınlr.:uştır. Atlas vapuru kaptamnm kılağuz 
fmdan sıyrılarak ilerliyen Atlas; Atlas batm1 tehlikesine marnz almadan çıktığı ve hadiselerin bu 
saat 21,5 ta Yeniköy feneri önüne olduğu gibi Elen vapuru da Bey -ı yüzden vuku bulduğu söylenilmek
gelince bu sefer de boğazdan ge - koz önünde demirlemeğe mecbur tedir. 

Hapisanelerin her yerde 
islihına çalışılıyor 

Edirnede hapisane haline getirilen binaya, Teşrini
evelde muhtelif hapisanelerden bazı mahkumların 

götürülmeleri muhtemeldir 

Geçenlerde kendisine lst~n~ul- 1 ~umlar, burada s~n'atlarından u:· 
da bir ameliyat yapılan ve ıyıleş- l tıfade cdeceklerdır. 
me müddetini burada geçiren Ad- Muhtelif yerlerde 
}iye müsteşarı. Tevfik Nazif Bey , Memleketin muhtelif yerlerinde 
dün adliye dairesine gelmiş, müd hapishanelerin bir an evvel müm
dei umumi Kenan Beyle görüş • kün olduğu kadar ıslahı cihetine 
müş, bir müddet müfettişlikte gidilmektedir. 
meşgul olmuştur. Bir çok vilayetlerdeki metruk 

T cvfik Nazif Bey, bir haftaya ka binalar, tamir edilerek, hapishane 
dar Ankaraya gidecektir. haline getirilmekte, mahkumların 

Adliye intihap encUmeni oturtulacağı yerlerin elden geldi. 
Aldığımız malumata göre, An • ği kadar sıhhi şartlara uygun ol -

karada toplanan adliye intihap ması noktasına bilhassa dikkat 
encumenı, a'1ll ım:ıbat 1 le_ edilmektedir. 
rinj tamamlaımıJtır. intihap ve y ni ve aarı haJ>ı.. nelerin 

tayin i,lerini de bir haftaya ka- tesisi masrafları bertaraf edilecek 
dar bitrecektir. Münhallere şu ve olursa, bunlar iratları masrafla -
ya bu zatın tayin edileceği hakkın rım koruyan birer' çalışına ve ca -
da şimdiden bir şey •öylenilmesi lıştırma müesseseleri olacaktı; . 
mümkün görülmiyor. Asri hapishanelerde hic bir 

mahkum boş durmiyacak . her Yeni hapisaneler ' 
mahkum, kendi iktidarı ve bilgisi Türkiye dahilinde asrı hapisa-

neler tesis ve inşası için ayrılmış 

500.000 lira tahsisat vardır. 
500.000 lira tahsisat vardır . 

tik elde iki büyük hapishane ya -
pılacaktır. Bunların yerleri he
nüz tesbit edilmemiıtir. Bu ha -
pishanelerin Konya ve Bilecikte 
yapılması muhtemeldir. Yer ka .. 
rarlaştırıldıktan sonra, derhal 
inşaata başlanacak ve 1934 senesi 
içerisinde inşaatın tamamlanması
na çalı,tlacaktır. 

Edirnedeki hapisa ne 

dahilinde calr!<tmlacaktır. 

Üniversitede 
Üniversite idare heyeti dün ge

ne toplanmış, yeni teşkilat layihası 
etraf mda görüşmüştür. 

Bir ay evel Avrupaya tetkikata 
giden üniversitenin yeni profesör
lerinden Tevfik Remzi Bey dün av 
det etmiştir. Profesör muavinle -
rinden Hilmi Ziya Bey de on bes 
gün soru-a dönecektir. Ecnebi pr~ 
f esörlerinden on beşi de bir hafta 
sonra gelecektir. 

Celal Bey 
Vapurculuk ve Sanayi 

işlerini tetkik etti 
Şehrimizde bulunan iktısat ve

kili Celal Bey dün öğleden evel 
deniz yoJları işletme idaresine gi
derek 1 eylulaen itibaren tatbikı
na başlanmış olan vapurculuk ve 
nakliye işleri hakkında müdürü u
mumi Sadettin Beyden izahat al -
mıştır. 

Ayni zamanda hususi vapurla· 
rın son vaziyetleri üzerinde de tet
kikat yapılmıştır. Celal Beye de
niz müsteşarı Sadullah Bey de re
fakat etmekte idi. Celal Bey öğ
leye kadar deniz işleriyle uğra~tık 
tan sonra öğleden sonra 15 te Sü
mer Banka gitmiş ve sanayicileri 
davet etmiştir. Bu davate lstanbu 
nun tanınmış sanayicileri ve fabri
katörleri derhal iştirak etmişlerdir . 
CeJal Bey bu ::ı.:evahn yeni sanayi 
programı hakkındaki fikirlerini 
dinlemiş ve hepsini not etmiştir. 

Geç vakte kadar Sümer Bankta 
kalan Celal Bey sanayicilerle te -
masını ikmal edememiş bugün de 
kendileriyle görüşeceğini söylemiı
tir. 

Celal Bey bugün ihracat ofisi 
ile ticaret odasına gelerek bütün 
ticaret erbabı ile ayrı ayrı temas e
decek, bilhassa yeni takas vaziye
ti hakkındaki fikirlerini de sora
caktrr. Bugünkü tetkikatta fikir -
!erinden istifade için birçok tacir
lerin de ayrıca davel edileceği söy
lenilmektedir. 

Beledıyede : ..............•........... 
Cümhuriget bagraınına 

yetiştirilecek 
Modada yapılacak olan çocuk 

Edirnede şimdi hapisJ:ıane şek • ' bahçesinin inşaatının ihalesi çar-

SOHBE7LER 
···································· 
Mühlet uzatmak 

Bana öyle geliyor ,ki birçok iş -
!erin başarılamamasına sebep, hep 
mühlet verilmesinden ve verilen 
mühletin de uzatılmasından ileri 
geliyor. 

Bizde, her çıkan iş, muhakkak 
mühletsiz çıkmıştır ve herhangi 
bir iş için verilen mühlet te uzatd
mış, uzatılan mühletin de vakti 
gelmemiştir. 

Bununla, demek istiyoruz, ki 
her iş mutlaka mühletsiz yapılsm 

veya sırasında mühlet uzatılma.sın. 
Hayır. 

Fakat bazı işler vardır, ki 
ne mühlet götürür, ne de mühle
tin uz~tılmasına tahammül göste
rır. 

Mesela, dümeni bozuk bir v;_ 
purun kaptanına: Sana on beş gün 
mühlet, on beş gün zarfında dü
meni yapmazsan, vapuru ıef er
den menedeceğiz! Diye mühlet ve• 
rilir mi? 

Aş~ğı yukarı buna benzer bir 
i~e hem mühlet verilmif, hem de 
verilen mühlet uzatılmış: Sinema
larda yangın tertibatı İfİ. 

Sinemalara, salonlarında ve 
makine dairelerinde yangın tehli
kesine karşı tertibat almaları bil
dirjlmiş. Sinemalar on heı gün 

mühlet istemişler. Belediye bu 
mühleti vermiş. Fakat bazı sine
malar gene tertibat almamı§lar. 

Mühletin uzatılmasını istemişler, 
Belediye mühleti uzatmış .. 

Salonlarında ve makine dairele. 
rinde yangına karşı tertibat alma
mış olan sinemaların açılmasına 
müsaade edilmemesi, lazımdır. 

Haydi diyelim, ki bir iştir ol
muş, bu müsaade verilmiş. On be! 
günlük mühleti 1lir hafta daha u -
zatmak neye? 

Yangın tertibatı almamıt olan 
sinemalardan birinde bu hafta 
yangın çıksa, birkaç kişi yansa, 
yaralansa, ölse, meauliyet kime 
ait olacak? ... 

Her halde bu İ§te, kabahat aine
macılarda olmasa gerek. Belediye 
her sene yeni bir yangın tertibatı 
İstiyor, yapıyorlar. Tam oyunlar 
başlayınca, tertibatta tadilat iate
nıyor. 

Hayat memat meselelerinde , 
yapılması şart olan şeylerin vaktiy-
le düşünülüp tesbit edilmesi lazım 
değil midir? 

Selami izzet 

Liman şirketinde 

ri mukaddes, fayda, zarar gibi bir 
kıymet hükmüdür. Bu kıymet 
~üJ:münü ifade eden dar veya ge. 
il.iş bir cemiyettir. Eğer bu ce -

~iyet yeni doğacak iştihalarm, İş
t1y~klarm ifadesi ise daha geniş 
lnikyasta dünyayı tutar, Eserdeki 
llle~1leket hususiyetleı-i bunlardır. 
~olyer bunun için, Şekspir bunun 
'çin beynelmilel olmuşlardır . 

line getirilmekte olan bina, asri ve V A K J T şamba günü yapılacaktır. Bahçe· 
modern bir bina olmamakla bera ı..::ın11eıık. ~ıyası c;azete nin inşaatı yirmi beş gün zarfında 
her, bugünkü hapishanelerden da !atanbuı Ankara Caı111~sı. VAI<rı yurdu bitecek ve 29 teşrinievelde küşat 

Jstanbul liman şirketi umumi · 
heyeti bugün öğleden sonra topla
nacaktır. Altı aylık toplantıda ruz 
namesi hissedarlara tebliğ edilmi,. 
tir. Ruznameye göre tahlisiye a. 
zasınm şirketten ayrılmaaı üzerine 
hasıl olan vaziyet ve diğer mühirn 
meseleler vardır. 

Her devrin ebedi sanılan bir 
takrm temayülleri vardır. Bu te .. 
tn~yüHeri en güzel aksettiren eser 
tle muhitini aşar. Mesela İngiltere 
de ticaret sermayedarlığı başla _ 
dığr devirde yeni bir psikolojinin 
eseri de ortaya çıkmıştır. Şekspi .. 
i'in kıskançlığın şaheseri olan 
Otellosu, ebedi, ezeli olan bir 
hissin değil, mülkün en hararetle 
lnüdafaa edildiği bir zamanda or
taya çıkmış ve ticaret sermaye -
clarhğr Avrupada hararetle müda .. 
faa edildiği için beynelmilel bir 
;ser halini almıştır. Bunu bütün 
1tısanlara teşmil etmenin imkanı 
)oktur. 

Nitekim arz üzerinde mil -

Sadri Etem 
(I>cnnır 5 lncı ııayı!ada) 

T 1 f N resmi yapılacaktır. ha ziyade oturmıya elverişli gö- e e on umaraları: . 
rülmüş, tamir ve ıslah edilerek Yazı lşlerı tE'ICfonu. 2137~ 29 teşrinievel bayramında şehir 

idare teıctonu : ua1e kütüphanesinin ve inkılap müzesi-
hapishane haline getirilmesine ka 

l'elgraı ııdresı. lstaobl.I - ·ıAKJı nin de açılma merasimi yapılacak-
rar verilmiştir. Posta kutusu No &6 tır. ~"'rıııu1111sıı"Y'ıı"""E"''~'e""'ı"'k"ııj" ""v"A"'""K""'ı"y"""'"""""I 

Buradaki inşaat ay sonuna ka • * 
Abone debelleri · HaliıÇ doluyor =ıaıımııııınııımıııı 11:11mımmımn11111111n1111 11ıuıııu11111n11ıu11mrıııı.11ının 1 

dar bitirilecektir. Teşrinievvelde - - l'llrkıye - ~-:rnw Haliç günden güne dolmakta- 25 EylOI 1918 
de muhtelif hapishanelerde ki ba- seneıı · HOO K d H ı· k 

r. 2i00 Kr. ır. a ıç şir eti vapurları Eyübe - ('anakk:tll' \(' Kartal d\·arında lıiilrd 
zı mahkumların buraya nakil olun 6 aylık 750 1450 • k I 

3 aylık 400 " ya lll 0 an yerlerde bataklıklara 1 ed.ilt'.11 dii~nl:lll ta,\J IU'elı>ri .lııtanbuJa getirll-
maları muhtemeldı'r. Rou • l 

ı aylık ı:'iU .. soo sap anmaktadır. Şirket bu vazi- mı~tır. Bunıuııa ı .. knt t-dıl<>n tıı3.)nrenla 
Edirne hapishanesinde bir de yet k d b l d ' 'd l ndrdl ü~" baliğ olmaktadır • 

kl ilan Ucretlerı · arşısın a e e ıyeye yenı en . 
çocu ar dairesi bulunacak, çocuk mu"racaalt b l t H 

1
. • - Anıerilm rei'licümhuru , .il,on, Ame • 

ı k ... l'i<'ari il!lııların lldn llnhıfplı•rlnrl~ <1aııll· a u unmuş ur. a ıç şır 1 • 

u çagında bulunan, hallerini dü k . b .. . r lkanm, katı muzaffrri)t'll' kadar harbi' ıı ... 
mi so lrnru')t:ırr haıılar . ilk 'f.:ıhitf'cJe ~50 etı u muracaatt b k 

.zeltmeleri gözetilen ve umulan, bu kurtı'i'u kadar ~·ık:ıı a, ır aç sene \aın l'de<'l'~lrıl tx>~an etınl .. tir. 
sonra vapurların Eyüp, Hahcıoğlu, - E~ liJliin ~ ırml bl',irrd .. nuru,.. b,

1
,,.,. 

nun ıçın büyük mahkumların Ud.}·hk , tııLıa. dt·ıamıı ıııııı •·ı-r .. ntE'rc aıı A H k yvansaray, as öy iskelelerine ,ı irml .,,. .. para mııkııbillnrlr 800 g-mm , .... ~ı-
yanlarrnda bul d l 1 a.' rı t1>nzlll\t vurdır. un uru ma arı za • yanaşamıyacağını ve bu yüzden ka ('km('~ı ~·E'rllm('~I' lıt$P•·e tf'ka rrıır E'tmıı • 

1 a l ahk h ICE',.mf UAıılnrın bir "ııtın 10 kunıştar. ı· 
rar ı s yı an m umlar, ma - seyrüseferin tatil edileceğini bildir ır. 
kumiyet müddetlerini bu binada Küçah il~nlar. miş, belediyenin bir çare bulma- - !\hıhammPdilı>r ara ında uzun miiıt • 

• ki d" Bir defası :ıu lkı deıası ~ıo U<; lletaııı .-,:; dt'ttE'nbı>ri ~ar::!:.., tahrll•At ncll<'P!llnde .,_, 
geçırece er ır • sını istemiştir. Belediye ise bu mü ......... 

h dört ı.erası 75 ve oo defası 100 kuruştur. kilt<>dr blr lhtU;\I çıkmı')tır • .Bir tng-lllı: ı-a 
Edirne apishanesi bir ( darüs .. Uç aylık UA.n verenlerin bir detaeı mecca- racaata müspet bir cevap verme-

7<'tt>!'!lrıln t~rnmı~ et ole~ hlnE' talıklrıiml:r bir 
smaa) mahiyetinde olacak, elin· nendir. Oört satırı ı:ec:rn tı.tnıarın rsızıa miştir. Çünku" Halı'cı" temı'zletmek 

_ makalt> "". rı•tnıi' olnıac;ı ihtilale ae))('n ol • 
d h h b• ııatlrlan beş kuruşt.&o beııap edJllr. .. 

e er angi tr sanatı olan mah - ••••••••••••••ili' büyük masrafa bağlıdır. nın~hır. 
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lılimiyetin büsbütün değilse de 
yarı cümhuri bir !ekli vardı. Bu
nun ilgasına kartı çokluk itiraz 
eden hoca oldu mu?. 

"Ahkamı sultaniye,, denilen 
amme hukuku, hukukun en ihmal 
edilen kıamı idi. lkinci Abdülha
mit zamanında Maverdi'nin köh
ne bir ahkamı sultaniye kitabını 
arapçatan Türkçeye tercüme eden 
zat takibe uğra!mııtı. Bizim tale· 
beliğimizde hukuk mektebinde 
amme hukuku okumak yaıaktı. 

Osmanlı Devleti bir teocratie 
karikatürünü andırıyor. 

Hilafet.... Bir bostan korkulu· 
iu !. OsmP.nlı Devleti o derece çü 
rük idi ki kendisiyle imtizaç etti
ği hilafeti bazı te!kilit ile takviye 
bile edememi,ti. 

93 kanunu esasisine ıöre kanun 
ların tedvininde ahkamı islimiye 
esastır. Lakin buna bile imkan 
ıörülmedi. Bir taraftan Mecelle 
yapılıyor, yani fıkıh kanun haline 
konuyor, öbür taraftan aynı za -
manda Fransız ve Felemenk hu -
kukundan iktibaslar yapılıyor, ce
za ve ticaret kanunları tercüme e
diliyordu. Osmanlı Devletinin 
me,ruti devri bile tenakuzlarla do 
ludur. 

giderek hükümdar tarafından or· 
taya atılan bir fikri tenkit edebi· 
lirlirdi. 

Mesela Abdülazizi idare etmek 
için vezirleri ancak hile ve desise
ye sapmışlardı. 

Eski devirlerde padi~ahın mü
talaasına karşı gelme!c an; ic.lam 
cezasına uğramaktı. Sonraaln i· 
se vakıa bu kerih edct lcht-v v:.ıı 

etti. Lakin bir müstebidin fikir· 
leri ile mücadele o kadar güç bir 
iş idi ki en hamiyelli kims:?leri ya· 
rı yolda bırakıyordu. 

İstibdat en iyi niyet sahibi bir 
padi,ahı bile - tıbben - müte· 
reddit bir hale getirir. Bir mür.te· 
bidin ömrünün sonuna değin ada
lette, mantıkta sebat ve devam et• 
tiğine tarih çok misal arzetmez .. 
Eski devletimiz temıili de~ildi. 
Mesela lstanbul ,ehremaneti mec
lisine, henüz Afrikadan yeni gel -
mit bir zenci ve bedevi ve yahut 
"vahşi,,yi gözleümizle görmü~tük. 
Son zamanlarda Şurayi devlet gi
bi bir düzina kadar meclis vardı. 
Bunların hiç biri bir halk tabaka
sını, bir fikri, yahut bir ihtisa11 
temsil etmiyordu. Padiıahın fik· 
rini mi temsil ediyorlardı, acaba? 
O da değil; çünkü intihap "yani 
tayin,, gelişi güzeldi. Bu türlü 
atifet, sadakat... muhtaçların, ya
hut teveccühe layık olanların aza 
tayininde amildi. 

Bluntachli diyor ki: Modern 
devletler bilhassa millidir. Şu 
noktayi tamik edelim: 
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ROMA : t l 1.:? nı . -

t.li.miyet, devlet idaresinde, ka 
nun vaz'mda esas mı?. Öyle ise 
kanuna, tetri kuvvetine ihtiyaç 
ne?. Deiilse, yani kanuna, tefrİ 
kuvvetine yer verilmit ise kanun 
tedvin edilirken ahkamı islamiye
nin eaas ittihaz edilmesi ne de -
mektir?. Tarihi te•ekkülü iktizasınca 

"J' 20.~0 plakla <'n7. - 21 J'ol l'a~ı· n l!ar· 

aşama masrafı 
lJaşmakaledı•n /Jn:anı 

memleketin ya,ama masrafı ya -

Ticaret ve iktısat: ...........................................• 
Suriyeye 

~arke~ ke~dine .göre key~i ,~i~ i.h- ihracatımız 
tıyaç lıstesı tanzım etmesı , Bızım ı 

memleketimizde harpten evvel şu 1 • • 

·H t feye tabi olaca ihtiyaçlar yoktu amma şimdi bun· angı arı 

lar hayati zarure~ler sırasına Suriye hükumeti 30 eylul 1933 
geçmiştir.,, gibi mülahazalar ile tarihinden itibaren T ürkiyeden ır 
hareket olunması doğru değildir · lecek mallara karşı cemiyeti ak' 
Bundan başka asıl maksat ta vam meclisine dahil hükumetler' 
ortadan kaybedilir. den gelecek mallara tatbik etti~ 

Hülasa şunu demek istiyoruz ki normal tarifeyi tatbik edeceiiJll 
yaşama masrafı yaparken arana • hükumetimize bildirmiştir. 
cak şey orta halli bir ailenin yüz Dün bu malumat telgrafla Is ' 
on sekiz liraya mı, yoksa üç yüz tanbul ticaret müdüriyetine ve ti 
liraya mı geçinebileceğini öğren - caret odasına tebliğ edilmiştir. "{e

mek değildir. İnsanların zaru- ni tarifeye göre Suriyeye olan bil' 
ruri ihtiyaçlarını teşkil eden muh tün ihraç maddelerimizin fiatlıff 
telif eşya fiatlarındaki tahavvül - ucuzlamış olacaktır. 
leri teshil etmek, başka memle • 
ketlerdeki fiatlar ile mükayeseler 
yaparak yaşamağı güçleştiren se
bep ve amilleri tayin eylemek, ni
hayet memlekette yaşamak şartla
rını kolaylaştırmak için çareler 
bulmağa yol açmaktır. 

Y a~amak masrafı hesabını ya • 
pan Ticaret odasında bu mak
sada varabilmek için çalışılmasını 
ve o yolda efkarı umumiyenin ay
dınlatılmasını bekleriz. 

Mehmet Asım 

< ... ---~ .. Kısa Haberler r 

Hidayet Bey 
Yeni açılan Ulu~öy orta mek· 

tebi müdürü Hidayet bey Cümhu
riyet kız orta mektebi müdürlü
ğüne naklolunmu,tur. 

Eml.ak bankası umum 
mUdUrU geldi 

Emlak ve eytam bankası umum 
müdürü Hakkı Saffet bey dün sa
bah Ankaradan !ehrimize geldi. 
Tedavi için Viyanaya gidecektir. 

Sırra. Bav o idi ... 

Ayancık panayarı 

Ayancıkta büyük bir panaY'' 
kurulacağı ticaret odasına bildiri!· 
miş ve tacirlerin iştirakleri rica e' 

dilmi§tir. 
Panayır lertip heyeti ayni z• ' 

manda bir de tuluat kumpanya•'' 
nınpanayır müddetince Ayancıktf 
temsiller vermesinin teminini ricl 
etmittir. 

Kaplumbağa istiyenlere 

lzmir tacirlerinden birçoklı1' 
İstanbul ticaret odasına mürac•'' 
ederek ihraca hazır kaplumbağ•' 
)arı bulunduğunu bildirmişler ~· 
kaplumbağaları alacak Avrupadl'' 
ki müesseselerin adreslerini iıtl' 
mi§lerdir. 

Kabzımallarla bah~evanalt 
arasında 

l •. 
Kabzımanlarla bağrıvan ar 

~ • ii$ 
rasındaki komisyon meseleıı heP 
halledilememiştir. Bilhaaaa b• ••• mit ve civarı bağçıvanlarının tıc 

ret odu Y • . ...Ht'IHol'"tnıl,.l\Wı 
uzerıne e ı a a aş 

Hem o... Hem o.. Bunun ma• 
nuını an~amak süçtür .. Bir devle
tin umur ve muamelatında liaıan 
Allahin sözünü dinJemek ve ba -
zan dinlememk demek olan bu 
tarz pek 1ıülünçtür. 

Oımanh Devleti milli bir devlet kı ııö~ ıı~·or _ 21.so ~ nrım ııftftt ıılirnırk il· 

dejildi. Milletlerin üst"nde bir zer bir ıta~ ı tt• •2,15 kon..-.ı:. 

dtrVTettı. Bünun ıçınair ı mafıı- Biçki yurdu serg·isi açıldı 
yetinde Türklük bariz olduğu hal- Divanyolundaki Türk kadınla
de, bu Türklük gizlenmek ıztıra• rı biçki yurdunun yirmi birinci 
rında idi. Kezalik rene mahiye- d .. · d b" 

Malıye veKaletı na ıt ışlerı u -
mum müdürü Sırrı bey dün sabah 
şehrimize gelmiştir. 

Cümhuriyeti kutlu/ama 
hazırlığı 

re heyeti de gerek kabzıınanl~: 
gerekse diğer alakadarlarla yaP . 

h .. h~ 
ğı temaslarda bu hususta enuz 'h 

. · M .... fı bir karar vermemııtır · aa... l• 
Saltanat devrinde ruhaniler bir 

devlet -.damları silsilesini tetkil 
ediyorlardı ki modern devlet usu
lü buna tahammül edemez. Bu u• 
sul Bizans imparatorluğundan Os
manlı imparatorluğuna seçen ve 
lakin zamanın müruru ile mentei 
unutulan bin bir adetten biridir. 

den senesi sergisi ün, guzt e ır 
tinde müslümanlık aslolduğu hal- 1 çok zevatın huzuriyle açı mıştır. 
de, bu müslümanlık müsaafkir ol Davetliler meyanında İstanbul ma 
mak mecburiyetinde kalmıştı.. 1 d arif ve matbuat erkaniy e yur un 
(Mesela Ermeniden de vezir ve yetiştirdiği bircok hanımlar bulun· 

Ferdin, modern devlette huku
ku vardır. Ferdi hususi, sivil hu
kuk, amme hukukundan sarahat .. 
le ayrıdır ve ayrılmııtır. Vakıa 
aon zamanlarda fert, devlet aley
hine dava açabilirdi. Ukin, zan
nederim, eskiden bir fert devlet 
aleyhine hak dava edemezdi. 

Hiç bir. kanunu eaasi vaktiyle 
devletin kudret ve aalahiyetini bir 
çerçeve içine almıyordu. 

Paditahın (yani devletin) hu .. 
kuku mutlak idi. Yani paditahm 
keyfi kanundu. 

Paditah, ısdar ettiii kanun ile 
de mükellef değildi. Günün birin 
de onun da haricine çıkardı. 

hali olurdu)· muşlardır. Misafirlere sergi gez· 
Yani: Osmanlı ıaltanatı kimi . 

dirilmiş, müteakiben bir çay zıya 
len Türk değildi, ki.milen müılü-

f eti verilmiştir. 
man deiildi. Kimilen Osmanlı Bun<lan yirmi sene evel açılıp 
değildi. Aynı zamanda Türklü memleketin iktısadi ve içtimai ha· 
(resmi dil, hakim tabaka, saray)· d d k n ve 2500 den .. .. vata yar :.mı o una 
Aynı zamanda muslumandı {pa • -f l l b eti tiren biçki yurdu-

. h l' f .d. • d' . az a ta e e Y Ş 
dııah a ı c ı ı, reımı ın, mefı- b k' ffakıyeti cid-nun u sene ı muva 
hat, evkaf, hutbeler ve saire). Ay- ı kd' d' Yurttan bu . . . den şayanı ta ır ır · 
nı zamanda Osmanlı ıdı. (Yanı l b lmu!:.tur. Ta-. . . sene 98 ta e e mezun o l' 

vaktıyle yalnız raıyye addedılen \ . . 1 . 'h . nda göster· . .. . . . lebelerın ış crın ı zaı 1 

gayrı muslımler, gıt gıde devlet . . . k nat bilhassa 
.. · dıklen ınce zcv ve sa 

muıtebıt devlet olmaktan çıkıp d'kk . lb tm·ı~tir 
G.. . nazarı ı · atı ce c l' • 

ulhane hallan ıle mutlak devlet N . A Memnune Bel 
l t ,_ ··k · · h kk d enman, yşe, ' o unca, e& tu ııyası a a a ıa· k" z h N' t Zafer Ha· 

h. ld l ) ıs, e ra, ıme , ve ... 
ıp o u ar • d N . mmlar tayyör ve mantolar a , e-

Bununla beraber padı,ahlar 'h M l" h t Mükerrem Fahrün 
d i'l .. . l zı e, e a a , ' 
l et ı d m~nev~~~ vez~r er _ve dev • , nisa Saffet, Belkay, Didar Ha· 
e .. ab~m akrıl ı e ot eb~~amlda bbu nımİar rop ve pijnm:ılarda çok mu· 
ıun ıze o ay ve a n ge en u ff k 

1 1 d 
muadelelerle uğratmıyorlardı. va a o muş ar ır ... 

D l t l. . .. l 'd d 'l' Sergi bugünden ıll baren l"."TI\1 -ev e ge l!l guze ı are e ı 1-

d H ıh k 
m<ı. ac.ıktır. 

yor u. a u i - geni! düşüne-
1 \f'~ .:.ı.... • '! • ... . . ı ... 

•• '~'4'., -·· '1-_,\,_ .. ' ~1'·,,, ... 

iRTiHAL 

Cümhuriyetin 10 uncu yıl dönü· 
münde sokaklara aıılacak olan a -
fi,ler, · vecizeler dün Ankaradan 
gelmiştir. Belediyedeki kutlula • 
ma komisyonu bunlann asılacakla 
rı yerleri tesbit etmektedir. 

oda idare heyeti kabzımalların ~ 
dıkları komisyonun küfeler üzerı~ 
den değil kıymet üzerinden olııı• 
ıını kararlaştırmıştır. . 

Bu husustaki karar vekalete bıl 
dirilecek, muvafık görülerek t•~; 
dik edildiği takdirde malın bede 
üstünden komisyon alınacaktır. Temsil edilecek eserler de gel· 

mi,tir. Maarif müdürlüğü tar~ -
fından 29 teşrinievelde Halkevın
de istiklal mücadelesine ait canlı 
tablolardan mürekkep bir sergi a

çılacaktır. 

Asmalı mescitteki 
yangın davası . 

Birkaç ay evel Asmalımescıtle 

bir evden bir yangın çıkmış, bir 
kişi dumandan boğularak ölmüş. 
yangının sigorta paraıına tama e
dilerek çıkarıldığı !Üphesi uyan -
mış, yapılan tahkikat neticesinde 
bu binada oturan birkaç ki,i mah
kemeye verilmi,Ierdi. 

Mahkemeye verilen M. Oıkarla 
ba!=ka bazı kimselerin muhakeme
lerine dün lstanbul aiır ceza mah-

. d b 1 ı f bunlar ken kemesm e aş anı mı ' 

incir mahsulü 

Bu sene havaların soğuk gitı.ııe' 
ıi üzerine incir mahsulü anc•~ 
9 eylul 933 tarihinde borsaya ge~ 
bilmiştir . Ve ilk muamele 10-1 

kuruş arasında olmuştur. GeÇeıt 
sene ilk incir mahsulü 15 gün dsb' 
evel idrak edilmiş ve 7-25 araaınd' 
ıatılmıştı. 

14 eylule kadar İzmir boraasııı: 

da satılan incir miktarı 767.000 1'1 
lo olup fiah da 10 - 25 kuruş ar'' 
sındadır. 

Çekirdeksiz üzüm 

Bu sene mevsim iptidasındı1' 
14 eylul akşamına kadar lzmir b0 ' 

ıasında satılan çekirdeksiz üzüıt' 
miktarı 2.286.000 kilo olup fi•1 

9 - 30 kuruş arasındadır. 

Padiıahın, demek oluyor ki, hu 
kuku hudutsuzdu. Padi,ahın hu
kuku mutlak ve hudubuz olunca 
tebaanın hkuku padişahın bir hah 
!•Yit ve müsaafesinden ibaret kal-
maz mı?. 

Padiıah, ne kadar alim, akıllı, 
hakim, mutedil, insan, ahlak sa· 
hihi, yumuıak olursa olsun meau· 
liyetaiz idarenin nihayet istibdada 
varacağı tabiidir. Kim istibdadı 

tehvin edebilir?. Sözü, iradesi, hat 
ta keyfi münaka,aya tabi olmıyan 
en büyük hakim bile içtihadında 
cıvıtır. Padi!ahın sözünü doiru
dan clolruya münaka,aya tabi tut 
mak muhaldir. Yani namuslu ve· 
zirler ancak dolambaçlı yollar~·.., 

lim - bir devletin idaresi için o
nun mahiyeti sabit olmak iktıza e
der. Devlet milletlerin üstünde 
midir, dini midir, yoksa milli mi· 
dir?. Bu cihetler kestirilip atılma
dan, yani bu mesleklerden biri kat 
iyetle ihtiyar edilmeden, 30 - 40 
milyon halkı memnun ederek ida
re etmek, hususiyle ilerletmek mu 
hal derecesinde güçtür. 

Bunun için 1255 te devle t bu

caladı. 
O zamana değin müstebit bir 

devlet olan Osmanlı r.altanatı mut 

Ticaret odası reisi Nemli zade 
Mitat Beyle biraderleri Galip, Ce
lil, Sıtkı ve Nafiz Beylerin peder
leri Nemli zade Hamdi Efendinin 
irtihali daribeka eylediği esefle 
haber alınmıştır. Cenazesi buı:;ün 
öğleden eve! s:ı.at 11 raddelerinde 
Ortaköyde Tas merdivenlerdeki 
hanesinden kaldırılarak Ortaköy 
camii şerifinde namazı kılındıktan 
sonra Üsküdarda Karncaahmette 
makberi mahsusasına defnedilecek 

d.1 . . n çıkarmadıklarını 
ı erının yangı 

söylemişlerdir. 
Muhake.me ıahitlerin çağırılma 

sı ve tahkikatın derinleştirilmesi 

-~dGeçen sene ayni aylar zarfın , 
ki satış miktarı 18.115.51 O kilo id1' 
Ve f iatlar 8 - 40 kuruş arasındf 

için kalmıttır. idi. 
·························~·······························································" .... -_.-.,m~w• '.l8 Eylül Perşembe Akşamı : _____ _... 

Taksim'de: Türk Sinemasında 
Dt'niz cana\ arlarilc in~aııların muthh mucadclc~iı i ınusa\\ er 

ıııuazzaııı hir he' ecaıı fil mı 
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lak bir devlet haline geldi. 
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Sürprizimde muvaffak olmuş ~ 

tum; fakat Bilkarın hastalığı ne -
şemi kaçırmıştı ... 
Gülümsemeğe çalışarak yürü -

düm. Muakkar ayakta beni bek -
liyMdu ve kahkahayla gülmemek 
iç.in kendini güç zaptediyordu. 

B:ı.bam: 

- Yeni dostlarımızdan Haluk 
Bey .. Kızım Aysel, diye bizi ta -
nıştırdı .. 

Muakkar işi meydana vurma -
mak için beni dansa davet etti. 

Kalabalığa karıştık, dönmeğe 

başladrk. 

- Muakkar Bey, annem de si
zi tanımadı mı? . 

- Hayır, hanımefendi de tanı
madı. 

- Demek yalnız ben sizi unut
mamıtım .. 

- Ya ben?. Maahaza birbiri-
mizi unutamazdık Aysel Hanım ... 
Uzun çocukluk seneleri, çamlıklar 
da, kumluklarda, bahçelerde az 
mı oynadık?. Bir az kulak kabart 
sak Çam limanından seslerimizin 
aksini bile duymamız kabil.. 

M11akkar coşmuştu. Ne de saf
lam hafızaıı var. Çocukluk sene· 
(erinin en küçük tef errüatı bile ak
lında ... 

Danı bitti. Muakkarla beraber 
babamın yanına geldik. Onlar 
konuşmağa başlayınca ben oda -
ma, JAikirı yoklamağa çıktrm. 

Bifkar pençerenin yanındaydı ... 
Lambayı yakmamıştı. Ay ıfığın
da yüzü biraz daha solgun görü-

- Muakkar Bey, Bil karı tanı -
dın mı?. 

- Elbette... Lacivetr gözlerini 
görür görmez tanıdım. 

Babamın gözleri dört açıldı: 
~ Muakkar mı? ... 
Babamın hayretine annem de iş

tirak etti .. Birçok güldük .. 

Bilkar, bu satırları okudukça bu 
günleri hatırlıyor, gözleri yaşarı -
yor, hıçkırıklarını boğazına dü -
ğümlüyordu. 

20 Haziran 
Uzun bir uyku, uzun yorgunlu· 

ğu dindirdi. Kalkar kalkmaz: 
"Ç ' o·d·k ay.,, ı ı . 

Sabah kahvaltısı yerine akşam 
çayı içtik. 

Kendimizi toplamıttık. Yalnız 
Bilkar gene hüzünlüydü .. 

hrar ettim: 
-- (Jeyin var?. Sen hasta değil· 

yonlarca insan hala feodalitP clev
rindedir. Ve evlendikleri gece 
karılarını feodale takdim etmeyi 
bir din borcu bilirler. 

Bizim beşeri bir ihtiras diye ta
nıdığımız kıskançlık oı ada na -
mevcuttur. Şekspirin, Molye • 
rin Götenin eseri ileri bi ı ruhun 

' 
doğacak bir alemin işaretçisi ol -
<luğu için yeni devreye girecek 
insanlar tarafından orijinal ve 
beynelmilel eser diye kabul edi -
lirler. Fakat bu cins orijinal 
eser hangi tarlaçla yetişir?. 

Bu cins orijinal eser her halde 
devrine göre en ileri tekniğin 

(reflet) inikası olabilir. Sos -
yal hareketler biribirindcn bıçak
la kesilmiş gibi ayrılamıyacakları 
için mesela feodal devir yaşayan 
bir cemiyette realist bir edebiyat 
cereyanını ve yahut ileri teknikli 
bir cemiyetin varacağı hamleyi 
görmek mümkün olamaz. 

Fakat bu geri teknikli bir ce -
miyet orijinal eser çıkarmaz de • 
mek değildir. Geri teknikli cemi
yetlerin de beynelmilel eserleri 
vardır. sin, Jertt:sin ... Bana derdini söy-

lemez misin?. Nitekim bir Rus, bir İspanyol 
Hazin hazin yüzüme baktı: muharririnden aldığım misaller 
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AŞK DELiSi 
.~~HÜKÜMDAR 

Muğrav 

büktü: 

-66-
acı acı dudaklarını 

- Muhterem kral dedi, şunu 
bilin ki, ben artık Gürcistan kralı 
Muğrav değilim. Ve hayatımda 

bir daha bu iddiada bulunmıya . 
cağım. Her hakkım sizin olsun, 
fakat bugün bütün memleketi ha
rnp etimye azmetmiş olan otuz bin 
kişilik orduyu başıbo, bırakmayı 
nız. 

t azan: Niyazi Ahmet 

ravın hapsedildiği tarafa kotuftu
lar. Birkaç dakika ıonra Muğrav 

serbest bırakılmış ve vaziyet anla
şılmıştı. 

Kahraman MuğraT bunu zaten 
biliyordu. 

- Peki, dedi. Şimdi ben gidiyo
rum. Krala söyleyiniz. Bütün as -
kerini burada toplasın, benim gön 
dereceğim haber üzerine hareket 
etsin .. 

Teymuraz asabileş.miftİ: Muğrav bunları ıöyledikten son 
- Muğrav, dedi. lşime müda- ra Karaoilanla Yadiıirı yanma 

hale etmiye hakkın yoktur. Şah rağırttı. Arkadatları gelince: 
Abbas eğer sana bir emir verdiyse ~ - Siz benimle gelecekıiniz . ' yap, askerlerim, simdi Karacığay uedi. 

hanı karşılamıya gidiyor.. Üç arkada§, tah Abbaı ordu • 
Muğrav, ani bir kahkaha fır · sunun bafına geldikleri vakit va • 

lattı: ziyeti anlamakta gecikmediler. 
- Annenizin, mukn.ddes krali· Binlerce asker, birkaç ıaat evvel 

çenin hatırasını yadetmiyorsu · kılıçtan geçirdikleri Gürcü aıker • 
nuz, ne çabuk unuttunuz!.. lerinin cesetlerini toplamıı, sarp 

Dedi. bir kayalığa doldurmu,lnrdr. _ Ne söyliyeyim Ayıel?. geri teknikli cemiyetlerin nasıl o· 
_Derdini ıöyle ... Anlat ... Ben- rijinal eser çıkarabileceklerini Teymuraz, ayağa kalktı. Elini 

den yakın arkadatın olamaz ki .... 1 anlatmak içindi.. Eğer Nurullah kaldırdı: 
Muğrav, çdırma çekildi. Ve bir 

avuç askerle otuz bin fah askerine 
yapacağı hücumun planını d~tün .. 
meye başladı. 

On bir senelik müfterek bir mek- Aata yazımdaki (geri teknik) - Çabuk, dedi, buradan çıkı-
tep hayatımız var. O za.manlar da cümlesini yazılarımın arasından nız, yoksa .. 
haatalanırdın .. Hastalandığın za - çıkarmamış olsaydı bu kadar u - -Pişman olacaksınız... Beni 
manlar gene ben yanında oturur- zun söze lüzum kalmazdı. dinleyiniz .. 
dum. Baş ucundan ayrılmazdım.. il - San'ati seviyor muyum, - Bana hitap edemezsiniz ... 
Fakat hastalandığın zamanlar sevmiyor muyum, bilmiyorum ·· Aklınıza ihtiyacım yok .. 

dertli durduğunu görmedim. Ateş Bunu tahlile de lüzum görmi • - Siz çok tecrübesizsiniz, iti. 
içinde yanarken bile gülerdin .. Ne- yorum. Fakat tuna !;aniim ki raf ediniz ki tecrübeme muhtaçsı-
celenirdin.. o, bizim için çok sevilen, fa-
'JI nız ... 

Üç arkadaş aktamın karanlı • 
ğında etrafı dolaşıyor, aıkerlerin 

geçeceği yolları, ve hücumun ya -
pılacağı noktJt,ları ketfediyorlar • 
dı. 

--~--~-' : : .. ,"" .. ..J ... ~~~~~~~~~~=~~nk;a~t~~~1~k~·~s~tl~{~k~a~v;ga~•e•di•l~en~~h~e~rh~Teymwz ~umSn~ded~ 

Kulaklarına son süratle ıelen 
bir nal sesi geldi. Biraz sonra bir 
süvarinin alını çatlatırcasına ken .. 
Clilerine Clofru sürduğünü ıördü -
ler. Süvari yanlarına yaklaıınca, 
atının üstünde doğrularak aordu: 

••• 
eli 

rı· 

Gl~ii'IWiil ·~·,... ,--a. ........ .% 

na bir !eyler anlatıyordu. Ataiı· 
da her kes neşe içinde gülüp söy
lerken, koşup oynarken o, burada 
ayla dertle§iyor gibiydi.. 

- Bilkar!.. 
Derin rüyasından silkindi, kal · 

bini tuttu: 

- Sen misin Aysel.. Birdenbi
re korktum .. 

Ya1dattım. ipek saclarını ok -
~adım.. Ondan ayrılm~mak, onun 
la yalnız baş bata kalmak istiyor
dum. Fakat mümkün değildi .. A
şağıya inmiyecek olsam, derhal 
yukarı çıkacaklardı. 

- Bilkar, dedim, artık dinlen
mi!sindir. Haydi afağıya İnelim. 

iri lacivert gözlerini odanın bot 
lukl:uında dola.tırdr. Bir müddet 
yüi!lme baktı: 

- Jnemiyeceğim, dedi. 
Yalvardım: 

-- Kuzum inelim, anlatırsın, a
çılırım ... 

lnmiyecek olursa ~eyus olaca -
iımı anladı, ellerini uzattı: 

- Peki Aysel, inelim .. 
D f:k• 1 r,.i ar sa ona girer girmez, et • 

rafı sarıldı. Geldiğini bilmiyorlar 
dı. Onu görünce arkadaılar fafa
ladıl«r.. Hemen koşup boynuna 
sarıl"lar ... 

····• Eğlence devam ediyor. Ya
Vaf Y'avaf tan yeri ağarmağa bat
Jadı. 

Bill;lr kanapelerden birine u • 
zan~ıf, annemle konuıuyor. Mu
akkar .bep yalnız bir kö,e arıyor, 
ve pefımde ıeziyor.. Benimle bas 
ba:?-\ kalmak istediğini anlıyorum~ 
f ırsst verımiyorum.. ' 

Gün ağardı .. Gül kırmızııı ışık
lar etraftan süzülmeğe batladr. Mi 
safic4er birer, ikiter dağılıyor. 

Baktım Muakkar babamın ya_ 
nında.. Bilki.rı kolundan tutup 
ıiirükledim: 

Müvazene ve bu/ıran 
vergilerinde muaf 

Üzüm ve incir işlerinde çalışan 
amelenin kazançlarının az oldu -
ğu, mü,kül şerait altında çalıştık
ları İzmir defterdarlığınca nazarı 
dikkate alınmış ve bunlardan buh
ran ve muvazene vergisi alırnma . 
ması hakkında maliye vekaleti nez 
dinde teşebbüste bulunmuştu. 

Maliye vekaleti geçen sene ü • 
züm ve incir amelesinden buhran 
ve muvazene vergisi alınmaması • 
nı, yalnız kazanç vergisi alınma -
sını muvafık görmÜf ve emir gön
dermi,ti. 

Tütün amelesi de, ayni mütkül 
içinde ve az kazançla çalı,makta
dır. Bunlardan da ayni ,ekilde ver 
gi alınması için defterdarlıkça ma 
liye vekaleti nezdinde yapılan te
şebbüıler semeresini vermitlir. 

Maliye vekaletinden İzmir def
terdarlığına gelen bir emirde tü -
tün amelesinin vergilerinin ayni 
şekilde hesap edilmeıi ve kendile
rinin buhran ve muvazene vergi -
!erinden muaf tutulması bildiril -
miştir. 

Yeni kontenjan 
talimatnamesi 

Ankara, 24 (Hususi - Yeni 
kontenjan kararnamesi ali taıdika 
iktiran etmittir. Kararname Res
mi Gazetenin pazartesi nüshasın
da neıredilerek meriyete ıeçecek
tir. 

Afyon 

Afyon mahsu lü son hafta için
de lzmirde 700 - 730 kurut üstün 
den muamele görmüıtür. Bu fiat 
geçen sene 950 - 1050 kurut üze
rinden ayni günlerde muamele gör 
mekte idi. 

sevgili aibidir. Sevmiyoruz de .. 
diğimiz zaman en çok sevd!=-: .. .;.liz 
anlardır. Onu biraz da iste -
diğim elbise içinde sevmeme Nu• 
rullah Atanın müsaade etmesini 
rica ederim. 

111 - Memleketimizin ahvalini 
tasvir eden muharrirler şunun için 
şöhrete eremediler: Maşerin has
sasiyetini kendi hassasiyetlerinde 
maşerin hulyasını kendi hulyala -
rında bulamadılar, yaptıkları sa • 
dece kendi ferdiyetlerinin dar 
çerçevesi içinde kaldı. Sonra 
( 1) numarada da anlattık ki mem 
leket ahvali ile estetik arasında 
büyük fark vardır. 

Gorki ve Blasco bir devrin es -
tetik hususiyetlerini, isterseniz bir 
zevk çeşnisini maşeri bir hassasi
yet ve maşeri muhayyeleden ala -
rak verdiler ve eserleri derhal 
dünyayı tuttu. 

iV - Üzüm veya incirin husu• 
siyeti hakikaten yetiştiği yerin 
hususiyetlerini anlatmak değildir. 
Kendilerine mahsus bir lezzetleri 
olmasındandır. Fakat yetiştikleri 
yerlerin hususiyetleri onlara bu 
lezzeti vermiyor mu?. 

Her halde dostum evine bir ok
ka incirle, bir okka üzüm olsun 
almıştır. Manavın muhakkak şu 
sözleri kulağındadır. 

"-Kavak inciri?. 
"- lzmir üz·· .. ? umu .. 
Kavak incirinin, İzmir iizümü • 

nün insan kafasında uyandıracağı 
his, mantıki tedailer incirin bün -
yesindeki lezzet kadar müessir o• 
lur. 

Ben, orijinal eseri incir ve üzüm 
le mükayese ederken geri teknik
li bir cemiyetin nasıl orijinal mah
suller çıkarabileceğini söylemi§ 
oldum. Bu benzetitin anlattığı 
mana gayet sarihti, mademki 

ran muhafızlara seslendi: 
- Derhal bu adamı hapaedi . 

niz .. 

Muğrav hiç kımıldamadı. Bir 
az sonra bir manga askerin muha
f azasiyle bir çadıra nezaret altına 
alınmıştı. 

Aradan bir saat geç.mişti ki, 
T eymurazm çadırının önünde üs -
tü başı kan içinde bir adam l:elir
di: 

- Arkadaşlar, aldatıldık, mah 
ovlduk .. 

Diye bağrıyordu. 
Bu bir Gürcü askeriydi. Şah 

Abbas askerini karşılamak üzere 
geçide giden tabura mensuptu. 
Aıker tıkanarak yanına yaklaıan 
bir arkada,ına vaziyeti anlattı. 
Boğaza gittikleri vakit acem asker 
leri onları geçitten geçirmitler, Ö· 

hür tarafta pusu kurmut olan şah 
askerleri hücum ederek bini müte
caviz gürcü askerini kılıçtan geçir
mitti. 

Bu haber ağızdan ağıza birkaç 
dakika içinde bütün orduyu dolaş
tı. 

Muğravın söyledikleri çıkıyor -
du. Herkeste ona kartı derin bir a
laka uyanıyordu; demek Muğrav 
hakiki bir vatanperverdi. 

Kral çadırından çıkmıf, haberi 
al.ınca ne yapacağını ıaıırmıttı. O, 
üste biraz evvel kendiıini ikaz e
den Muğravı hapıettirmitti. 

Çadırın etrafında toplanmı' o
lan bir sürü asker bağrııarak Muğ 

- Karaciğay orduıu çok uzak
ta mı? .. 

- Hayır yakında .. Nereden ıe
liyorsun ? .. 

-Şahtan. 

- Kimi göreceksin?. 

- Karaciğay hanı.. Şahın na-
mesi var .. 

Muğrav, nameyi istedi. Süvari 
tenbihJi olduğunu, Karacijaydan 
ba,ka kimseye vermiyecejini aöy .. 
liyerek atını sürmek iıtedi. Fakat 
Muğrav, ok gibi atılmı' süvarinin 
atının di=ginJerine yapı,mıttı. 

Süvari ıilihına davranmak ü • 
zereydi, Yadigar süratle piıtavnu 
çekerek alet etmitti. 

Birkaç saniye içinde cereyan 
eden hadise süvarinin ölümü ile 
neticelendi. Muğrav Yadirira 
ra süvarinin üzerini aradı ve ta • 
hın kendisinden gizli Karacijaya 
gönderdiği mektubu aradı. Mek • 
tup süvarinb koynunda idi. Açtı
lar. Şu satırlar okunuyordu: 

'•Benim kıymetli kumandanım 
Karaciğay han ... 

Yeni işinde muvaffak olacağı. 
m ümit ediyorum. İnşallah bu se .. 
fer son olsun. Artık bu Gürcü mil
letinden kurtulalım. Muğrav de • 
nen adamdan sakınmak gerek, 
n~ektubuınu alır almaz vakit ge • 
çıııneden ortadan kaldır ... 

Şah Abbaaın imzaamı taır:van 
dostum tereddüde dütmüt o halde bu mektubıı okuyan üç arkadq, 
bir daha tekrar edeyim. Mıi .. bu tesadüften fevkallde memnun 
şeri orijinaliteye sahip olan bir e- doğru orduya geldiler. Hava tama 
ser tıpkı yetittiği yerden lezzet miyle kararmııtı. Karacijay, Mui
orijinaliteıi alan üzüm ve incir gi.. rava r.eldi. Hücumun ne vakit )'a
bi ileri teknikli bir cemiyetin in- pılacağını =--rdu. MujraT: 
sanları arasında kendiıine bir yer - Yarın sabah, dedi, erkenden 
bulablir ve beynelmilel olur. ı hücum edeceğiz .. 

Sadri Etem (Devıum nr) 
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Silivri yog" urtçuları bu Y erten değişen 

muallimler 
sene memnun değil 

Kazanın otuz dört köyünden yalnız 
bir tanesi mektepsizdir 

Trakyadaki seyyar muhabiri • ı tur. 
mizden: Silivri ötedenberi haiz ol- Bundan baıka nohut n:ıal~sul~tı 
duğu ticari ve zirai vaziyetini mu- bozulmuş, tahminen ellı bın lıra 
hafaz.a eden bir kasabadır. Sahil- raddesinde bir ziyan tevlit etmiş • 
olması itibaryile nakliyatın kolay
lığı ve ucuzluğu buraya bir husu
siyet veriyor. 

Silivride maarif işleri ilerliyor. 
İstanbul ilk mektepleri sistem ve 
cesametinde yeni yapılan mektebi 
ile iki ilk mektebi olan kazanın 
33 köyünde de yeni mektepler 
yapılmış, kazanın 34 parça kö • 
yünden yalnız tek bir köyü mek -
tepsiz kalmıştır. 

Pek yakında bir orta mektep • 
le de şerefleneceği muhakkak o • 
lan bu l<azada tahsil c;ağmda ve 
mektepsiz hiç bir talebe mevcut 
değildir. 

Arzi mahsulat içinde zahire 
umum Trakyada olduğu gibi yüz· 
de 25, yüzde otuz derecesinde be
reket arzetmekte dö\'enler dön .. 
mektedir. 

Umum Trakyada olduğu gibi 
bu mebzul bereket karıısında bu • 
rada <ıa llarnıa:ı itletenler sonunu 
ancak eylul nihayetinde alabilecek 
tir. Yağmurların fazlalığı yüzün. 
den bostan ımahsulatına bir hasta
lık arız olmuı, bostanları bozmuş -

Mersinde bir Belçika 
vapurunda yangın 

Mersin limanına giden Beçika 
bandıralı Ejip vapuru, sahil sıh • 
biye doktoru tarafından sıhhi 
kontrol olunurken altı aylık te • 
mizlik müddetinin bittiği görül • 
müı ve temizlik ameliyesinin icra
lı -emrolunmuştur. 

T e.-ızlik için yakılan kükürtler
den sıçrıyan bir parça ambardaki 
cam sandıkları arasına düşmüş ve 
yangın çıkmasına sebebiyet ver • 
mittir . 

Yangının derhal söndürülme • 
ıine çalışılmış ve 3 numaralı am • 
~ardan diğer ambarlara siraye • 
hne meydan verilmemiştir. ya • 
pılan tahkikatta yalnız beş on 
cam sandığının yandığı ve baıka 
hasare.t olmadığı görülmüıtür. 

Sıvas buğdayları 
Sıvasta yeni mahsul bereketli 

olarak idrak edilmiştir. Alıcı yal· 
nız Ziraat bankasına inhisar edi
yor. 

Banka tarafından günde yüz 
bin okkaya yakın buğday alın _ 
maktadır. Son iki gün zarfında 
dolu ile karışrk fazla miktarda 
yağ~n yağmur rençberin kısmen 
harmanda olan mahsulüne olduk
ça ziyan vermit ve harmanın te • 
hirini mucip olmuştur. 

Biga da it/ aiye teşkilatı 
Biga ibelediyesi asri itfaiye teı

kilatını ikmal etmiş bir de yeni a
rozör getiril=ni:ttir. 

tir. 
Havaların serin gitmesi yoğurt 

satışları üzerinde müessir olduğu 
cihetle koyun sahipleri ve yuğurt
çular da geçen senelere nisbetle 
memnun değillerdir. 

Silivri bağları bakımsızlıktan 
eski parlaklığını kaybetmiş ve ye· 
niden yetiştirilmeğe başlanmıştır. 
Bu bağların bozulmasında son se
nelerin sebepleri ve vaziyetleri 
de amil olmuştur. 
Kazanın umumi ~ıhhati biraz 

sıtmalı olmasına rağmen şayanı 
memnuniyettir. Verem ve emsa• 
li bulaşık ve fena hastalıklar yok
tur. 

Suları kireçlidir. İçme suyuna 
ihtiyacı olan kasaba bakımsız bir 
haldedir. Yalnız çarşı biraz mun
tazam dır. 

Küçükçekmeceden Silivriye ka
dar olan yol, vesaiti nakliye i~le
miyecek lc.a.cl .... ~n.acla.. ........ ~~ 

İstanbul vilayetince Silivriye 
kadar olan bütün köprüler kagir 
ve beton olarak yapılmıştır. 

Pelvanoğlu Ekrem 

Bir amca yeğenini 
öldürdü 

Rizenin Mapavri nahiyesinin 
Hayret köyünden Ömer oğlu Meh 
met, biraderi Mustafanın mahdu
mu dokuz yaşlarında bir çocuğun 
mısır beklemek üzere kırdaki ku
lübesine götürmüştür. 

Bir gün Mehmet kulübesinde 
silahını temizlerken, kazaen silah 
ateş almış çıkan kurşun çocuğa i· 
sabetle öldürmüştür.Zabıta tarafın 
dan yakalanıp adliyeye teslim o -
lunan dikkatsiz amca, cürmünü 
teessürle itiraf etmiştir. 

Seyhan yiil<seldi 
Son yağmurlardan Seyhan 

nehrinin suları yarım metre kadar 
yükselmiş ve bulanık akmıya ha,. 
lamıştır. Sular dağlardan bir çok 
odun ve ağaç parçalan da getir
mektedir. 

yağmurun bilhassa T oroslara 
fazla yağdığı anlaşılmaktadır. 

İncir satışı · 
lzmir, 24 (Hususi) - Mutavas· 

sıt tacirler, incir mıntakasına tel~ 
graflar çekerek lzmire mal gön _ 
dermelerini bildirdiler. Piyasada 
on bin çuvala yakın .mal olduğu 
halde ihracatçılar fiat vermediler, 
ve muamele yapmadılar. Vazi -
yet bugün valinin riyasetinde top· 
lanan içtimada tetkik edildi. Bu
günkü piyasanın da tetkikinden 
sonra tekrar içtima edilecek ve 
keyfiyet Vekalete raporla bildiri
lecektir. 

Liseye talebe akını var, 
kız orta mektebi talebe 

bulamıyor 

KAYSERİ, (Hususi) - Bu 
ders sc=ıesi başında orta tedrisat 
muallimleri arasında fazla değişik 
lik olmasına intizar ediliyordu. 
Gerek sınıf dönen bazı talebe veli-

Bulunan insan kemikleri 
kime ait imiş? 

Gönende Armutlu köyü ile Ge· 
yikli köyü arasında Asmalıdere 

mcvkiinden geçmekte olan Musa 
isminde bir köylü burada bir yığın 
insan kemikleri gör.müş ve hüku -
mete haber vermiştir. Bu ihbar ü
zerine Gönen adliyesi faaliyete 
geçmiş, mahalline bir heyet gide -
rek tahkikat yapmış, bu kemikle

lerinin çıkardığı şayialar ve eerelt rin iki ay evvel tagayyüp eden Ar
ekseri rr.uallimlerin nakil müra -

mutlu köyünden Çakır oğlu izzete 
caatları böyle umumi bir kanaatin ait olduğu tesbit edilmiştir. Tah _ 
doğmasına sebep olmuştu. Fakat kik heyeti doğruca Armutlu köyü. 
kadrolar gelince beklenen tahav · ne gitmiş tahkikatı neticesinde lz
vülatın onda biri dahi görülmedi zetin kardeşi Ziya tarafından öl • 
her iki mektepten otuza yakın mu- dürüldüğü anlaşılmıştır. 
alli.m arasından ancak beş kişi - Ziya cürmünü itiraf etmiştir. 
nin arzusu is'af edilebilmişti. Mü- Bundan birkaç ay evvel iki kar -
racaatları müspet cevapla karşılan deş ipekböcekleri için askı kesmek 
mıyan, yani gene Kayseride bırakı üzere dağa gitmişler, iki kardeşten 
lan muallimlerin müteessir olup küçüğü Ziya ağabeysi izzete bazı 
olmadıklarını bilmiyoruz. Ancak ay km ve fena işlerden vazgeçme
bizim memnuniyetle karşıladığı - sini söyliyerek nasihat etmek iste
mız bir §ey varsa tam bir ahenk ve miştir. Kardeşinin bu sözlerinden 
ciddiyetle çalışan kıymetli unsur • müteessir olan İzzet Ziya ile kav • 
ların mesai ve hizmetlerinden is - gaya tutuşmuş neticede Ziya ağa
tifade edilmek imkanının gene beysini öldürmüıtür. 
memleketimize bırakılmış olması Dağd~ cereyan eden bu facia-

dır. da Ziyanın ağabeysini öldürmek 
Kayserimizin bu defa kaybede- için balta kullandığı hatıra gelmek 

ceği hocalar şunlardır: leyse de katil bunu inkar ederek 
. Liseden edebiyat muallimi Ba- sopa kullandığını iddia etmekte • 

ki bey Balıkesire, türkçe mualli - dir. Ceset tamamile çürüyüp yal • 
mi Ertuğrul bey Bergamaya, musi- nız kemikleri kaldığı için bu cihe
ki..rnuallimi F a.ik__Doi"'tı bev Sanı.- -· 
suna; kız orta mektebinden fran· Katil Ziya yakalanmı~tfr!'V&lôn -
sızca muallimi Bedriye hanım E • da muhakPme~:..,e haslanacaktır. 
dirneye, beden terbiyesi muallimi 
Ferhat bey Kadıköy lisesine nak -
ledilmişlerdir. 

Ege tütünleri temiz ve 
hastalıksızdır 

İngilizce muallimi bulunan A- Ege mıntakasmda 933 senesi 
merikan kolleji müdürü Mister tütün mahsulü tamamen toplanmış 
Nelsonun vazifesine de nihayet gibidir. Yeni mahsul hastalıksız -
verilmiştir. Bu münhallerden türk· dır ve nefistir. 
çe grupuna Ankaradan Yahya Sa- lzmirdeki Amerikan tütün kum 
im, Amasyadan Nai.m; İngilizceye 
lstanbuldan Hikmet Cemil; musi
kiye Aydından Hikmet beyler ta
yin edilmişlerdir. Kadroda Edirne 
ye verilen tabiiye muallimi Eşref 
bey arzusuyla tekrar Kayseriye ia
de edildiği gibi baş muavin Salih 
beyin Edirneye, lise müdürü Yu · 
nus Kazım beyin Adana ve Erzu
rum maarif müdürlüklerinden biri 
ne nakledileceği kuvvetle söyl~n -
mektedir. 

§ Liseye talebe kayıt ve kabul 
zamanı çoktan bitmiş olmasına 

rağmen hali birçok müracaatlar 
devam etmektedir. Kazalarımız · 
elan Develiye yeni bir orta mektep 
a, .• lması; Yozgat gibi ko:nşu vi -
l.iyetlere lise sınıftan ilavesi do · 
la) ısiyle bu sene Kayseriye az ta
lip 4.uhur edeceği tahmin edildiği 
na 1de bu tehacüm yeni neslin tah · 
s11e ne kadar heveskar olduğunu 

gösteren güzel bir örnektir. llk 
mektep mezunlarından erkek ço · 
cukların hemen hepsi okumaya 
devam ettiği halde maalesef kız 

mektebi 50 den fazla talebe bula
mıyor. Lise kadrosu yedi yüzü ge
çerken elli bin nüfuslu memleket· 
te elli kızın orta tahsil görmesi bir 
az garipse de bunun sebebi aşikar
dır. 

Yer]i halk; kızlarının ilk mek
tebi bile bitirmesini beklemeden 
zavaJlı çocukları çarşafa sokup er
kekten kaçırmak ve bir an evvel 
kocaya vermek gibi fena bir iti -

panyaları müdürleri tütün mınta -
kalarını dolaşmıya ve tütünleri göz 
den geçirmiye ba~ladıkları gibi 
kumpanya memurları da mahsulü 
teshil etmekle meşguldürler. 

Tütün inhisar idaresiyle Her -
man, Felemenk ve Ostro Türk 
kumpanyaları da faaliyete geçmiş 
lerdir. Başta tütün inhisar idaresi 
olduğu halde teşrinievvel ortala -
rında tütün mübayaatma başlana -
cağı anlaşılmaktadır. Yeni mahsul 
tütünler nefis ve bu seneki istih -
sal masrafı geçen senekinden az 
olduğu için tütün fiatlarmın mü -
sait olacağı söylenmektedir. 

yadı hala terkedemiyor. Zaman 
zaman, mektebin muhtelit oluşu -
nu, rağbetsizliğin sebebi gibi gö• -
termck istiyen küflü ve müteassıp 
kafalar ,bu behane bertaraf edil -
diği halde kızlarını cehaletten kur 
tarmak yolunu bir türlü tutmuyor· 
lar. Mazinin ihmali yüzünden bu 
gün münevver annelere hasret çe
ken bu memleket, müstakbel anne
lerini de cahil yetiştirmek günahı . 
na artık katlanmamalıdır. 

Gözönünde ve yan yana olan 
bu iki maarif müessesesini muka . 
yese ederken liseye olan talebe a
kınını nasıl iftiharla anıyorsak, 
kız orta. mektebinin hu vaziyetini 
de esefle kaydetmekten ve bu ha -
l•u Kayseri için iyi bir not olmadı
ğı.:' söylemekten kendimizi ala · 
mı..-oruz. 

Kayseride odun yerine 
maden kömürü yakılacak 

KA YSERl, (Hususi) - Ha • 
valar birdenbire bozdu; daha dün 

yanarken, bugün donuyoruz. Sa -
bah ak§am paltosuz sokağa çıkıl

m~z oldu. Şehre yağmur, Erciyeşe 
de kar yağdı. İnsan, karşısında be

yaz karlarla bürünmüş aza.metli 
da~ı gördükçe gayri ihtiyari üşü

yor ve eylfılün ortasında kııın ge
lip çattığını hissediyor. Fakat Kay 

serili; Erciye§e yedi defa yağma
dıkça karın şehre inmiyeceğine e· 

ıınindir ve bu noğukların muvak • 
kat olduğuna güvenerek teırinler
deki pastırma yazına intizar et • 
mektedir. 

Halk, hu yıl kııa fazla ehemmi
yet vermektedir. Çünkü yalnız 

mahrukatı pahalı olan bu ucuz 
memlekette kı,ın şiddetine taham

mül etmek herkese zor gelirken 
bu sene bir de odun satılmasının 

menedilmesi şimdiden ahaliyi 
düıündürüyor. Geçenlerde Kayıe -

riye gelen ziraat vekili Muhlis B., 
ormanlardan hiçbir §ey kestiril • 

memesini, odun yerine kömür ya• 
kılmasını vali beye söylemitlerdi. 

Vilayet derhal bu emri tatbika bat 
layınca ta Pmarbatı gibi üç gün -

lük yoldan gelen odun kağnılan • 
nın sesi ititilmez oldu. Bwıa m -

ao ıroy aratında çına 

kömürünün tonu on beş liraya satı· 
lacağı söyleniyor. 

Şimdi mesele her evin birer ma 
den soba tedarik etmesine kalıyor. 

Bu işte zarar eden oduncularla 
saç soba satanlar olacaktır. Fa -
kat bir de, yirmi dört saat zarfın
da yaktığı bir tek sobanın ateşiyle 
iskemle tandır denilen yerlerde 
akşama kadar idare edenler man
gallarında taş kömürü yakamıya· 
caklar. 

Tohumları ıslah 
Ankara, 24 (Hususi) - Tohum 

ıslah istasyonu müdürleri vekalet
çe Ankaraya çağrılmıflardı. Bu· 

radaki toplantılarında istasyon • 
larca elde edilmi§ olan ve muhite 
çok elveriıli bulundukları tecrübe 

edilen tohumların teksir ve tevzii 
esaslar kararlaştırılmı§, bunun 
icin de bir talimatname hazırlan
~ıttır. Talimatname bugünlerde 
icra Vekilleri Heydince müzak~ 
re edilecektir. 

Yemiş güzünden cinayet 
Rizenin Veli köyünden Ömer 

isminde bir genç, gene o köyden 

Alinin bahçe,inde karayemiş mey 
va yemek is~emiş. Ali buna razı 
olmamış. "Ben o meyvaları ken • 

dim bile yemiyordum da kuılara 
saklıyordum. Onlara kuılar konu
yor. Ben de kuşları avlıyordum!,. 
demiş. Bu yüzden aralarında kav. 
ga çıkmıştır. 

Hane sahihi bulunan Ali, Öme· 
rin hareketine öfkelenmit Ömere 
bir kaç tokat atnuıtır. 

Ömer bu ~:.!iatları hazmedeme
miş, hemen silahına sarılmı' ve A· 
liyi cansız olarak yere ıermİ§lİr • 
Ömer yakalanmıştır • 



Dahiliye 
A 

resmı 

V ekiletinin 
tebliği 

<Bat tarah 1 lncl aayıfamı:ıda) 

Hadise yerinde tahkikat yapa -
rak fenni raporunu yazan itletme 
müfettiti Abdullah Bey, kendiıini 
ıören bir muharririmize şu izahatı 
Term9itir: 

"- Yapılan tahkikat ve fenni 
tetkiklerimizle size kati ıurette te
min ederim ki hadisenin bir ıui

kut mahiyetinde olmadığı tama -
miyle anlaıılmııtır. Geçen pazar
teıi günü Tavtancıl istasyoniyle 
Dil iıtaıyonu arasında 47 inci ki -
lometrede bir rayın söküldüğünü 

ilk haber veren amele Hikmet ol -
muıtur. Bunun üzerine derhal va
ka yerine gidilmi9, orada Emin, 
Ali, Arif iıimlerindeki amelelere 
\'e hat bekçilerinden Ahmet, Halit 
çavuılara raıtlanılmıttır. Bunlar, 
tetkike ilk gelen ve ortada hiç bir 
ariza görmiyen fen memurlarına: 
''Biz ıökülen rayı bağladık, cıva -
taları ııkııtırdık !,, demitledir. Bil
lhare ray muayene olunmuı, bol 
miktarda yağla yağlanmıı olan cı
vataların ıökülmediği görülmüt · 
tür. Hatta muayene biraz daha 
ileri götürülüp cıvatalar sökülün -
ce, ıomunların diplerinde örümcek 
)'Uvalarına tesadüf edilmittir. Fen 
heyetinde, daha ilk muayenede 
bunun bir tezvir itinden ba9ka bir 
ıey olmadığı kanaati haııl olmuf
tur. Ray ıökülmemiştir. Sadece 

';(Sökülmüı, fakat bili.hare takıl
ınıı) biaaini uyandırmak için bol 
ıurette yağlanmıştır. 

Rayın ıöküldüğünü görür gör • 
lnez, hat bekçiıi Mustafadan al -

, dıkları anahtarlarla rayı bağladık-
' •-~~~-~--~~-==oc,_o,~-..-.-""' ':ll •~ 

ı,. !l!'-• --c.Y&ba arı ••••t~ıruıııuarını 

iddia· eden amelelerden, tahkikat 
ııraİmda, cıvataları sökülen rayı 
tekrar bağlamaları • istenilmit ve 

t L' '"} ""'b~ f k ' b"} • uun ar ır te cıvatayı ı e yerıne 
-+ -

geçirmeğe muvaffak olamamışlar-
dır. 

Tahkikat biraz daha derinletti
rilince, kendisiniıikayet ettiği için 
f

,,. .... 
en memuru Mustafa Beyle araıı 

açık b~lunan Halit çavuıun vaka
dan üç gün evel mezuniyet aldığı, 
k~ndisine eni9tesi Ahmet çavuıun 
vekalet ettiği, vakayı ilk olarak ha 
be'i-.. veren ·amele Hikmetin Halit 
çİ.;:.f"un üvey oğlu olduğu anlaııl
ıDıf ve bu suretle, Halit çavuşun 
ı;~ memuru Mustafa Beyde olan 
hıncını çıkarmak maksadiyle bu 
üç akrabanın iki amelelerle birlik
te böyle bir tezvirat yaptıkları ta
hakkuk etmittir. Dediğim gibi ha
'dise, §ahsi bir husumetin meyda
na· getirdiği bir tezvirden ibarettir. 
T;zviri yapan Ahmet çavuı, Ha
lit "ça\'uf, amele Arif, p.mele E • 
min, Halit çavutun üvey oğlu Hik 
met, amele Ali isimlerindeki altı 

kiti tevkif edilmi§tİr. 
Hadise bu ıuretle anlatıldıktan 

ıonra, tahkikat, bu itte asıl alet 
ol~ın teıbiti ıafhaıına geçmittir. 
• Gebze müddeiumumiliği bugün de 

ğilse yarın, bu yukarıda isimlerini 
saydığım altı amelenin içinden a
ııl elebaııyı bulup çıkaracaktır.,, 

lzmit valisinin muha
birimize beyanatı 

lzmit, 24 (Hususi) - Ray ha
disesi etrafında yerinde tahkikat 
y;j,tıktan sonra buraya dönen va
limiz Etref Beyle görüıtüm. Bana 
fU izahatı verdi: 

.. _ Hadiıeyi hat çavuşu Halit· 
le dört arkada9i yapmıılar, dört 
gün evel tevkif edilmitlerdir. Son 

radan gelen emniyet umum müdü
rü Tevfik Hadi Bey de suçluların 

bu adamlar olduğuna kanaat getir 
mi~tir. Hadisede kast yoktur. A
m~leler fen memuruna eksiklik is
nat etmek, ayni zamanda "Bozuk· 
luğu görüp tamir ettik!,, diye ik
ramiye almak hülyaaiyle bu iti yap 
mrılar, suçlarını da itiraf etmiıler
dir. lş, adliyeye verilmittir.,, 

Dahiliye Vekaletinin 
tebliği 

Ankara, 24 (A.A) - Dahiliye 
Vekaletinden resmen tebliğ edil
miştir: 

1- 18 eylül 1933 aktamı gurup 
tan evel itten dönen bir amele gru· 
pu Gebze ile Dil iskelesi arasın -
da bir rayın cıvatalarının söküldü
ğünü amirlerine haber vermiıler

dir. Bu haber üzerine mahallinde 
yaptırılan tahkikat ve demiryolu 
fen heyeti ile zabıta tarafından ya· 
pılan teknik tecrübeler neticesinde 
hiç bir rayın sökülmediği tebsit e
dilmiştir. Bir rayın üzerindeki cı· 
vatalardan bir ikisinin ıökülmesi 

ameleden isimleri malum birkaçı -
nın amirlerine vazifelerine dikkat 
ettikleri hissini vererek kendileri
ne bir ikrnmiye temin etmek mak
aadiyle olduğu kendilerinin müev
vel itiraflariyle anlaşılmış ve key 
fiyete mahalli adliyesi vaz'ıyet e
dilmiştir. 

2 - Baı vekil Paıa Hazretleri
nin Derincede trenden inmeleri 
hattın bozuk olmasından değil, yat 
la Derinceyi teşrif buyuran Reisi
cümhur Hazretlerine mülaki ol
mak içindir. Nitekim lamet Paşa 
Hazretlerinin aileleri ve maiyetle

rindeki zevat ayni trenle seyahatle 
rine devam ettikleri gibi Ankara 
ekspresinden evel ayni hat üzerin
den mutat trenler arızasız geçmiı
tir. Vakanm cereyan sureti bun· 
dan ibarettir. 

Ayağını vin4)e kapbrdı 
Evelki gün Galata rıhtımında 

bir kaza olmuttur. Bandırmadan 
gelen vapurda, Bursalı Fatma Sı
dıka Hanım isminde bir kadın 

vapurun vinçine kendini kaptır

mı§, bacağından ağır surette yara
lanmııtır. Fatma Hanım hastane
de tedavi altına alınmıştır. 

Tramvaydan düştü 
Şişlide Eski hamam sokağında 

oturan Simon dün 158 numaralı 

tramvay arabasından düşmüş, ko· 
lundan yaralanarak Fransız haıta
neıine kldırılmıştır. 

Yangın 

Evelki gece saat 2,30 da Büyük 
adada Yaninin sebze dükkanında
ki elektrik telleri kontak yapını§, 
fakat yangın haılangıç halinde 
iken söndürülmüştür. 

Araba otomobile 4)arptl 

Şehit Muhtar Bey caddesinde 
toför Sadık Efendinin idaresindeki 
otomobile Boğoz oğlu Mamparso • 
mun idaresindeki araba çarpmış, 

Sadık efendinin yaralanmasına se
bep olmuıtur. 

Marlen'in yeni filmi 
Holivuttan bildirildiğine göre 

Marlen Ditrih'in yeni filminin ismi 
"H R . er egıment of Lovers,, yani: 
Onun aşıklar ordusu imiı. Filmi 
J. v. Sternberg idare edecek. Mar
Ien Rusya imparatoriçesi Kateri -
nin rolünü yapacakmıf. 

Spor kafilelerimiz 
yola çıkıyorlar 

(Baş taralı 1 lncl aayıfam.ızda) 

Artistin 

a:•9._ ... 
7 - VAKiT . 25 Eylül 1933 •, · 

Ehemmiyeti ; 

Beylerden mürekkep atlet kafile· 
sinin hareket saatleri ondur. Ken• 
dilerine federasyon reisi Burha • \ 
nettin Bey riyaset ve atletizm ant 
renörleri de refakat edeceklerdir. 
Balkan oyunları bir tetrinievvel -
de batlanacak ve atletler o güne 
kadar yük yorgunluğunu gider -
meye uğraşacaklardır. Bu ıeneki 
Balkan oyunlarının daha genit bir 
hudutta olacağı tahmin olunmak• 
tadır. 

Avrupa filmleri ve bizim filmlerimiz 
arasında küçük bir fark -

Marsel Şantal dert yanıyor 

Çünkü bu defa Bulgarlar da 
dikkat ve alakaya değer bir rakip 
haline gelmitlerdir. 

Giden atletlerimiz için e§Ofman 
elbiseler, koıu pantalon ve göm • 
lekleı-i, ayakkabılar, iki asker at • 
letimiz için de ayrıca birer takım 
sivil elbise yaptırılm19tır. 
Eşofman elbiıelerin üzerinde 

ve diğer koıu f anililarından kır
mızı üzerine beyaz ay yıldızlı 
milli işaretlerimiz vardır. 
Aziz, Halit, Burhan Beyler 

Balkan oyunlarını görmek ve 
ayrıca tetkikatta bulunmak üzere 
Atinaya gideceklerini haber ver • 
diğimiz idman cemiyetleri ittifakı 
birinci reisi Erzurum meb'usu A
ziz, ikinci reis Bayazıt meb'uıu 

Halit Beylerle, kafile reisi Bur • 
hanettin Beyler iki gün sonra ha
reket edeceklerdir. 

Sporcu kafileden Tevfik Bey, 
mazereti dolayıaiyle ilk müsabaka 
lara girdikten ıonra dönecektir • 
Fransada bulunan Veysi Bey de 
oradan tayyareyle Atinaya gele • 
rek müsabakalara girecektir ki • 
kendisinden iyi dereceler beklen -
mektedir. 

GUre9çll et ya .. ut gldlyorlra 
Macar güretçilerinin ziyaretini 

iade etmek üzere Peşteye gitme -
leri kararlaştıarılan güreşçileri -
mizin isimleri şunlardır: 

Filiz siklette: Küçük Mustafa , 
en hafifte: Abbas - Yaşar, hafif. 
te: Yusuf Aslan - lsmail, yarı 
ortada: Saim - Hüseyin, orta -
da: Ahmet, yarı ağırda: Büyük 
Mustafa, ağırda: Çoban Mehmet. 

Gürefçilerimiz evvela doğru 
Petteye gidecekler orada bir mü
sabaka yaptıktan ıonra Prağa, 
Pragtan sonra da Viyanaya gide
rek oralarda da iki müsabakadan 
sonra tekrar Peşteye dönecekler 
ve bu sefer Pettede yapacakları i· 
kinci ve son müsabakayı Mateş 
klübü güreşçileriyle yapacaklar -
dır. 

Bununla beraber bu programın 
Peıtede tadil edilmesi ihtimali de 
vardır. 

Seyfi Bey de gidiyor mu? 
Güreşçilerimize hocaları Peter 

Efendi refakat ve güreı f ederas
yonundan Sadullah Bey de riyaset 
edecektir. 

Teessürle öğrendiğimize göre 
federasyon umumi katibi Seyfi 
Bey, kendisine izin temin edile • 
mediğinden, gidememektedir. 

Halbuki sporcuların batında 
bulunması bilhassa lazım olan . 
güreş federasyonu reisi Ahmet 
Beyin, gidememeıi dolayısiyle ka• 
fileye Seyfi Beyin riyaset etmesi 
Jmrarlaştırılmıftı. 

Bu son vaziyette Sadullah Be -
yin bir tek idareci olmak dolayı -
siyle çok srkıntı çekeceği bilhaaıa 

müsabakalarda yapılacak hakem
lik i§lerinde yalnız kalacağı mu .. 
hakkaktır. Bilhassa idarecileri -
nin hükümlerinde bitaraflık nok-

Manel ş-taı •tudyonon açılma meraalmf lçn 9amp-ya açıyor 

Röne Klerin en meıhur filmle • bilmiyerek bizim bu bahse dokun 
rinden "Milyon peıinde,, ve daha mut: 
bir çok Fransız filmlerinde göre· - Evvelden filmlerimin aenar
rek tabii oyununa hayran kaldığı· yosunu ben hazırlıyor, rejisörle 
mız Röne Löfevr büyük bir mecmu beraber ben idare ediyor ve ayni 
aya yazdığı yazılardan birinde !ÖY zamanda oynuyordum. Verilen 
le diyor: paranın çokluğuna tama ederek 

"Film yapılmasında mümessiller Amerikaya gittikten sonra böyle 
mes'uliyetin büyük bir kısmını o- itlerle uğraşmaz oldum. Ve o gün 
muzlarmda taıırlar. Rejisör ne ka den iti~aren filmlerim eski kıymet 
dar mahir ve zeki olursa olsun on- lerini kaybetmeğe batladı. Avru • 
lara karşı daima borçlu vaziyette· paya avdet ederek tekrar film yap 
dir.,, Genç Fransız artistinin bu mağa başladım, fakat işler değiş
iddiası yanlı§ değil. mit sinema seslenmişti. Her ıeyi 

Yanlış değil, zira: Sternberg çe yeniden öğrenmek icap ediyordu. 
virdiği halde, eğer sarsak profe • Hatta Fransızca lisanını bile. "Ka 
ıör Unrat rolünü Emil Y anningı 

yapmasaydı, "Mavi Melek,, filmi 
ayni muvaffakıyeti kazanabilir 
miydi? Şüphesiz hayır. Gene öyle, 
Lübiç Janet Mak Donald la Moris 
Şövalyenin Aşk Resmi geçidinin 

rağbetini görerek Janet Mak Do
nald ve soğuk İngiliz artisti Jak 

Bukanan'la Monte Karloyu çevir· 
di. O filmin nasıl bir akıbete uğra 
dığını siz benden daha iyi bilirsi
niz. 

Bizim yerli filmlerde bu iddia -
nın doğruluğu daha fazla göze ha 
tıyor. Rejisörün bütün hüsnü niye 
tine rağmen filmlerimizi çeviren 
artistler olgun değil. Beyaz perde
de hayatını yaşamak istedikleri 
insanın derisine giremiyorlar. Hoş 

stüdyoya yeni giren, ilk defa mik
rofonun ve objektifin karşısına ge 

çen artistten çok bir şey beklemek 
abes olur. 

Senelerden beri stüdyoya alıı -
mış bir Konrat Vayt'ın, bir Greta 
Garbonun film çevirmeden evvel 

aylarca düşündüklerini, rollerini 
yüzlerce defa prova ettikten son -
ra kabul ve oynadıklarını biliyo • 
ruz. 

Pariıte Gomon film stüdyosun
da "Kazanova,,yı çevirirken uzun 
uzun konuttuğum lvan Mosjukin 

zanova,, dan ıonra "Karnaval ço
cuğunu,, çevireceğim. O filmi ıa t
de hen hazırlıyorum.,, 

"Alhamra,, müzikholünde oy -
narken Vakıt namına locasında zi 
yaret ettiğim güzel Fransız artisti 
Marael Şan tal dert yanarken: 

"Sessiz film zamanında, kendi· 
aine verilen emirleri yapan ve bir 
kukladan farkı olmıyan aktörün 
vaziyeti sesli film çıktıktan ıonra 
çok değitmiştir. Şimdi o da tiyat
rodaki arkadaşı gibi bir şahsiyete 
s.ıhptir.,, demitti. 

Paraınunt stüdyolarını gezer -
ken konu§mağa muvaffak oldu • 
ğum Fransızların en fazla iftihar 
ettikleri artistlerden Piyer Blan -
şar: 

"Ben tiyatro ile sinemayı birbi
rinden ayırt ederim, iki san' atın 
ayrı ayrı kanunları var. Sahnenin 
üstüni:le oynıyan artist hareketle -
rinde bir dereceye kadar hürken, 
sinemada eli kolu bağlıdır. Reji -
sörün hoşuna gitmiyen bir hareke 
tiniz makası yer. Ben rollerimin 
dramatik olmasını ve çok açık ha 
vada geçmesini isterim.,, 
Yukarıda okuduğunuz gibi, en 

büyük artistlerin iddiaları birbiri
ne çok benziyor. Onların bu söz • 
lerine inanmamız icap ediyor. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
tasından bizim kadar hassasiyetle 1 Teniste Romenlere yenildik 
hareket edemedikleri söylenen Bükre§, 23 (A.A.) - Romanya 
Prağ ve Viyana muhitlerinde bir Türkiye çift erkekler maçında 

çok idari müşkülatla karşılaşması 
ihtimali pek kuvvetlidir. 

Poulieff - Schmid çifti Şirin -
Suat ç iftini 6 O, 6/ 4, 2 6, 8 6 
yenmiştir. 

Bu itibarla kafilenin başında Türk idman yurdu kongresi 
Ahmet F etgeri Beyin, mümkün o· Türk idman yurdu dün senelik 
lamadığı takdirde de Sadullah kongresini yapmış ve şu zevat ida 
Beyle beraber Seyfi Beyin mu • re heyetine seçilmişlerdir: 
hakkak bulunması lazımdı. Bu e- Reis: Avni, Umumi kaptan: 
hemmiyetli noktanın dikkate a - ı Namık, Umumi ki.tip: Muallim 
lınarak kararın değiştirilmesini 1 Avni, izi: Baha, Celal, Şevki 
temenni ediyoruz. c 1 Beyler. 



·~·Hikaye Polis Haberleri ...................................... 
Zeki nasıl öldü? 

Milletler Cemiyeti meclisi ne yapacak ? 
······························································································--

YATAKLI-VAGON 
. 

Dün sabah Galatada Karaou -
D 

lan sokağında bir hadise olmuş, bir 

lt . . ' . .. ... . Yazan: /zzetoğ/u esrar kaçakçısı ölmüştür. 
Galatada Karaoğlan sokağında 

içinden çıkılamıyacak 
meseleler karşısında 

Muhakemeleri bitti. Ayrıldılar.. Nihayet annesi geldi. kahveci Şükrünün ortağı Zeki sa- R .1 Kadın, çoktan beri sevdiği adamın Babaaı birdenbire ,a,aladı: F usya 1 
yanma ıitti. Erkek, Anadoluda _ Bonjur efendim. bıkası olduğundan polisçe daima ranSaDID 1 e an aşmasının 
b. h t kt B . nezaret altında tutuluyordu. Zc .

1 
b b. tt• l • ı· .., • • k• } • ır seya a e çı ı. - onjur.. se e t rcı ıgın t Kadın nafaka istemiyordu. _ Nasılsınız?. kinin son zamanlarda esrar kaçak 1 Ve 1 e azyı 1 mese esı 

Erkek kar11ını sevmiyordu. -Tefekkür ederim, ya siz?. ç.ılığı yaptığı haber alınmış, taki -
Bunun için dargın ayrılmakta 2 Bir iki kelime daha konuıtular. bine ba,lanmıştır. Zeki takip edil M.ill~~ler Cem!yeti meclisi ev • ı Avus.t~ry~ ise an§lus cerey~nile 

velkı gundenberı toplanmış bulu· ve naz ılık ıle mücadele edıyor; 
nuyor. Meclisin geçen defa me - ltalyanın hali hazırda gözettiği bi
saisini talil ettiği sırada beynelmi· tarafhktan vaz geçmesinden kor• 
le~ ~ir muharrir şu sözleri söyle . , kuyor. 

mana yoktu. Arkadaşça el sıkıı· Sonra annesi: diğini görünce kendisinin Şükrü -
tılar, ıüzel güzel ayrıldılar. _ Müsaadenizle, dedi.. nün kahvesi yanındaki eve atmış, 

Kendilerini tamamiyle ayrılmış Kızına döndü: kömürlüğe saklanmak istemiştir. 
zannediyorlardı. Halbuki arala - - Çok gecikme .... Dadını bek- Znyıf ve hastalıklı bir adam olan 

d b
. b v d l Zeki tnkipten fazla heyecana düş-

rm a ır ag var ı. etme .. mıştı: 1ktısat konf eranıının ifliı etti -

Bir çocukları vardı. Çocuk derin bir dü§Ünceye dal· müş, kalbi kurarak düşüp ölmüştür 
Çocuğu annesi aldı. Babası i . dı.. Bu gördüğü hal içinden hiç Zekinin cesedi morga kaldırılmış· 

"- .ı.Vlilletler :'.\'.Ieclisinin tuttuğu ğini de bunlara ilave ettiğimiz tak· 
bir iş yok ki mütemadiyen talik dirde Avrupanın çok vahim bir 
edilme~in !.,, buhrana doğru yürüdüğü derhal tiraz etmedi. Yalnız dedi ki: 1 çıkılmaz hiç anlaşılmaz bir sırdı.. tır. Diğer taraftan Zekinin arka-

- lıtanbulda bulunduğum za· Dadısı, akıam geldiği zaman, claşları da ölümün şüpheli olduğu- Yedi sene devam eden ihzari meydana çıkar. 

m:ınlar, arada sırada kızımı göre-1 çocuğun halindeki baıkalığı fark nu Eöyliyerek diyorlar ki: mesaiden sonra bir iş başarama • Millteler Cemiyeti bu vaziyet 
mak iizere toplanan silahları azalt karşısında mefluç bir haldedir. O
ma konferansı bunun en kati deli-

yim. etti.. - Sabahleyin saat yedide Ze· 
Anne bu teklifi memnuniyetle - Neyin var?. Hasta mısın?.. k: kahveye geldi. Bize selam ver· nun için Milletler Cemiyeti itiba· 

lidir. rınr kaybetmittir. kabul etti. Çocuk acı acı haykırdı. Kurdu- dikten sonra yanımızdaki eve gir· 
Her ikiGi de yeni bir hayat sür- ğu proj~ tem~!~nd.en yıkılmıştı.... di. Eve girerken arkasındaki me-

Silahları azaltma konferansı bir 
kaç ay evvel tatil edilmiştı. O za
mandanberi vaziyet değişmiş bu. 
lunuyor. 

meğe baııladılar. Kadmın vardıgwı Onun bılmedıgı bır çok şeyler bi. 1 ) 
T mur ar: 

Acaba cemiyet meclisi, yeni iç -
timaı esnasında bir iş batararak 
brestijini kurtarabilecek mi?. adam, iyi bir adamdı. Övey kızı- len büyüklere karşı isyan etti, ağ-

nı kendi kızı gibi sevdi. lıyarak: 
Çocuk ona amca diyordu. Annemle babamın biribirle • 
Zaman geçti. Bir gün annesi: rini tanıdıklarını hilmiyordı•m !. .. 
- Giyin dedi, baban geJmiş, se- Dedi. 

ni istiyor. 

O zaman altı yaşındaydı. 

Baba dediği ve ilk defa gördü
iü erkeği pek beğendi, pek ::evdi. 
Evde oyuncaklar, pastalr..r buldu. 

Heyetimiz dün ge
ce hareket etti 

Aktama annesinin evine gelin_ 
ce ıevincini anlatmağa, babasın . 
dan bahsetmeğe başladı. Fakat 
annesi uıulca kolundan tuttu, sö • 
zünü kesti, burada babasından 
bahsetmemesini söyledi. 

Çocuk bu ıözü dinledi. Fakat i
tin sıWJnı anbyamadı. Neden ba
basından bahsetmiyecekti?. Onun 
küçük kafasında daha başka sır . 
lar da vardı. Çocuklar dünyaya 
nasıl geliyorlardı?. Neden çocuk. 
lar büyüyünce hazan kız, hazan 
erkek oluyorlardı?. 

Babamdan bahsetmemek te bu 
ıırların yanına katıldı. 

······ Gün gectikç b b _ d h ~ e a a~ını a· 
a çok sevmefie başlamıştı. Dün-

yad.a en çok sevdiği nnnesiydi. An 
nesınden sonra da baba d ı·-· 
b . . emgı o 
eyı ıevıyordu. 

Bir g·· h .. un atırına bir şey geldi .. 
Dunyada en çok sevdig-i b "k" 
k" .. b" u l 1 
.•tıyı ır araya getiremez m· d"? Ü .. b b ıy ı. 
çku era er gezseler ne iyi ola . 

ca tı. 

Arhk he.p bunu düşünüyordu. 
- Ne düşünüyorsun kızım? 
- Hiç anne.. ·· 

Bu projeyi dütünüyordu. 
Gi!nlerden biı· gün tesadüf ona 

yardrm etti. Annesi telefon edi • 
yordu: 

- Tatlı hazır olsun .. Saat beste 
ıeçer alırım. · 

Sonra hizmetçiye döndü: 
- Ak,ama yemiş istemez T 0 _ 

katlıyana tatlı ısmarladım. ' 

Çocuk evveli tatlı yiyecek diye 
ıevindi. Sonra aklını başka bir 
fey kurcalamağa batladı. 

Saat bette annesi T okatlıyanda 
o.lacaktı. Babasını T okatlıyana ge
lıremez miydi?. 

Bi baıı her seferki gibi sordu: 
- Bugün nereye gideceğiz? 
Çocuk kıp kırmızı oldu: 
- Tokatlıyana gidelim. 
- Peki. 

Çocuğun gözü saatteydi. Dört 
buçukta evden çıktılar. Tokatlı_ 
yanda :kimse yoktu. Çocuk şeker 
camekanlarının önünde vakit ge -
çiriyordu. "Ya annem gelmezse!,, 

.f iye korlcuvordu. 

lU.ış turııfı ı inci a;)ıfanıızdaı 

Varna valisi, Ankara Bulgar se
firi M. Antonof ve diğer zevat 
Yavuza gitmişler, gemide par -

lak bir surette karşılanmışlardır. 

Muzika Türk - Bulgar milii marş
larını çalmış, mürettebat misafir--
lere selam namini ifa etmittir. 

1 Zırhh kumandanı Bulgar misa· 
firleri şerefine bir çay ziyafeti ver 
mi§lİr. Çayda M. Muşanof bir 
nutuk söylemiş ve büyük Türk mi· 
safirlerinin Bulgaristanı ziyaretin 
den dolayı kendilerine teşekkür 

etmiş ve Türk - Bulgar samimi 
dostluğunun günden güne kuvvet 
lendirilmesi arzusun izhar ederek 
demiştir ki: 

'' - Nasıl ki Karadeniz ve Ak 
deniz hiribirine bitişiktir. bu su -
retle 'riirkiyc ve Bulgaristanın da 
biribirine bağlı olmasını temenni 
ederim.,, 

M. Muşanof hundan sonra Gazi 
Mustafa Kemal Hazretlerinin, 
Türk misafirlerinin ve büyük 
Türk milletinin refahına içmiştir. 

M. Muşanofun nutkuna ismet 
Paıa Hazretleri mukabele ederek 
demişlerdir ki: 

"- Bulgaristanı ziyaret etmiş 
olduğumuzdan dolayı pek ziyade 
memnunuz ve ümit ederim ki 
Tiirk - Bulgar dostluK,111 claima 
kavi olacaktır. ,, 

İsmet Paşa Hazretleri, Bulga • 
ristan kral ve kraliçesi, Bulgar 
başvekili M. Muşanof, diğer zevat 
\'e Bulgaristanın tealisine içmiş ve 
demiştir ki: 

"- Bulgaristamn samiml dost 
ları olan Tilrkler kadar hiç bir 
kimse Bulgaristamn tealisine se -
Yinmiyecektir.,, 

ismet Paşa Hazretlerinin bu 
sözleri çok alkışlanmış ve "hurra 

" larla kar§ılanmııtır. 
M. Mutanof ve diğer zevat mo 

törle gemiden ayrılırken ismet 
Paşa kendilerini elle selamlamış· 
lar ve M. Mu!anof mukabele et • 
mişlerdir. 

Istanbula hareket 
Varna, 24 (A.A.) - Husuıt 

muhabirimizdE:n: Başvekil lamel 

- içeri girme, dur! 

Diye bağırdılar, bu arada me -
murlar Zekinin kolundan ve ya· 

kasından tuttular. Zeki memurlar 
la münakaşa ederken nasıl oldu 

bilmiyoruz, birdenbire yere dü -
şüp öldü!,, 

Müddeiumumilik tahkikat yap· 
maktadır. 

Hem gözü ~ıkb, hem 
bacağı kırlldı 

Dün Taksimde bir kaza olmuş, 
dört yaşında küçük bir kızın hem 

gözü çıkmış, hem de bacağı kırıl-
mıftır: 

Hitlerci)iğin Almanyada kazan· 

dığı muvaf fokiyet Fransayı Rusya 
ile anlaşmağa sevketti. 

Fransa başvekili Mösyö Dala -
diye Meç civarında ve Vosges dağ 
farında inıa olunan tahkimatı zi
yaretten dönerek Fransanın her 
hargi taarruzdan yılmıyacağmı se
vinçle ilan etmitti. Aynı aırada 
Belçika hükumeti de Liege kalele· 
rini en yeni modellere göre inşa i
çin 28,000,000 isterlin tahsis etti. 

Silahları azaltma konferansı her 
şeyden evvel bu vaziyet ile karsı· 

Cemiyetin umumi heyeti, cemi· 
yetin meclis ve silahları azaltma 
konferansı, büyük meseleler kar • 

§Isında kalacaktır. Bunlar, antluı 
yani Almanyanın Avusturyayı il· 
hak etmesi, Nazilerin Avuıturya • 
da yaptıkları propaganda meaele· 
si; Çekoslovakya, 1ıviçre, Belçika 

arasında ikide bir tekerrür eden 
huduh ihtilafları, dört devlet mi • 

sakının kabul ettiği sulh muahe • 
desi tadilatı, Avrupada para eıaı· 
ları meselesi ve nihayet ıilihlarr 

tahdit meselesi.... Acaba Fransa 
teılihat ve tahkimatla iktifa ede • 

Takaim Cami erif sokajında 18 

numarada oturan kasap Abdullah 
Efendinin kızı Sevim, yeni yapıl· 
makta. olan bir evin iskelesinde dur 

makta iken, bir aralık aşağıdan 

laf atan çocuklardan ürkmüş, mü
vazenesini kaybederek düşmüştür. 
Düşüş iskelenin yüksek bir yerin -
den olduğu için zavallı küçük teh
likeli surette yaralan.mıştır. 

laşıyor. ~ 
P:nn~aCla a i m•lliyeK'c!~ıYl.,..;1 ,~c·e~k mi'?. Almanya, L.hi.tan Ue 

nmın uycrrıması;'L'eliis1aitCfa detin BeJçikaya hücum kıtalarmm asker 
endiıeler uyandırmış bulunuyor. lerden müte§ekkil olmadığını an • 
Nazilerin en ileri gelen liderlerin· lata bilecek mi?. 
den birinin 1937 de Dançig ile Ko
ridorun Almanyaya silah kuvveti 
ile iade edilmiş olacağını söyleme
si, Lehistanm endişelerini kat kat 
arttırmıştır. 

Miletler Cemiyetinin bu meıe• 
leler içinden çıkabileceğine ihti -
mal veren bir kimse yok gibidir .• 
Bu da, bu teıekkülün kıymetini 
büsbütün düfürecektir. 

Paşa Hazretleri Yavuz zırhlısı ile 
bu gece saat 24 te lstanbula ha • 
reket edeceklerdir. 

Bağcıların rekabeti 

Batvekil İsmet Paşa Hazretleri 
ile Hariciye Vekili Tevfik Rüştü 
Bey ve heyetimizin diğer azası 

bugün saat on ikide (Yavuzla) 
şehrimize gelmiş olacaklardır . 

Yollar birbirine karıştı.. Bağların 
etrafı Arap saçına döndü ! 

Muahede dün imza edilmiş 

lstanbuldaki bir kaç. senelik bağ 
merakı ve bağ eğlencelerinden ge· 
çenlerde bahsetmiştik. Şimdi ha
ber alıyoruz ki kale dışarısındaki 
bu bağcılardan bazıları arasında 
bir rakabet başlamış, bağ sahiple· 

rinden bir kısmı gelen müşterileri 
birbirine kaptırmamak için bağla
rın etrafındaki yolları kapatmıya, 

Ankara, 24 (A.A.) - Türk -
Bulgar muahedesinin imzalandı -
ğına dair dün Bulgar ajansından 
aldığımız haberi neşretmiştik. He" 
susi muhabirimiz muahedenin 
trende veya Varnada imza edile -
ceğini bildirmiştir. Bulgar ajan • 
sından bugün aldığımız aşağıda _ hu yollardan bazılarının ortasın • 
ki telgraf ta bunu teyit etmekte • dan, arabalar, otomobiller geçir -
dir: me~ek için çukurlar açmıya, bo! 

Sofya, 23 (A.A.) _Bulgar a _ ve ekilmemiş tarlalardan geçilme· 
jansmdan: 1929 tarihli Türk _ mek icin de bu tarlaların etrafları-
8 l h 

..ı d nı tel~ örgülerle kapatmıya, hatta 
u gar mua e~enamesinin tem i-

dine dair protokol bugün Türk ve· bağ sahiplerinden bazıları iıe CU· 

killerinin lstanbula gitmek üzere ma ve pazar günleri bağlarının Ö· 

vapura binmelerindeıi evvel Var• nüne çıkarak gelen geçen araba ve 
nada imza edilc:ektir. Proto • otomobilleri kendi bağlarına çek. 
kolun dün sabah Sofyada imza e- meğe ve oradan öteye Y!>l olmadı· 
dilmesi icap ediycrdu. Fakat ufak ğmı :;ölemeğe ba~lamışlardır. 
bir teahhür yüzünden imzası bu • ı Bu yüzden geçen cunıa Edirne· 
güne ve Varnaya bırakılmıştır . kapısmdnn muhtelif bağlara giden 

Sofya, 24 (A.A.) - Bulgar a - bir çok arabalar ve otomobiller 
jansı bildiriyor: Bugün saat 17.30 yollarını şaşırmışlar ve bu suretle 
da Varnada imzalanmış olan Türk her kes, gitmek istediği bağa değil 
- Bulgar protokolu metni gayet a~c~~. yol w ve geçit bulup ta gide
kısa ve yalnız 1929 muahedename-! bıldıgı baga gitmiştir. 
sinin uzatılmasını natık olacaktır. Hele Edirnekapıdan çıkıp ta 

büyük Maltepe bağlarına gitmek 
istiyenlerin pek çoğu yarı yoldan 
geri dönüp tekrar T opkapı - Mal 

tepe §oseıini takibe ve bu ıuretle 
iki misli yol almıya mecbur kal -
mışlardır. 

Sur haricindeki bağcılar arasın 
da baılıyan bu rakabet, cuma gün
leri ahalinin buralara fazla akın 
etmesindendir. Fakat yolıuzluk, 
hele bu ıonradan etrafa gerilen tel 
ler' yollarda açıl~n hendekler ıon . , 
ra ısten "ılen "d"l . b. yere gı ı ememeıı ır 
çok k" •ınseleri f&fırtmıı ve tıpkı to-
~örlerle arabacıların bir kıımı ma-

alle mekteplerinde ıu yolu oynr
~~n çocuklar gibi içinden çıkılmaz 
ıvıcaçlı geç.itler a:-r.:mıda bucala • 

yıp durmuf, hatta yaya gidenler • 
d~n .bir çok aileler de ıabahliyin 
gırdıkleri methallerden aktam üı
tü çıkmak için tel pumakhklar İ• 
çinde dakikalarca köıe kapmaca 
oynamıılardır. 

. N~ olur bağcılar fU hali bir bi· 
çımıne koy:;.!ardı, gidenler ele ne· 
r~~e gittiklerini, nereden rahatça 
gırıp, nereden rahatça çıkacaldan
nı bilseler!. 





eni zallıtaı e e ıye 

talimatnamesinde 
Yasak olan maddeler 

yeni zabıtai belediye ta~imat -ı 106 - Nakil vaaıtal~rının kar • 
namesinin yeni maddelerinın ne'· ı !ılıklı olarak, yolun sag ve ıol ta
rine devam ediyoruz: ı raflarında ve ayni hizada durabil· 

93 - Küçük yoldan çıkanlar meleri için aralarında diğer ara · 
büyük yoldan ıeçenlere yol vere · baların kolaylıkla geçebilecekleri 
cektir. kadar bir yer kalmı~ olması şart · 

94 - Bu yoldan batka bir yola tır. 
~çilirken ağır yürünecek ve sağa 107 - Geriye dönmek için na
dönüılerde kısa, sola dönüşlerde kil vaaılalarınm geri, seri gitme -
büyük kavisler yapılacaktır. Jerj yasaktır. Geriye dönebilmek 

95 - Durmak vej'a baıka bir için lazım olan yerden başka en 
yola aapmak için yolun soluna az diğer bir arabanın d;,ı serbestçe 
ıeçmek lazv.n geldiğinde durula • geçebileceği kadar be! yer kalmı§ 
cak ,•eya sapılacak yere en yakın olması ve her halde arkadan gelen 
olan noktadan geçilecek ve bu ve- arabaların yürüyüılerine asla en · 
aileyle ıol taraftan yürünmü, olmı· gel olmaması şarttır. 
yacaktır. 108 _ Nakil vasıtasmı bulundu 

96 - Ayni cihete doiru yürü - ğu yerden yola çıkıhrkc!'l geri, ge
yen nakil vasıtalarının yan yana ri yürümekten başka çare yoksa 
ıitmeleri ve yarıtı andırır hareket ıelip ıeçenleri haberdar etmek ü
lerde bulunmaları yasaktır. zere yaya kaldırım üstünde bir il· 

97 - Nakil vasıtaları biribir • dam bulundurıılacaktır. 

lerinin ileraine ancak soldan ıeçe- 109 - Nakil vasıtalarını her 
bileceklerdir. Bunun için de orta hanıi bir yerden yola çıkarılırken 
ıüratle yürünmesi ve ıeyrütefere en az sürat ve en çok dikkatle ha
zorluk ve bozgunluk verilmemesi reket edilecektir. Garaj ve saire gi
farUır. Bununla beraber aokak kö bi içlerinde her za.man bu türlü çı
ıelerinde, yolların birlettikleri kışlar yapılan yerleri itletenler -
noktalarda kapılarda, kemer altla müesseseleri büyük ve kalabalık 
rında ve her türlü geçitlerde, dar yolJar üzerinde bulunduiu ve sey· 
yollarda ve karşıdan araba gelme· rüsefcr zabıtaamca lüzum gösle · 
ai, ıidiı ıeliıin çokluğu ve saire rildiği takdirde - bu iş için yolda 
ıibi aebeplerle yolların sıkıtık bir mahsus bir adam bulundurmıya 
hal aldığı yerlerde ve tramvay du- mecburdurlar. 

raklarıoda ileriye ıeçme yasaktır. 110 _ Biribiri arkaıından gi -

98 - Tramvay arabalarının ö- den tramvay veya itfaiye araba -
nüne - yolun müsait olduiu yer - ları araaından geçmek yasaktır. 
lerde - ancak ıaidan ıeçilebilir. 111 - Karıılatan iki tramvay 
Saj tarafta kalan yer geçilmiye • arabasının aralarından ıeçmek de 
cek kadar dana bu takdirde, yo • raaaktır. 

lun genitliyeceği yere kadar tram- Madde J 12 - Gerek zabıtanın 
vay arabasının arkasından ıeçile - müdahaleıile ve gerek kendiliğin
cektir. Soldan ıeçmek yasaktır. den muayyen bir iıtikamele doğru 

99 - Duraklardan batka yerler- sıralanmıt olan nakil vasıtaları -
de de tramvay arabaaı durduiu yürüyüı veya duruş halinde olsun
zaman arkaaından ıelen nakil va- lar - aralarına hariçten bir ara • 
artalan onu ıeçmeyip hemen du - banın ıirmeai yasaktır. Sonradan 
racaklardır. ve dıtardan ıelen nakil vasıtaları 

100 - Nakil vaaıtalarının be - en ıeride yer alacaklardır. 
lediyece ıöaterihnit olan bekleme Madde 113 - Asker, polis ve 
yerlerinden ba9ka yerlerde dur • jandarma katarlarile şenlik alay -
maları yasaktır. Bu yerlerde dura· ları, muntazam bir sıra halinde gi
cak arabaların adedi belediyece den mektep talebeleri ve sporcu • 
tayin edilmit oldujundan bundan lar ve katar halindeki cenaze ve 
fazlaaının durması yaaaktır. sıhhiye arabaları ve bunlara ben • 

101 - Her hanıi bir sebeple zer diziler araımdan geçmek ya • 
yolcu taııyamıyacak olan nakil 
vaaıtalarının bekleme yerlerinde 
durmaları yasaktır. 

102 - Huıual nakil vasıtaları • 
nın kira nakil vuıtalarına mahsua 
beldeme yerlerinde dunnalan ya
aalctır. 

saktır. 

Madde 114 - Kampana çala
rak ıeçmekte olan itfaiye araba • 
larına yaya yürüyenlerle her türlü 
nakil vaııtc.!~:ı hemen ıağ tarafa 
çekilerek ve icap ediyorsa dura • 

Çiçekler bulundu 
l etkikıer yapan iki 

İngiliz aliminin taktir.eri 
İngiliz alimlerinden Mıster E. 

K. Balls ile \V. Balfor Gourley, ln
gilterenin Kent ile Edinburg şehir 
lcrincleki nebatat bahçeleri için 
Anado'uda çiçek1er aramakla i<li· 

ler. 
t~et;cn martla İstanbuldan Ana

doluya harel:et eden iki alim, doğ 
rudan doğruya Toros havalisini is· 
tihclaf ettildcri halele Ankara.ya gi
derek Kır§e~ir, .. Kayseri, Sıvas, Er· ı 
zincan ve Gumu§hane taraflarında 
c:çek cinsleri aramakla meşgul ol- I 
mu~lar ve bu havalide İran çiçek· ı 
lerine pek yakın çiçekler bulmuş
lardır. 

Heyet geçen mayısın sonunda 
Trabzona gitmi~ ve orada havanın 
daha az kuru olmesma mebni da
ha mebzul çiçeklerle knrşılaşmış

larchr. 

tki İngiliz alimi elde ettikleri 
neticelerden son derece memnun· 
durlar. Çünkü bir çok nadir çi -

çekleri toplamışlardır. Bilhassa 
Lazistanda beyaz sarı , sarı kah · 
verengi çiçekler fevkalade güzel · 
dir. 

Taymisin İstanbul muhabiri lngi 
liz ali.mleri ile görü~tükten sonra 
gazetesine gönderdiği bir telgraf
ta !unlan söyliyor: 

.'Heyet brkanı, ziyaret ettikleri 
köylerde gördükleri samimi mih . 
manniivazlıktan son derece mem
nundurlar. Kö:·Iüler, kendilerini 
izaz ile kalmıyarak, çiçek Ye ne
batat taharri~in<le de kcn<lilcrinc 
yardım etmişlerdir. Köylliledn 1 
bir çoğu nebatat hakkında hliyük 
bir vukuf göstererek bunların gr · 
dai ve tıbbi faydalan hakkında 
malumat vermişlerdir. 

".Mister Balls ile l\Iister Gonrley 
çiftçiler ile çuhanlarrn namuskar
lığmı fe,·kalade :itayişle yadedi -
yorlar.11 

rak yol Yermiye mecburdurlar. (it. 
faiye için, mümkün olduğu kadar, 
yolun ortası serbest bırakılır). 

Madde 115 - Sıhhi imdat ara
baları için dahi yukarki maddeye 
göre hareket edilecektir. 

Madde 116 - Reisicümhurun 
arabası geçerken yolda bulunan 
yayalar ve her türlü nakil vasıta -
ları çevik ve saygılı bir hareketle 
yolu açık bulundururlar. 

Madde 117 - Askeri kıt'alarm 
geçişlerinde de yukardaki madde
nin hükr:ıii caridir. 

(U~vamı v:ır) 

103 - Yolcularını ıötürdükle • 
ri ywlerde bekliyecek olan kira na 
kil vuıtaları ile huausi nakil vaaı· 
talan en yakın aokak içlerinde ve 
yaya kaldırımı yanında ve diler 
arabaların ıeçmelerine enıel ol • 
mıyacak ıurette duracaklardır. 

Caddelerde durmaları yasaktır. 

l~tenbul Ec:-!cdlycsf ı•anları 

104 - Yulcardaki maddede ıös 
terildiii veçbile yolcuaunu bekli -
yormut süıü vererek nakil vaaıta· 
larım bekleme yerlerinden batl;a 
yerlerde durdurmak veya mütleri 1 

bulmak üzere bu yerlerin haricin • 
de :f!\Vaf, yava9 dolaımak ve ya
hut bekleme yerlerine yakın j'er • j 
lerde yol üzerinde yolcu almak ya· ı 
ıaktu. 

105 - Yolcu alacak veya indi
recek olan nllkH vaartalan ancak 
yaya kaldırımları önünde ve binip 

inmeie yetiıecek J<adar bir zaman 1 
için durahileceklerdir. 

Keııt bedeli 2784 lira 75 kuıuş o an ~e~·o:~fo hastahanesınio 
kalör,fer tea:.alt kapah ıaıfla münakasaya ko:lUımuştur. Talıp o· 
lan'1r tartnıme almak ve ktşif evrakını ii,Örmek iizere her gün 
Levazım müdürlüğüne müracaat etm,li, münakasaya girmek için 
de 209 liralık tem:nal makbuz veya mektu':>u i!e te'<lif mektup
laranı ~e/91933 perfenbe günli saıtt on beşe kadar D:1imi Encü-
mene vcrmclıd: r er. 146541 

.5~ KURUŞA KiLOSU KUŞTÜYÜ 
1 ı.ı ı bulJa <,'a\.ın.ıı..,ılar ia ku,tu' u a ıl-ı J ı lq şıu, u \.1-ıık :'<ı kmu,wr 
)ılıc 10 lır.ı. 'OrJ?;:tıı ! .? lır;ııJıı 'nlnn , rı tı ırı 1-w:nn ü ku ııa~ı ucuzdur 
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Istanbul Posta T. T. Baş
müdüriyetinden : 

3/9/933 tarihinden ıtibaren yamı gün müddete b lmıiuyede 
satılığa çıkarılan Krraköv Po•ta Şubesi barakasır.a tal p zuhur 
etmediiinden müzayede 23/'J/933 d~n itibaren bir hafta müddet· 
le temdit ec!ilmiştir. 1 S ı 46 

VAKiT 
Kitap işleri 

Ve muhabere 
köşesi 
sütunu 

Devlet matbaası farafından 
basılan ve mekteplerde okuttu
rulan kitapların tevzi ve salış 
işi müeaaesemize verilmiştir. 
Bunlar lstanhulda yalnız 
( V AKIT) kütüphanesinden le · 
darik clunabilir. 

•• Devlet matbaasının diğer 
neşriyatı da (VAKiT) yur -
du tarafından satılmaktadır . 
llmi eserlerle Maarif Vekaleti 
mecmuaları ve sair kitaplar için 
de ( V AKIT) kiitüphanesine 
müracaat ediJ.,,ek lazımdır. 

•• ilk mekteplerin, dördüncü ve 
beşinci sınıflarında okutturula
cak olan tarih kitaplarının da 
tab ve tcvziini (VAKiT) 
yurdu yapmaktadır. Bu kitaplar 
hazırlanmı! ve ıatıta çıkarıl • 
mıştır, 

~· ( V AKIT) kütüphanesi, her 
vilayet merkezinde bu kitapları 
satmak üzere birer şube açmış
tır. Vilayetler hududu dahi • 
linde Devlet matbaasının mek· 
teple;e mahsus olan kitapları 
ile diğer eserleri için bu şubelere 
miiracaat olunmalıdır. 

~· Vilayet mcr'.~ezlerinde isim · 
leri ve adresleri aşağıda gölleri· 
len yerler (VAKTiN) ın ki~ap 
satış tubesi olarak kabul edıl -
mi§lerdir. Bunları peyderpey 
neşredeceğiz. 

Ankara: (Akba) kütüp • 
hanesi, Trabzon Polotha • 
neli zade biraderler , Kasta • 
monu: Gazete bayii Ahmet 
Hamdi Bey, Samsun: Halk kü
tüphanesi, Giresun: Tasarruf 
.,._.,, Lutfü Bey_. Ama.yas Ce· 
mal ettin kütüphanesi, Malatya: 
Eyüp oğlu Halil Bey gazete ba
yii, Konya: Kitapçı Murat oğlu 
Sabri B .. Antalya: Kemahi za
de Nail Bey, Çorum: Turan kü· 
tüphanesi İsmail Naim Bey, Na
zilli: Sebat kütünhanesi, Musta
fa Hakkı Bey, Balıkesir: Ki · 
lnpçı Fehmi Bev, Eski~ehir: 
Son Posla kiilüphl\nesi, Bursa: 
Kitapçı Es~t Bev. Edirne: Hil · 
mi kütphanesi. İzmit: Halkpa · 
zarı ııah1bi Sadettin Bey. . 

Bolu: Zafer kütüphanesı, 
Merzifon gazete bavii Adil ~·· 
Oiyarıbekir: Şevki Bey. Manı -
sa; Huluıi Can Bey,. Y.ozgat: 
Va1<ıt muahibiri Bekır Zıva 8., 
Adana: Maarif kütüphanesi 
Ahmet Necati Bev. 

Dl§er •ubelerlmlz 
Van: gazele bayii llyas Bey, 

Bitlis gazete bayii Niyazi Yıl • 
maz Bey, Siirt: Mehmet Emin 
Bey, Isparta Yunus zade LUtfü 

Bey, Çankırı gazete bayii Hü· 
seyin Bey, Bayburt gazete bayii 
Halil Bey, Rize gazete bayii 
Mahmut Kara Bey, Elaziz Tu • 
ran matbaası, Tanua gazete ba· 

yii Nuri Bey, Urfa Feyiz kü • 
tüphanesi sahibi AhduJlah E .. 
dip Bey. . 

Mersin: Gazete bayii F ehnıı 
Bey, Kayseri Maarif kütüpha • 
nesi Tevfik Bey, NiRde gazete 
bayii Hasan Cemal Bey, Kırk • 
lareli gazete bayii Ahmet Ha~ 
di Bey, Artuvin gazele hayli 
Remzi Bey. 

•• Vilayetlerde şubemiz olarak 
adresleri gösterilen kitapçı • 
larla kırtasiyecilerden ve gaz~ 
temiz bayilerinden henüz mua· 
melelerini bitirmiyenlerin tenıi· 
nat mektubu, gönderdikleri hal· 
de mukavelelerini ihzar, yahut 
mukavelelerini gönderip te 
teminat muamelelerini ikmal et· 
miyenlerin, yeni sipariıleriyle 
birlikte noksan olan işlerini ta· 
mamlamaları hususuna nazarı 
dikkatlerini celbederiz. 

•• Hakiki ihtiyac miktarları 
henüz mekteplerce tesbit edil · 
memiş olmakla beraber, ''VA· 
KIT kütüphanesi,, yukarıda ad· 
resleri gösterilen yerlere kitaP 
sevketmiştir. Sureti mahıuaa· 
da yapılan siparişler de kendi • 
lerine tesHm olunmak üzere 
ttı~ra bayilerimize gönderilmİ! • 
lir. •• Cevaplarımız 

Siirt bayiimize: Garzan Cüll1 
huriyet ilk mektebi 4 tane 5 • 
inci J O tane 4 üncü tarih kitabı 
İsliyor. 

Eıkitehir Son Poıta kütüp • 
haneai : llk tarihler ıönderil
di. Orta tarihleri tab' edilmekte 

ir. ipa e i a tT" 

vasıta ile iade ederseniz heaa • 
bmızdan düşeriz. Atlaa neıret • 

medik. 
Edirne bayiimize - Muhtelit 

orta mektebinin bir ıipariti var· 
htediklerinizde dahil deiilıe 
;önderelim. Kendileriyle ıö· 
nişerek cevap veriniz. 

Trabzon Müezzin zade Hacı 
Emin Beye: Devlet matbaasın
dan sipariş mektubunuz alındı· 
Bayiimiz Puluthaneli zadeler • 
dir. İstenilen kitaplar vardır. 

hmir Ga.:i Emir piyade alayı 
6 mcı bölük kumandanı yüzbatı 
Hamdi Beye: Gönderdiiinil 
para postadan alınmış ve i,te· 
diğiniz kitaplar iki paket ol,tak 
postaya tevdian namınıı~ \ön· 
derilmi~tir. 

•• Tatr• bayi lerırr4ze 
Listeden çıkarmlar birinci 
( Medeni bilgile ) 1 mu· 
h•f•z• ediniz. •unlar ta• 
rafımızdan aı,.rılacakt1r. 

Tokat V aliliğivd.en : 
To'<alta yapılacak 27 .60 lira bedel ke~İ Vali konağı bi· 

nası kapa' ı zarf uı~lile. ~~nakasaya kor.ula• ~_'Teş~ioie~vel~933 
t ·hine rnfsad f sa ı gilnu To~at Vılayeti encumenı daım'ıınce 
ara k ' • d 1 · · ıhalei katiyesi icra ı ınac~gın. an ta ip d'1 arın ve f"aıtı anla • 

mak ısleyenlerin Tokat Vı aı1ehne müracaJarı ı!An olunur. (S12Sı 

inhisarlar umum midürlüğünden : 
1 'U'l,, ta ,,m e'bıst 
2 "132,, çift fo!in 
3 "23., adet kaput 
4 - "16., adet rruşcrba 

ldaremız mr stahdemini için ukarda yuı'ı eşyalar p:nırlılcla 
satın alınıraktır. Talip'erın şa arne ve r ::, uneleri gördükten 
•onrn pazarlığa şl•rak etme j ıeıe 011 7 5 tem;natlarını hamilen 
28/9/93.i per~emhe ~un·~ sar 4 de G llata'da Alım, Sa hm Ko-
m s ·onuna m'iracntları (4915) 



Lııdbu, ailıhat aTUiziııiıa 
menbaidir. Bmıu. altm.İf se
aeden fazla m11qfiaJci7eti 
ile biten dt.Dyada b.njnmq 
Eııo's .. Fnıit Salt.. mu 
tabzarindan sabah •e 
.... ôir Jmdak .. dera
amada bir b.lne kafi&i mik· 
dariııda alarak dcE'ediııiı. 

llft.OJIUll · 
~ 

SATlu& 

Nafıa Vekiletinden : 
16 · 9 · 933 tarihinde kapalı zarf usu tile yapı 'an mün11kasa 

neticesinde teklif edilen fıatlar haddi Jiyakta görülmediğinden 

Çor'9b Vıliyeti dahilinde Hopa - forçka yolu ve Çoruh nehri 
fizer nde kurulacak demir köprü inşası paıarhkla icra edilecektir. 

Paıarhk 2 - Tefrİnievvel · 933 pazar ıitnü saat "15,. de Na· 
fıa V eki!etinde yapı lacaktır. 

eu l· u,uıta tafsi At almak için Yollar Umum MildürlüğDne 
müracaat olunmalıdır. 

Taliplerin yevmi mezkiirda "3500., liralak teminat mektubu· 
nu ye teklif etmek istedikleri projeyi hlmilen mUll!Caat etmeleri 
ilin o unur. (5094) 

Çanakkale Jandarma mektepleri 
Satınalma komisyonundan: 

Kilo 
~10000 Ekmek 

1 - Gelibo'u Jandarma mektebinin bir ıenelik ihtiyacı olan 
ekmek yirmi gün müddetle kapalı zarfla yeniden miloakasaya çı· 
karılmıştır. 

2 - Veriltcek fiat haddi liyik görlildüğü taktirde 1/10/933 
tarıhim e Çanakkale ViJiyet dairesindeki komiıyonda icra edile· 
ce~. t :r. Şartnameler komisyondan isteyenlere verilir. 

3 - Talip olanlann ihale gtinO teminat Ye teklif mektu la-

HER AYIN 

Asarıatika ıtüzeleri umum 
müdürlüğünden: 

Topkapı sarayı müzeıiL muhtelif yerlerinde icra kıhnacak 
tamirrt. kap~lı. zar! usulile. f t;nievvelin birinci pazar günU ıaat 
14 de ııtekJ11me ıhale. cdıl~C\ir. Arzu edenlerin ıeraiti öğ· 
renmek ve bu bıptakı keııfna yi görerek tafıillt almak için 
&atmadan maada her ğün meııi manl,uada Asarıatika MOze· 
eri Mimarhtına miiracaat edebih'\". (4770) 

.. 

Deniz Yolları işletmesi 
ACEnTALARI · 

Karaköy • Köprübaşı Tel. 42362 
%kcci Muhurdar zade hanı 

Telefon· 22740 

Karadeniz aralık postası 
ANKARA vapuru 26 Eylül 

sah J8 de Galata rıhtımından 
kalkacak Zonguldak, lnebo:u, 
Sinop, Samsun, Ünye, Ordu, 
Gireson, Vakfıkebir, Trabzon, 
Rize'ye Dönüıte bunlara ili· 
vetea Sürmene'ye u~rayacak· 
hr. (5136) 

lzmir Sür' at Postası 
IZMIR vapuru ı6 Eylül H ' ı 

11 de Galata rıbbmından iz. 
mir, Pire, lskenderiye' ye kal 
kacakhr. 51371 _ .. 

Klrahk oda aranıyor 
lstanbul ve Beyoğlunun yüksek 

havadar ve sıhhi mevkiine ve gü· 
netli, iyi bir aile içinde döteli iki 
oda aram yor. 

Matbaamızda R. 8. rumuzuna 

DOKTOR 

Hafız Cemal 
Dahili hastalıkl arı mutehaasıs'ı 

Oir- ·-1· • N. 11 8 Telefon: 22398 

iLAN 
Osmanlı bankasınıa Galata, Ye 

nicami ve Beyoğlu devairi, muse· 
vilerin Kipur bayramı münasebe
tiyle eyliilün 30 uncu cumartesi ıü 
nü kapalı bulunacaktır. 

11 - V AKIT "l5 ~ylnt 

TL:JQKiVE 

llRAAT 
BANKA51 

Cümhuriyet Halk Fırkası 
Katibi Umumiliğinden : 

Ankara'da Cumhuriyet Halk Fırkası merkez binasında yapı· 

lıcak kalörifer tesisatı 14 gün müddetle ve kapah zarf uıalile 

münakasaya "ooulmuıtur. ihalesi 28 Eylül 933 perıembe fh& 

saat 3 te Ankera'da Fırka merkezinde yapılacaktır. Taliplerin 

fenni ehliyeti haiz olmaları veyahut böyle bir fen memuru kul

lanacaklarma veya ittirikları olduğuna dair vuaii< ibraz etme

leri mecburidir. Taliplerin tu·sat projesi ile fenni şartnameyi 

görmek üzere Ankara'da Fırka muhasebesine müracaat etmeleri 

ve ihale gününe kadar kapah zarf iç"ndeki teklifnamelerini Ye 

işbu teklifnamelcrindeki bedeli üzerinden % 10 teminat akçeleri

ni veya banka mektuplarını da birhkte muhasebeye tevdi etmiı 
olmalara ilin olunur. (4978) 

Eskişehir Belediyesinden: 
ıt · 9 · 933 tarihine müsadif perşenbe pnil saat on bette 

ihalesi mukarrer Es'<ışehirde yapı 1acak mezbaha binası için vu· 

kubulan teklif muvafık görülmediğinde'l ıhalenin j · 10 • 933 ta• 

rihıne müsadif perşenbe günil saat on betle pazarh'cla icra1ına 

karar verılmiş o1duğundan talip olanların o güne kadar ıarhıa· 

meyi almak ve hazır bu!unmak üzere Belediyeye müracaatlan 
ilin o"unur. (5144) 

inhisarlar umum müdürlüğünden ; 
Çamalh M~m'ehasında amelenın çamaıır, etya •e uir le•a

zımının tat birinde kullanılmak üure l.öm i r veya odunl• ısıtılmak 
ve ikişer adet Termometre ve Manomdreyi ve lüzumu.da ••for• 
malin,. ile deunfelcs yon yapıldığı ta'cdirde kullanılma" için birde 
karıştırma cihazını havi ol..;ak üzere şarlnames= n~ tevfık•n bir 
adet ''Etnv,. makinası satan almacaktar. Tal:; 1erin paıarlağa itti
rak edebilmek için °o 7,5 teminatlarını hamilen "2/10/933,. pa
zartesi glt>U uat 0 14,5,, da Gılatada mübayaıt ko:uiıyonana 
müracaatlara. 4791) 
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933K 
ıkincisi 

ra kur' 1 ' ! ... -.~~~~'.':~ .. ~~'.'.'!.'.:~~~ .. '.'.~~'.'.~ ........ .! 
İzmir Fırka Satın alma Komiı· 1 yonundan: 

şın 

. ,. Frka kıt'aları ihtiyacı için 
32,400 kilo ıade yağı kapalı zarf-r la münakasaya konmuştur. İha • 

\1: lesi 30 eylül 933 cumartesi günü 
\; saat 11,30 \b dtr. isteklilerin !art 
ss nameyi görmek üzere her gün ve 

Bu kur' adan itibaren mük3.f atlar bir misli tezyit ~-;, ~~n;:::7:.~ı~:~~~ii~0v:·~!:.~.:; 
l!J mektuplarıyla Bornovada "İzmir,, 

edilerek senede 10.000 liraya iblağ edilmiştir i ~~::ca;:ı:~~ alına Komisyonuna 

(2394) (4668) 

., 

Bu keşidede 207 kumbara sahibine 
5 O O O lira mükafat verilecektir. 

Birinci mükafat 
ikinci mükafat 
10 kişiye (100 erden) 
20 ,, ( 50 şerden) 
175 ,, ( 10 ardan) 

1000 Lira 
250 

1000 
1000 
1750 

,, 
,, 
,, 
,, 

Tevzi edilecektir. 
ıı1111mı~ ının m ~nınıınıııı ınıııımnııooınıım~nıınııımı~ııınmıınınıı~~nı 

ilk mektep Tarihleri Ko 
Hususi gaz fiyatlarından 

istifade ederek kok köm~rünüzil şimdiden tedarik ediniz. 

Kadıköy ve Yedikule Gazhane/erinde 
daima birinci neviden kok kömürü vardır. 

Evde Teslim - Vezin Teminatlıdır. 
Sipariş ve malOmat i~in : 

Tünel, Metro Han Birinci Kat Telefon 
Y edikule gazhanesi ,, 
Beyazıt Elektrik Evi ,, 
Kurbağlıdere gazhanesi ,. 
Kadıköy, Muvakkithane, 83 ,, 
Usküdar vapur iskelesi, 1 O ,, 

44800 
22072 
24378 
60212 
60790 

603l2 

~ . . . 
~ M. M. V. Sa. Al. Ko. dan: 
~ 6.000: 6.400 adet ağır makineli 
1J tüfek şerit kutusunun kapalı :zarfla 
~ 1 münakaıasında teklif edilen fiat • 

lar pahalı görüldüğünden pazarlı • 

1 
ğa konulmuştur. İhalesi 3/ 10/ 933 
salı günü saat 11 dedir. lsteklile-

' rin ıartnameyi görmek üzere her 
gün ve pazarlığa iştirak için tayin 
edilen gün ve saatte Ankarada M. 
M. V. Satın Alma Komisyonuna 
müracnatları. (3319) (5147) 

M. M. V. Sa. Al. Ko. dan: 
Ordu ihtiyacı için kapalı :zarfla 

70.000: 77.000 kilo vazelin yağı a
lınacaktır. ihalesi 18/ 10/ 933 çar· 
şamba günü saat 16 dadır. lıtekli· 

lerin şartnameyi görmek üzere her 
gün ve münakasaya İf tirak edecek 
lerin tayin edilen gün ve .aatte tek 
lif ve teminat mektuplariyle Anka
rada M. M. V. Sa. Al. Ko. na mura 
caatları. (3320) (5148) 

M. M. V. Sa. Al. Ko. dan: 
Ordu ihtiyacı için 12.000: 13330 

kilo gıliıerin yağı kapalı :zarfla mü 
a a nu muş ur. 

21/ 10/ 933 cumartesi günü ıaat 
11 de yapılacaktır. lıteklilerin 
ıartnameyi görmek üzere her ıün 
ve münakasaya İ!tİrak için tayin 
edilen gün ve aaatte teklif ve temi
nat mektuplariyle Ankarada M. 
M. V. Satın Alma Komiıyonuna 

(3322) (5149) 

Havacılık ve spor 
JOS üncli nüshası otuzdan faı.la reelmle 

ıüllltı olarak ı;ıkmı!)tır. Uı:an neaU, Göllıll· 

nılizU kabartnn işlerden, Hava \ '& l'a& tıM

llkr.slne kaııtı naııl ı:aıııııyorlar, Sovyet Bar

yada, l\lotörsUz. tayyare lle UÇUJ-· Gilıl 

.taydah yazılarla doludur. Spora aynlan _. 

yıfalarda IJ&yanı dikkat fikirler vardı.• 

Göz Hekimi 

Dr. S. Şükrü 
Birinci Sınıf Muteha.,ıa 
BabıAli (Ankara caddesi No. 611 

Sahibi: MEHMET ASV 

Ncıtrlyat Müdürü: Renk Amet 

Dünyanın bu meşhur polis hafiqesinin maceralar:.nı pek 
yakında forma forma okuyacaksınız .. lnsanı heıpcandan 

heyecana şürükliyen bu ~ser güzel bir if ade!ie geni 
baştan Türkçeye çevrili1Jor ... 
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