
Iktısat vekili 
Cellıl Bey, deniz işlerini 

tetkik etti, bugün Ankaraga 
gidiyor 

• 
Sineıi& Sayıfası 

~aftanın geni filmleri ve yeni 
haberlerile, resimli olarak 
Bugün 7 inci sayı/ amızda 

., . . 

18 mca Yll • Sayı : 5649 Yazı İşleri Telefonu : 24379 C U M A, 28 EY L Ü L ( t aaca ay ) 1833 idare Telefonu : 24370 Sayısı 5 Kuru, 

Kral Aleksandr 
lstanbula geliyor 

Sinaya konferansı münaıebe

tiyle Romanyada bulunan Yugoı -
]aYya kralı Aleksandrın Belgrada 
dönerken lıtanbuldan geçeceği ve 
Gazi Hazretleriyle görüıeceği hak· 
kında dünkü gazetelerle intiıar e· 
den haber her taraf ta büyük bir 
alaka uyandırmııtır. Onun için 
dün herkeı bu ziyaretin ıebep ve 
manaıı üzerinde bir türlü tahliller 
ve tahminler yapmııtır. Ve umu
mi ıurette bu ziyaret memnuniyet· 
le karıılanmııtır. 

Filhakika Yuıoılavya kralı A · 
lenksandr birkaç ıenedenberi za. 
man zaman memleketimizi ziyaret 
etmek arzularını göıterirdi. Bu 
arzularında hakikaten ıamimi ol • 
duju ıüpheaiz idi. Fakat kral haz 
retlerinin memleketimize bir ıeya· 
hat yapabilmeıi için ıimdiye kadar 
müıait bir f ıraat çıkmamııtı. Bi · 
naenaleyh kral ile beraber kraliçe· 
nin Romanyadan memleketine dö· 
nerken lıtanbula uğraması ve bu. 
rada bir veya birkaç gün kalmaıile 
birinci derecede bu ziyaret arzuıu 
tahakkuk etmit olacaktır. 

Yugoslav Kralı Belki Pazartesiye 

Bir Harp Gemisile Gelecek 
• r • .,, - ' 

Türkiye Mülikatı Yeni Küçük itilif Büyük 
itiliflar Hazırlıyacak iti lif a Çevrilecek 

~----~~-r--------, 

• 

l"\OS~OYA 

• 

Bununla beraber itiraf etmek 
lazımdır ki kari hazretlerinin lı· 
tanbula bu ıuretle geliıi alelade 
bir ıeyahat meıeleıinden ibaret 
delildir. Gerek Balkanların, ge ~ 
rek Avrupanın umumi vaziyeti göı 

.. 1' YÜpslav kralı Atek ... tlr Hs. Rom-p ltrab Kare1 a.. 
tinüne aetirilirıe bu le)'. ~&ati" 

~ .... _ ....... llflllPttilr·11ae...... t'~· .utia•• fiiiler nracla 'bulundukları yirm 
duğu derhal kabul edilir. Hazretleriyle Kraliçe Mari Hu • dört saat zarfmda Dolmabahçe 

Bir kere kral Alekıandr bu ka- retlerinin ıehrimize gelecekleri sarayında kalacaklar, ıereflerine 
rarını Sinayadaki küçük itilaf kon- hakkında verilen haber teeyyüt et bir ziyafet verilecektir. 
feramı devam ederken vermi,tir. mittir. Bu ziyaret tarihi kati ola- AMtc~. . Yugoılavya Kral ve Kraliçesi. 
Bu konferanıta da yeni Türk - rak belli olmamakla beraber Kral • ne Yugoslavya başvekili ile bari· 
Yunan miıakı ile lımet Patanın Hazretlerinin önümüzdeki pazar • ~ ciye nazırının ef akat etmeıi de 
Sofya seyahati ve neticeıinden mü· teıi veya ıalı günü lıtanbulda bu· muhtemel görülmektedir. 

teTellit vaziyetler müazkere edi- lunmaları muhtemeldir. ~~~~~~~~t:/ • • Belgrat ıefirimiz Haydar 11eJ 
mittir. Bundan baıka kral Alek - Kral Aleluandr Hazretleri lı. ~ R K 1 ~ \ bu ziyaret hakkında malumat ver 
ıandnn memleketini bir nevi dik· tanbula Yuaoalavyaya ait ve Tu- mek üzere Belgrattan fehrimize 
tatlrlükle idare ettiği de malum- nada bulunan bir harp gemiıiyle gelmiştir. Hariciye protokol mü· 
dur. Kral Yugoılavyanın ıiyaıi gelecektir, donanmamız tarafın- dürü Şevket Fuat Bey de bu it i-
Te idari meıuliyetlerini kendi Ü· dan Karadeniz boğazı haricinde çin dün Ankaradan gelmiı, akıam 
zerine almııtır. Binaenaleyh her kar•ılanacaklardır. Büyük misa- I Tlrk. v .... n -••t••••IMlaa .o11ra .. vsaabalasedllen b8yak ltllAfa 1 (Devamı 9 uncu ._yıtMla) 

1 d 
'S' a5t memleketlerin barttaeı •• a8'1nlan haasi bir meıe e e onun ıahıan ve ___ • _______ ...._ _______________ .._ _______ mıl!ll' ______ . _______________ _ 

rec:eti bir karar bütün Yugoslav· 
yanın kararı demektir. Tabii ola· 
rak bu Taziyette ve ıalahiyette o • 
lan bir devlet resinin her hangi 
bir tarzı hareketi büyük bir ehem. 
miyet alır. Nihayet Yugoılavya 
Balkanlarla en ziyade ali.kadar bir 
memleket olduiu gibi küçük itilif 

M. V enizelos 
Dün patrikhanede 

yemek yedi 
ziimreıi içinde de huıuıi bir mev· BugUn CUmhurı,et abidesine 
kii vardır. Bu cihetler ile de kral bir ~elenk koyacak· lamet 
Alekaandrın lıtanbula ziyareti ay· Pa,anın bir hediyesi ••. 
n dikkat ve alakayı celbedecektir. 

1 

iki hafta evel Ankara da yen· 
Mehmet Aaım 

(llet'allll t lnd .,.,..., 

OLUR MU YA? · 
Bu ktlçük kHfede, oımaması llZDD ~en 

bazı vak'alan kaydediyoruz • Bir ar~ 
.memleketlmlzdf! çakan bllttın gazeteleri oku

~·or prtp &'Önllltll vakayll bazım altına bir 

Ud kellmellk mllllbaza UA\'e ederek, bazan 

aynen 'ftl mll&hazaar& yuıyor. Şu köte • 

clktekl "Olur mu y~f,. yalnr& (VAKiT) e 

alt ve onun benlımedlll fikirlerdir . 

Halbuki Son Posta refikimiz, llk sün -
41eDberl, bu 11lltunumuzdakl yazdan aynen 

alıp bir \"eya iki gün 110nra (ister hlan, 

lıtter ı.nanma) •ütununda netredlyor. Eter 

reftklmlz (VAKiT) in tlklrlerlnl beJenlyor

• ldt ~"Olur mu ya!,. k~ 
aldrlmJ dlrretmek nezaketini «öetermelJcllr. 

Batkamlm fikrini kendi fikrlymlt Sllıl ele 
tıermek olur ma ya!. 

lıl. Vealaelo. ve reftlıam patrikle 

Şehrimizde bulunmakta olan 
M.. Venizeloı dün sabah Yunan ko· 

(Devamı 1 lnel ~, 

Futbol meraklılarına heyecanlı bir gün 

F enerbahçe-Vinerspor 
Maçı Bugün 

Atinada atletlerimizin muvaffakiyeti 
Atina, 28 (Hususi muhabirimizden) - Bugün 

aramızda yapılan müsabakalardan 400 metre ko
şuda Ziya birinci, Şevki (Ankara) ikinci gelmiştir. 

DAa ........_ ..... AwutwJalı f1ltbolC1llar 

[ T- t 1111C11 .. ,.,. ....... ) 

Bıldırcın 
Okkası 25 kuruşa 

hem de ne et 
Akın devam ediyor, 9ehlre 

bugUn 30 bin baldarcın 
glrl,or 

Şebrln etrafı baWucı• awcdaıUe ... 

On bet pndenberi Karadenia 
sahilleri, lıtanbul ve havaliıi t6-

(Deva1111 11 inci N)'ihA) 



29 Eylül 1933 

Gazi Hz. 
Yakında Ankarayı teşrif 

ve yeni lngiliz sefirini 
kabul edecekler 

Ankara, 28 (Hususi) - Reisi
cümhur Hazretlerinin yakında An 
karayı teşrif ederek yeni İngiltere 
elçisini kabul edecekleri söylen ~ 
mektedir. 

konferanslarından ümidi Avrupa 
keserek İngilterenin Brüksel büyük el -

çiliğine tayin edilmiş olan sabık 
İngiliz sefiri Sir Corc Klark, Gazi 
Hazretlerine veda ettikten son· 
ra buradaki dostlariyle de 
görüşmüştür. Bugün sefir Hazre~ 
leri şerefine Anadolu kliıbünde 
bir ziyafet verilmiştir. Ziyafette 
Vekiller ve bir çok dostları hnzır 
bulunmuşlardır. 

aralarında uyuştular 
Bu uyuşmayı Rusyaya, Balkanlara teşmil etmek istiyorlar 

Sir Corc Klark yarın (bııgün) 
fstanbulda bulunacak, bir ~ün kal 
dıktan sonra akşam ekespresi ile 
memleketimizden a}rılacaktır. 

Biikre..;. ~8 (A.A.) - Küçük 
itilaf konferansı <laiın1 meclisinin Romanya krah imzaladı 
son içtimaından sonra aşağıdaki Bükrci, 28 (A.A.) - Kral Ka-
tebliğ neşrolunmuş ur: rol, Sovyet Rusya, komşu memle-

Küçiik itilaf konferansının daM ketler ve küçük itilafla yapılan 
imi meclisi, Sinaiada 24. 25, 26 anlaşmaları cas<lik etmiştir. 
ve 27 eyltil 933 tarihlerinde lop - Yugoslavya ile Romanya arasın
lanmıs ve Plesh şatosunda beş da muallak meseleleri halleden 
celse ~ktctmiştir. Üç hariciye na· on dokuz mukavele de tasdik edil 
zırr f'l'eçcn 1933 haziranında Prag 

~ miştir. 

Q J b J da yaptıkları son toplantıdan beri •·--·------------s man ı orç arı olan beynelmilel vaziyeti gözden . na esas olan zihniyetle büyük bir 
geçirmişlerdir. itina ile tetkik edilmiştir. 

MualJakta kalan bazı Üç hariciye nazırı Londra iktısat Mezkur misak tevsi olunmuş 
hesapların tevfiki konferansının arzu edilen netice - ve bunu müsbet bir ~ekle koymak 

Ankara, 28 (Hususi) - Lozan feri vermediğini teeuüfle müşahe· ve en kısa bir zamanda talbik ey-
da bütün dünyaya hayret veren de etmişler ve bir taraftan lemek için icap eden kararlar ve-
bir civanmertlikle kabul ettigimiz bazı iyilik alametleri, fakat rilmiştir. Küçük itilafın iktrsat 
Osmanlı borçlarını, en buhranlı diğer taraftan da itiraz edilemiye- meclisi 1933 teşrinisani:;inin baş
senelerde bile azami flediye kabili cek tarzda vahamet nişaneleri gös larında toplanacaktır. 
yeti gözönünde tutarak ödeme for teren Avrupanın umumi iktısadi Daimi meclis, ezcüm!e küçük i
mülleri bulduk ödüyoruz. ve siyasi vaziyeti hususundaki mü- ti lafı teşkil eden üç memleket a .. 
Osmanlı borçlarını tanıyarak Ö- 1 talaalarında müttefik bulunmuş - rasındaki iktısadi teşriki mesaiye 

demekte devam eden Türk hükii _ lardır. müteallik projeleri mezkur iktısat 
meti, yeni iti)ifnamenin muallak- ! Mumaileyhim Sovyet Rusya ile meclisine tevdi etmeyi kararlaşhr
ta bıraktığı bazı hesapları tetkika bir ademi tecavüz misakı aktinin miştir. Sinaia konferansında ipti· 
başlamıştı. verdiği mucibi memnuniyet neti • .fai bir tetkika tabi tutulmuş ı.>ıan 

Bunlar arasında, şimdiye kadar celerden dolayı bilhaaaa memnun bu projeler bilhassa üç memleke
üzerinde çalışılan ve yakında Tür olmuşlardır. Buna mukabil mer.. tin iktısadi müesseleri arMındaki 
:kiysye ödenmesi için teşehbüsatta kezi Avrupanm vaziyeti bazı en - teşriki mesai, demiryollar posta, 
bulunulacak olanlar; umumi harp 1 dişeler uyandırmaktadır ki, bunun nehir ve hava münakalatı zirraatin 
te T oros demiryolunun inşasını melhuz neticeleri esaslı bir tarz- ve sayin normal bir vaziyete geti
tesri için Bağdat inşaat şirketine da tetkik olunmuş ve en elverişli rilmesi, ticaret ve gümrük rüsumu 
verilen üç milyon liralık avans ile tedbirler ittihaz olunmuştur. nun tevhidi, istatistik hususunda 
um~ıni harp ba§ladığı vakit Paris Üç devlet hariciye nazırları tefriki mesai, .merkez Bankaları
mali müesseselerinden alınamıyan bundan sonra merkezi Avrupa mü mn beraber çalıtması ve aynı ma
istikrazların bakiyesi gelmekte .. zakerelerine dair siyasetlerinin u- hiyette diğer meseleler hakkında-
dir. mumi hatlarını tesbit etmişler ve dır. 

Bl~ndan başka Osmanlı lmpara- aynı zamanda muahedelerin liye- Küküç itilaf rn iktısat tefkilatı 
torluğundan ayrılmış olan ve son- tegayyerliği hakkındaki azimkar tamamen mevkii tatbika konulun 
radan birer hükumet haline gel .. siyasetlerini ve komşuları ile iktr
miş olanlardan kalan alacakların sadi sahada teşriki mesaide bulun 
da istenmesi için teşebüsatta bulu mak hususundaki hüsnü niyetleri-
nula~aktır. ni teyit eylemişlerdir. Bu husus-

B 
•• •• • • ta son zamanlarda muhtelif taraf. 
uyuk hır ıstasyon lardan yapılan bütün tenkitler. ge

l çen haziranda Pragda tanzim olu 

Dünyanın sayılı telsiz- nan küçük itilaf teşkilat misakı -

cıya kadar üç memleket arasında
ki mübadelelerin inkişafı tevak -
kuf etmemesi için üç hariciye na
zın, küçük itilaf devletlerinden 
her birinin 1934 senesinde diğer 

iki memlekete yapabileceği satış

ların veya mezkur iki memleket .. 
ten satın alabileceği maddelerin 

mufassal bir listesini birinci ki
nun ayından evvel birbirlerine tev 
di etmeğe karar vermişlerdir. 

Silah bırakımı meselesinde da
imi meclis, büyük devletler ara -
sında son günlerde yapılmakta o~ 

lan müzakerelerin tekamülünü 
dikkatle takibetmit ve umumi an
la~ma ve sulha müteveccih bütün 

gayretlere elinden geldiği kadar 
yardım etmek hususundaki azmi 
bir kere daha teyit eylemittir. Bu 

mesele hakkındaki siyasetini ve 
programını değiştirmeğe lüzum 
görmem ittir. 

Daimi meclis yapılmakta olan 
mezkur müzakerelerin dört sene
lik bir tecrübe devresine ve bütün 

devletler hakkında tatbik oluna -
cak umumi müessir ve kendiliğin
den işliyen bir mürakabeye müste 
nit umumi bir silah bırakımı mu

kavelesinin ihzarına müncer ola -
cağını ümit eyler. Öyle bir mu
kavelenin ihlali takdirinde tatbik 
edilmek üzere cezri tedbirlerin 
derpİ§ olunması zaruridir. 

Her iki hükümdarın da ittirak 
etmiş oldukları 27 eylül sabahı 
celsesinde, Sovyet Rusya ile mü • 
cavir devletler ve küçük itilaf ara 
smda aktedilmiş olan 3 ve 4 tem

muz tarihli iki mukavele ha,met
lu Romanya Kralı hazretleri tara
fından tasdik olunmuttur. Keza 
27 eylülde öğleden sonra aktolu
nan celsede Romanya ve Yugos -
lavya hariciye nazırları iki memlc 
ket arasındaki bütün muallak me 
seleleri halleden ve imza edilmiş 
olan 19 mukavelenin tasdikname
lerini teati etmişlerdir. 

Nihayet küçük itilafın daimi 
meclisi, Sovyet Rusya ile imzala
n<>.n muahedelere ait tasdikname· 
lerin teatisinde takibolunacak u -
sul bakında mutabık kalmı!trr. 

lerinden olacak ------------------

me~::~~~~~k(~~:u~~Y~ ~~;: l r Rus ~- F ransı~ Krallık isti yenler ltalyada zelzele 
siz istasyonu için iiç firma tarafın. 'ı ıc~ret muzakerel~rı Pa- Dramada bir darba hazır· Sakatlanan ve yıkılan 
dan teklifler yapılmıştı. Teklifler rıs_te devam edıyor ladılar muvaffak evlerin sayısı 
tetkik edilmiş ve yakında müna - Parısı 28 (A.A.) - M. Gepre- d l 
k c· · · ı· ~ · ı d k olama ı ar Roma, 28 (A.A.) - Gazetelere ·asa acılAnası kararlasmıstır. Bu ~ıçm reıs.ıgı atın a i Sovyet heye 
ista~y;n dünyanın say;lı büyük is- ti murahhasasiyle Fransız hükii· Atina, 28 (Hususi) _ Drama- Chieden bildirildiğine göre dün· 
tasyon'arından biri olacak 150 meti mümessilleri arasında geçen dan buraya gelen haberlere göre, kü zelezlenin vuku bulduğu mın -
kilovat kudretinde bulunac~ktır. hafta ba~lıyan ticaret müzakeratı. orada kraliyetçi unsurlar tarafın - takanın her yerinde bugün de ,..ı 

na bugün devam edilmesine karar dan cümhuriyet idaresine karsı ha ikide yeni bir zelzele oLmuıtur: 

Hudutta kaçakçılar .. . . B . k ~ l Ch" t"d "f · t nıaddt verı mıftı. u muza erat gelecek zırlanan bir darbei hükumet ha.. ıe ı e nu uaça zayıa v~ .. 
hafta batına tehir edilmiıtır. Ta. k . "d zarar olduğuna dair hiç bır nıalu· 

re etı meu ana çıkarılmıştır. Bu C"vitellada 
savvur edilen ticari itilafın ana hat darbei hükumetı'n h d f' p . mat yoktur. Fakat 1 • 

e e ı, rens • . d e daha hır -
ları, Fransa tarafından Ruı mah- Nikolanın niyabeti altında Yuna- ı Meaaer Raımondo a v dd"t l 
aulatır.a haleh tatbik edilmekte o. niıtanda kraliyeti ilan etmekti. Bu çok nahiye· erde mütea 1 ev er 

Kral Aleksandr 
lstanbula geliyor 

Ua111flwl.aif deıı Ut!ı;wıı 

Türk - Yunan misakı İmza edil· 
diği zaman Bakanların cenubun -

1 da istatokonun muhafazası esasına 
müstenit olan bu itilafın Yugoı -
la vya ve Romanyayı da memnun 
etmesi lazım geldiğini kaydeJn1iş . 
tik; fikrimizce kral Alekaandrın 
seyahati bu noktai nazarımızı toyit 
eden bir hadisedir. O kadar ki sa· 
dece kral hazretlerinin lstanbula 
gelerek Gazi Hazretleriyle görü4. 
meleri Türk - Yunan misakının 
fili bir tasvip ve tasdiki olarak 
telakki edilebi1ir. Bu itibarla hadi 
se sulh siyasetimizin Balkanlarda 
ve Avrupada yeni bir muzafferiye· 
ti suretinde tefsir ve ifade oluna
bilir. 

Mehmet Asım 

Maliyede yeni 
tayinler 

Ankara, 28 (Hususi) - latan
bul pul müdürlüğüne tayin edilen 
hariciye muhasebe müdürü Abdül 
kadir Bey yeniden hariciye muha
sebe müdürlüğüne tayin edilmiş -
tir. 

Bir kaç gün evvel vefat eden 
İstanbul mmtakası tahsil müdürü 
Salim Beyin yerine, Beyoğlu tah. 
sil müdürü Ali Rıza Bey tayin e
dilmi~tir. Üski.tdar mıntnkası tah 
sil müdürü Şefik Beyin yerine de 
Malatya defterdarı Hüseyin Hüs
nü Bey tayin edilmi~tir. 

Muhasebat umum müdürlüğün
de yeniden ihdas edilen tahsilat 
müdürlüiüne varidat umum mü -
dür muavini Nazif Bey, Samıun 

defterdarlığına Sıvas def ter darı 
lrf an, Sıvas defterdarlığına Kars 
deftedarı Kazım, Manisa defter
darlığına Niğde defterdarı İbra • 
him, Niğde defterdarlığına Erzu 
rum defterdarı Halim Beyler tayin 

edilmi~lerdir. __ .,.. __ 
Adliye intihap encüme

ninin çalışması 
Ankara, 28 (Hususi) - Bazı 

idari ve inzibati cezaların tayini 
için toplanmış olan ndliye intihap 
encümeni müzakerelerine devam 
etmektediı'. Encümen meıaııını 

te~rinievvclin ilk haftaıına kadar 
bitirecektir. 

Bir tayin 
Ankara, 28 (Husuıi) - Anka

ra milli emlak nıüdürü Kamil Bey 
Ankara tehri imar nıüdürlüiü mu 
hasebecilisine ta vin edil mittir. 

Efgan kralına suikast 
yapacakların idamı 

Londra, 28 (A.A.) - Daily He 
ralda Kabi]den bildiriliğine göre 
kralın nazır ve yüksek memurların 
dan be§ kişi, krala karşı suikast 
yapmaktan dolayı Kabil hapisane
sin de idam edilmiılerdir. 

Bulgar başvekili alela
cele gitti 

Ankara, 28 (A.A.) - Eylulün 
dördüncü haf tası içinde cenup hu· 
dudunda, dördü müaademeli 48 
kaçakçı vakaaı o'muştur. Bu va 
kalard;ı biri ölü olmak üzere 59 
kaçakÇt hayvanı, 2.000 kilo güm -
rük, 500 kilo inhisar, 100 defter 
cigara kağıdı, 600 kutu kibrit, 2 
tüfek, 1 tabanca tutulmuştur. 

lan r.-:numi tarife yerine as0 ari v~ g"ızl' t rt"b 1 D d k ı· · sakatlanmıştır . ., ı e ı a, rama a ra ıyetçı- .. . 1 S f 28 (AA) _ M M • 
ya mutavassıt tarifenin tatbikine lerin geceleri aktettikleri şüpheli Diğer taraftan dunku zelzelele- o ya, . . A • wuıa 

Marmariste bir yangın 
Marmaris, 28 (A.A.) - ~1arm;ı 

rise üç saat mesafede bulunan hu. 
susi bir iftlik ormanında bu sabah 

mukabı·ı, Fransa cihetinden pek · t• 1 . . d d · t w 1 tahribat hakkında • nof, Cenevreden alelacele çagırıl· 
ıç ıma ar netıcesın e mey ana çı- rın yap ıı 'l'u B l b k"l" d"' .. w 

ziyade açık gösteren ticari muvaze rılmııtır. Kraliyetçilerin bir dar- 1 tafsilat ahnmıttır: mi ıdştır. u ıı5arf aıdve ıhı ukn og -
h f k d . . .. • . . k e en sonra o ya an are et et .. 

nenin tesisini isti da etme te ır. beı hukumet hazırladıkları habe- Chietıde bır ço yapılar, kilise-
miıtir. 

Filhakika, istatistiklere nazaran ri Atinada hayretle karşılanmış_ · ler hasara uğramıttır. Adliye ve 
Fransa 1932 senesnde 539 milyon tır.. belediye daireleri de sakatlanan 
franklık Rus malı ithal ettiği hal· Mutedil hükumet mehafili, bu binalar arasındadır. 
de Sovyet Rusyaya yalnız 47 mil- teşebbüsleri takbih ve muaheze e- Lama Pebgnada 200 ev yıkıl -
yonluk Fransız malı ihraç etmiş- diyorlar. mış, 200 ev de sakatlanmııtır. 
tir. Eğer Sovyet hükumeti halen Turanla Pebgnada 70 ev yıkıt . 

ev ıakatlanmııtır. 
Mesaer Ray.mondda 50 ev yıkıl 

mıı, 100 ev sakatlanmııtır. 
F arasan Martinoda 1 O ev yıkıl. 

mı!, 20 ev sakatlanmııtır. 



iŞARETLER ................................... 
ismet Paşanın 
sulh formülü 

lamel Pata Sofyada §Unları söy

ledi: 
"-Türk - Yunan miıakı, ıul

hu tanin etmeğe matuf bir vesi -
kadır. Türkiye diğer memleket .. 
)erle de bu tarzda vesikalar aktine 
amadedir.,, 

Sulhu ıevenin, sulhu yapanın 

anlattığı bu ıöz gerçe yeni bir for 
mül değildir . Türk davaaının ilk 
günündenberi ileri sürülen diistur 

tudur: 
Yurtta sulh, cihanda sulh ... 
Türk inkılabının mesuliyetini 

üstüne alan Halk Fırkası bunu 
tiarları araaında koyalı bir haylı 
7.aman oldu. 

Halk Fırkasının programiına e

sas olan teref ve mertlik hatırası 
diye daima yadedilecek oJan "Mü
dafaai Hukuk., teşkilatı vatan hu 
&utlarını henüz kanla ve kemikle 
temelleri atılırken bile sulha dost
luğunu, sulha candan bağlılığını 
ıöstermişti.. Büyük Millet Meclisi 
hükumeti, İstikJal harbini insanca. 
'bir ıulh için insanca döğütme §ek 
linde anlamı§h .. 

İsmet Paıanın Sofyada anlattı· 
jı bu hakikat Türk inkılap anan
nesinin bir ifadesidir. Türk tezi 
senelerce evvel ortaya atıldı ve 
yavaf yav&§, emin ve kati şekil -
lerde meyvelerini verdi. Bu mey
veler ne ham, buruk, ne de çürük 
m&hıuller halini almadı. Son ay• 

larda dünyanın bir ucunda harp 
sesi kulaktan kulağa çarpışan kı-

' hçlann !akırtısı gibi aksederken 
beri tarafta, yarı yerden daha çok 
•arka, yarı yerden daha az garbe 

ilOn memleket lerde Türk aulh 

düsturu eserlerini vermeğe baş .. 

ladı. 

3 - VAKJ1 2? Evlü1 1 Q~~ -

Fabrikatörlerin toplantısı 
----------~----------~--~-------------------

alınan muamele vergisi, iki defa 
iptidai 

Dün ıabah sanayi birliğinde bü
tün fabrikatörlerin i,tirakiyle bir 
heyeti umumiye aktolunımut ve 
müzakere öğleden ıonraya. kadar 
hararetle devam etmi,tir. içtima
da ıınai müeueselerin ihtiyaçları 
görü,ülmü§, bilhaua iptidai mad · 
deler tarifesi ile iki defa alman mtt 
amele vergisi üzerinde durulmu' · 
tur. O-Haziran 933te tatbik edıl 
mesi icap eden mevaddı iptidaiye 
listesinin henüz tatbikata vazedil
me.mesi yüzünden müeaseıelerin 

bankalardaki kredi kabiliyeti tü -
kendiği ve bu cetvel haricinde ka
lacak iptidai maddeler hakkındl\ 1 
yeni bir tarif enin ihzarı. 

B - Fabrikalara muktazi ye -
dek ve tecdit parçalarının gümrük 
resmi mukabilinde serbest ithali. 

C - Avrupa mamulatından% 
10 {yüzde on) alındığı halde dahi· 
li fabrikalardan ithalde ve imalde 
olmak üzere vergi miktarı iki defa 
yüzde on üzerinden alman muamr. 

Tarifeler inmiyor 

maddeler tarif esi 

Sanayi birliğinde dünkü fabrikatörler topl •nbaı 

le vergisinin kanunda yazılı oldu· l lere iadesi. 
ğu vech üzere ancak bir defa alın Hususları tesbit edilmiş ve lk-
ması. tısat Vekili Celal Beyin Ankaraya 

O - 2261 numaralı kanunun dönmesinden sonra bu nokta hak· 
muvakkat maddesiyle iadesi me~- kında kendilerine izahat vermek 
rut makine rüsumunun müddcli üzere üç. kişilik bir heyetin Anka
zarfmda müracaat eden müessese- raya gönderilmesi kararlaşmıştır. 

151910 Kitap Kısa seyahatler 
Komisyon indirmiye taraf- lstanbuJda umuma mahsus ~!1emleketimizi tanıtmak 

için yeni bir teşebbüs tar, vekalet istemiyor! 80 kütüphane 
Elektrik, su, hava gazı, tram

vay larifeaini tetkik edecek olan 
komisyon 10 tetrinievvelde topla
nacaktır. Komisyon üç ay evvel-

Beyazıtta tesis edilen şehir kii-- Belediye, İstanbul vilayetile ci
varını tanıtmak için yerli ve ecne
biler için gelecek seneden itibaren 
kısa seyahatler tertip edecektir. 

! Kurşun çıkarılacak 

Mahkeme meseleyi tetkik 
için bunu kararlaştırdı 

Şehremininde Lala zade boıta· 
mnda bağçıvan Muradı öldürmek· 
ten suçlu bağçıvan Kenanın muha 
kemesine dün İstanbul ağır ceza 
mahkemesinde devam olunmuştur. 

Dünkü muhakemede, Kenanın 

nefsini müdafaa halinde kaldığın
dan bahsedilmiş ve kardeşi Rami· 

zin Muradın kurşuniyle yaralandı. 
ğı , kurşunun Ramizin vücudünde 
kaldığı ileri sürülmüş, Ramizin Mu 
radın kur§uniyle yaralandığının an 

!aşılması için Ramize ameliyat ya• 

pılarak vücudündeki kurtunun çı· 
karılması, bu kurtunun kimin ta· 

bancasına ait bulunduğunun bu su .. 
retle tesbiti istenilmiştir. 

Müddeiumumi bu isteği yerin • 
de hulmu~, mahkemede doktorlat 
ca ameliyatın Ramizin sıhhi vazi. 

yetini bozmıyacağı, hayatını teh· 
likeye koymıyacağı neticesine va• 

rıldığı takdirde kurşunun çıkarıl • 
masına ve tetkikine karar vermit • 
tir. 

Vekil, ameliyatın Gureba haata
haneıinde yapılmasını istemi,, fa· 

kat mahkeme Cerrahpa~ada yapıl
masını muvafık görmüştür. 

Bundan sonra muhakeme ba,ka 
güne bırakılmı~tır . 

Muhtelit komisyon zçzn 
Bulgar murahhasları 

geliyorlar 
Türk misafirlerini geçirdikten 

ıonra Sofyaya dönen Bulgar Baı
vekili Gospodin Mu~anof şu beya· 
nalla bulunmuştur: 

Türk - Yunan misakı 
ki içtimaında elektrik fiatlarının 

bunun b · d" 'l . kilovat başına on ara ın ırı me-

tüphaneainin tanzimi bitmiştir. 

Kütüphanenin bir ay zarf mda açıl 
masına çalışılacaktır. lstanbulun 
muhtelif yerlerindeki küçük kü • 
tüphanelerde bulunan bir kısım 
kitapların da buraya nakli düşü
nülmektedir. 

Bu sene, buna bir başlangıç ol
mak iizere 1stanbulun tanınmış ec 
nebileri, muhtelif sefarethanelere 
mensup kimselerin i~tirakile Ya -
lova Orhangazi yoliyle hnike ka-

- ismet Paşa Hazretleri ile vu .. 
kubulan müzakerelerimizle her i· 
ki memleket arasındaki dostluk 

bağlarını daha ziyade sğlamlaştır
dık. Her iki memleket arasındaki 
ticari meselelerin bir an evvel hal• 

ledilmesi için Bulgar milli banka. 
sının ve hariciye nezaretinin mu
rahhasları bir iki güne kadar An
karaya hreket edeceklerdir. 

en güzel misalidir. 

Bulgariıtanla gerçi bu şekilde 
bir anlaşma yapılmış değildir. 

Bulgaristanın yaşadığı şartları 
göz önüne getirince insan kendili
ğinden Türk - Yunan misakının 
neden Bulgaristanda Ege havza -
smda olduğu gibi karşılanmadığı-

nı daha iyi anlar. Fakat bu Türk 
ıulh düsturunun Bulgariatanı açık 
brra.kacağı manasını ifade et .. 
mez. Türk siyaaetini idare eden 
!efler Halk Fırkası umumi katibi 

Recep Beyefendinin anlattığı gibi 
realist bir politika mimarisi için
dedirler. Şefler, romantik bir po
litikanın, ütorpinin ardında kotan 
inıanlar değildirler. Onun için 
Sofyr.nın sulh randımanının ne 
olabileceği bizim için zaten hesap 
lanmıt bir haldedir. Bulgarista .. 
nın misak icine girişi belki bir az 
paha ıonra olacaktır. 

Türk sulh formülü, Sinayada 
toplanan küçük itilaf devletleri a
rasında da verimli bir toprağa dö 
külınüt haıhaş tohumu gibi der_ 

hal filh:lendi. Ve Sinaya konfe -
ranıı ismet Paşanın Sofya nutku .. 
nu bir ıulh duası değil, sulh için 
tedarik edilmiı bir koca karı ilacı 
değil, fak at tam realistçe hazırlan 
:ıruf 'bir reçete halinde karşıladı. 
Balkanlar ıulhunu bir az daha ge
nif hudutlar içinde kuvvetlendir -
ıneğe karar verdi. Balkanların 
anla9ması, Türkiye, Rusya, Ro -
manya, Yugoslavya, Yunanistan 
.~~,maıı Karadeniz ve Ege hav• 
~aıı etraf rnda toplanan devletle -
.rin ıulhu benimsemeleri, sulh da
vumda birletnıeleri: 

Sadri Et em 

sine karar vermiş, Nafıa Vekaleti 
bu tenzili kabul etmemİJti. 

Komisyonun bu defaki içtima
ında tarif eler üzerinde daha esas
lı tetkikler yapılacaktır. 

Haseki hastanesinde 
Haseki hastanesinde pavyon .. 

Y apılan bir İstatisti ğe göre Is- dar bir seyahat yapılacaktır. Sey -
tanbulda 80 kadar umuma m ah.. yahlara seyyahin ~ubesi müdürü 
sus kütüphane vardır. Bu kütüp- Eksem Besim Bey refakat edecek
hanelerdeki kitapların miktarı ise tir. 

Iar arasındaki yollar asfalt olarak 
yapılıyordu. İnşaat bitmiıtir. Ev
velce hastanenin girme kapuıu ve 

151,910 adettir. ----------

Çarpışan vapurlar 
buradaki pavyon yenileştirilmitti. Boğaziçindeki vapur kaznsı 

yollar da yapıldıktan sonra hata- tahkikatına dün adliyece devam 
ne çok güzel bir tekil almıştır. olunmuf, çarpışan vapurların kap 
Vali ve belediye re111 Muhittin tanlan Hya Marangozoğlu ve Ya
Bey hastane ser tabibi Nazmi Bey ni Tripolidis Efendilerin ifadeleri 
ile yolların inşaat işinde gayret alınmıştır. Neticede tevkiflerine 

s~rfeden Fatih ~ayma~a~ı Haluk ı lüzum görülmemiştir. 
Nıhat Beyi tebrık etmıştır. ' 

Hastaneye yürüyerek gelip gi- V A K J T 
den hastalar için yakında genış 
bir salon yapılacaktır. 

Bir sürü kaçak eşyayı 
taşıdığı iddiasile ... 

Uilndellk, ~lyasl (;azcte 
1.ata.nbul Ankara Cnctdcsl, V A Kn yurdu 

Telefon Numaraları: 
Ya:r.ı l~leri t elefonu: 243iP 
ldare telefoou : 14370 

Tarife komisyonunda 
Tar ife komisyonu tarafından 

yapılan yük tarifelerinde bazı 

maddelerin ismi konma'mış ve ba
zı maddelerin vaziyeti de ıyıce 

tasrih edilmemiş olduğundan ko • 
misyon tekrar toplanarak bu hu • 
susta yeniden tetkikata ba~lıya -
caktır. 

Söylenildiğine göre komisyon 
bu meyanda muhtelif taraflardan 
tarif enin yüksek olduğu hakkın · 
daki itirazları da tetkik edecektir. 
İstanbul ticaret müdüriyetide nak 
liye tarifeleri hakkında tetkikat 
yapmağa başlamıştır. 

Yeni hal 268 bin liraya 
Kerestecilerde yangın yerinde 

yapı·acak oln meyva ve sebzeha· 
line ait projelerin hesapları bit
miştir. Heyeti fenniyenin projeıi 
şehir meclisi daimi encümenine 
havale edilmiştir. Daimi encümen 
yakında münakasa ilan edecek"' 
tir. 

Yapılan keşif raporuna göre 
hal ve önündeki rıhtım 268 bin li. 
raya inşa edilecektir. 

Hal binası iki çarııdan ibaret 
ve tek bir çatı altında olacaktır .. 
Binanın ortasında geniş bir de 
müzayede salonu bulunacaktır. 

Halde 81 dükan mevcut ola• Cigara ki.ğtdı, ecnebi cigarası. 
cakmak, çakmak lafı, eırar bu
İunduğu iddiasiyle mahkemeye ve · 
rilen Raf et Efendinin muhakeme· 
sine dün İstanbul ağır ceza mah· 

l"clgra r adresı . letantıı.I - ·ı AKiı 

Posta ku tusu No ~ Yeni takas tali"zatnamesi caktır. 

, 
kemesinde devam oJunmuftur. 

Dünkü muhakemede inhisarlar 
takip dairesi memuru llyas, Re · 
cep, Şevket Beyler tahit olarak din 
lenilmitler, ele geçen şey'erin mik· 
tarını anlatmışlar müddeiumumi. . , 
dosyayı ınütaleaya istemiş, muha
keme bunun için ba,ka güne bıra
kı)mışhr. 

Abone deoelleri • 
'l"u rklye P.:C'ne hl 

Seneli': H OO K r. 2700 l<r. 
6 aylık 750 1450 -
Saylık 400 . 00 . 
ı aylık 150 . soo . 

ilAn ücretlerı · 

l'kıul llA.nlnrın ll&n ııalılf t• lcrıııılt: S.llltl · 

nıı :rn kuruşuın b ışı.ır ilk "l:th lftode ır.u 

kuru'" kadar ı;ıkıır . 

H1JJ ük , fnzıa, dı· \ nmh lll\n vPn •nlrrc alt 

a~ rı tf'n1Ufı1 vardır 

Rl!ıtml lllnlıuın hlr ııı:ıtırı ıo ıuını~tur. 

KUçUk ilinlar: 
Vilayet 1· andarma lilr defası 80 iki cıetası :;o U<,; dc!ası fi!'ı 

dört ı .c!a!ı 7!'ı ' ti on d errun 100 kuruştur. 

kumandanlığı Uç aylık lllln verenlerin bir defam meCCll· 
d k nendir. 01\rt entırı ~CCC'n llllnlann f R:r.la 

Vilayet jan arma umandan.. 11atırlan ~ş kunı~t.an hesap edl ı tr 
lığına binbaıı İzzet Bey tayin o . !•••••••••••••--

Yeni takas talimatnamesinin 
1 vekaletçe hazırlanarak lktısat Ve

kili Celal Beye tasdik için gönde
rildiğini yazmıştık. 

Dün Vekil Bey talimatnameyi 
tetkik etmiş ve imza ederek ala -
kadarlara tebliğini bildirmiştir. 

Der'hal İstanbul vilayetine tebliğ 

edilen bu talimatname mucibince 
yarın İstanbul ticaret müdüriye
tinde bir takas komisyonu teşkil 

edilecek ve derhal faaliyete baş -
lanacal<tır. 

lJeniz "züsteşarz 
lktısat Vekaleti deniz müste§arı 

Sadullah Bey dün Ankaraya git· 
mi tir. 

Millet Mektepleri 
Millet mektepleri bu sene teşri· 

nievvelin birinde açılacaktır. Bü .. 
tün iş sahibleri ile imalathane, fab 
rikalarda çalı!an işçiler milJet 
mekteplerinde §ahadetname aldık 
)arından bu seneki dershane adedi 
daha az olacktır. 

Kış saati 
Dairelerde kıı saati 1 inci tef 111 

rinden itibaren batlıyac.aktır. Bu 
saat sabahları 9 - 12 ve öğleden 
sonra 13 - 17 ye kadardır. Bu 
suretle kışın çalııma. saati 8 saat 
ten 7 saate indirilmittir. 

•ı 
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Devlet Ve Mecıı•s [llızalannd.ı ~ıldız ı~areti ol:ı.nlaı iııcr-

leıiııde .?8 ı:, luldc muamele ol:ınlar· 

dır. 1 Ha'·aınl .. r kapanış fhatlannı ~iı,ıerır. Her sene kıymeti 
biraz daha artıyor 

Deniz işlerini tet
kik etti 

Naa.ıl, Orta Asyanın dili, bin kü 
ıur se•denberi Arapça ve Füraçe 
ile ihtilatlardan sarf mazar mo -
dern Türklerin dilinin çerçevesini 
te§kil ediyorııa, tıpkı onun gibi, ka 
dim haslet ve seciye, yeni Türk ta 
hiatım, mizacını terkip etmekte -
dir. 

Irk, büyük amil olmakla bera -
her yegane amil değildir; bu fikri 
garip bir tecrübe ile biraz daha 
izah edelim: 

Kastamonu köylülerinden Ah .. 
met oğlu, Mehmet oğlu, Hasan 
oğlu, Hüseyin. Anası, civar köy -
den Mahmut kızı Fatma. 

Siz bu efendi ile görüşüyorsu -
nuz, fakat yüzünü görmüyonu .. 
nuz. Perde arkasından laf ediyor. 
Üç saat konuştu. Dili, Türkçe, leh
çesi, Kastamonu lehçesi. Düşünce
leri, duyguları, itiyatları, iyi ve kö 
tü huyları hep sizinkiler gibi. Zer
rece tereddüt etmiyorsunuz ki Hü
seyin bir Türktür. Harbe gitmi~, 
yaralanmı9, o menkrheyi size ha • 
miyet dili ile anlatıyor. Halis bir 
Türk, öz bir Türk, orta seviyede, 
(W~·erlerinden farksız bir Türk. C> 

Perde açılıyor kar!mıza dudak 
ları kalın, di!leri bembeyaz, saç -
ları kıvırcık, abanoz renginde, ~ey 
tan gözlü bir zenci çıktı... Şüphe 

etmeyiniz ki bu zat Afrika ırkla .. 
rmdan birinden geliyor. Belki Ho
tantodur. 

Her halde dedeleri, Niger veya 
Congo kıyılarında insan eti yemi· 
yor idise bile pek vahşiyane bir 
bayat sürüyordu. 

Resmi kayıtları, teşkilatı esasi -
ye kanununu, vatandaşlık kanunu 
nu bir tarafa bırakalım. Bu Hüse
yin Efendi hangi millettendir? E

ğer keııdisi Afrikanın ortasına 
gönderilirse, ırkda9ları bu avı bü .. 
yük bir lezzetle, bir piliç veya kek 
lik gibi yerler, sünıürürler. Yeme

ıeler bile zavallı Hüseyin orada 
pek garip kalır. Bu efendi Türk 
oğlu Türktür. Tfükten ba~ka bir 

!ey değildir. Eğer ırk nazariyesi 
mutlak surette hakim olsaydı za .. 

valh Hüseyin Efendi Türk olmı -
yacaktı. Fransa.da vükelalık etmiı 
Mösyö Diagne isminde biri var. 
Halis Fransızdır. Hissen, ruha.n, 
lisancn, itikaden Fransız olduğu .. 
na hiç b1r kimse şüphe etmez. Men 
faat, şeref itibarile de öyledir. La
kin !kuzguni siyahtır. Bilmem anı .. 
ma belki müslüman ana ve baba
dan gelmiştir. Şu kadar ki bu zat .. 
ta ırk hiç galip değildir. Buna da 
ne diyeceksiniz? 

Meıhur lngiliz Başvekili Lord 
Beaconsfield, Hariciye Nazırı 
Lord Reading Beni ~sraildendir -
ler. 

Şurası da unutulmasın ki bir 
fert, ismini taşıdığı ailesinin, ha .. 
basının çocuğu olmaktan ziyade 
milletinin çocuğudur. 

Pek meşhur bir hanedan tasav
vur ediniz ki kütüğü (şeceresi) 
tef~rruatına vatıncıya 'kadar belli 
olsun. olsun. Haydi drşarıdan bir 
miu.I tedarik edelim. halyac1a bir 
Borghcse hanedanı var. Bir prens 
ailesi ... Bunların son zadesi olan 
bir ferdin, faraza Pa-ulo isminde 

birinin kanını tahlil ediyoruz. 
Prensin bir bahası, bir de a11asr, 
onların da e'bevcyni, bu dede ve 

llhtel!Tin de ıusutü, onlann da ke • 
2a usuftl o!mak zaruridir. 

Muharriri : Celal Nuri UI 

bir vahimedir. 

Oımanlı hanedanına mensup 
bir padişahta, hanedanı kuran Os 
man Beyin kanı tahlile gelmiye • 
cek kadar azalmıştır, Buna muka .. 
bil o ferdin damarlarında, mesela, 

Kafkasyalı kanı fışkırıyor. O padi 
şah, Osman, Orhan Gazilerin to -
runu olmaktan ziyade Çerkezis -

tan köylülerinden filanın torunu -
dur. Hesapta, o padişah, Çerkez 
köylüye 1/ 4, Osman Beye ise, kim 

bilir; belki 1/ 1,500,000 derecede 
mensuptur; şatranç hesabı ... 

2 - Memleket ve iklim birliği 

nukut (Satış) 

E s H A M 

ls Bankası 9.50 

• J\nadolu 27.~0 

Reji 3,25 

~ir. llaHlye l'i. 
Tıamıav .ıııı,c;o 

!l. ~f)!Orta I0.30 
Bomonıı Z••.-

istikrazlar 

• ıtı3J dıı ısı. 

ısıikrıı7.id ı. 
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İngiliz dolariyle Türk lirası a -
rasındaki mukayese çok mühimdir. 

1922 senesinde 728,25 kuruş o
lan İngiliz lirası her sene yüksele

rek 700, 800, 900, 1000, ve 1032 
ye kadar yükselmiş ve nihayet 
1932 senesinde 715 kuruşa kadar 
düşmüştür. 

Bu hesaba göre 1932 senesiyle 
1933 senesi arasında büyük fark 
yoktur .. Fakat senelerdeki tahavvü 
lat çok mühimdir. 

Dolara gelince, 1922 senesinde 
bir Türk lirası mukabilinde, 0,611 

dolar alınırken 1932 de 0,472 dola
ra ve 1933 senesinde 0,578 dolara 
düşmüştür. Bu vaziyete göre Türk 
parası çok mühim nispette yüksel

miştir. 

Bunlara mukabil liret çok yük
selmiştir. 1922 senesinde bir Türk 

lirası mukabilinde 12,879 liret sa· 
tın alınırken 1932 senesine kadar 

4.13 liret ilk zamanlarda düşmüş, sonra 
Evet! bir millet, ayni memleket \'ılın ı:cçenı:iınlcr 2~72 

273 yavaıı yavaş kıymet!enmişlir. 
Yılın !..alan .. " 91> :ı-

te (ülkede) oturur. Fakat daima L----------- 1932 senesinde bir Türk lirası 
böyle değil. O halde bu ölçü de ı=,:..:...:...-..,.-~----==:-,..-:~,--;-ı mukabili 9,073 liret olmuş ve 1933 

pek nisbi ve izafidir. Ayni mentle- te ise 9,08 lirette muamele görme-
kette birden ziyade millet otura - U A • 

bilir. Bunun gibi, bir millet, iki Bugün 1 ğe başlamıştır. mumı •az1y.cte 
ı s 'l' A N ıs u L -: göre Türk parasının 922 senesıne 

veya daha ziyade memlekette sa- 1 .. 811 _ 13 so nıuturım ı;nımofon. J8 - .• k k tl d' ~ · 1 l k 
k . l k k t · k"l l -· ' _ gore ço ıyme en ıgt an aşı ma ın o ma , o onı teş ı etme' rn gr:ııııoro ıı . 19 _ ~o ::sı·~.ihe 1111 111111. 

.. k "" d .. 1 v d > 1•1 1··· ı ·•o·rn tadır. mum un ur ve o agan ır. 20 - 20.so tıuıbııı·:ırı < ~ıııan ı· ı ı\ .ıı • N .. 

Mi sa 11 er: Kafkasyanın bir çok 
yerlerinde -karışık olarak- bir 

hayli millet · sakindir. Belçikada 
Fransızlar, Wallon'lar, Flaman' -
lar mukimdir. f;nlandiya'da hem 

Finler, hem İsveçler. Tran:;ilvan .. 
ya (yani Erdcl) de Ulahlar, Al -
manlar, Macarlar. Lehistan'da 
Lehler, Rütenler, Almanlar, Ya -

hudiler ve saire. Asıl Yunanistan
dan başka lstanbulda, Mısırda, 
Marsiiyada, ötede beride Yunan 
kolonileri mevcuttur ve bunlar mil 
li kimliklerini (hüviyet) iyiden iyi 
ye korumaktadırlar. 

21,:rn haııımlnr he~<'tl. 21,SO - '!2 ı.;-r:ııııo
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nyurı. 

\ 't\'ANA: MS.I nı. -

1:!;30 pln'klıı m,.şhur b~"telral'lann CSl'r

Jrrl - J3 oıwrn .. ı~t·str.ıısı - H,IO - ı:; 

orkrstrunın de:ımı - 16.8;; kndm sa:ıtl -

17 ıılaklu J'ol Golıh in orkrstnı ı - 18,2"• 

l'ol:ııııırs Bnırru;ııı be~tPIPrl. oda nıu!lfül5i -

21,SO l<un'•'r - 23.'Zj bar hın nlan. 

Hl l>Al'EŞTK: 550.5 m. -

ıs,n;; radyo 1<0115erl - ı.ı .so s:ılon nr -

ı, ~tl'a!>I - IS Çtgıııı h!l'\'lllUTI - rn.:ıo sı·s 

ı.ons!'rl - 21 Jllnl,I.ı ı:ossini ııln (Snil her

hı•r1,. 1,pnru!lıııd:ııı p::ırçalar - 2'.? tılcl Hu

ı·a:\'lılıl"n ra2. hn\'l:ırı - 2:1, 1 ö lrnnser - 21 

çıgaıı rnmılklsl. 

Hf1Krrnş. ll!l1.'.l m. -

----------~~~~~----

<1-•K•ı•sa_R_a•b•e•r•le•r-> 
Yangın başlangıcı 

Dün saat 11 .de Kızıl toprakta 
Hamdibey sokağmda Mısırlı İh-

san Beyin bahçesindeki odunluk .. 
ta hizmetçileri Süreyya tarafmda.n 

yakılan ateşten kıvılçım sıçr&mt~, 

odunluğun bir kısmı yanan~, ateş 
söndürülmüştür. 

Otomobil ve tramvay 

Dün sabah saat 7,40 da Gala· 
tada Yağ kapanında Hacı Ahıne-

Birkaç gündenberi §ehrimizde 
iktısadi tetkikatta bulunan iktuat 
vekili Celal Bey evelki gün deniz 
ticaret müdüriyetinde deniz işleri 
üzerinde tetkikat yapmış ve alaka 
darların hu husustaki fikirlerini 
dinle.mi!tir. 

Celal Bey dün de öğleden son· 
ra, ticaret müdüriyetine gelerek 
bir müddet İstanbulda umumi ti • 
caret i!leri hakkında ticaret müdü
ründen izahat almış ve sonra da 
İstanbul ticaret odasına gitmiştir. 

Ticaret odası idare heyeti aza· 
lan Celal Beyin geleceğini bildik
leri için daha evelden odada ken
dilerini beklemekte idiler. 

Oda idare heyeti azalariyle ,eh 
rimizin tanınmış tacirleri ve tica
ret odası rüesası Celal Beyi kartı· 
lamışlardır. 

Celal Bey tacirlerin umumi va
ziyetlerini; bilhassa takas ve kle
ring mukavelelerinden sonraki pi. 
yasa vaziyetlerini sormuş ve kendi· 
sine hazırlannuş olan istatistiklere 
müstenit malumat verilmi§tir . 

Esasen iktısat vekili Celal Bey 
bilhassa klering mukavelelerinden 
sonraki vaziyetin piyasadaki tellı • 
lerini, tacirleri memnun edip et • 
mediklerini, ve hangi noktalarda 
mütküli.ta duçar olduklarının tea
bitini İstanbul ticaret odasına bil
dinnitti. 

Ticaret odası da bu hususta pİ· 
yasada çok ciddi bir tah'-;kat yap. 
mıt elde ettiği neticeleri gösteren 
bir raporda hazırlamı9tı. 

Celal Bey dün odaya gelince bu 
rapor kendiıine verilmit ve pera • 
kendeci, nim toptancı ve toptan
cı tacirlerin fikirleri üzerinde Ce· 
lal Bey tetkikat yapmıfbr. 

Bundan sonra on a-üo evci ı.. 

tanbulda toplan.mıt olan §ark tü • 
tünleri konf eransıdaki zabıtları O• 

kumu1 ve bu hususta murahhaala· 
rımızdan izahat alnıı}tır. 

Vekil Bey. yüksek ticaret n:ıek
tebi müdürü Hüsnü Beyi davetle 
mumaileyhin ziyaretini kabul et
miıler ve kendisiyle mektep it•eri 
hakkında görüşmüşler, yapılacak 
itlere dair fikirlerini sornıUflardır. 
Bunu müteakip geç vakit ticaret o
dasından ayrılmı,tır. 

Celal Bey bugün Ankaraya dö. 
neccktir. 
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Bii.gük Hi~ye: 7 ı ismet Paşanın 
sulh formülü DeDIZ8 Gi•ll8D AŞii 1 _ Garp ~vrupaıının daima 

--~~~~~~~~~~~~~~---~~-~~~~--iıkdede~IKeii harp ~hlikeıine 
Yazan: Nezahat Hasan karfı en kuvvetli mania "lacaktır. 

======~==:~~~~~---------~--- 2-E~n~n~n~iliaf~ 
... Bir hafta anberi Mukdim j man için. Muvakkat bir zaman 

da toplanan devletler tam snnayi· ortadilD yok oldu. Ne kendi geldi, ı bu güzel yuvadan, bu kırlardan, l y 
lefmİt devletler değildiı er. a 

ne de mektup gönderdi. 1 senden aynlacaiım ••• Fakat ne za· yarı ıınai, yarı zirai; yahut tama-
Ona o kadar alıfmıştım ki, Ay- rar var. Gene biribirimiziniz ... 

men zirai karakterlere mal'ktirler. 
ı~I, bir an ondan ayrı kalmak, on· ı Hayat böyledir. Diz dize, batbata Yarı ıınai ve zirai !(~rakteri ta-
dan uzak y•--ak beni harap edi- yqıyanları kıskanır ve ayırır, ıon· 

~- şıyan devletler iktıssdi lıür.yeleri· 
yordu. Gene onun hasretiyle ıe . ra ıene birlettirir. ni ıslah etmek ıçin ıne .. eldt:rini el 
çen bir gündü. Fena ha. de camm Ben;,~ ıözlerim yaıarmıtlı. Ai birliii ile halletmek mecburiyetin
aıkıhyordu. Evvela aana mektup ladığımı belli etmemek elimden dedirler. 
Yazdım, aonra, uzun zamandır e · gelmedi. Gözyaflarımı ıaklama · k 

Avru:>anın farkından, şar ı ce
lime almadığım kemanımı aldım.. dım. nubi kıyılarına kadar uzayan bu 
Tam Çalmıya başhyacaiım ıırada O, göz· erimi ıilerken, aon ka -

devletlerin halledecekleri birinci ata~ıdan sesler geldi. Semra: lan hatırasını, fu kanat iineyi ıöi A 
• mesele, ıınaileımek ve garp vru _ Tayyarec"ı asa bey, size da . süme ilittirdi: k k 

• puına verdikleri haracı eıme 
ld k t d" d Vedal••tık. Biribirimizin ola • 

rı ı ··· ıyor u. -s mKburiyetindedirler. Bu haracın 
Ben derhal a'alw 1 ir.dı'm ve san· cağımıza ıöz vererek ayrıldık. Ay- .

1 
k 

keıilmeıi için vakıa ıınaı eıme 
ki onun hasretini çek:r.emil'. ·.m gi · rıhrken: F d h d l 

B'lk. d d" b lk' t bir ,.aredir. akat ar u ut ar - ı ar, e ı, e ı ayyare "T 
bi, rülerek elimi uzattım. içinde sıkıtan devletlerin dar güm 

Fakat O, em.ını'm, benı'm bu bı"r i!e latan bula ıelirim. Her halde d b . k . 
rük hudutları arasın a üyi.ı ın

hafta ne kadar üzüldüğümü aezdi, geldiğim zaman Ça.mhca tepeıin • kiıaflara mazhar olmalarına im -
an.ad • Ben bl·r •ey ıo"ylemedı"iı'm den geçerim ve bir fıraat bulur - B"lh b d 1 I 

-:r kin yoktur. ı aaaa u ev et er 
halde O •. ıam iner, bef dakika ıeni ıörür, 

kendilerine ham madde yetitlire-
- ~ffet Bı'"'-~r, dedı·, fakat ne gene giderim. k ı k 

"" 1U1 cek ve ıatıı yapaca mü.tem e e 
yapayım, vazife . Seni beklettim. Semranın bahçeden topladıiı pazarları da mevcut olmadığını 

Sesinde derin bir hüzün vardı. bir küçük demet menekıeyi aldı 'H da ayrıca dütünmek lazımdır. Bu· 
O anda bütün benliğim saraıldı. uzak· aftı. nun için meaeli aanayiletme itiı>o 

Ona ıokuldum: .... Günler ıeçti Ayıel •. Eıkite· de her memleketin kendi karakte· 
- Mukdim, nen var? .. Ne ol • hirden haber, ıöklerden ıeı bek- rinde bir sanayi zümresini üzerine 

du? .. Neden böyle ımüleessirain?. liyordum.. alarak garp Avrupuının iktıaadi 
• Bir an bulutlu gözlerini gözle - Nihayet bir ıün, Semrayla be· tecariizlerine kartı koyabilir. 

rime dikti: raber ihtiyar çama kadar yürüdük. Her memleket ıatrcı olduiu ka· 
- Çok üzülmiyeccğ '.ne ıöz ve · 

riraen söylerim. 
- Söyle Mukdim, ıöylemezıen 

üzülürüm, üzülüyorum da .• 
Pi:raııonun yanındaki koltukta 

oturuy~u. E lerimi ellerine ala . 
rak anlattı: 

Semra ayrıldı, dai çiçekleri top - dar alıcı da olabilir. 
lamıya aitti •• O eınada bekleditim Karadeniz ve Eıe havzaları et
ıeai duydum .• Semra koıarak ya • rafıcda topll'llan milletlerin refa
nıma geldi. Bqımız haTada, ıöz - hının e1Uını teıkil eden bu anlat· 
lerimiz tayyaredeydi.. ma ancalc aamimi bir ıulh havaıı 

Tayyare üzerimizde döneniyor 
ve yavaş yavat alçalıyordu. 

Seaır~:. 
-Mukdim alabeyimdir ! dedi. 

C IJP.Taan var) 

içinde kuvvetlenebilir. 

-------------------------------------~ 

Ege ve Karadeniz etrafında top 
luaan dnleücrin aon yüz acnelik 
tecli:re müvazeneleri ıöıterir ki hu 
devletler mütemadiyen haraç ver 
mitler ve anlaıamamazlık yüzün
den boyuna zararlara uğramıtlar
dır. M. V enizelos dün patri-

kanede yemek yedi 
( llaıt btl'llh 1 IPC'I ıı;ı31f11nll7.dıt) 

lon:ıine ait bazı zevatın ziyaretleri 
ni ?erapalaı otelinde kabul etmif, 
bir ara"ık Yunan fabrikalarının Jı 
tani>ul mümeuili M. F ufaıı kabul 
ederek Türk- Yunan ticareti hak 
kındcı malumat almııtır. 

M. Venizeloı bu ziyaretleri mü
teakip saat on ikiye çeyrek kala 
Perapal8ılan ayrılmıı, Tophane 
rıhlınundan bindiği Ankara motö· 
riyJc Fenere ıeç.mittir. Sabık Yu· 
nan batweldli Fener iskeleaind• 
büyük leahürlerle karıılamm,, 
patrikhaneye kadar yaya olarak 
sitmittir. Orac1a, kendisinden ay· 
n o· arak otomobille ıelmit olan 
Madam Venizeloala keu.dilerine 
ref akct eden Yunan ıazetecilerini 
lcartılamıı, M. Venizeloı ıuikaıt· 
t.n ıalimen kurtulduğundan dola· 
Y• tebrik etmit, patrikhaneyi üçün 
cii defa ziyaret ettiği için lllemnu· 
nİ7et duyduğunu ıöylemittir. 

M. Venizeloı vcrdiii cevapta 
pabiJdaaneyi tekrar ziyaret fıraatı 
elde ettiiinden dolayı bahtiyar ol 
duiunu bildirmiı, haabihal esna
sında; ıeçenlerde Ankara da Yu
nan bat•ekili M. Çaldariı tarafın 
dan inıza e"dilmit olan misakın iki 
111illetin doıtça münaıebatrnı bir 
kat daha kunetlendirKeğini, bu 
doatluhJı yalnız Türk ve Yunan 
milletlerinin münuebatı üzerine 
dejil hiitiin yakın tark milletleri 
aünal8hatı üzerine de bayi teair 
edecek derecede kunetli olduiu • 
nu aöylemittir. Patrik efendinin 
ilanda dah"l neaadar kalacajı 

hakkındaki ıualine de M. Venize· 
loı töyle cevap vermitlir: 

"- Bilmiyorum. Aziz dostla
nmm yüksek misafirperverlikleı-i
ni daha fazla sui istimal etmek is
temiyorum. ismet Paşa Hazı·etle
rinin Büyük Millet Meclisinin açıl 
ması dolayısile bir teşrinievvelde 
Ankarada bulunmalan icap edi· 
yor. Bu sebeple benim de o tarih
lerde hareket etmem ihtimali var
dır.,, 

Yuıoılavya kralı hazretlernin 
lıtanbula ıelmeıini bekleyip bek· 
lemiyeceii ıualine de: 

"- Burünlerde gelme' eri ihti
mali waraa bekliyeceiim.,, Demi!· 
tir. 

Bundan ıonra patrik efendi 
M. V enizeloıu öjle yemeiine alı· 
koymut, kadınların patrikhane • 
de uzun zaman kalmaları mutat ol 
madıiı için Madam Venizeloı Pe· 
rapalua dönmüttür. Patrik efen· 
dinin ziyafetinde bet metropolit 
ve M. Venizeloıa refakat eden Yu
nan gazetKileri bulunmuı ·ardır. 

M. V c:nizeloı ıaat on dördü 
çeyrek ıeçe, lımet Pata Hazretle 
ı·iyle bir telef on mükilemeıini mü
Perapalaa oteline ıitmittir. Orada 
birmüddet iıtirahatten aonra Fran 
sız ıef aretine aiderek maalahatıü
zar M. Barbiyenin ziyaretini ia -
de etmi!, müteakiben Yeniköyde· 
ki Yugoslavya aeafretinde aefir M. 
Bankodiçi, daha aonra Trahyada 
ltalyan sefirini ziyaret etmiıtir. 

M. VenizelOI hu aahah 1Ut t l 
teakip, patrikliaDeden •rnbmt, 

Dünyada yeni harp tehlikeleri • 
ne kartı koymak, ve iktııadi faiki
yetlerini temin etmek için lımet 
Paşanın formülü en ameli tedbir· 
dir. 

Sadri Etem ---........ .....--............ , ...................... " 
de Taktime ıiderek cümhuriyet a· 
bideıine bir çelenk kuyaralc, ıon

ra öile yemeiini doktor Siforde 
min oeun evinde yemek üzere Hey 
beli adaya ıidKektir. 

lamel Pqa Hazret, eri c!ün M. 
Venizeloaa Türk malı kumaılar
dan yapılmıı bir koılüm hediyeet. 
mittir. 

M. Venizeloıun evelki ıün B. 
M. Mecliıi Reiıi Kizım Pata Haz 
retleri ve lımet Pata Hazretlerile 
Yalova ziyaretinden dönülürken 
Yunan ıazetecileri Mecliı Reiıi
mizle ve Başvekil Paşa ile görüt· 
miiflerdir. Kbım Pata Hazret
leri Yunaniıtanla olan münasebe· 
timiz hakkında 9öyle söylemitler· 
dir: 

"Türk - Y unaıı doatluiu 
ebedidir. Çünkü bu dottluk her 
iki milletin anu ve iateiine dayan 
maktadır. Bunu ıize, Türk mille 
tini temıil eden miieueaenin, Tür 
kiye Büytik Millet Meclisinin Re· 
iıi 11fatiyle 1iy:ü1oram.,, 

Jımet Pata Hazretleri de Yunan 
ıazetKileriyle yaptıiı haabihalde 
harf inkılibımızdan bahıetmi,, 
bir aralık: 

"- Büyük doıtum M. Ven ize· 
loıun aramızda daFıa fazla kalma-
11nı kendiıinden rica ettim. Eğer 
Ankar&J& ait.meklifim icap ederıe, 
M. Venizel01, Türk milletinin mi
safiri olarak kalacaktır.,, demiıitr. 
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Yadigar, yerinden fırladı: 

- Biz de o yolun yolcuauyuz, 
delikanlı, dedi. Buraya da onun i· 
çin geldik. Ne yapmak lazımsa ev
vela biz yapacağız. 

Selman, bunun ıebebini anhya
mıyor, fakat ıoramıyordu da. Fa· 
kat batka çare de bu· amıyordu. 
Her ne pahaıına olurıa olaun, 
sormak daha hayırlı idi. Acaba 
bunlar da Zehra için mi Abaza 
pafaya dü~man olmutlardı? .. Bir· 
den Abaza patanın Karaoğlanı 

ö'dürtmek istediğini hatırladı. Ve 
Zehra için olmadığını anlıyarak te 
ıelli buldu. 

Gene: 

- Niçin, diye aordu. Siz niçin 
Abaza pafaya dütmansınız. 

Yadigar: 

- Delikanlı, dedi. Çok ince ıo
ruyoraun. Hepsini sana anlata -
mam. Karaoilanın yavuklusunu 
kaçırdı .. 

- Yavukluıunu mu? .. 
- Evet ..• 

Selman, yere yıkılacak ıibiydi: 

- Kim onun yavukluıu, diye 
mırıldanabildi. 

Selman, alacağı cevabı bekler
ken kalbi yerinden kopacak gibi 
çarpıyordu. Y adigirın ağzına göz
lerini dikmiş: 

- Zehra .. demesini bekliyor • 
du. 

- Tammazaın, dedi. Güli iı • 
minde bir kız .. 

Selman, derin bir nefeı aldı. 
içine tasavvur edilmez bir ferah • 
lık çökmüttü. Demek Karaoğlan 
Zehrayı sevmiyordu. 

Uzun uzun konuıtular. Muirav 
da dertlerini anlattı. Koca hüküm. 
dar artık taç ve tahtı çoktan unut. 
mut, Şah Abbaım batını kopardı
ğı oğlunu unulmuf, karısını, öbür 
çocuğunu unutmuf, bir deli gibi 
gece gündüz Tamarayı dütünüyor
du. 

Onun için yaıamak T amara 
demekti. Tamaruız yaıanmazdı. 

Hüarev pqa, Erzuruma yak . 
latlıiı vakit, Uzun müddettenbe • 
ri Abaza paf&y)a harbeden Deli 
Yuıuf Abazayı kaleye adamakıllı 
ıık19tırmıttı. Abaza pata, Hüarev 
patanın da geldiğini haber alın • 
ca derhal tah Abbaaa adam ıal • 
mı§, imdat iıtemit ti. 

Yuıuf paıa bunu duyar duy -
maz Hüarev paıayı haberdar et -
mitti. Mujravla arkada9larının, 
orduya aeldikelri vakit bu habe; 
de HüareY pqaya verilmif ti: Ha • 
beri Selman vermitti. Hüırev pa • .. : 

- Yuıuf pqa aibi bir delinin 
alzü ile it olmaz... Elbette batla -
dıiım iti hitirecetim. Aceleai yok. 
Ordu iatiarhat etsin haberni ver · 
di. 

t azan : Niyazi Ahmet 
na söyleyince, her an tetik 
olan fedaileri merak aldı. 
rav: 

- Beklemek dojru deiil, dedi. 
Şah Abbas fırsat arıyor. Haber 
lır almaz bütün kuvvetini bara7a 
gönderecek. Bunu Karaol'ant 
Yadigar da taıdik ettiler. Yaeli 
gir: 

- Bizburada durmıyalım. H..._. 
rev paıanın keyfi ne vakit ıe~ 
Biz gidelim •. diye arkadqlanm 
teıci etti. Muirav, ıitmiye za 
hazırdı. Karaoilan Güliyi buı... 
dan. onu kurtarmadan yapmak 
tanıa onun utrunda ölmeyi çolıtad 
ıöze alm19tı. Mujrav: 

- Kraliçe Ketevaaın Türk llUl~tıl 
karına gönderdiii iki Türk de o 
ardaymıı, dedi. Onlara bir ha 
salabilıek .• 

Yadiıir: 

- O vakit kan akmadan UllMK! 
yi zaptederdik 

- Bunu yapabilir miyiz?. 
- Ben yapanm ..• 

İki arkadat, ıevinçle Yadislral 
yüzüne baktılar. Yadiılr: 

- Yalnız bana timdi bir der • 
vif ell>iaeıi aetirin. Oteıine kant· 
mayınız. 

Biraz ıonra uzun cüppeai~ 
tam bir dervit kıyafetiyle Enu • 
rum kalesine doiru yola çılmuttı 
Y adiıir bir hafta ıonra dönehild 
Arkadaıları bu bir haftayı bin lrif 
heyecan içinde ıeçirmitlerdi. 
rinde ıeleceiini aöylediti ~ 
ıelmeyinee hir kazaya urban ıit 
tiiini zannetmitlerdi. Yadiıln. 
ıai ıal=.m görünce kucaklqtı'ar 
Selman da diierleri kadar mlarııllıail.A.ol 
taydı. Zehra acaba ıai mı1m? 
Kendisini unutmuı muydu? •• 

Yadiıir, Rahimle Me_._.~ 
gördüiünü, onlarla konu~ 
kendilerine kale kapısını açacak • 
larını aöyledi. 

Artık meaele kalmamıfb. H 
rev papyı beldemeie hiç 
yoktu. Kendileri de ıidebilİr .. &lifl 
5e · man heyecanla: 

- Şeyhin kızı Zehra aal mı 
caba 7 •• diye ıordu. 

Yadiıir, dudaklarım 
Selmanı ıüzdü. Manalı maaah 
raoilana baktı: 

Sonra Karaoilana döadüı 

- Karaoilan, dedi. Taliia 
ridiyor, Zehra da aana tuım-~ı 
Seni ölaaiit biliyordu. Sai o 
ğunu duyunca o kadar aeYincli 

Selman ölü reqine -~· millllll 
Bacaklan titriyordu. Korktuiu 
ıına ıelmitti. Demek Zehra, kea 
diıini unutmuıtu. Onun için all•A 
iı tehlike, yapbiı fe~r•lall 
bota ıitmiıti. Ha1ır, ..... _ . __ 11111 

Zehradan ıeçemezdi. Onu umaı11 
mazdı. Ona malik olmak içia 
yapmak lizımaa yapacaktı. 

Karaojlan Yadiıima omuaM 
Ordu çok kunetli idi. Büyük okpdı: 

toplar vardı. A.aker çoktu. Koçhi- - Aferin Yadiıir, eledi, 
sardaki Ha ·ep bey!erbeyiıi Noıay tini yaptın. Şimdi Yakit ı·eç.1·-· 
pata mühim miktarda cephane ver den hareket edelim. Burada 
mitti. Mı11rdan aldığı bin kantar maktan bir teJ çıkmaz. 
barut da yetittrilmi9li. Abaza pa Yadiprı. MuiraY .ta buaa 
şa, ne yapsa bu kuvvet karıııında liyorlardı. () ıeceden atlarau 
teslim olmaktan batka çare bula • zırlıyarak orduclan a,.rıltblar, 
mıyacaktı. Selm~ bu haberi ıer· ,....._ ..,. 
denıeçti Karaojlanla arkadqlan-1 



oya bat 
neler 

Belediyesi 
yapıyor? 

81 Yaşında 
Bir ihtiyar ofullarının 

katilini öldiirtlü 
lediye reisi Oruçoğlu Mehmet 

Beyin V AKIT e beyanatı 
Adapazarında adam öldürmek· 

ten 15 seneye mahkmn iken vere • 
me müptela olduiu için muvakka· 
ten tahliye edilen Sapancalı Çim· 

~ps•t, büyük yaDım ıeçir - ı lunamamıtbr. Maahaza bu sene 
eoma kendisini tamamiyle gene bir mühendis celbedilerek bu 

lekçi oiullanndan Ali çifte ile VU· 

rularak öldürülmütttir• 
delildir. lktıaadi vaziye- huaua tekrar tetkik ettirilmit ve bu 

........... bir aafha takip eyle- mühendis tarafından yapılan pro-
Aliyi öldüren adam Sapancalı 

81 yapnda Mehmet ojlu Alidir. 
Yakalanan ihtiyar cinayeti itiraf 
etmif, maktulün evelce iki oilunu 
vurup ö1dürdüğünü, timdi ödettik· 
lerini ıöylemiıtir. lhtiyar tevkif 
edilmittir. 

t.ncla çok müeaair olmuttur. je de nafıa vekaletince tasdik. e • 

a:-.1ec1i1enin yapbiı ve yapaca
haklanda malumat al -

iisere belediye reiıi Oruç .oğ
•t1maet beye müracaat ettim. 

dedi ki: 

~• ... llldis davet edilerek çarıının 
yapbtıldı. Analarm tak • 

~-- icra edildikten aonra hal • 
anama belediyeden verilen 

anakabilinde aabt yapıldı ve •mn dükkinların klrgir ola • 
..... ettirilmesi temin olundu. 

~••&mın önünde ıölge olmak üz· 
~müsmir ağaçlar diktiril -
Bu suretle çarııya bir tezyinat 
• · oldu. 

Yeni ıapllan park 
Halkm tenezzüh ve iıtirabatini 

için evvelce bayram namaz
tmhnan n•mazıihla ittiaalin • 
• kabristanlar bozularak bir 
k ricuda ıetirildi. Aiaçlar di -
• ~tma itina olundu. Or· 

aiiael bir bawz 1apıldı. Bir 
.... 90IU'& hurw •aaktan çok * koruyu andıracaktır. 

Su lfl•I 
IÜUn•n ıu ihtiyacı tehre bet 

1111181itre mesafede, baahamn alt 
-HWlan üan Karadere namile 

çaydan ve Bekir pqa ıuyu 
MliDI tapyan ve Kara Av.-nla 

..an temin ecliJin.-L.-~· ClllRGGlr. 

JOla buan çaya ıelen ael • 
bozulmakta ve belediyeyi 
,.U maarafa sokmaktadır. 

.-e 'bu yollarm tamiri icra 

Çupmn iki sene zarfmda üçte 
lllliı\i•in bldmm a.meliyeıi yapıl -

• Gene bu iki aene içinde çar 
M .. ine umumi ve kirıir iki ha· 

~'•fUbnbnıfbr. Bu suretle balkın 
[\~•Olart ihtiyacı izale eclilmittir. 

ilS'tıUlıa'-mn tam ortaamdan a • 
-.~,ene Karadere ça11ndan a

fta bu defaki tiddetli 
•• aetieeainde ıelen ael boz
-~- allkaclarana tevziat ıure • 

'91 yüz lira toplanmıı ve bu
tathirat ve tamiratı yapıla· 

- ·-· • ptirilmittir. 
pafa SUJUDUD daha fen • 

• suretle plmesi için 
ilen mühendis VUI• 

llllLIEllU talini ve harita pro 
0 

Japtirılmq ve bawz yapılıp 
••" ııe konul•ak için Kalebabçe. 
..minele ve au yolunun altm
.. ~·uı: bin liraya bir deiirmen 

eclilmiftr • Proje mnkii 
•labaaay vaz İçin lttanbala 

derilmiııe de becleli ketfin dun 
tahmin edildiiini aa itleri

allbdar ıirketelr bildn.ı. ve 
•111tıiuaya ademi ittirak dola,... 

pıdjenin tatbilona imkan bu· 

dilmemeainden tekrar enelce ya· 
pı~an proje Trabzonda mühendis 
ve mütehauıa Aalan beye gönde -
rilmit ve tetkik edilmekte bulun • 
muttur. Behemehal bu it de intaç 
edilecektir. 

Neticeye iktiran edecek proje • 
ye dahil elektrik teaiaatı belediye-

nin malı olan değirmene konul • ' 
mak suretiyle tenvirat temin edil. 
mit bulunacaktır. Bin haneyi mü
tecaviz kazanın evleri kimilen 
ahtaptır. Her an yanım tehlikesi 
vardır. Halk belediyeye müracaat 
ederek yangın tehlikesine karıı 
tedbir alınmasını iıtemittir. Bele
diye kanununun 116 ıncı maddeıi 
mucibince milk sahiplerine (5000) 

lira tevziat yapılmıt ve derdesti 
tahıil bulunmutlur. T abıilit ikmal 
edildiği takdircle yangın arozoz 
tulumba ve makineleri ıetirilecek· 
tir. Şehrin muhtelif yerlerine dört 
büyük havuz yapılu;akbr. 

Belediye yapı ve yollar kanunu 
mucibince belediyenin hali hazır 
ve müıtakbel vaziyetlerini göate -

Sındırgı' da 
Beş kaçakÇı yakalandı 

Sındırıı kazaaında bir haftada 
bet kaçakçılık olmuttur, inhisar 
takip memurlariyle jandarmalar ta 
rafından yapılan aramada ltıklar 
köyünden Osman otlu lbrahimin 
evinde 30 kilo, Medreae boiazı 

köyünden Hacı Halil oihı Hiileyi
nin evinde 6 kilo, Orek kiyü ihti· 
yar azumdan ltmailin ••inde ZS, 
Ahmedin evinde de yaprak tütün 
bulunmuıtur. Kaçakçılar tahkikat 
evrakiyle birlikte ihtiaaı mahkeme 
ıine verilmek üzere Balıkeıire ıe· 
tirilmittir. 

Bir icra memuru tevkif 
edildi 

rir haritanın tanzimine bqlanmıt· 
br. Çarıının kaldınmaız kısımlan lzmirde Tepekiy icra memuru 
da tamamen bu sene kaldınla • Feri dun Bey hakkında tevkif ka
caktır .,, rarı verilmiıtir. Tevkifin sebebi 

Mehmet bey çalıtan ve muvaf- bilinmiyor. 
fak olmak çarelerini aratbrarak 
bulan bir be'ediye reiıidir. Ken • 
diianin muvaffakıyetlerini bütün 
Boyabat bekliyor. 

Bir çocuk arkadaş

larını yaraladı 
Balıkeairde Kasaplar mahalle

sinde oturan 11 yqında Muharrem 
Ç&rfıda ayni yqta Abdullah oilu 
Niyazi ve mantarcı lamail Ç&VUf 

oilu Sadettin ile kavıa etmit. bı· 
çalda Sadettini ao1 küreji albndan, 
Niyaziyi de arkumdan yaralamıt· 
br. Yaralı çoalklar memleket hu 
tanesinde tedavi altma almmıılar
dır. Carih çocuk JÜalanarak ad· 
liyeye teslim eclilmittir. 

Edirne tüccarları Dede 
ağacı geziyorlar 

Dedeaiaç, 28 (A.A.) - Edirne 
tüccarlann~an 4S kifilik bir heyet 
tehrimiz egelmittir. Heyet rüesa· 
ıı vilayeti, belediyeyi ve ticaret 
odasını ziyaret etmiflerdir. Bele
diye tarafından heyet terefine mü
kellef bir ziyafet verilmittir. Ziya· 
fette belediye reiai ile Türk heyeti 
rea itairafmdan 1a111111I natuldar 
aöylenmittir. Yunan mehualann -
dan Hıriaiıtomun Türk - Yunan 
doatluju hakkında beJecanlı bir 
nutuk 8iyledi. Şehir bahçesinde 
ve belediyede Türk - unan bay· 
raklan dalplamyor. 

Konya ve Antalya valileri bir arada 

Konya valilİ Cemal ee,ıe hlkimet Ye belediye ......... 
Halk fırkua ve Halkeri meaauplamua Koaracta kmlan c1o1qa. 
rak ihtiyacı, yapılan •• yapalmuı lhlm ollia itleri 1•m• tetldk 
ettiklerini yumlfbk. Bu reiim, bu tetkik aerabatiaden Wr iabbm 
teabit ediyor. Ba resim Konya •• Antalya Vali " meb'..ıarile 
KonJa tetkik heyeti Be,pasanada balaftaklan zaman alm-.br. 

25 Lira serveti olan 
kalaycı çırağı 

35 kuruşluk 
)anıp 

bıçakla nasıl boğaz· 
öldürüldü ? 

Akhiaarda son ıünlerde vahti • , alıyor. Fevzi de on iki lira al • 
yane ve caniyane bir katil vakuı mııtır. 

olduğu yazılmıfb. Cürümlerinin izini kaybetmek 

Akh. Ş hl b ll . üzere maktulü bir yatak çarpfma 
ıaann ey er ma a esın • f .. .. . 

d S .. 1 i lid sararak bqka tara a ıotüriip at -en u eyman a anın ev ı ma• 
1 

d 
neviıi olan Recep, nam dijer Or. mıt ar ır. 
ban Efendi üzerindeki yirmi bet Maktul bir kaç gün aonra böyle 
lira parasının tamahile kendiıi ıi· tanmmıyacak vaziyette bulununca 
bi ıenç ve on yedi on sekiz Yat - zabıta maktulün cesedini butane 
larında iki arkadaıının taarruzu • ye kaldll'llllf, teıhiretmit, makbdü 
na uğrıyarak koyun buğazlanır Iİ tanıyanları haataneye çaimmtbr· 
bi boğazlanmıt ve bağlar içine a. Maldalı ıBrmek ve tannnak U.. 
tılmıttı.. re baataneye ıelenler araamcla iN 

Son tahkikata göre vaka töyle iki yavru ydan:n da ha•MJ• 
olmuıtur: gelerek iN zavallıyı 1erretti)dmi 

Maktul Receple katil debbai 
Fevzi ve katil kalaycı Mustafa üç 
arkadatbr. Bunlardan Receple 
Fevzi bir müddet evvel lzmire 9 
eylül panayırına gidiyoruz diye 
Maniaa ve Salihli taraflanna si -
derek oralarda it arıyorlar. Ni • 
hayet Akhiaara ıeliyorlar. Akhi· 
aarda diğer arkadqları olan ka • 
laycı Mustafa ile de birleıiyorlar. 
Recepte yirmi bet lira bir para 
olduiunu biliyorlar. Bu para bu 
iki ıenç katili arkadqları Recebe 
f-.lık ~·la ..... .,.... 

İki genç katil bu genci bu pa-

ıöyleniyor. 

Şimdiye kadar alçakbldann ıl
rülmiyen, duyulmıyan hö7le nh • 
ıiyane bir katil v•buntlaa halk 
çok ürktü.. Katiller kıymetli lda· 
remizin ve zabrtamızm laarieti ıa 
yeainde derhal bulunarak ....... 
jandarma önünde Çartıdan pçiri 
lirken böyle yumruk kadar çocallı
larm insan boğazladıklarını ıörea 
halkın parmaklan ağzında kal • 
mıtbr. 

M.L 

Tarsus kanaiı 
raya tamaan öldürmeie karar ve- Tarıua ovasının mühim bir 
riyorlar. Katillerde-. Mustafa çar- ·mmı aulıyacak olan kanal, ltlrt 
tıdan otuz bet kuruta bir ltıçak Muaa köyünden bqlıyarak on het 
aabn alıyor. Bu üç ~ ev· IÜD içinde Adana - MeniD demir 
velce gid~ekleri ve ıezecekleri yoluna kadar açdauttll'· Bu kanal 
yeri aralanada tayin ecli10rlar., itinde yol parau mlkellefleriaden 

Akbiaarın aoiuk kuyu mevkiin- bedenen çabp••k iatiyenler çabf
deki ballardan bildikleri bir ba • bnlmakta ohap itler ıüratle ilerli
ia sidiyorlar, balda ıeceliyorlar. JOr. 

iki katil kararlqtmyor. Nihayet ın.k köylüler çift itleri ve ra 
Recep uykuda iken haiıwıe te • 
ıebbüalerini icraya koJIDak latİJOI' .. tad:lık dolayuiyle yerl.n.. 

kardeı ve oiullanıu s&ul ...... 
larFevzi Muatafaya ipret ..,_ı lae de bunlar kabul edifmemlfler· 
Haydi ildürelim, diJor. MulWa dir. Kanalın &nilmtizdeld .... il 
bir az daha beldi,....,_ el apk aeneaine kadar hitirilecetl İalunin 

N olunmaktadır. 
çekilıin, diyor. Bekliyorlar. iha 
yet katil Mutafa kalkarak dalım _...,._.-
uykucla bulunan Recebin vanıba • Zimmete paı geçirmek 
ıma diz çükerek bütün kuvvetiyle Trat.on tiitfia lilhiaarmda me
bıçaiı Recebin ~Jt,inf' aarlıyor. marken bir....,.. P&ra zimmetime 

Uykuda yaralanan Recep, can ıeçirdiii kaj41Jle •uhakeme 86 
acısı ile uyanıyor: len L8tfi..,. Efendinin, d&n ı .. 

- Aman yapmayın .. Param i- tanW alır ceza mabk .. uinde 
çin iae paramı vereyim, canıma iatiDah Rretiyle ifadesi alm•q· 
kıymayın .. 

Diye yaiftn)'or. Bıçak dart.e • 
leri birMrini takip ecllyor. hm;cl 
aafhada Ferii, Muatafaam elbl • 
den bsçaiı alıyor, ki.,,.. ~· 
can Pld.- Recmi INilW'••W" 
........ GserindeD .,.. ..,_ 
IUlar aR»i boiulıyor .. 

Sonra belincleki ---" ve 
kemwdeki yirmi 1let llra11 a· 
lıJ'orlar. Kemerbacl• ı.dunaa nii· 
mu cüzdanm• •• lliniJet •araka-1 
11111 'belli ol1111ıınn diyerek JU'bp a-
tsJorlar. Bir apç altma ~p 
paraJI tabUn ediyorlar. 

Paranın taksiminde._ katil Mut. 
tala: 

tır. 

Utfi Nuri Efendi, bunan dol· 
na olmadığını, kendisinin beeap1a 
rma ait birçok evrakı alatererek. 
zimmete para ıeçirmedilini ispat 
edebileceiini al1lemiftir. 

Muhakeme ,iatiube klisdmm 
Trabzona slnderi'llle8İ karariyle 
batlca süne bıralalmqtır. 

Koyun otlatmak 
güz inden 

Gönende çoban Alunetle Klrpe 
aiaç kayünden çoban haralaiaa art 
anıda bozulmut bir mllll' tulum· 
da koyma ot!•tmak yidad• DY· 

- llk hamleyi ben Japbla, be- p çdanq, Ahmet, lbrabimi ... 
nim hizmetim daha fazla! miftUr. Alamet yaal......., .a. 

Di1erek parama oa ~ llramaı ,.,.. "'°'8iftir. 
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"Grand Otel", "Demir Pençe" 
"MadamBaterflaq'',"''AlayznKzzz'' 
'tVakitsiz Baba" ve "Çardaş" 

Art ık Ciddi Filmlere 
Dönüş Başladı ! 
- -:.., =----.-

Ancak eğlenceli filmler birdenbire ve 
büsbütün gözden düşecek sanılmasın. 
Mesele, muvazeneyi temin etmektir I Bir müddettenberi hemen hep 

hafif mevzulu, eğlendirici film -
lerde, operet filmlerinde gördü -
iiimüz Liyan Hayd, son zaman -
larda mevzuu Melifyor Lengleyin 
methur eserinden alınan "Tayfun,, 
filminde oynadı. Onun, hayli za-

"Madam Baterflay,, fllmln· 
de Sllviya Sidney ve 

Qari Qrant 

man evvel se11iz çevrilen ve lı . 
tanbutaa <la göaterilen "Aaya ü -

zerinde kasırga,, filminin bat ar -
tiıti Mongol lnkişinofla birlikte 
"Tayfun,, filminde yan yana, kar· 
fı karııya gelmesi, şu noktadan 
da dikkat uyandırdı: "Liyan Hayd 
ciddi mevzulu bir filmde!,, 

Şimdi, biribiri arkası sıra, ne
ıeye neıc katan filmlerde oynıyan 
yıldızlardan bir kısmı, ciddi film
lerde oynamak için hasret çekiyor· 
)ar. Bu arada Güstav Fröhliş de 
vardır. O da nihayet harici kısım
ları burada, daha ziyade Boğaziçi 
sahillerinde çevrilen "Büyük sev -
gi gecesi,, filminde hasret çektiği 
feYe kavu§tu. 

A vrupada gösterilmekte olan 
"Tayfun,, filminde rol alması ve . 
ıileaiyle, Liyan Hayd, bir yazı nef
retti. Yazıda filmler, bu arada cid
di filmler hakkınd~ neler düşün . 
düğünü anlatıyor. O yazının hula
ıası, ıudur: 

"Her tarafta film sahasında ar
tık daha çok eğlenceli filmlerin 
yer tuttuğundan şikayet ediliyor. 
Bir ta-rafın sayı itibariyle ağır bas· 
maıı lizerine, ciddi ve eğlenceli 
filın1.er arasındaki muvazenenin 
bozt.tlduğuna şüphe yok. Bu vazi -
yet, filmden zevkalışın bir dere -
ceye kadar azalışına sebep olmuş
tur. Filmler ,çeşni itibariyle yekne 
ıaklatınıttır. Artık bir teviye gidi-

"N yor. eşeye neşe katış,, bu za -
nıanda. film şirketlerinin idealidir. 
"Çünkü, şimdi herkes eğlenmek 
istiyor. Büyük harbin acısı, herke· 
ıin içine çöktü. Zehire panzehir 
lazım .. Onun için çevrilsin eğlen • 
celi filmler,... Katılasıay gülsün 
ıeyredenler !,, diyorlar. Aşağı yu
karı böyle ... 

Mükemmel! Fakat, bunlar, bo
yuna eğlenmenin ne de olsa insanı 
hıktıraca!ını unutuyorlar. Hayat -
la bıkılmıyan ne var ki? ..• Hiçbir 

şey. Sevmekten bile günün birin -
de bıkılıyor. Şu halde?. Pek tabii 
olarak boyuna eğlenceli filmler 
seyretmek de bıkkınlık verir. Ver
di bile ... 

vaziyet böyle olunca, bunun re
aksiyonu ciddi filmlere dönüttür. 
Dönüldü bile. Ciddi filmler, şu es
ki tabirle "Basübadelmevt,, e maz· 
har oldu. işte ''Tayfun,, itte ... u -
zun uzadıya sayıp dökülmeye ne 
hacet, araştıran, birçok ciddi film 
ismine rasgelecek ! Bu sahadaki 
faaliyet eserleri ortadakilerden i -
baret kalmıyacak, ciddi film orta
ya konulmanın ardı ,arkası kesil -
miyecek!. 

Ancak, eğlenceli filmlerin bir
denbire ve büsbütün gözden düte
ceği de sanılmasın. Hele operet 
filmi ıeklindeki eğlenceli filmler
den kolay kolay vazgeçilemez. 
Vazgeçilmesine de zaten lüzum 
yok. Vazgeçilirse, operetlerden 
mülhem hoş filmlere çok yazık o
lur. Mesele, eğlenceli ve ciddi film 
ler arasında muvazeneyi temin et
mektir! 

naryosu kuvvetli olur, merak uyan 
dırıcı, sürükleyici bir tarzda yazı
lırsa, iyi bir rejisör tarafından çev
rilirse, artistleri rollerini benimae
yişle oynarlarsa, ciddi filmlerin 
muvaff akıyetlerinin kat'i ve de -
vamlı olacağı tereddütsüz iddia 

"Çardaş,, filminde oynıyan 
"Yeni Lilyan Harvey,, 

Rozi Barsonl 

edilebilir. Bu şekildeki yani ciddi 
filmler, eaki aeHiz ciddi filmlerin 
muvaffakıyet kazanan birçoğu de
recesinde muvaffakıyet kazanır. 

Hatta belki daha ziyade .•. 

Ben, kendi hesabıma evvelce 
çevirdiğim ciddi filmlerin bıraktı· 
ğı tesiri iyice sezmiş, tetkik ve tes

bit etmifimdir. Diyebilirm, ki film 
de esas, hakikatte hep ciddi film
dir. Eğlenceli film, hazan ciddi 
filmi gölgede bıraksa da, bot bu
lunup aldanııa kapılmamalı, geç • 
mişi gözönünde tutup ilersini gör-

1.d' ' me ı ır .,, 

"ipek,, sinemasında gösterilen 
"Çardaı,, ismi altındak i filmin 
yıldızı, yeni bir yıldızdır. Ve ye
niliği nisbetinde de dikkate değer 
bir yıldız !. 

Geçen haftanın filmleri arasın
da "Saray,, sinemasında gösterilen 
"Grand Otel,, bu haftanın filmleri 
arasında da yer tuttu. Yedi yıl· 
dızın bir arada oynadıkları filmin 
gösterilme müddeti uzatıldı. Ye
di yıldız: Greta Garbo,, Joan Krav 
ford, Liyonel ve Con Barrimor kar 
deıler, Valas Berri, Levis Ston, Jan 
Hersholt .... Karakter panoraması 

halinde görülen, düşündüren ve 
dütünen kafanın içini karmakarı .. 
tık eden bu filmin muvaffakıyet 
hisseleri, bu yedi yıldız arasında 
taksim edilince, en büyük hisse 
hangisine ayrılacak? ... Bu filmde 
"ilahi kadın,, oynamasaydı, belki 
bir muvaffakıyet taksimi tecrübe
sine giriıilebilirdi. Mesela Joan 
Kravford, ıonra Valas Berri ve 
daha ıonra Liyone] Barrimor, ....... 
fakat itin içine "llahi Kadın,, gi
rince, en büyük hissenin kime ay
rılacağı tereddütsüz bir cihet ma
hiyetinde kalıyor! 

''Türk,, sinemasının bu hafta 
gösterdiği film, rejisörlüğünü Ho
vard Havkaın yaptığ,ı "Demir pen
çe,, filmidir. "San Diyego balık

çısı,, nın ihtirasını, deniz canavar· 
larile mücadele sahnelerinin ariji

nalliği arasında gösteren bu film
de baıhca rolleri temsil edenler, 
şunlardır: Edvard G. Robinson, 
Zita Johan, Rişard Arlen~ Çok u
zak ve bambatka muhitte geçen o· 
rijinal çerçeveli, sert hatlarla çizil 
mit bir vaka. 

"Melek,, de "Madam Baterf
lay,, var. Bu filmden evelce esaslı 
surette bahsetmiıtik. Asıl mevzuu 
bir zamanlar "Amerikanın Viktor· 
yen Sardu,, su denilen David Blas 

Edvard Robinson ve Zlta 
Johan, "Demir Pen4je,, de 

Evvelce de yazdığımız gibi as· konun sahne eserine ait olan, fakat 
len Macar olan, Viyanada uzunca büyük İtalyan beatekirı Ciyakomo 

Yeniden özlenı'len ciddi fı'lmle- bı'r m"dd t h d d d u e sa ne e anse en, Puçininin bestesiyle bütün dünya· 
rin, özliyenleri tatmin edebilecek §arkı söyliyen, muhtelif operetle~ • ,._ .• ""'"'-"'- ·- ···- m , ... 

surette vücuda getirilmesi şarttır. I de oymyan Rozi Barsoni, bir se- rülmüş, bu k11a müddet içerisinde 
"Ciddi,, ye yanlış mana verip de ne kadar evvel rnefhur operet bes- bir kaç film çevirmİf ve nihayet 
"Can sıkıcı,, filmler vücuda geti - tekarı Pavl Abraham tarafından 

1 
Lilyan Harveyi Amerikalılar Al-

ri mekten çekinilmelidir. Eğer ıe· film çevirmek üzere Berlı'ne götu" -

Anni Ondra, "Alayın Kızı,, filminde herkesle alay ediyor 

manlarm elinden alınca Alman -
lar, bu sarııın yıldızı gidenin yeri
ne getirmişlerdir. Daha doğrusu 

Lilyan Harveyin yerini tutmak ü
zere ileri ıürmüşlerdir. 

Rozi Baraoni, Almanyada f ev
kalade hararetli bir alaka ile kar
tılanmıştrr. Bu hararetli alaka, 

gittikçe artıyor. Bakalım yeni 
"Lilyan Harvey,, lıtanbulda da 
aynı derecede beğenilecek mi?. 
Rozi Barsoni, ıarkıh, dansh "Çar
da,,, filminde neıe ve eğlence ha
vası içinde kendini gösteriyor!. 

Bu hafta İpek sinemasında 

filmden batka "Dün, bugün, ya. 

rın,, ismi verilen bir revü de baş
ladı. Bu revüde Muhlis Sabahat

tin Bey tarafından bestelenen §ar
kılar da dinleniliyor. 

da daha ziyade opera mevzuu o· 
larak tanınan "Madam Baterflay,, 
in filmdeki mümessili Silviya Sid
ney, bu rolde Japon kadınına ben· 
zeyiti ve Japon kadını ruhi hale
tini benimseyişi noktalarından 

kendisinden her yerde bahsettirdi. 

Her yerde bu mevzuu evelce sessiz 
olarak çevirmiş olan Lil Dagover· 
le Anna May Vungdan kat kat Üs· 

tün muvaffakıyet gösterdiği ve 
filmdeki eşi Gari Grantın muvaf
fakıyetsizliğini unutturduğu neti • 
cesine varıldı. "Madam Baterf
lay,, hassasiyete dokunan ekzotik 

öir §iir, derin zevkle içten saran 
bir musiki filmi ... Filme, Ciyakomo 

Puçininin hoş bestesinin an
cak safha safha refakat etmesi, 
bazı film münekkitlerince itiraz 
noktası teşkil etmişse de, bazı film 
münekkitleri de filmde besteden 
daha ziyade istifade imkanıızlığı
m kabul ediyorlar. 

Liyan Hayd, " Valansiya 
Yddızı ,, nın Almancasında 

"Artistik,, te Anni Ondra "A· 
layın kızı,, filminde, "Elhamra,, 
da Fernan Gravey "Vakitsiz Ba
ba,, filminde oynuyorlar. Eski 

dünya ağır siklet boks şampiyonu 
Maka Şmelingle yeni evlenen yıl

dızın film hayatından çekileceği 

ıayiası çıkını§, fakat tekzip edil· 
miş, hatta kocasiyle birlikte bir 
film çevireceği söylenil.mişti. Koca 
siyle birlikte film çevirmek üzere 
ortada henüz hazır. ık yoksa da her 
halde "Alayın kızı,, Anni Ondra
nın göreceğimiz son filmi değil. 

"Hofmamn hikayeleri,, başta ol

mak üzere, daha bir hayli filmini 
göreceğiz. Anni Ondra, "Alayın 

kızı,, filminde her filmde olduğu 
gibi herkesle hoşa gidici tarzda bol 
bol alay ediyor! 

F ernan Graveye gelince, o da 

"Vakitsiz Baba,, filminde her za
manki gibi zarif bir sevimlilikle 
görünüyor. !ki sinemada bilhassa 
sevimlilikleriyle hoşa giden kadın 
ve erkek iki yıldız! 

Liyan Hayd 
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• 
Hikaye 

Güzel Aqşe 
iftira mı? 

ikisi de ayni 
şeyi söylüyor 

Talebenin 
Bakımsız ve 

Dişleri 
çürüktür 

Yazan: Nazmiye Haşim 
Bundan takriben beş altı sene tık. Artık Ali sevincinden durama 

evvel hukuktan mezun o 'muş ve dı. O güne kadar da:mlasmı ağzı
tarki Anadolunun küçük bir v:la- na koymamış olduğu rakının san· 
yetine müddeiumumi olarak tayin ! ki çoktanberi tiryakisiymiş gibi 
edilmittim. Vazifemin başına bü- 1 hiç ara vermeden içti. Oynamadı
yük bir aevinçle koştum. fakat ğı oyunlar söylemediği şarkılar 
h_ay~t? atılan ~u A ilk adımın neşe- ı kalmamışt;, Sızıncaya kadar güzel 

1 
1 

Yahu buraya her gün j 
kadınlar geliyor, bu nedir?! 

Istanbul diş tabipleri ilkmekteplerin 
diş teftişine yardım edecek 

Galatada kalaycı oğlu hanında i Diş tabipleri cemiyetinin fakir nadolu vilayetlerinden gelenlere 
bir ocla işgal eden komisyoncu : mektep çoc::uklarının dişlerini üc - 3,91, !ark vilayetlerinden olanla -
Hüsnü bey isminde bir zatın po·i- ' ret:ıiz olarak tedaviye karar verdi- ra 4, Trakya vi'ayetlerinden ge -
se müracaat edeı·ek ayni handa bir ği hakkında çıkan habederi tah _ lenlere 4,5, Karadeniz ve havalisi 
ba,kn odada çalı,an Nişan efendi kik için birinci di,tabiplcri kurul • 1 vilayetlerinden gelen çocuklara 

isminde ~iri~ini.n ~~~s~nın ka~ısı - tayı cmumi k'.itibi Orhan Aptullah 4,92 çürük dit isabet ediyor. Bu 
nı kırıp ıçerı t;ırd~g.ı~ı vey boga~ı · bcy"e l:onuştuk. Orhan hey diyor istatistikleri yata nazaran tanzim 

sı, aıle ve samımı dostlarımdan u- A . A . f. 
k . . .. kA ,. yşemın, canım yşemın şerc ıne 

za geçen ıasız hır gecenın su u- d" . d. d d S b h k 

na sarılc.ı.rak ı~endunnı bogmak ıs- I . 1 k d h k I Ak lb . . y. <ı: ec.erse a a ço a a ayı cc e -
tedinini iddıa ettıgı yazılmıştı. d k · l b l B ti 

· · d ·hıA I l ıye tepın ı ur u. a a a arşı nu ıçın e ı a o muştu. 

1 M 1 h f d b 
herkesin neıesi artık kıvamını bul 

uvasa atımın a tasın a aş- G ·· d '" d h ı 
"' · - Geçen sene toplanan birinci ece netıce er u uruz. u sure e 

Dün bu mesele üzerınde r.ncş - 12 ·r l5 d k. ki d 
. A . .. . muştu. un uz en azır anan 

lıyan tıkayetlerım uzerme pek kı · l y b l 
1 

k l 
b

. · · d J b 1 •agnı ara a arına yer eşere ev e-
gul olarak Hüsnü beyi ve Nişan e· r.lilJi di~t<ıbipleri kurultayında pro ı a yaşm a ı çocu ar an 
fendiyi gö rdük. Kendileriyle ayrı fcsöı· Kazim Esat beyin çocuk diş- yüzde 25 inin tedavi görmüş, yüz-

sa ır ~man ıçın e stan u a ve-
k b . k' d.1 Y • rimize b;tap bir halde döndük. Bu ya ya ın ır yere na e ı ecegıme 

d · ·1 d. ·· t.k eğlenti çocuklara varıncaya ka -
aır verı en va ın, gun gec ı çe . 

tak · d k ki -b. dar aksetmi§ti. Herkes Alıye mcr- 1 · l kk d 1 y b. de 33 ünün eksik, yüzde 54 ünde ayrı konu§tuk. Bu iki şahsın bize crı ıa m a yazc ıgı ır rapor 
vım en opan yapra · ar ıraz . . . , . d" 

il daha yakınlaştığını müjdeliyerek haha Alı efendı, senı ev.enı;or . ~-
d "kl t. lbetm· t" Al"k bakımsız, yüzde 87 gayri tabii di-söylcdiklerini aynen ya.zamıyt1.~a • nazarı : (a ı ce ış ı. a a-

be · · 0 tt"k ilah mübarek etsın. Du· ' nı aylarca, hatta senelerce avut- ye ışı 1 a . A 
B t M'" t k" ld ... b h gyüne biraz acele et de pılav zerde-mut u. uş e ı o ugum u aya-

ğız. Çünkü biribirlerine karşı ate§ dar rr.nkmr.ların teşebbüsleri neti· şe 15 - 17 yaşındakilerde ise yüz -
püskürmektedirler. Bu itibarla an· cesinde İstanbul vilayeti cemiyeti de 43 tedavi görmüş, yüzde 32 ek-
cak söylediklerinden bir kısmını umumiyei belediye bütçesinden 7 ıik, yüzde 60 bakımsız, yüzde 82 

la da artık alıımıştım. yi çabuk yiyelim diye takılmıya 
r Ak a l e d .. d .. y.. başlamışlar. Aradan henüz bir haf yazıyoruz: 

yüz lira ayırdı ve bunu cemiyeti- gayritabii dite tesadüf ederiz. 

t m arı ve on ugum za- Hüsnü bey şöyle anlatıyor: 
r man muhitimi saran mütehassir ve ta geçmemişti Ali soluğu doğru 

- Bu handa ben kiracı sıfatı 
i bogwucu bir hava ic_inde kalbime bizde almıJlı. Komedinin son per-

mize 933 - 934 ders senesine mah· 17 ili 20 yaşındaki çocuk' arda 
sus olmak ve umumi dit teftişi ya- ise tedavi nispeti diğerlerine na -

ile oturuyorum. Ailem olmadığı 
ı: röken hüznü gidermek ve can sı- desindeki en mühim rolü oynamak 

3' için de burada yatar kalkaım. Ni· 
1 kıcı saatleri geçirmek için dostla- bana düştü. 1Ikönce bu sevdadan 

- şan efendi de diğer bir arkadaşı 
'i rımın lstanbuldan her hafta gön- sarfınazar etmesini tavsiye ettim. 

ile bir buçuk senedenberi ayrı bir 
' derdikleri gazeteleri saatlerce o - Sözlerimin hiçbirine kulak verme· 

dairede çalışır. 
Jı kurdum. Gene bir akııam bermu· diği gibi boyuna ah efendim bil -

:c Aıağıdaki kapı handa oturan -
> tat gazetelerin bütün ke!imelerini mezsiniz, içim naııl yanıyor. Dü • 

!arın hepsine mahsustur. Bir ak -
·ı zihnime naksetmek istiyormuş gi- ğüne kadar bir kerecik daha gör-

• şam ben bir arkadaşımla beraber > bi derin bir mütaleaya dalmıştım. meden gayri yatamıya takatim S b h k 
Beyoğluna gitmitti.m. a a a ar· 

•t Gözüme, İstanbul operet heyetinin kalmadı. Müsaade ediniz de gel
şı geldik. Bu kapıyı ittim, kolum ca 

1 Anadolu turnesine çıktığı ciddi sin, göreyim diye yalvarıyordu. 

pacak diş tabiplerinin harcırahına 
tahsis edilmek üzere verdi. 

Diğer taraftan kongre faal he-
yetiyse maarif idaresine müracaat 

ederek İstanbul vilayetindeki bü
tün mekteplerin adreslerini aldı 

ve bunları semt semt ayırdı. Her 
semte bir diştabibi memur etti. 

Bu suretle her diştabibine muaye -
ne edilecek bin ila iki bin talebe 

ma dayandı ve tabii cam da kırıl-
'• temsil verecekleri ır.ehirler arasın- Hakikaten nitanlandığına kanaat l dü,üyordu. Bu talebelerin teftiş es 

:c dı. şte, bunu Nişan efendi bir me-
da, bulundug""um bu şirin fakat iç- getirmiıti. Onu bu hulyadan ge - nasında diır.leri ve ağızları muaye-- sele yaptı. Sebeibne gelince, bu :s 
timai hayatı sönük vilayetin ismi çirmek için ne tarzda hareket ede- neden geçirilecek, alınan neticele-bir garezden ibarettir. Çünkü be · 

e ilitmitti. ceğimi şaıırmıştım. Ciddi bir ta - nim burada Hamdi isminde bir ar- re göre istatistik' er hazırlanarak 
• Senelerden beri hasretini çek - vırla Ali efendi deyip söze başla- kadaşım vardır ki, Şehzadeba,ın- alakadar makamlara ve 1934 eylu 

lı tiğim güzel lstanbulun tatlı hatı - . dLm: da "Yeni dans,, salonunun da sa- lünde toplanacak olan diştabipleri 
uralarını ya,atmak Ü.midiyle mal "- Halimizi hiç sormuyorsun? hibidir. Bu handa onun da bir 0 _ kurultayına bildirilecektir. Böyle 
dbulmuf mağribi gibi sevinmittim. Meğer Ay.,enin memleketinde bir dası vardır. Kendisinin burada 0 _ umumi bir di~ tefti~i memleketi -
• ilk temsilleri "Ayşe opereti,, i- sevdiği varmıt, geçen gün herkes turduğunu bilenler kendisini ge~e- mizde ilk defa olarak yapılıyor. 
adi. Halk, rengarenk tuvaletler için uykudayken nesi var, nesi yoksa rek burada ararlar ve benden so _ Gayemiz bunu bütün memlekete 
İde ıahneye çıkan makiyajlı kızları hepsini toparlayıp kaçmış, dedim. rarlar. Eassen kendisi de buranın tetmil etmektir. 
ıörün.ce hayretler içinde kaldı. Zavallı adamcağız beyninden vu - adresini vermiştir. Gelenlerin bir Bu ıuret'e ditlerimize bakmak 
Boyalı dudakların tebeasümüne ri- rulmuıa döndü. Ah anam yandım, kısmı salona yazılmak için gelirler hususunda ne kadar ihmalkar ol -

.. melli ıözlerin cazibesine tutularak keşki ölseydim de bu acı haberi i- ki, bunların arasında tabii kadın- duğu.muzu ve tedavi dispanserle -
~hisaiyaıtnı izhardan çekinmemitti. şitmeseydim, diyerek sağına solu- lar da vardır. rine ne kadar muhtaç olduğumu -

0 
Hafif perdeden başlayıp da gittik na bakmadan çıkıp gitti. O gün - ı,te Nişan efendiyi kızdıran va- zu göstermek istiyoruz. 

ı çe artan mırıltılar arasında vay den sonra bir müddet hiç kimseye ziyet budur, gelir gider sorar: Hakikaten memleketimizde dit 
~kahpe vay diye salonda aksi seda görünmemi, ve bu ,aka da artık _ yahu buraya her gün kız - bakımı büyük bir lakaydi ile kar-

ı 1yapan gümrah bir ses bütün na - unutulmuttu. lar geliyor; bunlar nedir?! şılanmaktadır. 
zarları ayni noktaya sürüklemit - Fakat bir gün muzibin biri, Ali Kendisine kaç defa üzerine ait lıtanbul lisesindeki takriben 

:ti. Otuz beş yaşlarında bir deli - efendi, haberin var mı?. Nişanlın o~mıyan feylere karışmamasını söy bine yakın talebe üzerinde yaptı
;kanlı kendisini tutup dışarı çıkar- Ayşe tiyatro kızı olmuf, görmek ledi.m. Fakat daha ziyade kızdı. ğım muayene neticesinde elde etti-
mak istiyenlere: Bu ben!m nişan- istersen gel beraber gidelim diye İşte ben 0 akşam Beyoğlundan ğim istatistikleı bunu vuzuhla göı 

Jlımdıı:., bırakın da leşini ayağımın takılmıt. geldikten sonra sabaha karşı yat· teriyorlar. Malum olduğu üzere Ji. 
altında ezeyim. Kaçmanın nasıl Koca budala tevekkeli değil mıştım. Sabahleyin ayzıhanemin sc talebelerinin yaşı on üçle yirmi 
'olduğ'-lnu ona öğre~eyim deyip a· kaç. gündenberi herkes Aneden kapısı vuruldu: arasında tehalüf eder. Yani genç-
lyak diriyordu. bahsedip duruyor. Ne olur ne ol • _ Kim 0 •.• dedim. lerdir. Fakat bunlar arasında umu 
~ H'!'-'kın bir kısmı onun bu hali- maz gideyim. Yalvarır, yakarır _ Nitan ... dedi. mi tasnifte her talebeye vasati o -
ne gülüyor bir krnmı ela kabahat belki gönlünü ederim, diye içeri _ Ne istiyorsun?. larak 3,81 cürük diı tesadüf et -

ı 1
onda d~ğil asıl onunla bu tarzda dalar. Sahnede Ayte rolünü oynı - _Aşağıdaki camı kim kırdı?. mektc ve ~uayene ~ ·lilen çocuk -
alay edenlerde diyerek söyleniyor- yan sarı!ın kızı nitanlısı sanarak - Ben kırdım.. l lard:ın yüzde 56, 72 sinin di,lerin-
"u B h " d" d k asabilef •. miye ba .. 'ar. b ı ~ · u a ıse son erece mera ı · T Bunun iizerine bağırmıya aş· de bakımsızlığa, yüzde 33.26 sının 
1mı mucip olmuştu. Operetin hita- Meselenin iç yüzünü bilenler o- ladı: dişlerinde eksikliğe rasge"inmch · 
'mında eşraftan Ahmet bey yanı - nu kandırıp da dııarı çıkartıncaya 1 - Yapmıf olduğunuz şeyler tedir. Bu talcbelerclen ancak yüz -
lma geldi. Alinin yaptıklarını be - kadar akla karayı seçerler. yeti9medi de şimdi de bizim cam- de 47,25 i ditlerini tedavi ettir· 
~endini:z ııni?. Az kalsın basıma lar mı kırılıyor ... Diye. mektedir. Tabiatile muhtelif vi • 

'büyü!: bir İ! açacaktı, diyerek. me- 111 y E N 1 c,: ı K A ..., 111 Uyku ıeraemi olduğum için, ne layetlerimizden gelen talebeyi ih-
\eleyı &nlatmıya başladı: ı;- s E P L r: o:- olduiunu anlıyamadığımdan ben tiva etmektedir. Ayrıca bu ınuhte-
.. Geçen sene yazın ılık ve meh -1 z· f kraliçesi ! de ıöylenmiye ve bağırmıya baş - lif vilayet çocukları arasında yap· 
~aplı h1r gecesinde çiftiikte verdi- . ıraa ladım. Bunun üzerine kapıyı tek - tığım iıtatistikte ıarp vilayetlerin-
"fim zi)~fete arkadaşlar, Aliyi de "Los Angeles1 , te bir ziraat meliyerek kırdı ve üzerime atı"a- den gelen"erden her birine 3,57, 
'ıiydirip kutatmışlar, seni bu ak _ kraliçesi seçilmiştir. Ziraat krali • rak boğazıma sarıldı. Fakat o es· cenup vilayetlerinden gelenlere 
'~am Ahmet beyin besler.ıesi Ayşe çesi seçilen genç ve güzel kıza, \ r.ada arkadatım komisyoncu Ham 3186, İstanbullulara 3,89, orta A . 
aıle ni~nlıyacağız diye şaka ede • 1 tam bir kraliçe gibi erguvanı ve içi di bey gelerek beni kurtardı. 
·ek b?raber alıp getirmi~ler. Za -

1 
kürklü elbiseler aiydirilmiş ve bir 1 Ben de vaziyeti zabıtaya bil - Çünkü kendisinin bana ıarezi \'ar 

•allı her şeye pek çabuk inandığı tahta oturtulmuştur. Yalnız krali - ı dirdim. itte mesele bundan ibaret- dır. Sebebi de buraya it behanesi-

• içi~ b.'.ı. şakayı da haikkat sanm~ş. ç~.nin ziraa~ kraliçesi . _ol~.u~~nn I tir. le birçok kadınbrın gelmeıine 
•Svın ı~ındc beslem e veya ahretlık goıtermek ıçin yanma ıkı koy.u kı meydan verir. Hanın sükun ve hu-
Ôtıza benzer kimse yoktu. Çiftlik zı getirilmiş ve bunlar onun ta - Nişan efendiye gelince o da zuru bozulur. Bunun için kendisi· 
tihyalcrmclan Hasan ağanın on cını tutmak vazifesi ile mükellef şöyle söylüyor: ne birkaç defa ihtar ettiiim ıibi 
>ef ya~larındaki sarışın oğlunu ka tutulmuttur. Ziraat kraliçesi, Ka - - Ben Hüsnü efendinin ne ka- tikayet de ettim. Zannediyorum 
fm luya(etine sokarak işte Ayşe liforniya ziraat sergisinde hüküm- pııını kırd•.m, ne de boğazına Ul • ki beni mbu şikayetim üzerine ba-
>audur deiyp nişan merasimi yap • ran olmaktadır. rıldım. Bu bir ifitradan ibarettir. na böyle bir iftirada bulunuyor. 

zaran !•yanı memnuniyet bir dere-

cededir. Onlarda yüzde 98 tedavi 
edilmiş ,yüzde 31 eksik, yüzde 66 
bakımsız, ve yüzde 85 gayritabii 
di§e tesadüf ettim. Bundan çıkan 

umumi netice §udur: Bütün tale -
beler arasında sağlam dit nispeti. 
ancak yüzde 10,8 dir ve bunun 
yüzde dokuzu tamamen bakımsız· 
dır. 

Muayene ettiğim talebeler a -
rasmda it:na edilmi~ mükeınmel 

bir Dentition'a ancak 250 de bir 

nispetinde tesadüf ettim. Bütün bu 
rakamlar yukarda söylediklerimi 
teyit eder. Umumi teftiş daha et -
raflı neticeler verecek ve bize diş 
hususunda ne kadar ihmalkar o'du 
ğumuzu ve diş tedavisine ne ka -
dar itina etmemiz icap ettiğini vu
zuhla rösterecektir. 

Vapurcular 

Kararın baz.ı noktalarına 
itiraz etmektedirler 
Vapurcular, ticaret mahkeme· 

si heyeti hakimesi tarafından veri
len karan çok muvafık bulınakta 
iıeler de bazı noktalara da itiraz et 
mektedirler. 

Bilhassa sürat, sarfiyat ıneıele· 
sinin esas olarak kabul edilmedi
ğinden bahsederek karar verilir -
ken bu huıusunda ehemmiyetle na 
zarı dikkate alınması lazım ge'di
ğini ileriye sürmektedirler. 

Vapurcular Yarın vapurcular bir 
liğinde fevkalflde bir toplantı ya • 
parak ticaret ır.e.hkemesi tarafın . 
dıın verilen Yeni karar üzerine ko· 
nutacakbrdır. Aglebi ihtimal va
purculaı· bu kelrua itiraz için lktı
sat Vekaletine müracaat edecekler 
di;·. 

KonserfJafuaragirecekler 
Konıervaluv:ıra girmek üzere 

müracaat edenlerin adedi 150 yİ 
bulmu~tur. Talebenin en çok rağ 
bet ettiği kısımlar keman, piyano
dur. 

Pazar gününden itiharen bu kı 
sımlara alınacak talebeler arasın
da seçme müsabakası yapılacak • 
tır. Tedrisata 15 te}rinievelden 
itibaren ba~lanacaktır. 

Geçen sene olduğu gibi bu se
ne de taleb::. ve muallimler her on 
beı günde bir mektepte konaerler 
vereceklerdir. 



-
kralı belki Yugoslav 

pazartesiye gelecek 

Polis Haberleri •.................................... , 
Bir mahalle kavgası 
Karagümrükte, Koca dede 

mahallesinde Tekke sokağında 13 
numaralı evde oturan 65 yaşların 
daki Zübeyde Hanım ayni mahal
le sakinlerinden Bahriye Hanımın 
kızı Müveddet Hanım isminde bi-

Futbol nzeraklzlarına heyecanlz bir gün 

F enerbahçe-Vinerspor 
Maçı Bugün 

(D~ tarafı ı inci 1111~ ıfamı7.d:ı l 

üıtü Yeniköye giderek Yugoslav
ya ıefiri M. Y ankoviçle görüşmüş

tür. 
M. Venizelos, Kral Aleksandr 

Hal7.etleri bugünlerde geldiği tak 
dirde kendilerini ziyaret edecek • 
tir. 

Baıvekil lamel Paşa Haz1·etleri 
Büyük Millet Meclisinin içtimala
rına başlaması dolayısile cumar -
tesi ak,amı Ankaraya hareket e -

dece1c, Yugoıılavyn kralı Hazretle
rinin memleketimizi ziyareti günü 
tekrar lstanbula gelecektir. 

Lupta 

bir 

gazetesinin 

makalesi 

heyecan uyandırmış olan Türk -
Yunan misakının imzaaından der
hal sonra vuku bulmaktadır. 

Nihayet, geçen hafta, Türkiye 
ri ile bir kavgaya tutuşmuştur. 

Ba,vekili İt:met Paşa ile Hariciye Niyazi isminde bir adamcağız, 
Vekili Tevfik Rüştü Beyin Sof yayı bu altmış beşlik kadının genç ka • 

resmen ziy;uet' eri hadisesi ve Tür- dınla dainşmasını görünce araya 
kiye cümhuriyeti hükumeti reisinin girmek istemiş. Fakat ne olmuşsa 
orda, Türkiyenin, Avrupanın bu ara yerele kendisine olmuştur. 

kısmındaki diğer devletlerle de Mahalle kavgasmın hararetli bir 
Yunanistanla imza edilen mieakla· safhasında köpüren Bahriye Ha -
ra mümasil ve•ikaları imzaya ha- - 1 ~ . _. . h I nmun çıglıldar arası da fır atıp at-
zır olduğunu söyled1gını alır a· _ . . 

ı hBı hır ta, zavallının kafasma ısa 
malıyız. ' b . l d k et ederek başından ehemmiyetli 

Bütün bu hadııe er en çı an 

mana nedir ? 

Küçük itilaf daimi meclisi 
mahafilindcn almağa muvaffak 
o' duğumuz malumata göre, küçük 

smet~e yaralamış ve tedavi edil • 
mek üzere H~seki hastanesine kal 
dmlmı~tır. 

Viner spor takımı dün Viyan~
dan şehrimize geldi ve Fenerbnh
çelilere diğer bir kısım sporcular 

Fener takımına gelince; Muzaf 
fürin ha ·tn bulunma~ı doJayısile 
takımm ~u "ekilde ·ahada ver ala . . 

tarafından karşılandı. cağı tahmin olunuyor. 

Avusturyalı futbolcularla ilk l Kaleden itibaren: 
maç bugün Fenerbahçe stadında Uüsamettin - Fadıl, Ya,,u -
yapılacaktır. Maçın başlama sa- Cevat, (Nazmi, yahut Ekrem) E
ati on altıdır. Gelenler, takımın sat _ Saban Fikret, Zeki, Re~at, 
lam kadrosu ile geldiğini temin N' . ~ ' 

ıyazı. 

ettikleri cihetle Avusturyalı futbol İstanbul sampiyonuna iyi bir 
cuların bilhassa bize nisbetle çok tali, güzel bi.r netice temenni edi
kuvvetli olduklarına şüphe yok • yoruz .. 
tur .. 

Viner spor klübü, Viyananın Anadolu • Beykoz 
en kuvvetli takımlarından birİ!İne 1 Bugün aynı sahada geçen ligin 

Bükrcf, 2 8(A.A.) _ Anadolu ı itilaf is:ni. altm~~ ~u ~eynelmilel 
ajansının hususi muhabiri bildiri- siyasi bırlık, Turkıyenın Balkan -
yor: larda sulhu kuvvetlendirme yolun -

daki diplomatik faaliyetini büyük 

Ara yerden kavgaya mani ola -
nın da Fkildiğini gören iki kadın 
saç saça baş bn!ja boğuşnuya baş
lamı~lar, bunlar feryat ederek hay 
kıra boğuşurlarken etraf tan zabı
ta yetişerek her ikisini de yakala -
mışlır. 

s<ıhiptir. Diğer taraftan Avustur • birinci küme sonuncusu Beykozla 
yalıların dn futbolöaki büyük şöh ikinci küme birincisi Anadolu ta
retlerini bilmiyen kalmamış gibi- kımlnrı arasında da te:-fi müsaba• 
dir. kası yapılacaktır. Maçı Beykoz 

Yarı resmi Lupta gazetesi kü · 
çük itilaf konferansının bitmesi 
dolayısiyle bugün dikkate şayan 

bir bat yazı neşretti. (Bir Balkan 

lokarnosunun tahakkukuna doğ
ru) ve (Kral Aleksandr, lstanhul
da Türkiye Reisicümhuru ile görü
ıecektir.) Başlıklarını taşıyan bu 
yazıda deniyor ki: 

"Küçük itilaf daimi meclisi son 
zamanlar Balkanlarda cereyan 
eden diplomatik hadiseleri geniş 
ıurette müzakere etmiş olmasına 

rağmen küçük itilaf konf er an sının 
ne9rettiği tebliğde Balkan mesele. 

lerine hiç temas edilmemiştir. Bu 
sükutun sebebi, Balkan meselesin 
de elyevm bilhassa ehemmiyeti ha 
iz bir takım vakaların cereyan et-

mekte olması ve bunların verebile 
ceği neticeler hakkında şimdiden 
bir§ey söylemenin doğru olmaması 
ile izah edilebilir. 

Filvaki bu akşam Transilvanya
dan dönecek olan kral Aleksandr, 
Mecidiye, Balçık, Varna ve Köı
tenceyi ziyaretten sonra, deniz 
yolu ile 1stanbula gidecek ve orada 
Türkiye Reisicümhuru Gazi Mus -

tafa Kemal Hazretleriyle tertip e· 
dilmit bir mülakatta bulunacak
tır. Bu .mülakat, pazartesi veya 
salı günü vuku bulacaktır. 

Mülakat esaslz nıüzake
rolerden sonra kabul 

edilmiştir 
Yugoslavya hükümdarının Tür

kiye Reisicümhuru i:e yapacağı bu 

mülakat, Sinayada her iki hüküm 
darın İ!tirak ettiği kücük itilafın. 
o hatıralarda kalmağa ~layik celse· 

)erinde esaslı suretle müzakere e
dildikten sonra takarrür etmiştir. 

Binaenaleyh, beynelmilel mat
buat {~.rafından o kadar hararetle 
JJ1CVZ'Uu bahsedilen iki hüküında . 
rın küçük itilaf meclisine iştiraki 
keyfiyeti, ge·ecek hafta lstanhul
da cereyan edecek olan hn mi.ilaka 
trn t~ıdığı yüksek ehenınıivctlc 
daha iyi anla~ılahilir. · 

Filvaki, bu mülakatın ehemmi
yeti son derecede büyüktür. 

Unutmamalıyız ki, bu mülakat
tan ilet hafta evel Yugoslavya top
Tağında kral Alektandr ıle Bulgar 
kralı Boris arasında bir mü!akat 
vuku bulmuıtur. Şunu hatırlama • 
lıyız ki, kral Aleksandr ile Türki • 
ye Reiıicümhurunun mülakatr, bey 
nelmilel efkarı umumiyede hüJ.:.:l< 

alaka ve hakiki muhabbetle kartı· 
lamışlardır. 

Bu alaka ve muhabbet. bilhas
ısa Türk - Yunan misakını imza 

eden devletlerin biribirlerine karJı 
hudutlarının emniyetini mütekabi-

len kefa' et altına almalarından ile 

ri ge}mİ!tir. 

Binaenaleyh YugoslaYya Ye Ro 
manyanm da diğer Balkan clc\'let
Jerivle höYle bir mi::-ak akti, ta -. . 
mamrn menfaatlerine mu\'afıktrr. 

Böyle bir Balkan Lokarnosu ile 

cenubu !arki Avrupasmın vaziye· 

ti geni9 mikyasta hafifliyecek ve 
hiç olmazsa Avrupanın bu kısmın 
daki küçük itilafın mevkiini da -

ha ziyade kuvvetlendirecek olan 
bir (gerginliğin eksilmesi - De
tente) husule getirecektir. 

Bulgarlarzn vaziyeti 

ne olacak? 
Fakat, bu Balkan Lokarnosu 

fikri ortaya atılahdanberi kendini 
meydana çıkaran bir mesele de 

Bulgarislanın alacağı vaziyet me
selesidir. Bulgar matbuatı ilk a• 
nından itibaren Türk - Yunan 

misakını Bulgarislanın aleyhine 
çevrilmiş addetmi~tir. Onların bu 

tavır ve hareketi bazı Bulgar ma· 
hafilinin artık kendileri için tah~ 

rikata bahane ittihaz edilebilecek 
sebep kalmıyacağı endişelerinden 
ileri gelmektedir. 

Fakat diğer taraftan Balkan 
devlet adamları kendi memleket -
lerinin bu misaka girmeleri takdi 

rinde Balkanlarda yapa yalnız bı
rakılmış vaziyette kalacağını da 
elbet anlamışlardır. Bahusus ki, 
bir Balkan Lokarnosu için, Paris
te olduğu kadar Romada da mü
sait temayüller vardır. 

Bu şartlar dahilinde Kral Alek 
sandrın Türkiye Reisicümhuru ile 
yapacağı mülakat çok büyük bire· 
hemmiyet kazanmaktadır. 

Bu miilakatın gaye;:;i, küçük iti 
lftf ın da Türkiye \"C Yunanistan a
rasında imza edilen kefalet Ye dost 
hık itilafı mana ve mahiyetinde 
hazr itilaflar aktini kazırlanıaktır. 

T itüleskonun seyahati 
Bu müzakerat M. Titüleskonun 

on teşrinievvelde Ankaraya yapa
cağı seyahatte neticelendirilecek 
ve hariciye nazırımız bu seyahatte 
küçük itilafın madeteri olarak mü 

Bir tren kazası 

Bu itibarla Viner klüp takı· kazamrsa birinci kümede kalacak 
mına karşı bir galebe kazanmak aksi takdirde yerini Anadolu ta • 
iddiasını.la bulunamayız. Avus • kı111ma bırakmıya mecbur olacak
turyalı futbolcularla yapılacak kar tır. 

Dantizg, 28 (A.A.) - Yanlış 
bir makastan geçirilen bir yük tre 
ni tampona çarpmış ve yoldan çık· 
mışhr. Makinist ölmüş, tren me
murlarından 3 kisi de yaralanmış· 

tır. 

ı:akeratta bulunacaktır. 

Bir çok istihbarat bu Balkan 

Lokarnosuna Karadcnize müca -

vir devletlerin, yani Sovyet Rus· 
yanm gireceğiııi de göstermekte • 
dir. 

Her halde cenubu şarki Avru
pasında ve şarki Avrupada el• 
yevm cereyan etmekte olan diplo 
matik faaliyetler, beynelmilel sul· ' 
hun takviyesi bakımından fevka
lade ehemmiyeti haizdir. 

Türkiye reisicüm burunu 
resmen ziyaret 

Belgrat, 28 (A.A.) - Romanw 
ya Kraliçesinin Karadeniz sahi -
lindeki Balçık şatosunda kı!a bir 

ikametten sonra, Yugoslavya Kra
lı Aleksandr, ve Kraliçe Mari Haz 

şılaşmadan beklediğimiz şeyler 

daha başkadır: 
Hakiki manada futbol görmek. 

Avustur/'• takımının bugiin şu 
kadro ile sahaya çıkacağı söylen .. 

mektedir: 
Kaleden itibaren: 
Franzel - Purts, Vander -

Mahal - Kelinger, Valaıı - lşil
yen, Hanel, Berni, Şpuna, Gey -

ger. 
Bu oyunculardan bazıları, bi) .. 

hassa hanel biı· çok maçlarda A • 
vusturyayı tem:sil eden takımda 

yer almışlardır. 

Asuri patriği 
Larncıka, (Kıbrıs adasında) 28 

( A.A.) - Asuri patriği, cemaati 

namına milletler cemiyetine yap -

tığı müracaatla alakadar olarak 
Cenevreye gitmiştir. 

Tütün ikramiyeleri 
Ankara malul gaziler cemiyeti 

Üsküdar şubesinden: 

retleri, iki devletin yakhşmaları Cemiyetimizce yapılan müraca 
için Belgrat ve Sinia'da başlan . atlar (Daima her veçhi'e himaye 
rnış olan müzakerelere devam et- ve yardr:nlarını ibzal eden) mübec 
mek üzere Yugoslavya ve Bulgar cel hükumetimizce hüsnü kabul 

krallarının 1 teşrinievvel tarihin _ edilerek gerek şehit yetimlerinin 
den sonra buluşmalan mukarrer ve gerek malul gazilerin tütün ik · 

olan Yamaya gideceklerdir. ramiyclerinin berveçhi zir tevzi ci 

Aynı z:ımanda Y~goslav.y~ Kra ı heline gidilmiş ~~~ı~ğu arzolunur: 
lı Aleksandnn Türkıye Reısıcüm- 1 - On senelıgmı almış olan şe 

hurunu resmen ziyaret etmek üze- hit yetim· eri ile harpte kaybolan 

re oradan lstanbula gideceği de şühedanın yetimleri bu seneki ik . 
temin edilmektedir. ramiyelerden istifade edecekler -

Küçük itilaf ve Bulgaristan dir. 

S f 28 (AA) 
_ O ~- 1 2 - Harp ve ,·azife malullerini 

o ya. . . utro g... f 'k d k l k . . 
. T' .. 

1 
k .1 M J . te n e ece o an omısyon vazı· 

zetesı M. ılu es o ı e . evlıç - f · . 'k l k .. . 
. l ·· kA . . d k .... 1 esını ı mC". etme uzeredır. 
ın Bulgar 1u umetının e uçu <. 

Cümhuriyet bayn~':llından evel 
tiitün ikramiyeleri tevzi edilecek· 
tir. 

Bir kongre 

Fener yılmaz klübü ı·ei:ilİ ğ in • 
elen: 

6 - 1 O - 933 cuma günü !a• 
at onda fevkalade umumi kongre-

miz yapılacağından bütün azanın 

yazılı saatte klüp merkezine gel

meleri rica olunur. 

Balzkesirdeki nıaç 
Balıke::;ir, 27 - Bugün Olimpi· 

ynkos takımı ile İdman Didigi ara 
unda yapılan maç iki ikiye bera
ber ncticelenmi~tir. 

lznıirde incir uzum 
İzmir, 28 (A.A.) - Bugün bor

!acla 10 kuru~tan 24,5 kuru§a ka • 
dar 3.374 buçuk çuval üzüm ve 9 
kuruştan 20 kuruşa kadar 1.775 çu 
val incir satılmıştır. 
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Yeni zahıtai belediye 
talimatnamesinde 

Bir baskın 
Yakalananlar ikra-

Y asak olan maddeler rın ?~y~k~.an1 dil~1ri 

1 
1 

1 

---·· geldıgını soy e ı er 
Ma.dde 208 - Geceleyin kulla., Madde 220 - Bnek arabaları . , 

nılacak bisikletlerin önlerinde bi- mn önlerinde biri sağda, biri solda j ~oyacı köyünde otur~~l ~urab.i: 
rer fener: ve arkalarında bu iş için 

1 
olmak üzere iki fener b~llunar:at... [ yec: seksen. y~şmda Hun uslu ~e~·ı~ 

kullanılan kırmızı cam bulunacak ve bunların camlarmııı uzerinde babamn ev.nı basmak, kenmsm. 
tır. yandan okunacak surette numaı·a.. korkutarak birikt;rdiği 500 lirwsı-

Madde 209 - Motosikletler ve lan da yazılı olacaktır. yük aı·a • nı a · mal. iddin.siyie mahkemeye J 

bisikletler diğer nakil vasıtaları - balarının önünde arabanın sol t<\- ver:Ien Rizeli Hüsnü ve arkadaşla ' 
na yol vermiye mecburdurlar. f d .. ·· k b' f 1 ' rı Osman, Hüseyin, Bayı·am, E· J ra ın an gorunece ır ener o a • . <: • , k l . · 

Madde 210 - Motosiklet ve bi- k b' k .. k b 1 h m:n ve ..... cfo.-ın r.nı.la eme eı ıne 
~a .. ~ne ve yu ara a a~ınm .. er 1 dün İstanbul ağır ceza mahke.me

ıiklet gezintilerinin belediye ten - ıl<ı3ının de arkalarında bırer ku • . . b 
1 

, . 
bihlerile bazı yerler ve zamanlar "k I f b l k S sınac a~ anmışLıı · cu ormızı en"'r u unaca tır. o B 1 b k d'l · · · • · un ar, u su;;:u en ı ennın ış 

ıçin yasak edilmesi caizdir. kak fenerlel'i yandığı müddetçe 
1 

_,.1 ' · · · 1· t ı · 'k ı · ı 
M Ö 

emettı tıerını, po.ı~ e <ı ı rar arı· 

adde 211 - nünde tek te - bu fenerlar yakılmıs buhm3cak - d k t" · d 1 • ~ 
k l 

· mn aya ne ıce:;ın e o augunu 
er eği olan el arabalarım büyük tır Geceliyin fenersiz aro.ba kut • .. l · l d' ı · soy emış er ır. 

veya kalabalık yollarda kulanmak 1 k ktır anma yasa· · . , . Tahkikatı yapan polisler şahit 
ve bunları yaya kalr.lıı-ımları üze • 
rinde yürütmek yasaktır. Bunlar 
ancak pek zaruri işler için kalaba-
lık olmıyan yerlerde kullanılahile 
cek ve bu takdirde biçimleri ve sa 
ireleri çirkin olmıyacağı gibi için· 
de ta,ıdıkları şeyde nkoku, toz, gi 
bi §eyler çıkmasına veya dökül -
mesine meydan vermiyecek şekil• 
de yapılmış bulunacaktır. Yapı 
yerlerinde kullanılan hu gibi vası· 
taların umumi yerleri kir1etmeme-
lerine çok dikkat edilecektir. 

El arabaları yayalara ve her tür 
lü nakil vasıtalarına yol vermeğe 
mecburdurlar. El arabalarile öte -
beri satmak yasaktır. 

Madde 212 - lki veya daha faz 
la tekerlekli olup elle itilmek su -
retile kullanılan -satıcılara mah
sus- arabalar lastik tekerlekli o-
lacak ve bunların ne vakit, nereler 
de ve ne gibi satışlarda kullanıla
bileceğini belediye tenbihleri ta • 
yin edecektir. Bunların temiz ve 
görünüşü güzel olmaları sarttır. 

Bu çeşit arabalar da seyrüs~f er hu 
susunda yukarıdaki maddenin 
hükmüne tabidir. 

Madde 213 - "Domuz aı·aba -
sı,, denilen el arabaları ancak güm 
rüklerde, istasyonlarda, imalatha
nelerde ve bunlara benzer hususi 
yerlerde kullanılabilir. Bunların u 
muma mahsus yollarda kullanıl • 
maları yasaktır. 

Hayvanla çekilen 
4 - Binek ve yük arabalap. 
Arabalar: 
Madde 214 - Şehir yollarında 

işletilecek olan binek ve yük ara
balarının her tarafları sağlam ve 
kullamşa elverişli oldukları hele -
diyece muayene edilerek anlaşıl -
dıktan sonra alacakları plakayı 
muayyen yerlerinde taşımaları 

şarttır. Bu yapılmadan araba iş -
letmek yasaktır. 

Madde 215 - Binek ve yük a .. 
rabalarının önlerinde her tarafı 
görmeğe elverişli bir arabacı ye • 
ri bulunacaktır. 

Madde 221 ~ Bmek araoasıle · • k d' l ·1 · l d d'l 1 o at·a m enı mış er, ava c ı en· 
Yük yük arabasıyla yoku naklet· 1 b l l ]'} · · ı .. ~ d"kl ' . · er, un arın ;ene. ı ermı aog u e· 
mek yasaktır. (Bınek arabasma a · J b l · l h'tl "l 1 · · k • rın cıen a us e, şa ı ı ~ ermı a 
lınacak bavul ve saıre kabilinden b l , · ki · · b'ld' · l u e.mıyece erını ı ırrnış er: 
yoku eşyası müste5nadır.) polisler "Hayır, biz kendilerini döğ 

Madc1e 222 - Binek arabaları d"k <l · ı d' 
ile alabileceHerinden fazla yolcu 
taşımak yasaktır, 

Madde 223 - Binek ve yük ara 
balarının belediyece tayin edilen 
bekleme yerlerinden başka yerler 
de beklemeleri yasaktır, yolcu al- · 
mak, indirmek ve yük alıp boşalt
mak ve saire hususunda motörlü 
nakil vasıtaları hakkında cari olan 
hükümler bunlara da şamildir. 

Madde 224 - Yük arabaları an 
cak Belediye tenbihlerile tayin e
dilen yollardan ve ayni ve.çhile 
gösterilen zamanlarda geçebile • 
ceklerdir. 

Madde 225 - Öküz ve manda 
arabalarının ve uzun şeyleri taşı -
mak için ön ve arka tekerlekleri 
ayrılarak uzunlatılan arabaların 

büyük veya kalabalık yollardan 
geçmeleri yasaktır. Bunlar diğer 

yollardan da ancak gece yansın~ 

dan sabaha kadar olan zaman zar 
fında geçebileceklerdir. 

Arabacılar: 

Madde 226 - Araba kullanma 

rne ı ,, emış er ır. 

Muhakeme, diğer şahitlerin 

beşer beşer dinleni"mesi karariy\e 
başka güne bırakılmıştır. 

öldürmekten suclu 
.> 

Bayram yolundaki cina
yeti kim işledi ? 

İstanbul ağır ceza mahkemesi. 
kurban bayramında bayram yerin
de Sadi Efindi isminde birisini öl 
dürmekten maznun Hüseyinin mu
hakemesine dün saaton altı buçuk 
ta devam etmiştir. 

Dünkü muhakemede, şahitler · 
den Sait Efendi, eliyle maznun~ 
göstererek, şöyle demiştir: 

- Bayrnm yerinde idim. Bir 
kavga başladı. Koşuştuk. Hüse
yin, Sadiyi bıçakla vurmuştu. Sa
di yere yuvarlanmıştı. Hüseyin, 
kaçmağa başladı. Yaralı Sadi, o· 
nu eczanenin önünde düşesiye ka
dar kovaladı. Sadiyi hastaneye 
kaldırdık. Orada öldü. 

Hüseyin, bu şahitliğe itiraz et· 

sını iyice bilmiyenlerle bedeni ve ti: 
ruhi vasıfları bu işi yapmağa el -
verişli olmıyanlaT ve sarhoşluk ve 
rici veya uyuşturucu maddeleri 
kullanmağı itiyat edenler ve on se 
kiz yaşını bitirmiyenler arabacılık 
yapamazlar. Arabacılık yapacak • 
lardan, belediyece muayene ve im 
tihan edilerek, bu şartlan haiz ol
dukları anlaşılanlara ehliyet vesi
kası verilece!ltir. Vesikası olmıyan 
ların arabacılık yapmaları ve bu
aihilerin (1..".:_'\::a sahipleri tarafın .. 
dan sürücü olarak kullanılmaları 
yasaktır. , 

Hamalların şikayeti 

Sirkeci istasyon ve glim _ 

- Reis Bey, bu şehadeti kabul 
edemem. Çünkü şahitler, Sadinin 
mahalle arkadaşlarıdır. 

Ondan sonra, şahide, Hüseyini 
yaraladığı iddia olunan SadıK. E · 
fendinin böyle bir şey yapıp yap -· 
madığı soruldu. Şahit, böyle bir 
şey görmediğini söyledi. 

Şahittcrdcn A:li Efendi, Hüse 
yini polise teslim edenin kendisi 
olc1uğunu, Hüseyinin o sırada ya
rası bulunduğunu görmediğini an· 

lattı. 

Şahit Zehra Hanım, şahit" iğe 
davet olundu. O da "Hüseyinin 
Sadiyi vurduğunu, Hilseyinin ya
ralı oldu~unu [!Ör:l'ed' 3;ni bildir
di. Hüseyin, müdafaa ~ahitli f; i İçin 

Madde 216 - Binek arabala -
rımn fren tertibatı yük arabaları -

IJ nın yokuşlardan inerken kullanı • 
lacak Zeü.cirleri bulunacaktır. 

Madde 217 - Binek arabaları
a nm dösemeleri maroken v 

1 2558 numaralı polis Fehmi Efen- \ 
rük hammalları stanbul ticaret 

din·n çağırılmasmı istedi. Müddei , 
odası idare heyetine müracaat e.. 1 

umumi, önce amrı::e şahitlerinin 
derek belediyeden şikayet etmiş. 

çağınlması lüzumunu ileri sü::-dü. I 
lerdir. ~:'Iuhakeme, gelmiyen mrme ı. 

• eya ma .. 
atı roken taklidi muşamba olacaktır. 
hı: Döşemeleri iyice eskimiş olan ara 
ca baları işletmek yasaktır. 
al Madde 218 - Yük arabaları 

e J yüklerinden hiç bir şey dışarıya 
serpmiyecek, sızdırınıyacak, toz 
ve saire çıkartmıyacak tertibatı 

havi olacaklardır. 

yı 

be 

~: 
ne 
ın 

Madde 219 - Binek arabaları
nın tekerlekleri lastikli olacaktır. 

(Yük arabaları hakkında bu fa 
~nim müşterek hükümlerindeki 

Hammallaı- bu şikayetlerinde ~ahitlerinin ı ekrar ça~ır;l:r.ası için 1 

diyorlar ki: 23 teşr.ini cvel pcı-~embe güni.i saa1 ı' 
_ Ticaret e~ym;ı hafif olursa on üç. ht·"~P<\ bıral·•l(lı. 

sntmnzda ta:-;ımaktavız. Daha a- F !. !, 
ğ-;ıı· olursa el ,arbalal';na yüklemek srar te ( 'esi! 
ttn-iz. Fakat belediye bizim hu Muhafaza m".!murları tar?.fm-

. . . . . j , S• ı · '1""e"'" tic:ıı-cL ,,.ı harekCtlfl1JZC lllal11 OlllV01' el ara ctan ' Hail;:\• a. _.., ._ ffi_ LC-

halal'Inl menederek cez~t alıyoi'lar. bi arlrn.sın:?a bir ev baaılmq, içeı·· 
Sırtımız ile de bu yükleri ta~ıınak de e:.rar çe1.:en beş k::}i ya~~ulan • 

imkansız.. ı . .., .er istemez yüklel'in mıshr. 
taşrnmasr gecikiyor, tacirler de bu Bu evin bir hilç. .ıyd::u~b~i e::-
vaziyctten ~iküyet cdi~· or.,, rnr tekkesi haline gc:ir :E'ği rsb· ı 

Ticaret odası idare heyeti pa. 1 !?ılm•ştır. Evde bulunun bir_ k=.ç 
azrle3i aünlüi to:?1::-ntıda bu mü_ 1 gr'1m es "i\r musatlere olur.n:•ış ve 

VAKiT 
Kitap işleri 

muhabere 
köşesi ve 
sütunu 

Devlet matbaası tarafından 
basılan ve mekteplerd~ okullu· 
rulan kitapların tevzi ve satış 
ışı müessesemize verilmiştir. 
Bunlar İstanbul da yalnız 
(VAKiT) kütüphanesinden te · 
darik olunabilir. 

•• Devlet matbaasmm diğer 
neşriyatı da (VAKiT) yur · 
du tarafından satılmaktadır . 
llmi eserlerle Maarif Vekaleti 
mecmuaları ve sair kitaplar için 
de (VAKlt) kütü11>hanesine 
müracaat edilmek Iazımdrr. 

•• ( V AKIT) kütüphanesi, her 
vilayet merkezinde bu kitapları 
satmak üzere birer şube açmrş
tır. Vilayetler hududu dahi -
linde, Devlet matbaasının mek· 
teplere mahsus olan kitapları 
ile dieer eserleri için bu şubelere 
müracaat olunmalıdır. 

•• Vilayet merkezlerinde ısım -
leri ve adresleri aşağıda gösteri
len yerler (VAKTiN) m kitap 
satış şul:esi olarak kabul edil -
mişlerdir. Bunları peyderpey 
neşredeceğiz. 

Ankara: (Akba) kütüp • 
hanesi, Trabzon Polotha • 
neli zade biraderler , Ka.gta • 
monu: Gazete bayii Ahmet 
Hamdi Bey, Samsun: Halk kü
tüphanesi, Giresun: Tasarruf 
pazarı Liitfü Bey, Ama~ya: Ce· 
malettin kütüphanesi, Malatya: 
Eyüp oğlu Halil Bey gazete ba
yii, Konya: Kitapçı Murat oğfü 
Sabri B., Antalya: K-emahi za
de Nail Bey, Çorum: Turan kü· 
tüphanesi İsmail Naim Bey, Na
zilli: Sebat kütüoliarresi, Musta
fa Hakkı Bey. Balıkesir: Ki · 
tapçı Fehmi Bey, Eskişehir: 
Son Posta kütüphanesi, Buna: 
Kitapçı Es at Bey, Edirne: Hil • 
mi kütphanesi. İzmit: Halkpa -
zarı sahibi Sadettin Rey. 

Bolu: Zafer kütüphanesi, 
Merzifon gazete l>avii Adil B., 
Diyanbekir: Şevki Bey, Mani -
sa: Hulusi Can Bey, Yozgat: 
Yakıt muahibiri Bekir Ziva B., 
Adana: Maarif kütüphanesi 
Ahmet Necati Bey. 

Diğer. ~belerimiz 

Bitlis gazete bayii Niyazi Y d _ 
mali Bey, Siirt: Mehmet Emin 
Bey, lsparta Yunus zade Liitfü 

Bey, Çankırı gazete bayii Hi.iı. 
seyin Bey, Bayburt gazete bayii 
Halil Bey, Rize gazete bayii 
Mahmut Kara Bey, Elaziz T u • 
ran math3a"Sı, Urfa Feyiz kü • 
tüph<\ne$i sahibi Abdullah E • 
dip Bey. 

Mersin: Gazete bayii Fehmi 
Bey, Kayseri M;.,arif kütüpha • 
nesi Tevfik Bey, Niğde gazele 
bayii Basan Cemal Bey, Kırk • 
lareli gazete bayii Ahmet Ham 
di Be~r, ArtuYin gazete bayii 
Remzi Bey. .... 

VilavetJerc.le şubemiz olarak 
adresl;ri gö•terilen kitapçı . 
larhı kırtasiyecilerden ve gaze
temiz bayH~rinden henü2 mua· 
melelerini bifo•mivenlerin temi .. 
nat rnc1dubu, gönderdikleri hal· 
de mukavelelerini ihzar, yahut 
mulcavelc!erini gönderip te 
te;niru-t mt!amelelerini ikmal et· 
mivenlerin, yen.4 siparişleri:~de 
birlikte no\~~ötn olan islerini ta· 
mnmbmakrı hususuna nazart 
· ildcatle:ini celb~deriz. 

-c>-e> 
Cevaplarımız 

İzmir F. Hüsnü Beye: Pa
r:ınız iade edildi. Kitzı.plan ba
yiden alınız. 

K!l·sc~;r Cevat Hakkı Beye~ 

llk mekteplerde bizim tabetti
ğiıWiz 4 üncü, S inci f-.arlhler o· 
kunacaktır. Ö1für f~tihler Ve- r" 

kaJ.el tarafından tedristen kal - u 
dmlmıştır. d 

d 
Merzifon Mustafa Adil Be • h 

ye: Vilayet merkezinde Cema· h 
lettin kütüphanesiyle mukavele z 
aktcfmiş &lduğuM'uzdan e'f've}. l 
ce gazetemizin kitap kısmında 

s 
dahi ilan eUiği,Miz gibi Mev. y 
zifon ve Haciköy nahiyeleri ki- 1 
tap ih~iyacını mezkur kütüpha-
aed.el\ temin ed-eceklerdir. ç 

r 
Koynada Mllrat oğlu Sahri o 

Beye: Sipcl1'iş4erinizin hepsi 
gönderilmiş ve fatu.raları dt 
banka marifetiyle inal kılınmış 
tır. İadeleri alrnmca hesabını
za geçirilecektir. 

Akşehir orta mektep müdüri
yetine: llk parti banka vasıtası 
ile namınıza gönderilmişti. Mek 
tubunuzda bundan bahsedilme
mekte old\ığu için siparişlerini-
zi Konyada bayiimiz Halk kü
tüphanesine bildlirmeniz mercu 
dur. 

İzmir Karşıyaka Sanat mek: .. 
tehi müdüriyetine: İstediğiniz 
kitapların tedariki için İ'Zlnir 

baiimiz Kardi'}eli Hüseyin Bey 
hanında Hamdi Bekir Beye mü• 
racaat edilmesi merGudur:. , 

Denizlide İsmail Fikri Bey•: 
Mektebe bit' knnn ki~ gönde. 
rilmişti. Daha ihtiyaç varıa 
mektep müdüriyeti toptan ıipa-. . 
rıf ver.ır. 

Tıarıua bayiimie Nevr~a Be
ye-: Gönderilen kitapları ban -
kadan çektiğini:ı takdirde bat • 
ka hiç kimsenin sipari~i kabul 
edilemez. 

Konya Sanat mektebi müdü -
riyetine: İmdiğ1niz kitapları 
bayiimiz Murat oğlu Sabri Bey 
ile Halk kütüphanesinden teda• 
rik edilmeıti rica olunur. 

Bolu Zafer kütüphanesine: 
Bayiimiz olan yerlerde ba~kala. 
nnın siparişlerini kabul edeme
yız. 

Manisa Hulusi Can Beye! 'ta 
ahhüt mektubunuz geldi. Sipa 
rişleriniz evvelce gönderilmiş .. 
tir. İlk mekteplerin yalnız dör
düncü ve beşinci tarihler.i bi~ • 
dedir. Fiatları on bl:Jer kuruş~ 
tur. 

-0--0-

İlkmektep muallimlerine 
Bazı _ve-rl.erden atdllAf· 

m.z rneldaptar.da ge~•" 
sene ilkmekteplerde o ... 
kunan tarih kitaplar.inin 
bu sene de oku.tt•r.uı

mak üzere tabiler tara
fından taşraya sevke· 
difdiği bildirilmektedir. 
Bu sene Maarif Vekaleti 
ilkrnekteplerde T.T.T.C. 
tarafından yazdırılan ki· 
taplan tek llitap olarak 
kabul etmiştir. B1ıt kitap
lar iJkmekteplerin 4 ün
cü ve 5 inci stnıfları iciin 
a!,"1:1 awrı tabedilmiştir. 
ilkmekteplere başka ta
rih f<ifabı alchrllma111a&ı 

hususuna nazarı dikka
ti celbederiz. 
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Okkası 25 kuruşa Bıl
dırcın, hem de ne et 

Akın devam ediyor, şehire bugün 30 
bin bıldırcın giriyor 

11 - VAKiT 19 ~ylill 

Deniz Yolları işletmesi•'ıstanbul Tramvay ŞirketiEvkatT---··-
ACErtTALARi · 1933 Senesi T eş.evvel 1 inci 

l<araköv • Köpriıha~ı ·ı el. 
4~362 .·tı·baren ı·ıaA Dl ahı·re kadar 

'iirkecı .\1uhi.ırd.ır zaJe ham 

Telefon ~ ~27 40 
1 

Ayvalık aralık postası 
1 
No. 

1 

HUDUT HARE 

<Bat taralı ı lnd 3 .l ıfunuul:ı) dı, büsbütün düterdi. Ve bugün 
rülnıemiş bir bıldırcın bolluğuna etin okkası pek ala 30 kuruıa yene 
uğradı. Asma altındaki tavukçu bilirdi.. İnanır mısın, bey .. Bu dük 
dükkanları on beş gündür snde bıl kan bir hafta içinde otuz binden 
dırcın satmakla meşgul. Belli baş çok bıldırcın sattı. Herkes et ye • 

1 lı kasap dükkanlarında, etlen da rine bıldırcın yiyor ... 
ha çok bıldırcın satılıyor. Trab- Diğer taraftan av levazımı sa -
zondan, Samsundan gelenler, la:. tan dükkan'ar da da hummalı bir 
lalara. yağmur gibi düfen bıldırcın alış verİf var. Bahisler, hep hıl· 
sürülerini anlata anlata hitiremi · dırcın yağmuru etrafında dönü
yorlar. lstanbul nvcıları, bütün iş- yor. Bir avcı, günde en az 150 
lerini güçlerini bırakmış, kırlara bıldırcın vuruyormu~. Daha bu 
çıkmı§ mütemadiyen bıldırcın vu- sene avcılığa hathyan ve tüfeği ilk 
ruyorlar. Bu bolluğun sebebi ne eline alan M\.;_mtaz Bey bir gün için 
olabilir? Trabzon, Samsun ve ha de tam 67 bıldırcın avladığını söy
valiainden gelen bıldırcın miktarı lcdi. 
nedir? İstanbul avcılarının avla· Av meraklısı bir doktor - is· 
dıkları ne ko.dar tutuyor? Kaçı mini müsaadenizle zikretmiyelim 
kaç kuruşa veriliyor? Halk rağbet ı - bu bıldırcın akını karşısında, 
ediyor mu? Bıldırcın bolluğunun, muayenehanesinde tedavi altına al 
et ve tavuk fiatlarını düşürmesi la- 1 dığı hastalarını unutmuş. Diğer bir 
zım; gerçekten fiatlar düştü mü? I zat ta kaç gündür dairesine uğra· 
Bıldırcın eti, gıdai kıymeti ve lez· mıyormuş .. 
zetj itibariyle koyun. kuzu, sığır Tanınmış bir avcı da bize dedi 
etlerinden farklı mıdır? ki: 

Dün belli başlı tavukçulardan "- Otuz be~ seneye yakın av-
ve belli başlı avcılardan hazılariylc cıyım, böyle sürekli curnataya rast 
görüştük... l lamadım. (Bıldırcın olan güne 

l~te, A~ma altında bir tavukçu curnata deniyor) benim bildiğim 
dükkanı... İçi de, kapısının önü ara ile senede üç dört kere curnata 
de hınca hınç dolu .... Ortada dö - olur. Kuş bir gün geçer, beş gün 

MERSiN vapuru l Teırini· 
evvel pazar 17 de idare rıh· 

hmından kalkar. Gidiş ve dö· 
nüşte Çanakkale, Edremit, A,- · 
valık, Dıkili, Jımir'e uğrar. 

15250) 

Mersin Aralık Postası 
AN AF AR fA vapuru 1 Teş · 

t inievvcl pazar 1 O da Galata 
rıhtımından kalkar. Taşucu, A· 
namur, Kuşadası, Gelibo'u'veı 

yalnız dönüşte u~rar. t5251 \ 

Karadeniz aralık postası 
ERZURUM vapuru l Teş· 

rinicvvel pa1ar t 8 de Galata 
rıhtımından kalkarak Zongul· 
dak, Incbo'u, Avancık, Sam· 
sun, Ünye, Gireson, Tırebo:u, 
Görele, Trabzon, Rize'ye Dö 
nüşte bunlara i avetcn OF ve 
Ordu'ya uğray:ıcak yalnız Zon· 
nulcia~a uQ-ramav:ıcaktır. t525l\ 

w A*i• 

························································· . . . . . . . . . 
3 . K. o. 

Satınalrna J\omı~~onu ı l:kl.trı 

: .......... ················································ 
M. M. V. Satın Al.ma Komisyo. 

nundan: 

Ordu ihtiyacı ıçın 12000: 
15.000 kilo balık yağı kapalı zarf-
la münakasaya konmuştur. lha • 
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lesi 23 birinci te~rin 933 pazartesi 
nen kır bıyıklı, şişman adam - tüfek atılmaz. Bıldırcınlar ıı- 4'.l 

günü saat 11 dedir. 1stek1ilerin ..!C 
ki buranın sahibidir - müşteriye cak yerlerde yaşamak istiyen hay- ~ 

şartnamesini görmek üzere her A 
bıidırcın yetiştirebilmek için ter vanlardır. Trakya, Bulgarya, Sır- ~' 

gün ve münakasaya girmek için o 
döküyor .. Sağa sola gidip gelen his tan, Romanya kuşları geçit' e - ı .. k . 

1 1 
kl'f .,,. 

. . . . . . gun ve va tınt en eve le ı ve le· r.: 
ıkı çırak, habırc, habıre bıldırcın rmı buradan yaparlar. Bu yıl ha- . 1 1 

. l b' l'k A ~ 
' mınal me dup any e ır ı te n · .... 

l~~ryor.. Kapının içinde, kapının vıı.ların apansız kıtlamasından, ge- ) d ı-. 1 M y S l Al K ~· 
d b b k l . } cara n n . . . a ın ma o· c:ı 

dışın a iri irin.e arışan ses er: çıt ıem eve] basladı, hem de ardı .. ti (
3325

) 
Al b ld · · b. ·· ı·· b' k- mısyonuna muracaa arı. 

- tı ı ırcın ıslıyorum.. ır tur u ıtme tükenmek bilmi- (S
2

l ?) 
- Bana on iki tane veriniz... yor. Ambarlı, Kaligratya, Çek-
- Üç tane olsun... mece, Kartal, Boğaziçi, Şitli ta-
- Be~... raflarından şehre her sabah en az 
- Sekiz... 30 bin bıldırcın giriyor. 
Bazan şişman usta ve çıraklar Bıldırcınların en çoğu, geçit sı-

rnüşteriden soruyorlar: rasmda denize düşer, ö' ürler. avcı 
- Canlı mı, cansız mı istiyor· bu hayvaniardan yüzde beşini bile 

aunuz? ... 
- Farkı var mı? 
- Hayır .... 
- Canlısından isterim.. Ama, 

acaba kaçırmadan götürebilir mi
yim? 

- Bağlarız! ... 

vuramıyor. 

Karadeniz havalisinde bıldırcın, 
av tüfeğiyle değil, atc§le avlanır. 
Gece, sahillerden kırkar, ellişer 
metre uzaktaki geçit yerlerinde bi
ribirine yakın dağlara ağ gerilir. 
Arkasında ate~ler yakılır. Bıldırcın 
sürüleri gece vakti ateşe koşarlar. 
Tam geçitte ağla çarpışır, yere dü
şel'ler. Sabahleyin geçidin dibin- ı 

de yüzlerce, binlerce bıldırcın bir
den toplanır ... 

RErt 

Ankara M. M. V. Satın alma 
komisyonundan: 

Ankaradaki dekovil bölüğü ih- .., 
tiyacı için 35 ton benzin kapalı ~ 

iV 
zarfla münakasaya konmuştur . ~g 
lhalesi 10- 1. Teşrin -933 5alı \fJ· 

günü saat 11 dedir. İsteklilerin 
1 
_g 

şartnameyi görmek üzere her gün 1 ~ 
münakasaya iştirak için o gün ve 1 ~ 
vaktinden evvel teklif ve teminat 
mektupları ile birlikte Ankarada 
M. M. V. Satın alma komisyonu-
na müracaatları . (3306) ( 4955) 

M. M. V. Sa. Al. Kom. dan: 
HaYa kuvvetleri ihtiyacı için 

100 ton otomobil benzini kapalı 

zarfla alınacaktır. Şartnamesini 
görmek istiyenlerin her gün münn· 

Acaba canh.mı yoksa cancız mı 
daha iyidir? Şişman usta, ayni 
dakikada, dükkandan alış veriş 
eden bir dostunun kulağına fısıldı· 
yor: "Canlı yakalananlar ancak 
yanulardır.. Elbet yağsızdırlar . 
Ama vurulmuş olanlar öyle değil. 
Vurulan bıldırcın, havada uçabi
len bı'dırcrn demektir .. Bu da hem 
daha iri, hern de yağlı olur!..,, 

R • t "' k• kt kasaya iştirak ede::eklcrin 16 bia yış agı ım ya ı ı rinci teşrin 933 pazartesi günü saat 

B 1 ·· 10,30 da teminatlariyle birlikte 
Şişman ustanın başını kaşıya

cak vakti yok.. Anlattığına göre 

u suç u~un. uç. yangın 
1 
Ankarada M. M. V. Sa. Al. Kom , 

yaptıgı ıddıası nuna müracaatları. (3311) (5009) 

on be! gün içinde sade Trabzon, Leipzig, 28 (A.A.) - Reichı - lıf. il'- lıf. 
1 

Samsun ve havalisinclen \.iç yüz 
1 

tng yangını muhakemesinin bu sa· f · .. 1 M 1 
zmır" &t. v. Satın Alma Ko 

1 

binden fazla bıldırcın gelmis .. Bıl- bahki celsesinde Van der Lubbeun misyonundan: 
dırcın fiatları her senekinde.n faz. meclisi tutuşturmadan evel cıkar. 
ı l · b. h ld ~ 3 k · Kıt'a. t ihtiyacı için 253.000 kilo 1 a, adeta görü memış ır adde mış o ugu yangın hak ında taf. 

f Şi.liden • Tünele 
_ı_o_Ş_i ... şl_i,:-_T_u_··n_e_ı __ l Tünelden • Şifliye 

11 Kurtulu«- T'"nel 1 Kurtuluıtan • Tünele 
20 ____ _....T ___ u __ , Tünelden • Kurtulup 

H b F t
.h I Harbiyeden. Fatihe 

_ı_ı __ a_r_iy._e ___ a..!__l Fatihten • Harbiyeye 

14 Maçka - Tünel 
l Maçkadan • Tünele 
1 Tünelden • Maçkaya 

15 Taksim _ Sirkeci 1 Taksimden • Sirkeciye --------1 Sirkeciden· Taksime 

5-8 
12 

21.00 
20 21.20 

7 
9 

7.38 
8.00 

lG Maçkl\ _ Beyazıt I Mnçkadan • Beyazıda 5 8 -----------1 Beyazıttan . Maçkaya 13 
6.30 21.00 
7.12 21.42 

M k E . .. .. ; Maçkadan · E. Onüne 
- i aç a - mınonu I E Ö .. , l\• k . nunaen · ·ıaç ayn 

S
. k . f ~işliden • Sirkeciye 

17 Sisli - ır ecı , s· k . , s· 1. --------1 ır ecıocn • • ış ıye 

T k . Ak f Taksimden . Aksar aya 
::;:-__ a_s_ım_::-__ s~I Aksaraydan - Taksime 

19 K l B l {Kurtuluştan · Bcyazıta 
___ u_rt_u_u_ş_-__ ey~l Bcyazıttan • Kurtulu~a 

K ı E ..... 1 Kurtuluştan· E. Ününe 
- urtu uş- mınonu I E O .. d K t I --------- ·. nun en· ur u u~a 

ı 
B. Taştan . Bebeğe 

,, . E. Önüne 

22 Bebek - Emi~ !Bebekten - ,. 
Eminönünden • Bebeğe 
Bebekten - B. Ta~a 

8 6. 15 
14 6 43 

7 7.00 
9 7.32 

7.00 
12 7.37 

7.9 6.00 
1'2 6.45 

9 6 15 
16 6 46 

5.48 
6 10 5.58 
15 6 10 

6 ı8 

19.32 
2000 

19.28 
20.00 

18 53 
19 30 

'21 00 
21.45 

19.2 8 
20.00 

f Ortaköy elen- Aksa raya 1Ü·1 S 6 00 ~ 0.0C 
23 Ortaköy - Aks~l Aksaraydan. Ortaköye 20 6 44 ~O 4 

34 Beşiktaş - Fatih i Beşiktaştan • F.atihe 
1 Fathiten - B. Taşa 

f 
A. ı::araydan -T. kapıya 

..,2 T k s· 1 T. kapıdan . Sirkeciye 

.ı op apı- ır<ccıl"'"k 'd T k 
~---------=- .'.:>ır e::. en · . apıya 

T. kapıdan · Aksaraya 

J 
Aksarr.y<lan- Y. kuleye 

33 y ediku!c _ Sirke:;' Y: lcul~~en • Sirkeciye 

l Sırkecıocn - Y. kuleye 
Y. kuleden · Aksaraya 

f 
Aksar~ydan- E. kapıya 

37 Edirnekapı . Sirkcc.: E. kapıdan · Sirkeciye 

l Sirkeciden · E. kapıya 
E. kapıdan · Ak!iaraya 

9 12 
14 

6 13 
ıs 

6 14 
16 

6 8 
ıs 

7.00 20.0 
7.4~ 20.4' 

5.56 
6.10 23 () 
6 41 i3.3( 

:?4 o 
5 41 
6 00 23.0 
6 33 :23 3 

'24 o 
5.47 
6. 10 'l •." 
6 39 23 7 

23.5 

Nafıa Vekaletinden: 
iz nir cenubunda Eğe dcnızınc c'ö'<iılen küçük m,ndres hav

za~ı dahilinde is ahat icrası ameliyatının birinci teşrin ayının bi

rinci gününde ihale ed·lcce1"i ila ı edildisede bu defa görülen lü

zum üzerine müna\ :-sının aynı ş e rait tahtında 16/ . C/933 pazar-

lt'sİ günü saat 1 S de yapılmak lizere talik edı!diği ilan o unur. 

(5240) 

Sela.nik Bankası 
'l'esis tarihi: 1888 

ekmeklık un kapalı zarfla mi.ina· 
düşmüş: Evelce çifti otuz kuruşa silat verecek olan şahitlerin ve şa-

·ı kasaya konmuştur. İhalesi 2 teş-
1 

• -
sa.tılırken, bugün on iki kuruşa ve- to hizmetçı erinin ifadeleri dinlen 

Sermayesi: 30. 000. 000 Frank 

idare ınerkezı · IS'/ A1\i /3U L 
Türkiyedeki Şubek~rl: 

lstanbul ( (iahıla ve lstanbul ) lzınir 
Samsun . l\1ersin . Adana 

rinievel 933 pazartesi günü saat 
riliyor. mıştır. . . 

· S h' l d b l . . 15,30 dadır. Tahplerın ı;aı·tname· 
Şışman usta anlatıyor: _a ıt er en e cdıye müfettışi . . .. k .. h .: .. 

. M l' h sını gorme uzere er gun ve mu· 
- Halk rağbet edıyor .mu, et· ve euloe en, ayır müessesesi- k . . k . . .. 

-· ? 1 d · ·· · ··d·· .. F k d . . k" 1 na asaya gırme ıvın o gun ve •uıyor mu. şte onu sen e gozun· nın mu uru ran , emıştır ı: k . d l kl"f . 
1 ·· · b K l "M··d·· .. b l d ~ h va tın en eve te ı ve temınal e gortiyorsun, ey... apış .:apış u uru u un ugum ayır 1 , ) .1 t . d K 

1 
d M . 

. . . .. . . me~tup aı-ı e zmır c ıs a a st. 
gıdıyor.. Elbet böyle olacak.. Yır· muesseseaının tutuşturulmasına la u S Al 

1
,. . • .. 

· b · · k dd'" d b .. , ınv. atın ma ~o:nısyonura mu-
1111 eş kurusu verdin mı. ışte sana j a um e en perşem e gut'ıü ko- 1 I (

329
:;:) 

b' k · . .. · l b k racaat arı. ... (4713) 
ır o ka et.. Hem de kuş etı ! ... 1 munıst er, u müesseseye arşı bir ---------- - ---

Kırk beş, elli kuruşa sattığımız pi- hücc.m hazırlamışlardı.,, 
liçlere bugün 25 kuruş diyoruz da Öteki şahitler de malum suikast 
bakan hile olmuyor. Et piyasası lerine girişmeden önce Van der 
bile bu yüzden düştü.. Yunanista- Luhhe ile yaptıklan görüşmeler 

nn hayvan ihraç olunmamış olaay· hakkında i:o::::.hat vermişlerdir. 

DOKTOR 

Hafız Cemal 
Dahili hastalıkları mütehassısı 

Oiva~yo\u N. 118 Telefon: 22398 

Yunanistundaki Şubeleri : 
Selanik. Kavı-tla. Atina. Pire 

dılümum Banka muameleleri. Kredi me'ctup!arı. Cari hesap· 
lan küşad1. Ec;ham ve Tahvilat. ~asalar icarı. 
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Karaciğer - Mide - Barsak Taş, kum haatahklarının kal'i tedavisi için WfilllllfillJllBlllllilll!lli' • • 

azla içmeleri· Şarkın Karlisbadıi 
En Son Konforlu Yeni Otel - Pansiyon - ~okanta - Plaj ~ 

tlergUn KöprUden saat 6,30-7,35-8,20-10·11-13,15-15,10 da Haydarpaşaya giden 1 
vapurlar1n trenleri ve cumalar1 illveten sabah 7 vapurunun treni h;me il 

membalar1na kadar gider gelirler. il 
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ı ~eı 

::n: Nafıa Vekaletinden : 
diriy 16 • 9 · 933 tarihinde kapalı zarf usutil .. k 
1!'-1 k1ıneticeıinde teklif edilen fiatlar haddi la ~l yap~~a~ mu_~~ asa 
ülüyÇoruh Vıliyeti dahilinde Hopa - Borçkayı al gorulmedıgınde~ 

d,.on. · d k ı k d · ._ .. .. . yo u ve Çoruh nehrı .. .:.uzerın e uru aca emır KOpru ınşası paıa ı ki . . . 
ede~ r 1 a ıcra edı!ecektır. 

B h Pazarlık 2 - Teşrinievvel · 933 pazartesi .. 
u . ~afıa Vekaletinde yapılacaktır. gunü saat "15" de 
ucıp 

d~ eı: Eu hususta tafsi'it almak ı"çin Yoll U ~ "l' ar mum Müdürlügv üne 
geldi.müracaat olunmalıdır. 

ını:.: , Taliplerin yevmi mezkurda "3500,. liralık teminat k 
· ı b' t kt·f t k · d'kl · · · h~ · me lubu· ~ a.JIU Ye e ı e me ıste ı erı pro1eyı aınılen müraca t t • . 
· il a e me.erı 
ı ~mil n o unur. (5094) 

eçen.---::::--~~~-==~---:------:-:""'----~-:------=::::: 
ı b;r l Devlet Demir yolları ilanları ' 
zi}~f -----------·------------------------------

lıtanbul ikinci icra memurlu -
ğundan: 

Mahcuz ve paraya çevrilecek 

yazıhane koltuk, kanepe, gardı -

rop ve sair ev efyası 30/ 9/ 933 te 

saat 12 den itibaren Taksim kazan 

cı yoku!u satıcı ıokak 12 - 14nu 1 
maralı apartımanm kapısı önünd~ 

açık arttırma ile satılacağından ta
liplerin mahallinde memuruna mü. 
racaatları ilan olunur. (8645) 

Göz Hekimi 

Dr. S. Şükrü 
Birinci Sınıf Mutehassıs 
B:ıhı:lli ( An ' ara caddesi ~o. öO 

Nafia Vekiletinden : 
600 Ton kupon ray kapalı zarf usulile ffiÜnakaaaya konul• 

muşlur. Münakasa 21 • 10 · 933 tarihine müsadif Cumartesi gllnü 
saat 15 de Ankarada Nafia Vekaleti Müsteşar1ık makamında ic· 
ra edılecektir. Taliplerin cari seneye mahsus Tıcaret odası vesi
kaları ve teminatı muvakkatelerile birJikte aynı gün ve saatte 
komisyonda bulunmaları lazımdır. Talipler bu husustaki şartna• 
meleri Ankarada Nafia Vekaleti Levazım müdürlUğünden lstan• 
bu\'da Haydarpaşada Liman işleri müdlirlüğünden beter lira mu• 
kabilinde tedarik edebilirler. 4995) 

Leylt • rlehart • Kız • Erkek 

inkılap Liseleri 
Ana - ilk - Orta ve Lise Sınıfları 

MUessisi : "ebi Zade Hamdi 
Kayit ve kabul muamelesine batlanmııtır Resmi mekteplere 

muadeleti Maarif Vekaletince tasdik edilmitlir. Güzide ve muk
tedir bir talim heyetine maliktir. 

Ecnebi lisanı tedrisatına ilk kısmın ıon iki sınıfından 
baılanır. Dersler haricinde ayrıca parasız lisan kurları vardır. 

Cumadan maada her gün aaat 14 ile 16 arasında müracaat 
olunabilir. 

CaAaloAlu Yanıksaraylar caddesi - Tel. 20019 
7706 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::mı::::n= 

~~ Emlak ve Eytam Bankası ilanları U .. .. ............................................................. . . ............................................................. ::: .. ············································:ı 
Satılık muten;···;;~·~ı;; ............ -... 

Esas Mevkii ve Nev'i Teminat 
Vra 

38 555 

377 

Sultanahmette Binbirdirek mahallesi At mey. 
dana atik 58 cedit 76 No. lı '16 metre mu· 
rabbaı arsa. 
Teşvikiye mahallesi bostan sokağı 4/8 kapı 
ve 29 harita No. lı 230 metre murabbaı ar· 
sa. 

140 

Balada yazıla arsalar bedelleri peşin tesviye edilmek şartile 
bi!müzayede satılacağından taliplerin ihaleye müsadıf 9 Teşrinı
evvel 933 pazartesi günü saat on altıda Şubemize müracaat· 
ları. (5112) 

Divanı Muhasebat 
Riyasetinden : 

1 - Münhal olan on yedi buçuk lira maaılı mukayyitlık için 
T. Evvelin yedinci Cumartesi günü saat 13 buçu ,ta müsabaka 

imtihanı icra edilecektir. 
2 - imtihana iştirak edeceklerin lise mezunu olması ve me

murin kanununun tayin ettiği diğer şeraiti haiz bulunması şarttır • 
imtihan mevadı atiyeden icra edilecektir. 

A - Hesap "Faiz, iskonto. tenasüp mesailli,, 
B - Malümah umumiye, .. iktisadi, ticari, coğrafi, içtimai 

mebahis,, 
C - Kitabet "Verilecek bir mevzuu tevsi ettirılecektir.,, 
3 - lmtibana iştirak etmek isteyenlerin 35 ya1aoı mOtecaviz 

olmaması şarttır. 

4 - Müsavi derecede ibrazı muvaffakiyet edenlerden Dak· 
tilo bilenler tercih edilecektir. 

5 - Taliplerin 5 r. evvel perşenbe gUnü akıamma kadar 
Divanı Muhasebat baş kitabetine müracaatları. (524!) 

İlk mektep Tarihleri 
Maarif Vekaleti tarafından ilk mekteplerin dördüncü ve be· 

şıncı sınıflarında okulturulmak üzere 

1. 1. 1. C. tarafından yazdırılıp tab'ı ve tevzii 
"V AKJ1:, müessesesi tarafından deruhte edi

len 1AR1H kitapları satışa çıkarılmıştır. 

eu kitaplar, yalnız talebelerin değil herkesin istifade edeceği bir 

surette ya-ıılmış bir çok haritalar1 ve resimleri ihtiva etmektedir. 

irip k idaremiz içın pazarlıkla satın alınacak olan: Kamyon, gal-
Ahmtanize saç, mahruti çadır, otojen için demir kaynak teli, demir --------1 Bir kartonla kaplanmış olan bu Tarihlerin fi

atları nefasetine ve sayı/alarır..ın çokluğuna 
rağmen 15 şer kuru~tnr. i~anlı'e çelik için adi elektrot, çinko levha, Türk bayrağı, buhar ka· 

berab1aoı duman borusu Camla i!an dolabı, maden için üstüvani Ame· 
her şıikan maskap kalemi, hamızr kibrit, karbo'ineum, göztaşı, lineleum 

b•.ı şa~e saire gibi (70) kalem muhtelifülcins mabemenio pazarlığı 
i~ind./10/933 tarihine müsadif çarşamba günü mağazada icra kıhna-
bcnzEağmdan ta'iplerin yevmi mezkurda saat 9 dan 11 e kadar isbatı 
aleo.rmncut ederek tahriren fiat v~rmeleri, bu baptaki malzemenin müf-
a~lnrredat listeıi mağaza dahilinde asılmış o!up nümune getirilmesi 
ıya(c:ap eden malzeme için pazarlık günü nümunelerinin beraber ge· 
r dei)frilmeai nümunesiz tekliflerin kabul edilmiyeceği ilin olunur. 

' (5266) 

Kirahk oda aranıyor l 
lstanbul ve Beyoğlunun yüksek 

havadar ve ııhhA k'" .. ı mev ııne ve gu-

netli, İyi bir aile içinde döteli iki 
oda aranıyor. 

Matbaamızda R 8 .. · ·rumuzuna 
muracaat 

Sahibi: MEHMET ASIM 

Neartya& mUdllrü: L Safa 

V A K 1 T Matbauı - htanbal 

Satış ve tevzi yeri : lstanbul Ankara caddesi 

VAKiT YUP.DU 
---·--

Dahiliye vekaleti inşaat 
Komisvonundan : .,, 

Ankara'da yapılacak polis ve Jandarma mektebi p!io müsa• 
bakasının müddeti l/Teşrioisani/933 tarihine kadar bir ay daha 
temdit edilmiıtir. (5253) 
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