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6tanbul - Edirne 
Yolu 

.Son zamanlarda İstanbul ile 
tt~tne arasındaki ana yolun vazi· 
• 
1 •ık aık fikirleri i§gal ediyor . 

. r haf ta, on 1'Ün evvel §ark de -
ll'y011arı idaresi otomobil ve oto· 

tekabetine karşı bir tedbir ol
İl'l.ere Sirkeciden Edirneye 
t bir ıabah poıtası i§letmeğe 

~ldı; bundan ıonra lıtanbul 
>'eti Edime yolu ile Avrupa -

lıı~ İıtanbula gelecek seyyahlara 
J a:ylık olmak için yolun muhte-
tloktalarına beynelmilel seyri 
:r işaretleri koymağa tetebbüs 
1
' Nihayet İstanbul ile Edirne 

~'-' 1ndaki yolun baştan aşağı as· 
~ lt Yapılması için zaman zaman 
~alınan ayrı bir proje bulundu-

da nıalumdur .. 
'1 l!i'l. bu vaziyete bakarak latan· 
ı... dan Edirneye kadar muntazam 
"lla&a bile §Öyle veya böyle oto-
hi} 'V'e otobüs itlemesine müsait 

~foae bulunduğunu zannediyor· 
\ti .. Fazla olarak lstanbul vili.-

tıın de bu zan ve kanaatte bu· 
~llğunu biliyorduk.. İstanbul 
~~e yolu üzerinde beynelmilel 
'l.laefer itaretleri koymak için 

i ıurette teşebbüslere giritil -
~- ı... •• .., .. anhvorduk. 

'albuki seyrüsefer İ§aretleri 
tiıJ tak yerleri tayin etmek için 
'tıı heyetin geri gelmesinden 't Öğreniyoruz ki bütün ?u 
~ar, bu tahminler, bu bilgiler 
\ı Yanlışmış.. Meğer İstanbul
~ ~dirneye kadar otomobil, ya
~ k~yonla gidip gelmek için 
lt hır türlü kazayı ve tehlikeyi 
\e almak lazımmış İstanbul
~! lafalt ile başlıyan yol bir çok 
~de hazan bir iz, hazan bir 

lık oluyormuş. Böyle bir 
.a t\asıl olur da şose ismi verile\? · Ve böyle bir yoldan nasıl 
~l da. Avrupadan otomobilli sey· 
~·l atın serbestçe gelebileceği ü
~ edilebilir?. lstanbuldan yol -

~ beynelmilel ıeyrüsef er itare
\ı°hnak, yahut işaret konacak 
) . eri tayin etmek için giden he-
)e b 0 tomobili bu yollarda batarsa 
~1a.ttığı yerden dört be§ saat çı-

ltnazsa artrk dü§ünmeli ki 
Mehmet Asım 

Devamı ikinci Sayıfada 

Yalovaya 
Kalamıştan hava 
yolile ilk müşteri 

. 
Y alovada iniş yerinin 

b_ulunmaması bir eksiktir 

Vecihi Bey tayyarul 3n6nde .. 

Cuma günü saat 12 de Vecihi 
tayyare mektebinin 2 numaralı 
tayyaresı yolcusunu alarak Kala
mı~ Vecihi tayyare sahasından 

kallanıı, 12.30 da alovaya varmıı
ve bu ilk Kadıköy - Yalova ha-

va tenezzühü olduğundan init için 
m\jsait bir saha bulmak mecburi
yetile tayyare Yalova üzerinde bir 
çok turlar yaptıktan sonra millet 

çiftliği civarında bir tarlaya ine -
rek yolcusunu bıraktıktan sonra 
Kalamışa dönmüştür. 

Evvelki gün ilk defa tayyare 
ile yapılan Yalova hava seferi bir 

meydan ihtiyacının hemen nazarı 

dikate alınması lüzumunu ortya 
koymuştur .. 

Ölüm saçan tren ! 
IZMIR, 24 (Huau;i) - f ğirdire 

giden tren katarı Burhaniye istas -

yonu civarında, bir, kurşunlu civa· 

rında bir olmak üzere iki kişiyi ez 

di. Dönü~~ de bir hayvanı parça
ladı. Tahkikat yapılıyor. 

Cizvitlik tarikatı ve müessisi ! 

Loyola 

İnyas Loyola cizvitlik denilen 

esrarengiz bir hıristiyan tarikati -

nin müessisidir. Bu tarikat ilk za -

mantarda bir nevi dervişlik şeklin· 

de olmuş, fakat sonraları bu dini 

cereyan, siyasi, içtimai bin türlü 

şekiller almıştır. Bu esrarengiz ta

riket nasıl başladı? Nasıl inkişaf

lar geçirdi? Cizvitliğin müessisi 

, lnyas Loyola nasıl bir ada.mdaır? 

Bütüd bunlar fevkalade merak -

lı bir macera silsilesi halinde ya • 

kında (Vakıt)ta inti~r edecektir. 

Londra Konferansı Pek 
. 

Mühim işlerle Meşgul ! ! 
Tali komisyonlar birarada mı, ayrı ayrı mı çalışacak. 

Müzakere gizli mi, aleni mi olacak? işte konuştukları bu .. 
Londra, 24 (Hususi} - lkıtaat müzakerelere iştirak edebilirler 

konferansının müzakeratı her gün mi, edemezler mi?. 
bir az daha mühimletiyor ( !) ve.. Bundan sonra post kavgasına 
bir az daha canlanıyor ( !). Hani girişildi: Bir şeyin reisi, bir şeyin 
"Babıali,, hükumetinin meıhur umumi katibi olmak; ne mühim 
komisyonları vardı. O zamanlar- mesele değil mi? .. 
da ağızlarda darbı meıeldi: Bir Halbuki konferansın temel ta~ı 
işin çıkmamaıını istiyor musun? olan mesele, paranın iltiza~i su • 
komisyona havale et. lıte iktısat kut neticesi, fiatların artması me-
komisyonu da böyle yaptı selesi mevzuubahs edilince ne ol-

Dün, bütün gün tali komisyon- du biliyor musunuz?. Bir tek ha-
Londrada Tevfik RBJttl Bey, Rua 

lnrm bir arada nu, yoksa ayrı ay- murahhası M. Lltvl~ofla sllriltilyor tip çıkıp bir söz söylemedi .. 
rı mı çalışacakları münakaşa edil· Reiı ısrarla sordu: 
di.. Bu münakaşaya batka bir - Bu mesele hakkında söz söy-
münakaşa zemini daha karıştı: lemek iıtiyen yok mu?. 
Tali komisyonların müzakeratı Tıs!...... Bütün dünyanın ko -
gizli mi olacak, yoksa aleni mi?. nuştuğu ve halJine çalıştığı bu cid· 

Bu uzun münakaşa, tam bir gün den mühim mesele hakkında aöz 
sabahtan ak§ama kadar, paranın söylemek istiyen bir tek hatip ç.ık-
istikrarmı temin etmek iıtiyenler tı. Bir tek el kalktı. Bu el, Irak 
arasında oldu. murahhasının eliydi!. 

Diğer taraftan, ikt11atçılar da Siyasi özür 1 
tam be§ saat mühim bir meseleyi Paris, 24 (Hususi) - Mösyö 
müzakere ettiler: Komisyonda u· Daladier bir türlü Londraya tek-
mumi müzakereye İ§tirak etmemiş rar gitmek kararını veremiyor. Bu 

ı ı 1.. k • d h Fraıı•ız murahhası M. Alber Saro, ( D o an ar, ta ı om ıs yon a ususi Koka ve Koıen evamr 6 rncı Sayıfada) 

Radyo meraklıları 

Yarın akşam Mesut Cemili 
Viyanadan dinleyiniz 
İstanbul Radyosundan: 

Bir müddet -
tenberi Viyanada 
bulunan İspikeri
miz Mes'ut Ce • 
mil Bey 26 hazi· 
ran pazartesi ak 
şamı İstanbul sa· 
atile on bire be§ 
kala Viyana rad· 
yosundan Türle • 
çe ve Almanca 
hitabede buluna

cak. Ve beraberinde götürdüğü 
Tanburu ile de bir kaç parça ça
lacaktır. Radyo makinaaı olanlar 
kolaylıkla Mes'ut Cemil Beyi Vi -
yanadan dinleyebilirler. 

Ege Ticaret odaları 
kongresi açıldı 

İzmir, 24 (Hususi) - Ege mın· 
takası ticaret odası kongresi bu -
gün merasimle ve 22 murahhasm 
İ!tirakiyle açıldı. Encümenlere a
za ceçildi. 

Fırka idare heyeti reisi lsken
deriye seferlerinin kaldırılmaması 
için temennilerde bulunulmasını 
teklif etti. Bu teklif kabul edildi. 

Kongre ikinci celsesini salı gü
nü yapacaktır. 

Belediyeler bankası 
ANKARA, 24 (Hususi) - Bele· 

diyeler bankası nizamnamesinin 
hazırlar.masI bıımitir. Nizamname 
yakin~a vekiller heyetine verile -
cektir. 

Eroin fa brikacıları 
Yabancı memleketlerden gelenler, burada kimlerle 
nasıl tanıştılar? Bir kadın nasıl eroin kaçırıyordu ? 

Beyoğlunda Kalyoncu kullu -
ğundaki eroin fabrikasını itleten 
kaçakçılar hakkında zabıta tahki· 
kata ehemiyet)e devam etmekte -
dir. 

Tahkikat devam ettikçe kaçak
çıların çevirdikleri fırıldaklar bi -
rer birer meydana çıkmaktadır. 
Yakalanan kaçakçılar cürümlerini 
tamamen itiraf etmişlerdir. 

Bunların söylediklerine göre, 
Niko Safalyari isminde Pariste o
turan bir Yunanlı geçen sene Is -
tan hula gelmiştir. Bu Yunanlının 
maksadı, Türkiyeden Fransaya 
eroin ve afyon kaçırmak ve lstan· 
bulda bir fabrika tesis etmektir. 

Niko, lstanbula in<liğinin üçün
cü günü, Cemiyc:ti Akvamca mü • 

(Devamı 6 mcı Sayıf:ıda) Eroin fabrlkaaı olan evin kfıoacuı X:oço 
........................................................................................... 

- Adaya stdellm, dlyoraun ama hiç bir ıeyim olmadığım dflJGnmllyonmıl 
• Pf''.lcl peki •• Sana bir mayo alınm kancığım .. 



Istanbul - Edirne 
yolu 

r···································-···· .. ·· 

Başmakaleden Devanı 

memleketin yabancısı olan ecneb; 
seyyahların başına neler gelebi -
lir?. 

VA KIT'ın Hususi Haberleri 

üthiş Sıcaklar ve Kasırga 
Dün akşamki şiddetli kasırga 

yüzünden bazı kazalar oldu· 

Reisicümhur Hı· 
Sergiyi gezdiler 
ANKARA, 24 (A.A.) _ ıtı 

isicümhur Hazretleri bu sab,) 
saat 9.30 ta ismet Paıa kız eol 
titüsünü teşrif buyurarak nı~· 
tebin sergisini gezmişler, sert 
dairelerinde, bilha11a tabaıı; 

Bugünkü vaziyette Edirne ile 
İstanbul arasında otomobil ve 
ka.myon geçecek yol bulunmadığı
m kabuletınek ve bu yolu asfalt fa
lan değil, fakat hiç olmazsa yaz 
ve kış geçilebilecek bir hale getir
mek lazımdır. 

İstanbul - Edirne yolu yalnız 
bu iki vilayeti alakadar etmez .. 
Ayni zamanda bu yol T ekirdağı 
ve Kırklareli hudutları içerisin -
den de geçtiği için dört vilayet a
rasında müşterek bir vasıta de -
mektir. Fakat bu yolun Tekirda
ğma ait olan kısmı vilayet hudu
dunun sonlarına tasadüf ettiği i -
çin esasen fakir olan T ekirdağı 
bütçesinden buraya para ayırtmak 
adeta mümkün değildir. Şu hal
de olsa olsa İstanbul - Edirne 
yolunu ancak diğer üç vilayetin 
üzerine almaları lazr.m gelecektir. 
Fakat bu da kolayca yapılacak bir 
it gibi görülememektedir. 

Zira 1stanbuldan Edirneye ka

Clar olan yol 300 küsur kilometre u-

2unl uktadrr. Bu uzunlukta bir 
yolu yapmak için aşağı yukarı iki, 
üç milyon lira sarfma ihtiyac var
dır. Yolun inşaatı bittikten sonra 

bile yalnız mütemadi tamirat için 
gene her aene iki üç yüz bin lira 
sarfı icap edecektir. 

Bu itibarla İstanbul - Edirne 
yolunu hususi vilayet meselesi şek
linde telnkki etmektense bir dev
let meselesi olarak görmek ve yo
lu gene devlet veaaitiyle karşıla -
mak daha doğru olur. Hiç olmas
sa Nafıa Vekaleti İstanbul, E
dime, Tekirdağı ve Kırklarelin -
den aldığı hisseleri' bu vilayetlere 
bir ıkaç sene için bırakmalıdır. On
dan sonra bu vilayetler bu yolun 
esaalı tamiratını yapmalıdır. Hu
lasa lstanbul - Edirne yolunun 
ayni zamanda Türkiyeyi Avrupa
ya bağlıyan ana yol olduğu nazarı 
dikkate alınarak icap eden ted 
birleri almalıdır. 

Mehmet Asım - -
Bulgaristan 
Siyasi cinayetlere 

karşı şiddet 
Sofya, 24 (A.A.) - Siyasi cina

yetl~r yapanlar ile, muharrikleri ve 

feriki cürümler için idam ve ya -
taklık edenler için ağır hapis ceza

larını ve bunlara müteallik davalar 

da gayet basit bir usulü muhakeme 

takibedilmesini derpiş eden bir ka 

nun layihası mebusan meclisine ve 

rilmif ve dün gece kabul edihni§tir. 
Meclis bundan sonra muhtelif grup 

lann istizah takrirlerini müzakere 

etmİ§tİr. Makedonyahlardan bazı • 
larırun öldürülmeleri hakkında o

lan ~bu istizah takrirlerinin tevdiin

aen sonra Dahiliye nazırı M. Guir

guenoff ve Başvekil M. Mu§anof 
izahat vemıi§ler ve meclis bu cina· 

yetleri takbih ve hükUmete bu cina 

yetleri tenkil için ittihaz etmiş ol

Cfu~ tedbirler dolayısiyle itimat 

beyan eden bir takriri kabul etmit 
tir. , 

j ev idaresi, tiftik - yapağı ve t" 
ka kısımlarında gösterilen e 
ler üzerinde alaka ile dunııllf 
)ardır. 

Kalkavan zade vapuru Unkapanı köprüsüne çarptı. 

GaziHazretleri, müdüriyet 1 

dasında biraz istirahat buY1"' 
duktan sonra saat onu 10 gtİ 
müesseseden ayrılmıılardrr. 

\. ............................................. . 
Bir kotra kayboldu, üç sandal parçalandı. Silahları bırak111' 

konferansı ne 
oluyor ? 

daha on gün önceye kadar ya · 
zm hala gelmediğinden §İkayet e
den İstanbullular dün boğucu müt
hiş bir sıcakla bunaldılar. Daha 
sabahtan başlıyan ve bir aralık gü 
neşte 35 santigradi bulan sıcaklrk 
tahammül edilemez bir dereceyi 
bulmuştu. Sokalarda ceketleri kol
larında dolaşanlar eksile değildi. 
Soğuk şeyler satılan dükanlarm 
önleri fevkalade kalabalıktı. Bu iti 
barle souk meşrubat satanlar dün, 
kışın çok soğuk günlerinde kömür 
cülerin duydukları memnuniyeti 
duyuyorlardı. 

Gündüzün bu ~ıcağından sonra 
akşam saat yirmi buçuğa doğru 

ani bir kasırga çıktı. Saniyede 18 
metre sür'atle esen rüzgar ortalığı 
alt üst ediyor, sokaklarda toz bu -
)utlarından gözgözü görmüyordu. 
Rüzgar, dükanların tabelalarını sö 
küyor, evlerin damlarından sokak
lara kiremitler düşüyordu. Bunun 
için sokaklarda dolaşmak bir hay
li tehlikeli bir hal almıştı. Halk ta 
telaş içindeydi. Herkes kapalı bir 

yere gitmek için acele ediyordu. 
Kasırga bu vaziyette yarım saat 
sürdü. Sonra şiddeti azaldı ve saat 
yirmi iki buçuğa doğru tamamile 
kesildi. 

Kazalar Y enikapıya sürükJenmiı, liman i -
Kasırga limanda veşehirde bazı daresi geminin istimdat işaretleri 

kazalara sebep olmuştur. Veli, Rı-, üzerine iki romorkör göndermiş, 
za, ve Dursun isimlerinde üç kiti - bunlar F enerbahçe vapurunu Hay· 
ye ait Sirkeci iskelesinde bağlı bu- darpaşa önünde bulmutlar ve F e
lunan üç bot sandal fırtınadan par nerbahçeye çekmişlerdir. Vapur 
çalanmışlır. orad<ı demirlemiştir. 

K h · M h Al. Ef d' . 'Denizde bunlardan başka bir ka a vecı e met ı en ının .. 
za olmamıştır. Kadıkoy ve Hay -Y enikapı iskelesine bağlı bulunan 

bot kotrasmm fırtına esnasında çi 
masi kopmuş, kotra · Marmaraya 
açılını§, bir daha bulunamamı§tır. 

Kalkavanzadelere ait Kalkavanza 
de vapuru Haliçte demirinni birini 
koparmış, vapurun kıç tarafı Un -
kapanı köprüsüne çarpmıştır. Ge· 
mi diğer demirile bağlı bulundu -
ğu için bu müsademe o kadar şid -
detli olmamış, yalnız köprüdeki e 
lektrik direklerinden birisi iğril -
miş, elektrik şirketi bu vaziyet üze 
rine cereyanı kesmek mecburiyetin 
de kalmı§tır. Kalkavanzade vapu~ 
esasen fırtına da hafiflemif bulun
duğu için, biraz sonra tekrar açıl
mıf ve demirlemittir. 

(A. K. A. Y.) idaresinin Salıpa· 
zan önünde bulunan F enerbahçe 
vapuru da fırtınadan demirini ta· 
ramış, denize açılmıftır. İstim üze
rinde bulunmadığı için makineleri 
itlemiyen vapur fırtınanın tesirile 

1 

darpafa seferlerini yapan vapurlar 
dan fırtınanın en şiddetli zama -
nında denizde olanı bulunmadığı 
için bir kaza olmamı§tır. Bu sefer 
ler,.intizamını kaybetmemittir. 

Fırtına yüzünden şehirde de u· 
fak tefek bazı kazalar çıkmıf, yıkı
lan bahçe tahtaperdeleri olmu§tur 
ağaçlar sökülmü§tür. Telgraf mu· 
haberesi de fırtına esnasında kesil 
miştir. 

Rasathane ne diyor? 
Fırtına hakkında Kandilli ra

sathanesinden dün §U malumatı al
dık: 

"- lstanbulda havalar çok aı -
caktı. Akşam üstü Balkanlardan 
gelen soğuk liava cereyanile bura

daki sıcak hava"Cereyam-bir müba 
dele olmuş, ani olan f ırtma bu yüz
den çıkmıştır. 

Fırtınanın sür'ati, en tiddetli 
zamanında saniyede 18 metreyi 
bulmuıtur.,, 

Mektep kitaplarının bastırılması 
hakkında bir talimatname hazırlandı 

Londra, 24 (A.A.) - Gaze. 
rin ekserisi büyük devletlerin • 
lnrı bırakmak l<onf eransmı 3 l 
muz toplanıtından sonra tef~ 
evvele tehir etmeğe karar ve 
olduklarını bildirmektedirler. 

Bir ziyafetin manası 
Londra, 24 (A.A.) - M. 

Donnld tarafından Litvinoff'uıı. 
meğe davet edilmesi gazeteler' 
lakadar etmiştir. 

"Ssmorning post,, gazetesi, b' 
zen resmen dü§man olarak kenl 
ilan etmiş olan devletlerle it 1" 
manın lüzumunu tanımakla ~ 
ber, M. Mac Donald'ın clave 
tasvip etmemektedir. 

Londra, 24 (A.A.) - Man • 
t'er Guardian ga'l!!ete•i golc:~e~ ~ 
zartesi günü hariciye nazrı M· ~ 
John Simon ile M. Litvinoff ~ 
da vuku bulacak mülakat ve '
liz Rus ticareti hakkında M. B- J 
ni; yaptığı imalar dolayıaile 1": 
ğı bir fıkrada diyor ki: ti. 

"Bu haller İngiliz hükQnıe 
Sovyetler birliği ile yeni ticare' J 
zakerelerine giri,meği dütünd 
nü göstemektedir.0 

müsabaka ile yazdırılacak, bastırılması Kitaplar 
münakasa ile kitapçılara verilecektir 

Maarif vekaleti neşri)' 
nın satıcılığı 

ANKARA, 24 (A.A.) -
vekaleti, ne§riyatının umumi 
lığını üç sene müddetle bir ıııii 
hide vermeyi kararlaıtırmıtUf•lı' 
nakasa artnamesi Devlet ııı•' ~ 
asından alınacaktır. Münakat' 
haziranda başhyacak ve ihal~ 
temmuz salı günü latanbulda 

ANKARA, 24 (Hususi) -Mek 
tep kitapları hakkındaki kanunun 
tatbikine ait talimatname, Maarif 
vekaletince, hazırlanmı§tır. 

Talimatname vekalet tarafından 
bastırılacak kitapların ne suret -
le bastırılacağı hakkında uzun iza
hat vardır. Her hangi bir dera yı
lı için lazım olan kitabı vekalet 
bir mütehassıs veya bir heyete yaz
dıracak, veyahut kitabın telifi için 
muallim ve mütehassıslar arasın -
da bir müsabaka açacaktır. Kita -
bın mülkiyet hakkı üç yıl için Ma
arif vekaletine ait olacaktır. Tali
matnamede müsabakanın ne tekil 
de açılacağı, kazanan her kitabın 
müellifine verilecek telif hakkı ve 
mükafat miktarı ve müsabaka müd 
deti tesbit edilmi§tir. 

Seçimde kitabın dil, üslup ve pe
dagojik kıymetleri aranacaktır. 

Basılacak kitabın kıt'aıı, kağıdı, 
harflerinin nev'i ve puntuları ve di 

ğer vasıfları vekaletçe tesbit edile
cek tabı için kitapçılarla tabılar 
arasında kapalı zarf usulile bir 
münakasa açılacktır. 

Maarif vekaleti hissesi olarak 
her ba.sıhıında kitapların maliyet 
fiati üzerine yapılacak zamların 

yüzde nisbeti §Öyle olacaktır: 

ilk mekteplerin ilk üç sınıfta se
ri halinde kitaplar da 6, ayrı kitap 
larda 7, son iki sınşfta aeri halinde 
7, ayrı kitaplarda 8, orta mektep
lerde ve meslek mekteplerinin seri 
halindeki kitaplarında 14, ayrı ki
taplarda 16, liselerin birinci sınıf 
aeri kitaplraında 16, ayrı kitaplar
da 18, lise ikinci sınıfta seri kitap
larda 18, ayrı kitaplarda 20, üçün
cü sınıfta seri ve ayrı kitaplarda 
20 dir. 

meslek mekteplerinde seriler ıçın 
altıyüzle sekizyüz, münferit kitap
larda sekizyi!zle dokuzyüz, lisele -
rin seı.·ilerinde yediyüzle dokuzyüz, 
ır.i.'.nferit kitapl~rda aekizyüzle bin 
lira verilecektir. 

Muhtarlık işlerinin bele
diyelere devri 

ANKARA, 24 (Hususi) - Dahi 
liye vekaletind müsteşarın reisli-

Jet matbaasında yapılacak~~~ 
ite girecek müteahhitlerin Z!""" 
raya kadar muvakkat temin•t 
mesi ve iş üzerinde kaldığı t.1ı 
de bunu 5000 liraya doldurııı• 
matbaa depolarında teslim al 

Müelliflere verilecek telif hak - ğinde umum müdü"lerden müt~ • kitaplar için kıymetine göre 3! 
larının, kitabın bir yıllık mülkiyeti fekkil bir komisyon, muhtarlık va- 91 gün vadeli bonoları banka 
ne nazaran, hesabında esas tutula- zifesinin belediyelerce görülmesi tuplariyle temin etmit olmal 
cak ni&betler de şöyledir: hakkındaki kanuna dair nizamna- zımdır. .J 

ilk mekteplerin ilk üç sınıfında meyi hazırlamakla meguldür. Ko - , 
seri halinde 5, ayrı 6, son iki sınıfın Adliye İntihap encüıt' ·.i 

rniııyon nizamname hakkında vila /1. 
da seri 6, ayrı 7, orta mekteplerde d ANKARA, 24 (Hususi) _..,,,6., 

yellerin e fikirlerini alacak ve r 
ve meslek mekteplerinde seri 12, liye müstcfarı bana tunları 
ayrı 14, liae birincide aeri 14, ayrı bir kaç mıntakada tecrübeler ya - di: ,,J 
16, lise ikincide seri 16, ayrı 18, ü- prldıkls.n sonra hazırlanacak ni - ;J 

d zamname vekiller heyetine verile- "-Adliye intihap encüoı• ·~ çücü eseri 18, ayrı 20. r. 
cektır. toplanması, bazı sebeplerle, f 

Telif hakkı, biri kitabın basılma kalmıştır. On beı, yirmi gü~ 
sına başlanırken diğeri basıldıktan Muhafızgüçlüler Keşanda dal' toplanacağını ümit ehi' 
sonra, iki taksitte ödenecektir. Bir ~ 
yıl için verilecek telif hakkının Ke~an, 24 (A.A.) - Muhafızgü yız.,, 

cü bisikletrileri saat 12 de Keıı.ana 111ııımııııı. 111ıııııtUlllffffffllllllllll•llllUııı.ıııın.ıııııııııııııı mektep derecesine göre kaç lira - 3" :r 

dan "§ağı ve yukarı olacağı ıu su- geldiler. Kaza memurini erkanı ile Son haberlerımızın :~ 
retle tesbit edilmiştir. idman yurdu tarafından karıılan- 6 ıncı sayıfamızdaOJ" 

ilk mekteplcıde asgari be§yüz, dılar. Yarın Geliboluya gidecekler ltt1tttıuıı"""""'ııııınta1t1tııı,-ılltı11tH 
azami altıyüz, orta mekteplerde ve dir. 



adoluda yüksek 
Türk eserleri 

Blrlncı kuıım; Kayaer! ve Niğde -
-. Türk eeerlerl. Yazan, Darfilfilnun 
'-lırk arkeoloji müderrisi M. Alber Gab-

11eı. ııısı ele Parute F..de Bokkard ta

.._,llldan btMu.lmııtır. 

Son rubu aaırlrk bir zamanda 
~~~ketimizde tarih, arkeoloji, 
~Ü( ruııtik sahalarında ciddi tel -
~~ Yapılmağa baıladığı ma -
dt dur. Son zamanlarda bu yol
tid Yapılan himmetler hakikaten 
~~t \'e faydalı neticeler vermek-
' ır. 

~ir taraftan Türk ilim adam -
~n, diğer taraftan ilmi ara§ -
'1' lar yapan müsteıriklerin fa -

•)'eti • 1 d d leti erı, son zaman ar a a et -
~ ~ldukça bir yekun tutan kıy· 
f lı e~erl~r. meydana getirmiıtir. 

~ ite ıımını yukarıya yazdığı -
~. lcıYDıetli eserini Türk irfan i.
~ 1'1e hediye etmİ! olan M. Al -
~ Cabriel de bu kı)"metli mü -
~ iler arasında bulunmaktdır. 
""lıhtereC'l alim, Türk c.İMülfünu -
ı~ lt\üder_r~sliğinde lıulunurken 
' dan ıtıbaren her ıene tatil 
~ anından istifade ederek 1930 
-- etine kadar f a11la11z olarak A
~it~ol~nun en maruf tarihi şe -
'ı trıni gezmiı, tetkikler yap -
~~· ınuhtelif Türk eserlerinin 
~ n \'e fotografilerini almıı ve 
'ıj 1\lr~tle Anadolu şehirlerindeki 
~rı kıymetleri çok yüksek şa
"t/l~ri canlı olarak bize tanıtan 

•nı vücude getirmittir. 

~ Pttu~terem müellif, gezdiği bir 
'-e tehırlerden toplamıı olduğu 
~le~i .bir kaç kısma ayırarak bu
"f bırınci kısmı olan Kayseri ve 
~:deki Türk abidelerini neı -
'ıa 4...lllemleketimiz Anadolu 
'- t tarihi cihetinden yüksek bir 
~daha kazanmııtır. Değerli 

~ müderriıimize bu eserinden 

' )1 Türk i.rf anı namına tetek -
\' b~rçluyuz. Bence ıükranı i
"1ı·ettıren diğer bir nokta da da
'-ti ~unumuza müderris olarak 
~tılen bir ilimin hizmet müd -
\ l>~rfında tubesine ait tetkikler 
'ite canlı bir eser bırakmıt ve 

~ lini g?rd~ğüm~z diğ~r .bir .kı
\i tcnebı muderrısler gıbı elıni, 
tt_ taQu aallıyarak memleketine 
'emit olmasıdır. 

.y. .y. .y. 

~u .k~sa mukademeden sonra 
~ . il ıç.ındeki kısımlar hakkında 

~illa~. yapalım Yukarda yaz -
\ •z uzere eser1 Kayıeri ve 
~dedeki ıanat cihetinden yük -

' kı_1meti olan Türk eserlerinin 
kıne aittir. 

~İl&bı~ baı tarafında küçük 
~ a bır Anadolu haritaıiyle 
~t~ vilayetini göıteren diğer 
lt"'- ıta ıörülür. Bundan aonra 
~ cription ve bibliyo~aphe 
li"d arını müteakip Kayseri ıeh-
~~i ~bidelere giriliyor. 

d, ~ellıf eserinin birinci kısmın· 
l\f Yıerinin tarihine ve topog -
~h•ına ait malumat vererek 

'le~~· güzel bir tehir planiyle 
~ 1~en sonra burada yüksek 
~ti>e etı olan cami, medrese ve 
lifJ !erin planlarını göıterip ta -
f erııı · 'ti 1 Yapıyor. Eserin Kayseri 
ti"c~ Yedi kııma ayrılmıttır: 8i -
~, .1 4'ııun Kayserinin topo~afik 
~lorik vaziyeti, 2- Kale gibi 
~ti binalar, 3 - Camiler, 4 -
~ l'eıeJer, 5 - Türbe ve künbet 
,, _Mülki binalar, 7 - Sultan 

)\ \o Bu yedi kısmın mecmuu 
~Jtfk sayıfa tutmaktadır. 
~ .de, fotoıraf ve plinlariyle 

eti Yazılan abideler Ulu ca • 

Darülfünun ır·~;: .. ııy enii Ilnhisai! ,, ~ı 

N k·ı . · ı . t . Ki Seferine Ege bir kere lıEllerinde ham af-a 1 ış en, amır 1 daha girecek 1 . . 
ve yeni tadiller 1 ~eyrisefain '.d~reıinin lıken- ~ıyon ınhısarı olanlar 

.. .. .. . . . 1 derıye sef erlerının kaldırılması 1 Uyuşturucu maddeler inhisarı 
. Darulfunun fakultelerının ye~ı la hakkında verilmit olan karar· ı hakkındaki kanuna nazaran neşir 

b~nala~ı~a taıınma hazırlıkları ı- j\ dan vaz geçildiği veya vaz ge- • tarihinde ellerinde evvelki sene -
yıden ıyıye batlamıt bulunmakta- l çilmek üzere olduğu yolunda i- j ler mahsullerinden ham afyon 

~ır. ~ıp ve. fe~ f.akült~le~ine ta~- 1 J }eriye sürülen i?ti~alleri dün l stoku bulunduranlar bu stokları 
ııı edılen tımdıkı darulfunun bı· ıı mevzuubahs etmııtık. on beş gün zarfında mahallin en 
naıının alt katı bugünlerde tama- Dün Seyriıefain idaresine 1 büyük mülkiye memuruna bir be
miyle botaltılmıı bulunacaktır. Bu 1 müracaat ederek bu hususta ma- 1 yanname ile bildirmeğe mecbur 
boıalma İiİ 1Jitince hazırlanan pro- j lumat istedik. Bize ıunlar söy- oldukları tebliğ olunmu§tu. 

jeler 1?~cibınce bjnada tamirata j) le~:ldi: . . . . . 1 Bu müddet bitmiş ve vilayete 
ve tadılata başlanacaktır. l - Seyrıs~faın ıdaresı şım -

1 

iki yüz kadar tüccar tarafından 
Edebiyat, hukuk ve ilahiyat fa-1; diki. şeklinde ay sonuna kadar beyanname verilmiştir. Bu beya~ -

kültelerine tahsis olunan fen fa - ı; faa~ıyette bulunacah.1:ır.: İsken-f j nameler vilayet tarafından Veka -
kültesi binaıımn da botaltılması - = derıye postalan da hazıran 5.0-) lete gönderilmiıtir. 
na bugünlerde baılanacaktır. Bu ı; nuna kadar . ?evam edecekt~r. i 1 Beyannamesi verilmit olan ham 

b . .. ka d b 1 .. k Temmuzdan ıtıbaren seferlerın J afyonlar 31 kanunuevvel 1~33 ta-
ınanın ust tm a u unan yu • ,,d a· t . w• • b·ı . =ı 1 
k il. kt b' t 1 be . . . evam e ıp e mıyecegını ı mı-ı rihine kadar sahipleri veya bun a-

se mua ım me e ı a e ıı ıçın B . . - 1 
b k b

. b. k d I yoruz. u, yem ıdarenın ve k- rı satın almıt olanlar tarafından 
aı a ır ına aranma ta ır. ' v- kA 1 t" . 1 .1 w • b" il b.l 

A k 
A bb. . . I d . bsat e a e ının >ı ecegı ır il ihraç oluna ı ecektirA Bu suretle 

s erı tı ıyenın ıtga e ece· · · ( · · k f . . . . ıştır.,, ıhraç edılece a yonların beyan -
ğı İstanbul hsesi bınası, eskı dü - :oııııı-ımaııııııunııuıııııııııııııııııııumııınıuııııııınuııuııııınııtııııı..-a~ I • t b k t' . . h. . nMne erın mu a a a ını ın ııar 
yunu umumıye bınasında yapıla - p k 'd · k t l d kt" amu mahsulü ı aresı on ro e ece ır. 
cak tamirattan ıonra botaltılacak- Müddeti zarfında beyanname 
tır. Temmuz, ağustos ve e)'lül ay- Adana ticaret ve zahire borsa- vermiyenler veya verdikleri be _ 
larında tatınma itleri tamamiyle 11nda hazırlanarak lıtanbul tica - yanname mündericatı hakikate 
bitirilmit olacaktır. ret odasına gönderilen iıtatistiğe muhalif olanlar bizzat ihraç hak-

Öğrendiğimize göre bugün a - göre, mayıs ayı zarf mda Adana - kından istifade edemiyeceklerdir. 
lakadar komisyonların ittirakiyle dan 1338 balya pamuk ihraç edil- Bu gibilere ait afyon stokları ile 

Profeıör Maltin riyasetinde bir miştir. Bu mevsim bidayetinden 31 kanunuevvel 1933 tarihine ka
içtima yapılarak nakle ait itler ü- mayıs sonuna kadar çıkarılan pa- dar ihraç olunmıyan stoklar inhi
zerinde aımeli tetkikat yapılacak - mukların yekunü 13054 çemberli sar idaresine teslim olunacaktır. 
tır. balyadır. İnhisar idaresi bu ıtokları sat-

İılahat heyeti ıimdiki muvak - tıkça bedellerine masraf ve komiı-
kat kadro itleriyle meşgul olmak- 1932 ıeneıinde aynı müddet yonu indirttikten sonra sahipleri -
tadır. Kadrolar Profesör Malş ta- zarfında ise ihracat 66698 balya ne ödiyecektir. 

rafından hazırlanmakta olup, ya - idi. B_i_r_m_a_d_d_e_n_i_n_t_e_f_s_in-.-
land. tehrimİs• plmeai bekleni • T~kminlere göre, bu seneki 
len Maarif Vekilimiz Dr. Retit Ga- mahsul asgari 54.000 balya tah -

lip Bey tarafından tetkik edildik- min edilmektedir. Dünya pamuk 

ten sonra kat'i şeklini almıf bu - mahsulü ise Amerika ziraat daire
lunacaktır. since 13.002.000 balya olarak tah-

MftlNll .......... 1Hlllltffnltlllll11111ffHIHHIMllllllWUlftlK .... ,HnmmmnnHwtlH""'""',.. .. 

mi, Külük camii, Hont Hatun 
camii \'e medreseıi, Hacı kılıç, 

Lala paıa, Kurıunlu camileriyle 
Çifte medrese, Saracetin, Sahi -

biye, Kötk, Hatuniye medreıele
ri ve Çifte künbet, Düz künbet 
gibi sair türbe ve künbetlerdir. 

Plandan maada her binanın 
maktaını gösterir reıimleri ve ba
zı kıiımları yıkılmıt binaların hali 
aılisine ircaı suretiyle reımedil -
mit tekilleri taıvir edilerek bina 

hakkında karie kavrayıtlı bir fi -
kir verilmeaine de ç.alııılmıttır .. 

• • • 
Eserin bundan M>nra gelen ikin

ci faılı ise Niğdedeki binalara a

ittir; Bu da Kayıeri faılı gibi 
tertip ec:lilmit ve bet kısma ayrıl
mıttır. 

Birinci kııım, Niğdenin tarihi 
ve topografi vaziyeti, 2 - Niğde-

deki aıkeri ve mülki binalar, 3 -
Cami ve medreseler, 4 - Türbe· 

ler, 5 - Niğde vilayeti dahilin -
deki eıerlerden Bor kazasındaki 
binalar, Kemer hiıar ve Ulu kıı
ladır. 

Bu faaıl, Kayıeriye niıbetle da
ha az olup elli altmıf sayıf a tut • 
maktadır. 

min edilmittir. 

VAK 1 T 
GUndellk, sıyaaı Gazete 

IRtanbul Ankara Caddeat, V AKIT yurdu 

Telefon Numaraları 
Yazı işleri telefonu: 2t379 
[da.re telefonu : 24379 

l'elgrat adresi: latan bul - ·ı AKn 
Posta kutU8U No. '6 

Abone bedeller• : 

Seneli~: 

6 aylık 
8 aylık 
ı aylık 

Türkiye 

1400 Kr. 
7:W • 
400 • 
ı:w • 

llAn Ucretlerl : 

ICcnetıS 

2700 Kr. 
H:W 
800 • 
800 • 

Ticari UAnJarm UAn ııahltele.rtııcıe aantl· 

mi 80 kuruıtaıı baflar. Uk aahlfecle ı~ 
kuruta kadar çıkar. 

BUyllk, lada, devamlı lllo verenlere alt 
ayrı tenı.lllt vardır. 

Resmi tllnlann bir 111tın 10 kuruıtur. 

KUçUk Ulnlar : 
Bir defası 30 tkl defası 50 Uç deraaı ~ 

dört ıtefaaı 75 ve on defaaı 100 kunııtur. 
Uç aylık llAD verenlerin bir defUJ mecca
nendlr. Dört satırı geçen llAnların tıu:ıa 

ıatırlan beli kuruştan hesap edilir. 

- Be.delinin yüksek olması itiba

riyle - her münevver, hatta mi -

mari şubesine mensup her müte -
hassıı tarafından tedarik edilebil

meıi müıküldür. Milli eserlere 
layık oldukları kıymeti veren Ma-

Mübadele ve teffiz işlerinin 

kat'i tasfiyesi ve intacı hakkında
ki kanunun 5 inci maddesinin tef
siri: 

Tefsir No. 189 -1771 numara
lı kanunun beşinci maddesinde 
münderiç (işgal) kelimesi mutlak 
olarak zikredilmit olduğundan, 
kanunun neıri tarihinde gerek fu
zulen ve gerek tef fiz ve tahsis ve 
ya iıticar ve ıatın alma suretlerile 
hükumete ait mebani işg;al eden 
meskene muhtaç harikzedeler ka-, 
nunun hükümlerinden istifade e -
derler . 

Şu kadar ki, bu harikzedelerin 
kanunun neıri tarihinden evvel 
vesikalarını hükumete vermiş ol -
maları ve hükumetçe de bu tarih
ten evvel veya ıonra bu vesikala
rın tetkiki neticeıinde harikzede -
nin meskene muhtaç ve hakkı ka
nuniyi hca.iz olduğunun kabul edil
mit bulunması tarttır. 

Kanunun neırinden evvel hü
kumetçe bunlara devredilmit olan 
mebani araya bir ıahu ıaliıin 
hakkı girmiı olmak itibariyle bu 
h~kümden müstesnadır. 

i''"'"m••; &''"Y~'i"'"'E:~;i'ki''"''vit'i(i"1='11l"'lll 'l-
c •• ,fttifttnHn11ıı"""'flt"""'""Hl"ll"'mmnn•11umm11••m••ı•11••Utrlllllll•'""''I' 1 

25 Haziran 1918 
- Siyasi sansöriln tat,·lndP.n sonra a'

kerl unslJrün \·azlfesl gayri ,.a:t.lh bir oekD

cle kalmı:thr. Bar.ı ~etelerln yazdıklarına 

göre, ftilkt'rl yaı.ılar aakerl unııöre gönderl
tect'l<tlr. MaamRflyh tahktkatımıza göre bu 
h~r doğru değildir. Hiç. bir yazı askeri 
lllUl!ıiÖre gônderllmlyt"~kt.lr. 

SOHBETLER 

Nakil vasıtaları 
pahalıdır 

Hayat ucuzladı. Öylesine u -
cuzlndı, ki "aç tavuk kendini arpa 
ambarında zannedermif,, meseli, 
kimsenin aklına gelmez oldu .. 
Etin okkası kırk kurut, palamutun 
tanesi bir kuru§, kabak yüz pa
raya, fasulye ucuz, un ucuz, yu • 
murta ucuz, yemit ucuz. Velha -
sıl bütün yiyecek mevat sahiden 
"Sudan ucuz!.,, 

Yalnız pahalı olan iki ıey var: 
Su - Bir bardaği yüz para ve na
kil vasıtaları .. 

Nakil vasıtalarının pahalılığı 

bu ucuzluk içinde kendini çok da
ha fazla hissettirmeğe baıladı. 

Evvela otomobil ve otobüsler· 
den baılıyalım. Fatihten Şiıliye 

otomobil iki yüz küsur kurut tu • 
tar.... Kadıköyünden Fenerbah • 
çeye, otobüsler adam baıma on 
bir kurut alıyorlar .. 

Bu fiat pahalıdır. Öyleıine 
pahalıdır, ki ıoförler bile fahit 
para aldıklarının farkındadırlar. 

Pazarlık ediyorlar.. ı 

Taksi saatinin yüz yirmi yaza • 
cağı bir yere ıeksen kuruta gidi • 
~rl~. t 

Otobüslerde, ayni usul cari •• 
On bir kurut vereceğiniz bir yere, 
pazarlık ederseniz, sekiz buçuk ku 
ruıa gidersiniz. 

Her halde ne otomobil, ne de 
otobüs, zararına adam t&§mıaz. 
Demek, ki takıi ve tarife harici 
ucuz fiat onlara gene kir temin 
ediyor.. Şu halde neden takıi Üc• 
retleriyle, otobüs tarifelerinde ten
zilat yaptırılmıyor?. Neden Ahme
din yüz kurtı§a gittiği yere, Meh • 
met elli kuruşa gitsin? Ahmedin 
taksiye güvenerek resmen aldatma 
ıı doğru mudur? .. 

Her halde, bu aldatılmanın ö
nüne, pazarlığa mani olarak geç· 
mek doğru değildir. Bu, ucuzlu
ğun önüne geçmek olur. Madem• 
ki otomobillerin yüzde sekıeni 

pazarlıkla işliyorlar, demek taksi 
fiatları yüksektir. Ucuzlatmak la
zım .. 

Gelelim meselenin can damarı
na: Tramvay fiatları çok yük· 
sektir. Harbiyeden Fatihe, birin· 
ci mevki 12 kuruıtur. Gidip gel
me 24 kurut eder.. Bu yirmi dört 
kurut, üç okka ekmek paraaıdır. 
Bir aile babası, evine günde bir 
buçuk okka ekmek alan bir aile 
reisi, yurdunun iki günlük nafa
kasını, bu nafakayı kazanmak için 
gittiği it in yol murafı olarak har
cıyamaz .. Harcamamalıdırda. 

Otomobil ve otobüs fiatlarının 
fahit olduğunu, bizzat toförlerin 
ucuz gitmeleriyle isbat ettik. 
Tramvay ücretlerinin pahalı ol • 
duklarını da, bu tirketlerin lüzu • 
mundan fazla kar ettiklerini göz 
önüne getirerek isbat ederiz. Eğer 
tramvay ücretleri, yarı yarıya 

inerse, f irket müdiran ve erkanı 
gene bugünkü dolgun maatlarmı 
alırlar, gene şirkete lazım olan 
ihtiyat akçesi ayrılır ve temettü 
olarak ta yüzde beş dağıtmazlar 
da, yüzde iki buçuk dağıtırlar. 

Ne yapalım, biraz daha az ka -
zansınlar. Fakat halkımız gıda -
sının bir misli parasını ıirkete ver-
meıin. Kitabın sonunda, kitap içinde

ki yüz üç resim ve plandan batka 
en nefiı ıurette basılmıt yüz yirmi 

fotoğraf vardır. Bunun yetmif ü
çü Kayseriye ve kırk yedisi de 
Niğdeye aittir. 

arif Vekili Dr. Retit Galip Beye
fendinin Vekalete merbut kütüp -

Bıından 90nra J:.Ht'tele.rln tabi olacak -
lan tahdidat kanuni eekll haiz olacak \'e Nakil vasıtaları pahalıdır, u -

Memleketimizin çok kıymetli 
abidelerinin mimari cihetinden e
hemmiyetlerini ıöıteren bu eserin 

hanelere birer nüıha almak ıure -
tiyle hu kitabın birer nüshasını 
Türk mün<:.vverlerinin önlerine 
koyacaklarına eminim. 

Uzun çarıdı otlu 

ismall Hakkı 

meııullyet dt'ruhte edilmek şarUylc her türlü cuzlatmak elzemdir. 
nr,rtyatta bulnnoıa.,ııPWl(tlr Sel imi izzet 

Hal oommımt111111111wnıı 11ımnın•ııımı111111111uıııflt111uıı""ıııwııtt11ttıttuın..,.1""",""'" 
- f'P vallsl Bedri Beyin istifa ettığf fı haberrıı göre Amerika 90syallatlerlnde.n 

haber almmı:ttır. mürel.kep murahhas hf'yetl ı.ondradakl in -
- Kınmda, memlekette mevcut bütün glllz amele konferanııınR iştirak eclf!cek 911 

anaııınn lştlraktyle yeni bir hllkft~t kurut- sonradan Fransız, hal)an aoayallatlrrıt .. 
11111ttur. ı mU7.akere etmek ıı:ın Parla ve BoınaJa ıt

- Rauter ajansmm Nevyorktan aldı - decektlr. 
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"Osmanlı ricali vardı, !B · r romancı - ı k~~7's :,omııııtıumımı 
~ıımtıı!lllllllı"ı:llll~ B l!llll!lllilllll!!1llllm1111i:ıımıııl1Rınnı lakin bir Osmanlı mi Fransız ka~~m ~~- Amerikada uğday m 

leti yoktu. ,, de neler gordu . sulü ilk defa eksik 
Meselesi hakkında Atinada Dr. Mösyö Josephidis'e 

10 Muharrem ayinleri 
Iranda yasak edildi 

-2-
Zannederimki ogünlere tesadüf 

ediyor. Fransarun sayılı ediplerin 
den M. Gaston Deschampsde latan 
bulda patriği ziyaret ediyordu. 

Müttefik Balkan devletinin mu
zafferiyeti ve Y oakimin ölmesi 
üzerine bu zat Figaro gazetesinin 
2 Kanunusani 1912 tarihli nüsha
aında şunları yazıyor: 

"lstanbula gelir gelmez elime 
Rumca yazılı bir kaç kart verdiler. 
İstanbul patriği, ho§ geldiye, nezdi 
me bir takım kimseler göndermiş
ti. Vakia bu zatlar rahip kıyafetin
de değildiler. Pek ftk redengot ve 
jalretler giymiılerdi. Fakat rahip
ler~ sarsılmaz rabıtalarla bsğlı idi 
ler. Rum.,. ruhbanı asırlardan beri 
milJi ananelerin muhafızlandır. 

Bunlar, feth ve işgallerinden son 
ra ,ark hıristiyan imparatorluğu -
nun harabeleri üzerinde, asırların 
tevalisile müruru zamana uğramı
yacak f'lan Yunan milliyetinin can 
1ı bir protestosu olmak üzere duru 
yorlar. 

"Kudsiyetlu patrik IUtfen ve te
nez:!.ülen kendi payihtahtları olan 
bu yuce şehre geldiğimi duydukla
r-, haber aldığım vakıt cidden 
ı ıcmnuniyP.tim son dereceye gel
m •ıt~ı. 

•'tJz-.m bir seyahatten, lstanbu
lun o pis kalrlırımlarmdan geçtik
ten :sonra, nihayet köhne Bizaıisın 
kalpgehma, Fener mahallesine var 
dılı::. Arabnmız durdu. Arkada~ım
la ~raber büyül<, fakat kapalı bir 
kapının önünde bulunuyorduk.. 
Patrikhane mihmnndarı bize dedi
ki vaktile bu kapıdan patrikhaneye 
girilirdi. Fakat 1821 de patrik Gri 
gorios Sultan Mahmudun emrile 
bu kapının üıtünde aaıldı. Allahın 
hikmetinin tayin ettiği zamanda, 
o cinayetin cezası VP.rilince açıla
caktır. 

" Girdiği.miz odanın kapısı uıul
la açıldı. Sessiz, seda·uz, bir hayal 
gibi , birden bire , eski zamanın 
ceset peyda etmiş bir hayaleti gibi 
içeriye sakin, sarı, büyük bir ihti -
yar girdi. Uzun sakalı bütün büt -
ün ak idi. Elbisesi bir biçim olup 
en adi papasla bir olmak ve 
muıibet gören milletinin ma -
temini tutmak için bililtizam ka -
ranhk bir renkte yapılmıştı. Fakat 
bu matem elbisesinin üstünde kıy· 
meti takdirden vareste bir mücev· 
her parlıyordu. Bu, §ark hıristiyan 
imparatorluğuna remz ve itaret o· 
lan Ye asırl&rdanberi bir an'ane o] 
mak üzere patrikten patriğe geçen 
bütün milletin eme] ve ymidini te -
mesaül ettiren Bizansın kanatları 
açılmış altın kartalıdır. 

"Yoakim bana öyle tatlı bir dille 
hitap etti ki, şüphesiz St. G. de Ni
zianze de, St. Jeande de, Chrysosto 
me de, Kardinal Bessarion' da fikir 
lerini ifade için ancak bu beyan tar 
zım ihtiyar edebilirlerdi. 

"Jşte patrik Yoakimin bana söy
ledikleri: 

"Efendiler! Ben biçare bir rahip 
ten başka bir şey değiiim. Esarete 
dütmüş bir koyun sürüsünün za -
vallı çobanıyım.Cismani hiçbir kud 
relim yoktur. Hayatım tehlikeli, 
vaziyetim güçtür. Her dakika, ır
kıma, mezhebime, miJJetime yaban 
cı olan bir kuvvetin karakuşi hü-

kümlerine tabiim. Seleflerimin la· Fransız ımıhan·ir ve romancısı 
rihini, çektiklerini, tabi oldukları !.ladma Miriame Harry bir müddet 
keyfi muameleleri, can çekişme le· C\ vcl handan şehrimize gelmiş ve 
rini siz pek ala bilirsiniz. Biitün B.ır:~aya gitmişti. Madam Miriame 
bu felaketlere rağmen onlar nev· j Harry diin 1stanbula dönmüştür. 
mit olmadılar. Onların mezara yak E!ı aym yirmi dokuzuna kadar bu-

1 Fı d"" laştıkları vakit _ ki ben de şimdi 1 raJrı kaldıktan sonra ·ansaya o-
kendilerini takibediyorum - veridk necC'ktir. 
leri en son na&ihatler hıristiyanları f'ı :msız romancısı dün bir mu -
teşvike dairdi. imdi, ben de, efen- harrfrimize şunları söyJemiştir: 
diler, istikbalden eminim! Siz ' - Yazacağım yazılar için ma· 

ıd l b l. b" lumat toplamak maksadile lrana Fransızımız. ea es ıyen ır 

millete mensup olmakla müşer- gitmiştim. Orada epeyce kaldım. 

D d h k t Şimendifer bulunmadığı için lran-ref siniz.. ün ya a er es en 
iyi anlarsınız ki ben de bir ide- da seyahatimi hep otombille yap -
al temsil ediyorum. işte maddi mağa mecbur kaldım. · Bu itibarla 
aczime rağmen bana büyük, çok yoruldum. 
tükenmez zir kuvvet veren bu "lranda 10 muharrem münase · 

betile yapılan ayinleri görmek ar-idealdir.. İdeal, ergeç, emrı 
zusundaydım. Fakat hükumetin vaki denilen vahtete galebe ede-

Bu sene Amerikada kışlık huğ • 
day mahsulü geçen senelere nisbet 
le pek azdır. Vaşington Ziraat ne
zaretinin neşrettiği resmi istatistik 
lere nazaran Amerikanın bu sene· 
ki kı~lık buğday mahsulü 341 mil -
yon Buvasa tahmin edilmiştir. Bu 
miktar 1931 ve 1932 senelerine 
nisbetle pek azdır. Amerikanın 
tahminlere nazaran 1933 senesi 
yazlık ve kışlık olmak üzere umu· 
mi buğday istihsalatı 603 milyon 
Bovaso tahmin edilmektedir ki, bu 
miktar yirminci asırda ilk defa ola 
rak ihtiyacın dununda olmuştur. 
Amerikanın senevi buğday ihtiyacı 
620 milyon Bovaaodur. işte bir 
buçuk aydanberi hariç piyasalarda 
buğday fiatinde görülen yükseli • 
şin başlıca sebeplerinden biri bu • 
dur. 

beynelmilel sergisi umumi 
M. Lombarda tehrimize 1 
Türk tüccarlarının sergiye 
lerini temine çalışacaktır. 

Vapurlara kıymet 
Vapurcular takdiri kı 

misyonu dün Yelkenci 
Vatan vapurunu gezmiş, 
koymuştur. Bugünde diğer 
lara kıymet konacaktır. 

bu ayinleri menettiğini, bunları cektir. Manevi kuvvetler mağlup 
görmek istersem İraka gitmem la • edilemezler. Fikre hiç bir şey kar-

Fransa hükumeti 1933 
kinci altı aylık kereste ko 
nı tesbit etmiştir. Altı ay 
memleketimizden Franaa,
olunacak kereste yalnız 24 
bi cüz'i bir miktardır. Hal 
vusturyaya ayrılan hiue 1 
ton. Finlandiyaya 103,458 

Bari beynelmilel sergisi manyaya 6729. Ton, Roıo 
Temmuzda açılacak olan Bari 19,858 tondur. zım geldiğini söylediler. Bunun ü

şı gelemez. Bu fikir canlıdır. Dört zerine fraka gittim. Oradan Suri • 
asırdanberi bizi koruyan bu fikir-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

yeye, sonrada Anadoluya geçtim. 
dir. Bizim kurtulmamızı tebşir e- lstanbula gelirken Konyada bir 
den yakın tafakm ilk parıltısını öl- kaç gün kaldım. Şehri çok beğen· 
meden görecek olursam kendimi elim. Konya Avrupalılarca çok az 
bahtiyar bileceğim.,, tanınmış, buna mukabil çok şaya· 

So.lar ve Belediye 1 ölü olarak bul 
Dün bir çok dükkanlar 

...... İşte, efendim, bir milletin, nı dikkat bir şehirdir. Konyada es- Belediye memurları, dün §ehrin 
bir cemaatın en büyük rei:;i Os· ki Türklere ait tarihi eser ve abide muhtelif yerlerinde su satan dük • 
manlılık hakkında böyle bir fikir Ieri, müzeleri gezdim. Çok hüsnü kanları dolaşmışlar, her dükandan 
besliyordu. Şu takdirde bnhs hu- kabul gördüm. Bu şehri tekrar gör adres tesbit ederek ve şişeleri mü· 

araştırıldı 

yurduğunuz (Osmanlı millti) na- mek isterim. hürliyerek, su almışlardır. 
sıl mevcut olabilirdi? Eminolunuz- "Konyadan lstanbula gelince, Bunlar, tahlilhaneye gönderil • 
ki Osmanlı camiasına mensup İran seyahatimin yorgunluğunu bu miştir. Orada tahlil yapılacak, hi
Türklerden maada bütün millet- rada çıkarmak istiyordum. Fakat leli su satılıp satılmadığı anlaşıla
ler de aşağı yukarı bu fikirde idi- bir kaç defa geldiğim bu şehirde caktır. Hileli su satanlar meydana 
ler. Belki bir dereceye kadar Türk o kadar çok görülecek yerler var çıkarılırsa, bunlar hakkında der • 
olmıyan müslümanlar camiaya sa ki ... Bu yüzden dinlenmek için Bur hal takibat başlıyacaktır. 
dık idiler. Çünkü onlar tam hu- saya gitmeğe karar verdim. Birkaç • 

k ı Fransa büyük elçisı kuktan istifade ediyorlardı. Lakin gün kaldım. Bursayı da ço güze 
19 uncu asırda milliyet fikirleri- buldum. Yeni Türkiye ile eski Tür Fransa büyük elçisi Kont de 
nin gereği gibi tekamülü onların kiye arasındaki büyük farklar aa- Chambrun Parise gitmiştir. Pa~İı· 
da bu fikrini değiştirdi. e ara ve s an u gı ı uyu d Ank ı t b 1 "b" b"' ··k le bir hafta kaldıktan sonra n;ıem· 

Milliyet asrında bulunuyoruz. ~chirlerde değil, Bursa gibi vilayet leketimize dönecektir. 
Osmanlı devleti kurulurken bu his şehirlerinde de derhal göze çarpı· r -
ler yoktu.. eni ilmi, yeni feni, yor. Bursada iken nazarı dikkatimi B Ü R S A 
bugu .. nku·· telaA kkı'lerı'le klaA sı"k Yu- celebeden şeylerden biri de mek . r d d . 1 1 ü 

1 Iliznl:ırın a yıl ız i~:ırctı o :ın :ır zer· 
nanistanda, Romada, Endülüs tep!erin muhtelit olmasıdır. Tür • • l~ılnde 24 Hazirnndn muamele 01:ınlar 
memleketinde arıyamayız. Olsa kiyede hu usulün kabul edilmiş ol- dır.) Rakamlar kapanış fiyatlarını go--tcrır 
olıa bu fikrin nüvelerini oralarda duğunu 0 zamana kadar bilmiyor-
aramak mümkün olabilir. dunı. Çok ileri olan bu usulün ka- re ukut (Satış) 

. d bul edilmiş olması Türkiye için Bunun gibi hicri 699 da şim i· 
ki nationalizme'i keşfe çalışmak her halde çok iyidir. Sonra Türki • 
beyhudedir. O zamanlar, olsa yede kadın hakimler bulunduğunu 

720. -
ın. :;o 
171, -
219. -

dP öi!rcndim. Henüz F ransada bile * llru •el 1 iti, -olsa, bazı Bizans ricalinde, şark "' * Atına ..,5 50 
İmparatorluğunu, Osmanlı padi • kadın hakimler bulunmadığına gö. • Ccnc\ re s o. -

$. \'ı\llDI 

• '.\ladrlt 
* Bertin 

llü,-

17, -
49, -

• Vaışova 2.ı, • · 
* Bn:lapc~te 30, 
* BüL:reş 24 -· 

h :-e bu nokta Türkiye için iftihar e~ *~oha 24, so şahlarının sultaları altında mu a-
84

, _ '* Altın IJ25, -

* nclgrat 
• Yıı~ohamn 

:;s, -
45, -

nan iki kişi 
Kemer burgazda 

oturan Arslan iıminde bit 
ölü olarak bulunmutlur. O 
de kurşun yaruı olduğu İÇ 
disenin bir cinayet old 
şüphe edilmiş ve ıılu bir 
ta ba§lanmıştır. 

Buna benzer bir hadi• 
Mecidiye köyünde raıt gel" 
tir.. Burada da .......... S
minde birisi ölü olarak bu 
tur. Ölünün üzerinde 7ara 
madığı, bilakis ağzında 
rıntıları görüldüğü için il 
1<alp durması netiCe.i old 
~İn edilmektedir. 

~fit .... c • d" 
• ~ 11 t ~ ;e ı muaye ,..,"'. ar ~ 

morga Kaldırılmıtlır. 

TA KVİ 
Pazar 

25 Haziran 
2 Rebi.eve! 

Gun do,.uşu 
Giin atışı 

~nlıah namazı 
O le narı:ızı 
iL.indi namazı 
o\kşam namaz 
\ atsı naınazı 
lm<:ık 
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3,20 
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16.16 
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3 MAYIS GECESi • • 
Fakat genç kıza yaldaşmıya ce· 

•a.ret edemedi. 
Nahide tekrar etti: 
- Rica ederim gidiniz! 

l - Nahide, bana kartı haksız -
ık ediyorsun. 

J.t· - Hiç de haksızlık etmiyorum. 
''•~diyorum, anlıyorum, arkada

tırııı Müfit bey beni mahkum etti· 
recek. 

- Böyle ıey söyleme Ne.bide. 
- Hissediyorum, anlıyorum. 

Jcorlcuyorum... Sizden korkuyo • 
turn ... 

- Benden korkacak ne var? 
- Müfit bey var. Beni mahkum 

tltirecek. 

Bu esnada gardiyan odaya gir· 
di, Neriman, Nahideyi tesikn ede· 
~eden odadan çıkmak mecburiye-
1rıde kaldı. 

-5-

Neriman, tevkifhaneden çıktık
ltıı sonra, hemen eve gitmedi. 

Saat dörttü. Bu saatte belki bir 
'' ~İaafir gelmi§ olabilirdi. Bunun 

1Sİn evine gitmek istememişti. Fil
)llci bugün kabul günüydü. Hiz -
lkı~tçiıine tenbih etmişti. Gelenle -
l'e, müstacel bir it çıktı, gitmek 
lnecburiyetinde kaldı diyecekler • 
di. 

. Yürümeye, derin nefes almıya 
•htiyacı vardı. Tevkifhane oda • 
' 1nda bunalmıştı. Çınarların göl • 
~eliğinden aşağıya doğru inmiye 
0a4ladı. 

... Eve çok geç gitti. Odasına 
tİ1'di. Biraz sonrn Ayşe geldi. 

--Nihnyet szelebildin?. 
-Geldim. 
- Nerelerdesin?. 
- Gezelim. 
- Bu[!Ün kabul günündil. Ade· 

la. merak ettim. 
Neriman cevap vermedi. 
- Bugün b::•"- · "' r gd·. 

d' E . ·1tterrİA .,.1 1• v ışgal altınu ... ,, u~. 
- iyi ki çıkmışım. 
- Ya ben?. Ben akşama kadar 

l>atiadım. Herkesin kafa tutmasını 
Çekmek hoş bir şey değil. 

- Sana kim kafa tuttu? •• Kim· 
leyi kabul etmesinler diye tenbih 
etmiştim. 

- Evet ama, beni görmek isti· 
~~nleri de kabul etmemelerini ten· 
ıt etmemittin. 

I - Sahi .. Senin canım mı sıktı· 
i\r kardeıim. 

-Neyse, bunun ehemmiyeH 
~0'· B . l ·-· cnım ası canımı sıkan şey, 

'enin halin. Senin nen var? .. Ba . 
~a ~içbir ıey söylemiyorsun. Hal-
1. ukı bugüne kadar aramızda giz
b b~r §eyimiz yoktu. Bir haftadan-
erı tamam ile deği§tik. Sefaya ne 

01du? .. . İnsan kendini bir esrar 
0rtasında hissettikçe nasıl muaz • 
~ep oluyor, tasavvur edemezsin. 

l"teriman, masanın üstünde du· 
r,n ınektuplara baktı: 
k - Herkes havadis almak, dedi· 

<>du yapmak İstiyor değil mi?. 

- T abi.i.. Hele ıen ellerine ge· 
~er4en halin haraptır. Sana fena 
alde kızıyorlar. 

ho - Çok müteesaifim. Filvaki 
katl~rı~a gitmemİ§tİr. Fakat haf • 

turlu hareket edemezdim. 

l - Peki, onlara mazeretini söy· 
eıeydin. 

b.., - Sana anlatayım da, söyle 
~ k.yım .. Bu mazereti sen olsan 

)ler miydin?. 

-Demek mühim bir fey?. 
- Görüraün. 

ı'-b - Söyle, çabuk söyle, sabınız· 
Jorum. 

- Odanın içinde dola,ma, bir 
yere otur da anlatayım. 

- Oturamam. 
- Seni dolatırken gördükçe 

yoruluyorum, rica ederim otur. 
- Oturdum ;,te. 
Ayfe, kendini bir salıncaklı iı

kemleye attı, aallanmıya batladı. 
Neriman kardetine baktı. Ane, 

pembe yanaklı, etli canlı, güzel 
bir kızdı. Bir de gözlerinin önüne 
Nahidenin kansız yüzünü, solgun 
güzelliğini getirdi. 

Ayşe ayağını yere vurdu: 
- Beni daha bekletecek miain? 
- Hayır. Biraz evvel sorduğun 

suale cevap veriyorum. T evkifha
neye gittim. 

- Ne yapmıya gittin. 
- Nahideyi görmiye gittim. 
- Nahideyi mi?. Kerime hanı· 

mm katilini mi?. 
- Evet, daha doğruıu hayır. 

Onu haksız yere itham ediyorlar. 
O senin ve benim kadar masum 
bir kız. 

- Peki, onu ne diye görmiye 
gittin?. Seni neden alakadar etti?· 

- Sana her ıeyi açık aöyliye • 
yim. Kolay değil ama ,aöyliyece -
ğim. Safa benden füpheleniyor. 
Kerime hanımı guya ben öldür • 
müıüm. Bunun için evden kaçıyor. 
İşte bunun için ziyafet vermekten 
vazgeçtim. Bunun için tevkifhane· 
ye gidip Nahideyi gördüm. 

Ay§e artık iskemlede sallanmı· 
yordu. Olduğu yerde donup kal • 
mı§tı. 

Mırıldandı: 
- NPrİman anlryamadım .• Söy· 

lediğini anlamadım •. 

- Anlaşılmıyacak bir fey söy • 
lemedim. Söylediğim söz çok va -
zıh ..• 

( Detıamı var) 
ıdllnunınmıınnmnınaıııHılllftını"ıttıtlllflfll!PIPıt•n~ 

Sünnet düğünü 
Hilaliahmer cemiyetinden: Hi • 

laliahmer cemiyeti Kadıköy ıub~ 
si tarafından her sene yapılmakta 
olan ıünnet düğünü bu senede -10 
ağustos 1933 perşembe günü ya· 
pılacağından, kayıt muamelelerini 
yaptırmak üzere, çocuk velilerinin, 
cumartesi, pazartesi ve perıembe 
günleri saat -10 dan • 12 • ye ka 
dar Kadıköyünde kumluktai cemi· 
yet merkezine müracaat etmeleri. 

Harp malOllerlne, tehlt 
yetimlerine 

lstanbul harp malülleri cemi • 
yeti umumi merkezinden: 

1 - Şehit yetimlerine ait inhi· 
sar ikramiyelerinin dağrtılmuma 
yakında batlanacaktrr. Tevziat 
günü makamı aidi tarafından ilin 
edilmek üzeredir. 

2 - Harp malülü tabirinin de
recei ıümulü bu defa B. M. Mecli
since tefsir ve reımi, yevmi ga • 
zetelerde netredilmit olduiundan 
bu tefsir mucibince harp malülü 
olmıyanlarm tefriki muameleıi bi
tinciye kadar harp malüllerine a· 
it inhiıar ikramiyelerinin tevzii 
gecikecektir. 

3 - Harp malüllerine müteal
lik tevziatın dahi azami sürat ve 
intizamla yapılması iç.in M. M. 
Vekaleti fevkalade mesai aarf et • 
mektedir. Merkezi umumimizde 
bu i,Ierle sıkıca uğratıldığından 
Ankaradaki murahhasımızdan alr
nan malumata göre gazetelerle 
derhal tebligat yapılacağı iç.in ar
kadaılanmızın muhtelif vasıtalar· 
la katibi umumiliie müracaattan· 
na hacet kalmıyacağı ilan olunur. 

Dilimiz 
2 inci kısmın listesi 

A~ka~a, 24 <A.A.> - T. D. T. Nihayet esrarengı· z cemiyetin iki numa-
cemıyetınden: 

Kartılık.ları ar~nacak arapça ~e ralı azasile karşı karşıya bulunuyordum 
farsça kehmelerın 98 numaralı lıs-
teıi ıudur: 

1 - Haddi zatinde 
2 - Mümkün mertebe ·mehma· 

emken 
3 - Kabil değil - gayri kabil. 
4-- imkanı yok -gayri mümkün-
5 - Fazla olarak. 
6 - Laalettayin. 
7 - Behemehal -mutlaka, her 

halde, muhakkak-
8 - Ceman yekun. 
9 - icabı hal -icabı maslahat • 
10 - Emri vaki. 
11 - Keenlemyekun 
12 - Jlamaıallah. 
13- Heman 
14 - Kamilen. 

Muhtelif mektep mual
limlerinin buldukları 

karşılıklar 
68 inci liste 

42 inci mektep: 
Maarlf; Bllgller, bllgl ltl<'rl - Mabet; Top· 

ma yert - Macun; Bulama - MarUet; BU
gt - Maruf; Tanınnuı - Ma8lahat: lş -
Matbuat; Bulu itleri - Mazbata; Toplu dl· 
lek - Mazbut; Derli toplu - Mazeret; En • 
gel - M~nun; lııkllll - Mazhariyet; Eriıt • 
me, kawtma. 

1 inci mektep: 
Maarif; Bilgiler - Mabet; Kulluk yurdu

Macun; Em, yuturum - Marlfd; Bilgi, el 
göaterlml - Marut; BUlnmlf, tanınmış, bel· 
U - Maslahat; İJ, kurum, düzen - Masunl • 
yet; ~uçluzlıık - Matbuat; Basılanlar, bas· 
ma lılerl - ~but; Kapalı, Toplu, bir yer
de olan - Ma:ı:nıun; tc, öz - Ma:ı:nun; Sa • 
ndmış Suçlu. 

49 uncu mektep: 
Mabet; Tapınma yeri - M&C'.un; Altda -

Marifet; Ustalık - Marut - Tanınan -
Maslahat; tı - Masuniyet; Sağlamlık - Ma 
~ret; Ele geçlrflmlt - Mazhariyet; Kavuş· 
mak. 

89 uncu Liste 

9 uncu ilk mektep: 
Tehalük: Çabuk lıtcına _ Tenblh: u

yandırma - TMslknt: Dizi - Tevahbu:: 

Korkma - Te,·all: Birbiri ardınca _ T<wa· 

tür: l'nyma - TenzU: Alçak gönUllü -

Tevazün: Denk gelme - Te,•blh: Azarlama 

Tevdb: Ytb: çevirme - Te\'ccclib: Yüzle -

me - Tevehhüm: tlrkme - Te\'kll: Dur -

durma. 

48 inci ilk mektep: 
TehalOk: Atılma, ko,uşına - Tembih: 

Uyandırma - Tensikat: Sıralama. Düzelt· 

me - Tevahhuıs: tJrkme, Korkma - Teva. 

U: Sllrekllk - Te\-atUr: l'ayı.ıına - Tm'a%1.ı: 

Atç.k ıcl:lnUJJIUük - Tevazün: Denlt gelme, 

Tartı blrllğl - Tc\·blh: A:ı:arlama - Tev -

clhr Dofrultma, Ylldl ~vlrıne _ Tm·et".cüh: 

Dofrulma, Yanaşma, Yüz ~l\'lrme - Te\'eh• 

Jıtım: Kuruntu: Korkma - Tevkif: Durdur· 

ma, Alıkoyma. 

2inciilk mektep: 
TebalUk: -Czı-rlne dU1'kllnlllk _ Tı>mblh: 

Uyandırma, Dalgınlıktan lnırtnrma - Ten· 

alkat: DUzettıııeler, Düzene sokmalar - Te

vahbuı: Urkme - Tevaıı: Birbiri ardrnca 

Jf'lme - Te'l'illr: Bir duyutun afud:ın nfı· 

za yayılması - Tı>\'llZu: Alçak gllnUUUJük 

Te'l-a&lln: Denk gelme - Te\·blh: Paylama 

Tevcih: Yöneltme>, DofruJma - TevC<'.<'Uh: 

YUzUnU bir yllne cevlrhlfl - Tt>\.·ehhlim: Ku· 

nıntu yapma - Te\·klf: Durdurma, Alıkoy

ma. 

E. M. Mulhak Tatbikat M. 
Tembih: Uyandırma - Tensikat: Ayık· 

tama - Tevahhuş: Urkrnıı, Korkma - Te

Tt>varu: Alçak glinlUIUlUk - Tevazün: Denk 

vali Ardı ardına - Tevatür: Söylenegelen 

olma - Te,·blh: Pal1ama - TevehhUm: 

Kııekulanma - Tevkif: Durdurma, Ahkoma. 

Yeıilköy: 
TehaJUk: lstelde atılma - Temblb: U

yandırma Tenstkat: Dllzelt91e - Tevah • 

hllf: tJrkme - Tevali: Arasız, Ara!lı ke.11· 

mektd:r.ln - TevntUr: Yaıylma, Söyleniş -

Tıwazu: Alçak gllnfillWUk - Tc,•uUn: Denk 

olma - Tevbih: A7.arlıuna - Tevcih: Çe

.tnne - TeveccUh: YUz çevirme - Te\•f'b

lltlm Korkma. Kamntulanma - Tevkif: Tut

ma, Durdurma. 
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Elli derecelik soğukta vücutla· 
rı donuyor. Mumyalaşıyor ve bu 
zavallı piç çocukların cesetleri, na 
mush.ı kadınların çocuklarınkin • 
den uzun müddet kalrbım muha • 
faza ediyor. 

Skolt köyünün ötesinde Kolta • 
kongaı lokantası vardır. Garip de· 
ğil r.ıi? Bu lokantadaki müşteriler 
betbaht yerlilerle taban tabana 
zıt bir manzara gösteriyorlar. Hep· 
si zengindirler. İçlerinde bir çok 
İngilizler var. Hani kışı Meksika 
körfez inde güneşin tatlı şuaından 
istifade ederek, yazı da bu kutup 

• 
toprağında semiz Salmunların bif· 
teğini yiyerek vakit geçiren zen • 
gin kaçıklardan .. 

vı 

Skoltlerin mezarlığında 
Müşahidi olduğum şu esrarlı mn 

cerada hadisat gülünç denecek de
recede tabii geçiyor. Vak'a kah • 
ramanları da esrarlı iş görenlere 
benzemiyorlar. Dün halis bir züppe 
kumandan Peraival bayağı bir 
kaptan; Kurt kaba bir alman; Cim 
sporcu bir profesör, bakalım §U 

Patriçya Klanfergüs nasıl? O da • 
kika bütün merakım bu noktaya 
mıhlanmıf tı. 

Onu otelin salonunda bekliyor· 
dum. Masalara kurulmuş birkaç 
ihtiyar İngiliz bir taraftan viski 
içiyorlar diğer taraftan "Salmon,, 
oltalarını hazırlıyorlardı. 

Gelecek kadını ağzı kıpkırmızı, 
bakrtı zehirli bir mahluk olarak 
göreceğim kanaatini tafıyordum. 

Bir ıes: 
- Hello ! gazeteci efendi! diye 

seslendi: 
Patriçya Klanfergüs şüphesiz 

balık tutmaktan geliyordu. Aya • 
ğında uzun konçlu kauçuk çizme • 
ler, yamah bir külot, karaca deri· 
sinden kıaa bir ceket vardı. Siyah 
saçları ensesi üzerine gelişigüzel 
toplanmıflı. Çocuk yüzü gibi saf 
yüzünde ne pudra ne de düzgün 
görülmüyordu. Yalnız bakışında 
ayrıca bir mana görülebilirdi. Eğer 
o bakıtı olmasa pek zevksiz bir 
ıey sayılabilirdi. Halbuki içleri 
pırıl pırıl pırıldıyan kadife gibi 
gözler kendisine büyük bir cazibe 
veriyordu. Kendisine uzattığım 

mektubu açıp okur okumaz bir 
kahkahadır kopardı. Sonra özür 
diliyerek dedi ki: 

- Tim sizden korkmuş, fakat 
bu korkusunu anlatı§ tarzı çok ga· 
rip !. Qkuyunuz da görünüz. 

Garip mi?. Mektubun aynını 
okuyucular görsünler de sporcu 
rıyaziyecinin benim hakkımda ne· 
kaba bir mütalea yürüttüğünü an· 
lasınlar. Mektubu aynen şu idi: 

Madam, 
Size hildirilmit olan gazete pa· 

kctini gönderiyorum. Allah vere 
de işlerinize halel getirmesin, iki 
numaranın zekasile bu noktayı tet
kik edeceğine eminim. Emrinizi 
beklerim. 

Tim 
Demek fU mahut iki numaralı 

zat, kendisine yanaşılması pek güç. 
olan meçhul zat, tavırları erkeğe 

benzi yen bu genç kızmış öyle mi? 
Patriçya: 

-Time gücenmeyiniz, dedi 
Perıivale de kırılmayınız. Onun 
da bir kabalık etmit olma11 muh· 
temeldir. Ayı gibi bir adamdır. 

Kısaca sözünü keıtim: 

- Kumandan Persival gün 
görmüş bir zattır. İnsanı bir pa 
kete benzetecek kimselerden de -
ğildir. Olsa olsa gazetecileri fille· 
re teşbih eder. 

Bir kahkaha daha kopardı. Son
ra sakin bir tavırla dedi ki: 

- Ona gücenmeyiniz. Zaman 
yaklaştı, en küçük hareket muvaf
fakıyet veya ademi muvaffakıyeti, 
hayatı veya ölümü tevlit edebilir. 
Zaten Dün taliin kendisine bahşet· 
tiği yeni yardımcıdan emindir. Bi
ze hizmetinizin dokunacağını zan· 
nediyor. En büyük karınız düt • 
manlarımız tarafından tanınmamış 

olmanızdır. Bu düşmanlar çok 
yaman, müthiş şeyler olacaktı. On
lardan bahsederken genç kadının 
gözlerinde endişe belirdi. Bakışı 
Dançigde Persivalin bakıtında gör 
düğüm korku donukluğunu aldı. 

Zengin yolcular için açılmıt o· 
lan zarif otel - lokanta ile sefil 
Skolt köyünün arasındaki me • 
safenin hemen ortasında Skolt m~ 
zarlığı görülür. Burada kim 
bilir kaç asırdan lrnlma bir küçük 
mabet vardır.Sefil balıkçıların me· 
zarları asırlık akça ağaçlarının al
tma dağılmıştır. Bu mezarlıkta çok 
hazin bir şiir vardır. Ölülerin ce -
setleri ince toprak tabakasından 

dışarı çıkmıştır. Mezarlarının üze
rine bırakılan zıpkın ve baltaları 
ıskelet haline gelmit elleri yanında 
yerde yatar. 

Burada bu ölülerden başka bi
zi işitecek kimse yok. Patriçya Kı
lanfergüs bir şenlik projesi anla -
tır gibi yeni talimatı bana veriyor. 
Artık esrar inkişafa başlıyor. Ser· 
güzeşt cazip ve iç ürperticidir .. 
Patriçya bana diyor ki: 

- Size söyliyeceğimi hafızam • 
za hakkediniz. Yarın Bahrimünce 
mit sahilinde Kirkeneste buluna -
caksınız. Orada Aranda isminde 
küçük bir Fenlandiya vapuru var· 
dır. Vapur yarın Kirkenesten Vai· 
tilahtiye hareket edecektir. Vay -
tilahti balıkçılar şibihceziresinin 

bir köyüdür. Köy kızıl hududun 
şimal indedir. 

Vapurunuz perşembe gunu sa· 
at on beşe doğru orada demir ata· 
caktır. Limanda bir Sovyet sahi 
muhafızı gambotun demir atmıt 

olması lazım. Bu sahil muhafaza 
gemisine iyi dikkat ediniz. Eğer o
radaysa bir saniye kaybetmeyiniz 
hemen karaya çıkarak köyü geçi -
niz, Fenlandiya hudut karakoluna 
giden yolu takip ediniz. Nöbetçiler 
kimsenin geçmesine müsaade et -
mez. Maamafih o sırada nöbetçi 
bulunmıyacağını zannediyorum. 
Her halde nöbetçi olsun olmasın 
hududu geçmeli! 

Bu söz büyük bir azimle söy • 
lenmişti. Saf yüzlü bu kız, bir er -
kek kadar ciddiyete malikti. De • 
vam etti: 

- Sonra seri, pervasız, müte • 
arrız bir hal takınacaksınız. Doğ

ru gayeye yürüyünüz. Gaye Sovyet 
hudut ka'rakoludur. Oraya gider • 
ken batakhklı çayırlar vardır. Bi • 
taraf mm takayı tetkil ederler. Son
ra hududu teşkil eden bir ırmak 

gelir. lnnağın Rusya tarafında 

baş olmM! icap eden bir kulübe 
vardır. 

- kap eden diyorsunuz. 

(Devamı Var) 





- Madem ki şapkadan başka bir şey almıyor. Sen de 
· ~aşka elbisem yok, bu kıyafetle sokağa Cjıkacağım de. 
~~ nasll istediğini ahr. 

Bir gün 
gelecek ki ... 

Evet, }tlkında bir gün elimizde- rım, senin parasızlığını, bir kızla 

~i bütün fenni vasıtaların hiç iı - evlenmek istediğini söyledim. Çok 
~nrniyen şeylere alet edildiği gö- mütehassis oldu. Hem sana yüz li
t"l \i ecek. ra borç vermeyi, hem de köşkünü 

Hayvan 
o 

o 
Bile. • • 

Adil bey fazlaca titiz ve micle · 
si nazile bir adamdı. Değme yeme
ği beğenmezdi. Onun için dı§arda 
yemek yediği pek nadirdi. Evde 
ayda bir ahçı değiştirir, hiçbirini 
beğenmezdi. 

Bir gün İstanbulda iti vardı. 
Öğle yemeğini Beyazıtta yemiye 
mecbur oldu. Otuz yemek içinden 
beğene beğene kuzu pirzolası seçti, 
ısmarladı. 

On dakikalık bir sabrrsızlrktan 
sonra muradına nail oldu. Pirzola 
kenarında patates kızarbnalarile 
önüne kondu. 

Adil bey, hıçağmı pirzolaya ba
sıp da eti kesmek için mütkülit 
çekince çatalın kenarile tabağa 

vurdu. Garsona işittiremedi,. daha 
hızlı vurdu. Lokantada bir kaynaş 
ma oldu ve mal sahibi Adilin maı
saşı önünde durarak nazikane: 

- Emriniz efendim?. 
Diye sordu. Adil çatalı bıçağı 

bir kenara atarak: 

- Bu nasıl pirzola r dedi. köse· 
le gibi .. Bunu hayvan bile yemez .. 

Dükkanın sahibi bir pirzolaya 
bir de Adile baktı. Sonra tabağı 
alarak: 

- Hakkınız var efendim, dedi. 
Hayvan bile Yemiyor. 

Meşhedinin balığı 
Methedi ile Tibrizi halık avın -

dan bahsediyorlardı. Tibrizi: 

- Men keççende Hezer deni -
zinde bir halrh -tutmıtam ki hane
me on gişşi datıyıp götürdüler .• 

Deyince Meşhedi atıldı: 

- O bir şey değildi .. Men Gar· 
ra denizden bir balıh çıhardıın ki 
hemen garaya çıkardığımda Garaı· 
deniz üç arşın boyu alçalmıştır. 

Mesela bugün, tayyare kaçak· bir gece için size tahsis etmeyi 
f 1ların, haydutların, telefon hırsız- 1 kabul etti. Köşk o gece yalnız sizin 
\tın, fotoğraf namus düşkünleri - olacak, içinde bir tek kimse bulun-

lli11 nasıl iıine yarıyorsa .. Bir gün mıyacak. Fena mı?. ~!!!'!!!~--~~~m.!...!!!-!!!!d..!!!~~ .... -..,_.., __ ...,~ 
d müsterih ve emin o alarma çekil -e §Öyle bir vak'a işiteceğiz: - Evet ama, bunda bir garabet 

• • • var. Şu köfkü bize bir gece bırak- diler. 
maktan bu hayır sahibinin kasti N. ortalık kararmıya baılayınca 

A.. tahsilini bitirmek üzereyken 
~~ktepte tanıştığı bir genç kızla 
~lenmiye can atıyordu. Bu kız 
~Yagerdi. Köyünde bahasına bir 
111ektup yazdı, yakında mektepten 
Sl~acağını, para kazanmıya başlı -
~'Cağını, fakat o zamana kaÇar 
. · ile evlenmek istediğini, bunun 
1in babasının yardımına muhtaç 
~ duğunu anlattı.Babasına N. unun 
~ kadar iyi ve münevver bir kız 
(11duğunu da yazdı. Fakat gelen 
~a.pta babası böyle bir izdivaç i· 
Sı4 • ~ · • b'ld' li on para veremıyecegını 1 1-

l'C>rdu. 

~ A.. ne yapacağını şaşırdı. Genç 
~'~la hemen evlenmeleri lazımdı. 
el ~baınmülü yoktu. Oraya başvur · 
l \l, huraya başvurdu. iş aradı, bu
t~adı. Nihayet bir telsiz telefon 
~'"ketinde fpiker olan arkadaşı 
~tdı. Ondan 100 lira istedi ve bu 
d·ıl"anın nasıl bir hayırlı iıe sarf e · 

1 eceğini de anlattı. 
b· Şpiker izdivaç haberini alınc'l 
il'~ düşündü: 
~ - A. dedi, ben sana yann ha -
~· t' getiririm. Sanırım ki istediği -
•te-· d · .. .ın e eceğım. 

·~lttrtesi gün genç Şpiker sevine · 
A.. ya: 

~ Oldu, dedi. Hem yüz lira a
t~ ~ın, hem de evlendiğinin ilk 
,~ıni mükellef bir evde geçire· 

111; mükellef bir odada .. 
........, O nasıl şey? .. 
.._ Hayır sahibi bir adam tanı-

ne acaba!. .. Köfkten vazgeçsek de kocasına: 
sade yüz lirayla iktifa etsek olmaz - Aj dedi. Sen gene elektrikle-
mı?. ri yakma. Belki bu hayır sahibi a-

- Yok, hayır .. Bu alicenap ada damın gözetlemek huyu vardır. 
ma nasıl söylenir... Belki görmediğiniz bir yere saklan 

A. fazla düşünmedi, yüz lirayı mıştır. 

peşin aldı. Hemen nikah oldu. Ak- Karanlıkta gözleri açık sabahı 
şama beş odalı, dayalı, döıeli, son ettiler. 
derece asri tertibatla yapılmış köş· 

ke karı koca yerleştiler. Bir gece 
için girdikleri bu köşkün içinde 
kimse olup olmadığını anlamak i
çin kendilerine ayrılan yatak oda -
sından başlıyarak kömürlüğe ka -
dar her tarafını aradılar. Sonra 

- DOn ak9am ırl.ttljinl aC>yledJjin 
avukatların ziyafetinde pantalonu
nun cebine bir kadın eldiveni df1t
mGı. Uontma da bugilıı aahlbine 
iade et. 

Sabah erkenden genç Şpiker 
köıkün kapısına geldi, kendilerine 

bu iyiliği yapan dostun sabah kah· 
valtısmı yeni evlilerle yapmak he· 

vesine düştüğünü sanmışlardı. 

Fakat Şpiker odadan içeriye 
gınnce: 

- Çocukİar, mükemmel, dedi. 
Mükemmel oldu. Bin lira kazan -

dmız. Dün gece o kadar tabii idi
niz ki sizi dinliyen 300 bin kişi sir. 

zin ilk a.ık gecenizi heyecan için -
de, son derece gaşyolarak dinle -
diler. 

Karı koca telsiz telefon şpikeri
nin kendilerine uzattığı binlilc ka
ğıda ve onun ağzına hayretle ha -
karlarken şpiker izah etti: 

- Yatak odanıza mükemmel 
hir mikrofon konmuıtu. Bu mikro -

fon sayesinde sizi bütün aboneleri
miz dinlediler ve programımızı 

emsalsiz bir numarayla zenginleş· 
tirmiş olduk. Siz yüz lira borç is.· 

tiyordunuz, bu sayede bin lira ka
zandınız. 

llW !I 
Jı 

Demek ki kocanızı bu denizde kaybettiniz ? 

Evet, Flüryada yüzerken tanıdığı bir kızla kaCjb. 

Masal ve 
Hareket .-••• 

Atıfet birkaç kere evlenmek ü
zereyken evlenememiı, otuzuna 

yaklaşmış bir kızdı. Bu evlenme 
teşebbüsleri esnasında tabii bir 
hayli gençlerle tanıştım., bir hayli 

erkeklerle annesinden izin alarak 
sinemaya, gezmiye gitmişti. 

Bu yüzden çok samimi arkadaş
ları isminin çıktığını hile iddia e· 

diyorlardı. Fakat o buna inanını -

yordu. Çünkü bir kızın bu kadar 

nazik ve namuskarane bir maksat

la bazı adamlarla tanıımasmın is

minin çıkmasına sebep olacağına 
ihtimal vermiyordu. 

Maamafih erkeklerle konuşma
sını, onları kendine karşı zayıf bir 

mevkie sokmasını öğrenmişti. Bu
nu yüzüne karıı söyliyenlere: 

- Sex appel dedikleri budur ve 
fıtridir. 

Diye cevap veriyordu. 

Bir gün kendisine arkadaşla -

rından biri kardeşini takdim etti. 

Bu zat Darülelhanda çalışmıştı. 

- Ne valnttanberl beni seviyorsun? 
- Sana abtal dediklerini duyduğum 

pnden beri .. 

Mükemmel ud çalıyordu. ismi Ke -
nandı. 

Kenan Atıf ete aşık oldu. Atkım 
kız kardeşi vasıtasiyle Atıfte i -
lan etti. Atıfet de Kenandan ho~ 
landığını bilvasıta bildirdi. A 

landığını bilvasıta bildirdi. Evlen
meleri kararlaştı. Fakat bir gün de 

karşı karşıya bu bahsi konuımala
rı tensip edildi. 

O gün Kenan Atıfetin karıısm
da havadan, sudan, denizden, 
mehtaptan, laleden, sümbülden, 
bülbülden o kadar çok bahsetti ki, 
ki bir türlü asıl bahse gelemedi. 
Atıfet esnemiye haşladı. Bunun ü-

zerine Kenan muvaffakıyetsizliği
ni anladı. Ayağa kalktı. Kızı cez
bedememişti. 

- Galiba canınızı sıktım! de -
di. 

Atıf et şu cevabı verdi: 
- Hayır, bilakis hen masal 

dinlemiye çocuktan alışmıştım. 

Biliyor, bilmiyor 
Mahkeme heyeti Fatma hanımı 

çağırdı. Bu bir talak davasıydı. 
Fatma kocasından ayrılmak istiyor 
du. Nail efendi süklüm püklüm 
oturuyordu. Hakim sordu: 

- Hanım, sen kocandan niçin 
ayrılmak istiyorsun?. 

Fatma hanım ayağa kalktı, ko
casını göstererek: 

- Bu kadar budala, ahmak bir 
adamla oturamıyacağımı anladım 
d~ ondan ..• 

- Peki, evlendiğin zaman o -
oun budala olduğunu bilmiyor 
muydun?. 

- Efendim, doğrusu hu kadar 
bilmiyordum. 

Nail efendi birdenbire atıldı: 

- yalan efendim, pek ala bi -
liyordu . 
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iki gazete aleyhindeki Ceza kanunu 

Yazan : /. Ad. Arennes. bir davanın neticesi Tadilden ancak 60 
istifade edecek 

Can çekişen adam derin bir ne· I Herkes kulak kabarttı. 
fes alınca, hasta bakıcı üzerine Bu inilti tabuttan geliyordu. 
doğru iğildi. Hemen tabutu yukarı çıkardılar, 

Bir zaman, kımıldamadan dur· açtılar. 

Ağaoğlu Ahmet Bey ve arkadaşları 
dün beraet kararı aldılar 

Ceza kanununda yapılan del 
likler, dün İstanbul müddei 
miliğine bildirilmiştir. 

İstanbul müddei umumiJiiİ 
mat şefi İsmail Hakkı, mua1İ 
den Salim ve Celal BeylerdeJI 

şekkül eden komisyon, 698 
kamun dosyasını gözden geçi 
lir. Neticede, bunlardan 60 ki 
yapılan tadilattan istifade ed 
lesbit edilmiştir. 

dular. Birinin cam, yaz günü sar • Bir kol uzandı, tabutun kena • 
nıçtan çekilen su gibi çekildiği İ· rını tuttu. Saulün cesedi, doğru • 
çin; öteki, Azra ilin ayak ses mı lup kalkmak istiyordu .• 

"Akın,, ve "Son Posta,, gazete
leri aleyhine müddei umumilikçe 
açılan matbuat kanununa muhalif 
hareket davalarına ait muhakeme, 
İstanbul ikınci ceza mahkemesin • 
de, dün öğleden sonra bitmiştir. 

nu gördüm. Ancak, memurları, he
yeti umumiyeden ayırarak, hususi 
bir sıfatla itham etmek istemedi • 
ğim, yazııımdan bellidir. Şu veya 
bu daire, fU veya bu müessese, diye 
bir tahsis de yoktur. Heyeti umumi 
ye itibarile, bütün farkta vazife 
hissinin tetkik ve tahlili, bunu le • 
lakki editin tenkidi .. O kadar! .. 

duyduğu için, kımıldamıyorlardı. Hanele dü§Üp bayıldı. Komşu • 
Nihayet hasta bakıcı doğruldu, lar haykırarak kaçtılar. 

Gerşumun elini sıktı. Başın sağ ol- David, masanın altına girmişti. 
sun, dedi. Çeneleri biribirine vuruyodru. A -

Gerşum, malum olan feryatları caba Saul, ondan intikam almalt 
nı bastı, yüzünü gözünü tırmıkla· için mi hortluyordu?. 

Dava, "Akın,, gazetesinin 31 ma 
yıs tarihli ve üç numaralı ıayısında 
çıkan "Vazife,, serlevhalı bir bat 
makaleden dolayı açılmıştı. "Son 
Posta,, da, bu baş makalenin bir 
kısmını, "ister inan, ister inanma!,, 
sütununda neşrettiği için, mahke • 
meye verilmişti. 

Bu 60 ki§iden 15-20 kadarJr 
men tahliye olunabileceklerdit 
cak, kanununun bazı maddeler 
yapılan değişikliğe göre ce1 

azalan mahkumlar, önce t 

mahkemeye verilecekler, ce~ 
detleri mahkemece indirilece1'r 
ra serbest bırakılacaklardır.S 
hakkındaki bu muamelenin 
tamamlanması muhtemeldir. 

dı, saçını başım yoldu. Küçük Sa- Saul kalkamadı, biraz doğrul· 
ıa da ağladı, hıçkırdı. Annesinin du; sonra gene tabutun içine dü§ -
matemine iştirak etmesi lazım de- tü. Doktora haber gönderdiler. Müdafaalar 
ğil miydi?. Hasta bakıcı koştu, Saulün yü· Müddei umumiliğin mütaleası a

lındı. Muavin Ubeyt Bey, dava ta· 
lepnamesinde yazılanları tekrarla, 
ceza istedi. Vekiller müdafaaya da 
vet edildi. 

Davide haber gönderdiler. Saül züne soğuk su serptiler. 
den Davit nefret ederdi. Bu adam, Doktor da geldi. 
babasından kalma yuvaya ne hak- Fena halde hiddetliydi. Canh llk ·muhakeme celsesinde, Akın 

sahibi, umumi neşriyat ve yazı iş· 
leri müdürü Yusuf Ziya, Son Posta 
sahibi Ali Ekrem ve neşriyat mü • 
dürü Halil Lütfi Beyler, sorguya çe 
kilmiJler, bat makaleyi yazan Akın 
baş muharriri Ağaoğlu Ahmet Bey, 
müderris sıfatile Darülfünundaki 
imtihanlarda hazır bulunduğun • 
dan, mahkemeye gelememif, sor • 
gusu düne kalmıftı. 

la gelip yerleşmişti?. bir adam, ne diye ölü rolü oyna -
Kendine haber verene dedi ki: mıştı?. 

- Saul'ü tanımıyorum. Muayeneye başladı. 
Bu esnada odaya kuzini Mina Davit masanın altından çıka · 

Önce "Akın,,nın vekili Sıddık Sa 
mi Bey, müdafaasını yaptı. Bir 
makalenin yalnız bir kısmını ala • 
rak, altını üstünü ve muhtelif kı -

Limon Kralının 

muhakemesi girdi: mıyordu. 

- David,dedi, kalkıp annene Doğrusunu söylemek lazımge · sımların biribirlerine bağlanı§ım 
düıünmiyerek mana çıkarılması 
doğru olmadığım, heyeti umumiye 
den mana çıkarmak lazım geldi • 
ğini söyledi.-Teıkilatı esasiye kanu 
nunun 73 üncü maddesindeki tefek 
kür serbestliği esasini te,rih etti. 
Matbuat kanununun 30 uncu mad
deıinin ilmi mülahaza ve tenkidi 
takyit etmediğini, içtimai bir mara 
zın hüsnüniyetle ve önüne geçil • 
mesi temennisile ortaya konulma • 
sının suç tetkil etmediğini ileri sür 
dü. 

Limon kralı Diyamandinin 
hakemesine dün öğleden 
gümrük ihtisas mahkemesind• 
vam ~dilmiştir4 

git, kadıncağız matem içindedir. lirse, hortlağın gene ölmesini te . 
- Hangi annem; annem, Rus· menni ediyordu. Evvelden Saul • 

yadan gelirken vapurda öldü. den nefret ederdi, timdiyse kor • 
- Ama baban Hanele ile ev· kuyordu. 

lendi. Hanele seni evlat gibi bü • Doktor birdenbire doğruldu. 
yüttü. Annen ölmüştür. Baban yal· Dik dik, Mina ile Hanelenin 

Dünkü muhakemeye, dava edi
lenler, vekillerile beraber gelmiş -
lerdi. 

Haydarpaşa ve İstanbul 
rük müdürlüklerinden gelen 

kereler okunmuş, sabık muh 
müdür muavini İbrahim Ret•' 

yin gümrükten geçen limo 
ne tekilde çıkarıldığı ve kol 

ile muhafaza memurlarının 'f 
ve salahiyetleri hakkındaki 
deti dinlenilmiştir. 

nız yırşıyamazdı. Evlendi. yüzüne baktı: 
Ve Davidi tutup omuzundan Mevt kat'idir. 

sokağa çıkardı. Kadınlar bir şey anlamadılar. 
:;. ~ :(. - Ne olmuf? .. ne olmuı?. 

Ertesi .. ab. 11 bir doktor geldi. 1 Doktor, onları ıağır zannetti, 
Saulün cesedine şöyle bir göz at· haykırdı: · 

Ağaoğlu Ahmet B.in hüviyeti tes 
bit edildikten sonra, müddeiumumi 
likdava ve muhakeme telebnamesi 
tekrar okundu. Bunda, "Vazife,, 
serlevhalı ba, makalenin, memur • 
lar hakkında suizanni davet eder 
müphe19 bir tarzda yazıldığı ve 
şark ile garp ar8-'mda farklardan 
en büyüğünün, vazife hissinin ora· 
daki inkitafı olduğu §eklinde bir 
mukayeseye giriıilerek, tecavüz • 
kar vaziyet alındığı kaydedilyor, 
yazılan §eyler, matbuat kanununun 
otuzuncu maddesine uygun görülü 
yordu. 

tı. Rapournu yazıp çıktı. 
Cesedi tabuta koydular. 

Birkaç adam tabutu sırtladı. 
Merdivenlerrlen inmiye başladılar. 

Bir aralık adamlardan biri kay· 
dı, tabut dü~tü ve merdivenin alt 
basamağına kadar kaydı. 

Alt basamakta durunca, derin· 
den derine İnilti duyuldu. 

- Ölmü§, ölmüt !.. 
ETtes1 günü, tekrar cenaze me · 

raı;İmine başlandı. Ceset tabuta 
kondu, tabut sırtlandı. 

Bu sefer, merdiven batına gel· 
dikleri zaman David tabutu ta§ı • 
yanlara yaklaştı: 

- Bu sefer dikkat ediniz, dedi, 
ayağınız sakın kaymasın! 

·····························~····························································· 

Karısını öldüren Şevket 
Beyin muhakemesi 

Katilin ruhi ve asabi vaziyeti tetkik 
olundu, karara kaldı 

Ağa oğlunun cevabı 
Reis Hamit Bey, Ağaoğlu Ah • 

met Beye sordu: 
- Okunanı işittiniz. Buna kar§ı 

ne diyeceksiniz, Ahmet Bey?. 
Ağaoğlu Ahmet Bey, ayağa kalk 

tı: 

Bir müddet evvel, kendisinden 

boıanmak isteyen karısı İclal Hanı 

mı öldürmekten suçlu olarak lstan 

bul Ağır ceza mahkemesinde mu

hakeme edilen cüzel ı:ıanatlar aka

demisi sabık müdür muavini Şev · 
ket Beyin muhakemesine, dün Is · 
tanbul Ağır cez-a mahkemesinde 
dc\am edilmiştir. 

- Ben, dedi, müddei umumi 
beyin bu tefsir ve telakkisine hay· 
ret ederim. O makale, sadece içti· 
mai bir illetin tahlil ve tesbitinden 

noktasından 47 inci maddenin tak ibarettir. 
diri sebep olarak dikkate alınma · - Memurlar hakkında suizan u-
sını, bu suretle ceza verilmesini is· yandırır, diyorlar. Uyandırmaz 
temiıtir. mı?. 

Şevket B., evvelce tehevvürle 
cinayet işlemekten on iki buçuk 

sene hapse mahkum edilmiş, tem· 

yiz mahkemesi, bu kararı, asabi ve 

ruhi vaıiyeti etraflıca tetkik olun· 
mak üzere, bozmuştu. 

Bundan sonra, müdafaa yapıl -

mıı, Şevket Beyin cinayeti itlerken 
asabi bir buhrana kapıldığı ileri 

sürülmüştür. Neticede, muhakeme, 

kararin müzakeresine kalmııtır. 

Mısır ve pamuk 

Mısır hükumeti, hemen tatbik 
edilmek üzere Mısıra ithal edile

cek pamuk iplikleri ve pamuk 

Dünkü muhakemede Şevket Be· mensucata ait gümrük resmini ar· 
yin öldürüleceğine dair müddei u · hrmııtır. 

mumiliğe bir ihbar yapıldığından, Pamuklu iplikler gümrüğü, ba
poli6çe ihtiyati tedbir alınmış, mah dema alelade ipliklerin tabi bu • 
keme salonuna girenlerin üzerinde 

ıilih bulunmaması için, arama ya
pılmıttır. 

Mahkemede, müddei umumi mu 

avini Ahmet Muhlis Bey, Tıbbi Ad 

11 raponı etrafında teşrihte buluna

ra~ mütafeasım bildirmiş, asabi 

ve ruhi vaziyetin raporda tesbiti 

lunduğu yüzde 10 ve yüzde 20 ta

rifeye çıkarılmııtır. Beher metre 

murabbaı 140 - 180 gram gelen 

pamuk mamulatında yüzde 30 bir 
fazlalık görülmektedir. 

Bu artırılııa sebep, Japon em· 

tiftsının ucuzluğuna kartı Mısır 
mamulatını himayedir. 

- Makale, heyeti umumiyeıi 
itibarile, alelumum ıarkta ve bu a· 
rada bizde de, vazife hissinin Av· 
rupadaki gibi inkiıaf etmediğini 

gösteriyor. Bu kanaatimi, müıahe • 
deye müstenit olan bu kanaatimi, 
huzurunuzda da tekrar ederim. 

Yazdıklarımda, memurların şah 
siyeti maneviyesini istihdaf yoktur. 
Makıadım, efradı milleti intibaha 
davet etmektir. Eğer vazife hissi, 
bizde de, meıela Almanlarda ol -
duğu gibi inki§af ederse, mesaimi· 
zim verimi, şimdikinden altı kere 
daha ziyadeleıecektir. Makalem, 
tenkit mahiyetindedir,. 

Bir nokta 
"Vazife,, serlevhalı baı makale 

okundu. Bunun okunması tamam • 
lanınca, reis Hamit Bey, bir nok· 
ta hakkında izahat istedi: 

- Makale, "Allo, Allo,, diye bir 
muhavere ile baılıyor. Bu muhave 
reyi, neye müsteniden yazdınız. 
Böyle bir hadise olmuı mudur?. 

- Ben, .böyle hadiseler olduğu· 

"Son Posta,,nm vekili eıki Adli· 
ye rnüste9an Ferit Bey ele, suç un· 
surlarının tasnifi yolunda Sıddık 
Sami B. tarafından yapılan müda
faaya ittirakle, "içtimai her han· 
gi bir nakisenin tetkiki, suç teşkil 
etmez. Şark ile garp arasında bazı 
noktalardaki farklara İ§aret olu . 
na bilir. Burada mevzuu bahsolan , 
Türkiye memurları değil, sadece 
bir haleti ruhiyedit. Hakiki ve şah 
si bir kütleyi iıtihdaf etmiyor. Ve
rilecek beraat kararının müekkille 
rimede teşmilini isterim,, dedi. 

Bundan sonra Ağaoğlu Ahmet 
Bey, müddei umumiliğin mütalea. 
ima bir fey ilave edip etmiyeceğini 
sordu, "hayır!,, cevabını alınca "o 
halde son ıöz benim!,, diyerek 
şunları ıöyledi: 

- Cümhuriyetin İstinat ettiği a• 
na kanunun, tetkilatı esasiye ka • 
nunun 32 inci madedsinde vatan -
da,Iarm hakları tesbit edilmittir. 
Orada, serbestii tefekkürden, bun· 
ların icra vasıtası olan kelam ve 
kalemle kontrol yapmak hakkın -
dan da bahsi vardır. Bu hak ve se
lahiyet verilmi§tir. Gerçi bu hürri • 
yetler, mutlak değildir. Bunları tak 
yit edici nazım kanunlarda mev
cuttur. Ama bu nazım kanunlar a-, 
na kanuna münafi olarak tefsir e· 
dilemez. 

Mesela, ben "Türk fakirdir, mem 
leketteki servet menbaından daha 
fazla istifade çarelerini aramalı , 
Türki zenginleştinnelidir,, der • 

Muhakeme müf ettit Ret• 
.Yin dinlenilmesi için 29 h 

per§embe günü saat ona bır 
mıttır. 

Bir dava ve bir tertip y 
"Son Posta,, gazeteıi ale 

bir istatistiki bazı yerlerini d 
tirmiı olarak neşretmediği ıı
açılan dava, dün latanbul · 
ceza mahkemesinde neticeleıı 
tir. 

Bu değitikliğin kasti olarslı 
pılmadığı, tertip yanlıtlığı 
yetinde olduğu neticesine v 
beraat karat verilmiştir. 

Eroincilerin muhake 
bugüne kaldı 

Eroin kaçakçılığına ait nı 
meye dün lstnabul Aiır ces' 

kemesinde devam edilecek, 
ler dinlenilecekti. Daha önce 

len davalar uzadığından, bi 
karısı lclal Hanımı öldürJd 
suçlu Şevket Beyin muh 
çok uzun sürdüğünden, bu dl 
bakılma sırası gelinceye kad 
at on sekiz buçuğu bulmut~ 

Suçlular, on sekiz buçukU 
keme huzuruna getirilmitler, 
rada vekilleri, vaktin geçik 
dinlenilecek tahitlerin on d 
olma11 itibarile, muhakeıne 
gün tehiri zaruri olduğunu 
mitlerdir. 

sem, bundan Türk milliyetini tnh - Mahk b . ... . J 
k. T" kl"'ğ"' hk' eme, u ıstegı kabıı 
ır; M~~ddu. uta ~rl'kmbanası çıkar muhakemeyi bu sa:.:Aah saat' 

mı. u eı umumı ı undan do- ... b k 
l b • hk • çuga ıra mı,tır. 
ayı enı ma emeye sevkeder mı? nuınıınıınnıuıııınıııuıuıımıımn-

Bence, bunda suç mahiyeti olmadı- varittir,, dedi. Reis Hamit S. 
ğı gibi "vazife,, makalemde yaz • hakemenin bittiğini bildirdi· ~ 
dımlarımda da suç mahiyeti yok - Hamit, Haydar, Naki .~ '7. 
tur. Orada yazıla~lar, böyle b~r. d~ met eyler, kısa bir müz~ 
vaya- ~evzu ~etkıl. etmemelı ıdı. sonra, makalenin sadece . ~ 
Ben, bır haletı ruhıyeden bahset • bir tahlil ye tenkit mahiyetil'IJ 
tim. E~as, b~_du~, ifadesi, tenkittir. duğu noktasından ittifakle, , 
Tecavuz degıldır. kararı verdiler. Ağaoğlu .,llı': 

Muavin Ubeyt Bey, "mütaleamız "Çok te§ekkür ederim,, dedi• 
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Dü ya.iktı adı v 
hakkındak· 

a a 
• 

spartada ilk mekteplerimizin sed 
sinde nefis elişleri, örgüler 

• 
ı iZ 

- 17 - / Ancak bu toplanmaların, buh- f a - İstihsal tanzim edilmiş bulu-

İsparta, 19 (Hususi) - lspartal yavrularımızı hala sevindi~ 
ilk mektepleri Gazi çocuklarının <lir. 
1932-1933 ders yılındaki emekle- Bize çok iyi bir örnek gc;tl 
rinin kıymetli verimlerini göster - bedii hislerimizi tatmin ede1 
mek üzere değerli valimiz Fevzi ginin kıymetli müteşebbisle~ 
Byef en dinin yüksek himayelerin - rnretle kutlular böyle kıytıJI 

1913 - ![ o ranın izalesi için beynelmilel an· nacak ve bunun neticesi olarak zi-
1927 1928 1929 Jf}31l laşmanın zaruri ve mumkün oldu· raat (Extcnsif) leşmemekle bera

BuğdtıJ fi:ın 1 l !:> 130 1 4~ 

\IOU 171 143 155 
81 

IQ) 

ğu kanaatini takviye ve bu vadide her istihsal masrafları azalacak. 
faydalı tetkikler neticesinde bir b - Stoklar eriyecek ve fiatlar 
çok hakikatlerin tebarüz etmesile düşmiyerek yükselmeğe yüz tuta· 
beynelmilel teşriki mesaiye mü - cak. 

de ve Maarif müdürümüz Ziya Bey 
efendinin himmetlerile haziranın 

:rimlerin temadisini dileriı· 

20 J Ekmc?,i 197 20U 
Camı domuz ı 00 ı 04 112 

Jnnhon 129 147 12() 
Pamuk l '>~ 155 136 

2Uü 
9lJ 

128 
,~ .. aait bir zemin hazırlamak husu - c - Fiat temevvücü asgari bir 

sunda, ,ok kıymetli ve çok fayda- hadde inecek ve fiatlar mJtedil 

18 inci pazar günü büyük cümhu · J 
riyet mektebinde bir sergi açılmış · 

tır. 1 

Fuat Bey Sıvas Or~ 

müdürü 
. jp!.iği 1 sn 

.. oı gül eri 199 
Dana derisi ham) 13.; 

18) 186 
199 199 
(JJ 92 

178 h semere!er verdiği gayri kabili ve tabii bir seviyede kalmakla be -
191 inkardır. raber çiftçiye kazanç temin ede -
76 

922 
cektir. , ,(işlenmiş) 1 lJ8 185 240 _ Buhranın izalesi çareleri 

d - Milli ziratlerin himayesi Dana derisinden 
mıımtıl ayak! abı 209 218 218 209 

lstanhuldaki fiatlarda da buna 
müşabih hareketler tesbit edil -
miştir. 

1913 - 14 == 100 
Zahire ve hububat 
fiatları 1 .466 
Hayvanat gıda 
ma-ddeleri 1.274 
Nebati gıda 
maddeleri 1.955 
Mevaddı ne.sciyc 1.492 
ithalat maddeleri 1.496 

727 

903 

1484 
1440 
1407 

Umumi ve milli noktai nazar
dan tetkik edildiği zaman buhran 
harici ve dahili sebep!erden tevel
lfü etmiş olduğundan izalesi çare· 
]eri arandığı zaman da umumi ya
ni beynelmilel, ve hadili yani mil
li tedbirlerin ittihazı mevzuubahs 
olur. 

Yukarda zirai buhranın umu -
mi sebepleriyle dünyada husule 

de mutedil bir şekil alacak ve bu 
sayede beynelmilel mubadele can
lanacaktır. 

e - Beynelmilel mübadelelerin 
artmasiyle itimat iade edilerek 
para ve beynelmilel kredi mesele
lerinin halli kolaylaşmış buluna -
caktır. 

lstihlftkin tezyidi 

getirdiği vaziyetin esasları kısaca Zirai mahsulatın istihlakinin 
zikredildikten sonra izalesi için tezyidi başlıca dört meselenin hal
ittihazı lazım gelen beynelmilel line mütevakkıftır: 
tedbirlerin ana hatlarını mütalaa 1 - istihsal masraflarının had-

(Vasati) edelim. di asgariye inmesi ve fiatlarm ta-
lhracat rnaddeleri 1.077 808 Buhranın başlıca sebepleri Sur· bii seviyede tutunması, 

(Vasati) production, ve buna nisbetle istih· 2 - Tevziatın tanzimi, 
lakin azlığıdır. Binaenaleyh buh- 3 - Satın alma kabiliyetinin İ· Dahili istihlake 

Açılma merasimine memleketin 
bütün evlatları ve çocuk babaları, 
anneleri iştirak ederek hu güze] te 
şebbüsü kutluladrlar. 

Saat 15 te mektebin bahçesin -
de istiklal marşı çalınarak merasi
me başlandı. Talebeden Neriman 

":-l~nım güzel bir teşekkür nutku o
kudu. Müteakiben valimiz bir ma-
kasle sergi kapısının kordelasım 

keserek sergiyi açtılar. Fırka ku -
mandam Rüştü ve refikaları hanım 
d:ı şereflendirdikleri serginin her 
odası birer birer gezildi. 

Her biri üzerinde ince parmak -
larmın temiz izıeri; parlak gözle· 
rinin birer nur parçasını taşıyan 

maddeten kıymeti az, fakat manen 
b\iyük bir kıymet taşıyan nefis el
işleri, örgüler, ders vasıtaları bihak 
km takdir edildi. mahsus müstahıe

lnh dahiliye mad· . . 1.533 

ranın izalesi çarelerini bulmak i - adeai, 
çin gene bu iki fımilden ıpütevel- 4 - Himaye usullerinin tabii ve Sergide berayi teftiş İspartaya 
lit mahzurların bertaraf edilmesi mutedilJıadde indirilmesi. gelen Maarif müfettişlerinden Ah· 901 c eıeı ı 

(K. Sani) çarelerini aramak lazımdır. Fiatlarm tabii seviyesinden mak met Hikmet Beyefendi de bulun -
F~tlardaki bu hareket bütün Surprod. 1 - Yukarda izah e· sat, surproductionun izalesi için dnlar. Maarifçilerimizin bu olgun 

' -Mülga Çeme devlet orıtı~ 
miseri Fuat Kazım Bey Sı1J 

1 ~· man müdürlüğüne tayin o" 
tur. 

Fuat Bey, Barlından ayrıl' 
sonra bir müddet Zonguld~ 
evi müdürlüğünde çalı,mıŞı. 
çekilerek Ankaraya gitmişti 
karada yeni memuriyeti keıı 
tebliğ edilen Fuat B. Zon~ 
gelmiştir. Samsun yoluyla 
hareket edecektir. 

Zonguldak Beledh 

re!sliği 

Zonguldak 20 - Yeni b~ 
meclisi, belediye reisliğine ' 
azasından operatör Dr. Hal 
yi intihap etmiştir. 

Hayri Bey, evvelce :nıetf 
hastanesi bas hekimi iken ~ıı.; 
yin olunmuş -ve istifa edere~ 
li şirketi hizmetine girmişti· 

Aşık Cemal dolaş•' 
mti4 nleketlerde ehemmiyetsiz fark- dildiği veçhile istihsal, bilhassa tnrif olunan prensip dairesinde el# ba~ı sergide bir çok tetkike değer 
larla birbirine mÜ§abihtir. harp dolayısile fiatların yükselme- de edilen mahsullerin istihsal mas· noktalar buldular. Bir çok kıymetli Apazarr gazetesi yazıyor:~ 

Zirai gıda ve İptidai madde fi· si tesiı·i altında artmıştır. Tabii r~flarma mutedil bir knzanç ilave- irşatlarda bulundular. Eskiden elinde asası ~~~t 
athırının dü§üklüğü hunların sü · seviyesini aşmış olan fiatlar saye- sile fiatlarm ihraz ellikleri sevi - Mektebin üst katında toplanan torbası gezen seyyahlar gı 1 

.. . t'hlAk' . t 't t . . lı' saz şaı'rı' cı. ~.ık Cemal de c rum ve ıs 1 a mı ezyı e mesı J- sinde istihsal masraflarının da tez- yediı-. ziyaretçilere; gazoz ikram edildi. .tt.~ 
cap ederken istihsal ve loptan fi- yidi mümkün olmuş ve normal za- İstihs:ı.l mar,raflarmın haddi as- İstirahat müddettince yavruları . asası sırtında sazı diyar di)'~ 
atla 1 l dd 1 zer ve her senenin sıcak gütl· r a mamu ma e ve pera cen- manda elveri§Iİ olarak işlenmesi gariye indirilmesi bu seviyenin mız sahneden muhterem misafir . 
de :aah§ fiatları arasındaki büyük kabil olmıyan sahalarda ziraat muhafazası hususunda en mühim ı · · ·· ı .. l l wl de Adamızı ziyaret eder. .ı 
f k . b erımıze guze şıır er; mono og ar, Her sene oldugwu gibi bur 
ar ve ms etsizlik yüzünden sü- ba~lamı~ ve istihsalat bu suretle amildir. istihsal masraflarının in - t ·ıı k ı b k ı 
.. k b'I l II 1 :r :r emsı er, şar ı ar, zey e oyuna - gazetemı'zı' zı'yaret etmı'ctı'r. rum a ı o mıyor, ma ar yıgwı a - "F ' d'I · · f' tl b h · · · d :r er~e,, e ı mıştır. ıa ar u # mesı ıçın e: rı; danslarla iyi bir gün yaşattılar. "r 

r'?-k müşkül olan vaziyet bir ket d I . I t b'A · · d a .1\ Her mahsulu"'n en mu"saı"t ta _ Aslen İstanbullu olan aşr ran o ayısıy e a u sevıyesm en Gençlik marşı büyük bir istekle 1 k t ' d k b' b k ıJf 
d~ha vehamet kesbediyor. aşağı düşünce aym şarait tahtın · bii ve iktısadi şerait altında yetiş - e e m e anca ır uçu 

Bu mu .. hı'm mahzurun ı' ... ales1' ı' · dinlendi. Müsamere çok güzel ol - dar kalab'ıld'ıi!ı'n'ı kışın lzrnİf• 
~ d · d ··t · 1 · tı'rı·lmesı', P a en zıya e mu eessır 0 ması ıca- du. Yavrularımız büyült muvaffa · · d d r.o~ 

çin de gerek milli ve gerek bey· beden çiftçiler en yüksek istihsal b) Teknik terakkiyattan aza - na cıvarın a yazın a en ~ ~ 
nelmilel tedbirlerle tevzi~c si&te . mıA deı·ecede ı'stı'fade edı'lm~sı'. kıyetler gösterdiler. Sergiyi ziya · kazandığı memleketlerde el~ masrafı ihtiyar etmiş olanlardır ·· ,, 

11 minin ıı;lahı lazımdır. Malların b ab' J ~ Ç'ft . ·yesı'n' "k 1 . ret edenlerin mecmuu on bini bul· ğını söyliyerek gazetemizle ve innetice gayri t ıi şarait a • c, ı çı esvı ın yu se mes1, . . w • • • 

müstahsilden müstehlike en kes . d) z· t' k 't 1. t k" du. Muhterem annelermın ragbetı nın yazılmasını rica etmiştir~, tında başladıkları ziraati terket · ırna m apı a ıs ve spc u · , ,,. 
tirıhe yolltırdan gitmesinin temini ••••••••••••••••••••••••••••••••··~••••••11 •••a•••••••••••••••••••••••••••••••••••' • 

meleri beklenir ise de sanayie nis- latif teşeb. hı.ifl.e.rden. kurtar.1.Jn-.a_s~ · biyel vermiştir. Fakat bu ifratın K.adıköy icra d.ai.re.sind. e11
1

: 
için de kooperasyon prensibine b · · ı I b 1 f ı B b f s ' eten zıratın zamanın şart arma e umumıyet ıtı arı e amı ya ış - aksülameli mahzurlu neticelerini ır orcun temmı ıstı a . f 
müstenit teşekküllerin faydalı ola- tetabuk kabiliyetinin az ve bati letmesi (Familienwirtschft) esa - hissettirmekte gecikmemistir. Hi - nmda ~ahcu~ olup satılar,,_];! 
cağı kanaatindeyiz. olmaflı yu"zünden mu"hı'm sermaye sına ı'stinat ettirilmesi, · l · · h" · ya cevrılmesı mukarrer bgııl ~ maye sıstem erınm ıç olmazsa • l t ı 

H • i ·ı b ı ı b' · · · ) M" · b' b ı ·ı 1 k d' . masa ve avuman ve e ımaye s yaseti ı e aş am mış ır zıraat sıstemı - e usaıt ır eyen mı e re ı mutedil bir hadde ircaı lazımgeldı· sair perükar eşyası 1 _ 7 / 
Bu vaziyete mukavemet ede _ nin tadili gene sermaye ve zarna- sisteminin teessüsü lazımdır. ği hususundaki kanaat umumidir. cumartesi günü saat g,30 

bilmek için bilhassa tediyat bilin- na muhtaçtır. 2 - Tevziatın tanzimi için de! himadın teessüsü ve bir beynel - 10.30 a kadar Kadiköy Mo"' 
çolartmn muvazenesini temin ve Muayyen mahsulata ait saha- a) Gene çiftçi seviyesinin yük · milel kredi sisteminin tatbikine ka hane caddesinde 34 No. lo 1 
nri.lli mahsulatın himayesi me.ksa- nın ancak tabii ve iktısadi şartları selmesi, dar himaye sistemlerinin tamamen önünde açık arhrmaile 5e.t'i 
diyle sun iki sene zarfında hemen müsait olan yerlere hasrı ile haki- b) Milli ve beynelmilel sahalar· kaldmlamıyacağı kanaatindeyiz. 1 ğından yüzde iki buçuk restJl~ 
bütün memleketler tarafından tat· ki ihtiyaca göre tanzimi beynelmi- da bilhassa satış kooperatiflerinin . Javie mü~teriye ait olmak 
bika başlanılan müfrit himaye sis- lel anlaşmalarla ittihaz olunacak inkişafmın azami derecede teshili, Maksadımızı daha konkret btr taliolerin mezkur gün ve 
temleri beynelmilel mübadeleyi tedbirlerin en ideali olmakla be· c) Nakliye ve&ait ve tarifeleri - surette ifade etmek için, Streza Vf" mahallinde bulunacak ı1' 
felce uğratacak derecede tahdit raber böyle bir neticenin elde e · nin beynelmilel ve milli iktısadm ondan evvelki beynelmilel konfe · müracaat eylemeleri iliin oW 
ederek buh·!\am büsbütün çıkmaza dilmesi hususundaki mUşkülatın icabatma göre halli icap eder. ranslarda kabul olunan esasların (4861 ) 
se~ketmiştir. da büyüklüğü aşikardır. Yüksek 3 - Satın alma kabiliyetinin i· gayeyi teminden çok uzak olduğu · İstanbul ikinci iflas 

masraflarla alabildiğine mahsul <Hlesi: nu itiraf etmek lazımdır. Mesele ğundan: 
Buhratun izalesi İCjln alıp bunları elden çıkarmamak Snltn alma kabiliyetinin yukar Avrupa~m merkezi ve şarki mem· Beyoğlunda büyük 

beynelmilel teşebbüsler ve yahut imha etmek gibi elim <la yazılı olan çarelerini hüsnü tat· leketl.~rıne ve ~unların alaca~~ar~ - kapıdn 5 N. da kumaşçı M' 
Umumi ve zirai buhranın iza· neticelere nazaran mevzuubnhs o- bikine ve ihtiyaca muvafık bir bey 1 na munhasır hır mesele degıldır. in mahdumları şirketi hak 

lesi iç.in beynelmilel teclbirlerin it· lacak, bazı yerlerde ziraat sistem· nelmilel siyasi kredi sisteminin te Zirai buhran da yalnız buğday huh ı lfli\srn ka1kmasxna nıP hkeJ11~ 
tihazı zarureti her memleketçe lerinin değiştirilmesi ve hatta, an- essüsüne bağlıdır. ram değildir. Bütün zirai mahsula· ı rar verilmiş olduğu ilan ol'}. 
takdir edilmi§, Milletler Cemiyeti cak ticari kazanç arzusu ve spe - 4 - Protectionniı;me: Dünyanın ta şamildir. Binaenaleyh teklif ve (48' 
ve Roma beynelmilel zirat ensti - külatif gayelerle teşvik edilmiş ol- iktrnadi bünyesi bu günkii siyasi kabul olunacak tedbirler her mem İstanbul 
tüsü teıebbüsiyle 1930 senesinden duğu yerlerde ziraatin terki gibi tak&inıata tekabül etmediği ıçm lcketi ve her mahsulü kavramalı · ğundan: ti 

heri Var§ova, Roma, Prag, Lon # tedbirlerin, dünya iktısadiyatı için ı hiç bir rnemlelcette Autl\rchei'nin dır. Strezada teklif edildiği gibi Müflis Vitali Kohenk~) ~ 
d C h "P • f' 1 h b b t Gala tada Ahen Mu"nı'h 11' r<ı, enevre ve ni ayet Ştreza· çok faydalı olduğu kanaatindeyiz. teessüsü kabil değildir. Bu gün re erence,,m ya mz u u a a l 
da müteaddit beynelmilel konfe • Esasen bu prensip dünya umum tam manasile iktısadi bir vahdete teşmili dünya buhranı noktai na · :.dvdc~/;~1~::ar:;;~~!od' 
ranslar toplanmış fakat her mem· ziraat sahası.om tahdidini ifadr mnlik hiçbir memleket olmadığı zarmdan hiç bi~ man~ ifade. etmi· ken bezi ve matara acık ~ ( 
leketçe şayanı kabul olabilecek ka. etmez. Gaye pahalı ziraat yerine iddia edilebilir. Binaenaleyh bey -1 Y<-'n yarım tedbırden ıbarettır: t' ) " d k nıi' sure ıy e muzaye eye o b-
bili tatbik teklifler vaki olmadı - ucuz ziraatin ikamesidir. nelmilcl mübadele zarureti vardır. Bütiin insanlığı tatmin edecek 1uo yazıhane eşyası 27 
ğından ve diğer bazı siyasi sebep· Binaenaleyh netice itibariyle Bugün cari olan milli ve beyne] - mahiyette konkret ve objektif ted 933 ~.ah ~ünü saat 1 O da ,,e 
lerden dolayı bunların hiç biri tahdit yoktur. Tanzım vardır. milel iktısadi ahkam himaye siya· birler mevzuubahs olmadıkça buh ra

1
. velk('1• he7 i s~at 11 ket;; 

müsbet bir netice t . t . . B . k L 1 d'ld'W' t k •. . ( .. ... ) b' h dd . 1 . b' lı 1 . -a •hr stıvpnlprm me'l: •I . emın e memış· ı u prensıp aıou e ı ıgı a - scnmn eustrcee ır a e var - ramn ıza esı ır aya den ıbaret 1 b d l b 1 J 1 1j 
t d w ane e ıazır u unma ar , 
ır. ı irde, masına ve umumileşmesine sebe - kalacagı 1mnnabnda.,•T7, lunur. (4 



Maarif V ekiletinden : 
l>arülfünun Kimya Şubesi Mezunlarına: 

Orta Tedrisat mekteplerinde Fenbilgisi ve Biyoloji Muallimi 
olınak isliyen Darülfünun Kimya Şubesi mezunlarının 8 • Temmuz 
933 de Ankara'da Gazi Terbiye Enstitüsinde açılacak olan Fen· 
bilgisi ve Biyoloji kursuna devamları lazımdır. Kurs mOddeti bir 
aydır. Hariçten bu kursa devam etmek iıtiyenlerin ibateleri Ve· 
kdletçe temin olunacaktır. Bu kursa devam etmiyen Kimya ıu
besi mezunları ayrıca Fızik veya T abiiye sertifikaları almamış· 
larsa Orta tedrisat mekteplerinde muallimliğe tay;n o!unmıya· 
caklardır. Taliplerin 6 ·Temmuz· 933 kadar birer istida ile Ve· 
lıalete müracaat etmeleri beyan olunur. (2844) 

Büyük TAYYARE Piyangosu 
15 inci Tertibin 3 üncü keşidesi 

11 Temmuzdadır. 
Bu keşidede Büyük ikramiye 100.000 Liradır. 
Ayrıca: 25.000, 15.000, 10.000 Liralık büyük 
kramiyeler ve 50.000 Liralık Mükafat Vardır. 

' )/.'~'... ... ~ ~ ··~ ~ . ~; i '.. : ~ ·~ ~ . . : . 
"' . . . . . . . . .... 

UCUZLUK 

TEMİZLİK 

SÜR'AT 

VAKiT 
YURDU 
Kİ t AP 
K l S M 1 

Sultanahmet Üçüncü Sulh Hu· 
kuk Hakimliğinden: 

Emine Servet ve Zehra Hanım• 
larla Vaafi ve Muhitin Beylerin 
şayian ve mÜ§tereken mufaıarrıf 
oldukları Aksarayda Y akupağa 
mahallesinde orta sokakta 1218·5 
N. lu ve 195 metre ve t O aantim 
mikdarında ve heyeti mecmuası 
390 lira 25 kunl§ kıymeti muham
mineli bir kıt'a arsanın izalei tü· 
yuu zımnında füruhtu takarrür e
derek müzayedeye vazedilmittir .. 
Birinci açık artırması 8 . ~933 
tarihin~ müsadif ıalı günü saat on 
beşte icra kılınacaktır. Kıymeti 
muhamminenin yüzde yetmit be -
tini bulduğu akdird ihalei katiye • 
si yapılacaktır.. Bulmadığı tak -
dirde en son artıranın taahüdü ba
ki kalmak üzere on beş gün müd
detle temdit ile ikinci açık artır -
muı 22 - 8 - 933 tarihine mü· 
sadif aalı günü ıaat on beıte icra 
olunacaktır. Talip olanların kıy
meti muha.mmenesinin yüzde yedi 
buçuğu nisbetinde pey akçesini 
hamilen yevm ve ıaati mezkUrde 
933 - 18 N. ile Sultanahmet ü -
çüncü hukuk mahkemesine müra -
catlarr ilan olunur. 

(4867) 

ç A L J Ş M J y A.ı•-r.-te-,~-.,E-,-,:-1-,~-sıc-j,-~-,~-L:-;.-rü-~-.s-'.-~-2-62-3-lll 
SubeA, Sirkeci MllhOrdar ıade Hın !2640 

B A Ş L A D J lzmlr • Pire • lskenderlye 
Postası 

l<itap, Mecmua, Defter, 
Makbuzlarınızı ve Tabı 

işlerine Ait bütün iste

ğinizi Vakıt Yurdu Ki-

tap kısmına veriniz .. 

EGE 
27 Haziran Sah l 1 de 

Trabzon Postası 

CUMHURiYET 
28 Haziran Çaqamba 18 de 

Galata rıbtımından kalkarlar. 
'2911) 

ZA Yl - Hüviyet cüzdanımı 

Basılıştaki nefaset zayi ettim. Yenisini alacağımdan 
eskiıinin hükmü yoktur. 

Ve UCUzlug"' U bir Betiktaşta akaretlerde 33 
numarada arabacı 

}terde bulamazsınız ______ Nu_ri __ 
ZA Yl - 19341 No. lu maaı ........ ------------•! cüzdanımda kullandığım tatbik 

mühürümü kaybettim.Yenisini kaz 
ciıracağımdan hükmü yoktur. 

(4850) Hatice 

1 ............ 3:····-_K:·····o:···· ········ı 
l Satmalma Komısyonu il4nlan : ! 
: ........................................................ : 

M. M. VE. SA. AL. KOM. dan: 
Yerli fabrikalar mamulatından 

310.000 metre çamaşırlık bez ka· 
pah zarfla münakasaya konmuş -
tur. lhaleıi 8 temmuz 933 cumar· 
teıi günü" saat 15 tedir. lsteklile· 
rin nümune ve şartnamesini gör • 
mek üzere her gün ve münakasa· 
ya girmek için o gün ve vaktinden 
evvel teklif ve teminat mektupları 
ile Ankarada M. M. V. SA. AL. ko 
misyonuna müracatları. 

(3080) (2556) 

"' ~ "' 
lzmir Mıt. M·.:v. SA. AL. Kom. 

dan: 278,600 kilo arpa kapalı zarf 
la münaksaya konmu9tur. İhalesi 
8-Temmuz-933 cumartesi günü sa· 
at 15 tedir. isteklilerin şartnamesi 
ni görmek üzere her gün ve müna· 
kaaaya girmek için o gün ve vaktin 
den evvel teklif ve teminat mektup 
larile lzmirde Mat. Mv. Satınalma 
komisyonuna müracaatları. 

(3095), (2690) 

T~QKiVE 

Z:IRAAT 
BAN~~51 

·DARA 
BiRiKTiREN 
RA~T--l;;Di;R 

Harp Maliilleri ile Şehit yetimlerine 
dağıtılacak ikramiye paraları 

hakkında ilan: 

M.M.Ve den. 
1 - 1485 numaralı kanuna tevfıkan Harp maliillerile şehit 

yetimlerine verilecek ikramiye parasından şehit yetimlerine ait 

olan kısmının 21 • Haziran· 933 tarıhine tesbit edilen 38997 şe· 

hit yetimlerıne dağıttmlmasına başlanmıştır. 

2 - Bundan başka 930, 931, 932 senelerinde ikramiyesini 

alamıyan 633~ şehit yetimlerine de o senelerde emsaline verilen 

nisbette ikramiye verilecektir. 

3 - Bu ikramiyelere ait havalelef Ziraat Bankası tarafın

dan icap eden mahallere gönderilecektir. 

4 - 22 · Haziran - 933 tarihinden sonra ikramiye talebinde 

bulunan şehit yetimlerinin haldarı 934 senesinde yapılacak tev
ziat ta verilecektir. 

5 - Malüllere ait ikramiye paralan tefsir kararına göre 

Harp Malulleri tesbit edildikten sonra iki ay zarfında verilecek 

ve keyfıyet ayrıca gazeteler ile ilfın olunacaktır. (3130) (2910) 
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Hasan levantalarile, lüsyonlan yaseminin, menekşenin, leylağın insanı mesteden hakild 

kokularını şamildir. Gliserinli ve Hasan zeytinyağlı gül ve limon Hasan sabunları, Hasan yaf' 
sız kremi ve briyantinini ve gözlere sihir ve füson ilka eden Hasan sürmesi, dişlere ebedi ha' 
yat veren Hasan diş suyu ile diş macununu musırren isteyiniz. Bütün Hasan ıtriyatı ve Hasall 
müstahzeratı alemşumul şöhreti haiz olup ve beynelmilel birinciliği kazanan Türkiyenin eıJ 
şayanı itimat markasıdır. _./ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--,---~~~~~~~~~--

Mardin Tapu Müdürlüğünden : 
BabüJcedit mahallesinde Haci Hıdırçelebi oğlu Abdurrazzak 

ve Numan Çelebi oğlu Haci Abdulhamit Beylerin satacakları ha 
ne hududunun mahalJen keşfine lüzum görüldüğünden bir diye
ceği olanların gazete neşri tarihinin ferdası gününden itibaren 
on beşinci günü mahallinde bulunacak memura müracaat eyle· 
meleri ilan olunur. (2913) 

Kadıköy Malmüdürlüğünden: 

Mahalleıi Sokağı No.ıı Cinsi Muhammen bedelı 
icarı şebrisi 

Lira 
Rasimpaşa Misaiumilli 10 lzmir Oteli namile 50 

maruf haoı. 
Caferağa Moda C. 23 39 Arsa ve bahçıvan o· 40 88 

daları 36/7 hisse 
Yukarda gösterilen emlak icare raptedileceğinden taliplerin 

11 - 7 - 933 tarihine müsadif pazartesi günü saat 2,5 ta sataş ko-
IDİsyonuna müracaatları. (2899) 

Koru Çamlık 
AiLE BAHCESi 

Bostancı istasyonundan sekiz dakika mesafede bulunan 
güzel çamlık bahçesi açılmıştır. 

Sıhbahnı sevenler her halde gelmelidir. 

Güzel saz çamlık havası ve deniz plajları 
~:::=::::::=::::::::::::::=:::Fi atlar Ciayet Ehvendir.:;:===== :=::I 

ftskeri lise ue Orto MeUeplere 
lnle~e alınıyor 

1 - 1933. l 93.t ders senesi için lstanbulda bulunan Kuleli 
ve Maltepe Liselerile Bursa'da bulunan Bursa Askeri Lisesine 
Konya ve Erzincan'da bulunan Askeri Orta mekteplerine talebe 
alınacaktır. 

2 - Liseler 9, 10 ve 11 "l, 2, 3,, Oncü. Orta mekteplerde 
6, 7 ve 8 ''], 2, 3,, üncü sınıfları muhtevidir. 

3 - Liselerin muhtelif sımflarına 600 ve Orta mekteplerin 
muhtelif smıfJanna da 300 talebe alınacaktır. 

4 - Almanca okuyan talebeler tercihan alınacaktır. 

5 - Liselerin 11. inci sınıflarına iyi Almanca bilen talebe
ler alınacaktır. Bu talebeler Liseyi ikmalden sonra yapılacak 
müsabaka imtibamoı da kazandıkları takdirde Askeri mühendis 
ve Fen memuru yetiştirmek üzere Almanyaya gönderilecekler 
ve müsabakayı kazanamadıkları takdirde harbiye mektebine gi
derek zabit çıkacaklardır. 

6 - Mektepler )eyli ve meccanidir. Talebenin iaşesinden 
başka giydirilmesi, techizatı ve kitapları hükumete ait olduğu 
gitti ayrıca talebeye her ay bir miktar maaş ta verilir. 

7 - Liseyi muvaffakiyetle bitirenlerden arzu edenler mü
sabaka imtihanına girerek kazandıkları takdirde Beşinci madde
de olduğu gibi askeri mühendis ve Fen memuru yetiştirilmek 
ütere Almanyaya gönderilirler Buna arzu etmiyenler Harbiye 
mektebine giderler. 

8 - Bütün mekteplerle kaydü kabul mekteplerin bulunduk
lara yerlerde 1/Temmuz/933 tarihinde başlar ve Ağustosun bi
rinde biter. Bununla beraber kadroda münhaller kalırsa ders 
senesinin devamı müddetince sivil lise ve orta mekteplerden 
nakil suretile talebe alınmağa devam olunur. 

9 - Mekteplerin bulunduğu yerler haricinde askeri lise ve 
orta mekteplere kaydedilmek istiyenler 1/Hazirao/933 tarihinden 

Temmuz sonuna kadar b~lunduldara yerlerin askerlik şubelerine 
müracaat etmelidirler. 

10 - Mekteplere girmek için )izım olan şartları muhtevi 
kaydü kabul şartnameleri ve muhtaralara bütün askerlik şubele
rinde mevcuttur.Talipler askerlik şubelerine ve askeri lise ve 
orta mekteplere müracaat ederek mezkur şartları öğrenmelidir-
le~ (2232 

bütün bir istikbaldir ! 

....--------------------------------------------------~; Darüfünun mübayaat Sultanahmet Sulh Mahkelll 
Birinci Hukuk Hakimliğindeıı=~ 

K • d Müddei Tahsin Yesari Se
1

o0 
omısyonun an : ücreti vekaletten alacağı olall " 

Mülga Harbiye binasile Haydarpaşada Tıp Fakültesinde liranın tahsili hakkında cari 1111J b" 
mevcut istimalden sakıt eski eşya 5-Temmuz-933 tarihine müsa- kemede müddeanleyhin Beyler !' 
dif çarşamba günü satılmak üzere aleni müzayedeye konulmuş- yinde yalı boynnrla 81, 82 Noi·~ 
tur. Taliplerin eşyayı görmek için öğleden evvel Haydarpaşada hanede müstcciren sakin Me~ 
Tıp Fakültesinde ve öğleden sonra da Mülga Harbiye binalara ve Dürdane ve Seyide Hanı ei 

hakkında 401 inci m<'dde mtJ-~I 
dahilinde mevcut ambarlara ve şartnamesini okumak için komis· hince tastir kılınan gıyap k,., 
yon kitabetioe ve pey sürmek için de yüzde yedi buçuk nisbe- üzerine yevmi muhakeme olaıt 1 
tinde teminatı muvakkatelerile birlikte mezkur günde saat on _ 4 933 tarihinde mahkemeye I 
beşte Mübayaat komisyonuna müracaatları ilan olunur. (2730) bati viicut etmedikleri anJaşılrt'./, 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden : 
Pilan ve keşifnameleri dairesinde Sirkeci ve Küçükçekmece 

istasyonlarına ashrılacak (7) adet ilin levhasının taliki ciheti pa· 

zarlıkla ihale olunacaktır. Taliplerin pazarlı~a iştirak etmek üze
re ( % 7,5) teminatlarmı hamilen (27 - 6 - 933) sah günü saat (2) 
de Galata'da Alım Satam Komisyonuna müracaatları. (2791) 

Mardin Tapu Müdürlüğünden: 
Mardinli Aligö abonun vefatile veresesinin senetsiz tasarruf 

ettikleri habale köyünün Babulcevuz mevkiinde vaki bağ yerile 

görümünün mahallen keşfine gidileceğinden gazetenin neşri ta

rihinin ferdası gününden itibaren onuncu gün saat 11 de ali· 

kadaranm evrakı müsbitelerile birlikte mahalline gidilecek me· 
mura müracaat eylemeleri ilin olunur. (2914) 

la haklarında 402 inci madde :f 
cibince muameleli gıyap k lf 
tebliğine karar verilmiş ve 111"1. 
kemeleri dahi 17 -- 7 - 933 I' 
nü saat l0.5 a talik kıhnnuf 0,t 
malda tnrih: tebliğden S gürı jef 
fmda mahkemeye gelip itiraı 1.ı11 

1'~" . meynn etmezse mahkemeye d'~' 
edilemiyeceği gibi mahkeme ;ıl 

hüküm derecesine glmiş oldtı~) 
nen tebliğ olunur. ~ 
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