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~m~&~g~lı~·n~M~~=i~m~B~~-K~a~r~M~V~~~)~o_r~ 
Gazi karşısında Lokantalar Mecliste Bütçe Müzakereleri, 

I<arabekir • • h J 
.... ~ x:.!ı-;.om en ya· nıçın pa a l vekili erin İzahlan 
lıaıc1e llliİcadele arkadqı olduiu fehlr Mecllal azaaından 
lllıt oı:- ~amıt ve anlama - Avni Bey diyor ki : 
11 ~ kiznn Karabekir P,. Mil. Lokantacının listesi müdiifibı" lenin ilk devirlerinde ne 
dıa?. :ordu.? Ne yapmak iıtiyor- hürleniyor. Bu beyhude Bazı mebusların ve Vekillerin cevabı 
~a Kemal pqa ne dü • bir iştir 
"-a?.. Ye ne yapmak istiyor • 

~ir pqenm neırettiii 
~·• Yeaikalarla hu mevzu 
~ "-bar Müfit Beyin net· 
"'1,;~ bunu açık IW'ette göı· 

'-t::. karaııeırir - Erzurum S · ~e b~ milll tetkili.t 
~ letinnek iatiyorda. Fakat 
'-la L. letlcilltm bqmda açık· 
O, ~ liriiıunek iıtemiyordu. 
~~ lltanbal hükimeti ve 
~~~~ kunetlerile milli mü· 
~ ~ldllb arasında l»itarafmıt 
~ek, bu mretle latanbul 
~ Ye ecnebi ifpl lmvTetle
~..- llliieacleme _.,..-. 

-~~ ninasel-altmd•nniil- Awnl & 
~ JarclllD etmek makaa • Birkaç gün evvel, lokantalarda-
'4i ecli,e.,lu. Bunun için ki yemek fiyatlarınm pek pahan 

P,lta kabinesi tarafmdan olduğundan şikayet t!dildiğini yaz 
~~lcl.~ la.,.ei ı.-0t1wiu da mış, allkadat makamlann naza -

' '-ldll edilmesi üzerine n dikkatini celbe çalışmıştık. 
"- Claternütti, yal • Bilhassa bazı misaller alın!§, 
~..... AN. cepheaincle yoğurdun okkası 18 - 20 kuruş 
~e ol icarlı IDefl'U müdafaa olmasına rağmen lokantalarda 
~ ~eler Ye çeteler te,- 80 kuruşa satıldığım, koyun ve 

· ıa~- aalarma dnam et- kuzu eti 45 - 50 kuruş olduğu 
,.-... ... -.....lltl8'ı.91eceti mütaleaamcla halde porsiyonun 25 - 30 kuruşa 

kar ~ ki o nkit getirildiğini ve buna benzer bir 
telılilc ~ Pata hariçten çok misaller yazabileceğimizi 
~eııın ehemmiyetini o kaydetmiştik. Şehir meclisi ve da
°"-' lönnüyordu. Anado- imi encümen azasından Avni 

ında laınunen milli bir Bey, dün kendisini ziyaret eden 
''- ;;,,. '?u. hükametin emrine bir arkadaşımım lokantalarm ye-
!WL_ ~ 1 .~e nauntuam mücla- m~k fiytltlamu pahalıya sattık-
~ ~~a ıetirmek zaru- lan meselesine temas ederek de-
~ 11'~u. Yahut hunu mi§tir ki: 
~ ~.~~ İçin kend~~ u · Belediye kanununda, lokan
~ ~ duiü dereceyle iktifa ta ye emsali yerlerin fiyatlarmı 
... ~ buluyo~ Binaen&· ıci.terir listelerin tetkik Ye taa
'~ Karabekir JM~nm diki belediyeye bir hak olarak Ye- . 
~ ~· hareket edilince rilmiıtir. Busünkü tekilde lokan-
' • ~e M~ efeler, tacının kendi keyfine ıöre tan• ' 
~ -.uıt ~ Ye l&İrelerden bat- zim e8ip ıetirdili liste ancak mii-S ~aa kuneti olmıya· hürlenmektedir. Bu İle beyhude 
~·~~ar zahiren lı- ve faydasız bir ittir. Tetkik külfe
'l~ ecli) ının emri altmcla tinin ve tasdik zahmetinin bir 
'~ •b~ ıibi aörünecek- fayda cephesi olmak limn ıelir. 

r.._ ~ de.ı. pline alttan Lokantacnun ıöaterdiii fiyatla· 
etlenne yardım ede- ' n kabul etmek mecburiyetinin 

1ı-_ llleh111et Aaım ne m•naıı vardır? 
--._ lldıtd 841/1/ada 1 Dmunı lklnd SalJlfatla 

~ ----~~---------------------------...-, ~1111-ı· b B l ~te rerşembe Giinii aş ıgor ••• 
-·· •••••• il -·········· ..... --........ ..... 

Bii.gii.k macera romanının 
Tefrilcuına başlıgorui 

3MAYIS 
Gecesi ••• 

Cinayetinin meraklı 
taf ai/4tını sonuna 
icatlar heyecanla 
takip edecek-

• • 
aınız .. 

Dünyanın bulunduğu buhran içinde memleketimizin 
vaziyetini diğer memleketlerle mukayese ederseniz 

ferah duymamanız kabil. değildir 
ANKARA, 16 (Hususi) - 8. 

M. Mecliai buıün Klzma Pqa Haz 
retlerİDİD reillilderinde toplana • 
rak 1933 yıb bütçeai bey.eti umu
miyeti iinrinde miizakerelere de
vam etm;ftir. 

Celıenin açıl .. ımı müteakip 
söz alan Maliye vekili AWülha • 
lik Bey dünkti İçtimalarda bazı ha
tipler tarafından ileri aüriilen mii
talealara cnap •ermiftir. 

Vekil bey, Hüuıü Bey (lzmir)in 
vekiller aratmda ihtillft fikir ol • 
claiuna dair lialerine kartı pren• 
ıip itibarile hir ihtilifm. meftUll ... K-ı.. , ........ -
baba 01amıJaca1nu. Dahiliye •• 1 • .,. ... y...ı ..... ta ... ..... 

Maliye vek&letleri arumda veU • Teftit neticesinde ehliyetsizliği te YUlyetbald ... 

let bukukç~ ~ları dola• beyyün edenlere uıulü daiTesinde •:: ==-
yııile 17714 •••talı h,_... tJe • rol •eril.-..•• .-. b~ •ım>•• .. 
tinci maddeı$De ait baal bir ih· ç&diii 11aall•le yerine memur a• .....,. _.... 
tilif mevcut oldulunu IÖyliyerek lmmaktadır. ltllml Sap 

demittir ki: V•ai horçlarmm tabitlendiril· ..,.._ 

M il eklll cevap v•t,or meaine ıelince, elU8D verıilerimi· metsul bank•lVlllllZClan ikiai "e a J•V • L~· ... ~L....•·mM• • d ... _...ı.•ı~ . __ ..._ ~-
"lhtiJif haribedel mıllc zm .-.,.ı u..nuaır. ıcap e en R1911laatl .,____, .... .....,. 

ere t Bab,.ıardan terkini limn ıe • lik Bankası 15 sene tecil etmit •• 
edilecek metkealer arumda mu· 1 L-- --L--- ı..• ta faız· • • ·· d ·.:a_.__ ı...-x.. !-.:t:~ en wp zam•DID& lllllllMQ uır • iDi yuz e UU&1Uli ~- IUUll'"' 

' lam •ersiler için bir kanun ıaji- mittir. Ziraat S.nbn da clai•a 
bur takdim ecleceliz. ipotekle DeDam& Dobnuaal Sqılada 
----•--•=••--=••-••ssnswas._=-_._.. __ ı•--•----........ =------=•• ...... 

Almanyada bugün mü-
him bir karar verilecek 

Devletlere rağmen silahlanma karan 
ile Avrupaya meydan okuyacaklar •• 

Buaün Almanyada Rayittai 
~iıi fevkal&cle olarak toplana· 

ı ca:ktır. Ve Alman Bat•ekili (Hit· 
ler) en mühim nutuklarmdan bi • 
rini tayliyecelr, Ceııevrede devam 

· eden ıillhlan azaltma konferan • 
. undaki yaziyeti meclis az•ıma 

._.. A8lma & (Da - WI] anlatac:•k, neticede Almanyamn 

decek bir çare kalmac:lıinu izah 
edecek, bu husuıta Rayiıtq Mec
liıinin karar ve tasvibini iıtiye
cektir. Alman murahhularmm 
Cenevre konferanımda istedikle
ri ae bu idi. Alman milleti için 
ıilihlanmakta müsavat heklnmn 

tamnmaaım, daha doiruau (Ver
ıay) muahedesinin askeri alık&· 
mınm kaldınlmaamı ileriye liirii • 

kavele ve müzayede ile isticar e • tüip etmai icap eden ıiyueti, 
dilmit olanların dahil olup olma • almaıı lbım selen tedbirleri IÖy· 
dıiı noktasındadır. Maliye; dahil liyecek, yani Almanyamn filen ( n..... 11ı1ac1 .. 711·•••• ._ olamıyacaiı mütaleaamdadır. Bu ıilihlanmaktan batka müracaat e- Halterler aln.a.da•r ) 

hususta 15iiyiik Mecliae takdim e • •••••••••••••••••••••••us•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
dilen bir kanun Dahiliye ve Mali- r ··-·-
ye encümenlerinde müzakere edil· Yakında 
mittir. Yakıncla heyeti umumiyeye 
gelecek ve Mecliai Ali karannı •e· 
recektir. 

Diier mütalealara gelince, kırt&· 
ıiye itlerinin ualblmuı için Yeki· 
letlerce aarfı meaai edilmektedir. 

Ufak memurlar aaati mesaiye ta 
bidir. Fakat ıube müdürleri, umum 
müdürler ve miiltetarlar böyle bir 
kayitle mukayyet deiildirler. Ge • ...1~~'6ıııllııWıiii~'----.. 
celeri eekiz doka, laatt& ona kadar a.ea - Y......., Japoapma laaafta wa ... llaa-.._......, ...._pm. 
•111....: ... :- L ••• _.ıa L..l___;Jar. .. ~ •--.1ı ........ _,...u UUIUlltll' T••• -lhllla ...... _...... ıe --•• 
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Gazi karşısında 
Karabekir 

Başmakaleden Devam 

ceklerdi. Böyle bir vaziyette tabii 
Anadolu lstanbul hükumetine ve 
saraya karşı isyan etmiş olmıya

caktı. 

Halbuki Mustafa Kemal Paşa 
böyle dütünmüyordu: O, askeri 
kumandanların açıktan açığa orta 
ya çıkmalarını istiyordu. Kendisi 
nasıl paşalık rütbesini eliyle omu
zundan sökerek atmış, milletin si
nesine bir fert olarak sığınmış, 

memleketi kurtarmak için açıktan 
mücadeleye giritmitse diğer ku • 
mandanların da bu tarzda hare -
ket etmeleri lazımgeleceği fikrin
deydi. Anadolunun ortasında ye • 
ni bir milli hükumet kurulacak, ec
nebi işgal kuvvetlerinin el uzata -
mıyacağı bir yerde memleketin 
serbest iradesini temsil edebile
cek surette bir millet meclisi top
lanacak, İstanbul hükumetinin ve 
lstanbulda toplanan bir meclisin 
memleketi ve milleti temsil edemi
yeceği açıktan açığa ilan edilecek
ti. 

işte Mustafa Kemal paşa milli 
hareketin baıma geçtikten sonra 
bunu yaptı. Ve aonradan geçirilen 
tecrübeler, büyük imtihanlar bun
dan başka bir usulle milli müca
dele hareketinin muvaffak olma -
ıına imkan bulunmadığını İspat 

etti. Kazım Karabekir patanın dü
§Ündüğü mücadele tertibatiyle ne 
bir Sakarya muharebesi yapılabi -
lirdi, ne bir Dumlupınar zaferi el
de edilebilirdi. Sakaryayla Dum -
lupmar da olmayınca memleketi 
kurtarmanın imkanı yoktu. 

Kazım Karabekir Paşa.nın mil-
,,ı ~~ ' ~ ' /1 11 1 d d"" ••V•• "k' li mucadele yo nu a uştugu 1 ın-

ci ha~lı liKW §uydu: Erzurumda 
kurulacak milli bir tetekkülün ka
fi olma11 ..• Galiba Karabekir pa • 
şa şarkta böyle bir teşekkül cücude 
gelince, bu havali kendi ken -
dini müdafaa edebilecek bir 
iktidar elde edince memleketin 
diğer mıntakaları için de da· 
ha iyi sulh şartları elde edileceği
ni zannediyordu. Yahut bütün 
memleketin tehlikede olduğunu 

görerek, hiç olmazsa şark vilayet
lerini kurtarmak istiyordu. 

Halbuki Mustafa Kemal paşa 

Ankara merkezine geldikten son -
ra orada bütün memleketi temsil 
edecek ıurette bir millet meclisi 
topladı. Y alnıE şark havalisi vazi
yetini değil, bütün memleketin 
mevcudiyet ve istiklalini kurtar -
mak için tedbirler almıya başladı. 
Net~kim sonradan hadiselerin ce
reyanı da gene bu noktai nazarın 
;.1abetini gösterdi. 

Yukarki izahat Mustafa Kemal 
Paşayla Karabekir paşa araaında -
ki görü§ ve düşünüş tarzlarını 

anlatır. Jşte vaziyetlerdeki, görü~ 
ve düşünüşlerdeki bu ihtilaflar 
Mustafa Kemal paşayla Kazım 
Karabekir paşa arasında milli mü
cadelenin hemen her safhasında 
devam etmiıtir. Bu ihtilaflar za -
man za.man alevlenerek ve söne -
rek büyük zafere kadar sürmüştür. 
Hatta milli mücadele Lozan mu -
ahedesile neticelendikten sonra bi
le bu görü§ ve düşünüş farklarının 
eserleri eksilmemiş, artmıştır ... Ni· 
]ıayet ayrı fırka teşkili hareketleri 
ortayş. çıkmış, kat'i ayrılıklara ka
ılar varmıştır. 

Milli mücadelenin ilk günle
l'inde Karabekir paşanın Mustafa 
Kemal paşadan ayrı görüş ve dü
tünüfleri olması bir dereceye ka -
,ı:'; mazur görülebilir. Çünkü bu, 

nihayet bir kabiliyet meselesidir. 
Hiçbir kimseyi - suiniyete müste-
11it olmıyan - hatalarından, hata-
1 ı içtihatlarından dolayı mes'ul 
tutmak doğru değildir. 

Lakin hadiseler inkişaf ettik -
ten kat'i neticelerini verdikten, 1 

milli mücadelenin ve onu takip e• 
elen inkılap hareketlerinin netice -
\erile kendisinin yanlış düşünmüş 
<ılduğu iki kere iki dört eder gibi 
ayan beyan ortaya çıktıktan sonra 
urtık insafa gelmesi, hatasını iti -
ı af etmesi lazımgelirdi. "Evet, 
hen bir zaman hatalı içtihatta bu
lunmuştum,, diyebilmeliydi. Kara
hekir pa§a bu suretle hata.um iti
raf etmekle bir şey kaybetmezdi. 
Hiç ıüpehsiz şark cephesinde di -
üer silih arkadatlarıyla beraber 
memlekete yapmıı olduğu hizmet
leri de kıymetten dütmezdi. Bili • 
kis hakikatperverlik namına ma -
nen pek çok kazanmı' olurdu. 

Yazık ki paşa hazretleri açık 

olan hatalarını oluın itiraf edecek 
yerde bilakis tahlanıyor. Gôya 
bütün milli iıtihlis hareketi sade
ce kendi eıeriymit gibi ortaya çık
mak iıter vaziyetler alıyor! 

Mehmet Asım 
MMllUlllUICtl'PtıılUl..Uu.JUllQlft1llUdllfUJllltallUlllUIMIH ....... lJllDllUlllUJl81• 

Lokantalar niçin 
pahalı? 

llaştarafı Birinci Sayı/ada 

Yemek fiyatlarını lokantacıla -
rın muhtelif mükellefiyetini nazarı 
itibare alarak halkın ve müesse
se sahiplerinin de memnuniye
tini mucip olacak şekilde muhak
kak surette tespit etmek lazımdır. 

Bu fiyat lokantacı cephesinde 
haddi azamiyi gösterir müfteri 
cephesinden asla .... Yani lokanta
cı fazlaya satamaz, fakat mütteri· 
yi celp için a§ajmna satabilir. 
Bence, belediye kanununun bele -
diyeye listeleri tetkik ve tasdik 
bakkını vermesi, narh müdaha
lesinden başka b;r şey değildir. 

Umm u iktııadiy~mizin bunu böy -
le anlaması lazımdır. Yoksa yu -
karıda da söylc.diğim gibi lokan· 
tacının alabildiğine koyduğu fi -
yah tasdik etmek külfetine lüzum 
yoktuı-. Fiya.tların düfmeıinde 

rekabet az çok nazımdır. Fakat 
sureti kat'iyede n:l7tm olmadığı 
ekmek iıimizde görülüyor. Maale
sef lokantalarda yemek pahalı
dır. Belediyecilik demek, beledi
yenin halkın yiyip içeceği feyler 
üzerinde daha fazla bir alaka 
göıtermeıi demektir. lktııat tef· 
kilatımızın, hariçte yemek ye.me
ye mecbur olan kim·;cleri bugün -
kü ihtikarın pençesinden kurları· 

cı bir tekilde i!lemesini bekleriz.,, 

Matbuat müdürlüğü ihdas 
ediliyor 

ANKARA, 16 (Hususi) - Mat
buat işleri Hariciye vekaletinden 
Alınarak Dahiliye vekaletine bağ -
lanacak, yeniden matbuat umum 
müdürlüğü ihdaı edilecektir. Bü -
tün netriyat ve matbuat işleri bu 
müdürlükte toplanacaktır. 

Milletler cemiyetine 
müzaheret 

ANKARA, 16 (Huıuıi) - Mil
letler Cemiyetine müzaheret cemi
yeti kongresi haziranın ilk hafta
sında toplanacaktır. Bu içtima me
buslarımızdan Naci Pa.ta ile Ah • 
met Ihsan (Ordu), Fikri (Çanak
kale) gideceklerdir. 

~SON HABERLER~ 

Statistik 
Umum müdürlü
ğün yeni kadrosu 

ANKARA, 16 (Hususi) - Sta
tistik umum miidürlüğünün mer
kez tetkilatı hakkında hazırlan -
mış olan kanun layihası bütçe en
cümenince tetkik ve bazı maddele
rinde tadiller yapıldıktan sonra ka 
bul edilmiştir. 

Bütçe encümeninin yaptığı tadil
ler fu noktalar üzerindedir: 

Umum müdürlükte fenni ve mes 
leki ihtisas sahibi olan bazı me
murların değiştirilmesinde mahzur 
olduğundan bu gibi memurların 
değiştirilmeleri hakkında yeni bir 
layiha hazırlanmasına karar ve· 
rilmi§ ve layiha da ona göre tadi -
lat yapılmııtır. 

Yeni kadroda gösterilen maaş ve 
dereceler azami olarak konulmuş
tur. icabında bu derecedeki me -
murluklar yerine daha az derece -
li memurlar da kullanılabilecektir. 
On birinci dereceden yukarı olan 
memurların yüksek tahsil görmüş 

olmaları §art koşulmuftur. 
Statistik umum müdürlüğünde 

devlet ve memleket ihtiyaçları için 
devamlı olarak yapılması lazım 

gelen bütün statistiklerle her sene 
yapılması lazım gelen statistiklerin 
nevi, mahiyet ve şümulünü tayin 
etmek üzere bir komisyon tetkil 
olunacaktır. Bu komisyonun çalış-

•• 
1 Almanyada bugün ınll" 1rıiı 
him bir karar verilece~ e 

Devletlere rağmen silahlanma karat1 
ile Avrupaya meydan okyacaklar: 

llaıtarafı /Jirinci Sayı/ada f devletler tarafından nasıl k~~ 
yorlardı. Fakat konferans muhi- 1 nacaktır? (Veraay) muahe ~ 
tinde Almanyanın bu talebi kabul 1 imza koymuş olan devletle:; 
olunmadı. Şimdi bu vaziyet kar - yolda Almanyaya kartı ıniitl ; 
şısmda Alman Başvekili (Hitlcr) 1 surette harekete geçecekler 
emri vaki ihda.s etmek yoluna gi- dir? İtalya bu meselede fr 
diyor. Alman Rayiıtag Meclisin - ya müzaheret edemez. Fak•t 
den silahlanmak karan almak su- giliz gazeteleri müzaheretten 
retile filen Veraay muahedesini setmektedir. Fakat bu ıniiS 
tadil etmek teşebbüsüne girişi· ı·etin mahiyeti ne olacaktır? 
yor. rası belli değildir. Yoksa >.. 

d ·yet• lhtimalki (Hitler) doğru an pada yeni bir harp vazı lli 
doğruya meclisten silahlanmak hasıl olacaktır? Yoksa maha 
kararı istemiyecektir. Kendisinin gal tedbirlerinin mi müracaıt 
dahili ve harici siyasetinde hudut- nacktır?. I 
suz bir itimat kararı alacaktır. Bu Eğer devletler (Versay) flJ 

ıuretle meclisten alacağı geniş sa- hedesinin askerliğe dair ola11 
Jahiyet ile Almanyayi silahla ya- kamını mu haf aza edemezıe tw 
caktır ki bu da netice itibarile izah U,,. 

d · ı diğer maddelerinin de hüklll . ettiğimizden farklı bir fey eğı • b 
mıyacaktır. Onlar da birer .A dir. }.fi' 

Acaba Almanyanın Veraay mu- kaldırılaca.ktır. Onun iç.in 
ahedeaini kendi kararile ortadan pa vaziyeti hakikaten son de, 
kaldırması demek olan bu teteb- de va.him bir safhaya gimıek 
büı Fransa, lngiltere, İtalya gibi redir. 

' Hitlerin A vusturyadaJıl 
nazırlarına istiskal 

ması Vekiller heyetinin tesbit ede- • J6 
ccği esas d~~i~~n~e olac~ktır. A t a hükumeti kısa bir zamare- ~ 

Umum mudurluk Adhye, Maa: VUS Ury • ll:ı 

rif, Maliye, lktısta, Gümrük ve Zı- topraklarJDI terketmelerİnİ IStedl 
raat vekaletlerile ta.pu umum mü- -~J 
dürlüğünün statistiklerini tanzim • ki b be "-· 

VİYANA, 16 (A.A.) - Adliye ıunda bulunma a era r ...:il' 
edecektir. tk 1 · t ,,V- "' 

nazırı M. Frank'ın Gratzda söy- Frankın nu u meae eıı a ·1'' 
Statiıtik tahıil etmeleri için her l . A · A dı'lmedı"kçe bu meselede vaS1• _,1 emı§ ve vuıturyanın sıyaıı va- ,. 

Yıl iki genrAvrupaya gönderilecek . I 'h k · lamıyacag"ı ceva.bında bulull 
3' ziyetıne te mı etme memnuıye -

tir. Umum müdürlüğün kadrosuna tini kale almıyarak Dollfuss İıüku- tur. '4 
dahil ücretli memurlardan makine İ blv 

meti tethit siyaseti takip eden bir Hitlerin talya seya ,,. 
mütehl\11111 ve muavini, grafik mü hükumet olarak göstermiş ve Baş ) ı.e 
tehan111 ve bir memurun tetkilit vekilin şahsını tehzil ederek Na.- BERUN, 16 (A.A. - y-,., 
kadrosuna nakledilmeleri kararlaş zileri polislerin matraklarını el. urnal de Leipzig, Hitlerin ·d-" 
t l t Co,. te yortusunda ltalyaya 11 ırı mıı ır. )erinden almağa teşvik etmiş ol-

Umum müdürlük kadrosuna, de duğu nutku dolayıaile Avusturya. ğini yazmaktadır. tf 
recleri 2ili.15, maatları da 17,5 ili. nın Berlin sefiri M. Tauıchitz, Almangada kar 0"9a~ 125 lira arasında olmak yeniden M. von Neurath nezdinde bir te - BERLlN, 16 (A. A.) -Jı~ 
14 memur alınacaktır. sebbüste bulunarak Alman hükii • Almenyada. evvelki gece ·r 

. . tı . 1 ~etini M. Frank'ın mümkün ol - derecesi sıfıra kadar ınııut "',.ıtM 19 Mayıs inkılap 
bayramı olacak 
ANKARA, 16 (Huıuıi) -Gazi 

Hazretleri 335 senesi 19 maymnda 
Sa.maundan Anadoluya geçmitler-
di. Buıünün yıl dönümü mayısın 

on dokozunda Samı unda f evkala
de tezahürlerle tes'it edilecektir. 
On dokuz mayıs gününün inkılap 

bayramı sayılması tasavvur edil -
mektedir. 

Tevfik Rüştü Bey ne 
zaman gelecek ? 

ANKARA, 16 (Hususi) -Silah 
\arı bıra.kma konferansı müzakere
Jerine ittirak etmek üzere Cenev
reye gitmiı olan Hariciye vekili 
'f evfik Rüıtü Beyin ayın yirmi be
şine kadar orada kalacağı nalatı • 
lıyor. 

Vatandaşlığımıza kabul 
edilenler 

ANKARA, 16 (Hususi) - Bul
garistandan memleketimize hicret 
etmiş olan yüz ki,inin Türk vatan
da,lığına kabülleri, Vekiller heye· 
tince, tasdik edilmiıtir. 

duğu kadar kısa öir za.manda A • Silezyanın dağlık nıınta 0ıd"' 
vusturya toprağım terkettirmeğe da. kar f ırtınalar.ı çıknııf 

davet etmit ve bu yapılma.dığı haber verilmektedir. ..../'•? 
takdirde Avuaturyanın bu gibi Jlll f, 
vak'aların tekerrürüne mani ol- Arzıhal mi, suikast ,,e'. ~ .. 
mak için icap eden tedbirleri ala- I (A "' ) -" 1~ 

KAH RE, 16 .,... Jet",, 
cag~ ını bildirmiştir. . hhA ,ebeP .·~er 

vekıl Sıtkı Pata, sı 1 .tJOe}ı iJ" /)' 

Hitlerin nazıPlarına dolayı Avrupaya gı bJOet f 
d • • k l b' .. . da t{e "'' Avusturya a ıstıs a trene ınecegı 11ra d" ·ne Y' .. ,,. 

BERLlN, 16 (A. A.) - Gaze- atlı ~ir a.~a~ ~en ;~Ji1ler 1:,ııt 
leler, Viyanadaki Alman sefareti - mak ıatemıf, l a at yak•l•ııı:o,e~ 
nin Alman nazırlarının Viyanada fından tutu up .. d bit 

Mehmet Alinin üıtun e . ~" oturdukları sırada vukua gelen ,. 
hadiseler ve bilhassa nazırların ver bulunmuttur. p • .-1• ti 

Mehmet Ali, Sıtkı dı~1ıaı. 1' il Aspern tayyare lima.nına geldikle· lıtJla o rtJJ" 
dürmeği kurmuf 0 · h 1 ~e ri zaman yapılan garip ve uygun- b' rzı a 
diıine sadece ır • . t'r suz kabul resmi dolayısile Avuı • ıt ı · 't 

turya hükumeti nezdinde şiddetli istediğini temin etlll Jatl b1 

protestoda bulunmağa memur edil Havada kaybo ·ııdi ol' 
mi! olduğunu yazmaktadır. tayyare yere 1 

_.,; ~.~f 
ViYANA, 16 (A. A.) - Alman CALAIS, 16 (A·:~! bir 111~( 

sefiri, alman nazırlarının Viyana- dradan hareket ek il'İJlde. ~ 
1 d k · · karanlı "" ~,...,ıf __ ı • ya muvasalat arı esnasın a en • tayyarecııı . ini ·~k er 

dilerine karşı yapılmıf olan kabul bolarak Manf deniız ele1'P~ V 
tarzından dolayı möıyö Dollfuss Ca.laisde bir aokat ~İere )1 i..-: 
nezdinde protestoda bulunmuttur. terinin altına bu . e. 1.ı! _,,11' 

• nııttır. ,r.r 
Mösyö Dollfu11, Almanyayla A- kunmakaızın ;;arenin bit t 

vusturya arasında dostluk müna - ken yalnız ta 
sebetlerini devam ettirmek arzu • ği kırıhnıttır. 

--



Rus Edibi 1 Darülfünunda 
Dün, kütüphanelerimizden bi • 

rine girdim. Kütüphane ıahibi, 

iskemlesine oturmuı, elini takaiı· 
na dayamış arpacı kumrusu gibi 
düşünüyordu. 

Beni görünce, gene dert yan • 
dı: 

Edebiyatçılar hocaların kendilerini 
mektebe vakfetmelerine taraftar .. 

- Nafile, ne yapsak nafile, 
satılmıyor. Avuç dolusu para sar· 
federek basıyoruz, eline bile alan 
olmuyor. Dükkanın semtine uira· 
mıyorlar. Arada sırada, geçerler• 
ken camekana töyle bir göz atı· 
yorlar, gidiyorlar... Hiç değilıe, 

perşembe akıamları, mektep çıkı· 
şı, talebenin kütüphanelere uira• 
ması lazım, hatta elzem deiil mi· 
dir? Halbuki ne gezer! .. Ayak bi· 

Darülfünunda yapılacak ıalahat 
etrafında fikir ve kanaatlerini bi· 
rer rapor halinde tesbit edecek o

lan fakülte komisyonları hararetle 
, ( çalıımaktadırlar. Dün ilahiyat, 
1 Fen, Tıp komisyonları toplanmıt • 

}ardır. Edebiyat fakültesi komisyo· 
nu bu sabah onda son bir toplantı 
yaparak raporunun kat'i teklini ha 
zırlıyacaktır. 

i?a.?I''• d'k • M. Makalm Gorkl 
'
1.1 ıa.,._ s ı taiörlükten bahset-
~ ı..._--..ı M y Büyük Ruı edibi Makaim Gor-

""'lll~ • einzelos, kendisi· ki Ruıyaya müteveccihen İstan· 
1blıifti çekinmesini tavsiye 'lli'" Bu suretle hayal inkisa- buldan geçerken Maarif vekili· 
"ıo~:~ıt.olan Plaıtıras, M. Ve miz doktor Retit Galip Bey tara· 

--a e d fından hükumet merkezimizi zi • tııı., •ın en çıkıp gitmittir. 
~ ·~~raauı kolorduda tesadüf yaret etmeğe davet olunmuş ve 
~ L..0ıautu jeneraller de kendi· Gorki tarafından bu vesile ile 
.a ""' Jo•.1.. h · 1 kendisine fU tel0 raf yollanmıftır: •ııt, a- n1. naıi at vermıt er - • 

- -.L Ankarada MaarU \ ' ekili :Retlı Galip &>ye, ·,,, .. u..._ b. eraber Plu. tır. aı, 
ı."" laeı&retıni ittal etmııtır. Hükumet merkezinizi ziyar~t -
"'·Ve • ten duyacağım zevki atiye bırak-

~ d,~loı, kanunların ahka· mağı sıhhi vaziyetim beni maat-
S ı: rücu edilmesi için ya· teessüf mecbur eylenrnktedir. Gü
--~ \ letebbüslerden uzun u zel memleketinizden ayrılırken 
1.~ At~:;;ittir. genç TürR clllnhuriyetinin bütün 
....,. ~ ' Plaılırasın memle· reislerine en yür&kten selamları -
~ oldutun lli~lftetlerde bulun - nu göndermeği borç bilirim. 
.~ llleb' u 1öyle111esi üzerine S.: uslar, bir asının, bir 
~ ~atan hadimi olarak 
~ "ııl' eaınin doiru olamıyaca • 
~d 'Y•relc Protestoda bulun • 

... -~· 
~~Pİ cel- bu ·· kt d" ~ ~. ııuna e ı· 

d ~ıyedeki mü-
~ muavinleri 
f~ '1cl1i11nıza göre dün Tıp 
~.ta -:~d~rriı muavinleri a· 
~ -~lllıa olmuıtur. Bu iç· 
1-. "'da l' ı Darülfünun 11lahatı 
._ '-ecı:_. ~p fakültesi müderris· 

latiu ......... 
~~l'tiı Yaptıiı müzakerele· 
~~U&Tjnlerinin ittirak 
f~~ f .~lmuıdır. 
~ ~ .._ .. alcul~eıi ile Edebiyat 
.-, '··~·~ıler meclisi ııla • 
~~ ~ı tetkik ve müzake· 
d, ~'ttilcı ~uclerris muavinlerini 

~ ıa...~alde Tıp fakülteıin 
~ ~~ t&t~ik ~dilmemit 
lrtt ~· 11l\ıdemı muavin· 
~~'-a. ~ ebaittir.Şayanı dik 
ı..,~ -._ ~111' ki, unvanları 
~M~ ~ı'- ~1 olan muallim • .: ... .... _~ .. ., ... 
~ • ~ ~il muavin • 
~ ~e tıpkı bırer profesör 

Bir baskın davası 
İstanbul Ağır ceza mahkemesi, 

Elazizin yokarı han nahiyesinden 
Ermiye köyünde Ahmet oğlu Meh· 
medin evini basmak, kendisini öl· 
dürmeğe davranmaktan suçlu kah 
veci Elaı:izli Fazlı ile kömürcü la
mailin istinabe ıuretile ifadelerini 
almıtlır. 

Fazlı ve lımail, kendilerinin se· 
nelerdenberi İstanbulda oturduk· 
larını, davacı ile aralarında bir 
husumet olmadığını, böyle bir tey 
yapmadıklarını ıöylemiflerdir. 

Mahkeme, istinabe evrakının E· 
lı\ziz mahkemesine gönderilmesini 
kararlaıtırmıştır. 

Yakışık almıyacak 
neşriyat davası 

"Milliyet,, gazetesinin spor aahi· 
fesinde çıkan bir yazıdan dolayı, 

"Cumhuriyet,, gazetesi ıpor mu -
harriri Ahmet İhsan Bey tarafın· 
:lan açılan yakıtık almıyacak neş • 
J"iyat davası, müddei umumilikçe 
htanbul ikinci ceza mahkemesine 
•rerilmittir. Muhakemeye, yirmi 
mayıs cumartesi günü öğleden son· 
ra batlanacaktır. 

t.; ~-ler. ~.:- okuturlar, imli· 

~ .~. -~~e verirler. Samatyada oturan arabacı Ça • 
~-~ele ol~'lltalr.ıl müderriı kır Mehmet, fazla ıarhof olarak, 
~~ lll••· . arı halde yalnız 

-•ın ı l Necip Efendi isminde birisini döğ-

Fazla sarhoş 

lll••· . 0 an ar da diğer L.. ~ -•••1-- • ·1 müş, poliı memuruna da hakaret 

Dün öğleden sonra Tıp fakülteıi 
meclisi toplanmıı, buna dit tebabe 
ti ve eczacı mektebinden bet ho • 
cada ittirak etmiıtir. Bu toplantıda 
her iki mektebin ıslahı için mek • 
tep hocaları tarafından hazırlanan 
rapor müzakere edilmiıtir. Rapor
da, dit hekimlerinin tez verdikten 
sonra dit doktoru unvanını alabil· 
meleri meselesi baılıca maddeler· 
den birini letkil etmektedir. Bu • 
gün dit tebabeti mektebinden çı • 
kan dit tabipleri kendilerine dit 
doktoru unvanı verememekte ve 
hatta taplalarına Y{lzmaktan men· 
edilmektedirler. Dişçiler bu hak· 
km verilmesini istemektedir. Ra • 
por da, diş tebabeti tahsil müddeti· 
nin dört seneye çıkarılmaaı, birin
ci sınıf ta mesleğe alika11 olmıyan 
derslerin okutulmaması, Tıp fakül 
tesi kliniklerinden talebenin isti· 
fade edebilmesi mesleki dersler i· 
çin muavinlikler "ihdası, asistan a· 
dedinin çoğalblması ve yeni bazı 
derslerin ili.vesi istenmektedir. Ec 
zacı mektebinde de bazı derslerin 
kalJırılmaıı ve talebelerin tıp fa· 
kültesi klmiklerinden istifade et· 
meleri istenmektedir. Her iki mek
tep için ecnebi mütehassıslar geti· 
rilmesi esas itibarile kabul edil • 
mektedir. Mekteplerin bir kısım 
muallimleri mektep müdüriyetinin 
di§ tabibi olmasında laburatuvar 
ve yeni klinikler açılmasında israr 
etmitlerdir. Bundan batka yirmi 
bin liraya inen bütçenin eskisi gi
bi 40·50 bin liraya çıkarılması, 
yeniden ali.t ve makineler alınma· 

VAK 1 T 
GUndeUk, Siyasi Gazete 

IatanbuJ Ankara Caddesi, VAKiT yurdu 

Telefon Numaralar. 
Yazı işleri telefonu: 243iD 
idare telefonu : 24370 

reıgrat adresi: Iatanbul - ·ı AKn 
Posta kutU8U No. 48 

Abone bedeller!_= 
Türkiye Ecnebi 

Seneli': 1400 l{r, 2700 Kr. 
6 aylık 7:10 .. 1450 • 
3 aylık 400 • 800 . 
1 aylık 150 .. 300 • 

llln Ucretleri : 
Ticari llAnların llln sahifelerinde ııantl· 

mi 30 kunıııtan baıtl:ır, Uk sahltede 2SO 

kurup kadar ~ıkar. 

~ ler-. ,... O&IWl'l ı e beraber 
"~ ~ı:;;inlmaınııtır. Bun ~e"!"tm!'!!!!"if!!", "'!!y!!"!!a~k""'!a!"'!"la!!!!n~m"'!!!ı!!"t'!"lı!!!!r.!"!!""'"!!!'!!!!!!!!!!!!'!!!"!~~ 
~.,_._ ed- lll'' dersler hakkında ittirak etmemi§ olmaları gayri la· 

BüyOk, faı.la, del·amlı llAn \'erenlere alt 

ayrı ten:r.llllt vardır. 

Resmi Ulnların bir sabrı 10 kul'Ultur. 

~ el \iaalrereter de ta· bii görülmektedir. 
ol&lı .::r. hakkında ya- Müderrisler meclisi müzakereleri 

"-1-...; eriıler IÖz aöyli • ne iftirak ettirilmemif olan müder· 
~•ereceklerdir. Bu ris muavinleri Maarif vekaletine 

._..da llriidern'ı mu- d k l h b'l müracaat e ere yapı an atayı ı 
.. ftlıi'--'---.:ere1erine direceklerdir. 

KUcUk lllnlar: 
Bir defası 30 iki detaaı 50 Uç detaın 1;5 

dört defası 75 ve on defası 100 kuruttur. 
Uç aylık ll&n verenlerin bir detam mecca· 
nendir. Dört satın geçen lllnlann fUl.a 

atırlan beş kuru§tan hesap edilir • 

sı da istenmektedir. Bundan başka 
bazı hocalar da Tıp fakültesi hoca 
ları ile dit tebabeti ve eczacı mek· 
teplerinde ders verecek profesörle
rin ayrılmalarını ve bu tekilde ho· 
caların daha ziyade mekteplere na 
fi olacaklarını söylemiflerdi ... 

Edebiyatçılar, ise, müderisrlerin 
hariçte i§ yapmalarına kat'i suret· 
te aleyhtar olduklarını raporların· 
da tesbit etmiflerdir. Bu hususta 
deniyor ki: 

" Darülfünun profesörlerinin 
kendilerini Darülfünuna vakfet -
meleri lazımdır. Fakat bu sabah
leyin dokuzda gelip ak.sam gitmek 
d~ğildir. Gece de ve gündü~ de baş 
ka' işle uğraşmayıp dersleri ile, da
riilmesai ile meşgul olmalıdırlar. 

Bu da ~u demek değildir ki, pro
fesörleri~ ihtisaslarından hariçte i~ 
tifade edlimesin. Fakat Avnıpada
ki kanuni mevzuat ve tahdidat 
nazarı dikkate alınarak bir şekil 
bulunsun, kendilerini Dariilfünuna 
verecek müderrislerin tabiatile ma 
aşları da o derece yüksek olmalı • 
dır. 

Edebiyat fakültesi, Avrupadan 
mütehassıs getirilmeıini çok iıtif a· 
deli görmektedir. Nitekim coğraf • 
ya içn igetirilen prof eaör Şapenden 
talebeden batka müderrisler de 
bir hayli iıtifade etmitlerdir. Bu 

memleket heaabına bir kazançtır. 
Yalnız, fakülte getirilecek ecnebi 
mütehasaıaların yanına alelade bir 
tercümandan ziyade mütehasaısın 
metıul olduğu tube ve ilim hakkın 

da malumatı olan muavinlere ve· 
rilmesinde talebenin çok istifade 
temin edebileceğine kanidir. Bunu 
istemektedir. 

le atmıyorlar. · 
Hem dinliyor, hem de, lise ve 

darülfünun talebeleri için çok 
enteresan olması li.zımgelen bir 
iki kitaba göz gezdiriyordum. 

Sordum: 
- Bunlar da satılmıyor mu? 
- Hayır, pek az satılıyor ... 

Eğer tesadüfen uğrıyanlar olur
sa alıp bakıyorlar, göz gezdiriyor
lar, ·sonra fiyatını soruyorlar. El· 
li veya yetmiş bet kurut dedik mi, 
bırakıp gidiyorlar. 

• • • 
Kitap satıfıızlığından tikiyet 

eden bir kitapçının bu, ağzından 
kaçmıı bir ıözdü. Filvaki kitap 
on binlerce ıatılmıyor, fakat çok 
az satılmaıının en birinci ae'bebi, 
kitabın pahalı olma11dır. Son 
günlerde, bir iki kütüphanenin 
dampinı yapmuı üzerine, ucuz 
kitabın adeta kapıııldığı görüldü. 

"Orhaniye matbaası,, nın met• 
rukitı kitaplar, on ve yirmi ku· 
ru~a piyasaya çıkarılınca, ıekiz 
on ıenedenberi tükenmiyen uer • 
lerin mevcudu kalmadı. 

"ikbal Kütüphaneıi,, de, ıene
lerdenberi aatamadığından tiki.· 
yet ettiği eserleri, ucuz fiyata ser
giye döktü. On ıenede ıatamadı· 

ğı kitapları, bir haftada tüketti. 
Yeni yazılarla buılmıf ve üs • 

tünde 75 kuruı yazılı büyük bir 
romanı da 25 kuruıa verdi. Tah· 
kik ettim. Bu romanı basalı bir 

ilahiyat fakültesi ise, fakültenin 
bugünkü teklinde ibkaıını iıtemek 
tedir. Fen fakültesi komiıyonu da 
Fen fakültesinde yeni bazi kürsiler 
ihdasını, li.buratuvar darülmeaaile 

rin çoğaltılaıuını, kimya ıubeıi -
nin genitletilmesini iıtemektedir. 
Tıp fakültesinin raporu ise çok giz 

1 

li tutulmaktadır. 

sene olmu,. Bir sene zarfmda, 
75 kuruftan iki yüz küsur adet 
ıatmıf. 25 kuruıa vermeğe batla· 
dığı bir hafta içeriıinde 250 tane 
satmıf. 

Bu da gösetiyor, ki kitap aabt
larındaki azlık, okuma heveuiz· 
liğinden değil, kitapların pahalı 
olmasındandır. 

Bize ucuz kitap lizmı. 

Sellml izzet 

Yangın yerinde 

Raporda, fakültenin İstanbul ta· 
rafına nakledilmesi istenmektedir· 

Kadro meıelesine ıelince teka • 
ütlük sinni gelen müderriıler teka· 

üt edilecektir. Kürsileri liğvedile· 
cek veya kendilerinden baıka bir 
sahada istifade edilecek. Fen fa • 

kültesinde de hariçte çalıtanlar 
çok olduğundan bunlar arasında 
da bazı değifiklikler olacaktır. 

Darülfünun divanı bugün öğle • 
den sonra yapacağı topla~tıda fa· 
kültelerden gelen raporları tetkik 
ve müzakere edecek ve hepsi üze· 
rinde mütaleasını yazdıktan sonra 
Maarif vekaletine gönderecektir. 

icap ederıe fakülte reisleri An • 
karaya çağırılarak kendilerinden 
izılhat alınacaktır. 

On beı gün evvel Ankaraya git 
mit olan Edebiyat fakültesi reiıi 
Muzaffer, Ağaoğlu Ahmet Beyler 
dönmütlerdir. 

Yangın yerinde, Naim Efendi İl
minde birisini bıçakla mtmdan Te 
göğsünden yaralamaktan ıuçlu 
Mustafa Efendinin muhakemeıi • 
ne, lstanbul Ağır ceza .mahkeme
r.inde devam edilmiıtri. 

Suçlu, inkar etmif, fahitler, hl • 
diseyi teyit etmiılerdir. Müddei u
ınumi, ceza kanununun 456 ıncı 
ınaddesine göre ceza iıtemittir • 
Muhakeme, karar için kalmııtır. 

1·· ·1111111111

smvı;ı······t:;;1·1ci"M"vAKi.i ..•... , 
İ.1111ıtt11nııı1111ımınt1111UMtlllllftl••nıı111HHllWllHltd1tt11111111111H ...... .._.. 

17 Mayıs 1918 

• - Avusturya imparatoru ve Maearla• 
tan kralı ve kraliçesi bauetlforl 611....._ 
drkl pazar cttnU rtlklplerlne ma1Yua trea • 
le ,ehrlmlze \'Uıl olacaklardır. 

Ziyaret mUn&IM'beWe Sirke-elde, kÖ/rtl D-
zerlnde, mab'usaa dairesi öatlade, Yddm 
caddesinde taklar lnp t'ClllmektHlr • 

• - CJenut1 l'ata De blrUkte ve GIUaUtal 
\'apurlle Batuma .e)·alaat edell lleyetfıell 
ittihat \ 'e Terakki Ctımlyetl merkeal mnaml 
azam1dan doktor Nazım ve Alldtbl l}aldW 
•>1er ~brlmlze dönmllflerdlr. 
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[ /ktısadi Haberler ] (KISA HABERLER) 
Polis Haberlerı 
····-······························ 
Şikayete giderken .• 

Bir ihtiyar karakolun ka· 
pısında düştü, öldü 

---- -----
{ T AKVİrd 

..,ııe 

Son hafta kereste tica .. 
retinde bir canlılık var 

Eskişehirde Komünistler 
Eskiteh ir 15 - Şehrimizde mü

leaddit defalar komünistlik beyan· 
nameleri dağıtanlardan Saip, tb • 
rah im , Mustafa, Mümin, Osman, 
Namık, Enver Efendiler yakalan • 
mışlar ve evraklarile b irlikte müd

Beyoğlunda Şehit Muhtar Bey 
caddesinde 135 numaralı bir apar
tıman vardır. Bu apartımamn ka • 
pıcısı 60 yaşlarında biridir. ismi 
Andondur. Andonun bir de kızı 
vardır~ Andonun kızına mahallede 
bir takım çapkınlar takılmakta • 
dır. Andon buna fena halde sinir
lenmektedir. 

Son hafta zarfında kereste tica· I 
retinde oldukça mühim bir canlı • 
lık vardır. 

Son hafta 5000 metro mik'abı ke 
reste İtalya ve Suriyeye sevkedil -
miştir. 

Kereste tacirleri yeni siparişler 
aldğından bu hafta içinde de mü • 
him miktar ihracat yapılacağı ü
mit edilmektedir. 

Fazla ardiye ücreti 
alınmıyacak 

Gümrüklere gelip beyannamesi 
verilen, fakat kontenjan yüzünden 
gümrük dapolarında uznu müddet 
kalan eşyalar vardır. 

Gümrük idaresi kanunen teshil 
edilmit olan depo müddetini biti· 
ren ef ya sahiplerinden e!yalar için 
depo ve ardiye ücreti istemeğe baş 
lamıttır. 

Tacirler bu vaziyet üzerine Ve
killer heyetine müracaat ederek va 
ziyeli bildirmişler ve kendi irade
leri dahilinde olmıyan bir sebep • 
ten dolayı uzun müddet gümrükle
rin depolarında kalan mallarına 

ardiye ücreti veremiyeceklerini 
bild irm itlerd i r. 

Vekiller heyeti son içtimaında 
bu mesleyi görüımüı ve tacirlerin 
ellerinde olmıyan sebepten dola
yı gümrük depolarında ve ardiye
I.-inde bulunan eşyadan gümrük 
resminden fazla olarak ardiye üc· 
reti alınmamasına karar vermititr. 
Karar dün lstanbul gümrükler haf 
müdüriyeti ile alakadarlara tebliğ 
edilmiıtir. 

Artvindeki stolç tütünler 
sabldı 

Artiv~çlen alınan malumata gö
re lktısat vekaletinin takas usulü 
ile ihracatımızı teıvik etmesi neti
cesi olarak Artivinde şimdiye ka
dar satılamıyan ve depolarda çü • 
rümeğe mahkum bulunan tütün 
stokları satılmııtır. Bu suretle satı· 
lan tüti.inlerin miktarı bir kaç yüz 
bin kiloyu bulmaktadır. Bundan 
dolayı Artivin tütwncülerinin yüzü 
gülmüıtür. 

ispanya ile aramızda 
ispanya hükumeti her nevi hay

van mahıulitm hususi müsaade ile 
lıpanya arasında ayrıca bir ticaret 
itilifname mevcut olduğu için İs
panya hükumetinin hu kararı Tür 
kiyeden sevkedilccek hayvanı mah 
suli.ta bilhassa yumurtaya tatbik 
edilmiyecektir. 

İspanya hükumeti bu hususun i
yice anlaıılma11 için İstanbul ih • 
racat ofisine müracaat etmiş ve bu 
nun alakadarlara bildirilmesini is
temittir. 

Haziran sergileri 
ihracat ofisi muhtelif memleket 

ler<le haziran ayı içinde acılacak 
sergilerin bir listesini hazı;lamış
tır. Buna göre haziranın 2 sinden 
11 ne kadar Almanyada Kolonya
da kimya aletleri sergisi, Amerika 
da Şikago sergisi, ttalyada Paro 
beynelmilel sergisi ve Yugoslav • 
yada Liyoplonya şehrinde beynel -
milel aergi açılacaktır. 

Sigaret Türk 
Fransa tütün rejisi (kur diplo -

ma ... t!!c) cigaralarının iımini (ıiga -
ret Türk) ismine tebdil etmiştir. 

Kuru meyvalara sürülen clei umumiliğ e teslim edilmişler • 
ilaç hakkında karar dir. Haklarında tevkif kararı ve -

Kuru meyvalara fazla dayana - rilmişlir. 
bilmesi için bir miktar ilaç sürül - Türk - Yunan ahş verişi 
mektedir. Uzun zamandanberi te- P iyasada Yunanistandan Türki-
amül şeklinde yapılan bu ilaçlar i- yeye gelecek mamul maddelerin 
şinden mühim bir mesele çıkmış- neden ibaret olacağı düşünülmek
tır. tedir. Bunların arasında Yunan 

Bir tacir ilaçlamış olduğu pestil- .cam, şişe ve ampulleri nazarı dik • 
lerden Varnaya bir miktar ihracat kati cclbetmektedir. Bazı ticaret· 
yapmıştır. hanelerin yaptığı hesaba göre Yu-

F akat Bulgar hükumeti bu ilaç- nan camları Belçika ve Çekoslo • 
ları mızır sayarak Bulgaristana it- vakya camlarmclan pahalıdır. Pi
hal etmemiş tacirde Ankaraya gi- yasada cam üzerine iş yapan tica • 
derek Heyeti vekileye müracaat retha~1eler bu şerait altında Yuna
etmşitir. Heyeti vekile bu meseleyi nistandan cam alamıyacaklardır. 
müzakere etmi! ve alakadar dai • ÖhjUler kanunu 
relerden, tacirlerden sorarak tea -
mülü ve umumi miktarını tesbit Önümüzdeki seneden itibaren 
etmi! tir. yeni ölçüler kanunu tatbik edilece· 

Buna göre kuru meyvalara an • ğine göre, memleketin her tarafın· 
cak yüzde 0,125 nisbetin ilaç ka. da yeni ölçülerin tedarikine imkan 
rıştırılacaktır. hazırlamak için iktısat vekaleti ye 

Heyeti vekilenin kararı alaka • ni bir teşkilat yapmağa karar ver· 
darlara tebliğ edilmiştir. mi§tİr. Bu te~kilatın kadrosu ya· 

kında tanzim edilecektir. Vekalet, 
Taze meyvalar için kanunusani gelmeden evvel mem-

Taze meyvaların uzun müddet leketin her tarafına clçü işlerile 
bozulmaksızın ihracı için bir hal- mc§gul olacak müfe~ · · - · or gönde
yan mütehassısı yeni bir usul bul • recek, bu müfetti§ler ' ındukları 
muştur. mıntakada yeni ölçüler in tatbiki -

İtalyan mütehassıs hükumetimi- ne nezaret edeceklerdir. 
ze müracaat ederek usulünün ka - Bu seneki tütün 
hulünü istemiş ve derhal tecrübe 
yapcağını da ili.ve etmiştir. 

Üzüm hastalıkları 
Bulgar hükumeti geçen sene 

Varnada üzüm haııtalıkları tedavi 
istasyonu açmıttır. 

Bir senelik tecrübede Bulgarlar 
bu istasyondan çok istifade ettik -
lerinden hükumetimiz de bu hu
susta tetkikata batlamıştır. 

Pençereden çamaşıra .. 
Beyoğlunda tiyatro sokağında 

Zeki Bey apartımanının üst katın· 
da oturan Sadiye Hanım: pençere
~e kurumak üzere peştamal asmı ş . 

Ayni dairede oturan ismet Hanı -
ının içtiği cıgara , peştemal üezr ine 
clüşmüş, peştemal tutuşmuştur. Et
raftan görülmüş, yetişilmiş, sön -
ılürülmÜ§lÜr. 

Eroin ve Morfin 
Geçenlerde bir kısmı tevkif edi • 

len eroin kaçakçılığı suçlularının 

evlerinde bulunan on':\cilo eroin ve 
bir miktar morfin, tahlil edilmek
üzere, Tıbbı Adliye gönderilmişti. 

Tıbbı Adli kimyahanesi, bunların 
ıeroin ve morfin olduğuna rapor 
vermi,tir. On kilo eroin, tahminen 
10,000 lira kıymetindedir. 

Diğer taraftan, suçlular hakkın
daki tahkikata adliyece devam o -
Junmaktadır. Evvelce serbest bıra

!uldıklarını yazdığımız kimseler -
ıJen madası, mevkuf bulunuyor. 

Bavulda tabanca 
Rizeden gelen Rıza oğlu Muhit

i in, vapurdan sandalla eşyasını rıh 
hma çıkarırken, gümrük muhaf a -
:za memurları, bavulunda bir la -
hanca bulmuş, müsadere etmi~ler· 

<lir. 

Yatak altında para 

Bu sene memleketimizde tütün 
zeriyatı geçen seneye nisbetle iki 
misli denilecek derecede fazladır. 
Geçen senelere ait tütün stokları 

elden çıkmış olduğundan yem ıs -
tihsal edilecek tütünlere iyi fiat ile 
müşteri bulunacağı tahmin olun • 
maktadır. 

Fransız başkonsolosu 

fransanın Peru elçiliğine tayin 
edilmiş olan İstanbul Fransız Baş 
konsolosu M. de Saint F ouan'in 
yerine F ransanın Brem şehri baş 
konsolosu M. Paul Dubois tayin 
edilmi§tir. Yeni konsolos bir haf
taya kadar buraya gelecektir. 

/ 

BORSA 
(HizaJannda yı ldı z işareti olanlar üzer
lerinde 16 l\ larısıa muamele olanlardır] 
Hakk:ımlar kapanış fiyatlannı ıı:ö:.terir 

Nukut (Satış) . 
Kuru~ 1 ı: ur ı~ 

*20 t. l''rans ız ı ; o,-· 1 • ı Şilin Av Jj, -
• 1 Sterlin i'l'l- • ı Pezeıa ııı.-

* 1 l>olnı 17/i.·- • ı l\lark !'050 
* 20 Liret 219. - • ı Zolııtı 2:t!i0 
• 20 1. Rclçlt.;a 11 7. - * 1 Penl!ii 2Q -
• 20 Drahmi 2:; •. - • 20 !.ev 23. -

• 20 ls\lçre 820.-
• 20 Dlnaı 54 -

• 20 T.eva 2!150 
ı çcn·oneı,; -* I Altın 'l35,-

• 1 Florin ~:. - • ı Mecidiye ı\3,-
• 20 Kuron Çek 12.!. - • ı Bantnoc 228,-- --

Çek fiatları (kap. sa. 16) 
-

• Parls 12.06 ' •Pra~a ı5sns 
*i.ondrn 71~- 1 * \'fyanı 4,45-
• Nev-Yort 056- * Madrtr :>57 
* \lllAnn 9. 15· · • Rerlln 20639 
•Brüksel 3.41- * \'arşova 4.23-
• Atlna 8:.! - • Pc~tc 3. 9 -
* C'encvre 2.~5 o- * Rukres jQ,9050 
•Sor~a <is:ı.ı- 1 * Hclgraı :i4.90 
•Amstcrdıı.m 11606 l\loskovıı 1090,:'5 

Es}ıam 
- -
* i ş Hnnkası 9.40 Terkns 29 ııo 
An:ıdolu 24 ';'() • Çi ıııento ı\ ı. 12.!0 
Hcjl 4.3' l'nrnn nev 2.ı ••• 
~lr. lfaHlyı: 15, Sark ile)? :.ı.40 
'I ranw ıv 4,30 Balv.ı 2-
U. Slıtortn ı o,30 Şark m. cc1.a 2.35 

Bomontl 'i?l,25 1'clctnn 13,-

--· - - - -
istikrazlar Tahviller 

lst. dııhill 99, ı F'lcktrfk 
~art ı•.yolları 2,iO Tramvav 54,50 

Tünel 4.2 ı 

Evvelki gün bunu zabıtaya şika
yet etmek için yola çıkmıştır. Tam 
karakola yaklaştığı sırada Andona 
birdenbire ani bir fenalık gelmiş, 
başı dönmüş, gönlü bulanmıştır. 

Bundan iki saniye sonra da yere 
düşen Andon son nefesini vermiş 
ve ölmüştür. 

Andonun birdenbire yıkıldığını 
görenler etraf tan yetişmişler ve 
kendisinin henüz hayatta olup ol
madığını yoklamışlarsa da öldü -
ğünü görmüşlerdir. 

İki eski dost 
Uzun müddetten beri ayrı bulu

nan ve birbirine tesadüf etmiyen 
Havva Hanımla eski dostu Halil 
Ef. evvelki akşam Şişhane cadde
sinde birbirlerine rast gelmişler -
dir .. Halil Efendi eski dostuna: 
"- Böyle yapmış yakıştırmış; 

takmış takıştırmış nereye gidiyor
sun! Demiştir. Havva Hanım buna 
fena halde sinirlenmi§ ve Halil E
fendiyi terslemiştir. 

Bu terslemiye Halil Efendinin 
canı sıkıldığından iki eski dost a -
rasında iş el kavgasına dökülmüş 
ve Halil Efendi Havva Hanımı 

dövmiye başlamıştır. Havva Ha -
nım şikayette bulunduğundan za
bıta suçlu hakkında takibata baş -
lamışlır. 

iki ortak arasında 
lki kunduracı ortak, evvelki gün 

iş yüzünden kavga etmişler ve bir· 
birlerini yaralamıılardır. Hadise 
şöyle olmuştur: 

Horhor caddesinde 10 numaralı 
dükkanda kunduracı Hicabı Efen
di ile ortağı İsmail Efendi ismin -
de iki kişi vardır. Bunlar son za -
manda kar taksiminde birbirlerile 
münakaşa çıkarrnıya başlamışlar -
dır. 
Evvelki gün de gene bu kavgalar

dan bi ri olmu§; i~ büyüdüğünden 
lsmail Ef. ortağı Hicabi Efendi
yi başından yaralamıştır. İsmail E 
fendi yakalanmıştır. 
§Büyükderede sefaret sokağında 

oturan Rahmi Bey isminde biri 
dün zabıtaya müracaat etmiştir. 

Rahmi Bey bu müracaatinde Sıra· 
servilerdeki arsasının taşlarını, Fi
ruzağada oturan Nuri isminde bi • 
rinin çaldığını söylemiştir. 
Zabıta Nuriyi yakalamış; hak • 

kında takibata başlamıştır. 

İsmail oğlu bimekin Hasan 
gece T omtom sokağında Dimitri -
nin bahçesine girmiş ve bahçeye 
serilmiş olan yatak yünlerini ça -
!arken yakayı ele vermİ!tİr. Zabı • 
ta bimekan Hasan hakkında taki -
bat yapıyor. 
Pangaltıda evvelki gün iki araba 

cı kavga etmiştir. Pangallı Kurtu
luş caddesindeki apartıman inşaat 
mahallinde olan bu kavgada, ara -
bacı Haydarla arabacı Mehmet ka
pışmı~lardır. Kavga altalta, üstüıte 
bir müddet devam etmİ! ve sonra 
arabacı Mehmet taşla Haydarın 

başından yaralamış, yakalanmıt -

1 
tır. 

KiRALIK EV 

Fındıklıda Miralay çıkmazında 
oturan Ar§am Efendinin kızı Sa
l enik Hanım, yatağı altındaki pa • 
ranın ayni yerde oturan şoför Ba
hattin tarafından çalındığını iddia 
~tmiı, tahkikata batlanmıştır. 

ıjı 1) , 1U\'ahhade 52. 4 lhhtcm Jl!.25 Gümrükler ~ 5.~ A d 1 1 43 90 Ankara caddesinde iki havadar oda, bir 
Sa•·dı mahr 4.35 * na 0 u ' *A d ı il ,,3•90 sofu, bir mutfak , bir hel1 H " bir tnnv·adruı 
na!!dar '1 75 na o u .. ,. 
Askulyc _ * ı\ . l\lümcs!ll 54 j 5 mUrekl<ep bir kat eJverlşll ıcraitlc act'le 

~ .) l lilrahktır, E lel<trfü, su. Gazet .:mlı. muhı.!ıe· 
......_ _____ _________ ,; besine milracaat. 

Çarşamba Perşe fft 
17 Mayıs 18 M• r) 

22 Muharrem 23 Muh•'! 
Glın do~uşo 4 4Ô 

l:tin 1 ııtışı 192.? 
Sabah namazı 4,uO 
Ol?lc namD7.ı ı ,ıo 

ikindi oama1.1 16, 17 
Akşam namnı.ı llJ,2.! 
rnt~ı nanıa7.ı 21.11 
imsak 2.34 
\'ılın geçen günlen ı.•i 

kalan , 2!12 ~ 

H A \ 'A - Yeşllköy a keri ra-* il' 
zinden \ erilen m:ılfınıata glıre, ~ 
bulutlu w mUtııha\"\ il lstıı.1101etle 
gfırlı olacaktır. l"uğnıur yo~nısk 
pek a:r.dır. ti 

J>UııkU sıcaklık en fa:rla 21, en 
retli', lı:l\'ll tnz) iki 7ü7 mlliınetrc idi ' 

Bugün 
lSTANB U L - dJ' 
18 den JU kadar Gram ofon. 19 ~ 

kadar Alaturka saz (Mumffcr JlaJIJ 
ten 20,20 k ada r S:ız (llıımll l't l~ 
den 20,55 kndar S:ız (Seıılye ııaoııı' 
ten 21,SO lwdar Saz (l.\lnhmure Wfl 
Zl ,SO dan 22 kadar Gramofon. %ı 
ren Aj:ınıı hab<.-rlcr l, Borsa. ve ~~ 

ANKARA (1413 m.) ıJ 

12,so - l S,80 Grnınofon. ıs -
yasctlcümhur fill\rmonik orl•estrall: 
Ouvertou re A li Baha orlcestra rt 
kema n k onseri (Ekrem Zeki B. 'f.) 
19,15 Gram ofon. 19,15 - 20,10 ~ 
1<1111. 20, 10 - Ajans haberleri \ 'C il' 
ru. 

\' 1 YA ::i A ( 518,1 m.) 

12,SO Konsr r - 13,40 Pl!ık - 1~ 
16,30 l\lusll\i - 21 :Musiki - 28 f(oP' 

LE 1 P Z l G (889.6 m .) 
7,15 .Jımnastilc - 7,S:i Konser .,, 

ser - 23,SO l\luslkl. 
n l l 1{ RE ş (891,2 m .) .J 
13 l'll k - 1U 5 Pltlk - 18 1'~ 

19,lti K onser - 20,'10 P U k - :w' 
ki. 

ROMA (Ul,2 m .) 

20,10 H n h<'r - 21, P liUc - 21,.al 
23,M Musiki. 

B U DA PEŞ TE (550,5 m.} .1 
7,1.5 Jimnastik - JS,03 KOSP""~ 

Balalaykıı konııcrl - 18,SO Saz -
ld. 

\' ,\ RŞOVA (1412 m .) I 
18,10 Plllk - 17 PlAk - 18,40:.1 

20,20 l'ly:ıııo - 23.15 Plllk - 2 1 tr 

Yar1n 
ISTANBUL: 
18 den 111.30 k.ııl:ır Gramofoıı- ~j 

J 9 kada r t•rnnsız.ca ders (ilerle~ 
dan 19,45 kadar Alaturka saz (?J~ 
İsmail Hakkı Ik'y). 19,45 ten ~ 
Saz: (Ülkü Hanım). 20,SO dan ,v, 
Tanburl Itcfik Bey \ 'C arlmdaşlarlo 

22 kadar Gramofon. 22 den iti~ 
lu ajansı, Borsa haberleri ve -' 

ANKARA 
12,30 - 18.SO Gramofon. ıs <ıı 

ıatıırkıı s111:. ııı, ı :; - J9,20 vıro•C:--J 
r l (Edip Hry tarııfındaıı ). ıer,,.
Ala turk a ıoa:r- 20,10 - Aja ns il' 
hav11 rap•ırn. 

Vtl"ANA ( .j18,1 m .) 1 
1::,so Kono;er - ı J,10 Konser ;; ı 

- 20 Konııer - 22 Orkestra k on 
Konser • • 

L E 1 P Z t G (889,6 m.) / ~ 
7,15 ,JlmllJllltlk - 7,85 Koıı!it'r ,J 

- l ii.lO K onS('r - J7 K onser -:'t.11· 
s iki - %2,85 ı•ıyano - 28,50 Jlll"" _J 

B t' K n Eş (391,'? m.) 1',J 
13 Pl~k - 14,t ı> Pliık - 1

8 ~ 
20, 10 l'lük - 21 ,ı&ii l{cnınn - ıJ• 

JtOM A (Hl,2 m .) ~ / 
20,10 Ha1M•r - 21,15 

Damı - 28,:Sl Hııber • ) ~ 
R U DA 1' E Ş TE (a.>0.5 ':, t."ı) 
7 , l iı J inmasW• - 1~ '!\lusll<l P" ..... 

gaıı nımılldsl - 18,80 Konvr 
kcstra konS<'rl. ,. 

\' .\ 1t S O\' A ( Ul2 m .l ,; I:.; . t , 
U ,to Pili< - 13,S5 J(oıt,rjl ~ 

Uik - 18 l'lfık - 19 J>an' -
2:?,SO l\Juslkl - 28,15 uans. ~ 

ve 1' 
Bir karşılanma 

dayak rl'. 
d ·ııde J. 

Sıra serviler cad eıı "/" 
Bey apa.rtımanında kapıcı ~il 
fendinin kızı Nazire }'l.ıtd,. . 

. d. raııll J~ 
c :ası Kadır Efen ı a 1'"" 

d 
Düıı,, 1, ına avası varmış. }<art• 

11 
fendi Nazire Hanımla tıJıf 
ı d.' . • d'".. u··· yakalall 
.ı:en ısını ogm "J:I ,.,,. 

5 çift kadın çot ~ 
Salıpazarından geçe~ ~~I, 

b. · · · aziyetl 9 
minde ırısının v ı,ef 
"Ünmüt üzeri arannııf, • , tııt• 
t lın çorabı hulunınuf ıP' 

da taJl1 
bunları, tramvay d jıtJI 
,.isinin cebinden aıır 1 

ı!tmittir. 

l 
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~ .. BUyllk Romanı======= Tefrika Ölen Elçi lstaallal C:ebeaaeml 
KİMSESİZ 

Leh büyük elçisinin T ARİTHE BÜYÜK YANGINLAR 17 Mayıa 1933 ======= nakleden: Sellmi izzet . , 
Yazan: IUyazl Ahmet 

14 -d" ~~ır bey de, Senihanın ıöyle
•~l 1 söylüYordu. O da, Nasırla 
d -.eyi aaadet telakki ediyor -
u .. 
Şadiye b··ı·· . . . d . . to la. ' u un azmını, ıra eıını 

p dı, dedi ki: 

.,_ -d. Niıır bey, Muhsin Beye söz 
- un S "h ii . .: enı aya annelik edece -
~~ löyledim. Sözümde duruyo -
),İri 10rıun, ancak mes'ut olacağı 
ri:ıa~ ~ ~lenmesine razı olabili • 
det• nım tahayyül ettiğim saa -

'ille erı't ~ · · ı ollla ecegıne emın o ursam, 
'flttı.,"' fda e~lenmeıine razı olurum, 

a •'--t . . . B ıaaa ımı verırım. 
hJri "?~·~ ıöylerken dudaklarını 
N~ lıyari kemiriyordu. 
~ ır cevap vermedi... Neden 

Al rdu? .. Ne dütünüyordu? •. 
Qıı11tlu.lllnda kırıtıklar peyda ol -

Daı Arldc Şadiye de susuyordu .. 
Seı.~ dalgın, uzun bir müddet 
)l't 

1 
ilin resmine baktı. Sonra 

•ı Javaı konu,tu: 

--~ Ne iıtiyorum, biliyor musu· .. 
di'"' Ne istiyorsunuz hanımefen· ... 
İtti;;; Senthayla ıizi evlendirmek 
llt 0~· Çünkü ikinizin de mee

ıınıza eminim .. -s .h '-ad· enı a hanımla beni mi ev· 
lnlaek · • N" ııtıyorsunuz?. 

)--•ıır Yerinden lcalkmııtı. He • 
İçi 1'dan ve saadetten gözlerinin 
"1.~~Y~rdu .• Senihayı sevdiği 
~tı. 

e!crar etti: 

myordu .... Uzun seneler tahayyül 
ettiği, kurduğu saadete itle baıka 
biriıi eripnifti .•. 

Nikahta, düğünde, sabaha ka -
dar süren düğün eğlencesinde, 
kalbinin için için kanadığını kim • 
se f arketmedi, güldü, söyledi, dan 
setti. 

Çılgın gibi eğlendi, eğleniyor 

gibi göründü. 
Seniha, aradasırada yanına ge· 

liyor, boynuna sarılıyor, onu iki 
yanaklarından öpüyor: 

- Annem ... Minik annem, seni 
çok seviyorum, diye mütemadiyen 
tek\·n ediyordu .• 

Nihayet ıaf ak söktü, herkes da· 
ğıldı. 

Şadiye Senihanın sıkı sıkı elle· 
rini tuttu: 

- Yavrum evladım, dedi, unut· 
ma ki dünyada senden batka hiç 
kimsem yok. Bunu her zaman ha·. 
tırına getir ve kocanla beraber bu
radan gittikten sonra, arkada dai • 
ma seni dütünen ve daima seni dü
tünecek olan birini bıraktığını ak • 
lmdan çıkarma, beni unutma, Se· 
niha ..• 

Gözlerinden birer damla yaıla 
hiribirlerini öptüler. Seniha koca • 
sının kolunda, odasına girdi. 

Şadiye, arkalarından baktı. Bu 
kızın uiruna saadetini ayaklar al· 
tına almrfb. Fakat bu fedakarlıiı 
iki kiıiyi mes'tu etmiıti. 

Onun için saadet f edaklrlık et• 

mel.. l'C 11t1Tap çekmekti. O, b1111un 
için yaratdmıftı. 

cenazesı 

Bugün Ankaradan mera
simle Istanbula gön

derilecek 

Üsküdarda buz üstünde yürüyen 
Arnavut ve yangınları evvela 

haber alan Davit iki gün evvel Ankarada ölen Po 
lonya büyük elçisi M. Coıimir 0-
aonıki'nin cenazesi yarın lıtanbu- Paditah, göğün bir katına yük- rası buranın en zengin mıntakası 
la getirilecektir. Cenaze meraıi- selen alevleri ıörünce: ayni zamanda ticaretgahıydı. Yan 
mi bugün Ankarada yapılacaktır. - Deryada dua makbul olmasa g:n da buradan çıkmıtlı· Tedbir 
Müteveffanın yeğenleri Kontes gerek.. ltf asına siy lazım. Aki • almakta acemi olan halk, canla 
Poninıka ile Polonya mebuıların • bet.... başla çahıtıiı halde cami ile tersa• 
dan M. Zalenıki dün lstanbula gel Padişah fazla söylemedi, bu a· ne arası ki.milen yandı, bu, Kasım
mitler ve cenaze merasiminde bu- kibet kelimesi yanımın akibetin- pa§& için büyük bir felaketti. 
lunmak üzere dün akıamki trenle den ziyade itfaıına say edemiyen· Görüyoruz ki, ilk derı Kasım • 
A k ·ım· 1 d" lere raciydi. n araya gı •ter ır. paıalılara çok pahalıya mal oldu. 

Y 
· ta d ah 1 Paditahın °azaplanacag .. ından z b unanıı n a sey atte bu unan • ira u yangından aonra, yanıma 

papalık mümeuili monsenyor korkan sadrazam ne yapacağını karıı her semtten ziyade tedbirli 
Margotti ölüm haberi üzerine tay· §atırıdı. yeniçeri aiası da vaziyeti bulundular. Kuımpqa tulumbacı• 
yare ile Yunanistandan lstanbula kavramııtı. Sadrazma yanaıarak: ları da daima diier ıemt tulumba· 
gelmit ve Ankaraya gitmittir. - Sultanım, dedi, Dinar li.zım. cılarını bastırdılar. 

Sadrazam elini ceplerine ata -
Cenaze merasimi Ankarada, di- ilk yangın tulumbau "K~a~ük 

. rak her ihtimale kartı daima ya - ~ 
ni merasım ıefarethanede yapıla- Davit,, tarafından Kasımp&ta yan-

kt A k 
mnda bulundurduiu kiıelerden 

ca ır. n aradaki cenaze merasi- gınından bir sene evvel icat edil • 
. l bir kaçını çıkardı. Daha yetiıtir -mıne mem eketimizdeki sefirlerin mitti. Tahsisatla harıl harıl --•ı .. n meleri için adam kottuktan sonra ~ y-• 

en kıdemlisi sıf ati le Sovyet sefiri "D. b • I "Dergi.hı ili tulumba ocaı .. ı,, faal·ı· ınarı aran mısa i yağdırma -
M. Suriç riyaset edecektir. M. Su- .. b 1 d yetini her semte tetmil edivnrdu • . b ga,, aş a ı.. ~ -
rıç unun için dün akıam Ankara· ş· 1 Kaaımpa•alılar lıtanbulun aman. ımdi yeniçeri er bir taraftan 'ı' 
ya ıitmittir. k sız dütmanı kızıl eJ

0

derhanm ıemt• yağan akçeleri apıfıyorlar, diğer 
lstanbuldaki merasime de ,u ıı • taraftan ateti söndürmeğe uğraıı • lerine uğrıya cağına hiç ihtimal 

ralarda lıtanbulda bulunan sefir - yorlardı.. vermiyorlardı. Onun için tulumba 
lerin en kıdemlisi olan İngiltere el- F k I · · b namına tesisatları yoktu. a at ev erin vazıyetı u gay • 
çisi Sir Georges Clark riyaset e- retleri yarıda bırakıyordu. Ateı Dediğimiz gibi semtin en zen • 
decektir. mülhit bir feveranla ilerliyordu .. gin mahalleri yandıktan sonra tu • 

Bu sabah Beyog .. lundaki Saint· y · l b lumbacılık ta parladılar. nıçeri er urada da bir çok 
Eıprit kilisesinde müteveffa ıefir mebani yıkarak ateıin önünü ala- Ü k ··d 
için bir ayin yapılacaktır. Ankara- S U ar yangını bildiler. Aletin çevreıini geniılet • 
da bulunan Leh konsolosu bu mera · · · "Küçük Davit,, in icat ettı"g .. ı' ~~ memesı ıçın 120 dükkan, 6 fırın , "'ı-
ıimde bulunmak üzere bu sabah 7 d · lumba, yangından gözü ydmıı ls-eğırmen, 4 debağhane, 7 yahu-
lstanbula gelecektir. d" tanbul halkını bir parr• tesellı' e· 

ı, 40 sair hıriıtiyan ve 1 1 ialim r-
Cenaze, mer-.imden sonra bu evi, 3 yahudi kiliaeıi yıkıldı. der gibi olmuıtu. Davit maiyeti ile 

Demek beni.. 

t~enih'4yln evlendirmek isti- ==-=====:-=B~IIT==I ===== 

Bu nasıl iş? -it 
'dete ıı. ;n1nıefendi, böyle bir sa-
"bniyord~ olabileceiimi tasavvur 
'lcalc :ıı. Neden aklıma olmı • 

Odafe~er ıetiriyorıunuz?. 
~ırı .. rannııtı. Şadiye artık 
~. Lı 11 YUzünü pek iyi seçemiyor
. l"leyecan 

'ilacleıı ını yalnız titriyen ıe· 
._ N anlıyordu .. 
._ l e:len olmıyacak ıey olıun .. 
~ ~n bu kadar büyük bir sa 

erıtem d , ıu.. ez e ondan .• 
,_ ,,aıır L _ •--- • .... -._ uey, YOKHl onu sevmı-
~.~'tnuz? s·•t•• b .. 1 . 
~ : •• u un u soz erı 

w_~ll lllı söylüyorsunuz? .. 
-~otd ruhuyla soruyor, cevap 

...... () u .. 
)o'· -heni sevmez diye korku • 

~·· ':-- a'Uıcl . 
'i ••ıi ~ an hıç korkmayın, çün-

alqaınki trenle lıtanbula gönderi - birkaç küçük yangına pyanı hay• 
Bu ıuretle yangın bastırılabildi. 

lecek, yarın akıam konvanıiyonel- ret bir ıüratle koımut ve bastır • 

Al 
Yahudi kiliseleri yıkılırken bazı 

man kanından le Polonyaya gönderilecektir. ah mııtı. Artık Davit ve tulumbası 
Y udiler mümanaat etmek iste • 

1 
Müteveffa sefir 65 yakında bulu diler. Fakat yapılan it gene ken • günün meselesi olmuıtu. Her ağız, 

o mıyanlar hadım nuyordu. Ölümü pek ani olmuıtur. dileri içindi.. onu hürmetle anıyordu. ihtiyarlar, 
Ölümü günü zevcesile birlikte Bat buyük yangınların fecaatine ujrı • 

edilecek ! vekil ismet Pata Hazertlerini zi- Kasımpaşa yangını yanlar: "allah ona uzun ömürler 

BE 1 
yaret edecekti. O akıam zevceıile 1 b 1 f h. versin,, diye dua ediyorlardı. 

RL N, 16 - Alman cimi. stan u un et ınden evvel "A· 
nin taıfiyeıi meaelesi ıüdnen bir müddet oturmU!, madam Olto- yalonga, ,denilen Kasımpqanın Bir gece 1135 senesi haziranı• 
güne vahim bir tekil almaktadır. vski bu ziyaret için gitmek üzere fetihten sonra bir fermanla meza- nın dokuzuncu gecesi; Tophane 
Prusya Dahiliye Nazırı Easen de müteveff anm yanından ayr;lmıf, riatan olması kararlaıtırıldı ( 1). iskelesinde bir kotutma ve bağrıt· 
etibba muvacehesinde verdiği bir on dakika sonra hazırlanarak dön- Sultan Süleyman zamanında ma duyuldu. Küçük Davit, avene
konferanıta saf Alman kanından düiü zaman zevcini ölü bulmut· "lıtanbul ıehri bir adam deryası sile yıldırım süratile geliyordu. Tu 

1 Al 
t k ·ı lumba ve edevatını yanlarında ta• 

o mıyan man tebaasının ameli • ur· esı ip, omuz omuzu aökmez olun· 

d·ı M Ol k 1865 §ıyorlardı. yat e ı erek akım bırakılması ve . fOVS i senesinde doğ ca,, vüzeradan Aanapoli Fatihi 
bu suretle tekeasürlerinin onune muı, hukuk tahsilini ikmal ettik. Kuımpaıa'ya buranın imar ve is- Sahilde üç çifte iki kayık ha· 
ıeçilmeıi hakkında bir kanun la. ten sonra avukta olmuıtu. Bir çok kanı emredildi. Kasımpatayla Sa- zırlanmıftı. Tulumbacılar, seyirci• 

Yı.haı h 1 kt ld ··h' h · • · k f t"h· p· ı p Ah h f lerin hayretle bakan gözlerı' o"n••--ı azır ama a o uğunu ve mu ım arıcı memurıyetlerde bu- ız a ı ı ıya e ata, ıı a ati· ....-

• • • 
bu ıuretle Alman olmıya liyakat lunduktan sonra 1923 de Polonya- hi Ferhat pap, Ali.üddevle fatihi de sandallara atbyarak uzaklq • 

• ıöstermiyen unsurların imha edi. nın Beruin fevkalade murahhaslı. Ayas pata da bu ite memur edil. tılar. Kayıklar karanlıklarda kay• 
...... lto.. • • • • • • •&1••tu lecejini söylemiıtir. ima tayı·n edilmit, 1928 de Anka- mitti. Piyale paıa malik oldug .. u 12 bolduktan sonra, birikmit halk, Oı 

• • •diğini ben biliyorum .• 
• 

• • 

......_ ~ ..... ., nuz mu Seniha?.. k d - .. Ut'-·'- • k Berlin etibba ittihat reiıi doktor ra orta elçı·11• olnıuttu. 1930 da un· bin esirle çalıttı. Camiler, medre- ü ar semasında karanlıkları ya • 

...... ~e "~ mıni anne. k k ..._ I> ........ ? .. Klavi de bütün Beri in doktorlan • vıuıı Ankara büyük elçisine tahvil ıeler, tekkeler inıa ettirdi. ran or uııç alevler gördüler. Me-
~ •Qeed k na bir tamim ıöndermit ve qağı- olunmuıtu. Buralar, metruk ve adeta koru· ıe'e anlaıılmııtı. Fakat baUun 
~e er en... Biri birimi - d k · il h ı.._,__ d a ı sua ere dojru cevap verme • Kendisi·, Reıtituta Polonı·a nı·ıa· luk halinde bulunduğundan bu ayret ettiği ıey, Davit yanpnı 

it' cloh..._-uona an konuıtuk. ı · · .__. kd. d d kt d h b ı lai .. _ ••'lall k erını aa.ı la ır e o orluk el· nının büyu""k kordonunu ve leı'ı'yon camilere cemaat bulunamıyordu. nere en a er almıftı. Bu adam, 
~el • 0 • onuıtu .. Yarın be k hakk d h 'tfk h lk L -... "'-t "'1 ıotırecek. ~e. . • '.0 ~n .m• rum edilecek· dönör nipnınm kumander unva. Cemaat peyda etmek için atik 

1
' 

1 
çe a •n mubanelesinde bü-

~"ll s· ıat ol s 'h M erını bıldırmııtır. Sualler ıunlar • nını haizdir. tersane boğazından deryayı bir yüyordu. 
ı..... -·· •ıhı enı a.. es'ut o· dIT: tl'k 1 t' d.l S "D'. t Tulumb 1 O küd" h·ı· ·~el. lb.ı ..... la6detinizi gördükçe " • • • • r-llflllllllOlllıtıı-llllUllllJlll1"lıtııııı11111111-nıı, saa 1 YO a ge lr l er. U Or a• acı ar 1 ar I& I m• ""'a..~n Ilı , l - Cınsınız nedır. (Arimi? Al- • "' • •• •• j ğızh,, ya kadar ıeliyordu. Bu su - de toprağa ayak basar baunaa 

""İlıilc ea ut 0 urum. H l 1 ahme anne ed man mı? Yahudi mi? Ecnebi mi?) 1 a1 r gunu retle başlanan iıkan yavat yava• Yangının nerede olduğunu aorclu • 

......_ ? .. b . • 'n en uzak\an 1 I' Y ~ -~ uenı senden hiç bir 1 - Vazıülimzanın, babasınm, 25 mayıs Hililiahmer günü . arttı. lar ve süratle oraya kottular. Atet 
~ ~ -.,i"" ,C~ne beraber ola • anıumın, babumın baba11m, ba : I dür. Her derde kopn ve her ya- 1 J 133 aeneıinde Kuımpap en "Mihrimah sultan,. camii yanında 
~.hı.. etı11ı1 yakından gö • basının anasını, anasının babasını, rayi saran, aç çocukları doyu . kalabalık bir semt olmuftu. Bu se- bir kebapçı dükkinmdan çıkmıfb. 

'ftCll,e c:e anasının anaaını, zev~esinin ve o- 1 ran, her veremliye bakan, çıplak 1 ne ıubatında Küçük Muıtafapafa- Halkın arzusu her ne pahasına o • 
'tap vermedı". nun ana ve babaları ıle bunlann la · d. H"I" ı· h . da bir ay sonra da Balatta olmak lursa olsun camii kurtarmaktı. 

rı ııy ıren ı a ıa mer cemı -
Alci ._,. - S _ ana ve bab~l.an~n cin~i~ komüniıt 1 yetidir. yarım asırlık çok terefli 1 üzere iki yanım çıkmıştı. Davit aldığı tedbirler sayesinde 
~ 801lra. evi d'I fırkasına gınp 111111edıjı, kamü • b K" aan·d d K camii kurtardı. Ateı Bitpazarma ~ liin-ı- en ı er. niıtlere tıbbi veya naktt muave. 1 ir maziye malik olan bu ıefkat 1 d ba~nu ı e ekm asımpaıa· .ıı. liin&,.dij' •

8
, ~Jdınlık bir ilkba- b ... ocağına yardım etmek senede a ır yangın çı ııtı. Ka • doğru tevessü ederek çarımm mü-

~ O ifil- • ır bayram .. .. net~e ulunup bulunmadıgmı, ıoı· 1 • • ... • j ıımpapda, 0 vakitler ah a ol- him bir kısmını yaktı. 
~ oJ..L...., onlar ı·rı·n b•yrıaunmuauy··.· yalıstlerle herhangi bir suretle ir. bır hra ve.erek ~emıyete aza ol- akl b b ld k t .P • (D ) ... .._ • • · ak b k · · b" bo m a era er o u ça yenı bına· evamı var 

tibatı olup olmadığı yazılacaktır. 1 m er es ıçın ır rçtur, ı arcl ı b lu . -------~~ " b' . . ar v ı. ıtan u n muhtelıf ( 1) Kasımpasa 1 k 
• ·:atini! Bu taminnlen maksat ıırf Al. ır vazıfedır. Vatandq Hilali - ti . d 1_.:.. '"th' ':> nm mezarı ya-~-.•-. 1 sem enn e çı&an mu •t yangın- pılması burada Araplar tarafından 
._ •-~i1e1ı·an ku•-

1
-•armda man kanından olmıyan doktorla· ahmeri unutma, ona (kannca Jann fecaatin' tatm 1 K • _,. ..... l4Ull t f' · • 1.!! • kad • )d 

1 
ı amıt o an a yapılan seferler esnasında şehit 

IJorclu r_u.. nn as ıyeııne ımaan teının et· erınce e o aa yardım et. ınnna-lılar ___ ı_ı • --.i ---'a· kt" r-r- ne yapac;&A annı ıa • düşen "sahabei kiram,,m metfun 
"-=--~--~~~;._ .... ~::...._,._.-2~m~e:.::.:.:ı~~:...___ __ ~~~--~..;.._~...ı:==:::::=~::::::::~~~~~~~-~~~~~~··~~~·~·L~~~·~~~~~~l~~d dı tınuaar. u., ..... camıy e tenane a• o masın an • 



~ 6 - :VAKiT 17 Mayıs 1933 
Suriye - Fransa muahedenamesi 
_.. .......................... -. •••••#9••················ .. ···············-

Silahsız itaatsizlik hare
ketine başlıyacaklar mı? 
Fakat bu tedbirin ne dereceye kadar 

tatbiki kabil? Burası meçhul 
HALEP, 16 (Hususi) - Suri -ı ri merakla beklenmektedir. 

ye• Fransa muahedesinin yeni ka- Verilen haberlere göre, vatani· 
bineyle müzakeresine başlanmak ler, silahsız itaatsizlik hareketine 
üzere olduğu şu zamanda, Şamda başlamak niyetindedirler ve hüku
ve bütün Suriyede azami bir has- mete vergi vermemekle işe başlı -
ıasiyet vardır. yacaklardır. Bu tedbirin ne dere • 

Maliye veziri Şakir Nimet Bey ceye kadar tatbik kabiliyeti oldu
Berutta bulunan ali komiser Mös- ğunu ~imdiden kestirmek mümkün 
yö Ponso tarafından çağrılmış ve değildir. 
vezirle komiser arasında sıkı ko - Vatani matbuat mütemadiyen 
nuımalar batlanuştır. Fransızların yeni kabineye hücum etmekte ve 
yeni kabineye muahedeyi imza et· bilhassa Şakir Nimet Beyin mazi
tir..:rek zaten ekseriyetini hükUınet si etrafında çok dikkate değer ya· 
meb'uslarının te§kil ettiği meclise zılar yazmaktadır. 
de taıdif ettirecekleri tahakkuk et- Şakir Nimet Beyin Osmanlı or • 
mektedir. Esasen Pariste hazırla • dusunda kaymakam iken ittihat -
nan muahedenin tasdik ve imza - çılar zamanında ne fırıldaklar çe· 
ıı artık bir gün meselesi sayıla • virdiği ve karaktersiz bir adam ol
bilir. duğu hakkında uzun uzun maka • 

Bu vaziyet karşısında vatanile- leler çıkmaktadır. Ziraat Veziri, 
rin şiddetli bir muhalefete geçe • Antakyeli Adalı Hacı Mehmet E • 
ceklerini tahmin etmek güç değil- fendi için de sütunlarca yazı yazıl
dir makta ve bu adamın da hukuku 

Bugünkü vaziyeti müzakere ve medeniyeden sakıt bir müflis ol • 
fırkanın takip edeceği yolu tesbit duğu, tahsil namma bir şey oku • 
için Şamda lbrahim Hananu Be • madığı ve ümmi elenecek derece • 
yin reisliiğ altında umumi bir kon· de cahil bulundufu zikredilerek 
gre yapılmış ve fırkanın eski ka • diğer kabine azalarının da buna 
raroıda sebat ederek Surieynin mil benzer olduğu yazılmaktadır. Ha
lt amaline muvafık olmıyan ve cı Mehmet Efendinin arapça bil • 
vahdeti tazammun etmiyen her mediği gibi kör körüne Fransızla. 
türlü muahedeyi reddetmeğe ka - rın emirlerinden bir santim bile dı 
rar verilmittir. Bu kararın nasıl şarı çıkmayan bir adam olduğu da 
bir tesir icra edeceğini sormak ilave edilmektedir . 
çok yerindedir. Kabine, geçen perşembe günü 

Çünkü, meclisteki meb'usların mecliste beyannamesini okudu, 
aaytsı 68 dir. Bunlardan yalnız 18 i beyannamede Suriye vahdet ve is
vatani ve gerisi tamamen hüku • tiklalinden de bahsediliyordu. Bu 
met meb'uslarıdır. cümlenin efkarı umumiyeyi teskin 

Vatanilerin bu zayıf ekseriyetle için Fransızlar tarafından bililti • 
mecliste hiçbir şey yapamıyacak • zam konulduğu anlaşılmaktadır. 
lan muhakkaktır. Meclis haricin- Çünkü şimdiki kabine tamamen 
de· de nasıl bir yol tutarak muahe- F ranıız imalini terviç eden zevat· 
de'iıin imzasının önüne geçecekle- tan müteşekkildir. 

Avam kamarasında Rusya-Japonya 
LONDRA, 16 (A. A.) - Avam 

kamarasında kendisinden bir ta -
kım sualler sorulan mösyö Çem -
berlayn, gümrük mütarekesinin ye 
ni İpek rüsumunu müteessir etmi -
yeceğini beyan etmittir. 

Hathn satın alınması 
meselesi 

(Deyli Telgraf) gazetesinin dip
lomat muhabiri de Rusyanın şar· 
ki Çin hattını müdafaadan aciz 
olduğu keyfiyetinin Japonyaca 
malum olduğu için J aponyanın 
hattı satın almak mukabilinde mü· 
lıim bir meblağ da vermiyeceğini 
anlattıktan sonra şunları ilave edi-

Meb'uılardan birisi, Deyli He -
rald gazetesinin Almanyanın Ver· 
say muahedesile tayin edilmiş o -
lan 'çaplardan daha yüksek çapta 
toplar imal etmekte olduğuna da· 
ir vermit olduğu haberin doğru o
lup Ôlmadığmı sorması üzerine Sir 
-~ ym: 

COn Simon, silahları bırakma kon-
feransı umumi encümeni mesaisi- "Çin ile Fransa, Rusya ile Ja • 
ne başlamadan evvel bu hususta ponyanın hareketini protesto et
bir ıey ıöyliyemiyeceğini beyan mişlerdir. Bunun neticesi ne ola· 
etmiştir. cak? · Japonya artık milletler ce· 

İki amele meb'usu, Sir Con Si· miyetine dahil olmadığı için her 
mondan harbiye nazırının son be- hangi bir meselenin Cenevre veya 
yanatına ittirak edip etmediğini Laheye gönderilmesine razi olmı· 
sorması üzerine mumaileyh bu yacaktır..,, 
noktadaki vaziyetinin malum ol. Uzak Şark hadiseleri 
duğunu söylemiştir. LONDRA, 16 (A. A.) - Sala· 

Danzigde vukua gelen hadise hiyettar mahafille İngiliz efkarı u· 
hakkında Sir Con Simon, matbu - mumiyesi, uzak şark hadiselerini 
atta intişar eden haberin hükume· büyük bir alakayla takip etmekte
tin bu bapta beyanatta bulunması d' ır. 
için bir esas tetkil edemiyeceg~ ini J apon makamatının tekzipleri-
söylemittir. ne rağmen, Japonyanın Pekin ve 

Amerikada parasızlık! ya Tiyençine taarruz etmeleri ih· 
VAŞiNGTON, 16 (A. A.) - timali artık imkans1z addedilme -

Bahriye nezareti, donanmanın ve mektedir. 
deniz hava filosunun üçte birinin Bütün gazeteler, bu iki tehir a
taıarruf maksadile önümüzdeki halisinin kütle halinde muhaceret 
temmu,?! ayının birinden itibaren etmetke olduğunu ve hatta Deyli 
ihtiyat kuvveti ha~i~de bulundu· ı Herald Pekin muhabirinin imzasi· 
rulmaımı emretm~§tır. • le JaP.On makamatınm ıimali ,ar-

Bulgaristanda 
························-.. ··· 

Siyasi cinayet 
nasıl yapıldı? 

Bir kadınla iki amele 
katilleri gördüler 

Sofya, 16 Mayıs (Hususi) - A
janslar tarafından kısaca haber 
verilen amele fırkası lideri ve baş 
katibi Petko Napetofun katli Bul
garistanda büyük heyecan uyan • 
dırımıştır. 

Napetof Mayısın on üçüncü gü
nü sabahı Sofya - Knajovo tram 
vay cadesinde giderken iki meçhul 
şahıs tarafından vurularak öldü -
rülmüştür. 

Amele lideri bundan altı ay ev· 
vel karısını ve çocuklarını Alman
yaya göndermişti. Kendisi kalp 
hastalığına uğramıt olduğundan 

Sofyaya yakın olan Gorna banyo· 
larında tedavi oluyordu. Gorna 
banyoları Sofyaya yakın olduğun· 
dan Napetof sık sık Sofyaya gele
rek fırkasının işleri ile meşgul o • 
lurdu. Napetof Mayısın on üçün • 
cü günü de bir takım işleri tesviye 
için Sofyaya yaya olarak gelmiş • 
ti. caddeden geçtiği sırara biri a
çık diğeri koyu renk elbise giymiş 
iki adam birdenbire karşısına çı • 
karak tabanca ile vurmuşlar ve ci
vardaki çalılıklar arasında kay -
holup gitmi~lerdir. 

Napetof'un vurulduğu sırada 
caddede pek az kimse vardı. Yal
nız bir askeri kumandanın zevce· 
si ile iki amele katilleri uzaktan 
görmüşler ve verdikleri malumata 
istinaden yapılan taharriyatta iki 
adam yakalanmıstır. Zabıta bun • 
lar' hakkında takibat yapmakta ve 
cinayetin faillerini ykında meyda
n çıkaracağını ümit etmektedir. 

Muhtelif fırka reislerine ve Ii · 
derlerine karşı birbirini müteakıp 
yapılan suikastlar halk arasında 

büyük bir heyecan uyandırmıştır. 
Hükumetin asayişi temine muvaf
fak olamaması şiddetle muahaze 
ediliyor. Gerek Sofyada gerek bir 
çok Bulgar şehirlerinde memnu -
niyets!zlik havuı e::;mektedir. 

Harp koparsa 
································ 

lngiltere ile Ame
rika Fransa ile 

beraber mi? 
Burası çok şüpheli, 

Fransa endişede 
Paris, 16 (Hususi) - Almanya· 

nın son günlerde takip ettiği siya
si hattı hareket Fransada endişe 

ile göz önünde tutuluyor. Hitler 
Almanyanın tekrar silahlanması 
müsaadesini Rayi§tağdan İstihsal 

edecek olursa Versay muahedesi • 
nin en mühim bir maddesi tanıl • 
mamıt olacak ve böylece muahe -
denin kıymeti sıfıra düşecektir. 
Böyle bir hareketin doğuracağı va 
hi.m neticeler matbuatı asabi ma • 

Kainatın Babası Brahma 

Hindistandaki büyük 
kavganın sebepleri 

Kendilerine el sürülmemesi lazım gele~ 
Paryalar insan sayılmazlar 

Gandinin yeniden oruç tutarak 
kendini bir kerre daha ölüme mah. 
kum etmesi, Hindistanda "doku -
nulmaz,, adamın davasını yeniden 
ortaya çıkardı. 

Bu "dokunulmaz,, yani kendile
rine hiç bir veçhile el sürülmez in· 
sanlar aşağı yukarı Hindistanın 

altmış yetmiş milyon nüfusunu teş· 
kil ederler. Hindular, bunlara in
san mumaelesi etmez, bunlar en 
hakir hayvan muamelesini bile 
görmezler. Çünkü bu el sürülmez 
insanlar, onlarca muı·dardırlar. 
Gandinin oruç tutmaktan hedefi, 
bunları kurtarmak, bunları insan 
saydırmak, bunlara Hindu ma
betlerine girmek, Hindu!arm ku • 
yularından su içmek, mektep gör
mek, Hindularla ayni yollarda 
yürümek haklarını vermek istiyor. 
Çünkü bütün bu haklardan mah • 
rumdurlar. 

Nasıl olmuş da bu kadarbüyük 
bir kütle bu vaziyete düşmüş? .. 

Hindulara göre kainatın bahası 
Brahma beş parmağını Hindin 
toprağına saplamış, saplanan par
maklardan kuyular peyda olmuş. 
Bu kuyulardan onun yer yüzünde· 
ki oğulları olan Brahmenler istifa· 
de edeceklerdi. Zaten Hindistan
da su, hayatın membaıdır. Onu 
muhafaza etmek ve pislenmekten 
korumak lazımdır. Su kimin elin· 
de ise, Hindistana o hükmeder. 
Sonra Kant sisteminin esası da su
dur. 

Ari ırkına mensup fatihler Hin· 
distana girdikten sonra Brehmen
liğe uymuşlar ve o zaman dört e· 
saslı Kast vücut 'bulmuştu. Bun • 
ların birincisi Brehmenlerdi. Yani 
ruhani sınıf. İkincisi Kşatriyalar, 
yani cengaverler. Üçüncüsü Vayş
talar, yani arazi sahipleri. Dör -
düncüsü Sudralar, yani hizmetçi-

• İ' 
ler. Kendilerine el sürülınerııeJ1 

• 

cap eden Paryalar bundan ıool 
gelirler ve bunlar insan sayılırı~ 
far. Bunlar insanlığın tortuıudb: 
O kadar hakirdiler ki Bre J 
menlerden biri bunlara yolda ~dl 
gelecek olursa, dilediği takdır , 
onu öldürebilir, yahut Sudral;:_ 
dan biri itme heves edecek ol 
kulağına kurşun dökülür. ~ 

Paryalar köylerden uzakça 
yerde, pis, mülevves izbelerde ~ 
~arlar. Köyün suyundan içıııed 
leri için ötede beride su ararl~ 
Fakat bunlar yolda da yürüJJl~ 
ten memnu oldukları için suyu b 
makta azim müşküllere uğr~l~ 
Hatta Paryaların dilenciler• b . 
uzaklarda durup dilenmeğe ırıe;. 
burdurlar ve ancak yol boşaldı 
tan sonra sadakayı alırlar. Jı' 

Nedense Brehmenler, ParY' 
il rın paralarını hor görmezler. Ç , 

kü Paryalar evlendiler mi, oııl~ 
dan rüsum tahsil olunur. ParY~ 
rın çocukları doğdu mu para 
nır, çocuklara isim takıldı ıııı ~ 
ne para alınır.. Paryalardaıı ~ 
bir yabancı fabrikasında çalıf I 
fazla para kazanırsa kazancıO~,ı' 
Brehmenlere daha büyük bir bl 
ayırmak mecburiyetindedir. f 

Bununla Hindular Par1,J ., 
mücrim, ca~i, sayarlar. Onuııj~ 
bunla1·da Hınduların düım~f 
Jar. Misyonerler bunların v',f' , 
tinden is~ifade ederek onları. ~.ıİ' 
zamnak ıstemiş ve bunları bıtv, 
yanlaştırmak için mektepler ~ 
mışlardır. Sonra bu Paryaları1'; 
k ·· 1.. I i•1 
ısını mus uman o muş ve 

cemaatine girmişlerdir. t' 
Gandinin geçen sefer onıÇ .j~ 

ması; bunları kurtarmak ;çı / 
Muvaffak olamadı. T ecrübeYİ t ~ 
rar ediyor. Bakalım bu sefer 
olacak? .. 

Musikinin tesirleri 
işçiler şarkı söyliyerek daha çok 

iş görmekte imişler 
. J~ 

:Musikinin birçok ahvalde in- lenin konuşmasını menetıtı•fı ,J· 
sanlar üzerine faydalı tesirleri ğer bir takım şiddetli tedbirle~.,.. 
olduğu malumdur. Bir müddet- . mıştır. Fakat mücadelesinde eti ı' 
tenberi bir Alman sigara fabrika- vaffak olamamı~tır. Bu gaYr ııı" 
törü musikinin bu faydalı tesi- meelnin mesaisini cigar ~::ııııe' 
rinden fabrikasında çalışan amc . ameliyeleri üzerinde tek•

1 
t fıb' 

v l Af l . . NihaYe ıı' 
leler üzerinde istifade etmegv e im- ge ta 1 ge memıştır. . ııısı'ı 

· k ·· ff k tın tı e ' kan bulmm:;tur. Spanvirtschaft rı ator muva a ıye _ııı 
" .. 'k' d b l l(adın ~ 

ismindeki Alman mecmuası mu~ı 1 e u muştur .. d'kleri ı•ıı'ı , 
bu hususta şu malumatı vermekte- lenın şarkı söyle 

1 
1 ,.ıı ~" 

<lir: daha çok iş çıkardıklarııı pıeteııl 

kaleler yazmıya sevkediyor. Al - "Cigara imal eden amele bir 
manya ile Fransa ve müttefikleri düziye muayyen harekatı tekrar 
arasmda zuhur edecek müsellah etmeğe mecburdur. Bu harekat 
bir mücadelede lngilterenin ve A- haddi zatında pek az fikir ve zi -

merikanın alacakları veçhenin tah hin sarfetmeğe ihtiyaç gösterir. 
minine gayret edilmektedir. Böyle' Daha ziyade mihaniki a.meliyeler· 
bir halin tahakkuku takdirinde den başka bir şey değildir. Pek 

lngiltereni~ bitara~ .kalamıyacağı az dikkate ihtiyaç vardır. Şu ka· 
ve Fransa ıle olan ıttıfaka sadakat dar var ki cigara imal eden ame • 
göstereceği ümit olunuyor. Her • le çok d~fa iş görürken dalarlar. 
halde harp ihtimallerinin günden Konu,urlar. Bundan dolayı mu

mıştır. Bunun üzerine 
8.,;ııi 1'~ 

k. . k nıeıaı 17ıt 
şl evi mı arttır~~ 'h atölyeYe t&J'' 
ay aştırmak ıçın er 111ııt · 
radyo Hoparlörü koY ıııet1'ef11 
Bunları muayyen radY~. de ' 

.. d c)ort al" 
ile bağlamıştır. Gun e faıJ• • rt 
her biri yarıın saatten ..r.-11 

'k' pa•.,. ,. 
memek üzere ınusı 1

• ~. 
B t criıbe 1 ıı•" çaldırmıttır. u e ıııe e ., 

mile muvaffak olınuş, :ıar• '
1
, 

:nuayyen zamanda yaptı Ci~ıt 
· tıı119tır· JY garanın m1ktarı ar kll b&J 

k velce vu ··r , güne kuvvetleştiğine umumi ka • 
naat vardır. 

ım111ut111ııu11111nıııımım1111nııırmn111nn1111111ıınttııımııımıı111at11nanıuıuıuwı11mnm 

ki Çinde Mançuriye müşabih tabi 
bir hükumet ihdas etmek kastinde 
bulunduğunu yazmaktadır. - ......_ __ ....,....._...... .. -. .... 

ayyen saat amelenin randımanı a
zalır. Bilhassa kadın amelelerde 
bu hal erkeklerden ziyade vaki· 

dir. Fabrikatör bu vaziyete kar· 
ıı mücadele etmek iıtemit, ame-

ra yapar en :dv., e-örülıııUtl"d:"'ı 
hataların aza. ıeı 0 • 1 

1'_11 'd reıı e _ .• .., 
Tütün 1nhiıar ı a ııi \f" 

"t .. ...,.üler •Y 
tütün i!lenen tu u ... ,.. sıaif. 

den istifade edenıezler 

1 
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lieyecanlı bir futbol günü Macar Güreşçilerile Karşılaşıyoruz 
Fenerhahçe ile Beşiktaş hu Cuma ilk müsabakalar yarın akşam dokuzda 
sıla bir im:lihan daha~~-çil!ec~kl~r .M.aksimde yapılıyor 

Macarlar çok kuvvetli olduklanndan Federasyon son dakikada Ankara 
mıntakasından iki güreşçi getirtmiye karar verdi 

Dokuz kitiden mürekkep Ma • 
car güret kafilesi bugün saat on 
birde konvansiyonelle tehirmize ge 
leceklerdir. Kafile yedi güretÇİ, 
bir antrenörle güretçilerin mensup 
olduğu Vasutat klübünün reiıi M. 
Hotenidir. Milli bir temas mahiye· 
tinde olmamakla beraber gürette 
en ileri milletlerden birisi olan 
Macarların hemen en iyi güretçi
lerine yapılacak bu müsabakalar 
büyük bir ehemmiyet ve alaka u • 
yaudırmıftır. Kıymetli güretçileri· 

miz Balkan fampiyonluğunu ka • 
:ıandıktan sonra ecnebilerle bafka 
temas yapmamıtlar ve kendi ara· 
larında çalıımıya devam etmitler· 

cH. Bununla beraber güretçilerimi· 
7in vaziyetinin çok iyi olduğunu 
alakadarlar kat'iyetle itaret et • 
roek!cdirler. M~ela güret antre • 
ııörü Her Peter diyor ki : 

- Gelen Macar takımı Macar· 
ların en iyi güretÇilerindendir. 
Huna mukabil bizimkiler de iyi 
vaziyettedirler. Mesela Mehmet, 
Hayri, Saim, ve Abbaı eskisinden 
daha iyidirler. Şansımız vasat o • 
lursa yedi müsab«kadan dördünü 
kazanırız. Şansımız daha çok olur 
sıı ümidimizi daha ziyade arttınr. 
G.üret f ederaıyonu reisi Ahmet 
Fetgeri bey de: 

- Güretçilerimizi çok iyi ha • 
rırlanmıt bir vaziyette buldum. 
Müsabakaların neticesinden, çok 
Umitli bulunuyorum, diyor. 

Üç mUaabaka 

Macarlarla üç müsabaka yapı
l~caktır. Bu müsabakalar, ayrı ay· 
rı güretçilerimiz ittirak edecek ve 

GUret takımımız Balkan 9amplyonlu§unu kazandılı gecede 

rı üsabakalar Balkan müsabakala· ı üzerine federasyonumuz takımı • 
nnın yapıldığı Makaim salonunda mızı takdir etmek için Ankaradan 
yapılacaktır. ilk müsabaka yarın ' iki kuvvetli güreıçi daha getirtmek 
:ıkpm saat dokuzda, ikinci müsa- lüzumunu duymuttur. Umumi mer 
baka pazar günü saat altıda, üçün· kez bu talebe muvafakat ettiğin • 
cü müsabaka gelecek perfembe den bu güretçiler iki gün için 
eaat dokuzda bqbyacaktır. tehrmiize geleceklerdir. Birisi fi· 

Y ann aktam Macarlarla ilk mü liz siklet Türkiye tampiyonu Ne • 
eabakayı yapacak olan güret takı· cip Beydir, diğeri geçen ıene Tür• 
mımızın lıtanbul muhteliti namile kiye ikinciliğini alan, fakat o za • 
v·e şu tekilde terekküp etmesi kuv· mandımberi çok tekemmül eden ve 
\"etlidir: bir sıkıtta insanın kabwga kemik· 

56 kiloda Kamil, 61 kiloda Ö • lerini kıracak derecede müthit bir 
mer, 66 kiloda lımail, 72 kiloda Yu kuvvet ıahibi bulunan Ankara gü• 
ı;uf Aılan, 79 kiloda Mersinli Ah· ret klübü azasından Hüseyin Bey -
ıuet (Vefa • Kumkapı) 87 kiloda dir. 
Sivub Ahmet (Haliç), ağırda ço· Sporcuları davet 
han Mehmet (Haliç). 

GüretÇilerimize muvaffakıyet 

diliyoruz. 
Son dakika 

Son dakikada aldığımız habere 
göre son haberler Macar güretÇİ· 
lerinin zannedildiğinden daha kuv 
vetli olduklarını anlatmıt, bunun 

Güret federasyonundan: Çar • 
ıamba günü saat 1 O da Konvanai • 
yonel trenile tehrimize gelecek o
lan Macar güreı takımı misafirle
rimizi kartılamak üzere ıporcula • 
rımızın saat 1 O da Sirkeci timendi· 
fer iıtaıyonuna gelmeleri rica olu· 
nur. 

Bir teblll 

Atletizm f edeı·aayonundan: 
19 mayıs 933 cuma günü öile • 

den evvel F enerbahçe stadında al· 
tıncı jimnastik ıenlikleri yapıla • 
cağından o gün statta antrenman 
yapılamıyacağı tebliğ olunur. 
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fPC·~"> KADIN KATİLİ 
O Landrü Ve Nişanlıları . 

1E 
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Buradan itibaren sözü, Landru j ll'n iyi bir vasıtadır. Hapiahanede 

metelesile bilfiil uğraşmış olan po· :.igara içmem it olan mevkuf, ken· 
lis müfettİ§İ Riboulet'ye bırakıyo- disine sigara ikram edilirse, mem-
ruz: ~tun olur. icabında küçüçük gö -

~ lf. :t- tünen bir itirafta da bulunabilir. 
Fakat Belin cevap verdi: 

Muhtarın evi nasıl ve 
niçin basılmış ? 

Umran 
- ı~ 

Orta mektep için teberrü edilen bina- Asfalt yo 
Bolluk ve ucuzluk - Ekim işleri ,ıt 

1 Iıklar vardır. Şimendif~r id tt" ~l 

Landru meselesi ne idi?. Bu hadi 
seye ait haber veren bütün gaze· 
teleri okumuştum. Okuduklarım 

bana bir malumat vermekten zi· 
yade eğlenceli bir vakit geçirt~iş 
oldu. Tahkikata memur arkadaş· 
larımdan Belin, bir görü§me es -
nasında kanaatinden bahsetti. O -
na ııöre Landru on bir cinayet 
yapmı§tı. Bu hislere ben de işti
rak ediyordum. Fakat kendi ken -
dime soruyordum .da: 

- Lüzumu yok. Landru sigara Gemlik (Hususi) - Bundan bir 
11/ si de buraya ucuz tarife ıle ttıik 

A işletecektir. , /)' İndi 
Darülbedayi temsil heyeti el t ili 

hiıara gelerek iki temsil ., dır 

- Landru muhakkak on bir ci
nayeti yapmııtır. Fakat §İmdiye 
kadar hiç bir ceset bulunmadı, ve 
bir teY bulanmak ihtimali de yok
tur. Bu tarait altında meseleyi 
nasıl isbat edebilirdik. Bilhasaa 
jüri heyetini nasıl ikna edebilir -
dik?. 

Hakimlere tereddütlerimi söyle
~im. Mösyö Bonin beni çahtma· 
ğa davet etti ve : 

- Merak etmeyiniz, dedi, elbet 
C\nu elde edeceğiz. 

fJç kuru kafa. Alh el, 
beş ayak 

iki gün sonra Hakim Bonin be· 
ni çağırdı. Landruyu Hantes ha -
pishanesinden Sante hapishanesi • 
ne nakl için lazım gelen evrakı 

verdi ve: 

- Bizzat, dedi, sizin bu itle 
meşğul olmanızı rica ederim. 

Ertesi gün yanımda Belin ve bir 
hatka polis müfettit i ile bir polis 
rn.rabası ile Paristen hareket ettik. 
Oğleyin Mantese geldik. Hapis· 
haneye gittik. Mevkufu. saat 14 
'e nakletmeğe karar verdik. Ye -
mek yemeğe gittik. 

Hapishaneye dönerken Beline 
•ordum: 

- Yanımıza sigara alalım mı? 
Alelekıer, sigara, mevkuf ile 

doı;tane bir münasebet temini için 

karmağa muvaffak oldular. 

içmiyor. Yalnız çikolataya bayı • kaç gün evvel Orhan Gazi kazası· 
lır. nm Mamca köyüne gece vakti ~i • 

Belin sadece Landrunun husu • lahh ve maskeli bir kaç kitinin gir 
niyetlerini bilmekle kalmamı,tı. diğini ve muhtarı ııkııtırdıklarır.1 
Onun haleti ruhiyesini de biliyor· haber almıtbk. Fakat son günler· 
du, ve Landrunun ıekerlemeler, de Orhan Gazi, İznik, İnegöl jan· 
-çikolatalar ile avlanacak bir adam darmalarının kuvvetli arattırma • 
tılmadığını da biliyordu. Buna lan kartısında bu silahlı ve maske· 
l·ağmen, bir paket çikolata aldı. li adamlar jandarmamızın eline 

Saat tam 14 te hapishaneye git· dütmüt ve Bursaya gönderilmit
t.ik. Nakil muamelesinden kimse· tir. 
ye haber vermit olmamakla bera· Gene itittiğime ve yaptıiuıı tah· 
her, bet yüz kitiden fazla - kim 1 kikata bakılırsa Mamca köy vak'a
hilir nereden öirenmitlerdi - bir ıı fÖyle olmuttur: 
kalabalık kapının önünde toplan- O ııece herkes kahveden evine 
.ıınıttı. çekildikten sonra silahlılar meyd• 

Muameleyi yaptık. Evrakı im- na çıkarak kahveye ııitmitler. Kah 

ttaladım. Şimdi nerede iıe Lan • vecıye: 
dru gelecek, kartılaıacaiız. Filha· - Bizi muhtar Hacinin evine 
kika, biraz sonra yanında bir gar· götür ve kendisini afağıya çağır. 
diyan ile geliyor. Göz ucile bakı- Biz turada bekliyeceğiz. demitler. 
yorum. Sakin olmağa çahtıyor. Kahveci muhtarın kapısına ııi • 
!>eklen tarif edilir gibi. Orta boy· derek a§ağıya inmesini istemit, 
tu. Fakat daha ziyade "küçük,, muht arkapıya kadar inınit, meıe· 
uörünüyor. Yatı kırk bet elli var. leyi anlamı§; bu vaziyet kartııın· 
Batının üıt tarafı açık, sakallı, ha- da kapıyı açmadan tekrar yukarıya 
{if kırmızımsı ve kırlatmaja bat· çıkmıt, iki el kurtun atmıf, bu su· 
lamıt. Kqları genif, gözleri par· retle silahlıların uzaklatmasına se 
lak. Garip bir ıtık yamyor. Me· bep olmuttur. Köyden bir kaç ki· 
lon ıapkası var. Koltuğunun altın· tinin dağa kaldırıldığı yolunda çı· 
da bir paket var. içinde kağıt, ka- kan haber doğru defildir. Bu işin 
lem... ve bir jokey f&pka11. Şüp· muhtardan biraz para koparmak 
heıiz geceleri ıiyiyor. Heyeti u- maksadile yapılmak istenildiği an· 
rnumiye lalettayin ve sönük bira· latılmıtıır. Ele geçenler hakkında 
dam. Bizi nezaketle selamlıyor. tahkikata devam ediliyor. 

Kendisinin Parise Sante hapiıha· Gemlik Belediyeainde 

Aklalaarcla Orta mektep yapalmak 
tlzere teberrll edllea blaa 

AKHİSAR (Hususi) - Akhi
sarda orta mektep açılması için 
uğratıldığını ve vekaletin de bu 
isteği kabul ettiiini yazmıttım. 
Yeni bir orta mektep binuının 
reamini ıönderiyorum. Bu bina 
evvelce hutahane yapılmak üze -
re memleket zenıinlerinden Ay· 
te Hanım isminde bir hanım tara· 
fından yaptırılmakta idi. Orta 
mektep ihtiyacı daha mercu oldu· 
ğu için Ayte Hanım timdi bu bi· 
nayi orta mektep yapılmak üze -
re teberrü etmi,tir. 

Bina derhal maarif emrine ve
ril.mit, lazım gelen tadila t yapı· 
larak hemen bu sene tedrisata 
batlanmak eıbabına teveaaül o· 
lunmu§tur. Burada maarife diğer 
saha ve şubelerde de fevkalade 
himmet ve alaka gösterilmekte· 
dir. Bilhaaaa vilayetimiz valisinin 
maarif hususunda gösterdiği him 

ler. 1'., 
Bu sene yaz mahsulü ç~-_.) 

olacaktır. Kıt mevsimi yai1P":'j 
ıeçtiği için yaylalarda fe 
bahar vardır4 Her teY ucu~ 
Yat sebze pek fazla yet it ~ 
Pazara gelen sebzecilerden -~ 
lan satamadıklarını bırakıP f"', 
yorlar. Geçen hafta P 
sebzeciler "sekiz okka ı• 
bet kuruta, on okka iıpaD~ 
kuruta!,, diye bağırıyorlard•· 

Mevsimin çok müsait aitıO 
den diğer yaz mahıullerioİJI 
çok bol ve ucuz olacağı Jll 

kaktır. . 
Kazamızda tütün ekitO' 

müsait ıerait içinde gitınekt 
Bat itleri de yapılıyor. ,';, 

Şehirde kışın görülen k-1 
lıktan eser kalmamıftır, b 
tütün tarlasında ve bağında 
maktadır. Şehir §U sıralard• 
ıssızdır. 

"''----------------.,/~ Kocaavşar köyünd' 
bulunann şehir 

met ve alaka cidden zikre ve Balyanın "Koca Avıar,, 
takdire layıktır. Haber aldığıma yakın bir yerde "Asar,, me ~ JJİ 
göre bu sene Manisa vilayeti da • toprak altında bir tehir rnef"~ 
bilinde otuzu mütecaviz yatı mek· çıkarılmış ve eski devre ait 

nesine nakledileceğini söylüyoruz, 
aldırıt bile etmiyor. 

Ellerini bağladıktan sonra ha -
pisha~e önünde duran otomobile 
bindiriyoruz. Halk bağırıyor. Ö· 
lüm tehditleri savuruyor. Landru 
gene aldırıt etmiyor. Hatta hafif 

tebi açılacaktır. Bu aayenin te· li etyalar bulunmuftu. . ~ 
mini uğrunda valimiz Fuat Bey Halkevi reisi Esat Adıl ~ 
kazaları ve köyleri dola!.makta· müzeler ıubesi reisi Avni ~e ~ 

Gemlik belediyesinin seçme iti dır. Bu hafta içinde Akhisara ta· sanatlar şubesi reisi reaaal'll "I. 
bitip toplanmıya batladıklarmı, fa bi Babaköy nahiyesine gelerek Beylerle birlikte Koca Avtaf "'I. 
kat henüz belediye reisi seçiminin orada bulunan metruk bir kilise ne giderek beş altı yüz yıl ~' 
bazı sebeplerden dolayı yapılama• binasının derhal yatı mektebi ha- ait olduğu anlatılan bu ıehı1 :.J 
dığını, kaymakam Gani Beyin be- line ifrağı için hemen ite başlan· kik etmİ§lerdir. Balıkesir tl"J 
lediye reisliği vazifesini de gördü· dırmıtlardır. yalnız kaza dahilin· bu huıusta tetkikatına de"•dl 

gülümser gibi oluyor. 
Şimdi yoldayiz. Belin söz aç • 

mağa çalı§ıyor, halkın tehditle • 
rinden bahsediyor. Mahbus sade· 
ce omuzlarını kaldırmakla iktifa 
ediyor. 

Kendiıine evrakımn Pariı adli-
yesine nakli hususunda ne dütün· 
düğünü soruyorum. 

ğünü yazmıttım. d b 1 k cektı·r. ~ e u sene açı ma üzere üçü 
Meclis toplantılarına devam et. mermer, Selçuklar, Selcanlar Uşakta kumaş fab • 

mektedir. Yeni seçilen belediyeci • mıntakalarında dört yatı mekte • 
ler bu toplanmalarında faydalı ka· Utak Y dancı zadeler 111ü bi açılıyor. 
rarlar vermekte, Gemliğin güzel • tarafından yarım milyon li,._ 

Akhisar belediyesi bu seneki 'k_.ı 
letmesi, ilerilemesi için çalışmak • le bir şayak kumat fabrı. : .. .-

imar bütçesine hayırlı itler yap· SU'. 
tadırlar. Bir kaç seneden beri sa - edilmektedir. Fabrika içın 

mak üzere kafi tahıisat koymuf • -" 
hil kıyılarında bulunan bazı evle - mu olan makineler gelec~ 

tur. Jıtasyondan belediye önüne L·• 
rin lağımları bozuk olduğundan dı Almanyadan getirilmit u.-

kadar devam eden ve iki tarafın· d• f&rıya koku verici sular çıkarmak- tır. Fabrika te,rin aylarrn 

İkinci devrede askeri yurdlular 
daha enerjik oynadılar. Kuman -
danlarına behemehal bir galibiyet 
vermek, hediye etmek istiyen as. 
kerler devamlı tazyikleri netice • 
sinde tam dört sayı çıkarmağa ve - Mantes hapishanesine, diyor, 
yenilmez kuvvetin iyi ve canlı bir alıımı! gibi idim. Değittirmek can 
oyunla yenilebileceğini iabata mu- sıkıntılı bir §ey. 

da biribirlerine sarılmıt yemye • A"'9 ta idi. Bu hal sahilin güzellik ve yete geçecek, yevmiye ~ 
til çınar ağaçları bulunan bulvar f b k d ı kt r havasını bozduğundan sahil gezile a ri a a çalııtırı aca 1 ·~ 
asfalt olarak yaptırılacaktır. 

miyecek bir vaziyete gelmitti. Be· Bu hafta komşu.muz Kırka· Seyyar Pedagoji .~ 'J' 
lediyeciler bunun önüne ııeçmitler, iaç civarındaki meşhur Çamlık Seyyar pedagoji ıerıı•1 ;ı., vaffak oldular ve diyebilirim ki Garip adam. , Susmayi biliti, 

bütün Adana sporcuları da bu ite kendiıine hakimiyeti tayanı hay • 
sevindiler. ret. 

Kulüplerimiz alay idman yur • Belin, çikolatasını çıkarma za • 
dunu tebrik ettiler. Salih ve Ke· manı ıeldiiini ıörüyor. Landru, 
ramettin Patalar da askeri oyun· bir parça yemeji kabul ediyor. 
cuları kutluladı. H emen acele edip bir fey söyle-

:,. "° :t. meie ıelmez. Bekliyorum, uzun 
Mersinde böyle heyecanlı bir bir sükUttan sonra soruyorum: 

maç yapılırken şehir stadyomun • - Madam Collomb ile Madam 
da da buranın kuvvetl i ekiplerin- Bui11onnun Gambaia' e götürdüiü· 
den T oros spor ile idman yurdu nüzdenberi izlerinin bulunmaması 
kar§ılafıyordu. doğrusu §ayanı tee11üf, ne dersi· 

. ? 
lki takım da kuvvet itibarile :ıız · · 

biribirinin dengi idi. Birinci dev- - Hiç. İyi aramamıtlardır. 
rede sayı yapmağa muvafak ola • - Fakat onları öldürdüyıeniz 
madılar. ikinci haftayımda Toros I nereden bulsunlar?. 
bir az daha gayrete geldi. Canla 1 - Eğer öldürmüt olsaydım, ce· 
bqla oynıyan idman yurdu küçük- f setlerini bulurlardı. Cesetlerini de 
leri buna mukabelede bulunmağa 1 bulmadıkça, bana isnat edilen cİ· 
çalı9tılar. O yunun neticesine 15 nayet isbat edilemez. Hem ara • 
dakika kala T oroslular bir sayı nılan iki kadının bulunamamıt ol
Y,.!Ptılar ve oyun da bu netice ile ması, onların ölmüt olmuına de· 
bittL Jilet etmez ki. 

Eaki oynncu (Devamı 11ar) 

bu lliımların yapılmaıını temin . . I k B yıs tarı·hı.nde Havzaya ael~J. mesıresı yapı acn tır. u mesire o "' 
etmitlerdir. Şimdi, sahil kıamı te • . . . k 1 d h h mayısta buradan ayrılaca1' · ~ ıçın cıvar aza ar a mü im azır· r. 
miz ve ıüzel bir tekle konulmut • .,..- ' ~k !============== mayıata Kavak istaıyon ıı" 
tur. sevinç ve eğlence ile buraya gel • cek, 27 mayısta oradan aYf1 Jı' 

Bundan ,Laıka hu"kAmet cadd mi•ler, bir iki saat Gemlikte gezin· · ıı• u u e· :-s tır. 27 mayıstan 4hazır• 
ıine çıkan uzun yol, bir vakittenbe ti ve ev görüşmeleri yapmıflardır. Samsunda kalacaktır. 
ri etrafında tatları yığılnnt, ber- Müdanyalı misafirler kasabamıza -' 
bat bir halde duruyordu. Bu cad.. saat 17 sularında ayak bastılar, Bol yağmur Jr~ ~'t 
dede son aünlerde ııene belediye • bir iki ıaatlik gezinitlerinde gayet MERSİN, 16 (A.A·) ;ı ~ \J 
ciler ve kaymakam Gani Beyin ıay hot vakit geçirmitlerdir. vilayetin ova aksamındd.SS 1;; 
reli sayeainde yaptırılmıf, düzeltil- Kalabalık misafirler arasında mur yağdı. Bu yağnıur Jı ıll 
mit yürünülecek, geçilecek bir ha- Müdanya kaymakamı, hakimi, jan day ve bilhassa paro" tıf• >,t 
le getirilmiıtir. darma kumandanı, zabitler ve bir mahsulü çok faydalan~ \) 

Son günlerde, ifittiğime göre be- çok ailelerde \•ardı. yalnız Gemlik H Ik . d ki sert 1 ""1 
lediye reisi seçilmesi için de vili.- lilerin dostu olan müddei umumi- a evın e . .,İJ'~,.,i*' ., 
yelten emir gelmiıtir. Yakında da leri Sadık Bey yoktu. Mündanya. İstanbul Halkevi reı•!:, ~ .. ~ 
belediye reisini seçmek için bele • lılann eğlenceli gezintilerine şevk 18-5·933 per§eınbe 1 ıoe~":,, 1 
diyede bir toplantı yapılacaktır. veren bandoları aüzel havalarla de iki deniz ressaınn~ı:ı sef~· ı 

Mudanyahlar1n gezintisi 

Pertenbe postası lstanbuldan ya 
pan Nilüfer vapuru pe1fenbe günü 
öileden sonra Müdanyalılar tal"a • 
fından kiralanarak Müdanyablar
dan kalabalık bir ıüme büyük bir 

Gemliie de §evk ve neı'e verdi. Mi mail Hakkı ve Tahtın . ,.,.~ 
f . 1 b d l f k b I serlerı0nden mu··rekkeP bıt "' ıa ır er ve an o arı ır ayı, e e· -~"' 

diyeyi de ziyaret etmitler ve saat gisi açılacaktır. ~ti"'~ 
on dokuz buçukta Gemliklilerin Sergi bir hafta dev"(ıt) .'-:1. 
ıevinç ve Y&f& sesleri arumda bu· her ııün saat (13) den ~:· 
radan Müdanyaya dönmütlerdir. dar açdcbulunacakt11'• 

Kiraz AH o§lu yoktur. 
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sek makam bunu icap ettirir. (Bra· ğiz ve bu husus ıçın tekliflerde leri, belediyelerin geri alınması de 
vo sesleri). bulunacağız. ğil • ı bilakis ileri gitmesini amir • 

le biri merkezde oturur. Ankara 
merkez olması itibarile belediye 
reisliğine vali tayin edilmiştir. Bu· 
rada idarei hususiye belediyeden 
ayrıdır. Yani bunhırı birleştirmek 
ve ayırmak itibarile belediye büt· 
çesi üzerinde bir faide yoktur. E • 
ğer fayda olsaydı belediyelerin va 
ridatım maliyeye alır aza ve reis· 
tikler kaldırırdık, bu vazifeyi kay· 
makamlara verirdik. 

Türk köylUsU Her şeyde olduğu gibi lazım dir. Fırkamızın tuttuğu yol da bu-
olan paradır. dur. Böyle b ir şey Fırkamız • 

Gene mahrutun asıl kök ve te
mel kıımı olan köylüyü ele alacak 
olursak: 

Arkadaılar 1 bizde köylünün 
vaıfı miiıneyyizi, namu:s ve alice -
naplık gibi büyük hissiyattan h:ış
ka topraklarına olan merbutiyet • 
tir. Bir defa ana topraklarına o· 
lan merbutiyetleridir ki onu bize 
tarih gösteriyor. 

Memlekette bugünkü ülkemize 
ve dün bıraktığımız yerlerde bir 
karı! toprak yoktur ki bu köylü· 
nün veya babasının kaniyle sulan· 
mamı! olsun. ikincisi köylü ken
di toprağını sever. Bu köylünün 
asıl vasfı mümeyyizidir. Hakika • 
ten kendi topraklarını sever. Ca -
nı kadar sever, çünkü canının 

ona bağlı olduğunu bilir. 
Sevmediği sevmiyeceği bir top· 

rak varsa, o da kendisinin esir gi
bi kullanıldığı başkasının toprağı· 
dır. Bunu hakikaten seY.mez ve 
aevmemekte haklıdır. 

Çiftçiye toprak 

Onun içindir ki bizim usulü· 
müz her ıeyden evvel çiftçiye top· 
rak vermektir. Ve bunun da ka
n:.ınu gelmiştir. Bütçemiz müsait 
olursa onu da vereceğiz. Dünya 
kuruldu kurulalı hür ve serbest 
olarak yaıamıı ve memleket için 
her türlü fedakarlığı yapmaktan 
çekinmemit olan Türk çocuğunun 
batkasının toprağında esir gibi 
çalıştırılmasına artık göz yumma
yacağız bunu görmek istemiyoruz. 
(Bravo sesleri). 

Her hangi bir mesele umumi 
mahallerde görüşülünce Dahiliye 
vekaletine mevdu olan hizmet 
ve vazifeler mevzuu bahsolur. 

Bu da tabiidir. Çünkü her va· 
tandat her gün yaıarken hatta 
öldükten sonra da Dahiliye veka
letine me,·du olan ~izmetler ve 
vazifelere karşı karııyadır . ., 

Şükrü Bey (Çanakkale): 

- Mezarlıklar belediyeye ait· 
tir. 

Belediyeler ve belediye da mevzuu bas olamaz. Ancak 
kanunu mecliste mevzuu bahs olabi-

Belediye kanunu belediyelere lir ki, o da nasıl terakki e~e:ek, na 
bir çok medeni ve içtimc:.i vazife· , sıl çalışacak yolunda olahılır. U • 
leı· tahmil ediyor. ı r.1~mi olarak Dahiliye veka letini 

Bunları yaparken varidat ır.em- I alakadar eder meseleler bunlar ol· 

ba.ı düsünmedik. Cünkü kanun muştur. 
yapılırken diğer tar~ftnn dn kriz Posta ve Telgraf idaresi Bizim prensibimiz mahalli ida· 

relerin kendi taraflarından id.:ıre başlamış devletin membaı asliye- Bir de Mazhar Müfit Bey arka-
d ı d b l · b edilmesi ve hükumetin cle bunları si varidatı yavaş yavaş inmeye aşımız posta ar an a us uyur-

yüz tutmuştur. O sırada her han· dular. Bu sene posta ve telgraf ida 
gi bir belediye varidat kanunu res~ni ycp yeni bir şekilde yeni bir 
getirmek, meseleyi akim bırakmak kanunla teşkil ediyoruz. Evvelce 
ve yahut tehir etmek demc!ctir. getirdiğimiz ve sonra meclisten al
Böyle olmakla beraber şeraiti ha- dığımız yüksek mütehassızların 
zna nazarı itibare alınarak bir mütalea!nrı neticesinde kanunu 
belediye varidat projesi yapıldı. tanzim ettirdik. Bu kanun encü
Bu proje bugün müteh3ısıs bir menlerde müzakere edilmiş ve bu
heyet taraf mdan tetkik edilmek- raya gelmiştir. Bu kan:.ınla uzun 
tedir. Bu sene dcğil::e bile gele- zamandanberi kendilerine itlifat 
ceh sen~ meclise arzedileceğini ve muavenet etmeyi düşündüğü • 
tahmin ederim . Bütiin vergilerin müz posta memurlarının terfii me· 

mürakabe etmesidir.,, 
Emin Bey (Eskişe?ıir) 
- Küçük kazalarda olabilir. 
Şükrü Kaya Bey: 
- Olabilir, fakat bunda hiçbir 

fayda yoktur. Bazı yerlerde be!e· 
diye reisliklerinde kayınayamlar 
tavzif olunur. Diye bir selahiyet 
mevcuttur. Bundan maksat ta:ıar-

ruf değil, bir istisnadır. Bu istisna 
zaruretler üzerine alınmı! bir sela· 
hiyettir. Bunların bütçeye taalluku 
yoktur. Maruzatım bundan ibaret· batında iki vergiye mütemadiyen selesi de temin edilmi!tir.,, 

çatılıyor.. Bunlardan birisi oktru. Emin Arslan Beyin sözleri tir.,, 
vardır. Hakikaten bu bizim mem- Emin Bey (Eskişehir) Telgraf memurlarına 
leketimizde çok yeni olmakla be. - Efendim büyük arazilerin zam meselesi 
r3ber kurunu vfü;tai bir vergidir. taksimi meselesini bendeniz anla· Reşit Bey (Gaziantep}: 

Bir memleketi gümrük hudut - yamadım. Büyük arazinin taksimi - Posta telgraf memurlarına 
larile parçalamak ne kadar mu· için yeni bir karar mı veriliyor. Ye· zam yapılacağına memnun oldum. 
zırsa ~chirleri de parçalamak 0 ka· ni bir kanun mu yapılıyor. Fırka- Fakat acaba bu meyanda emniyet 
dar muzırdır. Hayatı pahalılaştı. nm pren:sibinde ve B. M. Meclisi- memurlarına da zam yapmak müm 
rır. llk firsatta hunun kalkması nin prensiplerinde böyle bir esas kün değil mi idi?.' 
bizim için bir vazife olmalıdır. Fa- yoktur. Şarka ait bir karar vardı. Dahiliye vekili Şükrü Kaya Bey: 
kat bunun varidatı umumiyesi Yeni bir kanun getireceğiz deni - - Zaten bugün meselenin mev· 
bütün belediyeler iç.in dört buçuk yor. O kanunda arazinin taksimi zuu bu olmalıdır. Yani niçin Dahi-
milyon liradır. hakkında vekil beyefendinin yeni liye vekaleti veya Nafıa .vekaleti 

Belki münasebet arttıkça bu bir teklif ve te!ebbüsleri mi var?. daha çok para almadı. Hakikat bu 
da değişecektir. Sonra İstanbul ve Ankara bele- dur. Ben hesap ettim. Jandarma, 

Bu sene dört milyon tahmin e· diyenle vilayetleri tevhit edildiği posta ve telgraf '\'e emniyet için 
dilmektedir. Zaten, belediyeleri - halde kazalara gelince kanuna 56 milyon liraya ihtiyaç varılır. 
mizin varidatı uml.\miyesi on döı't muhalif deniyor. Küçük kasabala· Teşkilatı lam medeni bir memle • 
milyon liradır. Ancak aşağı yu. ra da teşmil edilirse ne olur? Is • ketin seviyesine bu te~kilatımızı 
karı bu dörtte biridir. lanbul ve Ankara vilayetlerile be- çıkarabilmek için bu kadar para 

Zaten varidatı az olan beledi - lediyelerin tevhidinde ne maksat lazımdır. 
yelerden hu da kalkacak olursa görülüyorsa, bu tevhit ayni maksa Fakat ancak 20 mily.on lira 
belediyeler en İptidai vazifelerini da ve bilhas~a tasarruf maksadına alabildim. Geriye kalan 36 milyo
de görmiyeceklQrdir. Mesela tan· binaen küçük kazalarda da yapıl- nu Maliye vekili bir türlü verme • 
zif atını yapmıyacaktır.. Ölen bir malıdır kanaatin dayım. Ne huyu- di. Hatta başka bir şey yaptı. Ge-
fukarayl. kaldıramıyacakt l r lur? çen sene Dahiliyeden 150 hin, em· ır. ca· u .. ,, 
bmda bir hastasına bakamıyacak- ŞükrUKaya Bey cevap veriyor niyetten 250 bin, postadan şu ka-
tır. Belediyeler muattal kalacak. Dahiliye vekili Şükrü Kaya Bey: dar bin lira kesti. Çok reca ettim 
tır. Buna karşılık bunun kaldırıl- olmadı, nihayet kabule mecbur Şükrü Kaya Bey devamla: "- Büyük arazi ve ki!çük arazi 

E f 1. b k ması istenecek, fakat bu, bu ka- oldum. Çünkü bizim sistemi.miz - vet e en 1rn e§i ten meselesi iktısadiyata ait, büsbü -
l k dar vergı' gı'ttı'kçe bı'r memb b l her feyden evvel devlet bütçesinin mezar ığa, so aktan yatak odau- a u • tün ba~ka bir şeydir. Benim takip -

k d b l d . l makla kabildir. Bu membaın bu· müvazeneıini her vekil, Maliye na a ar e e ıye er ve idarei ettiğim ise içtimaiyat ve asayiş 
h · l D h lunduou zaman hir bı'r D h'l' vekili gibi telakki ediyor. Ve bu uıusıye er a iliye vekaletini t> '% a ı ıye noktasından bir siyasettir ki, ka-
en çok i~gal eden işlerdir. y almz vekilinin hiç bir mcdisin bunu kal- nunda ifade edilmiştir. Köy ve memleketin on paraıına son dere-
Türkiye Dahiliye vekaleti için söy- dırmayi fevt etmiye:::cğine emi- çiftlik diye arazi ve ev sahil>i olup ce ehemmiyet vererek böyle müş-
1 B mm kül zamanlarda dar ve sıkı bir ida-
eımiyorum. unlar bütün Dahili • · ta arazisini ve tarlasını kendisi iş-

ye vekaletlerini , Dahiliye neza· Nitekim bu kadar ağır olma- letmiyerek oralarda kurunu vusta· 
retlerini meJgul eden bir mevzu· makla beraber çirkin olduğu için da olduğu gibi y~ bir esir gibi ça· 
dur. İstanbul belediyesinin müruriye lışan Türk köylülerini ve ev ve ara 

Bizim belediyelerimiz yepyeni reımi karşılığı bulunur bulunmaz zi sahibi yapmak maksadımızdır. 
bir te§ekküldür. Eskiden belediye derhal kaldırıldı. Böyle bir kanun da zaten vardır. 
vazifeleri evkaf tarafından, kadı • HUSUST idarelerin varidatı (Alkışlar) Yoksa traktörlerile, a
lar tarafından görülmüştür. Kaıa- Belediye ve idarei hu5usiyenin melesile çalışanlara yardım vazi • 
ba ve tehirlerin bugünkü kadar ih aldığı varidat ve varidatı umu· femizdir. Yani maksadımız birisi· 
tiyacı yokmuf. miyenin iki üç r:ıisline baliğ olu • ni esaretten kurtarmak, digerine 

re ile işi yürütüyor. Ve idarei u· 
mur mes'uliyetini üzerine alı -
yor. 

Bundan başka bu mes'uliyetin 
zevkinden ba~ka bazı, vekiller 
makamında tutturacak hiç bir ca· 
zibe yoktur .. (Alkışlar). 

Gümrükler Vekilinin 
beyanatı 

Ne temiz ıu içmek zevkini ne yor. Dediler. Hayır öyle değildir. de yardım etmektir. 
temiz bava almak lezzetini, ne Çünkü bütün belediyelerle hususi lstanbulda Villyet ve Bundan sonra Gümrük ve lnhi· 
elektrik, ne tiyatro, ne sinema, ne idarelerimizin aldığı para 45 mil- Belediyenin tevhidi &arlar vekili Ali Rana Bey şu be -

mezbaha istemezlermi§, hali tabi- yondur. Nihayet en çok varidat Sonra İstanbul ve Ankara bele- yanatta bulunmu§tur: 
ide yaıandığı gibi yaşarlarmı!. aldığı sene elli milyondur ki, bu diyelerinin tevhidi ayrı ayrı mak- " Muhterem beyefendiler, e· 
Meşrutiyetten ve bilhaua cümhu. da hayaldir. Buna kazanç, sayim sat!ara ve gayelere matuftur. Bir • min Beyefendi gümrük tarifesinin 
Tiyetten ıonra bu ta.mamile değiş- ve müsnkkafat da dahildir. Bele • leştirme dendiği vakit eğer mat • memurlar tarafından başka bir 
trıi§tir. Halk tenevvür ettikçe mü- diyelerimizin, idarei hususiyeleri - jfıp tasarrufa, belediyeye ait mos· surette tatbik edildiğini söylediler. 
naıebat arttıkça, en medeni mem· mizin varidatı azdır. Fakat sene· rafları hükumet alıp bir memuru Böyle mübayin tatbikler maatte
leketlerin mazhar oldukları refah ler o halde ki bunlara yeni varidat vasıtnsile yaptırmak demektir. ls- easüf vaki oluyor. Bunun hakkın· 
ve temizlik her taraftan istenil- aramak ve bulmak çok güçtür. tanbuldaki idarei umumiye ve ida· da vekaJetin düşündüğü şekil 
nıekteydi. En küçük kasabamız Maamafih bulmaktan hali kalmı • rei hususiye birleştirilmemiştir. şundan ibarettir: Tarife lüzumu 
dahi niçin kendilerinin temiz gür yacağız. Belediye birleşmiştir. ldarei umu· kadar basit olmadığı için böyle 
ıuyu yoktur, niçin elektrikleri yok· ldarei hususiyeler behemehal ma mire ayrıdır ve mahallidir. Büyük oluyor. 
tur, niçin spor yerleri yoktur diye halli idarelere tabi olmalıdır. Bu ~e!:ıir oldufr'.ı için onun başına siya- Bir..aena!eyh, tarifede, hem ta
•öylenmekte ve düşünmekte ve is- prensiptir. Devlet kendilerini an· s1 olmak itiba:-ile lstanbu! valisi rifenin kendisinde hem de tarife 
temektedirler.. Bu güzel dert, o cak murakabe etmelidir. Onlar bii reisi tayin edilmiştir. Yok~a idarei kanununda vuzuh temin e"'1ecek 
kadar umumile§mittir ki, hepiniz tün selaihye~leri haiz olmalı kendi umumieyden oraya beş pa;a aarfe- teknik tadilat hazırlamıştır. Pek 
her gün mensup olduğunuz ve ol· i~lerini ke~dileri ~görmelicHr. Bi • I dilemez. Kendisine ait küçük kaza 1 yakında yüksek meclise tnkdi~ 
madığınız dairelerin belediye reis zım dev!etın tuttugu yol her şeye lar çok olduğu iı;in birle§tirilmiş - e-l;lece!ctir. Bu tadil;.t yapıldık -
ve azalarından gelen müraaatlar· elini uzatarak her §eye karışmak 1 tir. Halbuki Ankara öyle değildir. tan sonra memurların ve iş sahip· 
la kartılatmaktasınız. Yakında değildir. ı Mesahai sathiyesi genış kazaları lerinin tarifeyi daha kolay anlı· 
gene buraya bir kanunla gelece- 1 Binaenaleyh cümhuriyet prensip ma 'r-..,.. ., •r. Nüfusunun ancka dört- yacaklarmı ve bu sure~le mübaye· 

netler 

ceğiz. 

Adliye vekilinin söıl 
Ali Rana Beyden sonrıı ~ 

vekili Yusuf Kemal Bey 1' 
gelerek demiştir ki: 

- Bütçenin heyeti u~.~ 
sinin müzakeresinde söz to 

arkadaslardan Hüsnü Be1 
Adliye;e taalluk eden ikİ . 
ya il iştiler. Bunun birisi h·~i 
rin askerliği hakkında, dı~ 

• ıJS 
Kuşadası mahkemesinde ı§. ~ 
ğı hakimin çokluğu, 1ı.~1t'1 
işin ço!duğu hakimin aztıgı 

Hakimlerin askerllf 
meselesi 

Efendiler, birinci nokta ~ 
da "ben Adliye vekiline ııı .. 
ettim. Dahiliye vekili ile rd~ 
milliye vekili bir araya gel 
salardı, bu mesele bir saatte, 
dilirdi,, dediler. Halbuki }.d 
kili bu mesele için hakikate' 
daf aai milliye vekiline rn~ 
ti. Ve bir kaç defa, eğer ; 
Jay bir şekli bulunmuş olşa1 
111z hakimlerin askere alı• 
dan dolayı fazla masraf 1~ 
olmazdı. Ayni zamanda }. . 
]erinin de intizamı daha i~•,, 
du. -Müdafaai Milliye VekV'. 
kadaşımız teknik manileri, 
ni manileri heyeti celileniı' 
decektir. Bugün elimizde 
nan kanun bu i§İn böyle ~ 
diği §ekilde olmasına ~ 
Teknik müşkiller vardır. 
müşkillerin önü alınacak~'~., 
hukuk mektebinden çıl-."lıi'V 
ra askerliğini ):apıp ondatl., 
vekalete memuriyet için ııı 
edecek. } 

ikinci mesele, Kuş ad~ı 
az hakim çoktur. lzmirde ~ 
hakim azdır meselesi idi. 1' 
sının 1932 istatistiği şudtır: . 
za hakimi, bir hukuk hakt~ 
dei umumi ve müstantiği 
Asıl mesele zannederim tı 'I' 
rin meselesidir. 1932 istll5tl .. , 
ceza, 535 hukuk işi go t 

Bi.- sene bunlar azdır. fa1'' it' 
lı, ilamsız olarak 2034 ict~ 
rülmüştür. Bunu beyefend• 

• •• • w• 1<itt' 
nıze muracaat ettıg1 va . if 
ettik. Halbuki malumu il•~ 
kuk hakimi icra mese!esitl ... 

him bir vazife görür. Bı1.~~ 
hetle 877 ilamlı ve 1157 1 ~ 
larak 2034 ilamlı ilam .. •'\.,~ 
hir hakime gördürmege 

1

1,~ '/ 
ınadığım anladık. O me•' ,l/:,.ı 

J'•' le hıra!dık. Zaten mee. 1 de } 
ğimiz Adliye encümenı~il;.t ~ 
olunan mahkemeler te~ .,tif'., 
nu ile bunları düzeltme!< 

1 ı'-' 
Yani bu arzettiğim ce~aP t• ~ 
çin kafi bir cevap olJJ111;~iıt' 
haten lzmirde iş oçkt.~t· "' 
1 B·· t·· b . 1 . goreC < ır. u un u ış erı ·"'iıl' .~ 
değildir. Yalnız arzetltğ p'-
(Devamı 11 inci sa'I' 

Dilinıiı 
63 üncü u•t• o:f 

- 'f A~Kı\ ttA 16 ı A. A. 

mi\ etinden ..r~ '" 
• k ıayw » Kıı r,ılı ı.l:ııı aranaca · a . cl)U"" , ı r -ıeSI • 

, cJımt:lcı iıı63numaıaı ı:ı ..,1 
_ısı .. 

ı - isabet 

2 - isl,:\n 

3 isnat 
4 - is.ar 

s - i•til ı:h 

6 - bıııap 

7 ~·· s- ~ 
Q - !:t 
ıv - :,,,ı 
11 - ., ... 

() - 1 1- l 
ıJ ., 



.................................................................. ._ ..... ._~!Pl'!!!llJ!!!!!!!!!!l!!!!!!l!!ll ..................... l!!l!l!l!'!!!!!'!!~tt~VAKIT 17 M~~s1933 !!!llBm 

Mecliste, bütçe üzerinde müzakereler 
~ llnc~ aayıfadan devam) Kontenjan ve taka• itlerl 

letkıllt kanunu ile bu nok • Müzakere olunan mevat ara· 
teyen olup olmadığını sormuıtur. 
Kimse söz istemediği için fasıllar 

üzerinde müzakereye geçilmesine 

1 
karar verilmi,tir. 

aanJar düzeltilecektir. Az it bulu· sında kontenjan ve takaı meıele • 
i:{erlerde &2 hakim bulunduru• lerine de temu edilmif. Bunu ga· 
Çok hiç?" İf bulunan yerlerde de yet tabii addederim. Eier her 

kinı bulunacaktır.,, hangi bir bütçe müzakereıinde ta• 
Büyük Millet Meclisi, Riyaseti 1 

cümhur, Divanı muhasebat, Ba,ve· 
kilet, Devlet Şuruı, Diyanet ifleri 
reiıliği ve Maliye vekaleti bütçe • 
leri fuıllan ayrı ayrı okundu. Bu 
bütçeler aynen kabul edilmittir. 

Ikbsat vekilinin izahatı kaı ve kontenjan mevzuu bahaol-
Aclr mamıt ise en ehemmiyetli bir me-

1- 1 ıye vekilinden ıonra ıöz a· ıele geçilmiıtir. demittir. Bahae· 
Bey ~ıaat vekili Mahmut Celil dilmemeyi gayri tabii aclclederim. 
len Ilı~~ münaıebetile ileri ıürü· Çünkü haddi zatinde millet ve 
tiıU u ealardan lktııat vekile· memleket üzerinde miilbet ve men 
'tere:ldlka~a~ ekd.enlcre cevap ve • fi tesiri olan Ye bazılarma kazanç 

•. emııtır ı: 
- 1r _ temin eden ve bazılarına da zarar 

bir qa1111etli arkadaılarımızdan tevlit edebilen bu prenıibin aley· 

Bu arada, müstac~liyetine bina
en, Riyaıeticümhur daireıi hakkın 
daki tetkilat layihasının müzake· 
resine ıeçilmi,, layiha aynen ka· 
bul edilerek kanun hükmünü al· lif ~t, Ali lktısat mecliıinin va • hinde, lehinde beyanı mütalea et· 

tı:ıae temaı ederekten Ali lk. mek imkinıızdır. lhtimal ki bu ıe· mıttır. 
.. ..._!' lllecliıi lktııat vekaletinin k • d taka ta M ı· k·ı· • k ""·~ h kilde· ontenJan an ve 1 n a ıye ve ı ının nut una 
l~ı arbiyeıidir. Lazımdır ki, bahae. dilmeıi ıi~ ıarip ıörünür. ~ dair bir düzeltme 
alt t vekaleti yapacak itlerde bu fenchler, konteDJ&DI ve takalı eh· 
..... Ve lbütehauıı heyetin rev ve d f ·1 b 1--'- alı AN.,..& n ... 16 (A A ) B'' ... utaı J mbe bir mü a aa 11 l ı o araA ~, • • - u-
ı.ı 1. -:asını alıın, eier ili iktıaat yoruz ve eler buıün biriıi çıkıp ta yük Millet Meclisinin dünkü içti -
'ısı ~ vazifeyi ifaya ehil de- memleketin ticari muvazeneıini, maında Maliye vekili Muıtaf a Ab· 
Jr....ı. ehıi olacak bir raddeye çı• tediye muvazeneaini ve döviz mu· dülhalik Beyin 1933 ıeneai bütçe
•ııa lll~ aksi takdirde hattan ahi· YUeneaini ben koruyabileceiim ye ıi etrafındaki izahatlannda im· 
'-r. •eldıude ifadatta hulunmut- ayni zamanda memlekette aatıl • paratorluktan müdevver borçlar 

"" lktıaat mecllal 
~~i lktıaat mecliai malGmuili
a...=_ır ki, istitul bir heyettir. 
~eıini hükGmet verir. 

tel tc:lıı mütaleaamı dermeyan 
~ 'I e hükGmet bunların içeri • 
'Yapabileceiini, kendi pren • 
~ uypn huluncluiunu ele 
~ İcra eder. Alt lktısat medi· 
-..ıı_~uma budur. Alt lktuat 
li~ ıimdi:re kadar netnlti-
4- Çok riaal.ı.., ltrofürler YU'

~.litlllen ...._.... Ali lktıaat 
~ilinin memlAetin hakiki ih • 
,1-rına göre, ilmi mütalealar 
Ptt ey~ ettiii derakap ıöze çar· 
"a ' Nıtekim bu ıene dahi hüku· 
~~a lktısat vekaleti tara· 
l'ı .. _ • Alt lktıaat mecliıine ruz· 
--.ueıı y-:ı_. • 
._

1
.. . -111111ftı. Ruznamede aa • 

'cle;~~z n~rJ teeuiil ve inkitaf 
t..ı_ .. : uah Yardı. Bu kürsüden 
:""'llClırl · f 
~ Ali e 1 &de etmeje mecburum 
\i)d "b 1~t nıecliıi milletin ha
'- te 1 .tıyacına ıöre, mütaleaları· 
..... •Pıt etmittir. Ve cidden ilmi 
~tte vekaleti Ye ali.kadarla· 
Alı eylemiıtir. 

h e._. !~tıaat nıecliıinin bu kara· 
~ 

4 
ıtıbarile lktııat vekaleti· 

~e cliitÜJM:elerine tevafuk et· 
~~ Jolayıdır ki bu eaular 
il~ tanzim olunan kanun 
L.iı~ encüınenlerimizde hazır 
ı.ıeeli.te • Ve ıeldiii zaman 
~·- ..... •ahterem arkadqlan• 
lair ıa'tite Ler müzakere eder ve 
~ -~Je varmz. Ayni zaman· 
"'-iı L.L,larımızın ıınai ıiyue • 
--suda dermeyan ettiği 
~ r tamamen değilae bile 

muı milfldil olan mahaulib nor- hakkmdaki kııım yanlıt olarak 
mal bir tekilde W-1• ve tetvike İntİ.far etnıittir. Bu bahıa ait olan 
muhtaç olmıpcak bir tanla ben zabıt k11mın1 aynen neırediyo· 
aatacai• eler •e bizi temin eder- ruz: 
ee takat ve kontenjanı telaffuz et· - Bu bahıa nihayet verirken 
mek bir cinayet olur. imparatorluktan müdevver harici 

Fakat maaleeef sözümüzün Ö· borçlanmızın aldığı IOD tekil hak· 
nGncle bulunan cihan iktuadl cere- kında bir kaç kelime ile arzı ma· 
yanlarmm neticeaine ıöre takua, IOmat etmek iıterim. 
kontenjana aanlmııızdır ve onu Murahhaalanma ile Dayinler 
sün seçtikçe milli ihtiyaçlarımıza vekilleri araaında 22 • 4 • 933 ta -
.... a.111 ederek düte kalka yürü· rihinde imza edilen yeni itilifna· 
,_....Ve fQllQ da emniyetle ifade meye ıöre imparatorluktan mü
edebiliriz ki, kontenjanm, takasın dener borçlar teraiti hazıreye 
nihayet iktıaadi hayatımızda !>ir uygun ve bugünkü vaziyetimize 
zaruret olduiunu lc .. lim <-~-··:..!:, '···re tediye imkanlarını teıhil e
bidayetinden beri bir tekiL~ .. ~ ~se· c:.en bir mahiyet almıtbr. Birkaç 
ri takip etmekteyiz. Takasın ve ya· güne kadar buna müteallik itilaf· 
but kontenjantmanın umumi esas· name yükaek huzurunuza ar· 
larda devletlere olan münuebelle· zedilecektir. Bu hidiıe ile ıene· 
rimizden, dahildeki fertlerle olan lerdenberi ıüren bir mühim mali 
münaaebetlerimziden bahsetmeyi ve ıiyui mesele halle bağlanmıt 
llzım görmiyorum. Zaman ve fır· ve maliyemizin imkan dahilin -
nt düftiikçe bu zemin üzerinde de bir tesviye teklini aldığı zih. 
l:afi derecede konuttuiumuzu tah niyeti vuzuh ile ıabit olmuttur. 
min ediyorum. Yalnız arkadqım Bütün bu ahval bugünkü umumi 
teker, çay ve kahveden bahsetmit· tartlar içinde aermayelerin ene
ler. Tabrlanınız çay, teker ve kah min olarak çalıpbilecekleri yer• 
venin bir elden idareai hakkında !erden biri Türkiye olduğunu kifi 
Mecliıi ilinin kabul ettiği bir ka • 1 derecede kuvvet ve aarahatla an • 
nun vardır. bu kanunun muvakkat !atmaktadır. 
bir madduine iatinaden memleke- B!!!!!!!!!!!!!!!l!l-!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!! 

Kadıköy kız lisesi 
Kadıköy kız orta mektebi ta1e • 

besi muallimlerile beraber dün ıa· 
bah kiraladıkları Şirketihayriye 
vapuru ile Bojaziçi~de bir tenez· 
züh yapmıtlar, Tarabya ve Büyük 
dereye oradan bentlere giderek 
muhtelif idman talimleri ve eğlen· 
tiler yapmıılardır. 

Büyük TAYYARE Piyangosu 
Yeni Tertibin 2 inci keşidesi 

11 Hazirandadır. 
Bu keşidede Büyük ikramiye 35.000 Liradır. 

Mükafat 50. 000 Liradır 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Diyarıbekir fabrikası için yedek malzeme satan alınacaktır. 

Taliplerin Jisteyi gördükten ıonra pazarlığa iştirak etmek üzere 
% 7,S teminatlarına hamilen 15 • S - 93,, Pazartesi günii saat 14 
te Ahm Satım Komisyonuna müracaatlar1. (M) 2107) 

ıs tan bu ı Belediyesi ilanları 1 
Beyoğlu Dairesinden : 

Beyoğlu Esnafı • 1 Haziranadn 12 Hazirana kadar Beyoğlu Bele
diye Dairesinde. 

Taksim Esnafı. 13 Hazirandan 20 hazirana kadar. Taksim Po
lis Merkezinde 

Yeniıehir Esnafı· 21 Hazirandan 30 hazirana kadar Yeni Şehir 

Pangaltı 

Belediye MeTkii 
,. • 1 Temmuzdan 1 O Tem muza kadar Panplb 

Polis merkezinde 
Mecidiye köyü ,. • 11 Temmuzdan 15 temmuza kadar Mecidiye 

Galata 

Fındıklı 

Kaaımpaıa 

kay& meydamncla 
" • 16 Temmuzdan 26 temmuza kadar Galata 

Polis merkezinde 
,, • 27 Temmuzdan 31 temmuza kadar Fmdıkh 

Polis karakolanda 
,. • 1 Ağuıtoıtan 12 ajıutoaa kadar Kuımpqa 

Hasköy " 
• 13 

" 20 
" 

Polis Merkezinde 
,. Haaköy Polis 

111erkezinde. 

Daire hududu dahilinde çalqan esnafın kullandıkları terazi 
dirhem iilçOlerl yukarıda yazılı ıUnlerde ve karıılannda ıhte
rilen meYkilerde muayene 9e damga muameleleri yapılacağından 
alikadar eamafın g6sterilen günlerde zabitai belediye mevkile
rinde ifai vazife eyliyen memuru mahsusuna müracaatla milva· 
zinin damgalattırılması ve muayene ettirilmesi ilin olunur. (2239) 

BOyi1kdere kalafat mahallesinde rDıumat kulubesi yanında 52 
çuval derununda tahminen 420 okka OıtDbeç milzayede suretife 
satılacağından taliplerin 8 • 6 • 933 perıembe günü mezkur ma· 
halle gelmeleri. (2243) 

1
3UncU Kolordu Sebnelm~ 

Koml•ronu lllnlan J SEYRiSEF AiN 
Meılı:e&l idaresi Galata töprliı aşı D 2623 

Ankara merkez K. SA. AL. KO·. .--su_b_eA_._s_ırt_e_cı_M_u_hü-·rd_a_r za_de_H_a_o_n_648_ .. 

dan: iki yüz yirmi bet bin kilo 
sığır r:i kapalı zarfla münakuaya 
kond:!tuttur. ihalesi 11/ Haziran/ 
933 p:- zar günü aaat on dörttedir. 

Trabzon Poataaı 

CUMHURİYET 
Şartnamesini görmek için latan • 17 Mayıs çarpmba 18 de 
bulda Fındıklıda Üçüncü Kolordu __ G_a_la_ta_n_h_t_ım_ı_n_d_an_. ____ __ 

Satınalma Komiıyonuna müra· 
caatlarL ihale günü vakti muay • 
yeninde dahi teminat ve teklif 
mektuplarile beraber kasaplık et· 
tiklerine dair ticaret oduımn ve· 
ıikasım makbuz mukabilinde An
kara Merkez Kumandanlığı Satın 

lzmlr • Meraln • Poataaı 

KONYA 
19 Mayıs Cuma 10 da lda· 

re nhbmından kalkarlar. 
(2231) 

...... )et tnun liyihalarile kıs· 
't~lmuı olacaktır. 
~ le cli1emiyonam, çünkü 
~~ ~llra takip edeceğimiz 
~-~ ~e öyle bir ıiyuet 
:-.. -.., J'tz ki hiç olmazaa 15 

te ihtiyaçtan fazla ithalat vaki ol· 
duiunu teabit ettik. ihtiyaçtan faz 
l;ı lemlekete ıiren bu mahıulat i· 
çin açıkça itiraf edeyim ki elimiz
de dö'riz yoktu. Diler taraf tan 
f'J'iz Ye bereket göateren mahsuli 
tımız üzerinde ise büyük enditeler 
besliyoruz. Şu halde memleket da 
bilinde ıtok bulunan ve lüzumun· 
dan fazla ithalat yapılan, fakat 
kart ıhiına döviz iıtiyen bu gilti 
mallar üzerinde muYakkat tedbir 
aldık ve taafiye yapbk. T eclbir fu 

Talebeye birinci fırka 
da refakat etmittir. 

alma Komisyonu riyasetine ver • 
bandosu meleri. (3062) (2244) Sadık Zade Biraderler 

VAPURLARI 
KARADEnız POSTASI 

i~ ı:da dok~nul~aam, mem 
-.._ •=- ID&aaaile bır iatıkrar 
)~- ..--.... M .. -....-L L Utefebbialer, aerma· .... uu .. it ııtıkrara emniyet e· 
~~· ~·)-Plllaia imkin ve ceaa· 

• llef° le • . clola 18 nncle bulıunlar. 
~ clet'!Kdır ~' 11k ıık pren
~ tehı·kltllleıı memleket için 

ı e "eri 
t; .. 1 llİll el ~~ Yor· Fakat bir 
~.._.., '•'tllle-.-...·· . 
L Çolr ~ -ı ıçin üze. 
~ ~ ibaa~f etmek, büyük 
~ Grtara IJe ınahaulü ola· 

U.... lba.L_ ~ak lizım ıelir. 
... _ ---a&ij • 

~-...~. 11Ze araetmek i· 
la~~ ~e zamana ihtiyaç 

,._.İti &il, dola,.. diyorum 

il~ ıs-: ettilimiz 
eh.::.... en ihtifaCI 
.-~r. 

idi: Kontenjanda tekere yer ver • Müh• b•r hav f • 
d·ı· · h ld b" k ım ı a se erı me ı ımız a e ır ısım vatan • 

claflarımız mütemadiyen aümrük- Saatte v-tt 180 kilometre 
lere mal biriktiriyorlar ve mal ge• ut;arak •• 
tiriyorlardı. Uzun müddet bekle· PARIS, 16 (A.A.) - Natal· 
dikleri için zarar ıörüyorlardı. Bu dan aaat 3 te hareket ederek Ba • 
kabil itlerle alakadar olan tüccar· kar' da ıaat 20,10 da yere inen 
lan birlqtirerek bizim ı&terece • A.rc • En • Ciel ticaret tayyareıi· 
timiz bir teıvike mulıtaç olan mal nin bu yeni uçutu çok mühimdir. 
ların harice aablmau için tekerle Çünkü bu aeyahat aksi rüzgar i· 
mahıup eclilecejini esaaolarak koy çinde ve en fÜÇ olan ıarpten ıar· 
duk. Bu prensibi takipten makaa· ka yapılmıttır. Tayyarede 7 yol· 
dımız ıudur: Bizim tilccarmuz lü· cu bulunmaktadır. Tayyare rea· 
zumundan fazla ferdiyetçidir. mi hiç biri muavenet ıörmemittir. 

Celil Bey vekaleti alakadar Saatte vuatf olarak 190 kilo-
eden noktalar üzerinde uzun iaa • metrelik bir ıür'atle uçmuıtur . 
bat Yerdikten sonra Milli Müdafaa Tayyarenin bidayette Cap Vert 
vekili Zekii Bey izahat vermiıtir. aduına inmeai dütünülmüt ise de 

Müteakiben bütçenin müzakere içinde bulunan fabrikatör Cou· 
aine ıeçilmittir. Reiı Kbmı Pqa zinet aeyahatin iki merhalede 
Hasretleri 933 biltp llyibaamm yapıldılı alylenilmemeai için 
heyeti umumiyui hakkında aöz i.. buna muhalefet etmittir. 

DUMLUPINAR 
V 18 Mayıa; apurU Perıembe 

lıtanbul Oçüncü icra Memur • 
Juğundan: Çelebi oilu Alaettin 
ınahalleainde Balıkpazarı cadde· 
sinde eıki 93 ve yeni 11 numara· 
lı dükkan hiuedarlan Hatice Bed
riye, Züleyha Fatma, Fatma F ey· 
ıııze, Saibe Saile, Fatma Sami-
Tfe Zehra Hanımlarla Arif Hik· saat 16 da lrkeci rıhtımından hare-
~~t, Mehmet Naci, Mehmet T ev • ketle (Zonguldak Jnebotu. samsan, 
fik Beylerle Koati Efendi Petai· Ordu, Giresun, Trabzon Sürmene ve 
ınam Hanıma ve mukaddema Boı- Rize) )C azimet \c udct cdocekdr. 
tan Ali ve elyevm Şehıuvar Bey Sakarya vapuru her b.fta ,. 
mahallesinde kilise ıokajında 30 Cumartesi gUoü lzmire leler 
mükerrer cedit 32 numaralı hane 
hi11edarı Koıti Efendiye. yapıcakhr. 
Hiıaedar Dimitri oğlu Yuvan oğlu Fazla tafs llt için Sirkeci 

Efendi borcundan dolayı hiueıine Meymenet hanı altında acea· 
fendi borcundan dolayı hiHeıine talığa müracaat. Tel : 22134 

haciz konulan Bahkpazarındaki "iıı••••••••••D51••• 
11 numaralı dükkinm tamamına 1' 

15,000 lira ve kilise ıokağındaki 
32 numaralı hanenin tamamına 
?.,500 lira erbabı vukuf tarafın· 
dan kıymet takdir edildiğinin ih • 
harı makamtDI\ kaim olml\k üzere 
ilinı:n teblii olunur. (3362) 

DOKTOR 

Hafız Cemal 
Dahili haıtalıklan müteha111• 

Divanyolu N. US Telefon; ı2398 



~ı2-VAKIT 17 Mayıs 1933 

1 Devlet Demiryolları ilanları 
15 Mayıs 933 tarihinden itibaren ve yeni bir iş'ara değin 

Haydarpaşa He Adapazarı arasında haftada üç gün a~a'ğıda ya
zıla katarlar tecrübe mahiyetinde muntazaman işliy~~l.~ir! 

74/174 No. lu muhtelit katar Haydarpaşa· Adapazarı arcısm· 
da Pazar, Pazartesi, Perşembe günleri 

Haydarpaşa Kalkıt 12.45 

Pendik [Varı§ 13.38 
Kalkıt 13.48 

Tuzla [Varış 14.10 
Kalkıı 14.12 

Gebze [Varı§ 14.46 
Kalkıı 14 50 

Diliskelesi [Varış 15.10 
Kalkış 15.13 

Tavşancıl (Varış 15 22 
Kt:.lkış 15.26 

Hereke (Varış 15 36 
Kalkış 15.48 

Yarımca [Varış 1608 
Kalkış 16.17 

Derince [Varış 16.41 
Kalkış 16.46 

İzmit [Varıt 17.00 
Kalkış 17.30 

B. Derbent ( Vanş 18.05 
Kalkış 18.10 

Sabanca (Varıt 18.3/ 
Kalkış 18.51 

Arifi ye (Varış 19.06 
Kalkış 19.15 

Adapazar (Varış 19.35 

75/175 No. lu muhtelit Adapazarı ile Haydarpaşa arasında 
Pazartesi, Sah, Cuma günleri. 

Ada pazar (Kalkış 815 

Arifi}e [Varış 8.35 
Kalkış 8.44 

Sabanca [Varış 8.59 
Kalkıt 9.07 

B. Derbent (Varıt 9.32 
Kalkıt 9.35 

lzınit [Varı§ 10.05 
Kalkış 10.28 

Derince [Varıt 10.42 
Kalkış 10.46 

Yarımca [Varı§ 11.10 
Kalkıt 11.17 

Hereke . [Varı§ 11.37 
Kal kıt 11.48 

Tavşancıl (Varıt 11.58 
Kalkıı 12.06 

Diliskelesi (Varış 12.15 
Kal kıt 12.30 

Gebze (Varı! 13.02 
Kalkış 13.07 

Tuzla [Varı§ 13.24 
Kalkış 13.26 

Pendik [Varıt 13.46 
Kal kıt 13.54 

Haydarpafa (Varı§ 14.46 

Bu katarlara mubtelit katarlara mahsus tarife üzerinden bi-
let sahlacakbr. (2173) 

Haydarpaşa ve Üsküdarla civarmda mukim Demiryollar Men
ıubininin tedavileri zımmnda her gün gidecek doktorlar için bir 
sene milddetle ve pazarhkla bir otomobil kiralanacaktır. 

Bu iıe talip olacakların Haydarpaşa işletme Müfettişliği ka
leminden tedarik edecekleri şartnameyi okuyarak 21 Mayıs 933 
pazar gilnü saat on beşte meıkiir müfettişlikte icra edilecek pa
zarlığa yirmi beş lira teminat akçesini bl\milen iştirakleri ilin 
olunur. (2204) 

Devlet DeJniryolları Konya 
işletme Müfettişliğinden: 

Mersin istasyonu eşyayı tüccariye ambarının tahmil ve tah
liye işleri kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. Münakasa 
3 Haziran 933 Cumartesi günü saat 14 te "on dörtte,, Kooyada 
itletme mtifettişliği dairesinde yapılacakhr. Münakasaya iştirak 
edeceklerin teklif mektuplannı ve muvakkat teminatlarmı aym 
günde saat 13 e kadar işletme kalemine vermeleri lazımdır. 
Talipler münakasa şartnamelerini iki lira mukabilinde idaremiz 
Konya Yeznesinden, Ankarada merkez veznesinden, lstanbulda 
Jiaydarpaşa veznesinden Adana ve Mersin istasyon müdürlük-
lerinden alabilirler. (2171) 

Adalar Malmüdürlüğünden : 
8-sH adHıoıo manastır caddesinde 41 No. lı evde mevcut 

muhtelif ey eşyası 4 - 6 - 933 pazar ıünü saat onda mahallinde 
aleni müzayede ile satılacakbr. (2235) 

T~QKiVE 

llRAAT 
BANKASI 

,, 
f,..AP, 
HULU.it 

~ 
IStAHOul 

.DAoA 
BiRiKTiREN 
RA~T--l;Oi;R 

~---------------~---~----------~---------~----------------------------_./ 

YCGİİ\NC 

DişMACUC1U 
TÜPLERi KALAY 

HİKDARI ÇOK 
YAPILIŞa 

FENNİ VE MÜKEMHU -

Geyve icra Memurluğundan: 

Kurukahveci Hanı Altında 

Kurukahvecf. Osman Efendi Oğ/ll 

A. İHSAN 
Kur 

• 
ecı Bir deynin temin ahz ve istif ası 

emrinde mahcuz beheri beter lira 
kıymetinde 27 adet Türk Ticaret ~ a.•ag..., azasını ot 
Banka11 hisse senetlerinin satıl· ~ .l11'J. açıy ~ ~ / 
maaına ve paraya çevrilmesine ve ~ 
ilk arttırmanın 1 haziran 933 per- ı 

§embe günü saat 14 te icrasına lnhı·sarlar Umum Mu··du··rıu··gv ündel1~ 
ve ilk arttırmada kıymeti hakiki - .. 
yesini bulmadıg~ı takdirde ikinci M h I f ı. b 'le (4) 

0 

u te i renKte on bir kalem matbaa mürekke i 1 h lı•" 
arttırmanın 8 haziran 933 per- mara vernik ve sarı toz yaldız takasla ve ( 13502) nunıar• 
~embe günü saat 14 te yapılmasına 
l~arar verilmit olduğundan talip- raroame abkimı dairesinde satın alınacaktır. ot 1 S te" 
lerin muayyen günlerde ve 932 - Taliplerin nümuoe ve şartnameleri gördükten sonra '

0 t; G•" 
330-120 numaralı dosya ifadesile mioatlarıoı hamilen 27 . S - 933 cumartesi günü saat 14 

2067) 
Geyve icra memurluğuna müraca- latada Alım, Satım komisyonuna müracaatları. (T) ( 
atları lüzumu ilan olunur. (3400) 

lstanbul Altıncı icra Dairesin -
den: Bir borçtan dolayı mahcuz 
bir adet halı işbu mayısın 20 inci 
cumartesi günü saat 9 dan 12 ye 
kadar Kıztaıında Kamil Paıa ko
nağında bilmüzayede parava cev· 
rileceği ilan olunur. (3367) 

Sahibi: Mehmet Asım 
Neşriyat müdürü: Fikret Adil 

V AKIT Matbaası - lstanbul 

Sinop Viliyetinden : ,.-
k ·1oı11el 

Sinop - Boyabat yolunun 3 + 830 ili 8 + 790 
1
.k'•P ~ 

arasında t~darik ve. nakli icap eden "3.078,, ,met~e 3;'~ua0•'te" "10070,1 lıra bedelh taş kapalı zarf usulde ve 2~· 5 ~ 111ndde~ 
günü saat on beşte jbale edilmek üzere yir~ı gun 10111,t 

1 

münakasaya çıkanlmışhr. Taliplerin ve daha zıyade ma 
8 

rl,ft' 
mak istiyeolerin Vilayet daimi encümen reiıljine vey(220'1 
Başmühendisliğine müracaat eylemeleri ilin olunur. 


