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Si_ yas i Almanya Etrafında 
Rıhtım şirketinin 

alınması Ankara Mülakatı 
k .Nihayet hükumet Rıhtım Şir • 
etınin, tarifeleri arttırmak için 

~ClJ>bğı bir teşebbüsten istifa • 
k e edecek, satın alınmasına 
. trar vermiı ve bu işin. §İrket 
ıle l'tıüzakeresine Saracoğlu Şük • 
tii, Beyi memur etmiş. Hatta iki 
laraf arasında ilk temaslar ve mü

Dört devlet nazırının 
ziyaretleri 

~akereler bile haşlanuşbr. 
liiç şüpeh yok ki hu karar ve 

leıebbüs 'ı.tanbul muhitinde ol
dtığu kadar lıtanbul limanı ile 
'1ikadar olan bütün Akdeniz ve 
~e.radeniz ticaret merkezlerinde 
de ayni suretle karşılanacaktır · 
Çiitıkü Rıhtım Şirketinin hükfunet 
Çe •atın alınmasından yalnız Is -

~~~bul muhiti değiJ, hemen hemen 
lttü.n memleket doğrudan doğru· 

l'a, Yahut do1ayısiyle istifade ede

. . 
•• .. , 

~ 

' ' 

ct~r ır. • 
Rıhtım Şirketi Abdülhamit za • .' 

~nrnda Halicin iki tarafındaki sa 
hiller de dahil olmak üzere bütün 
fıtanbul nhtımlarını yapmak için 
bir imtiyaz almıştır. Bu taahhü • 
dünün ancak pek az bir kısmı • 
2lı Yapmıı, diğer kısımlarına ait 
laahhütlerini yerine getirmemiftir. 

f." akat taahhütlerin i yapmıyan bu . A k ·· ·· ·· d k" h ft 1 d ·· · · 
'irk t k d. f 1. 1. n ara onumuz e ı a a ar a muhım sıyasl mesele· 
f e en ı men aa ıne ge ın· I I U k dll 
'i ~llk 1 hkA .1 ı·f· er n m za ere e dl§l merkez olac'1kllr 
tlı " ave e a aımı ı e te ı ı 

r ~ın_k~n olmıyan öyle istifade ça. 
e erı ıcat etmittir ki hayret et -
~ellıek mümkün değildir. Nite-
1 ıtn ~·ıhtım olmıyan yerlere çıkarı
~n tıcaret e:}yaaından rıhtım üc. 

teti alması bu çarelerin belki yüz -
~~biridir. 

r 

, O kadar ki Anadoluya gitmek 

Pek yakında Ankarada dört 
devletin nazırları toplanacak , 
baz111 ayni tarihlerde, bazısı muh
telif tarihlerde başvekilimizi zi • 
yaret edeceklerdir. Bu suretle ö
nümüzdeki aylarda Ankara, Av • 
rupamn farkındaki ve Balkanlar -
daki hükumetlerin en mühim siyasi 
merkezi olacaktır. 

Yunan başvekili M. Çaldaris ile 
kendisine refakat edecek heyet ö .. 
niimüzdeki pazar günü şehrimize 
geliyorlar. 

HükU.metiJe temas etmek üzere 

on gün evvel Atinaya gitmit olan 
ve evvelki gün İstanbula fönmüf o

lan Yunan elçisi M. Sakelaropuloı 
bu hususta ıu izahatı vermiştir: 

"- Başvekil M. Çaldarisin Tür. 
kiyeye hareketi tarihi kat'i olarak 
teabit edilmiştir. M. Çaldaris önü· 
müzdeki cumartesi günü Elli 
kruvazörüyle hareket edecek er • 

' tesi günü yani pazar günü, saat 
16.30 da lıtanbula gelmiş buluna. 
taktır. 

Kruvazör Haydarpaşa önünde 
(Devamı 9 uncu S!laydada) 

'çin İstanbul limamna uğrayıpta 
\t~llurdan vapura nakledilen ve 
~•l-ıtr.ma uğramak şöyle dursun, Is • 
I ~tlhulun rıhtımsız sahillerine bi
le terrJ!ls etmiyen bir takım e§ya bi
e bu şirkete haraç vermek 
ltıe ... b . . d d' - ---------------------... urıyetın e ır. • C" ı 1 b 

llu noktai na:o:ardan bakrhnca ..:Jpor işıerimiz nasıl düzeıe ilir? 
iiitülür ki GaJatanın sahillerine 
~Ctt b' . 1 b e ı sermayesiyle yerletmıf o an 
b~ tıhtım parçası hakikatte 
~ \lliin Türkiyenin mevcudiyetine 
~llışıfuş bir sülük mahiyetindedir. 
~:tnleketin iktısadi bünyesini ke· 
e lten bu m~zur kapitülasyon mü-
8'"'s · · d l 1 · k 

................................................................................................... 

Tek başlı idare lizım 
T eşkilita,beyetlere, mıntakalara lüzum 
yok.Bir liderle birkaç mütehassıs kôfi! 

~ k esını ev et eştırme zamanı 

~ \an gelmittir. Futbol federasyonu reisi Hamdi Emin Bey söylüyor 
l Carip olan cihet §udur ki rıh • 
l!ll 1 

'b·ı • nııyan yerlere çıkan efyadan 
\: e ücret alan bu müessesenin 
r dıkları yetişmiyormu§ ta tari .. 
re)'· 
U 1 arttırarak iktısadi hayatımız-
' ~~tindeki yükünü bir kat daha 
i ~ttlaştımıak iatiyormu§. Onun 
~ltı h"L~-- • } kl'f ' h U.ıı.uınetın ıatın a ıma te ı ı 

'k1katen yerinde düşmüştür • 
t\ Fakat bu işin mühim ciheti yal • 
~~ Rıhtım Şirketinin hiç bir biz 
l ket lllukabilinde olamksızın mem-
~ et' b h ~ •n ütün ticaretini araca 
ş;•tniı olması değildir. Rıhtım 
lill'keti ecnebi bir müessese şek -
~~de linıarun bir köşesinde kal • 
.ı . Ça. hükUmetle alakadar olan \(( .. 
~ ller li.nıan vazif e)erinin ıslahına 
-Pi b· ... · k'J k d' ~ ır manı leş ı etme te ır . 
~ l>a.lrtnıdan milli ikbsadiyatımı • 

Mehmet Asım 
.(Devamı f üncU aayı:tada) 

Hamdi Enıin eey 

setinde büyük bir kongre yapıla • 
cağını evvelce haber vermiştik • 

Başta Recep Beyefendi olmak ij .. 
zere memleketimizde bulunan ec • 
nebi mütehassısla spor işlerini bi • 
len diğer bazı zevatın, etütlerini 
bir araya getirerek bunlardan çı • 
karacağı neticeye göre beden ter
biyesi ve spor işlerine yeni bir is • 
tikamet verecek bulunan bu toplan 
ma, memleketin bütün gençliği ü· 

zerinde sevinçli akisler bırakmış • 
tır. 

Biz, kendisinden güzel ve müs .. 
Lüzumu kadar yürümediği mu· bet kararlar beklediğimiz bu kon • 

hakkak olan ıpor işlerimizin yü - greye tekaddüm eden bugünlerde 

rümesini temin ve beden terbiy';si bir anket yaparak federasyon re
ile spor arasındaki alaka ve mü • isleriyle, memleketimizde bulunan 
naıebetleri tesbit etmek üzere ya. antrenörJerle ve belli başlı kJüp re
kında Ankarada, Fırkanın umumi iılerile konuşarak eski teşkilatın ni 
katibi Recep Beyefendinin riya • ,,. ........ (De,·amı 8 inci ıayılada) 

Çenber ! 
f' ., • ., •••• t ... • • • . ·~ .... // .. .. .. ,....,. .• ·~ " : 

~ - -

Maslak yolundaki kaza .............................................................. 

Ali.ettin Beyi kaza 
yerinden taşıyan şoför! 

sahibi tevkif Dün bu otomobil 
olunmuş ve Adliyeye verilmiştir 

Bir şoför bir kadınla bir erkeği kazadan sonra gör
müş, fak at bu kadın kimdi? İşte meçhul olan bu .. 

Kazanın olduj'a yer. Alleddln Bey ve kazaya kurban ıılden fandarm~ HOaeyla 

Taksimle Büyükdere arasında 
su terazisi denilen yerde vukuhu -
lan ve bir jandarmanın ölümü ile 
neticelenen otomobil kazası etra • 
fındaki ilk tahkikat dün sabah on 

;) 

birde bitirilmiştir. 
Kazayı yapmak suçuyla otomo· 

bilin sahibi klişeci ve matbaacı A
laettin Bey dün tevkif edilmit, tah
kikat evrakı birinci istintak daire -
sine verilmiştir . 

ilk tahkikat neticeleri vak'ayı 

reddeden Ali.ettin Beyin aleyhine 
çıkmaktadır. 

Tahkikatın verdiği bu netice 
üzerinedir ki Alaettin Beyin tevki· 
fine lüzum görülmüştür. Yapılan 

ilk tahkikata göre kaza şöyle ol • 
muştur : 

Alaettin Bey arkadaşı izzet Be. 
le birlikte vaka gecesi Lala biraha
ıine gelmiş, bir müddet orada 

Xazaaın tahitlerl olan ıoflSrlerdea 
AH ve İamatl EfJer ·. 

kalarak içtikten sonra aaat yirmi 
bir buçukta çıkmıştır. iki arkadaı 
biribirleriyle vedala§mışlar, Aliet 
tin Bey otomobiline binerek . "git· 
miş, Maslak yolunda malum ka
zaya sebep olmuştur. Alaettin Bey 
kazadan sonra 200 metre ötedeki 

(Devamı 9 uncu suydada) 

........................................................ ~·································· 
Kiralar ucuzladık~a .. 

1 

Ev sahibi - DBrt oda, mutbak, hamam, bahçe bepsl ayda ll Una .. 
Kiracı - Yemekte veriyor musunu? 



,..._ 2 - V AKIT 5 Eyini 1933'!!!!!!!!!1!1!!!1!!!'!!!!!11!111!!!!!!!!11!!!!!!ım ... ---~--1111!!"!!!!11-----IB!!!l----l!!!!!!!---------~!!'!!!!!!!~!!'!'!!!!!!!!e!!!'!~!!!!'!'!!~!!!!!!!!!~~ 

Yunan muhalifleri ~tsON~HABERLER~ Güba_'_da. 
Şimdi de bir darbei hükfı- ~~ ~ K 

metten bahsediyorlar s f .. . ı . açan reısı gerı 
me~~0~. 4v.~~::::!'karşıH~kp~: Almanya, o ya numayış erı ge!~~.~ıgı,~~n(!.!)öyl~:.' 
lan suik11t hakkaoda muhalifler 1 

tar~ndan verilen istizah takriri 1 A •d • s f d ten biraz ronra, M. Machıdo, 
müzk•kere edilirken. ileri sürülen A manyanın siyası tecrı ı - o ·ya a ~a:i!fı::~: ·:~~iak~:e m::~:.: 
ten itlere cevap vermek iıteme- . 100 k •• • t• h •• üzere Cuba'ya dönmene razi of;' mesi ve müzakereyi kapanmıt ~ 
addetmesi, muhaliflerce parla· omunıs ın ucnmu du~~~~ b~tt~ ~u~u t iddetle ijo 
mentarizm esaslarına muhalif ad· tedıgını bıldırmıtbr. 
dediiıımif ve badema meb'usan PARIS, 4 (A.A.) - Nurenberı· B l · daha iyi yardım etmit oluruz. Eier 1 Yalnız b6ktimetin kendisi8' 
müzalceraboa ittirak edilmeme· ten bildiriliyor: - U ga~ı~tanda -~ orta Avrupada ve Garpta milletler himaye etmes şarttır. MachadO. 
aıne karar Yerilrnittir. Muhalefet Dün akıam baıvekil Hitler, kon komunıstler mukavemet edemezlerse, bir zehir muntazam bir tahkikattan kork• 
fırkalan, mec'is m6zakeratma greyi kapatırken büyük bir nutuk " Sofya, 4 (A.A.ı - Kom6nist olan bol,evizm, medeniyetin en es madığını sövlemİf, karışıklık 
ittirak etmemekle beraber, hü· söyledi. Bu nutuk kongrenin ilk günü milnasebetile kargatahk ki ve en güzel merkezini mahvet· çıktığı zaman istifa etmek niy 
kiimete knfı hücum ve ten!cit· rünündenberi ileri sürülen ırk me lar o!muş ! ur. Yabadi mahalle· mekte devam edecektir. Bu müca • tınde o c!uğuno1 fakat kendiliil 
terine devam edecekler, bu sa· ıeleıinin, Hitlerciler için merkez sinde nümayıfte bulunan 100 deleye giri,.mekle, Almanya tarih- , den çekilmesine fırsat verıllll 
hada balkı tenvir etmek için noktası olduğunu teyit etti. kadar komünist poliae hücum te ıık ıık yapmıı olduju ıibi, ha. diğini kaydetmi, ve demıttir 
konferanslar, hitabeler tertip Nutuk, Hitlerin "ırkın biyolojik ıı ederek tatlar atmışlardır. 10 kikaten Avrupai bir vazifeyi üze-' - Hakla olduğum görülece 
edecekler, hükumet aleyhtara tıfaıı,. na dayanan felsefesinin bir kiti kadar tevkif edilmiştir. rine almış olmaktan baıka bir ıey tir. Giiba milleti, bilhassa uı 
gazeteler, tenkit ve müabazele- huliıaıı oldu. Dijer taraftan Alman sefa· yapmıf olmıyor. sene.udenberi ilk defa yapıl 
rine daha bOyOk bir tiddet ve· Bundan ıonra Hitler felıefeıi • reli anünde toplanmış olan 30 olan bütçe müvazenui ile bük 
recektir. nin ikinci prensibi olan bir adam kadar nOmayiıçi polislere taı· Bir mütalaa metin zaman1nda yaphj'ım iyib 

Muhalefet fırkaları tarafından ötekiler üzerindeki otoriteai pren- lar atmıılardır. Nümayifçiler- NEVYORK, 4 (A.A.) _ Baıve· leri anlayacaktır. 
takip edilecek olan bu battı ha- ıibine ıeçti ve uırlardanberi bu _den bıriıi yaralanmıthr. kil Hitlerin Nurenberrdeki nutkwı Her feydeo evvel Gübaaın 
rekelİSI hlklmeti iatecliği sribi otorite preıibinin ıeçmi• oldu • dan bahseden Nevyor Herald Tri. best ve müstakil o maıını ı 
h "'.I' - Kader tarafından bize tevdi 

arekettea meaedeceii ve en ğu merhalelerin tarihçeaini yap • bune, bilha11a "Almanyanın ıi. 
nihayet hatalarını anlıyarak met- tı. edilen kendi kanımızı beıliyerek yui tecrit ile tehdit edildiiini 
ruıyet yoluna avdete icbar ede· Hitler ,nutkunu, dünya içinde diier milletlerin de, bir ırktan öte- ve bu vazyiete .mukavemet edecek 
celi Dmit edilmektedir. Ancak Almanyanın vazifesinden bahıe- kine, bir milletten ötekine ııçrı • vaziyette olamdıiını tarumaıı., ü • 
bu terait altanda muhalefet fır- derek bitirdi ve dedi ki: yan hutalıklardan kurtulmalarına zerinde durmaktadır. 
lra:ı.rı , meclis mOzakerelerine 

İftirak etmiye razı olacaklardır. Al b d 
~·lfYekil M. Çaldaris muhale· Musoliniinanmıyor manya çen er e 

fetia bu hattı hareketi karf1Sında 
b&klmetçe takip edilecek ıiya• 
set hakkında Hrulan suale ce
ft~n demiıtir ki: 

...- HOk6met proğramını tama· 
men tatbik etmek için ukin ve 
mllaterih meaaiıine dewam ede
cektir. Çlnki muhalefet firkaı.p 
akıtlliyette bulundukları cihetle 
bizi mesaimize devamdan mene
decek Taziyette değildir. 

Atina, 4 ( Hususi) - Burada 
Ye Be: Anikte darbei hiikümet 
hareketleri hazulandıitaa dair 
birço~ ri•ayetler deweran etmek· 
ted·.r. Hatta bu darbei b&kOmet 
tepbb6ıiine muhalefetin ön ayak 
olaoağı, ve aıkerl diktatörl6k 
teıia edeceği ı&ylenmektedir. 
Hilktmet mabafili, bDtDn bu 
rivayetleri tekzip '!diyor. 

Mısır başvekili istifa 
eJecek imiş 

LONDRA, 4 - Halihazırda 
Avrupada seyahat etmekte olan 
Tayµia razeteainin lıkenderiye 
muhabiri Mııır batvekili Sıtkı Pa • 
tanm 7Manda istifa edeceğini bil· 
dinltittir. Sıtlo Pqa Mıııra dön • 
mü1tür. Buıünlerde memleketine 
Yanlıf e)acaktır. 

Kral F agsal AoruJJaga 
geliyor 

D Mf'\n O, 
Qt'.....,A:ı ... 3 - Kral Faysal 

dün aabaPı lıviçreye hareket etti . 
Kral Aıuri iıyanı üzerine yarıda 
kalmıı olan kürüne devam edecek· 
tir. F ayaalın yanında Hariciye na • 
zırı Nuri Pata dit vardır. Altı haf • 
taya kadar lraka avdet edeceği 
tahmin olunuyor. 

Ji!.giliz başvekili 
ı..ondra, 4 ( A.A) - Dün Lon· 

draya dinen M. Makdonalt, ka
lemi Nahsuı mudaru ile uzun 
mallava görllfmOftGr, 'M. Mak
doaalt, harici ıiya1ete İlifiği olan 
ifler karpsında h6kümetin ala
CIJI vaziyeti kararlafbrmak için 
nazut:nr meclaiain yarın yapaca· 
it ~anttya ait hazırlıklar hak-.,,,. 
kında çalıfma arkadıtfarile lı o. 

-~-na bugtla de devam 

" Fransız idaresi devam 
edemez " diyor 

Pariı, 4 (Hamal) - M. Muo
lini mali Ye ikt11adl ajaDA bir 
beyanatta bulundu. Ba be1aoab 
matlNat trtbaa ett~ı ... r 
bah~i'. 0.dlkei ~ 
vermemek için aleyhinde de bu
lunulmadı M. Mutoliaiain sizleri 
cidden tayanı dikkattir. 

ltalyan diktat6rü demiıtir ki : 
- Franıanın bur.ınkü rejimi· 

ne itimadım yoktur. Franıada 
demokratik ve parlamentarizmin 
daha uzun zaman devam ede· 
ceğine inanmıyorum. Bunun için 
de Fransa hlikiimeti ile anıaj· 
manlara girmeği lüzumsuz adde· 
diyorum. 

Fransız bahriye nazırı
nın ölümünden sonra 

Ruslarla Lehliler de 
uyuşmak üzere 

Pariı, 4 (A.A) - Bugün öğle· 
den ıonra çıkan Paris ıazeteleri 
Daili Herald gazetesinin Varıo•a 
muhabirinin ,aaderdifi bir haberi 
oltlatu ifttl ... •••.n• t~1tatlf! 
lerdir. Muhabir bu yazısında 
diyor ki: 

.. Sovyetler birliği hükumeti Bol 
ıevik ihtilllinin yıldiSnllmü müna· 
aebetile ırelecek ikinci teırinin 
yediıiade yapılacak ıenlikler mü· 
naaebetile mareıal Pilıudskiyi 
Moıkovayı ziyarete çaiırmak ni· 
yetindedir.,, 

Muhabir SoYyetler birliii ile 
Lehiıtan ara11ndaki mDnaaebet
lerin gitgide dllzelmekte olduğu· 
nu da bu vesile ile kaydettikten 
ıoara ıu ilkleri illYe ediyor: 

.. Şayet ihtimal verildiği Ozere 
maretal Pilıudaki M01lccwaya si· 
decek olursa onun bu 1eyabati· 
nin Lehiıtan ile So•yetler birliği 
arasında ukeri bir ittifaka VÜC'Ut 

PARIS, 4 (A. A.) - M. Jorj 
Leygin, çartamba günü yapılacak 
olan cenaze merasimine reiıicüm

vermeai muhttm" rı r. 
burun ittiraki muhtemeldir. 

Yalnız M. Daladye bir nutuk Almangada tevkif edilen 
ıöyliyecek ve aıkeri meraıim ya- komünistler 
pılacaktır. Dini merasime Pariı Berlia, 4 (A.A) - ZRbıta ko· 
kardinali riyaset edecektir. mOniıtler aleyhindeki takiplerine 

P ARiS, 4 (A. A.) - Havaı a- devam etmektedir. l?u suretle 
janıı bildiriyor: dtin yapılan geoit bir arattırma 

Bahriye nazırı Jorj Leyıin ce- neticesinde Du:svourg'da 76 ko· 
aedi bahriye nezareti büyük ıalo- mOniat yakalanmış, birçok •eıika 
nuna konacaktır. Halk buıün ve ~e ıi!Ah ele geçirilmiftir. Mon· 

bynda ve Almaayanın garp luı· 
ıah günü ziyaret edecektir. 

aundaki tehirlerden bir çoğunda 
Ceıet dün aktam 20,30 da nak- da bu yo'da tevkıfler yapıldığı 

ledilmitlir. Bahriye efradı ceıedin bildirilmittir. . 
Çin seddi için 

Bulgar Kral ve Kraliçes1 
bq ucunda nöbet beklemektedir. 

To\cyo, 4 (A.A.) - Çin ıeddi 
cıvarmdaki ıayri askeri maota· 
kayı Çin lcuvv•tlerinin işgalin• 
denberi, Japon memurları bu 
maotakadaki faaliyeti dikkatle 
takip ediyorlar. Bir Çin iatithı 
bakkanda f&yialar dolaımaktadır. 
Bu ıayialara ıebep, Jeneral Sbi· 
hyuun'ın kıtaahnan çapu'culuğa 
başlamaları ve bundan batka 
Japonyanın tahsisat verdiği bay· 
dutların bu mıntakayı bir ''ikinci 
Mançuri,, yapmak istedikleri 

":ır.· ... 
ıff.ı;. •nft•r. 

Londrada 
Loadra, 4 tA.A) - Kral Boriı 

ile Bulgaristan kraliçu:, Vıcloria 

iıtaıyonuna dOn akpm 19,50 de 
geldiler. 

Belırat, 4 (A.A) - Sofya, 
PJovdiw, Varna. Ruıcu~ ticaret 
merkezlerini temsil eden 50 Bı.l· 
ı•r tOccar ve aanayiciıi dün 
Belpada gelmit'erdir. Bunlar 
Sarp eanaf ının yeni cemiyet qıer· 

knlerinin a~lma meralimiode ba
lunmuflaıdır. EuJsar mi11firler 
Sarp ıebiılerinia bafhcalarını ıe-
7PCf'1r1 .. rdlr. 

Garip bir iniş 
Viganada taggareden 

denize atlıyan bir kadın 
Viyana, 4 (A.A) - Dün bin· 

lerce halk, reklam yapan ye 
içinde bir kadın Ye bir erkek · 
bu'uaan bir tay1areain prip bir ........ . .. ,.,.. -
dir. 

Tayyare, Saint Etienae kiliae· 
ıi kulesi Ozerinden uçarken pi· 
Jot mot6rde bir bozulduk biuet· 
miftir. Burası, ıebria tam göbe· 
ği idi. Jame;e yeıue m611it 
yer, Tuna kanab idi. Binaena· 
Jeyb pilot, motörO durdurarak 
Tuna üzerine inme;e mecbur 
kalmıttı. 

Tayyare Tuna liıeriae koama· 
dan bir saniye evvel, içindekiler· 
den biriıi nehre atlamıı ve yll· 
zerek sabile çıkmııtar. Tayyare 
nehir üzerine konarken, udeme
nin tiddetinden içiadeki kadın 
nehire fırlamıı, fakat pifot so· 
ğukkınhlığını muhafaza ederek 
hemen ablmıt ve kadını ıuların 
sOrOklemekte o:duğu tayyareye 
retirmittir. 
Yardıma koııa itfaiye, tan•· 

re batmadan evvel yetiferek her 
ikisini dt kurtıumııla1"dtr. 

Fırka mensupleri rozeti 
Ankara, 3 - Halk f1rk .. 1 

kendi azalara için yeni bir rozet 
hazır:amııtar. Bu rozet, fırkanın 
6 umdeıini temıil eden 6 oktan 
ibarettir. 

lngiliz TradeUnionları 
Londre, 4 (A.A) - fu gün 

fr ghtonda Trade - Uaionların 
senelik kongreıi açalmaktıdır. 
Konıreye 3,367,911 uaıı o'an 
208 tepkk6JOa mlmtuilleri itti
rak ec:!ecek tir. Bu teıekkiUlerin 
geçen ıeneye nazaran t:u ıene 
250,000 azası ekıilmittir. 

Mozak erelerin ebem•iyetJi 
noktası, diktat6rlllk meaeleai 
Dzerinde toplanmaktadır. Bu me· 
•ele ıon ıonlerde Sir Stafford 
Trppa ile kongre umumi kltibi 
ve demokrat uıulleria mOdafii 
Mr. Valter Citrine araıında mll
nak11•11v11 ••"•" o1 ... ulfur. 

yorum. 

M. Mıcbado, kendiıi ile ar 
daılaı ının büyük meblağlar • 
rak lraçhldırı hakkındaki ri 
yetleri tekzip etti Ve yanıD 
ancak seyahat maaraflarmı 
yecek kadar para bu'uncuiu 
bOtOn mevcudıyetin GObade lı 
dıtını ı&vl.-di. 

Japonya ile Hollan~ 

arasında iktısadi itil 
Tokyo, 4 (A.A.) - Haro 

nezaretinin natiri efkln 
n mensucat Ye 

muk! ula rının Rotanaaya 
ıçın lconulmut memnuivetl 
kartı hopulsurluğunu açıkça 
dirmektedir. Gazete Hollanda 
almıı o!c!uğu tebirlerin açı 
tarafkin oldutanu ilive et 
ve tunları yazmaktadır: 

Bütün memleketlerin milli 
ıiyaaet takibine batlamalan iİ 
rine Japonya bazı memnuıyetl 
le kar9.tıııcağmı bildıri) or. 
kat Holıandanm memnuiyet 
kovmadan evvel Jap<'nva ile 
noktai nazar taatiııoden bul 
ması lizındır. Memnuiyetler 
unı ) 93 ı ve 1932 seneleri it 
llbna ıöre almıı olan Ho'lao 
1931 senu nden Japonya 
hiçbir ithal etmediğini uautu 
ıibidir. 

Bu kadar tarafkir bir te 
kabul edemiyen Japonya bu 
nenin ilk Oç ayında yapıtla 
pon ithalihnın yapılacak 
müzakerelere esaı tutul .. 
iatemelidır. 

Sırbistanda bir şehir 
lisi petrol yakmat

başladılar 
Be'ırat, 4 (A.A) -:-. S~rbi-:; 

da Çacak tebri ahah11 bır " Ut 
turya firketinin verdiii el~ 
cereyaaıaıa çok pahab ol.:.-fİtt 
protesto için "Elektri~ r.• -: 
yıpmaja karar vermiıtir. ~ 

BOtOa majazalar, lok•~~ 
oteller ve hususi eyler e~~l( 
tem" aahnı petrol limbatarU. 
iittiı miıler dir. 

Yalnız ıehir aokaklarl ....: 
trikle aydınlatılmaktadır. .;ie' 
diyenin ıirketle bir 1Dt1k• 
wardar. 



ı~~ARETLER 
-...;,, 

Suılı····~~~~"i~rinde 
eriyemez bir 

kolordu 
Bir hesap : 

~ Osmanlı imparatorluğu rejiden 
~senede 60 milvon lira kazan 
~· Bunun 30 n;ilyon lirasını im- I 
. ~torluğun borcuna vermiş . Re
.. Şıı·keti 16 ~enede scrmave~üni 
~rt .~cfa arttırmış. Hisseda;·laıı . 

Yuzde 12 faiz dağıtmış .. 
b· 30 senede kolcu ve kaçakçı 30 
'tı vatandag ölmüs ! 

Bu ne de:nekti;?. 

8u fU demektir: 

r Oıınanh imparatorluğu 60 mil
~ll lirayı ancak 30 bin insanın 
ao f -~ını yiyerek, kanına girerek, 

bın karıyı kocasız, bir o kadar 

~'Yı, çocuksuz ve babayı evlat· 
~ ~e kimbilir kaç on bin çocuğu 
"•tz bırakarak kazandı. Bir 

'dtının kellesi ona 2000 liraya 

~l oldu. Bu iki bin liranın yarısı• 
f t l.eıapsız, kitapsız borcuna kar
ı koydu, yarısını da yedi içti. 

Yakıa soysuz kediler yavruları· 
111 

Yerler. Fakat hiçbir kedi 30 bin 
~,\ot · · H' b' uıunu yememıttır. ıç ır 

tlldya.tör sahnesinde 30 sene i-

ii"de 30 bin esir parçalanmamıf-
1)-, 

3o l>aditah baba, otuz sene içinde 
bin çocuğun kellesi üstünde o· 

tı.ıtltıuı ve cıgarasmı böylece fo
•ı.ıtdatmıthr. 
b· Fransa 1871 harbinde ancak 30 

11\ kitinin ölümüne tahit oldu. 
Sulh senelerinde bir kolordu, 

"-~ak cigara dumanı ve para kese 
~ arasında bir imparator tarafın

itilebilir. 
Sadri Etem 

DetJ/ete geçmesi lazım 
gelen emlak 

lstanbuldan Başvekllete çok 
~ühim bir ihbar yapılmı,tar. Bu 
1hbar üzerine Maliye V~kileti 
iti lstanbul Defterdarlıiına ha· 
btt vermit ve tahkikata başlan-
1bı9tır. • 

d ''-barın mahiyeti şudur : An~-
o U hattı devlete geçmeden 

~""el Anadolu • Bağdat demir· 
~011arına ait Jstanbulda yüksek 

~1Yll'Httte bir takım binalar var-
ır. Bu binaların da mukavele 

'-ucibince şimendifer hattile be· 

t•ber devlete geçmesi lazım 
ttJ' L J l?ac:en mektum kalmıştır. Bina· 
~'• timdiki halde muhtelif eı· 

1 '' tarafından fuzuli olarak 
'••rruf ediliyor. 

ciilJı,.ük tatbikat mektebi 
t 1•tanbulda bulunan rümrük 
•lbikat mektebinin Ankaraya 

:•idi •e yeni devresinin teırini 
t ~el bidayetinde orada açılması 
ı.-ıc.•rrtır etmiş ve nakil baz:ırlık-

1'1111 bıılınmıtlır. 

ita/yan seggahlar 
lb' l(,ıkovia vapurile dün ıehri· 
le~e Itılyala 200 muallim ve ta· 

e gelmiştir 
4ıt 

ti ega Nuale,, tarafındın ter· t: edilen bu 'seyahate it tir ak 
ile e11!~r arasında Amira.l Cuturi 
ı~ dırer tanınmıt baZJ şahsiyet· 

ti bulunmaktadır. 
Q t•lya ıefareti maslahatgilzara 
9'~,G~ di Giura bugün seyyahlar 
ı, dıoe Trabyadaki Italya se· 
tt~~~inde bir 6ğie ziyafeti vere· 

"tır, 

Istanbulun suyu ve sıhhati 
T erkos boruları değişiyor, sinema 

ve tiyatrolar tetkik ediliyor 
·ı aluimde yapılmakta o!an ter· 

kos havuıu inşaatı bitmektedir. 
Fatih semtindeki eski borular 
da daha genişlerile tebdil edil· 
mittir. Avrupaya ısmarlana~ ~ir 
kısım borular da dün gelmıştır. 
Diğer semtlerdeki eski boruların 
deği,mesine de birkaç güne ka
dar başlanacaktır. 

Vali ve Belediye reisi Muhit· 
tin B. dün bir muharririmize 
tukos suyu hakkmda şu beya· 
natta bu unmuıtur: 

- Terkosun bugünkü vaziye· 
tini eski idare zamanındaki ha· 
tinden hiç te farklı olmadığını 
yazmak ve söylemek gayrisami· 

Onuncu yıl 

mi, hüsnü niyete gayri müsle· 
nitt ı r. 

Halktan a ldığımı7.. binle rce im· 
ıayı taşıyan teşekkür mazbata· 
Jarı eski va ıiye tilc şimd ı ki vazi
yetin pek iyi bir mukayesesidir.:.. 

Teşekkür mazbatalan berta· 
raf serv'sler hakikati pek iyi 
ifade etmektedir. Biz halka bol 
su vermek için çalışıyoruz. Buna 
da pek yakında muvaffak o u· 
nacaktır. ,, 

Muhittin B. ahşap sinema ve 
tiyatrolar hakkında da şunları 
söylemiştir: 

- Teşekkül eden bir heyet 
Sinema ve ti yatrolıırın sıhhat ve 

inhisar işleri 

Cümhuriyet bayramında Mütehassıslar iki ay mem-
neler yapılacak? leketimizde çalışacaklar 

h 
· · d · bir komis 1 lnhisarlarda yapılacak ıslah iş· 

Şe rımız e yenı • l . f d h " k~ . b' yon tefkil edildi eır etra ~n a u umetimıze ır ra 

Cümhuriyetin onuncu yıldöoü· 
münU kutlulamak işinde tiyatro 

da büyük vazife görecektir. Bu· 

nun için şehir ve kasabaların 

biilün sa lonlarından istifade edi

lecek tir. Büyük şehirle rin birkaç 

yerinde, cliier tehir ve kasaba· 
Jarın hepsinde temsilJer verile-

ce" tir. Temsiller için Fırka ve 
Halkevltri unsurlanadan, mual-
limlerc' en, talebeden, memurlar· 
dan, devlet müe11eselerile, hu· 
susi müessese ve cemiyetlerin 
ve ordunuo yardımından istifade 
edilecektir. 

Temsil edilecek eserler, An· 
karadaki yüksek komisyon ta-

rafından tetkik ve ihzar edil· 

mektedir. Komisyonun ayırdığı 
eserlerden bir kıımı basılmak· 
tadır ; bir kısmı da basılmak 
üıere hazırlanmaktadır. 

Bilh11sa mektebi ve muallimi 

olan köylerde ilk tedrisat mü· 

fetlişleıioin tan~imi · ile bc.sit 
sahneli basit piyesler oynanmnsı 

faydalı rıörülmüştür. Bu maksada 

eJveritli bir veya birkaç piyes te 

Ankaradaki yüksek komisyon 

f dan bastırilıp dağıtılacak· tara ın 

K.. pı'yeıleri açıkta da oy· 
tır. oy 
nana bilecektir. 

O Cümhuriyet bayramını nuncu , ._ .1 kutlulamak için Istanbu.da teşK ı 

d ·1 . 'an vilayet komitesi, e ı mış o. 
.1 . 1 .1 mecgul olmak 

temıı ış erı e ,. 
üzere kendisine merbut ayrı bir 
komite teşkiline karar vermiştir. 

Temsil komitesi lstanbul şehir 
meclisi azasından Refik Ah· 

met, Darülbedayi rej söıü 
Ertuğı ul Muhsin, lstanbul 

Halkevi temsil şubui reisi dok· 

tor Celil Tahsin, Darülbedayi 

san'atklrlarından lsmail Galip, 
M. Kemal ve Alaykötkü müdürü 

Liitfü beylerden mürekkeptir. 

Temsil komitui bugün saat 

17 de Alıyköşkünde ilk içtimaını 

akdedecektir. 

por vermış olan Amerikalı mütehas 
sıs heyet azasından M. Vallas 
Klark ile M. Guşarvski dün şehri -
mize gelmişlerdir. Evvelce vermit 
oldukları raporun tatbikatı işiyle 
meşgul oLmağa memur edilen bu i
ki mütehassıs dün Gümrük ve İn • 
hisarlar Vekili Ali Rana ve lnhi • 
ıarJar umum müdürü Hü•nÜ Bey -
)erle görüşerek vazifeleri etrafında 
izahat almışlardır. 

Mütehassıslar bugünden itiba • 
ren İ§e başlıyacaklardır. Memle .. 
ketimizdeki çalışmaları iki ay sü • 
recektir. 

Takas tacirlerinin müş
terek bir teşebbüsleri 
ihracat ve ithalat ticaretile 

uğraşan ticarethanelerden bir· 
çokları, takas usulünün kaldml· 
ması yüzünden hayli zararlara 
uğradıklarını iddia ederek bu 
hususta teşebbüste bulunmıya 
karar vermişlerdir. Bu tacirler 
lktısat vekaletine müşterek bir 
müracaat yapacaklar, icap eder· 
se Ankaraya bir de heyet gön· 
dereceklerdir. 

VAK 1 T 
G.ındcllk, !:ilyast Ga~ete 

!stanbul Ankara Cadde.!!, VAKI'l yurd u 

Telefon Numaraları: 
Yazı işleri telefonu: 213;g 

idare telefonu : 24370 

felg ra t adresı. lstantıı.ı _ ·ı AKiı. 

Posta kutusu No 46 

Abone det>elleri : 
l'ltrkl) o F..cnebı 

::>eneli': 1400 1,r. 2iUU K r . 
IS aylık 7M u:ıo .. 
g aylık 400 .. ıs o o -
ı aylı iı 150 .. 800 . 

ilin Ucretlerı · 

- ficarl Uı\rıhı rııı ilan Kl\ hifı•lnlıııll' 'ilinti· 

m i 30 kur u,tun haşlar, il k !illhıl "ılt- 250 

ı.uru,ıı kaıl:ır çılm r. 

Ku~ uk, raı.la, ıı .. , anılı ılA n \'t•r r nl t•r c alt 

·~·n ı.·ıullll l \'n rılır. 

Rı-ııml llAnlar ın bir •:ıtırı 10 kıınıştu r. 

t<VçUk ilinlar; 
Bir de.lası 30 iki cıeıngı 00 u~ dcraaı "Cı 

dört 1 ,efası 7f> ve o n defası 100 kuruştur. 

Uc: aylık ııan verenlerin bir defıuıı mecca· ı 
nendir. ()llrt satın ı::cc:en il Anların fıll•a 

ııAt ırları be., kunıştan heŞl!l rı erllll r 

itfaiye cephesinden tetkikine 
memur edılmitlir. Heyet sinema 
ve tiyatroların bugünkü şekille· 

rinde ahşa p olup olmamaların· 

dan daha ziyade makine daire· 
lerini, film depolarım, girme ve 

çıkma terti batını ve umumi va· 
ziyetini tetkik etmektedir. Bu 
tetkikatı zaten her sene yaptırı-

yorduk, Tetkikat neticelendikten 
sonra sinema ve tiyatrolarda ne· 
ler yapmak icap ettiği hakkında 
bir karar verilecektir. Bu arada 
umumi vaziyeti itibarile ve gayri 
kabili ıslah olması dolayısile bel· 
ki kapatılan sinema ve tiyatro 
da olacaktır.,, 

Tal ebe aranıyor 

Amerika mektebi ile 
Rum lisesi bize geçti 
Maarif V ek ileti ilk tedrisat 

umum müdüriyeti memlekette 
hiçbir talebenin mektf'pıiı kal
maması için Maarif müdüriyet
lerine kat'i emirler vermittir. 
Talebe de gittikçe çoğalmaktadır. 

Geçen sene lstanbulda ilk 
mekteplere (11) bin talebe mü
racaat etmişti. Bu sene bu mik
darın (16) bini bulacağı tahmin 
edilmektedir. 

Binaenaleyh tıhsil çığında 

o?up ta mekteplere müracaat 
eden hiçbir talebenin gen çev· 

rilm..emcsi için Maarif müdüriyeti 
bu sene yeni olarak 7 • 8 ilk 

mektep açacaktır. Bu cümleden 

olmak üzere Gedikpaşadaki A· 
merikan mektebi ile Galatadaki 

Rum lisesi Maarif idaresi tara· 
fından kiralaomıttır. Fatihte Zin· 
cirlikuyu cıvarında da bir mek-

tep binası tedarik edilmiştir. 
Fatih ve Ealatta da birkaç bina 
aramaktadır. F atibte 15 inci ilk 
mektep yanındaki medrese Maa· 
rife devredildiğinden burada da 
bir mektep açılacaktır. 

Lise ve orta mc.kteplere ge· 
lince, bu sene müracaat edecek 
talebe mikdarının (4) bin kadar 
olacağı zannedilmektedir. 

ihtiyacı kartılamak için ica· 
bmda Kasımpaşada da bir orta 
mektep a('ılac:tktır. 

Yeni madalye ve pullar 
Maarif vekaleti Cümburiyetin 

onuncu yıldönümünde tevzi edil
mek üzere 200 bin tane madal-

ya yaplırmıya karar vermişti. Bu 
hafta içerisinde darpanede dökü· 
münc başhnılacak olan bu ma· 

dalyaların bir tarafında Gazi Hz. 
nin kabartma res'mleri bu'un· 
maktadır. Madalyanın diğer tara· 
fanda da şu cümle 'er yazılıdır: 

"Türkiye cümhuriyeti 1923 -
19j3,, 

Cümburiyetin yıldönümü m!i· 
nasebetile satışa çıkarılması ta· 
karrür eden posta pullarmın şekli 
de darpanc müdürlüğünce tesbit 
edilmiş Ye poıta müdürlüğü vası· 

t asi le Ankakaraya g~nderilmittir. 
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1 SOHBETLER 

Aruz hortlayamaz 
amma ... 

''Rence nazını şudur: 

N e~ir musiki = ~azım ..• 
Halbuki şimdi şiirlerde, yani man
zmnelerde hen musıki görcmiyo -
ruın .. Bunun için artık şiir oh.ı.una
ğa tahammül edemiyoruz .. Bugün-
kii nazım •·nesir mu~ıki,, ola -

Caaı verdc "ne~ir kafiye= na -e ~ • 
zım tarzında addediliyor.,, 

" 
Bu sözleri söyliyen, Edebiyatı 

Cedidenin nesrine nazaran nazmı 
çok zayif olan üstatlarından biri: 
Cenap Şahabeddin beydir. 

Burada, Cenap beyin sözlerini, 
iddialarını cerhedecek değilim . 
Sadece bu iddianın eski , çok eski 
olduğunu ve çoktan çürüğe çıktı -
ğmı hatırlatacağım. . 

Bu iddia yirmi sene evvel çürü • 
tüldü. Aruz gömüldü ve gömülen 
aruzun da kemikleri çürüdü. Da • 
ha yirmi beş sene evvel, Cenap bey 
ve arkadaşları, mesela: 

Bir yerde açtık derdim, 
gene bir yerde solsak, 

H ep beraber yaşasak, 
beraber toprak olsak : 

gibi, parmak hesabının mu11 • 
kiıine kulaklarını tıka.mışlar, ille 
aruz diyorlardı ve meseli. okuyor
lardı: 

• 
Daima oldu, daima efzun, 

Ah o illet, ki yok henüz ilacı .. 
Ve parmak hesabı dev adım -

larla ilerledi, kökleşti . Ahengini 
bütün millete beğendird i. Fakat 
Edebiyatı Cedide şairleri ayak d i· 
rediler. Beğenmedi ler. 

Parmak hesabını beğenmiyen • 

ler, kendi zevklerile haşhaşa kal
dılar ve fa irlerimiz milletle be -
raber yürüdü. 

Artık aruz hortlamaz, bunu da 
Cenap bey bilir, bilir amma .. 

Bakınız koca üstat ne diyor: 
"Bu esnada taşradan yeni gel • 

mİ§ bir köylü genç kız kahvemizi 
getirdi. O dışarı çıkınca Edebiyatı 

Cedide üstadı: 

- İşte, dedi, paıınak saymak 
bunun işi dir ... 

Asıl dava budur. Anadoluyu İa· 
tihfaf, köylüyü istihkar etmek ... . 

Cenap bey Pariste bir genç ro • 
mancı ile tanışmış. Viktor Hügo 
için" hayvan,, diyormuf. Cenap 
bey: Bütün bunlar gençlik teza -
hürleridir, diyor .. 

Edebiyatı Cedide devri köylüyü 
hayvanlaştırmıştı, milleti hayvan 
yerine koymuştu .. Haydi o devri 
geçelim .. Fakat Cenap beyin bu -
gün, nazmı, nesri bahane edip, 
köylü kızını fırsat bu fırsattır de. 
yip istihfaf etmesine ne diyelim?. 

Selami izzet 

5 EylOt 1918 
- Knrtal a hRli!>I ı:-ı•çeıı ~'tıngındakt 

7'.arnr ' ~ :ıl~l\11 bı>dl'll olamJ. A n.ıdolıı rn-
m lr,\ nlla rı kunıp:uı' usından ( l.000.000) il· 
ra tamılnat 1 t f'm i tir • 

- " Rrc., IA' .. ıı.ınıı~ ır he' rtl, ıı:ın;ıyır 

nılın :\tılf'bt•ti~ lt· Brı•,.lhda bııhınan Tllrk 

mlıoafirl<'rl !'r .. rını• bir 71> ııfrt \'erml tir. 
- Sadıriım.m Talil l'a!<nnırı Alman~ a 

ıol'~ ahatlııdt•n ba h'll'cl•·n \tın ın J:D7.rhlPrl 
ıu li<ıaııı kullıınnııı l,tııdırl:H: 

" Tallt Pata hıu•alll ıı.ıdirt~ Ilı• mııta

Jıalll b ir ricali h ülcflmett lr. T:ıH'tt raı:. 

hukOnı!'tl 0-ımııni~ ı·ııin tnJ,iı ı t>ttli{l r mlo 

8 l )R" t'ti harki>t'~ ı· ' " \lnııııı~11 llt> olun 
mr t in ittlraka lı.t lıındeıı 'l'llrkh r~ ı keıı 

dl!'l i ıır. Jf'lll ı. ııvvetln b:ıh<. ı'Clrcı•k ' r. t emini 
h ü rmet ••) llF"-.~k hlr l stlkbtı lr M'Vkl'tnt••k· 

tf'dl r . Ta la t P 3!J.l knpltulb~ onların il· 
ı-asnıda Tıı rk - \lm:ııı mııku \ rlAtı hııkıı· 

ki~ " " inin akdin ıf ıı ııılihlııı bir A nıll olnmı 
tur .. , 
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Yeni kadro! Rıhtım şirketinin 
alınması 

IJa~maJ..alcdı'n Vn·am 
Yeni tayinler 

za yaptığı zarnr belki daha büyük. 
Maliye teşkilatında Hanım tür. 

t~hakkuk memurları 
Maliye teşki at kadrosiJe uğ· 

raşan komisyon dün de meşgul 

olmuş ve şu zevata memurlukla· 
ra tayin etmiştir: Y cnicamı ta· 
hakkuk müdürlüğüne hukuk fa. 
:kültl'sioden mezun Sait Tahsin, 
Eminönü tahakkuk memurluğu 
na hukuktan Turgut, Aksaray 
tahakkuk memur!ujuna mülkiye· 
den Salih Beyler Eminöna ta· 
hakkuk muavinliğine Yüksek ti· 
caretten Saadet, Küçükpazar 
tahakkuk muavinliğine hu'rnktan 
Peyman Hanımlar. Şehremini ta
hakkuk muavinliğine hukuktan 
Agah, Şepzadebaşı muavinliğine 
hukuktan AbdulJah Cezmi, Çarşı 
tahakkuk muavinliğine hukuktan 
Şefık. Yenicami muavinliğine 
hukuktan Ahmet Sadık Beyler 
tayin edilmiştir. 

§ Yüksek mektep mezunlarm
dan Ahmet Mithat, Rasih, Hilmi 
irfan, Namık, CeJalettin, Tevfik 
Fikret, Taba, Osman Nuri, Ab
dulkadir, Hasan Basri, Memduh 
Orhan, Ahmet Sadık, Servet, 
Ekrem, izzet Ekrem, Mehmet 
Bahaettin, Ertuğrul, Agah, Fuat 
Asım Beyleri~ Nimet Hanım da 
ayrıca yüksek memurluklara ta
yin edilmişlerdir. 

§ Maliye teşkilatında münhal 
olan 10 katiplik içın 80 tane 
lise mezunu talip olmuştur. 

Bu talipler arasında buıün 
bir müsabaka yapılacaktır. 

it/ aiye mütehassısının 
tavsiye ettikleri 

Belediye yangınların reniıle· 

mesine mini olmak için itfaiye 
mütabassısının raporunda ehem· 
miyetle tatbikını tavsiye ettiği 
hususlarla meşgul olmaktadır. 
ilk olarak sinemalarda perde 
aralarında " Yangın vukuunda 
her şeyden evvel itfaiyeyi haber
dar ediniz,, cümleleri görülmek
tedir. 

Mahalle Vf: sokağıoda telefon 
bulunmıyan bazı yerlere de ihbar 
telefonları konulması için tetki· 
kat yapılmaktadır. Evelce itfa
iye müdürlü~ü tarafından hazır
lanan bir projede göz önünde 
bulundurulmaktadır. 

Belediyede maaş 
Belediye henüz Eylül maaşım 

varmemi,tir. Tahsil şubelerinden 
aylık tahsilat merkeze celbedil
mc'.<tedir. Bir iki gün urfında 
maaşın verileceği kuvvetle ümit . 
edilmektedir. 

Çanakkale ziyareti 
Çanaklrnle şehitliklerini ziya

rete gidecek olan heyet pe-r· 
şembe günü akşamı saat altıda 
Gülcemal vapurile hareket ede
cektir. Bu sene Çanakkaleye bir 
çok kimselerin gideceği satılan 
biletlerden anlaşılmaktadır. 

Vapura Gelibolu ve Çanak
kaleden de birçok halk iştirak 
eedecek ve Anafartalara kadar 
girecektir. V c.pur cumartesi sabahı 
şehrimize dönecel<f r. 

Ham madde 
Ticaret odası fabrikalarımızm 

bu senedr re kadar ham mad
.te İfl~diklerini gelecek sene ne 
kadar iptidayi maddeye ihtiyaç
ları olduğunu tesbit için tetkikat 
yapma.-:tııdır. 

Haber aleyhine 
Açılan davada dördüncü 

defa beraet 
Muharrir Hikmet Münür B. 

tarafından lngiliz edebiyatından 

nakledilerek "Haber,, gazetesin· 
de çıkan bir hikayeden dolayı 

açılan suç işlemeğe teşvik edici 
yazı neşri davası, lstanbul ikinci 
ceza mahkemesinde birkaç de-
fa görülmüş, hep beraet kara
rile neticelenmiş, müddeiumumi· 
lik, bu kararları temyiz etmit 
ve temyiz mahkemesi bozmuştu. 

Son safhada. gazetenin neşri
yat müdürü Hasan Rasim bey, 
şimdi askeri vazifesini ifa etmek
te bulunduğundan, onun hakkın-
daki dava, askr.ri ceza kanunu
nun bir maddesine göre, askeri 
vazifes:ni ifa müddeti gcçinciye 
kadar tecil o'.unmuştu. Hikayeyi 
nakleden Hikmet Münir bey 
bakkmdaki takibat devam edi
yordu. 

Dün, Hikmet Münir beyin mu· 
hakemeıi neticelr.nmiş, reis Ha· 
mit, aza Haydar Naki ve Hikmet 
beylerle teşekkül eden mahkeme 
heyeti, yeniden verdiği kararı 
bildirmi~tir. 

Bu karar da, beraat kararıdır. 

Tür kiye il~ Fransa 

arasında turizm 
Türkiye turingi ve otomobil 

kulübü reisi Reşit Saffet Bey 
Fcansada Vişide bu'uourken bir 
0 1·· k F ur · ransız turizm birliği te-
sis edilmiştır. Birliğin reisi maruf 
Fransız diplomatı M. Frank'en 
Buyyondur. 

Diğer taraftan Marsilyada Tür· 
kiye konıolos!uğu civarında Tür
kiye Turing ve o:o;nobil kulübü 
şubesi için bir bina yapılacaktır. 
lnıaatın zamanında bitirilerek 
binanın cumhuriyetin onuncu yıl 
dönümü gününde yapılması için 
çalıtılmaktadır. 

r • 
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Ayni zaman"• maden işleri 

dolayııile müesseselerin devletle 
olan münasebetlerinin basitlet· 
tirilmui ve müteaddit makam· 
larm madencilik meselelerine 
müdah:ılesine meydan verilme· 
mesi istenme' hrlir 

Kambiyo mUdUrlUğU 

Üniversitede bit 
çok münhaller va 

d'O Üniversite idare heyeti 11 

Maarif vekili Refik beyin riya' 
. ·ıeseti altmda toplanmış, getırı 

cek ec:ıebi profesörler bakkıııd: 
müzakerede bulunmuştur. DarD 

n· fünundan açıkta kalan baıı 111 
1 derrisler dün V eldi beyi ıiyart 

etmişlerdir. Aldığımız ma!üııı•11 

gört>, Üniveıa lede 75 profe~6I 
muavinliğile 150 ye yakın aıır 
tanlık münhaldir. 

Yeni talebe kayt ve kabulUO' 
9 Eylul Cumartesi günü bıtl' 
nacaktır. imtihanları fakülte her 
etlerinin seçecekleri hocalar tr 
rafırıdan varıı 1 aca1<•ır. 

9000 liraya kiralana~ 
7000 liralık ev 

Belediye, heyeti fenniye mticl~ 
lüğü için Fuat Pata türbesi ci'1' 
rında tehir mecliıi azasından Jlf 
fika Huluıi Behcet haınmın etif 
(3) seneliği (9) ~bin liraya kir,JI 
mıttır. Bu binanın ihtiyaca ıJ 
olmadığı anla,ıldığmdan d•İJ 
encümen yapılan kira mukavele' 
sinin feshine karar vermittir. 

Maliye vcklletinde teıek"Ul Yapılan tetkikatta bu evi.o lı" 
1 S r A N BU L ı d J' ' ...ıl' 

18 den 19 a kadar Gramofon_ eden kambiyo müdürlüğüne ma· e ımn esasen (7) bin lira kıy .... 

19 dan 19,.ı5 e kadar Cennet Ha- liye müfettişlerinden Halit Nazmi tinde olduğu anlaJılmııtır. , 
mm _ 19. 15 ten :Z0.30 3 kadar bey tayin edilmiştir. Mukavelenin feshine diğer '' 

===--~-,------:--~-=-=-----= raf da rıza göstermiı tir. 
Hazım bey tarafından karagöz - Nina Aleksandresku tarafından 
20.30 <lan 21.30 a kadar Udi Sala keman konseri _ 22.45 piyano -
l1attin be ve kemani Nobar Efen- ~3 konser. 
di refakatilc Hamiyet Hanını -
21.30 dan 22 ye kadar Gramofon. 
2~ den itibaren Anadolu ajansı, 
Borsa ha bcrleri ve saat ayarı . 

\ 1\'.\!'\ A: ırnı.ı m. -

12.30 - 12.55 plakla Alp dağ 
ları hıwalan - 13 konser - 14.10 
- liJ devam - 16.25 Plakla ta -
nmmrş opera duetleri - l 7.35 
gençlik saati - 18.25 muasır A -
vu~turyalr bestekarların eserleri -
20 "Binbir gece,, masalının beste
si - 23.15 konser . 

Rt'D.\rEşTır;: 5"6.6 m. -

18 konser - 19.45 teganni kon 
seri - 22.40 piyano konseri - 2·! 
p}f{kla kon~cr . 

ROIUll':~· llH.% m. -

l 8 radyo orkestrnsmm kom::eıi . 
~U.20 pl~tkla Romen musikisi - 21 

\AR~O\.'A: ıuı m. -

18.15 Solo konser - 20.05 plak 
- 20.40 Piyer Şonovskinin (Ya • 
lan) isimli noveli - 21 piJ•ano -
22. 10 hafif begteler - 23 Esperan
to - 23.40 dan. havaları . 

BEl,(iRAI): 431 m. -

13.03 konser - 113.33 radyo 
orkestrasş - 16 milli havalar -
18 plük - 1 !L55 radoy orkestrası
nın konse;:i - '..!l konferans -
21.30 kral sarayının orkestrası -
23 ~arkrlar - 23.30 çigan havala 
l'I • 

RO~lA: 411.2 m. -

:!1.30 konser - 22.15 komedi -
dans musikisi. 23.i15 hacrlcr. 

rARtS: :S'.!8.2 ın. -

20 plak - 20.30 kons~r- 21.30 
toc-:ınni ilP nrkcstra knn..;;,cri. 

_./ 

Kısa Haberler J 
Orta tedrisat mUdUriJ 

Orta tedrisat umum müdO~: 
Fuat Bey dün akfamki trell f 
Ankaraya gitm :ştir. Fuat Be 

< 
l•' bir hafta kadar An!<arada k• d• 

cak, önümüzdeki hafta zarfıo 
tekrar şehrimize gelecektir. 

Fransız mektepleri 

Şehrimizdeki Fraosıı mekt~~ 
ininin müdürleri talebe 11 ~i~ 
karsısında vaziyetlerini tel ~· 
için bir toplanta yap11ntf•r .,. 
neticede Fransaya bir heye.t ~., 
dermiye karar vermitl~rdır· 111 

heyet Pariıe giderek f r•:il• 
rıektep!erinin oradaki 111erke

11
,1 

temas edecek, verilecek lı• 
buraya bildirecekti:'. 
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Yemekten sonra neşesizlik baş ı Cafer Ali bey dosyayı açtı, o-

i'Öater:li. Saim bey beyhude yere kumıya başladı. d 
h . l 1 G"' nın yanına otur u. erkesi neşelendırmcye ça ıştı.

1 
unay masa "b" 

ır d" B h de evinde gı ı ra· "'arısı durgun duruyor, Alp en ı- u yazı ane • . d ' 
!eyle düşünüyor, Günay dalıyor, hattı. Her şey elinden .geç~y~r u. 

h. E l k disi yerlestırmışh. 
ıç konuşmuyordu. şya !1rı en . : . d n 

Nihayet sofradan kalktılar. Etrafa göz gezdır~ı. Bır ay a 

G.. . . . k . A . b . hiçbir şey yerınden oyna· ı unay ıçını çe tı. nnesı: erı , 

- Gidip kahve pişireyim, dedi. mamı~tı. . . k d l 
G .. k lkt Cafer Alı beyın evra a a -

unay a ı. . d k lk 
- Ben pişiririm. dığını görünce yerın en a tı, o· 

- Hayır, sen yorgunsun, otur. 
Bin!z sonra Alp sordu. 
- Yarın ne yapacaksın .. Bera

ber gezelim mi? .. 
- Sen işine gitmiyor musun?· 
- Pazar günleri öğleden son-

ra izinliyim ya. 
S '. N 'd l ' 7 - anı... ereye gı e ım · · 

- Şöyle biraz dolaşırız. 
-t. Yaya mı?. 
- Yok, tayyareyle .. Ben oto -

tilobil sahibi değilim. 

- Canım hemen kızma .. Yor
gunum da onun için söyledim. 

- Öyleyse sinemaya gidelim. 
"Gönül tuzağı,, diye bir film var
nıı~. Çok güzelmiş. 

- Gidelim .. 
Ve ertesi gün buluşmak üzere 

sözleşti ler. Kahveler içildi. Alp 
gitti. Onlar da yattılar. 

- 20-
Cafer Ali bey geniş omuzlu. 

bir metre seksen beş boyunda, iri 
yarı, dev g!bi bir adamdı. Meşhur 
ve muktedir bir avukattı. Büyük 
handaki yazıhanesi büyük ve mü
kellefti. 

O ıahah yazıhanesjnitl. başın .. 
d-. çah§ıyordu. Bir aralık zili bas
tı, hademeye ıordu: 

- Günay hanım geldi mi?. 
- Geldi efendim. · 
...- Btıraya gelsin. 
Bihız sonar, Günay yazıhane

ye girdi. Cafer Ali bey daktilosu
nun elini sıktı: 

- Bir aylık izin size zamanın
da ite gelmeyi un1;1tturmamış. İyi 
'Vakit geçirdiniz mi?. 

- Teşekkür ederim efendim. 
Güzel "Vakit geçirdim. 

- ()y}eyse bu iyi zamanların 

acısını çıkarmalıyız. Çok iş bi
rikti. Şöyle oturunuz, yazılacak 
rnekttıplar var. 

Günay masarun başına oturdu, 
eline kalem kağıt aldı. 

- Hazırım efendim. 
Bir müddet bekledi. Cafer Ali 

Beyden ses eıda çıkmadığını gö • 
rünce başını kaldırdı. Avukatın, 
dikkatle kendisine baktğını gördü. 
Hayretle tekrar etti: 

-+Hazırım efendim. 
Bunun üzerine Cafeı· Ali bey 

hulyasıncJan uyandı, mektupları 
dikte etmiye başladı. 

Günay iyi katipti. Ağızdan çı
kan sözü iekrar dtirmezdi. Düz. 
gün ve çab•ık yazardı. Bunun için 
Cafer Ali bey ondan çok mem
nundu. Sordu: 

Hasan beyin dosyası nerede? 
Bu aabah aradım bulamadım. 

- Y e~nde duruyor efendim. 
Kalktı, dosya dolabını açtı, 

dt'syayı çıkardı. 
- Ben oraya baktım amma 

bulamadım. 

- Halil beyle Hüsamettin be
Yin dosyalarının arasındaydı. 

C.f er Ali beyin en küçük ev -
ralmun yerini bilirdi. Büyük bir 
inti:ram ve dikkatle kiğıtları tas
nif ederdi. 

dadan çıkmak istedi. 
- Günay hanım! .. 
- Efendim .. 
_ Nereye gidiyorsunuz'!· 
- Mektupları yazmıya gidiyo-

rum efendim. 
Bir müddet tereddüt etti, son-

ra dedi ki: 
_ Size bir şey soracağım .. is-

terseniz cevap vermiyebilirsiniz. 
Adada nişanlandınız mı?· 

Bugüne kadar Cafer Ali Bey, 
daktilosunun husuıi hayatına dair 
tek kelime sormuş değildi. Kıp
kırmızı oldu. Günay da kızardı. 
Başını önüne iğdi. 

Avukat devam etti: 
- Manasız bir şey sorduğumu 

anlıyorum. Cevap vermek istemi • 
yorsunuz... Peki, artık bundan 
bahsetmiyelim. 

Günay bir iki adım ilerledi, gü-

lümsedi: 
- Hiç de manasız bir §ey de • 

ğil efendim. Ni§anlanmadım. Şim
dilik evlenmek de aklımdan geç
miyor .. Mes'ut ve rahatım. İ§im -
den memnunum .. 

- Ben de memnu oldum Gü .. 
nct-Y anım. Sizden nıemnunum. 
Doğrusu ayrılacak olsam mütees -
~il' olurum. Siz artık benim sağ e
lim oldunuz. 

Aktam işten çıkınca, neıeli ne
şeli eve gitti. Çalıımak, alın teri 
ile para. kazanmak en iyi hayattı. 
Bu ~evincini annesine de söyliye -
cekti. 

I n1•1•nn11 ı•nr) 

Turing klübün teşebbüsü 
Türkiye Turing ve otomobil 

kllibü Türkiyeyi hariçte tanıt

mak yolunda çahşmış olan meş
hur muharrirlerin birer madal
yonlarını yaptır3rak şehrin bazı 
parklarına koymıya karar ver
mişti. Bu karar cümlesinden ola
rak Lady Montagu'nün bir ma· 
dalyonu heykeltraş Kenan bey 
tarafmdan yapılmıştır, yakında 

lstanbul parklarından birine ko· 
t ulacaktır. 

Diğer taraftan meşhur heykel-
traş Maluime Real del Sarto 
Fransız şairi Lamartine'nin bir 
madalyonunu fahriyen yapma71 
kabul ettiğini Turing klübe bıl· 
dirmi~tir. 

İhraç nıaddelerimiz için 
bazı tedbirler 

ihracat ticaretimizin inkişafı 
için ihraç maddelerimizin istih
sallerine alım ve sahmlarına, 
nakil ve sevklerine ciha» pazar
larında sürümlerine taallük etmek 
üzere bazı tedbirler alınacaktır. 
Bu tedbirler ihraç maddelerimi· 
zin nefasetini bozmaksızın mali
yet fiyatını dü,ürmüş olacağm
dan mallarımızın cihan piyasa· 
smda bütün diğer memleketlerin 
rakip mallarına iyi bir şekilde 
rekabet edilecektir. 

Bunun için istihsal safhasında 
ziraat teknimii in ve ziraat iktı · 
sadiyatmın islabı icap etmektedir. 
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Duran muamele 1r~~~~~-------------~~ 

Devlet takasları da 
yapılamamaktadır 

Takas sisteminin i lga s ı üzerine 
yapılacak muamelerden bir çok
lara yüz üstü kalmıştır. 

A K DEL Si 
Bilhassa takası ilga eden ka

rarnamenin b ir maddesinde dev· 
Jet takaslarının devam edeceği 
bi l diri l diği halde şi mdiye kadar 
bu ta kas muamelesı yapı lmamış· 

tır. Bunun da sebebi bu tak as· 
Jarın ne suretle muamele yapı· 
lacağinı gösteren talimatnamenıo 
hazırlanmasıdır. 

~-HÜKÜMDAR 

Ôğrendığimize göre bu tali
matname il<tısat vekili Ce'al bey 
Avrupadan avdet ettikten sonra 
yapılacaktır. Celal beyinde bir 
çok işler meyanında takas tali
ma lnamesinin de hazırlanmasmda 
bulunmak için hareketini tecil 
etmiştir. 

Gelen hususi haberleıde ikb· 
sat vekilimiz 5 eyli'ıl<le Cenevre· 
den hareket edeceği bildirilmek
tedir. 

Polis Haberleri 
······································ 

Alacak meselesi 
Mevlanekapıda Hacı Evliya 

mah!\llt:sinde kahveci Ali efendi • 
nin kahvesine gelen inekçi Zülküfl 
kard~ı\ Hasan ve arkadaşı Hasan 
bir a 1acak yüzünden kahvede mü
nakaşaya başlamışlra. Büyüyen 
rniinakaşa nihayet kavga şeklini 
almış, işe kahveci Ali de karışın
ca iş büsbütün artmış, ahbaplar 
kahveciyi döğerek yumruklarla 
yaralanmasına sebebiyet verdikle
rinden cümlesi yakalanmıştır. 

Külah giyen birisi 
Kasımpaıada oturan Mehmet 

efendi şapka kanununa muhalif 
o1arak külah giydiğinden hakkın
da muameleye başlanmıştır. 

§ Tahtakalede Yusufun kahve

sinde oturmakta olan İsmail efen

dinin ceketini dün akşam saat 18 

de Hasan isminde biri aşırmıştır. 

lsmailin şikayeti üzerine suçlu ya

kalanmış ve ceket müsadere olu
narak sahibine iade edilmiştir. 

§ Kadıköyünde, lkbaliye mahal
lesinde 42 nu.maralı evde oturan 

Ayşe hanımın evine dün gece sa
at 24 te tanınmış sabıkalılardan 

Üsküdarlı Fahrettin girmek iste • 
mi~, elindeki maymuncukla evin 

kapısını açmıya uğraşırken bekçi 
tarafından görülerek yakalanmış -
tır. 

§Arnavutköyünde Dereboyunda 
oturan Cemalle ayni yerde oturan 

Abdülkadir arasında ana avrat sö-

ğüşmek yüzünden büyük bir kavga 

çıkmış her ikisi de biribirini iyice 

döğüp kalayladıktan sonra kafi 

derecede kızışarak dalaşmıya alt 

alta, üst üste boğuşmıya başlamı~
lar. Nihayet yumrukla hasmının 

hakkından gelemiyeceğini anlı -

yan Ce.mal çakısına yapışarak Ab

dülkadirin almna saplamıştır. Suç 

lu yakalanarak hakkında muamele 
ye başlanmıştır. 

-46-
Elçiyi fazla söyletmedi, yeniçe· 

rilere işaret etti ve haykırdı: 
- Tiz keleJ&ini uçurun .. 
Elçi kımıldanamıyacak hale gel 

mişti. Buna rağmen soğuk kanlı
lığını kaybetmiyor, mütemadiyen 
sözünde ısrar ediyor, Abaza paşa
nın adamı olmadığını söyliyordu .. 

Mehmet paşanın emri elçiyi bir
den sarstı. Fakat, derhal gene ken 
dini topladı: 

- Paşa, diye bağırdı. Ben öl
dükten sonra hakikati anlıyacaksı-
nız .. 

Mehmet paıa hidetle geri dön-
dü. 

Bu esnada paşaya iki yeniçeri -
nin üç esir getirdiklerini haber ver
diler .. 

Paşa: 

- Bunlar da elçi mi?. 
Diye sordu: 
Gelen Yeniçeri: 
- Beli paşam ... 
- Tiz getirin buraya .. 
Mehmetle Rahim yanlarındaki 

kılavuzla Mehmet paşanın yanı na 
getirildi. 

Paşa her üçünü de baştan ayafa 
kadar süzdükten sonra: 

- Siz kimsiniz? Diye sordu. 

Rahim cevap verdi: 
- Abazanın dü~manları .. 

Mehmet paşa, hiddetinden ku
duracaktı. Hayatlarım Abaza uğ -
runa feda edenler nasıl olur da 
sonradar. düşman mevkiine geçer
lerdi. Ondaki kanaat, Abazaya ha 
kikaten inanmamaktı. O kadar a· 
sabileşmişti ki, bu küstahları da 
ilk gelen elçi ile öldürtmeyi ve kel
lelerini de Abaza paşaya gönder
meyi düşündü. Bunları düşünür -
ken bir taraf tan emri bekli yen ye
niçeri ağası söze karıştı: 

- Paıam, maksat neymiş, bize 
niçin gelmişler? .. diye sordu. 

Mehmet paşa, bu suali soraca
ğı vakit Mehmet koynundan bir 
kağıt çıkardı. Bir adını daha pa
şaya yaklaştı. Yerlere kadar iğile
rek kağıdı uzattı. 

Herkes hayretle bakıyordu. 
Paşa: 

- Nedir o kağıt? .. 
Diye sordu. 

- Bir ariza pa§am .. 
- Kimden? .. Abazadan mı? .. 
- Abaza ile hiçbir alakamız 

yok. Onu tanımam .. 
- Peki kimden? .. 
- Bir kral karısın 
Mehmet paşa hayretle Mehme

din yüzüne bakıyordu. Kağıdı e
linde buruşturuyordu. Katibi ya • 
nına çağırttı. Katip kağıdın üzeri
ni okudu. Gürcistan kraliçesi Ke • 
levan tarafından yazılmıştı. Ve 
doğrudan doğruya "Türk hünka. 
rına, ynzılmıştı. Mehmet paşa, bir 
an hünkara yazılı bu mektubun 
da Abaza tarafından uydurulmuş 
bir oyun olacağını düşündü. O , a
deta Abaza vehmine kapılmıştı . 

~ Dün Beyoğlunda İstanbul ole - H er ne pahasına olursa olsun m ey 
}inde oturan Oka ismindeki birisi dan okuyan Abazayı ele geçirmi-
Domuzhane sokağından geçerken ye karar vermiş olduğu için müm
dü~.müş, kolu kırılmıştır. Tedavi kün olduğu kadar ihtiyatlı hareket 
edilmek üzeı·e hastahaneye kaldı· etmeyi düıünüyordu. 
rılmıştır. - Siz kraliçenin yanından mı 

~ Dün saat 8.45 te F enercilerde 1 geliyorsunuz .. diye sordu. 
46 numaralı dükka nda bodrumda Mehmet: 
bir yumurta sandığı tutu§muş, sön-ı - Evet, cevabını verdi. 
dürülmüştür. - Bizden ne istiyor? .. 

Yazan: Niyazi Ahmet 
- Yardım istiyor paşa .. Kızıl· 

başlar baş kaldırmış, şah Abbas 
meydanı boş bulmuş. Gürcistanı 

taraç etti. Şimdi gözü bizde. 
- Gürcistan kraliçesine bun • 

dan ne .. Şah Abbas bize düşman. 
sa belaısnı bizden bulur. 

- Hayır paşa .. Ketevan krali 
çesi mektubunda çok şeyler yaz
mış ... 

Mehmet paşa, memleket namı• 
na her şeyi yapmak için salahiye 
almıştı . Katibine: 

- Oku, dedi, şu mektubu. 
Katip mektubu açtı. Okumıy 

başladı: 

"Büyük hünkar, siz ki Gürcis 
tanı himayenize almış bir hüküm 
darsmız, elbette bugünkü elemi 
halimizi du:vunca vardnnmızı e . . 
8irgemiyeeeksiniz. Gürcistan, Tür 
lerin ist i lfılarmda zarardan ço 
kar göııniiştiir. Gi.ircii hükume 
size karşı taahhüt ettiği borçlarıı 
daima namuskarane ödemiş, ver 
gisini vermiştir. Bu mert ve as 
millet bugün kan ağlıyor. Büyü 
l\Iuğrav'ıımz bundan evvel gön 
derdiği mektuplara verdiğiniz c 
vaplan ve yaptığınız yardımla 

Gürcü milleti hiçbir vaki unutm 
yacaktır. Büyük Muğrav hala v, 
tanı için çalışıyor. Eğer siz on 
bir ordu gönderirseniz, Bağdadı 
rnıya hazırlanan Şah Abbasm bi 
lcrcc ki~ilik ordu~u bir giln için 
mahvolacaktır. Yardımınızı e~ir 
meyiniz. Gürcistan hudutta daim 
T i:i rkiyenin bir kapısı olacak.ı 

Bizi bu kapı bekçiliğinde muhaf. 
za ediniz .. ilah.,, 

Mektubun nihayetinde şu cü 
le vardı. 

Şah Ababs sarayında ,·ata 
için rehin kalan cariyeniz Kete 
van. 

Meh.met paşa ,Mehmetle Rah 
mi bu sefer dikkatle bir daha &Ü 

dükten sonra yanlarındaki arka 
daşlarına baktı: 

- Bu da sizden mi? .. diye so 
du. 

Rahim: 
- Hayır, dedi. O Murtaza p 

tanın askeridir, bize yol göster 
- Murtaza paşayı nereden bu 

dunuz?. 
Mehmet, yolda geçen macer 

ların en ince teferrüatına kad 
anlattı. Abaza pa§a adamlariy 
nasıl çarpıştıklarını , Gafur baba 
nın köyünde nasıl baskına uğra 
dıklarn, Gafur babanın yaralı o 
larak Murtaza paşanın ordusu 
getirdiklerini anlattı. 

Mehmet paşa, düşünceye dal 
mıştı. Demek Murtaza paşam 

kendisine taraftar göründüğü do 
ruydu. 

Ayağı çıplak, başı açık iki y 
niçerinin arasında duran elçi 
baktı. Mehmetle Rahim, biraz d 
ha geç kalsalardı, zavallının bo 
nu giedcekti. 

- Tez elçiyi giydi rin cevabı 
verdi. Elçi giydirildikten sonar i 
tirahatinin temin edilmesini e 
retti. 

Sonra Mebmede dönerek: 
- Evlat, dedi. Biz Abaza lai 

ile cenge çıkmışız. Bu yolda kel 
koltukta sıa~er etmek gerek. Yar 
harp var. Elbette Abaza hainin 
hakkından geleceğim. 

.(Devamı v 
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Akhisar belediyesindeki 
suiistimal nedir? 

Sekiz kişiye 
belediye 

işten el çektirildi, 
reisi istifa etti 

Geçenlerde Akhisar belediye 
reisi Cemal beyin istifa ettirildiği 

yazılmııtı. Bu hususta yaptığımız 
tahkikat ,meselenin geni§ bir tef· 
tit neticesi ve daha ıümullü oldu· 
ğunu gösteriyor. Aldığımız malu -
mat'r yazıyoruz: 

Evvela Akhisar belediyesinde 
vasi mikyasta suiistimal var diye 
makamı aidine ihbarat yapılıyor. 

Tahkiki için bundan bir ay mu· 
kaddem mülkiye müfettiılerinden 
Nedim Nazmi bey Akhisara geli
yor, teftite batlıyor. llk it olarak 
vaktiyle belediyede kantarcılık 
yapmıt olan bir adamın elyevm 
kantar iltizamı mülga olduğu ve 
resmen belediyede kantarcı bu -
lunmadığı halde belediyenin kan· 
tarlariyle çarııda kantar çekerek 
hallttna ve köylüden kendi hesabı· 
na ve makbuzsuz para aldığı ve bu 
kanuna aykırı olan hal bilumum 
beJediye amir ve memurlarının 

gözü önünde yapıldığı şeklinde mü 
fettite ihbarat yapılıyor. Müfelti! 
meseleye vazıyet ediyor. Cürmü
meıhut yaptırıyor. Herifi pazar 
mahallinde kantar çekip para ala
rak paraları cebine attığını göre· 
rek yakalattırıyor ve ilk ite bu 
nokradan başlıyarak tahkikatını 

derinlettiriyor. Neticede bu kanun 
suz harekete belediye muhasibi 
Retat beyin ve belediye reisi Ce
mal beyin Jikayıt kaldıkları neti· 
cesine varılarak muhasebeci Re • 
fal beye işten el çektiriliyor. Bun· 
dan sonra belediye muhasibinin it

lerini tetkik için müf ettiı, malmü
dürü ve ziraat bankasının memur
larından müle~ehkil bir heyeti he
sabiye tetkil ecferek belediyenin 
teftiş görmiyen i!ç senelik hesa • 

batına bakılmıy<ı baılanıyor. He • 
sap itlerinin ilk tetkik kademe· 
sinde sergi memuru Hüseyin Avni 
efendinin 1800 lira kadar bir zim
meti çıkmıt ve muhasebe refiki o· 
lan Sadi beyin de ayui zamanda 
merkez tahsildarlığı hesabatına a• 
it olan tahsili.tından belediye va· 
ridatını §unun bunun zimmetinde 
kalmuını mucip olur tekilde açı• 
ğı ~uhur ettiğinden ikinci fasılda 
da müfettif Nedim Nazmi bey bu 
iki efendiyi iıten el çektirmittir. 

Belediye encümen azalarından 
Tevfik ve Süleyman efendiler de 
her on beş günde tahsildar hesap· 
larını ve muhasebenin hesaplarını 
kontrol ve tetkik etmek kanuni 
vazifeleri iken üç sene zarfında 

bir defa bile görmemiş olmaların
dan ve hakkı huzurlarına mukabil 
vezneden avans almıf olmaları 

noktalarından ve muhasebeye ve 
muhasebeciye kartı eksikli bir va· 
ziyette görülerek işten el çektiril-

. • rittir. 

Bu sırada müfettiı belediye re
isini isticvaba baılamıf, bunun ü
zerine belediye reisi Cemal Bey 
istifa etmi~tir. 

Bu istifa üzerine reissiz k·,~tP~ 

bel~Ji.>•e , müfettisin emriyle kay • 
mekamlık tarafından idare olun -

mıya başlanmııtır. Müfettiş vila • 
yete ve vekalete yazmıf, reis veki· 
li olarak belediye azasından tütün 
cüler bankası muhasebecisi Naci 
bey inah olunmut vilayet muvafık 
görmüttür. Naci Bey timdilik reis 
vekili olarak belediyenin yüz üstü 
kalan itlerini görmektedir. Halen 
yirmi üç kadar azası kalan bele • 
diye meclisi münhal olan iki en • 
cümen azası ve bir belediye reisi 
seçmek üzere eylulün bll!ında top 
lanmıya karar verilmiştir. Şimdi • 
lik belediye intihabatının feshi 
mevzuu bahis değildir. 

Belediye reisinin istifasından 

sonra 193 lira açığı çıkan mezba· 
ha memuru Nuri efendiye itten el 
çektirilmiıtir. Belediyede mühen • 
dislik vazifesi gören mühendis kal 
fası İzzet beye de itten el çektiril· 
miıtir. 

Şimdiye kadar belediyede işten 
el çektirilenlerin adedi sekizi bul· 
muştur. Belediyenin teftiti daha 
bir müddet devam edecektir. Be· 
tediyeden sonra hükumet devairi
nin de Nedim Nazmi bey tarafın· 
dan teftiı edileceği söylenmekte • 
dir. 

Giresunda fındık 

mahsulü 
Giresun, (Hususi)· - Havalar 

burada bir haftadır yağmurlu git
mekte bu yüzden müstahsiller har 
manlarında tüccarlarımız ise ardı
yelerindeki fındıklarını kurulama· 
maktadırlar. 

Ağustos nihayetinde fındık içi 
yüklemek mecburiyetinde bulu • 
nan tüccarlarımız fındıklarını ku-

rutacak güneti bulamayınca timdi 
ye kadar görülmemit ve ititilme -

mit şekil ve ferait altında fındık • 
larını kurutmak için fırınların üs -
tüne sermek suret ile ve en tuhafı 
da güneıi bulmak üzere bir okka· 
sına da üç kurut masraf yaparak 
Ş. Karahisara kadar göndermiye 
teşebbüs edilmesidir. it bilir ma -
ruf bir ticarethane beş bin okka f ın 
dığını Karahisarda kurutup getir
mek üzere üç kamyona yüz elli li· 
ra vermit ise de toförler bu parayı 
da az görmelerinden göndereme · 
miştir. 

Havalar böyle yağmurlu gider
se fındıkçılarımız çok mütkülat 
karıısında kalacaklar ve fındıkla
rını kurutmak için kimbilir akla 
gelmez daha ne mühim ve entere
san tedbirler ke!if ve icat edecek
lerdir. 

Malatgac/a bir ka
çakçı yakalandı 
Malatya ( Hususi ) - Tüccar 

pazarındaki lkikapılı handa mi· 
safıreten oturan Antepli Abdül
kadirin vaziyeti şüpheli göriilmn, 
ve odasırıda yapılan araşhrmıda 
kaçak olarak 240 kasket, 23 
caket. 7 yelek yakalanmı, ve 
kendis i ihtisas mahkt:mesince 
tevkif edilmiştır. 

Adana da 
Ziraat kursuna 
devam edenler 
Adana, (Hususi) - Geçenler· 

de Adanada açılan ziraat kursuna 
iıtirak edenlerden köy muallimle
ri yaptıkları tetkikatın sahasını ge 
nitleterek civar vilayetlere de tet
mil etmitlerdir. 

56 muallimle ilk tedrisat müfet
tif leri baılarında zirat müdürü ol· 
duğu halde Silifkeyi dolaımıya 
gelmitlerdir. . Misafirlere Halkevi 
binasında bir çay ziyafeti \•erilerek 
öğleye doğru misafirler tehire on 
üç kilometre mesafede bulunan 
Gazi Hazretlerinin çiftliğine git -
mitlerdir. Orada kendilerini Sırrı 
Bey kartılamıttır. Muallimler çift
liğin rasat istasyonlarını, ambarla· 
nnı, pirinç tarlalarını, hali faali • 
yette olan traktörleri, harman ma
kinelerini, hayvan ağıllarını ve fen 
ni ahırlan ıezmitler, Halepten ge
tirilen cinı boğa ve sığırları gör -
müılerdir. Kendilerine lazım ge -
len malumat verilmit ve tatbikat 
ta gösterilmittir. 

Çocuğunu öldüren ana 
Bursada Hasanaia köyünden 

bir hanım, doğurduğu çocuğu 
cinler çarpmıı diye okutmağa 
götürUrken yolda kafasını bir 
söğOt ağacına çarp.rak öldürmüı 
ve bir dereye bırakmııtır. Bunu 
&pe t&iy. a.Merı J•ndHma-

yı haberdar eC:lerek kadına ya· 
kalatmıt; Adliyece isticvap olu· 
nan kadın çocuğunu öldüğü için 
dereye bıraktığını ıöylemittir. 
Bunun Ozerine çocuk, bırakıldığı 
yerde sağ olarak bulunmuş fa· 
kat kadın çocuğumu dütüı düğüm 
için öldü zannile gömdüm iddia
sında bulunduğundan ve bunun 
da bir suç teıkil etmediği görill· 
düğünden çocuğile beraber ken· 
diıi serbest bırakılmııtır. Llkin 
bu ıef er kadın çocuğunu köye 
götürürken yolda boğazını sıkıp 

oldürmüş, bunun için tevkif o · 
lunmuılur. 

Bursa dağcılık klubü 
Muradaki Dağcılık klubü kış 

~porları hazırlıklarına baılamışhr. 
Yakında umumi bir kongre ya· 
pılacaktır. Bu lıongrede sporcu· 
lar için bir örnek elbise 9ekli 
kabul edilecektir. 
Hü~ umet bu spora büyük bir 

ehemmiyet vererek yardım et 
mektedir. Dağm muhtelif yerle· 
rinde yapı ! an tesisattan baıka 
zirveye de betondan bir itaret 
ı,ulesi kurulmuııur. Bu ku!enin 
içine bir defter konarak oraya 
kıım çıkanların bu def tere o 
günkü iklim vaziyetini kaydetme· 
leri kararlathrılmıştır. Ayrıca z,. 
raat Veklleti de dıfda bir ra
ıat istasyonu t~ı ·s etmek için bir 
memur göndumiştir. 

Akhisar belediye 
reisliği 

Akh'ı tt ( Huıusi ) - Münhal 
bu:voan beledıye re ı'ij"ine Tıreli 
nde lımaıl Bahri ve Musa zade 
Rıza beylerden birinin intihabı 
dUtünülmektedir 

Trakya çiftçisini koruma 
yolunda alınan tedbirler 
Peynircilik kooperatifi - Kozacılık 

mektebi - Yeni hapisane 

Edirne mebusu Şeref 8. 

Trakyadaki seyyar muhabiri • 
mizden: 

Trakyada gezip dolattığım yer
lerin hemen hepsini alakadar eden 
müıterek dertler ve meseleler var. 
Edirne meb'usu Şeref Bey, Trak • 
yanın muhtelif mesleleri hakkında 
bana tunları söyledi: 

"-Edirne ile Lüleburgaz ara • 
sındaki otuz üç kilometrelik yer i

çin Yunanlılar f İmendif erde yük • 
"li: tarKe tatbik ~ıll!llY'~···~~ 

lan para vagon batına otuz kıı-IC 
liraya geliyor. Şark demiryolları i
ıe Muratlıdan lstanbula kadar o -
lan mesafede gene bu kadar para 
alıyor. Hükumet bu hususta bazı 
tedbirler almı!hr ve alıyor. Belki 
de hat yakında devletletlirilecek
tir. 

ÇiftCjiyi himaye 
Hükumet Edirne ziraatini koru-

mak için Uzunköprüyü ziraat mın
takası addetmiştir, bu mıntakanın 
içine Edirne de dahildir. Burada 
Ziraat Bankası taarfından yakın • 
da mübayaata batlanılacaktır. 

Vaktiyle ahaliye borca otuz dört 
kurut üzerinden dağıtılan buğda
yın bugünkü vaziyeti karımnda 

para yerine buğday ödenmesi ka
rarlaıtırılmııtır. Ahali bankaya 
olan borcunu beher kiloya ayni ki· 
lo miktarında buğday vererek ö • 
deyecektir. 

Edirneyi yaıatan toprak Meri · 
cin ötesinde kalmıştır, onun için, 
istihsalatının büyük bir kır.mından 
mahrumdur. 

Şeker şirketi Edirnede de bir 
teker fabrikası kurmak niyetinde· 
dir. Bu yıl on dört bin dönüme ba
liğ olan pancar ziraatini otuz bin 
dönüme çıkarmak suretiyle ha1kın 
ihtiyacını tehvin edecektir. 

Peynircilik ve koyunculuk 
kooperatifi 

Teıkil edilen istihlik koopera -
tifi çok iyi bir teşebbüste bulun .. 
muttur. Edirnede meşhur olan 
peynircilik bir çok musevi muhte • 
kirlerin elinde eziliyordu. Müstah· 

bir köylü, ocak sahibi bir ağa ,eP 
lesi gün bütün koyunları musevi • 
nin eline geçerek kendisi musive • 
nin çobanı haline geliyordu. 

Bunu düıünen milli teşekküller 
Halkevinde sürü sahiplerini top • 
lıyarak koyunculuk ve peynircilik 
kooperatifinin temelini kurmuş • 
lardır. 

Kozacıhk mektebi 
Bu sene mevsim yağıılı gittiği 

halde 50-60 bin kilo koza olmuf 
90 - 115 kuruşa satılmıthr. E· 
dirne ve civarı 300 - 500 bin kilo 
koza çıkarır bir istidattadır. 

Edirnede açılan kozacılık mek • 
tehi çok feyizler veriyor ve halk 
dut yelittirmek suretile kozacıhiı 
ilerletiyor. 

QenCjllk 
Edirnede a-ençlik hareketleri 

güzel bir inzibat altında güzel ne· 
ticeler verecek bir tensik ile yolU" 
na konulmuıtur. HaJkevinin köy .. 
cülük ve diğer şubeleri verimli bir 
surette çalıııyorlar. 

rtafia işleri 
Edirne valisinin gayretiyle Me• 

riç, Tunca ve Ardanın tatmasın• 

mani olmak için gedikler büyük 
bir himmetle kapatılmıthr. 

Yeni hapiaane 
~tıırın:uıu ycnt but"l••·-·· J -r·•-

eski kııla yolundaki köprü il~ Mi· 
hal gazinin Mustafapafa yolunda• 
ki köprüsü için Nafıa Vekileti tah 
ıisat verımittir. Ketifleri yapılarak 
köprülerin tamirine batlanmak Ü• 

zeredir. 
Edirnenin methur olan kıtlaları• 

nı kurtarmak için orada umumi ve 
asri bir hapishane inşasına karar 
verilmit, hapishanenin Yanık kış· 
la denilen yerde yapılması tekar 
rür etmiş jandarma dairesiyle or• 
tadaki müdürlük binası meydana 
çıkmııtır. 

Asıl hapishane kısmında koğuş· 
lar yapılmaktadır. Dört taraftaki 
muhafız kulelerinin in tasına da 
ba§lan.mı9tır. Edirne hapishanesi 
atelyeleriyle ve çok gen it sahası ile 
mevcut hapsihanelerin en mükem• 
meli olacaktır. 

lk binden bet bine kadar mah
kumu çalııtırabilecek müessese • 
ler meydana getirilmektedir. 

Şehrin su tesisatının 150 bin ti• 
ra sarfiyle inıasına ba~lanmak Ü • 
zeredir. 

Maarif 
Edirnede Gazi yatı mektebi, 

Mustafa Necati mektebi olmak Ü • 

zere iki yatı mektebi ve 19 ilk me1' 
tep vardır. Bir muhtelit orta, bit 
lise, iki de kız ve erkek mualliO' 
mektebi mevcuttur. 

Hudut pazar. 
Hudut boyunda her pazar gü11il 

Yunanlılarla müşterek bir pazllr 
kurulmaktadır. Burada her iki ti!• 

raf ta aht veriş etmektedir. 
Pelvano~lu Ekr~nt 

sil olan koyun sahipleri 250 ku • /zmir borsasında 
ruş geliri olan bir koyunun bu ha- lzmir, 4 (A.A) _ Eugünl:or· 
ıılatını peynirci muscviye kaptır • sada 12 kuruştan 23 kuru$ 30 
dıktan sonra gene borçlu kalıyor· ı paraya ~· adar 2.3~ 1 çuval üıOOI 
du. Daha fecii dün koyun sahibi _ sahlmıştır. . 
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Fransa Cümhur Reisinin "Madam 
J<ısaca : 
..........-. ~~ 

Rişard Marta 
Dübari,, ye iltifatı ! Tavber Eggert 

c•=•=•=--=•===•=== 
Yıttlız, pek yakında kocası Gustav Fröhlişle beraber '' Rakoçi 
marşı,, isimli bir film çevirecek. Par is turnesinde nasıl 

hararetle karşılandığını anlata anlata bitiremiyor! 

Konser verirken 
hafif bir kaza 

geçiştirdi ! 

Mevzuu Şubertin 
hayatından alınan 

bir filmde! 

Bl!dapef te, "Hususi,,- Seıi ber 
tak §lt.kıyışla içte derin tesirli akis
ler bırakan, Nil kenarında bir tim
~h gözlerini tahayyül ettiren ba
kııları ruha işliyen, gülümseyişi ve 
iiilütü, haz ve hayranlık veren a -
ta!lip güzellikte, acayip hususiyet 
li Yıldız Gitta Alparla, burada, 
banyo ederken ı~onuttum. 

Gustav F röhlişin genç karısı, 
8udapeşte sosyetesine mensup en 
kibar insanların toplandıkları ban 
}'o Yerinde, en çok havuzda kal • 
lllak üzere, yüzme havuzuna bir 
~İrip bir çıkıyor, her girip çıkıtın
da, hatta yalnız girip çıkarken de
iil, yüzerken ve havuzun kenarın
da oturup konuturken de, çoıkun 
\te taşkın neşP.~inden etrafa . nete 
•açıyor, yüzme havuzunun kena -
l'tnda, keyfinden kabına sığamaz 

bir halde mermerde kadeh kırar 
aibi, kahkahalar atarak, kırılıp dö 
külüyordu. 

Budape!te sosyetesine mensup 

~ Jcibar insanların, bu arada F eld 
lllar§al Artidük Jozefin, belediye 
r .. 
eısı Huszarın, Budapefte Macar 

1'icaret Bankası direktörü Filip 
\! aysin, maliye nazırı lmredi ve 
l'icar~ı Nazırı Fabinyinin toplan -
dıkları bar.yo yerinde, havuzun se 
tinletici suları arasından çıkarak 

'kenarda kurulanıp dinlendiği bir 
•ırada, kendisine sordum: 

- Yüzmekten pek hotlanıyor • Ci 1 T TA 

'l.lnuz, değil mi? naryoyu hazırlıyanlar, Viyanah 
._ Hem ne kadar bilseniz! Ben, tiyatro direktörü Hubert Maritka

e'-•en her türlü spordan hoşlanı - nın kardeti Ernıt Marişka ile Fay
tı.ın. Fakat, bilhassa yüz~ekten ! 1 ner. 
~1tndi imkan var da, her gun saat- , - Son zamanlarda yaptığınız 
erce burada zaman geçiriyorum. 

1 
turne hakkındaki intibalarınızı 

~U •ırada sıkı işlerim olsaydı, doğ öğrenmek, bana pek zevk verecek. 
t ~.•u çok canım sıkılacaktı. Bence Gerçi sizi bu müddet içerisinde 
O\ly""k b' h • k t • u ır ma rumıyete at.ana yüzme zevkinden mahrum edecek 
taktı Ah ·· k"' 1 g"'i b' m. , mum un o sa, yeme sem de ... Serin suya hasret hıra -

•le havuzun içinde yerim! karak .. .. 
- Kocanız yüzmekten hoşlan -

~aı mı? 
Gitta Alpar, bol kahkahalarına 

bir kahkaha daha katarak, ıöyle 

söıyledi: 
- Bir müddet için hasret ·kal -

mam, daha iyi. Kavuşmanın zevki 
ni daha kuvvetli duyar, daha iyi 

AL PAR 

yen Berlinli beıtekar T eo Make • 
ben, Milökerin melodilerini mo -
dernize etti. . 

Bir kaç haftadan beri, bu opere· 
tin Viyanada da temsili için üç Vi· 
yana operet direktörile müzakere 
yapılıyor. On bet, yirmi gün evvel, 
kendim Viyanaya giderek bu itle 
yakından alakadar olmak iste -
dim. Fakat, bademciklerimden ra· 
hatsızlanmam, 1!1ani oldu. 

Bu operetin Macaristanda ilk 
temsili, 16 Eylulde yapılacaktır. 
Budapeştede tam bir ay "Madam 

Dübari,, yi oynıyacağım. Bu temsil 
için direktör Dr. Aleksander Falu
dinin keşfettiği yeni bir tenor Ag
ramdan gelecek ve Ladislavs Ba-

- "Gustl,, mi? Aman, ne diyor
''llnuı ! O da benim kadar . hoşla -
ltır. Hoşlanır, fakat fU sırada çok 
~etgul. Film çevirmesi biter bit -
llleı, Viyanada rejisörlük ifine me 
~.~'k ıardırdı. BiJiyoraunuz, ya? 
Custl,, ..... Şimdi rejisörlük edi -

çıkarırım. 
Ve hemen turne intibalarını an- nat ismindeki bu tenor, "Röne La 

}atıverdi: • Valeri,, rolünü oynıyacak. Bu yeni )or? 
f l . tenor, Agramdaki milli tiyatroda, 

. - Evet, itittim. Ancak, gene i- - Son zamanlarda i m çevıre· 
tıtm·. .. .. 1 k • 'I cek yerde sahnede oynadım. Bu ıu· Agram operasında büyük muvaf • 

.·ıme gore, re1ısör ü ııı e mu- k "aJcL l D fakıyet azanmıştır. Her halde 
1tat olarak uğraıacakmıt. Son- retle Paris, Londra,... sveç,.... a-

ta b · l"k b b trup mükemmel, temsil ahenkli o-
. ' ır ı te bir film çevirecekmit - pimarka, .... Finlandiya... ütün u ••ni

2 
?. lacak .. Provalar başladı bile. Tem· yerleri dolattım. Ayak bastığımız 

ı. - Evet Viyanadaki o işi, şimdi- bu yerlerin hepsinde "Madam Dü· sil gününü sabırsızlıkla bekliyo -
i'Ct h ld b rum! h a e uzun sürmiyecek. Sonra ari,, yi temsil ettim. 
~ eraber Londraya, kıaa bir müd - Berlinde 200 dafadan fazla ol - Gitta Alpar, birdenbire sustu. 
<)et ıonra da oradan lsviçreye gi - mak üzere, muhtelif yerlerde şim- Bir el hareketi yaparak, gene kah
~:ceğiz. lsviçrede beraber "Rako- diye kadar 450 defadan ziyade kabayla güldü: 

1 trıarıı,, nda oynıyacağız. temsil ettiğim bu rol, beni pek sar - Bak hele! Siz bana seyahat, 
"-t-: ~u film hakkında biraz iza • dı. "Madam Dübari,, yi layıkıle turne intibalarımı sordunuz, ben, 

ıatıyebilir miyim? 1 im. Milökerin musikisinin tesiri ha· size neler anlatıyorum! Geçmişte· 
c.f)- Mevzu, .Frants Herczegin im. Milökerin musikisinin tesir ha kini sorana, hal ve istikbalden 
l· olova Nabobunun kızları,, isim la üzermde .... Frants Molnarm "Ar bahsediyorum. 
1 &ahne eserinden alınmıttır. Se - moni,, sinde koro kıımını besteli - Bununla beraber, anlattıklarım, 

Çevirdiği filmlerde sesi hayran
lıkla dinlenilen kudretli tenor Ri· 
tarcl Tavber, Avrupada bir konıer 
turnesi yaptıktan ve bu arada Pa
riate ısrarlar üzerie uzunca . bir 
müddet kaldıktan sonra, Avustur· 
yaya geldi. 

Rişard Tavber, son günlerde lşl
de bir konser verdiği ıırada bir ka 
za geçiştirmiştir. Konser fasılasın
da ıahne merdiveninden inerken, 
ayağı basamaktan kaymış, beri ta
raf ta duran piyanonun üzerine doğ 
ru sendelemiş, tutunmıya davram· 
ken, sağ elinin baş parmağı piya • 
no kapağının kenarına hızla çarp· 
mıştır. 

Konserde hazır bulunan bir dok 
tor, tenorun berelenen parmağını 

sarmış ve Rişardt Tavber, şiddetli 
çarpı' dolayısile hayli acı duyma-

1 

sma rağmen, konseri tamamlamıt· 
tır. Bu hareketi, sesine hayran o -
lanları, bir kat daha coşturmuş, 

söylediği her parçanın ve konserin 

sonunda dakikalarca alkışlanmış
tır. 

Ritard Tavberin bu ay sonunda 
bir film çevirmiye batlamaaı muh
temel görünüyor. Ancak, mevzu ve 
ıöyliyeceği parçaların hepsi, he -
nilz kat'iyyetle tesbit edilmemiştir. 

Viyanada pek yakında yeni bir 
filmin gösterilmesine baılanacak -
hr. Bu filmin mevzuu, büyük bes
tekar F rants Şu bertin hayatından 
ahnmıtbr. Ayni zamanda filme o
nun bestesi, musiki ve teganni ha
linde refakat ediyor. 

Bu film, baştan bata Viyanada 
çevrilmi,tir. Dekor, umumiyetle 
Viyananın güzel manzaralarıdır. . 

Oynıyanlara gelince, F rantı Şu
bert rolünde Hanı Jaray, Konteı 
Esterhazi rolünde güzel ıeıli Mar
ta Eggert bat rollerdedirler. 

Luize Ulrih de bat rollerden bi
rindedir. Diğer oynıyanlar da, Vi-

yananın tanınmıt tan'atki.rlarıdır. 
Frants Mozer, Raul Aslan, Otto 
Tresler, Anna Kalina ve Hanı 01-
den. 

Filmin Senaryosunu Valter Rayş 
yazmııtır. Musiki kısmını tanzim 
ve idare eden, Villi Şmit - Gent -
nerdir. 

Bu filmin bir hususiyeti de, şim
diye kadar film sahasında rol ya -
pan ViJJi F oratun ilk rejiıörlük e -
eseri olmasıdır. Kendisinin bu iki 
cepheden hangiınde daha üstün 
derecede muvaffak olacağı merak 
ediliyor! 

........................................................................................... 
gene sorduğunuzun kısmen ceva -
bı ... Çünkü, turnede hep "Madam 
Dübari,, yi temsil ettim. Hep onun! 
orkeıtray ıda kardeıim Tibor Al • 
par idare ediyordu. 

Pariste, Baron Moriı dö Roçil -
din Şanzelize civarındaki sarayın 
da şerefime verdiği suvarenin ha -
tırasmı hiç unutamıyacağıın. 200 
kiti davet edilmit ve hepsi gelmiı
ti. Aralarında kimler yoktu, dersi.: 
niz ! Sefirlere, en büyük Fransız 

san'atkarlarına varıncıya kadar 
bir çok kiti hazırdı. 

Bana iltifatlar yağdırdılar. Fa -
kat, eğer bana o gce kimlerle ne -
ler konuştuğumu soracak olursa • 
nız, doğrusu pek öyle hemencecik 
söyliyemem. Hiç hatırda kalır 
mı? ... Yalnız, durunuz bakayım, ... 
hah, buldum. Avusturya lmpara -
toriçesi Zitanın kardeşi Prens Siks 
tus fon Burbon - Parma ! Onun • 
la sofrada yan yana oturuyorduk. 

müsamereye biraz garip görüne -
cek bir ad takmı,lardı. "Küçük be
yaz yatak balosu,, teklinde .... Na
sıl buluyorsunuz? ... 

- ? .... ! .... 
- Ne ise itte! Müsamere, par • 

lak oldu. Bir dühuliye kartı, bin 
franga satıldı. Buna rağmen salon 
tıklım tıklım dolu idi. 

O gece Fransa Cümhurreisi M. 
Löbrön de orada idi. Macariıtamn 

Paris sefiri tarafından kendisine 
takdim olundum. M. Löbrön, beni 

görmüş, tammıf, sesimi dinlemit 
olmaktan son derece memnun ol -
duğunu söyliyerek, bir hayli iltifat 
etti. 

Tam bu sırada menajeri Emme
rih Biro, uzaktan Gitta Alpara seı 
lendi: 

- Berlinden, Paristen, Londra
dan derhal sizi istiyorlar, Madam 
Alpar Fröhliş ! 

Ne kibar, ne sevimli bir kavalye, Sohbetimiz, bu seslenişle kesil -
bilseniz! Bana karşı çok nezaket di. Gitta Alparı, birbirine çok u -
göstereli, bütün gece bir an bile ya zak üç şehirden ayni zamanda te
nımdan ayrılmadı. Onunla bütün lefona çağırıyorlardı. Meşhur ol • 
gece neler konuştuğumuzu tama - mak kolay mı?! 
mile hatırlıyorum. Prens, Zenok - - Serin sular, size bir müddet 
kerszelden Parise henüz gelmişti. daha hasret kalacak, Madam! 
Bana imparatoriçeden ve oğlu Ma I Gitta Alpar, telefona.... hayır, 
car tahtının varisi Prens Ottodan I telefonlara koşmak üzere ayağa 
uzun uzadıya bahseti. Tabii onun- 1 kalkmıf, omuzundaki aileceğe sım 
la aramızda geçen bu sohbet mev- r sıkı sarınırken, eksilmiyen, daima 
zuu tafsilatının aramızda kalması 1 daha ziyade co~an, taşan neşesile , 
icap ettiğini tasdik edersiniz! athi7ı bir kaiıkaha araııında, şöyle 

Parh:te iJ;en, hasılatı bayır i~l"'- dedi: 
rine tahsis olunan bir . komer de ı - Hangimiz hangimize?! 
verdim. Bunun için tertip olunl\n rt. C. 



Gece. Orman. Uzakta bir ayak 1 ğil. İnsan iki kişi olursa.. İşte iki 
ses i. kişi olduk, içim rahat .. 

Çakıllı yokuştan, ağaçların a - Bunu söylerken gene kaşlarını 
rasından biri iniyor. çattı: 

Gökte ay var. - Neden surat ediyorsun?. 
Fakat gökyüzü bulutlu.. Ara· - Belki bir gün şehre inip otu· 

da sırada ay kapanıyor. rurum ... 
Orman kah aydınlanıyor, kah Birden ayağa kalktı. Başını 

kararıyor. havaya kaldırdı. Kalın tahtalar -
Adam durdu. dan birine baktı. 
lki yol başındaydı. Adam te • 

reddüt etti: 
- Gideyim mi?. 
Yürüdü .. Uzakta bir ev görün

dü. Adam kasketini çıkardı, eli • 
nin terini sildi .. 

Eve y~klafh .. Birden kapı a
çıldı. Bir gölge belirdi. 

- Hey benınt .. Jufl .. 
- Yok canım!.. Geliniz pat • 

ron! 
- Ormandan geliyorum .. Y o· 

!uma devam edecektim amma, 
kunduram vuruyor .. Geceyi sen -
de geçireyim. 

- Oturunuz.. Geldiğiniz ıyı 
oldu. Bu gece yapyalnızdım. 

- Ne var, ne oldu. 
- Hiç ... Amma geldiğiniz iyi 

oldu. İnsan iki kişiyken .. 
Sustu. Öteki de bir §ey söyle· 

medi. 
Evin sahibi 'arap ikram etti. 
- İşler yolunda mı?. 
Jufl: 
- İyi dedi, yalnız senin neden 

korktuğunu anlamak istiyorum. 
- Hiç ... Yalnızlıktan .. 
- Sana yanımda ite ba,Iadıiın 

zaman, söyledimdi. "Maslubun e
vinde oturma,, dedimdi. Dinleme· 
din. Bu evde kimse oturmaz .. 

- Kendini b~ıraya mı asmıf .. 
-Sus! 

Kulak kabarttılar. 
- Duydunuz mu?. 
- Çatı arasında değil mi?. 
- Bazan çatı arasındadır .. Sa-

zan burada yanımdadır. Ben kor
kak değilim.. Bir §ey de görme· 
dim .. Yalnız bunlar .• 

- Bunlar? ... 

- Biri var. Bir §ey var. Hele 
bazı geceler ... 

Gene seuizlik oldu. Birdenbi. 
re Jufl ayağa aklktı. 

- Aklıma bir ıey geliyor. Bu 
gece şehre gitmezsem fena olur. 
Karım pazara kadar Liyonda kala 
cak .. Geldiği zaman benim bir ge· 
ce eve gelmediğini ıöyliyecekle~ ... 
Kavga çıkacak.. Ayağım da biraz 
rahatladı. Ben gidiyorum .. Yarın 
görü§ürüz .. lıtersen tehre gel, sa
na benim evimde bir oda vereyim. 

- istemem .. Herkes benimle 
alay eder .. Haydi siz gidiniz .. Ben 
burada hortlaklarımla, cinlerimle, 
otururum ... 

Jufl uzakla,tı. 
Genç oğlan eve girdi, seslendi: 
- Gel a~ağr, kocan gitti. He-

rif amma da korkak ha!.. 

- Ben otururum... Yalnızlığı Kıvrak, ten bir kadın kahkaha. 
severim. Amma bu derecesini de- sı çınladı!. 

Bir neşriyat davası 
MUYdeiumumt ceza istedi, 

kar!lra kaldı 
"O!impiyat11 mecmuasında çı· 

kan ~'Hayalimdeki tipler,, yazı· 
sından dolayı, yazının muharriri 
Eşref Şefik ve mecmuanın neı· 
riyat ~ıüdürü Sadun Galip B. ler 

aleyhine 11 Galataıaray,, klübü 
idare heyeti azasından Mütevelli 
Mehmet Beyin, yakışık almayacak 

neşrjyat iddiasile açtığı davaya 
ait muhakemeye, dün Istanbul 
iki~ci ceıa mahkemesinde de· 
vam olunmu,tur. 

Dünkü muhakemede iki taraf 
vekilleri arasında şiddetlice mU· 
naktşalar ol muş, Müddeiumumi 
mütaleasını bildirmiş, dlvi edi

lenlerin Ceza kanununun 482 ci 
maddesine göre cezalandırılmala· 
rını istemiştir. 

S~nra davacı vekili iddiayı 
izah etm:ş, dava edilen taraf, 
müdafaa yapmıştır. Muhakeme 
karar için cumartesiye bırakıl
mıştır. 

Bir ~otuk tramvay 

JJ~/~~=~asa!~!~:kizde 
Edirnekapıda bir tramvay kazası 
olmrıtur. Vatman Abdi efendi· 
nin idaresindeki Sirkeci • Edir
neka~ ~~ferini yapan tramvay 
arabası Hamamönüoe geldiği 
ııra~a on b\ş yaşlarında bir er
kek çocuk tramvaydan atlamak 
istemiş. faknt ters atladığı için 
yere düşmüş ve arka arabanın 

Talebeler 
Mahkemede 

23 talebenin muhakemeleri 
lüzumuna karar verildi 

Bulgar mezarlığına çelenk ko
yan Darülfünun talebelerini ·leş· 
vik etmekle maznun 23 talebe
nin lüzumu muhakemelerine karar 
. verilmiş ve dün kendilerine tcb· 
Jigat yapılmıştır. Talebeler üç 
gün zarfında itirazlarını yapacak· 
tardır. Talebenin muhakemesine 
eylfıl nihayetlerine doğru başlan
maın muhtemeldir. 

Protesto eden şirket 
Takas muamelf'sinden dolayı 

zarar ettiğini bildiren Kaıes ve 
ıürekisının iktısat vekaleti ile 
ticaret odasını protesto ettiğini 
dün yazmıştık. 

Kaıes ve şürekisınm protesto 
müddeti 24 saat o'duğu halde 
henüz kendisine ~cevap verilme· 
rniştir. 

Maamafih ticaret odası idare 
heyeti bu meseleyi iktısat vekili 
Celil beyin avdetine kadar tet
kik etmiyecektir. 

Celil beyin avdetinden sonra 
bu mesele tetkik cdileceh ve 
vekaletin vereceği cevabm ayni 
ticaret o:lası d~ verecektir. 

Öğrendiğimize göre Kaıes şll· 
rekası protestoya cevap alama· 
yınca mahkemeye müracaat ede· 
cektir. 

UtlUJAllmnttalinamtsıtuııUHfl•lntnntııtıllmtHllQIDUllUUHftflll91111Nlllltl9'1-... 

altında kalmıştır. 

Çocuk ölmüştür. Hüviyeti dün 
geca geç vakte kadar tesbit e· 
dilem~miş bulunuyordu. 

Bunun, düşünceleri bir araya 
toplamak noktasından bilhassa 

faydalı olacağına da kanaat etti • 

ğimiz için derhal işe başlıyarak ev 

vela futbol federasyonu reisi Ham 

di Emin Beyle konuştuk .. 
Spor işlerinde bir çok emeği ve 

bir çok tecrübesi olan Hamdi Emin 
Bey hulasaten şöyle söyledi: 

"- Spor işlerimizin muvaffakı. 
yetle yürümediği muhakkaktır. Bu
:ıun bir çok sebepleri vardır. Me · 
sela vasıtalar azdır, stadlar yok • 
tur. Hatta bir ikisi müstesna teşki
latı yerinde klüpler bile yoktu ... Bir 
spor klübü deyince insanın mu -
hayyelesinde dutları ile, sahası ile, 
spor levazımile vücut bulmuf içti
mai bir varlık, bir cüz'itam ge
lir. Memlekette bu tipe uyan kaç 
letekkÜI sayabilirsiniz. Evveli 
cüz'itamı olmıyan bir itin istenil -
diği gibi yürümesine imkan taaav • 
vur edebilir miıiniz?, 

Tetkili.t bahsine gelince; bu da 
hakiki ihtiyaca cevap vermekten 
bir hayli uzaktır. Evvela merkezi
yet yoktur. 

Meseli. benden falan mıntakaya 
ait hareketleri sorunuz, beni size 
layıkiyle cevap vermek imkanın • 
dan mahrum bulununuz. Bundan 
baıka tescil iıleri karma karıtık -
tır. Tabii bunun da muhtelif sebep· 
leri vardır. 

Bununla beraber vaziyetin mü • 
saadesi nisbetinde çalııılmııtır. Bu 
çalıtma muhtelif yollardaki ha -
reketleri teharüs ettirmek, memle-

ketin gözü onüne çıkarmak şeklin· 
de bugün hiç te fena olmıyan bir 
neticeye varmıt bulunuyor. Mev -
cut teıkilit mevcut tartlara göre 
bu kadarını yapabil.mittir. Şimdi 
bundan sonraki it bunu ihtiyaca 
göre organize etmektir • 

Bu mühim iti bata en iyi çıka .. 
racak olan sistem de hükumet sis • 
temidir. Bu itibarla spor itlerini 
cezri bir surette halletmeyi esaslı 

prensipleri arasına almış bulunan 
Halk Fırkasının bu işle meşgul ol
mıya batlaması bütün sopr teşki • 
la tını minnettar etmiştir. 

Yapılacak içtimada çok hayırlı 
kararlar alınacağını kuvvetle umu 
yorum. 

- Yeni teşkilat nasıl olmalrdır? 

- Eskiden verilmiş bir çok ra • 

kongresind 
bir nutku 

fazla kuv• "Umumi harpte yirmi misli 
v~tle mücadele etmek şerefini 

kimse bizden alamaz ! ,, 
Nurenberg, 4 (A. A.) - Havas zafer çelenkleri toplamak arzu• 

ajansı muhabirinden: sunu görmemelidirler. 
Kaçtığı esnada sol ayağından Alman milleti biliyordu ki, hiç 

yaralanmış olan Avusturya Hit - bir harp bize son harpte elde etti• 
lerci reislerinden Hofer, ba~vekil ğimiz şeref derecesinde bir ~eref 
Hitlerin yanında, hususi tribünden getirmez. Çünkü dört buçuk sene 
geçit resmini seyrediyordu. yirmi misli fazla kuvvetlere karşı 

Nazi konoresinin son günii tama kahramanlıkla harbet.mek şerefi 
o r • 

mile askeri bir mahiyette olmuş - 20 kişinin bir adamı mağlup etmesı 
tur. şerefinden her halde yüksektir. Ta.· 

Saat 8 de Hitler, bayrakları tef • rih önünde milletimin §Crefi11İ 
tiş etmiştir. "Ölülere hitap,, tan harp sahnelerinde kurtarmak za • 
sonra başvekil Hitler yeni teşekkül ruretinde değiliz. 
lere bayraklarını verdi ve bir nu · Hiç kimse şerefimizi elimizdeıt 
tuk söyledi. almamııtır. Biz §erefsizliğe vata• 

Saat 11 de kıt'alar, Hitleriıı ö · nımız içinde uğradık. Fakat bu şe
nünden sırtlarında çantaları, 12 ref sizliğ i de bugün tamir etmiş bıl 
şer kitilik 40 saf halinde fakat si- lunuyoruz .. , , 
lahıız olarak geçtiler. Başvekil bu nutkundan ıonr• 

Geçit resminden sonra geçen, milis hücv.m kıtaatına 126 ye11i 
tam tetekküllü orduya ait 6 oto .. sancak ve 50 yeni bayrak dağıtmıt 
mobilli topların milislere alakası tır. Her bayrağı ve sancağı v~rell 
olmadığını, sadece farka top atıl- birer top atılmıştır. 
mak üzere gelmi, olduklarını bil • Miliı kuvvetleri erkamharbiy• 

reisi Roehm, iki milyon millis na • 
mına Hitlere sadakat ycminind• 
bulunmuştur. Bundan son yüz bid 
Hitlerci ve Çelik miğfer, milis at' 

keri başvekilin önünde geçit resrııl 

dirdiler. 

Hitlerin nutku 
Nurenberg, 4 (A.A.) - Volf 

ajansı bildiriyor: 
Dün büyük hapte ölenler için 

dikilmiş olan abideye baıvekil M. yapmıştır. 

Hitler bir çelenk koymuttur. Abi· Almanya ve Daninıarka 
de, milliyetperver sosyalist kon • 
greıinde hazır bulunan 32 millet Kopenhga, 4 (A.A) - Bu haft• 
mümeasillerinin bayrakları ile süı- Schleswig'in bütün polis komiser'" 
lenm.iıti. Yüz binlerce halk 'Ye Ü% leri Kopenhagta toplanacaklar ' 
bin Hitlerci, Çelil<~ığ,...... ..... v""e_..m""'ı"'ı""s"'MıtTT'!°"tftfırntn!!-t!'!r:, ;ı1n1u.,.~ ::ncu•111 ·u 
efradı abidenin etrafında yer al .. birlikte Nazilerin bu vilayetteki 
mıflı. Başvekil bu münasebetle faaliyetine bir nihayet vermek Ü • 

milislere hitaben söylediği nutuk - zere alınması lazım gelen tedbir)et 
la demiştir ki: için görüşeceklerdir. 

Bu münasebetle hariciye nez• • 
" Sizin yüksek vazifeniz, sınıf, · 

retinin natiri Politiken gazete•• 
meslek ve servet farkını gözet · 

şunları yazıyor: 
mekaizin milletin birliğini temin 
etmek ve bir sadakat ve arkadaşlık "Danimarkanın Schleswig vili• 
kütlesi vücude getirmektir. yetindeki Alman matbuatının çeh' 

On dört sene müddetle tali mil • reıi pek fazla şiddetlidir. Bu vi ' 
}etimizden yüz çevirmişti. Bundan }ayetteki Almanlar Danimarkayı 

karşı mücadele için AlmanyadaJI mes'ul olan gene milletimizdi. Fa· 
tahsisat alıyorlar, geceleri aske • 

kat biliyorduk ki tali gene bize 
ri mahiyete talimler yapıyorlar. 

teveccüh edecektir. • 
Diğer taraftan Schelswigde1'1 

Hata silinmiş, cürüm kefareti 
bütün büyük fırkalar vilayetiniıt 

verilmiş ve hacalet ortadan kalk · 
iktısadi ve siyasi karışıklıklarl' 

mıştır. ikinci neslin adamları dev 
mücadele için alınması lazım ge • 

rilmiştir. Dünya bizim bu toplan • 1 "kt d. t db" l · d • en ı ısa ı e ır er üzerın e aJ1 
tımızda harp meydanlarında ayni 

porlar var. Sonra muhtelif cephe. ===-:-:::---=-=-==-===--====-==
latmıtlardır. 

lerden yapılmış etütler var. Top • 
!anmada bunların hepsinin gözden 
geçirilerek memleketimizin ihtiya
cına en uygun gelen teklin tesbit 
edileceği muhakkaktır. 

Bence tek başlı bir idare spor it" 
lerini daha muvaffakıyetle yürü -
tür. Bu itibarla bugünkü f eder as • 
yon tekillerini, mıntakalan, heyet
leri fazla buluyorum. Bence sporun 
futbol gibi, atletizm gibi, güreş 
gibi muhtelif tubeleri birer müte· 
ha11!sın idaresine verilir. Bu mü. 
tehaaaıslar bir tek lidere bağlanır· 
lar, onun müşavirliğini yaparlar . 
Fakat bütün mütehassısların baş -
ka işleri olmaması ve sade bu itle 
tavzif edilmeleri muhakkak lazım· 
dır. 

Bu mütehassısların maiyetinde 
üç beş kitiden mürekkep gene mu -
ıvazzaf birer "büro,, olur. Bu büro· 
lar kendi şubelerinde spor hare • 
kellerini takip ve intaç ederek 
mütehassıslarına verirler. Müte • 
hassıs ta kararlarını lidere bildirir 
ve liderin tasdikinden geçen i§ler 

de muntazaman tatbik olunur. 
Sonra tescil işlerini de doğru -

dan doğruya merkez yapar, mm· 
takalarda kaydedilme işleri orta · 
dan kalkar. Müsabaka zamaı1larm 
da mıntakabrda likler tetekkül e
der. Müsabakalar bitince bu tetek· 
küller dağılır. Liderle mütehassıs· 
lar hükumet merkezinde çalı§ırlar. 
icap ettiği vakit bu mütehassıslar 
memleket dahilinde dolaıarak va· 
ziyeti yakından görürler. Mıntaka· 
larda da mıntaka heyetleri yerine 
ait olduğu şubeye bağlı muvazzaf 
birer mümessil kaim olabilir. 
Mektepler ve halk meselesi 

Beden terbiyesi ve spor bahsi • 
nin evvela umumi bir kül halinde 
konuşulması zaruridir. Mektep ta • 
lebesi, mektepler haricindeki ta
baka, ilk mektep veya liseyi biti • 
rerek hayata atdanlar var. Umumi 
gaye bunların hepsinin hareketi 
meselesidir. Bunları da muhtelif 
partilere ve halk sınıflarının vazi
yetine göre organize etmek lazım ı 
gelir.,, 

T. D. 7: Cenıigetinderı 
lstanbu1, 4 (A.A.) - T. D. 'f, 

Cemiyeti umumi kalip '.iğinden: 
T. D. T. Cemiyeti umumi mer• 
kez heyeti bugün saat 14 t• 
Umumi Katip Vekili Ibrabird 
Necmi Beyin reisliği altınd• 
Do'mabahçe sarayında toplan•' 
rak karşı :ıklar klavuzu için ao• 
kete gelen cevaplar üıerind• 
tahkikatına devam etmiıtir. 

Umumi merkez heyeti bu çar• 
famba gunu saat l 4 te geo• 
toplanacaktır. 

Polis Salalıaitin E/. 
Kasımpa,a merkezince tabki' 

katı yapılan bir vak'adan dol•Y' 
verilen bazı emanetleri zinuae! 
defterine geçirmesi Jiıım geldi~ 
halde geçirmediği kaydile poh~ 
Salahattiu Efendinin, lstaob&J 
ikinci ceza mahkemesinde "'il"' 
hakemesi dün net icelenmittir. 

Polis Salabattin Efendinin •11
' 

iılediği sa bit görü im emif, 
etine karar verilmitlir. 

bet• .. 
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Gayrimübadillerin işi 
l<ongre bugün toplanıyor, bugün 
çok hararetli münakaşalar olacak 

b._ 8.ugütı toplanacak gayri mü • kak mazbatalarının satış müzaye· 
} dtller kongresinde çok hara • delerine iştirak salahiyeti veren 
etli.... .. k l d v• b' . l' . ltıl .. 

1
• una aşa ar cereyen e ecegı ır vesika olarak istıma ı mı mu • 

~1 maktadır. vafık görüleceği henüz malum de-
t~ ~0no tevizatına bir çok vaatlara ğildir. e 
• gl\'\en henüz ha,lanmamış olma- Neye karar verilirse verilsin , 
,~. t!l.yrimübadilleri ümitsizliğe dü- vakit geçm~den bu kararların tat. 
~tnıüıtür. bik sahasına çıkarılması zamanı 
d ~yrimübadiller Cemiyeti i - gelmşitir. 
S~te heyeti reisi lsmail Müıtak ldare heyeti, bundan bir sene 
h~' gayrimübadillerin vaziyeti evvel üzerine aldığı vazifeyi hak • 

kında bize şunları söylemi§tir: kile ifa etmiştir. Bugün memleke
t - Cemiyetin senelik kongresi timizin muhtelif mahallerinde 2 
t:~ıll.nıyor. Bu kongrede görüşüle- milyon liradan fazla gizli mal mey 
Sl)k tn~.se.leler ve alınacak kararlar dana çıkarılması ve İstanbulda altı 
b-d·l\'\uhım olduğundan gayrimü - ay zarfında bir milyon liralık mal 
~ld 1 ~ vatandaşların geçen defalar satılarak o miktarda bono itfa e • 
t~k Qgu gibi kongreye azlık ola - dilmesi ve hala üç mıntakada da 
f ~el.memelerini temenni ede- üç heyetin mütemadi bir faaliyet
ıın . le gizli mal bulmıya çalışmaları 
d · Gayrimübadiller ışının had idare heyetinin muvaffakıyeti ola
C ~"reye girdiğine şüphe yoktur. rak kaydedilebilir. 
bi~}'rinıübadil vatandaşlar büyük Bunun haricinde, gayrimübadil 
le .t~a.ruret içinde hükumetin ada- fer meselesini meçhul bir atiye sü-
t~, intizar etmektedirleı·. rükliyeceği görülen bir takım bü ~ 

V Qltndan bir kaç ay evvel Maliye rokrasi hastalıkları vardır ki bun • 

14 
~kili Beyefendi ile görüşmÜ§ - }arın izalesi tabii idare heyetinin 

\> ~· Kendileri bana eylulden ev - kudret ve salahiyeti dahilinde de -
d~ .:eni , bono tevziatı meselesinin ğiJdir. 
ttıflıtıülemiyeceğini söylemişlerdi. Fakat ben kaniim ki, hükumet 
b l'l"UI ,ayı girdi. Kendileri mezun merkezimizin dikkati ciddiyetle 
i,~lunuyorlarsa da gayrimübadiller bu hastalrklar üzerinde celbedilir
ı:1 \>ekaletçe bütün safahatile ma - se bunun da ilacı bulunur. 
Qd\.tr, "Beni.m kanaatime göre, gayri 

t l\ongrede, bono işi için ne ka - mübadiller i~inin ıiklet merkezi, 
)'r ."erileceği, yani istihkak baki - İstanbul da değil, Ankarada ve 
~••ne mahsuben muayyen bir nis- Gayrimübadiller cemiyetinin bin • 

\tte bono tevzii mi, yoksa bazıla- \ srnda değil, Maliye Vekilinin oda-
ın nıiitaleaSI veçhile bütün istih sınd:ıdır .,, 
~~-:-~--~--.....ı--llıiııııiıııiııiiiiiiiıiımii--iıııiııiıiı~....;;~=.;;;:::.;,.;,:___ 

Ankara Mülakatı 
d (Baş tarafı 1 inci sayıfada) ,. betlerini b ir kat daha sıklnşhra -
d ~aca.k, M. Çaldaris ve refakatin- caktır. 
\ t~iler bir muşla Haydarpaşa ya çı y 1 h · · 
\taklar buradan hususi trene bi- b ugkoslavyda S afrıcıye n~dzmn__ı~ 

~.. ' . u ya ın ar a o yaya gı ecegı, 
ı ·l'~k doğruca Ankaraya gıdecek- . . . 
·~td· oradan memleketımıze gelerek An 

•ı-. k . d y. l 

eq' M. Çaldarise kimler refakat 
eceıt. 1 it ır .. 

~ ' Madam Caldaris, iktısat na-
ltı h ~ • 
~1 lYl, Pasmazoğlu ile ze.vcesı ve 
~~ı, •iyasi işler umum müdürü M. 
C ~etti, Türkiye iıleri müdürü M. 

'EQ . 
ıı k ~ "e :zevcesi, başvekalet hus~-
b alem müdürü M. Pipinelh , 
~hek"J t · .. b M J' ~\d a e yaverı yuz aşı . ı -
~~·Ve zevcesi, meb'us M. Ba -

•• 
~t :--.. liariciye nazırı bu seyaha· 

lfütak t . k . d" e mıyece mı ır ... 

~t......._ liarcketim anma kadar bu 

\ ~~ll'll bahsolmamıtb. Eğer ha!" 
>.ıt tr karar verilmezse hariciye na 

~.1~1n da bu seyahata ittirak et • 
"'ı 'h . l 1 hnıali pek azdır. 

•irı.•tanbulda M. Çaldarisin gelme· 
lı~ bekliyeceğim ve onunla bir -

e Ankaraya gideceğim. 
y 

~~~ '-l'la.n nazrrlarnnn Türk hüku -
~~l et adamları ile Ankarada gö -

!d~;eleri iki hükumeti alakadar 
ı,l\.ı ltnturni siyaset bahisleri etra• 
~a l . 0 acaktır. 

'ir' Su görüşmelerden sonra yeni 
~llka.vele mi imza edilecektir? 

'-s· 1~~el •:ze hu hususta bir fCY söyli-
\,,~\'a.ziyette değilim. Bununla 
~) l', hiç f Üphe yoktur ki, bu 
\.~ret ı"k· h .. k" · k ,~· ' ı u umetın zaten ço 
.. 

1ttıt ol · · b 1 · ·· · ~il>· an munase et erı uzerın 

arayı zıyaret e ecegı yazı mıştı. 

Yugoslavya sefiri M. Y ankoviç 
dün bir muharririmize bu hususta 
şunları söylemiştir: 

"- Size bu havadisi teyit ede

cek vaziyette değilim. Maamafih 

hariciye nazırı Ankaraya gelmke 
arzusunu izhar etmi§tir. Fakat zi. 

yaret tarihi lesbit edilmemiştir. 

Her halde bu ziyaret iki hükU.met 

arasında bir dostluk tezahürü ola

caktır.,, 

'Yugoslavya hariciye na;ını ile 
Romanya hariciye nazırı M. Titü • 
leskonun ayni tarihte Ankaraya 
gelmeleri muhtemel görülmekte -

dir. 
Ayni tarihte Sovyet hariciye ko

miseri M. Litvinof ile Sovyet hü

kumet adamlarından bazı zatlar 

da Ankarada bulunacaklardır. Bu 

sur~tle Romanya ve Sovyet hükfr .. 

met adamları araamda bir temas 
vukuuna ve muallak meselelerin 
halli yolunda anlaşma yapılma • 
sına imkan haaı olacaktır. 

Ege mıntakasından 
ihracat 

rr ~AKIT KarUWlıulea?JJI Alieddin Beyi kaza 
Harpte zarar görenlere 
para verilmigecek mi? yerinden taşıyan şoför! 

Istaabul rcsumu saydiye mu· 
hasibi Yusuf Ziya bey bize şu 
derdini yazıyor: 

Harple, isyanlarda emlakçe 
mutazarrır olanlara tevzi olunmak 
üzere mübadeleye gayri tabi eş
hastan metruk emlak ve arsalar 
bedelinin tevzii için bir talimat· 
name çık~caktı. ş:mdiye kadar 
metruk emlakten c!oirud~n doğ
ruya mal almış olanlar yo~{ de
ğildir. Ancak kendilerine satıla
cak malların bedeli verileceği 
bildiriJenler ba' a on para alama
mışlardır. Bunlar hakkında hükfı· 
metin munsıf ol masını bekleriz. 

Fatih belediyesinin dikkatine 

Bir kariimiz y:uıyor: 

Fatihte, .Şeyh Resmi Mahmut 
mabaHesinde eski Otlakçı yo~uşu 
yeni F ahribey sokağı da, Is tan· 
bulun diğer semtlerinde olduğu 
gibi insanlarla mes1,fın olduğu 
ve belediye mıntakası dahilinde 

bulunduğu halde buraya çöpçü 
arabası uğramaz. So'<:ak pis ve 

müteaffin bir haldedir. Acaba 
n!çin? Fatih belediyesinin nazarı 
dikkatini celbetmenizi rica ede-. 
rım. 

Soygunculuktan beraet 
Eyüp ve cıvarında soyguor.u· 

luk yaptıkları iddiasile mubake
me edilen Nazmi ve Burhan 
efendilerin mubakc:nesi, dün Is· 
tanbul ikinci ceza mahkemesin
de bitmiş, ildsi de beraet etmiş· 
!erdir. 

it er şim i arp 
diişünüyor! 

Milleti meşgul etmek 
için çare yok .. 

(Baş tarafı 1 inci sayıfada) 

bir ekin tarlasında saklanmış, o
rada bir müddet beklemiştir. Bu 
sırada oradan geçen 1519 numara 
lı otomobile "Dur!,, işareti vermiş
tir. Yaka mahallinden geçtiği za
man parçalanmış jandarmayı ve 
hendeğe yuvarlanmış olan otomo
bili görmüş bulunan bu otomobilin 
şoförü Bahaettin Efendi bu işaret 
üzerine durmuştur. Ali.ettin Bey 
oto111obile binmiş, Şişlide Etfal 
hastanesinin önünde otomobili dur 

durmuş 
- Al şu on lirayı, Bir kazadır 

oldu. Sakın kimseye bir şey söy· 

leme!,, 
Diyerek buradan uzaklaşmışır . 

Şoför oradan ayrıldıktan sonra 
Cemal ve Asım isimlerinde iki ar
kadaşına meseleyi anlatmış, onlar: 

- Aptal. Keşki daha fazla is
teseydin! demişlerdir. 

Alaettin Bey Etfal hastanesinin 
önünde otomobilden indikten son· 
ra evine uğramış, . çok kalmadan 
dışarı çıkmış, arkadaşı İzzet Beyin 
Beyoğlunda Kabristan sokağında
ki evine gitmi~tir. İki arkadaş· 
oradan beraberce Beyoğlu merke
zine gitmişler, Ali.ettin Bey sokak
ta bıraktığı otomobilinin kayboldu 
ğunu haber vermiştir. Bunu mü
teakip iki arkadaş tekrar Lala bi
rahanesine gitmişler, iki bardak 
bira içmişler, birahaneden çıktık 
tan sonra İzzet Bey evine, Alaettin 
Bey matbaasına gitmişlerdir. 

Şoför Bahaettin Efendi Alaettin 

Beyle yüzleştirilmiş, kaza gecesi 
Alaettin Beyi Şişliye götürdüğünü 
söylemiştir. A laettin Bey ise bunu 
inkar etmektedir. Şoför Bahaet
tin Efendiyle aralarında tanışıklık 
ve dargınlık olup olmadığı sualine 
Alaettin Bey "Hayır,, cevabını ver 

miştir. 

Londra, 4 (Hususi) - Dün Bahaettin Efendinin, Ali.ettin 
People gazetesinde intisar eden Beyi Şişliye götürdükten sonra gö
Berlin muhabirinin mektubu bü _ rüştüğü arkadaşları Cemal ve A
tün mehafilde büyük bir endişe ve sım Efendiler çağmlmışlar, Baha
tereddüt havası uyandu·mıştır. ln- ettin Efendinin kendilerine anlattı 
giliz bahriye manevralarının ni _ ğını teyit etmişlerdir. 

hayet bulduğu şu sırada A1manya- Bütün bunlar Ali.ettin Beyin a
nın bir umumi harp daha meyda _ leyhinde kuvvetli deliller görülmüş 
na çıkardığı takdirde ne suretle ve tevkifine sebep olmu§tur. 
hareket edileceği düşünülüyor. Bir erkekle bir kadın 

Almanyada harp malzemesi ima hakkında bir şoförün 
line son derece faaliyet gösteril _ şehadeti 
mesi Nazi hükumetinin mevkiini ··ı d d Taksimle Büyu ~ ere atasın a 
tahkim için harp taliine müracaa- işliyen otobüs şoförlerinden !sma-
ta karar vermiş olması suretinde il Efendi <li.in bir muharririmize 
tefsir olunuyor. Esasen . resikara şunlarr söylemiştir: 
geçmeden bir çok vaitleı·de bulun· _ Kazanın olduğu gece saat o
muş olan Hitler bu va itlerin ta - na yirmi kala Y enimahalleden ha.
hakkuk etmemesi halinde acıklı reket etmiştim. Otobüste üç yol
bir sukuta marnz kalacağını bili - cu vardı. Tamirat olan yere gel

yor. Şimdiye kadar böyle bir hus- diğimiz zaman yolun ortasında 
rana uğramamak için dahili bir içinde bir erkekle bir kadın bulu
takım meseleler ortaya atan Hitler nan sarı renkte bir otomobil duru

yakmda harici mesailde milleti yordu.. Otomobildekiler elleriyle 

tatmine mecbur kalacaktır. Yahu_ bana durmamı işaret ettiler. Ben 
di ve komür3stlere . karşı açılan durm'\dım, geçtim. Bu otomobil 
mücadeleye teşvik edilen halkın hususi idi, markasını pek farkede
bu teşvikahn mahiyetini anlamıya medim. Ya Şavrole veya Buik o-
başladığı muhakkaktır. Umumi lacak.. . 
ho~nutsuz!uğun yol almaması için Beş altı dakika sonra Su terazisi 
Hitlerin vaadi veçhile, Al:nanya. denilen yere gelmi§tik. Yolun ke-

yı Lehistan dehlizine ve Sar bav- nar.ındaki hendekte yan yatmış bir 
zasına sokmıya muvaffak olması otomobil gördüm. Bir kaza oldu
şarttır. ğunu anladım. Duracaktım. Oto-•••••••••••••1111!1 büs yavaşladığı sırada öndeki fe-

Qöz Hekimi nerlerin ziyası altında omuzunda 
silahlı bir jandarma gördüm.. Bu 

Dr. S. Şükrü jan:Jarma bana eliyle geçip gitme-

Birinci Sınlf Mutehassıs mi İ§aret etti. Bunun üzerine ben 

nında başka kimse var mıydı? Bu
nu bilmiyorum. Çünkü süratle ge
çiyordum ve gördüklerim öndeki 
fenerlerin aydmlathğı sahaya inhi
sar ediyordu. 

Kazadan sonr~ •• 
Alaettin Beyin perşembe gecesi 

otomobilinin kaybolduğunu polise 
bildirdikten sonra Göztepeye git
mek istemiştir. Telefonla vapur 
sormuş, sonra bir tak~i otomobili
ne binerek Galataya doğru hare
ket etmiştir. Alaettin Bey ya va
pur bulamamıt, yahut ta Göztepe
ye gitmekten zarfınazar etmiş ola
cak ki matbaaya gitmiş ve . orada 
kalmıştır. Zabıta kazaya muttali 
olduktan sonra Alaettin Beyi Şiş
lideki evinde aramış bulamamış, 

sonra matbaada bulmuştur. 

Cuma sabahı Alaettin Bey refa
kat.inde bir jandarma olduğu hal· 
de Merkez garajına giderek kaza 
yerindeki otomobili çektirmek is· 
temiştir. Buna niçin lüzum gördü 
ğü sorulduğu zaman da: 

- Kaza mahallinde otomobilin 
lamba, halı, radyatör kapağı ve sa 
ire gibi kabili nakil aksamının ça. 
lmması ihtimali vardı, huna mani 
olmak için otomobili naklettinnek 
istedim, demiştir. Bu mesele etra• 
fında da garaj bekç.si Hüseyin ağa 
nın ifadesine müracaat edilmiştir. 

Sulh mahkemesinden arama em 
ri alınarak Alaettin Beyin Şişlide
ki evinde bir arama yapılmıştır. 

Bu aramıya sebep Alaettin Beyin 
saat ondan on buçuğa kadar evin
de bulunduğunun ve eve gelir gel
mez elbise değiştirerek tekrar so
kağa çıktığının tesbit edilmiş . ol
masdır. 

Kıyafet bahsi ! 
Bir moda Kralı yeni 
modayı anlatıyor! 

Budapeşte, (Hususi) - ,PesH 
Naplo yazıyor : Burada meşhur 
bir moda kralı vardır. Her sene 
başında, yeni senenin modasını 

haber veıir. Bu sene sonbahar
da, modanın klasik şekilde o!a
cağını haber vermiştir. Elbisele• 
rin biçimi harekata uygun ola
caktır. Moda renk yeşildir. Ku
maşlar ağır ve göz alıcıdır. Ke
mer takılacakhr. 

Moda mütehassısları da, bu 
sene erkek elbiselerinde de de
ğişiklik olacağını söylüyorlar. A
merikanın yirmi milyon işsizi ye
ni pantaloo ve caket modelleri 
hazırlamışlardır: Gömlek ve ütü· 
süz pantalon .. modası. Bu moda
nın çok rağbet göreceği ve bü· 
tün kış devam edeceği söyleni· 
yor. 

Zengin çiftlik sahipleri, gün• 
düzleri kahve rengi gömlek gi· 
ye cekler, geceleri smokinlerini 
veya kravatlarım Üzerlerinden 
eks:k etmiyeceklerdir. 

Gandi, f evka!ade rağbet gö
ren beyaz çarşafile hasma do
nunu çıkarmıyacaktır. 

Kemer sıkı olacaktır; hem de 
çok sıkı ... Bazı fırsatlarda da 
kemer boğazı sıkacaktır. 

Bir kısım memleketlerde bi
lezik moda o~acaktır. Ama bi~ 
lezikler tek ~.ola değil, iki kola 
birleştirilerek takılacaktır. 

~ 1 8enıcreler vermekten hali 
lta.cakttl' ve ticari münase -

Milas, 4 (A.A) - Vilayeliml
zin Küllüki, Bodrum, Fetiye is· 
kelelerinden temmuz ayı içinde 
yabancı memleketlere 568 kara 
sığır, 266 koyun, 1408 keçi, 5 
kısrak, 826 kümes hayvanı ihraç 
edifmi$tir. 

Babı~li (Ani-ara e;ıddc:-i ~o. CıO) 1 de otobüsü tekrar ıüratlcndirdim. 
'"ı•ii.•a••-••-l'JAZ--•aııııı;11.112-----~; Gectim . .11ittim. J"ndarm""'" ''"-

Japon gençliği spor kıyafetini 
gaz maskeleri tnkRrak itmam 
•d•C',.ktir. 
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Lindberg, insanlardan kaçıyor! ................................................................................... .............. 
1 

························································: 
SPOR ~ 

i .......................... _ . ..,. ........................ . 
ltalyanlar için 

hazırlık başlıyor 

•• 
Uç yüz yıl evelki bir 
yanlışlık yüzünden .. 

Okyanosu geçmek pek 
kolay, merasimle 

karşılanmak pek güç! 

l Dün Eskişehir ınıntakası Cenubi Amerika ormanlarında 

bir ınuharebe çıktı! 

"A11ıerikaya gidecekler!Taygarelerinize bininiz.Beş 
dakika. sonra hareket!,, Lindberge göre, Okyanos 

üzerinden yolcu seferleri pek yakında başlıya bilecek 

Okyanosu ilk defa geçmeğe mu· 
vaffk olan tayyareci Lindberg ge
çende karısiyle birlikte Avrupa se 
yah?.t;ne çıktı. Biraz da kaçırılan 
çocuklarını uzun müddet boşuna 

aramak heyecanı ve nihayet ço • 
cuğu ölü olarak bulmak feliketi 
ile yorulan sinirlerini dinlendir .. 
mek maksadile yaptıkları bu se -
yahatin son günlerdeki merhalesi, 
Danimarkadır. 

Lindbergle karısı, bu seyahat es 
nnsınad mümkün olc!uğu kadar ha~ 
başa kalmak iç.in ellerinden gelen 
her şeyi yapıyor, vardıkları yerler-. 
de karşıla~ma merasimi hazırlan· 
dığı halde, onlar karşılayanlara 
görünmeden bir tarafa sığınmayı 

terci hediyorlar. 
Kopenhagda da ayni şekilde 

hareket edilmi~tir. Hatta Lindberg, 
tayyaresiyle hiç tahmin edilirnyen 
bir yere inmiştir. Devamlı ısrarlar 
üzeme yalnız belediye dairesinde 
şerefine yapılan toplantıda bir aaat 
kadar bulunmayı kabul etmişler

dir. 

• 
nında ortadan az kıs'.l boylu duru• 
yor. Esmer tenli, siyah saçlı, ek
zotik Hind kadını güzelliğine sa
hip, kibar aileden bir kadın .. Ba .. 
bası, Amerikanın Meksika sefiri
dir. Lindhergin tipi, görünü~te ka
nsının tipine zıt.. Kendisi, uzun 
boylu, sarı saçlı, mavi gözlü, beyaz 
tenli .. 

"211,, numaralı tayyareleri, 
700 beygir kuvvetinde motörlü, 
sahibine muti sevimli bir hayvan! 
Lindberg, tayyaresile, atına bakan 
bir süvari gibi meşgul oluyor. Ka• 
rısı da, onun bu ihtimamını hiç 
kıskançlıkla karşılamıyor! Kocası 

"Lindy,, - Lindberg, kanı tarafın. 
dan kısaca böyle çağrılıyor - E .. 
vet kocası "Lind,, onun ebedi ha
yat arkadaşdnr. Kocası, hangi va
sıtayla nereye giderse, o da bera• 
her! 

Lindberg, bu hava ıeyahati 

esnasında, Avrupa ve Amerika a. 
raıında yolcu taşımıya mahsus 
muntazam seferler yapacak tay -
yarelerin bu itte ne şekilde ne de
receye kadar muvaffak olabilecek 

Lindbergle karısı, bilhassa ga · )erini kestirdiğini, bunu hükfıme • 
zetecilerden kaçmakta, mülakat İ• tine bir raporla bildireceğini an
çin müracaatları nezaketle reddet- lattı: Bu husustaki fikrine dair 
mektedirler. ağzından söz almak istedim. Yal• 

Fakat, buna rağmen, Lindberg nız §U kadar söyledi: 
ve karısı ile görüşmek üzere, tay• - İntibaım, kat'i surette, mü
yarc.:ye binerek Berlinden Kopen· sait mahiyettedir! Pek yakında 
haga uçan bir Alman gazetcisi, Kopenhag tayyare istasyonunda, 
Lindbergle görü~meğe muvaffak kadın, erkek, çocuk bir çok yolcu
olmuştur. Ancak, beş dakikadan ya, memurların "Amerikaya gide
fazla değil! cekler tayyarelerinize çabuk bini-

Berlinden Kopenhaga iki buçuk niz. Beş dakika sonra hareket!,, 
saatte varan bu Alamn gazetecisi, diye seslendiklerini işiteceksiniz! 
mülakatını şöyle anlatıyor: Lindberg, elimi sıkarken, söz-

"Doğrusunu isterseniz bu meş • lerine şunları ilaev etti: 
hur tayyarccinin sade gazeteciler- - Korkacak bir fey yok. Ok .. 
den değil, herkesten • kaçmıya yanusu geç.mek, pek kolaydır. Çok 
hakkı var. Daima her yerde selam güç olan şey, geçtikten sonra me
lanmak, her yerde (How do you rasimle karşılanmak! Halbuki 
Charlie ?) hitabiyle karşılaşmak, muntaz:m seferler başlayınca, ar -
her halde İnsanı nihayet bıktırır. tık merasime hacet görülmiyeceği 
Hepsi ayni sualler ve hep ayni ce- gibi, imkan dl\. kalmıyacak ! Tam 
vap!ar: "Pek mes'udum !,, ve "Çok beş dakika ;üren bu mülakat es
yorgunum!,, nasında, Lindbergin karısı tek söz 

Benimle görüştüğü beş dakika .. söylemedi. Yalnız arada kocasına 
Irk zaman içerisinde de, hem meı· j bakarak gülümsedi ve karşılaştı. 
utlu, hem yorgun .. ~te ıöyledikle- ğım ~a-~an o_lduğu ~i~i, ayrılırken 
ri: de guh·ımseyışle, elımı ırktı!,, 

-Karımla Avrupaya, bildiğiniz 
gibi, havadan geldik. Avrupayı 
tekrar görmekle pek mes'uduz, bu 
hava seyahatinden de tabii çok 

Çuvalların içindeki fın
dıklar fena çıkmış 
ANKARA, 4 - Almanyada 

güreşçileri geldiler 
Yakında şehı imize gelecek 

ltalyan gii reşçilcrile karfılaşacak 

0 an milli güreş takımımızın les 

biti için l:u akşamdan itibaren 
seçme müsabakalarına başlana
caktır. 

Eu St!Çmeler ıçın davet edilen 
mıntakalardan, Eskişehir mınta· 

kası ş:ımpiyonları dün şehrimiıe 
gelmişlerdir. Gelenler filiz sık-

lette Mestan, en haf,fte Ertuğ
rul, haf:fte lızet, yarı ortada 
Muıdf er efendilerdir. K!ndile-

rine Es'<işehir mıntakası Demir 
spor kJübü kaptanı ve güreş he
yeti reisi Celil bey riyaset et
mektedir. 

müthiş 
İspanya kırallarmdan birinin l İs.ooo zayiat ver~ittir. Niba1' 

üç yüz sene evel imzaladığı . bir Paraguay kuvvetlen, aç ~aannlart' 
fermandaki hata yüzünden Amcri ı nı biricik su membalarından uı~ 
kanın cenubunda korkunç bir h<>.rp laştırmağa muvaffak olmu!lar fi 
vuku bulmaktadır. bir bataklığa sürmü§lerdir. 

Harp, Paraguay ile Bolivye dev- Mağlupların vaziyeti pek ro« 
leti arasında olmuştur. On binler- küldür. Galipler, herhangi kuY11' 
ce asker biri birini kesip biçmekle tin bunlara ) '·şip . kurtarma•; 
meşguldür. Çünkü üç yüz sene e· imkan bırakmamıştı. Aç ve su-' 
velki İspanya imparatoru ~ilooma 1 kalan Bolivyeliler canlarını kuıif' 
yo nehriyle Paraguay nehrı arasın mak için ıon bir te§ebbüste bul~ 
daki genit ormanlık arazinin Peru- mağa karar vererek düşman hat11' 
daki naibi tarafından idare olu- rma geçmi§, kuru bir kemerde 1 
nacağını yazdırmayı unutmu,tu. per kazmı,, fakat tekrar ihata 1 

Muharebe bir seneden fazla bir dilmişlerdi. 
zamandan beri devam ediyor ve 
milletler cemiyeti hu harbe kar!ı 
gelemiyor. Onun için muharebe 
iki tarafın biri birini . mahvetmek
ten bikmasına kadar devam ede-

Daha çok şahsi himmetler ve 
fedakarlıklarla yetiıtirilen bu 
gençler, batta henüz diğer mın· 
takaların güreşçilcrile bile temas 
yaparak tecrübelerini arttırmış cek gibidir. 

Vaziyet gene vahimdi. Açı-' 
susuzluk, Bolivyelileri kırıyorl 
Fakat bunların çoğu teslim olroJ 
kibirlerine yedirememit, en mü 
şerait içinde ölmÜ§ ve ancak birli" 
kişi teslim olmutlur. 

o.mamalarına rağmen Istanbula lki taraf arasında devam eden İki taraf arasında muhareb 
büyük bir azimle geldiklerini söy- muharebe cenubi Amerikanın en •('hep olan saha kafa tnslariyle, 

san iskeletleriyle dolmu§ bir h 
dir. Çünkü iki taraf ta ölüle 
bile gömeğe vakit bulamama 
dır. 

Hyorlar. modern harp usulüne vakıf olduğu 
Istanbuldaki güreş tampiyon· nu ispat etmiştir. 

Bütün bunlar bir İspanya kıl 
lınm sehvinden ve bir katibin dl 

larınm tecrübe ve teknik taiki- Çünkü Bolivyenin seferi kuvve
yetlerioin kendi tecrübe Ye tek.. tinden müteşekkil bir kıta sahra 
nikleriJe mukayeıe edilemez o!du- bataryaları, zırhlı otomobiller, ha
ğunu bilmelerine rağmen hiçbir fif ve ağır toplar harp ve bombar
ıaman "yenmiyeceğiz, yenilece- dıman tayyareleriyle mücehhez bir 
ğiz,, diye düşünmediklerini anla- halde harp etmit, kendisiyle mü· katsi~.Hğinden ileri geliyor. 

tıyorJar. Kendilerini bu kuvvetli ıavi bir dütman kuvvetiyle hafta- Yoksa vaktiyle dikkat edilİ 
azim ve güzel dütüncelerinde larca diditmittir. olsaydı iki cessur ve hemıire c 
tebrike değer buluyor ve muyaf- V akaların biri yirmi dört saat huriyet biribirini imha ederce 
fakiyet diliyoruz. imit ve yalnız bu.. vakad.-.ııilıri.taraf 
Futbol sahasında sünnet -~--

düğünü yapılacak o·· du·· nç para verme ı·şler' 
Bu Perşenbe günü Karagüm-

rük spor kulübü büyük bir aün-

1 net düğünü yapıyor. Bu düğün le meşgul müessese ere 
kulübün Çukurboıtandaki futbol 

sahasında yapılacaktır. Perıembe J l T d } d 
günü öğle vakti baılayıp Cuma stanbu icaret Mü Ür üğün en: 
günü sabaha kadar devam ede
cek olan bu aünnet düğününde 
bir kısmı klüp menıuplerinin 
çocukları ve hir kıımı da cınr• 
daki fıkara çocukları olmak üz-

re elli çocuk ıünnet edilecektir. 
f u münasebetle kulübün tiyatro 
kısmı gençleri meydanda modern 
bir orta oyunu oynıyacak, ayrıca 
Karag6z, hokkabaz bulunacak 
ve klübün cazbandı ile ince11-
zı da mütemadiyen çalacaktır. 

itin garibi Cuma rDnli bu dü
ğünün yapıldıiı sahada (Haber) 
refikimizin turnuva maçlarının 
ıonuncusuoa devam olunıcakhr. 

Qalatasaray B. takımı 
Ankarada ma§IOp oldu 

Ankara, 4 ( A.A. ) - Bugün 

Ödünç para veren müe11eıelerin ödünç para verme iıled 
kanununun ikinci maddui mucibince vermekle mükellef oldulı
ları beyannameler için kanunun tayin ettiği mnddet Eylül ayıoıf 
17 inci günü hitam bulmaktad1r. Bu müddet içinde müracaat I' 
derek beyannamelerini verip izin vesikaaı almıyanlar müddeti' 
nihayetinden sonra izinsiz icrayı san'at ettikleri halde kanuad~ 
emir ettiği cezai takibat yapılmak üzere mahkemeye tevdi ed~ 
Jeceklerinden allkadarlann muayyen müddet bitmeden ev1. 
müracaatları Vıllyet yüksek makamının emri üzerine ebem11111 

yetle illn olunur. (4616) 

Kiralık Odalar 
Orhan Bey hanında ki~ 
ralık odalar vardır. Tallı' 
olanlar VAKiT ldaresind 

müracaat edebilirler 

inhisarlar Umum MüdürlüğündeJI : 
yorgun .... 

Seyahatimizin bilhassa Reyki • 
javikten Kopenhaga kadar olan 
kısmı, iyi geçti. Hava güzeldi, rüz
gar dinmişti. Altımızda deniz düm 
düzdü, ayna gibi parlaktı. 

istiklal sahasında Galaaaray B 
takımı ile Gençlerbirliii arasında 
yapılan maç, 3 - 2 Gençlerbirli· 
ğinin galibiyetile neticelenmiıtir. 

meyva üzerine mühim muameleler Maç hararetli olmuıtur. Pazarlıkla (15000) kilo yerli malı kınnap .atın alınacakbr:.1'•; 
]iplerin nümune ve fartnameyi gördükten ıonra pazarlığa itl~ 
etmek Uıere % 7,5 teminatlarmı hamilen 13 • 9 · 933 çartılll &' 
gllnü saat 14 de Galatada Alım, satım komisyonuna mürac•' 

yapan Köster müessesesi Bertin Galatuaray ve Ankara yüzü• 
Türk ticaret odası vaııtasile ikbsat cüleri arHında Karadeniz bavu· 
vekaletine mühim bir şikayette bu zunda yapılacak olan yüzme 
Junmuştur: Şikayet şudur: 

müsabakaları Ankara yüzücUle· 
Kösler müessesesi yirmi bet çu-

rinin vaktinde gelmemeleri yil· 
vatlık bir, parti fındık almı•tır. 

T zünden yapılamııhr. 
Lind~rg ,bu aralık gülümsedi. Bu fındıklar Gireıun ticaret. ve 1111111---·-·-·--·-•**"""* uaıımM•-
-- Yorgun olan sade ben ve sanayi odası tarafından usulü dai-

karım değiliz. Tayyaremiz de yor• resinde mühürlendiği halde nümu- !!mm ÇANAK.KALE m:ı: i 
gun !.. nelerine mutabık çıkmamıılardır n 

Bu söz üzerine genç karısı gü- lktısat ve1.<aleti bu ıikayeti ehem- il Şehitlerini Ziyaret 
lümsiyerek, kocasına baktı. lami mi:etle tahkik etmektedir~_Şika:et iİ 7 EYLUL 
Anna loan, fakat kocasının "Bal,, dogru ve haklı çıkarsa muscbbıp. I: Gnlcemal •apurile 
manasınn "Honey,, diye çağırdığı lcri hakkın:lr. kanc':lİ muamele ya- il:::::-m:m::m:mmmmınnmmmıımmımı 
karısı. uzun hnvlu kncaaının va-1 pılacakrr. - - - - - - ·-- --...... . -

Jarı. . (45~ 

~evlet Demir yolları llAnl~ 
,oo• 

Samıun - Sıva• hattı üzerinde Hacı - Bayram iıt•• c:I~ 
civarında kilometre 95,660 daki laf ocaklarından çıkard' ' 
4000 mı balaatın kapah zarfla mUnakasası 20/Eylül/1933 ~ 
ba günü saat 15 de An~arada idare merkezinde yapılacakt•~ıı• 

T•fılllt Ankara Ye Kayseri veznelerinde beşer liraY•4:;1) 
ıartn•melerde yazılıdar. ( 



Ticaret Mekteo>lerine 
MAHSUS 

Y' ni Türkçe f Jarflerile 
[ K. Kömürcüyan Be)· Asan ] 

Yeni muhasebe usulü 
Ticart malumat 
İktısat ilmi 
İhtisas muhıısebel~i c. J. 
Ameli ve tatbiki kambiyo 
Tir.art ve malf hesap r ci 
Yeni hesabı ticari 
Yef\İ. JQgaritma cetYeJleri 

kı. 

175 
] 50 
125 
2.50 

RO 
100 
~00 

80 

Türkiye 
Merkez 

Cümhuriyet 
Bankası 

31 /8/ f933 vaziyeti 

PASiF AKTiF 
Lira Lira 

11 - VAKiT 5 Eylül 1933 mı!!!!!!!!!!f 

lstanbul Dördüncü ır;ra me
mur:uğundan: 

~lali cebir 100 

Talebeye hizmet İçin biitün bu fiat
lar üzerinden 11 n25 tenzilat yapılır. Te\·
zi merkezi ikbal \'c Garret kitaphane-

Kasa: 
:\lun. ~ati kilo~ram l J.420-4ıJ2 L. 16.063.860 .89 

........................ " 22.<J23. l 7fı. -

Sermaye ......................................................... . 
lhti\'at aı.çe~i ........... ······-·· ........................... . 

15.000.0011.

.349. I IU.2ü 

Be vo~!unda Hiiseyin ağa ma
tı all e s : nin eski ve yeni caddei 
!ceb · r ve tiyatro sokaklarmda ve 
ha len beyo~lunda istiklal cadde· 
s :nde tokat iyan ittisalinde köşe 
baş ı nda ve direr tarafı balık pa· 
zarına müntehi tiyatro sokağı Ü· 

zerinde eski 190 · l ila 16 - 20 • 
21 . 1 ili 6 . ı 7 . 18 - 19 - 26 . 22 
1 ila 6. 2:5 . 24 Ve yeni l 70 . 172 
174-176- 4· 6-8- 19 numara· 
larla murakkam kayden ve sene
den sırf mülk ma'a oda ve deka
kin ve mağazaları halen gerek 
caddei kebir üzerinde ve gerek 
tiyatro sokağında ve pasaj dahi
linde dükkan ve mağaza •e oda
ları ve bunlarm fevkinde apart· 
manian müştemil alektrik ve su 
tesisatı mevcut ve tamamına ye· 
minli erbabı vukuf tarafından iiç 
yüz doksan yedi bin üç yüz otuz 
beş lira kıymet takdir edilen hi
ristaki han ve pasajı ve si te dö 
pera namile maruf banın 10 hisse 
itibarile aliye hanımın mutasar
raf olduğu bir hiasesi mumailey· 
hinın borcundan dolayı açık ar
tırma ile satışa konulmuş olup 
şartnamesi 10 eylül 933 tarihin-

Banknot··· ...... 60 
71-1.00!. 

CfakJıl, ..... ··· -····· ................. ._._, -----

leridir. (6K:-) Dahildeki Muhabirler: 
A lcın· ~afi 1,~ ...... J. 788-02-1 L. 2.5 15.003.70 

Beyoğlu Üçüncü Sulh Hukuk Ti.irı- li r ası ........ · · ···· •· 21)80.387·33 

Hakimliğinden: 
l - Tanaş Dimitriadis, Simon, 

I<egork efendilerle Madam Varta
nuşun müştereken mutasarrıf ol· 
dukJars 5333 Jira kıymeti mu· 
hammineli Galatada Kemank~ş 
rnabalJe!İnde KılıçaJipaşa soka· 
ğında eski 43 yeni 37 numara l ı 
ve bir dükkanı müştem i l zemi 
tıinden maada iki katlı kagir 
hanenin tamamı şuyuu izalt"si ztm· 
rnında açık arttırmaya vazedi1· 
diğinden 5- ] O. 933 tarihine mü-
sadıf perşembe günü saat 15 ten 
16 ya kadar Beyoğlu sulh 

Hariçteki Muhabirler : 
..: f' kİIO"'r aın 3.218-862 il 4.527.59b .39 

\ l tııı: v 3 1 
,.. . , ... • • .273.769.3'3 

.\l tın:ı tahvili k:ılıı l !:i eıbcst dorn.,Jeı -----

Hazine Tahvilleri : 

Deruhte edikn cırakı naktiyc ~ L.158.748.563.-
ımşılı~ı . . il 
Kanunun n ,·e ~ ıncı ı:ıad- - · 

1 . · [''·aıı ,·aki tcdı\·aı b.26:>.563. -de erınc te\ ı " · 

CUzdan: 
5.259.714. 15 Scnedat · · ······ ............... . 

l~shanı \'t ) l)cr uhte edilen e\'r~~ ı 
ıahvil:iı f naktİ\c brşılığı (ı t ı - ' -

b , le lie) ............... 
1 

- 27.125.82:>.-
arı ,,ı~ me · ı ? 

['sham ve Tah\'ilı\t . .. ............. " 1.505.-33.11 ,. 

Altın ve döviz Uzerir e avans .............. . 
Hissedarlar .................................................... . 
Muhtelif 

39.701.0HAO 

4 60tJ<)1 .03 

1.80 l.365.7 ı 

152 483 000. -

33.800. 772. 26 

16.098.69 

4.500.000.-
5.666.986.0 1 

Tedavüldeki Banknotlar: 

Der ııhtc edilen eH:ık ı naktİ) c 
Kanunun 6 \'e 8 inci madde· 
krine tevfikan \·aki ıcılirat 

Deruhte edılen evrak ı nak ı iye 

l,a1m·esi .. 

L. l 58.748.5ff~.--

• o.265.5ö3.-

l 52.'183.000. -

Karş.ılı~ı ıamamcn altın olarak 
teda\·üle vazc,iilen ................. il .. 8.088.000. - ııi l.171.000 -ı;,_ ____ _ 

Mevduat: 

~~:~ı lirası ·:::·:::::::·.-.-.-.·.-............... ·... fi 2~.;~~:1~;·ı~ 30 352.384 '16 

Muhtelif .......................................................... . 38 291.166 48 

rnabkemesinde bilmüzayede sa
hlacakhr. Arthrma bedeli kıy· 
tneti muhamm:nesi veya yüzde 
Yetmiş beşini bulursa o gün 
ihale ediJecektir. Bulmadığı tak-

Yek On 
~~661 20 

YekQn 245.b63.6b1.2U 
de divan haneye talik edilerek 
933 senesi teşrini evvelinin ye
dinci cumartesi günü saat 14den 
16 ya kadar lstanbul 4 üncü icra 
dairesinde açık arhrma ile satı
lacakhr. 929 tarihli icra kanunu · 
na nazaran arhrma birinci olup 
artırma bedeli hisseye musip kıy
meti muhammeneyi bulduğu tak· 
dirde müşterisine ihalesi yapıla· 
caktır. Artırmaya iştirak edecek
lerin gayri mcnlrnlün l O da bir 
hissesine musip mikdarmm % 7 , 
50 buçuğu nisbetinde pey akçe-

dirde en son artıranın taahhüdü 2 Mart 1933 tarihinden itibaren : 
baki kalmak suretiJe ikinci artır- 4 1/2 

·· d"f Iskonto hadd·ı 0,0' 5 1/2 - Altın üzerine avans % ınQya 0~ be1ioci günü musa ı ................................... ~~~..;:;;;.;.mııı .. .-.. ~~~~~~~~~~~::':~~~ :::t0 ~J · ~~·,;3f /~~a~t=~~r gj~~~ - ••""'"'" I r .......... 3~··· .. ·K~······o:············ i 
olunacak ve en çok artıranın 

1

. : 
2 T "h i. Satınalma Komis\·onu ilan ları : :: üstünde bırakılacaktır. - arı , 

: '"••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••:11••w••••••••••••• ihaleye l<adarki vergi, vakıf ic~-
rdi, belediye resmi müşterı-

ye, deHaliye hissedarlara aittir. 
3 - Artırmaya iştirak edecek· 
ler kıymeti mubamminenin yüz· 
de yedi buçuk niıbetinde tenn- ıı ~ 
nat akçesi veya mil i bir- 11n 

nın teminat mektubu göstermek 
şaıttır. 4 - Artırma bedeli ta
rihi ihaleden beş gün zarfında 
mahkeme kasasına tediye edile 
cektir. Aksi takdirde ihale fesh 
ve farki f ıyat ve zarar ve ziyan 
ve faiz bila hüküm kendisinden 
t ahsil edilecektir. 5 - 2004 N.lu 
icra ve iflas kanunun 126 ıncı 
maddesine tevfikan gayri men· 
ku: üzerindeki ı p otek sahibi ala· 
cakhlar ile diğer aJak~darların 
g~yri menkul üzerindekı hak~a
rım hususıle faiz ve ~e.sarıfe 
d<!ir olan italarını izale ıçıo ta-
rihi ilandan itibaren yir~i g~n 
zarfmda evrakı müsbitelerıle bır-
lilde satış memurun~ müracaat 
etrnelidir. Aksi takdırde hakları 
tapu siciJile sabit olmıyan lar sa· 
tış bedelinin paylaşmasından ha 
rjç kalırlar. 6 - Şartname ma~ 
keme divanhanesinde herkeı ın 
gö.f"tbileceği bir yere asılmıştı.r 
F a:ıia tatsilat almak isteyeolerın 
933t:9 Numara ile Be}o~:u sulh 
tr..r.th~emeleri Başkitabetine mü 
racaatlan ilan o:unur. (9045) 

HE~ AYIN 

Galatasaray Lisesi Müdürlüğünden: 
lstanbulda bulunan izcilerin 7 Eylül 933 Perşembe günü 

d 'd b hemehal mektepte bulunR'aları. (4609) saat ye ı e e 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan : 

10000 metre elbiseJik kirpas: pazarlıkla münakasası : 9 - Evlül. 
933 Cumartesi günü saat 14 de. 

D · K ti · ·bt "ıyacı için 20 · 8 · 933 tarihinde k a palı e nız uvve erı ı 

fi 1 •• k ,. oda teklif edilen fiyatı Vekaleti Celi· zar el yapı an muna asa .. ı 

J • ı · ·· " l k d mıktarı yazılı kirpasın pazarlıkla mü ece ga ı goru en yu ar a _ . . 

k h. d k" ·· e saatte yapılacagından şartnamesını na asası ızasın a ı gun v 
• • · t" ı · h ~ ve daha ehven fiyatla it a sına talip göımeıc ıs ıyen erın er gun 

f de muvakkat teminat olacakların da münakasa gün ve saa ın 

makbuılarile birlikte Kasımpaşada D4!niz 
Komisyonuna milraca atlarl. 

Levazım Satınalma 

(4606) 

M. M. V . Satın alma Komisyo • 
nundan: 

Ordu ihtiyacı için yerli fabrika
lar mamulatından 1400 adet ve

lense kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. lhale1-i 24- Eylul • 933 
pazar günü saat 11 dedir İstek· 
lilerin şartnameyi görmek üzere 
her gün öğleden sonra ve münaka
saya girmek için o gün ve vaktin -
den evvel teklif ve teminat mek • 
tup]arı ile Ankarada M. M. V. Sa· 
tm alma komisyonuna.müracaatla-
rı. (3272), (4357) 

M. M. V. SA. AL. KOM. dan: 
Hava ihtiyacı için kapalı zarfla 

115 ton maden kömüriyle 63 ton 
kok kömürü alınacaktır. İhalesi 
14-Eylul- 933 perşembe günü 
10.30 dadır. isteklilerin şart • 
nameyi görmek üzere her gün 
öğleden sonra ve münakasaya iş • 
tirak için o gün ve vaktinden evvel 
teklif ve teminat mektupları ile 
Ankada M. M. V. Satınalma ko -
misyonuna müracaatları • 

''3260,, "4268,, 

M. M. V. SA. AL. KOM dan: 
Hava ihtiyacı için tesviyeye ait 

alat ve edevat kapalr zarfla alına • 
caktır. Şartnamesini görmek isti • 
yenlerin her gün öğleden sonra 
münakasaya iştirak edeceklerin 
7- eylul- 933 parşembe günü saat 
15 te teklif ve teminat mektupları 
ile Ankarada M. M. V. SA. AL. 
KOM. nuna müracaatları. 

~3249) , (4089) 

M. M. V. Satın alma komisyo -
nundan: 

Oı-du ihtiyacı için 142 kalem ec
zayi tıbbiye kapalı zarfla müna • 
saya konmuştur. İhalesi 30- ey • 
lül - 933 cumartesi günü saat 14 
tedir. İsteklilerin şartnameyi gör • 
mek üzere her gün ve münakasaya 
iştirak için de tayin edilen gün ve 

~ saatte teklif ve teminat mektupları 

1 

ile Ankarada M. M. V. Satın alma 
komisyonuna müracaatları . 

(3291), (4ôll) 

sini veya milli b ir bankanın te· 
minat mektubuou icra daires'ne 
tevdı eylemeleri lazımdır. Satış 

peşin para ile olup vergi : rüsu
mu belediye müşterisine aittir. 
929 tarihli icra kanununun l 19 
uocu maddesine tevfikan haldarı 
tapu sicillerile sabit o!mıyan ipo· 
tekli alacaklılar ile irtifak hak
kı sahiplerinin ve diğer alaka· 
darların işbu haklarını ve husu
sile faiz ve masrafa dair olan 
iddialarmı iJan tarihinden itibaren 
20 gün içinde evrakı müsbite
Jerile birlikte memuriyetimize 
müracaatla kayıt ettirmeleri la-
zımdır. Aksi takdirde hakları 
tapu sicillerile sabit olmıyanlar 
saltf bedelinin paylaştırıJmasın· 
dan hariç kalırlar. Alakadarla-
rın işbu maddei kanuniye ahka
mına göre tevfıkihareket eyle
meleri ve mahalli mezkurun ev
saf ve sairesi hakkında daha 
fazla malumat almak istiyenle· 
rin dosyasında mevcut vaz'ıyet 
ve tak diri kıy rn ete müteaHik 
vesaiki tetkik eylemek üzere 
930 · 579 dosya numarasile me
muriyetım · ze müracaatları ilan 
olunur. (70~8) 

lstanbul asliye mahkemes. 6· cı 
hu ~ uk daires inden : 

Ali Kemal bey ta rafından ka· 
rısı La'el ide Azimkar sokağında 

45 No. haneden ul< ime Adde ha
nım aleyhine ikame olunan l::o · 
şanma davasına ait arzuhal mu· 
maiJeyhaom ikametgahının mec· 
huliyetine binaen ilanen tebliğ 
o '. unmuş ve müddeti zarfınd a ce· 
vap layıhası v:rmem·ş o lduğu 1· 

dan tahkikat günü olarak tayin 
olunan 14 · 9 · 933 perşembe saat 
JO da tahkikat hakimi huzurun· 
da isbatı vücut etmesi veya kanu
ni bir vekil göndermesi, bir nus· 
hası mabkeme divanhanesinde 
a sılı bulunmak ve davetiye tebii· 
ği makamına kaim olmak üzert'!1 

ilan o'urıur. (7053) 
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Izmir 9 eylül panayırına va.si 

mikyasta iştirak ediy~r (1012ı 

Deniz Gedikli Küçük Zabit Hazır
lama mektebine Talebe alınıyc;>r 

Istanbul Deniz Kumandanlığından: 
1 - Ortamektep derecesinde olan Deniz Gedikli Küçük Za

bit Hazırlama Mektebinin birinci sınıfına girmek istiyen 15: 18 ya
tındaki ilk tabsilini bitirmiş gençler 1 Eylfıl 933 den 1/1 ci tetrin 
933 larıhine kadar lstanbul'da Kasımpaşada tersane dahilinde 
Gedikli me~tehi müdüriyetine, Ankara Deniz Müıteşarhğına, iz. 
mıtte Mm. Üs. Bh. Kumandanhğma ve Viliyetlerde Askerlik Şu· 
belerinc mevkiin en büyük Askeri makamına müracaat edebilirler. 

2 - ilk tahsilini ikmal etmiş olupta 18 yaıını bitirmit olan 
ve denizle ülfeti bulunan '.lO istekli de mektebi bu sene bitiren 
talebe ile birlikte talim ve terbiyeye tabi tutulmak üzere doğru
dan doğruya Gedikli neferi olarak alınacaktır. 

3 - Verilecek istida sureti ile bu istidaya ilişdirilecek nsi· 
kalar bastirılmıştır. Bunları almak kabul ıırtlarını anlamak için 
isteklilerin 1. nci maddede müracaatları zılimdır. (4412) 

Hatıralar ve '1 esikalar 
Harp kabine/erinin isticvabı 

Bu eser, mütarekeden sonra, umumi harp meı'ullerinin di
nnıilideki isticvaplarına, resmi vesikaları ihtiva etmektedir. 

Harp kabine/erinin isticvabında 
Bütün harp senelerinin ve mötareke yıllarının en canlı saf
halarım, bu eserde bulacak, lezzetle, merakla okuyacakıınaz. 

600 sayıf alık kitap bir lira 
Dağıtma yeri VAKiT matbaası 

lıtanbul Asliye 6 • cı hukuk 
dairesinden : 

MOrvet hanımın vekili Avukat 
Zeki bey tarafından müvekkile
sinin kocası Alcsarayda loebey 
mahallesinde bir abur sokağında 
96 numaralı hanede mukim Adıl 
efendi aleyhine ikame olunan 
ihbar ve boıanma ve tazminah 
maneviye talebine mütedair da
vasından dolayı arzuhal sureti 

illnen tebliğ edilmit ve yevmü 
tahkikat olarak 21 • 9 - 933 sah 
günü saat 13 • 30 ğa talik edile-

rek ilinen tebliğat icrası karargir 
olmuı olduğundan yövüm ve vak· 
ti mezkôrde lıtanbul asliye mah-

kemesi 6 • cı hu!cuk dairesinde 
isbah vücut edilmesi akıi taktirde 
muameleyi müteakibenin icra e· 
dileceği malum o~mak üzere ilin 
o'unur. (7052) 

DOKTOR 

Hafız Cemal 
Dahili haatalaklara mütehass111 

Divarıvolu N. 118 Telefon: 22398 

Sahibi, MEHMET ASIM 

Neıriyat Müdürü: 1. Safa 

VAKiT Matbaa11 - lstanbul 

Rize Ortamektebi 
Müdürlüğünden: 

R;zedeki Askeri depo binasınm ortamektep haline getiıil
mesı için yapılacak "11,835., lira ketifli tamirat ve inşaat, ikin
ci defa olarak tekrar yirmi gün müddetle ve kapalı zarf uıulile 
münakasaya konulmuştur. ihale 14/9/933 perşembe iünü aut 
15 de Rize ortamektebinde toplanacak komisyonca yıpılacaktar. 

Talip:erin dipiomah mimar veya mühendis olmaları, yabat 
mimar veya mühendis yahut "Vilayet Başmühendisliğince feaal 
ehliyeti tasdik edilmiş" FEN MEMURU istihdam edeceklerine 
dair noterlikten tasdikli vesika ibraz etmeleri lizımdır. Münaka• 
sa teklifnameıi şu şekilde olacaklar: 

A - Talipler bir zarf için~ fenni ehliyet Yesikaaı ve inpat 
bedelinin yüzde yedi buçuğu nisbetinde olmak üzere Vilı,et 
Defterdarlığı veznesine yatırılmıı nakit makbuzu hazine bon-, 
veya devletce muteber bir bankanın teminat mektubunu Te tica
ret ve sanayi odasına kayıtlı olduklarma ve bir defada on iki 
bin liralık her hangi bir binayı mükemmelen yaptıklarına dair 
olan vesikalarını koyacaklardar. 

B - ikinci zarfm içine de muvazzah adreslerini havi olmak 
üzere ioıaat teabüt teklifnamesini koyacaklırdar. 

C - Bu iki zarf, üçüncü bir zarfa konarak kapablacak ft 

üzeri talip tarafından kırmızı mumla mühürlenerek, Rize Orta• 
mektebinde müteıekkil ioıaat komisyonu reiılitine, ihale glall 
olan 14/Eylül/933 perıembe günü saat on dörde kadar tevdi e• 
dllmiı bulunacaktır. 

Talipler proje, ıartname ve ketif evrakını görmek üzere her 
gün Rize Ortamektebi müdürlüğüne müracaat edebilirler. (4558) 

•-• Türk Maarif Cemiyeti İdaresinde: --• 
Leyli, Nehari 

Bursa Kız Lisesi 
Orta Mektep ve Lise Sınıflarını Havidir 

Resmi Liselere muadil olduğu Maarif Vekaletince tasdik edil· 
mittir. Seçilmiş talim bey'eti ve Amerikadan ıetirilen terbiye 
mütehassısı tarafından tedrisatı idare olunur. Yabancı lisanlana 
öğretilmesine bilhaua ehemmiyet verilir. Saf hava temiz gıda 
nezih bir terbiye ve iyi tahsil Terilir. 15 Ağustostan itibuea 
bUtün 1101flara leyli ve nehari talebe kabul edilir. Mektebia 
resimli kataloğu ve kayt kabul şartları talep üzerine gönderilir. 
Ücretlerde tenzilit yapılmıştır. Memur çocukları Ye kardetler 
için ayrıca teazilit vardır. Fula tafsiıit için "Buraa'da Ttlrk 
Ma•rif C miyetf Ktz Lfeee1 Medttr"'1'9ne,, meri-.. •·~~--
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Hariciye Vekaleti Mubayaat 
Komisyonu Riyasetinden : 

100 ton yerli kok kömürü Vekiletiçin 
50 ., ,, ,. Misafirıni Ecnebiye kötkü için 

2000 kilo manral kömürü " " " " 
3000 ., kmlmış odun. 

Veki'et ve Misafirini Ecnebiye KötkU için mubayaa edilecek 
nev ve mıktarı yukarda yazılı mahrukat "20,, yirmi gün mUddet
Je ve kapah zarfla münakasaya konulmutlur. 

ihalesi 21/Eylu'/933 perşembe günü saat "16,, on altıda lr 
ra edilecektir. Teminat akçesi "470,. dört yüz yetmiı liradır. 

Şartn~me, Hariciye Levazım Müdürlüğünde ve lstanbul .. 
Ankara caddesinde Hariciye Vekaleti Hazinei Evrak Müdorla-
ğünden alınabilir. (4471t 

Afyon Viliyetinden 
Afyon Gazlı Göt yo unun "6735,, lira bedeli keıifli 3+ı5f.;ı-

7 +501 ki!ometreleri arası inşaatı 13/9/933 tarihine müsadif .-:' 
şamba güa,ü saat on beş otuıda encümeni vilayette ihale ...,, 

• mek üzere i<apala zarf usulile münakasaya konuldu. Keıifoa..lıW' 
.. görmek ve fazla malumat almak isliyenlerin Encümeni Vi'Af1!.• 

ve Nafıa Baımübendisliğine kapıla zarf usu1i mucibince evrı 
vesaiti kanuniyelerile müracaatları ilin olunur. (4 


