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Yunanistanla Yeni Muahede Yapacağız .. 
• .. 
Tiirk vapurcular 

birliği 

Almanyanzn hazırlıkları ve lngilizler ş• ı•d h } h } • ı• --- - -- - . - - ? ış ı e arı arı ış ıyen 

Bu hazırlık kıme karşı· zehir fabrikası 
Türk armatörleri birçok gayret· 

:~~~en spnra Türk vapurcular bir· 
ıgı anonim şirketini teşkil edebil

d'l 1 er. Şirkete sermaye olacak ge· 
llıilerin kıymetleri takdir edildi. 
p akat daha şirket faaliyete geçe· 
llıedi. Ne vakit geçebileceği de he 
ili.iz malum değildir. 

Zira tirketin faaliyete geçnıesi
lle ınani gibi görülen bazı sebepler 
\> d . . 1 ar ır. Bu sebeplerden birı gemı-
lere takdir edilen kıymetlere gemi 

1 
3ahipleri tarafından itiraz edilmek 
te olmasıdır. Bazı gemi s..ıhipleri I 
kendi mallarına az kıymet takdir 

1 

edildiğini iddia ettiği gibi bazıla
rı: da bilakis diğer bir kısım gemile 1 

te hakiki derecesinden yüksek kıy ! 
bıet tayin olunduğunu, hatta on ' 
beı, yirmi bin liralık bir gemiye 
e~Ji bin lira kadar kıymet biçildiği- ( 
nı söylemektedirler. 

Eğer gemiler takdir edilen kıy
l:tıetlerle hükUmete satılacak olsay
dı tabii hiç bir taraftan fazla kıy
met itirazı gelmiyecekti. Halbuki 
§İmdi mevzuu bahsolan sev ~..u
leri hükUın~- ... atmaK değildir. 
"'"_ ....... ır edilen kıymetlerle gemi sa
hipleri Türk Vapurcular Birliği A. 
~onim Şirkete şerik olacaktır. Ve 

"'lliltat h h · b. · · · en er angı ır gemı ıçın 

fakd' · ır edılen kıymet fazla ise ge-
ntinin sahibi o kıymet nisbetinde 
f İrketten hisse alacağı için bu mua 
melenin diğer gemi sahiplerinin 
itirazını davet etmesi tabiidir. 

Bununla beraber bu kabil itiraz 
lar bertaraf edilmiş olsa hile gene 
l'ürk Vapurcular Birliği şirketinin 
kolaylıkla işe başlıyabileceği şüp
helidir. Zira bugün şirkete gire
telt olan Türk armatörlerinin elle
tirıdeki gemilerin hepsi kulanıla. 
lllıyacaktır. Binaenaleyh şirkete 
~İren armatörler arasında bu nok· 
tai nazardan yeni bir ihtilaf başlı· 
l-'acaktır. 

Filhakika Türk vapurcularının 
teıkil edecekleri şirkete sermaye 

Mehmet Asım 
(Devamı 4 Uncu sayıfada) 

/cii;huriyet bayramı için 

Posta ücreti ahnmıyacak 
olan matbualar 

Ankara, 6 (A.A.) - Cümhu· 
tiyetin onuncu yılını kutlulama 
Yüksek komisyonundan: 

Cüınhuriyet ilanının onuncu 
Yddönümünü kutlulama kanu
~Unun yedinci maddesi cürnhu 
tıyetin onuncu yılını doldurma
aı münasebetiyle neşredilip Ma· 
~if .Vekaletinde tesbit edilen ve 
b afıa Vekaletine bildirilen mat-

Almanya Yahudilere karşı şiddet 
siyasetini bırakmıyacağını ilan ediyor 

NureJDberg'deki 400 bin kltlllk içtimada bir k•ç Nazi 

Londra, 6 (Hususi) - Burada, y h d• 
Almanyanın silahlanması hayli: a U 1 düşmanlığı ' 
telaş uyandırdı. Gazeteler ınüte ~ Berlin, 6 (Hususi) - Büyük~ 
madiyen Almanya.n:rn, a-izliden giz ~ Nazi kongresinde M. Goering ~ 
l~ye t~p: tüfek, tank, gaz imal et- [ yahudiler aleyhine yeni bir nu-~ 
tıklerını yazıyorlar. : tuk ı'rat etm·ı<ır. h d'l · E § -s Ye ya u ı erına 

Matbuat soruyor· = b .. t .. d'. Al k ; • ~ u un unyayı manyaya ar- ş 
- Bu hazırlık kime karjıdır? . E 'lAhl k ta · 'nele ı g 
H 

i ı a anma vsıyesı o.: 
er halde Almanların Polonya !§. •• • • • i 

S h d 
.. l . ld : duklarmı şoylemı§tJr. Yahudı-: 

ve ar avzasın a goz erı o uğu ğ . . ~ 
muhakkak görülüyor. ~ lerın Almanyanm kanını emdik-€ 

Almanyanın bu hazırlığı Ver _ ~ lerinden bahseden M. Goering a ~ 
say muahedesine muhaliftir. ln - ~ leyhlerine başlanmış olan şiddet§ 
giJiz efkarı umumiyesi bu mesele ~ siyasetinin devam edeceğini de~ 
ile meşgul olmalıdır. Diye propa- g gizlememiştir. ~ 
ganda yapılmaktadır. i. j ,,,,,,1ıııııı111111ııııı11ı111ıııııı1111 ıııııııııı 11111 ıııııı 1111111 ıı111111111,, 

Spor işlerimiz nasıl düzelir ? - -- . 
• 
ilk iş : Futbolu teşki-

littan ayırmalıyız! 
"Müdahale taraftarı değilim, spor himaye edilebilir 

fakat terakki etmesi için zorlanmamalıdır .. ,, ' 

Atletizm federaayon reisi 
Burhanettln Bey 

arkasndaki duvara "Felek deıt din 
lemez,, diye bir levha asmasına 
rağmen yanında bulunduğum beş 
on dakika içinde bir hayli dert din
lemekte meşguldü! 

Burhanettin Bey evvela bütün 
spor işlerinin iyi gitmediği noktai 
nazarına iştirak etmemektedir. Teş 
kilat ve idare işleıi için de yepyeni 
fikirler ileriye sürmektedir. !şte 
sözleri: 

" s . l . . - por ış erımız iyi gitmiyor 

Ualardan posta ücreti alınmı
Ya.cağını gösteriyor. 

Bu maksada uygun eser ha.. Spor işleıimiz üzerinde dün de 
ırriıyarak neşreden ve edecek atletizm federasyonu reisi Burha
~a.tların kanunun bu maddesin- nettin Beyle konuştuk. Ayni za
den · 'f d k · d M manda meslektaşmuz olan Btll'ha-

kanaati son senelerde futbolun 
mütemadiyen mağlup olmasından 
çıkmaktadır. Yoksa güreş işleri
miz pek ala gitmektedir. Fena de 
ğiliz. Atletlerimizin rekorları da 
gün geçtikçe düzelmektedir. Ağır 
gidiyor başka tabii. Fakat vazi -
yet keyfiyet itibariyle fena değil
dir. Fakat futbol hakim spor, ek
seriyet sporu olduğu için hunun fe. 
na gidişi hepsini bozuyor. 

. ıstı a e için va tın e aa-
tıf V ı_,,, 1 ı nettin Bey, memleketimizdeki spor e&a etine müracaat etme e-
ti lazımdır. işlerine en ince teferruatına kadaı· 

Yük.ek komisyon alakalılara ~ vukufiyle tanınmış, bizdeki sporun 
kanunun bu maddesini vaktinde iç .:v1izünü çok iyi . ~ilen bir ye.rli 
ha.tırl t 'f d mutehassıs sayı:labılır. Gazetesın-

a mayı vazı e say ı. de fıkralarım yazdığı masasının 

Yapılacak iş nedir bilir misi
niz? Bütün Balkanlarda olduğu gi
bi futbolu ayırmak! Bu şubeyi 

(Devamı 10 nncu anyıfada) 

Sahibi Hikmet Bey sipariş edilen 
eroini şekercide verirken yakalandı 

Gümrük muhafaza tekşilatı ile 
emniyet müdürlüğünün müşterek 
ve fevkalade gayretleri sayesinde 
evvelki gün elebaşılarından ikisi 
yakalanan eroin kaçakçılarının fab 
rikaları da meydana çıkarılmıştır. 

Dünkü sayrmızda banker Saf· 
ramn veznedarı Alber Kaldironun 
Osmanlı bankasında kendisine a -
it olan kasaya 8 kilo eroin koyar
ken yakalandığını yazmıştık. Bun 
dan sonra yapılan ikinci cürmü 
meşhut ile fabrikanın nasıl mey -
dana çıkarıldığı da anlaşılıyor. 

Alber Kaldiron yakalandığı za· 
man, eroinleri maden mühendis · 
)erinden Bandırmalı izzet Beyden 
aldığını söylemişti. Bu ifade üze· 
rine Alber Kaldiron, resmi bir da
ireden telefon numarasmı bildiği 
izzet Beye telefon etmiş: 

ŞftUde Bomonti yolunda her tarafı 
eroin fabrikası halindeki ev 

Lir baakIDa uğrahlarak yakalana• 
eroin lmaUlthaneal Hhlbl Hikmet B. 

- Eski şarait dairesinde feker
den dört kilo daha istiyorum. De
mi§tir. 

Telefon edildiği zamanda sa• 
at 12 idi. Alber Kaldiron saat 3 e 
kadar telefonda şeker diye ismini 
söylediği eroinin muhakkak geti -
rilmesinde ısrar etmiş~ bunun üze
rine izzet Bey saat tam üç buçukta 
Sirkecide Yeni postaneye giden 
cadde üzerinde şekerci ve şerbetçi 

(Devamı 1 O uncu sayıta.da) 

Maslak kazasına ait yeni ihbar 
Otomobil içinde bir de kadın olduğunu gören 

bir şahit dün müddei umumiliğe söyledi 

Tahliye talebini Ağır ceza riyaseti reddetmiştir 

Dün, jandarma Hasanın ölümi
le neticelenen Zencirlikuyudaki o
tomobil kazasından bahsederken, 
klişeci Alaettin Beyin yanında, o
tomobilde bir kadın bulunduğu şek 
linde bir vaziyetin ilk tahkikat 
neticesinde tesbit olunmuş bulun
madığını yazmış, bununla bera-

her tahkikatın bundan sonra yeni 
bir safhaya girmesi ihtimali bulun
duğunu da kaydetmiştik. Dün, tah 
kikat yeni bir safhaya girmiştir. 

Bu yeni safhaya giriş, müddei
umumiliğe yapılan bir ihbarla ol .. 
muştur. Bir ecnebi mektebinde 

(Devamı 10 uncu uyıfada) 

aıım111DJ111ırnınııı.ııınmıınııı11ınnnnııımııımı1111mıııınmıınuıııınııınunnnıı11nııııınıınını11nıııııırnıııııııııınıımııının11111ınınııııııııııııııımıınmııl1llllllllJllllıım 

- Baba neden kadınlara dul deni~or da erkeklere 
denmiyor? 

- Çünkü kadınlar hemen evlenmeye hazır olduk• 
larını belli etmek isterler de ondan ... 





3 - VAKiT 7 Eylül l~H3 ~ 

iŞARETLER ............ s ........................ .. 
ulhun horozları 

,. tdrnon Rostanın horozu, kendi 
"?kt . ~ eyınce sabah olmaz sanır. Fa-
l t buna. inanan iki kanatlı, par -
~k l" l ~ l.ly ü, soı·guçlu , mahmuzlu bir 

'ttırıtoz olduğu için size tuhaf gel-
~t A . d.. d h A l ~ )\Jt · ma ııze, unya a, a a 

ı, llık takan, frak giyen, hudut
l,tt, cebinde diplomati~ pasaport-

'Q~§~n'. ancak kendi seslerini duy
" h ıçın sulh gününün doğduğunu 

l
, lltn horozlar var dersem garibi
ıe 'd ~ g1 er. Gider ama, bu horoz-

"l' k· llnteslerin tüneklerinden sa -

l 
ları gözlemezler. Beynelmilel 

"11 . , · erın salonlarında, kongrelerin 
e,il 
, ' masaları başında, sulh saba-
·?ıil ka. k . . , vuşma ıçın, zaman zaman 
~rler .. 

$(.. ~ :ır. 

~11.Ih güne•inin kendi sesleri hür-
'" . :t 

:. ~'11le doğduğunu sanan horozlar, 
ilı•pt . k en. evvel hariciye nezaretlerı 

•olt k uk ı>'t.ll larında. bir kuluçka tav . 
~ıoı t" . b Unerler, nutuk ekip arşıv ı-
Çerı • d' 1 erdı. Harpten sonra ıp 0 -

.a.tiar için tünek ufukları geniıle
ı. lleYnelmilel konferanslar, bey· 
e\ ...... ·ı .. "ll el gongreler, harp sonrası 
11l'lh•ının yep yeni bir sanatı ol-
1.ı, 

lle:nıelmilel kongrelerin edebi, 
kanı, kongrede oturma, kalkma 

ılllleri artık sofraya oturmak, ça
.ı kullanmak, meyva soymak gi
l klaıildetti. 

liarp sonrasının ortaya çıkar -
tğı bu bcynelınilel toplantılar 
eraayda doğu f\.4'--·:r"rtde hax -
1tı .. - ....... !ı::cme ~avu~an Milletler 

iyeti gibi modern bir Babil 

leıi ve merhum Londra konfe-
nıı g·b· . J ı ı sadece beynelmılel büt-
d eri keınircn bir acaip illet halini 

ı. 

1918 denberi dünyada kaç kon
t toplandı? Şu insanlığı kurtar
.•k için neler sarf edildi?. Sayı11 
1tlleri bulan toplantılardan kalan 
e~ine di,e dokunan taraf kongre 

"'rafları dır. 
Senelerdir Avrupa diplomatla

:t\;ı. tam maaşlı bir tekaüt hayatı 
\~a.ta.n beynelmilel kongrciliğe 
\>ttıl>anın ötesinde berisinde epey 

~andır itiraz olunuyor. Fakat 
tı- Çakar almaz beynelmilel kon -
e eler, hala, sabahı kendi sesinin 
~~· d' . 1 •anan horoz gibi ken ıne ına 
r;or "t" ve uzun uzun o uyor: 
~ Sulh . . . Sulh .• ...• 

., 0nra kanatlarını çırpıyorlar, 
l)~ı· 

''orlar: 
~li':" Eğer biz olmasaydık sizin 
ll l\ız nice olurdu? .. 

lllh i!Ytıelmilel kongreler olmasa 
0lnıaz mıydı bilmiyorum. Fa-:t her halde 15 milyon işsizi ve 

lltı iki misli aci ile sendeliyen 

>.71>a. ınilletleri bir parça daha 
tkir olurlardı. 

Sadri Etem 

... ------~~---. 

Yeni Maliye Teşkilatı /sfanbulun 

Aç ık·ta·······k·aıaiitaf~D·····ia·yi·nl eri 
Eski memurlardan bazılarının müna .. 

sebetsiz hallerine tesadüf olundu 
htanbulun yeni maliye teşkilr.- 1 ve Mehmet Vehbi ve hfan Beyle· 1 defterdar ve mal müdürlerinden 

tı lasmen iknıal e~.ilm.~ştir. İs~an" ı re dün .tebligat yapılarak kendileri münasip ol.anları tayin ed~ceğiz. 
bul Beyoğlu ve Uskudar var•dat muhtebf mıntakalardaki tahakkuk 1 Onların yerme de buradakı me
nıüdürli.iklerine bağlı tahakkuk katipliklerine tayin edilmişlerdir. murlardan göndereceğiz. AÇJkta 
müdürlükleriyle tahsil müdürlük· Bu suretle teşkilat komisyonu kalan 450 ki~inin tayinlerine şim
lerinin kadroları hemen hamilen vazifesini ikmal etmis olduğundan diden başadık. Birkaç ki~iyi 
ikmal edil.miştir. komisyonun reisi olu~ birkaç za- tayin bile ettik. Mütebakisini An .. 

Ancak yüksek memuruklardan mandır lstanbulda bulunan vari .. 

1 

karada tayin ve bir liste ile bildi

birçokları henüz münhaldir. B~na dat umum müdürü Cezmi Bey bu receğiz. 
da sebep bu memurluklara Mahye akşam Ankaraya dönecektir. Bu münasebetle fena bir vazi· 
Vekaleti tarafından seçilecek ze· C · B I yelten hahsedeceg~ im. Eski me-

ezmı ey e görüşen bir mu-
vatın henüz gönderilmemiş olmast h · · · murlardan bazılarının münasebet-

arnrımıze mumaileyh yeni t~~ki-
dır. IA ·ı · siz hallerine tesadüf ettik. Bunlar at ı e yenı ve eski memurların va-

Ma .. mafı'h İstanbul teı:kilatım hu"kumete aı't olan d ft k "' ,. ziyetleri hakk!nda şu izahatı ver- e er ve uyu· 
yapmakta olan komisyon kendi sa miştir: datı öteye beriye atmak veya sak-
lahiyeti dahilindeki bütün memur- lamak gibi çirkin hareketlerde bu· 

ı - Teşkilat komisyonu vazif esiR 
luklara lazım gelen memur an ta.. lunmuşlardır. 

d 10 k
A • 1.1 ni bitirmiştir. Bugün son bir içti-

yin ve evelki gün e atıp ı ~ Bu defter ve evrakı tamanıiyle 
için müsabaka imtihanı açmıştır. ma aktederek umumi vaziyeti göz· tesliım ettiklerine dair yeni memur 

Müsaba imtihanda kazanmış den geçirdik. Küçük memurların lardan alınmış vesaik ihraz etme
olan lise mezunu Mümtaz Kazım, tayini ikmal edilmiştir. Büyük dikçe kendilerine açık maaşı ver
Cevat Tevfik, Mehmet Emin, izzet memurluklar için kanuni şeraiti ha miyeceğimiz gibi haklarında da la 
tin, Muhterem Vefa, Tahsin, V c- iz memur bulamadık. zım gelen kanuni muameleyi yapa 
dat Mustafa, Halil, Meliha Hanım Bu vazifelere Anadoludaki 1 cağız.,, 

Şehirde tifo 
Hafifledi, aşıya devam 

etmek lazım 
Şehrin muhtelif yerlerinde görü 

len ifo ha alığı bundan bir ay 
evvelki şidCJetini kayl:Jetmiş olmak 
la beraber henüz büsbütün oı·ta -
dan kalkmış değildir. 

Sıhhiye müdürlüğü şehrin her 
semtinde tifo aşısı tatbikatına de -
vam etmektedir. Ve bunun bilu -
mum talebelere de teşmili İnaarif 
mücfürlüğünden istenmiştir. Maa -
rif müdürlüğü mektepler açılır a • 
çılmaz aşıya haşhyacaktır. 

Seyfi Paşa geliyor 
Bir müddettenberi İzmir mınta

kasında teftişte bulunan umum mu 
hafaza kumandanı Seyfi Paşa bu
gün şehrimize gelecektir. 

Meşhur bir tayyareci 
dün şehrimize geldi 
Beynelmilel tayyarecilik fede

rasyonu reisi prens Bibesko dün sa

bah dört ki~ilik hususi tayyarcsiy

lc Eskişehirden şehrimize gelmiş· 

tir. Yeşilköyde tayyarecilik mek

tebi erkim tarafmclan karşılanan 
prens şehrimizde birkaç gün kala-

caktır. 

Pren:;le birlikte Romanya Aero 
klübü reisi M. Bancelesku da İs-

Yüz sekiz ınünhal Zavallı sakat hırsız 
111l1Cllliııılil< 

Bu sene başka hiç 
değişiklik yok 

1~--

Bu sene İstanbul maarif müdür-
lüğü mıntakası dahilindeki köyler· 
de ( 43) şehirde ( 5), ilk tedrisat 
muallimliği münhal bulunmakta~ 

dır. Yeniden açılacak 8 ilk nıek
tep kadrosu için de ayrıca 60 mu• 
allim lazım gelmektedir. Bu yüz 
sekiz kişilik muallim kadrosu mü
dürlük emrine verilmemiştir. ilk 
tedrisat umum müdürü bu hususta 
yeni bir kadro hazırlamıştır. 

Umum ilk tedrisat kadrosiyle 
birlikte müdürlüğe verilecek liste
yi önümüzdeki hafta içinde Anka
radan şehrimize gelecek olan ilk 
tedrisat umum müdürü Reşat Sem· 
settin Bey getirecektir. ~ 

Yalnız yüz sekiz kişilik kadro
nun tayini maarif müdürlüğü tara• 
fından yapılarak tasdik icin veka-
lete arzedilecektir. -

VAK 1 T 
U:.lndellk, i:ilyaaı Gazete 

1&taobul Anl<arR Cııddesı . VAKrı yurdu 

Telefon Numaraları: 
Yazı i ş le ri telefonu : 2·t3ill 
fdare t elefonu : 'l437e 

reıgral ııdre~ı : l stantıı.. ı _ •1 AKlı 

Pos ta k ııtuım No. 46 

~bone debelleri · 

Kamyondan kömür çalar-
I ken düştü, öldü 

Dün Vefa caddesinde 14 yaşın
daki bir çocuğun ölümü ile netice
lenen çok feci bir hadise olmuştur. 

Vefa caddesinden geçmekte o
lan 3520 numaralı Kayserili Hali
lin idaresindeki kamyonun arkası
na 14 yatlarındaki Siirtli Halil ta
kılmış ve sonra kamyonun üstüne 
çıkmıştır. 

Kamyon kömür yüklü olduğu 

için bu kömürlerden aşırmağa baş 
lıyan Siirtli Halil arada sırada sal· 
lan.makta ve müvazeneıini iyice te 
min edememektedir. Buna sebep 
de 14 yaşmdaki Halilin bir ayağı
nın da olmamasıdır, 

İşte bu tek ayaklı çocuk müşkü
latla kömür çalmakta devam eder
den birdenbire müvazenesini kay
betmiş ve tepesi üstü kaldırımın 

üzerine düşmüş, derhal vefat et
miştir. 

Maamafih şoför yakalanmıs ve 
tahkikata bas!ar.•mstır. • 

Deniz yolları ışletmesi 
için 500 bin lira 

Qpll.,./ara kıymet takdiri tanbula gelmiştir. 
Seneıı'· 

6 aylık 
3 aylık 

ı aylı k 

rµrkly.ı 

1400 Kr. 
7~0 

400 .. 
1 rıo R 

l!:cnebt 
:mıo ı<r. 

14.50 .. 
1100 

Hükumet, denizyolları için, bu 
idarenin bazı mülhak bütçeli ida -
relerden yarım milyon lira istikraz 
aktedebilmesine karar vermisti. 
Bu münasebetle İktisat Vekateti 
deniz ve hava müsteşarlığı, bu ida 
relerden 300 bin liralık bir istikraz 
aktetmiştir. Birkaç güne kadar 200 
bin liralık istikraz daha yapılacak
tır. 

n için 25 bin lira 7000 ltalyan izcisi bugiin 1 

'- -ikdiri kıymet komisyonu va- h • • d 
l't~ı b' ı·v• . l .. şe rımız e ar ır ıgıne bır tez cere gon- · 1 
:~etek Deniz yolları işletme ka _ İtalyan bandtl'alı "Ccsare Bat-

i 11~ ltıucibince vapurlara kıymet tisti,, vapuriyle bugün ~ehrimize 
~ltgi icin 25 bin lira ücret iste - 1000 İtalyan izcisi gelecektir. 
1!ti - . . v. .. 

it\ :· Vapurcular bırlıgı bu ucre· İtalyan izcileri Galata rıhtımın 
da izcilerimiz tarafından merasim 
le karşılanacaklardır. 

İtalya matlahatgüzarı Baron di 

Giura bugün Beyoğlundaki İtalyan 

sefareti bahçesinde İtalyan izciler 

iJ bırlikten değil, şirketten iste -
il~esi lazım geleceği cevabını 
,\,;;,lllittir. Şirket de hen~z te • 
~~ . edemediği için komısyo • 
' istediği ücret şimdilik alına -
i~'!lır. Vapurc.ular, bu ücretin 
~l'tna da itira:ı ctmektedir]er. ıerefine bir za.rdenparti verece.ktir. 

soo • 

ilan ilcretlerı: 
rii.'ari 11:1rıhırın Il!ln o;nhUt'lı•rlııı1e 'lıuıll-

nıl 80 ırnru~tıın ha-,lıt r , ilk suhllt>d~ 2.50 

kuru,11 katlar ı,:ıkar . 

Uu)'iıl<. f117.J:ı, dr\ omlı llll.n verımtere all 

a) rı t r nz.llJH vardır· 

Re-~oıl il:lnl:ırın hlr ıııatırı 10 kuruştur. 

Bu parayı inhisarlar, barut ve 
mevaddı infilakiye, devlet demir -
yolları, tahlisiye, evkaf gibi mül -
hak bütçeli idareler vermektedir. 

Bu istikrazdan denizyolları işlet 
me idaresile havuzlar müdürlüğü 
istifade edecektir. Paranın 400 bin 
lirası işletme idaresine 100 bin 1i -

Ki.içvk ilanlar; rası da havuzlar müdürlüğüne ve-
Bir detası 30 lkı tJerası :>O Uç detası n5 

dort 1 ,c tası 75 ve on defası ıoo kuruştur. j rilecektir. 
Oç aylık lllo verenlerin bir defası mecca- 1 Denizyolları işletme müdürlüğü 
nendir. Dört satın ı: ec:e o llıtnıarın Cazıa 1 bu 400 bin lira ile bütçesini tevzin 

8atrrlan ~ş kuruş tıı.n hesap edlllr. ••••••il edecek. teşkilatını geni,letecek ve 
bazı ıslahat yapa.caktn-. 

SOHBE1LER 

Akın lazım 
1923 ten beri, cümhuriyetin ba

şardığı i:ıleı·, havsalaya sığmıya

cak kadar muaz:-.mdır. Yeni Tür. 
kiye, beşer iradesinin, beşer azmi
nin fevkinde bir gayretle meydana 
getirilmiş bir memlekettir. On se
ne evelki Osmanlı ülkesiyle, on 
sene sonraki Türk diyarını muka
yese edccc!der, Türkün kudreti 
karşısında secde ederler. Ankara 
başta olmak üzere, ihya edilen 
daha b!rçok Anadolu şehirleri, sa
nayideki inkişaf, fabrikalar, dil ve 
tarih hareketleri, bugünkü umran, 
bugünkü ruh, bugünkü görüş , du
yuş ve yaşayış, bugünkü medeni
yet, bütün cihanı hayrette bıraka
cak birer deha eseridir. Merhum 
Mehmet R11uf, "Halas romanının . " 
mukaddemesinde "Gazi,, ye h?ta-
ben: 

"Allah, d ünyayı yarattıktan 

sonra eserine baktığı zaman, senin 
duyduğun gı:ruru duyamamı~tır,, 

demişti. 

Mehmet Raufun bu sözünü yal 
nız biz, Türkler değil, nice büyük 
ecnebiler teltrar ediyor. 

Fakat ben bu kadara kani ola• 
mıyo.rum. İstiyorum, ki hu eseri 
bütün dünya görsün, bütün dünya 
tanısrn , öğrensin, bilsin .... 

Bunun için de, birkaç ecnebi 

muharririn birkaç makalesi, bir iki 
kitap kafi değildir. Bunun için 

kuvvetli neşriyat lizımdır: Bir ec· 
nebi, iki ecnebi diliyle neşriyat yap 
malıyız. 

Geçenlerde el :.:!le F ranstıca bir 

fihrist geçti. Rusyanm İngilizce, 

Almanca çıkardığı kitaplar ba~ka, 

Fransızca olarak binlerce cilt eser 

neşerdiJmiş. Haftalık, aylık çıkar 

dıkları mecmualar da ayrı. 

PoJonyaJıJar Rusyadan aşağı 

kalmıyorlar. Onlar da mütemadi

yen neşriyat yapıyorlar. Japonya

dan her ay, memleketimize Fran
sızca, İngilizce resimli ri~aleler ge 

liyor. 

Akın etmemiz lazı.:n. Avrupa• 
ya Amerikaya, Japonyaya akm et
meliyiz. Toplu, tüfekli bir akın 
değil; mürekkepli, kalemli akına 
lüzüm var. 

Hudutları aşalım. 

Selami izzet 

Celal Bey 
1ktısat Vekili Celal B. bu sabah 

sekizde Avrupa treniyle Vi\'ana-
dan şehrimize gelecektir. -
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7 EylOI 1918 
- Mtrkezi L\küd.ır<l:ı. d:ıirc\ i r.ı a. 

Iİ) eti 1 -r:ınhuld:ı (;:ır~ı i~·inJc ııl m ak fü:e
re 2;'i ki~ilık lıir hır<ı;ı; çetc-ı nıc\ d:ıı a 
çıl-arılıııı~rır: 1 lep-i bdınlardan nılırek
kep olan hu hır-ı;r. çcıc~i l skiidar z.ıbı
ıa-ı t:ırafındnn \ al..ahı nınışcır. 

- Tanzıı:ıt ı~lenndc ~chrcmanetinin 
faali) etinden umidıııi he en bir 2at. (kC'n· 
di kcnclıniıı ~ehrı:manı:ti) olma;!,a kar:ır 

\ cı erek: her J.!llll kalkırıc:a . üprüntü:-üııü 
mik t:ı rına ~ı ır ı: o;qıet ml ndil \ C\ a zcn
billc denızc düktiıkten ~nıır:ı i ş inin ba~ı
na ıı:itrncktedir. '.\ lalı .ıllc ahali~in e hitaben 
yazdıgı bir mdtııpta di~ nr ki : 

· Bır hu~·uk 3) ,J.ınbcri scnıtinıi7.c tan
zifat arabrı-ı uj!ram:ıdı. Yalnı:t. mahalle. 
nıi;ı;de hali ar~a 'l' sokaklara dcikulen 
suprüı ttilcr bütün diiıı~ aYı mikropla tel
' i ~c k:llicl' r. Ccliniı. ,iz de lıeniın ,,.ıbi 

in-ala ~elinizde sıipnintiinüzü her ;un 
kC'ndi elinizle Jeni:ıe JnJ.;ünüı .. , 

- Pnrc hur~daıı bildirili\ nr : L<'nİne 

k.ırşı \ ukulıulaıı -ııika~tııı lıı:!.!ılizlerın C• 

seri le~\ iki oldugu bq arı cd.lınektedı.r. 
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•• 
Universitenin açılması Türk vapurcular 

birliği 
/la ·makatt dt•n IJeı·am 

On beş T eşrinevelde bütün F akülteCJ olarak koydukları gemilerin yeku· 
nu otuz bir le.nedir. Bunların u-

}erİB tedrisata başlaması muhtemeldir! mumuna takdir edilen kı!metin 
yekunu da yedi yüz küsur hın lira-

Marif Vekil Vekili Refik Bey, ; üzere tıbbı adli binası yanında ye- dır. 
dün ıene sabahtan geç vakte ka- ni bir daire ve pavyon yaptırılma- Eğer şirket teşekkül ettikten ıon 
dar Üniversitede ıılahat işleriyle sı için Üniversite eminliği teşeb - ra bütün bu gemilerin hepsi ayni 
mefgul olmu§tur. Refik Bey ayni büsata girişmiştir. Tıp ve hukuk suretle işlelilebilinseydi ortada hiç 
zamanda bazı ziyaretleri de kabul fakülteleri talebeleri bu dairelere bir mesele kalmazdı. Halbuki İş 
etmiştir. giderı--k ~icrılel·ini takip edecekler , böyle olmıyacaktır. Şirkete giren 

. Ö~led~~ sonra bütü~ f~külte re· dir. ı gemil~rin a~ca~. bir kısmı i§li!eb.i-
ıslerıyle Universite emını Doktor Üniversite kadrosu lecektır. Çunku mevcut gemılerın 
Neşet Ömer Beyin iftirakiyle Re- bir kısmı tonaj itibariyle küçüktür 
fik Beyin riyasetinde toplanarak Üniversite he.y~ti tedriıiye ~za- ve ~anunen açık denizlerde itle-

f k " lt l t d · t p 0 l sının kadroları ıçın ıslahat muşa- mesıne imkan yoktur Marmara a u e er e rısa r gram arı ve . . . . . . . · 
k d 1 h kk nd ...... 1 .. t" vırlık heyetı Refık Beyın rıyasetın- havzasında isletilmeee gelince ek-a ro ar a ı a goruşu mut ur. . . k . ~ ' 
Ş. d'l'k k d l 'k l' k de faalıyetlerıne devam etme te-

1 

serısi fazla masraflı ve çürüktür 
ım ı ı a ro arın ı ma ıne a- · 

dir Dün de bu hususta bazı pro- B" 1 l b'l k" "k ') . dar fakülteler ders programlarının :. . . . . . . . . oy e o masa ı e uçu ıemı erın 

t b 't' b k 1 t Ç" k" h fesorlerın tayını ıçın heyet ıçtıma- hepsi Marmara havzası dahilinde es ı ı ıra ı mış ır. un u er .. .. .. .. · d b 
f .. ·· b h t ında goruşulmuı ve yenı en azı İt bulamıyacag- ı için fazla gelecek-pro esorun u uauı a ayrı ayrı .. k d 'th 1 d'l · 'S' 

. . . prof esorler a roya ı a e ı mış- f t t · t b. k · t fıkırlerı alınarak programların tes ır. s er ıs emez ır ısmı ış en 
biti işine gidilecektir. tir.. çekilecektir. Ve eğer ciddi bir tet-

Ecnebi profesörlerin mukave - rte zaman açllacak? kik yapılırsa bu suretle iften çeki-
leleri yenilenecektir. Tıp, hukuk, Dün yaptığımız tahkikatta fa· len gemilerin kıymetleri yekunu 
ve fen fakültelerinde mukavele ile kül tel erin küıat ve derslere başla- üç yüz elli, dört yüz bin lirayı mü
tedrisatta bulunan ecnebi profe - ma tarihi olarak 15 teşrinievvel ta- lacaktır. 
sörlerin mukaveleleri peyderyi ni- rihi kabul edilmiştir. Bu tarihe Demek ki bugün öyle bir deniz 
hayet bu!makladır. kadar bütün tadilat ve inşaatın bit nakliyat §İrketi tetekkül ediyor ki 

H b ld - ··re bu pro sermayesi sadece gemilerden iba-a er a ıgımıza go - mesi için azami gayret sarfedil -
fesörlerin mukaveleleri üçer sene me-ktetlir. rettir. Gemilerin bütün kıymetle. 
müddetle tekrar yapılacaktır. rine göre bu sermayenin miktarı 

Tıbbı adli paviyonu 
Hukuk, tıp fakültelerinde ayrı 

ayrı okutulan tıbbı adli dersinin bu 
ıene iki fakültede de beraber oku-

15 teşrinievvelde bütün Üniver 
yedi yüz küaur bin liradır. Fakat 

site fakültelerinin tedrisata başla-
şirket faaliyete geçince çahşacak, 

tulması münasip görülmü§tür. 
Tıhbı adli derslerini takip et -

mek üzere talebeye mahsus olmak 

Zelıirler serisi 
Kokain ve esrar çekerken 

yakalanan yakalana 
Dün gece saat 20 de gi.i.mrük is· 

tihbarat memurları tarafından 

Taksimde Majik sineması arka-

smda Niko isminde bir şahıs şüp-

he üzerine çevrilerek ceketinin ce

binde kapalı bir tife kokain çık-

mıştır. Kokain müsadere edile· 

malan muhtemeldir. Yeni Üniver· 
sitenin ilk tedris senesi olmak nıü
nasebetiyle bir açılı! merasimi ya
pılacaktır. 

Merasimde takip edilecek prog 
ram henüz kararlaştırılmamı§hr. 

1 Konservatuvarda 
Programa yeni dersler 

kondu 
Konıervatuvar yeni sene tedri

aatına 9 eylul cumartesi günü baş
lanacaktır. Bu seneden itibaren 
ders programına jimnastik ve rit
mik, sahne dersleri de ilave edil 
miftİr. Sahne tedrisatını Ertuğrul 
Muhain Bey, jimnastik ve ritmik 
tedriaatını Azade Selim Sırrı Ha-
mm deruhte etmiştir. Bu suretle 

rek Nikonun bunu nereden aldığı bu ıene den itibaren konservatu· 
hakkında takibata başlanmıştır. varda müstakbel opera için talebe 

§ Şehrimizde oturan Hayri ia- hazırlanmıya hatlanmış olacaktır. 

minde birinin evinde esrar içilmek 

tc olduğu anlaşılarak dün gece 

burada araştırma yapılmıştır. Bu 
araştırmada Hayrinin odasında 

Rıza, Mehmet ve Mustafa isimlerin 

de üç kiti kabaklarla earar içerler
ken cürmü me~hut halinde yaka

lanmışlardır. Odada birçok ta es

rar bulunmu,tur. Bunlar müsade

re edilmi§, esrarkeşler adliyeye ve· 
rilmiılerdir. 

§ Çadırcılarda Ahmet, Salih ve 
Ahmet isimlerinde üç kiıi bir evde 

esrar içerlerken yakalanmıtlardır. 
Bu evin bir müddettenberi esrarha 

ne halinde işletilmekte olduğu an

latılmıştır. Bunlar adliyeye ve
rilmişlerdir. 

Afyon ekimi 
Uyuşturucu maddeler inhisar 

müdüriyeti latanbul vilayetine gön 

Eski vergilerin affı 
Ankara, 6 - Maliye Vekaletinin 

mal dairelerine gönderdiği tamim 
de 2266 numaralı kanunun üçüncü 
maddesi mucibince 23 nisan 336 ta 
rihine kadar devlet vergi ve resim 
lerinden tahakkuk edip tc tahsil e 
dilemiyen bakayanın para cezala
rile birlikte affedilerek kayıtları -
nın terkini icap ettiği bildirilmek
tedir. 
terkın edilecek vergi resimleri de 
şu suretle :ııraya konmuştur: Mü -
sakkaf at ve arazi vergileri, tem et-
tü vergiıi, ağnam ve canavar re -
simleri, her nevi emanat aşan, hu -
susi orman rüsumu, maadin rüsu -
mu, damga esmanı, rüsumu bahri
ye, rüsumu sıhhiye , saydi bahri rii
sumu, ıigara kağıdı, istihlak resmi, 
oyun alatı ve kağıdı istihlak resim 
leri, kibrit, kav, çakmak istihlak 
resimleri. 

ifliyecek, kazanacak olan gemile-
rin kıymetleri sadece üç yüz, ni· 
hayet dört yüz bin lira olacaktır. 

Üç yüz, nihayet dört yüz bin lira· 
lık gemilerin kazancı yedi yüz kü~ 

sur bin lira üzerine taksim oluna .. 
cak, yani üç yüz küsur bin liralık 

gemi hiç iş görmediği, görmesine 
imkan da bulunmadığı halde kar. 
dan hise alacaktır. 

1,te bu vaziyet aralarında tir
ket te§lCıl eaen armatorler .arasınöa 
§İmdiden münakataları mucip ol
maktadır. Ve gene bu münakaşah 
vaziyet Türk vapurcular birliği A· 
nonim §irketinin faaliyetine mini 
teşkil etmeai ihtimalleri kuvvetle 
hatıra gelmektedir 

Vakıa şirket ite hatladığı za
man ister istemez kadro harici ka. 
lacak olan gemileri satmak, bunla
rın paraaını ıirkete aermaye ola· 
rak kaydetmek yolu vardır. Fakat 
bakalım, bu ıatış iatenildiği za
man olabilecek midir? Gemilere 
müşteri bulunduktan sonra da sa
tış bedeli takdir olunan kıymeti 

tutacak mıdır? 
Her halde Türk vapurcuları bir

liği anonim şirketinin ite başlama
sı ve arzu edilen intizam dahilin· 
da faaliyetine devam edebilmesi i
çin daha göğüs gerilecek zorluklar 
vardır. Çok arzu edilir ki bu zor· 
luklar kolaylıkla bertaraf edils;n. 
Ve Türk armatörlerinin teşebbüsle 
ri üzerine lktısat Vekili Celal Be
yin büyük bir hüsnü niyetle düşün
düğü, Büyük Millet Meclisinin de 
ayni suretle tasvip ettiği maksat 
İstihsal olunabilsin. 

Aksi takdirde şirket zaruri ola
rak çahıamıyacak ve evelce kabul 
edilen inhisar kanunu da tatbik e· 
dilcmiyeccği için gemilerini (De
niz yollan işletme idaresine) kira
lıyamamış olan armatörler !irket fa 
aliycte geçemediği müddetçe hep 
zarar edip gidecektir. 

·Yıehmet Asım 

Utomoo.ı ahında 
T arlaba~mdan geçmekte olan 

foför Ferit Efendinin idaresindeki 

Takas yüzünden 

Bir mUeaaesenin davaaı 

Takas siatemi kaldırıldıktan 

sonra müracaat eden ve muame -

lesi yapılmadığından dolayı tica • 
ret odasına ve İktısat Vekaletine 

protestoname gönderen Kazez ve 
ıürekası müeueıeai mahkemeye 

gitmiştir. Kazez müessesesini ta -
kiben izzet bey isminde bir tüc • 

carla diğer bazı tacirlerin de ayni 
suretle alakadar müesseseleri pro-

testo etmekte oldukları haber a -
lınmıştır. 

Vaziyeti, lktıaat Vekaletinden 

Celal beyefendinin Avru}Jadan 

avdetini müteakip tebliğ edeceği . 

anlaşılan yeni talimatname tav -

zih edecektir. Bu talimatname. ye· 
ni kontenjan kararnamesile hük -

mü mahfuz tutulan devlet takasla
rına ait muıı.melelerin ne auretle i

dare edileceğini gösterecek ve ta -

kaı sisteminin ilraaından evvel 
mukavele yapan tüccarların vazi· 
yetlerini de tayin edecektir. 

Duhan şirketinde 
Ankara, 6 - Tütün inhiıar ida

resi tarafından vaktile duhan §ir • 

ketine satılan tütünün aatıt fiatı ile 

maliyet fiatı arasında idare aley -

hine büyük fark bulunduğundan 
dolayı inhisar idaresinin zarar gör 
düiü iddia edilmitti. 

Bu mesele etrafında yapılan tah 

kikat neticelenmi9tir. Bu itle alaka 
lan ıörülen idare memurlarının 
hiçbir nolc:taclan aullstlmaııertne te 

sadüf edilememittir. 

MUntıal memuriyetler 

Kocaelinde 30 lira maa9lı tahsil 
müfetti,Iiği, Urfa viliye inae 25 

lira maa,Iı tahsil memurluğu ile 

altı kazada münhal 17,S liralık tah 

sil memurluklarına kanuni teraiti 
haiz olanlardan talip bulunanların 

müracaatları İstanbul vilayetine 

bild irilmittir. 

r----
B ORSA 

1 lızalarında ~ıldtl. i~arctı olanlaı uzcı· 

le ı inde fı E\ lüldc muamele ul anlar 
dır.) Rakamlar karanı, ti~ a tlarını J.!O~ıcr r 
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lteıı 3.:'0 ' nyon Dey 
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1 Q~:'ifl 
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lJ. ~l ~Ortil ıo.:ııı 'arJ. nı, CCl.I '2.35 
Homonıı ''·- l'tlclon 13-

istikrazlar 
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ğır ceza mahkemesinde dün de
nın edilmi,tir. 
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için batka güne bırakılmıttır. 
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18 - 19 a;ramufon. 
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bil oflu bnıall Hakkı Bey. :o.ao .,. 
Krnıanl Rt>,at Bey '""" arkada~ları rtl 
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radA H t>dl Rendf'r tarnfından $ark1, ~Oo~,I 
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Patavatsız bir adam
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O gün Cafer Ali beyin apartr
h'ıa.nına gidecekti. Geç kaldığı için 
ko!tu, Nefes nefese geldi. Kapıyı 
'U~a.k açtı. 

.. · k meselesini, çiçekçi deniz kıyısında bağlı durmakta o· 
Gun çıçe 1 H .. d ·· ·· k t n 

kadının tarifini anlattı. an u a eman~t motor.u a~- ~. ı 
· Recep Efendi ıle aynı motorun 

G .. y hanım eğer size çı-
- una ' . · makinecisi Salih Efendi bir teca -.. d" . hüviyetımı 

Günay dikkatli dikkatli uşağa 
baktı. Bıyıkları vardı. Üstü başı 
lcrnizdi. Elleri nasırlıydı. 

çek gondersey ım' vüze maruz kalmışlardır. Ortada 
saklar m;ydım? .. Babanız. ~aşı~d- hiç bir sebep yokken Siirtli Abdül· 
d b. d mım evliyim, sızın cı -

a ır a a ' kerim ile kardeşi F erahattin mo · 
d• muslu bir kız olduğu~ıuzu 

u,a!c, genç kızın kendine dik
katli dikkatli bakmasından sıkıl · 

ı ve na törcü ile makinecinin üzerine sal -
bilirim. dırarak sille yumruk girişmiye 

Günay kıp kırmızı olmuş, başını başlamı~lar. Bir şeyden haberi ol-
önüne iğmişti. mıyan Recep Efendi ve Salih 

sabırsızlıkla sizi _ Sıkılmayınız Günay hanım.. gökten iner gibi başlarında patlı -- Beyefendi 

dı: . 

bekliyor, dedi. 
Günay: 
- 19te geldim Mehmet, dedi. 
Fakat bir türlü gözlerini Meh-

Bana bir şey hatırlattınız. Bugüne 1 yan bu hücum karşısında ne yapa
kadar size hiç.bir hediye verme· caklarını şaşu·arak apışıp kalmış -
dim ... Bugün bir demet gül yol- lar. Öbür taraftan, karşısmdakile· 

. . ? 

tnetten ayıramıyordu. 
}arsam, mana ver:nezsmız ya··· rin suratına, ense köküne neresine 

Nihayet yürüdü, yazı odasına 
Artık gülüyordu. rastlarsa tokatları, yumrukları aş-

tirdi. 
- Neye geç kaldınız Gü~ay 

ha.nım .. Hastalandınız zannettım. 
- Affedersiniı., acele bir i§İm 

- Sizden bir an şüphcl~ndi- kettikçe vuracakları gelen ve göz
ğim için tekrar affımı dilerim be- leri dönen iki Siirtli kardeş yorul· 
yefendi. mak bilmez bir faaliyetle fasla de

- Peki, size böyle gizliden vam ettiklerinden motörcü ile Sa-

çıktı. 
gizliye kim çiçek yollıyabilir?. lih kendilerine gelebilmişler: 

A k t d k _ Evvela Adada tanıdığım bir Günay sinirliydi. vu a • a · 
l·ı k' ··rmı"ye a genç a

0
önderiyor zannettim .. Ora • 1 osunu daima sa ın go -

lıştığı için şaştı. dada gönder.mişti. Fakat o da ken 
_ Valdeniz veya pederiniz mi disinin göndermediğini söyledi. 

bastalandı yoksa?. - Bu genç kimdir?. 
- Hayır efendim. - Orhan Kaya Bey .. 
Sesi titriyordu. - Ya!.. Size kur mu yapıyor-
Cafer Ali Bey genç kıza yak· du?. 

la.ştı. Kocaman ellerini kızın °- - Hayır. 
l'lluzlarına dayadı. - Şu halde?. 

- Bugün canınız sıkılıyor Gü· (Devamı var) 
nay hanım. Size bir yardımım do- ----·--11111111mı111111MHUlllU lllllllllll•llıı•ııırıtıı '"'" 

kunabilir mi?. Ben ihtiyar bir a • 
damım. Benden er türlü yardr.m 
iıtiyebilirsini7 ç~ıhnmeyıniz. 

uunay biraz geriledi .• 

Patronunun kendisine gösterdi 
ii al "kanın sebebini simdi anlı ~~ 
Yo:rdu ! . 

Soğukkanlılıkla dedi ld: 

Ankaraya 1000 izci 
gidecek 

Cümhuriyet bayramında ls -
tanbul izcilerinden Ankaraya bin 

lcişilik,,bir kafile gidecektir. İzci .. 
erimiz cümhuriyetia onuncu yıl -

dönümünde Ankarada yapılacak 
büyük geçit resmine iştirak ede -
ceklerdir. - Bundan sonra bana çiçek 

i'Öndermeyiniz. Yoksa yanuıızda 
çalışm~ma imkan kalmıyacak. 

Cafer Ali bey bu söz üzerine Fransanın Edirne 
öyle ~a aladı ki, Günay bir pot konsolosluğu 
kırdrğına zahip oldu ve derhal Fransa hükumeti Edirnedeki 
izah c.tti: konsoloshanesini kaldırmağa ka-

- Mehmet bana çiçek gönde .. rar vermi~tir. 
l'İy0r .. Her halde göndermesini siz 

t~rediyouunuzdur. 

Avukat ba~mı sal1adı: 

Konsoloshanede mevcut evrak 
ve eşyayı nakil için lstanbuldan 
gelecek memur bekler..mektedir. 

_ Anlamıyorum. lkimizdeıı bi 
ti~iz aldnnıyoruz. Her halde yan- Gümrük resmi ve verile-
lıılık bende değil. Size neden çi· cek beyannameler 
Sek gi)nder,.y=.m istiyorsunuz? Ne- Ankara 6 - 31 Mayıs 933 tari-
dcn Mchmerli itham ediyorsunuz? hinde neşrolunan son muaddel ta
l!:.ırı lar ne d"mek?. rife kanunu ithalat umumi tarife -
b Günay suştu. Söyliyecek söz lerinde bazı değişiklikler yapmış -
tdamadı. Y 'lnıldığını anladı.. tı. Bu sebeple alakadarların şimdi

Şih'ıdi Cafer Ali Bey ona yol ve- ye kadar gümrüklere verdikleri be-
l"ccckti. f ,siz, pa.rasız kalacaktı.. yannamelerin şekilleri değişmiştir. 

Cr.fer Ali bey hala başını sallıw yeni değişikliğe göre beyanna -
l"itl-~k ona bakıyordu. Günay: mel erde gerek eşyanın beyanı ve 

- Affedersiniz. dedi, yam!w ~ gerek tahakkuk kısımları e~ki ve 
dırn. Bundan sonra isterseniz gel- yeni kanunlara göre yazılacaktır. 
bıern. Kendilerile ticaret muahedesi 
. Ce-vap çıkmadı. Avukat endişe bulunan memleketlerden gelen eş
~e hakıyordu. Bunun üzerine ar· ynya ait beyannamelerde her iki şe 
'•ını döndü. Gitmiye hazırlan - kildeki tahakkuk ve beyan göste -

dr. rilmekle beraber muahede müdde-
- dinay hanım! tinin hitamına kadar e~ki tarife Ü-

- [fendim. zerinden resim alınacaktır. 
Baf'nı çevirdi. 
- Ne yapıyorsunuz?. Emniyet sandığı memuru! 

t 
Avukatın gözlerinin içine bak· 

l: 

- Gidiyorum. Fena bir şey 
~lJ>tım. Bana yol vermenize ma -
al hır~k.mamak için gidiyorum .. 

- Oturunuz. 

d Günay çiçek meselesini, çiçekçi 
t\tanı etti: 

- Fena bir şey yapmadmız, 
''d I ece yanıldınız. Bana olanı an-
•lınanızı rica ederim • 

Emniyet Sandığında memur o
larak bulunduğu sırada zimmeti
ne 3800 lira geçirdiği iddiasiyle 
mahke.meye verilen Ahmet Hamdi 
Efendinin muhakemesine dün İs
tanbul ikinci ceza mahkemesinde 
bakıla .. aktı. Fakat, mahkeme, su
çun mahiyeti itibariyle davayı ıa· 
lahiyeti haricinde görmüş, ağır ce
zaya verilmek üzere, dosyayı müd 
deiumumiliğe göndermiştir. 

- Yahu! Ne yapıyorsunuz? 
- Biz size ne yaptık? 
Demişler. Suallerine mukabil 

gene ense köklerinde birer sillenin 
şakladığını gördüklerinden zaval· 
h adamlar etraf tan muavenet is -
temek mecburiyetinde kalmışlar, 
ve: 

- Yetişin! Adam dövüyorlar .. 
Diye feryada baslamı§lar. Bu -

nun üzerine etrafta~ yetişen polis
ler motörcüyü ve Salihi, dayaktan 
pelte haline gelmekten kurtarmış
lar ve bilasebep hücum ederek her 
kese dayak atan Siirtli ile karde -
şini yakalıyarak haklarında taki · 
bata başlamışlardır. 

iki sarho§ kavgacı 
K'asımpafii.da Bahriye caddesin

de 76 numaralr dükkanda kahveci
lik eden izzet ile hamal Zeki ·dün 
akşam burunlarının ucunu görmi • 
yecek kadar sarhoş oldukları hal -
de birbirlerine guya şaka yaparak 
sövüşmiye başlamışlar. Zaten sar -
hoş olan bu iki kafadara, sövüşme 
ler fena halde tesir ederek ikisini 
de zivanadan çıkardığından sövüş 
me boğuşmaya dönmüştür. 

Bu boğuşmada sarhoşlardan Ze 
ki, izzeti adam akıllı dövmüş, kah 
veci İzzet te dayak yediğini gö -
rünce, yerden bir taş kaparak ko -
lunun bütün kuvvetile hamalın 
başına indirmiş ve başından yara
lamıştır. Büyük bir gürültüye se -
bebiyet vererek etraflarına halkı 
toplıyan bu iki sarhoş kavgacı ya
kalanmıştır. 

Askerlik 
1. Fırka Askerlik Dairesi Reisli

ğinden: 

Büyük harpte ve istiklal harbin· 
de kurulmuş ihtiyat zabit namzet
leri talimgahlarına veya levazım 
mektebine girmiş ve talim devre
sini bitirerek neşet etmiş ihtiyat 
zabit, hesap memur ve katip nam· 
zedi olmuş olanlardan muhtelif se 
beplerle terfi edemiyerek namzet
lik hakları baki kalmak suretiyle 
terhis edilenlerden şimdiye kadar 
staja gitmiyenler istiklal harbin
den sonra kısa hizmetli (maksure) 
olarak askere alınanlardan Harbi
ye mektebinde dokuz aylık tahsil
den sonra mektebi ınuvaffakiyetle 
bitirip rütbe almadan (zabit vekili 
olmıyarak) terhis edilenlerle 341 
senesi haziranında altı ay Harbiye 
mektebinde, üç ay Atış ve tatbikat 
mektebinde tahsil ve tatbikat gÖ· 
rüp muvaff akiyetle çıkanlardan 
simdiye kadar staja gitmiyenlerin 
derhal bulundukları mıntaka asker 
lik şubelerine müracaat etmeleri. 

.~~~ı-1 Ü K Ü M DAR ı~----=--
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Hayır, Zehraya Şeyhin bir hain 
bir cani olduğunu söyle.mek çok 
tehlikeli idi. Selman pek iyi bili· 
yordu, ki Zehraya bunları söyler
se onu tamamiyle kaybedecekti .. 
Bütün mevcuriyetiyle Şeyhe bağlı 
olan Zehra, bunları duyarsa düşüp 
ölecekti. 

Yavaş yavaş sabah ağarıyordu. 
Donuk bir si~ karanlıkları uzakla
ra sürükliyordu. 

Zehra, yavaş yavaş kendine gel· 
di. Hava, oldukça soğuktu. Fakat 
her ikisi adeta b;rbirlerine sarılmış 
vaziyette idiler ve üşüyorlardı. 

Zehra gözlerini açtığı vakit Sel· 
man dizleri üstüne yatmış olduğu
nu gördü. Birden ayağa kalkmak 
istedi. Fakat yorgun vücudü kalk 
mak için yaptığı hamleyi yarıda hı 
raktı. Tekrar Selmanın dizleri üs 
tüne düştü .. 

- Ne oldun Zehra.. Yorgun -
sun .. 

- Beni kaldır .. 

Selman, Zehrayi kaldırdı. 
- Gün ağarıyor Zehra.. Bir az 

sonra gideriz .. 

- Nereye gideceğiz?. Nerede· 
yiz?. 

Evet, nereye gideceklerdi. Sel· 
man, Konya ile Kayseri arasında, 
Niğde sahr~larında olduklarını bi
liyordu. Fakat, nereye gidecekle
rini bilmiyordu. Çünkü Abaza as 

kerleri Erzuruma doğru kaçmışlar
dı. Tayyar pa§a ile Murtaza pa§a 
Mehmet pafa orduauna iltica et -
mişler, Abaza paşa ancak canını 
kurtarabilmi~ti. Tabii Şeyh te, A
baza başa ile kaçmıştı. Halbuki 
Zehra, babasından bir an ayrılmak 
istemiyordu. Ondan ayırmak İm· 
kansızdı. Selman çok müşkül bir 
vaziyette idi. Hem Zehrayı bırak· 
mak istemiyordu. Hem de onu 
Mehmet paşa ordusuna götüremi
yeceğini düşünüyordu. 

Zehra tekrar mırıldandı: 
- Neredeyiz Selman?. 
- Korkma Zehra .. Görüyorsun 

ki kurtulduk. Bak, burada ikimiz
den başka kimse yok .. Artık harp 
olmıyacak. 

Harp kelimesi, Zehranın tüyle
rini ürpertti. Bir an gözlerinde bir 
gün evvelki manzara canlandı. 
Abaza ordusu binlerce asker ta -
rafından sarılmıştı. Müthi~ bir 
harp olmuf, yüzlerce İnsan kanı 
akmı!h. Babasını Abaza çağırt -
mıştı. Şeyh çadırından çkarken: 

- Zehra, demişti. Bir yere çık 
ma ... Sarıldık galiba .. Kaçacağız .. 

Şeyh gittikten birkaç dakika 
sonra etraftan bağrışmalar duyul· 
muş, bu esnada çadıra gireıı biri 
Zehrayı kucaklıyarak kaçırmıştı. 
Bu Selmandı: 

- Zehra, demişti. Burası çok 
tehlikeli, kaçalım. 

Zehra bağırmış, yalvarmış, fa. 
kat Selman dinlememiş, onu ka • 
çırmıştı. 

- Beni nicin kaçırdın Selman. 
Beni babamdan niçin ayırdın? .. 
Selman verecek cevap bulamıyo~ 
du. Müthiş bir ıstırap içindeydi. 

- Niçin böyle söylüyorsun 
Zehra .. Seni gene babanın yanı . 
na götüreceğim .. Seni kaçırmasay· 
dım daha fena olurdu. 

- Ne olurdu? .. Babamla ka . 
çardım. 

Yazan: Niyazi Ahmet 
- Hayır Zehra.. Yeniçeriler 

seni görseler bırakmazlardı. Bu, 
Zebraya ikinci bir darbeydi. De· 
mek, Abaza ordusunu yeniçeriler 
basmı~lar. hepsini lcesmişlerdi. 

- Selman ... Selman.. Y c!min 
et Selman, babam sağ mı? .. 

- Sağ Zehra, Abaza paşa ile 
Erzuruma doğru kaçtılar .. 

Zehra, hıçkırarak ağlamıya 

ba~ladı. 
Artık ebediyyen babasından 

uzak kaldığını zannediyordu. 
Selman, onu fazla üzmemek 

ıçın: 

- Haydi, Zehra, dedi. Kalk 
orduya gidelim. Birkaç gün dinle
nirsin. Sonra seni babana götürü
rüm. 

K . "? - ım, sen mı ... 
- Evet ben .. Senin için ölmek 

bana acı vermez Zehra .. 
- Öyle söyleme Selman .. Ben 

sana ne yaptım .. Niçin benim yü 
zümden öleceksin .. 

Selman gülümsedi. Zehra. ona 
çok şeyler yapmıştı. Zehra onun 
hayatını kurtarmıştı. Zehra ona 
bir hayat bahşetmişti. En müna . 
sip hayatın manasını anlatmıştı. 

Selman, Zehrayı çılgınca bir aşk
la sevdiğini hissediyordu. Fakat 
Zehranın Kara oğlana vurgun ol· 
duğunu da biliyordu. Kara oğlan 
yüzünden babasına karşı gelme • 
miş miydi?. 

~ .. \man bunları düşünürken, 

Zehr .. nın kendisine yar olamıya • 
cağını, bütün emeklerinin bo~a gi
deceğini hissediyordu. Fakat onu 
kolay ko!ay unutamı. ıcaktı. Zer
ra için her tehlikeyi göze almıştı. 
Zehra d~ müthiş bir buhran icin
deydi. Bir Kara oğlanı düşü~ü • 
y~rJu. Ona karşı beslediği aşkı u. 
nutamıyacağını hissediyordu. Fa • 
kat Kara oğlan ölmüştü. Onu bir 
daha göremiyecekti. Selman ise 
sağdı. Selman da Kara oğlan ka
dar ceaurdu. Üstelik Selman, Zeh
ra için daha çok fedakarlık yap _ 
mı§, kaç defa hayatını tehlikeye 
atmı§h. 

Zehra, iyi kalpli Selmana kar· 
şı duyduğu hissi inkar edemiy-0r • 
du. Fakat bunu düşünürken Kara 
oğlana karşı vicdani bir mes'uliyet 
hisederek vicdani bir azap duyu • 
yordu. 
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Mehmet paşa ordusu Abaza 
paşanın on bin kadar askerini ma
hıv ve perişan ettikten sonra Et zu
ruma iki merhaleye kadar takip 
etmişti. Abaza paşa, kalesine ka
panıp, kapı]arı kapadıktan sonra 
Mehmet paşa, hücumun netice 
vermiyeceğini anlamıştı. Ordu bir 
haftadır buradaydı. 

Soğuk bir kış gecesi .. Hafif e
sintili bir kar yağıyordu. Bir karar 
tı, çadırların arasında hızlı adım • 
larla geçerek bir tanesinin önünde 
durdu. Kapıda bekJiyen nöbetçi: 

- Kimsin?.. diye gölgeye 
doğru yürüdü: 

- Yabancı değil mi?. 
- Sen misin Selman?. 
- Benim Rahim .. 
Selman, çadıra doğru yakla~ 

tı. Rahim: 

- Uyur;;;..:yor, diye Selmanııı 
kulağına fısıldadı. Bütün gece ağ
ladı. 

(Devamı var) 
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( 
Küçük Hikaye : 
······································ 

• 
Düğmeyı 

buldum!,, 
la! 

~-~'il •.• 
:::::;::.::;;:;. ta.ı:r:'!!>~~ı' ... :ıı ·ıf~.:;~)'.11 • 

. . k lb r sa~ 1 Bet sene evvel hamama gırer-E.vvel zaman ıçınde, a u d"w · 
!ban . . d d tellal iken, pir~ ken soyunduğum zaman ugmeyı 

ıçın e, eve Ik gömleğimin içinde unutmuşum .. 
tf endi hazretleri de hama en a • ş· d. h ama girmek için soyu -
t: b'l T h ım ı am .ıq}h, fikirli, malumatlı, 1 gı 1

' ~ nurken düğme birdenbire düı • 
§eyden anladıg" mı iddia eden hır . ? mez mı .. 
~e.t varmıf. 

Bunun kim olduğunu söyleme· 
~en bilecek misiniz?. O adam bi
ıirn Cabi efendiymif · 

Cabi efendi her lafa karıııı, 
lier feyi bilir, hayvanların tabia · 
tından anlar, insanlara bakal" 
Öa.lc:ınaz huyunu söyler, hele kut -
l~a, kuzulara dair saatlerce söz 
ıöylermif .• Yazı sever, kıta bayı -

lrr.. Yemeklerden hotlanınnıf. 

Tatlı olunca çatalı elinden bırak .. 

nıaz, dondurmayı görünce katığı .. 

Güneş hayattır 
Güne§ olmasaydı, dünyada ha. 

yat olmıyacaktı. Çünkü güneş ev

vela bize ıtık veriyor. V P.rdiği ışık 
bizim yüzümüzü güldüriiyor. 

Havanın kapanık ve yağmurlu 

olduğu günler herkesin canı sıkı • 

lır. Daima kötede oturm:tk ister. 
Halbuki hava güzel olu11ca güneş• 

· İ•te : JA 

- Sizin ellerinizi bağlamalı bP. 
ninı de ayaklarımı .• diyerek kol -
Iannı ııavr, tabaklarm dibine da· 
l'r ekennif. 

Fakat bütün bunlara rağmen 
Cabi efendinin ıevmediği bir şey 

l'armıf. O da .• hamama gitmek, 

)}kanmak .. 

Bunun ıebebi, insanların ya§a • 
mak için fazla ı§ığa, daha doğrusu 
güneıe muhtaç olmaaıclır. Bulut .. 
lu havalarda canımız sılahrsa ka -
ranlıkta ne yapardık. Zifiri karan· 
lıkta h~ç durdunuz mu?. 

Can sıkıntısından ins21n patlar. 
Günetin en mühim vazifesi haya. 

tımıza tesir etmesidir. Bnu da bü· 
yüdüğünüz zaman öğreniraiııiz. 

ALAY 
Ad .. ' ı ne ımış ... 

Küçük Ali bir gün sokakta ar• 
kadaşlarile beraber bir aşağı bir 
yukarı dolaşıyordu. 

O esnada bir yabancı küçük A-. 
liye adını sordu. Fakat canı sıkı
lan Ali yabancıyla konuşmak iste· 
mediği için osrulan suallere şu ce· 
vahı verdi. 

- Çocuğum adın ne .. 
- ... 
- Babanın adı .. 

- Babamın ismi de benim iı · 
mimin aynıdır. 

- Oğlum seni yemeğe çağı • 
racakları zaman nasıl çağırırlar. 

- Beni kimse yemeğe çağır ... 
maz ki .. Ben herkesten evvel he · 
men sofraya gider oturuveririm. 
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Çok koşmayın .. 
Çok koşan çabuk yorıılur der

ler .. O halde fazla koşan ne olur? 
Cevabını gene siz verebilirsiniz. 

- O da tıkanır .. 

İşte size bunu anlatmak istiyo-
rum. 

- Aacba insanlar neden çok 
koşunca tıkanır?. 

Eğer evinizde gaz lambası var
ıa fazla açarsanız ia çıkardığmı 

görürsünüz. Sobaya fuJa od;.; 
atarsanız ısınacak yerde terleme -

ğe batlarsınız. işte ko~mak da 

böyledir. İnsan kotarken çok kuv

vet sarfeder. Çok ko§unca bütün 

vücut, bilhassa kalp ço!: çalışır. 

Ve çok koftuğunuz zaman kalbi ~ 

niz tak tak vurmıya ba§lar. 

Çok yürüdüğünüz \'e yahut 

kaldıramıyacağımz ağır bir it yap-

Hizmetçi şakası 
Büyük hanım hayvanlara bayı • 

Jırdı ... Bunun için evinde $Ürü gibi 

kedi ve birçok da kutlar vardı. 

Bunlar içinde papağan i!e kanar

yaya, bir de pamuk kediai ile fino 

köpeğine bayılırdı. 

Gezerken, otururken hep onla-

rı dü§ünürdu. Bir gün ge7miye git .. 

ti, hizmetçisine dedi ki: 

- Hayvanlara iyi bak .. Yem • 

l;ine dikkat et .. Sakm aç kalma • 

aınlar. Ne yap yap, hayvanları do .. 
yur .. 

İki gün sonra misafirlikten ge

len büyük hanım kapıdan girer 

girmez hizmetçisine ıordu: 

- Kız .. kuşlara yem verdin ya. 

Kedi ile köpek de inşalbh aç kal· 
madı ya .. 

Hizmetçi başını büktü: 
tığınız zaman muhakkak surette _Ah hanımcığım .. Dün ak • 

kalbiniz fazla çalıtır. Ve ııihayet şam kediye ciğer vermeyi unutmu 
kalbiniz muntazam çalışa.mıyaca • , şum .. 

UÇf U • ğı için haatalanmıya başlar. Kalp _ Eyvah desene hayvancık aç 
Anne _ Kanaryayı kim kaçı~ hastalığı olan insan da her gün ö]ü. kaJdı .. 

ı .. d ? mü bekler demektir. - Merak etmeyiniz hnnımcığım 
Ali - Kimse kaçırmadı anne

ciğim. Kafesin kapısını açtım o da 
uçuverdi. 

Anne - Peki kutun kafesini 
ne diye açtın! .. 

Ali - Kafesin içi kokuyordu, 
biraz hava alsın dedim .. O da u .. 

çup giderdi. Bunda benim ka
bahatim ne?. 

Çünkü yolda giderken birden -
bire tıkanır ve ölür. 

papağanla kanaryayı yedi karnını 
iyice doyurdu .. 

- Bahriyeli şarkısı ~ 
Bahriyeli olursam 
Dalgaları yararım 

Dü§man gemilerini 
Enginlerde ararım. 
Yaylım ateş ederek 

y almz hamamda değil; umu -

~l'etle yıkanmak Cabi efendinin 

ctııını ııkarmıf·· ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Dört taraftan sararım 
Olacak bu ya.. Günlerden bir 

tiin <;ahi efendi hastalanmış, dok• 
lor gelmif .. Nabzına bakmış, dili
lli ltıuayene etmiı ve nihayet kork-
lıt::. .. l . 111ounu soy emıı: 

- Cabi efendi, mutlaka hama· 
!'ı:ıe. gideceksin .. 

Zavallı Cabi efendi hamama 
t~~İf fakat dıtarı çıkınca her f 0tdiiğü ahpabına şu derdini söy
eltıit: 

~ - Sıcak su iyi geldi amma .. 
ksi gibi babamdan yadigar bir 

d·· .. 
d \lRlrıem vardı onu hamamda çal -
ltdını. 

!ı Aradan aylar, yıllar geçmiş .. 
he, •ene sonra Cabi efendi tekrar 
aıtalanmı, .. Doktor bey gene ha .. 

~e.rıı tavsiye etmif. Korka korka 
f ~anıa giden Cabi efendi bu se
l er •evinç içinde hoplıyarak, zıp-
1hrak hamamdan çıkmaz mı?. 
l - Aman Cabi efendi.. hayro· 
il., 

lı - iyi ki hamama gitmişim .. 
eı •ene evvel kaybettiğim düğ • 

~eyj buldum. 

lierkes huna hayret etti: 

- Yahu .. beş şene evvel ha -

~'tnda çalman düğ.me nasıl bu • 
~tltır? .. 

\t Cabi efendi onlara şu cevabı 
eı-dl: 

Yazısız Hikaye: 

Bican Efendinin başından geçenler 

Mektepte! .. 
Muallim hesap dersinde küçük 

Aliyi çağırdı ve şiddetle bağırdı: 

- Şu rakamlara dikkat etmi ... 

O zaman vatandaşlar 
Olur sevinçten deli 
Bağırırlar bin yaıa 
Ey §anlı bahriyeli. 

Orada balık tutma ..•• 
Küçük Ali deniz kenarında 

balık tutmıya alıştı. Bir gün tuttu 

iyi.ikinci günü de, üçüncü, dördün-
yorsun .. Bunun sonu ne olacak! cü günü de bol bol balık tuttu. 

Küçük Ali boynunu büktü: 
- İyi yazıyorum ya .. muallim 

bey .. 
- Nasıl İyi yazıyorsun bu üç. 

mü, beş mi ... baksana .. İşte şu üç 
beşe benziyor .. 

- Aman muallim bey .. O üç 
değil, beş .. 

- Daha iyi söyledin ya .. Öy 
leyse neden bu bet üçe benziyor .. 

Fakat ondan sonra arlık orada 
balık tutamaz oldu. Bir gün 
bunu Yumurcağa söyledi ve se
bebini sordu. 

Yumurcak derhal şu cevabı 
verdi: 

- Hay aptal hay .. Bunda an
lamıyacak ne var. Balıklar ar
tık seni tanımıştır da onun ıç • n 
tutulmuyorlar .. 

:········· .. ····································································································,·ı i Eylül Bilmecesi : 1 ~ ································································································•·•··············. 
Yüzelli okuyucumuza hediye veriyoruz 

Bu haftaki bilmecemiz cümle
lerden hece teşkilidir: 

yor - lr - ça - a - ar - te 
kr - sa - haf - bu - ler -
tep - mck - Ye - ti - hit -
til - ta 

Bu cümleyi doğru halledenler 
arasında 150 okuyucumuza şeker, 
Bisküvi, kart postal ve muhtelif 

hediyeler vereceğiz. 
§ Bilmeceyi hallettiğiniz kağıt

ta isim ve adresiniz okunaklı ol • 
sun .. 

~ Adresleriniz mektep adresi 
olun;a daha iyidir. 

~ Hal varakalarını doğrudan 
doğruya (Yakıt gazetesi çocuk sa
yıfası) muharririne gönderiniz. 
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/~Hi_ka_Ay_e~~~-'~DQNYA~ERL~~İ~ 
Küçük Çalgıcı Silahlanma Sovyetlerle ltalya 

• 

T emmuzu,n çok sıcak bir günüy 
dü. Boğaza hareket eden vapurlar 
hıncahınç doluydu. Yer bulamı -
yanlar ayakta, biribirlerine ·yasla
narak duruyorlardı. Bu kalabalı • 
ğın arasında Şükrü Bey de vardı. 

Şükrü Bey, altı senedenberi, ka
rmndan ayrıldı ayrılalı, Şişlideki 
apartımanrnda münzevi bir hayat 
sürüyor, hiç bir yere çıkmıyordu. 

O gün, eski bir dostunun ısrarı 
üzerine daveti kabul etmi§ti. Bey -
koza o dostunu ziyarete gidiyordu. 

Vapur, bütün iskelelere uğraya 
uğraya nihayet Beykoza geldi. 
Şükrü Bey, gözlerinde ayrıldığı 

karısı ile, oğlu Ejderin hayali, dal
gın dalgın vapurdan çıktı .. 1ki ya
f ındaki oğlunun yeşil gözleri, sarı 
bukleli saçları hep gözlerinin önün 
deydi ... Oğlunun sesinin her za -
man kulaklarında çınladığını du -
yuyor .fo. 

Birden Şükrü Bey silkindi. Bu 
tatlı hulyasından uyandı: Uzak -
tan bir muzika sesi duymuştu ... 
Birden hatırına geldi. Oğluna da 
böyle küçük, ağızla çalınır bir mu
zika almıştı. Ejder öttüre, öttüre, 
evde dolaşır dururdu ... 

Şükrü Bey sesin geldiği tarafa 
doğru yüdürü ... Yaklaştıkça, sesı 
daha iyi işitiliyordu ... 

Bir ağacın dibinde küçük bir 
çocuk oturmuş, muzikayı çalıyor -
du. Önüne yaydığı bir mendile, ge
len geçen para atıyorlardı. 

Y ak1aıtı. Bu, sekiz yaşlarında 
bir çocuktu ... Şükrü Bey, çocuğu u
zun uzun seyretti ... Biraz daha yak 
Iaıtr. Çocuk, mahzun yüzünü kal -
d;.tdı. Göz göze geldiler ... Bu mu
zikacının da gözleri yeşildi. Tıpkı 
Ejderin gözleri gibi ... 

Şükrü Bey cüzdanından bir lira 
çıkardı, mendile bıraktı. Çocuk li
rayı görünce, şimıekli gözlerle 
Şükrü Beye baktı ve mes'ut bir te
bessümle gülümsedi ve muzikasını 
çalmakta devam etti ... 

.Şükrü Bey ağır ağır uzaklaştı. 

Fakat gönlünde her günden daha 
fazla bir acı vardı. Oğlunun hasre
tni daha acı acı duyuyordu ... Geç • 
miş günler birer birer hayallendi... 

Tenha gazinolardan birine gir -
di. Oturdu. Uzun bir müddet bo -
şadığı karısını dütündü. Karısile 
ayrıldıktan sonra, Ejderi ona ver · 
memişti. Fakat günün birinde ço -
cuğu kaçırdılar. Şükrü Bey çok a · 
rattı, fakat ne karısından, ne de 
çocuğundan hiç bir haber alama 
dı. 

Uzun seneler geçti. 
Şükrü Bey akşama kadar, kalbi· 

nin elemini dinliyerek gazinoda o
turdu .. Akşam geç vakit, ortalık 

kararırken iskeleye gitti. Vapura 

bineceği esnada kalabalık arasında 
gene muzikanm sesini duydu .. Ço· 
cuğa yaklaştı. Çocuk, kendine bir 
lira veren iyi kalpli adamı tanıdı. 

Min~ıettar gülümsedi. Şükrü Bey, 
çocuğun gülümsediğini gorunc~ 

saçlarını ok§adı, çocuğun gözleri -
ne baktı. O an az kalsın 

- Ejder!. diye haykıracaktı. 
Ke"t'tdini tuttu ve çocuğa dedi ki: 
- Yavrum, bu gece bana gelip 

misd)r kalmaz mısın? 
Çocuk dütündü, ba§ını salladı: 
- Kalamam, ninem bekler. 
- s,nin başka kimsen yok mu? 
- 8 ok. Anam ölmüf. Komşu 

nine beni almış büyütmüf. 
- Haydi gel g:delim, ninendcn 

Yazan: Nezahat Hasan araSIDdakı• muahede 
izin alırız . tzin verirse bana gelir- Almanlar niçin 
sın. 

Yürüdüler. Çocuk kulübemsi bir silahlanıyorlar? 
yerin kapısını çaldı. ihtiyar bir ka-
dın çıktı. Şükrü Bey: 

- Nine, dedi, bu gece torununu 
bana misafir eder misin?. Benim 
de misaftrlerim var. Bize muzika 
çalacak. Yarın gene getirir, sana 
teslim ederim. 

- Peki evlat!. • 
Şükrü Beyle küçük muzikacı va

pura bindiler ... Çala çala köprüye 
geldiler .. Şükrü Bey hem dinliyor, 
hem de gözlerini çocuğun gözlerin 
den ayırmıyordu ... 

Hedefi Dançig koridorunu 
ve Sarı istirdat 

LONDRA, 3 (The People) -
Almanya harbe hazırlanıyor ''e i-

cap ederse harbe girecek hali alı
yor. Memleketi baştan aşağıya do 

laştıktan sonra anladığım budur. 
Bugün Almanyada hakim olan -
zihniyet, militarizmdir. Onun için 
bütün alman fabrikaları cayır ca· 

... Apartımana geldiler. Çocuk yır çalışıyor ve milletler cemiye • 
etraf 1 yadırgıyordu. Şükrü Bey: tinin haberi olmadan top, mermi, 

- Keyfine bak, diyordu, rahat kurıun, zehirli gaz, hafif tank ve 
otur ... Hem söyle bakayım, aenın tayyare yapılıyor. 
ismin nedir? 

- Benim ismim Ejder!... 
Şükrü Bey az kalım çıldıracak

tı. Bir an olduğu yerde, nüzul iıa • 
bet etmiş gibi kaldı, sonra: 

- Oğlum, sevgili yavrum, Ejde-
rim !.. Diye çocuğun boynuna sard 
dı. 

Çocuk evvela korktu, sonra me
seleyi anladı ve küçük kollarını 
babasının boynuna doladı. 

Beykozdan ihtiyar nineyi de ge· 
tirdiler .. Ejder meı'ut ve bahtiyar, 
babasile iyi yürekli ninesinin ya • 
nında büyüyor. 

Florya satılıyor 
Belediye bir aenedenberi Flor

ya plajlarını istimlak için plaj ve 
civarındaki arazi sahipleriyle ko
nuşmaktaydı. 

Florya arazisinin bir çok sa • 
bipleri olduğu gibi, bir kısım ara
ziye de hükUınet sahiptir. Ezcüm

el Florya sahillerinin denizden 
dolma olduğu nazarı dikkate alı
narak sahillerin mühim bir ktsmı-

na vaktiyle defterdarlık vazıyet 

ettiği halde bilahare bazı kimse -
ler hazinenin elinde olan bu ara .. 
zinin kendilerine ait olduğunu id
dia etmiılerdi. 

Bu pürüzlü meselelerin çoğu 

halledilmit ve arazide tasarrufunu 
kanunen İspat edenlerle belediye 

arasında fiat hususunda anlaşma 
olmuştur. Şimdi diğer arazi sa -
hiplerile müzakere yapılmaktadır. 

Bir anlaşma temin edilirse istim • 
lak muameleleri ikmal edilecek • 
tir. 

Rusgada büyük bir 
tayyare kazası 

Moskova, 6 {Apoye matini) -Pa 
rapantolskde müthiş bir tayyare 

kazası olmuştur. Bu kaza netice
sinde Sovyet tayyareciliği şefi Ba-

ranof ile tayyarecilerden Zarzar, 
Kegar, Bunof, Petrof, Goltsman 
ölmüşlerdir. 

Bu feci kaza büyük bir teessür 
uyandırmıthr. 

Rusyada büyük 
hava seferi 

bir 

Moskova, 6 (A.A.) - Bu ay 
içinde iki Sovyet balonu Str&ıtos-

Tanklar, bilhassa Breılav ve 
Manheimde imal olunmaktadır. 

Bavyera fabrikaları en süratli 
tayyareler yapmakla meşguldür. 

Zahiren sivil iıler için yapılan bu 
tayyareler 24 saat içinde askeri 
tayyare olabilir. 

Dresden ve Hamburg fabrika -
larının en belli ba,lı iti zehirli 

gazdir. Diğer Alman fabrikaları 

tüfek, bomba ve mermi ve top i -
mal ediyor. 

Bu hazırlıkların hedefi nedir? 

Nazilerin birçok liderleri iki 
darbe için hazırlandıklarını sak -

lamıyorlar. Bunların birisi Dançig 
koridorunu, diieri Sar havzaaını 

istihdaf ediyor. 

Almanlar bu iki meseleyi s:lah 
kuvvetiyle halletmek istedikleri 

takdirde bir taraftan Lehistan, di

ğer taraftan Fransa ile harbe tu
tuıacaklardır. 

Almanlar bunu da hesap ede • 
rek gençleri ona göre yeti!tİriyor 

ve yüz binlerce gence askeri ter -
biye veriyorlar. "Milli hizmet,, 

namı altında toplanan gençler bir 
sene hizmet etmekte ve istikbal i

çin hazırlanmaktadır. 

Strazburgda çıkan Derniyer 
Nuvel namındaki Alman gazetesi 
Almanyanın altı ay içinde bütün 

askeri ihtiyaçlarını temin edeceği
ni yazmaktadır. 

Bulgaristanda yeni 
bir raspotin 

SOFYA, 3 (People) - Bul • 
garistanda Raspotinin tam eşi olan 

bir papas türedi. Adı Antoni baba
dır. Bu papas evevla Mari Dimitrof 

namında genç bir kızı iğfal el tik
ten sonra bir sürü kızlarla mua -

şakalar yapını§, ve bu yüzden mel
un Antoni ~ölwet::\· kazanmıştır. 

Antoni'nin sev\.liği kadınlar a

rasında Bulgar sosyetesine men • 

sup olanlar çoktur. Kilise onun 

bu halini gördükten sonra keııdisi-

ni manastırda hapse karar veımiş. 

Papas bir köydeki manastıra çe • 
kilmişse de kendisi köy kızlarına 

musallat olmuş, ve nihayet 17 ya
şında bir mektepli ile ormanlar • 

da, dağlarda dolaşmıya başlamı,-fere çıkacaklardır. Her iki balon 
hazırdır. "Sovyet Rusya,, ismini tı. 

taşıyan ilk balon havada 17 saat 
kalacaktır. Hava iyi olursa, yarın 
ki perşembe günü havalanacaktır. 

Hadise maluum olduktan sonra, 
papas kızın bir akrabası tarafın .. 
dan öldürüldü. 

iki taraftan biri diğer taraf aleyhin 
olan bir kombinezona girmiyecek 
Roma, 6 (A.A.) - Sovyetler biri diğer akit tarafla kendisi a 

birliğiyle İtalya arasında 2 eylulde aında çıkabilecek ve alelade dip 
imzalanan muahedenin metni neş- masi yol ve vasıtasiyle halline i 
redilmiştir. kan buluna.mıyacak meseleler h 

Bu muahedenin metninde deni- kında uzlaşma usulünün tatbiki 
liyor ki: 1 ahhüt eder. 

"Umumi sulhün muhafazasına 
ve idamesine bütün kuvvetleriyle 
yardım ve hizmet isteğiyle duygu
lanan ve aralarındaki münasebet
leri nazara alan iki memleket biri• 
birlerinin dahili iılerine karıfmflk
tan tamamiyle sakınmak makıadı· 
nı gözeten siyasetlerini takibe ka· 
rar vermişlerdir. 

"Sovyetler birliğiyle İtalya a
rasındaki münasebetlerin, bu mu 
ahedenin aktiyle kuvvetlendirilme 
si takarrür etmiştir. 

"Her iki memleketin fevkalade 
murahhasları sıfatını haiz bulunan 
M. Mu11olini ile Sovyetler birliği 
elçisi M. Potemkine atağıdaki mad 
delerde mutabık kalmışlardır: 

1 - İki ikit taraf herhangi bir 
hal ve ze.manda - ne yalntz başla 

rına, ne de diğer bir veya birkaç 
devletle birlikte - harbe baı vur
mamağı ve karadan, denizden, ha 
vadan herhangi bir taarruzda bu

lunmamağı, kendi hakimiyetleri al 
tında bulunan to.Rraklf.un..,masunİ· 
yetine riayet göstermeyi aa Ut 

ederler. 

2 - Yüksek akit taraflardan bi 
ri veya birkaç devlet tarafından 

bir taarruz ve tecavüze uğrıyacak 
olursa diğer akit taraf ihtilafın de
va.mı müddetince bitaraflıktan ay
rılmamağı taahhüt eder. Yüksek 

akit taraflardan biri üçüncü bir 
devlete taarruzda bulunduğu tak
dirde diğer akit taraf, itbu muahe

denin mefsuh olduğunu - önce
den haber vermeden - beyan ede 
bilir. 

3 - Yüksek akit taraflardan 
biri, işbu muahedenin devamı 

müddetince, diğer akit tarafın 

ticaret eıyaaı alıp satmasını veya 
kendiıine kredi açılmasını menet
mek maksadını güden herhangi 

beynelmilel bir anlaşmağa iştirak 
etmemeği ve diğer ikit tarafı ec· 
nebi memleketlerle ticaret muame 
lelerine iıtirakten hariç bırakmağı 
istihdaf eden hiç bir tedbir alma-

mağı deruhte eder. 
4 - Yüksek akit taraflardan 

her biri diğer akit taraf aleyhine 
müteveccih herhangi bir kombine
zona, siyasi veya iktısadi mahiyet 
te herhangi bir anlarmağa iştirak 
etmemeği taahhüt eder. 

5 - Yuka.rıki maddelerde giri· 

7- ltalyanca ve Rusça meti 
ri de muteber olan itbu muahe 
tasdik edilecektir. Musaddak • 
retler Moskovada teati olunacll 
tır. Bu muahede, muıaddak • 
retlerinin teati edildiği tariht 
itibaren meriyet mevkiine girec 
ve akit taraflardan herhangi bi 
nin onu feshetmek niyetinde bul 
duğunu diğer akit tarafa bildirdi 
günden sonra bir sene daha mut 
ber olacaktır. 

Bununla beraber bu tebliğ ke 
fiyetini işbu muahedenin meriy 
mevkiine girdiği günden itibar 
bet senelik bir müddet geçmed 
evel vuku bulamaz. 

Hindistanda bir 
hava bombardma11 

Bombay, 6 (A.A.) - Merke 
hükumet tarafından hudutlard 
yapılan hava bombardımanı h•I 
arasında tenkitler uyandırmıtll· 

1 
Hükumetin bu memnuniyehİf' 

a ~ 

lıtmıı olmasına arğmen meclis re' 
si, izahatın kafi olmadığına d,.;r 
verilen bir takriri kabule karar -.e1 
mittir. 

Meclis azaları, yapılan son hJ' 
rekatın asıl sebeplerinin, lngilte 
hükumetinin kabilelere bu mınt' 
kalarda askeri yollar yaptırmak ' 
temesi ve kabilelerin reddetmelef 
olduğunu söylemektedirler. 

Hükumet bu ret cevabı karfr 
sında bombardıman yaptırmıştır• 

Balkan Tıp haftası 
BÜKREŞ, 5 - Bükreş BaJk,.# 

konferansı daimi heyeti, bu seJ1' 
ki Balkan tıp haftasının eylu:uıı 

11 - 13 arası Belgratta olma$ııt1 

karar vermiştir. Bulgarlar murab ' 

haslarmı daha göndermemişler 
1 

dir. 

lngilfere Faşizme karşı 
Londra, 4 - İngiliz sindika1•'

1 

kongresi Brigton şehrinde topJat1' 
mıştır. Kongre reisi, muhtelif 'fl1e~ 
1 k tl d f . . .... deıı e e er e a!ı~mın teve11uun 

1 
bahsetmiş, bunun gençliği istili el 

• -e 
mek dolayısile bilhassa ehemmi) 
ı . ld w •• l · . R . f,..j( ı o usunu so::;• :::.nıstır. eıs p' 
m~ kar!ı c::phc a!ın~ası lüzuıı111fl' 
dan bahsetmiş&.iı·. 

şilen taahhütler ve bu .muahedenin l 
meriyet mevkiine girmesinden evel Romanya ile Çekos O" 

yüksek akit taraflarca aktedilmiş vakya arasında ·ıı 
muahede ve itilafların akit tarafla Prag, 6 (A.A.) - IlomanY• 

1
,1 

ra verdiği hakları veya tahmil et- Çekoslovakya arasındaki iktı'e~ 
tiği mükellefiyetleri tahdit veya münasebetlerini inki,af ettir~fl' 
tadil edemez. için burada müzakerelere be.f d' 

Bundan başka, akit taraflardan mıştır. Gelecek ilk bah•r Jc• 
her biri, üçüncü bir devlet tarafın· bu bapta letkikatta bulunula~~· 
dan alınmıt bir karara ittirak mec tır. Bu tetkikata iştirak için hıJ "'' 
buriyet ve mükellefiyetini kendisi met mümessitlerile milli bank~lıJ' 
ne tahmil eden herhangi bir itilaf· iktısadi te~-::hlcüller de da'Vel aıd' 
la bağlı bulunmadığını, i,bu mad- nacaktır. Hazırlık iıleri!le teftıil 
dede beyan eder. 1 gul olmak üzere bir koınıte 

6 - Yüsek i.kit taraflardan her edilmittir. 
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kaı:şdaşhnlan kız! 
A.nnesi haykırıyor: öldür kendini, 

kaltak namussuz, öldür ! 

Sogdula eve ateş veren 
BozdÖiana iki ıaat meıafede 

Kavaklı köyünde Emin oğlu Mus
tafa Efendinin evine bir hırsız 
girmiı, birçok kıymetli etyalannı 
aldıktan sonra kaçarken eve ate, 
vermi9tir. 

Adliye takibata ıiritımİf, hırsı· 
zm ve kundakçının Durmut oğlu 
Bekir isminde biri olduju anlatıla 
rak yakalanmııtır. 

işkence 
Tavasta Kuru oilu Ali ismind" 

bir marangoz komıusu bulunan bif 
kızı bahçe damlarına götürmü, vıe 
kıza tecavüz etmekle kalmıyarak 
kızm iki memesini kestikten, söz· 
lerini de oyduktan ve bacaklarınR 
İp geçirerek bat afağı sarkıttıktan 
sonra kaçmıtlır. 

Vakadan haberdar olan zabıtR 
katili yakalamııtır. 

Spor itlerimizin ıslahı için An- ı sında görütmütlerdi. .. . 
karada büyük bir kongre toplana· Bu mülehass11 17 eylulde tehrı· 
cağını yazmıttık. Öfrendiiimize mize gelecek, mt>mleketiimzde bir 
göre, hükumet bu itlere verilecek buçuk ay kadar kalarak bazıA tet
veche hakkında fikrini almak üze- kikat yapacak ve yapılması lazım 
re en tanınmıt spor mütehasaısla· gelen teyleri tesbit ederek kongre 
rından Her Kari Dim'i memleke • ye ve hükUınete bildirecektir. 
'timize davet etmittir. Bu zat Al- Kongrede, memleketimiyde bu 
man hükumeti tarafından Ameri- lunP.n ve tetkikat yapan beden ter-
k önderilerek oradaki spor tef biyesi mütehassını Her Kurt'un fi· 

aya 1 b h d"I k ' kilitını tetkik ve bu te9kilatı Al- kirleri de m~vzuu ~ .~ e ı ece. lır. 
d t tb'k etmittir Kongrenın, eylulun 25 ınde manya a a ı · . . . 

Bu Alman müteha111sı ile, Halk Ankarada Recep Beyefendının rı-
F ırkası umumi katibi Recep Beye- ya.etinde toplanacağı anlatılmak• 
fendi de .A.Yllpa seyahatlan esna· tadır. 

Yüzücülerimizle kartıl&flllak i
çin ıelecek Yunanlı yüzücülerin 
henüz Yunaniıtandan hareket et· 
medikleri anlatılmaktadır. 

9 - 100 metre serbest (Türk ya. 
zücüleri arasında). 

1 O - 400 metre serbest (Türk 
Yunan). 

Pasaport itlerinin bu ıecikme· 
ye ıebep olduiu söylenmektedir. 
Yunan ıporculan cumaya kadar 
gelirlerse müsabakalar cumartesi 
ve pazar günleri yapılacaktır. Bu 
huıusta yapılacak program, hususi 
müıabakaların ilavesiyle zengin 
lliı- ,.Jriliıle lumrJanmıtbr. Ve ıu. -

11 - 100 metre serbest (Türk 
Yunan). 

12 - Su topu müsabakalan 
(Türk - Yunan}. 

BoAaz da ge~ilecek 
Bundan batka ayrı bir günde 

Türk - Yunan yüzücüleri aruın· 
da Bojazı ıeçmek müaabakası da 
yapılacakbr. dur: 

Cumarteal 9UnU 
1 - 100 + 200 + 100 bayrak 

(Türk - Yunan). 
2 - 50 metre aerbett (12 - 14 

yqında erkek çocuklar arasında). 
3-100 metre serbeat (Türk

Yunan hanımları arumda). 
4-Tramplen atlama (Türk

Yunan). 
5 - 50 metre serbeıt (12 - 14 

yqında kızlar arasında). 

6 - 200 metre kurbaialama 
(Türk - Yunan). 

7 - 100 metre serbest (14-16 
yatında erkek çocuklar arasında). 

8 - 100 metre serbest (Türk -
Yunan). 

9 - 100 metre serbest (14-16 
yaıında kızlar arasmda). 

10 - 100 metre sırt üstü (Türk 
Yunan hanımları arumda). 

11 - 200 metre kurbaialama 
(Türk yüzücüleri arasında). 
12 - 1500 metre ıerbest(Türk

Yunan). 
13 - Su topu müsabakası (Türk 

Yunan). 
Pazar gUnU 

1 - 4X200 bayrak (Türk -
Yunan). 

2 - 50 metrekurbağalama ( 12 
14 yatında çocuklar arasında). 

3 - Kule atlaması (Türk -
Yunan). 
Yunan). 

4 - 200 metre kurl»ağalama 
(12-14 yaıında kızlar arasında). 

S - 100 metre sırt üatü (Türk 
Yunan). 

6 - 100 metre kurbağalama (14 
16 yaıında kız çocuklar arasında). 

7 - 200 metre serbest (Türk -
Yunan). 

8 - 100 metre kurbağalama 

(t 4-16 ya9mda kız çocuklar ara
ımda). 

Yii%me seçmeleri 
Yüzme seçmeleri dün Moda d~ 

niz banyolarında yapılmıttır. 
Yüzmelere Her Tuıetof ve Ek

rem Rüttü Bey nezaret etmitler
dir. Galatasaraylı yüzücüler bu 
seçmelere ittirak etmemiılerdir. 

Havanm fena olması yüzünden 
beklenilen neticeler abnamamıttır. 
Yalnız, havanın bu muhalefetine 
r"lmen, 40 metreyi Saf fan 6 daki
ka, 10 saniyede yüzmek suretiyle 
çok ıüzel bir netice elde etmittir. 

200 metre kurbağalamada iz. 
snirli Alp Bey muvaffak olmuttur. 

Tenisçi kafilemiz Bul
garistana gitti 

İstanbul, 6 (A.A.) - Bulıaris· 
lan veRomanyada beynelmilel tur
nuvalara ittirak edecek olan tenia
çilerimiz, dün Avantia vapurile 
Varnaya hareket etmiılerdir. 

Giden kafile dört kitiden mü
rekkeptir. F ederaıyon tarafından 
gönderilen Şirinyan ve Mehmet ka 
rakaş Beylerle kendi hesaplarına 
seyahat eden Ahmet Ferit ve Se
mih Beyler, kafileyi teıkil etmek-. 
tedrler. 

Tenisçilerimiz Varnada bir kac; 
ıün kalacaklar, Sofyaya gidi -
lecek ve beynelmilel turnuva
ya ittirak edilecektir. Sofyada· 
ki maçların tarihi 12 ve 17 eylüle 
tesadüf etmektedir. 

Bu turnuva neticelenikten son· 
ra, tenisçilerimiz Bükrete gidecek· 
ler ve 21, 24 eylül tarihlerinde Ro 
manyalı tenisçilerle beynelmilel 
mahiyette bir karıılatma yapacak
lardır. 

Bu temas, stanhul6 yapılan 
Türkiye - Romanya heynelmilel 
maçlar111111 revan~ı mahiyetinde o
lacakbr. 
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İlk iş : Futbolu teşki
littan ayırmalıyız! 

Maslak kazasına 
ait yeni ihbar 

(Baş tarafı 1 inci sayı fada) 

Şişlide harıl harıl işliyen 
zehir fabrikası 

(Baş tarafı 1 inci sayıafrla) vardır. Fakat mesela futbolda ı muallim Hikmet Emin Bey, müd-
kendi h"lline bırakmalı. Çünkü mağlubi~et~mizin sebebi bu değil- [ dciumuili&e müra:aat ederek,_ bu I _ (~aş tar:ifı .~ ı~ci sayı~ada) 
Bu kııım para da iıtemez. Seyir- dir, atletızmdc bundan doyalı ge-

1 
husu:;ta bazı malumatı oldugunu Nazım Beyın dukanında bulunaca

cisi c~ıun tabii varidatını teıkil e· ri kaldığımız gibi... bildirmi§ ve derhal ifadesi alın- ğını ıöylemİf, mutabık kalınmı9hr. 
der. Futbolu bugünkü mevcut te!ki- mıştır. Bu muhavereden sonra zabıta 
K~hr bir milli takım meıclesi. lattan tarnaır.cn ayırmalıy12, de • Hikmet Emin Bey, o ak,ftm memurları hemen ,er betçi ve §eker 

Bu takımlar her milletin karakte- mİ!tim. Yunanistanda da vaziyet 
1 
kli~c:i Alicttin Beyi otomobil ci dükinına giderek icap eden ter· 

rine t.:öre bir takım §ekillerde yeti, böyledir. m:;::m de y:>.pacağ'ımız J iç"nde yanında bir kadın bulundu· tibatı almıtlardır. Saat üç olmuş, 
tirilirlcr. Biz de de ıayıaı kırktan ilk İ! bu olmalıdır. Çünkü ıporu 1 ğu halde Zencirlikuyu istikametin üç buçuğa beş kala terbetçi düki· 
az olmftmak 9artiyle bir takım fut- kurtarmak iç.in evvela hasta biinye de Şi§liclen geçerken gördüğünü nına, elinde bir paketle uzun boylu 
bo~c~lar ı_eçmeli, bu~larm iatikbal yi vücutten ayırmi:lhdır. Futbolcu- söylemiştir. esmerce bir zat girmit: 
lerını le:nın ederek bır arada çalış lar çalısmamnlar geri kalmı~lar • B "hb .. . d" b k d - Bir turunç terbeti verin!. 

. • .. .. • • ' u ı ara gore, şım ı u a ı· 
tırmalıdır. Harıcı temayuller uze- ı dır. k. ld _ k d Demittir. 
. .. . l .. . h nın ım o ugu, aza sırasın a D h 
rınden muessır o mak uzere bu O!• er kır.ımlar ise teşvıke mu - 1 d" k . . b l b l a a evvel Alber Kaldiron dü-

. . "' l ıre sıyona geçmış u unup u un k b 
kendı kendıne bırakılacak şubeye taç oldukları icin onları top ıyan l . . b"f k l r ina gitmif, ir masaya oturmuf-
b . h""kA k • • f"k ı • , •ı ı - ı :nadığı cihet erının tes 1 1 a ıyo • t D""ki k f d d 
ır u umet omıserı ter ı o una· federasyonlara yarı ıstı t a verme- S . k' ld v dair u. u nın ar a tara ın a a 

b
·1· . . .. .1 ahıt, kadmın ım o uguna .. 1 ı ır. li, bun'arm reısı veya muır.e:m le- - A • • A k bu sıvı memurlar bekliyordu. 

Tetkillt me•elesi rinin İ!lİrak edeceği bir spor milli maJumat vereme~ıştı.r.. nca ' Uzun boylu adam elindeki pa-
Ben kendi hesabıma, te,kilata komitesi kuı·malıdır. Bu kcmite u· kadının, otomobıl _Şışlıden geçer- keti Alber Kaldironun maıaıı ü -

herhangi ali kuvetlerin müdahale mumi merkez yer'n~ kaim olur, fa- ken direksiyon yerınde oturmadı· zerine bıraktıktan sonra kendiıine 
ıi taraftarı değilim. Spor bir kere kat sporun büyük i~ler ilc meşgul ol ğmı anlatmıştır. uzatılan terbeti içmiş, paraımı ve
zevk ve refah meselesidir. Bunun ması ıartiyle... Yeni vaziyet itibariyle, şimdi receği ıırada dükinın arkasından 
için cebirle olmaz. Cebir edersek B~n herhalde spora vesaitinin ih- bir de bu kadının kaza yerine var- ve dı,arıda kitap ıerıilerini ıeyr 
bir kı1mı çalışmayı bırakır, kendi zari ve tatbikinin kolayla~tırı]ması madan önce otomobilden inip in- eder gibi görünen ıivil memurlar 
eğlertceıi için oynar, yüzer, güre· tekl"nde müdahaleyi iyi buluyo- mediği, indiyıe kazadan ıonra tarafından yakalanmı!lır. Uzun 
tir ve müıabakaya girmez. O za- rum.,, evine nasıl gittiği cihetleri vardır. boylu, eımerce zatin İımi Hikmet 
manda kontrolün haricine çıkar. Dün de itaret ettiğimiz gibi, Ali- Beydir. Aslen Rizeli olan Hikmet 

d·ı b'l' italyada takip edilen usul Spor itleri himaye e ı e ı ır. ettin Beyi kazadan sonra yol üze- Bey yakalanınca bir şey ıöyleme -
fakat terakki etmeıi için zorlanma Bm·han Beyle İtalyada takip c- rinden alarak Şişliye getiren toför mit, otomobille emniyet müdürlü 
malıdır. Mesela bir fidan taaav- dilen usul üzerinde de konuştum. Bahaettin Efendi, onun yanında ğüne götürülmüttür. 
vur ec!iniz, bunu sulayabilirsiniz Taraftar olmadığım işaretle mah- ' d l"' Hı"kmet Bey do·· t k·t o·nı·n ba,ka birisi bulunma ığını ıöy u- ı r ı o er ı 
f k t d . k · · zurlanndan bahsetti. Hu hu~usta- -s l t B · Alb a a uzasın ıye çe emezsınız. yor. Otobüs !oförü lımail Efen- yarım saat evve zzet eyın, er 
Ç.. k .. ı ··k·· d ka ki fikirlerini de söyle hulasa ede- K ld' ··t·· ··ı k ·· k un u rn un en çı r... . dinin kaza yeri civarında içinde a ırona go uru me uzere en -
B b ·· hl"t b d b bileceg""imsamvorum: d .. d·~·· ··ı · ence ugun a ı aassu un a u- ,, bir kadınla bir erkek bulunan bir ıaıne ver ıgını soy emış, memur-
lunan futbol, hafif atletik, denizci- "İtalyanın yaptığı tekilde . ha- otomobilden "Dur!,, itareti veril- lar hemen İzzet Beyin Bebekteki 
lik, teniı oibi sporları Avrupa fe- zırlanan takımlar profesyoneldir- evı'ne ko .. mu .. lardır 

• dig-i 9ekl indeki 9ahitliği iıe, erke- r "' • 
dera.syonları gibi müstakbel fede- ler. Böyle olduktan sonra bunu ğin Alaettin Bey olup olmadığını izzet Beyin evinde araştırma ya 
raıyonlara bırakmalıdır. Hükume açıkça profeıyonel olarak yetiştir- k . . .. h I pılmıf, fakat kendiıi bulunmadığı 
· fk k d h h 1 I ? l ·ı estırememeııne ve mup em o ~ . • . , tın ve e arı umumiyenin spordan me a a ayır 1 0 maz mı· ngı · _ . tt H'k t, gıbı eroın namına da hır feye te-
iıtedig~ i harici t-...aılardaki muvaf tere de profesyoneldir ama milli maaına ragmen, vazıye e ı me d"·f d'l . t' B . ··•'"• E · 8 · d .. k .. "hb · 1 h f f ıa u e ı ememış ır. u vazıyet 
fakı yeti temin için bu federasyon- takım yeti,tirmek için profesyonel m~n . eyın un u ı . arıy. e a 1 kartıımda zabıta ve aümrük mu-
lara beynelmilel teınas imkanını değildirler. Serbt>at olan ln2 iliz bir ırtıbat noktaıı teıkıl edıyor. h f t k'l-t I Be . k I 

Al- . 8 . d '--- a aza et ı a ı zzet yı ya a a-
vermeıl'dı·r. ıporu buoün oene ön safta bulunu aettm eyın. yanın a ~• il k . . h t f -'-• • ma ı~ın e~ ara t euu ara9tarma 

Yor. rasında bir kadın liulunauğu ihliarı 
Atletlerimizin Rusyada 160 mi) ya ha,lamıı, bir yandan da cürmü 

B d b d h üzerine yapılan tahkikatla katilet· 
yon içinde kazanmalarının sebebi en tura an ura an, atta ce- methut halinde yakalanan Hikmet 

b ti farzedilirae, bu kadın, evine 
Ruslardan daha faz laca yani dört nu i Amerikadan oyuncu getiren Bey aorguya çekilmi,ti. 

ı 1 Yalnız dönmü•, oradan aeçen bat izzet bet defa beynelmilel temaılar yap- ta yan sporunu fazla pistonla§mıt "' Hikmet Bey, eroinleri 
ka bir otomobile binmit olacaktır. 

mıı olmalarıdır. Görenler anlatı· ve bu teraitle ilerlemiş buluyorum Beyin kendisine verdiiini ve fab-
b k d Fakat, ortada herhangi bir şoför 

yor; bizimkilerle yarışan Ruslar ve u tazyi evresi herhangi bir rikanın nerede olduğunu bilmedi-
tarafından "Yol da otomobilime bir 

yarıp batlamazdan ev el tir tir tit- tekilde hafiflerae o ilerleme de du- ğini ıöylemi9, fakat üzerinde çıkan 
kadın bindirildi,, yahut "Bindi,, 

riyorlarmıf. Bu titremenin ıebebi rur zannediyorum.,, bir elektrik makbuzu, ıözlerinin 
Y k l b b h .,, .. eklinde bir ihbar yoktur. 

aaabiyet "le şüphedir. Halbuki ay - a me tep ta e esi a si r 7 hakikate hiç te uymadığını iıbat 
Bütün bu karıtık vaziyetin, 

ni Ruı şampiyonu kendi dahili mü- "-Eğer futbolu teşkilattan ayı- etmittir. Çünkü makbuzda Blr e-
ıabakalarında bu hale katiyen uğ- rırsak diğer ferdi sporlar için tale- yakında aydınlanmaıı, müspet, vin yakamıyacağı niıbette elektrik 

b · k ı · · ·1 ki 1 1 menfi kati bir neticeye ba0lanması f' 1 ramaz çünkü yanında ko9anların enın ve as er erın sıvı üp ere • ıatı görü mü,tür. 
h d · · k kuvvetle muhtemeldir. H k B kb iktidarını bilir, derecesini bilir ve temaunı i zar e eceğımıze a- i met ey, bu ma uz kartı· 

rahat rahat kotar. niim.,, Diğer taraftan Aliettin Bey, ka- unda ve memurların evine gide -
Bizim elimizde unsur yok değil. Burhanettin Beye, fahri ve mu- za ile ali.kasını eıkisi ıibi inkarda ceğini görünce, itirafta bulunmut 

Meıeli Balkanlarda derece yapa - vazzaf ida~·eciler fikri etrafında ela musırdir. Vaziyet, ıorıu, tahit - Evimde fabrika vardır. Gidi-
mıyan Veysi bir buçuk ıenedir düşüncesini sordum. Gülüm:'edi dinlenilmesi ve tahitlerin Ali.ettin niz!. demittir. 
Franıadadır ve timdi Franıız eki- ve buna da. pek taraftar olmadığı- Beyle yüzlettirilmeıi ıafhasında- Bu itiraf üzerine memurlar Hik 
bine diık atma rekordmeni olarak nı ihsas etti, şöyle düşünüyordu: dır. met Beyin Şi,Iide Bomontide Si-
alıDDUf bulunuyor. Çünkü çocuk "Pek taraftar değilim. Çünkü.. Alaettin Bey, hakkında verilen lihşor caddeıinde 28 numaralı e· 

caviz dolu asit ıitesi, 30 a yakı' 
kova, damacana, tüpler, eJelJ'1'ı 
çantalar, çuvallar, kazanlar ve el· 
li kiloya yakın mayi halinde ınor 
fin bas, afyon ve ıair bir çok al~ 
ve edevat bulunmuştur. 

Bodrum katında arkadaki İ 
fithaneye geçen yolun sağına k 
şuların aörme:;ine mani olmak i~ 
büyük bir halı gerilmi9tir. E• 
bir de telefon vardır. Hikmet 
burasını altı ay evvel kiralanııftıl 
imalathanenin bet aydan beri it 
]ediği anla,ı1mıthr. 

imalathane gece yarıaına do 
baıılmııtır. Evde bulunan 1 
ıin Bey iıminde bir aenç te ntl' 
ret altına ahnmıttır. 

Tahkikat geceden ıabaha k•~ 
devam etmif, Hikmet ve lJJ' 
Beylerin itirafları üzerine sab•• 
leyin iki büyük tüccar da evleri' 
de yakalanmı9lardır. 

Bunlardan biri, karileriırıİ~ 
iımini pek iyi hatırlıyabilece1'~ 
meşhur zenginlerden baklacı ar 
Yorgidir. Bu adam, bundan e(j 

velki iki eroin hadiıeıinde de ~ 
kadar ıöründüğü için yakalan,,,ı' 
kefaletle ıerbest bırakılmı9tı. 

Diğeri de Sotiriyadistir. D~ 
ayni zamanda bu tüccarların ~ 
kalardaki kaıalarda ve Alber 1" 
dironun Oımanlı bankası lata~ 
ıubesinde kiraladığı kasasınd• 
ara,tırma. yapılmıf, fak at bir 1 
bulunamamııtır. 

Bugünkü neticeye göre, So~ 
yadiı ile baklacı oğlu Yorriniıt/ 
ıebekenin sermayedarları old '1 
ta a kuk miş ir. f'kn11 e ' 
henüz yakalanmıyan bir Rum il 
iıini deruhte etmitlerdir. 

Alber Kaldiron ile izzet Be1 
tebekenin ihracatçılarıdır. Et 
]eri Parise götürenler, yataklı 
ıonlarla gelip giden bir kaç t 
mı' ,ahıiyetlerdir. Eroinleri 
riste alan Niko isminde bir tii 
ile Sotiriyadiıin kardetidir. ( 1 

diye kadar bir hayli eroinin kr 
rıldığı muhakkak addedilmelıi' 
dir .. 

Bunardan ba9ka Lutfi, Ş• 
ve banker Safra zan altınd• I 
Sorgular, dün geç vakte kada~ I 
vam etmittir. lmalathanedek~ 
yalar kamyonla emniyet müd I 
ğüne nakledilmiıtir. Tahkik•t 
vam etmektedir. 

orada yaphiı temaslarla kaliteaini Amatör sporcuların para ile çalı - tevkif kararına dün İstanbul ağır vine gitmitlerdir. Eve girilmif, üıt 
birdenbire arttırmıttır. fan bir 9efo kartı edinecekleri dü- ceza reisliğine müracaatla itiraz et katta dolapta 20 kilo yeni yapıl - Şark panayırı .J 

Hükumet bence ıporla olan a- ıünceyi, alacakları tavrı dü~ünüyo mi§, serbeıt bırakılmasını iatemit, mıt eroin bulunduğu ıibi, alt kat- Bari, G (A.A.) - Suriye h~ 
llkaıını ve ıpora v~receği milli iı- rum da .. Hürmet ve disiplinin eski fakat itirazı erddedilmi~tir. taki bodrumda da imalathaneni.n meti ile Sionistlerin milli met~ 
tfkameti daha ziyade kendi elinde kuvvetini muhafaza cdemiyeceği kendisi meydana çıkmıttır. olan ve muhtariyeti haiz bulıJ / 
bulu~n orduya ve maarife telkin aklıma geliyor. Fakat hatların Bir köylünün başını ve Bu imalathane 9imdiye kadar Tel - Aviw §ehri de fark pan•11,. 
ederse çok iyi netice alabilir. Ora maiyetinde çalıtacak, mesela bir k yakalananların en büyüğüdür. E- na iştirak edeceklerini reanıf 0 

dan y~tifip bize ıelenler hükume baş ki.tip ü~retli olabilir, o vakit te kalbini parçalıyara vin bodrum katı ve arka taraftaki rak bildirmi,Ierdir. (Jf 
tin arzu ettiği tekilde edindikleri meıele deği~ir. öldürenler be, oda tamamen eroin imalatha- Bulgar ticaret nazırının, p• f 
maddi ve manevi kıymetlerle mü- Bir federasyon reisinin, diğer Ç:ıt:ılca kazaıının Haraçlı kö- neıi haline getirilmi9tir. Beş yüzü rı gezmek için, yakında Bari1' 
cehhez olurlar. i,Ieri arasında bu işle uğraşmada yünde oturan Halil İbrahimi öldül" mütecaviz bot asit ve yüzü müte- meai beklenmektedir. 
Beden terbiyesi ~e•el~I güçlük çektiii veya çekece~i hah- mcktenıuçlu Aziz, Mehmet ve A- ~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Şimdi kalır beden terbiyeıi me- aine gelince bu da yalnız bizde te- rifin muhakemelerine, dün latan· 

ıeleıi.. Ben ıpor tetkilihnın bu- ıadüf edilen garip §eydir. Çünkü 
1 

bul ağır ceza m.ıhkemeıinde de .. 
nunla alakadar olmaıma taraftar bizde her işi federasyon reiıi ya - l vam olunmuttur. 
deiilim. Bunlar bütün bütün ayrı par 1 

feyl.ıordir. Beden terbiyeıi, fikir H lb k' . İ Halil İbrahim, odunla kafau 
.,.. a ~ ı Avrupada hır federns- İ ezi1mek kurtunla kalbi parçalan· 

terbiyeli hıfztasıhha gibi bütün ef · yonun hıç deiilıe yirmi otuz azaaı 1 ' . .. .. .. 
radı milletin ya9amak için almıya vardır. Ve işler bu azalar arasın- 1 mak ı~~etıyle oldurulmu·'ıturl.b Dh~
mecbur oldukları bir terbiyedir.Fa da takıim olunmustur. Herkeı ; vaya gore, suçlular, Halı ra ı
kat ıpor öyle değildir. Spor, tok kendine verilen iti ;apar. Bütün min kafası ezilmek ıuretiyl~ öldü
adamlarm asrın kavgacı ruhuna bu itlerin bir araya gelerek umumi ğüne kanaat getirmediklerinden, 
uygun• bir zevk olarak yaptıkları karara bağlan::naaı için de avda bir sonra da kalbi üzerine niljan ala-
1.denl ha:elrıettir. yapılacak bir toplanma kifayet e- rak kur,un sıkmışlardır. 

Nizamname itine ıelince, hu- der. Bu o kadar büyütülecek bir Kendileri inkar ediyorlar. Mu-
günkü tetkilatm ve buıünkü nizam it deiildir.,. hakeme, ,ahit çağırılmaaı için kal· 
namenin birçok akııyan yerleri A. Strra mıftır. 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan : 

lCO.CO metre elb :ı~lik kirpas : paurh\cla münakaaası : 9 • EyJol' 
933 Cumartesi günü Hat 14 d,.~ 

Deniı Kuvvetleri ibt yacı için 20 . 8 · 933 tarihinde k•P~ 
zarfı .. yapılan münakHaı.ında teklif edilen fiyatı Velclleti c',, 
lece gali görü:en yukarda mıktan yazılı kirpasm paıarhkl• ~ıti 
nakasası hiıesındal<i gün ve saatte yap1laca1.,ından ıartnılD'';;, 
görmek istiyenlerin her gün ve dıha ehven fiyatla itaıın• t:,t 
o'ıcaklırın da münakasa srün ve saatinde muvakkat tıllt~ıııt' 
mı~buı'arile birlikte Kasımpaıada o~niı Levazım Sıt•~1 Kom•ıyoruna müruut:ara. (4'> 
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Kadının Sırrı 
Deniz Yolları işletmesi 

ACEttTALARI: 
K:ıraköy • 1\öpriıb:ı.şı Tel. 4~3o2 

' irkecı ?-.1uhiırd:ı.r zade hanı 

Telefon : 2~740 

Franıız ediplerinden Madam lığı ortadan kaldırmak istiy~rlar~ )11------------
Marıel Tiner (Marcelle Tinayre) Onlarca insaniyetin menfaatı bu İ k 1• Il C İ 
'--d ı b. · · · . kadınla erkek q ın ara dair yeni ır eser yaz - nu ıcap ettırıyor • · İ 
llııf.. Bu eserini bizzat şöyle biribirlerini iyice anlamalı ve tam 1 Z M R 
le tarif etmektedir: Kadını anlat- bir ahenkle biribirlerine intıbak 1 

lllak için bir teıebbüs. Fakat aca- etmeldir. Madam Tiner onlara 
ba artık böyle bir teşebbüse lüzum !Öyle cevap veriyor: 

''Ahenkle intı bak k elimeleri "•r mıydı? . Hala kadın ruhunun 
&izli kalmıt tarafları var mıdır? temsil kelimesinin müteradifi <lc-
Madem ki erkekle bir mayadan ğildir. 1nsanlığın menfaatine ge -
Yoirulmuttur ! Madem ki ayni ih· lince, bu da henüz tarif edil eme
r ı .. v Ih miştir. Böyle biı- bahis ilanihaye ıyaç arı hiaaetmektedir ! e a -
ıı], madem ki erkekle kadın her sürebilir. Anla§maınazlrk yalnız 
cihetten biribirine benzemekte • kadınla erkek arasında değil, bii-
d. tün kadınlar, bütün erkekler ara -
ır. 

Madam Tiner hiç de bu fikir· sında vardır. Anlaşmamazlık her 
de değil. o Hala kadının gizli ta- vcrdc bulunur. Fikirlerin teatisin
arf1 olduğuna inanmakta. Ona gö· de olduğu gibi, hislerin teatisinde 
re, kadın değitmemittir. Değiten de henüz emekleme devrindeyiz.,, 
Yaıama şartlarıdır, genç kızın bü- Bu sözlerden bizim anladığı · 
Yüdüğü muhit hislerini ifade et· mıza aöre kadın ile erkek arasın-

' k l" l d " da da tam bir ahenk ve intıbak te· inek için kullandığı e ıme er ır. 
.,. d V k min etmek mümkündür. Fakat "-•dın ne idiyae gene o ur. e a-
dın erkek değildir. Aralarında bunda kadının erkeği temıil ede -

l f k d k ? B bı"leceg~i manasını çıkarmamalıdır. ll'levcut 0 an ar a yo mu . u 
fark erkekle kadının uzviyetlerin- Kimse kimseyi temsil edemez. Bu 
de çok derin tesirler yapmı~tır. henüz insanlığın karanlık kalmıf 
Ve bu fark ahlak adet ve sair tarafıdır. 
rrıefhumalrın değifmesiyle zail ol· Madam Tiner ahlak teli.kkile • 
tnut değildir ve esasen olamaz. ri hakkında eserler yazmıt çok cid 

Fakat Madam Tiner bunun böy di bir kadın muharrirdir. Onun 
le olduğundan memnundur. Ona nazarında, buaünün ıenç kızı, ze· 
göre, kadının tamamiyel erkeğe vahire rağmen hiç deiitmemittir. 
benzemesi insanlık için fali hayır Şahsan ve samimi bir hava içinde 
değildir. Bilakis insanlığın men - görütmüt olduğu genç kızlar ken
f aati iyi dütünülecek olursa, cin· disine hep ayni feyi söylemi!ler: 
si yet farklarına bağlı olan zeka "Sevmek, sevilmek. İyi bir hayat 

Sür'at postası 

SAKARYA 
Vapuru 8 . 9 · 933 cuma J 4 le 
Galata rıhtımından doğru iz. 
mıre ve Pazartesi 16 da iz. 
mirden c'oğru Istanbula kal-
kar. (4648) 

Ayvalık aralık postası 

ANTALYA 
v2puru 7 Eylül perşembe günü 
saat 17 C:e idare rıhtımından 
kalkar. Gidişte : Gelibo!u, 
Çanakkale, Bozcaada, Küçtik· 
kuyu, Altıno!uk, Edremit Bur· 
haniye ve Ayvalığa ve dönüş· 
te de aynı iskelelere uğrar . 

(4646) 

Karadeniz 
Sür' at Postası 

Bülent 
npuru 7 Eylül Perşembe gü· 
nü saat 18 de Galata rıhtı· 
mından lıalkar. Glditte ine· 
bolu, Sam~un, Ordu, Giresun 
Trabzon, Rize ve Hopa'ya 
DönUtte bu iskelelere ilive· 
ten Pazar 'da uğrar. (4647) 

ve abJik farklarını kaldıracak arkada tın k 1 I k 
ın ° una yas anma ; Üsküdar icra memurluğundan: 

yerde, kuvvetleşmelerine çalış - çalışmak lazım olduğu için çalıt • 
mak doğrudur. Bu suretle, kadın, mak, fakat biribiri için; eski za Yeminli üç ehli vukuf tarafm
bütün ~biliyetlerik, in e.I"kl~rjle man kadınlanndan ' daha fazl~u dan tamamına. 3017. lira kıymet 
Ve hatta noksanlarile beraber ka-=- ıfriin'iyet ye wer~ıtiye ıabip olmak taliilir .eClilea ıo.lsüdiıidi Selman 
dınJıiın en yüksek zirvesine çık • la beraber izdivaç siperinde em aia mahallesinde Karaca Ah-
tnıı olur. · t · 'kr ka - met caddesinde atik 20, cedit 18 mye ve ıstı ara vutmak.,, 

G M d T . k numaralarla murakkam iratlı ar • ene a a.m ınere göre, a- Ve Madem Tiner ilive ediyor: 
dınla k k b. "b' l · · h kk" l sanın 12 sehim itibariyle 97 bu-er e ırı ır ermı a ıy e "Bu kızların anaları da böyle aöy 
anlı•am 1 b ld b • .-uk sehminin tekrar 6 --hı·m ı·tı• -,, az ar ve u eze en eri lerdi, hafitleri de böyle aöyliye - 7 ..... 

böyledir. Zira kadın ve erkek için ki · ·b· bariyle kadimen tevsii intikallı bir ce erı I'• ı.,, 

kel imelerin manaları bir değildir. Bu muharrire ıöre kadının sır· hi11eıi ile ıene 120 975 hi11e• 
feministler kadına ayni terbiyeyi rı neymif. Bunu gelecek bir yazı- sinin 6 hiaae itibariyle 3 hiaaeleri. 
Vermek suretiyle bu anlaşmamaz • mızda anlatacağız. ikinci artbrmadır. Satıı pefindir. 

•••••••••••• .. •• 
1 
••• •••••••••••••. •••••••••••••••••••••••u•••••••••••u"••••••••••••••••• Arttırmıya iıtirak edenlerin kryme· 

G •• •• k ı h • 1 ti muhammeneden hiaaeye musip umru ve n ısar ar ~ymetin % yedi buçuk nisbetinde 
pey akçeleri vermeleri icap eder. 

Vekı•JJı·g~ 1•nden 2280 No. lu kanuna tevfikan açık 
: arttırmaya vazedilmiıtir. Arttır • 

ma ıartnamesi 21 - 9 - 933 tari
hine müsadif perıembe ıünü divan 
haneye talik edilecektir. ikinci art-

) - Tü.•'dye Gümrüklerinden geçiriltcek b~tün mallar için 

menıe ıabadetnamesi aranacaktır. Bu gün muhtelif emir ve ka· 

rarJarla ithalatın mühim bir kısmı için zaten aranmakta olan bu 

vesika, bu suretle, ıimdiye kadar buna tibi olmayan etyaya da 
teımil ediJmiıtir. 

2 - Menıe tıbadetnamui Gümrüğe teslim edilmedikçe Cf

Y• biç bir suretle geçirilmiyecektir. 

&enıe şahadetnameai Türk konsoloslaranın vizesini taşıya· 
ca~ır. 

3 - Bu karar, bütün Türkiye Gümrüklerinde, 19 • 20 Eylül 

933 Gece yarısındnn beri tatbik edilecektir. 

t - Fazla tafsilat için Gümrüklere müracaat olunacaktır. 
(4675) 

Samsun Belediyesinden: 
Halen 165 lira ücreti şehriyeli Samsun Belediyesi inşaat ve 

ıu mübendis!iği münhaldir. Tayin olunacak zatın ite başladıktan 
•oora nzifesinde göstereceği iktidar ve liyakatle mütenasip ol-

111~ ilzere bil'ahere maafı tezyit edilecektir. Talip olanların ev· 

raln n.üsbit~Jeri/e birlikte Samsun Helediyesine müracaat etme· 
leri i!An olunur. (4664) 

l isten bul Belediyesi llAnları 1 
Beyoğlu ve Betiktaş mıntakalarına isa ~ e ediJen Taksim suyu· 

Dun reçtiği 1'Uçük kemerde tamirat icra edileceği cihetle 8 · 9 · 
933 cuma günü suyun akmıyacağı ilan o!unur. (4676) 

tırması 5 -.. 10 - 933 tarihine 
müaadif perıembe günü ıaat 14 
ten 16 ya kadar Üıküdar icra da· 
ireainde yapılacaktır. Bedeli mü· 
zayede kıymeti muhammenesinin 

yüzde 75 ini bulduğu takdirde üs
tünde bırakılır. Aksi takdirde 2280 

No. lu kanun mucibince muamele 

ifa edilecektir. Birinci arttırmada 
10 lira bedel ile alacaklı talip ol· 
mu~tur. icra ve iflas kanununun 

119 uncu ma<ldesine tevfikan hak
ları tapu siciliyle sabit olmıyanlar 
ipotekli alacaklılarla diğer ali.ka-

daranın ve irtifak hakkı sahipleri
nin bu hakları ve hususiyle faiz ve 
ma~a.rife d~i~ olan iddialarını ilan ı 
tarıhınden ıtıbaren 20 gün içinde , 
bildirmeleri lazımdır. Aksi halde 
haklarr tapu sicilJeriyle sabit olmı-

yanlar satış bedelinin paylaımuın 
dan hariç kalırlar. Alakadaranm 
ifbu maddei kanuniye ahkamına 

göre tevf iki hareket etmeleri ve 
daha fazla malumat almak istiyen 
terin 931 - 1195 dosya No. sile 
müracaat eylemeleri ilin olunur. 

(7094) 
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Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 

Ziraat ve Baytar Fa
kültelerile Yüksek 

0rman Mektebi 
Kayıt ve kabul şartları 

1933 ders senesi için Ankara ••Yü ksek Ziraat Enstitüsü, 
Ziraat ve Ziraat Sanatları Fakültesine 5 kız ve 45 erkek olmak 
üzere "50,, , Baytar Fakültesine Kız ve Erkek "'50,, , Yükıek 

Orman Mektebine "30., talebe alınacaktır. Müessese leyli ve 
meccanidir. 

Kabul şartlan şunlardır 
1 - Türkiye Cumhuriyeti tebaasından olmak. 
2 - Lise bakaloryasını vumiş bulunmak. 
::S - Y aıı 17 den aşağı olmamak. 

4 - Bu mesleklerin icap ettirdiği bedeni kabiliyete malik 
ve hastahklardan salim olmak, 11tam teıekküllü hastane ııhbat 
heyeti raporile tevsik olunur. 

5 - T abıil leyli ve meccani olduj'undan staj veya tahıil 
devreainin ortuında .. arız olacak mazeret ler dolayııile tahsille
rine devam etmek imkinını kaybetmiş olanlar müstesna olmak 
üzere,, ıtıj Yeya mektebi terkedenlerin veya cezaen çıkarılan• 
ların hlkümet tarafından kendilerine yapılan masrafı tazmin 

edeceklerine dairNoterlikten musaddak kefaletname vermek.,ml
e11esece Yerilecek nümuaeye tevfikan,, . 

6 - Mahalle ihtiyar heyetinden veya poliı merkezinden 
hDınDbal mazbata11 ile 4 kıt'a fotoğraf vermektir. 

7 - Taliplerin miktarı kadroyu tecavDz edince ıabadetaame 
dereceleri ve müracaat tarihleri ıırasile kabul muamelesi yapıla
caktır. 

8 - Ziraat Fakültesine girecekler evveli 1 ıene Gazi Or

man çiftliğinde talebe namzedi sıfatile staja tlbi tutulurlar. Ta

lebe ıtıjda bulunduiu müddetçe yemek ve elbiıe bedeli olarak 

kendilerine ayda 40 lira ücret verilir. Bu ücretten biç bir tevki· 
fat yapılmaz. 

Bu prtları baiz olup Ankara "Yüksek Ziraat Enstitüsü" 

Ziraat Baytar Fakültelerine ve Yüksek Orman Mektebine gır· 

mek istiyenlerin 31 eylül 933 tarihine kadar yukarıdaki şart lan 

aaıterir YeıikaJarıaı bir iıtidaya raptederek doğruca Ankara 
YOlsmek Ziraat Eaıtitü•O Rekt6rl0f0ne müracaat etmeleri 
iJAn oluar. 

Daha farla malümıt almık iıtiyenlere milracHtleri takdirin-
de Proıpektullar 16nderilir. (3024) 

Kiralık Odalar 
Orhan Bey hanında ki
ralık odalar vardır. Talip 
olanlar V AKIT idaresine 
müracaat edebilirler 

Rize Ortamektebi 
Müdürlüğünden: 

Riıedeki Aıkeri depo binaaınm ortamektep haline getiril· 

mesi için yapılacak "11,835,, lira keıifli tamirat ve inpat, ikin· 

ci defa olarak tekrar yirmi gün müddetle ve kapalı zarf uaalile 

münakasaya konulmu,tur. ihale 14/9/933 perıembe 16nü •at 
1 

15 de Rize ortamektebinde toplanacak komiıyonca yıpılacıkhr. · 

T alip1erin diplomalı mimar veya mühendis olmaları, yahut 
mimar veya mObendiı yatut ''Vila yet Başmübendislifince fenni 
ehliyeti tasdik edilmiş,, FEN MEMURU ist ıhdam edeceklerine 
dair noterlikten tasdikli veıika ibraz etme'eri lizımdır. Münaka· 
sa teklifnameıi fU tekilde olacaktır : 

A - Talip!er bir zarf için'! fenni ehliyet vtsikası ve inıaat 
bedelin'n yüzde yedi buçuğu nisbetinde olmak üzere VilAvet 
Defterdarlığı veznesine yatırılmıf nakit makbuzu hazine bonoıu, 
veya devletce muteber bir bankanın teminat mektubunu ve tica
ret ve sanayi odasına kayıtlı olduklarına ve b:r defada oıı iki 
bin l i ralık her hangi bir binayı mükemmelen yaptıklarına dair 
olan vesikalarını koyacaklardır. 

B - ikinci zarfın içine de muvazuh adru1erini havi otmak 
üzere inıaat teabüt teklifaımuini koyacaklardır. 

c - eu iki zarf, üçüncü bir zarfa konarak kapatı lacak •• 
üıtrı talip tarafından kırm ı zı mumla mühürlenerek, Rize Orta· 
mektebinde müteıeLkil inıaat "om·s) onu reiıJ ğine, ihale günü 
o an 14/Eylül/933 perıembe günü saat on ~!·de kadar tevdi e• 
dllmit bu~uoacaktır. 

Talipler proje, ıartname Ye ketif evrakını görmek üzere her 
gün Rize Ortam~ktebi müdürlOiüne müracaat edebilirler. (4558) 
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AT Y ARIŞLARinın Son Haftası Veli El. de Cuma saat 15 de i 
Leyli Ye Nehari 

Resmi Liselere Muadil 

FEYZİATİ LİSELERİ 
Kız 

Arnavutköy'de • Çifteaaraylarda 
Erkek 

Kayıt muamelesine devam edilmektedir. Her giln mOracaat edilebilir. 

Te!efen: 36210 (6898 

Ucazlak •• temizlik.. Slr'at 

VAKiT YURDU 
KİTAP KISMI 

ÇALIŞMIYA BAŞLADI 

Basılacak Kitaplarınızı .. 
Yapılacak Cetvel işlerinizi .. !_!~ 
Makbuzlarınızı .• 
Defterlerinizi .. 
Baskıya Ait Her ·işinizi .. 

VAKiT YURDU 
Her Yerden Çok Ucuz 
istediğiniz yerden fiyat alabilirsiniz. 
Yakıt Yurdunun Fiyah Heryerden Ucuz olacakhr 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden ; 
Mef e Odunu Mansıal K6mlirü 
670 Çeki 28550 Kilo Iıtanbul 
480 ,. 19400 ,. Beyoğlu 
205 ,, 10250 ,, Üıkildar 

I Muhtelif depolara teslim edilmek ilzere nev'i ve miktarla11 
yuıeanda yazıla Meşe Odunu ile Manğal K6mUr6 ıemt ıemt pa· 
zarhkla satan ahnacakhr. Taliplerin şartnameleri g6rd0ktea son· 
ra pazarlığa iıtirlk etmek Ozere % 7,S teminatlarını bimilen 11 • 
9 • 933 Pazartesi günü saat 15 te Galatada Alım Sahm komis· 
yoouoa milracaatları. (4312) 

Göz Hekimi 

Dr. S. Şükrü 
Birinci Sınıf Mutehauıa 

l'abı~li (AnJ.: ara caddesi No. 60) 

Sahibi, MEHMET ASIM 
Netriyat Müdürü: I. Safa 
V AKIT Matbaası - lıtanbul 

Nafia Vekaletinden: 
1 - lzmir Cenubunda Eğe denizine d6külen küçük mende

res havzası dahilinde islihat icrası ameliyatı birinci Teırin ayının 
birinci pazar günll ihale edilmek üzere kapalı zarf usultl ile 
münakasaya konulmuştur. 

2 - Yapılacak ıılihat ameliyab; Menderes feyeıaolarına 
mani olmak maksadiyle bizzat Menderes Nehri yatağının ve tabii 
kol ve ayaklarının ve derelerin tathiri veya tebdili mecra kanal· 
ları açılması ve mevcut g61 ve batakbkların kurutulma11 veya 
ıslahı ve bu maksatla tDtler; kaprüler ve sair imallh ıınaiye 

vfiucde getirilmesi gibi bir inıaat ıilsilesini ve bunlann kat'i etllt 
ve projeleri tanzimini ihtiva etmektedir. 

3 - Islahat bedeli muhammeni 3,5 Üç buçuk milyon 
liradır. 

4 - Mukavele, ıartname ve mOnakaaa şartnamesi ile teklif 
ve teminat mektupları suretini havi dosyalar Ankarada Nafia 
Vekileti Levazım M6dllrl0ğ0nden 15 lira mu!<abilinde alınabile
ceği gibi bu hususta mlUemmim malumat Sular Umum Miidürlü· 
ğünden 6j'renilebilir. 

5 - Taliplerin teklif mektuplarını ihale kanununun 10 uncu 
maddesi tarifeai dairesinde tanzim ile 1/10/933 pazar gilnll aaat 
On bet buçuktan enel usul& dairesinde Nafia Veklleti Müıte
tarbğına tevdi etmeleri illn olunur, ( 4503) 

Posta T. T. Binalar ve Levazım 
Müdürlüğünden : 

t - Zonguldakta inta ettirilecek olan Posta ve Telgraf bi· 
nası kapah zarf aaalile münakasaya konulmuttur. 

2 - Mezk6r binanın 17/EyltU/933 tarihinde ihalesi yapdaca• 
ğından taliplerin bu baptaki ıartname ile relim ve projeleri g&r· 

mek için her g6n lıtanbulda Yeni Poıtanede LeYazım Mlldllrl0i6 

Mimarlık Şubesine Kastamonu da Posta T. Baımlid6r1BiGnce 
Zonguldakta Poıta T. MildOrlDğOne ve ıartnamedeki kayıt Ye 
sarahate g6re hazırlanacak teklifname ile vesaiki ve taminab ib· 
liva edecek zarfları tevdi için de mezkür tarihe mOaadif pazar 
gtınn aaat 14 de latanbul'da Yeni Postanede mllteıekkil komi•· 
yona mDracaatları. (4398) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
apa ı zar 

ıaatı pazarlıkla yapbnlıcaktar. 
Taliplerin keıifname ve prtname ve projeyi ılrdlkten IODra 

pazarlığa ittirik etmek Ozere "• 7,5 temiaatlannı hlmilen 1~ • 9· 
933 pazartesi glntl saat 15 de Galatada Alım, Sahm komıayo-
nuna mOracaatlan. (4499) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden : 
Nev'i Miktara 
63X95 eb'adyıda birinci hamur beyaz bandrol klğıdı 30000 kilo 
70X 100 ,, ,. ,, Sarma kliıdı 20000 ,, 
57 X 90 ,, ikinci hamur beyaz kapak klğıdı 30000 " 

13887 numarala kararname ab~imı daireıinde takasla ve pa• 
zarhkla nevi ve mikdarlan yukarda yazılı kiğıtlar satın alına• 

caktır. 
Taliplerin ıartname ve numuneleri gördllkten sonra pazarlığa 

iştirak etmek ilzere % 7,5 teminatlarını blmilen 16 • 9 • 933 cu· 
martesi gilnO ıaat 15 e Galata'da Alım, S1atım Komisyonuna 

milracaatlar1. (4320) 

lstanbul Ziraat Bankasından: 
, ............................................... _ .. 
: 3. K. O . 
• 
İ Satınalma Komisyonu ılAnlan 
. ··---·---·········-·-·-···········-······· ... 

Sıra 
No. 
658 
659 
100 
660 
661 
66l 
663 
664 
665 
491 

89 
666 

667 

Semti 

Kandilli 
Kadıköy 
Kandilli 

Kum kapı 

" 
Balat 
lğrikıpı 

Kadıköy 
Boj az:çi 
Fener 

Beyoğlu 

lıtanbul i 

" 

Mahallesi 

Kandilli 
Oırnanağa 
Kandilli 
Kürkçabaıı 

" 
Hacı lsa 
Avcıbey 

Osmanağa 

Büyük dere 
Aptisubaşı 

Şahkulu 
Hoca Aliattin 

Sokaiı 

Yenikuyu 
Kuıdili 

Cinsi 

Ahşap hane , 
,, ,, ve dOkkin 

" " 

Hissesi 

3/10 
1/3 

6/10 
" ,, Tamamı 

Mektep ve yenimahalle 
KOçükdeniz 
iskele caddesi 
Mabkemealtı 

Klgir dük kin ve üstü oda 154/320 

lv11 
Hiidaverdi 
Mercan 
Fener 

,, fmn 1/4 
Ahıap hane Tamamı 

" " " 
Kadıman tuğla fabrikasını ,, 
mllştemil sırf mülk bağ 
Kalafat yeri J /3 

KtiçOk hendek Klgir hane ve dükkin 24/120 
Sakaçeımeai Klgir mağaza üıtli üç 3/48 

kat odalar 

\ 

Emlak 
No. 
18 

57 . 59 
33 
64 
16 
6 

91 
46 
3 

280 . 282 
42 . 40. 
10 

" 
,, ve Yenicami sokakları Klgir ilç mağa· 3/96 13,15,17 

za ve han 17,19,21 

Hisseye 16re mu· 
bammen kıymeti 

180 T. L. 
500 " 
410 
250 
700 
600 

1500 
5000 
1000 

7334 
2000 
1815 

2190 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 

" 
Yüzde yedi .... buçuiC pey akçelerile ihale bedelleri nalcten veya gayrimllbadil bonoıile ödenmek üzere yuk;rda evsafı yazılı gayri· 

menk•llerden 491 aıra numaralısı kapalı zarfla diğerleri açık arttırma suretile tahta çıkarılmıştır. Kat'i ihaleleri 7/9/933 perıembe 
,unn saat on bqtedir. Mllzayedeye itlirlk edeceklermUzayede gllnü saat on dart buçuğa kadar pey akçeJerini yatırmaları ve kapalı 
ıarflan teYdileri lizımdır. Şartname Bankamız kapısına asılmııtır. Senei baliye Yerıiıile belediye ıliıumu mllıteriye aittir. (4289) 

lzmir Fırka Satın alma Komir 
yonundan: 

Frka krt'aları ihtiyacı içiıs 

32,400 kilo ıade yağı kapah zarf
la münakasaya konmuıtur. lha"' 

lesi 3z eylül 933 cumartesi güOil 

saat 11,30 rl:\ dır. isteklilerin pıt 
nameyi görmek üzere her pil ., 
münakasaya ittirak için tayin ecli"' 
len ıün ve ıaatte teklif ve teıni.,-t 
mektuplanyla Bornovada "lznıİtı• 
Fırka Satın alma KomiıyonuO
müracaatlar. 

(2394) (4668> 
~~~~~~~~~---___.,,,.,,-

DOKTOR 

Hafız Cemal 
Dahili ha~tahkları müteha~ 

Divıı. ........ Ju N. 118 Telefon: ~ 


