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- R·eisicümh ur . .. Hazretlerinin Hareketi 

rr:::ıııı:r.> Gazi Hazretleri Dün Akşam c:::uıı:::~ 
Ö Trenle Ankaraya Gittiler 
u ~ Reiai cümhur Hazretleri dün da Sıhhat ve İçtimai 'Muave-

t_;_=::::_: K.kşam hususi trenle Ankaraya net Vekili Doktor Refik, lktı • 
~ gitmişlerdir. sat Vekili Mahmut Celal, vali 
~ Gazi Hazretleri, dün Avrupa- Muhiddin Beylerle Berlin bü -

::::::_~_;;_:::§ dan memleketimize dönen, lk · yük elçimiz Kemalettin Sami 
bsat Vekili Mahmut Celal Be- Paıa, şehrimizde bulunan 

-:::

)[_-::- yi öğ!eden sonra Dolmabahçe ;eb'uılar, vilayet erkim ve 
sarayında kabul etmişler, Ce- ığer bir çok zevat taraf mdan 

lı l b tı ugurv lanmı!tlardır. ....... al Bey Avrupa seya a esna - ,. 

~ f ~!~~~~;~::~~;;::;:: ~:;g;~:~~;;~~::;;. R 
~ Reisicümhur Hz. akşam saat on tü ve Hasan Cavit Beyler de An- ~ğ 
~% clokuza doğru refakatJerinde karaya gitmiılerdir. ~~ 
J( ki zevatla birlikte Dolmabah- Gazi Hazretlerinin yakında ~~ 
~ Ç'e sarayından Haydarpaşaya tekrar latanbulu ıereflendirme· ~j 
~ geçmişlerdir. f Büyük reisimiz Haydarpaıa - flerine ihtimal verilmektedir. .=: 

\~11111 111111111 111111111111111111111111111" 11''llll1 '11111111111" 11111111 11100"1111''" 11111ll'" 11111 'llll'1111" 1llll" 111" 11 ıı1111111"1lll11111111 ıııı1'111111llll 111111111 ııı 1111111 11111 ~j ~11111lllı11111111ll111,,11111ııı111111ı""""'"ı' 111111•1 •1111111 11•nı•" """'" 111111111 ,,,,,,,, •11111111 111,,,,111 11111111 ""'"ı 111111•" ııır11ılllll~, 111::ııııı::::~ııım:::~~ıııı:~::::mııı::~ 

Hitler ne demek lktısat Vekilinin Avrupadan Dönüşü 
istiyor? 

Fransız gazeteleri, Almanyanın 
Nuremberg şehrinde yapılan bü -
yük nuyonal sosyalist kongreleri 

Uu"1»c1'oı;;Ll1k l.nıı.~v~kil llitle~ \o. -

:rafından söylenen büyük nutku 
tenkit ediyorlar ve bu tenkidat a
rasında bilhassa Hitlerin sözlerini 
lnanasız buluyorlar. Hulasa ola· 
rak: "Hitler aç olan Alman mil -
leline ekmek veremeyince gürül -
tülü nutuklar ve büyük nümayi§ler 
ile oyalamağa çalıfıyor. Fakat 
beyhudedir. Demagoji denilen şe
yin de nihayet bir hududu vardrr 
ki en mahir göz boyayıcıları on -
dan bir adım ileriye geçemez.,, Di-

l'ol'lar. 
Bir kere şunu söyliyelim ki biz DOn aabah gelen lkbaat veldll CelAI Bey btuyonda kendlıdnl 

kartılayanlar arasıt1da ( TafailAh iç aayıfamızcta ) 

Büyük .. bir ilimin l ~laeddin B. aley
başı muzayedede! hıne yeni bir şahit 

Dün de bir boyacı çırağı 
satıyQrdu! • 

eroın 

Bu zehiri satanların kazandıkları pa
ranın hesabı : Senede bir milyar lira 

.. 
Kokain ._,, ·.~robı denilen beyaz zehlrl koklıyaıa bir kaduı 

Son günlerde eroin kaçakçıları ta, bu zehir kaçakçılarının ne ka
ile mücadele, çok şiddetlendirilmiş dar büyük bir teşkilatla İ§ gördük 
bulunuyor. Gümrük ve polis teşki- leri günden güne anla§ılmaktadır. 
litı hemen her gün mühim bir ka- Menfur ticaret, kaçakçılara, bir 
çakçı §ebekesi meydana çıkarmak- (Devamı 8 1n~ı sayıfada) 

Spor işlerimiz nasıl düzelir? 

Bizi bilmigen bir ecnebinin tesbit edeceği ~attı 
hareketin isabetli olması bir piyanko mesel~sidir 

Spor işlerimiz · üzeıinde bugün 
de güı·eş federasyonu reisi Ahmet 
Fetgeri Beyin sözlerini yazıyoruz: 

Hemen daima yüzümüzü gül -
düren, bize ütihar duygµlarr ve
ren güreş şubemizin bu ileri hare
ketinde büyük muvaffakiyet ve 
emek payı olan Ahmet Bey mem
leketinıiziiı. bütün spor işlerini li
yakatle kavramış simalardan biri
sidir. 

Spor işlerim.iz iyi gidiyor mu, 

Alnıan başvekili Hitlerin her yap
tığı feyi beğenenlerden değiliz. 
8unu1ıla beraber Nureınberg şeh -
tine Almanyanın her tarafından 
hl'! yüz bin kişilik bir kalabalık 
lopfanmasım ve burada şimdiye 
kadar Almanyanın tarihinde gö • 
tiilnıemiş büyük tezahürat yapıl
lnasını istihza ile karşılamağı da 
doğru bulmayız .. 

Aynştayni öldürene 
para verilecekmiş ! 

Kaza yerinde muavenetini gitmiyor mu?. Sorgumuza şöyle 
• d." cevap verrpiştir: 

Hakikaten Hitlerin Nuremberg 
kongresinde söylediği nutuk için • 
de ondan beklenen sözler yoktur. 

Mehmet Asım 
(Devamı 4 llncll sayı:fada) . 

~~)~·~===t•============= 
DOGRUMU YA! 
..;;;;;--

Dün akşam sn.at beştt>, Ankara yoku -
811n.c1a, AcunusluJ< sokağının kö,esinde beff 
~·a ıslarmda, Ustll ba'jı pis, şalmğmdan kan a-

kan, bııygm bir çocul< görenler derho.l mer -

keze lıaix>r verdllrr. Bu lJıçare yavnınun ba -

şllta halk toplandı. Bu çocul{ kimdi?. Klmln 
11"~1?, Nedr n yaralanmıştı?. Anlaşılamadı··· 

l\fı-rltezdı-n ancak altıya. 3'imıi kaJa bir 

lllernur- geldi , .e çocuğu Jmldırdr. Amma. 
11"YJe ve nMıl?. Hıım:illa w• bir küfeye koya-
l"aJc !. , 

l'lir yaralmııı kırk dakika sonra. iında • 

dııı" ko~ırrıak ve 0 yaralıyı bir J."iifeyle kal -

dıl'tnak, bu yoldaki tc<jldlı\tınzlığm en bariz 

de-ııııdır .• 
~tek 'illyet. gcrelc belediye ve gertk 

11011• lııo nokonr bir an f\\"Vel tamamlamalı • 
~. 

Londra, 7 
(A.A)- Daily 
Herald'a göre 
"f ebnie,, de· 
nilen gizli Nazi 
teşkilih, pro· 
fesör Einsteio· 
ın başı ıçın 

bir mükafat 
kovmuştur. 

Alimi, ebedi 
sükuta kavuş· 
turacak olana Alim Aynıt:ayn 
1.000 lira verilecektir. 

[Aynştarn malum olduğu üzere büyük 
ilmi nazariye sahibi bir Alman yabudisi
dir \'e Almanyadan kaçmıştır.] 

Maktül Çarın hatırat 
defteri bulundu 

Moskova, 17 (Hususi) - Çar 
2 inci Nikolanın hatırat defteri bu 
lunmu§tur. Defterin son satırları 
ölümünden bir kaç saat evvel ya
zılmııtır. 

ıste ıgi şof Ör - Spor işlerimizin iyi gittiğini 
Jandarma Hüseyinin öliimiyle iddia etmek bir az lüzumundan 

neticelenen Zincirlikuyudaki oto.. fazla saflık olur. Spor İ§lerimizin 
mobil kazası hadisesinde, evvelki ıpor kelimesinin ihtiva ettiği ma· 
gün müddeiumumiliğe bir ihbar naya nazaran memleketteki mev
yapıldığını, bir ecnebi mektebinde ki ve tatbik sahası sıfırdan y~ksek 

11' H.km k Gilret feder .. yonu relal 
mua ım ı et Emin Beyin, kli· ıymette değildir. Ahmet Fetgeri Bey 

§eci Alaettin Beyi 0 ak!tam otomo Ne zaman spor, içtimai, hars.. 1 
b ı 3" 1 mem eket, yani mi11et ve devlet 

i içinde, yanında bir kadın bu- sıhhi, askeri noktalardan, bütün 1 (Devamı 8 1nc1 aayıfada) 

• • • • 
şehrimize gelçli 

lunduğu halde Zincirlikuyu istika--:-=-:~-:.-:-----------------------
metinde Şitliden geçerken gördü· 600 Jtalyan 
ğünü haber verdiğini yazmıştık. 

Dün, müddeiumu.ttıiliğe yeni bir 
ihbar yapılmıştır. Bu ihbarı ya .. 
pan, Osmanlı bankası direktörüne 
ait otomobilin §Oförü Vedat Efen
didir. Vedat Efendi de, Zincirli
kuyudan geçerken yana yatmış o
tomobili gördüğünü, o civarda bu
lunan klişeci Alaettin Beyin, oto
mobili kaldırmak ve yol üstüne 
getirmek için kendisinden yardım 
istediğini söylemiştir • 

Vedat Efendi, Alaettin Beyin 
yanında kadın bulunduğu iddia • 
sını teyit etmemittir. 

İtalyanlar d.i!Q ".{'akalmde 

iZCiSi 

CQmhurlyet abldealnln 3nflnden geçerlerkeıı 
C Tal.Ulb 4 OncG aayıfamızdadır. J 



- 2 -VAKiT 8 

9 Eylül panayırı 
ya,rın açılıyor 

İzmir 9 eylfıl panayırı yarın açı
lıyor. 

Panayırın her cihetten mükem
mel olması için büyük emekler 
aarf edilmiş, neticede ortaya güzel 
bir eıer çıkarılmıştır. Panayır bü
tün Türkiyede haklı bir alaka u • 
yandırdığı için bugünlerde mem -
leketin her tarafından lzmire bir 
çok ziya.retçiler gitmektedir. 

İstanbuldan da gerek vapurla 
ve gerek Bandırma yoliyle bir çok 
ziyaretçiler İzmire hareket etmiş -
lerdir. 

Bu tehacüm dolayısile vapurlar· 
da bütün yerler tutulmuttur. Bil -
hassa bugün limanımızdan kalka
cak olan vapurun çok kalabalık o· 
lacağı tahmin edilmektedir. 

İzmir yarın kurtulutunun on bi
rinci yıldönümünü de kutlulaya -
caktır. 

Amerika - lngiltere 

Para işi için anlaşma 
olacak mı? 

Nevyark, 7 (Hususi) - Ame
rika ile İngiltere arasında, döviz
lerin iıtikrarı ve yeni bir enflas -
yon hakkında anlaşma olacağı 
kuvvetle zannolunuyor. M\isyö 
Ruzvelt, gelecek hafta İngiltere 

bankaıı umumi müdürü, nıaliye 
nezareti müıteıarı ve bütçe nazı
n ile bir içtima aktedecektir. 
~erika doları, 4,85 te istikrar 

etti{Jllek, İngiltere ise 4,25 te dur 
'c:lurmak istiyor. 

Reımi tekziplere rağmen mali • 
ye mahaf ilinde yeni bir enflasyon 
bekleniyor. 

Her halde fngiltere ile Amerika 
arasında para meselesinde uyuşu
lacağı ve Amerikanın para siyase· 
tinde bir değişiklik olacağı mu -
hakliaktır. 

Heyeti vekile 
Ankara 7 - ismet Paıa, ve

killeri~ beraber Çankayadaki 
köıkDoe gitti. Heyetivekile köş· 
kte toplandı. öğle yemeği köşk· 
te yendi. içtima saat ondan on 
albya kadar ıürdü. 

Erkinı harbiye ikinci reisi 
Aıım, jandarma kumandanı Ka
zım Paıalar da bir :ırahk köıke 
gittiler. içtimada birikmiı olan 
meHleler tetkik edilmiş ve ne
ticeı.dirilmiıtir. 

Almanyaya para 
yerine teminat 
Ankara 7 - Almanya ile yap· 

hjımız son ticari itiJifname mu· 
cibince memleketimize gelen 
Alman maUannın bedelleri Dev-

let b~ankasına, Almaoyaya sevko 
lunın Türk emtiasınm bedelleri 
de Alman bankasına yatırılacağı 
esası kabul edilmiıtir. 

Bu eıaaa tevfikan ali~adar 
tacirler Devlet bankasıüa yatı· 
rılmuı Jizım gelen eıya bedel
lerinin para yerine teminat sure· 

tile kapatılmasını istemiılerdir. 
O. talep iktisat vekiletioce ka· 

bul edılmemiştir. Keyfiyet diğer 
gümrüklere tamim edilmiıtir. 

Yunan 
hareket 

Ankarada Türk 
• misakı 

Yunan dostluk 
edilecek ımza 

Atina, 7 (Hususi) - Bugün 
İtalyada tahtı tedavide bulunan 
hariciye nazırı M. Makaimostan 
başvekile gelen bir mektupta An

kara seyahatinde kendisine refa -
kat edeceğini bildirmi§ ve bu se

yahate i,tirak etmek için CUımar • 

teai sabahı Atinada bulunacağını 
da ilave etmittir. 

eıasiye komisyonu bu sabah saat 

on buçukta meclisi mebusanda top 
lanmıştır. lçtimaa meclisi mebu
san ve ayan reisleri, ayan ve meb· 

usan sabık reisleri, sabık başvekil 

ve sabık hariciye nazırları ile fır
ka liderleri de iştirak etmişlerdir .. 

Muhalefet fırkaları meclisi meb 
usandan çekilmiş olmalarına rağ -

M. Evert bu akşam Ankaraya 
gidecektir. 

Yeni bir misak imza 
edilecek 

ATlNA, 7 (Atina Ajansı) -
Hariciye encümeni, Türkiye hükii

üzere bu sabah 

metinin daveti üzerine cumartesi 
sabahı Ankaraya hareket edecek 

olan Batvekil M. Çaldarisin beya-
Bura siyasi mahafili, hariciye men, harici siyasette müt - nalını dinlemek 

tehit hareket etmek lüzumunu tak nazırı M. Makıimosun Ankaraya 

gitmesi huıusunun katiyet keıbet-

meıinden dolayi memnuniyet be -
yan ediyorlar. 

Baıvekil M. Çaldarisi, biribirini 
müteakip Fransız, İngiliz, İtalyan 

sefirleri ziyaret ederek Ankar~ya 
yapacağı seyahat hakkında kendi
sinden malumat istemitlerdr. Yu -

nan haf vekili, bu ziyaretin dost 

memlekete kartı bir cemile olmak

tan başka dünyada sulh ve müsa· 

lemetin istikrarına ve refahın av
detine de yardım edeceğini sefir
lere beyan etmittir. 

,.. Atina, 7 (Huıust) - Teıkilih 

dir ettikleri için bu içtimaa İftirak 
emiılerdir. 

İçtimada, batvekil M. Çaldaris, 
Ankaraya yapacağı seyahatin ana 

hatlarını iazh etmiş, Türk hükumet 
adamlarıyla müzakere edeceği me 
selelerin mevzularını anlatmıştır. 

Yunan emniyet müdürü 
Yunan Baıvekili M. Çaldarisin 

Türkiye seyahati dolayısile şehri • 
mize aelmit olan Yunaniıtan em
niyeti umumiye müdürü M. Anıe 
Evert, kendisine refakate memur 
edilen komiser Nail Beyle birlikte 
dün ınii&eleri vp T opka~ı sara nı 
gezmittir. 

Amerika-Rusya Türkiye 
Rusya tanınmazsa Ame- ,.1 •1l t' C . t. k ·k J ıv~ ı e ıer emıye ı on-
rı auan mal almıgacak . _, . J • ... 

segınue gayrı uaımı aza 
Vatin~on, 7 (Hususi) -Rusya CENEVRE, 7 (A.A.) _ Huıusi 

ile iktısadi münaıebata batlama- muahibirimizden: Milletler Cemi -
nın faydaları pek bariz surette 

meydana çıktığı için mösyö Ruz -

velt, Sovyet Rusyasını resmen 

tanımak meselesini mütalea etmek 
tedir. 

Nazırlar, Sovyetleri tanımak 

fikrindedirler ve müzakerat, dahi

li bazı mühim mesailin halli için 

geri bırakdmıttır. 

iki yüz ticari firma, Rusya ile 
ticaret yapmak için müracaat et
mişler ve kredi vereceklerini söy
lemişlerdir. 

Fakat Rusya §İmdilik Amerika
dan bir fey almak istememektedir. 
Sovyetlerin tekziplerine rağmen , 
eğer Amerika Rusyayı resmen ta
nımazsa, Rusya ticarete giritmi · 
yecektir. 

Lord Greg bu defa 
sahiden öldü 

londra, 7 (A.A.) - Lort Grey 
dün akvam saat 6,05 de kendi· 
ne gelmeden vefat etmiıtir. Kız 
kardeşi ve yeğeni ölünciye ka
dar batı ucunda bulunmuılardır. 

[ Sabık İngiliz hariciye nazm
nm bir hafta evvel öldilill ha
beri gelmitti. Bu münaaebetıe 
hayahnı kısaca yaımıtbk. Bili· 
hare ölüm derecesinde hasta 
olduğu anlaıılan İngiliz diplo· 
mata ağar bir hummadan sonra 
lömUştür. J 

yeti konseyinin gayri daimi azala
rının intihap ıistemini tetkike me· 
mur komite faaliyetini ikmal ile 
raporunu hazırlamıttır. 

Bu rapor önümüzdeki 22 eylül 
toplantısında konsey tarafından 

tetkik edilecektir. 
Tetkik komitesi raporunda kon -

ıey gayri daimi azalarının intiha
bı hakkında mevcut sistemin tat • 
bikinde mahzurlar bulunduğunu 
ve bu sistemle 15 kadar cemiyet a• 
zaaı hükumetin konseye dahil ol • 
maaına maddeten imkan olmadığı
nı ve binaenaleyh siıtemin tadilile 
bundan böyle muhtelif hükumetle· 
rin İ§tirakiyle vücut bulacak yeni 
grupların da konseye dahil olma -
lerı imkanının temini lazım geldiği 
ni ve bunun için de konseyde bir 
veya iki gayri daimi ve berayı tec· 
rübe azahğın ihdasını teklif et -
mektedir. 

Konsey tetkik komitesinin rapo 
runu müzakere ettikten sonra 
gayri daimi azalık mevkilerinin 
ihdaaını eylül umumi toplantısın • 
da iıtiyeceklerdir. 

Cemiyet muhitinde bu ihdas e · 
dilecek i.zalıklardan birisine hü -
kumetimizin intihap edilmesi hak 
kında kuvvetli cerevanlar vardır. 

Alman sefiri değişti 
Berlin, 7 (A.A.) - Almanya• 

nıo Ankara sefiri M. Nado!ni, 
Aalmaoyanın Moskova ıefirliiine 
tayin olunmu,tur. 

toplanmıttır. 

M. Çaldaris, içtimada hazır bu
lunan muhtelif fırkalar rüesa sına 
ıeyahatinin maksadını ve Ankara 
da imza edilecek olan Türk - Yu 
nan dostluk misakının mahiyetini 
ve ayni zamanda hükumetin siya-

seti hariciyesinin 
izah elmittir. 

anahtarlarını 

Çaldarisin izahatmi takiben bi
lumum fırka reisleri, hükumetin 
dünya ıulhüne hadim olmağı istih 
daf eden siyaseti hariciyesini tas
vip etmitler ve Türkiye ile bir dost 

luk misakı imzası hususunda tama
men muU.brk oldukluımı x bildir ~
m itlerCl ir. 

T eksasta kasırga 

Binlerce kişi yaralı ve 
binlercesi açıkta 

EDINBOURG. ( Tekıaa }. 7. 
(A. A.) - Tekıaa'da kasırgadan, 

Rio Grande menbaı mıotakasın· 

da 32 kiti ölmDf, 1500 kiti ya

ralanmıştır. 

Bundan batlca Bronsville'de, 

20, Hulingen'de 10 ve Rio·Hon· 
do'da 2 kiti ö!mllştür. 

Yollardan geçmek pek güçtür. 

Bunun için araştırma işi guçleş· 

mektedir. Bu sebepten yukarda 

söylenilen rakamlar tahminidir. 

Meksika eraziaindeki küçük köy· 

lerde daha batka kazaıedeler 

olduğu ıaonedıliyor. Zararlar 
milyonlarca co'.ara yükselmittir. 

Bu huaptı, ~imilen mahvolmuş 

olan ve 12,000,000 dolar tahmin 

edilen limon mahsulü dahil de

ğildir. 

Halk açtır, sari hastalıklardan 

korkuluyor. 

Baride şark panayırı 

Roma, 7. (A. A.) - Bari de 
duc de geceleyin kalabalık bir 
halk kütlesi mahalli memurlar 

ve ecuebi heyetler hazır olduğu 
halde şark panayirinio küşat 

resmini yapmıştır. Merasime ma

liye naura M. Yung riyaset et
mittir. Sergİ)·e on dördü rumi 

olmak liıere 35 millet iştirak 
etmiştir. 

Arap istiklali 

Bir kongre amansız bir 
mücadeleye karar verdi 

Berut 6- Şarld Erden'de bii· 
yük bir Arap kongresi toplandı. 
Kongreye, muhtelif Arap teşek" 
küllerinin mümess ·llerinden ) 870 
murahhas iştirak etti. 

Müzakereler çok hararetli ol
c!u. Murahhaslardan mühim bir 
el<serıyet lngi tere ile yapılmış 
o'sn muahedenin iptal edilmesi 
liıımgeldiğini ileri s .. rdüler. . 

Bu fikirde olan murahhaslar, 
bu muahedenin derhal iptal edil· 
ml"sini ve yerine başka bir mU" 

ahedc ikamesini istediler. 
Eu leklif kongre larafında 11 

alkış:ar arasında kabul edıldi. 

Söz alan hatip er heyecan içinde 
şiddetli söz'.er söylediler. Kon· 
gıe, Araplığın harici ve dahiıt 

tam bir istiklale sahip o'arak 
yaşaması için amansız bir müca" 
deleye gcçmıye karar verdi. 

Bu mücadelenin ilk eserlerine 
yakında şahit olacağımız tem:a 
ediliyor. 

Şarki Erden'de toplanan Arap 
kongres'nin Araplığın istiklali 
için Mi:cadeleyc karar vermesi 
burada ehemmiyetle karfılan" 
mışlır. 

Donanmamızın 
lzmir'i ziyareti 
lzmir 7 - Yavuz zırhlısile 

Kocatepe, Adatepe, Z1fer torpi· 
do mubriplerinden mlirekkep b t 

fılomuz dün buraya geldi, hal· 
kın coşkun tezahüratile karşılan" 
dı. Do:lanma ile Büyük er~ anı 
harbiye reisi Fevzi paşa Hz. de 
lzmire elmişlerdir. 

-..----.~-----.__...,.~ 

onanmamız, o uz tayyare" 
den mürekkep bir hava filomu• 
tarafından Yenikale açı larınd• 

karıılanmışhr. Tayyareler alçak· 
tan uçarak gemilerimizı liman• 
kadar tak'p etmiş!crd r. 

Limanda Vali Kazım paşa, be
lediye reisi, fırl<a idare heyeti r' 
isi Yavuza giderek bahriyelileri 
mize toş geldiniz demişlerdir. 

Babriyelil~rimiz Gazi heykeli• 
ni ziyaret etmişler ve hevkele 
çelenk koymuşlardır. l!u esnad• 
limandaki gemiler de heykele 
müteveccilı bir cep~1e alarak ıe· 
lim vazivctinde durmuşlardır. 

Vali Kiıım paşa, Büyük er~l· 
nı harbiye reis miz Fevzi pap" 
dan 9 eylül panayırının kendi e" 
Jile açılmasını rica etm=ştir. F e"I• 
zi paşa bu ricayi memnuniyetle 
kabul etmişlerdir. 

Tütün konferansı 
Atina, 7 (Hususi) - lıtanbuld' 

toplanacak olan tütün konferan•1' 

na iştirak edecek olan Yunan rnı.J' 
rahhaıları bugün Türkiyeye hare
ket etmişlerdir. 

Cuma günü f stanbulda buluotl' 
k I· cak olan Yunan heyeti M. Ba ıJ 

başi , M. Rodopulos ve M. Gres0 ' , 
riadisten mürekkeptir. 

Konferans. §ark tütünleri .m"'e• 
lesiyle teşkili geçen sene ht•11 ' 
bulda kararla!hrılmı§ olan tüt.il~ 
bürosunun faaliyete batlama•• •f 
!erini müz:ıkere edecektir. 

Ali Haydar beyi davet., 
L'ce Pdlo E'aziz Diyarıbek• ' ' , d o• 

mıntakasında takip kuman.• .. 
Ati l laydar beyin. mütekait ~" .. 
darma biob~ısı- Vakıt veya .:ı 
ber idare müdürlüğüne adre.tı 
bırakması rica o'urıur. tf' 
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Öz Şiir 
8"u~z ıiitı-, .h~lfisdşiir, _yayladb~n,kdol- u·. . . t d y . T k . ı A t 
. ' &er , ırlı a an ıııen ıı· aya 

1 ::~~~~:~rd~~::~~~~ şairiBeh- . nıversı e e enı eş ı a 
f)!ta b 1 - --
()~ lr "glineıı!., dl)eıı bu gafletinden a)·dı, : •• k h d 

1 
b ı 

il· :\ bir ",nldJZ., dil·<'n J,f'ııclll!inl kör ııaydı ~. j o • • • • d • f t k • t • • 
~: ~:~~:~~; :;::~::r~~-,~~:~~:~ ~;:l~~.~ andı; 1 n umu z e ı a a a r o ar ı ı rı e 
~ı"'üen ııonra "" :nldı7., nf' giin, ne hillil gibi! k f ı • t b ı k 
~(~~;:at:::::.:o::~:·i::::~:a:";ı:·ı:gibi... ce ' aa ıye e aş anaca 
rr,\zt . 

) Türkün ufkuım doğmu5tur (GAZİ) 

~ '°ibi .. ! Maarif Vekili Dokt~.r Refil~ Bey ı rola~ ikmal edilerek Üniversitenin da kadroya alınan yeni profe~ör -
J dün öğleden sonra Universıteye faalıyete geçmesi muhtemeldir. !erle muavinler tanıştırılmıştır. 

dı~ehçet ~emalin şu yukarıya al- J gelerek ıslahat işleriyle meşgul ol- ~vrup.a~~n gelecek ecnebi p~o- Bundan sonra Fuat Bey yeni ça 
a:ıın ~ekız mısramı .. okudunuz . muştur. .. . . . fesor~eı· ışı ıle ele Mösyö Malş hız- lışma şekli hakkında bazı izcıhat 
f· ıekız mısram ıçmde sade J Refik Bey, muşavırlık ve ıdare zat ugra~.makta ve muhabere yap- vermiştir. 
,
1
kir, sade clü§ünceler, bize bir heyetleri azalariyle bir saatten faz I maktadrr. Yann bütün fakültelerin profe

deYle_r söylemiyor. Bu sekiz mısra- la görüşmüştür. § Edebiyat fakültesi profesörle- sör v~ muavinleri toplanarak ikmal 
k~ bıı.- fikrin, bir ülkünün kalpt.e Öğrendiğimize göre, Üniversite ri ve muavinleri dün reis Köprülü I imtihanlan programlarım lesbit 
v ltırldayan, hoplayan, coşan sesı meselesi kati şekilde halledilmiş - zade Fuat Beyin reisliği altında 1 edecktir. Program pazar gürıü i· 
ı:t· Bu seı lirizme yükselen şah - tir. Önümüzdeki hafta iç!nde kad- toplanmışlardır. Dünkü toplantı - lan edilecektir. 
I tııı, Yahut şuurun bütün engin -
erini kaplıyan derinliktir. 
h· Bu derinlik san'atkarın içinde 

11ıt ısnıarlama heyecan değildir. 
U nıınalar para ile tutulmuş hır 

delini olamaz. Bu mısralarda san
i\li de tekniği de geride bırakan 
'!\.tı'atin sesi var. 

d Sa.n'ah kalıplardan, kaideler -
en uzakla§tırınız, o zaman onun 

der· ı·-· . A 1 ın ıgını, onun manasını an aya-
Ca.ksınız. 

l<alıplar içinde sadece ustalık 
~alini alan san'at zaten her zaman 
tiilünç oldu. 

Eser diye ustaların bıraktığı ka
lıl>Iarını sırtında taşıyanlar dünya
tıın her yerinde havyası elinde, 
Suvalr omuzunda sokakları dola -

••n tenekeci yahudi kadar itibar 
ka.zana.madı. Bu itibarstz adamın 
'..:l, • h d' B 

lktısat Vekili 
Celal Bey dün Avru -

padan geldi 
Üç aydanberi Avrupada bulu -

nan lktısat Vekili Celal Bey dün 
sabah semplon ekspresi ile şehri -
mize gelmiştir. 

Celal Bey, Sirkeci istasyonunda 
lş Bankası müdürü Muammer Bey ı 
ile lş Bankası ve ticari daireler er
kanı ve diğer bir çok zevat tarafın ı 
dan karşılanmış, istasyondan doğ 
ruca lş Bankasına gitmiştir. 

1ktısat Vekili, İş Bankasında 
bir müddet meşgul olduktan son

ra Sümer Banka gitmiş, orada da 

çalıımış, öğleden sonra Dolrnabah 

.• 

Biç ki yurdu 933 mezunları bir arada 

Hanımlar biçki ve dikiş 
mektebi mezunları 

tuıııuııııııııııııuııııııııııtııııııunımnııııuııınuııııııuıııııııııınnııııımıııınııııu1111ıuıııııım 

Bağ mevsimi başladı! 
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SOHBE1LER 
----~- -

Ot t1l{anan çan! 
Şu Hit~e.-, keçi boynuzu gibi bir 

ac!am... İnsan onun sözlerinden, 
i~le1·inden bir damla tat almak 
için, okkalada odun yiyor. Me ~ 
selô. kadınlan işten çıkarıyor, ya· 
hudilere zulmediyor, alemi kı • 
sırla~tırıyor, makineleri sökmeğe 

kalkıyor, yeni ~an'ata hücum e<li -
yor. Ve bütün bu odunlar arasında 
cevherli işler gördüğü de muhak • 
kak.. Meseli son Nürenberg kon -
gresi df! bu işlerden biridir. 
400.000 kisilik bir kongrenin a -
zametini taı:avvur ediniz. 400.000 
kişiyi yedirdi, 
kaldırdı ve 
el inletti. 

içirdi 
onlara 

, yatırdı, 
sözlerni 

Söylediği uzun nutkun içinde de 
tad alınacak sözler mevcut. 

Şöyle hİr fikri var: 
"Liberal - Demokratlar her a

damın ayni siyasi kabiliyeti oldu -
ğunu zannederler ve hükumet &is
temlerini bu zanna dayandırırlar • 
Hulbuki bu zan batıldır. Herkes 
teknisyen veya musikişinas olur 
zannı kadar batıldu. Politika hil
kat vergisidir. Siyasi doğanlar 
milletin ba~ma geçirilmelidir.,, 

Filvaki bu fikir, ceffelkalem, 
işkembei ki.ibradan 
gibi geliyorsa da, 
cerh de edilemez. 

odaya atılmış 
ltolay kolay 

Liberal - demokratlar harkes -
te, ayni siyasi kabiliyet görürler 
mi, görmezleri mi? ... Bu suale ce -
vap vermek uzun olur. Fakat her 
halde her liberal - demokratken
dinde siyasi bir kabiliyet görür • 
Hitlerin sözü bu noktadan doğru • 

dur. 
Herkes nasıl teknisyen veya 

musikişinas olamazsa, siyasi de o • 
f . ••ır ey ır. u sekiz mısrada çe sarayına giderek Reisicümtlur 
aır be"' d v ·1 . . .. .. 

J ı egı , şaırı goruyoruz. Hazretleri tarafından kabul olun· 
Şair bir çok bakımlardan tetkik 

Çemberlitaştaki Hanırnlar biç
ki ve dikiş mektebinin senelik ser· 
gisi dün merasimle açılmış ve me
zun olan hanımlara mükafatlarla 

lamaz. 
bağ Bu sözün doğruluğu, liberal - de 

mevsimi devam ettiği müddetçe 
Yarinki cumadan itibaren 

edilebilir. 

Sosyal cepheden. 
Psikoloji cephesinden. 
Biyoloji cephesinden. 

muştur. 

Celal Bey, Gazi Hazretlerinin 
neztlerinde uzun müddet kalmış, 
k~ .. !erine Avrupa seyahatinin 
ne. .!!eri etrafında izahat vermiş
tir. 

Celal Bey bu akşam Ankaraya 
gidecektir. 

Muhakkak olan bir şey varsa, 
t~ir ruhun enginliğini bulan şu -
lttun akıp giden ve kaybolan ve 

~iadelerin dilinde daima müp - Şükrü Kaya bey 
1:'tl. ve yahut namevcut denen kı -

?tı "1: Karliıbat kaplıcalarında bulu-
~.' llnmalarına mana veren, onu nan dahiliye vekili Şükrü Kaya 
tl~ getiren insandır. bey 14 eylülde lstanbula gele

. Şuunın karanlığını, şuurun en- cektir. Tedavi maksadile Avru
~1llini söyleten adamın .sesi ılık, pada bulunan maliye vekili Ab-
tt ~linıeleri ve cümlelerin platformu dülhalik b'ey de yakında döne-
tt~re, alır gibidir. Ruhun engi - cektir. 
t~lli aöyliyen muralar sade göze 
"tl()liitten satırlar değildir. Bu Barodan çıkarzlan avu-
ll ••raların mistik bir kudreti, bir katın tevbihi kafi 
&l\rlakiığı, bir kımıldanı,ı vardır . görüldü 
~ \.t kunıldamş her kula değil, 
tr ı~ıı'at adamına da müyesser Bir müddet evvel bir meseleden 

()ıllı hk'k . . i , 8.lnıştır. Sosyal bir davanın dolayi yapılan ta ı at netıcesm-
~ç~tte denize dalan bir dalgıç gibi de baro inzibat meclisince hakkın 
~i~llla.dıkça, içinde yüzdüğü deni- ı da ihraç kararı verilen avukat 

~ti tuzunu tabnadıkça dal - Salomon Adato Efendi, bu karara 
ilik Clrla. göğüs göğüse gelme - itiraz etmişti. 
cılds~ .. bir adam sosyal davanın ne eden lstar.ıhul 

'U İtirazını tetkik t1.. gunu ,uurunda duymıyacak h k " iı , ikinci ceza mahkemesi, i raç a-"a.·. an atkarm şuurunu sosyal ha-
lle b d · 1 · v rarını kaldırmıı:, Adata Ef eurlınin t\t e enın at yesı yugura yu - 'Y 

ta. d " B · · tevbihiyle iktifa edilmesine kı:ırar 
~r . ogruyor. unun ıçın san-

birlikte diplomaları tevzi edilmiş
tir. 

Sergide Türk kızlarının zeki ve 
kabiliyet eserleri olan roplar, elbi
seler, İpekli ve yünlü işlemeler tri-

' kolaj işleri, zarif bir şekilde teşhir 
edilmiştir. 

Bu sene .mektepten mezun olan 
hanımlar şunlardır: 

Samiye, .%ehra, Emine, ~Teliha, 
Mesrure, Muhihbe, Sabiha Ycdia , ' 
Sacide, Afet, Atiye, Seniye, ~ahi-
de, Halide, Sahiha, Salime, ~f'di
me, Cen·iye, ~ezahct, Hacer, Me
liha, ~emirle, Adalet, Zahide, 
!\fahmure, l\Tuzaffcr, Kadriye, l\Iu
kaddcs, Naciye, Hikmet, Pakize, 
ve Neriman Ifanımlar. 

vAKır' 
Gtlnd<>lllt, Stya~1 uazete 

lşta.nbul Anlcara C'a<ldeııı, VAKI'I yurdu 

Telefon Numaraları~ 
Yazı işleri telefonu: :?43'i9 
lrlare telefonu : ı4370 

relg raı aı1resı. Is tan tıı.: l _ ·ı AKl1 
Posta kutusu No. 46 

Abone deaelleri · 
l'llrliiyı:ı Ecnebı 

::)eneli': HOO h'.:r. ııoo ltr. 
6 aylık 7~0 1450 .. 
::ı aylık 400 ROO 

ırıo soo 

Edirnekapıdan Münzevi ve Top
çular bağlarına araba ve otobüsler 
işi emeğe başlıyacaktır. 

mokrasinin çürük sistemine yas -
lanrp, ortaya atılan söz kalabalığı 
arasında sivrilen politikacıların 

idaresi altında milletlerin kendile
Bağlar tarafından tutulan bu rini kurtaramamış olmalariyle sa· 

arabalardan bir kısmı yalnız ya· bittir. 

rınki cumaya mahsusu olmak üze
re bağlara gitmek istiyenleri be -
dava taşıyacaklardır. 

Belediye erzak satzşı 

Avrupanın birçok büyük memle • 
ketlerinde liberal - demokrasi • 
nin çanına. bunun i~in ot trkandt. 

~elimi izzet 

Bir teftiş ve ceza Belediye kooperatif idare ht ye
ti dünkü içtimaında eski maarif ne Belediye muhasebecisi Kemal 
zareti binası altında açılacak olan I ~ey İstanbul i!e diğe~ ~eledi.yele
erzak satış yeri üzerinde son tet- 1 rm şube muhasehelerını teftış et
kikini ikmal etmistir 1 miştir. Bir çok ır.emurların ./ı:tzi. 

Yeni satış mağ~za~ı bu ayın so- felerindeki tek3sülden dolayı 15 
nuna doğru açılacaktır. • 1 günlük yev.miyelerinin kesilme$ine 

Modada çocuk bahçesi 
Kadıköyünde Modada yeniden 

tesis edilecek olan çocuk bahçesi
nin tanzimine başlanması için e
mir verilmişitr. 

Bahçenin resmi küşadı, Cümhu
riyetin onuncu yıl dönümüne mü-

sadif 29 teşrinievvelde yapılacak
tır. 

ve iki tahsildar namzedinin d~ va 
zifeden çıkarılmasına karar veril
miştir. 
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8 EylOI 1918 
- Fraıısad:ı sulh ıcıııa\ ühitırıın :ırt

tıgını ;ıJ)~tcrır ,\el:lıl ço~a!ırnr. l'v1rdisi 
ınc.:h'ıı,:ın -ııl .:cnah fırkal.ırı ıniizakcıatı 

~ulhh c~ c.: lı:ı~l:ımak üzere hükumet tara
fınd1n ıqclıbü:-:ıtı l:lzime ifa-ını ten iç 
yolunda hir muhtıra için imza t0pla
maktaı.lır. 

{)~; kudreti hala mistiktir. Hala vermi~tir. 
tı Cl ılık nefes ve coşkun ruh ya - -=------------~ıı 
~<>r. kalıpların gayretiyle yürüyen şiir 

ı aylık 

ilan Ucretterı · 

Ceza gören fırıncılar 
Belediye nizamnamesine muha

lif hareket ettiklerinden dolayı fı
rınları kapatılan bazı fırıncıların 
tekrar fırın açtıkları görülmüştür. 

Nizamnameye göre bu kahil fı
rıncıların muayyen bir müdet ic
rayi sanatten menedilmeleri lazım 
gelmektedir. Belediye hu kabil 

- Op-al:ı ~letrq101idi. "onbaharcl:ı 
:\kır,·polidkr ara~ınJ.ı \ ukııhulacak hey
ndmilcl kımrcran~t:ı lııri~tiyanlık :\lemi 
taıal'ınd:ın ~ulh lelıiı de lıü~ ük bir ntima
d~ kra~ı ıçin hazırlık gürmekrcdir. 

S ister aıkı, iste sosyal davaları söy-
r· C\tıa.t a~ct!nmın sosyal davayı lesin onun tek olan öz ııanat saha
t~·l~lllesi onun bir ısmarlama a - sında yeri yoktur. 
4~llı 0lınasından değildir. O hiç . 
lt- ~ d l Behçet Kemahn sekiz mısraı 

ı... a.rna.n ısmarlama a am o a - 1 • ·rıa. sosyal bır davanın öz şiirini bize ~. 1 

l)a. . . ı anlatıyor. Onun (Burada bir 
~- "asın d yması benımsemesı, . . -.~ti k 1

, u ' . h I kalp çarpıyor) esen bılhassa onun 
b· endı ruhundan hır am e , 1 

.ılt e.le h !' d k öz fiire sosyal cepheden kavuştu -
11~ 'V a ın e ortaya çı arması 1 _ 

tt\ekt' Ö .. . b H 

1 

gunu anlatıyor. 
'iıt\. ır. z şıırde hız unu go - Sadri Etem 

ı.'- . V ,ııorııar..ık, uvdurma. sade 

fİc•ııri lli\ıılurrıı ilan sııhlfrll'rlnde 8anll· 

mi so kurıı,,ıaıı h:ı-,lar, ilk ı.nhllt'Cle 230 

l•uruş:ı tmdar (,'ılrnr. 

Bilyiik , fıtıl;t, dt'\ nuılı 11!\n ver"nlt>r(' alt 

a) rı tt•nlllı\t vurılır. 

Rel!rlll ll!lııl:ırın bir l!:ıtırı 10 kuruştur. 1 

fırıncıları tesbit ederek kendileri -
ne tebliğat yapmıştır. 

Kiiçük ilanlar. 
Bır deıa.sı :m ll\J ıJelllSI t'ıU u~ detası l>t'ı Bir mezuniyet 

dorl ı ıefası 'i[> \·e on defası 100 ku~tur . 
Oç aylık Hlln verenlerin bir detaııı mecca- İstanbul müddeiumumiliği baş 
nendir. Oört ııntrrı gPc;en il.Anların tıuıa muavini Hikmet Bey, bir ay me -

ıatırları b"~ kuruştan hesııp edilir. 

iıııımm•••DPllllm•m!luam•mllll zuniyet almıştır. 

- lt:tl~:ın \):-:\ali•t konf!rc~i Romada 
toplan mı~ 'c bribcıı h:ır~e hitam Yeri
kccği i.imi<li izhar olunarak. harp ı:in

~ctine müzaheret nıana~ına gelebilen her 
ti.iri ü :ıh\ :ıl 'c lıarckaı ın takbihine ekse
ri) eti ilr:i ile karar \ erilıni~ıir. 

- lngili.r. •indikalan kongresi. (Derhl) 
de dü~man kcndiliğ'indt!n \'Cv:ı mecburen 
Fr:ın~t/. 'e Hdçibdal.;i arazivi tahli;e 
et ti~İ halde hiikfınıct tarafın.dan :-ulh 
miizakcrc-;inc başl:ııınıa<.1111 ıcniç }olunda 
bir karar ittıh.l7. ctıni~rir. 
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Hitler ne demek 
istiyor? 

LJa~maJ.alt'd1tn LJeı·am 

Bununli'\ l~~raber Hitlerin maksa -
dını anlamak için yalnız bir tek 
nutkunu almak kafi değildir. Al
man baıvekilinin §İmdiye k3dar 
söylediği diğer sözlerini de hatır· 

lamak lazım gelir. O vakit Nu -
remberg kongresi ile orada söyle· 
nen sözlerden daha doğru bir ma
na çıkarılabilir. 

Bizim hadiselerden anladığımız 
bir Ş<!.Y vardır ki Almanyada ızti
rap çeken ve artık ıztırahınru son 
hadlerine gelen bir millet vardır. 
Versay sulhundan beri Almar.yada 

iktidar mevkiine geçen fırkalarla 

muhaliflerinin siyasi mücadelele
rinden bıkmış olan bu millet kar
tısma çıkan Hitlere son ümidini 

bağlamıştır. lıte bu vaziyetten is
tifade eden Hitler Alman milleti
ni tek fırka, tek irade, tek fikir et

rafında toplamak için çalıf>makta
dır. Tabii bu fikir ve irade, kendi 
fikir ve iradesi olacaktır. 

B\\güne kadar Hitlerin yaptıiı 
İ§lerde bir takım hatalar olmakla 
beraber Almanya.da kuvvetli bir 

fikir ve irade cereyanı yaratınak 

itibariyle muvaffakiyeti de açıktır. 

Haddi zatinde bu fikir ve irade 

lnhisarlarda 
Yapılacak değişiklikler 
bir sene kadar sürecek 

inhisar idare!eri iç in çağırı lan 

Amerikalı mütehassıs ' ar üç gün· 
denberi inhisarlar umum müdür 
l üğünde ça ' ışma'<tadır. 

Mütehassıs l ardan M. Vallas 
Kltrk dün bir muharr rimize fa. 
al ıyetleri hakkıada şu ızahalı 

ver ;n iştir: 

Cuma 
8 Eyliil 

Cumarttsi 

J 7 Cema.cvel 
~ Eylül 

18 Cema evel 
C •Un do:u~u 

c:ı.n :ou~· 
:-ah:ıh namı11.1 

rıtıc: rıııııazı 
~ indı ııanıazı 

LŞ'llT' namaz• 
\ aı nam<11.• 
lm•a• 
\'ılı n ı:eçen ~ı;nıeı 

' ılın lalan •• 

::,.:ı 

ıı;.:ı:ı 

3 17 

1'.U 

·~· ''' ı •.J 1 

21 O'l 

~..ııı 

2~1 

1 ı-

s .. ı .. 
•~.Jı) 

3,1:' 
1:2,.1 t 
I:! I~ 

l!,:\'I 

20.•)~ 
3 .. ,, 

252 
1 !i L _ _____ _j 

RADYO 

"- Ec vvelce verd ı ğimiz ra· 
porda y. p~ığımız tev ':ı terin tat · 
oikı için lstan l u a ge.miş bu u· 
OU\' OIUZ. y •pı acak şey tür.ün, 
tuz vt müsk iı at ı nbisarlarmda Eugün 
masrafı a.taltmak ve varidatı ço· ı . ı ~ ~ " u ı : 

1 2.~0 - 13~0 .\laturka rlak n~rı:ı·atı . 

ğaltmaktır. Buru!'\ için de i!k JH _ 19 ı:ranl<.Jfan. 19 - ! O stüd,yo ııaz 
)'Clpı 'acak iŞ Varıdaltakİ tenezıü-

1 

h r~l'tl. 20 - !?0,30 <hma n Prlılh" n . 21 ,30 

lü c'urdurmakhr. Hu ~o lda bazı 2'? J;'ramoruıı . 22 den ltlbarı•n .\nadolu ajırn-
tavsiyelerde bu'unacağız. l:u tav- '· bor n hllberl ı-r i, rmllt ll)nrı. 

siyelerin kal:. u ve tatbiki hükii· 
mete aittir. 

Jnhisarlar idaresinde baZl de
fşiklıkler o ' aca !< t ır. Fakat bun· 
!ar merhale merhale yapılacağı 

için tatbilcata bir sene kadar sü
recektir. Arkadaşım M. Kuıar· 
scfski bu sene burada kalarak 
bu 1$'ere IH"Zar"t ('d•cektir 

Bir tahsildar, beş 
sene9e mahkum! 

\ ' IY.'\NA: 618. l m. -

Jt,:ı:; plnkla köy hıı.Yaları - l:S konser. 

1 t ,10 - 13 M.lıımı - tG,30 kadın ııaaU -

l i,5.> plHkla IHlt filmlertlm muh~lif pcuça-

1.ır - 18,10 l!l'ıı konı1ı-rl - :?O orkf'.,tra kon· 

seri - !?:! (Tu'.l'kk-rfn ltücumu kar ııımda 

..,tPfan knlt' i ) 1 imli tem~ll. Haynrih ~11ı10 

\ 'aldeldn f'~rl - 23,21 plakla danı hn11ta
n. 

8UDAPEŞTE: &l0.5 rn. -

17 k~r - 18,!0 ~bur prkıl n -

19.!0 ll"'JO rılslne cblr - 21 mlh hl· 

kAye i - %8,05 radyo konseri 23.10 ~lgan 

bın'Rl n. 

BtiKR.l:Ş- S9U m. -

Avrupaya talebe 
70 lise mezunu ıçın 

imtihan yapıldı 
Muhtclıf ilimleri tahsil ıçın 

Avrvpaya iÖnderilecck 70 lise 
mezununun arasında dün mu.1-
telif liselerde müsabaka imt hanı 
yapılmışbr. 

lmtibanlara 200 den faz la lisl'! 
meıunu girmiştir. 

kadar Aym 15 inci gününe 
devam eden imtihanlar netice
sinde muvaffak o 'an lar derhal 
Franaaya ve Almanyaya gönde
rilecektir. 

150 meccani talebe 
Bu sene lise ve orta mektep· 

lere alınacak 150 leyli ve mec· 
cani talebenin imtihanları yarın 
Erenl,öy ile Kabataş JiscJerinde 
yopılacaktır. 

Amerikaya günderile<ek 
muallimler iCjin imtihan 
Halk terbiyesi tahsili ıçm 

Amtriliaya gönderilecek 100 
muallimi seçmek üzere pazartesi 
günü Erkek Muallım mektebinde 
müsabaka imtıhaaı vapıfacakhr. 

Ehliyetname imtihanları 

Kısa Haberler 

Sahte yaverin mahkOrn 
Geçen sene ti üseyin Ki 

isminde bir adam kendisioer 
ıefcumbur yaveri sösü vere 
U sküdar adlıveı 'nde bir iş ta 
t:dcr"en üzerinde resmi elbiı 
cürmü meşhu t halinde yaka 
mış ve muhakeme netices; 
18 ay müddetle hapse mahlı 
edil mişti. 

Hüseyin Kazım efendi bu 
rarı temyiı etı ği içtn tevkj 
nede bulunuyordu. T emyiz dJ 

kemesi mahpusiyet kararını tal 
ederek evrakı lsbnbul adliye 
göndermiştir. Kararın tas 
üıerine mabküm Hüseyin Ki 
deodj tevkifhaneden hap'sb 
ye nakledılmi.J tir. 

istiklal harbi filmi 
istiklal barbimize ve inkil 

mıza dair çevrilecek filmin 
naryosunu yazan Rus muha 
Mösyö Zarhi yazdığı senary 
Maarif vekaletine varmemi 
Buna sebep te bu İJİ te 
edecek olan komisyonun da 
mış bulunmasıdır. 

Filmin çevrilmesi için 

birliği, batlı ba,ına bir kıymettir. ~renk~7ünde belediye t~hsilda-
A b H 'tl N L _ 1_ 

1 

rı ıken mukelleflerden aldıgı para· 

ÜniTersitenin muhtelif fakülte
leri ile yükıek mekteplerdeki tale
belerden askeri derslere gidenlerin 
ehliyetname imtihanları yapılmı~-

ıs b.aberkor, plald.a. hant best-tler - U tır. 

len makineler gümrükten 
hlamamışhr. Makinelerin çr 
tılması icin hü"umetten mlisı 
aJınacakhr. Çekilecek filmin 
nuna cümhuriyet ba ,· ramımıt 

nuncu yı ldöoümü me~aaimi ili 
edilcktir. 

ca a ı er uremoerg 11>on- d · 
ı:._d · · k d k ları makbuzlara kay etmıyerek , 

gresın e nıcın ma ıa ını açı ça . . . ·· ı · t.~ ? lht' Ik' .. l . 1 tahnf at yapmaktan ve zımmetıne 
ıoy ememış ır. ıma ı soz erın-
de müphem oluşu ve aul maksada 758 kuru! geçirmekten muhakeme 
hiç. temaa etmeyişi de bir taktik e- edilen Naim Efendi, lstanbul ağır 
seridir. Çünkü Almanya bugün ceza mahkemesince dün bei sene 

h .. b' h l k d . . hapse, üç sene de memurluktan enuz ır azır ı evresı geçır - ~ A • 

kl d . lh · Ik' b h 1 k mahrum kalmaga mahkum edıl -me e ır. tıma ı u azrr ı - . t' 
- mı§ ır. 
Iar bittikten sonradır ki Hitler Al-
manyasınm sözleri daha açık ola· 
rak işitilecektir. İhtimalki herkeı 
bir tabah birdenbire Almanyanın 

bir tarafta f U veya bu tarzda bir ha 
rekete geçmiş olduğunu öğrenecek
tir. Çünkü son günlerde Alman -

yanın gizli gizli silahlanmakta ol
duğuna dair İngiliz gazeteleri ta

raf ınchm verilen haberler doğru 
ise Hitlerin sözlerinden ziyad" bu 

silahlanmaların ifade ettiği mak -
ıat daha çok mühim değil midir?. 

Mehmet Asım 

600Italyan • 
ızcısı 

• • 

Dün gelenler 
Cümhuriget abidesine 

çelenk koydular 
Allı yüz ltalyan izcisi, zabitle

rinden otuz beı kişile ve Ital
yan bandıralı Cesare Battisti va· 
purile dün sabah şehrimize gel
mişlerdir. 

izciler ltalya Sefareti erkanı , 
Türk izcileri mümessilleri tara-
fından karşılanmışlar, vapurdan 
çılctı~tan ıonra doiruca Taksi· 
me giderek Cümhuriyet abide
sine merasimle bir çelenk koy
m~lardır. Bu esnada Italyan 
Konsolosu M. Salermo Mele, Ital
yan Ataşe Militcri Ko'onel Man
ne~ini, ltalyan Ataıe Navali ku· 
mandan Soldati de hazır bulun
muşlardır. 

izciler çelenk konduktat son
ra ibidenin etrafında b ir geçit 
res!ıi yapmışlar ve abideyi se· 
lamlamışlardır. 

~cilcr şerefine ltalyan ıef ar e
ti maslahatgüzarı Baron di G :u
ra tarafından dün akşam 1 talya 
ıefar~inde bir kabul resmi ter
tip edilmiştir. · 

izcilerle birlıkte dün 
ze on Italyan gazeteci 

tehrimi
de gel-

Cümhuriget marşı 
29 Te~rinievvelde söylenecek 

o~ın Cümhuriyet marşının Farulc 
Nafiı Bey tarafından hazırlanan 
güftesi Kon erntuvar muallim
lerjndcn Cemal Reşit Hey tara· 

nndan besteleniyordu. Cemal 
Reşit Bey marşı tam11men beı

telt-mittir. Eugün Ar.karaya gi· 
derek Cümburiyet bayramı ha
zırlıklarile melgul olan komisyo
na verecektir. 

Bırakılmış çocuk 
Edirnekapıda Kaledıbinde tah

minen 20 günlük bir erkek ço· 
cuk bulunmuştur. 

Kuodzğı arasından çıkan bir 
kağıttaki yazıya nazaran ism:nin 
Mehmet Sadık olduğu ve sefa
let yüzünden terkedıldiği bildi
rilmekted 'r 

Bisiklet kazası 
Dün aaat 11 buçukta Vanikö

yünde J 6 yaşında Hüsnü Efendi 
bisikldle Şişhaneden giderken 
Tekerlek çıkmış, Hüsnü Efendi 
yere yuvarlanmı~ 
yaralanmıştır. 

ve başından 

Bü9ük bir jinınastik 
şenliği 

1934 senesi Tem muz ayı zar
fında {Çekos'ovalcya) da işçi tcş 
kilitı muazzam j imnas!ik oyun· 
ları yapılaca!<tır. 

Eu oyunlar 193'2 senesi oyun· 
lan tarzındadır. Her ya$tan er
kek ve kadın 35.000 kişi ve ec· 
nebi jımnastik takımları girecek. 

Bu hususta fazla tafsilat için 
alakadarların Çekos!ovakyanın 
lstanbul Geoeral Konso:oshane
s 'ne müracaat edebilirler. 

miştir. 

izciler dün grup 
ri gezmişlerdir. 

halinde teh· 

plakla ork~.ııbıl - 18 1'1ld3 o orke1traı11 -

%0, IO ( lyakomo Puçlnlnln (Madam Batterl 

lay) Opeı'L'L 

VARŞOVA: 1412 m. -

13.0l kon.er - U.33 plak - 16,&l plak 

1'7 konser - lA,15 .olo kon~ - 19.Sl plak 

23 dant hanl3rı. 

BELGRAD: 431 m. -

n k011Mır - 13,0!i mr,hur mrlodlll'r -

ıs.s;" plak - 1'7,JO konser - ıs.ıo fiıan 

muıılklal. 

R . "' .% 1JJ. -

20,20 mııhtf'fif lhanla.rcla halıerı.r -21,30 

hıınenln (Xotr ·Dam {'an.cm:) 

23,35 UltP.JleT. 

PARtS: 828.2 m. -

o~nııt -

20,80 kon11r r - 21,0.'l plak - %1,30 ko1a-

11r r \'i~·ıı.na mu iki•I, 'J'pnor Leonıırdo Ara-

mesl;:o. 

Yarın 

11' don 18.~0 D k11dar Gramofon - uı.:ıo 

dan 19 a kııdar Fran!lı7ca dPrıı ()föptl'dill"re 

malıı1mı) - l!) dan %0 'fi' klldar RUat Bry YI' 

arkadaı;la rı - !?O dPn 21 "'0 a kadar 8-tda~I 

nm lkl_ye be) l'ti - '?LSO ilan 22 yr: kada'.I' 

Gr:\mofon - %'! drn ltlb::ın-n .\nl\dolu ajanv, 

Jfor~ baberlrrl, saat ayarr. 

\.'1YANA: llS.l m. -

1%.30 plAkla ıanınııu, bf' teklrlarm 

lcri - ıs otlP ı..oıı~ri , Yi~·aııa wnfonıı. 

orkP.:ııtrn"ı tarafmdlln - 1 t .10 - l:S dP.\:ıtmı. 

t6.1:5 Fnın.,n:(':\ dr,..., - 16.3S Dora ~llklo'll'I 

tnrarıl\dan ( lman ·rn J ir) m~n.ulıı nıu.aı.a

il(> - 17 Alman ı.atoliklıor l:"Ünti vesıı .... ıyJr 

Orta tedrisat maaşları 
Yeni kadroların ikmalinden do-

layı orta tedrisat muallimlerinden 
bazılarının maaşları gecikmjştir. 

Maamafih bütün maa,Iar cumar -
teai günü verilecektir. 

İsmail Hakkı, Kadri ve diğer 
bazı komünistlik tahrikatı suçlu -

lannın muhakemesine, dün latan

bul aiır ceza mahkemesinde ka -
palı celsede devam olunmu,tur. 

Ekalliyetler kongr .. ı ~ 
Bern, 6 - Eylfılün 17 -

sinde burada beynelmilel ek~ 
yetler konferansı teşekkül et';' 

cektir. 
Bu konferan1a iıtirak edl. 

bilm,. irin konarc baıkll 
Mösyö Amene, b eynelmile l ei/ 
liyetler cemiyetine mukayyet. 
lan, memleketlerin ekalliyette 
birer mektup gönderm~tir 

Sümer bank 
Ankaraya. nal<ledilecek S ~ 

Bankın nakli işlerinin temin: ·.J 
1 B Ü R S A hazırlığa başlanmı~ ve banld". 

[Hi :r.alarında yıldız i~arcti olanlar ü;~cr- kısmı kısım nakli için bir de 
lcı in de 7 E) lülde muamele olanlar- ram haıı:ırlanmt§ltr. 
dı r.J Rakamlar kapanış fıy:ıtlannı gd rerir Programın tatbikine ve nakil 

rtukut (Satış) J lerine bu ayın on be§inden iti~ 
================ı ren ba~lanacaktır. * ı..oadrı 6i0, - * \'h ana ~4, -

* ı c'yort ı-1:-, - • ~1ıdrlt 
* Parls ı :-o. - * Scrll n 
• ~11Uno ~22. - • Yaı~ovı 
* Rruk~eı ı 17, - • Ruılıpe~t• 
• ... tl na 'ı5 · - * Ruheş 

t 7, -

51, -
2~. - . 
2~. -
~3. - -

• Ccneı rı _o, -
~s. -· 
~.'!. -

ı ~o. -

* Relı:ra t ~l', -

* Ynl ohama 4 -

* l'raı: 
• Stolcho' m ~ı. -

* Altıo 
• Me.J,liye 
* Rıoı.:n ot 

------------. Çanakkale şehitlerirı' 
ziyaret se9ahati 

Şehitlikleri imar cemiyeti ti 
f ından Çanakkaledeki ıehitle~ 
:zi ziyaret için tertip edilen 11 

fP.\:ı.alide koOAer- 19 l\lakıı Rn~nbardın alt- ti:=====--=---=-==-=~===== 
seyahati dün yapılmıştır. / 

Gülcemal vapuru dün akfa"ıl 
yarelçilerden büyük bir kal• I 
ğı alarak Çanakkaleye harek:I 

Jlll,111<'1 do,i!'U') ;) ıJdı iniımlİ - 19.!?.) Zlf~r kon 

ııerl - !?1.1 .> (Ar,ldli c'lln Pmriylc !) l!ilmll 

opl'rr.t. llc:ııtl'. mf'1>hur (Orlof ) oııı>rrtlnln 

bP<ıt<'l•iırı Bnıno 

plfıkla ıı lt ·un kon rrf. 

RtlOAPf;ŞTE: 

7. ı.l jlouı:tııtlk , .r. pl;ik - 11 p!Ak - 13.t:5 

•:l::annııı"lld'll - 1 l .3'1 11.uon mu lld<ıl . -1 'l' 

.-oı·uk ":ı:ıt - J 8.~0 :'\lanr ,arkıları. rl,\ ana 

lir. 19.10 Şarkıla r, pl,"llno refalmtl~ll' - !?1.10 

CÇ:trıl ıt";fıintin) l><' trkl\rı Emmrrlh l\:tlma -

nın CÇ'iı:oynl'rprim:t") op~rl'tl , 

mıı<ıiki"'i. 

Rt'KRF.~ : ~!M .2 M . -

J3 hııhrrtrr pl l\ k - H pllıklıt hatırı rmı • 

.. iki ·- ili kom•" r bıı ıuad'.l ,\ıl ·•mın (R 4 n P. • 

i::rr l<nıl f\lsaydmı ... ) f\~rt'tln in lin•rtıirii -

'.?O.'!O plltlıl : t mıı~ilil - !?I nı:ıd:urı :\'ly.l nn • 

m:ı r'• Ofll'rt't <,a rktları u~lii;ror - ~ı.t:ı \ "1 -

yolıı k on<or rl - 22. 1.l r.omPn m11111l,;l"I • 

V\R~O\' \: H1 2 m. -

l G.:;.; rlfık - li.:lfl ,arkılnr - rn.:..; t"· 
::annl - '!o.o.; plik - 21 hafif k,,n<ın -

:?2.:iO P olo:n nııı"lld•i - z:. dıın., h:ı\'nl:ın. 

Çekler (kap. sa. 16) 

* l.ondra 
• :\ C\)Mİ 
• Patis 
* Mıl~no 

<ı:o.- • ::ıtol.:holm 

O b!! •5 • \'lı·ann 

\!! IJll • ~fadrft 

~.9:'!IO • P, crtın 

., * l' ruı..~eı 3.:ı•ı- • \"arşo,·a 

• , \ ıino. :t 99? • Budapcşte 

* C: cnc\ re 'Z.44JO • Bul;rcş 
• ~ol) ıı rı5 ~·ı·u * Be'graı 

• Am~c.rda ı 1. 17.o • \ol.:ohaına 
• Pra ı: ı ~.cıoıs ~lo ı.on 

ESHAM 
l ~ naokası 

• Anadolu 
ltejl 
$ı r. 11.ıyrl\ e 

Tıannay 

l '. ::-ı;:.orta 
l'omnnt i 

9 . .'!0 Tcrı.o, 

! 7.15 • (lmento a• 
3,30 l n) on l>cy. 

15. ~ a rk l>e~ 
4 .~o Bal) a 
lll,30 

• 193 l da ı~ı. rı::.- ı:tclmlk 

4 4 1 • • 

7'•.6.?(.; 

34 911·· 
:.!5525 

H>93. •o 

ıstikr;11.id ı. 5:ı, ı Tramvay 51,30 
~: ı ~ D. \ nl 'J,. <• ı:r:.anl 95.-
D. :\IU\ ah. 5,'\, Q Rıhum 1 R.- -

RF.r.on \O: 4lll m . - C:lı m rül..l cr ~.35 • Anadnlu ı 4: 40 

1'? ,,,,11 r. r _ 13.1)) knn'W'r _ 17 pliık _ 1 ' ·~ ~lu. A. 7,:'0 • Anadolu il 47,40 
Aafdat ı 1,75 • • \ l\lu '"c sil ~ o !5 17.15 k on">t'r - :.!O İliç tararındıın milli tar - • • .. 

ı,ılıı.r - :ll.30 .. ohbt"t - ~1 plvnmı - ::ı.:ıo 9t,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;:;:;;;;;;;;;;::;:;;;;;;;;;;; 

T'npo tararın ıhı .. arlnf:\r - "'?.iO ork~"t""

!?J dan" rıtAhlllM • 

RO~U 441 ,t m . -

21.1 .~ pl:\k san ti - ::ı.ıs nmhteUf b"•tl! • 

lr.r - ::ı.ııo ılan:ıı m11•1ldıı l - 23.3.') hnhf'rlc r. 

P.\RlS: S!8.2 m. -

ın rlftklu - 21.Zl pl!klıır - 21 .30 lion 

sn - :?. 10 danıı hnYalan 

' mİ!lir. Vapur Gelibolu Te Ç f 
kaleye uğrıyarak AnafartalatS 'I 
dar gidecek ve ziyaretçiler de~ 
radan karaya çıkarak şeibtli .. 
dar gideceklerdir. il' 

Gülcemal yarın sabah erk,.. 
şehrimize gelecektir. 

1.:=ıt Varidat müdürü uw-

Ankaraya gitti .. ~ 
Maliye varidat umum ııı~~ 

Cezmi Bey, dün Ankaraya 11 

tir. . 1;ıt' 
Cezmi Bey, yeni mali tetk1~ • 

açıkta kalan 450 memur~ it.._.' 
yasını da birlikte götiJflll~ 
Bunlar, iki ay içerisinde l~;t: 
memurluklara tayin edilec:e:.ı. ,I~ 

İstanbulda münhal hu!u d•ftf" 
müfetti§liğe Anadoludakı atdlp,' 
darlar ve malmüdürleri ar. t~" 

. 1 . ak y eoı _.., " 
tayın er yapıiac tır. ;• 
)atta vazife verilen yeni ~f.l"iı" 
ı d . 'b ~··· ar, yarm an ılı aren 
baıhyacaklardır. 
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) Göall tuzağı J'I 
iki oto çarpıştı 

Üç kişi ağır surette 
yaratandı 

11111ııııııı1111111111ıııııııııu111111ııııımıııı111111ııııınıııııı 11111ııııınnııını Selami J zzet ııı1111ııNıı1111 
Evvelki gece, Şehremininde müt 

hiş bir otomobil kazası olmuş ve 
bu acıklı kaaz 3 kitinin aiır surette 
yaralanması ve iki otomobilin par 

- Şu halde, pek iyi bilmiyorum 
•ına, bana bir muhabbeti vardı. 

Daha doğruıu ben öyle aanmıştım. 
Sonradan aldandığımı anladım. O 
çok doğru, çok dürüst bir insan -
dı. Benim halimi beğenmemiş ola
cak, Eir aylık izinim vardı. Bu 
müddet zarfında iıtediğim gibi eğ 
lenmek istiyordum... Sakın fena 
bir fey yaptım zannetmeyiniz ... Fa 
kat bir an başım döndü, ıarhot ol
dum, hunu da itiraf ederim. Ben 
0mrümde öyle bir hayat sürmemit 
tim... Kendimi çabuk topladıııı. 
Bana yaratan gene böyle namu -
•umJa çalıımaktır. itimin batına 
ıeldim. 

Avukat alakayla sordu: 
- Size batka kim kur yaptı?. 
Günay, Cafer Ali Beye, Bülentle 

olan macerasını da anlattı. 
_ Bunları timdiye kadar sizden 

batka hiç kimaeye söylemedim, de 
di. Anamla babam bile bilmiyor -
1ar. 

- Bülentle evlenemediniz diye 
llıütee11ir miıiniz? 

Biraz tereddüt etti: 
- Hayır, zannetmiyorum. Onun 

aibi bir adam aranmaz. Tee11üfe 
\'e teeaaüre layık dejildir... Ara -
ınızda hiç bir ıey geçmediği halde 
ben Orhan Kayayı arıyorum .. 

Cafer Ali Bey netelenmitti. 
- Size çiçek gönderenin kim 

oldufunu ara!Jlırıp soruşturayım 

mı? 

- Hayır. O kendini meydana 
vurmuyor. Beni rahatsız etmiyor. 
M,.,,.l ::ıına cıkm:aun Aah a. iyi. 

(aenç kız güzel batını aallıyarak 
Yerinden fırladı: 

- Artık benden bahsetmiyelim. 
Görülecek bir çok itleriniz var. Si
ze bot yere vakit kaybettirdim. Ba 
na darılmadını:ı ya? 

Cafer Ali Bey, mütfik bir baba 
tavrı ile gülümıedi: 

- Size bir §artla darılmam. 
-Emredin. 
_ Bundan sonra bana emniyet 

tdeceksiniz ve bu esrarın ne suret
le devam ettiğini anlatacaksınız. 

_ Peki ... Şimdi müsaade ediniz 

clc çalıımıya batlıyayım. 
Odadan çıktı. 
Cafer Ali Bey düşünceye daldı, 

b;r'\z sonra Mehmetle konuıuyor 
"~ kahkahalarla gülüyordu. Eğer 
C ür.ay ne konn§tuklarını duysay • 
c'ı bilmem nı:ı: olurdu. 

Fnkat Günay, makinesinin başı
l'l'\ gecmi~ çalı!ıyor, mektupları ya 
::ıyordu. 
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İki gündür durmamacasına yağ· 
!lıur yağıyor. 

Yollar şemsiyeden geçilmiyor, o 
loblobilJer etrafa zifoz saçıyor, 
kaidınmlarda insan dizlerine ka • 
dar Ç&mur içinde kalıyordu. 

Günay, o ak9am yazıhaneden 
Çıktıktan ıonra, eve yaya gitmiye 
taiyet etti. 

bütün bütün şatırdu kendi kendi
ne kızdı. 

Bülent inmitti. Ona doiru yürü-
dü, elini uzattı. çalanmasile neticelenmiştir • 

Günay dimdik durdu, kımılda -

madı. 
- Beni böyle mi kartılıyorau-

nuz? .. Benae ıizi üç çeyrek saatten 
beri bekliyorum. 

- Beklemiyeydiniz ! 
- Sebebi vardı. Burada konu • 

f&lllayız. Otomobile bininiz de si -
zi evinize kadar ıötüreyim. 

- Evim uzak defil. Y •imurdan 
da korkmam. 

Bülent kolundan tuttu ve yalvar 
dı: 

- Bu ricamı reddedemezıiniz 

Günay. Sizinle konutmalıyım. An· 
latacak 9eylerim var ... Yanlıt bir 
zehaba kapılmanızı istemem, beni 
d inlemeliainiz. 

Kolunu çekti ve Bülendin ıözle 
rine baktı: 

- Dinliyecek hiç bir fCyim yok 
Bülent. Sizi lüzumundan f ula din 
ledim. Bırakınız da yoluma ıide -
yım. 

Yolunu kesti. 
Şimdi gelip ıiden onlara bakı -

yordu. 
- Rica ederim beni dinle Gün -

ay ... Seninle muhakkak konutma
lıyun... Günay, sevıili Günayım 
beni dinle .. 

Günay bu yalvaran aesi dinledi. 
Parlıyan gözlere baktı .. 

- Benim burada olduğumu ne· 
reden biliyordunuz? 

Transit itleri zaranmıza 
mı gidiyor? 

Yeni Deniz tarifeleri etrafın· 
da var. Yeni tarifeler, eski tari
felere nisbetle pahahdar. yeni 
tuifeler tanzim edilirken yerli 
fabrikaların muamelAbnı ucuza 
nakletmek hatıra gelmemiıtir. 

Halbuki Teşviki saaayi kanu
nunda buna dair aarhat vardır. 

Şikayetlerin en mühimmi ve 
Istanbul limanı için bayati bir 
nokta, aktarma meselesidir. Ye
ni tarifelerde, nakliye ücretleri 
arttırıldığı gibi aktarmalara da 
zam yapılmıttır. Aktuma ve tran 
sil mese'.elerinde. latınbul Jima· 
nile Pare limanı arHında bir re
kabet vardtr. 

Hadiıe ıu tekildedir: 
Dün gece saat 22 de, 1380 nu -

maralı otomobilin ıoförü ·Abdül -
kadir T opkapıdan arabasına dört 
yolcu almış ve Akaaraya doğru yol 
almıya başlamıtlır. 

Aksaraydan T opkapıya doğru 
gitmekte olan ıoför Mehmedin 
2802 numaralı otomobili de içinde 
iki müıteri olduğu halde T opka • 
pıya doğru aüratle yol ahyormu,. 
Tam Şehremini karakolunun biraz 
ilerisindeki virajda bu iki otomo
bil birdenbire karııla9mıf. Süratle 
ıiden her iki otomobil de. döne -
meçte her ne kadar fren yapmıtlar 
sa da, bu pek kısa mesafede yek -
diğerinin Önüne çıkan otomobille
rin çarpıtmasına mani olamamıf, 
iki otomobil içindekilerin feryat -
ları arasında birbirine yüklenerek 
toslamıtlardır, 

Bu mütht çarpıtmada her iki o -
tomobilin ön kısımları tamamen 
pa-::llanmı§, çamurluklar fırlamıf, 
camları kırılmıt, arka kısımları da 
muhtelif yerlerinden zedelenmit -
tir. Çarpışmada, yolculardan ikiıi· 
nin de ismi Haıan olan iki kiti ve 
toför Abdülkadir aiır ve tehlikeli 
surette yaralandıklarından Cerrah 
pa,a hastanesine lcaldırdmıtlar -
dır. Diğer müfterilerle 1oför Meh
mette bir tesadüf eseri olarak bir 
J CY olmamı§lır. Zabıt~ kazanın tah 
kikatıııa bat amııtır. 

5 kişi yaralandı! 
Bursa - Yalova yolunda 

bir kamyon kazasl 
Evvelki ıece Bursa - Yalova 

yolunclakamyon kazası olmuf, bet 
kiti hafif surette yaralanmıttır. 

Zümrüt Yalova otobüs tirketi -
nin 3 numaralı kamyonu içindeki 
25 yolcu ile Buraadan Yalo•aya 
gelirken yolda direksiyonun fir • 
ketesi kırılmıı Ye kamyon ıajda -
ki uçuruma sürüklenmiye batla -
mıttı. Soiuk kanlı olan ıoför bu 
vaziyet kartıaında direkıiyonu 
sola kıvırdıiı ai-bi aür' atlı ıitmekte 
olan kamyonu birdenbire durdur
mak için frene baımıthr. 

Kamyon bu manevra üzerine 

-49- 'r'azan: Nigazi Ahmet 
Selman: 1 rüttüler .. 
- Peki, dedi, aen rit uyu ar • - Selman .. gitme .. 

tık.. - Olmaz Zehra.. Ben gele· 
Rahim, yanından uzaklattık - mem .. 

tan sonra Selman çadırın kapısın· - Gitme Selman.. Tipi çok, 
da durdu. Bir müddet etrafı dın • yolunu kaybedenin ... 
ledi. Sonra ya vat seıle: - Allah saklar Zehra .. 

- Zehra, Zehra .. diye seılen• Rüzrir, sanki ölüm ıslığı çalı-
di. yordu. Derileri kamçılıyordu. Zeh-

Bir müddet daha dinledi: ra ile Selman yan yana duruyor-
- Zehra.. lardı .. 
Çadırda bir hareket duyuldu.. - Nasıl olur Zehra .. Baban be-. 

Sonra bir kenar aralıklandı. Bir ni rörürae nasıl olur .. Beni ölmüt 
bat uzandı: biliyor .. 

- Sen misin Selman?.. Zehra, fazla bir ıey söyleme-
- Söyliyeceklerim vardı. di. Söylemek istedi. Çok terler 
Selman içeri ıirdi. Zehra, yarı söylemek istedi. Fakat ıöylemiye 

çıplak bir haldeydi. Omuzla: ına kendinde bir hak bulamadı. Bütün 
ipek bir tal örtmüttü. Yatağının bu olan bitenlerde en çok kendi 
kenarında oturdu. Gözleri kızar- - arzusu vardı. 
mıttı. Çok ailadıiı belliydi. Selman, bu öldürücü solukta 

Selman ,kapının önünde dur - müthi, bir hararet hiaaediyordu. 
du. Söze nuıl baılıyacaiını bil - Kalbi, ıöisünü parçalryacak de -
miyordu. Zebra, çocuk ribi ol- rece hızla çarpıyordu. 
muıtu. Ne söylense ailıyor. Zehra, Selmanı bıraktığına, o-

- Bir ıariplik hiaaediyorum... nu kendiıini babasına teslime ic. 
di)ordu. bar ettiğine piıman oluyordu. Çıl-

Selman sükutu fazla deYam et· ıın bir ihtiraıla sevdiğini zannet-
tİrf'medi: liii Kara oğlanı artık unutmuıtu. 

- Zehra, dedi. Yarın ıidiyor- Onun için babasına kartı ıeldiii· 
ıun.. ni hatırladıkça, hiç doğru bir it 

Zehra, minnettar ve tefkat do- yapmadıiını anlıyordu. Babuına 
lu gözlerini Selmana kaldırdı. Bu rica elae belki Selmanla everirdi. 
bakıı, Selmamn kalbini yerinden Evet. Bu kendisi için daha mes'ut 
koparacak kadar helecan veriyor- bir netice verirdi. Ölmüt olan bir 
du. Onun bakıtlarından uzak, vücudu düşünmek, bot ıeydi. Ar -
Zehraıız kalmak çok acı geliyor· tık eski ihtirası tamamiyle sön. 
du. Zebruız hayatın bir ıstırap o- müftü. Rüya ve hu\Yalarla ıeçe -
Jaöafiaı hi ... diyordu. cek •ünlerinin ne 'li!tymeti olabi • 

- Babanı aörec:ekıin.. lirdi. Halbuki Selman, ona en aa-
Sustu. Gözlerinde iki damla dık 'bir sevgili olabilirdi. Kulak • 

yat toplanmıftı. lannda Selmanın: 
- Beni affet Zehra .• Seni bel- - Zehra!.. diyen seıi uiuldu. 

ki çok üzdüm .. Fakat dütüıı. ki yordu. Şu anda onunla vedalat. 
bunları seni üzmek için yapma- ması met'um bir netice doiurabl
dım. lirdi. Acaba yolu bulabilecek mi? 

- Biliyorum Selman.. Af fe - Bu nihayetsiz sahrada, hem de 
decek ne var .. Bana böyle feyler karlı tipili bir ıünde yolu bulmak 
söyleme.. çok ıüçtü. 

Selman, aiır adımlarla Z~hra- Gene dütündü. Selman yolu 
nın yanına yaklaıtı. Onun oturdu· bulıa .. Saf salim çadırlara gitae 
ğu yataiın bir kenarına oturdu. ne olacaktı. Artık Selman Ja 0 • 

- Zehra, oçk yor.unıun .. Ra- nun için ölmüı bir inıandan fark-
hat rahat uyu.. sız olacaktı. Halbul:.: Selman, on. 

Zebranın hıçkırıkları ıene tut• da unutulmaz izler bırakmıttı. Ha
mut, ıarip bir helecana kapılnııt· yır, hayır, Selmanı unutamıyacak-
tı. tı. Ona: 

Selmana alıımıttı. Artık onu - Vazıeçtim Selman .. Baba • 
bir daha ıöremiyecekti. Kendiıi mn gitmiyecejinı, ıeninle ıelece • 
için hayatını feda eden Selman.. ğim demek istedi. Kalın sia taba. 

Zehra, Selmanın dizlerine ka- kasını delerek onun gözler;ni ara-
pandı. dı. O kadar zahmete hacet yoktu. 

- Selman, Selman .. diye inle- Selmanın erkek bakıılnrı nereye 
di. baksa gözlerindeydi. Bu hayali 

Transit işleriie alakadar de· 
nizcilik müesseseleri bu mesele 
hakkında ihracat ofısiııe müraat 
etmiş'.erdir. I:ırcat ofisi bu tarz
da vaki olan milracaatJeri tetkik 

ediyor. 
Yeni tarifelerin en iyi tarafı 

Iran transit cıvasına yapılan ten 
zilittır. Trabzon yolile Irana nık 
ledılecek egya için yUzde elliye 
yakın tenzi!lt yapılmıştır. 

ıoldaki hendeie devrilmiı, cam _ 
ları kırılmıtlır. Yolculardan iki 
kadı ile üç erkek hafif aurette ya -
ralanmıılardır. Şoförün soiuk 
kanlıtığıaayesinde yolcular uçuru -
ma dütmekten kurtulmutlardır. 

Balıkesirde kurtuluş 
bayramı 

Karlı, tipili bir sabah, dört atlı hiçbir vakit unutamıyacaktı. 
Erzurum ovasında yol alıyordu. Bi:-~r şimıek süratile hafıza • 
Rüzıir, kar yığınlarını bir taraf- sından geç~ı1 :,u dütünceler, Zeh· 
tan bir tarafa aavuruyor; keskin, rayr çok müık~! bir mevkide bı • 
kavurucu bir ıoiuk vücudu sarı- rakmıştı: 
yordu. Atlılar, tipi ıözlere bir per. - Ayrılmalıyız Zehra.. Ak. 
de gerdiği vakit biribirlerine ıes- fam bastırır siz de yolunuzu ka7-
leniyorlardı. bederainiz .. 

Köıtrüden geçiyordu. Fakat pe
ti •ıra, kaldırımın kenarından bir 
otomobilin ağır aiır kendisini ta -
kip ettiğini görüyordu. • 

Fakat lrabzon • Tebri7. tran
sit yo'una bu şekilde ehemmiyet 
veren tarife ko"Disyonuoun lstan 
bul limanının transit haliyetini 
ehemmiyetle naz1rı dik!cate al· 
madııfı iddiı. o'unmaktadır. 

BALIKESiR, 7 (A. A.) - Ba
lıkesir dün kurtulutunun on b;rin
ci yıldönümünü cot1un tezahürat· 
la kutluladı. Bu münasebetle Ba -
lıkesir takımı ile Bandırma takı -

mı arasında bir nıaç yapılmıt, Ba
lıkesir sporcuları üçe kartı altı sa
yı ile müsabakayı kazanmıılardır. 

Epey yol alm19lardr. Önde ıi- Zehra, kendine geldi. 
den atlı, dizginleri çekti. Arkadaı- Selman arkadatlarına aealen • 
lannı bekledi. Hepsi toplanmıttı- di: 
lar. 

Süvari: 
- Mehmet, Rahim .• 
lki ses cevap verdi: 
- Burdayız ... 

Eıninönünde, karşı tarafa geçe -
Ceği ırrada, bir otomobil borusu o· 
rıu Yerinde mıhladı. döndü. Genç 
k Muhafaza kumandanı ır adam otomobilden gülümsü - , 

Büyük Millet Meclisi reiıi Ki· 
zım pafa hazretleri öğleden e~vel 
belediyeye ıelerek kurtuluı bay • 
ra.mı tezahüratını ve öf leden ıon
ra müıabakayı nihayete kadar ta
kip etmişler ve akşam tereflerine 
verilen müıamerede bulunmuılar
dır. 

-. Benim yolum buraya kadar, 
dedı. Kalelere yaklattık .. Rüzgar, 
mütemadiyen esiyor, kar mütema
diyen savruluyordu. 

- Haydi Zehra, sür atını, ıit· 
tiğini &Öreyim .. 

)ordu. ' Umum muhafaza kumandanı 
Günay. gayri ihtiyari haykırdı:· Seyfi Paıa on bet ı;ündenberi tef -
- Bülent!.. titte bulundugu lzmir mmtasın -
Sonra irkildi. Nr! yapaacktı? Ne dan dün avdet etmittir. Pap bir 

l'-Pınası Jizımdı? Kalbi carpıyor - kaç gün kadar lstanbulda kaldık
du. Kalbinin i&rptrjını hiıaedince tan sonra ADkaraya .,idecektir. - · - --· -

- Selman .. 
Bu, Zebranın aeaiydi. Atrnı 

Selmana doiru çevirmiıti. Kartı 
kartıya ıBz ıBze geldiler. Diğer 
süYariler, atlarını bir az daha yü-

Bu, Selmanın Zebraya söyle • 
diği son ıözdü: 

- Be~ unutma Selman.. 
Zehra da aon ıözlerini sllyle. 

mitti. ,. 

(Devamı Yar) 
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Aramızdaki fark 
Cenap Beyefendi, Lakin dava o değildir. Siz, 
Bir gazeteci arkadaşımızı yarı "Parmak hesabı,, diyerek - alla

açık duran yakasından zarif fani- ha şükür, vezni benam terkibini 
lanız görünen pijamanızla kabul kullanmamışsınız - yeni bir nes • 
ettiğiniz günden haftalarca evvel, lin, yeni bir yol yolcularının, içi
iri puntolarla yazılmış adınızı Bir- ne Sakaryayı alan ve Anadolu 
lik gazetesinde görmüştüm. Genç ı stepinden nağmeler getimıiye ça
ve hızlı bir kalem, "Evrakı Ey- balıyan edebiyat ve nazım ölçüsü
yam,, muharririni kıyasıya hırpa- nü baltalıyorsunuz. Yoksa, hece 
lıyor ve size genç bir gırtlağın vezni - yahut parmak hesabı -
çıkarabileceği gür bir sesle: nazımdan beklenen ahengi ve mu-

sikiyi vermiyen bir ölçüdür i.ddi-
- Susunuz! diye hağrıyordu. k bu 0··ıç·· 1·1 

asını sa vurara u e yazı-
- Pendiğe giden trend~ ?k~du- 1 lan birçok garp eserlerini edebi • 
gum ~u yazı hakkında fıkrımı so- ı yat ve. a.hen~ ?udu~u haricine at
ran hır arkadaşıma: mak sızın gıhı Parıste apartıman 

- Hiç de fena değil; taşkın 

bir heyecan nümum!lsi ! diye cevap 
vermiştim. Hakikaten hiç de fena 

değildi. Çünkü içinde yaşadığımız 
ileri asırda artık gençlerimizden 
yamrı yumru "T ammat,, lar yaz
malarını ~ekliyecek değildik. 

- Susunuz! Bu genç ve dinç 
kumandadaki isabet size de ya -
pacağını yapmış olacaktır ki, gün-

ler ve haftalarca sustunuz. Yazı
sını yazmış ve kalemini divitine 

koymuş olan yaşlı bir yazıcının 
gösterdiği hu saygıyı benimle be

raber birçok okur yazarların tak
dir ettiğine emindim. Meğer bu 

tahmin ve takdir boşunaymış ve 
siz nefsinizi Pariste bir gencin 
"lılayva11,, dediği Viktor Hügo ye
riı:wle 3öttermek, rahmetli Samih 
Rifatın bir iddiasına sığınıp aru· 
zu müdafaa ve hece veznine hü
cum eder gibi görünerek edebiya
tın bütün yenilerini, yeniliklerini 
batırmak için fırsat kolluyormuş
sunuz. 

"Edebiyyatı cedide,, nin (Ara
fat) dağı, doğura doğura bu cılız 
tavşanı doğurmamalıydı. 

satın almış bir beyden beklene -
mez. 

Siz hece vezniyle yazamıyor -
muşsunuz. Olabilir. Hiçbir zaman 
sizi Türkteki san'at ve muvaffa -
kcyet kudretinin bir şahikası ola -
rak tanımak aklımızdan geçmedi. 
Sizin ak saçlı kafanızın yapama -
dığı çok şeyleri Türk gençliği yap-
mıştır. 

Hatırlamaz mısınız, zatı alini
zin "Peyam,, gazetesinde müzey • 
yen üslubunuzla mukaddes bir 
mahmuzu hicvederken gizli gizli 
Anadoluya geçenler ve istiklalin, 
zaferin çetin yollarında ayakları 

kanaya kanaya yürüyenler onlar -
dı; uınkılap,, başlıklı makaleler 
ya:ı:n·anı7;ı sinirlenenleı" de onı a -

rın küçük kadP~leri. 
, Hec ~ vezni siziıı içi~. ;· ~ ~ ıek 

çardaktaki olgun bir üzüm sal
kımı gibidir. Zatı münşiyaneleri 

Lafontenin kuyruğu kesilmit til -
kisi gibi garip bir kurnazlıkla her 
kese kuyruğun manasızlığından 

bahsediyorlar. 

Siz hece veznine değil, gençli· 
ğe çatıyorsunuz ve sizin istediği -
niz aruz değil, dünkü düşünüşün, 
dünkü inansızlığın dilidir. 

Balkan bozgunundan sonra 
yazdığınız bir manzumede: 

Osmanlılığın ne farkı kaldı, 
Celladına yalvaran bir koyun· 

da.n? 

Demiştiniz. Dünkü dil, dünkü 
vezin ve dünkü sanat telakki~i iş
te o koyunun celladına yalvarışı-

Hiç de tavaf niyetinde olmadı
ğınız halde "Haç yolunda,, başlı
ğı ile yazdığınız yazılar, belki za
manı için, yeni şeylerdi beyefen
di; fakat Akşamın anketinde yer 
alan cümleleriniz fena halde hacı 
yağı kokuyor ve oruçla alakanız 

olmadığı halde ramazan günlerin
de karaladığmız "Tiryaki sözleri,, 
nizden ziyade bu geri fikiı·leriniz 
kabağı patlamış bir tiryaki ağzın-
d nı, celladının önünde inim inim 
an çıkmışa benziyor. 

K inleyişini - onu da edemedi ya-
ısa satırlar içine geniş mana-

lar yerleştirerek ve hunlara 0 meş- terennüm edebilirdi. Koyun as • 
hur zekanızla masumane bit de lan oldu ve cellatların leşelri Sa
eda vereıtek öyle bir tazallum e- karyadan İzmire kadar uzanan 
dişiniz vaı- ki bütün bir Türkiye topraklarda çoktan çürümüşlerdi; 
halkını merhametten merhamete farkında değil misiniz? Onun için 
düşürebilir. biz cellatlardan ürkenlerin edebi-

Aruz aleyhtarlığı vardır, diye yatını her şekliyle inkar ediyoruz. 
çırpınıyorsunuz. Sanki ilham pe- Dahasını söyliyeyim mi? Sizi in
rileri Bakırköyünün üzerinde kar ediyoruzda parmak hesabı
martı siirüleri gibi dolaşıyor ve nı yaşınıza yakışmak bir hafiflik
siz devlethanede gene pijamanız le kendisine mal ettiğiniz hizmet. 
ve zarif fanilamzla oturup bu pe- çinizi tanıyoruz. Çünkü o, gülle 
rilerden kapacağınız ilhamları a - taşıyan kağnıların yanında yürü -
ruz vezniyle yazamıyor, zincire müştür. Dunılupmarda yatan meç
vurulmuş bir Promete gibi kıvra- hul asker belki de onun ağabeysi 
ıuyorsunuz. idi. Siz de genç olduğunuz za _ 

Kelime çabukluğuna lüzum man eskilere hücum eder mişsi • 
yok beyefendi, aruz vezni püskül- niz ve doksanıncı defa olarak din
Iü fes, yahut arap alf ahesi gibi liyoruz, Muallim Naciyi harap et· 
yasak edilmiş bir şey ileğildit. ti- mişsiniz. Sade türkçe için yaptığı 
•am perilerinizi koğmayımz ve hizmeti dil tarihimizin unutmıya -
l»da edeceğiniz şaheserleri bize cağı ve bir Irak nehri karşısında: 
~"'6ğışlayın da tekrar tekrar basa- Tunalaştın gözümde gittikçe 
lım. 1 mısramı söyliyerek yurt sevgİ!İni 

.Atiffuıddt 
---=-=,_, --- --

Atin ada 
Toplanan 
Konqre 
Atinada "Teknik odaaı,, run 

tertip ettiği senelik beynelmilel as
ri mimari kongre&i toplanmıştır. 

Bu oda, 1928 de, 24 mimar ta
rafnıdan teşkil olunmuştu. Bu kon 

greyi iktııadi ve içtimai ve teknik 

nazariyeleri ayni olan mütehas • 

sıslar iştirak etmiştir. Sekiz mem

leket kongreye murahhas gönder

mişlerdir. Kongrenin ruznamesi 
şehir teşkilatıdır. 

Atinada toplanan Avrupa mi
marları asri mimari hakkındaki 

nok.tai nazarlarını izah etmişler -
dir. 

Çorçil. 
Tablo yapıyor 

fngilterenin meşhur siyasisi Mis 
ter Çurçil hem muharrir ,hem ha
tip, hem de ressamdır. 

Boş vakitlerinin çoğunu resim 
yapmakla geçirir. Bu sene yaz ta· 
tilini Franıanın cenubunda geçi • 
ren Mister Çorçil orada bir takını 

levhalar yapmakla me§gul olmuş· 
tur. Londra gazetelerinin muha · 
birleri bu artist siyasiyi resim ya-

parken yakalamışlar, ve resmini 
alıp gazetelerine göndermişlerdir. 
Bu resmi iktibas ediyoruz. 

-
bize büyük bir heyecanla anlatan 
Naci ile sizin aramzdaki mesafe· 
yi bizim inanışımızla sizin düşü • 

nünüz arasındaki uzaklık kadar 
mübalağa etmiye nasıl diliniz 
vardı?. 

Gençliğinizde şöhret abidele -
rinizi çiğniyerek kendi ferdiyetini· 

ze şöhret kıvılcımı ç.ıkarmıya uğ

raşırsınız. Bizim huna ihtiyacımız 
yoktur. Biz, cihanın eşini görme -

diği bi:- gayret ve kudretle kurul
muş tunçtan J. :r inkılap kütlesi 
halin<le sizin ferdiyetiniz üzeri -
ne çöküyoruz. 

Ruşen Eşrefin vesikalı bir ese
rinde ayda be§ yüz kuruş aldığı 

yazılan Tevfik Fikrete Servetifü -

nundan altmı§ lira maaı verdiren 

Esikden tiyatroda lüzum gö - saiye istinat eden hareketler yap• 
ürldükçe sahneyi dolduran kala .. mıya mecburdurlar. 
balığın vazifesi, gösterişten iha • lngilterenin Vic - Wells tiyat -
retti. Bu kalabalık, sahne içinde, ro mektebine devam eden talebe• 
ellerini kollarını sallaya sallaytı nin bir piyes için nasıl çalıştığınJ 
dolaşırdı. Bugün sahneye girmek gösteren yukardaki resim, kalaba· 
bir hayli yorucu bir iş oldu. Bu- lığa iştirak eden her ferdin n'J 
gün sahneyi dolduran kala}>alığın yaptığını yapacağı işi öğrenmek 

heır ferdi, yalnız zahmetli olma~- , için nasıl uğraştığım vuzuhla can• 
la kalmıyan, uzun ve yorucu me - landırıyor. 

EaıeB.i esedeci 
--, -- .-.2-2~ .-,,_..--..... 

Son zamanlarda 
çıka 

İngiliz melik~ş~uara~ı ~~se fi. 1 ratorluğunun kuruluşu anlatılmalı 
eld ağustos ayı ıçınde ıngılız kra- tadır. 
liçesi Mary Stuart'ın idamını tas- Bu dol<uzuncu cildin hususiyt 
vir eden küçük bir manzum dram ti, bütün eserin Almanyadan haf 
ne,retti. ka diğer dünya kuvvetlerinin ta ' 

~ ~ ~ rihlerine hasredilmiş ve bu tetkik" 

Hitler cereyanı dolayısile Al· 
manyadan uzaklaşmak mecburi • 

yetinde kalan meşhur Alman ro -
mancısı Thomas Maun,nın on iki 

eserden mürekkep bir kitabı çıktı. 
Eserde hars, sosyalizm, beynelmi

lelcilik, Niçe, Froyd, Tolstoy, Les· 
nigJ Dürer, lbıen ve Vağnere da
ir etüt ve mütalealar vardır. 

Bu arada Piedmont'taki evin
de bulunan Nur Mahal isimli ki -
tabın muharriri Harold Lamb 
başlıca kahramanı Ömer Hayyam 
olan bir roman hazırlamakla meş
guldür. 

Uzun müddettenberi Berlinde 
neşredilmekte bulunan Almau u · 
mumi tarihinin dokuzuncu cildi 
de son günlerde çıktı. Sekizinci 
ciltte liberalizmin doğuşu, Bis -
mark devri ve yeni Alman impa-

mübalağalı adeseniz, kendi genç -

liğinizde ve hatta ihtiyarlığımzda 
ne acaip varlıklar ve kudretler 
vehmediyor! 

Pariste tanıştığınız bir Fransız 
delikanlısmın Viktor Hügo için 
"Hayvan,, demesini misal getire -
rek Türk gençliğini istihfafa yel
tenmeyiniz. Viktor Hügo sizden 
çok, amma çok büyüktür Cenap 
Beyefendi ve Türk gençliği size 
"Hayvan,, bile demedi. 

Mehmet "urettin 

lerin kendi sahalarında mütehat' 

SiS ayrı ayrı alimler tarafından ya.• 
zılmış olmasıdır. 

1930 senesinde Amerikada 76 
yaşında olduğu halde ölen Kolotıı' 

biya profesörlerinden şair Wood' 

berry'nin biri şiir, (120 sayıfa) 
diğeri seçilmiş mektupları (274 
sayıfa) olmak üzere külliyatı ne~· 

redildi. Hiç şüphesiz ki Şelli, Ke' 
ats veya Byron ayarında olmt>' 
makla beraber özlü bir şair diy~ 

Ünalan Woodbery'yi, gene bu sü ' 

tunlarda bahsettiğimiz Valter de 
la Mare şöyle tarif ediyor: "Es1'1 

zamanlarda insanlar belki de: altı 
kadem kalınlığında duvararla ks' 

palı şatolarda otururlarmış Burıl' 

larda misafir severlik gizlenirmit· 
lşte Vudberi de böyle kendi içiı'l~ 
çekilmiş, gizli yaşardı.,, 

:f. :f. :f. 

Meşhur İtalyan tarihçisi ve A 1/' 

rupamn en tanılan muharrirleriı1' 
den Guglielmo F errero, "Sezar•" 

hayatı,, isimli 526 sayıfalık ve b" 

Romalı diktatörün antifaşist fikit' 

lerini tebarüz ettiren bir kitap yt>~ 
dı. Amerikada pek büyük bir a ' 

laka uyandıran bu eser in~iliıce" 
ye Oksford üniversitesi prof es öt' 

lerinden, :t:ımmern tarafıud3" 
d 11et 

çevrilmiş olması ayrıca bir ee-
kazanmaktadır. 

lbrahim 
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Ah rteclA; bütün hayat.mı önUnde diz CjÖk· 
müş, elim ba§h olarak geCjlrmlye haz1rım. 

- Hayır, elin a~ık olsa daha iyi •• 

Nail Beqin Lalası 
Nril Bey kırkını geçmif, fakat 

~vlenmemeyi tercih etmit bir ho -
l'a.rda idi. Tahsili yolunda, iti yo
lunda, itibarı yolunda olduğu hal
de ıeceleri nerelerde dola§tığı, 

neler yaptığı herkesçe malum ol -
ınanıakla beraber daima §Üphe u • 
yandırırdı. 

Dörtodalı evinde ihtiyar bir lala 
~ varc!ı. Bütün işini o görür, Nail 

ey eve gelince herıeyi hazır bu -
Jllrdu. Lalası Beşir, onu evlenmiye 
tetvik eder, elinde büyüttüğü Nai
lin mürüvvetini görmek isterdi. 
Fakat beyhude .. Nail Bey sahip ol 
duğu mekteple e\'İ arasında geçen 
ıneçhul üç, dört saatin saadetini 
kafi görüyordu. 

Beşir ağa onun ne sarho§ oldu
iunu ne kadınlarla düşüp kalktı-, 
iın1 ne bazı serserilikler yaptığını 
hili~rdu. Eve gelmediği akşamlar 
~ekt~pte, leyli çocuklarla meşgul 
alduğı:ndan emin idi. 
Yalnız bir akşam Nail Bey, Be -

fit· Agaya karşı son derece dost gö 
'1->: f l ka '"llnıek arzusuna rağmen aza 
Sıtnııı olarak eve geldi. iki tarafa 
hlpa vuruyordu. Kapıyı zor bul -
d~. Fakat uzun müddet anahtarı 
h~Iamadı. 
l l<«ı>ının önünde şiddetli sancı
ar, ha,. ağrıları, mide bulantıları ' . .. .. braaında kusmıya başladı. Ustu 
'-§ı 'berbat oldu. Bir müddet çök

~~' bekledi. Biraz kendine gelir gİ-
1 olunca kapıyı açtı. Papuçlarını 

Stkaı-dı. Bin bir ihtiyat ile yukanya 
Srktı. Hemen royundu. Berbat bir 
haı • · ı · · k 1 · .. l4e olan elbıse crını anape erın 
l!ar· une serdi; yattı: 

tnesi sabah uyandığı zaman ak 
lrııa ak§amki macera geldi. Elbise-
le · h kak · · rı Periıan idi. Mu a pıs pıs 

ko~Yordu. Beşir Ağaya ne diye • 
tekti? Hakikati itiraf etmek ihti • 
~arı çok üzer, çenesini açardı. Na-
1~ bir yalan düşündü ve buldu. Be
!tr Ağa elbiselerini düzeltmek, la
~ttnaa. ütülemek ve kahvaltını ge· 
lth... k .. 

• •11e üzere odaya gırınce: 
- Ah Beıirciğim, dedi. Dün ak 

kın bafmıa gelenleri bilsen ... Mek 
lel>te kalacaktım, fakat ... 

O •ırada Beşir Ağa hem Nailin 
~biaelerini peri~an halinden kur -

l'rkıak, devtirmek üzere kanape-

ye doğru yürümüt, hem de Nailin 
yüzüne hayretle bakarak: 

- Ne var, ne oldu beyim? 
Diye ıormuftu. Nail devam etti: 
- Gece geç vakit çocukların ya 

tak odasını teftiş etmek üzere çık
tım. Koridorda, son smıftan Murat 
isminde iri yarı bir külhanbeyi var 
dır, onunla karşılaştım. Dışarı çrkı 
yor, zannile yanından geçerken 
baktım kı saflanıyor, "nen var Mu 
rat Efendi?,, diye sordum. Cevap 
verecek halde değil, yakla§tım. Bir 
koku sezdim. "Murat Efendi nedir 
bu hal in? .• Ağzmı koklıyacağmı.,, 
dedim. Tam ona daha ziyade yak
lafırken bu edepsiz içindekileri üs
tüme çıkarmaz mı? 

Betir Ağa yerinden oynadı. Mu· 
rat ismindeki çapkına söylemedi • 
ğini bırakmadı. Nailin elbiselerine 
baktı. Ceket pantalon berbat idi. 
Kokladı: 

- Allah kahretsin böyle talebe· 
yi ... içmiş, sarhoşmuş. Ziftin peki
ni içsin. Bari kovsaydın o terbiyesi 
. ' Zl •••• 

- On be, gün izinsizlik verdim. 
Beşir Ağa elbiseleri aldı, çıktı. 

Nail derin bir nefes aldı ve karyo -
Iasında öbür tarafa dönerek gene 

daldı. 
Nedensonra Beşir Ağa elinde te
izlenmiş, ütülenmiş elbiseler ol -

;uğu halde içeri girerek Naili hala 

yatakta görünce 
_ Nail Bey, dedi. O Murat de -

diğin talebeye on beş gün ceza az· 
dır, bir on beş gün daha ver. 

-Neden? 
- Elbisenin sade üstünü değil, 

pantelonun içini de kirletmiş. 

Tabii cesamet 
Bir zat evvelki gün bir fotoğ • 

raf haneye girerek müdüre sor• 
muş: 

- Size verilen bir fotoğrafı 
tabii cesamette büyültüyor musu
nuz?. 

- Tabii efendim. 
Fotoğrafçıyla müşteri arasın • 

da uzun bir pazarlık .. Nihayet çe
kite çekişe uyuşmutlar. M~şteri 
parayı verdikten ıonra fotoğrafı 
uzatmı§ bu bir fil reami imiş. 

Çakal sesleri 
Bir Amerikalı milyarder. Ma -

him ya bütün Amerikahlar milyar 
derdir. Mısıra gelmif. Kahirede 
bir otele inmit. Otelciye ertesi gün 
kendisine bir tellal tanıtmasını 

söylemi§. Tellal hazır. Hem de 
tam Amerikalınnı istediği zat. A
merikalı çakal sesi duymak isti • 
yor. Tellal tam bu iıin adamı. 

Amerikalıyı sahrada bir gece 
çadırda misafir etmiı ve o gece u
zaktan çakal seslerini rahat rahat 
dinliyen Amerikalı milyarder er -

1 tesi gün otelde tellalın istediği pa· 

ı
ı rayı vermemi§. T ellil hayretle: 

- Neden?. 

Diye ıorunça Amerikalı: 
- Ben Nevyorkta hayvanat 

bahçesi müdürüyüm. Çakal sesinin 
ne olduğunu bilmez değilim. Bü • 
tün it ittiğim sesler uydurma idi. 

8 Eylül 1933 --

T ellil mahkemeye müracaat 
etmif. Fakat mahltemede Ameri -
kalı kaybet.mit, teUilın iıtediği pa 
rayı vermit. Çünkü tellal mahke
me heyetine yüzden fazla İngiliz 
ıeyahımn kendine itittirilen ça -
kal sesinden memnun kaldıkları -
nı beyan eden vesikalar arzet -
mitti. 

- Ben onunla menfaatten tamamen uzak bir 
izdivaç yapmak istiyordum. Me§er •• 
. - Me§er ne olmuş? •• 

Çocukların yaşı 
Bir adamcağızın kansı ölmüt· 

tü. Elinde kalan iki çocuğunu ba-

§ından atmak iıtiyordu. Bir ihti -
yarca kadın buldu. Ona teklif etti, 

pazarlıkları uydu. Kadına bir se

nelik peşin verecekti. Yalnız ka • 

dın parayı alJlladan evvel çocuk -
Jann yatını if'remnek i.tedi. E -
ğer pek küçükıe tabii almıyacak • 
tı. Dul baba: 

- ikisinin yatının yekUnu 17 
dir. 

Dedi. Kadın razı oldu. Bir se
nelik parayı aldı. Hazırlığını yap-

tı, fakat çocuklar gelince şaırdı, 
kaldı. Birisinin yafı 16, ötekinin 
Yatı birdi. 

Hanım - Aman bey, de• 
nizin yUzU ne kadar bu· 
ruşuk ! .. 

Efendi 
vurmuş ta -

Senin aksin 
ondan ... 

Kltip - Müdür bey, biri· 
si telefon ediyordu, bir iş 
i~in ... 

MUdür - MUşterilerimle 
nazik konuşmanıza mem· 
nunum, ama "Canımın iCji,, 
diye hitap etmenin ma· 
nası ne? 

- Me§er zU§UrtUn biri imit •• 
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Şalıikanın Evlenmesi 
Şahika henüz yirmi üç yaşında l Düşündü, taşındı, kararını ver • 

idi amma dört senedenberi dul ( di. 
idi. Kocası bir bahane ile onu Bir sabah daha Avni Bey kah • 
boşamııtı. Bu bahaneyi ıuitevil e· valtısını ederken giyindi. Onlara 
denler, bir hakikat gibi ortaya ya- gitti. Hizmetçiye kütüphaneye gi
yanlar çoktu. Fakat Şahika bunun receğini ve orada Avni Beyi bek -
bir bahane olduğundan emindi. liyeceğini söyledi. 

Her ne halse .. Aradan dört sene 
geçmi§, Şahika, bir genç kızdan 

daha güzel, daha taze, daha cazip 
olmuıtu. 

Evlenmek aklından geçmiyor -
du. Fakat nasılsa kartılanndaki 

zengin, maruf, ihtiyarca komşu 
nazarı dikkatini celbetmiıti. Onu 
cezbetmek üzere elinden geleni 
yaptı. 

Evveli anensini, bu ihtiyar ve 
bekar adamın ihtiyar hemşiresile 

ahbap etti. 

Gelip gitmiye başladılar. Şahika 
sabık bir vali olan Avni Şekip Be
yin bir kaç eviyle apartımanma 

aşık olmuttu. Mümkün olsa bu 
beyaz ıaçh, biraz kamburca ihti -
yarın desti izdivacını istiyecekti. • 

Onunla ahbaplığını ilerletmek 
için bir yolunu buldu, kendisinden 
bazı kitaplar istedi. Avni B. kitap 

meraklısıydı. Bütün hayatı kütüp· 
hanede geçiyordu. Türkçeden baş

ka bir çok lisanlarda büyük bir kü 
tüphanesi vardı. Bu kütüphanenin 
içine girince saatlerce kalıyordu. 

Şahikanın istediği edebi eser -
lerden birer ikiter kendisine iare 
edildi. Şahika bu behane ile Avni 
Beyin kütüphanesine girip çıkmı
ya, onunla başbaıa yalnız kalmıya 
başlamıştı. Fakat henüz dinç gö -
rünen bu ellilik mütekait kendisi· 
ne bir defa bile kızım demeden 
hitap etmemişti. 

Şahika bir kaç hafta sonra• 
eni konu kızdı. Böyle yalnız ve 
pek te kendinden geçecek derece· 
de ihtiyar olmıyan bir adamı ken
dine meylettiremedikten sonra 
artrk kimseye güzelliğini, tazeli -
ğini, ıuhluğunu inandıramazdı. 

Kütüphanede büyük bir kanape 
vardı. Bu kanapeye yerleşmeden 
evvel ceketini, bluzunu, iskarpin -
lerini, çoraplarım çıkardı. Öyle bir 
kıyafette kaldı ki. bu kıyafette o -
nu gören bir erkeğin şaıırmaması 
maksadı anlamaması kabil değil -
di. Şa§ıracak, kendini kaybedecek 
olan Avni Bey bir saat sonra ken 
disiyle izdivaçtan başka çare bu· 
lamıyacaktı. 

Avni Bey geldi, daima ayni cid
diyet ve ayni soğuk kanlılıkla Şa -
hikanın elini sıktı. Karşısındaki 
kanapeye oturdu. Gene edebiyat
tan, §ark ve garp muharrirlerinden 
bahse ba§ladı. 

Şahika çıldıracaktı. Kalkıp 
kaçmak istiyor ve oir daha bu he
rifin yüzünü görmemiye içinden 
yemin ediyordu. 

Avni Bey bu eski şairden hah. 
sederken ve divanın kendisine ka
ça malolduğunu anlatırken: 

- Sevgili kızım, dedi, bu diva· 
nı sana göstereyim. Tabii merak 
edersin. Fakat ben yerini tarif e
deyim de sen al.. Şu kütüphane -
nin altıncı gözünde ikinci sırada 

olacak • 
- Neden siz almıyorsunuz?. 
Avni Bey güldü, dedi ki: 
- Benim iki karıı ilerisini göre

miyecek kadar miyup olduğumu 

blmiyordun galiba .. Maalesef göz
lerim hic görmez .. 

Dostça söz ! .. 
Yolda: 
- Maşallah azizim.. Evlene· 

ceğini haber aldım.. Senj tebrik 
ederim. 

- Y anhş duymuısun.. Öyle 
bir fikrim yok .. 

O halde seni kat kat 
tebrik ederim. 



Bir muhakemede karar 
-······················ .. ········ .. ··········· .. ··· 

ZORO Spor işlerimiz 
nasıl düzelir? 

Öldürmeye davranmak
bepler ileriye si.irdü ki bunlar ha- tan on seneye mahkum 
kikaten kuvvetli şeylerdi. Sonra Geçen sene Mayısının otuzuncu 
bahsin güreş işlerine intikal etti- ! günü aktamı Tophanede Boğazkc
ği vakit: sende Mecidin kahvesinde Ratit 

'(Baş tarafı 1 inci sayıaf<la) • taraf mdan benimsenir ve ta~biki 
lazım gelen her yaş ve tabakaya 
tatbiki imkanı hasıl oluna, ancak 
o zaman memlekette spor tatbik 
edilebiliyor denilir. 

Bizim bugünkü vaziyetimiz, 
spor yapmaktan ziyade sporu pro 
paganda etmek merkezindedir. 

- Mevcut teşkilatın kusuru var 
mıdır?. 

- Evet, teıkilatımızın, tetkilat
Janma tekli itibariyle vazifesi, 
memleketin muhtaç olduğu ve ır
kımıza, muhitimize, bünyemİzt' u
yabilecek sporlarla ileri gitmesine 

yardım şeklinde değil, her fede -
rasyonun kendi şubesini (velev ki 
diğer federasyonların ve hatta 
memleket bünyesinin zararına ol
sa bile) ileri götürmiye savaşmak 
tan ibarettir. Bu tarzı mesaiye; 
nızamnameye nazaran umuım mer 
kez dahi mani olamaz. 

Bu cihetlerden, bugünkü tetki
litımız, memleket ihtiyacına göre 
tam ve kafidir, denemez. 

- Peki, yeni teşkihit nasıl ol
malıdır?. 

Ahmet Bey bir az düşiindü ve 
gi.ildii, ~onra dedi ki: 

- Bu sualinize derhal cevap 
verecek kadar hazırlan:nış bir va
ziyette değilim. Hc:.tta anket!eri

nizin cevaplarını dahi İzmirde bu 
lundujum cihetle henüz okuya -
madım. 

Yalnız umumi cları.l: :ıöyliyebi 
leceğim tudur: 

!; ij ıJ;.tuL 

MemıeKette tntbik edilmesi fay 
J ' ı tılJS. 

dalı ve hatta elzec olan sporları 
fu veya bu zatin ~ahsi mütalaa 
veya tetebbuuna bağlamak kat· 
iyen doğru olamaz. 

Bence evvela ruh, çocuk, ce -
miyet, vücut, asker, spor terbi
yeıi mütehaaaıslarından mürekkep 

bir heyet kur~alı ve bu heyet ev
vela memleketin hangi sporlara 

ihtiyacı olduğunu, bünyesine han
gi sporların uyduğunu tesbit et -

meli ve bu teıbit edilen spor tube
leri tetvik edil.melidir. 

- Bir ecnebi spor mlffuhassı
smdan bahsedilivoı· ? 

- Bizi tanı~ıya~, rulfilmuzu 
içtimtli hayatımızı, iklimimizi a~ 

• • ı 

a~e~ızı, hulasa hiç bir feyimizi 
bılmıyen bir ecnebinin burad11 ve
levki ıenelerce kalmıs o!sa dahi 
teıbit ve tayin edeceği hattı hnre~ 
ketin isabetli olması, bir piyanko 
meselesidir. 

- Güreş işleri iyi gidiyor, diyor 
lar; değil mi? Memleketteki gü
re§ vaziyetini bir kere de bana so
runuz bakayım, size ben ne diye
ceğim.. Dedi ve ilave etti: 

- Bugün üzerine titrediğimiz 
A. takJmımız ayarında, memleket
te ne vakit yirmi takım daha çı -
karabilinek ve bunları yan yana 
sıralıyacak bir hale gelirsek an -
cak o vakit diyebiliriz ki: 

- Güreş işlerimiz iyi gidiyor .. 
Ahmet Beyi haklı buldum. 

A. Srrrr 

.Şe.hitler abidesi 
Gençler Çanakkalede 

abide yaptırmağa 
karar verdiler 

Milli Türk Talebe Birliği, gele
cek pertembe günü için Çanakka-
leye bir seyahat tertip etmittir. 

Çanakkalede şehitlikler ziyaret edi 
lecek, harp sahası, Arıburnu, May 
dos, Conk bayırı gezilecek, Türk 
tehitliklerine bir çelenk konulacak 
tır. 

Milli Türk Talebe Birliği bun -
dan başka çok hayırlı bir tetebbü 
se giriımittir. Gençler, Çanakka
lede, gençliğin paraıı ve emeğiyle 
bir tehitler abidesi yaptıracaktır .. 
Abidenin projesini talebe yapacak 
inıaatı bizzat talebe kontrol ede -
cektir. 

Dantzigte hadise 
VARŞOVA, 7 (A.A.) - Dün, 

Dantzig polis müdürü, serbest te -
hir Polonya komiserine, Polonya 
tebaasından biri~inin ' Hitlerciler 
tarafından uğradığı fena muamele 
den dolayı teessüflerini bildirmiş -
tir. 

Ayni zamanda Stiblan'da ser· 
best tehir topraklarında bir Hit -
lercinin bir Polonyalıyı tabanca ile 
öldürdüğü haber verilmektedir. 

Giresun fındığı 
Giresun, 7 (A.A ) - Devamlı 

yağmurlar fındıkların k!lrutul
ması işini zo-;ıaTt;rmıştır. Yağ· 
murlar devam ederse mısır mab· . ,. ... 
sulünün de zarar göreceğinden 
korkulmaktadır. 

Bükreşte beynelmilel 
konferans 

Bükreı, 7 (A.A.) - Beynelmi

Benim ~ahsi kanaatıme kal~a lel saat tarifelerini tanzim ve Av
~emlek~tte kadın veya erkek hi~ rupa memleketleri arasında doğru 
bır ferdı beden terbiyesinden (bu dan doğruya münakalatı te.min bu
gün olduğu gibi eski mekteplerde susları ile ittigal edecek olan bey. 
haftada iki defa tatlı verme ka _ nelmilel demiryolar konferansı 
b~linden ya~ılan beden terbiyesi 5 - 9 tetrinievvede burada topla
bır ktymet ıfade etmez) hariç bı- nacaktır. 
rakmam. Beden terbiyesiyle on 
sekiz yatına kadar çalışmıf ge;nç- Küba hadiseleri ve 
leri atletizm ve yüzm.e sporlarına Amerika 
sevkederim. Buralarda da ki.fi Vatinıton, 7 (A.A.) - M. Ruz-
derecede inkitaf edenleri istedik- velt Cenup Amerikası cümhuriyet
leri ıporları yapmakta serbest hı- leri diplomatlariyle Küba vaziyeti 
rakırım. hakkında ıörüıürken demitlir ki: 

Teşkilatta alı ma kr "Birletik Amerika hükUınetleri 

ve Akifle kavga ederek, neticede 
Karabat pazarında bunları öldür • 

mek kastiyle yaralamaktan suçlu 
Zoronun ve kavgaya dahil olmak

tan suçlu Beşirin muhakemeleri, 

dün İstanbul ağır ceza mahkt:me· 
sinde neticelenmiştir. 

Müddeiumumi muavini Salim 
Bey mütaleasında, Zoronun Ra -

§İtle Akifin üzerine sekiz el kur -

fUn sıkarak, ikisini de bir çok ye -
rinden yaraladığını sabit görmii§ , 

"Öldürmek kastiyle suçun itlendi
ği şu suretle sabittir. Bu, öldürme
ğe tam teşebbüstür. Kendisinin ce-

za kanunuıun altmıt ikinci mad -
desi delaletiyle 450 nci maddeainin 

betinci bendine göre cezalandırıl
masını, Be,irin de kavgaya dahil 
olmaktan 464 üncü maddenin Ü -

çüncü bendine göre cezalandırıl -
masını isterim.,, demi,tir. 

Müdafaa da yapılmıt, reis Aziz, 
aza Nusret ve Asım Beyler, Zoro
yu on sene, Be,iri iki ay hapse 

mahkum etmişlerdir. Davacılar, 

sonradan davalarından vazgeçtik

lerinden, tedavi ücreti ve tazminat 
tayin olunmamıttır. 

Bir kazanın cezası 

Bir cana kıyan şoförün 
bir sene hapsi 

~nlerde Bomonti c dd ~in-

de eski muhasaasah zatiye ve harp 
hane müdürü lhsan Beye otomo -
bilini çarptırmaktan ve neticede ö 
lüme sebep olmaktan suçlu şoför 
Şükrü Efendinin muhakemesi, dün 
İstanbul birinci ceza mahkemesin· 
de neticelenmittir. 

Şoför, tedbirsizlik ve dikkatsiz
likle bu suçu itlediği sabit oldu -
ğundan, bir sene hapse mahkUm 
edilmiştir. 

Kazayı müteakip, yaralıyı has
taneye kabul etmediği kaydiyle 
muhakemeye dahil bulunan dok -
tor Ziaettin Beyin de, otuz lira 
para cezası vermesine ve bir ay 
müddetle doktorluk edememesine 
karar verilmittir. 

Amerika ve içki yasağı 
Montpellier (Ver mont) 7 (A.A)

lçki yasağı kanununun kaldırıl· 
ması lehine rey verilmiştir. Ame
rika' da bu yasaka kaldıran bü
k O.metlerin sayısı 21 olmuttur. 

Bir deli 60 gardiyana 
karşı geldi 

Mateavan, (Nevyork hül<fımeti) 
7 ( A. A. ) - Bir tımarhanede 
bir isyan teşebbüsü olmuştur. 

Elinde tabanca ile bir deli, bütün 
arkadıılannı serbest bıraktırmıt 
60 gardiyana karşı durmuıtur. 
iki gardiyan ölmftür. 

Polis delilui ağlatıcı bomba
larla yola gdirmiştir. 

Balıkesirin kurtuluşu 
Ç Ş şe ı her çareye bat vurarak bir müda -

~hınet Fetgeri Beye teşkilatta 

1 

halenin önüne geçmek istiyorlar . 
va~ıfe alanların maaşlı olmalarma Küba milleti bir an evvel istediği 
daır, futbol federa.ı;;yonu reisi 1 bir hükumete nail olmalıdır. Bu 
Hamdi Emin Beyin sözlerinden hükumet asayiti muhafaza edebil
bahsettinı. Güldü, ba.~mı salladı, melidir. Ancak böyle bir hükumet 
ve böyl: bir ~ikre .katiyen taraftar bir türlü müdahale ihtimalini orta-1 
olma.dıgını soyledı. Ve bazı se - dan kaldırabilir.,, 

Bahkeair, 7 (AA.) - Balıke
sir dün kurtuluşunun 11 inci yıl 
dönümünü meserretle kutluladı. 
B. M. M. Reisi Kazım paşa Hz. 
belediyi teırif ederek halkın 
bayram znabürl~rini buradan 
takip buyurmuılardır. 

Dün de bir boyacı çırağı 
satıyordu! • 

eroın 

(Baş tarafı 1 inci sayıfada) 
çok zavallının sıhhati ve hayatı 
pahasına, binlerce lira kazandır -
maktadır. Bu hususta bir fikir ve
rebilmek için bazı rakamlar zikret 
mek kafidir: 

lki gün evvel Osmanlı banka -
smda kasaya yerlettirilirken ya -
kalan an 1 O kilo eroinin perakende 
satı§ fiatı tamam 10,000 liradır. 
Bo.montideki gizli fabrikada iıe 

tamam 20 bin lira kıymetinde ero· 
in bulunmuttur. 

Maamafih bu rakamlar İstanbul 
piyasasına göredir. Avrupada e· 
roin daha pahalıdır. Bunun icin
dir ki lstanbuldaki kaçakçılar ha
riçteki ıebekelerle temasa geçerek 
Avrupaya da eroin göndermeğe 
tetebbüs etmitlerdir. 

Zehir kaçakçılıiı ile mücadele 
hatladığı gündenberi lıtanbulda 
200 kilo eroin yakalanmıtbr. Bu· 
nun kıymeti lstanbul piyasasına 
göre 200 bin lira, Avrupa piyaıa
larında ise bir milyon liradan faz
ladır. 

Bütün dünyanın tıbbi itlerde kul 
)anılmak üzere senede 9 ton eroine 
ihtiyacı vardır. Fakat buna mu -

kabil yalnız Çinde kaçak olarak 
senede 100 ton istihlak edilmek -
tedir. 

Bütün dünya zehir kaçakçıları
nın yalnız eroin kaçakçılığından 
senede 500 milyon dolar (bizim 
paramızla bir milyar lira) kazan
dıkları hesap edilmittir. 

Şimali Amerikaya her sene 400 
milyon liralık eroin ithal edilmek
tedir. Beynelmilel mukaveleler mu 
cibinc~ keyH v.e~ :zehirle in bir 
gramı Dile llü1'umetlerin haberi 
olmakaızın bir huduttan diğer bir 

Kübada yeni hadiseler 
LA HAV ANE. 7. (A. A.) -

Batlar1nda komliniatler olan it
çiler, vilayette birçok ıeker fab
rikalarını iıgal etmitlerdir. Fab

·rika müdürleri, bir lngilizin 
yanana iltica etmiılerdir. 

3 fabrika mildUrU, canlarını 
kurtarmak için kaçmıılardar. Bir 
müdür de işçilere esir dütmüştür. 

Kaçakçılık vak' aları 

Ankara, 7. (A.A.) - Eylulüo 
birinci haftası içinde 41 kaçak
çılık vakası olmuıtur. Biri ölü 
olmak üzere 95 kaçakçı yaka
lanmışlar. Üç bin kilo giimrük 
kaçağı 1500 kilo inhisar kaçağı 
7 tüfenk 1500 defter sigara kl· 
iıdı ile muhtelif cinste 199 hay
•an tutulmuştur. 

Mançurideki Japon 
kuvvetleri 

Tokyo, 7 (A.A.) - Harbiye ne
zaretinin bir tebliğinden anlatıl
dığına göre imparatör, Jeholdaki 
askeri hareketlere ba,lanmadan 
bir az önce ve geçen ikinci kanun
da Mançuriye gönderilen altıncı 

fırkasının geri alınmasına müsa -
ade etmittir. Bundan sonra Man
çuride ancak 3 Japon fırkası kal
mış olacaktır. 

Deniz faciaları 
Margale, 7 (A.A.) - Cenubi 

Amerikadan gelerek Londarya 
giden Yunan vapuru Ar,in bu ge
ce Margete açıklarında, F rehebert 
vapuru ile çarpıtmıttır. Artin bir 
ıaat ıonra batmııtır. Tayfası kur 
tarılmıflll'ı 

hududa geç.memesi icap ettiği hal· 
de kaçakçılar bin türlü hilderl• 
buna muvaffak olmaktadırlar. 

Galatasaraydaki boyacı 
çırağı nasıl yakalandı ? 
Bomontide meydana çıkarıJaJJ 

eroin fabrikasını işletenler hakkın
da zabıta tahkikatı ehemmiyetle 
devam etmektedir. Dün akşarn• 
kadar yakalanan kaçakçılarla buO 

ların sık sık temas ettikleri kimsr 
ler sorguya çekilmişlerdir. Tahki
kat pazar gününe kadar ikmal edi
lip kaçakçılar gümrük ihtisas rnala 
kemesine verileceklerdir. 

Hikmet Beyin eroin imalitha ~ 
nesinde çalı tan usta batı Uya da 
yakalanmıttır. Bu hususta tahki-
kata devam edilirken dün Beyoi• 
)unda gene ufak bir hadise olmur 
tur. 

Abdullah Efendi isminde bit 
şoför Galatasaraydaki boyacı 

ayak kabııını boyatırken, boya 
lsmail isminde birisi lafı eroind
açmı§ ve isterse bir lira mukabili 
de 'büyük bir paket eroin getire 
ğini söylemiıtir. 

Şoför, İsmaile bir lira vermift 
dükkandan çıkıp giden lsmail yit" 
mi dakika sonra gelerek eroini ge-

tirmiştir. Bunun üzerine AbJul' 
lah Efendi hemen lsmailin kolun' 

yapışmış ve merkeze götürmek ir 
temiştir. 

Boyacı İsmail yolda kaçmıf, ylı 
rım saat ıonra yakalanmıfhr. İV 
mail, eroini Pakrat isminde bir· 

vasıtasile Kalyopi isminde bir ki 
dından aldığını söylemit, bunl• 
da akal&IUlllatı Zah el 
hetten de tahkikata ehemmi;# 
vermittir. 

Alman komünistleri 

Yeniden ölüm cezasına 
mahkum oldular 

Hamburg, 7 ( A.A.) Bit 
komünit ko~uoa hahil bazı kidl'" 
ıeler, Hitlerci milis efradında• 
birini tüfek kurşunu ile yarala• 
mışlardır. l?u taarruz üzerio• 
Hamburg polis müdürü VittmO' 
or'daki mevkuflar garnizonund• 
bulunan 80 komünsit memurun• 
3 gün müddet!e akşam ycmeİ 
verilmesini yasak etmiştir. 

Dliseldorf, 7 (A.A.) - Bit 
çok milliyetçi sosyaliste taarruıdl 

bulunan, HitJer'ci milis efradırt'" 

dan birini öldüren ve bir baf' 
kasını yaralıyan 9 komünist a· 
lüm cezasına ve b=r ~omünist t" 
15 sene kürek cez.:snıa çarpU• 
rılmışlarc'ır . 

Muğlada mahsul 
Muğla, 7 ( A.A.) - Bu ıeo• 

vi!ayct delıil'nd e mahsulat yüzd• 
20 faz l adır. 

· bO Mahzulfüm harman işlerı 
günlerde l>i t r.ıck üzeredir. rıı
tfü)ÜO km!ma ve kuruması d~ 
vam ediyor. Mi laı, F et biye ii 

1 

sahil kısımlarda tütiiolerin kıt" 
ma ameliyatı bitmiştir. Buse~• 
havaların serin gitmesi üz.UOl0~ rin olmasını geciktimiştir. Oı rP .. 
mahsulü de bereketlidir. Bad~ ,,. 
lerin silkme ve hasadana bat 

1 

mışhr. __,,, 
.,•••1ttrM111111i1UlımııuutunnumınıunMmııaıtcııuuuıat11J1ıtllll,.....
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Hasan Şükrü Beyin "Milli •0'~~ır• 
min gayeleri, , dikkate t•Y• tV 

u•Y1 
Okuyucularımıza bu ınccrn . 
kip etmelerini tavıiye eder~· 
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Konya Halkevinde bir Denizli' de Şile kazasında köy 
temsil : Cengiz Bir genç hem kız karde- muhtarları toplandılar 

l<onya gençlerinin yazdığı, !<onya 
gençlerinin oynadığı güzel hır eser 

Cengiz piyesinin temsilinden heyecanlı bir sahne : 
Kurt Cebe yasa uğrunda sevgilisini feda ediyor 

l<ONY!A' ' '(Hus~si) - 28, 29 ha fazla sarstı. llk defa oynanan 
1itıatosta üs~ Üste iki gece Halke· piJ:e• çok sevdiğim arkadaJla • 
~i >'enj bir temsil daha verdi. Ge- rin eseridir. Yaşatarak oynamak 
Sen aefer Meteyi muvaffakıyetle ve' oynatabilmek istiyordum. Bu 
~hııyan gençler bu sefer genç Ja- da tabii, beni çok yordu. 
1tl~den Cemal Muharrem ve N. - Piyesin ve ıizin muvaffakı-
~~ınal beyler tarafından yazılan yetinizin en büyük amili nedir? 
ı, 

Cengiz,, i oynadılar. Cengiz şim· - Bu arkadaşlarımın Üzerleri· 
4iYe kadar oynanan manzum e - ne aldıkları vazifeleri benimseme 

~r1e,ri_n canlı ve hareketlilerin • leri olmuştur. Celine ile olan mü
l ~rı hıriydi. Bir mübareze ile ha§- cadelemizde ben heyecan yüzün • 
~Ya.rı eser çok güzel.. Bilhassa bi- den bir hamle esnasında Cel~ 
~~i perde ve birinci tablo ile fi· lünü oynıyan Fuat beyin elini ya
~· h olan ,üçüncü perde tamamen ralamı§tım. Perde sonunda yara • 
lteket dolu.. ikinci tablo ask sının nasıl oldugvunu soran suali • d. • ~ ~ 

~lu bir bahar gibiydi. me, falso olup olmadığını sormak· ... 
Piyeste Cengiz rolünü piyesi la mukabele etti ki, bu da arka -

)~ıanlardan N. Kemal Bey yaptı. da§ların gösterdiği fedakarlığa 
J~llı>römiye olan Cebe rolünü pi- ve bağlantıya iyi bir misal olabi-
)~ · 'f 1 b lir zannederim. ''tı rejisörü Raı smet ey oy· 
~'ti1,' R'iif bey Cebeyi hakiki bir dli' . .,. • 

"l'R'l.t ve hisle oynadı. Son per -
~~d1 

k . "· ·ı· . . f d ..... ~ i yasa uğruna sevgı ısını e-
l~ ~diii"h°'aJkı c~Şturdu ve şiddet· 
q~ ıtlk~şl~ndı. Cebe ancak bu ka -
11~ <>ynanabilir ve yaşatılırdı. 
'~ ~ı-e l" ·· f t "Bu"kter ~oıb'~~,, r~ _unu ua , ,, 

b.1;,l\u de Akif beyler cidden ma· 
~ .. ~e oynadılar. Celmenin ve Ce· 
~~~ll tnübarezeleri şaheserdi. 

l\clıt.n vuru§ur gibiydiler. 

ba1~a! Sungar rolünde Ziya bey, 
~~l\ l.lg ı-ollerinde Latif, Zeki, Ke
~l.! heyJerle, Çin elçisi rolünde 
l~t Z&.ff er, zabit rolünde Zeki bey-

~ok nıuvaffak oldular. 

~~t\C~~çe rolünü Namık bey cid
biı- f~\lzeI canlandırdı. Kudretli 
a ılo, f · · · k .. l '~tt o vazıyetını ço guze ya· 

l, 

~~tı~igar rolünde Mualla Hakkı 
il~ tın anhyan ve bilen bir duygu 

~~, ?nadı ve çok alkışland l. Pi -
f~~ aftan nihayete kadar muvaf-

1l"etı il· e devam etti. 
~~ . l~es bittikten sonra kulisler • 
>" 

1'tirah t d ·· ·· R "f B ı ~() a e en reJısor aı e-
~ıı.~f rrrıeye gittiğim zaman G nu, 
~~ l)\ı tebrik eden birçok kimse· 

''tt~tasında bitkin buldum ve a-
a Yazdığım şeyleri konuştuk. 

\ .. ......_ Çok yoraun görünüyorsu -
~ ... 8 o 
'tı-.' U, piyesin fazla hareketin· 
~ ttt• 1 ,yoksa heyecan mı?· 
~,~ Piyes fazla hareketli ol

' beraber, heyecan beni da· 

- Başka piyes oynıyacak mı
sınız, neleri oynamak istersiniz? 

- Bundan sonra piyes oyna ... 
mp oynanmıyacağmı bilmiyorum. 
Ben Cemal Muharrem beyin Za -
ferden sonrası ile Kaharman, Ço
ban ve Mavi yıldırımrn oynanma
smı isterim. 

- Cengizi nasıl buldunuz ve 
hangi sahneleri severek oynadı • 

nız?. 
- Cengizin birinci perdesiyle 

birinci tablosu güzeldir. Fakat 
tabloda rolüm yok. Celme ile o • 
lan mücadeleyi ve ikinci tabloyu 
da severek oynadım. Fakat üçün
cü perde beni kendimden geçe -
cek kadar mütehassis etti. Alela-

de okuyuşta bile kendimi heyeca· 
na kaptırmaktan kurtaramıyorum. 
Temsilde Cengiz rolünü oynıyan 

N. Kemal beyin de nazarı dikka-: 
tini celbetmiş ki, heyecana çok ka
pıldığım bir yerde kımız diyerek 
su getirtip bana içirmişti. 

- Yirımi gün içinde iki büyük 
temsil verdiniz, buna nasıl muvaf · 
fak oldunuz?. 

- Gerek arkadaşlarımın me -
saisi ve gerekse Halkevi reisi F e· 
rit ve fırka katibi Liıtfi beylerle 

edebiyat komitesi reisi Mes'ut bey 
Jerin yardım ve teşvikleri bana 
büyük bir cesaret verdi. Eğer hal. 
kevinin bir de sahnesi olsaydı, fa
aliyetimiz daha müsmir olacaktı. 

şini, hem de ona tecavüz 
edeni öldürdü 

Denizlinin yukarı Şamh köyün· 
de bir cinayet olmuştur. 

Şamlı köyü muhtarı İbrahim 

isminde bir adam, ayni köyden 
Ümmehan isminde bir genç kızı 
igfal ederek kirletmiştir. Kız ba
şından geçen bu hadiseyi, kardeşi 
Aliye anlatmıştır. Ali hadiseden 
haberdar olunca muhtar lbrahime 
giderek aile namusunu temizle -
mesini, kız kardeşiyle evlenmesini 
teklif etmişti. 

Muhtar, Aliyi kuru vaitlerle ba
şından savmuştur. Ali, bir kaç de· 
fa daha ayni teklifte bulunmuşsa 
da, muhtar işi sürüncemede bırakJ 
mış, nihayet Ali tarafından yapı -
lan son bir teklife açıktan açığa ret 
cevabı vermiştir. 

Bunun üzerine Ali, cuma gunu 
lbrahimin bir yapı işiyle meşgul 
olduğu bir sırada üzerine gitmiş 
ve tabancasını çekerek ateş etmiş, 
muhtar lbrahimi orada öldürmüş· 
tür. 

Ali oradan evine dönmüş, taban 
casında kalan iki kurşunla da hem 
şiresi Ümmehan Hanımı vurmuş· 
tur. 

İki kurşunun da isabet etmesine 
rağmen kız kardeşinin ölmediğini 

gören Ali, duvaı·da asılı çiftesini 
a)mış ve çiftenin flşe1derini ele 
Ümmehanın üzerine boşaft.mrştır .. 
Kız, bu son yaraların tesiriyle öl 
müştür. 

Ali, bundan sonra kaçmıştır. Ci
nayetten haberdar olan Denizli jan 
darması derhal faaliyete geçmiş, 
ve İhsan çavuş kumandasındaki 
müfreze kısa bir müddet icinde 
Aliyi yakalamıştır. ~ 

Ali, işlediği cinayeti itiraf eyle· 
miştir. 

Eşek arısı bir adamı 
öldürdü 

Mersinin T ece köyünde yol baş 
çavuşlarından Zübeyr Efendi is • 
minde birisini boynundan bir eşek 
arısı sokmuş ve on beş dakika icin-
de öldürmüştür. ~ 

Kursta neler öğretilecek?-Her hafta 
pazar kurulacak- Çay ziyafeti 

Şile kazası köy muhtarları bir arada 
Şilede bu sene halk fırkasının çok açık bir ifadeyle anlatılmıştrr. 

kaza kaymakamı, Bahi beyin te • Bunu müteakip kaymakam .13ahi 
şebbüsile köy muhtarlarına bir Bey hükc.'::lctin bir halk kütlesi 
kurs açılmıştır. Bu kurslarda muh- hesabma çalışkan bir teşekkülden 
tarlara köy kanununun sureti tat· başka bir şey ol.madığmı ve l;öy -
bikıyesi, ormancılık ve muhafaza- (ünün her derdine, her müracaatı. 
sı meyva ağaçlarının yetiştirilme- na karşı dairesinin açık bulundu • 
si ve köy muhtarlarının ve fırka ğunu söylemi~tir. 

ocaklarının köylerindeki irşat ve Toplantı Şile halkı için çok fay. 
tenvir vazifeleri öğretilecek ve bu dalı olmuştur. Bu cümleden ola -
mevzular üzerinde konuşmalar ve rak şimdiye kadar Şilece çok bü • 
anlaşmalar olacaktır. Ayda en az yük bir ktmn olan panayırsız .. 

bir defa yapılacak olan bu top • lık, pazarsızhk yüzünden kasaba
lantılar kazanacağı alaka ve ehem da hayat pahalılığı olduğu görül -
miyete göre çoğaltılacaktır. JJk müş, pazar kurulması l<:arar1aJtırıl· 
toplantı kaza fırka salonunda ya- mıştrr. 

pılmış, kaymakam Bahi hey, fır · Haftanın muayyen bir gi.inan • 
ka reisi Mecit Sadık bey, halkçı - de bir pazar kurulacak köylü 
lık, hükumet ve bugünün hüku · mahsulünü burada satıp, kendi ih
met karşısında halkın mevkii mev· tiyacını da tedarik edecektir. 
zuları üzerinde müsahabeler yup • Muhtarlar ve nahiye heyeti rei!le· 
mışlar, muhtarların ve köylünün ri bu toplantıdan fevkalade mem
dilek ve istekleri dinlenmiş, fır - nuniyct beyan ederek bundan 
kanın ve hükumet dairesinin sonraki bütlin toplantının isl~kle 
köylü işlerine karşı fevkalade has· devam edeceğini söylemişlerdir. 
sas ve ifaya amade bulunduğu Muhtarlar şerefine fırkada çok eğ 
köylülerin çekinmeden kendi e\•le- lenceli bir çay ziyafeti vcrilmi-: ve 
ti gibi serbestçe fırkalarına eirip k ·· ·· f d k 'b" · - uru uzu.r.-ı , m ı gı ı yemişler 

dertlerini açabilecekleri ve fır- ikram edilmiştir. 
kanın onların mümessili olduğunu 

Müstantiğe tecavüz \ 
Yanda 3 numaralı adli ihtisas 

istintak hakimi Naci Bey gece e • 

Y. Ziya 

Dört sene sonra 
yakalandı 

Dört sene evvel Çamaltı mem• 

vine giderken bir tecavüze maruz lehası acıklarında bir motör cina• 
ı ~ 

kalmış, fakat kurtulmuştur. yeti olmuş, Recep, Cemal ve HaliJ 
Fakat yok, ve her temsil için -;i~ 
nema sahnesi halkevine epey pa _ 
raya mal oluyor. Tecavüzü yapan Nevzat isminde 

- En çok beğendiğiniz arka • bir gençtir. Sebep, Nevzadxn Baş 
daşlar kimlerdir?. 

kalede malmüdürü olan babasının 
- Hepsi. 

Efendiler, motörün sahibi Osman 

ile tayfadan Çipinoz Ahmet lara

fınd an öldürülerek cesetleri çuval

lar içinde denize atılmış, cinaye • 
tin izini kaybetmek için de motör 
batırılmıştı. 

y k b 1 kaçakçılıktan dolayi tevkif edilmiş 
- o , azı arını şahsen söv -

leyin iz. · oLmasıdır. 

- Madem ki ısrar ediyorsunuz 
temsil şubesine yazılı olanlar ara· 
smda beraber oynadığım arkadaş
lar kıymetli birer elemandır. Di _ 
ğerleri de ancak "Öz yurt,, ta gör• 

Nevzat yakalanmış, hakkında ta 
kibata başlanmıştır. 

Bir araba devrildi 
düğüm Güzin, Mefkure ve Mda • S d d b" k 

. ın ırgı a ır aza olmus iki 
hat hammlarla Hıdayet ve Şevket . . ~ . . . ·' 

b 1 <l 
v 1. l d" lmjı agır, 13 ktşı hafıf surette ya-

ey er eger ı genç er ır. ı 

V k't ·ı ·I · t• R 'f b . ralanmıştır. Kazadan yaralanan. 
a 1 1 eı emış ı. aı eyın . .. .. . . 

arkadaşları gitmiye hazırlanması- }arın hepsı tutun amelesıdır. Bun-
nı söylüyorlardı. Bu esnada ese • lar bir araba ile tarlaya giderler. 

rin muharrirlerinden Cemal Mu - ken araba bir hendekten aşağı yu
harrem bey geldi, Raif beye ese - varlanmıştır. 
ri muvaffakıyetle oynadığı için te
şekkür etti. Onlar müsahabeleri -
ne devam ederken bu iki arkadaşı 
baş haşa bırakarak ayrıldım, 

... . 
Tahkikata müddeiumumilik vaz 

ı'yet etmiştir. Yaralılar Balıkesir 

hastanesine nakledihni~tir. 

Katillerden Osman kaptan ya • 
kalanmış ve şeriki cinayeti Ahmet 

firar etmişti. Bu ana kadar hiç 
bir yerde izine tesadüf edilemiyen 
çipinoz Ahmet bu defa Rizede tak 
landığı yerde zabıtanın eline düş· 

müştür. Katil, bugünlerde arka ~ 
daşı Osmanla birlikte muhakeme 

edilmek üzere lzmire getirilecek. 
tir. 

İzmirde üzüm satışı 
1ZM1R, 7 (A. A.) - Dün bor• 

sada 12 kuruş 20 para ila 29 ku· 
ruş arasında l 539 çuval üzüm ıa • 
tılmıştır. 
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Türk bayrağı altında 
bn.lunabilecek gemiler 
ANKARA, 7 (Hususi) - Turk 1 - ikin bin gros tonilatoıun· 

bayrağı altında bulunan ve bili. · dan afağı olmamak. 
hare Türk bayrağ ı altına geçecek 2 - Sürati 14 milden a~ağı ol· 
olan ıemilern tabi tutulacakları mamak. 
feraite ait nizamname ve talimat- 3 - Sınıf ınm 2, 4, 5, 6, 7 ve 
name kabul edilmiştir. 8 inci fıkralarda yazılı vasıfları 

1 ağustos 1933 tenberi muteber haiz olmak. 
tutulacak olan bu nizamnamenin C - Sınıfından olanlar için: 
esm maddeleri şunlardır: 1 - Dört yüz ~roı tonili.toıun

dan a,ağı olmamak. 
2 - Sürati 12 milden afağ. ol-

1 - Hakiki veya hükmi ,ahıs
lar tarafından gerek yaptırılar. ve 

k 1 .1 . mamak. gere satın a ınan geımı erın tes - . . 

ı·-.. ········s···p····a····R·············ı 
=-··•--•••••••••••••••••• ... -••••••••••••••• .. •••••••I 

Bugünkü faaliyet 
Kürek birincilikleri 

bugün yapılıyor 
Bugün mevsimin denizde en 

heyecanlı günlerinden birisidir. 
933 mıntaka kürek birincilikleri 
bugün Salacak önünde yapılacak 
ve müsabakalara lam saat 10 da 
baş anacaktır. 

Şampiyonluk etrafında en çok 
uğra~acak olan klüpler eıkiıi gibi· 
dir : Fener bahçe, Galatasaray, 
Beykoz. 

:m11annn:ı11nn:ın1111111::.:nnmm::::s=ıı::n:m=ıı.:.ı:=mmanaam111111:1 
H lktısat Haberleri 
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15 Günlük ithalat ve 
ihracatımızın yekiinu 
İstatistik umum müdürlüğü a -1 &§ağıda gösterilmiıtir: 

ğustos ayının son 15 ıünlük ithalat 1 T H A L A T 

Lir• ve ihracatını toplamı,tır. E~ya cinsi 
Hazırlanan istatistik hulasasına 

göre 15 günde ithalatımızın 

(3.013.250) liralık bir kıymet göı
termesine karşı ihracatımız bunun 
( 1.128.652 ) lira noksaniyle 
(1.884.598) lira olmuıtur. 

Her nevi yün ve kıl iplik 

leri 

Yün mensucat 
Pamuk iplikleri 211 · 
Kasanız P . mensucat 148 
Boyalı P. mensucat 126· 

Bu üç klüpten hangisinin J•m· · ı · d ı h" 1 · · - 3 - A11nıfının 2, 4 ve 5 ıncı f ık 
cı ın en evve sa ıp erının asagı - h · 1 
d 1 ·k 1 t d ~, lk 1 ralarında yazılı vasıfları aız o - piyonluğu alması muhtemel oldu· a yazı ı vesı a arı rap e ere..i · 

Bu senenin yedi buçuk ayına ait 
rakamlar bu aon rakamlarla birleı
tirilince sekiz aylık ithali.tın 
( 48.358.274) lira ve ihracatının da 
(46.443.165) lira olduiu ıörülür 
ki bu aekiz ayda ihracatımız itha -
littan (1.915.109) lira noksan ol
muıtur. 

Ağır maden yajları 181· 
Sair 9!Y• 2.173· 

t t k , ı t' · t'd ·1 ·· t mak. ğunu isaret etmek istemiyoruz. 11a ve a e ıne ıs ı a ı e muracaa . . . A ı • 
1 · · d y 'k I 4 - Beynelmılel ıtılafnameye ı Cünkü böyle bir i!aretin bilhassa 

JHRACAT 

etme erı ıcap e er. esı a arı yo- f .. . ı ~ 

1 d ·· " I · ·ı T " ı. uygun olarak ıını ına gore tahlı- müsabaka gününde yapılmasının 
Etya cinsi 

Yumurta 
Barsak 
Ham deriler 
Yün 

un a goru mıyen gemı er ur• ge k 
· ,. 1 k ·ı d ' l I siye edevatı bulunma •· sporcular üzerine müessir olması mısı o ara tescı e ı mez er ve D S f · · . 

binnetice sahillerimizde ıeyrüse - 1 -y ını.~ ıçı~. d"Lm k ihtimalini düfünüyoruz. 
ferlerine müıaade edilmez. VHi -

2 
- lel~ı en-~n§da e. 1 eh. At yanşları 932 senesinin aekiz aylık itha • 

li.tı iae (57.931.281) ve ihracatı 
da (25.402.746) lirayı bulmuf ve 
bunlara ıöre ithali.tımız ihracatı 
(S.528.532) lira kadar ıeçmittir. 

k l 1 d - ! ıyccegı enıze ta am • 
a ar tun ar ır: .. 1.. I k Bugün Veliefendi çayırında da mu u oma . 

A Gemi. eg- er yenı'den inta mevsimin son at ko•uları yapıla-
Tiftik 

- 3 - Sürati 12 milden •taiı ol- T 

edilmitıe tekne makine kaza,, ve caktır. Bundan evvelki yarışlar 
Kut yemi, darı 
Tütün 

mamak. Haliç vapurları için sürat 
techizatına ait tarifnameler (spe- ıslah heyeti tarafından tertip edil 9 mil. Pamuk 
cification) ve bilumum plan vt- da 
yagramları ve beynelmilel tanın -
mıt gemi tasnifi müesseselerinin 
biri tarafından verilmit veıik.ı ve 
ya musaddak suret. 

B - Gemi kullanılmıf olarak 
alındığı takdirde geminin profili 
güverte maktaı azamisi (en ıenit 
yerinin maktaı ) . 

C - Ecnebi bayrağını ta,ıyan 
bir gemi ecnebi bir memlekette 
satıh alınmıtsa beynelmilel tanın-
mı, gemi taanifi müeaseıelerinden 
birillden verilmit 11nıf ıehadetna
mesi, ecnebi bir gemi Türk ıula -
rında satın ahnmıt ve ıınıf ve:ai • 
kası göıterilmemİ§se mahalli tica· 
ret müdürlüğü tarafından verile • 
cek seyir kabiliyeti tehadetname-
il. 

2 ~ Poıta gemilerinin kulla -
nrlacağı hizmetlere röre ııruflara 
ayrTlması fÖyledir. 

A - Makineli birinci ıınıf pos· 
ta '-;emileri. 

B - Makineli ikinci sınıf posta 
ıen\ileri. 

C - Makineli üçüncü sınıf pos
ta ıemileri. 

D - iç hatlara mahsus ıemi-

4 - Kutru otuz ıantimden aşa
ğı olmamak üzere projektörü ol -
mak. 

5 - Marmara su hoıaltma yan· 
gın söndürme alat salonlarda aı. 
piratör tertibatı bulunmak. 6 ıı -
nrfa göre tahliıiyc edevatı buJun
mak. 

4 - Umumi hükümler. 
1 - f tbu nizamname hükümle· 

ri iç ve dıt hatlarda yalnız posla -
ya yolcu, yük ve hayvan nakleden 
gemilere ıamildir. 

2 - C - ıınıf ı aemiİer posta
ya sahıtıkları takdirde Karade -
nizde Gerempe burnu ile lğneada 

arasındaki hattın şimaline ve Ege 
denizinde çalı§tıkları takdirde de 
38 derece arz daireai cenubun& 
ıeçemezler. 

3 - Bundan sonra gerek yaptı · 

rılarak, gerek satın alınacak şilep
ler yalnız bu nizamnamenin 1 inci 
maddesinin hükümlerine tabidir. 
Bunların kullanılmıt olarak alm -
maları hainde yatları on beti Keç
miyecektir. 

4 - ltbu nizamname hüküm -
lerine ıöre 150 groı toni]itodan 
•tağı aemilere tamil değildir. 

leri _ t1'inci maddede yu.ı. " _ Amerikada büyük 
nıflara ayrılmıt ıemilerin alındığ; bir ihtilaf 
zaman haiz olmaları lazım gelen 
ese vaııfları atairda yazılıdır: 

A - Sımf ı için: 

1 -3500 ıros tonilitoaundan a· 
taiı olmamak. 

! - On bet Yatından yukarı ol
mamak, yani denize indirildiji ta
rihten itibaren on bq aeneden faz 
la geçmemit olmak. 

3 - Sürati 16 milden aıaiı ol
mamak. 

4 -r- Geminin ana bölmelerin -
de'} biriıi su ile dolduiu zaman 
ımri yüzme ~biliyetini muhaf a • 
za edecek kadar bölme tertibatı. 

nı haiz olmak. 

5 - Marmara ıu botaltma, yan 
ırn söndürme vantilatör tertibatı 
bulunmak. 

6 - Uzun sefer gemilerinde 
bulunması lizım ıwlen ıeyir ve 
tahliaiye alit ve edeTatı bulun -
mak. 

7 - Kömür yakmak (ıaz ben
zin mazot ıibi yanacak mayii ta . 
fıyan remiler bu kayıttan müıtea. 
nadırlar. 

1 - Beynelmilel itilifnameye 
uypn telsiz cihazı bulunmak. 

B - Sınıfı için: 

Meşhur otomobilci F ord 
muhalefet ediyor 

V ASHINGTON. 7. (A. A.)
F ord ile mil.i kalkınma arasın· 
da ki ihtilaf, ücret meselesinden 
değildir. it 11atteri mueJeıi de 
deiıldir. lii iki&, F ord'ua miUi 
kaUuama idaresinden daha Heri 
giderek ücretleri yev.niye 4 c'o· 
lardan 4,80'e yükselteceği ve 
haftada 5 gün iş usulünü yapa
cağı zannediHyor. Eu yeni f:cret 
usulü, 1914 senesindeki meşhur 
asgari 5 c'olar gUnde!ık usu:ünü 
hattrtatı) or. 

ihtilaf, prenı:p ıneseluioded= r. 
Ford defterlerini milıi idarenin 
lcontro?One vermek iıtememekte 
Ye fabrrlca dahilinde ifçı te,ki· 
tlh yapılmasau irin vermemek
ledir. 

Ford, Amerilıa'•ıo ikinci de
recede ehemmiyetli otomo~ıl 

fabrikasma sahiptir ve milli ima· 
litın yüzde 3t a ni yapmaldadır. 
Fakat bu ıervet tamamen aile· 
vidir. Ve. diier b sseli müuse· 
seler gib fo rd hiçbir vakıt bi
lançosunu netretmemiıtir. Bu 

mi§ti. Bugünkü yarıt ta vilayet 
hususi muhasebesi tarafından ter· 
tip olunmuftur. 

lzmirde feci bir hadise 
Geçen cuma günü lzmirde Bay. 

Aiustoa aon 1 S günündeki bq · 
lıca ithalat Te ihracat maddeleri 

Maden kömürü 
Sair eıfa 

raklıda bir futbolcu feci bir kaza- idareye ait bir au dubası, iki mavuna ile Köprü - H. Pat' ' 
ya kurban gitmittir. Bu futbolcu- Kadıköy iskelesi altmdaki dubalardan betinin pazarlıll ıureti11 

Akay işletmesinden : 

nun ismi, Burnova gençler birliii tamirleri mukarrerdir.Taliplerin 14 · Eylôl • 933 per,embe ıünüııı' 
takımından Haydar Beydir. kadar prtoameyi tetkik etmek ve tekneleri görmek için A"'f 

Bu genç, takmıile beraber Bay- işletmesinde infaiye mühendisliğine müracaat eylemeleri ve P' 
raklıya giderek Bayraklı takımı ıaılık için yevmi mez~urda saat 15 de idare encümeninde b•-' 
ile yapılan maça ittirak etmi~ Te bulunmalarL (4728) 

1 maç esnasında yere düten bir ar- __..., 

kadqının üzerine dü!lftü,tür. Istanbul maarif müdürlüg"' ünden: 
Yerdeki aporcunun dizi karnı ; 

na rastladıtı için bUyük btr acı ı~~.._,, "gftm~• 
duyarak oracıkta bayılan zu·allı talip o'anfarın ımtibanları 10· Evlül· 9.33 pazar günü saat sekiıd' 
çocuk iki gün e•inde tedavi edil- Caiı'oğ"lunda lıtanbul Erkek Liı~ıi binasında yapılacaktır. 1t 
mi! sonra memleket haıtaneaine tiplerin mez~Gr gün n saatte hazır bulunmalan lfizumu il* 
götürülerek kendiıine ameliyat ya olunur. (472S) 
pılmıttır. Fakat barsakları kop • 
tuğu anlatılan zavallı çocuiu ölüm 
den kurtarmak kabil olamamı,tır. 

Bu feci hadise Burnovada bü
yük bir teesaür uyandırmıttır. 

Dünya serbest güreş . 
şampıyonu 

ATtNA, 7 (Hususi) - Dünya 
ıerbeat güref pmpiyonu Yunanlı 
Cim Landos buraya Yaııl olmut ve 
hararetle karJılanmıftır. 

Motosikletle Türkiye 
segahati 

ANKARA, 7 ( A.A.) - Fatsa 
Gençler birliğinden Fahrettin ve 
Halim Beyler 28 ağuatoıta moto -
ıikletleriyle F ataadan hareket ede
rek şehrimize gelmiılerdir. 

Yarın hareketle Karaköy, Bur -
sa, Yalova üzerinden latanbula 
rideceklerdir. 

Sporcular latanbuld.an dön\ifte 
Karadeniz ıahilini takip edecekler 
dir. F abadan Ankaraya kadar 
749 kilometrelik yolu büyük tehir
lerde kalarak dokuz (Ünde katet -
mitlerdir. 
•~ıı11111111ıııııımııımıı11mııım1111111111HtttıHmıNut1ttt-.t11•11 ... ._mNtHH1M...._ 

seb,pten V alt· Street 'ın de düt· 
man!ığını kazanmrıtır. Şimdi bor
sanıft Ford'o11 iıtildiltne lcarp 
mücadeles)11e t~krar baı'amak 

üzere fırsattan istifade ~ckceğe 
be11ı•vo,. 

D İ" taraftan f ord, kanun 
alevhm~ harektt ettiii ve bu 
işçi mümeuiHeri ile göriifatek· 
ten çekiadiği takdirde, milli lıal

kınma, idarui bareldete K'e~e
cefrini tehdit olarak ileri aüriiyor. 

Her ne o!uraa o!sun, efklrı 
umumiye, ihti afı büyük bir all
ka ile takip etme~tedir. 

latanbul 3. cü icra memur !u · 
pndaıı: 

Yeminli erbabı vukuf tara· 
f.ndan tamamma 60CO lira kıy· 
met takdir olunan Kadıköyünde 
Oamanağa mahallu"nde Sö;üt
IOçqme ıolcağıada ealci 64. Yeni 
82 No. lu bir bap dü• khın 
336. aebme munlıa.em rıtıf hiı-
ıesi açık arthrma1a lconmuı olup 
ıartname 20 Eylw 1933 tarihin
den itibaren her ku tarafından 
16rülebil~ceii gibi 10 1. E•el 
1933 tarihine müaadif S..h ıtınü 
saat on d6rtten on altıya kadar 
dairemizde açık arttırma ife H· 

hlacalılbr. Arttırma bedeli mu· 
bammen kıymetin yüzde 75. ini 
balmadıjı takdirde en •• arth· 
raaaa taahblidü baki kai•ak 
üıere 25 T. Evel l 933 taribi1te 
mü1adif Çarıanba ınnü yine uat 
on dörtten on •ihya kaciar da
iremizde yapılacak 0

1an arthr· 
masında gavri menkul kıymeti· 
ain yüzde 75. ini butdujıı tak-
dirde e• çok arttırana ihal~, 
akıi ial&dtrde ibaledea urfıaazar 
edileceiincle lalipleria mut.am
men kıymetin yüzde 7 buçuiu 
n isbet"nde pey akçui vermeleri 
tizımdır. 

Müterakim verg;Jer ile vakıf 
icarui ve be'ediyeye ait tenv rat 
n tanzifat ribam&arı m6tlertye 
aittir. 2004 No. lu icra ve tf .is 
kaııunur.un 1' 6. ıncı ıaaddmnin 
4. üncü fıkrasına tevfikan bu 
gayri menkul üzerinde ipotekli 
alacaklılar ile diier alikadarra-
rın n irtifak hakkı sahiprerinin 
bu a.aklanm H a1191191te farz •e 
mHarife dair o:aa iddiatarmı 
i" ia taıiltindea itibaren yirmı pn 
içinde evrakı milıbiıe : eri ie btl.
d'fme)eri akai lıaWe tapu ı cıl
lerile sabit o!madıkça Hlıf bea 

lstanbul Yedinci icra me 
luaaodan: 

Y enikapıda Yah mau 
Orta sokak 29 numaralı ~ 
de mukim iken elyev:n ikı~ 
K"ihı meçhul Ôıner kazı LUtrıı 
hanıma: 

Cemli Efendi tarafından ~ 
kıt'a noter ıenedi ile mat~ 
bu:unan 960 Türk Hrasımn .ti 
mini tabaili için dairemize ~ 
miiıacaat üzerine •e 33 - • y ; 
dosya numaralı icra e8fi b,,I, 
teblii İMamclıibınızm göadc .~ .3 
ise de icra emri zahrıoa f~ 
miı meşrubatta mnkir ikı-J 
gihı terkettijiniz ve yeni İ~· 
gibınız da meçhul o ldujU İ 
laıılmıştır. Yukarıda yaııh b ,1 
cu itbu ilAn tarihinden itib• dJfı 
bir av içinde ödemeniz llıılll v 
Bu müddet içinde borcu~ 
mez ve1a tetkik merc r 
veya le111yiz ve yabtat iadei S::ı 
keme yo'ile ait olduiu _.ti 
meden icraaun ieıi bar•~ı-'* 
na dair b ir karar get i rilm~dı ~
cebri icra yap•l acaiı ve , .. e ~·· 
müddet içinde icra ve iflA• ~ 
nununun 74 üncü maddesi :,.. 
cibince mal beya111nd'a b~ 
maaız ve bulunmaznmz ~~IS'" 
tazyik o'ul'acaksmz •e h••• ,, 
muhalif beyanda buhsaur9'•~, 
ıaJandmJacaiınız meıld~r ıı,i" 
emrinin tebliği makamua&dd•tl• 
olmak üzere otuı gi.M1 :O ~ 
Hin o'unur. t7137J ~~ 

b•r 
bedelının pa yıaımasaod•-;..,,.,ııt 
ka lacakları c hetle ala'l.tır••''' 
itbu maddenin meıkir d•"' - .,e I' göre harek~t etmeler• ;.tefe' 
fazla matiı•at almak ;t. d•' 
rin 931 t844 do•y• r:'°·,.'o•~j 
iremize mlracaatıarı ti' ,111 



Lisesi MüdürlüğÜnden : ... :::. C 
... " 

başlanmıştır. idi .... .... . ... .... :n: :!I 2 - Miidiriyet müracaatlara cumadan batka hergün kabu_ı _eder. 
ı:U 3 L 1• b - b""t- ·· ti d '"h"m nı"sbettP- tenıılat yapılmıştır. PH - ey ı ve ne arı u un ucre er e mu ı · ·= in:I 

Galatasarayda Avrupa 
Pasajında ehven fiatle 

kiralık dükkinlar 
:İii 4 - Arzu edenlere tarifname gönderilir. · arkası _ Tel. 

!iii 1 .... 
iHıı::r,;ıaa:wn:s:.":~~==:r::m::=.:::r..; Adres : Şehzadebaşı Polis Merkezı r.ır::P.:mmuu::m n.nm:::.nı ••••••••• 22534 ........... - •• '6462) •• _:::: 

iiiiiffiff!!!!li :::::::: 

Manisa Vili yetinden : 
M . Akb ' 1 ı ·.1. + C67 _ 29 + 735 kilometro-
anısa - ısar yo.unun -' . . 

1
• k 

1 . k . · sünaı ıma atı ve ma a· a: ı arasında kı kısmmm topra tesvıyeıı, f . 
1 • - · J ü den kapah zar usuhy e dam şose ınşaah aşagıdakı şart ar zerıo 

rnUnakasaya konulmuştur. . .. - saat 
00 

alta buçuk-
1 - ihale 16/Eyliil/ 1933 cumartesı aunu 

ta vilayet makamında yapılacaktır. . . 
2 - Yapılacak işin tahmini ketıf bed.e~ı 47000 1.iradır. 
3 M- k girecek talip kendı11 mühend11 veya eh· 

1. .,. b- .. buoad.asl.akya tııtık edilmiş fen memuru olmadığı tak-
ı yed ıtmu en 11 ı çe · b' l'kt 

d. d f' bö 1 b' ··bendis veya fen memuru ıle ır ı e ır e, ııhm y e ır mu 

telHif etmeıi ıarthr. ı "k ı 
4 _ Münakısaya gireceklerin münakasadan evv~ veaı a a-

b n.h d' ı·· go"stererek a!tını imza eti rmdera Jirımdır. rını •tmu en 11 ıge . _ 
5 T 1• ı · teklif mektubunu 16 eylul cumartesı günu - a ıp erın . b b 

saat ı 6 30 dan evvel viliyet makamına vermelerı ve ya ut u 
' ı cak surette göndermeleri llıımd1r. Bu saattan saattan evve vara . 

·ı k veya gelecek mektuplar lcıbul edilmez. sonra verı ece . . 
6 _ T alip~er mukavele suretini, mOna

0

kau ıartnamuını, b~-
M t eyi ve keşif hülisasını Ankara da Yollar Umum Mu-

ıu .. , tar oam d' ı·- . d k 'k d 
dirtlOğüodeo ve lıtanbul da Nafıa Battnli.ben ıs ıgın e t~t ı e e-
bilirler. Fazla tafsilit ve mahallen t~tlukat için Manıaa Nafıa 
Bıımühendiıliğine müracaat edilmelidır. ( 4421) 

Afyon Vilayetinden: 
Afyon - Kütahya yolunun "6161,, lira bedeli ketifli 

1} ~836 - 26 + 000 kilomt:lreleri arası 17 /9/933 tarihine mü
.a.fif pazar günü saat on beı otuzda encümeni viliyette ihale 
edilmek Ozere kapalı zarf usulile mDnakHaya konuldu. Keıifna
meyi prmek ve fazla malumat almak isteyenlerin encümeni vi
llyete ve Nafıa başmilbendisliğine kıpah zarf usulile evrak ve 
vesaiki kanuniyelcri ile müracaatlara ilin olunur. (4422) 

lstanbul Posta T. T. Baş 
Mü<lürlü~fünden : 

Karak6y Poıta Şubesi olarak itial edilmekte iken 16rll~n 
IOfbm üzerine terk edilmif olan zemini Akay idaresine ait 120 
lira bedeli mubammenli baraka dahilindeki banko hniç olmak 
Ozere 3/91933 den itibaren yirmi gün mBddeUe mDuyedeye ~·
karılmııhr. Talip olanların teminatlariyle birlikte 23191933 Cu
martesi günü saat 14 de Bat Modoriyete müracaat eylemeleri. 

(4568) 

F eyziati Liseleri Müdürlüğünde: 

1 Darüşşafaka Lisesi 
Müdürlüğünden; 

Mektebe ait bazı tamirat kapalı 

zarf usulile ihale olunacağından 

taliplerin ıeraitini anlamak üzere 

her gün ve zarfların açıhfında ha· 

zır bulunmak üzere 12-eylfıl-

1933 salı günü ıaat 14 le Nuruoı -

mani yede Cemiyeti T edrisiye mer

kezine müracaatları. "4424,, 

ı ·····················································-·: 
! 3. K. O. : 
İ Satınalma Komisyonu ıllnları i 
i ···-·······... . ·········································· 

İzmir Mst. Mv. Satın Alma Ko
misyonundan: 

Kıt' at ihtiyacı için 235,000 kilo 

ekmeklik un kapalı zarfla müna -

kasaya konmuttur. thaleıi 2 teı
rinievvel 933 pazartesi günü saat 

15,30 dadır. Taliplerin tartname

ıını görmek üzere her gün ve mü

nakasaya girmek için o gün ve 

vaktinden evvel teklif ve teminat 

mektuplarile lzmirde Kıtlada Mst . 
Mv. Satın Alma Komisyonuna mü 
racaatları. 

(3295) (4713) 

Dr. Ihsan Sami 

Gonokok aşısı 
ficJsoğultluğu ve ihrUArlanna ltal'fl 
pek tesirli ve taze a"dır. Oivanyolu 

·-- Sultın Mahmut türlnsi No. 189 
(6Mt) 

Darüşşafaka Müdür
lüğünden: 

Galatasuayda Anupa pasajında 14 - 18 • 20 - 15 ve 19 nu• 

marala diikklnlar pazarhkla kiraya verilecetiaden taliplerin Şube· 

mize müracHtları. (4b86) 

T ok~t Valiliğinden : 
Tok at Vi iyet merkezinde yaphrılacık 67500 lira bedeli ke· 

tifli hastane binası kıpıla urf usulile ve 20gün müddetle müna• 
kasaya konularak 19 ·Eylül - 933 tarihine müsadif sah ıünil To
kat Viliyeti Encümeni Daimiıince ihalei kat'iyeıi icra kılanaca• 
ğından bu baptaki proje ve evrakı k~ıfi)eyi ve inşaat ve müna
kaaa flflnamelerini iÖrmek Ve daha ziyade mafômıl almak IS• 

teyenlerin lstanbul, Ankara Viliyetlerine ve lzmir, Samıun, Siv11 
Nafıa Dairelerine müracaat ve 66l numarala mOnakua, müzaye
de ve ihalit kanununa tevfikan teklitnamelerini o gün saat on 
bete kadar Tokat Villyeti Daimi Encümeni riyasetine mıkbuı 
mukabilinde teslim eylemeleri ilin olunur. (4697) 

Temyiz mahkemesi inşaat münakasas 
Ankara milli emlak müdürlüğünden : 

Aokara'da Yenitebirde yapılacak temyiz mahkemesi binaaı 
intaatı kapalı zarfla mUaakasaya konulmuftur. ihalesi 28/EyJül 
peffembe gDnü yapılacaktır. Umuıni ıartname, proje ve sair ev
rak Mali1e Fen Heyetinden elli lira mukabilinde alınır. Münaka
saya girmek iatıyenler en az 0 .300,000,, liralık mümasil fofıah 
muvaffakiyetle yapmıt olduklarına dair muteber vesika ve tek
liflerinin % 7,5 u nis!>etinde kanuni teminatlarile teklif mektup
larını ihale ıDnll saat on beıe kad1r vekilet Milli Emlik idare
ıindeki komiıyonı makbuz mukabilinde tevdi etmeleri lazımdır. 
Fazla izahat fen heyetinden alınabilir. (4687) 

' 

Devlet Demir yolları il&nları 1 --------
ldaremia için .pazarhlda aabn alınacak olan izolatör, bergmaa 

bor .... , eatereptar, taHa duyu, battı bıcai sii'ortası, vantilat6rlll 
kabili nakil ocak, Tlrk baynğı, ampOI, biaa için porselen mua• 
luk tqı, kontör, dahili telefon kablosu, ampul edison normal, 
madeni asma pusla, eklimetre, minkale tesYİye ruhu vesaire fibi 
29 kalem muhtclifülcinı malzemenin pazarlığı 13 · 9 - 33 tarihine 
miisadif çarfamba günü maiazada icra kalınacağından taliplerin 
yevmi mezkurda ıaat 9 dan l 1 e kadar iıbati vücut ederek tah· 
riren fiat vermeleri, bu baptaki malzemenin müfredat listeai 
mağaza dahilinde asalmış olup numune getirilmesi icap eden 
malzeme için pazarlık günü numunelerinin beraber getirilme1i, 

1 _ ilk, Orta ve Lise k111mları mezuniyet ve sıoaf imtihanların 
2 Eylül Cumartesi günü baılanacakhr. 

Mektebin bir ıenelik defter, ka
lem, kağıt gibi derı levazımı pa
zarlıkla alınacağından taliplerin 
nümuneleri görmek üzere her gün 
ve pazarlığa i~~ak etm~ üzere ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

9 eylul 933 cumartesi günü ıaat f lstanbul Belediyesi ilanları ] 

numuaesiz tekliflerin kabul edilmiyeceği ilin olunur. (4720) 

Program mektepten öğrenilebilir. 

2 _ Derslere 11 E vlul Pazartesi günü başlanacaktır. (664 t) 14 te Nuruoımaniyede Cemiyeti "~--------------------------
Tedrisiye merkezine müracaatları. Temizlik İfleri kamyonları için lüzumu olan 15 dıt 15 iç te• 

1 l·'' ı ·!1.ııl'' 'i 1 
1 il 

1 ! .!. ( 4626) kerlek !istiii pazarhlda alınacaktı;. Talip olanlar fer aiti anlamak 

Selinik Bankası 
Tesis tarihi : 1888 

Sermayesi: 30. 000. 000 Frank 
idare n1erkez1 : 187 AN BUL 

Zayi Tekirdağ Askerlik 
tubeıinden almış olduğum ıi· 
llb11z terhis tezkeremi 
zayi eyledim. yen isini çıkara
cağımdan eskisinin hükmü yok· 
tur: Kemaliye Yat köyü 320 
dogumlu Mehmet oğlu Şaban 
(7139) TUrklyedekl Şubeleri: 

ısta n b U 1 ( Gala la •re ısta o bu 1 ) iz m 1 r ız::::::::::::::::u:::::::···· ......................... . 
• U. Garib oi;··i<ab·i;;·;•rn 

Samsun • Mersin . Adana BcJvogl.u, l stikl:'ıl n 
1 c:ı Jesı Galata.;a il 

Yunanlstandakl Şubeler : r:ıy i tas\on~ıml.a Recep ile\· apartıma- !! 

Selanlk • KavHla • A tlna. Pire !I ~ın.a nakı.edılınışti.r. "~~ısı !\tekıcp so- ii 
P. ~:~; •• !~!!:~ .. ::! ... ~~· I • l el. K o. 41721 H 

Bil6mum Banka muameleleri. Kredi mektupları. Ca~i hesap· 

1
.rı: ............... : .... :···~·::::::::::::::::::::::m:::ı: 

farı küşadı. Esham ve Tahvilat. Kasalar ıcarı. lst. Beııncı ıcra memurluğun 

lııuıııııllilllllDlllflftlllUlllllllOIUUlllllDIH-llnııııııjlDllllUH!jl!~lllllJl~OOl•ıııı. dan: Mahcuz ve furuhtu mukar. 
ft1 •11111nn~ IHI ıımınıe rer yazıhane efyası ı 3 . 9 _ 933 

Posta T. T. Bınalar ve levazım çarpmba gDnD •ut 12 den iti· 

M •• d •• 1.. •• d • baren Galatada Çinili rthtım u ur u!Jun en ' hanında ikinci katta 15 numa-

tfare i~iyacı için 7,000 metre 15 nakilli deniz kablosu ka· 
pıfl zarf usulü ile ve takas kaydiyle münakaaaya konulmuş.tur. 

Münakasa 24 . Eylfıl · 933 tarihine müsadif pazar günü saat 

14 df icra olunacaldır. 
Taliplerin yevmi mezkurda temi~at. ve teldifa!ını havi .v~ 

kanun dairesinde ihzar ve temhir edılmı, olan telclıfaamelerınt 
ıaat 14 .ı vv ı Jstanbulda Yeni Postane 2 nci katta binalar wen e e . . . d" 
•e levazım müdürlüğünde müteşekkil komıs~on rıyasetıne te~. ı 
e l ı · · b k bloya ait idari ve fennı ıartname her gua 
y em~ .era ı ış u a (34 ı 9) 

ahnabıltr. 

ralı yazıhane derununda bilmüıa
yede s1h'acağından isteyenlerin 
mahallinde hazır bulunmaları 
ilin olunur. (7151 ı 

DOKTOil 

Hafız Cemal 
Dahili hastalıkları müteha11111 

Divanyo)u N. 118 Telefon: 22398 

üzere Levazım müdürlüğüne, pızarhğa girmek için de 77 lirahk 
teminat makbuz veya mektubu ile 14/91933 perıenbe gOnD saat 
on bete kadar Daimi Encümene müracaat etmelidirler. (4721) 

1 latanbul Evkaf MUdUrlU§U Hanları 1 , ________ ____ 
Kıymeti 

Muhammeoeıi 
Lira K. 
1258 00 Çenberlitaı'ta AHkalipışa mahallesinde Tavukpa• 

zara caddesinde eski 3 yeni 3 · 5 No. lu üstünde o
dalara mliıtemil kirir dükkanın 69/ J 92 hissesi. 

87 50 Rüstem paşa mahallesinde Bılkapaoı hanı Ost katta 
60, 61 No. lu maa kamara odanın 14/ı:lO hiueıi. 

16 67 Tavukpaıaun'da Hüseyinağa maballeıinde Çılingir• 
lcr sokağında eski 61 yeni 57 No. Ju dükklnın 

1/6 biueai. 
75 00 Mabmutpııa'da Dayahatun mahallesinde Kürl<çü ha· 

na 2 - ci katta 6 No. lu odının l /6 hissesi. 
400 00 Çarııkapısın'da Kaliçeaiha1aa mahall11inde Makas· 

cılar caddesinde eski - 29 yeni • 27 No. lı dükkAnın 
l /2 hissesi. 

2441 00 Ortaköyde Uocu ıoka;.nda yeni 38 ili 44 No. lu 
iki kigir hane Ye altında bir farın ve bir dOkkinıQ 
1/6 hiuesı. 

260 42 Unkapanm'da Yavuzersinan mahallesinde Ahır so-
kaj'lnda etki 12 yeni 16, 18 No. lu üstünde odaları 
bulunan lılgir dOklcinm 80/384 hisseıi. 

Yukardaki mab'ül emllkin hisseleri sablnıak üzere dört hafta 
müddetle illaa konmu,tur. ıhalui EylOl'On 18 ci pazartesi gllnl 
ıHl 15 tedir. Taliplerin pey akçelerile beraber Çemberlitaıta ls
tanbul Evkaf müdUriyetinde mahlü lit kalemine müracaatları. (4170) 
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.ll.kla Ducgunluk 
Veren Ucuzluk 

ipekli ve Yünlü 
Kumaş Piyasası 
Altüst Oluyor 

=-=-=--=-== 
ŞU FiATLARA BAKINIZ: 

KREP AnKARA 275 Kurut 
,, M~nGOL 180 ,, 
,, BIRMAn 170 

" ,, DAMUR 200 
" ,, YALOVA 22& 

LA " Fi FiL MERSERiZE 80 
" ••• Ve saire... Ve saire ... 

No. 200-

=--=-=·=--= 
mantoluk ve ropluk her 

nevi ağır kumaşlar 

Mallar Pazarı,, 

Dikkat, mukallitlerden sakınınız: ~u0~ 2:;11~; 
Pazara'nın mukallitleri Cjıkmıtt1r. (no. 200) ile beraber (Ucuz 
mallar Pazar1)isin1 ve ıavhasına da dikkat ediniz. Ma§aza Mah· 
mutpafada ara sokaklarda de§ll, asal caddede, yukar.ya c;ıkar
ken solda, ata§ıya inerken aa§dadır • 

.... - -- - - -- - - - - - - - 
-~· - __.. - ._.... - - - -_. - ~ .._ ~ 

Ucazlall •• 

KIT YURDU 
• 

KiTAP KISMI 
ÇALIŞMIYA BAŞLADI 

Basılacak Kitaplarınızı .. 
Yapılacak Cetvel işlerinizi •• 
Makbuzlarınızı .. 
Defterlerinizi .• 
Baskıya Ait Her işinizi .. 

V>.KIT YURDU 
Her Yerden Çok Ucuz Yapar 
istediğiniz yerden fiyat alabilirsiniz. 
Vakıt Yurdunun Fiyatı Heryerden Ucuz olacakhr 

• 

iT';;;.;·cİÇ;~İ;~u: b$;k~:r.k;~IDK~~~n iliadıi 
B En Son Konforlu Yeni Otel - PaMigon - Lokanta - Plaj 1 

1 HergUn KöprUden saat 8,30·7,3S-8,20·10·11·13,15-1S,10da Haydarpa9aya giden 1 
vapurlaran trenleri ve cumalar1 ilaveten sabah 7 vapurunun treni ICjme 

membalar1na kadar gider gellrler. 

• ıı•~ooııı ımımını•••-"Bımı ı • 
Sahibi, MEHMET ASIM Ne,riyat Müdürü: 1. Safa VAKiT Matbaaaı - lıtanbul 

Hakiki, saf, kati tesirli ASPİRf.N ffi k · , © mar a-
sını taşır. Ağrıları çabuk ve emniyetle gider-
mek için başv,~racağınız deva, dünyada 
meşhur,,.~~ müstahzarı olmalıdır. 

(7024) 

Yozgat Vilayetinden: 
120178 lira 90 kurut bedeli keıifli ' Yozgat Memleket bu· 

taneıi için 28/8/933 tarihinde talipler tarafından yapılan teklifler 
mutedil ve muvafık görülmediğinden şeraiti sabıka daireıiode 

ihalenin pazarlık suretile icrası takarrur etm·ş olduğundan 28/9/933 
perıembe günü pazarlıkla ihalesi encümeni viliyetce icra edile· 
ceği ilin olunur. (4537) 

Istanbul üniversitesi eminliğinden : 
1-Fakilltelere ve onlara bağlı mektep ve enstitülere talebe 

11lma işine 9 eylül 933 cumartesi gilnünden itibaren başlanacaktır. 
2 - Eczacı mektebi fen fakllltcıine Dişçi mektebi Tıp fr 

lcllltesine bağlıdır. 
3 - Kayıt işi ait olduğu faklUte kalemlerinde cumartesi, 

pazartesi ve perşenbe günleri saat 1 O dan 12 ye 14 den 16 y• 
kadar yapılacakhr. 

"Kabul tartlar. "tunlardlr.,, 
A - Fakülte Reisliğine istida 
B - Vıe veya Yükıek Mektep şabadetnamesi 
C - Nufuı hnvivet cnzdanı 
D - 4,5 X 6 bllyüklüğünde kartonsuz 6 fotograf d • 
E - Iıtanbuldaki ilrametgib ilmühaberi "Polisce muııd ' 

olacak,, 6()0) 
F - Atı 11m6baberi Ye sıhhat raporu. (4 


