
Kaymakamlar arasında 
yeni değişiklikler 

Birçok kaymakamlar değişmiş, Tokat 
valisi tekaüde sevk olunmuştur. 

(!kinci sayı fada l 

Almanyada komünistlerin 
Hitlercilere ateş açması 
Yeni baıvekil için nümayiş yapanlara 
komünistler silahla mukabele ettiler •• 
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• Izrnir şenlik içinde •• 
Yeni Alman ve Fransız hükümetlerı 
···-····················-··············-························································· 

Gazi Reisicümhurumuz dün 
öğleden sonra lzmire vardılar 

i:ımirde Gazi bulvarı 

Milli Mücadele 
' . an anesı 

Karibrim, bundan bir kaç ay 
önce "inkılap Türkiyesinin en bü
yii.k derdi,, başlığı altında bir sıra 
makale yazmağa başladığımı, bel
ki, hatırlayacaklardır. Bu maka
lelerde Türk inkılabının geçir
mekte olduğu buhranın en belli 
arızalarını "Şevksizlik,, te, "Şuur
suzluk,, ta "Seviye düşüklüğün,, 
... ... , 

0.u:cuuını dU§tinürlük ve .Keır 
dini beğenirlik., te tespit ederek, 
bunların tebeplerini de Milli Mü
cadele an'anesinden ayrılmıf ol
mamızda aramıştık. 

Lakin, bu Milli Mücadele an'a
nesi nedir? Bunu tayin ve tariff" 
henüz vakıt bulamadık. Bunun ne 
olduğunu anlamak için hatıranıza 
nıür~caat ediniz, deyemem. Çt:n
kw, Milli Mücadele devrinin, çok
tan, aklınızdan silinip gitmiş oldu
ğuna eminim. Bu büyük, canlı ve 
ınuasır de~tan, on yıl içinde, bir 
sobk tarih sahifesi halini aldı. Bi-
2i takip eden neslin ruhunda ve 
b~yninde İ3e bunun bir efsane ka· 
dar yer tutabHI!lİŞ olacağına ihti
nıal veremiyorum. Zira, bu nesli 
t~~kil eden gençler, istiklal Har
bı nin ateşi yürekleri tutuşturduğu 
esnada, on yaşlarında ya var ya 
Yok idiler. ' 

(Biz de hu ateşten onlara bir 
zÇ~~rek'veMrmek imkanını bulamadık. 

un ı, illi z f . a erın ertesi yıh, 

YAKUP Kadri 
( Alı tarafı •ı i . 

• r.cı sayıfamızdadır) 
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Harp niçin beş 
sene sürdü? 

Neden hala sulhu tehdit 
eden silahlanmakta 

ısrar edUiyor? 
Um · h · uını arpte Fransız demir 
sa ·• nayıı erbabı Alman ordu-

larına nasıl yardım etti ? 

Fransız meb'ualal'Jnıa 
mühim ifşaatı 

Cuına günü VAKiT de 
~ okuyacaksıİıız. 

-
1 

. ' 

Gazi Hazretlerfnln b:mfrdelıfl konaklan 

lZMlR, 31 (Hususi) - Gazi daki sokakları, vapur ve Mndal
Hz., refakatlerinde lktıaat vekili ları doldurmuıtu. 
Celal Bey ve diğer zevat olduğu ' Gazi Hz., Gülcemal vapurun • 
halde saat on üçü 45 geçe Gülce- dan motöre geçmişler, limandaki 
mal vapurile limaDL"!!lıza geldiler. v~purlar, fabrikalar düdük çala -
Teşekküller ve cemiyetler mü • rak, halk mendiller ve alkı§larla 

Reisicümhur Hazretlerini selam -
m'!ssilbri l:örfez idaresinin Çan -
Jmya vapurile Kale açıklarından lamışlardır. Tayyareler de mera -
kendile::hi istikbal ettiler. Sıhhi- sime iştirak etmişlerdir. 

Limanda şatlardan bir yol ya
ye vekili Refik, sabık dahiliye ve- pılmıştı. Meb'uslar ve erkan, ku -
kili Cemil Beyler vali, fırka reisi, mandanlar, Manisadan gelen he -
kum;;>.ndan, hc!e:liye reisi bir mo- yet burada istikbale çıkmışlardır. 
törle istikbale çıkmışlardı. Gül - Halk Büyük Gaziyi §apkala _ 
cemale geçerek Gazi Hz.ne arzı rile selamlıyor, yaşa, çok yaşa di· 
tazimat ettiler. ye alkışlıyordu. Gazi Hz. konak • 

Binlerce halk kordon civarın - larına hareket ettiler. 
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Bugün Şehir Meclısi açılıyor ... ................................................................................... 

Istanbul vil8yetinin ve 
Belediyesinin varidatı 

Yeni Fransız baş· Yeni ı\ l m:ın b:ış-
,·ekili 1\J. Daladiye 'ekil i Hitlcr 

* ~ ~ • 
Fl'anaa sola Almanyasağa 

teveccüh Bitler hükômetinin yapacağı.. 1eveccüh 
ediyor .. C ltaly:ın karikatüı iı) ediyor •• 

Günün en mühim hadiseleri bir f dülü ise F ransanın aksine olarak 
taraftan Fransa, diğer taraftan 1 sola değil, gittikçe daha fazla sa
Almanyadaki hükumet buhranla- ğa teveccüh ediyor. Son nayiştağ 
rıdır. intihabatında (Hitler) kendi ba-

Mali ve iktısadi buhran neti - şına hükumet teşkil edcceh kadar 
cesinde değişen yeni Fransa ka - bir ekseriyet kazanama~ı. Eu • 
binesi Daladiyenin riyaseti altın - nunla beraber gene Alman parla· 
da tetekkül etti. Fakat içerisinde mentosunda ayrı ayrı her farka • 
Paul Boncour gibi istifa eden ka- dan daha kuvevtli bir mevki al
bineye dahil esaslı uzuvlar var - mıştı. Fakat reisicümhur Hinden
dır. Bu itibarla yeni Fransız kabi- burg idareyi doğrudan doğruya 

neıi gene bir sol fırkalar hüku - (Hitler) e veremediği için Nazi-
metidir. ler hükUmet haricinde kdmı~tı. 

Almanyadaki hükumet tebed- (Alt tarafı 2 inci sa!Jıf amızda) 
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•• 
Olürken .. 
Arabacı Aptullah 
katilini söyledi! 
Şehremininde arabacı Apdüllah 

on bet gün kadar evvel yaralı ve 
ifade vermiye iktidarsız bir halde 
bulunmuş, Gureba hastahanesine 
kaldırılmıJtı. Aptullahın nasıl vu -
rulduğu anlaşılamıyordu. Aptul -
lah, dün aabah hastahanede ölmü! 
tür. 

Kendisi, ölmeden evvel bir kaç 
söz söyliyebilmiş, "beni çırağım 

vurdu,, diyerek bir de isim zikret· 
miştir. 

Bu noktadan müddeiumumilik
çe tahkikata başlanmıştır. 

Bugün Gazetemiz 

• 16. 
Sayıfadır. 32 sayıfahk 
Hahralar ve Vesikalar 

ila vemizle ••• . .. ,.. 
Verdun mUdafll 

Fransız tayyareclst 

NAVAR 

Biletçilerin kıdemlisi ............................................ 
20 senelik bir tram

vay biletçisinin 
çektikleri 

Mütarekede bir gün bir Ha bet 
Frana'z neferile boğaz boğaza 

Biletçi Gmer Ef. 

Belediye bütçesinin varidat kıs- ne işler gfüdü, nasıl 

Tramvay biletçileri arasında 
vatmanlar kadar çok çalışam·yok. 

Mesela otuz senelik vatman bul· 
mama rağmen ancak yirmi sene 
çalışan bir biletçi buldum. Bu, ih· 
tiınal eski biletçilerin terfi ede • 
rek kontrolör olmasından yahut 

Avni B. 

mı tamamen hazırlanmış ve bas • tayyareci oldu ? ( biletçiliğin vatmanlığa nazaran 
tırılmışıtr. Şehir meclisinin bu • [Bugün 8 inci sayıfad:ı l 
günkü içtimaında azalara dağı _ ı•..------------...... (Alt tarafı 'l inci sayıfamızda) 
tılacaktır. 25 sahifeyi tutan vari - ........................................................................................... . 

dat bütçesinde, evveli bütçenin 
tertip tarzı izah edilmekte ve mu
hammenatın tesbit tarzı şöyle an
latılmaktadır: 

"Bütçenin varidat kısmına ko
nulacak miktarların mahalli ve 
beledi hizmetlerin karşılığı oldu -
ğu ve yeni senenin hülulünü mü -
teakıp tahmin edilen varidat nis
betinde hizmet ifasına teşebbüsle 
bir takım taahhütlere girişileceği 
nazarı dikkate alınarak her fasıl 
Ye maddenin muhamınenatı bir 
çok tetkikat icrasından sonra ve 

(Alt tarafı 1 inci sayıfamızda) 

l 
• 

- Hcnim ba~ım ateş içinde 
• -. Benim de ayaklarım buz gibi .. 

f - öyleyse kola) ı var. 



Sayıfa 2 

Milli mücadele 
' . an anesı 

(Baş makalemlzdcn devam) 

çoktan, bürokı·as1 ve küçük poli
tika haTaaı esmeğe başlamış ve 
gönüllerimiz bir tabaka buz tut
muttu• Çoktan, bir hayattaft k'am 
alma, bir zevk ve sefa, bir kaz<A.nc 
ve menfaat düşkünlüğü almıı yü: 
riimüttü. 

Öbiir tarafta, daha yüksek mın . 
takalarda, milli terefleri payla!
ma kavgası ise, gene, çoktan, en 
elim aafhalarına girmiş bulunmak· 
ta idi. 

Matbuat, halk tabakalarına, İn· 
kılabın büyük prensiplerini yayıp 
anlatmak vazifesile mükellef o -
lac:ığı yerde şunun bunun namu· 
sunu, haysiyetini sokaklarda ça
murdan çamura sUrüklemekle 
meşgul oluyordu. Bu suretle, mil· 
Ji kurtuluşun daha ilk sabahında 
bütün memleket korkunç bir te
reddi aahnesi halini almıştı. 

Yeni nesil, inkılap nesli, dedi· 
ğimiz gençler, işte, gö~lerini böyle 
bir hazin temaşa üstüne açtılar.) 

Bu uzun parantezden sonra tek
rar l>iraz evvelki sualime geliyo
rum. Milli Mücadele an'anesi ne 
idi? Milli Mücadele an'anesi 

' milletçe yaşamaktan, ve, muayyen 
bir gayeye doğru milletçe yürü
mekten başka bir şey değildir. 

Türk milleti ilk defa olarak is
tiklal Harbi esnasındadır ki, Ana· 
dolu yaylasının ortasında, bütün 
mana.siyle bir ve birleşik bir millet 
örneAi gösterdi. Burada, Saray'ın 
iycat ettiği aoy sop İmtiyazların

dan, burada Babıali'nin mey
dana çıkardığı mansap ve rütbe 
farklarından, burada, zenginlik 
ve fakirlik t!lzatlarmm kazdığı u· 
çurumlardan, artık, hiç bir eser 
kalmamıfh. Umumi ınenf aatler
le huausi menfaatler araaında ar
tık hiç bir zıtlık hiaaolunmuyordu. 
Devlet ihtiyaçlarını kendi ihtiyaç
larından ayırt etmeğe batlayan 
mükellef, eline geçenin yarısını 
milli müdafaaya vermekten zevk 
duyuyordu. 

Samimi bir karde§lik, bir mii
aaYat, bir dilek ve e!birliği cemi· 
yetin her aahaamda kendini gös· 
teriyordu. Gerçi, ~efler yok de· 
iildi. Gerçi, eelahiyyet ve ihtisa· 
aa lizımgelen yer verilmiyor 
delildi. Esasen, teflerinin otori
teıi olmayan ve ihtiaaa sahipleri· 
nin eöıU geçmeyen cemiyetler, 
nihayet, rÜfeymt bir uzviyet, ve a· 
nartik bir yığın deme dir. Hal
buki, Türk milleti, htiltlal Har· 
binde dünyaya en inzibatlı, en 
§Uurlu, en ergin bir millet nümu
neıi verdi. 

Zafer bu te~ekkülün tabii bir 

VAKrF t Suhat 1933 

~S1 0N;HA8Ei~-~-~- Yeni Alman ve 
f 'ransız hükumetleri 

v A K 1 T' ın Hususi Telgrafları (Baş tarafı 1 inci sayıfamızda) 

- -
K~ymakamlar arasında 

değişiklikler 
Tokat valisi tekaüt edildi, bir çok 

kaymakamların yerleri değişti 

A N K A R A, 31 ( Huauai ) -ı Tire kaymakamı Baha, Kuş adaaı· 
Dahiliye Vekaleti kaymakamlara· na Vakfıkebir kaymakamı Dilaver 
rasında bazı değişiklikler yapmış· Vakfıkebire Kuı adaaı kaymakamı 
tır, bildiriyorum: Ramiz, Bodruma Kula kaymaka · 

Balya kaymakamlığına Palu mı Sait, Hop~ya ı~bı~ Ovacı~ kay 
kaymakamı Halis,' Kat kaymakam makamı Sabı.t, Salıhlı~e Besnı kay 
lığına Refahiye kaymakamı Nesip, makamı Kerım, Besnıye sabık U· 
Kulp kaymakamlığına Cizre kay- tak kaymakamı Mithat Kemal Bey 
makamı Memduh, Akçaabat kay· ler nakil ve tayin edilmişlerdir. 
makamlığına Hopa· kaymakamı Emniyet işleri altıncı §ube mü -

Hazım, Koç hisar kaymakamlığı • 
na Reşadiye kaymak:ımı Sıtkı, 
Maçka kaymakamlığına Hınıs kay 

makamı Recep Hilmi, Alucra kay 
makamhiına Köylühiaar .kayma · 

karnı Arif Hikmet, Nazilli kayma· 
kamlrğına Eruh kaymakamı lh1&n 

Seferihiaara Na2:illi kay. Ali Rı
za, Yıldızeline Seferihisar kayma 

kamı Fahri, Tireye Kemalpaşa kay 
tnaka"rnı Kamil, Çineye Edremit 
kaymakamı Mehmet Ali, lskilipe 

dürlüğüne Necmettin, Zonguldak 
mektupçuluğuna Denizli mektup -
çuıu Sait, Denizli mektupçuluğuna 
eabak Elaziz mektupçusu Şevhi 

Beyler tayin edilmiılerdir. Bundan 
batka Tokat valiai Ali Rıza Bey te 
kaüde sevk edilerek yerine '·ekale· 
ten Ödemit kaymakamı Recai Bey 
tayin edilmi~tir. 

A N K A R A, 31 ( Hususi ) -
lzmir ağır ceza mahkemesi reisi 
Ali Rıza Bey temyiz mahkemeai 
azalığma tayin edildi. 

Başvekilimizin seyahati 
ismet Pa~ Hz. dün Antalyadan 

hareRet ettiler Finike ye 
ANTALYA, 31 (A.A.) - la • 

met Pata Hz.., bugün Finikeye 
müteveccihen Antalyadan ayni • 
dılar . . Oradaki tetkiklerini ikmal 
ettikten sonra tekrar Antalyaya 
döneceklerdi,r. 

ninin yapılmasını çolc istiyoruz. 
Zatıdevletinizi görmek şerefi bi· 

ze mademki nasip oldu, sizin hü

yük eseriniz şimendifere de kavu· 
tacağız. Allah aizi başımızdan 

ekaik etmeain.,, 

Elmalıda 

Tütün 
Bu defa kabinenin (Hitler) e 

tevdii şunu gösteriyor ki nihayet 
Hindenhurg hükumet teşkilinde 
hundan hatka müraceat edecek 

Ekilmesı menedi-I b.ir ~ar.e olmadığına . kan~t ge. 
tırmıştır. Şu kadar kı Hırler tek 

Jen vilayetlerimiz başına haki~ değildir. Çünkü ya: 
A N KAR A, 31 ( Hususi ) _ nında muavın olarak Fon Papenı 

Tütün ekilmesi menedilmiş olan v\ 
layetlerde üç senedenberi yapılan 
tecrübeler neticesirii tetkik eden 
komisyon mesaisini bitirerek rapo 
runu vermi!tİr. Komiayon tetkika· 
tı neticesinde, evvelce tütün ekil • 
mesi menedilen vilayetlerden yal· 
nız Afyonda tütün yetiştirilmesini 
muvafık hulmu§, tecrübelere de • 
vam edilmesine karar vermiştir. 
Komisyon ayrıca Konyada ve Kon 
yanın Hadım kazaamda tömbeki 
ekilmesini M''Vll.fık h'1ll!lustur. 

1-lvsusi id3reler 

Veni bütçeler nasıl 
hazırl&nacak 

A N K A R A, 31 ( Hususi ) -
Dahiliye vekaleti vilayet meclisle
rinin toplanarak huauai idarelerin 
933 bütçelerini hazırlamağa baş • 
lamalarını tamim etmittir. Husu • 
ıi idarelerin 933 bütçelerinin tan· 
ziminde, timdiye kadar olduğu gi· 
bi, üç senelik hakikt varidatın va -
ıatiıi alınarak muhammen varidat 
bulunmıyacak, yalnız 931 senesi -
nin hakiki varidatı 933 aeneai için 
muhammen varidat olarak kabul 
edilecektir. 

B.u turetle huwat idareler bütçe
l eri tiakil{nfe daha yakın bir suret· 
te hazlrl.,.'nrnı~ olacaktır. ~ 

Kazım P;ışa Hz. 
l{fitahyadan sonra 
şehrimize gelecek 

AN KAR A, 31 ( Hususi ) -
Seyyahatte bulunan B. M. M. Rei
si Kazım Paşa Hz. Konyadan son
ra Kütahyaya gidecek, orada üç 
gün kaldıktan sonra lstanbula ha· 

almağa mecbur olmu!tur. 

Malumdur ki F o" Papen şah • 
si olarak Hindenburgun emniye • 
tini kazar.mış bir adamdır ki Al· 
manyada mevcut fırkaların hiç 
birisile münasebeti yoktur. E• -

velce başvekillikten çekilmeai de 
Hindenburgun emniyetini kaybet
mit olmasından değildi. Şu halde 

yeni kabine içinde Fon Papen ge
ne reisicümhur Hindenburıun 

tahai itimadını haiz olarak bulu • 

nacak ve o yolda itlerin idareaine 
nezaret edecek demektir. 

Hitlerin Almanyada hükume • 
te geçmeai lta.lya hariç olarak bir 
çok memleketlerde heyecan u -
yandırmıştır. Bunun sebebi bu za· 
tın ötedenbcri her hususta şiddet 
taraftarı ol,masıdır. ltalyada Mus
solini ve onun programı ne ise 
Almanyada da Hitler odur. 

Eğer Hitler sırf kendi kuvve -
tile İ! ba§ına ge;miş olsaydı ve 
Alman parlamentosunda sadece 
kendi taraftarla.rmdt.n mürekkep 
bir ekseriyetle dursaydı derhal 
Almanyanm umumi !İyaaetinde 

büyük tebeddüller beklenebilirdi. 
Fakat H itlerin iş başına gelme -
ainde şüphesiz kendi şahıının ve 
taraftarlarmm tesiri olmakla be· 
_ı.,...,. • """l.:tl\;UaJi.ılawa aa.• 1 - ..:..L.. ... ~-

Ve diğer bazı Alman fırka)~r:nıJ\\ "f 

yardımları da vardır. Bu vaziye· 
le göre it baıma gelmek için ea -
ki programından bazı fedakarlık-

, lar yapmı~ olması lazım gelir. 

Onun için timdi mühim olan 
cihet ha§vekil Hitlerin yeni icraat 
programının tesbiti meseles~dir. 

Dahili istikraz tah· 
vil senetleri 

Diin akşam halkevinde bütün 
esnaf cemiyetleri azaları toplana· 
rak san'at ve ticaret vaziyetleri 
hakkında başvekil paşaya izahat
ta bulundular. Paşa Hz. verilen 
izahatı al5.ka ile dinlediler. içle • 
rinden aksal:alh bir ihtiyar dedi 
ki: 

ELMALI, 31 (Hususi) - Başve 

kil hmet Paşa Hz. halkın coşkun 
tezahürleri arasında naat on üçte reket ec!ecPki.ir · 

---------- ANKARA, 31 - Dahili istikraz 
kazamıza ıeref verdiler. Bir !aat · · h ı ! ı d d l k ıs v d ambarları ıçın azır 1 tara evam e .ime • 
kadar kaldıktan sonra Finikeye ug a Y tedir. Maliye vekaleti basılacak 
hareket ettiler. -· ----

"Pqam; Antalya - Afyon tre .. Ay Han 

l<tısat vekilinin tetk.k eri 
ihracat maddelerimizin standardize 
edi mesi için daimi bir büro açılacak 

tahvil !enetierinin kağıdını ve kli-
K on ya, Eskişehir ve !elerini hazırlamakla meşguldür. 
A n karada yapı laca k Tahvil tenetleri Ankara da baaıla • 

A N KAR A, 31 ( Hususi ) - cak ve iki aya kadar tamamile ha· 
Muhtelif ziraat mıntakalarmda ya zırlanacaktır. 
pılncak buğday ambar ve siloları- istikraz kaydına martta hatla -
nın nerelerde yapılacağını tetkik nacaktır. Şimdilik kayıtlar yapıla· 
eden komisyon mesaiaini tamamh· cak ve bilahara tahvil senetlerile 
yarak hazırladığı raporu ziraal değiştirilmek üzere muvakkat ae -

vekaletine verdi. netler verilecektir. 

neticeaidir. Uzun yıllardan beri. tZMIR, 31 (A.A.) _ lktrsat 
ardı arası ke3ilmeyen harplerden vekili Celal Bey yapmakta oldu • 
hurdehat bir halde cıkan etrafı ğu tetkikat neticeıinde ihracat 
demir bir çemberle ~evriİmiş ve ı=-=-======~~===== 
bütün silahları elinden ahnmı§ bir 

maddelerimizin standardize edil
mesi işlerile meşgul olmak üzere 
iktrsat vekaletine merbut da imi 
bir büro teaia edilmesi lüzumuna 
kanaat getirmiştir. Vekil Bey 
munhaaıran bu meseleyi tetkik ve 
her madde için nasıl bir standart 

tekli muyafık olacağını tesbit e· 
decek olan bu büronun ihdası 

. Komisy~n, latımbulda ambar ve istikraz i.çin kanunda musarrah 
sılo mevcut olduğundan şimdilik · olan yüzde yedi nispetinde kaçı .. 
Ankara, Konya ve Eakitehirde ye· nın faize ve kaçının ikramiyeye 
ni ambar ve ailolar intaıını müna· tahsis olunacağı maliye vekaleti 
sip görmüstiir. tarafından tespit edilecektir. 

milletin kendisinden, ensz yüz ke 
re kudretli, dü§manlara karşı ka· 
zandığı bu zaferi bir mucize tel ak· 
ki edenler oldu. Fakat, bizçe asıl 
mucize bu muvaffakıyyeti doğu· 
ran milli taazzuvdur. 

işte biz, hu mucize toprağı üa· 
tünde, büH1n manasiyle, refahlı, 
verimli, bahtiyar bir vatanı; ileri 
kültür ve ileri teknik sahibi bir 
memleketi kurmak için de, bugün, 
ayni milli taazzuvun tekevvününü 
bekleyoruz. htiklal Harbinin bir 
zeyli telakki ~ttiğimiz bu dev işi, 
ancak, istiklal Harbindeki ordu 
gibi teşkilatlı, hamleli, bir milletle 
batarılabilir. Bu sahadaki züm-

revi ve şahai letebbüslerden iae, 
Kuvayı-Milliyenin askeri sahada 
verdiği, neticeden ba§ka bir şey 
beklenemez. Onun içindir ki, iç· 
limai vazife ve mükellefiyetleri 
bir program halinde tayin Ye tes · 
pit eden, milli kudretlerin bir zer
resini bile kendi dışında bırakma
yan ve onları muayyen bir nokta 
üzerinde toplayıp harekete geti

ren "bir vatan kuruluıu aef erber· 
liği,, nizamına ihtiyacımız var· 
dır. 

Böyle bir nizam ise ancak (bü
rokrasisiz bir Devlet) ve (bürok
ratsız bir Devletçilik) le kabil oLa
bilir. 

YAKUP Kadri 

maksadile B. M. Meclisinden tah
ıiaat istiyecektir. Diğer taraftan 

bazı tüccarlarımızın harice bile 
bile çürük portakal satmış olduk· 

ları tahakkuk --~mi! olduğundan 
Vekil Bey ihracatmıızı tehlikeye 

düşüren hu vaziyetin tekerrürü 
halinde alakadarlar hakkında ta· 

kibat yapılacağını cenup vilayet • 
}erimize telgrafla hildirmit ve 

portakal için standart şekli hak • 
kında ticaret odalarile alakadar· 

Merkez bankası 
taşınıyor 

A N K AR A, 31 ( Huauai ) -
Cümhuriyet merkez bankası ya • 
kında, inıaaı biten emlak ve eytam 
bankasının yeni binaıına taıına • 
caktır. 

ların mütalealarını sormu9lar -
dır. 

Mahmut Celil Bey ref abtin -
deki mütehuaıalarla birlikte per
ıembe veya cuma günü trenle 
Aydın üzerinden Burdur ve lı • 
parlaya gidecek buralarda iktısa -
di tetkikler yaptıktan ıonra iz • 
mire dönecektir. 

M. l...tt vinof Cenevreye 
gidiyor 

MOSKOV A, 31 (A.A.) - Ta• 
Ajansından: M. Litvinof, ailahlar• 
bırakma konferansı umumi konıit 
yonuna iştirak etmek üzere Cene• 
reye hareket etmiştir. 

MOSKOV A, 31 (A.A.) - T-' 
Ajansından: Merkezi icra komit,. 
sinin üçüncü içtima devreai hitaııt' 

ermiştir. Komite hiikO.metin hari' 
ci ve dahili aiyasetini tasvip etaıi.I' 
tir. 

Komite 1933 senesine ait de'V14' 
bütçeaini tetkik ve taadik etmiftİI'• 



1 Şubat 1933 

• 
iŞARETLER 

Amerikada 
bir din 

• yem 

Amerika acaiplik memleketi • 
dir derler. Onun için Amerikada 

1reni bir din deyince aklımza Be· 
hailik ve yahut Gaina dini gel • 
ıı:neain ! Yahut Nevyorkta bir Mev· 
levt tekkesinden bahsedecek de • 
ğilim .•• 

Bu din bahri muhitlerin ötesin· 
de ba§ka bir din: 

"T echnocratie = Teknokrasi,, 

Bu yeni dinin müminlerinin adı 
da. §udur: 

'7 eknokrat,,. 

Aristokrasiden, demokrasiden 
aonra teknokrasi kulağa pek ya -

hancı gelmiyor. Bu yeni dinin 
Türkçesi: Tekniğin hakimiyetidir. 

• 
T eknokra.si, Amerikada Colum· 

hia darülfünununun laboratuvar -
!arından doğdu. 

Teknokrasinin iddiau şudur: 

Bu dünya bugünkü iktııadi ni • 
>:amla yürüyemez. Bu dünyaya 
tekniğin hakimiyetini esas tuta • 
tak yeni bir nizam vermelidir. 

Tekniğin hakimiyetinden hah· 
•edenler, kanunların, iktısadi ni-
2aınların, ahlak ve din ananele • 
tinin, insan kalbinin halledeme -
diği me~eleleri bir fizik aletile, 
Lir mikroskopla, bir heııap ve hen
dese davasile bir kara tahta üze· 
tinde iki darp, bir taksim, bir ce· 
ini, bir tarhla halletmek davasın· 
dadırlar. 

Hakikaten riyaziyeci mantı • 
Rr insana rahatlık, ferahlık veren 
bir pencereye benzer. Hakikate 
•uııyan insan biraz hakikat ha • 
'laaile f almak için bu pence· 
l'eyj açar. Fakat bu pencerede siz 
dıtarısını değil, kendinizin kur -
duğunuz bir alemin, yapıcısı sade 
•iı olduğunuz bir hakikatin hava· 
•ını teneffüs edersiniz. Eski ta • 
hirle ıöyliyelim ''istintaç,, yoluna 
•aptınız mı dünyada halledilme • 
dik clava kalmaz. Kalmaz amma 
•h:in kaf amzdaki biribirine per -
çinlenmit fikirler aize Arzı Mai· 
he bağlamanın sırrını if~a eder. 
}:' akat siz sidece istintaç havası İ· 
Çİnde kaldıkça bir santim toprağı 
bile yerinden kımıldatamazsınız. 
lier şeyin hayali gibi riyaziyenin, 
tekniğin de hayali tatlıdır. Haya• 
li tatlıdır. Hayal yalnız edebiyatın 
lnalr değildir ya! Ütopi sade ede
biyat hudutları içinde yaşıyamaz 
Ya.! 

• 4 • 

Teknokrasi dünyayı (enerji) 
heıabilc tartmak ve dünyayı bir 
acayip ütopile düzeltmek dava • 
aındadır. 

Bu bir ütopidir. Çünkü serma· 
Yeyi lcaldırmak davuında olan 
teknokratın elindeki teknik ser • 
mayenin daniskasıdır. Haliı muh
lis sermayedir. 

Adem aleyhisselaının ökıürii • 
ğünü dünya havas içinde enerji 
diye hesap eden, bir damla sudan 
alınacak elektriğin kilovatını 
kaydeden, bir ampulde yanan 
hava zerrelerini sayan teknokrat 
kendisinin Nevyork borsacısının 
kendinden pek memnun olduğunu 
bir türlü hatırlayamıyor. 

~ Jf. 1(. 

Nevyork borsacısı memnun. 
Çünkü yarınki işlerini biraz daha 
heaaba uydurmuş oluyor. Dünya· 
h daha iyi tanıyor. 

Bir başka sebep, Nevyork bor· 
•acıaı "ı l . k . . v • • l ! erın ötü gıttıgını sene • 

.:::ir tanıyor. (1920 den 1929) a 
ar A.ınerikada istihsalin yüz • 

Aptülharoidin mirasçılarına 1 Ja~::'~.'.!~a 
1 

bono verilmesi doğru mu ~ 
Gayri mübadiller bunu haksız bulu
yorlar; Hamidin şahsi malı değil,diyorlar 

Mukabilinde 
gönderdiğim.iz 
yerli maUar .. 

Gayri mübadillere ikinci tertip 
bono dağıtılması alakadarlar ara • 
smda uzun münaka~alara sebep o· 
lurken ortaya yeni bir mesele daha 
çıkmı§tır. Bu mesele, Apdülhamit 
veresesine Yunanistanda bıraktık· 
ları mallarına mukabil bono veril· 
mesinin doğru olup olmadığı me • 

selesidir. 
Gayri mübadiller Apdülhamit 

veresesine bono verilmit olmasına 
ve bundan sonra da verilmesine 
itiraz etmektedirler· Gayri müba • 
diller bu iddialarını şöyle izah edi 

yorlar: 
Apdülhamidin evlada intikal et· 

mek kaydile senede bağlanmıf o • 
lan mallarında variılerinin hakkı 
olacağı tabiidir. Fakat bunun hari· 
cında hazinei hasşaya ait bulunan 
bazı mallar vardır ki, bunlar üze • 
rinde Apdülhamidin ve varisleri -
nin hiç bir tasarruf hakları yoktur. 
Apdülhamit 9 Ağustos 1324 tari • 
hinde 400 bin altın liradan fazla 
irat getiren ve hazinei hassa idare· 
sinde bulunan emlakini maliyeye 
devretmişti. O zaman maliye bu 
emlak için bir milyon liralık borç 
ödemiş ve bunları tamamile devir 
almıştır. Sultan Retat ta, 1293 
tarihinden sonra hazinei hassaya 
geçmiş ol n emlaki maliyeye iade 
etmiştir. Bu iki kısım emlake "em-

de 36 arttığını, fakat buna muka· 
bil iıçi miktarının yüzde 9 azal • 
dığmı biliyor. Gene biliyor ki bir 
Amerikalının alım kabiliyeti = 
500 Asyalının+ 100 Avrupalının 
alını kabiliyetidir. Şunu ela üç se· 
nedir hatırlıyor ki, Amerikada 
alım kabiliyeti yüzde kırk düş • 
müştür. 

Nevyork borsası işlemek için 
alım kabiliyetini çoğaltmak icap 
eder. Amerikanın 10 milyonu ge
çen işsizine iş bulunursa o zaman 
dava biraz daha kolaylaşır .. • 

Nitekim teknokrat makine bir 
asırlık iş gününe mukabil bu it.· 
leri 4000 it saatinden daha az hır 
zamanda bitiriyormuş! 

Jt. :,. :/-

Geçenlerde bir gazetede oku· 
muıtum, makineden adam yapan 
bir lngiliz mühendisi makine a • 
da.'"llı müşterilerine gösteriyor· 
Marifetlerini birer, birer anlatı • 
yormuı ! Y anlıt bir düğmeye bas
mış, makine adam tunç yumruğu 
nu mühendisin kellesine indirmiş. 

Mühendis ölmüş! 

Bugün alabildiğine ilerliyen 
makine önünde insanlar başına 
tunç yumruk inen mühendis gi 
hidirler. Bir farkla mühendis öl 
dü kurtuldu, fakat insanlar yara 
lı ve hurdahaş, makineden mer • 
hamet ve şefkat ,!lileniyorlar. 

Kuluınbiya darülfünunundan 
gelen ıes bir ilim düstürundan zi
yade makineye yalvaran, ona dua 
okuyan şaşkının feryadıdır. Çün· 
kü son söz: 

-. 
. 

"- Aman makine bana şerrin 
dokunmasın! 

dır. 

Sadri Etem 

laki müdevvere,, deniliyor ki, ve -
resenin bunlar üzerinde hiç bir ta-

sarruf hakları olmaması esası ka • 
bul edilmittir. 

Bundan başka emlaki müdevve· 
re haricinda, 93 senesinden evvel 

hazinei hassa uhdesinde kalmış o· 
'tan emlak vardır. Bunlar da salta-

lktısat vekaleti tarafından, Ja · 
pon malları mukabilinde takas ya 
pılması için bir an evvel verilen 
müsaade dün akşam bitmiştir. 

Araya bayram girdiği için mu · 
amelelerini ikmal edemiyen birçok 
tacirlerden ticaret odası ile ticaret 
müdüriyetinin koridorlarını karni· 

nat makamına mahsus emlakti. len doldurmuşlardı . 
Hamidin tahai malı değildir. Bi Akşam bef buçuğa kadar devam 

naenaleyh veresesinin bunlar üze· eden faaliyet neticesinde takas mu 
rinde tasarruf hakları yoktur. amelesini ikmal etmiyen tacir kal

Halbuki bunların tasarruf hak· mamıştır. 
ları tanınmı' ve kendilerine bono Öğrendiğimize göre bir aydan· 

·ı · t• berı· takas suretile Japonyaya ve verı mıf ır.,, . 
Gayri mübadiller cemiyeti bu mal satmadığımız birçok memle · 

ketlere mühim mikdarda üzüm, in mesele hakkında maliye vekaletine 
cir, afyon, pamuk ihraç edilmiş ve 

müracaat ederek işin yeniden tes· buna mukabil mensucat ile demir 

pitini iıtemiftir. ve saire ithal edilmiştir. 
Takas suretile gelen bu mallar 

Çalınan heykeller ıhtiyaca kafi gelmektedir. 

Bulunarak Irak müzesine 
gönderildi •• 

Basrada polis, bir müddet evvel 

çalınmış olan iki kıymetli heykeli 

tekrar meydana çıkarmıştır. 

lsanın doğuşundan iki bin sene 

evveline ait olan bu iki heykel, 

vaktile mütehaasıslar tarafından 

yapılan hafriyat neticesinde bulun 
mut ve bulunduktan sonra, bazı 

açık gözler, harice kaçırılmak üze 

re atırmışlar, fakat buna imkan 

bulamıyarak ı~elerce bir evde 

saklamışlar, fırsat beklemişlerdir. 

Heykeller, yem teşkil edilen 

Irak müzesine konulmuftur. 
Asri bir bina yapılarak vijcude 

getirilen Irak müzesi, muhtelif e -

serlerin ilavesile gün geçtikçe zen· 

ginleşmektedir. 

Apttilhak HAmldin 
82 inci yıl dönümü 
Önümüzdeki Pazar günü saat 

16,30 da Feyziye lisesinde büyük 

şair Apdülhak Hamidin seksen 

ikinci yıl dönümü ınünasebetile bir 

müsamere yapılacaktır. 
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GUndellk, styut Gazete 

tstanbul Anka.ra Caddesi, V AKIT yurdu 

Telefon Numaralar• 
Yazı işleri telefonu: 24.3i~ 
idare telefonu : 24370 

reıgrat adre51: lııtanbul - VAKI1 
Posta kutusu No. 46 

-
Abone bedelleri : 

senem: 
6 aylık 
saylık 

ı aylık 

Tilrkiye 

ı4oo Kr. 
750 .. 
400 • 

150 " 

U6n ocretlerl: 
Resmt ııtuııarm bir .ııatın 
Tie&rl uan1ıırın bir satın 
Ticari ııa.nıarın bir ııantıml 

.. 

KUçUk llAnlar: 

Ecnebi 

2700 Kr. 
H50 " 
800 .. 
300 ~ 

10 Kuruş 

12.5 Kuru~ 
2~ Kuru§ 

Bir detuı 30 iki defnsı 00 Uç defaaı ~ 
dört defası 75 ve on defası 100 kuru§lUr. 
Uç aylık ua.n vercıılerln bir defaaı mecca· 
nendir. Dört satın geçen UAnlann fazla 
ııatırlan beŞ kuruştan hesap edlllr. 

.. 
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Bugünden itibaren takas mua · 
melesi yapılmıyacağından konten· 
Jan kararnamesinin ahkamı tatbik 
edilecek ve liste haricinde hiç bir 
maddenin ithaline müsaade olun • 
mıyacaktır. 

Takas muameleleri 
Bazı tacirlerin takas muamele · 

sini doğru yapmadıkları haber a • 
lınmıştır. 

Öğrendiğimize göre bu kabil ta 
cirlerin muamelelerini sıkı surette 
kontrol etmek için iktısat vekaleti 
bazı tedbirler almaktadır. 

Bu suretle hiç bir tacirin mua • 
melesinin hakikat hilafında olma· 
sına müsaade edilmiyecektir. 

Vekalet bu tedbirlerin başında 
olmak üzere muhtelif mıntakalar· 
da takas tetkik heyetleri teşkil et· 
11iftir. 

Dün gelen haberlerden anlafıl · 
dığma göre Bandırma ve İzmirde 
Derincede birer takas heyeti teşkil 
edilerek vazifeve başlamıştır. 

Belediye memurin lokantası 
Belediye memurin lokantasının 

bugün merasimle açılması mukar· 
rerdi. Hazırlıklar bitirilemediği 

için lokantanın açılması bir müd · 
det daha tehir edilmiştir Lokanta· 
dan belediye memurlarından ma· 
da diğer daire memurlarının da ye 
mek yemeleri kn .. Rrlaşmıştır. 

Belediye ta.lmatnamesi 
Yeni zabıtai belediye talimatna· 

mesini hazırlamakta olan komis · 
yon bayram münascbetile içtima · 
larına fasıla vermişti. Komisyon 
dün tekrar toplanmıştır. Talimat· 
namenin bir haf ta zarfında bitiril 
mesine çalışılmaktadır. 

Katil yakalandı 
Un kapanında kürt Mahmudu 

öldüren kürt Musamn arkadaşı 
Abbas dün sabah yakalanmış, ad· 
}iyeye verilmiştir. 

Belediye sıhhat muav nliği 
Münhal bulunan belediye sıhhat 

müdür muavinliğine Dr. Cavat B. 
tayin edilmiş, vazifesine batlamış· 

tır. 

Sl)HKH'l'LEh 

itler başvekil 
Fransaua karşı fıklr fıkır kayna • 

yan Almanyanın iistüne üfleyen bir 
zat l:ardı. Bu zata: 

- Ne yapıyorsun? 
Deye sorulduğu zaman, omuz gere

rek, avurt Rişirerck cevap verirdi: 
- Almanyayı kaynatıyorum! 

Alman kazanının altındal.-i ateşi hi
çe say p, kazamrı suyunu kendi ne/e-
sile dalgalandırdığını zarıncden ve bu 

dalgaları gürdiikçe, Alman kazanının 
suyunu üfıirmesiyle kaynıyor farze • 
den zat llitlerdi. 

Nilıaget beşvekil oldu. 
llitlPr başvekil! 
Filvaki, Almanyanın, ucren ıenel;l 

dahili kargaşalıkları, bu gürülliile,. a· 
rasında duyulan []itler ismini yözönü. 
ne getirirsek: 

- Yaman adammış, deriz, nihayet 
ik·tidar meı•kiin; ele aldı • ••. Bundan 
böyle, dediği rledik, kestiği kestiktir. 

Bitlerin, başı·ekil olduğunu oku • 
duğumuz zaman da böyle dedi! .. :. 

Derken ajanslar, llindenburg mu
halifi, fon Papcn düşmanı Bitler Jca. 
bincsinin, /:imler tarafından teşekkül 
ettiğini bildirdiler. 

Hindcnburg arslan gibi yerinde .... 
Fon Papen • muat'in sıfatiyle • tepe
sinde ••.• Hariciye nazın kim? Papc
nin adamı. lktısat nazırı kim? Pape • 
nin adamı? Papen kim? Prusya ko • 
miseri ı-e Hindcnburğun sağ eli! 

Bitlerin bu şekilde başvekil olu • 
şu, bize me~lıur fıkrayı hatırlattı. 

Nasrettin hoca, çiftini iki paraya 
aldığı yumurtaları, pazarda bir para. 
ya satıyormuş. 

- Yahu, demişler, bunda ne karın 
var? 

- ı-'laddi bir karım yok, demiş, 

dostlar alış verişte görsün! •• 

Almanyanın; en mühim olan; ha· 
rlcl ve iktısadi sf.Ja.ı;eti değişmemiş • 
tir. Amma Bitleri dün 15000 kişi al • 
kışlamııtır. 

Dostlar alış verl~te görsün! 

Selami bzet 

Maçkada bir ttfo 
Maçka da Faik Bey aparbmanın 

da bir tifo vak'ası görülmüş, müs· 
pet ~ıktığı için derhal icap eden 
tedbirler alınmıştır. Sibhiye mü • 
dürlüğü amele, i~çi ve bekarların 
kesif bulundukları mahallerde aıı 
yapmıya başlamıştır. Sihhat mü • 
fettiıleri de fabrika ve imalathane 
ieri dolaşarak alınması icap eden 
sıhhi tedbirleri ~östermektedirler. 

Kalp sektesinden 
öl Um 

Fatihte Haydar mahallesi ima • 
mı İsmail Ef. dün evine giderken 
birdenbire üzerine fenalık gel mi~, 
hemen bir otomobille hastahaneye 
kaldırılmışsa da biraz sonra ölmü§ 
tür. İsmail Efendinin kalp sekte -
sinden öldüğü anlaşılmı~tır. 

1 ~ubat 1917 
- Avrupa ve Asya kıt'alannı yck

diğerine rapctemck üzere tJsküdarla 
Eminönii arasında bir tünel ı·eya küp
rü inşası için istikşaf icrasına nıezu. 
niyeti lıad layiha dünkü meclisi mc:b· 
usanda okunarak ait olduğu encü • 
mcnlrre havale olunmuştur. 

- Galatasaray klübü lıeyeli ida • 
resirıin senelik içtimaında klüpte ku
mar oynarınıasının külliyen menine 
karar verildiğini büyük bir memnu • 
niyetle haber aldık. 

- l"es fiatları muzayakai hazıra 

içinde çak palıalılaşt •ğından kalpak 
giymek modası lıa!dkl bir ihtiyaç lıa· 
lindedir. !lir tı kım memurlar bu mcrl

şct darlığı içinde !essiz kalmı§laı· • 
dır. 



Sayıfa 4 

O.l'MAMLI DEVLE~ 
Ö ÜllKE ••• 

Muharriri : Celal Nuri 
" tttlbas, nı il, terciıme hatları mahfuzdur. 

Savulun ... Reşat Efendi • 
geçıyor 

Her ferdi deli bir aile 
Eski de.-ir. Bundan meseli otuz 

iki yıl evvel. Her günlük bir ha
diseden bahsedeceğim. Nişanta~ı, 

Şişli, Beşiktaşta caddeden geçiyor 
sun uz. 

Sokaktan biri, iki kiŞi geçiyor. 
Bir telaş. Bir, bir iki kişiden biri, 
daha ötede bir diğeri kaçı:ıorlar. 
bir iç sokağa 8Irİyorlar. Acaba ne· 
den? Kolera, veba püsküren bir 
canavar mı geçiyor? Gözler faltaşı 
gibi açılmış.Geçenler hem bakmak 
istiyorlar, hem ürktüklerinden bak 
mamak istiyorlar •. Ne oluyor, ya -
hu? 

Böyle bir manzara karşısında 

çi! yavrusu gibi dağılanları gör · 
düm. Arabalarını çevirenlere te -
sadüf ettim. 

Ortada fena bir koku da yok. 
Bir lağım patlamamı!. Halk kö~e· 
lere, bucaklara siniyor. Caddeden 
bir uğurfluzluk mu geçecek? Dini 
hurafelere nazaran, kıyamete ya

kın günlerde deccal, keman çala 
çala yollardan geçecek, nuhuıetle· 
rin başlıyacağını aleme haber ve· 
recekmiş. 

Unulmayımz ki Sultan Abdül · 
hamit hanı ıani devrindcy~~. 

Lafı uzatmıyalım. Yold~n ge • 
çen kimdi? 

- Savulun .. Veliaht R~at efen· 
di hazretleri •. geiİyor. 

Bir battal arabanın içinde, sa· 
ğma, soluna cansız canGız bakı -
nan, kabuaba vücutlu, deryadil 
suratlı biri geçiyor... Aiabasınm 

arkasında pejmürde kıyafetli iki 
atlı. Bunlar da kim? Hem seyfo, 
hem hafiye. Bu mahlukların artık 
hafiyelikleri kalmamış. Hafiye dc
iil aleniye •• 

fes aldıkça Y ılclızn bildirmekle 
mükelleftiler. Bunlar misnfir ka -
bul edemezlerdi. Seyahat etmek 
akıllarından geçmezdi. Daireleri · 
ne devama mecbur olan kimseler 
hem sarayca müsecceldi, hem dai
mi nezaret altında idiler. 

Abdülhamit, Reşnt efendinin 
yalnız adamlarını değil, kendile • 
rinden ahşveriıt edilen esnafı bile 
arasını sürerdi. Mes~ıa kuyumcu· 
St! Kostnndarn Sinoba nefyedil -
mişti ... 

Abdülhamit, hanedanına, işte, 

böyle bir gözle balmrdı. Bittn!Jj 
~chzadelcr de zatı §ahnneyi takdis 
ve tebcil etmezlerdi. t~lerintie ynl· 
nız Vahdettin efendi padişahın 

doğrudan dosruy:ı hendesi, hafi -
yP-si idi. Onun mevhii bnçka. Al • 
lı.1cı Sultan Mehmet, Abdülhami -
din öz talebesidir. Eğer zem:n, z~ .. 
man müscit oh:p da bu küçük bi • 
ı·ndcr ağabeysi gibi 33 esne 'alla· 
nnt etseydi, Türk milleti 33 men • 
r,;ene içinde daha kn·r=ı.mrdı ... 

Şehzadele:- böyle. Sultanların 
hayntı, denebilir ki, onlarınkinden 
biraz dn.ha serbestti. Mesela sul • 
tanlar gece yatısına mi.oafirler ka
bul edebilirlerdi. Sadrazam pa~a -
mr: kızı, konukomşu, rical harem
leri... Bunlar faraza Zekiye sulta
mn dairesinde yatarlar, yerler, 
;rerler, hediyeler alırlar, eğlence 

ve şetarete iştirak ederlerdi. Öbür 
tarafta dn damat paşa vur patla-
sın, çal oynasın selamlık dniresin· 
de misafirlerile eğlenir, güler, oy· 
nardı. 

Her balde, ~ehzade daireleri, 
sultan sarayları gibi açık olamaz
dı. Kezalik hepzi çcrkes cariye o· 
lan şehzadelerin kadın efendileri 
~ultanlar sibi hür değildiler. 

Sultan Hamit ıevdiği §ehzade
lerine bile nisbi, izafi bir hürriyet 
temin etmemi~ti. Mesela bu yama2 
padi~ahm en sevgili oğlu, .ıözü -

VAKiT 

HükGmetın bir tetkiki ........................ -.................. .. 
Bankalar 

Çok faizle halkı 
zarara sokuyor .• 

12 kişi öldüren 
azgın bir deli 

PALEMBANG, 31 (A.A.) 

1 Suhat 1933 
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Yann ak~am A s R 1 sinemada lıüyük gala olarak 
Meşhur Uçan trapezler VORTLAYLA R, hokkaba:t. 'e sihirb:ı:t ROLF IlANSl~N 

ve alnında top t:ışıy:ın adam tesmiye <'dilen K ZOBEL tarafından fevkn1:1dc 
varyete numerolar1 

Sinemada : O O H J O 5 E M O J i K A nın ıcm ili muhtcfcml 

o N A ş K 1 M 
Jsp:ınyolcn söılü ve t;arkılı zcngın \ e renç;in film. llcr gün 4 J ·2 matineiile suva
resinde Yaryctc \'ardır. Serbec;t dLihuli\'e knrtlıırı hu hafta için muteber değildir. ,J 

' - 1 -

HERKES 

SARI ZEYBEK 
Operetini görmelidir 

Gemi kurtarma \'- BU AKŞAM '\ 
şirketi ()pera sinemasında 

Gemi kurtarma Limtet şirketinin 1 
hükôınet hissesi d~ha ~oğaltılftrak 1 

anonim bir f irket haline getirilme
si kararı üzerine hazırlanan mu .. 

ka vele iktııat vekaletince l:astik e 
dilmi§ ve maliye vekaletine gön · 

Seyircileri he~ ccaıı içinde hırakacak 
ol.ın rnll:ızzam ,.,. cm5alsiı 

(11zll TeşkllAt 
~ergı.ir.c~t filminin ılk irae i 
l lc~ eti temsili resi ba~ııfda : 

Bir .,.anı:;har t.nbaresi mültezimi rolündı· 
GEROA MAURUS 

derilmiştir. Mukavele maliye veka :-iph haydut çete 1 reisi 
THEOOOR LOOS 

leti tarafından da lastik edildil:: - ı 11 h r· l lü d 
\'t po s a l)'C ro n c 

lecektir. gibi bü} Uk :ırtistler Hrdır, 

ten sonra alake.darb.ra teb!ia edi· 'I p E T E R Y O S S 

k 
. d . d" llA\'eten: "ERGA~L':\' 1\0:'\ F.RI. 

Gemi kurlarına şir etm e §ım ı ~ ı kısımlık film 
ye kadar hükumeti Seyriscfain j .. 

daresi temsil ediyoı·du. Seyrisefa

inin müstakbel vaziyeti henüz ta

ayyün etmemi§ olduğu için temsil 

hakkı idareden nlınarak tah!i:ıiye 

müdürlüğüne verilmiştir. . . . . .. ~ . ''· . . ... ,. .. ,. . . . 

BOŞ 

Çöl 
~o 

Saatlerde 

Güneşi. 
MAN 

Yazan: Şükufe Nihal 

Istanbul Beledlyesh 
OarUlbedayJ Şehir Ttyatrosu 

Tema111erl : 

Umuma 

Nukut {Satıı) 

Kınuıj KJJroş 

20 r. Fransız. 171,- ı Silin Av 27-
ı Sterlin 7! .- ı Pueta 17,-

Bir yerli, bir bağcı biçağile altısı 

benüz memeden kesilmemif çocuk Ç 
olmak üzere 12 kitiyi öldürmüıtür. il••··········· KTI 1 1 Dol&r !15.- ı l\lark aı-

20 Llrei 219,-
ı 'l.:olııtl 24.-

20 f. Belçika ı Pcnıii 38-
it:',- ~o Le)" 23,-

Şöyle bir hesap muadele.ni lcu .. 
runuz: Karşıdan, arabasının için
de etliye, sütlüye karı§maz bir t!i· 
rayı devlet azo.ıı, yahut bir vali 
eskiıi, bir ferik geliyor. Caddeyi 
ieçen Re!&l efendidir. Baba Tahir 
de pencerenin birinden bakmakta. 
O zavallı aza, vali veyahut ferik o 
a)qam isticvaptadrr; ter döküyor. 

nün bebeği Bürhanettin efendi için =============== •jllm• .... -plll!!illmlP,..P9"'~lmlllllll 20 Drahmi 27,-
20 Is~ içre 6!0.-

20 Dinar ~a.-

ı çervon~ -
.... Ertesi gün bir araba daha. 

Fakat bu araba görülmiye layık. 
Döşeme:ıi kanarya sal"Isı. içinde 
sıfır fesli, mahmur şurııth, çapkm 
bakı§lı, kalkık bıyıklı, otuz yaşla· 
rında biri bağdaş kurmUJ ... Sağa, 
sola selam sarkıtıyor.. Kadıdara 
gözle işaretler yapıyor. Bu zattan 
halk o derece korkmuyor. Çünkü 
o bizzat veliaht değil, ve!iahtın 
oğlu Ziyaettin efendidir. 

Bu efendi ~onunda, yani hür • 
riyetin ilanında, doktorluk tahsil 
etmiıti. Gayet güzel kanun çalar
dı. Sultan Hamidin oğlu Bürhn u 

nettin efendi bu amcazadesinden 
bahsederken, bu yazıların muhar · 
ririne: 

- Kendisine, pndi§alı olduğu 
vakit Katıuni Sultan Ziyaettin di· 
yecekler; diye alay ederdi. 

Sultan Hamit zamanında şeh • 
zadeler, tıpkı koleralılar gibi tec -
rit halinde idiler. 10 temmuza de· 
ğin kimse ile görü§emezlerdi. Genç 
!}ehzadcler ekseriya, ihtiyarları iae 
nadiren araba ile, mesela Kağıtha. 
neye gezintiler yaparlardı. Fakat 
ihtilattan memnu idiler. U~aklar11 
dalkavukları, ahçıları, arabacıları. 

hatema~aları, müsahipleri, tablıf 
kar ve ayvazları efendileri her ne· 

bile hiirriyet vadisinde ayrı bir 
muamele yapmazdı. Demek olu -
yor ki, paditah (bütün) ~ebzadc
leri, Reşat efendiden dün doğan 

5chzade yumurcağınn kadar birer 
rakip görüyordu. Burada ela Ya -
vuz sultan Selimin ruhuna tecadüf 
ediyoruz. Bu Yavuz kardeşlerini. 

yeğenlerini, hatta bunlıırın masum 
larını bile cclletlarına lutır kıtır 
doğratmıflı. Sebehi hep rekabet 
ihtimali idi. Sultan He.mitte de ay-

ni ruh hoı-tluyor. Lakin zaman nıü
sait değil. 1900 senesinde hiç bir 
cellat, hi~ bir çingene 150 §ehaz
deyi kementle boğamazdı. Kaba • 
snkal pa~a bile bu kadnr ileri gi -
demezdi. Bunun içindir ki aultnn 

Hamit bütün bu şehzndeleri daimi 
ve eziyetli bir siyasi hapse m h -
kum etti. Para, karı, rakı l:o •. Bü
tün bendegan kendisinden. Ye

mek, içmek mebzul. Lakin hayat 
kı~ık. Bunlar en tabii hürriyetler
den mahrum. Böyle bir hayat in · 
sanı tültctir. Hele karı alemi, o 
manasız, kültürsüz avratlar alayı .. 
Bunlar efendileri kabasaba bir 
tarzda eğlendirirler ve mütemadi· 
yen yumurtlarlardı. Kırk tanesinin 
dimağı bir incir çekirdeği doldur· 
mıyan siyasi harem ağaları ise e -
fendilerin (müsahip) leri, yani 

müsteşarlan idi. Artık diltününüz. 
Bütün hanedan tereddi etmitti. 
Kamilen turfa olmuı bir aile. Mu· 
azzam bir tımarhane. Eğer tehza· 
deler çerkes cariye, sultanlar da 
pafazadelerle evlenmeyipgene ken 
di aileleri erkinile izdivaç ebeler, 
yani hariçten taze kan karıtmaıa 
Osmanlı hanedanı zincirle bağla · 
nacak :?.zgın delilerden mürekkep 
olacaktı. Bu hanedan erkanını ya
rı deli halinde Mırlardanbeı-i ipka 
eden, i~te, bu harici kandır. 

.... Cemiyeti beşeriye içinde ba~· 
ka bir cemiyet. 

Evet! Japonya imparatoru, te· 
baasınm imanına göre bizzat al • 

la~, yerleri, gökleri ya~~t~n. allahı l 
azımü~~anın tam kendııı ımıt. 

Oamımlı devrinde de padi§ah • 
lar Japon hU!tümdarından a§ağı 
addedilmiyorlardı. Padifah, rea • 
men (zıllullah) allahın gölgesi idi. 

Cuma selamhğında aylıklı ıak· 
takçılar, padiıah geçerken: 

- Mağrur olma, paditahım, 
senden büyük allnlı var! diye ha· 
ğırmazlar mıydı? Bir sultan doğu• 
rurken yanındakiler: 

- Allahın hikmetine bakınız. 
Sultan efendimiz bir (Benibe§er) 
gibi ağrı çekiyor! derlermif. 

Celil Nuri 

Çarıamba Perşembe 

1 Şubat 2 Şubat 
6 Şevval 7 Şevval 

Gün doğuşu 7,1 t 7,11 
Gün 1 arısı t:','l6 17,25 
Sabah namazı 6,46 6,46 
Oğle ııamaı.ı ·~.28 12,!S 
ikindi namazı 15,09 tS,09 
Ak:am namazı 17,26 17,26 
Ya sı ııamazı 18,58 t8,58 
lm•ık s.:ro 5,30 
Yılın geçen gUnlcrl 32 33 

kalac 33, 333 . 

HA YA - Yc,şllköy .Allkcrt rasat mer • 
kez!ndeu verilen malnmata göre, bugUn ha· 
va kısmen bulutlu ve garbı lştikametıcrdcn 

rUzglrlı olacaktır. 

DUnkU sıcaklık en fazla 7, en az 4 de· 

rece, haav tazyiki 76:? milimetre Jdl. 

Radyoda: 

1STANSUL - ıs den 18,45 c ltadar 

Saz (Muzn!fcr Bey), 18,45 ten 20 e kadıı." 

Orkestra. 20 Gen 20,25 c kadar Hamiyet 

He.nnn, 20,30 dan 20,1515 c kadar :Mahmure 
Hanrm, 20,!Sli ten 21,30 a kade.r Ha!ız Sn • 

detlin Bey, 21.30 druı .2Z.30 a knde.r Orkcs· 

tra, .Ajans ve borsa haberi, saat ayan. 

20 Len 'l6.- l Altın (:25 .... 
ı Honn 85,- ı Mecdlye 34.-

20 Kuron Çek ın- ı Banknot 2fO,_::... 

Çek fiatları (kap. sa. 16) 
Parls 12.06 Prıığa ıs.assa 

Londra 7!2.- Vlvana 4,0460 

Nev-York Mi06 MadrJt s.12sı 
MllAno 9.'22- Berlln J,0760 
Brükid 3.88SO Varşovıı 4.!0 ... 
Atlna 61,7050 Peşte 3.SS7f 
Cenevre 2.4290 Rlikrcş 80.2450 
sorya 65.7.i- Aelgrat 34.7950 

A.sterdım ı.ı ·oıı \1 ~knı•,11 1105 sc 
~-

Esha"' 

lş Rankası JO.- . " ~os s~' 
Anadohı 23,75 Çimento ı\ı 11.so 
Reji 8,IO Unyoo Oey 24.-' 

Şlr. Hayriye ıs. Şark Dev ı,90 
Tramvay 4,30 Italya 2 • .....-

U. Slgortıı H.- Şark m. cezıı '·'~ 
l!omootl 24,25 Telefon -

istikrazlar Tahviller 

lst. dahlll !>3.75 Elektrlt " 
~ark O.yollan 5,60 Tramny sı,~ 
D.Mavabhldc 62.- Tlincl •. ~ 
Gümrüklçr s 55 Rıhtım ıs.ti 
S:ıydl mahl 4.35 ,\nııdolu 49/J 
Ba~dar ~ ss ı Anadolu il 45,f/ 

T askcrl~·e - A. t\tümessll ..;:Jij 

Yeni Çıktı --.... Mimari kongreai 

Musolini Güzel Sanatlar birliği mi:ot' 
şubesi kongre riyasetinden: 

Meşhur müverrih Emil Ludvig' Kongramız 3-2-933 cuma gUt' 
in son eseri 1 

devam eyliyeceğinden azanı~ . ..ı 
Tercüme Haydar Rifat B.in saat 15 le birliğe -Alay kötkiP' 

1 ler kitapçıda 100 lrnıuş:t 

.__. ·-------------· - teşrifleri rica olunur. 
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Kflftal hayretle baktı. Şa!ala• • } d• ı 
Kemal derhal eledi ki: . . l e e Ver l er•• 

dı. Mösyö Regine ne ima etmek - Ayşe, detli, bnban sevıştı . 1 Gümrük muhafaza memurları 
iıtiyordu?. iimizi biliyor. ! tarafından dün dokuz buçuk okka 

Bunu soracaktı. Olmıyacak - Biliyor mu? . ' esrar yakalanmıştır. 
projeler kurmak ne demekti? - Evet biliyor ~~ benı ~en · t Hadise şu suretle meydana çık· 

Tam bunu soracağı etnada den u~akla~tırmak ıçın, benı Tu· ı mı~tır: 
kapı açıldı, içeriye katip girdi. nusa tayin ettird_i. b v 

1 
Süleyman ile Ali ve Hamza is · 

Patroeuna bir telaı·af vel"di, son • - Cehennemın uc.agına · v mindc üç arkada, evvelki gün 9,5 
ra elinde tuttuğu bir çift eldive • - Evet, cehennemın bucagı - okka esrar tedarik ederek pahalı 
ni Keaıale uzattı ve sordu: na! catmağa bu suretle ~engin olmaia 

T h.d cehennemin 
- Kemal bey, Şefik beyin ah- unus sa 1 en karar vcrmi,lerdir. 

pabıdır, dejil aıi? bu"cağı idi. Fakat kaçak suretile tedarik edi 
_ Evet. Kemal, Ayşeden ayrılacağım len esrarın nakli için esrarları üç 

- Lutfen kendiıine eldivenle· düşündükse, kalbinin parça par · arkadaş aralarında taksım etmiş • 
riııi vtrirsiniz. 

MCSıyö Reaine hiddetle katibi· 
ne baktı. Katip hiddetin farkına 
varmadı; 

- Geçen aün ınöıyö Regine'le 
ıörüf'ISIİYe aeldiği zaınan bizim o· 
dada unutmu§. 

Keınal eldivenleri aldı. 
Artık ıneseleyi aıılamı,tı. Ar -

tık her ~ey tavazzuh etmitti. 
Şefik Nuri bey, ınöayö Re~ine 

ile görütmek üzere Marailyaya 
gebnitti. Buraya gelmesindeki 
sebep atikirdı: Kemali Tunuıa 
tayin ettirmek. 

Bunu neden istemişti? 
Gayet sarihti. Kemalin, Ane· 

yi sevdiğini anlamış ve onu kı • 
zından uzaklqtırmak istetmitti. 

Bunun için, nıöıyö Regine yu· 
mUfoUDıyor, fikrinde ısrar ediyor· 

du. 
Kemal kalktı, acı bir sesle: 
- Şimdi buraya beyhude ye • 

re geldiğimi anladım. Sizi boş 
yere itıal ettiğim i,in affınızı ri· 
ca ederim. 

Mösya Regine dikkatle Kemil· 
lin yüzüne baktı. Kemal, ıojuk 
kanlıhğını muhafua etmiye ça • 
lıııyordu. Yalnız biraz sarannı~ -

tı. 

Mösyö Regine seciye kuvveti -
ni, a~i, irad~yi :seven bir adaın· 
dı. 

Kemsi bir kere d~ha hoşuna 
gitti. 

Filvaki Şefik beye verdiği 
ıözden dönmiyecekti. Dönmesi
ne imkan yoktu. Fakat Kemali de 
kendine bailıyacaktı. Onunla 
dost olacaktı. Onu Pariıe getir -
tecekti.. Hatta, babumın kim ol· 
duğunu nazarı dikkAte almadan, 
onu yeğençelerinden birisile evlen .. 
direcekti. 

BIUlun i~in dedi ki: 
- Size ba§ka bir teklifim 

var Kemal beyefendi. 
- Buyninuz. 

- Sizi Pariıe alayım. " 
. Kemal, Möeyö Reıine'nin fik
rınden geçeni sezdi ve bu teklifi, 
nezaketle reddetti Od d kt . • a an çı I. 

Ertetatı ıün lstanb 1 ha k ' u a re -
et eden bir vc.pura bind. 

Fakat içi rahat c!e".ld~· I 
b 1 

gı ı. dan-
u a yaklqtıkça gamlanı d• 

D d
• k yor u. 

er ı, ıı mtısı artıyordu. 

Konağa ayak baSAr 
Şefik Nuri hey onu 
edecekti. 

baımaz, 
kapı dı§arı 

- Haydi Tunuaa, vazifenin 

ça, damar damar kopanldığım ler ve Üzerlerine alarak yola çık • 
hissediyordu. mışlardır. 

Bahçede tahta bir kanapeye Bundan sonra sandala binerek 
oturdular. Ba~larının üstünde Anadolu sahiline geçmek istemiş· 
büyük biı· manolya ağacı etrafa !erdir. Fakat gümrük muhafaza 
gü:ıel kokularını yayıyordu. memurları meseleden haberdar o· 

Ane soı-du: lunca hemen bir sandala atlıyarak 
- Sen hicbir tetebhüste bu • kaçakçıları takip etmişlerdir. 

lunmadm ını? Kaçakçıların sandalı yavaş ya· 
- Bulundum, Marsilyaya git· vaş Burgaz adasına doğru gidince 

tim. Rica ettim. gümrük memurları da Burgaz ada 
- Netice? ıında üç kaçakçıyı yakalamıya mu 
_ Bütün ricalarım boşa gitti. vaffak olmu§laı•dır. 
- Senin amirlerin bu derece Üç kaçakçı adliyeye verilmiştir. 

taf y!rekli mi? 
- Mösyö Reginc ricalarımın Paket paket esrar 

karşısında ta, yürekli kesildi. Söz Galatada rıhtım caddesinde şüp 
söylerken, bir duvarla konuşu • heli bir vaziyette dolaşan Mustafa 
yormuşum zannediyordum. Ahmet, Rıza isminde üç kişi çevril 

Coşuyor, hiddetleniyordu. miş, Üzerlerinde paket paket esrar 
Ane boynunu büktü: bulunmuştur. Esrarcılar yakalan • 
- Ayrılacak mıyız? mışlardır. 

- Bunun imkanı yok. Bizi Acele ve bir kaza 
kimse ayıramaz. Artık buna im • 
kan yoktur. Üç ay evvel olsaydı 
belki o zaman. kudreti.m vardı. O 
zaman böyle bir teklif kaı·şııında 
kalsaydım derhal giderdim, u • 

zakla~ırdıl!l. Senden kaçardım .. 
Fakat timdi! ... Ah bu dayım .. Ah 
met Baruni beyi bu Daragon de - · 
nen kadın mahvetti. Aklım çel -

di. 
Gö::deri ya§ardı. 
Ane Kemalin elini aldı, kal· 

bine bnslı: 
- Kemal, niıanlmı, kocam! .. 
- Kocan! ... Babanın razı ol .. 

masına i.mkan yoktuı-. 

- Ne çıkar? .. Varaın razı ol • 
maıın. Biz gene evleniriz. On se· 
kiz yaşını bitirmiş olan bir kız 
istediiji c-.cfamla evlenebilir .. 

Kemal '1CI acı başını ~alladı: 
- Besle kargayı, oysun gözü • 

nü! ... Hayır Ayş~. Ben babanın 
elin.de büyüdüm. Onun istemedi • 
ği bir ~eyi yapamam. Emniyeti 
suiistimal etmiş olurum. Baba 
muamelesi, baha §efkati gördü • 
ğüm bir ndama ihanet edemem. 
Bu hareketime Sefik bey ne der? 
Alem ne der?. Ben babana hür • 
metkarım. Ona adeta perestiş 
ederim. Beni o kurtardı. O adam 
etti. O bakttı, o çalıştırdı. Ona 
çok borçluyum. Yegane gayem 
ona bu borcu ödemekti... Hayat 
hak beni ne vaziyete soktu. Ya 
onu mahvetmem, yahut kendi 
saadetimi ayaklar altına almam 
lazım. 

Kadıköyünde Moda caddesinde 
Har.anko apartımamnda oturan 
Karni isminde bir luz Tünelden va 
pura yetişmek Uzere acele ile çıkar 
ken ayağı vagonlardan birile bir 
demirin arasında sıkıtmıf, kırıl • 
mıştır. Matmazel hastahaneye kal-

dırılmıttır. 

Darttlfllnun talebe 
yurdu 

Beyazıtta darülfünun binası ar • 
kasındaki binanın tamiri yirmi gü 
.-ıe kadar bitecektir. Talebe yurdu 
ittihaz edilecek olan bu binaya 
mart nihayetine doğru talebe ka· 
bulüne başlanacaktır. Evkaf tara
fından b:ızı noksanların ikmali i · 
ç.in yeniden 7000 lira tahsisat ve • 
rihniştir. Binanın idaresi evkaf ta· 
rafmdan deruhte edilecektir. Bu 
sene yurda 100 talebe alınması ka
rarlaşmıştır · 

Rus yada 
Bin hırk odalı bir 

otel yapılıyor 
Leningratta Neva nehri sahilin

de ecnebi seyyahlar için Avrupa • 
nm en rouazzır.m otellerinden biri 
olmak üzere bir otel inta11na baş -
lanıhİııştır. Otelin 1040 odası ola· 
caktır bu odaların bütün pencere· 

1 • 

leri orijinal projeye göre tertip ve 

- Kemal! 
bqına ! demesi, kapı dışarı et • .. .. 

tanzim olunarak cenuba doğru tev 
cih edi1migtir. Otelin iki katı inşa 
olunmuştur. Böyle başka muazzam 
bir otel de Moıkova şehrinin mer· 
kezi ıncvkiinde inşa olunmuştur. 

Savda ~ 
= 

TUN ALlyı analım~ 
Üz dilimizin coşkun aşıkı on yıl 
evvel meclise ne teklif etmişti ? 

Öz dilimizi her türlü istila ve 
İşgalden lıurtarmak için açılan bu 

son savatın ilk 
habercilerind e n 
biri de T un:ılı 
Hilmidir. Mer • 
hum, bütün meb 
usluğu devre • 
sinde, nıediste, 

yabancı kaide · 
lerle terkip yap· 
tırmamak, türk • 

l\lcrhum Tunalı çenin kendi un· 
Bilml Bey surlarını hakim 

kılmakta - tabir tam yerinde -
dir - co9kun bir t•raftar oldu. 
Mesela bugün (Yüksek Reiıliğe) 

hitabı ile değiştirilmiş olan (Riya· 
~·et~ ceJileye) klişesinden ( ceJiJe) 
yi atmak için Tunalının haykırış • 
ları müzakereyi dinliyenlerin hala 
kulaklarından gitmez, lüzumsuz 
bir yabancı kelimeyi kanundan 
kovmak j~jn çırpınır gibi kürsü -
ye ko~uşları göz önünden ayrıl • 
maz. 

Tunalı Hilmi, bundan on yıl 

evvel gene bu savaş cümlesinden 
olarak, meclise bir teklif vermişti. 
Şimdiki dil cemiyetinin yaptığı i§i 

maarife yaptırmak istiyor, kanun· 
ları herkesin kolayca anlıyacağı 

bir dille yazdırmanın çarelerini 
düşünüyordu. 

Tunalının (Türkçe kanunu) a· 
dını verdiği bu teklifi suretini hem 
rahmetle anılmasına sebep olur, 
hem belki tatbikatta istifade edi • 
lecek bir tarafı bulunur diye hu • 
gün okuyucularımıza naklediyo -
ruz: 

Madde 1 - Maarif Vfkllltğinde tEıiflıe, 
imli\, öz turkı;e k~lcleJcri, sarfı, nal}vi, 14· 
gatı) işlerini neticelendirir, en çok on bir 
kişililc bir (Tilrl<çe encümeni) bulunur, 

Madde 2 - Tilrlq;e encümeni, her Uina 
şubesi için bir ostılah encUmepi) teşkiJ 

eder; her ıstılah encilmcnl, mevcut ıstılah· 
ları hem türkçeleııtirme, hem de bunlan 
halk dilince olm!llım imkAnmı arW.ırtnl. 

bulma. vazl!eleril}i görUr. 

Madde 3 - Türkçe encümeni, bir yan4aa 
kabul ettiği (öz tUrkçe kaideleri) ni (E • 
llfbe, fmlAl kararlarını ( 1924 - S•IH yılı 

sonundan önce il&.na; bir yandan da Mrd!UL· 
eli madde hillf.Umlerini icra zemlmlü hazJr • 
Jatmıya mecburclur. 

Madcle 4 - (İlkmektepler) de 1342 • 1926 
(Orta mektepler) de 1344 = 1928; (YükııelC 
mektepler) le herhangi bir derecedeki UiDl 
mUeııeeselcrlnde (1346 - 1931) ~<lan aonra, 
yalnız turkçe luı.idcsi metinleri• ıstılahlan 

havi kitaplar kullanılabilir. 

Madde 5 - Maarif vekilliği, JnUkA.fatlt 
milsabakalar açabilir. Encllmenl.er Azalannc 
ayda üı; bin imru~tıın eksik, altı bin kul'Uf'" 
tan artık olmamalt Uzerc tahşisat verebl ,. 
lir. 

Madde 6 - HUkO.met 1343 (1927) yılm • 
dan sonrald gazete, mecmua 1mUyazlarınr 

ancak enctimen kaideleriıİin kullawJ.ınaları· 
nı temin cdcrclc verebilir. 

Madde 7 - HilkOmetin yazıca her mu • 
ha.beresi, muamelesi 1342 (1926) yıhııdan 

sonra. türltçe kaldelerce olur. Bu mad4e 
hilafında hareket eden her memur, bükü • 
metin tamim edeceği talimata göre ceza 
görilr. Henüz tUrkçele~tlrtlıneml§ uıtııahlan 
1346 (1930) yılı sonuna kadar kulla.Jlalllar 
için mes'uliyet yoktur. 

Madde 8 - TUrkiye Büyük Millet Mecll· 
sinin her kammu, ){ararı, bu kanunun ka· 
bulile, hiç olmazsa, terkipte tOrk dlij JcaJ• 
delerilc yazılır olur, 

Tunalı merhumun, bu teklif ile 
arzu ettiği neticelere - bu tekli • 
fin mecliste yürümemesile ıabittir 
ki - teklifte düşündüğü tedbirler
le tesbit ettiği tarihlere varmak 
mümkün olmıyacaktı. Bu milliyet 
bayrağını Gazi Reisimizin dehaıı· 
dır ki mukadder olan istikbaline 
götürüyor. 

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

Muhakeme sonunda 
tevkif edilen kaçakcılar •. 
Biri 64 çakmak taşı, öteki dört kilo 

kaçak tütün yüzünden ... 
Yüksek kaldırımda tuhafiyeci Dünkü muhakemede, maznun• 

Yani Efendi, dün Adliyedeki ihti • lardan kunduracı Tevfik Efendile 
sas mahkemesinde kaçakçılıktan bu hadiseyi öğrenerek inhiaar me
muhakeme edilmiştir. muru Neşet Efendiye haber ver• 

Yani Efendinin dükkanı aran - diği mevzuu bahis olan Hüseyin E 
mış, altını§ dört tane çakmak taşı fendi karıılattırılmıtlar, HüıeJİD 
bulunmuş. Dün, muhakeme başla- Efendi, Tevfik Efendinin kendisi• 
mış, bitmiş~ kaçakçılık sabit göriil ne çakmak taşı satmak makıadile 
müf, maznun altı ay hapiae mah • müracaat ettiti teklinde ifade ver• 
kum edilmiş ve derhal tevkif olun mittir. 

muttur. Tevfik Efendi, bunun do'ğru ol• 
§ Bir müddet evvel, Gemlikli İs· madığım, kendisinin hadiseyi ih • 

mail isminde birisi, adliyedeki ih · bar yollu müracaat ettiğini anlat • 
tısas mahkemesinde yanında dört mış ve daha iki şahidin çağırıla • 
kilo kaçak tütün bulunduğu için ı·ak tahkikatın derinleştirilmesini 
bir ay ha pise mahkum edilmişti. istemiştir. 

Müddeiumumiliğin temyizi üze· Muhakeme, tahkikatın derinleı 
rine, temyiz mahkemesi bu kararı tirilmesi için kalmıştır. 

bozmuf, dün yeniden muhakeme ·· -----------
neticesinde lamail altı ay hapise 
mahkum edilerek, tevkif olunmuş-
tur. 

Evinde hl r kaç hl n 
çakmak taşı bulunan 

lnblsarlar umum 
mildürii 

mek demekti. . -.. : a o dayım ... Bana buyuk 
. . l hır umıt verdikten sonra, yüz üs· 

Vapurdan ınıp de, nhtımda tü bır kt B b d . . f 
]c• • •· • • • 1 a ı. a an a ışın geç ar· 

Ros)1ada ntıfusartıyor ve satan ••• 

Bayramdan evvel, yeni bütçe 
bakında inhisar vekaletine izahat 
vermek üzere Ankaraya giden in• 
hisarlar umum müdürü Hüınü B. 
şehrimize dönmüttür. 

(Devamı var) 

nnaeyı gormeyınce, vazıyetın kına vardı K k. b" k el 
Yahametini anladı. Halbuki Ay .1 anlasayd .A teşk ı ı~ abç aky elvv 

h ek • . ) fi b' ( 1, r ı sem aş a arl • 
teye ar etını te ıra a ıldir - 1 na bırak S d akl • • amam. en en uz aşa • 

l 11ıı1tı. Demek genç kız onu kartı· mam Sen·n b k b" · · k laau _ 1 • • • t , aş a ırının arısı 

1 ya IP&emmnıfti. olmana tahammül edemem •. 
· Hemen bir otomobile atlayıp - Ben, batka kimseye var • 
~Dala çıktı. Kapının önünde mam Kemal. 
~ ... 6rdü. 

Son on beş sene zarfında Sovyet 
sosyalist cümhuriyetlerinin nüfusu 
35 milyon kişi artmıştır. 1931,1932 
senelerinde S. S. C. ittihadmda a· 
halinin tezayüdü 10 milyona baliğ 
olmuıtur. Bu ölüm hadiselerinin 
azalması ve doğumların çojalma· 
sı netaY.icidir. 

Evinde bir kaç bin tane kacak 
ç.akm-ak taşı bulunduğu için m~ha 
keme edilen mütekait Osman Bey 
le bu çakmak tatlarını satmağa de 
Jiletten suçlu görülen dört kitinin 
muhakemelerine dün adliyedeki 
ihtisas mahkemesinde devam olun 
muştur. 

inhisarlar umum müdürlüğü • 
nün yeni bütçesi geçen ıenekinio 
aynidir. Yalnız masraf k11mında 
800 bin lir:. bir tasarruf temin e • 
dilmittir. inhisar idare3i yeni büt· 
çeıinde, bu para ile fabrikaların u 
lahmı teklif etmiştir. 



Sayıfa 6 

Bitler Kabinesi 
Matbuat hürriyetine 

VAKiT 

ebnektedir. Mumailyeh, netice o
larak, taraftarlarından Almanya-

nın ıeref, hürriyet ve içtimai sulh 

esaslarına .istinaden tekrar can • 
lanması için kendisine itimat et· 
melerini istemektedir. 

1 Suhat 1933 

Japonya -bir taraftan Çin 

şehirlerini bombaıdman ediyor 
kanunu esasiye 

ve 
hürmetkar .. Fransızlara gUre yeni öte taraftan müzakereler devam ediyor 

BERLIN, 31 (A.A.) - Kasten 
bir milli temerküz kabinesi şek -
linde gösterilmit olan Hitler ka -
inesi, parlamenter bir hükumet

bekliyen binlerce kiıile dolmuttur. Alman hOktlmetl Fakat Japon maliyesi fena halde .. 

tir. Dahiliye nazırı M. Frik ile ye
. matbuat müdürü M. F unkun ec 
ebi ve Alman gazeteleri mümes -
illerine hükumetin kanunu esasi -
i muhafaza edeceğine dair olan 
eyanatları da yeni hükumetin par 

imenter mahiyetine bir delildir • 
Hükumet, ayni zamanda kanu -

u esasiyi tadil ve son zamanlarda 
ek çok bahsedilmiş olan fevka -
i.de ahval rejimi ilan etmek tasav 

runda bulunduğuna dair olan fa 
iaları tekzip etmektedir. 
Bilhassa yapılan beyanat, hüku
etin matbuat hürriyetine ve par

imento Ue teşriki mesaiye büyük 
İr ehemmiyet atfetmekte olduğu· 
u göstermittir. 
Kendilerine sorulan bir suale ce 

aben hükumet mümessilleri, hü • 
'"'metin her hangi bir fırka aley -
inde tedbirler ittihazına kalkıt • 
ak tasavvurunda olmadığını be -

an etmitlerdir. Dahiliye nazırı M. 

Geçit, saat 20 de batlamıttır. 
15,000 Hitlerci baıvekalet dairesi
nin önünden geçmitlerdir. Bu ge • 
çit saatlerce devam etmittir. 

Hiç bir hadise olmamıtlır. M. 
Hitler, bir balkondan geçit resmi· 
ni seyretmittir. 

Halk yeni baıvekili tiddetle al · 
kıtlamıttır. 

Komünistlerin niimayiti 
BERLlN, 31 (A.A.) - Komü • 

nistler, dün akıam Hitler kabine· 
sinin teıekkülü aleyhinde bir kaç 
defa nümayit yapmağa kalkıtmıt· 
larsa da polis tarafından kolaylık· 
la dağıtılmıılardır. 

Bir takım tevkif at icra edil mit· 
tir. 

Komünistlere mani 
olmıyacaklar 

Berlin, 31 (A.A.) - Matbuat 
mümess1llerine beyanatta bulunan 
dahiliye nazırı M. Frik, yeni hüku 
metin fikir hüriyetine taraftar ol • 
duğunu ve komünist fırkasının fa-
aliyetine hiç bir veçhile mani ol • 
mıyacağını söylemittir. 

rikin yeni hükumetin bütün mil -
etlerle muslihane teşriki mesaide Hükumet M. fon Papenin kanu· 
ulunacağmı ve milliyetçi sosya • nu esasi ıslahatı projelerini tekrar 
istlerin ele geçirmiş oldukları ik _ ele almıyacak ve ahvali fevkalade 
idarı, bir takım iktisadi ve nakli hali ilan etmiyecektir. 
ecrübeler yolunda kullanmak ta. Fener alayları 

vvurunda olmadıklarını bildiren BERLIN, 31 (A.A.) -Yeni Al-
"zleri hususi bir ehemmiyet al • man kabinesi, dün M. Hitlerin ri-
aktadır. yaseti altında ilk içtimaını akdet • 

HUler Af@biaeain"n mittir. Yeni baıvekil, buıünün mil 
beyannamesi li bir temerküz kabineaile millt kuv 

BtWLtN, 31 (A.A.) - Kıdem- vetlerin birleımesi noktai nazarın 
iler meclisi, Rayiıtağm kabinenin dan pek mühim bir gün olduğunu 
eyannamesini dinlemek üzere 7 söylemitlir. Mumaileyh, müteaki -
ubattan evvel toplanmasına ka • ben kabinenin uhtesinc düıen si -
ar vermittir. yasi vazifelerden ve Rayiıtaıa kar 

Komünistler daha §İmdiden Hit fI alacağı hattı hareketten 1>ahşet
er kab.inesine kartı ademi itimadı mittir. 
.utazammın bir takrir vermitler- ı M. Hitlerin, bugün merkez fır • 
ır. kası reisi M. Kaas ile bir müli.kat-

Hitlercilerin nümayiıi tabulunması muhtemeldir. 
BERLIN, 31 (A.A.) - Volf A - Birinci Hitler kabinesinin tetek-

ansı bildiriyor: Dµn aktam saat külünü tea'it etmek için Hitler hü· 
8 den itibaren Vilhemstrase, cum kıtaatile Çelik miğferliler müf 
randb"rg kapısı, lhlamurlar cad· rezeleri dün aktam bir fener alayı 

Hitlercilerin nümayİ§lerini tertip etmitlerdir. 

Alman komünistleri 
Hitlercilere ateş açtılar(O 
Onların tethiş hareketine giriştikleri 
laşılmaktadır.Umumigrev teşviki var 

ve Hltler 
PARIS, 31 (A.A.) - Bütün 

gazeteler, Hitlerin baıveki.lete 

gelmesi dolayısile şiddetli bir he
yecan izhar etmektedirler. 

Gazetelerin ekserisi, yeni baş
vekilin kabinede mümessilleri bu· 
lunan fırkalara kartı pek büyük 
fedakarlıklarda bulur..mak sure • 
tile iktidar mevkiine gelmiş ol -
duğunu kaydetmektedirler. 

Gazeteler, bu halin Almanya· 
nın müstakbel siyasetinde bir iti· 
dal unsuru olacağı mütaleasını 

serdetmekle ve nazilerin hiç bir 

veçhile Nazi reisine tabi vaziye • 
tinde olmamalarını da gene bir 

itidal unsuru telakki eylemekte • 
dir. 

Fransız gazeteleri, bu müla -
hazaların, milJiyetçi soıyaJist re· 

isinin harici siyaset sahasında teh
likeli inhiraflar yapmasına ve me· 

ıeli. intihabat mücadeleleri esna· 
undaki beyanatlarında millete 

vadetmiı olduğu teyleri yerine 
getirememesini mazur göstermek 

için tehlikeli bir harici siyaset ta· 
kibile nüfuz kazanmak teıebbü • 
süne kıyam eylemesine mani ola· 
cağı fikrindedir. 

Bazı gazeteler, Hitlerle kuv • 
vetlerinin idaresi için lazım oldu • 
ğu ve Almanyanın hakiki reiıle -
rinin bu zaruri kuvvete hizmet 

etmek değil, onu istihdam ve ik • 
tidar mevkiinde hırpalıyarak bir 

daha kalkınamıyacak surette ıu -
kutunu hazırlamak istemit olduk
larını yazmaktadır. 

M. Fon Neurath'ın hariciye ne· 
zareti makamında bulunması, Al
manyanın harici siyasetinde derin 

bir tebeddül olmıyacağına delil 

addedilmektedir. 

Maamafih gazeteler, Nazi re • 
isini Almanyanın en yüksek si • 

yasi mevkiine getiren manevi ta • 
havvülün ve böyle bir kabinenin 

taıımakta olduğu mütküli.t to • 
humlarının bir tehlike tetkil et -
mekte olduğunu gizlememekte • 
dirler. 

Sağ cenahın fikirlerini yayan 
Figaro gazetesi diyor ki: 

"Harici noktai nazardan Hit -
ler, vahim bir tehlike teıkil et • 
mektetdir.,, 

ŞANGHAY, 31 (A.A.) - Bir 
kaç gündenberi alınan haberlerde 
Japon hava kuvvetlerinin Yehol 
eyaletinin tark kısmındaki tehir • 
leri, sık sık bombardıman ettik -
leri bildirilmektedir. 

Kailu ıehri, ikinci kanunun 21 
inden 24 üne kadar bombardı • 
man edilmiştir. Ayni zamanda 
Y eholun şimal kısmında bulunan 
batka şehirlerde tayyareler tara • 
fından bombardıman ediLmittir. 

Bir taraftan da müzakere •• 
CENEVRE, 31 (A.A.) - On 

dokuzlar komitesi milletler cemi· 
yeti büyük meclisine tevdi edile· 
cek olan raporun ilk üç faslını· bir 
daha tetkik edecektir. Japon ma
hafili, Japon hükumetinin bugün· 
lerde ittihaz edeceği hattı hareket 
hakkında pek ketum davranmak
tadır. Diğer taraftan Tokyo kabi
nesinin dün ve bu sabah, Cenev
rede takıp edilecek hattı hareket 
hakkında müzakeratta bulunmak 
üzere hususi bir içtima aktetmit 
olduğu haber verilmektedir. lh -
tilaflı olan en mühim nokta, on 
dokuzların yeni Mançuri devleti • 
nin tanıruması meselesine hiç te 
kapalı bir tarzda olmıyarak esba
bı mucibe layihasının son fıkra -
sında telmihte bulunmak suretile 
almış oldukları vaziyettir. 

Binaenaleyh, Japon heyetinin 
önümüzdeki aünler zarfında na • 
ııl bir hattı hareket ittihaz ede -. 
ceğini ıimdiden tayin etmek mev
simsizdir. Çünkü heyet bu bapta 
talimat almamıştır. 

Japonyanın mali 
vaziyeti ve askeri 

blltçesl 
Japon - Çin münasebatının 

gerginlet.mesi münasebetile Sov • 
yet gazeteleri Aksayı şark mese • 
lesine fazla ehemmiyet atfetmek • 
tedirler. Sovyet gazetelerinin id· 
diasına göre Mançurya meselesi 

Sanayi ve Maadln 
bankası 

Sanayi ve maadin bankasının 
tetkil edilecek sanayi ofisi ve sa • 
nayi kredi müeHesesine devri itle· 
rile metgul olan komisyon dün de 
lhsan Rif at Beyin reisliğinde top • 
lanmıf tır. Komisyon Sanayi ve 

Maadin bankası mevcudatının leş· 
kil edilecek iki müesseseye taksi • 
mile metiul olmakta, ayrıca her 

Bu gazete, Nazi programına 

tevfikan ıark hudutlarında gürül • 
BERLIN, 31 (A.A.) - Milli- ı meğe mecbur oldukları fikrinde • tülü nümayi•ler yapılmasından 

)'etçi ıosyalistlerin hücum kıt'ala- dir. 'ı' iki müessese için birer letkili.t pro 
rına mensup bir mu'' fre":"e asker, S 1 h korkmaktadır. jesi hazırlamaktadır. Bu i•ler Şu. - a i. iyettar mahafil, umumi ,. 
dün gece yapılan fener alayından bir grev tehlikesinin hiç bir suret- Pelit Parisien diyor ki: Hin • batın onuna kadar ikmal edilmiı 
dönerken komünistler tarafından le mevcut clmadığı kanaatinde : denburgla fon Papen, Hitleri çe • olacaktır. 
açılan silah ateıile karşılar.;:nıı • dir. tin ve tehlikeli bir imtihana çek-

lardır. Şimdiye kadar böyle bir te • mit oldukları zannında bulunu • 
Bir polis muavinile hücum kıt· şebbüs olmamı!hr. yorlar. 

aları ıeflerinden biri ölmüttür. M. Hltlerln bir Reisicümhurla sabık batvekil, 
Komünist Rota F ah ve gazete- Hitlerin deruhte ettiği iti batara • 

ıinin nüshaları, umumi greve te•- beyannamesi 
T mıyacağı ve nihayet halkın te • 

vik eden bir beyanname nefret - BERLIN, 31 (A.A.) - M. Hit-
veccühünü ve muhabbetini kay -
bedeceğini ümit etmektedirler. 

Adliye veklll 
Bayramı geçirmek üzere tehri • 

mize gelen Adliye vekili Yusuf Ke 
mal Beyin daha bir kaç gün bura • 
da kalması muhtemeldir. 

Hf ndlstan'da 
tiğinden dolayı zabıtaca toplat • ler, Nazi fırkasına hitaben bir be
tırılmııtır. yanname netrederek milli grupla-

Doğru malumat alan mahafil, ra mensup fırkaların Almanya • 
komünistlerin giriştikleri tethiş nın itili.sı maksadile yapılacak 

hareketlerinin kendileri için • bu- müıterek bir mücadele için bir • 
gün evvelki hükumet zamanında leşeceklerini beyan etmektedir. 
olduğundan çok daha vahim - bir Mumailyeh, müfrit milliyetperver 

Sol cenah gazeteleri, Hitlerin BOMBAY, 31 (A.A.) _ Polis, 

takım tehlikeler doğuracağını lerin bu muazzam iti bata çıkar • 
biz•at anlamağa ve takdir et • mağa muvaffak olacaklarım teyit 

muahedelerin yeniden tetkikine Şinsürahta hükumet konağının Ü· 

ve diğer hususata müteallik mü· zerine kongrenin bayrağını çek -
cadeleyi velev muvakkaten olsun mit olan Gandi taraftarlarından 

yeniden tiddetlendirmek tehlike • bir grupun üzerine alet açmıttır . 
sini göze almasından korkmakta Gandi taraftarlarından altı kiti ya 
tal cenah ıazetelerile beraberdir. ralanmıtlır. 

Japonyanın dahili buhranını art• 
tırmıtılr. 

Japonyanın 1931 - 932 senesi 
devlet bütçesinde 121 milyon yen 
açık varken 1932 - 933 bütçesin· 
de bu açık 750 milyon yene baliğ 
olmuştur. 1933 - 1934 bütçesi pla· 
nında bir milyar yüz milyon yen 
açık olacağı gözüküyor. 

1932 senesi bir kanunu evve • 
linde Japonyanın altı milyar 856 
milyon yen borcu vardı ki bunun 
bir milyar 398 milyon yeni Japon
yamn harici devletlere olan bor• 
cudur. 

Bir çok fabrikalar kapatılmıt 
ve neticede Japonyada itsizlerin 
miktarı üç milyon kitiye baliğ ol
muştur. 

Japonya askeri mahafili Japon 
askeri bütcesir,in azlığından müt· 
tekidirler. Harbiye nezareti Man· 
çurideki askeri kit'aların miktarı• 
nın arttırılmasını talep etmekte • 
dir. Şimdi Mançurya'ya yeniden 
hava, otomobil, tank ,.e demiryo
lu ve topçu kıt' aları gönderilmek
tedir. Zabitan ve askerin yeni 
harp aletlerini istimalde güçlük 
çekmemeleri için yapılması iktı -
za eden husuıi talimlere yüz bin 
kiti ittirak edecektir. En fazla 
dikkat edilen saha yeni sistem ha
fif ve ağır mitralyözlerin, tayya
relerin, otomobillerin ve tankla • 
rın idaresidir. Bunların miktan 
bu sene içinde bir kaç defa tcza• 
yüf eaecektir. Radiyo ile boğucu 
gazların dahi miktarı ehemmiyet· 
li bir derecede artmaktadır. 

Bu sene zarf mda 90 milyon 
yenlik yeni tanklar, mitralyözler, 
sahra topları, zırhlı otomobiller, 
gaz maskeleri alınacaktır. 

1934 • l 935 senesi askeri büt· 
çesinin daha fazla olacağını har• 
biye nazırı parlamentoda söyle • 
mittir. 

iki sene zarfında Japonyanın 
Mançuryadaki kuvvetlerinin mik· 
tarı yüzde elli artacaktır. 

Marsllya - Hatavla 
hava nakliyatı 

BATAVIA, 31 (A.A.) -Bata -
viaya gelen doktor Eknör, Marsil· 
ya ile Batavia arasında kabilisevk 
balonlarla hava nakliyatının 18 a
ya kadar batlanabileceğini söyle -
mittir. 

Doktor Eknör, takriben 5 gün 
sürecek olan bu seferler için 3 ka
bilisevk balona lüzum olduğunu 
bildirmittir. 

Fransa - Almanya 
PARIS, 31 (A.A.) -Fransız hü 

kumeti, Alman - Fransız ticaret 
mukavelesini tadil eden ve 28-12· 
933 tarihinde imzalanan itilaf na -
meyi ıubatın birinci gününden iti
baren muvakkat bir müddet ıçın 
meriyet mevkiine koymutlur. 

Bolivya - Parage 
harbi 

ASSOMPTION, 31 (A.A.) -
Parage menabiinden bildirildiğine 
göre, Bolivya tayyareleri, llepol 
hastahanesini bombardıman ede· 
rek 7 kitinin ölmesine ve 4 kit inin 
yaralanmasına sebebiyet vermit • 
lerdir. 



VAKiT 

Bugün şehir 
meclisi aç1lıyor 

Fransada t: ı Biletçilerin kıdemlisi 
_ _ S•yJ!• 7 

Doktor iicretJeri 

ve hastalara dair 
Buhran bitti, yeni 

(BOIJ tarafı l UICİ t111gıltMltı) k b. t kk ·· ı . 
q&tıda ıaaterilen üç eıaaa isti. a ıne eşe u ettı 
nat edilerek lftbit edibnqtir: P ARiS, 31 (A.A.) - M. Dala • Bir kariimizden aldığımız şu 

1 - Uç Senelik varidatın vasa- dier, ıostaliıtlerle ,..ptrfı lllfi2a • mektubu hiç bir mütalea ilave et-
tisi, kerelend akim kalmaıı üzerine, meksizin dercediyonız: 

2 - Son sene varidatı şimdi tamamen radikal temayüla- Senelerdenberi okudulum ıa • 
S - 932 senesinin ilk ;Itı aylık ta ıabip miitecaniı bir kabine tef· zetenizde· "hekimlerin kazancı,, 

hasılatı, varidatın nevine ve mad- kiline ~llfnl4ktadır. serlevhalı Ye Akd Muhtu Beyin ce 
denin hususiyetine göre bunlardan Mumail~ylt, harbiye nezaretim vahmı da okumuıtum. Her zaman 
her bhi veya heyeti umumiyesi. bizzat deruhte edecektir. M. Dala· alllcadar olduium ıu me-nu hak-

933 biif4eshıde vilayet varida· dier, M. Şotan'ı dahiliye, M. Pol kmda ufak bir mütalea arzedece • 
b 933 HM•i yekanundan 141.152 Bon.kunı haritiye, M. Bonneyi iim. 
lif• &.kaanile 3 .797 &1$ liradır. maliye, M. Uaıaılyü bütçe neza· Memleketimizde her zaman ti. 
C.,ea aeneye nazaran lnuale ,... retlerine tayin etmİftlr. J klyet edilen bir mevzu vardır. O 
leıı noku.nlıjın niabeti % 3,59 M. DaJadier, kabinenin tetkili • 

1 
da doktor ve eczacdardanc:hr. Sa-

clar· ıti bu eabeb i1nnaıf edecek ve bbi· günkü etibbanın aldıldan tedaTi 
.&.l•cliye YUiclatı teWna nenin diğer azalan tanlar oJacak- ücreti çok fazladır. Vaziyeti mali· 

6.295.727 liradır. Yekanu, reçen hr: yemiz •mıf farkları nazari itibare 
.. ne bütçesinin belediye •aridatı Adliye nazm M. Pönanıiye, Ter almarak tetkik ediline doktorlan· 
yekCinmıa nazaran l .223.114 lira biye nazm M. dö Monzi, Bahriye mızm arzu ettikleri ve aldıkJan Yİ· 
noluanaa da 932 bütçesine Priye nazm M. Leyg, Müıtemlek&t na • zita mikdarları hiç bir yerde ıö • 
'bankası istikrazı tallsitindea ah· zm M. Sarro, Ticaret nazm M. riilmiyecek derecede fazladır. A. 
nacak 980.000 liranın da c:labil ha- Paganon, Nafia nazm M. Repier, kil Muhtar Bey: (Yannın ekmeii· 
hmclufu ve bunun hakiki Ye de .. Ziraat nazitı M. kiJJe, Potta tel • ni diifünmeli, evi ııcak ve hayatı 
Yanlı bir varidat ohnadığı nazarı graf ve tedefon nazırı M. Loran müemmen ve bütün ihtiyaçlardan 
cli.ldıate ahnırıa farlrm 243164 Ji. Eynak, Tekaüt nazm M. Düko, vareıte olmalıdır ki, ancak haata· 
radan ibaret bulanclağu anlatılır. Mesai nazırı M. SeJ'e. Han itleri larına sağlam ve dütüncesiz bir fi. 
Bu hakiki miktara ıCSre nouan. nazm (Dr. müaaade ettiti takdir- kirle hizmet etain) diyor. 
him niabeti % 3,23 tür. de) M. Penlöve. Umumi Sıhhat ne Evet, nıuhtetem bir hane, aan· 

Belediye Ye viliv•t ),i~ ... elen' • zaretı''- --:~.-.-... 1 kla k · · .~ lektr 
.r.. _"'!r "' ........ -r-r ı nn e Hrıs1 ":r, e ik, kalorifer, banyo, ra• 

ahı amamt yekGnu 10.D93.542 H· ilga Hilecelctir. dıyografi, maıaj elektrik ili .. ol • 
radrr. Gene 980.000 lira 932 •ne· Frans d il ti ı AIA rı 

• L.u ft il sosya 8 er Dl& I. a., rakat muhterem dok• 
•ı uutçeai yekUmmc:lan tenzil e • Lftktl t f fi k to b'I · 
d·ıe -'- ll me e • ra - r 1 mıyormu ki, inaanlarm ihti· 
ı rıı:& teklif bütceai yektbıile ~ -
--L- etmiyorlar •• raı ve arzuları ve bilhaua zengin 

m~yeıe edilirae 933 bütçai 11• J 
mumt Tekanunda aeçen Mne ye. PARJS, 31 (A.A.) - Meb'u. 0 mak emelleri doktor dahi olıa 
kOmına nazaran 384.916 lira nok· san mecliıi maliye encümeni ikin· payansız ve gayeeizdir. · 

< Baı taralı l inci aauıf amızda) 

daha yıpratıcı Ye daha ıinirleri 
harap edecek bir meılek bulan • 
maundan olacak. 

Yirmi aenelik biletçi de, en kı· 
demli vatmaıi gibi şimdi Akıaray 
deposunda bilet te•zii itlerinde 
kullanılmaktadır. Ancak ihtiyaç 
görüldüğü vakit çantaaıru boynu• 
na aaıp biletçilik yapıyor. 

- Yirmi tene ••. EYet 7irmi se· 
Delik biletçiyim, dedi. Şimdi ıöra 
düğünüz gibi dePoda memur ola• 
rak çalıfıyorum. Fakat icap eder· 
ıe tekrar biletçilik te ediyorum.. 

- Peki, mesleğinizden mem • 
nun DIUIUDUZ? 

- Memnunum, fakat talfü da
ha refah verici bir itte bWunaay· 
dım daha memnun olurdum. El • 
hamdülillah itte geçinip gidiyoruz. 

- Biletçilik ıüç müdür? 
- Hem &'Üçtür, hem kolay. 
- Biletçilerin miif terilerle sık 

sık kavga ettikleri ıörülür, bunun 
sebebini ıiz nasıl bulurıunuz? 

ıebebini hen fÖyİe bulunım: Ce~ 
ler, 7atlan icabı daha ateıl~ da• 
h• kendine IÜ"•ıdr IM&ıılattlır. 
İtlerini bıraktıkları vakit bqka 
yerde it bulmayı ümit ederler. 
Halbuki orta ratlrlar n lhtftar • 
lar bayla delillerdit. Dıtancla 
batka it b\&Jamıyacaldarını ~Hi • 
şünürler. Bu itibarla mü~ 
kartı daha naalk •• 4aha mite • 
haınmilditler. 

- Genç me,lektaılannı•a m • 
ler tavıiye edeninia? 

- Geıtit yürekli olmayı, dot • 
rulukJa çalıtm•7ı, en küçük bir 
auiiatlrıaal bile yapmamayı tavılye 
ederim. 

- BUetçililiniz anaaıbcia ba· 
1m12du aeçen en heyecanlı hl • 
diae nedir? 

- Bir çok heywcanb hl.ti .. ler 
geçti. Fakat beni en korbtaa 
h&diaeye itıal umamnda Ulra • 
dıın. Bir aıt,anıı, ıUnıttıünU kay • 
bttaaİ! buluD&A bir F ramız uJce. 
ri ba.J11na musallat oldu Ye: 

- Moi. • • Moi. •• di1erek bo • 
iuıma tarıldı, bir tokat vurdu. 
Ben de mukabele ettim. Soma 
beni alıp Y edikuleye ıötürdüler. 
Fakat neyaa lnartalcluk. Bundu 
batka yolcularla hi~ bir llidiaem 
olnaamıfbr. 

- Kazaacmızdan memnu11 
musunuz? 

- Menuaummı. Çoluk çoc:uli 
geçindiriyorum. 

- Ka.zancmra kaç kunıttan 
batlar, nuıl ve ne kadar utar 1 tan olduğu Ye tenakusun o/o 3.35 ci kinuna aft muvakkat projeyi ifadelerinden aynen (Viyanada 

nitbetinde bulunduğu görülür. kabul etmittir. Proje bugün parla- doktor Not Fagd'ın heykeli altın· 
Vilayet varidatındaki nok • mento tarafından da taadik olu • da iyi bir hekim ancak mükemmel 

l&D fU maddelerdedir: nacaktır. bir insandan olur) yazılı im it: Şu 

- Efendim; IDÜfteri her &iill 
değiıir. Her gün cina ciu, tekil 
tekil müfterilerle kartılaımak za· 
ruretinde bulunan bir biletçide 
bence evvela aranacak meziyet 
gen it yürekli olmaktır. ineceği 
yeri bilmiyen, kaçamak yapmak 
istiyen, kapıların açık kaJmaa,n • 
dan hoşlanmıyan müıteriler var • 
dır. Bir biletçinin vazifesi yolcu • 
yu tenvir etmek, memaun etmek· 
tir. Bu itibarla dediğim eibi her 
şeyden evvel genit yürekli olmak 
lazımdır. Ben dikkat ettim, kav • 
gaların çoğu en ziyade kapıların 
açık bırakılmasından çıkıyor. 

Milli tekaliften hiueler faı • . Soıyaliıt gnıpu, hüktlmete it· hakikat karşıımda gene bilmiyor· 
L~- ı , tırak _ _. __ . · J k' · k - Genç biletçilerin daha sık &itli-~ f 1 nnn 1; .. ,. ;.",.... • • -· • • • meac:1e11mı uzqn uzadıya tet- ar mı ı, mu emmel bir inıanlık . • k'I . onö .,.. , .... ,.. ı.. ı.. , k v tt"kle . . 1 
ı~~u ıç ~er ınhiaarın4an ~liret 1 c::~uutu.r. habd.yt:c 1ırup 17 .-~ • .,..,..1r her tilw'llH~fi~r .... ••.-la : : a ga e ı rı görü üyor, bunu 

hi11eai fuhnda 1 J .000 Ura, lda • Ye. ICatVi' #. fö-fe ... eiaa Hr&'arfle 1itten unlitY• f6agatf1ı~ _,,.....r.naütiüti~derstn:iz? 
rei huıuıiye hiueleri faalmda mıllf ıoı~alıst mecliıine müracaat lc:alarmm zararına. kendi lıayatmı - E'V'et, gençler aalıa çoJC ka,,.. 
9.016, ~aarif hiueleri faalmda =ebfaın hft~e~e ittfrak le • yiikıeltmek nazariyesini terle: et.. ••ediyorlar. Ona ya,Jıfar kadar 
76.050 lıra müeueıat ve emlak de karar veımqtir. mekle olacaktır? mütehammil olamıyorlar. Bunun 

- 125 kanıttan batlar. Altınca 
seneye kadar ber Mne INter lcuftlf 
artar. Fakat altı ıeneden IOllr& 

artmu ayni tekilde kalır. Talnt 
bu para her ay elimize ıeçen para 
de~ildir. Vergiler kesildikten aon• 
ra verilir. Sonra lKJ dediiim 111,İk-; 
ı-.. biletçiler içiıadir. Vatm•nlar
da nisbet biru daha fulaclır. 

lıudab faslında 9,7()() lira, müte· Yalnız _hükOmetin icraatının . Bir misal arzedeyim: 12 ••ne ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• A. S. 
errik ve mütenevvi varidat fas .. -~ azıran a a ul edilmit evvel Pariıte idim. Profeaör Jilbe· • 1 f g-en H d k b ..... "enı· mal"ı sene 1 ingı·l·t··e··r···e·· .. _·Am········e···rlk·······.· .. 

lında 16 500 lira, teberrüJer ve olan aosyaliıt programmdan mül • re muayene oldum. Benimle bir ,. 
lbuavenetler faıhnda 7 .607 Jira he~ ol~ası için M. Daladiyeden M lt 1 

.llohanlık Yardır. temınat ıstenecektir. at meıiul oldu. Ve vedada yüz ar an mı itibar Amerikama bliv"U- ----..u 
fraıık bıraktım. Tetekkürle elimi dil k q ,.,ua _.,._ 

Bel d. 'd dak p -1- Jk d e ece • zarara· ~ • .,or e ıye varı atın i nok • ııxtı. i reçete ver i. Birini 0 aün ..... 
lanJar ı··- tu dd 1 d d' asaportsuz adam ANKARA, 31 - Mali ıenenı'n NEV-YOD.,..3J (a. .1.)-N-· ..... ma e er e ır: yaptırmak ve diierini altı ay sonra --, -.,.. •• 

Eilence reaminde 5 .000 lira, tZMJR, 31 - Suriyeden paaa • kullanmak için, Haziran yerine Martta batlamaaı y ork Timea aueteei, Kanadacla s-
Ptlaar yerlerinin itaaJ resminde poruuz gelip huduttan çıkanlmaıı v~ devlete ait bütçelerle diğer mül htan Amerikaa ohlmobil falwika • 
3.00() lira, konturato reıminde fizım gelen bir çerkeı, Maniaadan Keza ayni senede Romada pro· hak ve müstakil reımi bütçelerin laruwa 1.i00-000.000 dolar bcl&r 
20.0()0 lira, köprüler resminde Kaaahaya gönderi1miıtir. Oradan feaör Yaıitanelliye muayene ol • Marttan itibaren tatbiki için kuv· para Y•lınmt olaa tubel.inli• 
30.00() lira, terefiye resm· d l~tanb~Ja ıevkedilecektir. Kendiıi dum. Kendi namma izafe edilen vetli bir cereyan vardır. 1000 kadarnun tnailis ticanıl: ne• 
60 250 lira, Beled' 1 m e tilı>helı glSrülmütttir. Bav.amdan kdinik ıahibidir. İdrar ve kan tah· Bazı meb'uılar malt aeneırin bu zareti tarafından yapdan ~i la .. 
l•--da 40 000 ı· ıyhe em ik kira- 1 .r • ı·ı· d i af' ·ı be ti ı· 
de
-... . ıra, aller re1111ia- evve yolda jandarmanm yüzüne ı ı ve ra yo r ı ı e raber he-: ıure e üç ay evvel bqlamaıını dev unatıaame Jiiaüaden zarara llirı • 

29839 lirada. ansızm ateı fırlatax-ak ttlfeğini al· aabımm yetmit bet lir~tten ibaret let muamelitr itibarile mahzurlu )'aeai1111 yu .. ktaclır. · ,. 
..: ~~~ümen azaamdan AY· mıt, diğer bir jandarmaya ateş a· olduğunu söyledi. ve gene bir tarih gördüklerinden bu fikri doin.ı bul- Bu aaaete diyor ki: 
... -,, uazırlaııan 933 ı..:ı.. ___ .! çarak kaçmıt, Kemalpafa kazası te bulvar ltal1anda doktor Lirte· muyorlar. Fakat bazı mahafil bu "Bu tubelerdm bir çoiuMla ._.. 
~ fa izahatı vennit~ civarında ormanda yakalannııt • iye muayene olmuıtum. idrar tabii fikirde dejildtr. rife bacludu dabiliDde lralmak için 

M l tır i ve maaajla beraber 50 frank ver Şayet mali sene için Mart yılbatı lqiltereye ..ıdett!U_! -L.... A· 
km - aaş ara zam icrası hak • . 1 ak k UUGrl ı-

Ha~!kika. talepler kabul edilmedi~ Kendiaini takip eden bir müfre- mııtim. o ar abul edilirıe bu karar der merikaya çafnlclıldan ıöriilecelC 
""" nunen zam gönnesi il _ ~eye daida tezkereaiz av yapan ve itte fu mitaller gösteriyor ki hal tatlrik ediJmiyecek, yeni mali oluraa, buna flltlllanaak linn 19 • 

zmı gelen maaşlara bile tahsisa Jandarmaıann rittilderi iıtikame- beynelmilel bir töhret .,.~ yetiJile ~ sene 1934 Martmm bqmdan mu· lir. 
:a~S:dı.lıfmdan dolayı bir ~y ya: te •ll&h ~tan bir &ftlJI, bu çerkee miyecek derecede yüluek teber olacaktır. "Kanadadaki Amerikan oto~ 

~•tmit ve durmumı ihtar et • bir kudreti ilmiyeyi ha • Bu hususta fikirler araımda tam bil fabrikaları tubelerinden uaealC 
Bu vazı'yet k mıttir A- bu okt ı_ mutabakat hAııl oldu~· takdı'rde m 10 ku arşısmda 'lA v• • ·- emre itaat etmedi· iz ve hatta d or .. rımızm bir,.,._ su 70 unun ll&Dclık&an i11a•at 

dahilinde bu sene yeni k: yet t~~nden ate, edilerek öldürülmüt • ğunun hocaaı olan bu profeıörlerin hiik6met yeni bir kanun layihası levazımmcla 1nrifiz memlelretl-:;. 
nasr inşa edı'lemı'yecektm. t! yp bi- ur. ,. ___ •• b hazırlıyarak meclı"se te•d" d k d --•--tah . ır. alnız aldıkJan ~er iziınkilerin kat " 1 e ece • e ,,..,...a maddelerden o/o 50 Dil• 

sısatr kabul ve mukavel kat iminde deiil de nedir? Bı'na tir. petjnde efya bulunmaktadır~ 
raptedilenlerin ınşa· atına d eya İao •li ir 
d·ı evam al z.. an enaleyh muhterem doktordan rok L h. t d b. • . "Jeaeral Motor kumpanyuı·ı. 

~ 1 ecektir. Bütün hı'zme'"le · 'f CENEVR :r e IS an a lr IŞtiaJ F etın k. . ı. n ı a ler Ce • E, 31 (A.A.) _Millet rica ederim. Haftada yanm günü· ~r.d mü~sseıeleri bu tezyit teldi. 
e ıçın nelerden kısmak lizmı b • ~ıyeti konıeyi mazbata mu· nü hiç olmazsa aceze ve memurine KROLEVSKAH.A HUTA, 31 f~nı tervıç eder gibi görünmekte-

~eldiği hakkında çok sıkıntı çek .arrın M. Beneain tavueutu üze- meccanen tahıiı etsin ve biz de (A.A.) - Rudadan bu •bah ah- dırler. Çünkü, bu teklifin kabulü 
~k. Y~ni ~?l inşaat ve tamiratı i: rıne lngiltere Ye tran lriikGmetleri kendilerine .ve arkadatlarına min· nan bir habere •öre Volf•anıtaki bu müe11eıelere, Kanadadaki A· 
~~umkun olduğu kadar fazla araa~da Yapılan mhalrereler iyi net•• tükranla mütehaeeiı olahm. büyük bir kok kömiirii taıfiyeha . ~~rikan rakiplerine kartı, bir fa· 
h;_ ısat t .koymak istedik. Bü~..... • Jer1ak~t altında deyam etmektedir. neıinde bir ittiaJ olmuttur. ıkıyet temin edecektir 
·~ı evzıninde "ekti v • • ~ ta f .,, ' 
tı, taıı . . !I' gımız Sikm .. 1 ra araımda dotnıdan dot Macaristana silih Makine dweai ve dahili terti· 
ko~ .. ~danen .tanı.am1 . ile hakiki ruya bir itilaf huıule relmeıi müm bat taınamile harap olmu•tur. ltü"· 
J~~ kündn... K..-.L ... b&. m ... ıe.: _,. ıidat h ı t1n gelmiştir. Va • uc -...-•,,.. •· - alin Hbebi bir kı .. devir Ye bwui 

ihtih>-'~· . da en küçük m· ı,.; .... .# 'b ROMA 31 (AA) takıp' eden aaz ın' ü'-.. landır. ~ b ı "~ ~ i beş senelik bir program tan- , · · - M. dö Ju· ~ 
~ b'· 

1 
e nazarı itibara almı zım etmek, şimdiye kadar ihmal venel, Hirtöırbörg nıeaelesi haklan İtÇilerden iiç kiti Yaralanmıttır. 

Üıfaa'-utçeyi tanzim ettik. Yol edil 11-- d 1 . f Maddi aarar 2,000,000 liretten faz. §Ud ~nda kabul edeceğimiz esaa an YO UW"I iki senede yaptır. a ngiliz ıe irinin hariciye neza. ladu. 
ur· VUayet il mak, paraauu bet senede ödemek reti nezdinde yapmıı oldu an tııa--b 

yo annda oJdn~ "'- -- -- Müeaeae, bir k•r ay lf. ıı·-1·-._..., ....... ' büae. ittirak ._ .......... ~ .• - ~ _, __ ., .... -
~ - cek bir hale aehaiftir, 

A nta lyaba stabanesl 
yandı 

ANTALYA, 31 (A.A.) _ Dtin 
aktam ukeri haet•buede aoha • 
dan bir ,..._ çılunıt, lıaatahaae 
yanmıttrr. lnNnca zaJiat 1oktur 
Bir kaç karyola Ye Yatak J&D• ~ 
br. · - 'f 
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~-~-.. ~~~~~b~~~ Greta Garbo ~t:&. ~·] 
Verdun Müdafii Navar Bir müs~baka so- Dünya kıtaları arasında 

ıacqu::·~~rıane -1 - Nakı;:~"= talebe nunda eşı bulundu bu··yu··k hava köprüleri 
8 ağustos 1895 tarihinde Fran - Orada, Jan, gayet iyi bir 

sada Jan ve Piyer Navar isimli olarak tanınmı§tı. Ne yazık ki bu 
ikiz iki çocuk doğdu. , ·kura, on be, günden fazla devam 

Bu ikiz karde§lerin ikisi de, ! etmemi§ti. 

sonradan me§hur tayyarecilerden Jan tekrar Parise döndü. O a
olacaklardı. Nasıl Almanyada ralık Piyer, hesap ve resim imti -
Rihthofenler iki karde§ ve iki met- hanlarını hazırlıyordu. 
hur tayyareci oldularsa, Navar 
karde§ler de öyle oldular. Biz, bu· 
rada daha ziyade Jan Navardan 
bahsedeceğiz. 

Jan Navar, çocukluğunda fev~ 
kalade zeki ve o nispette de yara· 
maz bir çocuktu. Hangi mektebe 
gönderdilerse ya kaçını§, yahut da 
koğulmuttu. Yalnız, Na varın ya -
ramazlığı, yaradılışından doğan 
bir §eydi, tabiatın muhtelif mev -
simleri onun vücuduna şiddetle 
tesir ederdi. Mesela ilk ve sonba -
barlarda Navarın burnu kanar, a
sabı bozulur, evinden kaçar, deli 
gibi kırlarda dolatır, bu buhran 
geçtikten sonra döner, tabii bir 
vaziy!!te avdet ederdi. 

iki karde§, beraber mektebe 
giderle:-, beraber yaramazlık ya -
parlar, beraber kaçarlar, beraber 
koğulurlardı. Fakat Piycr, karde· 
tine niı;p~tc:::ı daha u~luydu, baka~ 
loryasını nlm!;}tı. 

Bununla beraber Jan hiç de ca
hil değildi. Birçok şeyler öğren· 
mi§lİ. Sade, Jan bir şey öğrendi mi 
artık onunla meşgul olmazdı. Onu 
tahrik için esrarengiz ıeyler la · 
zımdı. Bu sebepten, Jan hesapla 
fazla mef gul olmuttu. Gayet iyı 
resmi hatti yapardı. Mükemmelen 
makine ilmini bilirdi. 

itte, Jan ve kardeşi Piyerin kı· 
saca tercümei halleri. 

Kartal yavrusu 
Bu kadar huysuz bir çocuk ne 

yapılabilir? Navarın babası, son 
bir tecrübe olarak onu kendi fab
rikaeına aldı. Çalıttırmak istedi. 

Başlangıç çok iyi oldu. Müstak
bel tayyareci, motörlere, makine .. 
)ere saldmnıftı. Can ve gönülden 
bunlarla metıul oluyordu. Yalnız. 
Janın çalıtmasına mani olan bir 
teY vardı. Fabrikaya muayyen sa· 
atlerde giriliyor, bazı saatlerde çı· 
kılıyordu. Jan, mesaisinin her ne 
suretle olursa olsun, bir kayıt, bir 
tahdit altına almmasmı istemezdi. 

"Her feyden evvel serbestsin,, 
Jan'm düsturu idi. 

Jan, istediği zaman tafakla be. 
raber kalkar, gece yarılarına ka -
Clar çalııırdı. Halbuki, tam bir işe 
'daldığı sırada, fabrikanın paydoa 
'düdüğünü duyunca, Jan müthiı 
surette sinirlenir, eline geçeni kı -
rar, kaçar giderdi. 

Babası, onu, nihayet, 18 ya§ın· 
da, yani 1913 senesinde, yüksek 
tayyarecilik mektebine sokmak ü
zere, ihzari bir mektebe gönderdi. 
Jan burada çalıftı. Bizzat kendisi 
diyor ki: 

- Bu mektepte öğrettikleri 
teyler, sonradan gördüm ki tatbi
katta yeri olmıyan bir takım na -
zariyelerdi. 

Jan bu mektepte 1914 senesinin 
ilkbaharma kadar çalııtı. Fakat 
ilkbaharla beraber, tehlikeli buh . 
ran zamanı da gelmifti. Bunun 
için, birdenbire ortadan kayboldu. 
On bet gün görünmedi. 

Tesadüf, kendisini Reims atlet
leri kolejine aevketmitti. Orada 
mülizim Hebertin verdiği atletizm 
kurslamu takip etti. Jan, tam ken
disine u7guıı bir muhit bulmuıtu. 

ikiz kardeşler, pazar günleri, 
ceplerine birer sanduviç alarak, 
sabahleyin saat dörtte kalkarlar, 
Buc ve Juvigny tayyare meydanla· 
rına giderek, uçan tayyareleri sey• 
rederlerdi. Jan bu zamanları §ÖY· 
le anlatıyor: 

- iki karde§, içimizde büyük 
bir heyecanla tayyareleri seyreder· 
dik. Yalnız şunu itiraf edeyim ki, 
Piyer, bu uzak yerlere, tn.yyarele· 
re olan muhabbetinden ziyade, 
karde§İnin hatırı için gelirdi. Kar· 
deşim, uyumayı daha ·ziyade ter
cih ediyordu. 

Ben mektepte öğrettikleri sahte 
nazariyata rağmen pilot olmak aş· 
kile yanar tutuşurdum. Maksadım 
nazari bir tayyareci olmak değil w 

di. Uçmak istiyordum. Ne yazık 

ki, birçok zabitler, büyük harpte, 
tayyareci olmak için her §eyden ev 
vel uçmal~ icap ettiğini anlama • 
mışlardı. Onlar, nazariyatın bu i' 
için kafi olduğunu zannediyorlar
dı. 

Navar tayyareleri görür gör • 
mez, kendisini bir tayyareci olmuş 
f arzediyordu. Artık pilot imtihanı. 
na girmek, vesika almak, bir tay· 
yareye hinip ucmalc °"un isin lso

lay §eylerdi. Lakin, biraz sonra, 
Janı muhayyelesinin, o zamanki 
tayyarelerden daha pek büyük bir 
süratle işledii!ini forkctti. Zira, bir 
insanın hü:müniyeti ve arzusu ne 
olurna olsun, tayy:ırcci olmak için, 
her §eyden evvel, bir tayy.:.reyc 
sahip olmak lazımdı. 

Crotoy havacılık mektebinde i
se tayyare denilen ~ey, pek nadh 
bir §eydi. Uçabilme!: için, sır:ı 
beklemek icap c:liyordu. Bazı kim 
seler, tecrübe tayyareleri denilen 
düldülleri zorluyorlardı ama, bun· 
lara hakikntcn tenekeden yapılmış 
denilebilirdi. 

(Devamı var) 

inhisarlar İçin 
mütehassıslar 

lnhisarlarda tetkikat yaparak 
bir rapor hazırlamaları için inhisar 
lar vekaleti tarafından davet edi -
len Amerikalı mütehassıs heyet in 
giltereye gelmi§tİr. Amerikalı M. 
Vallace Clerc'in riyasetinde bulu
nan heyet martın ilk günlerinde 
memleketimize gelecektir. Heyet 

lngiltereden inhisarlar vekaletine 
bir rapor göndermiftir. Bunda na
sıl çalı§acakları izah edilmektedir. 
Mütehassıslarla muhabereye de -
vam edilmektedir. Amerikalı mü -
tehassıslar ayrıca inhisar idareleri 
mizin vesaiti, tetkilatı, nasıl çalıştı 
ğı hakkında bir rapor istemişler -

dir. Bu rapor hazırlanmaktadır. 

Mütehauıslar burada iki ay kala
caklar ve inhisarların teşkilatını, 
kadrolarını, muamelatını, muhase
be tarzını, memurların hukuki va· 
ziyetlerini ve tekaüdiye meselesi -
ni tetkik ederek bir rapor verecek· 
lerdir. Mütehauıslara buna muka
bil, masraf hariç üç taksitte 14 bin 
dolar verilecektir. 

Taklldi ve aslı 
Greta Garbo, sinema aleminde 

ki bütün parlaklığını muhafaza e
diyor. 
Şimdiye kadar bu ilihi kadına 

e! olacak bir kadın bulmak için 
bir çok te§ebbüsler vuku buldu: 
Fakat Mis Garbo bütün hu te§eh -
büsleri akamete uğrattı. 

Son günlerde gene Mis Garboya 
bir eş bulmak için Pariste yeni bir 
müsab:ıka tertip edildi. Ve müsa • 
bakaya pek çok eenç kızlar if tirak 
etti. 

Müsabakaya iştirak edenlerin 
hepsi derin bir itina ile tetkik olun 
mu~, ve nıhayet hakem neyetı Mıs 
Garboya eş olan, bir h ::: bulduğu -
na hükmetmişti.·. Resimde bu genç 
ve bir kenarda Mis Garbo görül -
mektctlir. 

Bu gene; Fra!lsız kızınm Mis Gar 
bo gibi muvaffak olup olmıyacağı 
ve tabii şim:liden belli değildir. 

lstokholmden eelen malumata 
göre §İmdiye kadar bir kimseye 
g5rünmiyerek halkın tehacümün • 
den kurtulmak istiyen Mis Garbo, 
nrtık ap nçık dola~makta ve ken • 
disine eks~riyetlc, lsveçin en zen· 
gin mimarlarından Mister May 
Gumbel rcfahıt c:rnc'~tcdir. 

Vekiller 
Sıhhat vekilinin 

teftişleri 
IZMlR, 31 (A.A.) - Dün Balı· 

kesirden gelen sihhat ve içtimai 
muavenet vekili Refik Bey berabe 
rinde T ekirdağı meb'usu Cemli B. 
olduğu halde bugün öğleden evvel 
rP.•nıi makamları ziyaret etmi§ler
di:-. 

Vekil Bey öğleden sonra, sıhhi 

mües~eseleri gezmitlerdir. Bu ak -
~am Etıbba Odasının içtimaında 

hazır bulunarak Dr., Eczacı ve dit 
çilerle uzun müddet hasbühalde bu 
lunmuslar{ ır. 

Siiih .. arı bırakma! 
CENEVRE, 31 (A.A.) - Silah· 

ları bırakma konferansı divanı, 
mukabele bilmisiller ve kimyevi 
ve bakteriyolojik harbe müteallik 
müeyyideler meselesini umumi ko
misyona göndermiştir. 

Divan, İngilizlerin silahları bı -
rakmağa müteallik tekliflerini 
Fransız planından sonra müzake -
re edilmesine karar vermittir. 

Dünya hava hatla~ı teşkilatının 1 de kat' edilmekte ve dieer vesaite 
henüz baılangıcında bulunuyoruz.! karşı 10 günlük bir kar temin edil-
80 sene evvel şimendifer siyaseti · : mektedir. 
nin doğurduğu mütkülat ve men - Hindistan ve Avusturalya 
faal çarpı§malarının bu defa da • lngilterenin yüksek menfaatle -
ha büyüğüne tesadüf edileceği aşi- rini ihtiva eden bu yolun Avrupa· 
kardır. Havacılığın büyük adımlar dan hareket merkezi gene Atina, 

1 
la terakkisi yalnız tirketleri de · yani Falerdir. Cumartesi günleri 
ğil bütün hükumetlerin en yüksek Londranın Kroydon hava lima • 
siyasi ve askeri ıaahafilini me§gul nından kalkan tayyare postası bu 
etmiye baılamıştır. tarikle 6 günde Karaşiye gelir. Va-

Şimdiki havacılık siyasetinin en pur veya şimendifer hatlarına na
faal azaları uzak yerlerde büyük zaran 10 günlük bir kısaltma fai
müstemleke sahibi olan devletler· kiyeti vardır. Hindistanda Kalkü -
dir. Bu hükUmetler uzak hatların tadan ~onra Avusturalynda Sidney 
tesisinde müstemlekelerini ara iniş şehrine kadar temdit edilen bu 
limanları tesisinde kullandıkları muazzam yol 20,000 kilometre u· 
için müstemlekesi olmıyan hüku • zunluğunde olup ezami 14 gün 
metlere faik bir vaziyette kalmak- zarfında yapılmaktadır. Diğer ve· 
la ve ana vatanlarını uzak memle· aaiti nakliyeye göre de 15 günlük 
ketlerine en kısa bir vasıta ile bağ· bir faikiyet göstermektedir. 
lıyarak siyasi ve askeri kazançlar Holanda hükumetinin yardımi-
temin eylemektedir. le tesis edilen Amsterdam Cava 

Umumi vaziyet bu suretle hulaM hattı 14,000 kilometre uzunluğun· 
sa edildikten sonra muhterem 0 • da olup resmen 10 günde fakat 
kuyucularımıza bizi alakadar eden halihazırda 7 • 8 günde uçulmak· 
başlıca dünya tahtlarının sureti tadır. Fransızlar da Hindiçini 
taksimini ve bu yolda dönen fırıl- müstemlckesinin sahibi olmak iti 
dakları izah etme!t em elindeyiz. barile F ran:;ayı Suriyeye b.,,ğlıyt:.n 

Avrupa - Afrika hatları: hava hattını Beruttan itibaren 
Avrupa karasını Afrika kara. (Şark havası) namındnki şirkdi 

sına havadan bağlıyan hatların vasıtasile Hale;>, Şam, Enğlo:.!, 
sahipleri beş devlettir. Fransa, Saygon şehirlerine bağlLltıı:tır. 
ltalya, lngiltere, Holanda ve Bel · Bu suretle Avrupa dan her f ç gün· 
çikanın muhtelif menfaat ve siyn· de bir Hindistan.ı veya As yanın 
&etleri bu hatlarda çarpışmakta • cenup me:nle!cetlerine seri va:lıta -
drr HaliJ.aa,. .. rtla iaJiv,.n .;vit lıak larla uçmak v~a posta r.önder • 
lar istikbal harbinin en becerikli nJex ka!Jıldır. ..ql 
ve tecrübeli pilotlar•ının bir mekt~· Türkiyenin vaziye t ' : 
bidir; bu hatları işleten şirketler Yukarda saydığımız ana hatla· 
beş paralık bir fayda görmedikle· rından mnada her devletin dahi1 
ri halde milyonlarca masrafı göze veya hariçle tema:lta mu:ıtazc:..m 
alarak işlerini yürütmekle ve ıene hava postaları vardır. Avrupayı 
nihayetinde tabiatile açık kalan Asyaya baalıyan hava hatlarının 
bilançolarını münakalat nazırla · en t~bii geçit yolları bizim vatam
rınm müzeyyen bürolarında yarım mızdır. Türkiyede esasları atılmnk 
saatlik samimi bir mülakat netice üzere olduğunu sevinçle kaydetti· 
sinde kapatmaktadır. ğimiz hava hatları beyn:?lmilcl lı::ı-

Yukarda zikrettiğimiz devlet· vacılığa büyük hizmetler edebile • 
lerden Franca: Fas - Cezayir - Tu· ccği gibi .: :ı.manhı birçok hatların 
nus hatlarını ve Fas üzerinden irtibat vazifo;ini göreceğine kan::ı· 

Dakar yolunu itletmekte ve bu yol atimiz vardır. Bunun için yecr:.ne l' 

vasıtasile cenubi Amerika hat:ını temennimiz milli hatbrın bir an 
elden kaçırmamnğa çalışmakta - evvel faaliyete f eçcrek mc:nlelte • 
dır. Bundan baıka Belçika hüku • timizin yüksele menfaatleri eöze • 
metinin ele ittirakile (SABENA) tilmek ~artile sivil tayyarccilc~·i • 
merkezi Afrika Kongo ve Mada mizi beynelmilel hatlnra ve hav3• 
gaskar yolları da bir hayli faaliyet lara alışt1rır.aktır. Bu suretle !:er 
göstermektedir. devletin temini için uğraytığı men· 

ltalya hükumeti Trablus garbı faatleri vakit zayi etmeden ve bir 
en sıkı bağlarla kendi memleketle· an evvel elde etmektir. T ürkçede 
rine bağlamıştır .. Maksadı AkC:e • güzel bir söz vardır: "Çok p-ezen 
nizin havasına Bizerta ve Tunus çok bilir,, elerler ... Bueün sivil ola· 
sahillerini de okfıyan 0 güzel deni- rak gezecek olan havacılarımız ya 
ze alışık pilotlar, ne olur ne olmaz rınki harpte haki elbieelcrile htt.· ~ 
tabirile pitkin adamlar yetiştir - vacıhğ ımız:la yül:sek bilgi göst.e-
mektedir. rebileceklerdir. 

lngilterenin hedefi de Mısırdır. 
Ondan sonra Sudan, merkezi Af -
rika ve en nihayet de Altın ocaklı 
yurdu: Kap müstemlekesi gelir, 
Bu hatlar için her hafta Londra · 
dan kalkan büyük yolcu tayyare · 
leri Avrupayı aştıktan sonra Ati
naya gelir, lngilterenin Akdeniz 
üssü havaisi eskiden Malta, timdi 
de Falerdir. Yolcular ve posta Ç':.l • 

valları orada deniz tayyarelerine 
aktarma edilerek lskenderiyeye 
uçarlar ve Mısırdan sonra büyük 
kara tayyareleri vasıtasile bu bü 
yük ve zengin memleketin dört 
tarafına dağılırlar .. Her hafta uçu· 
lan Londra - Kap hattı 13000 ki· 
lometre uzunluğunda olup 11 gün-

( Ha,·:-.cılık ve Spor) 

Harp borç arı 
LONDRA, 31 (A.A.) - Dünkii 

kabine içtimamda harp borç!o.r1 
meselesi görüşülmüştür. Bu içt :m• 
da umumi siynrıi vnziyeıin de göl* 
den geçirilmiş olduğu beyan olun 
maktadır. 

Vaşingtondahi ln~iliz sefirinitJ 
Londraya gelmeden evvel vaziyeS 
te yeni bir inkiJaf ve değiıiklik b~ 
lenmiyor. M. Lintzeyin M. Roote" 
velt ile y&ıptığı mülakata tel~rafl 
göndermiş ~-:duğu mnlumat ve ıııf 
taleat dünkü kabine içtimaı akt~ 
dildiği zaman henüz Londraya • 
memitti. 

J 
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Binicilik Bahisleri : 7 
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Tırısçı biniciligı 

-- - -- - · - ''"Sulli"y--;;-yıt-kÖş-ulÜ-trisci~ · 
Trisçı biniciliği, bazı hususi • faza etmiye çalışmalt; atın "Sü · 

yetlerile diğer yarış binicilikle "' rek,, ini vaktinden evvel israf et· 
rinden ayrılır .. At yarışlarının bu memek gayesile süratin en muva· 
kısmındaki biniciler de ahır u - fık tarzda tanzim ve tesbitine 
şaklığıyla başlıyan meslekten ye dikkat olunmak; dönemeçlerde 
tişirler ve bunların işi diğerlerin· ve bilhassa kolan yerine yakın 
kinden daha çok ve büsbütün baş· bir noktada hayvana son hız ver· 
kadır. Trıs yarışları, hem biniti ola dirilmek zamanı geldiği sırada1 
rak, hem de atı, "Sulky,, denilen ilersinin rakipler tarafından ka • 
lastikli iki tekerlek bir oturacak pattırılmasma meydan verdirme .. 
Yer ve iki ağaç koldan ibaret olan ~ek; en kısa izden, en kısa bir 
gayet hafif bir nevi arabaya ko • · 
§arak yapılır. Hayvanlar da, umu· 
tniyetle bu iki şekilde koşu yap • 
ınak üzere hazırlanırlar. Bundan 
dolayı trıs yarışlarında binici, 
ayni zamanda sürücülük de eder. 
Fakat her iki işi birden görebil "' 
?nesi için, binicinin, eğerle bera • 
her seksen kilodan fazla gelme· 
lll\;si İcap eder. Zira ağırlığın, ko· 
~unun neticesi üzerinde büyük te-
airi vardır. Sürücüler arasında çok 
ağır olanlar bulunursa da, bir cis· 
illi çekmek, sırtta taşımaktan da· 
ha kolay olduğundan, at için, sü· 
tücünün ağırlığı binicininki ka -
dar mahzurlu değildir. Maamafih 
bazı müstesna ahvalde, ağır sü· 
tücülerin ata bindirildikleri va • 
itidir. Bu gibileri daha hafif olan 
diğerlerine tercih ettiren sebepler 
haşka başkadır: Ya, ağır binici • 
llin, binicilikteki meharet ve şöh
l'eti mevcudun icinde fevkalade 
bir derecede yüksektir ve kazan • 
tnak için behemehal onun bindi
tilmesi icap etmiştir; yahut da a· 
ğırlığına rağmen biniciliğine gü • 
"enen at sahibi, atına bizzat bin
meyi daha muvafık bulmustur 
l' ırısçı yarışlarında bilhassa dik : 
ltati celbedecek en mühim cihet 
de budur. Yani bu yarışlarda, ne 
k~da~ ~~ır olursa olsun, çok iyi 
hır bınıcı, en hafif fakat nispeten 
daha az usta olan bir diğerine 
dört nalcı yarışlarının aksine ola: 

• rak, daima tercih edilir. Ç" k" .. , __ k un u 
yuıqe mektep biniciliğinden son 
r~, .~u;aff akıyet için en ziyade 
bmıcınm meharetine ihtiyaç his _ 
settiren binicilik sahası tırısçı ya
rışıdır. Filhakika iyi bir tırısçmın 
fena bir binici elinde muvaffak 

, olmasına hemen hemen imkan 
Yoktur. Bu, bittecrübe sabit ol • 

, muştur. Yarışlarda muvaffak o -
Iaınıyan bazı atların binicileri 
değiştirilmekle koşu kazandıkla 
l'ı çok defa görülmüştür. Dört 
~~lcı biniciliğinde de olduğu veç • 
ıle, atın temayüllerine göre ko • 

• §1..t katarının önünde kaçmak ve • 
• Ya arkasından takip etmek; ko
~ Yolu Üzerinde mesafe kaybet· 

. eden il . . h 
~.. erı geçmıye er zaman 

llsait ol b" . . h an ır yen seçıp mu a· 

.-------------------........... __ 

"Binek tr1scı 
zaman zarfında ·hedefe ulaşmak 

gibi yarış fennini teşkil eden bil· 
gilerden başka tırısçı binicisinin, 
at idaresi cihetinden teminine ça· 
lışacağı ehemmiyetli bir şey daha 
vardır ki, o da, atı dört nal veya 
yarı dört nala kaldırmıyacak bir 
raddeye kadar sürmektir. Tırısı 

bozmadan kcşan hayvanlar pek 
nadirdir. Çünkü, vasattan fazla 
bir sürat istilzant ettiren yarışta, 
tırısı koşuş, dört nal ko~uş eibi 
tabii bir koşuş değildir. Binaena • 
leyh tırıs koşuşla en son sürate 
kadar sürülen at, daima dört nala 
kalkmıya mütemayildir. Binici ve 
sürücüler ancak duygu ve lemsi 
hassasiyetleri sayesinde atın dört 
nala kalkacağını evvelden sezip 
buna mani olmıya muvaffak olur· 
lar. Duygu ve lemsi hassasiyet, 
tırısçı yarışlarında uzun müddet 
çalışmak suretile peydalanan ih • 
tisas neticesinde kazanılır kabi • 
liyetlerdendir. 

Tırısçı binici ve sürücülerinin 
vazifeleri hu kadarla kalmaz. 
Dört nalcı yarışlarında idmancı 
ve b. · · ınıcı ayrı, ayrı kimselerdir. 
Halbuki t 'd ırısçı yarıslarında ı · 

1 ~ ' 
mancı ık binı'cı'lı'k .. ·· ··1··k ' ve surucu u 
vaı;ifelerini, uınıumiyetle bir kişi 
yapar, Hatta hazan ahır sahibi 
b.~tün hu işleri bizzat kendi gö • 
r~r. Yarış işlerile yalnız bir kişi· 
nın muvazzaf bulunmasını zaru • 
ri kılan sebep, tırısçı atın, dört 
nalcı gibi, binicinin bir iki kere 
binmesile kudret ve kabiliyetini 
ve nasıl idare edilmek lazımgel -
diğini öğrenmesi kabil olamama· 
sıdır. Tırısçı daha uzun, daha ih· 
timamlı tetkiklere muhtaçtır. Tı -
rısçının idmanı, dört nalcınınkin • 
den zordur. idman esnasında en 

VAKiT 

G. Saray , 
Kongre.sinde./ 

neler bekliyo~~z 
"Galatasaray,, klübünün Jt,ngre • 

si nihayet önümüzdeki cuma günü 
yapılacak. Bu lwngrenin fev'talade 

t ve emsalile mukayese edileniyecek 
~ derecede hararetli olacağı ~ klübe 

1 bir ikili.~ .~a~ta. bir üçlük ~anzamsı 
t veren butıın ılıtılatların, bütün dert • 
; lerin sayrlıp döküleceği, şiddetle 

t münakaşa edileceği muTıthıkaktır. 

Klübürı bu ihtilafların tcinden na· 
sıl bir netice ile çıkacağtn~ endişeli 
bir merakla düşünenlerden birisi de 
benim. Ben, gerçi bir Galatasaraylı 

değilim. Fakat bütün 'Türk klüpleri· 
ni seı'diğim kadar Galatasarayı da 
severim ve bu memlekette sporun ilk 
rehberi olması dolQyısile "Sarı • kır
mızı,, forma karşıeındaki sevgim Tıür· 
metle de karrşıkfrr. 

Önümüze, günlerden beri serilen 
dava hayli muğlaktır. Bir taraf uı, ta· 
kımın tabii mağlubiyetleri dolayısi • 
le idare heyetine ııe bilhassa başkap· 
tana hücumları ne kadar yersiz ve 
haksızsa, diğer tarafın da kendi öz 

azası hakkında kullandığı lisan ve 
tuttuğu yol ayni derecede haksız ve 
gariptir. 

Fakat, yarın ayni çatı altında 

toplanacak ateşli ve münevver genç • 
lerin bu muğlak davayı büsbütün ka· 
rıştıracaklcmnı değil, spor tarihine 
güzel bir örnek olacak bir kardeşlik 

havası içinde, clbirliğiyle hallede -
ceklerini umuyorum ve geçenlerde de 
diğinı gibi: 

- Galatasaraylılar; ayrılmayı • 
nız, birleşiniz. Otuz seneye yakınla • 
şan çok şerefli bir tarihiniz var. Siz 
bu şerefli tarihi muhafazaya mec • 
bursunuz. Bu toplanmada bu tarihe 
ilave edeceğiniz yaprak, ihtilafın de
ğü, kardeşliğin zaferi olsun! 

Diyorum. 

A. Snrı 

ziyade dikkat oluacak mesele, a • 
ta muntazam tırıs yaptırmaktır. 

Gayri muntazam olursa tırıs çok 
mesafe kaybettirir. At, tırısı ken· 
di başına muntazam yapmaz. Zi· 
ra tırıs, atın tabii koşuşu değildir. 
Tırısta, atın adımlarını daima 
düz bir çizgi takip ettirerek at • 
tırtmak ve ne fazla yüksek ne de 
çok alçak kaldırmasına mani ol • 
mak için, hususi yapılmış bir ne· 
vi meşin cepli dolaklarla ayağa 
bağlanan kurşun ağırlık kullam • 
lır. Bir kiloya kadar konan bu 
ağırlıkların hangi ayağa bağlan • 
ması ve kaç gram ağırlığında ol· 
ması ]azımgeldiğini tayin ve tes • 
bit etmek çok ince ve güçbir iş • 
tir. Amerika da kullamlan bu a • 
ğırlık dalaklarının yeni bir çeşi • 
di vardır ki, bir mil üzerinde a • 
şağı yukarı inip çıkan mütehar • 
rik yarım toparlak şeklinde kur· 
şun ağırlık olup nalla beraber 
tırnak üstüne raptolunur. Bu a • 
letler Avrupada henüz kullanıl • 
mıyor. Eskiden olduğu gibi ağır· 
lık, Iazııngelen ayağa kalın nal 
çakmak suretile temin olunuyor 
Bütün bu tafsilattan anlaşılaca • 
ğı veçhile tırısçı biniciliği, yüksek 
mektep biniciliğinden sonra en 
güç ve çok ince bir meslektir. 

Galatasarayh 
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Adanada spor çok 
ilerlemiye başladı 

Hususi muhabirimiz yazı - ı yum şimdiye kadar bu derece 
yor: kalabalığa şahit olmamıştı. Sivil, 

Bu hafta şehrimiz stadyomun· asker, kadın, erkek, çoluk çocuk 
da · heyecanlı futbol maçları ya· dolmuştu. 
pılmadı. Ancak Türkün yaşa.mıya Hatta Dinarlı Mehmet pehliva· 

iki kardeş: Mahir ve Dinarh 
Mehmet pehlivan 

başladığı tarihten itibaren büyük 
bir kabiliyetle kendisine inhisar 
etirdiği güreşler yapıldı. Stad • 

nı, diğer Türk pehlivanlarını, A· 
merikah Hanri pehlivanı görmiye 
gelen köylüler bile vardı. 

Saat ikide güreşe başlandı. 

Evvela Adanalı Bayram ve Çe
lebiden Hasan pehlivanlar alatur
ka güreşe başladılar. Bayram 
pehlivan kısa ve zayıf, Hasan 
pehlivan ise uzun ve vücutlu idi. 
Kısa obylu Bayram pehlivan da • 
ha mukavim çıktı. Hasmını iyice 
yordu ve galibiyeti temin etti. 

Alaturka ikinci güreş Bursalı 
Mahir pehlivanla, Sıvaslı Cemal 
pehlivan arasında yapıldı. Mahir 
pehlivan, f en.ni hareketi erile ga • 
lebeyi teıınin etti. 

Serbest güreşte Amerikalı 
Hanri ile Aziziyeli Kara Ali peh .. 
livan serbest güreştiler. İyi bir 
atlet olan Amerikalı Hanri pehli· 

(Alt tarafı 1I inci sayıfamızda) 

Istanbulsporla • Feoerbahçe cumaya 
tekrar karşılaşacaklar · . 

Cuma günü iki sahada da lig maniye ile lstanbu1spor, Galata • 

maçlarına devam edilecektir .. 
Taksimde Beşiktaşla Vefanın 
B ve birinci takımlarile Altmor • 
du - Beylerbeyi takımlan kar -
şılaşacaklardır. Beşiktaş~a Vefa • 
nın bilhassa V efalıların hararetle 

lstanbulspor takımı 
beklediklerini duyuyoruz. iki ta· 
lamın da Cuma günü yapacakları 
beşinci maçtır. Vefanın iki mağ • 
lubiyeti bir beraberliği bir de ga· 
libiyetine mukabil Be§iktaşın üç 
galibiyeti bir mağlubiyeti vardır 
ve Vefa vaziyetini kurtarmak için 
bu maçı kazanmak zaruretinde • 
dir. Buna muvaffak olabilecek 
mi? Bunu saha üzerinde görece • 
ğiz. 

Kadıköyünde ise lstanbulspor 
- Fenerbahçe B ve birinci ta • 
kımlarile Topkapı - Anadolu ta· 
krmları ve gençlerden de Süler. • 

sarayla Vefa karşılaşacaklardır. · 
Bu maçlardan en çok alaka 

uyandıran fstanbulspor - Fener
bahçe maçıdır. 

Daha bir kaç gün evvel Fener• 
bahçe ile hususi bir maç yaparak 
bire karşı altı gibi büyük bir sayı 
farkıyle yenilmesine rağmen, ls • 
tanbul sporlulardan Cuma günkü 
şampiyona maçında büyük şeyler 
bekliyenlerin sayısı eksilmiş gö • 
rünmemektedir. Biz, o hususta 
maçtan bahsederken 1 - 6 nishe· 
tinin iki takım arasındaki nisb~ 

ti sihhatle ifade edebilecek bir 
rakkam olmaktan uzak bulundu • 
ğunu yazmıştık. Bu kadar sayı 

farkının muhtelif sebepleri var • 

dı. Bununla beraber lstanbul!por
lularm Fener bahçe takımmı yene· 
bilecek bir vaziyette olduklarını 

kabul etmiş olmuyoruz. Hele ge • 
çen maçtan sonra lstanbulsporun 

bir galibiyet ihtimalinden daha u• 
zaklaştığına da kani iz. F ~kat ls
tanbulsporlular defansta biraz 
daha sağlamlık temin edebilirler 
ve bilhassa rakibin oyununa o • 
yunla mukabele etmezden evvel 
rakibin oyununu tutmıya ve boz • 
mıya dikat ederlerse alacakları 
neticenin pazar günkü neticeden 
çok daha iyi olacağını zannediyo· 
ruz. 

Valdesini ka)l beden bir 
sporcunun teşekkürleri 

Validemizin vefatı basebile 
kederlerimizi bizimle paylaşan 
zevatı muhteremeye ve bu me • 
yanda İstanhulspor, Galatasaray 
klüp ve liselerine ayrı ayrı teşek • 
kürde bulunmıya teessürümüz 
mani olduğü&ıdan bu hususla ga .. 
zetenizin tavassut etmesini rica 
ederiz. 

Ailesi namına Te\'fik Orhan 
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Aydında Zonguldaklılar 
llıaan, odunla işletmi~ mec • onun ne i~ gördüif.inü l>ilaenl 

bur olduğu lokomotiflerden bık • Ad,Anı döndü: 
mıştı. Onun için, bir taraftan yol • -- Ya ..• dedi, aize kendimi tak-
lar açılıp da, kömür gelir gelmez, 1 <iim edeyim. Ben meıhur ıinema 
deli gibi sevindi. Ve men'i müski- rejisörü Hayret! Her halde tanır • 
rat kanununa rağmen, o akşam, sına. Buradaki eıki lokomotifleri 
Eıkitehri altüst ederek, rakı bul · satın aldım. Az para da vermedim 
du, iyi veya kötü olmasına bakma- değil... Maksadım, yapacağım bü
dan sabahlara kadar içti, ve şa - yük bir film için iki lokomotif 
fakla beraber, lokomotifin başına çarpıştırmak. Fakat bilmem, bu ih
sallana sallana geldi. tiyar lokomotif, on kilometre ol • 

heler yapıldı anlamak istiyorlar ? 

Fakat orada ayıldı. Lokomotif, 
uzun zamandır hasret kaldığı kö -
mürü görünce, nekahet devresine 
giren bir hastanın ilk defa istediği 
yemeği yediği zaman hemen diri· 
liti gibi, kalkınmış, çelik damar • 
ları gerilmiş, bir dev gibi, ağır a· 
ğır nefes t'.lıyor, bacasından beyaz 
dumanlar saçıyordu. 

~ . ~ 
ihsanın ismi "'Deli makinist,, ol· 

mutlu. Kömürü bulunca, lokomo -
tifine son sürati'vermiş, istasyon .. 
]arda durmadan, amirlerinin iti • 
razlarına rağmen, başka bir trenle 
sarpıfmak ihtimalini de göze al • 
madan, yıldırım gibi bir aüratle 
trene yol vermitti. Onun gözü, sa· 
C:le, lokomotifin saatinde idi, alet· 
siye bir taraftan küfrederken, bir 
taraftan: 

- 70 ••• 75 .... 80 kilometre diye 
lüratl hesaplıyordu. 

Kendisini birkaç defa işten çı· 
karacak oldular. Fakat, harp he • 
nüz bitmemitti. Ötede beride is .. 
yanlar vardı. lstanbulda, padiıah 
kuvayı inzıbatiyeyi te§kil ediyor • 

au. Bunlara karşı asker ıevket • 
nıek lizımdr. 1hsan, deli makinist, 
~(dırım gibi bir ıüratle bu iti gö
rüyor, etraftan yağmur gibi yağan 

kurıunların arasından, treni sa -
limen geçiriyor, yanmdaki ateşçi · 
lerin hemen her sefer vurulup öl
nıesine rağmen ona bir feY olmu
rordu. 

Bu sebepten, demiryollar idare
ai, onun deliliklerine göz yumuyor
du. 

Fakat her §eyin bir sonu ol
Cluiu gibi, Anadolu da nihayet, 
'dütmandan temizlenmİ§, bu dü§ -
;manrn bir kısmı, büyük Gazinin 

<!ediii gibi, vatanın "Harimi isme· 
tinde boğulmuş,, geri kalanı de -
nize dôkülmütlü. 

Ar'lık her §eyin olduğu gibi, 
C:lemiryolları hizmetini de intizam 
altına girmesi lazımdı. Delilik 
CJevresi geçmi§, ıükUnet devreıi 

baılamııtı. Bunun için deli maki -
niıte birkaç ihtar yapıldı. Fakat 

o, bunlan dinlemeyince, kendisi, 
ni, lokomotiften aldılar, Eskişe -
hirde, bir lokomotif garajına mü -
dür tayin ettiler. Biraz sonra da, 
ihsanın lokomotifi kadro haricine 
çıkarılmış, bu garaja gönderilmi~ 
ti. 

Şimdi Jhaan, eski deliliklerini 
anarak vaktini geçiriyordu. Sc;vgi
Ji lokomotifinin yanında oluşu, o· 
na bir teselli veriyordu. 

~ . "' 
Bir gün, garaja, ayağında golf 

pantalonu, boynunda bir fotoğraf 

makinesi, ağzında puro, kasketi! 
bir Mlam geldi, lokomotifleri sey
re ba§ladı, ihsanın lokomotifi ö .. 
nünde durarak: 

- Pek fena de~il bu makine! 
Dedi. Ihsan, fena halde sıkıla

rak: 

- Efendi, dedi, bonmarıeden 

oyuncak mı seçiyorsun? Bu mki 
ne, harikulide bir makinedir, sen 

sun yürür mü? 
Ihsan deli oluyordu: 

- Efendi, bu lokomotifle ben, 
90 kilometre yaptım. Sen ne diyor· 
sun? 

Meıhur rejisör ihsanı ıüzdü: -

- Demek ıiz kullanıyordunuz 
bunu vaktile? 

- Evet. Ben meıhur deli maki~ 
niıt Ihsan! 

- Tarumıyorum. Maamafih, 
madem ki siz makiniabiniz, yarm, 
lokomotifi hazırlar, i~ine binersi • 
niz. Mesele ıu: Bir aralık, tayin 
edeceğimiz yerden lokomotife 
sürat vereceksiniz, atlıyacakamız. 
Karııdan da bir baıka lokomotif 
gelecek, ikisi çarpıtacak •• Anladı • 
DiZ mı?. 

-Anladım. 

"' . . 
Ertesi gün, muayyen Takitte, 

Ihsan lokomotifi çıkannıf, hare -
ket itaretini bekliyordu. 

1 

lıaret verilince, hareket etti. 
Şimdi, lokomotif, büyük bir ıü • 
ratle ilerlemiye başlamııtı. Etraf • 
tan ihsana: 

- Atla!.. atla.. ne dunıyor • 
ıun? 

Diye bağınyorlardı; fakat lh • 
san bu sesleri duymuyordu. O, 
kendisini gene eıkiıi gibi mühim 
bir vazifede zannediyor ve gözü 
ıürat saatinde söyleııiyordu: · 

- 70 .• 75 .. 80 .. 90 .• 

Müthit bir çarpıtma! iki loko· 
motif biribirine geçmiı, bir yıim 
demir olmuttu. 

,,. ,,. "' 
Rejisör, fotojraf operatörüne 

dönmüt soruyordu: 

- Deli makiniıtin reımi acaba 
filme çıktı mı? Doinuu olur a
dam deiil .• F alcat bu hidise film 
için ne reklam olacak. 

Soviyet Rusyada 

Yeni bt\tçe ve lktı· 

i.ıkevinin faaliyeti - Fırka 
\onı•eleri - Köprti, yol, 
d_ektep ·Elektrik ve •u 

Jtusu!ıf mollablrtmlzd~: 

Y..purıuzluk çoktanberi köy· 
Jü vrçifçiyi dii§ündürüyorda.. Şu 
on g111 içinde bol bol yağan yai
mur yesinde toprak kifi dere· 
a:de ~lendi, köylünün yüzü 

giildü. 

alkevı faaUyetl 

Hal~vi mektetplerdeki fakir 
çocukla~ sıcak ve etli gıda temin 
ediyor. l\timai yardım şubesi da• 
ha çok ylrdım ~çin te!eb~üsl~re 
geçmiıtir ~ emsıl şubesı tımdıye 
kadar bazı temsiller vennif, ve 
muvaffak olııuştu, şimdi (Akın) 
piyesini dah~hazırlıklı ve daha 
kuvvetli bir ı11ette temsil için 
hazırlanmaktalır. 

Ne9riyat ıub•i bütçeye konu • 
lan tahsisata gire kitaplar al .. 
mı§, yeni okuma odasını hazırla • 
mı§ıtr. Yeni ainerıa binasınm da• 
hili nevakısmın ikmali de bitiril -

Aydın vallsl Fevzı Bey 

mek üzeredir. Sıhhi müzenin kü
fat resmi de bugünlerde yapıla • 
caktır. 

Fırka kongreleri 

Fırkanın bütün köy, nahiye ve 
kaza kongreleri bitirilmi~tir. Bu 
hafta içinde de vilayet kongresi 
yapılacaktır. 

Villyet ve nafıa işlerl 

sadl plAn Vilayet, Nafıa işlerine bilhassa 
MOSKOVA, 31 (A.A.) çok ehemmiyet vermektedir. Aydı 

Sovyet Rusya merkezi icra ko • nin iktııadi hayatında mühim bir 
miteıi bu içtima deneeini kapa • tesir yapacak olan İzmir - Tire 
mııtır. Komite hükUADetin dahili Aydın fÖseıinin in!aıına ba9lan · 
ve harici siyuetini "Ye 1932 iktı • mıştır, yaza kadar bitirilmesine 
sat planını tanip etmiftis. gayret edilecektir. Bu yolun ikmali 

Komite 1933 bütçe.ini kabul le Aydra lzmire zaman ve yol iti
etmi§i'.ir. Bütçenin varidat fuh barile 30·40 kilometre yaklaşaca • 
35 milyar ve masraf fı..ılı da 33 ğı gibi bugün yüksek olan vesaiti 
milyar rubledir. Komite ayni za· ı nakliye ücretlerinde de çok fark · 
manda diğer bir takım tedbirler lar görülecektir. Müstahsillerin. 
de ittihaz etmiştir. Bu tedbirlerle tüccarların en öndeki dileklerin -
ınüşter.ek çiftlikler tensik edilmek
te, toprak verimi arttırılmakta , 
suii~timallere nihayet verilmekte 
Ye Sovyet rejimine dü~.müt unsur• 
ların buralara sokulmaları men • 
nedilmektedir. 

Kayser.de kar 
KA YSERf, 31 (A.A.) - Gece 

yarısındanbeti kar yaimaktadır. 
Ve tlddetli bir surette devam et· 
mektedir. 

den olan bu hayırlı i~e başlanılma· 
ıı halkı pek memnun etmiştir. 

Mllila-Çine yolunun da tami-
ratmın bitirilmesine gayret edil -
mektedir. Söke kazasında yapıl -

makta olan güzel mektP-p binaSI 

ikmal edilmiştir. 

Beledlye işleri 

Yandıktan aonra yeniden kurul 

mu! olan Aydının okaliptus afiaç· 

laril~ •üs1enmiı cadde ve sokakla · 

Bu dere e.ıtrası da nereden çıktı'?_,. 

Zongaldalc maden oc:aklanndan birisinin •lzı 
Zonıatcfak lmsud mallablrtmlzdenı 

Zonguldak belediyesinin almak
ta 11rar ettiği ikinci dörder lirahk 
mükellefiyet .hakkında bundan ev 
vel bir yazı göndermiştim. Bugün 
gene bundan bahıedeceğim. Halk 
arasında dere mükellefiyeti hak 

kmda dallanıp budaklanan, kah • 
velerde, her yerde en ziyade konu 
§ulan mevzua yeniden temaa et -
memek te doğru değildir. 

Öyle anlatılıyor ki, belediye bu 
parayı almak için kendi noktai na· 
zannı ta bundan iki aene e"Y"Yel bu
raca icap edenlere tudik ettirmit, 
bundan kunet alarak memurin •e 
müstahdemininden de paraları keı 
timıittir. Herkes bunu "ıorma 
geç!,, parası kabilinden bir fe1 bi· 
liyor. Hakikat matbuata aksettiği 
ve binlerce kiıiler tarafından mün· 
ferit istidalarla 'Yili.yet ve aair ma
kamlara müracaat edilmif olduiu 
halde henüz önüne ıeçilemedi •. 
Maden müeıae1elerindeki memur· 

lardan, itçilerden "Ye ikinci defa 
Kinunuaani istihkaklarından kesil 

di. Ereğli tirketi memurin ve ame· 
lesine bir kolaylık olmak için ayda 

yüz ellişer kurut taksit suretile ke· 
ıiyor. Diğer ocakların bu ikinci 

dörder lirayı deraten kestiklerini 
haber aldım. Mükellefiyetin ulı 
kanuni ise bunu bir defada ketmek 
te belki kanunidir; fakat çok ağır 
dır. Hele bu ajırlık bu defaki gi • 
bi k19 ve bayrama tesadüf edince 
dörder lirayı birden keten maden 
ocaklarından birinde 24 gün çalı -
ta bilen bir uıta kazmacının, dört 
lira belediye parası kesildikten ıon 
ra eline on iki lira para &irdiğini 
yana yakıla adeta ajhyarak anlat 
tığına bir manifaturacı maiazum 
da §ahit oldum. lcabinda bir yev • 
miye için kazaen hayatını feda .. 
den Kara Elmas havzasmm çok ça 
lıtkan ve fedakar madencilerinin 
maruz kaldıkları muamele bu ı - • 
mamalıdır. Memleketin imarmı 
her vatanda§ ister timdi yirmi dört 
günde ellerine 12 ıer lira geçenler 
bu karakı§ ~ünlerinde bir de keo • 
dilerini ve ailelerini düşünmezler 
mi? 

Evet, bir kaç yazifeyi eline ala· 
rak ayda yüzlerce lira kazananlan 
ve servet sahibi bulunanları mevzu 
ubahis para hiç te mütee11ir etıai
yebilir; fakat böyle çok kazanan 
müstesnaları değil çokluju dütüıı• 
mek lazım gelir. Belediyenin ka .. 
rarı kanuni olabilir. Fakat günde~ 

===========:=====ı 60 kuruı kazanan zavallı ameleııiıa 
rına bu sene yeni yeni sokaklar 
ilave edilmektedir. Belediye büt • 
çesi pek dar olduğu için tehir iste 

nildiği kadar imar edilememekte • 
dir. Buna rağmen orada burada 
meşkfu faaliyetler göze çarpmak • 
tadır. 

Belediyemizin mühim ihtiyaç · 
!arından biri olan elektrik iti de 
halledildi. Tetekkül eden elektrik 
kooperatifine ait muamele ve pro· 

jelcr tastik edildiğinden idare he· 
yeti Halkevinde toplanan heyet hu 

zurunda intihap edilmittir. Yeni 
heyet tesçil muamelesini yaptıra -

rak belediye ile mukavele aktedip 
bilfiil işe ba9lıyacaktır. 

Şehrin diğer bir derdi de IU i§i· 
dir. Bu su işi halkı çok meşiul et· 
mekte olduğundan gerek fırkada, 
gerekse belediyede vali Beyin de 
iştiraklerile belediye mediıince u 

zun u:zun konu§ulmu§, arteziyen 
için (160) rnetre derihliğine kadar 

arzdan ıu çıkatarı Almanyadaki 
Şon"Yetten müeue1eıine nıüı'uaat 

la bir mütehassıs getirtilmesine ka 
rar verilmi§tİr. Belediyece pek ya• 

kında mütehassıs getirtilerek etüt 
yaptınlacaktır. 

o. s. 

dört lira dere para11 Termeaine kar 
tı yüksek maaı alanların, yüz binoo 
lerce lira emlak ve para ıahibi br 
lunanların da gene dört lira ver • 
meıi doğru 'olur mu 1 Bilhassa de
re kenarına çekilen dıvar ~ÜJl • 
den kiralık ve muazzam binaları 

daha ziyade sağlamlatan ve meYkİ 
itibarile 9eref bularak icar bedelle 
ri artacak olan arae ve emlik 1ahip 
terinin herkeaten fazla vermeai la· 
zım ielmez mi? Bayram oldufıa 

halde tehrimizdeki tüccar ve et -

nafta bu seneki ahı veritin dii., 
senelere nispetle çok dütkün Yf 

durıun olduğunu söyliyorlar. Bu 
pek tabiidir ki, halkın k•ıanç kuw 
ret ve kabiliyeti azaldıkça eınafrtl 
1atı1 vaziyeti de kendiliğinden dit 
f Üyor ve binnetice yokıu:zluk •' 
parasızlık buhranını l?lucip oluyof·l 

Bu itin tatbikat tarafı.. Fa~ 
fu dörder lira dere paraaımn had"~ 
gi kanunun madC:eaine göte old• • I 
ğunu Zonguldaklılar anlamak i• ' 
tiyorlar. Vakıa "enhan hafirfİ 
gayri memlukenin ta~lıiri1, hakki' 
da eski bir kanun var. Lakin o bel' 
radaki vaziyete uyar mı 1. 

Zonguldak Dahiliye Vekiletf ' 
nin bu me.el-::ye el alnıa11nı cJill' 
yor. 

\lyas Rami 
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lktıs adi aı>erler 

Almanlar~ göre 

Türkiyenin i1'tisadi ve 
mali va '~eti 

Kolonyada çıkan ( Koclnische gü~ l ol, Malatyaya kadat" uza • 
zatung) gazetesi yazıyor: ~f,l~ Erganiye vasıl olmak için 

Türkiyede iaracat devresi bit- 88 ~ıl~,metrc kaJmışıtr. Sana1ii 
mek üzeredir. Hüku.met, geçen teşvık arzusu, bô parçayı bir de· 
illd>aharda olduğu gibi gayet sıkı fa ,• ... " ,itir~ ü:HJ'e harekete 
itha.lat kontenjanlarilc iktısadi a~çilefitini şüpHes1z bırakıyot. 

v~.ıyeti 2ayıf vüşür~ek isteD" ~ • ı Bu if iç' lazm\ gelen para, büt~ 
clijınden, ba~luı tedbır~er ~ ..JCnıak- haricind~ bu1unacaktır. Bunun İ• 
~ır .. B~ndr-n ~<ış~. alirkiye hü- çin, İımd: PaJanın haber verdi· 
aumetmın, Par:.cald himi1lerle fi ıth\t ~i serilik, altışar milyon 
son anla~m~eı r.eticelincle yakın • liralık bit dahili iıtikraz yapıla • 
~ F r ... !:.:ınya Osmenlı borç-1.:ırı l .. cakhr. 8,. lıtikraıın kuponları, 
;,ta altın frank olarak be§ milycn yitffiit~ Mr~a llidar ülüim edı.ı 
Tattk H:-nsı göndermek mecbt:ri • lec@lt; Jbi bet laizi T& tediye eı ~ 
yelinde olu~u, hükumetin elintie ftüit\dl iigari yüzde iki bir prim 
oldukça mühim '11tın Lulunması• T~rllecektn-. Tediyat ketide ile 
na rağmen pek :ız d&•in sahip yapı]acaktır. Mecburi olmıyan j,.. 

olduğundnn paranın düsmek ih • tikrazlar, Türkiyede, timdiye ka· 
~aJi de vardn·, ve bu, ~yeni ted- dar hiç bir müıbet netice vernıe• 
~., alınmasına bir ıt!'bep daha te§- mitti. F &kat tictıretten Va~ aeç• • 
kiJ eder. r•k t;ulire halinde bulunan ıer • 

T chlikcnin önüne l•"'İlfllek t .. tllayelerin, son günlerde çok iti • 
çiıa, teknik ~edhirJ•rle m"alf hima· barda elan inıaat faliyetinden çe• 
Y• t~.tbik ve !r&eıbleketin kıymet • lcilerek lıtikrııza yuı çevinn•tl 
lendiriJı:..1e:;i dü§ünülmektadir. trtuhtemeldir. 

Ne§redilen bir emirhaihe ile İsmet Paıa, ret.men, yeni bir 
llendiJerine mevdu bütilfl ll&Yiz : ıimendifer hattının daha yapıla ~ 
lerı' b k I M rk b ı .... _ cagw ını bidirdi. Bu, büyük bir hat· , an a ar, e ez anıuuına 
te•d' b d ] tır, Sivasla Erzurum arasında tah· " ıe mec ur ur ar. Bu suretle 
~erkez banka11ntfa lopla:ıacak minen 450 kilometrelik bir in,a • 
döviz miktarı, iki milyon Türk li· attır. Bu hususta müs:ıit müzake· 
l'aiı olar:ıJ: tahmin ediliyor. Fa • ratrn başbdığı hnber veriliyor. 
icat b h .. ,_... · · Bu müzakerat, Berlinin Julien u u1uıme. ıçın, muvakkat 
1...! ' d B Berger Tief ban A. G. müessese • 
".Nt yar' ım ır. u sebepten imti -
Y&zı 1935 scr.eainde hite~k olan sidir. Bu müessese Türkiyede, iki 
0.- ı b • · büyüle yol yaparak kendini tanıt· .. ,,. ... :ı.ı <ın.:~smtn ımtıyazının 

1955 senesine kadar temdidi için mıştır. Esasen arkasında Deutche 
ıniizakerattı uiri~Umi!lir. Pariste Orient Bank gibi bir banka kon. 
O.manlı borçlilrı fıamiflerile !"apı. sorıyoma Yardır ki, bu konsort • 
lan anlıı:mn not·~~~:nde Türki • yomun da, bizzat Reich garanti.i 

vardır. 
Jenin yaı>a-;:- w tec.. ~·=-t, Osmanlı 

bank:ı:nna tc ıC':. z.:ektir. Ejer Fransız 
Oımanlr bank'"ı:· ... !\;ilan inıtiyaz 

kontenjanı 

JSTANBUL, 31 (A.A.) - lh • leınclicJi müzakcrc!i ncti:elenir • 
ae - ki buna şiiphe yok - Omıanlı racat afi.inden tebliü tebliğ edil • 
'bankau hük~ı:ne~e. rchr.ıinen 20 mittir: 
ınilyon Türk liralı; rlcniz olan be- "Fransanın her 3 ay için te•pit 
sal:ır cariye bcn:-!cr bir he:ıap aça - ettiği kontenjan miktarları ekse . 
c;aktır. Bu aure?tle Tiitkiyc, mali riy::ı. vaktin~en ene) tükenmekte· 
t~knik noktai nazuından mii!kül llir. Alakadarlar, Frans:ıda kon -
bır vaziyetten kurtulmuş olacak tenjana tabi maddelerle hissemize 
fakat iktısadi noktai n:ız"'rc!a~ tefrik edilmiş lwntenjan miktarla· 
kurtulmuı olmıya('aktrr. rmm tükeni!J tükenmediği hakkın· 

Milli sanayi memJcL:etitn ihti· ela ofi.ten nıal6mat alabilirler.,, 
Jacatını tatmin etmediğinden ti • \' r~ DA nlsta D la 
caret miiva · · ha zen~sını.ı, mc:::buri it· 8 -.. mızda 

!Attan dolayı büyük bir acık ' \ . . .• 
•ermesine ınan· 1 k . • T ~ Tuttu. _ . .,ta.tıatıklere gore ıon 

ı o ma ıcııı ifrk • ._ 

Adanada spor çok 
ilerlemiye başladı 

S.Yia 11 

Fran a - ltalya ihtilifları 
hallolunabilecek mi ? 

Fransanın her ihtilafı açıkca müzakere 
ederek bir tesviye bulmak için Romaya 

gönderdiği yeni sefi~r işe başladı 

( ~ Myıfat111ad ... deY•m) 
van Kara Aliyi yatırdı. Dördündi 
ıüreıte Mahir pehlh,anla • Erzu • 
rumlu Hamza pehlivan arasında 
yapıldı. Neticeyi Mahir kazandı. 
Bundan sonra Dinarlı M~hmet 
Pehli•anla Adananın cok ya • 
kından tuıdığı Diti çürütün oğlu 
Mehmet pehlivan kartıla~tıJar. Bir kaıç gün enel F•anumn mat tekin~ göre bundan murat, her 
Dinarlı galip ıeldi. Dinarlı Meh • ruf ıiya1ilerinden M. Jou•enel Ro 1 meml.ketin kendi ihtiyacına ıö • 
met pehlivan Amerikalı Hanri maya muvaıal•t ederek ltalya kra ı te ıili.hlanaauıdır .. 
pehli•ana ıüreınıek teklifinde lrna itimatnanıesini taktim ederek T alihM JDÜ••abnı kabul etmi· 
L.._L ..ı F Frama sefirligini reanıen ifaya hat yen Fransa, aabillerinİD ltalyadan 
1111111nuu. akat Amerikalı yor • lamııtır. daha çok uzun, Fransanın hem 
gunluiunu behane ederek güret· M. Jouvenel'in bu vazifeye ta • Akdenize, hem Atlas Okyanoeun· 
mekten İmtina etti. Batka bir yin olunmasının hedefi Fransa ile da sahilleri bulunduğunu, hpanya 
gün türe19ceğini bildirdi. Bu • ltalya arasmdaki ihtillflan açık • nın bu sahilleri ayırdıjını, eonra 
nun İçin de 100 lita koydu. Ken • ça konuşarak halle çahtnıaktrr. Fransız muvasalat hattınm ltalya· 
diıin~ )'enen pehlivan bu parayı Senelerce Matin ıazeteıinin ha~ dan {azla olduiunu, onun için ri· 
alacakhr, muharrirliiini yapan, sonra Fran- yazi bir oıüıavat kabul oluncluiu 

Güreı çok alaka uyaödırdı. sanın Suriye fevkalade komiserli- takdirde Fr~nıız kuvvetlerinin ih. 
Yakında tekrar edileceiini söyli· ğine tayin olunan, Franıanm ayan tiyacına kafi aelmiyeceiini aöyle
yenler var. meclisinde azalık eden, milletler mektedir. Buna mukabir İtalya 

Güreıte büyük muvaff aklyet cemiyetinin müzakeratına ittirak teslihat müıavatı üzerinde ısrar et· 
göıtteren Dinarlı. Mehmet pehli· eden M. Jouvenel'in yeni memuri· tiğinden iki taraf anlatamamakta 
van Adana idman yurduna ıir • yeti, her tarafta alaka uyandır - idi. 
mittir. Kendiıile yaptriım müli • mııtır. Çünkü Fransa - ltalya ih· iki tarafın bu vadide anlqmala· 
kab yakında aöndereceiim.. tilafları Avrupanın en belli batlı rı için açık olan yol, iki tarafın da 

BinlclHk fUHIİ meseleleri arasındadır. l:iribirine kartı faikiyet iddiaların 

t Bu ihtilaflar nedir? dan vazgeçmeleridir. 
ToroHpor klübU de bir bini • Fransa ile ltalya arasındaki bel· Fakat meeele yabm tealibat ili. 

cilik ıubeıi açtı. Halk araıında li başh ihtilaflar, Tunuıta ikamet tilifile de kalmıyor. ltalya ile Fran 
bunun taammüm etmesi ve snil · eden ltalyanlann --~•etı', Trah - b ......... ,, sa münase etlerinde müeasir olan 
mesi isin çalııacaktır. Bu hafta lus garp hududunu tahdit, ltalya • bir amil, Fransa ile Yuıoılav· 
sonunda halk fırkaıı salonunda nın Tancadaki vaziyetidir. Bu son yanın ittifakıdır. 
bir çaylı danı tertip edilmittir. ihtilaf ballolunmuıtur. Ötekilerin ltalya ile Yu ... .>ılavyanın münaıe· 

E•k i oyuncu bir tesviyeye raptı beklenmekte • betleri son zamanlarda çok gerıin 

Bilardo 
Sirkecide, Sam1un bilardo sa· 

lonunda bir bilardo teşvik müıa • 
bakası tertip edilmittir. ikinci ta· 
kımm galibi Davit Navon beydir. 
istikbal için büyük ,eyler vade • 
den mumaileyh rakibi Vitali be· 
yi 150 sayıda 24 sayı farkla yen· 
mi§tir. Tebrik ederiz. Birinci ta -
kim müsabakaları yakında başlı• 
yacaktır. En kuvvetli oyuncular 

Dağıstanizade · Tevfik. diştabibi 
Necati, •e Onnik beylerdir. Çok 
nezih ve eğlenceli bir spor olan 
bi1ardonun memleketimizde da· 
ha ciddi bir tetYik Ye alaka rör • 
meııini temenni ederiz. 

MeUlhatın carihi 
Beyoğlunda oturan Meli.hat is • 

minde bir kızı Ahmet Halit ismin· 
de biri&inin yaraladığını yazmış -
tık. Carih dün adliyeye verilmi' • 

tir. 

dir. Fakat iki memleket arasında· le,mitti. Bu vaziyetin ltalya. Fran 
ki en mühim ihtilaf silahların azal sa münasebetleri üzerinde tesir e· 
tılması meselesinden doğmuştur. deceğinde fÜphe yoktur. 

Her iki devlet silahların tahdidi Bu ihtilafların halline imkan 
ni başka türlü anlamaktadır. Ye - bulmak oldukça müıküldür. Onun 
rine göre silahlarıntahdidinden mu için M. Jouvenel'in mesaisi her 
rat, iki memleketin teslihat noktai devlet tarafmdan derin bir dikkat 
nazarından müsavi olmalarıdır. O- le takip olunacaktır. 

1 ZAYILER 1 
Bey~ıu 28 ind ilkınektebtnden 928 -

92(1 eeııesınde aldJfım şadetnarııemJ zayet • 

tim. YenfBlnl nlacağımdan cıkWlniD hUkmU 

yoktur (64G9). . 

65 \'ahit 

1 Adapuarı TGtk Ticar.t Banltubıdan 

aldığım 2i20 numaralı cari hrusap defterimi 

yitirdim. Yenisin{ alacağımdan eskisinin de· 

ğttl yoktur (6451). 

Nuri lnd 

btanbul llçiindl ltra Mf'lllUrlatan ... : 

Hukuk f alebc~i Cemi) eti kongre ı i
yascıindtn : 20· J ·933 tarihinde ekserire
tin bulunamarnaı;ı ) ilzlindcn ıfyaıet di
' anınca tehirine karar Yerilen fevııılAdc 

.kongre 3-2·933 cuma günü H:ılke\Jnde 
saat 14 tc toplıınııcağından Az! arkadaş
ların, muaddel nizamnameyi kabul 'e 
~eni intibahı icra etmek üzere, teşrifleri 
rica olunur 

tltılftbul IUrtnet Ticaret Maldıe111Nblc1en: 

ınadenlerini inkicaf ett. ~ 'k .. . .ene zarfında Yunanıstan&A mcm• 
t .. :ı ırere bu • l k . . d k' · ~ ı 3.. un ıene devam .... 'e , ı_. 'h e atımız arasın a ı tıcarı muame nırlncl tnıls l\fcmur u6.ından: 

Bır borcun temini IstitııM ıcın malıcu% 

ve paraya c.:evrflmesl mukarrer Ye bfrlııcl 

arttırmada kıymeti mubammlnesinl bula • 

mryan 125 koltuk. (3} soba l1 elektrik aVi

zeaf ve camekd.n ''e saire 4/!!/tt33 tm!lltıe 

mUsadl! Cumartesi gtınft IWlt 11 den llOnııl 

ikinci açık arttırma auretfle Şehı:adebqm

d& Tllık ıınlonunda satılacaktır. Taliplerin 

mahalUn&t bulunacak memurme mOracaat -
lan il!ıı olunur (8452}. 

Se!A.ntk :Batrka.nmn Kadıld,yllnde KOda 

bumunda 22 numarada m'*11n Sentet 8e • 

bur Hanım ~ 20 Tlfl'IDlenel 1932 

tarihinde k&tedllea be•iıl CU1dea matıtbu 

bulunan 1265 llraım teınlııl tahlüi lçfıı :mer
hun bulunan 5 adet Rumeli Demiryolları a

morti tahvfllle bir adet 1911 Mwr ~ 
Fonslye tahvillnln ve Banka yedinde mevcut 

olup Uzcrlnde lı&kJa bap8'nl 1atlmal eylecttğt 

10 adet donanma cemiyeti tahı.illnln rthnl 

Ucart ahkAmma tevflkan satılması bakkm· 

da mezkılr banlca tara!uıdan sebkeden ta

lep bir tıuçu~ sene evel Almanyaya giderek 

zamanı avdeti meçbut bUIUftduğ'u anl&fllan 

rahlne ilin sureUle tebHl edfidlA'i halde iti· 

raz olwunadlfmdaıı T1cant kanununun 766 
meı ma.ddcai muclblnce merhun tabrilAtm 

alel<mıl satılmasına ve l§bU kararm dahJ 

dain huzuru mahkemeye davet edilmek su
reWe tıç ,.tın içinde ltlraa edtl~ taJc • 

dirde kesbi kat•ıyyet edeceğiıı.ln llAveai ra
hine tebütlne 17 1/n.'.l tarihinde rlyaaeıç. 

ka:-ar YttHmltıtfr. llıferhtttıatın 8 Şubat 931 

tarihine mü.ıledU Çarşamba gUnU saat 14 a. 
İstanbul nukut ve menkul kıymcUer bona• 

smd:ı aauımuı ksruıft obbtJf bulundufu 

tic:nret kanununun 765 inci maddesi mudlda
ce ll&ıı ohınur. 

"'" ce,ı: oır ı ra -cat ımembaı orar?n::ık• d B . le çok azalmııtır. tstanbutdıı Tavuk pazarınd.'.I. yağcı ha • 
• • .a ır. u ıt B , . . Jçın, maden taharrı"sı· 

1
• • 'le unun en büyük sebeoı Yunanıs nında mııra.ngozluk ederken lflılsı l!An olu • 

.. cın verı n musaade resmi, maden -.. t . lanın döviz 't'ermemesidir. Evvel· ne.n tstasımaı vıunvalwıın malı bulwımadılı 
•• y11..1_· h I! rcsmı 1 k . . . ..,-aıyo udatlan içinde ce mem e etımızle Yunanıstan ara cibetıe taatıyentn tatiline karar venldt~n -

~en nakli ~cre~lori tenzil e=i: sı~d:ı çok ticari muamele olurdu. ctcn alacaklılar tarafından otuz gün içinde 

sduretle ki, Türkiyedeki ecnebi Balhusa YuJMuıi.tana kömür, hay· lfll\sa mtıle3111k muamelelerin tatbikine de· 

ma en ın··ı h h' b. u e .assıslö'lrın:ı ra - van, za ıre, taze balık tevkedilir - vam edilmesi tstentımcdlğt ve masrat ta pe· 
ır tQD maden fiat gJnrln, di. §in vertımedltf takdirde fnlsm ıcapAttlacatı 
ka"I . ı yarı Janya 

e 1 m:t olmaktadır. Daha timdi- . Fakat döriz verilmediii için ta· ıı&n olunur. 
d~n, bıthas3a f sveç grupları Tü • f!ırler büyük mü!küllta ufradıkla· ___________ ........_ 
kıyed d ' r rı d · tı ret c ma en nrarnağa batlamıı· .n an tıcaret muamelesi 931 sene btanllftl fkJncJ ~ rnaJtkemestndt-n: 

lardır. Bilha!lsa, krem, nıanıaııez, 'sın~e 9,151,000 liralıkken 932 se- AtAıyetı zade :Mahmut Beyın Nl§antıı.şm-
balrır k.. • neamd 4 720 cıa aarı:ıcye c~c Rozeııtaı apartıma· 

. ' -rtun ve anbınuan maden- .. e , ,000 liraya dütmii! • lerı aran,yot T" k' d lur. . ıım<!ft muktm Em&nut!l Kanıso l!':tt'!ld! aıey· 

ı.taabul Uçl1ııc0 icra 111emurlufun4an: 

DJr borçtan dolayı satılması kara~r 

olall Ol.r adat 'Oje.ıı lı"orl Marka el pldali 

mılktnulle 600 kilo 20,2'6 buntıuk matbaa 

hurufatı 7 /2/933 tarllıfnde ve aaat 13 le 

Beyoğlunda lstlklAI caddesinde •s No.lu 

Papadoplu apartımanmda nWacatında.'l 

talip olanların mahalli m.ezkClrda hazır bu

lunacak memuruna mUrec:ıat ey1emeleri Ye 
tazın ma!Clmat almak latiyenlerin de datrc

mJzln 932/41~ ~o.lu dosyasma mltr:ıcaat'n· 

n iltı.n olunur (8472ı. 

h
. - . ur ıye e en mü - hine lka.mc eylediği alacak davasmdan do • 
un bakır d l . . 1, ... ma. en erımn bulundu. ftVnkçulok sergisi layı borÇIWlWI bulunduğu yerin blllnmeme· ı·.---------CllmtSlm 

gu Yer Erranı madenid'r k' bu R aı cthetUe gauteıer1e mahkemeye g-eıme • --------------
11, bir İtYec D . 1 ı, ra- oınada beynelmilel bir tavuk- Sf nıın olunmuştu. Borçlu bu lldna. r!ğnıen SEYRISEFAIN htımbul htind İt'ta l\lt-murlufunclaıu 
Pu taraf d~ Y~ anımarka gnı • çoluk ser~isi toplanacağmr yazmıf "'ene davete icabet etmemiş olduğımdan ı•--,-~-·,--,..-.._ _____ .. BJr ~tarı dOlayı maJıtUS ve ft·--- · F rn an ın~asr taahhfit edil trk b t\ er .. ezı daresı ,.:ıraııı t< rırıı a~ı R2tJ2:l r-..,-
•••lf evzi D' . - . H. u. ll. K.ntın 408 et maddesine te\'fik&D u e ,\, !ilrl;ccı Milhürdar zıd• ifan 2264() çeYrllmca mukarrer lllllhtelif ne\i ~kert. 

Jftend'f P~fa - ıyarabekir ti· lstanhul ziraat odası bu sergiye davanm hUklln\ dtreecslne geldttfoden ba· 1 re bzoa 1 oataaı 4/2 933 Cumartesi gllDU rıaat 13 te ı.um • 
F 

1 er attile itletilecekti•- hıf k etm k · · • d•d h hlsl• -P kararmm llAnen tebffMne karar •kat nafia •ekaleti hJ!+ .. e . 'ktv. ·:r ıra e ıçın frm ı en azır. " b'J- 6' (A k bul Amıaaıtı Laz ııaıı 158/l No.ıu §ekertedli 
lat oJ . u~ Si, ı J• lıklara batJamıfttr. vmrmt§tJr. ıS/S/933 tarihine Jnllsacfft Pa - n ara) l Şubat ıun dıye 26 ·ı d t 14 te "-·"~ çarcamba ta1ırt1r .. al'lllDde •tr.~ talip Glu-aan mı yon an 10 lstanbaldakl bir rok tawk mü .. urtal ,.unu.. m--,.hbı ıene y 

J'Olla mdlrtfd1°ı"'ı0 • • ı..._ J :r mahkeme'-'e -ımediğl veya bir vekil .,.15n - 18 de Galata nbhmandaa kal ların le,·mı m::kCrda 932/937 cıo.ya H • 
la ıçın, uu P'1IP- eısese eri hu serfiye ittirnk edecek " b- " Japılan muka 1 d 4ermedi~ taı.cllrde bir da.ha mahkemeye kar. cönU•e Tireboluy• "• ı:ıarumı hamllon mah&Ufnde ba.z.ır bu!au-
~·· •• • e intaat lerfni ziraat odasına bildirmi•ler .. ~ '" Uddet'ı t d' d"I • :r kabul edllmlyeceğl tebllt mak&mma kaim 0.ı;,.,8aılır. 1389 cak ~mwıma mUnıca&tıan 

em ıt e ı mıttir. Bu • dlr. g• olmak liı:erc keyfiyet i!A.n olunur. ••• •••••••••••1İi1 olunur. 



Sayıfa 12 

Hasan zeylin yağile, Hasan ko!onyasi\e 
ve Hasan kremile yapılmış 

BASAN 
SABUNLARI 

birer şaheserdir. Halis limon çiçekleri· 
nin ve hakiki, tabii yaseminin ve Is
parta güllerinin insana hayat ve ruh 
veren kokularını cami olup cildi yumu· 
şatır. Bilhassa nermin ve nazik ciltli 
kadınlar ile çocuklara. şayanı tavsiyedir. 
Av:upanın terkibi meçhul yağlarından 
yapılmış sabunlardan tevekki ediniz. 
Veche ve cilde taravet \'e letafet bah· 
şeden zeytin yağlı ve Gliserinli Hasan 
sabunlarından istimal ediniz. 

Hasan ecza deposu 
---~--~--~----

Devlet Demiryolları ilanları 

Lokomotif, alev, duman ve regülatör borutarının kapalı zarfla 
münakasası 13 Mart 933 Pazartesi günü saat 15 de idare mer
kezinde yapılacaktır. 

Tafıilat Ankara Ye Haydarpaşa veznelerinde beşer liraya sa-
talan şartnamelerde yazılıdır. (365) 

l 50 adet vagon örtüsü münakasası 13 3· 933 tarihinde Anka· 
rada Devlet Demiryolları işletme umum müdürlüğünde yapı!acak
tır. Fazla tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde beşerli-
raya satılmakta olan şartnamelerde vazıhdır. ( 366 ) 

Darülfünun Mübayaat 
Komisyonundan: 

25-1·933 Çarşamba gunu T•p Fakültesinin aleni ikınci alh 
ır:ylık yaş sebze münakasasına talip zuhur eylemediğinden müna
kasa ve ihale l<anuour.un o!baptaki mevaddı mahsusasına tevfi
kan 1 ·Şubat - 933 tarihine müsadif Çarşamba günü ibalei kati
yesi icra kılınmak üzere tekrar aleni münakasaya vazedilmiş 
olmakla talip olanların mezkur günde teminatlarile birlikte saat 
14 de mülga Harbiye Nezareti binasında Darülfünun Mübayaat 
Komisyonuna müracaatları ilan o!unur. · (404) 

inhisarlar Umum müdürlüğünden: 
fursa ambarlarındaki takriben ( 7C0.000) kilo mamul yaprak 

tütüıiıün Mudanya tarikile lstanbula nakli pazarlıkla ihale oluna
caktır. Bu miktar inüp çıkabilir. 

Talip!erin şartnameyi gördükten sonra pazarhğa iştirak etmek 
üzere ( % 7,~) teminatlarını hamilen (4-2-933) cumartesi günii saat 
(15) le Galatada Mübayaa komisyonuna müracaatları. (269) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Eedelleri (13502) numaralı kararname ahkamı daires"nde te

diye olunmak·üzere şartname ve nümunesine tevfikan (l,500,000) 
adet Mantar alınacaktır. Ancak ispanya malı Mantarlar takasa 
tabi değildir. 

Taliplerin nümune ve şartnameleri gördükten sonra pazarlığa 
iştirak etmek üzere % 7,5 teminatlarını hamilen 6· 2· 933 pazar· 
tesi günü saat 15 te Galatada Alım Satım komisyonuna müra-
caatları. (307) 

lstanbuı Belediyesi llanlare 1 
Karagümrükte Karabaş mahallesinde Ö.<süz Mehmet paşa 

mektebi enkazı satılmak Hzcre temdideo müzayedeye konulmuş· 
tur. Talip olanlar tafsilat almak için her gün levazım. müdlirlü· 
ğüne, müzayedeye girmek için de 29,5 liralık teminat makbuz 
veya mektubu ile 9·2·933 perşembe günü saat on beşe kadar 
Daimi encümene müracaat etmelidirler. { 420) 

mı 1111~1~m•ıını~ın~~oo11~11•nı~~nı11 

Selinik Bankası 
Tesis tarihi : 1888 

Sermayesi: 30.000.000 Frank 
idare merkezi : ISIANBUL 

TUrklyedekl Şubeleri : 
lstanbul ( Galata ve lstanbul ) lzmlr 

Samsun • Mersin • Adana 
Yunanlstandakl Şubeleri : 

SeU\nlk. Kavula. Atlna. Pire 

VAKiT 

Doktorlar 
Doktor - Operatör 

Ahmet Asım 
Doğum ''O kadın hastalıkları birinci sınıt 

mütehassısı Muayene: 10 - 12 Ortaköy, 

Şifa yurdu, 1:5 - 18 Beyoğlu, !stlk!Al 

caddesi No. 193 (Opera sineması karşısı) 

Telefon: 41060 - 4,2221 

Doktor 

Bahk~ıyan 
Muayenehanesi: Beyoğlu Mektep 

ı:>okak No. 17 

Teletoo: 3626 Beyoğlu 

Ook1or 

Cevat N. Zekai 
Sinir mUtehnasısı 

Cuma ve pazardan maada günlerde ııaat 

3 ten 6 ya kadar hasta kabul olunur. 

Muayenehanesini Dabıl\11 karşısında An

kara caddesi No. 41. ye tevslan naklet

miştir. Telefon muayene: 23469, 

tkametgflh: 60740 

Operatör • Urolog doktor 

Mehmet Ali 
ldrur yolları bn11t.ılıl<l:ırı mllteha.sıııııı 

Emlnönll (Sabık Karakaş) hanına 

nakletmiştir. Cumadan maada ber g11o 

hastalannı kabul ve tedavi eder. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahili hastalıklar mütehassısı 

Divanyolu No. ııs Telefon: 222398 

Göz hekimi doktor 

Süleyman Şükrü 
Birinci sınıf mUtehassıı 

Babı~li (Ankara Caddesi Numara 60) 

Diş doktoru 

Mustafa Zeki 
Muayenehane: Uskildar Atıamat&§ı No. :53 

Diş tabibi 

Zeki Nuri 
Her giln hasta kabul edilir. Her oevl cıış 

rahatsızlığı tedavi oıuour. Muayenehane: 

UskUdar Ahcıba.,ı Mektep sokak No. M 

} 

Türk 
i 

1 Şubat 1933 

~ . . 
ıennzn en 

büyük vazites1 

nedir 

Tutumlu 

Muktesit 
VE 

Y etiştirm el{. 

- Ziraat 
Bankasından 

Bir A ınız 
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KARYOLA"e~~~;;~!~şya 121
/2 liraya L:\ke 

karyola 

Sirkeci Ebüssuut caddesı Tel. 22652 
Çocuk. Kesme. l\emeıli, Amerikan sistemi çelik ya) lı, beyaz lake ve muhtelit renk 
!erde karyolalar hastane ameliyat odaları malzemeleri ucuz fiatla satılır l ler türlü 
ölçüye ı:öre sipariş dahi kabul edilir. Fabrikada ve Eminönü, Sellnik Bon-

marşesi ve Yerli Mallar Pazarında da aynı riatln sa;r ~ 

Kiralık apartıman 
Divanyolunda, tramvay durak yerinde, 

Cebccller sokağında, 11 numaralı apartıma

nın UçUncil kat dairesi boştur. Her tarafı 

açık, gilneş ve havası bol bu be§ odalı, ve 

çok deniz gören iki balkonlu dairede terkos, 

elektrik ve hava gazi vardır. Kln:ısı ucuz • 

dur. Telefon 209:53. 

Askeri Fabrikalar ilAnları 

Sultauahmct t'ı;üncU Sulh Hukuk JIAklm· 
llğlndcn: 

Ml\ddel Aodon Apcr)1S Efendinin mUdde· 
ialeyh Galntadıı. Helvacı sokağında Aynn.lJ 

Lokanta kn.r§ısındıı. 10 numaralı hanede sa· 
kin Kosti Slnıı.nls Efendi aleyhine ikame et• 

Uği (200) lira alncak davruımın carı muha• 
kemesinde Kosti Sinanls Efe:ıcllnin bir sCIJl• 

ti meçhule gittiği şerhlle dava arzuhali b!• 

lMebllğ iade edildiğinden bu kere on be# 
gUn mUddetle llG.ocn tebligat yapılmnsmll 

mahkememizce l<arar verllcllğindcn muha • 
keme gUnU olan 8/3/ 933 Çarıambn gUnıf 
saat H te mahkemede hazır bulunnınsı ıu· 
zumu l!Anen tebliğ olunur (G470) • 

htunbnı llclnci iı'ra memurluğundan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz ve satıımnııl 
mukarrer 9 teneke Zeytinyağı bir çuvnl a) 

valık sabunu 7/2/ 933 tarihine mlliıadlf sıJI 
gilnil saat 9,30 ile 10,30 ar:ısmda Balıkpıı 

~---------

400 Ton lavemarin kömürü. 

13-2 933 tarihinde ihalesi ya
pılacağı ilan edilen yukardaki 
malzemenin ihalesi sehven aleni 
münakasa suretile yapılacağı ilan 
edilmiştir. Bu kömürün ihalesinin 
yine aynı tarihte kapalı zarf su· 
retile ya~ ılacağı alaka daranın 
malumu olmak üzere ilin olunur. 

zarında ynğc: wknğıoda 4 No.lu dUkktuıc:l' 
açık arttırma surctlle saWacağından tal 
olanların muayyen gi.ln ve saatte mahallll 

Bilumum Banka muameleleri. Kredi mektuplar1. Cari hesap- - - sAHtBt: MEHME'ı ASIM 

Esham --·I Kas~:·ı icanimll um";'~:;:~'!":~;·~ ;;;:.,";~on de hazır bulunacak memuruna mUrncaııO" 
n urın olunur (6471)_. (395) 


