
• • t.fatbuat cemiyetinin ziya
fetinde Türk ve Mısır 

gazetecilerinin nutuklan 

-Hamm, demla sGlerek aelAm venlljlia adam kimdi? 
- Sacakt- ıapkaauu çıkar- bir~ .. 

Yük ve eşya 
nakli tarif esi 
mühim suret-
te tadil edildi. 
Fiyatlar çok 
aşağıya indi 

Sadullah beyin 
beyanatı 3UncU 
sayıfamızda 

o 

• 

Dün sabah güneş tutul
ması şehrimizde olduğu 

gibi Berlinden de görüldü 

l 
Şehzade batında "IUllt elaam,, DfD 

balaadup yer 

seyircilerden kimseye bir zarar 
gelmemit ise de çıkan yangın ma • 
kine dairesinde kolaylıkla J:>astırı. 
lamamıttır. 

(De\ıum 10 uncu uyıfacla) 

Arnavut Kralının hali 

Kral gırtlak vereminden muz• 
tariptit. Ylpaa• irilen 
doktorlar keadi
•ine ameliyat 
yapmak iatemif· 
lerae de kendisi 
ameliyata razı 
olmamııhr. 

Çağrılan ltal
yan doktorları 
henüz kararlannı 
vermit değiller· 
dir. 

Bu senenin Zeynep H. 
batında Londrada esrarengiz bir 
surette ölen Zeynep VJora hanım, 

(Duamı 10 .... llVJfıida) 

DUn iki kardet bayrak·w ..... ardej~mmit gazeledl.ı 
yanyana .. ( %1..za(et v.:_.atald.w ~u_t ·-.... ı wJ 
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l r lan da kaynıyor 

Karışıklıklara karşı polis 
ve muhafız kuvvetleri 
Dublin, 21 (A. A.) - Dün 

vaziyet sakin idi. Fakat karışık 

lıklara mani olmak için polis ve 
muhafız kuvvetleri hazır bulu· 
nuyordu. 

Oğleden sonra "mütarekeden 
evvelki Irlanda cumhuriyet or
dusu,, mensuplarıodan 200 kişi 
kadar, 1916 ihtilali reislerinin 
kabirlerine çiçekler koymak üze
re şehirden toplu olarak geçti
ler, bu senelik merasimde hiç 
bir kargaşalık olm:ıdı . 

Başka milletleri Cermen
/eştirmek fikri ! 

Godesberg, 21 (A A) - Baş
vekil Hitler, milliyetperver sos· 
yaliıt ve çelik miğfer teşkilat
ları reislerinin önünde söylediği 
nutukta demiıtir ki: 

Bir miUetin bozulamıyacağı fik· 
ri bende yer etmiştir. Binaen
aleyh yabancı adam ve milletJeri 
Cermenlcştirmek düşüncesini ret 
ediyorum. Eöyle bir şey neslin 
ıslahı değil fakat milletin çekir· 
deği için bir zaaf olur. 

Hindistan hududunda 
sulh olacak mı ? 

Simla, 21 (A.A.) - Mahalli 
hükumete muhalif bir vaziyet 
alan Monhmands'Jarın seçip si
l ablandırdıkları adamlar - bun
ların tenkili için gönderilen as
keri kuvvet geri çekilmeden 
eYve! - dağıtmaları hakkmda ln
gilizler tarafından ileri sürülen 
şartı kabul niyetinde gibi görün
melerinden dolayı şimal i garbi 
hududunda sulh halinin yeniden 
teeasüı edece~i iimit olunabilir. 

Almangada Şark panayırı 
Kcnigsberg, 21 (A A) - 22 in· 

ci şark panayırı dün açılmıştır. 
lkhsat nazırı nutkunda demiştir 
ki: 

Şark panayırı Almanya ile 
şark komşuları arasında mutavas· 
sıtlık vazifesini üzerine almıştır. 
Alman hükQmeti Almanya ile 
bütün $ark Avrupası mem:eket
lerinin harici ticaretleri inkişafı· 
nın fevkalade ehemmiyetini ta· 
mamen müdriktir. Şehir tarafın· 

dan verilen öğle ziyafetinde cene
ral konsolosu söylediği bir nu· 
tukta Sovyet hükii'Detinin şark 
panayırını ötedenberi Alman Sov
yet iktısat münasebatınm bir mü
nebbibi olarak telakki etmiş ol· 
duğunu kaydevlemiştir. 

Ef ganistan istiklalinin 
yıl dönümü 

JST ANBUL, 21 (A.A.) - Efga
nistanın istiklalinin yddönümü 
dolay11ile büyük elçi Sultan Ahmet 
Hazretleri taraf andan T arabyada 
T ok.atliyan otelinde büyük bir mü 
samere tertip edilmiıtir. Gece sa
baha kadar devam eden baloda 
İngiltere, Polonya, İran büyk elçi
leri, Yugoslavya, Mıaır Yunanistan 
Bulgaristan, laviçre elçileri, diğer 
bir çok sef arethanelerin maalahat· I 
güzarları ile riyaseti cümhur katibi 
umumisi Hikmet, Hariciye katibi 
umumiıi Numan ve vali Muhiddin 
Beyler daha bir çok yüksek zevat 
hazır bulunmutlardır. 

Sefir Hazretleri refikaları ile 
birlikte misafirlerini izaz ile me!
gul idiler Bu balo son zamanlarda 
•erilenlerin en ziyade muvaffak 
olanlarından biridir. 

Romadaki mülakatın manası 
Avusturya, Almanya, Italya, Maca

ristan arasında iktısadi blok 
Paris, 21 (A.A.)- Riccione'da lp ıııımııınnııııııınıııımııııııııını111111nıııııııı111ıuım11nıımınıınnuınıııınttııın .. I 

M.Musolini ile Da'~u~ ara~ında ya j Avusturya aleyhindeki f 
pılmakta olan mülakatlar gaze- § propaganda I 
leleri şiddetle al ak adar etmek- 1 ~ · . \! I 
tedir. Gazeteler iki hü~iimet re· ( Londra. 21 (A.A.) - Reu· 1 
isi arasında nelerin konu1u\du· IJ ter ajansının aldığı malumata \1 
ğunu tahmin etmiye çalışmakta· le göre Avusturya ~leyb~ndekı ( ı 
dırlar. Çünkü bu görii,meler propagandanın kesıtmesı hak· 
etrafında verilen resmi tebliğ kında 6 Ağustosta Roma'daki 1 
çok ketum davranmaktadar. Mat- lngiliz elçisine Alman hükfı 
buahn ihfs1sah oldu\cça müsa- 1 meti namına resmi surette ve 1 

ittir. Gazeteler Avusturyl\nın ı- riien teminattan sonra Alman· 
istikli\inin muhafazuında ltalya · 1 ya'nın bu hususta herhangi _ 

nın doğrudan doğruya alakadar ol- 1 ı bir va itte bulunmasının isten· ( 1 

duğunu ve bu yolda müessir bir ' mediği, Londra'daki siyasi 
tarzda hareket edeceğini kay· 1 ~ mabfıllerde kaydedilmektedir. 
delmekte birleşiyorlar. ~ Berlin'deki lngiliz maslahat· 

Petit Parisien diyor ki: J güzarı, Alman hükumetinin 
Vaktile yaptıkları bütun vait· ) verdiği teminatın lagiltere hü · j 

!ere rağmen Hitlercilerin tahri· i kümetioce memnuniyeti mucip 
kA.tJarında ısrar etmelerinden M. 1§ olduğunu 7 ağustosta Alman · [ 
Mussolini sıkılmış olduğu için, ı) hariciye nezaretine bildirmiş· 
esasen birçok ikna edici delil· · tır. 
tere malik bulunan M. Dolfüs &. Jll 

ı • ııııaııımııııı111 11ııımııı 1nııı ııııı ı ınıı1mııı ınıııruıı 1ıuıımıı ıuuıııaıııııııı 1u11 ııı • 
Avusturyanın davasını müdafaa 
için iyi bir vaziyet karşısında 

bulunmuş ve Avusturyanın istik
baline riayet ettirilmesi ıçın 
müessir yardımda bulunmasını 
M. Mussoliniden istemiıtir. 

Resmi Viyana mabafili Ricci
ooe mülakatının ltalyanın Al· 
manya nezdinde yP-nİ bir teıeb

böyle olaca~aoı kuvvetle tahmin 
ettirecek henüz hiç birşey ortada 
yo'dur. Fakat ihtimal haricinde 
değildir. M. Suvicb'in müiakat

larda hazır bulunmuş olmasının 
herhalde bir manası vardır. 

MumaiJeyhin bu mülakatlarda 
buluoma11 M. Musolinioin M. 

bUste bulunmasına hareket nok- Dolfus'a yaphğı koauımalann 
tası teşkil edeceğini ümit et· siyasi bir neticesi olacağı fikrin· 
mekte ve Avusturyadan gelen de bulunduğunu gösterir. 
bazı telgraflar bunu if bam et- Diğer taraftan Matin gazete-
mektedir. sinin Roma muhabiri ıunları 

Acaba bu doğru mu? Bunun yazıyor : 

Avusturya, Almanya ile do11t
ça usuller kullanılması yolundaki 
ltalyan teıine ilıihak etmi· 
şe benzemektedir. M. Muaolini 
her halde bu hususta çok uğraş· 
mıı olacaktır. iki başvekil Ma· 
caristan ve icabında Almanya· 
nın da iltihakile bir dörtler gu· 
rupu tesisi hususunda anlaşmışa 

benziyorlar. Bu teıekkUl merkez 

avrupası devletlerini her birinin 
fazla istihsalibnı iatihllk etmek 
suretile Y.afatabilecktir. Bu yol, 
Macarıstanın girdiği ve her hal· 
de Avusturyanıo da gireceği 

vold~r. Bu suretle M. Mussolini 

Tuna konfederasyonu projesine 
Avuslurya, Almanya, Macaristan 
ltalyan blo~u projeıilc mukabele 
etmektedir. 

Resmi tebliğin manası işte 
budur: 

Haber verildiğine göre Alman
ya Avusturyanın eşyasını boykot 
edecek değildir. Çünkü bir mu· 
abede ile bağlıdır. Fakat Balkan· 
luayapbğı transitte boykotajı 
tatbik eyliyecektir. Almanya bu 
transitler için Siluya • Lehistan 
yolunu intıbap edecektır. Mus· 
solini • Dollfu11 millikahnda her 
halde bu mesele de tetkik olun
muıtur. Tiryeateyi canlandırmak 
projesinin ise terkedildij'i anla· 
şalmıktadır. Bunun ıebebi Al· 
manya ile en ziyade mazharı mü
saade millet ahkimı hususunda 
mevcut olan ibtilAflardır. 

Yeni kontenjan Japonya Fransanın Türkiye-Fransa 

Bugün resmi gazete ile 
neşrediliyor 

ANKARA,21 (Hususi) - Ve .. 
killer heyeti bugün saat 15 te toı>

landı Saat on yedi buçuğa kadar 

süren toplantıda yeni kontenjan 

listesini tetkik ve tasdik eyledi. 

Kararname ile listenin tabına bu 

gece devam olunacak ve yarın her 

ikisi resmi gazetede neşredilecek • 
tir. 

İktısat Vekiline vekalet eden 
Ziraat Vekili Muhlis Bey yeni ka· 

rarname hakkında resmi gazetede 

adaları işgaline 
itiraz ediyor 

Paris sefirimizin lstanbula 
gelirken beyanatı 

Tokyo, 21 (A.A.) _ Salibiyet- Marsilya, 18 - Türkiye sefiri 
tar mahafilden alınan haberlere Suat Bey dün !merethie vapuruna 

göre Japonyanın Paris maslahat· 
güzarı Fransız hükumetine bir 

nota vererek cenup denizindeki 
adaların Fransa tarafından işga
line itiraz etmiştir. 

6 Milyon altın dolar! 

binerek lstanbula hareket etmiştir. 
i Hareketi esnasında sorulan sualle
re şu cevabı vermiştir : 

- ransa ile Türkiye arasındaki 
münasebet fevkalade iyidir. Bu-
nun için son imza edilen ticaret 
muahedesi en kuvvetli bir delil teş 
kil eder.. Bu muahede her iki 

Paris 21 (Hususi) -
Bank dö Fransa alh 
altın dolar gelmi,tir. 

Bugün · memleketin ticari münasebetini 
milyon arttıracak, bu münaaebata yeni bir 

iktısadi inkitaf verecektir. M. 

netrinden evvel bir !ey söyliyemi- Alp dağlarında kaybolan 
yeceğini bildirdi. Ermeniler 

Heryonun Türkiye seyahati mem· 
leketimizde büyük bir alaka ve 
memnuniyetle telakki edilmittir. 
Herhalde M. Heryonun istikbal 
merasiminde gösterilen hararet te 
bunu teyit edecektir. Şuna kaniim 
ki bu maruf Franaız devlet adamı
nın Türkiyeye seyahati iki meml~ 
ket münasebatını bir kat daha sa
mimileştirecektir. Bu samimiyet
ten istikbalde . güzel semereler is
tihsal olunacaktır.,, 

Y armki resmi gazetede Eylul 

ayına ait kontenjan tevzi listesi de 

netredilecektir. 

Buğday kon/ er ansı 
Londra 21 (A. A.) - Reuter 

ajansının öğrendiklerine göre 

huğday konferansı anlaşma pro
jesinin teferruatı hakkında tet-

kikler yapmak üzere teknik bir 
tali komite teşkil etmittir. Bu tali 

komite Amerika, Avusturalya, 
Arjantin, Kanada, Fransa ve ltal-

ya mümessillerinden mllrekkep 
olacaktır. 

Sovyetler birliği hUlcümeti, an· 
!aşma için bir esas buluna· 
cak olur.sa bu plana iştirake hazır 
olduğunu bildirmiıtir. 

Grenoble, 21 - Pariste oturan 
dört ermeni bir seyahat esnasıhda 
(Bell - donne) dağlarında kaybol
muılardır. Fakat sonradan sağ sa
lim bulunmuşlardır. Sadece .. M. 
Maviyan ismindeki biri Boulon şe
lalelerinin yanında yirmi dört saat 
k:ıdar arkadatlar~.:ı kaybetmif, 
yalnız kalmı,tır. Bundan dolayı 
ahvali sıhhiyesi bozulmu~, bir has
taneye götürülmüştür. 

Kutup heyeti 
Moskova, 21 (A.A) - Profe· 

sör Viese'nun idaresi altıodki 

kutup heyeti Arkitik denizinde 
ve geçen sene bulunan lsvestiya 
adasının cenubi garbisinde bir 
takım adalar daha bulmuştur. 

Balıkesirde sergi 
Balıkesir, 20 A.A.) - Balıkesir 

Milli iktırat ve Tasarruf cemi· 
yeti Balıkes:r şubesinin tertip 
ettiği üçüncü Yerli Mallar Ser
gisi bugün saat 14 te memur, 
muallim, tüccar, esnaf yüzlerce 
halk önünde açıldı. 

Cemiyet reisi Sabri Beyin nut
kunu müteaköp Vali lbrahim 
Etem Bev Sergiy ı açmıştır. Sergi 
3 Eylüle kadar ıürecektir. 

Reisicümhur Hı 
Reislcüm bur l-'z. dün 

Boğaziçinde motörle bir 
yapmış lard ı r. 

M. Heryo 
(lln' tarafı ı l od !ill~ıfııdl 

M. Heryo Cevdet Keri.nı 
takdim edildiği zaman ,öyle 
miştir: 

"- Cümhuriyet Halk fır 
programını tetkik ettim. Çok 16 
zel buldum .. 1yi çalışılıyor. 1e. 
eder ve muvaffakıyetler diferı 

M. Heryo ve Tevfik Rüştü 
le diğer zatlar Ankara motörıl 
Haydarpatadan Tophane rıht 
na geçmişler, buradan M. tıe 
Perapalasa, Tevfik Rüştü Be1 
T okatl iyana gitmiştir. 

M. Heryo öğle yemeğini fe 
rapalasta yemi!, öğleden sonr•• di 
rimizde bulunmakta olan 80 1'• . 
Fransız seyyahın grup halinde 11 

yaretlerini kabul etmitlir. ., 
Tevfik Rüttü Bey saat oıı ~ 

buçukta Perapalasa giderek f1 
Heryo ile bulutmu§, hep bir 
Dolma bahçe sarayına gitrni~~ 
dir. M. Heryo Tevfik Rüştü ~ 
birlikte saat on altıda Reisiciiııld 
Hazretleri tarafından kabul ~ 
mit, üç saat kadar nezdlerinde 
mışhr. 

M. Heryonun beyanal~ 
M. Heryo dün bir muharriri.,. 

fU beyanatta bulunmuıtur: J 
"- Ankarayı görmek f ırtl" 

bulduğumdan dolayı çok tı1; 
nunum.. Orada çok büyük bit j 
rnar faaliyeti, her sahada bi.ır. 
çalışma mü~ahede ettim. Büyii~ 
enerji ile çıılı,ıyor . -aar:if e~1 
minizi çok güzel buldum. lntıv-' 
!arım iyidir. 

Ankarada İemet Raea k1ı: 
tüsü Fransada bile ar .. buluna" 
mücuesedir. Bu mektebi~ tı1/I', 
limlerini Liyona davet ~ttım: • ,J 
kara müzesindeki tetkıklcrı; 
de mcınnunum.,, 

M. Heryo dün gece saat ~ 
Ertugrul yatiyle ve Hariciye '/ 
mi katibi Numan Rifat Beyle~· 
likte Çanakkaleye hareket elJ"" 

tir. ~ 
M. Heryo bu ıabah otorıı 1 

Çanakkaleden Truvaya gidf! 
harabeleri gezecek, ve ayni i/ 
yarın sabah şehrimize döneC-" 
M. Heryo perşembe günü R11•r 
gidecektir. 

"Uzağı ve doğrul' 
gören zat,, / 

M. Heryo Reiıicümhur }'! I 
!erinin nezdinden çıktıktaıı i_ 
ra tekrar Perapalas oteline 11-J 
orada vaki olan rica üzerine l'ı 
tecileri tekrar kabul etmittİ'' 
Heryo Gazi Hazretleri le olJfl I 
lakatı hakkında kısaca t" 
söylem ittir: 

"- Gazi Hazretleri ~ıı~ 
doğruyu gören büyük hır /ı 
Kendileriyle üç. saat süre~ 1'( 
mamızda samımi hasbıh1~ 
bulunduk, her şeyden bahıe /fi 

M. Heryo bundan ba,kll f 
söylemiştir: ~I 
"- Türk cümhuriyeti I< '-. 

has olan yolu tutmuştur. J.f d 
metiniz milletin seciyesine "ei~ 
şartlara ve ihtiyaçlara preıı' ~ 
ni uydurmağa muvaffak ol,.St' '.J. 

Türkiyede en ziyade nll$1 ıı'rit 
katimi celbeden nokta ~"ıel ~ 
feyin açıkça ve askerce •0~1.,ıİ 
olmasıdır. Ben de bana ıorll 1' 
ayni sadelikle cevap vereli:·, ~ 
kit edilecek noktalar olsllY ı,itt/ 
ları hiç olmazsa üstü kapll1.~,.tıi1 
da söylerdim. Fakat .. fiJed~ ıl 
fayanı tenkit bir ~ey gorll' 





Eroin kaçakçılığı davası/Irakta Asuriler 
Meselesi devam ediyor Başmakaleden Dcnım 

Gelemiyen 
isteği 

fında münakaşa cereyan ederken 
bazı şahitlerin gefİriJmesİ r lngiliz matbuatında "Asurileri 

katliam ediyorlar,, diye feryat 
karşısında dava kaldı kopması hadiseye daha karışık 

bir manzara vermiştir. 
Bernart Blumental Efendi ile 1 rından irfan, Mazhar, Ahmet Ce- öyle görüyoruz ki Irak hüklı· 

başka bazı kimseler aleyhindeki lal Beyler, şahit olarak dinlenil- meti muhtariyet davasına kalkan 
eroin kaçakçılığı davasına ait mu- mişler, aramalara dair izahat ver- Asurileri temsil etmek fikrinde
hakemeye, dün İstanbul ikinci ce- mişlerdir. dir. Bu ise lngilterenin Irakta 

za mahkemesinde devam olunmuş Dava edilenlerden bazılarının / takip ettiği siyasete muvafık gel· 
tur memektedir. Bu noktai nazardan · · vekilleri, Suat Şakir Beyle mahke-

Dünkü muhakemede, evelce em Asuri meselesinin yakın bir za-
mede hazır bulunmıyan Piyer E-

niyet müdürlüğünün bir tezkeresi manda Cemiyeti akvam meclis-
fendinin ifadelerinin okunmasilc okunmuştur. Emniyet müdürlüğü, lerini işgale baş ıyacağı anlatıl· 

kendisini "Amerikalı Mister Sink- iktifa olunmasını istemişler, müd makta.:Jır. 
deiumumi muavini Salim Bey, bu 

ler,, gibi tanıtarak bu vaziyeti tes- Musul havalisindeki Asurilerin 
bit eden memur Suat Şakir Beyin isteğe iştirak etmiı, . fakat dava e- h t t . d 1 k h" '-ü 

dilenlerden bazılarının vekilleri mu acere c mesın e ra u" -muhkemeye gelmesine dair yazı t · · b · t d ? 
iae, buna razı olmamıılardır. me ının ır asavvuru var mı ır 

lan celpnameye cevap olarak, Suat Hakikaten yüzlerce kabahatsiz 
Şakir Beyin vazife dolayısiyle baş- Mahkeme, Suat Şakir Beyle Pi- insan katliam edilmiş midir? Fran-
k Yere g'ıttı'g~ ·. adresı' kat·ı yer Efendinin mahkemede dı'n le-

a ı sızların Asuri mültecilerini silah· olarak bilinmediğini bildiriyordu. nilmeleri kararile, muhakemeyi 
Bundan sonra istihbar memurla- iki eylule bırakmıştır. hyarak tekrar Irak hududu içer

30 Ağustos Zafer 1 

bayramı programı 

Gelecek Çarşamba için 
askeri hazırlık 

30 ağustos 933 çarıamba 1ıünü 
zafer bayramının tesidi için yapı
lacak askeri merasime ait prog
ram: 

l - Saat 9,15 ten 10,15 e kadar 
K. O. karargahında K. O. K. tara
fından zabitan ve hükumet memur 
larmm ve diğer arzu eden zevatın 
tebrikatı kabul edilecektir. 

2 - Bayazıtta Üniversite mey
danında saat 10 da toplanacak kı-

taatla askeri ve sivil mekteplerin 
ve sair teşekküllerin K. O. K. tara
f mdan saat 10,30 teftiş ve muaye
neleri yapılacaktır. 

3 - Merasime iıtirak edeçekler 
§\lnlardır: 

Şoförler için 
talimatname 

Numarasız kasketler, tek 
taksi talimatnamesi 

Şoförler talimatnamesinin he

men bir çok maddelerinin tat
bik edilmediği anlaşılmıttır. Be

Jediye şubelere dün emir vere. 

rek Jalimatoamenin ehemmiyetle 

tatbikını bildirmiştir. Bilhassa şö

förlerin numaralı kasket giyme

dikleri, geceleri ehliyetnamesiz 
şöförlerin çahşbğı ğörülmtiştür. 

Tek taksi talimatnamesi ka
nunusaninin birinden itibaren tat
bik edilecektir. 

Geçen sene verilen mühlet 31 
kanunuevvel akşamı bitmektedir. 

sıne salıvermeleri vaki midir? 
Bu noktalar üzerinde mes 'uliye· 

tin kimlere ait olduğunu ancak 
yapılacak tahkikat gösterebilir. 
Yaloız şimdiden anlaşılan cihet 

şudur ki mecmuu nihayet yirmi 
bin nüfustan ibaret olarak Asu
ril~r kendi yaılarına göre muh
tar idareye sahip olmak gibi da
valar peşinde doJaştıkça ellerine 
hiç bir şey geçmiyccek, belki 

tarihin en eski kavimlerinden sa
yıJan bu insan kütlelerinin son 
bakiyyclerinin dahi tarib saha
sından silinip gidecektir. 

Mehmet Asım 

Eroin muhakemesi 
Eroin meselesinden muhakeme 

edilen Eşref ve Fehmi efendiJerin 

muhakemelerine, dün Iıtanbul 

ikinci Ceza mahkemesinde de· 

vam o'undu, mnbalceme, tah

kikatın tamamlanması kararlaş-

·················===·:11:1
················:·············· :ı·· .. ·········.. ················ ............. . 

h lktısat Haberleri u 
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Vapurculuk Türk An 
nim şirketi teşkili 

Vapurculuk Türk anonım şir· 
ketinin teıekkülü için hazır· 
!ıklar devam etmektedir. Fakat 
henüz resmi muameleye başlan· 
madığından ne zaman muamele· 
nin bitt ceği beJJi değildir. 

İhracat 
Yeni senenin ilk altı •1' 

fında memleketimizden pi 
lara 2, 107,622 Jirahk 

9 21O,108 Jiralık incir, 2,61. 
liralık iç fındık, 21 ,000 

Deniz ticaret müdüriyP.ti 1 ey- kabuklu fındık ihraç cdilraİf 
Iu :den itibaren tatbik edilecek Geçen sene ise uzun ihr• 
olan yeni kanun için şimdiden mız 2,465,YOI incir ihrıc•1 
hazırlıklar yapılmakta ve vapur- 147,459, iç fındık ihrac•~ 
cülar şirketinin yavaş çalışı üze· 2,467,297, kabuklu fındık 1 

rıne yenı tedbirler almaktadu. cahmız 106,494 liralık idi. 
Esasen DP.niz • şletme müdüriyeti Bu rakamJardan anl aşıl 
de 1 ey:uıden itibaren bütün iı· göre son seneler zarfında 
Jcrin yalnız 'Deniz işletmesi ta- buklu fındık ihracatımız ı 
rafından idare cdilece&'i şeklinde halde iç fındık ihracatı art 
planlar yapmaktadır. Fakat bu na muk.11biJ oıill' 

racatımızda 6 ay zarfında 35' 
Üzüm ve incir liralık tenziJ vardır. 

iç fındık ihracatımızda 8IJ. 
lira derecuinde aulmııtıt· 

iz mir Ticaret O daaı memle· 
ketimiıin belli başlı ihraç mad· 

desi olan üzüm ve incirin bu 
sene fazla sürümü için ıimdiden 
mahreçler aramıya baılamııtır. 

Zaten kıymetli ihraç Ol I 
leri mizdcn olan üzüm ioll 
fındıklarımız geçen senenİll 
aylan zarf rnda S, 187, 138 lir• 
ridat getirmiılerdi. Bu ıe~~ 
cak 3,954,8 Jira temin etdl'I. 

Yunanistanla ticare;/, 
Yeni sene başmdan iti 

Ezik ve kırık fındıkların haziran nihayetine kadılı 
ihracı gasak ilk altı ay zarfında medl~ 

Bundan maada üzüm ve ir:cir
Jerin ambalaj ve slandarize İJ · 
lerinc bu sene daha fazla ehem
miyet verilecektir. 

Ik ltsat vekaleti bütün ihraç mizden Yunanistana 1,4 i 
maddelerimizin iyi ambalaj ve liralık mal gönderilmiıtir. ·~ 

nıukabil Yunanistandan .. _,"· standarize edilmui için bir ta· 
ketimize 187,358 liralık mim göndermiıtir. 
hal olunmuştur. J 

Buna nazaran ihraç maddele- Bundan anlaşıldığına g6r'.J 
rımizin daima iyi cinslerinden ay zarfında memleketilll 
tefrik edilerek satııa çıkarılması Yunanistana ı.ı6S,882 
lazımdır. fazla ihracat yapılm11tır. 1 

Tamimde birçok maddelerin 
ezcümle fazla ezik ve kmk bu
Junan fındıkf arın ihracı menolun
muştur. Diğer ma<leleler hakkın· 
da da ayrıca maddeler vardır. 

lıların memleketimize aylık 'J 
IAh vasati 40 bin lirayı ~ 
dığı halde bizim Yanao 
olan ayhk vasati ihracatınıı' 

Askeri mektepler, muhtelif sı
nıflardan mürekkep kıtaat, tayya
r e timsali, polis kıt'ası itfaiye müf

rezesi ve otomobilleri, şehir bando 
su, sivil mektepler ve teşekküller. 

Yeni sene başından itibaren bü

tün takside çalııan otomobiller bin lira cıvarındadır. ) 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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tırılmışhr. 

4 - Tef tiı ve muayeneyi müte
akip en kıdemsiz bir zabit İstiklal 
harbi ve Baıkumandanlrk muha
rebesi hakkında bir hitabede bulu 
nacak ve K. O. K. tarafından bu
na mukabele edilecektir. 

5 - Nutuklar bittikten ıon.ra 
mızıka istiklal marşını çalacak ve 
bu sırada orada hazır bulunan -
lar selam vaziyetini alacaklar -
dır. Bu suretle meçhul asker se
lamlanmı§ bulunacaktır. 

6 - Bundan sonra Üniversite 
bahçesinin Bayazıt cihetindeki ka
pısı önünde hazırlanacak tribünde 
bulunan K. O. K. nı önünden bir 
merasim geçişi yapılacaktır. 

7 - Merasim geçi§ini yapan 
kıt'alar ve B.arbiye zabit mektebi 
Divanyolu - Sultanahmet - Sal
kımsöğüt - Sirkeci - Karaköy 
köprüsü - Şişhane yokuıu - İs
tiklal caddesi tarikiyle Taksime çı
kaçak ve oradan kışlalarına döne
ceklerdir. Sivil teşekküller Baya
zitten ve mektep talebeleriyle polis 
ve itfaiye müfrezeleri Karaköyden 
itibaren harekette serbesttir. 

8 - Geceleyin asker ve talebe 
tarafından fener alayları yapıla
caktır. 

9 - Mezkur gün tam zevalde 
Beyazit ve Selimiyeden 21 pare 
top atılacaktır. 

talimatnamenin gösterdiği renk 
ve şekilde boyanmış bir halde 

işleyecektir. Boyanmıyan otomo

biller işlemekten men' edilecek

tir. Bundanbaşka sene nihayetine 

kadar bütün nakil vasıtalarının 
da plakaları değişecf!kt i r. 

Dayısını garalıgan ! 
Ketenciler kapısında dayısı 

Manulaki efendiyi bir kavga ne-

ticesinde başından yaraladığı 
kaydile Nikoli efendi, dün lstan· 

bul ikinci ceıa muhakemesinde 
muhakeme edilmiştir. 

Bazı şahitler d inltnildikten 

sonra, tahkikatın derinleşlirılmesi 
için muhakeme kalmıştır. 

Bir ita/yan hava filosu 
Avrupayı dolaşacak 
Roma 21, (Hususi) - Jeneral 

Balbo, hava tarikile, avrupanın 
muhtelif merkezlerini ziyaret ede
ce~ tir. 

Mösyö · Musolini bir müla 
kat unasında kendisine: "bir v:ı· 
itte bulunduk. Faş Z"lJ, vadıni 
tutmalıdır.,, derniıtir. 

ilk fırsatta, Balbonun kuman· 
dasındc bir bava filosu Pariı 
Londra, Brüksel, Berl ın, Mosko· 
va, Vi)·ana ve Budapeşteyi zıya· 
ret edecektir. 

BORSA 
[ r fi zal:uında yı J dız işare t i olanlar üzcr
le ı inde 21 i\ğu~tosta muamele olanlar· ' 
dır.] llaka ın lar kapanış fiyaılanııı gösterir 

-- --
nukut (Satış) 

- ~· ,_ -

j * Londra :"05, - • Vhııoa ~5. ~l * Nc,·yorlc 157, - • i\ladrlt t 7, 50 ' * Parls 169, - * Bc rliD "· -ı 1 • i\I llAno ~23. - • \'aışova 2.J, •• 

il * Brük•cl 118, - • Budapcşt• 30, -
• Atlaa 25. - • Biılmş !?3, 50 1 

'j • Ccncn e 8rn. - • Rclgrat .S.'<, -
* Soha 26. -· • Yolohama 48, -
• Amstcrda m a:;. - *Altın 92Z, -
• l'raı: ı~o. - • !\t eddlyc :ı:-, -

TAKVİM 
Sah Çartımba 

22 ~ğustos 23 Ağustos 
30 Rebi.ahır 1 Cema.evel 

GUa doğuşu f,15 5.1:' 
C: ÜD 1 atışı 19.01 16,58 
Sabah namaı.ı 3,17 3,55 
Üğlc namazı l Y, 17 l!!,17 
!dadı aamuı 16,04 16.03 
Al.şam namazı 19,01 ıs,:; 

\'atsı namazı ~V.4J ~0.31 
msık 3.'ı!3 3,25 
\'ılı n geçen gfin lcrı ~.H 232 

kala n" 136 lll!i 

• Stokho' m :;.<;.- • Rı nknnc ~(17 . -- 1 - , , _ 

1;.:;.- ..;;;;::: _ _ Ç~ __ e=k=le=r:..=-=-=(k=a=p=·=s=a=·=1=6=)= I 
RADYO -- .~ 1 

Bugün * l.ondrn 700 - • Stokholnı 2.7tıJ7So 
1 · • Nc\')orı. o . om~ • \·haııa 42°1\o 18 den 18,30 a kadar Gramofon. 

1 • raı1~ 1206 
• ~ıadrlt ~·6450 18.30 dan 19 a kadar Fransızca * l\lllAno 11.46 - * Bcrlin 1.!li'S750 

* RruLseı 3. :ı •5o • \':ırşo\·a o1.22M ders ( İlerlemi~ ola nlara ) - 19 da n 
• Atını.. >ı!ur.:-s • Rudapcşte 3·~07 ' : 19.45 e kadar l\fahınure H andan * Gcnc\•rc !.'.4'63 • Riılm:ş 79.48l5 

1 • Sor)a 6;. 16 • B elı:rat 34.5725 Hamın - 19.45 ten 20.30 a kadar 
• Amsttrdam r.ı69S • Yokohama 2 :ı·- Fazilet Hanını - 20.30 dan ıI.30 

: l'raJ.! 15. ~~ ~- l\toskon ıox,.-~: ' a kadar g ftalya Hanım, Sadi Bey 
E S H A M · ve arkadaşlan - 21.30 dan 22 ye 

- - __Jı ka dar Gramofon - 22 den itiha • iş Hank:ı s ı 
ı ~ • ,\ naılıı l u 
il Hcjl 
:; ~lr. l l ıır,rlyc 

Tram \",ı\' 

lJ. Sl,.orta 
• flomontl 

-· 

o.so Terkns 2:-. ~o • 
27.ss • (fmcn to a,. ı :ı.rn ren Anaclolu aJansr, Borsa haber 
3,3~ Cnyon l>c\·. 20,rıu ı lcri, saat ayan. 

ı s. ~ark ııc~. ı. -ı~ Yarın 
51,- Balya 2,211 
10,30 Şark m. ceza 2,35 IMIANHUL: 

21J.25 Telcfon ı:ı -
- - - - 1 

isti~~~zlar __ tahviller 1 

18 ılen 19 a kadar Gramofon ·-
19 dan 19.4;) e kadar Cennet Ha
nım - 19.4;j ten :!0.30 a kadar Ha
zım Bey tarafından Karagöz -
20.30 dan 21.30 a kadar U di Sala 

1 193 J da ısı. 95 - ElcktrO• 
lstlkraıld ı. 53, ~· ı Tramı·ay 51,3(1 

• , ~rk l>.ynl 2,80 ı·:rı;anl 95, -
1

1 
.. D. Mu,·ah. 55.i~ ıt ı htım uı.-- 1 hattin Bey kemani Nobar Ef. refa-

ı Gumrııldcr !.ı.ın • Anadolu ı 4? Q~ katiyle Hamiyet Hanını - 21.30 
1928 filli. A. 7,:-o • A nadolu il 4" 95 1 )•) l d G f >" " can :,._ ye rn ar yramo on - :..~ R A~da ı. 11,75 * \ llliı 111e~sll 5 1,:'0 

.... __ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiôiiiiiiiıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii••!lll"' den itibaren Anadolu ajansı, Bor
sa ha hcrlcri saa t ayarı. 

Bir düzeltme , 
Evvelki nushamızda Bur•~ 

lisi Abidin Beyin lnegöl 'lı 
birimiz Hamdi Be:ye bey• 
dercetm iştik. T elgrafhaned~ 
yanlışlıklar yüzünden bu / 
·nat kısmen hatalı olar•" I 
mıştır. . 

Karilerimi:ıden özür dıl,ı 
bu kısımları şöyle dü:ıeltıd 
rica ederiz : / 

"Bursada 288 ilkmekt~ 
dır. Vilayet bütçesinin ~ 
kısmı 445 bin liradır. Yo '5 
700 kilometresi şosedır. 1 { 
kiıometresinin tesviyesi 11 

Yaziyettedir. 

İRTiHAL~ 
Şeyhülis lam mtrhurO ~ 

Molla Bey zade esbak it 
Meb'usu Osman Sahip 8'~. 
hali daribeka eyle mi9tir. j/., 
zes; bugünkü Salı künU tıl t~ 
bahçesinde incir kö yünd';I. 
hilhanta:nden kaJdırılaralı ı'~ 
namazı kariyei mezldır• (. 
şerifinde kılındıktan sO~j~ 
küdarda Karacaabmette ıı /1 
ristanına defnedilecektir• ~ 
gariki rahmet eylesin. ~' 
Cenaıtde bulunaca" bf J 

köprüden alarak Paf'b' ,,~~r 
.. - k d Sal• goturme ve ora an 1 I 

kefesine nakleyJemek 0~,11 
keti Hayriyenin 52 11uııı' I 
puru tahsis edilmiştir. t ıJ,d 

Vapur köprüden •11 (flF 
hareket edcc~ktir. 
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) G ö D tl 1 t D z a .- 1 l MalOllerin ~op!a.nt~.sı . 

5 - VAKiT '1.2 Ağustso 1933 ~ 

• • 
AŞK DELiSi \ ı Harp malfıılerı onumuzdekı wnııı~ııııııuı1111ııııııııııııııı11ııı11111ııı111111ııııı111111ıııııııııııı11111111111 Selami izzet ııııııırıııırııııı,. cuma günü iiniversite konfe· 

Ncıih ··ı k· dudakları titriyordu. Günayın a • rans salonunda toplanacak· e gu ere . ı ı · 
- Zavallı Bülent, dedi, beraber teşli gözleri elektrikleniyordu. lar, saat 15 le bazı. mese e crı 

da.rııe·~ecek · · d' · · Gene hı'ddetı'ne hakim oldu: müzakue edeceklerdır. d .. sınız ıye ne sevınıyor-
u. - Esma Hanım, her halde Bü • 
Giin d' B" lent Beyle arkada~lığımı kabahat ç' ay cevap verme ı. ır an, "l" 

1 'Stklerin baska biri tarafından yol bulmazsınız?. 
ltıılrn ld • w o ' . ıı o ugunu zannetmıştı. 

d li1ırnetçi, çıkmazdan evvel sor• 
U: 

- Sizin bu arkadaşlığınız, beni 
bir kocadan ediyor .. 

Esma, avuçlarını sıkıyordu. 
Günay yatağında doğruldu: 
- Nişanlı değilsiniz ki .. 

!-Meliha Hanım gelmek istiyor, re •in . ? 
rnı .. 

-1' b'" a ıı .. 
Hilrni Bey kalktı: 

~-~ Haydi seninle aşağı inelim, 

11 Urıay da arkadaşları ile rahat ko-
11hun.. 

l Günay odada yalnız kalınca Bü 
trıd' 
~ ın kartını aldı, tekrar tekrar o-
~du ı ·· · f l \ onra masanın uzerıne ır .. 
•tıp attı. 

14ıını asabi asabi salladı: 
..._Neden o da öteki değil?. 
l\apıda ince bir ses duyuldu: 
..._ Girebilir miyim?. 
..._ Gel Meliha, gel.. 
Gelen Meliha değil, Eamaydı .. 
..._ Merak ettim de ... Nasıl oldu-

% 
f ı, aottlamağa geldim .. Yüzünüz i-

ı . ., Rahatsız etmiyorum ya?· 
Günay yer gösterdi: 

" - Bilakis .. Buyurunuz, oturu .. 
tıı .. Çok memnun oldum .. 
Etma olurdu: 

- Hepimizi korkuttunuz .• 
Giinay dii!Ünüyordu: 
"A. . caba neye geldi?. Benden ne 

lıtiyor? .. ,, 
lki genç kız, ilkdef ayalnız, ha§

~'!• ka.lmıtlardı .. lkiıi de karşılık-
1 •ıkılrna'ğa başladılar .. 
·~;;: Kimbilir ne kadar korkmuş .. 

.. ~Clur .. 

Qı;-1-fllyır, korkacak vakit bula -
ırn, l<endilfti lqubctmiıim .. 

; Evet, öyleymiş .. Söylediler .. 
1 ., e~e sustular .. Günay gene du -
lUtıdii: 

''l) 

- Ne biliyorsunuz?. 
- Bülendin halinden belli. E • 

ğer nişanlı olasydınız sizinle daha 
fazla meşgul olurdu; başka kızla
rın peşinde dolaşmazdı .. 

Esma, darbeyi yedi, sapıarı ol
du ve sarardığını saklamağa lüzum· 
duymadı: 

_ Siz gelmeden evvel sade be • 
nimle mefguldu. Onunla çok eski
tanıtırız .. Siz geldikten sonra ben
den yüz çevirmeğe başladı .. 

Günay duraladı .. Ne evap vere· 
ceğini kestiremedi. Esmaya hem a
cıyor, hem de doğruyu söylemek • 
ten kendini alamıyordu. 

r 1'11ı•nmı "''r) 

Yedek insan 
(Baş tarafı 3 üncü ::;ayıfaımzda) 

O zaman ne olacak bilir misiniz?. 
Fazla Plan bir akciğerimi bir baş
kasına vereceğim.. Beş on lira a• 
lacağım .. • 

Midemi, zaten tamamiyle doyu 
ramadığım için, faydasız bir uzuv 
addedeceğim, ucuz pahalı bir ba§· ' 
kasma devredeceğim .. 

Apandisit ameliyatı geçirmiş bir 
arkadat1m, benim ameliyat olmı .. 
yan kör bağırsağımı iatiyecek, ona 
Qdiyc edeceğim. 

Daha parasız kalırsam kim bilir 
oir gözü.mu bir kaç_._papele. bir ~· 
Iagımı, belkı ke ikisini de bir kaç 
aylık ev kirasına mahsuben vere· 

t·· "r bakalım, ıözü 
Ut~k?.,, nereye go· ceğim .. 

~·· tırna etrafa bakıyordu. Nihayet 
•O~le . . kl d S rı çıçe er e takılıp kaldı •. 

cıj titreyerek: 

..._ Odanız çiçeklenmiş!.. Dedi .. 
lEvet .• 

~Ol ekrar sessizlik oldu .. Günay , 
t~t tu"kta duran dans elbisesini gös

ttek, ıeuizliği bozdu: 

r:~~ Elhiıem bu geceyi koltukta 
~ll"ecek N k' t .. e yazı ... 

•ıı:anın yanakları kızardı: 
~tb;,Bü.lent başka birisiyle danse
~~I~ •rd~.. Hila da kendine 
c·~ hır arkadaş bulabilir .. 
,,~nay düşündü: 
l' ~a.dcdc gc1iyoruz ! .,, 
ilnn~n &esiyle mukabele etti : 

tıJ~ Alabilir ya .. Alsın da, mani 
I~~ Yok .. !-ler halde ben mani 0-

01 uın. 

l-' ,ı;· Si:: :lclki mani olmıyorsunuz, 
to~-~t ı!z buraya geldiniz geleli , 
)or.i.tı;İıden ba~ka kimseyi gömıi· 

:J.; crkes bunun farkında .. 
ı.,,l' onufurken, gülümsemeğe ça -

ordu .. 
'8 . b\ttıd Unda herkese ne?. Hem 

b~ı l da benim kabahatim yok.. 
~nt a 

dıt\l eyi ben aray'lp bulama• .. 

Hekimler benden koparacakla· 
rı parça ile, bir körün dünyayı gör 
mesine sebep olacaklar, bir sağır, 
benim kulağım sayesinde dünya ke 
lamı işitecek. 

Bir midesi bozuk adam, benim 
midemle rahat rahat yemekler yi• 
yecek .. 

O zaman sanıyoru.m ki ben ve 
benim gibi bir çok insanlar tek 
gözlü, tek kulaklı, midesiz, ciğer .. 
siz, böbreksiz dolaşacaklar, tıpkı 
otomobillerin yedek aletleri gibi 
bir nesil peyda olacak. 

Bunlara, başkalarının noksanla
rını tamamlamıya mahsus yedek 
insanlar denecek. 

Yedek insanda, sanıyorum ki 
sadece satın alınmıyacak bir şey 
kalacak: Beyin .. 

Sadri Etem 

Celil Bey 
lktıaat Vekiıi Mahmut Celal 

Bey ey:u ün ilk haftasında mem· 
lekele dönecektir. 

Son aylar içindeki sıkı mesai
sinden sonra ço\. yor~n düşen 
Ce'il Hey, Fıaıısanın bir su şeh· 
rinde tedavi ve istirahat kürü 
yapmaktadır. 

Mahallt vilayetler müdürü 
Mahalli vilayetler işleri mü· 

dürü Sabri bey Ankaradan 
mezunen gelmiş ve dün vali 
muavini Ali Rıza beyi ziyaret 
elmışlir. 

" Fikir hareketleri,, 
Hüseyin Cahil bey "fiki ha

reketleri,, isimli gayri siyösi ve 
edebi haftalık bir mecmua imti· 
yazı almak üzere viliyete müra· 
caat etrniştir. 

Muhtarhklar kalkıyor 
Kiuunusaniden itibaren muh· 

tarhkların lağvı ve bu vazifenin 
belediyeye devredilmesi hakkın· 
daki kanunun tatbiki için Dahi· 
liye veki!eti tarafından bir ni· 
zamoame hazırlanmaktadır. 

Helediyede de hazırlıklar ya
pılmaktadır. Belediye, şimdiden 
muhlarlarm ne iİbi işlerle meş· 
gul olduklarını tetkike başlamış
tır. Bu tetkikat neticesinde 
bu vazifelerin belediyece ifası 
için bir teşkillt vücuda getirile· 
cektir. Evvelce düşünüldüğü gibi 
her mahallede ve yahut bir kaç 
mahalle .birleflirilenk birer me· 
mur tayini bütçenin bu günk6 
vaziyeti iJe kabil olmadığı görül
mu.tUi'. Her belediye dairesinde 
mahalle işlerini idare için bir 
teşkilat yapılacaktır. Eu hususta 
mahalli zabıtanın yardımı da te
min edilecekttr. 

Esrarengiz cinayet 
Diyarıbekir - Killeş köyünde 

cidde esrarengiz bir cinayet 
yapıldı. Bu köyde köyün ileri 
gelenlerinden ve çok misafirper
ver tanınan Arif ağa isminde 
bir zat vardır. 

Gece bu zatin kapısı çalınmış, 
Atif ağa aşağıyainerek kapıyı 
açmıı ve açar açmaz da bir kur· 
şuna maruz kalarak ölmüştür. 
Katil karanhktan istifade ederek 
kaçmıftır. Adliye işi ehemmiyetle 
takip etmektedir. 

Üniversitede 
Sihhat ve Maarif vekili Refik 

beyin bugün şehrimize gelerek 
ünivers:tedeki idare heyetini top· 
Jantısına riyaset edeceği bekleoi
yordu. Refik beyi gelmesi bir iki 
gün gecikmiştir. 

"f alim ve terbiye reisi Ihsan 
bey dün üniversiteye gelerek 
ünivers"te emini ile görüşmüştür. 
Fakültelerin nakil işleri devam 
etmektedir. 

Su işleri 

S.-..... Olab·1· 
ı~i h l ı ır .. Fakat o sizi buldu .. 

~ttirı. ~ duktan sonra da, siz onun 
Cul ırakrnadınız .. 

'<>illk nal'ın ıabrı tükendi. Soğuk 
•ordu· ....... ~ . 

, "e .Iernek istiyorsunuz?. '• . 

Cümhuriget bayramı için 
Belediyede hazırlık 
Belediye Cümhuriyet bayramı 

için şimdiden binlerce bayrak 
sipariş etmiştir. Şehrin hemen 
bütün meydanları ve caddeleri 
belediye tarafından donatılacak· 
tır. Taşra be'ec'iyeleri de lstan· 
l u'daki bazı yerlı mal satan 
müessuelere bayrak ısmarlamış· 
!ardır. 

Otomobillerin çarpışması 
Dün gece saaat 14 buçukta 

Arnavut 1'öy a~ınh burnunda 
şöför Nıhai efendinin otomobili 
Feri dun d~ndinin otomobiline 
çarpmış, suçlular yakalanmıştır. 

Belediye lıtanbu'.un su işlerini 
yo'una koymak için esash tetki
kat yapmaktadır. Bu arada şa· 
hıslar elinde bulunan su'arın 
Belediyede istimlakı kararlaşmış
lır. Bu sularda teşkil olun:.cak 
sular idares'ne verilecektir. 

"t l ••a?. 
d· ettrar 

ıJt la-.Jc •Uatular.. Sert sert, dik 
•ttı1ar. Esrner kızın kansız l 

Taksimde yapılmakta o!an ter· 
~os havuzu ve tulumba tes'satı 
yakında bıteceklir. 

~-HÜKÜMDAR 
-32- Yazan : Niyazi Ahmet 

Abaza Pata, Tayyar Paşanın' vakit, gene 
üzerine atılmak üzere idi. Çün • gördü. Yorgun 
kü o, Yusuf Paşadan o kadar emin dı: 

karşısında Zehrayı 
bir halde mırıldan 

idi, ki böyle bir şeyi aklına bile - Zehra!.. 
getiremezdi. İşin içinde Tayyar - Selman, nasıl oldun?. 
Paşanın bir hud'aaı olduğunu dii- -Zehra sen misin?. 
tündü. Zaten bütün Beyler: - Benim Selman?· 

_Tayyar kurnazdır. Sana bir - Neredeyim?. 

0 n etse gerek.. - Korkma, emniyetli yerde • 
~iyorlard. Binaenaleyh Yusuf sin .. Allaha çok şükür kurtuldun •• 

P d degvil asıl Tayyar pata· Selman bir kaç kelime konut • 
aşa an ' k d h .. d"" .. hT 

dan korkması, şüphelenmesi icap tu ~an sonra a a ıyı utune ı ı • 
ediyordu.. yor u. 

Yusuf Paşanın, Abaza Paşaya Vücudunda hafif bir yorgunluk 
ne derece merbut olduğunu Tay • hissetmekle beraber hiç bir gayri 
yar Pa,a da biliyordu. Yusuf Pa tabiilik duymıyordu. Birden gayri

ta, hayatını vakfettiği Abaza Pa • ihtiyarı elini Şeyhin sapladığı han. 
fa için en tehlikeli harplere atıl - çer yarasına götürdü. Zehra Selma 
mıı, Abaza ordusunun erzakını te· nın bu hareektini menetti: 
min için bütün vilayetleri kasıp _ Hayır Selman 

0 
kadar krmıl • 

kavurmuıtu. d B gu··n istirahat etmelisin .• 'lk d ama.. u 
Tayyar Pata, Abazaya ı arı- Selman Zehranın sözünü din 

beyi, Yusuf Paşayı ortadan kal .. 1 d' F k t b" den e.u suali sormak 
k b.1 v• • b'l" e ), a a Jr T dırma la yapa ı ecegını ı ıyor - k d · · 1 d 

du.. Bütün planları, Yusuf Paşa-
yı ortadan kaldırdıktan sonra işe 
baılamaktı. 

Fakat bu, çok tehlikeli idi. Yu .. 
suf Pataya bunu teklif etmek bile 
hatlı başına bir tehlike idi. Nite
kim ilk teklifi de Yusuf Paşanın 

tan en ını a ama ı : 

- Zehra buraya nereden gel -
din .. Şeyh nerede?. 

Zehra müşfik bir tebessümle: 

- Merak etme, dedi, hepıini 
öğreneceksin. Yalnız şimdi istira • 
hat et. .. 

reddetmesi ile neticelenmişti. Fa - - Yorgun değilim Zehra .. Ba. 
kat, Selmanın yaralı olarak geti " na anlat! .. 
rilmesi, anlattıkları, ve en nihayet - Ne anlatayım?. 
Zehranm baygın bir halde gelerek 

Selmanı kurtarması, Yusuf Paşa· 
nm sinirlerinde Abaza Paşa aley
hinde bir tesir yapmıt olacak ki 
kararını vermitti. 

Yusuf Patanın kararından dön 
miyeceğine kanaat getirmiş olan 
Tayyar Paşa, gayet sakin bir ta .. 
vırla: 

• 
- Bana itimat etmiyebilirsiniz. 

Fakat, size haber veriyorum. Ter
tibatlı bulunun .. 

yarın Yusuf Paşa çadiriniza sizi 
öldürmek için gelecek .. 

Abaza Paşa ayni hiddetle hay• 
kırdı: 

- Siz ne biliyorsunuz, bana onu 
söyleyiniz .. 

- Yuıuf Paşa söyledi .. . 
- Size?. 
- Evet, bana... Çünkü Yusuf 

Pata beni hala size düşman bili -
yor .. 

Abaza Pata fazla bir şey sor -
madı. Dişlerini gıcırdatarak çıkar• 

ken: 
- Yarın görüşürüz .. Diye mırıl

dandı ... 

-7-
SeJman, uzun müddet baygın 

kaldıktan sonra kendine geldi. 
Zehranın içirdiği ili~ tesirini 
göstermitti .. Gözlerini açtığı vakit, 
karşısında Zehrayı gördü. Bir an -
da batına gelen f eli.ketleri hatır .. 
layamadı. Tanımadığı bir odada 
mükellef bir yatakta yatıyordu . 

- Neredeyim? diye mırıldan -
dıktan sonra arka arkaya gelen 
mücadelelerin verdiği yorgunlukla 
tekrar gözlerini kapadı .. 

Bir an dütündü. Çadırda Şeyhle 
boğuştuğunu, yaralandığını, günü. 
nü hatırlayamamakta beraber, Tay 
yar Paşanın huzuruna çıkarıldığı .. 
nr hatırladı. 

Yüzünün derisini okşıyan ılık 

bir nefes, saçlarının arasına sızan 
ıerin bir hava ile gözlerini açtığı 

- Beni buraya kim getirdi, Sen 
buraya nasıl geldin?. 

- Çadrrda babamın beni .. 

Selman birden yatağından fırla• 
dı. Yüzünün rengi hiddetinden sap 
ıarı kesilmişti: 

- Hayır, Zehra o senin bahan 
değildir, diye haykırdı .. 

Zehra, beyninden vurulmuşa 
dönmüştü. içine bir baygınlık ge. 
liyor, gözleri kararıyordu. birden 
ne cevap vereceğini düşünemiyor. 
du.Başını elleri içine alarak sedirin 
bir kenarına ilişti. Bu ne demekti?. 
Selman ne diyordu?. Delirmit miy 
di? Bu sözü Şeyhe karşı duyduğu 
nefretten mi ileri geliyordu?. 

Hayır .. Hayır ... Şeyhin bir çok 
fena tabiatları olabilirdi. Fakat, 
Zehraya bir baba şefkati ile bak• 
mış ve Zehranın kalbinde bir baba 

(Devamı var) 

Mahpuslar arasında 
bir döğüşme 

Nazilli Dün gece saat 22 ıu
larmda Nazilli hapiıbaneıinde 
feci ve kanlı bir boğuşma oldu. 
Hadisenin tafsilatı şudur: 

Mahkumlardan Kuyucaklı Hü
seyin çavuş ile Çakır arasında 
bir hiç yüzünden çıkan kavga, 
hapishanedeki diger mahkumla
ra da sirayet etmiı, el şakasile 
başlıyan bu münasebetsiz hal ni
hayet kanlı bir boğuşma ile ne· 
ticelenmiştir. 

iki kısma ayrılan mahkumlar 
boğazlaşmışlar; mahkumlardan 
Çakır eline geçirdıği bıçağı ra· 
kibinin karnına saplıyarak ağır 
surette yaralamıştır. 

Hadiseye nöbetçiler ve jandar
malar vaziyet etmiş ve müessif 
bir hadisenin önü alıamışhr. 

Yaralı hastaneye kaldırılmıştır • 
Müddeiuma.7ıilik makamı h&di
seye sebebiyet verenleri ıorıuya 
çckmiştır. 





• 
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" Büyük Sevgi Gecesi ,, 
IJoğ~içi sahillerinde geç;;-m;;;a~ rom;ntiktir.lmkiinsız bir 
8~gi •• Biribirlerini seven, fakat biribirlerinin olamıyanların 

hazin macerası •• Bu arada taganni ve musiki ... 

'fa""'" .. dek a ttovotna ve Gustav - Fr8hllf, gece Bo§ailçfn-
B· i •arayın bahçe kapıeı merdiveninde bulufuyorlar 

AJ~ır DıÜ.ddet evvel, diğer ban 1 f ~ bu • engel, kadınm kızıd1r. Yakı· 
~t an fıJm arlistlerile ~ birlikte 1 tıkla bahriye zabitinin yanında 
~ •tıhula gelen Gustav FröhHş, bulunmak, onu da heyecanlandı· 
h,:•da, mevzuu lstanbul ve bil- rıyor. Kız da, annesi gibi bu 
•1a ~~ Boğaziçi taraflarınm deko· bahriye zabitine karşı sevgi bes
\b Çtnde geçen bir filmin baıı liyor ve annesile aralarında yaş· 
4~?elerioi çevirmişti. Bu filmin farkı bulunuyor. 
~1 _''Büyük sevgi gecesi., dir. Yaş farkı .•• genç zabit, genç 

Luh arıci lusım'aıı lstanbulda, kızı mı tercih edecek, yoksa 
ttı~:ssa Boğaziçi taraftarında çev anneıını mi ? Gerçi anne, 
.\ıı.ı bu filmin dahili kısımları da ağır duruşu, bakim hal ve tavrı 
lıi11t •nyada studyoda tamamlan· ve nihayet güzel, berrak akışla 
ta_,11

". Pek yakında Almanyada sesi ile genç ve yakışıklı zabiti 
lG ttılrnesine başlanacak olan teshir ediyor. Fakat, bir taraftan 
~6~~:k. ı~vgi gecesi,, nin önü- da gen~lik. kız ce~valliği, .t~zelik 
~ b kı sınema mevsimi içerisin- kıvnskhgı ıJe bahrıye zabıtı gen· 
~~, lirada da gösterilmesi kuv- ci alikadar ediyor, .••• Kendisi!~ 
ı~~uhtemeldır. meşgul ediyor. 

riı, liyük sevgi gccesi.,nin tama· Anne,sezişli, anlayııh, tecrüı 
~kt tornantik bir mevzuu vardır. li kadrndır. Eu vaziyette ne~ıce· 

tı~i 0••z bir sevgi •. , Biribiıle· nin neye varacağını sezıyor. 
!)l~ll'ı •t•en, fakat biribirlerinin Genç ve yakışıklı bahriye zabiti· 
~~tı~nnların hazin maceıası..... ni s~vmesine, onun tarafmdao 
d~~o ili ve bilhassa Eoğaz:çi sevilmesne rağmen, vaziyetin 
·~l tıı i . . 1 · ı b. 'lta çınde geçen maceranın genç kızın ortaya atı ması e ır 

~ l\.i'b bülasası işte bu... çıkmaza girdiğini, neticenin ne 
~İt b a~ . bir kadınla yaluşıklı de olsa, kendi lehinde olmıya-
~ 't41 ~ ' 1.Ye .zabiti, biri birlerine! cağını kestiriyor. 
~}'tc erın bır sevgi, kuvvetli bir 1 Şu halde? .. Anne, ortadan çe-
~~el aı:ı duyuyorlar.Kıbar kadm kilecek, genç ve yakıııklı bahri-• •e r · 1t•ktı b 8 ı hır muganniyedir. Ya· ye zabitinin kalbinde otun yeri· 
''~ille .abriye zabiti ile Boğazi,·i ni kızı tutacak,bazin macera, bir 
~'•illd tınde,ınubteşem saray bab- brafh feragetle sonunu bulacak ••• 
~ 'tba,e ~u!u{u~orlar. Geceleri Öyle mi? .. Hayır r ..... 
b ,.,.bd "• mermer merdiven ke· Maceranın sonu böyle olmuyor. 
~-\>Ut~ elele veriyor, mermer Anne ve lcız, ... ikisi değil, ... üçü 
~t. Sev"ı_ında başbaşa geliyor· · de feragat gösteriyor. Genç ve 
t" ıtı,ll b~ı, heyecan... Saatler, yakışıklı bahriye zabiti de •.• O, 
~~()... l~yl~ saadet içinde ge· gemisile lstanbul sularmdan 

)arında belki bir gün tekrar 
gelecek geminin dumanını seç· 
melr ümidile kendilerini avutarak 
bekliyorlar. Belki bir gün? .• 
Kim bilir! 

Mevzu, biraz daha etraflıca 
anlahfla da işte bu ..... kınk dö· 
kük satırlarla, gelişi güzel anla
tılışı böyle. Pek sade, değil mi? 
Bununla beraber, Ciyakomu Pu
çininin içe işliyen hoş bestesile 
tesiri artan "Madam Butterflay,, 
operasmın mevzuunda, Japon 
kadınile Amerikah bahriye zıı· 

J bitinin macerası, insanı ne kadar 
rçten sarar.Alman film münekkitleri 
'- "Madam Butterflay,, Ja "Büyük 
ıevgi gecesi,, arasmda, mevzu in
kişafmın ayrılığına rağmen, intiba 
uyandmş beraberliği görüyorlar. 
"Madam Butterflay,, operasını 
bilmiyenler, Silviya Sidneyin çe· 
virdiği filimle bu filmi gördük
ten sonra, bu müJihazaya belki 
ittirak ederler, belki de başka 
türlü düşünürler. • • • diğer ta· 
raraftan, gene bazı AJman film 
münekkitlerininin, filmde Viya· 
nalı bestekar Frants Leharm 

. ~peretleriodeki çeşniyi bulduk·~ 
r )arını kaytelmeği de unutmaya 

lım. 

Doyumsuz güzellikte Bo· 
ğaziçi manzarala11, bu dekor 
içindeki romantik maceraya uy
gun taganni ve musiki, temsil 
mükemmelliği ..• Bu filmden bah
seden Alman film münekkitleri, 
bunlar üzerinde ehemmiyetle 
duruyorlar. Safha safha görülOşn
nün bile, "BüyUk sevgi gecesi,, 
nin beğenilmesi için kifi gelmiş 
olduğu anlaşılıyor. 

Gustav Fröhliı, "Büyük sevgi 
gecesi., nde renç ve yakıııklı 
bahriye zabitidir. Artist Istan· 
bula geldiği zaman, sanat faaliyeti 
ne dair kendisile konuşanlara hafif 
eğlenceli filimleri iıtemiyerek oy
nadığını, bunlardan bıktığını söy
lemiıti. O, kendi Janrı olarak, 

----- - -----.-- --·· --- -. - ' . _,.. - _____ .. _____ ... ·--- -·---. 

7-VAKIT 

:l<,ısaca: -
Şiindi Ne Yapıyorlar? 

-- --
Franziska Gaf, Marlen Ditrih, Konrad 

Vayd, ]an Kiyepura ve Anna Sten, 
Beşi de başka başka yerlerde ..... 

Geçen sinema mevsiminde 
Jstanbulda11Paprika,,isimli filmile 
çok alaka uyandıran F ranziska 
Galin çevirdiği "Veronika,, iıimli 
filmin Macaristanda gösterilme· 
sine başlanmı~tır. Avusturya ve 
Almanyada gösterilmesine de 
başlanmak üzeredir. Orta Av· 
rupanın bu yeni yıldızının şöh · 
reli, gün günden artıyor. F ran
ziska Gal, taşkın hareketli, canlı, 
cevval oyunu ile hususiyet gös· 
teren genç yıldızlar arasmda 
sayılıyor. 

Franziska gal, "Veronika,, yı 
da "Paprika,, daki eşi Pavl Hör· 
bigerle birlikte çevirmittir. Şim· 
di çevirmekte olduğu en yeni 
filmi " Budapeştede skandal ., 
jsimli filmdeki eıi de, gene Pavl 
Hörbiger'dir. Söke Sakal da bu 
filmde rol almışbr. 

muayyen bir karakter temsili 
imkanım veren ciddi, ağır başlı 
bir rol oynamağı • tercih ediyor· 
du. Bu filimde, o imkanı bul· 
muştur. 

Muganniyeyi temsil eden ]ar· 
mila Novotnadır. "Ses giizeUiği, 
tesirli oynayıf,, ••.• Ondan bab
sediliş, böyle. Muganniyenin kı· 
.zını temsil eden de, canh oynayışı 
ile Kriıtiyane Gravtof ..• 

Filme iştirak eden diğer ar
tistler, Fritı Odemar, Maks Gül
storf, Kari dö Vogt. Hu bert Fon 
Meyerink, Bunlar, vak'anın cere· 
yanını tamamlayıcı rollerde ... 

0 8üyllk sevgi gecesi,. filmi, 
harici sahneleri lstaubulda, Bo· 
ğaıiçi taraflarında çevrilmiş ol-
ması ve aynı zamanda macera· 
nın burada geçiıi itibarile, gerek 
Almanyada, gerek başka ecnebi 
memleketlerde, gerek bizde ay
rı ayrı cephelerden allka uyan· 
dırıyor. iyi olduğu söylenen bir 
filmin, iyi oluşu cephesinin uyarı 
dırdığı alakadan auı olarak!... 

Son zamanlarda, Marlen Ditri
him Almanya 'ya gitmemesi, bele 
bilhassa Fransada uıuoca müd
det kalması, Almanlara pek si· 
nirlendiriyor. 

"Mavi melek,, filmi yıldızı
nın bu inadı, Almanları sinir· 
lendirmekle beraber, şimdiki hal
de onu bu hareketten dolayı pek 

o kadar şiddetli muabaze et
meğe kıyamıyorlar. Bu sinirlen-

melerini, sitem yollu yazılar •••• 
Ve mektuplarla gösteriyorlar! 

Marlen Ditribe gelince, hatta 
son zamanlarda Fransız tabiiye
tine geçeceği şayi olan yıldız, 

bu hususta tek kelime söylemi· 
yor. Susmayı israrla tercih 
ediyor! 

En son olarak lngilterede 
"Ben bir casustum !,, isimli filmi 
çeviren Konrad Vayd, bu yaıı 
ltalyanm cenup taraflaranda ge· 
çirdi. Şimdi de o taraflarda 

bulunuyor. Oradan doğruca 
Londraya gitmesi ve sonba
harda Almanyaya dönerek film 
çevirmesi muhtemel görüJiiyor. 

Bu yaz mükemmel bir sayfiye 
hayatı geçiren Konrad Vayd, 
"Çok yorgunluk hissediyordum. 
Dinlenmiye mubtaçhm. Yorgun
Juğumu giderdim, telcrar zinde

leıtim. Bu yaz dinlenmeseydim, 
ya uzunca bir müddet filim çe
viremiyecektim, yahut ta, çevire

ceğim filmlerde muvaffak ola· 
mıyacakhm. Sayfiye bayata, san'
atimi kurtardır,, demiıtir. 

•• 
Son zamanlarda bir kaç film 

çeviren güzel sesli Tenor Jan 

Kiyepura, tekrar ·1 Holivud ,, a 
dönmeden Almanyada bir film 

çevirecektir. Şimdi Polonyada 
bulunuyor. Oldukça yakışıklı bir 
erkek olan J an Kiyepura, sim

di en çok aşık olunan yıldızlar· 
dan biridir. Kendisine hiç tanı-

madığı kız ve kadınlardan gelen 
' aşk mektupları o kadar çokmuş, 

ki ••• sayısanı bilmiyormuş. Bun· 
)arın hepsini okuduğu zannedil
mesin. Hatta çoğunun zarflarına 
olsun el sürdüğü bile şüphelidir! 

•• 
Anna Sten, şimdi 11Holivud,, 

da bulunuyor. Henüz film çevir-

mesi hususunda kat'i bir karar 
verilmemiştir. 

1 tılat b· kın, bu muvakkattir. uzaklaşıyor. Anne ve kız, iki -t ' ır·b· 1 b· dıt. 1 ır erinin olamıyacak- sevgilisi de, Boğaziçi sahillerinde 
ltlikte Arada. birleşmelerine, kalıyorlar. Sularm akmtısını din· 

Yaıanıalarına bir engel... liycrek, gözleri Marmara ufuk· 
.... ve bah~edekl mermer havuz kenarında başba~ .. ı 

vererek, heyecanla •evgiye dair konuıuyorlar - 1 

Bu hususta henüz kat'i bir ka
rar verilmemiş olmasmın sebebi 
etrafmda dadikodular yapılmak
ta, kendisinin İngilizceyi söyle
yişi boşa gitmedığinden, bütün 
gayretine rağmen ş: vesini bir 
türlü düıeltemediğinden bahse
dilmektedir. Rivayete göre, bu 
yıldız, devamlı surette ingilizco 
konuıma dersi ahyormuı .•• 



Yeni zaman hikayesi 

Aynalar 

Avustuya 
Başvekili 

Romada istikllal üzerinde 

..... Hemen odanıza koştum ve 
sızı.... Nasıl, ne halde olduğu -
mu benden daha iyi bilirsiniz. 

Daha eşikten adımımı atar at
maz boynuma sarıldınız: 

- Ne kadar betbaht olduğumu 
tasavvur edemezsin Nuri!... Çok 
betbthtım ! . 

- Ne var?. Ne oldu? .. 

- Bilmem... Hiç bir şey olma• 
dı... Bir çok şey oldu... Betbah. 
tım .. 

Şimdi burada müsaade ediniz 
de bir parantez açayım, çünkü la -
zım gelen nasihatleri vermemin sı· 
rasıdır. Odanızda ayna varsa kal
dırınız. Bir kere zannedersem ay• 
nanın modası geçti. Sonra da ay. 
na insana uğursuzluk getiriyor ... 
Tasadüfen gözüm aynaya ilişti .. 
Başımdan atağı soğuk sular dö -
küldu zannettim .. Ben çok gülünç• 
tüm, siz de tıpkı bir melodram ak
törüne benziyordunuz. gülmemek, 
sizinle alay etmemek için, başımı 
önüme eğdim, iskarpinlerimin ucu 
na baktım... Parantezimi kapıyo
rum: Nasihatimi ister dinleyin, is
ter dinlemeyin .. 

- Nuri, Nuri, seni çağırttım di
ye beni ayıplama .• Artık taham .. 
mü] edemiyorum .. 

Susuyordum. Yere bakıyorduım. 

- Tasavvur edemezsin!. Anlı .. 
yamazaın !. 

(Müsaadenizle pek iyi anlamış. 
tım, ne yapayım, ki duvarda ayna 
vardı, eker ayna olmasaydı ... ) 

- Çektiğim ıztrrabı tasavvur e
demezsin... Her ıeyi yapacağım, 
ne olursa olsun yapacağım, fakat 
burada durnnyacağım. 

Aynaya bir göz attım ve gene 
hemen önüme baktım. 

- Beni iyi dinle Nuri. Söyliye
ceğim şey çok ciddidir. Benim gi
bi bir kadın, böyel bir §eye karar 
verirse bir daha kararından cay • 
maz. 

(Ben sizin fikrinizde değilim, 
değildim.. Fakat kararınızı din -
ledim.) Kat'i bir sesle dediniz, ki: 

- Kocamı sevmiyorum!. 

(!:\ana kemali ciddiyetle söyliye 
ceğiniz şey bu muydu?. Ben bunu 
daha nişanlandığınız zaman bili .. 
yordum... Siz zeki bir kadın mısı
nız_?. Kocanızı sevmediğinizi tam 
beş senede anlıyabildiniz.. Halbu 
ki bet dakika kafiydi..) 

- Nuri beni kurtar !. .. 
arzum ... 

Benim 

(Cümlenizi bitirmemiştiniz, fa -
kat lüzum yoktu: Sarihti. Sizden 
beni uzaklaştıran şey malınız oldu. 
Alnınızı omzuma dayadınız, vücu 
dünüzü kollarıma bıraktınız .... Ha. 
raretinizi göğsümde duydum .. ) 

Kabahat benim mi, sizin mi, ay
nanıır mı?... Her neyse, bunu ge

çelim.. O gün söylemem lazım ge 
len feyleri bugün yazıyorum.. Ri. 
ca ederim dikkatli okuyunuz. 

Biz çocukluk arkadaşıyız. Bizi 
ne zaman beraber görseler sorar • 
lardı: 

Yazan: İzzetoğlu 
maz ~iı:e: "Seni seviyorum,, dedim. 
Siz ele bana: "Ben de ıeni seviyo
rum,, fo~:niz. 

~u katlar kalmadı.. Sarmaş do 
laş olduk.. 

Bahçeye çıktık.. Akasyalar al
tında dolaşırken, ileride çok mes'ut 
ve çok rahat olmak için bir kaç za
man daha sabretmenizi söyledim. 

Bir gün sizden bir mektup al
dım. Yazdığınızı biliyorsunuz .. Da
ha fazla hekliyemiyordunuz, ihti .. 
yar fakat zengin biriyle evleniyor 
dunuz... Anneniz ve babanız ev
lenmenizi istiyordu ... 

Evlendiniz .. 
O zaman siz beni reddetmişti -

niz .. Bugün ben sizi reddediyorum. 

ısrar etti 
Roma 21 ( A.A.) - M. Dol

füs bu sabah gidecektir. Stefani 
ajanıı şu tebliği yapıyor: Riçyo· 
ne mülakatında, M. Musaolini, 
Avusturyanm hayatı ve iıtikbali 
Tuna meselesi heyeti umumiyesi 
ve halli dörtler misakının faal iye· 
tine bağh olan daha geniı meae· 
leler hakkında ltalyanın noktai 
nazarını te'yit etmiştir. 

M. Dolfüs, . Avusturyanm iıtik
llli prenıibinden hareket ederek 
bütün komşuları ve bilhassa ltal
ya, Macaristan ve ka~il olunca 
Almanya ile bir sulh ve teşriki 
mesai s'yaseti takip etmek arzu· 
sn nu bildirdi. 

M. Mussolini ile M. Dolfüı, 
tetkik edilen meseleler üzerine 

Filvaki evveli. beni dütündüğü .. 
nüz, beni çağırdığınız için teıek • 
kür ederim.. fakat hayır, ben is- fikirleri~in u~gunluğunu müşahe· 
temiyorwm... de etmışlerd•r. 

Acılarınızı çok merhametsiz bi- C -------.--.--
rine anlattınız.. Acılarınızı din • ermenler lİİihadı 
dirmek istemiyorum .. 

Sizin başka bir erkekle münase .. 
betinizi duyarsam çok muztarip o
lacağım ... Ama ne yapayım .. 

Sizi affedemiyorum Leman, 
Eğer bana, gene benim gibi pa

rasız bir genci tercih etmiş olıay· 
dmız, bu derece kırılmazdım .• Fa• 
kat bana ıerveti tercih ettiniz. 

Sizi affedemiyorum Leman. 
Artık fazla yazmıyacağım. Şi • 

ze muvaffakiyet temenni ederim .. 
Hayatınızda rol oynamak isteme
diğim için de beni affet Leman .. 
Şimdi son söz olarak size tekrar 

nasihat ediyorum.. Bu nasihati 
kendi heıabııma değil, sizin hesa .. 
bınıza, sizin İyiliğiniz için veriyo. 
rum: Odanızdan aynaları kaldı
rınız. Aşk husuıunda erkek, aksi• 
ne tahammül edemez - Nuri. 

.1J: "' • 

Aynaları kaldırdım - Leman. 

Polis Haberleri ...•.................................... 
Otomobil çarptı 

Şoför Reşadın idaresindeki 
2126 numa~ah otomobil dün ge· 

ce, saat 21 de Beyoğlunda Yeni 
çarıı caddesinden geçmekte iken 
Yani Hristonun köte başındaki 
sandıkçı dükkimna . toslayarak 

hurdahaş bir hale relmiş şoför 
Reşada bir şey olmamıştır. 

Yemek ve yangın 
Sofular mahallesinde lmamba· 

yıldı sokı ğıoda oturan polis me· 
muru Hamdi Efendinin zevceıi 
evin üst katında mutbak gibi 
kullandığı bir odada yemeğini 
yeni yaktaiı mangalın üzerine 
koyarak çıkıp komuıuya ııtmif. 
Bu esnada harıl harıl yanmakta 
olan mangaldan etrafa birluaç 
kıvılcım sıçrayarak yıngm çık· 
mıı ve gittikçe bUyUyen yanıın 
üst kattaki diğer odılara da yü· 
rUdülcten sonra pek geç anlatıl•· 
rak itfaiyeye telefon ettiğinden 

bu yardımcılardan evvel itfaiye ye· 
tiıerek bUy Uyerek mahalleyi kap 
lamak iıtidadında olan bu yangı. 
nı evin Uıt katandaki üç oda yan· 
dığı halde ıöndBrmUıtlir. 

Hitlerin açıktan açığa 
gayesi bu .. 

Pariı, 21 (A. A) - "Ajans 
Ekonomik et Finanıiye,, M. Lo
yit Corcun, beynelmilel vaziyet 
hakkında yazdığı bir makaleyi 
neşrediyor. Bu makalede şunlar 
denilmekteClir : 

"Orta Avrupanm Cermen ır
kından olan bütün milletlerini 
bir araya toplıyarak kuvvetli bir 
Nazi federasyonu yapmak Hitler 
hükumetinin açıktan açığa itiraf 
ettiği gayesidir. Hitler siyaseti
nin muvaffakıyeti Avusturyanın 
iştirakine bağlıdır. Avusturya hü· 
kumeti buna muhalif olduğun· 
dan Hitler propagandasının ilk 
maksadı bu hllkiimeti devirmek· 
tir .. , 

M. Loyit Corç yat1yı şöyle bi
tiriyor: 

"1 litlcr bükümetinin gayeleri 
bugüo, dar ve mürteci bir mil· 
liyetçiıiğin bütün kuvveti ile mü· 
tearnz ve askeridir. Bu itibarla 
muhtemel neticelere karıı kom
şularının asabiyet g6sfermcıine 
hayret etmem~k lazımdır. 

Buğday primleri 
Pariı, 21 (A.A) - Bir ziraat 

bayramı münasebetile ıöylcdi{[i 
bir nutukta' ziraat nazırı M. Köy, 
buğday ihracına yalnız gilmrük 
reıimleri verilmek suretile müsa· 
ade edildiği hakkında bazı 
Fransız ve ecnebi gazetelerin 
tenkitlerini yersiz bulduğunu 
ıliylemiıtir. Hakikatte ihtiyaçtan 
fazla olarak ithal edilmif bui'· 
daylar mevzuu babiıtir. 

Esasen Fraoaa, tağyir adilmit 
buğday primleri hususunda feda· 
klrlık ve değirmen reıimlerini 
indirerek buğday Hrfiyabnı dD· 
ıeltmek istiyen milletlere misal 
olmaktadır. 

Küçük bir tayyare ile 
Avrupanın devri 

Burje 21 (A.A.) - Fran11z 
tayyaresi Andre Japy dun aaat 
17,35 te Hamburgtan geldi 85 
beygirlik kUçUk bir turizm tay· 
yare ile tek batına olarak Av· 
rupayı de•reder bu tayyareci 
5000 kilometre yapmııhr. Tayya· 
reci bilhassa Mosk ova, Leniograt 
Oslo ve Kopenbagı ziyaret et-
miıtir. 

Bu tayyare ilk defa olarak 

Nasıl Güzellik 
Kraliçesi Oldum 
-15-

Benim Galvestonda aç kalarak 
ayskrim yediğim gibi onlar da ku
ru ekmek ve su ile iktifaya mecbur 
kaldılar. Kendilerine verilen gü • 
zel yemekleri bir türlü yemiyorlar· 
dı. Maamafih akti.m gayet hot 
geçti. 

Vapurun güvertesinde dana et • 
tik. Mis Şikagoyu bir müddet ara• 
dıktan sonra buldum. Hayret için 

de kaldım. O, öteki Amerika gü
zellerine benzemiyordu. Onlarda

ki cazibe kendisinde yoktu. iri 
yapılı, kumral, hututu veçhiyesi 

muntazam, ıöiüı ve kalçaları iri, 
omuzları muntazam, ıöiaü küçük 
bir ıeydi. 

Müsabaka sonunda dördüncü o
lanı ondan bin kat daha ıüzel ad· 
dederim. O, siyah ıtizlü, narin 
yapılı, latif bir kumral kızdı. 

Maamafih benim kanaatim bu 
meselede para etmezdi. Ticari bir 
mahiyeti olan müsabakada halkın 
kanaati bile asla mevki tutmuyor· 
du ... 

Son müaabuka 
Son müsabaka ıünü ıeldi. Bu 

güzellik müıabakaıının saçma ve 
gülünç olduiu muhakkaktı. Fakat 

müıabakanın yapılmaaına itiraz e
denler, asıl itiraz edilecek nokta • 

rara değil, ıaçma ıapan 9eylere iti
raz ediyorlardı. 

Bir çok matbu ve küçük broıür 
ler alıyorduk. Bunlar, kendimizi 
tethir ettijimizden dolayı bazan 
din, hazan ahlak nokti nazarından 

sa.mimi tenkitler yajdırıyorlardı .. 
Plajların boyunca laptıimıız ıe

zintilerin neresi gayri ahlaki idi 
bilmem.. Mumafih bunlar kadar 
can aıkıcı fey ıörmediiimi taıdik 
ederim. 

Sabahleyin banyo elbiıeıi ile 
kendini tethir etmek günü tehrin 
berberlerinden geçirilmek, akıam 
balo elbisesi ile te9llir edilmek li
zmıdı .. 

O sabah saat aekizde halk, ote
lin salonunu doldurmuftu. Asan
sörden çıktığım sırada, arkadaıla
rımın hepsini salonda buldum. Çı. 
kar çık~az bravolarla, alkıtlarla, 
takdirlerle kartılandım. Biz, hal· 
kın bu tecesaüsünden kurtulmak is
tiyorduk. Fakat ne mümkün?. 

Yazan : Raynıonde Ali• 
du. Mağarada iki yaldızlı k 
vardı. Bunlardan birinde ~ 
senesi dünya gözeli ilin ediM1'1I 
lan Miı Nevyork oturuyordu· 

Kolislere gittik. Bazı AJ11erı 
lı güzellerin siyah mayoları -1e 

yah çorapları vardı . Mis Şi\ 
nun mayosu beyazdı. Bu hll 1 

daha yapılı görünüyordu. 
·ı· Mis ltalya, beyaz mayosu ı 

yet güzeldi. 
Benim açık mavi mayonuııı 

merinde mavi, beyaz kırJ111ı1 

iılenmit bir toka görülüyord\l .. 
larımı Amerikalı kızlar gibi 
mı§lardı. Buklelerim enseı'll'd• 
kıttırılmııtr. 

Mis ltalya bana bir az f aıl• 
mimiyet gösteriyordu. Naııl 
duğumu ve müteheyyiç olup 
dığımı sordu. Acaba kazan•., 
na benden fazla emin ıni 1 

Yoksa Amerikalı rakiplere 
bir teıanüt hareketinde bul 
ia mı }üzüm görüyordu?. 
de kendi ihtirasını bir az unu 
eıaıen iyi olan tabiatına ke 
bırakıvermiıti. 

Güzelliiiımizi birer birer g6 
geçirdik. Sahneye çıakcaktık· 
kse bir numara verildi. . 

Avrupalılar Amerikalılar• 

rııtırılmıılardı. Benim nunı 
orta yere isabet ediyordu .. 

Perde açıldı. Bir ıipiker bit 
tuk söyledi. Sonra müsab 
girenleri birer birer halka t 

etti. Bir alkıı, bri ıalık tuf 
koptu. lshkları duydukça s' 
niyordum. Miı ltalya Ameri 
larm 11lık çalarak takdirleri 
har ettiklerini söyleyince bir 
kin oldum. Yoksa ıslıkları d 
ca kaçacaktım. 

Mis İtalyanın sıraaı geldİJ, 
vakte kadar duyulmam1t bir d 
ve ıslık gürültüsü yükseldi .. 
vestonda yerleşmiş olan bütUll 1 
yanlar, onun için tezahür ya~ 
kotmuşlardı. Zaten Ameri1' 
rın bu takdirleri boı değildi. ıJ. 
İtalya bugün gayet güzeldi. Jİ 
feti, Mis Şikagonunkine müt 
vik idi. 

Mis halyadan 5onra iki ~ 
kalı takdim edildi. 

Nöbte bana gelmıti. Ka-lbİ,_ 
detle çarpıyordu. Möıyö dİ 
lfin, Küba vapuru aüvarisiııillı ..ı 

Şimdi müsabaka yerine nasıl t1" 
gidecektik... Kalabalık o kadar nemin, gazetecilerin bütii J1 il, 

yeleri :!İhnimde devran edi~_., 
çok idi ki arabalarımız ilerliyemi- Bana: "Doğru dur, aöylerr. 
yordu.. Bizim, juri heyetinin bek- " yağına hakma, başını kaldır 
!ediği tiyatro binasına gitmemiz la· 

beasüm et!.,, demitlerdi.. . ..J 
zım geliyordu. ({; 

Bize geçit temini için arabala. Act.ba Amerikalılar gib• .~ 
rın geçeceği yolun iki tarafına ip- ve cazip bir tavırla yürüyeb

1 
I 

ler germitlerdi. Arabadan indiği.. mi idim?. Her bir takdim'ldefl 
miz sırada ipler koptu. Polis me- ra müsabakaya giren bir "•~ 
murları on dakika uğraıtıktan aon yapıyordu. Salonun yolun• ~ 
ra bize yol açabildiler. Nihayet den bir dakika durmaklığırO'/, 
içeri girdik. tavsiye etmi~'~rdi. OkacJ•r;I 

heyyiç idim ki ~öylemeseler 
Halk, bu nümayiı esnasında bana 

racaktım .. 
karşı fazla teveccühki.r gözüküyor 

Bütün projöktörler ban• 
du. Maamafih bundan bir ıey bek- d ll 

ı idiler. Ve ziyalarmın ıid e 
liyemezdim. şin evvelden kara~ 

lerimi körletiyordu. 
laıtırıldığını bana söylememiıler 
miydi?. Önümü görmiyordum. ~ 

Ben görünür görünmez. , 
llk defa olarak annelerimiz ve · k"' ld S bıf naye sü ut o u. onra · ıJ f 

analıklarımız yanımızda değildi... yükseldi.. Şapkalar, eldi"e7 
Onlar ,doğrudan doğruya tiyatro vada uçuyordu. Islıklar, ol 1'- ·~ 
salonuna gitmitlerdi. bravolar hiribirine kart•Y0 r"' tt'\ı 

Bu salonun orta yerinde iki met Başım dönüyordu. iki tJJ' ~ 

- Ne zaman evleniyorsunuz?. 
Si7. uzaklara gittiniz.. ilk ıene 

bir :ki kart postal, kısa bir kaç 
mek~up yazdınız ... Nihayet hiç bir 
şey yazmaz oldunuz.. Günlerden 
bir gün gene bulu§tuk.. Artık ço
ewk delildik... Yalnız kalır kal. 

§Evelki gece Tabtakalede Tele· 
fon ıokağında 35 numeralı Earail 
Salkiyc ait kezzap deposunda 
bir yangın çıkmııtar. Yangın bü
yüyerek etrafa sirayet etmeden 
yetiıilerek söndürülmüş ve tahki
kata baılanmııhr. 

Sovyet Rusya'da ıeyahat eden 
turiam tayyareaidir. 

re genitliğinde ve elli metre bo - yol, bana dar gözüküyorda.I·~~ 
yunda bir yol vardı. Bu yolun ö- gelcmiyeceğimi sanıyord'1!0' 
nünde sahne görülüyordu. Sahn~ 

1 

tan ki'llseyi görmiyordofl'· ,,ı) 
1 deki dekor, bir mağara ıösteriyor- (Dev.ıo' 
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Deniz Yolları isletlll .. 
ACErtTALARI : 

(13aş tarafı 1 inci sayıafrla) eli. Kralın Zeynep Vlorayı hıra " 
(Baş tarafı 1 inci sayıfada) 

Kral Faysal ile beraber hariciye 
nazırı Nuri Paşa İngilterenin Irak 
sefirinin Bağdada gelmesine inti -
zaren Avrupaya gitmekten vaz 
geçmişlerdir. Irak başvekili Tay • 
mis gazetesinin muhabirine verdi -
ği bir beyanatta Kürtlerin Asuriler 
hakkında gösterdiği taassup hare
katını şiddetle takbih etmiştir. Ay 
ni zamutda bu hadiselere lraklıla• 
rın hiç bir suretle i~tirak etmedik
lerini söylemiştir. 

tık tahkikata göre yangm fil~i~ I karak bir İtalyan güzeline mevki lerİ Jzmirde 
birdenbire parlamasından ılerı vermesi üzerine Zeynep Hanım 1-

l\.1Jıı-öy l\oprulı:ı~ı Tel. 

~irkc.:ı MuhurJ.ır z.ıde ha 

Telefon; 22740 

gelmiştir. Fakat film nasıl parla - talyaya giderek bu memleket he • yapılıyor 
dı, burası meçhuldür. sabına casusluk yapmayı istccliyse-

lskenderiye 

EGE Film odasında cinemanm baş 1 de muvaffak ol~.madığı için Parİ!• 
operatörii Şükrü Efendi ile mıtavİ· ten Lonclraya gitti ve Kral Zogo -
ni Vasil Efendi çalışıyorlardı. An- nun aşk mektuplarını satmak iıte • 
la~ılclığma gö;·e bobindeki film bir eli. Fakat Kral Zogonun dostla~·ı 
den bire parlayınca b.ış operatör Zeynep Hanımı bir tuzağa düşü • 
ve muavini alevleri söndi.irmek is- rerek ellerindeki mektupları aldı · 
lemi~) erdir. Jar. 

Bununla beraber tecavÜ7.i hare
katın İptida Asuriler taraf mdan 
başlamış olduğıJnu ilave etmi~tir . 
Diğer taraftan Asuriler ile Kürtler 
arasında vuku bulan ihtiliflı hadi
selerde katledi1miş kadın, çocuk. 
yahut ihtiyar görülmemiştir. 

Buna muvaffak olamayınca be· Siyasi sebepler dolayısiyle Zey • 
bini çekerek yere atmı:.lar ve bo nep Hnnımın ölümü üzerinde faz 
binin batlamasına sebebiyet ver • la tevakkuf edilmedi, fakat bu ka
mişlcrdir. dının ölümü beynelmilel mühim ih 

J :te la:cndil~rir.i kuı·ban götüren tilatat yapmak üzereydi. 
bu hatalı hareket olm~ştur. Kral Zogonun ölümü ise daha 

Ç:inkü bob:nin yere atılması bir büyük bir eheır.miyeti haiz olacak
Irak hariciye nazırı derhal ha • 

disc mahalline gitmiştir ve Bağ -
dada vaziyet hakkında teminat ve· 
rici nınlumat verm · ştir. 

taraftan yanmakta olan filmin ol· tır. 

Binba~ı Tomscn isminde bir ln
gilizin riyaseti altında bir komis -
yon teşkil edilmiştir. Bu komisyon 
Musulda tecavüze ucramı~ olan A
surilerin aileleri hakkında ynrdım~ 
da bulunacaktır. 

d ·~u gibi patlamasını mucip ol - Bir taraftan Yugoslavya Kralı 
mu1, bu deh~etli patlayışında elle- Aleksandr Akdenizde bir mahrec: 
ri yüzü yanan muavin Vasi! kapı ta sahibi olmak istemekte, diğer taraf 
raf mda olduğu için kendisini dışa tan Sinyor Musolini buna karşı 
rı i\tarak canını kurtarmağa muvaf gelmektedir. 
fak olmuş ve hemen eczahaneye Bu iki devlet arasındaki rekabet 
ko~mu~, yaralarının ehemmiyetin• Avrupa sulbünü tehdit ediyor. 

Bundan başka Kürtler taraf m. 
dan yağma edilmiş olan Asuri em 
valinin iadesi için icap eden ted -
birler alınmaktadır. Hükumet icap 
eden taz:ninatı yapacak ve Kürt 
çetelerinin faaliyetlerine mani ol • 
mak için yirmi polis mevkii tesis 
etmİ§lİr. Bağdaltan alınan malu • 
mata göre Irak ahalisi Musul ha -
valisinde vaki olan katliamlardan 
haberdar değildir ve maktüllerin 
miktarı beş yüz ile yedi yüz arasın• 
dadır. 

dan dola'ı orada tedavi edilmiye Sinyor Musolini rekabette üstün 
rek Cerrahpaşa hasta.hanesine gön gelmek için, ticari istifadeler ve 
derimiştir. Arnavutluk ordusunun talim ve 

Halbuki kapıya yakın olmıyan terbiyesini deruhte etmek muka .. 
Şiikrü Efendin in vücudunun muh- bilinde Kral Zogoya iki milyon 
telif yerleri yandığı gibi filmden Sterlin ikraz etti. 
çıkan gazlarda kendisini bunalt - Fakat Kral Zogonun ölümü ile 
mış, Şiikrü Efendi olduğu yerde Sinyor Musolininin Arnavutlukta
kalmı~tır. Bu hnlde ancak yetişen ki nüfuzu sarsıldığı takdirde ne O· 

itfaiye tarafındnn Şükrü Efendi lur?. 
kendinden geçmiş, baygın, duman- Sinyor Musolininin Yugoslavya 
la boğulmuş bir halde bir ceset gi. ile vukuu muhtemel olan mücadele 
bi kurtarılmışsa da hastahaneye ye karşı Arnavutlukta askeri yol• 
götürülürken bu zavallı yolda v • lar yaptırdığı haber veriliyor. Ye .. 
fat et.miştir. ni Arnavutluk hükümdarı, Sinyor 

(Deyi Meyl) gazetesine göre si
yasi hadiselerden dolayı Irak ka -
binesi içinde şiddetli ihtilaflar var 
dır. Katliam hadiseleri hakkmcll\ 
gayet esaslı bir tahkikat icra edile
ceği bildirilmektedir. 

Kazanın böyle müessif bir ne - Musolininin nüfuzu altında kalmı-

Irak elçiliği 
izah ediyor 

tice vermesi operatör ile muavinin 

dikkatsizliğinden ileri gelmiştir. 

Çünkü film bobini son sistem oldu
ğundan eğer korkuya kapılarak 

yerinden çıkarmağa teşebbüs et • 
memi' olsalardı,yalnız film yana .. 
cak ve bobin otomatik bir surette 
kapanarak alevlerin tevessüiine 
meydan vermiyecekti. Kazadan 

Irak sefiri Zeyit iınzasile dün sonra müclde=.~umi rnu<'lvini, ad • 
şu ır~ktubu aldık: liye tabibi ve belediye heyeti fen· 

Muhterem efendim; niyesinden mühendis Nüzhet Bey 
Avrupnnın bazı gazetelerine is- hadh:e yerinde tahkikata başlamış 

tinaden bugünkü gazetenizde "I . lardır. 
rakta katliam,, unvanı altında ne~- &_{ __________ _ 
redilen lraka ait haberler kat'iyen ünihte şiddetli bir 
yanlı§tır. fırtına 

Son günlerde Irakta İsyan e • Münib, 21 (A.A) - Hitlerci 
d A ·ı gençluin • 43,000 kişinin işt i ra· en surı er, esasen Irak hiristi • 
yanlarından değillerdir. Bunlar kile - yaptıkları bir miting esna-
Hakknrı vilayetinden olup Umt•.mi sında bora ile karı-ık ço!c şid
h detlı bır fırtına çıkmı~. birçok 

arp esnasında fraka hicret eden kazalara sebep olmuştur. Yedi 
Nasturilerdir. Musulda bulunan a- kışi hastaneye kaldmlmıştır. 
sıl Iraklı hiristiyanlar i5e hemen eunlardan !Jiri, aldığı yaraların 
hepsi Gildani ve Siryani olup bu tesirile ö!müşt:.!r. 
A • J J h ..... "''''"'""'ıuntwtt•••'I• il mmı1111t11t1mıı ıntıınıııu••mııttıın ıırnııl'ttlır+ .. ,ımmn 

surı er e iç bir alakaları yok • etmeği nazarı itibara almış ve her 
tur. . hangi medeni bir milletin a~ileri 

Irttk hükumeti hunlara karşı tec!ip için müraı;aat edeceği vasıta 
büyük bir insaniyctperverlik ve cö- ve usullere muhalif hiç bir vasıta 
mertlik göstererek Irak toprakla· ve usule müracaat etmemiştir. 
rrnda ikamet etmelerine müsaade Hatta hükumet bütün Aıuri köy 
etmi§ ve hatta maddi muavenetler- ferine beyannnmeler dağıtarak, hü 
de de bulunmuştur. Fakat bunların kumctin kanun ve nizaml\\rma ri
bir ktMnı Irak hükumetinden bazı ayet eclip asilerle teşriki r.ncsai et· 
imtiyazlar istemiş, hükumet bunu miyen bütün Asuı·ilerin hükumetin 
rddedince isyan ederek Süriye hu- himayesi altında kemali emnivet 
duduna iltica etmiştir. ve itminanl::ı yaşayabileceklerini 

Irak hükumeti meseleyi müla .. ilin etmiştir. Bununla ela iktifa t:t
yim bir şekilde halletmek için elin miyerek asilerin de 48 saat za.rf nı 
den geldiğini yapmış ise de, bun- da hükumet kuvvetlerine teslim al
lar temerrüt ve isyanlarından bir dukları takdirde dehaletlerinin 
türlü vaz geçmemiş, hatta silahla kabul edileceğini bildirmi;tir. 
ilk tecavüzü bunlar yapmıştir. Irak hükumetinin jşbu lutuf 

Irak hüku.meti bittabi bunların ve insaniyctperverliğini "Katliam , 
iğrenç tecavüzüne sükut ile muka- şeklinde aleme izhar etmek, haki • 
bele edemezdi ve aleyhine vaki 0 • kate külliyen mügayir of;nakla 
lan hücumii silahla reddetti. beraber insanfsızcasm). lraka ya . 

Irak ordusu bütün harekatında pışl•rılmak istenilen çiı ikin bir Löh 
yalnız Asurilerin tecavüzünü rcd- 1 mettir. 

yacak olursa bütün bu hazırlıklar 

boşa gider! •• 
Haber verildiğine göre logonun 

validesi, Hüseyin Bey Zogo ile bir 
likte naibei saltanat olmak iste • 
mektedir. Rivayete göre Hüıeyin 

Zogo, Kralın Zogonun ne!ebi ilan 
olunmıyan oğludur. 

Kral Zogobir kaç sene evvel Ar
navutluk zenginlerinden Verlatz -
ki'nin kızı ile evlenmi!, fakat Zo
gonun Kral olmasından evvel ikisi 
boşanmışlardı. 

Kral Zogonun bu hanımla tek • 
rar birle~mek arzusunda olduğu 
anlaşılıyor. 

Amerikadan gelen bazı haber -
lcre göre Amerika milyonerlerin .. 
de William Leeds ile Harry Sine -
lair'e Arnavutluk tahtını kabul i
çin teklifler vuku bulmu~tur. Fa .. 
kat bu tekliflerden henüz muvafık 
bir netice cıkmcı.'llışhr. 

Merkez heyeti toplandı 
lstanbul, 21 (A.A.) - T. D. 

T. Cemiyeti umumi ~atipJiğin
d~n: 

T. D. T. C::miyeli umumi mer-
kt z heyeti bu gi:n saat 14 le 

urr.umi kat'p Ruşen Eşa cf beyin 
re:s iR"i a ' tında Do mabahçe sa
rayuıda top:anarak ankete ko· 
r.u:muş o!an arapça ve farsça 
söz:'ere ge!en kaışı'ıkl~r üztri· 
ne Osmanl:cadan Türkçeye 
ı, arşılıklar klavaıu kom"syonur:un 
ha11rladığa karşt'ıl< listelerini 
m .. zakere\·e devam etm ştir. 

U l'Umi merkez heyeti Çar
şamba S?Ünü saat 14 de tekrar 
lop anac:Aklır. 

Teşekkür 

lstanbul, 'J. l ,A.A.) - T. D. 
T. cemiyetinden: 

Istanbu l kitapçılat mdan H11mi 
küti p :ııınesi sahıbi Bılmi, Remzi 
kütüpnaneıi sahibi Remzi ıJcy-

ler cemiyetım'ze muhtelıf kitap· 
!ar bedİ\'C etmit'r. Kendiıcıine 
alenen tc~ekkür o unur. 

Türkiye yelken birincilikleri 
ge!ecek hafta lzmırde yapılacak
tır. Hu biriuc' liklerde Istanbu u 
temsil edcce'k yelkenci u cuma 
günü lzmire hareket edecekler· 

dir. 
Bu biriıı ciliklere bu sene yal

nız lzmir ve Jstanlu l :ştirak ede · 
cekt.r. lzmirde, lstanbul:u spor· 
cularla boy ö:çüşebilecek kıy· 
met.i yelkenciler mevcut bu!un· 
maKtadır. 

1 - Doktor Demir Asım 
Tuıgut Eey f.okcusu Naci Halil 
Bey teknesinin İsmi T r' x l1l 

2 - Şeref Refik bey t o'.•cu 
su Şakir Atif bey te~nesinin is

mi böcek. 
3 - Selim Zeki bey flokcu'u 

lzzd bey. 
4 - Yedek yelkenci Etrd be} 
Sporcularımızla birlıkle kafile 

reisi sıfatile, denize lik federas· 
yonu umumi ka~ibi Rıza bey de 
Izmire gidecektir. Hakem hey'e
tine dahil olma'i< üzere güreş 

federasyonu reisi Ahmet fetgeri 
Ziya kaptan ve Ekrem Rüştü bey· 
]erle mühendis Harun bey ayni 
vapurla bare\<et edeceklerdir. 

Tenis 
Montekarlo, 21 (A.A.) - Da· 

vis kupası için seçme müsabaka· 
larında tahmin edıldiği gıbi Is
viçreli T sher, Monako' ıu Lım
dan 'ı 6,3 6, 1 6,2 yendi. Eu su
retle üç galibiyet kazanmış olan 
Jsviçre ilçiincU devreye kaim ş 
lır. 

ÜCj bin metre yürüme 
rekoru kırıldı 

Londra, 21 (AA.) - Viktorya 
Park'taki yapılan bir toplantıda 
Coker 12 dakika 3 5 te 3000 
metre yürümek ~artile yeni bir 
rekor yapmış Danimarkalı Ras· 
mossen tarafından 1919 dan beri 
tutuimakta olan ıe' · oru yedi sa· 
niye 1·5 ile kırmışhr. . 

Bisiklet yarışları 
Paris, 21 lA. A.) - eufa'o 

meydanında molosıklet peşinde 
yarı mukavemet koşusu yapılmr• · 

hr. Bu yarış dünya şamp : yonlu
ğunun intıkam yarışı idi. 
Koşu her iki devrede de Lacqu
ehay kazanmıştır. ikinci İtalyan 

Gueizetti, üçüncü Fransız Hail· 
leun, dördü11cü Alman Mette ol-
muştur. 

Yiiznıe 
Pars 21 ( A A) - Turellts 

yüzme havuzunda, kadın Ho.
landalı yüzücü er Franıız yüıücii 
kadınlarını 34 puvana kar~ı 14 
puvanla yrnmı ş ud:r. Fakat Fran 
sız' ar küçükler varışında Ho' lan· 
dalı küçuklere 33 puvana karşı 
30 puvanla galip gelm şlerdir. 

vapu•u 22 ağustos salı 
ıaat 11 de Galata rıbtıının 

• e 
lzmir, Pire ve lskcnderıY 
kalkar. (4251 

Karadeniz 

Gül cemal 
vapuru 23 Ağustos çarşalll 
günü saat .i 8 de GaJata S1 
tımından kalkar. (42 

' ................ -'!~ 
'ı SADIKZADE Biraderi 

VAPURLARI 
KARADENİZ Pos~ 
Dumlupın 

VAPURU 
24 Ağustos Per~embe f 
saat 18 de Sirkeci rıhtıf 
dan hareketle Zonguldak, 
bolu, Samsun, Ordu, Girt 
Trabzon, ve Rıze limanl• 
azimet ve avdet edecektir 
Fazla tab ıı it için S irkeci l\l 
menet Hanı altında acent•

4 
müracaat. Tele fon : 22 Ib 
Darüşşafaka 
Müdiirliiğünden: 

İkmal imtihanlarına ~1 
ikisinde ve derslere de on b 
başlanacaktır. (43()5 

Darüşşaf aka List5 

Müdürlüğünden : 
Mektepte tane ve okka 1 

hlacak es'd kitaplar, eski 
seler, kundıralar ve sair ıc 
suı eşva müzayede ile sal• 
ğından talip olanların 231~ 
tos/933 çarşamba günü sıı4 
de mektebe gelmeleri. _./ 

Aydın Demir Yol/O 
Müdıriyeti Umumiyesindt 
lzmir A}dın demin olu h · 

alcl:ide altı :wda \'ÜZ dli birın• 
umumİ\csini Eduhin \:İrmı alır 
sadil ~~lı günü. !>aat • 12 de 1 

Old Hroad Stı cette J 00 numar•·1' 
\\'in.:hcstcr l lou e'tc inH .. at cd•• 
olunur. 

Ruzııamei muıakcrat ber' eÇ 

1 - Heyctı idare raporu ~ 
/ 

scne~i J faziran ga' c~iııc kad.ır 
s:ıbatın tctkıkı 3 - Şirketin ıı 
uımımh c~iniıı ı czcl\kuru. 

l~IJ~ içtiın:ı:ı i~tir:ık etmek .ır 
hL..,cdaran tarihi içıimad.ın 1~• 
Jı~rt gün .ıkc.le111 Jıı,..,I.! '>cned:ıt 
Jra\la OIJ Hroad 5trcette ıOO 
\\'inchc-.ıcr lfou~c k;itibi unıu 

ınir'dc Sirkcı idaresınc. J:,ıanlıı• 
nıanlı ıi.ınk:ı">tı a tc\ di ctın. Jid•r 
di edilecek hi-;sc scncdatt i.;ır• 
makbuzlar hiııi iı;tiın4d.t ibraı c 

1 it'\ eti ıdarc emri le 
. R. P. \\'.DE\~ 

\\'inchesıcr Hou~l 100. O 
:m:::: ÇAN AK KALE :::::::: :-.ır et LonJon, F .C ~. 21 .A.~ 

~~ Şehitlerini Ziyaret ~~ ____ D_O_K_T_O_R_/ 

:: 7 EYLUL !! Hafız Cenıal 
:: Gülcemal vapur ile :: Dahili hastalıkları 01ute~,' '/ 
.. •. f 11· 
:m:m:::::::m:m:::::::::ı:::ı:::::m::::a:m::::::: Div.- .... nlu N 118 Tel~ , 

inhisarlar Umum Müdürlüğünde~1:. 
f 11b" 

Pazarlıkla, p'an ve şartnamesi muc birıcc P .ışabahçe ( 

sına fıçı clo durma mahalli raptın!acaktır. ıı~· ·,. 
Tal!pit~rin p'i.n ve şıutoameyi gördükten sonra pazar p•t', 

titak etmek iizere 0 11 7,S tem'natlarını hamilen 28/8/933 ıı' 11 

tesi günü saat 15 le Galati'da A'ım, Satım Kom s, o .1u(;s;BJ 
caatları. 





lstanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları lUrk flnoninı ~irketiUen 
Fabrikamızda çıkarılmağa başlanan yeni sene mahsulü toz ve kesme şekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan aı 

· olmamak üzere her isteyene satılmaktadır. Fiatlarımız eskisi gibidir. Yani İstanbul' da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda 

1 
1 ::at::ı~~yaç::;;~ Kristol Joz ~e~erin Kilosu 36, 7 5 ~on~ı~ıo Küp ~e~erın Kilosu 39 ,so Kuru~tur. 
j Ancak en az beş vagon şekeri birden alanlara vagon başına beş lira indirilir. lstanbul haricindeki yerlerden yapılacak sipa-
1 rişler bedelin yüzde yirmisi peşin ve üst tarafı hamule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itiba
( ren bütün masraflar ve mes'uliyet müşteriye aittir. Gönderilecek mal şirket tarafından müşteri hesabına sigorta ettirilir. Si-
= f pariş bedelinin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beş vagon sipariş ederek bedelinin tamamını 
J peşin ödeyenler vagon başına beş lira tenzilattan istifade ederler. 

İ Adres : Istanbul' da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. 
No. 

No. 40 - 30 
24470. 

Telgraf 
J adresi : Istanbul, Şeker Telef on 
lii 

Türkiye 
Merkez 

Cümhuriyet 
Bankası 

17 /8/ 1933 vaziyeti 

AKTiF 

Yozgat Vilayetinden: 
Yozgat Vılayetiı: de yeniden inşa olunacak memleket hasta" 

nesi binası 8 · Ağustos· 933 tarihine kadar 28 gün müddetle 
kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

Bedeli keşfi 120178 lira 90 kuruştur. 
Teklifnameler Ağustosun 28 inci pazartesi günü saat oıı 

beşe kadar encümeni daimi vilayete makbuz mukabilinde tevdi 
olunacaktır. 

Ke Lira 
~ PASiF 

Talip olacaklar şeraiti fenniye ve projeleri tetkik etmek 
üzere lstanbul, Ankara Vilayetleri Sıhhiye Müdürlerine ve Yoı' 

u~ t gat Nafıa Baş Mühendisliğine encümeni daimi vjliyete mllracaa 
15.000.000.- etmeleri ilan olunur. (3875) 

.349.110.2t ~ 
Sermeye ....................................................•..... 
ihtiyat akçe:;i ........................................................ .. 

Altın: safi kilogram l l.26'J -880 r ... 15.851.987 .81 
B:ınknor ....... . . ... ... ................... ., 22.999.052. -
Ufaklık .... ..... ............................ ,, 705.608 .66 39.55 7.648..t 7 

Dahildeki Muhabirler; 
Aluo: Safi 1\~ . .......... 1.788-024 r ... 2.515.003.70 
T lirk lira ı ..................... ... . ,. l .359.890 .91 

Hariçtokt Muhabirler : 
Altın: Safi kilogram 3.218·862 r 4.527.59~.30 
Altına tab\ili kabil Ser bcsı dbvizl c ı .32'2.'294. l 7 

Hazine Tahvilleri : 
Deruhte edil en e Hakı na1\ti •e 
karşılığı r •. t 58. 148.563.-
Kanunun ô ,.c 8 inci mad-

3.87 4.89 4.61 

4.849 890 55 

delerine te\ fi kan ,·:ıki tedi) aı ,, 6.25 ~.563. - 1 Y'. t95 000. -

CUzdan: 
Scnedat ....... .. .. .. .. .. . ~ r.. 5.811.445 .09 
Esham c}• )eı uhtc edilen evrakı 

tabvildı n:ıkti) e karşılığı (iıi· 

bati kt} metle) . .. ....... ... ,, 27. 125.825. -
J:sham ve Tahvil:lt . . ... . . " 1.497.834 .25 :l4.433 104.34 

Albn ve döviz Uzerino avans ............. .. 
Hi& ederlar ..................................................... . 
Muhtelif 

Yek On 

14.609.69 

4.500.000. -
5.251.549.89 

244. 978.697.56 

1 TedavUldekl Banknotlar: 
Oerubte edilen evrakı naktiye iL. 158.748.563.--
1\anunun 6 ve 8 inci madde-
lerine tevfikan vaki tediyat - ö.253.563.-

0 eruhte edilen evrakı naktiye 
ha!i ıyesi .......... . . .. .. .. . ...... 152.495.000. -
Karşılığı tamamen altın olarak 
tedavüle vazedilen.................. r_ 8.688.000.- 161.183.000.-

Mevduat: 
'f ilrk lirası ........................... . 
ÜÖ\İI. 

22970.755.55 
8. 246.499 7 4 

Muhtelif .......................................................... . 

31.217.255.29 

37.229.332.01 

YekOn 244.<J78.ô97.5ö 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren : 

Iskonto haddi % 5 112 - Altın üzerine avans % 4 1/2 
.................................................................................................................... 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
10 Beyğir lrnv vetinde bir Elektrik motörü i!lınacağına dair 

ve 7, 12/8/9 tarihli gazeteler ile münteşir ilanın hükmü kalma-
mıştır. {4281) 

lstanbul Posta T. T. Baş 
Müdüriyetinden ; 

Zayi 

Fener ·nüfus memurluğundan 
aldığım nüfus tezkercmle tarik 
bedeli makbuılarımı zayet
tim. Yenisini alacağımdan eski· 
sinin hükmü -yoktur. (8265~ 

Sabir oğlu Mehmet 

§ Beyoğlu on sekizinci ilk· 
mektepten aldığım 470 • 2 ş«:· 

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

r.ı111111-- Türk Maarif Cemiyeti İdaresinde: --• 

Ley)i, Nehari 

Bursa Kız Lisesi 
Orta Mektep ve Lise Sınıflarını Havidir 

Resmi L'selere muadil olduğu Maarif Vekaletince tasdik edil· 
mişlir. Seçilmiş talim hey'eti ve Amerikadan getirilen terbiye 
mütebassı ı tarafından tedrisatt idare olunur. Yabancı Jisanlarııt 
öğretilmesine bilhassa ehemmiyet verilir. Saf bava temiz gıdo 
nezih bir terbiye ve iyi tahsil verilir. 15 Ağustostan itibareı> 
bütün sınıflara leyli ve nehari talebe kabul edilir. MektebiO 
resimli kataloğu ve kayt kabul şartları talep üzerine gö~derilir· 
Ücretlerde tenzilit yapalmıştır. Memur çocukları ve kardeşler 
için ayrıca tenzilat vardır. Fazla tafsilat için "Bursa'da Tür~ 1 Maarif Cemiyeti Kız Lisesi MUdürlüğüne ,, müracaat. (398~) 

Ankara Mektepler Alım Satım 
Komisyonu Riyasetinden: 

1 - Gazi Terbiye Enstitüsü ve Gazi Lisesi pansiyonunun ıe' 
nelik erzakmdan bir kısmı 7 - 8 - 933 tarihinden itibaren kapslı 
zarf usulile ve 20 gün müddetle münakasaya kooulmuştur. 

2 - Talipler şartnamelerini ve ayrılan partileri görmek ü:r:e' 
re Cumadan maada her" gün saat 17 ye kadar mektep mubase' 

besine müracaat edebilirler. Talep vukuunda tahriri malumat "' 
rilecektir. 

3 - Talipler ihale günü o~an 29 - Ağustos· 933 salı gooO 
saat 15 de % 7,5 teminat akçeleriyle veya muteber bir baP~1 

mektubu ile birlikte Ankara Mektepler Muhasebeciliğinde top' 

lanacak olan Mektepler Alım Satım Kom:syonu Riyasetine rıııl' 
racaatları. (38~ 

\. Istanbul _Paket Postahaoesinde yaptırılacak o'an 5367 liralık 
50 kuruşluk oazı tamirat tes·s:tt ve saire 22 - 8 - 933 tarihinden 
iti!ttıren kapalı zarfla münaka!iaya konu'muştur. Talip olanların 
şartnameyi görmek ve yaptırılacak işi anlamak üzere her gün 
bat Müdüriyet kalemine ve münakasaya iştirak için de yevmi 
ihale olan 11 - 9 • 933 tarihinde saat 14 de kanunu tarifah da· 
bilinde kapatılmış mühürlü zarflarını tevdi için Baş Müdürlük mü· 

hadetnamemi zayettim. Yenisini ,Dllllllmillmmlilll•• ~ Kı: · Erkek ~ WI 1111 , 
alacağımdan eskisinin hükmü ol· A 

1
_ H 

_m_a_d-ığ-ıoı_ı_·~_;_~_d_;~_i:_~_N_cc_~_;:_t~-~ l~ . me 1 ayat 
bayaa komisyonu riyasetine müracaatları. (4292) 

Ankara 'Ticaret Lisesi 
Müdürlüğünden : 

~Ank~ra 6Na Ticaret Mektebi iki devreli bir Ticaret L'sesi 
ha~ne getirilmiştir. Birinci devreye ilk ve ikinci devreye orta 
mek~p mezunları imtihansız kabul olunurlar. 

Dört sınıflı orta ticaret mektebi mezunlan beşirıci sırııfa alı
mrlar. Ileride ücretli pansiyon kısmının da açılması için hazırlanı· 
lan Ankara Ticaret Lisesi hali hazırda yalnız neharidir. Ve mec
canidir. Kayıt ve kabul için mektep idaresine müracaat olun· 
ma11. (4288) 

h tanbul 5 ci icrasından : 

K.ELEPiR 

Ümit : Romorkörünün tamamı Ti . 
carcti hahri: 90 tonluk yelkenli ma\ na 

tamamı. Çankaya : Romokörü ) arısı. İc
ra dairesince gayet ucuz fiyatla ayrı ayrı 

satılmak tadır. Arzu e<len ler Galata Ya~

kapanında bağlı bulundukları Bartın ke

reste fabrikası satış mağazası önünde gö
rebilirler. Almak isteyenler 23 ,\~u :.tos 

9J3 Çarşamba günü saat I ~ den itiba

ren İ stanbul Beşinci icra dairesine 933 -

1801 numaralı Josyay:ı. müracaat etme-
lidirler. (6603) 

Ticaret Lisesi 
lstanbul • Ca~aloğlu. Tel: 23630 

- Orta ,·e Ticaret Lisesi kısımlarıııa 21 ağu~tos ı an itibaren talebe kaydioe 
başlannıı~tır. E,ı.:i talebe 1 O eyliıle kadar kayi tlcrini yenilemeğe mecbur· 

J ur. l mt ihaıılara 2 eyliıl cumartesi günü ba~lanacakt ı r. :-.türaCaaı : 1 ler gurı 

l llilllll lllllll.111 ~ saat lO dan 16 ya kadar ..... 111 ill 1 (65~ 

' inhisarlar Umum Müdürlüğündel1e: 
idaremiz ihtiyacı için paıarlıkla "15000,, metre yerli ~~t" 

rikan bezi satın alınacaktır. Taliplerin nümune ve şartnaoıeY1 ~ 1,, 
dük ten sonra pazarlığa iştirak etmek üzere 11 % 7,5,, teınirJll dl 
rını hamilen 26/8/933 cumartesi günü saat 15,S ta G(4a~~) mübayaa komisyonuna müracaatları. 


