
liitler : " Sar toprağı 
llıuhakkak Almanyaya 
iadesi lazımdır ,, diyor · 

Hitler sinema artistlerinin 
isimlerinin büyük harfle 
yazılmasını ~asak etti 
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11 Sene Evel Bugün • • Düşman Malisurdu 
Türk-Yunan 

bankası 
11 ık• b fi• Almangada garip bir nümayiş sene eve ı u şere ı ......................................................................... n ..... .,. 

·· . 29 A..., t 922 Reisicümhurun impara-
d Verilen habe~Iere .. göre yakın. gun • gus OS d k f 
ha latanbulda hır Turk - Yunan tora- se a atı 
k allkası teıkil edilecektir. Bu ban .. T k J • D •• kJ• f ·ı d Jd • 
anın sermayesini bir taraftan e yo . uşman na ıye erı e o u-

~ürtı:, diğer tarafta_n Yunan milli rulmuş tıkanmışh. Düşman mahsurdu Büyük bir Alman zaferinin yıl dönüm .. 
ltıkaları verecektır. t 

ik·Bankarun faaliyeti de bilhassa mÜnasebetİ}e SÖy)enen nutuklar 
t 1 nteınleketin iktısadi münaseba
t 1111 kolayla§brmak maksadına ma
hUf olacaktır. Vakıa gazetemizin 
a\ra.dis sütununda kaydedildiği 

\>eçhiJe bu haber henüz bankacılar 
;ahafilinde teyit edilmemektedir. 
k Ununla beraber bu haberin ban-
11.cılar tarafından teyit edilme -
~eai bir gün tahakkuk etmesine 
~!tıkan olmadığını iddia etmek 
eğildir. 

Türk - Yunan dostluğunun i1k 
'~fhası iki millet arasında mevcut 
() an asırdide mücadeleye nihayet 

~el'lllekti. Haddi zatinde dostlu • 
~il bu derecesi ehemmiyetsiz bir 
:ey değildi. O kadar ki iki mem-
J eketin salahiyettar devlet adam -
IU'ı bu hadiseyi ilan ettikleri za • 
~a.n bir takım ecnebi memleketler 

un doğruluğunda §Üpheye düt
.. tlerdi. Diğer bazıları da bu ha

diaeyi yakın §ark tari1hinde bir in .. 
~Jl~~. mahiyetinde telakki elmif -

F'ilhakll(a ı-ta UrkJyç u- ...., ___ _ 

nrn tarih1"~1· . . b·ı ril . . T·· k • ı ıyı ı e er ıçın ur 
""';k Yun~n dostluğu inanılmıya .. 
h~ . kadar heklenmiyen bir 
adıse idi ve bu hadise ayni za • 

:anda yakın Şark tarihinde bir 
b~"!İn kapanması, tamamen yeni 
ır devrin açıLması demekti. 

Foto: Etem 
tı -ne e•el ı BGyGk Gşzl ve İamet Pat• kahraman ••kerl teftlt ederken •• 

Y arm büyük zaferimizin yıldö· emirle bildirilmişti. Verilen em· 
nilmüne rastlıyor. Bu zaferi her rin hulasası şu idi : 
sene o~duğu gibi bu sene de A - Birinci ordu: Afyon ce• 

1914 büyük harbın ilk haftalarında 
Almanya şark cephesinde müdafıa harbı 
yapıyordu. Veliaht ordulan Belçikayı iş -

gal ederek Rens üzerinden Parise akın 
ederken şarkta. Ruslann milyonlarla sa
yılamıyan ordularına karşı müdafaa ha
lindeydL Fakat Rus ordulan şarki Prus
yayı işgal etmişlerdi. Alman ordasu 
Marn muharebesile Parise yakın mıhla 
nıp kalınca Rusynya döndü. Burada Ilin
den burgun dahi yana bir hareketi Rus or
dusunu harbın sonuna t;adar belini kı
mıldıtamıyacak bir hale soktu. Prusyada 
büyük bir bataklığ·a doğ-ru Rusların or
duları çekildi. Batakbğın etrafı sarıldı ye 
Ruslar yüz binlerce esir ve zayiat vere
rek bataklığa battılar. 

Bu harp Tanenberg harbıdtr ve Hin
denburga bundan dolayı "Tanenberg kah
ramanı,, ismi verilmi~tir. 

Dün Almanlar bu harbın yıl dönü
mü münasebeıile büyük bir - nümayiş 
yapmışlar. Burada bir çok nutuklar o

(Devamı 9 uncu uayıfada) Hladenbur~ ve fmparatormı 1914 
aene•lnde ahamıt reaimlerl 

memleket baştan başa kutJula- nup ve garbında bulunan düş-
yacaktır. Bu münasebetle onbir manı imha edecek surette taar· 

ruz edecek, suvari kolordusu Ahi sene evvelki bu Şerelli günü 
okuyucularımııa bir kere batır· dağlarının Sarp geçitlerini aşacak 

ve esas olarak evıeli birinci 
latalı:fı: ........... .zu .... ,...aaalu abf m&&D 

Ur unun 26 ağustos sabahı gerilerine düşecek surette tev• 

Bedeni terbiye muallim 
____ _.....,..eril konf er an 

taarruza başlaması garp cephesi cih edilecek; Dün profesör Kurt tarafından 
kuınanlığt tarafından verilem bir <Devamı • u.ncu ısayıtada) bedeni terbiye muallimlerine Is -

___ ------------------------- tanbul 44 üncü mektepte bir kon -
Ayaso/ya camiinden bahsediyorlar 
·······························-··••ır-.••···-·····-·····-·--·----··············-

ferans verilmiştir. Profesör Kurt 
bu konferansta Anadolu seyaha _ 
tinden bahsedere demiştir ki: 

Bununla beraber Türk ve Yu -
ilan ınilletJerinin yüksek §Uuru sa-
l>esinde tahakkuk eden bu mu- . ' 

~~!f akıyetten sonra iki memleket 
il\ Urıasebatının yalnız nazari ve a
.J eli dostluğa münhasır kalması 

Dünyanın en güzel 
· kilisesi tehlikede! 

"- Bedeni harekat yapılırken 
muallim ve çocukların hep birlikte 
hareket yapmaları zaruridir. Mual. 
Iimler talebe karıısında kıyafet • 
lerine dikkat etmelidirler. Çünkü 
kıyafet meselesi bedeni harekatta 
çok mühimdir. Muallimler bir çok 
zaruretlere katlanabilirler. Fa.kat 
bedeni harekat yapılırken munta· 
zam bir kıy af et taşımaları lazım -
dır. Mesela, yüksek ökçeli bir iı • 
karpinle ve ceketle hiç bir zaman 
jimnastik yapılamaz. Bu hareket 
bir çok memleketlerde görülmek • 
tedir. Uk mekteplerde çocukların 
karııık olarak beden terbiyesi yap
malarında bir mahzur yoktur. 

4() ... 

&t gru olamazdı. Bu dostluk hava .. 
c tıdan bilhassa iktısadi ve ti -
arı Yold · "f d 1 • · "il a ıstı a e çare erını ara • 

b ak en basit bir muhakeme ica • 
c: a~~ndandı. Nitekim lktısat Vekili 
tı e a) Beyin bir müddet evvel Ati-
')'a Y t" h "l ap ıgı seya at esnasında 

ti te~İlt!n ticari itilaf bu zihniye • b: hır neticesi oldu ve tatbikat sa
fa •ında bu tilaf ın iki taraf için de 

l'da.Iarı ·· "ld·· ...... goru u. 
1 Urk· ·1 y ft ıye ı e unanistanın cogra. 
·-~iy ti . .kt d" b,lde. . e ~rı ve ı ısa ı §artları 0 I 
~ dır kı aralarında mevcut ti _ 
hkı .. münasebetler dajma kartı • 1 

Ve ~ lıusnüniyet ile arttırılabilir . 
a.l' U~dan her iki memleket ayrı 
tii~ 1'nuıtefit olabilir. Tabii bir kaç 
~ari:~~ra Yunan ba§vekili M Çal
~eld· 1 e arkadaıları Ankaraya 
l>erı· ık!eri zaman bu esas dahilinde 
he 1h •nıkanlar aranacaktır ve 

r ald b 'tih-L;- ~ . uhınacaktır. Bu suretle 
ikt l}"e ıle Yunanistan araıındaki 

1•adt · " treçt·k ve hcarı muamelat gün 
c~ktı çe daha ziyade inkifaf bula· 

il'. 

t Onun· · ·· 1 •ta h ıçın oy e zannediyoruz ki 
)e/\ ulda Türk - Yunan serma .. 
~ e ıtıüıterek bir banka tesisi 

tahakkuk ederae hem ye. 

Mehmet Asım 
(Devunı' tbıctl 8a)'ll.ada) 

Halbuki geçen sene ·Ayasofyaya 100 
bin lira sarf olundu. Tehlike yok 

AyHofyamn uzaktan görtlnfltG. 

Dün gelen Le Journal gazetesinde cami, kayan bir toprağın 
.. 1 b. 1 b maktadır. 

üstünde dur-

şoy e ır 1a er \'ar : 
"Ayaaofya, yıkılmak tehUkeaine 

maruzdur. 

Jstanbul, 2-1 ağustos - 1400 senesin
de inşa edilen dünyanın en güzel kili
sesi tehlikededir. 

Mütehassısların vermiş oldukları bir 
raporda, bu nefis abidenin, anbean yı-

1..ılmak tehlikesine maru?: bulundoğu. 
şiddetli bir fırtınanın, bu abideyi har:ı.be 
haline koyacağı bildirilmiştir. 

Bunun sebebi, temellerde mevcut o
lan bir su kaynağıdır. 11u ka) nak sene
Jerdcnbcri temelleri yemektedir. Bugün. 

Bu haber ikide bir Avrupa 
gazetelerinde yer bulur. Seoe
lerdcnberi Ayasofyanın kah kub· 
besi, kah temeli yıkılmak telik~ 
sini gösterir. Htdbuki büyük 
cami asırlardanberi olduğu gibi 
durmakla ve hiçbir tehlike gös· 
termemektedir.Evkaf umum mü• 
dürü Rüştü Bey aynen fU sözleri 
söyledi: 

(Devamı 8 uncu •l&1.lfll~) 

Orta mektepelre gelince kız ve 
erkek çocuklarının bazı sebepler. 
den dolayı birlikte jimnastik yap -
maları caiz değildir.,, 

Profe•ar Kurt dD.n bedeni talim 
yapbrırken •• 

Dumlupınar mektebinden getiril 
miş olan 28 talebe mektebin hah • 
çesine çıkarılmıı ve bunlara iJk 
mektep muallimlerinin talimleri 
görmeleri için bedeni hareketler 
yaptırılmıştır • 

••••••••••••••••••••••••••••••w••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ıe 

o 

Yalın yflrüyemlyecek derecede içmek qekHk detıı mldlrt 
- Hayır, o derece içtikten •oua )'GrOmek •t•kllktlr. 
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M. Heryo'dan 
telgraflar 

Samimi ve muhteşe"ı 
misafirperverliğe 

teşekkürler 

Istanbul, 28 (A.A.) - Sabık 
Fransız başvekili M. Heriot ha· 
rekc-tindP.n evvel Reis:cümhur 
hazr<.'tlerine Başvekil ismet Pş. 
hazretlerine aşağıdaki telgrafları 
göndermiştir : 
Tütkiye Cümhurreitt Gazi l'ı:uetafa 

Kemal hazretlerine 

Tilrkiyeden ayrılmadan evvel, 
arkadaşlarım ve kendim namına 
hakkımızda gösterilen aşırı ali· 
kadan derin minnettarlığımızı 
bilClirmek isterim. Emriniz altın· 

da bir eser yapmı~ olan büyük 
bir milletle temasın üzerimizde 
bıraktığı kuvvetli tesiri Fram~a· 
da anlatacağız Cümhuriyete re· 
fah temenni eder ve bütü mil· 
!etlerin menfaati namına Fransa· 
Türkiye dostluk müoasebetleri
nio inkitafı için elimizden geleni 
yapacağımızı arzederim. Hürmet· 
kir hiı1erimin kabulünü rica 
ederim. 

Aakarada Ba9vekll ismet p•ı• Hz. ne 

Türkiyedcn ayrılacağımız şu 
anda, hakkımızda gösterdiğiniz 

samimi ve rnuhteıem misafirper· 
verliğinizden dolayı teşe!<kUrle

rimiıi lütfen kabul ediniz. Bun· 
larıkıymetli bir batıra olarak sak· 
lıyac\ıfız. Minnettarlığımı iyi ve 
hoı it arkadaşlarınıza bildirme· 
nizi rica ederiz. 

Hitler Sar'ın ergeç Almanyaya 
iade edileceğini söylüyor 

B~NGE~S, 28 (A.A.) ~ Sar~e ı z~.lerinden ~· R~s~: söz ~l~ış ve ez 1 miştir. M. Hitler sözüne devamla 
cemıyetlerı federasyonu dun Rhın cumle şu sozlerı soylemı§lır: demiştir ki: 
vadsine hakim olan Cermanya ahi- •·Hududun öbür tarafındaki dev "Sarre toprağı bizden alındığı 
desi önünde yıllık kongresi müna· lct adaınlan, Alman milletine kar zaman yalnız Fransaya madenle -
sebetiyle muazzam bir nümayiş şı bil' takını tezvirat ile hareket et rin malikiyetini temin etmek arzu 
tertip etmiştir. mck fikdni terke.melidirler. Bizim edilmekte olduğu ve fakat milletin 

Tayyare ile Tannenbergten gel- hududun öhi.ir tarafında başkala - kendi idares~:ıi muhafaza edeceği 
miş olan başvekilin., nazırların, rına ait topraklarda gözümüz yok- alenen ve resmen beyan ve ilan e • 
nasyonal sosyalist hücum kıtaatı. tur. Diz yalnız Alman kardeşleri dilmi§ti. 
nın ve spor cemiyetlerinin iştirak mizin bulundukları topraklara ha- Şimdi bir tek hal tekli vardır . 
etmiş olduğu merasim, Sarre top · kıyoruz.,, O da Sarre'ın Almanyaya rücuu • 
rağının Almanyaya karşı sadaka • B d 
tini gösteren muazzam bir nüma -
yif olmuıtur. 

Federasyon liderleri Şurayı Dev 
Jet azasından M. Gustav Simon bir 
hitabe irat emiş: 

"- Biz Sarrc'liler ruhi haleti -
mizi Almanyada araınağa muhtaç 
değiliz. Zira bizler kan, lisan "e 
tarihi an'ane itibariyle Almanız . 
Biz satılık mal değiliz. Kazançlar, 
temetti.iler bizleri alakadar etmez. 

Sarre ahalisinin Almanyaya sa 
clakati, kayıtsız ve şartsızdır. Bu -
nun için hiç bir ücret alımyacağız. 
Bize ne gibi menafi teklif ediliyor, 
bunları sorımyoıuz.. Hiç bir şey 
istemiyoruz ve sadakatimizi para 
ile satmayacağız.,, 

M. Simon' dan ıonra Pruıya Na-

undan sonra alkışlar arasında ur. 
baıvekil kürsüye gelmiştir. Dünyanın sair aksamiyle )<at'i 

M. Hitle, Sarrelıları seliıımladık yen harp etmek fikrinde olmadı • 
ğı.mızı, ecnebilere ait her hangi a • tan sonra ıöyle demiıtir: 

"Bugün artık Almanyanın müt 
tefik bir millet olmak yolu üzerin
de bulunduğunu söyliycbilil'iz. 
~ira milletimizi cebir, şiddet ve tct 
hiş haerketlerinden kurtardık. 

Yeniden hiç kimsenin biıibirin-
den :ıymuıyacağı bir millet, bir 
Rcich vücude getiriyoruz. 

Hain Marksistler .. :Milletimizin, 
sinesinden tardedilelidenbeıi hm· 
ŞGY daha iyi olmuştur.,, 

M. Hitler Sarre toprağının ~a 
vatana avdetini temin hususunun 
Almanyanın müdafaa ettiği dava .. 
laradan biri olduğunu ilave eyle -

razi parçasını ele geçirmek iıte -
mediğimizi, belki yüz defa ilan et
tik. Fakat muahedeler mukaddes 
ise yalnız bizim için mukaddes ol -
mamalı, rakiplerimiz için ayni kud 
si mahiyeti haiz olmalıdır. Her 
Sarre'lının reyini Almanyaya ve • 
receği malum bir keyfiyettir. Biz 
Fransa ile her husuıta anla,mak is 
tiyoruz, fakat Almanya hiç bir za • 
man Sarre toprağından vaz geçmi· 
yeceklir. ,, 

Başvekilin nutku ıiddetle alkı§• 
lanmıştır, nümayişe vatan tarkıla
rı söylenmek suretile nihayet veril
mittir. 

Suikast meselesi müna" 
kaşa alunacak 

ATlNA, 28 (Hususi) - Bu .. 
Yunan parlamentosunun aktede 
ceği içtima pek heyecanlı ve oıa 
nakaşah olacaktır. Çünkü M. V~ 
nizelosa karşı yapılmış olan •"'. 
kast tahkikatı hakkında muhal 
fırkalar tarafından verilmiş ol• 
istizah takriri müzakere edi}ecer 
tir. 

Temyiz müddeiumumisi, hükıİ' 
mete gönderdiği tezkerede suik,; 
tahkikatı hakkında mecliste il' 
hangi bir müzakere icrası, tah1'İ' 
kat işini işkal edeceğini ve ın~ 
kaşanın tehiri lüzc.munu bildirdi' 
ğinden müddeiumuminin bu tel' 

keresi de mecliste okunacak, hjl 

kumet istizah takririnin müzak 
ve yahut sureti kat'iyede tehi ' 
meclisin reyine bırakacaktır. 

Muhalif fırkalar, takrir der 
müzakere edilmediği taltdirde 
bediyyen tehiri hakkındaki kab 

nin talebini !ayanı kabul gör 
mekte ve tahkikata ait dosyala' 
ancak dün meclise tevdi edi 
Jlduğu ve meb'uslar tarafından 

ıun uzadıya tetkike vakit bulun' 
mamı§ olduğu cihetle, ımüzaker• 

nin üç gün sonraya tehirini tal 
edeceklerdir. 

Maamafih muhalif fırkalar rf 
isleri, kat'i hattı hareketlerini t 

bit etmek için bu sabah hususi 
İçtima ak~etmi~lerdir. 

Hariciye tayinleri 

lstanbul, 28 (A.A) - M. Her· 
yo, Türkiyeden ayrıhrkeo ; hari
ciye vekili doktor Tevfik Rüştü 
Beyefendiye şu telgrafı gönder· 
miştir: 

Hariciye vekm Tevfik Rilttll Beyefendi Malive 
~ b9'U'etleıino J ' ' adliye, ha

tayinleri 
T. D. ~., C. ~İr Sı~J?- ~azırı· 

Ankara, 28 - Moskova ko 
losluğuna vek~let şube müdür 
tinden r ail HAkk~ B~v tav.in 

Buradan ayrılırken lfıtufkarane fİCİye 
bir suretle tertip buyurduğunuz 
iyi kabulden dolayı en muhab· 
betli teşekkürlerimizi takdim 
eder bu ziyaretimin Türkiye-ain 
saadeti ve onun Fransa ile dost
luğu hakkında semerebabşo!aca

ğını ümit ederiz:. 

D 
.. ·k. t 1 t.. t · · evınde oldurduler un ı ı op an ı yap ı 

,J;Jmis. Londra büyüle eıç_ılıgf!JlU 
te§arı Nurettin Ferruh Bey ınerk. 
ze naklolunmuttur. Ferruh Be 

yerine hariciye vekaleti ,ube iti 

dürlerinden Süleyman Saip Be 
tayini mukarrerdir. 

M. Heryo Rusgada 
Kie, 28 (A.A.) - ·M. Herriot 

beraberindeki parlementa aıala
rile birlikte dün buraya gelmiş· 
lir. M. Herriot Fransa sefiri M. 
Alpbaud da refakat etmektedir. 
lıtasyooda hariciye komiserliği 
ajaq, ve mahalli büyük memur
lar tarafından ıelimlanan M. 
Herriot ikametine tahsis edilen 

contin'!ntal oteline giderken yol· 
da· halk tarafmdan alkışlaomışhr. 
M.Herriot Ukrayna ilim akademi· 

sin.i ziyaret etmiş Sainte Lopbie 
gem:s~ne giderek buradaki mo· 
zayık laıa tetkik eylemiştir. M. 
Herriotrıunıiyareti esnasında kili· 
sede dini ayin yapılmakta idi. 
Mis~firler hariciye komiserliği 
aianı tarafından verilen ziyafette 
bulunduktan sonra Harkofa ha-

Teslim olan asiler . . 
Rabat, 28 (A. A) - Cebeli 

Badu etrafındaki ihata barel<eli 
üzerine bilerin reisi kayıtsız ve 
şartsız teslim olmuştur. 

Ecnebi kumpanya/arla 
seyahat 

Berlin, 28 (Hususi) - Hükfı· 
met_, Almanların, ecnebi kumpan· 
yalara ait vapurlarla sey1thal 
etm~lerini yasak etmişti. Bu ya· 
1ak resmen kaldıralmıt ve mat
buatla illn edilmi,tir. 

ANKARA, 28 (Hususi) - Ma· 
liye Vekaleti muntazam borçlar 
.müdürlüğüne Maliye bütçe müdü· 
rü Emin, Kabil büyük elçiliği müs
teşarlığına Hariciye Vekaleti üçün 
cü daire birinci şu.be işlerini tedvi· 
re memur Vehbi Beyler tayin edil· 
mişlerdir. 

lSTANBUL, 28 (A.A.) -T. D. BELGRAT, 28 (Hususi) - Üç 
T. Cemiyeti umumi katipliğinden: gün evvel. sabık nazırlardan Mös-

yö Nödorf er Zağrep civarındaki e

vinde tabanca ile katledildi. Katil 

T. D. T. Cemiyeti umumi mer -
kez heyeti bugün umumi ki.tip Rll" 
~en f.ıref Beyin reisliği altında Dol 
mabahçe sarayında toplanarak bi- bir arkadaşı ile beraber sabık na -

ri saat 10 da öteki saat 14 le baş -
lıyan iki celse yapmı§tır. 

Birinci sınıf adliye müfettitli • Bu toplanışlarda Oa!.mnlıcadan 
ğine ikinci. s~n~f ~üfetişler~en o.~- ı Türkçeye karşılıklar klavuzu için 
man Vehbı, ıkıncı sınıf adlıye mu- ankete konulmuş olan sözlerin kar 

zırın evine gelmiş ve bir mektup 

vermitlir. Eski nazır mektubu o .. 
kurken adam ate§ etmittir. 

fettişliğine üçüncü sınıf müfettiş • şılıkları araştırılmıştır. 

Cinayetten sonra, civarda çalı -

§an amele koşup gelmiılerse de, 

katiller, onlara da ateş açarak ci • 

var ormana dalıp kaçmıtlrdır. Or

manı polis kuvvetleri abluka etmi!· 

tir. 

lerden Sezai, üçüncü sınıf müfet • 
ti!liğe dördüncü sınıf müfettiıler· 

den Haşim ~eyler tayin olunmuş • 
lardır. 

Divanı muhasebat mürakiplerin 
den Ragıp Bey İstanbul .mıntakaar 
tahsil müfettişliğine, Diyarıbekir 
defterdarı Nazlm, Konya merkez 
müdürü Sadık Beyler İstanbul ta· 

hakkuk baş memurluklarına, Ada
pazarı Malmüdürü Hasan Fehmi, 
Ziraat Vekaleti muhasebe müme
yizi Ali, Milli emlak mümeyizi 
Remzi Beyler İstanbul tahsil me-
murluklarına Divanı muhasebat 
mürakiplerinden İsmail Hakkı, 
Mardin defterdarı Fuat Beyler ls· 
tanbul tahsil müdür muavinliklcri
ne, lzmir müstahkem mevki muha 
sebeciıi Şefik Bey İstanbul muha· 
sebeciliğine, defterdarlık muhase
be müdürü Vahit Bey htanbul vi • 
li.yeti pul satı! muhasebeciliğine , 
Darphane muhasebecisi Şemsettin 

Bir Yunan profesörü 

İstanbul, 28 (A.A.) - Atina 
akademisi diksiyonerinin orta çağ 
k11mını yazmakta olan Yunan pro 

feıörlerinden M. Ponag N. Patri .. 
akoı bugün Dolmabahçe sarayına 
giderek T. D. T. Ceiniyeti merkez 

heyetini ziyaret etmiş ve umumi ka 
tip Ruten Etref Beyle yarım saaat 

kadar görüterek dil çalıtmalarr. 
mız hakkında izahat almı:ttır. 

Hitler reni bir 
emir verdi! 

Bertin, 28 (Hususi) - Sinema 
ticaret odası, "yıldızlara tepın· 

ma,, nm önüne ıeçmek ıçın, 
filmlerde bnt ı o:ü oynıyao arti•t
lerin is mininin bUyOk butlerlc 

Cümhuriyet bayramına yaıılma1ını meoıtmiıtır. Bundın 
sonra, filmlerde rol alau bOtUn 

hazırlık artiıtlerio isimleri, ayni bUyUk· 

Ankara, 28 (A.A.) - Cümhu- lükteki harflerle ynılacalcbr. 
riyet bayra.mının onuncu yılını kut 
lulama yüksek komisyonuna bağ· Askeri terfiler çarşamba 
lı radyo, konferans ve matbuat ko- günü ilan edilecek 
miteleri bugün Fırka katibi umu • 
misi Recep Beyin reisliği altında 

öğleden evvel ve sonra beraberce 
toplanarak komitelerce şimdiye ka 

ANKARA, 28 (Hususi) -As· 
keri terfi listesinin hazırlanma • 
sı ikmal edilmiştir. Liste çarıamba 
günü gazetelerde neşredilecektir. 

Af yonun kurtuluş gütı 
tezahürleri 

Afyoıı, 27 tA.A) - Şehrimizi 
kurtu'uş )'ılcönümii çok parl• 
surette irntlulaodı. Tam ku.tul 
saatinde istirdada benzer .şekil 
safı harp nizamında ve· top ıe 
leri arasında şehre giren müfre 
tiddctli aıklşlarla kattılandı. 

Halk arkerleri durdurar .. 
sünküJerine çipekler taktı. Süt 
şehir e4siz bir bayram akşı; 
yaşamaktadır. 

Sarı nehir 
Çinde 3 miiyon halkıd 

evi yıkıldı · 
Şanghai ~8 <A. A.) - Ch• 

loung valisi milli hükümete, 
nehrin 800 köyü bastığını ve 
milyon halktn ocaklarını mah~' 
tiğıni, son yağmurların yeoicl 
suları taşırdığını bildirmiştir. 

Tsinanfou şehri, yeniden & ' 
ıu baskını tehlikesine maruıd111 ' 

Bir çok noktalarda su udi•~ 
yık1lmııtır. 

Nankın'de yardım iç"n çaht'~ 
yor falcat para olmadığınd• 
hükumet bir istikraz teklif 
mcktedir. 

l h 
dar alınan ve alınacak kararlar Ü· 

Bey Beyoğ u ta sil müfettiıliğine, . d .. k d . f d . zerın e muz ere e bulunmuşlar· 
Manısa de ter arı Şevkı Bey Bey- d 

Zafer bayramı l~in tebrikler 

oğlu tahakkuk baş memurluğu • ~·~r·~~~~~~~~~~~~~ 
na, Beykoz malmüdürü Seyfettin .edilfitlerdir. 
Bey Üsküdar mıntakuı tahsil baş. . Vekaletçe İstanbul maliye tef
memurluğuna, varidatı umumiye kili.tına verilmeleri mukarrer ze· 
mümeyizlerinden Halit B. İstanbul 'Yatın isimleri komisyona verilmit 
tahakkuk bat memurluğuna tayin tjr 

Istanbul Belediyesinden : Zafer bayramımızın senei devriye". 
sine tesadüf eden 30/Ağuıtos/933çarşamba günü saat 9, 15 10, 1 Scl' 
Kolordu Kumandanlığında tebrikit yapıldıktan sonra 10,30 d• 
Beyaut meydanında geçit resmi icra olunaca!.:~ır. lstanbul'dı bd" 
JunPn Mebus Beyfendilerle teşrifata dahil zevatın teşrifleri ric:I 
olunur. (449SJ 



~· ... . 
'" tU . .. >'lur n bır koyden geçiyordum. 

~--r-tr, köy kahvesinde hararet
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1!, h tun bir takse otomobili geç .. 
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~ llu t b'I ' di 0 onıo ı de bir makine 
İ~~ ~Orlar.. Otoombilin bir kö-

oa ... ı 
~I') g anıyor, hesapları birer 

Bir Türk
teşkili 

Yunan bankası 
Çam devirmekle meşhur bir zat, 

bir arkadaşiyle kayığa binmi~, is • 
keleden açıldıktan sonra, lif ol • 
ıun diye kayıkçıya sormuş: 

• • 
ıçın hazırlık 

- Bu kayık ne ağacındandır ı. 
Kayıkçı: 

- Çanı! demiş .. 

Zatı muhteremin arkadatı 

]simleri geçenler bu teşkilden 
haberdar olmadıklarını söylüyorlar 

derhal atılmış : 

- Aman birader devirme! .• 
Peyami Safa beyin de elinde ka· 

lem, devrilen çam, kırılan pot ha
line girdi. Meğer, şehrimize gelen 
fransız muharriri M. Leon Piyer 

Türk- Yunan iktısadi münase· 
batının hudutları dahilindeki İ§ -

lerle metıul olmak üzere ya • 
kında şehrimizde büyük bir ban -
ka açılacağı haber verilmektedir . 

Bankanın sermayesi Yunan 
bankaları ile İş Bankası ve Sümer 
Bank ve diğer bir iki milli banka 
tarafından temin edilecektir. 

Bu haber hakkında dün malu -
matını sorduğumuz Sümer Bank 

Üniversitede 

umum müdürü Nurullah Esat Bey 
kısca §Öyle demiştir: 
"- Bu hahe.l'i hen de rrazete1er-

~ 

den öğrendim. Bunun haricinde 
malUmatım J-'ok., , 

Jş Bankası İstanbul şubesi mü -
dürü Yusuf Ziya Bey de ademi 
malumat beyan etmittir. 

Türk - Yunan iktısadi müna
sebetlerinin tevsii için 1! ve Sümer 
Bank ile Yunan Milli Banası ara • 

Deniz yolları 

Avropadan gelecek yeni işletme inhisarı 1 Eylülde 
profesörlerle muhabere başlıyor 

. . . , b d. 1 Ey:ülden itibaren Deniz yol· 
Maarıf vekılı Refık ey ün ları işletme.si inhisaı • tatbıkine 

üniversite de .. meşgu.I ol~uşt~r: başlanacaktır. Bu inhisarda ki 
ldar~ heyetını .tedrısat ışler~oı nakliyat işlerini tanzim edecek 
tanzım etmektedır. Hukuk fakul- 1 d · il · , 'd · . . . . . 16 o an enıı yo arı ıt etme ı are11 
tuının ıkmal ımtıhanları ey· ·ı ı T" k · · 

ı e vapurcu ar ur anonım şır· 
lülde başlıyacaktır. k t"d' 

d .. 1 k b" e ı ır. 
Avrupa an gctırı ece ecne ı F k t · k t h .. k 1 d -

·· d h b d'l a a şır ·e enuz uru ama ıgı 
profesorlerle e mu a ere e ı - . . l E "'d · 'b l 

kt d. O .. f d b' ıçın y u. en ıtı aren ça ışa-. me e ır. n gun zar ın a ır . d 
'k" b" f .. .. h · · mıyacaklır. Bu vazıyet karşısın a 
J ı ecne ı pro esorun şe rımıze büt" kl' t ·. . . .. . 1 1 v • h b ·ı kt d' un na ıya ışını uıerınc a an 
ge ecegı a er vım mc e ır. d . 1 · 1 'd · d" • 
E 1 .. 1 h ft ._ ~ !)!'•" , , enız yo ları ı~ etme ı arcsı un Y U a ISIDa KA r n 11 • 11an-

·-u•elnıann-1, 0 2 ca tır. ••pu"·"•••udu uazllarını aavec 
ederek limanlar arasında i1lemek 

M. Veni.zelos /stanbula üzere vapurlaranı kıralamak iste-

ne zaman gelecek? 
Jıtanbul ga:ıetuı yazıyor: M. 

V cnizc!os lstanbula gelcccii ha· 
ber!eri c'o}ru dtğiJdir. Sabık 

Yunan haşvekili Avrupa'da te
davidcdir. Henüz Türkiyc'yc ge· 
lip gelmiyect~i lıt'lli değildir. 

Hariciye vekili dün 
Ankaraya gitti 

Bır milddett~nberi Yalovada 
bnJunan Har'C:yc vekili Tevfı1' 
Rüştü bey dün sabah şehrimize 
gelmiş, akşamki trenle Ankarıya 
hareket etmiştir. 

l evfik Rüştü beye Hariciye 
vcka:eti hususi kalem müdürü 
Refık Amir bey refakat etmek· 

tedir. 

Roma elçimiz 

diğini bildirmiıt =r. 

Bunun üzerine 1 O adet vapur 
kiralanmıştir. 1 Eyhilden itibaren 
kiralanmayan vapurlar derhal 
biığlanscaktır. 

Bir suçlunun akli 
vaziyeti 

Bir sene evvel, HcyoğJunda, 
cadde üzerinde Rüştü efendiyi 
öldürmekten suçlu Gafurun mu
hakemesine, dün Istanbul ikinci 
Ceza mabkemes=nde devam cdıl
miıtir. 

Suçlunun akli vaziyeti hakkm
daki raporun Tıbbı Adli mcdi
ıince tetkiki için muhakeme kal
mı,tır. 

VAKiT ' 
Gflndellk, ::Slyaıı1 Gazete 

Iıta.nbul Ankara Caddesi, V AKrr yurdu 

Telefon Numaraları 
Yazı işlen teltronu: 2~379 
idare telefonu : 24379 

aında Türk- Yunan bankası teş - : Kente: 
kiline ait hazırlıkların ikmaline ça- "Peçeyi kaldırdık, fesi attık 

lışılmaktadır. a.mma, ruh o T-uhtur. Sadece bir 

Yunanlılarla aramızdaki ticari elbise dolabı inkılabı yaptık,, di • 
anlaşma mucibince sattığımız mal yen kendisiymiı. Dün uzun uza • 
bedelleri yüzde 60 fi peıin ve üst dıya bu sözünü tevile kalkııan bir 
tarafı da bono ile verilecektir. Pi • makale yazmıf. Bu makalesinde 
yasada bu t~rzda yarım milyonluk şöyle bir cümle var: 

bono vardır. Banka bu bonolardan "Gene Valery için on dokuzun• 
istifade edecek ve tüccarlara yar • cu asrın en büyük hatası, müspet 
dı.m için uğratacaktır. ilimlerin 'ilmi muvaff akıyetlerile 

Vapurların kıymeti 
sarhoş olarak, bu il;mlerin usulle • 
rini, ruhiyat ve içtimaiyat deni • 
len sahte bilgilerin usullerine ka-

En çok sermayesi olan 
7 firmanın şirke{i 

Vapurların kıymetini takdir 
eden komisyondaki lngiliz Loidi 
mösyo Şmit dün Varnadan teh
~imize gelmiştir. 

Komisyon bugün toplanara~ 
vapurların kıymetini kat'i o'.auk 
tesbit edecektir. 

Aradaki bütün noktai natır 

ihti'ifJarı da halledilerek perşcm· 
be g:inüne kadar kıymetler teı 

bit olunacak komisyon tarafın· 
.:._ ............... l.... hiltliril c.e~tir. 

V•purcular bundan sonra en 
çok sermayesi olan yedı firma 
murahhaslaundan mürekkep yeni 
f :rketin idare heyetini seçecek
lerdir. 

E'ya ve yolcu tarifeleri 
1 eylülden itıbaren tatbik cdi 

lccek olan ena ve yolcu tarife· 
lcri tabcdilerek alakadarlara tev
zi edilmiştir. 

Mısırlı misafirler bugün 
memleketlerine gidiyor 

Birkaç gün enel Ankaraya 
gitmiş olan Mısırla doktor ve 
gazetecilerden mürekkep bir he
yet dün sabahki trenle §ebrimize 
gel mittir. 

Misafirler dün Büyllk çarfıyı 
gezerek bazı eıya satın almışler, 
bir aralık Topkapı 11rayına git· 
mitler, hazine dairuini ziyaret 
etmişlerdir. Akşam üstü de Yeni 
köydeki Mısır ıcfaretinde şeref
lerine bir çay ziyafeti verilmiştir. 

Heyet bugün saat onbirde An
kara vapuril e Mısıra dönecektir. 

rıttırmasıdır. ,, 
Bütün cihan üniversitelerinde , 

müspet bir ilim olarak okutulan 

içtimaiyatın, her üniversitede mü· 
him bir kürsü İfgal eden ruhiyatın 

sahte olduğunu söyliyen bir mu • 
harririn, muazzam bir inkılabı 

bir nükteye boğmak istemesi ıaıı
lacak bir §ey değildir. 

Filvaki M. Piyer Kent, Tan ga. 
zetesinde gençliğimize dair yaz • 
dığı makalede, bu söze biraz ~at • 
mıştar. "Bu bedbin mütalcaları ta
mamile kabul etmek doğru değil • 

dir. Bunlar daha ziyade nüktedan
lıktan ibarettir.,, diyor. Fakat, ken
diaine yazılan açık mektubu gö • 

rürse, bu betbinliğin sadece nük • 
tedanJık değil, biraz da bilgisizlik 
olduğunu anlıyacaktır .. 

Peyami Safa bey, ne bedbindir 
1 

ne de nikbindir. Fakat muhakkak , 
ki gevezedir .. Yalnız gevezelikleri. 
ni ilim kisvesine büründürür ve 
kartısındakini kandırdım sanır • 

İtte küçük bir misal daha: 
Dün, ruhiyatla içtimaiyatın • 

sahte olduğunu söyliyen bu mu • 
harrir, 6 Temmuz tarihli Cumhu • 
riyette edebiyat ve estetik bahsin. 
deki muarızlarına soruyordu: 

"Ben onlara bugün kısaca §U • 

nu soracağım: Hangi ruhiyat, içti
maiyat, estetik ve felsefe tezine i .. 
tinat ed iyorsunu? .,, 

6 Tem.muzda içtimai yatla ruhi
yatı ilim olarak kabul eden, 28 
Ağustosta onlara sahte bilgi di • 
yen bir zata ne denir?. 

Çam ve seviye meselesi .. 

Sellmi izzet 

Roma büyük elçimiz Vasıf B. 
dün Ankaradan şehrim"ze gel
miştir. Perşembe günü ltalyay.a 
hareket cdec~' t=r. 

Evkafla belediye 
Belediye ile evkaf arasında me

zarlıklardan ve su işlerinden müte
vellit ihtilafların halli için teşkil 

reıgrat adresl: lıtanbı.I - ·ı AKiı 

Posta kutus:.ı No. t& 

Abone bedelleri: 

1'1.ırkiye f'..cnebı 

Seneli': HOO Kr. 2700 Kr. 
6 aylık 750 • 14~ 
s aylık 400 

Misafirler Ankara ziyaretlerin
den fevkalade memnun oldu'<· 
larını, keodittrine ögsterilen hüs· 
nü kabulden mütehassis bulun
duklarını s6ylemektedirler. 

Reşit Galip Bey 
Sabık Maarif vekili Dr. Reşit 

Gal'p bey bir müddet daha isti
rahatten sonra Türk tarihi tetkik 
cemiyetindeki mesaisine yeniden • 800 

ı aylık 1~ soo 

il An Ucretlera: 

J'lrarı lllnların llln ıtAhifr.lerlode aantl· 

Gümrüksüz eşya • başlıyaca~tır. 

-ııyo H' 
~ ~I r_ r.. ıç yanlışlık olmu- Haber aldığ1mıza göre yakında 
!)tlullllala d' 

1
. b' 'h . hükumet, evkaftan belediyeye dev-

edien konıisyon bir neticeye vara
madığından her ki taraf noktai na
zarlarını hükunıete bildirmişlerdi. mi :ıo lrnru~tan baıı:u, ilk 11\hltl'de 250 

kuru,a kadar ı;ıkar. 

Kll) uk, raz.111, rlt'\ amlı llAn •t'renle~ alt 

Mcmleketim"ze gelen ilim ve 
fen f'rbabının aümrük resmi ver· 
meden beraberinde getirecekleri 
eşyaların listesi tubit edilm•ştir. 

325, 326, 327 
tevellütlü/er 

Fatih Askerlik §uhesindenı 
Tam ehliyetnameli olup henüz 

sevkedilmemiı olanlardan (326) 
doğumlulara kadar kamilen ve 

326, 327 doğumlu muallim ve sıh· 
biye memurlarının da tam ehliyet 
nameleri 1 eylül 933 te sevkedile· 
ceklerinden ıubeye müracaatları 
ilin olunur. 

~ k rı ın ıyen ır ı tıyar redilen mezarlıklar ve sular hak-
-rıftı: 
'• d kında son noktai nazarını bildire-
4YJa eınk· d d' 

ı>J ı, e ı, bu makine cek ve bu ihtilaflı iıtler de kül ola-
'rda 1 :s' 

't h Yan ıtlık yapmıyormuı, rak halledilecektir. 
~sapları düzeltiyormuf, !U -

tt 1. tefte lramıa karıtık olan zim belimize birer taksi taksa da 
il\ ~apfarını düzeltmek için jı yanlıt hesaptan kurtulsak .. 

tt, Ya tahıildarların, ya bi- Sadri Etem 

a) rı tenr.IJAI vardır. 

Reıaml llAnlaıın bir satın 10 kutuıtur. 

KUçUk ilAnlar: 

~tası 30 iki defası ~o De detbl ~ 
dört ııefa)lı 7~ ve on defası 100 kuruttur. 
Uç aylık UL\n verenltrln hlr defaırı mecca. 
nendir. Dllrt satırı Jeet"D ııaıııarın fıızı.ı 

•tırlan ~l Jruruşt&n beap edtllr. 

Bu listede o!mıyan eşyaların 
gümrükten resimsiz olarak geçi· 

rilmesine müsaade tdilmiyecektir. 

Celal bey geliyor 
ANKARA, 28 - lktısat vekili 

Celil bey eylul haftasında Anka
raya gelecektir. 
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Atina elçimiz mi., Türk - Yunan r 
safirlerle gelecek bankası 

Sah Çarıam ba 

TAKVİM 12 yaşında bir 
sahtekar 

Enis bey bugün Atinaya 
gidecektir 

Atina elçimiz Enis Bey bugün 
An~ara vapurile ıehrimiıden 
Yunanistana hareket edec~ktir. 

Enis Bey Hariciye Vekili Tev· 
fik Rüştü Beyle görüşmüı ve 
Eylülde memleketimize gel~cek 
Yunan Baıvekili M. Çaldariıle 
Yunan nazarlarınan 2iyarctleri et· 
rafında talimat almıştır. 

Enis Bey Atinada Yunan hü
kiimetile temas edecek ve M. 
Çaldarisle birlikte Eylülün do
kuzunda Atinadan hareket ede· 
cektir. • 

Başvekil ismet Pş. Hz. Yunan 
ricalini kabul etmek üzere Eylü· 
lün haftasmda Ankaraya döne
ceklerdir. Tüvfik Rüıtü Beyin 
misafirleri lstanbuldan karıda· 
ması muhtemeldir. 

Yunan nazırları memleketimiz
de beş gün kalacaklardır. Maa· 
mafib bu müddet kat'i olarak 
Atinada tespit edilecektir. Baı· 
vekil Paşa Yunan nazırları d6o· 
dükten ıonra Tevfik Rüıtü Beyle 
birlikte Sofyaya gideceklerdir. 

Enis Bey şu beyanıtta bulun· 
muştur: 

- Yunan Baıvekili Hı:. ile 
Ankaraya gelecek Yunan nazır· 
Jarı ve refakatlerindeki zatların 
hareketlerinden birkaç gün evvel 
Atioada bulunacağım ve bittabii 
onlarla birlikte geleceğim. Seya· 
hat programının teferruatı Ati· 
nada kaiarlııtarıJıcakhr. Misa· 
firle ayın dokuzunda hareket 
ve ltalyan vapurile geleceklerdir. 

Yeni gümüş paralar için 
ciünkü toplantı 

Yeni basılacak gümOt pıra· 
ların şeklini tesbit etmek üzere 
Hn'atkirlar araaında açılmaaı 
mukarrer müsabakanın talimat· 
namesini ve projeyi hazırbyacak 

· komisyon dün de Güzel San'at· 
lar akademiıinde toplanmııbr. 

Dünkü içtimada müsabaka 
ıartlannın hemen hepsi teıbit 

edilmittir. Bugün yapılacak otan 
içtimada teferrüat üzerinde gö· 

• rüşülecektir. 

Madenlerimizden istihsal 
Madenlerin istihsal kuvvetini 

artırmak için tetkikat yapılmıya 
başlanmıştır. Gerek devlet tara- · 
fından ve gerekse hususi mües
seseler tarafındın idare olunan 
madenlerimizin istibul miktan 

hakkında alikadarlardan ma.fı· 
mat iıtemiştir. Tetkikat bu ma· 
lumata istinat edecek bundan 
sonra mahallinde araıtarmalar 
yapılacaktır. 

Buna da sebep son senelerdeki 
maden istihsalitının azalmasıdır. 

I zmirden gelecek yolcu
ların eşya muayenesi 
lımirden gelecek yolcularan 

eşyalara muayene olunmadan Is· 
tanbula girmt4eri için vekaletten 
emir beklenmekte idi. 

Bu emir dün gelmiştir. Bu su 
retle gümrük muayene memur· 
ları ile müşteriler arasında mü
temadiyen çıkan ihtilaflar hal 
edilmiş olaca~br. 

Öğrendiğimize göre lzmirden 
gelecek yolcuların eşyaları için 
eşyaları vapurda bir yer ay
nlacakhr. B~raya herkes yükünü 
keyaf'2k ft buradan lstanbula 
gelince alanacaL:tır. 

IJrışmakalcden Ueı·am 29 Ağustos 30 Ağustos 
rinde ve hem zamanında bir te- 7 Cema.evel 8 Cema .evci 
şebbüa olacaktır. Böyle bir banka cıın doğuşu ~.23 5,23 

yalnız Türkiye ile Yunanistanın ik- Cun lııtı,ı ıa,.ı~ 18,4'} 

t dA • A ~abah namazı 3 I"' 3 5 
ısa ı ve tıcarı münasebetlerini ko- ( · · · " 1 1 (ığle namaı;ı ı~.ı~ ı~.ı.; 
ay a§hrmakla da kalmıyacaktır. kindi namazı ı~.sx 15.58 

Bu münasebetleri bir kat daha art· .\\:şam namazı ıs,-19 18,49 

k \'at51 namar.ı 2V .. 8 "0 ·•8 hraca hr. Çünkü Türk - Yunan m.•a'" ·• - •• .. 3,:\5 3,35 
sermayesiyle kurulacak bankayı rılın geçen günlcrı 24"ı 24J 

idare eden memurlar da Türklerle L kalao,. 128 127 

Yunanlılardan mürekkep olacağı HAVA y 'Ik.. k . t 
için böyle bir bankaya her iki ta • . - e~.ı oy as. erı ras~. 

f k d. .. ·ıı- b' b mcrkezınden verılen malumata go ra en me ıore mı ı ır anka .. . 
·· .. ·1 b k b'J' B . 'b 

1 1 re bugun hava bulutulu ve şunal _ gozu ı e a a ı ır. u ıtı ar a s • d .. A 1 1 k 
tanbulda en ıuzgar ı o aca tır. 

yeni teşkil edilecek ve 
tabii bir tubesi de Atina da bulu- Dünkü sıcaklık en fazla 26, en 
nacak olan yeni müşterek banka az 13 santigrat, hava t..azyıki 760 
Türklerle Yunanhların iktısadi ve milimetreydi. 
ticari sahada daha kolay anlaşma .. =-~, ~==R=A=-=::-=:D==Y:'."""==Q=. =~~il=-= 
larına da ayrıca yardım edebilir. J 

Mehmet Asım 

Esrar ve ipekli 
kumaş kaçakcıları 

Gümrük muhafaza teşkilatı ve 
polis müdürü memurları birlikte 
Lalelide Tat handa oturan Hakkı 
ve Mehmedin odasında kırk kilo 
esrar yakalamışlardır. • 

§İtalyan Tevere vapuru yolcu -
]arından Hasan Efendi beraberin
de getirdiği ipekli kumaşları ken
disini kartılamıya gelen hemtiresi 
ne vererek kaçıramkta iken mu • 
hafaza memurları tarafından ya • 
kalanmıştır. Her ikisi de mahke • 
meye verilmişlerdir. 

Yeni mali teşkilat 
1 Eylülden itibaren tatbik edi

lecek defterdarlık mali teşkila
tındaki memurların kadroıu ik
mel edilmek llzeredir. Bu hususta 
defterdarlıkta uğTa§ıın ~omi.syuu 
Yızifesini Perıenbe gün ikmal 
edecek ve 1 Eyli'ılde yeni kad
royu bütün memurlara tebliğ 
edecektir. 

1200e baliğ olan yeni memur 
kadrosu içinde 200 den fazla 

BugUn 
ISTANHVLı 

18 den 18.30 a kadar Gram of on. 
18.30 dan 19 a kadar Fransızca 

ders (tlerlemi~ olanlara mahsus) . 
19 dan l 9.45 e kadar 1\Iahmure 
Handan Hanım - 19.45 ten 20.30 
a kadar Fazilet Hanım - 20.30 
dan 21.30 a kadar Eftalye Hanmı 
ve Sadi Bey ve at·kadaşları- 21.30 
dan 22 ye kadar Gramofon - 22 
den itibaren Anadolu ajansr, Bor
sa haberleri ,saat ayarı. 

\'IYANA: 1518.1 m. -

12.30 plfkla Alp dağları hava -
larr-13 konscr-14.10-15 de
vçamr - 16.40 plak - 18.20 kon
ser - 20 viyolonsel. - 20.45 ope
ra havalarr - 22.55 konser. 

BUDAl'EŞTE: 650.5 m. -

13.05 konser - 14.30 çigan kon 
seri. - 17 gençler saati - 18.30 
piyano - 19..10 hafif musiki -
21.30 çigan havaları - 22.50 oda 
mU::slkl:sl • 

BtiKREŞ· 391.ı m. -

14 hafif musiki - 18 Romen 
musikisi - 19.15 konser - 21 te
ganni - 21.20 orkestra - 22.15 
radyo orkestrası. 

\'ARŞOVA; uız m. -

Piyango bileti dolandı
rıcılığı ile yakalandı 
Küçükpazarda tayyare piyango 

bayiliği yapan Rifat efennioin 
dükkin1na on iki yaşlarında bir 
çocuk giderek Rifat efendiye 
bir mektup vermiştir. 

Zarfın içersinde iki tane de 
tayyare piyanıo bileti vardır. 

Rifat efendinin şahsına yazılan 
bu mektupta kendisinin rahatsız 
bulunduğunu •e mektupla bera· 
ber gönderdiği iki biletine ikra· 

miye çıktığıtı, parayı çocukla 
göndermesini Rıfat efendiden 
rica etmektedir. 

Rifat efendi altmıf Hci lira 
parayı gönderdikten ıonra bilet· 
leri alıp tayyare piyan1ıo müdü· 

riyetine gitmit ve biletlerin nu
marası ubte olduğunu orada 
anlamıştır. 

Mektubu getirip parayı alan 
on iki yaılarında Emin ismindeki 
çocuk yakayı ele vermiştir. 

Emin sılntlmlmtş ve nihayet 
küçük sahtekar cürmünü itiraf 
ederek Hayri imzalı mektubu 

kendisi uydurduğunu ve bilet· 
lerin numaralarını da kendiıi 
tahrif ederek paralar. dolandır
dığını söylemiştir. Küçük sahte
kar adliveye teslim edilmiştir. 

Bonolar ve Yunanistan 
Yunanistanla mün'akit ticari iti .. 

lafa tevfikan, Yunaniıtana sevke .. 
dilen Türk mallarının bedellerin -
den yüzde otuzu nisbetinde alman 
bonolardan, tacirlerimizin elinde 
sekiz milyon drahmi kıymetinde 
bono toolandıiı tahmin edilmek -
tedir. 

Yeni kontenjan kararnamesine 
merbut (M) listesinde 375 bin li

ralık pencere camı ithaline müsa .. 
ade edildiğinden bonoların bu su-

yüksek mektep mezunu ve bir 
çok da lisan bilen Jise mezunu 
vardır. 

Amerikada köycülük 
tahsili 

Amerikada köycülük tahsiline 
gidecek olan muallimlerin imti
hanları 10 cylulde Erkek muallim 
mektebihde yapılacaktır. Şimdiye 
kadar 38 muallim müracaat et
miştir. Amerikaya 10 muallim 
gidecektir. 

retle kısmen sarfı mümkün olabi • 
Iecektir. 15.5 5plak - 16.05 yenilikler -

16.15 plak - 16.45 hava muharc- r 
besi ve gaz maskeleri - 16.50 
plak - 17 plak - 18.15 Polonya 
dans musikisi - 19.30 teganni -
Kadın sesi. - 20.05 hafif musiki . 
20.20 muhtelif - 21 orkestra ve 
teganni 22.1 O konserin devamı -

BORSA 
fllizalarında yıldız i~arcti olanlar üzer- • 
Jeı inde 28 AğıUosta muamele olanlar
dır.] Rakamlar kapanı~ fiyatlarını ~ö~tcrir 

rtukut (Satlf) 

Atılan paket 
Dün saat 16 da Galata Kara· 

muı~afapişa caddesinde Kefeli 
hanı altındaki yazıhaneden bir 

23 dans musikisi. 
RELGUAD: 431 nı. -

20 plak - 20.20 Betovcn kon • 
scıi - 23.30 gazete haberleri ve 
dans musikisi. 

RO!\L\: 411.2 m. -

21.15 hafif musiki - 21.30 
spor - 21.45 orkestra konseri -
23.45 son haberler. 

1'AR1S: 3'!11.2 m. -

20.30 musiki saati -21 piyano 
konseri - 21.30 orkestra konseri. 

zat bir polis memuruna ıaslen

mit ve cadde üzerine düşürül
müş bir kese klğıdını göstererek 

şimdi buradan geçen bir şahıs 
düşürdü! demiştir. Polis memuru 
paketi açmıı içinden 385 dirhem 
esrar çıkm1ştır. 

Darülbedayi hazırlanıyor 

I ş yasası kanunları 
Ali lktısat Meclisince bir (l~ 

Yasası) hazırlanacaktır. "Hizmet 
akti, bilumum İ! sigortaları, iş ha
yatında sıhhi koruma, iş bulma, iş 
zümreleri birlikleri, iş ihtilafları
nın sureti halli, it mürakabe ve tef
ti§i.,, mesele ve mevzuları hakkın
da. 

"Türkiye lş Kanunları külliya• 
h,, hazırlanmış olacaktır. Ali 1k
tısat Meclisi, önümüzdekii kış iç
timaında bunları hazırlayıp ikmal 

1 edecektir. 

Darülbedayi bu sene teşriniev. 
velde açılacaktır. Ey!i'ıl ortala· 
nna doğru Tepebaşındaki bina
da bazı tamirat yapılacaktır. Ge· 
çen sene olduğu gibi bu sene de 
tahsisatsızlık yüzünden tiyatro 
mektebi açılmıyacaktır. Yalnız 
operet artisti olmak üzere bir kaç 
genç ile on beş kadar genç hanım 
Darülbedayie alınacaktır. Ha
nımlara ayda elJişer lira maaş ve.: 
rilecektir. Darülbedayie seneden 
seneye rağbet attığı anlaşılmak· 
tadır. Geçen sene (95) bin lirya 
yakın hasılat temin edilmiştir. 

Bu ıene fiyatların ucuılahlması 
etrafında daimi encümence tet· 
kikat yapılacaktır. 

* Loıı<lra 685, - * \'hnna ~5. -
• Nc,·yort 15:!, - • :'1'3<lrlt 17, 50 

* J'arl~ 16 • 5{l * Htrlin 51, -
• ;\lllAno 22.l, - • \'.11~0,·a 24, - • 

* Rruk•cl 1111, - • RuJapc,te 30,-
* Atlna 25, - • Ru\:rc~ 23, 50 

* Ccncnt S.3, - • llel;rat s:c. -
• So!\a 2b, -· • Yolohama 4'3, -
• .4.mstcrdam t'~. - * Alun 92), -

1 • rr.ı~ 1.0. - • !\Je.ldlye !l7, -

• Stııl.::ho m r.s. - • Hı n'lnrıt ~"°· -
Çekler 

1 • Lonura tı84, • Sto\:holııı 2.7:)3;';\(J 

* :\ev) orlt O.fi:'IS •\'hana 441-

* Paıls '~ 06 • ;\ladrlı ~.6450 

* :'1111Ano t'.'111 t~O • Rcrlln l.9:'!i:'50 

* Brill.•cl 3.3~15 • ~ ar*o''a 4.2ımı 

•·,\tin-. f.3 tıO·· • Budaprşıe 3.i07ı 

• <:cnc\' re ~..ı3S3 • 1Hilre$ i9.4.~2S 

* !'o!)a 61ı h'l.5() • Belı:rac :14 ~7~5 

* .Am•t.rda ıı l.169fı • roı..ohanıa 231'1-

* Pra~ ı:-.sns • 1\1o \:o,·a JI);' .l. !:' 

ESHAM 
0,50 Tcr\:os iş Banka ı 

;\nadolu 
Hejl 

27.SS • ('lıncnto •~. 

Şlr. 1 layrlyc 

• Tramvay 
!]. Si~orta 

l!omonti 

3,35 Ünyon ney. 

~~.sn 

ıo.:ıo 

ııı,'2.~ 

'ar); f ıc~. 

llılyı 

J,4~ 

2,20 

~ark m. ecza 2,35 
l'elelon 13.-

istikrazlar 

• 1rı33 lla ht. 
isılkrazld ı. 
~nl.; D.yol 

* il. ~IU\ ah. 

c:umrul..lcr 
1025 hi. A 
füt~dat. 

... T77Z 

9T.- Elektrlk 
5.l, , ,, Trıml'ay 

2,'l5 • Ergani 
55.-· l{ılıcım 

:ı,35 * Anadolu ı 
7,:'0 • Anadolu it 

ı l,:'5 + .\ :'>liınıe\<ll 

St,30 
95,-
lll, ·-

~7 4~ 

47,(5 

51.fıO..ı l 

ihtiaas mahkemesin 
verilenler 

Memleketimize kaçak saat 
tirdiklui anlaşılan Marko, 
ile Sirkecide vagon nıu•Y 
memurlarından Musa oğlu 
tfendiler hakkında kanuni t 
bat }apılmak Uzcre ihtisas 
kemes•ae verilmişlerdir. . 

BüyUcü ve UfUrUkc~ 
Üsküdarda Aliye hanını 11 

de bir kadının evinde bir çok 
dilleri toplıyarak üfürükçülük 
büyücülük yapmakta olduı11 

her alınmış ve zabıta evinde~ 
raşt~rmada Aliye hanım 0 

büyü. yaparken cürmü me~hul 
linde yakalanmıftır. 

Aliye hanım adliyeye 'Veril 
tir. 

Bir şebekenin elebatıl 
Erenköy civarında sık .~ 

sızlıklar oluyordu. Zabıta b&J 
sızlıkların bir şebeke tarafıl' 
yapılmakta olduğunu ani_.. 
elebaşıları yakalanmıştır. 

Ali ve İskender isimlerioıl' b' 
lan bu iki hırsızın bir §cbe1'• 
lined çalııtıkları meydana 
tır. 

Tahsil işleri 
Tahsil başmemurluklarınJ ~ 

yinler kısmen yapılmııtır. f' 
malmüdürü Muzaffer Bey 
saray, Bakırköy malmüdürü 
Bey Taksim, Beykoz maLnıii .i 
Seyfi Bey Üsküdar kazaları"
ye şubeleri tahsil bat memurJI' 
rma tayin edilmişlerdir. 

Polislere bir der• 
Polislerin muhtelif meıle 

ihtisas sahibi olmaları için~ 
yet müdürlüğü bazı yeni kat ~ 
almıştır. Pol\,le{f! t~larafrılık..l 
tografçılı'K ögre ucC!R, lh~ 
kıyafet değiştirme dersleri -ve ~ 

cektir. Bu husustaki hazırlık~-' j 
mektep programı ikmal edıl' 
üezredir. 
Kadın Birliği tenezzlllll 

Kadın birliğinden: Birliğ'İc1, 
30 Ağustos çarıamba gOnd ~' 
Jonya bir tenezzühü vardır· J 
purda saz, cazbant bulu11• ' 
gibi kıymetli şan'atkarlarıcıt••,( 
rafından muhtelif musıki P' I. 
lan çalınacak ve hus•ııi eil~ 
ler yapılacaktır. Biletler I 
merkezinde ve vapurda d• 
tılır. 

Adalarda eşek ve af'i' 
sahipleri t•' 

Adalardaki eşek ve arıb' ti~' 
rifeıinin indirildiğini yaıll''f O( 
Eıek sahipleri ve arabacı)•~~ 
terek birer mazbata yır iri 
belediyeye vermişlerdir. "4.~~ 
tada yapılan tenzilitın çok 0 ·k,b' 
ve bu ücretlerle çalışma~ ,.,~ 
olmıyacağı zikredilmektedıt· t( 
ba ve eşekçiler hayvaotarıl1 11~ 
pelere tırmanmak yüzüodeO t•tİ' 
sık öldüklerini ileri sürerek t•' 
fenin yeni baştan tetkik .,e 
dilini istemek t ,.dirler. 

• . yetı Rumeli hanı c11ıa 
muhakemesi .,d• 

1. hlDI 
Beyo~lunda "Ruıne ı,, 9111• 

p•'' 'd Madam Antuvanettayı ,uç 
tama ederek boğınıkt•"ıeri ç•' 
Solcratla çalınan baıı şeY 911çl~ 
lındığını bilerek alınaktın 0011 
Todorinin muhakeınelerio~·ke'°e' 
lstanbul ik ir ci ceza 1111 

sinde devam oluorouşt~r. alır•" 
Matmazel Sofi şabıt d'jiıt"' 

dinlenilecd~ti. GeflDe ~ıt•~ı1' 
muhakeme başka güPe 
mııtır • 
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l - Bu fikirden vaz ıeçiniz Bi>
eııt.. Ben size henüz hiç bir ıöz 
•erınediğim için, siz de sözünüzü 
leri almak mevkiinde deiilıiniz •.. 
Ben İizin hayat arkadatımz ola • 
1111Gı. Ben orta halli bir ailenin or
t. halli bir kızıyım. Bunu ıize daha 
'nelden ıöylemeli idim. 

Gülümser gibi yaptı: 
- Gene dost ve arkadat kalı -... ,. 
Bülent fena bir vaziyete düttü

IUnü sezdi.. Bir an bir tereddüt· 
leıı aonra, genç kızı kendine doğru 
Çekti: 

- Seni seviyorum Günay!. Ost 
t.raf. ehemiyetsizdir. Seni ıevi -
torunı... Bana ıenin güzelliğin. 
leııin a,kın kifi.. Yalnız bu atk 
~bir müddet aramızda ıizli 
l .. Bir kaç gün kimseye söy
e111tyelim .. 

Günay, kollarını Bülendin boy
~ doladı... Uzun müddet öyle 
qldı: 

b· ·-Bu bizim aramızda mukaddes 
ır 111' olacak .. 
• Fakat, Bülendin enditeıini ıez • 
=~Yor, ıörmüyor, anlamıyordu .. 

Ulent dütünüyordu: 
el - Ne yazık, ki bu bir rüya • 
il'!.. 

-14-
Günay meıut uyandı .. içinde bir 

teyjf • nç kabarıyordu. Y ataiından 
ll')adı, pancurları açtı, denize kar 

tı derin bil' nefea aldı •e hızlı ıes
~, adeta haykırdı: 

- Bülent!... Bülent!. .. 
Bülendin güzel gözleri gözleri -

'" nünde tatlı aesi la.lakların
t, onu, hünnrıJ-nft 

t. D ann ıçinden ayırıp aeçmıj: 
~.. . ~mek onu çok seviyordu!. 

e ııtıtkçe Günayın kalbindeki 
muhabbet büyüyordu. Ne diye ilk 
laJnanlar Orhan Kayayı Bülende 
tercih etmiıti?. 

Penyuvarını ıiydi, balkona çık
tı ... 

Ç~k erkendi, kimıeler kalkma· 
~1tlı. Yalnız Safa Beyin karııı, 
.~r buçuk yatındaki çocuğunu yü

t'iitüyordu .. 
Günay, bu ıüzel manzarayı ıey

"ett' )._ ı. YaYrUnun sendelemesine 
nan hayran baktı. Bir kaç H· 

Jıe IOnra o da anne olacaktı. 0 • 
ll'&Jı da çocukları olacaktı. Bu ha· 
~ali daha kuvvetli canlandırmak 
iç~ tözlerini yumdu.. Fakat göz· 
erıni .. .. h Oh be . n onune ep r an Kayaya 
11.Zıyen çocuklar ıeliyordu. He-•n ı&zlerini açtı. 

.. "e birden bir az ötede Kayayı 
tord" Rak · . 1 le. u.. etını a mııtı. Batmı 

1'1ırıp seslendi: 
- Bonjur!. Naıılsınız?. Çok 

erJc k lkm lci •n a ıtıınız, ıaat daha ıe • 
a: ••• 

d P~erenin altında durdu ve sor .. : 
-Bana darıın deiilıiniz a?. 

1 Gülümaüyordu, inci ditleri par
l)--.1 
-~11. 

Günay da ıüldü: lci; Hayır, dedi, öyle mesudum, 
111lıeye darılmama imkan yok. 

lta1anın katları derhal çatıldı: 
biı:- Sevincinizin ıebebini anhya-

11' ıniyim?. 

- Ne demek iıtiyoraunu? • 
- Ben sizin mesut olmanızı i .. 

terim.. Sizin mesut olmanızı ne 
kadar iıt~diğimi tasavvur edemez· 
ıiniz Günay. 

Kaya, bqı havada konutuyordu. 
Genç kıza tath, muniı, mütfik göz
lerle bakıyordu. Günay, beyhude 
yere bu bakıılarda bir iıtihza ara• 

dı ... 
Kaya, ae11izliie nihayet verdi: 
- Bir az ıonra görütürüz. 
_Evet, bir az ıonra inecejim. 

Kaya uzakla,ırken, Günayın göz
lerinden Bülendin hayali de ıilin
di .. 

Peki ama, neden mütemadiyen 
Bülentle Kayayı mukayese ediyor
du?. O, yalnız nipnlııını diifün
meliydi .. Halbuki dütünemiyordu. 
Kendi kendine kadı: 

- Meıudum. Yalnız Kayanın 
yüzünü ıördüğüm zaman aaade -
timden ıüphe ediyorum. Hayır, 
Bülendi seviyorum... Benim fakir 
olduiumu anladıiı halde evlen -
mekten vaz ıeçmedi .. 

Geri döndü ve duraladı.. Ka
pının a""ahjından bir mektup atıl· 
mııtı. 

Eiildi, aldı.. Yazıya baktı, .,W· 
lümaedi: 

- Bülent atmıt olacak .• 
Açtı, okudu.. Filvaki mektup 

Bülentten •eliyorclu.. Fakat, yu
dıklar, Günayın tasaVYUr ettiii teY 
ler delildi •• 

Bülent bu mektupta diyordu ki: 
Benim için çok kıymetliıin Gü

nay... Fakat ıeni alıp ta mahru • 
miyet içinde yaşatmak istemem .. 
Heııü~ anqemle":ba.bamıp rızeunı 
... •llllDım... Her halefe sen ra-
hat ve mesut bir hayat ıürmek için 
yaratılmıı bir kızan.. Halbuki 
bende sana bu rahatı temin ede -
cek iktidar yok ... Maamafib daha 
•örütürüz... Ben eminim ki ..... ,, 

Günay ajlamıyordu. Yalnız el
leri titriyordu. Giizlerinde alevler 
yanıyordu. Çeneleri kilitlenmit • 
ti ..• 

(Devamr var) 

Polis tetkikleri 
Avrupaya beş memur 

gönderiliyor 
ANKARA, 28 - lıtanbul em -

niyet müdiriyeti altıncı ıube mü
dürünün ıeyrüaefer tahıili için 
Avrupaya fönderilmesi emniyet u 
mum müdürlüiünce kararlaıbrıl • 
mııtır. 

Bundan bqka bet memur, par
mak izi, cinayet muaıı ıibi mü
him poliı bilıilerini arttırmak ü • 
zere önümüzdek ay zarfında Vi -
yanaya gideceklerdir. 

KomlHrllkler 

ANKARA, 28 - Poliı komi -
terlikleri için 17 eylulde burada 
bir imtihan açılacaktır. Meslekten 
yetitmit olan poliıler bu imtihanın 

birinci, ikinci, üçüncü komıerlik -
)erine, hariçten talip olanlardan li 
ıe ve orta mektep mezunları ikin
ci ve üçüncü komiıerlik imtihanla· 
rına ittirak edebileceklerdir. 

ili - Bir kaç ıün ıonra öirenirai-
ı ... 
-Yat. 

itaya, bir an tereddüt etti, ıon
ll ~ı bir seıle dedi ki: 

- Temenni ederim, ıevinciniz 
•ıaııı an da devam etsin. 

ANKARA, 28 (Huıuıi) - Po
liı memur ve muavinlerinden 200 
kiti bu aene terfi edeceklerdir. 
Terfiler Cümhuriyet bayramın -
dan evvel teblii olunacaktır. Terfi 
edenler yeni ilniformalarile bera • 
ber bayrama iıtirak edeceklerdir. 

Kanserin yılan 
zehrile tedavisi 

Cemil paşanın tecrübesi 
fayda vermedi 

Kanserin yılan zehriyle tedavi 
ıi için A vrupada tetkikat ve tecrü
beler yapılıyor. Operatör Cemil 
Paıa, tecrübelerinin neticelerini 
föyle anlatmııtır: 

- Amerikalı profesör "Mone • 
leıer,, ile Pariıli doktor "Taıuet,, 
in kanserin kobra yılanının zehriy
le tedaviıi için yaptıkları tecrübe
leri ben de üç aydanberi lıtanbul
da tatbik ediyorum. Bir buçuk ay 
eve) Paıtör enatitüıü muallimlerin
den profesör "Kalmet,, in Pariı 
umum akademiıinde verdiği kon
feransta kobra yılanının zehriyle 
kanıerli farelerdeki "kiste,, lerin 
10 - 12 tiringadan ıonra kayboldu
nu ve tetkiklerine devam ettiğini 
göylemesi üzerine bu ite daha zi
yade ehemmiyet verdim. 

Bana üç buçuk ay zarfmda ıe
rek lıtanbuldan ve ıerekae tafra
dan 28 kanserli hasta müracaat et
ti. Bunlardan on altısına kobra 
yılanın zehrini ıırınıa edebil -
dim. Şimdiye kadar tedavi neti
ceıinde iyi olan haıtaya tesadüf 
etmedim. Yalnız iki hastada pek 
hafif ve ehemmiyetsiz bir surette 
kanser titleri küçüldü. Diter 14 
haıtada zerre kadar eıeri salah 
ıörmedim. 

Polis Haberleri .. ______ ...................... .. 
Bir motör gece dalgan 

direğine çarptı 
Ereğli limanına kayıtlı, Ahmet 

ve Hüıeyin efendilerin malı olan 
Aydın ismindeki motör, dün gece 
aaat 22 de Beykou.. velide.en -
met BeyTDCliJ1uı ... .a.tp ı-
reji•e merbut ı.a...e terP1D1f. 
Direjin tepeaind .. i çaaaldakta 
nlbet beklemekte olan Ferhat 
iamiade bir bahkçı bu çarpma 
yDıDaden direk tiddetle ıar11l
dıj1ndan muvazenesini kaybet· 
mit ve direğin albnda buluaan bO· 
yllk bir bahkçı kayıtın• dllferek 
vOcudllnOn muhtelif yerlerinden 
fena halde yıralınmıthr. Hadiae· 
ye vaziyet eden Beykoz polisi 
Haaan ve HOaeyin efendileri ya· 
kalamıthr. 

Haliç fenerinde gangın 
Evvelki rece yarısından aoara 

Aat ikide Haliç feaeriadeki 
Haydar mabılleıiade hamal Me· 
cidin oturouju evin bağdadileri 
tuhlfarak damın çılchiı bekçi 
tarafından ı&rOlmllt bunun Oze
riae evdekilerde uyandırılarak 
bemea el birlijiJe yıaaa kıaım
Jar e6odlrnlmlftllr. y IDflDID 

tabldkahaa baılıamıthr. 
§Kadık6yllade Oımauia mı· 

halluiade Bahçe aokağıada 20 
numıralı kahvede iskambil ile 
kumar oynadıkları g&rülen ibra· 
bim, Sadık, Aleko isimlerinde Uç 
ıabıı yakalanmııtır. 

§Ewvrlki ılctam saat23de Gala· 
latada Kule dibinde 32 numaralı 
evde oturan Alber isminde bir 
çocuk ayni ıolcalctaki Sıffet bey 
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Mehmet ihtiyarla konuıuyordu .. 

Fakat 16zleri hep yolda idi. Ku
laklarını nal ıeılerine vermitti. 

Dakikalar o kadar uzun ıeçiyor
du ki, hayatında bu kadar ıabır -
ıızlandıiını hatırhyamıyordu.. İ· 
çine garip bir korku girmiıti. Bu
rada yakalanmak, bir it yapama• 
dan ölmek, ölümün manaıını bil
miyen Mehmedi korkak yapmııtı. 

Mehmetle, ihtiyar da ıabıraızla
nıyordu: 

- Geç kaldı evlat.. Abaza aı-
kerleri yetiımesin .. 

Mehmet, içinden Rahime küfür 
ediyor: 

- Obur adam... Yemek gör • 
düiü yerden kalkamaz ki .• 

Diye söyleniyordu .. 
ihtiyar: 

Bari Hn ıit te ıetir .. itin teh -. 
likeli olduiunu bilmiyoraa, ayaiı· 
nı çabuk tutmaz, dedi .• 

ihtiyarın ihtarı Mehmedi kendi
ne getirdi. Mehmet, artık bir ıey 
dütünemiyecek bir halde idi. Ne
rede iae yüzlerce Abaza askeri baı 
kın edecek diye korkuyordu. 

Bir kaç kiti olıa çarpıpcaldar
dı.. Fakat, yüz sözü kanlı serseri 
ile bata çıkmak, akim almıyacaiı 
teJcli •• 

Mehmet, atına atladı. Kahveye 
doiru dört nala kotturdu.. Kah
venin yanına ıeldiii vakit Rabi • 
min atını dıtarıda baih buldu .. 
Çocuk atı bekliyordu. 

.g ..... 1 •• • ... .ı..1.1 - ...... ~·· 
- Aıtradq nerede? Cli,.e aorclu. 
-Y....-;riyor .• 
- Çabuk yerini bana söıter. 
Çocukla Mehmet kahveye airdi

ler .. Rahim, bir kötede oturmuı, 
dilim dilim paıtırmalan mideye 
indiriyordu. 

Mehmet, arkadatının omzundan 
yakalıyarak ıaratı: 

- Koca ayı... Diye bağırdı ... 
Nerede olduiunu dütünmüyoraun 
galiba.. Bir az daha beklersen 
Abua askerleri bağınaklannı 
döktürürler .. 

Rahim, afzındaki lokmayı yut. 
mai• uirlf&rak: 

- Ne Yar, diye ters terı arka· 
datımn yüzüne baktı. Bir yemek 
yedirmiyorıun .. 

Mehmet, bütün kunetiyle, Ra
himi omuzlarından yakalıyarak 
kaldırdı. 

Rahim: 
- Ay.. Kolum.... Diye hay• 

kırdı .. 
- Süvari bizi haber vermeie 

rifımif .. Sen bili .. 
Rahim ,aizındaki lokmayı yu • 

tamıyarak fırlatı: 
. Ne? ..• 

Yazan : Niyazi Ahmet 
adam, bu fenalığı ıanki kendiıi 
yapmıt ıibi havaya kalkmıt eli tit 
remeie baıladı. Kekeler gibi: 

- Kafir... Diye mırıldandı ..• 
Geliyorlar .. 

Mehmet, elini kulajına ıiber 

yapmıı dinliyordu. Gelen seıler, 
kalabalık atların ıon ıüratle kot • 
tuklarını anlatıyordu. Artık kaç· 
ma yolları kapanmıftı. Abazanın 

adamlarına yakanalacaldardı. 

Mehmet vücudunu gerdi. Göz • 
)erini, bili atımn üıtünde koca
man vücudü ile karanlıkta bir he
yula ıibi duran Rahime dikti. O, 
hiç bir ıeyden habersiz, Mehmedi 
bekliyordu. Karnını doyunnu9, 
keyfi yerine ıelmitti. Deminden
beri kafa patlatarak Mehmedin an 
}atıkları tehlikeleri çoktan unut • 
muıtu .• 

Mehmet: 
- Rahim ... Diye seılendi.. 
- Ne var?. 
- Buraya ıel ... 
Rahim, atından atlıyarak arka. 

daıınm yanına ıeldi. 
- Puıuya düttük Rahim .. 
Mehmedin aeıinde bir acılık, 

ümitsiz bir acılık vardı .. 
Rahim, bir teY anlamamıı ıibi 

arkadqmın yüzüne bön bön baJc. 
maia bqladı: 

- Ne puauıu? .. 
Mehmet, nal seılerinin 

tarafı itaret ederek: 
- Dinle!. Dedi .. 

ıeldili 

Sahiden ıeıler ıeliyordu.. R• • 
hhn birden iki tarafa aalclmlı. Sua 
ki, aüYariler kendiıini aaımıtlar, 
hir ıiper arıyordu. O, dafütte, 
tehlikenin nereden ıelecefini dü. 
tümneden ıaldmr. ıözü yıldıran 
cesaretiyle ıalip çıkardı. Fakat, 
öyle olmıyacaktı. Gelenler, ken. 
dilerine kartı bir ordu idi. 

Sesler, gittikçe yaklaııyordu. 
iki arkada9, hali bir karar ver

memitlerdi. Ne yapacaklardı?. 
ilk kendine ıelen ihtiyar oldu .. 

Çit eve doiru dönerek aeılendi: 
- Gülizar .. Gülizar .. 
Nezleli ve inliyen bir aea cevap 

verdi: 
- Ne var?. 
- Tiz buraya ıel. .. 
Bir kaç saniye geçmiıti. Adeta 

ıürüklenerek koprcaıma ihtiyar 
bir kadm çıktı. Y •tından ümit e· 
dilmiyecek derecede çeviklik ıö .. 
etren bu kadın, ihtiyarın kar111 
idi: 

- Gülizar, atları İçeriye al.. Son 
ra kahveye ıit.. Er olan.. namu. 
ıunu kurtarmak iıtiyen silihını al· 
ıın, hazırlanıın.. Harp edeceiia.. 
Abaza aıkerleri geliyorlar. 

ihtiyar, talimatı verdikten ıoa. 
ra, Mehmetle Rahime döndü: - Ne olacaktı. Şimdi nerede 

İıe çadırlar botanıp buraya ıele • 
cekler.. · 

-Ne yapacağız?. 
- Gidiyoruz.. Bir dakika dur-

- Haydi delikanlılar, dedi .. Bis 
içeri girelim. Döiüte hazırlanmak 
için bir az iıtir,hat etmek lazım. 

apartmanının 14 numaralı daire· 
nio penceresi kmlarak zavallı 

çocutuo bacaklarından fena bal
deyaralanmasına ıebep olmuştur. 

mak bizim için tehlikelidir. 
iki arkadat dıtarı fırlıyarak at· 

lanna atladılar. ihtiyar. evinin ö 
nünde ıahici bir heyecanla onları 
bekliyordu .. 

Mehmet, bu ihtiyara bakıyor ve 
İçini çekiyordu. Kim bilir ıençli
iinde neler yapmıftı. Ne kahra. 
man ve yılmaz bir cesaret tqıyo
du .. 

İhtiyarın bu hali, Mehmetle Ra
hime tasavvur edilmez bir ceaaret 
vermitti. Bir az evvel, ümibiz 
döiüıten korkan halleri timdi kaİ 
mamııtı. f:.~llarına sanki bir Jcuy 
vet ıelmiı, vücutleri nrilımi'6-

Belediye lokantasında 
Belediye lokantasının üst kıs

mı da dün açılmıthr. Pek sQıel 
bir surette tanzim edilen 6•t ... 
Jc-nda bundan ıoara reami ziya· 
fetler verilebilecektir. 

• 

Mehmet atından atladı: 
- Baba, bize yolu tarif et .. Çok 

vakit geçirdik.. Dedi. 
ihtiyar, elini kaldrrmııtı ki. u

zaktan hafif, fakat •ürekli nal 
ıeıleri duyulmafa batladı. Zavallı ( ~ fHU'J 



lzmit'te yaz eğlenceleri 
Gölcükte yapılan otel, gazino ve plaj

Kumda yatanlar - Son motör 

lzmirde 
Esrarengiz bir 
ceset bulundu 

lzmit, (Hususi) - Yazın geldi
ğini anla.mildan kışa giriyoruz, di
yorlar. Havanın ekşi, sert suratı. 
nr gördükçe kalbim sızlıya sızlıya 
bu sözlere hak verir gibi oluyor, 
bir az tatlı bakışını, gülümsediğini 
görecek olsam, ferah, geniş nefes
ler alıyorum.. Bu günlerde gene, 
buram buram terlemeğe, serin göl
gelik yerler aramağa başlayınca, 

aylaTdanberi sendeleyip bucalıyan 
kanaatlerim değişir gibi oldu . 

Hayır, hayır. Diye söylendim: 
Yaz daha geçmemiş ... 

~ ~ 1(. 

lzmitte yaz nasıl geçer?. Alla -
hın cömertçesine vermiş olduğu 
yeşilliklere bol bol sahip, körfezin 
kendi adiyle anılan bu, güzel şeh
rin Değirmendere, Gölcük gibi zev 
kine doyulmaz mesireleri, gezinti 
yerleri varken, lzmitte yaz, silik, 
sönük geçiyor... Demek, sanırım 
ki yazın zevkini tatmasını bilmi .. 
yenlerin harcı olacak ... 

1(. :f. 1(. 

Cuma sabahı Gölcük motörü . , 
oeni Gölcüğe bıraktı. Kestane a-
ğaçlarının, fındık fidanlarının göl 
gelendirdiği (Gölcük palas) m 

rüzgarı eksilmiyen bahçesinde et
rafın canlı tablolarını, karşı sahil
lerin titreşen parıltılarını satlerce 
.s~yr ede ede öğleyi etmiştim. Et
rafım bir çok insanlarla, açık, tc

mı~ giyinmiş hanım]arla, fıkır fı
kır oynak genç kızlarla, başları, 
ayakları açık, kolları sıvalı, fiya
kası yerinde delikanlılarla çevril .. 
miş.. Şen dünyanın gidişinden 
uzak, gamsiz halleri var ... 
Yemeği Gölcük palasın tertemiz 

lokantasında yiyorum. Yemekten 
sonra etrafı geziyorum.. llk anda 
gözüme bir fırın ilişti. içerisini 
görmek istedi.m.. Bu fırın, bizim 
bildiğimiz babadan kalma fırınla
ra benzemiyordu.. El ayak karış
nuyan, her işi makine ile yapan 
bam başka bir şeydi. 

Unu makine eliyor, hamuru 
makine yuğuruyor, ekmeği maki
ne pişiriyor... Her işi makine gö .. 
rüyordu .. 

Bu değerli fırını takdirle görüp 

çıkarken bir sinema ilanı gördüm. 
Burada sinema var mı?. Kimin?. 
soracak oldum. Y a

0

rumdaki be -
nim bu bilgisizliğimle alay eder gi 
bi müstehzi müstehzi gülümsiye -
rek cevap verdi: 

- Var ya.. Gölcük palas sahi
binin. Bu akşam güzel bir film 
oynıyacak... • 

Sinemanın ilişiğinde plaj da 
vardı. Tabii bu·da Gölcük palas 
sahibinin olacak.. Baktım; sürü 
sürü insanlar, vücutlerini denizin 
ılık, mavi sularına gömerek, şen, 
neşeli kahkahalar savuruyorlar .. 
Karpuzlar, lastik toplar havada 

inip inip kalkıyor:.. Dikkat ettim, 
kumsala çıkanlar, güneşte vücut
lerini yakanlar yok gibiydi. Bu 
renklerin bakırımsı olması artık 
moda değilmiş .. 

lzmirde ikinci kordonda lngiliz 
konsoloshanesi civarında yangın 

yerlerinde bir ceset bulunmuıtur. 
Zabıtaca haber alınması üzerine 
adliye haberdar edilmiş ve müd -
deiumumi muavini Ali Bey tara -
f mdan tahkikata vaz'ıyet olun • 
muştur. 

Üzerinde elbisesile bulurunuı 
olan cesette araıtırma yapılmıf , 
üzerinde hüviyetini tesbite yara • 
yacak hiç bir vesika bulun,mamış. 
tır. 

Cesedin kime ait olduğunu bi -
len de yoktur, Bir çok kimselere 
gösterilmişse de ceaedi tanıyan 

kimse bulunmamıştır. Yirmi iki 
yaııncla genç bir adama ait oldu • 
ğu anlaşılan cesette ölüme ıebep 
olacak yara ve ya dövnie eseri de 
görülmeınittir. 

~ ~ :ı- Onun için vaziyet esrarengiz bir 
Tekrar bahçeye dönüyorum. O- şekil arzetmektedir. 

turace:k yer bulunur gibi değil.... Ceset, otopai yapılmak üzere 
Bütün masalar dolmuf. Şöyle bir memleket ha.atahanesine kaldırıl • 
köşeye sığınıverdim.. Yer yer ku- mıştır. Cesedin kime ait olduğu 
rulan rakı masaları, taraf taraf pat anlaşılmak üzere fotoğrafı çekti -
l b rilmit ve teksir edilerek bütün ka-ıyan ira şişeleri, buraya baıka 
bir çeşni, başk:a bir hayat vermiş. rakollara gönderilmiıtir. 
Neşeler, kahkahalar kat kat art • ~er mıntakada polialer, bu fo-
mış.. F elekte'n im 1 1 h tografları halka göstererek meç -

g a an arın, oş- h I .. 1.. .. h"" . . . 
b. .. . u o unun uvıyetını teabit ede • 

ça ır gun daha çalanların ıesleri c ki d • e er rı . 
perde perde yük.eliyor.. . 

Denizde yelken yarışları, kotra U~ig.,...a_r_ı-ıbr-e•'fl .. ,-:-.r-d.,.e ...... b .. ı .. 'r_k_a ..... lpa-
safaları var.. Burada ne eksik ki. zan kumpanyası tutuldu 
Radyo da varmış .. D' b k' d ·· 1 d h • ıyarı e ır e aon gun er e sa 

Güneş etrafta tatlı kızıllıklar hı- te yirmi bq kuruıluklarm dolaıtı
rakah, karşı yamaçlarda damla ğı zabıtanın nazarı dikkatini cel -
damla eriyeli çok oLmuş.. Bu hı.. betmiı, tiddetli takibe baılanmıı • 
kılmaz alemden ayrılmak istemiye- tır. 

rek saate bile bakmıyordum ... Fa- Emniyet müdürü Sait Beyin al-
kat: dığı tertibat ıayeıinde bu nikel 25 

- Efendim, diyorlar.. Son mo- kuruşlukları yapanlar cürmümeş · .. 
tör kalkıyor.. hut halinde yakalanmıılardır. Bun 

~ • lf. lar Kilisli Halil ve Mehmet ismin-
Bu, kırık, fersiz satırları kara • de iki kitidir. 

lamağa çalııırken, büyük bir kırı, Bunlar Kilisten üç gün evvel 
sıtmalı bataklık yerleri cennete çe gelmiıler, MolJabahaettin mahal • 
viren Gölcük palasın azimli sahiı>- lesinde Ahmet ağanın evini kira • 
leri Rauf Bey ve arkadaşlarını tak lamışlar ve sahte para yapmıya 
tirle anıyor, Türk gençliğine gözel başlamışlardır. 

birer örnek diyordum.. Kalpazanlar üç gün içinde 48 

Haydar O§lu Cevdet liralık sahte para yapmışlar, bun-
_____ ...,. _______ ..__________ dan 24 liralığını sarfetmiılerdir . 

Bolu' da zelzele jSinopta müfettişler Paralar sahteliği anlaşılmıyacak 
kadar düzgündür. Yalnız tırtılla • 

Bofoda evvelki gün iki defa şid· j Sinop (Hususi) - Son haftalar rında biraz intiazm11zlık vardır. 
detli zelzele olmu,tur hasar yok • d s· b d•• "f o • A 

tur .• ' a ıno a ort mu ettış geldı, ala- Bunlar kurşun ve bakırla imal e • 

Orman yangını 
kadar dai~elerin muamelatını in - dilmekte üzerine nikelaj yapılmak. 
ceden inceye teftiş ettiler. Bunlar tadır. 

İzmirde Karfıyakarun Avurca 
köyü civarındaki fundalıklar tu • 
tuşmuştur. Yangın, havaların ku • 
raklığı ve rüzgarın şiddeti hase .. 

bile iki saatten fazla devam etmiş 
ve bir kaç yola ayrılarak bir çok 
hasarat yapmıştır. 

Yangının, saygııız ve ihtiyatsız 
bazı kimselerin gündüzden yaktık 
1arı ve söndürmeden bıraktıkları 
bir ateşten çıktığı tahmin edil -
mektedir. 

Sıvasta silo inşaatı 
Sivasta büyük bir silo yapıla " 

caktır. Mühendisler silonun ma -

inhisarlar müfettişiyle Sıhhat ve 

içtimai Muavenet vekaleti mü -
fettişlerinden Sadrettin, Maarif 

Vekalei umumi müfettişlerinden 

Bedri ve Halkevleri müfettişi Şe .. 
ref Beylerdir. 

Halkevleri müfettiıi, Halkevi • 

mizin mesaisinden memnuniyetini 
bildirdi, Sinop Halkevinin Halk -

evleri arasında iyi bir yer tuttuğu

nu söyledi. 

Sinop meb'usu İbrahim Aliet .. 

tin Bey de bu hafta memleketimize 

hallini kararla!tırmıılar ve plan • geldi, intihap dairesini 
larını yapmıılardır. müntehipleri ile görÜ§tÜ. 

gezdi, 

lzmirde Arap harfleri 
h .mirde Vali Kazım Pata bazı 

reımi dairelerde Arap harflerinin 

not almak ve saire gibi huausatta 
kullanıldığını görmüt ve bunun 
men'i için lazım gelen tedbirleri 
almııtır. 

lzmir valisi 
Bergama ve Dikili havaliainde 

muhtelif tesisat ve inşaatı teftiş 
eden vali Kaz1D1 Paıa, İzmir vila
yetini Balıkeaire bağbyan ve Ber
ramaya kadar uzanan büyük yo • 
lun açılma merasiminde bulunmuı
tur. 

Antika altın niyetine sürülen bakırlar 
Yakalanan hırsız - Yeni tayinler 

Erzincan (Hususi) 1-Misafire
ten Erzincanda bu:unan Rizenin 
Tophane mahallesinden Ço!ak 
lbrahim ile arkadaşa Rizeli lsmail 
Hakkı Keresteci Sinop:u lbsan 
efendiyi do!andarmışlardır. Bu 
iki arkadaş beraberlerinde getir· 
dikleri baç resimli adi bakır 
kahp şeklindeki tasları satmak 
üzere antikadır diye Ihsan efen· 
diye göstermişler, lbsan efendi 
de bu taılau babasma göstermİf, 
babasanm ben de antikacıyım 
iyidir al demesi üzerine pazar
lığa girişmişlerdir. 

lbrahim ve arkadaşı el çabuk· 
luğuyle bu taşları altm tozuna ba· 
tırmış; altın kanaatini vererek 
250 liraya Ihsan efendiye satmış
lardır. Nihayet itin farkına varan 
Ihsan efendi çarşı karakoluna 
milracaat etmiş, hemen tahkikata 
bıılanarak 3 cü komiaer Ihsan 
6eyin gayreti sayesinde dolandı
rıcılar ele geçirilmiştir.Bu iki açık 
gaz dolandırıcı kaçarken SeJepör 

nahiyesinde zabıta memurları tara
fından yakalanmıı, hemen üstle
rindeki paralar alınarak adliyeye 
teslim edilmişlerdir. 

2 - Eski meb'uı Halil Beyin 
evinde hırsızlık edenlerin yaka
landığım yazmıştım. Bunların ele 
baııaı Kasım K.y, l<prsta olclu,, 
ö -- -- - •- b- •·; ·• ---... i cıti a-
sım Kaya bu hırsızlarm çaldıida-
rını satmak üzere Karsta bulu
nuyordu, Bu azılmın Enincaoın 
Mahmutlu köyüne geldiğini ha
ller alan merkez jandarma bö-

Bir kadın 

lük kumandanı irfan Bey Mah
mutlu köyüne bir müfreı:e yol
lamışsa da yakalanacağını anlı" 
yan Kasım Kaya 4 atını orada 
bırakarak kaçmış, ıehre gelerek 
Çarşı karakolu komiserliğine tes· 
Jim olmuştur. Tahkikata başlan" 
mıştır. Elindeki 4 at jandara>• 
tarafından müsadere edilerek 
merkeze getirilmiıtir. 

3 - Kemah kaymıkamhğıll• 
birinci umumi müfettitlik ıube 
muavinlerinden Nişli lbrabim bef 
oj!u Reşat, Erzincan tapu m0" 
dürlüğüoe Aksaray tapu müdürO 
Niyazi, emniyet memurluğuo• 

talebi üzerine Bilecik emniyet 
memuru Ahmet beyler tayio 
ediJmiılerdir. lstanbu'un çok iyİ 
tanıdığı Ahmet bey gelir gelme• 
faaliyete geçmiştir. 

4 - Hıfzıssıhha kanunu md· 
cibince sıhhat vekaleti celilesioiO 
kontrole tabi tuttuğu birinci ıuuf 
gayri Stbbi müesseseler hakkındı 
tetkikat yıpalmaktadır. Bunuo 
için sıhhat müdürü Vasfi be1 
riyasetinde maarif müdürü Bedri 
baş mühendiı llyas1 beledit• 
reiıi Hakkı, memleket baıtaneıİ 
bat tabibi Sadık, hükumet v• 
belediye tabibi Necaeddin bey" 
Jerdeo mfitetekkil bir komiıyoO 
teıkil edilmiştir. Tetkikata dcvadl 

ed~m~tf~,~~·CaD meb 'uıu Abdul" 
lah bey Erzincana gelmiştir. Bil 
tatil devresini Enincanda geçi" 
recek ve halkın ihtiyaçlarını tet• 
kik edec~ktir. 

Giresun da 
övey kızını kuyuya ilk fındık mahsul~ 

attı ama .. piyasada 
Urfada feci bir vak'a olmuş, do-

Giresun, (Hususi) - Halke'fİ 
1 

kuz yaşlarında bir kız çocuğu üvey fi' 
valdeıi tarafından yüz metre de - mizin köycülük ıubesi her ha • 
rinliğinde bir kuyuya atılarak öl .. köy pazarlarına ve köylere ıeyı 
dürülmek istenilıniıtir. Kuyu ıssız hatlar tertip edip köylülerle te~( 
bir yerde olduğundan çocuğun sa ge~ımektedi~. Köylül~r mu~te~ 

mevzular üzerınde tenvır edılııı 
feryatlarını kimse işitmemiştir. Bir 

tedir • müddet sonra, muhafaza alayın -
dan Abdülhak llhami Efendi ile § Burada havalar çok senele'.; 
üç arkadaşı devriye gezerken ku- denberi görülmemiş bir değitiıJı 
yudaki iniltileri işitmişlerdir. O ci- gösteriyor. Hemen on beş gün"'" 

b'. varda Mehmet isminde bir genç bu ki hava kapalı ve kışa karşı soO 1' 
lunmuş ve iple kuyuya indirilerek harı andıran serinliktedir. Sık 11 

kızcağız kurtarılmııtır. • yağmur yağıyor. 

Çocuk ifadesinde o civarda le" § 30 Ağustos Zafer ve TayY•r: 
zek toplarken üvey annesinin: • bayramı ve önümüzdeki cuııılı" .. 

" Gel kızım, seni yıkayayım!,, riyet yıl dönümü bayramı için tefa 
diyerek kuyuya getirdiğini ve son kil edilen komisyon içtimalar•" 
rada birdenbire bafaşağı içine at - devam ediyor. 
tığını ve otuz saat kuyuda kaldığı- § yeni senenin ilk fındık ıııah " 
m ıöylemiıtir. sulü bugün borsaya üç çuval 0~~ 
Çocuğun kurtarıldığını haber a- rak geldi ve 28 kurut 30 para 

lan üvey ana Urfanın Paşabağla - satıldı. 
rına firar etmişse de gizlendiği zıy• 

yerde bulunmuş, adliyeye teslim •/ 
edilmiştir. iki muallim Hanım tah_sı 

Bu kadının kızı niçin kuyuya at- • • A "k gilll 
tığı henüz öğrenilmemiştir. ıçın merı aya ort~ 

Vanda yeni binalar 
Van şehrinde son üç ay içinde 

iki yüzden (azla yeni bina yapıl
mıı, yüz eski bina tamir edilmiı
tir. 

lzınirde liae, kolej ve Buc;rııiııe 
mektep muallimlerinden ti• • 
Leman ve ~ekiye Süleyman ıe • 

d b. t ve ga 
nımlar terbiye, e e ıya }.ttle • 
tecilik tahsili için lzınrden 
rkaya hareket etmitlerdir. 



~: 
' 

Sporcular Akını! 
=-=-=-=-=-=--= 

Eski tenis şampiyonları Kari Kozeluhla 
Siizan Langlen de yakında birlikte 

bir filmçevirmeğe lıazırlanıgor! 
Yiiznıe şampiyonları Coni Vaya

lniiller, Buster Krabbe, dünya ağır 
'İlt let boks şampiyonu Primo Kar· 
ller O ~ a, rta Avrupanm en meşhur 

h alecisi Rudolf Hiden, -belki da-
a. lltıuttuklarımız da var,- bu 

~~ıklarımızdan ilk ikisi film çe
~ dı, son ikisi de çevirecekler! Fa 
~ t, SJ>or sahasından film saha.ama 
be •:n daha bitmedi. Yeni bir ha -
~ t, eaki dünya tenis ~mpiyonu 
f·trl kozeluhun büyük bir Avrupa 
,
1 

l:b. firketi tarafından mevzuu 
~ llotJa alakadar bir film çevirmek 
f·'ı.ere teklifle karıılaştığmı, tekli • 

~ k~huJ ettiğini, mukaveleyi imza 
U clıgını bildiriyor. Çevireceği film 

~~~at .. kadın a~ist rol~nü de gene 
-

1 dunya tenıs şampıyonu Sü -
~il. la.ngıen yapaca1mıış .... 

8~iğer taraftan eski dünya ağır 
l\ ~t boks şampiyonu Maks Şme· 
llııuı, geçenlerde evlendiği Anni 
~dra ile birlikte bir film çevirme 
'• ... • dır ~Yıası var . 

"°''°' "B· '-tiiüiır farkı dünyayı dola§ıyor,, 
fevkal~lıiıide, tenor Jozef Şmitin 
h ~~e muvaffak olduğundan 
~~~ılıyor. Tabii bilhassa ıesi -

guzelliği itibarile ... 
) Su filnıe ait bir tenkitte "Şimdi 
e ka.dar bu kadar şarkısı bol bir 

•eıı· f• 'bo ı ılm yapılmamıştır. Şarkısı 
l 'Ve ayni zamanda şarkı söyle -

~e \>esileleri uygun düşürülmüş 
1
"' filnı ... isminde bir şarkının dün 

~nflada: " ,_. ~ -=-.._,. 

yayı dolaştığı söyleniyor. Bir şar • 
kılı değil, bir çok şarkılı olan bu 
film, herhalde dünyayı dolaşacak 
tır,, deniliyor. 

Filmdeki vak'anm geçtiği yer, 
Vcnediktir. Tenor Jozef Şmit, baş 
roldedir. Rejiaöı·, Rişard Osvald ... 
Diğer artistlere gelince, Şarlotte 
Andder, Viktor dö Kova bu arada 
bulunuyorlar. 

Filmin ismini aldığı şarkının 
güftesi Ernst Noybah, bestesi 
Hanı May tarafından yapılmıştır. 

~~ . 
Tanınmış ltalyan tenoru Laurı 

Volpi, ı:ejisör Maks Noyfeldin ida 
resinde çevrilen "Güneş şarkısı,, 
isimli filmde görülecek, .. dinlenile 
cek. Bu, kendisinin ilk filmidir. 

Filmin çevrilmesine başlanmaık 
üzeredir. Şimdi Piyetro Maskan -
yj, tenorun bu filmde söyliyeceği 
,arkılarm bestelerini hazırlamak -
la metguldür. Film, kısa bir za -
man içerisinde tamamlanacak, ö -
nümüzdeki sinema mevsimine ye· 
tiştirilecektir. ... 

Mevzuu Mel,iyor Lengyelin 
"TaYfun,, isimli sahne eserinC1en 
alınan ayni isimdeki filmin Viya -
nada gösterilmesine başlanmıştır. 

Bu filmde baş erkek artist rolü -
nü Pudovkinin çevirdiği "Asya 
üzerinde kasırga,, filminde oynı • 
yan Mongol lnkişinof temsil edi • 
yor. Bu filmdeki baş kadın artist, 
Liyan Hayddir. Filmin rejisörü de 
Robert Yine .. 

"Yeni Lilqan Harvey 

~eloduım, Şüc-', .Al,usifd : 

Fli;,_ S~h~si,;d;, ''MadamBaterflay,, 
=-=-=--=·=-=~=~=-=-=-= 

Alman Lil Dagoverle Çinli Anna May Vungun temsilinae 
muvaffakıyet gösteremedikleri Japon kızını, Amerikalı 

Si/viya Sidney, benzerlik ve benimseyişle yaşattı ! 
Büyük ltalyan bestekirı Ciyo • ğünü, geniş ve basık kemikli yüzü· 

komo Puçininin meşhur "Madam nü, Japon kızı yüzü haline getir-
Ba·1:erflay, ,isimli operasından isti• mek için, Holivudda hiç güçlük 
fade olunarak bir film vücude ge. çekilmediğini, kolay bir makyajla 

tirildiğinden ve bu filmin önümüz 

deki sinema mevsiminde latanbul· 

da da gösterilecek filmler arasında 
bulunduğundan evvelce bu sayıfa

da bahsetmiştik. 

Zarif ve içli Japon kızı Gayza 

Şo-Şo-Sanla Amerikalı bahriye za 

biti Linkerton arasındaki ıeviıme, 

evlenme ve acıklı bir tarzda ayrıl· 

ma safhalarını ekzotik bir deko • 

run çerçevesi içinde, hazin bir tiir 

havasiyle ve hoş bir beste ile ifa
de eden bu eser, musiki eseri ola-

rak bütün dünyada çoktan töhret 

ve kıymet edinmiş bulunuyor. Vü

cude getirilen filmin, bu operanın 

geniş sahada tanınmış oluş vaziye

tini arttıracağı kadar bir sanat e

seri olarak her yerde beğenileceği 
muhakkak görülmektedir. 

Bu opera, daha evvel de mev· 
zuunu f ibne vermiı, Almanyanın 

...... "' ..... \ ... 
güzel ve ayni zamanda muvaffak 
yıldızı l.;il Dagover ve küçük yat-

tanberi Amerikada yaşryan Çinli 

An na May V ung, bu mevzuda iki 

film çevirmişlerdir. 

Fakat, Japon kızı tipi, Lil Dago 
verin tipine uygun düşmemeiş, An 

na May Vung ta, tipi layıkile be. 

,, Seçildi! 

bu itin baıanldığmı ileri sürüyor
lar .. 

Filmde bahriye zabiti Linkerton 
rolünü temsil eden Kari Grandır .• 

Tef errüattan rollerde oynıyanlar 
da, Helen Jerom, Eddi, Doroti Li .. 
ver, Sandor Kallay, Edmund 
Breyı. 

Bu filmden bahseden bir film 
münekkidi, umumiyetle Ciyakomo 

Puçininin operaaımn mevzuu ola· 
rak bilinen mevzuun daha evvel, 
vaktiyle "Amerikabların Viktor • 
yen Sardusu,, denilen David Blas
konun sahne eserine ait olduğunu 
kaydettikten sonra, şöyle diyor: 

"Sahne eseri, aşağı yukarı bir 
melodram mahiyetinde idi. Ope
ralafmca, melodrama şiir katıldı • 
Bestekar, kupkuru melodramı de
ğil, §iİr tarafını besteledi. Filmde 
melodram tarafı mı kuvvetli, yok
sa §İir tarafı mı? 

Sinemacılık noktasından melod 
ram tarafı ihmal edilemezdi. Edil 
memittir. Bununla iktifa oluna. 

I 
mazdı. Olunmamıştır. Melodram 

Silviya Sfdney, "Madam eıaaiyle beraber, tiir tarafı da a· 
Baterflay,, rolUnde Jınmıttır. Ve nihayet beste .... Ses-

nimıiyememiıtir. Lil Dagovere li çevrilecek hemen bütün filmler 
film yıldızı olarak çalıtmağa ha§· İçin beste aranır, uydurulurken, 
ladığı zamanlarda bu tipin temsil bu mevzu için ortada harikulade 

=--=--=-=:wc=·=-=-=-=-==== 

ettirilmesi, onun tipi ve temsil ka. 
rakteri hakkında iyice fikir edinil
ınenıit olmasiyle izah edilebilir. 

Anna MayVungun renkli olarak 
çevirdiği filmde, bu tipi benimsi

yememeıi de, film münekkitlerin
ce Garplıların Çinlilerle Japonları 
birbirlerine çok yakın ıaymalan • 

bir beste bulunduğu halde bundan 
İstifade edilmemesi, budalalık o· 

lurdu. Akıllıca hareket edildi. Fil 
me, Ciyakomo Puçininin ölmez 
muskiai yer yer refakat ediyor • 
Yer yer refakat.. Acba, musiki • 

den daha çok olarak istifade mu
vafık değil miydi? Bir mütalea ...• 

na rağmen, Uzak Şarktaki bu iki 

komşu milletin hususiyet ve tema· 
yül nolı.talanndan aralarında ya • 

kınlık değil, bilakiı uzaklık oldu
ğu şeklinde tefsir ediliyor. 

Şimdi sesli ve sözlü olarak çev• 
rilen yeni filmde de, Japon kızını 

temsil eden Amerikalı bil yıldız • 

dır.. Alman yıldıza uygun düşmi. 

yen, çinli yıldızın benimsiy~mediği 

Japon kızı tipini temsilde Ameri

kalı yıldız nasıl, ne dereceye ka .. 
dar muvaffak olabilir?. Avrupada 

gösterilmesine başlanan yeni film· 

de Silviya Sidneyin bu tipi temsil 

edişini gören film münekkitleri, bu 
ihtirazi kaydin, tereddütle karşıla. 

yııın hiç te yerinde olmadığını, 

Silviya Sidneyin hakikaten şaşıla
cak bir uygunlukla, benzerlikle, 

benimseyişle ve ayni zamanda ek· 
siksiz bir sanat muvaff akiyetile bu 

tipi temsil etiğini hemen hemen 
her noktadan tam br iştirakle ya· 

zıyorlar ve tip uygunluğu, benzer

liği bahsinde Silviya Sidneyin ya
radılıştan Japon kızı tipinde oldu-

. Silviya Sidney, mükemel ... Yal .. 
nız, Kari Gran hayli tutuk oynu• 
yor. Mensup bulunduğu gemi Ja. 

pon sularına demir atıp bir müd
det orada kaldığı sıralarda, hoşuna 
giden, ailesinin bir ecnebi ile ev• 

lenmesine şiddetli itrazlarına rağ· 
men varlığını tehlikeye koyarak 
kendisiyle evlenen, hatta kendisin. 

den bir çocuğu olan Japon kızının 
karşısında öyle tutuk bir ta vırla 
mı kımıldanılır? Hele, nihayet 

Amerikalı kızı tercih ederek, ken
disini seven vefakar Japon kızının 

felaket uçurumuna yuvarlanması· 
na sebep olduğu halde, bu vaziyet 
karşısındaki hal ve tavrı ne kadar 

canlılıktan mahrumdu. Çok şükür 
ki, Silviya Sidney baştan sona ka-
dar canlı oynayışiyle filmi kurta. 
rıyor ! 

Filmin manzara tarafı çok gü· 
zel... Doyumsuz güzellikte Japon• 

ya mnnzaraları, çiçeklen.miş ağaç
lar, durgun sular, bahar.... Çok 

canlı, çok güzel.. .. Filmi, bu canlı 

ve güzel dekor, gözleri okşayıcı bir 
tarzda süslüyor.,,. 



\ Hikaye 1 Irak Kralı 
1 

RESSAM Şehrimizden geçecekle
rine dair haber yok 
Irak kralı F eysal Hazretlerinin 

tedavi ve istirahat için Isviçreye 
giderken memlelıeetimizcde uirı
yacağım, Irak gazetelerine atfen, 
yazmıştık. Irak sefiri Amir Zeyit 
Hz. dUn bu hususta bir muhar
rimize şunJarı söylemiştir: 

Nasıl Güzellik 
Kraliçesi Oldum. 

- 22 - Yazan : Raymonde Allai 

(DUnkü nüshadan devam) 

Bir mektup yazdım. 
"Hayır, diye cevıp verdi, ese

rimi san'atkara bırakmak daha 
iyi. Onu benim için saklasa 
ço'~ memnun olacağım. 

-. Emin, ıen bu kızı sevdin 
galiba? 

.::.- Öyle bir ıey söylemedim 
Nihat, fakat ... 

- Anlaşıldı ressam devam eti. 
- Kendisini bazın görüyor-

dum, biribimizi bulduğumuz za
man nerede olursa olsun, her 
kesten ayrı bir kenara çekiliyor 
resimden, san'attan daha birçok 
ıeylerden bahsediyorduk. Atel
yemc geldiği gündeki resmiyet 
zail olmuştu. ' 

- E~et, sende oyunları baş
lıyor .. 

- Bilmedim, sevda ile alakası 
ne derecede idi. Bunu sen değil 
elan ben bile ·halledemedim. 

Sadece dost olmuştuk, diye· 
yioi, bu daha doğru olur. 

Stk aık atelyeme gelirdi.. Ba:u 
akşamlar beraber çıkardık. Ye
meklerimizi karşı karşıya bir 
lokantada yedikten şonra sine
malardan birine giderdik. Ben
den daha genç; olmasına rağ· 
men; bana lcarfı bir büyüklük takı · 
nır, hiç münasebet bulunmadığı 
halde bazan bir abla bazan daha 
ileri giderek, çocuğunun iyiliğini 
istiyen bir anne gibi benimle 
konuşur; bazı zamanlarda da 
küçülür, sanki benim küçük, fa
kat kwcietli bir mahmmış gibi 
bana sığınmak isterdi. 

• . f. .. 

Ne garip bir tabiatı vardı, ne 
garipti ki ben gittikçe ona yak
laşıyordum. 

Günler geçti. Biribirimizi kay
. bettik. Ben Avrupaya gitmiıtim. · 

Senelerden sonra Istanbula 
döndüğüm zaman, büyük bir 
ıöhretim Tardı. Fakat eski, ateşli 
gençliğimi kaybetmiştim. 

Zebrayı - daha ismini şimdi. 
ıöyliyorum. Memleketime dön
dilkten sonra çok aramış, fakat 
bir tllrlU bulamamıştım. 

Bana büyük şöhretimi kazan· 
dıran portresi, atelyenin en mu·• 
tena yerinde asılı duruyordu .. 

f:langi portre olduğunu anla· 
dm değil mi? 

Bir akşamdı; geç vakit, res· 
samı alarak çalıştığım gazete
den dönllyordum. Hava ıoğuk
tu. lıtanbulun o, ıslatan fakat 
ıörniımiyen yağmuru yağıyordu. 

Babıali'nin köıesinde; bir ka
dın, bir sokak kadını yolumu 
kesti. Sokak kadınlarının en 
aşaiı kakınlarındandı. Arkasında 
donduran ıoğuğ'a rağmen ince, 
eski" bir manto vardı. Siyahtı 

mantosunun rengi. 
Ihsan kıraathanesinin 

ki elektriğin sarı 
yü:ıünü gördnm. 

önünde
ışığında 

Ben bu kadmı tanıyordum .. 
Mubayyelem bu kadının yüzün· 
deki hatları öyle iyi biliyordu ki, 
ben l>u kadını o kadar iyi tanı· 
yordum ki ... 

fo o idi, Zehra idi, benim 
ço .: sevdiğim Zehra ... 

Y • timdi ne olmuştu? .• 
Yüzüne bakmadan 
-;- Benimle gclirmisin? .. 
Dedim • sokakların çamurlu 

Yazan: Mediha Münür 
k a ranlığında yırtık iskarpmlerini 
sürüyerek yürüdü.. Sanki k~ndi 
evine gidiyormuı gibi kayıtsızdı. 

Atelyeme gittik, fakat onun 
tanıdığı ressamın mütevazi atel · 
ye!İ değildi.. Bu artık, meşhur 
ressamın çalııtığı lüks bir yerdi. 

Kapının önünde bir a7. düşün· 
dü .. 

Hail beni tanımıyordu. 
Merdiveni çıkmadan evvel, yır

tık ayakkaplarını çıkarıp çıkar· 
mamak arasında tereddüt etti .. 
ve sonra nedense çıkardı. 

- Kral Hz. lsviçreye gidecek
lerdir. Türkiyeden geçip ieçmi
yeckleri hakkında bizim malu
matımız yoktur. eu haberi biz 
de gazetelerden öğrendik. Doğ
ruluğu hakkında bir şey söyli-
yemem. 

Italya ve Almanya 

imzamı isterler. O imzayı fa- olduğumu bilirsiniz.. O ipti 
lana satarak ~u kadarını bana ve- idi. Şimdi her şeyi bütün vil ~ 
receklerini bildirirlerdi. Bu tek- leri, büyük adalan Mısın bile 
liflerin çoğu ciddiyetle alakadar dinıe mal ettim. Göıüyorsun 
değildi. Bazı kendini beğenmiş- istediğimi yaparım. Kimse 

ler, benden ötekine berikine gös - sevmez. Hakim olanı kim ~ 
terecekleri bir mektup koparmak ki... Karım olacaksın ve scı'l 
ümidiyle yazıyorlardı. Onların Amerikada yaşıyacağız. Her 
makıadı, beni görmek, tanı~ak lim oradadır. 
değildi. B~ni gördüklerini, ve be- Ey ilahi Reymond; bana F 
nimle görüştüklerini dostlarına i- olan yegane kadm sensin. 
lan etmek emelini besliyorlardı. şeyi aramızda taksim edeceği 

İçlerinde bazı tahtasızlar da var 
dı .. Bir mösyö, bana her gün mek
tup yazmağa batladı. Yazmadığı 

gün mazeret beyan ediyordu: 

Dünyadan aldığım ''baç,, m y 
sını sana vereceğim. Büyük , 
mız içinde hi.itün cihana nisb 
çok zengin olacağız. Altı yamalı çorapları yolcu 

halılarında ayaklarının şeklini 
bırakıyor; ıcndeJiye, scndeliye 
yürüyordu. 
Çahşma odama aldım, etrafına 

şaıkıa şaşkın bakındı. Gödcri 
ona, benim çok sevdiğim portre
ye, kendi portresine ilitti. 

" iki siyasetin çarpişma
sına mani yoktur ,, 
Pariı, 26 ( A.A. ) - "Tan,, 

gazetesi günün yazısında Italya 
siyasetinin inkişafına tahsis edi
yor· ve diyor ki : 

"İtte ey güzel kraliçem, size 
yevmi mektubumu takdim ediyo • 
rum. Tasavvur ediniz ki, bir va
purun baı tarafında bulunuyormu· 
şum gibi, saatler yüzümü rüzgar 
ıağnağı misali kırbaçlıyorlar. Ben 
ise zamanın kanadı üzerinde sizin 
hakiki mevcudiyetinize doğru yüz 
mekteyim.. Bütün damarlarım tit
remeğe haıladı. Ahengi gittikçe 
vüs'at peyda eden dahili bir ihti -

Deli mektupları gittikçe fa 
laşıyordu. Mecnun olduğu mu 

kak olan ve gittikÇe bana içerı 
yen bir adamdan mektuplar al 
ğa başladım. 

İptidasında izdivaç teklifi 
bulunuyordu. Yavaş yavaş ta 
değ ittirdi : 

Uzun uzun seyretti, sonra göz· 
leri.oi yüzüme çevirdi.. Hlli o 
güıel gözlerdi bunlar .. 

Bir koltuğa oturdu, başı elleri 
arasında hıçkıra hıçkıra ağlamı· 
ya başladı.. Yanma gittim, artık ' 
kirli bir siyahlık olmuş olan 
saçlarını okşayarak : 

Duce'nin şiddetli bir nüfuz si
yaseti kulJanarak rejimini kuv· 
Yetlendirmek endişesi bile hariç 
tutulsa, ltalyanın orta Avrup ı 
işlerinde ilk planda bir rol oy
namak arzusunu kolayca anlatı· 
labilir. Italyanın bUtün menfaat
leri onu bu suretle harekete gö
türüyor. işte bu sebeptendir ki 
Almanya ile ltalya arasında sıkı 

- Zehra, dedim, bak seni 
buldum, beni buldun.. Herıey 
bitti, ağlama zebra f Gene eıki 
Zehra canlanacak, gene Eminle 
dost olacak. Unut bunu, bak 
ben eski Zebrayı biliyorum .• Sen 
gene osun, o olacaksın •. 

Başını okşayan ellerimi itti.. 
Ayağa· kalktı .• 

- O benim resmim değil .• 
- O senin t'esmin o sensin. 
Bağırdı: 
- Ben değilim diyorum, ka

pıya doğru yürüdG, bileklerinden 
yakaladım. 

- Nereye? .• 
- Sokağa!.. 
- Gitmiyeceksin .• 
- Gideceğim ve bir daha ha· 

na tesadüf ederseniz buraya ge
tirmeyin Emin Bey l 

Korkunç bir yerden kaçıyor· 
mu~ gibi kapıdan çıktı .• . 

Artık, yırtık ayakkaplarmın · 
çamurlarda sürüklenirken, çıkar· 
dığı vıçık sesi duyuyordum. 

• • • 
- Gördün mü Nihat, şahese· 

rimin mevzuu ne halde? .. 
lfte ben bunun için san'atımı 

sevmiyorum. 
İmset 

Petrol/arımız için 
Amerikalı mütehassısların Mar 

din ve havalisindeki petrol mem • 
baları taharriyatı müspet neticeler 
vermektedir. Mütehasıslardan Mis 

bir anlaşma devamlı olamaz, zira 
orta Avrupa da ltalya nüfusu ile 
Almanya nüfusunun bir gün çar· 
pışmasına mani olabilecek bir 
kombinezon yoktur. 

" Draog nach osten ,, ' in ilk 
merhalesi olan " Anscbluss,, Trı
cste limanı için hilyük bir tahdit 

olur· ve Balkanlarda Italyanın ber 
türlü inkişaf yollarını kapar • 

M. Musolini tarafmdan dörtler 
misakına teklif edilişi ltalya si· 
ya1etinin inkiıafınuı ilk iıareti 
oldu. Bununla Italya münhasıran 
Almanya ile bir teşriki mesaiye 
kapılarını kapamak, lngiltere 
ve Fransa ile tam bir kareket 
serbestisi temin edecek şekilde 
teşriki mesai etmek ihtimallerini 
elinde tutmak istedi. Hayati 
menfaatlerini korumak ihtiyacı, 
nazik saatlerde, Italyayı daima 
Fransa ve logiltere ile teıriki 
mesaiye avdet ettirecektir. 

Karanlıkta bir cinayet 
Yanın Sihke caddesinde Harabe 

hamamda uykuda bulunan Kasr.m 
oğlu İbrahim, Hüseyin oğlu lsa ve 

Davut oğlu ha, bir silah sesine u· 

yandıkları zaman hüviyeti meçhul 
ve karanlıkta tanımadıkları bir 

şahıs tarafından atefe alın
mışlardır. Bunlardan Kasım 

oğlu Hüseyin başından al -

ter Kens, Karadeniz mıntakasında dığı yara ile ölmüş, Hüse .. 
tetkikatına devam etmekte ve el- yinin oğlu lsa ile Davut oğlu İsa da 
yevm Rizede bulunmaktadır. Ey
lulün ilk haftasında ·An karaya dö
necektir. Altın mütehassısı Kars .. 
ta rahatsızlanmıştır. 

Ankarada kalan mütehassısın 
da iştirakiyle iktısat vekaletinde 
teşekkül eden Türkiye iktısadiya
tmı tetkik heyeti, muhtelif mevzu 
larda tetkikatla meHuldür. 

Otomobil ile tren çar
pıştı, 6 kişi öldü 

Bordo (Fransa), 28 (A.A.) 
Suateriı cıvarında bir geçit ye· 
rinde bir otomobille bir tren 
çarpışmışlardır. Pau şehri ahali
sinden olan altı kişi ölmütlür. 

ağır surette yaralanmışlardıt. Ya

ralılar Memleket hastahanesine 

kaldırıJmıtlardır. Bu garip cına -
yetin faili aranmaktadır. 

Mal Ol gaziler 
Ankara Ma ' fı ğaziJer cemiyeti 

Üsküdar şubesi heyeti müteşeb
bisesi riyasetinden : 

Zafer bayramına müsadıf 30/ 
8/933 çarıamba günü saat 15 tc 
Üsküdarda C. H. F. merkezi 
binasında şubcm:z;n küş~t resmi 
icra edileceğinden ma:u: arka
daşlarımızın davetimizi lütfen 
kabul buyurarak merasimi şeref· 
Jendirmeleri rica olunur efendim. 

zaz, rüyalarımın imkanını tevsi e
diyor.,, 

Yazmadığı zaman beyanı maze-. 
ret eyliyordu: 

"Müsterih olunuz sevkili Ray -
mond; size dün yazr yazmama 
mani olan nezle elhamdülillah ta. 
mamen geçti.,, 

Benimle yaşadığını tasavvur e
diyordu·: 

''Budala: Sana layık gördü .. 
Jrüksek hayatı kabul etmiyors 
beni reddediyorsun öyle mi?. 13 
sana onu vadettiğim zaman 
daha ham hayaller peşinde gez 
din. Beni kabul edeceğine se 
harikulade vücudunu mezbclele 
de mi gezdiriyorsun?. Senin vilC 
dun tam adam denmeğc layık ol 
bir adamı ihya edebiilrdi. Halb\1 
bir domuz yavıusu gibi cife için 
yuvarlanmaktan hoşlanıyorsun 

Domuzu gene mazur görürüm. O "Sevgili ve emsalsiz dostum; 
si~e ne kadar medyunu şükranım. duğu ağılda temiz su bulamaz 
Bu sabah itiyadımın hilafına ola- onda yıkansın. . l\iademki sen se 
r le ıkol~tami a zıma abn~d;~. Si • diği_n ve takdir ettiğin kimse~ 
zın de benimle çikolata içtiğinizi ~anı ~ana .n. •ı • eg sın, olia e 
tasavvur ediyordum. Ve çikolata- lık ~.d~ccksın. . Ay~kla11mm a l 
y1 üfliyerek içmenizi tavsiye edi • ~a suıııklenmekle dunyanın en .b 
yordum. Bana samimi nazarlar a - tıyar kadım olacaksın.. Haydı Ç 
tarak nasihati~i dinlediniz. buk gel, beni bul... Daha zan1 

" geçmedi.. Yoksa, ihanetinin ksr 
Gelen mektuplar arasında bir ta şısında artık sabrını tükeniyoı:. Ç 

kım "Sadik,, hastaların mektupla.. buk ol diyonım, zaman kalınıyor 
rı da var.. Bunlar, gazetelerin Alçakçasına ihanet ettiğin bir 9' 

hakımda her gün tekrar ettiği "ba- damı teselliye koş.. Tabii sen el 
kire,, kelimeaine kızıyorlar .. Altı- bilirsin ki seni kırbaçla karşılı)'' 
nı çizerek.reziline sözler yazıyor- cağını.. Fakat şunu da ikı·ar ede 
lar. Her. bir sö~ün altında, rezalet sin ki bu gibi bir hal karşısıııl 
derecesine göre bir veya fazla sen de ba.5ka türlii hareket edeı11' 
çizgi var. din. 

Aldığım mektuplardan bir kaçı Sana vuracağım kırbaçlarda I 
da "magalomanya,, hastalığına tu rıca bil' sevgi hissi duyacağma 
tulmuJlardan idi. Bir misal: minim ( ! ! ! ) . İkrar et hiyanc.' 

Azizem ~aymond, alçak... Namussuzluğumm önii!I~ 
Kendimi takdime ne hacet .. R. de ba mı indir. Brotanyah kız 

L. mim .. Hayret ettiniz deği l mi ?. Sen yaptığını hiy.anet olsun dİ); 
Hanimcf endi ; benim elim ile bir değil, bir çocukluk hareketi oıaı1 

mektuba nail olimık her kese nasip yaptın. Sana yardım eden old~~; 
olmamış. !dare ettiğim milyonca Zaten bu kaclar alçakça ma 
iş olduğu halde yazımr kimse gör harekete tccasiir etmek için iki ~ 
memiştir. dmm plan kumıası lazımdır. 

Ben. bir düğmeye basar, lfoca Gördünüz mü yediğiniz halt!~' 
hir memleketi mahvc siirüklerim ! Ne mahir ,şevmişsiniz değil ırıı ·· 
1smim mah1mdur, fakat beni kim. Size mutk ka bir ~adizın }last~ 
sc göıınez.. Perde arkasmdan her yal'dıın etti. Hiç orta akıllı ?ile ~e 
şeyi idare ederim.. Kudretim 0 sa az çok aklı olan hid istıkbS e 
derecedediı· ki, ondan bahsetmesi atılınadnn C\ .. .rel ortada bir cen~1 hile bir tchlikediı-. oln,r> olmadrğrm araştmnaz ın 

l •• 

!şte ben R. L. size elimle vazı
yor ve diyorum ki : "Haydi ze~rcem 
olunuz.,, Buna hiç bir mani vok _ 
tu r.. Dünyada kinı .. esizim. Birik 
tirdiğ'inı sen·etıe baş başayım . Dyn 
yanın seksen bucağında viiz elli 
milyar kaadl' param vardı;·. Buna 
layık olanı bekliyordum. Sizi bul 
dum .. 

Hayatımdan size bahsedeyim 
ey ilahi kadm !. Dünyaya gclme
mrkliğiın için ne mi.imkiinse yap
tı br... Sen eyaleti veliaht prensi 

At üzerindeki pis kabuğu .. .. ı • 
··.,01' Bana uzunca bir mektup go ~ 

riyor, kendifini don ki!ota beııs •• 
tiyor.. Siyasi düJmar.l~rının : 1' 

,ma çıkardı!darı fe!aketler 1~ bahıediyordu. Valdeme rnektu:. .. 
yazarak benimle olan münaıe d_.,. 
tından bahsediyordu. Her ne ka 01 
evli iıe de beni almasına rrıü••; ıı' 
İstiyordu . Bir çingene karısı fa:.,, 
hakmış, beni ikinci karı ol~ak ll 
re almasına müsaade etmış .. • ·ar) 

( OcvaJ111 \ 
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~ 

Almanyada garip bir. nümayiş b ............................................................................... . 

~eisicümhurun impara .. 
Dünyanın en güzel 
kilisesi tehlikede Ef;T;~Slt8R~ld 

tora sedakatı ! 
et B 
'~ iiyük bir Alman z~ferinin yıl dönüinü 

( Ba~ tarafı 1 inci sayıfada) 
- Bu mesele bunciao beş altı 

ıene evvel de ortaya atılmıştı. 

O zaman Heyeti Vekile kararile 
merhum mimar Kemalettin B. jn 

riyaseti alhnda bir heyeti fen· 
niye teşkil edildi. Aylarca cami
de tetkikat yapblar ve verdik
leri raporda, camice tehlikeyi 
mucip bir sakatlık olmadığını 
yalnız kurşunlarının tamire mu'1-
taç bu!<:ınduğunu söylediler. 

ııı 

r 
ıe 

ınünasebetile söylenen nutuklar 
. (Baş taraf t 1 ınci sayı fada) 
kunnı 

:ı J{.- uş. bu mc' and:ı ihtirnr :\faresal Ye 
qsicü h •. ' dikk tn ur llındcnburgun da şayanı 

~ \ at, fakat bir haylı garip bir hitabesi 
ar I..:' li 1 a~aP;n a nakledirnruz : 

~8 EHENSTElN, "Şarki Prusya,, 
, ı (A.A. ) -1914 senesinde vu. 

'l\lil ı 
1• ti . ie en Tannenberg muharebe -
e d tıırı Yddönümü, muharebe mey • 

'tıınd '• d ' '1 • ı A bide . a vucu e gel1rı mış o an a -
ı,k l\n1 ınerasim avlusunda par • 
}'~ •ı.trette tes'it edilmi,tir. Gece 
ı~ ~ısından beri kesif bir halk küt
ı_ 11 

ibideye doğru giden bütün yol 
l't kaplamıştı. 

, 
1
A'1tn.anyanm her tarafından 

'~ nı · ıb 1~ olar. halkın ekserisi men -
bi ı:ı oldukları eyaletlerin milli el " 
~lerini giymi' bulunuyorlardı. 

d batırı saydır miıafirler arasın -
.. 1\ •• 

llı eıaıcümhur, baıvekil, başvekil 
~~~~\>İni, Pruıya ha,vekili, diğer 
l'e b Un:ıet erkanı, ceneraller ve sai-

lllunuyordu. 

~i~~ :misafirler geldikten sonra 
11o l te§ekküller tarafından bir 
'e<:· 
a~resmi .. yapı~dı. ~ 

l'tJ .nu .. muteak~p Şarkı Prusya e • 
1\ı.- etı Yukıek reısi M. Koch, söz a .. 

c~ şu sözleri söyledi: 
tıi Alman milleti, askeri ve mede
~ hasıetlcri kendisini Almanyanm 
~ lllsali ve AJmanyanm şeref ve a
:nıetine s.adakatin şahidi yapan 
~~reşal Hındenburg-'a ebediyen 
ı1 ınncttardrr. Eyalet diyeti, Hin 
~n.burO' · ı · · ~ark' p .aı esının kan rabıta1aı'ı ile 
~ bı ı us~·a eyaletine ebediyen 
1 er . ut olmasrna karar Yermistir. 
Nıhavet R ' . .. h · ] 

J \e1sıcum ur mareşa 

Hindenburg söz alarak vatan için 
canlarını fe da etmil3 olanl arın ha -
tuasmı hürmetle yadettikten sonra 
demistir ki: 

"Vaktile hakkrmdaki itimadına 
binaen heni Şarki Prusyaya çağır
mrn olan impara~orumu şimdi hür 
met, sadaka t ve minnettarlrkla a -
nryorum. Gene bu anda o zaman 
kumandam altında harpt etmiş 
olanl arı anıyorum. O zaman ben, 
yalnız vazifemi yaptım. İsmimin 
ve çccuklarımm isimlerinin Yatan 
topl'ağına vahdet timsali olarak 
bağlanması şe refini kabul ediyo -
rum.,, 

Almanyanın tayyare ile 
devri 

BERLİN, 28 (A.A.) - Alman· 
ya etrafında tayyareyle devir mü ~ 
sabakasmın sonuncusu dün Berlin 
ile Münih arasında yapılmıştır. 

Uk günü müaabakaya İf tirak et
miş olan 124 tayyareden 40 ı ilk 
iki günde tasfiyeye uğramıştır. Ve 
dünkü müsabakaya ancak 84 tay .. 

yare iştirak etmiştir. 

Müsbakaya iştirak etmiş olan
ların ekserisi saat 21 de vasıl ol -
muş bulunuyorlardı. 

Mülazim Seidmann, muvasalet 
noktaıına ilk olarak saat 15.05 te 
gelmiş ve Tannenberg'ten gelmiş 
olan başvekil, ba~vekiJ muavini ve 
milli müdafaa nazırı tarafmdan 
tebrik eclilmittir. 

Galiplerin taınifi için yapılma
sı zaruri olan hesaplar ancak bu -
gün bitecektir. 

11 sene evelki hu şerefli 
gün : 29 Ağustos 922 
(Baı;; tarafı 1 inci sayıafda) 

ti! Q - ikinci ordu: 26 ağusıo, 
.\ftıfj İçin vazifesi Seyyit jl'azi -
b/.0n arasındaki düfmaoın 12 ve 
ı~ fınci fnkalarile düşman ihtiyat 
ttr''Uıi hareketle tesbıt ve İş· 

etmek• 
' 

~.~ '-: Kocaeli grubu karşısın
bilh 1 duşmını tnbit etmek üıere 
ı~t' · aısa Göksu ve Karasu vadi-
bıı; ôttasından taarruıi faaliyette 

Unı:nak· 

·~]} - Cephe karargihile 25 
c,~stoı akşamından itibaren Ko· 

{Pe cenubunda bulunacak. 

29 a~nuzun üçüncü günü yani 
()~.gustosta vaziyet şöyle idi: 

~- llfrnanm ancık arka yo ~lar· 
lJ,rı k dolaşarak Dumlupınar ve 
'tı .a mevzilerinde tutunması 
ttltı ~temel olduğu ve şimale ric-

lltn • k •• , ını ansız bulunduiu anla· 
bu.ttıı,, bunun için ordularımız 

trılupı ... d" d ~'t\' na mevzunı uşman an 
~ı:ıtı~l tutmak ve garba giden 
~tfrt 'flrı kapıyarak düşmanı imha 

\it, ~ ~-ak~~dile tevcih ~dilmiı· 

Mürettep süvari fırkası Altm· 
taş istikametinde harekete geç· 
miş, bu sırada gu p cephesi ku
mandanhğının emri üzerine Af
yon cıvaı ında bulunan muhafız 

taburunu da kendi emıine almış
tır. Fırka Kütahye üzerinden lnö
nü jstikamctine, Eskişehir mın· 
takasındaki düfman grubunun 
gerisini 1'esmek üzere, hareket 
etmek için emir almıı, muhafız 
taburu çekilen düşman kollarına 
tesadüf ve taarrz etmiştir. 

AJtıncı ko'orôu aldığı emir 
iizerinc Ruulbaba s' 1silesini do
l.aşarak Çal j5tikamet i11e hareket 
etmişt i r. 17 inci fırka U ucakta 
düşman süvaıilerine 1uadüf ve 
bir kısmmı esir etmiştir. 

Birinçi ~ o'.orC:u K~ plandağı • 
Banaz istikametinde Dumlupınar 
grubunu ku~atmıya devam et· 
miştir. 

Süvari kolordusu Hamur~öy 
fİmaJinden yaptJği taarruzJarJa 
düımanın manev yatım sarsmıştır. 

idare bu fen heyetinin kurşun · 
farın tamiri hakkında gösterdiği 
Jüzum üzerine iki sene içinde yüz 
bin lira sarfıle ve esaslı bir su· 
rette tamir ederek yerine getirdi. 
Cami için o zamao o~madığı gibi 
bugünde hiçbir tehlike yoktur. 
Ve yazı 'anlar da tsassız .sözlerdir. 

Gümrük zamını tatbik 
edilecek mi ? 

Ankara - MeYcut ve mer'i 
bazı ticaret muahedelerinde güm. 
rük . tar!fesinde yapılacak her 
hangı bır tezyidin üç ay evve-
Jinden haber verilmesine dair 
hükümler vardır • 

Yeni gümrük tarifesind~ki 
zamlar bunun için ağuslos niha
yetine kadar tatbik edilememiş· 
tir. Eylülden sonra yeni zamların 
tatbiki icap etmektedir. 

Fakat Yunanistan ve Almanya 
gibi kendilerile ticaret muahe
denamelerine merbut ahdi mua· 
bedeleriıniz olan memleketler 
muvaredatına altı ay daha eıl<i 
tarifenin tatbiki lazım gelmek
h .dir. 

Bir şoförle a-,kadaşları 
hırsızlık suçundan 

muhakemede 
Galata' da bir iogiJiz mühendi

sine ait depodan yirmi top mu· 
şamba ile iki teneke katran 
çalmak, bunları bir kamyonla 
Fatih tarafında bir eve götürüp 
.saklamak ve ıonra satmak ıure· 
tile suç İflediklcri noktasından 

muhakeme edilen şof6r Herantla 
iki arkadaşının muhakemelerine, 
dün Jstanbul ikinci ceza mahke· 
s '.nde devam edilmiştir. 

Dün bir şahit djoleniJmiştir. 
Başka şahitler çağrılacaktır. 

Çalmaktan suçlu 
Ba"kal Anderyanın dükkanın

dan öte beri çalmaktan suçlu 
olarak, çoban Yusuf dün Istan· 
bul ikinci ceca mahkemesinde 
muhakeme cdilmiıtir. 

Yusuf, ini, Ar ediyor. mubake· 
me, şahitlerin çağrılması için, 
başka güne bırakı l mıştır. 

Bir polis memurunun 
muhakemesi 

Kasımpaşa polis merkezinde 
bulunduğu sırada bir vak 'adan 
c'olayt alınan bazı şcyleıi deftere 
geçirmediği iddiasiJe po!is Sala
haddin efendinin muhakemesine, 
dün lstanbul birincı ceza mah
kemesinde de~am o ' unmu1. o 
zaman Kasımpaş'\ merkez mc· 
muıu otan ve şimdi Edirnede 
bulunan Tevfik bey:n istinabe 
yolile alınmış ifadesi okunmuf· 
tur. Tevfık bey, 1931 senesinde 
bir d;fterin kaybo:duğunu hatır
ladığını söylüyor. 

Müddeiu:numi, mütaleasın1 ha
:ıJr!amak üzere dosyayı almış, 
muhakeme kalmıştır. 

Q· gunku harekat şunlardır: 
~İtt ı~rnci ordudan Porsuk müf· 
)'ı>~ı~in Hamidiye jstikametinde 
t~tı ~~1 taarruz hareketi pek üs· 

Eu suretle Hamur l<öy • Çal 
köy mıntakasında toplanan düş· 
man kuvvetleri (yani 12 nci, 5 
rıci ve 9 ncu fırkalarla şimale 
atı'an 4 ncü ve 7 nci fırkaların 
büyük kısım 1 arı) Cenup ve Ce· 
nubugarbiden lnci ordumuz, şi
mal ve şimalişarkiden 2 r.ci or
dumuz, şimal ve garpten suvari 
lut'alarmız tarafından sarılmıştı. 
Düşmana ancak kızıl taş dereıt 
boyunca ıarba giden saı pa bir 

nmut11ııı mımnuııımııuıımıtt11rt11111nmttnıı11ıııttıuuıumıııııııuı ııaNıt1nuıuuını"ııııtt1 

yol açık kalmıştı. Hu yolda düş· il . ftnan karşısmda durmuştur. 
d~t •tıci fırka taarruz ederek 
'Qk ~anın tel örgülerine kadar 
ıtı~,aıu, ve bütün cephede düş· 
ltttd Yıkın muharebe tema-

• kalmııtır. 

man nakliye ı olları tarafından 
doldurulmuş ve adeta tıkanmış 
bir vaziyette bulunuyordu. Düş 
man on bir sene evvel bugün 
mahsur bir halde idi. 

Yakında heyecanlı 
güreşler seyredeceğiz 

F enerhahçe bugün Eskişehire gidiyor 
Kıymetli güreş takımımız ya

kında heyecanlı bir imtihan daha 
geçirecektir. Bu İmtihan Italyan 
güreşçilcrile yapılacaktır. 

Bu temas, güreş takımım ızın 
Rusya seyahatinden evvel katar· 
laşlırılmışh. Bu seyahat netice
sinde formlerini kaybetmiyen 
ve müsabaka kabiliyetleri biraz 
daha artmış bu'unan güreşçileri
m ı :ıın ltalyanlara karşı da iyi 
neticeler alması ihtimali kuvvet· 
Jidir. 

ltalyanlar güreş sahasında çok 
kıymetli bir vaziyettedirler. Bazı 
dünya ikincilikleri kendilerinde 
o' cluğu gibi tüy sikklctte de 932 
o!in piyatında dünya şampiyon· 

tuğunu bir Italyan genci kazan
mıştı. 

Ônümüıdeki güreş hareketleri 
hakkında federasyonun tebliği 

şudur: 

Istanbnl, 28 (A.A.) - T. 1. 
C. 1. Güreş federasyonundan : 

1. - ltalyanlarla eylul ayı için· 
1 

de yapılacak üç müs!tbaka içitı 
5 eyliil 933 te lstanbulda seçme 
müsabakası tertip edilmişti. 

2 - Macaristana gidecek ta
kım için yapılacak ıeçme müsa· 
bakası 23 eyhitde icra edilecek
tir. {ltalyanlırla ilk müsabaka 8 
eylu!de yapılabilirıe bu seçme 
yapılacak aksi takdirda bu ikin· 
ci ıcçmeden ferag•t edilmesi 
mutasavverdir.) 

3. - Bu iki seçmeye i,tirak 
edecek muhtelif mıntakalardaki 
güreıçilerin 1473 No. Ju tamim 
mucibince yol paraları mmtaka· 
!arınca iaşe ve ibateleri federas· 
yonumuzca temin edilecektir. 

4. - Bu ıcçmelerde C. ve B. 
isimleriJe iki takım teşkil edile
cek tir. Müsabakalara İftirak ede· 

cek mıntakaların her iki seçme 
müsabakalarının tarihinden bir 

hafta evvel programı tanzim için 
kat'i esami liıtuini gönderme
! eri lazımdır. 

Keyfiyet tamimen tebliğ o'u· 
nur. 

Fenerbahçe Eskişehire 

gidiyor 
30 Ağuıtoı tayyare ve zafer 

bayramında Eskişehir de Tayyare 
talomile bir maç yapmak için 
oraya çağnlan Fenerbabçe takı
mı bu c av eti kabul etmiştir. Fa

k at gidecek takımın tamamile 
birinci takım oyuncularından te
şekkül etmesine imkan bulun
madığı için takviye edilmiş B 
takımı'nın gönderilmesi kararlaş· 
tırılmıştır. Giden kafileye umumi 
katip Hayri Ce:~ı bey riyaset 
edecektir. 

Arnavutköyde spor 
faaliyeti 

Arnavutköy ve Kuruçeşm,nin 
spor ctJ gençleri bir araya gele
rek "Ro~aziçi Doğan spor klii
bii., na mile bir .klüp tesis etmiş· 
!erdir. 

'- Kliıp Arnavutköy fırka mer
kez 'nde faaliyete başlamışhr. 
K!übün yüzme, güreş. atletizm 
ve futbol ıube'eri vardır. Klüp 
federe klüpler meyanına dahil 
olmak için icap eden teşebbü
satı yapmıştır. Gençlere muvaf
fakiyet temenni ederiz. 

Bir boksöre karşı kadın 
peşinde bir rakip 

Nis 28 (Hususi} - Sabık boks 
şampiyonu Karpantiyc'nin başın· 
dan garip bir vak'a geçm ;ştir. 

Karpantiye, bir barda geç va· 
kite kadar bir arkadaşile otur-
muş. iki kadının peşi sıra sok•
ğa çıkmış. Biraz yürüd•~kten 

sonra, kadınlara bir adam mu
sallat olmuş ve tasalluta başla
mış. Karpantiye'nın arkadaşı ma• 
ni olmak isteyince, miitecaviz 
bir tokat atmış. Eunun üzerine 
Karpantiye, sol yumruğunu sal
layınca, mütecavizi knok ?.ut 
etmiş, Adamın burnu kırı!mış. 

Mütecav:zin Cenubi Arnerikalr, 
çok zengin bir tüccar olduğunu 
söyliyorlar. 

Mezarlıkta bir cürmü 
meşhut gapıl'dz 

Edirnekapı mezarlığında ölö· 
Jerin üstüste gömüldüğünü dün 
yazmıştık. Bu işi yapanlar müd· 
deiumumiliğe verilmiılerdir. Hak
Jarında hıfzıssıha kanuuuna 
mugayir hareket cezası tatbik 
edilecektir. Verilen malümata 
göre, mezarcı l ar kanununda beş 
seneden evvel mezardan ölü çı-

~ arılmıyacağmR dair madde bu
lunmasına rağmen fakirlere ait 
lahitleri beş ve altı ay sonra aç 
makta ve üzcrıne yeni ö!ü göm· 
mektedirler. Bu hal belediyenin 
mezarlıklardaki bekçileri taraftn
dao görülerek ihbar edilmiı ve 
cürmümeşhut yapılmıştır. 

Kaçakçı tayfa 
Yunan bandıralı Eteni vapu· 

tunun tayfalarından Yorgi vapur
dan çıkarken kaçak konyak ve 
sair içkiler kaçırırken yakalan
mıştır. · 

Bir rakı fabrikası 
lmroz adasında yeni bir ralın 

fa brik ası bu ~unmuştur. Ayrıca 
kaçak kinin, aspirin, çakmak taşj 
ve balık iğneleri de yakalanarak 
müsadere edilmiştir. 

Polise hakaret 
Polise karşı yakışık almıyacak 

söz!er söylediği iddiasile muha
keme edilen Feyzi efendinin. 
dün lstanbul ikinci c~za mahke
muince, bir ay beş gün hapsine, 
beş lira para cezası ödemes:ne 
karar verilmiştir. 

Gizli rakı fabrikası 
Adliyedeld dokuzuncu ihtisaa 

mahkemesinde, dün madam Lin
na ile Zafiri ve lsmail efendiler 

' Beyoğ'Jun:Ja gizli rakı fabrikası 

Eskiıehir Tayyare takımı ilk şöh· 
retini geçen sene lci 1 ürkiye 
birir:ci.iklerinde yapmış bir kaç 
gün evvelde, bir kaç biriııci ta
kım O}UllCusile 1akviye edilmiı 
bulunan Galatasaray takımını 

3 - 1 yenerek eski kuvvetini mu· 
bafaıa ettiğini göstermiştir. Eu 
itibarla Fenerbabçe'nin Eskişehir 
de yapacağı bu maç orada bü
yük bir allka uyandırmıştir. 

Fener takımı bu gün hareket 
edecektir. 

kurduklara iddiasile muhakeme 
edilmişlerdir. inkar ediyorlar ş~
bit erçağrılacaktır. 
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~() DÖNYA 
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F ransanın siyasi ve 

dahili gidişi : 

................... ~ 
Deniz Yolları işletmes · ! 

ACENTALARI · 
l\otdıko\ l\ı pruha~ı r~ı 4~3112 

"irkccı ,\ !uhurJ.u z:ıJe ham 

rclclon : 2'::!;""40 

lskenderiye Postası 

ANKARA 

-
··················································] 3. K. O. 

°'au nalm ıı l\omı:ı\On u ıl:\n ları 

...... ·································••·•••••· 
M. M. V. SA. AL. KOM dan: . 
Hava ihtiyacı için dural, alü1111

' 

niüm, pirine çubuk kapalı zarfl' 
alınacaktır.~ İhalesi 1 O- Eylul .,,,, 
933 pazar günü saat 15 tedir · 1 •' 
}iplerin §artnamesini görmek ili" 
re her gün öğleden evvel ve rnüo•' 

Cüınhuriyet devleti iflas etmiyecektir Akademi Fransız azasından 
müverrih M. Pierre de Nolhac gü- j 
neş banyoları yapmanın ve çıplak 
gezmcnnin yeni bir moda olmaclı
ğmı ispat etti. 

vapuru i9 Ağuslo!l salı günü 
11 de Galata rıhtımından iz 
mir, Piı e, lsl<enderiye'ye kal· 

1 . k . . d • dill~as aya gırme ıçın e tayın e . 
1 

gün ve saatta teklif ve tenıı~ 
mektupları ile Ankarada M. M. 
SA. AL. KOM. nuna müracaat• 

kar. (4444) 

Y e"ni sosyalist fırkasının nıühinı bir içtinıaz: Karadeniz ları. (3250), (4090). 

Proletaryanın men/ aatini müdafaa 
Çıplak denecek derecede açık 

saçık yıkanan iki gencin tevkifi 

1. nci Aralık Postası 
~ ~ J(. 

Müdafaayi Milliye VekiJed 

Par is, 78 (AA) - Havas Ajan
sından: Yeni sosyalist fırhasının 
ilk tezahiirü Angulemede büyük 
bir kalabalığın iştira~ile yapıldı. 

M. Marok~ Fransayı kargaşa
lı'c ve Avrupayı harpten kurtar
mak için pro'etaryaya, orta sı
nıflara ve köylü a•emine bir 
hihapta bu'undu. 

M. Rönodcl kendisile arkadaş· 
larınm sosral st enternasyonah 
ile tamanen mutabık buJunuJla· 
rındon kendi kendini tebrik etti 
ve demo~<asının henüz mevcut 
olcuğu milletlerde bu milletleri 
harbe karşı müdafaa etmek JU
ıumau söyl~di. 

Bir çok hatiplerden sonra, Pa
riı meb'usu M. Montanyon sos· 
yaJizmio faşizme kartı derhal ve 

zekt bir mücadele açması lüzu
munu gösterdi, beynelmilel mese· 
Jelerin hallini kolaylaştırmak için 
evveli milli meseleleri halletmek 
usulfioü tavsıye etti. 

Ondan sonra M. Marke tekrar 
söz aldı. Sosyalistlerin ilk vazi
feıiqin bütçe muvazenesinin te
minine yardım olduğunu söyledi. 
lıçi amıfını mUteessir eden infJH
yon'u mahkum etti ve fikirle~ioi 
şu suretle tanih etti : lnfalsyoo· 
suz bütçe muvazesini ve itimada 
dönüı, işsizliğe karşı mücadele 
için milli müdafaa projesini ka· 
bul ettirmek. 

M. Markeye göre ıol cenah 
ekseriyeti on sene içinde ikinci 
bir iflas yaparsa, rejimin devamı 
tehlikeye düfeccktir. 

Daha evvel bir ıiJih fabrika· 

Bir servet 
Denizden 10 milyonluk 

bir hazine çıkarıldı 

Nevyork: - Herald yazıyor: 

Okyanoaun dibinde 5 milyon 

dolarlık bir servet çıkarılmıştır . 

Merida vapurunun enkazından bir 

kasa bulunmuıtur. 

Ba kasada sabık Meksika impa

ratoru Maksimilyenin kan kırmızı 

sı meşhur yakutları vardır. 

Meksika kral hanedanının ser

vetini hamil olduğu halde Merida 

vapurunun enkazı bir çok sefer a-

ları monopo'u tes"si mes!lesi ile 
m ~şgu l o arak mo .. opo lerc karşı 
mücadele hususundaki niyetini 
söyliyen M. Marke: 

"Eğer, demiştir, fırka bizi bir· 
lik ile ayrılıktan birini scçmeğe 
meclur ederse, int . habımız acı 
olacaktır. Fakat b'ç tereddüt 
ebı :yeccği. 

Pıo'oteryanın menfaati böyle 
icap ettiriyor ve cümhuriyet dev-
1etı ıfıas etmiyccektir. 

Irkçı l ık nazariyesine temas 
eden M. Marke şunları şöylemiş
tir: 

Eğer Hitlerizm Viyanada mu· 
vaffak olursa bunun bir harp to · 
bumu olacaiı anlaıılmahdır. Ev
vel emirde Fransanın geniş bir 
"vicdan itirazı,, tarlasma dönme· 
ıine mani olmağa çalışacağız. 

Nihayet M. Rönodel bir mes
lek tes:s etmek niyetinde olma· 
dığJDı ıöyliyerek dedi ki : 

•• Rus enternasyonal siyaseti 
daha vauh olarak anlatılmak şar· 
tile işçi birliii yapılabilir. 

Sovyet Rusya ile Fransa ara
sındaki münasebetler kolayla~tığı 
için bunun kabil olacağı düşü
nülebilir. 

M. Rönodl ıçın bugünkü 
Soıyaliıt meselesi bir usul mc· 
selesi değil bir mizaç meıeleıi· 
dir. M. Rönodol sözlerini şöyle 
bitiriyor : 

• 'Kifi derecede, matbu naza
riyelerimiz geniş ve müphem 
mesaimiz var. Şimdi filiy:d ve 
tatbikat zamanına geldik. Önce 
milletin ıonra sulhun selameti 
ıiıin ellerinizdedir. 

Sovyet Rusyada 

çocuk zabıtası 
MOSKOVA, 27 (Deyl Telgraf) 

- Sovyet hükumetinin çocuk za
bıtası tertibatı tekemmül etmiştir. 
Kolia Koblian Uky patates çalan, 
tarlalardan başak koparan çiftçi· 
leri yakaladığı için bir izci ünifor
masiyle taltif edilmiştir. 

Küçük Nina Sutch bir izci üni -
forması, bir takım kitap, 300 rub
le ve çocuk snaryomunda bir ta -
til geçirmekle mükafatlandırıl 

mııtır. Nina, Okrayna tarlaların -
da başak koparan karı kocayı tev
kife muvaffak olmuşlardır. 

Kolia hafif süvarı kıtasının ku -

dolayısile yazı yazan Fransız 1 
müverrihi şu vak'ayı hatırlatıyor : 
Meşhur şair Ronsard, Liıvnin 

karşısında Sen nehrinde her gün 
çırıl çıplak yıkanırdı. 

Ve ilave ediyor: 
Ronsar'ın muasır meslektaşı bü

yük şair Paul Valery de, mesela 
bugün ayni şekilde yıkanacak o -
lursa ne yapılacak?. 

Ayni müverrih şu vak'ayı da an 
!atıyor: 

" 16 ıncı asrın muharrirlerinden 
biri kral dokuzuncu Şarlın gördü
ğü harıkulade bir manzarayı nak
leder. Kral ile saray erkanı bahçe
de geziyorlard. Bir de bakarlar ki 
harıkulade güzel bir kadın Sen 
nehrinde çırıl çıplak yıkanıyor. 

Kadın o kadar güzeldi ki gözden 
nihan olduğu zaman onu tamaşa e 
denlerin kalbini de birlikte alıp gö 
türmüştü.,, 

Görülüyor ki çıplaklık 
yeni bir şey değilmiş!. 

pe1c te 

UCUZLUK 
TEMİZLIİ< 

SÜR'AT 

VAKiT 
YURDU 

SAMSUN 
vapuru 29 Ağustos salı g inü 

saat 18 de Galata rıhtımın· 
dan kalkar. G dişte Zonguld.ık, 
lnebolu, S ı:op, Samsun, Üoye, 
Ordu, Gıruon, Vakfıkebir, 
Trabzon ve R ze'ye; Dönüşte 
Ritc, Sürmene, Trabzon, Vak· 
fıkebir, Gireson, Ordu, Ünye, 
Samsun, S .nop, lnebo'u, Zo:ı· 
guldağa uğrar. (4462) 

Karadeniz 
Sür'at Postası 

Karadeniz 
vapuru 31 Ağustos perıembe 
günü asat J 8 de Galata rıh· 
tımından kalkar. Gidi~te : ine· 
bolu, Samsun, Ordu, Gireso~, 
Trabzo:l, Rize ve Hopa'y3; dö· 
nüşte : Hopa, Pazar, Rıze, 
Trabzon, Gıreson, Ordu, Sam
ıun ve lneboluya uğrar. 

"Evvelce yapılmakla olan 
çarşamba postası kaldırılmış· 
tır.,, (4497) 

A valık 
Aralık Postası 

1 

satın alma komisyonundan: . 
107 komple takım hafif Jll~ 

1 nah tüf ek semeri kapalı z~ 
münakasaya konmuttur. lhal,,ı 
5 - EyJU:l - 933 salı günü saat 

11 

dedir. isteklilerin nümune ve!',+ 

f namesini görmek üzere her 1 
ve münakasaya girmek için o ~ 
ve vaktinden evvel teklif ve lf' 
minat mektuplarile Ankarada rl' 
dafaayi Milliye Vekaleti Satın~ 
ma komisyonuna müracaatlarJ. 

"3241 ,, "3978,, 
1(. "' "' 

M. M. V. SA. AL. KOM da11: 
Hava ihtiyacı için tesviyeye 

alat ve edevat kapalı zarfla alfll' 
caktır. Şartnamesini görmek j,11 
yenlerin her gün öğleden ıol 
münakasaya iştirak edecekl~ 
7-eyli'ıl-933 par§embe ıünü IY 

15 te teklif ve teminat mektup~ 
ile Ankarada M. M. V. SA. fı' 
KOM. nuna müracaatları. 

( 3249), ( 4()89) 

M. M. V. SA. AL. KOM. da11: 
Hava ihtiyacı için kapalı z 

115 ton maden kömüriyle 63 
kok kömürü alınacaktır. lh• 
14-Eylul-933 perşembe 
10.30 dadır. İsteklilerin ~ 
nameyi görmek üzere her r 

31 öğleden sonra ve münakasay• if 
vapuru Ağustos perşembe "' 
günü saat ı 7 de idare rıhtı tirak için o gün ve vaktinden e 

ANTALYA · 

teklif ve teminat mektupları 
mından kalkar. Gidiş'te Geli-
bolu, Çanakkale, Bozcaada, Ankacla M. M. V. Satınalma 1" 
K misyvnuna mu··racaatları • üçükkuyu, Altınoluk, Edre· 

"3260,, "4268,, mit, Burhaniye ve Aynh<>-a; 
b J(. J(. "" 

dönüş'te Ayvalık, Burhaniye, r 
Edremit, Altınoluk, Küçükku· İzmir Mst. MV. Satın •'·"'' 

yu, Bozcaada, Çanakkale ve misyonundan: J 
Geliboluya uğrar. (4496) Mst. MV. kıt'atı ihtiyacı 

••-•-•1111111!•••-•-ıil 222.500 kilo mangal kömürü 
lı zarfla münakasaya konmuf"/ • 

KiTAP 
K 1SM1 
ÇALIŞMIY A 
BAŞLADI 
Kitap, Mecmua, Defter, 
Makbuzlarınızı ve Tabı 
işlerine Ait bütün iste
ğinizi Yakıt Yurdu Ki-

tap kısnuna veriniz.. ' 

lstanbul 2 inci iflas memur
luğundan: 
Beyoğlunda Aımalı meıcidde 

oturmakta ve eski mobilya tıca· 

retile meşgul bulumakta olan Al~ 
kiviyadi ef. if.ası 23/'J/933 tarihin
de açı:ıp tasfıyenin adi ıekilde 
yapılmasına karar veriimiş oldu
ğundan: 

1 - Müf isten alacağı olanla
rın ve istihkak iddıasında bulunan
ların alacaklarını ve istıhkakları

nı ilandan bir ay içinde 2 inci if.;is 
dairesine gelerek lıayd ettirmeleri 
ve ddill~rini (senet ve defter hu· 
lba'arı ve sa :re) asıl veya musad· 
dak surctluini tevJi eyle .neleri 

haleıi 20 .Eylul- 933 çarıamb9.JI 
nü ıaat 16dadır. İsteklilerin "İ 
meyi görmek üzere her ıün v• 1 
nakasaya girmek için o .~.:..i 
vaktinden evvel teklif ve te~: 
mektupları ile kışlada Mıt. .. _J 

Satın alma kc.msiyonuna mür•" 
ları. (3283), ( 4477). 

Askeri Fabrıkalar ilAntıtl 

3087 ton "O • 1 O,, zerodiz k~-~ 
2218 ton Lavamarin kolO 

350 ton Kriple kömürü 
1143 ton Jeneratör kömürii .Jı 

2 - Hi afına hart:kel cezai mes 
Basılıştaki nefaset utiyeti musıe'zim olmak uıcre 

1 v b• müf .is:n borçlarıoın aynı müddet 

6-9-933 tarihinde kd"( 
zarf suretile münakasasının id;~ 
dileceği ilan edilen yukarı ;i 
kömürlerin bedeli muhaJll'°~ 

ranmıJh. Ancak geçen sene vapu· mandanhğına tayin edilmiş bulu

run battığı nok_ta tesbit edilebil - nuyor. Kendisi çocuklara konfe -
ranslar da vermektedir. 

Ve UCUZ UgU lr l içit'de kend•lerini ve borçlarını 

d b 1 1 bildirme:erı 3 - Müf isin m31 a· 
yer e u amazsınız; rıoı her ne S fatla O UIS J O SUCl el.e· 

tebdil edildiği cihetle 20 güll JO.; 
detle yeniden münakasaya 9'0~;1' 
muştur. ihale kapalı zarf •11~ ıe 
18-9-933 tarihinde saat 1,; 
yapılacaktır. Taliplerin t•rtııii,,-· 
için her gün öğleden sonra,.~ ti • 
kasaya girmek için de o. ı'iO ,oii • 
minat ve tekliflerini harnılell 
racaatları. (7231), (4415)· :ı·ı· 

mi~tir. 

Merida, 1911 de, başka bir va

purla çarpı;arak batmıştı. Hazine· 

yi bulan kaptan Bowdon, vaziyeti

ni ve nerede bulunduğunu mek -

tum tutmaktadır. Kaptan büyük 

Bütün Rus matbuatı, bu iki ço
cuk hakkında bir çok yazılar ya -
zıyorlar. lzvestia gazetesinin ver -
diği malumata göre şimali Kaf -
kasyada zabıtaya 100,000 çocuk il
tihak etmİ§tİr. 

Wr limana ririp kendini emniyet • Bunlar mah!!ulleri muhafazadan 
le hiasetmeden evvel kasaları aç- başka hır~ızları da kovalamakta • 
11'Jyacaktrr • dırlar. 

• 

1 rinde bulunduranların o mallar üıe· 
-------llllİ---·---·ı rindeki hakları mabfuı kalmak şar· 

j tile bunları aynı müddet içinde 
• ~·"' (',· l . .) -.. :. : _ ... ,. , ~: , ." . ; . . . . 

:::::::::: ÇAN AKKALE ::::::::.= •• ' daire emrine tevdi etme:eri ve 
etmezlerse makbul mareretleri 

:: Şehitlerini Ziyaret ~~ bu:unmadı:<ça cezai mesuliyete 
l~ 7 EYLUL ~i uğrayacakları ve ıuçhan hakkla· 
:: g rından mahrum kal takları. 4 -
ii Gülce mal vapurile H 6/9/933 tarihine mi" sadıf çar.şanba .. .. 
::::::::i:::::::::::::::::::::::::::::::::ı:::::::::;:::::ii ~ünii ı=-at 14 de alacak 'ıların ilk 

içtımaa ielmo:cri n mütliı ile 

-~ ~ .. · 
mU~tuek borçlu olanlar"~,.. fi'' 

1erinin ve l-orcunu tekeffüle •-" 
kinıse erın toplanmada buhl ot· 
ğa hak . arı o:duğu ilin ° ~1fl1 

• 
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Nişantaşında - Tramny ve Şakayik caddelerinde 

[Leyli' Şişli Terakki Lisesi INeharil 
55 sene en-el Sclanikte le sis , c I 9 ı 9 da lstanbula nakledilmi~ Tilrki) enin en e~ki hu usi ıneklebidir. 

Rumi Vselere muadeleti ve muamelit•nın düzgünlüğü Maarifçe musaddaktır. 
KIZ ve ERKEK TALEBE iÇiN yanyana ve geniş b .. bçeli iki binada AYRI LEYLi TEŞKiLATl 

~~na - ilk - Orta - Lise SINIFLARI 

El Fransızca - AJmanc - İngilizce kurları vardır. 8 
45 kişilik bir Maarif cıı,iımcııin~n nezaret ,.~ hiına},e:..iııe m;,ı,z~an.lı r. ERKEK 

feklcp her gün saat ıo . ı, arasında a.,ıktır. ha)ıt ışlcrıne 

C U M A R T E S 1. J> .\ Z A R T E S 1 V E Ç A R Ş A :\1 B .\ 

~~~~~~~~~~G~Ö~~N~L~ E R 1 B A K~l~L~l~R~.~~~~~ ~ - Telefon: 42517 ~ 
• 

Türkiye 
Merkez 

Cümhuriyet 
Bankası 

24/8/ 1933 vaziyeti 

----------------------------------------------------------------------------
AKTiF' 

~ ... : 
~tın. ~rı tilo~m 11.348-981 

tır~~~ı ··· .. ·:.:.:. :: · · :::::::::::: 

L. 15.963.283 .46 
,, 22.SSQ.036. -

705.':369 .S3 

Oahlldekl Muheblrler: 
~~~ın: Safi l\g ..... ..... 1.783-024 L. 2.515.003 .70 

Utk lırısı .......... .. . . . ~ 1 077.057.20 

.._ t1er~tekl Muhabirler : 

lira 

'39.528.'58<>.29 

PASiF' 

Sermaye ......................................................... . 
lhli\'at aı.çcsi ....................................................... . 

1 

TedavU•d•ki Banknotlar: 
Deruhte edilen evrakı naktiye r ... 1 58.748.56:.ı -
Kanunun 6 ve 8 inci madde· 

3.592.070.90 !erine te\'fikan vaki ıeJiyat • ô.264.5ô3.-

Deruhte edilen enakı nak tiye 
Lıkıyesi ........ . . .. l 52.484.000. -

Lira 

15.000.000.
.349.1 10.26 

.\~tı n: Saff klloEram 3.218-862 1 4.527.596 .39 
tına tah, ili kabil 'cı bcsı deh izler .309.777.öS 4.837.374.07 l\arşılığı tamamen altı n olıı.rık 

tiazıne Tahvllleri: 
teda,·üle \':iT.ediien................ 1... S.088.000. - 161. 172.000.-

Mewdu•t: peruhre edilen e, rakı nakliye f 
l<~l'Şılığı 1~ 1 58.748.563.- ·rürk liriı5 ı ............... ........ .. 23.020. 760.08 

8.244.670 83 d nunun o ve ti inci mau-
elcrlne <evfikın vaki ledi~•U " 6.2"'4.563. - 152.484 000. • 

D~i\·iz ..................... . 31.265.430.91 

37.057.928.21 Muhtelif ....................... M .................... .. . ...... .... . CUzdan: 
;.enedaı ... . . ... il 1.. fı.076.889. 58 
• ham\ c \ Deruhte edilen CHnl\ ı 
tnhvılı\ıj mıktivc ~arşılt~ı (itj. 

~ati kıy ıncdc) .......... " 27.1 25.825. -
·-ham ve TahrilAt . ....... ., 1.407.967 .25 

~e ,.d. ilHlvht Uaerlne •••n_.. ., .. , 
Muhtelif ........................................... ······ 

4.500 000. - ı 5. t so.659.f>o 

2~4.844.4ôQ 38 
YekOn Yek On :l44 S44.4ô9.3S 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren : .. 
Iı~onto haddi % 5 Jn - Allm.wüzerine avanı !ô 4 1/2 

------.-------------------------lllİlll---------------------------..-------• 
1ll~~lllllllllllm1!1 Ka , c ( ı · Mıde · Carsak Taş, kum haatahklarımn kat'in tedavisi için ffilllllll l llllllllllllfil• 

.. 

Tuzla içmeleri· Şarkın Karlisbadı -
En Son Konforlu Yeni Otel - Pansiyon - Lokanta - Plaj 

HergiJn Köprüden saat 6,30·7,35·8,20·10·11-13,15·15,10da Haydarpafaya giden 
vapurların trenleri ve cumaları ilaveten sabah 7 vapurunun treni i4ime 

Lire 
l 

membalar1na kadar gider gelirler. 

11~ ıoom ıı ıı ı ııı ·ııuı ı ııı• 111111,wıınoom11oomııııı_m __ ıı • 

Nazilli Malmüdürlüğünden: 
Em•a k N. 

6 
Mahalle 
Nazilli 

Mevkii Cinsi Bedeli M. 
istasyon fabrikanın 16815 77 

PISfı 

Sahası 

5684 b7 
MUıtemillh 
Bir hane 8 
depo 1 maki
ne dairesi 1 
çıkrık dairesi 
fevkani 1 çe
kirdek deposu 
tabtani bir bü· 
yUk bavuı 1 
tulumbah kuy 

Yukarda ev11fı yazılı fabrikamn haıineye ait bulunan nısıf hissesinin mülkiyeti. 1 S · 8 - 933 tari

hinden itibaren 30 gün müddetle ve luıpah zarf usulile miiıayedeye çıkanlmı!tır. Bedeli ihale petin 
olup farl,ıan\eler Nazilli Malmüdüriyetine müracaatla alınabilir. Şartname hılifına teklifler kabul 

tdilmeı. Taliplerin yevmi ihale ofan 13. 9. 933 çarşamba günü saat 17 ye kadar teklifoamelerini 
Nııilti Hükilmct Konağmda salıf komisyonuna vermeleri ve teklifnamelerile birlikte ~o 7,S temina· 
ta nıuvakkate olarak nakit veya muteber banka mektubu ita etmeleri ilin olunur. (4127) 

L Devlet Demir yolları ilAnları 1 1 

~-------
. Samıuo - Sıvas hattı üzerinde Hacı - Bayram istasyonu 

:••aranda kilometre 95,660 daki tıf ocaklarından çıkarılacak 
.._OOo m.: balastın kapalı , zarfla 1?~nakasası 20/Eylul/ 1933 çarıam· 

rünu aaat 15 de Anısarada ıdare merkezinde yapılacaktır. 
Tafsilat Ankara ve Kayseri veznelerinde beıer liraya satılan 

lartnımelerde yazıhdır. (4498) 

ZAYi 
Beykoz Ak baba mektebinden 

aldığım şehadetnameyi zayi ettim 
yeniden bir nushasını alacaiım 
ea'<isinin hükmü olmadığı ilan 
o!unur Sabahattin 8316 

DOKTOR 

Hafız Cemal 
Dahili haıtalıkları müteha11111 

Avrupada San' at Tahsili 
lstanbul mıntaka san'at mektebi 

müdürlüğünden: 
Maarif Vekaleti celilesince namzetlık ler i kabul edilmit o lan 

talebenin müsabaka imti hanlar ına iki Eylülde başla n a caktır. Bu 
imtihanlara lstanbul Mmtaka San'at Mekte binde g irecek
lerin en ıreç 31 Ağustos 933 perşembe günü saat 12 ye kadar 
mektebe müracaatla sıhhi muayenelerini yap tırmaları ve hüviyet
lerini tasdik ettirip müsabakaya girme vesikas ı almaları lazımdır. 

(4438) 

Akşam Erkek San'at Mektebi 
Kıyıt muamelesine başlanmıştır. 8 Eylu!e kadar devam edi· 

lecektir. Eski talebenin de bu müddet içinde kayıtl arının yeni• 

lenmesi ve 932 - 933 mezunlarının şabadetnamelerini alabilme-

leri için 4 Vesika Fotograf getirmeleri lazımdır. (4310) 

ıstanbul Belediyesi ilanları I 

Gaz münakasası : 
Mübayaa edilecek 81170 kilo gaz kapalı zarfla münakasaya 

konulmuıtur. Talip olanlar şartname a lmak üıere LeTazım mü· 
dUrlUğüne müracaat etmeli, münakasaya ıirmek için de 1400 li· 
rahk teminat makbuz veya banka mektubu ile teklif mektuplar1· 
nı 31/8/933 perıembe günü saat on beıe kadar Daimi EncUme· 
ne vermelidirler. (4011) 

Istanbul Posta T. T. 
Başmüdüriyetinden : 

Sahipleri tarafından tcrkedilen iki yOzden fazla posta paketi 
2/9/933 tarihinden itibaren on gtin zarfında her gün saat 14 den 
16 ya kadar Iıtanbul Paket Poıtanesinde aleni müzayede ile aa• 
hlacaktır. (4466) 

Denizli Viliyetinden : 
Vilayet Sıhhat dairesinde 1500 liralık Ncosalvarsan ahnacak

hr. Şartnameıi Iıtanbul, Iımir ve Denizli Sıhhat Müdüriyetlerin· 

de vardır. Talip olanların tekliflerini 20 · Eyliil • 933 çarıamba 
ıünUne kadar Denizli Villyetine bildirm eleri lizımdu. (4469) 

Adalar Malmüdürlüğünden : 
Adalar Hükumet konaj'lnın mevcut keıif ve ıartname mu· 

cibince 2830 lira 20 kuruıluk tamiratı :19 • 8 • 933 tarihinden iti
baren 20 giln müddetle Te kapah ıarf usulile münakasaya ko
nulmuıtur. ihale hakkında 17 · 9 · 933 pazar günU saat on dörtte 
karar verilecektir. Taliplerin teklifJerini havi zarfları mezkur sa
atten evvel Adalar MalmüdürlUğünde toplanacak komisyona tev· 
di ile teferruatı hakkında izahat almaları ilin olunur. (4467) 

Hariciye Vekaleti Mubayaat 
Komisyonu Riyasetinden ; 

100 ton yerli kok kömürü Vekllct için 
50 ,, 11 11 Miaafirini Ecnebiye köı kü için 

2000 kilo manıal kömürü 11 11 " 11 

3000 " kmlmıt odun. 
Vekalet ve Misafirini Ecnebiye K69kü için mubayaa edilecek 

nev ve mıktarı yukarda yazıh mahrükat 1120,, yirmi gün müddet· 
Je ve kapalı zarfla münakasaya konulmutlur. 

lhalui 21/Eylul/933 perıembe gUnü saat "16,, on alhda ic· 
ra edilecektir. Teminat akçesi .. 470,, dört yUı yetmiı lirad1r. 

Şartname, Hariciye Levazım Müdürlüğünde ve Istanbul da 
Anlrara caddesinde Hariciye Vekalet i Haıioei Evrak Müdürlü-
j'üaden almabilir. (4470) 

m ıı ıı ~11111111~ ıı ı 

Sel inik 
1 1 il 

Bankası 
Tesis tarihi : 1888 

Sermayesi: 30. 000. 000 Frank 
idare n1erkezi : IS'/ AN BUL 

TUrklyedekl Şubeleri : 
lstanbul ( Galata ve lstanbul ) lzmir 

Samsun. Mersin . Adana 
Vunanistandakt Şubeleri : 

SelAnlk. Kavıtla. Ati na. Pire 

Bılumum Banka muameleleri. Kre di mek tu,ları. Cari hesap· 
ları kü,adı. Esham ve Tahvilat. Kasalar i carı . 



• • 
iPE 1 ıa atöyes· 
• 

am l 

lpekiş'in emsalsiz kumaşları ile 
yapılan hüsün ve san' at harikaları 

, _______________ , 
3 parçadan ibaret 

iılemeli kadm çamaşır· 
Jarı, pijamalar 

18 liradan itibaren 
En son Paris modelleri 

üzerine kimonolar 

Yemek, saloo, yatak 
ve ya:ıı odaları için 
işlemeli perdeler 

20 Liradan 
YaatakJar 

4,5 liradan L itıbare-n 

14 yaıına kadar 
çocuk elbiseleri 

325 kuruştan 
itibaren 

'ii./ ,, 
Cihaz takımlar., eşarplar, mendiller, 

c;ay takımlar. ve aalre 

iPEKiŞ atölyesi : Beyoğlu istiklil caddesi 

İPEKIŞ Mağazası Yanında 

1 P E K i Ş mağ-.zalar1nda atölyede mamul eşya sabldığı gibi siparit dahi le abul edilir.) 

...................................................... HUi ....... -

F eyziati Liseleri Müdürlüğünde: 
1 - IJk, Orta ve Lise kısımları mezuniyet ve smıf imtihanlarına 

2 Eylül Cumartesi giinü baılanacaktır. 
Program mektepten öğrenilebilir. 

2 _.Derslere 11 Eylül Pazartesi günü baılanacaktar. (66.ı l) 

Sahibi, MEHMET ASIM 

Netriyat Müdürü: 1. Safa 
V AKIT Matbaaıı - lıtanbul 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: .. 

Kok Kömürü 
iİ Hususi yaz fiyatli!nndan 
i=.···=.· ı iıtifade ederek kok kömürünüzü şimdiden tedarik edinir. 

fi Kadıköy ve Y edikule gazhanelerinde 
li daima birinci neviden kok kömürü vardn. 

il EVDE TESLiM - VEZiN TEMiNATLIDIR. :: .. 
Sipariş ve malumat için: i! 

ii 
d ii Tilnel, Metro Han birinci kat Telefon 44800 
!i Y edikule gazhanesi ,. 22072 
t: E :: Beyazıt Elektrik vi ,, ~4378 
:: ii Kurbağalıdere gazhanesi ,, 60212 
i! Kadıköy, Muvakkithane ,, 60790 
fi Oskildar vapur iskelesi ,, 60312 
iıi.11111111111""11 ..... -. ........ :·······::···························· .............. ı:ı···~ (6704) --~ . . ......................... ···············-·························· . ····~ ..... 

inşaat Usta Mektebi. 
Ankarada intaat usta mektebine müsabaka imtihanı ile leyli 

meccani olarak 40 talebe alınacaktır. 

ŞARTLAR. 

A) Türk vatandaıı olmak, B) tam devreli bir ilkmeptep mezu 

nu olmak, C) 12 den atağı ve 16 dan yukarı yafta olmamak. 

D)lnıaatçı uıtaıı yetiımek için lazım gelen ııhhi vasıflarda 

olduğu mektep doktorunun raporiyle anlatılmak yukarıdaki ıart 

ları haiz olanlardan mektebe ücretli leyli veya nehari mecceni o

larak girmek iıtiyenler müaabakuız alınırlar. Ücretli leylilik 

için bir dera yılı için üç taksitte 275 lira alınır. 
E) llkmektepten yukarı tahıil görmüt olanlarda yatları mü· 

ıait olmak fartiyle müıabaka imtihanına girebilirler. 

Kayıt için Sultanahmette mıntaka San'at Mektebine cumar· 
teai, pazarteıi, çarpmba günleri ıaat 9 dan 12 ye kadar müracaat 

etmelidir. 

Kayıt itleri 2 eylul cumartesi saat 12 de kapanacaktır. Mü· 
ıabaka imtihanı 6 eylul çartamba ıabahı saat ıekizdc mıntaka 

San'at Mektebinde yapılacaktır. 

Müsabakaya namzet olarak kaydedilmek için: 
Mmtaka San'at Mektebi müdürlüğüne verilecek bir iıtida ile 

birlikte; A) Nüf • te•ker .. i , B) taıh•iLv..Nikeeı. C) .-aı ı~t· 

namesi, D) 4x6 büyüklüğünde dört kartonıuz fotoğraf, E) veli il· 
mühaberi getirmelidir. ( 4311) 

Deniz Gedikli Küçük Zabit Hazır
lama Mektebine Tal ebe alınıyor 

Istanbul Deniz Kumandanlığından: 
1 - Ortamektep derece.inde olan Deniz Gedikli KOçOk Za• 

bit Hazırlama Mektebinin birinci sınıfına giroıek iıtiven 15: 18 ya· 
tındaki ilk tahsilini bitirmit gençler 1 Eylul 933 den 1/1 ci tqria 
933 tarihine kadar lıtanbul'da Ka11mpatada teraane dahilinde 
Gedikli mektebi mOdUriyetine_, Ankara Deniz M&ateıarhj1na, iz· 
mıtte Mm. Üs. Bh. Kumandanlığına ve Viliyetlerde Aıkerlik Şu· 
belerine mevkiia en bilyilk Aıkeri makamına mOracaat edebilirler. 

2 - ilk tahsilini ikmal etmit olupta 18 yaıını bitirmit olan 
ve denizle ülfeti bulunan :lO iıtekli de mektebi bu sene bitiren 
talebe ile birlikte talim ve terbiyeye tabi tutulmak üzere doifu
dan doğruya Gedikli neferi olarak ahnacakhr. 

3 - Verilecek istida ıureti ile bu iıtidaya ili~dirilecek •esi• 
kalar bastirılmııbr. Bunları almak kabul ıartlarını anlamak için 
iıteklilerin 1. nci maddede mOracaatlar1 IAzımdır. (4412) 

Is anbul ve Trakya Şeker Fabrikaları lOrk Hnooim ~irketin~en: 
Fabrikamızda çıkanlmağa başlanan yeni sene mahsulü toz ve kesme şekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az 
olmamak üzere her isteyene satılmaktadır. Fiatlarımız eskisi gibidir. Yani lstanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda 

::a!:,~~yaç~::.;~ Kristıl loz ~e~erin Kilosu 36, 7 s SH~ı~ı Koı ~e~erin Kilosu39,5o Kurusıur. 
Ancak en az beş vagon şekeri birden alanlara vagon başına beş lira indirilir. Istanbul haricindeki yerlerden yapılacak sipa
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
pariş bedelinin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beş vagon sipariş ederek bedelinin tamamını 
peşin ödeyenler vagon başına beş lira tenzilattan istifade ederler. 

Adres: Istanbul'da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf 
adresi : Istanbul, Şeker Telefon 

Han. 
No. 

No. 40 - 30 
24470. 

Telgraf 


