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'' Eski Saat ,, Istanbulun yeni 

Mali teşkilatı F a~h Rıfkı Bey arkadaıımız 
teni bir eser çıkardı: Eıki Saat ... 

60o küıür ıayıfa tetkil eden bu A kt k /anların sayısı 
taer kıımen 1917 ıeneıinden 1933 çı a a . 
ltneaine kadar netredilmit par- 450 yı buluyor 
S.lardan, kısmen de hiç basılma • 
Qııı yazılardan, fakat umumiyetle 
"çınelerden mürekkeptir. 

Eski Saat töyle umumi bir ba
kııla süzülürse gö:ülür ki on altı 
•enelik devre ait fikir ve politika 
hayatının havaııru gösteıcn yegi· 
ile kitaptır. Bu itibarla içinde her 
Çetit mevzua temas eden edebi ve 
'İ)'aai fıkralar vardır. 

(1"1•1111111"" Ankara ve Solya mülikatla.rı .,,,ııııı•ı"ı 

l Sonbahar Balkan devletleri itilifı İ 
- için kat'i birmahiyeti haiz olacaktır \ 

Atine, 2 ( Huıuıi) - Sofya· bulunmak Ozere Ankaraya gide-
d11n buraya gelen bazı haber· ceğine g&re bu rivayetlerin doğ· 
lere ı&re Bulgar ve Yunan Baş ruluğuna inanılmamaktadır. Ma-
nkilleri arasında bir mUllkat maafib lımet Paşanın 20 eyllll· 
wkuu mubtemeldi.r. Bu millika· de Sofyaya gideceğina bakılırsa 
tın Aakarada vuku bulacaiı ri· M. Çaldariı ile ismet Paşa ara· 

l vaye~ edilmektedir. ıında Ankarada vuku bulucak 
5 Fakat Yunan Bqvekili eyllU milllkat esnasında Yunan ve 
I on birde Ankarada buluna catı· Bulgar Eaıvekillerinin milli-
~ na Ye Bulgar Baıvekili 11e An· katına zemin hazırlanması 
~ kar.ya lilrk cilmhuriyetinia o- milatebit değildir.Bntnn bu hum· 
ii nancu yıl d6n0mll meruimiade (Devamı ı mca •)'ifada) 
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Nasıl bir bahar bahçesi içine 
tirildiği zaman burnumuza binbir 
liirlü çiçek kokusu gelirse Eıki 
S..t'ın aayıfalarını karıştırırken 
de o kadar mütenevvi hisler ve 
llaevzular ile karıılaııyoruz. Bütün 
ı.-ı renk renk mevzular Falih Rıfkı 
ltenn kudretli kalemi ile itlen • 
-İıtir. Her bir mevzu ayrı bir 
fln'at tablosu teıkil etmittir. 

Korkun~ bir mahluk! J d •• ld •• ----.... · ---- an armayı o uren 
Anasını, babasını 

Yealm6ı-aldpl•rtlea .. bak VallRqlt B•J z h• ı• • k ke t ? lıtanbulunyenimaliyeteıkil~b e ır ıyen on sekiz azayı ım yap ı. 
Fakat E•ki Saat içinde beni 

l.iihaaaa alakadar eden yazılar 
lttiUi mücadele ıünlerinin ve ha • 
tekellerinin heyecanlarıw nakle • 
denlcrdir. Eserin baılanııcında 

nı ikmal etmek için uğra!an veka- Y d b• k 
let varidat umum müdürü Cezmi aŞID a lr lZ Ölen zavalhnın arkadatı onun 36metre aUrUklendlllnl, 

otomoblldekl kadınla erke§ln hemen ka~ııuıı aöylUyor Beyin reialiii altındaki komisyon 
dün de sabahtan ak9ama kadar 

çalıflllıf tn' • 
Yeni maliye tetkilibnın latan-

bul kıamındaki vazifelere tayin e
dilmiı olanların iı:mlerini cuma 
ıünü yazmıştık. 

f:' &lih Rıfkı Beyin de "bu yazıları 
•İze iki kelimeyi unutturmamak 
İsin topladım: inkıraz ve Sakar • 
>'a .. ,, dediğine göre onun da bu ya· 
ıdara daha fazla kıymet Ye11~tt'f-1''*1ttchın;"'B.~il-.....ııl&Dl:Hıaları
lrılqıbyor. na tayin edilmi, olan memurlamı 

Hakilcat•n Eelri Saaffn içinde isimleri de diln öğleden evel bu 
liıkırazın ve milli leli.ketin bütün mıntakalardaki bütün maliye §U

-cn._., Sakaryanın ve kurtul • beledne teblii edilmiıtir. 
f~n bütün •~vinçlerini canlanmıt Bu "fUbelerin birçoklarına ta
törüyoruz .. Adeta inkıraz ve kur • halckuk bat memurlariyle tabak· 
~aluf devirlerinde ıeçen hayatımı· kuk memurları henüz tayin edile-
ıı ... h 1 l l memiftir. 

q eyecan arım ke ime er ve ıöz.. 
le h ı· d k Bundan bqka Maliye Vek&le-r a ın e fe illeımit buluyoruz. 

tinden de yübek memurlarla, mü
Onun için Eıki Saatleri oL-urken 

1tendi kendime dütündüm: fettiıler ve muhakemat ıubeıinin 
ileri gelenleri henüz lıtanbula bil-

Acaba Falih Rıfkı bugün iltiza- dirilmemittir. 
'-'i olarak oturup bu mevzuları ye· Maamafih bu memurlara ait 
"iden yazmak isteseydi bu kadar 
Qıllvaff ak olabilir miydi?. Yaza • 
'-iı yazılardaki ifade ve heyecan 
•ernıe kabiliyeti bu derecede ola• 
~k nııydı?. Öyle zannediyorum ki 
l)'ır ••• 

listenin yarın tebliğ edileceği mu
hakkak addedilmektedir. 

Yeni teıkilita göre lıtanbul, 
Beyoğlu, Üsküdar mıntak:ılaıında 
ki eıki maliye tetkilitmdan 450 
kadar memur açıkta kalmıttır. 

Bu memurlar latanbul tetkilatı 
ikmal edildkten sonra Anadoluda-

Zira insanlarda hiı ve heyecan 
~enilen ıey ne kadar kuvvetli o • 
Urıa olsun zaman geçtikçe izleri ki maliye vazifelerine tayin edile· 
)a"llf yavaf siliniyor. Tabii olarak ceklerdir. 
bu ı Yeni tetkilitta mühim vazif ele 

il arın ifadesi de hisleri ve heye· 
ct.nlar t h~ d" l d re tayin edilecek olan yüksek mek-

ı yara an a ıse eı· en u • 
~•klattıkça az çok kuvvetini tep mezunlarından 50 zat bir tera
qYbediyor. iti haiz olmadığı için tayin edile-

itte bu bakımdan Falih Rıfkı memiılerdir. 

d
8ey arkadaıımızın eski yazıların· Dünden itibaren faaliyete geçen 
•n yaptığı bu seç.meleri görünce yeni teıkilitta mürakiplerin ve me 

ae .. · d. k d k d" " murlann ne suretle hareket ede-
1_. ın ım ve en i en ıme Ket- 1 
~. ceklerini ve vazifelerini ne suret e 
. !U on bet, on altı senelik devir 
iç· d yapacaklarını gösteren bir talimat 

•n e gazete sütunlarında ve mec ı· 
lbu J name hazırlanmıttır. Bu ta ımat· 

a ar arasında müteferrik olarak dk 
)1. name vekalet tarafından tas i e-
d 

Zı yazmıt olan herkes yazıların· 
a ... b" ı dildikten snra tatbik edilecektir. 

el~ ôy e birer aeçme yapsa .. ,, de-
•ııı. Varidat umum müdürü Cezmi 

. Milli mücadele devrini ya.-mıf, Bey birkaç güne kadar Ankaraya 
lllkır giderek talimatnameyi de götüre
L· az ve kurtulut günltrini ha -
jkaten görmüt ve anlamı§ olan. cek ve vekalete tasdik için vere· 
lrın bu devirleri çocuk olarak cektir. 
ltçirnıit olan bugünkü ıe.açlik ile Yeni mürakiplerden eski vali 
)ar k R11tit Bey dün öğleden sonra gele· 

ın i Türk nesline kartı bir va-
ıif ı rek vazif eaine baılamıt tır. 
L e eri vardır: Bu da inkıraz ve 
""ll ( Devanu 9 lllK'U uayıfada) 

rtulutun manasını oiduğu gibi !=====~======== 
a:ıara anlatmaktır. Falih Rıfkı dediği gibi iki kelimeyi unutmıya• 

1 Lki Saat' ini netretmekle bu lım ve unuturmıyalım: f nkıraz ve 
~~ifeeini pek iyi yapmııtır. 'l Sakarya!. 

k.J.metli ihtilal muharririnin Mehme Asım 

iki aeneden beri taaar· 
hyormu9l 

F ranaada ıon zamanlarda efki· 
rı umumiyede büyük bir alaka u • 
yandıran bir cinayet olmuıtur. Ci· 
na yetin faili haftalardanberi aran 
mıt ve nihayet yakalanmıtbr. He
nüz on sekiz yatında Viyolet Noy· 
yer iuninde genç bir kız olan cani 
babasını ve anasını öldürmüştür. 

eina,etin' itir lıiılliltlı1M 
Yar tıynetli 
ve cürmü hakkındaki iftalanm 
gazeteler töyle anlatıyorlar: 

"Viyolet Noyyer babasını ve a• 

Katil Vl7olet •• aa .. ı 

Alled411a Be,.ta kasap •bep obua 
otomoWU (Çamurlutta jandarmaya çarpan 
zedelenen kısım gorunuyor ) 
MeYk.t AIAettla Be~a o akpm 
kafa~ t ... al•dlfl Lala blralaawl 

lki gece evel Maslak yolunda 
bir jandarmanın ölümiyle netice
lenen otomobil kazası hakkında 
tafıili.t dünkü sayımızda vermit
tik. Otomobilin aahibi bulunan 
kliteci Alaettin Bey o gece aaat 
on bire doğru Beyoğlu merkezine 
müracaat ederek lıtiklal caddesin 
de Kazmirci Ali Rıza Beyin mağa· 
zaıı önünde bıraktığı otomobilinin 
kaybolduğunu bildirip aranmasını 
rica ediyordu. Poliı muhtelif mer 
kezlere soruyor, nihayet Zincirli· 
kuyu jandarma karakolu böyle 
bir arabanın bot olarak o civarda 
bulundujunu haber veriyor ve fa
ciada bu suretle cıeydana çıkmıt 
bulunuyordu. 

Aliettin Beyin söylediğine göre 
kendiıi otomobili cadde üzerinde 
bırakarak Lala birahanesine git-

mit oradan çıktığı vakit otomobi
linin çalndığmı görerek poliae mü· 
racaat etmiıti. Jandarmanın iae 
bu otomobilin feneri aöndürülmiif 
olduğu halde Büyükdereden gelir
ken jandarmanın "Dur,, emrine 
itaat etmiyerek ve Haaan Hüseyin 
iıminde bir jandarmaya çarparak 
ölümüne sebebiyet verdiğini bil
dirdiğini söyleniyordu. 

Bu vaziyet üzerine derhal tab· 
kikata baılanmıf, Aliettin Beyin 
birahanede bulunduğu saatlerin 
tayinine çalıtılarak vaziyetin ay· 
dınlanması yolunda ilk adımlar a
tılmıftı. 

Dün gazetelere akseden malu
mat buydu. Bu tahkikata dün de 
sabahtan aktama kadar devam o
lunmuttur. Tahkikata vazıyet e· 

(De\'JUDI 9 uncu -yıfada) 

nasını ;z:ehirlemit olmak töhme ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

tile tevkif edildi. Alman yada 
başvekilşim
di def elsef e, 
kültür,san' at 
bahislerine 
el atıyor ve 
bu meseleler 

Tevkifinden bet sün evvel ba • 
bası ve anası birdenbire zehirlen • 
mitler .. Babası ölmüt, anu.ıı ölme· 
mekle beraber lakırdı aöyleyemiye 
cek bir halde hastahane/<' kaldırıl 
mı9tı. O zaman ilk ifadeıi alınan 
Viyolet tekrar poliı komiserliiine 
gelmek ıartiyle aer~ıt bırakıbn· 
ca babasını zehirlediği su ada e • hakkında fır-
vinden çaldığı para ile b:r otelde kasının ne dü
bir oda tutmut ve bet gün miiddet• ş Ün d Ü ğ Ün Ü 
le Pariı sokaklarında perveaızca 
dolaımağa muvaffak olmu9tur. anlatıyor 

(Devamı t aueu -J"lfada> (21ncl aayıfacla) 

fi 

- Methur bir muharrirdir, yedi 
cildi var. 

- Belli .. 
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İçkiler 
Talimatnamenin 
bazı maddeleri 

değiştirildi 
ANKARA, 2 (Hususi) - 790 

numaralı İspirtolu içkiler kanunu• 
nun t:ltbik sureti hakkmdaki ta • 
limatna.menin bazı maddeleri Ve .. 
killer heyetince değiştırilmiştir . 
Talimatnamede yapılan değişiklik 
ler şunlardır: 

İnhisarlar idaresi her yerde, İm· 
kin müsait olduğu nisbette, ispirto 
ve İspirtolu içkiler bulunduracak • 
tır. 

İspirtolu içkilerin maliyet fiatla .. 
rma inhisar resmi şu suretle zamo· 
lunacaktır: 

Küuli mutlak: On be~ ~•mtigrat
ta doksan dokuz buçuk derecelik 
bir kilosundan azami 300, asgari 
150. 

Saf İspirto: On be§ santigratta 
90 - 94 derecelik bir kilosundan 
azami 300, asgari 90 . 

Mugayyer ispirto: On beş san " 
tigratta 92-96 derecelik bir kilo· 
sundan 90. 

Elil sınıfına mensup olmıyan 
ispirtoların bir kilosunda:< azami 
1, rakıların bir kilosundan azami 
300, asgari 40, konyak, likör, viski 
ve emsali İspirtolu içkilrein bir 
kilasundan aza.mi 400, asgari 60, 
her nevi §araplar, köpürür şarap • 
lar, vermutlarm bir kilosJndan a • 
zami 300, asgari 5, şampanyaların 
bir kilosundan azami 100, asgari 
250, biranın bir kilosundan aazmi 
100, asgari 10 kurut inhi•ar resmi 
zamolunacaktır. 

Hıtınçten getirilen ispirtolu iç -
kiler sınıfına dahil bulunmıyan 
her nevi ispirtolu maddeler, iç .. 
]erindeki ispirtonun derece!İne 
göre ,inhisar resmine tabidir. Bu 
nevi ispirtolu maddelerden ticari 
kıymeti haiz olmıyan "le en çok 

·yüz g~am ağırlığında bu!unan ti • 
caret eşyası nümunelerinden inhi. 
sar resmi alınmaz. Nümunelerin 
hususi kaplarda bulunması ve ij .. 
zerinde nümunelik olduğuı1u gös· 
teren bir etiketin yollıyan fabrika 
veya komisyoncu taraf mdan ya .. 
P•fhrılmıı olması §arttır. 

Yerli faraplarla biralar müstes· 
na olmak üzere harice cıkarılacak 
her nevi İspirto ve ispirtolu içkile
rin beher kilosundan alınacak in -
hiaar resmi en az bir kuruıtur . 

İnhisar idaresince imal ve istih
sali kabil olmıyan ispirto ve ispir· 
tolu içkiler, inhisar idaresinin mü
saadesiyle, memlekete sokulabilir. 

Mecmuu bir kiloyu geçmemek , 
konuldukları şişeler açık bulun -
mak §artiyle yolcuların beraberle
rinde getirecekleri içkilerin inhisar 
resmi alınarak memlekete sokul • 
malanna müsaade edilir. 

Kolonya suları ile, kınal<ınalı 
sular ve bunlara mümasil ispirtoyu 
havi ıtrıyat, ziraat ve sanayi mü .. 
esseselerinde kullanılan Vt! terkip
lerinde ispirto bulunan müstah .. 
zerk!r muhtevi oldukları alkol de
recesine göre inhisar resmine tabi 
bulunmak ıartile memlekete soku .. 
lur. 

Eskişehirin kurtuluşu 
Eskişehir 2, ıA.A> - Kurlu· 

luşuo on birinci yıldönümünü 
yaşıyan Eski,<:hirliler bu güzel 
bayramı parl111k tezahüratla kut. 
Juladılar. Sabahleyin on bir sene 
..... ki kwtula, hadisesi aycen 
temıi' edi!miştir. Halk se•inç 
!cİnde.dir. 

~SON HABERLER 

Hitler hükümler yürütüyor 
Naziliğin başladığı devre onlara 

göre nasıl açılıyor ? 
Muremberg, 2 (AA.) - Den 

17,25 te başvekil Hıtler, kültür 
meselesini tetkik komisyonunda 
bir nutuk söyledi ve bu arada 
dedi ki: 

_ 1933 kinunusanisinde ikti
dan ele aldık. Martta inkılap 

nihayete erdi. Ancak bu dahili 
mücadelenin öıünü anlayamamış 
olanlar, NaziJiğin kat'i eserini 
bildirmiş olc!uğunu zannederler. 
Nazilik her sahaya tatbik edile· 
bilen bir felsefedir. Nazilik kah· 

remanane bir kan kıymeti, ırk, 
şahsiyet ve seçme telakkisi üıe· 

rine kurulmu,tur. BeynelmilelJik 
sulhçuluk ve demokrat tellkki· 
lerine kat'i ıurette muhaliftir. 

Mühim etnik ve irsi unsurlar 
bugün anlaşılmıya babaşlanıyor. 

Naıilik tarafından başlanan yeni 

devre bu suretle açılıyor. Vaıi· 
femiz, Almanyayı Vimar devre· 

sinin maddeciliğinden çıkararak 
daha yüksek bir ıekle eriıtir
mektedir. 

Eğer killtür aabaıında bir in
hitat olmuısa, bunun ıebebi 

halkın milli k ö~leri ile temasını 
kaybetmiş almasıdır. 

Yahudi nlu gıbi san'atta ya
ratıcılık meziyetlerinden tama· 
men mahrm olmadıkça, her ırkın 
kendisine mahsus bir san'ah 
vardır. Eğer millet arasında san'. 
at birliği ancak, ıamao sahaaın-

da mesafe o~masına ve dil ayrı· 
lığına rağmen, aralarında ayni 
etnik kök bulunduğu vakit mev
zuu babsolabiHr. 

Felsefe telakkUeri sade ııya
seti idare elmiş değil, ayni za· 
manda kültür hayatının veche· 

sini de tayin etmiştir. Şiirler 
daaitani zamanlar, kahramanla· 

rın yetişmelerine müsait olduğu 
vakıt, dasitani tiirfer yazdılar 

dasitani devre kapanınca mu
harrirler gündelik hayatın dahili 
sahasına girdiler. 

Hitler, bu sözlerden sonra fik
riyat sahasında emniyetsizli&"e 
varan liberalizm hakkında hü
kiimler yürüttü ve dedi ki: 

-Siyasette olduğu gibi sanatta 
da marksizim nihlisttir Nazi· 
likte bir sanat rönesansının bütün 

esaslı ıeraiti vardır. Artisti. Jibe· 
ral devrenin daimi endışelerinden 
ancak o kurtara bitir. Bu endi'e 
haddi zatında bir sanat kıymeti· 
ne işaret olmaktan zivade bir 
aşağılığa delalet eder. 

Yeni aan 'attan bahseden Hit· 
ler şunları söyledi: 

- Sadece asri olmak kaygu· 
sile san'atta zirıopluklara ka

çanlar, eğer samimi iseler timar

hanelere kapatılmalıdır. Bilakis, 
eğer istismar fikri ile hareket 

etmişlerse, dolandırıcılıkla itti

ham edilerek mahkemeye sevke· 

dilmelidir. Şimdi devlet Nazi. 
lere aittir. Ve liberal devre ar· 

tistleri için söz söylemek hakkı 

yaktur. Halis forme nazariyesini 

güder gibi görünen bazı artist
lere yalu,mıyan bayağı bir ko· 
medi tanımıyoruz. Biz, artiıtin 
en aşağı maddeci insiyaklarının 
tatminine çalıımaaını kabul et· 

miyoruz. Artist, ferdin miJli bir· 
lik menfaati namına eriımeai 
icap eden ali ve idareci muhit
leri yükseltmelidir. 

M. Heryo Rusyada 
Moskova, 'l. (A.A)-M. Merriot 

ile M. Alphond ve beraberlerin
deki zevat, dün akşam saat 
9,40 da buraya gelmişler ve 
istasyonda M. Litvinof, M. Kres· 
tinski, M. Karahan, Moskova 
mecliıi reisi M. Beugaoine, Sov
yet Rusya ile er.nebi memleket-

Almanyadaki işitilmemiş nümayiş 
Nüremberg şehrisde yüzbinlerce insanın iştirak 

ettiği kongrede Hitlerin yeni bir nutku 

ler araaındaki hani münaaebtler 
cemiyeti ikinci reisi M. Lerner 
ve batlarında sefaret müsteşarı 
M. Payart olmak üzere bütün 
Fransız sefareti erkanı, hariciye 

komiserliği ve Sovyet matbuatı 
ile ecnebi matbuata mümessilleri 
tarafından kar,ılanmıştır. istikbal 
pek parlak ve dostane olmuştur. 

M. Molotof, M. Heryoyu kabul 
etmiştir. 

M. Radek'in makalesi 
Moskon, 2 ( A.A.) - Gaıe· 

teler makalelerini M. Herriotun 
munsalatına tabıiı etmektedir. 

Iıveatiya gazetesinde M. Ra· 
dek diyor ki ; 

"Sovyet efkarı umumiyesi M. 
Heriot'u derin bir teveccühle 
karşılafh. M. Heriot, Sovyet 
Ruıyanın yaratmış olduğu mu
azzam eserleri, hayatımızı, çalış· 
mamızı iÖrdü ve hayatımızın 
istikametini anladı. Fransız dev· 
let adamı Sovyet Rusyanın ne 
sebepten dolayı sulha o kadar 
susamış o!c!.uğuDu da anladı. 

Sulhperver M. Heriot, şimdi sulh
perver bir siyasetle kapitalizmin 
tenakuzlariyle başa çıkmak hak
kındaki itimadının saraılmış ol· 
duğunu hissediyor. 

Hiç bir :ıaman harp tehlikesi 
bu günkü kadar büyük olmamıı· 
tar. Ve memleketimiz tarihin 

Nuremberg, 2 (A.A) - Nu· 
remberg'deki tezahürlerin bu 
sabahki kısmı, milliyetçi sosya
list fıkrasına mensup memurlara, 
Zeppelin çayırı denilen meydanda 
yapılan bir hitabe ile geçmiıtir. 
On altiıar kitilik sıralar halinde 
toplanmıı 160,000 e yakın adam 
ellerinde birer bayrak olduğu 
halde iki saatlik bir yürüyüşten 
sonra etrafı tribünlerle çevrilmiş 
meydanda durmuşlardır. 

Bu tribünlerde 60,000 e yakın 
kimse buluomukta idi. 

Ayrıca büyük bir halk kala
balığı da meydanı ve etrafını 

doldurmuştu. Marşlar çalındıktan 
ve bayrak merasımi de yapıldık· 

tan sonra başvekil M. HitJer, 
lcısa bir nutuk söylemiş ve bil
hassa demiıtir ki : 

" Vaktile muhalifler arasında 
yer bulan fırkamız, artık devletin 
ta kendisi haline gelmiıtir. Böyle 

olunca onun omuılarına yüklenen 
vazifenin Alman'Jarı yetiştirip 

yeni devletin yurtdaşları haline 
getirmek o~ması tabiidir. 

Milliyetçi sosyalist fırkasına 
girmİf memurlar 1918 ikinci tet· 
rininde patlak veren hadiselere 
benzer vak'aların bir daha olma· 
sıoı imkansız kılmaktan ibaret 
olan bu vaıifelerini yerine getir· 
mek hususunda allah ve tarih 
karşısında mesul bu'unuyorlar. 
Şimdi ortaya çıkan asıl mesele, 
her Almanı milliyetçi sosyalist 

ı===================:-=-===I büyük yolunda kendisi için bir dirki aulhumuıun ve sayimizın 
fürce bulmuş olduğundan dolayı tehdidi takdirinde müdafaa azmi· 
iktihamı gayrikabil hi~ bir mü~ •in k•tiye• iblel etmiyea itir 
kül t•nımamıktadrr. llfe ba hıl- nlh arzusu dogurmuştur. 

fırkasının siyaset mektebinde 
yetiştirmektir. O suretle ki, hiç 
bir Alman fırkamızın mukaddes 
bir vaıife bildiği şeyi yaparken 
harikulade bir iş gördüiü zan· 
nına kapılmasın. 

Bütün göıler bizim giriştiği
miz harekete dikiJmıt bu!unuyor 
Bunu iyiden iyiye kavramalıyız. 
Ve bundan doğacak mesuliyeti 
de anlamış bulunmahyız. 

M. Hitler nutkuna şu suretle 
devam etmiştir: 

-Bir zamana güveniyoruz. Ha· 
reketimizin her gün gittikçe da
ha kuvvetli bir hal aldığını gö· 
recek olanlar, bu hareketi ve 
onunla beraber Alman milletini 
de bir defa daha yıkmak ümit· 
ferine kapılmaktan vaz ııeçmek 
gerek o.duğunu anhyacaklardır. 

Meydanda ve civarın da hazır 
bulunanlar bu nutku coşkun al· 
kıılarla karşılamışlardır. 

400 tren, 300 bin kişi I 
Nürenberg, 2· (A.A) - Kon· 

greye iştirak eden milliyelperver 
sosyalistlerin mikdarı 300 bin 
kişi tahmin edilmektedir. Kon· 
grecileri buraya 400 husuıi tren 
getirmittir. Yalnız Berlin şehri 
22 hususi tren 22 bin kongreci 
göndermiştir. Eütün Nürenberg 
şehri baştan başa bayraklar al· 
tında kavbolmaktndır. 

Kayseri- Ulukışla demir 
golu tamamlandı 

Ankara 2, (A.A) - Kayseri 
Ulukışla demir yolu bugün ta· 
mamlanarak Karadeniz-Akdeniz 
tfimendüferleri birbirine bağlan· 
mıştır. 

Bir lira 
yüzünden 

Yapıldığı zanne.dilen cin? 
yetin asıl sebebi neymiş 

KANDRA (Hususi) - Kara_. 
den kariyesi ahalisinden Şakir ol 
lu Mustafa bir lira alacak meıell' 
sinden. ayni köyden Mustafa ojlıl. 
Ahmedi tabanca ile öld.ürmüıtüt• 

Maktul göğüs, beyin ve kalp ii' 
.zerinden aldığı yaralar neticesiııdt 
20 dakika zarf mda ölmüttür. 

Müddeiumumi Sadi ve jand 
ma kumandanı İbrahim Beyi-' 
meseleye vazıyet etmek için derıJ 
vaka mahalline gitmi,lerdir. 

Tahkikat tamik edilmi~ ve n 
cede maktul Mustafa oğlu AhıP 
Şakir oğlu Mustafanın karısı İÇ~ 
ötede beride münasebette bulu' 
duğuna dair sözler ıöylediğr anlt 
§ılmı§hr. · 

Şakir oğlu Mustafa vaka ıeı;; 
evine gelmiş ve kansına Ahmed' 
bir münasebeti olup olmadı~ 
sormu§ ve kavga etmiıtir. Sa 
leyin bir lira alacak meselesini 1" 
hane ederek sepetçiler yanı~ 
Mustafa oğlu Ahmedi yakalallll' 
ve ötede beride kansı için lif • 
lememesini tenbihle kavıa etırs' 
tir. 

Ayrılırlarken Ahmedin lüzu1' 
suz bir hareketini görmeei üzerid 
dönerek silahım boıaltmııtır. 1(1 
til Şakir oğlu Mustafa derdest 
dır. Katil Abdullah Y+ık&llan.-. 
tır. 

Rıhtım suiistimal 
ı~nıi.,. .,.,htım 1.irketini 
eski komiseri Berna 

i;/dü 
Ankara, 2 ( A.A- ) - b 

rıhtım şirketi suiiıtimalinden d 
layı kaçmış olan eıki Nafia &. 
miseri hakkindaki hüküm te 
yizce takip ediliyor. 

Maznun lsviçre htUıfameti t~ 
rafından Ouchy'de y•kal•nar• 
tevkif edilmiş ye memletimi 
iade olunmak Uzere iken 8-
hapishanesinde ölmil-:tUr. 

Fevzi Pş. hazretler inil' 
teşekkürleri 

Ankara, 2 (A.A) - BOyl~ 
Erkanıbarbiye Reisi Mütir FeY d 
Pş. Hz. yfiksek zaferin yıld6n0111 
münasebtile almış oldukları retdl 
ve hususi tebriklere ayrı •Y' 
cevap vermek mOkOn olmadığlll" 
dan bilmukabele samimi tebrı~ 
ve teşekkürJerinin iblliına An., 
dolu Ajansını tavait buyurm~ 
!ardır. 

T. D. T. Cemigetindı
Iıtanbul, 2 ( A.A) - T. D. 'jj 

Cemiyeti umumi lcitipliğindeos 

T. D. T. Cemiyeti umumi mel' 
keı heyeti bug6o 1aat 14 il 
umumi katip Roten Etıef be~ 
reisliği altında Do!mababçe fr 
rayında toplanarak kartılıklar ~ 
vuzu içın ankete gelen cevıp~' 
üıerinde tetkikata devam etlllİf 
tir. 

Umumi merkez heyeti pıı•r
tcsi günü saat 14 de yine toır. 
lanacaktır. 

Italya-Rusga 
Roma, 2 (A.A.)-ke&,a· "'1-

bituaflık Ye ademi tecari~-" 
ıakı bugün öği:.ı:den sonra ı 
Janacaktır. 



Bir ziyaret 
Bulgar Kralı Pariste 

1 Pıriı, 2 (A.A) - - M. Da
•dier, dün Bulgariıtanın Pariı 
~firi M. Batalof ile berabe; 

G11'ı•r kıralım kabul etmiıtir. 
k 6rü.şme saat 17 den 18,15 e 
•du gayet aamimi bir tekilde 

~dQ. Kıral ile baıvekil, ıarkt 
trupanın muhtelif siyasi nıi· 

Ytllerini tetkik ettiler. 

Otomobiline kadar M. Dal11d· 
~trin giderek, M. Batalof'un da 
ttıuru ile M. Paul Boncour ile 
HrGıtü. 

8oPıris, 2 (A.A) - Bulgar kralı 
tiı'ın Pariıi ziyareti hakkında 

:~ltlt!lcr mütalia scrdetmekte· 
t 

1
': Y alnıı Echo de Pariı gaze· 

'ti diyor ki : 
.• k 

ral Boris'in geçen ay Sof· 
tada radikal farka tarafındın 
~1P•l.n ve Fransız heyetine kartı 
ıl~ t• - h . l . . ır. t •
1 

""'eccu nııane er1nın gvı e· 
ti llıtıine Yetile teşkıl eden bey· 
llel11ıilel kongreden ıonra Pariıi 
liYaret etmeıi Fransız • Bulgar 
"&naıebatımn salah bulmakta 
''du· -t b' ıunu gösterir meau ır 

~~'bet olarak telikki e~ilebitir. 
ıç tüphuiz dörtler mısalonın 

'kti bu tebaYvülde müe11ir ol
lb&aftur. 

I 1talyanlar1n Balkanlardaki baı
ıc, nuruz mıntakası olan Bul-
t•rittan ile Italyan araıında 
~~•cu.t olan münaaebetler meç: 
• deiildir. Tuna hanaaındakı 
clttletıeria siyasi iıtiklillerini 
ttlain etmek için onların ikbadi 

~' ınali me•cudiyetlerini ıılah 
~klnlınaı bulmak maksadHe 
nia ile Roma ırasında bir 
~Mıa •iıakerelerde bulunduiu 

1"•da dünkü Franaıç • Bul
t~ nıükif emelerinin Eulrariıtan 

ıae Macariıtan ve A•uıturyaya 
~~l1111ş olan beynelmilel hrediler 
~nda bir kredi açdmaaı hu· 
'nun menuu babıedilmiı ol
~•ı faraziyui ıayri nrit deiil
~· Maamafib bu huıuıta kat'i 

tey ıöylenemez. 
i tuırariıtının ıırk guruplan 
~ ~eıriki muaide bulunması da 
'~ hazardı Paris ile Roma ara-

11tN. tetkik edilmektedir. 

~ıriı 2 (A.A\ - Bugünlerde ., ' . 
>'•bat ıuretile Pariste bu!un· 

~•kta olan Bulgar krah Boriı 
d ~ ıeYce1i bu seyahatleri müd· 
'liıc:e riayet ettikleri "tebdil 

!'l11ı~,, uıulünden bugün aynl
İI •ılır, cümbur relıi M. Löbrün 
ı ' ltvcui tarafından Ramboul· 
•'d. fıtoıunda ıeref erine bugün 
ıtı'rılen 6ile ziyafetinde bulun· 
laflardır. 

, 8u ıiyafette Bu'gariıtanm Pa· 
b • elçisi M. Bato!f ile kanıı, 
t>'''elcil ve harbiye nazm M. 
e '1•dier, hariciye nazm M. Pot 
F' 0•.our, ceneral Damade Ye 
b "•nıanın Sof ya elçisi M. Cam-

011 huır bulunmuılardır. 
~ kıeber cadduindeki büyük 
~tellerden biriıinde ol~ran Bul· 
it~• krala ve kraliçesi Ramboul· 
, Ye gitmeden evvel meçhul 
.._•ktrin mezarana bir çelenk koy· 
-.,!ardır. 

, Ş•toya geldikleri ve oradan 
ı/'ıldıkları ınada kral ve kra· 
) ç, bakk1nda 11\<eri merasim 
•l)ılnııstır. 

l\onga Ticaret gazete•i 
tonyada bu iaimli yeni bir 

;:daıımıı ~ıkmıt• bııla· 
~~~ T •~rik eder clı•amıaı 
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Kumar 

Üniversite hakkında Refik 
Beyin verdiği izahat 

Ne zaman kumardan, kumar • 
hazlardan bahsedilse hatırama es-

ki bir kumarbazın anlattığı macera 
gelir. 

Beyoğlunda tertemiz olup, Yük. 
sek kaldırımdan köprüye int:r ve lı 
tanbuldaki evine gidemı:; : 

- Bu hal, çok defa ba~ıma ge • 

lirdi, dedi, cebimde on para kal • 

Kadrolar üzerinde değişiklik yoktur mazdı .. • 
- Peki, o zaman köprü parası 

lazımdı. Parasız köprüyU nasıl ge
çerdin?. Maarif vekiJi Refik Bey dün 

sabahtan ekşama kadar üniver
sitede meşgul olmuılur. Fen ka
kültesinden istifa ede-n Kerim 
Bey Fen fakültesine profesör 
o~arak tekrar alınmı,tır. Kadro 
hakkmda üniverıitede yeniden 
baıı ıayialar dolaımaktadır. Tıp 
fakültesinden açığa çıkarılan ku
lak. boiaz mütebauısı Ziya Nuri 
paıa ile marazi teşrih prof c
ı6r ü Hamdi Suat Beyin üniversi
te kadroıuna yeninden ahnacak
ları bu şayialar baıındadır. Hu-

Küçük bankalar 
Bir milyon lira sermayesi 
oloııyanlann birleşmesi 
Mevduatı koruma kanunu mu· 

cibince merkez ve şubelerinin 

bulundukları tehirlere göre ta
mamlanması IAzım gelen mecburi 

Ye asgari sermaye mikdarmı he
nüz bulamıyan küçük bankalar 
hakkında tetkikat yapılmaktadır. 

Bu tetkikatta bankafar1n ver· 

mİf olduğu bey1nnımeler eaas 
ittihaz edilmiştir. 

Tetkikat bittikten ıonra her 
bankaya tebligat yapılacaktır. 

Ôj'undiğimize glSre tebrimizdeki 
bMZı küçük bankalar ıehrimiz 

için mecburi olan aagari bir mil
yon liralık sermayeyi tedarik 
edemediklerinden Vekalet ken
dilerine birleımelerini teklıf et· 
miıtir. 

Ayrica ıehrimizdeki ıubeleri· 
nin sermayelerini aıthrmak is· 
tiyen baıı ecnebi bankalar da 
faaliyetlerine nihayet verecek· 
terdir. 

Esnaf cemiyetleri 
Bu ay içinde hamamlar, ka

yıkçılar, ltrz'ler, manifaturacılar 

esnaf cemiyetlerinin yeni idare 

heyetleri intihabı yapılacakhr. 

Yorgancılar cemiyeti intihabatı 

yapılmıı ve riyasete Seyfettin 
Bey aeçilmiştir. 

Bulgarlar dişçi mektebi- , 
mize gelmek istiyorlar , 

Birçok Bulgar talebeleri Sof ya 

elçiliğimize müracaat ederek bu 

aene üniversitemizin di, tababeti 

ve farmako!oğ ıubelerinde tahsil 

etmek istediklerini ı6ylemiıler, 
ıeraitini sormuşlardır. 

Sofya clçiMiz Tevfik KAmil 
bey mahalli gazetelere bu hu· 

ıuıta beyanatta bulunarak demit· 
tir ki: 

" - o·, tababeti ıubeai ge~e 
3 1ene olarak kalıyor. Kayıt mu· 
ameleai 1-2 eylGlden itibaren 
bııhyıcak, denlerde 20 eylftlde 
baıhyacaktır. 

Yalnız liae mezunlın kabul 
edil•eektir, Sennl tıLrıitler 20 

llrader. LIH diplom•ları, Hfıret 
tarafıaclaa ela t11cllk edUıcektlr. 

kuk ve Tıp fakülteleri ayrı ayrı 
kürsilerle idare edilen tıbbi adli 
dersi l ıp fakültesinde tevhit 
olunmuştur. Bu kürsüyü morg mü· 
dürü Saim Ali Bey işgal edecek
tir. Maarif vekili Refik Bey dün 
şu beyanatta bulunmuştur. 

Bir kaç günden beri gazeteler· 
de gördüğüm istifalar tahviller 
ecnebi profesörler adedinin ten· 
kisi hakkındaki havadislerin hiç 
biri coğru değildir. Elyevm üni· 
versitenin ders programlarının 
tanzimi, tesisatın nakli işleriyle 

Zehirli gazlara 
karşı tedbirler 
Şehirlerde, kasabalarda ve hat· 

ta köylerde oturan halkın, ölüm 
gazlarına karşı kendilerini koru
maları için ne yapmaklan, ne tekli 
de hareket etmeleri hakkında et· 
raflı bir talimatname hazırlanmıf, 
belediyelere tebliğ edilmiştir. Bu 
talimatnamede belediyeler tarafın 
dan bu sahada şimdiden yapılacak 
tedbirler gösterilmiştir. latanbul 
belediyesi lstanbulun muhtelif yer 
lerinde mahzenler yaptıracaktır. 

Bu mahzenler zehirli gaz hücumu 
kartııında halkın ıığınmaaı için
dir. 

Belediyeler bankası 
Belediyeler bankasının esas ni· 

zamnameıi vilayetlere tebliğ edil· 
miştir. Bankanın müddeti tetkili 
99 scnec:!ır. 

lkr .ız müddeti bir •<'neden on 
seneye kadardır. Banka hdediye
den başka hiç bir müeaaeıeye veya 

tahsa ikrazatta bulunamıyacaktır. 
Banka uzun veya kııa vadeli, 

ikramiyeli, veya ikramiyesiz nam 

veya hamiline muharrer olmak ü
zere istikraz tahvilleri çıkarabile
cektir. istikraz tahvilleri sahiple· 
ri, bankanın bütün matlup ve mev 
cudu üzerinde rüçhanı haiz ola
caklardır. 
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fira ri llAnların llAıı ao.blfelPrlnde aantJ· 

mi so kuruştan baılar, ilk aahllede HO 

kuruı,a kada r r; ıka r. 

HUyük. faıJa, de\·amh llAn ı-el'f'nlere ali 

ayrı tenıllAt urdır. 

Ketunl llloluın bir Mtın 10 kunııtur. 

KUcUk lllnl•r..!. 
Bir detuı ııo i k i <letuı 00 u~ O•fHı 11& 

dört ı ıetası 76 vı on dıtuı 100 kuruıtur 
oc ayl ık 111\o vıreıılırlo bir detuı meec•· 
nendi r . mırı .. urı ı•~•n llAıılarus raı•• 

eatırıarı bef lmrı.ı9taa bH&p edilir. 

uğratılmaktadır kadrolar üzerin

de her hangi bir değiıiklik yo',. 
tur. 

Yeni ilnivtrsite de11 program· 
ları üzerinde fakültelerin ve on-

lara merbut mektep, enstitü, ve 
seminerlerin takip edecekleri yol 

buralara memur olanlardan so· 

rulmuştur. Alınacak cenplar 
veklletçe tetkik ve esaslı bir 
ders krogramı tedrisat baılaym· 

caya kadar haı1rlanmıt olacak 
tar. 

Devlet takası 
Muameleleri ikmal edilen 

tacirlerin takaslan 
Ôğrendiiimiıe gBre lktııat 

Veklleti takas ıiıteminin ilgası 

üzerine deYlet talcasmın ne ıu· 
retle yapılacağını gösterir bir 
talimatname hazarlamaktadır. 

Bu talimatname muameleleri 
ikmal edilmit olan tacirlerin ta· 
kasları hakkınada bazı madde· 

lcri ihtiva edecektir. Talimatna
menin bu hafta içinde ikmal 
edilerek allkadarlara leblii edi· 
Jeceii bildirilmektedir. 

Beton gol/ar 
Çiınento fabrikaları belediyeye 

bir müracaatta bulunmutlardır. 

Fabrikalar, Ankarada olduğu gibi 
İstanbulda da çimento ile bir yol 
yapılmasını teklif etmitler ve bu
nun için lazım olan çimentoyu mec 
canen vereceklerini bildirmitler
dir. 

Belediye üç kilometre uzunlu
ğunda olan T rabya - Hacıosman 
yolunu çimento ile beton 
tarzında yapmağa karar vermiıtir. 
Fabrikalar, yola sarfedilecek çi
mentonun nakliyesini de deruhte 
etmitlerdir. Fabrikalar, çimento
yu verecekler, belediye de kendi 

vesait ve amaleıiyle yolu inıa ede· 
cektir. Belediye alınacak netice
ye ıöre karar verecektir. 

- Bunun kolayı vard t. Kundu
raları çıkarır, koltuğumur: altına 

alır, yalmayak koşmağ;ı başlar, 

tahsildarın yanından geçerken 
narayı basardım: "Kumar! .... ,, Te
mizlendiğimi anlarlar, bırakırlar • 
dı .. 

Şimdi de, ne zaman gazeteler • 
de bir kumarhane, kumar oyna • 
tan bir kahvehane baskını oku • 
sam, hatırıma eski bir fıkra gelir .. 

Darülacizenin etraf ma duvar 
çevrilmesi teklif edilmiş. Meclis • 
te hazır bulunan bir zat: 

- Eğer duvar çevireceksek, 
demiş, bütün latanbulun etrafına 
çevirmek lazım gelir .• 

İstanbulun bütün kaldırımlan , 
aıağı yukarı kumarhane oldu .. 

Her köşede bir İşporta: baıında 

bir adam: 
- Bot yok!.. Bot yok !.. 

Diye çığırtkanlık elliyor. Bet 
kuruş veren bir kutu alıyoı. Kuru. 
muf, bayatlamış, berbat, !;ötü bis • 
küvi ile beraber, bir kalem. bir def 
ter, bir şişe sirkeleımit kolonya ve 
saire kazanıyor .. 

Bu kumar değil de nedir?. Hem 
de talih iti değil... Her kazanan 
muhakkak kayıpta •.. 

Son günlerde bu halin daniska• 
ıı türedi .. Bet kuruı veriyorsunuz, 
bir paket alıyorsunuz. Paket ya 
boı, bet kurut yanıyor, yahut do • 

lu .... Paketin içınden bet kurut çı· 
kıyor. Hem onu alıyorsunuz, hem 
de verdiğiniz beş kurufu .. 

Ve bu kumarda yutulanların 
pek çoğu çocuklar ... 

itte böyle .... 

Selami izzet 

Üsküdar - Kuzguncuk 
Üsküdar - Kuzguncuk yolu

nun bazı k111mları üzerinde yakın
da istimlakita baılanacaktır. 

Üç f ırzn kapandı 
Belediye müfettitleri tarafından 

yapılan teftitler neticesinde üç 
fırının gayri kabili ıslah olduğu 

Orta tedrisatta kadroları' görülmüş, bu fırınlar kapanmıttır. 
Yeni orta tedrisat kadrolarında "' "' , , • , , 11 11 , 

111 
"'", , I 

vazifeleri değittirilen bir k111m mü 1 15 Yıl Evelki VAKiT 
d il. 1 M .f V k " l , " , il " ıu• '" il " " • • .... 1 ür ve mua ım er, aarı e a e-
tine itirazda bulunmutlardır. 3 EylOı 1918 

Orta tedrisat umumi müdürü 
Fuat Bey, kendisine vaziyetlerin-

den ıikiyet eden muallimlere, ve
kalet nezdinde itlerini takip etme
lerini ıöylemittir. 

Mal onun değil mi? 
Evelki ıec~. Fıüryede gazinocu 

Aıop fitil gibi ıırhoş olaralc : 

- Mal benim değil mi? f 5te 
dijimi yapanm. Diyerek dükki· 
nının camlannı kırmak iıtemiı. 

Mani olmak iıtiyenlerin elinden 
lcurtulırak kendini yerlere atıp kU· 

for ıtmlttir. Hunun Dıerine Aıop 
yıkalanmııtar. 

- r ~nine ':ıpılıın ~u ·ka~t dün ak 
.am bır amc' ı.,tım:ıı l lt -.c 'ııde bir 
genç kı ta ıfındJı 'apılmı.- r 1 <.mİ 
Dorj ka pland r. Bu k.tdııı 1914 ene ınde 
j.ınd.ırma kumandanı :'\o içkı\I olılurmİ\ e 
tl'~l lıhu curmılı.: on t ç -cnc hıJcm:ın 

~aU:ıı a mahkum cdılıni~ıı 

- "Jlka"' .ı mc,<:lc-inın h:ılli i.;in 
Sadn:ı1.:ım l'al:lt l'a~:ı ı <'fakıtlcriml 1 a
rich ı.: mu~tc,.ır ı Re at l lıkmct Be, bu
lunduğu halde bu an,anı lkrlıne g de
ccktir. 

C1uııçar ıd.:ı uç gundcnheri bir 
ölu bcJ..I~ nı 1 t dır .. O CI\ ar karakoluna 
malumat 'erılmi.- i c de: Bizım ,ı:ızıf~
miz de~ıl. Sehramanetınc m racaat edi. 
niz .. dcnilım tir. Tele o ıla chıam .. ı eti 
keyfi\ etten h.ıberd.ır cdılmiş fakat ora ı 
da: "Rurada bu i~ ıle u~raşacıık kim<e 
yok • dh·e mesele ba~tan oarnlmuşı ur 
Acaba altkadar olacak kim ~. 



r 
TAKVİM 

1 
BORSA Kısa Haberler 

-4 - VAKiT 3 Eylül 1933 

Neşriyat Clavası 
d~vam ediyor 

Eroinciler 
Mahkemede 

Şahitlerden bir kısmı Serbest kalma istekleri 
reddedildi 

Pazar 
3 Eylül 

12 Cema.evel 

Pazartesi 
4 Eylül 

13 Cema.evel 

l l liıalarrnda yıldız i~arccı olanlar uzcr
leı inde 2 I~~ lüldc muamele olanlar· 
dır.] Hakarnlar kapanı;: fiyatlarını ıı;iisterir 1 

Limanda eşya 
Dahili ticaret eşyasının yuk• 

letiJme ve bo1altılması işi dütı' 
den itibaren münhasıran Liırı811 

şirketine intikal etmiştir "{ürk 
limanlarından eşya get iren •8' 

pur'arla limana gelen eşyarııll 
boşalması, gerek vapurlara ı/t 
gerek ihracat için eşya yükfell' 
mui dünden ılıbaren Li11J•~ 

yazının Mehmet Beye ait 
ol"'2ğunu söylüyorlar 

C:un doju~u 
c;ı n atışı 

:'at-ıah ııama1.ı 

llgle namazı 
ki ndl n:ınıa.ı:ı 

ı.s .. ıJ 
:ı,;;; 

12.llt 
1 !i, •. ~ 

Nukut (Sataş) - 1 
-----

"Olimpiyat,, mecmuasında çı· 
kan "Hayalimdeki tiplertt serlev· 
halı bir yazıdan dolayı yazının 
muharriri Eşref Şefik ve mec· 
muanm neşıııiyal müdürü Sadun 
Galip beyler aleyhine "Galata-

saray ,, klübü idare heyetinde 
mütevelli Mehmet bey taraf.adan 
açılan yakışık almıyaca1< neş· 

riyat davasına ait nıubakemeye, 
dün lstanbul ikinci ceza mahke· 
mesinde devam olunmuştur. 

Mahkeme, mecmuad:ıki yazı 
okununca, bunda ima yollu Mü· 
tevelli Mehmet Beyden bah~edit
diği kanaati hasıl olup olmadı· 

ğma dair iki tarafın gösterdiği 
şahitleri dinlemi~, bu şahitlerden 
bir kısmı "Yazıyı okuyunca, 

bunda Mehmet Beyin jstibdaf 
edildiğini anladık,,, bir kısmı da 
"Mehmet bey hiç hatırımıza gel· 
medi,, demişlerdi. Neticede mu· 
hakeme, müddeiumuminin müta
leasrnı bildirmesine kalmıştı. 

Dünkü muhakemede Eşref Şe· 
fik beyin vekilleri, müdafaaya 
taalluku olan bir vesika göstere
ceklerini söy liyerek mühlet iste· 
mişler, muhakeme başka güne 
bırakılmış~ır. 

Eroin meselesinden mahakeme 
edilen fabrikatör Bernar..:l Blu • 
mental Ef. ile başka bazt kimsele
rin muhakemelerine dün İstanbul 
ikinci ceza mahke.:nesindt! devam 
olunmuıtur. 

3,17 

t ~.ıs 

·~-57 

,\\..~·1111 narııaır.ı ııı.~6 

' aısı naııı:v.ı 2l',\:-l-

nı~a~ :ı. ıı,; 

'ılın ~q·cn ı.:ünlerı 246 
kalan,. ı~.ı 

18.ı.ı 

20;LIJ 

3. o 1 

* Rriık~eı 

r

' • ,\tin;ı 
+ Cenevre 
* ~oha 

llôS. - *' \ 'h an3 
ı-lfı, - • l\ladrlt 
ı 08, 50 * Be ılin 
~2~. -
117, -
25, -

* \'aı şova 
* Rııtlape~c .. 
* BiıJ..rcş 
• llcl.ı:rac 

17, 50 
fiO, -

2-ı, • • ı 
2'>, -
:!,1. 50 

~~. - 1 

Bu muhakemede dava edilen· L------------ * Aırsterd~ m 
• l'ra;:: 

8~2. -
%, -· 
~;-;, -
•~2. -
:;8, -

• Y11Lohaına ~8. - I 
* Altın •JJ;, -
• ~le i<liye 

lerden bir kaçı serbest bırakılmış
tı. Mevkuf kalanlar, dün yeniden 
serbest bırakma isteğinde bulun .. 
muşlar, istekleri tekrar reddedil -
miştir. 

Bu meselenin tahkiktıtını yapan 
ve kendisini (eroin ahcm Ameri -
kalı Mister Sinkler) olar:ık tanı .. 
trp, vaziyeti tesbit eden memur 
Suat Şakir Beyle Piyer Efendi is -
minde bir şahit dün de dinlenile -
mediğinden, muhakeme, bunların 
mahkemede hazır bulur.durulma-
ları için, kalmıştır. 

Lise ve orta mekteplerde 
Bu sene lise ve orta mekteplere 

geçen senelere nazaran daha fazla 
talebe kaydolunacağı tahmin edil
mektedir. Mekteplere talebeler 
şimdilik namzet olarak alınmakta 

dır. Fazla oluı·sa talebeler mektep 
ler arasında semthrine göre tak
sim edileceklerdir. İstanbul kız 

RADYO 
Bugün 

ISlı\NHULı 

18 den 19 a kadar Gramofon -
19 dan 20 ye kadra Alaturka saz: 
Müşerref Hamın, Faik Bey ve ar -
kadaşları - 20 den 20.30 a kadar 
Belkis Hanrm - 20.30 dan 21.30 a 
kadar Tamburi Refik Bey ve ar -
kadaşları - 21.30 dan 22 ye ka -
dar Gramofon - 22 den . i~iharen 
Anadolu ajansr, Borsa haberleri, 
saat ayarı. 

\ ' ll'ANA: 518.l m. -

11.40 oda musikisi. - 13.05 
senfonik konser - 14.10 - 15 
konser - 18.50 plakla konser -
20.10. Şubcrt konseri - 23.15 Çi-

ı • Sıol.hf) m 

Çekler 

* l.ontlra 
* :\CV}Ork 

' * Paıis 

* l\lilAnn 

• R nknnt 

bb\ı, • Stok.hotııı 

o 6S- • \'hana 
r2 06 * ~ladriı 

• Bcrıin 

* Jlrtibcl 3.392.~ • \'ar~ol'a 
• ,\ıin;. ~.l312fı • Bud:ıpeşte 

* C:cnevrc 9.·14 ·s • Aükreş 

' * Sıılya fı6 o - • • BclJ!:rar 
• 1\mst.rda·ı· f.173•J • Yot.nharııa 
* Praı: ı :>.3~7:i 1\losko\'I 

L_ E~HAM 
iş Aankası 

Anadolu 
Reji 
Sir. l layriye 

1 

Trarııray 

ll. Si~orta 
ıı Homonti 

9.50 

27.55 
3,:35 

15. 
4R,:'i0 

10,30 

20,-

l'erı.:ııs 

Çimento as. 
Onyon ney. 

•~:ırk tıe;!. l,:'O 
Balya ~.~o 

~ark m. ecza 2,35 1 

rclefon 13 - 1 

tahviller 

gan havaları. ı9JJ da ısr. 9•.- r-:ıe~crik 
BUDAPEŞTE~ 550_5 m. _ lstikrazid.ı. 53,•:ı Traını•ay 51,3Cı 

$Hk O.yol ~.as Erı:anl 95, -
112.15konser-15 plak-17.45 *o .. 'lıu,·ah. !i4.5u Hıhcıın Pı,--

Ilus edibi !van Turgeniyefe daü· Cümrülder 11.:ı; Anadolu ı 47 4~ 
k f 18 15 l · 19~8 l\lii. A. 7,~o Anadolu 11 47,45 

on erans - · ses wnsen - ı Bı~daı. r ı,;s * A :ırnmess ıı s ı .a· 
20.15 operet-23 piyano . ~ -' 

BtJllREŞ ; 394.2 M. - IF.'. ~ 

Otomobillerin muayene
sine dünden itibaren 

başladı 

ve erkek liseleriyle Galatasaray li
sesine tehacüm vardır. Vazife
sinden istifa eden Eyüp orta mek
tep müdürü İbrahim Bey ayni mek 
tepte riyaziye muallimi olarak kal
mıJtrr. 

lstanbuldan Anadoluya nakle
dilen muallimler erkek muallim 
mektebi Türkçe muallimi Elem, 
coğrafya muallimi Jbrahim Bey
lerdir. 

. ~8 plakla ~uhtelif . besteler - ILVAKIT K&rllerbadea~ 
20.20 dans plakları -21 saksafon t kkü u 

· Bir okuyucunun eşe r 
konserı- 21.20 Kuvertet- 22.05 
musiki. 

VARŞOVA: 14.12 m. -

Karilerimizden aldığımız mtk· 
tuplarcla Beşiktaş süt damlası 
ve mektep çocukları dispanseri 
baş hekımi çocuk hastalıkları 

otomobillerin senelik muayene 
leri dünden itibaren haılamıttır. 

Bu ay nihayetine kadar sürecektir. 
Beyoğlu semtindeki otomobillerin 

Taksimde şoförler cemiyeti binası 
önünde, İstanbul semti otomobille 
ri Bayazıtta eski lstanbul lisesi ya-

. nmdaki sokakta ve Kadıköy oto
mobilleri Kadıköyünde itfaiye ga
rajı önünde muayene edilecekler

dir. Bütün otomobiller sıkı bir 
muayeneden geçirileceği gibi şo

förlerin de ehliyet vesikalarına 
ve ruhsatnamelerine bakılacaktır. 

Tuzla cinayeti 
Tuzlada Şükrü ve Hüseyin isim

lerinde iki kişi bir kadın yüzünden 
kivga etmişler ve hunlardan Şük
rü hiddetini yenemiyerek Hüseyin 
den intikam almağa karar vermiş
tir. Ertesi akşam Şükrü bir bıçak 

alıp yelun kenarına saklanmış ve 
Hüseyini beklemeğe haşlamışhr. 

Gece Hüseyin buradan geçer
ken Şükrü birdenbire üzerine atıl
mış ve elindeki bıçağı Hüseyinin 
boynuna saplayıp kaçmıştır. Bir
az sonra zabıta yetişerek kanlar 
içinde baygın yatmakta olan ağır 
yaralı Hüseyini hastaneye kaldır

mışlardır. Şükrü de saklandığı 
yerde bulunup yakalanmış ve mah 
fuzen lstanbula getirilmiştir. 

Ecnebi ve akalliyet 
mektepleri 

Ecnebi akalliyet mekteplerin
den çoğu maarife müracaat ederek 
zarar ettiklerini söylemişler ve bu 
sene meccani talebe alamıyacakla 
rını bildirmişlerdir. 

/ktısat müşaviri 
lktısat vekaleti müsteşarı Hüs

nü Bey evvelki gün şehrimize 
gelmiş ve dün akşam Ankaraya 
avdet etmiştir. 

Hüsnü Bey:n bu seyahati ailevi 
olduğu için şehrimizde hiç bir 

1esmi işle meş~ul olmamıştır. 

Yüzde elli tenzilat 
Bandırma - Bandnmaya işli· 

yen Deniz yollan idaresi vapur· 
lan mühim tenzilat yapmıştır. 
Yolcu tarifelerinde yüzde e!Jiye 
yakın tenzilat vardır. Eu tenzilat 
balkı çok memnun etm iştir. ...................................................... 

!!"""" ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
:i T E H L i K E V A R ! g 
i~ l lastanın kulland.gı bütün şeyler. mü- g 
:: es!>İr bir dczcnfeksirnna tabi tutul - ii 
:: mal:ıo.ı hascalıgın sira\'cti cchlikc~i H 
~i ,·ardır bunun"' jçin g .. .. .. .. 
~ u ~ 

17.30 opera. - 19 pl[d~ - 21 
hafif musiki, bu arada muhtelif 

Viyana operetleri - 22 dans ha -
vaları. 

BELORAD: 431 m. -

13.05 milli havalar - 13.30 kon -
ser - 16 çigan havalan - 17 
plak.- 17.30 milli havalar- 18 
dans plakları: - 22 konser, şarkı 
ve ksilofon. 

ROllL'\ 4'11 ,2 m. -

20.30 haberler - 21.43 "Stcntc
rello,, opereti, eğlenceli bahisler, 
§iirler, haberler. 

PAl\lS: S28.2 m. -

-20 haberler, plak - 21 tcgan -
nili konser Ter-Ahran~of nı-kcs
trasr Marks Livenin iştirakiyle . 

Yarın 

18 den 18.30 a kadar Gramo -
fon - 18.30 dan 19 a kadar Fran. 
sızca ders (!Ierlemiş olanlara 
mahsus) 19° dan 19.45 e kadar Hik
Rrza Hanım - 19.45 ten 20.30 :ı 
kadar Sevim Hamın - 20.30 dan 
21.30 a kadar Münir Nurettin Bey 
ve arkadaşlarr - 21.30 dan 22 yn 
kadar Gramofon - 22 deı1 · itiba -
ren Anadolu ajansı, Borsa haber -
leri re saat ayan . 

VtY.\S.'-: 518.1 m. -

-12.30 plakla köy <lanslan. 13 
korn::er - 14.10 - 15 dt vamr. -
16.55 plakla orkestra - 20.25 

mütehassısı doktor Fahreltin 
Fehmi Beyin vazifesinde göster• 
diği ciddiyetten bahsedilerek 
teşekkür edilmektedir. Bilhassa 
Edirne Gazi kız yatı mektebi 
muhasebecisi Cemalettin Beyden 
aldığımız mektupla oğlu Metin 
Selahattini büyük bir bazakatla 
tedavi ettiğinden bahsetmekte 
ve muhitin bilhassa bütün hal· 
kma yardıma koşan Fahrettin 
Fehmi Beye teşekkür etmekte· 
dir. 

Rus yaya gönderilecek 
gençler 

Sümer Bank, memlekette yeni 
yapılacak fabrikalarda çılışrnak 

üzere usta ve usta muavini yetiş

tirmek için Rusyaya yeniden yirmi 
beş genç gönderecektir. 

İkinci kafileyi teşkil eden bu 
gençler 7 eylülde şehrim•.zden Rus 
yaya hareket edeceklerdir. 

Denizde bir çarpışma 
Nevvork, 2 (A.A) - Presi· 

rlent Vıison vapuru açık denizde 
Coldvater adlı ve Amerikan ban~ 
dırah yük vapuru ile çarpıştığını 
telsizle bildirmiştir. Co!dvater 
vapuru bu çaı pışma neticesinde 
tutuşmuş ve galıba batmıştır. 

Ciyuseppe Verdinin (l\Iakbct) o - ===========-==~ 

;i L ol ::. pcrasr. Belediyede maaş yok g •• .,,_ . ii Hl'D.\rEŞTE: 5.30.5 m. -

Ayı.a ikisi olmasına rağmen g •HouE oE~ostE U 1•1.30 radyo konseri -- 17 ka -

(Bayadcr) opereti - 23 dans mu
sikisi. 

UELGıt.\U: ı3ı m. -

:: .. :: clmlar için -.17.45 habcl'ler - 1 12 plük - 13.05 kou~cr - 17 dün belediyede maaş verilememiş- ;: mu,;rnJızarıııı ~uda :: 
: ••• • hallederek kull.ınınız. :: 21 ~arkılar - 22.30 operu orkrs - milli havalar - 17.30 plak - 18 tir. Maaşın daha bir iki gün geci· 
i~ l~llt>ri1 ~.ıkark~ıı. kdö- , i! trasmrn konseri - 23.40 p1yano- milli ha.Yalar - ~O konscı - 23.35 Y'!ceği td.hrnin edilmektedir. Bu • :: şcmc c:rı tcmızlcr ·en :: . . 
•:: ,.c ha~. tanın ,·atak ta- .r.: 21.20 cazl1ant. çıgan musıkisi. na sebep oktruvanın katdrrılması ~ 
:: kınıl:ırilc t.;aıiuşı rları- :: H('rHtE~- . 3VU m. - ltO.UA: ·I ~I.:! m. -

belediye bütçesinin bir hay]i sar- H nı ) ı~_arkcn Ly~oı Hı 20.20 plfıkla teganni- 21 
sılmıç olmasıdır. :: mahlülu kullanıldıktı ::• J> •. • 1. , .· •>l !' I· .. 

:: pek nıüc~:;ir bir mu- ::• )ı anıs ... on:seıı - ~ . u ,onseı -
20.20 haberle!·, plak, ~nhbel -

21.4:> hafif besteler. 23.55 h::ıber -
lcr. Bern elçimiz 

•• • •• 1 

:: %adı taaffliıı teşıdl c- ii' 22.15 cazbant. 
•• k 1 •• :: der. ı\lar ·anıızı ıa- :: \'.\H~OVA: ıtı2 m. -•• ·ı l i' kk t :: g mı' · .0 m1a.~ı1n:~k l ı .. · ,a. c· I I'· !: 13.05 konser - 15.;)5 plak . 20 plak - 20.30 phikla caz ha-
:: clınız. ·am·atorcıı: . .,cmc"c ve;: _ • ,.., · . 

P.\RlS: 328.2 m. -

şirketi tarafından yapı 1 mağa bılf" 
lamıştır. 

Uman ş:rketi bu iş için ayrı'' 
tertibat almıştır. 

Ciizli vergi 
Eminönü Maliye ~ubesi"ie 

lstanbul kasaplan şirketınde or· 
taya çıkardıldara vergi jıirıİe 
büyük olduğu aolaşılmaktadıt· 
Söylendığine göre, Kasaplar til' 

ketinin vermediği vergi mikt•11 

J 70 bin Jırayı bu'maktadır. şır 
ketın bu hususu kabul elmeıı1f 
sine ve itirazına rağmen araştır 
malara devam o1unmaktadır:. 

1 

Maliye tefiş heyeti işe vazıyt· 
etmiştir. Bugün tetkikata deve~ 
o'unac;ıktır. 

Ergani maden tesisatı 
Ergani bakır madenini işlet· 

n•ek için maden sahasında y•P'' 
lan ameliyahn mühim bir k1ıı11

1 

bitm:ştir. 

Sahada yeni tes;sat başlarıı11' 
lır. 200 talebelık ve beş ıınıf1~1 
bir ilkmektep ve meırurlar İÇ~ 
evler yapılmaktadır. 

- Asıl fabrikanın inşasına gell 
cek sene başlanacaktır. Şi111eı1' 

'f' difer 935 senesinde Ergani 
gelince ihraç edilecek ilk bıık4 
partısı hazır bu:unacaktır. 

Üzüm piyasası 

lımir, 31 - lıii gün evvel ı\111 

l .. .. . f. atll 
mış o an uzum pıyasası ıy 

rında 60 paradan iki kuruş ~: 
dar tereffü hissedilmiş ve 6 
ç.uval üzÜ(JlJ satılmıştır. 

Mülhakat an alınan haberJef 
göre bezüz ~ekollenin yüıde iiÇ 

sergilerdedır Serme faalıYel 
büyük mikyasla devam eyliyot· 

lzm:re getir ilen üzümler alı~ 
lann ihtiyacına lıafi gelmenle 

1 
tedir. Gerek arz no~sanlığı 'r 
gerek l:avada dolaşan bu! utl'ı 
alivre satışı yapmış olan ihr•'f 
tacirlerini korkutmuştur. 1 ere 
füün bir sebebi de budur. 

Arz nosanlığı devam ecer (f 
yağmurlar teyyüt ederse 1~ 
ü1üm!er üzerinde müthiş bir 1 

reffü beklenmektedir. 

Bir tavuk mezbah~_sı! 
Bir teşekkül belediye}e mur" 

at ederek lstanbulda ·o~r tJ~ 
rnezba!"lası yapılmasına müs~' 

i'' edilmesini, bu müsaade veri 1 

belediyeye senevi 100.000 ı;ra $ 

bir varidat tC!min cdece~iui s0~,' 
· · B 1 d' b ·· ti 1' mıtşır. e e ıye u mural csa 

kik edecektir. ~I 
;f 

Bununla beraber üc sene e~ ıj 
gene böyle bir mürac~at yapılıf\j,. 
bc!ediye sıhhi mahzurlardarı d~t • t . 
yı bu müracaatı kabul et:m.~rrı 1' d~~ 

Alakadar bir zat bu hım.ısta 

demiştir ki: ırıl 
"- Tavuk mezbahaJJ .)'llP

1 J,W 
sı kabul edilemez. Çünkü hali< ~ııt 
d~ t.~~~~~ ya ke~di ktseı', Y~ei' 
gozu onunde kestırerek alır· ··ıJe 
bahadan kesilmiş tavu~l.1 yı.1 
doksan kim&e yemez. 1ıı~' 

Bo7a elçimiz Cemal Hüsnü Bey 
bu sabahki trenle şehrimize gele • 
cektir. Cemal Hüsnü Bey mezu
ncn 2elmektedir. 

g Mayr A. G. ı fanıburg. Türkiye iı;irı H ,16.3.) plak - 1 ı orkestro - 18.15 
1 
,·al::ırı - 21 tegannı - 21.30 

!! umumi :ıccntası S. Jakocl mahtuınu. ~: j solo konser - l!J.35 plak - 20.10 j l\ıfoks Regncr teganni turpu . -
•::;m:::::m:::lstanhul. :::::::: (4045}::::.t cdebiJ.tat- 21 Emıncsih Kalmanın 1 22.10 konser. 

İkinci sebep mezbahada t•tt'Jılı' 
lar arasında çıkacak b;r hıı.t 11a · 
hepsini bi.-den götürür. Bu d1' ılı"' 
yük bir rnahzurdur. Tavuk 111 je e• 

d ··saıı. hasma bu sebepler en nıı.ı 

"' dilemez.,, 
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~kıt'ın edebi tefrikası: 28 ııı:ıı 1111111ıııııııııııı 1111111ıııııııııı1ııııııııırııııı1ııııııııırııı"\ Bir kayıkta 14 kişi 
~ o o·· D •.. ı t D z a ,., 1 i Hepsi akıntıda denize 
i . ~ dökülmüşler, toplanmışlar 
'lllfftı-rı4llıı1r.:11Hl'~111111111ııc11ı11111111~"ııııııı1111111111ıııııııııın1 Selami / zzet 11111ıııuıııı1111J Cuma günü saat8de Kuruçeşmede 
. - S'akın yapnayn:n: .. Ona kat. Şapkasını kaptı ,çıktı. 
1
YYen darılmadım. Bel:.:i de bugün - Ne iyi çocuk! 
iıde~ğimi unutmuş, gezmeye çık· _ İyi de söz mü kızım!.. Bu 
lllııtır. Çok selam söyleyiniz. ay bizi hiç yalnız bırakmadı . Bi-

l!ilmi bey haykırdı: liyorsun Günay, sensiz bütün bir 
t - Haydi Günay, vapuru kaçı• j ay geçirmek bize çok güç geldi. 
"'tak'.r.n. H · · A - Bana da anne.. em sızı, 

yrıldılar. h d ·· ~ · ld' 1-1' . . .. em de o amı gorecegım ge 1 •• 

k 11.mı beyle Neızhe Gunayın G'd" 0 unayım, elimi yÜ2;ümü yt• 
olun . d.l y·· "'d"l V ı ıp s Y . a gır ı er. uru u er. apur kı 

1'liın üstünde bekliyordu. Pek ka- yayı.m. . . 
la.bal k d ~ "ld' Dar korıdoru geçtı Odasına 

1 egı 1• k k k d' k 
G. d'I k git·di. Kapıyı apar en en ı en-

ır ı er ,yan amaranm kapı· . .. 1 d". 
sın1 a t l dır.e soy en ı. ç ı ar .. 

- A B · k · · d A - A!. .. Odam ne kJçükmüş! .. 
L ••• urası çıçe ıçm e. r• . 1 ~llda ... l · b k d d .. Ben daha genış sanıyordum ... Du-

• :r arın senı uraya a ar u- A ~ • • • 

tlinrn .. 1 var kagıtları da çok çır kın .. Bıraz 
G ~ş er .. k. l pari\ biriktirebilirsem değiştiririm 

unay aş arını çattı: 

D · k d .. hiriktiremezsem bozar, badana 
d 

- enız azasın an sunr.a gon 
eti( · b yaptırırım. 

b en aynt eyaz karanfiller .. 
QUnları kim yolladı?.. Beresini cıkardı, yatağın üze • 

Hilmi bey güldü: rine attı. Elbisesini çıkardı. Et -
C h k f'I rafına göz atıp , gayri ihtiyari han-ı. .-. anım er beyaz aran ı 

01rıb · b k d yo odasının kapısını aradı .. I ırıne enzer. Bunları ar a aş 
ltın göndermi~tir. içini çekti. Dışarı çıktı. Bir ku .. 
N ~areket zili çalmıya haşladı. laç genişliğindeki hamama gitti. 
ezıhe ile Hilmi bey vapurdan Yüzünü orada yıkadı: "Ne yapa -

Sıktılar.. hm, her yerde o konfor bulunmaz,, 
Vapur kalktı. Kapıyı araladı, seslendi: 

I Bil·az sonra, bilet kesmiye ge- - Anne sıcak su yok mu?. 
en :r.cı:ıura Günay sordu: - Var kızım, ısıttım. Mutfağa 

- Bu c•icekleri buraya kim 0 e- gel, al.. l ' ~ ~ • 
:O t' '. , b iliyor musunuz?. 

.'\dam çiçeklere baktr, bir ka -
t"tıi il alarak kokladı, sonra ser · 
•e.""l serse.m söylendi: 

- Her halde hen getirmedim 
h1.nrmefendi !. 

-19-

- Seni ne kadar göreceğim 
~ıeldi~ini tasavvur edemezsin an .. 
~. 

1 Ana kız, biribirlerine sarılmı!
t..r ille d" l k k ' .r ıven eri çı ıyorlardı. Ar-
~~dan Saim beyle Alp, C!Yaları 
uklenmitler, ağır ğır çıkıyorlar• 

dı. 

. Kapının önünd durdular. Sa-
1lll bey anahtarr aradı. Evveli ce
ketinin ,sonra pantalonunun cep • 
1~rine baktı. Yoktu. Sabırsızlandı. 

- Anahtarı kaybetmedim ya! 
Hepsi güldüler. Saim bey dai

~' böyleydi. Vapurda biletini, ev· 
k e Paketini, dııarda anahtarını 
lybeder, aranır dururdu. 

Günay: 

~ - Baba, dedi, yeleğinin cebine 
lkaana. 

Anahtar oradaydı Kapı açıldı. 
l Günay, yemek odasının aydın• 
~it kar111mda şataladı. Odaya 
aı •tık doluyordu. Her köşede çi. 
~kler Tardı. 

8i "'dd d r rn.u et antrede ayakta dur-

J
Q. Sonra derin, rahat bir nefes 

- dt: 

) - Ne olsa insanın evi hiçbir 
eı-e benzemez ! . 

(Devamr var) 

Bir sandal alemi 
Çapkının biri kız1ann 

sandalını devirdi 
Y eniköyilnde oturmakta olan 

Manoel Efendi11in 18 yaıında"i 
kızı Domna yanında üç arkadaşı 
ile dün akşam bir sandala bine· 
rek gezmeğe çıkmıılar. Güle eğ· 
lene Kalendere geJmitler. Kalen· 
der gazinosunun önünde sandalla 
doJaıırken Trabyadan doğru bir 
sandal gelmiı ve kızlan kutkul· 
andırmadan kızlarm 11ndahna 
yana,mış. 

içinde Macar Leonida ismin
de biri bulunan sandalla kızla· 
rın ıandah bir müddet yanyana 
durduktan sonra Leonida kendi 
sandalından işi cıvitarak kızlara 
Jaf atmıya başlamııhr. Ve Dom· 
nayı zorJa kendi sandalına almak 
istiyerek kızların sandalına olanca 
kuvvetile yüklenmiştir. Bu esna
da kızlar Leonidanın uzanan 
kollarından kurtulmak için san
dalın öbür tarafına hep birden 
kaçhklar1ndan bütün siklet o ta· 
tafa yüklenince sandal devrilmiş 
kızlar denize dökülmfif ve ferya
da başlamışlardır. Bunun üzerine 
etraftan derhal yctişilerck denizde 
bocaJıyan kızlar kurtarılmıı ve 
gözü dönen Leonida yakalana
rak hakkında muameleye baş
lanmıştır. 

oturmakta olan vatman Salih ve 
arkadaşı elektrik şirketinde me· 

mur Ömer Efendiler ailelerile 
beraber 14 kişi bir sandala do· 
Jarak gezmeğe çıkmışlar. Bunlar 

tam Arnavulköy akınh boyuna 
gelince, yanlarından geçmekte 
olanŞirketibayriye vapurlarmıdan 
birinin dalgasına tutulmuşlar. 

Zaten ~afi derecede yükünü al· 
mış olan sandaJ dalgaya tutulun
ca bir ceviz kabuğu gibi suların 
üzerinde oyoarnağa başlamış. 

Bu tehlikeli vaziyet karşısında 
feryada başlıyan iki aile efradı 

ayağa kalkarak birbirlerinin boy· 
nuna sanlmağa şaşkmlıkla bir
birlcrile belallaşmağa kalkmış\ar 
dalgalar arasmda b&Jcalamakta 

olan sandal bunlarm ayağa kalk
ması yüzünden muvazenesını 

büsbütün kaybetmiş ve alabo 
ra olmuştur. Sandalcılar deniz

de bocalamakta olan çoluğu ço
cuğu, adamları Arnavut köyünün 
o müthiş akınhlarından kurtara· 
rak sabile getirmişlerdir. Yalmz 

içlerinde küçük bir çocuk fazla· 
ca su yuttuğundan civar eczaha
nede ilk tedavisi yapılmış ve 
ahvali sıhhiyesi düzelmiştir. 

105 altın meselesi 
Geçen gün Gümrükte yaka

lanan birinin üzerinde 105 altın 
bu1unmuştü. Bu para harice 
sevkedilirken yakalanmamııtır. 

Iımirden lstanbula gelen birisi· 

nin yanında bulunmuftur. Bi· 
naenaleyb bu kaçakçılık 
değildir. Herke1 yanında bir 
mikdar para taşıyabilir. Her ya
nında fazla para çıkan kimseyi 
kaçakçı diye yakalamak kabil 
olmadığından bu zat ta bırakd
mııtır. 

Kamalı zorba 
Şehremininde karakol yaaanda· 

ki evde oturan seyyar canbaz 

Ibrahim Efendi ile metresi 

Bedriye eYelki gece yarısı saat 
1 ,5 da tramvay ile evlerine 

dönerlerken Köprü üzerinde 
tramvaya binen Mehmet isminde 

biri Bedriyenin yanına ıokulmak 
iıtemiş tabii buna lbrabim Efen
di mani olmak isteyince, birden· 
bire tepesi atan Mehmet Ibrahi
min gırtlağına yapışarak dövmek 
istemiş, fakat Ibrabimin ıikiyeti 
üzerine Mehmet yakalanarak ka· 
rako!a sevkedilmiş ve üzerinde 
bir kama çıkmııtar. 

Polis bu kam ah zorba hak km· 
da takibata devam etmektedir. 
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- Arkadaş, diye gürll!di. Ya· 

naşma .. 

Halbuki Selman, bu hareketi 
kahraman Rahimin omuzunu ok • 
şamak için yapıyordu. Mehmet i • 
şin farkında idi. Ordunun hangi 
paşaya ait olduğunu bilmemekle 
beraber, Selmamn pek de Abaza 
paşa adamı olmadığım farkediyor 
du. 

Yazan: Niyazi Ahmet 
- O paşa da Abaza paşaya 

teslim olmuş, Karaoğlan kaçmış ..• 
- Karaoğlan şimdi sağ mı? ... 
- Aslan gibi .. 
Selmanın sevineceğini zanne -

den Rahim, her soruı:rn suale 
müspet cevap veriyordu. Fakat, 
son cevabın onu scvindil"med!ğini 
görd~. Selman, garip b ir hal al • 
mıştı. Gözleri dalmış, birden mah

Rahim, pot kırdığını çnbuk an. zun!a~"Dıştı 
ladı. Gülümsiyerek: Bir asker, ikinci defa çad11 a 

- Ağzımız çok yandı, dedi. gelerek, Selmanı şimdi Murtaza 
Tekin olmamak gerek.. paaşmn çağırdığını haber verdi. 

Selman, bu yeni arkadaşların Selman, Mehmetle Rahime çadır
halJerinden sevinç duyduğunu giz· da beklemelerini söyledikten son· 
!emiyordu. Onları çekingen halle- ra, süratle oradan uzaklaştı. 
rinden kurtarmak için: Murtaza paşa Selmanı görür 

- O halde, dedi müjde.. görmez: 
Çadırın etrafına bakındı. Söy- - Nerdesin evlat, dedi. En 

lediklerinin duyulmasından kor • mühim günümüzde kayboluyorsun 
kuyormuş gibi yavaş sesle: Tayyar paşadan şimdi adam geldi. 

- Abaza paşanın günü yak- Hazırlıklar ikmal edilm;ş. 
laştı. - Ne vakit hücum edilecek?. 

Rahim, sevinçle ileri atıldı: - Yarın sabah erkenden .. 
- Yoksa siz Abaza pa~anın a- - Abaza da askerleriyle ge1i .. 

damı değil misiniz?. yormuş. Tayyar paşa da sol cena. 
- Bu saatte ordu da Abaza hı İşgal etmiş .. Mehmet paşa ordu 

paşanındır.. su yarın akşam hücuma hazırla • 
- Sonra ne olacak?.. nıyormuş, biz sabahtan hücum e-

- Yarın sabah harp olacak. deceğiz .. 
K .. 1 ? M h d - ımın e. .• - e met paşa an adam gel-

- Mehmet paşa ile.. di mi? .. 
Rahim, bir türlü anlıyamıyor • Murtaza paşa, helecanla: 

du. Yoku. bu adam deH mivdi?.. . - İşte, dedi. Bizi bütün mera· 
Hem Abaza paşanın günü ~zaldı ka düşüren de odur ya .. Gönder .. 

diyor, hem de Abaza paşanın en diğimiz adamlardan h'i!a haber 
büyük düşmanı olan, onu ele ge • gelmedi. Yoksa Mehmet pa~a bi
çir.mek için 1stanbuJdan Konya ze inanmıyacak :mı? .. 
sahralarına gelen Mehmet paşa ile - Belki inanmaz .. Abaza pa
harbedeceğiz diye, biraz evvel şanın kahpeJikleri çok oldu. Bizi 
söylediklerini unutuyordu. Selman de Abazanın yardakçısı belledi • 
da söylemek istediğini anlatama • ler. 
dığıru farkediyordu: Murtaza paşa, Mehmet paşaya 

- Bu ordu, dedi, Murtaza pa· 
şanın ordusudur. Selman, Murta • 
za paşanın da vaktiyle Abaza pa
şa üzerine sevkedildiğini, on bin 
askerle Karahisara geldiğini, ora· 
da da ordusuna birçok sipahi iJa. 
ve ederek Abaza paşa ile kanlı 
bir cenge giriştiğini, fakat Abaza .. 
nın daha kuvvetli çıkarak Murta . 
za paşayı Karahisar kalesine sıkış
tırdığını, en niahyet Murtaza pa
şanın Abazaya teslim olrnıya mec· 
bur kaldığını anlattı. 

İki arkadaş, hikayeyi adeta ne
fes almadan dinliyorlardı. Rahi • 
min bir türlü aklı almıyordu. On 
bin askerle elde edilemiyen bu A
baza pa_şa nasıl adamdı? .. Koca 
bir hükumete kaç kişi ile karşı ge
liyordu?. Onu kimse sevmediği 
halde ,nasıl oluyor da he.- girdiği 
harpte muvaffak oluyordu? Bir • 
den Mehmede döndü: 

- Mehmet, dedi, hatırlıyor mu-

mukavemet etmenin dğru olmadı. 
ğma kanidi. Tayyar pasa ile uzun 
uzadıya görüştükten sonra karar • 
lam vermişlerdi. Her ne pahasına 
olursa o)sun Abaza paşadan ayrıl .. 
mak, onun tahakkümünedn kur • 
tulmıya karar vermişleı·di. Buna 
muvaffak olmak çok gi.içtü. Kur • 
naz Abaza pafa, artık her ihtima• 
li göz önünde tutuyordu. İki pa • 
şayı da sağ ve sol cenahlara sev
kettikten sonra kendi askerlerini 
onların arkasına bırakını~, paşala· 
rı onar binden fazla askerleriyle 
iki ateş arasında bırakmıştı. 

Jtkt Sanki uzun, tehlikeli bir hasta. 
t an kurtulınuı da, yeni yeni ya. 
i~•n kalkmıt bir hasta halinde 

ı ., 

... - Anneciğim evimi çok be
tendir.ı ! 

iki hırsız 
Dün sabah saat 5 de Arap 

camiinde Yelkenciler caddesinde 
Demir oğlu Alinin diikkanma 
kilidini kırarak sabıkalı Fethi ve 
refiki Hasan girmek istemişleı·dir. 

§Evelki gün uat 13te Çenberli· 
taşta Vezirbanı caddesinde42nu
marah Arnavutf ailun kahveıinde 
kumar oynamakta olan Ömer, 
Salih, Şevki, Aziz, Nevzat, Hali! 
ve Ali ismidneki şahıs lar cürmü 
meşhut halinde yakalanarak hak· 
Jarında takibata başlanmışbr. 

/ 

s~n ~araoğlanın sözelr ini ... Belki 
hır gun gene o bu hain pr.şanın hak 
kından gelecek .. 

Bu, çok tehlikeli vaziyetti. Ya 
ilersiyle harbetmek veyahut geri 
kaçmak icap edecekti ki, her iki. 
sini de yapmak mümkün değildi. 
Tayyar paşa ile Murtaza paşa i . 
lersiyle harbetmek niyetinde de • 
ğildiler. Geri kaçmak ise mümkün 
olamayınca silahları Ab::ıı.aya çe • 
virmek icap edecekti. Netice hasıl 
olmasa, bunu yapacaklardı . 

Selman, Rahimle Mehrnedi pa. 
şaya söylemek istedi: 

ı . 
d 

çıne rahat ve huzur doluyor • 
" ş· I' ~ • 1f ı, memnundu.. Sokuldu, 
-llloyu a!dı: 

, - Burada misafire benziyor • 
\lb 

' !U mantonu çıkar bakalım. 
~ .. -. Ç~aracağım .. Yemeği bera-

, YlYOl"'lZ değil mi?. 

..... - Ben mağa:?aya kadar git .. 
-q~Jb:-.. ~ . ı· . 
~ .:r'<U.I, •• ..;ıenı ge ıp vapurdan 
~ 'l·laraıd: ~in, gec.e nöbetin\ al
t fln .. Oıw!a gelirim. Hoş sizde bu 
ece ., "aatten evvel yiyeraezsiniz. 

Hırsızları bekçiler görerek ya
kalayacakları sırada Hasan taban 
casmı çekerek birkaç defa bek
çinin üzerine ateş etmiş, fakat 

tabancama patlamadığını görün
ce bıçağını çelcerek hücum et· 
miştir. 

O esnada devriye gezen nö
betçi polisler yetişmiş ikisi de 
yakala>ıınışlardır. 

§Evelki gün saat13de Büyüka

dada, Dilde gezen Sami on metre· 
yüksekliğindeki bir yardan yuvar· 
)anarak vücuduoun muhtelif yer
lerinden ağır surette yaralanmış 
ve baygın bir balde Cerrahp1şa 
hastanesine kaldırı !mıştır. 

Limanda sis 
Dün sabah saat yediye kadar 

limanda ais olmu~ ve bir ço~ 
avpurlar hareket etmemiştir. 

Selman, Rahimin sözünü yarı .. 
da kesti: 

- Kim, kim? .. diye ~ordu. 
Rahim: 

- Yoksa sen, Karaoğlanı ta-

l nıyor musun? •. 

- Hangi KaraoğJan bu? .. 
Rahim, gözlerini yumarak, 

kaşlarını çattr. Zihnini toplar gibi 
düşünüyordu. Sonra hatırlayama -
mış gibi: 

- Tayyar paşa mı nı:• , bir pa .. 
§a varmı~, onunla berabermiş .• 

- Sonra? .. 

- Paşa, dedi, beniin çadırda iki 
yolcu var. Nereden geldiklerini 
söylemediler. Akşam erkenden ya· 
ralı bir arkadaşları ile geldiler •• 
Arkadaşları ölmüş .. Ab~zaya düs. 
man olduklarını çekinmeden söy~ .. 
lediler .. İkisi gözü yılmaz erlere 
benziyor .. 
Paşa birden atıldı: 

- Abazanın ada.mları olmasın? 
- Yok, !·~k.. Abazc:. Paşanın 

adamları ile çarpışmı,lar.. Arka. 
daşlarını da onlar yaralamıf .. 

(Devamı var) 



(Ö) SiNEMA fF\'t -~~~-------------------.QJ 
Dağlardaki harp 

Paris Sinemaları 
Amerika filmleri, Pariste de Fransız 

filmlerile rekabet halindedir 
Bu sütüuların hakiki sinema a

matörlerini alakadar edeceğini 
bildiğim için onlara pek iyi tanı • 
dığım bazılarının içini ve dışını 
gezdiğim Paris sinemalarından 

bahsetmek istiyorum. 

Pariste 250 tane sinema salo: 
nu var, yirmi ikisi yeni filınleri ge
çirir; bunlarn içinde en büyükleri 
Go.mon Palas 6000 kiti, Reks 3600 
kişi, Paramunt 3300 kişi, Olimpi· 
ya 2500 kişi ve Marinyan 2300 ki
şi alır. Diğerleri Beyoğlunun hat· 
lıca sinemalarından daha büyük 
değildir. Yukarda isimlerini say • 
dığım büyük sinemalarda yer fiat

ları adi günlerde bir lira ile 180 
kuruş, pazar ve bayram günleri 
140 • 220 kurut arasındadır. Şan-

P•ri•ln yep yeni alaemalarıad-
zel i zedeki kibar sinemalarının lo- birinin bir k&feal 

ca koltuğunun herbiri 80 frank J • • • • 
· 640 k t F' tların b b1 et kızları sızı hır kaç dakıka 

yanı uruş ur. ıa u . .. . .. 
··k k1· - · - •ı'm e / sınemadan ayırır muzık ve ruya yu se ıgıne ragmen mev.. s • 

d P · t b k lan sı'n memlek-:at'ne sürükler. Havadis 
nasın a arıs e oş a ema 
hemen hemen yok gibidir. Mese· gazeteleriyle kendinize gelirsiniz. 
la: Büyük - sinemalardan Para • Sonra alak~ \l'erici, istifadeli bir 
munt, sabah saat dokuz buçukta dokümanter f!lmi görürsünüz. Ni
çalı~mıya başlar, gece saat bire hayet sıra büyük filme eelir. Çık· 

tığınız zaman saatinize bakınca kadar devam eder, günde 6 veya 7 
seans yapar. Sabahleyin aa~t do • tam üç saat sinemada kaldığınızı 

görürsünüz. Bu salonlarda hara • kuzdan öğleye, ve gece yarısın -
dan sonra fiatlar 60 l:.urutla bir 
lira arasındadır. Pariste umumi • 
yetle amerikan ve fransız filmleri 
bizden evvel geçer. Alman filmle
rini biz daha evvel görürüz. Sine· 
ma programlarının yü7de 60 şını 
fransız filmleri, yüzde yirmi beşi-
ni amerikan, yüzde onunu alman 
filmleri, beşini de sair nıilletler: 
İtalyan, Sovyet ve İngiliz filmleri 
teşkil eder. 

Maamafih, Franıız stüdyoların 
da görülen çalışmamazlık piyasa• 
da tesirini göstenniye başla.mı§, 

son zamanlarda bu yüzdeler ame· 
rikan filmleri lehine değişmittir. 
Amerikan tirketlerinden ikisi bil -
haasa çok büyük iş yapar: Para • 
munt ve Metro Goldvin Mayer. 
Fransız şirketlerinden şimdilik en 
fazla çalı tan Pate Nalan, sonra 
Gomon Franko film Auber'dir. 
Franko film bir senede 14 film 
çıkarmıştır. Bir kac sene evvel bir 
çok fransız filmleri yapan Para
munt Fransız şubesinin kapılarını 
geçen kanundan itibaren kapanmış 
tır. · 

ret yazın 20 dereceyi geçmez, kı • 

tın da 20 dereceden a§ağı inmez. 
Sigara içmek yasak değildir. As -
piratör kirU havayı çeker. Yerine 
vantilatörler mevsimine göre ya 

sıcak veya soğuk temiz ve kokulu 
hava verir. Koltuklar çok rahattır. 
Ekran bazı kere çok büyüktür. 
Mesela Gomon palisınki 8 metre 
genişlikte, 10 metre uzunluktadır. 
Salonlarda ayrıca kulakları ağır 

işiten müşteriler için kulaklıklar, 
hususi otomobillere mahsus garaj, 

• 
küçük çocukların istirahatine tah· 
sis edilmit bakım salonları vardır. 
Büyük sinemalarda siz~ yer gös • 
teren garson bahşiş almaz. Gayet 
güzel basılmıı programı bedava 
verir. 

Paris sinemalarında her şey var
dır. Y almz seyirciyi sinemaya bağ 
lıyan :Jamimiyet yoktur. Bizdeki 
gibi bir gördüğünüz adana bir da· 
ha ayni sinemada (randevu ver -
medinizae) bulmanın imkanı mev
cut değildir. Hoş, zaten Pariste 
bir tanıdığına da raslamak kabil 
olamaz. 

A Fuat 

Dünya , 
Haberleri 1 

Şarkllar1n şarkısı 1 
Marlen Ditrih'in son filmi 1 

"Şarkıların ıarkısı,, ilk defa Nev- 1 

yorkta Kriteryon tiyatrosunda ka
labalık ve seçme seyirci kitlesi ö
nünde göt.:erilmiştir. Amerikan 
sinemasının en meşhur yıldızları
nın bulunduğu bu 'ilk,, gösteriıte 
Ruhen Mamulyan dakikalarca al· 
kıtlanmııtır. Yeni dünya münek
kitlerine göre, Marlen bu yeni fil
minde çok muvaffak olmuş, eski 
filmlerinin hepsini geçmiştir. Hat 
ta Greta bile arka arkaya iki kere 
giderek bu filmi seyretmiş! 

Artık kadın istemez 
E velden beraber F oks kumpan

yası hesabına birçok filmler çevi
ren Edmund Lov ve Viktor Mek 
Leyglin Paramuntta "Artık kadın 
İstemez,, i çevireceklerdir. Senar
yo iki kahramanı denizin dibine 
kadar indirtecekmif ... 

Frlç Lang Fransada 
Erih Pommerin idare ettiği F oks 

Avrupa tirketi ilk filmini rejisör 
F riç Langa çevirtmeğe baglamıttır. 
Mevzuu Paris apaşları arasında 
geçen bu filmi hazırlamak için 
F riç Lang on beş gündenberi gece 
gündüz apaş balolarını geçmekle 
meşgulmüş. Filmin baş artisti Şarl 
Buaye olacaktır. 

Otomobil kullanan kadın 

Henri Garanın Avrupaya dön· 
dükten sonra Pathe Natan şirketi~ 
ne çevirdiği eskiden bazı Alman 

filmlerinde goraiıgumüz Kurt Ge
ronun sahneye koyduğu "Otomo
bil kullanan kadın,, adındaki mu
zikalı komedi bitmittir. 

Bir geceden ötekine 
"Erotikon - Bir an !çin,, ve 

"Sevgi,, filmlerini yapan 'Çekoslo
vak rejisörü Güstav Makatinin bir 
film daha Pariste göderiliyor. 
"Bir geceden öteki geceye,, 
son za.manlarda Fransda gös-
terilen Çek filmleri çoğa • 
lıyor, iki üç ay içinde 
üç Çek filmi piyasaya çıkmıştır. 

"On sekiz yatında hayat,, "Aşk 

muallimi,, "Kralın eti.,, 
Emirber 

Gi dö Mopasanın küçük bir hi
kayesinden naklen Turjanskinin 
sinemaya aldığı "Emirber,, birkaç 
gündenberi Pariste gösterilmekte
dir. Bu filmin batlıca rolünü ls
lanbulluların çok iyi tanıdıkları 
Marael Şantal oynuyor. 

Fransa ile Berberi kabileler arasınd 
senelerden beri devam eden harp 

nihayet bulmak üzeredir 
Fransa hükumeti senelerden 

beri büyük Atlas daglarınd!l ya
şıyan kabilelerle barpediyor ve 
tarihin başlangıcındanberi her 
müstevliye kar~ı ist ı l< ' ilini muha· 
faza eden bu kabi leleri zincir
lemek için uğraşıyor. 

Atlas dağında yaşıyan Berberi 
kabileler, eski Roma ordularına 
eğilmemiş is'am mücahitleri kar· 
şısında dinlerini değiştiren ve 
müslümanhğı kabul eden ~u 

kabileler, yine istik lalini feda et· 
mediler. Yirmiaci asrm başına 
kadar Fas iki kısma ayrılm ış 
bulunuyordu. Biriııci kısım, Fas 

sultanına itaat eden ve ona ver· 
gi veren Mahzen beldi, Fas sul
taaına boyun eğmiyen ve onu 
tanımıyan Silo beldi. 

Berberi kabilelerin ikametgahı 
Silo beldi idi. Istiklilini her fey
den kıskanan bu kabileler küçük 

demokrasiler halinde yafıyor, 

müşterek bir hasım karşısında 
kaldıkça birleşiyor, hasım bul
madıkça birbirlerile didişiyor· 
lardı. 

Fransızlar Fasa bikim olduk· 
tan sonra kuvvetli bir lider bul· 
dukça kendilerine kartı birleıen 
Berberi kabileleri de ezmeyi ve 
onları da esir etmeyi kararlaı
tırdılar ve bu gayeye varmak 
için adım adım çalıştılar. Umumi 
harpten evvel Fas şehri etrafın
daki dağlak yer~rde bulunan ve 
Fas - Cezayir hududunda yaşı· 
yan kabilelerle mücadele e<len 
Fransızlar, u~umi harbin devamı 
müddetince bu kabilelerin ateşli 
isyanile karşılaştılar. 

Kah yenilen ve kih yenen 
Fransızlar umumi harpten sonra 
yerli reislerden de istifade ede
rek kabilelerle uğraşa uğraıa 

Müthiş bir ölüm 
/ta/yan tayyareci nasıl 

yanarak öldü 
Nevyork, 2 (A.A) - Bu giin 

bütün ltalya, en tanmmış tayya· 
r(cilcrioden birinin ölümüne ağ· 
hyacaktır. 

Marqui Fıancesce dö Pioeco, 
uzun ve çok özentili hazırlıklar 

) 923 de büyük Atlas dağlarını 
ellerine geçirmiş olduklarını, ora" 
da kendilerine karşı kıyam ede
cek kudreti haiz bir kimse kal
madığını ilan ettiler. 

Frarıs •z l ar, artık bu kabilelerin 
kendilerini kanuna itaat gösteren 
ve vergi veren insanlarla muhat 

gördükten sonra istiklallerini fe .. 
da edeceğine kanidirler. Bahusus 

bütün bu bavalitin askeri yol
larla, müstahkem mevkilerle ta· 

ranmış bir hale getirilmui, bu 
ati takviye ediyordu. 

Fransızların bu kanaati yanht 
çıktı. Çünki Berberi kabileler, 
geçen sene, Fraosa'nm himayesi 
a.tında yaşamaya Fas Sultanını 

tanımadıklarmı ilin ve onuo ara• 
zisine akın ettiler. Bunu üzerine 
Fransızlar ile Berberi kabileler 

arasında yeniden muharebe baş
ladı. Muharebe silrekli, çetin ve, 
mütbitti. Kabileler kahramanca 
harp ediyor ve Fransızlarla yerli 
yardakçıları kabileleriı yurdunu 
adim adım, vadi vadi işgal et
mek mecburiyetinde kalıyordu. 

Fransa kendisine çok bahalıya 
mal olan bu harpte bir çok tele
fat ve zayiat vermiştir. 

En son haberlere karıı, bir 
avuç Berberi bala mücadeleye 
devam ediyor. 

Fakat bunlannda çok geçmedco 
istiklilltri uğrunda şehit olacak· 
lan anlaşılıyor. 

Bugnn Berberilerin elinde k ... ı .. 
kala bir tek mevki kalmıştır. O 
da Taıigzut mevkiidir. Bu mevki 
de sukut ettiği takdirde Fas, 
istiklAli uğrunda canını feda 
eden unsurdan tamamile mah· 
rum kalacak ve Fransazlar da 
büyük Atlas dağlarına hakim 
olacaklardar. 

Yahudilere karşı 
Almanyada şi~det siyaseti 

devam ediyor 
Berlin, 2 (Hususi) - M. Görins 

radyoda mühim bir konferans ver
di ve tayanı dikkat beyan:Ltta bu • 

lundu. Pek yakında hükumet ye
ni bir kanun çıkaracaktır. Bu ka· 

nunlar, bütün Almanyada, hayva.JI 

larm himayesini hükumet deruhte 
edecektir. 

Büyük sinemaların programla
rı bizimkilere göre çok başkadır. 
Evvela dokümanter filmlere çok 
yer verilmiştir. Havadis gazete • 
leri çok uzun, birkaç gazetenin en 
güzel •ahneleri yan yana getirile
rek yapılmıştır. Sonra, Paramunt, 
Reks, Gomon palas, Olimpiya gi
bi ıinemalarda elli altmış kitilik 
ıenfonik orkestra vardır. Oyun 
hatladığı zaman önce bu orkestra 
bir uvertür çalar, sıra balet ve 
varyete numaralarına gelir. Her 
büyük sinemanın kendine mahsus 
balet heyetleri vardır; Reks kızla• 
rı, Para.munt - Holivut kızları, 0-
linıpiya kızları, Gomon Palas kız· 
ları. Paramunt'un eski balet he • 
yeti tamam kırk kızdan mürek
frepti. Muhteıem sahneye konut, 
f evka1ade ziya oyunları, biri birin
den güzel ,biribirincien san'ath 

Ankara ve Sofya 
mülikatla.rı 

yaparak Codos ve Rossinin re· 
korunu kırmak için Bağdata git

mek üzere bu sabah bavalaodığı 
ve uçmağa baş'adı~ı sırada bir 
kazaya uğramış ve ölmüştur. 

De Pınedo, bu sabah tayyare 
ioiş meydanı boyunca 2.000 ka· 
dem kadar dolaştıktan ıonra 

çok yüklü olan tayyaresine 
hikim olamamıya başlamıştır. 

Hayvanlar üzerinde, ancak f. .. 
limler tecrübe yapabileceklerdir. 

Kedi ve köpek gibi hayvanlar, 

ilmi ve fenni araıtırmalar için bile 
öldürülemiyeceklerdir. 

Bu kanun, yalnız hayvanları hİ" 
maye etmekle kalmıyaca.ktır. lır 

sanlara zulmetmek, şiddet göster

mek arzularını da yenecektir. 
(Baş tarafı 1 inci sayıfada) 

malı siyasi faaliyetlerden çıkan 
netice tudurki sonbahar Balkan 
devletlerı itilifı için kat'i bir 
mahiyeti olacaktır. 

Atina, 2 (Hususi) - Selinikte 
çıkan Progrcı gazetesinde okun· 

duğuna göre M. Çaldariıle be
raber Ankaraya gidecek olan 
Yunan milli iktısat nazırı bil-

hassa Türk· Yunan muahedesi· 
nin tatbiki esnasında ortaya 
çıkan baıı müıküllerin halline ça· 
lışacak ve 9imdiye kadar yapılan 
tecrübeler neticesinde 1 ürk • 

Yunan ticaret muahedesi bugün· 
kü şerait ve ibtiyacatla telif 
edilecektir. Progrenin istihbara· 
tına göre ağlebi ihtimal pamuk 
ithalatı mukavele harici bırakı· 
Jacak, bu suretle pamuğun itba· 
lltııia karşı konulmuş olan tak
yidat ortadan kalkacaktır. 

Kont jeplin balonu 
Friedricbabafen, 2 (AA) -

Kont Zeppelin balonu bayram 
günlerini andırır bir bal alan 
Nüremberg 'şehri üzerinde bir 
çok uçuılar ve devirler yapmak 
üzere bu ıebre gitmiıtir. 

Nıhayet tayyare toprakla doldu
rulmuş bir yere gelip çarpmıştır. 
Bununla beraber tayyare, mey
dandaki bir yapıya doğru ilerle
mekte devam etmiş ve orada 
bir sete çarpıp parçalanmııtır. 

O sırada zavallı tayyarecinin 
kopardığı çığlıklar, tayyarenin 
yanmasmdan hasıl olan hararet 

ve telaş içinde kalan seyirciler 
tarafından duyulup durmakta 

idi. Nihayet kaza yerine yaklaş
mıya imkio bulan resmi memur· 
lar, orada kömür kesilmiş ve 
tayyaresinin ankaza arasında ta-

Şimdi size batka bir havadi• 
vereyim: 

Yeniden birçok yahudi eıirler 
karargahına hapsedildiler. 

Heu vilayetinde polis yabudi • 
lere bir tamim yaptı. Bu tanıiot
de, yahudilerin, hiristiyan kızl•'" 
riyle görütmemeleri, aksi takdİt"" 
de hapsedilecekleri bildirilıniıtir· 

~ 

nmmaz bir bale gelmit bir 610-
den başka ~ irşey bulama1111tl•I" 
du. 



,. 
,. 

Zonguldak maden 
ocaklarındaki amele 
Alacaklarını 

fena bir 
alamadıkları için 
vaziyettedirler 

2.{-fNGULDAK (Hususi) -ı tırsa ihtiyaç yüzünden inliyenlerin 
Zonguldak kömür havzuında iniltilerini durdurmuf olur. 
lnuntazam ve faydalı çalıtan bü • , Evvelce ameleye para vermiyen 
}\ik sermayedar imtiyazlı tirket ve , madencilerin ihracatı menolundu · 
lnadencilerden batka bir de mü. Bu usul sonraları kaldırıldı. Tek -
ta..hhitlik ~uretile bazı küçük ma • rar konulması f aydalı~ır.' 
denlerde it yapan tetekküller, un· Bundan batka bu gıb! A ma~en 
'Utlar vardır. ocakları ait oldukları reıımı daıre-

küçük maden tabiriM bakıla • lerce daimi kontrol altında bulun. 
~ bunların kıymet ve kudreti is- durulmalı ve amelesine para ver
tihaaliyelerinin ehemmiyetaizliği miyen ocakların imalatı da dur -
•rıl&fılmasm. Bugünkü gayri mun • durulmalı ve amele. ~lııtırmuına 
~ıam çalı!ma hareketlerine kartı müsaade edilmemelıdır. 
ltiiçük diyoruz. Veaaiti fenniyeden Bu ocaklarda çalıtan halkın, 
~-hrum modem tesiaab ve ser .. gündelik fiatlarının azma çoğuna, 
--Yesi :.S olan maden ocaklarının mesai saatlerinin kanuni müddet • 
biiYiitülüp genitletilmesin<? hali ha· ten fazlahiına falan baktıklan 
ı~r kömür satıtlarının beğenilme. yoktur .. Onlar ~n~ k~andıkla~ı • 
dıği, ümit edildiği nisbette çoğal • nı alabılerek tımdılık bıraz geçıne 
tdnıaması da bqhca selH-ptir. bilsinler; bu kendilerine yeter. Ye-

Bu gibi madenlerde Kesene su- ni it ve maden kanunlarımız çık • 
1'ttile maden ocaiı itleten tetek • mayınca buradaki bu gibi dertler 
ltullerden bazıları çahttıklan ocak bitmez. Fakat bu kanunların ka -
İtçisine gırtlaklarına kadar borç • bulüne kadar da bir anda binbir 
ltıdurlar. tehlike ile, hazan ölerek kara el -

Ereğli havzasının bazı mıntaka - mas maden cevherini çıkaran) arın 
larında ikbsadi buhran veya her bu acıklı hallerine hükumetimizin 
hangi bir aebep neticesi sermaye .. şefkat ve refeti elbette bir çare 
dar madenci bulunmamaıından bulacaktır. 
~nnayeıiz keseneciler tarafından 
~ocaklarda, çolak çocuiu -

1 
n hayatlarını kazamak için ça • 

1~~~ak nıecburiyetinde kalan itçi
;:_ı-uı ekaeriai uzun zamandanberi 
~nılmıı paralarım alamıyarak 
~aef sefaletin, yoluullujun 
'cı ve derin ıstırapları ile kartıla -
ll)orlar. 

Bu mıntakadan bilhaua Kilimli 
'-ırııtakaamı misal olarak ele a • 
lıyoruz. Kilimli bu hususta ehem • 
'-'itetle dikkate tayan, tetkike 
~?it muhtaç, f ev kala de acınacak 

11' Vaziyettedir. 
kilimli nahiyesi halkının iktı • 

'adı itleri timdiye kadar görülme· 
~it ~erecede durgunluk ~eçiriyor. 
d~erın harp senelerinde bıle bu ka· 
...... durgun olduğunu bilmiyoruz · 
1-..ı keanecilerin amelenin istihkak-

Ilı ödememeleri çıkartbkları 
~den kömürünün satılamamasın· 
..._ dejildir. 

1-..rOnlann, harman denilen stok • 
d llda borçlarını kart dıyacak ka,. 

1'ö'r ~ürleri de yoktur. Çıkarılan 
l llıUJ'ü ıatarak bedellerini alıyor
)~' fakat amelenin istihkakına ge • 
b~ gözlerini kapamaktan batka 

11' tey yapamıyorlar. 
el' ltçilerden paramı alamadım 
~ •)'~ ti~yet edenlere bir daha it 
~-~mıyormut. Kilimli halkının iti y' mealegi madenciliktir. 

ani maden ocaklarında çalıı • 
:.ırıır. Sekiz ay, bir sene parası
~ lllamıyan zavallı vatandat ne 

Psın?. 

el l>iier taraftan, istihkakını istir
el 'l edemiyen halk hükUmetimize 
): e Yergisini veremiyerek borçlanı-
Otlar. Yüksek adaletine istinat 

h:İiimiz kurtancı hüktimetimiz, 
'- ribi maden ocaklarmda çalıtıp 
l ~ltihkaklannı alamıyan biçare • 
:~'il dertlerine icil bir çare bul • 
~ için yübek tefkat elini uza • 

llyas Rami 

Bartın da 
Bir otomobil devrildi, 

4 kişi yaralandı 
Barbn - Safranbolu yolunda 

feci bir otomobil kazası olmuı, 
dört yolcu aiırca yaralanmıttır. 

Kazanın taf ıilitı tudur: 
Şoför Nurinin idare ettiği Saf

ranbolulu Topal lnnailin otobüsü , 
Bartından, dördü kadın olarak on 
bir yolcu alıp Safranboluya hare
ket etmittir. 

Otobüs, gece aaat.21 raddelerir. 
de, Safranboluya yakın Soğuk su 
mevkiini bir kilometre kadar geç· 
tiği bir 11rada, bir virajda, nasılsa 
yanlıt bir manevra yüzünden te
kerleğin biri fOlenin kenarından 
kurtulmuı ve otobüs, yolun kıyı· 
sındaki dik bayırdan ataiı üç defa 
yuvarlanmıı, nihayet çam ağaçla
rına dayanıp kalmıttır. 

Bu feci yuvarlanmada arabanın 
karoaerisi parçalanmıf, bazı kı· 
smılan zedelemnittir. Yolcular, 
bağnprak, parçalanan karoseri a
rasından çıkmıtlardır. Yaralı ol
duldan anlatılan yolculara civar· 
da yardım etmek imkanı olmadı
ğından, yarasız kurtulan bir yolcu, 
koıarak Soğuksu mevkiine gitmit 
ve kazayı haber vermittir. 

Safranboluya götürülen Bartın· 
lı SinemacıHayri, Bartın icra me • 
muru Hilmi Beylerle Safranbolu 
ebesi Naciye Hanımın ve izinli as 
kerlerden Sabri Efendinin yaraları 
mühim görülmüt, derhal hastane
ye kaldırılarak yaraları sarılmıt· 
br. Diier yolcularda ufak tefek 
bere ve çizıiler olduiu anlatılmıt· 
tır. 

Hadiseye Safranbolu adliyesi 
el koymuı ve toför tevkif edilmit· 
tir. 
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Anadoluda Elli evlik bir köy 
Orta mektep muallimleri da g"' l t l l m l Ş ! 
arasındaki değişiklikler 
Şehrimizde orta mektep mual - K k k hk•k t 

timleri arasında yapılan değitik. aza ayma amı ta 1 a yapıyor, 
likleri yazmıttık. Anadolu da orta köylüler hallerini Gazimize bildirdiler 
mektep muallimlerinden bir çok-
ları deiittirilmittir. 

Bergamada yeni tesis edilen orta 
mektep müdürlüğüne ve Türkçe 
muallimliğine Kayseri Türkçe mu
allimi Ertuğrul, tarih, coğrafya 
muallimiliğine lzmir orta mektebi 
muallimlerinden Hamit, tabiiye mu 
allimliğine Darülfünun kimya tu
besi mezunlarından Raziye Hanım 
ve Beyler tayin edilmitJerdir. 

Ödemit orta mektep tarih mu • 
allimi Muammer Bey Silifke orta 
mektebine, tabiiye muallimi T ev -
fik Bey Es~itehir lisesine tayin e • 
dilmitlerdir. 

Kız lisesi kimya muallimi Obe,. 
de Hanım Kütahya lisesine, Kan
dilli lisesinden Perihan Hanım 
lzmir kız lisesi felsefe muallimli • 
ğine, Maninaa orta mektep fen biJ. 
gisi muallimi Muhsin Bey lmıir kız 
lisesine, mülga darülfünün aais • 
tanlarından Kevkep Hanım İzmit 
lisesine, Adana orta mektebinden 
Bedri Bey İzmir kız lisesi musiki 
muallimliğine, kız muallim melde· 
bi muallimlerinden Mahmure Ha
nım kız lisesi dikit ve biçki mu • 
allimliğine, Adana kız lisesinden 
Müfide Hanım İzmir kız lisesi ıi • 
tajiyerliğine, coğrafya mezunla .. 
rmdaµ Nur H~yat Şevki Hanım 
kız lisesi aitajiyerliline, tamir er
kek lisesi felsefe muallimi Nafiz B. 
Trabzon lise.ine, V ahip Bey Af • 
yon liseai muallimliiine, Almanca 
muallimi T aluin Apti Bey lzmir 

BURHANiYE, (Hususi) -

altmıt hane kadar Türkmen var
dı. HükUmetçe bunların iskanı için 

hayat ıartlarına uygun yeni bir 
köy yapılmıttı. 

Çalı9kan yaradılıtlı olan bu 
halis Türkler az zamanda civar 
köylerden birçok arazi satın al • 
mıtlar, hayvanat edinmi,Ier, ken
dilerine iyi bir hayat ahengi kur • 
mutlardı. 

Bundan iki gün evvel bu yeni 
nümune köyü bir gece içinde da
ğıbldı. Çoluk, çocuk, hasta, ihti • 
yar bir sürü halkın yerinden yur
dundan apansız çıkarılması üzeri
ne civar ahaliye derin bir mahzun
luk çöktü. 

Bu köy ilga mı edilmitti?. Böy 
le apansız niçin dağıtıldı? Hükii
mt-t iskin için, vatandatlann re • 
fahı, saadeti için binlercl', hatta 
milyonlarca lira sarfebnİ!ken böy. 
le hazır meak\in ve müreffeh bir 
köy halkının sokağa ablmasında 
nasıl ciddi bir sebep olabilir?. 

Bu ciheti kaza. kaymaka .. 
mmdan sorayım dedim, Kayma • 
kam lsmail Hakkı B. hadiseden bir 
sün ıonra aelmif, makamına otur
muıtu. F .. l Jaiıblan köyün res• 
mi mührünü istetmiıti. Hadiseyi 
biliyordu. İsmail Hakkı bey evv"eı: 
ce de bu kazada bulunmu,tu. 

Gazetemiz namına makamında 
kendisini ziyaret ettim. 

- Yeni Retit köyü ilga mı edil
mittir, ef eııd im?. 

- Böyle bir ıeye muttali ol • 
dum. Henüz resmi vaziyeti bilmi. 
yorum. 

Ap,nsız bir köy halkmm 
nakli kanuni mevzualanmıza mu • 
vafık mıdır efendim?. 

- Köy ilgası, nakli bir takım 
meruime tabidir. Evveli heyeti 
vekile kararı almak ıarttır. Sonra 
tebligat yapılır ve münasip bir 
mühlet verilir. 

- Bunda bu merasim yapılıp 
ikmal edilmit midir?. 

- Sordum, bu itle meıgul bir 
komisyon varmıf. O komisyona 
tenbih ettim, tebligat yapacaklar. 

- Köy dağıblmıı, halka yeni 
mesken de hazırlanmamıı, göste
rilmemit diye rivayetler var efen
dim?. 

- Maalesef ortada bir emriva. 
ki mevcut. Ok yaydan çıkmıttır. 
Fakat hükUmet tefkati her teYi te· 
lifi eder. Bu hususta alacağım 
emri derhal ifa eyleriz. Devamı 
mağduriyetlerine meydar. kal • 
maz. 

Veda ettim, ayrıldım. Sonra i. 
tittim ki, köylüler Gazi Hazretle • 
rine tel yazısıyla hallerini anlat • 
mıtlar. 

Ruhi nacı 
orta mektep muallimliğine, kız 
muallim mektebi musiki muallimi 
Ziya Asla~ Bey erkek muallim 
mektebine; Balıkesir orta mektep 
muallimlerinden Gazali Bey iz • 
mir kız muallim mektebi Türkçe 
muallimliğine ,Manisa orta mekte
binden Aliye Hanım İzmir kız mu 
allim mektebi fen bilgisi muallim· 
liğine ,Ankara musiki mektebi me
zunlarından Suzan H. lzmir kız 
muallim mektebi musiki muallim • 
liğine, Gazi terbiye enstitüsünden 
Huriye Hanım lzmir kız muallim 
mektebi beden terbiyesi muallim • 
liğine, erkek muallim mektebi mu
siki muallimi Karataı orta mekte • 
bine, Edirne erkek lisesinden ilhan 
Bey lzmir erkek muallim mektebi 
muallim muavinliğine, Karataı or· 
ta mektebindenAslan Naci Bey 
Utak orta mektep Türkçt. muallim 
liğine, Karatat orta mektebinden 
Melahat Hanım Malatya orta mek 
tep Türkçe muallimliğint>, tabiiye 
muallimi ·Fikret Hanım Buca orta 
mektep muallimliğine, Fransızca 
muallimi Emine Hanım Kar,ıyaka 
orta mektep Fransızca muallimli -

------..,.----..................... __________ ~ 
Sıvas kongresinin yıldö

nümü . kutlulanacak 

ğine tayin edilmitlerdir. 

Karataf orta mektep Türkçe 
muallimlikleri de Pertevniyal li
sesinden Sabahattin, Denizli mu • 
allim mektebi muallimelerinden 
Fazıl Behiç, İstanbul kız orta mek 
tebinden Şazıment, tabiiye mual • 
liğine Buca orat mektebinden Se • 

S 1 V A S (Huıuai) - Tarihi 
bir kıymeti olan Sıvas kongresini 
her yıl anmak için meclisi umu
minin ve Cümhuriyet httlk fırka -
sınm mütterek söz veritleri biz Sı
vaslıları çok sevindirmi§tİr .• 

Bu aziz güne yaratır bü • 
yük tezahürat yapılmak i • 
çin Cümhuriyet Halk F ırkaaın • 
da bir komite tetekkül ebnittir . 
Komite bayramın muhitte iyi bir 
alaka uayndırabilmesi için hazır

lıklara batlamıt ve yapılacak i,ler 
için de bir program hazırlamıttır. 

Geçen mektubumda da bildir -
diğim gibi cümhuriyet bayramı • 
nın onuncu yıldönümü hazırlık -
larına Sıvaa ve muhitind<> devam 

ediyor. 
Kutlulama komisyonunun etra

fında toplanan komitel~ı- kendi 

Uç yerde hapisane 
lzmirin Karafatma dağındaki 

natamam n.uallim mektebi bina· 
ııoan bu sene asri hapisane ola
rak inıası tekarrOr etmiıtir. 

Adliye vekileti blitçeıine bu 
sene bu mak1atla bir milyon 
liralık tahsisat konulmuştur. 

niye, AJmanca muallimliiine iz • !-=--====-==-==-======== 
mir erkek lisesinden Tahsiıı Abdi,, mi Şerafettin Bey lzmir erkek li -
lngilizce muallimliiine Bursa er • sesine, musiki muallimi Afif Bey 
kek Hıeıinden muallim Rabia, Bu- Gazi Oımanpafa orta mektebine 
ca orta mektep FranıızCA mualli • nakil Ye tayin edilmiılerdir. 

varlıkları etrafında çalıtmalanna 
devam ediyorlar .. Halk frrkaamda 
ve Halkevinde içtimalara sık aık 
devamla programlar ve eaaab itler 
halledilmektedir. 

Haflk'te 

Çoktanberi doktorsuz kalan 
Hafiğe bu kere genç ırezunlar • 
dan Tahsin bey tayin edilmit ve 
vazifesine batlamıttır. 

Cümhuriyetin 10 uncu yıl dö • 
nümünü kutlulamak için kayma • 
kam Celal beyin riyasetinde bir 
komisyon toplanmıttır. 

Komisyon bir program yapa • 
rak itlerini bu suretle tanzime ha. 
zırlanmıttır. 

Bayramın Hafikte de canlı bir 
surette tes'it edilmesi içi:ı çalıt • 
malar hararetle devam f"diyor. 

Kadın kavgasından 

çıkan mesele 
Malatyada Hasırcılar köyü ih

tiyar heyeti azasından Bekir oğlu 

Abdullah komıusu Abuzer oğlu 
Kadiri kama ile yaralıyarak öldür
müıtür. Hadisenin sebebi bir gün 

evel vuku bulan bir kadın kavgası· 
sıdır. Katil Abdullah yakalanmıı 
ve adliyeye teslim edilmittir. 
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!ıtalyanHikayesi l ~O İlÜNYA HABERLERİ O 
~--------------------------1 ~~~~~~~~~~~~~~~:=;;:;;~====~ 
,.Hegkellraşın busesi Asuri katliamı Fransız kabinesi !Amerika- denizle 

Bir gece, Trinita dei Monti'nin 
yıldı~arı altında, heykeltra§ C .. 
bana gönül dertlerini anlattı. Bir 
Rus prensesine gönül vermişti. 
Bu, çarın akrabalarındaı: bir ka -
dmdı. Petrogradm en güzel ve en 
esrarengiz kadınlarından biriydi. 
Küçük ismi tatlıydı . Sofi. Fakat 
aile ismi, bir kekemeye doğru ko
nuşmak idmanı yaptırmtya mah .. 
sus bir isimdi: Krataklastof. 

Heykeltraş dedi ki: 

- Üç haftadanberi. her sa -
hah atelyeme geliyor. 

- Maşallah, rabıtanız 
ilerleıriı . ! 

hayli 

- Evet. Fakat prenses, daha 
ilk günü dedi ki: Ben ko~amı ço~ 
severim. Ona sadıkım. Size kar§ı 
muhabbetim var. Fakat kocama 
ihanet e'derim sanmayın. Siz an
cak sol yanağımı öpebilirsiniz .. 
(Ve parmağının ucu ile ıol yana• 
ğının bir yerini işaret etli) bura
dan .. 

- Derhal öpmeliydin. 
- Derhal öptüm .. Hele bir sol 

yanaktan batlıyalım, diyordum, 
sonra ilerleriz .. Üç hafta geçti, bir 
santim bile ilerliyemedim. Hala 
sol yanağını öpüyorum. Hepsi bu 
kadaı•. 

- O seni öpmüyor mu?. 
- Hayır. , 
Bir gün, heykeltrat dostumun 

atelyesinin önünden gecerken ka-. , 
pıda mükellef bir otomobil gör • 

Yunan meclisinde 

Stıikast meselesi 
sükunla geçti 

Atina, 2 (A.A) - Bütün tah
minlerin bilafma olarak meb~sın 
mecli~inde Veniz.elosa karşı yapı
lan suikast bakkmdaki istizah 
takrirlerinin müzakeresi ıüküoet
le geçmiştir. 

Iıtibzah sahiplerinden sonra 
baıvekil M. Çaldaris hükumetin 
ti mdiHk söyliyecek bir sözü ol-

madığını bildirmittir. M. Kafan
daria hükumeti kaçamakh hare-

ket etmekle ittibam etmiştir. M. 
Çaldariı memleketin bu mese-

lede hükmünü vereceği ceva
bında bulunmuştur. 

Celseden sonra müddeiumu
milik makamı adliye nazmna bir 

mektup göndererek istizah mü
zakerelerinin tehirini istemiş Ye 

bu müzakerelerin adliyenin işini 
bozmakta olduğunu bildirmiıtir. 

Yeni açlık yolcuları 
Londra, 2 (A.A) - Onlerinde 

bir bando muzika, Üzerlerinde lu · 
zıl ve bej renkli gömleklerle, milli 

işs' zler birliğine mensup 400 kişi 
dün öğleden sonra Londradan 
ayrılmışlardır. 

Bunlar Brigbton'a yayan ola
rak gitmektedirler. Orada Trade 
Unionslar kongresine bir istida 
vereceklerdir. 

Bu y~ni "Açlık yo!chları,, Me
ans ttat usulilnUn yani tazminat 
alan iısi ..ılerin geçim vasıtaları 
hakkmdaki tahkilCahn kaldmlma
aına, büyük oafia işleri yapılma
sını, mecburi iş tesisini, ücretler 
aza:tılmadan 40 saatlık iş haftası 
yapılmps•nı istemektedirler. 

Yazan : Trilusa -düm. Şoför gazete okuyordu. Yak
laştım . 

- Heykeltraşta m;safir mi 
var?. 

Şoför başını kaldırdı ve beni 
görünce "A !..,, diye hayklrdı. Ta
nışıyorduk. Dört senedenberi pren 
ses Karataklastofun şoförii imiş .. 

- İyi kadındır, dedi. Beni çok 
sever. Bana akraba muamelesi ya• 
par. Hoş, ben d~ ona sildakatimi 
ispat ettim. İki sene evvel Fran -
sadaydık. Hafif bir otomobil ka -
zası geçirdik. Bir ağaca çarptık. 
Cam kırıldı, prenses yanağından 
yaralandı. Hemen bir hastaneye 
gitt;k. 

Doktor: 
- Ehemmiyetli bir şey değil, 

dedi. Yalnız korkarım iz kalır, bu 
nun için hemen oraya bir deri par• 
çası aşılamalıyız ... Bana biri deri
sinin bir parçasını vermelidir.,, 

Ben derhal atıldım: 
- Benim derimden alınız. 
Evvela beni ameliyat etti!er, 

bir parça derimi yüzdüler. Sonra 
o deriyi p_rensesin yüzüne ekledi -
ler ... Güzelliğine halel gelmedi.. 

- Mükemmel, dedim, senın 
derini nerenden yüzdüle!'?. 

Şoför: 

- Buramdan, dedi. 
Ve yerini göstermek için ayagını 

uzatarak tabanını gösterdi. 
HeylCeltra§a; üç haftadanberi 

neyi öpmekte olduğunu kati'yen 
söylemedim. 

Yaralanan adam 

Her Asurinin üstünde 
50 İngiliz varmiş l 

Londra, 1 (Tan) - Kral Fay· 
sal, Irak hariciye nazın Nuri paşa 
ile beraber, ay başında Avrupaya 
hareket edecektir. Musulden av
detinden sonra, Bağdatta Irak 
ordusu hararetle karşılanmış hü
~ um et ordunun zabitlerini bilhas · 
sa komandanı Bekir Sıtlu Beyi 
taltif etmiştir. logiliz.ler, Bekir 
Sltkı Beyi, Asuri katıiim1nan 
beJli başlı meaulü addediyorlar. 

Irak hükumeti bu katliamı 
tek:ıip ve Asuri erle mezalim 
yaptıklarını iddia etmektedir. Bu 
iddia yakında telsizle ilin edile
cektir. 

Taymis, katliamın soygun mak-
1adile yapıldığını söylüyor. Asu
rilerin bütün senetleri üzerinde 
imiş, her Asuride elli lngiliz lirası 
varmıf. 

Asurileri tenkil 
edenlerin terfii 
BAGDAT, 29 - Haber veril· 

diğine göre müdafaa nezareti, A
surilerin tenkili için zabitanla as
kerlere bir ıene kıdem vermiye 
karar verınittir. Tenkil kuvveti .. 
nin kumandanı olan Bekir Sıtkı 

Bey de liva rütbesine terfi ederek 
paıa olacaktır. 

Jrak başvekili Retit Ali Ceyla
ni bey Irak veliahtı ile birlikte 
Muaulda bulunuyor. Batn•kilin av 
deti üzerine A.urilerin iayanı hak-

kında mufassal malumat vererek 
Iraklılar aleyhinde söylenen sözle

Avusturya hapisanesinden ri reddedecektir. 

kaçan bir Hitlerci Irak matbuatı bu suretle bütün 
• 

Roma, 2 (A.A) - Bir tebliğ, 
Hofer ile 3 arkadaşının firarı 
hakkında tafsilat vermektedir. 

Bir Av~sturya jandarması ta
rafından tüfekle yaralanan M. 

Hofer otomobilini Avusturya 
topraklar1nda bırakmak mecbu· 
riyetinde kalmııtır. Sonra, yürü.
yerek hududu geçmiş ve o za. 
man kuvveti kalmayarak yıkıl
mııtır. Aıkada1lar1 Bressanone'a 
giderek karakoldan yardım iste
mişlerdir. 

Italyan memurları M. Hofer'i 
Bressamode hastanesine kaldırt
mıfhr. Kendisine dün ameliyat 
yapılmıştır. 

Bu ıarada lnnashruck'dan ka· 
çakların tevkif edilmeıi için bir 

telgraf çekilmişse de telgraf 
cevapsız kalmış, kaçaklar ser
best bırakılmıobr. 

AYusturya hükümeti, lcaçak
larm hudut haricine çıkarılmasını 
istediği takdirde bu talebi red· 
dedilecektir. Çünkü mesele, si· 
yasi bir mahküıniyetlir. 

Berlin, 2 (A.A) - Verilen ha
berlere g&re Muremberg'de bu· 
lunan milli ıosyaliıtlerden Habi

cht tayyare ile Balzamoya gide
cek yanına innabruck hap:sha
nesinden kaçan Tyrol milli ıoıya-

listlerinden Hofer'i alarak Hitler 
milislerinin geçit resmine iştirak 
etmesi için Municb'e getirecektir. 

Dolar piyasası 
Londra, 2 (A.A) - Altın pi

yasası dün 130 shilling 8 1/1 
pence olarak tesbit edilmitbr. 
Bu piyasaya şimdiye kadar olan-

dünyanın hakikati anlıyacağını ve 
Asuriler tarafından irtikap olunan 
vahtetin herkesçe anll\trlacağmı 
yazmaktadırlar. 

Kral F eysal hazretl~ri harici
ye nazırı Nuri Sait pafavla birlik
te lsviçreye hareket edecektir. 

Nasturilerin patriği Maniho .. 
nun halası akraba ve mn\yctinden 
24 ki§iyle Bağdada gelmiştir. Bun 
lar da Iraktan teb'it olunacaklar 
ve hepsi de Kıbrısa gideceklerdir. 

Asuriler içinde iltica edenler 
Musula götürülmekte ve k«:ndileri 
ne bir kamp kurulmaktadır. Bunla 
ra yiyecek ve giyecek veriliyor. 

Avusturya ordusunu 
artıran karar ve tatbiki 

Viyana, 2 (A.A) - Journal Of
ficiel, yeni · ıısketi yardım kıtaatı 
ile federal ordudan teşekkül eden 
müıellah kuvvetler hakkmda hü· 
kiimetin bir emirnamcaini nefre
diyor. 

f u yeni gönüllü kıtaahna men· 
sup olanlar tamamen askeri ka
nunlara tabi olacaklardar, fak at 
hizmet müddetleri 6 ayı geçmi
ytcektir. Yalnız, bundan baıka 
bir sene milddetlc emre imade 
bulunacaklardır. 

Federal ordu ile yardımcl kı
taat yekunu, bu ıon kıtaat mu
vakkat bir letkilit olmak üzere 
30,000 kitilik olac~ktır. 

Gönüllü ahnmağa yakında 
baılanacaktır. 8000 kiıi kadar 
alınacaktır. 

lardan en yükseğidir. lngiliz 
lirası 80 frank 95 ve 4 dolar 
53 idi. 

Hudutta bir teftiş ve 
kontenjan usulü 

Paris, 2 (A.A) - Havas Ajanıı 
bildiriyor: Kabine dün, M. Da-

ladiye'nin şark hududundaki teftişi 
hakkında verdiği izahatı dinledi. 
Kabine M. Paul Bonkor'un harici 
siyasette Fransanm tezi ve bu 
arada Alman hududu üzer:nde 
muhtelif noktalarda olmuş olan 
hadiseler bakkmdaki uzun beya. 
natını müttefıkan tasvip etti. 

Kabine iktisadi ticari mesele
leri uzun uzadıya gözden geçırdi. 
1 - 10 - 33 den itibaren ithaline 
izin verilecek konteoj anın takıi· 
mi meselesile meşgul o'du. 

Kontenjan Fransız ihracatına 
ecnebi devletlerin gösterecekleri 
kolaylıklara göre muameleye tabi 
tutulacaktır. Bununla beraber 
ananevi ticari cereyanları daha 
geniş bir mikyasta tutabilmek 
için her kontenjanın dörtte biri 
evvelce tatbik edilen uıule göre 
dağıhlacakhr. Birçok memleket-
ler bu uıulün en ziyade mazharı 
müsaade millet maddesile zıt 
olmadığını telikki ettiklerinden 
Fran1& hükumeti, hiç olmazsa 
kısmen, kontenjanın takıimi hu
susunda serbestisini almak iste
mektedir. 
Düıünülen kontenjan tedbirle

rinden baz.tarı buğday piyasa
sını ferahlatacak ve Avuıturya 
tabtaların1n Fransayı ithaline 
müsait olacakbr. 

Bilhassa kale ve Balfor mınta· 
kas1Dda inkişaf etmiı olan iplik 
menıucat milli aanaaiiai koru-A ... ·a ,, u, t"t . , •• ,. 
mak içın yenı en m zaKcre ere 
başlanacakUr. " • · 11 1 ' 0 

Bütçe meselesi, görütülen me· 
selelerin ehemmiyetinden dolayı 
bir başka kabine içtimama bı
rakılmııtır. 

Amerika ve para 
Reisicümhur istikrarı 

nasıl istiyor? 
M. Ruzveltin, para iıtikrarı 

hakkında noktai nazarını bildir
mek niyetinde olduğu söyleniyor. 
Fakat Ruzvelt bunun mcvıimsiz 
olacağı fikrindedir. 

Amerika reisicUmburu, doların 
altına istinat etmeden diğer mem· 
leketlerle d&viz kıymetlerine gö
re istıluar bulmasını istemekte· 
dir. M. Ruzveltin bir isteii de 
bütçe açığı olan memleketlerin 
altın mikyuında ıırar edip etmi
yect.klerini anlamaktır. Bütün 
bunlar anlaşı 'dıktan ıonn, altın 
mikyasma rucuu derp·ı edecektir. 

Nns Kronik gazetesinin yaz· 
dığına göre, Amerika Franaanın 
pek yakanda allan mikyasınl terk 
edeceğine kanidir ve bunun için 
istikrar meselesini ıimdilik mü
na kaş~ efmem t: l<teod ir. 

Müthiş bir kasırga 
La Havane, 2 (AA.) - Dünkü 

kasnka, büyük zararlar verdi. 
Bir nakliye tayyaresi parçalandı. 

La Havane rabtımından büyük 
kayalar yerlerinden söküldü ve 
deniı l:unlara alıp götürdü. 

Santa - Clara'da fart.na daha 
çok şiddetli oldu 6 kişi ölmüş, 
bir çok kimseler yaralanmıştır. 

lsabella - de • Saıuog' da 4,000 
kiti memurlar tarafandan dahile 
sevkedi!miıtir. 

Bütün bava seferleri tatil edil· 
miştir. Bir çok gemiler tehlike· 
dedir. 

Bahane:Emniyet ve asayı 
muhafaza kaydı t 

Par is, 2 ( A.A) - Tan ga7 
tes:, M. R11zveltin M. Normao 
Dav:se tevdi ettiği vaıife ile A· 
merikanm almış olduğu yent va 
ziyetten bahsederken Amerika• 
nm borçlar mesel€sini si lahları 

bırakma meselesine artık bağ• 
lamamak hususunda aldığı ka• 
rarın ehemmiyetini kaydediyor 
ve diyor ki : 

''Amerikanın yeni bir dcnİI 
programı ile, emniyet ve asayifİ" 
ni müdafaa için gösterdiği dav 
mi ve haklı endişe szöz önlin• 
ıetirilirse, bir taarruza Amcrİ"' 
kadan evvel çok maruz kalaO 
öteki milletlerin de ayni endişeyi 
göıtermelerini mantıki olaralı 
kabul etmek lazımdır. 

Ve bu miJJetlerden, sulh csaf" 
la bir şekilde tan:ıim edilmedik"' 
çe müdafaa vasıtalarından val 
ıeçmelerini istemeğe kimseniO 
hakkı olamaz.. 

Bu gaıetere göre istişari ıni: 
saka Amerikanın iştirak ihtimali 
kıymetlidir. Fak at hüsnü niyet 
sahibi milletlerin müdafaa vası· 
talannı toptan tahdit etmeJerioİ 
icap ettirecek mahiyette değildir• 
Bununda iki sebebi vardır. Bi' 
rincisi, Amerika efkarı umumi)'• 

ve kongresinin bazen, hükumet 
taraf1ndan tal<ip edilen ıiyaset• 
fiddetle aksülimel yapmasıdır• 
ikincisi, Hitler Almanyasınld 
reicb•i bir askeri ku•nt olar• 
te~rar tes:s etmek husuiünô1 
gaıterdiği inatçı iradedir. Bit 
kontrol ancak hayali olabilir ., 
ıilAbları bırakma konferansın•' 
pratik bir neticeye varacajıoJ 
ummak için garip tekilde kuf" 
vetli bir itimada 'sahip olmalı 
lazlmdır. 

Çamaşır yıkayan kadınlar' 
bir sel baskını 

Meksika, 2 (A.A) -Vera Kraı• 
hükumetinde Paso Del Maho ırm•' 
ğı kıyılarında, yanlarmda oynıy•19 

çocukları olduğu halde çamafl' 
yıkamakta olan kadınlaran uıe" 
rine etraftaki dağlardan ani ıd' 
rette muazzam bir sel inmiı ff 
on beş canın mahvolmasına ıe' 
bep olmuştur. 

Meksikada son günlerde, yı' 
ğan yağmurlardan bir çok zar11r' 

lar olmuştur. Meksikanın dıf 
maballelerinin hemen hepsi sıl 
altında kalmıştır. Küçük abt•P 
evleri su alıp götürmilştür. Yiil' 
lerce insan açıktadır. 

Bir af yon kaçakçısı 
Southampton, 2 (A.A) - G", 

l'bf çenlerde kaçak olan 140 ı .. 
afyon getirerek yakalanan lıp•00 
yol Gumcrs:ndo Fandarillas, 2' 
lngiliz lirası p~ra ~e 12 . •Y. ~r;. 
pis cezasına m~hkum edıln>•f 

lspanyol, Pariste oturup ç~h~ 
tıgv ına orada bir · siui taoıdıf1 

' d·oı•• 
bu adaman ' 'Pres dent Har 1 d•' 
vapuru ile Sonthamptona P 

0
., 

afyon götürdüğü takdirde ked, 
-. "' disine 10,000 frank vcrmeg"l ç-

dettiğini söylemiştir. Orada, llleelı 
k ••t'" üleC bul birisi, Nevyor a go ur b" 

olan mah alacakta, fakat 
10 

.. 

meçbul kirnie gelmemiş, :•P ,.,.. 
yol'da afyonu saklamıştı. •Pbo· 
yo!un üzerinde 10,000 fraıılı 
lunmuıtur. 



er 

Italya -Arnavutluk . ' 

ltalyan teklifleri 
müşküle 

Arnavutluğu 
sapladı 

lzmirde 
Yelken birinciliklerinde 

lstanbul birinci 

Jandarmayı öldüren 
kazayı kim yaptı? 

ışı İZM1R, 2 (A .A .) - İstanbul ve (Baş tarafı 1 inci sayıfada ) jandarma Hasan gözle ka~ arasın-
lzmir mmtakalarınm iştfrcı.k ettiğj elen müddeiumumi muavinlerin- da vuku bulan bu facia üzerine o-

.4ır~C1ı.\1A, 2 {Hususi) - İtalya il; 1 Arnavutluk tediyeye yanaşmamış" şarpi yarışları hitam bulmuştur . den Salim Bey Beyoğlu merke- tomobilin arkasından koşmağa 
7e· lik tıa.Yutluk arasındaki ihtilaf git.. tır. MalU.m olduğu üzere ve foderas • zinde nezaret altında bulunan ala- başlamıştı. Otomobil yuvaı·la 
0 led~e tnühim bir safhaya girmek - İtalya, bumeselenin J:..;r nizam • yonun kararı mucibince yarışlara ettin Beyi, sonra diğer alakadarlar nınca derhal arkadaşının üzerine 
" l · ır, Ayın otuzunda, İtalyanın 1 nameye raptedilmesini istiyor. lstanbuldan 3 ve lzmirde 3 ki cem la Lala birahanesi sahip ve garson atılarak onunla meşgul olmıya baş-

a• ıta.n f" · M K h 1 • ı· A l d d' ıe ırı . oc , buı aya gel • Tedrisat meselesıne ge ınce, r an atı şarpi iştirak etmiştir. !arını dinlemiştir. Henüz adliye· l amış ve arkadaşının öl üğünü an-
a" ti'.· M. Musolini kendisir-i kabul et.. navutluk maarif nezareti nisanda, İstanbuldan iştirak eden şarpiler nin vardığı netice malum değildir. ladıktan sonra otomobil ve içinde
rı Arnavutluktaki bütün ecn~bi mek iki numaı·alı Böcek serdümencisi Dün ayni mevzu üzerinde biz de kilerle meşgul olmak istemi' fa
ğ" ııı. İhtilaf mali meselelerb tedrisat teplerinin Arnavut bir ır.iidürün i- Şeref, altı numaralı Rifot isimli muhtelif cephelerden meşgul ola- kat birkaç dakika evel otomobilin 
a· e,elesi üzerindedir. daresi altında hulunmasma karar l tekne ser dümencisi s~!im Zeki rak vakayı hakiki hatlariyle öğ- içinde gördü iü b ir kadınla bir er
ot )U~92.6 da ltalya, Arnavı.,tJuğa bü- verC:i. Ecnebi mektepleı·in müdür- yedi numaralı tekne Jll Triks ser renmiye çalıştık. Elde ettiğimiz keğin şimdi yerinde yeller estiğini 

llıiJt, hır nafıa şirketi delaletiyle 50 leri, Arnavut olacağı gibi, idaresi 
1 

dümencisi Demir Turgut, izmirden netice şudur: hayretle görmüştür. 
İJ .rt"n altın frank kred; yaptı. Arnavutlardan mütcşekkH olacak iştirak edenlerden üç numaralı Sü Ölen zavallı jandarmanın ar- Böyle bir faciaya sebebiyet ve-

1932 d .. ·ı tT. lün ser dümencisi Tayyar dört nu kadaşlarının anlattığına göre ha- renlerin korkarak ı·andarmanın 
q3 h e yuz mı yon altm frank l ) b 1 b 1 d' M k ' 
.. a - ta ya unu <a u etme ı. e - ::naralı Acar ser dümencisi Refik , dise akşam saat dokuz buçukta arkadaşiyle meşgul oldugw u sırada 

~~ avans suretiyle Yerildi. Bu k d })' l · · -
e -.ra <l . teplerini apa ı, mua ım erını ge- sekiz numaralı Melek se,· dümenci· cereyan etmiş ve kaza Maslak yo- otomobili bırakıp savuştukları an-
ı• lilıtıe~ene : 

1
10 

.. mılyon f~ank ve • ri çağırdı. si Tahir Beyler. !undaki su terazisi önünde olmuş- laşılmışhr. 
il D ~artıy e odenecekh. Bu hal, Arnavutluğu müşkül va tur ve gene anlatıldıgvına göre o- 1 l . d t b't tt•"'• 

, llU a.va · , h' d' l k Birinci günün yarışlarında De. , ş e Jan armanın es ı e ıgı 
yı 0rlt · .. ns sıyası ma ıyette ırve 1 ziyete koydu. Arnavut u ta, umu .. m' T t B k lomohilin fenerleri sönük olmadı- vaziyet bundan ibarettir. 
k ti ll. ıp odenmemesinin ehemmiy.c- mi tedrisata kaf igelecek ınuallim ır urgu ey ra iplerini mühim gv I gibi, J. andarma "Dur,, emri de 

l'oktur A l k b ·· · bir mesafe ile geride bırakarak Lala birahanesi garsonları da 
)'~d · rnavut u utçesıne kadrosu yoktur. h vermemiştir. Hadisenin şekli şu- d h · · · Al ' · B · 
tadı ıın olsun diye veril:r-.i~ bir pa- j Bundan dolayı bütün mektepler irinci, Şeref Bey ikinci, ve Re- dur: ün mu arrırımıze aettın eyın 

r 1 1 file Bey de üçüncü gelmişl~ı·dir. vaka akşamı yanında lzzet Bey is-:ı.. • 1 de talyancayı mecburi kılmış, - • - H H H .. · · · 
r k A l asan ve asan useyın ısının minde bir arkadaşı olduğu halde ı ı... ~ at 1926 dı'\ verilen para ta .. talyanm istediğini yapır:§tır, yni ye kenliler arasında icra e- d k d 

·••ıı.nı · d'l k e i i jan arma Maslak yolunda saat sekizden sonra birahaneye 
.o tı.~t 1Yİe ticari mahiye!tcdir. B.u j İtalya sefirinin bir iti~.if proje.. 1 en i inci yarışta Demir Tuı·gut k'Jd d · f 1 

..... ~ mutat şe ı e evrıye vttzİ e erini geldiğini söylemişler fakat muhar-
llln ödenmesi lazım gelirl<en, si getirdiği de söylenyor, . Bey şamandıraya çarpmıik sureti- yapmakta, birisi yolun sagwmdan 

I f l ririmizin Alaettin Beyin saat sekiz 
e av yaptığından birinci geldiği diğeri de solundan yürümektedir-

li hald d' k I'f" buçukla on bir arasında biraha-e ıs a ı ıye edil -rek Şeref ler. Yol üzerindeki bir virajı dö-
B b . · neden dışarı çıkıp çıkmadıkları Korkunç bir mahluk . e.y ınnci addedilmiş, Tayyaı- B. nerek su terazisi önüne gelmişler-

ı· 
k · R f hakkında sualine cevap vermiye-

1 ıncı, e ik Bey üçüncü gelmiş • dir. İşte tam hu esnada Büyükde-A t" rek bu husustaki ifadelerini polise 
"'\hasını, babasını zehirJiyen on sekiz 1 ır. re istikametinden son süratle gelen verdiklerini söylemişlerdir. 

~o.n v~ Türkiye birinciliğini pu- / bir otomobil görünmüş, virajı ge-
, yaşın da bir genç kız an ıtıbarıyle taayyün ett!reıı yarış- çerken iyi manevra yapamadığı Meselenin düğümünü teşkil e-

t 

- ----. ta birinci s-enc Demir Turgut Bey için yolun kenarına kadar sokul- den "kaza esnasında· otomobilde 

<" gel · t' p k ı H H" · · · d bulunan kadınla erkegwin kim oldu naş tarafı 1 inci sayıfada) j zenci bir banzo çalgıcısı vüz elli mış ır. e usa bir mesafe ile muş ve asan useyın ısının e 
Su .su·ada çaldığı para yavaJ ya- frank yerine on be~ frank verdi _ j Şeref Bey ikinci Refik Bey üçüncü jandarmaya çarparak zavallıyı al- ğu,, sorgusuna tahkikat neticesinin 
'' erimiştir. Viyolet tal:1den bH .1 ğinden dolayı haysi t: , . ld w gelmişlerdir. tına almış ve ayni hızla sürükleme nasıl bir cevap vereceği büyük bir 
'if · · ~ ye 1 Kııı ıgı - w merakla beklenmektedir. 
4• a.de P~rısın eglence yerlerin~P. nı söyliyerek hayflanmıştır. Puan yekununa nazara.o Şeref ge başlamıştır. 

l\\,l ... a§an bır kaç delikanlıya takıl • Bey bi r birincilik ve iki ikincilik Otomobil bu suretle tam 30-40 Kazayı yapan otomobil dün 
"' Komiserin asıl anlamak isted ı' - h d k k l k F · •İnl K. ~~nlardan bir tanesi kendi- 265 Ruan olarak T ürkiy\! birin • metre ilerledikten sonra. bir hen- en e ten çı arı ara ort garaıı 

" tııtıya D- .. d' ği şey Viyolct'in şeriki cürmü olup . . 1 d w. . . 1 t 0· w na çekı"lmı" ştı'r. vi ) n arvoy ıye tanıtan l d cısı o muştur. egın ıçıne yuvar anmış ır. ıger 
Yo ~tten . h 1 o ma ığı idi. O yalnız <,)lduğunu ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

d .. k . ~tip e enmi!t, tJ'a.ıeteler. so""ylemı'ştı'r. Demir Tur'"'. ut Bey de 1ki biı·in -. • ................................................... - ....................................... _ ................... . 
\; ~ t t:ııı ················································································-···--······················-

d1t v atıl ktzın resmini gönnüt ol - ciliklc 238 puan alarak Türkiye i • g /kfısaf Haber/eri tt 
lı'ı' iUndan zabıtayı haberdar et • Viyolet bu cevabı verince bir an kincisi Tayyar Bey bir :kincilikle i~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::m:::::H 

1Hir. gözlerini yere indirmiş, ağlıyacağı 73 puan alarak Türkiye üçüncüsü, 

\o ~atil kız üç dört yeni dostuna zannolunurken ağlamamışlır. Yal- Refik Bey 28 puan alarak Türkiye 
ı.tl'diği bir randevu yerindt: zabıta nız burnundan fazla kah gelmiş, dfü-di.incüsü olmuştur. 
-o.~ f kanı durdurulunca devl\m etmiş .. B 1 
~ " ında.n yakalanmıştır. Viyolet tir: u yarış ara yalnız htanhul ve 
1 Vltif olunduğu zaman itidalini as lzmfr mmtakaları iştirak ettiği için 
~ kayhetmemi~tir. Maamafih - Dediım ya! İki sentdenberi İsk.nhul 503 puanla Türidye yel • 

Ticaret itiliflarımız ve 
cihan piyasalarl 

/t\disinin deli olmadığı ve yaptığı bunu yapmak istiyordum. Gazele· ken birinciliğini, İzmir 101 puanla 
1llh · . ) b.l k ler evi yakarak anamı babamı bog"' _ Türkiye ikinc?liğini kaz:ı.-ııoı.~tır. tı" .rctı tamamıy c ı en yap - "' 

Avrupanın muhtelif ş ~hirlerinde 
bulunan Türk Ticaret r.daları ve 
ticaret mümessillerinden gelen ha-

bızmalların kap itibarile değil , 

meyva kıymeti itibariyle komisyon 
almalan istenmektedir. aıttı a.nla~ılmıştır. mak istemiş olduğumu yazdılar. ! . 

v· d Yazdıkları çok doğrudu .. , Hele fstanbulun • •~ . 1Yolet pclis komiserine ver i ~ yenı 
'l tfa.d d . . . .t. babamdan son derece nefı et edi .. 
t~f e e cınayetını tar.nmen ı ı· f"' k•J" 
iet· etnıiştir. Komiserin karşmnda yordum. Onu bir an göm!eğe ta - ma l feş 1 atı 

berlere göre memleketim:zle ecne- , Hazırlanan esaslar ve taJimat .. 
bi memleketler arasınd.:>. son za - 1 name lktısat Vekaletin~ gönde • 
manlarda yeniden aktcdilen ve rilecektir. Ayrıca vilayet ve hele • 

'~va hammül edemiyordum. Geçen şu- ı müddeti uzatılan ticaret itilafları 
l)b P sandalyesine oturur otur • (Bas t"ı f ı · · 1 "'2 'Ik batta onlara bir uyutucu ila~ ç ve.... -. "·a 1 ınc1 sa.vıa f da) cihan piyasa annda Jeh:mize iyi 

l sözü: - • 
........._ B meği tecrübe ettim. Bunu tecrübe Üsküdar, Beyoğlu ve İstanbul neticeler verecek akisler Lırakmış • 

~~llhe .edn bu İ§İ yapmağı iki ıene- olarak yapmıştım. Sonra karanını maliye teşkilatı müdürleri de dün tır. 
rı üşünüyordum. . B·ıh 'h 1 :l 1 . . bcrn· . verdim. Babama verdiğim ilacı faz sabahtan itibaren vazifelerine baş- ı assa 1 raç mac.:" e erımız 

a()l\ lftır. Yiyolet cinayetinden lalaştırdım. Reçeteyi ben yazdım. Iamışlardır. hakkında senelerdenberi yapılmak 
l'tı~t .. "' geçirdiği günler hakkında şu Sonradan yırttım. Onları öldürmek Ayni zamanda yeni tahakkuk ta olan menfi propagandalar pek 

urnct.tı vermiştir: d ... h' · 1 b azalm1ştır. için kullan ıgım ze ırı söy eye - aş memurları da şubelerdeki mu-
......._ Asla ki d. G · b l l l Vaziyetin lehimize cereyan al-S~ll. sa anmıyor um, e • mem, sız arar u ursunuz. ame e erin hmamiyle yapılıp ya-

ı. •ah sah h Y'kt K I c.'J ması yüzünden tütün, fındık, incir, 
.. ,.. a ı ı or uzen so • Katil kız babasını ve anasını ne pı ma;;ıığını kontrol için şubelere .. .. .. . 
tı. tıııda.ki bı"r otelde bı"r oda tut 1 't . 1 d" T . _ uzum, pamuk uzerınde muamele 
"t'tt ~ • ye öldu"rmek istediğini evve söy- gı mış er ır. eskıJat mu"d"ı·Ierı· 'h · l · · · · J • ~ıa b d d d .. w • u yapan ı racat tacır erımı::t ayı ta --~J sen u o a a ostum le.memek istemiş, fakat yapılan oaleden sonra mınt k J d k' ı 

b.. ~ buluı.mak adetimdi Çarşam- o • a a arın a pt leplerle karşılanmışlardıı-. 
" tli rsrar üzerine babasının uaha pek şubelenn faaliyetini ve yeni vazi-

~İı:J nü sabahı eve döndüm. Ze • · Bu itibarla yeni ihrac-ıt mevsi • 

diyeye müracaat olunarak tatbik 
şekilleri etrafında yardım da ıs • 
lenmiştir. 

Elektrik tarifesi 
Şirket ziyan ettiğinden 

indirilememiş! 

Ankaradan aldığımız bir habe • 
re göre Nafıa Vekaleti İstanbul 
elektrik tarifesini eski fi .. t üzerin-

~di~· b gençken kendisine taarroz ettiği" yet üzerıne muameleledn ne suret 
~~ı-:! gım abamın ceııazesini . . minde ihn:- maddelerimi:.:in daha .1 ll ..ı · • k 
·~ne k ni ve bu taarruzuna devanı ettığı - le cereyan ettiğ ini kontrol etmişler • yonun ienzı yo u ver.ıığı ararı 

~lı~Ja.d e omşunun kapmnı yum - ni söylemek küstahlığında hulun- dir. iyi fiatlarla satılacağı anlaşılmak- kabul etmemiştir. 

den ipka etmiş, istanhnlda elek • 
trik tarifesini tetkik eder. komis • 

)'~I nn, tekmeledim. Herkesi a • ldd. b b ~ tadır. 
h~ndırdr.m. muştur. ıasmca a ası eger i Filhakika bundan bir ;ı.y evvel 

ı Vıy 1 b kimseye bir şey söyliyecek olursa 1 benim de baş ağ. r.ım vardı. Viyolet 1ı Kabzzmallzk tahkikatı toplanan tarife komi:;yonu kilo • 
ct'ltl ... 0 et undan sonra serbest b 
~~ •gt günleri muhtelif oteller _ onu öldüreceğini söylemi~, Yiyo • biri babasına ırı ban~. lki paket Ticaret odasınca k;ıbzımallık vatı 17 kuruş olan elektr ik ücreti .. 
~iı-;~htelif kimselerle kalarak ge. Jette korkmuJ.. toz ge:~rd.i .. B~nlan. yu~anak. rahat 1 meselesi hakkında yapıla;., tetkikat ni 16.75 kuruşa indirm;şti . Bu 
~~l\ lg_ıni söylüyor. Babasmın evin- Katil krzm anası mecalsiz bir edecegımızı soylcdı. Bız de ınan - bitmiş ve bu hususta kahımnallarm karar esbabı mucibesiyle: birlikte 
b\1' tıderken üç bin farnktan fazla halde hastahanede yatmaktadır. dık. Tozları .suya koyarak içtik ve fikirleri alınmıştır. Nafıa Vekaletine gönc?crilmişti . 

'-ıt d bu hale geldık.. T" d k b ş· d' A k d 1 h b 1 ~t l 'larmış. Bu parayı ııe yaptığı Ka ın, kızının altı ay ev~el de a • ıcaret o ası a zımalJarı ema- ım 1 n ara an ge er: a er t't 
~lb~ duğu zaman kendisine güzel nasını, babasını zehirlemı-'k iste _ Kadıncağız zehirlendikten son- netçi ve simsar telakki ettiğinden öğreniyoruz ki vekalet heı nedense 
~i, •;eler ve elmaslar ahlığını, el _ diğini fakat zehirin tesir etmediğin ra kızının çabucak öldfümek İıçin kendilerini odaya kaydetmek için komisyonun bu kararmc •~~dik et

~itı~ erinin dostu olan bir kızın e- d.~n k~l~yca kurt~abildikleri~i j ~(~fasma !uıı_ırukları indirdiğini de bazı esaslar ha.zırlanmıştır. Ay~ı - memiş, eski fiatm daha ~<: ay mu-
ı._brtı e bulunduğunu elmasları da aoylemıştır. Kadıncagız kendilerı.. ılave etmıştrı. ca mua.melelerı ve alacaldarı sım- teber olmasrnı bildirmişt ir. 
tıı1t~ğa mecbur kaldığın- anlat • nin nasıl zehirlendiğini anlatır .1 Bu Fransız katil kız müstantik- , sarlık ücretleri hakkında da bir ta- Tarifenin indiri1mes:ne sebep 
~ · ken: ı Jiğe teslim edilmiştir. Yakında j limatname yapılacaktır. elektrik şirketinin zar.u- ettiği • 
~llıafih son ak~am bulduğu - Kocamın böbrek rahatsızlığı 1 mahkemeye sevkedilccektir. J Bu talimatname de badema ka- ni ileri sürmesi imş. 



- Y eı1i Alman idaresi ve 
yeni propagandalar 

lll'lll'llııll'I 11,ılı 

Bankası 
~resis tarihi: 1888 

Sermayesi : 30. 000. 000 Frank 
idare nıerkezı : IS'/ A1V BUL 

Türklyedeki Şubeleri: 

lstanbul ( (İalala ve lstanbul ) lzmlr 
Samsun . Mersin . Adana 

Alman propaganda teşkilatının ve 
radyonun Almanlara göre iç yüzü 

B E R L l N (Otaperes) 
Bütün bir milleti sarsacak mo • 

deren propaganda usulü, harbi u .. 

mumiden evvel henüz bilinmiyor· 
ı~u. Bu devirde propaganJa yalnız 
ıntihap zamanları yapılıyor ve ga
zete makalelerile içtimalara ve du 
var ilanlarına münhasır kalıyordu. 
Harbi umumi esnasında İngiliz -
ler; iyi kazanılmış bir propagan -
da mücadelesinin hazan kazanıl • 
mıt bir meydan muharebesinden 
daha kuvvetli tesirler yaptığını gö 
rerek vasi miktarda propaganda -
ya ehemmiyet verdiler. Fakat İn -
gilizlerin bu propagandacılığı har 
bi umumi biter bitmez kendiliğin
den söndü. O kadar ki radyo dün· 
yaya yayılmıya başladığı zaman 
fennin bu güzel icadından propa -
ganda hususunda istifade etmek 
kimsenin aklına bile gelmemiş; bi 
lakis radyonun siyasete karıştırıl -
mıyacağma ve ancak bir eğlence 

vasıtası olarak kalması icap ettiği
ne dair kanunlar geçirilmiıti. 

Bütün bunlar gösteriyor ki siya· 
ai propagandaya bugünkü modern 
şeklini veren ve onu layık olduğu 
mertebeye çıkaran Dr. Josef Go -
ebbelstir. Propagandacılıkta fev -
kalbeşer bir kabiliyete malik olan 
Dr. Goebbelı ötenin berinin boş 
tenkitlerine kulak asmıyarak za -
manın İcabatına göre propaganda 
cılıkta yeni yollar takip etmit ve 
büyük halk kütlelerini ıarmak, i · 
nandırmak, ve birlettirmek için 
her türlü çareye baş vurmuştur. 
naıyonal sosyalistlik mu•affakıyet 
lerini Hitlerin fevkalade natıkası 
ve sağlam idaresinden sonra Goe
bbelsin propaganda kabiliyetine 
medyundur. Bu yeni propaganda 
sistemi kırtasiyecilikten nefret et· 
mekte ve Goebbelsin kendisi bir 
hükumet memurundan başka her 
şeye benzemektedir. Goebbelsin 
idare etmekte olduğu propaganda 

ve halkı tenvir vekaleti adeta bir 
halkevi demektir. Goebbels bura -
da halkla ta yakından temas et -
mekte ve merkezden uzak yaşıyan 
vatandaşlar endişe ve arzularını 
mektupla isbu vekalete bildirmek· 
tedirler. Vekalete her gün gelen 
mektupların adedi halkın bu dai -

reye olan. alaka ve muhabbetini is 
pata İ<afidir. Goebbels fırkasının 
henüz hakim mevkie gelmediği za
manlarda da halkla temasa çok e· 
hemmiyet vermekte ve o zamanlar 
radyodan istifade ed~mediğine 
çok içerlemekte idi. Bu endişe ile 
Goebbels, muhtelif hakikatları gra 
mofon plaklarına tespit ederek 
halka neşretmek usulünü bulmuş _ 
tu. Senelerce oevam eden tatbikat 
bu usulün hakikaten kıymetli oldu 
ğunu gösterm\ştir. Bundan başka 
fırka üniformasına bugünkü tekli
ni veren ve siyasi nutuk söylenen 
salonların dekorlarını harikulade 
bir lcu~da tanzim ederek her içti -
ınt.a fevkcllbe!er bi· mahiyet ver -

Goebbels nasyonal sosyalist fır· 
kasının tam bir scrbcstiye malik ol 
madığı geçmiş senelerde de mem
nuniyet kararlarının ince nokta -
larından istifade ederek azami ele 
recede propaganda yapmasını bil
misti. Fakat Goebbelsin fevkalade 
kabiliyeti asıl nasyonal sosyalist 
fırkasının hakimiyetinden sonra 
kendini göstermi!tir. Kendi icadı 
olan vekaletin başına geçtikten 
sonra Goebbels adeta harikalar 
göstermiye başlamış ve bilhassa 
radyodan istifadeye çok ehemmi -
yet vermittir. Goebbelse göre içti· 
malarda bulunanların ve nutukla .. 
rı rını dinleyenlerin miktarını rad
yo vasıtasile milyonlara çıkarmak 
mümkündür ki bu büyük bir nimet 
lir. (Adolf Bitler) in başvekil ol
duğu gece (Berliner Sportpalast) 
da söylediği nutku radyo ile mil • 
yonlarca halka dinleten ve Hitler 
söze başlamadan evvel radyoda 
bir mu~addime yaparak (Sport pa 
laıt) ın o geceki halini tam mana· 
sile canlandırıp dinleyicilere bir 
kat daha merak ve heyecan atılı • 
yan hep Goebbels olmuştur. Rad -
yonun modern siyasi propaganda· 
cıltkta haiz olduğu ehemmiyeti Dr. 
Goebbels onuncu Alman radyo ser 
gisi münasebetile söylediği nutuk· 
ta izah etmiş ve şimdiye kadar ge
len Alman hükumetlerini radyoya 
lazım gelen ehemmiyeti vermedik 
lerinden dolayı tenkit ederek rad· 
yoyu alelade bir eğlence vasıtası 

olmaktan çıkararak mühim bir si· 
yaset vasıtası haline koyan ancak 
nasyonal sosyalistler olduğunu 

söylemittir. Goebbels'e gör~ bu -
gün tayyare ve radyo en mühim 
propaganda vasıtalaı ındandır. 

Çünkü tayyarelerle atılacak be • 
yannameler süratle bütün bir 

memlekete yayılır ve radyo anı va 
hitte bir nutku bütün dünyaya ya· 
yar. Binaenaleyh hükumet radyo
dan çok istifadeler beklemekte ve 
onu en mühim bir siyas<:t aleti o· 
larak görmektedir. Fakat za.ma -
nın ihtiyacatını ve halkın dütünce 
lerini esas ittihaz etmiyen bir kon
feransın radyoda beklenilen neti
ceyi vermesine imkan yoktur. Dr. 
Goebbels bu nokta hakkı .... da dü -

şündüklerini şöyle izah ediyor: 
Biz bugün halkçılık devrinde ya -
şıyoruz. Yapılan büyük itler hak~ 
kında. malumat istemek halkın en 

tabii bir hakkıdır. Radyo bu işte 
en mühim vazifeyi görebilir. Çün
kü o inkılabın kumandanlarile ne
ferleri arasında bir bağdır. Münev 

1 

Yunanlstandaki Şubeleri : 
Sclanik. Kavala. Atine. Pire 

lstanbul Belediyesi Hanları 

Beyoğlu Beledıye Şubesinden: Bir dişi ~· eçi bulunmuştur. 
Sekiz gün içinde sahibi müı acaat etmezse satılacaktır. (4578) 

Pcşiktaş temizlik işlerine ait l katır 3 at 6/9/933 çartamba 
günü saat 10 da Fatih At pazarında müzayede ile satılacıktır. 
'Almak isteyenlerin o gün orada bulunacak memura müracaat-
ları. (4571) 

Levaıım anbarında mevcut ve Arap harfleriyle ba11lmış bir 
çok evrak ile defterler Eylülün beşinci salı günü saat on üçden 
on CÖrt buçuğa kadar mahallen mÜZa) ede ile satılacağından ta· 
liplerin mahalli mezkürda bulunacak memura müracaatlar1. \4575 

Keşif bedeli 10812 lira 43 kuruş olan F atib 37 nci mekte
bin tamiri kapalı zarfla münakasaya konulmuşf ur. Talip olanlar 
şartname almak ve keşif evrakını görmek üzere her gün Leva· 
zım Müdürlüğüne müracaat etmeli, münakasaya girmek için de 
811 liralık teminat makbuz veya banka mektubu ile teklif mek· 
tuplarını 25 - 9 • 933 pazartesi günü saat on beıe kadar Daimi 
Encümene vermelidirler. ı 457l) 

verle halkı biribirine bağlıyacak ·•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••'il•••••••••••••••••••••••••••••••• 
en güzel vasıta radyo olduğuna mak sıfatını muhafaza etmesi i- 1 dir . Binaenaleyh hükOnıet a -
şüphe yoktur. Bütün bir milleti cap ettiğini söylemektedir. Radyo damları radyoda hükumet iş -

bir tek fikir etrafında birleştire • ne sahne ve ne de sinema filmi ile leri hakkında izahat vermek ı 
rek bu büyük kütlenin arzularına kıyas kabul etmiyecek kadar mü- le zaten halkın kafasını dolduran 1 

dünya siyasetinde layık olan mev· him bir eğlence vasıtasıdır. O bu şeylere temas elmiş olacaktır. Rad 
kii yaratmayı gaye edinen nasyo. büyük meziyetini kaybettiği anda yo halkın düşünce ve ıstırapları -
nal ıoıyalist hükumeti ~ibi bir hü.. ölüme mahkum kalır. Bu itibarla nı ne kadar iyi görür ve onlara 
kumetin h~lkla ~aima temasta bu- ı radyo konferansları günürı hadisa dair ne knda.r can1 ı vazıh nıaliimat 
lunmaaı bır vazıfedir. ı,te bu iti- tı ve ihtiyaçları üzerine yapılmalı- verirse vazifesini o kadar iyi yap-

K.ırakö' Köprubaşı Tel. 4~. 

~irkecı Muhurdar zade han 
Telefon; 2274-0 

Karadeniz 
2. nci Aralık Postas 

ERZURUM 
vapuru 3 Eylül pazar gü 
ıaat 18 de Galata rıbtımınd 
kalkacak Zonguldak, lnebo 
Ayancık, Samsu, Fatsa Gi 
ıun, Tirebolu, Görele, Trı 
ıon 'a uğra varak Rizeye gid 
cek ve DÖNÜŞTE aynı isk 
leltre ilaveten Of, Pulatha 
Ordu'ya da uğrayacak yal 
Zonguldağa uğramıyacaktır. 

(4548) 

Ayvalık Sürat Posta~ 

MERSiN 
Vapuru 3 Eylül Pazar saat 1 
de idare rıhtımından kalkac 
ve Çanakkale, Edremit, Ayı/ 
lık ve Dikiliye uğrayarak 1 
mir'e gidecek ve döncşte ı 
nı iskelelere uğrayacaktır. 

(4549) 

BARTIN HA ITI 

Bandırma 
vapuru her hafta pazartesi 
pnşembe ~ünleri saat 18 
idare rıhtımından kalkacak 
diş ve dönüşte Ereğli, ZoC 
gu'dak, Bartın, Amasra, 1'1 

rucaşile ve Cide'ye uğrayacı 
tır. <45801 

Karadeniz 
Bi~inci aralık posla 

Dumlupınar 
vapuru 5 eylül saıı saat 18 
Galata rıhtımından kalk 
Gidişle Zonguldak, lnebo 
Sırıop, Samsun, Ünye, Ord 
Giresoo, Vakfıkebir, Trab7. 
ve Rize'ye Dönüşte bu iık 
lelere ilaveten Sürmene'ye 
uğrar. c4: 81 

Birinci lzmir sür'at 
/ skenderige postası 

EGE 
npuru 5 eylül sah günü G 
lala rıhtımından lımir, Pir 
lskenderiye've kalkar. •4579 

lstanbul ıkinci itliı memıır 

ğundan : Müft s Sultanhamadl 
da Sadıkıye hanı altında k 
dura trccarı Armanak Paraf 
yan efendiniD alacaklılarına ti 
lif t I miş olduğu kongordato~ 
müzakeresi için alacaklıların 1 
9/9'.;)3 sah günü saat 15 te ik1 

ıf as c!airu:nde hazır bu!unnt 
ları ilan o'unur. (6976 , 
ESKİŞEHİRD~ 
Vakıtve Haber 
Gazetelerinin SAT/$ 

MERKEZi 

SON POST> 
~ini bilen hep Goebbelstir. Go • 
ebbe!ı naıyonal sosyalist fırkası -
nın bazı nokta!arda İtalyan fafist 
lerini taklit etmesinde hiç bir mah 

barla hükumet radyoya lazımge • , dır. Su kadar var ki bu hadisat bü- l d' 1. h k 
mış o llr ve ın ıyen al ı o len ehemmiyeti veriyor ve vere . yük ~ayeye hizmet edecek şekilde L. 

kt. kr.dar kuvvetle kendine bağlar. I ce ır. seçilmiş olmalı ve halka bu nok-

Kütüphanesid:_) 

ÇANAK KALE 
Şehitlerini. Ziyaret tur görmemi,tir. Mesela selam tar 

•, yekdiğere hitap tarzı gibi bazı 
merasim hemen hemen fatistlerin· 
kinin a;nfdh-. 

M f 'h G Binaenaleyh radyo hükiiuıetle mil-aama ı oebbels radyonun tadan gösteril"llelidir. Dr. Goeb • 
büsbütün bir siyaset oyuncağı ha. beis bundan bahsederken diyor leti biribirine bağlıyan bir bağ ol
line konulması doğru olamıyaca • ki: Bu gün hükumetlerin mesgul malı ve hükumet hudutlarını a,a
ğım itiraf etmekte ve her tarafa olduğu en güç meae'eler sokekta- rak bir milletin ideallerini ,endi. 
yayılabilmesi için sevilen ve alaka ı' ki ameleyi düşündüı:en meseleler- şclerini ve nasıl çalı~ tığmı dünya· 
gösterilen bir eğlence vasıtası ol • den ba~ka bir fey deii1 .. ya göstermelidir. 

;::ı:::: .. .. .. .. .. .. 
i! 
Ei .. .. 7 EYLUL 

ii Gülcemal vapurile ~ .. •• ıs • 
mmmmmmnımnmmmmn:ntU 



'.!..... ~.----------·-·-~-~• -· 

11 - VAKiT 3 Eylül 1933 

anı 

ekteplerin Açılması Yakınlaştı 
Bütün Kitaplarınızı Bu Yıl 

iS1 

~c VJlKITc · > 
~~ Kitaphanesinden Alacaksınız ! 
s~ • Maarff Veklletlnln bUtUn ne9rlyafl, ortamektep ve llee kitap- TUrkiyenln her yerindeki mekteplerin ihtiyaçlar. için de umumi 
a ••rı llkmekteplerln tarihleri ve ba9ka kltaplar1... Bunlar yalnız aatıcı (Vakıt) kUtUphaneeidlr. 
•' bizim kUtUphanede ve Uzerlerlnde yazıh flatlerle satllıyor. (Vakıt) bu yıl ortamektebl ve lieesl olan her yerde bir eatıt 

merkezi kuruyor. isteyenler kitaplar1nı yine Uzerlerlnde yazıh fiat· 

• 

letanbuldaki talebe ile velileri, mektep mUdUrlerl istediklerini ıerle bu merkezlerde bulacakt1r. Bunlar1n adreslerini yakında bil· 
b11 ı-ı yalnız Ankara caddeelnde Vakıt kUtUphaneelnde bulacak· direceğiz. Şimdilik Maarif Veklleti mektep kltaplar1nın adlar1nı, 
1•rd1r. tiatlerini, mektep sınıflar1na göre ay1rarak a9a§ıya yazıyoruz: 

İlkmektep Sınıflara göre tasnif Sınıflara göre tasnif 
4 Uncu eınıf 8(0rta ve Lise3) 11 (Lise 3) 

Kitabın adı MOellifi Kurut Kitabın adı Müellifi Kurut Kitabın adı Milellifi Kurut 
~oculdara teıanni dersleri Zeki 40 Biyoloji Maarif Vekaleti 65 Ahlik Muıtafa Namık 90 
"•rih 1 Maarif Vekileti 15 E A · k N k"dd" 90 ı:.v idaresi I.Hilmi 40 debi luraat nDmuneleri 111 Halit Fahri 70 nıyon Ye atiyon a ı ın 

S inci sınıf Fen bilaiıi ili Maarif Vckileti 50 Cebir 1 M. Halit 145 
MOeHifi Kurut Medeni biJgiler il Recep 50 ., D " 150 

Maarif Veklleti 15 Ortamektep tarihi 111 " ili 1. Hikmet 170 
Muallim mektepleri Riyaziye dersleri HI Edebi yenilijimiı 1 Iamail Habip 120 

Kitabın adı 
1'arih U 

EY idaresi ı. Hilmi 40 ,, " il " ,, 185 
10 uncu sınıf Eatetik Suut Kemalettin 25 

Kitabın adı Müellifi Kurut Sınıflara göre tasnif Fizik Kemal Zaim 125 
Beden terbiye1i Selim Sırn 120 9 (Llee 1) ,, (Edeh'-t 1 .. beai il"in 75 
Çocuk rubu lbrabim Alleddin 135 ·ı- .. r " " 

Kitabın adı Müellifi Kurut Hendese 111 Nazmi Ye Hilmi 65 
Sınıflara göre tasnif Cebir ı i. Hikmet 85 içtimaiyat 75 

8 (Orta ve Llee 1) Fizik 1 Kemal Zaim 90 Kimya m Nakiddin 120 
Kitabfa acı Müellifi Kurut Hayvani tetrib Seraceddin 1()0 Kozmoirafya Ali Yar 125 

~debi kıraat nümuneleri 1 Halit F abri 45 Hendese ı Nizım ve Hilmi 90 Mantık Huan Ali 100 
ren bilaıiıi Maarif Vekaleti 50 
Pttedeni bill'iler 1 Afet 50 Nebati teırib Hayri 75 ,, Tezer 50 
Ortamektep tarihi 1 {Basılmaktadır) Tarih TOrk Tarihi Tetkik Cemiyeti 140 Medeni bilgiler Il 50 
Riyaziye ders!eri Maaıif Vekaleti 55 Sınıflara göre tasnif Metinlerle muasır TOrk edebiyat tarihi 1 M. Nihat 165 

Sınıflara .aör +aıaı·f 1 " " ,. ,, " il " 135 
6 tı Metafisik Suut Kemalettin 2S 

7 (Orta ve Lfie 2 
b· Kitabm dı Milelhfi Kitaltm adı Mlellffl KUl'Df Mihanik denleri Hayri ve Na&mi 100 
aıyo' •. 

1 
M Kurut BOyiik devletler cojrafyua Behçet ve Faik Sabri 225 MOaelleAt Ali Yar 125 

1:.- ·OJı · aarif Veklleti 65 Cebir il ... Hikmet 75 T ı T ~debi kıraat nümuneleri 11 HaJit Fabri 55 arih Il Drk Tarihi Tetkik Cemiyeti lSO 
~.en bilıiai n Maarif Veklleti 50 Fizik il Kemal Zaim 125 ,. iV ,. " ,, " 115 
"ledenl bilgiler J Afet 50 Hendese O Nazmi ve Hilmi 65 Teraimi ve terkimt hendeae denleri Liitfi 80 
~.rtam~ktep tar!bi il (8Hılmaktadır) Jeoloji 1. Tevfik ve Malık 125 Türk edebiyatı antoloJiıi Ali Canip 200 
ıyazyıe deralerı il Maarif Veklleti 55 T nib D TOrk 1 aribi Tetkik Cemiyeti 170 Umumi filoıofi Zekeriya ve Hatemi 135 

Rize Ortamektebi 
Müdürlüğünden: 

Rizedeki Askeri depo binaıının ortamektep haline ıetiril
lllea, için yapılacak 6111,835,. lira ketifli tamirat ve in .. at, ikin
ci defa olaMk tekrar yirmi gün mDddetle Ye kapalı zarf uıulile 
lllünakasaya konulmuıtur. ihale 14/9/933 perıembe fGnü ıaat 
lS de Rize ortamelctebiode toplanacak komiıyonca yapJlacaktar. 

T alip:erin diplomalı mimar veya milhendis olmaları, yahut 
llliıaar veya mübendiı yahut ••Vilayet Bıım&laendislifiace fenni 
ehliyeti tasdik edilmiı,, FEN MEMURU istihdam edeceklerine 
dair noterlikten tasdikli veaika ibraz etmeleri llzımdır. Mlinaka
•• teklifnameai fU ıekilde olacakbr : 

A - Talipler bir zarf içine fenni ehliyet nsi~ası ve i~ıaat 
bedelinin yllzde yedi buçuğu aisbetiade olmak üzere Vıllyet 
l>efterdarlıiı veznesine yatmlmıt nakit makbuzu hazine bonosu, 
•eyı deYletce muteber bir bankanın teminat mektubunu Ye tica
tet Ye aaaayi oda1ıaa kayıtlı olduklanaa ve bir defada on iki 
bio liralık her hangi bir binayı mDkemmelen yaptalclanna dair 
01.n vesikalanaı koyacaklardır. 

B - ikinci zarfla i~ine de muyazzab adreslerini havi olmak 
lıere İDfaat teabiit teklifnamelİni koyacaklardır. 

C - Bu iki zarf, OçllncD bir zarfa konarak kapatılacak ve 
Gıeri talip tarafından k1rmızı mumla mühllrlenerek, Rize Orta
lllelctebinde mllteıekkil iaıaat komiıyonu reiıliiine, ihale günü 
;:•ı 11. 14/Eylill/933 pe11embe 8'1ln0 saat on dörde kadar tevdi e· 

llUf bulunacaktır. 
Talipler proje, prtname Ye ketif evrakını görmek üzere her 

~Rize Ortamektebi miidlirlOiüae mDracaat edebilirler. (4558) 

Polis ve Jandarma Mektebi inşaat 
Komisyonundan : 

1 - Aakara'da yapılacak poliı ve jandarma mektebi plin 
~bıkuının mOddeti 1 Teırinievvele kadar OD bet rOn daha 
, ..... •dllmJltfr. 

ti 

2 - Mektebin arsa pllnı ihzar edilmekte olup bittijiade 
lb&rıeat edenlerin adreıleriae g6nderilecektir. ( 4532) 

lıtanbul Dördüncü icra 
memurluğuna 

Tamamına 8500 lira kıymet 
takdir edilen Botaziçinde Mir
ğonda, Mirğoo Volli mahallenin 
n ... f hissesi açık arttırmaya va
zedilmit olup 2 • 9 • 33 tarihinde 
ıartnameai divanhaneye talik 
edilerek 28-9-933 tarihine müsa
dif perıembe günU saat 14 ten 
16 ya kadar lstanbul 4 ünc6 icra 
dairesinde açık arttırma ıuretile 
11blacakhr. Arttırma ikincidir. 
Birinci arttırmada 450 liraya ta
lip çıkmııllr. Bu lcerre hisseye 
isabet edecek muhammin kıyme
tinin % 75 ni bulduğu takdirde 
en çok artırana ihale edilecektir 
akai takdirde ihaleden aarfınaıar 
olunacaktır. Milzayedeye ittirak 
için % 7,5 teminat akçesi alınır. 
929 tarihli icra kanunun 119 un
cu maddesine tevfıkan fazla11 
tapu sicillerile sabit olmayan ipo· 
tekli alacakhlar ile diğer alaka
daranın •e irtifa hakkı sahipleri
nin bu haklarını ve hususile faiz 
ve masarife dair otan iddialarrnı 
ilin tarihinden itibaren 20 glln 
içinde evrakı milsbitelerile daire· 
mize bildirmeleri llzımdır. Aksi 
halde haklarını tapu sicillerile 
sabit olmadıkça saht bedelinin 
paylaımasından hariç kalırlar. 
Alikadarların iıbu madde kanu· 
niye ahkamına tevfikan hareket 
etmeleri ve daha fazla malümat 
almak iıteyenlerin 931-844 dos· 
ya numarasile memuriyetimize 
mDracaatları ilin olunur. (6960) 

• • •• 
Istanbul Univirsitesi Mü-
bayaat Komisyonundan: 

Tıp ve. Hukuk F akDltelerinin iıral eyledikleri ~eyazdta kiin 
Iatanbul Üni•eraitesi binasına ve Veznecilerde klin Fen ve Ede
biyat FalclUtelerine ait Zeynep Hanıp binası ile yeni yapılmakta 
olan teırib ve ensaç binaaıDa ve eczacı ve ditçi mekteplerine 
ve Cağaf ojlunda bulunan kimyahane binasına Ye mOftemilib 
saire kalorifer ve ıobalarının 1933 aend maliyeıi zarfında ibti· 
yaçları olan her nevi maden kok Ye mangal kömürlerile odun 
kapalı zarf uıulile mOnakaıiya konulmuttur. Fiatlar mutedil 
görüldUill takdirde birlikte veyahut tefrik olunarak ayrı ayn 
ihale edilecektir. Bunların her biri için mevcut prtname ve ihti
yaç listelerini ıörmek ve fazlaca maUimat almak iıteyenlerin 
her glln öyleden ıonra Milbayaat komisyonu kitabetine Ye mllna
kasaya ittirlk için de "yilzde yedi buçuk,, niıbetiade teminata 
muvakkatalanaı bir gün evvel muhasebe veznesine yatırıldıktan 
sonra teminat makbuzlarını teklif mektupları deriinuada olarak 
ihaleye mOudif olan 17 EylDl 1933 pazar gDnO 1&at 1 S de 
Istanbul Üniversitesi binasında mübayaat komisyonu riyasetine 
müracaatları illn olunur. (4367) 

3. K. O. Satınalma Komleyonu illnlar1 1 
M. M. V. Satın alma komisyo- müracaatları. (32S2) (4133). 

nundan: 
Müteahhidi nam hesabına 

I 128 kalem muhabere malzemesi 
kapalı zarfla münakasaya kon -
muftur. ihalesi 12~ylul-933 
salı günü saat 11 dedir. isteklile-
rin ıartnameyi görmek üzere her 
ıün ve münakasaya ıirmek için o 

ıün ve vaktinden evvel teklif ve 
teminat mektuplarile Anakarada 
M. M. V. Satın alma komiıyonuna 

M. M. V. SA. AL. KOM. nundan: 
Harik Umum müdürlüğüne ait 

~epoya ili ve binası intaatı kapalı 
zarfla münakasaya konmuıtur . 
ihalesi 17- Eylul - 933 pazar ıü 
nü saat 11 dedir. Taliplerin tayin 
edilen gün ve saatte teklif •ete. 
minat mektupları lie Ankarada M. 
M. V. SA. AL. KOM. nuna müra • 
caatlan. "3262,, "4298,,. 

• !I 



LeyJi ve Nehari 

Resmi Liselere Muadil 

FEYZİA Tİ LİSELERİ 
Kız Erkek 

Arnavutköy'de • Çiftesaraylarda 
A-aa 11nırın1, ilk kıımı, ortı ve l ae ıımflarını havidir. Tedria ve terbiye uıullerinin ciddiyet ve mükemme

li}~ti ile tanınmıt olan müe11eae Iıtanbut'un en güzel yerinde kain ve her tür.Ü 11bbl tartları haizdir. 
Gayret ve muvaffakİ) eti görülen taJebeJer için mekttp bütün tahsil devrelerine ait 

kolaylıklar ve imtiyazlar temin ey:emiştir. 

Leyli ücretlerinde çok esaslı tenzilat vardır. 
Kayıt ve yeniden kayıt mu.ımeleıine başlanmııtır. Cumadan mada her gün aaat 10 dan 

18 e kadar müracaat olunabilir. isteyenlere mektep tarifnamcıi gönderilir. 

~ . . ··.:··· ·. . . ~ . ~· . - .. Te!efen : 36210 

Lira 
ı 

Nazilli Malmüdürlüğünden: 
Eın ak N. 

6 
Mahalle 
Nc1zilli 

Mevkii Cinsi 
istasyon fabr ' k :rnın 

nısfı 

Bedeli M. 
16815 77 

Sahası 
5684 o7 

Müştemilata 

Bir hane 8 
depo 1 maki· 
ne dairesi l 
çıkrık dairesi 
fevkani 1 çe
kirdek deposu 
tabtani bir bü
yük havuz 1 
tulumbalı kuy 

Yukarda evsafı yazıla fabrikanın hazineye ait bulunan msıf hissesinin mülkiyeli 15 .. 8 • 933 tari-

hinden itibaren 30 gün .müddetle ve kapalı zarf usulile müzayedeye çıkarılmııtar. Bedeli ihale peıin 
olup şartnameler Nazilli Malmüdüriyetine müracaatla alınabilir. Şartname hilafına teklifler kabul 

edilmez. Taliplerin yevmi ihale olan 13 • 9. 933 çarşamba günü saat 17 ye kadar teklifoamelerini 
Nazilli Hükumet Konağında satıı komisyonuna verme1eri ve teklifnamelerile birlikte % 7,5 temina· 
h muvakkate olarak nakit veya muteber banka mektubu ita etmeleri iJin olunur. (4127) 

Ucazlak •• temizlik •• Slr'at 

VAKiT YURDU 
KİTAP KISMI 

ÇALIŞMIYA BAŞLADI 

Basılacak Kitaplarınızı .. 
Yapılacak Cetvel işlerinizi 
Makbuzlarınızı .. 

•• 

Defterlerinizi .. 
Baskıya Ait Her • • • • 

ışınızı • • 

VAK 1 T YURDU 
İler Yerden Çok Ucuz Yapar 

• 

istediijiniz yerden fiyat alabilirsiniz. 

Yakıt Yurdunun Fiyatı Heryerden Ucuz olacaktır 

lstanbul Posta T. T. Baş 
Müdürlüğünden : 

KaraklSy Posta Şubesi olarak İfğal edilmekte iken görülen 

lüzum üzerine terk edilmiş olan zemini Akay idaresine ait 120 
lira bedeli mubammenli baraka dahilindeki banko hariç olmak 
üzere 3/9/933 den itibaren yirmi gün müddetle müzayedeye çı· 

karılmıştır. Talip olanların teminatlariyle birlikte 23/9/933 Cu
martesi günü saat 14 de 'Baı Müdüriyete müracaat eylemeleri. 

(4568) 

Sumer Bank Umum Müdürlüğünden: 
Ruıyaya Usta muavinliği için gönderilecek olanların adedi 

tamam c;lduğundan müracaat edilmemesi. ( 45 70) 

lstanbul A!tıncı icıa memur· 
luğundan: Bir borçtan dolayı 

mahcuz ve paraya çevrilmesi mu· 
karrer A.F.G. marka bir buçuk 
beyğir kuvvetinde motor ve mak· 
kap makinaları açık arttırma ıu· 
retiyle 6-9-933 tarihine müsadif 
Çarşamba günü Saat 12 den ı3 
kadar Tophanede iskele cadde· 
sinde ~5 numarada hazır bu'u· 
nacak memuruna müracaatlara 
ilin olunur. (6953) 

Sahibi, MEHMET ASIM 

Neıriyat Müdürü: 1. Safa 

V AKIT Matbaaıı - lıtanbul 

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

res havzası dahiJinde isfabat icrası ameJiyah birinci Teşrin ayının 
birinci pazar günü ihale edilmek üzere kapalı zarf usulü ile 
münakasaya konulmuştur. 

2 - Yapılacak ıs!ibat ameliyatı; Menderes feyezaolarıoa 
mani olmak maksadiyle bizzat Menderes Nehri yatağının ve tabii 
kol ve ayaklaranm ve derelerin talhiri veya tebdili mecra kanal• 
Jarı açılması ve mevcut göt ve bataklıkların kurutulması veya 
ıslahı ve bu maksatla şiltler; köprüler ve sair imalata sınaiye 
vücude getirilmesi gibi bir inşaat silsilesini ve bunlarm kat'i etüt 

1 ve projeleri tanzimini ihtiva etmektedir. 
3 - Islahat bedeli mubammeni 3,5 Üç buçuk milyon 

liradır. 

4 - Mukavele, şartname ve münakasa şartnamesi ile teklif 
ve teminat mektupları suretini havi coıyalar Ankarada Nafia 
Vekaleti Levazım Müdürlüğünden 15 lira mukabilinde ahnabile· 
ccği gibi bu hususta mütemmim malumat Sular Umum Müdürlü• 
ğUnden öğrenilebilir. 

5 - Taliplerin teklif mektuplarını ihale kanununun 10 uncu 
maddesi tarifesi daires:nde tanzim ile 1/10/933 pazar günü saat 
On bet buçuktan evvel usulü dairesinde Nafia V ekileti Müıte• 
tarlığına tevdi etmeleri ilin olunur, (4503) 

LeylT • neharf • Kız • Erkek 

• 
lakılip Lise lerl 

Ana - ilk - orta ve Lise sınıfları. 
MUessisi : ftebi Zade Hamdi 

Kayıt ve kabul muamelesine baıJanmıştır. Resmi mekteplere 
muadeleti Maarif Vekaletince tasdik edilmiştir. Güzide ve muk· 
tedir bir lalim heyetine maliktir. 

Ecnebi lisanı tedrisatına ilk kıımıo son iki saoıfından başla· 
nır. Derıler haricinde aynca parasız lisan kurları vardır. Cuma· 
dan maada hergün saat 14 ile 16 arasında müracaat olunabilir. 
~ Cağaloğlu Yanık Saraylar Caddesi Tel. 20019 
.....~ .... -----------•'6804 __ ., 

' 

lstanbul Evkaf MUdUrlU§U il3.nlar1 1 
~------------------
Mahalle ve Sokak ve No. Cinsi Müddeti ican 

mekii caddesi 
Mahmutpaşa Servili-
mnçit 

J 7 Hane 934 senesi mayıı 

nihayetine kadar 
Hırkaişerif Akscsi 
Mabmutpaşa Servili· 
meıçit 

" .. 
Dördüncü vakıfhan 
Çakmakçılarda Val
de hanıoda 
Galatada Mehmet 

Cami ı.7 
" 

Cami avluıunda O iki oda ,. 
O cami dahili ,. 

ile bir oda 
ikinci katında 4,2 iVi oda ,, 

birinci kemer 9 octa " 
Ali paşa hanı lemin katında 1-42 Yazıhane ,, 

Çelebioğlu Alaeddin Marpuççular 18 Dükkin ,, 
,, ,, Yenicami avlusunda 102·46 ,, ,, 

Galata Kemankeş Çömlekçi 1 O ,, ,, 
Şehzadebaşı Kalen· 

derhane Tramvay caddesi 38-46 ,, , 
Şehremini Deniza bdal ,, ,, 298·340 ,, ,, 
Balatta Karabaş Vapur iskelesi 13 ,, ,, 
Dördüncü Vakıfhan Zemin katında 8 Depo ,, 
Çarşıkapı Kaliçeci Makasçılar O Hacı piri mcs· 

" 

" 
" 

" 

" 

" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 

Hasan cidinde üç oda 935 ,. 
Kadı~öy Osmanağa Mektep 4 Mektep mahalli 935 ,. 

Balida muharrer emlik hizalarında gösterilen müddetlerde 
kiraya verilmek üzere miizayedeye konmuıtur. ihaleleri Ey· 
lülün altıncı çarşamba günü saat on beşte yapılacaklar. Talip 

olanlarm Evkaf Müdüriyetinde akarat kalemine müracaatlara. 
(4131) 

5 

i Hatıralar ve '1 esikalar 
Harp kabine/erinin isticvabı 

Bu eser, mütarekeden ıonra, umumi harp mes'ullerinin di· 
vanı alideki isticvaplarım, resmi vesikaları ihtiva etmektedir. 

Harp kabine/erinin isticvabında 
Bütün harp senelerinin ve miitareke yıllarının en canlı saf· 
balarını, bu eserde bulacak, lezzetle, merakla okuyaca"sımz. 

600 sayıf alık kitap bir lira 
Dağıtma yeri VAKiT matbaası 

Maarif Vekaleti Akşam Kız San'at 
Mektebi Müdürlüğünden: 

Talebe kaydine başlanm1şhr. "7,, Eylüle kadar devanı ede
c~ktir. Bu müddet içinde eski talebenin de kayıtlarmı yenıl~.f t 
leri Jizımdır. Mazeret imtihanlarına "5,, Eylülde, derslere O '' 
Eylülde başlanacaklar. (4~6 J 


