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Eroinciler Siyasi cinayetlerle mücadele etmek için 
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1 andı _j Sofya 9ehrlnden bir manzara ve bir Bulgar k8y1Usü 
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çıkamıyor, 
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çıkmakya- i 
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1 geldi mi? ( 
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Sofya, 26 (A.A.) - Dünkü ted- r··- • ••-•wrn .. llD~ kifi öldürülmüıtür. Bunların için -
birler, ıiyaıi cinayetlerle mücadele FEVKALADE 1 de Bulgar komünist fırkası katibi 
etmek içindi. Gayet gizli olarak HADiSELER f Boyaciyefte vardır. Suikast faille-
haz_ı~l~!. olan ~u hareketten ~e VE TEDBİRLER •• j rinin kim olduğu belli değildir. 
polııın duıuncelerınden halkın hıç ia Sof yada kimse aokagv a çıkma -· k H d Bulgaıütanda fe\•kalAde hadiseler \'ar- = 
haben yo tu. arekete saat 1 e dır. ll&n edilen örfi idare de alelAdt• 1 maktadır. Hariç ile telefon ve telg 
baılandı. Askerler evvela ıehrin örft idareden çok farklıdır.. Sofya şeb - 'i raf muhaberatı henüz açılmamıı -
kapılar~ı tuttular ve ıeyrüıefer sa rlnin tamamen aekerl idare altına aJm -f tır. Sofyaya gelen yolcular, iıtaa • 
at 3 te d~rduruldu. \ dıktan aonra eehlrden harice kimsenin çı- ~ yon yanında yapılmış bir kampa 

Taharrıyat saat 5 ten 19 a kadar § kanlmamaaı, hariçten içeriye girenlerin~ götiil·ülmektedir. Gazete ve matba 
sürdü ~ huıuıl bir kampa götürülerek tecrit o - ~ ı k l ··h·· l 1 • ~ s a arın apı arına mu ur er vuru -

Polisin neırettifi birtebliğde 50 J=·..:ttın ... ~:~~~- baştan aşnğıyal muştur. Dün sabah hiç bir gazete 
kadar kitinin evillde ıilah ve bom- ıo__ BuJgaıUtanıa 1 çıkmamııtır. Şimendifer memurla-
b b 1 d "' b0 ld0 ·ım· llarlcla teletoa" teıcraf lllUIJabettlerlnlna a u un u~ .' ırı •tlir. Bwı - kMllmeel, Bıdprlıwuıa çıkan gazetele. J rı evlerinden toplanmıt ve iıtaayo-
dan batka hu~ı~et v~rak~l~ ol • rln hepsi kapatılarak biç bir gazetenin i. na nezaret altında götürülerek ça• 
m~yan 1,014 kışı tevkıf edılmış, ve netrlne mllsaade olunmaması ..•. ilah va-~ hştırılmı§hr. 
daha bir çok ıilah depoları bulun- zlyettekl fe,·kalAdelltın dereceıılnl göıte-I B l d k • b""t•• lial e u gar ra yo mer ezı u un 
muıtur. ) re~:._ .. tanla bari r ka evlerinden dıınrı çıkmamalan. 

b 1 --·• ç arasında telefon e • . 
Yakalanan ve u unanlar 

1 
ve telgraf muhabereleri keınmı~ olduğu) m neşretmıştır. 

Sofya 26 (A.A.) _ Poliı mü . için tabu dofnıdan dotnıya bu memlr. -l Dün Sofyadan Tsaribervde ge. 
dürlüiü: dünkü icraat neticesinde kette olup biten ı~ıer hakkında maJftmat G :en ~emplon ekispresinde, eski bat 
muhtelif olis komiserlikleri dahi· "' alınamamaktadır. Yalnız muhMıt DK'm-1 \•ekıl Liapçeff vardı. Fakat hadi -

P .. ı.Jardan gelen haberler bu memlekette ı:; ~ J h k d 1 A t kt 
linde ıilih ve bomba taııyan 50 ka 'cereyan eden heyecanlı h:ıdlııPler balckrn- f .. e er a ın a ma uma verme en 

k.f d"1 • • e ı:ckinr.ıiıttir. dar şahsın tev ı e ı.mıt olduğu- Eblr dereceye kadar bir tıkır ,·ermek- e -s 

nu, bunların mahk~meye verilecek tedlr. f idam karan 
lerini bildinnektedır. Bu ethaı a - 1111111111ııınıııuaınımııın11111ıımı111Qınnımnıııu11nnıımnıını11n-nınııl! 
rasında gayri kanuni hareketleriy- leri bağlanarak askeri hapishane. Sofya, 25 (Hususi) (Geçikmiş -
le tanınmıt olan ve poliı tarafın • ye götürülmütlerdir. Gece yarısı tir) - Meclis, ikinci kıraatinde, 
dan aranılmakta bulunan bir çok yeniden suikastler olmu§tur. Beş Devamı IA:inci Sayılada 
komünistler vardır· Bu araıtınna- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ... •••••• 

lar esnasında 250 kadar tüfek, 600 Daru·· lfu·· nun yerleşme tabanca, 200 el bombası, 400 bom 
ha kapsulü, bir cehennem makina-

:dTı:~::ir:tomatik tüfek müaadere işlerinde kat'i kararlar 
Son vurulanlar 

Fen Fakültesinin makine kısmı yerinde kalıyor 
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Siyasi cinayetlerle 

mücadele için 
iki ücret arasında 

bir mukayese 
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Münih'te iki tayya e ilosu; geceleri 
gizlice talimler yapıyorlarmış 

Hususi Haberlerimiz ................................................ 
•• 
Universite 
Yeni kadrolarla bizzat 

vekil meşgul .. 

{Baş tarafı 1 inci sayfada) 
bütün siyasi cinayete teşebbüs e.' 
denlerin idam olunmalarına ds•~ 
kanunu kabul etti, Hükumet siY'' 
suikastlerin önüne geçebilmek içiO 
§ehri asker tarafından muhaıst' 
etirmiştir. Zabıta araştırmaya de' 
vam ediyor. 

Budapeşteye giden 
haberler 

Başmakaleden Devam 

muhtelif maksatlarla bu nevi şir 
ketlerin ekseriya asıl karını teşkil 
eden paralar masraflar içine karı
şır. Bu suretle şirketin kan ya 
hükumetten, yahut bir kısmı hia -
set1arlardan saklanır ve şirket i -
çinde imtiyazlı bir vaziyette olan 
hissedarların ve diğer alakadarla
rın menfaatleri de o nisbette ka
barır. 

Bununla beraber İstanbul te -
lefon şirketinin defterlerine, bi -
lançolarma bakılırsa heaaplarınm 
zararla değil, bilakis büyük karlar 
la kapandığı görülür. O kadar ki 
mişdiye kadar telefon §irketi her 
sene hiasedarlarına fazla fazla te
mettü dağıttıktan başka bu karlar
dan ilitiyat akçesi diye her sene 
paralar da ayırmıştır .• Bu parala -
rın bugün bilıinçolarmdnki yekunu 

üç, dört milyon lirayı bulmuştur .. 
Halbuki tirketin telefon tesisatı i
çin sarfettiği bütün sermayelerin 
yekunu bundan fazla değildir. 

Paris, 26 (A.A.) - Petit Pari -1 nı kendileri vermeğe mecbur tutul 
sierı gaeztesi, Münihte bulupan ve maktadırlar. Yalnız işsizlere bu pa 
tayyarecilik alemine mensup bazı rayı tediye etmeleri için uzun va
Z<;Yattan alındığı kaydiyle bazı ma deler verilmiştir. Egzersisler terci
Hunat neşrediyor. Bu ınalGmata gö hen geceleri yapılmakta ve roüda
re, Almanya daha şimdiden iyi mü faa ordusu zabitleri tarafından i -
marese edinmiş ve talim görmüş dare edilmektedir. Bu egzersizler
harp tayyarecilerine maliktir ve bu d~ askeri talimler, uçmak, mitral
lavvareciler emre amade bir halde yozla endaht usulleri ve telsiz tel· 
h~l;mmahi.adır. Gazete diyor ki: grnfcılık gösterilmektedir. Münib· 

'' Bizznt Nazi fırkası tarafından le 12 ilti 15 tayyare bu iki filonun 
tertip edilmi§ olan geçenki Berlin emrine amadedir. Harp tayyaresi 
üzerinde uçuş hareketi, artık harp olnn bu toyyarclere spor tayyaresi 
tayyareleri bulundurmak için iddia şeldi verilmiştir. Tayyereciler her 
lara kalkışmak vesilesi olarak de - dakika orduya kaydolunmnğa ha
ğil, belki harp tayyarelerinin esa - zır bulunmaları için talimat veril
sen mevcut olduğunun bir delili miştir. İnzibat kışlalarda olduğu 
diye telakki edilmek icnbeder. Mü kadar serttir. Davet edilmiş olan 
nihte Naziler iki filo vücude getir- tayyareciler arasında hükumetin 
mi§lcrdir. Bunlardan birisi gönüllü vermiş olduğu emirleri yerine ge -
Nazilerden, diğeri de eski harp tay tirmekten imtin:.\ edenler hemen 
yarecilerinden mürekkeptir. Bun - hemen tehaşşüt veya mecburi hiz
lar adeta mecburi askeri hizmetle- met kamplarına sevkedilmektedir. 
rini ifa etmelt üzere davet edilmiş- Bu iki filoya ait numaralar Alman 
ferdir. Her filoda 220 ila 240 kişi yanın başka mıntakalarmda da bu 
vardır. Hepisinin de üniformaları gibi filolar bulunmakta olduğuna 
yenidir. Bu üniforır."'..ların paraları delalet ediyor. 

Ankara, 26 (Hususi) - Ağus -
tosta resmen teşekkül edecek olan 
lstanbul Üniversitesinin yeni kad
rosu ıalahat heyeti azasından Avni 
ve Rüştü Beyler tarafından şehri
mize getirilmiş ve Maarif vekaleti
ne verilmiştir. 

Yeni kadro ile bizzat Maarif ve· 
kili Reşit Galip Bey meşgul ol -
maktadır. Kadronun son vaziyeti 
belli olmadan kadrolar etrafında 
hiç bir malumat verilmek istenil -
miyor. Maarif erkanı bu hususta 
çok kütum davranıyorlar. Kadro -
}arın vekil tarnfından tetkiki işinin 
bir iki gün içinde biteceği anlaşıl
maktadır. 

Budapeşte, 26 (Hususi) - S~~ 
yada mühim vekayi cereyan edı 
yor. HükUmet, hiç kimseyi Sof~f' 
dan dışarı çıkarmamaktadır. J-lst: 
riçte telefon ve telgraf muhabet&, 
kesiktir. Tren memurlarının evlet' 
aranmış ve muhafaza altında, itle' 
ri başına sevkedilmiştir. . , 

Bulgar radyosu halka, evlerı~ 
den çıkmamalarını tebliğ etnı!şt~ 

Saat ikide gelen Semplon ek15J' fi 
sinde sabık başvekil M. Liaptch~ 
çıktı. Hadiae hakkında hiç bir 
söylemedi. 

Bu vaziyete göre İstanbul tele· 

fon §İrketinin insafa gelerek hiç 

olmazsa telefon ücretlerini Anka

radaki dereceye indirmese bile o· 

na yaklaştırması icap ederdi. Çün

kü yalnız lstanbuldaki telefon .a -

bonelerinin çokluğundan, burada 

tesisatın ve idarenin Ankaraya 

nisbotle daha iyi şarait içinde ol· 

m smdan dolayi elde edilecek is

tifade şirkete kafi derecede fazla 
kar ve menfaat temin edebilirdi. 

Halbuki lstanbul telefon şirketi 

bu insaf eserini göstermek şöyle 

dursun, imtiyl)z, mukavelesi muci

bince lazrm gelen tenzilatı yapma

mak için bir buçuk senedenberi 

israr ediyor. Telefon ücretlerini 

yüzde otuz nisbetinde düşmüş o -

lan İngiliz lirasının piyasa fiatma 

uydurması icap ederl<en bu mecbu
riyetten kurtulmak için ne yapa -

cağını bilmiyor. Fakat gariptir ki 

hükumet le şirketin bu tarzı ha
reketi kar§ısında bugüne kadar 
bir karar vererek kati bir vaziyet 
nlamamış bulunuyor. 

Şirketin mukavelenamesinde 
yazılı olan İngiliz lirası hakikaten 
bugün piyasada geçen ve beynel
milel bir kıymet mahiyetini haiz 
olan İngiliz lirası mıdır, yoksa an
ka kuşu gibi ismi olan, fakat cismi 
artık yer yüzünden kalkmış bu.u
nan altın İngiliz lirası mıdır?. 

Meseleyi hukuki şekilde bu nok -
tadan halletmek için senelerce uğ
raşmağa hiç hacet yoktur. Fikri • 
mizce bu meaeleyi esasından hal
letmek lazımdır. Bu da İstanbul 
telefon şirketini hükumetçe der -
hal ıabn alarak Ankaradaki tele· 
fon ıirketi vaziyetine getirmekle 
kabildir. 

Acaba bu tarza esaslı bir hal 
çaresi bugünkü imtiyaz mukave -
lesi şeraitile mümkün müdür? Ya· 

rm bu ciheti gene bu ıütünlarda 
tetkik edeceğiz ve pek ala müm -
kün olabileceğini göstereceğiz. 

Mehmet Asım 

ki okka altın 

İzmirden vapurla kaçırı
lırken yakalandı 

İzmir, 26 (Hususi)- Dün lstan
bula hareket eden Adnan vapurile 
iki okka altın kaçırmağa teşebbüs 
eden tüccar Katalan Efendi yaka
lanmı§tır. Katalan Efendi bu al -
tınların sarraf Pançu Efendiye ait 

Almanya ve 
borçları 

Amerika sa ayi· • olduğunu söylemiştir. Altınlar mü· 
l sadere edilmiş, tahkikata başlanıl-

Alacaklıları ile mühim 
görüşmeler geçiyor 

Londra, 26 (A.A.) - Reuter a
jansı, dün, Almanyanın alacaklıla
rı arasında mühim görüşmeler ol -
duğunu haber almıştır. Görüşme -
ler nikbin bir hava içinde olmuş -
tur. Çünkü zannedildiğine göre ya 
rm nlacaklıların yapacakları heye
ti umumiye toplantısında, M. Sc -
hach ehemmiyetli tavziatta bulu -
nacaktır. Alacaklılar, bu sabah ta 
toplanmışlardır. 

• • • 
tanzım ıçın 

AmerikaReisicümhurunun 
hazırladığı proje nedir? 

Nevyork, 26 (A.A.) - Sanayii 
tnnzim için M. Rooseveltin yaptı
ğı projenin muvaffakıyeti, hiç şüp· 
hesiz bu işe karşı patronların hü
kumetle teşriki mesai için göstere· 
cekleri hüsnüniyete bağlıdır. 

Surda M. Roosevelt'in, mania -
ları yenmek hususunda buhran • 
dan mütevellit inkisar ile şahsi nü 
fuzunu kullanarak istifade ettiği 

görülmüştür. 

··································~························································ 

Orta A a a r 
r dev et· 

isyandan maksat Şarki Türkistanı 
Çin idaresinden ayırmak 

Slnknng'dn yeni Türk dcvlctlol 
g3ateren hanta 

Orta Asyada mühim hadiseler 
cereyan ediyor: Hindistan yolu ile 
gelen haberlere göre Şarki Türkis 
tan Sinklang denilen ve Çin kıt'a

Çin idaresinden tamamen ayırmak, 
burada müstakil bir devlet kurmak 
br. isyan iptida (Durumksi) de 
başlamış, şimdi Kaşgar' e kadar 
gelmiştir. (Yarkent) de tehdit al • 
tına girmiştir. isyan eden mahal -
ler (Sinkiang) Mançuri ile Tibet 
arasında<ln·. Buradaki isyan nefai 
Cini tehlikeye koyacak vaziyette 
~lduğundan Mançuri hadiseleri -
nin bir neticesi gibi görülmekte, bu 
hadis ile Japonya arasında bir 
münasebet bulunduğuna hükmo -
lunmaktadır. 

mıştır. 

Garip bir dilek 
lzmir, 26 (Hususi) - lzmir ba

kallar cemiyeti pazarların kaldırıl
masını istemiştir. 

Üzüm mahsulü 
İzmir, 26 {Hususi) - Manisa 

bağlarında üzüm toplamağa başla 
nılmıştır, Bu yıl mahsulün geçen 
ytldan yüzde yirmi eksik olacağı 

tahmin ediliyor. _, 

lzmir valisi 
lzmir, 26 {Hususi) - lzmir va

lisi Kazım Paşa on beş gün mezu
niyet almıştır. Bu müddeti Bursa -
da geçirecektir. 

Alman - Avusturya 
Avusturya harbiye nazırı 

Hitlerle alay ediyor 
Viyana, 26 (Hususi} - Harbiye 

nazırı M, Vaugain mühim bir be
yanatta bulundu. 

Avnsturya Harbiye nazırı diyor 
ki: 

Bitti mi? 
Sofya, 26 (A.A.) - Şehri tiiP; 

heli e~hnstan temizlemek ve k•11 u 
mm menetmiş olduğu silahla~•.~· 
sadere etmek için dün gece gır1t., 
mit olan icraat öğleden sonra P~f 
tama ermiştir. Münakalat ta.matı'~ 
le temin edilmiştir. Şehir tabii ı1l ~ 
z~rasını almıştır. Hiç bir hadiıt 
mamıştır. 

Bulgar elçisi bir şeY 
söylemek istemiyor 

Sofyada cereyan eden hadi~~ 
bakında malumat almak üze~e. ~ 
bir muharririmiz Bulgar elçı•1 >~ 
Antonof'a müracaat etmİf,, M· f 
tonof hasta olduğunu, bir şeY fı1 
liyemiyeceğini bildirmişt~r. 

Lisan kursları 

Bu kursların başında pfD' 
fesör Malche'le bir Aıflr 

rikah bulunacak ··"" 
1 bl'~ 

Ankara, 26 (A.A.) - • w· 
ve biyoloji muallimlerinin J11ef 1 
bilgileriO:i arttırmak için bu 

1 t( 
Ankarada bir kurs açılacaJdırfr'* 
nebi lisan muallimleri için de ~ 
sızca, İngilizce Almanca oll1'j,t 
zere diğer bir kurs ta lstanbııl ~ 
çılacaktır. Ecnebi lisan kurslıı. f 
ba§tnda profesör Malche ile ~ 
nelmilel şöhreti haiz Aroet'JI 
doktor Soucette bulunacakt•~· 11 
kara kursları Maarif vekalet• .. ; 
lim Terbiye Heyetinden Riitt~/. 
yin idaresinde bulunacaktır· / 
lar 8 temmuzdan 8 ağustosa le' 
tam bir ay siirecektir. 

Amerikan bütçesinin ııj, 
Vaşington, 26 (A.A.) - f 

. 1• · .oreıı ne nezaretı ma ı seneyı g ... :s -

ma günü bir milyar 750 mil:1~1 

lar açıkla kapatmıştır. f: ~I 
seneye mahaup devreleri de 
neki gibi açıkla kapatıhnı~tı· 

Kral Faysal fi 
Londra, 26 {A.A.) - "~"'~"' 

sal, Londradan bugün Edıl' 
gitmiştir. 

, 
li!!"""'~~!!"""!!!'~~~~~~~~~~ı sının Mongolistan ile Tibet ara -

sındaki kısmın~ teşkil eden yer
lerdeki Türkler ve müslümanlar 
şimdiye kadar idareyi ellerinde tu
tan Çinlilere karşı isyan etmişler -
dir. Aylardanberi devam eden bu 
isyanın büyük bir muvaffakıyet ile 
neticelenmekte olduğu da anla§ıl
maktadır. isyanın maksadı Çinin 
Şarki Türkistan denilen kısmını 

Diğer taraftan isyan mahalleri 
Rusyamn Asyadaki hudutlarına bi 
tişik olmasına, ayni 7amanda asile 
rin Ruslardan silah almak sureti!e 
muavenet gördükleri hissedilmesi· 
ne göre buralarda Rusyanın da hu 

-- Ordu kendine lazım olan Baş 
vekilini buldu. M. Dollfus orduya 

lazım olan tam bir ba!vekildir. As 

kerlerimin "Hul Dollfus,, diye ba

ğırdıklarını isteseniz, bu nidayi, 

sırf gösteriş olsun diye çıkarma -

dıklarını anlarsınız. Bu, gönüllerin 

den kopan, samimi bir nidadır. Or

du, Avusturyanın istiklalile ideali

ne kavuşmuştur. Sözüme inanınız, 

Avusturya yaşıyacaktır, çünkü bu 

müşkül zamanları atlatmak için, 
ordusuna güvenebilir.,, 

Beynelmilel ınes9• 
M. Litvinofun Londra

daki faaliyeti 
Lond~ 26 (A.A.) - Londraki 

Rus mahfelleri M. Litvinoff ile Sir 
Jobn Simon arasındaki konuıma -

lardan çıkması muhtemel netice 
hakkmda nikbinlik göstermemek -
ledİT. 

susi bir siyaai makaat takip ettiğini 
zannedenler vardır. Mevzuu bah • 
settiğimiz isyan mahalleri hakkın • 
da açık bir fikir edinebilmek için 
yukarıdaki haritaya. bakmak kafi 
gelir. 

"Ordu, Harbiye nazırına güve -
nebi lir ve!,, sualine de, M. Vaugo
in gülerek şu cevabı vermi~tir: 

- Her halde, Vauqoinin. Hitle
rin önünde diz çökmiyeceğini bi -
lir!., 

konferansı ~, 

Cenevre, 26 (A.A.) --~.~X 
milel mesai konferansı Jl1il '".b 

. . . h ··"' lerin idaresi ve tanzı~•. bıi "~•" 
ki rapora ait teklifler•?1 .f,ııl' 
bitirmit ve bu raporu ıtt• 
bul etmi~tir. 
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Muammer Bey 
olabilirsiniz 

~il Anadoluyu dolaşıp ta bir 
1 hatırlamamak mümkün değil
: Muammer. Hayır onu halkın 
.dığı, andığı gibi söyliyelim, 

1
1 Muammer Bey .. Orta Ana • 
llda. güzel bir yol görürsünüz , 
'11ın1z. Bunu ki.m yaptırdı. Ce· 
""erirler: 
Q:' Muammer Bey .. 

11 hastahaneye rast gelirsiniz , 
~ınız, bunu kim yaptırdı: 
'Muammer Bey .. 

Q>ttektep binaları görürsünüz 
.. llıtu kim yaptırdı: 
' Muammer Bey .. 
~l\Yacriden Samsuna kadar 
I Ocaınan sahada bir çok mek -
tre, bir çok yollara, bir çok 
hanelere imzasını esrarengiz 
~lemle yazan Muammer Bey 
k eserlerin sahipleri gibi 
haf ızasmda yıpranmıyan bir 

~ 0larak yaşamaktadır. 
lldırım kayalarında inasn e
lıini bina duvarlarında, bina 
~tında kuvvetin ifadesini, lce· 

'il biçilen yeni sokaklarda eser 
'kaıı adamın izlerini görünü -.. 
v,li Muammer Beyi ben ölü -
~den sonra tanıyorum .. 
llu ilk defa millercim diye ta

,l!tun. Beni pek sarmadı. Onu 

1 
ltikacı diye gördüm, doğrusu 
~·'~. anlnma dım. 
. kuçümcncik, kendi halinde 
O adamı keşfedebilmcm için 
I l'la Anadolu seferi lazımmış! 

VAMIT 27 Haz;ran19 33 -

SOHBETLER 

• Mutahassıslar : 

. . ' u.l~~d~~=:=;~~~::::=-~· ~:m :.. I Gel keyfım gel ..• 

f /Ik mekteplerde J K d Demesinler. Bir acia ...................................... a vga an.. Beyazıttaki çınarlı lokantada 

Himaye cemiyet- öğle yemeğini yersiniz: Şöyle yağ· 

B• • t } t lı tarafından, lop et kuzu furunu, 
Otomobil altında lerinden ne istifade ır cına ye çı < ı ve yanında hoı sarımsaklı bir cacık; 

Parçalanan kız O 
•• ldu·· edı.lebı·ıdı· ?. Aslanı öldürdüler arkasından bir imambayıldı; da -

ha sonra yağı ve salçası gani bir 

Bir kaç gün evvel, Yeniköyde Müfettişler mekteplerde Evvelki gece Ali Bey köyü ile pilav, ağız temizlemek için de 
Ksandra isminde genç bir Rum kı- Silahtar Ağa arasındaki taş köprü buzlu bir çilek kompotosu . Oh!.. 

bunu tahkik ediyorlar d b" · ı G b · w d -zının bir otom bil taraf mdan pek mandırasın a ır cınayet o muş, ö eğı oğuştura oguştura ogru 
Maarif vekaleti talim ve terbiye mandıra sahibi Aslan Ağa öldürül çınarlardan birinin altına. Kah • 

feci bir surette çiğnenpiğini, yara

hırı ağır olan kızcağızın Etfal has 

tanesine yatırıldığını ve şoförün de 
kaçtığını yazmıştık. 

Sa~ gözünü tamamile kaybeden 
ve vücudiinün muhtelif yerlerin -

den yaralanmış olan genç kız has
tanede ölmüttür. 

he.yeti geçen sene ilk mekteplerde müştür. veciye emir: 
himaye heyetleri teşkiline karar Cinayet tahkikatı ile Sarıyer - Doldur bir!.. Bir de az şe -
vermiş bunun üzerine bütün vila • jandarma kumandanlığı meşgul kerli... Okkalı olsun! .. 
yetlerdeki ilk mekteplerde hi- olmaktadır. Cinayet henüz tama - Sağ ayak bir iskemlede, sol 
maye heyetleri teşkil edilmişti. men aydınlanmamıştır. tık tahki- kol başka bir iskemlede, üç iskem· 
Himaye heyetleri mekteplere de - kata göre mandıra sahibi Aslan A le işgal ederek, nargile tokurdatıp 
vam eden talebelerin velilerden se ğa bundan iki ay kadar evvel bir kahve höpürdetmek doğrusu hoş -
r:ilmekte ve mektep idaresi namı -
~ adamla mera meselesinden kav - tur. Hele hafiften de rüzgar esi-
na mektep müdürü ile mıntaka mü 

ga etmiş, adamı fena halde döv - yorsa, tadına doyum olmaz: Gel 
fettişleri de bu heyetlerde bulun -

d 
müştür. Dayak yiyen adam da As· keyfim gel! ... 

maktay ı. 
h lan Agw a gibi zengin birisidir. Ye- itiraf edelim, ki bizim kahve • 

Himaye eyetlerinin vazifesi 
mekteplerde bulunan fakir talebe- diği dayağın acısını çıkartmak is- )erimiz, tembelliğin kaynağıdırA 

lnrd"'n bı"rnı· tanımagwa muvaffak d t k I b · 1 temiş, ve tahminlere göre Aslan A insan kendini bir kere: Gel key -.... ye yar ım e me ve ta e enın ça ış 
olan bir zatin ihbarı üzerine zabı- masım kolaylaştırmaktı. ğanın yanında çalışan Hüseyin, fim gel!.. e kaptırdı mıydı, işler 

Bu pek feci hadiseye sebebiyet 
veren ~oför yaralıyı sokak ortasın

da bırakarak kaçmış ise de o sıra
da otombil içinde bulunan yolcu -

ta bu yofCuyu bularak otomobilin Milli talim ve terbiye heyeti tec Qı;man, Abbas isminde üç yanaş· muhakkak çengele asılır. "Geç 
şoförünü yakalamıştır. rübe olmak üzere bir sene müddet- mayı para ile kandırarak Aslan A olsun da güç olmasın,, "Yavaı ya-

ş f h 1 1 le te!l:.kı'l edilen bu heyetlerden ne ğayı bir gece ansızın öldürmeleri- vaş,, "Bugün olmazsa yarın olur,, o ör, adiaeyi şöy e an atmış - 'S' 

tır: suretle istifade edildiğini lstanbul ni söylemiştiı·. Osman Kırşehirden "Acelesi yok,, sözleri, kahvelerde· 

M "f ··d" · t' d t yeni gelmi!l:.tir. Para lafım İ•itince ki gel keyfim gel'in İ• hususunda "Yolun dönek noktasında bir - aarı mu urıye ın en sormuş ur. 'S' :ır :ır 
Maarif müdüriyeti bu işe ilk tedri- cinayete ses çıkarmamıştır. Bunun düstur haline sokup adeta vecize-

denl-ıfrc önüme cıktı. Fren yaptım .. 
Ye direksiyonu kırdım, fakat oto -

mobilin arka çamurluğunun çarp -
ı.ıasmu mani olamadım.,, 

Sademe o kadar şiddetli olmuş
tur ki biçare kız hadise mahallin-

deki ağaçla daha şiddetli bir mü-

sademe yapmış ve gözünü bu çar
pışmada kaybetmiştir. 

sat müfettişlerini memur etmiş - verdiği ifadeye nazaran katil ya - leştirdiği sözlerdir . 
· naAAna Abbastır. Yanaşma Osman Bizde, her nedense, ecnebilere 

tır. r··· 
Müfettişler bütün ilk mektep diyor ki: gösterilen misafirperverlik cemi • 

müdürlerinden himaye heyetleri - "Ben geceliyin uyuyordum. Bir lelerinin en belli başlısı, onları a· 
nin faaliyetlerini, ne kadar çocu - aralık silah patladığını işittim. He laturka kahveye götürmek, onlara 
ğa nasıl ve ne suretle yardım ettik men uyandım. Ne olduğunu anla - alaturka yemek yedirmek ve nar
lerini sormuşlardır. Gelecek ce - mak üzere dışarı çıkıyordum. İçe gile içirmektir. 

da.re adamının muvaffak bir 
't adamı, sağlam bir alim, 
etli bir teknik sahibi gibi e -

ııc Zabitanın tahkikatına nazaran; 
~ !liğine şahadet eden bu e • ölümle neticelenen bu hadisenin 

vaplar tesbit edilerek Maarif mü - riye Abbas girdi. Ne var diye sor- Bunu, son günlerde, ıehrimize 
düriyeti tarafından talim ve terbi- dum. Bir şey yok yat uyu, dedi. bir çok ecnebi mutahassıs geldi 
ye heyetine gönderilecektir. Sonradan öğrendim ki mandıra de hatırladrk. Bu zevatı, eğer böy

sahibi Osman Ağa öldürülmü§ .. ,, le alaturka lokantalara, çınar dibi 
t hana bir aldanışın melan -

~>e henziyen hüznünü verdi. yegane şebebi otomobilin gece ol
masına rağmen döneknoktasından 

sür'atle geçmesidir. 

Tevkif edilen şoför, hem bu ha
diseye sebebiyet vermek hemde, 

'1ta.t her kasabada, bir kaç 
-..da alnıma çarpan caddelerde 
L'ım kayası gibi sivrilen bu 
~avali ve kaymakamlarımız 
~İr Örnek gibi göründü. yara.ladığı bir zavallıyı sokak or -

lltnmer Beyin binlarını gör· 
1 

tasmda bırakarak kaçmak sureti • 
~n, Muammer Beyin yolları· le itham edilmektedir. 
t~tikten sonra diyorum ki: Ksandra'mn kız kardeş;de hadi

~ Valilerimiz aiz de birer Mu- seden yirmi gün evvel çocuk doğu-
tr Bey olabilirsiniz!.. rurken ölmüttü. 

Sadri Etem -----------s 'ffıtt1m .... m11111mıı»ttH1tttıtlttHlltllttttNU nıtı1' lfAllllUHfllfflltnltt 

~~ ofyaya gidecekler 
~,,tok - Bulgar ticaret mukavele
'itakeresine iştirak edecek o -
~Urahhaalarımız iktısat veka
~aret umum müdürü Naki ve 
~ ler müdürü Cemal Ziya Bey 
akşamki trenle Sofyaya gide 
dir. 

~~ afyon beyannameleri 
~ nf yona dair vilayete verile 

~ . Yanname müddetinin bittiği 
~.e ık· .. k b 'llj~. ıyuze ya ın eyanname ve-
e~t>.i yazmııtık. Öğrendiğimize 
() U beyannamelerde bildirilen 
~~ rtıktarı (100) bin kiloya ba-
'tl'ıl\ktadır. 

AJYon inhisarı idare 
~r tlıeclisi toplantısı 
/ 0 n inhisarı idare meclisi dün 
~fa t 1 ak · · h' · ~ . op anar yem ın ısar ı-

~ :lltı.in kadrosunu teabit ile met
'ttluştur. 
~ e en kıso. zamanda faaliyete \ ~:k için memurlarını derhal ta 
S ~ektir. 
~tlıer_b_a_n•k-m-emurlan 
~ er Bank umum müdürü Ban 
'h~ ~adrosunu tetkik etmi!tir. 
\,.~1iimize göre (Sumer bank) 
\ ~ 'l<redi Bankası memurla -
\i ~•inden istifade edecek ve 
~i ~İYete g8re te§kilatı büyüte 
\ ,~trı Yeniden de bir çok me -

'calrtır. 

Bulgar suvari' e i 
Süvarilerimizle müsaba · 

kaya girmek için geliyorlar 
Bulgar ordusu suvari müfettişi 

olan bir ceneralın ref aketinde yir

mi Bulgar zabiti temmuzun ikisin 
de lstanbulda bulunacaktır. Türk 
suvari zabitlerile latanbulda Tak-

sim stadyomunda manialı müsaba
kalar temmuzun ilk haftası içinde 
yapılacaktır. Memleketimizde ilk 

defa yapılan bu müsabakalara çok 
ehemmiyet verilmektedir. Taksim 
stadyomu bu husus için Sipahi oca
ğı tarafından şimdiden hazırlan -
maktadır. 

İstanbul, 26 (A.A.) - Binicilik 
mektebi miidürlüğünden tebliğ e -
1iilmiştir: 

Türk suvari zabitleri ile Taksim 
stadyomunda atlı mania atlama 
müsabakası yapmalan mukrarcr 
olan Bulgar suvari zabitleri 2 tem
muzda Sofyadan hareket ederek 3 
temmuz sabahı 1stanbula gelecek-

lerdir. Musabakalar 7 temmuz cu

ma ve 9 temmuz pazar günleri sa
at 16 da yapılacaktır. Müsabaka i
çin gelecek kafileye miralay M. 

Jilkof riyaset etmektedir. Kafile 
on beş suvari zabitinden mürekkep 

tir. 

Dahiliye vekili 
Dün geldi, bir kaç gün 

şehrimizde kalacak 
Dahiliye vekili Şükrü Kaya Bey 

dün sabah Ankaradan şehrimize 
gelmis, Haydarpaşada vilayet erka 
nı tarafından karşılanmıştır. 

Şükrü Kaya Bey dün akşam Ya
tovaya gitmiştir. 

Hasta muallimler için 
tik orta ve lise muallimlerinden , 

hasta bulunaların veya tebdiliha -
va etmek isteyenlerin Boğaziçi ve 
Adalardaki ilk mektep binaların -
da yazı geçirmeleri Maarif vekil. -
lctince müsaade edilmiştir. iste -
yen muallimler Maarif müdüriye -
tine müracaat ederek istedikleri 
mekteplerde yazı geçirmek için i
zin alacaklardır. 

VAK 1 T 
GUDdcllk, Siyasi Gazete 

lstnnbul ADknra Caddesi, V AKJT yurdu 

Telefon Numaraları 
Yazı işleri telefonu: 24379 
ldllre telefonu : 2f37~ 

felgrat adresi: lstanbt:l - ·ı AKJ1 
Posta kutusu No. •6 

Abone bedelleri : 
TUrklye Ecnebi 

Seneli': 1400 Kr. 2700 Kr. 
6 aylık 750 . lf50 
3 aylık tOO .. 800 . 
ı aylık 150 .. 800 . 
llfin ücretleri: 
Ticari ııtınlıırın llün mıhlfcl<'rlndo ıuuıtl· 

ıul SO kuru:ıttııı baijlnr, ilk ııııhlfeılc 250 

kuruşa l<ndar ~ıkar. 

BUyl\I<, fınJ:ı, dl'\'omlı lltın ,;erenlere alt 

nyrı tcn:ıllll.t \'llrdır. 

Rc5ml lltınhırın bir fl:ltırı 10 kuru tur. 

KUçUk ilanlar: 

Bir defası 30 iki defası 60 Uı,; defası ti!i 

dört t/efnsı 76 ve on defası ıoo kuruştur. 
Uç aylık lltln verenlerin bir defası mecca· 
nendl'r. D~rt satırı gec;co tıltnlnrın rıuııı 

satırlan beş kuruştan hesap edllll'. 

Abbas, Osman, Hüseyin neza - kahvelerine, okkalıya ve nargile· 
ret altına alınmışlardır. Bunları ye alıştırırsak, zararlı bir şey yap
para ile kandırarak cinayeti işle - mış olmaz mıyız? ... 
ten ada.mm bugün yakalanacağı Haydi diyelim, ki buraya gelen 
ümit edilmektedir • mutahassıslar imambayıldıya, ya-

700 kilo noksan ekmek 
Fatih mıntakasındaki fırınlarda 

dün gece teftiş yapılmış, 700 kilo 
noksan ekmek bulunarak müsade
re edilmiştir. 

Şeker fiatları 

Birden iki kuruş yüksel
mesinin sebepleri 

Birkaç giindenberi İstanbul pi -
yas:lsında şeker fiati 2 kuruş ka -
dar yükselmişti. 

F aknt evvelki gün 100 vagon ve 
dün de oldukça mühim miktarda 

~eker geldigi için piyasada §eker 
bollaşmış ve fiatler derhal 2 kuruş 
inmiştir. 

Mamafih dahildeki şekerler 
memleketimizin ihtiyacını kısmen 
temin ettiği için şeker fiatlerinin 

!'ÜKseimesi nazarı dikkati cetbet -
miştir. Ticaret müdüriyeti bu hu -
susta tetkikata başlamıştır. 

Almanların yarın matem 

lancı dolmaya, kabaklı tepsi bö -
reğine, kahveye, nargileye varsın
lar alışsınlar, bundan ne çıkar?. 

Doğru, bundan bi şey çıkma7.. 

Fakat korkarız, ki aynı zamanda 
çınar gölgeliğinde, püfür püfür e
sen rüzgar altında, bütün bunlar
la beraber gel keyfim gele de a
lışırlar... "Korkulu rüya görmek
tense uyanık yatmak hayırlıdır.,, 

deye meşhur bir söz vardır. Miı

tahassıslar buraya müesseselerimi· 
zi avrupaileştirmeğe geliyorlar .. 
Aman dikkat edelim, aayaile§me
sinler ... 

Sel3mi izzet 
lllftjftfınnPIRftıımlamtlttltllltfltltHllltllDHIKllmlRllU ~~ 

Tiyatro ve belediyeler 
Bazı tuluat kumpanyalarının ge 

çcn seneki Darülacze hissesini ver• 
medikleri anlaşılmıştır. Belediye, 
şubelere gönderdiği bir tamimde 
geçen seneki vergiyi vermiyen ti
yatroların oyun oynamalarına mü 

saJe edilmemesini bildirmişitr. 

i""'"' 15m v~'t'E:";~lkı" "v"A"'KıT·mm~·ı 
! 111111Nrunnı 1111Hmmıanırm ı nnnmın uwuuanumımJ 

26 Haziran 1918 
- \'l~ıınn, 26 - Nbye Fraye Pres ıra

rete ·ı (l\illm:ın) ın nutkunu uzla:sma ııulhu 

lı:ln da\ ı•t addetmekte 'lre naurı mum:ılle~ -

Öğrendiğimze göre Alman hü - 1 hin Alman ıntllctJnln gnyl't ltld:ı.l &ııhlbl ol

kumeti Versay muahedesinin im - duğunu \ 'c D7.lın ınu\'ııffnklyattnn sonra da

zalanc;ığı 28 haziran gününü ma- hl dli,m:ınB nzln~mak teklifinde bulıındutu
nıı beyan etınektedlr. 

tem gi~nü olarak tesbit etmiş Al • 

gunu 

- İngiliz b:ııı\'t•l;;lll LUlt Corc ıwam 

m<.nyC1.da ve hariçte bulunan bü - knmamsmdn Ruııya hnkliında tı.>yanatta bn

tün Alman müesseslerinde yarın lunı:ımk r.mıyıınm gerek hııll haurda, \'e ge

N'k tahmin t"dllebllecek kad:ır uı:ak bir ı .. 
tlkbal için ltllAf dc,1l'tlf'rlnce bir kıymet ,.fi 

ki çarşanba günü Alman bayrakla
rının yarıya indirilmesi bildirilm~ş 

• ehemmiyete malik olıımıya~mı \"C hiç bir 
tır. 

mile seRnlıı blitUn milleti tt>mııD edemı~·e -
Bu emir lstanbulada bildirildig~i 

ceğlnl tı.>ynn 4'tml,tır. 

için lstnnbuldaki resmAı Alman mu··. 11 b ı ıı - !I mı u mıınının Kıımkapt:ı·a nıık" 

esse&e1eri çarşanba günü bayrakla- tıı~Yvurıınun tercih t•dllmel<te olduğu haber 

rı yarıya indireceklerdir. 
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Edebiyat dersine elbette 
lüzum vardır ! 

R~ Zilde Ekrem B. 1908 met· 
rutiyetinin ilk yıllarında bir ara -
lık Maarif nazırı olmuıtu; Bu sı
rada "Mektebi Sultani,, de açılan 
edebin.t hocalığına Süleyman Na
zifi tayin etmiı, fakat Süleyman 
Nazif bu iti kabul etmemi~ti. Bir 
gün yolda karıılaşblar. Recai Za· 
de, sitem etti ve Süleyman Naz.if -
ten şu cevabı aldı: 

-Edebiyat diye bir ilim bu -
lunduğunu bilmiyorum ki böyle 
bir ders okubnayı üzerime ala • 
yım! 

Halbuki edebiyat kitabı yazmıt 
bir ha:banm oğlu olan Süleyman 
Nazif, edebiyatın "ilm,, ini pek iyi 
bilen, yazılarında bu "ilm,, e çok 
'dikkat eden, söz ve mana san'at -
)arını bol bol kullanmaktan zevk 
alan bir muharrirdi ! 

Paradoksun güzelliği Süley; -
man Nazife o sözü scyletmittir. 
Hikayenin alt tarafının bahsimiz -
le ali.kası yok ama, haydi onu da 
anlatıverelim: 

Süleyman Nazifin "Edebiyat 
~iye bir ilim bulunduğunu bilmi • 
yorum!,, sözüne muhatap olan Re 
cai Zade Ekrem Bey, edebiyat ki

tabı yazmıt ve yıllarca bu dersi o
btmuı bir muallim - ıairdi; ön
ce nüktenin cazibesine kapılmıt 

olan Süleyman Nazif, yaptığı ga • 
fın derhal farkına varmıt ve ara • 
lı]( vermeden ilk sözünün arka -
ımdan hemen şu cümleyi yetiştir· 
mitti: 

- Meğer ki inıan efendimiz gi
bi hem büyük bir 9air, hem de itin 
ilmini tiir haline getirmiı güzide 
bir muallim ola!..: 

• • • 
Bizim Seli.mi İzzetin, bir kaç 

sün evvel gene bu sütunlarda 
e 

''Edebiyat dersleri,, ba9lıklı güzel 

bir yazııı çıktı. Arkadaıım, Süley

man Nazifin güzel paradoksunu 
-bilerek bilmiyerek- tekrarla -
mak zevkioden kendisini alama -
mıı: 

rından bir çoklarını sayabiliyor ve 
yapabiliyor ! 

Lisede okutulan derslerin hepsi
le beraber edebiyat dersine de el
bette lüzum vardır. Lisede, da -
rülfünun tahsiline hazırlık, kültür 
hazırlığı yapılır. Kültürün iki mü· 
him unsuru bilgi ve duygudur. 

Kültürlü adam, bilgisi ve duy· 
gusu yüksek adamdır. Edebiyat 
dersi, talebede duygu yüksekliği • 
ni temin edecektir; bunun için 
okutulur ve ona göre okutulmalı • 
dır. 

Edebiyat dersinin hedefi, tale
benin kaf asım malU.mat ambarı· 
na çevirmek değildir. Kerrat cet· 
veli nasıl ezberden dua gibi okun· 
mak için değil de sırası gelince 
bir zarp işinin kolaylıkla yapıla
bilmesini temin için öğretiliyorsa 

edebi sanatlar da öylece imtihan
da tarif ettirilmek ıınaksadiyle de
ğil, bir sanat eseri okuyan talebe
nin o eserin tadına varabilmesi i
çin okutulur. 

Arkadaşımın "Liselerde edebi
yat dersi okutmağa lüzum yok • 
tur!,, takasını ciddiye alıp ta mü· 
nakafa edecek değilim. Türk gen· 
ci, büyük ve eski bir medeniyet sa
hibi olan ırkının tarihini okuyup 
öğrenecektir; bu medeniyetin dü
şünce, duygu ve yazı sahasındaki 
görünüşü olan Türk edebiyatının 
milattan asırlarca evvelden ba,la
mıt şerefli tarihini okuyup öğrene
cektir. Türk ediplerinin vücude 
getirdikleri yüksek sanat eserleri
ni anlıyabilmck için onları süs,li -
yen edebi sanatları da öğrenecek
tir. 

Bu, kültür hazırlığının lüzumlu 
ve zaruri bir neticesidir .. 

Edebiyat dersi, talebenin zev· 
kini yükseltmek hedefini güttüğü· 
ne göre metinler üzerinde okutu
lur. Kaide, ıanat, hüner, ıüı, me
tinlerin tetkikinden çıkar. Yoksa 
elli dört farz risalesi gibi aynca 
ezberlenecek bir "kavaidi edebi • 

"Edebiyat dersine lüzum yok • ye,, kitabı yoktur. 
tur!,, diyor. 

Selimi bzet, edebiyat dersle -

rinde bir çok kaidelerin ve san'at

ların okutu1'nuı olmasından tika

Y.:•t ediyor; sonunda korkunç. ve 
tehlikeli hir neticeye varıyor: "Ta 
)ebeyi edebiyat dersinden döndür
memeli!,, 

Seli.mi izzetin yazısını ben gü • 
zel bir kaynaktan çıktıktan sonra 
1olunu kaybeden, nihayet çorak 
bir toprakta kuruyup kalan ırma • 
iın akıtma benzettim. Böylece iyi 
bir maksatla bqlıyan yazı fena 
bir netice ile bitiyor. Bunu afağ1 -
Cla anlatacağım. Bence doğru bir 
fikir tqımıyan bu yazmın güzelli· 
ği, muharririnin liselerde okutul
muından tiki.yetçi olduğu edebi 
sanatlardan "tecahülü arif,, e tam 
bir misal teıkil etmeaindedir. Ede· 
biyat dersine lüzum olduğunu, as
rmuzda artık hiç bir ıeyin hudayı 
nabit bir tekilde yetiımediğini, o
kutulup yetiıtirilip inkiıaf ettiril
miyen dimağın bqka hiç bir ıey o
lamıyacağı gibi muharrir de ola -
mıyacağını Selami izzet bilir ve sa 
mmn ki kendisine mektep sırala -
nnda edebiyat derıi okutulmuş 

oldulu içindir ki arkadaıım o yazı 
ımda böyle söz ve mana san' atla -

Yalnız eski, yeni büyük muhar
rirler değil, biz, - yani halk -
bile konuıurken iki manaya gele· 
bilecek söz söyleriz, hazır bulu -
nanların bildikleri bir hadiseyi 
birkaç lafla hatırlatır, geçeriz, bil
diğimiz §eyi bilmemezliğe geliriz. 

Her hangi bir hadiseye asıl se· 
bebini bildiğimiz halde sırf hoşu
muza gittiği için, yahut hoşa git
sin diye yalancıktan başka bir se· 
bep gösteririz. 

Lafımız dinliyenlerin üzerinde 
tesirli olsun diye hazan ıözü bek
lenilmiyen bir yerinde keser, geri 
çeviririz. Daha bir çok şeyler ya· 
parız. Edebiyatta bunların hepsi
nin adı vardır ve edebiyat kitabı, 
gökten inme kara kaplı kitap de
ğildir, konuşurken, söz söylerken 
yaptığımız, ettiğimiz feylerin tet
kiki neticesinde bulunup meydana 
çıkarılmıt güzellikleri toplıyan bir 
zevk ve irfan aynasıdır. 

Molyerin B~rjuva jantiyom ko
medisindeki sonradan görme zen
ginin edebiyat dersi alırken hoca -
sından nazımla nesir arasındr.ki 

farkı öğrenince çıkardığı sevinç 
haykırıtı aziz Selimi izzetin her 
halde hatırında olmalıdır: 

- Dinim hakkı için kırk yıldır 

< ,,,...--_, __ , ... 111,1- . 
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Nafıa vekaleti inşa edilecek o -
lan Filyos - Zonguldak - Ereğli ti· 
mendifer hattını elektrikle itlet • 
meyi düşiinmektedir. Bu hususta 
bir çok mütehassısların fikirleri a
lınmıştır. Mütehassısların ekserisi 
elektrikle işletmenin daha ucuz ve 
faydalı olacağını ileri sürmüşler -
dir. Gene bu mütehassıslardan ha 
zılarının iddiasına göre lstanbul 
Banliyö hatlarının er, geç elektrik
: e işletilmesine ihtiyaç vardır. 

İnşa edilecek olan Filyos - Zon· 
r.uldak • Ereğli hattı 50 mil kadar 
hir mesafe dahilinde olduğundan 

Zonguldak civarında tesis edilecek 
büyük bir elektrik santralı ile hat
tın elektrik ihtiyacı temin edilebile 
cektir. Hattın inşası ile birlikte E
reğli limanının da inşasına başla • 
nacaktır. Bu suretle vapurlar Ereğ 
liden her havada ihrakiye ve hamu 
le kömürü alabileceklerdir. 

Tavuk hastahkları 

·rakyada pancar mah" 
sulü çok iyidir 

Kırklareli, 25 Haziran - Bu se- J min için dünyanın muhtelif 
ne T.rakyada pançar mahsulü fev- larmda mahreçler aramaktad 
kalade iyidir. Geçen sene (105) Son gelen haberlere göre 
bin ton pancar yeli§lirilmiş, Alpul- ların teksif edilerek satılmuı 
lu !eker fahri.kasında işlenmiş idi. de tedbir almaktadırlar. 
Bu sene mahsul geçen senenin iki Yunanistanın satamadı 
misli tahmin edilmektedir. Fahri· t"t•• 1 · •kt 
k b .,..;&. • 1 b.l u un erın mı an 
anın u ın1.1uar pancarı ış eye ı e-

ceği malum değildir. Pancarın ev
velki senelerde fiati kilo başına 
altmış para icli. Geçen sene (55) 
paraya inmişti. 

Bu sene (50) paraya satılacağı 
anlaşılıyor. 

Bulgarlar ve üzüm 
Bulgaristanda üzüm pek çok is

tihlak edilmektedir. Mamafih faz-

Yunanistanın 1932 mahsul .. 
zürra elinde 11 buçuk milyon 
tütün satılmadan kalmıştır. 

Yunan hükUmeti bu tütü 
cenubu Amerikada sürümü içiO 
niden bazı tedbirler almıt 
neticesi olarak nisan bidayetin• 
dar 1 O buçuk milyon kilosu ,. 
mıştır. Bu suretle Yunan is 
stok mal pek az kalmıştır. 

Belediye şehirde tekrar bir ta • la bağ olduğu için mevcut üzüm -
vuk hastalığı çıkmaması için kü - lerden pek çoğu art.maktadır. 

Vapurlann kıymeti 
Vapurların kıymetini takdir 

misyonu dün Bartin vapuruna 
derek sabahtan akşama kadar 
gul olmuşlar ve vapura kıymet 
dir etmişlerdir. 

mes hayvanı besleyenlere hitap e- Bulgarlar artan üzümlerden isti 
den bir brotür hazırlamııtır. Bele- fade etıneği dütünmütler ve tarap 
diye matbaasında on bin nüsha ha · yapmağa karar vermişlerdir. 
sılan bu sıhhi öğütler dünden iti - Bu suretle artan üzümlerden 932 
haren bütün kaymakamlıklara ve senesi içinde 140 mjlyona litre ta· 
belediye şube müdürlüklerine dağı rap istihsal edilmi§lİr. 

Son aylarda memleketimiı 
harice satılan hayvan miktarı 
ğer aylara nisbetle çoğalmıttJt• tılmıya başlanmıştır. Bu kitaplar Bulgar şarabınnı artmasını te -

mahalle muhtarlarına ve halka 
meccanen dağıtılacaktır. Vilayet Bir Amerikan mektebinde lktısat müşaviri 
şehir hududu haricindeki köy muh 
tarlarına da bu kitaplardan gönde-
recektir. 

lbrahlm Tall Bey 

Elaziz, 25 - İstanbul mebuau 
lbrahim Tali Bey buraya geldi. Da 
madı Belediye reisi Hürrem Beye 
misafir oldu. 

nesir söylüormuşum da 
değilim!. 

• • • 
farkında 

Değerli arkadaıımın yazısı ede
biyat dersinin lüzumsuzluğunu de
ğil, maksatsız, kup kuru, yahut 
yanlı§ maksatla okutulan edebiyat 
dersinin lüzumsuzluğunu hedef kıl 
malıydı. Eğer mekteplerimizde e

debiyat dersi eksik okutuluyorsa, 
kuru tarih çerçevesi içinde kalıyor, 
talebeye edebi zevk vermiyor, ya
hut, inkılap fikirlerini atılamıyor, 
sanatin de inkılaba yardımı ve in -
kılap için olması lazım geldiğini 
söylemiyorsa bu güdük ve tatsız 
edebiyat dersine karşı olmalıydı. 
Bu takdirde de arkadatım mekte
be, muallime değil, Maarif Vekale
tine, Talim ve Terbiye Heyetine 
hitap etmeli "programları değişti
rin, şöyle yapmayın, böyle yapın!,, 
demeliydi!. 

Bugünkü halinde Selami izzetin 
yazısının en ciddi yeri "edebiyat 
dersini bilmeyen talebeyi döndür
memeli!,, sözüdür. Arkadaşımı -
zın tenbelliği himaye, değersizliği 
sahabet, ve cehaleti müdafaa gibi 
bir maksadı olmadığını pek ya • 
kından bilmeseydim, bu sözün 
mekteplerde dersine çalışmıyan 

ve imtihanları kayıtsızlıkla karııla 
yan bir kısım yolunu ıaşırmış ta -
lehe arasında teşvik edici bir ma
na ve mahiyet alarak fena tesir -
ler yapabileceğini söylerdim. Hal
buki Selami izzetin böyle bir da -
vası yok. 

- Bir gazetenin iki ayrı buca· 
ğında iki başka düşünce olur mu? 

Demeyiniz; oluyor İ!te... insan 
kapı bir komfusile kavgalı bile o -
lur. Halbuki bizimkisi ıadece bir 
dütünce ayrılığı!. 

Refik Ahmet 

dini propaganda 

yapılıyor? 

mı 

Gedikpaşadaki Amerikan mek -
tebinde dini propaganda yapıldığı 
nın Maarif müdüriyetine haber ve
rildiğini bazı gazeteler yazmıştı. 
Dün latanbul Maarif müdüriyetin -
de yaptığımız tahkikatta böyle bir 
ihbar olmadığını mamafih bütün 
ilk tedrisat müfettitlerinin her za
man ecnebi ve gayri müslim mek
tepleri sıkı surette kontrol ettikle
ri için huna imkan olmadığını öğ
rendik. 

BORSA 
[l li7.alarmda yıldız işareci olanlar üzer· 
leı inde 2-1- 1 Jnziranda muamele olanlar· 
dır.l Rakamlar kapanış fiyatlıınnı gösterir 
-- ---

lktısat vekaletinin daveti Ü 

ne evvelki gün gelen iktısadi 111 

vir. M. Hines dün aktam Ank 
ya gitmiştir. 

TAKVİM 
Salı 

4 
27 Haziran 

Rebi.evet 
Gün doğuşu 
Gun lıatışı 
Sabah namazı 
Ogıe namazı 
ikindi namazı 

4,31 
19,4/i 

3,00 
ı~.17 

16,I~ 

Akşam namazı 19,45 
\'atsı namazı 21,4'i 
imsak 2.11 
\ılın geçen günlen 178 

kalan .. 191 

Çarşamba 
28 Haziraq 
5 Rebi.e'-

\... ___ ------
llA \'A - Yt'şllköy askni raaa& 

ı,czindcn 'crUen nwfınıata &'Öre; ........ 

,,, bulutlu ,.c garbi lııtlkametlerden 

! rllzkArlı olacaktır. 

======;..;;;..----~~-=-=-=-'! i Dllnkll sıcaklık en fazla 21, e11 ~ 
~b - ..... 

' hava taz~ lki 76! mlllmetre ..,. 

rtukut (Satış) 
* 1.ondra 7LB. - * Vtvıına 
, * Ncv\orlt 171, -
* Parls 171, -
* t.ll!Ano !<21, -

1 * Rriık<el llfi, -
:ılı Atlna 'iS 50 
:ılı Ccne\ re 8.0, -
* Sof)a 24,50 
* Amsterdım 84,-

I • Prag 120, -

I * Sıokho m :19, . -

* M~drlt 
* Btrllo 
* \'ar~OVI\ 
• Rudnpe,te 

* Hülmş 
* Belgrat 
• YoL.ohama 
*Altın 

• ~le idiye 
• n nknot 

17, -
41), -

2~. - . , 
30, -
24, -· 
55, -
45, -

925, -
!IJ,fO 

236. -

Çekler (kap. sa. 16) 
* Londra 

• .i\c\ ~ ork 
* Paıls 
* Mlllno 

717,- • Stoklıolm 

0.5SIJO- + Vl~ara 
12 0'> * M:ıdrlt 

9.0261 • ncrlln 
* Bruksel S.395 • Varşo,·a 

• Atlna 82.4125 * Bud:ıpcşte 
* Genenc 2.455 + l11Jkreş 
• Sof) a 67.':'iS • Belgrat 
* Anıst rda'lı ı. ı 824 + Yokohama 
* Prag 15.9!175 Moskon 

24 80 • (,'inıento as. 

2.715 

4435 
!i.6475 
!.--

4.232-'> 
3 771!> 
79.96i6 
:wm-
2.22-

-.-

Reji 

ı sır. llavrlye 
* Tranl\'ay 

3,5:1 tn)on Oey. 
ı !5. Şark ne~. 

L'. Sl~orta 
~ ı .- Ral)•a 2,20 ' 
ıo,L . $ark rn. ecza 2,35 1 

Bomonti ı '' Telefon 13.-

istikrazlar 

ISTANBUL -

18 - 18.SO gramofon. 18.30 - 19 

sızca drrs (flrrlenıl!} olanlara). 19 -

saz (Cennet Hanım). 19.SO - 20 lllUI ( 

mlye Hanım). ZO - ıo.so saz Ntul 

file Hanım). 20.SO - 21.JO Eftalya 

22 gramofon. 

saat ayarı. 

Yarin 
ISl'ANBULı 

t 

18 - 19 gramofon. 19 - 19.d 

mure Hanım. 19.•6 - 20.SO Hazmı flf1 
rafından karagöz. 20.SO - ıı.so udi 

21.so - 22 gramofon. 

j herler! ve saat ayarı. il 

-.,, Matbaamıza Gel* 
g F. S E R L E R~ 

Dönen ses 
Değerli şair Hasan Ali~~ 

+ ı 93J da lst. 
!sııtrrazı da. 
Sark D. yoL 

+ D.l\lu\llh. 
Cümrukler 
19?8Mü. A. 

95.- ı:ıclttrlk 

96)i0 Tram\'ay 
2,75 ~:rı::anl 

!il.25 J(ıhtım 

S.S5 * AnııdQlu 1 
6,90 * Anadolu il 

rt .7!" + A. l\lünıessll 

d ., fll den 1930 a kadar yaz •S' 
sı.s<> güzel bir cilt içinde topl. 
'15 - !' "dönen ses isimli bir kitap 1 p,. ,, k. 1 

··- de neşretmiıı.tir. Renızi ıtap 44 4, :r 
4;,40 si tarafından pek tenıiz bir t 

nı~dıc 4s.o5 bastırılan kitap, içli, hisli, ö~ 
~ • .._ ........ _.......,....,..;;;;;;;;;;;iiiiiiiiiii;;;;;;;;;;iiiiiiiiiii-..;;;;;;;;;;;;;;;;11111.,.•1 edebiyat esel·idr. Tavsiye ed 
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3 MAYIS GECESi .. 2 inci kısmın listesi! 

100 numarah Liste 1 

Ankara, 26 (A.A.) - T. D. T. - A~ söyle, ne demek iıtiyor
"-n? Kerime Hanımı öldürmüf, 
11hyordu ne demek?. 

- Küçük hanım, yemeği aşa -
ğıda mı yiyeceksiniz, yoksa oda -
mza getireyim mi?. 

Cemiyetinden: 

Bu lokantanın verdiği yemekler Baline 
balığı haşlaması ve fok yağı ile kızar

tılmış salatalıktı ... 
- Olabilir .. 
- Bu nereden hatırına geldi ? • 

Ayte biraz dütündü: 
- Ablam nerede yiyecek?. 

Karşılıkları aranacak arapça ve 
farsça kelimelerin 100 numaralı lis 
tesi tudur: 15 -

- F arzettinı .. 
- Garip fey .. Senin a.khna ba-

ıtıı çok tuhaf teyler geliyor kar -
cleıim .. 

- Sen sairifilmenam nedir bil -
'-ez misin?. 

- Zannedersem odasında yiye-
cek ... 

--Öyleyse benim de yemeğimi 
buraya getirsinler .. 

1 - Dairesinde 
2 - Derecesinde 
3 - Raddelerinde 
4- Hakkında 

5- Lehinde 
6 - Aleyhinde 
1 - Akabinde • derakap, der -

Rus 
Vll 

kruazörü 

karoda boğuk bir ıes duydumt 
- Payva .. Bonjur. 

- Bilirim ... 
- Onlar~n uyku arasında, ne 

Büyük bir tepsi içinde yemek 
geldi.. Masaya kondu. Ayte ma -
sanın batına oturdu. iki ka§ık et 
suyu içti. Batka bir şey yemedi. ha1-

Şu vahti ve verem kutup tabia· 
tinde bile bir halavet var. Hayvan 
ları ve nebatları tagdiyeye muvaf 
fak oluyor. Burada asıl ihtiyaç çe
ken ve kendini bin azaba sokan 
insandır. Bu söylediklerimi tasdik 
etmek için kutpun buzları ortasın
da bir Şankr gibi yerleıtirilmit o • 
lan Kirkenes sanayi tehrini gör
meli. 

Bu seslenen adam yüzü sanlı a• 
damdı. Bir bakıma bunda hayret 
edecek nokta yoktu. Jakob Bul'• 
ün lokantası bu mrntakadan geçen 
seyyahların yegane melceidir. in• 
san kutbu timalinin (1~) kilo • 
metre meaaf esinde bulunursa ne 
bulursa onunla iktifa eder. Herif 
pervasızca masama oturdu. Sık 
sakallı, beyaz göz kapaklı, dunuk 
bakıth, sarı yüzüuü açtı. Bir gün eT 

velden beri medeniletmite benzi• 

'-rikulide teyler yaptıklarını duy 
lltadm mı? .. 

- F arzet, ki uyurken bu cina
)'....: . led' .. ~. lf ı .. 

- Masum demektir. 
- Hayır, bir elime geçrisem o 

Ayşe fevkalade haaaas, geniş 
karihalı bir kızdı. Hayalperestti. 
Fakat bütün bunlara rağmen, ira · 
desine hakim olmasını bilirdi. 

s - Bu bapta 
9 - Bu hususta -hususunda-
10 - Bu takdirde - takdirinde· 
11 - Tarafından -bir taraftan, 

diğer taraftan-
12 - Şahsen 

Mrür gününü. Ben Nahideye vad
etliın. O kadını ne yapıp, yapıp 

~acağrcaı; .. Lazım gelirse bütün 
lervetimi ' ı uğurda feda edece -
ibn. Bir ele geçirirsem, benden 
lllerhamet beklemesin. 

Fakat uykuda, insanın hakimi
yeti kalmaz.. o zaman asap 
vücuda hükmeder. 

Ayte, çocukluğundan beri çok 
rüya görü.tdü. Fakat bu rüyalar , 
öyle her çocuğun rüyası gibi, kar
ma karı§ık, manasız, içinden çı • 
kılmaz şeyler değildi. 

13 - Şifahen -Şifahi) 
14 - Tahriren -tahriri-

Binmit olduğumuz motörbot 
Koltakongas' dan sonra bir kaç 
saat müddetle Porteoki nehrini 
takip etti. Halt bir F alezin eteğin
de durduk. Dar bir yoldan çıplak 
kollu muslin elbiseli güzel bir 
kumral kadın indi. Bu güzel ka • 
dın Norveçli pasaport kontrol me
muru imif. Burası Norveç toprağı· 

dır. 

yordu. Homurdandı: 

Muhtelif mektep mual
limlerinin buldukları 

karşılıklar 

- Fırtına müthiş esiyor. Deniz' 
seyahati için çirkin bir zaman A. • 
rendaya bineceksiniz değil mi? 

Projelerimi herife söylemiye ne 

- Çok kah yüreklisin Neri - Ane daima tatlı ve uzun rüya 
görür ve hatta uyandıktan sonra 
bile, görmekte olduğu rüyayı uza
tır, uyanrk olduğu halde, rüyada 
imit gibi dururdu. 

87 inci liste hacet ... Cevap verdim: 

-.n. 3 üncü mektep: - Hayır •.. 
- Şu halde Spiçberg' e 

- Nasıl olmam?. Onun yüzün -
den kocam benden f Üphe ediyor . 
O bi9&re kızcağız tevkifhanede in
liyor. O kadma zerre kadar mer -
ha.net etmem .. Ben, ki hayatımda 
lıiınseden nefret etmedim, o ka -
'1ından nefret ediyorum .. Bu nef -
"et, bu kin bana yardım edecek , 
Ollu ele ıeçireceğim .. 

Up: l:'aymak - lkramlye: Bahıılıı - ik
tisat: Arttırmak - lktıza: gerek - 11An : 

BUdlrlı - İtibar: Say&'I - itiraz: K&rfl)a -
Dün hava sıfır fevkinde otuz 

istiyorsunuz. 

Biraz Hıstu .. Soma devam etti: 
- itte timdi ziyafeti neden 

leri bıraktığımı anladın.. Söyle 
bakıı••p da etlilere ne mazeret 
klabilirdim? .. 

Ayfe, •anki suali ititmemiı gibi 
dUam durdu. 

Bir kere, rüya görürken uyan -
dı, rüyasını devam ettirdi ve bu 
rüyanın sonradan ıztırabını çek -
ti. Bu rüyanın hatırası, aklından 
silinmiyordu .. 

Kerime Hanımı öldürdüjünü 
gördüğü rüya da bu rüyalannd&I" 
biriydi. 

(Devamı var) 

MUıt111tıttuı11m111nııunn11111t11nt1ınmm"ı""ı'*""•"""'Lll'•""'nı111uıın01mtıt11nıtı11 

ihtikar var mı ? 
···-···················-········-

Benzin ve petrolda 
- Ne o, ıuauyorsun ! .. Biraz ev-

,..el mazeret bulmak sana pek ko - Tacirlere göre yüksel-
lay görünüyordu. menin sebepleri 

Genç kız titrek bir sesle cevap Gazetemiz batmuharriri Meh -
"erdi: , met Asım Bey dünkü batmakale-

- Bilmem •• Aklım ermiyor·· sinde gaz ve benzin ihtikarma te-
- Vaziyet zannetiiin kadar 

huit değildi. Eier doğnıyu söyle- mas etmitti. 
Mehmet Asım Beyin ileri sür • 

leydim, miithit bir rezalet, önüne düğü noktai nazara kartı petrol 
leçilmez bir dedikodu olacaktı. doinıyu ı:.;y)emek OE'. kafi değil- tacirleri ıu mukabil iddiada bu -

lunmaktadırlar: 
dir. Kimse ~ulak asmıyacaktı . 
ll>a•mafih biJiyorum, gene dedi _ "- Esas itibariyle tereffü var-
L ,. dır. Fakat bu benzini kilosunda 
-oaa olacak ... l\rnma olursa olıun. 
lferke1in ağzı torba değildir lcı 50 para ve petrolda 20 paradır. 
dikilıin •• imanları bırakmalı ıöy· yoksa söylenildiği gibi daha fazla 

te.inler .. Kızacaklbr, fakat l'e ya . değildir. 
Payan, ben onlardan fazla acına- Mazottaki teref fü daha fazla -
cak haldeyim. dır. Perakendelerde de tabii bu 

fark daha bariz bir şekilde görül-
- 6 -

Ane, konaim ikinci katında 
otun&yordu. Üç odası vardı. Ken
di znkine ıöre dötemiıti. Daire
._ ancak aamimi arkadql~rmı 
kabul ederdi. 

Cam alkddıiı zaman, yalnız 
lcaımak ihtiyacını hissedin -
c:e, hemen dairesine çıkar, odala
raa kapanırdı. Eniıtesi onun dai
l'eaİne: Filditi kule, derdi .. 

mektedir. Bu fiat tereffüünün en 
büyük sebebini son gümrük tarife
sinde aramak iktiza eder. 

Mamafih, hükumetin bu hu -
susta tahkikat yaparak fiatlar ü -
zerinde müessir olanların meyda
na çıkarılması bütün benzin ve 
petrol tacirlerini şüpheden kurta
rabilir.,, 

Öğrendiğimize göre, İstanbul 
ticaret müdüriyeti bu hususta tah
kikata başlamıştır. 

nıa. 

Bakırköy iHc: mektep: 
lif&: Yaymak - tktııeı: Ydclnı parlamak. 

iklim: Kara parı:aaı - tkramlye: Ağırlama· 

lık - ikrar: Dotnııuıc - tktlball: örnek al

mak - lktısat: Akı;a arttuınak - :lkttran: 

Yanqmak - İktlza: DUenmek - tıAn: BU • 

dlrmek - İtibar: Öğüt almak - İtıcJal: Or

ta sldlf - itiraz: DtlJönce çörDtmelL 

Yetil köy ilk mektep: 
tf5a: Meydana çıkarma - İkbal: Ufur 

lı;I, doğru gttme - İkramiye: Armağan -
tknr: Dille lllylerne - :tıcubu: Bir yerinden 

alma - tktıııat: Tutamla olma, tutumluluk • 

iktiza: tee yaramak - tı&n Bildirme - iti
bar: Sayma, saygı - İtidal Orta olma, ya
vqlık - ltıraz: Çth1ltnK>,ğe kalkma • 

40 ıncı ınektep: 
İfp: Yayma - 'ikbal: Yürtbn - tkrıa 

mlyc: Kartdık, verim - İkrar: Söylemek , 

açıp wrma - tlrtlbaa: Almak, kapma -

İktiza: Yarama. gerek - IIAn: BDcUrme -

itibar: Sayma, •YP - ltlclal: Dargmaca -

itiraz: Karıtıhk• kart• ıeıbne • 

Muallim mektebi: 
İfp: Açıp vurmak - İk'bal: lıt dofnı 

gitme, ydcln: barıııklıfı - İklim: Yer yüzü 

NltltO - tlcram: Bilytlk tutma, afırlama -
ikramiye: YUceltme için Verilen akçe - tk· 

rar: Dfllc ııöylemf!k, Mklanıamaıc - tktıbas: 

Aydmlatma. bir yerden bir eey kuanma. al

ma - lldıaat: Orta glderU - 'iktiran: Yak

la!jllla - tlAn: Yayma, açma - itibar; Say

ma - İtidal: ortalama, uygunluk - İtiraz : 

Sal&fma, kartı gelme· 

44 üncü mektep: 
lf1&: Ortaya çıkarma - İkbal: Parlak -

hk, yUkııellt - tkram: Sunma, Ağırlama -

İkramiye: Sungu - ikrar: Sö~·lt>me - lktı· 
sat: Tutumluluk - İktiran; Yansımak -

11An: Yayma, açma • 

43 üncü mektep: 
tfp.: Açıp çıkartmak - tkbal: Mutlu -

iklim: Yerin bir yanı - ikram; Büyük tut
mak - ikramiye: Akçe annapnı - ikrar: 
Saklamayıp ııö.>lellK'k - lktlbaa: ölçerek nl· 

mak - tktısat: Dll11Un<'ell davranmak -

iktiran: l:'~mak - 11An: Açığa \"Urm&k. 

ttıbar: Alım almak - İtidal: Orta oıu, -

itiraz: Olma:r.ı lııtemek • 

39 uncu mektep: 

bet derece idi. Günet ortalığa ha· 
kimdi. Bugün kutup rüzgarı esi -
yor. Bankizi sahile doğru itiyor. 
Bu ebedi buz çöllerinden donuk 
ve donduran bir ürperme insanı 
sanyor. Kar yağıyor. Yaz kan .. 

Kirkenes üzerinde kar kırmızı, 
siyah bir renk aldı. Kutup fırtınası 
arasında bir demir gürültüsü yük
seliyor. Büyük örsler iniyor. Yük
sek fmnların aleYi ıemaya yükaeli
yordu. Burada teais edilmit çelik 
fabrikaları faaliyette idi. Bunlar 
durmadan çalıııyorlardı. Yazın mı 
fılleyle kadar göründükten sonra 
batması ile doğması bir olan gü
net ortalığı kaplarken; kıtın ıid
detli soğuk ortalığı dondururken 
bunlar durmadan çalııır. Ve emin 
olunuz ki burada en mesut olan 
makinelerdir. Amele Turb, saç ve 
ziftli kartondan yapılmıt kulübe -
lerde yqar. Ümitsiz bir hayat on· 
ları ıu dünyanın üç noktasında 
saplamııtır. Biraz ötede Varanger 
Fiyord fabrikaların bakayasile pis
lenmit sularını akıtır. Fiyordun 
hizasına gelen deniz aslanları ö -
lür ve Katalo'lar korkarak kaçar. 

Kirkenesin amelesinin komü -
niııt olmasını gayet tabii bulurum. 
Burada Jakob Bul isminde biri pis 
bir lokanta açmıttır. Lokantada 
balina hatlaması, fok balığı yağile 
kızartılmıt salatalık ve emsali gö
nül bulandırıcı yemekler pi§er. Dı
varın üzerinde siyah maskeli bir 
adam resmi varchr. Resmin altın -
da: "Kaçakçılara lanet! Onlar 
memleketin ve milletin düımanı -
dır!,, sözleri yazılıdır. 

ltşıı: Açmak, nı;ığa \"Urml\k - tkbnJ: i-

Ane ,bnleıinin odasından çı
lrmca, lmfarak kendi odasına gir
di Ye kapıyı kapadı .. Onun bu te
':\tmı bir ıören olsayd hayret e -. ~· Cnıı. 

Odanın ortasında dimdik, kı -
lllllclamac:lan, donmut gibi durdu , 
lroUarmı uzatb, evveli ellerinin üı 
tüne, M>Dra içine, avuçlarına bak-

Şehir mütehassısı 
İstanbul planı için belediyece a

çılan müsabakaya it tirak eden te
hircilik müteha1111larından M. A· 
gache l11tanbuldaki tetkiklerini bi
tirmif, dün aktamki trenle Roma
ya gitmittir. 

lerleme - iklim: Sıcaklık, soğukluk - lk· 

rar: Doğnı~u ııöylemok - iktibas: Eşini al· 

mak - tktısat: Kazanç yolu - lktlran: İri· 

ellmek - tıAn: \'aymak - ttıdal: Soğuk 

kanlılık - ttıbar: Deft'r, ön - ttlraz: Knr&ı 

koyma. 

Bu kaçakçılık tabirinden mak -
aat nedir? Şüpheıiz ispirtolu mad
deler kaçakçılığı olacak. Norveçe 
ait olan bu Finmarken eyaletinde 
içki yasağı hüküm sürer. Bundan 
ba~ka silah kaçakçılığı da mev -
zuu bahsolabilir. Kirkenesteki ko
münistlerin Rusyadan silah getirt· 
mek tetebbüsünde bulundukları 

39 uncu mektep: muhakkaktır. Yemeğin sonunda ar 
lfp: Yayma - lkbal: lıl doğru gitınf! - ı~=...,.,,,,,.,.,....~,..-.-.~--:-.:~---.o.-

lkllm: Dlyıır - İkram; Ağırlamak - tkra- işi doğru gitmek, lıtrk - lkUm: •dun, aı-

' 

tı .• 
"Şa anda bunlar için henüz 

tehlike yok.. Fakat ileride ola -
-.Z mı?,, 
. la ....ı. bir cevap bulabilmek 
tçia, her zaman oturduğu koltu • 
hna a&nüJdG •• 

Bira aonra himıetçi geldi •• 

Romada M. Musolini tarafından 
yaptırılan bazı tesisatı gördükten 
sonra Lizbona gidecektir. M. Aga
che raporunu Lizbondan göndere -
cektir. 

mlye: Ko.zandırm:ı - İkrar: Dile wrlş -

itibar: Almmak - İktınt: K1111na - lktl -

ran: Yaklafma - İktiza: UZJID gelen -

1Iln: Blldll'Rlf' - ttıbar: GDVt"nmek - 1tl -

caklığı, ııoğukluğu - İkramiye: Armağan -

lkrar: Açıkça ııöyleme - 'iktibas: ÖdönçU 

alma, .UZD olcluita gibi alma - tıdıut: Orta 

glcllt, tutumlu - tktlran: Yaklatma - llln: 

Kon&ervatuvar müteha11111 M. dal: Uypnluk - 1ttraz: htememe. Duyurma, ortaya tııkarma - İtibarı Deter -

Markı iae bu akıam Viyanaya gi- 39 uncu mektep: lDlk, lıatlanp; - tttdal: Yaftlhk. uypn -
decektir. llp: Yayma, ortalıp çıkarma - tkbal : luk - lttru: Söztı çtlrötme • 

Dikkatsizce cevap verdim: 
- Evet .. 
ihtiyar bir zafer çalmıt gibi ,a. 

lümsedi ve mukabele etti: 
- Vah .. Vah .. Y almt ıelmital• 

niz. Buradan Spiçberg' e vapur ir 
lemez ki... · 

Saçma sapan bir cevap kekele • 
dim. O cevabımı aldırıt etmedea 
arziyaltaki taharriyatmdan bahae 
ICoyuldu. Kutup mıntakalarmda 
pek mühim altın madenleri var 
dır. Finlandiya şimdiden Sotaj 
de bir altın madeni işletmekted• 
ihtiyar !imal burnu timalinde 
ha zengin madenler bulabiıec:ee~ 
ümidindedir. Gevezeliğini k:e.•li 
için kısaca cevap verdim: 

- Burada bilinmedik bir 
yok ki .. Altın madenleri keıfed 
mit .. Daha ne keıfedi1ebilecek?. 

Mühendis kaçakçılık aleyhin 
ki büyük lavhaya iri elini 
Ve tatlı bir sesle: 

- Bunu ketfetmeli. 
Dedi. Beni sureti huıusiyede a 

likadar eden bu nokta ha.aalll'llli• 
ağzından bir kac kelime kopar 
mak istedim. Fakat herkesin bil 
diğini söylemekle iktifa etti. Ni 
yet mükalemesinden canım nla 
rak münasip bir vesile ile onu 
tim. 

• • • 
Aranda beyaz ve temiz 

bir Finlandiya kabotörüdür. 
sına çıkan iri dalgaları yar 
yol alıyordu. Hava berbattı. Ter 
mometre yazın en tiddetli old 
tu anda sıfır dereceye dütmü 
Soluk ve yarı karanlık ufukta 
lahza bir Ayıberg'le kartılatıla 
bilir. 

Geminin yegane yolcusu olda 
ğumdan kaptanla Norveç usulq 
dchimi toka ettim. 

- Din skol, min ıkol, aile 
flikar skol!. 

Bu f enlandiya lisanında "Se • 
benim ve bütün güzel kızların 
haline.,, demektir. 

Bana Finua lisanı ile 
etti: 

- Malyame. 
Sor.ra buz gibi dalgaların 

tileri arasında kaptan aüve 
çıktı. 

Gökyüzü alqama doiru ay 
landı. 
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mani olan vergi Bir ev sahibi Tren gezintisindeki kaza 
Asarıatika aranmasına mü- ? 

b b. saade etmediği i«;in Rayların üstünde uyuyorlar mıydı • Oktruvanın kaldırılması se e ı mahkemede 

ne idi, netice ne olacaktır? lzmirde Dikilitaş sokağında otu İzmir - Eğirdir yolunda bulunan cesetlerin sahip-
ran ismet Efendi namında bir şa - lerinin kimler olduğu henüz anlaşılamadı 

Oktruvanın kaldırılması münase 
betile Dahiliye vekili Şükrü Kaya 
Bey vilayet ve belediyelere mühim 
bir tamim göndermiştir. Vekil Bey 
Bu tamimde, oktruvanın niçin kal
dırıldığım bildirmekte ve yeni 
§eklin iç pazarlarımıza ve müstah
aillere temin ettiği faideleri çok a
çık bir lisanla anlatmaktadır. Ta
mim aynen şudur: 

"Oktruva bir memleketin §ehir 
ve kasablarını kara gümrükleriyle 
ayıran ve belediyeler karından zi
yade milli pazara dokunan sakim 
pir vergi idi. istihsal, mübadele ve 
istihlak hareket ve münasebetleri -
nin tamaiyle serbest ve mütesanit 
olması gibi milli iktısadın esaslı 
bir prensipini ihlal ediyor ve bil -
lıassa küçük müstahsil olan köylü
nün §ehr pazarlarına getiriceği gı· 
da ve ilk maddelerin fiatlarmm 
artmasına sebep olarak köylünün 
iftira kuvvetini nzaltıyor ve §ehir 
pazarlarını daraltıyor, hayatı pa -
lıalılaştırıyordu. 

Bundan başka iskele şehirlerile 
İçeri ~ehirler arasında vergi tahsi
li yüzünden tedahüller oluyor, it -
halat maddeleri oktruvası ucuz o

h:ı veya hiç olmıyan iskele ve li -
r:ıtın!arı aramağa mecbur olduğu 

icin hakiki iktııat şartlarını haiz 
olan liman ve iskeleler mevki ve 
ticaretlerini haybediyorlardı. Be -
lediye sınırlan dışında kalan yer -
lerde gizli pazarlar kurularak ka -
çakçılrk teşvik edilmit oluyordu. 

Türkiyede 515 belediye vardır. 
Her belediyenin tatbik ettiği du -
buliye ~esmi beldenin ihtiyacına ve 
kudretine göre her yerde başka 
biatka alınıyordu. 

Oktruva resmi hatta bazı bele • 
:liyelerde şehrin sanayiini hima -
ve için bir vasıta gibi kullanılma -
la dahi batlanmıştı. 

Bu farklar uzaklık ve yakınlık, 
ıakil vasıtaları, eşyanın tedavülü
ıe ait teıekküller gibi unsurlar ha-,. 
icinde dahi fiat seviyelerinin is-
ikrarma mani oluyor, ayni istihsa 
itm en muvafık şartları haiz mu
ıitlerde tekasüf ve temerküzüne 
nani oluyordu. 

Son ıenelerin istatistiklerine gö
e, Türkiyede bütün belediyeler ta 
afından tahsil olunan oktruva üç 
ıuçuk milyon lira ile dört milyon 
•Üsur lira arasında idi. 

Faydası zararından az 

Vasati olarak hu verginin hasılı 
ört milyon liradır. Tahsil masari
i de vasati olarak yüzde on bet ol 
uğuna g6re, belediyelerimizin bu 
ergiden aldıkları, safi varidat üç 
uçuk milyon lira kadar bir para
ır. Fakat bu verginin dahili paza 
m umum yekunu üzerindeki tesiri 
u para ile mütenasip değildir. 

Oktruvaya tabi eşyanın şehirden 
ebire, iskele, liman ve büyük pa -
arlı tehirlerden iç tehirlere inti -
aliııde alınan mükerrer vergiler 
üzünden ve mutavaasıtların oktru 
a bahanesiyle fiatlara zammet -
ıeleri neti~esinde oktruva resmi -
in umum pazardaki tesiri müte -
auııları tarafından be§, altı defa 
aha fazla yani yirmi, yirmi be§ 
ıilyon tahmin edilmektedir. 

Milli iktısada muhalif ve içpaza 
m iokiıaf ına mani ohm bu verıi, 

medeni ve sıhhi ihtiyaçları pek 
çok olan belediyelerimizin masraf 
larına kısmen medar oluyor idiyse 
de mazarratı bu kadar aşikar olan 
bu verginin devamından en ziyade 
müteessir ve mutazarrır olan gene 
belediyelerimiz ve şehirlerimizdi. 

Her yerde olduğu gibi bizde de 
bu verginin kaldırılması artık bir 
gün meselesi halini almış bir zaru
retti. 

Belediyelerimizin ihtiyacı çok, 
varidatı az olduğu için mukabilin 
de bir varidat bulunmadıkça kal -
dırılmasında isli.:al edilemiyordu. 
Mesele belediyeleri bu varidattan 

mahrum etmiyereit tahsili daha ko 
lay ve içpazara \'e mükellefe daha 
az külfet ve zahmet verecek bir 
matrah bulmaktı. lktısadi huhra -
nın hayat ve vergiler üzerindeki 
menfi tesirleri devam ederken ye 
ni bir vergi koymaktansa alışılmış 
fena bir verginin devamının terci· 

hi hatıra gelebilird!. Fakat halkın 
ve içpazarın ve hatta §ehirlerin 
menfaati göz önüne alınarak oktru 
vanın kötü ve zararlı tesirinin kal· 
dITılması hükumet için acil bir va· 
zife ve hizmet olmaş!u. 

Külfeti, zahmeti 
Belediyeİere aynı miktarda va

ridat lemin etmekle beraber terk 

hıs evinin altında bulunduğu iddia 
edilen eski asarın hafriyat heyetin 
ce görülmesine müsaade etmedi -
ğinden müze müdürlüğü tarafın -
dan aleyhine açılan davaya İzmir 
sulh ceza mahkemesinde bakılmış
tır. ismet Efendi evinin alt katın
daki yeri ahır olarak kullandığını 
ve bunun icin belediyeden de mü
saade aldığını söylemiştir. Müze 
müdürü Salahattin Bey, Dikilitaş -
ta meydana çıkarılan foromun par 
çalarından olan bu yere ismet E -
fendinin müdahalesinin men'ini 
ve müze idaresine teslimini iste -
miştr. Mahkemece bu husususta 
bir karar verilecektir. 

Ercişte esrarengiz 
bir cinayet 

Ercişte bir cinayet olmuştur. Ev
velce Haskündürük köyünde Ta -
cettin ve Hamit ismindeki adam • 
Iarın kardeşini öldüren, fakat af 
kanunundan istifade eden Ahlat 
eşrafından Hamit Efendi Ergizan 
mahallesindeki evinde gece uyku
da iken öldürülmüştü\", 

Cinayetin eski katlin intikamını 
almak maksadile yapıldığı tahmin 
ediliyor. Henüz bu hususta hiçbiı 
delil yoktur. Hamit Efendinin kim 
tarafından öldürüldüğü malum de 
ğildir. 

İzmir - Eğirdir yolunda bir tre
nin bir seferde bir kaç kaza çıkar
dığını yazmıştık. Gelen tafsilata 
göre kazanın birisi Nazilli'nin Bur 
haniye - Horsunlu istasyonları ara
sında olmuştur. Tenezzüh treni ka 
ranlıkta ilerlerken bir adama çarp 
mış ve zavallıyı parçalamıştır. 

Kazayı hisseden makinist, katarı 
tevkif etmiştir. Katardaki polisler 
inerek her tarafı aramışlarsa da 
yalnız bir iskarpin bulmuşlardır. 
Cesetten eser görülememiştir. 

Oradan hareket eden tren Deniz 
linin Sarayköy - Şamlı istasyonları 
arasından geçerken bir kaza daha 
olmuş, orada da bir kişi kesilmiş
tir. inip yolda tetkikat yapan me
murlar, burada ceset bile görme
mişlerdir. Tenezzüh treni akşam 

İzmire avdet etmiştir. 

Ertesi gün Denizliye giden pos
ta treni, kaza mahallerinden ya -

Asarı atikayı tahrip 
davası 

Kadife Kalesi civarında asarı 

atikayı tahrip edenlerin muhake -

mesine İzmir Sulh ceza mahkeme
sinde devam edilmektedir. 

ve tahsilinde halka killfet ve zah · ==========~~====::=;:: 
mesi iktiza eder. Geçen celsede yalnız bir suçlu 

dinlenmiş ve gelmiyenlerin zorla 

getirilmesine karar verilmişti. Bu 

celsede vilayet mimarlarından Fu
at Beyle mimar Mesut ve mühen· 

met vermemek ve hayat üzerinde 
tesiri olmıyacak bir vergi olarak 
gümrüklere yüzde on zam ile (nıs

fı oktruva varidatı ve nısfı diğeri 
de) nüfus miktarı nisbetlerinde be 
lediyclt':re tevzii hükumetçe karar 
laştırılmı~ ve Türkiye Büyük Mil
let MecHsine arzedilmişti, 

Kanunun mevzuu, ithalat eşyası 
na mevzu gümrüklere yüzde on 
zamdan ibarettir. Oktruva ise bila
tefrik ithalat eşyası ile yerli mah -
sulat ve mamulata mevzu idi. Da
hili istihsalat ve mübadelatı taz -
yik ettiği gibi milli mahsulat ve 
mamulatı da haricin rekabetine 
karşa asla himaye etmiyordu. ltha 
lat eşyasına da ayrıca bir yük ol -
muş değildir. Çünkü evvelki mua
fiyetler şimdi de mevcuttur. Bugün 
yüzde on JJÜmrük resmi vermesi ik 
tiza eden ithalat eşyası bu parayı 
aynı nisbet dahilinde ve hatta daha 
faz1asile oktruva olarak vermekte 
idiler. Binaenaleyh bu resmin ko -
nulmasmdan dolayı ithalat etya -
ları fiahnın sırf bu yüzden ve yal 
nız bu Eıebeple artması asla doğru 
değildir. Duhuliye resminin kaldı
nlması e\'vela dahili pazarlarımız 
da milJi mahsulat üzerinde derhal 
tesiriui göstermeli ve şehirlerde 
et, tavuk, yumurta, süt, yağ, pey -
nir, r.ebze, odun ve kömür gibi ilk 
ve z:ıruri ihtiyaç maddelerinin fi. 
atları h;ç olmazsa verdikleri oktru 
va kadar düşmek lazımdır. ilk 
maddeleri için oktruva resmi ver -
mekte olan dahili ve milli masnuat 
ve mamulat ile gaz, elektrik gibi 
istihsalatın da böyle olması icap 
ed~r. 

ithal maddelerinden de zaten 
evvelce bu gümrük zammı nisbe -
tinde ve yahut o nisbete yakın okt 
ruva resmi vermekte oldukların -
dan evvelce tekarrür etmiş fiatla
rın sırf oktruvaya mukabil güm -
rük zammı dola711iyle yükıelme -

Yapılacak iş 

Vilayet idare amirleri, belediye 
reis ve encümen azalarının bu esas 
ları nazarı itibara alarak: 

iç pazarın inkişafı ve bilhassa 
halk tabakasının ya§ayışının eh -
venleştirilrnesi için bazı belediye
lerin z:\rarına olarak lağvedilen 

oktruva resminin, mutavassıtların 
haksız ~azançlarına vesile teşkil 

etmesine meydan vermemek lazım 
dır. Bu lııısusta kendimize ve hal -
kımıza en büyük yardımcıları, ga
zetelerimizin neşriyatile, muharrir 
lerimzin münevver şahsiyetlerinde 
bulacağınıza eminim; kendileriy -
le temas edilmesini ve vaziyetten 
malumatlar edilmelerini hassaten 
rica ederim. 

Ticaret ve sanayi odalarının da 
fiatların tanzimi ve tenzili husu -
suncJa gerek idare amirlerine ve ge 
rek belediye heyetlerin en tabii za 
lıir ve muavin olacaklarına şüphe 
yoktur. 

Oktruvaya mevzu olan maddele 

dis Mehmet Sait Beyler dinlenmiş· 

lerdir. Bu zevat hakimin sualle-

rine verdikleri cevaplarda asarı a

tikayı tahrip etmediklerini, tahri -
bin daha evvel başkaları tarafın -

dan yapılmış olduğunu iddia et -
mişlerdir. 

Bunun üzerine İzmir müzesi 
müdürü Salahattin Beyin göstere -

ceği zevattan mürekkep bir ehli 
vukuf heyeti teşkili ve bu heyetin 

tetkikat yapıp rapor vermesi için 

muhakeme 11 temmuza bırakıl -
mıştır. 

üfürükçülük 
imam Hacı Ali Efendi isminde 

biri, Menemende üfürükçülük ve 

muska yazmak maddesinden maz· 
rin toptanc~ ve perakendeci tüccar nun oalrak yakalanmıthr. 
lariyle bu işlerle meşgul esnafın, 
hancı, kabzımal ve sair mutavassıt 
ların da, menfaatlerine uygun ola 

Hacı Ali Efendi, lzmir ağnceza 

mahkemesinde muhakeme edile -
cektir. rak lağvedilmesinde mühim bir a-

mil ve halka hizmete amade olacak 
!arına intizar edilmek ve kendile- Çekirgelerle mücadele 
ri, mütekabil menfaatler itibariy
le, oraya doğru imale olunmak i
cap eder. 

Bundan ba~ka bazı aç ve açık 

Adananın Dikili ve Karakoyun 

köylerinin bazı tarlalarında görü

len çekirgelerle mücadele başla -

gözlülerin ha la oktruva varmış gi- mıthr. Çekirgenin bulunduğu saha 
bi fiatları hareket ettirerek köylü 200 dönüme yakındır. 
müstahsil ve müstehlikleri kandır- Çekirgelerin öldürülmeleri için 
maları ve zarar ettirmeleri muhte- ilaç gönderilmittir. Temizleme işi
meldir .. Takibat ve halkı ve köylü nin bu hafta içinde biteceği ümit e 
leri tenvir ve ikaz ile muhtekirle - diliyor. 
rin önlerine geçilmek lazımdır. 

Oktruvanın kaldırılmasile fiat -
ler üzerinde hasıl olan tahavvülatı 
ve fiatlar tenezzül etmemişse se -
beplerini bildirmenizi rica ederim 
efendim.,, 

Denizlide sıcaklar 
Denizli, 26 (A.A.) - Sıcaklar 

birdenbire bastırdı. Suhunet dere -

cesi, evvelki iÜn 35, diiıı 37 idi. 

vaş geçmiş, memurlar, bu yerlerde 
iki ceset bulmuşlardır. Cesetler " 
den birisi parçalanmış, ötekinin 
başı kesilmiş vaziyettedir. 

Kazada ölenlerin kim oldukla" 
rı meçhuldür. Mahalli Müddei u " 
mumileri taraf mdan tahkikata va" 
ziyet edilmiştir. 

Kazazedelerin tren yolcuların • 
dan olması muhtemel görüldüğii 
gibi köylerden veya o civardaki 
çobanlardan olması da muhtemel .. 
dir. 

Bazı kimselerin geceleyin Mutat 
posta trenleri geçmediği sıralarda 
raylar üzerinde yatıp uyudukları 

ve bazı sebeplerden ray üzerlerİO" 
de yatmayı diğer yerlerde yatma " 
ğa tercih ettikleri tahmin edilmek
tedir. Kazazedelerin, tenezzüh tre 
ini - Fevkaladeden olarak gece 
yoldan geçeceğini bilmiyen kim • 
selerden oldukları muhtemel gö • 
rülmektedir. 

Muğlada ekilen 
• 

arazı 

Muğla, 26 (A.A.) - Vilayet i
çindE ilk baharda aşağıdaki mik • 
tarda arazi ekilmiştir: 

6000 dönüm arpa, 20,000 dönüm 
buğday, 60,566 dönüm akdarı, 63-
658 mısır, 1895 dönüm kızıldarı, 

918 uohut, 5000 burçak, 1965 fa· 
sulya, 4170 börülce, 43,175 tütün, 
1652 pamuk, 890 patates, 2631 S<>"' 

ğan 34,344 susam, 20,470 kavun, 
30,660 karpuz, 600 anason, 150 
dönüm kenevir. 

Çekirgelerle mücadele 
Muğla, 26 (A.A.) - Fethiyenin 

Karapınar mevkiindeki çekirgeler 
mücadele sonunda kamilen imha 
edilmiştir. 

J 

Denizlide 
Demzli, 26 (Hususi) - Hususi 

idarenin fidanlığına 180 dönümlük 
bir arazi ilave edilmiştir. Bu suret
le husuf.i idarenin fidanlığı Denizli 
de 213 çalda 15 dönüm olmak üze 
re 228 dönümü bulmuştur. Bu yıl 
650 bin Amerika asma çubuğu kök 
lendirilmeğe yatırılmıştır. ..Lw • 

Yeni bir şosa 
Kilis, 26 (A.A.) - Dün Gazian

tep valisi Akif Bey tarafından açı· 
lan İslahiye • Kilis şosası 83 kilo • 
metrelik bir yoldur. 
Açılma resmi parlak tezahürat 

arasında yapılmıştır. Yolun açılı • 
~m dan çok sevinen köylüler ve ıe
hirliler cumhuriyet hükumetine ve 
onun banisine minnet ve tükran 
dı:ygularını ifade etmişlerdir. 

İstanbul asliye mahkemesi bi
rinci hukuk dairesinden: 

Müddei kömürcü Halil Efendi 
tarafından müddaaleyh Pangaltı .. 
da F eriköy cacledsinde 137 No. lu 
dükanda mukim ve elyevm ika .. 
metgahı meçhul kömürcü Veysel 
Ef. aleyhine ikame olunan 933-274 
No. lu alacak davasının muhake
mesi 13 - 7 - 933 perşembe gü· 
nü saat 14 te muallak bulunduğu 
cihetle vevmi mezkurde tahkikat 
hakimi 

0

huzıunında bizzat veya bil
vekale isbatı vücut etımediği tak· 
dirde S?ıyabında muhakemeye de
vam clııo!'l.~l\~t ilan olunur. 
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'l/ddıdar ata&nda vem sı~ dediAodu: 
....... .-, - ,_., - ,_ ~ ._... -- - ,,_., ........ 

Holivudda artistler tasfiye olundu! 
- ıswwws 

Lili Damitanın neşrettiği .listeye göre, meşlıur yıldızların 
Çoğu, bir kaç senedir ehemmiyet/erini kaybetmişler. Fakat 

Avrupada bunun henüz fa":kına varılmamış .... 
Tnınmıt film artistlerinden ço

iu, timdi Avrupada seyahat edi -
torlar. Son zamanlarda, muhtelif 
tehirleri dolattıktan ıonra, Paris -
te toplandılar. En fazla kaldıkları 
)er de Paris oldu. 

Bu seyahatlerin ıaiki, tabii bir 
ltraftan her birinin hususi dütün· 
Ce ve arzulan olmakla beraber, 
hunun ba1ka bir sebebi de vardrr .. 
O da, Holivudda ticari bir zihni -
)etle takip edilen sistemdir. Ya • 
ili, üç aylık hummah bir faaliyet 
:~vresinden sonra, gene üç aylık 

Her ne ise, .. ne de olsa bu ta· ı taıımıyan ve kendisine bukette 
tilden istifade etmiyorlar, denile- gönderımit olmıyan gazete muhar
mez. Gezip tozan, eğlenen ve ririne kartı ıöylenilmit değildir. 
bu arada biraz da dinlenen film Lili Damita, o sırada telefonla ko
artistlerinden P.ola Negri, Marlen nuıuyormuf. Kim bilir kiminle!. 
Ditrih, Lili Damita, Ramon Novar Mülikatta sorulan ıeylere Lili 
ro, Moria Şövalye ve baıka bir Damita, föyle cevap veriyor: 
çoğu, Pariae hemen hemen ayni - Pariıte ancak bir kaç haha 
zamanda gelmiıler, "ltıklar ıehri,, kalacağım. Sonra, tam mana.ile 
nde bir "Yıldızlar toplanbaı,, tet - rahat etmek, batımı dinlemek ü -
kil etmiılerdir. zere Kot d'Azüre gideceğim. 

Bütün Paris muhitinde, kendile- - Anlatılan, pek yorgunsunuz!. 
rine kartı sonsuz alaka gösteril - - Yorgun ınu? Ben, hiç bir za· 
mit, anketler, davetler, terefe mü· man yorulmam.. Ancak, benim fel 
aamereler, onlar için bu tatil dev- sefeme göre, hayat, yalnız çalıı -1t tatil devresine girmek. ... Ve bu 

•uretle, çalıtılan üç ay içerisinde 
~llhtelif artistlere rol verilerek 
~l'riJen filmlerden hangilerinin 
ile dereceye kadar alaka uyandır· 
dığı, hangilerinin ne kadar kazanç 
tetirdiği ve getireceği hususunda 
takribi bir kanaat edinmek. .... 

resinin yorgunluk verici bir safha- maktan ibaret değildir. Senede i - "Son Kartal Yuvasında,, filminden bir görUnUt 
11 olmuıtur. ki, üç filmden ziyade film çevirdi- y • B • T b • 

Bunlardan Lili Dam ita, Pariate ğim görülmeınittir. Aradaki fası - 0 n 1 1 r a 1 at Filmi: 
indiği "Prens dö Gal,, otelinde ver lalarda da, seyahate çıkarım. Ho - '' s Q n karta 1 y U Va S 1 n da f f 
diği bir mülakatta, Holivud muhi· nolulu'ya ve Orta Amerikaya ka -

l~.ilm tirketlerinin bu sisteminin, 
ılı Damita müstesna, film artist· 

lerinin botuna gittiği pek iddia e • 
~~leınez. Netice itibarile, üç ay atıl 
ır halde bırakılıyorlar, demektir. 
~e~i bu, dtnlentnelerine bİl' vesile 

leıkil ediyorsa da, anlaşılan ka -· 
S..Tnak tarzında olmayıp ta açık -
ltıı açığa elde edilen böyle tatil 
Fırsatlarının zevkine tam minasile 
'°atılmıyor! ....___ 

tine dair hayli dedikodu yapmıt • dar gittiğim olınuttur. Benim içir. Almanlar, "Son kartal yuva • 
tır. Y.eni inıanlar, Yeni manzaralar g· . ~ smda,, adını verdikleri son derece 

Kendisini ziyaret eden gazete · mükemmel bir tabiat filmi vücu • 
muharriri, salona girdiği zaman, de getirmitlerdir. 
onun ağzından iıittiği ilk söz, fU - Bu filmin tenkidine hasredilen 
dur: bir yazıda, filmi vücude getiren • 

- Gönderdiğiniz çiçeklerden lerin baıında bulunan Valter He-
dolayı tetekkiir ederim, asalebne- genin bu itle bütün bir yaz uğrat· 
ap. Beni, daha unutmamı§ olma - tığı, Meklenburg civarındaki or -
nız, pek nazik olduğunuza delalet manları, dağlan ara vermeden do· 
ediyor! lqtığı, nihayet o civardaki son 

Fransız film artistinin bu sözü, kartal yuvasını bulduğu ve iti ba-
Prena veya buna benzer bir ünvan prdığı anlatıyor: 

MARLEN DiTRiH 
Tabiiyet Degiştiriyor 1. 

"Vaziyetin çok yakından görül
mesi, gösterilmesi kararlaştırılmış· 
tı. Bu itibarla, yuvanın pek ya -
kınında, tam kartısmda bir yer 
bulmak icapediyordu. En müsait 
yer seçildi. Gerek iskele kurulur 
ve tertibat yapılrrken, gerek vazi· 

. Bir müddet evvel, Amerikadan 
~'trupaya dönen yıldızlardan Mar 
en. Ditrih, bu seyahate erkek elbi
'eıile çıkmak suretile yeni bir mo· 
da ortaya koymak istemiş, bu ha
~~ketile her tarafta bir çok müna
"'4lfa kap111 açmıt, dedikodu uyan 
dırnu,tı. Şimdi, onun ismi etraf m· 
da baıka bir ıayia ortaya atılmıı, 
~·eni bir dedikodu baılamııtır. 

''Be*1iner Herold,, ismindeki 

Alman gazetesinin yazdığına gö • 
re, Viyanaya uğradıktan sonra Pa 
riae giden Marlen Ditrihin bu Pa
ria ıeyahatinin gizli bir sebebi var 
mıı. Marlen Ditrih, Alman tabii - ' T.isteye göre eskt mevkilni mu hafıza 

edeni erden : 
yetinden çıkmak ve Fransız tabii-
yetine geçmek üzere imif. Bu tabi

nORMA ŞER ER 

iyet değiıtirme sebebine gelince, rürüm ve tekrar Holivudun kay • 
bu, timdiki halde belli değilmi~, napnalı, dedikodulu, sinirleri bo· 
ama her halde yakında belli ola . ' ..r:ucu muhitine döndüğüm zaman, 
cakmıt ! 1 tamamile sıhhatim Yerine gelmiş 

bir halde bulunurum. 

Konu§ma, çok ilerlemeden de · 
dikodudan tiki.yet eden Lili Dami 
ta, dedikodu yapmıya başlamııtır. 
lıte: 

- Ben, fasılasız çalıımanın yıl
dızları söndürdüğüne kaniim. Hat 
ta en büyük yıldız bile, f aaılasız 
film çevirirse, can sıkıcı oluyor. 
Hususiyetini kaybediyor, ifade ka 
biliyeti, görünütü menfi surette de 
ğişiyor. 

Bu da, hem kendilerini, hem he 
sabına çalıştıkları film tirketlerini 
zarara uğratıyor. Çevirdikleri film 
ler beğenilmiyor, yavaş yavaş göz 
den düıüyorlar. Her iki taraf için 
de kazanç azalıyor. 

biri de, bence, durmamasıya film 
çevirmektir. 

Rağbet görmek, her zaman i • 
çin muvaffak olmak sayılamaz. 
Daima ilerisini dütünmeli, artist 
kabilyetini israf etmemeli, bet se
nelik parlak devreyi, faaliyete 
ara vermekle hiç değilse yirmi beş 
seneye taksim etmelidir. Kabiliye 
ti azar azar ıarf etmek sureti le, 
parlak muvaffakıyet devresini u · 
zatmak, beşi yirmi beş yapmak 
pek ili mümkündür. 

Seyirciler, kabiliyetlerini 11k sık 
film çevirmek suretile harcryan es 
ki film yıldızlarından artık bık -
:nrşhr. Bugün, sessiz filmin meş -
hur yıldızlarından bir kaçından 
madasının Holivudda yeri ve iti -
barı yoktur. 
Çoğu, şimdi ikinci, üçüncü, dör 

düncü, hatta beşinci plana geçmek 
mecburiyetinde kalmışlardır. Bun
lar, hakikatte, sesli filmin saltanat 
sürenleri değildir. Avrupada, bu 
vaziyet değişikliği, galiba henüz 
pel< o kadar farkedilmedi. Son bir 
kaç sene içerisjnde, Holivudda ar 

Esasen, bir yıldızın en parlak tistler sıkı bir tasnif ve tasfiyeye 
devresi, bet senelik bir zaman içe· tabi tutulmuşlar, ;~·•,ar dereceleri 
riaine sığdırılabilir. Bet sene geç - tayin olunmuş. 

~ 

"'•naız tabiiyetine g~ece§I yazılan Marlen Dltrlh 

ti mi, çabuk yahut yavaf yavaş, - Bu, pek eı;teresan bir haber! 
fakat muhakkak ıurette ıan'at ka· Birinci derecede itibarda olanla -
bili yetini kaybetme devresine gi - ı rın listeıini lutf en bildirir misi -
rer. Bunun baılıca sebeplerinden niz? 

yet filme alınırken, zorluk cihet• 
lerinden birisi ve belki başlıcası, 
"Havalar hükümdarı,, nın rahatı -
nı bozmamaktı. Kartal, sükunet 
ve in zivasına taarruz ıayabilece· 
ği bu teşebbüse karşı hücum vazi
yetine geçebilir, müthiş bir tehlike 
teıkil ederdi.. Alman tedbir, et· 
raflıca dütünmenin ifadesi idi, 
tamdi.. Kartal, yuvasında gürül -
tu, patırtı ile rahatsız edilmiyecek, 
hatta, kendisine mümkün olduğu 
kadar görünülmiyecek, yaradılış • 
tan huşuneti şiddetlendirilmiye -
cekti. Yuvayı ve yuvadaki yaşa· 
yıfı muvaff akiyetle canlandıran 

filmin tamamlanması alman ted· 
bir lerde isabet edildiğini ve 
bu esasa uygun olarak çalışıldığı
nı ortaya koyuyor.,, 

Lili Damita, bu isimleri ifşa et
mekte mahzur görmemit, şöyle ıı 
ralamışhr: 

- Batta Mari Dresler geliyor. Is 
mi çok ititilmemiştir, ama sahne
den stüdyoya geçen bu artistin çe
virdiği filmler, en fazla kazanç ge 
tiren filmlerdir. 

Bundan sonra, Norma Şerer .••• 
Bu yıldız, sessiz film zamanında 
itibarda olup ta bu itibarım sesli 
film zamanında da muhafaza e • 
den bir kaç yıldızdan biridir. 

Sonra Joan Kravford... Duglas 
Ferbanksın oğlundan boşanan yıl 
dız... onu, sesli film zamanında 
keşfettiler. Bir de Greta Garbo ...• 

Erkek artistler arasında da baş· 
ta Con Barrimor olmak iizere. Mo 
ris Şövalye .. Bir de Carli Caolen .•• - . . 

- Fakat, hu sonuncunun söh • 
retini kaybetmek üzere olduğun • 
dan bahsediliyor! 

- Ber..ce öyle dc~il... 
Lili Damita. kend~sinin bu tiı;te 

de yeri olup olnıadı1jına dair sor
guyu İ§İtmemezlikten gelmiş, baş
kabir bahis açarak, sorguyu cevap 
sız brrakmıştır. 

Bu listenin neşri, liste haricin -
de bırakılan artistleri fevkalade 
kızdırmıştır. Bu suretle, dedikodu 
ynpan Lili Demita, bir cok film 
yıldızını keıı<lisinc dü~man etmit
tir! 



~s ·.·AKIT 27 Haziran 1933 

HİKAYE 
SADIK 

DÜNYA HABERLERİ 

Yazan: Marcel Düpont 

Genç kadın iğildi.. Bir gölge 
sahile doğru yürüyordu. Dikatli 
baktı, ve ıen, neıeli bir kahkaha 

Bulgaristan da 
bir facia 

Bir tren kazasında S ölü, 
12 yaralı 

ltalya 
Küçük itilaf 

Almanlar mı uy
duruyor? 

Berline yapılan esraren# 
hava seferi 

Bllfnt Davölin, Maksimin iha
netine kanaat getirince, durama
dı, kaçtı. Olen kocasından kalan 
Lorendeki çiftliğine gitti. 

Blanı ye'sini tenhada avutmak 
istiyordu. 

ır- ~ 4 

bir sabah, kanal boyunca, sö
ğüt ağaçlarının gölgesinde yürü -
meğe baıladı.. Bir az ötede du -
ran kotrasına bindi. elkeni aç
tı ... 

attı .... 
Bu bir insan değildi. Dört aya

ğını kaldırıp sahile çıktı. Bu bir 
köpekti.. 

Blall.J kamarasına döndü .. 
Fakat bir az sonra gene bir hı

rıltı, bir inilti duydu. 

Sofya, 25 (Hususi) - Dün sa -
bah Radovir ile Dopniçsa arasında 
çok feci bir tren kazası oldu, beş 

ki~i öldü, 12 ağır yaralı vardır 

Her devlete karşı ayrı 
görünen bir siyaset 

Roman, 26 (A.A.) - ltalya ga
zeteleri M. Benesin Londra ve Pa
riste yaptığı görüşme.ler hakkında 
meşgul olmakta devam ediyorlar. 

Pariı, 26 (A.A) - Havaı A;.J 
aından: 

Tan gııı.zetesi, Berlin üzerinde 11 

çarak tehir üzerine, maksadın bır' 

ıul bulması için aleyhtar denileıl 
beyannameler atan esrarengiz t.1ı1 

yareler hakkında bir baımak•I• 
yazmııtır. 

Hava rakitti. Küçük gemi a -
ğır ağır yol almağa batladı. 

Kanalın ta nihayetlerinde yel· 
kenleri indirtti. Gemiciye izin 
verdi. Bir az karnını doyurdu. 
Sonra kamaraya indi. 

Lambasını yaktı, eline bir ki -
tap aldı. 

Okuyamıyordu.. içinde fena
lık vardı. Uzlet ona fayda venne
mitti. Vermiyeceğini de anlıyor -
du ... 

Birden, dıtarda bir inilti, son· 
ra can çekişen bir adamın hırıltı
sını duydu. 

Köpek tekrar geLmitti .. 
Blanş hayvana acıdı ... Bu hay· 

van ona dost olabilirdi .. . 
Köpeği kamarasına aldı.. Sevip 

oktadı .. 

Ertesi sabah gemici gelip kö -
peği görünce hayret etti .. 

- Olen gemicinin köpeği .. Dı
§an bağlamıttık.. Bağım konarıp 

gene eski yuvasına gelmiı.. Bıra
kmızda atayım .. 

Blant mani oldu: 
- Sakın ha!.. iyi ve munis bir 

hayvan.. Biz onunla pek iyi dost 
olduk. İsmi nedir?. 

Gemir.i dütündü, bulamadı. U-
Blanf, kulak kabarttı. Dinle - nulmuıtu. 

di.. Evet, ditarda biri can çeki - Blanı: 
§İyordu. - Onu artık Sadık diye çağırı· 

Kamarasının kapısı yoklandı. rız, dedi, Sadık, ne güzel isi.m !. 
Blanı, doğruldu, kalktı, çek - Blant arlık yalnız değil .. 

mesinden tabancasını aldı... Ka - 4 ., • 

pıyı açtı.. Sadık geceleri onun kabusları· 
Kapıya bir şey dayandı. na mnni oluyor, gündüzleri, mu -

Blant kanadı itti.. nis ve sadık bakıtlariyle onu tesel-
Cop !.H Denize bir tey düşt\1 .. ; li ediyor .. 

Vilayette 
Daimi bir idare Teniste 

heyeti çalışıyor R~m~nlerle bu cuma mil-

i lı hır temas yapıyoruz 
Vilayetimiz için maaşlı ve da- . . 

. .. b' 'd h t' .hd d'ld' Atletızm Federasyonu tenıs ko • ımı ır ı are eye ı ı as e ı ı.. . . d 
nutesın en: iini ve valinin riyasetinde çalışa • 

cak bu heyete Dahiliye Vekaleti Milli tenitı oyuncularımızla çar -
memurlarından Enver, Sabri ve pıfmak üzere Romanya milli tenis 
Ferruh Beylerin memur edildikte _ takımı 28 hnziran çarşanma günü 
rini yazmıttık. tehrimize gelecek ve ilk müsaba -

sını 30 haziran cuma günü Fener • Enver ve Sabri Beyler dün §eh-
bahçe kortlarında yapacaktır. rimize gelmitlerdir. Ferruh Beyin 

de bugünlerde gelmesi beklenil - Program şudur: 30 haziran cu -
mektedir. ma günü saat 15 te, 1 temmuz cu

Yeni idare heyeti önümüzdeki 
hafta çalıtmağa baılıyacak ve 
timdiki idare heyetinin elinde bu
lunan itler kendisine devredile -
cektir. 

Bunlar arasında en mühim.mi 
Galatasaray lisesi memurlarından 

bir kıımı hakkındaki tahkikattır .. 
idare heyeti bu tahkikat için em -

liki m~ke mümeyyizlerinden 

Saffet Beyle polis üçüncü fubeıin

den 'ft liseler mubayaat komisyo· 

nundan bir zatin iştirakiyle tali 
bir komisyon kurmuf ve bu komis

yonu Galatasaray lisesinin dört 

ıenelik hesaplarının tetkikine me
mur etmitti. 

Bu komisyon mahallinde yaptı· 

ğı tahkikatı henüz bitirmemittir .. 
Bitirince raporunu yaparak yeni 

martesi günü saat 17 de, 2 temmuz 
pazar günü saat 15 te. 

Stenoğrafi imtihanlarının 

neticesi 
Pertenhe günü Darülfünunda 

yapılan atenoğrafi imtihanlarına 
21 kiti ittirak etmiş 14 ü kazan -
mışbr. 

Mesleki ıür'at imtihanında yal
nız Şehir mecliıi stenoğrafların -

dan Kemal Bey muvaffak olmu§ • 
tur. 

Hafif siir'at imtihanında 5 kiti 
muvaffak olmu§ ve birinciliği Da-

rülfünun kursundan Zehra Ali H. 
kazanmı§hr. 

Nazari imtihanda 8 kişi muvaf -

fak olmuş ve birinciliği Şişli Tarak 
ki lisesinden Ayte H. kazanmıştır. 
lllDlfllRJUIBIJUatımmı111m nım m rmonıuu11UJ1t1Unmttı1111 ı nmnmmı " 

idare heyetine verecek ve idare lanarak meıgul olm~ları bir hayli 

heyeti de bunun üzerine alakadar mü§kül oluyordu. Diğer taraftan 

memurlar hakkında bir karar a - it sahiplerinin itleri de böyle top· 
lacaktır. lanm günlerinde geri kalıyordu .. 

Ş~diye kadar idare heyetleri Şimdiki daimi heyeti idare şekli
daire müdürlerinden terekküp e· nin itleri sür'atle görülmesi nok -

diyor, fakat bu müdürlerin hafta· taamdan çok faydalı olacağı anla· 
mn bazı günlerinde bir araya top· tılmaktadır. 

Kaza §Öyle olmuştur: 

Sabahleyin altıda Radomir is -
tasyonundan kalkan amele vago -
nu Dopniçsa istikametindeki 31 in 

ci kilometreye gidiyordu. Sürati 
saatte 30 kilo metre idi. Yol da a -

mele vagonu ile karşıdan gelen yol 
cu katarı ansızın karşılaşmışlar· 

dır. Katarın makinisti hemen ma -

kineyi rlurdurarak geri geri git -
mek istemiş, fakat trenle amele 

vagonunun çarpıtmasına mani o -
la.mamı~tır. Musademe çok §iddet 

li olmuş, amele vagonu hemen par 
çalanmış, içindeki 18 amele ray -
lar üzerine seriJmi~tir. 

Amelelerden Blagoy Nedelkof, 
Grigorayton, Tangor Jaşef ve kar 
deşi Krom Jaşef, Sotiryanof, par· 

ça, parça bir hale gelerek ölmüt -
lerdir. 12 amele de ağır, biri hafif 

suretle yaralanmıştır. Kazanın ol
duğu yer pek feci bir manzara gös 
teriyordu. Kaza hakkında demir -

yoJları mühendisleri tahkikat yap· 
maktadır. Yaralılar hastaneye kal 
dırılmıttır. 

Almanyada tek 
fırka 

"Bizler milletin iradesini 
yerine getiriyoruz ,, 

Berlin, 26 (A.A.) - Berlin ya
kininde kain Spandan da bir nu -
tuk söyliyen propaganda nazırı 
Goebbels, naıyonalist inkılabının 

bittiği zannına kapılmamak lazım 

geldiğini söylemif, demitlir ki: 

"Bu inkılap ancak nasyonal sos 
yalistler clcylet dahilinde her şeyi 
cUer:ne gPçirdikten sonra hitam 
hulac:ıktır. Na~yonal sosyalist fır
ka::-.ı haricinde hiç bir fırka ve hiç 
biı· teşekkül nıevcut oJmıyacaktır. 
Bizler milletin fradesini yeıine ge
tiriyoruz.,, 

Rusya ve İngiltere 
Londra, 26 (A.A.) - M. Litvi

noff öğleyin Hariciye nezaretine 
gelmiş ve Sir John Simon ile gö
rüşmüştür. 

İki hariciye nazırının ko
nuşmaları devam ediyor 

Londra, 26 (A.A.) - M. Litvi -
noff Hariciye nazırı Sir John Si -
mon ile 90 dakika kadar konuşmuş 
tur. Bu görüşme bittikten sonra M. 
Litvinoff, şunları söylemiştir: 

"Haricye nazırı Sir John Simon 
ite yaptığımız hu konuşmada hükfi 
metlerimizin karşılıklı vaziyetleri

ni ve bir ticaret muahedesi akti 
hakkındaki müzakerelerin yeni -
den başlamasına set çeken engel
leri aydınlatmak için görüş ve dü
şünüşlerimizi birbirimize anlat -
tık .. , 

M. Litvinoff ile Sir John Simon 
yakında bir defa daha konuşacak
lardır. 

Bugünkü konuşmada M. Colvir
zede bulunmuştur. 

Orta Avrupanm yeniden bir ni
zama konttlması hususunda, ltal -
yan matbuatı, Çekoslovakyanın bir 
Tuna devletleri bloku yapmağa ta 
raflar olmaktan vaz geç.erek, bir -
birlerine bağlı olacak karıılıklı 
muahedeler yapılması fikrini ka • 
bul edeceği ümidinde bulunmakta 
ve bu noktadan ltalya noktai na· 
zarının Çek noktai nazarı ile tama 
men zıt görünmediğini yazmakta • 
dırlar. 

Şimdiki halde ltalya ıiyaseti, kü 
çük itilaf devletlerinin her birisi 

·için ba§ka batkadır. Yoguılavyaya 
kartı muhalif, Romanya ya kartı 
uysal Çekoslovakyaya karşı karşı • 
lıklı tekilde daha iyi bir anlatma· 
ğa matuftur. 

Bir facia 
Kızını korurken 
damadını öldürdü 

Fransada çok acıklı bir aile fa
ciası olmuıtur. Bir kadın damadı· 
nın boğazını bıçak ile keserek J:>l
diirmüştür. Bu aile Parisin Mişel
lökont sokağında oturuyordu. Pa· 
riı halinde çalrıan Madam Geor • 
getti'nin damadı kızı ile öteden -
beri geçinemiyordu. Aralarında 
bir cehennem hayatı devam edip 
gidiyordu. 

Madamın damadı daima gece -
leri evine geç geliyor, sarhoş ola
rak geliyor, kızına türlü türlü it -
kenceler ediyordu. Son gün gene 
ayni \Taziyet meydan almıf h. Da -
mat cebinden bir çakı çıkararak 

genç karısının üzerine atılmıf, ka
rrsı önünden kaçınca takibe ba1 • 
lamı§tı. Bunu gören Madam Geor
getti kendini kaybetmiş, kızının 
hayatının tehlikeye dü§tüğünü 
zannederek ve eline bir büyük 
mutfak bıçağını alarak sıçramı§, 
damadının boğazına atılmıttır. 
Kadının vurduğu bıçak darbesi 
damadının boğazını o kadar kes -
miştir ki kafası yere dii§ecek hale 
gelmiştir. 

Bu elim cinayet üzerine derhal 
polis gelmiş, Madamı tahtı tevki
fe a1mı§, vak'anın tahitlerini din -
lemiştir. Bütün tahitler damadın 
şuuruna tamamile malik olmıyan 
bir haleti ruhiyede bulunduğunu, 
kadının eli.m cinayeti önüne geçi -
lemez bir felaket eseri olduğunu 
ifade etmisle:-dir. 

Bir otomobil 
• • 

cınavetı 

Bir askeri kafileden 24 
kişiyi yaraladı, gitti 

Bu yazıda Tan gazetesi, uçutOS' 
o kadar garip ve inanılmaz §artl-' 
altında yapılmasının hiç kimse tı• 

rafından iyi niyetle kabul ediledli 
yeceğini söylüyor. Bu hadise ıi • 

)ahları bırakma konferansının ı,.t 
lamaıı yaklaıtığı bir zamanda, bit 
Alman hava kuvvetleri yapılına'' 
için bir propagandaya vesiledir. 

Fransada bir yağmur 
nelere sebebiyet verdi ? 
Pariı, 26 (A.A) - Dün ıaat ı' 

to, Lyon civarında Calbier nahiyf" 

ıinde, bir fırtınadan ıonra btrd~ 
tan botanırcaıına bir yağmur ol • 
muı, 150 metre mikabı taı yıjlllff 

olan bir hortum, kazaya ıebebiye& 
vermeden inmiş ve arazi kaymıt • 
tır. 

Çamurlar bir kahveden içeri "Jf' 
ğılmıştır. ~ 

Geçen sene buna benzer bir fi' 
Jakete uğramıı olan halk endiı' 
içindedir. 

Kiliseye bomba bırakb1•1 

Roma, 26 (A.A) - Stefani ). ' 
jansı bildiriyor: 

Dün, meçhul bir adam, Sen Pi 1 

yer kilisesine girmeden evvel, 91el' 

tiyere küçük bir paket bırakJ01f 
ve bu paket biraz sonra patlaııı•f' 
hr. 

Bomba, madeni bir kutu içi~ 
olmadığından 3 kiıiyi ancak b.I~ 
çe yaralamııtır. !""' 
Büyük bir at yarıfl 

Bir moda ve zarafet 

nümayişi mahiyetinde 
. _ ı.Jıi 

Parıı, 26 (A.A.) - Bu aabaı• 
gazetelerin hepıi Longeha111P'd; 
·yapılmıı olan at yanılarma uııı., 
su tunlar veriyor ve bu yarıp f, 
resimler neırediyorlar. Malum o 
duğu veçhile bu büyük mükafat 1' 

ii" rııı, Avrupa at yanılarının eD Jll 
4 

himmidir ve tatil mevıimin~ell '.,a 
vel büyük Pariı haftasına nıh•1. 
veren bir moda ve zerafet n~ff 
ti tetkil eder. Pariıe mahlUI oı-' 
bu nümayi1 ümit bağladıklan blf 
vanları adeta tetvik eder gibi.~ 
kırıp bağıran halkın avazelerı d'P 
11nda ve beynelmilel siyaaet .,e;, 
lomasi mahafilinden bir çok ' , 
tın huzuriylt. pek eğlenceli bir ıd 
rette yapılmıttır. 

Bir seferde 1600 yolcıl 

' 
Strosland, 26 (A.A.) - Rugen 

adası yolunda bütün hızı i1e ilerli
yen bir otomobil 80 kişilik bir çe
lik miğferliler müfrezesi ile kartı • 
laşmış, durmadan Üzerlerine yürü 
müı, 10 kitiyi ağır, 14 kiıiyi hafif 
surette yaralıyarak &'CÇUlİf gitmit
tir. 

Cenevre, 26 (A.A.) - Deıai' ,(. 
tırı gemisi Conte di Savoia bll ;.' 
bah Nevyorktan 1,600 yolcu ~·~ 
mittir. Bu rakam, bu sene ıç ~ 
Amerikadan Avrupaya kalkaO 1 
purlara binen yolcu saydaJllll 
yükseğidir. 



Kurt, Kuzu, Kartal 
Kavgası 

" . 
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~ Tıbbı Musahabeler ı 
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Futbol yerin:hirbirinin Çocuklarda kemik has-

Polis Haberleri 
--·····-···· ... ·······•··············· 

Muharriri : Ömer Rıza 
- 31 kafasına vurdu1ar İ } ""' b• k b J • 

Haliç Fenerinde bir arsada fut a ıgı ve ır ÇO se ep erı ~ryeı:n zabitin yüzüne dikkat 
tek onun simasını hatırlamak 
di. Nihayet hatırladı: 
·~ Sizin isminiz Gollus değil .. 
' E"et.. 
' Siz bir kaç aene evvel bana 
rkuıtan bir mektup ile bir ku
tetirınemiş miydiniz?. 
~Ben de sizi hatırladım. Fa
l k:ndinizi yormayınız. 

e kıai kalkıp çadırlarına gittiler 
~emeklerini yediler. Gollus has

"e ıztıraptan henüz yeni kur· 
1\ Merye:nin yeniden ıztıraba 
lbıa.srnı, finirlerinin yeniden 
~İnleşmesini istemiyordu. 
emekten sonra Meryem yal -

1'ba.ıına dolaşmağa başladı. As
er hep onu seviyor ve hepsi 
tl boynundaki gerdanlığa iza • 
e ona: 

~ Gerdanlıklı kız! 
~ l}orlardı ... 

eryem gezintiden döndüğü za 
Gulluıun onu beklediğini 

tdii, Gollus ona yak1a~arak: 
ı' Bu sabah bana açtığın me -
~ti tafsilatiyle anlat .. Bildik -
~lrti bırak, bilmediklerimi söyle. 
I eryem anlattı ve Gollus dik -
e dinledi. Hikaye bittikten 
l"t sordu: 

'Markusla muhabere etmek is 
~ trı ? usun .• 
' l' a.bii istiyorum. 
'-- Fakat biz yarın hareket edi
~tnz. 

' O halde Markusa. bir haber 
derelim. 
Nasıl?. 

' Benim bu §ehirde dostlarım 
': Ben burada Esenlerden ya 

İyanlardan birini bulup Mar
IÖnredebilirim. Senin yardı

kifidir. 

~ liay, hay!. 
. ~t'yem kendisine hizmet eden 
. '-r kadını çağırdı ve ona şu 
~atı verdi: 

"- Şehir de dolaş. Esen olduğu
~llınedeceğin her hangi ada -

: 

11

kraliçeniz sizi çağrıyor. 1-
l!t • 41·· d~ 
1 ıaterse ona guneş ogu -
•,, de. Yahut bir hiristiyan bu
. tı ona "hemşiren Meryem se
lttiyor !,, de, işaret isterse "şa 
'6küyor !,, de. 

'1> k"' ~ e ı .. 
lll:lı müsaade ettiğinden ihti -
lc.dın hemen yola çıktı ve 

üıtü döndü. Tayrada hiris· 
ilamına bir kişi kalmamıştı . 

tı Essenlerden Samuel na -
d, birini buldu. 

Uel Meryemin esir oldu -
11 anladıktan sonra geceleyin 
lıkta geleceğini söylemişti .. 

L~ll Samuel dediği gibi orta -
qrardıktan sonra gelmiş ve 
enıin çadırına getirilmiş • 

.. eryem onu isticvap ederek 
~ müptedi olduğunu anladı. 
~am, Erden kıyısındaki Esen 

den Tayradaki annesini gör 
~ &elmit, Esenlerin Kudüse 
elen üzerine onları tekrar bu
~1f ve Tayraya dönmüştü. 
d.~em, Esenlerin nerede bu -
,IQclarını Samuele tarif ettik -
'oııra ona parmağındaki yü -

~tkarıp vermit, bunu Mar -
Rötürmesini ve vereceği mek

' ~a. teslim etmesini söyledi . 
P.taıt.. ölmüıse bunları 
~lim edecekti. Nu da bu -
•a bunlar onun dayısı lsiele 

ı. 

Meryem Esenlerin reisine de 
bir mektup yazarak başından ge
çenleri bildiriyor ve yardım dili
yordu. Markusa yazılan mektup 
kısaydı: 

bol oynıyan iki çocuk top yüzün-

den kavga ederek hiribirlerinin Jk• ••h• A •ıd b k b•• • 
kafasını taşla yarmışlardır. Hadi- 1 IDU im amI en aş a, UDyeDIIl 

- Bu mektubu okur okumaz 
Romada beni bekliyen çirkin 
ve hicabaver vaziyetten kurtar • 
mak için hemen koş! 

se şu tarzd~ ce.~eya.ı_ı etmi.!ti~.= ehemmiyetli rolü ve irsiyet 
~ Evvelkı gun akşam ustu ma • . 

halle arasında her zamanki gibi ------------
- 1 - çocuklarda bu hal kendiliğinden 

Meryem, Samoele bütün taliıpa
tını verdikten sonra Gollusu ça -
ğırdı. Gollus, lazım olan parayı 
vereceğini söyledi. 

Esen bir para kabul etmedi ve 
Meryemin önünde diz çökerek onu 
sadakat selamiyle selamladı ve 
ayrılıp gitti. 

Ertesi gün Gollus da bir mek -
tup yazarak Kudüsteki arkadaş -
larmdan birine göndermiş ve bu 
mektubu, orduya avdet ettiği tak
dirde Markusa teslim etmesini ri
ca etti. Sonra Meryeme dönerek 
anlatti: 

- Elimizden geleni yaptık, kı
zım, gerisini mukadderata bıraka
lım, bu akşam hareket ediyoruz .. 
Akşamleyin hareket ettiler. Gul

lus ele geçirilen ganimetlerin bir 
kısminı götürüyordu. Yanında bir 
müfreze muhafızlar vardı. Otuz 
günde gemi İtalya sahillerine var
mış, gemi Rehegum limanında 
durmuş, kafile de karadan Roma
ya hareket etmişti. 

- 20 -
Tacir Dimitri 

Nu, Markus kulenin içine çekil
dikten sonra Meryemin sesini bir 
kere daha duymuf, ondan sonra, 
duvardaki gizli kapıyı kapamağa 
mecbur olmuştu Nu kendi kendi
ne dövünüyordu. Markuı, yattığı 
yerde vaziyeti anlamak istedi. Nu, 
Meryemin yahudiler elinde kaldı
ğını anlattı. Yaralı asker, yerinden 
sıçradı ve "kapıyı aç!,, dedi. 

İkisi de uğarşatilar. Fakat mu -
vdfak olamadılar. Kapıyı açmak 

futbol oynıyan çocukların kaptan-
ları! Cavitle Süleyman ayak yap
mışlar .. Ayağı Cavit kazanarak en 
iyi oynıyan çocukları seçip kendi 
tarafında almıştır. 

Oyuna Süleyman kırgın olarak 
başlamış. İyi oyuncular karşısın -
da yenilmemek için atıcıhkla, kı
rıcılıkla oyun oynamıştır. 

Bunun üzerine öbür tarafın 
kaptanı Cavite kızmış karşıki ta -
raf gibi sert oynamağa başlamış
tır. 

Ara yerde oyun arasında yum
ruklar, tekme kim vurduya gidip 
dururken artık küçük kaptan Sü
leymarun yenildiği için ayranı ka
bararak öbür tarafın kaptanı Ca -
vidin gırtlağına YPaışarak bir sil

le aşketmiştir. Her iki tarafın 
oyunculan kaptanlarını kızıştır -
mışlar. Silleyi yiyen Cavit Süley -
manın belinden sarılarak yere yu

varlamıştır. Yere düşen Süleyman 
da Cavidin ayaklarına sarılarak 
düşürmüştür. Bir zamanda Y.erde 
gırtlaklaşan küçükler, işi sille, tek 
me, yumruklar bir türlü hallede -
miyeceklerini anlayınca ellerine 
geçirdikleri taşları biribirlerinin 
kafasına yerleştirerek yaralamış 
ve bitkin bir halde kendilerinden 
geçmişlerdir. 

Küçük kavgacı kaptanlar Balat 
hastahanesine kaldırılmışlardır • 

§ Acıhademde Osmaniye ~ahal
lesinde Boyacı Mehmetef endi 50 -

kağında 51 numarada Tevfik Bey 
yatarken içtiği sıgarasını dütür • 
mü§, yorgan tutuşmuştur. Tevfik 
Bey farkına vararak ateşi söndür
müş yangının önünü almıştır. 

için kullanılan bir demir parçası ===========~=== 
dışarda kalmıştı . vası, esasen sağlam bünyeli olan 

Markus yorgunluk yüzünden tek Markusu yeniden diriltiyordu. 
rar yere düşmüş, Nu ona yardım Markus burada beş ay kaldı. E-
etmeğe çalı!mıştı. senlerin aldıkları malUmata göre, 

Çok geçmeden lsiel birader Titüs Kudüsün istilasını ikmal et-
hemşirezadesini merak ederek o- tikten sonra Kayseriye hareket et
nu aramağa gelmiş, hakikati an - miı ve kış mevsimini orada amfi· 
ladıktan sonra derin bir hüzün i - teatr eğlenceleriye geçirıneğe ka· 
çinde geri dönerek bir kaç arka- rara vermişti. Amfiteatr eğlence
daşiyle gelmiş, Markusu tanıya - lerinde esir yahudiler karşı kartı -
rak bir yere yerleştirmiş, ve ona ya getirilerek dövüştürülüyor, ya
bakılmasını emretmişti. hut vahşi hayvanlarla mücadeleye 

Markus son derece ihtimamla sevkediliyor1ardı. 
tedavi olunuyor, fakat onun ifakat Meryemin Tayradan gönderdi -
edeceğine ihtimal verilmiyordu. ği Samuel Kudüste aylarca dola -
Romalı zabit beyin hümmasına uğ- şarak Essenleri ancak bir gün bir 
raınıştı.. biraderi rastlıyarak onların tekrar 

Esenlerin Meryem hakkında al· köylerine döndüklerini anladık -
dıkları malumat onun muhakeme tan sonra hemen Erihaya koşmuş, 
ve mahkumiyetinden ibaretti. Ge- köye varmış, Meryemin selameti 

hakkında verdiği malumat ile bürisini anlamak mümkün olmamış-
tün köyü dilşat etmişti. Samuel tı. Onun için onu ölmüt farzedi -

yorlardı. Markusa da yüzüğü ve mektubu 
vermiş, Markus derhal harekete 

Kudüsün, Mabedin, ve Siyon karar vermişti. 
dağının sukutundan sonra Esenler Çünkü Samuelin getirdiği ha
eski köylerine avdete karar ver - berlere göre Titus İskenderiyeve 
mişler, yağmurlu ve fırtınalı bir müteveccihen hareket etmişti. O -
gecede, Markusu da taşıyarak nun oradan Romaya giderek za -
mağaradan çıkmışlar, Eriha yolu- fer alayını tertip edeceğinde ve 
nu tutmuşlar, köylerine vardıkları Meryemi cariye olarak sattıraca -
zaman onunda yandığını, fakat ğmda şüphe yoktu. Ona çar çabuk 
gizli mahzenleri\:deki buğdayla. yetişmek gerekti. 
nn ve şarapların kaldığını gör • Markus ile Nu birlikte gidecek
müşler, orada tekrar yerleşmişler- lerdi. Bütün biraderler onları teş-

yi etmişler, ölüm yatağında yatan 
di, topraklarını yiniden ekmişler, lsiel birader, onların muvafakiye· 
evlerini inşaya çalışmışlar ve ne· ti için düa etmiştL itd yolcu 
ticede eski köylerini yeniden can• lskenderiycye inmişler, orad?.n 1 -
landırmıtlardı. talya sahilleriı-.c varmışla~dı. 

Bu havalinin kuru ve sıhhi ha - SOtf 

Çocukların kemik hastalıkları
nın tedavi ve vikayesine dair son 

geçer. 

Göğüsteki tegayyürat : 3---4 -
üncüde görülür. Göğsün yan ta • 
raflarında kaburga kemiklerinin 
tesbih gibi sırayla şiştiği görülür 

senelr zarfındaki terakkiyat pek 
fazla olmuştur. Bundan bir kaç 
sene evveline kadar bütün dün -

Daha ilerlerse göğüs yanlarından 
içeriye çöker köprü kemikleri iğ -
rilir. Ön kısmı dışarıya çıkar, ta • 
vuk göğsü gibi olur ve bel kemiği 
dışarıya doğru iğrilir .(kaıİıbur o
lur.). 

yada o derece nazarı dikkati cel
betmiyen raşitizm, bugünkü terak
kiyat ve tetkikat sayesinde tekmil 

dünya çocuklarına musallat ve şa
yanı hayret derecede çok mühim, 
içtimai bir hastalık olduğu kana -
atini vermiştir • 

Raşitizm kemiklerin şişmesi, in
hilal ve tegayyürü şekillerile mut· 
tasıf müzmin bir çocuk hastalığı

dır. Bu tarife bakarak raşitizmi 
sırf kemiklere münhasır bir has -
lıktır diye kabul edilmemelidir. 

Hastalığın en bariz tezahüratı· 
nı teşkil eden kemiklerin aui te -
şekkülleriyle birlikte müteaddit 

cihazların dahi tegayyüre uğra -
dığı ve bu tegayyüratm da raşi • 
tizme merbut olduğu görülmekte-

dir. Binaenaleyh bugün raşitizm, 
en büyük tesirlerini iskelet cihazı 

üzerinde gösteren ve vücudun bü-

tün mayiat ve neaiçlerine ait u
mumi bir hastalık gibi telakki edi
liyor. 

Diğer taraftan raşitizm sanayi
in tekamülü dolayıaiyle asrımızda 
sahai tesirini f ev kala de artırmış 
ve medeniyetin terakki ve inkişafı 
ile mensupten mütenasip surette 
ilerlemiş bir hastalık olarak kabul 
etmeliyiz. 

Şehirler dahilidinde sıhhi bir 
tarzı hayattan ayrılmak neticesi 
raşitizm zamanımızın büyük ve 
mutavasrt şehirlerinde o kadar 

ilerlemiştir ki hastalığın hafif de
recelerini de nazarı itibara almak 
şartiyle meme çocuklarının ve ilk 

yaştaki çocukların hemen yüzde 
doksanı buna müsap olmakta hat
ta sırf anne sütü alan çocuklar da
hi hazan -bundan muaf kalmakta
dır, denilebilir. 

Raşitizm hayat dahili rahimden 
on sekiz yaşa kadar husule gele -
bilir. Fakat umumiyetle ilk diş 
çıkarma zamanında ( 6-7) de gö
rülür. 

En çok altıncı ay ile ikinci yaş 
arasında görülür. Altı aylıktan ev-

vel çocuklarda olan raşitizmin a
razı noksan olduğundan o kadar 
nazarı dikkati celbetmez. 

Kemiklerde raşitizm hadisesi 
kemiklerin nema bulduğu nokta • 
larda görülür. Çocukların kemik -
lerinin nema bulması ilk üç ayın
da başta, ikinci üç ayında göğ -

sünde ve daha sonraki aylarda 
kol ve bacaklarda olur. Kemik 
hastalığı da ayni bu sırayı takip 
ederek evvela baş kemiklerinde, 
sonra göğüs kemiklerinde, daha 
sonra da kol ve bacak ve bel ke -
miklerinde görülür. 
Baş kemiklerinde görülmesi : 

çocuklarda kemik hastalığı evve
la baş kemiklerinden başlar. 2-
3 üncü ayında görülür. Başın yas· 
tığa geldiği kısma parmakla ba • 
sarsak adeta selluit bir bebeğin 
karnına bastığımız gibi bir kıtırtı 
duyarız. iyi bakılan ve beslenen 

Kol ve bacaklarda görülmesi : 
Altıncı ayla ila bir yaş araamda 
başlar. Bu kemiklerin iki uçlan 
şişer. Daha sonra kol ve bacakla• 
rının kalem kemikleri iğri)miye 
başlar. 

Dişelr: Raşitizmde ditler geçi • 
kir, fakat bazı sağlam çocuklarda 
de dişler geçiktiğinden kemik has
talığına ait vücudun hiç bir tara· 
fında bir araz yokken diıleir ge • 
çikti diye kemik hastalığı vardır, 
dememeli .• 

Etler: Kemik hastalıklı çocuk -
larda etler pörsük ve gevtek olur. 
Yalnız kemik hastalığında bazı 
etler vardır. Fazla serttir bilhana 
hu etler kol ve bacak harekatında 
çekmek vazifesini görür. itte böy
le fazla sert ve çekici olmasından 
yumuşak olan kemikleri kendine 
doğru çeker ve bacaklar iğrilir. 
Keza karın etleri gevtek olduğun
dan karın büyür. 

Bu etleri idare eden sinirler ke
mik hastalığı hasebiyle vazifesini 
göremediğinden bacakların iğri 

ve karnın büyük olmasına daha 
ziyade sebebiyet verir. 

Kan zaf İyeli: Kemik hastalıkJı 
çocuklarda kan zafiyeti görülür • 
Buna sebep te kemik hastalıklı ço
cuklara iyi gıda verilmemesinden
dir. 

Terleme: Kemik hastalıklı ço • 
cuklarda en mühim arazdan biri • 
si terlemektir. Vücutlannda yo • 
rulmayı mucip bir hal olmadan 
terlerler. 

Bu da raşitizm hasebiyle terle
meyi idare eden asabın vazifesi • 
nin bozulmasındandır. Diğer ço
cuklar uyurken, ağlarken gidala• 
rını alırken terlerler, bu tabiidir • 
Halbuki raşitik çocuklar durur • 
ken terlerler. 

Raşitizmli çocukların mafsal • 
ları daima başı yatarken ıağa so
la çevirerek sallar ve ruhi tegay .. 
yürden dolayı her hangi bir tara • 
f ına ufak bir temasla derhal ağlar
lar, acı duyarlar. 

Böbreklerinde tegayyür: Ke • 
mik hastalıklı çocukların idrarları 
fazla ve kokuludur. Fazla fosfor 
zayi ederler. 

Raşitizm nasıl husule gelir: Bu
nun izahı için pek çok nazariyeler 
vardır. En mühimleri şunlardır: 
Bir kısmı entane, bir kısmı hava .. 
sızlığa, ziyasızhğa, bir kısmı ha • 
kım noksanlığına, bir kısmı vera
sete bir kısmı fazla meme vermi
ye hamlederler. Yapılan tecrü -
belerde be 5aydığım sebeplerin 
her birisinin kemik hastalığı yap
tığı görülmüştür. 

Devamı var 
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1 Adliye Haberleri 
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"Rumeli hanı , c · n y 
sa alar 

·ıer 
Çorap göl< ·iğü gibi 

yakalanıyorlar 

• 
ş eı 

e 
(Baştarafı birinci sahifede ) duğunu öğrendik. Teşrihhane 

Biri Yunanistanda, diğeri burada mu
hakeme edi mekte olan katil kardeşler 

lloştarafı Hfrinci 8ayıfada 

Bu araştırmada yazıhanenin iki 
yerinde dört paket içinde 3,5 kilo 
beyaz morfin bas bulunmuştur. 

Katip ile memur sorğuya çeld
lirken içeriye Asaf Bey girmiş, ya
zıhanesinde bulunan morfin bas -
lar hakkında malumatına müra -
caat edilmiştir. Asaf Bey paket -
lerin içinde ne bulunduğunu bil • 
mediğini söylemiştir. Katibi ise 
paketleri uzun boylu, esmer bir 
rumun Asaf Beye verilmek üzere 
bıraktığını ve patronu namına bı
rakılan bu gibi eşyayı almağa 

mecbur olduğunu söylemiş ve bu 
adamın ilk defa gelmemiş olduğu
nu ve sık sık yazıhaneye uğradı -
ğını anlatmıştır. 

lunan edebiyat ve hukuk fakülte- nasının güzel sanatlar akad 
leri yerleştirilecektir. muallimlerinden mimar Egli 

Fen fakültesinin makine kısmı- fmdan yapılan projesi çok 
nın eski yerinde kalmasına iki se • kemmel görülmüş ve alakadar 
bep vardır: 1 derrisler tarafından takdirle 
1- Mühendis mektebinin vazi· şılanmıştır. Yakında derhal ' 

yetinin henüz teshit edilmemiş bu· ata başlanacaktır. 
Geçe:ı kış, Beyoğlunda "Rumeli,, 

hanmdn parasına tama ederek Mn 
dam Antuvar,#ttayı boğmaktan 

suçlu sokratla çalman eşyadan bir 
kısmını, çalınmış olduğunu bilerek 

almaldan suçlu Todorinin muha -

kemelerine İstanbul ağır ceza mnh
kemesine devam olunmaktadır. 

Geçenlerde serbest bırakılması -
nı isteyen T odorinin müracaatı, 

mahkeınece reddedilmişti. T odori, 

bu ret kararına itiraz etmiş ve iti
razın tetkiki için, dosya Kocaeli a-

ğırceza mahkemesine gönderilmiş 
tir. Koc:.leli ağır ceza mahkemesi, 
bu hususta bir karar verdikten son 
ra, muhakemeye devam olunacak -
tır. 

Diğer tardtan, cinayeti kardeşi 
Sokrntle birlikte işlemekten suçlu 
olup Yunanistana kaçan Yani, o -
rada muhal:eme edilmektedir. 

Evve1ce rJc vaz'"1ığımız gibi, Yu
·~n adliyesinin müracaatı üzerine 
buradaki tahk ikat ve muhakeme 
zabıtlarının suretleri Yunan mah • 
kemesine gönderilmiş bulunuyor. 

Dün, litlahkemelerde 
······························································ 

Haki euyg 
~lmühab 

y 
r 

Pangaltı eski idare heyeti azas nı 
muhakemesi devam ediyor 

Hakikate uygun olmıyan ilmü - söylemi~. mu!1akeme şahitlerin 
haber verdikleri kaydile, Pangaltı- çağnlması ve tahkikatın derinleş -
nın eski ihtiyar heyeti azaları Ke - tirilmesi için kalmıştır. 
mal, Jısmail Hakkı, Adil, Nazmi, Bir tecazüzün cezası 
Suphi, Asım ve Yeznik Beylerin Balurhöyde oturan küçük bir kı-
muhakc:melerine dün İstanbul i - ı:ıı tecavüzde bulunmaktan suçlu 
kinci ceza mahkemesinde bakıl • on sel<iz ya~ında Salih hakkında 
mıştır. İstanbul ağır ceza mahkemesinde 

ilmühaberin Vahram iıminde rapıbn muhakeme neticesinde ve
bir çocuğa verildiği mevzuu bahi&- ri!en ka1·ar, dün açı'!; celsede bildi
tir. Muhakemede, yalnız Kemal, 1 rilmişlir. 
Asım ve Yeznik Beyler hazır bu - Snlih, bir sene hapse mahkum ol 
lunmuşlar, Yeznik Bey, Vahramm muş, ya11 dolayısile, ceza müddeti 
nüfus kağıdını kaybettiğinden ba- altı nya indirilmittir. Ceza müd -
hisle müracaatte bulunduğunu, ye- delini mf'!vkuf olaral~ tekmillediğin 
nisini çıkartacağını söylediğni, il- den. sel'best bırakılmıştır. 

mühaber istediğni anlatmı§, ''Be- Nazi gençııoı ı eminın sözlere 
yannamelerde ismini bulamadık. Hnmovre, 2s (A.A.) - Alman 
Birinci muhtar, Vahramı tanıdığı- ya Nazi gençliği reisi M. Von Schi 
nı, muamelesini yapabileceğimizi rach tunları söylemiştir: 
söyledi. Ben de ilmühaberi imzala "- İrtica ile marksıst genelikle 
aım,, demiştir. yaptığım lcadar şiddetle müc~dele 

Kemal ve Asım Beylerde, o eün • . w h ye gırı§mege azırım.,, • 
itleri olmak dolayısile müracaatta M'llA Al t k'lAt k ld l · ı ı man eş ı a ının .a ırı 
hazır bulunmadıklarını, yalnız, da 
ha önce ihtiyar heyeti odasına mü
ilıürlel'ini bıraktıklarını söylemişler ._,. 
uır. 

Muhakeme, diğer dava edilen -
]erin çağrı!m~ı için kalmıştır. 

Ahçı Ahmetle çırağı 
Hereke fabrikası işçilerinden bir 

kaçımn elbise ve çamaşırlarını a -
!ırmaktan suçlu ahçı Ahmetle çıra 
~ı Yusuf, Dün lstanbul Ağır ceza 
mahkemesinde mUhakeme edil -
mişlcrdir. 

İkisi de inkar ediyorlar. Şahit -
lerin ifadeleri oh.-unmuş, müddei 
umumi, suçluların mevkuf olmı -
yarak muhakemelerine devam o -
lunmasını istemiştir. 

Dosya, mütalea için müddei u -

mumiliğe verilmiş ve mevkuflar 
serbest brrakılmışlardır. 

Hakkı olmıyan bir Ha
uıımla matefvizi 

lsHln !hakkı olmıyan Refika is -
minde bir hanıma Kurtuluşta mal 
tefviz ettiği iddiasile, iskan memu
nı Nazıni Efendinin muhakemesi, 
aün lıtanbul ikinci ceza mahkeme .. 
sinde görülmüştür. 

Nazmi Efendi, iskan muamelesi
nin usulü dairesinde yapıldığını 

maıı hareketini tasvip ederek, re
is, kntolik gençliğe karşı Nazilerin 
alacağı vaziyetin Jmtolik gençlerin 
hareketlerine göre olacağını ilave 
etmiş fakat hdoliklerin gençlik ü
zerinde hiç bir hakkı olmadıkları
nı, gençliği te!kil et~ek hakkının 
yalnız Hitlercilcre ait olduğunu 
söylemiştir. 
- - - ----------

Eyip Sulh Mahltemesi Ahkamı 
Şahsiye Ha.kimliğinden: 

Evipte Düğmeciler mahallesi -
nin Ümmi Sinan sokağında 9 N. 
lu hanesinde sakin iken 10 av ev
vel vefat eden Hayrive H. hi ti 
Mehmedin mirasçıları kocası Hü
seyin Fnhri Beyle k"rimesi Melek 
namı di~er Frıtma Zehra Hanım 
aralarında terekenin taksimi tale -
bine binaen tasfiyesine karar ve . 
riJmiş ve avukat Ahmet Cemil B. 
tasfiye meumnı tayin kılınmış oldu 
ğundan terekeden hak ve alacakla 
rı olanlarla terekeye medyun hulu 
nanlarm Eyip Sulh Mahkemesi 
Ahkamı Şahsiye Hakimliğine 22 
933 tereke numarasiyle ve tarihi 
ilandan itibaren bir ay müddet i
çinde müracaat etylemeleri ve te
rekeye medyun olanların da borç
lannı getirip vermeleri ve bildir -
meleri lüzumu ilan olunur. 

(4928) 

Bu vaziyet karşısında mesele 
anlaşılmış, ~af Bey de sorguya 
çekilmiştir. 

Bir aralık Asaf Beyin avucu i-
çinde bir şey sakladığı görülmüf, 

t verilmesi istenmiş, nihayet alındı
ğı zaman bunu kaçak bir çakmak 
olduğu göriilmüştür.. Masaların 

gözleri de aranmış, dört çakmak 
daha bulunmuştur. 

MuhafRo;ı;a memurlarından bir 
kısmı bur.r 4ki tahkikata devam 
ederken hır kısmı da ayni handa 
banker Amopolosun yazıhane:sin -
de de araştırma yapmışlardır. Bu
rada da bir miktar morfin bas bu
lunmuş, banker yakalanmıştır. 

Yazıhanelerden ima
lathaneye 

Barodan ihraç edilmiş olan a
vukat Asaf Beyle banker Amopo
losun müştereken çalıştıkları ve 
Gedikpaşada bir imalathaneleri 
bulunduğu haber verildiğinden 
memurlar bir otomobille hemen 
Gedikpaşaya gitmişler, Matrut so
kacında 22 numaralı evi baunı§lar 
dır. 

Kapıy1, rengi sap sarı olmu§ 
ev sahibi Madam Afroditi açmış, 
memurlar hemen içeri girmişler 
ve icap eden tedbirleri alark araş
tırmıya başlamışlardır. 

Ev, tahammül ediLmiyecel< de
recede ecza kokuyordu. Orta kat
taki sokağa bakan perdeleri inik 
odanın ortasında ağzına kadar a
lat ve edevat ile doldurulmuş beş 
çuval bulunuyordu. 

Galntadaki Asaf Beyin yazıha
nesi basılınca evde çalışan kaçak
çılara hemen haber yetiştirilmiş 

ve kaçakçılar alat ve edevatı baş 
ka bir eve kaçırmak üzere çuval
lara dolldurmuşlar, bir saat zar -
fında odayi iki defa badana etmiş
lerdir. 

Eczaların bir kısmı da Madam 
Afroditi tarafından aptesahaneye 
dökülmüştür. Evde çalışan iki er
kc!t, memurların gelmesinden bir 
az evvel kaçmışlardır. 

22 numaralı evde Afroditi is -
mindeki dul kadın kaynanası Kal
yopi ile oturmaktadır.. lCocası 
Uya bir kaç ny evvel ölmüştür. 

Dahası var 
Avukat ile bankerin sermaye 

verdikleri ve bu suretle hu evde 
beyaz morfin bas yapmıya mahsus 
bir imalathane kurulduğu haber 
verilmektedir. İmalathanede çalı

şanların bugün yakalanması muh
temeldir. 

Afroditinin komşularından Vir
jini ve diğer bir kaç kadın daha 
sorguya çekilmiştir. 

Bundan başka Afroditi bir o -

lunması. 

Çünkü bu kısımla mühendis 
mektebi arasında büyük bir yakın· 
lık ve alaka görülmektedir. 

Yeni bina teşrih ve anatoıni 
titüsü şeklinde vücude getiril 
ve İstanbul üniversitesinin ilk 
dern bir enstitüsü olacaktır. 

Dün Nuretin Ali Bey de bir 
2 - Herde fizik kısmının müs

takil bir enstitü şekline ifrağ edil· 
harririmize: mesi tasnvvuru. 

Tıp fakültesiyle fen fakültesi - -Tadilat projesi tesbit edil 
nin yeni binalarında nasıl yerleşe- tir. Alakadar makamlarca 
ceklcrine gelince, bu da tesbit o - müessesenin eskisinden çok 
lunmuştur: fenni ve modern olması husu 

Bin.,nın sağ cephesi ortadan nun şimdiden nazarı itibara ll 
itibaren tıp fakültesine tahsis edil- mış olduğunu şükranla kayde 

mektcdir. Sol tarafsa kısmen rim. Bu itibarla Milliyet ve 
fen, bsmen tıp fakültesi tarafın • ' huriyet gazetelerinde bu bahse 
dan işgal edilecektir. Zemin h:atı- ir şahsımı alakadar eden hah 
nm fen fakültesine ait kısınma · ı kt B 

rın as ı ve esası yo ur. 
P. C. N. kısmının, fizik ve kimya b" "l b' h t d b uyu < ır ayre uyan ıran 

sınıfları ve laboratuvarları yerleş· l h b . d h l kz" de · ·ı k · 8. · . k . . sı sız a erı er a te ıp e 
tırı ece tır. ırıncı ata rıyazıye 
sımflariyle idare kısmı, üst kata 
da tabii ilimler seminerleri yerleş
tirilecektir. 

Edebiyat - Hukuk 
Edebiyat ve hukuk fakülteleri· 

nin fen fakültesi binasına yerleşti-

lirsiniz. demiştir. 

I(adrolar Ankarada 
Diğer taraftan Profesör 

tarafından hazırlanan ünivet 
kadrosu Ankaraya gönderilıni 

Bütün darülfünun mahfelleri 
rilmeleri şekli de tesbit edilmek - b"" .:k b' IA k ·1 b ki 11 uyu ır a a a ı e e ene 
tedir.. Bu fakültelerin tedrisat !:.e- b h' .. . d IA k d l f -; 
d fi · · 'b · l b. b" l . a ıs uzerın e a a a ar ar e 

e erı ıtı arıy e ır ır erme ya - 1 l Ad k d k d ı 
k ld ki d ...... 1 k l a e etum avranma ta ır ll m o u arı uşunu ere ayrı -
mamaları kararlaştırılmıştır. Ay -
ni zamanda hu fakültelerin ders 
programlarında ehemmiyetli tadil
ler yapıldığı ve hukuk fakültesin
de, eksik görülen sosyoloi kısmile 
bazı tarih derslerinin ilave edile
ceği kuvvetle söylenilmektedir. 

İlahiyat Fakültesi 
İlahiyat fal<ültesinin ilga edi 

lerek bir enstitü şeklinde edebiyat 
fakültesine bağlanacağı haberle -
ı·ine kati gözle bakılmamaktadır. 
Bir habere göre programı ıslah e· 
dilecek olan bu fakülte iplca edi
lecektir. 

Teşrihhane binası ve 
yanlış bir haber 

Evvelce, Bekirağa na.miyle ma
ruf binanın tıp fakültesi teşrihha
nesi haline getirileceğini yazmış -
tık. Dünkü Milliyet ve Cümhu -
riyet gazeteleri, bu mesele yüzün
den bir ihtilaf çıktığını ve bu bi
na için tahsis edilen 30 bin lirayı 
kafi görmiyen teşrih müderrisi 
Nurettin Ali Beyin tahsisatın yet -
miş bin liraya çıkarılmadığı tak -
dirde istifa edeceğini, ıslahat he -
yetine bildirdiğini yazmışlardır .. 
Bu haberin tamamiyle asılsız ol -

• 
Yeni kadroda tekaüt yaşına 

miş bulunan müderrisler baştş 

mak üzere mevcut müderrisl 

den üçte birinin hariçte hıra 

dığı kuvvetle rivayet olunma" 
dır. 

UCUZLUK 
TE İZLİK 

SÜR'A 

1 

tomobille !. _yoğluna g.öt.ür~.lmü§, Ç A L } Ş ~ } Y 
baldızı T eodosyanın evını goster -

miş, burada da araştırma yapılmış 1 B A Ş ·L A D 
ise de bir şey bulunamamıştır. 

Avukat Asaf Beyin Japon fab
rikası tasfiye memurluğunu yaptı
ğı ve buradan bazı alat tedarik et
tiği anlaşılmıştır. Afroditinin Yu
nnnistandaki kız kardeşinin bu şe
beke ile alakası bulunduğu da an
laşılmıştır. 

Suçlular dün akşam polise tes
lim edilmişlerdir. imalathanede 
çalışanların da ele geçeceği mu -
hakkaktır. 

Gümrük muhafaza teşkilatının 
sarfettiği mesai büyük takdirlere 
sezadır. Hasan Reyi ve arkada~
larını tebrik ederiz. 

Kitap, Mecmua, Deft b 
Makbuzlannızı ve 'f~ 
işlerine Ait bütün i~~ 
ğinizi Yakıt Yurdu ı 

tap kısmına veriniz '' 

Basılıştaki nefa~, 
ve ucuzluğu bı 

yerde bulamaısıll 





90 derece 
halis 
limon . "' . 
çıçegı 

.. . . . 
- . . .. ,. .... . ' . .. 

Hasan levantalarile, lüsyonları yaseminin, menekşenin, leylağın insanı mesteden hakiki 
kokularını şamildir. Gliserinli ve Hasan zeytinyağlı gül ve limon Hasan sabunları, Hasan yağ
sı.z kremi ve briyantinini ve gözlere sihir ve füson ilka eden Hasan sürm~si, dişlere ebedi ha• 
yat veren Hasan diş suyu ile diş macununu musırren isteyiniz. Bütün Hasan ıtriyatı ve Hasan 
müstahzeratı alemşumul şöhreti haiz olup ve beynelmilel birinciliği kazanan Türkiyenin en 
şayanı itimat markasıdır. 

Istanbul Tramvay Şirketi Evkat Tarifesi 

1933 Senesi haziranın 26ıncı gününden 

itibaren ilanı ahire kadar muteberdir 

No. 

Fasıla ilk Son 

HUDUT HAREKET dakika hareket barek t t 

{ Şişliden - Tünele 
_ı_o....,Şı:...i.;..şl_i =:-_T_u_·n_e_I __ Tünelden • Şişliye 

11 
K 1 T ·· I f Kurtuluştan - Tünele 

urtu Uf - un.e l Tünelden - Kurtuluşa 

. . f Harbiyeden - Fatihe 
12 Harbıye - Fa~lFatihten • Harbiyeye 

saat saat ' 

3-6 5.40 24.1 o 
7 6.01 :l4.35 

21.30 23.50 
20 21.50 24.15 

6-8 5.58 24.45 
12 6.04 24.20 

Is tan bu ı Belediyesi ıran ları 

Balatta Hmr çavuş mahallesinde 'l No. Hane: Teminat 7,5 Lira 

Beyazıtta Veznecilerde 9/84 No. dükkan : . 11 5 
" 1 " 

Aksarayda Tramvay caddesinde 124 No. hane 21 
il il 

Yukarda yazılı mahaller kiraya verilmek üzere temdiden mü· 
zayedeye konulmuştur. Talip olanlar şeraiti anlamak üzere Le
Yaıım Müdürlüğüne, müzayedeye girmek için de teminat makbuz 
veya mektubu ile 29 • 6 · 933 perşembe günü saat on beşe ka
dar Daimi Encümene Müracaat etmelidirler. (2852) 

Kumbara bütün 

BlLÔJılUJI" .., - , 
SCZANELElU>S 

SATILia 

• Fnııt Saıt• 
•• "Eııo• 
lılml•ril• 
e tik< Um 
fıbr!k ıuua 

al.imdi 
t&tilt.u ;duı. 

I 

EMO"S 
FRUIT SALT 

.Sicaklarda. damar agrisln
da.ıı:· . bulanbdan, yarim bq 
agnsmdan ve suihazimden 
mt1tevellit rahatsizli.klardan 
masur.ı kalmak isterseniz ; 
tatli müleyyin. ta bil ttttsuı: 
m6shil olan şekersiz E::ıo'• 
" Fruit Salt " gazözlü müs
tahzarindan sabah ve akşam 
bir bardak su derununda 
bir kahve kaşigi mikdarinda 
aliniz. 

bir istikbaldir! 

Askeri Fabrıkalar iUlnlar• 

Askeri Fabrikalar umum müdôt 
lüğünden: 
Ticari muhasebe usulleriyle ınu•· 
melatına vakıf askerlikle alakafS 
olmıyan bir muhasip alınacaktır· 

istekliler mektep şahadetnaJl11 

ve hüsnühal vesikaları ve istidatıa· 
riyle en çok 30 haziran 933 akt• · 
mına kadar Umum müdürlük .,,,.c 
işleri şubesine müracaatları 

(5333-2880) 

İstanbul ikinci icra Memurl&J .. 
ğundan: e1' 

Mahcuz ve paraya çevrile' " 
garderop, portmanto ve saire~-
eşy~sı 28 - 6 - 933 tarihine ııı;4 
sadıf çarşamba günü saat 12 -- ,.ti 
te Şişli Gazi caddesi SebuhY',Jf' 

4815 apartımammn kapısı önünde i1'• ıJ 
------------------------~ci~~Mbrmailes~ıl~a~0t .. 

DOKTOR 

Hafız Cemal 
Dahili hastalıkları mütehassısı 

Divanyolu N. 118 Telefon: 22398 

ZA Yl - Tophane Temini istik

bal sandığından verilen tekaüt 

maaşımın beratı zayi olmuştur. 

Zuhurunda hükmü yoktur. 

(4920) Civanyan 

taliplerin mahallinde hazrr b&J i .. 
nacak memuruna müracaatlar• 0, 
lan olunur. ~ 

Sahibi, MEHMET ASIM 
Neşriyat Müdürü: 1. Sa~ 
VKIT Matbaası - tstanb 


