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Kazanç -K~nunu i ! Müflis banker limanımızda ! 
= 

Son iki kısmını da bugünkü sayımızla birlik- § 
te hediye ediyoruz. Müvezzi/erden isteyiniz -:_ 

~ Bayramdan evvel ilave forma halinde parasrz vermiye başladrğrmrz = 
'E yeni kazanc kanununu bugün tamamlıyoruz. Kanun 25 Mart- § 
- • d G = ; tan itibaren mcriyettcdir. Iş adamlarmrn hepsini alakadar e er. a• 
::: zetcnizi alırken bu formaları müvezzilerden isteyiniz • ~ 

..._.~ ,._,~-- ._; :, ;-.-; ...... ; = =--~ = § •--..--&cws,..,. .... ~ 

. . • Pazartesi Hediyelerimiz . . . İ 
§ Her Pazartesi günü okuyucularımıza ayn bir forma halinde bir hediye ~ 
~ vermeyi kararlaştırmış. ilk hecliyeyi geçen hafta takdim etmiştik. ikinci ~ 

formayı bu Pazartesi vereceğiz. Bu formada geçen Pazartesi okuduğunuz ~ 
:ıı:: "Napoleon'un güzel krz kardeşi Pavlinanın aşk maceraları., tamamlan- = 

maktadır. 
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Sovyet Rusya 
Akvam cemiyetine 
Girecek mi? 

" 

Fransada 

· ıı .. l 1 
Kurban bayramının ı t gun e-

Siyasi teşekküller 
silahlanıyormuş! 

rinde gelen Avrupa postası bey· 
neLnıilel Avrupa işlerini alakadar 
edecek bir rivayet getirdi: Sosya· 
liıt Sovyet cumhuriyetleri birliği
nin Akvam Cemiyetine gireceği 

rivayeti··· 
Öyle anla!ılıyor ki, bu ihti:nal 

AvrUP• ve Amerika siyasi maha· 
filinde alelade bir dedikodu şek
linde değil, hakiki bir hadise ma· 
hiyetinde telakki edilmektedir. Ve 
Sovyet Rusyanın gelecek Eylfıl iç
timamdan sonra Cenevrenin bey· 
'1elmilel tetkilitında mevki alma-
., ,J\.ÜV "'o~-: 'I ~ J s .. •••·•..Z"" e,v• """ 

Wl~ktedir. 

Bu imkandan bahseden Fran· 
sız gazetelerine göre Türkiye Ak
vam Cemiyetine girdikten ve bu 

Bu vaziyetin kanlı çar
pışmalara sebep olma

sından korkuluyor 
Fransa adliye nezareti tarafın· 

dan, bazı siyasi teşekküllerin giz· 
lice selamlandıkları hakkında neş· 
rolunan resmi tebliğ bütün Fnnsa 
efkarı umumiyesinde çok derin ve 
makus bir tesir yapmışhr. Pariste 
6 şubat tarihinde vuku bulan kı· 
yam hadisesini ve sebeplerini tah .. 
kike memur meclisi mebusan tah
K•Kat Komısyonunu vucude geuren 
44 mebus mü§terek bir karar itti· 
haz etmişler ve siyasi teşekküller
den bazılarının gizlice silahl:ındığı 

cemiyetin prensiplerin~ İ~tiha~ et• ı Devamr 8 inci sayıfanın 3 Uncu sUtununla 

tikten s.onn Moskova hukumetınde 
dahi bu cemiyete girmek meyille- d h 
ri husule gelmiştir. Bilhassa Mos- Arabistan a arp 
kova zımamdarlarından Litvinof 
ile Lunaçarski bu fikre taraftar 
olmuştur. Vakıa Akvam Cemiye· 
tine her hangi bir yeni devletin 

İbnissuut ve imam Yahya 
kuvvetleri çarpışıyorlar 

girebilmesi için mevcut azanın Bayram günlerinde gelen ha· 
üçte iki reyi ile kabul edilmesi la- berlere göre Yemen ile Suudi A
zrmcirr. Bundan dolayı Sovyet rabistan arasında harp başlamış-

ı 

Rusyanın Cenevr~de ~~fi de~.ece· ı txr · . 
de taraftan bulahılecegınde şuphe 

1 
1kı memleket arasında yedi ay

edenler .o~abilir. ~akat vaziyet ı danberi müzakere cereyan ediyor· 
tetkik edılınce bu şuphelere mahal du. Müzakerenin hedefi iki mem• 
olmadığı derhal tasdik edilir. Zi- leket ara~ında bulunan Tihamenin 
ra Litvinof tarafından (mütearr~- kime ait olduğunu tayin etmekti. 

·f·) h kk d l teklıf ıın tarı ı a ın a yapı an Müzakere başladıktan sonra Kral 
Mehmet ASIM 1bnussuut askerlerini geri almış 

(Oevamı 4 UncU sayfanın ı inci sutununda) Dc\'amı 8 inci sayıfanm 3 Uncu stitununla 

Yunanistandan hudut harici edilen 
Amerikalı zenginin Habeşistana de
ğil Romanyaya gideceği anlaşılıyor 

o;. «! &Af A z f" ? q '*'""'1 '' l 
\ 

.. 

lnsull, karm ve bankeri Istanbu(C\ getiren Miotis vapuru •• 

Amerikada milyonlarca dolar vapuriyle limanımıza gelmi§, va· 
dolandırdıktan sonra Yunanista· pur Kızkuleai açıklarında demirle
na kaçan ve nihayet oradan da hu- mittir. Miotis vapuru kaptanı Ça
dut haricine çıkarılan hlllker ln- n:ıkkaleden geçerken, transit ola
sull dün sabah saat altıda Miotis rak geçtiğini ve Karadenize git· 

mekte bulunduğunu erzakı ve ıuyu 
bittiği cihetle, limanımızda bir· 
kaç saat duracağını bildirmiştir. 

(Devamr 8 inci sayfanın 4 Uncu .sütununda), 

Staviski 
rezaleti! 

Yeni isticvap edilen kadınlardan üçü 

Londradan çıkan rivayetler 

Japonya bize 200 mil
yonluk kredi açacakmış 

Bu para ile donanmamız ikmal edilecekmiş, buna 
mukabil bir Japon şirketine imtiyaz verecekmişiz .• 

Londrad3n (Deutsche Allgeme- ı li için Türkiyeye iki yüz milyon 
ne Zeitung) a çekilen bir telgraf· liralık bir kredi açacakmış, fakat 
nameye göre Londra mahafilinde bu paranın yüzde sekseni Japonya .. 
Japonyanın İngiltere ile Amerika.. da sarfedilecekmiş. Bu istikraza 
yı yeniden mat ettiğine delalet e- mukabil Türkiye büyük bir Japon 
den bazı şayialar dolaşıyormuş. Bu şirketine Anadoluda p:ımuk ve 
şayialar:ı nazaran Japonya Türk meyve yetiştirmek için büyük bir 
donanmasının inşasını ikmal için imtiyaz verecekmiş. Bu iş lngiliz
Türkiye hükumetinden sipariş al· lerin Mısırdaki ve kısmen de Hin· 
mış, iki adet onar bin tonluk kru· distandaki pamuk istihsalatından 
vazör1 dört stroyer, dört deniz- hasıl olan menafiine karşı bir dar
a]tı gemisi, Akdenizde işlemek ü- be teşkil ediyormuş. 
zere iki yolcu vapuru ve daha bazı lngilterenin Ankara ticaret mü• 
küçük sefineler inşa edecekmiş. 

japony:ı, bu bahri inşaatın ikma· (Lütfen sayı!ayı çeviriniz) 

Galatasaray- Çankaya 
ltalganlar dünya kupası maçlarında Yunanistanı 

sıfıra karşı dört sayı ile yendiler 

- &izim kan her zaman evvelki kocasından bahsedip durur . 
~ - Seninki, dua e.t, evvelkinden bahsediyor. Ya benimki benden 
tn hah d' ı se ıyor ya ....• 

aonrakin-

Londra1 (Hususi) -Staviıki 

rezaleti, gün geçtikçe, daha çir· 
kin bir mahiyet almakta, rezaletin 
serpintileri, her muhite bulaş· 

maktadır. Son günlerde Staviski· 
ye ait mücevherlerin Londrada bu· 
lunduğu anlaşılm:ı11 üzerine Pariı 
zabıtasına yardım eden İngiliz za .. 
bıtası erkanı V ensley ile Collins 
Londraya dönmütler, mücevherat 
mütehassısı M. Seror da onları ta· 

ı 
kip ederek Londraya ge)mit ve 

(De\'amı 9 uncu !!ayıfanın 3 UncU sUtununda) 

Şehrimize gelen Ankara'nın Çank3ya takımile Galatasaray arasında iki 1111-
sabaka yapıldı. ikisinde de neticeyi Galatasaraylılar kazandılar. Bu maçlarla ita). 
ya - Yunanistan maçı hakkında tafailab bugün onuncu sayfamızda bulacaksınız, 

Resmimiz Çankaya gençleri ile Calatasarayı dünkü maçtan evvel gösteriyor, 
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SO!vHABERLER: TELGRAF - TELEFON - RADYO l 
Zavallı M. Ruzvelt hezimete uğradı Silô.lıları 

Hintliler ıA .k A • • • • •• Bırakma 
Boş itikatlar uğruna mert a ayan meClıSI reISICUIDhUrUD 

kan dökülüyor' ' ' V to k l J d 1 
Bombay, 29 (A.A.) - ~adraa e ,, sunu a e a ma } • 

şehrinin hemen hemen bütün hal· 
kı salgın bir halde bulunan çiçek 

Vatington, 29 (A.A.) - Harp ,,1 ~-~----~--~--
malulleriyle memurin maaıatınm 

hastalıiına tutulmuıtur. 
Bej bin mutaassıp, bu hasblı

ğın mabudesi olduğuna itikat olu
nan Mariamanın huzurunda guya 
günahlarının kefareti olmak üzere 
vücutlarında mızraklar ve zıpkın
hrla yaralar huaule getirmekte
dirler. 

Hükumet, bu harekat kartıaın• 
da zabıta kuvvetine müracaatla 
bunları mene kıyam eylemit iae 
de mütaa111pları hiç bir tey durdu
rl". mamıı ve polia atet açmak mec· 
buriyetinde kılmııtır. Neticede bir 
çoı< kiti ölmüttür. Mütaaaaıplar 
muk,belei bilmiail olmak üzere a· 
te; açılmasını emretmiş olan Hint· 
li h·-.Jdmi yakalamıtlar ve mabu· 
denin mabedinde öldürmüşlerdir. 
Jlir hücum esnasında bir polis za
biti müt:ıaasıplar tarafından öldü· 
rülmüştür. Bu mütaasaıpların çoğu 
civar kasabalardan gelmi§lerdir. 

Hükumet, bu gibi vücut üzerin
de yapılan tazibatı gayri ahlaki 
bulmaktadır, fakat müt:ıassıplar 

vaktiyle kraliçe Viktoryanın ken· 
dilerinin dini ayinlerini aerbeatçe 
yap:na.larını temin etmiş olduğunu 
sö:> !emekte ve vücut üzerinde ya· 
pılan bu tazibatın Gandinin oruç· 
ları kadar gürültülü olmadığını 

ıöy lemektedirler. 
Hintliler ara•ında tjarp19ma 

Loknov, 29 (A.A.) - Hindis· 
tanın muluıddes bir ,ehri olan 
Aj:T? ..ıhye' de Hintlilerle müılü· 
man,:-.r &Tasında vukua gelen mu· 
katcledc 3 kişi ölmü,, 30 kadara· 
dam yaralanmııtır. 

Uc cami hasara uğramı! ve nü· 
m'l · ; ller bir çok evleri yakmı§· 
laroır. 

Başvekil Paşanın İzmir 
seyahati 

lzmir - Baıvekil ismet Pata 
Hz. bu h:lfta içinde lzmire gele
cektir. Bu seyahate hususi bir e· 
hemmiyet verilmektedir. Batvekil 
Patanın İ7.mirde siyasi bir nutuk 
aöytemesi beklen~ktedir. 

F ethiyede bir jandarma 
şehit edildi 

Fethiye, 28 (Hu;,\lsİ) - Bir 
müddettenberi takilik yapan Sırrı 
isminde bir haydut Kasabaya do· 
kuz kilometre mesafede bulunan 
bir kahveye ıirmiı, bu 11rada ora· 
dan ıeçen iki süvari jandarmadan 
birini kurıunl'.l kahpece öldürmÜf" 
tür. Şet-.idin cenazesi tee11ür için· 
de ve merasimle defnedilmittir. 
ıaki aranmaktadır. 

arttırılmaama dair olan kanunun 
reiıicümhur M Ruzvelt tarafından 
reddedilmiş olmasını, ayan mecli· 
si, 27 reye kartı 63 reyle inle al· 
mamağa karar vermittir. 

M. Ruzvelt, i.yan meclisinde 
uğradığı bu hezimeti, Nevyorklu 
milyoner Venaon Astorun nurum&· 
hal iamindeki yatında haber al· 
mıttır. 

Reisicümhur, bir torpidonun ta· 
kip eylediği bu ıemi ile Bermut a• 
dalarında balık avına çrkmıt !bulu
nuyordu. 

Mumaileyh, lyanm bu kararını 
haber alınca, hiç .bir mGtaleada 
bulunmamııtır. Maamafih, kendisi 
Vaşingtondan .ayrıldığı sırada a· 
yan meclisindeki demokrat ekseri· 
yetin M. Robinsonun gösterdiği iti
mat ile tearuz eden bu hadise her 
halde hayretini mucip olmuttur. 

Verilen karar1n ehemmiyeti 
Vaşinıton, 29 (A.A.) - Harp 

malulleri ile memurin maaşlarına 
icrası mutasavver zamhrı katilet· 
tiren ayan meclisinin dünkü kara
rı, reisicümhur M. Ruzvelt için va· 
him bir hezimet olmuıtur. 

Reiıicümhur aleyhine rey veren 
ayan azasının miktarı, !Öyle ta• 
dat olunur: 29 demokrat, 33 cüm· 
huriyetçi, İKİ ve çiftçi. 

Kanun aleyhine rey vermit olan 
27 az:ınm hepsi de demokrat frr· 
kaaına mensuptur. Kongrenin bu 
muhalif hareketinden haaıl olan 
teıir, verilen kararın timdiye ka· 
dar misli ıeçmemiı bir ıüratle itti· 
haz edilmit olmasiyle bir kat daha 
ehemmiyetli olmuştur. filhakika, 
reiaicümhurun kanunu reddeyledi· 
ğini beyan eden namesinin imza 
keyfiyeti ile ayanın kararı arasın· 
da 30 saat bile ıeçmemittir. 

Ayan müzakeratı, keaif bir 
hümma havaaı içerisinde cereyan 
etmittir. Samiin localarını hinca• 
hınç dolduran halk, reylerin neti· 
ceai ilan edilir edilmez, kararı 
tiddetle aluılamıılardır. 

Demokrat elueriyet riiesası ve 
hassaten M. Robenaon kendi men
suplarını tahh temine almak için 
elden ıeleni yapmıtlaraa da, istik
lalini izhar etmek ve tahakkümü 
her türlü murakabe kaydından a· 
u de olmaia lbqbyan M. Runelti 
ikaz eylemek istiyen yüksek mecli· 
ain içinde eten fırtmaya mukave· 
met kabil olamamııtır. 

RelelcUmhurun vetoeu ve 
tekrar ret 1 

V qinston, 29 (A.A.) - M. 

mesaili olan Sir Harold Woods 
ıartcl .Akdenizde haad olan bu Ja· 
pon tehlikeıini, ait olduğu makam
larla müzakere etmek üzere timdi 
Londrada bulunuyormut. 

Ruzvelt asbık ukerlerle hUklmet 
memurlarmm tahaiaatmı teaJit • 
den kanun l&yihuma brp V• 
hakkım lmllanmıtbr. Reiaicüm· 
bur bu tlUIUltaki tebliiind• kon
ırenin 221 milyon dolara Wil o
lan bu milnzam tahaitatı kabul e
derken bunu karıdamsk için mün· 
zam verıiler ka'bul etmemit oldu· 
jun.u bildirmiıtir. Meclis bu Teto
yu nazan itibare almıyal'ak ıülüea• 
nı ekıeriyetle kanunu tekrar taıvip 
etmittir. 

V AKIT - Londradan bir Al
man ıazetesine çekilen bu telgra· 
fm bittabi büyük bir ihtiyatla kar· 
tılanmuı lizım geleceği tabiidir. 

M. Ruzvelt 
Nevyork, 29 (A.A.) - Matbu· 

at ayrı ayrı sebepler göıtererek, 

M. Ruzveltin parlamentod:ı uğra
dığı hezimeti esefle telakki etmek
tedir. 

Nevyork Herald Tribün gazete· 
ıi, meclisin bu kararını memleket 
hesabına bir hezimet telakki et· 
mekte ve M. Huren ile Kulicin de, 
cümhuriyetperver ekseriyetin yar
dımiyle daima reddetmif oldukla· 
rı bir teklif kanununun kabul edil· 
mesinden dolayı mecliai tenkit ey· 
lemeKteaır. 

Ayni ... ehf, bu kararın, mem· 
leketin hükamete kartı itimat duy· 
ıuhnnı aarsacaiını iddia etmek· 
tedir. 

NeyYork Taymiı ise, meclis a
yanın bu kararını doğrudan doiru· 
ya M. Ruzvelte kartı bir darbe te
lakki ediyor. 

Veto hellkını kald1rmak 
latl,orlar 

V qlnıton, 29 (A.A.) - 209 
demokrat, 97 cümhuriyetçi ve diSrt 
çiftçi amele reiıicümhurun Veto· 
au aleyhinde rey vermiılerdir. M. 

Diyarıbekirde 
Hastanenin çatısı yıkıld1, 

bir hasta öldü 
Diyar~r, 29 (A.A.) - Bu· 

gün müthit ıbir fırtına olmu§ ve 
askeri hutahanenin çatısını devir· 
mittir. Bir basta enkaz altında 
ölmüttür bsıkaca zayiat yoktur. 

lsviçrede yeni maliye 
nazırı 

Berne, 29 ( A.A.) - Katolik 
muhafuaklrlardan M. F ilip Et· 
ter, mUatafa M. Muzi yerine ma .. .. 
liye nazırbjına tayin edil.mittir. 

Kazanç 
Kanunu 

25 Martts meriyete giren 

yeni kaanç Yerıiıi kalUI• 

nu "V AKIT,, tarafmdan 

Jietredilmiftir. 10 kuruta 

sablıyor. 

Ruzvelt kongreye göndermit oldu . 
ğu beyannamesinde kat'i ifade ile 
memurların maaılarının arttırıl • 
maıını alelade bir tahsisat mesele
si değil bir prensip meselesi ad· 
delmekte olduğunu ve kongrenin 
milli kalkınma emrinde kendisi il~ 
çalıtmaia devam edeceği ümidin· 
de bulunduğunu ehemmiyetle kay 
dediyordu. 

Ziraate yardım etmek, çiftçileri 
ve borç içinde bulunan mal sahip· 
lerini kurtarmak ve milyonlarca 
insana it bulup vermek bunlara 
tekabül edecek tasarruflarla taviz 
edilmelidir. 

Reiıicümhur, memurlann da· 
casına karşı teveccübki.r olduiu 
nu fak at milyonlarca itıizin dava• 
sına kartı daha büyük bir tevec· 
cüh hiaaetmekte bulunduğunu be· 
yan etmiştir. 

Mütarinüleyh, bütün eski mu· 
hariplerin katiyyen hiç bir fark 
gözetmeksizin cümlesinin tekaü • 
diyeye hakkı olduğunu kabul et• 
menin doğru olamıyacağını, ya· 
ralanmıt veya yaralanmamıt ve 
harp esnaıında iyi veya fena hiz-

met etmit olanlar arasında fark 
anzetl~~a;nin mantıki olacaiını 
ilave etmittir. 

GUrUltUIU bir intihap 

Kamu Sity, 29 (A.A.)- Be· 
lediye intihabatı ıürültülü olmut· 
tur. Demokrat namzetleri büyük 
bir ekseriyetle intihap olunmut· 
}ardır. 

Yer yer kavgalar olmut ve si· 
lah ateıleri teati olunmu•tur. lki 
kiti ölmüt ve 40 kiti yaralanmıt· 
tır. 

Muhtelif siyasi gruplar, mitral· 
yözler, revolverler, ve sopalarla 
biribirine ıinnitlerdir. 

Moskova elçimizi 
tebrik ... 

Moıkova, 29 (A.A.) - Taa a· 
janaı bildiriyor: M. Litvinof tara· 
fından Türkiye büyük elçiıi Hüıe· 
yin Ragıp Beye aıaiıdaki telıraf 
çekilmiştir: 

"Türkiye cumhuriyetinin Mos· 
kova eefirliğindeki faali1etinizin 
betinci yıl dönümü münue1Mti1le 
en samimi tebriklerimi iblai ede
rim. Bu faaliyetin iki büyük IDem· 

leketi birbirine bajlryan doetlu· 
ğun inkipf ve takviyesi?~~ Ye 
milletlerimiz araamda yenı ılım Ye 
hara bajları tesisinde mühim bir 
rolü olmuttur. Müstakbel semere
li faaliyetiniz için temenniyatmu 

kabul ediniz.,, 

Memleketimize bir Arjan· 
tin seyyar sagisi geliyor 

Buenos - Ayreı, 29 - Arjan· 
tin hüldbneti tarafmdan memleket 
mahıulltmı harice tanıtmak mak· 
acli1le büyük bir seyyar ıerıi ha· 
zırlanmıfbr. Gelriya vapurunda 
hazırlanan bu aerıi seyahati esna· 
ımda: lstanbula ye lzmire de ui· 
rayacaktır. Vapur Temuzun se • 

Şimdi, emniyet meselesi 
üzerinde görüşülüyor 
Paris, 29 (A.A.) - Fransamn 

Londra sefiri ile M. Jon Saymana
rasında yapılan görüımeler ha.ıkkın 

da hariciye nezaretine malumat 
ıelmiıtir. Fransız - İngiliz mü
kalemelerinin emniyet meselesi ü· 
zerine cereyan ettiii ıi.mdi daha i· 
yi anlaJılmaktadır. Franaız ve 
İngiliz noktai nazarının emniyet 
meselesinin ailihsızlanma muka • 
veleıinin tatbik zamanlarına hasrı 
ve bu zamanlann M. Boncour ta· 
rafından Cenevrede izah edilen ve 
muhtelif memleketler vecibeleri • 
nin mesafelerle mütenasip olma11· 
na dair bulunan ''müttehidül mer
kez üç daire,., tezine göre coğrafi 
bir surette tahdidi teklifine teta • 
buk ettiği görülmektedir. Şimdi, 

~bik zamanlarının nevi meıeleıi 
kalıyor. Franaız hükUmeti bu nok 
tanın Londı-a kabinesinin mUzake· 
ratınclan sonra ortaya konulması• 
na intizar etmekte ve halen Fran• 
saya ıöre muhtemel silahsızlanma 
mukaYeleeini itmam için lüzumlıı 
ıörülen ceza zamanları uıulünü 
tetkik eylemektedir. 

lngllterenln notaeı 
Paris, 29 ( A.A.) - İngiltere hU· 

kUnıeti, lngiliz notasına Fransa 
tarafından verilen cevaptaki bazı 
UOA'-A'IGJ 111 ,, __ __...,...... ....... _..-~--

nota ile müracaat etmiştir. 
Amerlk aya gelince •• 

Vatinston, 29 (A.A.) - M. 
Ruzveltin imzalatmı§ olduju 
Vinaon bahri programlarının ha· 
cimlerinin yekunu 17 bin ton olan 
iki hafif kruvazörün, 15 bin ton: 
luk bir tayyare ıemisinin ve 36 ha• 
fif ıeminin intaaını derpit etmek· 
tedir. 

Dün gece zelzele 
oldu 

Dün ıece saat 22 yi 16 geçe. 
,ehrimizde, birbirini takiben ve bi
ri hafif, diğeri daha kuvvetli ol
mak üzere iki zelzele hieaedilmiı· 
tir. 

Oldukça ıiddetli olan bu saram· 
tılar, herkesin uyanık bulunduju 
bir saatte olduiu için, bir çok kim 
seler tarafından hiısedilmit, bt.zı 
yerlerde telaı uyandmnı9tır. 

MalUınat almak üzere, secle
yin, Kandilli raaathaneaine tel.
fonla müracaat ettik; bize, zelze
le kaydına mahsus Siomoıraf ale
tine bakmakiçin allkadarlan uyan 
dırmak lazım ıeleceği, binaen&· 
leyh selzele olup olmadıimm bile 
ancak buıün anlaşılabileceli ce
vabı nrildi. 

Sabık Londra elçimizin 
vedaı 

Londra, 29 (A.A.) -Türkiye 
büyük elçiıi Münür Beyle refikal• 
kral •• sonra da kraliçe taraf..
dan kabul edilerek Teda etmiıler-
dir. 

kizinde lzmire, dokuzunda da lr 
tanbula varacak ve üç sün kaldık
tan sonra Karadenize hareket edr 
cektir. 

)' 
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iŞARETLER 
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Alime göre em
peryalizm nedir? 
Günıiin en çok konutulan lafı: Emper-

1ali.zm. 
Bir u..-nlar şeref ve İnsanlık da· 

vasının kalkanı idi. Şimdi utanarak anı· 
lan .Delime .• 

Karaların ortasında, deniz atnı 

memleketlerde turfa bir söz halini alan 
.._JMırin\izm bizim de dilimizden dı.it· 

11ııez. F akJt biz bu kelimeyi sanıyorum 

ki bir az müphem "e bol bol siyasi ma-
1\a vererek dütman kelimesinin karıılı
iı haline koyuyoruz. Bu kelime artık 
ilmin hudutland1Tdığı ve hatta tarifini 
bile yaptığı mevzulan arasırıa ginniş
tir. . "' . 

Edimburg ünivenitesi profesörlerin. 
den şöhretli alim Birmie emperyalizm. 
den bahıederken diyor ki: 

lktıaat tekniğinde ileri gitmiş mil
letlerin geri milletlere tatbik ettikleri 
politikanın adına iktısadi crnperiyalizm 
11.mek doirudur. Profesör emperyalizmin 
tarihini anlattıktan sonra modem em· 
Periyalizmin eski müstemlekecilikten 
daha az haıin fakat ondan daha çok 
fuur)u 1'ir ıurette bazı milletlerin ha· 
Yatmı mahvettiğini sôy)er. 

Düıturlannı ortaya atar, ona göre 
emperyalizmin Avrupada babaları Cham
berlain, J. Ferry, Biımark'tır. 

Modern emperiyalizm 1880 den 1900 
e kadar Avrupayı idare eden devlet 8 • 

damları tarafından hızlatılmıttır. 

Chamberlain, "imparatorluk ticaret,, 
diyordu. Bunu bir nutkunda ıöylc izah 
etti: 

Bizi metaul eden sosyal meselesinin 
\allini bu yolda bulmr7orum. Fazla iş, 
~. memnu11 mtHet at başı beraber gider. 
f'ulw ı, temini çin yeni piyasaları inki
taf ettirmeli, yenilerini \'Ücuda getirme
~dir..,, 

Jules Ferry, mecliste müstemleke ıi
)asetini müdafaa ederken diyordu ki: 

"- Olmanuı olan Fransız muhace
"-ti için mahreç aramak artık mümkün 
~ildi. San.yiimiz, ihracatımız, serma
'"''i&rımız. 'lı"'·· _ ... "!r•cı uuıuıaıc ıaznn. 

6ı. J\YrUpaam Avrupaya kapılarJnı ka-

Padıfına ıöre bundan baıka çare yok
~ ... 

Tayyarecilerimiz 
Atinaya giden filo 
şehrimize geldi 

Yunan cümhuriyetinin onuncu 

yıl dönümü şenlikleri münasebe

tiyle' yapılan şenliklere ittirak için 
Atinaya gitmiş olan tayayrecileri

miz evelki gün tehrimize dönmüş
lerdir. 

Tayyarecilerimiz Yeşilköy hava 

istısyonuna inmitler ve birçok ze

vat tarafından kartılanmışlardır. 

Hava filomuz Atinadan Selini· 
ge gitmİ§ oradan da lstanbula 

gelmiştir. T ayyarecilerimiz Yuna· 

nistand:ı görmüş oldukları iyi mu
ameleden ve dostluk eserlerinden 
sitayişle bahsetmektedirler. 

Yunan reiıicümhuru tayyareci· 
lerimizi kabul elmit ve kendilerine 

nişan hediye etmi,tir. 

Tayyarecilerimiz !erefine d;in 

ak§am Sipahi ocağında bir ziyafet 

verilmittir. 

Tütün ekimi ve alınan 
tedbirler 

Ziraat vekaleti memleketimizin 

mühim ihraç maddelerinden biri 

olan tütün zurraına fazla ehem· 

miyet vermek için geni§ tedbirler 

almı§tır. 

Bu tedbirlere göre, tütün eken 
bütün tütüncüler tütün fidelerine 

çok dikkat edecekler ve en ufak 

bir hastalık vukuunda derhal ma· 
halli ziraat müdürlüğüne müraca
at edeceklerdir. 

Ziraat vekaleti tütün hastalık
Jarı ıle mucadefe ıçın hır de talı· 
matname hazırlamaktadır. 

Bu mücadelenin ilk hedefini 

Trips hastalığı teşkil etmektedir. Profesör bunları kaydettikten sonra 
"rıperiyalizmi kısaca tarif ediyor: 
"- Mahreç bulma politikası, Gençlik ve hilaliahmer 
Mahreç bulmak, fazla mal için, kul- Gençlik Hilaliahmer teşkilatı 

llnılmıyan sermaye jçin, nüfus fazlası 
İçin, ıiyasi, askeri sebepler için olabilir. için mekteplerde yapılan faaliyet 

1'"4>fesöre söre emperiyalizm, yüksek henüz bitmemittir. Şimdiye ka· 
'-liyeye sıladan sıkıya bailıdır. Hay- dar ilk ve orta mekteplerden mÜ
•i1etini muhafaza eden profesör ıöz.u- hi.nı bir kısmında gençlik tetkilatr 
ile devam ediyor: yapdmıftır. 

Mali müdahalenin emperyalist inki- yeni ders ıeneıinde de te,kila-
kfı tahakkuk ettirmek için en iyi Vllsıta d d'l ı_ • ta evam e ı eceKtır. oldui.. meJdana çıkmıııtr. Avrupa ka-

• • •• • 1111mım11uım••nu1111Dmm lllllnm 11umm•11mnu ftlllOIUUUmlnunnumumı 
l»ıtalisti herhanıı musrıf ve barbar müı- be ld 
t·ı.· . B J se P o u. 
"lltlde para verır. orç u borcunu v.._ .... • l' · .. ·· ·· .... ıu11yoner, emperıya ıatin uçuncu fU· 
~ezse alacaklının hülciımeti bir filo ursuz ajanıdır. Kiıif sıfatile hizmet ettiği 
).tya ordu ıöndererelc borcun ödenme- gibi yerli ahalinin kendine yaphklan 
''-i ister. Borcun kuvvetle tahsili çok fena muameleden dolayı mensup oldu-
~ devamlı • ~ir i.şıaline i,arettir. ğu hükumetin müdahalesine imkitn 
"llıır b .. nun kluık mısalidir. verir. 1897 de iki Alman misyonerinin 

Maliyeci emperiyalizmin ajanlarından Çinde öldürülmesi Almanyanın Kiyao
~tidir. Kitif, ferefli vazife ıahibi ol· çeo limanı civarında mühim arazi elde 
~'lda beraber ıene onun ajanıdır. etmesine ıcbep oldu. 

Stanley'in Kongo seyahati Belçika Avrupalı bir alimin kaleminden çı-
tı.-11 Leopoldün bir Konco ıerbest dev- kan bu tarif emperiyalizmin her türlüsü 
~ kurrnaaına ve dört milyon sterlinlik ile Ç~r~ı§~n bir millet .iç~ hakika~in ~a 
~ .. aervet elde etmesine yol açtı. Af· kendısı dıye kabul edılebılecek bır hl• 

,,a aiden ıeyyahlann keıifleri 1880 riftir. 
4"' 1900 a kadar Afnkanın taksimine 

... SCt: 

Sadri Etem 

Bayram 
Kapalı eğlence yerleri 

bir hayli kaza'!d1lar 

r 
t 

Kurban bayramı, 
ğuması ve yağmurlaması yüzün

den çocukları kafi derecede ınem
nun etmeden geçmittir. 

Fakat havanın bu vaziyeti ka

palı eğlence yerlerinin i~ine çok 

yaramış ve sinemalarla tiyatrolar 

hıncahınç dolmuttur. Bu ıene bay
ram yerlerinin hususiyetlerinden 

lbiri de salıncakların değitmit ol .. 
muıydı. Evelce atlı karınca ola

rak isim alan dönme dolaplar bu 

b;,.yramda tayyare ıekline sokul

muftu. Çocuklar da büyük bir 

zevkle bu tayyarelere !biniyorlardı 

Mektup içinde para 
kaçakçılığı 1 

r~tklu., 2itı Clcu ı i~iuJt: para ka
çakçılığı yapıldığı anlaJıldığından 
posta idaresi bu hususta §iddetli 

tedbirler almı§tır. 

Harice bilhassa taahhütlü ola

rak gönderilecek olan mektuplar 

muhakkak ıurette posta idaresin

de kontrol edildikten sonra kapa· 

nacaktır. Bundan batka diğer bir 

çok mektuplar da sıkı surette ikon· 

troldan geçecektir. 

Kapalı çarşının tarihi 
kıymeti var 

Kapalı çarf ırun tamiri lüzumu 

tetkik edilirken tarihi bir kıymeti 
haiz olup olmadığı da araJtrrıl
mııtı. 

Bu arattırma neticesinde Ka

palı çar§mm tarihi !kıymeti haiz 

olduğuna .Jc:anr verilmittir. 

Kazım Paşa Hz. 
Bir kaç gündenberi tehrimiz· 

de bulumm Büyük Millet Meclisi 

Reisi Kazım Paıa Hazretleri bu

günkü trenle Ankuaya gidecek

lerdir. 

3-'VAKJT ! O MART 1934 -
ILondradan mektuplar 

Ormancılar 

Dün hararetli bir kon
gre yaptılar 

Türkiye ormancılar cemiyeti &e· 

nelik toplantısını Türbede umumi 

merkez binasında yapmı§tır. 

Kongre riyasetine ekseriyetle 
Milat Bey seçilmiı ve teftiı ve ida
re heyetlerinin raporları okuna

rak cemiyetin bir senelik faaliyet 

ve mesaisi hakkında uzun müna· 

kaşalar yapılmı§tır. Bu arada

noksan kalan faaliyetler üzerinde 
durulmuş ve istifalar kabul edil .. 

miştir. 

Vefat eden kıymetli ormancıla

rımızdan Recep ve Fahri, müder· 

ris lsa beyin namlarını anmak için 

müzakereye bir dakikalık fasıla 

verilmiş ve azanın takrir ve teklif· 

leri okunarak hararetli müzakere· 

ler yapılmıştır. 

İkinci celsede yeni idare heyeti 
seçilmiş ve riyasete baımühendis 

Ahmet Mil'ıt Bey, umumi katip· 

liğe M. Ali Salih, muh:ısebeciliğe 

Rıdvan, ne§rİyat müdürlüğüne 

Celal Beyler, azalrk)ara da mual

lim Ahmet ve Abdullah Necip Bey. 

)er seçilmişlerdir. 

Yeni idare heyeti cemiyetin se· 

nelik varidat ve masraf bütçesini 
tanzim ederek umumi heyete bil· 

dirmiş ve bu sene zarfında yapıl

m3.sı faydalı bazı huıusat hakkın

da izahat vermittir. 

Kongre, müttefikan Gazi, Baş· 

vekil Pataya ve ziraat vekili Muh· 

Jis Beye tazim telgrafları çekmeğe 

karar vererek senelik toplantısını 
bitimıi,tir. 

Londrada geceler. 
Pikadelli: 25 26 - 3 - 934 

Be§ on gündür sessiz ve mehtaplı gece
lerde asfalt yolların üatünde tek batıma 
dolaımıya çıkıyorum .. Saat on birden s.~" 
ra, eğer Pazar değilse; bütün yollar kul
ler altından yeni çıkarılma§ bir Pompeinin 
sokakları gibi usız, tenha ve adeti metrük 
duruyor; Pompcinin küller altından çık· 
mış halini anlatırken çocukların duvarlar~ 
yaptığı kara kalem resim taslaklarının hı 
le halile durduğundan bahseden bir fık· 
ra okuduğumu hatırlıyorum ve zihnim· 
deki bu tcıbihe hak verdirmek için bu te· 
ferrüatı bile tesbit edeyim diye etrafıma 
bakarken bazı evler'.in kapılanna yaslan· 
mıt, acemi ve kabartma bir resim gibi, N 

zr çiftlerin girift tayıflarını görüyorum; 
Bu aıık taslaklarından mada bu saat· 
lerde kimse uyanık ve ayakta değildir. V • 
onların da kalplerindeki ve hatta derile
rindeki ateşi Pompeinin e§i Hersülinu• 
mun lavları gibi soğumuş ve katılaımıt 
sanırsınız. Bir vazife ifa eder gibi birbir
lerinden veda puseleri almaktadırlar .• 

Asfalt yollarda, bir ablak çehre gibi 
böyle geç aaatlarda tek ba§mı• yürüyü§Ü• 
me §a!mış ve afallamış ayın yüzüne bak
mak iatemiyorum .. Çünkü; hiç bir gün,. 
burada onu bu asfalt yollann üstünde 
Çankayaya veya Keçiörene giden asfalt 
yollarda önümü aydınl~tan ve arkamda 
bıraktığım ıehre bir bin bir gece rüyatl• 
nın ıehri tıl111mını ve haımetini veren 
güzellikle görmek nasip olmadı .• Onm• 
yarı sis arasında bunalmıf ve !İtmanla• 
şarak bütün manalı çizgilerini kaybebnit 
bir yüze benzemiş halini görmediğim za. 
manlardır ki, ancak, kendimi o asfalt yoJ .. 
lardan biri üzerinde farz eder biliyorum. 

Oh! Bozkırın mahtabına ne kadar haa· 
retim!. Hiç bir zaman dişi bir ilihın o hep 
yukarıdan bakan acemi gururundan hit 
bir ıey taıımryan, altında aşıklann ıevit
tiği çam dallanna sulanan ağzının nul'o 
dan salyasını yollamıyan, durğun ve kan
cık sularda " Servisimin,, ler çizmiyen 
Ankaranın bot ve bakım11z parçacıklan• 
nı altın bir imarla doldurarak ülkü Anka
ranın maketini çizen Bozkır mehtabına 

ne çok hasretim var ... 
"Yurt yerimi,, içimde gizli ve isimsiz 

bir uzvumu yakalamı§ gibi, bir diş ağrııı 
kadar belli ve maddi bir ağn ile beni kıY· 
randırmıya baılayınca kendimi Londra· 
nın Parisleımit yerlerine atmaktan bat
ka çare bulamıyorum •• Haydparka yönel-

Hal kah ziraat mektebinde miı yollardan birine doğrulup, geçen oto-
büslerden birine atlayarak ve ilk gelitim

Halkalı Ziraat mektebi tavuk de öğrendiğim bütün cümleleri kullan-
ıslahı için çalıtmıya devam etmek

tedir. Ziraat vekaleti yeni sene 

için vermit olduğu tahsisatla ta -
vukçuluğun ıslahına ve çoğaltıl • 
maaına ehemmiyet verilmesini 

bildinnittir. 

mak için kaça gidileceğini bildiğim ve is
tediğim yere gittiğinden emin olduğum 
halde gene sorarak biletimi alıyorum. (Bu 
suretle bütün vuzuhu ve kaidesile söyle
diğim halde biletçinin ilk günlerde bir tür 
lü anhyamadığı bu cümleleri timdi talaf. 
fuzlarını mükemmelleıtirdiğim için anb· 
yabildiğini görerek tatmin edilmit olu-
yorum.) 

Ankarada afyon fabrikası Pikadellideyim... Dünyanın en ıtıklı 
Ankarada kurulacak afyon f ab

rikalarına ait hazırlıklar bitmek 

üzeredir. 

meydanlarından birisi .. Havagaziyle ay· 
dınlanmıı büyük yollardan birdenbire bir 
elektrik mahterine kavu§unca, insan ıaba 
ha çıkbğını ve yatağına girmek için ~ok 
geç kaldığını zannediyor.. itte; bir çok 

Tirenlere taş atmak ldeti düıündükten, bir çok etrafa bakbldan 
sonra; bu satırları yazarken gözümü renk 
li camla kaplanmış pencerelerden birine 
çevirince birden &abah oluyor ıandım. 

Dı,arının ıtığı bir fecir baılanğıcı halin
de camlara vurmuıtu .• 

Tren yolu üzerinde bazı kimse· 

ler ve bilhassa çocuklar tarafından 

tre~e taş atmak kötü bir adet hük
müne girmittir. 

Dahiliye vekaleti vilayetlere 

vermiş olduğu bir emirde bu kabil 

şahıalar hakkında şiddetle takibat 

yapılmasını bildirmittir. 

Ricnit palasın bu alt salonu, gene bir 
Bahit kulesniin içi gibi; her lisandan ko
nuşuluyor, hatta bir Ermeni, garson kız· 

Beh~et Kemal 
(De' amı 5 lnt'i sa\'lfaoın 6 inci ııl\tunoncla) 

DEHRi E f endi Nasıl Görüyor? 
sı 

- Dehri Efendi, sen bu kadın 
--da.lanndan bir fCY anlıyor mu· ..... , 

_......,. 
• • . Nedir lianımlarımızın ba,la

rındaki o garip tekilli fapk~lar? 

.. 
••• Kimisi kulakları ve boynuz· ı ... Kimisi de yarım karpuz ka .. 

ları sivrilmi! ıeytanlara benziyor, buğu bata geçirilmit gibi duruyor! 
Dehri Efendi - Azizim moda 

hüsnü tabiatin üvey anasıdır, ona 
zulüm yapar l 
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Sovyet Rusya ı 
A va cemiyetine 
Girecek mi? 

{Ba~akııleden devam) 

silahları azaltma konferansı he· 1 
• yeh umumi inde ittifak ile ka· 

bul edilmi~i.r. Bundan sonra 
Rus - Rumen ademi tecavüz mi· 
sakı aktolunmuştur. Daha sonra 
Fransa ve Lehistan ile aynı esas· 
lar dahfthıde itilaflar yapılmıştır. 
Amerika tarafından Sovyet Rusya 
tanınmıştır. Yakın bir zamanda 
küçük itilaf devletleri taraf mdan 
dn tanınacaktır. 

Bütün bu hadiseler Sovyet Rus· 
yanın Avrupa devletleri arasında 
siyasi mevkiini lamamiyle değİ§• 
tirmiş tir. Nihayet Alman yanın 
çok gürültülü bir tarzda Akvam 
Cemiyetini terkederek çekilip git
mesi bu cemiyet muhitinde Sov
yetlere karşı hususi bir meyil ve 
teveccüh doğmasına sebep olmuş· 
tur. Bütün bu vaziyet değişiklik
leri Sovyct Rusynnın Akvam Ce· 
miyetine memnuniyetle kabul edil
mesine yardım· edecektir. 

Biz Sovyet cumhu;iyetleri bir· 
liğinin hakiki temayülitını tabii 
bilmiyoruz. Ancak Akvam Cemi· 
yeti muhit ve mahafilinde bugün 
bir kaç sene evvele n.isbetle dost 
devlet lehinde büyük bir değİ§İk· 
Jik bulunduğuna kani bulunuyo· 
ruz. 

Japonya Mançuri meselesinden 
dolayı Akvam Cemiyetinden çe· 
kildi. Sonra Almanya .silahlan
makta, müsavat işinde noktai na· 
zarı kabul edilmedikçe dönmiye
ceğini bildirerek cemiyeti terket· 
ti. Bu gidişle yakında İtalya ile 
Macaristan da aynı yolu takip e· 
decektir. Akvam Cemiyetinden 
bu t rzda istifalar Cenevre mües• 
essesini tamamen yrlanamıf olsa 
bile esasından saTsacak ıkadar mü· 

Vapurlarda 

Yolcu ve navlun tarifeleri 
tesbit ediliyor 

Vapurların navlun ve yolcu ta
rifelerini gözden geçirmek üzere 
deniz müste§arı Sadullah Beyin 
reisliği altında toplanmakta olan 
deniz tarife komisyonu çalışması· 
na devam etmektedir. 

Komisyon azaları; yolcu ve nav· 
hm fiatlerinin değiştirilmesi için 
bazı teklifler ileri sürmüşlerdir. 

Bunlara göre, birinci sınıf fiatlerin 
arttırılması ve ikinci ile güverte 
fiatlerinin indirilmesi istenmek -
tedir. • Buna mukabil vapurculuk şir-
keti bugünkü fiatlerin az olduğu· 
nu ve bunları yükseltmek icap et· 
tiğini ileri sürmektedir. 

Komisyon hafta içinde toplan· 
masmn devam edecek ve yeni yol· 
cu ve navlun fiatlcrini ve eşya ta
rifesini daha mutedil vaziyette tes· 
pit edecektir. 

Maliye memurları için 
kurs açılacak 

Maliye memurlarının maliye iş· 
!erindeki bilgilerini arttırmak için 
bir kurs açılmasına karar veril
mi§tir. 

Öğleden evvel (9) dan (12) ye 
kadar devam edecek kurslarda 
ders gören memurlar mezun sayı· 
lacaklardır. 

Maliye vekaleti gönderdiği e· 
mirde kurslara devam etmiyen me· 
murların tecziyesini bildirmiştir. 

Al pullu fabrikasında 
İstanbul ve Trakya şeker fab· 

rikaları şirketi umumi toplantısı· 

himdir. nı yapmı tır. 
Onun için Akvam Cemiyetini Şirket taraf mdan neşredilen bi-. 

yaşatmak istiyen devletler bu teh· lançoya göre Alpullu §eker fabri· 
likeli vaziyetine kar§ı bir tedbir kası bir sene içinde bir milyon 217 
düşünmek mecburiyetindedir. Bu bin 833 lira safi kar tem!n etmiş· 
tedbir de Akvam Cemiyetinden tir • 
çıkan devletlerin yerlerini doldu· Eski harflerle yazıh pullar 
rabilecek yeni uzuvlar bulmak o· Posta idaresi yeni harflerle ta· 
labilir. Bu itihaTla Sovyet Rusya· bettirmiş olduğu pulları sntışa çı· 
nın Akvam Cemiyetine girmesi ih· lkarmıftır. 
timali etrafında ortaya çıkan riva· Eski harflerle yazılmış olan 
yetler hakikaten manalıdır. pullar 1 Nisandan itibaren kati-

Sovyet Rusya Akvam Cemiyeti- yen kabul cdilmiyecektir. 
ne dahil olmamakla beraber bu ~-~~~~~~~~~~-=~~~. 

cemiyetin direktifi daire inde te§· zarından Sovyetlerin Akvam Ce· 
kil edilmiş beynelmilel bir teşkilat miyetine d<>ğrudan doğruya iştirak 
olan silahlan azaltma konferans· etmelerinde hiç bir mani yoktur. 
larına senelerden beri iştirak et· Ve büyük dost devletin Akvam 
mektedir. Bu iştirak !keyfiyetinin Cemiyetine girmesi orada beynel
ne kadar kıymetli olduğu da (mü- milel sulh davaımm en hararetli 
teanızm tarifi) hakkındaki karar• müdafii olan Türkiye ile aynı fikir 
lar ve itilaflar ile tahakkuk etmiş- ve maksadı takip eden diğer dev
tir. Bu itibaTla hukuki noktai na· Jetleri takviyeye hi7,met eyliyece· 

Yazan: 
1 M. ş. 
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Polt haberleri 

Büyük bir kazanın önü 
alındı 

Dün sabah saat 9,5 ta Galab.da 
Bankalar caddesinde Mağdeburg 
sigorta şirketi binasının önünde 
Beyoğluna giden tramvay hattına 
.:ıit tel gevşemiş fakat kopmak üze· 
re iken tamir kamyonu yetiştiği 
için büyük bir ıkazanın önü alın
mıştır. 

Bu .münasebetle Beyoğlu ile Ga .. 
lata arasında arabalaTın gidip ge· 
liti bir müddet kesilmi§ ve tel ta
mir edilirken etrafa büyük bir ık:ı· 
}abalık toplanmıştır. 
Hah silerken soka~a dUştü 

Üsküdaı·da inkılap mahallesin
de Tavukçu bakkal sokağında beş 
numarada oturan şoför Emin efen· 
dinin karısı 22 Y.J.§ında Azize ha
nrm pencereden halı silkerken so .. 
kağa düşmüş, ağır surette yara· 
lanmış, Zeynep Kamil hastahane· 
sine !kaldırılmıştır. 

SöndUrUlen ateş 
Beyoğlunda Bostanbatı camı 

sokağında Hüseyinin evinde otu· 
ran erkekler odanın deliğinden alt· 
taki :mobilycci dükkanına cigaı-a 

atmışlar, bu yüzden yangın çıkmış
tır. Yangın dükkandaki ot min· 
derlerlc bir ikısım sandalyeler yan• 
dığı halde söndürülmüıtür. 

Ansızın düşüp öldü 
Küçükpazarda Deveoğlu yoku· 

~unda Mustaf:ının kahvesinde çay 
içen Uyanın üzerine ansızın fena· 
lık gelmiş, düşüp ölmü§tür. Uya· 
nın 1calo durmasından öldü2ü an· 
laşılmıştır. 

Bir kat elbise fiahndı 

Gedikpaşada Asmakandil soka
ğında h:ıllaç Ali ustanın evinden 
bir kat elbisesi çalınmıştır. Şüphe 
üzerine Şevket, Cemal, Ahmet. 
Tevfik isminde .dört çocuk yaka

lanmıştır. 

Bir motör kazası 
Evelki gün Karamürselden 

Garip işler 

Limoncular bile kereste 
ihraç etmişler .. 

Takas esnasındaki kereste iş· 
lerini tetkik etmekte olan komis
yon çalışmasına devam etmekte· 
dir. Komisyon şimdiye kadar yap· 

tıcı tahkikatta garip bazı işlere 
de raıgelmiştir. Mesela Hiristo is
mindeki bir tacirin aldığı kereste 
menşe §ehadetnamesi iki milyon 
liradan fazladır. 

Bundan başka bir şirket te 150 
bin liralık keı·este ihrac etmiştir. 
Bunlara mukabil mali kuvveti mü· 
sait olmıynn bir tacir de yüz bin· 
lerce liralık mal ihraç etmiştir. 

Daha garibi bazı limon ve por· 
takal tacirleri bile kereste ihraç 
etmişlerdir. Tetkikata devam e· 
dilmektedir. 

Kalp patlaması 
Misline pek az raslanan 

bir facia oldu 
lki gün evvel şehrimizde emsa

line pek az raslanan bir facia ol
muş ve bir genç kalp patlaması 

yüzünden ölmüştüı·. Bu gencin a
dı Mehmet oğlu Rıfattır. Rizeli
dir. Bayram münasebetiyle kira· 
lannn atlardan birisine binmiş, 

Terhine cnddesinde lrnştururken 

önün.c çıkan diğer bir atla çarpış· 
mıştır. Yere yuvarlanan bu gencin 
imdadına koşanlar kendisini has· 
tahaneye götüm1ek istemişler, fa
:Jc.at surallı CAl'lnL:. :v.o.IClıa mmiistiir. 
Çocuğun vücudunda lıeınen :mü • 
him bir ezilme ve berelenme yok
tur. Fakat muayenesi neticesinde 
tazyikten kalbin patladığı ve bu 
hadisenin ölümü intaç ettiği anla· 
şılmıştır. Alakadarların işaretle -
rine göre "Kalp patlaması,, tıp a· 
leminde hiç rasgelinmiyecek dere· 
cede nadir bir hadisedir. 

Bu faciada çarpışan atlardan 
birisir.1n bacağı kırılmış, diğeri de 
ağaca çarpmak yüzünden telef ol· 
muştur. 

Tavşancıla hareket eden Adana 
motörü bir kazaya uğramıştır. Mo• 
tör sahilden açılınca su ahnnğa 
bnşlamış ve batmak tehlikesi gös· Doğum 
terince makinist derhal karaya Gazeteci arkadaşlarımızden 
doğru ilerlemiştir. Rüştü Bekir Beyin dün bir kız ço· 

Motör, karaya zorlukla ge!miş 1 cuğu dünyaya gelmiştir. 
ve hiç bir ikaza olmamıştır. lçındc Yavruya uzun ve me5'ut bir Ö· 

bulunan dört yolcu da salimen k:ı· mür diler, ailesini tebrik ederiz. 

raya çrkmışlardır. B 
~ ......... --~"""""""'~~~ ......... ~ ozuk Ölçüler 
ğine göre Cenevre sulh müessesesi Hariçten gelen ölçüler cok dik-
için yeni bir kıymet ve kuvvet teş· ı katle ko~trol edilmektedi;. 
kil edecektir. Şi.mdıye kadar gelen ölçülerin 

Mehmet ASIM mühim bir kısmı bozuk ve eksik 

Günün t>iyasetı 
-. ~ ... ~.. ~ 

Arabistanda harp 
Hicaz ile Yemen arasında harp bati 

dığını anlatan haberler, az çok teyit et 
miş gibidir. 

Y cdi ay devam eden müzakereler ne 
ticesinde iki tarafın anla~ması bekleniyo 
d:.ı. Halbuki bu intizar bo~una gitti ve 1 
mnm Y nhyanın kuvvetleri, müsademe ih 
timalini bcrtAraf etmek için tahliye olu 
nan Tihamcyi İşgal etti. 

Kral lbnissuut, bu hareketi harp telak 
ki ettiğinden Veliahdı Emir Suudu har 
ı;nhncsine başkumandan olarak gönde 
miş ve bu suretle iki taraf arasında mu 

hasamat ba!lamıştı. 
Vehabiler şimdiye kadar Arabistan i 

çinde knr§ılaştıkları her düımanı yenmi 
Mekke Emiri Kral Hüseyinden ba,lıy• 
rak ufak tefek bir takım asilere kadar k 
§ılnrınn çıkan her muhaınmı ezmiş bulu 
nuyorlar. · 

Fakat Kral ile lbnissuudun §İmdiye k 
clar kar§ılaştığı dÜ§manlarla Yemen ku 
vetleri arasında çok büyük fark vardır. 

Y cmenliler, kuvvetli ve cesıurdurla 
imam Yahya, bir hayli zAmandır, hazı 
lanma!da ve para toplamakta jdi. Yeme 
kuvvetlerinin iyi silahlı olduklan ve j 

unsurlann kumandası altında bulunduk 
ları haber veriliyor. 

Fakat imamın memleketindeki dahi 
vaziyet, çok iyi görülmemektedir. Çürı 

kü imamın tabasından 4000 kiıiyi rehin 
makamında tutarak sadakatlarını temi 
ettiği söylemnekte ve onun için harbt 
Y c:nen dahilinde bir takım hadiselere s• 
hep olrna:n muhtemel görülmektedir. 

Bu mahnrcbcnin ne netice vereceği !i 
cl i de:ı kestirilemez. 

ö. R. 

Gizli fuhuşla 
mücadele faaliyeti 

Zührevi hastalıklarla mücadel 
komisyonu, umumi e\·ler mıntl' 

kası tesbit edildiğindenberi umunı 
keı.dınların tescili i~iyle me92ul ol 
maktatnr. .l'\;onıı::;yvnan tesnıf 

ti(!i mıntak:.lardan başka yerlerde 
gizli ev işletenlerle şiddetli suretl 
mücadele edilmektedir. 

Beyoğlunda vaktiyle müsaade 
siz bir surette randevu evi buhı 
nan sokaklarda meydana çıkarıla 
evler kapatılmıştır. 

Bu arad~ Beyoğlunda eski De 
viş sokağında da birkaç ev kapatıl 
mıştır. Fakat burada iki kadını 
gizli rnndevu evi bulunmakta ol 
duğu iddia edilerek kapatılnı:ı• 
için Beyoğlu kaymakamlığına nıU 
racaat edilmiştir. Bu sokakta ba 
tan başa namuslu aileler oturd'1 
ğundan bur:ı.da oturanlar ayrı' 

müşterek imza ile vilayete mür' 
caate karaı· vermişlerdir. Ali 
dar makamlar bu gibi gizli yerle 
ihbar edilir edilmez derhal takib• 
yaptıklarından bu ıok:ıktaki gi:ıl 
evin de derh:ıl kapatılacağı 11'1\1 

hakkak sayılıyor. 

çıktığından §ehre girmesine nıiİ 
saade edilmemiştir. 

İçlerinde en çok kaybeden Aptülke
rimle karısı. iffet Hanım o z.:.mana kadar 
hiç kumlr oynamamış. Kendini tutamı· 

yor. Her oyuna giriyor. Her oyunda veri· 
yor. 

- Enseme kolonyayı sen süraene l 
meğe başladı. 

İ3u dersleri karısı ile birlikte kocası d 
almış olmalıdır ki Aptülkerim de karıı1J1 
hiç bakmaz onun ~öv1cdiklerini 
. ' . pışxm bir adam oldu!. .• 

Bu geceden başlıyarak, bana, hiç kim· 
se~ göstermediği, dostluğu arkadaşlığı 
gösterdi. Herkesi oyuna sokmak, parasını 
alraak başlıca eğlencesi olan bu kadın, be
ni <rynatmnk istemedi. istese beni ikumn -
ra alıştırabilirdi. Y .:ılmz biz bize olduğu· 
muz geceler beni kendine ortak alıyor, 

bana para kazandırıyordu. 

sana vereyim! Sen çabuk sarhoş olur mu· 
sun? Bir akşam olsana! Beraber içelim ... 

- İçelim, diyorum. 

Kocası ela onun gibi, ikisi de veriyor· 
lar, ikisinde de oyuna karşı derin bir tut· 
kunluk başlıyor. iffet Hanım yalnız ku· 
marı değil, içkiyi de bu odada öğreniyor. 
Likör, sıcak şarap, tatlıdır, iyidir derken 
bir akı?am Haki, lskenderin odasında ona 

rakı da içiriyor. lffet Hanım konuşmağı, 
eski tavırlarını bırakmağı, kendini idare 
etmeği de Turan Hanımdan öğreniyor. 11-
kin Turan bana yarenlik ettikçe gözlerini 
dört açıyor, Tunnın kocasının görüp gör
mediğini, işitip işitmediğini anlamak isti· 
yor, koluyla Faikayı dürtüyor, anlamıyor, 
utanıyor, dedikodu etmek istiyordu. Ara· 
dan çok zaman geçmedi, Turan Hanıma 
sık gelen Cevat admd:ı bir gence: 

lskenderle Turan Hanım zav:lllı 
damcığı her gece araya alıp güzelce ı 
yuyorlurdı. Bir gün Hann Bey benirrı "! 
nımda ona söyledi: 

- Sen bunlarla oynıyamazsm, deJ 
gözünü aç, çok p~ranı alırlar. 

Oyun oynarken bana cıgarasını yaktı

rıyor. 

- Bak oracl:ı şarap var, bana ondan 
biraz veı ~ne! diyor. Sonra içerken: 

- Sen de içsene! Bu bana çok, yarısını 

Bu sözler nedir? Beni gördükten bir 
kaç akşam sonn benimle senli benli oldu. 
Bana açıkça sarkıntılık ediyor! Ben Tu • 
ran Hanımın şımarık çocuğu, gözdesi olu· 
yorum! ... Ben erkek kalmak isterim, su· 
Jantı b~na düşer ama beceremiyorum, o· 
dasmd:ın da ayrılamıyorum. 

· Bizim komşular da her gece onun oda· 
sına can atıyorlar, her gece de para veri • 

yorlar. 

- Ben ş~mdiye kadar ziyanımı ç~' 
dım, yalnız bir elli lira kadar içerdeyiıı' 

- Hesapta yanlışlık var arkada,. 5e 
dün akşam daln elli lira verdin! . 

- E, işte iyi ya, ondan evel de oıı h 
varsa! 

- Uhuuu, hangi on lira birader, ·~ 
')" hesabın ucunu lmçırmışsın. Benim bı 

ğim sen ild yüz lira de de sonrasını k0
" 



·San' ar 
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Ertuğrul Muhsin için 
Dün gece l~epebaşı tiyatrosunda 

merasim yapıldı 
Bugün ~lalkevi tarafından bir çay ziyafeti verilecek 

İst.anbul Şehir tiyatrosu rejisö· 
rü Ertuğrul Muhsin Beyin san'at 
hayatının yirmi be§İnci yd dönü
mü dün gece Tepebaşı tiyatrosun
da kutlulanmı,tır. 

Tiyatro tıklım tıklım dolmuştu. 
San'at ve fikir alemine mensup 
pek cok zevat toplulukta bulun -
mak üzere gelmi§lerdi. 

Merasime, aaat yirmide tertip 
heyeti azasından Refik Ahmet Be· 
yin bir hasbuhaliyle başlanılmış-
tır .. 

Refik Ahmet Bey, dinleyicile
rin Ertuğrul Muhsinin aktörlük, 
rejisörlük ve tiyatro muharrirliği 
sahalarındaki kıymetini pek ala 
bildiJderini söylemi§, san'atkarm 
naıd yelİ§tiğini, nasıl çalıştığını 
anlatmı,tır. 

dan bazı parçaları okumuştur. 
On bet yıl evvel Berlinde Er -

tuğrul Muhsine rejieörlük uf atı ve
rildiği zaman yazılan bu mektupta 
san'atkar, yabancı memlekette 
kendi yurduna faydası olmıyacak 
bir rejisörlüğün hiç bir değeri ol· 
madığun söylemekte, bir mektu • 
bunda da "Biz halka yapılabile -
cek en küçük hizmetin bütün Al -
manyaya yapab;Jeceğim en büyük 
hizmetten daha değerli olduğunu 
bugün anlıyorum!,, demektedir. 

Refik Ahmet Bey, Ertuğrul 

Muhsinin me.mlekete faydalı ola -
bilmek isteğini tahakkuk sahası -
na da koyarak tiyatro hayatımız -
da bir çok özlü işler yaptığını söy
lemiş, sözlerini bitirirken şöyle 
demiştir: 

... Ertuğrul Muhsin, 1892 yılı~d~ "Ertuğrul Muhainin gezip dolaş-
do~muştur, İstanbulludur, harıcı- t ~ l t v •• k 1 d · tl' 

t
. d H'. .. B . ıgı, ça ış ıgı yu se ~ me enıye ı 

ye nezar ı vezne arı usnu eym .. . , • h 
v l d k Ed' ~ T f .. garp ulkelerı onun san atkar şa -og u ur; me tep ıp~e, e eyyus , 

kt b 'nde s v k .. t' : siyetinde Türkün yüksek san atı-me e ı , ogu çefme ruş ıye- .. .. • . . , . 
· d Merca "d d' · d k ı nı, Turkun zeka ve kabılıyetını, 
sın e, n ı a ısın e o umuş- ' . ı· 

t Babası ~l k- . Türkün liyakatını takdır ve tes ım m•. og unu saraya atıp . l I d 
olarak yerle§tirmek isterken Er· etmış o uyor ar ı.,, 
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Bul~ar komitecilerinin kararları 
Ayni zamanda Burgas civarın· 

da köy muallimliği yapıyordu. Sa
rafof ile Garv:ınof Paniça tarafın
dan katledildikten sonra Vemere
onun harici mümes.silliği katipli
ğine tayin olunmuştu. Ancak 1908 
senesinde meşrutiyet' ilan edildik
ten sonra Aleksandr-0f Makedonya 
işlerinde rol oynamağa başlamıştı 
ve o v.J.kit Bulgar hükumetile anla
şarak Makedonyanın Bulgaristana 
ilhakını temin için meşrutiyet ida
resine karşı bir mücadele açmıştı. 
İttihat ve Terakki idaresinin o de· 
virde anlıyamadığı mühim bir n ı.k 

ta varsa, o da Bulgar hükumetinin 
aletleri olan Aleksandrof gibi a
damların icraatile Makedonyalı 

Bulgari ·um maksatlarını birbirle
rinden tefrik edememesi idi. İtti
hat ve Terakki her ne zaman bir 
suikast yapılsa, bundan Makedon
yadaki Bulgarları mes'ul tutarak 
tazyik ediyor ve bu suretle Verho
vistlerin ekmeğine y:ığ sürmüş olu· 
yordu. Şayet meşrutiyetten sonra 
iktidar mevkiine gelen hükfunetle
rimiz Makedonya için birbirine 
çok zıt iki muhtelif Bulgar cereya
nı olduğunu anlamış ve Makedon· 
ya muhtariyetini istiyenleı·i bir par 
ça memnun etmiş olsa idi, belki 
Balkan muhlrebesinin zuhurunu 

yerine geçmİ§ti. Merkez komitesi
nin hakiki reisi Aleksandrof idi. 
Balkan harbinden evvel ve harp 
esnaaınd:.ı Makedonyaya çeteler 
gönderen ve oradaki Türkleri, Bul 
garları vesair anaurı katlettiren 
hep Aleksandrof idi. 

ceza o katilin bir gün başka bir ka
til tarafından katledilmesi suretiy
le yer;ni buluyordu. Herhangi 
bir katilden sonra y:ıkalanan katil
ler mahkemeye de verilseler, gene 
kurtuluyoralrdı. Çünkü Sofya 
hükumeti Bulgar emperyalizmine 
hizmet eden adamları katil olarak Bulgar Nazırlarının ve Make· 

donyah politikacıların k"'!tline ka· cezaya çarptırmak istemiyordu. 

rar veren de Aleksandrof idi. O bu 
işler için hiç bir zaman Protoge
rof'un muvafakatini almağa lü-

zum görmezdi. Hele Çanlef' e hiç 
itibar etmezdi. Velhasıl 1932 sene
sine kad::r devam eden bu suikast· 

lar ve idamlarda AJeksandrof dai
ma l::endi bildiği gibi h-:.reket et· 
miş ve diğer merkez komitesini 

azasının ı·eylerini almağa tenezzül 
etmemişti. Olsa olsa Aleksondrof 
Sofyadaki mutemetleri olan Bay-

(DC\'8IDI 'il\r) 

Mimar Sinan 
Yarın büyük Türk sanatki· 

rı Mimar Sinanın ölümünün 
346 mcı yıl dönümüdür. Bu mü
nasebetle Halkevi tarafından bir 
ihtihl tertip edilm:ştir. Mimar ve 
mühendisler namına birer hitabe 
söylenecektir. Gece de radyoda 
müzeler mimarı Kemal Bey tara
hndan bir konferans verilecektir. 

d:ırof, Milef ve Paliçefin fikirleri· Sebze hali 
ni sorardı. Onun bu suretle hare- B l d' f d · 

• v e e ıye tara m an ınşasına 
ket elmesınden mugber olan Çan~ b l K ·ı d ı_• b 

1 

a§ anan erestecı er e~ı se ze 
lef 1923 senesinde açıkbn açığa ve meyva halinin demir aksamı 
Aleksandrofun tarzı hareketini . A vrupadan gelmis ve insaat yerine 
tenkit etmişti. Yalnız Çanlef de- konmuştur. Hali~ bu ;az sonuna 

ğil, Protogerof dahi Alekaandro· ikmali kat'idir. İnşaatın hitamında 
fa aleyhtar olmağa başlamı!tı. buralara kafi miktardı"\ memur ve 

Makedonyanm Bulgarist:ı.na il· müdür konacaktır. tuğrul Muhsin, tiyatro hayatına Refik Ah.met Bey, Ertuğrul 
gİr~eği üstün görmüttür. Meşruti- Muhsin.in memleketimizde cumhu
yetin ilk senelerinde İstanbul sah· riyetin kurulutundan evvelki sene· 
nelel'incle iki yıl çahştıktan sonra lerde ne§retmit olduğu makaleler- menedebilirdi. 

hakı veya muhtariyeti gibi iki ce- L d G 
rcyan arasında biribirleriyle çar- 1 ondra a eceler 
pışan Bulgar komitecileri yalnız 

bir defa 1924 le Viyanada aktet
tikleri bir kongrede :mlaşabilmi~~ 

(8a~ tarafı ~ inci sıı.~ırada) 
1 l\11 ···'- • - n ' .,· • " :;1 __ ..:ı _ 

Komei:H Fransez temsillerini takip 
etmiştir. 1914 te lstanbulda Da-
~'lhedayi bir tiyatro mektebi ha

l'nde lrnruhırken Ertuğrul Muhsin 

-1 ~ ... ı.~ -· r• .. ra ]A. .. • .:ıa nlru....,111, 

Muhsinin memlekette taa11ubun 
yıkılması, lrndınların serbestlikleri 
ni kazanmaları, sahneye çıkabil -

meleri hakkındaki dileklerini ha -
ele ·müessesede muallim muavini tırlatmış, bu dileklerin Gazi Tür -
olmuştur. Bir zaman sonra te- kiyesinde artık tahakkuk etmiş 
ş:::kkül eden Darülbedayi temsil bulunduğunu ve Muhsinin inkılap 
lıeyet1ne de ı:ıktör olarak iştiı-ak et Türkiyesinde inkılap tiyatrosunun 
r.1i~tir. 1916 da Berline giderek çatmnr yükselt.mek için ömrün.ün 
gczcleri Lessina tiyatrosu ve Al- sonuna kaılar çalışacağım aöyle
ıman san'atkarlan tiyatrosu sah - miştir. 

neleı:indc, gündüzleri film müesse- Refik Ahmet Beyden sonra M. 
5eleı-mde çalışmıştır. K l B h 1 · E ema ey ıa neye ge mı§ ve r• 

Daha sonralan lsviçreye gide· 1 tuğrul Muhsinin san'at hayatının 
rek meşhur rejisör Mavriç Ştille - yirmi be~inci yıl dönümü münase
rin ve Rusyada rejisör Stanislavs- betile muhtelif yerlerden, muhte-
kinin ve Meycrholdun çalışma lif te§ekküllerden gelen tebrik mek 
tarzlarını tetkik etmiştir. tup ve telgraflarını okumuştur. 

Refik Ahmet Bey, Ertuğl'ul Ondan. ıonra (Hamlet) piye • 
Muhıinin garp memleketlerinde ça sinden bir perde temsil edilmiş, 
lışhğı aenelerde kendi memleketi- Hamlet rolünde Ertuğrul Muhsin 
ne karşı duyduğu alakayı, sevgiyi Bey 'iddetle alkıtlan.mıştır. 
ve f aydalr olabilmek isteğini de Hamletten ıon.ra Per Giint~ Lü
anlatmış, Muhsinin on beş yıl ev- küı Hayat piyeslerinden birer per
vel Berlinden Pariıteki bir arka • de temsil edilmiıtir; temsilden 
daıı.na yazdığı hususi mektupların aonra arkada,ları tarafından tiyat 

Halbuki bu hakikat anlaşılama· 
yınca Aleksandrof M Jkedonya ıu
ikastlarmı yekdiğerini takiben 
tertip ve icra etmek ıayesinde Ma· 
kedonya efkarı umumiyesini Türk 
idaresine kar§ı hali galeyand:ı. bu
lundurmağa muv:ıffak oluyordu. 
Bu suiknstlar da Aleksıındrof şah
san hiç bir rol aynamamıştı. Esa
sen onun hayatında hiç bir zaman 
şahıi bir cesaret göstermemiş oldu
ğu rakipleri tarafmd::m iddia edil · 
mektedir. 

lerdi. Eski Osmanlı mebusların

dan Vlakofun teşebbüsü üzerine 
toplanan bu kongreye Aleksan

drof ve Protogerof da işt~rak et
mişlerdi. Bu kongrede o tarihten 
itibaren Makedonyanın muhtariyet 
için müştereken çalışmasına ka-

rar verilmişti. F :ıkat bu anlaşma 
uzun zaman devam edememi§ti. 
Ona ihanet eden ilk komiteci A-

hırdan birinin göğüssüz ve kalçasız olu
şundaki eksikliği bozuk bir türkçc ile y<'l
nındakinc tefsir ediyor. 

Bu Babilkulcsinin esirleri kir:ılerdir? 

Onları da göraem de te,bihimi tam;:.nıln· 

sam diye dü~ünürken; bir kenara büziil
müş be! on Hintli talebeye gözüm ili,i-
yor. Fakat onlar, bütün impnratcrluk ül
keıinin Babil esirleri ... 

içime dönüyorum; göl·üyorum ki: His· 
lcrim, bir Babil esareti yaş1yor; hepsi o-
lncak, hepsi olacak ve memlekete, bu 
histen l<Urtularak dündükleri zaman, hep-

h lcl'sandrof olmuıı:tu. Bunun u"'ze- si, kamil, faydalı ve daha çok idealist 1911 senesinde Ver ovistler " '1 
. d:inmüt bulunacaklar ... 

Sofyada bir kongre akdetmiılerdi. rıne Makedonya dava:;mJ. karşı . . . . . . . 
B k ·h t .l b k •t · 31 v Gene ıçımı ı gccesır.ı çız:lim. Fak:ıt u ongrede Aleksandrof Ç-.nlef ı ane e~en u omı ecı agus- L d d . . . . . . 

' - ~ o;ı ra a herkes k-:ndı ı~mın gcccaını 
ve Çernopeef merkezi komitesi ô.- tos 1924 tc Vlabof ve Vretemarof l ya~ıyor. Sis, Lonrlranın ~a"asm::b de-

zalığme. intihap olunmuşlardı. Pro namında iki komiteci t'lrafınclan ~il; lnei~izin ruhunda ... U;;;."k~n.n mc.n-
togerof iıe aza vekilliğine intihap katledildiğinden Protogerofun 1 raat ve sıyaset ·b.:kmuncbn bırbırıne bır-
edilmi•ti. Biraz sonra Çernopeef'in B 1 ) l d b . ' lcı:ik törüncn lngilizlcr, tJDk[ uzaktan 

'1: u gar a ay ann un ver oonst k .. .. · . · • f o adar yakın ve C'.} gorunen yıldızlar gı· ıatı ası üzerine Protogerof onun At f k f b anso un ve eza maru ver o- bi ayn birer alemde ya .. ıyorlar. . Ancak 
···········~································· h b ~ ronun üstündeki salonda bir supc vistlerden Vasilefin de a erleri birbiri arclı sıra, "aö:dcr ycı·inc., du d<lk· 
verilmiştir. vardı. Onlar bu katli tasvip etmiş- kra götürülen birer te!eslrnpu andıran 

lerdi. k:uI_chlcr birbir?crine ruhlarım göıterebi-
Bugün saat on altrda Alay ko." ş- ı ı· 

ıyor, o znman biraz açılıyorlar ve gülmc-
künde Halkevi temsil Ş<.!hesi tara- Velhasıl bu katillerin •rkası ke- sini deniyorlar ... 
fmdan Ertuğrul Muhsin Bey şere- silmiyordu. Garibi şu ki katill~rin 
fine bir çay ziyafeti verilecektir. l hiç birisi cezaya çarpılmıyordu. Bu 

Behçet Kemal 

şalım. 

- Yok on liradır, on lira! 
- Benim gördüğüm, bunlaı· eski ku- "' 

marcrlardrr, adama acımazlar. 
- Ben de onlara acımam. 
- Sen mi? Eh iyi .... 

- Zaten ben çok oynamamki.Ya beş 
lira alrrım. ya beş lira verir:m. 

metçi dayanamıyor. Hizmetçileri bulun
madığı günler oluyor. Böyle günlerde 
babası sabah rahatsızlığına katlanıp ço
cuğuna bakmak iatedi, beceremedi. Hiz
metçisiz kaldıkları günlerde Halideye 
beş on para verip ona baldırmak istediler. 
Halide bunların çocuklarına bakacak yer· 
de kendilerini a:zarlamağa k1lktı: 

kaç hafta geçti İffet Hanım uykusuzluğa, 
kocası karısının diline day:ınamadı, karı 
koca çocuklarını başlarrnd:ın savmak için 
bir yol aradılar ve sonunda iffet Hanım 
oğlanı lstanbula kendi anasının yanrna 
götürüp hırakmağa, çocuğun m~srafma 

karşılık olmak üzere de aydan aya bir 
para vermeğe razı oldular, hemen ertesi 
gün ele İffet Hanrm Turbanı lstanbula gö· 
türdü. 

büyük babaları da Midilli adasın
dan buralara gelmiş i~:ş. Hiki Bey, 

kısaca boylu, tonbul, sarışın, beyaz tenli, 

az şaşı gözlü, eli, ayağı ufak, otuz be§, 

kırk y~ş)armda görünür bir adam. T uı-an 

Hanım kocasının kırkla elli arasında ol
duğunu söyler. 

Bu aözler olduktan birkaç gece ıonra 
Aptülkerim Beyle karısından kırk elli li
ra dah'l aldılar. 

Bu kan koca için Turan Hamının oda
sında açılan yeni yafayışın en büyük en· 
ııeli çocuktu. Geceleri oyuna dü,tükten 
aonra çocuğa büsbütün bakamaz oldular. 
An"'11 babuı geç yatıyorlar, çocuk erken 
1•yanı3 or. c.~cuğu hizmetçi alıp dışarı 
,rkermciya kadar, odada bir kızılca kı
yamektiı· kopuyor, lflet Hanım sinirle· 
nip kocasma çatıyor, her aa.bah da bıı 
lrn.·ıc ... laı· oluyordu. Çocuğa da her hiz-

- Onların hepsi iııiz adamlar, ço
cukları da yok, akıama kadar da yatarhr 
siz Turan Hanımla a,ık mı atacaksınız, 
diyordu. 

Halid enin bu sözlerine katl :mıp da 
çocuklarını onun eline bıraksalardı kaza
nırlardı. Halide anasından babasından 

ve başka hizmetçilerden çocuğa hem te
miz b:ıkıyor, hem de kendini saydırıyor
du. Bunlar Halidenin lakırdılarına, azar
larına dayanamadrkJarından her hafta 
bir hizmetçi getirerek çocuğu büsbütün 
huysuz etmeğc koyuldular! Aradnn bir-

Çocuk arad '.ln çıkınca bu karı koca da
ha kavgasız yaşıyorlar, ikisi de rahat edi
yorlardı. İkisi de kendilerini istedikleri 
gibi kumara verebiliyorlar, geceler saba
ha kadar oturup, gündüz de akşlma ka
dar yatıyorlardı. Aptülkerime çalışacak 
kadar bile zaman kalmıyordu. 

x 
Turan Hanımın kocaaı Haki Bey, 

Gelibolu, yahut Çanakkale taraflarında 
bir tekke şeyhinin oğlu imiş. Bu ~eyhin 

Haki Beyin çocukluğu tekkede geçmiş· 
tir. Çocuk iken çok dalgın ve unutkandı; 

derslerine çalışır fakat sınıfı babasının 
halın ile geçerdi. Babasının hatırı geç.

miyen yerlerde sınıfları bir durup biı· ge• 
çerek ağır ağır bitirdi. Yüksek t:ıhsilinl 

yaptığı mülkiye mektebini de böyle dü
şüne düşiine bitirip İstanbulda bir köşeye 

ili!İP kalmak isterken yakasını askerliğe 
kaptırdı, soluğu ihtiyat zahit mektebin
de aldı. 

(Devamı var) 
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Kadıköyünü ziyaret 
Y alovadan sonra - içtimai vaziyet -

Ekim biçim işleri - Köy mektebi 
Kadıköy, (Hususi) - Kadıköy j ehemmiyet vermektedir. Bu köyde 

deyince Jstanbulun Kadıköyünden evvelden rumlar oturduklarından 
yazıyorum zannedilmesin! Burası o zaman kozacılık son derecelerde 
Yalovanın güzel köylerinden biri- ilerlediği halde şimdi dut ağaçla· 
sidir. Safran köyünde bana re- rından eser kalmamış ve o güzel 
fakat eden tahsildar Mehmet Ali I sanatı maalesef öldürülmüştür. 
Efendi ile beraber yola çıktık. Et- Civardaki Kurtköyü ile Safranlı
rafımızdaki çiçek açan ağaçları lar bu köyden kozacılığı ogren
seyrede ede, baharı selamhyan 

1 
mişler ve çok istifade etmişlerse 

küçük kuşların civıltılarını dinliye 1 de şimdi onlar da ayni akıbet~ u~
dinliye kuru ve temiz yollardan ramışlardır. Dut ağaçları kesılmış 
yürüyerek buraya geldik. Yerler 1 ve yerlerine ekin ve sebze ekilmiş 
zümrüt giili yeşiller.miş, bakla, olduğundan bir daha san'atın di
b .. zelye ve ekin tarlaları yeşermiş 1 rilmesi zamana muhtaçtır. 
ve ortalık tam manasiyle bir bahar i~timat vaziyet 
zevkini sürmekte bulunmuştu. Biz Burada halk dört kısımdır. Bi-
denizden uzaklaştık derken Kadı· risi (60) sene evvel cetleri Ba
köyüne gelin.ce tekrar deniz derya tum sancağından hicretle buralar
ta bak gibi gözlerimizin önünde a- \ da yerleşmiş olan ve . ~aliı Tür~ 
ç.ıl.dı . neslinden oldukları bılahare tarı-

Mektepte hin tetkikinde anlaşılmış bulunan 
Biz, doğruca mektebe gittik. 

Yalovada iken tanıştığımız baş 

muallim bizi merdivenlerden kar
şıladı ve bu ziyaretimizden çok 
memnun oldu. Bu mektep bana 
daha güzel göründü. Gerek mev· 
kiinin nezareti ve gerekse binanın 
ve bilhassa merdivenlerinin ya
pılış tarzı çok hoşuma gitti. 

Bu mektebe evvelki sene ikin
ci teşrin de başlanmış ve beş ay 
içinde ikmal edilmiştir. 12 bin 
lira kıymet biçilen bu marif sara
raymda bir müddet oturduk. Baş 

muallim bize dershaneleri gezdir· 
di ve çocukların el işlerini göster
di ki bunlar diğer mektebin el iş
lerine benzemiyordu. 

Zihni Bey bizzat yaptığı küçük 
bir buhar makinesi modelinin 
tecrübesini yapıp bize gösterdi. 
Hep beraber dershaneleri dolaş
tık. 

Çocukların gözleri parlıyor ve 
yüzlerinlen zeka nurları fışkın· 
yordu. Kendilerine (Ne olmak 
istiyorsunuz?) diye sordum: Bir 
çoğu muallim, bir kısmı muhtar, 
bir kısmı meur olacaklarını söyle
diler ! 

Mektebin mevcudu 116 dır ve 
iki muallimle idare olunmaktadır. 
Gelecek sene bu mektebin tam 
devreli bir yatı mektebi olacağmJ 

ahali ile Rumelinden mübadeleye 
tabi tutulan Sarışaban, Daruva ve 
Karacaova ahalisinden ibarettir. 
Bunlar doğru, dürüst ve sağlam in
sanlar olup iş ve güçleriyle meşgul 
olmakta ve köyleriyle arazilerine 
çok bağlı bulunmaktadırlar. 

Köyde 3 bakkal ve 3 kahveha
ne mevcuttur. Havası çok güzel
dir. Ufak tefek sıtma varsa da e

hemmiyeti yoktur. Mücadele tef
kilatınm çok faydası görülmü~tür. 

Köyde 175 ev, ve 960 nüfus var
dır. 

Köyün vaziyeti 
Bu köy asfalt cadde üzerinde 

ve kaplıcalara dört kilometre me
safededir. Bir çok aileler yazın 
burada odalar tutarak kaplıcalar
da yıkanmaktadırlar. Köy halkı 

çok uyanıktır. Burada muhtar in
tihabatı on beş gün sürmüş ve 
epeyce de mücadeleler olm~ştur. 
Bu marttaki intihabatta Ömer 
Lutfi Efendi muhtar yapılmış ve 
!mzr.cn da tasdik olunmuştur. Ö
mer Efendi muktedir gençlerden 
ve efendiden bir adamdır. Köy 
halkı kendisinden ve icraatinden 
memnundurlar. 

imar işleri 
Kaplıcadan akıp gelen ve köyü 

asfalt yol ile kaza merl<ezinden 
ayıran (Selli mandıra) deresinin 
üzerine baş muallim Zihni Beyin işittim. · l ~ k 

Mektebin bir kısmı da baş mu- irşadat ve delaletiy e agaçtan şı 

allimlerin ikametgahına tahsis o- bir köprii yapılmıştır. Bu köprü 
lunmuştur. Kaymakam Şefik her türlü nakliye vasıtalarının 

Beyin himmetiyle vücude gelen bu geçmelerine elverişlidir. Köy ve 
mektep köylerin maarifle olan a· civarındaki bataklıklar karnilen 
}akalarını isbata kafidir. kurutulmuş ve köyün etrafındaki 

Dershanelerden birinde çok yolların tamirine başlanmıştır. 
hoş bir elektrikli kerrat cetveli Köyler bu gibi imarat işlerinde va
vardır. Çocuklar bize Kadıköy zife almak için ufak bir işarete 
marşını okudular ve kalplerimizi bakmaktadırlar.. Bu muhterem 
kGy sevgisiyle doldurdular. Mek· halk her türlü medeni hareketleri 

l · 1 d k b l d k cümhuriyet tep te hakiki hayata uygun e ış e· can an a u e ere 
ı 1 d. · 1 birer ferdi ri nazarı dikkatimi ca P ey e ı. idaresinın saraı maz 

Buhar makinesi modeli, lokomotif, olduklarını sözleriyle 
tren, su da yaşıyan hayvanlar için riyle her zaman i~bat 
camdan havuz, lehimcilik, demir- <lirler. 

değil, işle

eylemekte-

cilik duğramacılık gibi hayatta Bu köyde geçirdiğim bir saatlik 
lazı~ olan san'atlar çocuklara öğ- tatlı bir arkadaşlıktan sonra kö
retiLmel ledir. Baş muallim Zihni yün ileri gelenlerinden Harun, 
Bey dog&'USU tebrike layıktır. Hafız Ahmet, Me.miş, köy imamı 

Mahsulat Enis ve muhtar Ömer Efendiler 
Hubub .. !Jn her cinsi burada ye- tarefmdan selametlen~rck scya

titm~ktedir. Sebzecilik ve bilhas- hatimize devam eylc~ık ve bana 
sa tütü:1cülük oldckça ilerlemiştir. j refakat eden muall~m heylerlf", 
Hükumet bu köyün tütüncülüğüne lah~ildar Mehmet Alı ve korueu-

Kulübesinde Emet'te yeni işler 
Boğulan adam 

Yalnızlık, içkj, kadın ve 
sonunda ölüm ! 

Aydında bir vaka olmuı, 
boğulm"k suretile öldürülen bir a· 
dam yatağında ölü olarak bulun· 
muştur. 

Harp malullerinden Mehmet 
içkiye ve kadına dütkün ol
duğundan aileıiyle geçinememİ§ 
ve ayrılmıı, bunun üzerine Meh· 
met tütün ıandığını Karacaahmet 
mahallesindeki bara.kaya naklet· 
mit ve oı•.ıda yatıp kalkmıya baş· 
lamıştır. 

Mehmedin barakaıını bir çok 
kadınlar ziyaret ederıniş. Mehmet 
in kapısı herkese açıkmıı, hatta 
geceleri bile kapamağa lüzum gör· 
meden yatarmış. 

Mehmet her üç ayda bir m:ıliye· 
den 60 lira tekaüt maaıı alırmış. 
Son defa bu parayı alınca bir ar• 
kadaıına bat vurmuı, "Ben,, ar ... '"l
nın ihata duvarlarını yaptıraca· 
ğım. 60 lira param var, üç ay sonra 
60 lioı.ı daha alacağım, bana bir 
usta bul.,, demiş. Arkadaşının ta· 
vassutu ile iki yapıcı bulunmuş, 

bunlarla pazarlık bitirilmiş ve 50 
lira peşin verilerek işe başlanmış, 
ustalar Pazartesi gunu akşamı 

Mehmedin yanına gelerek bet lira 
chha almıştır. 

Ertesi gün o civarda oturan çin· 
genelerden Hacı Mustafa kızını 

Mehmedin barakasına yollıvarak 
tütün aldırmak istemiş, kız gelmi§, 
öyle olduğu halde henüz kalkmı· 

yan Mehmedi uyandırm~k iıtemiı, 
fakat yorganı açınca Mehmedin öl 
düğünü anlıyarak gitmİ§, anasına 

haber vermit, bunun üzerine anası 
gelmiş, Mehmedin hakikaten öl· 
düğünü :ınlamış, bir müddet bara· 
kayı aramış, taramış, sonra da 
vak'ayı zabıtaya haber vermif. 
Cümhuriyet müddei umumisiyle 
Dr. Kemal Bey zabıta memurla
rile vak',a yerine gitmişlerdir. Dr. 
Kemal Bey Mehmedin boğularak 
öldürüldüğünü söylemiştir. Ceset 
hastaneye kaldırılmış, otopsi ya· 
pılmış, filhakika gırtlağmın çatla
dığı görülmü' ve boğularak öldü -
ğü anlaşılmııtır. 

Vak' :ı.dan bir gün evvel Meh • 
metten beı lira daha alan yapıcılar 
o gündenberi meydandan kaybol • 
muşlardır. Adliye ve zabıta tahki· 
ka~n. devam etmektedirler. 

Eve taarruz etmiş 
Balıkesirde Hamidiye mahalle· 

sinden sucukçu Süleym::.nm oğlu 
Hakkı elinde kama ile İzmirler ma 
hallesinde pabuççu Şevkinin evine 
girmiş, taarruz ve tecavüz eder
ken evdeki kadınların bağırmasına 
yetişen ev sahibi Şevket ve komşu .. 
su Arap Mustafa gelerek Hakkının 
elindeki kam:ıyı almak istemiıler, 
bu sırada Hakkı başından yaralan
mıştır; tahkikata baılanılmıştır. 

Manisa panayırı 
On beş gün devam edecek 

olan aMnisa macun pan:ı.yı• 

rı açılmıştır. Hal civarında es
naf tar:afmdan süslü bayraklar 
yaptmlmı§, vesaiti nakliyede ucuz 
luk temin edilmiştir. 

..,... ... nunmuulllCiavtnuatıumun;u,1111111wn11mtNıM1tr•~t1tttııo""' 

larla beraber karıı yamaçlardaki 
Samanlı köyüne geldik. 

Ragıp Kemal 

Belediye bütçesi - Etfaiye-Kadınların 
peştemalı - Cemiyetler çalışıyor 

Emet Belediye reisi Cemal B. 

Emet, (Hususi) - Emette üç 
ay eve) gelmit olan kaymakam Ni

yazi Beyin hassaten yenilik ve 

gençlik mefkuresine olan derin te· 
mayıl ve alakasiyle hum alı bir fa· 
aliyet var. Belediye reisi Cemal 
Bey de memlekete çok faydalı ça
lışmasiyle sevgi kazanmıştır. Bir 
seneden biraz fazla bir zaman ~ 
vel belediye reisi olan Cemal Bey, 
belediyeyi parasız bir halde bul· 
muftu, buna rağmen çalışma saye· 
sinde epeyce iş çıkarmıştır. Bun
dan sonra da mesaisini daha iler· 
leteceğini ve meclisinden aldığı 
L-..... --1--... : ... __ -·- •• &..L!J. :..&- - = 
şacağmı söylüyor. 

llk önce belediye varidatının 
artmasına ehemmiyet veriyor. Ce
mal Bey reis olduğu zaman beledi· 
yenin varidat bütçesi iki bin lirası 
hayali olmak üzere altı bin lira idi, 
Cemal Bey geçen sene bu varidatı 
dokuz bin liraya çıkardığını ve bu 
varidatı bu sene tamamen tah:ı.k

kuk etmiş hale getirdiğini 934 se
nesi bütçesini 12 bin lira olarak 
hazırladığını nisanda toplanacak 
belediye meclisine hazırlamış ol· 
duğunu söyledi. 

Bu rak~ının her sene yüksel· 
mesi reisin çalışkanlığına delil teş
kil eder. 

Emelle birçok yeni şeyler yapı
lıyor, belediye bankasından mem• 
leket içindeki iki harnarn karşılık 
gösterilerek 15 bin lira istikraz ak
tine karar verilmiştir. 1300 lira 
kıymetinde itfaiye motörpompo 
satın :ılınması kararlaştırılrnıştır. 
Memleket kadınlarının örtme peş
te.mal kıyafetlerini kaldırarak me
deni ve bedii bir şekJe sokulması 
husuıunda belediye meclisine reis 
beyin verdiği bir takrir ekser:yetle 
kabul edilmistir. Temmuz 1934 

tarihinden itibaren tatbik edile· 
cektir. 

Belediyenin §İmdiye kadar mu· 
vaffak olamadığı memleketin 
müıtakbel tekli hatırası da yaptı
rılarak tasdik edilmek üzere veka· 
lete gönderilmiştir. 

Eskiden Emette 3 bin dönüm 
kadar bağ İ!lenirdi, elliden fazla 
.1ğda yapmağa mahsus fabrika ça· 
lışma:kta idi. Emet halkı itsiz kal· 
mazdı, bağlara ariz olan filok 
sara ile ağda fiatının düşkünlü

günden bu sanat geride ka• 
lınc:ı halk kendisine yarar umumi 
it bulmak zaruretinde kaldı. Sabık 
tahıil memuru Ali efendi ve arka-

dat ları memleket içinde bir do
kumacılık kooperatif tirketi kur
dular. lıtanbuldan müteha11111nı 
getirdiler. Bugün dört bet tezgah· 
tan ibaret ise de yerli uıtalar ço• 
ğalmıf olduğund:ın bayram ertesi 
yirmi yirmi bet tezgah kurmağa 
hazırlanılmaktadır, bir de Emele 
iki saat mesafede bulunan Yenice 
köyünde de Alaiyeli Muıtafa. efen· 
di ve arkadatları bir dokumacı 
şirketi vücude getirmişlerdir. Bun
lar da Akc:ı alandan mütehauıı 
getirmişlerdir. Tezgahları çalıt· 
maktadır. Bu sayede muhitin ka· 
dm ve gençlerine bir if ve kazanç 
bulun mut oluyor. 

Dlğer taraftan filoksaraya tu
tulan bağların yeniden ihyaım:ı ve 
memleketin mesire mahalli olan 
Çay kenarı mevkiinde yeniden bağ 
ve bahçe yapılmasına hemen umu• 
mi bir arzu ve terna.yül uyanmıı
tır. Filoksara yüzünden kaybedi· 
len zarar hemen bu meıai yüzün· 
den telafi edilmek üzeredir. Mem• 
lekette iki sene evel tehir zürrat 
kooperafif tirketi 900 lira ile ite 
batlamıştır. Bankanın muavenet 
akçesi de dahil olduğu halde on 
bet on altı bin lira kadar sermaye 
haııl etmiştir. 

Eskiden kazada tetekkül etmiı 
oıan ıpor Kıup neyeu uu •en aa· 

liyete başlıyan avcılar birliii ile 
birletlirildi. Halk Fırkaıının a• 
yırdığı bir oda da her :ıktam avcı· 
lık ve spor hakkında muallim Tah· 
sin Beyin riyasetinde toplantılar, 
haıbihaller yapılıyor. Yeniden ıe
çilen Hilaliahmer heyeti de halka 
ve memlekete uğurlu işler yapacak 
zevattan teşekkül etmiştir. Hima
yei Etfal cemiyeti heyeti idaresi de 
nisan içinde memleketin fakir ço
cuklarını giydirerek sünnet yap
mak hazırlığı He meşguldür. 

Gençler birliği muallimler birli· 
ği ile birleterek bayram aktamı 

C. H. F. salonunda muhtetem 
bir müsamere verdi. Tayyare ce
miyetinin memleket n-:mına ikinci 
bir tayyare almak derecesinde va• 
ridata sahip olduğu merkezi umu· 
mi ye yazılmıtlır. 

Kazanın her teşekkülü biribi
riyle müsabaka ederceıine cotkun 
çalıtkanlık göstermektedir. Bütün 
cemiyet ve teşekküllere kayma .. 
kam Niyazi Bey pek s"'.mimi alaka 
göstermektedir. 

Hamdi Karakadı 

Konyada bulunan eserler 
Konya - Aksaray yolu üze

rinde Selçukilere ait kıymetli eser• 
ler bulunmuştur. 

Bunlar Sazavin, Obrük ve Sul• 
tan Hanlarıdır. Konya valisi bun• 
ların hüınü muh"'.fazası için icap 
eden tertibatı almış ve lazım ıelen 
emirleri vermiştir. 

Bir katil yakalandı 
Bergamada bundan üç ay e..-el 

Kınıktan Bergamaya giderken ara· 
bacı Kazımı 70 kurut ücret istediii 
için öldüren ve yolda jandarmanın 
elinden kaç:>.n Vizeli Arnavut Ab
dullah yakalanmıf, zabıtaya teslim 
edilmittir. 
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M A M A 1 U R den doğan enditelerini izhar eyle· 
mişlerdir. Sağ ve sol cenaha men· 
sup fırkalnnn gizli teslihat hava .. 

üç arkadaş birden tay
yareye yaklaşmışlardı 

' •• •• ..;, • ..; • .-•••• p ~ • ,... • • 

Bqndan tam beş sene evveldi. 
Ava merak sardnn. Bir çifte, bir 
• orba: aleım. Koyu yeşil kadife bir 
avcı elbisesi diktirdim. Çizmeleri 
giydim, ava çıktım. 

Ne bulsam avhyacaktım. ister 
dört ayaklı, ister iki ayaklı olsun, 
kar§ıma çıkacak avı vuracaktım. 

Üç saat yol yürüdüm. 
Birden bire bir ağacın önünde 

duraladım. Dallardan birinde bir 
hayvan vardı. Tilki ile horoz ara· 
sı bir hayvan •.. Tasavvur edersi· 
niz 

O zamanlar, dedim ya, acemi 
avcı idim. Daha henüz avları ta· 
nmııyordum. E, yirmi beş sene, 
toptan sabun ticareti yapan bir 
tüccarm yanında muhasiplik eden 
bir adam, avdan anlamaz elbette ... 

Mahaza, dalda gördüğüm hay
van, bir adet çifteye layrktı. 

Tüfeği omuzladım. Nişan al· 
dım, tetiği çeldim. 

Hayvan düştü • 
Fakat siz aksiliğe bakınız, ki 

sık çalılrklarm arasına düştü. A· 
radrm, t..aradım. Nafile ... Bulma -
nın i91kanı yoktu. 

Bulamadmı. 

Akşam eve geldim. Misafirler 
vardr. Meseleyi anlattım. 

Hacı Veli Bey güldü: 
- Anladım, dedi, bir mamatur 

vurmuşsun. 

Sordum: 
- Mamatur nedir? 
Hacı Veli Bey omuz silkti: 
- Amma yaptın ha? ... 
-Neden? 
- Mamatur nedir bilmiyor mu· 

ıun? 
- Bihniyonnn. 
- Yok canım ... Mamaturu bil· 

miyen yoktur. 
Sofra başında herkes haykırdı: 
- Mamaturu bilmiyen yoktur! 
Hacı Veli Bey ilave etti: 

- Mükemmel bir hayvandır. 
Eti bal gibi tatlıdır .. Yazık, ki bu· 
lama.mışsm. 

Krrk senedir, her cuma, her 
bayram, ,her tatil muhakkak ava 
gider. Vurmadığı hiç bir av kal • 
mamıttn·. Önünde tav§an seke -
mez, keklik uçamaz, geyik kaça • 
maz. Av maceralarını anlattığı 

zaman, herkes kulak kesilip din
ler ... Maalesef artık avlanamıyor .. 
Romtizması var. İki deyne'kle ge
zgor ..• 

Neyse, ben bir mamatur vur -
muş ve bulamamıştım. 

Fena müteessir oldum. Ve o ge
ceden sonra, yalnız ve sadece ma· 
matur avlamıya ahtettim. 

Elime geçen fransızca, türkçe, 
almanca, İngilizce, İtalyanca, çin
ce, japonca lUgatlara baktım. Ma· 
matur diye bir kelime yoktu. 

Oğlumun hayvanat kitabını ac-o ~ 

tım. Mamatura tesadüf edemedim. 
Her halde bu, yalnız avcıların bil· 
dikleri bir hayvan olacaktı. 

Ava çıkardım, silahım omu -
zumda dol a ı r, mamatur arardım. 

Rasgeldiğim köylülere sorardrım: 
- Buralarda mamatur var mı

dır?. 
- Buralarda av boldur, it avcı 

olmakta .. 
Bazıları da omuz silkerdi : 
- Mamatur mu? .. . G ];ha ge • 

çen hafta , Ali dayı bir tane vur • 
dı · • 

Benim fena hnlde canım sıkılı· 
yor, sinirleniyordum. 

YAZAN : İzzetoğlu 
Etrafımda bıldırcınlar, keklik

ler uçuşuyor, tavşanlar kaçışırdı .. 
Ben, tüfeğime bile dokunmazdım. 

Benim gözüm mamaturda idi ... 
Öyle adi avları vurup ne yapack
tım?. Vurunca mamatur vurmalıy
dım... Küçücük bile olsa, bir ma· 
matur vurmam lazımdı .. 

i ster inanın, ister inanmayın ... 
Tam beş sene mamatur peıinde 
koştum ... Fakat bir tek olsun vu· 
ramadmı. 

Bugün- Hak rahmet eylesin -
Hacı Veli Bey öldü. Acaba benim· 
le alay mı ettiydi? ... Fakat onun 
gibi, saç sakal ağarlmıf, ~hacı ol
muş b ir adamın, benim gibi biri
le alay etmesine imkan yoktu. Ha
yır, buna ihtimal vermiyorum .. .' 

Bunun için ümidim kITılmadı. 
Arıyorum. 

Elbette bir gün bir mamatur 
vuracağım ... Ve pişirip yiyece· 
ğim. Doldurup masamın üstüne 
koyacağım .... 

Bumova cinayeti nasıl 
ölmüş? 

lzmirde Bumovada genç bir a· 
damın ı<>kak ortasında bıçak da~ 

heleri altında can verdiğini yaz· 
mıştık. 

Hadise hakkında fU malUnıat 

gel mittir: 
Hasan oğlu Etem, henüz yeni 

askerden dönmÜ§ ve Burnovada 
Patersonun bahçesinde ç.ah§mıya 

başlamıştır. Hasan oğlu Etem, 
Cuma günü gene akşama ka
dar çahşmı§tır. Genç bahçıvan 
akşam itini bitirdikten ıonra 

evine gitmek üzere yola çdmııttır. 
Etem Efendi Bumovadaki tele· 

fon santralının önüne gelince, Ha
sip oğlu Mehmede tesadüf etmiş 

hadise orada cereyan etmiş
tir. Hasip oğlu Mehmet bıça

ğı çektiği gibi Hasan oğlu Etemi 
dört yerinden yaralamıştır. 

Yaralı ecza haneye getirilmiş; 
fakat o anda, ifade veremeden öl
müştür. Cinayetin sebebi tamamen 
meçhuldür. 

diıini tekzip etmiş olm:ılarma 
r.ağmen, bu fırkalara mensup ce· 
miyet ve teşekküllerin hararetle ıi· 
lahlandddarı ıabit olmaktadır . 
Ve bunu da adliye nezareti, ne§ret· 
tiği tebliğ ile teyit etmektedir. Bu 
tebliğe göre Pariıin muhtelif aemt· 
lerinde taharriyat yapılmıı, bir 
muallimenin evinde ve daha bazı 
)'erlerde bir çok ıilah ve mühim· 
m::ı.t müsadere edilmittir. 

Bundan birkaç gün evel mebuı· 
hıktan iıtif a eden M. Berjeri na• 
mında bir zat müfrit milliyetper· 
ver teşekküllerin teılihatı hakkın
da çok şayanı dikkat if§aatta bu
lunmuştur. Bu zata göre kTaliyet 
taraftarlan, "Ateş salip,,, uFran· 
ıist,, ve "F ranaız teıanüdü,, gi· 
bi faş ut teşekkülleri, daha doğ· 
rusu bunlara mensup dört yüz bin 
"Mavi göınlekli,, tamamen silah· 
lanmı§br. 

M. Berjeri diyor ki: "Eğer hü-
kumet bunlarm silahlarını topla· 
mak husuıunu ihmal edecek oluraa 
bir hükunıet darbesinden ictinap 
kabil olanııyacaktır.,, 

Pariste ıağa ve sola menıup te· 
ıekküller arasmda henüz bir çalıt· 
ma vuku bulmam19ıa da Pariı 
mülhakatında ve dahilde bazı kan
lı müsademeler vuku bulmuştur. 

Son günlerde Pariıte Fran ma· 
sonlara kartı çok tiddetli bir pro
paganda yapılmaktadır. "Echo
de Paris,, gazeteıi batmuharriri 
Henry de Kerilisin riyaseti altında 
bulunan milliyetperverler propa· 
ganda teşkilatı bütün Fransada so
kaklara beyannameler aımıttır. Bu 
beyannamelerde Fran masonlara 
gayet şiddetli bir surette hücum 
edilmektedir. 

Cenubt Fransada "Cannes,, şeh
rinde mason locaamın yanında bir 
bomba patlamıttır. Bu bombanın 
milliyetperverler tarafından ko
nulduğu anlatılmışbr. 

Arabistanda harp_ 
-- (Ban tarafı ı inci uyıfada) 

Beynelmilel lzmir panayırı 

bulunuyordu. Verilen ıon malu· 
mata göre imam Y ahyanın asker· 
Ieri bu arazinin tahliye edilme • 

Prusya başvekili Ceneral Göring'in 
umumi harpte başından geçen maceralar 
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Bu hadiseden iki gün sonra 1 ıa tayyarene binip uçmak mı iı

F ritz Lözrer hatıratında ataiıdaki tiyoraun? 
notla.rı kaydetmitti: O anda gene yukarıdan dü!en 

"CehenMmi •bir gün geçirdik. bir bomba vızıldıyarak yere aap• 
Veliahtin zevcesi Stenaya geldi. lanmı§, patlamıı ve çıkardığı müt· 
Onun bizi ziyaret etmeıi pek bü- hit taraka ile beraber oralarım 
yük bir tehlikeye ıebep oldu. Zi· altüst etmiıti. Her tarafa alevle 
yaret edeceğini dütmanlar haber beraber bomba parçalat"ı yaıyl· 
almıılar. Buraıı cuuılarla dolu. mııtı. 
Fransızların ve belki İngilizlerin Tayyare hangarının gerisinde, 
de iıtirakile karargahımıza bom· bombaların teıirile ikiye ayrılan 
ba tayyareleri tarafından sekiz monbj mahallinin önünde iki tay
hücum yapıldı. yare duruyordu. Bunlar tayrana 

Burasının cehennemden farkı hazırlanan iki marti kuşu gibi aal· 
yoktu. Havada tek bir Alman tay- }anıyorlar ve titriyorlardı. 
yareıi bile görülmüyordu. Zemin· - "Belki daha .. Albartroı. Tah· 
likten dııarı çıkmak cinnet, tayya· rip edilmemiştir!,, 
re ile havalanmak delilikti. Bru· iki arkadat içinden topraklar 
no ile Göringi alıkoymak kabil fı§kıran tıhıımlı ormal)ın içinde 
değildi. Onlar önlerideki taze nefesleri tıkanacak kadar büyUk 
bomba çukurlarına atıldılar. Ben bir aüratle koıuyorlar, etraflarında 
de arkalaTindan kotmak istedim,, uçuıan bom.baların çelik parç.'!la-

Ji. • "' rile sanki yarıt ediyorlardı. 
Bruno Lörzer zeminlikten dıta- - "Herman ... Biz yükaelinciye 

rı çıktığı zaman Wangeroogda ge· kadar... Biz yükıelinciye kadar 
çirdiği bir mezuniyet gününün tat- dü!manlar kaçacak ... ,, 
h hatırası gözünün önünden bir Arkadaıı uçmak iıtiyordu, 
an için gelip geçti. Ondan aonra mümkün olmıyan bir ıeyi 
Bomba tufanı onu bir tarafa fır- yapmak iıtiyordu, çarpıtmak ya· 
latmıftı. Biraz sonra toprak, toz hut ölmek iıtiyordu, yahut Allah 
ve gaz ortalıktan zail olunca ya· bilir ne yapmak istiyordu... Her· 
nında kafası toprağın içine gömül- halde muhakk:ık olan bir §ey varsa 
.müş ve iki büklüm olmuı kır renk· o da mülazim Bruno Lörzer arka· 
te bohçamsı bir !ey görmüttü. daşile beraber hareket edecekti. 

_ Aman Yarabbi, Hennan ! Yapılacak olan it üç bin defa cin-
Bohça yerinden oynuyordu bir net, yahut manasız bir kahraman

az oanra toprak yığınlarının içinde lığın fed:ıilik yolu da olsa Bruno 
bir kafa meydana çıkmııtı. arkadatı Göring'in yanından ayrıl· 

- Çok !Ükür Herman .. Çok tii- mıyacaktı. 

k .. Bu aralık ıol taraftan yerde yu· ur. 
lnıan cümlesini tamamlamağa varlanan bir cismin kendilerine 

imkan göremiyordu. Ağız ve bo- doğru gelmekte olduğunu görmüş· 
ğaz toz, toprakla doluydu. Yalnız lerdi. Bu yuvarlan:rn ..:isim bazan 
bundan dolayı değil vahıiyane ve çamur sütunları arasında kaybolu· 
aletli bir sevinçten dolayı de in- yor, sonra gene meydana çıkarak 
san söyliyeceğini ıaıırıyordu. yerde yuvarlana yuvarlana 

- Çok şükür Herman, sana bir onlara doğru yaklaşıyordu. Sanki 
~ey olmadı! mülhit bir fırtına onu iki arkada· 

- Tabii bir şey olmadı, ıapa şın bulunduğu tarafa üfürüyordu. 
ıağlamım, yukarıda güruha berha· - "Bu da kim? Gelen Motton 
yat olduğumu şimdi anlatacağım. j değil mi?,, 

- Delilik etme Herrman ... Yok· 1 

Müflis banker limanımızda ! 

lzmirde açılacak 9 eylul bey- sinden istifade ve Tihameyi i,gal 
nelmilel panayır komitesi vali Ka· etmi!lerdir. Bunun üzerine Kral 
zım Paşanm riyasetinde toplana· lbniasuut ta Yemene karşı harp 
rak panayırda tethir edilecek ec· ilan ederek oğlunu huduttaki kuv
nebi eıya ve mamulatı hakkında vetlere karşı kumandan tayin et· 
iktısat, gümrük ve inhisarlar ve- mi!lir. 
ikaletinden bazı noktaların sorul· Suudi Arabistanm Lon.dra mü· _.. (BBO tal i~ur. ~-""' ·•fanı.ad.al banker lnsullü oraya çıkaracaktır. 
masına karar vermiştir. mesaili, Yemen hükumetinin teca· .ye motorpomı. Buhuıusta lnıullün Romanya hüku 

B "k. kAI t J k k Deniz 7kararlactırılmı•tır.•nsul- · 'h l · u ı ı ve a et en soru aca no - vüz fikri üzerinde iarar ettiğini, :ı- :s metinin muvafakatini ıstı sa ettı· 
] 1 d lün ikar~Ciınlarının örtme peş- iiği d' B l b ta ar şun ar ır: Tihameyi iş.gal ile bunu göa- " ği de ıöylenmekte 1r. ununa e· 
1 M ı k · · ı· Miotis Jtlerini kaldırarak me- ,~t- t • w • • R - eme etımıze panayır terdiğini , kendisine tes ım K raber dün müracaat e tıgımız o· 

münasebetiyle getirilecek ecnebi olmıyanları imha ederek tecavüz· mi§, aii bir şekle 5~~ulma~ı gt" manya konsoloıluğundan bu hu-
t . . d h ·1 . . t d ··~· · .. masnzbelediyemechsınereıs l" ı d~ k em ıasın an angı ermın sa ışına karlığı son dereceye götür ugunu, susta bir ma umat o ma ıgı, en· 

.. d d ' l kt' d Y.Jı·g~ı· bir takrir ekser:yetle • B k 1· t. musaa e e ı ece ır. bunun için iki taraf arasın a mü· dilerinin de ü re§ten m:ı uma ıı· 

2- Memleketimizle ticaret mu- nasebetlerin kesildiğini ilan et- ra ııllmistir. Temmuz 1934 ~ tedikleri cevabı verilmiştir. 
k 1 · n-ı · 't' l~ f kapfn itibaren tatbik edile· 1 ll M' t' ru ave esı veya K erıng ı ı a ı yap- mittir. Banker nsu , 10 ıs vapu , 
mamış olan ecnehi memleketler· pur• rını limanımızda durduğu müddet eı• 
den gelecek mallar hakkında ne Belediye zabatası ~e~iyenin şimdiye kadar m~· Ier , nabında kamarasından hiç dışarı 
gibi muamele yapılac'lktır. nizamnamesi 11 olamadığı memleketin Bçıkmamı!lır. Miotis vapuru, seya· 

3 - Panayır sahasının panayı· Belediye zabıtasına ait yeni ni· limıel ıekli hatırası da yaptı- tan ~ati esnasında, nereye gitmesi la· 
rm devamı müddetince· ecnebi zamnamcyi hazırlamak için çalı· İr ~aadik edilmek üzere veka• farın !

1
m geldiğine dair müflis bankerirı 

malları için transit deposu halin· şan komisyon vazifeaini bitirmiş- yı iderilmittir. eden ti.inyanın dört tarafındaki adam· 
de kabulüne müsaade istenilmi!· mi§tir. Nizamna fehir meclisinin A~den Emette 3 bin dönüm emirlerımdan telsizle talimat almakta-
tir. teşrinisani devresinde müzakere &'bağ iflenirdi, elliden fazla 8 . 

Alınacak cevapl:ıra göre ko- ı edilecektir. ç~apmağa mahsus fabrika ça· ır;0ti6 vapuru dün gece geç vakl" 
'd l a · 1 B d h k t •tmemi .. tİ· mite vaziyeti yenı en mütn ea ve 

1 

•ta idi. Emet halkı işsiz ka - erga. limanımız an arc c ~ .. 

tetkik eyliyecektir. Kurban satışları ı, bağlara ariz olan filok Kmıktan f""'"'"~ ................ - ........ """""""""-'""" ""::::.· 
Bu içtimada panayırın açılış Kurban satışları eski senelere rtle ağda fiatının düşkunlü- bacı Kazır~ O rl Q R E L E R 

ve kapanış tarihleri değiştirilmiş- nisbcten % 40 ni&betinde azalmı§- len bu sanat geride ka.. için {'U" • • • J b l 1 ıi 
S · · · d h · · 10 u· Hılalıahmer slan u mer<e tir. 9 Eylül panayırı 26 ağustos hr. on ay ıçerısın e şe rımıze 1 halk kendisine yarar umum: . .. . t 

b k b 1 k k t. ·1 · af ıh kongresi 6 nisan cum:ı günü sil", zafer bayrammd3. merasimle açı· İn ur an 1 oyu ge ırı mış ve ı.ılmak zaruretinde kaldı. Saaam d kı 
b 1 k 5 500 ·· t 1 b'l . ..;.ı;ntia 14 te cemiyetin Cağaloğlun 3 

lacak ve on beş eylul akıamı ka· un arın :ınca , u sa 1 a 1 ·.ıil memuru Ali efendi ve arr-·-
k ml.ştı'r. .. merkezinde yapılacaktır. panaca tır. · 
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~ediltodu 1 

lskoçyalılar ve onlara vu- 1 

rulan hasislik yaftası .. 
Aslen Iskoçyalı olan müflis banker 

Insull de hasis mi imiş ? 
Bundsn evelki dedikodumuzda sabı tesviye etmeyince Sımdi karı

!Miflia !nsullden h:ihseclerken onun ama telefon ederek demişti ki: 
bir hkoçyalı olduğunu lakoçyahla- "-Bu ge<:e artık beni bekle
rın çok hasis olmalarından dolayı me ! Çünkü burada bir noktai 
lnıull'un Atinadaki israfatına mevte vasıl olduk. Onun için ne 
hayret etmek lazım geldiğini vakit eve dönebileceğimi henüz 
)'azmıştık. 1skoçyahlar bu ha- ı tayin edemiyorum.,, 
ıit.lik ııfatini ne yapsalar üzerle- Bu iki arkadaş ta bir klüpte 
rinden atamıyorlar. O yafta on- aza idiler. Cek Makenzi öldüğü 
larm üzerine yapı§mıştır. zaman klübün kapıcısı ölen arka· 

Her milleti bir ~ahıs temsil et- da!ları için bir çelenk satın almak 
tiği gibi lıkoçyaldarm alameti üzere iane toplamağa çıkmıştı. 
farikası da Sandi Makintoş'tur . Kapıcı Makintoşa da gitmiş ve 

Hasislik hikayeleri S&nc?inin demişti ki: 
ba.basmdan baslar: Sandi iki ya- - "Bütün arkadaşlarınız beşer 
'ındayken ihtiyar bnbası bir gün şilin verdiler!,. 
lcota kota doktora gidiyor ve: Bunun üzerine Sandi kapıcıya: 
"- Aman doktor derhal geli- - "Müteveffa Cekin bana beş 

'l\iz. Küçüh çocuğumuz iki penslik şilin borcu vardı. Ben şimdi çelenk 
~ir para yuttu.,, için beş şilin vermezsem ödeşmiş 

Diye bağırıyor. Doktor onu tes- olurnz !,, cevabını vererek klüp 
ltin ediyor: kapıcısını savmı§tı. 

"-Bu o kadar tehlikeli bir şey Makinlo§un h•yatmdal(i en bü-
değildir. Kaç yaşında?.,, yük hadiae Amerikaya yaptığı bir 
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.$UNDAN BU~DAN 

Nefesinize güvenirseniz uçabilirsiniz 
Genç bir Alman tayyare mühendisi uçmak için mühim 

bir alet meydana getirmeye muvaffak oldu 

Mühendis aleti §İşiriyor. 1 - Uçmaya 
başlıyor. 2 - uçtuktan sonra yere iniyor. 

Ottfred Kaycher isminde genç nun içine nefes vermek uçmak için 67 metre katetmeğe muvaff al< ol-
bir Alman tayyare mühendisi ken- kafi gelmiştir. muştur. Ciğerlerimizde hasıl olan "- Otuz senelik, doktor!.,, seyahat olmuştu. Vapurda gider-

"- Otuz senelik mi?,, ken bir İngiliz ona. sormuştu: diıi tarafından icat edilen bir alet-
"- Yuttuğu para otuz senelik- - "Birisi size yüz İngiliz lirası 

insanın nefesindeki hamızı 
karbon(Co 2)küçük motör gibi bir 
aleti tahrik etmekte ve bunlar da 

karbon sayesinde uçmak tecrübe· 

leri ileride terakki ede<:ek olursa, 
lr!.,,, hediye etseydi, ne yapardınız?,, 

ihtiyar baba doktorun suali cevap: 
~uııunda. ço:::uğunun kaç yaşında - "Ta.marn mıdır diye hemen 
lduğu hatır.ına geleceği yerde yu- ıaymıya ba,lardnn !,, 

\-ulan paranın kaç senelik olduğu· Vapur Nevyorka vasıl olduğun· 
'-a dütünerek cev;p veriyor. Bu dan Makinto, trene yetifeDtemiş
"ıretle parayı her şeye tercih et· ti. Onun için kendisini istasyonda 
~ğiıri anlatmIJ oluyor. bekliyecek olan akrabasma telgraf 

S eli bit gün m kte en ve çeklniye mecbur olmuştu. T elgra-
1 <finc:lüjii zaman büyük bir iftihar- fın kaç pua tutacağını sorduğu 

.__ habaıma diyor ki: zaman Amerikada mürsel iıminin 
"-Baba, bugün ben iki pens hesaba katılmadığını öğrenmişti. 

l 
\aaTTUf ettim, çünkü tramvaya Bunun üzerine hemen oturmut ve 
~İbmeden bütün yolu tramvayın aşağıda telgrafı çekmi~ti: 
'rlcumdan koşarak kal' eltim!.,, 1 ·~1.smima~cakyarınsabahgelebi-

Babaaı ise ıcmurtarak ve başı- lecegıınsandı., 
~t .._thyarak oğluna şu cevabl \'e- ı Makintoşun ölümüne gayet a· 
~)'os: 1 cıklı bir hadiae sebep olmuştur. 
''- Neden bir taksinin arka- Bu hadise lskoçyalılarm tarif ine 
~an koşma.dm? O zaman iki ve adat ve teamüle ne kadar ukı 
~nı yerinıe bir şilin tasarruf etmi§ l bir su~ette mer~ut ol~uklarma bir 
'lllrdun!.,, 1 delildır. Sandı Makıntofun en 

le geçen gün Berlin civarında Staa .. 

ken talim meydanında uçmağa 
muvaffak olmuştur. T ayyare<:i- .aletin i~i tarafındaki boruları işi et-

lik 'lk d f . k . l mektedıı'. Borulard1 hasıl olan · te ı e a ınsan uvvetıy e h 
ava cereyanı aleti havaya ka.1-

urmağa muvaffak olan adam 
T 1 dırmaktadır. Kaycher yaptığı bu 

Kaycherdir. Aletin motörü ve ilk tecrübede 42 saniye havada 
yelkeni yoktur. Yalnız bir boru- kalmağ:ı, 12 metre yükselmeğe ve 

birer alet edinerek havada uçmağa. 

başhmamız temin edilmiş olacak

tır. Belki insanlar yakında sokak· 

larda yürümekten kurtularak ar-

tık hava yollarım tercih 
başlıyacaklardır. 

etmeğe 

Fraıısa bütün Fasta hikim ! 
Son haberlere göre Fransa, 27 

aenedenberi F aıta devam eden 

muharebelerini bitirmif, ve 7.000 
murabba mil genişliğindeki arazi 

üzerinde ya.şıyan kabileleri kendi· 
ıine boyun eğdirmeğe muvaffak 
olmuş ve bu suretle, Atlas Okya· 

postalarının bu son günlerde tes-

hir olunan araziden geçmesidir. · 

Fasın daima hür ya§ıyan kabi· 
lelerinin en son boyun eğen iki k3• 

hilesi, Bani dağları üzerinde mağ· 
lup edilerek teslim olmuş, ve bu 

suretle Fasın Fransaya ait kısmın-
nusunun sahillerine varmıştır. da asi bir kimse kalmamıştır. 

Fransa.da bu zafere çok büyük Fran5lz ordusuna kumanda eden 
ehemmiyet verilmektedir. Bunun ceneral Hure askeri hareketlerin 

sebebi, en yeni tayyare yolu olan nih:ıyet bulması üzerine son asile

Avrupa - cenubi Amerika hava rin teslimini merasimle tesit et-

miş ve bu münasebetle bir ökü:ı 

de kurban etmiştir. 
Ceneral Hure bu münasebetle 

vuku bulan beyanatına göre, 
Fransa tarafından yapılan askeri 
hareketler neticesinde (200.000) 
e yakın nüfusu isyandan vazgeç
miş bulunuyor. 

Bu havalide yollar açılarak, 

telgraf hatları uzatılarak ve tay
yara merkezleri yapılarak isyanla· 
rın yenilenmesine imkan hll"akmı· 
yacaktır. 

Staviski Rezaleti Tahkikatı 
Sandi büyüdüğü zaman Alber· 'kıymetli ve en mukaddes malı bin 

~nli zengin bir kızla evlenmiş· 800 senesniden kalma bir İngiliz 
~. Bu mes'ut izdivaç asağıdaki liralık banknotu .. Bu banknot ba -
\\iye ile tarif edilebilir: · ! hadan büyük oğla intikal ederek 

Sand" bir 1ıün kad k d . Sandiye ka.dar gelmişti. lngilte· 
l 1 ın ar a aş j h"kA • 'h k' -- (Bil§ tıuah ı inci sayıfaDlllldal R . n k d l'k . l d Guetan "t-r- _ıan birisini yeıneg~e davet e· re u umetı bir gün o tart te ı omagmno un arısı a ayrıca ı yarış sımsar arın an 

na h kn l mücevherlerin izini bulan zabıta · t' l t M"ll d' B 1 M 'l ~~ Karısı bun f h lde 1 an otların artık hükmü kama· ıs ıcvap o unmuş ur. u er ır. un ar, arsı ya ve 
Lı:or· a en.a a d ~ ·ıA · s d' b d erkanı ile görüşmüştür. Yenı· tevkı.fler Korsika mebuslarına intihabatta ~~Jıeıniyor. Sandi kendisini ıgmı ı anetmıf ':e. an ı ~u u· 
~. · f ~-ek · · d' k' yar duymaz kendısıne nüzul ısabet Sbviskinin Londraya aşırdığı vasıtalık etmektedirler. 
"Qd• aa e"'u ıçın ı ı· h l · SOO b' ı· k P,ui.s, 29 (A.A.) - Emniyeti u· ~ yor · ! d k 1 mücev er erın ın ster ın ıy- Baş müddeiumumi M. Kuşpen 

., N .ı_ d 1 'kA tt' e ere ö nıüştü. mumiye idaresi, üçü Parisin ve bi· 
~"ı, •• -anJ eacn o ayışı ayet e _,_ Fakat Mak'ıntoc. İ.,.,..ı· J .. knryalı- metinde olduğu tahmin olunuyor, ve Dijon istinhk hakimi M. Rabü 
'l,, Se ~ •m • -:r ri de Marsilyanın şüpheli mahafi-

l ayamıyorum. n yerrıege ı h . d kl 'f d d halihazırda ele geçen mücevherle- bu sabah 5,35 te, emniyeti umumi-
\ d'l k l · · arın Mıs ol u annr ı a e e en line mensup dört kişinin, Prens da-
~et e ı ece o u~san ben aesımı bir sembol .olarak yaşamakta de- rin kıymeti 7 bin sterlindir. vası hakkında şehadetlerini dinle· yeye gelmişler ve taharriyat bat 

rıyor mu yunı • ... vam etmektedir. Fransız zabıtasına mensup olup mürakipliği vazifesini gören M. 
~ · ak l miştir. Bu şahitlerin, ifadeleri, rı..arı11 cevap venyor: Dedikoducu Londrada tabikat yapm ta o an Modanelin doğruca yanma gir-
" 1 d k' f k J d yeniden tahkikata sebebiyet vere· - ıte ara a ı 3.l' ası on a --.,,.,,,..,.,mrmmnnııı'"""•••"""'"''nnnm.._•11"""""°""""" M. Liger bu mücevherleri bulma- cektir. mişlerdir. 

~il mi?. Sen davet edersen İz mirde devlet merkez ğa çalıııyordu. Staviıkinin nğ Bunların müzakerelerini ve ye.. 
~•rafını sen çekiyorsun, halbuki bankası binası kolu sayılan Romagninonun son Bunların isticvabı, bütün gece ni sorguları müteakip, de Lusaç ile 
~ davet edilirsem masrafını günlerde Londradaoyuncu bir kız- devam etmiş ve neticede üç tanesi- Ventm·a hakkında tevkif k:trarı 
!itası çekiyor!.,, lzmirde birinci Kordondaki la birlikte dolaşması, nazarı dik- nin tevfikine lüzum görülmüştür. verilmiştir. 
Sa.ndi Makintoş'un en azi~ muhterik Anadolu bankası binası kati celbettiğinden oyuncu kız is- Emniyeti umumiye, bu husust:ı Fırkadan ihraç karar. t' Cek Makenzi idi. İki ar- Cümhuriyet Merkez bankaıınca ticvap edilmiş, daha ıonra New- ketum davranmaktadır. Paris, 29 (A.A.) _Dün akşam 

~-f bir gün lokantada yemek yirmi bin liraya satın alınmıştır. castl'e gitmiş ve Londraya dön- Paris, 29 (A.A.) - Dün sabah- 1 radikal sosyalist fırkasmm divanı 
\:iılerdi. Yeni bina inşa edildikten son- müştür. tanberi M. Prensin hadisei k:ıtli ~ inzıhat şeklinde içtima eôen ida-

'( emekten ıonra garson hesaıı ra banka şimdiki binadan oraya Oyuncu kız, Romagninonun 
1 hakkında malumatlar olmakla re heyeti, mebuslardan M. Hülen 

\ıaaını masanın üstüne bırak- nakledilecektir. kendisine Parisle iken mücevheı·· maznun üç şahidin ifadeleri din- ile M. Prustü dinledikten sonrat 
\tt. Fakat iki arkadaş da Yapılan keşfe göre bin:ınm ler verdiğini ve hunları satmasını lenmektedir. Bu şahitlerden biri her ikisinin de fırkadan ihraçhrı-
~'ba bakmaktan çekiniyorlar- in~agr 33 bin liraya çıkacaktır. teklif ettiğini, mücevherlerin 100 (Baron) lakabiyle maruf, Monako na karar vermiştir. 
1
' Onun için ikisi de masa başın- Planlar hazırlanmış ve tasdike bin sterlin kıymetinde olmakla be- prensliği tebaasınd1n Gaetan Dor- Bu muameleye sebep, frrkanm 
~.()turarak bir kaç saat konuş- gönderilmiştir, yakında İn§aata raber 10 bin sterlinle iktifa edece- hon de Lusaç namında ve Şanzeli- hu mebusları, ıkanuni cezayı iıtil-
~~ardı. Nihayet artık konuşa- ba,lanacaktır. ğini söylediğini işaret etmiştir. zede büyük bir otelde mukim. ta· zam etmemekle beraber mebusluk 
.:'\k mevzu kalmamıştı. Onun Bund:ın başka binanın zemin Londrada Staviski hakkında nınmış bir yarı! simsarıdıı-. sıfatiyle kabili telif olmıyan ve 
~ •ükUt ederek sigara içmeğe katında 15 bin lira sarfiyle en son t:ıhkikat yapan heyet matmazel Diğer iki ıahit, "Karbon,, la- Staviskinin işleriyle alakadar bu
~lıa.mnlardı. Gece yarısından sistem bir çelik kasa tertibatı vü- Sara Rein ile hemşiresi madam kabiyle maruf, 36 yaşlarında Pol lunan ef ale mücaseret eylemi§ ol· 
"•,;at birde ikisinden bh·i h"'- cude getiril«ektrr. Rosangeyi isticvap etmiştir. ~ Ventura ile garaj s~hibi ve keza. makla ittihaz etmeıidir. 

J 
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~~'1Sl981t~ld 
Dünqa Kupası 

Ital:ya - Yunanistan maçı beklendiği 
gibi çıkmadı. ltalyanlar maçı 
ancak dört golle kazandılar 

Milano, 26 - Dünya kupası için 
dün Yunan ve halyan milli takım· 
ları buradaki atadyomda karıılat· 
mışlardır. Stadyom 250.000 kiti· 
lik bir halk kütlesiyle dolmuıtu. 

İtalyayı bu maçta A milli takı· 
mı temsil etmiıtir. İtalyan takımı 
şu oyunculardan teıekkül etmi§ti: 

Cerezoli - Alemandi, Monçe· 
tio - Fantoni, Menti, Monteaano 
- Guayata, Rokko, Meazza, Se· 
ran toni, Guarizi. 

Yunan takLmı ise ıöyle bir ter· 
tip ile sahaya çıkmıştır. 

Gramatikopuloa - Hrısafopu· 
Jos, Kurantis - Vikelidiı, Da
nidian, Helmis - Adrianopulos, 
Baltasis, Vazoı, Angelidis, Mia· 
yak:s. 

Hakem Belçikalı Marset idi. 
Oyun bat lar 'ba1lamaz, ilk hü· 

cumu Yunanlılar yaptılar. Fakat 
Yunt.n s&ğ açığı ofıayit olduğun· 
dan bu hücum semeresiz kalmıştır. 
Bq inci dakikada İtalyan sağ açı· 
ğı, emsalsiz bir fırsat kaçırmış· 

tır. 

ltalyanlar, üstüste Yunan kale· 
ain.e üç şüt atmışlar, f a'kat isabet 
ect irememişlerdir. 

Sekizinci dakika.da Yunanlılar 
aleyhine ilk korner oldu. Fakat Yu 
nan kalecisinin yerinde bir çıkıtı 
vaziyeti kurtardı. İtalyan Rokko
nun truvvetli bir kafa darbesi de 
Yunan kalecisinin elinde kaldı. 
On yedinci dakikadıt Yunanlılar 
aleyhine ikinci komer oldu, fakat 
bu ela neticesiz ikaldı. Bir dakika 
sonra Yunan ıağ açığı İtalyan ka
lesine icadar ıinmiı, fakat topu a· 
vuta atmıftır. 

ltalyanlar tekrar hücwn etti. 
Monti ve Serantoni'nin iki kuvvet
li §Ütü, gene Yunan kalecisinin e
linde kaldı. lıte bu defa. Yunan· 
lılar, ç.ok korkulu mukabil b~r 
hücum yapmıılardır. Yunan ıolı· 
çinin kuvvetli şütü, mucize kabi
linden olarak İtalyan kalecisinin 

elinde kaldı. 
Hakem, gene ltalyanlar lehine 

olarak iki korner daha verdi, fa· 
kat bu kornerlerden de hiç bir ne· 
tice çıkmadı. 

24 üncü dakikada Yunanlılar 
gene hücumda, gene Yunan ıoliçi-

nin çok kuvvetli bir şütünü, gene 
İtalyan kalecisi tuttu. 

36 ıncı dakikaya kadar oyun 
neticesiz olarak devam etti. 39 • 
uncu dakikada İtalyan sol açığı of· 
sayit vaziyetinde aldığı bir pası, 

gole tahvil etti, ve İtalyanlar bu 
sayede ilk golü yaphlar. 

43 üncü dakikada 1 tal yan mer· 
kez muhacimi Mcazza uzaktan 
çektiği çok.kuvvetli bir şüt ile İtal
yanların ikinci golünü yaptı ve ilk 
haftayim, latlyanlarm lehine ola
rak 2 • O bitti. 

İkinci haftayim başladığı za· 
man ltalyanfar, bir oyuncularını 
değiıtirdiler. Oyun gene İtalyan· 
Jarın hücumiyle devam ediyor. 

23 üncü dakikada F errari hal· 
yanların üçüncü, bir kaç dakika 
sonra Meazza İtalyanların dördün 
cü golünü yaparak ltalyan milli 
takımı bu ımaçı 4 ·O kazandı. Yu· 
nan merkez muavini hakem tara· 
fından verilen bir penaltı cezasını 
topu yüksekten abnak suretiyle 
bu muhakkak golü kaçırmıştır. 

İtalyan gazeteleri, İtalyan milli 
takımının bu ilk oyunundan mem· 
nun kalmamıtlardır. 

V AKIT - İtalyan milli takı· 
mmm geçenlerde Avusturyaya ye
nilmesi İtalyanları çok müteessir 
etmif ve bu yüzden bir çok ten· 
kitler yapılmııtı. 

Bu tenkitler üzerine İtdyan tek 
seçicisi takımı deği§tirmi~ ve bu 
değiımenin ilk maçta nasıl bir ne· 
tice vereceğini beklemelerini mu· 
arızlanna söylemiıti. 

, Halbuki ilk maçta ltalyanın 

karfısrna Yunanlılar gibi niıbe • 
ten zayif bir ekip çıkıyordu. Bu· 
nun içindir ki İtalyanların Yunan· 
hları pek ağır bir şekilcle mağlup 

etmeleri bekleniyordu. Halbuki 
netice hiç te böyle çıkmadı. Biz
çe Yunan taltımmm aldığı bu ne· 

tice İtalyanlardan ziyade Yunan· 
lılarm lehine işaret edilmiye de· 
ğer. 

Macarlar : 4 Bulgarlar: 1 
Sofya, 26 - Burada dünya ku· 

pasc için Macar ve Bulgar milli 
takımları arasında yapılan maçı 

Maçarlar 4 - 1 kazanmı§lardır. 

Galatasaray -Çankaya 
Bayram günleri ıehrimizde bir / Galatasaraydan Sup?i. B:yin i-

kaç mühim futbol maçı oldu. Bun· dare ettiği bu maçın bırıncı dev· 
ların başında Ankaramn kuvvetli resi 1 • O Çankaya lehine bitmişti. 
takımlarından Çankaya ile Gala· Fakat ikinci devrede iki gol çıka· 
tasaray takımının temasları baıta ran Galatasaraylılar bu maçı im-
geliyor. zandılar. 

Ankaralı gençlerimiz burada Dün yapılan intikam maçı ise 
Galata.arayla iki maç yaptılar. gene Galatasaray lehine bitti ve 
Biri bayramın ikinci günü, diğeri bu seier sıfıra karşı üç sayı ile .. 
de dün . Sarı kırmızılılar bu defa şöyle 

bir kadro ile yer almışlardı: Birinci maçla Çankaya takımı 
Mehmet Ali (Beıikta~~ - Bur· 

§U suretle kurulmuştu: M 
han Faruk - Suavi, Fahir, u· 

Venson - Gazi, Fufat - A· ' ı f k" zaffer - Danyal, Kema aru 1• 
bu .. , lbrahı'm, Hı· imi - Muıtaf a, ) D w 

y Rasih Şeref (Beştktaı , ogan 
Nihat, Orhan, Ahmet • ' d h · · 

Bu maçta Galatasaray a a ıyı 
Galatasarby da cezasız oyuncu· oynadı ve sayılaTı Ra:ıih, Kemal 

lar hariç, şöyl~ bir takımla çık· Faruki ve Şeref çıkardılar. 
mııtıı 

Meh'lllet Ali (Be,iktaş) _Bur- Bugünkü maçlar 
han1 Faruk - Bekir, Fahir, Mu- lstanbul mıntakaaı Futbol He· 
zeffer - Kemal F:.truki, Seli.hat· \ yeti riyasetinden: 
tin, R ... sih, Doğan, Süleyman. 3013/ 1934 tarihinde yapılacak 
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1 RADYO 1 

Yazı işleri telefonu : 2 ısw 

ld:ırc telefonu : %11170 
Tclı;rut adresi: Istanbul - ( \ AltlTl 

l'o.~tA kutuıu No 411 

ı\UO:-."E mı:DF.l.LP.:RI: 

Türkiye l~Cnt'bl 

&•ıwlik 1 IOO Kr. 2i00 Kt· 
li u3lık 7JO H60 .. 
s :lJ ııı. 400 .. !100 .. 
1 RJ hl< l.'iO soo .. 

il.As l ' CRETLP.:Hl: 
Ticari 114.nların !!An ııayılalannda s~ 

8 u g u n timi so kuru, tan ba,ıar. llk 111),fada 'J&fJ 
mıntaka birincilik müsabakaları: ISTANBUL, 12,30: Türkçe plak neş- kurı.ış.ı kıı1ar c;:k:ı r. 

Taksim sahasrnda: Saha komi· riyatı. 18,30: Plal: neşriyatı. 19: Muh· Bi1ytık. fazle, ılc\•amıı lltı.n \'erenlere •11 

· M l'h B 30 T"" k ayn t cnzll!t vardır • 
serı uı ı ey. telif neıriyat. 19, : ur rnuıiki ncş· Rl'sfmll llô.rıların bir satırı ıo kun.ıftıır 

Süleymaniye - Beykoz B. T. riyııtı. (Eliza Hanım, lsci Han:ın, Ull:ü ımc;t'ıi IL\:\.I.\ll: 

saat 12,30, hakem izzet Muhiddin Hcnım, Se\'İm Hanım.) 21•2~= Ajanı Bir actruıı 30, litl dc"ım 50. Uç dcfnııı ~ 
1 d T k 1 T ve borsa haberleri. 21,30: Necip Ya- dört dc!M: 75 ve on dcfaııı 100 kuruıttıf 

Bey. A tınor u - op apı · · "" n 'l.•ııı' ı ı .. n ,.l'rcnıcrın bir <1rtııt11 mece• kup Bey oı·kestrası. " .. ".J , " -•• 

saat 14,15, hakem Rüştü Bey. Sü· r. • • n"ndlr. D{lrt !atırı gec;en llAnlnrın toY 
leymaniye - Beykoz 1. T. saat 16, VARŞOVA, l415 m. 17•05 · ~c:lfonıl< antırıarı beş l<uruştan hesap edilir J 

konser. 18,50: Ziraat. 19: Ruhı konfe.:11 iİll•m"•.ln•••••••••-~ hakem Suphi Bey. B ı r1 
h rans. 19,20: Plak. 20: ay~am :ır & Org konseri. 23,05: Org konseri. 

Fenerbahçe sahasında: Sa a nerelere gitmeli? 21,05: Ruhı kon:ıeı-. '/./ 
komiseri Necmi Bey. 23: ~üsahabe. 23,40: Ruhi konı:cr (pla~ ROMA, NAPOLI, _BARI: IS: .,r'_ 

F enerbahçe - lstanbulspor B. ile.) şık ko~scr. - Muhtelif ~imler, h' jA1 

lcr, plr.k. 21,45: ' Ta:;annıli konser. 
T. saat 12, hakem Ahmet Bey. E- KONIGSVUSTERHAUSEN, 20: Dn- Son haberler .. 
yüp _ Hilal 1. T. saat 13,45, ha- ehin eserlerinden konıer. 21,40: Hali: s1'~ 
kem Kemal Halim Bey. Fenerbah· şarkıları ile dolu "Laendlicher Toten· MILANO, TORINO, TRIYf: oJ' 

T 5 O tnnz,, isimli bir skeç. 23: Haberler. Floransa: .19,50: Müsaha.be. 20,30.: ',
1

,11' çe - lıtanbulspor 1. · saat 1 ,3 ı ,.. 
BUDAPEŞTE 550 m. 18: Kilisiden 20,45: Musahabe. - Plak. 21,40. ·-~ 

hakem Nuri Bey. nakil. 18,30: Mü~ahab::. 20,05: Konser. ~üteakiben Maestro Rito Selvoıl' 
Befiktaş (Şeref) sahasında: ıdaresinin senfonik konser. ,,. 

20,40: Konferans. 21,20: Telefunkt!n ~· 
Saha komiseri Nuri Bey· BRES U 316 20 P b1Y• t' gramofon plakları. 21,45: Pasl:alye ncş· LA , m. : a5 ' 

Topkapı - Altmordu B. T. . 315 v· 
1 1 

k . 23 45. nasebetile büyük tagannili konser· ~ 
saat 9 hakem Halit İbrahim Bey. rLıyadtı .. 2 R' . : . 1~0d ona~ d onserı. k' t. Skeç. 21,50: rg konseri. 23,30: Od' 

1 T u wıg aJterın ı aresın e opera or es· . . . 
Beşikta! - Galatasaray genç · ra~ı. ııkm. ti 
saat 12, hakem Halit Galip Bey. ! ViYANA, 507 m. 19,45: Muhtetif BUKREŞ, 365 m. 19! Muhtcl~t"" 
Ortaköy - Doğan spor 1. T. sa· jbahi :ı!er. 21,15: Ruhi musiki. 22: "Pıtı•· l riyat. 20: Senfonik k?nser. 21: 
at 13,15, hakem Sadi Bey. scion,, Gcorg Reudel tarafından. 22,50: 21,45: R"\dyo gazetesı. 



VAKiT 
Kütüphanesi Kitap Listesi 

-. - ============== .., - -- - p"ç - ... - ,..,, --
G Az ETE - Memleketin iç ve dşndan 

gelen bütün haberleri muntazam surette ve ga · 
yet çabuk olarak verir. Her gün, 12 - 16 sayıfa 
>larak çıkar, haftada bir defa ayrıca 
i6 sayıfalık muhtelif bahislere taalluk eden 
azdan ve bazan bütün bi1' hikayeyi ihtiva 

.!den ilavesi vardır . MemJeketin iç ve 
(.(ışındaki muhabirlerinin gönderdikleri mek -
ı.upları muntazaman neşreder. Mühim vakayi vı? 
hadisatı en çabuk vasıtalarla okuyucularına ye -
tiştirir. 

MAT B A A - Temiz, ucuz ve seri iş yap -
tırmak için matbaamıza müracaat ediniz. Basıla
cak kitaplannızı, yapılacak cetvel işlerinizi, mak· 
buzlannızı, faturalanmzı ve baskıya ait her işi -

K OT O P A N E - Maarif Vekaletinin; 
bütün ilmi ve edebi neşriyatı, Lise, Orta mektep 
kitaplarile ilk mekteplerin tarihleri ve diğer mü -
elliflerin eserleri kütüpanemizde satılmaktadır. 

Mektep kitaplarına ait listeyi evvelce fiat
lariyle neşretmiştik. Bugün diğer eserleri kari • 
!erimize bildiriyoruz. Vilayet merkezlerinden 
arzu edenler oradaki bayilerimiz, vasıtasiyle ka
zalar ve nahiyeleı·de bulunanlar da doğrudan 
doğruya müracaatla bu kitapları tedarik edebi· 
lirler. 
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A._ _.. 8aleD Etret m. 
Alda ... Ahdnlleb Uevdeı ıa 

Alf!ıl!llJI Ceftt llemdub .., 
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"1* ..,... Mt. VekAleU 11,6 
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Mit ftldrler BIBeyln Celtlt 15 1 

Qocıwlua bedeni terblyNI AJI Baydarsot j 

nizi "V A K 1 T Y U R D U" her yerden çok U· 

cuz yapmaktadır. Sipariflerde bulunmazdan 

eV\~eı matbaamızdan işlerimiz hakkında fiat al · 

mak alakadarlann menfaatleri icabıdır. 
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Ortamektep tarihi il ( Buılmak· 
tadil') 

Riyaziye dersleri il: Müellifi 
Maarif V ekileti 55 

Sınıf /ara göre tasnif 
8 (Orta ve Uae 3) 

Biyoloji: Müellifi Maarif Veka
leti 
Edebi lanat nimuneleri 111: 
Mllıİliı8 !falit Fahri 

65 

70 
F• W18iai 111: Müellifi Maa· 

.. r11.-..- 60 

Sınıflara göre tasnif 
9 ( Llae 1) 

Cebir 1: Müellifi 1. Hikmet 

F,iaik 1: Müellifi Kemal Zaim 
85 . 

Sını/lara göre 
1t ( Llae 1) 

tasnif 

Hayvıııu teırih: Müellifi Sera· 
c:ecldin 

1: Müellifi Ni.mn '" 

'° 
100 

Ahlak: Müellifi M•Jafa N...mc 90 
AQisoa ve btiyon: M6ellifi Na-
kiddin 90 

Cebir 1: Müellifi M. Halit 141 
CeWr 11: Müellifi M. Halit tSO Hendese 

Hilmi 90 Cebir 111: Miollifi 1 Hikmet 170 
Nebati tetrih Müellifi Hayri 

Tarih: Müellifi Türk Tarihi 

71 EdeW ~ J: Mijellifi 

Tetkik Cemiyeti 140 

Sınıf /ara göre tasnif 
10 (Lise 2) 

Büyük Devletler Coğrafyası 

Müellifi Behçet ve Faik Sabri 225 

Cebir il: Müellifi 1 Hilanet 75 

ı.....u JWlfp uo 
Eclehi 1enlliiWa 
lımail Habip 
Estetik: Miellifi Suat K....-.... 

Fizik il: Müellifi Kemal Zaim 121 Hendese lllt 

Hendese il: Müellifi N_. ve ve Hilmi 

Hilmi 65 lçtimlılyat 

Medeni bi1ti1er il 
Metinlerle muaur Türk 4tfle
W,at tarihi: 1 Miellifi M. NU..t lllt 
Mew.ı.rle muasır Türk edeW· 
pt tarihi 11 Müellifi M. t 13E 

Metaftlik: Müellifi Suat g.... 
.JeUia, 

ri ve Nami 

MiiaelleAtı Miellifi Al Yar 
T_. iti~ Ma.llifi Tirk Taat-
W 'FetlA Omaiyati l 

IY: liltWliff T&k Tarihi 

i~- CesniJ'eti 1 

IO 
..... ~ TI: Müellifi 
Recep 50 Jeoloji: Müellifi 1. Tmik ve taa.ı:a 111 ı ~ Naldddin 120 

ltoaMlnf7a: Mütllifi Ali Yar 121 

• 
OrtmnelıW tvibi 111 
Jtituiy, d.nleri ili 
E• idarell: Miellifi 1. Hi1m1 

Malik 121 

Tarih ile Miellifi Türk Tdi 
40 Tetkik CealiJeti 170 

ljp'" Hatemi 

Mabkı Mhllifi Huan Ali 100 ~ mekteltine doğra: MWe 
Mantık: M.&eUifi T~ SO Na 
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Ankara Valiliğinden : Doyçe Oryentbank Dresdner 
Şubesinin 31.12.1933 tarihinde senellk billn~osu 

AK T l F 
Keşif bedeli l,369,78l lira 84 kuruş olan Ankara şehri 

stadyum ve hipodromunun muayyen bir kısmının ınşası toptan 
götürli olarak, ve ke,if bedeli 368,424 lira olan İncesu mecrası· 
mn islih ve civarının drenajı vahidi kiyası fiat esası ile 60 gün 
müddeile 15 şuoat 1934 tarihinden 16 nisan 1934 tarihine ka· 
dar mün:ıka!aya çıkarılmııtır. ihale Ankara Vilayetinde 16 ni· 
11n 1934 pazartesi günü saat 15 de yapılacaktır. 

Caba ziyade malumat almak İ5teyenlerin Ankara Vilayeti 
Nana Baş Mühendisliğine müracaatı. (635) 

1 
Devlet. Demir yoları ilan larl 1 -------

Filiıtinde Telavivde 26 Ni5an 934 tarihinden 26 Mayıs 1934 
tarihine k.adar devam etmek üzere açılacak panayıra, teşhir 
için gönderilecek emtea ve eşya, hatlarımızda: 

Seyriseri ile nakledilecek ve sınıflarına göre seyri hafif üıerine 
la bi tutulacaktır. 

KASA 
Bankanot 

Altın 

Gümüş 

Ufaklık 

Çekler 
Ecnebi paraları 

Vadeıi gelmiı kuponlar 

Dahili muhabir bankalar 

Harici muhabir bankalar· 
---::::-__,..-..--~----

Raporlar 

Hazine bonoları 

::>enedat cuzdanı 

-Yad-ciine üÇ"&y kalan 
,, üç aydan fazla kalan 

Eıham ve Tahvilat Cüzdanı 

Borsada kote olanlar 
Borsada kote olmıyanlar 

AVANSLAR 
Sergide satılmayıp iade edilecek emtea ve eıya da, bidayeten 

gönderilen istasyona parasız nakledilecektir. 
Panayıra gönderilecek eşyaya ucuz tarifenin tatbikına 114/934 

tarihinden başlanacak ve sahlamamak dolayısile bn eşyanın bi· 
dayeten gönderildiği istasyona parasız iadesi 25/6/934 tarihine 
kadar devam edecektir. 

Eıham - Tahvilat mukabili avanslar .. 

Ru kolaylıktan jstifade etmek isteyen mal sahipleri Serri 
Heyetinden gönderecekleri eşyanın cıns ve miktarını gösterir 
bir vesika alıp eşya ile birlikte istasyonlara te.-di edeceklerdir. 

Sergide satılmıyan emtea ve efyanın paraıız nakli için de, 
e-vnlce sergiye gönderilmek üzere nakli esnasında tanzim edilip 
efya ile birlikte verilen hamule senedile Serıi Komiıyonundan 
bu hususta alınacak bir vesikanın istasyona ibraz ve te.-di edil-
mesi icap eder. (1385) ----

1 - 20/4/934 tarihinden itibaren idaremize ait İzmit iske-
lesinden geçirilecek efyanın beher yüz kilo ve kesrinden 12 ku· 
ruş ücret alınacaktır. 7/7/1928 tarib ve 41 numaralı tarifenin 
lzmil iskele ücretlerine ait ahkamı liğYedilmiştir. 

2 - 20141J934 tarihinden itibaren Haydarpaşa'da nakilden 
nonra veya snkedilmek üzere antrepoya konulması istenilecek 
"Patates, Soğan, her nevi kuru sebze, şeker ve ırupaj efyası,,
ndan on gün müddetle antrepo ücreti alınmıyacaktır. 

3 - Maden nakliyatına yapılmakta olan 
A - Haydarpaşa, Derince, Mersin ve Samsun'a mürettep 

maden nakliyatına, maden tarifesi üzerinden % 20 
B - Haydarpaıa ve Derince'ye aakledilecek madenlerin 

liman ve rıhtım ücret ye reıimleriodea % 20 
C - M<.rsin veya DerincP-'ye nakledilecek manyeıitlere C 

bareminden % 40 
Tenzilatlar, l/3/ 1935 tarihine kadar temdit edilmiştir. (1386) 

1 
ıstanbul Belediyesi llA.nlerı 1 _______ _. 

itfaiye için lüzumu olan 300 makap, 25 düzine demir deste
resi, 40 adet penıe, 70 adet muhtelif conta, 200 adet otomobil 
ampulü, 150 kilo bakır tel. 30 adet çekiç, 100 metre vantilatör 
kayışı, 100 metre patinaj zi Dc0 rİ. el gaz ocagı, Tornavida, Anah
tar, Y a~danlık, Salmastıra lans, kanpana ve sair muhtelif 62 
kalem eşya kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. Talip o!anlar 
şartname almak üzere her gün Levezım Müdürlüğtine müracaat 
etmeli. Münaka11ye girmek için de 291,5 Lirahk teminat akçeıi 
m1kbuz veya mektubu ile teklif mektup larını 2/4/ 934 Pazartesi 
günü saat OD beıe kadar Daimi Encümene vermelidirler. (1009) 

a) Borsada kote olanlar 
b) Borsada kote olmryanlar 
Emtea ve vesaik üzerine avanslar 
Senedat üzerine avanılar 
Sair mütenevvi teminat 

Borçlu Hesabi Carileri: 

Açık kredi 
Kefalet mukabili kredi 
Teminatlı 

Kabullerimizden dolayı borçlular, 

Sair muhtelif borçlular 

ipotek mukabili avanslar 
--.ı-Ş~T-IR~A-K.....,,..L~E-R---~ 

-ı - S""iir banka ve banka müeueseleri 
nezdinde daimi ittirakler, 

2 - Sair iıtirakler, 
A - Hisse ıencdi 
B -Adi 

MENKULLER 

Makıneler 

Kasalar 
Tesisat 
Mefruııat 

GAYRiMENKULLER 

Banka binaları 

Diğer gayri menkuller 

Tesis masrafı bakiyeıi 

Hesaplar 

SERMAYE 

Fevkalade ihtiyatlar 

ihtiyatlar : 

Kanuni ve nizami ihtiyatlar 

Muhabir Bankalar 

Mevduat : 

Cari Hesaplar: 

Tasarruf Tevdiatı: 

Vadesiz 
Vadeli : Bir aya kadar 
Bir aydan bir ıeneye kadar 
Bir ıeneden fazla 
Tediye emirleri 

il 1
-Sai;:-mühle"lif--;ıac;klılar: 

·,·---··-------- 3 K o Uzun vadeli istikra~ ı • • • Tahıiı edilmiı karş;hklar 
ı ı ~atınalma l\omisyonu ı lAnlan. Kabullerimiz: -

l\I. 1\1. Y. Sa. Al. Kom. dan: -itfa tahii;;t;-
Denizyolları 
iŞLETMESI 

Acenteleri K:ıraltôy - Koprüba,, 
1 el. -42362 - 'ii rkccı Mühürdar u dr

Ban Telefon 22740 

Ordu ihtiyacı için Klir- Tal~I~IŞ temettüler ve koponla.

ning mukavelesi aktedilmiş Nazim heıaplar 
memleketlerden celbedilmek - KAR 

L 

T. L. 

" ,, 

" 
" 
" 

T. L. .. 
T. L. 

T. L. 

" 
" 
il 

,, 

T. L. 

" .. 

T. L. 
il 

" •• 

754 686.-
3.433.25 

-. 
4.585.25 

-.-
15.305. 26 

503. 145 t1 
54.829.96 

1ı.7 49. 51 
30.0~ 

200.3 32 23 
l l.999.ô O 

ı. 109.954. 30 
352.274,91 

--
816 485.84 
260.884.'24 
891 .67 t .55 

684.999 Ü) 
11. 728. iO 
99.850.51 

Bank 

TURK LIRASI 

778.010.77 
912.-

1. 7 3 7. 4 3 3. t 8 
5tt.605.15 

54.324.30 

-.-

55 7.975.07 

71.779.56 

ı.673.501.04 

t.969.0U.~3 

-.-
165.197.18 -.-

-.--.-
2.978.586.,7 

l 22.ıl.3J.3.4 
10.020.~57.f)Q 

TURK LlRASl 

J .500,000.-

-.-
-.-

J.86Q.~94.25 

-,-
2.953.178.U 

i96. 57 8,07 
79.494.34 

443.426.15 -. -.-
······--.-
.. ····-

2.978.586.47 ....... 
1 0.620.85 7,69 

Mersın Yolu 
ÇANAKKALE i·~~~~ 

iizere 120: 200 adet hamut ka
palı zarfla münakasaya kon
muştur. !halesi 9 nisan 934 
pazartesi günü saat 11 dedir. 

Doyçe 
31.12.1933 

Oryenthank 
tarihinde (1.8.193S 

·Dresdr er Bank 
1 r.12 193.i) senelik kir 
MATLUP 

Şubesinin 
zarar tabloau 

PAZAR l O da S irkeci rıb· 
tımıodan kalkacak, gidiıte 
Çanakkale, izmir, Küllük, 
Bodrum, Rodoı, Marmaris, 
Dalyan, Fethiye, Kalkan, 
Kış, Finike, Antalya, Alanya, 

· Anamur, Mersin'e. D~oüşte 
bunlara iliYeten Taıucu, Kuş· 
adası, Geliboluya uğrayacak, 
yalnız. Anamura uiramıya· 
caktır. (1411) 

AYVALIK 
Sür'at 

ANTALYA 

Yolu 
••puru 31 
MART 

Cumartesi 18 de Sirkeci 
Rıhtımından kalkacaktır.(1412) 

Taliplerin nümune ve şartna- Alınan faiz ve komisyon 

meyi görmek üzere her gün Muhtelif karlar 

ve münakasaya iştirak için Banka hizmetleri mukabilinde 

de 0 gün ve Vaktinde teklif ve A l ma.l UCYet Ve kom·•'\:·onlal' 

teminat mektuplariyle Anka- 1\.nmD•yo karı 
rada 1\1. l\f. Vekaleti satın al- I ıı tiraklardan kar 

ma komisyonuna müracaat- Geçen seneden müdevver kir 

]arı. (1239) 

Hafız Cemal 
Dahili hastahklar r.ı~tehassm 
Cuma ve pazardan başka günlerde 

öğleden sonra saat 2t den 6 ya kadar 

Zarar 

MASRAFLAR 
--Maatat ve ücretler 

1 dare masrafları 
Vergi ve borçlar 
Sair maıraflar latanbulda Divanyolunda (118) nu· 

maralı hususi kabineıinde hastalarını 
kabul eder. Yerilen faiz 

Muayenehane telefon numarası 22398 - Verilen komuıyonlar 
Kı~lık ikametgah telefonu 42519 -Muhtelif zararlar 

~-~~"!!!""!"~"""-~~--~~~-~- --=-~-:::;~~ -A-;li~l;;:-
Sahibi : MEHMET ASIM Muhtelit karıılıklar 

Neıriyat Müdürü : Refik Ahmet 
V AKIT Matbaası - lstanbul 

ZiMMET 

T. L. 

" 
" 
" 

104.929 30 
3 l. 793.'29 

288.05 
5.821. 3~ 

T. L. 14S.l90.'21 

" 

" 
" 
" 
" 
" 

T. L. 

T. L. 

" 
" 
" 
" 
" 

13.330.22 

39.122.25 
58.92 [.89 

-.-
-.-

122.431.34 
381.995.9 l 

142.832.87 
103.152.63 

8.743.19 
5.264.95 

122.002.21 

-.-
T. L. 381.905.91 
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