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Ziraat vekilinin tetkikleri 

Bugday ihracab artb, 
fiatler 20 para yiikseldi 
Imtiyazli ~irketler 40 bin ton kadar 

bugday satin alacaklar 
Ziraat vekili Muhlis bey diin 

tes vakte kadar Istanbul Ziraat 
Lankaamda bugday ihracab itle
f( 1 e ltle~ul olmuttur, Vekil bey, b· ~ 
It hl~harririmize §Unla'n soyle• 

lttittir: 
«- Burada bugday sabf meae

ltleri iizerinde temaslarda bulunu· 
)'0 turn. Aldtgtm malumat ve neti· 
Celerden ~ok memnunum. 

8ugdaylartmtz, niimune gon· 
derrnit oldugumuz her memleket
~ biiyiik bir ragbet kazanmakta· 
d1r. Her taraftan sahn almak ic;in 
lttiiracaatlar vardrr ve tevali edi· 
)'or. Y aptian bugday tipleri bir 
~01k ecnebi borsalarda tanmmtt ve 
takdir edilmi,tir. 

Son iic; dort ay zarfmda Alman
h, lavi~re ve Bel~ikaya sathgtmaz 
~iktar 50 milyon kiloyu miiteca
\>ildir. Kalitenin yiiksekligi tesi· 

tile bunlan ~ok miisait fiatlerle 
~1kardtk. 

Silolar tamamlamp tam itlemi
h ba,ladtktan aonra bazt bugday 
cinslerimizin ktymetli bir ihra~ 
~ah olacagmdan eminim. 
. Bu aeneki mahsul vaziyetimiz 
'~idir. Hatta tark ve cenup mmta· 
kalarmda gecren seneye nisbetle 
~ok daha iyidir.» 

Ogrendisimize gore, batta elek
ttik 'irketi oldugu halde tehrimiz-

Zlraat veldll Muhlla bey 

deki imtiyazh tirketler, harice ~~
)caramiyacaklart dovfzlere muka-

bil 40,000 ton kadar bugday mii
bayaa etmek iizere Ziraat banka
sma miiracaat etmi,.lerdir. 

~irketlerle banka araatnda mik
tar ve fiat hususunda miizakere 
cereyan etmektedir. 

Dun elektrik tirketi miidiirliigii, 

30,000 ton bugday sahn alacag1 

hakkmda nefriyah ne teyit, ne de 

tekzip ederek: «Ziraat bankasile 

( Devanu 4 iincii aahifede) 

1 P akir dii§en miinevverler 
• • • 
1~1n pa vtyon yapdacak 
Dariilacezede eskiden mutasarrifiik, 
tnaarif miidiirliigii _etmi~ olanlar var 

Dariilacazede yeni bazt teaisat 
l'apllmasi kararlathrilmtsbr. Ken• 
d" ' lsile goriit-tiigiimiiz dariilaceze 
l'nildii~ii Cemil bey bu hususta bir 
!tauharririmize demittir ki: 

«Dariilacezey ait arazi genitle
tilrni~tir. Miiessesemize ilhak olan 
~enj arazi 170 doniim kadardtr. 
llu araziden mevcut eski ahtr ve 
taraj gibi binalar kaldtnlacak, 
ltaiiessese sakinlerinin sthbatleri 
i . 
~In faydah teaisler yaptlacakhr. 

A.rsanm bir ktsm1 koruluk, bir kis
ltlt rneyva ve sebze bah~esi haline 
aetirilecektir. 

Bunlarm biit~eden tasarruf edi· 
len paralarla yaptlmasma ~ahtt· 
lacakhr. 

"Yiiksek tabakaya mensup olup 
ta rnuhtelif sebeplerle zarurete 
dufen ve miiessesemize ilticaya 
ttlecbur kalan miinevverler i~in 
~Yrt bir paviyon in,astna liizum 
\>ardtr.» 

liaber aldigimtza gore, vali bey 
d~ bunun yapllmasmt muvaf1k 
torrnii,tiir. Fakat f.imdilik tahsi
~~.t yoktur. Gelecek seneki tehir 
. \.lt~esine tahsisat konularak bu 
lhtiya~ temin olunacak, hayatmm 

DarDiacezedekl acezeden 
blr k1sm1 

son demlerinde himayeye mubta~ 
miinevverler ve sanatkarlar, sevi
yelerine uygun olm1yan diger 
aceze ile bir arada kalmak mecbu. 
riyetinden kurtulacakllr. 

Dariilacezenin istatistikleri, es
kiden mutasarnf, maarif miidiirii, 
hekim, sanatkar ve muhtelif mes
lekler erbabmdan olup ta dariila
cezede hayatlanmn sonunu ge~i· 
renler bulundugunu gostermek
tedir. 

• 
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Doktora sinift 
Oniversite rektorii 

Cemil beyin beyanatt 
Gazeteler Oniveraitede doktora 

stmflarmm a~Ildtgmdan bahaedi
yorlar. Bu huausta Oniversite rek
torii profesor Cemil beyin malu
mahna miiracaat ettik. Cemil bey 
diyor ki: 

- Fen fakiilteainde doktora 
imtihant usulii yoktu. Y eni bir ta· 
l,imatname yaptldt, hukuk fakiilte· 
ainde fimdiye kadar ancak iki ki
ti doktoraSim vermittir. Her iki 
fakiilte i~in birer doktora lalimat· 
namesi yaptld& ve doktora Stmflart 
a~tlacakhr. T1p fakiiltesinin tedri· 
sab otedenberi doktora imtihan
larile neticelenmektedir. 

Edebiyat fakiilteai doktorasi 
i~in heniiz doktora talimatnamesi 
yapllmamJthr. 

F ark kalmtyacak 
Ecnebi ve ekalliyet mek
teplerinde tiirk~e derslere 

daha fazla ehemrniyet 
verilecek 

Ecnebi ve ekalliyet mekteple· 
rinde tiirk~e derslerinin eaaah 
surelte okutuJmasa i~io son sene· 
ler zarfmda biiyiik bir gayret 
sarf edildigi halde bu mektepler 
talebesinin tllrk~e derslerindeki 
seviyeleri resmi ve husuai TUrk 
mekteplerinde aynl smaflardaki 
talebenin seviyeleri derecesinden 
~ok a,ag.dar. 
· Bu nokta nazar1 dikkate alma• 
rak bu seneden itibaren ekalliyet 
ve ecnebi mekteplerindeki tiirk~e 
deralerinin kuvvetlendirilmesine 
bilbassa ehemmiyet verilecektir. 

-------
Ihtikar m1? 

Adanada sebze meselesi 
tetkik ediliyor 

,Adana 20 (A.A.) - Sebze fiat
lerinin son giinlerde gayri tabii 
bir surette yiikselmesi iizerine bu
radaki gazetelerle yaptlan netri
yat ve baz1 t-ifahi ,ikayetler dola· 
ytsile miiddeiumumilik vilayet 
makamma bir tezkere yolhyarak 
bu itin tetkiki ve ortada.hakikaten 
bir ihtikar olup olmad1gmm mey
dana ~tkartlmastm dilemittir. Vi
layet makam1 ite liizumlu ehem
miyeti vermittir. 

Iktisat vekili 
Celal bey diin Ereglide 

tetkikat yaptt 

Eregli 20 {Hususi) - Jktisat 
vekili Celal bey, bugiin Zongul
daktan donerek Eregliye gelmit· 
tir. 

V ekil bey hiikumet konagmda 
bir miiddet istirahat etmi,, liman 
reiainden Eregli limanmm vazi
yeti ve seyriisefer hareketi hak
kmda izahat almif, miiteakiben 
konserve fabrikasmt ziyaret eyle
mittir. 

Vekil bey, Giiliin~ umag1 ktyi
larmda tetkikatta bulunmak iize
re rebkatindeki zevat ve profe
sorler ile oraya gitmi~ vc ogle ye
megini de trmak kenarmda yemif
tir. 

••• Up 1 ••• 

Tele/on: 24240(ldare} • 24249 (Tahrir)- 24248 (Matbaa} • 20113 (Kli~e) 

Biiyiik misafirimiz gittiler 

Gazi Hz. diin ak§am 
Ankaraya aydet ettiler 

Relslcumhur Hz. huaust vagonlar•nda 
Reisicumhur Hz. diin aktam killeri, Kth~ Ali, Hasan Cavit ve 

Ankaraya hareket etmitlerdir. Nuri beyler refakat etmekte idi. 
Gazi Hz. saat bette motorle Hay· J"ren saat 16,20 de hareket et-
darpafa istasyonuna gelmitler ve 
hazulanan hususi trene binmitler· 
dir. Binlerce halk Reiaicumhur 
Hz. ni co~un tezahiiratla selam· 
lamtthr. 

Gazi Hz. ne batvekil lamet pa· 
ta ve dahiliye ve milli miidafaa ve-

mittir. 

Media reiai Kiztm pafa, nafta 

\'ekili Ali bey, Istanbul valisi, Sof· 

ya el~isi ~evki bey ve bir~ok ze-

vat Reisicumhur Hz. ni tetyi et• 

mitlerdir. 

Elektrik ~irketi frans1z 
frangtni iStemiyor 

Tiirk parasinin esas tutulmas1 
teklif edildi 

Elektrik tarifesini indirmek iize
re nafia veka!etile tirket arasm· 
da yaptlan miizakerelerde bilhas
sa sermaye meselesinin goriitiil· 
diigiinii yazmt~tlk. 

Diin ogrendigimize gore, elek· 
trik ~irketi, sermayenin Frans1z 
frangma ~evirilmek suretile eski 
haline iade edilmesine itiraz et
mit ve buna sebep olarak frangm 
aabit bir para olmamaam1 ileri 
siirmiittiir. 

Bunun iizerine hiikumetimiz, 
aenelerdenberi istikrart temin 

edilmi~ olan Tiirk parasmm tir
ket sermayesine esas tutulmast• 
m teklif etmittir. Heniiz miisbet 
bir netice almmtt degildir. 

lki hafta sonra ~irketin iic; ay
hk tarife komisyonu toplanacaktar. 

0 zamana kadar sermaye me
selesinin neticelendirilerek tatbi· 
kata ge~ilmesine imkan gorulme
diginden bu defa de eski formiil 
mucibince elektrik iicreti tesbit 
olunacakhr. 

Diger taraftan 'irket, evvelce 
( Devarru 2 nci sahifede) 

- Jevckkeli .arhk B.fk mektubu yazd1ran yokl ... 

- ..... ~aten 



Sahife 2 

Italya-Yugoslavya 
lki memleket gazeteleri 
aras1nda §iddetli ne§riya t 

devam ediyor 
Roma 20 (A.A.) - Belgratta 

~lkan Vreme gazetesinin italyayi 
~ehzil eden ve ltalyanm Belgratta 
ge~enlerde toplanmtf olan beynel
milel ticaret konferansma i,tirak· 
ten imtinama sebep olan yaztsml 
protesto i~in hiikUmet resmi te
tehbiiste bulunmuttur. 

Bu te~ebbiisiin iki memleket 
matbuahm hiribirine dii~iiren ha· 
C:liseyi kap1yacag1 zannedilmek· 
tedir. 

Murahhaslar gellyorlar 

Parlamentolar konferans1 
haztrhklan bitti 

Beynelmilel parlamentolar kon .. 
feransma iftirak edecek murah
haslar tehrimize gelmege hatla· 
mttlardtr. Bugiin de bir~ok mu· 
rahhaslarm gelmesi bekleniyor. 
:V•ldtz saraymda biitiin haztrbklar 
bitmiftir. 

Dahiliye vekili tekrar lstanbula 
gelecek 

Ankara 20 - Dahiliye vekili 
$iikrii Kaya bey bir iki giin sonra 
tekrar lstanbula donecektir. Ken .. 
disi hariciye vekaleti vekili bulun· 
dugundan lstanbulda toplanacak 

beynelmilel parlamentolar konfe
ransmda haztr bulunacak ve ilk 
toplanh giiniinde murahhaslar te· 
l'efine bir ziyafet verecektir. 

lngiliz heyeti geliyor 
Londra 20 (A.A.) - lstanbul

da toplanacak olan parlamentolar 
aras1 ittihadt konferansma istirak . 
edecek olan ingiliz murahhas he-
yeti reisligine Sir Park Goff intihap 
edilmi~tir. Bu heyet Britanya itti
hadt fahri katibi M. Bossom ile 
cJofrey Peto», Philip Dawson ve 
Goeffrey Manderden miirekeptir. 

Oil bayram1 haz1rhg1 
26 eylul dil bayram1 i~in Halk

evi de bir merasim program1 ha
Zlrlamaktadtr. Dil bayrammda 
yeni dil ile yaztlmJ~, manzume 
ve mensureler okunacak, bunlar 
arasmda mukayeseler yaptlacak
tJr. Dil mevzuu etrafmda ayrtca 
konferanslar verilecektir. 

lkinci dil kurultaymda soylenen 
kurultay mar~mm giiftesi ve bes
tesi butiin mekteplere tamim edil
mittir. Bu mar' talebeye ogretile
c:ektir. 

Elektrik 'irketi 
(B"' tarah 1 inci sahifede) 

:verilmit paralara mukabil eski 
elektrik saatlerinin abonelere sa
tdmasma da itiraz etmi' ve an
cak yeni saat kiras1 tarifesi me· 
riyete girdikten sonra itliyecek 
kiralarm sah' bedeline mahsup 
edilmesini iatemittir. Fakat veka
letin tebligah kati oldugundan bu 
ltiraz kabule tayan goriilmemittir. 

Bu itibarla evvelce yaptlan teb
liiat dahilinde yedi hu~uk sene 
kira paras1 veren abonelerin aaat· 
lerine sahip olmas1 liz1m gelmek
tedir. $irket yeni faturalarmda 
aat kirastm on iki bu~uk kuru .. 
f& indirmekle beraber yedi bu~uk 

l~!!eden fazla miiddet tirkete pa
)'a yeren abonelerin saatlart aa· 
tin almak hususundaki miiracaat· 
Iarina menfi cevap verdiginden 
,likadarlartn baztlart nafia komi
.terligine miiracaat ederek tika
rette bulunmutlardir. 

Komiserlik bu meseleyi takip et-
- ~ .. 

( . ' uu. Sabahki rrelgraDar j 

Amerikada kari§Ikiik art1yor 
Asker siingii takarak grevcilerin 

iizerine hiicum etti 
Nev York 20 (A.A.)'- Mensu

cat sanayii merkezlerinden bazl· 
larmda yeniden ~Ikan kantJkhk· 
lar, efkarm hila miitebeyyi~ bu
lunduguna delildir. Sulh iimitleri, 
ta.vassut komitesinden yakmda 
bir rapor almag1 bekliyen M. Roo.. 
aeveltin, tamamile, tahsmda top
lanmaktadir. Bu raporun, ihtila
fm hallini kolaylafhracak bir ze.. 
min gosterecegi tahmin ediliyor. 

Belmontta diin gece hadis olan 
arbedeler arasmda, hir askerin 

OI~ii ve ayarlar 
Umumi bir kontrol ve 

muayeneye tabi tutulacak 

Belediye ayar memurluklannm 
aenelik ol~ii muayeneleri yapmak 
mecburiyetinde olduklart hakktn· 
da iktiHt vekaletinden vilayetle .. 
re bir tamim gonderilmistir. Bu . 
tamimde hiilisatan deniliyor ki: 

cBelediye ayar rnemurlan grup mer
kezlerinde evveli damg&lama Ye ol~ 
i,lerini bitirecekler, ondan sonra ol~ii 
normallan ile yardtmct aletleri alarak 
en losa yoldan grup merkezine bagh 
diger belediyelere gidecekler ve ol~Uleri 
muayene edeceklerdir. 

Boylece belediye te,kllah olan yerle
rin biitiin o~lerinin yoldanmaat temin 
eclilmi, olacak ve muayene edilmemif 
ayar Ve damgaSJZ ol~ler kullamlmak• 
tan menolunacakhr. Belediye sm1rlan 
dtfmda bulunan yerlerdeki balkm ol<;u
lerinin muayenesine de buhmduklara ka
za veya nahiye belediyesi ayar memur• 
lan bakacaklardtr.» 

Mihailof 
lngiltereye gitmek i~in 
te§ebbiiste bulunmu§ 

Deyli Telgraf gazetesinin Is
tanbul muhabiri t.7 eylul tarihile 
gazetesine fU telgrafnameyi ~ek
mistir: . 

Mihailof isticvab1nda 11rf si-
yasi esbaptan dolay1 Bulgarista
ni terkeyledigini &Oylemit ve ati
ye ait tasavvurlarmi soylemek 
i~in ii~ giinliik miihlet istemistir. 
Bu ricaSI isaf edilmittir. ' 

Mihailof ya Fransaya, yahut 
lngiltereye gitmek arzuaunu iz-
har eylemit ise de zevceai ingil

tereye gitmegi tercih edecekleri· 
ni soylemittir. Mihailof her iki ih-
timal hakkmda istimza~ta bulun· 
dugundan gelecek cevaplara sa
bJrstzhkla intizar ediyor, 

60mrDk varidat1 art1yor 
Ankara 20 - Maliye vekili og

leden sonra giimriikler umum mii· 
diirii Cemil beyi kabul ederek 
giimriikler varidah hakktnda rna· 
lumat almitbr. 

Diger taraftan giimriik ve inhi
aarlar veki.leti de maliye vekaleti
ne varidabn artmakta olduguna 
dair bir rapor vermittir. 

Trakyanm iktisadT vaziyeti 
Edirne 20 - Cumartesi giinii 

burada bir toplanh yap1lacak ve 

rrakyanm iktisadi vaziyeti gorii
tiilecektir. Toplanhda iktisat ve .. 

kaleti dahili ticaret umum miidiirii 
Ismail Hakkt, sanayi tetkik heyeti 

reisi llhami Nafiz ve tefti, heyeti 
reisi Hayreddin beyler de buluna· 
,..lrl,uchr. --

aiingii darbesile yarah diiten bir 

it~i olmiittiir. Grevcilerden daha 

on iki yarah vard1r. Bu havalide 
yaziyet pek ziyade gergindir. 

Levistonda iki fabrika daha ka· 

panmaga mecbur olmut ve yedi 
kiti tevkif edilmittir. 

Nev York 20 (A.A.) - M. 
Gorman, mensucat amelesinden 
'daha yiiz bin ki~inin pazartesin· 

C:len itibaren greve i~tirake davet 
edildiklerini haber vermi'-tir. 
. 

$ark misakz ve 
Almanga 

Almanya silahlanmad1k~a 
misaka girmiyecek 

Berlin 20 {A.A.) - Havas 
ajans1 ·hildiriyor: Yollar kongre
sini kapakren irat ettigi bir nu
tukta Almanya hariciye naz1r1 M. 
von Neurath siyaseti hariciyeden 
bahsederken demi~tir ki: 

«~ark misaln kartismda bunu 
yapanlarm biitiin milletler i~in 

cidden musavi bir sulhten batka 
bir tey dii~iinmediklerine inanma
mtz kolay degildir. Eger, tahmin 
edildigi gibi, bu misak suya diit· 
tiigii takdirde Fransa ile Rusya
nm iki tarafh bir ittifak aktede
cekleri dogru ise -bu hal bizim gay
ri miisait tetakkimizi ancak tak· 
viye edehilir. Her halde tark mi· 
aakt prenaibine iltihak edebilme
si i~in evvelemirde Almanyaya 
sili.hlanma miisamahasman veril
mesi icap eder.>> • 

M. von Neurath 1919 muahe
delerinin dogurduiu paktomani 
hastahgtnt tenkit ettikten sonra 
Sarre meselesine ge~mit ve ya
ptlacak reyiamm hir baks1zhgt 
tamir husus.unda verecegi netice 
kimseyi siipheye diisiirmemekte-' . 
dir, demi,tir. 

Trakya umumt mDfetti1liGI 
ba1 mo,avirliGi 

Ankara 21 (Hususi) - MahallJ 
ldareler umum mftdorft Naci beyin 
Trakya umumi mUfetti~ligi bat 
mU~avirligine tayin olunacaga soy· 
lenmektedir. - ----
lsparta eek tak1m1 Ankaraya 

gidiyor 
Ankara 20 - isparta ~ek taki

mt Ankaraya gelmek iizere miira· 
caatta bulunm~tur. Bir anlatma 
yaptldtgmdan 19 ve 21 kanunuev· 
velde ~ankaya ile iki rna~ yapila
cakhr. 

Mesut bir evlenme 
Buyiik Millet Meclisi reisi Ki· 

ztm pafa Hz. nin biraderzadeleri 
Saadet hantmefendi ile lzmir de.. 
ri fabrikatorii Mehmet Ruten be
yin nikahlan bugiin Beyoglu ev
lenme dairesinde yapJimtthr. 

Merasimde Biiyiik Millet Mec· 
lisi reisi Kaztm pa,a Hz., Meclis 
reisi vekilleri Hasan, Esat, vali ve 
belediye reisi Muhiddin, Biiyiik 
Millet Meclisi i.zalan ve tanmmif 
bir ~ok yiiksek zevat haztr bulun
mutlardtr. 

Y eni evlileri tebrik eder ve 
..... ..:~ ..... & • --1- j, 

V atervilde alqam iizeri, yeni· 
Clen arhedeler olmuflur. Polisle 

heraber milis k1talan grevcilere 

kar'1 miicadele etmektedirler. 
Fladelfiyada, zab1ta, yiizlerce 

grevciyi labutlarla dagtlmtfbr. 

Ceorciyada orfi idare devam 
ediyor. 138 kifi tevkif edilmittir. 

Nev York eyaletinde Littlefa}s .. 

Cia polis, grevcileri dag1tmak i~in 

su hortumlar1 ve gozyafl gazlar1 
kullanmtthr. 

Zelzele 
Meksikada u~ koy harap 

oldu, olenler var 
Meksil{o 20 (A.A.) - Jolisko 

hiikumetinde ii~ koy fiddetli bir 
zelzele neticesinde harap olmut
tur. Enkaz altmda bir ~ok kimse .. 
lerin kalmtt olmalarJDdan korku
luyor. ~imdiden 9 ceset bulun
muthlr. 200 yarah vardar. 

Meksiko 20 (A.A.) - Talpa· 
euale, Konseptionde, Gramador 
ve Zapotes koyleri olduklan gibi 
mahvolmuttur. Bir veba salgmm· 
dan korkuluyor. Kurtulanlar ~a
dirlarda ya~amaktadu. 

Adliye vekili galiyor 
Adliye vekili Saracoglu ~iikrii 

bey dun lzmirden istanbula hare· 
ket etmittir. Bugiin oileden son .. 
ra tehrimize vastl olacakbr. 

Eski kavga 
Dun gece Tophanede bir 

ki§i agtr yaralandt 
Tophanede oturan Esat isminde 

birisi diin gece Karabas caddesin-• 
den g~erken evvelce kavgah ol-
dugu Biirhan ile kardeti Ekrem 
ve Mustafa isminde diger bir ar
kada~ara oniine ~lkMif}ar, gene 
kavgaya tututmutlardir. 

Bunlardan Mustafa ile Ekrem, 
Esadm ellerini tutmut ve agzm1 
bkamttlar, Biirhan da elindeki bt· 
~akla hatmdan ve bacaklarmdan 
agu surette yaralamtthr. Biirhan 
bununla da hiddetini yenememit 
ve yarah Esadm hatJna bir de tat 
vurup baygm bir halde yere yu

varlamtsbr. . 
Bu suada yoldan ge~en devri-

yeler Esadt yarah yatarken goriip 
hastaneye kaldtrmttlar ve Esadm 
ifadesi iizerine Burhan, Ekrem ve 
Mustafa yakalanmitlardtr. 

Adanada pamuk sat111 
Adana 20 (A.A.) - Borsamiztn 

kay1tlarma gore ge~en aiustos aYI 
i~inde pamuk fahrikalannda c•r
ctrlanan pamuk yekunu 670,598 
kilo olmuttur. Bu, tahminen on 
bef giinliik bir yekUndur. 

HDseyin Rag1p B. 
Roma hiiyiik el~imiz Hiiseyin 

Rag1p hey bu aktamki ekspresle 
yeni vazifesine gidecektir. Hayuli 
yolculuklar ve biiyiik muvaffakt· 
yetler dileriz. -----

. Bostanmya tramvay 
Oskiidar tramvaymln GiSztepe 

ve Bostanc1ya dogru uzablmasma 
devam ediliyor. Tetrlnievvelde 
Boatanc1ya kadar aeferlere bat· 
lanrnua l\mif edilivor. 

:• 
21 Eylull~ 

Bocek ve nebat 
hastalzgz ile 

miicadele ediligot 
Bu sene yaptlan miicadele 
~ok iyi neticeler verdi 
Ankara 20 (Hususi muhabirio 

mizden} - Ziraat veki.leti mubt 
telif mmtakalarda mabsulatuns:z• 
anz olan ve miihim tahribat yapat 
hastahk ve boceklere kar{>t a~tsi1 

miicadeleyi oniimiizdeki senP. i~iJI 
daha genit ve daha esash bir sll" 
rette ele alacakhr. 934 senesi i~ill" 
'de hastahk ve boceklerle miicade-
le istatistigini gozden ge~irelirrt· 

Zeytin sinegi miicadelesi: Bil~ 
hassa Bahkesir ve Bursa vilayet~ 
lerinde zeytin mahsuliinii kurtlan~ 
(hrarak mahsuliin daha aga~t• 
iken dokiilmesini intac; eden zeY~ 
tin sinegi ile ~ok esash miicade-
lede bulunulmut ve bu iki vilayet~ 
te 640,000 zeytin agacma iic; def• 
ila~ tatbik edilmek suretile zcytill" 
lerin kurtJanmasmm onii ahll" 
mtthr. 

Diyaspis: Bu bocek dut aga~ta~ 
rm1 kurutan bir hateredir. ilk de
fa olarak memleketimizde ge~eJI 
aene goriilmiifliir. Zarar1 pek sir 
ratli bir surette ileriliyen bu ha~t' 
renin ipek bocek~iligi sanatunst1 

tamamen mabvedecek kadar ku1~ 
veti vardu. Vekaletin aJdtgi ted~ 
bir neticesinde bu ha~ereden esef 
kalmami~hr. 

Karpakapsa: ihra~ elmalarutll:Z' 
ariz olan bir kurttur. Bilhassa ga~ 
radeniz havalisi ile Amasya •' 
Nigde vilayetlerindeki nefis ebn•~ 
larliDlZJD ihracmda mani tefkjJ 
eden bu miihim bocekle fennin sor 
fonniillerile miiacdele edilmittit• 
Bu havalideki 300,000 den fazl• 
agaca ii~er defa ila~ tatbik olun•• 
rak dJt piyasalarda ragbet edilell 
bu miihim mahsuliimiiziin kurts1l• 
olarak ihrac1 temin edilmit-tir. 

Efestiya: Bu hocek bilhassa .1\Y' 
dm mmtakasmm kuru incirlerilli 
kurtlanduarak ihracma mani ol• 
maktadtr. Hatti bu yiizden dtt pi~ 
yasalara giden bir k1s1m incirleri~ 
mizin geri dondiigiine tesadiif 
edihnittir. Giritilen esasl•. miic•• 
'dele ifinde bu seneki mahsul Jti• 
milen kurtsuz olarak istihsal olull" 
muttur. 

Tirips: Bocegi ile «vah,i atet 
hastahgt» diye Kocaeli vilayetill' 
deki bazt mahallerde tiitiinleriJ1li· 
ze ar1z olan bocek ve bir hastah~ 
vardtr. Mahallinden gelen rapor• 
lar miicadele neticesinde bu h'' 
tahk ve bocekten eser kalmadtgi
nl bildirmektedh·. 

Fmdddaramtz: Bundan haf.lc' 
Karadeniz sevahilindeki fmd1k~ 
larda her sene ziyan yaparak b\1 
mahsuliin azalmasma sebebiyet 

veren ha~erat ve hastahk ile de 
miicadele edilmis ve bununla be' . 
raher fmd1kbklartn imart cihetin' 
de fazla ehemmiyet verilmittit• 

Bir iki ay evvel meriyet mevki~ 
ine giren 2526 n~marah kanull. 
biikiimlerine tebaan memleketi-o 
mizin en fazla nebati itbalit ~ 
ihracat yapan belli bath liman 'f~ 
giimriiklerinde bu sene zarf1nd• 
mahsulii kontrol ve temizleme ~~~~ 
essesd#ri kurulacakhr. 

Ziraat vekileti h\1 iJ i~in Zira•' 
bankaamdan yakmda 500,000 lir• 
istikraz edecektir. Bu para ile ter 
bit edilecek miihim liman ve gii~ 
riiklerimizde kontrol ve temizll' 
me miiesseseleri kurulacakhr. 

Te,ekkUr 
17 lnd y1l d8niimiimiiz mlin•' 

sebetile tebrikte bulunan Vaksli 
Ciimhuriyet, Haber, Zaman ark• 
.~ .... • ... --...... tetekknr ederiz. 
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llllletler cemlyetlnde 
TUrklye 

$BDiR DABBRLBRI 

Fakir talebe Tiirkiye cumhuriyeti Milletler 
"'-iyeti konaeyine iza intihap 
tdildi. Bu ktaa ciimle cum.huriyet 
~c~.re.ne memleketimizde vukua Hilaliahmer bu 
lelen derin deiitikliii hiilisa 
tder ve biiwn ebemmiyetile goz- sene 2000 talebe-
~koyar. k k 

Pilbakika, llarp sonras1 Tiirki- ge geme Verece 
teai ile bugriinkii cumburiyet Tiir- HiJiliabmer cemiyeti, ders se

i araalDda AVI'llpa balumtndan 
aL.. neai batindan itibaren, ilk mek-

teplerde mubt~ ~ocuklara ojlo ·~voa .. len biiyiik ve derin fark, cum-
"yetin ku•a bir zaman i~inde 

~ yemeii tevzi etmek iizere baz1r• 
ip ettiii siyasetin mabauliidiir. bklara batlamlftlr. 

liarpten evvel, Osmanh imp&• .... Aldaj1m1Z malumata gore tim· 
·•torluiu Avrupa aulbiinii tebdit 
... _ dilik cemiyetin vaziyeti, ge~en ae-
~ll bir tehlike viicuda getiriyor, • neki yardtmtn ancak yans1n1 
'i)'aaiyat ileminde kantlk entri· Jra yapmaia miisait btdunmaktadar. 

'-r•n mevzuunu tetkil ediyordu. Bu ito aynlan tabauat 7000 lira• 
Harpten evvel Oamanh impara· dan ibarettir. 

torluju, Avrupanln adeta ort&SID- G•n sene 4000 talebeye ye-
.. eaki zamanlardan arta kalma mek daiJtalmattl. Bu sene daba zi· 
kJri tabii bir te,ekkiil halinde yade para temin edilemezse 2000 
~ll ~kitiyordu. Hbiir tarafta talebe bu tevziattan istifade ede-
tl&nyantn tabii bir ak•t• vard1. bilecektir. 
laki ananeler ve fikirler i~inde Tevziat haftada dort ,Un ola-
Lir miiatabaaeyi and1r1r durgun· caktlr. Mekteplerde bu yemekler
lt.Jc ile arkaam1 illm ve medeni- den iatifade edecek en ziyade 
)et cereyanlar•na ~eviren impara- mubt~ tal~beyi tesbit i~in ka
'-luk Tiirkiyeai ile bunun ara- yrt ve kabul miiddetinin hitam•n· 
1lllda miithit bir tezat goze ~ar· dan aonra eaasb bir arattlrma ya· 
hrd1. Bunlar biribirleri1e anlat- ptlacakbr. 
Qlaz iki i.lim tarziDda mevki al- ---------
Qlltlard•. Osmanb imparatorluiu- Giizel bir tasavvur 
llun son giinleri gelmitti. 

Cumburiyet idareai bu enkaz 
lraaandan yepyeni prenaiplerle, 
laze, canh ve kuvvetli bir devlet 
Sdcard•. Bugiin bu devletin mii
'-eyyiz vaaf1 Avrupahhkti:r. Tur
~ede vukua gelen hadise alell· 
.e bir idare ve rejim deiitikliii, 
lair iaim tebeddiilii deiildir. $ark· 
Ia hakikaten deiiten bir teY var
cllr. Bu, hayatl ve diinyayt anla-

' tlt ve goriit tarz1d1r. Tiirkiyede 

l'1ahi esaret ydulm•t• tarkl atale
te, inkiraza mahkUm eden vicdan 
••areti ortadan kalkmlf, timdi 
'rurkiyeye biir diitiince prenaibi 
lirmittir. Bugiin garp medeniye
tine h&kim olan miidebbir pren· 
&ip~rle Tiirk inktli.ln aras1nda hi~ 
lair ayr1hk taaavvur edilemez. Ay· 
lli yiikaek felsefi ve ~timai ka· 
llaatler i~indeyiz. 

Bundan dolaytd1r ki evvelce 
4,iitiin diinya ~in bir teblike tefkil 
•den basta imparatorluk bugiin 
tarkta ve biitiin diinyada, mil
b hudutlar1 i~inde sulb i~in en 
laaliaane, en yorulmak bilmez au
tette ~btan asri bir cumburiyet 
laaline inkil&p etmittir. Bir taraf· 
tan iktiaadi ve mali aabada iatik· 
lllini ve bayat tartlaranl temine 
~htan gen~ Turk cumhuriyeti, 
diier taraftan maarife ve kiiltiire 
lterdiii ebemmiyet ile memleket
te milli hikimiyet prensiplerini 
Ler an takviyeye ve balk ktitlesi
bin terblyeaini temine ~lflyor. 

ltte Milletler cemiyeti konaeyin
de azahia bemen hemen ittifak· 
Ia intibap edilitimiz bu mesainia 
llbedeniyet alemince anlatdd•i•na 
•e mubabbetle kart•land•ima bir 
delildir. Eaki Tiirkiye ile yeai Ttir
ldye aras1nda k~ bir mukaye
&e beynelmilel diplomaai sahasm
da cumburiyet Turkiyesinin te
refli mevkiini meydana koymak 

auretile hepimizin kalbini iftibar 
ile dolduracak bir mahiyet arze-
Cler. Alqama 

lllr ve Orta Mektep talebesinln 
Haftahk mecmuas1 

CALI$KAN COCUK 

Belediye gelecek sene 
biiyiik caddeleri her 

gun ytkatacak 
Sokak ve caddelerin salaam• 

tqrinievvelia on betiDe kadar 
devam edecektlr. Buadan aonra 
sulama itlerinde kullamlan veaalt 
intaat itlerine tahsil edilecektir. 
BeledJye, bu sene yalmz bua 
bllyllk caddelerle aokaldann aa
lanmalarUe iktifa ebDittL Gelecek 
sene daha muntazam bir proi!'&ID 
ile ve baza bllyilk caddeler, ~tllnde 
bir defa olson, yakanabilecektir. 

Y akanmak llzere ayralacak cad
deler ilk bahara dogru esula 
aurette tamir edilecekler ve ba 
suretle yakandaktan aonra aokak 
ve caddelerin ~murlu bir halde 
kalmuuaa imkln verilmiyecektir. 

lncir mObayaab devamda 
lnbisar idareai, incir m•ntakala· 

randa tesis edilen merkezleri vua
tasile incir miibayaatana ebemml
yetle devam etmektedir. ~imdiye 
kadar yap1lan miibayaat 200,000 
kilo:ra l~ittir. Mubayaat blr 
milyoD kiloya ~lkanlacaldlr. 

Emnlyet mUdUriUIU 
Polisler katip sJn1f1na ait 
i1lerde ~ah§mJyacaklar 

$imdiye kadar emniyet miidiir
liii\iniin gerek miidiiriyet ve ge
rekae tube kalemlerinde buro it
lerinde zab1tantn katip s1D1fl me
murlanndan maada polia memu
rundan serkomiaere kadar sivil 

zablta memurlan da ~abtmakta 
idi. Katip s•n•f•na ait olan bu it
lerde zab1ta memurlann•n ~•t
malan muvaflk goriilmediiinden 

bu te,kilatln deiittirilmeaine ka· 
rar verilmittir. 

Bu yeni deiitiklikte kalem itle
ri yaln1z katip ••n•f• memurlara 
tabais edilmittir. Evvelce buralar
da ~ahtan zab1ta memurlan da 
ya reami veya sivil olarak polis 
merkezlerine taksim edilecekler ve 
bir k1am1 da muhtelif tubeler k1· 
stmlarlDa verileceklerdir. 

Bugiinden itibaren kalemlerde 
ki.tip stDifl memurlar ~abtm•ya 

batlamatlar, evvelce bunlar1n yer
lerinde bulunan mubtelif riitbe
lerde elli dort kadar zabata memu
runun da merkezlere ve tube kt· 
11mlanna taksimlerine batlaDII· 
mtttar. 

Kumarbazlar 
Vezirhantnda kumar 
oyn•yan sekiz kiti 

yakaland1 
Bir miiddettenberi geceleri V• 

zir han10da bir odaya bir~ok tiip
heli kimselerin toplan1p ubaha 
bd.ar kalmalan poliaiD aazan dik
katini celbelmif ve enelki gece 
arattmna yapalm•ttar. 

Bu aratbrmada banan iist katan
Cia arka tarafta bir oda a~dd•i• 

zaman i~eride biiyiik bir maaa et· 
raf1nda sekiz kiti bakara oynar
larken ciirmii metbut balinde yaka. 
lanm•tlardll'. 

Muanm iizerinde oyun aletle
rile fazla miktarda kumar paraaa 

bulunup miiaadere edilmittir. $iik· 
rii efendi iaminde birinin otedea
beri bu oday1 kumadaane balinde 

itletip kendisinin de bunuala ka· 
za~ temin etmekte olduiu anla· 
t•lm•ttlr. Kumarbazlar adliyey~ 
teslim edilmitlerdir. 

Kafesli binalar 
$imdiden biitiin 
kafeslerin kalk

maslna imkangok 
Evlerdeki kafealerin kaldJral.

ma&l baklunda belediyece bir ka· 
rar ittibaz edildiii bakkandaki ha· 
her iizerine tahkikat yaptlk. Mo
tele tudur: 

H•fztaaahba kanunu evlerin tlh• 
hi teraiti haiz olmaaan1, Pnef, z.i. 
ya alacak vaziyette bulunmaaam 
emrediyor. Bu maddeye gore ev· 
lerin kafessiz, pencerelerin genit 
ve biiyiik olmaa1, tavanlann bastk 
olmama11 gibi bir ~ok tartlar var
dar. 

lamnbulda mevcut kafealerin 
kaldu•lmaal bu kanuni zarurete 
core elzem iae de aldljlmlZ maiU
mata gore bu yerinde karar ve 
arzuyu bemen tatbik ebnek kabil 
olam•yacakbr. Ciinkii latanbulda 
kafesli evler eaki binalard•r. 

Bu eaki evl-erin kafealerini der
hal kald1rmak, zaten bir tabtaa1 
yerinden oynamaia miiaait olm•· 
yan bu evlerin daha ziyade barap 
olmalarana ve batt& ytktlmalari
na ~bebiyet verecektir. Bu aebep
le belediye kaf-ealerin derbal kal
dinlmaainl miimkiin cQrmiiyor. 
Belediye, harap olmut bir kafeain 
tamirine mini olmak ve bu au
retle tedrici bir surette lr.afesleri 
bld1rmak yolunu tutmak iatiyor. 

Belediye fen beyeti kafesli bi
nalar etraf1nda tetkikatta bulu
bacaktar. 

Halkal1 zlraat mekteblne raGbet 
Halkahdaki ziraat mektebine 

bu sene ge~en seneden fazla rag. 
bet vard1r. Mektebin ilk llDihna 
Jirmi talebe alanacag. balde mek• 
tebe mllracaat edenlerio miktan 
karka balii olmaktadar. Bu sebeple 
talipler arasancla bir mOsabaka 
lmtibam yapdac:akbr. 

Y alan zamanlara kadar ziraat 
mekteplerine mDracaat edenler, 
~~ ve arazi sahibi eYiltlanndan 
liyade memur, tacir ve sair mel
lek erbaban1n ,ocuklan idL Bu 
aeneki taliplerin mllbim bir kas
aumn kayiO ve arazi uhibl ~o
culdannc:lan ibaret olma11 k6ylll
leriaalz ara11nda liraat~alafln bilgi 
•• fen dairesinde yapdmua fikri· 
DiD yerlqti;ine delil tellkki edi
Uyor. 

2 nci say1s1 22 Eylnl Cumartesl 
~1k1ycr. 4 renk, 16 sahifa, 6 kurut Tayyarecl Veclbl bey, tayyare mot&rl lie hareket edea bir motarbot yapmlfbr. Banua motarll 

meydandad~r. Yeni mot6rbot aaatte 40 mU alratle bareket eclebiliyor. 

=-ll .. u.- -;..-p•d• II 
Bir tecriibe 

Dilsizler cemiyeti sokaklarda
ki dilaiz dilencileri topluyormuf. 
Y ak1nda lstanbulda bir tek dilaiz 
dilenci kalm•yacakmtt. 

Dar••• korlerin, topallartn, eli 
ermezlerin, giicii yetmezlerin ... 

Dariili.cezedo ve aokaklarda 
uzun miiddet dilencileri tetkik 
eden methur bir asabiyeci dok· 
torla goriittiim. Doktor: 

- Sokakta aordiiiiiniiz dilenci
ler arastnda bakiki korler, bakiki 
aagtrlar, bakiki dilaizler, bakiki 
topallar ~k azdar. Hepimizin ~oil 
iyi bildiii gibi bunlar1n bir ~ok
lan rol yapmaktad1rlar • 

Bizim baaJanenin koteainde iki 
senedenberi dilenen bir adamca· 
i•z vanh. Hepimiz kendiaine acar, 
bet on para verit"dik. Ciinkii bu 
adamda istedijiniz her noksanhk 
vardt: Kordii, gozleri gormiiyor
du, ayaklar• tutmuyordu. Ve dil
aizc:li. 

Onu aabahleyin ge~ bir adam 
bu koteye getirip b1raktyor. Ak
tamiistii de biri.i ahp gotiiriiyor
du. 

Bir giin hastaneye gen~ bir 
doktor tayin edildi: 

- Bu adam ne kor, ne ayaklan 
tutmuyor, ne de dilsiz !.. dedi. ld· 
dia ettik. Bet liraya bahae tutu,
tuk. 

-Size bunu iabat edeceiim! .. 
dedi. 
Gen~ arkadattmtz dilenciniD 

oniinden ge~rken bir lira diitiir
dii. Ge~ti gitti. Arkadat•m•n ar
kaslndan bir bademe geliyordu. 
Hademeye evvelce liraya almasinl 
tembih etmittik. Dilenc.i de bu ba
demenin bastanede ~ahthi•n• bil
miyordu. 

Biz meseleyi pencereden seyre
diyorduk. Hademe daba liraya 
yaklatmadan evvel o ayaklar1 tut· 
mtyan kor dilenci miithit bir atlet 
gibi yerinden ftrlad1, «lira be
nimb diye paraya kapb. Hademe 
ile oyle bir kavga, oyle bir kavga .• 
Herifi dovecekti. Sonra parayt 
ald1, cebine koydu ve oradan ko
f&rak uzaklaftl. ltte kor, dilsia 
ve ayaklan tutm1yan dilenci... 
Bir liram1z gitmitti amma iyi bir 
tecriibe yapmattlk.» 

$imdi latanbulda dilsiz dilenci 
kalmtyacai•na dair olan bavadi
ai okurken bu doktorun tecriibe.i 
akhma geldi. lstanbulda kim bi
lir k~ yiizlerce bOyle aktor di· 
lenci vard1r. 

Belediye bunlar1 toplayap Da
riilicezeye 1ondereceii yerde di
lenc.ilere mabaua bir tiyatro mek· 
tebi a~sa, bunlan, bu ~ekirdekteD 
yetitme aktorleri toplaaa ve yetit
tirae . .. Her balde lstanbulda bun
larla bir ka~ tiyatro a~mak ka-bil 
olur... Hilrmet FeriJan 

Tabanca lie oynarken bilelindel 
yaraland1 

Cibalide oturan Halit efendi is
minde biriai diin odas1nda bir ta• 
banca ile oynarken i~inde fitS 
oldujunun farkana varamam•t ve 
tabanca kazaen patlamlfbr. C•kala 
kurtun Halit efendinin sol bileii
ni pa~lam•ttlr. Yarab hastaneye 
kald•nlm•tbr. - ---

Esrar ltirten lkl kahvecl 
yakalandl 

Kerim ve Siileyman isimlerinde 
iki kiti itlettikleri kahvede earar 
ve heroin i~irdikleri i~in yakal .. 
n1p adliyey eteslim edilmitlerdir. 

Bu ki eararc1 dokuzuncu ibtisa• 
mabkemesinde birer sene miid.
detle hapse mahkUm olmutlardJr. 



Sahife 4 

Trabzon mektuplarr 

Halkevi ~ok faideli 
seyahatler tertip ediyor 
Ma~ka kazas1ndaki eski Sumela 

manasttrl nas1l bir yerdir ? 

Yukar1da Ma~ka yolundan blr manzara ve eskl Sumela ma
nastlrl, .,ag1da Halkevl doktoru blr hastay• muayene edlyor 

ve a~kadan Zlganaya glden yol Ozerinde kGpru 

Trabzon . (Trabzon ve hava· allini Abdullah bey tarafmchn 
lisi muhabirimizden) - Trahzon balk ftrkaamm yiiksek prensip-
Halkevinin bu y1l i~inde goze leri ve halkevinin gayeai etra· 

~arpan en ~ok koy gezintileri, fmda bir hitahe soylenmi,, ve 
kaz.alara seyahat, hastalara bakmt, alkitlanmlftlr. Bu miisamerede 
tarihi tetkiklerle bir de temsil bef yiizden fazla koylii bulun-

i;leridir. Ay ge~mez ki halkevi 
tehre civar koylere, vilayete ci
var kazalara birer gezinti ve 
.s.eyahat tertip etmemi~ bulunsun. 

Bu gezintilerinden kartlhkh ola
rak hem tehir miinevverleri ve 
hem de koylii karde~ler istifade 
ederler. 

Trabzon halkevinden 60 ki~i
lik bir kafile bu cuma giinii Siir
meneye bir seyahat yapmlflar
du. Bu 6eyahate i,tirak eden 

gruplar halkevinde toplanarak 
sabah saat 7,30 da ii~ kamyonete 
yerlefD1itlerdi, kamyonet!er halk 
fuka.st hayraklarile donanmr~h. 

Saat 9,30 da Siirmeneye vanl
mt\>tlr. 

Halk f1rkast ve belediye he
yetleri t2.rafmdan karttlanan ka
file hiikumet konagJ onundeki 

meydanda bulunan Gazinin hey
keline gitmit '\le miizika refaka
tmda istiklal mar~l soylenmittir. 
Bilahare belediye hah~esine av
det edilerek istira:hat edi)mi,tir. 
Bu srrada i~timai muavenet ko

mitesine mensup doktorlardan 
Ibrahim bey tarafmdan evvelce 
haber verilerek davet edilen koy
lii hastalarm muayenesine geci!
mittir. Bu muayene gect vakte 

kadnr devam ederek 150 yi mii
tecaviz basta muayene edilmi~, 
ve re~eteleri meccanen yaprlmak 

iizere ahnm1' ve bir krsmtna da 
!hazrr ila~lardan dagttrlm1~hr. B•J 
strada dil, tarih ~ubesine men
sup azalar halkla gorii~mekte ve ... 
kendi tubel-erine ait izahat al-
makta idiler. Saat 15,30 da be-

lediyc ve halk firkast oniindehi 
rneydanhkta evvelce haz1rlanan 

sahnedc temsil komitesine men
sup gen~ler giizel bir dekor ic;e
risinde (Himmetin oglu) piye-

sini temsile ba{llamt~lardJr. Bini 
rni.itecaviz seyirci huzurunda bu 
e£er biiy{ik bir muvaffal tyctl-e 
temsil edilmi,tir. Temsil komite

sine mensup hnmm krzlnnmrzm 
gosterdikleri ka.hiliyet biitiin se· 
;yirciler lnrafmdan takdirle knr
fllanmlfhr. Perde arasmda ta· 
r:h, dil edebiyat kolundan rnu· 

muflur. 

Evvelki cuma gunii Trabzon 
balkevi mensuplarmdan avukat 

Sadi, orta ve lise muallimlerin
den Nureddin, Abdullah beyler· 

le Day1 namile maruf Avni bey 

ve Mac;kadan ekleten lise talebe
lerinden on kitilik bir kafile Trah-

zonun tarihi ktymeti haiz mes
hur Meryemana manastmna ka-

dar bir tetkik gezintisi yapm11· 
lardrr. Sumela manashn diye 

maruf olan bu manashr barabe
lerinde tetkikat yapan bu heyet 

~ok istifadeli intibalarla don· 
miitlerdir. Bu manashr deniz sc· 

viyesinden takriben 1600 metre 
yiikseklikt~ bir dagm bogriinde 
yap1lmt~ muazzam bir binad1r. 

Bu havali son derece daghk 
ve sarpllr. 

Ortodoks aleminin bu me~hm· 
manashr1 korkun~ ve yal~m ka
yal~nn cephesine kurulmut de

gil, yapt~bnlml,, yabut ~ivilen
mi' gibi dere iizerindeki kopri.i
yii ge~r ge~mez manashra gi

den yolun virajlan batlar bu 
doneme~ler 30 tanedir. lrtifa 

farkt takriben 15 le 20 metre ara
amdadtr. Bundan sonra tamam 

altmtf basamaktan ibaret merdi
ven ~1k1hr. Ve ancak manashra 
girilmit olur. Bina haricinde bat· 
hyan .bu merdivenler mannsh
rm iist katmda biter. Binanm ic: 

krsimlartni gormek i~in bu de
fa da bir o kadar merdiven ini

lir. Trabzonu ziyaret eden bii
tiin seyyahlarrn ziyaret etmek 

iatedigi methur Sumela manastt· 
rt bu manaat1rd1r. Cevdet 

E enme 
Miitekait miralay Ismail Hakk1 

beyin kerimesi Feyziye bnmm ile 
mlitekait erkam harp miralay1 
Ali Rifat beyin mabtumu Tiirkiye 
i~ banltas• lskenderiye §ubesi 
ikinci miidurii Cahit Ali beyin 
evlenme merasimi dun Beyoglun .. 
da Tokathyan salonlarmda icra 
edilmi§tir. Tarafeyne saadetler 
temenni ederiz. 

AK~AM 

BugDn gftrebileceGiniz filmier : 

r MELEK Sinemasmda I 
GARiP BiR A$K 

I i P E K Sinemasmda ] 

Saygon Giize/1 
MUmesailleri: FREDERIK MARCH, SfLVfA SiDNEY 

Fiyatlar : SO • 60 • 70 
Mtimeailleri: KLARK GABLE, JEANE HARLO¥ 

Fiyatlar : SO • 4~ • 60 
BugOn saat 1t de tenziiAth matlne •• 

Paramount filmidir. 
Seanslar: Saat t- 3- 5-7, geca 9 da 

Yetro · Goldwyn • Mayer f ilmtdir. 

BUG ON 
•• 

TOR 
Dehtetli bir mevzu • Muazzam bir vazt• sahne 

:IBE:N'E DU:N:NB • B.iORAB.D DiE. 
tarafmdan temsil edilen bir ~aheser 

GARBA HUCUM 
(CIMARRON) 

Sinemasmda Bir lilkenin kurtulu~u... Emsalsiz vatanP.erverlik sahneleri.. 11aveten: 
lzmir Beynelmilel Panayua a~dma merasimi, ISMET PA~A Hazretlerinio nutku 
Fiyatlar: Loca 300 • 200 Lllks 65 • Balkoo 50 • Birinci 30 

Zi aat vekili 
(Ba$ tnrafJ 1 ind sabifede) 

miizakeredeyiz, fakat heniiz rnu-
karrer bir ~ey yoktur. Ne fiat, ne 
miktar tesbit edilmi~ degildir» 
demittir. 

Anlapldrgma gore, ~irketler ha
rice ~tkaramJyacaklan dovizlerin 
hir kJSmma, mukabil mal alacak
lar ve bir ktsmmt simdi)ik kasala-

' 
rmda tutarak parti parti miibaya
at yapacaklardtr. Elektrik ,irketi
nin bir milyon lirahk bugday sa
tm almast muhtemeldir. 

ihracahn artmast dolayraile ti
caret ve zahire borsasmda bug
day sahtlarr canlanmt~ vc fiatler 
yiikselmiye ba,Iamlfhr. 

Son bir hafta zarfmda 20 para 
kadar tereffii kaydedilmittir. Pi
yasa ~ok istei<Iidir. iyi cins hug
daylar 5 kuru~tn muamele gorii
yor. Bugday tacirleri fiatlerin da
ha ziyade yiikselecegini tahmin et
mektedirler. 

Boraa reisi F ortunzade Murat 
bey bir muharririmize demi,tir ki: 

«- Bilbassa Almanya ~ok bug
day ~ekiyor. Fiatlerin yiikielme
sine ve borsada faaliyetin artma
sma bal,tca amil buradaki imti
yazh ~irketlerin de talip ~tkmala
ndtr. lhracatm devam edecegi an
latlhyor. Memleketin bugday sto
ku ihtiya~tan fazlad1.r. Yalmz es
ki maldan 150,000 ton kadar mal 
vard1r. Y eni rekolte de iyidir. Fa
kat miktart i~in bir ,ey soyliye
mem. ~iinkii elimizde istatistik 
yoktur. Yeni mahsulat ancak am
barlara girdigi zaman ne kadar 
oldugunu ogrenebilecegiz. Maa
mafih memleketin her tarafmdan 
gelen malumat vaziyetin mucibi 
memnuniyet oldugunu gosteriyor.» 

Ziraat vekili bugOn Halkah 
ziraat mektebini teftil edecek 

$ehrimizde bulunan Ziraat ve
kili Muhlis bey bugiin Halkah zi
raat mektebile Y e'ilkoy tohum 
1slah istasyonunu teftil edecektir. 

Bunlan miiteakip orman mek
tebini ziyaret edecek olan Muhlis 
bey, hir ka~ giin sonra Ankaraya 
donecegini, Karadeniz ve fark se
hayati kendisi i~ini ~ok krymetli 
ve istifadeli oldugunu, tetkikat es
nasmda muhtelif mevzulara te
mas ettigini, bilhassa hayvanc1hk, 
siit~iili.ik, meyvacthk ve fmdJk~t
hk iizerinde ehemmiyetle durdu
gunu, oniimiizdeki sene bu itleri 
ulah i~in esash tedbirler almak 
knrarmda oldugunu diin bir mu
harririmize soylemi~tir. 

Ta sim Belediye Bah~esi 
YA 0 Ti 

£0 EylOl Per~embe, 21 Cuma ve 2S 
Pazar sant ~2 de 

Cuma matine saat lH de 
Operet 3 perdo 

TELEFONCU KIZ 

C1lg1n Hayat 
Sehhar yddtz ~en jon promve 

MAGDE EVANS ve WiLLiAM HA1NES 
tarafmdan bir sureti fevkaladede temsil ediJeo film. 

a Metro Goldwin Mayer fiJmidir. 

S U M E R (Eski .Artbtik) sinemas1nda 
CLARA BOW; ~en, komlk ve hissi son temsili: 

G0ZEL FATMA 
Franstzca filminde parlak muva.rraklyetler kazamyor. 

!Ia veten: FOK JVRN A L· Bugnn sa at 11 malinesinde dOhuliyo S5 kuru~tur_:_...., 

Bu hafta S A R A Y sinemasmda .---.. 
UN11'ED ARTISTS'in cazip n alakabab~ franSizca. f'Jlmi 

KiBAR HIRSIZ 
Oymyan: RONALD COLli.A~ 11<heten FOX JURNAL-Fiyatlar SO yc50 kuru~ 

Bugiin matineler aaat 13 den itibaren baflar. ---~ 

BU PERDENiN ARKASINDA 
BUYUK POLIS ROAIANI 

Biiyiik /ormada 182 s.::hi/e 

Fiytti : 40 kuru~ 

AK~AM 

BORSA] 
Istanbul 20 EylOI tOS4 

( Ak,am kapsn~ fiatleri) 
Esham ve Tahvlllt 

lat. dahlll 96,f>O 1~ B. Hamlllne 10 

Kuponsuz Hl33 » Moessis 105 

h;tikrazt 97,- T. C. lf.crkez 

Onltnrk I 28,00 Bankas1 69,-

• II 27,70 Anadolu hisee 27,·H) 
, III 27,85 Telefon 10,25 

Mnmessil I ~9tZ5 Terkos l7,2fi 

• II .8,10 \imento 12,20 

• Ill lttihat. de:ir. 13,b0 

1~ BankaRt 10 ~ark • 0,82,60 

Para ( ~ek flatlerl) 

Pari!~ 12,06 Sofya 66,96,60 

Londra 619,75 Pra~ 19,12,60 
Berlin 1,99 

Nev York 80,51,11 lfadrit 6,82 
Milano 9,37 Belgrat S4,16,1S 
J.tina 63,60 Zlotl 4,21,20 
Cennre 2,~3,76 Pengo 5,94,17 
Brnksel 8,88,64 Bokre, 79t64 
.A.msterdam ~,17,19 Moskova 10,87,-

Bugun - Bu gece 

~ebzadeba~t Hila) sinemasmda 

SEFiLLER 
Franstzca sOzln vo ~rk1h 

Boynk roman film! 
BugOn matineler 11· H3-6-7, suvare 9 da 

~ 

I{ITAPHA.NESI 

Mettsimin en mii.him hadisesi 

SilfEM:.A. 
YILDIZLAJLI 

? ? 

Bu bir filmin ismi 
dcgildir. 

Ya. nedir? 

? ? 

~---Pek yaJnnda~----

BiR GONUL BOYLE 
AVLANDI 

K •· :Francis • George Brent 
Frans1zca sozln 

lf. Beykoz askerlik §ubesi reis .. 
liginden: ~ubemiz mmtakasmda 
bulunan §ehit yetimlerinden on 
senelik maa§lanm alarak hiikfi. 
metle alakalaram kesmi~ olan!at 
i~in yeniden tiitiin ikramiye def• 
teri yapJlacakbr. Bu gibilerin §ubca 
mizc mUracaatlan ilan olunur. 



, 

21E,.Itii1DI 

( GUNUN HABERLERi 

9inede dort 
hagdut gakalandz 

Alman
askeri 

Jandarma ~erirleri 36 saat Lehistan1n da bu ittifaka 
takip etti girmesi i~in ~ab§1lacakm•~ 

~ine jandarmalart dort azth te· 
riri yakdami~lardir. 

Alqehirin Silinti koyiinden 46 
yaftnda Bilihn b~hg1 altnida ka· 
ymbira.deri Ali oglu Mustafa, Do
ganbey nahiyesinden Ali ve (;at
koyiinden Siileyman oglu Musta· 
fadan ibaret alan d.Ort ki,ilik bir 
~etenin Milas hudUdundan (;ineye 
girdigini haber alan jandarmalar 
derhal tertibat alm1flar ve dort, 
let yerden birden takiplerine hat
launtlar. Koylufere de- tebligat 
yapmitlarc:Ur. $erirler 36 saat b.• 
sdastz takip edifmif.lerdir. ~erir· 
ler tiddetle takip edildiklerini se-
xerek Cinenin Amavutkoyii kah
vesine yakm Karpuzlu~yi balka
mna salclanmt~lardar. Bu strada 
bir jandarma ile bir muhtar miif
rezeden aynlmt~lar ve fakilerin 
aaldandaklan yere dojru gic:lerek, 
~ii siWth ve biri silahsa olan 
dort takiyi yakalamJ.flarcllr. 

Sarho~un yapbgt 
Elindeki kamayt almak 
isteyen adamt yaralildt 
Ethem isminde birisi evvelki 

~ece son derece sarhot bir halde 
Calatada Ol~musa camimin da
varl yamncla ihtiyactnt defede~ 
ken oradan gepnekte olan Melt
met isminde birisi: 
«- Cami duvarma boyle fey 

yap1lmaz giinahllr. Utanm1yor 
musun?» diye mani olmak iste
mi~tir. Bu miidahale sarho, Ethe
mi fena :halde hiddetlendirmi' ve 
kiifiir ede:-ek belinden bir kama 
~ekip Mehmedin iizerine hiicum 
etmi,tir. 

Vaziyetin tehlikeli oldugunu 
.goren Mehmet camm kurtarmak 
i~in ka~aya batlamtthr. Bu st· 
rada yoldan ge~en Ali isminde 

bir adam. araya girerek Ethemi 
yakalamalc istemit, bundan biis
biitiin ktzan Ethem elindeki ka· 
may1 Alinin koluna saplamt~tu. 

Alinin dam.arlara par~alanmtf, 

hastaneye kalduilmithr. Sarhot 
Ethem elinde kama ile yaltalan· 
mifllr. 

Ordudan lstaahula gel en bir 
ihtills maznunu yakalandt 
thsan efendi isminde birisi Or

duda bulundugu strada zimmeti
ne sekiz yiiz lira kadar bir para 

g:e~irmit ve hakkmda tahkikata 
ha~lamldtgt suada orada bulun· 
madtgt goriilmiittiir. 

Yapiian tahkikatta lhsan efen
dinin lstanbula geldigi anlattldi· 
~tndan maballi miiddeiumumiligi 

tarafmdan Istanbul zabatasana mii
!acaat edilmi"tir. Zabtta lhsan 

cfendinin burada Emirgan civa
rtnda bulundugunu tesbit etmil ve 
kendisini yakalarnlfhr. 

ihsan efendi evrakile birlikte 
mahfuzan Orduya sevkolunmuttur. 

1\dapazan m1ntaka futbol 
birinciligi 

Adapazara 20 (A. A.) - MID· 
taka futbol birinciligi Adapazan 
ve lzmit ldimesi finalinde bcrabere 
kalan Adapazara ve lzmit idmao 
yartlara mn~t cuma giinii tekrar 
edilecektir. Hakem, lstaftbuldan 

Londra 17 - Deyli Ekspres ga· 
zetesinin Viyana muhabiri gaze· 
tesine fU heyecanh telgrafnameyi 

~ekmi.rtir: Almanyamn etrafma 

Fransa muhaa1m devletlerden mii
rekkep bir ~elik ~ember ~evirmit
ti. Nihayet Almanya bu ~emberi 
par~aiiyabildi mi? · • 

Burada dever n eden fayialara 

gore Macariatan eski dostu ltalya 

ile alikaaina kesmit ve Almanya 
ile gizli olarak askeri ve iktisadi 

bir ittifak aktetmittir. Bu taYialar 

Avuaturya hiikiuaeti mahafilinde 
derin endit-eler uyaadJrmlfhr. 

Almanyanm bu ittifak sayesin
de fimdiki infirat ve tecerriit ha
linden kurtulacag1 iddia olanuyor. 

~unkii Almanya • Macaristan itti
fakmtn Almanya ile Yugoalavya 

ve Lehistan arasmda da ayni ma· 
hiyette ititfaklar aktine yol a~a
cag• bekleniyor. 

Yol kongresi 
Alman hariciye naz&rlnln 

bir nutku 
Berlin 20 - Beynelmilel yol 

kongresi kapanmifhr. Son celsede 
Alman hariciye naz1r1 von Neu
rath tarafiDdan irat edilen nutuk 
biiyiik tesir yapmi~ttr. 

Alman nazut hukuk miisavah 
kabul edilmed.ik~e Almanyantn 
Miletler cemiyetine donmiyecegi
ni soylemittir. 

Kongre:~·e 55 devlet iflirak et
mittir. Gelecek kongre 1938 :sene· 
sinde Hollandada toplanacakhr. 

Himalayaya ~·kaa alman heyati 
Munib 20 (A.A.) - Himalaya 

dag1na giden almaa heyeti sefe-
riyesinden sag kalanlar buraya 
gelmi§ler ve matbuat miimessil· 
lerine me~um temmuz giinlerinden 
iti.baren olan vakalara anlatma,tar
dar. Bunlarm anlatttklanna gore, 
Mangaparbata inmeie ba§lad1ktan 
sonra kua olmamt§br. Te~ebbii
sUn felaketli bir surette niliayet 
bul~u' olmasana ragmen ilmi 
nebc:eler ~ok iyidir. 

Viyanadiatrr-mttsab akalar 
Eyluliin son haftasmda Viyana

da yapalacak bcynelmilel atla mii· 
sabakalara binicilik mektebi za
bitlerinden bir grup i,tirak ede
cektir. Bu grup miisabaka ekibini 
teskil eden miilazim Cevat miila· . , 
z1m Sadrettin, miilaz1m Eyiip, 
miilaz1m Salim, yiizhaft Cevat 
beylerden miirekkeptir. 

Zabitlerimize antrenor M. Ta
too da refakat edeceklir. Grup be
raberinde 13 at gotiirecektir. 

Zabitlerimiz cumartesi gUnli 

fehrimizden hareket edecdder ve 
iki hafta kadar Viyanada kala
caklardtr. 

U~OncU yat yar111 geri kaldl 
Nevport 20 (A.A.) - Rtizgar 

muhalif estigi i~in, lngiliz Endea· 
vour yah ile, Amerikan Roinbow 
yab aras1nda, dUn yap1lacak olan 
ii~iincii yarl§ bugiine kalm"'br. 

Sovyetler .. Arnavutlak 
Roma 20 (A. A. ) - Arna•ut· 

luk ile Sovyetler ~uasmda diplo· 
matik ve konsolosluk mUnasebet· 
lerinin tesisini tezammuo eden 
notlar evvelki gUn Romada, iki 
devlet maslahatglizarlara arasmda 

CONON MESELELEitl 

Miihim hir 
tecrii.be 

Alman iktisat naztn doktor Schacht 
lr~eD hafta irat ettigi nutukta mijhjm 

bir meseleden bahsetmi,tir. NUmn IM
yanatman hUJasas1 ~udur: 

«1l~:tisadi buhran yiiziinden Alman• 
yanm ihracah azalmaktadll'. Bumm i~ 
hari~ten aldait mallann parasml ode· 
mek iizere lwm gelen dovizi bularmyor. 
Hiikumet bunu gozoniiae getirerek ba
ri~en pck az mal almaga karar ver· 
mi~tir. fhtiyaCJ oJan her !ICYi memleket 
dnhilicde tedari.k edecektir.» 

Doktor Schachttn. bu beyanab ~ok 

miihimdir. ~i.inkii hepimiz biliriz ki AL
manya her :feyden evvel bir sanayi mem· 
leketidir. Bq sanayi iptidai maddeye 
muhta~tsr, yiin, pamuk, ipek ve saire 
gi'bi iptidai maddeler Almanyaya ha
ri~ten ge!ir. Almanya bunlara luapaJan.. 
m kapahrsa fabrikalannm ilitiyacmt ne 
suretfe temin tdecektir? l,te meselenin 
ehemmiycti buradadsr. 

Doktor Schacht ba humata eDdi,e ~ 
miyor. «Alman fea erbabl bu gibi mad· 
delerin yerini tulacak Almanya dabilin· 
de ba,ka maddcler bulac:aklarcbn di· 
yor. 

Filhakika Almanya harp zamanmda 
bu yolda bia- tecriibe yapmlfh. Muha· 
rebe senelerinde bUtiin kapslar kapanda· 
iandan Almanya muht~ olduiu madde· 
leri temin cdemeyince Enatz namile 
bunlara benzer maddeleri memleket da· 
hilinde yapmaga ha,lanufh. Ba husus· 
ta o kadar ileri gitmi,ti lei suni et bile 
yapwyord.. Lokaatalarda et vesikasa 
obmyaalar, neden yaptldait pek iyi l)j. 

linmiyen, fakat bplu et leuetinde ye
mekler, biftekler yiyebiliyorlardr. ~im· 
di bu usule tekrar doniiliiyor demektir. 

tlk tecriibe dokwna aanayiinde yapa
laeakbr. Verilen haberlere gore oclundan 
Mlfti ipek imaJi tec:riibesi mavaffaltiyet· 
le neticelenmiptir. Buna Vinstra iani Te
~ir. Vwtra, yiinle beraber doku· 
nursa ortaya WoUstra ismi verilea ipek

le kan,lk yiinlii kuma, ~akayor. 
Ylin ihtiyaca i~in, rnemleketteki biitiin 

yiin par~lar1, eski yiinlii kurna,lar top· 

lansyor. Bunlar kan,ak bir takun kim
yevi mue.melelerden sonra yeni yiin ha· 
line getiriliyormut- Buna da Silekstra 
iaaD veriliyor. 

~imdilik huarl1klar bundan ibarettW. 
Bundan sonra pamuk yerine yeai bir 
madde bulmaga ~h,alacakbr. 

Bu haberler her t~rafta buyiik alaka 
uyandanna~ttr. Fransazlar buna pek inan· 
nuyorlu. «Filhakika bu suretle ipelt, 
yiin temini kabildir. Fakat bunlar ~ok 
pabalaya malolur» cli)\Orla.r. Bir ~ 
alimler de Almanlanu bareketini insa· 
ntn topraktan ve tabiatten aynlmasma 
doiru bir adtm :;aytyorlw ve bu tecrii
benin nnsal netice vereceguu merakla 

bekliyorlar. 
Almanyadaki tecriibe muvaffakiyetli 

netice verirse insanlann yap&Yiflnda bU· 
yiik bir lnlulap viicuda getirttceii mu· 
hakkakbr. 

Esrar i~enler 
Hasta bir ka d1n 1 n if a desi 

evindc ahnacak 

Kac:hkoyiinde Salibantn evinde 
esrar kullamrken yakalanmakla 
maznun 11 ki~ilik bir §ebekenin 
mubakemesi.ne ~Umriikteki seki· 
una ihtiaas mahkemesinde 
bakaluu.,br. 

Mevkuf olan su~lu Salihaoin 
kocasl Mustafa ile Tahir, RJZa, 
Sabaa, Vasil, Abmet Ismail dl· 
riimlerini inkir et~ler ve bir 
alacak meselesi i~in toplandakla
rmt ileri sfirmii~lerdir. S~lular· 
dan Mehmet, Vebbi ve lsmailin 
tevkiHerine liizum goriilmemiJtir. 

Hakkanda tevkif miizekkeresi 
~kar~ldtga balde hastahj'l yiiziin· 
den mahkemeye getirilmeyen Sa
libamn evine gidilerek sorgusu 
yapalmasa kararile muhakeme 
batka bir giine btrilkalm~br. 

Hakim Abf ve miiddei umumi 
Retit beyler Salihanto ikametgi· 
hana giderek ifadesiDi alacak· 

Wei 

CIHA!f IKTISA.DIYATI 

--------------------lngilterenin harici ticareti ve bunun 
borsalar ve isterlin iizerindeki tesirleri • 
E§yaya mukabil seyyah - Balkan1n en 

biiyiik takas mukavelesi 
Jngilterenin harici ticaretinin 

ge~en agustos ile bu senenin sekiz 
ayhk hesaplarma ait nep-olunan 
rcsmi malfimat Londra esham bor
aast ile diger borsalara iyi tesir 

yapmt,br. {:iinkii bu malumat in· 
giltere harici ticaretinin 1932 se· 
nesindenberi miitemadiyen iyilet
mekte oldugunu isbat ediyor. Ma
amafih diinyamn her tarafmda 

harici ticarete karfl konan tid
detli kayttlar kar,llanda ne lngil
terenin ne de diger memleketlerin 

harici ticaretlerinin geni' bir su
rette inkitafina imki.n olmadtgl 
bir daha anlafllmttbr. 

Meseli lnciltereniu pamak ma
mulitt ibracah ehemDiiyetli suret
te artarken Almanyantn ugrad1g1 
kambiyo mU.kiilitmdan dolay1 
bu memlekete lngiliz pamuk ve 
yiin ipliklerinin ihract durmas1 iize· 
rine bu ticaretin inki,aft tevakkuf 
etmi,tir. 

Maahaza lngilterenin ihracatt, 
miikerrer ihracat miistesna olarak 
arbyor. ~u kadar vaT ki ihracatta· 
ki arhf ithalattaki arltfa nazaran 
~ok geridedir. 

Meseli g~en sekiz ay ~inde In· 
'l'ilterenin 19 milyon lngiliz lirast 
yaai ylizde se · adbgt halde it
ltalah 4!t ~m1yon yani yijzde (11,4) 
aialtetinde al'tm1fbr. Ba senenin 
sekiz ayt i~indeki ithalatm ihraca· 
ta nazaran fazlahgt 187,923,000 
lngiliz lirast o1up g~en senenin 
.sekiz ayma nazaran 27, 7_13,000 
lngiliz liras1 z.iyadedir. 

ithalahn ibracata na:zaran fazla 
olinast ve bu fazlahgtn miitemadi
yen artmasa sterlinin bir tiirlii onii 
almaDUyan diitmesinde miibim bir 
i.mil oldugu fimdi meydana ~tk
mt,br. 

ingilterenin harici ticaretinin 
artmasma ragmen hila iki milyon· 
dan falza sanayi amelesi i,siz bu· 
lunuyor. Bunlara it bulacak suret
tc lngiliz ticaretinin artmas1 'iip
hesiz de~letler arasrnclaki kuyu
dat ve tabdidatm kalkmasma bag
hdu. Binaen:tleyh lngilterenin ha· 
rici ticaretindeki terakki hakiki 
refalu te.min ctmekten hal& c;:ok 
uzak bulunuyor .. 

KauGuk 
Ka~uk fiatini tutmak iizere is· 

tihsali tahdit i~in alakadar devlet
ler arastnda aktolunan itilafname 
.muatahsil memleketlerden Siya

mm parlimentosu taraftndan tas· 
tik edilmemesi uzerine tehlikede 

kalmatbr. Bunun i!fiD hem kau~k 
piyasas1 miiteessir olm~ hem de 
k~uk ile alikadar Driiesseselerin 
eshama zafa uiram•tllr. 

Siyam parlimentosu bu memle
ketia laau~uk ihracab i~• tahsis 
olunan 15,000 tonluk hisseyi az 
bullllllflur. 

Siyama bu kadar hisse ayrtldt· 
gt ftalde tngilizlere ait Malaka fi· 
bibceziresine 504,500 ton tahsia 
edilmittir. 

Paris benast 
Evvelki hafta vaziyetin itisi 

me~hul ve karanhk olmasmdan 

Paris borsa:nnda zaaf ve iim.itsiz· 
lik vanh. Bu hafta vaziyet degit· 
mi' oldugundan fiatler tutkundur. 

Almanyamn tark mi akma reddet· 
mesinden borsada peyda olan fe
na intibalan Ru y nm Ce~yeti 

akvama girmesi izale etmi,tir. 
Cenevrede Lehistamn Versay 

muahedesinin ekalliyetlere ait ah· 
kamt aleyhinde vaziyet almas1 
umumi surette eshamm fiatleri 
iizerinde fena tesir yapmamtthr. 

Yalniz baz1 Leh istikrazlarJ hafif 
~e diipnii,tiir. 

Hafta zarfmda dolar ile sterli
nin daha tutkun olmas1 nisbi bir 
istikrar temin etmittir. lstikrarstz· 
hk itlere fiitur veriyordu. Franstz 
rantlar1 biraz tereffii etmit~tir. 
Maahaza bu salah durgunlugun 
nihayet bulduguna kati bir ala· 
met telakki olunmuyor. 

E1yaya mukabil seyyah 
Lehiatan ile Bulgaristan arastn

da timdiye kadar emsali goriil
memif bir ticari ;e kambiyo mu
kavelesi aktetmitlerdir. Lehistan· 
dan Bulgaristana ihra~ olunacak 
etyamn bedelleri Lehistandan Bul
garistana gelecek seyyahlarm h1· 
rakacaklan paralarla odenecektir. 

Bulgaristana gidecek {Leh) sey· 
yahlarma verilecek ~ekler yiiz zlo
tisi 1560 leva olarak Bulgar para• 
stna tahvil olunacakhr. Bulgaris· 
tana gidecek Leh seyyahlarma 
Lehistan hiikfimeti bir~ok miisaa· 
de ve kolayhklar goatermegi taah· 
hiit etmit.tir. 

TtitDae mukabil s1nayi efy&sl 
Tiitiine mukabil sanayi efyasi 

verilmek iizere Bulgaristanla Al
manya aras1nda 631,000,000 leva
ltk bir takas mukavelesi aktedil
mi~tir. 

Almanya 130 milyon levahk va· 
gon ve no milyonluk telefon le
vaztml ve 60 milyonluk Iokomotif 
,.e 48 milyonluk makine ve 24 mil

yonluk otomobil ve 12 milyonluk 
diirbiin ve gozliik ve emsali vere
cektir. 

Buna mukabil 1928 ila 1931 se· 
neleri mahsuliinden 3, 790,000 ki
logram tUtiin alacag1 gibi 1933 ten 

1937 senesine kadar her selrenin 
mahsuliinden muayyen miktarda 
tiitiin alacakhr. Tiitiiniin kilosu 72 

levadtr. Bulgaristan taahhiidahni 
be' senede ikmal edecektir. ~im· 
diye kadar BaJkanlarda bu kadar 
miihim ve biiyiik takas mukavele
si yaptlmamt~b. 

Arnavutluk tiitUnleri 
Amavutiuk hiikiimeti mevcut si· 

gara inhisar1n1 umum tiitiinlere 
teflllil e.tm.ege hazulanmaktadtr. 

lnhisarlar her sene verilecek muay• 
yen bir para muka.bilinde bir tir· 

kete veriiecektir. 

Londra borsa haberleri 
}3ugday yiiz libresi 5 tilin 7,5-8 

pens. Mtstr 480 libresi 23 f.ilin 1 

pens. ~eker 50 libresi 4 tilin 2 pens. 
Baktr tonu 27,5-16 aterlin. Kalay 
tonu 229,1-4 sterlin. Pamuk Ame
rikan Iibresi 7,10 pens. Yiin lib
rfti 26! pens. Ka~uk libresi 7,3-8 
pens. Keteft yaiJ tonu 22~ sterlin. 

Yurtta~, 

Tasarruf i~in en kirb 
ve en emin yabrJm yeri 
olan Ergani baktr hath 
ikram·yeli istikraz C. 
tertibi tahvillerinden cl. 

l ~.: ~- _v! ~me~ 
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Tiirkiyenin Babil kulesi: Erdek 
Buradaki muhacirlerin, ~ocukh1rtn 

s1hhatlerine ehemmiyet verdikleri yok 
Erdek (Hu-

susi) - Erdek 
bir ~oklar1m1za 

pek yabancl ka-

lan ufak bir ka-
zadu. Fakat 

Marmaranm bir 
ktytsmda tabia
tin biitiin gii
zelliklerini hi~ 

esirg·emedigi fi· 
rin bir ko~edir .. 

Eger bir ka~ yan
gm vakasile hi!-
men tamamen 
yamp kiil olma
mt~ olsayd1 bu-

giin daha giize) olacaktJ.. ~imdi 
bir ka~ yeni binadan batka bii
ti!n evler taf ve toprakla yapilmif 
ufak tefek ~eylerdir .. 

Sokak!arda ilk bakifla cenubi 
Amerikanm kovboy mahalleleri
ni hahrlahr ... Fakat ne de olsa 
bir tarafta uzun ve kumsal sahil
leri, diger tarafta nihayetsi:z: zey
t!n ve meyva aga~hklan ile Er
dek giizel bir yerdir ..• 

<;ok faal hir belediyesi var .. Fa
kat maa1esef aehrin varidat mem-, 
halar1 yok. Bu sebeple hi~ bir imar 
tefehbusii meydana ~tkamtyor ... 

Vapurculuk ~irketinin adet ye
rini hu!sun diye haftada bir defa 
ugratt1g1 vapurdan ba,ka giin
lerde lim an daima bomboflur ... 
K1rtk ah~ap iskelesine gelip gi
den civar adalartn ufi.k kaytklari 
olmasa denizde hi~ bir hareket 
eseri goriilmez. 

Bugday aiiml 
Ziraat bankas1 c;angrtda 
Bugday almaga ba~ladt 

Canktrt 17 (Hususi) - Ziraat 
bankas1 'ehrimizde bugday aluDl
na ha,Iamltbr. Bunun i~in bir ka~ 
memur gelmi,tir. 

tigrendigime gore bugday abm 
i~leri fU tekilde olacakttr. Bilfiil 
miistahsil olanlarm bugdaylart ah
nacakhr. Hiiviyetlerini isbat i~in 
nufus kagtdt kafi gelecektir. 

Ziraat bankasmm bugday1 cins
lerine gore kilosu iki kurut- doksan 
bir santimden dort kuru' 25 para
ya kadar alacagl ogrenilmi,tir. 

Banka bugdaylara depo etmek 
i~in fehirde bilumum camileri ev
kaftan istemit ve evkaf ta miisa
ade etmittir. -----lnhisar idaresi hurda incir ahyor 

lzmir 20 (A•A.)- lnhisar ida· 
resi tarafmdan incir mmtakalara 
olan Aydm, Ku~adaa1, Qdemit 
ve Nazilli havalisinde mlistahsil· 
lerden burda incir mfibayaasma 
devarn edilmektedir. ~imdiyo ka• 
dar 200 bin kilo hurda lncir satan 
ahnm1~ ve idarenin tehrimizdeki 
deposuna getirilmi~tir. Miibayaatt 
devam olunacaktar. 

Burdur fuka reisligi 
Burdur 20 (A.A.)- Vilayetimiz 

C. H. Farkas1 reisliglne ittifakla 
Ziraat bankas1 miidOrU Kamil bey 
se~ilmi§tir. 

Erdetln denlzdan garona,o 
Erdekte elektrik ve iyi au yok

tur. Sokaklar gaz lambalarile ay
dtnlahhr ... Bu hususta yirmi da-

kika otede bulunan Bandtrma teh
rine hi~ benzemez ... 

¥-¥-.'t' 

Erdegin ikinci bir hususiyeti 
ahalisidir. Tiirkiyenin Babil ku
lesi neresi cliye JOrulsa derhal ve 
tereddiitsiiz cevap vermeli t Erdek. 

Erdekte Tatar, Pomak, Botnak, 
Arnavut, Giritli, Adah, Cerkes ... 
Hiilasa her cinsten halk kiitleleri 
vardtr ve her parti kendi dilile ko
DUfUr. 

Burada memur ve gen~lik ziim
resinin biitiin faaliyetine ragmen 

hemen herkes yabanct dille ko
nutmakta berdevamdtr ... - Turk 
oz dille konutmtyanlara kendini 

bildirir - levhalar1 ~marlarda asi
h kaldt itle o kadar ... 

Balzkesirde 
Himageietfal 

Fakir ve yoksul 100 ~ocuk 
siinnet ettirildi 

sonnet ettlrllen c;ocuklar 
yemek yerlerken 

Bahkesir (Husuai) - Sehrimiz 
Hfmayeietfal cemiyeti Alb Eylul 
mektebinde tehir ve k6yltl ~ocuk• 
lartndan 100 UnUn aUnnetlnl ya.,. 
brmlthr. Bu mUnasebetle fakir, 
yok&uJ. baloma muhta~ olan yav· 
rular giydirilmil} ve 3 gfin Hima· 
yeietfal tarafmdan yedirilmf~ ve 
eglendirilmi§tir. 

SUnnet olan yavrulara vali , 
kolordu kumanda01 ve farka rei
simi% tlyaret ederek hatarlarma 
1ormuvlar ve muhtelif hediyeler 
vererek ~ocuklara 1evindirmi§· 
lerdir. 

Himayeietfal cemiyetinin muh
telif aurette temin ettiii varidatla 

'·~ 
' 

Abalisi zeytin 
ve bal&k~alakla 
ge~inir. Karpuz, 
kavun ve meyva 
ylizunden ge~i
nenler de ,ok· 
tur. Pomaklar 
mahsuller inl aa· 
tar paraatnl is• 
tife, y abnrlar • 
BiitUn yediklerl 
kuru fasulye, hi· 
ber ve m•s•r 
unundan iba-
rettir. Hemen 
hepsi sahhatre
rine kar§alikayt· 
tarJar. fiA, parasl 
•ermemek i~in 

hastalarmt doktora g&termezler. 
S1tmadan zang1r zang1r titriyen 
bir kadtn gordiim ... Yirmi giin
dur hasta oldugunu soyl-edi, sulfa
to ahp almadtgmt sordum. «0 ne
dir?» diye sordu. Buna biikum~t 
doktoru ne yapsm. 

Pomaklarm ~ocuklar hakktnda 
~ok garip bir diitiincesi var. Co
cuklart oliirse 0 kadar aldimll• 
yorlar. 

- Seneye bir daha ~1kar1rtz zo. 
ru mu var... Allah okiizlere sai
hk venin ... diyorlar. 

Kazara hayvanlardan biri has· 
taland1 m1 siz telitt seyredin. 

- Bir okiizii yerine koymak 
dort seneye bakar ... 

Bu sabrlan Tiirkiyede ~ocuk 
vefiyab var diye bagtranlara it
tilhaf ediyorum. 

M. Muammer 

Koyde hir cinayet 
Arif, kanstna tecaviiz eden 

Aliyi oldiirdii 
Odemif 16 - Kaymak~• ka

yUnde bir cinayet olmuttur: 
Kara Mustafa ogullar1nda Ali 

bundan iki ay kadar evvel kGy
lDsU Arifin zevcesine taarruz et• 
mit ve bu cUrmil hasebiyle tev
kif edilm~ti. Ali bundan on be, 
gUn evvel kefaletle tahliye edl· 
lerek koye donmOt ve bir dligUn 
e•na1anda Arifin karas1na ni~in 
tecavliz ettigi aorulunca Ali aHgUp 
~aymaga ba~lamlfbr. 

Alinin bu sHzleri Arifin kula· 
jma gitmlt ve ertesi gUn AJiyi 
molla AbdullahiD kahvsinde otu· 
rurken arkasiDdan bet el kur· 
tunla HldUrmUttDr. 

Arif bu clnayeti l§ledikten 
1onra ka1;arken o ci vardan ge1;en 
jandarma Omer efendi tarafandan 
tutulmak lstenilmit, fakat katll: 
- Yaklatma yakanml demittir. 

Vazifeslni bilir jandarma bu teh
dide ragmen katilin nzerine ahl· 
mao~ vo aralar1nda tiddetli bir 
botu,ma batlama~hr. 0 aarada 
yetiten diger jaodarmalar katilin 
bileklerine kelep~elerl vurara!< 
yakalamatlardar. 

_,UIIIIIIIIIIItllfUIJIIIUUIIIIItiiiiiiiiiiiiiiiiJIIUIUIItlllllllllltliiUitiiiiiiD 

fakir yavrulara mUtflk bir baba 
gibi bakmast, hepimizin gHgsUnii 
gururla kabartmaktadar. 

Cemiyot 8 aydanberi 9 bin 
yavruya muhtelif tekillerde yar
duuda bulunmu§tur. 12 ya§mdan 
a§agt , okuyabilmelerine maddi 
imkin bulunm1yan yavrular icin 
bir pausiyou a~mak uiyetindedir. 
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Karamii.rsel mektuplar1 

V eremlilere iyi gel en 
su ~ok ragbet gOriiyor 

Bir ~ol~t kimseler de hava tebdili 
i~in Akp1nara gidiyorlar 

Karamiir· 
ael, (Hususi) -
Evvelki mektu-

bumda, Kara
miirsel civarm
da bulunan Ak
pmar suyun~n 

mide hastahk
lanndan muz
tarip olanlara 

ve veremlilere 
~ok iyi geldigi
ni bildirmittim. 
«Ak,am» da ~i
kan bu mekru
bum, her taraf· 
ta derin bir ala
ka uyandtrmtf, 

ve bu bususta 
Karamiirsel kay
makamli
gma mektup
larla bir ~ok mii
racaatlar yapt
larak bu ti·falt 

au haklunda mii
temmim. malu-

mat istenmittir. Yukarlda Karamarael vall ve mDddelumumtal 
G~n giin suyun bat•nda, •••l•da KaramUrael memur• 

Akpanar suyu- larlndan blr grup auyun membalnda 
na gittigim zaman, '5U memba1· nar suyunun tifali hassalar1 bak1 
~m etrafm1 kalabahk bir balk ile kmda, halkm agztnda dola~an ,a-
muhat buldum. Buradan IU i~en- yialart duydum ve doktorun tav• 
ler arasmda, batta kaymakam ol- aiye ve ila~larma devam etmeltle 
mak iizere kaza memurlar1 da bu- beraber, kiZ1m1 alarak buraya ge-
lunuyorlardl, Bunlar, bir hafta tirdim. Burada dort giin kald1k. 
zarfmda, bu tifah sudan i~mek tiddetli bir sarsmb hissetmit 
auretile, sikletlerini ii~er kilo art· tiddetli bir sarsmh hissdmemit 
brabilmitlerdir. ve harareti dii~memittil". K1z1mm 

Fakat bu mektubumda, en ~ok ~iddetli oksiiriigu devam ettigi ci-
durmak istedigim nokta, Akpmar hetle, tekrar tela,a diiftiim ve kt-
&uyuna sedye ile getirilen ve ve- ztmt alarak yeniden istanbula git-
remin son devresine girmit olan tim. 
Fatma admda hasta bir klZCagi- Rus~uklu Hakkt bey, ktz1m1 
zm vaziyetidir. Bu ktzcagtz Ak· uzun uzadtya muayene ettikten 
pmarda tebdili hava etmek ve bu sonra miitebessim ~ehresile: 
tifah sudan i~mek suretile sthha- _ Ge~mill olsun, hamdolsun 
tini ve zindeligini bulmuf ve piir· tehlikeyi atlathmz dedi. Ve bu 
~e'e koyiine donmiittiir. hususta izahat vererek reenin sol 

Fatmamn ba.bas1 hu hususta tarafmda evvelce te~his ettigi il-
bana fU izahatt vermittir: tihap ve cerahatin zail olmaga 

«- Ge~en sene tubatta k1Z1m hatladigtnl ve evvelki tavsiyele-
Fatma, vereme tutuldu. Az bir za· rine ve verdigi ila~lara devam et-
man zarfmda, son derece zaytfh- megi tavsiye etti. 
yarak yatagmdan kalkamtyacak istanbuldan Karamiirsele dO-
bir vaziyete dii~tii, tiddetli hir niince, tekrar Akpmara geldik. 
oksiiriik te yavrumun cigerlerini Bu defa burada on bes gun kal-
par~ahyordu. dtk. Ktztm bol g1da, t:miz hava 

Ktztml bin miitkiilatla Kara· ve her gun ~ifah sudan i~mek sa-
miirsele goturerek hiikumet dok- yesinde yava' yava' iyile~ti, i~ti-
toruna gosterdi,m. Doktor ktzca- hast avdet etti, hara:ret hali ta· 
gtza iyice muayene ettikten son- biiye duttii» dedi. 
ra ciger veremine tutuldugunu Fatmanm halinde az hir zaman 
soyledi ve miitehassts doktorlara zarfmda vuku bulan bu tahav-
tedavi ettirmek iizere istanbula 
gotiirmemi tavsiye etti. Klziml 

alarak lstanbula gotiirdiim, ve
rem hastahgmda derin bir ihtisas 
ve tecriibe sah1bi olan doktor 
Rus!ruklu Hakkt beye gosterdim. 

Rus~uklu Hakkt bey, ktzrmt 

uzun uzadtya muayene etti, has
tamn tehlikeli bir devrede bulun
dugunu, sol tarafmda iltihap ve 

cerahat bulundugunu, bunun has
tadalci ,iddetli oksuriikten ileri 
geldigini soyledi. K1ztm1 bu has

tahktan kurtarmak i~in ne suret
le beslememiz ve bakmam1z la-
2tm geldigini anlattl ve bir takmt 
ila~lar da verdi. 

Ben, ktztml tstanbuldan alarak 
buraya getirdigim suada Akp1-

viilii gorenler, ~a~1p kalm1~lardtr. 

Bu miinasebetle 'unu da kayde
deyim ki, Akptnar yalmz ,ifah 

suyu itibarile degil, fakat saf ve 
temiz havas1 cihetinden de ve
remlilere ~ayam tavsiyedir. 

Akpmar, denizden alb yiiz met
re yiiksektedir. Havas•, serin ol
makla berabe~, rutubetli degil, ku
rudur. Beled.iye, Akpmar suyun
dan aldigt niimuneleri, tahlil i~in 

istanbula gondermi~tir. Tahlil ra
porlari geldikten ve bu suyun ve
remlilere ~ifalt oldugu fennen ta
hakkuk ettikten sonra burada pa
viyonlar inta ettirilecek ve hava 

deiittirmek i~in gelecek hastala
rtn istirahatleri temin edilecektir. 

Cevih 
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Alman nazi fukasa re~en bafta Norenberg tehrinde blr kongre aktetmiJti. Koogrede ,Uz biolerce 

nazi bulunmu~, ge~it resimleri yapalma,h. Resmlmizde M. Hitler kongreye geleo murabhaalar• teftit 

ederken gortilllyor. 

Eski bir cinaget 

Paris eglence yerleri 
krabntn katili bulundu 

Frans1z polisi lspanyaya ka~an 
bir genci ar1yor 

Paris eglence yerleri krah ve 
Paris belediye meclisi azasmdan 
Oskar Dufren, ge~en sene Palaa 
sinema11ndaki hususi odasmda, 
kafa tast ag1r bir cisimle patlattl
mak auretile oldiiriilmiit olarak bu
lunmuttu. Katilin kulland•i• alet 
cinayet yerinde bulunmadti• gibi, 
caninin hiiviyeti de tesbit edile
memi~ti. 

Y alntz Paris zabttasmtn katil 
hakkmda tesbit ettiii noktalar 
tunlarda. Katil tahminen 20-25 

yatlarmda, 1,75-1,80 metre, buru
nu kemerli ve arkasmda da bir 
bahriyeli elbisesi vardt. 

Maktul Oskar Dufren, gayri ta
bii bir taktm itiyatlara miiptela ol
dugu cihetle katil, bilhasaa Mon
marter civarmdaki tiipheli yerler
de aratltrtlmtf, bahriye elbiseaile 
gezmegi adet edinmit suiahli.k sa
hibi, bir taktm delikanhlar yaka
lanmtf, fakat biitiin bu ara,.ttrma
lar hi~ bir netice vermemit, kati
lin hiiviyeti eararengiz kalmtfb. 

Paris zahitast, bu muvaffaktyet
sizliie ragmen i.imitaizlige diitme
mit, el altmdan arathrmalarma 
devam etmit, ve son gelen Paris 
gazetelerinde okunduguna gore 
katilin kim oldugunu teabite mu
vaffak olmuflur. Katil Pol Labori 
nammda 22 yatlarmda, ahlakaaz 

bir gen~tir. Kendiaine artist aiiaii
nii verir, fakat ge~inmesini ahlak
stz hareketlerile ve giizel oldugu 

cihetle, metrealerinden kopardtgl 
paralarla temin eder. 

Pol Labori gene kendisi gibi iki 
ahlakstztn tetvikile, eglence yer-
leri krahm oldiirmege karar ver
mi,, fakat ilk tetebbiisiinde Oskar 

Diifreni oldiirmege cesaret edeme
mitti. Hatta, Oakar Diifreni ol
diirmek maksadile huausi odastn
da onunla gori.ittiigii halde, neden 

1on dakikada bu karanndan cay
digmt sonra arkadatlarma: 

- Diifreni oLdiirmek i~in i.ize
rine aalduacagun suada iizerime 
bir cesaretaizlik geldi, fakat ikin

i dcfa onunla bulu,.tuium zaman 

I bu zafa kap1lmayacagam ve oJNn 
itini bitirecejim, demit ve filha
kika eglence yerleri krahnm ken
disine verdiji bedava biletle Pa
las sinemaslDa girdikten sonra Os
kar Diifrenle bulutarak hususi 
odaaana gitmit, onu divanda otu
rurken, bir bilardo maaaamm ko
puk ayaga ile batma tiddetli dar
beler indirerek sersemlettikten 
ve yere diitiirdiikten aonra hap
DID iistiine ag1r bir yasltk atarak 
boimak suretile oldiirmiitHir~ 

Polis tahkikab 
Paris zab1taat katilin ahlaks1z 

gen~lerden biri olacagma kani ol
duktan sonra aratbrmalartm bil
hassa tiipheli eglence yerlerinde 
teks~f etmif, tahkikata da en muk
tedir taharri komiser ve miifet
tif.lerinden betini memur etmitti. 
Bu miifettitler, bu yerlerde devam 
eden flipheli gen~lerle diitiiP kalk
maga batlamttlar, ve bu tiipheli 
adamlarm JUkartda ismini aoyle
digimiz Pol Labori namtndaki ah
lakstz genci katil olarak telakki 
ettiklerini ogrenmitlerdir. 

F a~at bu telikki, bir zandan 
ibaret oldugu ve ellerinde kati de
liller bulunmachgt cihetle, iti 
tacile li.izum gormemitler veya Pol 
Laboriyi bu cinayeti itlemeie sev
keden iki arkadatJnm kim olaca
gmt aratbrmaga batlamatlar ve 

uzun taharriyattan sonra bunlar
dan birini yakalamaga muvaffak 
olmutlardtr. 

Katil Laborinin arkadat-t kara
kola gotiiri.ilerek bu cinayet hak
kmda malumat soruldugu zamaD 
bu adam, kendiaini isti~vap eden 

iki komiaerin iizerine hi.icum ede
rek hirer kafa darbesile birini ba
tmdan, otekini de gogsiinden ya
ralamlf ve derhal yarah komiser
ler haataneye kaldualdtklan cihet
le, isti~vab1 bir iki aaat teahhura 
ugramlfhr. Vakaa bu hadiseden 

iki saat aonra katilin arkadafl, po
lislere yukanda mufassalan verdi
iimiz malumah vermit ve balta o 

gece, mua,;yen bir yerde katil La• 

Feci bir cinayet 
Bir kad1n it~ ki,i 

tarafindan oldiiriildii 

Bahkeaire tabi Sar1alan koyiin
de feci bir cinayet yapiimatbr. Ci
nayetin tafailih tudur: 

Saraalan koyiinde Ahmet kazt 
Hanife isminde bir dul kadtn var
dtr. Hanife ge~en pertembe giinii 

au almak iizere koyi.in yegane i~i
lecek auyu olan (Tath au) mevkii
ne gittiii atrada iki haydudun te
caviiziine ugramtt ve bilahare tes-

bit edildiii uzere feci bir surette
oldiiriilmiif ve sonra ormana abl
mattar. 

Cinayet hakkmda Kiipeler na

hiyesi miidiirliigiince yaptlan tah

kikat neticesinde katillerin Cemil 

ile Emin ve Mehmet n!lmmda i.i~ 

kiti olduklar1 anlattlmtf, bunlar 

yakalanmttlardtr. Katiller cinaye

ti ne auretle yaptaklanm itiraf ey
lemitler ve cesedi sakladtklan ye
ri de gostermitlerdir. 

Zavalh kadm bulundugu va
kil baf.tnln bir kum1 ile bir kolu ve 

elbisesi vahti hayvanlar tarafm-

~an pa~alanm1' oldugu goriil
miittiir. 
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bori ile randevusu bulundugunu 
itiraf etmit ise de, polisler aablka-

hnm aoylediii yere teahurla var
dtklarmdan, Laborinin bir aaat 

evvel randevu yerine geldigi fakat 

arkadattntn gelmedigini goriince 

tiiphelendigini ve bir otomobile 

binerek me~hul bir yere gittiiini 
oirenmitlerdir. 

Kanh bahriye elbisesi 
Polisler katil delikanhnm ika

metgalu etrafmda, bir iki giin bek
ledikten aonra gelmediiini goriin-

ce oturduiu odantn kaplltnl kua
rak i~eriye girmitler ve odada 

kanh bir babriyeli elbisesile kati
lin Diifreni oldiirmek i~in kullan
daga kopuk bilardo masas1mn aya
i•n• bulmutlardar. 

Paris zabatastnca yap1lan tahki
kat neticesinde katil delikanh La-

borinin lapanyaya ka~ttia anlat•l
m&fllr. $imdi Franstz zabataat ka

tilin lapanyanm hangi yerinde sak
landagtnl aratlarmakla metguldiir. 
Bulundugu yer ogrenilir ogrenil
mez, lspanya hiikumetinden iade 

ve teslimi iatenecektir. 

Tetrllla No. IS 

Loyd Corcun harp liabrab 
Umumi harbin esran 

Cemiyati akvaman ilk 1ekli 
Sulh cemiyeti (yani Cemiyeti 

akvamm ilk diitiiniilen ,ekli) 
tesisi imkant olup olmadtgt me
aelesine gelince lort Milner, bu 
huauata yaptlabilecek yegane tey, 
•ulh muahedesinde alakadar dev
letlerin evvelce bir konferans 
yapmad1k~a yeni bir harbe girif· 
memegi ve bu suretle yeni harbe 
giriten devletin aleyhinde biitiin 
devletlerin harbetmegi taahhiit 
ederek biribirlerile baglanmala
rmdan ibarct olacag1 yolunda mii-• 
talea beyan etti. 

Lort Robert Sesil sulh cemiye
ti hakkmda sulh muahedesi ah
kamt arasma konulmak iizere bir 
madde bazulam1' ve bunu impa
ratorluk harp kabinesinde oku-
muttur. Bu maddeye gore iki dev· 
let arasmda itilaf ve miinazaa ~·k
llgt zaman bu devletler hir kon
ferans aktedilmezden evvel ve 
konferansm akdinden ii~ .:.y ge~
medik~e harp yapamiyacaklardu. 

.Akit devletlerden her biri, mad
deye muhalif hareket eden devlet 
ile her tiirlii mali ve ticari miina
sebah kes~rek icra ve tatbikini 
temin etmegi taahhiit edecektir. 

Ceneral Smuts da miitecaviz 
devlete kartl almacak zecri ted
birlerin layin ve tahdidi it!ntn 
ileride miizakere edilerek tesbit 
edilmesini harp kabinesine teklif 
etmittir. Cenerala gore impara
torluk harp kabinesi zecri tedabi
ri esas itibarile kabul etmekle ik
tifa etmeli idi. lmparatorluk harp 
kabinesi de ceneral Smutsun fik
rini tasvip etmittir. 

lmparatorluk harp kabineainde 
cereyan eden bu miinakata Cemi
yeti akvam projesinin ilk defa na
&11 meydana geldigini ve nastl yol 
tuttuiunu isbat etmesi itibarile 
dikkate tayandu. Bu cihet ~ok mii
himdir. ~i.inkii sulh konferanst 
toplandagt zaman yalmz lngiltere 
hiikiimeti sulh cemiyetini tetkil 
i~in ameli bir proje viicuda getir
mek iizere tedahir almtt bulunu
yordu, 

Amerika reisicumhuru Vilson 
iae miiphem bir fikir ve parlak 
ci.imle soylemekten ileriye gitme
mi,.ti. M. Vilson fikirlerini miis
bet bir plana tahvil etmek 1~10 

hi~ bir tetebbiiate bulunmam•th. 

lnglliz lmparatorlulunun 
barpten sonraki fekli 

lngiliz imparatorlugu harp ka
binesi harpten sonra imparatorlu
gun ne tekilde inkitaf edecegini 
dahi diiti.inmi.it ve dominyonlar 
ile ana memleket lngiltere ara
•mdaki rabttalart daha ziyade stk
lathrmak i~in ne gibi yollara ve 
vasttalara miiracaat edilmesi i~in 
tetkik ve miinakat.alarda bulun
muttur. 

Y eni Zelant murahhas1 mister 
Massey tarafmdan dermeyan olu
nan karar suretinde imparatorluk 
menabiinin inkitaf ettirilmesi i~in 
her ~areye tetebbiis edilmesi ve 
imparatorlugun ahalisinin iatesi 
i~in laztm olan erzak ve fabrika
larm idamesi 1~10 icap eden 
ham etya hususunda miistakil ol
mast ve batka memleketlere muh
ta~ kalmamast zamam geldigi 
kaydedilmi,tir. 

Bu m.aksatla konferana atideki 
noktalarm lehinde beyam fikir et
meie davet olunmuflur. 

1 - Vazolunacak bir sistem ile 
imparatorlugun her memleketi, 
.ayni camiada bulunan diger mem-

leketlerin mahsulat ve mamulatt
na kart• ri.ichanh gumriik tarife
leri tatbik edecektir. 

2 - lngiltereden harice gide
cek muhacirlere lngiliz bayraga 
altmda buluna memleketlere 
gitmeleri i~in tetvikat yapalacak
hr. 

Bu karar suretinin miinakatast 
esnasmda Kanada miimessili air 
Borden riichanh giimriik tarife
leri yalmz bir imparatorluk me· 
aelesi olmay1p ayni zamanda ln
giltere i~in dahili bir mesele bu
lundugunu ehemmiyetle kaydet
mif ve Kanadanm ingiltere aha
lisinin zararma riichaniyet iste
medigini ve boyle bir diifilnce 
umumi menafi i~in de muzrr ola-
cagmt soylemittir. • 

On ikinci kisim 
Hendej'sonun Rusya 

seyahati 
{Mister Loyd Cor~ eserinin on birin

ci k1smmda Cemiyeti akvamm ilk de
fa ingiliz imparatorlugu harp konferan
smda nas1l dii,Uniildiigiinii izah etmitoti. 
On ikinci k1S1mda ise bugiin de lngiliz 
amele f1rkasmsn lideri ve Cemiyeti ak
vamm himayesi altmda bulunan teriU 
teslihat konfeJanstmn re.iai bulunan M. 
Hendersonun Rusyadaki ink!li1p ana
sm ile temasta bulunmak iizere oraya 
gonderiHigini ve avdetinde bu yiiz 
den lngiliz harp 4labinesinde na 1l derin 
ihtilaflar ~1knu~ oldugunu anlallyor.] 

1917 ISenesi ileriledik~e lngilte-
re devletinin enditeleri arllyordu. 
Harbin vaziyeti gittikc;e garph 
miittefikler i~in muzlim bir ,ekil 
ahyordu. Buna ilaveten lngiltere
de siyasi vaziyetin kart~masma ve 
amele karttrkhklarmdan dolay1 
dahili vaziyetin fenalatmasma 
karft hiikumetin akilane bir siya~ 
set tutmas1 icap ediyordu. lngilte
rede karrttkhklart Rusyadaki i ... 
yan ve k1yam1n dogurdugu cere-. 
yan ve fikirlerin tesiri ile son de• 
recede vehamet bulmu~tu. 

Petrograt hadiaelerinin inti~ar 

eden aadameJ.eri lngilteredeki her 
tezgah ve maden i,inden ge~ti

ginden lngilteredeki amele ale
minde rahatsultk ve asr.biyet do
gurmuttu. Bundan dolay1 harp le
vaz&ml fabrikalarl i~in amele te
dariki ve miihimmat Jmalah gii~· 
Ie,mitti, 

Halbuki milli tamamiyetimizin 
muhafazas1 ve milli gayemizi kuv· 
vet ve metanet ile takip edebilmeli 
i~in hiikumet erkammn hi~ ,a,Jr
mamalari ve amele meselesini ve 
bundan tahaddi.is eden vaziyeti 
metanetle oldugu kadar htzh ve 
ihtiyatla idare etmeleri hayati 
ehemmiyeti haizdi. Bu ise hl~ te 
kolay degildi. Bu yolda yaptlan 
savatta M. Arthur Henderson 
har~mdt, 

M. Henderson 1917 may&smda 
hususi bir vazife ile Rusyaya gon
derilmitti. 0 zaman Rusyanm 
battnda Sovyetlerin miizahereti 
ile Kerenakinin riyaseti alt&ndl' ki 
muvakkat hiikumet bulunuyordu. 

M. Hendersonun boyle bir va
zife ile Rusyaya gonderilmesi 
icap eden bir ~ok kuvvetli sebep
ler vard1. Hatt.i Peteraburgda in
giliz sefiri bulunan air Cor~ Buc
hananm vazifesini k1sa bir zaman 
i~in gormes.i de iktiza ediyordu. 

Ruayada itler son derecede ka
rttltgmdan aonu nereye varacag1 
malum degildi. Bunun i~in heni.iz 
salabiyettar mevkilerde bulunan 
unsur ve kuvvetlerden harbin de
vamtna taraftar olanlara kuvvet
lendirmek ln~ilterenin menafii 
icabandan bu~unuyordu. 

(Arkasl var) 



Salrife 8 

En biiyiik garl§ 

lngiliz kotras1 §imdil.k 
pupa yelken gidiyor 

Alllmlsema lslmll Amerlkan kotrastnl nlhayet maiiOp edecete 
benzlyen .. Gayret ,. lslmll lngfllz kotras• 

Diinyamn en miihim kotra ya- fak olamamiftl. Bu seferki yant 
tlfl Amerikada Neuportda bat- kotras1n1, zengin oldugu batde 
ladt. Gayret «Endeavour» isimli muallimlik eden bir lngiliz spor• 
lngiliz yah ile Rainhon isimli Ame- cusu bizzat nezaret ederek yap-
rikan yab ara5mdaki bu taribi ya- tlrmt~hr. Mister Spowith ingilte• 
rr~ Amerika kupastru kazanmak rey' temsil edecek Gayret yah 
iizere yapilryor. .suya indirildikten sonra ~ok mii· 

Y an~.tan bir ay evvel bu siitun- him bir karar almifh. Y atif es-
Iarda Amerika kupasz hakktnda nasmda kotrada kullanacag1 ge-
epey malfunat vermilttik. 1851 se- micilerin profesyonellerden olmt· 
nesindenberi iki millet arasmda yacagm1 ve bu itin izzeti nefis me· 
niithi~ bir denizcilik rekabetine yol selesi yapmlf, kalbinden yarah 
a~an bu yan~tn mazisi miihim va- lngiliz centilmenleri tarafmdan 
kalar, insam hayrete sevkedecek baljanlacagm1 gazetelerle ilan et-
hikayelerle doludur. Bu yan~1 ka- ti. Bu ilin iistiine herkes gene 
zamp kupaYJ. Amerikahlarm elin- iimitsizlige du~mii~tii. Kimse oy-
den kurtarmak i~in servetlerini le buyiik bir yatm millerce mil 
feda etmi~, omiirlerini a~mdumtf mesafelik bir yari~mda kibar ~o-
olan ingilizler ~oktur. lngiliz de- cuklarmm hakiki gemiciler gibi 
nizci!igi namma kupay1 ingilte- hizmet edebileceklerine inanaml· 
reye getirmegi yegane gaye edin- yorlard1. 
mit- olan ingilizlerin balpnda met- Kotra lniltereden Amerikaya 
hur ~ay krah Tomas Liptonu sa- gonderildikten sonra da dediko-
yabiliriz. (;ay krahnm Amerika dular ba~ladt. Baztlari, amator, 
kupasm1 hehemehal kazanmak kibar s1mfma mensup gemicile-
i~in ahar omriinde gosterdigi ihti- rin profesyoneller kadar ~ahta· 
ras hakkmda yiizlerce bikaye ~tk- madtklarmt mister Spowithin de 
m!,br. ilk tecriibede anladtgmt ilin etti-

0 hikayelerin en dilckate ~ayan ler. Baztlan da guya, kotra tama-
olam ~udur: men kurumadan boyandtgi i~in 

- ingilterede ya!mz asiilerin boyalarmm Amerikada gizlice 
l·ahul edildigi bir klup vardtr. To- tekrar kazdtnlma:oma liizum ha-
m as Lipton pek zengin olduktan s1l oldugunu bu yiizden teknenin 
sonra bu kliibe a:za kaydedilmek kayarhgt azaldtgmt iddia ettiler. 
istemi,tir. Halbuki kliibiin nizam- Ba~ta Amerika rei$icumhuru 
namesinde izalarm, helki ziigiirt, mister Roosevelt oldugu halde ya-
fakat mutlaka asil olmalar1 tart- r1' sahillerine dolan Amerika mil-
tJr. ldare heyeti diitiinmii~ tattn· yonerleri yar1'm ba~lad1g1 daki-
mtf, ~ay krahm bir ~artla kliibe ka.dan itiharen ingiliz kotras1 hak-
kabul edehilccegini bildirmi. tir. ktnda <;Ikanlan ~ayialarm ba.hsi 
0 fart ta, lngiliz izzeti nefsini her miisterek nishetlerini altiist etmek . . 
tekrarlam~mda zedeliyen Amerika iizere bilhcu;sa yayald1gm1 anla-
kupasml ingiltereye getirecek mii- chlar. 
tetebbis, asil olmasa dahi, fevka- ~iinkii, yedi defahk miisabaka-
H1de bir miisaade ile kliibe kabul nm iki defasm1 ingiliz kotra11 
edilecektir. i~inde amator gemiciler ~ahtllit 

ldare heyetinin bu kararmi og- halde pek guzel kazanml~br. 
renen ~Y krah hemen faaliyete Y edi defahk miisahakanm me-
ge~mi~ ve beheri yiizer bin bagiliz 15aJe ,artl bOyledir: 
1irasmdan fazlaya malolan dort Birinci, ii~uncii ve hetinci ya-
tane yanf kotras1n1 sua i:le tezga- rtf, on millik mii~elles bir meaa-
ha koydurmu,tur. ha gidis aelisi katedilir. Geriye 

, 1:> • 

I ~amrok, II (;amrok, HI «;am- kalan ikinci, dorduncii, altmct 
rok, ve IV ~amrok isimlerini alan ve yedind yantlarda her gun sua 
o dort kotrayt Ame:rikahlar stra i1e, dthlan alh~ar mil gelen i.i~ 
ile her sene maglup ederek Tomas dab miisavi bir miisellesin doniil-
Liptonun asHier kliibiine girmesi- mesi ~eldindedir. 
ne mani olmutlardlr. ~ay krahna Ameri!tan ve ingiliz zenginleri-
yarrm milyon ingiliz lirasma ve nin milyonlarca dola-rhk bahse tu-
ondan daha ag'lr manevi fedakir· tu~tuklarl bu yan~m ikinci ve ii~iin· 
hklal'a malolan o te~bhiisten aonra cii ynnllarm1 ingiliz kotras1 ka-
ge~en seneki yar1~1 lngaiz Yat zanmi!ft1r. Uk giinii yaptlan birin-
kliibii iistiine alm1~, o da muvaf. ci yartf hakem heyeti taraftndan 

Bugiinkii rna~ 
Fenerbah~e · GaJatasaray 
tak1mlan ge~it ba§Inda 

Evvelki aenedenberi ik.mal edi
ltmiyen istanbul ,ildi final ma~1 
i~in bugiin gene Galatasarayla Fe
nerbah~e ta.k1mlan karfll~Iyor ... 
Beynelmilel nizamname mucibin
ce; btraktlchgi dakikadan itiba
ren degil, ba!Jlan tekrarlanacak 
olan bu miisabakanm neticesi hak
kmda ,imdilik bir fey soylemiye
cegiz. Bunun..sebebi, Ga}atasaray 
tak1mm1n bugiinkii vaziyetini bil
memekligimizdir. 

Galatasaray talmnmm imkin
larmt ve bali haztrdaki idman kt
vammt bugiinki.i m~ta anhyaca
gtz. V ak1a bir ma~la bir tak1m 
hakkmda kati bir kanaat edinile
mez, fakat Fenerbah~e - Galah.
saray ma~lart gibi kartilatmalar 
iki talum i~in esash ipretler gor
memize yardun edecek kadar st-
kl ~arpt,malardu. 

Yalruz diindenberi bir ~!yer i~
tiyoruz; guy a taktmlardan biri, 
bugiinkii ma~tn pek erken olduiu
nu iddia ederek ma~m tehirini i&
temekte tsrar ediyomuq ... Eger 
bu fayialar dogru ise ma~m ya 
seremoni ile yahut teabhur teklin
de yaptlmamasi ihtimali de vardir. 

Biiyiik tahsisat verlldi 
Berlinde yap1lacak 1936 oli~

piyaltan i~in Franstz hiikUmeti 
,imdiden haz1rhk tahsisabnt olim
piyat komitesinin emrine vermi~
tir. Bu miinasebetle gazeteler, hii
ltumetin ilk def a olarak vaktinde 
spor i~lerini dii~iindiigiinii yazt

yorlar. 
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mute her addolunmam1~tlr. tlk ya

n'm hakem heyeti tarahndan ni
~in muteber addolunmad1gmt 
ajanslar ta~silatile vermediginden 
sebchini anhyamadtk. 

Bugiinlerde devam edilen diger 
yariflardan ikisini daha ingilizler 
kazamrsa 83 senedenberi 1ngil· 
terede beklenen Amerika kupa11 
oraya ge~mit olacaktrr. 

Y ar1s nizamnamesinde, yedi 
defahk• yar1'm dort defasmt ka
zanan kotra galip addedilmekte

dir. 
Simdilik pupa yelken talihi . 

izinde kayan ingiliz kotrast ihti-
mal son yar1~l.arm dordiinii ke.yhe· 
derek gene magliip olacaktu. 

Umumi harbin sonundaki bir 
yartfla da boyle olmu,tu. lngiliz 
kotrast orsadan ~ok iyi gittigi 
halde bocada ba't goriildiigii i~in 

ilk kazand1gt ii~ defahk yar1~tan 
sonra geri kalan dort yarifl kay
hederek majlup olmu~tu. 

Y alnrz bu sefer Gayret isimli 
lngiliz yabmn son tecriibelerin
den hem on.a.at, hem de bocas1 

kuYVetli oldugu Amerikan gemi· 
cileri tarafmdan da tasdik edil
digine balallna, Ali.imi sema 
isimli Amerika.n kotrasmm talihi 
pek yaver gitmedigi anla~1hr. 

Sek~en ii~ senedir bu ugurda 
milyonlar t5arfeden lngilizler bu 
sefer Amerika kupasm1 ingiltere• 
ye getire'bilirlerse biiyiik. bir mu
harebe kazanm1~ kadar sevine
cek!erdir. 

AK~AM: Sporun manast; yap~ 
h~1, rekabeti boyle aszrlarca gii· 
zel bir tekilde siirdiiriildiigii tak-
tirde meydana <;rkar. E. ~. 
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iL K Dl 
'-------------, Yazan: Maalld Hamit ___ , 

<:Syle hissediyorum ki ben ba'ba
mi sevmedim, fakat ona 
hayran kald1m. Zateu o da 
ileude ha~k.a hisler uyan

dtrmaga ehemmiyet vermemi,ti. 
Onda da. oyle fazla bir haba mu
habbeti yoktu. Bende de kendisine 
ka.r11 ayni ~ey. Annemin meseleyi 
haber verdigi gune gelinciye ka· 
dar, babam bana strf bir arkadaf 
muamelesi ediyor, bazan miisteh
ziyape bi>r tavtr ahyordu. Zaten 
benimle bir1ikte soka.ga ~m.aktan 
pek ho,Ianmazda. (;iinkii uzun b 
yum, artik bir erkek halini gOs

teren manzaram onu ihtiyarlatl
yordu. ihtimalki «haha» kelimesi 
bile bu ehedi gencin kulagmda na-

hot tesirler uyand1r1yordu. 
Babam, gen~ kalmak, yahut 

kendisine bu ge~lik :zehabmt 
vermek i9n bir taktm masajctla
ra, berberlere ve saireye giiveni
yordu. Bu.. artistlerin ne gibi feY· 
ler yaphklatmt iyice hilmiyorum. 
Fakat bunlarm her sabah bir ka~ 
saat siirdiigiinii, bu ~ah,ma saat
leri esnasmda odumdan i~eri 

kimsenin girmesine miisaade edil
medigini biliyorum. Baham saat 
hire dogru yemek salon.una indi
gi zaman, her feyden evvel, dort 

be~j aynarun oniinden g~er, sof
raya oturmadan evvel kendisini 
&Oyle bir muayene ederdi. An-

• 0 

nemle takalaflr, benim yanag1m1 
hafif~.e ok,ar, sonra hemen ga· 
zetesini a~arak okumaga dalardt. 

Guzel ma.nikiir yap1Jmtf brnak
l.anna, Liraz seyrekle~mege b~
lamlf sa~larma bay1hnltm. Sa~la
nru uzatarak eksikl.erin yerini ka
pamaga ~ah~tr~h. Silihatinin ga
yet yerin.de oldugu hakkmdak.i 
tem.inatlardan pek ho,lanirdt. Ya 
annem, ya hen bu yolda bir fey · 
soylemiyecek oJursak hemen SU• 

rah asar, merakh, endi~eli bir 
hal ahrdt. 

Gazetelerin havaiyata dair ba
hi3lerini okurken bir arahk bunu 
elinden buaktr: 

- Dersler nasii gidiyor? diye 
bana ·sorard1. 

Derslerimin kendisini hemen 
hi~ alakadar etmedig~ni pek iyi 
bildigim .i~in: 

- iyi gidiyor, baba, demekle 
iktifa ederdim. 

- Yarm biiyiik bir futbol ma"' 
~~ var. 

- Evet, baba. 
- Veliefendide at yarttlart da 

bu sene ~ok. parlak olacak gibi 
goriiniiyor. 

- Ben de oyle zannediyorum, 
baba. 

Sonra, anneme ditner, sorard1: 
- Ne haber var, hammefen

di? Taze bir havadis var mt? Ye
ni bir dedikodu? 

Annem bu tarzda lakarddardan 
pek hotl.anma-chgi i~in, siikiit eder .. 
.di. 0 zaman habam kibar i.lemi
ni alikadar eden son havadiakri 
kendi.si hirer birer sayardt. 

iste bahamtn aile hayah idn
de 'tuttugu mevki. ihtimalki ~ bu 
verdigim tafsilat ken:lisinin pek 
lehinde degildir. Bahamm aley
ninde bulunmak istemiyorum. 
{:iinkii ne olsa babamdrr. Ona 
ltarJll kusurlarrm1 da gizlemek fik
rinde degilim. Y almz, boyle bir 
adam iizerinde annemin haklu
mlzdaki sozleri ne gibi b.ir tesir 
yapacag1 tyace anla~xlsan diye 
bunlan soyluyorum. 

Zannederim, bu hotkam ve 
hercai kadmlar fatihi !tayahn· 
da ilk defa olarak aldahldtgtni 

goriiyordu. Kendisi belki yiiz ka· 
dmt, aldatmalarma vakit kalma
dan, brralnvermi;ti. .Afk hayah 
hakkmda babamm hususi nazari
yeleri vardt. Kadm insamn i~ini 

~huk baytltan ba.zt tathlara ben· 
zer, derdi. Ag1zlarmm tadmt bi
lenler, bahamm fikrince, sofra· 
dan biraz daha iftihalari varken 
kalkmah idiler ... 

Kendisi bu diisturlart bol bol 
tatbik etmi~ti. lyi bir miitehassts 
stfatile, i~ baytltan tathlarm her 
nevini tatmLfb. Onun yegane sii
rekli miinasebei Leyla ile olan 
a.~lu idi. Bu ya Leylinm miistes
na, fevkalide bir tak1m cazibele
ri olmasmdan ileri geliyordu, veya 
Leylayi ailemize baghyan dostlu
gun bunda tesiri vard1. Belki de 
bu miinasehet nihayset bir itiyat 
feklini ahm~h da onun i~in bu ka. 
dar siirmii~tii. Bence en dogrusu, 
Leyla ile ailemiz arasmdaki dost
lukhL 

Baham ile Leyla arasmdaki mii .. 
nasehet, zaman ge~tik~e, munta· 
zam, barit bir gidif almtth. Pek 
alakay1 davet edecek bir fey gibi 
goriinmiiyordu. Oyle hir miinase
bet ki hpkt uzak akrabalar arasm• 
<daki muhabheti andmyordu. Ara
da srrada bir ziyaret, zevahiri 
kurtaracak kadar hir tey ... lstan
bulda olsun, sayfiyede olsun, Ley
la muntazaman bize gelip gittigi, 
Annemin yakm doltu oldugu, 
ideta ailenin bir ciizunii te,kil et
tigi i~in, o kadar sene a,ktan son
ra onunla. :ra.b1tayt kesmek pek ko
lay ol.amazd1. 

Leyia da bahama kar't, zanne
derim, ayni hissiyah besliyordu. 
Arbk babamt ikinci bir: koca gibi 
telakki ediyordu. Bu telakki ba
hama karst bir ask hissi besle-• . 
mekten onu kurtanyor, fakat ba~-
ka bir takrm vazifeler ve mecbu
riyetler yarahyordu ki hunlara 
ehemmiyet vermemek kabil de
gildi. 

Ben fUrada yalmz kendi fikri
mi ve lcanaatimi izah ed.iyornm. 
Birisi ~1k1p ta neye istinaden bu 
hiikiimleri verdigimi soracak ol
sa ona hi~ bir delil gosteremem. 
Vakayi, onlarm miinuebetini bu 
'ekilde gonnege beni sevketti. 
Fakat Leyla benim Leylam ol
makla heraber, hu mevzu, aramtz.o 
da daima karanhk bir ma.hiyette 
kald1. Maamafih, bazr vaziyetler 
vardu ki insan onlart hisseder, 
anlar. Fakat bu kanaatini teyit 
i~.in hi~ bir delil gosteremez. 

T ahminlerime pek ihtimale ya
km ~eyler denilemez. Vaziyeti 
ba,ka tiirlii manhkan izah etme
ge imkan yok. Hi~ bir zaman 
elde edilemiyccek gibi goriinen 
hakikati anlamak i~in her tiirlii 
~areye ba~ vurdum. Fakat ne ka
dar ugrathm ise hep faraziyat sa· 
hasmda kapah kalmaga kendimi 
mecbur gordiim. ~imdi birisi ~·k
!Sa da bana aldandigtml siiylese 
ve biitiin biitiin 'l?a~ka tiirlii bir 
izahat verse bundan hi~ bayrete 
dii,mem. Baz1 kadmlar vardu ki 
size viicutlarml verirler, hiitiin 
varhklarm1 ver· er, bOyle olma.k
la heraber gene s.ize yahanc1 ka
IJrlar. LeyLa ifle boyle ka:hnlar
dandt. Dudaklart ile ruhu aras1n· 
da namiitenahi bir mesafe vard1. 

Bahama gelince, onunla benim 
aramda hi~ bir zaman bir sami
miyet t-eessiis etmemi~tir. {:iinkii 
boyle bir samimiyetin dogabile
cegi dakikada bu ku~iik aile fa
ciast hizi biribirimizden l<ati su-

• nut. A.~tast var 
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AKDENIZDE 

TORK AKINCILARI 
Yazan: /SKENDER FAHREDDIN Tetrlka No. 178 

Ahmet pa§a: " Venedik dilberi ihtiyar gonliimii 
~aldd, diyerek say1khyordu. 0 gece (Jiizetta) 

pa§antn odastna giderken, konag1n 
alt ka h tutu§mu§tu 

Ahmet pa~anm cariyesi Vene
Clik dilberine anlatmaga ba,Iadt: 

- Pa~amlZ yah:mda veziriazam 
olacak, Jiizetta! On dan ni~in ka
~tyorsun? Konaktaki cariyeler, 
pa~amn goziine girmek i-rin neler 
yapmtyorlar! Patamtz biitiin ca
riyeler i-rinde en ziyade seni sevi
yor! Belki de yarm, obiirgiin ve
:ziriazam kar1s1 olacaksm! Ayagx
na gelen bu nimeti neden tepiyor
.sun? Hila Murat beyi seviyorscrn, 
actnm sana, Jiizetta! ~iinkii Mu
rat yeni donanma ile sefere gide
cek .. Ve kim bilir, belki de hi~ 
donm iyecektir. 

Ji.izetta ka~larmi ~atarak ba
gtrdt: 

- Ben Muradt dii,iinmiiyorum. 
:ArtJk diinyada yatadtglm miid
det-re cammdan ba~ka bir fey sev
miyecegim. 

Kaptan pa~anm cariyesi gen~ 
kadmm yamna oturdu: 

- Pa~a efendimiz seni mem
nun etmek i~in, bu ya~tan sonra 
saz ~almaga baf.ladJ. Sen, saz ~al
mtyan erkekten ho,Ianmazmttsm! 

Jiizetta bu sozleri i,itince giil
Clii: 

- Ahmet pata beni sahiden se-
• d k ?f ;nyor erne .... 
- lnanmtyor musun, Jiize"tta? 

Patamiz, sen bu konaga geldigin 
giindenberi gece uykusuna hasret 
)c:al.c:h. Y etmitinden sonra taraba, 
afyona, ambere ba~.ladi. Ak,am 
iiatii itinden gelir gelmez i~ki sof
rasl kuruluyor, afyon kabag1 ha- . 
zirlamyor •. Patamtz seni diitiine
rek hulyaya dalayor.. Dalgadan 
Clalgaya diitiiyor. Ona da yaztkhr, 
Jiizetta! Bu yatla bir adam a bu 
kadar zulum yapthr mt? 

- Ne demek istiyorsun? Ben 
lie pataya goniil mii vereyim?! 

- Senin boyle ihtiyar bir ada
mt sevemiyecegini biz de biliyo
ruz. F akat, hi~ olmazsa biraz gii
ler yiizliiliik gostersen olmaz m1? 

- Arttk benim Venedige git
mem ihtimali kalmadt desene .. ? 

- Seni lstanbuldan - hem de 
boyle s1k1 ve tehlikeli bir zaman
da - Venedige gonderirler mi sa
myorsun? 
- Ji.izettanm bir teyden baberi 
yoktu. 

- Boyle bir stkt zamanda mr 
dedin? Gene bir harp tehlikesi mi 
var yoksa ... ? 

- Elbette. Sen uyuyorsun gali
ba?! Donanmamtz hazrrland1 .. 
Venediklilerin iizerine yiiriiyecek
ler. Hem de bu sefer Papanm mem
leketine kadar gidecekler. 

- Sahi mi soyliiyorsun? Ben 
burada kafese kapanan papagan 
gibi kilit allmda ya~tyorum da bir 
'eyden haberim yok Demek ki 
:Tiirkler gene harbe hazulamyor
lar ha ... ? 

- Ne yapsmlar .. ?! Ba~ kaldt
ran dii~m3.na: «Buyurun! » demi
yecekler ya .. ! 

Jiizetta istanbulun bu kadar ka
rt¥k bir halde oldugunun farkm
da degildi. 

Sinyor Skonto ~ma: «Ben Tiirk 
·vezirlerini elde ettim. Hatta ya
kmda padi~ah1 da igfal edece-

Demek ki Venedikli amber ve 
afyon taciri de bir teY yapama
mlf··· Onun da planlan suya diit· 
mii,tii! 

Jiizetta, pa!amn cariyesinden 
memleketin i~ ve dtt siyaseti hak
kmda kifi derecede malumat al
chktan sonra, birden, yelkenleri 
suya indirmi~ ve uzandtgt sedir
Cien kalkarak: 

- ~imdi pata bazretleri ne ya
piyorlar? 

Diye sormuttu. 

Patamn cariyesi {Jiizetta) nin 
birdenbire degi~.tigini goriince se
vindi: 

- Sofra batinda seni bekliyor, 
gi.izel Jiizetta! 

Y amnda batka kadm var 

Hayir... Sen konaga geldi
gin giindenberi Ahmet pata hi~ 
birimizin yiiziine bakmlyor. 

- Tuhaf :tey .. ! Ben, konaktaki 
cariyeler arasmda, benden ~ok da
ha giizel kadmlar gordiim. 

- Pata hi~ birinin yiiziinii gor
mek istemiyor. «Venedik dil
beri ihtiyar gonliimii ~ald1! » diye
rek miitemadiyen seni say1khyor! 

(Ji.izetta) gi.iliimsiyerek sa~larz
ni toplamaga hatladt: 

- ~imdi yamna gitsem, mem
nun olur mu? 

- Memnun olur mu demek te 
laf m1?! Sevincipden ~·ldnir. 

Patanm cariyesi koynundan bir 
kese altm ~Ikararak: 

- Bak, dedi, bunlan bana, se
ni iknaa ~alxJlmam t~m verdi. 
Eger sen patanm yiiziine giiler
sen, biitiin servetini sana hagular! . . 

'(Jiizetta) sa~lanm topladt .. Ye
til ipekli elbisesini giydi.. Ba~ma 
«rtn tahl» ler siirdii.. Gogsiine 
mavi elmastan yap1lm1~ boru~unu 
takh ve pa~.anm cariyesine done
relc:: 

- Ben haztrtm, dedi, haydi dii~ 
oniime! 

Patanm odasma gidiyorlardt. 

Konagm alt kabndan yukartya 
'dogru yaytlan keskin bir duman, 
bir anda ortahgt kaplamt~b. (Jii
zetta) patanm oturdugu odamn 
oniinde ktztl bir alevle karttla,. 
mt~b. Ahmet pa~.a birdenbire dt
'artya ftrhyarak, adamlarma ba
gtrdi: 

- Konagm alt kahndaki yan
gtm ~abuk sondiiriiniiz! 

Ve Jiizettayt kartJsmda gori.in
ce, derhal kolundan tutarak oda
ya soktu .. Ostiinden kilitledi.. Ah
met pa~a alevler arasmda ko,aralc: 
a'agtya iniyordu. 

Merdiveni saran ate~, kolay ko
lay sondiiriiliiverecek yangmlar
den degi!di. (Arkasi var) 

A K 8 A mUesseseleri 
Ankaranm modern liirk~e 

frans12:ca ve ecnebi lisanlarda 
kitap, gazete, mecmua, fotograf 
levaz1m1 ve mode1lerini temin 
eder. 

Morkezi: lfaarif vck!t1eti kar~tsm· 

da telefon S377 
~ubest: Samanpazannda 

r ~i: biti;:l... --
'-e• a a 
~atmazel Yiyolef,•§.«kran lia

plmefendinin suallerine Jiep znu· 
vaf1k cevaplar verdikten aonra, 
arbk no vakit bunlarin sonu gele· 
cek diye bekliyordu. 

F akat $iikran hanim suallerine 
Clevam edecek yerde, hila bu yeni 
miirehbiyeyi tutup tutmamaga ka
rar vennemif. bir halde, biitiin bii
tiin batka bir bahse ge~ti: 

- Siz ne kadar giizelsiniz, mat
mazel. 

- Her halde, sizin kadar degiJ, 
hammefendi. 

- Siz benden daha gen~siniz. 
- Pek az farktmiz var gibi go-

riiniiyor, hammefendi. 
Matmazel Vi.yolet $iikran ha

mmefendinin s1kilmis bir vaziyet-
' 

te kaldtgmt hissediyordu. Gozle-
rini indirdi ve biraz sustu. Sonra, 
$iikran hammefendinin gozleri
nin i~ine hakh: 

- Ben hafifme,rep C:legilim, 
hammefendi, dedi. Eger beni tu
tacak olursamz emniyetinize liya
kat gostermege ~ah~acagtm. 

Tam bu strada Hilmi beyefen
'di i~eri girdi. Kansmm me~gul ol
dugunu goriince: 

- Pardon, dedi, sizi yalniz zan
nediyordum ... 

$iikran hamm miil'ebbiyeyi ko
casma takdim etti ve tastikname
lerini de gosterdi. Hilmi bey: 

- Boyle hiisniihal ,ehadetna
meleri olduktan sonra hen bir da
kika bile tereddiit etmem, dedi. 

$ukran hammm derhal titizligi 
tuttu: 

- Karar vermek bana ait bir 
~ey, dedi. 

Hilmi bey bir ~ey soylemeden 
d1~.ar1 ~1kb. ~i.ikran hamm: 

- Kocam, dedi, tehlikeli bir er
kektir. 

- Her halde benim i~in tehli
keli olamaz. 

-Kim hilir! 
- 0! Hammefendi, rica ede-

> nm ... 
Bu teminat ta $iikran hamm1 

tatmin edemedi. 
- Kocamm bir~ok bo' vakti 

vard1r. Esasen hafif hir erkektir. 
korkanm ki ... 

- Hammefendi, size teminatla
rtmt tekrar ederim. Bir erkek ne 
kadar caziheli olursa olsun, iize
rimde hi~ bir tesir yapamaz. Be
nimle evlenemiyecek bir erkegin 
ufak bir komplimamm bile kabul 
etmeyi haysiyetime miigayir bu
lurum. 

- Ne yapaytm, mdmazel, ben 
~ok ktakan~ bir kadm1m. 

Diye ayaga kalkh. 
-0 halde, dedi, benim i~in ~e

kilip gitmekten ba~ka yapacak bir 
~ey kalmtyor, hanxmefendi. 

- Haytr, hayiT. KahnJz. Sizi 
pek dogru, pek namuslu bir kadm 
diye hissediyorum. $imdi size in
ciyi takdim edeyim. 

Bir hizmet~i kadm on iki ya,la
rmda kadar hir k1z ~ocugunu ge
tirdi. K1z yeni miirebbiyeyi goriin
ce ka~larm1 ~ath, surah ash. Mii
rehbiyenin tehes:;iimii kii~iik ~o

cugu yumu~atamtyordu. 
$iikran hammefendi: 
- Haydi, lnci, dedi, matmazele 

bir ~.eyler soyle. 

<;ocugun agzmdan hir kelime 
. ~Ikmtyordu. 

-- Miisaade ediniz, hammefen
'di, bizi biraz yalmz buakmtz da ... 
Kii~iik hammla boyle daha iyi ta
mtntz, dost oluruz. 

:(.J(.~ 

a~miyorC:Iu. Nihayet aarC:Iu: '· ...,... 
-Ben size antipatik geliyorum 

galiba?. 

· - Bazi siikutlar olur ki peli acl 
bir cevap tetkil ederler, Ind. 

- l,te henim cevah1m da bu 
aiikutlardan biri, matmazel. 

- Hi~ olmazsa lak1rd1 ile ce
vap veriniz bana. 

- Soylemeden de siz pek iyi 
ketfediyorsunuz. 

- Biribirimizi daha tammt
yoruz. Neden ilk dakikada beni 
miifkiilit kar~Jsmda btrakmak is
tiyorsunuz? Bend en ned en ho$.-, 
lanmadigtntzm sebebini izah et-. $en1ze. 

- Gene hi~ bir zaman anla~a
miyacagtz, matmaze!. Bana mii
rebbiye olmaktan vazge~iniz. Bu 
hepimiz i~in daha iyi olur. 

- Fakat inci, sen bende her 
mii,kiile galebe ~almak yolunda 
mevcut 'iddetli azmi biitiin biitiin 
tiddetlendiriyorsun. 

- Hele bu zorluklar senin gibi 
on iki yatmda bir ~ocuktan gelir
se ben onlan ~ar-rabuk ezebilirim. 
~ocuk miirebbiyenin tehdidine 

bt~ak gibi keskin bir sesle muka· 
bele etti: 

- Benim siikutum miikafata 18.
yik bir siikUttur, matmazel. Fakat, 
istiyorsanlZ, soyliyeyim: Sizden 
nefret ediyorum! 

- Bu lakudtlar sizin gibi bir 
~ocugun agzma hi~ yak1fm1yacak 
feyler, ~ocugum. 

- Eglenceyi btralumz, matma· 
zeL Size karsJ hiirmette kusur et-

' 
tigimi bile bile yaptyorum. Gorii-
yorsunuz ya, hi~ te mazeret be· 
yan ettigim yoktur. 

- Peki. Fakat izaliat isterim. 
- Benden bir izahat istemege 

hi~ haklumz yoktur matmazel. 
Matmazel Viyolet bu kadar kii

~iik hir ~ocukta rasgeldigi fiddetli 
iradeden hayretlere diiterek lisa
niDI degittirmek liizumunu his
setti: 

- Y oksa sizin miirehbiyeniz 
olabilecek derecede giizel mi de
gilim? 

- Bilikis, pek giizelsiniz. 
Gen~ ktzm gozleri ya,anyordu. 

Dudaklan titredi, yiiziinde bir IZ· 

hrap eseri belirdi. Giizel miireb
biye ok,amak i~in ellerini uzata
rak yaklattJ. 

- Dokunmaytmz bana, ~ekili
niz huradan! 

lnci kap1ya kadar geri geri ~e
kildi. Kaptmn tokmagr arkasma 
~arpt!. ~ocuk kap1y1 kilitledi. Mat
mazel Vi yo let hayretle sordu: 

- Ne yap1yorsunuz? 
- i~eriye kimse girmesin di-

ye ... Buraya neden gelmek istedi· 
gm1z1 biliyorum, matmazel. .. 
Evet, biliyorum. Bunlarx soyle
mege beni mecbur mu etmek iati
yorsunuz! Size sokakta bahamla 
beraber rasgeldim ... 

- Ne soylediginizi biliyor mu
sunuz? 

-Ben ann-emin ka~ kereler ag
ladlgml gordiim. Annemin agla
masim istemem. Babamt da mii
dafaa etmek isterim. Siz buraya 
gelirseniz onlan biitiin biitiin ayl
racaksmJz. Anlamak istiyordunuz, 
i{.te, anladtmz, matmazel. 

<;ocuk d1~ar1da ayak sesi i~itti
gi i~in hemen kapiYJ a~h. i~eri 
!?iikran hammefendi girdi. Giile
rek soruyordu: 

- iyi anla~tmtz m1? 

- lnci hamm ile anla~amtyaca-
gtz, hanlmefendi. Ben gidiyorum. 

Radyo 
21 Eylul coma 

latanbul : 18,30 plak n~riyah, (9.20 
ajans h•beJleri, 19,30 Turk mus.ki nes· 
riyat1: (Ekrem.J Ru-;en, Cevdet b yl~r 
ve Veciie Nedime, Nazan F eridun ha
nnnlar, O~i:ik efen<l!), 21,20 ajans ve 
horsa haberleri, 2 J, 30 radyo orkCi;trasa 
taNfmdan hafif musiki. 

,Varpova ( 1345 m.) - 20 salon ta• 
ktml (hafif mus.i.ki), 20,20 aktiialite, 
20,30 plak, (koro rnusikisi), 20,50 
apor, 21,05 Eoyton, 2 J, 15 senfonik. 
stiidyo konseri, 23,40 reklamh konser, 
24,05 dans musikisi. 

BUkre, { 364,5 m.) - 1 3-1 5 giindi.iz 
ne~ri}'!atl, 18 hafif mu.siki, kamnk kon
eer, 19 ha.berl<:r, 19,20 orkestr~nm de
vaxm, 20, 15 plak, 21 orkestra rdakatilo 
taganni, 2 I ,20 radyo orkestrast, 22,15 
radyo orkestrast, 23 ha.berler. ' 
Budape~e (550,5 m.) - 2 I ,25 ko

ro konseriJ 22,15 spor, 22,30 ki.i~iik. 
radyo temsili, 23,20 haberler, 23,40 
F riedlin idaresinde opera or'k<Mtrast. 

Viyana (507 m.) - 20,20 memie· 
ket ne~riylatJ, hafta haberleri, 21,0~ ye
ni ope_retlerden parc;alar, 22,50 Schu· 
berlin eserlerinden piyano konseri, 
23,30 haberler, 23,50 dans musiki8i, 
1,25 plak. 

22 Eyliil cumartesi 
Istanbul : 18,30 plak net~riyr.h, I 9 

franstzca ders, 19,30 Tiirk musiki n~· 
riyah: (Fahire, Safiye hamm "ve Refik, 
Fikret beyler), 2 I E~ref ~efik bey tara
lmdan fkonferans, 2 I, 30 stiidyo caz ve 
tango orkestrost. 
Va~ova (I 345 m.) - 19, I 5 piyano 

konseri, 20 orkestra ile hafif parc;alar, 
mi.isahabe, 20.30 konserin devamt, ha· 
berler, 2 2 popiiler senfonik orkestra 
konseri, 23 kon9erli rek.lamlar, 23,15 
dans musikisi, 24 mlisahabe, 24,35 sa• 
lon musikisi, I dans musikisi. 

Bukre, (364,5 m.)- 13-15 giindiiz 
ne~riyah, I 8 radyo orkestrast, (kan~k 
kon.ser), 19 haberler, 19,20 radyo or· 
kestras1, 20,15 plWk, 21 Romen ~ark•
lan, 21,30 Balayka orkestrast, 22,20 
Popi.iler Rom en musikisi, 2 3 haberler. 
23,30 orkestra. 

Budapefte (550,5 m.) - 20,25 c;i
gan taktmJ, 2 I, I 5 Zellerin c V ogelha
endlcr:t isimli opereti (stiidyodan). 
23, 15 ha:berler, 23,30 viyolonsel kon· 
seri, 24, 1 5 plak. 

AKSAM 
Abone Ucretleri 

rtr~ 

SE.NELIK 1400 lranit 2700 karat 
6 AYUK 750 • 1450 a 
3 AYLIK 400 • 100 • 
1 AYUK 150 • 

Posta ittihadma dahil ohr.ayan 
ecnebi memleketlijr: ~en~ligi 
3600, alh ayhgt 1900, nc; 

ayltgt 1000 kuru~tur. 

.Adres tebdili i<;in yirmi be~ 

kuru~1uk pul g~ndermek litzJmdtr. 

Ccmaziyel:ihir: 11 - Ruzth1z1r: 139 
~. lm~~ak GOI!~ Oi!le llr.iodi Akfi'Ul Yale! 
E 9,56 11,36 5,56 9,25 U 1,31 

Ya. 4,06 5,46 12,07 15,34 18,11 19,t3 

ldarehane: Babuili civan 

AClmusluk Sk. 
13No. 

YENI NE$RIYAT 

YENl ADAM 
Y eni Adanun bugijn c;skan 38 inci s&• 

ylSlnda ismail Haldu beyin «Bir Maarif 
meselesi var», «Tiirkiyede bir tibi der
di van> gibi yllZllan ile Dr. Saip Ragtp 
beyin « Yeni AleulimiZ», Bedi Ziya be
yin «En iyi tedris tarzJ» ba,bkla yaztlan 
di.kkatle okunacak bahislerdir. fMnail 
Hakka beyin «Sait ~elebi» dram• ve 
« Y eni Adam radyo alfabui:t> devam et
mektedir. 1 J 

AiLEDE <;OCUK TERBiYESl l 
llAKKINDA BiR KONFERANS ' 
Ankara merkez ilk tedri~at miifet-

tiflerinden ~aban Doian beyin bu nam• 
daki eseri ~dmu,br. Tanesi: 15 kuru,
tur; tevzi yeri: tkbal kiitiiphanesidir. 
HAFTA!'iiN BU HAFT AKI SA YISI 

24 iincii say111 ~akan Hafta gazetesi• 
nin yeni saytsmda Server Bedi beyin 
~ok guzel bir fakras• ve zarif bir hika
yesi, Maltepe askeri liseslne ait anket, 
Esat Mahmut beyin A vrupa r.eyahati 
intibalan ve raire. 

tki saYI sonra alu ayhitnt tamamh• 
yacak olan HahaYJ okuyuculannuza 
tavsiye ederiz. Say1s1 her yerde 7,5 ku
ru~tur. 

_,JIUUIUIUIIIIUIIIIUUtlfiiUIIIIUUtiUUI,ttJIUIJmiiUUflltiUIJIIIIIUIIUII 

- Nc oldu boyle? 
Bu suada i~eri giren Hilmi bey 

i~i anlaymca hiddetle inciye ba
lnyordu. Matmazel Viyolet: 

- {:ocugun bir kabahatx yok, 
dedi. Ben kalamJyacagim. 

Ve bir selam vererek ~tkh. 
Hikayeci 
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Devlet 1\/tatbaasi Miidiirliigunden: 
Devlet Matbaasmda bir yalda birikecek tahminen 65 bin kilo 

kadar en ~ok be1 santim genitligindeki karpmb kiittlara a~ak art• 
~ 

brma ile sabhga takafilmt§br. Artbrma 29/9/934 cumartesi gUnll 
saat 14 te Matbaada yap1lacakttr. lateklilerin artbrma ~agtndan 
once yuzde yedi bu~uk pey ak~elerini vezneye yabrmalarJ gerektir. 
~artnameler Matbaadan ahnabilir. (5536) 

Ankara Musiki Muallim Mektebi 
Miidiirliigiinden: 

Mektebimize girmek i~ln mliracaat edip kayat cdilenlerin ,miisa• 
baka imtihanlara 22 ila 29 eyliil tarihinde yapdacaldar. Miiracaat 
edenlerin 22 eyllil sabaha saat sekizbu~ukta mektepte hazaz olmalara 
liz1mdar. Akai halde haklarf sakit olacakbr. (6956) 

inhisarlar U. Miidiirlii.gilnden: 
.. 6 ]00!>, kilo "266, milimetrelik bir ylizli cilah Tripleka kartonu 

sah:1 ahnacn!:br. Taliplerin niimilne ve §artnameyi gordilkten sonra 
pazar!•ia i~tirnk edebilmek uzere .. %7,5 " teminatlarile beraber 
"B/10/934, pazartesi glinU saat "15, te Cibalide Ahm, sabm ko
misyonuna mUracaatlar1. "5892" 

I:!JJ~tanbul Evkat MiidOriUIU IIAnlarl I • I 
i - I3cyoglunda Kuloglu mahallesinde Aga hamamt soka~nda 

0;-iincu Vakaf hanm 3, 6, 8, 9 No. Ia daireleri. 
2 - Bogazi~inde Kuru~eamede tramvay caddesinde 119 No. h 

ar~a. 

Yukarada yalllt emlak 935 senesi Mayts nihayetine kadar pazar• 
lalda kirahlc olup talipler 26/9/934 c;ar~amba gtinU saat on be~o 
kadar Evkaf miidiriyetinde vak1f akarlar kalemine miiracaatlara • ... 

Ankarada 1kinci Vak1f aparbman i~in IUzumu olan 500 ton kok 
komiiruniin pazarhk suretile miinakasasmda talip zuhur etmedigin· 
den mezkurlilm1ktar komiirlin ihalesi Eylliliin 22 nci Cumartesl 
giinUne temdit edilmi~tir. Talip olanlar ~eraiti anlamak iizere 
Levazam idaresine ve ihale giinQ de saat 14 te ldare enclimenino 
mUracaatlara. "5945" 

Konservatuvar Miidiriyetinden: 
Talebe kaydma ve eski talebeoin de kaylllarmm yenilenmesino 

ba~lanm1~br. Cumartesl, pazartesi ve ~r~amba gtinleri aaat 1 den 
5 ~e kadar mtiracaat edilebilir. 1 Te,rinievvelde derslere ba,Iana• 
cak ve kaytt muamelesine katiyen nihayet verilecektir. (5971) 

I · I Istanbul belediyesl llinlar1 I • I 
lcra edilmekte olan kanalizasyon ameliyata dolayasiyle 23/9/934 

tarihinden itibaren Siileymaniyede YUksek oluk ve Unkapanmda 
deyirmen, Yavuz Sinan camii, ~ak,lrca ve Leblebici sokaklarantn 
bilciimle vesaiti nakliyeye kapalt bulunacaiJ ilan olunu. "5970 .. 

Devlet Demiryollar1 idaresi Hanlan 
ldaremiz i~in pazarlakla satan ahnacak olan Elektrik, H1rdavat, 

Tuzruhu, Per~in ~ivisi ve labartuvar eczas1 gibl "78, kalem muh
telif e~yanm 26/9/934 <;artamba glinii saat 11 de pazarhgt yaplla• 
ackbr. fsteyenlerin mezkur saatte Magazaya mtiracaatla tabriren 
teklifte bulunmalart ve Magaza dahilinde as1h listede X i,aretll 
malzeme i~in nlimune getirilmesi ve nUmuoesiz tekliflerin kabul 
edilmi~ ecegi ilan olunur. "5973, 

SAiNT BENOIT 
ERKEK LISESI 

Resmt mektepler ders mQfredat 
pro~ram1 Iuucibmce tedr!sat yap1hr. 
'fork baka;oryasma haztrlar. Fran· 
SIZC&Yl Ogrenmek i~in ihzart SIDiflar 

'?'ardtr. (827) 

Erkek ve Kadanlara 

"KURTULU~" 
Bi~ ve Diki, denanesi 

Miidireai : Mm. Papazyan 
Haftanm 4 gi.inii kadmlara, 2 giinii 

erkeklere, giinde ii~er snat Franstz usu· 
lile bi~ki vc dilcit~ derai tedris edilir 
ve 3 ayda Mn:.uif~r; musaddak diploma 
vcrir. F erikoy T epei.istii I I 6 No. Pa· 
pnzyun apnrttmam. (26 I 2) 

$ELANIK BANKASJ 

--·Her ak~am: --• 

NOVOTNide 
NECiP ve ZiRKiN 

ORKESTRASI 
KONSERI 

Vapurda unutulmu1 paket 
S Eylnl pazartesi gllntl saat alb. 

bu~ukta Haydarpa~a KadtkOy vapurun• 
da bll paket derununda pantalon n 
defter zayi olmu~tur. Bulan zat Istan· 
bul Bahkpazar, Ft~ICI sokak No, 5/7 
getlrdl~lnde memnun edilecektir. 

Istanbul Birinci lflas 
Memurlugundan: 

1 - KadlkOyQncle Damact soka~nda 
6 numarada mukim komisyoncu Agop 
A.bahyan efendinin Istanbul 2 inci Tica· 
ret mahkemeslnce 16/7/93~ tarihinde 
if lasma ve yevml mezkO.run saat H: 
bu~u~undan itibaren ifhi.smm a~tlmasma 
karar verildi~inden : 

1 • Mnfllsten e.Iaca~t olanlann istih· 
kak 1diliasmda bulunanlarm alacaklanm 
ve istihkaklanm ilandan bir ay i~lnde 
birincl iflas dalresine gelerek kaytt 
ettlrmelerini ve ( se!let ve defter hnla· 
sa1an ve saire) as1l veya musaddak 
suretlerini tevdl eylemeleri. 2 · HllAfma 
hareket cezai mesullyeti mostelzim 
olmak nzere mtlflisin bor~lulanntn aym 
mO.ddet 1c;lnde kendilerini ve bof(:larml 
bildirmeleri. 3 · MO.f llsin mallanm ht~r 

ne suretle olursa olsun elleriude bulun· 
duranlarm o mallar nzerindeki haklan 
mahfuz kalmak ~art!lo bunlan aym 
mfiddet l~lnde da.iJe emrlne tevdi etme
lerl ve etmezlerse makbul mazeretlerl 
bulunduk~a cszal mesullyete u~nyacak· 
lan ve rnc;han haklarmdan mahrum 
kalacaklan. 4 • 27 Eylnl 93' tarihine 
mO.sadif Per~embe gllnO saat 11 de 
alacakiilan ilk toplanmaya ge1meleri ve 
mtlflls He mnvterek bor~lu olanlar ve 
kef Ulerln ve borcunu tekef fnl eden sair 
kimselerln toplanmada bulunmaga hak· 
.Jarl oldu~u i!An olunur. (274:2) 

Tarihi te'sisi: 1888 

Serma yesi: 
Tamamen tediye edilmiJ: 

30,000,000 Frank 

Zayl - Pederimden muhassas H89 
No. maa~ cCizdantma ait tatbik mllhO.· 
rum kaybolmu~tur. Yenisini kv.dll'aca• 
~tmdan eskisinln hnkmn yoktur. lsmet 

DOY<;E ORIENTBANK 

Dresdner Bank lubesl 

Istanbul dOrdnncn icra memurlu~un· 

liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-iiiiiiiiiiiiiiii; dan : Bir alacaktan dolay1 daire
• mizce tabtl hacze alman klymetl mukad· 

merkezi ida resi: istanbul 
Tiirkiyedeki ~ubeleri: 

Galata. istanbul. lzmir. Samsun 
Adana. Mersio 

Ynnanistandak.i ~ubelerl: 
Atina. Selanik. Kavala. Pire. 

..... 

Her nevi banka muameleleri
Kredi mektuplart . Her neYi 
meski1kat ile hes:1p kii,adt· Cek 

servisleri kiraltk kasalar • 

-· Merkezi: Berlin -
Tnrklyede ~tibeleri: 

istanbul (Oalata ve istanbul) 
Depo: Ttittin GUmrUk 

izmir 
Her tUrin banka muamelah 

dereli hall ve kasa, borcun verilmeme
sinden dolay1 a~tk arttlrma lie 24/9/934 
tarihlne mnsadif pazartesl gunn saat 
dokuzdan on bire kadar EminOnOnde 
Valida ham altmda lkbal filirketinde 
satllaca~mdan talip olanlarm taylo edi· 
len gtln Te saatte maballinde haztr bu
lunacak olan memurumuza 93!/2889 
No.h dosya mncib!nce mo.racaat eyle· 
melerl ilan olunur • 

Zayi - Oskndar Malmo.dnrlngo.nden 
almakta oldugum tekant maa~tma ait 
tatbik mUbO.rQmO. kaybettim. Yenisinl 
y!lptlra.cag.tmdan hU!rmn yoktur. 

liatokait mlllaz1m: na:;tp 
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T~R.KiYE1 

ll RAL\T 
......_BANKASI 

.DAoA 
BiRiKTiQE~ 
RA~T-~OI;w 

KiTAPHANESINDE 
~imdiye kadar ne~redilen eserler 

• 

KO~Uk 1Iinlar 
Deli 
Yalt c;apkant 
Kavarc1k Pa~a 
ltalyadan Amerikaya nas1l u~tular? 
BUyUk Taarruz Nasal oldu? 
Dugun Gecesl 
Yardtmct Tarih HulisaSJ 
Sumer K1z1 
Kadan asker olursa 
Don Ki,ot 
Arzan Merkezine Seyahat 
Pembe Ma~~ahb Hamm 
Hayvanlar Alemi 
lstanbuldan Londraya tilebile 
blr yolculuk 

(Vi·Nu) 
Selami lzzet 
Biirhan Cahit 
Sermet Muhtar 
M. Saffet 
M. ~evki 
Burhan Cahit (Ciltli) 

• 1skender Fahreddin 
Necdet Riittil 
Servaotes 
jill Vern 
Sermet Muhtar 
Faik Sabri 
Faik Sabri 

Kurut 
75 
30 
30 
75 
35 
60 

100 
10 

125 
50 
25 
?5 
10 

150 
75 

Bir Kadan Ge~ti Selami 1zzet 20 
Arsen LUpenn (Birinci cilt) , 80 

, (lkinci cilt) , 80 
, (O~iincn cilt) , 80 
, (DordtincU cilt) , 80 

Asyadan bir gOnef doguyor lskender F ahreddin 80 
· lstiklll sava~a oasal oldu M. ~evki 80 · == 25 Kuru§a tam bir roman serisi := 
Dipsiz Kuyu Vi-Nu 25 
Pembe P1rlanta Vi·Nu 25 
lki Cinayet Gecesl Hikmet F eridun 25 
Karacaahmedio Esran Vi·Nu 25 
Kardet Katili Vi·Nu 25 

Bu eserler ,ok meraklr polis maceralarmr ihtiva aigor. 

Bu kitaplar 

Yalntz AK~AM KIT APHANESI nde sabltr. 
Ta~radan isteyenler dogruca kitaphanemize 

bildirmelidir. 
Ta~ra i{:in posta iicreti almmaz. Para l}erine · posta pula 

kabul olunur. 

• 

\ 
~ 
I 
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Deniz yollan 
l$LETMES1 

Act>ntelerl: Karakoy • K'OprU&fl 
'fel. 4 !?S62 - Slrkeci lf:ahnrdarzac!a 

.. __ Han Tel: 22UO 

Karadeniz 
cumartesi postas1 

ERZURUM vapE~o~2 

Cumartesl 
18de Galata r1hbmmdan kalka 

cak. Giditte lnebolu, Sinop, Sam
sun, Gireson, Trabzon, Rize, 
Hopaya. Don~te buu1ara ila
veten pazar, SUrmene, F atsa 
ve Onyeye ugrayacakbr. (5900) 

Mersin yolu 
ANAFART A 2'3a~~:1 
Pazar 10 da Sirkeci rihb· 
Dllndan kalkacak. Gidi1te <;a· 
uakkale, 1zmir, Knlliik, Bod
rum, Rodos, Marmaris, Dalyan, 
F dhiye, Kalkan, Ka!J, Fin ike, 
Antalya, Alanya, Mersin'e. 
Donti~te bunlara iliveteu 
T atucu, Anamur, Ku~adas1, 
Geilbolu'ya ugrayacakbr. 

(5955) 

Ayval1k Siir'at 
Yolu 

MERSIN vapuru 
22 Eyl61 

Cumartesi 17 de Sirkeci 
r1bbmmdan kalkacak ve 
Ayvahk yolunun mutat iske
lelerine ugrayarak fzmir'e 
gidip donecktir. •5954, 

THE TURKiSH AMERICAN 
Shipping and Trading co 

Hayrl - Arabotlu ve ••rlkl 
Amerfcan Export Linea The 
Export Steamslp Corporation 

NEW .. YORK 
Her on g1lnde bfr Nnyork De lim• 

llllllU arasmda muntazam poata: 
• Her aym 10, ve J6 inci aiH~ltrt 

f: ev · Y ork,'dan hareket. -Yakmda Nev· York'dan gelecek Ta
JIUrlar. 
Exllona vapuru 19 T.evvele do~ru 
Exmounth vapuru 4 T. evvelo dogru 

Yakmda Nev • York, F1adelfiya n 
Eof;tona i~in yolcu ve e'ilyay1 ticariye 
alsrak hareket edecek v~purlar. 
Exllona vapuru 22 T.evvclo dvg-ru 
Exmounth vapuru 8 T. evvele dogru 

Kum1 ·any a, mn~terilerinin menafiine 
iaha i) i hlzmet ve fevkaltLde seri pos· 
talar taktim emellle lskenderiye veya 
l!arsilylllda aktarma Euretile ve do~ru 
tcno~imento .Ue Nevyork 1~in mezUr 
llmsnlardan muayyen tarihlerdo hareket 
..Jen ekspres ve lflks vapurlanna yolcu 
n e~yayi ticariye kabul edecektir. 

Bu vapurlar Amerikanm dahUi n 
bflt.fin villi) etleri ile Kanada, Golr, lfek· 
1!.ia ve Lf'l5 Angelos lle San Fransisko 
£eaUle vesaire bUt On limanlar iQiD 
io~ru Kon~mento ile e~yay1 tioarlye 
kabul P.uer, 

Fazla tafsil~t i<tin Galada'd& 6 JDCt 

Vak1f ( Eski .Arapyan ) hanmda ~ tmlll 
katta J-1 ayri • Arabo~lu n ~erik I rnnra· 
caat. Tel, 4.49G7·8· (2140) 

VAPURCULUK 
TORK ANON1M ~1RKETI 
Istanbul Acentahgt 

Llman han, Telefon: 22925 

TrabzOn Y olu 
T A R I vapuru 
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PAZAR 
gann saat 20 de Galata nhtJmmdan 
kalkacak, gidieyte: Zonguldak, lnebolu, 
Ayanc1k, Samson, "Onye, Ordu, 
Giresun, Tircbolu, Gorele, Trabzon, 
ve Rizeye dOnO~te bunlara. i!Aveten 
or, ve Sormeneyo u~ayacaktu. 

-- Dr. iHSAN SAMI 
TIFO ve PARATIFO A'ISI 

Tifo ve Paratifo hastahkla.nna tutul· 
mamak i~in tesiri f10k kat'i muafi· 
yeti pek emin bir a~1d1r. Her 

AK~AM' 

istanbul Ziraat Bankas1 6ayrimiibadiller Emvali 
Sat1' Komisyonundan: 

/ 

I 

Emlak Semtf Mahallesi Sokaga 
Ciosi No. 11 

Sara 
No. 11 

1433 
1434 

Koca Mustafapaea Hac• Hamza Saray l~i Ahtap baraka 
Hisseai 

116 
1,50/10 

19 
3-5-7-9-11 

Hisseye gore mu· 
hammen laymeti : 

50 T. L. 
Ortakoy Ortakay Anbarh dere tarlabat• Kigir d6rt bane Ye boa· 919 " 

Ye dere yolu tan Yeaaire Me~ 6127 
1435 Fener GUlcaml Ayakapu lakele1l Ahtap hane 1/2 4 1250 , 
1436 Bebek Bebek Alipata Araa metrsi 57 Tamam1 7 68 " 
1437 Kumkapa Esir Kemal Tiyatro KArgir hane bah~e 3/16 38 1500 ., 
1438 Tarabya Tarabya Ayayani Araa metreai 103 Tamamt 2 E. 14 Y. 618 , 
1439 Beyoglu Miieyyetzade Marki ~1kmaz1 Klgir iki aparbman 1/7 2-4 E. 4-6 YM 11092 , 
1440 Edirnekapt Bac1 Muhiddin Ktlrk~ti Arsa metresi 22 Tamam1 13 E. 11 Y. 220 ,. 
1441 Beyoglu Kamer hatun Papas koprusll Arsa metreai 47 ., 18-20 E. 16·18 Y. 188 , 

Ynzde yedi bu~uk pey ak~alarile ihale bedelleri nakden veya gayrimiibadil bonosile odenmek lizere yukar1da evsafl yazah gayrimenkul· 
Jerden 1439 11ra numarahnan mUlkiyeti kapah zarfla, digerleri de a~ak artbrma suretile sabhga ~lkardmt§br. Umumunun lbalesi 
11/10/934 Pertembe giinu saat on dorette icra edilecektir. 

Miizayedeye gireceklerin kapah zarflarlDI mezkfir giinnli saat on dordline kadar komisyona tevdi etmit bulunmalan lizamdar. Daha fazla 
bahat almak isteyenlerin her zaman Galatada Gtimrlik sokagmda eski Kredi Liyone Banka11 binasmda mfite,ekkiJ sabo komisyonuna 
mOracaatlar1 ve pey ak~alar1m dahl muzayede giinlinden evvel yabrarak makbuzunu komisyona ibru eylemeleri linmdar. 

Belediye rusumu ile bu sene vergisi ve delllliye ve masarifi aairesi miitteriye ait olup f&rtnamesi de Bankam1z kap1s1Da asdm1~hr. 

B0Y0K TENZiLAT--

Bu talom 25 lirad1r. 

~ilte, yorgan, yasbk hepsi kuttiiyii 
yiizlerile 25 lira, yasbk 7 5 kuru~. 
Bir kilo ku§tiiyu 75 kuru§. Ku§tiiyii 

kuma§lann1n her rengi vard1r • 
Ucuz fiatla sabbr. 

lstanbul, <;akmak~•lar Bali zade Ku§tiiyU fabrikasa. Tel. 23027 

Dr. AHMET ASIM 

·ortakOy $ifa Yurdu 
Tramvay yolu Mualllm Nacl bey cad. 115 
lstanbulun en giizel yerinde, genit bir park i~inde, her ttlrln 
asri konforu havi, ~ok temiz, bakam• ~ok lyi, fiatleri ~ok 

ehven ve kadm erkek her tlirlii hastalara a~k hastane. 
Yatak figatleri 2 liradan itibaren 

Dogum ve kadrn ameligeleri: 8 giinliik ikametle buaher 35 lira 
Apandisit, /rtrk, basur fie buna benzer ameliyeler: 
10 giinliik ikametle beraber 

T elefon: 4.2221 

KO~OK ~iFTLiK Park1nda 
GECESI UDI MARKO EFENDI 

22 Eylnl Cumartesi ak~am1 daimi eaz heyetlnden batka tekmil 
arkada,lan ve ayr1ca amator Hantm ve Beylerln l~tiraklarile 

Ankara Belediye Reisliginden: 
Mezbahada yap1lmaa1 takarrur eden firikorifik tesiaah i~io leap 

eden proje, tartname ve ketifnamenin hazarlanmast mUddeti glSrU• 
len IUzuma Ye vaki mtiracaatlara binaen 2 Te~rinievvel 934 sah 
gUnllne kadar uzablmlthr. Taliplerfn hazarlayacaklarJ proje, §atname 
ve ketifnameleri mezkiir gUnde saat on yediye kadar Belediye 
Reialigine vermeleri ilin olunur. (5760) 

Yiiksek Miihendis Mektebi Satinalma 
Komisyonundan: 

Mektebio may11 935 gayesine kadar ihtiyac1 olan katar ve beyaz 
peynirin mnkasasma talip ~akmaml, oldugundao 22/9/934 cumartesi 
gOntl aaat (15) de pazarhk auretile ibalesinin yapilacaga ilio 
olunur. (5890) 

Hililiahmer Merkezi 
Umumisinden: 

Eskitehir Hilaliahmer anbarmda, basta oakliye arabasa, arpa 
karma hayvan larpma makinalan, s:eki ka}'l~lar• ve kolonlar1, 
balat ve saire 22- Listik kaynak ve tenekeci kordon makine· 
lerf, demir destere, palanya, lorna, Zlmpara ta§l, makkap, tez· 
glhlara Yeaaire 23 - Kapala ve a~ak voksol marka binek otomo
bil ye kamyonetleri ve aynca motorleri 24 - Pres, torna, terit 
destere, makkap, z1mpara ta,r tezgihlara ve transmisyon miUeri 
25- Demir variller, eski aistem Ford otomobilleri ve binek 
karoserilerl vesaire 27 eyliil 934 taribinde eablaca!lmdan ta• 

llplerin mtiracaatlan. (2714) 

Umum Emlak Acentesi 
Bah~ekap1 TA,S HAN No. 29 

'ERAITLE 

IDARESI 
EHYEN 

EMLAK 

KiRALIK AP ARTIMAN EMLAK 
ALIM ve SA TI~11 

Klrallk - Beyo~lunda !StiklAl 
eaddesinde on odah pek konforlu 
apartlman. 

Satlllk - lstanbulda kfi<;tlk bir 
dQkkan. lrad1 senede SGO hrad1r. 
Yerkezt bir mevkidedir. 

Clhanglrde - Be~ odah mfi· 
kemmel apartunan. 

Ayaspatada - Gozel '1:1ir 
kAgir bane · Nezareti fevkalfLde · 
FIRSA'l'. 

Beyotlunda - Dort, be~, Te 
altl odah apRrhmanlar • Bahc;eye 
ve denize naz1rd1r. 

Beyotlunda - Yaz1c1 floka· 
~nda dOkkAnh bir aparllman • 6 
kat - lra<h: 100 lira. 

lstlkiAI caddeslnde - Mer
kezi bir mevkide be~ odali, banyo, 
elektrfk, havagaz1 pek konforlu bir 
apartlman. 

Ayn• mevklde - lki odah 
kO.<ttlk bir daire. Doktor ve d~~l 
lqin pek elveri~Udir. lkametkih 
ictin de mnkemmeldir. 

Beyotlunda - Tn.nel ve Gala· 
saray civannda btlytlk bir dOkkln. 

Tak•lmde - Mobilyah Teya 
mobilyas1z be!J odah bir apartunan 
kaloriferlidir. 

YEL DE~JRMEN 

Sekiz daireli bir apartlman 

Bahr;e, havagazt, elektrik, terkos 
kuyu ve saire. Yerkezl blr 

mevkidedir. 

8ALATADA 
Tramvay yolunda 

BOYOK BlR HAN 
Altmda 4 dOkkiin 

lrad1: 
&nevi 6000 lira an 

fazladtr. 

SATILIK YENI FABRIKA 
FIRSAT 

:M&.kinalar tamamen ~ehir merkezinde krun. lmal edilen mallar havay1c1 
zaruriyeden olup yerll mevatla yap1hr. 

Dah\lde ve hariQto temin edilmi'l mtl~teriler vard1r. 

MARKASI MARUFTUR 

TELEFON: 20307 

• 



Sahife 12 

Gireson Jandarma Mektebi 
Kumandanltgtndan: 

Mektebin 934 ve kasmen 835 seoeleri ihtiyac1 i~in &fagada cios 
Ye miktara yaz1b erzaklarda ekmek kapah zarf digerlerl aleni mB
aakasa suretile ihale edilecektir. 1hale 3 Te~rioievvel 934 ~ar1amba 
illon saat 14 te mektepte yap•lacaktar. Taliplerin evsaf ve tartoa• 
meleri okumak ve anlamak i~ her gUo mektebe muracaatlan ve 
Jevmi ibalede vakti muayyeniode teminab muvakkate ve teklif 
Yarakalarile birlikte mektepte' hazar buluomalan illn oluuur. (5829) 

Kilo Cinsi 

208,000 Ekmek 
8,000 Pirin~ 

18,000 Eritilmit sade yajl 
4,000 Tuz 
8,000 Kuru aogan 

25,000 Sabua 
5,000 Nohut 

150,000 Kuru fasulya 
15,000 ~ehriye 
25,000 Makarna 

3,000 T oz feker 
3,000 c;ekirdeksiz kuru Uznaa 

25,000 Zeytin tanesi 
5,000 Zeytin ya~ 
1,000 Helvahk un 

500 Sirke 
2,000 Beyaz Edirne peynirl 

30 c;ay 
500 Re~el .. kay1s1,. 

1,000 1rmik 
10,000 Palates 
11,700 Sam an 
17,500 Ot. 

Maarif Vekiletinden: 
1 - 915 numarah kanun hiikumleri dahilinde Maarif Vekileti 

ldaresindeki lise ve ortamekteplerin her sm1fma ahoacak leyll 
meccani talebenin kabul imtihanlara a~agtdaki tartlar dahilinde 
lstanbulda Galatasaray ve Erenk<Sy kaz liselerinde ve diger viii 
yetlerde vilayet merkezinde mevcut lise veya ortamektepte yoksa 
Mlarif Miidurliikleriode yap•lacakbr. 

1MT1HANLAR : 
2 - Meccaoilik mUsabakasma girmek isteyenler 29/9/934 eyHil 

eumartesi giinil ak§amma kadar miiracaat etmelidirler. Milracaatlan 
kabul edilenlere bu idareler hirer vesika vereceklerdir. Bu vesika· 
Jl ibraz etmek suretile imtihaolara kabul edileceklerdir. 

3 - Vekilet~e tayin edilecek komisyon huzurunda 30/9/934 
pazar giinU saat 9 da batbyacak ve 2 tetrinievvel sala gUniiae 
kadar devam edecektir. 

3 - Leyli meccaa:Iik mUsabaka imtihaalarana i1tirak edecek 
aamzetlerin haiz olmalarJ lizam gelen tartlar tunlardar: 

A - Turk olmak 
8 - Lise ve ortamektep talimatoamesinin her sa01f i~ln tesbit 

ettiii ya1 badleri i~iode bulunmak. 
C - Bedence ve ruh~a basta, malul, sakat ve kusurlu olmamak. 
D - Velisi kendisini tahsil ettiremiyecek kadar fakir bulunmak. 
E - ZekasJ, ~ah~kaobga, ahlika meosup oldugu mektepteo 

alacaga fotografb vesika ile aabit olmak. 
S - Milsabaka imtihanlan "TUrk~e • Edebiyat, , "Riyaziye, , 

••Tarih • Cografya, derslerindeo tahriri olarak yapdacakbr. 
6 - lmtihan gUoleri: 
TUrk~e ve edebiyat 30 eylul pazar, riyaziye 1 te1rioievvel pa• 

urteai, tarih ve cografya imtihana 2 tetrini evvel sab gilnU icra 
edilecektir. 

7-Yukaradaki tartlar dahilinde meccaoilik imtihanlaraoa kazanan
larm adlan vekilet tarafandan gazetelerle illn elunacakbr. (5533) 

l~tanbullthalat Giimrilgii 
MiidiirliJgilnden: 

Istanbul gUmruk ba~miidUrlUgii i~in luzumu olan 150 ton lava· 
marin maden komiirii ile Istanbul ithalat t icareti dahiliye ve Sirkeci 
gilmriikleri i~in 30 ton kok komiirii ve 20,500 kilo mangal komlirU 
Ue 240 ~eki kesilmi~ me~e cinsinden odun olbaptaki tartnamelerioe 
tevfikan mUnakasa ile ahnacaktar. Talip olanlar10 22/eyliil/934 
eumartesi gUnii sat 14 de Istanbul ithallt gUmriigUndeki sabnalma 
komiayoouna mfiracaatlan. "5211,. 

AK$AM 21 Eylul 1934 

26 EylU.l Dil Bayram1 miinasebetile 
Malatya meb'usu Dr~ Hilmi ve K. d' Alpino Kapu~elli Beyler tarafandan yaztlan 

KURULTAY AR$1 
SAIIIBINiN SBSI 

pl&klarinda. zaptolundu 

ingilterenin en maruf Askeri 
Bandosu taraf1ndan tespit edilmi~tir. 

A][ 1934 

istik/BI Lisesi Miidiirliijjiinden: 
1 - 1Ik, Orta ve Lite k•s•mlarana k1z ve erkek leyli ve nehari talebe kaydma devam olunmaktadar. 

2 - Onuncu ve onbiriocl sJmflarda oehari talebe i~in yer kalmamJ~br. 

3 - Eski talebe EYLULUN YIRMIBE$1NE KADAR kayd1m yenilettirmedigi taktirde hakkana . 
kaybetmit olacakhr. ( Memleketiode olan talebe mektupla miiracaat edebiUr. ) 

4 - Kayit i~in her gnn saat ondan on yediye kadar miiracaat edilebilir. 

5 - lsteyenlere, mektebin kayat tartlarana bildiren tarifoame gonderilir. 

Ad res: 'ehzadeba11, polis merkezl arkas1. Tel. 22534 
F atih • Sara~banebafl Horhor Caddesi Miiniir Pat a konaga 

Kaz • Erkek 
Ana • llk HA YRiYE · LiSESi Leyli • Nehart 

Orta - Lise 
Resml Liselerin bntnn imtiyaz ve hukukunu baiz Te Yaartr Yek:\letince muadeleti tasdik olunmu~tur. Tedrlsatmdakl 
ciddiyet ve intizamile talebenln sthhat ve gtdasma itinasile tamnmt~ olan mektebimlzde kaytt ve kabul muamelesine 
ba~anm1~t1r. l!k klstmdan itibareo ecnebt lisam baslar. Talebe mektebin huc;usi otomobil ve otobnslorile nakledilir. 

l::;tiyenlere tarifname gOnderilir. Telefon 20530 

MAKiNE - MOTOR 
ELEKTRiK MEKTEBi 

1 • Tedrisata 6 1.'e~rinievvel 1934 cu· 
martesl ba~lamyor. Eski talebenin mek· 
tekte bulunmalan. 

2 - Ayni tarihte D1ESEL ve lNFLAKLI 
MOTORLER ~ubesi ile ELEKTHlK ve 
TELSlZ TELGRAJ.t' Qubelerinde tedrisa· 
ta ba~lanacaktl r. 

3- llk mektep mcznnlan i~in 1HZAR1 
sm1f vard1r. Bu samflan bitirenler ~bue· 
lere girerler. 
4 - Orta mektop tahsill olan talebe 

, Jo~rudan do~ruya meslek "ubelerine 
ahmr. Bu ~ubelerin mtlddeti iki senedir. 
o · Mektep yalmz neharidir. 
6 - Ta~rada bulunan makinistlere mu· 

habere ile ders verilir. Kay1t muamele
slne ~a~!anmi~tJr. lzahat almak vo kay1t 
olmak i<;;n: 
Galata Qinili nhhm ham arkasmda ~fum· 
bane caddesinde kain makln9 Motor 
elekuik mekt~>blne mnraca:tt erlilmeliciir. 

Her Tiirkiin elinde bulunmas1 laztm bir kitap 
• • .A 

ISTIKLAL SAVASI 
NASIL OLDU 

Yazan: M. IJEVK.i 

Yeni q1kt1 

Gazi Hazretlerinin giizel bir kumanda resmini 
ta§tyan zarif, renkli bir kapak i~inde resimli 

ve haritah 14 biiyiik forma 

Fiyetic 8 0 kuru, 

AK$AM KiTAPHANESi 
----~----------------------------------121, Ankara caddesl - ls!anbul 

Manisa Viliyetinden: 
Manisa • Akhisar yolunun 29 + 735- 34 + 440 mc1 kilometreleri 

arasmda tesviyei tiirabiye, imaliih smaiye ve ~osa in~3ah 1123109, 
lira 43 kuru~luk ke~ifoame ve sair evraka ke~fiyesi mucibince 1934 
Eyliiliiniin 30 unca pazar gUoU saat on be~e kadar mtiddetle ve 
kapah zarf usuliyle miinakasaya konulmu}tur. Munakasaya girmek 
isteyenlerio 661 oumarah kanunun hukiimleri ve §artnamesi daire· 
sinde haztrlayacaklar~ kapah zarflartnt muayyen vakitte Vilayet 
makammda toplanacak olan Enciimeni Vilayet Riyasetine tevdi 
etmeleri ve fazla tafsiliit almak isteyenlerio Vilayet Nafaa Ba~ 
Muhedisligine mUracaat eylemeleri ilin olunur. "5505, 

Tophanede levaztm lmirligi 
satm alma komisyonu illnlar1 

Harbiye Mektebi ldlerinde mev· 
cut 8000 kilo Toz ~ekerin 24/9/934 
saat 14,30 da yap1lacak olan sa• 
b~mdan sarfanazar edilmi~tir. 

.. 334" "5965,. 

* Levazam dikim evi i~io kapah 
zatfmda pahab goriilen 850 metre 
yakalak ~uha, 23 bin metre tela, 
500 adet mukavva, r160 bin adet 
bUyiik ve 161 bin adet kii~uk 
kop~a, 450 bin adet mat dugme • 
150 kilo parafin 24/9/934 pazar
tesi giioii saat 15 de pazarhkla 
ayn ayra ahnacakbr. Taliplerin 
T ophanede komisyona gelmeleri. 

(5940) 

Trabzon birlnci sulh hukuk hakim· 
li~lnden: 'l'rnuzonun Eksotha mahalle
sinde mukirn ko e o~lu moteveffa Hn· 
seyin ofendi kans1 baf1z llehire hamm 
kendisine asaleteu ve kOt;Ok QOCUklan 
Ali H1za ve Mel1koye velAyeten Sotha 
mahallesind•.l rnukim kOso oglu Stlkro. 
efendi aleyhine ikamo eyledigi d~vada 
mOddeaaleyh ~Okrn efeadi ile mQ~tere
ken motesarnt oldukian Sotha mahal· 
sindeki bir evin takslmi kabil olma· 
d1gmdan salllarak ~uyuun izalesi talep 
olundu~nndan mnddea aloy ~llk'TU ofen• 
di • amma gOnderilcn da vetiyede ika· 
metgii.htmn me((hul bulundu~u anlaQJl· 
thgmdan mtfUdei Behiro hammm talebi 
Uzcrine mOddea. aloyh ~nrn efendlyt 
ilimon teblignt icrasma malJkemect 
karar verilrni~ ve muhakeme dahl 
8/ 10/934: pazartesi saat 10 na talik k1• 
hnnu~ oldu~undan mUddea aleyb ~nkrQ 
efendinin muayyen gQn vo faatte bizzat 
gellned•f;i veya vakil gOndermodif;i ta!c· 
ti~de muhakemoye gtyaben devam olu· 
naeag1 tebli~ makauuna kahn olmak 
Ozere ilan olunur. 

Fatih suih birinci bukuk mahkeme
sinden: Karagnmrnkte toprak sokagm· 
da Ali ~ab ~e~mesi nstUnde yedi No.Ju 
evde dava vekii haf1z lhsan lJeye. 
Neclp eftmdl W.rafmdan aleyhinlze ika· 
me olunan alacak da vasmm gtyatnmzda 
icra k1hnan muhakemesinde H. U.M.K.n 
nun 402/405/ 406 c1 maddesile ~87 d 
maddelerine tovfikan ittih z t lunan 
muameleli g1yap karanna kar~l ilraz. 
Jarsmz varsa tarihli llandan itibaren 
16 gnn zufmda mahkememize bildir· 
rnemz ve itiraz etmedi~iniz veya bir 
ldtl:amz o1upta lddiam?.l ispattan aciz 
oldu~unuz takdirde davac1ya kar~ ye
min vermok hakkmtz oldu~u ve yemin 
hakk1m istimal elmedir;iniz takdirdt 
bu hakktnt?.dan da vazge~mi~ say1la• 
ca~mtz ve rr..uhakemenln 10/ 10/934 
saat 10 na talik kthndtgl ilftn olunur. 
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Sahibi : Necmeddin Sadlk 
Umwni nefriyat miidurii : Enia Tahain 

Alqam Matbaua 


