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Sofya 
Dönüşünden sonra 

Siirt Mebuau: MAHMUT. 
]ki ırün evvel do.t bir ecne~ dip

lomat ıordu: 

- Başvekilinizin Sofya temaıların• 
.lan müıbet bir netice çıktı mı? •• 

Daha evvel söylemeliyiz ki, biz, 
"müıbet bir netice,, ifadeıinden ıulh 
namına bir fayda manaımı anlJyoruz. 
Bu bakımdan, doıtumuza, içten ırelen 
lıir inan ile ıu cevabı verdik: 

- Evet... bem de pek çok. •• 

Mııatteeaıüf, doirudan doiruya te
ınaı etmedikçe, hakikatleri bütün fÜ• 
mullerile anlamak mümkün olmuyor. 
Ankarada imzalanan Türk - Yunan 
tniaakmın daha bir kaç gün evvel Bul
ırarlar tarafından nasd tefsir edildiğini 
gördük ve iıittik. Bereket venin ki, 
Sofya ziyaret ve temaslarının neticeoin
de iki memleketin münaıebetlerini bulut• 
la halde bulundurmak istidadında olan 
bava, bugün düzelmiı bulunuyor. 

Bu anda herkeıin kafasında ıu ıor· 
gu canlanmaktadır: 

- Madem ki, Ankara misakının 
Bulgarlar aleyhine müteveccih olmadığı 
anlqılmııtır. O halde Bulgariıtan, ni
çin Türk - Yunan kombinezonuna da
Jıil olmadı? .• 

Unutmamalı ki, buna benzer meıe
Jelerde biricik imi!; yalnız ıiyasi he-
1&plar, harici politika mülahazalan de
ğildir, Bunda ruhi sebeplerin, dahili 
politika imillerinin de tesiri olur. Hele 
dahili rejim ve idare noktaımdan hu 
1nüli.hazalar, Bulgariıtan gibi memle
•etlerde daha :z.İyade hakimdir. 

Sofya ile Ankararun münasebetlerin
de biç bir ayrılık olmadığını tekrara 
lüzum yoktur. Banu, muhalif ve muva
fık her Bulgar da kabul eder. Ankara 
ıniıakının Bolgariıtanda doğurduğu en• 
oliıeler, daha ziyade Yunaniıtana kar
ııdır. 

Malumdur ki, Bulgaristan, bugünkü 
ıulh nizamından. umumi harp neticesin
de yapılan muahedelerden memnun de
lildir. Onan Yunaniotanla, Yuıroslav• 
Ja ile, Romanya ile davalan vardır. 
Bu davalar; Bulgar noktai nazarına gö
~e 1adece nazari haklar claireıinde kal
tnıyor, arazi meıelelerine, arazi talebi· 
ne kadar gidiyor. Bulgar ekalliyetleri 
için iıtediği haklar da ayn bir mevzu
dur. 

Jnıanlar gibi milletlerin de emelle
l'iııe hudut olmaz. lıi yalnız Bulgar nok· 
tai nazarından mütalea edince, bütün 
!.unları tabii görmek mümkündür. Fa
l.at bll§ka milletlerin nzaaına, iradesi· 
ile, menfaatine taalluk eden meselelerde 
)alnız bir tarafın hükmile gayeye va
tdabilir mi? Maattee11üf, zamanımızda 
lrazi baklannm iıtirdadmda birinci de
tecede imil, kendini hak11z mevkiinde 
l.ulunanlann değil, silah kuvvetinindir. 
>.1emleketinin sulh içinde inkiıafını İs· 
tiyen Bulgariıtanın; bir ıilab macerası· 
ita ıririşmek fikrinde olmadığına, mil
li emellerini harp vaaıtaıile tatmin ka
~nda bulunmadığµıa ıüpbe yoktur. 
l(.naatimizce Bulgariıtan; milli ve ha
)ati ihtiyaçlarını ancak sulh politikasİ· 
le, komıularına emniyet veren ıulh kon· 
l.inezonlarile tatmin edebilir. Bu iti
lıarıa, Türk - Yunan misakı dairesin
de uyuımalardan kaçınması değil. on-
1..ra doğru gİtmeıi daha tabiidir. He
lrıen ilave edelim ki, bu tabii zaruret
ler; hi11edenler, Bulırariıtanda ekıeri
)eti teıkil ediyor. Çünkü bu komşu 
IJıilletin görüıleri pratiktir, aklı selimi 
~uvvetlidir. Buna rağmen anlaşma yo-

lilıında gecikmesi, daha ziyade dahili pa
tika cereyanlannın teıirile vaki olu

)or. 

Bulırariıtanda o kadar çok olan ıi· 
)aıi fırkaların iıi gücü; balkı harici 
~eller peıinde tahrik etmektir. ikti
dar mevkiinde bulumruyan fırkalar, 
lrıemleket dahilindeki gayri meo'ul le· 
l•kküller; halka yalnız harp ve inli· 
~m fikrini •ıılamaktadırlar. Aııladık
~ bu emellerin nasıl tahakkuk ettiri
...,eği, akıi ihtimallerin bütün milli 
~vcudiyeti hangi telilikelere maruz 
,_ lunduracağı anlan alakadar etmez. 
i_1albuki meı'uliyet mevkiinde bulunan· 
"- İçin vaziyet büsbütün b8Jkadır. 

Bjzim görüıümüze nazaran, Sofya 
~Yaret ve temaı1arın61an sonra vaziye
~ .. aldığı şekil budur: Ankara misakı. 
:•ıı Bulgaristanda uyandırdığı ilk tüp
• ve İnfialler geçmiıtir. Eğer Bulga· 
•iıtan; komıu1arına kartı arazi talebin-
~... .. .. · ı · d b vazgeçtıgını ı an e er, ve unu 
~ tıpkı Yunaniıtanla Türkiyenin yap· 

' ~1 gibi - siyasi ve resmi bir vesika 
t teyit ederse, milli ihtiyaç ve iktısa· 
~~ zaruretlerinin icap ettirdiği ba~ka 
Qelderini kolaylıkla temin edt:'oilir. 
~ Her halde Bulgaristan için çıkar yol; 
~!li emellerini, - Türk - Yunan dost· 
tu çerçeveıi içinde - sulh ve dost· 

(Devamı Sinci sahifrde) 

Makineye verilirken ... 
Yugoslavya Kralı Alexandr Hz. geliyor 

Gazi Hz. ile mülakat hı aca 
KÜÇÜK İTİLAF DEVLETLERİ KONFERANSI BİTTİ 
Türkiyenin Balkan devletleri arasında bir sulh anlaşması 

yolundaki faaliyeti konferansta takdir edilmiştir 
SINAYA, 27 (A.A.) - Anadolu 

:Ajansının Balkan hususi muhabiri bil 
diriyor: 

Küçük itilaf konferansı bugün Yu 
goslavya ve Romanya krallannm itti· 
rakiyle son toplantısını yaptı ve bitti. 

Çekodovakya Hariciye nazırı M. 
Benea, konferansın hitamında bütün 
muhabirleri ve ırazetecileri tophya. 
rak yazılan resmi tebliği okudu. 

Tebliğ, Rusya ile mütecavizin tari· 
fi misakı, Avrupayı merkezi ve tah • 
didi teslibat meselelerinden babaedil 
mit olmakla beraber Balkan meselele 
rine temas edilmi§tir. 

Maahaza emin membadan aldıiım 
mevsuk maJUmata göre müzakerele ~ 
rin en ıayanı dikkat neticesi ıu olmuı 
tur ki, üç devleti alakadar eden muh 
telif meselelerin görüıülmesi neticeain. 
de Türkiye Başvekili tarafından orM· 
ya atılan Balkan devletleri arasında 

Konferansın •on toplantısına iıtirak 
eden Yugoslavya 11e Romanya kral/arı 

aulh için hakiki bir anlaıma 11ücude 
getirme fikrinin bütün diier mese/ele 

M. Veni:ııe/os lımet Paıa H:ıı •. ile saray rıhtımında 

M.Venizelosdün Yalovafa 
gitti, akşama avdet etti .. 

Bugün Patrik Efendiyi ziyaret edecek 
Başvekil İsmet Paşa Hazretleri ile M. Venizelos 

arasında hususi mükalemeler 

M. Veni:ııelos ve ismet Paıa H:ıı. 

Muhterem misafirimiz M. Veni- 1 
zelos ve refikası, dün sabah İsmet 
Paşa Hazretleri ve refikalarile bır
likte Yalovaya gitmişlerdir. Bu se· 
yahat için Gazi Hazretleri tarafın
dan Ertuğrul yatı tahsis edilmişti. 
M. Venizelos ile Yunan gazeteci
leri ve Başvekalet hususi kalem 
müdürü Vedit Bey de Yalovava 
gitmişlerdir. 

Y alovada M. Venizelos lsmtt 
Paşanın köşkünde istirahat etmit 
ve dün akşam saat sekizde İstan
bula dönerek Perapalas oteline in
mittir. Evvelki gün İsmet Paşa 
Hazretlerinin M. ve Madam Veni
zelos şerefine verdiği ziyafetten 
sonra iki dost hükumet adamı İs
met Paşanın dairesine çekilerek 
bir iki saat görüşmüşlerdir. Bu gö
rüşme saat yarıma kadar sürmüş · 
tür. M. Venizelos bugün Patrikha
neyi ziyaret edecek ve Patrik F otİ· 
yos Efendi, şerefine bir öğle ziya
feti verecektir. 

A T1NA 27 - Muhalif gazeteler 
1stanbulda M. Venizelosa hüku· 
met ricali ve halk tarafından gös
terilen hüsnü kabulden bahsetmek 
tedirler. Hükumet gazeteleri ise 
bu habere üç satır tahsis etmişler· 
'dir. 

BUGÜN 
~ üncü ıahileJe 
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SPOR HARAKETLER1 

in manivelasını teıkil edecek dere· 
cede ehemmiyet ka:ııandığı görülmÜf· 
tür. " 

Balkan meselelerinin bO§ında 
Türk. Yunan miıakı 11e ismet Paıanın 
Sofya ıeyahati mev:ııuu bahsedilmiı 
ve Türkiyenin Balkan dev/etleri ara • 
sında bir •ulh anlafması vücude getir
mek yolundaki faaliyet takdir 11e bu 
faaliyetin aemer• vermeai ile sulhü te
min etmesi temenni o/unmuf ve Bul· 
garistanın memleketleri ihtilafa şevhe 1 
debilmelı için hiç bir ıebep olmıyan , 
aaha/arda yalılatma ve anlaşma araya 
cağına ve RevUyonist temayüJôtı da
ima birinci plôna almasına teessüf et
miılerdir. 

Bundan sonra küçük itilaf 
devletlerinin Türk· Yunan mi 
sakına benzer misaklar akti ve 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

'Tevfik Rüştü Bey 
Harekelini birkaç gün 

tehir euı 
Hariciye vekili Tevfik Rüştü Bey 

dün Perapalaa otelinde yeni Japon ıe
firi Vikonte Mu§8koji ve Alman mu
lahatırüzan M. Fabriciuı'un ziyaretle
rini kabul etmiştir. Tevfik Rüttü Bey 
otelde bir müddet meıgul olduktan 
ıonra saat 15,30 da Dolmabahçe •ara· 
yına giQniıtir. 

Aldığımız habere göre Tevfik Rüt· 
tü Beyin Cenevreye hareketi üç dört 
gün için teahhur etmiıtir. 

Bulgarlarla 
Muhtelit komisyon 

Bulgar murahhasları 
Sofyadan geliyorlar 

ismet Pş. mufarakatından so 
nra M. Muşanoff'un beyanatı 

SOFY A, 27 (Milliyet) - Türk mi-
safirlerini geçirdikten sonra Sofyaya 

dönen Bulgar Bat· 
vekili Gospodin Mu 
fanov §U beyanat • 
ta bulunmuıtur: 

- ismet Pı. H:ıı. , 
ile vuku bulan mü
zakerelerimiz.le her 
iki memleket ara • ı 
sındaki do•tlulı bağ 
larını daha :ııiyade 
sağ/amlaıtırd ılı. 

Her iki memle • 
ket arasındaki tica 
ri meselelerin bir 
an evvel halledil • , 
mesı ıçın Bulgar 
Milli Bankaaının ve 

M. MUŞANAV Hariciye nezareti· 
nin murahhasları 

bir iki güne kadar Ankaraya hareket 
(Devamı 2 inci sahifede) 

İngiliz sefiri gidiyor 
Haber aldığımı

za göre Brüksel se ı 
firliğine tayin edi
len lngilterenin An 
kara sefiri Sir Ge· 
orge Clerk Cenap
lan gelecek pazar 
günü memleketi -
mizden ayrılacak • 
tır. Sir George 
Clerk dün akıam 
Ankaraya gitmiş -
tir. Pazar günü An 
karadan dönüp 
Simplon ek&presile 
memleketine döne 
cek ve oradan Bel· 

Sir George Clerk çikaya gidecektir. 
Sör Corc Klark cenapları dün saat 4 

te arzı veda ebnek üzere Reisicümhur 
Hazretleri tarafından kabul buyurulmuı 
tur. 

-
Osmanlı borçları itilafı 

münasebetile biz de 
alacaklarımızı istiyoruz 
İlk Tesbit Ettiğimiz Alacaklar ... 

ANKARA, 26 (Telefonla) -
Cümhuriyet hülıumeti.mi:ııle Osman· 
lı Düyunu umumiyesi hamillerinin 
mümesaİ/lerİ arasında aktedilen ye• 
ni itila/name meriyete girmiı bulu
nuyor. Bu itila/name Cümhuriyet 
Türkiye•İnin dünyanın en sıkıntılı 

bir devrinde bile 11erdiii sö:u sadık 
kaldığını isbat eden bir vesikadır, 
Lausanne'da Osmanlı borçlarını ta
nıdık. Bugün memleketin ödeme ka 
biliyeti ile mütenasip bir anlaşma 
çerçevesi dahilinde bu borçları öde 
mekte devam ediyoru:ıı ...• 1933 iti.
lalnameai 1928 itilcilının makul 11e 
insallı hadde indirilmiı ıekilde bir 
:ııeylidir. 

Ancak yeni itila/name ta•liyeye 
mühtaç bazı hesapları muallakta 
bıralımııtır. Bu hesapların tas/İyesi 
il~ uğraımalı hükumetimize teret • 
tüp ediyor. 

Bu meyanda umumi harp içinde 
Bağdat inıaat ıirketine Toros kıs
mının in,asını tesri için verilen üç 
milyon liralık avans he•abı ve 1914 
utikra:ııından umumi harbin :ııuhu -
ru üzerine Paria mali müessese.le • 

rinden henü:ıı alınamayan bakiyeler 
aayılabilir. 

ihtiyat ve Trablusgarp akçeleri· 
nin bakiyeleri ü:ııerindelıi ihtücilın 
halline de teveuül olunmuıtur, Oa· 
manlı İmperatorluğundan aynlmıı 

bulunan ara:ııi ü:ııerindeki hükumet· 
Zer neufinde bu ihtilafın hakem yo
lu veya diier bir suretle hallini te
min için lô:ııımgelen teıebbüsler ya· 
pılmııtır, Varılacak neticeye göre, 
ihti.lala me11zu olan mebaliiin kime 
ait olduğu tebeyyün edecektir. 

Bundan maada muhtelif muahe· 
delerle lehlerine Osmanlı devletin
den ara:ııi ayrılmıı olan devletlere 
isabet eden borçlar hesabına - ken· 
dilerine telrilı edilen Düyunu umu
miye mürettebat hisaelerini tamam 
vermediklerinden - Türkiye tarafın
dan muhtelif tarihlerde yapılmı~ 

tediyelerin o devletler tarafından 
Türlıiyeye ödenmesi için teıebbü
sat yapılacaktır. Mühim bir raka • 
ma balii olan bu tediyeler yekunu, 
fai:ııleri de ilave edilmek •uretile; 
ihmal edilme:ıı bir yekun alacaktır. 

Mec. S. 

Gazi Hz. nin dünkü tenezzüh/eri 
Reiıicümhur Ga:ııi Mustafa Kemal Ha:ııretleri dün öğleden sonra aBlalt o• 

!aralı yeni yapılmlf olan Maalalı • Ha cıosman • Büyükdere yolunda bir gezin
ti. yaparak saraya avdet buyurmuşlar dır. Bu ge:ııinti esnasında Reiıicümhur 
Ga:ııi Ha:ııretlerinin refakatlerinde mu tat :ııevat ile birlikte ua/i ve belediye 
reiıi Muhittin Bey de bulunmuıtur. Gu zi Ha:ııretlerine, belediye reİıİ yeni yol 
hakkında malumat ar:ııetmiıtir. 

Vapurcular hakem kararını dinliyorlar .• 

Hakem, kat'i kararını 
vapurculara bildirdi 

Bütün vapurların kıymeti eski takdirden 
eksik olarak 792,134 liradır 

Vapurcuların takdiri kıymet ko· 
misyonu tarafından §İrkete ayni ser• 
maye olarak vazedilecek olan vapur• 
lara koyduğu kıymetlere kanun mu· 
cibince hakem nezdinde itiraz ettikle
rini ve hakem olan birinci ticaret 
mahkemesi reisi Osman Nuri Beyin 
bu itirazları tetkike başladığını yaz· 
mııtık. Hakem Osman Nuri Bey dün 
kararını vermiıtir. 13 büyük sahife • 
den ibaret olan bu karann hülasası 
ıudur, 

Takdiri kıymet komisyonu: 
1 - Geminin Şimal denizindeki kıy 

metini, 2 - Şimal denizinden lstan· 
bula kadar nakil maıarifini, 3 - Ge
minin vaziyeti umumiyeaini, 4 - Ge
minin dereceye göre sınıfını, 5 - Ge· 
m~nin süratini, 6 - Geminin envante 
ri ve yedek eıyasını, 7 - Lüzumlu ta· 
miratınr, 8 - Seyahat, teftiş ve umu· 
mi ve hususi ve gayri melhuz masraf 
lar için yüzde 25 zammını nazan dik 

(Devamı S inci sahifede) 
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Sultan Hamidin aşkı 
Abdülhamid.in haremihümayunu. - Sultan Hamit, 
elveri çekiyor: Benden düstur almadan hiç bir harekette 

lunma! Yoksa gebertirim. - Atk kııkançlığt mı? 

Sultım Hamit merhum, harem 
eminde eskilere niıbetle çok mu
dil ve ihtiyatlı daYranmıttır, bu· 

itiraf etmek inaaf iktizasındaıı-
r. 
Sultan Aziz devrinde olduğu ııi

haremihümayun halkı o ka-
r kalabalık olmadıktan batka dı
rı çıkmaları da pek,sade ve edi· 
ne idi. Gerek kadmefendilerin, 
rek sair harem nisvanmın giyi
p kutanmalan, tuvaletleri de, ta

. ri marufile babayani Ye tekellüf
"zdü. 

Abdülhamit son derece kıskanç
. Fakat yeni kadmefendiyi daha 
zla kıakandığı da muhakkaktı, 
"nkü Çerkes Elbuı Beyin kızına 
na halde tutulmuttu. SeYgili göz

e kadınefendinin bütün huyıuz-
larını, biç tiki.yet etmeden si

eye çekiyordu. 

Sultan Hamit, Elbus Beyin kızı-
ı, hakikaten atıkane bir muhab

tle seviyordu, yoksa, onun gibi 
rt ve çabuk hiddetlenir bir Padi
hın, bu nazlara tahammül etmesi 

abil ve mümkün değildi. lstip
adile etrafı kasıp kavururken, 
endisinin fU haline gülmek mi, 
ğlamak mı icap eder, artık bile-
eyız. 

Abdülhamidin kaıkançlığının 
erecesini, fU küçük hikaye, gô1-
rmeğe ki.fi gelir: 
Kednisinin, evim! tabir ettiği 

e daima yatıp kalktığı oturduğu 
üçük dairenin yatak odasına biti
ik camekanlı güvercinbanenin sağ 
raf duvarına doğru uzanan zarif 
anteli gibi yapraklı salkım ağacı
m fazla sürmüt dalcıklarmı kes

k, düzeltmek için çalıpn ve ken 
isinin emektar,emin adamı olan 
bdullah ağa, küçük bir merdiven 

oyarak itine batlamıftı. 
Sultan Hamit, odasında Bqki-

İp Tahsin Pa.-ya bazı iradeler 
ottettiriyordu. Bititik gü't'ercin
anenin cameki.nma ııözü ilitiver

• 1 .. : . .... ı..J-u-...L •K4Dln merdıve-

e çıkmakta oldujunu eördü, bir-
enbire yerinden fırlayıp daima ce
inde bulundurduiu tabancayı çe
erek pür ııazap bağırdı. 

Abdullah aia, kalakalmıftı. Küs 
üs merdivenden inip ne ferman 
uyrulacağına muntazır oldu. Hün
ıir, adamcağızı yanına çağırdı: 

- Biliyorum, sen, temiz yürek
i, namuslu adamım. Temiz yürek
İ, namuslu adamlar, namt1sun kad
ini bilmelidir. Oraya koyduğun 
erdivenin son basamağından üst· 

attaki daire görünebilir, namah. 
rem bulun.ıbilir. Bir daha öyle say
gısızlık yapma! Benden düstur al
madan hiç bir harekette bulunma! 

u seferlik affettim. Yoksa ııeber
tirim ! 

Padi.-hın aynen bu sözleri ııöy
ediğini Batkitip Tahsin Pap ile 

müaahip Cevher ağa merhum teyit 
etmitlerdi. 

Bu kadar kıskançlığı metru 
ve makul görecek veyahut ııöste
recek maddi bir sebep yoksa da 
beteri ihtirasların, billıana müte
vehhim, müvesviı mizaçların ek
seriya manevi saiklerle harekete 
geldikleri ve bu manevi saiklerin 
daima makuli.tı yendiği muhakkak 
olduğundan, Paditahın bu a,ırı hid. 
det ve gazebine bir tey denemez. 
Şu mühimmeiruhiyeyi unutma· 

mak ta l&zı:mgelir ki yalnız bir ba
kıtla, fÖyle bir göz kayıtile fÜphe
lenip hayiflenerek, hatti böyle bir 
ihtimali farzılıayal ederek hakau: 
yere adam öldürmek gibi kendini 
bir cinayete sevkeden kıskançlık 
his ve heyecanının, nikahı altın
da bulunan müteaddit zevceleri i
çin de olabileceiini düşünmek, lu
yaıı nefis etmek tabiat ve içtima
iyat kanunlarına tabaan yalnız Sul
tan Hamit'teo değil her erkekten 
beklenir ve batta istenebilirse de 
gerek tarkta bizim Padi.-hlar, ge-

rek garpta gelip geçen Krallar,kendi 
!erini benibeterin, beteriyetin üs
tünde, mümtaz bir şey saymak ııaf
let ve sayııısızlığında bulundukla
rından nefislerile sair insanların 
nefislerini kıyasa tenezzül etmez
lerdi. Halbuki bu hakikatte, bu kı
yasınefis, bir tenezzül değil, en bü
yük bir fazilet, bir taalidir. 

• 
Hariciye Nazırı ve Şurayıdevlet 

reisi Sait Pata ki Sadrazam kü
çük Sait Patadan tefrik için büyük 
Sait Paşa ti.kabile anılırdı. Bu zat, 
vaktile Mitat Patanın maiyetinde 
bulunmuf, iyliğini görmüt oldu
ğundan münasebet geldikçe, mü
şarünileyhe ait bazı menkıbeler 
naklederdi. Zaten Sait P...-, hatın 
sayılır menkibecilerdendi, her ·gün 
bir kaç menkıbe ve kıssa söyleme
ği itiyat ediomifti. 

Mitat Pqa, esiri tarihte, büyük 
Sait Pa ..- il. &.-...... : L.-,.•w'fc."'ı..ı ... • 
sırada, taaddüdüzevcattan, bahu- · 
sus eski hükümdarların ve dere
beylerinio, 90valyeler.in .müatefrete 
yani odalddanıadan .bahis eeçmit; 
Mitat pafa, tenkit ve takbih yollu 
biraz da latife tarzında: 

- Bence kesretizevcat, insani . 
bir içtima değil, bir nevi horozluk
tur ! 

Diyerek hayvani 'bir teY olduğu
nu söylemit imit ! 

Sait Paşa: 
- Mitat Patanın bu li.tifeıini 

hiç unutmadım. Hatti. istima etti
ğim tarihten yirmi bet ıene sonra 
pek itime yaradı; beni, mühim bir 
mütkülden, kahkahalı bir muvaffa
kiyetle kurtardı. 

Demitti. P&f& merhum, bu müna· 
sebetle "horoz Coq (kok)" hika
yesini anlatmıfh. 

(Bitmedi) 

Vann: 

Horoz = (Kok) Cop 'Paşa~ 
Kayıerin, Sefiri kebirimiz e fevkalade ·İltifatı. 

Taaddüdü zevcatm illet ve hi laneti diniyeai 
Horoz P&§a lık lakabı 

nedir?-

Edirneliler Dedeağaçta iyi karşılandı 
- -

vagonlarında 

1 

Edirneliler 
. ALEKSANDREPULOS, 27 (Mil
lıyet) - Kum çiftlikten "Zito Tür· 
k:ye,, nidalan ve alt!ıları araaınd.a ce
ç<:n kafilemiz, saat "n doku"'la Dede
•iac:a •ardı~ Be~ediye, Ticaret odaıJ, 

ve kalabalık bir halk kütleoi ve razete

ciler tanf.ndan kartılanda. Şehir bah

çesi ra.z.inoaımcı. mük>lleE bıc ziyafet 
Yerildi. 
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1 HARiCi HABERLER 
Yangın davasında 50 bin Çinli 
Bir hadise Boğuldu! 

Sovyetler de Alman gaze
tecilerini çıkarıyorlar 

MOSKOVA, 'n. A.. A. - Tas ,jansı 
bildiriyor : 

Matbuat ıu teWiii neıretmektdir : 
Almanyada bulunan Sovyet matbuat 

mümeHilleri.nin faaliyetine kartı Alman 
makamatı katiyen caiz olnuyan bir ta· 
kım tartlar ihdas etmİftir. SoYyet mat
buat mümeHilleri taharriyata ve tevkil'a 
ta maruz kalmıılar ve nihayet diğer ~ 
leketler matbuat mümessillerinin hazır 
bulundukları Leipzig davasına ittirakten 
menedilmiılerdir. Tas Ajansı ile hvea
tiya ve Pravda ıııazeteleri Berlindeki mu 
habirlerini geri çağınruılardır. Ayni za· 
manda Sovyet hükümeti de Moskovada 
bulunan bütün Alman gazetecilerini hu· 
dut haricine çıkannağa karar vermiı ve 
kendilerini 26 eylülde üç cün zarfında 
Sovyet Rusyayi terke davet etmiıtir. 

Notalar teati edildi 
MOSKOVA, 'n A. A.. - Tas ajansı 

bildiriyor : 
Dün hariciye komiııeri M. Lit..inof ile 

Alman maslahatcazarı Yon Tuvardovs· 
ki arasında bir nota teatisi vukubulmuş· 
tur. Alman maslabatcazarı tevdi ettiği 
notada Ahnan gazetecilerinin Sovyet 
Ruıyadan tardmı protesto etmiı Ye bu 
kararın geri alıomasıru rica eylemittİı"· 

M. Litvinof bu notaya cevap vererek 
Alman mabmatmm haysiyetıiken hare
ketlerle Sovyet matbuat müıneuillttini 
muttariden tazyik etmeleri ve mezkur 
mümessillere kartı yaz.İfelerjnin ifasını 

imkansrz bırakan buıusi bir rejimin Al
manyad.a ihdas edilmit olması üzerine sov 
yet hükumetince mezkur tard kararının 
iuihaz edilmif olduğunu ehemmiyetle 
kaydetmiı ve Taa Ajansiyle lzvestiya ye 
Pravda muhabirlerinin tevkifini, milliyet 
perver sosyalist hücum kıtaatmm bunla 
rın evlerine zorla airmelerini Ye daha 
Leipzir muhakemesinin bidayetlennde 
Sovyet matbuat mümessillerinin 

mahkemeye kabul edilme.nesini hatır
lattıktan aonra demiıtir ki: 

"Bu hareketlere bir nihayet verile· 
ceğine dair Alman Hariciye nezaretin 
ce yapı1an bütün vait.lere rağmen Sov 
Jel matbuat mümesaiıllerinin uğradık· 
lan fena muameleler duracak yenle, 
bilakis mütemadiyen daha ağır bir t"" 
kil almıf ve mücrimler hiç bir cezaya 
çarpılııu.mııtır. Binaenaleyh Sovyet 
matbuat idaresinin ve Sovyet Ru.aya 
hükümetinin böyle bir vaziyete müaa 
ade l'lmemolerinde f&tılacak hiç ltir 
~J' y.ıktur. Sovyet hüküıneti, Alman
yayı taklit ederek Alman matbuat 
mü:nıea&illerini bu.uıi bir rejime tibl 
tutrnıı.k ulftnediiiruLon bunlara Sov • 
yet topraklarında daha ziyade 1ca.1ına 
tarının imkaıuız elduğunu btldirmeyi 
tel"Cih etmitıir.'• 

M. Litvinof, notasının nihayetinde 
bu &.ibi tedbirlere müracaat ıat1rarın
da kaldığından dalayı tee .. ürlerini İz 
haı etmekte ve bu tedbirlerin Alman 
hükumetine menaı.ıp tetkilitlann ha.
rekollerı yÜzünden zaruret halini al
mıı ı•ldujunu beyan ederek tehaddüı 
eden bu vaziyetin bütün meauliyeti -
nin ,\lma• hükUmetine terettüp etti
ıiini ili.ve eylemektedir. 

Muhakeme ne aafhada? 
LE.IPZIG, 27 (A.A.) -Volff Ajan 

tı bildiriyor: 
Reiclutag yangını hakkındaki mu

ltakemenin bugiin b&1lanan altıncı cel 
~&İnde laveçli profeaseur Soedermann 
ile Felemenk razetecilerinden Lqr 
tal:.it olarak dinlnilmitlerdir, Bunlar, 
dün Van der Lubbe'yi hapisa.nede gör 
meğe ri-iılenli. Bucün mahkemede 
•rrdikleri ifadelerde maznun Van der 
Lubbe'yi çok zaiflamıt bulduklannı 
aöylemiıler, fakat halinde fena mua
mele rördüiüne yahut uyutuQ\I ırnn
calara tibi tutulduiuna deıliJ.et ede
cek hi çbir fOY aezmedikleriai il&n 
etmiıterdir. 

LElPZIG, 27 (A.A.) - Dünkü cel
se kıaa oldu. Ve sut 13 te bitti. 

Mahkem"Te riyaset eden 'M Lun
cer, Van der Lubbe'nin vu.iyetinin mu- . 
hakeme cereyanının değittirilınesin.i icap 
ettirdiğil\i söyledi. Bu itı'barla tahkikat 
hikimi Vogt ile tahkikatı ~n polis· 
ler icap ettiii •akit ıahit olarak çaiın
lacaklar •e her seferinde Van eler Luf>. 
berden sonra ııahadet edeceklerdir. 

Van iler Lubbe, salonun ve avukatı 
ile tlollAndah tercümanının ortasında 
oturdıı. 

Reia, Rt:ichstar- yanırnıından evvel 
nerelerde ve nasıl vakit ceçirdiiini söy
lemeıini İstedi. Fakat Van rer Lub!>e 
de bu sözler hiç bir tesir uyanchrma
dı. Reis kendisinden güçlükle bir kaç 
kelime koparabildi ve bu sözler de an
laıılmaz feylerdi. Bununla beraber ken
disinin aon dakikada belediye binaaı 
iJe imparatorun sarayını ve pencere
sinden İçeri bir kundak atarak darül
acezeyi de yakmağı düıündüiü anlaııl
dı. 

R. 101 kurbanlarına abide 
PARIS, 27. A. A. - 1930 senesinde 

Allonne civarında vukua celen R 101 in 
giliz kabili sevk balonu felaketinde ölen 
ler için dikilen abidenin açılma meraıimi 
ne riyaset etmek Üzre hatvekil M. Dala 
dier yanında hava nazırı M. Cot olduğu 
halde Allonne ,gidecektir. Bu merasimde 
lngiliz baıvekili M. Mac Donald ile 
London Derry'de hazır bulıınacaktır. Bu 
münasebet~e Petit Parisen cazetcsi Lond ı 
ra konferansından beri birbirini görme
nıi., olan i.ki bük\amet reiıinin silih bıra 1 
ktrnı meselesi hakkında noktai nazar tea 
tiıinde l:ulunacaklarını tahmin etmekte. 
dil". 

ltalyadaki zelzele, Maksi
kadaki kasırga tahribah 

NANKIN. 27. A. A. - Geçen Tem· 
muz ve Aiustosta Aun nehrinin taımasın 
dan 50 bin Çinli boiulnıuftllt'. Bir mil
yon kiti açlıktan istin.p çelunelıttedir. 

MEKSIKO, 27. A. A. - Tampico'da 
Panuco ve Tameıi aehiclerinicı taımaıı 
dolayisile tiddetli ıeller peyda olmutbır. 
Boğazlarına kadar su altıada kalmıt olan 
yirmi kadar aile kurtanLnı!lır· 

T amaulipaı hükümetinin askeri kuman 
aanından alınan haberlere cöre ıehrin bü 
tün binalarının yıkılnut olduğu teyit edil 
ıntktedir. Ölü ve yaralıların sayıımı tes
bit etmek henüz kabil değildir. 

Tampico hastahanesi kaıır.ganın tid
detinden yıkıldığı zaman 87 lıi}i ölmüı· 
tür. 

Yeni bir facia 
MEKSIKO, 2:1. A. A. - Kuır!l'.a Car 

denas dalga kıranını ydmuıtır. 30 kiıi bo 
iulmuttur. 

70.000 ait açıkta 
TAMPICO, rT. A. A. - Enkaz altın 

da 50 1<İ4İ bulunmuıtur. 20.000 aile açılı: 
tadır. Sari bir haatalı.ktan korkuluyor. 

NEVYORK, 27. A. A. - Tampico'dan 
bildirildiğine cöre yardnn itlerini idare 
eden jenel'&I Anselmas Maciaı, 54 kişinin 
öldüğüni.i, 854 kitinin yaralandığını res· 
men bildirın.iıse de kaç kiti öldüğü kat'i 
surette belli değildir. Deniz birçok ce
setleri alıp götürmüıtür. Y' .aralıların aa· 
yısmın 1.500 den fazla olduğu söyleni
yor. Bunların çoğu evlerinde tedavi edil 
IT'elıtedir. 

ROMA, 27. A. A. - Dün aahah saat 
4,33 de Abrunes mıntakaamda bir zelze 
le olmuftur. Haaar çok mülaimdir. Ve ııe 
kiz kiti ölmüıtür. Hasara ujTayan mın
takalar halkına müessir ltir tarzda yardım 
için M. Muııolinin vermiı olduğu emir 
üzerine hükümet derhal muavenet tedbir 
len almııtır. Roma ile Satium ve Capanie 
n.in bazı ıruntakalarında da hafif zelzele 
hiuolunmuttur. 

ltalyada da zelzele ve fırtına 
ROMA, 27. A. A. - Lirure sahillerin 

de ve bilhassa çok harap olmuı olan Va 
vone mıntakasmda aiddetli bir fırtına es 
mektedir. Birçok y~alı vardır. 

Pietiada 3 ölü, birçok yaralı Yardır. 
ROMA, '1.7 A. A. - RiYerada çok tid 

detli bir fırtına hükmü sürmektedir. Bil
hassa Savoie'de bir çok evler mühim ha 
sara oğramııtır. Bir kaç kiti yaralanmıı 
tır. Pietia da 3 kiti ölmüttür .. 

MARSILYA, 27. A. A.- Şiddetli bir 
fırtına Miramas mıntakasiyle Eran va ... 
diai çok müteessir etmqtir. Nehirler tat 
mıt ve loir çok mıntaluıtarda münakalit 
durmuıtur. Bazı köyler tehtikede bulun 
maktadır. 

Cenevrede 
Söz alan yok .• 
Silah meselesini konuş
mağa vakit bırakılıyor 
CENEVRE, 27. A.A. - Dün milletler 

cemiyeti heyeti umumi}'esinde murah· 
haalardan hiç biri ilk önce an almak iı· 
temediğinden hatipler suamuılardır. Bi· 
naenaleyh Cenevre faaliyeti dün husuıi 
muki.lemelere inhisar etmiıtir. M. Paul 
Boncour, Lehiıtan hariciye n&Zln Beckt 
inıiliz hariciye nazrrı Simon ve Avustur 
ya batvekili M. Dolfus ile görütmüıtür. 
Gazetelerin kaydettiğine göre, halyan he 
yeti murabhaaaıı mutavasıit rölüne de .. 
vam ederek huauai bir faaliyet cöıtermi, 
tir. Gazeteler kati bir kaydi ihtira:zi 
ile bazı riva}'etler nakletmektedir. Bu ri
vayetlere cöre ltalyan heyeti murabba· 
aası silah bırekunı hakkında yeni teklif 
lerde bulunmayi derpİf eylemektedir. Ma 
mafih fransu: heyeti murabhan11 bundan 
ademi malümat beyan etmittir. 

T efkil edilecek komiıyonlar 
CENEVRE, 27. A. A. - He7eti u• 

mwniyenin tu komisyonları teılu1 ed.,.. 
ceii malümdur : 

1 - Tetkilatı eaasiye ve laukuk komis 
yon, 

3 - idare büroıu. 
5 - içtimai ve 'beteri 111eeeteler koıniı 

yen..._, 
5 - Siyasi meseleler komiayonu 
Silihlan bırakma komiıyonu olan 3 

üncü komiıyonun ıilibları IHrakma kon· 
feranıı münasebetüe bu sene yapdmadt· 
ğı hatırlatılmaktadır. Bu 'kemis}'onlar
dıın rü~namelerini teıkil etmeleri isten
mektedir. 

M. Carton de Viart (Bel,iluı) nin l'İ· 
yaıetinde olan ikinci komisyona, reis ve
kili olarak M. Parra Perey (Venezuella) 
seçilmit ve ruzoamedeki İfler fU ııra ile 
tertip edilmİ!tİr : 

1 - Yerli teıkilat itleri, 
2 - Nakliyat ve münakalitın tanzimi, 
3 - iktisadi ve mali mahiyette itle.-. 
Diier taraftan M. Madariaga (ispan-

ya) run riyasetinde toplanan altıncı ko
misyon rü.znamesi.ni fU sira ile yapm11-
trr: • 

1 - Beynelmilel mülteciler Nansen o
fisi, 

2 - Esaret, 
3 - Matbuatın sulh iıleri için teıriki 

mesaisi, 
4 - Fikri teırik.i mesai. 
Bu içtimalardan başka ıabahleyin dört

ler misakına dahil devletler mümessilleri 
büyük bir faaliyet sarfetmiılerdir. Bu faa 
Uyete M. Henderaon ile M. Norman Da
vis de ittirak etmi1tir. 

M. Henderson, bugün birkaç gÜn için 
Cenevre'den ayrılacaktır. 

Netice olarak Cenevreden birçok kim
ıelerin ayrılmalan için bir hava yaratı .. 
lıyor. Sebebi de muahede projesi için 
prensip itibarjle bir anlatma yapılmak Ü 
zere silahlan bırakma iı ile en fazla ali· 
\adar devletler arasında yarı ream.İ top· 

DA.Ki 
Etimessutta büyük telsiz istasyonu 

A. N K A R A , 27 ( Milliyet ) Etimeuutta in~an 
mukarrer büyük tel.iz İstasyonu ıçın üç firma tarafın
dan yapılan teklifler tetkik edilmif ve yakında münakasa açd
ma•ı kararla,mıftır. Bu i•tasyon dünyanın saydı büyük telsiz İstasyon· 
laı·ından biri olacak, 150 kilovat kudretinde bulunacaktır. 

Balıkesirdeki maçın neticesi 
BALIKESIR, 27 (Milliyet) - Bugün Olimpiyalros talrımile idman 

Birliği arasında yapılan maç iki ikiye beraber neticelenmi,ıir. 

Mısırda buhran hallediliyor 
ISKENDERIYE, 27 ( A.A.) - Sıtkı PCJfa kabinesinde Hariciye 1t«· 

zırı iken bir müddet evvel istila et mİf olan aabık Hariciye nazın Ab· 
düllettah Pa,a kendisine teklif edilen Ba,vekillik vazifesini kabul et
miştir. 

Celal Bey 
Şehrimizde bulunan lktıaat vekili 

Celal Beyefendi, muhtelif iktısadi ve ti
cari mevzular üzerindeki tetkiklerine 
devam etmektedirler. Vekil Beyefen
di, dün akşam Ankaraya avdet edecek· 
!erdi. Tetkiklerini İntaç için hareketini 
yanna tehir etmiflir. 

Celil Beyefendi, dün .et.. Ticaret o
dası ve ticaret müdürlüğünde beklen
miflerse de oralara citmem.itlerdir. Bu
gün odayı, ticaret ve sanayl müdürlük .. 
leriJe ihracat ofisini ziyaret edecekler .. 
dir. 

Moskova başkonsolosluğu 
ANKARA. 27 (Telefonla) - Mos 

kova bat konsoloaluğuna tercüme fU• 
besi müdürü lsmail Hakkı Bey tayin 
edilmiştir. 

Uzak Şarkta 
Gerginlik 
Sovyetler ihtiyat efradını 

mı çağırdılar? 
LONDRA, 27. A. A. - Harbinden 

Reuter ajanaına bildirildiğine cöre Sov
yet hükUıneti ile Mançuri hükümeti ara 
sındaki cerginlik, henüz düzelecek bir 
yola giremeın.ittir. Sovyet hükümetinin 
ihtiyat efradını çağırdığına dair ıayialar 
vardır. 

Sırp - Bulgar dostluk 
cemiyeti 

BELGRAT, rT (Milliyet) - Bel
srattıa bir Sırp - Bulcar dostl.,k c ... 
miyeti teıekkül elmİJtir. Bu cemiye
tin ~übünde, konleranslar, miioamere0 

ler ve saire sibi eilenceler tertip edil.,. 
rek, S..,.larla Bulcarlarm yalunlaımaaı 
için çalqılacaktır. Ayni zamanda ldüp
te bir kütüphane ve mütalea salonu da 
vücuda cetirilecektir. 

Sırp Ye Bulrar m.illetlerinin biribi
rini tanıması için her iki memleket •· 
rasında seyahatltt tertip edilecelı:tir. 
Cemiyet, ilk muhtelit içti.maını eylulün 
24 ünde aktetınittir• 

Cuba'da vaziyet 
LA HAVANE, 27. A. A.. - Cuba ia

tiklilini yapan muhariplerin çocukları ta 
rafından teıkil edilen ve 2.000 kadar aza 
aı olan cemiyet, hükumet aleyhine hare
'ket etmekte ve bu iı için ihtilalci A. B. 
C. tetlrili.tının yardonını i.temektedir. 
Fakat A. B. C. yardunını reddetmiıtir. 

Hükumet muhalefet ile bir anlatma 
yapma ihtimali iizerine cörüımektedir. 
Fakat uninrsitelil« reisicümhıırun 1ieiiı 
mesi hususunda herhan~i bir formülün 
tetkikini nddetme'ktedirler. 

Dört milyon işçi grev 
halinde 

NEVYOIUC, 27 (A.A.) - Milli 
-kalluıama mücadelesi y ... qlamı,tır. El
li bini N eyyorlrta olmak üzere dört mil· 
yon iıçi A.....nluı•a sru Joıdi.cledir. 
Şimendifer iclarelerinin aiuıtoı ayında· 
ki safi kazancı temmuz ayına auaraa 
azalmııtır. 

Eli silahlı mahpuslar 
kaçtılar 

MICHIGA.M CITY, 21 !A-A.) 
On bir mahpuı, talııancalarla "" ani o
larak cardiyanlara hücum etmiıler, bi
risini yaralamıılardrr. 

Mahpuslar hapishane kaıpumı açtır
mışlar, üç hapishane memuru yanlanna 
alarak zorla durdurduklan iki otomo0 

bile binerek ba1larını alıp gitmiıler· 
dir. 

"Mein Kampf 11 bir milyon 
nüsha basıldı 

'MK)NlH, 27 (A.A.) - Volf ajan
sından: Milli sosya!Hıt Franz Eber kü
tüphanesi 2-10 tarihinde Hitlerin "mü
cadelem,, iıimli eserinden bir milyon 
nüsha basınıı olacaktır. 

Birinci teırinde lngiltere ve Ameri
kada bu eserin lngilizlo tercümeleri 
çıkacaktır. 

Eserin bir ltalyan ve bir de Dani
marka lisanlanna tercümesi hazrrlan .. 
maktadır. 

lantılar temin etmek!ir. 
Bununla beraber bu vadide henüz müa 

bet bir netice almmanuı olduiu da kay
dediliyor. 

Yon Neurath ile M. Goebl>elı dün Po
lonya hariciye nazırı M. Beck'i öğle ye
meğine davet etmiılerdir. 

Amerika 
Bekliyecek 
Harp gemılerinin İnşasını 
muvakkaten durduruyor 
VAŞiNGTON, 27. A. A.. - lncilt

hükumetinin ileri sürdüğü fikre cevaben 
Amerika hük\imeti altı pusluk toplarla 
mücehhez ve mevcut olanlardan deha bil 
yük kruvazörlerin tezkiha konulması al· 
li.hları bırakma konfenın11 müddetince 
ve harp gemilerinin kıymet itı"bariyle tall 
didi için yapdacak yeni müzakereltte ia 
tizaren talik edileceğini bildinnittir. 

Amerika hükumeti deniz İnf'l'lt proc· 
ramının tadil edileceği ihtimalini ırönne< 
mektedir. ~ 

VAŞiNGTON, 27. A. A. - Amenl.a 
hükumeti, lnciltere hükümetinin ileri ıit 
düğH a-ibi. deniz inıaatı procrammın her 
hangi bir kıımındaa "azceçemiyeceğini 
bildinniıtir. 

Bir Hint prensesi, kan
serden ameliyat oldu 
BOMBAY, 27 (A.A.) - Londra· 

dan tayyare ile gelmiı olan iki lngİ· 
liz doktoru, Nepaul pTensesine dil ı.an. 
serinden bir ameliyat yapmıtlardır. 

M. Roosevelt Nevyorkta 
NEVYORK, 27. A. A. - lntihaı.

danberi ilk defa olarak M. Rooaenlt. 
Nevyork'a gelmit, büyük bir halk küt!.,. 
si tarafından alluılanmıftır. 

Cümhur reisi doğruca 65 inci sokakta 
ki evine gitmiıtir. Oradan Hyde Park'a 
cidecek ve orada kalkınma mücadeleai
ni devam ettirmek için kredi uıuUeri.._. 
inkişafına müteallik mühim kararlar v.,. 
recektir. 

Almanların bir tekzibi 
BERLIN, 27 A.. A. - Volff ajansı bil 

diriyor : 
Milliyetperver sosyaliıt fırlıaamın, lo

viçre, Hollanda, Belçika ve Danimarka'• 
nın bazı kmmlarını ilhak fikrinde oldui" 
na dair bir takım ecnebi memleketlerde 
çıkarılan yalan haberler üzerine milliyet 
perver sosyaliıt fırkaımın ikinci reisi 
beyanatta bulunarak demittir ki : 

" Bu haberlere ne kadar mantıksa o
lursa olsunlar bazı inananlar olmuıtur. 
Bunun içindir ki milliyetperver aoıyaliıt 
fırlran müdürü Almanyada ciddi hiç bir 
ferdin diğer devletlerin istikl&lino dolNe 
mayi aklından geçirmediğini ıöylemek 
liaumuna. duymuıtur. " 

M. Herriot'nun sıhhati 
L YON, 27 (A.A.) - M. H...n.t

nu11 sıhhati biasedilir derecede n•cl
miıtir, 

Bulgarlarla 
Muhtelit komisy<'n 

(B•1ı l ioci nbilt!de) 

edeceklerdir. 

V arnada Bul.ar lröylüleri ite 
beraber 

BafnkilinWı Yamadan dönerle.-• 
ken Parkta Bulcar köylüleri ile ko • 
nuıtuiunu ve armut aldıiını muhabi· 
rimiz bildinnifti. Bula'ar aazeteletıİ de 
bu muhaverelerle metrul olmaktador. 
Utro gazetesi diror ki: 

ismet Pil§• Hazretleri Varnaff 
Sv. Konstana parkında rezerken me7· 
ve satan bir Bulcarla aralarında fÖY· 
le bir muhavere ceçmiıtir: 

ismet Pt. - Bunlan alabilir aıi • 
yim? 

Satıcı - Alınız. 
- E, fiyatı ne kadardır? 
- iki şeftaliden ne olacak? Par,.. 

ıız alınız. 
Bu cevap Ü.zerine laaıet P&fa, p.· 

tıcıya heı Türk liraaı verip çekilınit • 
tir. 

cı Biraz Ötede annut aatan baıka bİI' 
Bulgarla ayni muhavere tekerrür et 
mittir: 

Satıcı - Parasız armut olur ınv' 
ismet Pı. - O halde fiyatı? 
- Tartalım, anları:z. 

- Parasız almak isteraem? 
- Parasız armudum yok. 
lomet Pata Hazretleri, iki armud6 

cebine yerleştirerek bu satıcıya da el 
Jira vermiştir. Tevfik Ki.mil BeY .~ 
Bulgardan beş lirayı alarak mukab! 
olan 500 leva Bulgar parası ve,.,..ıt 
tir. ; 

Köylüler, ıaşkın ıaıkın bakını..t•< 
11 

ken, etrafındakiler bu parayı v.r
Go•podinin, Türk &ıvekili oldui'I'°" 

. •Öylem;ılerdir. 



IFıKÔ~ 
Şahlanmış bir ihtikar 

nümunesil 
Bir kaç teY nazarı dikkatimi 

celbediyor: Bütün havayici zaru· 
riye fiatlerinde nazara çarpan bir 
tenezzül olduğu halde sayılı bir 
kaç tey var ki, cesur ve pervasız, 
hiç bir teye aldırıf etmiyor, hiç bir 
feyİ umursamıyor: 

Su, börek, pasta, lostra fiatle
ri ! 

Harp esnasında bütün etya ve 
havayiç fiatleri yükselmitti. Bu a· 
rada bu dört maddenin de fiatleri 
arttı. ltte onların bugünkü fiatleri 
o günden kalmadır. Ogün bugün 
hala bir bardak su kırk paradır. 
Ogün bugün bir okka börek 100 • 
120 kuruştur. Ogün bugün bir pas 
ta 6 • 7; bir kuruboğça, bir ayak· 
kabı boyaması 5 kuruştur. Halbu
ki bir bardak suyun 2 pa • 
ra sermayesi yoktur. Bir 
okka böreğin sermayesi 
30 la 40 kuruş arasındadır. Ayak· 
kabınıza yarım miskal boya ko
yan lostracının cilası da dahil of. 
duğu halde dahi 20 parayı geç
mez. Bir pastanın azami sermay ·• 
si 40 para ile 50 paradan fazla ı~e. 
ğildir. Sonra bu dört maddenin 
'dördü de gümrüğe, takasa, kon· 
tenjana dahil maddelerden değ;! 
Clir, hepsi yerli malıdır, hepsi da . 
hili istihsalatbr. 

Hamidiye çeşmeleriyle dolu c. 
lan Betiktaştaki sucu da bir ba1·· 
'dak suyu kırk paradan satar. Ka 
ragümrükteki sucu da ayni fiate 
\rerir. Mütevekkili.ne kurutu uza. 
hrız, suyu içer ve "Niçin? ••• " De
ıneyiz. 

Bir okka böreğin sermayesi ya 
hm okka un, yüz dirhemden fazla 
•oğan, bir miskal kıyma, iki katık 
ta vejetalin yağından İ· 

lıarettir. Börekçi esnafı bu 
llıaddeleri toptan aldıklarına gÖ· 

re, bugünkü piyasayla bir okka 
lın için tediye ettikleri para 10 • 
12,5 kuruştan, bir okka soğana 
'terdikleri para 2, bir okka vejeta· 
line verdikleri para 53 kuruttan 
fazla değildir. 

Halkın izrarına ait bariz ra
kamlarla is bati kabil olan bir ha. 
dise ile kartı kartıyayız. Simitte 
~lduğu gibi bunda da Belediyenin 
lııüdahalesi lazımdır. 

Dünyada altın piyasası bile sa· 
bit kalmadı, indi, çıkb. Gümüt pİ· 
)asası muhtelif meddücezirler of"' 
lirdi. Halbuki su, börek, boğça, 
fotin boyasının fiati, aanki "narhı 
~esti hakla" konulmut gibi bir 
~n bile düşmedi, çıkıtım muh,.. 
'za etti, sendelemedi, sahıt ve lu 
~etegayyer kaldı. 

Koca bir tabak döner k!'babı· 

1
•n 10 kuruta satıldığı bir l}!hirde 
~ir okka böreğin 100- 120 el avu· 
lı kadar bir boğçanın 5, bıt' har
~~ suyun 1 kuruta satılması, bir 
karpinin 5 kuruta boyaııması, 
İr kelime ile ,ahlanmıt bir ihti-

1'r nümunesidir .• 
Saltihattin EN IS 

t BORSA 1 
Uı Bankasından alınan ceneldir) 

27 EYLÜL 1933 
Akıam 'Fiatları -.,.-

, . istikrazlar Tah .. ilit 
liltraz dal:üü 97,25 Elelıtrilır. -.-
;ı,;ı 1.tilr.ra:o 95-- Tram••1' 
rlr, D. yoUar• 2,.50 Tünel -.-
Mu ... ahidei S4,50 

Rılabm J7,eo blrüklu 8,50 
)dj mat.i S,50 Anadolu J 46 

tclat 10,35 ~ ili 46,25 
"-dc.erİy• 10,35 Mümeaail 51,40 

ESHAM 

. '••ka•ı Na- Telef o• Jl,50 
l,IO Bom on ti 19,25 

.. Hamiline 9,55 Terko• 27,25 
" Müee•i• 102 Çim••t• 11 ,75 
,..,...,.a,. .... Jttiaht tı.,.. 18, 
"•dolu H~•• 27,70 Şark da7 1,215 
ii 3,30 .Bal1• 2,31 
• hariy• 15,215 Şark m. ec:aa 2,85 

ÇEK FIATLARI 

'~i. 
1206 ı ..... 655,5 

>Grk 7ı.9580 

-~ ... 3,3875 

''"o 898 
~ 82,60 ... 2438750 
't~rdam 1,1695 

'•· 66,1725 

NUKUT 

Kurut 

1 --
t' J:' ranua 167 
1ıı~ .. lin 655 
bolar 138 
}iret 223 
~ ~lçi:&a 117 
1 '•hmi 24 
~l••içre 818 
~ .... • 25,-
t~"'·. Çek 118 
<orın 83 

Prai 1 15,92 
Viyana 1 4,33 
Madrit 1 5,65 
Berlia ı, r 1.9784 
Zloti t~ 4,1975 
Pett• .. ,1975 
Bel.,.-at 3.2875 
Bük ret 79,06 
Moalıo•• 1093,75 

(Sabı) \ 

kurut 

1 Şilie, 
1 Pe&eta 
1 Mark 
1 Zeloti 

20 Le7 
20 Dinar 

AY. 24,50 
16 
48 

24.-
0.23 

55.-
1 Çerno"Yİç 
1 Albn 
l Mutdiye 

Banknot 

9,22 
0,37 
2,52 
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• 
ŞEHiR 

Elıoae•I 

Mürakabe 
Heyeti 

Yeni teşkilat ile müdürlük 
halini aldı 

lstanbul kambiyo münıkabe heye. 
tind" Y""i teılcilit yapılmıf n l>u he. 
yet, Maliye vekaletinde teıekkül eden 
kambiyo umum müdürlüğüne merbut 
bir müdüriyet halini almııtrr. Müdürİ· 
yet vekaletini Maliy" müfettiılennden 
Jmml Haklu Bey ifa etmektedir. Mu
avinliğine mürakiplerclen Hasan S..y 
tayin edilmiıtir. 

Mürakabe heyeti memurlarından 
ı üçünün alakası kesilmiı ve buna moka· 

bil hariçten iki memur alınmııtır. 
M\ıavin ile bir çok memurların ücretle
rine de zam yapılmıştır. 

Kömür ihracatımız 
Zonguldak Ticaret odası, kömür ih

racatını güçleıtiren ıebepler" dair lk· 
tıga,t vekiletine göndermek üzere bir 
rapor hazırlamııtır. Bu raporda, liman 
masraflarından da ıikayel edilmekte. 
dir. 

Avrupaya gönderilecek dövizler 
Memlekette İradı olup ta Avrupada 

bulunanlara gönderilmd< istenilen cfö. 
yİzler için Maliye nkileli kambiyo 
müdürlüğüne yollanan ilk liıte tas
dik ve iade edilmiıtir. ikinci liste de 
ayın birinde Ankaraya gönderilecek
tir. 

Sumer Bank 4Jıkaraya 
nakledifili 

Sümer Bank umum müdürlüğünun 
Ankaraya nakli ikmal edilıniıtir. Umum 
müdür Nurullah Esat Bey de dün ak
ıam Ankaraya gitmiıtir. 

Trabzon borsasında fındık 
TRABZON, 27 (A.A.) - Dün bor· 

saya 15 bin okka kuru, 23 bin okka 
yaı fındık arzedilmiıtir. 11 okka ku· 
ru 30,10 paradan, 30 buçuğa satıldı. 
Bu sabah borsada 4 bin okka 34 kuruı· 
tan 2 bin okka tombul 30 dan sabldı. 
Bu akıam 73 bin 314 okka 29 buçuktan 
31 kuruta • 14 bin okka 22 kuruıtan 
satıldı. Piyasa mütekardır. 

•••••• ,..d. 
Yeni bütçe 

---
Varidatın azhğına göre 

talepler istendi 
Belediye yeni ıene bütçesini baz.ar 

Jamağa başlaımıtır. Şubelere bir ta • 
mim gönderilerek bu sene oktruva • 
nın liğvmdan dolayı bir milyon lira 
açık olduğu, vuku bulacak tall!plerin 
vaziyet gözönüne alınarak yapılmaıı 
biJdirilmittir. Şubeler teırn~e.velin 
on betine kadar bütçeye ail mütalea 
....e taJeplerini emrke:ıe göndcrmiı ola· 
caklardır. 

Terkos borularının 
degiştirilmesi 

İstanbul tarafındaki Terkos an.,bo 
rularının tecdidi iti bitınittir. Şimdi 
S..yoğlu cihetindeki ımaborularmın 
değittirilmesine batlarunıttrr. 

Esnaf bankası düzeliyor 
Esnaf Bankaıuuıı mali vaziyeti dü 

:L.e · meğe batlamııtır. Binanın nakli, 
kadroda tenıikat yapılması, alacakla
rın tahsili dolayıaile vaziyette salah gö 
rülmi.ıttür. Bazı mevduat aahiplerine 
evvelce tediyat yapılamazken, son za 
111anlarda tediyata ba§lann11fbr. Ban 
kada yeni bir mesai programı tatbik o 
lunmaktadır. 

Darülacezeye gönderilecek 
çocuklar 

Son zaıpanlarda Darülacezeye ye
di yaıında ve daha büyük y .. t:o, "Ü· 
cudü sağlam bir çok çocuklann gön
derildiği na:zan dikkate alınmı§lır .. 
Badema Darülacezeye yalnız küçük 
ve aağlam olmıyan çocukılann gönde
rilmesi için ıubelere bir tamim yapıl· 
mıştır. 

Konservatuvarda sahne dersleri 
Konservatuvarda açılan opera ve 

sahne derslerine tahmin edildiğinden 
fula talip çılunıtbr. Sahne k11mına 
alınacak talebenin orta mektep mezu· 
nu olmaları ve bilhas1a opera aanatki· 
n olacakları için seslerinin müsait ol
ması şarttır. Talipler arıumda bir çok 
ınuıevi ıençler de vardır. 

Bu k11ımda çalııacaklar hem musi
ki, bilbaasa l"D (tqanni) dersleri aJa. 
caklar, hem de sahne deni görecekler
dir. Sah"" lusını, bir tiyatro mektebi 
mahiyetinde olmadığı için buradan çı
kacaklar :yalnız teı:anni sanatkarı ola
cak ve operalarda tarkı söyliyebilecek
lerdir. 

lstanbul civarında gezintiler 
Şehrimizdeki bazı muteber ecnebiler 

ve muhtelif sefaretlere mensup znat 
lstanbul civarını gHİp görmek arzu. 
ıunda bulunduklarından önümüzdeki 
cumartesi günü belediye seyyahin §U· 
beai müdürü Ekrem Besim beyin refa
katinde olarak Yalova - Orhangazi 
yolile lzniğe bir seyahat yapılacaktır. 
Seyyahlar lznik gölünü görüp döne. 
ceklerdir. 

Belediye, htanbul vilayetile civan· 
nı tanıtmak üzere yerli ve ecnebi halk 
İçin gelecek seneden itibaren böyle 
seyahatler tertip etmek fikrindedir. Bu 
seyahatlerin ucuz ve rahat · şekilde ya
pılmasına bilhassa dikkat edilecektir. 

M••rlfte vıı•r•tte 

Kış saati 
' M•hkemelerd• 

Kardeş katili Dersler ne gün? 
Üniversitede derslere ayın 

17 sinde başlanıyor 
Bu sene fakültelerde 17 t .. ırinie.v· 

velde tedriaata batlanmaaı takarrür 
etmiıtir. Darü:lfünun liğıredilerelı Ü· 
niveraite yeniden teaia edildiği .için es
ki talebenin de yeniden kaydedilmesi 
icap etmektedir. Maarif vekil· vel<ili 
Dr. Refik Beyin cmnartesi günü şeh'
rimize gelmeai beklenmektedir. Vekil 
Bey geldikten aonra yeni kadro ilin 
edilecektir. 

Haydarpaşada lise 
Haydarpaıada eaki Tıp fakülleıİn· 

de açılacak yeni liae için bir komisyon 
tqekkül etıniıtir. Cumartesi günü ko 
misyon binayı tesellüm edecek ve ay 
batında mektepte tedrisata başlana • 
caktrr. Mektebin bütün vesaiti hazır
ılanmı§tır. 

Yeni Maarif mudur muavini 
Yeni teıkilatta latanbul Maarif mü

dürlüğünde ihdas edilen iki yeni mua
vinlikten birine tayin olunan eıki Er· 
kek muallim mektebi müdür muavini 
Fuat Bey dünden itibaren yeni vazife
sine başlamııtır. 

Münhal bulunan diğer bir muavinlik 
için yakında bir :zat tayin edilecektir. 

Recep Bey gitti 
Cümhuriyet Halk Fırkası kaza ve 

nahiye reisleri dün öğleden sonra fır

ka vilayet merkezinde Cevdet Kerim 
Beyin riyasetinde bir içtiına yaparak 
cümhuriyetin onuncu yıldönümü me--
rasimi için bazı mukarrerat ittihaz et
mişlerdir. içtima akıam geç vakite ka· 
dar devam etmiştir. içtima esnasında 
fırka umumi katibi Recep Bey de fır
kaya gelmiş ve bir müddet oturarak 
fırka reislerile görüşmüştür. 

Recep Bey dünkü içtimadan sonra 
aktam trenile Ankaraya hareket etmiı· 
tir. 

Akay vapurlarının kış 
tarifesi 

Birinci teşrinden itibaren 
başlıyacaktır 

Dairelerde loş saati 1 inci teırinden 
itibaren baılıyacaktır. Bu saat ıabah
ları 9-12 ye öğleden ıonra 13-17 ye kadar 
thr. Bu suretle lıııın çalııma saati 8 
saatten 7 saate indirilmittir. 

Ziraat sergisi 
Ziraat sergisi birinci teırinin on 

dokuzunda Yİliyet bahçesind .. açılacak· 
tır. Bu sene çiçek mevsimi geçtiğinden 
sergi çiçekçilik k11mından iyi olnuya· 
cakbr. Y aln12 sonbahar kraliçesi deni· 
len ~sımpatımn nevileri bulunacak
tır. 

Fidanlık bUyütoldU 
Büyükderedeki Ziraat fidanlığı bü· 

yütülmüıtür. 

Ray hadisesi 
Mazn\ınları 

Cürüm ağır cezayı istil
zam etmektedir 

Dünkü Cümhuriyet gantesi lzmit
te ray sökme hidisesinden maznun o· 
lan bq kişinin lstanbula getirilip adli· 
yeye teslim edildiklerini yazmıştı. Bu 
haber asılsızdır. Mevkuflar lzmittedir 
cürüm ağır cezayi istilzam etmektedir. 
Fakat ilk tahkikab lzmit müstantikliği 
yapacakbr. Tahkikat neticesinde maz. 
nunların mevkufen lüzumu muhakeme
lerine karar verilirse mevkuf1ar o za
man lstanbul tevkifhaneıine nakledile. 
ceklerdir. Bu it te 25 - 30 günlük 
bir muameleye mütevaklnfbr. Mevku· 
fen lüzumu muhakeme talep edildiği 
takdirde bu talep lzmitte maznunlara 
teblii edilecek itiraz müddeti bekle. 
necek ve bu itiraz müddeti geçtikten. 
muamele tekemmül ettikten sonra mev
kuflar lstanbula naklolunacaklardır. 

Ray hi.diıesi maznun1arının lıtan
bula getirilip getirilmedikleri hakkında 
kendisinden malUmat iatiyen gazeteci
lere Kenan Bey demiıtir ki: 

- Maznunlar, lstanbula getirilme
miıtir. Hazırlık tahkikat.ı ve ilk tahki· 
kat mahallinde .ikmal edilecek, mahal
li istintak IMJı.iı;ai lüzumu muhakeme 
karan verine. son tahkikat burada a· 
çtlacak, yani ır.phakeme burada yapıla· 
cakbr.0 " 

~--
Bahçevanlar cemiyetinde 

f 

Akay vapurlarının kıt tarifesi bu· 
günden itibaren tatbika ba§lanmışbr. 
Akay idaresinin kadroJarmda bazı ta
sarruflar yapılacak ve bazı teflikler bir 
!ettirilecektir. Bürhanettin Beyin iati- / 
fasından aonra münhal kalan ve veki· 
letJe idare edilen iıletme tefliğine 
Nasuhi Bey asaleten tayin edilmittir. 
Akay idaresi, gelecek yaza kadar Ya· 
!ovada yeni bir otel daha İnfa ettir -
mek istemektedir. Havuzlar Ye fabri • 
ka müdürlüğünce de, Avrupaya bazı 
makineler sipariı edilmiıtir. 

Bahçevan.Jar cemiyeti yeni heyeti ı 
idare intihabatı dün icra edilmi§tir. 

Poliste 

Recep ağanın ölümü 
esrarlı bir şekil aldı 

•• • • Bir ihbar uzenne yenı tahkikat 
Lltroa köyü yolunda bahçevan Re

cep Ağayı öldürdüğii iddias.ile yakala 
nan Yani karakoldan kaçmıth. Zabı· 
ta, Yaniyi aramaya devam etınekte 
ikeıı, bahçevan Recebin mWıtakbel 
damadı Süleyman ile kardeşi Nebi ta 
rafından öldürüldüğüne dair bir ih • 
bar karşmnda kalmııtır. Bu ihbar ü
zerine keyfiyet müddeiumumiliğe bil 
dirilmiı, tahkikata vaz'ıyet etmİ§ o • 
lan Nurettin Bey Nebi ile Süleymanın 
aranıp bulunmasını emrebniıtir. lh -
bar eden Demir Recep Ağanın, kızı· 
nın nişanJ1S1 Süleyman tarafından öl· 
dürüldüğünü aöylemit ve demştir ki: 

- Hi.dise eınasında ben de orada 
idim, Recep Ağa kızını Süleymana 
vermiyordu. Süleyman onun için Re -
cep Ağayı öldürdü. Fakat ben bir ıe
ye karışmadım, sadece vak'ayı gör • 
düm. Bunun üzerine Nebi ile Süley • 
manın taharrisi şiddetlendirilmit ve 
nihayet jandarmalar her ikiıini bulup 
polise teslim ebn.İJ.)erdir. Fakat her 
ikiai de poliate hadiaeyi sureti katiye· 
de inkar etmitlerdir. Süleyman, Recep 
Ağanın kızile niıanlı değil, evlidir. 
Her ikisi de ıerbeıt bıralnlmıtlardır. 
Diğer taraftan zabıta bu ikinci ihba· 
nn tabkikabn mecraaını değiıtirmek 
maksadile polis karakolundan kaçan 
Yani tarafından yapbnldığı ihtimalini 
de düfiinmüttür. Müddeiumum>lik 
pek muammah görülen bu cinayeti 
örten esrar perdelerini kaldırmak ü
zeredir. 

Vapur müsademesi tahkikatı 
ne safhada 

Birkaç gün evvel Boğaziçinde üç 
"Vapur araaında vuku bulan "VO bir lıi
fİnin ölüm:ile neticelenen vapur müaa 
d .. meıine dün de beıinci ıubede de
vam edilmittir. Dünkü Cümhuriyet ga 
zetesi müsademede hatalı olduğu an· 
!aşıldığı için Atlaı vapunı kaptanının 
tevkif edildiğini yazmııtır. Bu haber 
aoılsızdır. Tahkikat evrakı henüz müd 
deiumurniliğe gelmerniıtir. Evrak müd 
deiumumiliğe gelecek, İstintak hikim 
liğine verilecek ve iıtintak hikimi ]ij .. 

zum görürse tevkif karan verecektir. 
Bu muamele henüz tekemmül etnıe
miıtir. Evrakın müdd .. iumumiliğe gel 
mesi için evvelemirde morg raporu .. 
hun blhkikat ~vrakı meyanına .e:irme· · 

ai liznndır .. Ölen Yorgi ambara düı· 
mek auretile yaralanarak ölmÜftür. 
Bu dü§ıllenin müsademeden mütevel .. 
lit olup olmadığı henüz tahakkuk et
memiıtir. Tevkif edilen kaptanın tah· 
)iye edilmeai için müddeiumumiliğe 
müracaat edildiği de muhalifi haki -
kattir. Müddeiumumiliğe Y orginin 
cesedinin mor-gtan a11nmaaı ve mera
simle defnedilme~i için müsaade ahn
mak Üzere müracaat edilmi~tir. Tev
kif edildiğinden bahıedil.en kaptan el 
yevm vapurdadrr. Tevkif edilmediği 
gibi zabıta nezarethanesine de nakle
dilmemittir. Ancak tahkikat ikmal e
dilmediği 'Ye henüz rapor alınmadığı 
~in lstanbuldan hareket etmesine mÜ· 
aaade edilmemektedir. 

GOya ecnebi 
izzet Mualla isminde bir adam Bey 

oğlunda bir bara giderek kendisine 
gayet zengin bir ecnebi süsü venniı, 
aonra yirmi yedi bllÇul< liralık içki içip 
savuımuttur. Bar aahibinin tikiyeti 
üzerine bu adam yakalarunıt ve hak
kında tahkikata ba§lanmıtlır. 

Akliye hastahane sindeki deli 
nasıl öldO? 

Timarhanede Ahmet isimli iki de
liden birinin diğerinin ölümüne sebep 
olduğunu yazmıtlık. Delilerin cezai 
ehliyeti olmadığı için öldüren deli hak 
kında tahkikat ve takibat yapılma • 
maktadır. Yalnız delilerin zaptu rap· 
bnda tekiaül göaterdikleri için hasta· 
ha'>e gardiyanlarından alakadar olan 
lar hakkında kanuni takibat yapılmak 
tadır. 

Dün ıu tezkereyi aldık: 
"Gazetenizin 27 eylul nüshasında 

çıkan (Deliler arasında) baılıklı yazı· 
nın tavzih v~ tashihini rica ederim: 

Müessesemizin müteheyyiçler ser
visinde bulunan 60 yaıında bir hastayı 
sırada oturturken diğer bir hasta ite
rek düşürmüş esasen müterakki sinni 
sebebile damarları fazla sertleımiş o· 
Jan yaşlı hasta bu sarsıntı neticesi b.ir 
gün sonra vefat etmiştir. Yazıldığı fe
kilde kavganın asli vukua gelmediği 
adli tahkikatlar.la anlaşılmıştır. efen· 
dim.,, 

f)r . 
Baıtabip vekili 
İhsan ŞÜKRÜ 

Mahkum oldu 

iki evladından olan 
betbaht bir ana 

Temmuzun yedinci ıolqamı aileleri· 
nin geçimaizliiinden dolayı aralannda 
çıkan bir kavga neticesinde ağabeyai 
reji amelesinden 1 brahim oğlu Şabanı 
btçakla Yurup öldüren 20 yaıında Ce. 
milin muhakemeıine dün aiır cezada 
baılanmııtır. Davacı me•kiinde maktül 
kardeıi.n kansı ve maznunun yengesi 
Bedriye Hannn bulunuyordu. Dava ad· 
liyede az görülen bir safha arzediyor· 
du. Davanın J8hitleri maznunun ve 
maktülün annesi ve kardeıleri idi. Oğ. 
lunun birini azraile, diğerini de hapis. 
haneye veren annenin tAhadeti maznun
dan batka herkesi ağlattı. Bu dertli 
anaya mahkeme heyeti ıahadetten istin
kaf edebileceğini söylemiı, kadın o za· 
manda: 

- Adalete hizmet borcumdur. O 
da oğlum, o da oğlum. Vuran da ciğe
rim, vurulan da ciğeı-im. Demiıtir. Mak· 

- tuJün ve maznunun annesi olan Hafize 
Hanım hadiseyi ~yle anlatmııtır: 

- Cemilin kansı olan gelinim Ce
mile bir takını yalanlar söylemiş ve 
Cemilin yengesi için çok ağır bir laf 
söylemesine sebep olmuıtur. Bu laf 
,Şabarun kulağına gibniı, o da "Pek ala, 
\en bunu Cemile sorarım,, demiştir. Bu 
lafı da Cemilin karısı olan gelinim ko
casına başka türlü yetiştirmiş: 

- Ağabeyin sana kızdı, seni öldü· 
recek, tetikte bulun. demiştir. 

Hatta bu kızcağız bunu söyledikten 
ve kocasını cinayete ihzar ettikten son
ra da karakola gitmiı: 

- Bu akıam bizim evde cinayet O· 

lacak, hazır bulunun, demittir. Gene 
bu gelinim koCasına ağabeysini vurdu
ğu bıçağı yanında bulunsu diye ver
miıtir. Cemil akıam eve geldiği zaman, 
doğru ağabeysinin odasına çıkmıı : 

- Sen beni öldürecekmiısin ha ... 
Haydi öldür de görelim, demiıtir. 

Ağabeysi Cemili sükunete davet et
miş, okıamış, yanına oturtmak istemi§ 
fakat Cemil elini cebine sokup bıçağını 
çıkanmş, bu bıçak ta yere düımüştür. 

Şaban bıçağı görünce Cemile: 
- Ya kardeşim, beni öldürmek için 

bıçak getirdin, öyle mi Pek ala, gel 
vur bakalım, demiş ve ona göisünü aç
mııbr. Cemil de yerqen bıçağını ala· 
rak bu açık göğse aaplaıruı ve dütmü, 
bayılmıştır. Bu hercümerç İçinde ben 
de yangın var diye bağrrıyordum. 

Büyük oğlum kanlar içinde hastane. 
ye götürüldüğü zaman bu baygındı, 
ben hem ağlıyor, hem de bunu ayıltma
ğa çalıııyordum. Asılsız bir dedikodu 
yüzünden çıkan ve beni iki evladımdan 
eden bu cinayetin kanun indinde değil· 
se bil" allahın huzurunda meı'ulü Ce. 
milin kansıdır. Zaten ıimdi vicdan a· 
:zabı çekiyor .• 

- Keıke eline bıçak vermeseydim 
diye dövünüp duruyor. . 

Cemilin diğer kardeıi Ali ile hemıi· 
resi de vak'ayi !lyni suretle anlatmışlar
dır. 

Cemil" bu ıahitlikleı-e 
sorulduğu zaman: 

ne diyeceği 

- Onları öğretmiıler. yalan IÖy
liyorlar demiı, hakimin tevsü tahkikat 
baklundaki sualine maznun: 

- Ne diye talıkikab tevsi ediyor
ıunuz, anam ve kardeılerim biiyle şaha
det ederlerse başkası ne demez? Bu ka· 
dar tahkikat yeter, demiştir. Bundan 
sonra iddia makamını işgal eden Kaıif 
Bey iddiasını serdederek maznunun 
449 uncu madde ile cezalandmlmasıru 
istemiıtir. Heyet uzun bir müzakere
den sonra gelmiı ve kararını tefhim 
etmiştir. Karara nazaran maznun Ce
mil 15 sene hapse konulacak, muhake· 
me masarifini de veı-ecektir. Mahkum 
karar tebliğ edildikten sonra : 

- Az verdiniz, 15 sene daha ver
melidiniz , demiştir. 

Çemberlitaş cinayeti 
Çembcrlitaşta Diyanbekir kırAtane

si önünde boyacı Salibi öldüren Hilmi 
oğlu Saidin muhakemesine dün ağır 
cezada devam edilmiıtir. Dünkü mu
hakemede müdafaa vekili müdafaasını 
yapmış, ve müvekkilinin bu cinayeti 
iılediği tahakkuk ebnediğini, binaen· 
aleyh beraet etmesi icap ettiğini SÖy· 
lemiıtir, muhakeme karar tefhimi için 
baıka güne bıralulmııtır. 

Hazineyi ızrar 
Yolsuz ve usulıüz muamele yapa· 

rak hazineyi 300 bin lira ızrar etmek· 
len ıuçlu eaki iskin müdürü Cemil, 
muavini Emin, memuru Raıit, tapu mü
dürü Muhar, teftiı müdürü Sabri B. 
!erin muhalcemesine dün aiır cezada 
devam eclilmiıtir • 

Dünkü muhakemede iki taJıit din· 
lenmif, bunlar yolsuz muameleye dair 
ademi malumat bl!yan etmiıleı-dir. Mu· 
hakeme tahit celbi için baıka bir güne 
bırakılmııtır. 

iki eroinci mahkOm oldu 
Dün sekizinci ihtisas mahkemesin

de eroin kaçakçılığıle maznun Kazım, 
Süle}"man ve Mustafa efendilerin mu· 
hakemeleri intaç edilmittir. Mustafa 
Efendi beraet etmiıtir. Kazım Efen
di a.lh ay ve Süleyman Efendi bir bu· 
çuk ıene hapse ve aynca para cezaıı 
na mahkiim olmuılardır. 

Himayeietfalde 
Himayeietfal cemiyeti idare heye· 

ti dün toplanarak Cümhuriyet hayra· 
mında yapr.lacak merasim programını 
teabit etmeğe baıla111ıtbr. Bayramda, 
cemiyet bir cok fakir çocuğa elbise da . 
iı-tacaktır. 

ELE 
Domatesten yağ· .• 

Gazetelerin verdiği malfunat 
, nazaran Ruayada domatesten yo 
çrkarmağa batlamıtlar. Hatta g 
çen sene bu yağın miktarı 900 t 
na baliğ olrnuf .• 

Yağ çıkarılan teyin bu 
bildiğimiz mahut domates 
ğunu öğrenince aklıma bir 
katür geldi. 

bizi 
old 
ka.~. 

Karikatü~ iki parçadır. Birind 
ırı yarı ve kuvvetli bir adam b' 
lokantada hır sıkılmıt limonu · s• 
kıyor. Fakat bir damla limon su 
yu çıkmıyor. Hiddetlenip garı 
nu çağırıyor. Maksadı, suyu çd. 
mıt olan bu posa,a kafasına a 
mak.. O sırada kartısında otura.. 
masa komtusu olan zayıf, kur 
ve ufak tefek bir adam onun aık'l 
madığı limon kabuğunu alıyor. u 
kıyor ve takır takır su çıl'i:arıyov 
lri yarı adam da hayretle soru 
yor: 

Siz pehlivan mısınız?. Öte 
ki cevap veriyor: 

- Hayır, tahsildarım .. 
Şimdi Rusyada domatesten ya· 

çıkarıldığını İfİtİnce dütündüm. 
Acaba bu iti orada da tahsildar· 
!ara mı verdiler? .. 

Köylerde allahlık! .. 
Aydın köylerinden birinde iki 

meczup allahlık, peygamberlik id 
diasında bulunmutlar ... Tabii hü· 
kumet yakalarına yapı,mıf.. Has 
ta iseler, hastahaneye, dalavereci 
iseler hapishaneye ... Böyle batt 
yukarı tetebbüsler ekseri Üzerle
rine nazarı dikkati celbetmek is
tiyenlerin itidir. Fakat bu karaca
hiller frenklerin (hiç kimse kendi 
memleketinde peygamberlik ede· 
mez) teklindeki sözünü biliyorlar. 
V aktile Hoca Nasrettin merhum 
da Timurlenıı:in nazarını üzerine 
celp için allahlık iddiHında bu
lunmuş .. Timurlenk te Hocaya ıı:ö:ı 
leri kör bir cariye gönderip allah 
lığını isbat için onun gözlerini aç
masını istemİf. Zeki Hoca ceva~ 
vermiş: 

-- Ben yeryüzünün Allahıyım, 
belden yukarıdaki deliklerin teda 
visi gökyüzünün Ali ahına aittir .... 
Demi, ve Timurun hotuna giderek 
Aktehiri yağmadan hariç bırak • 
mış ... 

Nerede öyle zeki adam .•• Böyle
si peygamberlik iddia etmese de 
emsali arasında temayüz eder ... 

FELEK. 

OUıarUklerde 

Seyfi Paşa ,. 
Bir müddetten beri tehrimizde bu

lurunıyan Gümrük muhafaza umıuıo 
kumandanı Seyfi Pata avdet etmit • 
tir. 

Kararname tebliğ edildi 
14859 numaralı kontenjan karar· 

nameaine müzeyyel kararname Reuni 
Gazetede intiıar ebniş ve dün alaka· 
dar tehrimiz makamatına gelmiftir. 

lktısat •ekiletince hazırlanan ye· 
ni takaı talimatnamesi lkbsat vekili 
Celil Beyefendi tarafından imza .. dil 
mek üzere şehrimize gönderilmittir. 
Vekil Beyefendi, bu talimatnameyi 
henüz imzalamamıt1ardır. Bu hususta 
Ticaret odaaı ve diğer alikadar mer· 
ellerle temas ettikten sonra talimatna 
meyi imzalayacakları anlatılmakta 
dır. 

Kuduz hastalığı 
Zonguldakta kuduz bir çakalı• 

bir eve hücum ederek 16 kiıiyi ısır • 
maaı üzerine feci bir vaziyet hiaıl ol· 
muı ve ısmlan 16 kiti de haatalanmıt· 
)ardır. Hastalar, lstanbul kuduz has· 
tahanesine getirilmi~lerdir. Son za • 
manlarda AnadoJuda kuduz vak'aları 
na aık aık tesadüf edilmektedir. Sam· 
sunda kuduz inek.eti yiyen bir ailen.in 
de hastalandığı yazılıyordu. Mütebaı· 
aıa ve aJikadarlardan aldığımız ma· 
IUırıata göre et yemek ıuretil" hasta· 
hk geçmemektedir. Muhakkak mnl· 
mak icap etmektedir. Şehrimizde ku· 
duza teaadüf edilmemektedir. 

--o--

Semplon ekspres kongres 
Semplon ekıprea kong~e•İ 6 Teıri· 

nİeYv .. tde BVkrqte toplanacak ve bey 
nelmilel yataklı vagonlar ıirloeli latan
bul mümeaııiJi Hasan Sadık Bey de k.om 
greye gicfecektir. 

Kongrede bilet ücretlerinde az çok 
tenzilat yapılması imkanı t"lkik edile 
cek ve ekaprealerin süratlerinin tez• 
yidi görü§ii!ecelctir. 

--o--
Cumhuriyet bayramında 
verilecek konferanslar 

Cümhuriyetin onuncu yıldönümün
de verilecek konferanslar iıile meıgul 
olan konferanslar komitesi dün ak~ 
Halkevinde Köprülü zade Mehmet Fu· 
at Beyin riyasetinde toplanmı9tır. Dün· 
kü toplantıda konferansların saatleri 
tesbit edilmiştir. Komite bugün tekrar 
toplanarak bu hususa ait bütün hatır• 
lıkları bitirecektir. 

Dün köycülük komitesi de toplana
rjlk köylerde yapılacak merasimin pro
gramını" tesbit etmittir. 



Lr=-~~~~~-H_a_y_a_t_v_e~k-it_a_p_la_r~~~----J 
Almanyada bir müze ve bir kitap 

Son zamanlarda Berline gitmi§ olan· 
lar, Yüdenstrasse köşesinde garip ve ye
ni bir müze görmÜ§lerdir. Garabeti ye
rinde, teklinde ve tertibatındadır. Ber· 
linin zengin ve fakir ailelerinin temas 
noktasında bir sokak. Eski Berlini gör
mek istiye11 ecnebiler en kısa olarak bu
radan ve fakat süratle geçerler. Sağlr, 
sollu fU Fransızların "Bas fond,, dedik
leri, Berlinde Komünizme bilhassa tarla 
olmu:t bazı sokakçıklar var. "Yüdenhof,, 
denen ve 18 inci asra kadar Berlin Ya
hudilerinin akıam güne§ batmadan top• 
larup kaparunağa mecbur· tutulduğu bu· 
gün de geri kalan Yahudilerin melcei ol· 
muı yer, ve Ephraimhous denen, ve bü
yük Fredrik'in borcunu vermediğinden 
dolayı intihar etmiı sarrafına ait tarihi 
ev ve nihayet bugünkü Berlin tehri ar· 
masındaki ayının ve ayı ini demek olan 
Berlin İsminin menbaı olan "Graf Albre.. 
cht der Bör,, a hatıraları havi mahaller 
bu sokağm hemen civarlarındadır. 

Müze sokağının tam köşesini ve bir a
mele restoranı İ§ğal etmekte ve binanın 
üst katından yere kadar uzanan ve mü
teaddit küçük Fransızlann Croix gamme 
dedikleri Hakenkreuz yani ucları kıvrıl
mış salip işaretini havi bayraklarla tu· 
haf bir manzara göstermektedir. 

Kapısında bütün Hitlercilerin giydiği 
ceviz boyası renginde pamuk bezi, dolak
lı elbisesi ve kolunda uçları kıvrılmıt sa· 
lip itaretile, müteaddit gönüllüler, gelip 
gideni ziyarete davet etmektedir. Met
balin üzerine gerilmiş büyiı1c. bir bez lev
ha burasının, ilk Milli inkılap müzesi ol
duğunu gösteriyor. içeri girenler hazan 
tereddüt bazan tedehhüt hisleri içinde 
kalırlar. Bugün Almanyayı avucunun i
çine almış olan Nasyonal Sosyalist ve kı
sa tabirile Naziler darmadağın ettikleri 
Komünistlerden ne almışlar, yaptıkları 
taharri ve tetkiklerde ne kadar vesaik 
elde etmiılerse burada tasnif etmişler, 
Komünizm muvaffak olsaydı, hem mem· 
leketin ne gibi tehlike ve tethiılere sah
ne olacağını ve hem de bu fırkanın Al
manyaya nasıl girip nasd yerleştiğini 
göstermek istiyorlar. 

Bu müze hizmetine verilmiJ Naziler, 
muhtelif milletlere mensup Almanyada 
Nasyonalize olmuı adamlardu. Ziyaret
çilere nazaran hemen yaklqıp anadille
ri.le izahat veriyor. Kapıdan girerken 
elimde Milliyeti gören kısa boylu, zayıf, 
serapa sinir bir tanesi yanıma yaklaıtı: 

- Merhaba: 
Suratına baktun ve hangi milletten ol-

duğunu sordum. Aslen Şimali lrlandah İ· 
miı, harpte Almanlarla çalışmış, T ürki
yeye gelmif .. llh. 

Ve hemen izahata ba§ladı: 
Almanyada ilk komünist teşkilatı, bir 

musiki muhipleri cemiyeti halinde şu fo .. 
toğrafini gördüğünüz adamlar tarafın
dan bu sokakta başladı. Piyano, filüt, ke 
mar:, trampet ve bedava eğlence bir çok 
adamları celp etti ve yavaı yava§ .... 

Kulak verdim, yanı başımda bir 1 ngi
lize başka bir Nazi ayni izahatı kelime 
kelime 1 ngilizce tekrar etmektedir. 

Bu müzeden Komünist teşkilatı, bey
nelmilel rabıtaları ve hülul vasıtalarile ve 
bütün teferruatile görüyor. En son görü .. 
len manzara bu fırkanın hulul edecek a
nında halk arasına deh§et salmak için 
kullanacağı, kaynar suya ateı, ölüm, yan
gın, yağma .•• Gibi tedhiı karar ve vesi
kalarıdır. 

* * * 
Bu ziyareti hatırlatmaya vesile olan 

ıey, muhtelif cemiyetler mümessillerin· 
den mürekkep olarak Almanyada teşek· 
kül etmif olan Komünist aleyhtarları bir
liğinin: "Milli inkılaptan evvel KomÜ· 
nistler tarafından tatbiki düşünülen mÜ· 
ıellfilı isyan,, baılığıle 

''Bewaffneter Aufstand - Enthüllun
gen iiber den Kommuhistischen Ums .. 
turzversuch An vorabend der nationalen 
revolu tion.,, 

Bu defa neırettikleri dökü-
manter , §ayanı dikkat kitaptır. 
Bu kitap 1933 ıubatında Al-
man komünistleri tarafından tatbiki 
kararlaıtırılan harekete ait tafsilat ve ve 
saiki ihtiva ediyor. 

Bu kitaba ve ihtiva ettiği vesaika na
zaran, ihtilalin başlryacağı tarihte katli
am, tedhi§ tatbikatı için tavzif edilmiı bir 
milyon Komünist vardL Müteaddit ihti
lal seferberliği tecrübeleri yapılmııtı. 
Muhtelif Komünist tetkilatı arasındaki 
rabıtalar, ıiheler, emir alıp verme tarz .. 
larr, ilk ağızda kimlerin ve nasıl feci §.e .. 
killerde itlaf edileceği, umumi isyan ve 
ihtilal tertibatı ve tedhiş tatbikatı birçok 
vesaika müsteniden, tafsilatile hikaye e
clilmektedir. 

Teşkilatın başlarında '.daima esranen
giz bazı Yahudiler görülüyor. Ve bilhas
sa aç, iısiz, gözü karannıı kütleden isti
fade edilmek istendiği anlatılıyor, Bir 
çok ibret ve dikkat levhalarını ihtiva e· 
den bu kitabı bir insanın tüyleri Ürper
meden okuması kabil değildir. 

* * * 

HİKAYE 
Mihrap yerinde 

Y a§ı elliyi, galiba, iki, üç senecik 
te geçmitti. Fakat yaı meselelerinde 
unutkanılık denilen illetin müessir bir 
deva olduğunda Cemilenin ittifakı 
vardır. Onun için Şerife Hanımı unut 
kanlığından dolayı ayıplamamak i
cap eder. Fakat o otuz beıten sonraki 
seneleri de kiilliyen feramuı ettiği ci
het1e, arasıra taarruzlara uğradığı va . 
kidir. 

Lakin Şerife Hanım kanaatini de
ğiıtirmez, değiştiremez, itikadını boz 
maz. Eğer parasız olsaydı, bu, bil" 
parça düıünülecek bir mesele idi. Pa
ra namındaki fatihülbap elde olduk· 
tan sonra mesele yoktu. insan böyle 
bir aıhır1ı anahtara sahip oldu mu, a
çılan ağızları kapar, kapalı kapılaı·ı 
da açardı .• 

Şerife Hanım kendi tensip ettiği 
yaşa göre giyiniyor, süsleniyor, kırıtı
yordu. Kocası Yunus Bey ölüp le Şe
rife Hanım serbest kalmca, tekrar ev 
lenmeği düşünmüştü. Fakat rahmetli 
gibi kır saçlı, dizi titrek, beli bükük 
koca istemiyordu. ince kaytan bıyık
lı, bastığı yeri titretir delikanlıların 
hayali, gündüz huzurunu, gece uyku 
J.arıru kaçırıyordu. 

Aylarca, senelerce bekledi. Elbet
te ouu ............... o.ug1naen bir istiyf"n olur
du. Cami ne kadar yıkılmıı ta olsa, 
mihrap yerindeydi. lıte Şerife Hanı
mın bütün sıkıntısı, derdi mihraba 
yüz verenin olmaması idi. Daima ken 
di kendine hiddetli hiddetli söylenir· 
di: 

- Şimdi erkekler kadından anla· 
mıyorlar, Vallahi anlamıyorlar. Hep-
5İnin gözleri karınca gibi sıska karı· 
larda .. Nerede kuru, sarartı bir ~ey 
görürlerse, hemen üzerine dii§Üyor
lar. Kendileri de pek şahbaz oldular 
ya .. O canım bıyıklan diplerinden ka 
zryıverdiler, yanaklanrıa zülf bırak .. 
Ular. dar belli, memeli ceketler giyi
yorlar~ Nedir o kıyafetlerinin maska 
ralığı .. Erkek mi derim ben onlara? .. 
Erkek dediğin uçlan bunılu, kıvnk bı 
yıklı olur. Bakarken İnsanın yüreği bi
le hoplamıyor. 

Şerife Hanım bu hükümlerde ne 
derece samimi idi. Kim.ae efendi ile 
kulun arasına gİremiyeceği için, bili
nemezdi. Yalnız onun yüreğini hop
latan da yok değildi. 

Evlerinin karıısındaki kasabın 
genç, tuvan bir çırağı vardı. latanbu. 
la geleli henüz bir sene oluyordu. Şe
rife Hanım onu gördüğü dakika, he
)ecandan ouıı-wacağım diye korktu. 
Neydi o yÜreğinin çarpıntısı? O ne öl 
dürücü belecandı? Fakat kasabın çı· 
rağı Eğinli Ra§it te Şerife Hanımın 
gönlünü çelmek için bütün evsafı ha
izdi. Gür, siyah kaşlar, kapkara, iri 
gözleri, kalın dudaklan, uçları çen
gel gibi kıvrık yağlı bıyıkları, kemik
li, sert çizgili çehresi ile Şerifenin ha 
yaJindeki erkekti. 

Kocasının sağlığındanberi alı, ve
riş ettiği kasabın hesabını kesti. Raşi
din ustasının dükkanına devama ba~
!adı. 

Raşidin ustası Arapkirli Kamil A· 
ğa çok akai, titiz bir adamdı. Dükkan 

müıteri ile dolup taısa, çıraia İf ver
mez, hep kendi meığul olurdu. Çıra
ğa yalnız paket sardırır, dükkanını 
sildirip süpürtürdü. 

Şerife Hanım Kamil Ağanın bulun 
madığı zamanlar dükkana uğruyor, .. 
saatlerce et beğenmiyor, Raıidin kar 
§ısında göz süzüyor, en bayğın, en tat 
lı tebessümleri ile iltifat ediyordu. 

Raıit hiç oralı değildi. Şerife Ha· 
nıının mülkülpesentliğine kızıyor, İ· 
çinden küfrediyordu. Günler geçtikçe 
Şerife Hanımın sabrı ve tahamınülü 
eriyordu. Önce eti beğenir, tartbnr, 
•onra evden hizmetçiyi göndererek al 
dırtırdı. Şimdi hizmetçi göndermi
yor, paketi kendi alıyordu. Bir defa. 
sında Raıidin elini sıkmııtı. 

Raşit bön bön bakıyordu. Şerife 
Hanım onun anlayıısızlığına kızıyor, 
kızıyor, kızıyordu. Raıit hiç te alayı§· 
sız değildi. Karaman postuna dağlı
cı sokup kıvırcık diye satan Eğinliler
dendi. 

lstanbulda bir sene içinde gözü a· 
çılmııtı. Ustası Kamil Ağa da fırsat 
düıtükçe onun kulağım büküyor, ls
tanbulun görünür, görünmez kazala• 
rmı öğretiyordu. Raıit bu derslerden 
çok istifade etmifti. Şerife Hanımın 
bakıtlarından, ilk günde, iti çakmt§· 
tı. 

Kamil Ağa da farkındaydı: 
- Bu hotor gan buraya dadandı, 

bahalım, ne çiha. malin gozudur ha 1 
Ondaki guflüleri bili misin .• Saha sa 
taıacah olursa, para yüzünü gorme
dan bahayim deme! 

Bu nasihablerle kulakları dolan 
Raıit Şerife Hanımın hizmetçisi gel
diği zamanlar, imah imalı anlatıyor .. 
du. Raıit çok bir fey istemiyordu. Fa 
tih Niıancasmda san bir ev görmÜf· 
tü. Onu almak iatiyordu. Sonra Çar
'' içindeki koltukçulardan birinin kır 
mızı blöf kadife oda takımını pek be
ğenıniıti. O da alınacak ve bet bin Ji. 
ra da cebine konacaktı. Hizmet
çi denilen tarzıkadim telsiz te
lefon sayeıinde Şerife Hanım 
Ratidin arzularını, daha doğrusu ıart 
!arını öğrenmiıti. Haftalarca dütün. 
dü, Rafidin beğendiği evi gitti, gördü. 
Oda takımına baktı. Yardan mı geçe 
cekti, serden mi? 

Yeniçeriler devrindeki serdengeç
tileri son asırda ihtiyar kadınlar is
tihli.f ettikleri için Şerife Hanımın ka 
rarını herkes makul, mantiki ve tam 
yerinde buldu. Şerife Hanım, Raıidi 
eve çağırdı. Şartlarını kabul ettiğini 
söyledi. Ogün beraberce çıktılar. Fa
tih Nitancasındaki san boyalr evi gö. 
rüp pazarlık uyarıa, hemen alınağa .. 
gittiler. 

Şerife Hanım kendi oturduğu eve 
müıteri bulmuştu. Altı bin lira veri
yorlardı. Allacaklan ev semt itibarile 
daha ucuz olmalıydı. Aradaki fark
tan Raıidin cebine koyacağı bet bin 
lira çıkmıt olacaktı. Raıit yeni evin 
kendi zevkine göre dö§enme.sini isti .. 
yordu. Şerife Hanım işin içinden pek 
kolay sıyrılaınıyacağını anlaını§tı. Fa . 
tih Niıancasrndaki aarı boyalı eve git 
tiler. Ev sahibi evini satmak niyetin-

KUi..&& ' - ............ , 
içme! 

Dün Tuzla içmelerindeydim. Alabil
diğim, yahut alamadığım kadar su içtim. 
Ben görmiyeli, içmeler tanmmıyacak ha
le gelmif. Konfor, mükemmel doğrusu .. 
On dokuz odalı oteli, lokantası, plajile 
mevsiminde bundan daha tirin bir kür 
yeri olamaz. 

Dikkat ediyorum: Burada herkes te
tik üstünde.. numaralı odalarla memba 
arasında dolaıırken tanımadığım bir zat 
yanıma geldi: 

- Sizi yazılarınızdan tanıyorum, dedi, 
kulak misafiri sütununun eneski karile
rindenim? 

Kendisine teıekkür ettim. Malum ya, 
en ufak kuvvetleri de az görmemeli.. Bir 
kari, bir karidir .. Bu tanımadığım zatla 
dereden tepeden bir hayli konuştuk. Ni
hayet kim olduğunu öğrenmek sırası ge-

BU AKŞAM TÜRK S 1NEMAS1 N DA 
Sinema aleminde misli görülmemit bir deniz 

Saat 
filmi : 

DEMİR PEN 
9,45 te 

ç E 
Şafak Keşif Kolu filmini yapan meşhur rejisör HO~ARD HAWKS ~ar~fından ibda edilen Fransızca 

sözlü muazzam hır aşk ve heyecan fılm1. . 
EDWARD ROB1NSON - ZlTA JOHANN - . RlCHARD ARLEN 

Uaveten: 2 kısımlık komedi - Rövü aynca manzara -Yerlerinizi evelden temin ediniz. Tel.40690 (7875) ;;;--.-. ............................... .. 
rSÖZ .BİR 1. GALiP 

HAZIM 
VASFI 
ŞAZIYE. SEMiHA MELEK 

MAHMUT 
MUAMMER 
CAHIDE ALLAH Bir 
NECLA J 
Rej. ERTUGRUL MUHSiN - Musiki: MUHLiS SABAHATT N 

ır 
A R T ı s T ı K 
Sineması 1933-1934 yeni mevsimine 

büyiik muvaffakiyetle baıladı. 

ALAYIN 
• 

lince sordum: · 
- Affedersiniz, dedim, kiminle teıer

rüf ediyorum? 
1 \.ı-~Ş~im;;cl~iy~e;.;;k;a~<l;a~r~~~ö~r~ü~le;n;;.T~ü~rk;;;ç:;.~İİzİfmilmmlİlılenİİ·il"sılenılrl~lı·szzeslisds'r2._72827lll2~~ KIZI 

filminde Gülerek cevap verdi: 
- Marko Paşanın Tuzla mümessili 

doktor Ahmet Ragip ! 
Sonra, tatlı tatlı anlatmağa baıladı: 
- Burada Marko Pa~a olmaktan baş· 

ka çare yoktur. Su içmeğe gelenler, dok
toru ilk evvel görecek yerde en sonra 
görürler. Bazan it, işten geçmiı bulunur. 
O zaman, Marko pafalığı bırakıp, dok· 
torluğu ele alır sundalara tiJan davranı
rız. 

Sudan istifade için, üç bet dakika için
de, küp gibi ti!lmek la2ımgeldiği itika
dında olanlarla '1Diaımak pek kolay ol
mryor. Sazan hastalara; tavsiye ederim: 

- Size dört kadeh su kafidir.. Fazla 
içmeyiniz! 

Kimi suratı asar, kimi de hiddetlene
rek: 

- Ben buraya para verip geldim. 
Neden su içmiyormuşum? Diye çıkışır. 

Bir çokları dürbün gibi bir tarafından 
öbür tarafı görülecek kadar ıeffaf bir ha
le gelmeyince ellerinden bardağı bırak
maz. Anlatabiliyorum değil mi? içtikleri 
su mutlaka aynen tardedilecek ... lçerde, 
damlası kalmıyacak... Vücut değil de 
sanki bir nevi emmebasma tulumba .•• 

Biz, doktorla konuşurken, tanıdık ak· 
ıamcılardan biri yanımıza geldi 

' 

1 

- Ooo .. Hayrola .. Dedik, senin bura-
1 

da İ§in ne? J 
Başını salladı: 
- Bundan sonra, doktorların Allah 

bir dediğine İnanınryacağun .• Ne söyler• 
lerse aksini yapacağım •• 

'. " . . ' f' • \ t -

İ p E K sinemasında bu akşam bü~ müsamere .:-'~car ıarkılan -
Danıları - ve musikisi ile süslenmiı nefıs mevzulu buyuk film 

ÇARDAŞ 
Oynıyan : R O S E B A R S O N Y 

Ayrıca : Paramount dünya havadisleri gazetesi ve 

MUHLİS S A B A H AT T 1 N B. 
tarafından bestelenen ıarkılar ve danslarla 

40 kişilik büyük REVÜ: DÜN-BUGÜN-YARIN 
Tarihi ve modern kostümler - Balet heyeti 

Biletlerinizi erkenden aldırın. Telefon: 

7871 

·-- $fi Tamamen tamir ve tezyin 
-- ELHAMRA StNEMf\Sl 

Bu akşam : BOYOK GALA MOSAME.Rl::Sl olarak 

VAKİTSİZ BABA 
Görülmemiş Fransızca sözlü Paramount filmi ile 

YENi SiNEMA MEVSiMiNE BAŞLIYOR. 
MÜmeasili: Sevimli ve neteli jön prömye FERNAND GRA VEY. Bu hari· 
kada : Paris'in bütün kibar hayatı ile şık ve güzel kadınları görülmektedir. 

A,!~tı7eden icap etti"> ıı 
- Hangi doktora kendimi baktırsam 

bana ilk tavsiyesi şu olur: "- içme! .. 
Sakın içme!,. 

~laveten : 9 Eylül lzmir Kurtuluv Bayramı 'J 
l ve panayın mulassalan gösterile~ek ve 

ayrıca 2 kısımlık sözlü komık. 

Fiyatlar: Fotöy maroken 65- Birinci 40-. Balkon 50 Kr. 
Cuma günü saat 11 de tenzilatlı matine dühulıye 25 kuruş. (7877) 

Geçenlerde bir kaç ay dişimi sıkıp iç· 
medim. . 1 .. \ ~ 

Bugün buraya gelınce ne goreyım, 
kapının üstünde koca bir levha: 

- içme! .• 
- Artık çok oldun sen.. Dedim. İçme.. 

içme .. Ve bu sefer dinlemedim, içtim. 
Aman efendim, içim bağrım ferahladı •.• 
Ne iyi etmitim de içmi§İm. 

Bundan sonra, doktorlar İstediği kadar 
''fçme!,, Desin, hi~ birini dinlemiyece-_ 
ğim! .• 

M. !>ALAHADDIN . -··-···---......... - .. _.. ........... _." ... 
Anketimize 
Gelen cevaplar 
Gelen karşılıkları pey
derpey neşrediyoruz .. 
Liste 1 - Şart: ilmek, koşultu. Kayit: 

bağ, geçik. Mahiyet: nelik içyüz. Şah
siyet: olutluk, benlenme. Zat: kimse, 
kendi, öz, li lü g;bi sıfat eki. Hüviyet: 
Kimlik, kim oluşluk. 

Liste 2 - Hadise: çıkartı, vak'a: vaz 
geçti. Vakıa : olup biten. Hadisat: be
lirtiler. Vukuat vazgeçtiler. Vakıat : 
olup bitenler. 

Liste 3 - Fikir: düıüntü. Mefhum, 
anlatı. Ruh: içbuğu. Mülahaza, düşü· 
nüp taşınma. 

Liste 4 - Huy: çeşit, tutar. Seçiye, 
den. Mizaç: düzen. Meşrep, boya. ta· 
biat: yaradılı§. Hulk: varlanıı. Şime: 
Tutum. Cibilet : damar. Tinet: kan. 
Meziyet: yararlı. 

Liste 5 - Gurur: kendini beğenme, 
kurulma, kibir: büyüklenme. Fakir: 
böbürlenme. Taazzum: büyüklük, taşla 
ma, kabarma, tefahür, tiıme, öğünme. 
Vekar: kurum, çalrm. 

Daday: Mütekait B. Fikri. 

Dr. KAZIM ESAT BEY 
Tepebaşı'ndaki muayenehanesini Tak

sim Bahçesi karşısında Uğurlu apartı· 
manmın 1 numa!'alı dairesine naklet
mektedir. Bu sebeple 2 Teırinievele ka 
dar 3 gün muayenehane kapalı buluna· 
caktır. 

de değildi. Fakat Şerife Hanımın 11ra 
rma karşı duramadı: 

- Peki dedi, satarun amma, se-
kiz bin lir~ya.. , 

Şerife Hanım yerinden sıçradı: 
- Aman, ne diyorsun, on dört bin 

lira eder. Şimdi çddınrım. 
Ev sahibi ıaıırmııtı: 
- Sekiz bin lira diyorum. On dört 

bin lira diyen yok. 
- Nasıl on dört bin lira diyen yok? 

Sekiz bin, beı bin daha on üç bin, bin 
de mobilyalar tas tamam on dört bin 
lira ebnez mi? Çıkarın altı binini •• 
Kalır sekiz bin .. Öyle değil mi? , 

Raşit te, ev sahibi de alık alık ba
kıyorlardı. Şerife Hanım hiddetle ba
tını aa.llıyordu: 

- Tam sekiz bin lira ziyan ediyo
rum. Ben bu hesaba gelemem. 

Şerife Hanım Ratidi de bırakıp çı 
kıp gitmitti. Kesesinden yapacağı fe
dakarlığı hayalinden yapacak ol.ursa, 
sermayeden zarar etmiyecekıi._ 

LSIHHt.:. 
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::.:oeuTLE8l 
Sıhhat kontrolü 

Sıhhat ile beraber bünyesinin enerjiıi 
vitalitesi ve dayanıklı bulunmak ve bi
linmek lazımclır. Kuvvetli olmak başka, ı 
dayaıuklı bulunmak ta büsbütün baıka
dır. Nice kuvvetli adamlar genç iken öl
mütlerdir. Kuvvetli olmak demek ada· 
leleri (etleri) kuvvetli bulunmak demek· 
tir. Adaleleri pek kuvvetli bulunan bir 
kimsenin kalbi zayıf olur veya herhangi 
hayati bir uzuv vazifesini Iô.yıkıle yapa· 
maz. olur adalelerini kuvvetlendirmek i
çin yapılan zorlu vücut idmanları dikkat 
edilmezse böyle mühim bir uzvun zayıf
lamasına ve kuvvetten düşmesine sebep 
olur. Sporlarda dayanmak durmak kabi· 
liyeti ile her günkü işinde, mesleğinde, 
vazifesinde dayanıklı bir halde çalışmak, 
işlemek ve biter bitmez yenibaıtan _başla
mak için kendini terütaze kuvvetb bul
mak ve buna günler haftalar, aylar ve 
senelerce devam etmek ve davranmak 
haline dayanıklılık derler ki her cihetle 
en çok arzu olunan ve istenilen bir şey• 
dir. Namuslu bir işçi her günkü işinde 
her vakit bu yolda çalışmağa gayret eder 
ve ister ise de çabuk yorgun ve halsiz 
düşer. işte bunun için bir iti baıannak 
için dayanıklı olmak lô.zımdır. 

Dayanıklılık •• çalışmakta devam ve 
sebat kudretidir ki bu da sıhhatten ileri 
gelir. Bu suretle sıhhat dayanmak v_e 
davranmak için enevvel li.zım. olan bır 
haldir. 

Fikir ve beden arasında uygunluk ve 
ahenk bulunmaı;ı vücut azasının vazifele
rini 13.yıkıle yapmasına ve bu suretle 
beden ve fikir evsafının aıikar ve müs
pet bir şekilde meydana gelmesine se• 
bep olur. f 

Bu tarife göre yalnız beden vücut sıh
hati manasına gelmez ayni zamanda bun• 
dan fikir sıhhati ve sağlamlığı da anlatı· 
lır. Vücut sağlamlığı terbiye ile elde e
dilir terbiye görmüş bir vücut ve bünye 
ise dayanıklı bir vücuttur. Vücudun ter· 
biyesi iki türlü olur. Birincisi beslenme 
usulü, ikincisi egzersiz ve idman usulü .. 
dür. Eğer layıkıle istifade etmek ister i
sek vücudumuzun bütün azası vazife ve 
işlerini hakkile yapabilmeleri için onları 
talim ve terbiye etmeliyiz. 

Beslenme ..... vücudumuzu iyi besleme
li ve onu yoliyle itletip kullanmalı. lıte 
bütün mesele bundan ibarettir. 

Şimdi vücudumuzun doğru ve yoliyle 
beslenmesi ve işlenmesi nasıl olur ve ne 
türlü yapılır. Bu meseleye ne kadar ya· 
kından bakılır ve içine girilirse hakika
ten vücudumuzun sıhhat ve ıelimeti, da .. 
ha doğrusu sapasağlam ya§Bmak için bes 
lenmek ile işlenmek en doğru ve en e
saslı iki kanundur. 

Büyükada 
Dr. ŞUKRO 

ZA Yl - 1929-1930 senesinde İstanbul 
birinci ilk mektepten aldığım ıehadetna 
me kazaen yanmış ve bu kere yenisini çı 
kartacağımı ilan ederim. Kumkapı Ni· 
ıancı Havuzlu Mesçit No. 2 Mustafa 
Fethi. _( 7840) 

1 RADYO ·--
Bugünkü proğram 

ISTANBUL: 
18 Gramofon 
19 k.ema.1 Niyazi B. -.e arkada,lan. 
20 Nebil Oilu İ•uuı.il Hakkı Ber. 
20,30 Kemani Reıat Bey ve arkadaılarr re .. 

fak.ati le Vedia Rıza H. ve Muzaffer B .. 
21,30 Gramofon. 
22 Ana.dolu Ajanın, Boraa haberi, taat ayarı. 
MOSKOV A, 1481 m. 

Her IJÜnkü proıram. 

V ARŞOV A. 1411 m. . .. 
19: Plak. 19,40: Kitbvebane mu•Jkisı. 21: Or· 
keatra. 21.SS: Muhtelif. 22,15: Orkeıtranın 
devamı. 23: Dans muıikisi. 23,45: Dan• ıarkı· 
larL 
BUDAPEŞTE, 550 m. 

20,.25: Piyano konıeri. 21: harici siyaset. 21,55: 
Siıan muaikisi. 23,20: Opera orkeıtraıı. 24: 
Fransızca •pora dair konferanı. 

ViYANA, 518 m. 
20: .. Gülünür, yaıanll", aeviliru ismi verilen 
neıeli Avustur1a operetlerinden

11 
ıar~l~r· .. ~ aen 

fonik takım refakatile). 21 115: Mu•ıki ogre• 
niniz,. isimli konferans. 22140: Senfonik kon
ser. 24: Oans plAkları. 

MILANO • TORINO • FLORANSA 
20· Haberler - Pl&.klar. 20125: Ecnebi. lisanile 
haberler. 21: Haberle.-. - Temsil. - Pli.le: 
konser. 

PRAG, 488 ın. 
20,10: Neıeli neşriyat. 21: Senfonik konter. 
23: Son haberler. 23,20: Oreke.stra konıeri. 

ZÜRIH 459 m. 
20,lOt ltalyan hava ve ,arkıları. 21.20: Bi.l 
konaenatuvarıodan naklen konser. 22,40: mo· 
noloır. 

ROMA, 441 ın. 
21: Haberler - Plak. 21,50: ' 1Ru;y Blas., isim· 
li opera 
BOKREŞ, 394 m. 

18: Konser. 19,20: Devamı. 20,20: Hafif mu
•iki. 21: l"aganni. 21,25: Büyük orkestra kon .. 
ıeri. 22,20: Devamı. 

LA YPZIC, 389 m. 
20: Hanbursdan: Brab.msın eserlerinden kon· 
•er, 21: Skeç (mu•iki refakatile). 

BRESLAU, 325 m. 
21,15: Şarkılar. 23,45: Tari.hi: bahisler. 24: Ber 
linden naklen danı musikisi. 

1- A•k•rT tebligat 1 ----
326 ve 327 doğumlulara 

Fatih Askerlik Şubesi Reisliğinden: 
326, 327 doğwnlu ve bunlarla muame 
leye tabi ve daha evvelki doğuınlu1ar 
dan aevkedilmemiı olanların ehliyet• 
namesizlerin bilcümle sınıfları bu celi· 
be tabidir. Yevmi içtima 25 birinci teı 
rin 933 dür. (yalnız bu doğumlulann 
muallim, tabipt eczacı, dişçi, baytar • . 
lan bu celpte çağırl!mıyacaktır .. ) 326 
327 doğumlu ve bunlarla muameleye 
tabi ve yüksek ebliyetnameli (mual· 
lim, tabip, eczacı, baytar, ditçi) olan· 
!ar 25 tefrinievvelde ihtiyat zabit mek 
elplerine sevkedileceklerdir. 

(D) fıkrasına tabi olupta her ne 
surette bugüne kadar ihtiyat zabit 
mektebine sevkedilmiyenI.er sevkedile 
cekler. ihtiyat zabit namzedi olup ta 
bugüne kadar 45 günlük stajını ifa e.~- .

1 
memiı olani!ar da derhal şubeye mu- ı 
racaat etmeleri, aksi takdirde 1076 · 
No. ihtiyat zabit kanununun maddei 
mahsusu haklarında tatbik edileceği 
ilan nlunur. 

Dr. A. KUTIEL 
Karaköy, Topçular caddesi No. 33 
~6895). (5997~ 

Anny Ondra 
herkesi teshir etmektedir. 

ilaveten: FOKS dünya havadisleri 

(7878) 

Dünden itibaren yeni mevsim 
' programlarına ba§lıyan 

Al kazar 
SiNEMASI 

PARMAK İZİ 
namındaki heyecan ve dehıet filmi· 
le pek büyük muvaffakiyetler ka• 
zanmıt ve sinema salonu bütün nıati· 
nelerde hıncahınç dolup bot almıştır• 
Bu filmi bütün müıterilerimize has· 

saten görmelerini tavsiye ederiz. 

1ST ANBUL BELEDiYESİ 
Darülbedayi Temsilleri • 

1 T eırinievvel pazar günü aktamIJldş 
; .. :l~-

P ER ,.. 
GüN 1 

S perde 
Yazan ı Henrik lb••' 

T ıercüme eclen : 
Besteliyen, E. Gri•S' 
Türkçeye çeviren ' 

Seniha B...ıri. 
DiKKAT: Temsillere tam ıaat dok111'' 

da baılanacak ve perde açıldıktan ıo~· 
ra hemen kapılar kapanacaktır. Biletlel' 

ıimdiden giıede satılmaktadır. 

Şişlide satılık eV 
Şitlide 6 oda, mutfak, banY~~ 

kalorifer ve her türlü konforu h111 

bir ev satılıktır. 
Müracaat: ı'Milliyet N. B·. 

68~ 
Yeni ne,rlyat 

İdare Mecmuası 
Dahiliye Vekaleti tarafından hel" -:. 

muntazaman neıredilen idare m~~ııı
ıının 65 inci saym çıkmııtır. Re~1 

9
.., 

11mdan başka bu nüshasında Sabri J 
yin "idare ilimleri kongresi,, K. f'/~ 
Beyin (Şehirler ve belediyecilik) S• ıJif 
Sabit Beyin "Yeni demoğrafide ko"'.,. 
meselesi,, Ali Kemali Beyin "Y unııl" t' 
tanda istatistik teşkilatı,. Macit 9j.t 
han Beyin "Alman huousi muaııı•d.., 
talimatnamesi,, vardır. Tavsiye e 
riz. 

Devredilecek ihtira beratı ııl' 
" Kaya te!lekküli.bnın tayini için ıs• , • IY 

lıakkındaki ihtira icin ntihsal edi!Jlllf ~-
lan 5 te!riniıani 1S31 tarih ve 1348 ~ b 
maralı ilave tasdiknamesinin mubt•"ı.,if 
lunduğu hukuk bu kere ba!kasına d• b~ 
ve ferağı teklif edilmekte olmakl• P 

. t•f· hususta fazla malıiınat edinmek ı• 'f•I 
zevatın lstanbul'da, Babçekapuda tıiJİ 
Hanmda 43-48 numaralarda k8.in "" t' 
H. W. Stock efendiye müracaat efl;:') 
leri ilan olunur. (78 .. 
~~!!~!r.~ 

ABONE ÜCRETLE~!;. 
Tiirki7e için ffarı~'" 

L K. L· 
3 aylıiı 4 - 1 ' 
6 750 H...-

" 28 ......... _ız " 14- ~ .. ı 
Gelen evrak ceri verilmez.- ~~t• •• 

aeçt:ın nüshalar 10 kuruıtur.- G•~: d'il• 
matbaaya ait itler için müdirire .,,••'"' 
raı;aat edilir. Cazetenıiz ilBnlarrn _,,,,,. 
liyetini kabul etmez, ~ 

- ..;ft. 
BUGÜNKÜ HA ,ıd•ı·· 

A•krt hava rAsat merkezinden Jtı•JP•;, 
mız malU:rnata l'Öre bu1rün hav~ ·~alfl"' 
bulutlu olacak •• rüz•Br ıimal ~1tı0J&.t"'•. 
lerden e•ecektir, Yağmur ihtinıah 1

8
., fl-1 

Dün hava tazyiki 763 milime~r~ı 
la S1cakltk 21 1 en u 12 der"ece ıd•· 



Fenerbahçe 
Vinerspor maçı 

Buraya gelen Viner Spor takımının 
beynelmilel kalecisi Franzl 

1 

• 

Fener bahçe kulübümüzün büyük fe
dakarlıklarla getirmeğe muvaffak oldu· 
ğu Viyananın bugün lik maçlarında 

dördüncülüğünü muhafaza eden Vyner 
ıpor takımı bugün saat 1,30 da Sirkeci
ye gelecek ve sporcular tarafından karı•· 
lanacakbr. Yarın bu kuvvetli takımla 
birinci maçı lstanbul ıampiyonu Fener· 
bahçe Kadıköyde kendi sahasında kart•· 
laıacakbr. Türkiye birincilik müsabaka· 
larma hazırlık mahiyetinde olan bu maç 
ta F enerbabçe takımnnızı maattee11üf 
•n kıymetli bir uzvundan mahrum göre
ceğiz. F enerbahçenin geçen ıeneki lik 
trıaçlarında gördüğümüz ıağ tarafı cid
den çok kıymetli akınlarile takımlarını 
trıütemadiyen galibiyetten galibiyete ko
fUyorlardı. Yarın bu müessir tarafta 
tvluzaffer hastalığı dolayıaile takımda 
bulunaıruyacak ve bu boıluğu baıka bir 
oyuncu ile dolduracaklardır. Fenerbahçe 
takımını ağlebiihtimal yarın ıahada ıu 
tekilde göreceğiz. 

Fazıl 
Esat Nazmi 
Şaban Fikret 

Hiisam 
Yaşar 

veya Ekrem Cevat 
Zeki Reıat Niyazi 

Ortamuavin mevkiindeki Nazmi lzmi
rin ıampıyon takımı ( lzmirıpor) takı-
1\unın ortamuavinidir. lıtanbula gelerek 
burada yerleıen bu genç oyuncu Fener
bahçe kulübüne intisap etmif ve yarın da 
t..kımda mevki almıt bulunacakbr. Ek
tem malfunolduğu üzere B takımının 
lcaptaru ve ortahafıdır. Muhacim hattın
da Muzafferin yokluğunu doldurmak 
İıtıkan haricinde olduğu muhakkaktır. 
"1aamafib Fikretin bu batta mevki alma
'• bizi bir dereceye kadar sevindirmek .. 
ltdir. 
Avusturyanın son senelerde futbolde

lıi yükıek kabiliyetini ve muvaffakiyetle
ı.rini görmek itibarile mevsimin ilk gün
lerinde böyle bir kuvvetli takımı görmek 
fııtbol meraklıları için kaçrrılmryacak bir 
r.,.aatbr. Gelen takımın bilhassa muhacim 
~attının sağındaki iki yeni yetişen genç 
~runcuların oyundaki muvaffakiyetleri· 
• iyana balkı tarafından fevkalade sevil-

Bizde güreş 
Güre§ faaliyeti, son seneler içinde 

memleketin en ağır basan ıpor hare
keti haline geldi. En çok: rağbet ka
zanan futbolde bile bir ıarsrnh geçir
diğimiz her braftan iddia edilip durur
ken güreıte büyük büyük muvaffakı
yetler kazandık: Balkan güret ıampi
yonluğunu kazandık. Dünyanın saydı 
güreı üstatlanndan olan Nlıcarlara kar
tı kuvvetli neticeler aldık ve en niha
yet ltalyan beynelmilellerine parlak bir 
zaferle tefevvuk ettik. 

Bu neticelerden evvel Türk güreı· 

çiliğinin beynelmilel sahadaki mevkii, 
1924 ve 1928 olimpiyatlarında yaptığı

mız müsabakalarla teıbit edilmit bu
lunuyordu. Fakat Balkan ıampiyonasıru 
ve buraya gelen ecnebi gÜre§ takımla

rının muvaffakryetsizliklerini takip e
·den Avrupa spor efki.rı umumiyesi, bu .. 
gün Türkiyede · müterakki bir güret 
hareketinin varlığım kabul etıniı bulu
nuyor. 

Güreıçiliiin bizi Avrupa ıporunun 

seviyesine çıkaran yegine spor olması
na rağmen, bu şubede çalrıan gençliğin 
li.yikile himaye edilmemi§ oldukları 

maatteessüf bir hakikattir. Bunlardan 
bir çoğu, memleket beıabma büyük 
muvaffakıyetler vadeden parlak mesai
lerine devam etmek için büyük müıkül
lerle çarpı§ıyorlar, feragat gösteriyor .. 
lar. 

Güreıçilerimizin nasıl yetiıtirildikle

rini merak edenler pek azdır. Bir çok
larımız onlarm müşküli.t dolu yaıayıı ... 
larile hiç metırul olmadan. sadece alkıt
lamayı tercih ediyoruz. 

Bugün lstanbulda güreıi teıvik e
den iki büyük yurt vardır: 

Türkgücü ve Vefa - Kumkapr ku-

Kıymetli beynelmilel güreıçilerimizi 
yetiıtiren TürkgÜcÜ kulübü reisi 

Fuat Bey 

tüpleri. Fuat ve lsmail Hakkı Bey ı;ibi 
çok değerli iki spor adamının elinde, 
en İyi güreıçilerimizi yetiıtiren ve hi
maye eden bu klüpler her sahada yar
d11na layıktırlar. Bize milli şerefler ka
zandıran yıldızları alkrılar ve selamlar
ken bu kaynakları hatırlamak icap e
der. 

mit takdir edilmiı tahıslardır. Kaleci 
milli takımda yirmiden fazla mevki al
mrt müdafaa hattı ise Viyanada geçil
mez hat, diye nam almış bir takımdır. 
Muavinleri biribirlerile uyuımak itibari
le müteaddit defalar her üçü birden A· 
vusturya Milli formasını giymiılerdir. 

Netice itibarile cidden çok ı,uvvetli 
ve bilhassa güzel bir butbol oyruyan bu 
takımın F enerbahçe ile yapacağı maçı 
zevkle seyredeceğiz. Kıymetli sarılaci
vert1ilere muvaffakiyet temenni ederiz. 
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Semih'i geçen Levy F enerbahçeye girdi 
Delhi' de mihracenin koyduğu altın kupa yarışlarına 

girdikten sonra şehrimize g ~lecektir 
Haftanın en mühim hadiselerin

den biri Almanyadan tehrimize 
son hadisat dolayısile hicret eden 
Musevi atlet Levy'nin senelerden
beri rekortmenimiz bulunan Se
mihi geçmesidir. Bu muvaffakiyet 
atletizm aleminde haklı bir merak 
uy;:mdırdı ve herkes Levy'nin han
gi kulübe gireceğini aramaya bat· 
ladı. En nihayet duyulan fU oldu. 
F enerbahçe atletizm kaptanı Se
zai Mümtaz Levy ile konutmuf. 
Herkes gibi biz de bunu merak et
tik. Mümtazı bulduk ve ne konut
tuğunu sorduk. 

Bervechipetin Fenerin atletizm 
kaptanı Levy'nin Fenerbahçeye gi
receğini ve bu hususta müracaatta 
bulunduğunu söyledikten sonra, ko
nuttuk:larını anlattı. 
- Cuma günü Semihi geçen Musevi 

atleti M. Levi beni Musevi ldübüne da 
vet ebni~ti. Ben de bu davete maal· 
memnuniye icabet edeceğimi kendisi
ne &Öyledim. Cumartesi gecesi saat 
tam yedide Musevi Makabi kulübün
de genç atletle görüıtüğümde beni 
cidden tam bir aportmene yakıtan 
bir nezaketle kar§ıladı. Sorduğum 
suallere cevap verirken hiç bir spor
cuda görmediğim mütevazi bir hare
keti göze çarpıyordu. 

Ben Alman muıeviıiyiın ve 21 ya
ıındaynn, Franburd darülfünunu tale
besiyim, Almanyadan ıon vak'alar 
üzerine hicret eylemek mecburiye-

Bu gördüğünüz resim, Avrupa-

tinde kaldım, peder ve valdem Al- , 
manyadan Filistine gittiler ben de . 
Macaristan tarikile lıtanbula ve bu- . 
radan da Filiatine gideceğim. Türk 
darülfünunun bir iki yeni Alman mu
sevi müderriı getirttiğini haber al.don 
ve tahailime devam etmek üzere Tür· 
kiyeye gelmek arzusundayım. 1 7 se· 
nedenberi Makabi kulübü azasmda
nım, geçen haziranda yaptığım mü .. 
ıabakalarda Amerikalı Metkalf ve 
Macar Heyduk ile beraber ko,tum 
bu müsabakalarda Amerikalı Met-
kalf birinci ben ikinci Macar Heyduk , 
üçüncü gelmİftir. Şimdiye kadar yap
tığnn müaabakalarda gördüğüm bir 
çok atletlere nazaran Metkalf f&Y&• 
ruhayret bir ıürate malik bir atletti. 
Geçen aene Şimali Almanya üniveni· 
teJer ıampıyonaaında cwna günkü 
gibi 6 ıncı kluvarda koıarak Ham
burg Oniversiteainin 8 senedir kay
betmekte olduğıı, 100,200 kO§ulannt 
kazanarak Hamburg Oniveraiteıine 
bir fampiyonluk kazandırdım. Bu za
ferden bütün Hamburg halkı mem
nun olmu§tu. Şimdi buradan Filistine 
giderek Filistin ıampiyonaaına iıtirak 
edeceğim. Geçen ıene yapılan birin
ciliklerde Filiatinde bulunan bet kulüp 
içinde birinciliği Makabi Musevi ku
lübü alnuıtı ikinciliği İngiliz mililer 
kulübü ıt.ldı aramızdaki puvan farkı , 
pek büyüktü Makabinin puvanı 1 72 
JngİÜz kulübünün 81 di. Bu sene ya
pılacak Filistin birinciliklerinden ıon .. 
ra Delhide Mahraça tarafından yapı· 
cak olan müaabakalara ittirak etmek 
üzere Hindiıtana gideceiim. Eğer . 
tam bir serbesti içinde antrenemanla-

da alınmıf herhangi bir seyahat - • 
hatırası değildir. Bizde de artık 
başlıyan bu spor, oldukça büyük bi· 
rer meraklı kütlesi taralından tat-
bik edilmektedir. Sırl amatörler-
den teşekkül eden bu kulüp mem
leketimizde dağcılık ve kıf sporla-
rına Türk gençlerini hazırlamağa 
çalışmaktadır. 

• 

• 
' , 

Fener bahçe kulübüne giren ve B'eçen 
halta Semihi yenmiı olan Levy 

rıma devam edebilsem derecele
rim bugünkü dereclerimden çok iyi 
olabilir. Macariıtanda yaptığım müaa 
bakalarda Yunanlı atletlerle kottum • 
100 metrede Yunanlı Frangudiı 

10,6/ 10 da ben 10,7/ 10 da ikinci gel 
dim, cuma günü beniınle kotan Türk 
atletine ıunu söylemek isterim ki cu
ma günkü müsabakadaki gibi Start 
yapmaaın çünkü Frangudis gittikçe 
sürati artan bir atlet olduğunu bana 
Macariıtanda yaptığunız müs.abaka
larda ispat eyledi. Cuma günü 5000 
metrede bir hadise oldu bu hiç te 
aportmenliğe yakrırr bir hareket de
ğildi mademki ıahada hakem heyeti 
vardı faul yapan müııabrka verilecek 
cezayı bu lieyet tayin edecekti yokaa 
bir atlet diğer bir atleti cezalandır

maya hiç bir zaman hakkı yoktu. 
Memleketinizi gezdim bir çok yerler
den güzel ve tirin buldum. Büyük re
iıiniz Gazi Mustafa Kemal Hazretle .. 
rinin yapmıf olduğu bu büyük inkı
laplara pereatiı ederim, Muıtafa Ke
mal Hazretleri (Musevi Darülfünun
lulan için dünyada en büyük ve kıy-
metli bir ıahsiyettir.) Türk milleti ve 
Türk Musevileri böyle kıymetli bir 
reise malik olduklanndan dolayı ne 
kadar iftihar etaeler azdır. Buradaki 
Musevi kulübünde maalesef bir atle
tizm ıubeıi görmedim fakat her spor
dan evvel atletizm her kulüp için la
zım olan bir spordur. Size tekrar ıu
nu aöyliyeyim ki sizler çok mes'ut ın .. 
.sanlaraıruz çünkü bin bir zafer yara
dan dünyaya Türkün istiklalini tanı
tan bir reise malikainiz, Meml.eketi
nİ7 '!iünyanm en güzel ve en tirin 

ı memleketidir. 
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Tenis turnuvası 
C. H. Fırkasının tertip ettiği Teniı 

turnuvası 29-9-933 cuma günü s.aat 
9 da Niıantaf Tenis kortlarında hat· 
layacaktır. Maçlara zamanında gel .. 
miyen oyuncular mağlup addedilecek 
!erdir. 

29-9-933 Cuma pro,.ramı. 
Kat. A. Saat 9. Semih • A§Çryan. 
Kat. B. Saat 9. Demirbat ve Fitral-

Bilyoti c •• Bilyoti a. 
Kat. A Saat 9.45 Ciras • Arevyan. 
Kat. B. Saat 9,45 Motida Cemil 
Kat. A. Saat 10.30 E. - Ahmet Ferit 
Kat. B. Saat 10,30 Selim • Orhan 

Safa. 
Kat. A. Saat 11.15 Sedat • E. Se· 

gear. 
Kat. B. Saat 11,15 A. - Baldini. 
Kat. A Saat 12. Sedat • Melih • A. 
Kat. B. Saat 12. Kagel • Baıiüı 

Ôğleden aonra. 
Kat. A. Saat 14 Treguboff ve Bal· 

dini • Salih • Necip 
Kat. B. Saat 14 C. - Davit 
Kat. A. 14,45 Semine H .• Mll. Ch

andoir. 
Kat. B. Saat 14,45 Necmi S •• To • 

pikyan. 
Kat. A. Saat 15,30 Mll. Markuzen• 

A. 
Kat. B. Saat 15,30 D. • Enciyan K. 
Kat. A. Saat 16,15 MJJ. Gorodetz

ky ve Semih • Mm Hüanü • Kagel 
Kat. B. Saat 16,15 D. - Demirtaı. 
Kat. A Saat 17. Orhan ve Emin • 

Kagel • E. Seager. 
Kat. B. Saat 17. Collina. Melih 

Atletlerimiz Atinada 
ATll'jA, 27 (A.A.) - Türk atle

tizm takımı dün buraya ırelmif, mera
simle kartdarunııtrr. 

3eykoz -Anadolu 
Birinci küme sonuncusu Beykoz ile 

ikinci küme birincisi Anadolu takımları 
yarın F enerbahçe sdadrnda terfi müsa" 
bakası yapacaklardır. Bu maç ta heye
canlı olacak galip gelen takım birinci kü
meye geçecek veya ipka en kalacaktır. 

Fazla vapur tahsis edildi 
Kadıköyündeki maçm fazla ıeyircj 

celp edeceği cihetle aktam poıtalarm
da Akay idaresi bir kaç fazla vapur 
tahsis etmıitir • 

Kulüpleri davet 
lstanbul Futbol heyetinden: 
Lik maçlanna ait huıusab görüımek 

ve fikistür tanzimi için kur'a çekınek 
üzere müttefik klüplerimizin sali.lıiyet
namelerini haiz murahhas beylerin 
2-10-933 pazartesi güniI saat 17,30 da 
Çağaloğlundaki mıntaka merkezine let· 
rifleri ve murahhas göndermiyen klüp. 
lerin maçlara ithal edilmiyecekleri teb
liğ olunur. ---Su topu takımları nasıl 

karşılaşacak? 
ISTANBUL, 27 (A.A.) - Türkiye 

denizcilik federasyonundan: 29-9-933 
cuma ırünü Büyükderede yapılması mu• 
karrer Şeref su topu turnuvası için çe
kilen kur'a neticesinde ıu topu takını
lan apğıda yazıldığı tekilde karırlata• 
caklan tebliğ olunur. 

Fener • 1 stanbul ıu toplan amatör 
takımı: Birinci oyun, Galatasaray -
Beykoz su toplan amatör takımı: i
kinci oyun, 

Fener - su sporlan müsabakası 
galibi) Final. 

Galataıaray - Beykoz müsabakası 
galibi) 

Müsabakalar bir günde ikmal edile
cektir . ............................................................ --.............. ]~ ................................... , ............................................................ . 

, Hakem, kararını vapurculara bildirdi 
(Başı 1 inci sahifede) 1 Zaferi 7727, Yenidünya 3410, Kırlan-

tate alarak gemilere ıu kıymetleri grç 8522, Şerefnur 3509 lira. 
~oymuıtur: Fakat takdir edilen bu kıymetler 

Er urum 70571 Selamet 90336 Fey ortaya 6 vaziyet çrkarmııtır: 
''z ;9921, lzmit '5911, Mudany; za- 1 - Sahibi itiraz eden ve kıymeti 
'.•ti 7250, Uğur 10362, Krıılangrç 7720 artan vap~I~':•. . 
/•nidünya 5324, Tayyar 1485, Bur· 2 .- Sahibı ıtıraz etmıyen, fakat kıy 
.._ 39892, Şerefnur 2186, Asya 7363, metı artan ".a!'~rl~r! . 
·•de 10151, Kemal 14921, Nilüfer 3 - Sabı~ının ıtırazr a>bıt olmıyan 

, 
1S082, Güzel Bandırma 7580, Bartin fakat kıym':tı. a_r~an vapurl~~·. 

...:~984, Seyyar 18103, Saadet 21193, 4 -. Sah~bı rtıraz etmedıgı halde 
••bze 21334 Samaun 23342 Feru • krymetı eksılen vapurlar, 
·~n 19977 Adnan 51477 ' Adana 5 - Sahibinin itirazı sabit olma • 
485, Sadrkzade 29782, Mi.ilet 25877 yan, fakat !<•~eti eks~l~.n vapurlar, 
llönü 29331 Dumlupınar 33455 Bü- 6 - Sahrbı ıtıraz ettıgı ha.ide kryme 

t 26616, • Vatan 57807, Sakarya ti•eksilen vapurhor. . 
·'S365, Cihat 14646 Jira. B~ hallere .. gor.e yen.rden yapıla~ 

ltiraz yalnız armatöııler ve gemi 
bipleri tarafından değil, takdiri kıy 
t komisyonu reiai ile iki azası tara .. 

itı.dan da itiraz vaki olmuıtur. Bu 
"attan Sırrı Bey takdir olunan kry
~tlerin tenzilini, azadan Hüsamet .. 
~ Beyle M. Yonyan da fiyatların 
ddi layıkrna iblağını istiyorlardı. 

C:eminin ıimal denizindeki fiyatı, 
l al denizinden lstanbula kadar na-
1 tnaarafı. Gemin.in vaziyeti umumi .. :•i. Geminin dereceye göre sınıfı. Ge 
1ttin envanteri ve yedek eıyaaı. Ka
lıç kabiliyeti. Küzumlu tamirat ö.lçü 
dedilerek vapurlara ıu yeni kıymet 
takdir edilmittir: 

~tzurum 73484, Sakarya 65500, 
"ı>üuprnar 43392, Bülent 39973, 
'tan 63818, lnönü 31763, Adnan 

17, Millet 31903, Sadıkzade 
~80, Sammn 27306, Adana 13711, 
~zan 25586, Gerze 26251, Bursa 

62, Saadet 29151, Seyyar 22613, 

1~in 27877, Cihat 13587, Cide 13388 
~fer 16281, Kemal 23879, Asya 
9, Tayyar 18946, Selamet 15804, 

'>..:az 9402, Uğur 14247, Güzel Ban 
""' 10995, lzmit 3840, Mudanya 

tetkıkat ve muıavır ehhvukuf heyetı
nin de mütalealan alındıktan sonra 
vapurlara en son ve kat'i kıymet ola
rak ıunlar takdir edilmiıtir: 

Erzurum 73484, Sakarya 65500, 
Dumlupınar 44392, Bülent 399'73, 
Vatan 63818, lnönü 31763, Millet 
31908, Sadrkzade 36380, Samsun 
27036, Firuzan 25586, Gerze 26251, 
Saadet 29151, Seyyar 22613, Bartin 
27877, Ciqe 13388, Nilüfer 16281, Ke 
mal 23879, Aaya 99ô9, Tayyar 18946, 
Selamet 15804, Uğur 14241, Adnan 
41182, Adana 14788, Bursa 34262 
Feyyaz 9221, Şerefnur 2186, Kırlan
gıç 7720, Mudanya Zaferi 7250, Gü
zel Bandırma 7580, lzmit 4729, Ye
nidünya 4259, Cihat 11 717 lira. 

Bu kıymetler kurulacak ıirkete ay
ni seı"'lllaye olarak kabul edilecektir. 
Takdiri kıymet komisyonunun vapur .. 
Jara koyduğu kıymet yekunu 890629 
liradır. Vaki olan itiraz ve hakemin 
tetkikatı neticesinde verdiği karar 

1 

cetvellerin nı.ükayesesi neticesinden 
de anlaırlacağı veçhi! bazı vapurla
rın kıymtlerinin arttırılması, bazıları
nın da kıymetlerinin indirilmesi sure .. 
tile yekunda 98495 lira nokıanile 
792134 liradır.. ' 

Fener bahçede 
Alman mütehassıs Fener 

kulübünü gezdi 
Memleketimizde ıpor hareketlerini 

ve teıkilitın vaziyetini gönnek ve bu 
meseleler hakkında bir rapor hazırla
mak üzere memleketimize davet edilen 
Alman mütehaısııı doktor Din dün 
refakatinde mühmandan doktor Cemil 
Turgut ve lstanbul JDJntakası reisi lb
rabim Kemal Beyler bulunduğu halde 
F enerbahçe spor klübünü ziyaret etmiı
tir. 

Ziyarette klüp meclisi idaresile klü
bün ileri gelenleri de hazır buİunmuı
tur. 

Doktor klüpte gördüğü tesisat ve 
İntizamdan dolayı çok memnun olmuı 
ve klüp idare heyetini tebrik etıniı
tir. 

Doktor Din Fener bahçe stadını ve 
klüp binasını beğenmiı ve sahayi Nev
york Atletik klübüne ve Rasing klü
be benzetmittir. 

Doktor Din, muharririmize ıöyle 
demiıtir: 

- Türkiyede bazı klüplerle temas 
ettim. Çok memnun oldum. Bundan 
evvel lzmir ve Ankaraya gittim. Anka .. 
rada yapılacak büyük stadın yerıru 
gördüm. 1 nşaat için 1 tal yan mübendiı
ler Ankarada bulunuyorlar. 

Türkiye çok sevimli ve çok güzel 
bir memleket. Fenerbahçeye gelince; 
onu Avrupadaki emsalinden farklı bul
madun. Çok güzel, fevkalade., 

Doktor Din muharririmizin °bi;-ıua .. 
line de: 

- Almanyada mektep talebesinin 
klüplerde oynatıldığını ve burada da 
teıebbüa edilirse olabileceğini ve cu
ma günkü F enerbahçe Vinerapor ma
çında hazır bulunacağını söyledi., 

Dünkü yağmur \ 
Sel birçok yerlerde 

tahribat yaptı 
Bir iki gün havaların yağmurlu ve 

bilhassa geceleri ıoğuk gitmeıi herkesi 
korkuttu. Hatta pardeıü ve palto gi
yenlere ıokakta ark ırk tesadüf· ediliyor
du. Y eıilköy rasat merkezinden aldığı
mız mallımata göre, havaların ani ola
rak soğumak ihtimali yoktur. Bugün 
yağmur yağnuyacaktır. 

Dün öğleden evvel sağanak halinde 
yağmur yağmıısa da çok devam etme
miıtir. Dün hava tazyiki 763 milimet
re, en fazla sıcaklık 21, en az sıcaklık 
ta 12 derece idi. 

Buırün yağan ıiddetli yağmurlar 
eınasında lıtanbulun muhtelif yerlerin
de, bilhasaa Haliçle Boğaziçinde bir 
çok yerleri sular basmıştır. Bu hadise
lerden biri de Beykozdadrr. 

Beykoz da Fevzi Paıa caddesinde 
Y asef efendinin rakı deposu ve yanın
daki kağıtçı dükkanı arka taraftaki dağ
dan kopan kayalarla harap olmuı ve 
dağdan İnen sular dükkanı basarak 
önüne rasgelen her şeyi götürmeğe baı .. 
lamrştır. Dağdan İnen kayalarla harap 
bir hale giren dükkanda bazı eıyayı 
kurtarmıya çalrıan çıraklardan Robe 
ve Hayım İsmindeki çocuk ortalığı kap
lıyan ıu1ann cereyanına kapılmışlar 
ve boğulmak Üzere iken bakkal Zeki e
fendi isminde biri tarafından kurtarıl· 
JDJşlardrr. Zarar bir kaç bin lira radde
ıindedir. 

DOKTOR 
Rusçuklu Hakkı 

Galataıarayda Kanzük eczahaneıi 

kartmnda Sahne sokağında 3 numa
ralı apartnnanda 1 numara. 

5982 

KUçUk lktıbaslar 

Buyuk şehirkırin nüfusları 
Büyük harbin netiyeleri büyük 

tehirlerin inkitafı üzerinde mah
sus tesirler gösterdi. Bir çok tehir
lerde nüfus üç amilin tesiri altında 
artmıftır: Köylerden merkeze doğ
ru muhaceret, doğum fazlalığı ve 
,ehirlerin banliyolan ile ıqağı yu
karı birletmeleri. 

Son istatistiklere göre, büyük te
hirlerin nüfusu hakkında rakkam 
söylemek faydasız değildir: Nev
york 9,000,000, Londra 8,263,000 
Paris 4,934,000, Berlin 4,339,000, 
Şikago 3,376,000, Şanghay 2,700,-
000, Moskova 2,667,000, Ozata 
2,454,000 Boenoı Ayres 2,153,000 

Tokyo 130,000, Filadelfiya 
1,951,000, Leningrat 1,942,000, Vi
yana 1,836,000, Detroik 1,569,000, 

Riyo Dejenero 1,469,000, Kal. 
küta 1,384,000, Pekin 1,340,000, 
Sidnes 1,239,000, Los Anjelos 
1,238,000 Hmburg 1,231,000, Var
fova, 1,178,000, Bombay 1,158,000 
Kahire 1,135,000, Glaskova 1,088,-
000, Milbarn 1,018,000, Budapef· 
te 1 ,005,000, Birmenkam 1,002,000 
Roma 1,000,000, Milano 990,000, 
Meksika 968,000, Brüksel 890,000 
Liverbul 856,000, Prag 844,000, 
Madrit 845,000, Napoli 841,000 

1914 te nüfusları bir milyondan 
fazla on bet tehir varken, bugün 
yirmi şehrin nüfusur bir milyon
dan fazladır. Buna mükabil Viya
na, Leningrat ve bilhassa İstanbul 
nüfuslarında oldukça mahsus bir te 
nakus vardır. lstanbulun 1,200,000 
nüfusu varken, bugün bu mıkdar 

Sofya 
Dönüşünden sonra 

(Başı 1 inci aahifede) 

luk vaıdalarile istihsale çalıımakbr. 
Şunu habrlamalı ki, Bulgariıtanm, fİ· 
mal komıulanndan, Romanya ve Yu
goılavyadan yardım görmeıine ihti
mal yoktur. Romanyanrn, Türkiye ile 
olduğu kadar, Yunaniıtanla da müna
sebetleri dostanedir. Türkiyenin Yu
goslavya ile olan münasebabna gelin .. 
ce; bu münaıebetin §Öyle böyle bir doıt· 
luktan çok ileri olduğunu kuvvetle 
söyleyebiliriz. Bunu bilmiyenler, belki 
mevcuttur. Oyle doatluklar var ki, her. 
kes tarafından anlaırlmuı ve inanıl
ması için bazı tezahürata ihtiyaç göı· 
teriyor. Efkarı umumiyenin fU günler· 
de Türkiye ve Yugoslavya dostluğunun 
kuvvetli tezahüratına f&bit olacağını 
umuyoruz. 

Şunu tekrara mecburuz ki, Sofya 
ziyaret ve temaslanndan iıtibsali kabil 
olan azami neticeler alırunııtır. Pek az 
bir zaman içinde iki memleket mÜna· 
ıebatmrn daha ileri, daha sıkı bir dere
ceye çıkacağına olan inan.ımız; her 
gün biraz daha kuvvetlidir. 

Siirt Meb'usu 
MAHMUT 

600,000'e dütmüttür. Asyayada 
nüfusu en çok artan tehir Şanghay 
dır ki bugün dört mislini geçmittir. 
Tokyo, Kanton ve Hange öde de 
nüfus azalmıtbr. 

Nüfusları bir milyonu geçen yir
mi dokuz şehirden on ikisi Avru
pada, yedisi Amerikada, yedisi A, 
yada, ikisi A vusturalyada, biri Af. 
rikadadır. 

(Brager Preue) 
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MEMLEKETm=liia\ı. Zabıta memurları ecza 
kutusu taşıyacaklar 

Eskiden bir kaza nya cerh vıık'aıi· 
le karıılaııldığı :ıam.n yaralılann kan 
zayi etmelerine mani olmak üzere za
bıta memurlannın yanlannda bir kutu 
içinde tentürdiyot, larl'I bezi ve pa· 
muk ııibi ecza tatmıalan usulü kon
muıken '°""' bu uıul kaldırılmııtı. 

,,, __ ı._ve_lşç_i _I", 
Bu sene 
İncir geç kal~ı 
Aydınlılar da hayli endişe 

geçirdiler 
AYDIN, (Milliyet) - Uzun müd

det deYam eden inbat rüzgirl~nn~a?.' 
baaıl elan rutubet tuiriyle hır türlu 
eremiyen incirlerimiz poyrazla enne
ie, akmaia ''.Erüp ~Üftlle" baıladı. 
Ve l:mıire incır aevkiyatı da. normal 

Samsunda maçlar 
SAMSUN, (Milliyet) - Cuma gü

nü Samaun mıntakuı futbol faıttpiyo
nu Halkspor kulübü ile ikinciai idman 
Yurdu Fener aahasında karplapnıı!Aır 
dır. Oyun bir bire netieelenmiı ve ya
nm ıaat uzatılmııtır ... Bu müddet zar
fında idman Yurdu iki aayı daha ya
parak galip ıetmiıtir. Oyun ıert ol -
muı ve idman Yurdu ıüzel bir oyun 
göstermiıtir. Yakında 933 - 934 f"DI• 
piyona maçlarına batlanacaktrr. 

Samsun stadyomu 
ıekle girmeğe yüz tuttu. SAMSUN, (Milliyet) - Samsun 

Daha on ıün eYYel beyazlamp ~- .... stadyum İfini bal ve fasletmek i
ranıııamaia azmetmit cibi Y~ .Yet•~ çin idman mmtakaaı reiai Kefeli 
duran, çatlıyan, baara tutan ıncırlerı d Muh"dd' Be A-'- • 
• "rd'.k h n·"· e ile bur- za e ı ın y oaaraya gıt-
so u çe eyecan 'Ye e .... • . Bel d" raf d. - d 
k ı kalplerimiz timdi incir ağaçla mıftir. e tye ta m an gon e-
rı':a:yqil ya11rak'tarı ara..,.da bel~- rilen Muhiddin Bey Samaunda ta
nın, bugün bdyazken, yann k~e, ': mamen aari bir stadyumun İDf&&I 
k . - r ıanya. dönett mcirlen • • H lk F ı ııun aan a . ıçın a ırkaamca yapılacak de-
aeyrederek ferah ye Def& ıle doluyor. • . . 
Fakat herkesm gözü havadır.. laletle. bankadani~~~ edilecek 

Eğe mıntakaaınm en bereketli ve meblag hakkında gorutmelerde bu-
mübarek bir mahıulü olan incirlerimi- lunacakbr. Sanuun son zamanlar-
zin mukadderatiyle oynıyacak bulutla- da bilhaaaa epey spor ziyaretçisi 
rı endiıe ile arıyor, tabiat bir hafla celp etmeğe muvaffak olmutlur. 
içinde iki defa ümitlerimizi kırdı'.. Ge 
çen Cuma bütün incir mıntakau ~ze
rine çöken bulutJ.ar, arkadan yetııen 
poyrazta bir damla düıürmeden da
iı.ldı, fakat, Pazar günü 1abah ve ak 
ıam biraz olıun yağdırarak. hıncını 
aldı. 

HaYalann bu vaziyeti, incirin l'ec; 
kalması müatahıillere fayda Yermedi 
deiil, müstahsilin elinden 6 kuruıa 
mal almak üzere bazıranan ve bwı.a 
göre aJevera &alıf'l girdiklerini aöyli
yen ihtiracat tüccarlarının piyaaada 
istedikleri ııibi oynamalarına meydan 
bırakmadı. 

Fiatler çok müsait ve müatahıili 
korur bir vaizyette l'İdiyor. Şimdi bir 
endite •ar, bu ay aonunda teıim edi
lecek aa.tıılardan aonra piyaıanın 
birden düıeceği ve mahıul geç kaldı
iı için birinci tefrinde alınacak mah· 
ıullerin ucuza gideceği fllyialan do!Aı 
fıyor.sa da, bu aene incirlerimiz çok 
nefis ve rekoltede havaların teıirile 
anlan ve baara bulanlardan '7c30 ek
aildiğinden incirerlimizin hepaine 
mütleri bulacağımıza ve piaayamıza 
ıteaklık ve istekliğini muhafaza edece
ğine hüküm edenler de çokur. 

Fakat bu seneki vaziyet Aydın in 
cirlerinin esaslı bir derdine muTakkat 
bir dermandır. Yolua Türk İncınrun 
~e incircilerinin yannı için alınacak 
tedbirler vardır. 

Bir defa müatabıilden incir alma 
vaziyeti var, çengelci denilen topla
yıcılar, bahçelerde dolaıır, incir top
lar. Bun]ann kantar, heaap ve piyaıa 
dalaverelerini her müıtahail bilir, fa
kat bile bile kaprlır, aldanır. lık it 
her mıntaka incirlerinin kaza ı1e na· 
.biyelerde kUrulacak incir pazar]arm. .. 
da almıp ıatıJmaıı "Ye belediye kan
taredannm çekmelerini mecburi tut
malıdır. 

IJ<lnciıi lzmirde hem alıcı n hem 
aatıcı mevkiinde olan aimıar, komis
:JOncu ve tüccarların •aziyetıl.eri tea ... 
bit edilmelidir. 

Oc;üncüaü de Kolua denilen aatıf 
uaulü ka1Clınlmalıdır. Kolava ıudur: 
Jzmirde bir komiıyoncululıı mağazaaı 
na bir çok müatahıil Ye tüccardan 
mal &'eliyor. 1000 • 2000 daha fazla 
s,..aJ mal toplanır. Bu malm bepaine 
abcı vizite eder, he1eti uinumiyeıine 
bir fiat verir, alır. 

Komiayoncu ki.tibini çajmr, mal 
sahibinin mevkiine mağazası ile alan 
münaııebetine &'Öre istediji ıPbi bir fi 
at biçer ve hiç bir maJda görülmiyen 
bir ıürü maaraflan sıralıyarak bir fa 
tura çıkM"lr. Bunun ne kadar yolıuz
ıluia müaait olduiunu izaha. lüzuın 
yoktur aanınm. 

Halbuki Aydın iı>cir müstahailleri 
kooperatif depolarmda tane heaabı 
uaulü kabul etmittir. Bu da ıudur: 
30 tanea.i bir okka gelen İncirin fiati 
fu 40 gelirae §u ilah .... 

Tane usuJü müstahai.lin hukuku ko 
ruyacafı niıbette incirin ıslahı için de 
büyük fayda verecektir. 

Çünkü, bu takdirde müıtahıil da
ha iyi mal yetiıtirmeie çalııacak ye 
bugün 200.000 çuval incirden aldığı
mız parayı o zaman 100.000 çuval
dan alacaiız. O.tman HiLMi 

Akşehir imaret camii 
AKŞEHiR, (Milliyet) - Muhtacı 

tamir bulunan ıehrimiz İmaret camisi 
nin lnıbbeıinin tamiri için Yilayetten 
tahaiaat l'"'lınİf ve ite baılanmııtır. 

Milliyet'in romanı: 25 

Küçük itilaf 
Devletleri 

(Başı 1 inci aahifede) 

M. Tituleako'nun Ankara aey
yahati görüşülmüıtür. M. Ti-

tüleako'nun T eırinievvilin o
nunda Ankara'ya aeyyahati ta 
rihi tesbit edilmiştir. Bu aey
yahat eanaaında Romanya, 
Yugoslavya, Yunanistan, Tür
kiye ve Rusya gibi devletlerin 
Karadeniz ve Ege denizlerin
de ve aralarında büyük iktisa
di menfaatler birliği olan dev
letler arasında bir anlaşma te
minine gayret edilmesi ve di
ğer taraftan küçük itilafın, 
Türk - Yunan miaakına kıya
sen Balkanlarda sulhun kök
leştirilebilmeai için Türk-Yu 
nan misakının küçük itilaf ile 
Rusya arasında Londra'da im 
za edilen mütecavizin tarifi
ne ait formül dahilinde genişle 
tilmeainin teklifine karar veril 
miştir. 

Binaenaleyh, M. Titulesı.o, ayın o
nunda Bükref'len trenle Ankara'ya 
hareket edecek 11e ilk alm..,., karara 
göre Bul11ar hükümcıtinin israrlann
dan dolayı giderilen Sofyada yarım 
11ün kalacak ve Bulgar hükümcıtile 
11örüıecektir. Romanya hariciye na
.zırının Ankara'dan ıonra Atina'yi 
~iyaret etmerine karar vailmİftir. 

Bu kararlar neticesi elarak bir taraf
tan da Rusya ile Romanya ırraaındaki 
münaıebabn daha aalim ve aamiıni bir 
hale konulma11 derpİf olunmuıtur. Av
rupada ıulhü esaılı ıurette muhafazaya 
azınetmiı ve hatta büyük devletlerin 
teıirinclen azade ve çok kuvvetli bir 
müsalemet bloku Tiicuda getireceklerine 
n böyle bir tqekkülün l>eynelmilel 
meaelelere büsbütün yeni iıtikametler 
nreceğine hükmedilmektedir. 

Bu itibarla v., muhafaza edilen ke
tumiyete rağmen konferansın en büyük 
müzakere esaaım Balkanlarda sulhun 
tesisi te,kil etmiı ve bu neticeyi vermit 
olması konferans muhitinde denebilir 
ki, adeta sansasyon '\'Ücuda getirmiıtir. 

ı Diğer taraftan haber aldıfıma göre 
burada bulunan Yugoslavya kralı Alelc
ıandr lıanetleri, sah günü Köıtenceden 
deniz yolu ile hareket edecek ve lıtan
bulda bir gün kalarak Gazi Muıtafa 
Kemal hazretlerile mülakatta buluna
caktır. 

Yeni ufuklar 
BÜKREŞ 27 (A.A.) - Küçük iti· 

lifın Sinaiya'da toplanan üçüncü ce.J ... 
sesinde, üç devlet Hariciye nazın 
Balkan meselelerinden ve bilhaua 
Türk - Yunan misakının imzasiJe or .. 
taya çtkan Taziyet baklı.tnda gönq • 
mÜ§ler, lamet Paıanm nutku ile Bal
kanlarda açılan yeni ufukları tetkik 
etmiılerdir. Kral Boriı'in Londra ve 
Paris aeyahatleriııin a.iyaai neticeleri 
de münakata edilmiıtir. lık defa ola
rak, Romanya Kralı Karol ile Yugoa-

ESRARSIZ HAY AT 
Hollywood'da •İnema 

Yıuan: VICKI BAUM 
"Limon,. öyle bir hikiye mevzuudur 

lıi d~ii,tirilir ve reddedilir-. Değiıtirifil, 
sene reddedilir •..• Deiittirilir, sene red
dedilir, nihayet ilk yazıldıfı tekilden ne 
bir "limon,, olup ortada lıalmıttı. 

Alb aydanberi, "Tilüno •ecesi böyle 
b ' kel" LL D .. 

ır. ıme IUll.U"ı ne bir filır:ir ... 
Senaryo bidayette, New-York'a 

hicret etmİf Fedor Slolbugof iuninde 
senç bir Rus tarafından yazı1mıf cı.1-
dukça alelade, fakat muvaffak ol
muı bir romandı. Bir mecnıua bu ro-
manı tefrika olarak nefretti: Bir acen 
ta direktörü onu mecmuada okumuı .. 
tu. Aslen Çekoslovakyalı olan direk· 
t~r, temata muharriri Ralph Cheslly' 
nın nazarı dikkatini c&lbetti. Bu zat 
ro ... m~ru piyes haline sokup tiyatro ınü 
duru G. H. Velkera'e aatlı. Velkera pi 
yeıi güzide yardımcısı Hooper Ben .. 

yıldızlannın romam 

Terc.ıme: KAMRAN ŞERiF 
aon'a 44adapte'' ettirip oynadı. Bir ıe
ye benzemedi, fakat bu eanada ro
man büyük bir rağbet ka:r.aruruıtı. A
c~nt~ ~!r~kt~rü F enikı Sinema Şirke
h muduru Bıll Turner'e müracaat et
ti: 

- Romanla piyeıi ucuza satın a
lıp film yap! Dedi. 

Bilıl Turner'i ikna etti. O da roman 
la piyeai aabn aldı. Bili Tumer üç bu
çuk gün müddetle eserin mevzuunu 
göklere çıkardı; San Honston'la ıe. 
naryocular ıubeıi müdürü Erbacher
le i"Örü~tükten ıonra eser, Üzerinde 
İ§~eni.lmek Üzere bu ıubeye gônderil. 
dı. 

Senaryocular tubesi, dar koridor. 
!arı, bir çok kapıları olan bir bina
dır. Her kapı küçük bir odaya açılır. 
~.er odada bir yazıhane, bir salmcak 

Şimdj zabıta her hangi bir vak'a kar
tısmda yaralının İli• tedavisini yap
tmnak üzen sece Takti nöbetçi ecza.. 
ne aramak mecburiyetindedir. Ekıeriya 
vak'a mahallile eczane araaında epice 
mesafe bulunduiundan yaralılar fazla 
lıan zayi etmelıııedlrler. : 

Bunun önüne ıeçrqek üzere eıkiıi 
sibi zabıta memurlarmm , yanlannda 
ecza kutuıu laf-'an uıulünün tat
biki etralmda kuvntli bir cereyan nr
dır. 

Henüz bu t.aı••la hir karar nril
memİf olmakla beraber bu usulün tat
biki muvııfılı göriilmektedir. 

lavya Krah Alexandre, arta Avrupa 
JLeaeleıinin gÖTÜ§Üleceği yarınki cel
oeye riyaaet edeeelr.lerdir .• 

Rami tebliğ 
BÜKREŞ, 27. A.A.-' Rador Ajanaı 

bildiriyor : 
Kü~ük itilaf koQferanamm daimi 

mediıı dün alııteltiii üçüncü içtima -
da.n .onra fU tebliği neıretmiıtir: 

Küçük itilif konferansının daimi 
mecli•i saat .16 dan 18 buçuia kadar 
toplanmıttır. Bu toplantıdan ıonra 
Kral Karo! ÇekO&lovakya Hariciye 
Na>.ın M. Benea ile Yugoalavya Hari
ciye nazm M. Y evtiçi ayn ayn kabul 
ebniJtir .. Küçük itilaf mecliai bugün 
tekr'11' toplanacaktır. Bu içtimada Ro
manya Kralı ile Yul'o&lavya Kralı A
Je,.andr da hazır bulunacaklardır. 

Son tebliji 
BOKREŞ, 27. A. A. - Sinayadan bil

diriliyor : 
Bu oabahki celaenin sonunda.aıağıdaki 

tebliğ neıredilmittir : 
Küçük itilaf daimi konaeyinin 27 ey

lul 1933 tarihli celaesi Yugoslavya Kra
lı Alekııandre, Romanya Kralı Karol ve 
Romanya Baıvekili Veidanın huzuruyle 
aktedilmittir. Oç hariciye nazm, konse
yin içtimai eınaımda yapılan mesai Ye 
beynelmilel siyaaet nziyet haldonda yap 
tıkları tetkikat neticesi hakkında Kral
lara izahat vermiılerdir. Konaeyin son 
tebliği bu aktam neıredilecektir. 

Silôhlan birleflİrİyorlar mı? 
BÜKREŞ, 27 (A.A.) - Küçük iti

liıf mecliainin dünkü toplantıaında sa
de Balkanlara ve aiyaaete ait mesele
leıin deiil, ayni zamanda az çok e -
heııımiyetJi baıı aıkeri itlerin de ko
nuıulduiuna dair dün aiyaai mahfel
lerde bir takım 9ayialar doJaımqtır. 
M«:lıain bugünkü toplantıaının - Kü
çük itilaf tarihinde ilk defa olarak • 
Ponıanya 'Ve Yugo&la~'a kralları da 
bulundukları halde yapılıııut olmaaı -
nm ehemmiyeti kaydedilmektedir. 
Ayni zamanda bu hal yapllacak ko • 
nu~malann ıiyaaet ç~vıNiıııi ataca
ima bir delil aayılmaktadır. Bu miiza 
kerelerin mahiyeti hakkında hiç bir 
fey ıöylenmemekte ia. de ıilih kuv
vetlt>ıinin hirlettirilm«İ "'meaelesinin 
ortaya ıürüldüğü zanaolanmaktadır. 
Bu zan ...e tahmin neticea.inde bu gün
kii ıiyaai müzakerelerden aonra bir 
de aıkeri mahiyetle müzakent yapı • 
lıp yapılmayacaiı merakla aarulup a
raıtınlmaktadır. Bununla beraber 
timdilik bu huıuıta açık bir feY aöyle
meie imkin yoktur. 

Kraliçe Eli:uıbet abidesi 
BÜKREŞ, 27 (A.A.) - Birin Ka

rat ile Kraliçe Elizabet namına diki -
len abidelerin kütat reaminden aanra. 
Kral dün 600 kitilik bir ziyafet Termit 
tir, Kral bu ziyafeti Sinaia'ya. hikim 
bulunan 1500 metre yükaeklikteki da. 
im yaylaunda. vermiıtir. Meraaim 
dün aktam PeJ.eıh tatoaunda yapılan 
parlak bir reami kabul ve aenfonik 
konaer ile bitmittir .• 

Kral Birinci Karal ile Kraliçe Eli
zabat - Carmen - Sylva - için dikilen 
abidelerin küıat reami dün 1abah Si
naia'da Peleah ,atoaunda yapılmııtır. 
Meraaimde Kral Karol, Yugo,.Javya 
kralı Alexandr, Kra.ım ·· aileıi erkinı, 
hükumet azaaı; aefiiier, bir çok yük
aek zevat ile Romanyalı ve ecnebi ga
zeteciler hazır bulunııiuıtur. Kral Ka 
rol bu münaaebetle söylediği bir nu -
tukta müteveffalarm hatırasını yadet 
mit ve bütün •abalarda tahakkuk et
tirdikleri eııeri methüaena eylemittir. 
Çekoalovakya Reiaicümhuru M. Ma. 
aaryk'in mümeaaili ile Çeko&!ovakya 
Hariciye Nazırı M. Beneı abidelere 

1 birer çelenk koymuılardır. 
Cenevreye gittiler 

BOKREŞ, 27. A. A. - M. Titüleaco 
ile M. Benea bu aktam Sinayadan Cc
nevreye hareket edeceklerdir. 

lı koltuk. bir vantilatör vardır. Her 
yazı makinesinin önüncle ııenç bir kız 
ch..nır ve aenaryo muharririnin aklı .. 
na bir teY ıeılain diye bekler. Senaryo 
muharriri, 1alıncaklı iıkemleye kurul 
mut, ayaklannı da yazıhanenin üze
rine koymuıtur; o da bir ıey l'elain 
diye bekler. Vantilatör kedi l'İbi mı
rıl bama devam eder. Öyle muharrir
~er •ardır ki, bu yazıhanelerinden 
hiç ayrılmazlar ve komıu bürodaki 
kapı yoldaılariyle tanıtmazlar. Bazı 
inaan canlııı muharrirler vardır ki, 
kendileri &'ibi baıka muharrirleri• 
birleıip aekiz saatlik mesai za111A11la
nnı poker oynamakla geçirirler. Öy. 
le muharrirler var ki, korkunç ıuret .. 
te li.kayit oldukları için haftadan yüz 
elli dolardan bir para fazlasını ala
mazlar. Öyleleri vardır ki, korkunç 
surette hariı olduklan için onlar da 
keza haftada yüz elli dolardan bir para 
fazlasını alamazlar. Öyle kalle,leri 
vardır ki, bütün enditeleri azami pa .. 
ra mukabilinde asgari İ§ görebilmek
tir. Öyle vicdanlı muharrirler vardır 
ki, itlerine dünyada hiç bir artistin 
yapamadığı ·tekilde sarılırlar ve mev· 
zulariyle ideta cengederjer; muvaf
fak olmadıkları zaman me'yuaiyet aa 

llilliyet 6a ......, .. it ... ~ Ud
)'enler• ,_, odi;rw. lı .,. ~ 
~ •ir _,,,,,.,.,. ,, ..... 
~ milraeeat -liJirler. 

iş aranıyor 
Türk tabaaıından bir gencim, 18 yaıın 

daim bir it arıyorum. Türkçe, ltalyanca, 
fransızca, bilirim, her ne it olursa olsun 
raziyim. Taksim Majik sinema ıiraım· 
da Ne. 45 Kazim Pata vasitasiyle Dea
pina hanım. 

DOKTOR 

Hafız CEMAL 
Dahiliye baatalıklan 

mütehauıaı 
CWlllldan maada hergün öileden 

ııanra aaat (2,30 dan 5 e) kadar htano 

bulda Divanyalunda 118 !lumıırah hu
ıuai dairesinde dahili haıtalıldan mua
yene Ye tedaYİ ed..-. Telefon: lstanbul: 

~911- 5981 

latanbul ikinci iflis memurluğundanı 
Müflis Hayim efendiye ait olup 

(2000) lira bedel mukabilinde Salvator 
Nardea beye birinci derecede ve 37000 
lira mukabilinde Done Bank Diskonto 
Gzeılaft latanbul ,ubeaine ikinci dere-
cede ipotekli bulunan. ' • 

1 - Beyoğlunda eski meırutiyet ve 
yeni Teıvikiye mahallesinde eski haci 
Emin ef. yeni Sait PftfA aokaiında eski 
2 mükerrer yeni 4-6-46 No. lı müfrez ve 
12 metre cephesinde 455 metre terbiinde 
2730 lira kıymet takdir olunan arza. 

2 - Ayni mahalle ve sokakta eski mü 
kerrer 2 yeni 46-6-3 No. lı ve cephesi 12 
metre temami 456 metre murabbaında 

ve 2736 lira kıymet takdir olunan arsa. 
3 - Ayni mahal ve sokakta cephesi 

yeni yola nazır eski 2 mükerrer yeni 
1-6-46 N. h cephesi 12 metre ve temamı 
292 metre murabbaındaki 1460 lira kıy 
meti muhammineli arsa. 

4 - Ayni mahal ve ıokakta eski 2 
mükerrer yeni 7-6-46 No. lı ve cephesi 
J 2-5 metre ve temami 300 metre terbiin 
deki 1650 lira kıymeti muhammineli ve 
cephesi kir gir divar ile muhat arsa. (Bu 
aroa içindeki ahf&p kulübe bekçiler tara 
fmclan yapılımt olmakla dahil değildir. 

5 - Ayni mahalle ve sokakta kain es 
ki 2 mükerrer yeni S-6-46 No. lı ve için 
de muhtelif yemiı ağaçlarını havi ve iki 
cephesi divar ile muhat 3110 metre mu• 
rabbaında ve 9330 lira kıymeti muham
mineli arsa. 

6 - Ayni mahal ve sokakta kain eski 
2 mükerrer ve mevc:ut haritasına naza ... 
ran 12-ll-13-14-15-16-17 harita N. lı kı
smılara ifra.z olunup fakat tapu kaydında 
bunların tamami bir aenetle tasarruf e
dilmekte olduiu anlatılan ve temami 
2262 metre murabbaından ibaret ve için 
de muhtelif yemit aiaçlan bulunan 6786 
lira kıymeti muhammineli arsaların ta· 
mami açık arttırmağa konulmuıtur. 10-
10-933 den itibaren artbrma f&rtnamesi 
dairede her keıin bakabilmesi için açık 
bulundurulmuıtur. 1-11-933 tarihine mü
oadif çarıamba &'ünü saat 14 ten 16 ya 
kadar lıtanbul ikinci iflİls dairesinde 
müflis Hayim efendi masaaı iflas idareai 
tarafından açık arttırma ile &atılacaktır. 
Takdir edilen kıymetler üç yeminli eh
livukuf tarafından takdir edilmittir. Art
brmağa ittirak edeceklerden takdir ve 
tahmin edilen kıymetlerin yüzde . yedi 
buçuk nisbetinde teminat parası veya
hut milli lıanka teminat mektubu alınır. 
Satılacak araalann münadi ücreti ve iha
leden sonraki vergi ve belediye resmi ve 
vakıf icareıi yeıair mesarif müıteriye ait 
tir. A"tırma bedeli muhammen kıyme
tin yüzde yetmİ§ betini bulduğu ta!<dir
de kat'i bırakılması yapılacaktır. Akıi 

halde en son arttıranın taahhüdü baki 
kalmak üzere arttırmanın onbet gün da
ha uzatılarak 16-11-933 tarihine müsa· 
dif perıembe &'Ünü ayni saatte (Tas
fiye mecburiyeti olmak haaebile) en çok 
arttırana kat'i bırakılması yapılacaktır. 

Bu it için fazla malumat almak isteyen· 
!erle mü,terilen 933.24 dosya numaraai
le dairemize müracaatlan ilan olunur. 
(7861) 

ikasiyle intihara kadar varırlar. 
Müaveddeye gelince, o da kabili 

iatifade bir hale gelmeden evvel, İpek 
böceği gibi muht<tlif devreler geçirir; 
İpek böceği l'İbi ona da bakılmak, ne 
zaret edilmek icap eder. 

Müavedde ilk önce hali iptidaıın· 
dan bir tulak haline getirilir. Yirmi 
aahifelik bir hülaaa ıeldinde tekıif 
edilir. Buna. "Sinopsia" derler. O za
man bütün alikadarlar, onu vakit 
kaybebneden kolayca okuyup ne ol· 
dufunu anlıyabilir.ler. Ondan aonra 
Hainopaia'' ''hikiye" haıline sokulur; 
hikaye, a.rtık o ilk hikaye değildir, 
''Umum müdürlük'' erkinının, ıanaör 
lerin, elde mevcut artiatlerin ve elli 
milyon seyircinin zevkini oktayacak 
§ekilde tadilat yapllmı§lır. Artık bu 
ilk merhaleden itibaren, bulutlar yük 
aelir, aızıltılar başlar, , ilk yrldınm.lar 
parlar. Y aptlmak istenilen §ey ikidir: 
Evvela gayet İyi bir film yapmak; 
sonra da bol para kazanmak ... 

Bu iki ıey birbiriyle telif edilmez 
değildir; fakat telif edilemediği de 
olur. Bu suretle filmin muvaffak olup 
olamiyacağını Önceden keşfetmek İnı · 
ki.nsız bir hale gelir. Zira. zaman o
lur ki, iyi filmler muvaffak olur, fena 

İstanbul Mr. Kumandanlığı 
Satınalma kom. ilanları 

Y eşilköy Hava Makinist 
mektebinin senelik ihtiyacı ı 
çin 2500 kilo Sığır ile 4000 
kilo Koyun eti 30-9-933 tarih 
cumartesi günü aaat 14 te a
leni münakasa ile satın alına 
cakbr. Şartnamesini görmek 
isteyenlerin her gün ve müna 
kaaaaına girişeceklerin belli 
saatinde teminatlarile Merkez 
K • Satın alma komisyonunda 
hazır bulunmaları. (273) 
.(4572) 6281 

• •• 
Dikim Evi ihtiyacı İçin 

1.000000 çamaşır Düğmesi 
5-10-933 perşembe günü aaat 
15 te kapalı zarfla satın alına 
cağından şartnamesini göre
ceklerin her gün ve münakasa 
ama iştirak edeceklerin belli 
saatinden evvel teklifnamele
rini Tophanede merkez satın 
alma komisyonuna vermeleri. 
\ 308) ( 4906) 6504 

••• 
Merkez Kumandanlığına 

merbut kıt'at ve müeaaeaat ih
tiyacı için yirmi adet hamam 
tası 175 hamam takımı 200 a
det hamam peştemalı 15-10-
933 pazar günü aaat 14 te ale
ni münakasa auretile satın alı
nacaktır. Şartnamesini gör
mek isteyenlerin her gün ve 
münakasaya gireceklerin belli 
vaktinde Merkez Satmalma 
Komisyonunda hazır bulunma 
ları. (321) (5048) 

6682 
••• 

Merkez kumandanlığı ihti 
yacı için 135000 kilo sığır eti
ne kapalı zarfla verilen fiyat pa 
halı görüldüğünden pazarlığı 
30-9-933 cumartesi günü saat 
15 ten 15,30 a kadar yapılacak 

Devredilecek ihtira beratı 
" Kaya tetekkülatını tayin etmek için 

usul " hakkındaki ihtira için istihsal e
dilmiı olan 2 Tetriniıani 1931 tarih ye 
1348 numaralı ihtira berabm muhtevi bu 
lunduiu hukukun bu kere batkaıına de· 
vir ferağ olunecaiı teklif olunduğundan 
bu hususta fazla malumat edinmek iste
yen zevatın lstanbul'da Bahçekapu'da 
Tat Hanında 43-48 numarada kiin ve
kili H. W- Stock efendiye müracaat eyle 
meleri ilin olunur. (7834) • 

1 stanbul 6 ıncı İcra memurlufundan : 
Bir borçtan dolayi tahtı hac.ze alnup P" 
raya çernlmesi kararsir olan kereste bıÇ 
kı makenalan ve motörleri ve bunlar• 
ait akam ve teferrüatlannın 2-tG-933 
tarih pa.zarteai günü aaat 9 dan 12 ka· 
dar birinci açık artınna ıureti ile Unka• 
pamnda köprü ittisalında karakol ittisa 
!inde malı:enaların bulunduğu fabrikada 
aablacağından talip olanların yevm .,e 
aaat mezkurde mahallinde bulunacak ıne 
muruna müracaatları ilin olunur. (784Z) 

ZA Yl - 786 nwnerolu husuıi otomobi· 
• 

lime ait plalıalanm zayi olduğundan hiil< 

mü olmadığı ilan olunur. Lalıandeli. 
(7845) 

Müzayede ile fevkalade satış 
Eylülün 29 cu cuma günü oabah saat tO 

da Beyoğlunda Taklİınde Cümhuriyel 
caddeıinde Taksim belediye bahçesi kar· 
ımnda Cümhuriyet apartımaıunırı 
4 numerolu dairesinde mevcut ve ıebri .. 
mizde tarunınıı yüksek bir aileye ait 11• 
yet nadide ve lükı eıyalar nakil münas• 
betile müzayıode suretile satılacaktır. Lu 
XVI teklinde 18 parçalı ve Fransız ına· 
mulab hakiki altın yaldız •alon takım•• 
Maple, lngiliz fabrika11 mamulatı masif 
mahun 17 maroken aandalyeli müzeyyen 
yemek oda takımı. 6 adet markiteri fü• 
muar koltukları. Bombe kristalli ve mar
kiteri itlemeli oalon vitrini, Japon ve ln
giliz biblox vitrinleri, nadide katıma!~ 
bronz ve kristal avizeler. Lui XVI ,eklr11 

de Fransız malı lake yatak oda takımla· 
n, Çin, Japon ve Kanton vazoları ve ta ... 
hakları, Moreau imzali bronz heykeller! 
zarif markiteri oyun masaıı, markiterl 
masa ve bahü, biblolar, &'ÜIDÜ§ eıyalar• 
kanape ve divanlar, aahibinin sesi gr8ft1° 
fon, lnl'iliz çay maaa11, ve yazılması ka• 
bil olmiyan hayli lüzumlu eıyalar. Pey ıiİ 
renlerden 100 de 25 teminat alllllJ'.(78&4) 

br. Şartnamesini görmek iati • 1 ""'""""""""""""""""""""""""..---.'"""''"""''"""'_ ... 
yelerin her gün münakasya iş 
tirak edeckler belli saatte mu
vakkat teminatlarile beraber 
Merkez kumandanlığı aatm al
ma komisyonuna müracaatla
rı. (339) (5161) 

6822 
• • • 

Merkez Kumandanlığı ib -
tiyacı için 250000 kilo koyun 
etine kapalı zarfla verilen fi -
yat pahalı görüldüğünden pa
zarlığı 30-9-933 cumartesi gü 
nü aaat 15 ten 15,30 a kadar 
yapılacaktır. Şartnamesini gör 
mek İsteyenlerin her gÜn, mü
nakasaya iştirak edeceklerin 
belli saatte teminatı muvakka 
telerile beraber MerkezKuman 
danlığı Satınalma Komisyonu 
na müracataları. (340) 
(5162) 6823 

* • * 
Merkez Kumandanlığına 

merbut kıt'at ve müeaaesat ih
tiyacı için 10000 kilo kavun 
ile 10000 kilo karpuz 30-9-933 
cumartesi günü aaat l O dan 
10,30 kadar pazarlıkla satına
lınacaktır. Şartnamesini göre 
ceklerin her gün ve pazarlığa 
girişeceklerin belli saatinde 
Merkez Kumandanlığı Satınal 
ma Komisyonunda hazır bu
lunmaları. (347) (5195) 

6861 

• • • 
Merkez Kumandanlığına 

filmler muvaffak olmaz; baz an da 
fena filmler hoıa gider, iyi filmler ho 
ıa gibnez; bazan pahalı artiatlerin 
oynadığı pahalı filmler hasılat yap
maz da, adı aanı bellisiz. acemilerin 
oynadığı filmler ortalığı birbirine ka
tar; bu böyle olduğu gibi aksi hal de 
pekala olabilir; hiıaılı önceden hiç b:r 
f"Y bilinmez, ve filmin muvaffak o
lup olmadığı ancak ilk temsilden •on 
ra belli olur. 

Bunun üzerine hikaye k'ir,Uk a'lh· 
neler ayrılır, bu ıuretle '•treAtrı~nt'' 
ismini alır. "Treabnent", mütehassıs
lar tarafından fotoğraf makinesine 
göre tadil edilir, bu auretJe ''Continu
ity" ıekJine ist:.hale eder. "Contiuui
ty" meydana çıkınca, Ho!lywood'da 
direktör iımi verilen vizıı sahneye ve
rilir. O zam.an vi.zıı sahneye bir ku
durganlık azır olur, her §CYİ redde
der, her §eyi yeni baştan yapar; ni
hayet vizıı ııahnenin himmetiyle se ... 
naryo, yani aaıl temsil edilecek §ey 
meydana çıkar. 

itte senaryonun muğlak, fakat ne· 
tice itibariyle normaJ cfarak geçirdi
ği istihale bundan. ibarettir. 

Fakat bir de senaryo üstelik "li· 
mon denilen faıileden, yani talisiz bir , 

merbut mektepler ihtiyacı i 
çin alınacak 300 çift podisiyet 
eldivenin aleni münakaaaaın 
da verilen fiat pahalı görüldi.İ 
ğünden 3-10-933 aalı günü•aat 
15 ten 15,30 kadar pazarlıkla sa r 
tın almacakhr. Şartnameyi gi:ı 
receklerin her gün ve pazarlığı 
na gireceklerin belli saatinde 
Tophanede Merkez Satın alırı• & 

komisyonunda hazır bulUJllllll' 
ları. (343) ,(5165) r 

• • • 
Harbiye Mektebi hayvanstı 

i.İ için ifayi taahhüt edemeyen JJI O 
maileyh nam hesabına 43200 
kilo kuru Ot 30-9-933 cumıtr• 
lesi aaat l 1 de pazarlıkla satııt 
almacakbr. İsteklileri §artnıt• 
meyi görmek için her gün pa-• 
zarlığa girişeceklerin belli ıııt3' 
tinde Komisyonda hazır bulıııt 
maları. (350) (5226) 

* • * 
Fen Tatbikat mektebi ibtİ• 

yacı için 15 kalem kırtasİfe 
30-9-933 cumartesi günü fB~, 
1 1 de pazarlıkla satın alınacıı. 
tır. Şartnamesini görecekler~~ 
her gün ve pazarlığına girec 

11 
~·· 

lerin belli saatinde Merkez J( t 
••• 1) 

mandanlığı Satınalma koJJJI d 
yoounda hazır bulunmalar•·) 
(348) (5228 

eaer olursa, müıvedde mütkül "" f'~ 
raıık yollardan geçerek l'eriaiı> l'.11 
selir, evvelce iılendiği yazılıan..,,ı 
Üzerine dü,er. d 

lıte "T aliin Gecesi" de bunlard• it 
biri idi. ı1 

Bu talisiz senaryo aekiz aydanb~,.·~ 
aeraeriyane dolaımıı, gayri ?.'"j,ıı ,'l 
zam sıçrayııla.rla 768 inci biir" ,,ı• ltt 
734 üncü büroya, oradan 198, sar•• ıt 
742 ye, 856 ya, 872 ye, 834 de, ';ı;ği il. 
dan 751 e, doJaımadığı, aürtrrı" 5i·'lıe 
büra kalmamıftı. Baıta James W~,..,~0 mon olduğu halde Ha.rey Cre~,.I· 
Parker Reevea, Mario Neamitb, yiat~ 
ter Robinson, Mabel Calhoun. . 1;b• 
K vaçenko, Harryman S. Leu"''' ı •" 
bir çok aenaryo muharrileri m"~";çill 
naryoyu bir hale yola koym• 
üzerinde dit aıındınruılardı. .,,;;.-

ömrünün dördüncü aymd"; t b•' 
vedde nihayet f&yaru memnun•Y• ,,ra•) S 
noktaya eritmi§tİ. Fakat taJ11 b" e~1ıııl\ 
da F enikı Sinema Şirketi'n.İD "' ,çıl·~a 
aktör WilJiam Willians'la arafl,.i i~·ı k 
dı. Bu aktör filmde bat rolü. ya WiJJı·~ 
tilalci Rua rolünü oyruyacakt•caoıP•~ 
ams durup durur!ıen P~cific. '1 
ny iamindeki ıirkete geçınitll• ) I~ 

(Arkası 11"r 



MiLLiYET PER EMBE 28 EYLOL 191 7 
----- -- - - -.... -· "- ~ - ~. ··•.::..r··' -· -....... . . ·- - ... ' ·~ - • - - 1 .. - • -. - • - • - '• • - ••• ' ..... - - .............. _ - - - '· -·- •• ·!-. ··-· .• , -- ......... - -. 

İstanbul· ve Trakya Şeker Fabrikaları Türk Anonim Şirketinden: 
Fabrikamızda çıkarılmağa başlanan yeni •ene mah•ulü toz ve ke•me ıekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az olmamak 

üzere her isteyene aatılmaktadır. Fiatlarımız eakial gibidir. Yani latanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba veya kayıkta 

ç~:!11':. Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,75 lan~ıkta Küp Şekerin Kilosu 39,50 Kuru~tur. 
Ancak en az beı vagon ıekerl birden alanlara vagon batına beı lira indirilir. latanbul haricindeki yerlerden yapılacak slparlıler be
delin yüzde yirmisi peıln ve tat tarafı hamule aeaedl makablllade ödenmek Gzere derhal göaderlllr. Depodan itibaren bitin maaraflar 
ve mt a'uliyet mlıteriye aittir. Gönderilecek mal ıirket tarafından müıteri heaabına aigorta ettirilir. Siparlt bedelinin tamamını gön
derenler için afgorta ihtiyari olduta gibi en az bet vaıon alparlı ederek bedelinin temamını peıln ödeyenler vaıon baııaa beı lira 
t~ıı.zilattan iatifade ederler. -

Adreaı fstanbul'da Balaçekapıda Dördüncil Vakıf Han. No. 40-30 Telgraf adrealı latanbul, Şeker Telefon No. 244 70. 

Istanbul Üniversitesi Mü
bayaat Komisyonundan: 

1 - Cerrah paşa ve Has eki Hastahaneleri pavyonları
nın Elektrik tesisatı pazarlık suretile münakasaya konulmuı 
tur. 

2 - Tesisata talip olanların ticaret odasında müseccel 
elektrik tesisatile iştiğal eder bir müessese sahibi ve İstanbul 
elektrik Şirketinin ruhsatiyesini haiz olmaları ve eyi netice ! 
vermiş telefo, sinyal ve motör tesisatını havi büyük elektrikte 
sisatı yapmış olduklarına dair vesika ibraz etmeleri ve müna
kasaya girmek için de mimari bürodan vesika getirmeleri met 
ruttur. 

3 - Talipler Maarif Vekaletinin güzel San'atlar akade
misindeki mimari bürosunda planlarla şartnameleri tetkik e
debileceklerdir. 

4- işbu tesisatın her biri ayrı ayn veyahut birlikte iha
le edilebilecektir. 

5 - Taliplerin ihale günü olan 1 Teşrini evvel 933 pazar 
gÜnÜ saat on beşte herbiri için teklif edecekleri bedelin yüz
de 7 ,5 uğu nisbetinde teminatı muvakkatelerile birlikte Üni
versite mübayaat komisyonunda hazır bulunmaları. (5215) 

Mülkiye Mektebi 
Müdürlüğünden: 

Mektebimize alınmak için müracaat eden efendilerin 
muayenelerine başlanacağından kayit numaraları birden et
liye kadar ob.n namzetlerin 30-9-933 cumartesi, elliden yüze 
kadar olanların 2-10-933 pazartesi ve mütebakisinin de 
4-10-933 çarşamba günü öğle:len evvel mektepte bulunmala 
rı. (5216) • 

1 DEVLET DEMfRYOLLARI 1DARESt iLANLARI f 
Yerli Tıbbi Ecza kapalı zarfla münakaauı 17-10-933 

&alı günü saat 15 te idare bina ımda yapılacaktır. 
Fazla tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde beş li 

taya satılan şartnamelerde vardır. (5231) 

Tayyare Cemiyeti Laleli 
Apartımanları idaresinden: 

Laleli Apartmanlannda ki boş evler müzayede ile kiraya 
'lerilmektedir. Eylül nihayetine kadar her gün saat (17,30) da 
ihaleleri yapılacaktır. Taliplerin Apartmanlar İdaresine mu
racaatları. (5015) 

• EVKAF MODIRİYETI İLANLARI 1 
~· ---------------------Mık tarı Cinsi Mevkii 

Kilo 
81595 Zeytin mah;ulü Tirilye nahiye.inde 
78000 ,, ,, Kurıunlu kariyesinde 

3400 '' '' '' •• 
10625 ,, ,. Armutlu nahiyesinde 

Yukarda mekadiri yazılı mevakii muhtelifedeki zeytin 
trıahsulü 25 gün müddetle müzayedeye çıkanlnuş ve 5-10-
~33 perıembe günü saat on dörtte verilen bedel muvafık görül 
~üğü takdirde Mudanya Evkaf Dairesinde ihalesi muharrer 
~ulunmuştur. Bu hususta izahat almak isteyenlerin Bursa Mu 
~ıuıya Evkaf Dairelerine müracaat eylemeleri. (5156) 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

15 kalem Boya ve malzemesi: Kapalı zarfla münakasa
it : 21 Teşrinievvel 933 cumar ~esi güıiü saat 14 te. 

Sefain ihtiyacc için 15 kalem Boya ve malzemesinin mü
~akasası hizasındaki gün ve saatte yapılacağından şartname 
1İni görmek isteyenlerin her gün ve mezkur boya malzemeaini 
ta.ya talip olacakların da münakasa gÜn ve saatinde teklif 
'lıektuplarile birlikte Kasımpaşada Deniz Levazım Satınalma 
~omisyonuna müracaatları. (5205) 

Istanbul ithalat Gümrüğü 
Müdürlüğünden: 

İstanbul Gümrükleri Baıtmüdürlüğü için lüzumu olan 
·lso ton Lavamarin maden kömürü ile İstanbul İthalat ve 
~alala l~halat Gümrük'e•ile numunehane için lazım olan yer 

·ı kok kömürünün olbaptaki şartnamesi mucibince ve mahal 
~l'ine teslim şartile bilmünakasa alınacaktır. Talip olan'arın 
'10-933 tarihine mü.adif pazartesi günü saat 14 te İstanbul 

1~alat gümrüğündeki satınalma komisyonuna mürv~atlan. 
<4828) 6464 

: 
' 

----K.O C ATAŞ---... Deniz Yolları işletmesi 
ACENT ALARI : 

K&raköy - KöprUbqı Tel 4ZJ6r 
&lrlı:ecl MUhUrılar zade ban 

Telefon: JZ740 MEMBA SUYU SODA ve GAZOZLARI 
(TiFO VE· EMSALİ AFETLERE TUTULMAMAK İÇiN) -----------

1ZMİR SÜR'AT 
POSTASI Memleketimizin en saf, en nefis, temizlik hususunda fennin bütün teminabnr haiz 

yegane memba suyu olan ' 

KOCA TAŞ Suyu ve Soda ve Gazozları içiniz 
SAKARYA vapunı 29 

Eylül cuma 14 te Galata rıhtı
mından kalkarak doğru lzmir' e 
gidecek ve dönecektir. (5197) 

Gülhane askeri tatbikat hastanesinin, ber biri tıbbın bir şubesinde en yüksek ihtisas temsil eden muhterem talim heyeti 

refakatlerinde stajbınnı ikmal eyliyen &'enç doktorlarımızla Kocataf tesisatını tetkik ederek lufıuuıhlııa kaidelerinin mem

teketimiz memba sulan içinoie yalnız burada tatbik l<.rlmdıim1 ve en temiz bir memba suyu olarak Kocataş suyunun içilebi-

6867 

KARADENiZ SOR' AT 
POSTASI 

leceğini beyan ve tasdik ebniıtir. (7869) KARA DE·N I Z vapuru28 
Eylül pertembe 18 de Galata 
rıbtımrndan kalkar. Giditte 1-
nebolu, Samsun, Ordu, Gireson, 
Trabzon, Rize ve Hopa'ya. Dö
nütte bunlara ilaveten Pazar'a 
da uğrar. (5199) 

1 3 üncü KOLORDU İLANLARI 1 1 
Muhabere alayları ihtiyacı i iştirak için tayin edilen gün ve 

çin 21,000 kilo yataklık ot pa saatte teklif ve teminat mek
zarlıkla alınacaktır. İhalesi 30 tuplarile Fındıklıda Üçüncü 
Eylül 933 cumartesi günü saati Kol Ordu Satın alma Komis-
15,30 dadır. İsteklilerin şart· yonuna müracaatları. (362) 
namesini görmek üzere her (4864) 6456 

" "' "' gün ve pazarlığa girmek için 
0 gÜn ve vaktinden evvel Fm- Çatalca Mst. Mv. ihtiyacı 
dıklıda 3. K. O. SA. AL. KOM. ikilç'in açık m~akaaa ilime 650k0 

l ( 391 ) o gaz yagı satına aca -
nune. müracaat arı. tır. İhalesi 7 Birinci T,. .. rin 
(5173) 6856 ....,, 

* • • 933 cumartesi günü saat 14 te 
K. O. Kıt'aları ihtiyacı için dir. İsteklilerin şartnameyi 

240 : 360 ton arpa kırdırda- görmek üzere her &'ün ve mü
caktcr. ihalesi 30 Eylül 933 cu nakasaya &'İrmek için tayine
martesi günü saat 15 tedir. ls- dilen gün ve saatte teminatlari 
teklilerin ıartnaınesini görmek le Fındıklıda Üçüncü Kol Or
üzere her gün ve pazarlığa gir du Satın iılıDa Komisyonuna 
mek için o gün ve vaktinden müracaatları. (363) (4865) 
evvel Fındıklıda 3. K. O. SA. '• • • 64

5
7 

AL. KOM. nuna müracaatları. • ı. F. K•t'atmm pazarlığa ko 
(lB

4
J ~5!8!> 6851 

nan 2540 adet bakır kabının 
K. O. Kıt' atı hayvanatc ih- kalaylanmasma talip çıkmadı 

tiyacı için 440,000 kilo Yulaf ğından ihalesi 30 Eylül 933 cu 
kapalı zarfla münakasaya kon marteai günü saat 11 re bırakıl 
muştur .İhalesi 4 Teşrini evvel nuştır. isteklilerin ıartname-
933 çarşamba günü saat 14 te yi görmek üzere her gün ve pa 
dir. 1 'aliplerin nümune ve şart zarlığa girmek için tayin edilen 
nameyi görmek üzere her gÜn gün ve saatte F mdıkhda Üçün 
ve münakasaya iştirak için ta- cü Kol Ordu aatınalma komis
yin edilen gün ve saatte teklif yonuna gelmeleri. (381) 
ve teminat mektuplarile Fın- (5129) 6806 
dıklcda Üçüncü Kol Ordu Sa- • • • 
tın alma komisyonuna mü- j K. O. Merke:ı: ve 1. F. Kıt'a 
racaatları. (359) (4861) tı ihtiyacı için pazarhkla 22,000 

• • • 6453 kilo bulgur satın alınacak-
tır. lhaleai 30 Eylül 933 cumar 
tesi gÜnÜ saat 16 dadır. İstek 
lilerin şartnameaini görmek 
üzere her gün ve pa:ı:arlığa gir 
mek için o gün ve vaktinden 
evvel Fmddclıda 3. K. O. SA. 
AL. KOM.nuna müracaatları. 
(390) (5112) 6855 

3. K. O. Hayvanatı ihtiya
cc için 440,000 kilo Arpa ka
palı zarfla münakasaya kon
muştur. İhalesi 4 Birinci Tef
rin 933 çarşamba günü ıaat 
14,30 dadır. Taliplerin nümu 
ne ve şartnamesini görmek ü
zere her gün ve münakasaya 
iştirak için tayin edilen gün ve 
saatte teklif ve teminat mek
tuplarile Fındıklıda Üçüncü 
Kol Ordu Satın komisyonuna 
müracaatları. (360) (4862) 

6454 

* * * 1. F. Kıt'atı hayvanatı ih-
tiyacı için 240,000 kilo Yulaf 
kapalı zarfla münakasaya kon 
muştur. İhalesi 4 Birinci Teş
rin 933 çarşamba günü saat 
15 tedir. Taliplerin nümune ve 
şartnameyi görmek üzere her 
gün ve münakasaya girmek i
çin tayin edilen gün ve saatte 
teklif ve teminat mektuplarile 
Fındıklıda Üçüncü Kol Ordu 
Satın alına komisyonuna mü
racaatları. (361) (4863) 

6455 
* * • 

1. F. Kıt'atı hayvanatı ih
tiyacı için 240,000 kilo Arpa 
kapalı zarfla münakasaya kon
muştur. İhalesi 4 Birinci Teş
rin 933 çarşamba günü saat 
15,30 dadır. · İsteklilerin nü
mune ve şartnameyi görmek 
iiıı:ere her 2ün ve münakasaya 

• • • 
Çataka Mat. Mv. İhtiyacı 

için pazarlıkla 2,500 kilo Mer
cimek Satın ahnacaktcr. İhale
si 1 Birinci Teşrin 933 pazar 
gÜnÜ saat 11 dedir. İsteklile
rin nümune ve prtnameyi gör 
mek üzere her gün ve pazarlı
ğa girmek için o gün ve vaktin 
den evvel Fındıklıda Üçüncü 
Kol Ordu Satın alma Komis
yonuna müracaatları. (399) 
(5218) 

••• 
Çatalca Mst. Mv. İhtiyacı 

için pazarlıkla 3,000 kilo Fa
sulya satın alınacaktır. İhale
si 1 Birinci Teşrin 933 pazar 
günü saat 11,30 dadır. İstek
lilerin niimune ve şartnamesi 
görmek üzere her gün ve pa
zarlığa girmek için o gün ve 
vaktinden evvel F mdıklıda O 
çüncü Kol Ordu Satın alma ko 
misyonuna müracaatları. 
(398) (5219) 

.K. O. ve 1. F. Kıt'at ve müeı 
seseleriyle Haydar;>aşa ve Gü-· 

müşsuyu hastaneleri ihtiyacı i-
1 çin açık münakasa ile 15,000 · 

kilo pirinç satın ahnacaktır. 1- ı 
halesi 21 1. Teşrin 933 cuınar- l 
tesi günü saat 15 tedir. istekli 
lerin nümune ve şartnameyi 
görmek üzere her gÜn ve mü
nakasaya iştirak için tayin edi 
len gün ve saatte teminatlarile 
Fındıklıda Üçüncü Kol Ordu 
Satm alma komisyonuna mü-
racaatları. (394) (5222) jl 

*** 
Çatalca Mst. Mv. İhtiyacı i 

çin pazarlıkla 3,000 kilo Bul
gur satın ahnacaktır. İhaleai 1 
Birinci Teşrin 933 pazar günü 
saat 14 tedir. İsteklilerin nü
mune ve şartnameyi görmek 
üzere her gün ve pazarlığa gir 
mek için o gün ve vaktinden 
evvel Fındıklıda Üçüncü Kol 
Ordu Satın alma Komisyonu
na müracaatları. (397} 

(5220) 

*** 
K. O. 1. F. ve Çatalca Mst. 

Mv. Krt'aları ihtiyacı İçin pa
zarlıkla 1,000 kilo İrmik satın 
alınacaktır. İhalesi 1 Teşrini 
evvel 933 pazar günü saat IS 
le yapdacaktır. isteklilerin nü 
rnune ve !artnameyi görmek 
üzere her gün ve pazarlığa iş
tirak için tayin edilen gWı ve 
saatte Fındıklıda Üçüncü Kol 
Ordu Satın alma komiavonu 
na müracaatları. (395) 

6869 

AYVALIK ARALIK 
POSTASI 

ANTALYA vapuru 28 
Eylül pertembe 17 de idare 
rıhtımından kalkar. Gidit ve dö 
nü,te Gelibolu, Çanakkale,Boz
caada, Küçükkuyu, Altınoluk, 
Edremit, Burhaniye, ve Ayva
lığ' a uğrar. (5198) 

6868 

Laster Silbennann ve Şü. 
Teel:44647-6 

DOYÇE LEV ANT Linye 
Hanıburır, BRm, 4.'tYert, lıtanbul n 
Babris.iyah araıında azimet ve udet 

muntazam pottalan 
Hamburr, Brem, Stetin, Anverı .-e 
Rotenlam'dan limanımrza manulit• 

beklenen vapurlar 
AVOLA vapuru 28 eyüde dofıu 
ALAYA vapuru 30 eylôle doğru. 
AK.KA vapuru 4 T. en-ele doiru. 
DERINDJE vapuru 15 teırinieYTele 
doğru. 

Burgıu:, V ama, Köttence, Kalas ore 
lbrail için limanınuzclan hareket 

edecek vapurlar 
AK.KA Yapuru 4·5 T. en-ele doğru. 
DERINDJE vapuru lS-17 t~elo 
doğru. j 

Yalanda Hamburı, Brem, Annr• ve 
Roterdam limaa4rı İÇÜ> hareket 

edecek vapurlar 

SAMOS npıına limaıınwzda. 
ALAYA vapuru 30/9- 2/10 eylüle .. ojTıa 
Amael npuru 5 T. eYYele dojnı. 
TINOS vapuru 6-8 T. enele dojnı. 

(5221) 

••• 
Fıu:la tals.ili.t için Galata'da Onıkim

, 7an hanında La.ter SiJbermana ve Şü· 
rekin Yapur acentalığma müracaat_ 

Telefon : 44647 -6. · ('713) 

--• Dr. Nuri Felımi 411- .. 

Göz Hekimi 
Cı;aioilu SiireFJa Bey apart
aaat 2-6yakadar. Telefon 23212 

Çatalca Mit. Mv. İhtiyacı 
için pazarlıkla 2,500 kilo No
hut satın alınacaktır, İhalesi 
1 Teşrini evvel 933 pazar gü
nü saat 14,30 dadır. İsteklile
rin nümune ve şartnameyi gör 
mck üzere her gün ve pazarlı
ğa girmek için o gün ve vaktin ;;,.-----------.:2 
den evvel Fındıklıda Üçüncü 
Kol Ordu Satın alma Komis
yonuna müracaatları. (396) 
(5224) 

* * * 
Çatalca Mst. Mv. İhtiyacı 

için açık münakasa ile 1300 ki 
lo Vakum yağı alınacaktır. 1-
haJe~i 21 1. Teırin 933 cumar
tesi günü saat 14,30 dadır. İs
teklilerin şartnameyi görmek 
üzere her gün ve münakasaya 
İştirak için tayin edilen gün ve 
saatte teminatlarile Fındıklı
da Üçüncü Kol Ordu Satın al
ma Komisyonuna müracaatla-
rı. {393) (5223) 

1 otanbul 6 l1'CI icra memurlutundaa : 
Bir borçtan dolayi tahb hacze alırup pa 

raya ~vrilmeai kararırir olan luınhrop 
ma ayne ve buro ma ayne ve maııcal n 
asma aaat Ye saire mahcuz mallarm, J0.. 

9.933 tarih pazar erteü &'Ünü - la 
dan 17 ye kadar ikinci açık artırpııı su· 
reti ile Galatada Topçular cadde.iade NG 
207, lu ırömlekci Sotiraki efendinin ha
nesinde sablacaiından taliplerin mabalia 
de memuruna müracaat edilmeıi ilin İ· 
lan olunur ı (7841) 

1 
jj , 

ZAYi - Galata ltbalit rümrüğündet 
Beykoz Debarat ve Kundura fabrikası 

namına alınmq olan 77461 numaralı 

279,64 liralık kat'i irat makpuzu zayi ol
d .. ğundan yenisi alınacağından hükmü ol 
madığı ilan olunur. (7844) 

latanbul Sıhhi Müesaeaeler Satınalma 
Komlayo•u Riyasetinden: 

İstanbul Tıp Talebe yurd ı talebesine 530 çift nümunesi 
gibi kışlık iskarpin açık eksilt ne suretile 17-10-933 salı günü 
saat oı:ı ~örtte alınacaktır .. Vermek isteyenler nümune ve şart
namesıru görmek üzere komisyon katibine müracaatları. 

{5213) 
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arım asır garanti 1 
. . 

ALTIN MEKİK Fabrikasının 

D •• li 
Büyük Fırsattan İstifade Ediniz 

İŞ Bankasının Ankarada 
tesis ettiği bu m o d e r n 
fabrika en iyi apre ve en 
lyi desenlerde kadın ve 
erkek kumaşları yapmıya 
muvafJak olmuştur. 

S çeşi ti eri ile 
piyasanın iyi kumaş ihtiya- ' 

GlzelHk • Ba ku•aılar, yalnıı Şarkta detil 
----- • Anupada da emaali u gUıelliktedir. 

Satlamhk • Bu kumaılar, yarım aıır, evet 
------· tam 50 ıene garanti edilmiştir. 

Yerli 
U k Bu kumaşlar, toz membaı, mikrop 

cuzlu e yuvası ve çabucak çuvala dönen 
----•• kadifelerle aym fiattadır. 

Mali r Pazarı 
fstanbul: Bahçekapı 1 Beyoğlu: fıtiklal caddesi 1 Ankara: Çocuksarayı caddesi 1 Samsun: Bankalar caddesi 

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

1 ~ Nitantatında - Tramvay ve Şakayik caddelerinde 

7870 

cını tatmin edecektir. · · ŞiŞLİ TERAKKİ LİSESi 
,- Leyli - Nehari - Kız - Erkek 

55 sene evvel Sel&nikte teıiı ve 1919 da lıtanbula nakledilmiı, Türkiye nin en eıki huıuıi mektebidir, 
Resmi Liselere muadeleti ve muamelatının düzgünlüğü Maarifçe musaddaktır. 

Kız ve erkek talebe için yanyana ve geniı bahçeli iki binada ayrı leyli te ıkilah ana • ilk • orta • liıe ımıflan 
45 kiıilik bir Maarif encümeninin neza sızca • Almanca • lna:ilizce kurları vardU'. 

Fran ret ve himayesine mazhardır.Mektep he rgiin saat 10-17 arasmda kayit itlerine 

. : :._ • ' • .. • • : ! • • - / ,._ : ' • 
bakar. TELEFON : 42517. (7073) 6294 

ANADOLU Göztepe Çifte Havuzlarda: lstanbulun en sıhhi ve en güz.,\ bir bilği ynrdu olan 

VECIHi HAY AT LİSELERİ 
Türk Sigorta Şirketi Gece yabsı ve gllndüzlü, ANA, iLK, ORTA ve Li1e 

4 'Oncü Vakıf Han fıtanbul 
K 1 Z ve E R K E K için ayrı daireler 

ihtiyat ve Sermayesiı (1.000.000) Türk Lirasıdır. 
Üniversitenin her ıubeıine muvaffakiyetle talebe yetiştirir. Mektep her tnrlü terbiye ve tıdriı vaıı
talarını hazırlamışbr. Talebe yalnız dimağile değil bedenile de fennin emrettiği ıekllde itleyecektir. 
HAVA, KARA, DENİZ, Sporlan için lazım olan vasıtaların hepsi vardır. 
Kayıt işleri her gün ıaat 10 dan 17 ye kadar yapılır. Yerler mıltduttur, acele edilmek lizımdır. Nama muharrer hisse senetlerinin ( % 60) ı Türkler elindedir. 

Türkiye lı Bankaıı tarafından teıkil olunmuıtur. idare mecllıl ve müdürler 
heyeti ve memurlan kimilen Türklerden mürekkep yegane Türk Sigorta Şirke• 
ttd.ir. TUrklyenin her tarafında (200) il geçen acentalarınm hepıl Türktür, Tilr• 
ldyenin en mtihim müeıseıelerinln vebankalarımn ıigortalarını icra etmektedir. 

izahat arzu edenler tarifname isteı eb:lirler. 
1 inci Teşrin iptidasında dersler~ başlanacaktır. Tel: 52 • 2 (6542] 4 6733 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
lLAN 

Osmanfı Bankasının Galata. Y enica
mi ve Beyoğlu devairi, musevilerin Kİ· 
pur Bayramı münaıebetile eyliilün 30 ı 
uncu cumartesi günü kapalı bulunacak· 

sigortalarım en iyi ıeraitle yapar. Ha1ar vukuunda ıararları ıllr' at Ye kolaybklıa 5der. 

Telgrafı iMTiYAZ - Telefon: lst. 20531 hr. 

Yüksek Deniz Ticaret 
Mektebi Müdürlüğünden: 

Mektebe kayıt ve kabul edilecekler için bilinmesi lazım· 
gelen hususat bervechi atidir. 

1 - Mektep, ikisi tali ikisi Yüksek olmak üzere dörtse
nedir. Leyli ve meccanidir, gayesi tüccar gemilerinıı kaptan 
:ve makinist yetİ§tirmektir. 

2 - Mektebin yalnız tali birinci sınıfına talebe kabul e 
dilir. Bunların on be§ ya§ından küçük ve on sekiz yaşından 
büyük olmamaları ve lise dokuzuncu sınıfı ikmal veya bu de
rece tahsil gördüklerini alel'usul ispat ve lastik ettirmiş bulun 
maları veyahut beş sınıflı San' at mekteplerini bitirmi§ olmala 
rı meşruttur. 

3 - Taliplerin mektep müdüriyetine hitaben yazacakları 
istid'alarına hüviyet cüzdanb,rını, aşı kağıtlarım, mektep şa
hadetname veya tasdiknamele rini ve polisce musaddak hüs
nühal ilmühaberlerini ve velilerinin muvazzah adres ve tatbik 
imzalanın ve dört adet vesikalık fotoğraflarını rapt etmeleri 
lazımdır. 

4-Taşradan gelüpte mektebe kabul edilen fakir talebe 
lerin yol masrafları, "bulundukları vilayet ve kazaların mec
lisi idarelerinden musaddak fakrihal mazbatalarını ve mekte
be gelmek için hanği vasıta ile seyyahat ettiklerini gösterir 
ve memurini aidesince musaddak ilmühaberlerini ibraz etme
leri şartıla "Mektep idaresince tesviye edilir. 

5 - Kayıt muamelesi 1 T. Evvel 933 tarihine kadardır. 
Taliplerin muayenei İptidaiye için yevmi mezkôrda müsadif 
pazar günü saat on üçte bizzat mektepte bulunmaları lazım
dır. (3922) 6115 

BURSA'da 
Hacı Sabri Kumaş Fabrikaları 

Gümrük Muhafaza Umum 
Kumandanlığı Istanbul 

Satınalma Komisyonundan: 

6852 

....._ 1 - Satın alınacak ( 40) ton gazyağı kapalı zarfla mü-
nakasaya konulmuştur. 

2 - Münakasa şartları kağıdının tasdikli suretleri Güm· 
rük Muhafaza Umum Kumandanlığı Satınalma Komisyonun 
dan alınacaktır. 

3 - Münakasa 15-10-933 tarihine rastlayan pazar günü 
saat on dörtte Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı latan 
bul Satmalma Komisyonunda yapılacaktır. 

4- İstekliler hangi müessese sahibi veya vekili oldukla 
rım isbat edecek vesaiki makbuleyi ve biçilen bedelin yüzde 
7,5 ğu olan muvakkat teminatlarını teklif mektuplarile birlik 
te belli saatten evvel Komisyona getirmeleri. (5057) 

6754 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

5000 Ton Rekompoze Kömürü: Kapalı zarfla münakasası: 
7 Teşrinievvel 1933 cumartesi günü saat 14 te. 

Donanma ihtiyacı için lüzumu olan 5000 ton Rekompo
ze kömürü kapalı zarfla münakasaya konulduğundan, şartna
mesini görmek isteyenlerin her gün ve mezkôr kömürü itaya 
talip olacakların da münakasa gün ve saatinde teklif mektup 
larile birlikte Kasımpaşada Deniz Levazım Satınalma komis-
yonuna müracaatları. (4742) 6492 

55 KURUŞA KİLOSU KUŞT0Y0 -· 
lmnbulda Çakmakçılarda kuştüyil fabrikasında kuştilyil yas~k 75 kuruştur. Şilte 1 

10 lira. Yorgan 12 liradır. Salon Yastıklan, kuşıüyü kumaşı ucuzdur. 

LEYLi • NEHARi • KIZ • ERKEK 

• 
lnkılip Liseleri 

Ana - ilk - Orta ve Lise sınıfları 
Müessisi : Nebi Zade Hamdi 

Kayit ve kabul muamelesine başlamıştrr. Resmi mektepltte muadeleti Maa• 
rif Veka.Jetince tasdik edilmiştir. Güzide ve muktedir bir talim 

heyetine maliktir. 
Ecnebi lisanı tedrisatına ilk kumın" son iki sınıfından başlanır. ~ 

Dersler haricirule ayrıca parasız lisan kurları vardır. 
Cumadan ma.da her gün saat 14 ile 16 arasında müracaat olunabilir. 

Cağaloğlu Yanık Saraylar Caddesi -Tel: 20019 • (7706] 6816 

Ankara Nafıa 
. Başmühendisliğinden: 

1 - Bedeli keşfi (66286) lira (Ol) kuruştan ibaret olan 
ayaş belinin şosa tamiri ve (7) menfez inşaatı kapalı zarf 
usulile 11-9-1933 tarihinden 2-10-933 tarihine kadar (22) 
gÜn müddetle münakasaya konmuştur. · 

2 - Münakasaya iktidari fenni ve itibari malilerini is• 
bat edenler kabul olunur. Bunun için münakasaya dahil ol· 
mak isteyenler : 

A - Bedeli keşfin yüzde 7,5 buçuğu olan ( 4971) Jjr~ 
(45) kuruş vilayet idarei hususiyesi hesabına Bankaya te-vdi 
ettiklerine dair makbuz senedi veya milli bankalardan biriııiı> 
teminat mektubunu yahut milli esham mukabili Muhasebeİ 
Hususiyeden alınacak ilmühaberi ibraz etmek laznndır. 

B - Ticaret Odasına mukayyet olduklarına ve itibarı 
malilerine ait bir vesika göstermeleri icabeder. 

C - Yanlarındaki ehliyeti fenniye vesikalarını ihale gi.i• 
nünden en az (8) gün evvel Vilayet Başmühendisliğine gö~ 
tererek münakasaya dahil olabileceklerine dair bir ehliyetı 
fenniye vesikası almaları iktisa eder. Bu (3) şartı tamaıneJJ 
haiz olmıyanların münakasaya iştirakları şayanı kabul olııııY11 

cağından teklif zarfları açılmıyarak kendilerine iade ediJece" 
tir. 

MamulAtı 

1 S T A N B U L' da 
(7640) 6763 -· 

Istanbul ithalat Gümrüğü .' ' "· 
Müdürlüğünden: 

3-Talipler 661 No. lı münakasa ve ihale kanununuı> 
(10) cu maddesi mucibince ihzar edecekleri kapalı ;ıa~~ı 
2-10-933 T. ve pazartesi günü saat (15) kadar Daimi Eııcıl' 
men Reisliğine makbuz mukabilinde tevdi edeceklerdir • 

4 - Evrakı keşfiye ve projeyi görmek veya daha ziyade 
malumat almak isteyenler her gün Ankara, Viiayet Nafia 81lf 
mühendisliğine müracaatları. (4885J' 6511 SUL TANHAMAM: Yenicami caddesi No. 16 da 

Yeni açılan 

HACI SABRI MAHTUMU 
TiCARETHANESiNDE 

Toptan ve perakende satılıyor 
İstanbul'da hiçbir yerde şubesi yoktur. ~ 

(7713]~ 

İstanbul ve Galata ve Ticaret dahiliye ve Sirkeci Güm
rüklerine lüzumu olan 2800 kilo manğal kömürü ile 220 çeki 
kesilmiş meşe cinsinden Odun olbaptaki şartnamesine tevfi
kan münakasa ile alınacaktır. Talip olanların 3-10-933 tarihi 
ne tesadüf eden salı günü saat 14 te İstanbul ithalat Gümrü 
ğündeki Satın alma komisyonuna müracaatları. (4827) 

Umumi Neşriyat ve Yazı ı,ıeri Müdürü ETEM iZZET, ." 
_f;azetecilik ve Matbaactlık T. A. Ş 

6463 

Maliye Vekaleti Memurin . 
Müdürlüğünden: 

Bir ay izin alarak 9-7 -933 tarihinde vazifesinden ayrı!~? 
Dikili Mal Müdürü Ahmet Beyin izni müddeti bir ay geç~ı~JJ 
halde vazifesine avdet etmediği öğrenilmiştir. Ahmet BeY ılİll 
tarihinden itibaren bir hafta zarfında vazifesinde işe baŞ il' 
madığı takdirde müstafi addolunacaktır. Adres maliim o~) 
dığından tebliğ makamında ilan olunur. .(51 686, 


