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Nazillide açılacak pamuklu 
mensucat fabrikası için Rus
larla yapılan müzakerat ne
ticelenmiştir. 

FIATI 5 KURUŞTUR. 

·--
Sahip ve Başmuliarriri : Sürt Meb'usu MAHMUT 

9 uncu sene No. 3047 CUMARTESi 4 ACUSTOS 1934 

Hariciye vd<ili Tevfik Rü§tü 
Bey, dün sabah Ankaradan tehri
mize gelm~ir. 

Vekil Bey, doğruca İ<1tanbula 
geçmiş ve Tokatlıyan oteline Uı
miJtir. 

Tevfik Rüştü Bey bir müddet 
(Devamr 2 inci sahifede) 

Rusyaya giden 
Sporcularımız --

Amerikada çok şiddetli bir 
fırtına olmuş üç kişi ölmüş 
ve milyonca liralık hasarat 
olmuştur. 

Tel •, { Müdür: 24..118, Yarı itleri müdürG ı 24319. 
ldue T• Matbaa ı 24310. 

Fiatların nasıl ve ne kadar indirileceği 
meselesi tetkik ediliyor 

Şirketin iade edeceği iki milyon liranın bir 
hayır müessesesine terki münasip görülüyor 

Tramvay ti~eti mukavelename
ıinin f>eııiıinden sonra tahaddüs e
den yeni vaziyetin tetkikine bugiin-

1 den itibaren başlanılacakbr. Muka-

velenin feshi her feyden evvd 
tramvay ücretlerinin 1923 te imza
lanan eski anlatmaya göre, tenzi-

(Devamı 6 ıncı sahifede). 

Dünkü At yarışları 
Veli efendi de yapılan At yarıtları tam bir 

mükemmeliyet içinde cereyan etti 

Dün yartfiatnla bulananlar ve )'ln'ıftan bir intiba 

Yu at yaraqlarııun i.kincisi dün 
Veli efendi kofu yerinde yapıldı. 

Seyirciler geçen haftaya niebetle 

biraz da.ba fazla idi. ı 
Me<Safeai 2000 ve ikramiyesi bi. 

rinciye 110, ikinciye J0 Ü!fÜnCÜ· 

ye 15 lira olan birinci Iro,uya 8 
hayvan ittirak etti. Bunlar dört ve 
daha yukarı yattaki yerli, yarmı 
kan Arap ve halis kan Arap at ve 
kısraktan idi. · 

(Devamr 6 ıncr sahifede) 
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TARiHi TEFRiKA: l 04 HARİCİ HABERLER 
ittihat ve Terakki! Çinde karışıklıklar D~i 

(BAHAEDDiN ŞAKIR BEYiN 

Her hakkı mahfuzdur. 
BIRAKTICI VESiKALARA GORE) 

Yazan: A. C. 
~~~---~--~~~ 

Ragıp paşa ''Kudurmuş Arap,, tan 5000 komünist bir şehrin Zonguldakta bir vapurda yangın 
ZONGULDAK: 3 A.A. - Romanya için Kozlu mıntakasındarı 

kömür yükliyen Yunan bandralı 2,000 tonluk mazotla müteharrik A~ 
ko süebinin makine daire•inden yangın çıkm~ iki makiniııti yanara 
ağı; yaralaromşhr. Yangın •öndürülmüf İse de henüz hasar miktarı an
l'lfdamamıştır. 

dayak yemek istemiyordu •• 
"Sana evve a ecıp e a· 

•• • •• •• 
uzerıne yuruyor 

1• N · M lh ı tutulmuyor. 
menin vah§etİnden babsedeyim: Geçen sene Sırp komitesinden 
yıldızda atılan bombadan dola· yüz kitil:k bir çetenitı icra edemi· 
yı, bir istinta:.O heyet~ ~eşekl_<ül et= yeceği bir fiili Gemici Hüseyin, tay 
miştir. Bu heyeti Necıbın. rıyas~tı fasından üç, 'ört İslam ile beraber 

Ecnebi harp gemileri bir tedbir olmak 
üzere F oochov limanına geldiler 

Muhafız bisikletçileri Fatsa da 

altrnda bir başmüddeıumumı, yapabilmi,ti.-. Bu çetelerin Bulgar· 

ORDU: 3 A.A. - Muhafız Gücü bisikletçileri bu sabah saat ~e· 
kizde halkın samimi tezahürleri arasında Fatsaya hareket etmiflerdır·· 

müddefumumi Necm~in Mol~.a lar üzerindeki tesiri hükilmetin 
Bey ve daha birkaç kiş~den Dl\l· çıkardığı yüz bine yakın a~kerin 
rekkepti. Bilmem hangı . taraftan tesirinden daha büyüktür. Çünkü 
yapılan bir ihbar üzerıne o za. bu çeteler, hükumetin tevkif ede-
man Avusturya hastaıhanesinde mediği komite organizatörlerini 

TOKYO, 3.A.A. - Reuter a· 
jansından : 

Fooclıov'dan 12 mil uzakta olan 
Fırisha'yı itgal etmit bulunan da
hili komünist kuvvetlerine kar~ı 
bir tedbir hareketi olmak üze.e 
F ooc:hova ecnebi harp gemileri ı;el

TOKYO, 3. A.A. - 5000 komü
nist Foodıov üzerine yürümekte
dir. Maksatları aylardan beri Nan. 
kin ve Kanton kıtaatmm cenubi 
Kiyangıi'deki muhasara ederek 
zabtedemedikleri bir komünist ka. 
lesine tuz ve pirinç gönderilmeme
si için Nankin hükiimetinin koydu
ğu anbargoyu kmmaktre. 

FATSA 3 A.A. - Muhafız Gücü bisikletçileri çetin bir yürüyüıten 
sonra ıaa(17 de Fatsaya ge~d'ler. Uzaktan bisikletçiler ve Fatsa ııpar• 
culan tarafından şehre girerken d ~ kaymakam, belediye, C. Halk fır· 
kası şube reisleriİe kaza memurları ve lıalk tarafından karşılanmı,Lar· 
dır. 

kapıcıltk yapan bir Ermeni de öldürüp komitenin faaliyetine bü-
tevkif olunmuş.tu. . yük ıekte vuruyorlar. 

Necip Melhame bu kapıcıya bil- Ondan ıonra Bulgarlar müılü • mittir. 
Çin hükumeti tarafından gön

d·"rilen kıtaat Fooc:hov'a gelmıt
tir. Bir Japon harp gemisi de bu

Bugün öğleden sonra Fooc:hov'a 
bir ngiliz muhribi gelme.i bekle· 

diklerini söyletmek için engizisyon manian öldürmekten çekiniyorlar. 
zamanında bi!e habra gelmiyen it- Çünkü biliyorlar ki bir müslümanı 
kenceleri yapar, sivri bıçakla ka- öldürürleNe köylerinden hiç ol • 
pıcının her tarafını delik ~eşik e!· mazsa on Bulgar öldürülecektir. 
tikten sonra o raralarm basıl e~ı- Şimdiki halde Müfettit Pqayı en 
ği iltihaplar üzerine kudurmuf hır ziyade dütündüren bu Türk çetele
valıti gibi basar sopayı; o de~ ri meselesidir. Tü..lı: çeteleri Bul -
de ki zavallı kapıcının vücudu •ıt- gar çeteleri gibi kolay kolay imha 
mit bir tuluma döner. Bu halden edilemiyor. Buna da birkaç sebep 
müteessir olan Necmettin Moll~ vardır. Esasen Türkler Bulgarlar -
Bey bu i•kencenin hukuku umumı- dan ziyade cesur, çevik ve nitancı 
yey~ muhalif ?lduğu?~ öne. $~re- ondan sonra çeteyi te,kil edenler 
rek batmüddeıumumı ıle bırlikte ekseriya askerlikten firar ebnit, 
şikayet için Ragıp Paşaya müraca· takip müfrezelerinin hareki.tını ta· 
at ederler· Ragıp Patanın bunlara mamile bilir kurnaz adamlardır. 
verdiği cevap: Buna bir de icrayi nüfuz ettikleri 

gün gelmittir. 
-=-~~~~~~~--~~~~~~~ 

. mektedir. 

"- Kudurmuş Araba beni de ~i ha valideki köylü müslümanların 
dövdürmek istiyorsunuz?., dan ı- ve takibe memur müfreze zabitle-
baret kalır. rinin muavenetleri inzimam ediyor. 

Ben bu vakayı müştekilerin bi • Ekseri mahallerde Bulgarların 
rinden emin bir vasıta ile ifittim. kuvvei maneviyeleri pek ziyade kı· 
hiç bir isim zikretmiyerek yalnı~ rıktır. Hudut boyundaki birkaç ka
Necip Melhame'nin kapıcı Er~~mı za, ki burada Bulgarlar müslüman
üzerinde icra eylediği bu vahşıya- !ardan sekiz on defa fazla bulunu
ne muameleyi Ermenilere aolab • yor istisna edilirse diğer taraflar-

da Bulgarlar fena halde ezilmiş • nız. 

Makedonya meselesinde Türk- !erdir ve eziliyorlar. Müslümanlar 
!er zannettiğimiz gibi kolları bağ- uyurken yani Makedonya mesele-
lı kalmamı,Iardır. Rum komitele- sinin bidayetinde komiteler isli.mı 

Lehistanda 
Başvekil hükumetin iktısat 

programını anlatıyor 
V ARŞOV A. 3 A.A. - Batvekil 

M. Kozlowski hükumet blokunun 
içtimaında Lehistamn iktisat pro
gramını anlatarak demittir ki: 

"Bu program fU esesa istinat et· 
mektedir: Buhrandan evvelki tart
larm avdetine ihtimal olmadığın· 
dan yeni "tartlara uymak lazımdır. 
Ve halkı geçindirmek için de yega
ne çare dahili kapitalleftirmedir. 
Bundan dolayıdır ki Lehistannın e· 
sulı ve f&fm&Z siyaset! sağlam pa
ra ve mütevazin bütçe teminidir. 
Diğer esaslı bir prensip te memleke 
tin müdafaMını temin edebilecek 
bir ordunun idamesidir.,, 

Batvekil döviz t · caretinin ser
best bırakılacağını bildirmi.ıir. 

rine çok hi:zmet etmişlerdir. Efra- hakikaten korkutmutlardı. Lakin 
dı arasında Türk bulunmıyan Rum bu korku pek çok zaman sürmemiş Amerika grevi 
çetesi nadirmiş. Bu çetelere gi~n isli.m dahi ekseri yerlerde uyanmıt ŞIKAGO, 3.A.A.- Hayvan ü-

Japonlar 
20 den fazla Sovyet me

murunu tevkif ettiler 
MOSKOVA: 3 A.A. - Kaba

rowsk' dan bildirildiğine göre, tark 
Çin demiryolları i3tuyonlarında 
son zamanlarda yirmiden fazla 
Sovyet memuru Japon andarmaları 
tarafından tevkif ed lmit ve yeni
den kütle halinde Sovyet memuru 
ve amelesinin tevkifine de hazır
lanmaktadır. Bu tevkifatm sebebi 
meçhuldür. Anc;,.k, bu tevfikatın 
Çin fill'k demiryol!arımn muame· 
lelerini bozmak için tertip ed"lmif 
olan umumi pli.na dahil bulunduğu 
zannedilmektedir. 

Amerikada 

Şiddetli bir 
Fırtına oldu 

Türkler tabii Rumların parasıle ölen müslümanların tiddetli bir zeri.nde muamele yapanlar. grevc:i-
çaJıştlkları için milliyet hesabına surette intikamını almağa başla - lere meydan okuyarak, bu günden 3 kişi öldü, zarar bir 
şayanı iftihar değilse de, R~arın mı'.br. O zamandanberi Bulgar es· itibaren itlerine ba.tlay~larını milyon dolardır 
menafii _ bu meselede - T urkle- ki kuvvetini kaybetmiştir. bildirmitlerdiıı. 
rinki ile bir g:·bi olduğundan çete· Bundan baska askerin de hali de • DETROIT, (Mişigan), 3.A.A.-

d · Alman gençlig"' inın Şid" ·t1· b" · • ı k ' b" ye giren Türklerin a&ylerin en ğitmittir. Neferler o derece idman · ue ı ır rüzgar a arışın: ır 
Türk milleti de doğrudan doğruya huıl etmit ki bir çeteye tesadüf et fırtına dün aktam Mişiganın şar-
müstefit olmuttur. tikleri zaman na<firen o çeteden BERL1N, 3. A.A. - M. Hitleriu kında 12 kadar tehri karanlıklar 

Türklerin sii.yi buna münhasır bir kiti kurtulabiliyor. A~kerin ise mümessili M. Hess bir emirname içinde bırakmıştır. Fırtına, Fliııt' 
kalmamı.tır. Yakalardan müteneb- müsademede verdiği telefat Bul - ile Alman gençliğinin spor terbiye· den Detroit'ya kadar ağaçları, ev-
bih olan islim ahali birçok kaza- garların telefatına ni.betle onda si "artlarını tcabit ebniıttir. k 

' ' leri devirerek, münakalatı kesere !arda ittihat ebniş, aralarından gÜ· birdir. Takibata memur Türk za - Emirnamede milli sosyalist fır-
zide ifradı çete suretinde kazaları bitlerinden hakikati tifahen dinle- kası azalarına spor cemiyetleriııt: her tarafı berbat etmiştir. 
dahilinde gezdirerek isli.m hakla- 'dim. Yunani'Standaki zahitlerin b"r girmeleri tavsiye edilmektedir. f'a- Flintde 10 yaralı, hastahaııede 
rmı müdafaa etmitler, Tiküş, Doy- kaçından ve dahikle bir köyde bu- kat bu cemiyetlerin milli sosyaliat cep elektriklerinin ziyaları altın-
ran gibi kazalanl.a Bulgarlar tara- lunduğum zaman ayni köyde o ge- sıfatını takınmaları yasaktır. da tedavi altına alınmıftır. 
fııı.dan öldürülen b:r iali.ma muka- ce gizlenmif bulunan altmıf kitilik Gençliğin terbiyesi için Hitlcr Oç kiti ölmü~tür. 
bil otuz, kırk Bulgar öldürmütler bir Yunan çetesinin kumandanı bu gençliğinin inhisarom kaldıran bu Zararlar bir milyon tahmin e· 
ve o derece fiddetle intikam almı' lunan bir yü:ıiba,ı Yunan zabit'n- emirname, Almanya ile Papalık a - dilmektedir. 
lar ki o havalide bulunan Bulgar- den kulağmıla ifİttİm. rasında, katolik gençliği tetkilıitı 
1 1 · d d k 1 Rüzgar bir vapuru karaya surük ar ev erın en ışarı çr amaz 0 

• Yunan zabitleri bana Türk aske- münasebetiyle yapılan münasebel-
1 d lemit vapur karaya oturmUftur. mut ar ır. rinin cesaret ve çev;kliğinden de- leri kolaylattırmaktadır. 

Bundan başka bize menaup ha- faatla bahsettiler. Muhterem Sezai Büyük bir yangın Mareşal Lyautey'in 

Sanayi programı 
(Başı 1 inci sahifede)) 

11 icap eden fabrikalardan Kayseri 
Pamuklu mensucat fabrikasının in
taatı ilerlemektedir. Nazillide ku· 
rulac:ak olan ikinci pamuklu men
sucat fabrika.ıı malzemesinin Kay. 
seri fabrikası gibi gene Sovyetler· 
den aipariti için Sümer bankça ya
pılan etütler ikmal edilmit ve Sov· 
yellerle yapılan temaslar netice
lenmiftir. Konya Ereylisinde üçün
cü bir pamuklu mensucat kombi
nası kurulacaktır. Buna ait telıkik
ler ikmal edilmiftir. Bu fabrikanın 
sürat!e kurulması için tesisatı dün
ya piyasalarından tedarik edilecek
tir. 

Pamukl!l mensucat kornbinalan 
bittiği zaman Türk pamuk istihsa
latma 65,000 balyelik yeni b~r ta
sarruf menbaı açılmış olacaktır. 
Memleketimizin pamuk istihsalatı 
asgari 80 azımıi 120 bin balye ol
duğuna göre bu fahrikahrın sarfi
yatı pamuk istihsalatını tabii ola
rak genişleyecektir. Bugün!erde 
temel atma merasimi yapılacak o· 
lan lzmit kağıt fabrikası içinde 
bulunduğumuz senenin en mühim 
hadisesini teşkil etmektedir. 1934 
yılı bitmeden Türkiyenin ilk kağıt 
fabrikasının çıkardığı kağıtlar 
Türk piyasasına arzedilec:ektir. Ka
ğıt ve sellüloz sanayii (ki buna 
ki.at karbon ve ıun'i ipek fahri-, . 
kaları da.bildir·) Memlekette yenı
den 50 bin metre mikabı kereste
nin sarfını temin edecektir. Bu su· 
retle kereste sarfiyatımız senevi 80 
bin metre mikabmdan 130 bin met 
re mik&:bına çıkacaktır. 

Programın serımıik ıanayi züm
resini te,kil eden f •e ve caım faıb
rikasının temel atma merasimi per
tembe günü yapılacaktır. Ayni 
zümrede bu'unan Porselen fabrika
sının Kütahyada kurulması takar
rür etmişıtir. Aglebi rhtimal gele
cek sene temel abna merasimi ya
pılacaktır. 

Yünlü mensucat fabrikalarımı
zın ihtiyacı olan ipliği yapacak bir 
fab ıikanm kurulması i•i de Sumer 
Bankın uhdesine verilmi,tir. Su
mer bank bu hususta tetkikat yap
maktadı ·• • miyetli zabitlerden birkaçı, hatti. Beyefendiye söyle, Türk askeri ge- • 

-~L· d f"l tedan"k ey'- k b 1 k TULUZ, 3.A.A. - Büyük bir cenazesı H • • V k"I" .,.,.,ın en para.sar le ..,. ne es i ild"ği a5 an yürekli as er- arıcıye e ı 1 
f ki 1 1 t-ı.· tm" yangın, antrepo ile bir erzak an· NANCY 3 AA Mare•a' diği tü e er e çete er '1"'ız e t !erdir. Dört be• senelik takibat ve • · · • - T • 

1 · ı· ' barlarını yakmıttır. Haıarat, bir Lyautey" T b tu hala· m •1°n1 (B ı · · h"f d ) ler, kaza kaza do attırıp il amın tecrübe neticesi bu a~kerler dünya- ın a u , era~ • aşı ıncı sa ı e e 
rahat ve asayifini temin ettikten run hiçhir milletinde bulunmaz bir kaç milyon tahmin edilmektedir. den sonra bırakılmıt olduğu kilise- şehrimizde kalaca!k, ia.tiı-ahat ~e-
batka kat'i delillerin eksikliğinden dereceye vaıımıtbr. Gazetelerde hü Arc - en - cici tayyaresi de bulunmaktadır. cektir. Bugünlerde Yalovaya gıt-
dolayı resmen tevkif edemedikleri kümetin ili.n ettiği telefat adedi KAZABLANKA, 3. A. A. - Bir çok çelenkler konulmut ve meleri muhtemeldir. 

1 Bulgar müfsitlerini bu çetelere öl- yalan değil hak"kattir. Bu ilanlar- Ar~-en-Ciel tayaresi mürettebatı, kilise açılalıdanheri muazazm İ>ir Hariciye vekilimiz, dün öğ e-
dürtmütlerdir. Ben bu yolda çete da Bulgarların telefatı 50 ise bizim tayyarelerini burada bırakarak sa· halk kitlesi, büyük askeri son deıa ye doğru Tarabyaya gid«:rek 
tetkil eden zabitlerden üç kiti ta- ukerin telefatı 4. 5 tir. bahleyin Tuluz ve Parise mütevec- olarak takdis etmek üzere, inkıta- öğle yemeğini Tdkatlıyan otelınde 
nıdım. Şimdi Doyran, Koçana, - Bitmedi_ cihen hareket etmi.lerdir. sız bir geçit yapmıftır. yemişlerdir. 
~ı;:.'ü~:rt~:v~~s:::1:, gez:~.~~- (_E_C_N_E_B_ı· ___ A_T_B_U_A_T_J_'ltı.Y __ A __ o_w.r_u_D __ __;.._A_R_l_M __ z_"' 
vesaire kumandanlarından dört .L'411 &'Dı. J 

• 
bef Türk çetesi vardır. Bu çeteler, f · 1 füı cih<1zı bulunduruyordu. Mumai· B 1 1 d b . T" k ··ıd·· Yunanı"stan'da banka-1 tında halledilmeıi lazımgelir. Yunan rı l<1ra ından t<1yinini talep etmı1· 

1 u gar ar nere e ır bur o urür- Bankaınnd<1n ılmdiye kadar 435,000 /erdir. Ş mdiye kadar patronlAr ame- leyh diyor ki : ııKüçük ve iki kiri ik 
!erse, orada en atağı eş Bulgar lardaki 'ecnebi parası• milyon alındığına dair hükumetin va- leyi intihap hususunda t .. m bir serbes tayyare 8100 metro irtifaa çıkın.-a 
ö!dürmek üzere çalışıyorlar. Bu ki olan beyanatı, mesul:yetini tah- tiye s<1hip bulunduklarından lıer !ıÜtı t<1yyare meydanı ü,,,.rinde büyük bir 
çeteler bir Bulgarı öldürdükleri za nın drahmiye tebdili fif edemez. Çünkü henüz: tahsil edil- isteclikleri ameleyi istihdam ederler- devir yaptık. O esnada haııa birdu'.~i-
man ekseriya cesedi üzerine o ka- Bankalarda mel)Cuf ecnebi parası- meyip tedahulde kalan 400,000 mil- di. Bu •İ•tem fÜphesiz patronlar için re deği§ti ve keıril bulutlar etraıı 11or· 

hitab b. Y d h · · bd" yon drahmı· ••ardır." mükemmel bir tarz idi. Fak<1t ame1e meg· e mcini oldu. O ııakit tayyaH•den k k na en ır nın un<1n ra muıne te ıilrıden do· v zanın ayına amı baLımından ı"kı" bu"yu"'k mahzuru var· k d" ti dı ııe k b 1 d • J layı Yunan Maliye Nazırının dediği 435,000 milyon dr<1hminin t..hsil e- " atlamağa arar ver ım. " a '" 
me tup ırakıyor ar ve ıyor ar · h d.·r. Gayrı· muayyen mesaı· usulu-nu·· ı· d h l b" h anaforun- y.:ıkalnna· ı:ıbı ükumetin bankadaki matlubatı dildiğine dair yapılan dedikodulardan er a ır Alla -
ki! "Kaymakam Bey, bu gavuru 250 milyon drahmi mi, yoks<1 muhalif sonra hükümetin bu meseleyi dün ak- lelebet sürükleyip devam ettiriyor rak 3,000 metre kadar b<1şa1a!Fı in-
öldüren Arap .. ·• yahut Martin f11kal<1nn tahmini veçhile 80(1 milyon- fClm iff" etmesi fay<1nı dikk<1ttir. ııe meıai .saatlan veya ücret h<1kkın· dim. Sukutun ilk 400 metresinde ha· 
Mustafadır .. , Fili.o yerde öldürü • dc.n fazla mı olduğu M. Çaldarl3'ten (Ta Ncatera) da ameleye hiç b'.r talep hakkını ver· va an<1loru beni büyük bir •Ür'atle 
1 · 1 d aorulmaııı üzerine mum<1ileyh : <tAha· F . miyordu. Greıı meselesinin halli İçin döndürüyordu. ilk bulut tabak<1sın· en ıs amın intikamı ır.,, San ransisko grevı- bı·r çare tasa··ııur oıunab.·1ı·r. • 5500 · G li, bu meblağın hakiki mikt<1nnı, bu v d<1n sıyrıldığım vakit metr" ır· 

emici Hüseyinin progra.uu da huouata yapılacak olan kontrol neti- • b 1 • Evvela iktidarsızları ayıklamak ııe tilada bulunduğumu :ocınnediyorunı. 
fUdur: Bir müalüman öldürüldüğü r:esinde anlıyacaktır. Fayd<1sız müna· nın •e ep erı bilah<1ra sıra ile çaL!Jmak aistemin'n 4 000 metroya kadar inince tekrar bir 
zaman ona mukabil on Bulgar öl- k<1ıal<1ra aebebiyet verecek olan bu Mancheater Guardian ' dan: tatbiki. Evvela iktidarsu:lan ayıkla ' b~lut denizine dalarak 5()0 metro ka· 
d .. kf V b • • b" . meıele ıimdilik Meclisi Mebu.sana ar- San Franmko grevinin asıl aebebi mak ve biahara nlra ile çalışmak •İs· d<1r du""•tüm. Bulutl<1r etrafımı gayet urme ır. e unun ıçın ır ın- b temı"nı"n tatbı"kı". H-r ı"kı" h<1rek-tin tat· ' "h t k Ö 1 • zedilmiyeceht'r. Hakiki miktarın tu. ıudur: Bu ıehir üyük bir limana ma· ~ • kesif olar<1k ihata etmİ§lerdi. O ıı-lı ap arzı yo tur. nüne ge enı, biti meıelui bir zata havale edilnıİ§· ilk olduğundan liman ameleai gayri bik ııe İcrasına bitaraf bir heyet neza• anda iyi görebilmek için yüzümdeki 
Bulgar kadını olsun, erkek olsun, tir. Fakat bugünkü hükümetin dcgil, muayyen me1<1iden daimi surette , ,.,. ret etmeüdir. Böyle bir fekli hallin rrKUke i!e ırö:ı:lüklerimi attım. Ancak 
ihtiyar olsun, çocuk olsun, on adet her hanlli bir hükümetin bu kadar t<1%Clrrır olmaktadn. /ngiltere de bu Federal hükumetin aiyaııetine de UY· yer yüzünden 700 metro kadar yük-
doluncıya kadar hiç bir Bulgar ge· mühim bir parayı iki üç bankanın Hyyienin yab<1ncı.n değildir. Bu me· gun düfeceği t<1hmin edilir. •ekte bulunduğum aırada bulutlar· 
mioi Hüseyinin satınndan yaka _ menfaatine terkedebileceğini dütün- ıeleyi tetkik eden heyetler bu fena Sovyet Rusya'da tehlİ• dan kurtulmuıtum." 

k G . mek kadar .,,;;lünr bir ıey yoktur." ai.temi tenkit etmiıtir. Liman amelesi- k •- t ı sını urtaramıyor emıci Hüseyı" n °- • Cessur piolt, evelden araruof ı • 
• dedi. nin muayyen günlerde muayyen Va• kelı" hı• aratu•t atlayışı d l b ·,· rkaç kazanın Ali ahı kesilmit,Bul L ·d · r P nlmıı plan veçhile tayyare en at . .,. A •-yht- mehafil, bu muel-nın· tet• zifeler alamamasından esRı enberı . t " 1 b · · · · t"kl · "' -· ~ · "f el ·•t ·ı dıktan ancak 142 inci sanıye geç '".· gar ar u ısmı lftt ı erı zaman tit- Lı"L ve hall.ı..ı· Y••nan BanL---ın ı·· ı;kayet edilir; buna r<1ğmen bu •i•· 8100 metro ırtı a an paraşu ı e f k 

1 ,. ,. ~ ~ R-~· h L. "h ten ıonnı parcqütü açnuıkt<1 .u " a: rl.yorlar. kı"ncı" dı'r-kto··ru·· M. V arvaresoy<1 ha- tem gerek /ngiltere ve gerekse Amc- kendini br.r<1kan ııe bıı usu.sta .. ı c · an l 
1 

p 
~ R · · d- mu'"•külat çekti11" ini söy cnuş ır · ı-ah•tJ • l d l • · d · ·· l ·· ı rı"han lı"manlarında kök salmır bı"r cJ·"'- rekorunu kazanan Us tayyarecrsı .. • h d T "k t mur z ı erın ve va e e ie cegıne aır soy enen •oz ere - .. .. d 

2
00 metro a ar ensı a a me .,i•~ttedir. Jeııdokimoıı bu eesur<1ne hareketinin lot yer yuzun en • . 1 . I "k"I h'"kfun t karfı fU mütaleada bulunuyorlar: ,.- _,;;Ls-kte iken paraıütün ipini çek· sıvı ajan arın tazyı 1 

e u e « lhtıa" -· ve lı"yakatı" ne haclar büyük San Fransisko clok amelesi bu ha- teferru<1tı hakhında çok enteresan ha· _,-R ~ J G • • H · · ··ıd·· tu - • k d" T · d h mir ve parn<i;t derh .. al aç. ılrt '· fır .. eıı· emıcı üseyını o uren veya - olur• .. oiıun, bu kadar azim para İfİ talı nıtemi kökünden k0%Ama11· a CIZ berler ııerme te ır: ayyarecı a " -.- t 
rf ·ı b h h · · h 1 dokimov bir rayır u.z:erıne U11'11f er. tan Zabl.te ı"kı" rütbe birden le i ı e ga~ı· mesul bı"r zata havale edilemez, mf'lm1f0 tir. Bunun için yegane ç<1re ui m<1rttanberi u are et ıçın azır an· r d 

.,. "'~ d l d Mumaifoyh ihtis<Uatı ar<Uın CI tayya-bilmem ne kadar nakdi mükafat kanunun bahsettiği gibi bu me•ele- aıra ile ç<1bfm<1k sisteminde bulmuf· makta i i. Uçur ve <1t ayıkf c;~n<1aın af reden atlar atlama:ı: kenclisinı fevka-
H • nin, lıükiimetin kendi. me.suliyeti talı- lardır. Ve bu sıranın kendi memurla.. munıaileyh yanında b."r o nıen tene • vadediyor. Gene gemici üıeyın 

Tayyare 
Hücumlarına karşı 

(Başı 1 inci sahifede) 

yareleri, tayyare topları bulundu!" 
maık gib( hazırlıklar mevzuubahı•· 
tir. Bütün 'bu hazırlıklar, halkı11 

ve hatti. mektep çocuklarının hu
susi bir tecrübe, terbiye ve tafoııe 
ti.bi tutulmalarını icap ettirir. Me
deni memleketler, bunu düşünü· 
yorlar ve icabını yapıyorlar. Biı 
de bu nevi hazırlıklardan, tecrübe· 
!erden elbette müstağni kalama· 
yız. 

Habrlıyoruz ki, bizde, bir ara· 
lık halkın zehirli gazlara kartı ko· 
runmasmı öğretmek ;çin bazı te
tebbüs ve hareketlerde bulunul
muttu. Bu hareket ve t~ehbüsle
ri ciddi ve lüzumlu bir fey diye 
almıyan birçok vatandaşlar gör· 
dük. Buna sebep, yalnız bilgisiz· 
liktir. Yeni harplerin, yeni tayya· 
re tahribatının kuvvetlerini, tesir· 
!erini, maddi ve manevi ne gibi 
tahribat yapabileceklerini h'ç bil· 
memektir. 

Hüli.sa: Hem tayyare filomuzu 
ve hava müdafaamızı kuvvetlen
dirmek, tekemmül ettirmek, mede
nilettimıek için para fedaki.rlığı· 
nı yapmağa, hem de müdafaa ha·. 
!inde verilecek vazifelere · alısma· 
ğa mecburuz. Kuru kuruya sulh ve 
insaniyet edebiyab yapmakla, var 
tanı düflllan taarruzlarından ko-
ruyamayız. 

Siirt Meb'ıı.u 
MAHMUT 

M. Mihalokopolos 
Şimdiki ha!de harbin uzak 

olduğunu söyliyor 
ATINA, 3 (Milliyet) - Bera -

yi tedavi Viyana hamamlarında 
bulunan ayan meclisi azasından ve 
sahrk hariciye nazı.rı Mösyö An · 
dirya Mihalakopulos dün avdet et· 
mittir. 

Matbuat mümeasilleııine Yuna· 
ni~tarun dahili vaziyeti hakkında. 
beyanatta bulunarak iki siya.si 
zümre arasında bir anl&fma yapıl· 
maaı li.zım geldiğini söylemittir· 

Bazı hükumet mahafilinden a
yan medisinin ilgası için savrulaıt 
tehditleri Mösyö Mihalakopulo• 
gayri mesul ve ehemmiyetten a
ri telakki etmektedir. Sabık hari· 
ciye nazırının fikrine göre, ayaıt 
meclisi yalnız ihtilalle ilga edile • 
bilir. 

Harici meseleler hakkında MöS 
yö Mihalakopulos haııbin uzak ol• 
duğunu söylemiş ve maanıafilı 
memleketin müdafaası için hazır: 
!ıklar yapılması lazım geldiğin• 
bildirmiştir • 

Doktor Şaht 
" 

Altı ay ıçin ıkıısat nazır .. 
lığını üzerine aldı 

BERLIN, 3. A.A. - Alman ik· 
tisat nazuı M. Sc:hmitt, ciddi su·

1
• 

rette hasta ve istirahata muhtaÇ 0 

duğundan Rayşbank müdürü l\'f. 
Schacht altı ay müddetle Alınll" 
iktisat nazırlığı ile Prusya iktiıal 
vemesai nazırlığı işlerini tedvire 
memur edilmiştir. .. 

Yüksek tedrisat U. müdürıl 

• 

şehrimize geldi 
Yiiksek tedriaat umum müdiİ'"ıP 

rü Hi.mit Bey dün Aıııkaradaıı ş 
rimize gelmiş tir. 

0 Ham.it Bey yakınl4'mıt ol• 
yeni ders senesinde, ekıserisıi ,eh• 
rimizde bulunan yüksek melııteı>· 
!erin vaziyetlerile meşgul olacaW 
tır • 

ltide hOf hisseltiğini ııe tatlı i>ir rJY° 
hu ihtiyacı duyduğunu ıöylenu§ld) . 

(Pester LloY 

d 
1 



ELE 
Neniz var? •• 

ı lfa.~alık sağlık bizim için. Ne
d'Ye !l"tseniz, hele fU sıcak günler
i~ bir ııhhat şikayeti işitirsiniz. 
llQ 111.halı ha&ta ve ha&talık!cu ay
'nİtJ.o/ıJ':'· izah edeyim: Mesel&: siz 
/(,,,. enı:zden şikayet eJzyorsunuz. 
ti F•nı:zdaki daha s;z Uilınızı bi -
"rııeden ahlır: 

d'/-;- Anum kardt!f;m. Sabahlan 
~ "'.' !"'- içinde, ağzım ç:'l"İf çana
h ~ kalkıyorum. iştah dersen 
:_ getire. Lokmaları zoraki yutu
"''11.nı. 

S:iı: L. •• d 'k· ..... -~ . 
~· · Raracıger en fi a,,.,. eaenıı-
•ı. O hemen sözünüzü ikmal eder. 

.,:- Evet! Sağ tarafta bir ağrı. 
~·~~de ek,:tik değ'l mi? Bende 
ıl e 0 Yle. Bu ne ondan, ne ötekin -
ti~· _(Büyük sempatik) iımıindeki 
llirın te:ıirid>T. Onun için • •• 
\.' e daha bir sürü lafeJer-

~· Si;z barsaklarınızdan bahseJersi
ı~. O derhal iştirak eder: 

d,':: Şöyle kemer gibi bir ağırlık 
d f' mi? .. Kalın barsak/arda bir 
~~unluk gınltı kıyamet. Tabiat 
/(. nıi;• iy~, kah sert dei?il mi? 
a P.rınJa bır el olgunluk. Tamam. 
'nde d • e aym ..• 

ti~ e böyle söyliyenrer hep siz:n 
~ Yetlerin:zin ehemmiyetsiz oldu 

ndan bah~eJerler. 
a·l<ıVa'lının biri dilenmiye çıkmış. 
lrLh • ''"d 'l • tu , ""' ven•n onun e gerı ""f o -

<ııı b' . 
ırıne yan~mış: 

/ lı..._ Beş kuruş ver!r misiniz? Al-
" r • • d . •:zazı ıçın. • emış. 

8eriki hiç istifini bozmadan: 
v ..._ B"f kuruşum yok! cevabını 
ernıiş. 

llilenen adam kanaat sahibi imif. 
,, ..._ Bir kurus verin 'z öyle-e • •. 
Q"eını• # .r• 

·f • 
Öteki gene cevap vermif: 
- Bü kuruşum ıfa yok . • 

!ıq,- Öyleyse bir cigara verin de 
i İçeyim ... diyen düenciye gene: 

'tİ.k- Ciga;am da yok!. diyince mi
elam bir adam olan dUenci he -

l'lıen '!U cevabı yaplftırmış : 
- Ne oturuyorsun öyleyse kalk 

lq beraber dilenelim . •. 
Benim sıhhi şikayetlerime ben· 

<le,, fazla iştirak edenlere ben de: 

b - Ne oturııyorsun öyleyse kalk 
.:raber doktora gidelim ... diyece· 
~~nı ama, gel gelel.'m doktorlar da 

tr türlü! .. 
FELEK 

r elefon şiıketi 
~uamelatı tetkik ede

cek heyetin 
kadrosu tamamlandı 

~ Ankaradan gelen malUnıata 
, 'ı11rcn hükumetçe satın almma
ıtılıı' karar verilen telefon firketi 
lil 11"ınelibnı tetkik ve devir qle
diıe IDefgul olmak üzere teşkil e
'11 eıı heyetin kadrosu tamamlan-

1ftır. 

1 lieyet dokuz kitiliktir. Heyet
t~ llla.liye ve nafia müfet.ti,Ieri, 
~ lrik tirketi komiseri Civan§İr 

, dij ~! Ankara telefon !i&eti mü
li l'ii Niyazi Bey bulunmakitadır. 
1 "Yet bugün Ankaradan bardıı:et.
te Yann şehrimizde buluııac:alı:-
ır, 

ı: BORSA 1 
Uı Bankaamdan alman ceh-eldir) 

2 Ağustos 934 
l AKŞAM FiYATLARI 

1,:llleıtAZLAK ı TAHVILA T 

~.~ ....... da.lilli 94,!50 Rıt.b• 17,'1!1 
l:rıa.ni 95 Ma-..•il k. 
k ZJ,BS ponous .ırlliO 

• il 26,70 • il 4".00 
' ili 211,811 • UI 10 

ESHAll 
ı, ~. 
• -...ı..,u N- 9 llej;. ıc.._ 
"' " ı.t._iliae 9 ... 1.JO 't: P.t:ii .. •i• 18 T~ı.c... to..50 
"'--"'~1•• CW.br.. T •"'- 19 
~ .... , ıı...k... 53 cı-- ıı.n 
' • ittihat .!97. •4,00 

~·· 35 Ş..k ... ,.. ı. -
~. 11 lu .Hi .. e 26,GO Bel:r• l,SS 

•1rı7• ls.,25 Şark -..... .S..ZO 

ÇEK FIYATLA.RI 

633,SO f Prai IZ.06 Belwnt 
9,26, 7S Ma~* 

83,38 Budop-
3,38..60 Moako•a 
1,11,..a nruu., 

79,4.1 s.u. 2,43,181 v ....... 

86,24.30 Vi7ana 

NUKUT (Sat.,) 

ı. . ., K•r•t 

\ il .. ~ •• :a: uıo 20 1. l••İçr• 
1 al•" 117 1 Pneta 
lı Şıı. "'·· 22 1 Mal'k 
l(, t':· C.k. 106 1 z,~ı.,li 

ı l • 23 20 L.-7 
~ ıtt.!rJin 633 2U Di11•r 
~ L;,_, 214 1 (erno•İç 
~ ~·Be'çi\..a 115 Aib" 
l t~•bıııj 21 1 Mcc:KUye 

q· P ~l"' knnt 
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EH 1 R .H A B ER LE R İ 

Tabanca ile 
Oynarken :, ~{an 
Kurşun 

--- · 
Sekiz yaşında bir çocuğun 

beynini parçaladı 
T &kaim civarında Sabri beyin 

oğlu &ekiz yaşlarında Zühtü dün ev 
de babasının odasına ginnit ve yal
nız ba,ına oynarken konsolu açılı: 
babasına ait tabancayı çıkamıtttır • 

Çocuk, yalnızlıktan istifade <!de
rek merakla tabancayı kan~rır
ken I> rdeı:ııbire atef ahnıftır. Çıkan 
kurtun Zühtünün beynini parça
lamı• zavallı çocuk derhal ölmüş
tür. Hadiseye ,. -J..ıta vezyet etmif 
tahkikata başlruımı,tır. 

Bir hırsillık iddiası 
Ka111mpaf'Mla oturan Matma

zel Karolen :zabıtaya müracaat e
derel< yanında çalıştırdığı hizmet
çisi Kamiyanın S3 lirası ile altın 
nat ve yüzüklerini çaldığını id
dia etmiş, Kam.İya yakalanmıt
tır. 

Eski hınç 
Bir adam eski karısını 

iyice patakladı 
Alemdarda Nevin caddesinde 

47 numaralı evde oturan görüm
cesine misafiT gelen Manik Ha
nım, buMda üç ııenediT ayn ya
f&dığı esiri kocasına raatlamı,tır. 

Mer'kisef efendi, bu ani karşı
laşmaya hınlanmış, her vakit ö
nüne çıkmasına kızdığını aöyliye
rek bıçakla kadının üzerine hücum 
etmittir. 

Neticede kadmcağızın ditleri 
dökülmüş ve yaralanmı§ltır. Mer
kisef hak1onda takibata batlan
mıttır. 

EKONOMi 

Meyva bollugu 
Bu sene meyva çok bol oldu. 

ğu h alde şimdiye kadar yüksek 
olan fiatlar, birkaç gündenberi 
düşmüştür. 

Yedi buçuk kuruşa kadar şef
tali, 10 kuruıa armut, 10 kuruta 
üzüm satrlıyor. İyi şeftali ve ar
mut ıs kuruşadır. 

Karpuz ve kavun çok ucuzdur. 
Soka:klarda çifti yedi buçuk kuru
§& '.karpuz aatılıJ'Or. 

Şeftali mahalle aralannda e
şek arabalar ile aatrlmaktadır. Ya· 
kında fiatların daha ziyade düşe
ceği tahmin ediliyor. 

Afyon mubayaası 
lzmirde uyutturucu maddeler 

inhioaan afyon miiliayauına başla
mıştır. lzmirde tüccardan birço
ğu idareye müracaatla aatacakla
n afyon miktarını tesbit etmekte
dirıler. Tüccardan alınacak afyo -
nun bedeli dört ay sonra ödene
cektir. 

lzmirdeki afyon tü~rlan, 
inhiaarın İzmir şubesinin de İa
tanbulda ..Muğu gibi peıio para 
ile mühayaat yapmasını i-steınek
tedi.rler. 

Eerezilyaya tuz ihrıcatı 
Haber verildiğine göre, Bft

zilya hükUmeti, ıooo ton tı1;ıo; sa
tm almak için Yunan hWoimeti
ne müracaatta bulunmuştur. 

E.'ulgır tıHUnleri 
Bulgaristanın 1934 tütün ııi

raatine ;ııit son gden malUnıata 
nazaran, 11cm yağan yağmurıların 
tesirile yeni tütünler iyi bir hal
dedir. 

ı934 senesinde Bulgariatanda 
nisbeten daha az tiltün ekilmit
tir. Binaenaleyh yeni m.hsul az 
olacaktır. 

Sanat mektebi sergisi 
kapandı 

Sultanabmettdô sanat mekte
binde açılan sergi, dün ak,am ka
panmı§tır. 

Sergide tetfHr ediJen esyalann 
çoğu .. rtılmıt, •el"g.iyi timdiye ka
dar 5 bin k:İJi gezmittir. 

Hava raporu 
Sıfır dereceyi hararete ve deniz 

seviyesine incınilmj.ş barometre bu 
sabah: 

Saat 7 de 756,50, 14 te 757. 
Derecei hararet 7 de 24, 14 te 28. 
Azami derecei hararet 29, asgari 
2ı,50. 

Rüzgar yıldızdan esmiştir. Ve 
azami sürati saniyede on metreye 
çıkmı,tır. 

Yerli mallar sergisinde son cuma 
Dün Halk Fırkası umumi ka- 1 Sergi pazar günü akşamı ıa-

tibi Recep Beyefendi yerli mallar at 24 te kapanacaktır. 
s~rgra~i ziy~!et .. :t.?1iş .~e bu se~e- Devlet Demiryollarının yeni 
ki sergıde ~oı:dugu mük~melı - tertip ettiği tenezzüh trenile dün 
yett_en. bahsıle ~y>anı takdırat ey- Adapazarından şehrimize 700 A-
ıeml~hr Ve mubayaatta bulun • d 1 rf · · .. k · · x • apazar ı sı eergıyı gorme ıçın 

muttur. gelmiştir 
Dün Cuma olmak ve &ergin;n • 

kapanmasına iki gün kalmış ol • Bunlar dün sergi komiserli-
ması hasebrle büyük bir ziyaretçi ğinden verilen mıhmandarlar ra-
kütlesi sergiy• gezmi§tir. Düne ka- falkatinde sergiyi gezmiıtler ve 
dar sergiyi gezenlerin yekuıtu akşam Aıdapazarına dönmpşler • 
402,500 kişiyi bulmu§tur. dir. 

Malul gaziler 
Dün yapılacak kongre bazı 

sebeplerden tehir edildi 
Ankara Malul Gaziler Cemiye

ti İstanbul şubesinin dün senelik 
kongresi yapılacaktı. 

Fakat cemiyet azaları ile mer 
kezi umumi arasında çıkan bir İh· 
tilaf yüzünden mez.kiir kongre dün 
yapılamamıttır. 

Maamafih bir kısım maluller 
dün üniversite 'konferans salonun· 
ela roplanmak istenıiıler ise de 
emniyet müdürlüğünden gönde -
rilen memurlar •tarafından içtima 
edilmesine meydan verilmemit -
tir. 

Bu hususta cemiyet reisi Hay
rüımas Bey bir muharririmize §Un
ları aöylemi§tir : 

Ankara Maılul Gaziler Cemi
yeti İstanbul tubeainin tqki1i i
çin merkezi umumi tarafından 
müteaddit defalar yapılan ıerar • 
)ara karşı şubeyi teşkil etmiş , ~u
benin intihabının yapılma'Sına ben 
memur edilmittim. Viıliyete karşı 
da kongre aktine kadar mes'ulü 
ben telim. 

Eaaaen halen heyeti ildareyi 
temsil eden zevat bir ilıeyeti tetti
pyeden ibaretti. Bunu meaul bir 
heyeti idare haline getirmek ve 
mesai arkadatlarıru heyeti umu • 
miyeden alacak bir kuvvet ile 
teşkit etme'k istiyordum. 

Bu maksatla elimizdeki nizam
namenin lS inci maddesine H.tina
den bir kongre yapmak istedik. 
Bu lS İnci maddeye göre "heye
ti umumiye ağusto41 iptidaların
da toplanarak asd heyeti iclaresini 
te§1cil eder,, denilmektediil'. Bu 
maddeden başka da Ankara umu
mi merkezinden 137 numaralı bir 
tezkere üzerine irongreyi hazırla
yarak matbuatla ilin ettik. 

Bu sebeple bugün üniversite 
salonunda toplanmak üzere gel • 
diğimiz zaman Ankaradan mer -
kezi umumiden geldiği bi~dirilen 
bir emirle koogren:.U tehir edildi
ğini haber aldık 

En'Sen nizamname mucibince 
kongre dahi olsaydı ek'Seriyet ol
madığı için tehir edilecekti. Ayni 
zamanda merkezi umumi ile mu
habere ederek teebtıürüı: sebep -
!erini anlıyacağım. Ve mPlbuata 
ayrıca bildireceğim. 

. Yevmi gazetderde meçhul 
bır membadan verilen bazı neşri
yatı hayretle 'kartıladım. Ve şah
sıma karşı İ&nat edilen bazı çir -
kin hareketler beni mütessir et
miştir. 

Ben henüz resmen istifa etmiş 

Vasıf Bey 
Bir kaç iÜne kadar Mos
kovaya hareket edecek 

Bir hafta evvel lzmire gi
den, Mo·skova Bü 
yük Elçimiz V , 
srf Bey, dün E ' 
vapurile şehrir~ 
ze dönmüttiir. 

Vasıf Bey, l 
iki güne kad 
yeni vaziıfesiı 
batlamak üze 
Modrovaclan har 
ket edecektir. 

BELEDiYEDE 

Vasıf Bey 

Turizm faaliyeti 
Belediye turizm tubesi, tehrimi

ze fazla seyyah celbetmek için ba
zı yeni tasavvurlar etrafında tet
kikat yapmalrla.dır. Birçok ecnebi 
memleketleri timendifer ve vapur 
güzergahı olan arazideki tepelere, 
dağlara iri harflerle propaganda 
levhaları astırmaktadırlar. Mese
la Mar:;ilya ile Nia arasında itliyen 
timendifer hatbmn iki tarafında
ki dağda, Mısır hükUmeti, Mısın 
ziyaret için güzel levhalar astırmıt
tır. Bu propagandalardan sonra, 
Mısıra gelen aeyyahlarm adedi art· 
mıştır. lstanbulun tanıtılması için 
de buna benzer bazı tetbirler tet
kik edlimektedir. 

Temizlik işleri 
Belediye temizlik ~lerine da

ha ziy>ade ehemmiyet vermeğe 
karar vermiştir. Temizlik itleri 
için alakadar müdürlerin ittiraki
le bir faaliyet programı hazırlan
m.ıya baılanm,.tır. 

Faıı:la paray. mütevaidaf ol
mryan bazı temi"Llik itleri bir ta
limatname hazırlanacaktır. 

lstMıbula gelen &eyyaMar bil. 
baHa sokııı.klarm lı:irliliğinclen §i
kiyet etmd<tedirler. Seyyahlar da 
bili'ki'S İsta~un köıe semtlerin
de daha ~ dolatmayı sevmek
tedirler. Temizlik i'Jleri için na
hiye müdürlühlerine de bazı vazi.. 
feler verilecektir. 

İsviçre sefiri 
İsviçre cefiri M. Henri Martin 

dün akşam Ankaraya gİtmİftİr. 

değilim. Belki İdifamı ermivaki 
yapmalk için böyle bir isnatta bu
lunmuılardır. 

Bu kahramanlar yurdunun ih
yası en hüyük gayemizdir. ,, 

Seyrisefain 
idaresinin eski 
Borçları 

Bu borçlar yedi ıene 
içinde ödenecek 

E.ki Seyrisdain idaresine ait 
hesapların tetkikile meıgul bulu
nan tnfiye komisyonu kanunen 
çalııma müddetini bitirmiı ve da
ğılmıştır. 

Fakat, tayin edilen bir senelik 
müddet içerisincle ~ki idareye 
ait besaplann tasfiyesi tamamk· 
namamıştır. Bu itlerin bitiri'lme
si için yeniden akı aylık bir müd· 
det tayin edilmiş ve ikinci bir 
tasfiye komİ1ı}'i)nu teşkil edilmiş
tir. 

Verilen malumata göre, timdi
ye kadar eski idarenin alaca'k ve 
borçlannın mühim bir kısmı .tes
bit edilmiıtir. 

- Seyrisefainin ödemesi iktiza e
den borçları, tasfiye işleri tamam
landıktan s.mıra Maliye vekaleti
ne bildirilecektir. Bu borçlar ye
di senede ödeneceıktir. 

İstihlak vergisi 
Trikotajcıları memnun ede

cek bir karar verildi 
Trikotaj, Ç<>MP ve fanila sana

yünde çall!anlardan bir kısmı is
tihlik vergi'Sinin bu knım sanayie 
aidiyeti olmadığını iddia ederek 
bu hususta sanayi birliğine müra
caat etmişlerdi. 

Sanayi birliği işi tetkik etmiş 
ve hakikaten ipliğini hariçten ge
tiren trikotaj, çorap ve fanila fab
rikalannm ipliği i'thal ederken 
istihlak vergiai verdiklerinden İ· 
ki defa vergi vermemeleri için 
imalden sonra bir daha istihlak 
verg.isi alınmaması lazım geldiği 
neıticesine varılmııtır. 

Sanayi birliği Mali.ye vekale
tine müracaatla bu hususta eri>e.
bı sanayiin tenvir edilmelerini is
temiştir. 

Bulgaristana ihracat 
Bulgaristana ihracat yapan 

müesseselerden bir kısmı maruz 
kalciıkları müşkülattan dolayı hü
kUmete müracaatla şikiyetıte bu
lunmuşlardır. 

Mevcut iddiaya nazaran Bul
gar hiikfuneti aramızda mevcut 
itilifname ahkamına rağmen 
100,000 lendan fazla kıymette 
qyaya mukabil Bulgar malından 
bafka bir §e) verilmesine mani 
olmaktadır. 

Dil kurultayında 
Şehrimizde bu ay içinde topla

nacak olan ikinci dil !kurultayı İıç>
timalarına bazı ecnebi ilYnler 
de işıtirak edece\Jerdir. 

Kurultaya İştirak için maruf 
Rus lisaniyat ilimlerinden Samo
iloviç ve Nasoincf ta bugün Ode
sadan şehrimize geleceklerdir. 

Mısırlı seyyahlar 
Dün Ege vapurile lakenc:leri

yeden tehrimize 22 Mısırlı izci 
seyyah gelmiıtir. 

Kafile, Abdülvdıhap Nekkir 
ve Abdülaziz Beylerin riyaseti al
tındadır. 

MışırJı izciler, tefıriınizde bir 
hafta kadar kalacaklar, buradan 
Pire ve Atinaya gideceıklerdir. 

Mısır tütünü 
Hiç bir :ı.aman Türk tütünü 

ile rekabet edemez 
Mraırda şöhret kazanmıt •İog•

ralann hemen hepsi Türk tütüni
le yapılmaktadır. 

MTSıı:da maılı'.imdur ki Türk 
tütünü yetitmemekteclir. Mısırda 
tütün yetiftirmek hususunda ge
çeıılerde M•ır parlimeotoaunda 
izahat veren Mraır ziraat nazın 
yet.ittirilen tütünlerin İnıgiltere ve 
İt•lyacla. Jllpılan tahliHeri netice-
11inde veri1en raporlan töyie hü
lisa etmiştir : 

"Mısırda yetiıeıı tütün her 
ne kadar ıöa.teriıJi ise de iıçiKnc.e 
aşağı cins tütün olduğu anlaşılır. 
İyi yanmaz, ve1haaıl hiç bir su
retle Türle tütüniıle rekabet ede
mez. Ne ecııebi ve ne de başka biT 
piyasanın itine gelemez.,, 

IGiinüS5 ı 
.. iiiiiii~~~~·J~ıı 
Sex • Appeal ( cinsi ca-

zibe ) nin ölümü! 
Bu aon günlerde Ezrailin bir 

faaliyeti var: Ameri.kada b 'r nu
maralı halk düşmanı haydut Dil
linger' den tutun da 1 mnnaralı 
halk dostu Sex - Appeal'e varınca
ya kadar baçok canlara kıydı. 

Evet Sex Appeal de, pı Umumi 
harpten sonra Greta - Garbo'nun 
kızgın dudaklan, Maleine Ditriclı 
in yayvan şarkıları ve meyhane İs
kemlesinden sallanan bocaklarile 
meydana çLkan bu sari "et hastalı
ğı,, da ortadan kalkıyor. 

Çünkü Amerika öyle karar l/er
miş .. 

Bu hakikaten söyledikleri gibi ah. 
lôki bir tedbir midir? AmeriltaJa 
mütaaasıplar böyle istiyorlar diye 
mi lüm fabrikatörleri böyle hare
ket ettiler? Hiç zannetmiyoru.z.Çün 
kü film fabrikatörleri 11Wlf'lllah 
köı clinlemi.flerclir. Hem bu kös 
bildiğimiz kös te değildir. Saksa
fonlu, zurnalı, dümbelekli, zilli. 
bir köstür. Bunun içilı film fab
rikatörlerinin mülrit ahlak tara.'
tarlannın vaveyliilcr. uu ifitmeğe 
tabii bir sekild e kulaltları müsait 
değüclir. ' 

Bu o!sa olsa ticari bir tedbirdir. 
Filhakika son zamanlarda artık 

sinemalarda çıplak bacak seyret
mekten, zenci yaygarcınnı dinle
mekten gına gelmi1ti. Halk bunun 
envaını gördü, ifitti. Nihayet yir
mi otuz genç daima ve dalma ba
caklarile - bittabi güzel, enlea 
bacaklarile - ayni f"kilde havayı 
perkelleyorlardı Bir seyreldildi lıo 
şa gitti. Ik· seyreJi!di hof'l gitti .. 
Fakat nihayet .. 

Nihayet bunda bir fazlalık yok
tu. Zavallı genç kızlar, papuçları· 
mızın ucunu burnumuza değdire
lim de halk bacaklarımızı beğen
sin ve ağzı açık kalsın diye kan 
ter içinde kalıyorlardı. 

Halkın bir defasında ağzı açıli 
ka..~ı. ikinci.de gene asık kaldı. Fa
kat nihayet sinem!' da uyuya kal
dı. 

Han eğer sinema bu İse neye o
raya gitmeli? Ala muzik höller var
ken .. Çünkü muzik holtle bunun 
canlısını seyretmek, mümkündür.• 

Sinema t:yatronun bir konaerve
sidir. Hiç taze, hırlanJa patlıcan 
dururken aylarca 1rutu içinde sak
lanmış bayat konserve yenir rıW? o4 

Film fabrikaları ııaz;yeti aeztli
ler ve derhal kararlarını verdiler: 

Sex - Appeal yasak! .. 
Ve bunun için on maddelik bir 

idarei örfiye kararnamesi kaleme 
aldılar; Bacakların dizkapağından 
yukanaını göstermek, vücıidutt biiw 
tün inhinalarını kalıbı kalıbına mq 
dana çıkann bİ7 ıureUegİ)'İnmek, 
veyahut Hazreti Havvanın elbise3i
le meydana çıkmak, ve hatta ~ 
ları açık san, başak sansı rengine 
boyanuık vesaire vesaire vesaire 
memnu!. 

Bu idarei örfiye kararnamesine 
bir nizamname de ilôve ettiler; sİ• 

' nenuıJa bacak göatermeğe memur 
kızların sigara içmesi, müskirat 
kallanması, gece ııokaklarıla, bar· 
larda Jolapnaaı Ja yasaktır. 

Evet bu sar1ftn kıvrak kızların 
hepsi sanki Ebuuııut Efendinin 
torunu olacakld."tlır Az :mrnan .,,.. 
ra sanki ilk defa görücüye çıkan 
küçük hanım gibi utangaç ınalacup 
bir hale geleceklerdir. 

Peki halk arhk böyle bol falv'°" 
lı, rahibe suratlı kızlan görmeğe 
gider mi? Bunun için filmin kudre
ti artık çilte telli bo:.maaı rumba 
havalanna bacak teshirine değil, 
aanate yüklenecekti; ... Fakat sana. 
ti altmı1lık ihtiyar, hğ gibi delikan
lı pek fazla dinler mi? 

işte o zaman birdenbire kapılar 
açılacak dar elbiseli, k..a pantalon 
lu kızlar tf4!ne hep birdt!ft bocakla
rlle, altmtflık ihtiyarların yüzleri
ni taze taze yelpazelemeğe başla
yacaklardır. 

Bu Seğ Appeal kışının elbette bir 
yazı vardır. Ve bu yaz gelince, 
Jeanne Harlow'lar, Marleincı Dit
rich'ler bİ7er birer sandıktan veya
hut ticaret dolabından meydana 
çıkarılacaklardır. 

Mümtaz FAiK 

DAVETLER 

Kongreye davet 
Kadm Birliği umumi katipli . 

-·nc1 
gı T~~ Kadın Birliği senelik 
kong-resini S ağustos pazın· günü 
aaat ıs te birlik merkezinde ya
pacağından aza hanımefeadileı·in 
teşrifleri rica olunur. 
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Sınai bahisler -11,f .. __ Ö_z_d_i_li_m_i_z_le_-ı)\ 
Demir sanayii! Bir yıl dönümü... J 

( 
Kanlı ve uğursuz bir günün yıl. 

Demir sanayiinin nasıl kurul • dönümüne eriştik. Kalamın içimle, 
ınası icap ettiğini bu salıriara. sı~ıt- bundan yirmi yıl önceye dokunan 
tırmağa ne imkan, ne de salahıye• bir angı (1) var. 
timiz vardır. Serlevbamızın mev· Çocuk denecek bir çağda idim. 
zuunu hülasalandırmakbi~lii.n "~;z- Beykoztla oturuyorduk. 1914 yılı
Je demir sanayii kurula ı r mı." 
diyebiliriz. Bu bahis üze~i~de. ~·~ 2 veya 3 ağustoıı günü akşamı 
memleketimizin verimi, kabılıyetı iJı. Vapurla köye JönüyorJum.Ga 
hakkında fikirler yürütüldü; saha zete dağıtıcısı çocuk kulağımın to
saha etütler yapıldı. Tetkik başlan :zanda baiırdı: 
gıcı - aklımda kaldığına göre - - Y a::ı:ıyor beyler. • • Almanya 
ta 1926 senesine kadar uzanır. ile Rusyayı yazıyor!.. • 

Topraktan sert taşı çıkarmak, 
eritmek, istenildiği gibi ezmek, Bir gazete aldım· Samnm ki, 
bükmek, dilendiği şekli vermek en "Tercümanı hakikat'~ ti. Şurasına 
ağır sanat tubelerinden biridir. 1.- barcuına gözatarken ilk bet (2) te 
te yıllardanberi Türk azmi bu güç ÜÇ dört nralık (3) bir ;yazı, beni 
işe sarıldı. beynimJen vurulmuşa döndürdü: 

lyi niyetleri de bilgi ve görgü· "Almcnya, Rıayaya sav,.. ,.,._ 
baıaracağında ıüphe edUemez. -,- -.-hl,. 
mez. 

Demir sanayiini kurmak için ev- Omuzlanma birkaç yılı batman-
velemirde gayenin tahakkuku ve hk yük binmiş gibi, iskeleye iki 
tesbiti lazımdır. Öyie ya, ticari bir büklüm çıktım. Geçen günlerin bir 
gaye midir, veya milli iktısat ve daha geri gelmiyeceğini anlamış 
müdafaa mı dütünülüyor? .. Bu üç gibi idim. Suratım asık, oönlwn·· .. 
gayenin emellerine göre bir prog- .. " uz 
raım ve etüt yapmamız icap eder• gıuı, eve girdim. 
Meseli: Gaye i.hracatçıtık ise, etü- - Neyin var? tli.ye •ordular. 
dümüzde dünya piyasa rekabetle- Anlattım: 
rine göre istihsal masrafımızı be -
saplamak, zanaat melekemizi ölç
mek esastır. Bu tcİraiti cimi bir va
ziyetimiz olduğu takdirde İptidai 
maddesini Fastan veya ispanyadan 
get;ririz. Ham cevher için vikıa 
harice bir döviz vereceğiz. Fakat 
imal edip gene harice demir ma
mulatmuzı sattığımız zeman bu 
döviz fazlasile memlekete iade olu
nacaktır. itte Almanya, demir sa
nayii ·bu tarzda bir iktısadi himaye 
ile yürümektedir ve muhtaç oldu
ğu ham cevherin dörtte üçünü ha
riçten getirmektedir. Şurada şunu 
da ilave edeyim ki; Almanyada 
Siegerlan'da istihsal edilen %45 
demiri havi cevherin Vestefalye 
yüksek fırınlarına maliyet fiati al
tı bin kilometre uzakta bulunan 
Kanadanın o/o55 dereceli cevherin
den daha pahalıya malolmaktadır. 
Demir sanayiinde kara nakliyatı
?'un daima pahalıya mııJolduğunu 
ıktısadi gayede gözönünde tutmak 
lazımdır. Umumiyet üzere yüksek 
dereceli demir cevherini de kömü
rün yanına getirilerek eritilmekte
dir. Amerikada, lngilterede, Al • 
manya ... ilah. bu usule tesadüf ede 
riz. Yalnız o/o35 - 40 arasında fakir 
cevherler üzerinde çalıfa-11 yüksek 
fırınlar demir madeninin yanına 
kurulmaktadır. Demek oluyor ki, 
bu ~rait dahilinde kokun nakli 
daha ekonomiktir. 

- Ortalık kaı ıştı; 

Rıayaya 111WC%f """'1·· 
Omuzlarını silktiler: 

Almanya 

- AlJı,.,,.., onlar gene barışır
~ ..• işin içine biz girmiyelim Jel. 
Hem .av"' baflaaa Ja çok aiirmez. 
K.,a ywı/rın harıfıklık olar. 

O giinlemeç (4) lerde herkes 
böyle düfiinüyonla. Büyük savG'ftn 
çarçabak biteceğini umanlar, ya • 
nılJıklanm anlamakta gecikmedi
ler. 

Kanlı saıJafln, yirmi milyon in
sanı yalayıp yutmııdan arkası alına 
madı. Ve tam dört yıl, payapay boy 
la boyunca bütün Avnıpa kan ve 
oJ içinde yüzdü. 

Şimdi, üzerinden yirmi yel ge -
çen o korkunç günleri diişünmek 
bile içimizde ürküntii ve sırtımız
da ürpertiler uyanJınyor. 

Yirmi yılda yeni bir kaşak yetiş. 
tD. O kuşak, dileriz ki bizim gör
düklerimizi görmesin! 

M. ALAHAITIN 

(1) Angı - Hatıra. Anmaktan. 
(2) Bet - Sayıfa. (3) Sıra - sa
tır. (4) Günlemeç - Tarih. 

kate şayan vaziyeti olan Japonya'
dır. 

Japonlar son yirmi sene ve bil
hassa mütarekeden sonra demir sa

Maamaf h: Zannımca bizim he- nayiine ehemmiyet vermişler ve 
~efimiz harici rekabet değil, milli 1929 11enesiude de 2,6 milyon de
ıktısattır. O halde demir sanayİini mir mamulatı yaparak dünya de
kurmak için memleketimizin va- mir piyasasında %2 bir mevki al-
ziyeti derhal kar temin etmese b!- mıtlardır. Japonlar gibi çalı.kan 
le memleket ihtiyacını tatmin et- ve ileri bir millet için bu miktar 
mesi kafidir. Zaten bizim bu ite çok görülmiycbilir. Fakat Japon-
bağlıyacağımız sermaye bir sene d 

f 
ya a demir madenleri pek gayri 

zar ında demir mamulab için hari-
ce verdiğ"miz para kadardır. Bina- müsait tabii ~rait altındadır. Bu 
enaleyh . du"'nya pı·y · t" yuz" den kendi demir sanayileri için . asasını ıs ısmar 

eden bir kapitalist ruhu bu ülkü _ ancak %10 unumemleket maden-
müze giremez. Umumi harpten !erinden tedarik etmektedirler. 
sonra birçok memleketlerin ayni Mütebakisini Kora, Mançuri, Çin 
gayeyi güttüğünü görüyoruz. Her gibi diğer memleketlerden tedarik 
devlet müstakil bir demir sanavii 1, etmek mecburiyetinde kahnı,Iar • 
vücuda getirmeğe b14lamıthr. Mu- dır. Son zamanlarda Mançuri'nin 
vaffak olanlar meyanında en d"k- inali demir sanayiine daha müsait 

Milli)·et'in ıomanı: 41 

\ın her birisi de bir kimseniz yetim 
.-aziyetine düşmüş.tü. Harp batkala 
rının hesabına yapılıyordu. Şehit
lik şerbeti batkalannm kii.nna 
içiliyordu. Ve yanık manzumeler 
batkalannın sandalyesine, koltuğu
na cila vermek için okunuyordu· 

Harbı Umuminin hesabını sor
durmayanları da tarih affetmiye
cektir. Dünyada hiçbir dünya he
aabı yoktur ki harbı umumi hesabı 
kadar sorulmağa layık olsun. 

Neyse ... Darülitamla Hanesi Sul
tan ilkmektebin;n gecesi geldi. 
Halk doldu. Havadan civadan nu
maralar gösterildi. En sonunda (ar 
zı şükran) numarası vardı. Herkes 
bunu Beylik bir manzume okuna
cak sanmı~tı. Perde açıldı. 

Sahne: Bir karakol odası. Ve 
masanın başında kunımlu, çalım
lı bir başkomiser. B"r de ayak ayak 
üstüne atmış, s:vri sakallı. bonjurlu 
müddeiumumi. (Müddeiumumiliği 

• 

Yazan: AKA GÜNDÜZ 
Kapı tık tık ediyor. Başkomiser 

gümbür gümbür emrediyor: 
- Giiirrr! 
leçriye Sansaros gırıyor. 
Evet. müdürün muallimlere etti

ği bir çok tenbiblerine inat Sansa
ros giriyor. Girer a. Olur a. Piyes 
bu. Fakat Sansaros söze söyle bat
lıyor: 

-Batkom'ser bey! Müddeiumu
mi bey! Ben; darüliatmda, Karade 
nizli, takacı ve tehit Kaplan reis oğ 
lu hırsız Sansaroswn ! Ben; takacı
lıkla gurbetlerde geçinen ne zen
gin, ne fakir bir adamm oğluyum. 
Anamdan, babamdan ba.tka hiç 
kimsem yoktu .. 

(Sansaros darülitama girdiği gü
n~ kadar olan hayatını anlatır. Ko
mıser ve müddeiumumi . halk ile 
beraber ağlarlar.) 

------ --- - --
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Doktor katipyan! .• 
Tramvayda bir Yahudi ile bir 

Ermeni sıhhi bir bahis üzerinde 
konuşuyorlardı. 

Y ahuJi, vaktile uzun seneler, 
haııtalık çekmiş eski bir arkadaşı
nın hazik bir hekimin elinde nasıl 
kolaylıkla ve çabucak tedavi edil
diğini ballandıra biUlanJıra anla
tıyordu. Ermeni sordu: 

- ŞinJi, bu senin dediğin tok
tor sağdır? 

Y ahuJi baııını ııallaJı: 
- Ah. . Eierkilim sağ olmuş ol

saydı bu lstanbulJa erkea yüz ya
şinem kadar ya.şarJi. 

-. Demek, bu kadar açıkgöz 
toktortlu! ••• 

- Açıkgöz de soz mi be? ôleli 
yirmi sene var. Her kim ki bu he· 
kimin kitabından okuyorsa, iyile
şiyo;. Ama, ne kitap yazmııs, ne ki
tap. . • 2600 sayıfa. • • Er bir has. 
talik içinde yazılı ... 

E·nmeni ahbab, bir Yahudi Jok
tonınım bu kadar IJÖhret kazanmış 
olmasını çekemedi. Kıııkııı güldük
ten sonra dedi ki·: 

- Alemde usta toktor bizim i
rahmetli Katipyan idi. Hcutayı 
biır görüfte haııtalığını keffeder idi. 
Ama, rakı içmeden kimsenin nab
zını ele almaz idi. Ne gıdar bi~giç 
idi. Sana burada ağnatamam. Kırk 
beş sene evvelisi mefat oldu ue ls
tanbul toktorsuz kaldı. 

Yahudi alay etti: 
- Y azik ki bir kitap yazmamı,. 

Şimdi herk~.: okur Ja istifade e
derdi. 

Ermeni gülümııeıli: 
- Kat'pyana kitap iktiza değil

di. Onun adı bugün bilem hcutala
" iyi edeor/ •. 

Yahudi sordu: 
- Nasıl? 
- Bir kişi ağır haııtalanıncas, 

kulağına eğilip Katipyan geldi de
yi haber verirler. ôlmüş toktorun 
giz:Jiden bir reıım:ni de vaııtıifın al
tına korlar. Hastaya Allah tarafın
dan bir akaırtı gelir. Dirilip ayağa 
kalkar. Sen Katipyanla oyıın oyna. 
orsan? 

KULAK MiSAFiRi 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı 

Cumadan başka günlerde ıaat 
(2,30 dan 6 ya) kadar lıtanbul 
Divanyolu No. 118. 

Muııyenehane ve ev telefonu: 
22398 yazlık ikametgah telefonu: 

Kandilli 38, Beylerbeyi 48 
4640 

bir zemin teşkil ettiği şüphesizdir. 
Bundan batka Japonyada izabeye 
de elveri,Ii kok mevcut değildir; 
bunu da Çin' elen veya diğer mem· 
leketlerden celbetmektedirler. Va· 
kıa Almanyanın da demir cevheri
n: n. m~-~im bir kısımını hariçten 
getırdıgınden bahsettik. Fakat Ves 
tefalye kömürlerinden mükemmel 
iz,..be koku da istihsal edildiğini u
nutmıyalım. 

Bu yoksulluk içinde Japonyada 
demir sanayii yaratılması tetkik ve 
takd:re 'ayandır. 

Bizim demir sanayiimiz hakkın
da dü,üncelerimizin, yazımızın 
devaımını önümüzdeki günlere bı
rakırken azmin elinden bir tey 
kurtulmıyacağını ilave edelim. Ma
lum a, ata sözüdür: Dünyada ol -
maz olmaz, derler. 

Sadreddin ENVER 

-

Aşk 
lnamnıyacaksınız ve inanma -

makta da haklısınız. Ben de sizi 
inandırmak için ne yemin edece -
ğim, ne de fazla bir teminat vere
ceğ:m. Sadece hikayemi anlataca
ğun ve sizi inanıp inanmamakta 
serbest bıraltacağım. 
Modanın dik kayalıklı sahilleri

ni severiın. Kadıköyünden her sa
bah spor olsun diye Modaya kadar 
yürür ve dik kayalara kadar gelir 
ve orada saatlerce denizi seyrede
rim. Deniz, burada güzel olduğu 
kadar, hiç bir yer<le güzel değildir. 

Bu gü-zel manzaraya bir güzel
lik daha ilave olunmuftu. O da, bir 
genç kadın. Bu kadın her sabah 
buralara geliyor ve beyaz ipekli el
bisesinin içinde tüy gibi görünen 
endamile dolatıyor, ve beyaz ipekli 
temsiyesinin gölgesinde günetleni
yordu. 

Bu kadın kim? Yapayalnız her 
sabah niçin buralarda dol141yor? 
Ve o kadar muhteriz, çekingen ki. 
Ben ona yaklaştıkça o kaçar ve u
zaklatudı. Bir ecnebi olacak diye 
düşünmüştüm. 

Bir sabah gene kayalıklardan de 
nizi seyrediyordum. Arasıra g()zle
rim bu beyaz kadın hayaletini arı
yordu. Bu sabah Moaanm Perisi 
kayalıklara gelmedi. Hava fazla 
sıcak. Belki de onun için evinden 
çıkmamıtbr diye düşündüm. 

Ondan ümidi kesince rahat ra
hat denizi tekrar seyre koyuldum· 
Bir de ne görey:m: Yüksek clilc ka· 
yalıkların dibinde denızin yaladığı 
çakıllara boylu boyuna uzanmı' 
çıplak bir kadın yatıyor. Dikkatli 
baktım, o. Dik kayalıklar denizden 
belki on metre kadar yüksek. Aşa
ğıdaki kadını küçücük, bir biblo 
giıbi görüyorum. 

- Peki, diye dü~ündüm. Bu ka
dın oraya nasıl inmiş? 

Arandan arandım, nihayet sabi
le inen küçük bir yol bulabildim. 
Fakat buraya tehlikeli kayalıklar
dan güçlükle inilebilir. Bu yol, yol 
bile değil. Dağa tırmanmasını bil
miyenler buradan bu sahile müm
kün değil inemezler. Peki bu ka
dın? Bu kadın oraya nasıl inmis? 
Her şeyi göze alarak o keşf.ettiiim 
yoldan, kayalıklardan innı.:ğe ba,. 
!adım. Ayağım bir kaysa parça par 
ça olacağım. indim. Bu, tekrar çık
mayı düfünmeksizin bir inişli. U
zaktan bal~tını. Kadın yüzükoyun 
yatını' belki de uyuyor. Cebimden 
küçük fotoğraf makinemi çıkar • 
dım ve bir iki tane enstantanesini 
aldıktan sonra yanına yaklaştım. 
Ayağımın altında çıtırdıyan kum
lardan ürperdi ve beni görünce bir 
çığlrk kopardı. Mayosuzdu. 

- Pardon Madam, dedim· 
Güzel bir türkçe ile: 
- Fakat bu yaptığınız doğru de 

ğil beyefendi, dedi. Kaçmak istedi. 
Yolunu kestim. 

- s:z terbiyeli bir insana ben
ziyorsunuz. Her halde beni rahat
sız etmekte ısrar etmezsiniz, dedi. 

- Kaç sabahtır sizi takip edi
yorum, dedim. 

- F arkındayını. 
Dedi ve elimden fo oifraf maki

nesini aldı ve camları birer birer 

1
, denize fırlattı. Mak'neyi bana ia

de etti. 

dersi 
- Derhal buradan uzaklaşınız, 

dedi. 
- Sizi seviyorum, dedim. 
Güldü: 
- Ne biçim aşk bu? .. Daha siz 

beni tanrmıyorsunuz ki. Sesimi bi
le 'imdi işittiniz, dedi. 

- Sizi seviyorum, dedim. 
Elimden tuttu ve orada bir lafın 

üstüne beni oturttu. Kendisi de 
ötesini berisini kapamağa çalışa -
rak çakıllara diz çöktü. 

- Aşk, dedi, sizin bildiğiniz gi
bi değil<lir· Ve bu mukaddime ile 
başhyan uzun bir konferans ver
di. Sesi ooşlukta titriyordu. Anla
tırken gözleri büyüyor, halecanla
nıyor ve anlatıyordu. Hava yavat 
yavat değişmeğe ba,lamıftı. Rüz
gar çıktı. 

- Üşüyeceksiniz, dedim. Cevap 
vel'medi ve konferansına devam et 
ti o kadar güzel söyliyordu ki 
ömrümde bu kadar güzel b;r aşk 
dersi dinlememiftiım. Mütemadi -
yen söylüyorıdu. Hava gittikçe fe
nalattı. Dalgalar bulunduğumuz 
yere doğru hücum etmeğe başla -
mıftı. En<lişemi gözlerimden oku
du. 

- Korkuyorsunuz değil mi? de 
di. 

- Ne saklıyayım, doğrusu kor
kuyorum, dedim. Çünkü buraya 
inmek için geçtiğ"m küçük y-0! ta
mamen dalgalarla örtülmütfü.Ka
dın kalktı ve: 

- Bu sırrı kimseye söylemiye
ceğinize yemin ediniz sizi kurtara
cağım, dedi. Yemin ediniz. Zira 
hayatınız mevzuubahistir. 

Ve acaba diye dütündüm· Acaba 
bu, bir deniz kızı mı idi? 

Evet bu bir deniz kızı idi. Mar
maranın mavi sularında doğmut 
ve ya~t bir <!eniz kızı idi. 

-Yemin ediniz bu sırrı kimse
ye söylemiyeceğinize yemin ediniz 
dedi. 

Yemin ettim. Bana kalın bir ip 
verdi. 

- Haydi çıkınız, dedi. 
Halata uzandım ve çıkmıya bat

ladım. Sahilden biraz yükselince 
kayalıklarda durakladım. Arkama 
.baktım. O aşağıda elinde bir ro -
velver gözleri dönmüt bana bakı
yordu. ipe sarıldım ve çıktım. Kur 
tulmu~m. 

Ogün bugün bu sırrımı kimse
ye söylemedim. llk defa olarak si
ze açıyorum. Ve korka korka, tit
reye t" treye size anlatıyorum. is
ter inanınız, ister inanmayınız. Siz 
den ricam fU ki batkasına bundan 
bahsetmeyiniz. Ho~ anlatsanız da 
kimse inanmaz ya. Neyse ... 

SEM 

Hugünkü progralll 
ISTANBUL : • e<• 

18,30 Fransızca dera. 19 Pla~ 11 
'. 

riyatı. 19,30 Türk musiki neır•Y•:\ 
(Fahire Hanım Refik, Fikret J3eY•/_ 
21 Eşref Şefik Bey tarafrn<":ıın Jıoıı • 
rans. 21,30 Stüdyo caz ve tdngo .•~· 

"k ·~ kestramız tarafından dan• mu•· 1 

223 Khz. VARŞOVA, 134S m. plôk· 
ıs.zs: Tı..ııannili caz musiki•i. 18,SO: cha' 

- Muıinhabe. 20,15: Plak. - Spor 21: ~rİI 
pini"l e•t-rlerinden mürekkep piyano k00 

00 j 

21,30: 8urrarc;a konrerans. 21 140: T•S:arı.· 
22: Muhtelif. 22,12: Taııannili orkestra alcltll 
aeri.. - l\.iusahabe. 3,10: Poznandan n 24 (1S: 
mu•ilı ili ve sÖ%1ü neıriyaL - Musahabe. 

1 

Dans m asjkisi. 

823 Khz. BUKREŞ, 364 m. ... .... 
13 - 15 Gündüz netriyab 19: Mu•• .,,~· 

19,05: Radyo orke•traaı. 19,30: Salsbur.ı ·dJ· 
aamerlereinden birinciai: Brüno Walterı~ de• 
reainde •• Ri~hard V asnerin eaerler•10 fi•• 
11Triatan Ye lsolde.. opera•ını nakjl. 23= 
berler. 23,30: Kahvehane muaiki•İ. 

230 Khz LUKSEMBURG, 1304 m. I•" 
F.ranan: süvareai.. 20,35: Plik. 21: Habet l)Sı 

21,20: Fransız musikisi, 22: Pftubtelif. ~ Si' 

Viyolonsel konseri. 2,45: Senfonik plik 
0 

seri. 3,45: Dans pli.kları. 
Kbz. PRAG, 470 m. 191 
18,45: Plik. - Haberler. 18,55: Plik-, es.o 

Amele neıriyab 19,10: Plak. Amele n•t''1;ı 
19,55: Almanca haberler. - Muı.tı.abc• J.f 

10 Briino. 20,45: MuMhabe. 21: "A La St•ı.ik
ne,. isimli üç perdelik operet. 2.3,tS: f' 
23.30: M- Oatrava. 

Khz. BRONO, 325 m. 1,_ı! 18,45: Almanca neıriyat. 19,20: Plak. .. Jet 
Amele neıriyab. 19,55: Pras. 20,10: papı.ltt'' 
armonik konseri. 20,45: Pras. 23,30: M-0• . .. 

Kbz. BRATISLAVA, 298 m. )fi· 
18,50: Pli.k. - Musahabe. 19,10: N.•~10: 

19,lS: Macarca neıri1at. 19.SS: p..., •• 2(), re' 
Brüno. 20,4S: Flim.. 21: Pra•· 23,15: l'tf•c;16, 
ı..berler. 23.,30: Sisan musikPi. •• pof 
alaY ıarkılan .• 

Khz. MORA VSKA - OSTRA VA, &119 "j;,. 
18,40: Sla•ca. neıri1at, 18,55: ffabet' Jf 

19,05: Amele ne,riyab. 19,15: Ak•rcleoo •
0 

f· 
19,30: Pi1•~.o • keına.n konıeri, 1e,5': 'd;o. 

20,10: Bruno. 20,4": Pras. 23,30: ita 
film tacanni •e bir rad10 akeçi, 

545 Khz. BUDAPEŞTE, 550 m. 1!' 
21,30: Polidor • Bnınıwidt plakları. 2Zt'fİ' 

Haberler. 22,40: Riio siıan ta.Jaıı:u. 2.J,llh 
bor Polıar idaresmde aiıan takımı, 

191 Kh~. DeubchlandNnder 1571 m. b'· 
21,10: OrluMtra konseri. 21,55: Mu•~ ,p 

23: aHhcrler. 23,45: Deniz haberleri. 24: D 
uıu•ikiai. 

904 Kin::. Hamhur 332 m ııt· 
20,30: "Störfi&cber iıimli temaid. 21: aHbet ,ı:i 
21,10: Kuartet aoliat konseri. 23,20: N•f 
.. uaikı. 24 Dana muaiki.ai. 

175 Khz. MOSKOV A. 1714 m ...i•• 
19,30: Muaalıabe - Tri10 takımı tarafı ,1 

popüler Rus musikisi, 21: Pl&k. yjyoloO' ll 
aolo, gitar aolo, taıa.nni.) 22: Ecnebi clillet 
neırir ... t. 

832 Khz. MOSKOV A, (Stalôn) 360 ın ı· 
17,30: Muaahabe. 18: Çoc.uk rıaıriyatstf: 1 

dehiyat. 20: oKro •• •oliıt korı1eri. 22: D•" 
nıuaikiai. • 

592 Khz. ViYANA 507 m.ı 
21,15 Ay üzer"indeki lcu: iıim1i Stic'et'"~ 

opereti, 23,30 Haberler, 23,50 Halk trio"" 111 

raftnda.D. Viyana mu.aikisi, 2ıC,SO Bando JfJ,,. 
zika. 

686 Khz. BELGRAT 437 m.ı • 
21,10 Rad10 orkestrası, 22 Orke•tra I'~ 

katile popüler ıarkılar, 22,30 Haberler, Z2r 
Bir operet tcmallini nakil. 

Jlilliy~j, 
Asnn umdeıi "MILLlYET" tir• 

ABONE 0CRETLER1: 
Türkiye ltill Hari~ i~İ• 

L. K. L. I{. 
3 aylıir. • • .. • • • • 4 - 8 -
6 ,, • • • .. • • • • 7 so 14 -

12 " .•••.•.• 14 - 28 - ,,..... 

Gelen evrak seri verilm~z.- f\.Iüdd•l 1 

seçen nüsha.tar 10 kuruıtur.-- Cazet• P 
matbaaya ait itler için. rn.üd.i.riyete nıüt•" 
caat edilir. Gazet-.m.i2 ili.nla.nn me•'uJitr 
tini kab11l etmez. 

.İttihadı Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

1-fn·ik ve hayat üzerine sigorta muameleleri icra eyleriz. 
Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir 
Merkezi iJarui : GalataJa Unyon Hanında 

Acentası bulunmayan tehirlerde aceııta aranmaktadır. 
Telefon : 4:4887 +4641 

----- ---- -
hırsız değildim. Fakat üç bef gün- Alın fU on kuru,u. - - Bunların hepsi yalandır. Ben b~n~i polis müdfu.lüğüne götürdüler· 
denberi hırsızım! Halbuki Atzadeler o'acak ko""pe- 1 h · · b" · k d '~ ı arın epsını, ızı ovan o a am- Suç deh,etli idi. Beldenin eti"&' 

(B14ından geçen bütün 'eyleri ~ u,aklarına bu hafta içinde yir- !ardan çaldım! Burayada bunları h ed h le anlatır. Komiser, müddeı"umumı" ve mı be• deve yu"'ku·· •eker geldı". He- ·· 1 " ld" B an anını icv etmesi töY' " T T soy emege ge ını. en çocuğum. dursun, hükumetin gidi.,.tmı köt"' 
halk, •~a ~. di,lerini gıcırdata sap et okıkası dörder, be,er lira Belki kanun ceza veremez. Fakat r- rııf 
gıcırdata dinlerler.) kardan ne tutar ? mademki a.dım hırsıza çıktı. Bir- lüyordu. Gerçi ortada bet kil 

- Sonra Komiser bey! Cephe· Bunun üzerine çocuklara dedim gün kanun nasıl olsa ceza verecek- veren bir boca, kravat iğnesi çaJıfY 
!erde ÜfÜyen ve her nasılsa sağ ka- ki: tir. IDlf bir At zade, aşırılmıf bir 9ef 
lan amcalarımız, dayılarımız, kom- - Müdüre diyelim ki, hepsi ya- Komiser rolünü yapan çocuk a- yoktu. Yoktu ama hepsi <le kiıııJ' 
tularımız, millettaflarnnız için biz- nn gelin dediler. Böyle dedik. Mü- yağa kalkar: yeli ıeylerdi. Ve adlan sanları~:.., 
den ~amatır istediler. Her mektep dür yarın bizi gene · derdi. - Ben seni, cephelerde dökülen uydurma adlara sanlara yakın iP' 

kendı payına düten vazifeyi aldı. Mektepten çıkar çı :az çocukla- kanların adına affediyorum! aeler vardı. 
Bizde bir çocuk komı"sy~ yaptık. rm hepsini bir yana savdım. Ken- D"y h • ..ı.. M"'dd · • Ta'-kik tehdit" day •- a•' _ı.ı ~u ı e a,~ırır. u eıumumı n , , a'K -1>"'· 
Önce müderris hacı Necabettı'n e· dim dolaştım. ikindi üzeri valı" ko- 1 k k d ·· d'" M""d"" b ~·-· •-•re ro ünü yapan çocu : a ar sur u. u ur ey .,.ı ,.~ 
fendiye gittik, elli kuru,luk bir bi- nağındaki komisyona girdim. De- b I t 
1 

- Ben de seni onlann adına zm. ayıldı. Doktor getirtip ayılttı IJ •• 
et satmak istedik. Bu zengin adam dim ki: .lce•· 

b
. lub dana attırmıyacağun ! Çocukların hiçbirisi o kadar iır 
ıze iyet §eraite uygun değil.dir - Müdderris hacı Neca ettin S · ·ı d b" · · · h 1 ,.l ' 

V uk f d
. . d eyırcı er e ır fıtkırma, bir ceye mat pıyesı azır ıyan ınu 

eremem ama, çoc sunuz akide e en ının ye ek parası yokmu•, bu JI 

'

ek • 1 • b k 1 1 ı T gürültü. • • !im. !erin a0 dtnı Vermediler. z.,.~~.·~ 
. en a ~raınız, sıze et urut vere- a tm saat e a tın kösteğini verdi. b il'' ' yım dedı. Ben sordum, n'çin uygun Herkes yaşasın hacı efendi! de- Vilayetin polia müdürü, memur- pıyes ast, çocukça bir teydı. ~ değildir? Dedi ki: diler· I

1
ar, mRekt

1 
ep idaresi sahneye Üfüşür- mb.ır Ali gibi sınıfının birincisbi .r/;. 

Yab k 
•· · d O d F er. o alan üç çocugu" yakapa""" ır çocuk böyle bir ""Y yaza ı .. 

- ancı er egın ıç onunu - ra an zilet zadelere git- .,... r- "' 
Yabancı kad d

"k N "k Ş"md"l"k ederler. Komiser rolünü yapan ço· di. Hele dig" er "-1• çocuk gı'bi ı _ 
m ı emez. amus ve ti . ı ı ı su yüzlük lirayı al, ya- ... r-

!eriat mesleesi. rm gene veririm, dedi. cuk sınıf birincisi oİan Erzurumlu ecinni afacan da kabhnca ne ıo 
Orad k lkt k ı t b 1 d B d 

Mirnnr Alı"'dı"r. Mü" .ıdeı"umumı·yı· luk olur? 
an a ı , s an u a un i- u parayı a masaya koydum <> 

ye paspal çamuru ~önderen fazilet ve gene herkes: oynıyan da yüzbaşı oğlu Cemal... Muallimler itiraz ettiler: 
zadelere gittik. O bizi yazıhanesi- _ Bravo! asil adamdır vesse- Müsamere yarıda kaldı. Ahali: - Biz mes'ul değiliz. Bu ifle~ 
ne bile almadı. lam diye alkışlandılar. - Sonuna kadar isteriz! idare karıftı. Bizi h"ç ife se»kJJI" I· 

. Oradan kalktık, Atzadelere git- - Atzadeler bankadan bugün Diye haykırmak istedi iae de çe- Onlara sorunuz. ,. 
tık. Atzade bize dedi ki: Ortalık para alamamı•lar. Şu ""trlanta kıra kı"n-" Sahneye u··,.u··.,.nıe d b .L l b"'tü" 1 k Ik ıı""0 ~ ,.. aı. .,. .,.- r en a'l"'a f u n mem e ette ça a. '.'1 •rı• 
ta muharebe var. Muharebe buh- vat ı"gn" esı"nı" go""nderdı.ler. herkes çocuklara hak d d V ı· · kul k d " 1

"
1 

vere vere a· u. a mm ağına a ar ;- .ı· 

rando·~urdu. f,.lerke~t. Buraya le-• - Ya•asın'. g"ıldı Ortalık te __ LaJ • ca ·· c "'rtb ed"l b" b 1 gır<> 1 ' 
d 

... Q .,. • nn aTın uç ço- e o as ı emez ır a e 
ar gelmi•siniz, 00• döndu""rmevı"m. Komı"ser Bey.I Mu"'ddeı"umumı· B. ! cugu" kt """ ~ · ll"ml d" ---------------------------------;_ ____ .,.;_ _ _;__ ... ;__..,.:_:;::;~:.:::.:.J~.;..:;===:..:~.:..:==.:::.:==:::.::..'...!_:~.:.· _:m: e=::e:_p ıaareıını, mua ı e- _ B:tme ı --

sonra anla;ılıyor.) 

Sonra mektepte adımı hırsız 
Sansarosa C'ıkardı!ar. N'c-in bil
~em Bilrlinim iki M'V var, birinci
sı. ~en üç beş gün önceye kadar 

li 
el 
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~eveırlleır 
'B • ıit . LANCHE MONT EL: Amerikaya biT defa 

tcırl:ış bayılmıştır. O da Hollywood'da değil ha, 
llıış de New • York'a ... ve orada da lazl.a kalama· 
bir Yalnız "lıtiquette'le annesi,, i8Tn 'ndeki. filmin 
lıır/Qrçasını çevirmiştir. Şimdi Hollywoocl' dun la· 
lıaı b~ı °fd'! mu ağzı kulaklarına varmaktadır. Fa
fcıJı,z ır ıhtımal de var be!ki Amerikaya gidemez. 
4rıı 1 ~enç artist bundarı do~ayı müteessir değ:ltlir. 
Çij~k~kaya. gitmezse, deniz kenarına gitse de olur. • H denrze bayılmaktadır. 
eli . hARRY RAUR: Gözlerini uzaklara dikti .. Sağ 
rııır\ <dilçe kcddırdı. Ve sonra dizinin üstüne du· 

Q cevap vertli: 
•ev._ .B~n denizi severim ... Hayatta daima denizi 

lttı,r.nJ• N . . 'd L! • • d d . k ıı.ırı el ır. onmontıes e,., euınnz e emz e-
llıııı" a idi. Balıkçılar arcuırttla yaşardık. Hayatı· 
~'ıı e~ nıes'ut günleri bir geminin güvertdinde ge
lev fi;i 11lerdir. Sahneyi, filmi •.• tabii bunları da çok 
fıır ~·:· Sahne ile lilm arasında hiçbir 'ark yok-

~ V ı de aynıdır. ikisini de severim ... 
11q tel.~R<! KORENE: eliyor ki.: Beni belki. çok hop
liYe 0kkı edeceksiniz, sevdiğim şeyi size pek söy
e/L•lttelenı: Fakat mademki ıırrar ediyarsunuz. .. Şey •• 

"'il ....: k • -· • ço ıeverım ... 
.._ Giizel bir katlın iıçin bundan tabii ne olabilir? 

1ı;_;- t~ıat ediyorsunuz.-.. Fakat bilir misiniz, bu 
ıleıı ~~için mühim bir şeydir. Bir gün hOfWRtJ gi
'evi 17.~l rengıl esııap buduğum zaman ne kadar 
ciıı """'tım .. Öyle bir kül rengi ki dehşet ... Güııer
İle ,:rclcırıı reng:nde ... Komedi Frannzde bu elbise 

• "! cılclığım zaman herkes bana fQPllıştı: 
/:~elbise çok fena bir tesir yapacak JiyorlarJı ... 

.ıot· iilıt· 0nlın-a gösterdim ki vaziyet bildikleri gibi de
:!. c/"1 '~· \re kül rengi elbise mavi, kırmızı elbi&eler-

~ a;;;,;;,M ~~~l<ları 
; ~lr Ameırnkan ga~eteen-

sınan vazdoga böır eseır 
;:-;. 

1 
'~ime çekDldl ve Ameıra ... 

~ı: "ilda kayamet kopma ... 
"'' sona sebep oUdua 
;~~ ~i~a gazetecisi kendi zevki rurken, bir gün yazıhanesine bir 

~e: ™ıtır,. Her kılığa girer, çıkar, kız girer· Küçükken komtu idiler, 
I'>" 1ı:ırı!ere sokulur, kapılardan dinler beraıber çember çevirdiler. Kız 

"" ~ da öğrendiğini hemen ya- Frank'm çok tanıdığı bulunduğunu 
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'!ar altına d& her zaman imzasını biliyor ve kız kardeti Joan'ın tiyat-
• 

~~~ter Winchill de Amerika ga 
a l!cılerinin en iyilerindendir . 
Q ~way'i kendi cebi gibi bilir. 
~ay'de Yllfıyanlann hemen 

~ . h~sini tanır. itte bu gaze
~ bir gün oturnıUf, düşünmü,, 
~ l'ıllarını toplamıt; bildiklerini, 
~ı· endikJeriııi uraya düzmüf ve 

r ace 
~i il nario vücuda getirmit. itmi-
bq r~dway sokakları koymuf ve 
' 'ten~-· f"lme ··1-'l ' " t 'ilir .: ...... ıo ı çeı.u mıf, gos e-

111118 !!~terilmez de kıyamet kop
tııa_aj lsıın.lerini değittirdiği kahra
~ llrınxn asıl fahsiyetleri tanın
J~ı ~ gecikmemit az kalmıf Al 
l'tlı~ll kar-mı Ruby Keeler' den ay-

l>rnı.u• il ,. 
~ ~dway sokakları ftmdiye ka
t~ rçok Amerikan filmleri gibi 

~~ll!!ater filmidir. Amerikada hay
fl!tı 'r iki kısma ayrılır. Bazıları 
~11"-dır, vahtidir, çocuk çalar, in-

b()' ~,I l!'azlar. Bazdan da haydut 
~İr 'rına rağmen daha medeni • 
Ilı: Walter Winchell'in kahraına-

1tle ilıi l1 hu sonunculanndandır. ls-
~d ril.nk Ricco'dur. Frank hiçbir 
~i~ korkmaz, ıhiç bir teyden çe 

~~ı. Mütbit bir cüreti vardır. 
\~lan çoktur ama cebinde 
lllıı 

1
1t ıyi kullanmasını bild;ği bir 

e ~ . 
~ it erı vardır. Ondan o kadar 

t:' 1>rku1ur ki nefret edilemez. 
~'ın hayatı böyle geçip du-

roya alımnası için tavassutta bu-
lunmasını rica ediyor. 

Frank'ın bir hareketi ile Joan 
angaje olur, bir kelimesi ile de yd
dız mertebesine çıkar. Joan yedi 
Yl\flllda iken Frank on be~inde idi. 
Sertliğinden kuvvetinden hem ödü 
kopar hem de bu kuvvete hayran 
olurdu. Şimdi seneler geçtiği halde 
hala Frank'ın tesirindedir. Ona o 
kadar itimadı vardır ki herkese 
karşı., vvetli olan Frank onun 
kartısında bütün kuvvetini kaybe. 
d"yor, sanki sert adam, fena adam 
gidip yerine iyi bir adam geliyor. 

Joan bir gün Frank'ın bir hay. 
dut olduğunu öereniyor hiç bir şey 
söylemiyor, muhabbeti azalmıyor. 
Fakat Frank halinden utanıyor, 
kızarıyor .. Artık iyi bir adam ol
mağa karar veriyor. Uzun kara bir 
maziyi bir silkinitte atıvermek ko
lay değil. Bun n için de mücadele 
lazmı. O geçmişini temizlemeğe 

uğnlfırken Joan yalnız kalacak .. . 
Ya dütmanları kızı kaçırırlarsa .. . 
Joan'ı Miami'ye g;Jnderiyor. 

Joan Miami'de Klark isminde 
birisi ile tanışıyor. Bu Klark hiç te 
Frank'a benzemiyor. Beyaz ince 
elleri rovelver kullanmasını değil 
yay çekmesini biliyor. Joan'ı sevi
yor ve onunla evlenmek istiyor. 

Çok geçmeden Frank b;r rakibi 
olduğunu öğreniyor. Deli mi bu -.. 

Fransada çok beğenilen bir artisti.'Jean Scrı.ıais 

. iki karde1: Jean CrawlorJla erkek lıardqi 

isimde yanlışlık Bir tebessümün fiatı 
Almanyada son hadiseler çrk

tığı zaman sinema alemini çok 
müteessir eden bir haber yayıl • 
dı: 

Pabst kurşuna dizilmiş ... 
Bu haberi ilk defa lntran ga

zetesi.nin Berlin muhabiri vermı,ş· 
ti. Ve gezetesine: 

- Şimdi öğrendiğime naza • 
ran Pabst kurşuna dizilmiştir! 

Diye bir telgraf çekxni~ti. 

Pabst en büyük vazn sahneler
den biri idi. Bilhassa "Dört mete
liğe opera,, namındaki fi!mi ile 
kendi.sine büyük bir şöhret yapmış· 
tr. Bu haber elbette sinema ale
mini çok müteessir etmişti. Fakat 
birçok kismeler biliyordu ki: 

1 - Pabst evvela Hollyvood
dadır. Ve so.n zamanlarda Alman. 
yaya dönmemiştir. 

2 - Ve Pabst'in fikiı·leri, ve 
taıhiati kendisinin Almanyada kal· 
masına ve Almanyada oturmasına 
manidir. 

Nitekim bir müddet sonra va
ziyet anlaşı•.dı. Meğer bu Pabst 
Nazilerin rüesasından olan Pabst 
imiş. Herkes derin nefes· aldı, 
fakat hayli da üzüntü çekti. ...................................................... " .. _ 
dam? Hiç Frank'rn elinden sevdi
ği kadını almağa kalkıtılır mı? 

Frank'rn karşısına çıkmak için 
bu ne cüret, bu ne ceaaret? 

Fakat Klark ne diyor: "Onu se
viyorum. O da beni seviyor.,, 

Zavallı Frank şimdiye kadar hiç 
bu derece zayıf olduğunu hisset • 
memişt; .. O da onu seviyormuş ... 
Sevdiği kızın sevdiği adamı öldü. 
rebilir ·mi? .. 

1,te mevzu bu. Film gösterilince İ 
Joan'ın Ruby Keeler olduğunu his
setmişler· Filhakika 42 nci sokak, 
Altın arayıcıları filmlerinde_ gördü 
ğümüz bu sev"mli artist bir gün i
çinde birdenbire, nasıl olduğu an
la.ılmadan, karanlıkta kalan kud. 
retli bir hıimi yüzünden parlayıver 
mi~r. Sonra da caz şarkıcısının 
yıldızı Al Jolson'a rastlamıt voe o
nunla evlenmiştir. Al da karısının 
nllsıl parladığını bilmiyormus.Sim 
di Joan'rn Ruby olduğu 5ayi ~l"un. 
ca adamakıllı kızmı~. Zavallı Ru
by gece gündüz a~lamış. 

Neyıe sonunda ban,mıtlar. 

Güzel lbir serlavha değil mı"? 
Bilhassa bir film için .. F "'kat me
sele tamamile başkadır. Bu fiat 
hakikaten bir fiattır. Ticarette İs· 
mi geçen fiattır. 

Meseleyi anlatalnn: Annabella 
bundan bir müa'det evvel, Avus • 
turyada bir film çevirmişti. Bu 
filmin ismi "Tebessümünüzü muha 
faza edini.zdi.,, Seviımli Fransız ar· 
tisti b~ filmde çok muvaffak ol • 
muş ve hakikaten sahhar tebes • 
sümlerile herkese kendisini sev • 
dirmişti. 

Fakat, bugün gülen yarın ağ
lar derler. İşte Annabella'run da 
başına böyle bir hal geldi , Filmi 
vücuda getirenler zavalh artisti 
evvelce o kadar tll'th tatlı güldür
dükleri halde kendisine tedi
yeye mecbur oldukları 100.000 
frangı vemıemişlerdi. 

Şimdi Annabella bu fi.imciler 
aleyhine bir dava açmıştır. Fakat 
bu sefer, tebessümünüzü muhafa. 
za ediniz derken kendi tebessü • 
münü kaybetmiştir. 

Mae V est ve Alphonse 
Şu Mae West yaman kız vesse

lam! .. Son zamanlarda yaphğı bir 
cür'eti duysanız hayretten dona • 
kalırsınız. Ba1cın mesele nedir: Bir 
gün Mae West düşünür tatınır, 
?imdiki halde meşhurdur ama, da
ha methur olmak imkan dahilin· 
dedir. Bunun için öyle ·bir film 
yapmak lazım ki bütün dünyanın 
alakasını celbetsin. . . En İyi çare 
filmin armtierini adamakxlh kim
seler ara11ından intihap etmek ..• 
Dünyada böyle ailamakıllı olup ta 
şimdi botta gezer k'm var? 

Sa.bık ispanya Kralı Alphonse 
xııı ı ... 

itte Mae West hemen kağıda 
kaleme sanhnıt ve bu krala bir 
mektup yazmıf, Hollywood'a ge
lerek kendisile beraber bir film çe
virmesini teklif etmiştir· 

Alphonse'un buna ne cevap ver
. diği malum değildir. Belki de tom
bul arf stin teklifine yalnız sükUtla 
mu:kaıbele etıniştir. 

ler belli olmıyor· Hiç şüphesiz ki tiyatronun bu ci
hetten sinemaya nazaran büyük bir faikıyeti Var· 
dır. 

- Filmlerden hangi filmi seversiniz? Hangisini 
oynamak ~ste•siniz? · 

-Anna Karemine'i! .. Bu her rolden ziyade hoşu 
ma sıidiyor. 

* Charles Bayer: Sinema arti&tlerinin bir mera
kı vardır. illaki kendi ihtisasları dahilinde çalış
mak isterler .... Mesela bir artist facia oyuncusudur. 
Muhakkak faciada oynamak ister. 

, Charles Boyer de bu~ların en başında gelmekte. 
Jir. Bu sevimli Fransız artistinin en çok beğendiği 
roller en ziyade oynamak istediği roller :şüphesiz ki 
facia oyunlarıdır. Zaten Charles Boyer şimdiye ka
dar mütemadiyen bu gibi facia oyunlarında en çok 
ihtisasını göstermiştir. Şimdi yerri bir vaziyet hcuıl 
oluyor: 

Acaba Charles Boyer Komedi oynayamaz mı? 
N• • ? F ,_., 
;çın oynamasın. acıaaa meşhur olan artistler 

. ,,. 
daima komedide muvallak olmuslardır. Binaena,. 
leyh Bayer de facia oynasa ki.m :.e diyebil&-? 

işte Fransız artistinin bir mukavele ;:.., merbut 
olduğu Fox film acentesi de böyle düşünmüş ve 

meşhur ve f•cia artistine kendi seviyesile, sanatile 
mütencısPp olmıyan bir film çevirmeği tavsiye et
miştir. Charles Boyer vaziyeti hayli nazik bulmuıı 
ve filmin mevzuunu tetkik ettikten sonra bu işe hiç 
yananşmamıştır. Çünkü teklif edilen film, kendi sa
natini ııe bunca seneditr, elde ettiği şöhreti biranda 
baltalayacak mahiyettedir . 

Çünkü Charles Boyet'nin en çok sevdiği ve ade
ta tapındığı şey şöhrettir. 

Boyu kısa olanlar! 
Joan Grawfoırdun boy 
u~atmak lhakkonda veır 
dlgl son ınasôlhl©ıtBaıro can 

kuOagDylla dDnDeynne 
HoHywood'da biTÇok artistlerin 

boyu çok uzundur. Çünkü uzun boy 
lu artist daima makbuldür. Cüce
ler, kısa boylulu nihayet en garip 
en münasebetsiz filmlerde ve daha 
doğrusu böyle garibeleri teşhir e· 
den filmlerde rol laırlar ... 

Sex Aappeal'i haiz olmak için, 
herkesin nazarı dikkatini üzerine j 
celbetınek için nilıayet uzun boylu 
olmak lazımdır. Yoksa kimse sizin 
yüzünüze bakmaz. Hiç bir stüdyo 
kısa boylu bir artiste rol vermez .. 
Vakıa Lilian Gich gibi boy cihetin
den oldukça züğürt olan artistler 
vardır· Fakat hep bilirsiniz ki bıın
larm artık zamanı geçmittir. 

itte bunun için Joan Crawford 
gibi boylu poslu olanlar çok bii
yük bir ~hret temin etmektedirler 
Fakat Joan'ın anadan doğma uzun 
boylu levent bir kadın olduğunu 
yazdığı bir makalede boy uzatmak 
ve vücut güzelliği hakkında ne tav 
siye ediyor: 

Hangi kadın boyunun servi gi· 
bi olmasım istemez. Lalur.:. ma
beynimizde bizde kısaca boylular 
da pe kçoktur. Fakat küçük hamm 
bu sözümü üzerinize almayın. Si
zin maşallah boyunuz yüksektir. 
Hele uzun topuklarla.. hele uzıın 
topuklarla. .. 

Kimse size kısa boylu diyemez. 
Fakat boyunuzun azıcık daha biraz 
daha uzamasını istemez misiniz. 

Biz?e eski bir darbı mesel var· 
dır.: Ayağının albna sigara kağı· 
dı koy derler. Fakat buna hacet 
yok. Bakın size bir usul tarif ede
yim.: 

Sabahleyin uykudan kalkar kalk 
maz tU hareketi. yapın. Kollarınız 
biribirine nmvazi olarak yukarı 
kaldırın. Ayak parmaklarınızın uci
le yere basın. Birinci günü beş da· 
kika ikinci günü altı dakika böyle 
oda~ın içide yürüyerek ve nihayet 

bunu on dakikaya kadar çıkarın. 
Ve sonra ve hergün on dakika 

bu hareketi yapın. Göreceksiniz, 
(derhal demiyeyim) fakat bir ay 
zarfında boyunuzda hafif bir yük
seliş göreceksiniz .. 

Bu hareket çok iyidir. Ayni za• 
manda vücudü kuvevtlendirir. Kol· 
ları kuvvelendirir ve göğse bir in
tizam, güzel bir tekil verir ... 
Maaınafih mademki jimnasttik: 

hocalığına baflailık. Size bir ba,ka 
teY daha tavsiye edeyim. O da 
göğsün kuvvetlenmesi, daha doğ
rusu en güzel şeklini muh< faza et• 
mesi, ve karında hasıl olan yağla
rın erimesi için çok iyidir. 

Sabahleyin kalkınca, bu hareke
li yaptıktan sonra elelrinizi yere 
koyun vücudunuzu halının üzerine 
uzabtn. Ayak parmaklarınızı ye 
re dayıyarak bükün ve elerinizden 
ayaklarınızdan alacağınız kuvvetle 
vücudunuzu lastik gibi aşağı yuka
rı kaldırın .. Bu yorucu bir hareket
tir. llk gün belki fazla yapamazsı
nız Fakat yaptığmız kadar. Niha· 
yet ahşırsmız. 

Bir de vücudunuzu daima hava 
aldırmanın vücut güzelliği üzerine 
çok büyük tesirleri vardır. Vakıa 
şimdi yazdır. Sıcaktır. Herkes plaj
lara, sayfiyelere gitmiştir. Vücu
dunü açık havaya arzetmittir. Fa
kat bir defa kıt başladı mı, artık 
küçük hanım zıbını giyer ve çı
karmaz. Hoş tıklık merakile zem· 
heri zürafesi gibi dolaşanlar da 
vardır, vardır amma bunlar da VÜ 
cut gene layiki veçhile havalan· 
dırmayı ihmal ederler. Onun için 
hiç olmazsa daima günde bir çey
rek vücudunuzu açık havaya arze. 
din. Açık hava cildin~ze tatlı bir 
sertlik bir taravet verir .. 

Zor it desenize. ... Kim bilir bu 
yazımı okuyan hanımların içinde 
kaç ki'i bu nasihatleri tatbik ede
cektir. Ben pek ummıyorum. 

' 

Marlene Dietrich'&ı me~hur bir ressam tarafından yapılan resmi 
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MEMLEKETm:;SiiJ Moslfovadalfi mac Dünkü At yarışlar . A vus1urya 
Mes'elesi 

Erganide inşaat ilerleyor ~uslarla yapılan maçta 
O- 3 mağlôp olduk Madenin işletilmesi kararı üzerine 

canlı bir imar faaliyeti başlamıştır 

Erganinin umu mi manzarası 

El.AZIZ, (Milliyet) - Vilayeti-! Nakil müşkülatı şimdiye kadar 
mizin güzel kazalannda:n biri ele madenin inkitafına ve bu zenğin 
Erganidir. Metnlk bir va:ziyette bu servet hazinesinden istifadeye roa
lunım Bakn·. madeninin itletilmeai ni olmakta idi. Her gün biraz da. 
karan ve bu karar dahilinde faali- ha il~leyen Fevzi paşa Diyarbe
yete bllflaımiası kazanın ehemm.iye kir hattının Eııganiye varması Er
ıini bir kat daha aıttmnıştır. Şir- ;ıanideki zengin bakır servetin
ketin inta etmekte olduğu 13 bina den fenni surette istifade etmemi
yakında bitecektir. istasyon ile Ma- ze }ardım edecektir. 
den arasında yapılmakta olan a- Bakırdan maada diğer madenler de 
sansör iınfaatı da ikmal edilmek ü- var. 
zeredir. Bakır tirketi geceli gün- Elaziz • Diyanbekir yolu üze. 
düzlü çal!farak bava bacasının de- rinde bulunan Ergani madenin
linme ameliyesini bitirmektedir. Ye de çok zengin bakır ofcluğunu 
ni İllfa&l beton olarak yapılmakta- bilmiyen ~tur. 
drr. Şirkıet tarafından batlarulmıt Maden dağlarında bakırdan 
ve ayaklar kıunıhnllfbııl maada demir, kurtun, gümüş, al-

&gani madeniniıo de bu sene 13 tın, karaboya, kükürt mürekkeba
.metre açıkl~a beton anne bir tı da varclır. Gö:ı.taşı kayalar ha. 
köprü yaptmlJD1'br Bu köprü Ela- )indedir. Erganide!ki bakır dün
ziz • Diyarbekir şoeesini ve bakır yada birinci derecede $. -- 'ır. Ba
çıkan kuyuları Ergani merkezine lor nisbeti yüzde on yedf \..:: on ae
bağlıyan bir geçittiıı. Bu köprü 10 kizdir. 
eenedıenberi harap ve yoloulann Bakırı eritmek için icap eden 
geçmesine mini bir halde idi. yağ- büyük bir fabrikanın kurulması i
murlu havalarda çay euyunun COf· çin bir meydanlık açılmağa ba§
ması iki tarafta kalan yolcuları sa- lanmıştır. 
atlerce bekletir ve hazan da gün- Üç senedenberi 1000 - 1500 
~C:C geçit veıımezdi. Köprü üç ay- amele çalıttığı halde henüz bu 
ida ikmal edilmittir. Köprünün ya- meydanlık ikmal edilememi§tir. 
pılmaaı Ergani madeni ile müvasa- Tayin edilen müddet azaldığı 
le ve münakalatın kolaylıkla temi- için günde jgcj posta yapılmakta
ni hususunda çok büyük faydalar 
vermittir. 

Bakır maclenleri 
Ergani maden Eliziz • Diyarbekir 
yolu üzerinde güzel bir kaeabadır. 
Maden timdi bir kaza halinde ida
re olunmaktadıtt. Şehre girerken 
dere üzerinde hükUnıet tarafından 
iJ19A olunan bir köprü ve daha ile
risinde tehre yakın bir ilkmektep 
göze çarpar. Bir tarafmda trenyo
lunun intası görülür. 

Erganinin asd ehenmıiyeti havi 
bulunduğu bakır madenleridir. Ma
den ocaklan yahut yerlilerin tabir
ler.ile mağaralar kua.banın hemen 
yakınında bulunur. Burada bakır 
madenini ketfi 612 ıenesi hicriye. 
sine tesawf etmektedir Burada mi
lattan bir çok aene evv~l açılmı~ 
aonra)an terkedilmit müteaddit 
ku>'!'lar da bulumııaktadır Ergani
dekı madenler dünyanın hemen 
hiçbir tarafında bulunmıyacak de
receCle zengindir ilk zamanlarda 
eritme fırınla.rmda odun yakılma
ıı yüzünden civardaki bütün or
manlıklar tahrip edilmiş ve so111a
ları levazımı ihtirakıye kifi dere
cede temin olunmadığı için yalnız 
ham bakır imal olunabilmekte ''e 
imalatın ıenevi miktarı altı yüz 
bin raddesinde bulunmakta imiş. 
Eı•anideki madenler bir iki asn·
dan beri Osmanlı hükfuneti tara
fından faailalarla itletilmiflir. 
Osmanlı hüktimeti Erğanide yarım 
asır zarfında ancak iki yüz elli bin 
ton kadar bakır çıkarabi:ıni,tir. 

Bakınn iatıhsal usulüne gelince 
evvel t'lllİ,de gayet derın mağa
oiağ lcpelerinde bulunan adi ocak
lara amele aırtmda naklolunup 
cüzi odun ile ihrak oiunmak !U· 

retile cevherde bulunan kük;.rt iza 
le ediliyor bundan sonra cevher 
.kaııehaya on dakika mesafede 
kaın KaDıaneye nakledilerek bu
ra.la mevcut ocaklarda izabe edil
mekte imit. Eribne fırınlannda bir 
sıra odun, bir aıra cevher iıti•' e
,J:Imek Luretile doldurulduktan 
soma at~ verilip yukarda zikro
lunduğu üzere dide nehrinin men
baından çıkarak burada aka.ı su 
vaaılasile ve cesim dolaplar yar
d;ıuile itledilen gayet büyük kö
..W.ler bu aleti tezyide hizll"et et
ligin:lem bu suretle bakır cevherle
ri müzap haline geldikten sonra 
vt.c· ·~'n ~L,,1Ja bulu"an d\'..h1c: açı .. 
lır> harice çıkarılmakta imiş 

• 

ErganiJe bir ifletme kuyusu 
açılırken 

aır. Bir kıaım gün~lüz ve bir kı
sım da gece el~rik altında ça
lıtma'ktadır. Arazi sert ve kayalık 
olduğundan dinamitle taşlar ve 
kayalıklar atındınlmakta ve çok 
güçlük çekiılmektedir. 

Kuyuyu açmak için de timdi. 
ye kadar epeyce amele çalışmak
ta idi. Şimdi i.ae bu ameliye maki
ne ile yap•lnıırktadır. Büyük mey
~·~ biter bir hale getiritmit ve 
ıs.tinat duvarlan örülmeğe başlan· 
mı~tır. 

Bu meydanda elektrik eantıra
lı, depolar, itçi ve memur yemek 
ve i~tirahat ıalonları yapıılmak • 
tadır. Bundan ba§ka .izabehane ya
nında 180 metre uzunluğunda bir 
tünel yapılmağa baılanmııtır. Bu 
tünelin ağzmdan dağın tepesine 
100 metrelik bir kuyu açılacak ve 
ıehrin havaaını bozmamak için 
bunun üzerine de 60 metre uzun. 
luğunda bir baca dikilecek ve ze
hirli gazlar bu bacadan çıkacak. 
tır. Esas maden toprağın 30 met
re altındadır. Ve maden toprak 
kaWırıldıktan ~nra i§lenecektir. 
. . Erganide balar fabrikası için 
iki su havuzu yapılmaktadır. Bi
risi izabebanede, diğ~İı de fabri
ka işçilerinin içme ve sair it için 
lazım olan su havuzlarıdır. 

Bu au dereden akan Dicle neb
rinden makine ve tulumbalarla a. 
lınaca'ktır. Bakır madenini işlet
mek için Iizım olan ıkok kömürü 
ve birçok malzemeyi getirmek ve 
çrkarrlan bakırları harice sevket-

. meık İçin F evzipa~a - D;yanbekir 

•MOSKOVA, 3 A.A. - Ana- Hakem Mustafa Beydi. ~, 
d?I." ajanaı hususi muhabiri bil • Oyuna 18,25 geçerek batlandı. 
dınyor: ilk dakikalarda bizim takımımız 

. D~n aa~t 16 da h~yetimiz Le- arka arkaya hücumlar yapmağa 
nm türbesıne merasımle çelenk batladı. Fakat Rus müdafaaaı ni
koydu. 17 de Dinamo stadında ya- bayet topu kurtardı seri bir akınla 
pılan atlct~z~ dömi final müsaba- inen aol açıkları bizim kale önü • 
kalarma gıttı. ld" d h .. · · kal 

O iki
. '· dm d ne ge ıae e ucunı nebcesız • 

n ı<a araeın a uzun at- d Yed" . dak.k d ... . b" h·' l da 5 on ·ı L · t takı ı. ıncı ı a a .. ızım ır u 
a~~ b~ 1 e enmfraGen • cumumuzu favulle durdurdular. 
mıuuan ır kız kazanuı. e ka- Fakat F.kr ti ekt•v• be 
dınlar arasında yapılan 500 met • 1 e . n ç ıgı ser at ~-
relik kofuya 16 kız i~irak etti rutunu kalecı kurtardı. Oyun bıraz 
Di.namodan bir kız 1 • 18 • 9 d~ mütevazin bir tekilde devam ettik-
birinci geldi. ' ten aonra nihayet Moskova takı-

Kadınların 600 metre yarıım- ~nın aağ açığı güzel bi~ akınla .~n-
dan en iyi dereceyi Leningratlı dılııten aonra tam vaktinde mu· 
bir kız 7/8 de yaptı. kemmel bir pas verdi. Ve 1ağ iç-

Erkekler araaında 100 metre leri güzel bir tutla bunu gole tab-
seçmelerinde en iyi dereceyi Di- vil etti. 
namod'an bi.r genç 10/ 8/ 10 da yap- Bu suretle mağlup vaziyete düt-
tı. melde beraber forvetlerimiz tekrar 

Bu yanta dostluk nişanesi ol- hücuma geçtiler. Bir çok akınJar 
mak üzere iştirak ettirdikleri Se- yaptılar· Fakat Moskova müdafaa· 
mih, 11. 2 / 10 ile ikinci oldu. aı bunların neticelenmesine mey-

400 metreyi 50 2/ 10 da Dina- dan bırakmıyordu. Bu sebeple bu 
modan bir genç, 16 kişinin iıtirak tazyikla, gol çrkannağa muvaffak 
ettiği 1500 metreyi 4 dakika 2 416 olamadık. 
da üç genç bitirdi. 28 inci dakikada Ruslar yine 

Sporcularımız müsabakalara sağdan hücum ettiler. Yine sağ a-
hazırlanmaktadırlar. Ayın üç.ünde çık temiz bir pasla topu ortaladı. 
Moııkova muhteliti ile yapılacak Ve kalemize ikinci sayı kayıt 0 • 

maç için takım ıudur: tundu. 
Avni - Yatar, Nuri - Esat, 0---2 vaziyetin ağır olmasına rağ-

Fikret, Fevzi - Necdet, Şait, Mu- al men takımımız yine ç ıfmağa bat· 
zaffer, Re§at. !adı. Yapılan bir kaç hücfun esna-

Dört ağustosta , ittihat muh • 
teliti iJe deniz, ve gece Moskova sında Muzafferin bir ve Şerefin 
mubteliti güı·eş müsabakaları ola- bir tutu avuta gitti. Bunu mütea
caktır. kip Rualar taarruza geçtiler. Ve 

7 eğuatosıta ittihat muhtelitle- müdafaamız topu ancak kornere a-
ri ile futbol ve güre§ müsabdca _ tabildi. Ruslar çok güzel bir kor-
lan yapılacaktır. ner çektiler. Müdafaamız bunu 

Sekiz ağustosta Leningrata ha- kafasıyla uzaklattınnak isterken 
reket edilecektir. top yanlıt bir falso ile bizim kalev 

3 ağustos maçmın tafeilatı, mize girdi. Ve hu suretle aleyhi-
Moıskova 1aati ile 21.30 da koınin- mizde üçüncü gol kaydedildi. 
tem ıtadyomunda radyo ile Tür- Birinci haftayımın bundan eon-
kiyeye verilecektir. ra devam eden cııyunu tarafeynin 

Moskova, 3 (A.A.) - Mus- mütekabil akınlan ite geçti-ae de 
tıceldir. Mıçı 3- o Moskova vaziyet değitmedi. Ve devre 0-3 

aleyhimlze bitti. 
kazanmıştır. ikinci devrede takımımızda 

lSTANBUL, 3. A.A. - Tas a- tebeddülat yapıldı. Reşat sol açık
jilDSı ile hasıl olan bir itilaf üzeri- tan çıkarılarak yerine Fikret geç-
"" Motkovadaki futbol maçının ti. Ve merkez muhacim mevki -
tafsilabnı büyük Moskova radyo- ini de Rasih itgal etti. 
au ile Anadolu Ajansı muhabiı i Fikretin forvete geçmesile a -
Niyazi Beyin okuması tekarrür et- kınlarımız daha ziyade canlanma
mitfi. Bununla üçüncü defa olarak ğa ba~ladı fakat Moskova· takımı 
tekrar ettiğimiz bu tecrübe yine bu tehlikeyi gördüğü için Fikreti 
muvaffakiyetle neticelenmittir. sıkı aı'kı marke ed'iyordu. Tara-
Muhabirimizin biraz süratle sö.r- fımızdan yapılan bu ilk tehlikeli 
!emesine ıağmen etrafiyle zapta hücumlar, Ruslar tarafından ke • 
çalıttığımız aözl~rini aynen noi. e- s~ldikten sonra 10 dakika kadar 
diyorum. oyuna bir durgunluk geldi. 

Sabahtanberi Moskova bir bay- Bundan sonra iki taraf ta a-
ram günü yapıyordu. Küçük bu· çıldılar. Gol çıkarmak neticeyi. ya 
yük herkes sahada yer bulabil- lehlerine olarak veya lehimize o-
meık için bilet telişmda idiler. Ma- larak tadil etmek için iki takım 
ça daha iki ıaat varken tramvay- da büyük bir kuvvet ile oynuyor-

lardı. Faka.t hücum hattında bü
lar hmca hınç dolu bir halde atad-
yuma akın eden on binlerce kişıyi tün gayretler neticelenmeden ay-

ni netice ile yani 3 - O mağ!Ubi-
tatımakla m~guldü. Caddeler ka- yetimrzle bitti. 
labalıktan geçilıne2; bir halde idi. Rus talkımı, canlı kuvvetli ve 
Husuai otobüslerle stada geldıği- seri bir oyun gösterdi. Takımı • 
miz vakit oyuncularımız derhal mıza gelince, ilk devrede yediği 
soyunma odan na çekildiler· Onla- gollerden sonra kendi11ini tcpla -
rı bırakarak biraz tribünlere ve mı§ ve geçen senekinden daha gü-
kalabalığa baktım. Bat tribünde zel bir oyun göstermiş iae de RıK-
Türk sefareti heyeti diğer sefareL· ların canlı müdafaası karşısında 
ler erkanı, bütün spor tetekkülle · bir netice alamamıttır. 
ri rüesası, K.arıaban ve Suriç yol- Yarın güreı ve yüzücülük var-
datla bir çok hükumet erkanı yer dır. Ymclumuzu hürmette selam • 
almışlardı. Stad baştanb'4a Turk larız. 
ve Sovyet bayraklariyla ve iki ------------
memeleket araaındaki dostluğu can R • d 
landıran afitler ve levhalarla süs· usyaya gı en 
lenmitti. Spo J 

Maç zamanı geldiği vakit saha- rCU arımız 
(Başı 1 inci sahifede) ya evvela Moskova takımı çrktı. 

Bizimkiler de bunu takip ettılcı. 
Ve tiddetle alkıtlandılar. Mosko
va namına güzel bir nutuk irad e
dilerek takımımıza bir buket hedi
ye edildi. Bunu müteakip çalınan 
latiklal marşını herkes ayakta Jin· 
ledi. Bizim takımımız namına da 
takım kaptanı Fikret B.güzel biı 
nutulda mukabele etti. Bir buket 
verdi. Ve ahali tarafından tiddetle 
alkıtlandı. 
Takımımız ıahaya fU tekilde 

çıktı : 
Avni 

Fevzi Yaf&I' 
Fikret Esat 

Necdet, Sait,Muzaffer, Şeref, Reşat. 
•••n••••••••••••••••••• •'-•• ·•• o••h•••••· •• •- , •• , ••• 

ha•t:tmdan lşletme kuyusuna kadar 
bir kol v~ yüksekte olan fabrika 
meydanına çı:karılmak için aaan • 
.ör hattı da yapılmaktadır. 

Bakırın izabesinde lizım olan 
ve kesker denilen çakmak tatı ma· 
deni yakininde bulunan bir dağ
dan temin edilmiştir. 

Bütün İ'f biUikten sonra fabri
kada 700 kadar amele çalıtacağı 
ve bir senede 15 ila 25 ton balar 
çı:kanlacağı tahmin edilmektedir. 

tine tebliğ etmesini rica ederiz. 
Türk efkarı umunıiyesi ve Türk 
devlet adamları biz'm Rusya aeya
hatimize büyük bir alaka göster
mitlerdir. Türkiyeye avdetimizde 
orada Rua sportmenlerini aelim
lamakla bahtiyar olmak i.teriz. 
Bizim ıporcularmıız bu teli.kile. 
rin iki memleket a:.S.ındaki doat
luğu takviye emtekte olmasından 
dolayı bahtiyardırlar. Bundan bat
ka bu, aenelik mülakatlar, ayni 
zamanda spor sahasındaki tecrü
belerimizi zıenginlettinnektedir • 
Her tarafta bize kartı gösteril
mif olan iyi kabulden dolayı teşek
kür ederiz.,, 

Cevdet Ker"m Bey ve beraberin
deki Türk sporcuları, son günlerde 
ileride y"lpılacaiı: teliil.ılto'i hazır
lamakla mefgul ol~lardır. 2 A
Rtıstos ~. 150 Türk misafiri 
Gorki ismini ~ıyan kültür parkını 
ziyaret etmitlerdir. Gündüzün 
Türk sporculan, başlarında Cevdet 
Kerim Bey oldui?u halde, atletizm 
müse.bakalrında hazır bu'umnut
lar ve Dynaıno stadyumunu gez
m. şlerdir. 

(Başı 1 inci sahifede)) 

izzet Beyin Mes'udu birinci, 
Prens Halim Beyin Hakanı ikinci, 
Kimi! beyin Ubeyyanı üçüncü ol
clu· 
Beş hayvanın iştirak ettiği ikin

ci kotu üç yatındaki yerli halis kan 
lngiliz erkek ve diti taylarına 
mahsustu. Mesafesi 1800 metre o
lan bu kotunun ikramiyesi birinci
ye 180, ikinciye 55, üçüncüye 20 li
ra idi. 

Celal Beyin Özke' si birinciJi,ği, 
Hakkı Beyin Çelenk'i ikinciliği 
Rüstem Beyin Conk'u üçüncülüğü 
aldı. 

Üçüncü kotunun mesafesi 2400 
metre idi. Dört ve daha yukarı yat
taki yerli, yarım kan Arap ve halis 
kan Arap at ve kısraklarına mab
sus olan bu kotunun ikramiyesi bi
rinciye 120, ikinciye 50, üçüncüye 
20 lira idi. 

Yarıta giren bet hayvan ara
sında Salih Patanın Serdar'ı bi -
rinci, Kemal Beyin Aldervit'i i
kinci, Tevfik Beyin Sadası üçün
cü oldu. 

Dördüncü kotu üç ve daha yu
karı Yattaki halis kan İngiliz at 
ve kısraklarma mahsus hendikap 
kofusu idi. Mesafesi 2000 metne 
ve ikramiyesi birinciye 245 , ikin
ciye 55, üçüncüye 20 lira olan bu 
yarıta altı hayvan girdi. 

Prens Halim Beyin Romflon'u 
( 49 kilo) birinci, şekerci Ali Be • 
yin Nansuku (58 kilo) ikinci, Ah
met ve Fikret Beylerin Piper'i 
(53 kilo) üçüncü geldi. 

Be,inci ve son yarış, gene hen
dikap koşusu idi. Mesafesi 1200 
metre olan bu kotuda ikramiye 
olarak birinciye 180, ikinciye 55, 
üçüncüye 20 lirıa veriliyordu. 

Oç Yatındaki yerli yarmıkan 
İngiliz erkek ve diti taylardan 
be,inin girdiği bu kotuda Ahmet 
efendinin 103 Ceylinı birinciliği, 
Emir Salih efendinin K. Klas'i 
ikinciliği, Saim efendinin 102-103 
Dağ Kızı üçüncülüğü aldı. 

S. G. 
Çaleg kupam tenis maçları 
Dün Taksimde Alet - Günet tev 

nia kortlarında Çaleğ kupası tenis 
maçlarına batlandı. tık müsabaka 
sabah saat onda eeki futbolcular
dan lamel ile Suat arasında ya -
pıldı. Suat 6 - O , 6 - O ile ka- , 
zandı. 

Davit • Ciraa maçında ılk se
ti Davit aldı. ikinci ıetin y .ı.rısın
da Ciras elinden sakatlandıgı için 
oyunu bıraktı ve Davit hükmen 
kazandı. 

Cideçyan Selimi 6 - 3, 6 - O 
yendi. 

Tııegobof rakibi gelmediğinden 
hükmen kazandı . 

En heyecanlı maç Suat ve Oa
vit aras.ında oldu. Rahatsızlığı do
layı11ile bir müddettir tenisi bırak
mıt olan Suat güzel bir oyunla 
Da.vidi 6 - 2 , 6 - 4 yendi . 

Sedat Canbedeni 6 · 1 , 6 • 2, 
Tregobof ta çok güzel bir oyun
dan sonra Şodvarı 6 - 2 , 6 • 3 
mağlfıp ettiler. 

Son maçı Mehmet Karakat Ci
deçyana kartı oynadı ve 6 / 0, 6/ 1 
kazandı. 

Çaleg kopası müsabakalarının 
müteakip maçlarının programını 

&f&ğıya yazıyoruz: 

4 ağustos 

Saat 17 T regobof • Sedat, 
Saat 18 Karakat - Suat. 
5 Ağustoa 

Saat 17 tek erkek finali ( 4 a
ğustos galipleri arasında.) 

6 Ağustos 

Saat 17 Şodvar · Karakaf ile 
Armitage - lbrahim Cimcoz. 

1 Ağustos 

Saat 17 Şirinyan - ı regooof 
ile Ahmet Ferit ve arkadatı. 

8 Ağustos ' 

Saat 17 Suat - Sedat ile Şod
var - wıakat ve Annitage - lb
rahim Cimcoz galibi. 

l O Ağust°"' 

Saat 15.30 da kupanın son 
gahili Şirinyan ile tA!k final gali
bi. 

Saat 17 de çift erkek finali ku
paların tevzii. 

F enerbohçe - Anadolu maçı 
Dün Şemsipata sahasında Fener

bahçe ve Anadolu futbol takımları 
anamda hususi maçlar yapılmıf
br. 

Anadolu kulübünün, kendi saha
larında maç yapmak arzusu üzeri· 
ne Fenerba.hçeliler futbolcularını 
hususi bir maçla çalıtbnnıf olmak 
için bu teklifi ke.bul etm'ttir. 

tık maç iki kulübün küçükleri 
arasında yapı!mıt ve oyun birer sa-

(Başı ı inci sahifede) ' .od 
. ,kor 

nan kımseler, Avusturya pe esıı1 
!arının hususi mükalemeler tP' 

darları 
sında A v.ıuturya zımam Jı]ııod• 
hafilinde M. Fon Papen ha ·ıeı:el 
Avusturya hükumetince v~r~3yıl· 
agremana dair bazı ihtiraz• 
lar ileri siWmütlerdir. /eıİ 

Devletler ve Avusturya rnese dal 
LONDRA, 3 A.A. - RoJ11

3

9 
ıı 

gelen haberlere göre A.vusıuızil~ 
ltalya hükfunetleri, V ıyaıı& ıı;ıaııı' 
metinin son suikastlarda JJ Jı1 
nın auç ortaklrğmı teshil ed~O b~ 
yasını, büyük devletler Be~ tıır 
kiimeti nezdinde müJabal eti" 
lunmak istedikleri takdirde, 
olarak telakki etmektedirler· .yer. 

Bu hususta lngilterenin V'~:,,Oı 
Avam Kamarasında Sir Jon 1,ııtı 
un tarif ettiği tekilde kal~ııı'~ 
devam ediyor. lngiltere hü)(ll eti 
b . ·,oı ' 

u yolda bir tetebbüse gırt biif~ 
hazırlanmakta değildir. Ve 
bir 'ey dütümnemektedir. 

Yeniden tevki/at ~ 
VlY ANA, 3.A.A.- in!~_,... 

memurlarının dogruy dan doi'~'ıı· 
··10P' ' Bavyeradaki Avusturya leJ•. tef 

r~ndan talimat alan bir teth•t bl' 
!atinin izi üzerinde oldukla.TI 
her verilmektediı·. 

Bir çok tevkif~ 
1 

Tramvay ücretJerı 
(Başı 1 inci sahifede) f>1 

!ini icap ettirmektedir. Binj~ı ~ 
Ieyh,son değifllleden müte'V'el 1 bı 
ziyetler arasında ilk olar~ 
mesele halled ·lecektir. ı1 

Şimdiki halde vaziyet ga'f~1}~ 
rihtir.Ocretler derhal inece_kl1r;,.J 
cak bu tenzilatın,aleluıul bır )( ,ııı 
yoıı marifetile tesbiti mevzuu bJı~ 
dildiği g:bi, son karara istinjot 
923teki ücretlerin doğrudan ·ııııt 
ruya tatbiık sahasına konu1~1 Gi 
si de mümkün görülmektedıf· ti' 
iki nokta birkaç gün içerisinde 
eyyüt edecektir. 1~ 

Alakadarların verdikleri ~~j r 
mata göre: Karar resmen teb ~ 
dilmif olduğu için, ortada. e; 
vaziyete dönülmesini eeciktJ~~ 
batkaca bir mahzur kalmaJl'111 iı 
Netice itibarile, ücretlerin teııı 
bir gün meselesi halini al11l1'

111d 
Tramvay Şirketinin iade ede' 1, 

iki küsur milyon liraya geliıt~,,ı 
b.u paranın halka geri verilıtıe51 ,t 
imkan görülemediği iç'n, haY';ı 
İflere sarfı esas itibarile takıJ~ı 
etmiştir. Fakat bu husus, Heyet• 
kilece tayin edilecektir. 

Saat kiralan meselesi ıJı' 
Elektrik, havagazi ve su 5311,.ır 

rinden alınmakta olan saat Jıit Jı 
rının umumiyetle tenzili huS11tı;:,ı 
Nafia Vekaletince bulunan f~1111r henüz, alakadarlara tebliğ ecJı 
mittir. ı! I 

Maamafih, kiraların azaJJIİ ~I~ ! 
kuruta inmesi hakkındll V'efl ~ 
kararın bugünlerde bildirilJll'
beklenmekted"r. /1 
1 Küçük haberler / 

* B~aç gün evvel Ankıı.t:: 
gmniş olan Bulgar sefiri, V'e ti
car sefiri dün Ankaradan fe:fı 
mize gelmişlerdir. ,.9 

* Bir Avusturya film i<uıl'l?it 
yası lstanbuldl. birkaç film çe~ 
meğe karar vermiştir. ~ 

1 

DOKTOR 
Rusçuklu Ha1<kt. 

"'-! ••• ....... ataıarayda Kanzuk eczaharı fi"' 
karıısında Sahne ıokağında 3 ııU l 

ralı apartımanda 1 numara. ,1, 
------------43_!2./ -

yı il~ ~rabere. b.itmiftir. .ı•· 
lkıncı maç bırınci takımlal' Jı~e 

sında oynanmıt ve F enerb Jllif 
Rusyaya giden Fikret, Ya'3r! f'" 
zi, Muzaffer, Eaat gibi en i)'1 ~ıf 
cularından mahrum olarak çı 
br. .Jı'' 

Hayli ufak olan Şemsipafa 1 ~e 
eına allfık Anadolulular giiıe3 • ı 
gayretli oynadılar, tık de_V'f.e J~itl' 
Anadolunun galibiyetile bıttı·.1eıe ci devrede Anadolu 4 • 2 V'aı•. gol 
gird 'kten sonra F enerbahçe ik;j)ııe 
çıkararak oyun 4 • 4 beraber 
bitti. 

Karagümrüh sahasınJtı ııııll 
"Ol' · ..-.11111 • ımpıyat,, spor me...- a1ıll, 

müttefik olmıyan kulüpler '"f·ıııı.11 
da tertip ettiği tunuvanı~ .. ~,ııı· 
geçen bafta Karagümrük .,... bttt 
da oynanmış ve iki takını btı~I ııı· 
kalmıftı. Akınok ve Altın ti• JJiill' 
kımları tekrar kartılattılaf· ı,itlİ· 
kü oyun gene 3 . 3 berabere 0 f1)" 
Maçı fena idare eden hakeJ11 l ,~· 
nun b·tm~ine 20 dakika "3 a 
hayı bıraktı, ıritti. 
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Hitler hakimi mutlak! VAPURCULUK 
(Başı 1 inci sahifede) 

~en tatbik mevkiine koymak-
~ n filen menedemez 
rı1 k l~k milli sosyalizm fikri, hal'e-
JPY g~n b'4langıcında ilan edildiği 
dJ ~ ı, kati bir tıdıakkuk devresine 
1 tıreeektir 

y~l.·ı B Ray1tağ toplanıyor 
ıa E~LIN, 3.A.A. - Rayııtağ pa-

eJ' 
11 

rtesı günü öyleden sonra topla-
" ilc:aktır. 

p F ransada tee.aür 
bild~~IS, 3.A.A. - Havas ajansı 

ırıyor : 

~ın.uını seferberliğin ilanından 
d Ymıni sene sonra Mareflll Hin
()enburg gözlerini hayata kapıyor. 
ni:hk <iün gazeteler, 1914 senesi-
}' ill'anlık sa.atlarını hatırlatı
ıı::_r1.~rd1, fakat Alman ordularının 
o] ~ kumandanının uful etmit 

f' 
1~ 

1 

. dugu bu dakikada bu gazetele
~~ hepsi de ihtiyar Maretalin, bü
r rakibin hatırasını samimi ıu
t::::. Ve de.tin bir hürmet bi .. i ile 

-~ 
jf' 

ıl etmektedirler. 
ka 'f arihi büyük ve mert ıimalara 
F "lı daima meclubiyet hisseden 
v r;nsız efkarı wnumiyesi, müte
aU fa Maretalın kendi tahsına tem 
d ';1-tne'·~c ' .1ğu ahlaki ve me/h .. faziletlerle askeri deha önün
v ~ urınetlo eğilmekte ve vazife 
~l V~tanperverlikten bir dakika 

1.1 
e ınhiraf etmemiş olan müpı Ü· 

tı ed!hi nhatırasını tebcil eylemek-
e tı.•. 

Figaro gazetesi diyor ki : Ma-
6••lır: hatırası önünde eğilelim. 
t' nun vatanperverane eseri hünne k ı"'rııirdil'. Uful eden büyük ı.imayı 

1 •ncınıızl?. sel8.mlayabiliriz. 
Ceneral Maurin, Le Jounıal ga. 

ıetesınc diyo.' ki : 
"M ın are~al, heı• devrin ve he~ 

l e.l\l)eketin en büyük askeri Reis
erınden biri idi." 

Ceneral Debenez, Excehior ga
ıetesindc diyoı· ki : 

"M . üteveffa Marefal, necip bır 
•ıın "d" a ı ı. Onun n~ı huzurunda, u-
kuıni harp, rak;pleri olan ve ona 
l:Ş• .kılı~ç kullanmı•. bulunan bı , . 

·
1
'. şımdı bu kılınçlanmızla onu 

&e aınlayabiliriz." 

k 
Ancak insanlar geçer gider, fa,. 

at siyaset, devam eder ve bu
tün bu siyaset, mübrem bir zaru
ret olarak mevcuttur. 

b M. Hitlerin yeni vazifesinden 
ahseden Le Journal diyor ki : 
. M. Hitler, ihtiyar M~in ye
~•ne geçmek için onun ölümünü Lı
d~ beklemedi. Bu reform, bir nevi 
_ıktatörlük rejiminin mukaddeme

~ı gibi görünmektedir, fakat bu re· 
J~ ancaık muvaffak ola·bilir. Bu 
~ı~t~törlük, ya , saltanatın iadeten 
e&ısıne ve yahut meyruti kaidele

~': l'Ucua doğru bir intikal devresi-
ır. M. Hitler, yeni bir saltanat h:ı

lledanının müessisimi olmak isti
i·ece1ı; yoksa Y,eni bir Cüınhuriye
ıı:ı bani ve hamiıimi olmak yoiu

tııı tutacaktır. Bunun cevabı, her 
teyden evvel mumaileyhin tali yıl. 
~ııının istikbaline bağlıdır. Bu yıl-

dı:ı: i!e hali hazırda tali devresinde 
eğildir. " 
Maten gazetesi diyor ki : 
" Bundan böyle Hitler, Alman

~:ıııuı hak;miGir. iktidar ve ba-
1.rrıiyetinin hududu, bu ikt;dar ile 

lltebauten mütenasip olarak artan 
lııesuliyetlı:ri olacaktı.\. " 

Figaro diyor ki : 
"Zevahire nazaran bir hüküm 

"~rtnek icap ederse M Hitler, hiç 
bır zaman Hohenzollern haneda
nının malik olamadığı bir satvete 
~hiptir Fakat Almam ordusu yeııi 
\efin huzurunda eğilmek suretıyle 
b~n sözünü söyliyeceğini gösteren 
ıç biı· delil yoktur" 
Oeuvro gazetesi diyor ki: 
liitler, iki şıktan birini tere.ıh et.:: 

bıek mec.buriyetindedir Ken<lısi
niı:ı ihtilalci tahrikat proğranur.ı 
~iyle tatbik ebnek mevzuu
~ahr. olamaz Yeni şefin ne ı;ibi bir 
18tikamel alacağını görmek için 
beklememio ica.., eder." . . 

LONDRA, 3 (A.A.) - He
bıen hemen bütün gazeteler, ma
feşal Hiodenburgun hatırasını hür 
~tle tebcil etmektedir. Fakat di
ker taraftan gazeteler, bütün kuv
"~lenn Hitlenn elinde toplanmıt 
~ln<L$ı dolayısile biraz endişe iz-
lr ediyorlar. 

d
. Umumi intiba, şu merkezde
ır: 

Bütün kuvvetlerin bir araya 
~lınesi, Alman rejimi için kor
b ııç ve hatta meş'um bir imti-
lttdır. 

Nevs Chronicle, diyor ki: 
~ M. Hitler, reisicumhurun ha.

olduğu nüfuzun himayesinden 
~ahrum kalmıştır. Ve rcisicum· 
llrluk makamının haysiyet ve 

nüfuzunu siyasi ihtirasların içine 1 
atmıştır. 

Daily Telegraph, Hitler için im
tihan devresi !wlül ettiğini yazı
yor. 

Daily Ekspres diyor ki: "Or
du, kendi intihap edeceği saatte, 
vaziyete hakim olauktır.,, 

Morning Post, "Maretal Hiıı.. 
denburgun ufulü, Nazilerin suku
tunu tacil mi edecek, yoksa tehir 
mi? Bu, vasi mikyasta, ordunun 
hattı hareketine bağlı bir şeydir,, 
diyor. 

T aliin zalim darbesi 
LONDRA, 3 (A.A.) - lngi. 

Üz matbuatı, yüksek Alman fazi
letlerinden ve hiç bir menfaat mu
kabili olmadan sahip olduğu va
tanperverlik meziyetlerinıden do -
layı reisicumhur Hindenburgun 
hatırasını taziz etmektedirler • 

F ak.t matbuat, Almanyanın 
her zamandan fazla ihtiyacı oldu
ğu bir sırada hükıimetten böyle 
metin bir elin çekilmiş olmıuına 
müteess iıftir. L 1 ..,U 

Times gazetesi diyor ki: 
Bu, t.alihio zalim bir darbesi. 

dir. 
"Ncmı Chronicle,, M. Hitlerin 

telılikeli ihtimallerle dolu bir Y<>l 
tuttuğu kanaatindedir. 

M. Roosuelt':n taziyeti 
VAŞlNGTON, 3 (A.A.) -

M. Rooısevelt M. Hitlere gönder
diği bir telgrafta, memleketine 
hasrettiği uzun bir bayat yüzün
den vatandaşları tarafından sevi
len ve bütün dünya tarafından 
hürmet edilen F eld Mareşal Hin
denburgun ölümü haberi ile sami
mi bir surette müteessir olduğunu 
bildirmekte ve demektedir ki: 

"Alman mifietine bu büyük 
kayıptan dolayı samimi alakamı 
bildiririm.,, 

Dahili meseleler 
NEVYORK, 3 (A.A.) - "Nev 

york Times,, gazetesi Almanya
nın M. Hitlerin idaresi altmdak; 
istikbalinden hah.ederken diyor 
ki: 

"Harici idaresizliklerden ziya
de M. Hi:'tleri dahi-li karışıklıklar 

mekte ve bunlarda müteveffanın 
gerek asker ve gerek devlet adtı
mı olmak sıfatiyle bütün dünyada 
mazhar olduğu hürmet ve itibar
dan bahsedilmektedir. 

Müteveffanın ailesi, çiçek ,..e 
çelenk gönderecek olan zevattan 
bwıları gönderecek yerde muhldÇ 
vatanda.tlara yardım etmelerin; ,;. I 
ca etıni• ve bu suretle büyük ölt.. 
nün arzusuna daha ziyade tevfi
kan hareket edilmit olacağını ila
ve eylemittir. 

M. Hull'ün fikri 
VAŞiNGTON, 3 (A.A.) - M"l- , 

retal Hindeoburgun vefatı müna
sebetile M. Hull tunları söylemiş
tir: 

Dünya, iffet ve istikameti ve 
vatanma saaakati ile bütün mil . 
Jetleri kendh•İne hiiMnete mecb: ır ı 
kılmıf olan pek müatet0a bir a
dam kayıbetınittir. 

Vaziyet ıirayi rımumiyeye 
arzedilecek 

BERLIN, 3 (A.A.) - impara
torluk kabineıi, dün öğleden son
ra, M. Hitlerin riyasetinde top -
lanmıttır. M. Hitler, dahiliye na
zırı M. F rick' e bir mektup tevdi 
etmiştir. 

Mü,arünileyh bu maktubunda 
Maretal Fon Hindenburgun Reicb 
preaident ünvanına izafe etmiş ol. 
duğu azamet dolayuile bu ün - 1 
vandan vazgeçmi' olduğunu ve 
yalnız Alman milletinin reisi ve 
Alman batvekili ünvanını muha
faza edeceğ'ni bildirmektedir. 

M. Hitler, dün neşredilmiş o

lan kanunların halkın Ô.rayİ U• 

muıniyesine arzedilmesini de iste
mektedir. Arayi umumiyeye mü • 
racaatın tarihi henüz resmen tes -
bit edilmi' det ldir. 

ihtimal, 19 ağustosta yapılac:ık 
tır. Pazartesi günü, Rayttağda bir 
matem celsesi aktedilecektir. Hin 
denburg, Tannenberg ·muhareb~ 
meydanında.ki abidenin önüne d..f. 
nedilecektir. 

TORK ANONiM ŞiRKETi 
lST ANBUL ACENT ALICI 

Liman Han, Telefon: 22925. 

Mersin yolu 

1 N ô NÜ vıpuru 

5 Ağustos 

p AZAR giinü saat 10 da Sirkeci 
rrbbmmdan kalkacak, giditte Ça
nakkale, lznıir, Küllük, Bodrum, Ra· 
dos, Marmaris, Dalyan, F etbiye, Kal
kan, Kaş, Finike, Antalya, Alanya, 
Mersine gidecek. Dönüıte ayni iske
lelerle beraber, Taşucu, Anamur, Ku
ıadım ve Geliboluya uğrayacaktır. 

Trabzon yolu 
D 1 vapuru 5 

Um Upınar Ağustos 

PAZAR günü saat 20 de Galata 
nbturundan kalkacak. Gidqte Zon
guldak, İnebolu, Ayancık, S..-un, 
Onye, Ordu, Gireson, Tirebolu, Gö
rele, Trabzon ve Rize ye, Dönüıte 
bunlara ilaveten Of 1 ..-e Siirmeneye 
uğrayacakbr. 

Karabiga yolu 
Her CUMARTESi ve ÇAR. 

SAMBA e:ünleri saat 20 de Top
-hane nhtuıtın:dau bir vapur kalkar. 

Gidit ve dönüşte mutaıl iskelelere 
uğıv. 

İzmit yolu 
Hahanın CUMA, PAZAR, 

SALI, ÇARŞAMBA giioleri 
bir vapur saat 9 da Tophane nhtı

mından kalkar. 

Mudanya yolu 
CUMA-ARMUTLU 

TENEZZÜH SEFERLER! 
Cumartesi gününden marula her 

gün Mudanya yoluna Tophane nb
tımtndan bir vapur kalkar. Cu~ 
Armutlu tenezzüh ıeferleriııi ya. 
pan uı,.,r lstanbuldan saat 8,30 1 
da diğer postalar 9,30 da kalkarlar. 
Tenez~iib poı~t ayni gÜn Armutlu. 
dan 16,30 t:; doner. 

tehdit etmektedir. Aylardanberi T ,..,eba ~l Belediye bahçesinde 
biikiimeti idare edenlerin zihin • fııJnbııt 8tltdiııtti 2-8-934 Pe11enıbe 1 b d l ~ 
lerini işgal eden ve halkı ağır t!n· ıtan ul kuman an ıgı sa • 
d~eler içeriııinde birakan yiyecek ŞehirTiyatl'oSU günü akflllllı •aat hnalına komisyonu ilanları 
ve erzak, harici ticaret, sanayi ve ııııııııııııııı 22 de '--1-·e·ki-.r•d•a•g•~•F•ı.,;r;..k.a•S•a•t•m-a·lm~a-I 
maliyeyi almdar eden llle':Clele- L O K O S 
re bir hal çaresi bulmuf değildir. H A y A T Komiıyonundan : 

Bu meseleler, timdi en yük- ııı ııı J p d Malkaradaki kıtaat hayva-
aek a..Jabiyeti eı.:Je tutanr, 'kendi-

111 
Yazan E:~ Rqit nalının İl'.•tiyacı İçin 400,000 

si veya müşavirleri tesirlerini hafif Besteleyen Cemal kilo Arpanın ihale günü olan 
letmek için bir teyler yapmadık • llllTilll Reşit. 15-7 · 934 pazar gÜnÜ taliple-
lan takdirde, bir kara bulut gibi Hava yağmurlu olduiu takdirde tenı- rin verdilctelri fiatlar gali gö-
takip edecektir.,, siller kı§hk sahnede verilecektir. rüldüğünden pazarlığa kon-

Emri yöumiler ~, - 4714 • muştur. }h.~esi 15-8-934 çar-
BERLIN, 3 (A.A.) - Milli ------------ şamba gunl1 saat 15 tedir. Ta-

müdafaa nazırı ceneral Yon Blom- lstanbul Harici Askeri !iplerin o gün ve vaktinde Te-
berg ordu ve donanmaya hitahen Kıtaat ilan}an. ki d ~ 61 F k S • r ag ır a atınaıma 
neş!ettiği bir emri yevmi'de bil- Komisyonunda bulunmaları. 
hassa diyor ki: Çorludaki lat'a ve müessese 

"Son nefesine kadar vatana ferin ihtiyacı olan 14,000 bin (3082) <'!°~6) • 4676 
hizmet eden Hindenburgun mi sa- kilo taze fasulya - l 7 ,000 ki- F ka Kıt' J 

h l P ı_ 6 000 kil B ır atınm ihtiyacı i-li kuvvet ve ayatımızı yeni Al- o atucan , o amya 
manyanın hizmetine koym'llyi bize 20,000 kilo Dolma'ık ve yeşil çin l 16,000 kilo Sığır eti ve 
öğretmelidir . ., biber ve 10,000 kilo domates 19,000 kilo koYlln eti kapalı 

Diğer taraftan milli sosyalist pazarlıkla alınacaktır. lhale zarfla. münakasaya konmuş-
hücum kıtaları reiısi M. Lutzc ~e 5 Av 93 tur. ihalesi 5-8-934 Pazar günü guatos 4 pazar gü- 5 muhafız kıtaları reisi M. Himm- günü saat 1 ,30 dadır. Talip-
! iki · b" bey nü saat 16 dadır. Taliplerin er neşrett erı ırer aıına- lerin şartnameyi görmek Ü· 

ed d. 1 ki ır.artnamesini görmek ÜZe•·e m e ıyor ar : " zere her gün ve münakasaya 
"VaziSemiri sonuna kadar yap- her gün pazarlığa iştirak ede- • d 

mak ve Almanyaya Hitlere sadık celderin belli gün ve saatte Çor iştirak içın e o gün ve vaktin-
kalarak hizmet etmekle Hinden- ludaki komisyona müracaat- den evv

1
eI teklif ve teminat 

burgun hatırasını tam etmiş ola- ları. ( 23) (4273) 
4717 

mektup arile Fındıklıda Is-
cağız.,, tanbul Kumandanlığı Satın-
Hohenzollern hanedanının çelengi İstanbul Levazım Amir- a1ma Komisyonuna müraca-

NEUDECK, 3 .A.A. - Eıki liği Satın Alma Komisyonu atları. "l 1,, (3905) 
veliaht, buraya gehnit ve Mare;al Uanlan 4578 
Hindenburg'un ~mm ayak ucu- ------------
na Hohenzollem hanedanı namına lstanbul Levazım Amirli-
bir çelenk koymu,tur. ğine bağlı lataat için 35,000 

Almaıı kışlalannda kilo Beyaz Peynir 8-8-934 
BERLIN, 3. A.A. - Bütün Al- Çarşamba günü saat 14 de ka 

man kıtlalarında Hitlere sadakat palı zarfla alınacaktır. Şartna-
yemini, bir takım askeri merasime m · • .. kl · h .. 

esını gorece erın er gun 
vesile vermit ve bu merasim eo-
nasında 1914 de umumi harbır. i- ve taliplerin belli saattan ev-
liınr hatırası tezkar edilmi,ıi~,. vel tekliflerini Tophanede Ko-

Auusturyanın mukadderalı misyona vermeleri. (93) 
meselesi (3760) 4663 

ViYANA, 3. A.A, - Avusturya 
gazeteleri, Marefal Hindenburg'un 
vefatını büyük bir teessürle kar
şılamakta ve mütarünileyhin bil
hassa &!.keri faaliyetini hatırlat
maktadır. Neues Viner Tagblat 
Mar~alm ufulünün ge;ıek Alnıt\JI• 
yanın ve gerek Avrupanın mukad
deratı üzerinde haizi tesir olaca
ğını yazmaktadır. 

Taziyeler .., 
BERLIN, 3.A.A. - Reisicum

hur Mare'al Hindenburgun vcla
tı dolayisiyle bütün ecnebi devıct 
hükümdarlanndan, devlet reisle
rinden, başvekillerinden M. l lıt
ıkre har"ciye nazırına ve mütevef
fanın oğlu Miralay Hindenburg'a 
çok samimi taziyet telgrafları gel-

• • • 
İstanbul Levazun Amirli

ğine bağlı kıtaat ve müesse· 
sat için 70.000 kilo Sade Yağ 
22,000 , 23,000 ve 25,000 ki
lo olmak üzere üç parçaya ay
rılıp beher parçada icabında 
ayrı ayrı müteahhitlere ihale 
edileceğinden münakasası 
15 · 8 - 934 Çarıamba gü
nü saat 14 de kapa· 
h zarf usulile yapılacaktır. 
Şartnamesini göreceklerin 
her gün ve taliplerin belli saat 
ten evvel tekliflerinin Topha
nede Komisyona getirmeleri. 

(117) (3941), 4679 

••• 
Fırka lataah ihtiyacı için 

kapalı zarf usulile mübayaa 
edileceği 20-7 -934 tarihinde 
Milliyet ve Vakıt gazetelerin
de ilan edilen 84,000 kilo sı
ğır eti ve 12.000 ki!o koyun 
eti sehven 116.000 kilo sığı;: 
eti ve 19.000 kilo koyun eti o
larak yazılmıştı. Alınacak o
lan miktar 84.000 kilo sığır e· 
ti ve l 2.000 kilo koyun eti ol
duğu tashihen ilan olunur. 

(4134) 4688 

Devredilecek ihtira beratı 
" lılrokarbon ~ııiilul'lnın tahvillerine 

aiı islahal " h•hkıml.tl.i ihtira için ikti

sat V eı.aıeti celil...Onden istihsal eclilmİf 
olan 27 Eylül 1932 tari.lı ve 1586 nuınanlı 

ihtira beratının it.ı.vu ettiği hukuk bu 
kere ba,kasına devir vf:yahut icara ve
rileceği teklif rdiJ,r.tl<te olmakla bu hu
a;usta fa7.la malümat edinmek isteyen 7.e· 
vahn I.ı .. nbul'da, Bahçekapuda Taı 

hanında 43·48 numaralı idarehaneye 
müracaat eylemeleri ilan olu.,ur. (1570) 

4726 

Gümrük Muhafaza 
mandanlığı Istanbul 
Komisyonundanı 

7 

Umum Ku. 
Sabnalma 

1 - Gümrük Muhafaza ınemurları için 1710 metre kış 
lık elbiselik kumaş ve 758 çift kundura ayrı, ayrı açık eksilt
meye konulmuştur. 

2 - 19-8-934 pazar gÜnÜ kumaşın ve 20-8-934 pazar
tesi günü kunduraların saat (14) te eksiltmeleri yapılacak
tır. 

3 -Tasdikli ıartnameler her gün komisyondan alınabi
lir ve örnekleri de görülebilir. 

4 - İsteklilerin yüzde yedi buçuk teminat makbuz
ları veya Banka kefaletnameleriyle belli saatte komisvona 
gelmeleri. ( 4265) 4710 

Çatalca Müstahkem Mevki Kumandanlığı 
Satınalma Komisyonu Reisliğind~n: 

Çatalca Müstahkem Mevki ihtiyacı için mevkii münaka· 
&aya konulan 120 ton Lavemarin ve 40 ton Kriple kömür
lerinin beher tonuna verilen fiat pahalı görüldüğünden 
7-8-934 tarihine müsadif Salı günü saat 15 de yeniden mÜ· 
nakasası icra edilecektir. Taliplerin yevmi mezkiirda Komis 
yonumuza müracaatları. ( 4281) ~ 4718 

Emniyet Müdürlüğündenı 
1-lizmet Otomobil ve Mo törlerin ihtiyacı için 6 ıla 8 ton 

Benzin açık münakasaya çıkardmıştrr. Teklif olunacak fiat 
haddi layik görüldüğü takdirde 12-8-934 tarihine müsa
dif pazar günü saat 15 de ihalesi icra kılınacaktır. Taliple
rin şeraiti öğrenmek üzere Müdüriyete ve iştirak için yev· 
mi ve vakti mezkiirda Vilayet Muhasebecilik dairesinde mü 
teşekkil alım satını komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

(4065) 4682 

lstanbul Limanı Sahil s~hhiye 
Merkezi .Baştababetinden: 

Haydarpaşa Emrazı Istilaiye Hastanesi bir senelik ihti -
yacı için 23 kalem Erzak açık münakasaya konulmuştur. Mü 
nakasa 9 Ağustos 934 Perşembe günü saat 14 de Galatada 
Kara Mustafa Pata sokağında Istanbul Linıaru Sahil Sıhhiye 
Merkezinde müteşekkil Komisyonda yapılacağından isteyen
lerin şartnamelerini görmek üzere Hastane idare Memurluğu 
ile mezkiir Merkez Levazmı Memurluğuna müracaatları. 

(4013) 4675 

f nhiıarler U. üdürlüğünclen: 
Şartname ve resmi mucibince (3000) adet demir bi

donun pazarlığı 8-8-934 tarih ine müsadif çarşamba gÜnÜ ı 
saat (16) da İcra kılınacaktır. ! 

Taliplerin şartnameyi almak İçin her gün ve pazarlılC 
için de tayin olunan gÜn ve sa.atte yüzde 7 ,5 teminatlariyle 
birlikte Cibalideki Alım, Satım Komisyonuna müracaatlım ı 
ilan olunur. (3929) 

Iıtanbul Limanı Sahil Sıhhiye 
Merkezi Baştabipliğinden: 

Galata'da Kara Mustafa Paşa sokağında merkezimiz bi
nasının dıtardan yağlı boyasi yle İçeride bazı aksammın ta
mir ve sıvaları 25 Ağusto s 934 tarihine müsadif curnar 
teai günü saat 14 buçukta mez kUr merkezde müteşekkil ko
misyonda açık münakasa sure tile ihale kdmacağmdan talip-
lerin şartnamesini görmek üz ere Levazım memurluğuna 
müracaatları. (4370) 

lstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden; 
Balta Limanında Balıkcılık Müfettişliği binasında mah

fuz biri dört diğeri üç çifte iki balıkçı kayığı biri 70 diğeri 
30 lira muhammen bedel üzerinden açık arttırma usulile ıa
tılacaktır. lsteklilerin 12-8-934 pazar günü ı;aat on dörtte pey; 
akçelerile müracaatları. (M) (4104) 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaleti 
Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğünden: 

Deniz Nakil vasrtalarıişletmesinden 73 kalem ve tamir 
faslından 24 kalem malzeme ayrı, ayn münakasaya konul
muştur. Miinakasa 26 Ağustos 934 tarihine müsadif pazar 
günü saat 14 te Gala tada Kara Mustafa paşa sokağında lı
tanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezinde müteşekkil komiı 
yonda ya9ılacağmdan isteyenlerin şartnamelerini görmek 
üzere Ankara'da Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlü
ğü Ayniyat Muhasipliği ile mezkiir Merkez Baş Tabipliği
ne müracaatları. ( 4336) 

1 EMLAK VE EYTAM BANKASI İLANLARI 1 
Kapalı Zarfla Satılık Araa 

Esas NO. Mevkii ve nev'i 
500 Galata'da Kemankeş mahallesinde Ke

meraltı sokak ve tramvay cad-
desinde eski 83 ve yeni 4 - 6 NO. 
lu eski Voyvoda karakolu arsası 

Teminat 
1110.~ 

Yukarda yazılı arsa bedeli peşin tesviye edilmek şartile 
kapalı zarfla arttırmaya konulduğundan taliplerin Şubemiz
den bir lira mukabilinde bir lat'a şartname alarak teklif mek· 
tuplarile birlikte ihaleye müsadif 11 -8-934 cumartesi gÜnü 
saat onda Bankamıza tevdi eylemeleri. (4129) • 4687 

Trabzon Belediye Encümeninden: 
1677 lira 89 kuruş bedeli keşifli Gazi Paşa caddesi la

ğnn inşaatı kapalı zarf usuliylc ve yirmi gün müddetle mü
nakasaya konulmuş,~u·r. Fenni ehliyeti haiz taliplerin 12 A
ıiuslos 934 tarihine müsadif pazar günü ıaat 14 de Belediye 
Encümenine müracaatları ilan olunur. (4279) 4749 

) 
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1 DEVLET DEMIRYOLLARI IDAR.E.:'.H tL\Nr~Afl! 1 
934 senesi temmuzu bidayetinden eylül gayesine kadar 

nıer'i tenzilli tarifeye tevfikan Devlet Demiryollarmda yüz 
kilometreden fazla mesafeye mahsus asgari yüzde elli tenzi
latlı ve bir ay müddetle müte ber gidiş dönüş bileti alan yol
culara yatak ücretlerinde de yüzde yirmi tenzilat yapılacak-
tır. i 

Bu bilet hamilleri seyahata bileti satm aldıkları tanlıten 
itibaren yirmi gün zarfında başlayabilirler. Ancak seyahat 
günü biletler gişelere vize ettirilmelidir. Bu vize biletin . bir 
aylık avdet müddetini temdit etmez. 

Haydarpaşa ile bazı istasi yonlar arasında tenzilli bilet ve 
~tak ücretleri şunlardır. 

F evzipaşa Sa maun 
Bilet Yatak Bilet Yatak 

6cretleri ücretleri ücretleri ücretleri 

1 
il 

III 

,, 
il 

111 
,(4289) 

Kanıt Kurut 

4633 1544 
3362 1284 
2147 

Kurut 

5453 
3956 
2524 

Adana 

Kuruı 

1680 
1400 

Bilet ücretleri 
ücretleri Yatak 

Kurut Kuruı 
4211 1368 
3057 1140 
1954 

Ankara 
Bilet Yatak 

ücretleri 
Kurut 

2607 
1896 
1217 

ücretleri 
Kurut 

704 
588 

Eskişehir 
ücretleri ücretleri 

Bilet Yatak 
Kurut Kurut 

1826 384 
1331 320 
858 

4719 

Derince Limanı Tahmil ve tahliyesi işlerinin kapalı zarf 
la münakasası 22 Ağustos 934 Çarşamba günü saat 15 de 
'Ankarada idare Merkezinde yapılacaktır. Tafsilat Ankara 
ve Haydarpaşa veznelerinde beşer liraya sahlan §artname-
lerde yazılıdır. (4332) 4747 

Yaz mevsimine mahsus olmak üzere Adapazardan Hay
'darpaşaya ayda bir tenezzüh treni işletilecektir. 

Bu Trenler İçin hususi ve fevkalade tenzilatlı yolcu tari
f esi tatbik olunacaktır. 

ilk tren 3 Ağustos 934 Cuma günü Adapazarmdan 
saat 5,45 de hareket edecek ve Haydarpaşadan saat 17 ,35 
de Adapazarma dönecektir. 

Müteakip trenler her ayın ilk cuma gÜn}eri Adapazarm
dan hareket edecektir. 

Bu trenlere mahsus gidiş -dönüş tenezzüh biletleri tre
nin durduğu istasyonlardan satılacaktır· 

Bu tarife mucibince alınacak gidiş-dönüş ücretleri 
1 inci Ilinci III cü 
Sınıf Smıf Sınıf 

• 

'Adapazar - Haydarpaşa ' 200 150 100 
lzmit - Haydarpaşa 120 90 60 
Hereke - Haydarpaşa 80 60 40 kuruştur. 

Ailelerile beraber seyyaha t etmek şartiyle, beş yaşma 
kadar olan çocuklardan "Beş yaş dahil" ücret alınmaz. Beş 
yaşından yukarı olanlar tam ücrete tabidirler. 

Daha fazla tafsilat için gişelerimize müracaat edilmeli
dir. (4360) 4781 

10,000 kilo Külçe kalayla 7,000 kilo külçe kurşunun 
kapalı zarfla münakasası 18-9-934 salı günü saat 15 te An
karada idare binasında yapılacaktır. Fazla tafsilat Ankara 
ve Haydarpaşa veznelerinde Beşer liraya satılan şartname
lerde vardır. (4389) 

-. 

Zeiss Triolar 1 : 4, 5 objektifi 
6 x 9 lık Rollfilm uzerinde 
6 x 6 boyüklüğünde 12 resimi ile 
bu~ünün berkese en elverişli 

aynalı kamarasıdır. 

Fazla malümal için : 

C .Fröhlich müessesesine, istanbut, 
Sultan Hamam Kendros han No. 6 18 

müracaat ediniz 1 

YEDİKULE 

HAVAGAZI ŞiRKETi 
Atideki maddeleri istihsal etmekte ve satmakta dır: 

KOK KOMORO (merkezi teshin için) 
ZiFT (sert, orta, yumuşak) 

KATRAN (bilhassa yol inşasına elverişlidir) 
BENZOL ( ham ) 
ASiT FENiK 
SATGAZOL ( Karholineum tipi) 
SiYAH BOYA (Bilhassa demir için çok elverişlidir) 

Her lürln malümat almak için: Beyoğlunda, Tünel meydanın~• 
Metre Hanında satış şubesine müracaat edilmf'sı (928) 465 

Bir Muhasip Aranıyor 
Hariçte bir fabrikanın muhasebe kalemi fefliğini yapabi· 

lecek tecrübeli, yüksek tahsil görmüş bir muhasibe ihtiyaç 
vardır. 180 liraya kadar maat verilecektir. Talip olanların ter· 

cümei hallerile ellerindeki vesaik suretlerini ve muvazzah ad· 
resi ve fotoğrafını lstanbul 176 No. posta kutusuna (Fabrika 

göndermeleri. (1605) 
4753 ,__ 

o-;'-n-iz_y_o_ı_ıa-r .. ı Bir Müdür Aranıyor 
1 Ş L E T M E S l İııtanbul'a yakın bir yerde tetokklll eden bir kooperatifi id•· 

Acenteleri : Karaköy Köprübaıı reye muktedir tahıil gllrmüş llıa•a qina tecrilbeli bir mııdtır 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarzade aranıyor. Bu evıafı haiz olupta talip olanların terc&mel halleril~ 

.. --•Han. Tel 22740 bulundukları iflerden aldıkları ve1aik ıuretlerini ve ne gibi şeraıf 
Ayvalık Sürat ve licretle bu iti deruhte edebileceklerini fotoğrafile b;rlikte 

lıtanbul, 176 No. posta kutuıuna (Koopefatif) rumuzile ıönder· 

YO)U dermeleri. Kabul praltini haiz olmayanların gllnderdikleri enak 
adrHlerine iade olunacakhr. (1606) 

4644 
MERSiN vapuru 4 Ağustos ~754 
CUMARTESi 17 de Sirkeci 
rıhtımından kakacak ve Ayva
lık yolunun mutat iskelelerine 
uğrayarak l:rımir'e gidip döne-
cektir. ( 4391) 4813 

Deniz evazım Sabnalma 
Komisyonundanı 

6507 adet kondenser borusu : Pazarlık münakasası : 6 A
ğustos 934 pazartesi saat 14 de. 

24 Temmuz 934 tarihinde yapılan kapalı zarf münaka
sasmda teklif edilen fiatlarm gali görülmesiyle pazarlıkla a• 
lmmasma karar verilen 6507 adet kondenser borusu 6 Ağus
tos 934 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 14 de pazarlık 
la almacaktır. Şartnamesini görmek isteyenler her gün ve 
pazarlığa gireceklerin de temi natlariyle birlikte o gün ve saat 
te komisyona müracaatları. ( 4308) 4766 

Fabrika ve Havuzlar 
Müdüriyetinden: 

Çamaşır Fabrikamız için nüınune ve şeraiti mucibince 
birinci neviden kokulu ve kokusuz sabun alınacağından işbu 
pazarlığa İştirak etmek isteyenlerin 100 lira pey akçesile be

raber aYm 11 inci Cumartesi günü saat on dörtte Müdüriye-
timize gelmeleri ilan olunur. (4387) 4810 

Nafıa Vekaletinden: 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

18,000 kilo Yaş Sebze : Pazar hk münakasa11 : 6 Ağust05 
1934 pazartesi günü saat 10,30 da. 

45,000 kilo Yaş Sebze : Pazar hk münakasası : 6 Ağuıto• 
1934 pazartesi günü saat 15,30 da. 
15 temmuz 1934 tarihinde yapılan açık eksiltmesinde 

teklif edilen fiatlarm gali görülmesi reddine karar verilen Y" 
karda miktarı yazılı iki kalem sebze hizalarında gösterileJ! 
gün ve saatte pazarlıkla almacc;ktır. Şartnamesini görmek is· 
teyenler her gÜn pazarlığa gireceklerin de o gün ve saatler· 
de Kasımpaşada kain Komisyona müracaatları. (4313) 

4761 ......................................... 

Acele satılık bina enkazı 
Ebuısuut caddesinde bir ahşap 

bina enkazı satılıktır. Almak is .. 
teyenlerin idare Müdürümüze, .. ti 471· muracaa arı. ı 

11 Ağustos 934 cumartesi günü münakasası icra edile
cek olan Afyon Antalya hattı birinci lasım inşaahna ait 
mukavele projesinde yazılı geçit tarihi 30-6-935 ve ikmal ta

. rihi 1-9-935 olarak tashih edildiği ilan olunur. (4333), 

Liseler Alım Satım 
Komisyonundan: 

~ Haydarpaşa Lisei~ için yaptırılacak (500) adet ders•~'. 
· rasmm 15 Ağustos 934 tarihine müsadif çarşamba ~iJ 

saat 16 da ihale edilmek üze re kapalı zarf usuliyle mün~ 
saya konulmuştur. İstanbul Erkek lisesindeki nüınunesi 1/~ 
ihle taliplerin şartnameyi görmek üzere mezkUr lisedeki k0 • 

4770 

' 

4)48 

·misyon kalemine ve münakasaya İştirak edeceklerin de jhıı.• 
le günü teminatı muvakkate makbuzlariyle birlikte komi•• 
yonumuza müracaatları. (4176) 46~ 

Istanbul Emniyet MüdürlüğündeJI 
üniformalı zabita memurları için satın almacak 2042 ~· 

det beyaz ceket teklif olunacak fiat haddı layik görüldü~. 
takdirde 6 - Ağustos - 934 tarihine müsadif Pazartesi güııiJ 
saat 15 de ihalesi yapılmak üzere kapalı zarf usulile münakıı• 
saya konulmuştur. Taliplerin 537 liralık teminatı muvaJdca • 
te ile teklif mektuplarını yevmi mezkUrda saat 15 de Vila:fet 
Muhasebecilik dairesinde teşekkül eden Sabnalma Koıniı:Y0• 
nuna vermeleri ve nümune ve şeraiti öğrenmek isteyeııJer 
Müdüriyete müracaatları ilan olunur. (3942)

466
1 

Gedikpaşada lstanbul Jandar
ma Satınalma Komisyonundall~ 

Hozattaki Jandarma alayının senelik İaşe ihtiyacı İÇ~ 
(üçyüz altmış bin) kilo ekmek ve (altmış bin) kilo sığır~ 
ve (altı yüz bin) kilo saman ve (beşyüz bin) kilo ar~~ cİİ 
kapalı zarf münakasası 934 senesi ağustosunun yirmi iiç~JJe· 
perşembe günü saat 14 de Hozat!aki Jandarma Alay ~dal' 
sinde müteşekkil Sahnalma K omısyonunda yapılaca~ at 
taliplerin mezkur günün muayyen saatine kadar ilk teIJllil t• 
ve teklifnamelerile Hozattaki mezkur Komisyona müra:;~ 
lan. (4138) / 

Netriyatı idare eden: MUMT AZ F AIK 
(_ Gazetecilik ve Matb.aacılık T. A. Ş. 
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