
Parlamentolar iktısat kon
feransına iştirak edecek mu
rahhaslar gittiler. Polis teşki
latı Orduya bir tayyare alıyor 

Sahip ve Ba§muharriri : Sürt Meb'usu MAHMUT ' 

Panama civarında İngiliz 
bandrah bir yük vapurunda
da yangın çıkmış ve vapur 
süratle geri dönmüştür. 

J;'lATI 5 KURUŞTUR. 

Spor işlerimiz 
k Menılekette ıpor hayatımızın 
~ taaınülü halini aldı: Ne za. 
' n yabancı bir takımla oynadı· 
ttıııı; bir maçta yenilsek veyahut 
~ rnelrnilel oyun müsabakalarına 
~~r.ır, edip te mağlup olsak, mes' 
ı/Yetler bahsi ortaya atılır. Uzun 
~t llıünakata hatlar. Bu müna • 
Sofa dedikoduya müncer olur. 
,ı_ lira hatka bir mağlubiyete ka
~h llıesele unutulur. Ve bir defa 
~a. nıağlup olunca ayni hal te· 

lir eder. 
811 defa Balkan oyunlarında 

~&lup olutumuz ayni silsileyi 
~ tik etti. Bet yıldan beridir ki 
a ikan oyunları yapılmaktadır. 
~ OYUnlara ittirak ettiğimiz ilk 

elerde sonuncu gelmittik. Ge· 
~ •ene Romenlerle beraber Ü· 
~lıııcü idik. Bu sene üçüncülüğü 
1 
lllıa.Faza edemiyerek dördüncü· 

~~ldiğirniz için bunun kabahati· 
~ titkletecek omuz arayoruz. Bu 
~ ha.hati spor te,kilatlarına yü~· 
lıııek isteyenler var. Atletlerı 

~'ııl tutanlar var.Spor klüplerini 
~!· a.hatli görenler var. Spor tef· 
~!arını diğer bir noktadan 

~I~ görenler de vardır: Madem· 
h·ı·dıyorlar, mağlup olacağımızı 
• 
1
,1Yorduk; neden müsabakalara 

~1ta.k ettik? Hemen söyleyelim 
'-biz spor tefkilatlarını bu nok· 
~.da.n mes'ul tutanlardan değiliz. 
~n bizim aldığımız malilma
~ ,iöre spor tetkilatı mağlup ola
!\ &.lnıızı bildiği için müsabakala
~ lttirak etmek istememif, bunu 
~ )ııoslav tefkilatına yazmıf ve ya
~1an t~,ebbüs üzerin~ir ~i Tü~k 
~ ~lerı de Zagrep'e gitmıtlerdır. 
) il~liip olacağım diye müsabaka
)\ ıştirak etmemek, ıportınenliğe 
,\kışır bir hareket değildir. Bina· 
~illeyh bu iqirak etme ve etme· 
1' lıahsinde ıpor te,kilatına te
~Üp edecek bir mes'uliyet var
~ o da ilk adımda Türk atletle-
d İıı. Zagrep' e gitmeleri aleyhin· 
e bulunmasıdır. 
~Sizim kararımız tudur: Bal
ıaıc atletizm müsabakalarına İflİ· 
~ ~eceğiz ve birinci gel~ğiz. 

"•en bu müsabakalara ıttırak 
~enıek elimizden gelmez. Çün.
~ !Düaabakalar her ıene münave· 
) ıle bir Balkan memleketinde 
~!>ılıyor. Gelecek sene de latan· 
~ilda. yapılması mukarrerdi~: 
'6.b&afırleri kendi aralarında mu· 
,~ ilkalarını yapmağa bırakıp ta 
) ~ahibi olan bizim seyirci vazi
~\ınde kalmamız spor tarihinin 
Qj )detmediği gülünç bir hadise 
1ır. 

ı~k 8inaenaleyh bu oyunlara itti· 
~, ~trneğe mecbur olduğumuz~ 
~•rınci de gelmeğe karar verdı· 
,~Ze göre timdi bunun esbabın! 
~1 1n etmekle mefgul olmamız la
d ilıdır. Bir defa münaka9a kal· 
~'tııayan bir hakikat vardır ki 
~ lıı.ükemmel atlet nümuneleri 
.~ık· y. b' . ~ IYede vardır. anı ta ır caız 
~hanı madde vardır. Ancak 
li'· Un imali lazımdır. Yani genç· 
~~ a.tlet ve sporcu olarak yetit
~Q ek icap ediyor. Bu noktada 
~l.ı meınleketlerden geri oldu· 
~i llzu itiraf etmeliyiz ve bll11un 
ıq 11 de mes'uliyeti 9u veya bu O· 

~~ Yiikletmeğe lüzum yoktur. 
ıqijlıı.leketimizin nüfuıu on sekiz 
~ Yon olduğu halde Türkiye Bal
~~lllarda en az efektifi olan mem· 
~i ~tir. Kayıtlı atletlerimizin ade· 
dQ ini bulmaz. Diğer taraftan 
~tllırıuz ve komtuınuz Yunanis
y~ll elli bin kayıtlı atleti vardır. 
l\i ~•lavyanın atletleri on bet bi
t~tl <ınıenlerin on iki bini, Bul-

a'rrn da on bini buluyor. 
~llllun manası nedir? Bunun 
~, ası fudur ki bu meınleketler
i!ti daha çok gence müsabakaya 
~i~ak ~çin hazırlanmak fırsatı te· 
1\ti ~ıliyor. Sonra müsab.,,kı.ya 
t,;.ilk edecek olan atletler daha 
~itı •t bir muhit içinden intihap e
lq4 )orlar. Elli bin atlet içinden 
~ı1"lıa.kaya ittirak edecek olan· 
d~l\ "srnek batka, bin kiti arasın· 
Iİ)e 'eı;nıek batkadır. Elli bin ki· 
1•tı1 •eı;ilrnek için yetitmek fırsa
~i f;ernıek hatka, bin kitiye ay. 
, ~•atı vermek batkadır. 
t,t b~et adetlerinin az olması, di
~i 11~ tekilde de menfi tesirleri
,ıf İç· •teriYor. Bu kadar az efek· 
~ııı.ı. '0 den seçilenlerin her zaman 

) 0j Üstüne konulması ko· 
~il taz. Atlet her vakit itin· 

Sı arnıyor. Hazan hastalıı.nı· 
. . 
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Nafia Vekilinin tetkikleri 

Tünel şirketinin de salın 1 

alınması muhtemeldir 
Kadıköy su §İrketi şebekesini islah için 

bir komisyon tetkikata başladı 

Nafia Vekili Ali bey, dün sabah 1 
saat 11 de Galatada Merkez rıhtım 
hanında nafia bat müfettitliğine 
gelerek bir müddet me9gul olmuf" 
tur. Ali bey, burada kaldığı 1,5 sa
at zarfında baş müfettit lbrahinı 
beyden inıtiyazlı tiı1ketlere ait itler 
hakkında izahaıt almıt, bilhassa e
lektrik, tramvay ve Tünel tirketle
rine ait meseleler üzerinde görüt· 
müttür. Nafia Vekili tirketlerle açı-

lan müzakereler etrafında lbrahim 
beye bazı direktifler vermittir. 
Tünel Jirketinin satın alınması 

düfünülüyor 
Tünel ücretlerinin pahalı olup 

olmadığı hak-kında tetkikata baş
landığını kaydetmi9tik. Öğrendiği· 
mize göre bu tetkikatın yeni safha· 
•ı fUdur: 

Tünel tirketi mukavelesi tetkik 
edilirken, 9irketin malı olan Be· 
yoğlu cihetindeki Metro hanı ve al
tındaki gar tipinde olarak, Galata 
kısmında da bir bina in,a etmek 
mecıburiyetinde olduğu görülmüJ
tür. 

Bunun üzerine, Bu binamn da in 
fil.il için firkete tebliğat yapılmıt· 
tır. 

Fakat tirket bu tebliğata muka· 
bil verdiği cevapta zarar ettiğini, 
yolcu adedinin günde 45 binden 11 
hine düttüğünü ve fiyatlara zam 
yapılması lazımgeldiğini ileri sür· 
mü9tür. Tünel tirketi, almakta ol• 
duğu ücretlerin 1 kuru9unu köprü, 
on parasını da nakliye resmi olarak 
verdiğini ve esas fiyatın birincide 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Milletler meclisi ve Avusturya 

Avusturya Başvekili ordu
sunun takviyesini istiyor 

Baltık misakı dün imzalandı 
İrlanda da Sovyet Rusyanın Milletler cemiye
tine kabul ~dilmesine müzaheret edecektir 

M. Litvinol, M. Je Valera, M. Şufing 
CENEVRE, 13 (A.A.) - Baltık dev· 1 

Jetleri misakı İm2alanmııtır. 
CENEVRE, 13 (A.A.) - Asad>le 

dün ıaat 16 da toplanmıttır • 
lsviçre murahha11 M. Motta vazife es· 

naaında "alçakça katledilen,, müteveffa 
M. Dolfüıün meziyetlerini aayıruıtır. 

M. Şuıning (Schuscıhnig) aöz alarak 
çok alkıtlanan beyanatta bulunmuı ve 
Dolfüıün hatırasını yadederek demiıtir 
ki: 

- Oilu Dolfüıü kaybeden Avuıtur· 
ya, onun yerine Cenevrede ayni tezi ay· 
ni deliller ve ayni liaanla müdalaa ede· 
cek olan bir diğer Avuıturyalıyı gönderi
yor. Avusturyarun istiklalini müdafaa gi· 
bi mukaddeı bit' avzifesi vardır. 

Baıvekil dahili mücadeleleri hatırlata· 
rak Franuzca demiıtir ki: 

- Hududunu bizzat tahdit ihtiyanna 
malik buh.nmaınıı olan yeni Avuaturya 
hiç olmazaa arazisini müdafaa edecek ha· 
le konulmalıdır. Avuıturya bu aiin her 
zamankinden daha ziyade bu vazifeyi 
ifaya azmetmiıtir • 
.~ Şuınig, mücadele edilen müfrit, 

milliyetperver veya beynelmilelci fikirle
re hariçten gelen manevi ve maddi Jllr' 
dmılar üzerinde urarla durarak: 
Avusturyanın hakiki menfaatleri yakin 

=ak koıntularınm menfaatlerine müvazi 
olduğunu beyanla ıöyle demiıtir: 

- Avusturya kendiıile müzakereye 
imade olan bütün devletlerle müzakere· 
7e hazırdır. Avusturya tethiı hareketle
rine kartı mücadele ederken mevcudiyeti 
ve kom§ulannın menfaati için mücadele 

yor. Yerine konacak ba,kası bu. 
lunmuyor. Diğer bir zaf amili de 
tudur ki kendini· tehdit eden bıı.t
ka biri bulunmayınca atlet gevti
yor. 

Bize kalırsa atletlerimizin ço
ğaltılması meselesi her teyin ba. 
tında geliyor. Bu da yalnız k:üp 
veya tetkilat meselesi değil, dev
let, hükumet ve fırka itidir. Mek
teplilerin klüplere girmesi. mem-

ettiğjni müdriktir. O ıulb davasına biz. 
met etmektedir • 

M. Şuınig, sözlerini Cenevrede topla· 
nan devletlerden Avuıturyaya mi.nevi 
müzaheretlerini esirgememelerini ve o
na vaziyetinin li7ik olduğu anla7111 göa· 
tennelerini istiyerek bitirmiıtir • 

M. Şuınig'den sonra M. Dövalera söz 
alarak Sovyet Ru,,,.anın milletler cemi7e
tine girmeoinden babsetmiıtir. Mumai· 
leytı kabul için e!neriyet mevcut olduğu 
kanaatindedir. Ret ıuretile ba11asi7eti· 
nin rencide edilmiyeceğinden emindir. E· 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

BUGON 
3 üncü ıabifada 

'.AYNA OYUNU 
FELEK 

AŞK iNSANA NELER YAPTIRIR! •• 
Mümtaz FAİK 

4 üncü aalıifede 

HAFTALIK SiY ASI iCMAL 
Ahmet ŞOKRO 

OZ DiLiMiZLE 
M. SALAHATTJN 

S inci sahifede 

SiNEMA ..... , ................ ... 
nuiyetini <.!lctizm için kaldırmalı. 
Mektep pıocramlarına atletizm 
dersleı·i koymalı. Sonra O)'Wl sa
halarını uı tlırmalı. 18 milyonl..k 
1 urkiyede eb'adı haiz olan tek 
bir ~aha v.ardır. Atletizm iti, esas
lı bır devlet iti, bütün bir milleti 
yelit9irme iti, telakki edildiği :ı:a· 
maııdır ki memlekette ıpor yüJı.ıe
lir. 

Ahmet ŞOKRU 

Şehir meclisi azası nasıl seçilecek? 
Yoklama talimatnamesinin tatbikı C. H. Fırkası 

teşkilatı için bir seçim imtihanı olacaktır 
intihap 1 teşrinievvelde başlıyacak 12 inci günü akşamı 
saat 21 de bitecek - Şehir meclisi toplandı, kararını verdi 

I ntihap f aaligeti 1 ---
Halka bütün kolay· 
lıklar gö•terilecek 
lstanbul vali ve belediye reisi 

Muhittin bey dün sabah, Cumhuri
yet Halk Fırkası vilayet idare heye· 
ti reisi Antalya mebusu Dr. Cemal 
beyi fırka merkezinde ziyaret et
mi9tir. Vali Beyle Fırka reisi,öğle
ye kadıµ- belediye intihabatı hazır
lıkları ile me,gul olmutlardır. 

Belediye intihabatında rey ver
me haJ$ını haiz yurttaşların isim
lerini muhtevi defterlerin asılacak· 
ları ve intihap sandıklarının konu· 
lacakları yerler hakkında yapılan 

Şehir meclisinin dünkü levkaliiJe toplantısında 

Şehir meclisi toplanhsı 
Meclis, dün intihap müddetini 12 gün 

~s~!!~u:~~~~i~i ~~t!ğ. Yeni şehir azası °' 
leden sonra ıaat 13 te fevkalade 1' T / • 1 k 
toplanmasını yaparak, belediye 'v ası seçııece 
intilıabatı itlerini gÖrÜftÜ. Vali ve Belediye intiahbatına 1 tefrinie11-
belediye reisi Muhittin bey riyaset velde başlanıyor. Bu delaki intihabın 
makamını ifgal etmi,ti. Divan ka- hususiyeti yoklama talimatnamesinin 

1 

tiplikleri mevkiinde Aptülkadir Zi· tatbik edilmeıidir. Bu auretle umumi 
,.;.~:,j,.,..._-~--·-.:-•·""',,~_,..,,.,.,c,.-'1 meclise bütün /ırka teıekküllerinin 
• ı ya ve Sadi beyler vardı. Saat 14,20 içinden w:ı:ülmüı, halkın itimadını ka. 

de Muhittin bey celseyi açtı. dedi zanmıı ehil ;ı;evat getirilecek demek. 
ki: tir. Bu delaki namzetler fırkanın en 

Nakive H. •ehir meclisinde tekli- küçük kademe teşkilatından itibaren 
,, :r - Ekseriyet var, fevkalade cel- kk · ı d h 'I ı l · /ini yapıyor tefe u e a ı e eman ann tıuvıp e· 

seyi açıyorum. Yeni intihap zama· dec.,ği zevat olacağına göre, tamu· 
cetveller tanzim edilmittir. Vatan- nı yaklaftı. Evvelce yapılan tecrÜ· mile halkın içinden çıkıyor demek
daşların isiınlerini havi cetveller, J>elerde intihabın bir günde bitmiye tir. 

• ani 1 J 'h b lstanbul gibi münevver bir ıehrin evvelce de yazdığımız gibi, bu a- ceğı aşı mıttır. nti a ın ne gü- bu bakımdan kendi iılerinin baıınn 
yın on betinde mahallelerde göze nü yapılacağı ve kaç günde bitiri- geçireceği zevatı ıuurla seçerek nıe
görüilür yerlerde asılacaktır. Def- leceğini tayin etmek salahiyeti ali- deni ve siyaai rüıtünü iabat edecei;i· 
terler altı gün asılı duracak bu yeniz dahilindedir. Bu mesele hak- ne ıüphe yoktur. 

(Devamı 6 ıncı sahitede) ' (Devamı 6 mcı sahifede) J .. ,,,,,,. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,, ...............•.......... 
Türk Polisi ı 

Ordumuza bir tayyare 
hediye ediyor 

ANKARA, 13 (A.A.) - Polis 
tetkilatımız ordumuza "Türk po
lisi" adında bir tayyare hediye et
meyi kararlattırarak derhal bu 
yolda çalıtmaya hatlamıt ve key
fiyeti Tüıık tayyare cemiyetine 
bildirmittir • 

lç emniyetimizi koruma yolun- Rafit RıZa Hüseyin Kemal Beyler ve Şaziye, Halide Hanımlar 
da harikalar yaratan polislerimi- ş h• e d 7 
2,in dıt emniyetimizin korunma· e ır tıyatrosun an 
sı yolunda da gösterdiği bu de • 
ğerli alakadan tayyare cemiyeti t e t ld 
p~~ mütehas~i· olmUf ~e polis lef- ar ·ıs ayrı 1 
kilatıınıza mınnet ve tükranlarını ' 
tekranamıttır. ______ ...,___ •• • 

. Halide, Şaziye hanımlarla Huseyın Ke. 
İçkı mücadelesi kon mal B. de ayrılanlar arasında .. 
gresinden dön üş 

Safiye Hüıeyin H. Stok
holm intibalarını anlabyor --lsveç Veliahti yakında Türki

yeyi ziyarete geliyor 
Geçen ayın sonunda lstokholm

de toplanan dünya kadınları içki 
ile mücadele kon- -
gresine ittirak e- r 
den Safiye Hüse-
yin Hanım teh
rimize avdet et
mi,tir. Safiye Hü. 
seyin Hanım dün 
bir muharririmi
ze lstokholm ha
tıralarını töyle an 
latmıttır: 

- Kongre bil
fiil 26 temmuzda Safiye Hüseyin H 
toplandı. Ve bir hafta sürdü. Kon
grede otuz muhtelif memleketin 
azası vardı. Cenubi Afr?kadan, 
Japonyadan da gelmiflerdi. Kon
grede 'IJ)ubtelif memleketlerde iç-

,(Devams 6 ıncı sahifede l 

Raıit Riza Bey bu arkadaılan ile yeni bir 
tiyatro hey'eti vücuda getiriyor 

Şehir tiyatrosunda mevzuu bah· li erkek; Halide, Şaziye gibi de 
solan istifalar dün tahakkuk etmit· iki kuvvetli kadın artistini kay. 
tir. Tiyatro bu istifalarla Ratit Rı· betmit oldu. Öğrendiğimize gö-
za, Hüseyin Kemal gibi iki kuvvet· (Devamı 6 mcı sahifede) 
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Görüşler 

Bir, 251 inci gıldönümü 
Aka GUNDOZ 

Viyana son Türk muhasarasın• lunabilirdi. Netekim bulunmuştu§ 
dan kur~lufunun 250 inci yıl da. Fakat 1934 yılındaki dünya 1 
dönümünü geçen yıl ,atalatlı, 1684 teki dünya değildir. . 
tonturaklı bir biçimde kutlulamış Türkler Avrupa hristiyanlığı· § 
h. Bu gezde 251 incisini kutlula· na karşı sanıldığı gibi bir istek· = 
dı. Ve yine eski tondaki nakarat· te olsaydı, Kalkcuın farkından -ı 
larla nutuklar verdi: 251 yıl Ön· Viyananın surlarına kadar olan 
ce Viyana Türklere karfl hristi- Jünya bam başka bir dünya olur 
yanlığı müdafaa etmiş! du. 51 

_ Vatikan'ın dünya yüzünde ka· Fakat Türkler hiçte öyle yap·_ 
- yılsız ,art11z at oynattığı de- madıkrr. Bir feY ya".tılar: Garbea 
- virlerde bu sözlerin mÜfterisi bu· (Devamı 6 ıncı sahifede) Sİ 
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T ı RIHI TEFRiKA: 143 
... 

ittihat ve Terakki! 
(BAHAEDDiN ŞAKIR 

Her hakkı mahfuzdur. 
BEYiN BIRAKTICI VESiKALARA CORE): 

., 
Yazan: A. C. 

Türk Abdülhamit Trablusgarbı 
münevverleri için sadece 

bir ·men/ a yeri telakki ediyordu 
Bu bomba hadisesi yıldızı o ka

dar tedhit etmişti ki onların kim
ler tarafından Ylıza konulduğunu 
meydana çıkarmak için ta T rablus
garpta ve Bingazide tetkikat ya
pılmı~h. Trablusgarptan yazılan 
bir mektupta "mabeyinde çıkan 
bomba mese!esine dair burada de
rınden derine tetkikat yapılıyor. 
Şayet cemiyetin menafiine muga
yir değilse, vakanın sureti cereyanı
nı gazetelerinizde mükemmel su
rette ne,retmenizi ahrar mahafili 
~iddetle bekliyor.,. diye yazrlryor
du. 

Trablusgarp ve Fizan Ahdülha
mit devrinde en berbat menfa yer
leri olduğundan oralara bir çok 
ahrar nefyedilmitti. Bunlar gizli
den gizliye Paristeki cemiyetle ge
ne bilvasıta muhabereye muvaffak 
oluyorlardı. Menfada bulunanlar 
sıkı bir nezaret akında bulundu
rulmakla beraber hazan meçhul bir 
semte doğru kaçıp kayboluyorlardı. 
Bir defasında Bahriyeli Sami efen
di, Rusyalı Hafı:ı: lsmail efendi, 
Sinop müftü-:ü, bct Arnavut ve iki 
Ru.'Il Fizandaki ate,in menfala
rınc!an, tüfek!crile mücehhez ve 
kafi miktarda para ile yüklü olduk
ları halde, kaçmağıt muvaffak ol
muş'.ardı. Mahalli hükumet "tavp.· 
na k aç, tazıya tut., kaLilinden onla
rı takibe kıyam etmişse de izlerini 
bile keşf-:-:lemerni,ti. 

Bir taraftan ltalyanlar Trablus 
garbı yutmağ:ı hazrrlanırlarken ve 
<;eceli, f.Ündüzlü bunun için teda
rik:>tia me~gul olurlarken Abdül
h:ımidin orasını ı;enç, münevver 
fikirli Türk evlatları için ancak bir 
menfa yeri diye telakki etmesi ve 
T rablusgarbı müdafaa için hiç bir 
~ey yapmaması i,!ecliği en büyük 
cinayetlerinden birini tetkil ediyor
du. ltalyanlar Bingazide iki erkek 
bir kız mektebi açmışlardı. Bir de' 
eczahane tesis etmişler ve doktor 
göndermi,lerdi. Doktor meccanen 
muayene ediyor, eczahane mecca
nen ilaç d ğıtıyordu. Mekteplerde 
erkek ve kız çocukları italyanca ve 
;:ırapça okutuluyordu. Çocukların 
çoğu tanassur etiriliyordu. Böyle 
olduğu halde milyonlara baliğ olan 
is 'am alemi halife ve Zillullah diye 
Abdülhamide secde ediyordu. J. 
talyan eczahanesi meccanen ilaç ve 
rerek halkın muhabbetini celbeder
ken Bingazideki belediye eczaha
nesi müracaat eden fukaraya bir 
par . mü·hil ilacı vermek için bin 
türlü müşkülat çıkarıyordu. ltalyan 
doktoru fakir hastaları büyük bir 
memnuniyetle muayene ederken 
belediyenin ermeni doktoru onlara 
gayet fena muamele ediyor ve ge
cele: i çağrıldığı zaman yerinden 
bile kımıldamıyordu. 

Bütiin hu müessif hadiseler acı 
fe"yat'ar halinde Pariate Terakki 
ve '1tihat cemiyetine yazılıyor ve 
Abdülhamidin yalnız kendi ıah
nnı dü,ündüğü, o menfur tab'sını 
korumak için memleketlerimizi bi
rer birer feda edeceği hfatırlatılı
yor ve buna kar,r acil bir karar 

haberleri okuyarak onlardan ders 
almak ve ic."'.bına bakmak f(>yledur 
sun, derhal Tr..ıbuluıun mühim nok 
tatarına itimat ettiği casuslardan 
bir kaç tanesini göndererek o ha
berlerin kimler tarafından yazıl
dığını meydana çıkarmağa çalr~ı • 
yordu. Bingaziden bu meseleye da
ir Parise gönderilen bir mektupta 
deniliyordu ki: 

"Burada tahkikat yapmak üzere 
Ebülhüda haininin akrabasından 
sarıklı ve cüppeli fık bir hafiye 
Bingaziye gönderilmit ise de, iki 
ay oturduktan sonra bir teY keffe. 
demeksizin defolup gitti ... 

Böyle bir casus hiç bir İf görme
ğe muvaffak olamazsa, hiç olmaz· 
sa uydurma bir cumal ile sadakat 
göstermekten geri durmuyordu. 
Böyle bir cumalın bir çok ailelerin 
mahvına sebep olacağı o vicdansız 
hafiyeler tarafından hiç düfünül. 
müyordu. Casuslardan birisi T ra • 
hulusa giden ve Genç Türkler ta
rafından gönderilen muzir evra • 
kın Bingazide oturan Ermeniler 
tarafından dağıtıldığını Y rldıza 
bildirmi~ti. Bu curnalın Bingazide 
ne neticeler doğurduğu oradan Pa
rise yazılan bir mektupla fU suret
le anlatılıyordu: 

"O gün Trabulusgarptan Italyan 
vapuru ile mabeyinden mutasarrıf. 
Irk makamına tiddetli bir emir gel
di. Bunun üzerine bütün Ermeni 
vatandatlarımızın dükkanlan ka • 
patılarak dükkan sahiplerinin hep
si askeri bir müfrezenin muhafa • 
zası altında polis dairesine götü _ 
rüldü. Ondan sonra polis komiseri 
Kürt Hüseyin Bey yanına bir iki 
polis alarak Ermenilerin evlerini 
ve dükkanlarını birer birer muaye
ne etti. Fakat oralarda muzir ev
rak namına hiç bir fey bulamadı. 
Bunun üzerine Ermeniler uzun bir 
torguya çekildiler ve nihayet ser • 
best bırakıldılar. Bu harekete Bin. 
gaziye fazla miktarda muzir evrak 
ithal edilmekte olduğunun yeni ge· 
len iki hafiye tarafından mabeyne 
bildirilmesi sebep olmuttur. Şimdi 
gerek ltalyan postahanesi, gerek
se buraya gelen ltalyan vapurlarr 
sıkı bir tarassut altında bulundu • 
rulmaktadır . ., 

ltalyanlar iyi muamele ve yar • 
dımla halkı kazanmağa çalr~ırlar
ken Abdülhamit yalnız bu gibi zu. 
lümlerle tebaasını kendisinden u • 
zaklattrrmağa çalıfmıyor, ayni za. 
manda Arap kabilelerini de biri· 
birlerile çarpıştırarak ve onlardan 
zorla vergi almağa çalı,arak onla
rı adeta Italyanların kolları ara
sına atıyordu. Onlara kartı tabur 
tabur asker sevkediliyor ve bu as
kerler bir çok telefat verdikten son
ra hiç bir şey yapmağa muvaffak 
olamadan geri geliyordu. 

Arap kabileleri muntazaman 
Yunan kaçakçıları vasıtasile silah 
ve ceph~ne tedarik ediyorlardı.Bu 
kaçakçılığa mani olmak için iıtib
d~t .. ida;,esinin aldığı tedbirler çok 
gulunçtü. Bu tedbirler hakkında 
Parise yazılan bir mektupta denili-
yordu ki: - Bitmedi -
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HARİCİ HABERLER 
Bir J!emi daha yanı.11or 

Bir İngiliz yük gemisin
de de yangın çıktı 

1 •••••• ' 

Amerikadaki vapurun bi!' kast eseri ola
rak yandığı tahakkuk etmektedir 

KRISTOBAL, 13. A. A. 
(Panama) - Japonyaya git
mek üzere 9-9 da hareket et
miş olan 4700 tonluk Ingiliz 
bandıralı Bradburn yük ge· 
misinde yanğm çıkmıştır. Ge
mi, hareket noktası olan Bal· 
bao'ya süratle dönmektedir. 

NEVYORK, 13 (A.A.) - "World
Tele.gram" a göre, ticaret nezareti .. 
nin tahkikat komiayonu reiaicümhur 
Dikeraon Huver'in (M. Dickerson -
Hoover) adliyeye müracaat ederek 
komüni&tlerin Nevyork ve Hav.-,ada 
Morrokutl faciaırna müteallik faali
yetleri hakkında tahkikat yapılma.ı· 
nı iatiyeceğini bildirmektedir. 

~on rakamlar 93 ü yolcu 42 si ı:-e· 
mi tayfa"Or olmak f&rtile 135 kifinin 
ölmiq veya kaybobnuı olduğunu gös
termektedir. 

Dün ticaret nezareti tahkikat kO" 
miıyonu tarafından dinlenilen başlıca. 
şahit telsiz telgrafcılann şefi M. 
Rog>era olmuıtur. M. Rogera demiftir 
ki: 

- Yangın çıktıktan otuz dakika 
sonra imdat i§areti çekmek için enı.ir 
aldım. Bunu &aat 3.25 ile 3.30 arasrı.ı· 
da yaptım. Telsiz telgraf odasında 
duman dolu idi. Ve alevler vardı. Ba
ıonda ıalak bir havlu olduğu halde 
imdat iıareli çekmekte devam edi
yordum. Ayaklarını yanıyordu. Saat 
dörde doğru muavinlerimden birisi 
odadan çıkmama yardmı etti. Etra· 
fanda ber fey yanıyordu. Duman ve 

Bulgar kralı 
Bizans l.'.onferansında ki 

murahhaslar 
ıçın resmi kabul yaptı 

SOFYA, 13 (A.A.) - Evvel
ki alqam kralın sarayında Bizans 
konferan11 murahhasları terefine 
büyük bir kabul resmi yaptlmıt 
ve merasimde hükUınet azası, kon
grede temsil edilen memleketlerin 
sefaret heyetleri ve Bulgar Üni
versitesi mensupları hazır bulun
muttur. Kral ecnebi muralıhasl~r
la uzun müddet görü,müftür. 

Dün alqam Batvekil M. Geor· 
gief murahhaslar terefine bir ak. 
tam ziyafeti vermiş.ar. 

Hava konferansı 
Balkan ve Baltık devletleri 

murahhasları toplandı 
VARŞOVA, 13 (A.A.) - Balkan ve 

Baltık devletleri daimi hava konferansı 
Eatonya, Bulgaristan, Letonya, Yuna· 
nistan, Romanya ve Lehistanrn ittirakile 
dün içtimal&Tına batlamııtır. 

Lehlstarun teşebbüıü üzerine ihdaa e
dilmit olan bu konferans, iıtirak eden 
memleketlerden geçen hava lıatlanrun 
teknik mükcmmeliyetlerinin ve emniyet· 
!erinin arttmlınaaı ile meşgul olmaktadır. 

Feci bir kaza 
BERLIN, 13 (A.A.) - içinde altı ki

ti bulunan bir otomobil önünde giden 
bir otobüsü ıreçmek isterken kartı taraf. 
tan gelen bir tramvayla çarpıf11Uı ve 
yokulardan i:kiıi ölmüı ve dördü ağır 
aurette Yaralanmııtır • 

alevler müthiı bir manzara arzedi· 
yordu. 

M. Varms'in evveli. yolcuların kur· 
tanlması için emir verdiğini itittİm· 

M. Roge,,., bundan bir müddet <N• 

vel bir telsizci grevi yapılmış olduğu
nu ifşa etti. Alagna isminde biriaile 
bir diğer tela.izcit gemide yemeklerin 
fena olduğuna dair protesto etmek Ü· 
zere imza toplamak için tahrikatta. 
bulunmuflardr. 

M. Rogers, bir hafta evvel, kap
tan Vilmott'un Alagna.'dan şikayet 
ettiğini, tahrikatçı olduğunu, emirle
rine itaat ebnediğini söylediğini ili· 
ve etti. Kaptan Vilmott demişti. ki: 

- Nevyorka ırelince Alagna'yr ba.t
şundan defedeceğim. Ona emniyetim 
yok .. 

Kaptanın cesedi aranıyor 
NEVYORK, 13. A.A. - Dün, adliye 

memurları, yanmakta devam eden Mor
rokas.;..q•de, kaptan Vilmott'un cesedini a .. 
raı;u~lardır. 
Akşama dı>iiru, Kaptanın olduğu zan• 

nedilen bir ceoet bulunmuı ve nakledil
miştir. 

Memurlar gemi defterlmni ve diğer 
veı;ikaları da arı~acaklardır. 

Tahkikat yapılıyor 
NEVYORK, 13. A.A. - Morrokastl 

me•elesini hafi celsede tahkik eden bü
yük jüri heyeti, mevkuf olan Alagna'yr 
dinlemiıtir. Ticaret nezareti tahkikat ko
misyonunda Cinlenilen birçok gemiciler, 
brçok oandalın, denize, içinde pek a'Z 
yolcu olduğu veya hiç olmadığı halde 
indirildiğini söylemiılerdir. 

Ticareti bahriye 
Amerika reisi cumhuru 

ticaret filosunun hakim bir 
mevkide olmasını söyliyor 

HAYT PARK, 13 (A.A.) - Reisi 
cümhur ıu !beyanatta bulunmuıtur : 

- Birleşik Amerika ticareti bahıUye· 
sinin hakim mevkiini muhafaza etme•i 
menfaatimiz icabındandır ve eğer icap e-
derae bu vuiyetin idamesi içi.n hükUınet 
tahıiaat verecektir. 

Reiıicümhur, yolcu vapurlan jnıaab 
için tahta ve yanacak maddeler kullarul
htamas• hakkında kongrenin vakit ıreç· 
meden kanuni tedbirler alması arzusunu 
da izhar etmiıtir. 

Çinin tayyareleri 
Amerikalılar Çine 22 avcı 

tayyaresi satmışlar 
NEVYORK, 13 (A.A.) - Herald 

Tribün (Herald Tribune), bir Kalifor· 
niya kumpanyaaınrn Çine fevkalade mo
dern 22 avcı tayyares.i sattığını ve teair 
aahalan b\itün Amerika tayyarelerinden 
fazla olan bu tayyarelerin 450 kilo gram 
bomba ve mitralyöz ve 3200 kilometre 
için kan miktarda benzin taşıyabildikleri
ni Y~aktadır. Kumpanya bu yeni tipi 
Amer.kaya satmak için bot yere ga)'Tet· 
te bulunduktan sonradır lci, ecneıbi mem
leketlere müracaat etmiıtir. 

Macaristanda manevralar 
BUDAPEŞTE, 13 (A.A.) - Macar 

naibi amiral Horti (Horthy) ile baıveki 
ceneral Gömböı ve milli müdafaa nazın, 
birioı:i hrir:aııın manevralarmda hazır 
bulunmak üzere dün Budaııeıteden ha· 
reket etmiılerdir. 

' 1! ,·1~' .. . " 

Rıhtım şirketinin aldığı paralar 
ANKARA, 13 (Telefonla) - lstanbul rıhtım şirketinin kanunw; 

olarak inhisar idarelerinden almış olduğu paralar hakkında Gümrük
ler vekaletine maliimat gelmis vekalet rıhtım şirketinin mübayaası ef" 
nasında nazarı dikkate alınmak üzere bu malümatı Adliye vekı:ileti ıJa• 
sıtasile Saraçoğlu Şükrü Beye bildirmiştir. 

iktisat Vekilinin tetkikleri 
ANKARA, 13 (Telefonla) - lktuat vekili Celıil Bey yarın Zot1· 

guldağa gidecektir. Celal Bey Zonguldakta bir kaç gün kaldıktan ıott
ra oradan lzmire gidecektir. 

Ankara Beled~9e meclisi toplanıyor 
ANKARA, 13 (Telefonla) - Ankara belediye meclisi önümiid~ 

ki pazar günü fevkalade içtimaa davet edilmiştir. Bu içtimada hiik~'. 
met merkezinde belediye intihabatının kaç günde ikmal edileceği ,,ıa· 
zakere edilerek bir karara bağlanacaktır. 

I skan talimatnamesi Vilayetlere 
tebliğ edildi. Kimler yardım görecek 

ANKARA, 13 (Telefonla) - Dahiliye vekaleti iıkan talimatnanı" 
sini de bugün vilayetlere tebliğ etmiştir. Talimatnameye göre iskan ,,,.. 
hacirin huduttan girmesile başlayarak yerleftirildiği yerde istihkakı.~ 
lan yapıların ve toprakların tapularile beraber teslim edilmesi ve iıtı 
sal vasıtalarının ve bir ydlrk yiyeceklerinin verilmesile bitmekteclir. 

Hükumetten iskı:in istemiyen muhacirlere iskan namile hiç bir Y~ 
dun yapılmayacaktır. Yalnız bunlardan hükumetin gösterdiği yere gil·, 
miş olanlara toprak verilecektir. Türk ırkından olan muhacirlere terci' 
hen akrabalrının bulundukları yerlere iskan edilecektir. 

Türk kültürüne bağlı olup ta Türkçeden başka clil ile konuşanlar 
hükUmetin göstereceği yere ukan edileceklerdir. 

Göçebeler de muhacirlerin tabi olacakları iskan muamelelerine 111" 
bi olacaklardır. Talimatnamede nakletme ve barındırma, yerlestirrrıe 
ve muhacirlere inşaat ve istihsal vasıtaları verilmesi hakkında İıükiirfl" 
ler vardır. 

Erzurum civarına kar düştü 
ERZURUM, 13. A.A. -EyWl bidayetinden beri müsait gideli 

hava birden bire soğumuşfr. iki gündür yağ:nur yağmaktadır. f,t• 
raf dağlara kar düşmüştür. Yağmur ve soğuk köylürıün mahsulatınll 
fena tesir yapmaktadır. 

Iran murahhasları geligor 
TAHRAN, 13. A.A. - lstanbulda toplanacak olan beynelmil~ 

parlamentolar konferan•ına iştirak etmek ii:zere beş mebustan t'fllJ' 

rekkep Iran heyeti 16 eylülde buradan lıcıreİlte edecektir. 
• 

Ziraat Vekilinin Orduda tetkik/erı 
ORDU, 13. A.A. - Şehrimizde bulunan Ziraat Vekili Muhlis Be1 

dün beraberinde belediye reisi olduğu halde Ulubey nahiyesine gide
rE.k fındık bahçelerini tetkik etmiştir. 

Bu akş11m Belediye tarafından l/ ekil Bey ~er eline Halkevi sQJ.'.ontJll 
da mükellef bir balo tertip edilmiştir. 

22 ağustofttan 1 eylüle kadar 339.0QO kilo iç, 2080 kilo kabuklu fın
dık sevkE.dilmiftir. 

Gazianiepte bir kaçakçılık davası 
AVANA, 13. A.A. - Gaziantepte çok dikkate Jeğer bir kaçakç«• 

lık davosı neti.eelenmiştir. Toplu ve silahlı olarak kaçakçılık yapma!'" 
tan ııe bir muhafaza memurunu öldürmekten suçlu Darendeli Belıır 
Dede ve 21 arkadaşının devam eden durıı1maları sonunda ihtisa. mah
lzemesincf. 13 seneye kadar yüks~len muhtelif hapu cezalanna, ikifel 
sene sürgüne ve bundan başka 130 bin lira para cezasına çarpılma/art· 
na, 31 beygir ve 16 silahın musaderesine karar verilmiftİr, 

Karadenizde şiddetli fırtına var, 
Vapurlar limanlara sığınıyorlar 

ORDU, 13 (Milliyet) - Evvelki gün başlayan fırtına dün sab<tlı
tanberi büsbütün şiddetini arttırdı. Dün gece gelmesi lıizım gelen fa· 
rı vapuru 18 saat geçiğerek ancak bu akfam gelebilmiştir. Vapur fır• 
tınadan yük çıkaramamıştır. 

Buraya gelen malumata göre Karedeniz vapuru da fırtınadan P~ 
lathaneye ilticaya mecbur kalmıştır. 24 saalik bir teehhürle gelecee' 
tahmin edilmektedir. 

T abiiyetimize 
edilenler 

kabul 

ANKARA, 13 (Telefonla) icra vekil
leri heyeti hicret ve iltica suretile mem· 

leketimize gelen 898 şahaı tabiiyetimizo 
kabul etmiıtir. 

Askeri hcyctimiı 
Odcsaya geldi 

• alınması rica ediliyordu. Bunun Ü· 
zerine Şıirayi Ommet gazetesinde 
Trablusgarp hakkında bazı maka
leler yazılıyordu. Bu netriyatın ha
zan te~iri görülüyor ve Bingaziye 
"Mekke,. vapurile on altın bin mav
zer tüfeği, mühimmatı haribye ve 
erzak g-önderildiği ,. vaki oluyordu. 

L~E~C~_E_B_l_M_A_T_B_U.:....;;;.;;;A;_:T:;_:l:.:N~D~A_O---:K;;..:U:_D::.._::U:....K_L_A_R_l_M_l_Z_) 
Cihan harbinin rakam-! men Almanlann zayiatından ziyade 1 1917 de yeniden hafif top imalôtı 1 lô olanların adedi altı yüz bin ki,iyi 

MOSKOVA, 13 (A.A.) - T~ ~ 
keri heyeti Odeıaya muvasalilt etnJlf f' 
iıtaayonda garni:zon kumandanı M· • 
~ ile hükumet ve matbuat ınüııfe. 
silleri tarafından kartrlanmııtır. Af, "'~ 
senim heyet ıerefine bir al<tam VY"'~ 
verm.iıtir. 

Ercişe kar yağdı 

Fakat bu ufak tefek tedbirler 
Trabu'.usun günden güne daha bü
yük bir tehlikeye girmesine mani 
ol~~yord~. ltalyanlar tehirlerin 
h.arıcındekı araziyi emlalc sahiple
rınden satın alıyorlardı. Bu esna
d~ Abdülhamit Hükumeti büyük 
bır gaflet uykusu içinde bulunu • 
r.ordu. Bingaziden bir saat uzakta 

Fevhat., nam mahalde Italyao pa
pazlau da faaliyete geçerek zenci 
çocuklarını okutmağa ve hıristi • 
yanlığa göre yeti,timıeğe batla • 
mı~lard~: Ç~cuklar hıristiyan usıil
lerıne gore ıbadet ediyorlar ve dü- 1 
alar okuyorlardı da halife olduğu. , 
nu iddia eden padi,ahın adamla • 
rından buna kartı sesini çıkaran bi-1 
le olmuyordu. Bingazide büyük bir 
fube açan Banko di Roma da ha . ı 
neleri ve tarlaları satın alıyordu. 
Bunların gatış muameleleri bittik • 
re Italyadan aileler celbedilerek o
ralara yerlettiriliyordu. 
Trabuluıa ait olan bu haberler 

$fuoayi Ümmet gazetıo,sinde nesre
d ilmeğe bıqlayınca Abdülhamit, o 

ıarıa ı•fadesı• olmuıtur, Nihayet Fra1181.%lann mart- ayda 3000 idi. Harbin sonlanna doğ• bulmu§tur. Bu gibi hastalar için Al-
hazıiran 1918 ilkbahar taarruzunda ru cephede 19,000 ağır top bulunu· manyada yü;z; elli timarhane mevcut· 

Harbin baılang;ıcında Merkezi deo• 
~tle1rin 1 ~o. milyonu karııaında /tiUJ 

eo etlerının 278 milyon İnsanı bulu
nuyordu, 

1918 de bir milyar 344 ·1 ·· 1 

I mı yon nu .. 
uslu 25 deolet Almanyaya karıı hali 

harpte buluyunordu. 
Almanya'da 13,25 milyo,. aaker 

harp hizmetine alınmıştı. Avu-!tur .. 
yada 9 milyon, Franscula 7,9 milyon, 
Büyük Britanyada 8,3 milyon, ltalya. 
da 5,2 milyon, Romanyada 1 milyon, 
Belçikada 0,4 milyon, Rusycu/a 10 mil
yon, Türkiye ile Bulgaristan'da ce
man 2,5 milyon, itilafın küçük deo. 
tellerinde ceman 1 milyon asker fıarp 
hizmetine alınm11tır. 

Alman ordusunun kuooeti 1 ağudo• 
1914 te 3,9 milyon, 6 eylül 1916 da 
8,2 milyon, 11 teıriniıani 1918 de 8 
milyona baliğ idi. 
Alman~a için zay_ia_tı en çok olan 

zaman, Cıhan Harbmın ilk haftaları 
ile 1918 in ilkbahar taarruzu idi. Bu 
taarruz, mart .. haziran zarfında 
114,251 ölü.ye oe 73,470 gaip ve e•i· 
re ve 500,000 yaralıya malolmuıtur. 

Fransızlar da en ağır .zayiata ayni 
veçhile harbin ilk aylannda ve •onra 
Verdun muharebe&inde fUbattan ha
ziran 1916 ya kadar olan zaman zar • 
lınJa maruz kalmlflar ve hattô bu 
şırada Fran•ızların zayiatı hemen he· 

167 000 o"lu" ve 266 000 yaralı ·- · ı yordu. Y enidcn la"g"ım atıcı cı'hazlar ' ' -yıa 1 
• l 't 1917 d d 

443 
_, l. tur. Bu mii.e .. eseler için her sene yüz 

olmuştur. ıma a ı e ay a auette ve a-
lngilizler için Somme muharebeşi ğım bombaları imalôtı da ayni senede yetmiı milyon mark sar/edilmektedir. 

en çok zayiata sebep olmUffur. /nlli· ayda 1 1/4 milyona baliğ idi. Sıhhiye Nezareti bu m«ele hakkın-
lizler bu muharebede 150,000 ölü ve El bombası aylık imaltının en çok da tetkikatta bulunmasını Prof. Brug-
318,000 yaralı vermiılerdir. olduğu zaman 1916-17 kııı olup 9 gere teklif etmİf 11e mumaileyh dima· 

Harbin u · ' um zayiatı Almanya i· milyon idi. Cephemi;z;e ceman yekun ii hastalığa tutulanların, •Öy/enilen 
çin 1,808,545 ölü ve 4,247,143 )-"ara· 300 milyon e! bombası sevkedilmiıtir. rakamdan daha fazla olduğunu tesbit 
lıya baliğ olmUftur. Bu miktara daha 1917 de pıyade mühimmat imalatı etmiftir. 
14,000 renklı' mu"stemleke -·ken' ı·ıa·· 2340 milyon fife;;e yaL• h p 

- D • 1<.n arp ce • Nazizim acaba bii.tii.n 
ve edilmek lôzımdır. hane adedi 110 milyona, barut imala-

Alman mil-

lngilterenin uğradığı ölüm :zayiatı tı 100 milyon kilo oe infilak madde· 
mecmuu 869,000, Fran•anın 1,354,000, (eri imalôtı 235 milyon kiloğrama ba-
lta/yanın 600,000, Romanyanın lii olmuftU. 
159,000, Belçikanın 115,000 dir. (Pariaer Tageblatt) 

Harbin vukuu ve cereyanı sırasın- Af k 
da Almanlar tarafından 200 muhtelif man ır inin tasfİ yesİ 
mermi nev'i imal edilmiştir. Bunlar• Alman rrkının tasfiyesi yeni fenni 
dan 170 i yeni imalattandır. Harbin ve ilmi vesait ile yapılacaktır. Alman 
•onuna doğru mermi ihzarı ayda 11 ırkı bo;z;uktur, dejenere olmuıtur. 
milyona baliğ olmuıtu. ACmanyada neıredilen ıon istatiatik· 

Seferberlik mukavelelerine göre ler dahi bu noktai nazanmı;ı;ı i•pat 
her gii.n 1200 tane tüfeğin orduya tes- etmektedir. 
limi lazım geliyordu. Bu ihtiyat daha 1931 aene•inde, Alm<ın timarhane· 
ilk muharebelerde •arledilmİfti. Bilô- terinde dimaği hastalığa mii.ptelô o• 
hara ayda 250,000 tüfek imal edil· tanların adedi iki yüz yirmi bin kifiyi 
miftir. tecavii.ı: etmiftir. Deliler, aptallar, ah· 

Yeniden makineli tüfekler imali ay. maklar ile ııaraya müptela olanlar k•· 
da 20 adet itibarile baılamıı ve teıli- 11m kuım ayrılmıılardır. 
mat miktan 1917 iptidasınad ayda Son zamanlarda Almanya'nın a• 
7000 e çıkmııtı. 1918 •een•inde ;.. kıl haıtalıit mii.tehaısm Proof. Oster• 
aylık teılimat 13,000 ıs l>alii olmuı· man'ın nerrettiii kitaba nazaran Al-
tu. manya' da dimai haııtıalıiına müptr 

letine kı5trlaştırma kanununu kabul 
ettirecek mi? Yoksa bu kanun bir pa· 
çavra halinde mi kalacak? 

Prol. Fetscher, Almanyadaki dok· 
&an beı vilayete bu mesele hakkında 
birer tamim göndermiftir. Halkın, 
malüllere tatbik edilecek olan kmr· 
laıtırma kanununu kabul edip etmiye
cek.lerin.İ ıehreminferinden aormuıtur. 

Dok&an beı vilayetin on ikiai bu 
suale karıı cevap vermeie tenezzül 
bile etmemiı ve yedi vilayet bu mese· 
le hakkında hiç bir c•wap veremiye• 
ceğini bildirmiştir. On yedi vilayet 
tecrübe suretile bu prensipi kabul e· 
deceiini, elli üç vilôyet te bu kanuna 
muhalif olduiunu beyan etmi§tir. 
Bunlar meyanında yalnız yed i 11ilô· 
yet kmrlQftumtı kanununu muvafık 
bulmllffur. 

( Popolo d'lta.lia) 

KA YSERl, 13 (A.A.) - Son giiıı~ 
de devam eden ırayri tabii ve bu~~il 
sıcaklardan $Onra yağmurlar yağtıı
baılanuı ve Erciı'e kar düımüıtür. j 

KontenJ· an tevziatı listeler 
riil'' ANKARA, 13 (Telefonla) Giiıt' ıet· 

ler umum müdürlüğü teırinievvel .-e.,-ı 
rini •ani aylarma ait kontenjan !~ et· 
listelerini bugün gümrüklere teblıı 
mittir. 

Lağvedilen mekte~ 1'I' 
ADANA, 13 (A.A.) - ŞeJıriıı>G 

muallim mektebi lağvedilıniıtir • 

f zmir Sovyet konsol O" 

sunun ziyafeti e1 
IMIR, 13 (A.A.) - Şehrimi>: 5°teJf 

Ruıya ceneral konsoloau M. T.~'"'j' ıtfl' 
ve refikaları dördüncü beynelııuıel ı ço'O 
panayınndaki Sovyet pavyonun.da Zii'. 
mükellef bir ziyafet vermiılerdır: . doll' 
fette vali K.iı.zını Paıa, belediye reı 11

11..,. tor Behçet Salih bey, Alman, ltaııe',ı 
Yunan, Fransız, Çekoslovakya . "!' ~· 
konsoloslari, dcvair rüesası, ınılh ,.,,., 
kalar müdürleri ticaret odaır, borta.,telt' 
buat erkanı ve daha bir çok ze>'at aJ 

rile birlikte bulunmuılarda. • • ,,,.,. 
Ziyafet geç vakite kadar saınJll'~ joı'' 

bihaller vo iki memleket ara1111dıd<• 
luk yadedilmek sıwetile ıeçmittir. 



·. 

Ayna oyunu 
~ Ç~ukken oynadığım oyunla
~ ~1f"1de hoşuma gidenlerden bi
~ııle Qyna oyunu idi. Bilmem içi· 
~ e fOCukken bu oyunu oyna
~: vcır mı? Bu eski oyunların az 
~~rbiyevi kıymeti olduğunu 
"hı 1 Yaptığım mÜft1hedelerle an-

l'ıım. 

\ !t;nya mütemadi bir oyun ye
\Jı ak gözümüzün önünde dön
t.rq le Ve politikadan ilme kadar 
~ ıleğifmif ayni oyunlar oynan
IQ!ı qı1.,. Kah silahsızlanmadan, 
t tıılh muhabbetinden, kah ebe
'İıl ıl~•tluktan bahsederler • • Bu 
'lııı tri bağıran gramofon plakla
'1 q alt tarafında kah intikam 
'-'~ kôh "Kalkın ey ehli vatan!" 
'ıfı gibi bir ıey vartlır. Tica
~· diinya iktuadiyatında hep 
~Fili kalkınmadan bahsedilir, 
~ lıe, alt tarafında söyleyenin kô
~- reyin üstünde tutulduiu gö
~· lrte bütün dünyanın oyna
~ Q olduğu oyunu, ben çocuk
lı;; 0Yrıamı,hm. I naanlar çocuk
' daima oynayabilirler. Büyü-
t1 e ikiye ayrılırlar, oynayanlar' 
.;::ananlar... Her birimüı ya 
"1e,· :t, ya oynanınz .• Ben itiraf 
fi 'Ilı: Oynananlardanım. Onun 
~~ılir ki, çocukluğumun oyun ha
~ llı'ını daima hasretle yôdede· 
~ ifa.retle yadettiğim oyunlar
~ /,irj de bu ayna oyunudur. Bu 

ıı size anlatayım: 

~lluncular ikiye ayrılır: Bir 
~ ı kurt olur, bir kısmı ebe. Ebe
~ İfi ayna olmaktır. Bu ayna 
~ IQr, kurtların yaptığım tak
ı~eı-ler. Kurt gülerse ayna da 
'1 • ağlarsa ağlar, oturursa otu
'lı' kalkarsa kalkar. Yani bir ay
\/. ~rıınndakinin hayalini nanl 
!)~katle aksettirir1e bu oyunda 
~ olanlar da kurtların yaptık
~ Ilı öyle sadakatle tekrar eder-. ., 

~ ÇOcııkluğumda pek sevdiğim 
~Yıınıın bu son senelerde bütün 
l~r Qda pek rağbet bulduğunu 
~erek mütehcum oluyorum. Yal
·~ [ıı #arkla ki bizim zamanımız
ı.: "'ırt çok, ayna az idi. Şimdi 
~cır cualmlf. Lakin bütün dün
ıı...qllna olmu1, insan kendini ay-
'llı - • d' ... esçıtte zanne ıyor. 

kelediye azalığını ! .. 
\, &ir kari b~na yazdığı bir mek
~ tq lıtanbul fehir meclisi azalı
~q namzetliğimi koymamı isti
lrıti Şimdiye kadar bir çok teıek
\ erde azalık hatta reislik et
\ [:Qkat garip bir tesadüf eseri 
' qlı bu azalık/arın hepsi beda
'-.fe:ıılerdi. Bu müncuebetle her 
~"<ııı tekrar ettiğim bir bektafİ 

lleaini nakledeceğim: • 
~İipte hacet penceresinin ö-

e birinin: 

\' 4man yarabbi. Bu yatan :za
'tiı~lıaniyeti hürmetine bana şu 
~ 'ti ihsan et! diye dua ettiğini 
"~ bektaıi dervifi sokulup sor-

'~ 8eyelendi alledersiniz, ne 
'fi istiyorsunuz? 

~ılQnıcağız ters bir çehre ile 
Vermif: 

~ 1ı Sqna ne elendi! O benimle 
q arasında bir peydir. 

~ E:vet ya! Siz hele bana söy
ll! Ben alacak değilim ya! 

ı,' E:lendim! Ben bir mahkeme
\~~. Reislik inhilal etti de 
'-lttjYorum. 
~ 4nıan azizim! Dua ederken 
~ ~liğj istediğini açıkça ıöy
~ı. JIİi:ze dayanamaz. Seni tu
ı.;::.cı teiai yapar, ömrün oldukça 

(l cılıtan anan ağlar •• d emi.f. 
~ cılif>a ben de dua ederken ne 
~ 'iı İıtediğiıui söylememifinı 
~~iı Yukarı bektQfinin dediği 
fıı~trırün oldukça ~f hava_n 
\ , ekten ve öteye benye seyır-
~ Ofeltj . . . "4 nın berikinin azarını ıpt-
~eıı b"fka 1eye yaramıyan a
\ ı, Qrq geçiyorum. Bu istidatta 

eleıliye azası olabilir miyim? 

FELEK 

l<.üçük haberler 

~!· 11.orsuz tan artı Kursu 
~· ı.~Yadı. beynelmilel motorsuz tay· 
~una ittirak etmek üzere iki tay 
, ~-. k dün vapurla ve Romanya yo· 

\.. .... :., •t etmi t tir . 
\.."' "'1ı Rey Ankaraya eitti - Şehri
~ 111 .. Uıımakta olan hıfziuibha u-
1li>. Udürü AıRD Bey Ankaraya ııit· 
\ıı )-•>fa 
}~ "' l' alat Bey - Gireıun vali ve
~lı 'tta~in edilen mülkiye miifettiti 
".ı.ı· alat b.y pazar ııünü Gireoıma 

it, 
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EHIR HABERLERi sa!""ll~,,.ı 
EKONOMi 

Yunanisranıa 
Ticaretimiz 

-o-

Daha ~eniıletilmeıi için 
of iıte toplantı yapılacak 
Tüıi< - Yunan ofisi önümüzdeki haf· 

ta içinde fevkalade bir toplanb yapacak
tır. 

Bu toplantıda memleketimizle Y U<lan 
hülciimeti arasında yapılan ticari anla§
manın esa•lanna unun tekilde Türic -
Yunan ticaretinin artması İç.İn görüıüle
cektir. Miizalcere mevzulan henüz tes· 
bit edilmemiıtir • 

Almanyanın aldığı toton 
Tutulan iıtatiıtiklere ıöre ton yedi 

ay zarfında Almanya memleketimizden 
54 bin kental ve Y unaniıtandan 97 bin 
kental, Bulıaristanılan 70 bin kental, 
Brezilyadan 80 bin kental, Aınerikadan 
30 bin kental tütün ithal etmiıtir. 

Zeytinyağ piyasası 
Cihan zeytin yağı piyasası son ayda 

oldukç ahararetlidir. Bilhaua ağuıtosun 
'°" haftalan zarfında zeytin yağı piya
aa11 oldukça mühim nisbette artmı§tır. 

Fiyatlar ağustosun son günlerinde ıu 
ıuretle teabit edilmiştir. Ekstra neviler 
100 kilosu 730 liret ve halis nevilerin 
100 kilosu 730 lirettir. 
~----~o·-----~ 

Müzemize hediye 
Efganiatanda bulunan bu 

eserler nelerdir? 
Pariste müze Kimenin müdürü M. 

Haclrin refiltasile beraber evvelki gün 
ıehrimize gelmiş ve J&hıi dostu olan sa
bık Maarif Vekili Hikmet beyle 1 otan. 
bul müzeleri umum müdürü Aziz bey 
tararından karşılaıımışbr. M. Hackin 
müze Kime namına Efganiıtanda yap· 
malcta olduğu aıan atika hafriyatma 
devam etmek üzere Beyrut yolile Efga
niıtana hareket etmiıtir. 

Burada kaldığı müddet zarfında da 
Aziz beyin refakatinde lstanbul müzele
rini ve Ayuoiyayı ziyaret eden M. 
Had<ln Fransa milli müzeler komitesi
nin htanbul müzesine hediye etmeği ka· 
rarlaştırdığı Efganİıllan hafriyatında 
bulunan eserlerden dört adedini getinniı 
ve müzeye hediye etmiştir. 

Bu eserlerden daha dört beı p~a 
müzemize hediye edilecektir. M. Haclcin 
bunlan c1a Fransaya avdetinden sonra 
göndereceğini bildinniştir. Bu eserler 
topraklan mamul ~k kıtada başlar
dan ibarettir. lskenderin o havaliyi isti· 
Ji.sından sonra Helenistik tesirler altın~ 
da vücude getirilmiş olan bu parçalar di
ğerleri geldikten aonra ba§lı batına bir 
kolleksiyon halinde teşhir edilecektir. 

0'------
MAARiFTE 

Çatalca mektep:erini teftiş 
ilk tedrisat müfettişlerinden izzet bey 

Çatalca ve civanndaki mektepleri teftiş 
etmek üzere Çatalcaya gibnişlerdir. lzzet 
bey köy mekteplerinin yeni ders senesi 
başı olmaı. itibarile ihtiyaçlarmı tetkik 
edecektir. 

T ılebe Birliği yeni reis 
seçecek 

Milli Türk talebe birliği reisi Zeki bey 
Sürt hükümet doktorluğuna tayin edil· 
diğinden birlik reisliğinden çekilmi§tir. 
Zeki bey ya.'<ında Sürde hareket edecek
tir. 

Zeki bey Galataaaray liıefinden me
zun oldukt..., sonra tıp fakülteoini 
ilanaI etmiştir. 

Birlik idare heyeti öniimüzclelci hafta, 
yeni bir reiı seçecektir. 

ilk tedrisat kadrosu 
1 ıtanbul ilk tedrisat kadrosu ikmal e

dilmİf ve tasdik için Maarif Vekaletine 
ıönderilmittir. Kadro ay batına kad• r 
l.:adil< edilip gelecektir. ilk mdrtep mu · 
allimlerinin vaziyeti, derılere başlamı 
tarihi olan bir teırinievvelden önce ken 
dilerine tebliğ edilecektir. 

Dikiş sergileri 
Türk kadınlan biçki dikit mektebinin 

senelik el iti ıergio.i yarın - on beıte 
Ve-znecile<deki yerinde açılacakbr. 

Kadınlar Birliğinde · 
vazife taksimi 

Kadınlar birliği yeni idare heyeti top
lanarak vazife taksimi yapnuıtır. Riya· 
sete Latife Bekir hanım ikinci reislig" e •o __ . ' 
....._..,.. Refik hanım, umumô katipliğe de 
Alıye Eaat hanım seçilıniıtir . 

~ad~I";r birliğinde, kimseai:z kadınla· 
rın ışlerıru takip için bir büro teaiı edil
miıtir .. Bu büroyu avukat Faika Nahit 
hannn ıdare edecektir .Göz hekimi 5-. 
Jeyman Sükrü ve Salim Ahmet beyler ;e 
kadınlar birliğinin clolctorluğunu fahri· 
yen kabul ehniılerdir. 

Dünkü hava 
Sıfır derecei hararete ve deniz 

ıeviyesine indirilmit barometre bu 
sabah: 

Saat 7 de 766.6, Saat 14 te 765.8 
derecei hararet saat 7 de 16.5, ıa
at 14 te 23. Azami derecei har,\• 
ret 24, asgari uerecei hararet 15. 

Rüzgar ekseriyetle poyrazdan 
esmittir. Sür'ati saniyede 12 met
redir 

Maliyede" 

Gene vergı 
Kaçakçılığı 

Bir değirmen 69 bin lira
lık vergi kaçırmıı! 

Balatta bir değirmenin defterleri ma
liyece tetkik edilirken 932 • 933 - 934 
aeneleri muamele verııiai olarak biri 30 
diğeri 39 bin lira vergi borcu bulun
muıtur. Fakat değirmenin sahibi, vergi· 
den kaçmak makıadile değirmeni oğlu
na devrebnit ve finnasıru da değiıtirmit
tir. 

Memurlar verııi tahsilabna ı:ittiii va
kit a11l sahihini bulamamıılra ve sonra e
vine ııiderek eıyasma haci:z lwymutlar· 
dır. Bu iıte aaha bazı karrJıklıklar görül
mÜf ve öğütülen buğdaylar hıdıkında 
bir ihbar yapılmııtır. Tlthkikat devam et
mektedir. 

Parlamentolar 
iktisat konferansı 
iştirak edecek murabbaı 
heyetimiz Belgrada gitti 

Belgratta toplanacak parlamen
tolar iktisat konferansına İftira!. 
edecek olan Burdur mebmu Mus
tafa Şeref beyin reisliği altında, E
dirne mebusu Zeki Mes'ut, Mar
din mebusu Ali Riza, Aydın mebu 
su Adnan beylerden mürekkep he
yet, dün aktamki ekspresle Belgra 
da hareket etmitlerdir. Konferans 
16 eylülden 21 eylüle kadar devam 
edecektir. Murahhaslarımız, Bel
grat konferansına İftİrak edecek 
olan diğer parlamentolar grupu 
murahhasları ile birlikte tehrimize 
geleceklerdir. Ayın 24 ünde ayni 
murahhasların İftirakile beynelmi
lel parlamentolar konferansı topla
nacaktır. 

Zeki Mes'ut bey, konferam ha
zırlıklarile metgul olmak üzere 20 
eylülde tehrimi:ze dönecektir. 

Sergi bu 
Akşam kapanıyor 

-o-

Her sınıf halkın sergiye 
gösterdiği alaka İş ban
kasına olan emniyetinin 

canlı delilidir 
it Bankasının, 10 uncu yıl dönü

mü münasebetile Galatasaray lise
sinde açmıt olduğu sergi bu ak
'am kapanacaktır. Sergi yirmi gün 
açık kalmıt ve halk tarafından bü
yük bir rağbete mazhar olmuttur. 
Sergiyi timdiye kadar ziyaret eden 

!erin mikdarı iki üç yüz bin kitiye 
baliğ olmuftur. Bankada kumbara
sı olan küçük tasarruf sahiplerin
den, banka ile muamelesi olan kim
selere varıncıya kadar her sınıf 
hallı: sergiyi ziyaret etmiftir. Bu da 
it Bankasının memleketimiz iktisa
diyatında oynamıf olduğu rolü gös
termektedir. 

Beşiktaş Halk fırkaıı
nın tenezzühü 

Beşikla§ Halk Fn<kası tanılından bir 
deniz tenezzühü tertip edilmiıtir. 

Şirketi Hayriyenin 71 numaralı vapu
rile eylülün 21 inci günü Beıiktqtan 
hareket edilecek, Köpr üve Kadıköy iı· 
kelelerile bütün Boğaziçi ifkelelerine uğ
zintinin çok eğlentili olması için salı· 
••lmaktadır. 

BELEDiYEDE 

Polonyalı 
izcilere ziyafet 
İzciler lstaDbul için yap
tıkları bir marıı söylediler 

MAHKEMELERDE 

Kitap mı, 
Mecmua mı? 

Seçilecek ehli vukuf 
bunu tayin edecek 

Bir kaç gün evvel Köatenceden yel- Beyanname vermeksizin mecmua 
kenli. ~yık!~ fdırimiz<: ıele':' .ıs Po_lo':'- netrebnekten suçlu Mahmut Saim 
yalı. ız~ı Vali ve Beledıye rem Mul_ıit~ efendi ile bu mecmuaları kitap şa
beyı zıyaret ederek Krakova belediyell" ak b ak J baa R 
nin hatıra ve hediyesini vermiılerdir. Bu n~ ~ tan suç U mat cı e 
hediye Krakova telırinin muhtelif man- fıka Salıh hanım Keteon, Paskal, 
zaralarmı ihtiva eden büyük bir albüm- Ahmet Sait, Sinan efendiler ve diğer 
clür. matbaacılar hakındaki muhakeme-

Vali ve belediye reisi Muhittin bey d.. ik' • mahk inci 
dün ak§am Taksim dağcılık ldübünde ye un ~ne~ ~za emea e 
Polonyalı izciler ıerefine bir çay nyrıle- devam edılmı,tır. 
ti vermiıtir. Ziyafette bir 9'* milli ve Muhakemede müddeiumumi mah-
huauıi ıarlaJar IÖylenmİ§, rakılar yaprl· k il · 1 1 ] ki 
mııbr. Polonyalı izciler htanbula bir emeye ver mıt o an resa e erin · -
cemile olmak üzere, ıehrimize maıbAJı tap mı, yok.sa mecmua mı olduğu. 
bir 111""! yapmışlardır. Bu mart dün ak- mm ehli vukufa tayin ettirilmesini 
tamki çayda Polonyalı izciler tarafından İ&temİf, Mahmut Saim efendi buna 
o4uınmuıtur. Marı çok beğenilmiıtir. itiraz ederek: 

Adaları gozelleştirmek için 
Adalan ıiizellef!inne cemiyeti önü

miizdeki haıfta içinde fevkalade bir kon
ırre aktedecektir. Bu toplanbda adaların 
umumi ihtiyaçları ıöriişülecek, bu arada 
halledilmek üzere olan su meaeleai de 
vardır. 

Kitapçıların bir mUracaaıı· 
Kitapçrlar, mekteplerin açılması yak

IB§tığı için, la§ra mekteplerine kitap 
hazırlamak, ambalaj yapmak ve eair it
lerle uğraşmak miinasebetile dükkanla· 
rının geceleri de açık bulunması için 
belediyeden müsaade istemişlerdir. Da· 
İmi enciimen saat (19) dan sonra aatıı 
yapmamak ıuretile kitapçıların bu mÜ· 
racaabnı kabul etmittir. 

Mübadelede 
Son pürüzler 

Bitaraflar daha bazı pren
sip ihtilaflarını hallettiler 

Muhtelit mübadele kamisyonun
da Türk ve Yunan murahhas he
yetleri arasında ihtilafı mucip o
lup ta bitaraf azanın hakemliğine 
havale edilen bazı meseleler hak
kında ahiren hakem sıfatile yeni
den bazı kararlar verilmit ve bun
lara Türk ve Yunan heyetlerine 
bildirilmiştir. Bu kararların bir kıs 
mı bir prensıp ihtilafını halletmek 
te ve bir kıımı da e,hası hususiye
nin vaziyetlerine taallUk etmekte
dir. 

Prensip iti olarak lstanbulda e
tabli rumların, mübadeleye tabi 
yerlerde bulunan mübadil nımlar
la Yunan tabaasının malları üzerin 
de İpotekli olan alacaklarının mer'i 
ve muteber olduğuna karar veril. 
mittir. 

Bundan maada yine prensip me
seleleri olarak, eta:bli romlarla Yu
nan tahaasının hükômet tarafından 
:zabıt ve müsadere edilip te bilaha
ra iade edilen mallarının zapt ve 
müsadere edilmit olan senelere ait 
müterakim bina vergileri tahsil e
dilmeyecek ise de bu senelere ait 
vakıf icarelerinin tahaili lazım gel
diğine karar verilmittir. 

- Ehli vukuf olarak gazeteciler 
tayin ediliyor. Halbuki onlar mat
buat memurluğundan korkarlar. 
Mahkemede doğrusunu söyliyemez-

ler. Ben bunlar2n kitap okluğuna 

dair kitapçılardan, matbaacılardan 
fahit getireceğim. Demif, fakat ma.b 
kemenin hadisenin müdafaa tahidi 
ikame edilecek mevaddan olmadığı
na, bunların gazete netriyat müdür 
ve muharrirlerinden ehli vukuf ola
rak seçileceklere gösterilmesine ka
rar vermittir. Muhakeme 24 eylüle 
bırakılmış.tır. 

Aşık katil tevkif edildi 
Evvelki gün sevgilisi Ra,el ha

nnnı öldüren Leon efendi dün mev
cuden müddeiumumiliğe sevk edil
mit ve istintak hakimi tarafından 
tevkif olumnuftur. 

Bir şoför dava edildi 
Har•biyede Mualla hanım ismin

de bir yavrucak Şerif efendi ismin
de bir toförün otomobilinin sade
mesi ile yaralanmıt, etfal hastaha
nesine kaldırılmıf, fakat bir hafta, 
on gün sonra orada ölmüftilr.Bu
nun üzerine Şerif efendi aleyhine 
bir dava açılmıttır. Dün ikinci ce
za mahkemesinde bu davaya ba
kılınıf, gelen observasyonlar da 
ha.itaya tatanoı tiringasının ne za
man tatbik edildiği anlatılmadı
ğından bu cihetin sorulması için 
muhakeme batka güne bırakılmıt
tır. 

Kabataf cinayeti davası bitti 
Kabatatta lise önünde Sabriye 

isminde bir kadını öldürmekten 
auçlu Alinin muhakemeıi dün ağır 
ceza mahkemesinde neticelenmit
tir. Dünkü muhakemede iddia ma
kamını İfgal eden Katif bey tara
fından suçlunun Sabriye hanımı 

kasten ve tehevvüren öldürdüğü 

söylenerek hadisede esbabı muhaf
fefe olmadığı nazari dikkate alına
rak 448 inci madde ile ceza veril
mesini istemittir. Muhakeme mü
dafaa için bıqka güne bırakılmıt-
tır. 

Neşriyat davaları 
Milli Türk taldıe birliği tanıfından 

evvelce çıkanlmakta olan birbl. gazete
sindeki bazı nqrİyattan dolayı önümüz
deki pazar ve pazarteoi günleri ikinci 
cezadan muhaıkeme b&!hyacaktır. 

Bundan b8'ka, Selinikli Meh
met Nafiz Rağboviç ve Mehmet 
Ahmet Kapancı efendiler ve ailesi 
efradının Sırp tabiiyetinde bulun
maları dolayuile mübadele ile ala
kadar olmamaları ve Rükiye Melek 
hanDDin Giritteki ipotekli alacğı
mn baki kalması takarrür etmiftir. 
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.Befi~t'!f dikif yurdu senelik sergisi dün açılmıfhr. Yurdun buse
neki sergıaı her •eneninkinden daha muvaffakiyetlidir. Mektepte bu 
•on sergi ile 16 ıncı •ergi açılmtf olmaktadır. Sergi ay nihayetine kadar 
açık bulunacakhr. 

Be~ikta, dik}f yurdu bu sene 16hanım mezun vermİftir. Bu hanım
lar ~edıha, ':f elahat~ Leman, Beria .. Nevzat, Melek, Nuriye, Müveddet, 
Olvıye, Emıne, Nacıye, Nusret, Hadiye, Hayriye, Hatice, Necmiye ha
nımlar, 

Çarpan otomobil 
Şoför Halit efendinin idareain

deki 2365 numaralı otomobil Be
yazıttan Aksaraya giderken Hüs
nü iımıinde 11 Yatında bir çocuğa 
çarpmıtlır. Muhtelif yerlerinden 
yaralanan Hüsnü hasathaneye kal
dmlmıf, tahkikata batlanmıttır. 

Ürken mandalar 
Dün Tophanedeki deniz. yolları 

rıhtımında tuhaf bir hadise olmUf

tur. 

Kemal efendi İsminde birisine 
ait bulunan ve Gülnihal vapurile 
Bandll'madan getirilen 2 manda 
yavrusu, sahile çıkarıldığı sırada 
ürkerek hamalların ellerinden kur
tulmutlardır. Derhal etrafa ve ora
da bulunanların üzerine saldırma
ğa batlıyan mandalar her hangi bir 
kazaya meydan verilmemesi için 
zabıta memurları tarafında taban· 
ca istimali suretile yaralanmıflar 
ve müteakiben tutularak kesilmit
lerdir. 

Atk insana neler 
yaptınr? 

Sevgilisine kavuf'J'"adığı için, 
ız.tırap çekmekten usanarak, niha
yet •ustalı çakısını çeken Yahudi 
gencinin macerasını gazetelerde 
okumufaunu:zdur. Doğrusu içler a
cıaı! .. 

Birisi on dokuz, diğeri on alh 
ya,ında, yani tam vesayet altın
da bulundurulucak çağda imi,ler. 
Bahar Elendi Raşel Hanımı, Ra
fel Hanım Bahar Efendiyi sevi
yormup. Fakat araya miUtakbel 
kayınvalde hanım' girince ifler bo. 
:zu/mup .• Valde hanım demif ki: 

- iki ~plak bir hamama yakı
rır, lakat bir eve yakıfmaz. Kız.ı
mın trahoması yok. Damadının 
parası yok. Vakıa iki gönül bir o
lunca samanlık seyran olur. Fa
kat İnsan seyranda Ja nihayet ge
cesini, gündüzünü geçiremez. O
nun için olamaz. imkanı yok ola
maz. Kızımı veremem de vere-
mem ••• 

Fakat Bahar Elendi de diyor 
ki: 

- Ben Raıeli çok seviyordum. 
Onunla bir saat bile ayn kalma
ğa tahammülüm yoktu. Onun için 
çalıfhğım tuhafiye mağa:zannı 
terkederek Ra,elin çalı,tığı mağa· 
zanın karşı11ndaki bir demirci 
dükkanına girdim. Ve orada hal. 
tada iki liraya çalılJmağa ' ba,la
dım .. 

Bu sözleri söyleyen katile acı
dım doğrusu. Aşk İnsanı her sok
tuğu ıeklin haricinde bir de de
mirci haline de sokarmıf! 

Fakat maaz.allah ya Ra,elin 
çalışhğı mağazanın karfısında bir 
demirci dükkanı olmasa idi de 
mesela bir eczacı olsa idi, Seyre
din süı o zaman Bahar Efendinin 
afk baharı ile döktüğü ha1-ları 
yutanları! .. 

Fakat diğer taraftan eğer bir 
emrazı akliye mütehcusısı bulun
sa idi, belki aşkta hayırkar tesir
leri görülürdü, 

Fakat Bahar Elendi taliine 
küssün! Çünkü bunun yerine de
mir dövmüş, fakat demiri tavın
da dövmesini becerememiş. 

Eğer demir yerine demirden 
de sert olan bu çatallı ife bir fe• 
kil vermeğe çalışsa idi, belki da
ha muvallak olurdu. Fakat olama 
mıf işte! Becerememiş işte! ... 

Bu haddi zatinde çok leci bir 
fekilde neticelenen hadise, Leyla 
ile Mecnun, Aslı ile Kerem hika
yesi kadar acıklı bir ask macera • 
aıdır. ' 

Yalnız arada bir fark var: 
Eski zamanlarda a,kların önü

ne bir takım manevi hailler çıkar
dı. Ve aııklar bundan dolayı sız
lanıp dururlardı. Şimdi a,k ta te
kamül etti ve bu manevi hailleri 
ortadan~yok etti. Ve onun yerine 
bir tek set koydu: 

Para! 
Parası olan aşık hiç bir zaman 

yeisli değildir. Hiç bir :zaman ız
hr.aplı değildir. ı,te mesela bü
tün Pariıılilerden fazla Parisli ge
çinen Ağa Han! Ulak telek mini 
mini bir Pariali kızı almadı mı 
iJi? 

Dünyada her kapıyı açan para 
oldu, Paranın fıkırtısı, veyahut 
hışırtısını kalp, en tatlı aşk kaııi
delerinden daha iyi duyuyor. 

T ekômülle kalp dört gözlü bir 
nevi para cüzdanı haline geldi. 

Mümtaz FAiK 

1 B u ı< ,, A 1 -----( lı Bankaımdan alınan cetveldir) 

13 Eylül 934 
AKŞAM FIYATLARI 

iSTiKRAZLAR l TAHViLAT 
l.tilr..ra:ı.ı da.bili 96.50 P '• ı -,75 
1933 Erıaai 97 MimeHil 48,90 
Ooiiiı-k ~70 " ıı 47,75 

.. il 27,30 " 111 49,0G 
• IJI ZI ,titJ 

ESHAM 

it BarJc.au NaWla 10 i Reji kupon•u.a 
,. ., Hamillne 10 Telefon 

" ,. Müe•ıİ• 105 ı Terko• 

2,35 
10,25 

Türkiye Cumhu. Çimento 
ri7et Ba.nkau 55 1ıbnat de7. 
T ramva1 30.av Şark de,.. 

A-.ndolu Htsae rt Balya 
Şir. Hayriye 15,25 Şark m. ecz.a 

18 
11,80 
13.SO 

0,85 
1.55 
3.20 

ÇEK FIYATLARI 

Londra 621 Prai 19,13,50 
Pariı 12,06 Belrrat 34,83,titl 
Nü:rorok 80,62,50 Moako•a 10,90 
Milin o 9,25,69 Beri in l,99,55 
CceneTra ~43,öO Varıo•a 4.20 
Alina 83,63 Bud•pe~t• 3,96,16 
Brülrıel 3.38,50 Madrit 5 .81,50 
Amılerclam 1,17,33 Bükreı 79,32,114 
Sof ya 65,35 Viyana 4.25 

NUKUT (Satıf) 

ICuruı K-... 

20 F . Franuz 170 20 1.lavİçra 808 
l Dolu 117 1 Peseta 18 

21 K•r. Çek. 106 1 Ma.rk 49 
1 $ile. Av. 22 1 :Z.loti 20.SO 
ı lıterlin 929 20 Ley 19 

20 Liret 216 20 Dinar ~ 
20 Leva 23 1 Çerno•i9 -.-
20 F . lklç;I.a 115 Al ha 9.23 
20 Drlıami 24 Mecidiya 36,50 

J Florl. 113 .B.aaknot :MO 
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•·~ talıK Sıyaıi İcmal _ lllJA lııllli .. Alr; a; Öz dilimizle ) Hı• K A ~y E 
bitaraf devletlerin tebaaları tayin edil- Vezin • Muvazene ,___ A 
miıtir. Sarre meseleai gelecek kii.nu- Şairdir. 0 kadar ki bazan lafla· yağmur f .. 
nusaninin on üçüncü gününe kadar rını bile aruz veznine uydurarak Geçen gün, yanm saat süren sa· 

Cenevre lçtimaları: 

Milletler Cemiyeti konseyi ve asam
blesinin açılmaaile beynelmilel siya • 
setin aıklet merkezi Cenevre'ye intikal 
etti. llkönce geçen cuma günü kon • 
aey açıldı. Pazarteai günü de aaamble 
açıldı. Her iki meclisin ruznamesinde 
müzakere edilecek mütenevvi mesele
ler varsa da dünya efkannı alii.kadar 
eden iki .meseledir: 1 - Sovyet Rua • 
ya'nın Milletler Cemiyetine ii.za ola • 
ra k girmesı. 2 - Sarre meselesi. 

her gün artan bir alii.ka ile, dünya ef- l M l • kl söy er. ese a: gana ı bir yag"mur, az kalsın ls-
kii.rını işgal edecektir. iki ihtiyar bakire "' * >t- - Nereye gidiyorsun? demez tanbulun yarısını silip süpürecekti. 

d·ı ıfinl - Canım vazgeç flan de 1 er, Almanya'nın yalnızlığı: de "leilatün leilün,, e uydurarak: Bir çok yerleri su bastı. Selle~, el- - Hastanız nasıl? 

Rusya'nın Mılletler Cemiyetine da· 
imi kon&ey azası olarak girmeıine ka
rar verılmiş demektir. Bu 8.zalık fU 

ıckilde tamamlapır: Evvelii. asamble 
ıü1ü:anı ekseriyetle azalığa intihap e
der aonra konsey ittifakı ara ile daimi 
i.zalığa seçer. Bundan aonra da a&am
ble tekrar ve bu defa ekseriyetle dai· 
mi iızalığı taatik eder. Bti Üç muame

lenin en müşkülü, konseyde ittifak te· 
min etmekti. Burada aleyhe verilecek 
tek bir rey bütün teşebbüsü auya dü
ıürebTrdi. En ziyade de Lehiatan'dan 
korkulurdu. Cenevre'den bildirildiği
ne göre konsey ittifakı iri. ile kararını 
vermiş bulunuyor. Şimdi resmi mua • 
melenin bitirilmesi liıznndır. Sovyet 
Ru~yanın Milletler Cemiyetine girmesi 
için lazımgelen ekaeriyet temin edil · 
n1i" nr .akia be:;-aber, bu muamelenin na· 
aıl tamamlanA.cağı etrafında çok mÜ· 
zakere cereyan etti. Filhakika meaele 
nazikt"r. Rusya mı talip olmalı. Yok· 
ıa cemiyet mi Rusyayı davet etmeli. 
Rusya girebileceğine emin olmadıkça 
talip olmaktan çekinir. Cemiyet te 
Ru•yanın mutlaka kabul edeceğinden 
emin olmadıkça davet etmek iatemez. 
Şimdi bir formül etrafında görüşülü · 
yor. Mamafih konaeyde ittifak temin 
edildikten aonra Sovyet Ruayanın ce· 
miyet i.zalığına artık bir enırivi.ki na
zarile bakılabilir. Bunun birinci dere
ce le ehemmiyetli beynelmilel bir hii.· 
di•e clduğuna şüphe yoktur- Rusyanın 
cemiyete girmesi, Almanya'nm ve J a
ponya'nın çekilmelerile m~ydana ge· 
len boşluğu bir dereceye kadar telii.fi 
ediyor. Mamafih Milletler Cemiyeti, 
ancak Japonya, Almanya ve hatta A
merikanın da iştirakinden ıonra haki .. 
ki bir Milletler Cemiyeti olabilir. . ~ . 

Sarre Meselesi: 

Sarre meselesi hakkındaki müzake· 
reler her tarafta alaka ile takip edi· 
lecek. Çünkü bu meaele Almanya ile 
Fransa arasındaki münasebetlerin mih· 
v i olmuştur. Hitler geçenlerde Sarre'· 
lılara hitaben bir nutuk aöylemitti. 
Fransa da Sarre hakkındaki noktai 
nazarını İzah eden bir muhtıra neşret .. 
nıiştir. Çok İnce bir diplomaai eseri o· 
lan bu muhtıTada Fransa Sarre'daki 
iriiya müracaatin bitara.fane yapılma
aından başka bir ıey iatemediğini bil
diriyor. Sonra Sarre'm timdiki idarede 
kalmasını temin edecek propaganda 
başlıyor; Fran&a §Unu hatırlatıyor ki 
eğer Sarre Alnuµıya'ya iade edilecek· 
ae, Fransa muahede iktızası kömür 
madenlerinin Almanya tarafından taz· 
minini istiyecektir. Eğer şimdiki bita
raf idare kalırsa, büyiik bir knmmdan 
vazgeçeltil:r. Sonra fİmdiki idarenin 
de d~ileceii iyma eoia.a.ı.t.cür. 

Bu muhtıradan anlafılan ııudur ki 
Franıanın, Sarre'ın Fransaya iltihak le
hinde rey vereceğine ümidi yoktur. 
Fakat şimdiki beynelmilel idarenin 
devamını iltizam ediyor. 

Sarre meselesinin bu defaki Kon • 
aey içtimaında beynelmilel idare he • 
yetinin reisi bulunan Mr. Kuox tara. 
fından yazılan bir mektup dolayısile 
me".zuubahsolacaktır. Mr. Kuox rey 
sahıpleri üzerine müesair olmak için 
kullanılan vasıtalardan tikayet etmek· 
te ve Sarre'daki polis ve zabıta kuv -
vetlerinin kafi olmadığını bildirmek
tedir. 

Almanya Milletler Cemiyetinin mü
zakerelerini, Sovyet Ruıya'nın bu ce· 
miyete aza olarak girip Alımanyanın 
Cenevre'de boş bıraktığı koltuğu Rus
yarun işgal etmesini ve kendisini yalun
dan alakadar eden Sarre meaelesinin 
müzakeresini uzaktan seyrediyor. Di
ğer taraftan Italya ile Fransa arasın· 
da Milletler Cemiyetinin kadroau dı
§ında bir takım temaalar yapılmakta 
olduğu bildirilmektedir. Son zaman· 
larda Italya Başvekili Muasolini Fran· 
aız doatluğuna kartı bir temayül gÖs· 
termittir. 

Avrupa aiyaaeti noktasından birinci 
derecede ehemmiyetli bir hii.diae teş· 
kil edecek olan bir Fransa • ltalya 
mukareneti henüz tahakkuk et:mit ol· 
maktan çok uzaktır. Ortada iki dev• 
leti ayıran ihtilii.flı mevzular oiduğu 
gibi, ltalya'nm Küçük itilaf devletle
rile münasebetlerini tanzim ebnesi li.· 
zımdır. Bununla beraber, bir ltalya • 
Fransa mukareneti mümkün görünü
yor. Gelecek ay Fransız Hariciye Na
zırı M. Barthou Roma'yı ziyaret ede
rek iki Latin devleti arasında bir itilaf 
teminine çalıtacaktır. 

Bu vaziyette Almanya'nın siyasi 
yalnızlığı tamamlanmıt oluyor. Hitler 
Almanya' da iı başma geçeli, Alman
ya Rusya'yı kaybetmiştir. ltalya ile 
Küçük itilaf devletleri araaındaki 
menfaatler telif edilir de bir Franaız· 
ltalya anlapnaaı meydana gelirse, AI· 
manya'nın çember içine alırunası ta
mamlanmıı olacaktır. Almanya ile o
lan yeni doatluğuna rağmen Lehiata· 
nın Milletler Cemiyetinde Sovyet Ru .. 
yaya karşı hiç bir harekette bulunma
maaı da dikkate §&yandır. 

'l· * 4-

Baltık I ti/alı: 

30 ağustosta Riga'da tartları teabit 
edilen Baltık ltilii.fı hafta araaı Cenev· 
re'de imzalandı. Eatonya, Letonya ve 
Litvanya araamdaki bu itilii.fname do
kuz maddeliktir. Uç devletin biribirile 
istitare edeceğini, biribirine sormadan 

"Gidiyorsun, nereye?,, birliği edip çukurlara doldu. Tram· - Hep öyle. 
- K.imae ile konuımayor mu? Diye sorar. vaylar ifleyemez, otomobiller kı • 
- Hayır! Geçende yine bir fiir ( l) yazmıf. mıldanamaz, yayalar, adım atamaz 
Bu eve taşınalı çok olmadı. Bu iki ih· 

tiyar kız kardeş, arabalar doluau eşyala· 
rile bu koskoca aekiz odalı eve taşındık
ları zaman komşular hep biribirlerine 
ıoruyorlardı. 

Ama,ne şiir .. baştan aşağı hezeyan. ole/ular. 
Baştan aşağı deT·i saçması ••• "Dam 
üstünde saksağan - Beline vur. 
dum kazmayla .. ,, tekerlemesi, bu • 
nun yanında Firdevsi'nin Şehname· 
si gibi kalır. 

Şiir, şöyle başlıyor: 
"Bir yaz gecesi, kar yağıyor pen· 

. d 1 ceremız en.,, 
Ben bir aralık soracak oldum: 
-- Yahu ... Yaz gecesi kar yağar 

mı? 
Gülümsedi: 
- Altını okuyunca anlarsın. 
Meğerse "kar,, dediği kelebek • 

/ermiş. ikinci mısra şöyle idi: 
"Bunlar kelebek şekline girmiş 

gibi solgun .... ,, 
Şiirini bitirdikten sonra fikrimi 

öğrenmek istedi: 
- Nasıl buluyorsun? 
Usu/en bastan savdım: 
- Müke,,;mel! 
Fakat bu kadarcıkla tatmin edil. 

medi: 
- Vezni filan var, değil mi? 
Artık dayanamadım: 
- Keşke vezni olmasaydı da .. 
Heyecanla sordu: 
-Ee? ... 
- Biraz muvazenesi olsaydı! •• 

Kulak MiSAFiRi 
--------o-------

IRTIHAL 
Bolu Meb"usu l oktor Emin Cemal 

Beyin refikası Hanım irtihali daribeka 
ey!cmiştir. Cenazesi bugün saat 11,30 
Kadıköy Moda caddeainde hanesinden 
kaldırılarak Cafer Ağa camiinde namazı 
eıla edildikten sonra Karaca Ahmte lıab
ristanına defnedilecektir. 

Yer yer geniş yarlar, minimini 
göller belirdi. Bir daha anladık ki, 
lstanbul, bugünün kent (1) lerin· 
den değil! Küçük bir değişiklik; o
nun eski çağlaıdaki görünüsüne 
dönmesi için yetiyor. 

Bundan yirmi, yirmi beş yıl Ön· 
ce Aksarayda, küle sırtında adam 
taşındığı yağmurlu günleri biliriz. 

Sanki geçen yağmurda, Sirkeci
nin Aksaraydan kalır yeri var mı 
idi? 

Evlerimizi, süreklice bir yağmur, 
içinde oturulamayacak kadar çö • 
kertiyor. Yollarımız, çamur denizi 
olmak için gök kapılarının açılma· 
sını bekliyorlar. 

Günün birinde daha süreklice 
yağacak bir yağmur bizi, eski bir 
ağaç kütüğü gibi, temelimizden ya 
kalayıp sürükleyebilir. 

Saraylarını bile odundan yaptı· 
ran Abdülhamidin çürük ve çarpık 
lstanbulundan elimizde bir çok 
parçalar daha kaldığını, ancak 
böyle yağmurlarda anlıyabiliyo1uz. 
Görmediniz mi, akan ser-ler, Tak. 
simdeki apartımanların önünden 

- Kuzum hunlar iki kişi imiş. Hoı 
bir taneaini daha görmedik ya. Bu kos
koca Berhanede ne yapacaklar? 

Bu sualin cevabını veren olmadı. Anla· 
§ılmadı vesselam. Bunlar iki ihtiyar kız 
kardet, hiç evlenmemişler, babalarından 
kalan bir iki parça e§ya ile biraz servet, 
onu yiyip geçiniyorlarmış. Herkeain bil· 
diği bundan ibaret. 

Bu iki ihtiyar bakireden bir tanesi de 
hasta imit. Hep ortada görülen altınıtlık 
Hafize hanımdır. 

- Hemşire gene fenalaştı. 
- Vah vah geçmiş olaun. 
Fazlada konuşmaz. Nemelazım herke

ain de üstüne vazife değil ya. Ama ne de 
olsa tecessüs insanların ezeli zafıdır. 

Konu komııu yan yana geldiler mi? 
iki kafadar kadın haşhaşa kaldılar mı? 

hep bu iki ihtiyar bakirenin eararıengiz 
tarzı maişetlerinden bahsedilir. Bunlar, 
mahallenin belli batlı dedikodularını teı· 
kil etmeğe başladılar. 

- Hem§İre gene fenala§tı. Dün gece
beni hiç uyutmadı. 

Bu hemşireyi gönneie &'elen komşula· 
ra Hafize hanım: 

- Uyuyor, der. 
Bazan da: 

nasıl ba1larını eğerek homurdana - Kimse ile konuımıyor. Ağzına bir 
homurdana geçtiler? lokma ekmek almıyor, bir deri bir ke. 

Fakat öte yanda, Nişantaşının mik kaldı, diyor. 
/ d ki k b l km Bu hasta hemıireyi gören olmamıttır. 

a tın a a urga arı çı ış tahta Hatlla taşınırlarken bile kapalı bir araba 
evler, ne de çabuk yamrılaştılar. ile gelmiş, eve girerken de kimse görme

Çünkü, kent, yalnız Taksim ile miştir. Mahallenin merakı gittikçe artı· 
Şişli değil. Topkapıdaki "Deniz yor. 
Aptal,, ı da unutmamak ister. - Doktor getiraeniz bari! 

- Canım böyle ;ı.ey olur mu? Siz ona 
Düşünüyorum: Ya günün birin· bakmayın. Hastalığı nedir? Bir defa teı· 

di. . jJI 

ser bir aktaın Hafize hanımrn e•~ ~ 
Zabıtaya haber verdi.iki poli• t~ f 

pmnı çaldılar, içeriden ayak ıe•ş'.d:ı;ı; 
diği halde kapıyı açan olmadı. 1 

, f, 
bir kaç defa daha çaldılar. Gene aÇ• 
madı. Seslendiler, hayır hayır! • 

Zaten Hafize hanımı üç dörf1 ~ rf. gören yoktu. Fakat bu ayak ,eı ·~.,t 
idi? Kapıyı kırdılar içeri girdiler· iıJli 
raf arandı. Bir şey yok. içeriden 
bir oda onu da kırdılar. Şay••' 

1 
Mahallenin ileri gelenlerile zabtı 
olduklar manzaradan ürktüler. 

Yerde bir yatak, içinde etleri ~ 
bir insan iakeleti. Evde başka b# 
yok. Hafize hanım nerede, haıt• '{• • 
reıi nerede? Bunu anlayamadılar• 
ayak sesleri? ııO 

Aradan ıeneler geçti. Y apıl~.1 
tahkikata rağmen bir şey elde e ' 
Ne Hafize hanımdan, ne de h••1' 
resinden bir ize tesadüf olunıııadr· 

Makbule AD~ 

Bugünkü progtııJll 
ISTNBUL: ,f.r' 
12,30: Plil: ttetriyab. 18,30: pJ&k pt~, 

19,20: Ajanı haberleri. 19,30: Türk 01",., l 
riyatı. (Ekrem, Ruten, Ce.det be1Jt-r 
he, Nedime, Nazan Feridun haoıınl-' .,.. t1 

efendi, )21,20: Ajana haberleri \'8 bor ik~ 
Radyo orkeıtraır tarafından hafif ıııu• 

223 Khz. V ARŞOV A, 1345 ın. ıı:J' 
2~: Koro konaeri. - Muıahab•; ı.r· P 

fonık konser. 23,55: Konserli rekl~k.) 
Muaahabe. 24,20: Dana musikisi (pi• 

54~ Kbz. BUDAPEŞTE, 550 nı. ... 
19~: Orkeatra konseri. 21: 5p0t il" $1' 

21,15: Neteli sözler, 21,45: Lakato• .. ~ttl'· 
kımı. 22,45: Ecneb1 siyasetine dair ·~ {!_i1,_; 
!-la.herler. 23,20: Operelardan taı•"°' fJYJI 
rt:ıfakatile Mme Buttelfly, To•~',,tl"" 
1$oh.~ne, Villi, Adi.a ve Mattinata o~ 
parçalar.) 2..\: D•na muıikiıi • r. 

de, dttha süreklice bir yağmur ya· his komnak lazımdır. 
Henry R. Carse dinlenmiıtir. Buza- ğacak olsa ne yapacağız? Artık -!! .... 

batka bir devletle muahede imzalamı- ... -----------.... --..-

904 Kh •• H:\MBURG, 332 m. 5'1'; ~ 
20: Şen orkf'!ıtrn konseri. 20145: , 

1
•t. ~ 

rİyat. 21: 1-laberler. 21,15: Milli oetf!,ıo td 
Sebillerin "Die Verıchvöruna de• ~: f• 
Genua,. iaimli piyes. 23: Haberler· ·1ı;· ıl yacağını, üç Hariciye Nazmndan her 

birinin diğer iki•ini de temsil edebileceği· 
ni ve bazı yerlerde mÜ§terek harici 
temsil temin edileceği bu itiliifname
nin ahki.mı cümlesindendir. 

Baltık Itilii.fı bir noktadan maada 
her noktada Küçük ltilii.f mukaveleai
ni nümune o'larak almıftır. Aynlan 
nokta, Baltık itilafının askeri hüküm
leı-i ihtiva etmemeaidir. Filhakika bu- ı 
nun için henüz vaziyet mü.ait görün· 
müyor. Mamafih bu, daha şümullü bir 
Baltık ltilii.fı İçin İyi bir batlangıçtır. 
Şu da muhakkaktır ki bu itilafın im
zalanması Alman diplomaaisinin yeni 
bir muvaffakıyetaizliğidir. Almanya 
Baltık havzaaı statükoaunun devamına 
aleyhtar görünüyor. Kendisine yapılan 
müt-4.lit ta:lifter redcledf!wiıtıir. 

Scnoy.t Jtusya.nın Milletler Ceoniye. 
tine girmeainden sonra Avrupa'yı 
metgul edecek olan mesele, Şark Lo. 
karnoau olacaktır. Esasen Sovyet Rua. 
Y~'nm Milletler Ceııniyetine girmeai 
bile bu I...kanı.o için h W. -ı.iJ'C!· 
t:ilwl.MNr~ 1 ' sa 4 hr swı tle. 
girmesi iltizam edilmekte ise de haf. 
ta araaı Alman Hükiimetinin bu me· 
aele hakkında muhtelif hükıimetlere 
tevdi ettiği bir muhtıradan Almanya'· 
nm ittiri.k etmiyeceği anlaşılmakta • 
d1T. Bu i~.ib~la ~enevre'de üç küçük 
Baltık Hükumetı arasında imzalanan 
muhtıranın tümiil ve ehemmiyeti bir 
kat daha artmakta.dır. 

* 'i- * 
Silah Ticareti tahkikatı: .. ~ ... 

tın ifadeleri Amerika ve dünya efkii.- leylekler gibi, evlerin basamakları· Hafize hanım bunlara pek kulak aaar 
nnda derin bir heyecan uyandırmış- na çıkıp yağmurun dinmesini, BU· gibi görünmüyor. Çünkü aylardanberi 
trr. Çünkü ilk defa olarak anlatılıyor ki, ~arın çekilmesini beklemeli. hasta hemşirenin yüzünü daha ne bir dok 
Amerikanın bu denizaltı gemileri, silah tor, ne de komşuların refakatlerinde ha .. 
ve mühimmat satan şirketi ile lngilte· Apartımanlan sekizer dokuzar tayı okumağa gelenler görememişlerdir. 
re'nin Vickers ıirketi arasında dünya. kata çıkardık. Fakat su birikintile· _ Hemşirenizin hali ne olacak kuzum? 
yı mıntakalara ayırmak için bir itilaf rini bir delik bulup akıtamıyoruz. - Yallah bende bilmem, bende ıatır· 
vannıı. ISu iki tirket zahiren birlbi· Ö dım kaldım. 
· · kib" · k al yle bir lstanbulumuz var kı': rınm ra ı vazıyetinde miina aa ara Hafize hannn baıka bir ıey söylemi-
iştirak ederler. Devletlere eşyayı pa- Yağmur yağar, kaçacak delik ara· yor. 
halıy" aatarlar ve kii.rını da aralann· nz. Yaz gelir, dizboyu tozlara bu-da taksim ederlermif. l K Bir gün köşebatındaki penbe evde o· 

anırız. ış gelir, kardan yolumuzu turan Şükran hanım lise talebesi olan kı· 
Sorgunun meydana çıkardığı bir şahıs ·· k l d"" k k zı Pervinle birlikte yolda Hafize hanıma 

ta eserarengiz Zaharof'tur. lstanbul'da gormez, çu ur ara uşer, as atı rastgeldiler de Pervin anneaine: 
doğan ve bir çok maceralardan aonra in· kalınz. Bu işin sonu neye varacak? 
giliz aailzadeliğini elde ederek "Sir., M. SALAHADDiN - Bu kadının gözlerini hiç beğemne-
Ünvanmı kazanan bu zat şirketin mÜ· dim anne. Bu kadında katil gözleri var, 
mOMiti •ıhrtlle loir çok muameleler demi~ti. 
yapmıı ve 786 lıin dolar kOlnİayon al• (1) Kent - Şehir. Ar~ık dedikodu başka bir mecra aldı. 
mış. Şirketin cenubi Amerika devlet· - O Hafize hanım pek matemli bir· 
!erinden birinin mümessili, ailii.haızlan· SEFiLLER feye benzemiyor. Evlerden ırak, dağlara 
ma konferanaının müzakerelerini tenlik, one ayol öyle. Kazubet gibi bir 
akim bırakmak iç.in kendi kendini mu· ıey. 

T 1 t ...... dlıitml• r1 ltk il ak un filmi Anık ya""f yanı 
1 ' O. loıulmla· 

ÖÇ dirt günlük ııorgu ar..,,.Ja ~ir çok J rı ondan eletek çe&u..ic loqladılar. Et-. 

ıikili proıram raıı. 24: Neteli ın11• 1 1
' ~ 

&ı6 Kbz. BELGRAT, 437 m. i>'b' 
20,10: Rııı.dyo orkeıtrası. 21: ?tfı.ı~ tf• 

30: z~ grepten nal< il. 22,45: Pl&k. ~· 
2.l,15: Pli.le. 24: Kab•ehane konıetL 

832 Khz. PRAG, 470 ~ 
20,10: Otkeılra tarafından oper• •f~ 

21,10: Muıahabe. 21,25: Çekoslo••" ~ 
larr. 21,45: Karıtık neırjyat. 22: Mıı ffjıl 
15: Bratialava radyo orkeıtraaı. -
23,15: Neteli tacaanili hafif muıikİ ~ ~ 

592 Khz. VIY ANA 507 ın. : 
9
;o 5\1 f• 

18,50 Keman • rutar musikis.i, ~ ~ 
19,30 Seyyab netı.i,.atı, 19,40 T•k f f. 
ler, 20 Haberler ve•aire. 20~10 tt.J! J.·_,1 , 
rı, 21,10 Memleket bahisleri, 21,-r: /.'J,rf 
Schnitzler'in Liebelei isimli piye•i, 23,ri' 
musikisi, 23,30 Haberler, 23,50 JC.oo• 
Tamı, 1 Plak. .J.i 

950 Khz. BRESLAU 316 "'· '~,p I 
20 U•ertür •e ••lalardan 111\irek .,..ıot• J'. 

••r. 20,'5 $yaM Halt..-ler, 21 Halıı ift6o' 
Kil'flü temaiU, 21,45 Skeç, zt.30 ~ p,,ı 
man kona~r•, 23,20 Ha.herler, 23ı ... 1 
aikiıi. ) ~.Al, 

574 Khz. Mühlac:ker (Stut~~j~ ,.ef'JI. 
20 Bando muzika, 20,30 Kof 18'1"1, 

tı, 20,45 Siyasi kıııa baberlef'. 21 ş 
aı.ıs Milli neviy-~ 21,45 'l e••eı;ı l'J 
P!.ııoo .,. Gen..., ~ ·~ "•to, 
haberler, 23.45 Dana muıtldri, 1 U"" 

•L devletler arasında Türkiyenin de ismi S, ehzada başırıa gelivor keklerden ilk onunla alakadar olan Per· 
geçmektedir. Anlaşılan tudur ki ıirket I vinin babası oldu. O gece şfrketten evine 
Türkiyede denizaltı gemiai, ailah ve (2492) dönüyordu. Hafize hannnm evinde lam· o 
mühimmat sa-ağa teşebbüs et:mit balar aönmüf. Derinden bir inilti geli· •uıı·"'t" it fakat buna muvaffak olduğu anlaşıl· 
mıyor. Dünkü ajana telgraflanndan NEFİS HfR FILM: yordu. Bazı takırdılar da iıitti. Bunlar 
komiayonun, Vatington Sefirimiz Mü· ne olabilirdi? 
nir Beyin malllınatına da müracaat BAR ŞARKICISI Şükran hanım: Aırm umdeti "MILLIY'~J 1 ettiği bildirilmektedir. - Canım evhama kapılmayın, inilti - a 

Çok revilen yıldı:ı: h ta ş k tıl d Haf" h b -ABONE OCRETL~ r ·11 
Silii.h ve mühimmat ticaretile met- aı nın. a ır ar a ıze anım u· ı:- " •. 

gu[ olan müesaeselerin çok ainai yol • CLAUDET COLBERT lıtşık yıkıyordur. Tü•kiy• içio tlt' ~· 
larla it gördüklerine dair umumi bir B .. • MELE Kızı Pervin: L. K. 1 ~ 
kanaat vardı. Hafta arası ba,layan ugun sizı K - Anne karanlıkta bulaşık yıkanır mı, ~ ay:iı : : : : : : : ~ 5ö ~ / 
tahkikat bu kanaati takviye edici ma· sinemasında bekllyor dedi. ı2 ., •• , • • • . 14 - 1JI~ 
hCiye~ted!r·dBubtahkikatın, Milletler ( Franaııcı rll:ı:lüdür ) Artık Hafize hannn adam alullı esrarı· Gelen e .. ak ae•i •e•ôlm ... - ~:"ıı; 

enuyetin e eyneL:milel ıila.h ticare- engiz bir mahiyet almıt bulunuyordu, ıeçen nüshalar 10 kuruıtur.-. t• '1',;,1 
tini zaptÜrapt altına almak için teıkil Bugün sean•lar aaat: Pervinin babaaı: matbaaya ait ••••• içio müdi .. r• .. ·.ıJ" 
edilen k · 1 11 1 1 9 

caat edilir. Gasetemiz ili.nlanrı .,ı 
omısyonun ça •tmaaına yar · • • 3 • 5 • • - Ben bu kadını zabıtaya haber vere- tini kabul etmez. 

dmı edeceği tahmin edilir. {2 ceğim. Şu hasta hem~iresi meseleai be· ·-.••••••••"'.,.. 
Ahmet ŞUKRU 564 } nim midemi bulandırıyor. •ı 

777::-:--:-~-~!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!~!!!!!'!!!!!!!!!~!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!~~~~~!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!~=:.:::;::;; ......... ~~!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!~/'!?, i 
1 ·r ·p' 'in Edebi Romanı•. 12 k k d P ·---·· Rumbayı yapabileceg~·ıııe~~~ ~ 

.. Diğer taraftan Sarre'daki intihabat 
ıçın hazırlıklar hakkında komisyon 
reisi Aloisi'nin İzahatı da dinlenecek .. 
tir. intihabatı mürakabe için bir takım 

Amerikada ailii.h ve mühimmat ti· 
careti meaeleaini tetkik etmek için A
yin Meclisi tarafından bir encümen 
intihap edilmişti. Bu encümen hafta 
a.ı:_~sı Ayin izasından Mr. Nye'ın reİs· 
lıgı altında tahkikata batlımııttır. 
Tahkikata başlangıÇ olmak üzere 
"Electric Boat" Şirketi Müdürü Mr. 

ATEŞ BÖCEKLERİ 
Yazan: Nezihe MUHİDDiN 

tükür iyice ••• Allah Ha~erciğim. dü9üncelerin ortasında Suzanın par 
den razı olsun ... Tam evlatlık yap- lak ıaçları, kasvetli bir fırbna ha-
~··:· Şu büyük 9i9edeki ilacı nanl vası içinde çakan korkunç şimtek-
ıçıreceğim? •• Tarif et bakayun kı· ler gibi gözlerini karartıyordu. .. 
zım ... Aklım batımda yok ki... Birden annesinin ıeıile aıçradı: 
• - Yarım saatte bir çoı<ba katı· - Vakit geldi Necat! Babana i-
gı... !aç ver ... 

. - ~ikkat ettin mi Necat? .. Be- Sendeliyerek kalktı, titreyen el-
nım fıkrim çok dağınık... !erine ilaç fİfesİni ve katığı alarak 

........ hastanın batucuna yaklaftı. Sağ e-
Saat bire gelmisti. Necat çıldıra- linde tuttuğu dolu k<4ığr hastanın 

cak gibi ııkılıyordu. Hastanın dar ağzına yaklattırırken gözleri ha· 
nefesleri; ho, bakışları, ilaç kokan basının gözlerine tesadüf etti. Ne 
b~~·~. h_'.'va kızgın bir çenber gibi m~thit ve korkunç bakıştı onlar! ... 
gogs~~u? etııı:fında daralıyordu. Bır engerek karşısında tüyleri ka
Bu muthıt vazıyet gittikçe vahimle- baran bir tavfan gibi titredi ve 
leşiyordu. Buradan nasıl kurtula- ilaç hastanın yüzüne döküldü ... 
caktı? itlerini nasıl bitirecekti? Şaban !'fendinin gözleri, ayni deh. 
Suzanla bulutmaıına iınkii.n var- fetli bir sabitiyetle gözlerinin içine 
mıy dı? Hiç olmazsa genç kadını gizl.icebinin titkinliğine, oradan' 
haberdar ebneli idi. Halbuki adre. e~~ı demir karyolanın altındaki 
sini bilmiyordu. Bilseydi bile da. kuf kokan ye'il tahta çekmeceye 
ha ilk defasında bu itirazı naaıl b:ı-kar gibiydiler! ... Necatın dişleri-
kar~ılayacaktı.? Bu çaresizlikler i· n!~ arasında ıaırdığı feryat can a. 
çinde henüz tanı,tığı kibar! mu- c:ısıle haykırarak dı9arı fırladı. E. 
hitte tamamile kredisini, itibarını imdeki katığı odanın ortasına fır· 
kaybetmif olacaktı. Bu karanlı'• lattı. Dü~ kalka kapıya doğru ko-

tar en aı< a~ın an annesi bağır· arayı yeşil çekmeceye iade ede· nin zafı içinde boğulup gidiyorlar- ,,. J:., " 
dı: ceğim. .. diye tekrarlıyordu. dı. duktan aonra tekrar P.~e ~r 

- Ne oldu Necat? l Baban öldü- Biletçiye gene ayni cümleyi tek· Yeni danı havalarının ahengi saat iki de uğramak iiJ:~, 'J-
mü?!... rarladı: genç adamı sarınca o haile engiz dan çıktı. Epeyce yorul~Jııljl "ıl l 

Necat hiç bir fey duymadı. Bir - Parayı iade edeceğim... ırnanzara gözlerinden silinir gibi ol. raz hava almak için J~ı ıı-f ,.~ 
deli gibi arkasından sokak kapısını Biletçi güldü: du. Siyah yapışık saçlı levantenle desini yukarı doğru takıb~şı.l"ıi· 
ömneden kendini dı,arı atb. Bora· - Parayı iade etmiyeceksiniz.. karşılaştılar. Japonkari bir fenerin Erkek elbisesi satan rııalt ıl~.ıı' 
ya tutulmut lbir yaprak gibi hedef Bilet parasını tediye edeceksiniz ıarı ve yetil ziyalarile aydılanan vitrinleri önünde dura du:;. 1ııfl_, 
ve istikametini tayin ebneden ıo- - dedi-. Rokoko bir salonun kanapelerine yordu. En iyi tahmin ett• 

11 
,ofY,,J 

kaktan aokağa girip çıkıyor, dö- dük"Nteco··r~.tın aklı batına geldi. Kon· oturdular. Danaöriin bakıtlanna Ne girdi. Uzun muayenel~rd~,1~ ~ . 
nümlere ıaparken ensesinde cür- cat cevap verdi: bir tanesini beğendi. Du:ı:e> l~t hı 
münün siyah ve soğuk pençesinin - Nereye keseyim beyim? - - Parayı iade edeceğim... l • d p ·· ·· baJ!1r . .-,r" ., 

h d
• d b l d erı var ı. azar gunu ıtl r { 

temasını isaederek daha kuvvetli ıye ıor u.- Adam gülerek ek e i. Necat ce- 11nı tenbih ederek paraJ1 
11er' y lıı 

ve genit adımlarla kotUP kaçıyor· - T epebatına... binden tek lilarık kağıt tomarını Dükkandan çıktığı zaıııaı:ı 1uııjr 
du. Yüzünün derisinde sıtmalı bir Necat tuuru ile değil adeta aev- çıkardı. gideceğini bilemiyord'!; •• ,·ııe J., ~ 
alev yanıyor, omuzlarının arası ür· kitabiilerile yürüyordu. Adımları Dansör: tt ı:.• ır. 1, 

· 0 T·· ı· ak 1 -'- b" - A~4lesı· yok - dedi - do"rt doğru bir iki adım. a. ı. haıJ~.ı·ı~· ·~ 
perıyor ve mütemadiyen sayıkla· nu, une ın y ın arına ÇIKan ır ~ E e p • " 

yordu: arka sokağa sürüklediler. Bir gün lira daha verecektiniz... mesi lazımdı. vım n d··ııete v Vj 

- Parayı iade etmeliyim ... Pa· evevl girdiği dans salonunu hiç ara· Necat dört lirayı verdi. Dans sa- rakmıştı ! ... Fakat nasıl 
0 

ı ~~~· d, 
rayı yerine koyacağım... madan buldu. Dar merdivenleri çı· lonuna geçtiler. Met'um bir bayku~ yıı"ıı.JJıı· 6" ~~r 
Fakat bir türlü geri dönerniyor.Tit karken gene tekrarlıyordu: "Rumba,, hava11 batlamıştı. Dan yomıuf gibi gözlerim ~ıer~e· ; 

rek adımlan daima aendeliye ıen· - Parayı iade etmeliyim ... Para- sör ona figürleri tarif ederek tat· mulan gözleri . bira~d~ 11 elı:ıll ,~ r 
deliye ileri ileri kaçıyor!. Ve göz- yı iade etmeliyim... bika başladılar... Bet, on defa te- müyordu ! Y eşıl küflu ç ,01ııibjl 
!erinden yefil, eski çekmecenin çi- Fakat bu ağız ve dil hareketleri- kerür eden ayni dansın havaları hırıltılı boğuk nefeılerle •e flı;ı· 
yanlı ve viran bir türbeye benziyen le drmağının hiç bir münasebeti içinde Necat Rumba figürlerini kıllı bir göğüs, ko~t?f~r!# ~ıf 
kasvetli hayali, ve babasının bir yoktu. Beyninin içinde daha evvel kolaylrkla yapmağa muvaffak olu- nazarlarla bakaıı 1 ı liJY f· 
girdap kadar korkunç, sabit nazar- yerlefIIltf olan fikirlere vücudunun yordu ... Fakat dilinde Rumbayı inleyen peritan bir kadııt··',.ıı ıll~ 
ları... bafka azalarına verdiği emirlerle güfteleyen bir inat vardı: kan basık bir oda, çatırd~ıı'!i,/ 

Tramvayda bilet para11 için ha· hareket ve fiil haline ge!(iyorlardı. - Parayı iade etmeliyim ... Pa- luç bir çatı bunların jr~i ııı ~ıf ~ 
fucuna dikilen kondüktörün gözle- itte ayaklan onu danı salonuna ıil· rayı iade ... yaz uzun entarili, göz b~r geııÇ Ilı 
rinin bakışından ürktü. Tramva- rüklemişlerdi. Hisıain gıdasını ala- Birdeııbire kendi kendine güldü: suallerle dolu esmer ~ 
yın madeni hareketleri onunla be- mıyan diğer fikirlet bücür ve na· - Artık yeteri ... - dedi - Gali- hayali... B' eJi / '~ 
raber - Parayı iade etmeliyim... k11 bir mukavemetaizlikle iradesi· ba ben deli oluyorum?!... - ıtnı 



~ Şar 'o film çeviriyor 

O Yeni filmin ismi 
''S okak enkazı,,dır 
~~Şarlo uzun müddet sükuttan 

·,i• ~.ra Yeniden bir film çevirmek· 
't ~ ~~ır. "Şehir ıtıklarında,, san'atı
$Jı ~ en Yüksek derecesine çıkan 

d f t~ llıefhur komiğin y~ni çevirdiği 
• ~ de bu ayarda bir feydir. Şar· 

'-ı U~un müddet filmin senaryosu-
• o< ltf Çı~ekle meşgul olmuştur. Bu 
et ~er ~fi tuluata dökmiyecek ve ta· 

fi~ ~~ı:zse kitapla oynayacaktır. 
., t Şarlo bu! Sözüne inan ol-
~ ki! Belki filmi çevirirken ak
'ıe daha bazı şeyler gelir ve he

n ilaveye kalkar. 
~ d, ~~trıin edildiğine göre bu film 

•''", ~f lii:zlü olmıyacaktır. Şarlo bu 
'{ı ~er de sözlü film çevirmemek 
~ıı~lıı. ~~daki ahdıne sadık kalmış
;...')! ~ . ı~ırı Sonore yani yalnız mu
b# t~dır. Vak'a büyük bir ~ehirde 

luıLLi { t: i 

I ,, 
'tıi ektedir. içinde büyük ~bir
~ kalabalığı, dükkanları, ma· 
:iıı b ~rı görünmektedir. Bunun i
tıl ır çok figüranlara ihtiydÇ ha· 
lıt 01~uftur. Şarlo'nun stüdyosu 
iııı llun binlerce müracaatçı ile 
raı;:ı;ı dolup botalmaktadır. Yeni 
~ ~il ismi henüz tesbit edilme
~ Jlır. Fakat dolatan bir rivaye· 
l lla:zaran bu ismin "Sokak en· 
~l '' 

• 
f 

/ 

1 olması çok muhtemeldir. f 
ı/ 

~arlo, senaryosunu vücüde ge
~-ek için son iktısadi buhranın 

~P ~ &'Urduğu işsizlikleri, ıstırapları 
~ •~u İttihaz etmittir. Bunun için 

. n~ılırıe daha ziyade içtimai bir 
!lı .?larak bakılmaktadır. Şarlo' • 

ı1 ~dboyle bir film çevinneğe sev
. '~ı'n sebep "Şehir ıtıklarında" 

a ırıuvaffak olmasıdır. 

I 

F"ı ~ 1 ırıde kadın artist Paulette 

1 
~ ddard isminde bir kızdır. Bu 

1İ "lı '<>kak çocuğu, rolünü temsil 
' fiJ '!tektir. Şimdiye kadar hiç bir 

ı:de görülmemiş olan bu kız, 
iflt 10nun filmile, sinema alemine 

lldrnunı atmaktadır. 
fjJ l:ıiğer taraftan Şarlo'nun eski 
~~erinde beraber o:ıınadığı ar• 
\ "ları, me,hur komikle bera

I ~ ~ tekrar rol ahnıtlardır. Diğer 
fiı''ftan söylendiğine nazaran bu 

/. ~llı Şarlo'nun diğer filmlerine na· 
l ijtiİ'1 daha kısa bir zamanda bi· 

~, ~tir, Yani asgari iki sene· ... 

,. 

• 

~ 
'se11 b • k ı·ı l · • ev s v ·" • h • •ene ır ro ı m ennı s e e e •eyrettıgınız mef ur aınema l artiatlerirnlen Lien Deyrea 

~ Dame Aux Camelias Artistlerin kazancı 
>, y \>onne Printeps yine sinema· Amerika Reisi cümlıuru jene-
\t'~det ediyor. Ve Pierre Fres- ra!Johnson'u Hollywood'da çalı-
~'#\ 1.le La dame aux Cameliaa'yı tan artistlerin maqlarını tetkika 
·~ tıyor. Bu bir çok ıınema me· memur ebnitti. Jeneral tetkikab-
~\ı ılarını daha doğrus~ b~ mev- nı bitirmit ve neticeye dair bir ra. 
~t 1\ 11\eraklılarını sevınduecek por hazırlamıttır. Fakat netice 
~'r hi.diaedir. Çünkü Yvont'e, herkesi memnun etmekten çoık u-
llııı ll~eritte rolünde son derec.ede zaktır. Jeneralin tetkikabna göre 
~Vıı.ffak olmaktadır. Hollywood'da ancak 66 artist ae. 

~~ U lllütkül rol evvelce Sarah nede bir buçuk mijyondan fazla 
~:;ard'ııı idi. Sonra kc ... disini kazanmaktadır. Ve 4000 artistin 
bi. ilme Cecile Sorel istihlaf etti. ise haftalık kazançları 3000 fran-
~. ~er ta T d ~a baliğ olmaktadır. 't. raftan Norma alma ge 
~,f;eaai:z bir film çevirmit çok mu- Fakat hangi sinema artistleri-
ltııı <ı.k olmuştu. Yvonne Prin- nin efsanevi kazancı? Bu kadar 
~ıi111' İse sahnede bu rolü oyna- dedikodu bu 66 artist için mi ya. 
'lt~aı_nan hiç eskilerini aratma- pılı) or? 
~~d ıdi. Sinemada da ayni de
'la.ltt e muvaffak olacağı muhak· 

ır, 

J._nette Mac Donald 
~ evleniyor 

~~~thur Eahne vazıı Srnıt Lu -
11\~~'lt dostlarını evlendirmeğe çok 
') ~1 

Va Jır. Hemen hemen her 
ilde yeni yeni düğünler ya-

Hayır! Çünkü bu artistler, ver. 
gi :ç.in maaşlarım saklamayı gay~t 
iyi biliyorlar. 

par. Bu yakınlarda da yedi sekiz 
senedenberi nişanlı duran Jeanette 
Mac Donald ile manajeri Robert 
Ritchie'nin düğünlerini yapacaktır. 

Claudette Colbert Kleopatra rolünde 

Hollgvood postacısının yükü 

Artistler seyircilerden ne 
gibi mektuplar alırlar 

Bütün artistler günde dünyanın 1 manda yüzmeyi öğrendiniz?,, Bü
her tarafından binlerce mektup a· tün bu suallere cevap veririm. Fa· 
hrlar. Son zamanlwda aldıkları kat bazı hususi hayatımın derinlik
mektupların adedi gün geçtikçe )erine nüfuz etmek istiyenler de 
artmakta olanlardan birisi de "Ha- bulunur. Bunlara kaçamak cevap
nımlar gülü,, filmile birdenbire lar vermekle iktifa ederim. Esasen 
töhret bulan Fransız jeune pre • bö~le sual .d.ol~ mektup gönderen
mier'lerinden Jean • Pierre • Au • lerın ekserısını el yazısı meraklıla
mont' dur. Bir gazeteci artistlerin rı te•kil ediyor zannındayım. 
ne mealde mektuplar aldıklannı Dördüncü sınıf yaptıkları bir tey 
merak etmit ve ilk olarak jeune hakkında fikrimi soranlar, yahut 
premier'lerin en genci ve en güze- ta yapacakları bir fey için reyimi 
li olarak kabul edilen Jean - Pierre- alanlardır. içlerinde benden nasi · 
Aumont'a sualini aormuttur. Bakı- hat iste}'enler de vardır. Cevap 
nız artist ne demiş: vermesi çok mütkül mektuplar var-

- Aldığım mektupları beş ka- dır. Mesela bir gün Perpignan'lı 
tegoriye ayırabilirim: bir lise talebesi, mektubunda mu • 

Birinciler benden resmimi isti - vaffak olmak için ne yapbğımı so
yenlerdir. isteme tarzına göre bun- ruyordu. Cevabımda liseden çıktı:k
lara muhakkak ya kartpostal bü • tan sonra Conservatoire'a girdiği. 
yüklüğünde yahut ta eğer üslup ho- mi yazdım. Bunun üzerine bir mek
tuma giderse 19x24 bir resim gön- tup daha aldım. Bu sene lisesini bi
deririm. Bazıları da ilk resmimi al- tirdiğini, Conaervatoire'a girmek 
dıktan sonra batka bir poz isterler. i~~~ ~arise mi gelmesini tavsiye et
Fakat evvelki gönderdiğimin han- tıgımı aoruyor. Bütün bir istiltbal 
gi poz olduğunu unuttuğumdan ve h:J'kında karar vermenin, bilhaua 
İsteyen de mektubunda bildirme- hıç tanımadığınız birisi mevzuu • 
diğinden hangisini göndereceğimi bahsolunca, ne kadar mütkül ol • 

duğunu takdir edersiniz. Bundan 
batka çetit çefİt nasihat istiyenler 
vardır. Bir kere bir genç kızdan 
bir mektup aldım. Bana if ık oldu
ğunu, kuzeninin izdivaç teklifini 
reddetmesi mi, yoksa etmemesi mi 
icap ettiğini soruyor. 

fatırırım. 

ikinci sınıf mektupları gönde • 
renler biraz aklı kaçık olanlardır. 
Bunlarda benim için yazılmıt uzun 
uzun tiirler, benim için notaya a • 
lınmıt besteler, methüsena yolun
da kasideler bulunur. Benden is
tedikleri şeyler de, bir tutam saç 
gibi, bilnem ne köyündeki evle . 
rinde bir kaç gün geçirmemi rica 
gibi saçma feylerdir. Bu tarzda 
mektuplara hiç cevap ve~m. 

Üçüncü sınıf mektuplar merak
lılara aittir. Bunlar baştan atağı 
kadar suallerle doludur: "Saçları
nızın rengi nasıldır?,,; "kaç yasın
dasınız?,, "Filanca gün filanca ;aat 

te filanca yere gittiniz mi? "Kadın 
artistlerin içinde hangisini' oyun ar 
kadaşı olarak tercih edersiniz? 
sporu sever misiniz? hangilerini? 
Hanımlar gölünde ço:lı: güzel yüz. 
düğünüzü gördüm, ne kadar. za • 

Sona bıraktığım sınıf en mühim
midir. Bunlar bana bir fey söyle
mek bir nasihat vermek için yazıl
mış olanlardır. En ziyade bunlara 
ehemmiyet verir ve her birini dik
katle okurum. Bu mektupları her 
filmimi gören ve hakkımda edin • 
dikleri fikirlerini çekinmeden a • 
çıkça söyliyenler yazar. Tenkit e
derler, tasvip ederler, hangi rolün 
bana uyacağını bildirirler. Bu mek 
tuplara noktası noktasına cevap ve 
ririm. Eğ~ cevap verilmiyecek 
mektup iseler sahiplerine imzalı 
bir resmimi hediye ederim. 

lfte bana gelen mektupların hep 

s-
Mae Vest'in nasihati 

Bir kadın kocasıyla 
nasıl geçinmelidir? 

Hollywood'da en ziyade beğenilen 
Gin6er 

si muhakkak bu bet kategorinin 
birisine dahildir. Aiaığım mektup. 
!arın yüzde sekseni Fransanın ce
nubundan gelir. Yarısında cevap j. 
çin pul vardır. Yarısında da yok • 
tur. Yatlı hanımlardan ve erkek. 
!erden aldığım mektupların adedi 
mahduttur. Bazan hediyeler gön • 
derirler. Cigara tabakası, kravat, 
kitap gibi. • . Şimdiye kadar aldı
ğım mektuplar arasında en mühim 
mektuplar benim ölen çocuklarına 
çok benzediğimi söyleyen annele
rinkidir; en garip mektup 27 sahife 
li~ tiir; en tuhaf mektup ihtiyar 
bır kadının yardım teklifi; en saç
~a me~tup Bouboule ı. rolü İ· 
çın tebrıkler; meraklarını fazla ile
ri götüren mektuplar "Hanımlar 
~?!ünde,, Simone Simpn'la çevirdi
gım samanlık sahnesine ait tafsi
lat tılepleri. 

Kadın artistlerin arasında gün
den güne töhreti artmakta ve töh
reti ile birlikLP. aldığı mektuplar da 
artmakta olan birisi de hiç tüphe
siz Christiane Delyne' dir. Sorulan 
suale fU cevabı vennittir: 

- Her gün bir çok takdirkar 

Hollywood'da izdivaçların çok 
az devam ettiği malumdur, Mae 
W eat bunun sebebini şöyle izah e
diyor: 

- Kocayı tutabilmek için bütün 
dikkatini karısının kendi üzerine 
celbedebilmesi lazımdır. Holly -
wood'daki evlenmeler hep artist . 
ler arasında vukubulmaktadır. Bir 
artistin de kocası ile uğraşmaktan 
da.lıa mühim başka bir vazifesi var
dır: Studio. Bir kadının hem stud
io'ya hem de kocasına hasredecek 
zamanı yoktur. Birinden birini ter
cih etmelidir. Onun için ben evlen
miyorum. Filmlerimin artisti ol . 
mak kocamın karısı olmama mani 
olacak. Y apmca bir feyi adamakıl
lı yapmalı, yahut ta hiç yapmama
lı. Siz ne dersiniz? 

Maurice Chevalier 
nişanlanıaor mu? 

Maurice Chevalier ile Kay Fran
cis'in nişanlanacakları haberi bir 
zamanlar bütün Hollywood'da çal
kanınıştı. Sonra bu haber tekzip e
dildi. Hatta unutuldu. Taaa .. Mau
rice ile Kay'ın tatillerini geçirmek 
için Avrupaya gibnelerine kadar .• 
O zaman havadis gene dirildi: Mau 
rice ile Kay Avrupada birlesecek
lermİf .. Kay bir ay evvel Na~oli'ye 
hareket etmitti. Maurice bu hafta. 
Cannes'a müteveccihen yola çıktı. 
Hollywood'un dedikodusu bu .. 

Napoli ile Cannes arasında kaç 
kilometre mesafe vardır, he!aba 
katar mı hiç? .• 

Brigitte Helm ha!l t 
Brigitte Helm'in ba,ından geç~n 

felaketi sormayın. Sevimli artist 
lıundan epeyce bir zaman evvel 
iece otomobili ile evine dönerken 
yolun bir tarafından diğer tarafına 
geçmek isteyen ihtiyar bir kadınca
ğızı çiğnemişti. itte o aktamki fa
cia &'İttikçe üzerinde tesirini büyüt 
mÜf ve Brigitte bir sinir buhranına 
tutulmuştur. Şimdi her gün her ge
ce bu faciayı sayıklamakla ve ıstı
raplar içinde kıvranmaktadır. 

Bu sinir buhranı yüzünden hayli 
müddettenberi yataia düşmüttür . 

ve ismi en güzel artist diye çıkan 
Rogers 

mektubu alırım. Fakat en ziyade 
yeni bir filmim çıkınca bunların a
,\edi artar ve filmim halk tabaka-
11nı bulduğu yani küçük sinemala
ra düttiığü :ı:aman son haddini bu
lur. Hı~siyatını açıkça bildirenle -
de bunlardır. En ziyade batka bir 
filmdeki tahsiyetimle yeni rolümü 
mükayese ederler, fikir yürütürler. 
Bunlardan çok istifade ederim. Me 
sela onların tavsiyesi ile saç tuva
letimi biraz değiştirdim. 

Her filmim çıktıktan sonra bir 
çok ta aşk mektubu alırım. Bunlar 
da filmdeki şahsiyetle hakiki tahsi
yeti biribirine karıştıranlardır. Fi
lanca rolü yapan kadına aşık olur
lar. Asıl kadını görseler eminim ki 
zihinlerini işgal eden kadınla hiç 
bir alakası olmadığını görüp suku
tu hayale uğrayacaklardır. 

Hayır cemiyetlerine yardım is
tiyen ve şahsi yardım isteyen mek
tuplar da çok alırım.,, 

Görülüyor ki bütün artistlerin al 
dıkları mektuplar hemen hemen 
hep aynıdır. 

• 
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(MÜTEFERRiK HABERLER) Milletler meclisi 
Ve Avusturya Görüıler 

Muhacirlere bağ 
Ve meyvelik 

ANKARA, 13. (Telefonla) -
DahiHye veki.leti yeni iskan kanu
nuna göre bağ ve meyverık yeri 
dağıtma talimatnamesini vilayetle
re göndermittir. Talimatnameye 
göre muhacirlere ve yerlettirile
cek göcebelere ve yerlilere bağ 
l'e meyvelik yapmak üzere isk~ 
kanununun yirmibirinci maddesın
de yazılan topraklardan bet deka
ra kadar meccanen toprak verile
cektir. 

Bu topraklar üç yıl içinde İmar 
edilirse imar eden namına mecca
nen tapuya bağlanacakbr. Verilen 
toprağı iki yıl içinde imar edene' 
toprak derhal tapuya bağlanacak
br. 

Verilen toprağı iki yıl içinde i
mar edenlere talebi üzerine on de
kara kadar toprak verilecektir. lt
lenen veya amele ile itletilerek 
bağ çubuğu meyve fidanı veya to
hmnu ekilmesi ve bunların en az 
yüzde altmıt bet tutmuş olması 
Terilen yerin imar edilmit olduğu
nu gösterecektir. 

Verilen topraktan bir aile için 
üçyüz metre murabbaı bir yer ev 
ve yapı olarak bırakılabilecek 
ve bu yer imar edilmit sayılacak
tır. imar ba~langıcı ilk ekim tarih
lerinden hesap edilecektir. Uç e
kim devresinde imar etmeyenle"" 
den verilen toprak geri alınacak
br. 

iskan gören çiftçiler ve sanat
karlar en az ikişer dekar bağ ve 
meyvelik yapmak mecburiyetinde 
bulunacaklardır. Yerlilerde aile ba
tma iki dekar bağ ve meyvalik ya
pacaklar. Oç bin evden fazlalı ka
ıaba ve ,ehirlerde yerlilerin bağ 
ve meyvalrk yapmalan müracaatla
rına bırakılacakbr. Bağ ve mey
valık yeri alıp imar etmek hakkın. 
dan büyük küçük bütün memur
lar da istifade edebileceklerdir 
Te sapa köylere varıncaya kadar 
bağcılığı tamim edecekler meyva
lardan da para eden cinslerin ta
mimine çak,ılacakbr. 

ldarei hususiyeler belediyeler 
köy sandıkları, bağ çubuklan ve 
meyva fidanlan yetittirerek yer 
hazırlayanlara vereceklerdir. Ko
rucular bekçiler belediye zabıta 
memurları, ağaç, asma cubuğu, ke
ıen yaralayan sökenlerle hayvan 
eqkanları gördükleri taktirde za
bıt varakası tanzim ederek müd
'dei umumiliğe teslim edecekler
dir. 

Zo11guldak amele birliği 
30 bin liralık tahvil aldı 

ZONGULDAK, 13 (A.A.) - Zongul. 
dalıı amele birliği Ergani i.tikraz1 tahvil
lariniıı C tertibinden otuz bön liralık talı· 
nl satın alnuıbr. Talıvillerin satı1ı de· 
.,..., etmektedir. 

31 kaçakçı yakalandı 
ANKARA, 13 (A.A.) - Aldığnruz 

ma!Gmata aöre, 7/ 9/ 934 tarihinden 13/ 
9/934 ı.ribiııe kadar ikin miisa<lemeli 
otm.k üzere 22 kaçakçı v.ıu..ı olımıı· 
bır, Bu vakalarda biri ölü 31 kaçakçı, 

76 kilo ııüıml"iik kaçaiı, 339 kilo inhi
ear bçağı, 5000 dralıımilik çek, 600 leva, 
1:1 IDlo 600 aram afyon ile 5 kaçakçı ...,, 
vanı :rakalanmıştır • 

Maimüdürleri arasında 
ANKARA, 13 (Telefonla) - Pazar

- malnıüdürü Aptiirrahınan be:r Fe
keye, Nezip malmüdürü Salih bey F eni. 

elqe, F• mahniidiirü Hakla bey Pa
:ıuırcıfa, Fenike malmüdiirii Remzi be;r 
Naiıo tayin edilmiılerdir. 

Yugoslavya - Macar 
ticareti 

BUDAPEŞTE, 13 (A.A.) - Yuc,.· 
Mya ve M.car murabhaaları dün burada 
lıir ticaret itilih lllrtetmiflerclir. ltilif 
18/9/934 ten 3/12/ 935 tarihino kadar 
mat.....,. olacaktır. 

Amerikadaki menıucat 
ırcvi 

VAŞiNGTON, 13 (A.A.) - Mensu
cat grevinin halli h•r z..,,..ndaıı daha U• 

.... gÖrünrnelıtedfr. 

Tuaaaut komiıyonu, bir u:ılapne -· 
aı aramakta dev- ediyor. Fakat vazife· 
ıi qçı müme11illorin çekilmeleri üzen. 
ne pek ıüçleımiıtir. 

Sayleı· Vil' den bildirildiğine göre grev· 

dfer karrııklıklar yapmakta devam et· 
mektedirler. Polieler tarahndan aç.ılan •· 
teıle iki kiti ağır yaralamnııtır. 

Paristc grev 
PARIS, 13 (A.A.) - Pariı yol ame· 

J...inin 24 oaatlik grevi bu sabah baıla
D»Jbr. H""""' hemen bütün amele grev 
emrine itaat etmi,tir. Hiç bir hadiıe ol
llJııiD'l'Utfır 

1 M. Hitlerin 
Sefirlere hitabesi 

BERLIN, 13 (A.A.) - Alman istih
barat büroıu bildiriyor: 

M. Hi\ler dür> ıefirler heyetini kabul 
etmiıtir. Heyeti aiifera M. Hôtlerin timdi 
:re kadar .-eioicümhur tarafında ifa edi· 
len vazifeyi deruhte etmesi mjinaıebelile 
kenclilennin ve bilk\ımetlerinıi.n temenni
lerini arzetmiılerdir. Sefiri.,.. lıeyeti na
mına Papanın vdöli Oneniko tııraf:ından 
irad eduen nutka M. Hitler cevap vere
rek izhar edilen temennilere ve bilhaua 
hatnıuı almanlann kalbinde ebedi ola· 
rak J'&f'IYac:al. olan mıicümhur Hinclen
blll'll'un habra11 için olan sözlere teıe!<
kür ettikt- sonra clemiıtir ki : 

"T uavur ettiğimiz ve sizin de söyle
diğiniz aibi muvaffai}'etle batladığımız 
büyük itler eğer bizimle dünya anumda 
ıulbu mufıafııza edeme:uek, tatbik edeme 
yiz. Siyuetimin araıılmaz ıayesi Alman
yayı bozulmaz bir ıulh yuvası yapmak 
olduğunu ıiz ecnebi devletler mümeuillc 
ri lımmunda bugün de beyan ediyorum. 
Ne kuvvet ne de ıiddet değil fakat hu
kuk müaavab ve diğa- milletlerin mesai
sine hürmet fikri milletler anu.ındaki 

münaad>ab tanzim etmelidir.,, 
BERLIN, 13 (A.A.) -.laponyanın Ber 

tin aefin Nuremberg'te ;rapılan milli sos· 
yaliat lı:ongreoinde bulunmuı olan sefir
ler namına M. Hitler'e bir telgraf gönde
rerek N uremberg'te görclülderi hüınü ka· 
bulden dalayı teıekküt- etmiıtir. 

BE.RLIN, 13 (A.A.) - M. Hitler Sov
yet Ruayanın yeni büyük .ıçiaini ve U· 
ruguay ve Haiti'nin yeni orta elçilerini 
ayn ayn kabul ettikııen sonra bütün se
firleri bir arach kabul eyleıni§tir. 

Kanserin tedavisi 
KLEVLAND (Claveland) 13 (A.A.) 

- Doktor Elio Macdonald (Ellice M11e
donald) kanaerin inkişafı makanizmaaı
nın ketfedildiği ve tedaviıi usulünün de 
beı aene zarfında bulunabileceğini beyan 
eylemiıtir • 

Japonyan1n şimalinde 
yeni bir ada 

TOKYO, 13 (A.A.) - Japonyanın 
ıimalinde, denizde yeni bir ada peyda ol
muıtur. Ada, Kuril adaları •. :ı Aloid a
dasnun bir çeyrek mil §&rlonoadır ve A
loid acla.ı için talıii hir liman te§lril et
mektedir. Bu yeni ada volkanik bir ada· 
dır. Bugünkü haline gelmek için, pd
detli bir volkan indifaından sonra bet ay 
aeçmek içap etmiıtir. Adanm ismi Te
ketom'clur. 

Romanyada örfi idare 
BÜKREŞ, 1 3(A.A.) - Ba§vekil M. 

Dul<a'run katli iizerine memleketin bazı 
yerlerinde ilan edihniı olan fevkalade ah
val vaziyeti altı ay daha hükiimet kara
rile uzatılmııtır. Matbuat konulmuı olan 
oansür de ipka edilmittir , 

Bir köprüyü yeniden 
; kaldırdılar 

VİYANA, 13 (A.A.) - Tuna iizerin· 
deki büyüle köprü yerinden kalclınlarak 
26 metre öteye konulmuıtur. 340 metre 
uzunluiunda v .. 2,430 ton ain'lıiında o

lan bu köprünün nakli ancak bet saat ıÜr· 
müıtiir. 

(Başı 1 inci sahifede) 
ier usul müşkülab zuhur ederse bunun 
halli altıncı komisyona aittir. 

M. Dövalera demittir iri: 

- lr!andanın Sovyet fikrine muhalif 
bulunmasına rağmen Sovyet Rusya için 
rey verecektir. Fakat muutazam uıul 
ıeldini bir tarafa bmokmamak ve millet
ler cemiyeti izaaıru tenkit haldanndan 
malınun etmemek lizımdır. 

Akvam Cemiyetine nanuetlik 

CENEVRE, 13 (A.A.) - Havas a· 
jansından: 

Çönden inhiliJ eden daimi izalığa iki 
ı:an:zet mevcuttur. em Çindir ki, iki 
oülüı elueriyetle tduar intilıap baldo al
muı lizımdır. Diğen ele, kendisi lehine 
talebini geri alan l..anm miizaharet etti
ii Türkiyedir. 

Çin murabhuı M. Kuo!Üçi'niın .M. 
Bartu ile yapbğmuz mülil<abn bu ..., 
ait oldup lıildirihnektedir. 

Sovyet Rruya ve lngiliz muhalaza
Aarlan 

LONDRA, 13 (A.A.) - Milli ekaer1-
7et ile lilıeraf ve itçikr Sovyet Ruıya· 
nın mİletler cemi;retine gİrme5İnİ taıvip 
etmekteclirier. Fakat muhafazaiıir fır. 
bnnı müfritleri f>anun pdcletle aleyhin. 
dedirler. Morning poıt ga:zeteıi eliyor 
ki: 

Rusya milletler caniyetine airiyoNa 
bu Japonyadan lrorktuğu içindir. Binaen
aleytı miletler cemiyeti Sovyet Ru"J'&llln 
münazaasına qtirak edecek demektir. 
Sovyetleri Çin prk demiryolları üzerin· 
deki hukukunu müdafaa için eoki mütte
fikimizle ihıilifa mı ıürükleneceğiz?. 

Balhk Miaakı 

CENEVRE, 13 (A.A.) - Baltık mi· 
ıalonm imzaomclan sonra bir tel>lii net
redilmiıtir. T..,liide üç hiikUmetin mil
letler cemıiyetine uygun lıir mii•kmet 
nılıu içinde teıriki mesai ve A vrupaıun 
bu mıntakıuımcla emniyet ve wlb İçin mi 
oaka olan itimatlan teyit edilnıSte&. 

Bu münasebetle bir ""mi k.....ı tertip e
dilmittir • 

Oç büt.Umetin, Almanyanın menfi ce· 
vabma rağmen, ıark misakına taraftar 
oldulclan bildirilmelı:tedir • 

Ekalliyetler 
CENEVRE, 13. A.A. - Milletler Ce

miyeti umumi heyetinin buııünkü celse
ıi açılır açılmaz Lehiatan hariciye na
zın M. Bek Lehistandaki ekalliyetler 
hakkında mevcut mukaveleyi menuu 
bahis ederek bugiiııkii ekalliyetler aiıte
minin umumileıtirilmeai için Lehistan 
hükumetinin yapını§ olduğu müteaddit 
teıebbüsleri lıabrlabnıt ve ekalliyetlerin 
himayeıi için yeni bir umumi IQ~vele 
yapılmasını ve bunun için de beynelmi
lel bir konferansın tOplamnasmı iıtemi9-
tfr. M. Bek bugünden itibaren ve ekalli
yet mukaveleleri umumile!linciye kadar 
Lehİ•t•mın ekalliyetlerin himayesi için 
teıkil edilmiı olan beynelmilel muraka
ba uzviyetlenyle her türlü teıriki mesai
den imtina edeceğini bildinnittir. Mumai 
leyh bu karann Lebistanda bulunan e
kalliyetlerin aleyhine müteveccih olma
dığını çünkü bu ekalliyetlerin kanunun 
himayesi altında bulunduklarını ıöyle
miıtir. M. Bek'in bu beyanatı çok tefıir· 
!eri \'e oldukça da heyecanı mucip ol-
mu§tu. '"" 

MEMLEKETU5=-ai 
Çankırı nahiyelerinde yatı mektebi 

Şabanözü nalıiye•inde 

ÇANKIRI, (Milliyet) - Geçen 
sene de bu sütunlarda Çankırı ma
arifinin çok yerinde bir tetebbüsü
nü ve tecrübesini yazıfhm. 

"Şabanözü,, nahiyesinde açılan 
yab köy mektebi.. Buranın civar 
köylerinden toplanan talebelerin, 
velileri tarafından yatak ile yiye • 
ceklerini vermekle okutulmalan 
seçen sene tecrübe edildikten son
ra alınan netice ümidin fevkinde 
olmuftur. 

Bu sene de Ku'1unlu ve Yaprak
lı nahiyelerinde bunun tatbiki en
cümence kararlatbrılmışbr. 

Yapraklı nahiyer.inde bulunan 
ve Şabanözü nahiyesi mektebinin 
ayni projesi olan metkep binası ise 
tamamen elvermektedir. Yalnı:ı.ı ya 
nına mutfak ve banyo mahalleri 
yapılacaktır. 

köy yatı mektebi 

Kurtunlu nahiyesinde ise böyle 
büyük mektep bulunmaması yüzün 
den hük6met konağı tadil edilerek 
bu ite verilecek ve kullanılacaktır. 

Gizli Ayin yapanlar 
AYDIN, (Miliyet) - Aydın mesu
diye mahalleainde bektaşi iyini ya. 
parken 7 kitinin yakalandıklarını 
bildirmittim. Bu yobazların muha
kemesi vakadan dört gün sonra Ay
dın asliye ceza mahkemesinde gö
rülmüt ve bitirilmiJtİr. Reis Suat B. 
iddia makamında da muavin Şük
rü ~~y bulunmakta idiler. Suçlula
rın ot~denbı:_ri gizli ayin yaptıkla
rı sabıt oldugundan, iddia makamı 
heyecanlı bir aureıte iddiasını ser
d~der_e~ cezalandırırmalarını iste
d~. Hakı~ hepainin üçer ay hapse
~ılmelerıne, o kadar polis nezare
tinde kalmalarına ve 50 ~r lira 

Bir, 251 inci 
Yıldönümü 

(BaJI 1 inci aabifede) 

bN- reneaanır verdiler. Bağ kü
tüklerinin diplerine yedikleri Ü· 
ziimlerin parasını çıkın edip ko)' 
dular. Bir kaç kubbeyi minare
lendirdilerse bu da nrl onların 
az çok mimari değeri olduğu içir. 
di. Ayaırolya lalan gibi. 

Tarihçi olmadığım için bu ka· 
dar yeten. Ben yalnız iki yıldan
beri alev alev, ve alaalalıeyle 
kutlanao bu tarihin bir yanllfl· 
nı düzeltmek iırterim. O da fU· 
Jur: Biteviye Viyana, Türkle
re kar,. hriırtiyanlığı müdafaa et 
ti diyorlar. Bu, tam bir yanlıf
hr. Türkler kaç kere Viyanayı 
ırarmıflaraa, hiç birinde hristi
yanlığa karp bir fikir yüzünden 
ırarmamıflardır. Türkler, Viyan 
nın bir emperyalist imparator
luk olmamaırı için her lır•atta Vı 
yananın kalasını ezmİ1lerdir. Bü 
yük Türkler büiyorlar ve pek İyi 
tahmin etmiflerdi ki, Viyana bir 
gün kuvetlef!ir ve büyürse hem 
Avnıpanın, hem bütün beferiye
tin bapna bela ke•ilecektir. O
nun için Viyanayı filizken buda
mak ve dallandırıp budaklandır
mamak gerektir. Eğer Türkler 
buna muvallak olabilirlerse garp 
insanlık aleminin minnet ve fiik· 
ranını kazanmış olacakhr. 

N etekim her san~tan ııonra Vi. 
yana zaillam11, çökmüf, belini 
doğrultup Avrupa •ullı ve İnsani
yetine balta olamamışh. 

Nidelim ki, .ron muhaşara or
duaınun baf kumandanı bir yan 
lıf işledi ve Türkler muhasarayı 
çözdüler. Çöziif ve çözülüş ifle 
o çözii:p ve çözülüftür. Ondan 
sonra Viyananın tarihine bakı
nız. Ve Habsburg'ların ıron gü
nüne kadar geçen feyleri düşü
nünüz:. Viyana büyüdü, İmpara
torluk oldu ve ~vrupanın baııına 
belaların bel&ı kesildi. Bu im
paratorluğun pençeııinde kaç ve 
kaç maırımı millet inledi? En •o
nunda en •on kötülüğünü de dün 
yaya işledi. Hem nasıl? Yirmi 
milyonluk bir befer yığınını dört 
buçuk yıl kan kana, can ca:na, 
boğaz boğaza getirmek mretile ... 
Acısı bugünedek beferin yüre
ğinden çıkmıyor. Bir Arfidük yü
zünden bir kaç yüz milyon İnsan 
lıalli kan ağlıyor; 
Eğer T ürlu.'erin insaniyet namı 

na yaptıkları if muvallak olsay
dı ne harbiumumi patlar, ne A. 
vusturya parçalanırdı. 

lfte Türkler Viyanayı sır/ ve 
ırırl bu insani fikirlerle muhasa
ra ediyorlardı. 

O, yanlış, tarihi telakkiyi dü
zeltelim. Ve, Viyananın son mu
hasara.ında muvallak olamadı
ğımız için her yıl bütün Avrupa 
yas tutsan. 

Aka GONDOZ 

para cezası alınmasına karar ver• 
di. 

Balya idman yurdu Balıkesirde 
BALIKESiR, (Milliyet) - Ba

lıkesir idman Cemiyetleri içinde 
idman eücü civar kasahalan gez
mek ıuretile bu aene çok güzel bir 
spor propagandası yapmıttı. idman 
gücünün bu güzel tetebbüsleri göz
den kaçmıyordu. Bu faaliyet neti
cesi olarak Balya idman Yurdu id
man gücüne misafir olarak Balıke· 
sire geldi. Balyalı gürbüz gençler 
bir futbol maçı da yaptı.Vakıa id
man gücünün fazla tecrübeli takı
mına karşı mağlGp oldularsa da 
Balya gibi ufak bir muhitte canlı 
bir ıençlik olduğunu iapat etmİf ol 
dular. Müabakada vali 'fe kolordu 
kumandanı hazırdılar. Balyaldarı 
ve Balıkesir idman ıücünü tebrik 
ederls. 

Bir yurttıf park yaptırıyor 
SiVAS, (Milliyet) - Şelırimi

ıı:ln yetlttlrdiitl evlltlarından ordu
ya bir çok hizmetten ıonra miralay
lıktan mütekait Ethem B. dutluk 
yolu üzerinde aldıi!ı büyük bir tal'· 
lada park yapbrınağa karar Ter
mit ve faaliyete g~lttl. 

Memleketini .aven hemşerlmizin 
büyük bir ihtiyacı kar,ılıyacak olan 
ve çok bir masrafla asri bir 9ekll
de yaptıracağı park bütün Sivaslı
ları çok memnun etmlttlr. 
Park dört kısımdan ibaret olacalf. 
tır. Çocuk bahçesi, park, kahve kıs
mı, fidanlık.. Parkın orta kısmında 
bir de genit ve güzel havuz 
ikmal edilml.tir. Memleketi ıeven 
ve ona baitlanan hemserimiıı:e te
ıekkürü bir vazife bilirim. 

intihap faal yeti 
(Başı J inci sahifede) 

müddet içinde itirazlar dinlenecek
tir. intihap encümenleri, defterler 
indikten ıoruaya kadar itirazları 
dinliyeceklerdir. intihabın devam 
edeceği 12 gün içinde aegari (400) 
bin vatandafın reyini istimal ede
bilmesi için mümkün olan bütün ko 
!aylıklar gösterilecektir. Rey atıla
cak aandmdar, her semtte halkın ko 
!ayca görebileceğ1 yerlere konac
cak, bu yerler gazetelerle ilin edi
lecektir. 

Rey sahibi yurttaşların defter
lerde isimlerini kolayca bulabilme
leri ve sandık batında fazla bekle
memeleri için küçük numara pus
lalan bastınlmıfbr. Bu puslaların 
üstünde "İstanbul umumi meclisi 
ikinci devre, intihap aandığı batın
da beklemeden reyini kullanabil · 
mek için numara puslası., başlığı 
l'e altında müntelıibin intihap def
terlerindeki sıra numarası, adı, 
mahallesi, sokağı, ev numaruı ya
zılıdır. Bu puslalar, intihap ba9la
madan evvel, mahallelerde münte
biplere dağıtılacaktır. 

Yurtta9Jarm belediye intihabatı
na büyük bir istekle ittirak ederek 
medeni haklarını kullanma yolun
daki seviye yüksekliklerini göstere
cekleri muhakkak sayılmakta.dır .• 

1
Içki mücadelesi kon 
' gresinden dönüş 

(Başı 1 inci sahifede) 
ki aleyhinde yapılan propaganda 
vaziyeti görüfüldü. Her memle
kette alkolden ziyade, taham
mur etmemit üzüm suyu kullanıl
ması için daha genit mikyıuta pro
paganda yapılması kararlattınl
dı. Ben okuduğum nutkumda, Tür
kiyede yalnız içki aleyhinde değil, 
uyutturucu maddeler aleyhinde de 
tiddetli mücadele yapıldığını an
lattım. Türk tezi kongrede çok i
yi bir tesir bıraktı. Çok alkışlan
dı. 

Gelecek kongre, üç sene sonra 
Amerikada, daha sonra da Japon
yada toplanacaktır. lsveç gazete
leri kongreye Türk murahhasınm 
da iftiraki münaaebetile iyi netri
yatta bulundular. lsveç maslahat
güzarımız Ragıp Raif Bey beni 
davet etti. lsveçte Rusyayı tem
ail eden bir kadındır. Maslahat· 
güzarımız, Rus kadın sefiri ile be
ni görüttürecekti. Fakat sefir ls
veçte yoktu. Kongre bittikten son
ra, daha bir müddet lstokholmde 
kaldım. Salibiahmer reisi ve kral 
hazretlerinin kardeti prens Güs
tav Kari ile görütmek terefine na
il oldum. lsveç veliahdi hazretle
rile de görüttüm. Veliaht Kari A
dolf ayni zamanda kongrenin ha
misi bulunuyorlardı. Veliaht h~
retleri yakında Türkiyeyi ziyaret 
edeceklerdir.,, 

Şehir tiyatrosun
dan 7 artist ayrıldı 

(Ba§ı ı inci sahifede) 
re tehir tiyatrosundan ayrılan 
Raşit Rıza Bey, yeni bir tiyatro 
heyeti tetJril etmektedir. Bu yeni 
trupun kadrosu tesbit edilmi9tir. 

Kadroya Şehir tiyatrosundan 
aynlmıt olan Halide, Şaziye Şa.
yeste Hanımlarla Hüseyin Kemal, 
Zihni, Ha.eli Beyler dahil olmuş

lardır. Bundan bafka Raşit Rıza 
Beyin eski trupuııdan LeMbe Ra
tit, Seniye, lcli.J, Suat Hanımlar 
ve Mehmet, lbrahim Beyler de a.

lmmı9tır. 
Raşit Rıza Bey ayrıca, kendi· 

aine müracaat eden beveıkirlar 
araamdan da üç amatör alacak
tır. Bu •uretle kadro 16 ki,t)'i bul· 

af ıa V ek~ inin 
Tetkikleri 

(Başı J inci ..,Jıifede) • 
k.-' de 50 P11 

100 para, ıkinci mev ,..e . . 
b"ld"rtnı.tır. ra olduğunu ayrıca ı 1 •• :· iiC· 

Aldığımız malumata gor 'ıduğll 
retlerin tenzili mevzuu bahto "tJ• 

bir sırada şirketin bu tekilde "!"u e
caatta bulunması. ıı;ıu~a~eleıı~ıir• 
aaslı şekilde tet.lukını ıcaP jdeJI 
mittir. Tünel fiatlarına yeJJ ~ 
zam yapılması katiyen me".:ı:~U if• 
solmadığı gibi, taahh~~~erını4itde 
etmemekte devam ettıg~ ~ ııJ-1'' 
tirketin sabn alınması ıııakık~ 110• 
nın arattınlacağı da muh 
dedilmektedir. eJ'liYo' 
Kadıköy aı febekeai ıdah '·pi 1,. 

Kadıköy su tir keti tebeke9~. 1 el· 
lab için bir komisyon tetekkNsfiı 
mit ve tetkikata batlamış!ır • etili' 
komiseri Civantir beyin r::ı~ fil' 
deki bu komisyonda, bel 1Cıedi· 
1ar idaresi müdürü Ihsan ".~ .. IıeY 
ye tetkik tubeai müdürü H';j;1~· 
ler de iza olar•ak bulunııı ıtl .. 
Şebekede yapılması mukar~~~-y ft 
hattan sonra bilhassa Ere"";0 dıJll· 
Sua.diye semtlerine daha geJJıf. ylY 
yasta su verilebilecd<tir. Ko;~ı. 
nun bazırlıyacağı rapor, pi .. detİ' 
beraber Nafia Vekaletine goıı 
lecektir • . 

0
11•· 

Diğer taratfan, Şark de';'1ırY Iıef• 
n Nafia bat müfettişi faı~ ri~e 
bazı bina kitelerinde teftıtle 
ba,lamıtbr. 

Tekzibi tekzip , "'• 
• • ıll 1' Posta ve telgraf idaresı ıç lı •Jjl 

fia V eıkaletince yeni bir tef 
1 ol· 

kanunu layihası hazırlanmalılbllf 
duğunu, bunun için tetkikata ş1ııt 
!andığını haber verıni~tik. f fi~· 
bu haberimizin dünkü sabah r~ır 
lerimizden birisi tarafından. ~. 111;ı be qğradığını gördük. Ver~ıgı giiC 
bu haberin doğruluğunu, hır 1• 

içinde bi!e tahkike imkan b.,JaJ!lfe 
yan ve neşriyatırnızı "asılsıı b~ 
yalan,, kelimelerile tavsif ede; 1jıl 
reHkimize verdiğimiz hav-a 1 • 1;ı doğru olduğunu, yeni bir tetlı~ 
kanunu layihasının hazırlan ··oiİ 
üzere bulunduğunu ve hatta 0 Ji
müzdeki devrede meclise sev-k.eır 
leceğini salahiyettar ağızlara 15 ·ır 

d Jı.ab . k . . 1. • letı na en er verır en, t .... zıp ;f 
de daha ihtiyatkar olmasını ta-t• 
ederiz. 

Şehir meclisi 
Toplantısı 
. {Başı 1 inci sahifede) ~lil 
kında bir teklifim vardır. Bu te 

okunsun. 'b' 
Makamın teklifi okundu. Jııtı 

1
1 

bın bir tetrinievvelde batl~1

0r 
on iid gün sürmesi teklif edılıY 
du. • .ıJi 

Nakiye hanım söz alarak 

~: ' 
- Dört sene evvelki intihaP1:~,: 

çahtmrt tecrübeli bir arkadllf gır 
aıfatile söylemek İstiyoruıJJ• "'1' 
tetrinievvel 1934 te intihabıll ;ıııi· 
laması muvafıktır. Kanuneıı ,_ı;· 

hap bir gündür. Bu bir güııe 1 
hiyetimizi i$trmal ederek ( 11) iiJ. 
ilave etmek euretile intihap ıll ıJI"~ 
detini 12 gün yapmak ve '°" ·lı'· 
günün de saat (21) e kadar iıı:' # . ,,e 
bı devam ettirınek çok yerıll 

~ 
lur. 1ı -

Nakiye hanımın bu mütalell ;,J~ 
vafık bulundu. Teklif reye )ıD 
ve ittifakla kabul edildi. 

Galip Bahtiyar bey sord": Je 
H . ,._, .. diyot• - epsı on uu gun e 

jil mi efendim?.. . ıı ıJ~ 
Vali bey - Evet, hepsı . 

ediyor, dedi. 
11 

b'; 
Mecliste görütülecek ba!~'· 

teY yoktu. Meclis tatil ech lı".ı 
bet dakika beklenerek, za~,ııv 

meLtad1J'. }iaaaı yapıldı. Zabıt okund" .. 
Ratit Rıza Bey, kadro tamam.- edildi. 1,1 

landıktan tonra ilk teaPnlerinl Bu arad~ l~mail Şevket }>e "iJI 
felırimizde verecektir· alarak d d k r, 

D·-it Rıza tiyatrosu, buradan e 1 ı: bir ~ J 
• ......, Afyonka. - Efendim, kanunen _ .ı.,ıı .,..-, 

tonra Buraa, Balıkesir, 24 saattir. Bir gece yanıırıv ıı;ı' 
rahiaar, Eaki,ehir ve Ankaraya lar, müteakip gece yarısı~~ ~i~: 
,;decektir. intihap tam (12) gün sürJll~~e ~-

Ankaradan 'da Kayaeri, Konya, (21) 1•• " 
B ğda.d sonuncu günün saat ıef,,. 

Adana yolile Suriye ve a a k d " 
gl'derek büyUk bir turne yapacak- dar değil (24) üne a ~r de1;ıı'~. 

etmesi lazımdır, kanaatın .. 1,J',· 
tır b · b rrı" v' 

. R "t R B Bağdada gel- lsm·aıi·I Şevk. etı·· eyın g"o·"r\l"lıtı',(r aşı ıza eye 
mesi hakkında teklif vaki olmut sının ı avesme uzum pili Jİ 

R "t R Bey bunu kabul e• Bu sırada, bu teklifin kaV'aJJ tef 
Ve A•t ıza ... · e ..., cümenine havalesini istıY . 
mittir. ""k r d " Bununla beraber teşekkülün e- yu se ıyı:ır u. ,.J<eJI 
aaa hedefinin Ankara tehir tiyat- Meclis, saat (15) i geÇe ~ 
roau olduğunu Raşit Rıza Bey aöy- .... ti"'l""ed_il.,,d.,.i ....... ..,... ...... ----.,_.r-
leyerek diyor ki ı , 
"- Eskiden beri Ankarada bu 

yolda kuvvetli bir cereyan vardı. 
Bualln bu fikrin fiil ıahasına ~ı~
ması bir kat daha kuv-vetlenmıştır 
ve bilhassa Ankarada büyük bir 
beveakar kafilesi vardır ki; bun
lar araoında mühim iatidatlar bu-

ıf 
lunmaktadır. aJ1I .,e jl' 

Ve salahiyettar ınak fiil f 
b . . h" ye v-e ı.~ vattan u ••ın ıma da " 

hasına çıkarılması bakk111 ,ı 
vetli vaitler vardır. 

1 
Jer fl41 

Artir~t"e-~ ... ,......ukave e '' 
buzun--

.... ,r~ 



,• 
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Nişantaş - Telefon: 41078 . 

INGILIZ ERKEK MEKTEBi 
Deralere 24 Eylülde baılaaacakbr. Kayıt ve kabul içia, Cuma ve 

Parardan mıada herglln saat [10] dan [l] e kadar mektep 
müdiriyetine müracaat edilebilir. (2517) 

................ .mı 
6070 

[~--A-·k-eri_T_ebl-iğl-er ___ ı ı vAPURCULUK 
Şehit yetimlerini davet 

Kadıköy askerlik şubeıi reisliğinden : 
Şubemize kayıtlı olup ta on senelik 

rnaa~ları ve<ilmek suretile alakaları ha· 
•iı:ıe ile kesilen şehit yetimleri ile ha
leı:ı Kadıköy kazası rnalmüdürlüğünden 
rnaaş almakta devam eden şehit yetim
lerinin maaı cüı.:danı~ resmi senet on se
tıelikJ~rini alanların yedlerindeki vesika 
nufus !<Ağıllarını beraberlerinde getir
"'•" iizere 15 Teşrinevvel 934 tarihi
ne kadar ~\lbcmize müracaat eylemeleri. 

._[ _I--ş _ve_I.._şç_i _I 
Milliyet bu sütunda İf ve İfS:İ ini· 
yenl<ıre taucıuut <ıdiyor. lı ue İtı;İ 
Utiyenler bir mektupla lı büro • 
mu.acı mür<U:aat <ıfmelidirler. 

iş arayanlar 
332 doğumlu ve ilk mektep mezunu· 

Yum. Her harı;i iı olsa ehven ıeraitle ya
Parnn, 

Siı·keci CihMı otelinde: Necati I 
• • • 

1914 doğumlu ve Adana orta mektebi 
lııezunlarındarum. Bir sene muallimlik 
)'"Plım. Bir it arıyorum.. 

Sirkeci Cihan oteli: Turan Tekin 
....... ı ....................... ~ 

DOKTOR 
Rusçuklu Hakkı 

.Calataıarayda Kanziılı ec:zahaneıi 

l.arııamda Sahne ıokağmda 3 numa
ralı apartnnanda 1 numara. 

56031Dıiı 

Hali tıuıfiyecle 

Feniks 
Taı ve Hurufat Madıa.ası 

ŞiRK.ET TASFlYE MEMURLA· 
f{INDAN : 

Fen.iks laf ve bu ruf at matbaa11 tirke
linin tasfiye memurlarmdıın : Galatada 

l' opçular cadd~nnde 104 No. da kain 

<ılup mahkeme kararile mecburi tasfiye 
dolaylsile açık arbrma ile ıatılığa çıb
l'ılınıı olan F eniln laf ve bunıfat mat
lıaaaınrn 16 ağuıtoı ve 1 eylül tarihle
ri.ndo yapılan açık artırmalar neticesin-

de verilen bedel lıaddi liyilwıı: bulma
lıı>ı olduğundan ihale yapılamayarak 

Pazarlık suretile .ablmasına karar ve
tilmittir. Gönnek iıteyenlerin her eün 
*aat ondan on ikiye kadar "' almak is· 
leyenlerin de pazarlık etmek üzre tasfi. 

Ye memurlanndan GalatAıda Yüksek 
ı..,ldırım ba1ında lnnirlioilıı han 2-4 

l'lo. lu yazıhanede avukat Ahilya M.,... 

hos efendinin yaz~arıeıin.e mürac.aatle 

liatıarıru verıncleri lazımdır. Kati sab· 
!ın 17 Eylül 934 pazartesi günü saat 
16 da matbaada yapılacağı ilan olunur. 

(2552) 

Dr. Hafız Cemal l 

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

Muayenehane ve ev telefonu: 
~2398 yazlık ikametgah telefonu: 

Kandilli 38, Beylerbeyi 48 
5605 

lıtanbul 3 ncü icra memurluğundan: 
Mahcuz ve paraya çevrilmesi mukar· 

ttr 1600 liralık Gayrimübadil bonosu-
lltın ikinci arttırma•• 18-9-934 salı günü 
laat 15-16 te dörd;incü vakıf hanında 
llorıa kapııı önünde icra edileceğinden 
lal.ip olanların mezkur vak1t ve mahal
dt hazır bulunacak icra memuruna 
933.3110 No .ile müracaatlan ilin olu· 
n..,._ (2568) 

d ZA YI- lstanbul ithalat Gümrüğün-
•n 4889 numero ve 9/ 8 / 933 taril-Ji be

Ya.nnamcye ait etya için abnan 12561 nu· 
lıı•ro ve 26.10-933 tar'Jıli 24 lira 11 ku-
tu 1 .... a • ' uk depo;<İto makpu~unu ka,~ttun. 
\' •nisi alınacağından diğerinin hükmü 
l'olııur. Nalan Pizantc. (2536) 

lleyoğlu dördüncü ıulb hukuk malı· 
ı..- . 

~•cıınden • 

llalatta Hızır çavuı mıJıallesinde Tah· 
t~ . • lltinare caddeıinde 151 no. lu merkez 
2 
.,hanesi üstündeki hanede sakin iken 

1
.6-11-934 tarihinde vefat eden Yorgİ Ça-
ıd; er d' · · · ı ak en ının vasıyet.nanıeıı açı ar u .. 

•ıılo11 terfizine baılandığmdan kanunu 
"'•den· · 538 · • dd · "b' b ının ancı ma e&ı mucı ınce 

. "" b"Pta tirazı olan!arın ilMı tarihinden 
•tilıal'en bir ay içinde Beyoğlu dördüncü 
•ıılı, hukuk m.tılı:cmcsine müracaatlan 
lüıııuıı.ı ilan olunur. (2540) 

TURK ANONiM ŞiRKETi 
lST AN BUL ACENT ALIGI 

Liman Han, Telclon: 22925. 

Trabzon Yolu 
D l \'apuru um upınar 16 Eyıüı 

PAZAR günü saat 20 de Galata 
rıhtnnından kalkacak. Gidişte Zon
guldak, lnebolu, Ayancık, Samsun, 
Ünye. Ordu., Giresoıı, Tirebolu, Gö· 
rele, Trabzon ve Rizeye. Dönüıte 

bunlara ilaveten Of, ve Sürmeneye 
uğrayacktır. 

Mersin Yolu 
S d k d '·ıpuru 

a ı za e 16Ey1ü1 

PAZAR .-ünü ıaat 10 da Sirkeci 
rıhtımından kalkacak, gidişte Ça
nakkale, lzmir, Küllük, Bodnım, Kal
kan, Rodoı, Marmaris, Dalyan, Fethi
ye, Kaı, Finike, Antalya, Alanya, 
Mersine g-idecek. Dönüt!• ayni iske
lelerle beraber, Taıucu, Anamur, Ku
ıadaaı ve Geliboluya uğrayacaktır. 

Devredilecek ihtira llanı 
" Miaıthzaratr r.ıd.a\ye ve bunların 

• imalıne mahıus uıul., ha.!....kındaki ihtira 
için lktioat Vekfi!eti Sanai Umum Mü
dürlııf.ünden fotihıal edılmi~ olan 19 Tet 
riıuani lil32 tarih ve 1493 numaralı ih· 
lira beratının ıhliva ettiği hukukun bu 
kere baıkasına devir Vl'yahut İcara , . .,. 
rilmesi teklif edilmekte olmakla bu hu· 
ıusta fazla malümat edinmek isteyen ze
vatın lst.;ınbul'da, Bahçekapu'da Taı 
hanında 43-48 numaralarla mürakkam İ• 
darebaneye müracaat eylemeleri ilan o
lunur. (2466) 

6013 

Devredilecek İhtira Beratı ı 
" BağJanmı? maden çenberler ve bun .. 

lara mah•us makina,, hakkındaki ihtira 
için lktiıat V cületi Sanai Umum Mü· 
dürlüğiınden İ•tihral edilmit olan 31 
Ağuıtoı 1930 tarih ve 1383 numaralı ih
tira beratının ihtiva ettiğj hukukun bu 
kore başkasına devir 'eyahut icara ve
ritmeıi teklif edilmekte ol~ bu. hu .. 
ııılla fazla •nalü:nat u!irunek isteyen 
zcvRhn lstanbul'da, Ur.lıçekapu'da Tat 
h"mnda 43-48 n•ın1aral.rla mürakkam 
iJart'hantye nı~at:wı,t cyJ ... meleri ili.n 
olunur. (2465) 
__ , ______ _:6012 

ZA Yl ŞEHADETNAME 
latanbul mektebi hukukundan 1328 

senesinde ahzeylediğim rumi 10 Eylül 
32 ve arabi 11 Şevval 330 tarihli ve 180 
No. lu aliyyülala derece bir kıt'a mezu
niyet ıahadctnamemi zayi eylemi~Jim. 
Bu kere ziyaından blr ıuretiıı.in ahzı 
muamelsine tevessül etmiş olduğumdan 
kaybolan aslının bir hükmü clamıyacağı
nı ilin eylerim. 

Samsuu inhisarlar Başmüdürlüğü Mu
halcemat Müdürü müteveffa Ra .. ıp Bey 1 

oğlu Türabi Kemalettin 1 

lstanbul kumandanlığı sa -
trnalma komisyonu ilanları 

1. F. kıt'atı hayvanatmm 
ihtiyacı için (213) Ton kuru 
Ot kapalı zarf usuliyle satın 
'alınacaktır. ihalesi 7 Teşrini
evvel 934 pazar günü saat 
15,30 dadır. Taliplerin şartna 
me~ görmek üzere her gün 
V".! ihale için zamanından evvel 
Fınd klıda Satmalma komis
yonunda teklifnamelerini ha
zır bulundurmaları. (121) 

(5719) 

htanbul altıncı icra memurluğundan: 
Bir borçtan dolayi mahcuz bulunan ve 
ıatdrnası mukarrer muhtelif cins ev et· 

Y•II 17-9-934 pazartesi günü saa~ 16,30 

dan 17,30 a kadar Beyoğlunda Kabris
tan sokağında Hristi ap>.rtımarunda ilk 
açık artırma suretiyle satılacağından 

gelenlerin mahalli mezkürde bulunacak 
memuruna müracaat farı. (2535) --- -- ---·-----Usküdar Hukuk hakimliğindn : 

Reçina hanımın kocası Çorluda soba
cı Yasef efendi aleyhine açbğı boıanma 
davaıı neticesinde medeni kanunun 130 
ve 132 inci maddeleri mucibince tara
feynin 17-7-934 tarihinde bo~anmalarına 
karar verilmiş ve ilam sureli Yasef efen
dinin ikametgiıhınm meçhuliyeti hasebi
le tebliğ edilemediğinden divanhaneye 
aaıldığı gibi keyfiyet gazete ile de ilan 
olunur, (2567) 

MiLLiYET CUMA 14 EYLOL 1934 

İstanbul Beşinci icra Memurluğundan: 

Emniyet Sandığına 
-~- ' Birinci derecede ipotekli olup yeminli üç ehlivukuf tara
fından tamamına üç bin lira kıymet takdir edilen Istanbul 
Çarşı Papazoğlü sokak 21 No. lu kağir bir dükkanın tanıaını 
açık arttırmaya vazedilmiş o!d uğundan 15 teşrinievvel 934 
tarihine müsadif pazart.ııi günü saat l4 ten 16 ya kadar dai
rede birinci arttırması icra edilecektir. Arttırma bedeli kıy
meti muhamminenin yüzde 75 ni bulduğu takdirde müşterisi 
Üzerinde bırakılacaktır. Aksi t<!kdirde en son arttıranm taah
hüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün müddetle tecdit c· 
dilerek 30 teşrinievvel 934 tarihine müsadif salı günü saat 14 

ten 16 ya kadar keza dairemizde yapılacak ikinci a-
çık arttırmasında arttırma bedeli kıymeti muh 
hamminenin yüzde 7 a ni bulmadığı taktirde sa-
tış 2280 No. lı kanun ahkamına tevfikan geri bırakı
lır. Satış peşindir, arttırmaya iştirak etmek İsteyenlerin kıy
meti muhamminenin yüzde 7 ı 5 nisbetinde pey akçası veya 
Milli bir Bankanın temin,,~ mektubunu hamil bulunma
ları lazımdır. Hakları Tar.u sicilli ile sabit olmıyan ipotekli 
alacaklarda diğer alakadar411ı n ve irtifak hakkı sahiplerinin 
bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair olan iddiaları
nı evrakı müsbiİ:eleri ile birlik te ilan tarihinden itibaren niha
yet 20 gün zarfında birlikte dairemize bildirmeleri lazımdır. 
Aksi takdirde hakları Tapu sic illi ile sabit olmıyanlar satış be
delinin paylaşmasından hariç kalırlar müterakim vergi, 
tenviri ye, tanzifiyeden mütevellit Belediye nısuınu medyuna 
aittir. Daha fazla malumat alnıak isteyenler 25 Eylül 934 
tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık bu 
lundurulacak arttırma şarlna mes\ ile 934-3407 No. lı dos
syaya müracaatla mezkıir dos yada mevcut vesaiki görebile
eekleri ilan o!unur. (5728) 
------,~~~~~~--~~~~~~~~~~--~~~~~~ 

Üniversite Rektörlüğünden: 
Fakültelere ve bunlara bağlı mektep ve Enstitülere talebe 

yazma 15 Eylülde başlıyacak ve 15 Te§rinievvelde bitecek -
(5590) 5984 

İstanbul Beıinci icra l\femurluğundan: 

Emniyet Sandığına 
Birinci derecede ipotekli olup yeminli üç ehlivukuf tara

fından tamamına sekiz yüz doksan bir buçuk lira kıymet tak
dir edilen Beyoğlunda Bedrett in mahallesinde müezzin so-
kağında eski 5 yeni 7 No. l'.1 ahşap bir hanenin tamamı açık 

arttırmaya vazedilıWş oldu~ ndan 15 teşrinievvel 934 
tarihine müsadif pazartesi g.dı Ü saat 14 ten 16 ya kadar dai
rede birinci arttırması icra edilecektir. Arttırma bedeli kıy
meti muhamminenin yüzde 75 ni buduğu takdirde müşterisi 
üzerinde bırakılacaktır. Aksi takdirde en son arttıranın taah
hüdü baki kalmak üzere artbr ma 15 gün müddetle tecdit e
dilerek 30 teşrinievvel 934 tarihine mür;adif salı günü saat 14 

ten 16 ya kadar keza dairemizde yapılacak ikinci açık arttır
ma bedeli kıymeti muhammin enin yüzde 75 ni bulmadığı tak
tirde satış 2280 No. lı kanun ahkamına tevfikan geri bırakı
lır. Satış peşindir, arttırmaya İ'!tİrak etmek isteyenlerin kıy. 
meti muharnminenin yüzde 7, G :ııisbetinde pey akçası veya 
Milli bir Bankanın teminat mektubunu hamil bulunma
!an lazımdır. Hakları Tapu sicilli ile sabit olmıyan İpotekli 
alacaklarda di;Jer alakadaranı n ve irtifak hakkı sahiplerinin 
bu haklarını ve hususile fai-.. ve masarife ~air olan iddiaları
nı evrakı müsbiteleri ile birlik te ilan tarihinden itibaren niha
yet 20 gün zarfında birlikte dairemize bildirmeleri lazundır. 
A!csi takdirde hakları Tapu sicilli ile sabit olmıyanlar satış be
delinin paylaşmasından hariç kalırlar müterakim vergi, 
lenviriye, tanz;fiyeden müiev ellit Belediye rusumu medyuna 
aittir. Daha fazla malfunat almak İsteyenler 25 Eylül 934 
tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık bu 
Iundurulacak arttırma şartna met.i ile 934-3404 No. lı dos
syaya müracaatla mezkur dosyada mevcut vesaiki görebile
r.ekleri ilan olunur. (5727) 

İstanbul Üçüncü lı:ra Memurluğundan: 

Emniyet Sandığına 
Birinci derecede İpotekli olu p yeminli üç ehlivukuf tarafın

dan tamamına (1892) lira kıymet takdir edilen Kadıköyün
de lbrahimağa mahallesinde Kaftuncü Hakimlambo sokak 
eski 11 Mükerrer yeni 31 No. lı maa bahçe bir evin tamamı 
açık artırmaya vazedilmiş olduğundan 15 - 10 - 934 ta
rihine müsad.if pazartesi ffÜn Ü saat 14 ten 16 ya kadar dai
rede birinci arttırması icra edilecektir. Arttırma bedeli kıy
ıneti muhamminenin yüzde 75 ni buduğu takdirde müşterisi 
üzerinde bırakılacaktır. Aksi takdirde en son artbranm taah
hüdü baki kaimak üzere arttırma 15 gün müddetle tecdit e
dilerek 30 teşrinievvel 934 ta:ıihine müsadif salı günü saat 14 

ten 16 ya kadar keza dairemizd e yapılacak ikinci a-
çık arttırmasında arttırma bedeli kıymeti mu-
hamminenin yüzde 75 ni bulmadığı taktirde sa-
tış 2280 No. lı kanun ahkamına tevfikan geri bırakı
lır. Satış peşindir, arttırmaya i~tirak etmek isteyenlerin kıy
meti muhamminenin yüzde 7, 5 nisbetinde pey akçası veya 
Milli bir Bankanın teminat mektubunu hamil bulunma
ları lazımdır. Hakları Tapu &icilli ile sabit olmıyan ipotekli 
alacaklarda diğer alakadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin 
bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair olan iddiaları
nı evrakı müsbiteleri ile birlikte ilan tarihinden itibaren niha
;) et 20 gün zarfında birlikte dairemize bildirmeleri lazundn· .. 
Aksi takdirde hakları Tapu sicilli ile sabit olmıyanlar satış be
delinin paylaşmasından haric kalırlar müterakim vergi, 
t~n:iriye, tan7ifiyeden müte; ellit Belediye rusumu medyuna 
aıttır. Daha {a.;a malfunat almak isteyenler 4 - 10 • 934 
tarihinden itibuen herkesin görebilmesi için dairede açık bu 
lundurulacak arttırma şw!na n1esi ile 1934-194 No. lı dos
ı;yaya müracaatla mezkıir do:; yada mevcut vesaiki görebile-

ceklri ilan olunur. (5756} 
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1 lSTANBUL BELEDlYESJ ILANLJ.RJ 1 -------
2301,2302,2303,2305,2306,2307,2308,2309,2310,2311, 

2312,2314,2315,2317,2318, 2319, 2321,2323,2324,2326,2328 
2331,2337,2342,2343,2344,2347, 23482349,2351,2352 
2353,2354,2355,2356,2357,2358,2360,2361,2363,2366 
2367,2368,2369,2371,2372,2374,2375,2376,2377,2378 
2379,2380,2382,2383,2388,2391,2392,2395,2397,2400 

2402, 2451,2453,2455,2457 ,24 59, 2460,2552,2553,2554,2800 
2802,2803,2804,2805,2806,2807,2808,2809, 1810,2812, 
2813,2811,2815, 1816, 1817,2819,2820,2821,2822,2824, 
2825,4002,4003,4004ı4005,4006,4007,4008,4009,4010, 
4011,4012,4013,4014. 

Istanbul 53 üncü mektep muallimi Ahmet Necmettin B. 
Sarıyer Pirinççıköy muallimi lbrahim Hazun Bey: 
Ankara hususi yollar katibi Ziya B. karısı Şükriye Hanun: 
Kadıköy altıncı mektep baş muallimi Nebiha Hanım: 
Kemal paşanın Erenköy muallimi Mehmet Faik Bey: 

Yukarıda cüzdan numaraları ve isimleri yazılı olan ma• 
halli idare tekaüt yetim ve dul larmın ikinci üç aylık maaşları· 
nı almak üezre 17 Eylül 1934 pazartesi günü Ziraat Banka
sma müracaatları. (5751) 

Beykoz Temizlik işlerine ait 44 No. kısrak, 56, No. ka
tır, 59 No. beygir 16-9-934 pazar giinü saat 9dan11 kadar 
Usküdar At pazarında müzayede ile satılacaktır. Almak iste
yenlerin o gün orada bulunacak memura müracaatları. 

(5752) 

Topkapıda Ahmet paşa medresesi 15 No. lu 
odası: Teminat 2,5 Lira 
Zeyrekte Hacı Kanın ağa mek tehi arsası : ,, 1 ,, 
Edimekapıda Mihrimah med resesi : ,, 4,5 ,, 
Zeyrekte 29 No. lu bina : ,, 10 ,, 
Fatihte Çiviciler caddesinde taş mektep 
binası : ,, 4,5 ,, 

Yukarıda yazılı mahaller kiraya verilmek üzere acık mü· 
zayedeyc konulmuştur. Talip ofanlar ~era:ti anlamak üzere 
her gün, müzayedeye girmek için de hizalarında yazılı temi
nat ı--kçesi makbuzu ile 16-9-9 34 pazar günü saat 14 de kadar 
Fatih Kaymakamlığı ve B. Ş. Encümenine müracaatları. 

(5146) 

I DEVLET DEMlRYOl.LA.RI iDARESi iLANLARI 1 
idaremiz için pazarlıkla sa tın alınacak olan Elektrik, Hır

davat, Demir, Bez Hortum, Dökmeci koku, Matbaa kağıdı 
ve kırtasiye gibi (195) kale:n muhtelif eşyanın 19-9-934 
Çarşamba günü saat 11 de pazarlığı yapdacaktır. isteyenle
rin mezkıir saatte mağazaya müracaatla tahriren teklifte 
bulunmalara ve mağaza dahi linde asılı listede (X) işaretli 
malzeme için nürnune getirilm esi nümunesiz tekliflerin k:ıbul 
cdilemiyeceği ilan olunur. (57 49) 

~---E_V_K_A_F_M_o ..... o .. ıR .... t;.;Y.-E;.;T.-1_....tL-.AN....,.L-.A .... R .... ı __ _.I 
1 - Beyoğ:u Kamer hatun, Galatasaray karşısında 4 No.lu 

Otel. ı 
2 - Beyoğlu Hüseyin ağa Zambak sokağında 6 No. lu dük 

kan. 
3 - Galata Yeni Cami Bedesta n altında 8 No. lu dükkan. 
4 - · Kadirga, Bostani Ali cami ittir.alinde 31 No. lu dükkan. • 
5 - Kadirga, Bostani Ali cami ittisalinde 29 No. lu Oda. 

Yukarda yazılı emlak 935 senesi Mayıs nihayetine kadar 
kiralık olup temdiden müzayedeye konmuştur. Talip olanlat' 
17-9-934 pazartesi günü saat on beşe kadar Evkaf müdüriye
tinde vakıf akarlar kalemine miıracaatları. (5717) 

lıtanbul Limanı Sahil Sıhhiye 
Merkezi Baştabipliğinden: 

Kavak tahaffuzhanesi hP.stane pavyonunun umumi ta
miri açık münakasaya konul n1uşt UI'. Münakasa 19 Eylül 
934 çarşamba günü saat 14 de Gatata'da Kara Mustafa Pa. 
şa sokağında } stanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezinde 
müteşekiı:i! Komisyonda yapı lacağmdan isteyenlerin şartna 
melerİnt görmek üzere mezkfı r Merkez Levazım Memurlu-
ğuna müracaatları. {5245) 5730 

- ... ·---~.-~--------------------

Ankara Ziraat Müdürlüğünden: 
Ankara Vilayeti Çiftçileri ne dağıtılmak üzere 235 adet 

sap arabası 24 - Eylül - 934 P azartesi günü saat 15 de ihale e· , 
dilmek üzere kapalı zarf usuliy le münakasaya konulmuştur. ' 
Şartnameyi görmek isteyen ta liplerin Ankara, İstanbul, Es -
kişehir, Bursa, Konya Ziraat Müdürlüklerine Adapazarı, İne
göl Ziraat memurluk hıma mü racaat etmeleri ilan olunur. 

.. • (5495) 5979 

Van Gölü Sef ain işletmesi 
Müdürlüğünden: 

Van gölü Sefain işletme Müdüriyeti için 120 Beygirlik 
Mazolt yakar bir fazla pervan c ve bütün zaruri yedek malze
mesiyle şeraitine uygun bir deniz motörünün mübayaası 15 
Eylül 934 tarihinden itibaren münakasaya vazedilmiş o
lup 8 Teşrinevvel 934 tarihin ele ihalesi yapılacaktır. Münaka 
saya iştirake talip olanların usulü dairesinde mübayaa ko
misyonuna ve malfunat için Vilayet Daire Müdüriyetine 
müracatları ilan olunur. (572 6) 
------ ~ .. ----p -·-----------------

lstabui Tahıil Müdürlüğündenı 
Fener Şubesine muamele vergisinden sekiz bin küsur li- ' 

ra borçlu Nikola Zorba efendinin işbu borcunun temini istifa
sı için tahtı hacze alman muht elif değirmen alat ve edevatı 
17 -9-934 tarihine müsadif pazartesi günü saat ikide satıla
cağından görmek isteyenlerin Fener Maliye Şubesi Tahsil 
baş memurluğuna müracaatla rı ve taliplerin satış gününde 
Baliit'da Balat caddesinde 136 numaralı mahalde bulunma
ları ilan olunur. (5730) 



, ,. . ' 

, .......................... . 
Deniz yolları 
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ıstanbuı Harici Askeri Kıtaat ilanıarr. l ı• f.stikJaJ Lisesi Müdür Jüg" ünden: 
vize alayı Pınarhisar alayı Cinsi Tarihi j 
Mıktarı Mıktarı 1 - ilk, Orta ve Lise kııımlanna kız 't'e uke'ıl leyli ve nehari talebe kaydına devam olunmaktadır. 

2925 1950 Patlıcan 1 Teşrinievvel 934 J 2 - Kıyıt için herı:ün saat ondan on yediye kadar müracaat edilebilir. 
3900 2400 ,Taze F aıul- 1 ,, ,, . 3 - Yeni tal !hınin kaydına 'devam edilmekte olduğundan, eski talebenin yerlerini muhafaza için 

iŞLETMESi 
Acenteleri : Karaköy Köprübatı 

Tel. 42362 - Sirkeci Mül:ürdarzad• 

ye 
Domates 
Ispanak 
Ispanak 
Pırasa 
Lahana 
Ispanak 
Pırasa 
Lahana 

hır an evvel kayıtlarıoı yenilemeleri liıımdır. · !!!11--·Han. Tel 22740 ·--~ 

KARADENiZ 32 
1650 
2628 
1052 
2625 
2628 
1052 
2628 

21 
1040 
2601 
1041 
2601 
2601 
104l 
2601 

ı · " " 
1 " " 

4 - İsteyenlere, mektebirı kayıt şartlarını bildiren tarifname gllnderilir. 
Adreı: ş .. hıadehaşı, Po!ös merkezi arkası. Tel. 22534 (2007) 5772 Cumartesi Postası 

KONYA VAPURU 2 " " 
: ' - •. :ı-.. ~. 
.(• ~ ' O. L • < ••?~ ~- ~· ", • > > •,; • • .... , •• • f " • 

2 " " 
2 " " 

1 Kanunuevvel 934 
1 
1 " " 

'' '' Vize ve Pınarhisar kıt'atı ihtiyacı olan cins ve miktarı 
vazılı sebzeler satın alınacaktır. ihale günü 22 Eylül 934 cu
nartesi saat 15 tedir. Taliplerin Vizede komisyonumuza mu-
·acaatları. (247) (5739) 

• • • 
Kayseri Garnizonunun mevaddı iaşesi münakasaya çı

'<arılmıştır. Hangi cins erzaktan ne mıktar almacağı ile temi
ıatı rr•uvakkate mıktarları ve ihale günleri aşağıdaki cetvel
de gösterilmiştir. Hariçten gelecek miiteahhitlere kolaylık ol
mak için müteakip iki günde bütün kalemlerin münakasala-
11nııı bitirilmesi kararlaştırılmış ve münakasa günleri ona 
~öre tesbit edilmiııtir. Yine bu maksatla taksitlerin de sene
de üç veya dört defa alınması tensip olunmuştur. Merkezde 
ıartııameleri görmek isteyenler her gün müracaat edebilirler 
ıariçten arzu edenlerin de şartnaıne suretleri posta ile gönde ı 
ilir. Münakasaya iştirak edecehlerin vaktinde Kayseriye ge
erek komisyona müracaat eylemeleri ilan olunur. (5503) 

~ rzakm Cinai Mıktarı ihale tarih ve günü Saat ihale şekli 
lmıek 170,000 26-9- 934 Çarşamba 11 Kapalı zarfla 
,de Yağ 12,000 ,, ,, ,, ,, 11,30 ,, ,, 
~ytin yağ 4,200 ,, ,, ,, ,, 11,30 ,, ,, 

HİLALİAHMER 
Cemiyeti Merkezi Umumisinden: 

Eıkitehir Hilaliahmer merkez anbarında muhtelif elektrik ve tOelefon kablo 
ve telJeri dinamolar vesaire 15 muhtelif ıeyyar ve maıa telefonları, santrallar, 
elektrik ampulleri vesaire 16 düz, kafes ve dikenli teller mukavves baraka le
vazımatı demir ve kereste 17 Dedion boton marka itfaiye ve Fiat Marka 
otomobiller 18 Etüvler ve Çamaşır makineleri 20 Eylül 934 tarihlerinde 

~ cağından &ı>)iplerin müracaatları.(2543) 

------------... ·------------ııiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilii. 

SÜMER BANK 
Merkez binaıı Projesi 

müsabakası 
Sümer Bank Umumi Müdürlüğünden: 
Aakara'da yeni inıa edilecek Sümer Bank Markeıı binası için 

bir proje müsabakası açılmıştır. MUsıtbakaya girmek isteyenlerin 
25 Eylül 1934 tarihine kadar Ankara'da Evkaf apartmanında 
Banka lnşaat ~ervisirıe müracaatları i!An olunur. r5S84] 5982 

1 Osmanlı Bankasından 
Oımanlı Bankası gi§eleri, Eylülün 

17 nci pazartesi gününden itibaren ye
ni bir iı'ara kadar, zirde muharrer saat
lerde açrk bulunacaktır: 

1.) Galata merkezi ile Yenicami §U .
1 

besi: 
Eyyamı adiyede: Saat ıo dan ı6 ya 

kadar. 
Pazar günleri: Saat 10 dan 12 ye 

kadar. 
2.) Beyoğlu şubesi: · 

Eyyamı adiyede: Saat 10 da.n 12 ı/2 a 
kadar. Saat 14 den 16 ya kadar. 

Pazar aünleri: Saat 10 dan 12 ye 
kadar. 

6082 
ZA Yl - Maarif Müdiriyetinden almıı 
olduğum B tehadetnamemi zayi ettim. 
Yenisini ala.cağmulan eıkiıinin hükmü 
olmadığını ilan ederim. Mardros. 

(2559) 

15 Eylül Cumartesi 
18 de Galata nhtımından kal
kacak. Gidişte İnebolu, Sinop, 
Samsun, Gireson, Trabzon, Ri· 
ze, Hopa'ya. Dönüşte bunlara 
ilaveten Pazar, Sürmene, Fatsa 
ve Onye'ye uğravacakbr. 

(5703) 6067 

Ayvalık Sür'at 
yolu 

MERSlN vapuru 15 Eylül 
CUMARTESİ t 7 de Sirkeci 
rıhtımından kalkacak ve Ayva
lık ;•olunun mutat iskelelerine 
uğrayarak İzmir'e gidip döne
cektir. ( 5755) 

Sümer Bank 
Umumi Müdürlüğündenı 
1 - Kayseri pamuklu menıı;clt fabrikasının montaj lılerlııde 

... __ ,_. Beyog~ lu İngiliz Kız Mektebi .. çalışmak lbere, tesviyeci, Oksijen ve Elektrik kaynakçı11 , kazancı, 
~ makine Ye elektrik montörUae ihtiyaç vardır. 

:>z Şeker 5,500 ,, ,, ,, ,, 1 1 ,30 ,, ,, 
ercirnek 10,000 ,, ,, ,, ,, 11 ,30 ,, ,, 

'ohut 220,000 ,, ,, ,, ,, 11 ,30 ,, ,, 
ulgur 42,000 ,, ,, ,, ,, 11 ,30 ,, ,, 
uru F asulya 30,000 ,, ,, ,, ,, 11 ,30 ,, ,, 
ok Kömürü 234,000 27-9- 934 Perşembe 11 ,, ,, 
riple Maden K.150,000 ,, ,, ,, ,, 11 ,, ,, 
1eşe Kömürü 3,000 ,, ,, ,, ,, 11 ,, ,, 
rpa 141,000 ,, ,, ,, ,, 11 ,, ,, 
·ınc 16,000 ,, ,, ,, ,, 11 ,, ,, 

u.Uzüm 9,000 ,, ,, ,, ,, 11 ,, ,, 
Yağı 2,000 ,, ,, ,, ,, 11 ,, ,, 

12,000 " " " " 11 " " 
n 360,000 " " " " 11 " " 

• 1 8,000 " " " " 11 " " 

* * Tekirdağ kıeatı ihtiyacı için 
18 ,'' JO ve Malkara kıt'atı ih
iy<.cı için de 10,000 kilo Şeh
"venin açık münakasa ile Ey
..ilün Onuncu gÜnÜ saat 15 t.'-e 
ılarak ilan ve tesbit edilmişti. 
'.1.ezkiir gÜn ve saatte işbu Şeh 
İyeye talip zuhur etmediğin
len ihale gününün bir hafta ta 
iki ile 18 Eylül 934 salı gÜnÜ 
aat 15 de yapılacağından ııart 
ıamesini görmek için her gün 
nünakasasma iştirak edecekle 
in belli gÜn ve saatte Tekir
lnğında satınalma komiıyonu
·ıa müracaatları. (240) 
(5732) 

Vizenin 11027 ve Pınarhisa 
;nı 9222 kilo gazlarına veri
;en fiat gali görüldüğünden bir 
ıa(ta temdit ve ihalenin 
!0-9-934 perşembe giinü saat 
15 talik edilmiştir. Taliplerin 
;artnamesini görmek için her 
Tiin ve münakaıaıma girecek
'erin belli saatte Vizede Sa
malma komisyonuna müra-
'aatları. (245) (5737) 

• • • 
Tokat garnizonu ihtiyacı 

çin 135,000 kilo Un 22-9-934 
~vmartesi günü saat 15 de ka
palı zarfla satın alınacaktır. 
r aliplerin şartnamesini gör
mek için her gün ve münakasa 
'ma iştirak edeceklerin belli 
şaatten evvel teklif mektup
iariyle Tokatta Kol Ordu sa
tmalma komisyonuna verme
leri. (5115) 

5678 . ,. . 
Çorludaki kıt'at ihtiyacı 

için açık münakasa ile 62 bü
yük 48 adet küçük olmak ü
ıere 11 O adet maden kömürü 
vakaı:ıı.k soba alınacaktır. Ta
ipler ihale gününden bir hafta 
•vvel işbu sobalara ait Kuleli 
marka istuvani ve zümre za
le marl.alı menşuri ve üıtivani 
le yerli mamulatı olmak üzere 
.,.orluya birer nümune geti
ecekler ve getirecekleri bu nü 
nunelere göre sobaların mü
ıakaıaaına başlanacaktır. Iha 

5908 

• 
le günü 15 Eylül 934 cumarte-
si giinü saat 15 tedir, isteye 
ceklerin şerait ve evsafını gör
mek üzerı: her gün ve müna
kasaya iştirak edeceklerin 
belli gün ve saatte te
minatlariyle birlikte Çorluda
ki komisyona müracaatları. 

5116 5679 .. .. . 
Hava kıt'atı ihtiyacı için 

6000 ila 7500 mtro Mavi 
renkte kışlık elbiselik kumaş 
pazarlıkla alınacaktır. Şartna
me ve nümunesini görmek is
teyenlerin her gün ve pazarlı
ğına gireceklerin 16-9-93 pa
zar günü saat 14 de teminat
lariyle birlikte Ankarada M. 
M. V. Satınalına Komisyonu 
reisliğine müracaatları. (244) 

(5736) 
• • * 

Isparta, Denizli, Eğirdirde· 
ki kıt'at için 100 adet soba 
Konyada bulunan Beşinci Fır· 
ka kıt'atı için 155 adet Soba 
iki şartname ile Isparta, Deniz 
li ve Eğirdir 19-9-934 çarşam 
ha günü saat 14 de Konya kı
t'atmın 18-9-934 salı giinü 
saat 14 de pazarlıkla ıatm alı
nacaktır. Taliplerin şartname
lerini görmek için lstanbulda 
Tophanede Levazım Amirliği 
Satınalma komisyonuna ve pa 
zarlığa iştirak edeceklerin 
Kc-nyada Satmalma komiıyo 
nuna müracaatları. (246) 
(5738) 

• • • 
Samsun Garnizonunda bu 

lunan ve bulundurulacak olan 
kıt'at ve müeasesatın ihtiyacı 
olan 360 bin kilo unu kapalı 
olarak münakasaya konulmuş 
tur. ihalesi 30-9-934 pazar gü 
nü saat 14 tedir. Teminatı mu
vakkatesi 2430 liradır. Talip
lerin şeraiti öğrenmek üzere 
her gün ve münakasaya İştirak 
edeceklerin muayyen gün ve 
saatte komisyona müracaatla· 
rı. (241) (5734) 

* * • 
Tekirdağ kıt'atı İçin 12 000 

kilo koyun etine kapalı za~fJa 

haren Cuma ve Pazardan maada hcrglln sabah saat 10 dan 12 iıe talip olanların oa bet ııün zarfında Umum Mtıdtırllğlimlize mit• 
Mektep 20 Eyini Perıeıııbe gllnU açılacaktır. 10 Eylülden iti- 1 2 - Şimdiye kadar Bankamıza müracaat edenlerden maada bu 

ve kadar talebe kaydına b~şlanacaktır. 5861J racaatlan · [5617] 6037 ............................................. 
münakasaamda verilen fiat pa rak edeceklerin belli gün ve 
halı görüldüğünden 29-9-934 saatte Vizede Komisyona mü-
cumarteıi günü pazarlıkla sa- racaatları. (233) (5658) 
tm alınacaktır. Taliplerin şart 6026 • • • namesini görmek için her gün '" * '" 
ve pazarlığa girişeceklerin bel 
li gÜn ve saatte T ekirdağında 
satınalma komisyonuna mü
racaatları. (243) (5735) 

* • * Kapalı zarfla satın alınacak 
195 bin kilo kuru ota talibin 
verdiği 3 kuruş 8 santim fiat 
pahalı görüldüğünden yeniden 
pazarlığa konmuştur. Pazar 
lık 20 Eylül 934 Perşembe 
günü saat 15,30 dadır. Evsaf 
ve şeraiti görmek isteyenler 
her gÜn ve pazarlığa iştirak 
edeceklerin teminatlarile bir
likte belli gÜn ve saatte Çor
ludaki Komisyona müracaat-
ları. (239) (5731) 

••• 

Vizedeki kıt'at hayvanatı 
ihtiyacı için aleni münakasaya 
konulan 45291 kilo kuru Ot 
44341 kilo Saman ve 96156 
kilo arpaya talip çıkmadığın
dan pazarlığa konulmuştur. 
ihalesi 19-9-934 çarşamba 
günü ııaat 15 tedir. Taliplerin 
komisyona müracaatları. 
(235) (5670) 

6029 

* * * Kolordu kıtaatı İçin 1 15 
adet Soba 16-9-934 Pazar gÜ
nü saat 15 de pazarlıkla satın 
alınacaktır. Taliplerin şartna
mesini görmek için Istanbul' -
da Levazım Amirliği Satınal
ma Komisyonuna ve pazarlı-

Vize kıt'atı ihtiyacı İçin ğa girişeceklerin belli saatte 
5371 kilo kuru soğan 14662 Konyada Satmalma Komiıyo-
kilo patates, 3456 kilo pirinç, nuna müracaatları. (237) 
26615 kilo kuru fasulya, 7861 (5696) 6060 
kilo mercimek, 3790 kilo ma- • ı. • 
karna 2219 kilo sade yağı, Çorlu Askeri Hastanesinin 
2976 kilo Zeytin yağı, 600 ki- ihtiyacı için (5957) kilo yo
lo Zeytin danesi, 1260 kilo ku· ğurt açık münakasa ile satın 
ru üzüm, 2456 kilo Şeker ve almacaktrr. ihale gÜnÜ 29 Ey-
Pmarhiıar kıt'atı için de 2208 lül 934 cumartesi giinü saat 
kilo Toz şeker aleni münaka- 15,30 d~dır. Evsaf ve şeraitini 
sası 29 Eylül 934 cumartesi gÜ görmek ısteyenlerin her gün 
nüne tal;k ecFlmiştir. Tal.iple- münakasaya iştirak edecekle
rin evsaf ve şeraitini görmek rin belli gün ve saatlerde temi
üzere lıer giin ve pazarlığa natlariyle Çorluda komiıyonu
İştirak edeceklerin belli giin muza müracaatları. (5500) 
ve saatte komisyonumuza mü- , 6905 
racaatları ilan olunur. (5502) "' • "' 

5907 Çorlu Askeri hastanesinin ••• 
Vize kıt'atınm ifıtiyacı o

lan 5096 ve 4091 Pınarhisar 
sabunlarına talip ç !kınadığın. 
dan bir hafta temdit ile ihale
sinin 15-9-934 cun arteıi gil. 
nüne talik edilmiştir. Taliple
rin şartnamesini görmek için 
her giln ve münakasasına gire
ceklerin belli giinde Vize Satın 
alma komisyonuna müracaat-
ları. (234) (5657) 

••• 6025 

Pınarhisar kıt'atının ihtiya 
cı olan kapalı zarfla münaka
saya konan 393360 kilo saman 
921920 kilo arpa 645758 kilo 
kuru ota verilen fiat haddi la
yik görülmediğinden açık mü
nakasa ile bir ay pazarlığa ko
nulmuş ve ihalesi 18-9-934 sa
lı gÜnüne talik edilmiştir. Ev
saf ve şeraitini görmek isteyen 
lerin her gün ve paz~rhğa itti 

ihtiyacı için açık münakasa ile 
(5957) kilo süt alınacaktır. i
hale gÜnü 29 Eylül 934 cumar
tesi günü saat 15 tedir. Evsaf 
ve şeraitini görmek isteyenle
r~n her gÜn Jl?ünak~ıaya işti
rak edeceklerın bellı giin ve 
ıaatt~ teminatlariyle Çorluda 
Komııyonumuza müracaatla
rı. (5501) 

- ;:• - ·~-- ' ' 
t J ' 1 5906 

~ .. 
Yozgattaki kıt'atın ihtiya

cı olan 25,000 kilo arpa, 7500 
kilo sade yağ açık olarak mü
nakasaya konulmuştur. 24 
eylül 934 perşembe giinü saat 
15 de ihalesi yapılacaktır. iş
tirak edeceklerin alelusul ilk 
teminat akçeleriyle birlikte 
Y ozgatta komisyonda iıbatı 
vücut etmeleri evsaf ve şeraiti 
anlamak üzere her gün öğle
den sonra komisyona müra
caat etmeleri. .(201) (5554) 

. 5946 

Nafıa Vekaletinden: 
Fevzi Paşa - Diyarıbekir hattı km. 346 da kain Y olçatı Is· 

taıyonu ile 26 ıncı kısmın nihayeti olan 435 + 600 arası poz 
ameliyatı kapalı zarf uıulile münakasaya konulmuştur. 

Münakasa 29-9-1934 tarihne müsadif cumartesi giinü 
saat 15 te Nafıa Vekaleti Müsteşarlık Makamında icra edile
cektir. 

Taliplerin Ticaret Odası, Ehliyeti fenniye vesikaları ve 
5125 liralık muvakkat teminatlarile birlikte aynı gün ve ıaat
te Komisyonda bulunmaları lazımdır. 

Talipler bu husustaki şartnameleri (50) lira mukabilin
de Ankara'da Vekalet Malzeme Müdürlüğünden ıatm ala
bilirler. (5287) 5846 

Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Vekiletindenı 

Muayene ve tedavi evleri ihtiyacı için 102 kalem ilaç 
ve tıbbi malzeme kapalı zarf uıulile münakasaya konulmuş
tur. 29-9-1934 cumartesi giinü saat on beşte Ankara' da Ve
kalet binasında Satın Alma Komisyonunda ihalesi yapıla
caktır. Taliplerin şartname, liste ve tevzi cetvelini görmel< 
üzere Ankara'da Vekalet içtimai Muavenet Umum Müdürlü 
ğüne ve Istanbul'da Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdürlüğü 
ne müracaatları ve şartnamesi veçhile hazırlanmış pey akçesi 
ve teklif mektuplarını muayyen vaktinde Satmalma Komisyo· 
nuna vermeleri ilan olunur. (5488) 5933 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

4000 kilo Pirinç : 15 Eylül 19 34 cumartesi günü saat 14 de 
pazarlıkla. 
Deniz Levazım Deposu ihtiyacı için 4000 kilo Pirinç 15 

Eylül 1934 cumartesi günü ıa at 14 de pazarlıkla aatm alına· 
c:aktır. 

Şartnamesini görmek iıte yenler her gün ve pazarlığa gİ· 
receklerin de o gün ve saatte Komisyona müracaatları. 

.(5605), 6023 

Ankaraı Jandarma Umum Kuman. 
danlığı Satınalma Komisyonundanı 

Dört yüz elli kilo kılormaiyet kinin komprimesi 29-9-9'.l4 
cumartesi günü saat onda kapalı zarf uıulile aatm alınacali
tır. Talipler şeraiti anlamak üzere istedikleri zaman ıs
tanbul'da Gedikpaşada Jandarma muayene heyetine, Anka
ra'da Komisyonumuza mün akaıaya iştirak için de mezkur 
gilnün muayyen saatinde Komisyonumuza müracaatları. 

(5457) > ' . 5955 

Ecnebi memleketlere Kiden tüccar ve seyyahlara 

Banka Komerçiyale ltalyana 
Sermayesi: 700,000,000 (ihtiyat akçesi ı 580,000,000 Liret), 

Travellera (Seyyahin çekleri) satar 
Liret, Frank, İngiliz liraaı veya Doları Frank olarak satılan 
bu çekler aayeainde nereye gitseniz paranızı kemali emniyetle ta
tır ve her zaman isterseniz dünyanın her tarafında, tehirde otel· 
lerde vapurlarda, trenlerde bu çekleri en küçük tediyat için 
nakit makamında kolayılıkla istimal edebilirsiniz. Travellen çek
leri hakiki sahibinden batka kimsenin kullanamayacağı bir 

tekilde tertip ve ihtas edilmittir. ( 5999) 5611 

,{lpıumi JV.~f!!Y.~h ve razı lr. ~~ri Müdürü ETEM iZZET 
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