
Belediye intihabatı öbirgün 
başlıyor. Dün cuma olduğu 
halde her tarafta intihap ha .. 
zırlığı ile uğraşıldı. 

Sahip ve Baımuliarriri f Sürt Meb'uıu MAHMUTı ' 

FIATI 5 KURUŞTUR. 

Kıral Aleksandr Hz. 
Bulgariıtan' da 

Yugoslav kralı Aieksan<lr ile kra· 
liçe Hazretleri, Hariciye nazırı M, 
Y evtiç ve kalabalık bir heyet geçen 
perşembe günündenberi Bulgari•tanm 
onisafiri bulunuyorlar. Sofyadan gelen 
telgraflar, Yugoslav hükümdarlarımn 
Bulgar payrtahtmda büyük tezahürat 
ile kartılandı1darını bildinnektedir. Zi· 
yaret yarınki pazar gününe kadar de
vam edecek ve Yugoslav hükümdarla· 
rile refakatlerindeki mümtaz tahaiyet• 
ler yarın Belgrada döneceklerdir. 

K•al Aleksandr Hazretlerinin Sof· 
yayı ztyaretleri, her §eyden evvel, ge
çen senenin birincikanun ayında Bul· 
gar kralı Boris Hazretleri tarafından 
Belgrada yapılan resmi bir ziyaretin i· 
adesi maksadını istihdaf ediyor. Filha
kika bu resmi ziyaretten evvel de iki 
Balkan hükümdan temas etmişlerdi. 
1" am bir wne önce, Bulgar kralı uzun• 
ca bir Avrupa seyahatinden dönerken, 
Belgrat İ•tasyonunda kral Aleksandr 
ile kısa bir mülakat yapmıştı. Bundan 
11<mra Yugoslav kralı Romanyadan Ka
radeniz yolile Belgrada avdet ederken 
kral Boris'in V ama civarındaki Euk· 
ıen0grat sarayına uğramJ§tı. İki hü· 
kümdar burada da gayri fflmİ ve kısa 
bir görüıme yaptdar. Fakat timdi Yu· 
go•lav kralının iade ettiği ziyaret, kral 
Boris'iıi geÇen birinciki.nun ayında o 
uunanki Baıvekili Muşanof refakatin
de olduğu halde Belgrad'a ıapbğı r1ı•· 
ıni ziyarettir. Filhakika bu ziyaret ya. 
pılah, Yugoslav kralının da Sofyayı zi. 
Yareti artık bir zanıan meselesi halini 
ahnııtı. 

Bulgar Baıvekili M. Y orgiyef, ge• 
çenlerde Yugoslav hükii:mdanmn bu zİ· 
Yareti ·hakkında gazetelere beyanatta 
bulunarak, bunun i:kl memleket arasın
daki münasebetlerde yeni bir dönüm 
lloktası teşkil edeceğini bildinnittir. 
Gerek Başvekilin sözlerinden ve gerek 
Bulgar gazetelerinin yazılarından anla. 
tıhyor ki Bulgaıılar bu ziyal'et!en bü
yük neticeler ümit etmektedirler. 

Filhakika son zamanlarda Bulga· 
ri•tanda Yugoslavya ile anlaımağa doğ
ru bir temayül olduğu aırkardır. Bu le· 
lhayül, Türkiye ile Yunanistan arasın
daki misakın imzalanınaıile baılıyor, 
Balkan paktmın akti ile lıızlanıyor ve 
Y orgiyef hilkUınetinin it batına geç· 
lbesile kuvvetleniyor. Gerek Türk • Yu· 
ııan misakının, gerek Balkan paktımn, 
hedef ve gayeleri halııkında verilen te
ı:ninaıa rağmen, Bulgar hükumetlerinin 
bu anlaşmalan iyi telal<k.i etmediği 
lıe.-kesin maliimudur. Muıanof ve Yor. 
&"İyef hükumetleri her iki misak hak
kındaki telaıdrilerini açıkça beyan et • 
ı:nek fırsatını hiç bir zaman kaçırma· 
••ııtlardJT. Binaenaleyh bilha.ssa Balkan 
Pakbnın imzasından ıonra kendisini si .. 
l'asi yalnızlrk içinde bulan Bulgaris
tan, harici siyasetini bu yanlızbktan 
lcurtulmak noktasına temerküz ettir. 
lııiıtir. Bunun için en basit yol kendi. 
~inin de Balkan paktına ittirakinden 
ibaretti. Bu paktı imza edenler Bul. 
taristanın da iştirakini temine çok ça· 
lırwar, Muıanof hükiimetini buna ı. 
ll>ale edemeyince, paktın kadrosu için. 
.ı., Bulgaristan için yer ayı'lldığım ve 
lıu devletin her zaman pakta İJ!irak e
d_ebileceğini ilan ettiler. Fakat Bulga. 
tistan kendisince malıinı olan bir ta. 
lo:ın mülahazalarla pakta i§tirik etnıek
ten çekinmittir. Balkan devletleri ara. 
~1nda bir anlaıma haJdmıda Bulgar hii
•ı'l:metinin söylediği son ıöz, Bulgaris
taııın kollektif bir misakın İmzalanma. 
•ıııa t;u-aftar ohnamakla beraber, kom. 
r'larile aYJ'I ayn anlatmalar yapmağa 
"':'ZD" olduğunu tekrardan ibarettir. Ma. 
l'!'n olduğu üzere, Bulgar Baıvekili
";in mevzuu bahsettiği komşulann hep. 
"' de bu anlaıma meselesinde Balkan 
lııisakının hiikümlerile bağlıdırlar. Bi • 
:enaleyh bu misakın çerçevesi içinde 
ıdganstanın kollektif bir anla§JJlağa 

~ıılangıç olmak üzere i&tecliği komşu
"1le anla§IDasında mahzur yok, bilakis 
~ayda vardır. Esasen Balkan misaokının 
llnzasından evvel, böy')e kollektif bir 
'1ılaşmağa en mühim engel, Yugoslav· 
'~ ile arasındaki :ihtilaf idi. Y orgiyef 
~kfuneti geçen may11tanberi, bu müz. 
~n. ihtilafın halline doğru mübim a• 
:""."'Jar atmııtır. Eoasen böyle müzmin 
bir hal alan ve sdıepli ıebepıiz milli 
~siyet mewleıi yapılan :ilıtilaflann 
• aiti ~n ilk prt kuvvetli ve uzun 
"ııırü olan bir hiiklimetin teessüsüdür. 

19 Mayıs hadisesi üzerine Bulgaris· 
~n mukadderatını eline alan Y orgi
~ hiikı1metinin bu •artları haiz bir 
•lik' • 
il• umet olduğu anlatılıyor. Yugoslavya 
e 1 • ~an aımaga engel olan unsurları 

ı., 1§ imha etmiıı;,.. Diğer komşulari
~il Bulgaristan araaında ihtilaf çıkara· 
t., ecek l<>fkilatlan dağıtmıı, menıleket
~ ~oritesini hakim kılmııtır. Dahili 
~!eti~ takviye ettik!~? ıonra timdi, 
1,, Yiik mıky":s~a da dahilı zaf dolayısi. 
~a~nızl~k ıçıne a?l~n Bulgaristanın 
, cı munasebetlennı tanzim ebneğe 
~ta g~ldi. 1 lk merhale olarak Y ugos
.., "Ya .. ı~~ arasındaki ihtilafları halleder· 

11 • bti"tun kom§Ularile anlaımak yolu • 
11 lutmuJ olacaktır, 

iti .Bulgaristanla Yugoslavya arasında
~!btilafl~ meselelerin hallini Türkiye 
\ 1~rı sevınçle karşılayacaktır. Çünkü 
,~"'a ve müsalemete doğru atılan her 
"'ırı curnh · ı· h · • · t-ra unye ın ancı ınyasetine 

~· ?Ygun bir adnndır. Harici siyaseti
~~'j•ıı hedefi, artık hiç bir şüpheye ma· 

bırakmıyacak •derecede aıikardır. 
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Kon/ eransın son RÜnÜ j 

Parlamentolar konferansı 
bu akşam dağılıyor 

Dün murahhaslar Adayı ve Boğaz içine gitti• 
ler ve akıam üstü Beylerbeyi sarayını gezdiler 

. ~ 

JinkaraJa yapılan dil bayramına 
ait talsilatı telelon haberi olarak 
vermi,tik. Gazi Hazretlerile ismet 
Paşa Hazretlerinin Ankarada yapı· 
lan dil bayramı merıuimini takip 
buyururlarken Ankara muhabiri
mizin aldığı bir resmi bugiin der
cediyoruz. 

Mıntakavi bir 
Balkan ittifakı 

Murahhasların Jiinkii ziyatetlerinden muhtelil inrıbalar. 

Balkan konferansındaki 
Yunan grupunun teklifi 

ATINA: 28 A.A - Balkan 
Beynelmilel Parlamentolar konferansı 

bugün de çalı§-Dlalarma devam edeceı.tir. 
Konferans aabah ve öğleden sonra ol· 
mak üzere iki celse yapacak ve l:i"u aktam 
dağılacaktır. Murahhaslardan bir kısını 
yarın memleketlerine gideceklerdir. 

Bugünkü toplantıda Parlamento reii· 
minin tekamülü meselesi müzakere edile 
cektir. Bu mesele ile meşgul olan komis· 
yon namına mazbata muharriri Pransız 
murahhaslarından, Fransa sabık Maarif 
nazırı M. Mario Roustan bir rapor hazır 
lanuıtır. M. Rou&tan raporunu izah ede
cek ve komisyonca hazırlanmıı olan ka
rar suretinin kabulünü İsteyecektir. 

Murahhasların dükü gezintileri 
Dün murahhaslar şerefine Türk grupu 

tlarafından ııezintiler ve ziyafetler tertip 
edilmişti. Sabah aaat onda murahhas ve 
refikalan Topha,;e rıhtımında sazır bu
lundurulan hususi vapur ile Büyükadaya 
gitmitlerdir. 

Murahhaslar Yat kulüpte bir müddet 
istirahat etmi,ler ve öğle üzeri kulüp le· 
ıereflerine bir ziyafet verilmittir. Ziya· 
fette Dahiliye Vekili ve Hariciye Vekn· 
Jeti vekili Şükrü Kaya Bey de bulunmu§· 
tur. 

Öğleden ıonra Boğaziçinde bir gezinti konferansındaki Yunan grupu 
yapılmış ve saat 17.30: da Beylerbeyi sa. hükumete mÜ!facaat ederek, Se-
rayı gezilmittir. Sarayda tereflerine bir 
çay ziyafeti verilmittir. Tenezzüh ve zi. lanik,te toplanan son balkan 
yafetler pek samimi ve eğlenceli olmu§ ve konferansının kararına tevfikan 
muhterem misafirler, geçirdikleri gün· mıntakavi bir Balkan ittifak mi· 
den çok memnun kalmışlardır. sakının akti için diğer Balkan 

Bu akşam Şükrü Kaya Bey, murah- h" k' 1 ·ı k b 1 
haılar şerefine Perapalas otelinde bir zi ıi umet erı e müza ereye ~ a -
yafet verecekıir. masmı İstemiştir. Selanik konfe· 

Bir itila/ projesi ransı aynı zamanda bir kısmi 
Evvelki gün toplanan müstemlekat ve Balkan gümrük ittihadı projesi 

Ethnique komisyonu Fransız murahhasla de hazırlamış idi. 
(Devamı 6 ıncı sahifede) r----------------1 

!!!!!!!!! 
Meb'usları davet 
Hariciye Vekili Beyefendi Parlô.men. 

tolar konferansı murahhaslan ıerefine 
bu cumartesi aktamı saat 23 te Pe,rapa· 
las otelinde vereceği ıuvareye mebus 
beyefendilerin refikaları ile birlikte !"frif 
buyurmaları ricasını, lstanbulda bÜlunan 
bütün mebus beylerin isim ve adresleri 
bilinmediğinden, gazetemiz vasıtaıile 
bildirmektedir. (Elbise: Frak) 

Rusyaya giden 
sanayi heyetimiz 

Nurullah Esat ve Sefa 
Beyler avdet ediyorlar 

MOSKOV A, 28. A.A. - Türk 
ıanayi heyeti murahhasası reisi 

E/Ranistan ve Milletler cemi11eti 

Nurullah Esat ve 
Sümer Bank ida
re meclisi reisi 
Sefa Beyler Tür
kiyeye hareket et 
mişlerdir. Kayse
ri mensucat fab
rikası için Sovyet 
imalathanelerin -
de yapılmakta O· 

lan makinelerin 
yapılışını görmek 

Tevfik Rüştü Beyin Ef ga
nistana 'dair raporu 

Hariciye Vekilimiz Efganistanın Milletler cemi 
yetine girmesi lazım geldiğini izah etti 

CENEVRE, 28. A.A. - Anado· 
lu ajansının hususi muhabirinden: 

Milletler Cemiyeti asamblesi 
dün, siyui komisyonun mazbata 
muharriri Tevfik Rüştü Beyin Af
ganistanın Cemiyete kabulü hak
kındaki raporunu dinlemek üzre 
toplanmıttır. Tevfik Rü,tü Bey ra· 
porunda diyor ki : 

"Siyasi komisyon, Afganistanm 
Milletler Cemiyetine kabulü hak
kındaki raporu kendi namına yük
sek asamblenize takdim vazifesini 
b~na. te_vdi ederek beni şereflen
dımııştır. Tüııkiye Asyanın bütün 
memleketleriyle olduğu gibi Afga. 
nistanla da sıkı dostluk münaseba
tı idame etmekte olduğundan bu I 
vazifenin ifasından dolayı büyük 
bir memnuniyet duymaktayım.Yal
nız misakın talebettiği bütün tart. 
lan haiz olmakla kalmayip sulh 
ve terakki yolundaki samimi gay
retleri müessesemize dahil bulu. 
nan bütün milletlerin sempatisine 
layik olan bir devletin milletler ce. 

Yunanistanla misakı imzalarken de, 
Balkan paktına girerken de ayni sulh 
mülahazasından mülhem olduk. Şuna 
da kaniiz ki dostumuz Yugoslavya ile 
komıumuz Bulgaristan arasındaki ibti • 
laflann halli sulhtan ba~ka bir gayeye 

T evlik Rüştü Bey 
miyetine kabulündeki büyük men
faat üzerinde israr etmeği lüzüm
suz addederim. 

Afganistan umumiyetle bütün 
devletler ve bilhassa koın.tulariyle 
münasebatta bulunmakta.dır. Ken· 
disiyle Iran arasında mevcut bir ih-

(Devamı 6 ıncı sahilede) 

.hizmet edemez. Bunun içindir ki bü· 
yük Yugoslav hükümdanrun komşu 
devlet payıtahtını ziyareti veailesile 
duyduğumuz sevinç, sulhseverliğimiz 
kadar büyüktür. 

Ahmet ŞOKRO 

ve Nazillide ku· Nurullah Esat B. 
rulacak olan ikinci mensucat fab. 
rikasına ait planın tanzimi ve ma
kinelerin tevdii gibi teknik mese
leleri görüşmek üzere bir mühen· 
dis heyeti burada kalmıştır. 

Samuell İnsull 
Müflii Bankerin muha
kemeıi ıalıya baılıyor 
LONDRA, 28 (Hu•usi) - Şika

go'dan haber alındı~ına PÖre clün 
Şikago mahke· 
kemesi, Samuel 
lnsull'ün kardeşi 
Martin lnsull'ün 
mahkemesine baş 
lamıştır. 

V aktile bütün 
Amerikada sen· 
vetile töhret bu 
lan, hatta ilim 
ve fen uğuruna 
bir çok paralar Samuel lnsull 
sarfeden ve şe-

ker hastalığına karşı "lnsuline., 
namile maruf olan ilacın keşfinde 
amil bulunan banger Samuel ln· 
sull tamamile meteliksiz bir halde· 
dir. 

Arkad8'1an müdafaasını temin 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

Selanik konferansındaki Yu
murahhasları mıntakavi 

Balkan ittifakı yapmak 
teıebbüıler yaptılar. 

nan 
bir 
• • 
ıçın 

Tel: { Müdür: 24318, Y.uı itleri müdürü: 24319. 
idare 'f'ıl!lı Miltbaa ; 24310. 

1 Sof ya şenlik içinde 

Yugoslav kıralı yarın Sof
yadan ayrılıyor 

Kıra) Sofyadan sonra önümüzdeki ayın ilk 
haftasında Fransaya da gidecek 

SOFY A, 28. A.A, -Bulgar ajans; 
bildiriyor : 

Yugoslav Kral ve . Kraliçe•i le msi
yeilerini t~ıyan hususi tren dün saat 
14 de Dragoman hudut iataayonuna 
muvasalat etmiıtir. Kralın ve hüku· 
metin mümessilleri orada trenin muvaı 
salatına intizar ediyorlardı. Bir müf
reze ihtiram merasimi ifa etmiıtir. 

Tren Sofya istaysonuna tam saat lEi 
da girmiıtir. Dragmon'dan Sofyaya 
kaadr trene bir tayyare filoou refak~t 
etmiştir. 

Bulgar Kral ve Kraliçesi il Prens 
Siril ve Prenııes Ödoksi misafirleri 
Sofya istasyonunda karfılamqlar ve 
aamimi surette ııeliınlamıtlardır. lki 
Kral kucakl~mıılardrı. Haııbiye mek 
tebinden bir müfreze Bulgar ve Y U• 

goslav milli martları refaa.ktinde ihli· 
ram merasimi ifa. etmittir, Kral Ale· 
:ıoandre müfrezeyi tefti§ ellikten sonra 
Kral Boris Yugoslav Kral ve Kraliçe• 
sine aıkeri ümerayi ve hükiimet aza • 
aım takdim etmİ§!İr. Bundan sonra 
Kral ve Kraliçe intizar salonuna gir
mitler ve orada belediye reiıi kendi
lerine : 

" Bulgar hükfunet merkezine hoş 
geldiniz ,, dedikten sonra Kral Ale
xandr'a ekmek ve tuz takdim etıniş· 
tir. Müteakiben Kral ve Kraliçe ıa· 
raya gelmitler ve çay içtikten sonra 
balkondan kıtaatın geçisini ıeyretını§• 
!erdir. 

iki Kral istasyondan saraya kadar 
yüz binden fazla tahmin olunan ve 
garnizon kıtaatının teşkil ettiği ko•" 
donlar arkasında bulunan halk tara· 
fından bitınez tükenmez surette lıarıı· 
retle alkıtlanmıılardır. Evlerin pençe
re ve halkoııları iki memleket bayra· 
ğ1 ile süslenmitti. Halk mütema~iycn 
bağırarak Kralların ara basına çıçek
ler atıyordu. 

Yugoslav Kral ve Kraliçesi refakat· 
!erinde Bulgar Kral ve Kraliçesi oldu· 
ğu halde saat 18 de Sofyaya 12 kilo: 
metre me&afedeki Varna sarayına gıt
miılerdir. ' orada Bulgar kral ve kra • 

l 

Kral Aleksaııdr 

!içesi misafirlerin ıerefine bir akıaııı 
ziyafeti venn.iştir. 

Yugoslav hariciye nazırı M. Yev· 
tiç'in Bulgar hükfunet azasiyle miıla· 
katı pek ziyade samimi olmuıtur. 

Kral Hz. Fransayada gidecek 
BELGRAT, 28 (A.A.) - Kral A

leksandr Hazretleri teşrinievvelin o · 
nunda Fransayı resmen ziyaret etmek 
üzere bir harp gemisile Marsilyaya ha· 
reket edecektir. 

;:.: Dünkü merasim 
SOFYA, 28 (Milliyet) - Bugün 

nrayda saat 20 de Yugoslav hüküm • 
darlan ıerefine bir ziyafet verilıniıtir, 
Bu ziyafette yüksek misafirlerden baş· 
ka Yugoslavya hariciye nazırı M. Y ev-

( Devamı 6 mcı sahifede) 

Dünkü spor f aaligeti 

Galatasaray - İstanbul 
spor berabere kaldı 

Ateı güneı kordlarında dün yapılan üç maçı 
da Yugoslavyalı Teni•ciler kazandılar 

~ '~ -• 1 

'l!f' 

Dünkii tenis maçla rından iki intiha 

Taksim stadyomu, geçen haftaki Fe· 
nerbahçe • Galatasaray maçındalci k~ 
dar olmaınalda beraber gene epey kala• 
balıktı. Çünkü 1932 senesinin tilt fina· 
li, Galatasaray ve lnanburspor takım· 
lan arasında oynanıyordu. Bu maçtan 
evvel de Pera • Yeni Kurtuluı mü~a • 
bakası oynanmııtı. 

Pera • Yeni Kurtuluş maçı çok id· 
clialı, sert, heyeca_nh ve hatta ara 11ra 
kavgalı oldu. Neticede, esasen çok fa· 
ik oynayan Pera maçı S - 1 kazan • 
dı • 

Bundan sonra, 1932 ıilt finalistleri 
Galatasaray ile İ'stanbulspor alkışlar a• 
rasında sahaya çıktılar • 

Bu maçta, gene, dömifinal maçını 
idare etmiş olan Rüıtü Beyin hakem • 
!iği altında oynandı. 

lki takım şöyle teıekkül etmişti: 
Galatasaray : Avni - Lutfi, Fa· 

ruk :.... İbrahim, Nihat, Bekir - Do • 
ğan, Fazıl , Rasih, . Münevver, Nec• 
det. 

lstanbulspor: Lutfi - Sabih, Sa· 
mi - Enver, Hasan, Fahri - Tevfik, 
İsmail, Orhan, Enver, Reşat. 

lki taraf bir buçuk saat uğraştık· 

1 
tan ıonra sayı çıkaramadan 
kaldı. 

berabere 

Bu netice Üzerine, usulden olduğu 
üzere maç birer çeyreklik iki devre u • 

'(Devamı 6 mcı sahifede) • =· CASUS 
HAYATIM 

Marthe Richard 
--·--

F ransaya yaptığı hizmetler
den dolayi Lejiyon Donör ni
şanını alan bu kadın yakında 
Milliyet'te hayatını anlatmaya 
başlıyacaktır. 

_.,_.... 

KAN-A.SK- iHTIRAS 
VATAN MACERA HiKAYESi 

• • 
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·--,H __ A_R_i-t_l_H_-A_B_E_R_L_E_\ 
Sarre Re.qiamı Terakki! 

(BAHAEDDiN ŞAKIR BEYiN BIRAKTICI VESiKALARA COREJ 

Sa~~~;;;:"7ı: gazetesinde :-;:ı';j~ğu M. Barthou reylerin kon-
yerden parlak trolu ve polis meselesine 

sözler söylemekte meharet sahibi idi daı·r endı·şede bulunuyor 
"Eminiz ki hiç bir Türk mÜ· hattin Beyin kongrede söylemit ol-

nevveri, buı:iin herç ve merç ve duğu şu sözler Ermeni komiteleri 
CENEVRE, 28 (A.A.) - Milletler izmihlal içinde yaşayan vatanın tarafından ik;-le birde Türkiye a -

halasına nefeslerini vakfetmİf va- leyhine mük ;mel surette kullanı- Caniyeti konseyi, Franıanın Sar hak· 
~andaşları aleyhinae böyle bir ha- lıyordu. Sabahattin Bey, Ermeniler kmclal<i 31·8 tarihli muhtırıumı tetkik 
reketi kabul etmez. Ahalimizi Ab. tarafından takip edilen tethif poli- için 15-11 tarihinde fevkalade olarak 
diılh midin hükumeti aleyhine cid tika!!ı, ecnebi devletlerin Türkiye t<>:>lanmağa karar vermiJ!İı". 
di hazırlıklara davet ederken de itle:Jine müdahalelerini mucip ol- Celscnİn bidayetinde M. Bartbou 
vatandaşlarımız, tefebbüsü yal - duğu ileri sürülerek kongerede itti- konseyin §İmdiye kadar reyianu hazn-
nız bizden beklemekle kalmama.· hat ve Terakki Cemiyeti tarafın • lamakla m"fgul olduğunu ve timdi re· 
lı, şubelerimizin bulunduğu mev - dan tasvip edilmediği zaman de • yiamın netayicini derpiş etmesi l&zmı 
ki dekiler onların kuvvetini arttır· mitti ki: , . _ geldiğini &Öylemİftir. 
mağa, bulunmadığı yerdekiler ye- "Ecnebi devletlerin dahui işleri- M. B:ırthou nizamın muhafazası 
ni tubeler teşkiline teşebbüs eyle- mize karıtmaları her zaman redde- m~elcainden bahsederek demittir ki: 
melidirler. Siya;i ve içtimai filı:ir- dilmi~ olmakla beraber, memleke- "Eğer, nizamın muhafazasından me-
lerimize iştiri.k cdemiyenler de timizde ecnebi müdahalesi olma • sul olan hüluimet komisyonu kısa bir 
mesleklerini fikirlerine daha uy • dan ıslahat yapılabileceğini taatilı: müddet zarfında ber türlü a.'ıva' ~e gÜ· 

hap listelerinin dikkatli bir surette 
tetkiki lüzumunda ısrar etmiı ve rcyi
itm neticelerini tetkik ederek Franaız 
muhtırasının mülhem olduğu fikri ha· 
tırlabnıı, Fransa ile birleşmek veya Al· 
manyaya avdet ebnek bizzat Saa·lı mün
telllbin büküm vereceği basit hal tarz. 
lan olduğunu, fakat statükonun tasrih 
edihnek laznn olan bir ~ olduğunu 
il.ive etmiıtir • 

M. Barthou demiıtir ki: 

« Fransa hiikümeti Sar halkının 
tcıri:ô meMUıine geniı bir mevki tahsia 
edil<4ıildiği kanaatinde bulunmuıtur. 

Fransız hiikiimeti halk arasında daha 
evvel İEıar edilen ve tecrübeden alınan 

ğun gelen diğer hürriyetperver ar- edemeyiz. Biz ancak ecnebi devlet- veaebileceği anasırdan mürekkep bir 
kada.,larımızla çalıfmalı, fakat lerden çekinerek bizimle beraber po!.ise malik olmama reyiim Milletler 
hiç bir vakit bo! durmamalı. Çün· Y3.'8-Yi1Il hıristiyanlan muhafaza e- c.r.·yetinin premibine ve bizzat reyi· derse, bu araziai.n daimi menafiine ve 
kü bu bofluk namusu miliimize debildik. Ecnebi devletlerden kork i.mın haklı bir surette yapılmasma zarar · unıumi menfaate tebbül etmek üzere 
karşı affolunmaz bir suikast lef - masaydık bütün hıristiyanları, bil- vetebilecek hadiselere ı=ruz kalahile • statül<odo. tadilat imlı:inmvı muhafaza • 
kil ediyor!,. huaa Ermenileri, tek bir kiti bı-
Pariste Osmanlı muhalif fırkalar rakmayıncaya kadar katlederdik .. ,, 
kongresinin muvaffakıyetle netice- Kongrenin mukarreratma aleyh-
lendiğini teb,ir eden a•ağıdaki sa· tar olan Ermeni komitelerile kong-
tırlar, Sabahattin Beyin, muhalif - reye işti .ıik etmeyen diğer unsur-
leri hakkında beslediği hislere ale- larm Türklerle teşriki mesai caiz 
nen tercüman olduğu iddia edili - olmayacağını ve hatta icraata ifti-
yordu: rak etmek bile fayda vermeyeceği-

"Bu ittihat bir kısmımıza münha ni yazıyorlardı. 
sır kalmasın, büyüsün, milli bir kı- Kongrenin toplandığı ca:niyetin 

cektir.,, 
M. Barthou, Fransanm Sar aaayjp

ne dair konsey tarafından 1925 ve 
1926 da tarif edilen hususi mesulTyet
lerine itaret ederek demiştir ki: 

« Fransa bu tneJU!iyetleri reddet
miyor, fakat Fransanrn, kendi muda· 
halesine lüzum gösterilebilecd< her tür· 
lü tehditleri bertaraf etmek arzusunu 

sına matuf bulunan temennİyatın na· 
zan dikkate almmarnı da kabul ede-
uktir.ıt 

M. Bartıhou, reyiim lromi.syonu ta
rafından bil>u ... , papaslık nüfuzlarrru 
a.İyasi bir davaya kartftıran rahipler ta· 
rafından açdrtan açığa yapdan tazyik
lerden halla kurtarmak lüzumuna dair 

söylen.en memleketimin umumi hissi · 
yam ile medeni bir ida:e tesis ey - şubelerine kanunusaninin ilk gün. yatına tercüman oluyorum.• 
lesin! Buna muvaffak olmak için !erinde, 14&ğı yukarı ayni mealde M. Barthou, polis anasm meselesi· 

tevdi edilen vC$J.alan okuyabileceği • 
ni, fakat rniizakeratı heyecanlandır. 

mak istemediğini beyan ile Fransaıun, 
VersaiUes muabedesile beıaber, Sar re

J'Üımım:n serbe.t ve samimi olmasını İ&-o 
tediğini bildirmiıtir. 

evvela Türklerin kendi aralarında- yazılan mektuplarla haber verilmit ne müuit surette cevap veren dör't hü· 
ki vifak ve ittihadı artırmaları, ar- ve şube!erden güzel cevaplar alın- l<U:rnete teıekkür ettikten sonra inti· 
tmı.cak teşkilatı usw ve intizam da- mıftı. Bu cevaplar gelinceye kadar 
iresinde her gün daha büyük bir te· kıinunuaani ayı da geçmİftİ. Bu a
şc~büs, daha büyük bir azimle tev- ralık Selanik merkezi Manastır ile 
si etmeleri li.zım ! temas ederek oradaki tetkilatı tev-

Bahtiyarız ki evli.tlannın cümle- ıia muvaffak olmuştu. Aynı zaman. 
sine büyük bir incizap merkezi ol- da Edirnede dahi yapılan teşkilat 
ması icap eden vatanrmızda, şimdi· büyük bir süratle ilerliyordu. Ma • 
ki hükümet muhtelif unsu-.ılara kar- nastır tube:i hem dahili merkez o
şı anilmcrkez bir tesir icra ediyor- lan Selanik, hem de harici merkez 
sa Türkler ~on bareketlerile ilelmer olan Pariı ile muhabere ediyordu. 
kem: rolünü çevirmeğe çal1f1Yorlar. 12 mart 1908 tarihli biı· mektubun. 
işte Anadolu, içtimai mevcudiyeti- da "Sai,. nam müıtearını kullan
ni göstereliden beri biribirlerinden makta devam eden Talat Bey (Pa
ancak meza,darile ayrılan Ermeni- fa) Selıinikteki vaziyeti PariR fU 
!erle Türkler, bu eski ve yeni dost- ıuretle bildiriyordu: 
lar, adalete meyilden doğan karfı· "Buradan lzm.ire giden Mehmet 
lıklı bir incizap ile birle~iyorlar ! Efendi (Dr. Nazım Bey) biraderi. 
Bu hareketin devamı tüpbesi-z di • miz tamamen emin ve aalim bir va
ğer unsurları da çekecektir. Bugün ziyettedir. Buradan kendisine sık
en büyük it · tıadın küçük bir nümu ça sıkça gönderilen memurlarımız 
nedni arzeyleyen kongremiz azası· vaaıtaaile oraca te,ebbüı eylediği 
nı tebrik ederken kendiıini unuta- mehamı umumun teahiline çalıtıl
mayacağımız bir sınıf var: Teşkila- maktadır. Dün kendisinden alınan 
tımızı içeride can pahasına canlan- bir mektuba göre pek az zamanda 
dıran kahraman refiklerimiz! Han- büyük muyaffakıyetler elde edil • 
gİ fırkadan olursanız olunuz, en mesi kaviyyen memul bulunmakta
zitade te rike tayan olan ıizlersi- dır. 
nrz ! ... Siz, koyun sürüsünden far~ı ~dirne taraflarındaki teşkilatı -
olmayan milyonlarca inaan içinde mız pek memnuniyete fayan bir 
im lığımığzı ispata azmettiniz devreye girmittir. O teşkilat çok 
ve bu ı.-:e~eaffin hayattan müteraılc- muktedir ve hamiyetli bir gencin 
ki bir medeniyet çıkarıyorıunuz !... yedi gayret ve hamasetine tevdi e
Türkiyede dağlar gibi bat kaldıran dilmit olduğundan yakın bir iıtide 
miistebitler, kaygısızlığa vurduğu- Makedonya kadar mühim tevesaü
ııuz muttarit darbelerle tir tir titri- at husulü muhtemel rcörül~ektedir. 
yor! .. Kalbinizle ısıttığınız milli ze B~n:'ena.leyb H~srıev Bey kardeti • 
mindcn kopacak kıyametnümun mızın Karacaalı ve Edirne tarafları 
bir zelzele ile onlar hep göçecek... na geçmesine ve henüz zamanı gel 
Ve göçtükleri topraktan bir siy ve meden tehlikeye girmesine kat'iy-
saadet cihanı doğacak!..... yen lüzum yoktur. Bize kalına iki 

Görülüyor ki Sabahattin Bey aya kadar Rumeli taraflarındaki 
'·Te.aklci., gazetesi vasıta.aile otur- tefkili.t her türlü ümidin fevlruıda 
duğu yerde parlak sözler yazmak bir kemal mertebesine Yi.sıl olacak
hususunda oldukça meharet eseri tır. 
gösterebiliyorc!.u. Dabikle çalıtan· -BitmeJi-
)arın kalplerini kazanmak için on
ları methetmenin yolunu da biliyor
du. Fakat dahilde çalıtanlann Ab
dülhamide kartı "canlar pabaama., 
canlandırdıldan hareketi icraata 
kalbetmek mevzuubabsolwıca on
la •a kat'iyyen yanatmıyordu. 

Sonra Sabahattin Beyin yukarı
daki ifadesinden, onun Türklerle 
Ermeniler arasında tam bir ittihat 
hasıl olduğuna kanaat getirdiği ne
ticesi çıkıyordu. Halbuki Terakki 
ve ittihat Cemiyeti, Selıiniğe gön
derdiği mektuplardan anlatılacağı 
veçhile, bu ittifıada kat'iyen 
ınamayor ve Ermenilerin, 
yalnız mütterek dütman o-
lan Ablü hamide k&J"fı icra
at husu.unda yardımlarından isti
fade edilebileceğini bildiriyordu. 
Şu halde aktolunan kongre yalnız 
icraat itlerine miinlıaıır kaldıkça 
ve hakiki bir ittihat olmadığından 
bu icraatın da muvaffakıyetle tat
bikma kavi imkanlar mevcut olma
dıkça Prens Sabahattin Beyin kong 
re münasebetile kendi tuttuğu mes
lek için bir hisse çıkarması hiç doğ
ru olamazdı. 

Prens Sabahattin Beyin bu yan
lıf düfüncelerıi bilhassa Ermeniler 
tarafından pek güzel bir surette iı
tismar ediliyordu. Bilha11a Saba-

Amerikada 
Milli kalkınma idaresinin 

ıslahı 
V AŞINGTON, 28. A.A. - Mil

li k• llrınma idaresinin genif mile. 
yasta iılalu tatbilı: sahıuma gir
miftir. Daha timdiden iki komite 
yapılınıftrı. Üçüncüsü de yapılınak 
üzeredir. 

Birinci komitede altı aza var
dır. Ve b&Jmda M. Rişberg bulun
maktadrr. 

Komitede dahiliye nazırı M. Ic
keı, it nazırı Mis.a Perkiıu, hüku
met yardı midareıi reiıi M. Hop. 
kins, ziraat idaresi reiıi M. Da via 
vardır. Ve bu komite N. R. A. nın 
ana hatları ile alınacak teşrii ted
birlere nezaret edecektir. 

Bununla beraber, Reisicumhur 
nihai kararların verilmesini ken
di üzerine almıttır. 

ikinci komitede bet aza vardır. 
Ve bu komite, M. Jonson'un yeri
ne N. R. A. nın idaresi ile uğra. 
facaktır. 

H~nüz ~apılmamıt olan üçüncü 
komuyon ıse hukuki itlerle ve N. 
R. A. rejiminin tatbiki ile uğrap
c:akbr, 

Avuslur_qanın istiklali 
----·~"':'--------------------"!'"--------

Fransa İngili:ere İtalya bir 
daha teyit ettiler 

CENEVRE, 28. A.A. - Dün ak§am 
F!'"d.nsa, lngiltere ve İtalya arasında 
beyanabn metni imzaalrunıtşır. 
Avw~uryanm vaziyeti tekrar tetkik 

edıldlk~en aonra Fran&ay lngiltere ve 
ltalya mümessilleri, Avusturyanın ts· 
tiklal ıe temaıniyetinin muahedelere ı 
tevfikan muhafaza11 lüzumuna d:ıir 
17-2-934 tarihinde yapılan beyanatın 
bütün lruTYetini muhafaza ettiğıne ve 
m~.}terek siyasetlerine ilham. vermek:te 
devam edeceğiııe hükUmetleı-i namına 
mutabı:. kalmı~lardır. 
F ramız gazetelerinin mülalaaları 

PAHlS, 28 .A.A. - Gazeteler, çe· 
tin bir it olan Avu&turya ist,klalinin 
.,-ıuhafazaıı meaeleaini Cenevrede üç 
büyiik devleti,1 mütterek beyanna.1"1e
siyle teyit edilmi! olmasından dolayi 
memnuniyet ishar etmektedirler. Bu
nunla beraber bu vesika küçük itilaf 
devletleri tarafından da imza edilmİf 
olsaydı bu tesanüt tezahürünün kıy. 
meli daha büyük olacağını gizlem.,. 
mekkdiı-ler. Fakat küçük itilafın ka
rarını ttÜratle vereceğiui iiınit ediyor· 
lar. 

Bazı gazeteler, orta Avrupa mese
lesinin üç büyük devlet a.rasmda tclJ· 
Iii: ltalya ile Yug06lavya arasında l>ir 
ibtiliıf olduğunu kaydetmektedirler. 

CENEVRE, 28. A.A. - Avusturya. 
nın iatildili baWanda 17-2 de yapılan 
beyaanta benzer bir beyaııabn büyük 

Firdevsi için 
Alman şarkiyat cemiye

tinde merasim yapıldı 
BERIJN, 28. A.A. - Alınan f&l"ki· 

yat cemiyeti, dün, siyaıi ma.h.afile men 
.up bir kaç zatın huzuru ile, meıhur 
acem ıairi Firdevıi'nin doğumunun bi
ninci yıb kutl ulanmııtır. 

Alman maarif nazın M. Reist'un na· 
tnına bir nutuk &ôyliyen mÜ§avir M. 
Vahlen, Firdevsi'nin er.ki Cermenlerle 
eski lraniler arasındaki akrabalığa 
ıehadet ettiğini teyit etmiıtir. 

lran'm Berlin sef"ıri Alnılk•aum 
Han İranlıların, vatanlan olan Iran 
memleketinin, ariler memleketi ma
naıına gelmesinden şeref ve gurul" 
duyduklarını bildirmiıtir. 

Alman yada 
M. Hitler yeni bir din mü

eısiıi olmak istemiyor 
BERLIN, 28. A.A.- Korrespondans 

Diplomatiko Politik Alınan gazetoai 
Almanyada ruhban meselesini tetkik 
ederek, bazı ecnebi memleelı:tlerde bu 
meseleye fevkalade ali.ka izhar edil
diğini tesbit ile diyor lci: 

Yeni Alınanyada devletle kilise ara-
11ndak.i münasebat modern medeni 
devletlerdekinden baıka suretle halle
dilmit değildir. M. Hitler bir din isla
hatçıaı olmak lüzumunu görmüyor. Ve 
bir din müe11isi olmak için de hiç bir 
ihtiraaı yoktur. Milli sosyalisti münha. 
.. ıran Alman milletini aiyasi rone.an, 
~rcketidir. 

J 

dev!~tler tarafından tekrar yapılacıı
ğmı teyit eden Çekoslovakya hariciye 
n~zın M. Benea, küçük itilifm bu be 
yana~ ve bili.hare buna ne auratle İŞ· 
tirak edileceğini tetkik etmek hakkı· 
ru muhafaaz ettiğini ili.ve etmi,tir. 

CENEVRE, 28. A.A. - Hava. ajan· 
ıı muhabirinden : 

M. Bartu'nun delaleti ile takip edi
len siya.si müzakereler metnini bildir· 
mi, olduğumuz bir anla....,a ile neti
celendi. 

Bazı memleketlerde Fransız politi
kasının &kameti Üzerine heaaplar yÜ· 
rütülmekle beraber, beynelmil~I me
hafil Franıa- fngiltere · ltalya anlat· 
masını bir daha kuvvetlendiren be· 
yanalın mahiyeti hakkında hiçte al· 
danmamı,hr. 

M. Bllrtu, meseleyi Milletler cemi· 
yeti kadrosu içinde tutmaağ itina c• 
den ondra ile, beynelmilel bir iuar 
kar~ısında t•tırmağa pek az meyle· 
den ltalya aruında mütevassıt bir rol 
oynamağa mecbur oldu. 

Vesika, M. Bartunun bir kaç hafta
ya kadar M. Muasolini ile yapacağı gö
rü,melere mükemmel bir hazırlık tct· 
kil etmektedir. 

Bu •uretle, bu içtimada, seanılar ha
ricinde, gayet nazik meseleelr halie
dilmİf oluyor ki, bunlardan birincisi 
Sovyet Rusyanrn kabulü, ikincisi içti
maı kapıyan beyanattır. 

Sovyet Rusya --Japon yadaki felaketze-
delere 100 bin yen verdi 

TOKYO, 28.AA. - Sovyet Rusya, 
tayfun kazazedelerine yardnn için 100 
bin yen venniftİr. Bu suretle, toplanan 
para, bir milyon yenden fazla olınut
tur. 

Kabine tayfundan harap olan tehir 
ve mıntakalarm imari için bir prog• 
ram yapmak üzere diyet meclisini fey. 
kalade olarak toplanmağa davet etme
ye karar venni,tir. 

Bütün ecnebi sefirler, M. Hirotaya, 
bizzat, hükümetlerinin taziyetlerini 
hildinnişlerdir. 

M. Hitlerin taziyui 
BERLIN, 28. A.A. - Japonyadaki 

tayfun miınasebetile M. Hitler, Japon 
lınparatoruna çektiiô bir tell(rafla 
~ahsi taziyetlerile Almanınkileri bildir 
miftir. o, _____ _ 

Fransadaki altınlar 
PARIS, 28 (A.A.) - Fransa ban· 

kasının tıMtalık blançosuna göre, altın 
mevcudu 82 milyar 204 milyon franga 
baliğ olmuf!ur. 51 milyon fazlalık var• 
dır. Kavaimi nakliye 381 milyon ebİ· 
!erek, 80 milyar 59 milyon olmuıtur. 

200 kilo kokain 
PARlS, 28.A.A. - Pari • Suar gaze

tesine göre Lil ıehrine gireriten Üzer• 
!erinde 200 kilo 500 gram kokain bu
lunan ilci adam yakalanmqbr. Kokai
nin kıymeti 200 bin franktır. Bu •· 
damların Mariani ile ali.kalarJ oldu
ğu sö~len.iyor. 

' . - ". . . ': . . .·• . . 

Ankarada Ehli hayvanlaa sergisı 
ANKARA, 28. A.A. - Bugün saat 14 te Ankara ehli hayvanlar 

sergisi açılmıştır. Sergiye 34 kısrak, 58 tay, 68 teke, 124 Jişi keçi, 57 
çepiç girmiş ve bunlardan 14 kısrak, 21tay,22 teke dişi keçi ve çepiç 
mükô.fat almışlardır. Kısrak/ardan birinciye 100, ikinciye 70, taylar· 
Jan birinciye 80, ikinciye 50, tekel erden birinciye 40, ikinciye 25, dişi 
keç~erden birinciye 4() ikinciye 25, çepçlerden birinciye 30, ikinciye z:; 
şer lira mükô.lat verilmiştir 

Vilô.yet aygır deposunun ahali kısrak/arına çektiği lngüiz,Arap ay· 
gır/arının yavruları, ve yine halk dindeki kısrakların ayni depodan 
yavrulu olanları en eyi numaraları almışlardır. Merkez kaz.asının ve 
nahiyesinin Demirtaş köyünden Mitat, Etimesut nahiyesinin Maçun· 
çifti köyünden Mehmet efendilerin tay~arı, Gölbaşı nahiyesinden bal
lık köyünden Kadir ağanın kısrağı, ve tiftik cemiyetinin nümune ağı
lından olan tekeler, dişi keçiler birinciliği alm~lardır. 

Orduya giden ziraat mütehassısları 
ORDU, 28. A.A. - Ziraat Vekilimiz.in göndereceğini vaddet· 

tiği mütehassı:slardan iki zat şehrimize gelerek Vona mıntakasında 
tetkikatta bulunmuşlardır. Mütehhassıslar meyvacdık hakkında çok 
ümitli bulunuyorlar. Bu sene Vona muhitinde Feyizli e~ma maluulii 
vardır. · 
• 

lngiltere - Avusfuralya hava yarışı 
LONDRA: 28 A.A. - lngiltere Avmturalya arasında yapdacak bü

yük hava Yarıtının resmi plô.nları, bugün "royal aero klub,, tarafından 
nepedümiıtir. 

Hareket noktası olarak Newmaıket'in 9 mü mesafedeki Müdenhall 
hava meydanı tubit edilmiftir. 13/ 10 tarihinden itibaren yarışa giren· 
ler buraya gelebileceklerdir. 

Her tayyare içindekilerini üç gün besliyecek kadar yiyecek ve su 
götürmeğe mecbur<lur. Tayyareler, 20. 101 tarihlerinde, hava miısait ol
duğu takdirde, saal 6,30 da kııa zaman Farkları üe uçacaklardır. 

lnif noktan, Mellburn fehrinde Flemington kofU yeridir. 
Nqredüen planda üz.erinden geçilecek devletlerden miiaamle alın

ması ve pÜotlartn tatbikine mecbur oldukları vartları hakkında tafsilat 
vardır. 

Antalyada dil bayramı 
ANTALYA: 28 A.A. - Dün akşam dil bayramı münaaebetile hal· 

kevimizde bir toplantı yapdmış dil inkılabının manası yük.ekliği etra
fında konferanslar verümi,tir. 

Elazizde bir kazada nü/ us sayımı 
ELAZIZ: 28 A.A. - Vilayetimizin pertek kazannJa yapılan nülra 

sayımı neticui alınmıftır. Bu neticeye göre kaza merkezi ile nahiye ve 
köylerindeki niilm yekünu 15441 olarak tesbit edilmi1tir. Bu kazanın 
ayni hudutları dahilinde evvelki 1927 tarihindeki yekunu 13992 idi. Bu· 
na naz.aran yedi sene z.arlında 1449 nülus çoğalmıştır. 

Uzak ,arkta 

Şark demir yolla
rının satılma~ ı 

MOSKOV A, 28. A.A - Röyter 
ajansının aldığı bir ha.bere göre 
Çin ııark demiryolunun Mançuko 
hükumetince satın alınması için 
fiyat aşağı yukarı te5'bit olunmut· 
tur. Tediye tartları ve mezkiir hat
ta çalıtan memurların iatilı:bali gi
bi halledilmeıi icap eden daha bir 
kaç pürüzlü mesele vardır. Bu ilk 
itilaf yarı resmi müazakereler es
nasında elde edilmiştir. Eyi ma
lumat alan mahafil bu müzakerele
rin Sovyet Rusya ile Mançuko a
rasında resmi bir konferans aleti i· 
çin zemini hazırlamakta olduğu 
mütalaasındadırlar. 

MOSKOV A, 28. A.A. - Roy
ter ajansının muhabirinden : 

Şark Çin demiryollarının satıt 
fiyeti te5bit edilmif gibi görün. 
mekle beraber, tediye tartları ve 
demiryollar memurlarının akibet· 
leri gibi dikenli me.elelerin, satıf 
muamelesinden evvel görütülmesi 
icap edeceği zannedilmektedir. 

Fransa tqebbiU mı yaptı? 
AMSTERDAM, 28. A.A. - Şark 

Çin demiryolları hakkında preıu;p 
itibariyle bir anlqma yapıldığı 
haberi üzerine burada, mali me
hafil arasında bir taYia çıkmıthr. 
Bu p.yiaya göre Fransız hükiimeti 
bu demiryollarda menfaati olan 
F ranıız unsurlarının haklan husu
sunda Tokyo ve Moskova nezdin. 
de derhal tetebbüste bulunmuf, ih· 
tiyat kayıtlan ileri ıürülmüttür. 

İngilterede 
Maden amelesi ile pat

ronlar anlaşıyor 
LONDRA, 28. A.A. - Madenler ne

zaretinin bi.r tebliğine göre gaz k_(:, .. 
mür ocakları sahipleri mümessilleriyle 
amele murahhasları araaında bir iti .. 
l&f hasıl olmu§tur. Her iki taraf teıek
küllerinin derhal tasvibine arzoluna· 
cak bu itilafta amelenin ücretleri ve 
hayat tartlarJ hakkında bir karar ver• 
mek üzere hakem heyeti tetkili d~r· 
pit olunmaktadır. Hakem heyetinin 
karan makabiline de ıamil olacak ve 
bir teırinievvelden itibaren meri adde
dilecektir. 

KARDIFF, 28. AA. - Resmen bil
dirildiğine göre cenup Gal memleketi 
maden federasyonu konferansında ma 
denlerin liderleri, murahhaslara, dün 
teklif edilen anlatmayı kabul etmele· 
rini tavaiye etıniılerdir. 

Madencilerin bu taYsiyeleri reddet· 
miyocelderi kuvvetle tahmin ediliyor .. 

Düfren meselesi 
Pariıteki esrarengiz 
cinayetin tahkikatı 

PARIS, 28 (A.A.) - Diifnın m
lesi talrk&atı eanasmıla, lııomiseı- Pri• 
yole (Bobbi) imıile maruf Remon Pri
yeyi dinlemiftir. 

Bolıöi, kendinno gösterilen Pol 
LaDorinin fotografmı, katilin Eotografı 

olmadığını söylemiftir. Bobbi, katili. 
Düfren ile birlikte içeri girerken cör
müıtür. 

Diğer taraftan , hastabakrcı M...ıasn 
Lakura, yarın için heyecanlı iltutta 
l>ulunacağım ve hutanede tedavi edil· 
diğini gördüğü katilin ismini bj,ldiro
ceğini vadetmiıtir • 

Tayyare rökoru 
Avusturalyadan Londraya 

tayyare ile uçuş 
LONDRA, 28. A.A. - AYUaturlya

lı genç taya.reci Ceymia Melroz, 
Kroydou'a bugün aaat 7 do inmiıtir. 
Melroz, Avuıturalya'dan 20-9 taribin· 
de uçmUJtU. Böylece, Cim Mollisou'a 
ait olan 8 cün 22 uatlık reuni reko
ru 13 uat farkla kırmıt oluyor. Fa
kat bu rekor kaydedilemiyecektir. Zi· 
ra, Melroz'un UÇUfUD\JD gayesi re..U 
rekoru kırmağa tetobbüs değildi. 

Ceymia Melroz 7000 mil olan A· 
vuıturalya turu rekoru sahibidir, bu 
rekoru da 5 gün 11 aaatto yapmıftır• 
Ceymjs Melroz sa.dece Avuıturalya 
ile Londn. arasında bir uçuı yapmııtr. 
Rekorun kayded.ilobilmea.i için AYUa
turalya • Londra yarqına ıirmeai la• 
znndır. 

Üzüm ve incir satışı 
IZMIR, 28 (A.A.) - Ayın 22 .;.,. 

den 27 inci günii ;ılkfMtima kadar bir 
hafta içinde borsada 8 kunı1tan 23 lııu· 
rup kadar 13,093 çuTal üzüm ve 450 
kuruıtan 13,50 kunı§a kadar 26.987 
çuval incir satılmı]tır. 

İtalyanın Çinde ihdas 
edeceği sefaret 

LONDRA, 28 (A.A.) - Röyter 
ajansının bildirdiğine göre, 1 taly-1n 
Çinde hir sefaret kuracağından dola}" 
İngilterenin hayreti, bu karardan de · 
ğil, fakat bu haberin verilişindeki aıÜ • 
liktendir. 

Eskiden ala.kadar devletler, bir el1>' 

rivaki karımnda bırakılmamak için, bir 
müddet evvel haberdar edilmek adetlİ· 
Fakat bugiinkü münasebetle, lıalyan 
hükumetinin bu kararında, lııgiltereri 
sade biıi<aç ıaat evvel haberdar ctınİt 
olduğu da öircnilmittir • 



ICLE 
Dolmapati = bir nevi 

haatalık 
Ha/tanın yaz.?n 

- Efendim, alırsın güzel süt 
gibi kabağı. Sakız kabağı ela olur, 
asma kabağı ela... Güzelce içini 
oyar. ın, sonra efendicazıma.söyle
yeyim. Kıymayı ela ,öyle iki defa 
çektirirsin ... Macun gibi. içine bi
raz pirinç bir parça da savanın su· 
yunu koyarsın... istersen bir iki 
yaprak maydanoz da koy! Bu har· 
cı yaptın mı yaptın... Kabakların 
içine cloldurırr, ağzını da kabağın 
ucundan kestiğin parça ile hkar
sın! Ağır ateıe koyar tencerenin 
kapağını kapar11n ... O orada tıkır 
hkır ••• 

- Yahu sen delisin bel Neme 
lazım benim dolmanın nasıl pifti
ği. .. benim bafım ~ gibi ... 
gelmi, dolmanın nasıl piştiğini an
lahyorsun. Başka lala bakalım. 

O devam eder: 
- .•• Ne diyordum •.. Ağır atqte 

tıkır tıkır pişer. Ha! sakın çok au 
kayma ... Az da koyma! Sonra dibi 
tutar ... 

- Sen hiç ciddi konufmarnnı bil
mez misin?. 

- Bilirim. Nasıl bilmem. Dün
yada tahta kurusunun en keskin i
lôcı domates yaprağıdır... Tahta
kurusunun bulunduğu yeilere do
mates yaprağı serdin mi, kökünü 
kıırutur alimallah... Bizim kayin 
validenin odası zerzevatçı dükkanı 
gibidir ... 

Gülaem yüz bulacak, gülmemek 
te mümkün değil... ~ 

- Senin ad ifi ne ol'ilu? ... 
- ı, olacağına varır... Aldır-

ma ... Yalnız dikkat et ki domates 
yaprağı çoluk çocuk eline geçme
sin çünkü zehirlidir kusturur ... 

- Senin doktorluğun da var 
11aliba! ... Bir muayenehane aç! ... 

- Muayenehaneden evvel insan 
11özünü açmalı! ... Dolma iki saatte 
piper ... Hemen indirip tabaklara 
kurtarmalı ... Yemeği tencerede bı
rakırsan helmelenir ... 

Bu laflan görüştüğüm adam bir 
edip, bir muharrir 1ıatta bir alim i
di ... lsrar ettim ... 

- Yahu/ aaçmalıyorsun. 
- Bugüne kadar ıaçmalamıflım 

bugün Tıayatın hakiki manasını an
ladım ... 

- Bu môna nedir? ... 
- Dolma yapmasını öğrenmek .. 

Ve ben bunu öğrendim ... Şimdiden 
aonra benden mes'ut adam güç 
bulunur. Yaprak dolmasını da bili
rim. Güzelce asma yaprağının kör. 
pelerini alır föyle kaynar suda bir 
kere börttiiriinsün. Eğer et dolması 
;yapacaksan içini kabak dolma61n
daki gibi hazırlar, alacık ufacık 
sararsın. Yaprağı çok sararsan dol
ma, yaprak yüzlü olur, yenmez. Az 
sararsan çözülür ... onan İçin karar 
olmalı ... Ha! pirinci çok koymama· 
lı. Dolmaları tencereye güzelce di
zer, arasına da bütün bütün bir 
kaç savan atarsın ... 

- Yeter yahu! bıktık. Deli mi
sin ne sin? Görüftük 11öriifeli ge/. 
sin dolma, gitıin dolma! Ne bu? ... 

- Dolma, hayatın sırrıdır azi. 
zim. Ben sana dolmanın hakikatini 
anlatıyorum. Sen benimle alay e· 
diyorsun! ... Si.ze dolmayı belli et
meden yııtturmalı! Dı,arJa yedi
ğin dolmaların ne etinden yapıldı
ğını ne yağ kullanıldığını bili
yor musun? 

- Ben dolma yemem! 
- Sus! Bafından büyük halt et-

mifs1n. Dolma yemez miain?. 
Bal gibi yerain ama farkına var

mazsın elendi! lfte benim sana 0 

ı.,. üstünlüğüm buratla. Sen yedi
ğin dolmaların mahiyetini bilmez. 
~"; Ben iyi dolma na61l piprilir bi-
lınm ... 

Şimdi gelelim zeytinyağlı dolma-
lara... -

Ben arr.1ı clayanamadcm kaç
tım ... Şimdi bu dolma mütehassısı
nı nerede görsem .uzaklapyorum ... 
Sanırım biçare adam biraz oynat· 
mı1. Dostlanmdan bir akıl hekimi
ne aordum. Bu hastalığa Dolmapati 
ismini verdi ... Bir nevi akıl hastalı
ğı ... Allah korusun cümlemizi! 

FELEK _______ , _____ _ 
Sıhhiye vekilinin teftişleri 

Şehrimizde bulunan Sıhhiye vekili 
Refik Bey bugün - l atanbuldaki ııhhi 
müeHeıeleri ziyaret edecektir. 

Hasan ve Seyfi Beyler 
dön~üler 

Komfu memleketlerle Ege ve ha· 
valisindeki muhafaza ve gümrük 
letkilatı hakkında tetkikatta bulu
nan Jstanbul Gümrük muhafaza 
kumandanı Hasan Bey ile Batmü
dür Seyfi Beyler dün Ege vapurile 
latanbula dönmütlerdir. 
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EH 1 R HABERLERİ 

İstanbulun 
Kurtuluş günü 

-o-

Belediyedeki kutlulama 
heyeti programı hazırladı 

6 Birinciteşrin lstanbulun kurtu
lut günüdür. htanbulun bu sevinç
li gününü kutlulamak için lstanbul 
belediyesinde toplanmakla olan 
kutlulama heyeti vazifesini bitir· 
mit ve programım hazırfamıftır. 
6 Birinciteşııin cumartesi günü ls
tanbul bayraklarla donanacak ve 
Taksimde geçit resmi yapılacaktır. 

Geceleyin tehrin muhtelif taraf
larında fener alayları tertip edile
cektir. Hazırlıklara şimdiden bat
lanmıttır. 

Şehitlikleri imar komisyonu da 
o gün rozet dağıtacaktııı. 

İntihap 
Günü yaklaştı 

-o--

Dün de evlere propaganda 
kağıtları dağıtıldı 

Reylerin kullanılacağı günlerin 
pek ziyade yakınlaşmıt olması, te
hirdeki intihap faaliyetini en hara
retli bir safhaya koymu9tur. Dün 
cuma olduğu halde her tarafta inti
hap itleri devam etmittir. Bu arada 
halkı reylerini kullanmaya te9vilr 
için umumi tekilde yapılan pro· 
pagandalara da devam olunmus
tur. 

Caddelere ve geçıt yerlerıne bÜ· 
yük bez levhalar gerilmit, her ta
rafa afinşler yapıftırılmış, levha
lar asılmıttı. Bunlardan batka ev
lere de ayrı propaganda kağıtları 
ve intihap fişleri tevzi edilmekte
dir. Bu suretle bir iki gün içinde 
bütün tehin de yüz binlerce propa
ganda kağıdı dağıtılmış olacaktır. 

Fırkanın Eminönü kazası Alem
dar nahiyesinin bastırdığı betenna
melerde yurttatlara fC>yle hitap e
dilmektedir: 

"Geçirdiğin kara günlerin batı
mıza uyufukluktan geldiğini ve 
bugünleri ise uyıınmakla kazandı
ğımızı unutma! Savuşup ta kazan
dığın hakkı gevtetme ! Cumlıuriyet 
hükumetimiz halk hükumetidir ve 
seçim hakin senindir r 

Şehir meclisi azalığına seçece
ğin kiımeler senin iPııi görecek
lerdir. Yaklaşan seçim gününde 
sandık başına koş ve rey hakkını 
kullan! · 

Y etif!:İreceğin çocuklara örnek 
ol!,, 

Her propaganda be:rennamesi
nin sonunda, dağıtılan semtteki 
sandık yerleri ve intihap günleri 
de yazılıdır. 

Belediye intihabı günlerinde de 
uıulıtelif liatipler halka konferans
lar vermeğe devam edeceklerdir. 
Alemdar nahiyesinde sandık batın
da konferans verecek zevat şunlar
dır: 

Kachnlar birliği umumi katibi 
Aliye Esat, Himayeietfal Alem
dar nahiye reisi Mahfuz lbrahim 
Münevver hanımlar, eski Hapisha
ne müdürü Efdalettin, illrpıektep 
haşmuallimlerinden Tarık, askeri 
mütekaitleıden Ferit ve Hamit 
beyler. 

lntihabın devam ettiği günler 
zarfında şehir ~ülenece1< ve geceli 
gündüzlü tenvirat yapilacaktır. Ba
zı umumi yerlerde mızıka da bu
lundurulacaktır. 

Programı ilan edilen sandık ala
yının da bütün halkın candan ala
kasını temin edecek tekilde yapıl
ması için tedbirler alınmıttır. 

Söz söyleyecak hanımlar 
.. Belediye seçimi esnasında aöz 
~yleyecek hanımlar te~bıt edilmiş
tır. Bunlardan iffet Halim ha1, 1mm 
~ ı.zıltoprakta, Rasimp&f& mahalle 
s~nde Erenköyde, Aliye Hal:t Fah
rı hanım. Şitlide, Aliye Esat hanım 
Çemberlııa.ta, Ferah sinemasında 
Lati.~e ~ir hanım Fatih ve Eyüp. 
le soz soyleyecektir. 

T ayyareo cemiyeti latan bul 
şubesi kadrosu 

Tayyu-e cemiyetinin İttanbul ıu· 
besinin yeni kadrosu merkezden tebliğ 
edilmi§tir. 

Yeni kadro üzer:ine heyeti idare a· 
zaaı içtimaa karar verıniıtir. Yeni kad
roya göre, cemiyetin 1 ıtanbul ıubeain
den bazı memurlar açıkta bırakılarak 
ye.-la-ine yeni memurlar alırunııtır. 

Onümüzdeki pazar günü idare he
veti umumi bir içtima yaoacalrıtır. 

MAHKEMELERDE 

Dilenciler 
Mahkemeye verilen iki 

kadın tevkif edildi 
Zabıta dilencilik yapanları ve 

tunu, bunu dilenciliğe tetvik eden· 
!eri takibe devam ediyor. 

Geçen hafta yapılan sıkı bir kon· 
trolda Saniye ve Hayriye isimle
rinde iki kadının dilenciliği kendi
le.rine meslek edindikleri gibi bir 
takım küçük çocukları da başlarına 
toplayıp bunları dilenciliğe tetvik 
ettikleri teıbit edilmiftir. Zabıta bu 
iki ka.dını yakalayıp evrak.ile bir
likte Sultanahmet ıulh ce.za mah
keme.ine teslim etmit ve ikiıi de 
tevkif edilmitlerdir. 

y eruz ve yurtsuz takımından 
Mustafa uminde birisi de ça11ı i
çinde dilenirken müteaddit defalar 
ya'~alandığı halde gene dilencilik
te ısrar ettiği görülmüt ve dilenir
ken cüııınü methut halinde yakalan
mıttır. 

Yorgan içinde ipekli 
Dört yorgan içine ka.çak ipekli 

eşya istif ederek fehrimize çıkar
mağa tetebbüs eden Mahsut ismin
de bir yolcu tevkif edilmittir. 

Sekizinci ihtisas mahkemesi, 
Maksudun suçunu sabit görerek 
altı ay hapse konulmasına karar 
vermittir. 

Çalınan kurıdura ka'ıpları 
Sedat ve Hasan isminde onar 

ya9ında iki çocuk Gedikpatada Ah
met Beyin kundura mağazasına da
danmışlar, her gece mağazanın ar
ka taı1Jlfındaki pencereden girerek 
kalıpları atırır ve satarlarmıt. 

Polis bunları yakalamıt• ikisi de 
suçları Üzerlerine almıtlar. Ra5im, 
Abdülmecit, Durmuf, Seyit, Muşo, 
Mehmet, Mustafa, ismindeki taliıs
lar da kalıpları satın aldıkları için 
yakalanmışlardır. Sultanahmet i
kinci sulh ceza mahkemesi bu da
vaya baktı. Çocuklar suçlaunı iti
raf ettiler. Alıcılar kalıpların hır
sızlık olduğunu bilmediklerini söy. 
lediler. Mahkeme 9ahitlerin çağrı). 
ması için batka güne bırakıldı. 

Bono'ardan 
İsıif ade edenler 
Çoğun n Gayrimübadil 

olmaı...ıgı görülüyor 
Gayri mübadil bonolarını yıilnelt

mek ve alakadarlara nriizayedele.-de ko
laylık gÖ•tennek için yeni tedbirler a
lınması kararlaıtırılmııtır. 

lıtanbul Zira.at Bankası müdürü 
Ahsen Bey bu meoele hakkında eliyor 
ki: 

« - Bonolann luymetJerini kaybet
mesi için hiç bir sebep yoktur. Bonola
nn karşrlığı vardır ve pürüzleri izale 
edilen anlak ıüratle sah!& çıkarılmak
tadır. Her gün müzayede yapmağı te

min için de lazım gelen tedbirler pek 

yakınaa ittihaz olunacaktır. 

Müzayedeye çıkarılan emlak kıymet 
itibarile bir aıraya tabi tutulmıyarak 
muamelesi tamamlananlar biliiıtisna sa
tışa arzedilmektedir . 

Fakat gayr:İ mübadillerin bir kıorm 

bonolarını oattıklarından müzayedele • 
re giremiyor]ar ve bu vaziyetten bono .. 

lan aatrn alanlar istifade ediyorlar. Gay 
r:İ mübadiller bonolarını muhafaza ede
rek müzayedelerde hazno bulunmalı<lır

lar. Bu takdirde hem bonolan değerle
rine uygun olarak Mrfebneğe ve hem 
de çok kıymetli emlak sahibi olma • 
ğa imkan bulacaklardır, 

Satr,larda müzayedelere gelenlerin 
çoğu gayr:imübadil olmıyanlardır. Bo
nolardan asri iıtifade temin edenler de 
bunlardır. 

Gayr:i mübadiller:in zararına olan bu 
vazi~e meydan vermemek alakadar • 
larm elindedir. 

Satışfarın muntazam ve çabuk ol
maııı ve müzayedelere kafi mi.lctarda 
mal yetittirilmesi için icap eden bütün 
tertibat almmııtır. Pürüzaüz olan em
lakin hiç bir:i bekletilmiyecektir.ıo 

Türk i~çiliği 
Evvelki gün Edirnekapı dı ında 

sırf Türk i9çileri tarafından yapı
lan 600 kiloluk . ir kasanın yangı
na kartı mukave.net tecrübesi ya
pılmı9tır. Ziraat Bankası hesabına 
yapılaıı bu kasa ecnebi bir müte
hassıs önünde büyük bir odun yı
ğının içine kqnmuf ve odunlar ta
mamile yandıktan sonra kasa açıl
dığı .zaman, içindeki defeterlerin a
teşten hiç müteesairı olmadıkları 
görülmüıtü, 

EKONOMi 

Haydarpaşa limanı 
-o---

Genişletilmesi için yeni 
bir proje hazırlanıyor 
iktisat Vekaletinin deniz ticareti 

iflerine ait yeni mesai ve islahat 
programını hazırlayan komisyon 
itini bitirmittir. Komisyona ittirak 
eden lstanhul deniz ticarıefı müdü
rü Müfit Necdet bey tehrimize 
dönmüttür. 

Tatbik edilmeıi kararl~tırılan 
ıslahat için yeni tahsisata lüzum 
gösterildiğinden bir kanun layiha-
11 tanzim edilerek Meclisin bu İç· 
tima devresine yetittirilecektir. 

Haydarpıqa limanı, ihtiyacı kar
tılayamamaktadır. Bunun ıçın 
civarındaki aaJıilden istifade edile
rek Hayclarpata limanının büyü
tülme5İ muvafık görülmÜflÜI!. 

Bu itle Nafia Vekaleti meşgul ol
maktadır. 

Gözden geçirilmiyen ölçUler 
iktisat Vekaleti ölçüler tetkilatı 

için 17 fen memuru almak üzere 
müsabaka açmıttır. Yapılan imti
hanlara 67 kişi girmit~ir. 

Kazananlardan dördü lstanbul 
ölçüler batmüfettitli~i kadrosuna 
alınacak ve bunlar billiassa elek
trik, ha vagazi ve su saatlerinin süc 
ratle muayenelerini yapmakla met· 
gul olacaklardııı. 

ölçüler nizamnamesinin tatbi
katta müşkülatı mucip olan cihet
leri ve nizamnamede mevcut olma
yan ölçüler tesbit ed:imittir. Ya
kında bunlar nazarı dikkate alına
rak nizamname tadil olunacaktır. 

Şehrimizde henüz muayeneleri 
yapılmayan ölçüler, mevcudun yüz
de otuzu kadardır .• Bu sene sonu
na kadar hepsi gözden geçirilecek
tir. 

Maliye Vekili dün geldi 
ve gitti 

Maliye Vekili Fuat Bey dün sa. 
bah Ankaradan tehrimize gelmit 
ve dün aktam tekrar Ankaraya dön 
mü,tür. 

. Fuat Bey hususi itleri için tehri
mıze geldiğini söylemittir. 

BELEDiYEDE 

Bastancıya 
Tramvay 
Hattın açılma meraıimi 

Cumhuriyet 
bayramında yapılacak 
Kadıköy tramvayının 29 tetrini

evvelde Bostancıya kadar i9lemesi 
için geceli gündüzlü çalı9ılmakta
dır. 

Hattın Bostancıya kadar olan 
rayları kamilen dö9enmittir. Tram
vay yolundaki parke tatlan tami
ri de bitmiştir. 

29 T etrinievvel Cumhuriyet bay
ramında hattın F eneıhahçeye ve 
Bostancıya açılma merasimi yapı· 
lacaktır. 

Aç,kda taş kırmak yasak 
Yeni yapılarda ve taşçı dük

kanlarında açıkta tat kırmak bele
diyece yasak edilmiftir. Bunun se
bebi ta9 kırılırken sıçrayan parça
ların etraftan geçenlere isabet et
mesidir. Bu it kapalı yerlerde-yapı
lacaktır. 

f tsOR~A 1 
( lı Banka11ndan alınan cetveldir) 

27 Eylül 934 
AKŞAM FIYATLAlfl 

iSTiKRAZLAR 1 TAHViLAT 
latikratr da~ili 97 Rıhtım ı 7 
1933 Erı•n• 97 Müme•ail 4f9 05 
Unitürk 29,15 " JI 45:40 

" il 28,35 " ili 411,80 
" ili 28,55 

ESHAM 
it Banka .. Nama 10 1 Reji kupoaıua 2,35 
,, " Ha.milia• 10 Telefon 10t-ZS 
.. •• Müeaaia 105 Terkoa 18 
Türkiye Cumhu· Çimento 12.60 
riı1et banlır.aaı 58 Jttihat de,. )) .. '\() 
Tram•ay 31 Şark dey. 0,85 
Anadolu hiaae 27,55 i Balya 1.55 
Şir. Ha7riye 15,50 Şark rr~. ecsa 3.20 

ÇEK. FiYATLARI 
Londra 617,75 Prai 19,03,13 
Pariı 12,03 Belpat 34,75,63 
Nüyork 80,06 Moıko•a 10,90,25 
Mil&no 9,25,50 Berhn 1,98,61 
Cenevre 2,43 Varıo•a 4.20 
Atiu. 83,38.,25 Budapeıte 3,95,14 
Brükıel 3,38,.25 Madrit 5,80,11 
Amaterdam 1,16,94 Bi.ikret 79,51,25 
Sofya 65,35 Viyana 4,15 

N U K U T (Satlf) 
Kur•ı Xuraı 

20 F. Fran11s ı7o 20 1.Jı•içre 808 
1 Dolar 117 1 Peaeta ıs 

21 Kur. C•lıı:. ı06 l M..-k 49 
ı Sile. A •• 22 ı Z..lou 20.50 
ı l•terlin 129 20 La, ıc 

20 Liret 216 20 Dinar 53 
20 u •• 23 ı C•n:ııo..Wı -~ 

20 F. Belçika 115 .Albn 1.23 
20 J>ralımi 24 Mecidir• 36.SO 

l Fl•ri.a &3 Baabot 240 

MAARiFTE 

Bir dersten 
Sınıfta kalanlar 
Bir senelerinin kaybe

dilmeme&ini 
vekaletten rica ediyorlar 

Lise ve ortamektep mezuniyet 
imtihanlarında bir dersten dönen
lerin vaziyeti hakkında henüz Ma
arif Vekaletinden hiç bir tebligat 
gelmemi9tir. 

Bir denten dönen talebe bu va
ziyet karşısında tekrar Maarif Ve
kaletine müracaat ederek kendile
ri için karar verilmesini istemi9ler· 
dir. 

Bu talebeler geçen seneki gibi 
kendilerinin dokuzuncu amıfa ve 
liselerde Üniversitenin birinci sını· 
fma devamlarıne müsaade edilme
sini talep etmitlerdir. Bugünkü va· 
ziyetle bir deırsten dönen talebele· 
re liselere ve ortamekteplerin son 
sınıfına da devam etmelerine mek
tep idareleri tarafından müsaade 
edilmediği için bu talebeler bir se
nelerinin kaybolacağını ileriye sür
mektedirler. 

Mektep idareleri yapılacak mu
amele hakkında Maarif Vekaletin
den emiu istemi,Ierdir. 

Ankara, 27 - ismet Paşa kız 
enstitüsü müdürlüğü, Maarif V eka
Jetine müracaat ederek, mezuniyet 
imtihanlarında bir dersten dönen ı 
ortamektep talebesi kızlarının bir . 
sene boş kalmamaları için diğer j 
mezunlar gibi, enstitünün dördün· 
cü sınıfına alınmalarını ve sene so
nunda döndükleri dersten imtihan· 
]arının yapılması, muvaffak olma
yanlaı:ın mektepten alakalarının 
kesilmesini teklif etti. 

Ders senesi ba,lıyor 
Ortamekteplerle liseler 1 birin

citeşrin pazartesi gününden itiba
ren açılacaktır. 

Sınıf ikmal imtihanları bütün 
mekteplerde bitmittir. 

Kayıt muamelesi ve eski tale
benin kayit yenileme işleri de ya
rın ak.tam bitecektir . 

Bu sene lbanbul, Kabataf erkek 
liseleri ile Kandmi, Istanbul, Eren· 
köy kız liselerine pek çok talebe 
kaydedilmittir. 

Lisenin bil1inoi sınıfları ile orta 
mekteplerin birinci aınıflarına faz. 
la tehacüm olduğundan hu sınıfla
ra ikiter üçer fUbe açılmıştır. Yeni 
açılan Haydarp&f& lisesinin mual· 
lim mektebi, ortamektep, lise sınıf
larına 800 den fazla talebe kayde
dilmiştir, 

Haydarpaf<l lisesinde kayit mu· 
amelesine devam edilmekte oldu· 
ğu için bu miktarın 1000 i geçece
ği tahmin edilmektedir. 

Eesasen Haydarpaf<l lisesinden 
bütün leyli talebeler toplandığı i
çin nehari talebelerle birlikte bu
ıl!l.ya gelecek talebe miktarı bu ka
dar tahmin edilmi9ti. 

Üniversite fakültelerinde de bir 
teşrinievvelden itibaren tedrisata 
batlanacaktır. Pazartesi sabahı 
saat dokuzda üniversite konferans 
salonunda Rektör Cemil bey tara
fından tedrisata batlanması müna
sebetile bir konferans verilecek, 
sonra hukuk p-;ıofesörlerinden Ali 
Fuat Bey açıf denini verecektir. 

Tahrif edilen notlar 
inkılap lisesinde yedi talebenin 

tasdikname almak için notları tah
rif ettikleri hakkında mektep ida
resinin vuku bulan ihbarı etrafın
da Maarif müfettitliğince tahkika
ta devam edilmektedir. 

Nafıa fen mektebi mezun
ları kongresi 

Nafia Fen mektebi mezunlar bir
liği kongresi dün saat 14 te halke
vinde yapılmıttır. Uç sene evvel 
tetkil edilen birliğin merkezi An· 
karadadııı. Dünkü kongre birlik 
reisi Nail Bey tarafından açılmıf, 
idare heyetinin senelik raporu o
kunmuf, nizamnamede bazı mad
delerin tadili için münak&f&lar ya
pılmıttır. Bunlardan sonra birli· 
ğin yeni idare heyeti seçil mittir. 

Nafia Fen mektebi mezunlar bir
liği tarafından, bu toplantı terefi
ne dün gece park otelinde bir de 
balo verilmittir. 

Dünkü hava 
Sıfır derecei hararette ve deniz 

seviyesine indirilen barometre: 
Saat 7 de 788,5, 14 te 768. Derecei 

hararet 7 de 16, 14 te 20,S. Azami de· 
recei hararet 22 , aıııari 15. 

Rüzıir Jimalden emıiıtir. Azaa>İ 

ıü.rati ıaniyede 10 metredir. 
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Günü. 

Cürüm ve ceza 
ln~anlar ne kadar adil, polisler 

ne kadar faal olsalar gene cürüm 
cezasını bulamıyor ... 

Dünyada nice cezasız kalmı7 
mücrimler, unutulmuş gitmİf mak
tüller vardır. Ve bu gibi insan ca• 
navarları, çaldıkları paraların, tat· 
min ettikleri hınçlarının heyecanİ· 
le ferih fahur yaşarken, toprak al
tındaki iskeletlerle bunlar arasın
da bir rabıta tesis eden cilt cilt tah
kikat evrakı, palis veya adliye da· 
irelerinin mahzenlerinde uyukla
makta ve toz/anmaktadır. 

Son seneler zarfında Avrupada 
üç mühim cinayet oldu: 

Me,hur tayyareci Lindberg'in 
çocuğunu kaçırdılar, ve babasın
dan bir hayli para kopardıktan 
sonra zavallı yavrucağı öldürerek 
bir hendeğin içine attılar ... 

Tahkikat tetkikat, bir netice ver• 
medi. Nihayet meselenin tamami· 
le unutulduğu bi~ sırada poli9 
Hauptmann isminde bir Almanı 
yakaladı. Bunan üzerinde lidyei 
necat olarak verilen paralar bulun· 
du. Fakat adam inkar etti. Bir me
zarlıkta kendisine paraları teslim 
eden bir doktor da Hauptmann'ın 
o adam olmadığını, çünkü para'.an 
alan adamın öksürüklü birisi oldu
ğunu halbuki bu Almanın öksür
mediğini söyledi. Sanki o zaman
dan bu zamana kadar, öksü üğü 
geçmezmif gibi ... 

Diğer bir mesele de Fransada 
Dijon civarında raylar Ü.zerinde ö
lü olarak bulanan mahkeme aza. 
sından Prince vahasıdır. 

Tahkikat, tetkikat, bir netice ııer 
medi. Fransada lıu işi tahkik için 
komisyonlar toplandı. Herkes baf· 
ka türlü tefsir etti. 

Cinayetçiler, 
l ntiharcılar, 
Kazacılar, 
Diye üç kısım meydana çıktı. Fa

kat meselenin hakiki mahiyeti bir 
türlü anlaşılamadı. Nihayet katil 
dayanamadı ve "ben öldürdüm 
yahu!,, diye ortaya çıktı. Acaba, 
hakiki katil mi, değil mi henü:r. bel
li değil ... Tahkikat ilerliyor. 

Üçüncüsü Pariste Müzik Holler 
kralc diye anılan M. Oıc4r Dul
renne'in katli meselesidir. 

Bunun da ne olduğa belli değil
di. Bir bahriyeli genç öldürmüş di
ye iddia edildi. Aylarca Fransız 
zabıtası bu ifİn arkasından ko,tu. 
Nihayet ispanyaya kaçan bir adam 
bu cinayet töhmetile yakalandı. Fa
kat o da inkar ediyor."Ben Dal
renne'in katili değilim!,, diyor. V4· 
kıa her katil ink&r eder. Fakat a
leyhine fazla delil ele yok ..• 

lfte Amerika, ve Fransa adaleti ... 
Dğier taraftan geçenlerde bizde 

Sirkecide bir duvarın içinde bazı 
iskelet/er 1'ulunmutfU. Istanbal pa· 
lisi bir iki gün içinde tahkikatını 
yaptı. Ve derhal katili meydana çı· 
lıarclı. 

Bu da bi.zim adaletimiz ve bi.zim 
tahkikatımızdır. 

Vakıa biz bununla 1azla iftihar 
etmeyiz. Çünkü biliriz ıa '-" } "' 
cezasız kalmı1 cinayetler pek çok
tur. Ve medeniyet ilerledikçe, cü
rüm tekniği ele beraber ilerlemekte· 
dir. Bunun için her halde istikbal
de daha çok miktarda cinayet aza. 
sız kalacaktır. Fakat biz insanlar 
çok garibiz. Böyle bir kişinfo, iki 
kipnin, bef kişinin ölümile netice
lenen cinayetlerin faillerini gayet 
inatla, ısrarla ararız da milyonlar
ca insanın hayatına malolan c'na
yetleri hiç hesaba katmayız. Mese
la Umumi harbin mes'ulleri de bu 
fekilde unutuldu gitti ya... · 

Maazallah yeni bir harp olsa, 
onun me•'ulleri de muhakkak ki 
bir Lindberg'in çocuğunu öl. ü en 
adam kadar iamini meydana, orta. 
lığı velveleye vermiyecektir. 

Mümtaz FAiK 

Sahhğa çıkarılacak 
emlak 

Batta Galatasaray Polis kara. 
kolu olduğu halde bir çok resmi 
dairelerin satılığa çakarılacağı ya
zılmıftı. Satılığa çıkanlacak emlak 
sırasında postahane arkasında Atir 
efendi kütüphanesi de vardır. Mali
ye tahmin komisyonu bu binaya on 
iki bin lira kıymet koymuftur. 

Firdevıiain yıldöaümü 
Firdevsi'nin bininci yıldönümü

nü kutlulamak için dünyanın her 
tarafından bir çok münevverler 
Tahr".'na gitmektedirler. Şehrimize 
gelmıt olan lngili.z müttefriklerin· 
de.n Si~ Denison Ross ile lngili:ı 
taırlerınden M. Drinkwater de ev
velki gün Tahrana hareket etmİ!· 
lerdir. 



~ •'·' l r ve ın•f nar ~K.re 1 lr Öz dilimizle l 
~----ı "lnkı apıarın 

Öğrettıkıeri ,, 
y ~fi Raşit be!•İn bir av·•kat ~~d?· 

tunu bilmemek ve Mıl meslegını, 
lr.lu/cp!arın ö{;rcttilllcri'ni (1) o
kurken satırların arasından keşfet· 
miş olmak i terdim: B~tü.n ki~a~ -
sonundaki ufacık bır hıkaye ıstısna 
edilirse - birkaç kısma ayrılmı' 
olmasına r~ğmen, bir nutuktan iba
rettir. 

Bir nutuk daha doğrusu bir mü
dafaname: Vasfi Raşit bey, inkil~
bı , ihtilali - kend;si bu ıki kelı
:neyi bir manada kullanıyor - mu
arızlarına teamülcülere karşı de
ğil, bir m~keme azası, daha doğ
rusu bir jüri heyeti önünde müda
faa ediyor. Bunun için muhakenıe
mizden ziyade hislerimize hitap e
<liyor demiyeceğim, fakat il~!n ~u
ru dilinden de kaçınıyor, hızı bır
takım müşahedelere olduğu kadar 
belagati ile de celbetmek istiyor. 
Mesela 'u &atırlara bakın: 

•'Etrafa saçılmıf olan 1923 inki
fu..,ının düsturları, bizzat inkilaba 
galebe çalmış sanılan o mü_st.ebit 
hükümdarı bile kanunu esasıyı her 
sene devlet salnamesinin başına 
ba tırmağa mecbur kılmak suretile 
mağlup eyliyor ve terakki yarat · 
makta devam ediyordu. Çünkü hiç 
bir zaman istipdat ve irticaın kuv
vetli tenkili inkilabın zayıf ta olsa 
inat·ı mukavemetine galebe çala · 
maz: lstipdadın öldürttüğü ve boğ
du •ttuğu o meçhul - ve meçhiıl 
oldukları nisbette samimi - inki
lap şehitleri fedakarlıkları ile bu
giinkü büyük yangınları yapacak o
lan o günkü kül altına indirilmiş a
tcş!eri sönmekten korumuşlar ve 
beslemislerdir.,, 
Vasfi Raşit beyin bütün kitabı bu 

"eda, ile yazılmı,tır. Dikkat edilir-' . se bu yazı dilinden ve konuşma dı-
linden büsbütün başka bir dildir; 
tüphesiz konuşurken olduğu gibi 
kı ·ık, dökük, peri,an cümleler yok, 
fakat yazı dilindeki fikıin tekrarı 
korkusu da yok. Sözün bir fikri en 
kısa urette bir düstur haline getir
mesinden ziyade dolgunluğu ile, 
zenginliği ile tesis etmesine çalı,ı
lıyor. Bu, kürsü üslubu, kürsü be -
lagıı.tidiı. 

lnkilupların öğrettikleri bu üslup 
ile inkilabın ne demek olduğunu, 
vasıflarım anlatıyor. Vasfi R~it 
beyin böyle bir tanecik nutukla bü
tün inkilaıı mevzuunu tükettiği söy
lenemez; fakat çok eşaslr noktala
ra dokunmuştur. ihtilalin batlıca 
vasıflaı •ndan biri sarilik olduğun
da ısrör ediyor ki bu, bence de, çok 
doğrudur. 

İhtilal, inkilap niçin saridir? ni
çin bir memlekette kalmayıp öbür
lerine de geçer? Çünkü inkilap sa
dece bir fikrin, bir arzunun galebe
si, birtakım zaruretlerin kendileri
ni hissetl,j~eleridir. O zar~retler 
insan kafaJl'nın yeni keşıiileif. yeni 
icatları·neticesi olarak doğmu§ i~e 
elbette ki bi' memlekette olduğu 
kadar onun komtularında ve niha
yet her tarafta başgösterecekler -
dir. Yalnız bir memlekette kalmış, 
etrafın tesiri ile çıkmayıp etrafa da 
tesir etmemi~ olan hareketler an -
cak birer isyan veya birer hükumet 
darbe3idir, cemiyetin dayandığı e
'3sları do:Q.iıtinn..ldeu z.iva.de o ıı • 
'-··'~ ı • •··Ü nıd dm~mit ~lanlan ~e
zalandırmaıra çalı,ır. 

Fakat Vasfi Rafit, inkilıipların 
bu esaslı vasfını çok iyi görüp an-

Dil bayramından 
sonra ••• 

Bir bayramımızı kut/ularken, o 
bayramı neden dolayı, nasıl bir ül
kü (1) ye bağlanarak yaptığımızı 
da unutmamak gerektir. 

Dil Bayra(11ımızda, seçkin (2) 
dilcilerimizin uyandırıcı, ışıklandı
rıcı (3) sözlerini hep duyduk. O 

gün için, dilimize karşı bağlılığımı
zı sağlamlaştırdık. Yabancı diller
den kendimizi gücümüz yettiği ka
dar koruyacağımıza budunca (4) 
söz verdik. 

Fakat bu kadarı yetmez. Dil Bay
ramı ile birlikte o günün hızı, o gü
nün sıcaklığı da geçm.emelidir. 

Gerek ki, dilimiz için, her gün bir 
bayram yapmalıyız. 

Sözgelişi, ben Türk kökünden 
gelme bir söz buldum. O gün, be: 
nim bayramım olmalıdır. Yarın, sız 
buldunuz. Siz bayram yapmaluı -
nı.z:. 

Büyük önder (5) in, dil değin -
minde (6) ki amac (7) ı, işin.Yürü
tülmesi, öz dilin, yayılıp genişleyip, 
zenginleşmesidir. Bu da ancak, be
nim, $İzin, hepimizin, elbirliğimiz 
ve dil birliğimizle olacaktır. Yok
sa, dil bayramını, gelişigüzel kut
lıılamak, kendimizi aldatmaktan 
başku bir işe yaramaz. 

Dil savaşında, Türk ulus (8) una 
durmadan çalışmak düşüyor. Üç 
beş yüz ııözün karşılığını bulmak, 
bize yeter gibi görünmesin. 

Daha önümüzde nice güçlükler 
L'ar. Gelecek yılın bayramında, da
ha arıg (9), daha pürüzsüz bir türk 
çe konuşmalı, öz dille yazarken şim 
dikinden daha az e_üçlük çekmeli
yiz. 

Ulu Gazi, bize yeni~en bir dil 
bazandırmak için o değer biçilmez 
günlerine kıyarak durmadan göz ı
şığı döküyor. Türk dilinin şurada 
burada unutulmuş gömük (IO) le
rini birer ikişer meydana çıkartı • 
yor, önümüze seriyor. 
Bize her işte olduğu gibi dil işinde 

de, onun izinden yürümek düşer. 
Yaratan, bulan odur. Yaratılanı, 

yafatacak, atılan tohumu yeşerte
cek te biziz. 

Bayram geçti demeyelim de, yüz 
yıl ıronra, torunlarımızın yapacağı 
büyük dil kurtuluşu bayramlarının 
temelini fimdiden atmağı düşüne-
lim! . 

M. SALAHADDiN 

( 1) Ülkü - İdeal. (2) Seçkin - Gü
zide. (3) I~ıklandmcı - Tenvir edici. 
( 4) Budun - Millet. ( 5) Önder - Şef, 
reis. (6) Değişim - İnkılap. (7) A -
mac - Hedef. (8) Ulus - Millet. (9) 
Arıg - Saf, temiz. (10) Gömük - De
fine. 

!attığı halde kitabında, sevdiği ve 
büyük~~ t 7A9 ihtilalinden de 
genif, sümullü olan iki hareketten 
bilmem niçin hiç bahsetmiyor. Bun
ların biri antik alem nizamımn yı
kılması olan hiristiyanlrk inkilabı, 
ikincisi de 1 S inci asır Renaissance 
hareketidir. Bu ilci hareket, bilhas
sa hiristiyanlık hareketi, bugün si
rayet ve yenilik kuvvetlerini hemen 
hemen tanıamite kaybetmit olduğu 
' ' • "t... ' ' •.:L 1 '-'-' t''f" W'A1'"t.h. t~ l~~ ~~, •UA:p.. l 
laplaım mü•terek vasıflarını tayin 
etmek için elbette ki çok faydalıdır. 

Vasfi Ratit beyin kitabının o -
kunması bugünün gençlerine çok 
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ATEŞ BÖCEKLERİ 
Yazan: Nezih~ MUHİDDİN 

farkı .öylediği yerdi. Necat ilci da
kikadan fazla düfünemeyecek ka
dar büsbütün kendini kaybetmit 
ve yepyeni bir tip olmuftu. Yüzün. 
ıle yıvıtık ve kirli bir tebessüınle 
İçeri daldı. Salona girince, ona da. 
ima iltifat eden garson Nilco, bu 
ıefer gene mültefit fakat daha la
ubali bir tarzda kartısına çıktı. 

- Gel bakalım pafam ... Ne var, 
ne yok? Kaç günlerdir görünmedin 
hayrola bre ... 

- diye omuzunu oktadı ... 
Necat birden bir teklifsizliğe 

tutulur gibi oldu. Fakat sonra piş
kin bir tavırla o da genç garsonun 
omuzunu oktayar•ak: - Niko ge
vezeliği bırak ta timdi alakart ne
ler var onu söyle ... 

Niko bu sefer daha teklifsiz da
ha dostça yılı,mağa batladı: 

- Alakart mı... biliyorsun ya 
bizim patron kodeste bire kuzum ... 
Şimdi Celal Eflatun bey ne emre. 
derse onu yapıyoruz. O da bu iki 
gündür barut kesildi. 

Necat gayri İradi ıordu: 

-Neden? 
- Neden olacak yavrum? Hep 

kabahat sende ... 
- Neler söylüyorsun Niko? 
- Hakkını yok? Sen karıyı iyi 

tutmasını bilmiyorsun! .. Haydi Ce
lal Eflatun Bey paralı, hatırlı a
dam ... Bir "aman darjan,, olur. .. 
Anlayorsun? ... - Garson parmak
larının ucu ile para itareti yaparak 
devam etti - Ama yok bizim rum· 
bacı soiyah Cako! ... Hani biliyorsun 
bizim Suzan hanım tutmuf onu "a
man dökör,, Necat lier feye rağmen 
sapsan kesildi. Beyazlatan dudak
ları tiddetle titreyordu. Rum gar
son gt.nç adamın krpkırmızı gözle
rile titreyen beyaz dudaklarına ba
kınca birdenbire pek fena korktu. 
Bu dehtet aklınr deıhal batına ge
tirdi. Ve hemen hürmetkar tavır 
takınarak: 

- Şimdi gelin beyim - dedi -
Şurada angaje olmayan bir loca 
var. 

Necat sürüklendi. Locaya girer
ken bir kaç masa ilerde Celil Ef, 

. ,,.. ... ,.. 
... , ......... a... .......... - --"~·- ...... - ____ ,, 

Sev'. lfOr ! se\ ııt n.er l 
Sevenlerir.filmi olaD 

Kadın 

ıuyatlarmaa ae\mış olaolar il 
l:u şaheaeri mutlaka iÖr!iDüz!I 

sa Unutmaz 
BEBEK 

Yirmi dört saatleik iyi geçen bir 
seyahatten .onra hemşireme kavuş
muştum. Bana, mazideki ten hayat
tan kırmetii bir yadigar olan giıl
teni bu sefer biraz solgun, bir par· 
ça hasta gibi gördüm. Ne yapsın ... 
Znvallı kadının hakkı var; çünkü 
o hayata yeni bir unsur, mini mini 
bir yavru getirmek için tam dokuz 
aydır uğraşıyor. Ah analık ... Ken
di varlığından bir çok feyler feda 
ederek kanından, ensicesinden ve 
bl.itıin hayat cevherinden bir çok 
şeyler k.:ıparıp hayata yeni bir var
lık getirmek için çabalayan ana
ların cemiyet hayatında düsturlar, 
nizamlar yaratan alimler kadar 
belki de cıılardan büyük hizmetle
ri var. Ufacık ve tuursuz gibi do
ğup ta hazan büyük bir kafa, kıy
mt:Lli bir zeka sahibi olan insanlar· 
ılan fııtihler, ha askarlar ve bütün 
bir cihana h "kim olan kahraman
lar yetışiyor. Bunun için bir ananı~ 
bir çocuk doğurması biraz da yenı 
bir cihan yaratınası demektir. 

Bunun için sevgili hem~irem sen 
nazanmda fU zayıf, ve süzgün yü • 
züıı, ve vücudunda tuhaf bir tedev
vür yapan mini mini harnulenle çok 
kıymetli görünüyordun. Vakit ta
mam olmu,tu. Artık günleri değil, 
saatleri, dakikaları hesap ediyor
duk. 

Bir gece, bahçede akasya ağaçla
rının arasında gece sefası ve kah
kaha çiçeklerine karşı yemeğimizi 
yerken solgun gülüm yüzünü buru•· 
turmağa başladı. Hafif hafif inledi. 
Onu hemen içeri aldık. lstirahatı
lerketik. Biraz sonra kapıda oto
mobil durdu. Ebe hanım gelmi,ti. 
Artık hazırhk başladı. Mini mini 
bebeğin hatıftan : 

- Geliyorum, sesini İfitiryor gi
bi idik. 

Odamda bütün bir gece sabaha 
kadar uyuyamadım. Kesik kesik 
iniltiler, tiz feryatlar içinde sigara 
paketini botalttım. Gültenim ne ka
dar ıstırap çekiyordu. 

Yataktan kalktım. Pencereyi a
çarak oturdum. Odada karaltılar si
linmi;:, fecrin mavi renkleri parlı
yordu: Şafak söküyordu. Bu sessiz. 
lik, bu yalnızlık, bu gurbet ve hü
zün havasında yalnız benim bir 
tek Gülümün yalvaran sesini göz
lerimde yatlarımla dinliyordum: 

-Amannnn ... 
Telefonun zili çaldı. Biraz son

ra kapıda otomobil durdu. Elinde 
ç.a.ntaııile doktor geldi. B~ dakika 
sonra küçüt. hizmetçi kız bana 
müjdeyi verdi: . 

- Beyefendi bir oğlumuz oldu. 
Yeğenim, sen dünyaya gelmek i-

li.zı.ıa.o!Mı feyler~di~· onu okur. 
ten bizim büyük avuk~larımızın 
müdafaanamelerinin sonradan ki
tap halinde toplanmamasına da te
essüf etmemek kabil değildir; ede- 1 

biyatımızın bütün bir kısmr eksik 
kalıyor. Vekıa bizde ceza avukatla
rından ziyade hukuk avukatları 
,öhret kazanır:; hukuk itleri de be
lagate pek müsait değildir. Fakat 
bu belki de avukat müdafaaname
!erini. tdebiyam. \ııjr !umu uı.mı. 
ınızdan geliyor. 

Nurullah ATA 

(1) 1 cilt, 50 kuruf. 

latunla arkadatlarını bir grup ha
linde büyük bir nıasanın etrafında 
gördü. Buzlu kovalar önlerinde ra
kı içiyorlardı. 

Locaya girince ırarson evvelce 
ıöylediklerini unutturmak İçin hat· 
ka bahse giritti: 

- Paaanı alakart istiyorsunuz 
değil mi? Eımret. Sizin için he..,ey 
bulurum ... 

Elindeki pusulaya kaydetmeğe 
hazırlanarak yemekleri ıaymağa 
hatlııdı: 

-Tıı.ze istakoz mayonezli ... Ku-
zu pırzolası patata beraber ... Lev-
rek tava beraber yeşil salata ... A
ma evvela, duble bira, bordur: 
kavyar. Gravyera ... Kırmızı turp ... 
midye tava ... 

Daha n<' emredersin pasam? 
Necat açlıktan kıvranan midesi

nin sesinden hatka gene her feye 
gözlerini ve kulaklarını tıkamıftı. 

- Hepsi mükemmel! - dedi -
haydi çabuk ol! Evvela bira hor 
dur getir ... 

- Çabuk gideceksin Necat Bey! 
niçin bu kadar acele? .• 

Garsonun halinde hem ko11ku 
hem tereddütlü bir sorut vardı. 

Necat sordu, 
- Bana bir fcy mi söylemek is

tiyorsun? 
- Yani ya ... Sana süze! yemek-

çin fienelerdenberi evlat hasreti~i 
ceken dayıcığının buraya gelın_esı
~i mi bekliyordun? Bu dayın kı ev
lenJi. Mahrumiyet' er içinde ya~a: 
dı. Yedi sene yuvasının teme~ı~ı 
s ğlamlastıracak bir tek çocuk .ıçın 
a(lladı. Yandı, çırpındı. Ve nıha
yet aile hayatındaki bu tasfiye yu
vasının bozulmasına, aşkının ve e
lemler inin tarümar olmasına sebep 
oldu. Her şeyini kaybetti. 

Aşağı indim. Gülten, yatağa u
zanmıştı: 

-- Kardeşim geçmi' olsun, güle 
güle büyüt, derken uzun hicranla· 
rın ruhumda hasreti biriken zehir· 
lerin acın gözlıorimden yaş halin
de boşandı'. Önümde mini mini kun 
dağı içinde bana bakıp sanki be- 1 

n:m J.icranlarıma afayan küçük 
yeğenimle beraber mendilimi çıka· 
rıp l:ıınçkıra hıçkıra ağladım. 

T8
1

; ... :..,. ' ..-; !.,;n· ruhun..:aki 
bu gizli derdi bilen hasta kız kar
de,im cıt. ımıleessır olmuftu: 

- Ağabey ... Çocuk mu oluyor-
rnn? eledi. • 

TEPEBAŞI ŞEHiR 
TIY ATROST T1\T • 
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Gelen evrak geri verilmez.- Müddeti 
Ben, yuvası bozulan, sevdiğini geçen nüshalar 10 k.u~uttu_~·-:-. Gu:et!, "' 

keybeden, senelerdir hasta, peri- matbaaya ait itler ıçın mudırıyet• m~ra· 

'an bir dımağla oradan oraya dola- tini kabul-etmez. 
caat edilir. Gazetemiz ilanların mes'ulıye• 

1 tan ben, bu alil ruhla, bu husul bul· ı lım•ı••••••••~•-• 
mayacak em~r~e çırpınan ben de KİRALIK DAiRE 
şu önümdeki şuursuz gibi duran 
mini mini bir çacuktan farklı bir Bebek'te 4 oda' elektrik, ha-
fey miydim? Artık benim bir aile va gazı au, 3() l'ra. Sahilde 
yuvası kurmaklığım, böyle küçük No. lu k:rmııı ) alıya mllra· 
yeğenim gibi bir evlat sahibi ol- caat. ( 30ll J 
maklığım mümkün değildi. Ben, 
hayata küsmüştüm. İzdivaca lanet 
etmiştim. O kadın beni yafamaktan 
bıktırmı,, usandı. ınıttı. Ben, ruhu
na r.ılıumdan hayat, canına canım
dan can katacak bir evlat şefkatin
den mahrum kalacaktım. 

Hayat ve tali beni yalnız batka
larının yavrularını sevip okşamak
la ttselli eden bir mahkum, bir za. 
'lil 1 lı yapmıştı. Ben, bu büyük ga
yeye kat'iyyen iritemiyecektim. 

Bebek, mavi beşiğinde, penbe 
Örlü!eri içinde müsterih, mışıl mı
şıl uyuyor. Onu, bana mahrumiyet-

ZARiF SAGLAM 
VE UCUZ 

fler nevi r ezaran 
-sandalye, koltuk, ka· 
nepe, portmantolar 
ve sand:11Yt: tahtaları. 

lsıauhul :'il thmutpa
şa. Kürk'iu hanında 
ı 2 ~o da sandalyeci 
f \K tf•ndıJc buiunur. 
İ\aıalcıl';u ara~ınLZ. 

Telefon: 22334 

6S62 

lerimin acısını unutturan bu hem- mezdi. Bir akşam üzeri bavulumu 
tire yavrusunu heıgün doya doya alıp onları terkettim. 
ııeyrediyordum. Kız kardetim, gün- Trene binip şehrin panoraması 
den gıine iyiletiyor ve mini mini be- gözlerimden ayni yeis, o daimi a
bek, b<!nim küçük yeğenim bana cınm fntınası içinde kaldım. 
gülüyor, ben iteselli ediyordu; fa. Hala yatıyordum. Çocuğum ol
kat tebessümlerle, bu mavi çocuk m«dı. Artık buna da lüzum görmü
be.iğile avunmak ta bir gün niha- yordum; çünkü bu mahrumiyet yü
yet buldu. ?.ünden hayatı, benliği tarünııir O• 

Gültenden müsaade istedim. Ya- lan ben hayat yollarında emelsiz, 
şamak için çalışmağa muhtaçtım. gayesiz: mini mini bir çocuk gibi 
B•• misafirlik günlerce devam ede- emekliyordum! - O. N. -

--~~~~~~~~~~~;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ıı:;~ 

ÇALIŞKAN ÇOCUK 
3 ün.cü sayısı çıktı 

4 renk 16 sahife S kurut E!!I (3002) 

İttihadı Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

i'-f ı:rik ve hayat üzerine si2orta muameleleri icra ~leriz. 
Sigm•t.tl.-n i..alk i.,.>in ntti•ait t-'ra.il:l hıı viJ(,. 
Merkezi idaresi: Galatada Onyon Hanında 

Acentaaı bulunmayan tehirlerde acenta aranmaktadır. 
Telefon : 4.4887 +5607 

ler bira getireceğim. Güzel ye do
yu; karnını ... Çtk yatağına gir fÖY· 
le rahat bir uyku yap. 

- Bwıdan sana ne? 
- Ama bilirsin? sen bugün çok 

pinirli kuzum! ... Belki burada yü
reğine dokanır bir 9eyler ... çıkarır
sın tamata. .. 

Necat vaziyeti derhal kavradı. 
Seıi boğazında homurdanarak: 

- Haydi sen itine! - dedi -
Çabuk ol ... bas! 

Garson derhal kapıdan dışarı 
fırladı. Necat fapkasını masaya 
fırlattı, ceketini çıkardı. Yüzünde 
korkunç fena hatlar kırıtmıftı. i
çinden: 

- Bu gece son gecem - diye 
mırıldandı - Evvela ye iç Necat! .. 
Sonrasına Allah kerim. 

Bu esnada Niko buğulu bira ve 
yiyeceklerle geldi. Meharetle ve 
sürıatle masayı tertip etti. Tekrar 
dışarı çıkmasına meydan kalma
dan Necat bir hamlede birayı mi· 
desine botalttı. Ve hayretle bakan 
garsona: 

- Doldur! - diye emretti -
Genç adıı.m alnında berilen terle

ri kirli mendilile kuruturken gar
son ikinci birayı getirmitti. Ayni 
hal tekerrür etti. Niko ikinci emre 
lüzum görmeden sekiz defa duble 
bira tasıdı. Şimdi yemek faılı bat-

lamıştı. Bir cemile olarak pirzola. 
ile beraber bir tite siyah şarap ge
tirdi. Necat buna son derece mem
nun olmuttu: 

- Yata be Niko - diye bir kah
kaha attı - Garson dediğin cenin 
gibi lep demeden leblebiyi böyle 
anlar İ'1e ... Cebimde ne varsa hep. 
ıi sana baht1' ! feda olsun ! 

Niko da COfmUftu: 
- Bre sen de Yatayasın pasam ! 

Oldu olacak ... Bir duziko da ister
sin? ... Beraber iyi kaçar ... 

- Haydi ondan da getir ... O da 
bulunsun! 

- Ha fÖyle !... Gül söyle ... bu 
dünya içmekten, farkı söyleyip 
keyf etmekten başka neye yarar 
kuzum pasam? ... 

- Öyle Niko yavrum ... Bu akşam 
sen bana efendilik yaptın Niko ... 
Ver elini bakayım ... 

- Zavallı Necat Bey! ... Sen bu 
aktam efkarlısın ... Ben ağnanm bu 
i~ten... Ama koyma içine dert ku-
zum ..• 

Necat locasında adamakıllı sar · 
bot olmuttu. Dıtarıda Hicazdan ge
zinen yanık bir kemençe, kafaları
nı tütaiyenleri cotturmuttu. Ah, of, 
Yata sesleri hanendelerin hatladığı 
tarlı:ıya karıtıyordu. 

Bir müddet saz ve ıeı keailmit, 
tabak çatal ve ka-deh tıkırtıları ba~· 

Bpgünkü program 
ISTANBUL, 
18,30: Pli.k netriyalı. 19: Fransı.zca d~r•~ 

19,30: Türk musiki neşriyab. (FA}ure, Sah~ 
hanım. Refik, Fikret beyler.) 21,: Et_~e( $ef: 
bey tarafından konferans. 21,30: Studyo c 
ve tAngo orkeatraaı. 

823 Khz. BUKREJi, 3G4 m. 
13 • 15 Gündüz neıriyatı. 18: Popul•r Ro· 

men musikisi. 19: Musahabe. 19,15: Fanica LU 
ca orkeatraıı. 20: Radyo üniversitesi. 20,1~: 
Pl.iık. 20.45: Konferans. 21: Tagannili musı· 
ki 21.ZO: Balet mua.ikİ•İ· 22: Mu•ahabe. 22ı20: 
Dans musikisi. 23: Haberler. 

223 Kbz. VARŞOVA, 1345 m. . 
18: oSliat kon•eri. 18,50: Musahabe. 19: Mu 

sahabe. 19,15: iPyano ile aonatlar. 19,45: Re· 
uortaj. 20: Dana muaikiai. 20,20: Musahabe· 
20,30: Dansın devamı. 20,45: Spor. 21: Mu••• 
baf>e. 21,15: Rekli.mlar ve konser. 21,30: Mu· 
•ahabe. 21,45: Komadan naklen üç kralın at· 
kı iaimli Montenz:Unin opera••· 24,20: Mu••· 
habe. 24,55: Dansa devam. 

841 Khz. BERLIN, 357 m. • . , 
19,05: Spor. 19,20: Aleweiberaommer ısımlı 

skeç. 20,40: Günün yenil~llleri: 2_1:, Ha~erler· 
21,15: Dan• mu•ikiıi. Solı•tlerın ııtıralule. 23, 
20: Haberler. 23,50: Dana muıi.ki•i. 

686 Klız. BELGRA T, 437 m. 
20: aRdyo orkestrası. 20~: Rekli.mlar. 20, 

40: Radyo orlı:eatraaının devamı. 21: Musaba· 
be. 21,30: Sırp besteleri 23,30: KahYehan• 
musikisi. 24: Danı pli.kları. 

Khz. KONIGSBERG, 291 m. 
19,25: Org ile kliaik konser. - Akt\iftlite. 

20 25: Karı91k hafta aonu kon•eri. 21: Haber· 
le.;. 21,10: "Allah.a ıamarladık, yaz!,, isimli nf'· 
teli neıriyat. 23: Haberler. 23,30: Plak. 23,SO: 
Dana muaikiai. 

574 Kkz. STUTTGART, 523 m. 
20: Radyo dana orkeatra•ı, 21: Haberler· 

21 05: Saar neıriyab. 21,15: Karıtık netriyat', 
23~ Spor vesa..ir havalar 23,45: Dana mu•iki• 1• 

1: Gece konaceri. 
STOKHOLM, 426 m. 
20,30: Warnerin e•erlerinderı kon•er. 20,4S 

Tiyatro. 21,15: l•veç halk muaik.iai. 23: Yen 
dana musikiai. 

ROMA, NAPOLI, BARI 
21: Musahabe. 21,10: Plik. 21,45: Tem sil 

Müteakiben dana mu•ikiai. 
545 Kh>. BUDAPEŞTE, 550 m. 
18: Hafif musiki. 19: Mu•ahabe. 19,30: 

Macar halk tarlaları. 20,40: Dobnanyinin id•· 
resinde filharmonik konser, 23115: Haberler• 
23,40: Plik konseri .. 

950 Kbz. BRESLAU, 316 m. 
20,30: Plik. 21: "Allaha ısmarladık, yaz!,, 

isimli netrjyat. 23: Mu•ahabe. 23,20: Haberler• 
23,45: Karı41k aec:e musikisi. 

904 Khz. HAMBURG, 332 m. 
20: Piyano konseri. 20,30: Güzel hikiyeler. 

21: Haberler. 21,10: Neıeli dana havaları. z3: 
Haberler. 1: Dana muaikisi. 

592 Khz. ViYANA, 507 m. 
19: Dollfu••'u habrlayıf. 21: Haberler. 21,tO: 

Radyo temsili. 23,30: Haberler. 23,50: Dan• 
musikisi. 1: Pl&k. 

740 Khz. MONIH 405 m. 
19,10 Genç kızlara ne9riyat. 19,30 Afrik• 

seyahatine dair •eyahat hatıralan, 19,50 Bis· 
neırediyoruz - Siz dinleyiniz. 20 Dana muıi· 
L;i•i. 21 Haherler. 21,JO Neı'eli neıriyat, 23 
Haherler, 23,20 Proaram ara•r, 23,40 Musikili 
aon bahar neıriyatı 

Kh .. L0KSEMBURG 1304 m. 
Franaız akıamı: 20,35 Kanıık Fransız mu• 

ıikiai, 21 Haberler, 21,30 Parİ•·Brüksel iaiıo.li 
mizah; ne.triyatt 22 iktisadi netTiyat, 22~0 Or
keatra konaeri, 23 Soli•t lconıeri. 23,.20 Dan• 
plikları. 

Galatasaraylılar 
toplanamadılar 

Galatasaraylılar cemiyeti "dün 
senelik toplantısını yapacaktı. Fa· 
kat ekseriyet olmadığından top· 
lantı bir ay sonraya tehir edihnit· 
tir. 
.. ................ 91 

DOKTOR .. 
Rusçuklu Hakkı 

.Calataıarayda Kanzük eczahaneıl 
karıısında Sahne ıokağında 3 numa• 

ralı apartımanda ı numara. 

5603 

Elektrik mühendisi Refik Beyin: 
•• Ameli elektrik, Makina, 

telsiz, Oto, mufassal sinai elekt· 
ik .,. \iararet lritaplan ılepo
au: Postane ıı.ricasmda 8uiret 
Hanı Odabaşısı Şecaettin Bey. 

(3010) 
~ .............. .... 

lamıttı. Biraz sonra sesler kesilir 
gibi oldu. Ve dumanlı salonda eJ 
,akırtılarına refakat eden ve Jıt· 
tikçe yükselen bir tempo başladı: 
Müfterilerin de ittirakile hep bir •· 
ğızdan: 

- Hey Rumba. • • Hey Rumb"'" 
Hey Rmnba .• , Heyy Rumba. .. 

AheQgi barlatan lokantayı güıtl 
güm öttürmekte devam ediyordU· 

Necat fÖyle bir davranıp kapı: 
dan baktı: Me,hur rumbacı Zen~1 Oako orta yerde babalanmıt gı 
tir tir tepiniyordu ... Necatın sinirle
ri yaylanmıttı. Vahşi bir zevk dıı· 
yuyordu. Atılmak, boğazlat111aJ(, 
kan akıtmak istiyordu ... 

Rumba bitmitti ... Fakat halk bı• 
rakmıyordu. 

- Bravooo! Bravo Cako ... Bii5•• 

Biiis .•• 
Cako daha büyük bir gayrıet ve 

arzu ile ortaya çıktı. Bu sefer '"M11) 

niii,, rumbası batlamıftı. Herke• e 
çırpıyordu. Birden ortaya yarıçıP ·ş 
lak bir kadın uçar gibi geldi. ~!J(;r 
daha tiddetlendi. Cako'ya partol1. 
liğe gelen kadın Suzan' dı! Zeııı:'.. 
Cako öyle cottu öyle co~tu ki ~;ı: 
danda"çapkın Lupe Velezin,,tlll' t 
dini yapmakta büyük bir mehate fi 
göstererek kıvııım kıvrım kıvranll 

- Bitmedi __. 



Bu lhlaf'takft fôDmler 

v-;ni filmlerin bitaraf 
bir gözle tenkidi .. 

IPEK'TE 

Çıl~ın Hayat 
ipek sinemasında bu hafta Çıngın Ha
İıminde neşeli ve çok hareketli bir ma 

• filmi eöıterilmektedir. Mümetsil· 
· Magds Evans, Conrad Nagel, Clif 
\vards, William Haines'tır. 
~İlmlerin mevzuunu kısaca hülasa e
İtıı: 
Saııdi ve Bumpi Amerikan bahriye
. de iki kafadar bahriyelidir, Sandi'nin 
tııerak• var: Son siıtem bir motörbot 
iııesi icat etmek. Ve hatta bu yak•· 

lı, delişmen bahriyeli böyle bir icatta 
l~ııduğunu da kanidir, 
lııe Sandi nihayet bu makineyi Ame

bahriyesine ait lüks bir kant üze
e tecrübe etmit fakat yolda bir inri
olınuı ve hepıi denize. dökülmüşler-

• Bunun üzerine Sandi ve art.adat• 
· >iyeden kovulmuılardır, Fakat Sandi' 
l>ıakineye olan merakı azalınamıı 

1 ~il işle alika~ olan • b?" ~ ltlotör 
1Plerine müracaat etınJttır. ~akat hey. 

l kimse bu işe kulak asmamııtır. 
~İhayet bir eün iki arkadat bir kü
~ kayıkla liman içinde dolatırlarken 

milyonların hülyasına kapdnııılar 
, ta..,, bu esnada bir eenç klZın idare et• 
i bir motör kayıklarını devimıiıtir. 
~nç kız alicenap bir kızdır. Hemen 
lörünü durc!urmuf ve ikisini de kur. 
'ftır. Fak.at Sandi ile genç kız ara. 

de, bu andan itibaren bir rabıta batla
tır. 1,ıe bu rabıta filmin sonuna ka
• .,-....., '._ı.:,Mir. çı;.ı..a .. prip 

\<. t••adüfl<ir ki k•ıu: luz da Anıeftkada 
.'l>le bir yarıt motörleri fabrikatörü~ün 

.dır. Ve iflas halinde olan bu fabrika
. n yegane emeli ve gayesi de yeni VÜ· 

de getirdiği bir yarıt motöründedir. 
'le bunun için fabrikatör Sandi'nin i~a
e fazla alakadar olmuı ve fakat ılk 
~be esnasında ağır surette yaralan· 

'Itır. Genç kız baba11nı bu hale ıoktu• 
'~dan dolayı Sandi'ye fevkalade kız
dır. Ve baba11nın fabrikasında dil'ek
bulunan ve kendisine kartı kur yapan 

':ton isminde biriıine meyletmek üze-
ı"· 
\ite bundan ıonra filmin en heyecanlı 
i!>ı başlayor. 
'1e Sandi'nin ne fabrikatörün motörü 
•ar tamir etmek için paralan yoktur. 
l on da fabrikatörün paralarını adam 
~~ Y~it ve Sandi'ye bir metelik ver• 
Ş· '!lır. 
ltndi, Sandi ne yapsın? 

~>kadaıile beraber düıünüyor, taıını· 
~ ~., para bulmak için liman dahilinde 
'> ~•lu bir korsanlığra baılayor. Yani 
dıığu adamlara yarıfta kazanıldığı za· 
~ llaranın ödeneceğine dair bir senet 
,,. l'or. Polis kendilerini takip ediyor. 
\~ok askerler insanlar pefinden koıu· 
. • ve tuhaf değil mi yakalayamıyor-

~~tıdi'nin yakalanmaması lazımdır. 
'.'l<ü bu takdirde film biter. itin garibi 
1~ ltıotöründe mitrıı.lyöz de vardır. Fa
~· tıltanılmamaktadır. 
d •r kitinin böyle otuz kırk polisin e

'.'İ trı canını kurtarmasını görmek ıey-
~1•ıııere heyecan veriyorsa da biraz da 
l.ıa. ııarip görünüyor. 
ı, ıı,,n lafın k11ası: Nihayet yarıı gelip 
~ )~r. Ve iki korsan bu ıcfer fabrikatö
ı_ . ızını da kaçırarak hep beraber ya. 

\ 
1!tirak ediyorlar. Nasıl ittirak ediyor. 

·~»a.., pek anlatılamıyor. Elbette tah-
~erıini 2ki Sandi'nin sevgilisinin ve 

arkadaşlarının bindiği motör yarııı kaza• 
nıyor. Fabrikatör kızını bu adama veri· 
yor. 

Onlar ermiı muradına biz çıkalım ke-
revetine. 1 

Bu fransızca sözlü film, güzeldir, ha
reketlidir. Canlıdır. Fakat mevzuda bel· 
ki Amerikalıların hoşuna giden ve bi2e 
yabancı gelen garabetler mevcuttur. Za. 
ten filmde mevzuun miniiıından ziyade 
filmin hareke~li olmasına itina edilmiıtör. 
Macera heyecanı, yarıt heyecanı, polis 
heyecanı, uzun takipler çoktur. Bilhassa 1 
bu noktalara ehemmiy~t verildiğinden 
musiki tamamen ihmal edilıniıtir. Filmde 
fotoğrafi güzeldir. Heyeti umuıniyesile 
mevzuun mini.sına ehemmiyet verllmez
ıe seyredildiği zaman hoşça bir vakit ae
çirilmit olur. 

SUMER' DE 

Atıklar otelı 
Sumer ıinemaırnda. Anny Oondra'nın 

i.tı~r oteli ismindeki ijlmi giill:oiilmek
tedır. Film almanca sözlüdür. Ve Anny 
nin ıimciiye kadar çevirmit olduğu film· 
lerin bqka biT mevzu üzerinde tekrann
dan ibarettir. Filmde gene sevimli ve kıv· 
rak artisti cene ayni ıarııın saçlar, bu 
aaçların üzerini arkan bir kordel8, ayni 
elbise, ayni biçim, ayni aymk ayrık n• 
dmılarla yürüyüı, ve hatta ayni ıiyah 
tem•iye ile görürsünüz. Şarlo, pabudarı· 
nı ve me]onunu, bastonunu, bonjurunu 
ve hatta ıürmeli kara gözlerini ne kadar 
ç<>!J -..er.. t\.o"v O•olra <la bu kıyafe
~ ........ ~.ı.flılJI. 

Mevzu da diğer mevzularına çok ben
:ı:emektedir. 

Anny filmdeki iımile Han panayırlar
da fakir bir hayat sürmektedir. Fakat 
birdenbire öğrenir ki bilmediği, itilmedi· 
ii. tanımadığı teyzeıi kendisine bilmem 
nerede Atlintk isminde bir oteli miraa 
b-kmııtn. 

Han hemen temıiyeıinit evveli o bü-
femıiyeıini, sonra bavulunu alır ve 

derhal oraya gider. Atlantik otelini mü
kellef bir oteldir. Bir çok kibar insanlar 
vardor. Han büyük bir liiubalilikle, kmta 
kırıta konduğu otel bu otel değildir. Bu 
tehrin köyünde ikinci bir Atlintik oteli 
daha vardır. 

Han mütee11ir bir halde gene tem•iye
si ve bavulu ile köyün yolunu tutar. Bir 
de ne göraün ufacık, küçücük külüıtür bir 
otel. Bu otelde üç tene bedavacı vardır. 
Bunlarm üçü de artistttir. Ve otele 1889 
~neıindenberi hiç bir müıteri gelmemit· 
tır. 

J'."!<at Han'.ın iraya gelmesi otele oğur 
getmr. Zengın bir adam otele gelir. Ve 
Anny ile ıevi~irler ve evlenirler ... F~kat 
son evl~nme sa~".esine kadaı:,Jilm bat· 
tan aşagı Anny nın afacanlıklarile dolu
dur. 

Film heyeti umumiyesi ile iyidir. Son 
parçalarında biraz musiki vardır. Fakat 
Anny bir kaç yerde gözlerini açarak du. 
daklarını bükerek güzel ıarkılar .oöyle
mektıedir. 

Fakat yukarda söylediğimiz gibi bu 
film de Anny Ondra'nın diğer filmlerin
den farkıızdır. Bu güzel sarııın kızı se
venler her zaman olduğu gibi bu filmi de 
lezeztle seyredebilirler. 

Rollere gelince, milyonerin uıağı ro· 
!ünü oynayan artist, melon ıapkasite bu· 
runu sıkııtıran gözlüğü, şemsiyesi, ahk 
hali ile Armand Bernard'ın Alman bir 
nüıha11dır. Bittabik üıtadı kadar ınuvaf. 
fak olamamaktadır. Çünkü fazla taklit 

i~ıJı..ı..i 1 ı:. 1 -- - ___ ,.. __ . __ 'i il 

vardır • 
Milyonere klZıru vennek isteyen anne 

ise heyecanlı, helecanh hallerile Mar• 
gu~rite Morend 'i taklid etmektedir. 
Fotoğrafi iyidir, manzaralar güzeldir, 

Fakati film masrafh bir film değildir. 
GöLGE 

MELEK'TE 

Sana tapıyorum 
Melek &İn~rnda bu hafta (Sa• 

na tapl)'orum) İlftlmdeki Aiımdka ao-\ 
lü operet göıterilmektedir. Mevzuu 
ıöyledir: 

(Vals geceıi) operetinin musikisi 
RObıert Ottmar ismindeki genç beste • 
kara ısmarlannıııtır. Çok çalışmasına 
rağmen bir tüı-lü beceremiyor , Piya • 
nonuu öniindeıı kalkacaiı sırada oradıl 
duran bir meçmua gözüne ilİ§iyor. O
rinde çok güzel bir kızm resmi vardır. 
Ondan ilham nlarak be&tesini yapıyor, 
Çok muvaffakıyet kazanıyor ve ismi 
\ıaitün mu.si'lıı:i i.lemiae sravdıvor. 

tt.Auır l ...... ı .... .laki !un ııtıiı: .~ 
muıtur. Kim olduğunu öğrenmeie ça• 
lıtıyor, bütün arkadaılanna resmi göı· 
teriyor . 

Baron Mioky kızın ailesinin çok iyi 
dostudur. Aıkadaşın abir tavaiye mek
tubu veriyor, Robert, Glona Glauen'le 
tanışmak emelile Nise gidiyor ve kızı 
yakından ve iyice tanıy.n.;Jme4ı: için 
Glnaen ailesinin yanına uıalt olarak 
giriyor kendisini görenlerin tanıyama • 
malan için bıyıklarını tıraı etmiflir. 

Gloria da çok ceçmeden yakışıklı 
Utaiını ıevmeğe başlamı§lır. Fakat lren
diıini ondan her Jeyİn ayınnalota oldu
ğunu bildiği için onu unutımağa çalıı· 
maktadır. 

Bu araldı: uzun zaınandanberi Pa· 
riıte tahsilde bulunan kız kardeıi geli· 
yor. V alı eecesini görmüı ve Robert 
Ottmar'ı çok beğemniftİr. Bilhaaaa ince 
bıyıkların yüze verdiği manayi anlata 
anlata bitiremiyor ve uıaia dışanda bı
Taktrğı notalarını getirmesini , üzerindP. 
bulunan Robert Ottman'rn resmini kar
deıine göstereceğini söylüyor . Robert 
tanınmaması için resmine kalemle göz
lük takıyor bryıklannı kalınlaştırıyor. 
O akıam filhakika kimse Robert Ott-

zaman olduiu P,i tabii ve çok tirin· 
dir. Robert Ottmar rolünde de Willıy 
Fo~.ı iyidir. F:al<at Maeda Sohneider'· 
İn yanında göljrede kalmalrtadqo. 

Mir'lWemeleri iyidir fakat pek çok • 
tur. Eff!' bira;ı: fazla tiyatroya l<açııruı· 
tır. Seyİrcİ filmin sonlarına doğnı bir
kaç filmin bittiiini zannetmekte fakat 
biraz .onra yeni bir manevra ile kufı· 
taşmaktadır , Ve bunun birkaç defa 
tekerrür etmesi binız cannıı akmak • 
tadır: Mesela Gloria sevırilisinin hüvi
yetini keşfettiği zaman artık birleıe • 
cel<ler zannederıiıriz. Fakat laza bir in· 
tikam heveıi gelir. Kız intikamını alır 

gene bh-leşecekler aanırsınız fakat bu 
sefer de Robert küser... Maamafilı film
de hoı sahneler de y<lk değildir. Bu e
seri şirinliği ile bilhaıaa Magda Soh • 
neider kurtarmııtır. 

manın uşak Robert olduğunun farkına Resimler 
varamıyor fakat bir gece evde yalnız o· 
lan Gloria piyanonun Üzerinde notala • Yukarda : Afiklar Oteli filminde 
rı görüyor kalemle resim üzerinde l'Ö· Anny Ondra, 
t~ı yapıldıiının farkına varıyor ve ıi· b • 
lince Roberti tanıyor. Artık sevgisini Ortada : T ürkte gsterilen ır gö-
saklamasına sebep yoktur. Fakat uzun nül böyle avlandı fi/-
müddet kendisine ıztırap çektiren Ro • minde. Kay Franciı ve 
bertten ufak bir intikam almağa karar George Brent, ve Roma 
veriyor. Bu intikaırı, Roberte bir baı • ~ilginlikları filminden 
kasını ııevdiği zannını vererek onu kıı· bir sahne 
kandırmaktır. Nihayet her ıey düzeli-
yor, Gloria da Rabert te sevgisini iti • Aşağıda : Kay Francis ve George 
raf ediyor, Glorianın kız kardeıi de Brent'in lxqka bir po
se .. diği adama kavuıuyor. 

Büyük yıldızların 
Küçük adetleri 

Yıldızların da kendilerine mah
sus adetleııi vardır. Mesela Lilyan 
Harvey birisile mülakat yaptığı za· 
man ve mülakat devam ettiği müd
detçe hiç durmadan parmaklarım 
yanındaki masaya yahut ta oturdu
ğu koltuğa vurur. 

James Dunn konu,tuğu zaman, 
her kelimenin sonunda sağ elinin 
sıkılı yumruğunu ~ol elinin avucu
na vurur. Lawrence Tibbet'in dü

şünme tarzı biraz garipçedir: Ba
sını yere koyup ayaklarım havaya 
kaldırıp ellel\inin ilzerimle odayı do 

la,madan evvel kafa&mda yeni bir 
fikrin doğabilmesine imkan yok • 
tur. 

Wallace Beery'nin de dinlenme 
şekli bamba,kadır. Biı• eline bir ça· 

kı diğerine bir tahta parçası alır 
onu yontar, yontar, yontar ... Tahta 
parçası bitince artık vallace O.len
miştir. 

Spencer Tracy mütemadiyen üst 
dudağını kemiı ir. Sylvia Sidney 

çok mahçuptur ... Eğer saçlarile oy
namasa hiç kimseye bir çift lakırdı 
söyleyemez. Saçlarım parmakları
na dolayıp dolayıp kıvırdıkça mah
çubiyeti azalır yavaf yavat açılır. 

Jean Harlow'un elinden polisu
ar ekıik olmaz. Hiç durmadan tır
naklarım cilalar, cilalar ••• 

Mae West te birini ayakta dinle
yemez. Muhakkak ııahatça bir yere 

oturmalı, sırtını dayamalı öyle din
lemelidir. Fakat cevap vereceği za 
man birden bire doğrulur ve canlı 
canlı anlatmağa baflar. 

Greta Garbo ile Katharine Hep
burn, ikisi de ayakkabıya taham • 
mül edemezler. Yalnız pek mecbur 
oldukları zaman ayakkabı giyerler, 

hatta stüdyoda iki sahne arasında 
bile ayakkabıyı çıkaı•ır ve burun • 

suz sandallar giyerler. Garbo'nun 
bir merakı daha vardır: Boş za • 
manlarında şezlonga uzanır ve ken 
disi için yazılan bütün senaryoları 
okur ve okurken de muhakı<ak va
nilyalı dondurma yer. 

Clark Gable saatsiz hiç duramaz. 
Üzerinde muhakak bi~ saat taflr. 

Nils Asther konuturken bir kaşı
nı yukarı kaldırır. Geor.,e O' Brien 

konuştuğu adamın gözünün içine 
bakar. Babası küçükken kendine 

"konusurken muhatabının gözünün 

içine bak. Bu sana emniyet verir 

ve mahçubiyetten kurtarır.,, demit 
George de bu nasilıatı iyi dinle· 

mit··· 

Bing Crosby bir türlü hızlı ko

nuşamaz, bütün lakırdıları mırıltı 

halindedir. Ne söylediğini anlıı.ya
bilmek çok zordur. 

Mary Pickford günün her saatın
da elinde veya göğsünde muhak • 
kak bir demet çiçek la.fır. 

zu. 
Gloria rolünde Magda Sohneider her ı •-------- ---- ----
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Sof ya şenlik içinde 
(Başı ı inci sahifede) 

tiç, kral ve kraliçenin ~!eri ~ • 
kam, Yugoalavya sefareb erkanı, bü • 
tün nazırlar, Sofya metropolidi, aıkeri 
ümera ve Sofya belediye rem bulun • 
muşlardır • 

Saat 22 de yapıla.o resmi kabule ya
bancı mcml etlerin aefırleri ve ataşe • 
militeo·leri, diğer askeri ümera, yiikıek 
memurlar, üniversite rektör ve dekan• 
!arı, ıabık nazır ve muhtelif birlik ve 
korporasyonlarm mümessilleri davet e
dilmişlerdir • 

29 eylül için ayrıca merasim pro 
~ hazrrlaıımrt ve bugün misafir • 
leriıı kendi arzularına bırakılm)ftır. 30 
eylülde misafirler hareket ede<:ekler • 

dir. li 
Kral Hazretlerinden bir gün evve 

Solyaya gelen Yugoslav gazetecileri, 
S<ıfya gazete<:iler cemiyetinin ~~iri
diTlet-. Bugün Yugoslav gazetecilerı ıe· 
refine Sofya belediyesi tarafından mulı
tetem bir ziyooılet verilıniftir • 

B(Jfllekilin beyanatı 
SOFYA, 29 (Milliyet) - Yugos • 

ı.v hmümdarlarınm toiyayı ziyareti 
D>Ün&sebeble Bulgar bıqvekili M. Ki
IDOD Gheorgİev Belgnıtta Çlkan (Poli
tilm) gazeteoine fU beyomatta bulun • 
m111tur: 

- Bulgar hiikômeti ve Bulgar mil
leti Yugoslav hükümdarlarını ziyaret • 
leıiodeıı son derece müftehirclirler. Da· 
ha doi=u bu ziyaretin iki millet a • 
rasındıılci iyi münasebetleri büsbütün 
diizeltmeğe yanyacağına inanpnuz ol
cluiu gibi, jkj hiikümet ..Jmamdarlan 
aruında Balkan Sl&vlarınm pek yakın 
laakiki bir tepiki mesai anlapnası yo • 
Juna girdiklerine de kaniiz. 

lki hükümeti alakadar ed<m mulıte
lif --1eler üzerinde teati edeceğimiz 
noıktai nazarların iki millet mul<Bt"ene
tine daha çok yanyacağına eminim. . 

Hiilriimdrlann memleketimizi ziya • 
reti, kralnru:an Yugoslavyada ikameti 
zamanında &'Öıterilen mubalasata min
netimizi izhar etmeğe bir vesile teıkiJ 
ecı...-tir." 

Hariciye nazırının beyanatı 
SOFYA, 28 (Milliyet) - Hariciye 

pazın M. Batalof Yug011lavya kral ve 
lıraliçesi S<ıfyaya gelmeden bir &'Ün ev
'Yel &'Uetelere ıu beyanatta bulummıı • 
tur: 

« Hepnetlü Yugoslavya kralı A· 
ld:sandr ve kraliçe Maryanın Çar Bo
ris ve çariçe Y oanna'yı ziyaretleri bü· 
tün Bulglll'ian samimi bir sevinç için. 
ele borakmalctadır. Biz, kanlet Yugos
lavyanm yiiksek IKMimdanm Bulga • 
riatanm peyıtahbnda kartıJayıp ıniHe • 
tine igten &'elen ıevgimizi gö.tennd< • 
Je bmtiyanz. Bir yı}danberi iki millet 
aramıda münasebetlerde görülen de • 
iifildik bütiin Bulgar milleti tarafın • 
elan derin bir --mç dvyguaile kartı • 
leumıktadır. 

Bulgarlarla Yugoslavların 1akla1 • 
D>Bu, artık kuvvetle iddia edebiliriz ki, 
bir hayli değil, iki milletin ııuuruna 
dayanan bir hakikattir. Çünkü bu iki 
miHeti yaklaıbran imiller, her teYden 
lnnvetlidir. 

Ben Bu)guiatan •Yugoslavya mü• 
nasebetlerinde görülen hu mesut inki· 
pim dnam edeceğine ve iki millet e· 
hlJDdoılU dostluiun Balkan svlbunun 
Ye clolaynile Avrupa sullıunun kuvvet. 
ıe-i için kıymetli bir imi! olduğa. 
na eninim Hapnet]U lıülriimdariara 
Sofyayı ziyaretlerinde reiakat eden 
-ı.trt.ımı M. Y evtiçle tekrar loonuı· 
..... fınabm elde ettiğim için ç<ıl< mem
nu-. Bizim sula ve hakiki dostluk 
içinde yaf81D8k arzu ve irademiz, yeni 
"Ve miibim bir terakki kaydedecektir. 
Gene tehar ediyorum ki , hundan Bel· 
bnlar ve Avrupa auJhu kazanacaktır. 
Çünkü Buqar - Yucoslav muluueneti 
fikri her teYden evvel nıllı ve ıulh i
sinde medeni faaliyet filıridir .ıt 

Bir Bulgar gazetesinin yazuı 
SOFY A, 28 (Milliyet) - Zora ga

aetesi diyor ki: 
« Bu uyu-et alelide bir hadise de

iildir. Mesut hir t*iJde batlanan ve 
lııomıuluktan baıka iki l.lav milleti ara
sındai ırki bağların emrettiği Bulgar • 
Yugoslav yalanlığını kuvvetlendirip ge
nişletecek bir vak'adır. 

lki milleiin münevverleri ve iktisat 
adamları arasmda yapılan kartılıltlı zi. 
yaretler, Bulgar - Yugoslv yakınlığı 
Y?lı\ndaki engelleri kaldırmak dileği • 
nın ne kadar kuvvetli olduğunu iıbat 
etmektedir. Yaln12 bununla iktifa e
clilıneyip yiıpılan bu kartılıkh ziyaret· 
Jercle, bu manilerin kaldınlmasında göz 
önüne alınacıak olan zaman ve imkin
lara d.ilduıt edildiği kuvvetle itaret .,.. 
clilmiıtir. 

Bizde ve Y q011lavyada haul olan 
bö,.le müsait bir hava içinde .e hü
ltiimdarlarm tam bir anlatma ve de
nmlı bir yaldaı-a için imar ettikleri 
bu pek sariı ıır:zu lııartuında, Solya ve 
Belgratıaki hükümeı adamlarına, yak • 
lapna için meydandaki hu manevi esas· 
!ardan istifade edip hunları tahaldnık 
etti_rmelc gibi nazik bir vazife düımek· 
tedır. Bu husuıta harpıenheri aranı • 
len hu yaklaJma için ıeraitin hiç bir 
-.a!Ut b,. kadar müsait ohnadığını kay
detmek mecburiyetindeyiz .» 

BiT Yugoalavya gazetesinin yazı .. 
SOFY A, 28 (Milliyet) - Belgrat

ta çıkan (Politika) gazetesi, Yugoslav
ya. kral ."e kraliçe.inin Sofyayı ziyaret· 
len muımsebetile yazdığı bir baıma
lı.aJede ~ılan hazırlıklardan Bulgarla
nn ~ z~y~ro'te ne kadar ehemmiyet 
verclilı:lenru Ye hiilı.ümdarlar arasında 
yapılan hu gibi temaslarla iyi münase
betlere yol açıldığmı ıöylüyerek diyor 
ki: 

• Bilhaaaa Avruparun birçok meç
huller ar • ..,nda bocaladığı bu karar11z 
zımuınlarda böyle bir ziyaret hususi 
bir ehemmiyet kazanmaktadır. ç... Bo
ria Hazretleri geçen sene Belgradı zi· 
Yaret ebnelıle memleketimiule en kü
s-ült bir köyün bile be•lediği hissiyat • 
tan emjn ohnak imki.nını kazandı. Bu-

Dünkü Spor faaliyeti 

Atletizm müsabaka laT1na İftİrak edenler 

(Batı 1 inci sahifede) 
zatıldı. Bu yarını saat ~nde ele iki ta· 
lwn gol yapmnadılar. Bu suretle O - O 
biten bu maç, batka bir gün yeniden 
oynanacaktır • 

lki aaatiik bir didinmeden sonra sa
ynra biten bir maç hakkında uzun U· 

zadıya yazılacak bir §ey yoktur. Çünkü 
böyle bir maçın karaıkterietik çizgileri 
pek mahduttur. 

Bunun için yazılacak nolı:talar an • 
caık oyunun umumi cereyanile futbol
culardan göze çaıı>anlarm teobitine 
müdıasır kalır. Biz de bunu yapıııca· 

irz• 
lki taraf ta fazla bir teknik gö&t«· 

memdde beraber çok gayretli oynadı. 
Hususile iki takımın müdafi ve kaleci
leri iyi çalqtıiar. Oyunda sürat .,...dı. 

Top çok çabuk bir kaleden ötekine ııi· 
dip &'eli,..,rdu. Zmnan zaman da sert 
ve favüllü oynandığı &'örüldü. 

Hüliaa edersek nefeo vardı, pyret 
vardı, ıürat vardı. Olmryan JeY, her za. 
manki gibi: yerden oyun, kombinezon 
ve teknikti. iki saatlik bir müddet i
çinde paslaıılarak, bilinerek y~dan gü
zel hücumlar pek azdı. Bu pek az hli
cumlarm daha fazlasını Galatasaray yap 
tı: Fav~llerin ve sertliğin fazlaaıru yap 
tıgı gibı ..• 

Oyunculara gelince, Avni, Faruk, 
Lutfi lstanbulapor hücumlarının dai -
ma kırıldığı bir müaelleı tetkiJ etti· 
ler. Maçta koluJMm üstüne rlüıerek aa· 
katlanan Lutfinin tek golle c.yunun ..,. 
nuna kadar göoterdiği gayret ve mu • 
Taffaloyet takdire değer. 

Galatasaray muavin battı, &'<ıçen 
cumadan biraz daha iyi idi. Hiicum hat
tına &elince, en iyi oynayan Rasih, 
en hafif kalanlar da iki açıtdarclı. Ra
sih.in, lstanbulspor kalecisi tarııfmdan 
mırvaffakıyetle durdunılan bir tütu 
mükemmeldi • 

lataııi>ul•por tarafında bleci Lüt • 
fi ile müdafiler Salıih ve Samih, Gala
tasaraym müdafaa müaell.eoine ayni mu· 
vaffaluyetle mukabeleden &'eri kalma • 
dılar • 

LUtfinin , muh ııldrıw ıol olabilecek 
çok &'Ü2el iki ani ıütu kartanıı ç<ıl< 
pelcli. 

Muavin hatb, nılrip muavin hattına 
clenlrti. Hücum hattma &'etince, bura
da en fazla muvaffak olanlar Enver ve 
R...,uı. Fabt Rep.dı fazla maıt.e et
tikleri için bd<lenildiği kadar it göre
medi. 

Ateı • Günq kortlannda 
Dün, T altaimde Ateı Günet kortla· 

nnda mevsimin en güzel Ye en munta
zam tenis maçlan seyredildi. 

Yugoslav milli takımını teıkil eden 
Te daha biıiıaç hafta evvel Macarları 
( Deyolio) kupası maçlarmda elimine 
eden Punçeta ve Şefer en iyi tenisçi • 
lerimiz olan Sedat ve Şirinle kartıl"f • 
tılar • 

Gene Yugoslavyanın en iyi kadın 
teni.çisi olan Madam Go&tiça Matma • 
zel Grodetsm ile oynadı • 

Oldukça kalabalıtı: bir oeyin:i kütfe
,.; maçları dikkatle , heyecanla ve ze
..tde sepettiler. Bilhaua Sedadm Bos
ıuo giıbi dünya tenisinde nam ahrut 
bir oyuncu olan Punçets'e kartı oyııa
dığı winci set büyük bir takdirle kar· 
ıılandı. 

TenİS<Jİlerimiz aık ırk maç yapma· 
yışlan ve bilhaua hu sene tenis mev • 
siminin çok durgun geçmesi yiizünden 
maçların batlangıcında bir durgunluk 
gÖsterdiler ve ııonra yavaı yavaı açıl
dılar. 

Şirin Şafere Jıarıı, doğnııu, her 
zamanki nıücadele k ... iliyetini göatere
-.IL Bilhassa Şirin Şaferin henüz 
tam O)'Ununu bulamadıj.ı bir sırada fır. 
1atıan iatifııde ederek ilk seti elinden 
kaç .. dı. Sonra mioalir gittikçe düzel • 

&'Ün de y ugosln kralı ayni hiılerle bu 
ziyareti iade için giderken, meml ... eti
mi:z daha büyük bir alaka ile onun yo. 
lumı takip etmektedir. Çünkü iki mil
letin mazisi tamamile mücadele ve ka
rarsızlık, boealama ve ntırap içinde 
dalına b"fkalanna alet olmakla ve hiç 
bir zaman kendi menfaatlerine yaldaı
mama.kla geçmiftir. Bizim tarafımız • 
dan olduğu gibi, Bulgarlar tarafından 
da bu ziyaretten ilci milletin istikbali 
için yeni, sağlam ve faydalı neticeler 
beklenihnektedir. Birçok müıbet ali. • 
met!er bunu göstemıelctedir. Geçen se
nerun eylülünden bu&fuıe kadar Bul· 
ıarisıanla Yugoslavya arasındaki mü • 
nasebetlerde hil'ledilecek derecede bir 
değişiklilı: olmuıtur. 

Reaıni ve hususi temaslarda eski. 
denberi kökleımiı olup yaklaımağı im
ki.nsrz kılan itimatsızlık bertaraf e • 
dilıniıtir. Yaklqmağı güçleıtiren bu se. 
~leri ortadan kaldırmak için biz bü· 
tun kuvvetimizle çalıııyoruz. Bu cihet 
Bul ar milletinin esa• menfaatlerine' 
uygun bir ıekilde komşumuz tarafın -
dan da kavramnııtır.» 

di ve ikinci eeti almakta mii11riilat ç .... 
medi. 

Uzun boylu bir oyuncu olan Şafw 
Şirinin losa toplarma lrole,.tıkla ye· 
tiJiıor ve bi»-aa her sayı için büyük 
bir mücadele kabiliyeti gösteriyordu • 

llk seti ıniioavi bir tekilde devam 
edesi.ten Şafer hirdeıılıire ileriledi ve 
(6-4) kazandı. lkincide Yugoslav o
yuncu hemen hiç bir müıkülat çelmıe
di ve seti (6--;ı) aldı. 

lkinci maç gene uzun boylu ve atle
tik bir vücuda malill eoki bir tenİ'lçi o
lan Maclam Goatiça ile on dört on b<>t 
Y&fmcla kÜÇ>Ük ve sempatik bir sporcu 
olan Maıtma:zel Cn>deıski araunda ce· 
reyan etti ve tecrübeli bir tenisçi olan 
Yugoslav oyuncusu maçı kolaylıkla ka
zandı: 6 - ı, 6 - o . 

Aradaki tecrübe ve oyun farkı bu 
lar1<.lı neticeyi cloiunnuıtıw. Yalnız 
MatmazeLGrodetskinin oyununda hiç 
değiıid& olmadığını iıaret ..ıeceğiz. 

Bundan IODl'a Punçeh ile Sedat 
kartılat blar. llk IC!tte Secladm servis • 
!erinin tutmayııı, ahengini bulamayııı 
ve ayni zamanda Yugoslav oyuncunun 
fevkaladeliği yiizünden Punçetı 6 - 3 
•azandı . 

• lkinci sette Sedat fevkalade bir o
yun oynadı diyebiliriz ki spor hayatı • 
nın en iyi oyunlannıdan birini gösterdi. 
Seyirciler hu maçı büyük bir zevkle 
seyrettiler. 

Punçets ( 4 - O) ilerilemit ikeıa 
lıirdenbire Sedat ilemedi ve ( 4 - 4) 
oldular. B~ sonra Punçets fe>i<a· 
!ide oynadı ve ( 6 - 4) kazandı. 

• • • 
Bugün A !et Güne, kortlarında Da

bl ve Mikst maçlan yııpdacalılır. Sa. 
at dörtte baflayac:ak olan bu müsaba
kalarda Punçetı • Şafer Dahli Sedat • 
Şirinle karııJatacak Madam Gostiça ile 
Punçets, Madam Seager • Şirinyana 
klll'fı oynayacaldanhr , 

Pazar giinü saat üçte gene tek mü
eabal<alar yapdacaktır. ~ Şaletle 
Şirin Punçetı ile oynayacaktır. Seda : 
dm Şalı:re kartı tana• bilhassa çoktUT. 

Bundan batka Madam Gostiça ile 
Madam Seager karıılatacaklardrr. Ma· 
dam Seagerin iyi bir netice alacağını 
umuyoruz. 

Organizatörleri maçların güzelli • 
ğinden ve tertibin mükemmeliyetinden 
dolayı tebrik ederiz. 

Sadun GALiP 

Atletizm birinciJikleri bitirildi 
lSTANBUL, 28. A. A. - Türkiye 

atleti:ııım birinciliklerin bugün de de
vam edilmit ve bitirilmittir. Bu müsa
haak~ar dolayiıiyle F enerbahçe stadı
na gıdenler, atletlerle ıahsen alaka
dar olanlara münhasır gibi idi. 

Alman teknik neticeler ıunlarır: 
200 metre : latanbuldan Mufah. 

ham 24 birinci, lzmirden Hakkı ikin· 
ci, Buraadan Ahmet üçüncü. 

400 metre : Balikesirden Niyazi 
56 6--10 birinci, Ankaardan Selahat
tin ikinci, latanbuldan Fruzan üçüncü. 

1500 metre: Ankaradan Şevlı:i 
4,35,4-1 O birinci, lzmirden lbrahim 
ikinci, lıtanbuldan Ruhi üçüncü. 

5000 metre: lzmirden İbrahim 
17,18 birinci, Ankaradan Galip ikinci, 
Buraadan Ahmet üçüncü. 

11 O metre manialı koıu : latanhul
dan Sedat 16 8-10 birinci, Ankarn
dan Melih ikinci, lzmirden Hüaeyjn 
üçüncü. 

Oç adım : l&tanhuldan Fulyos 
13. 74 yeni Türkiye rekoru birinci, İs· 
tanbuldan Selim ikinci, lzmirden Hü
seyin üçüncü. 

Sırıkla irtifa : lstanhuldan F eli 3,20 
birinci, lzmirden Talat ikinci. 

Gülle : lstanbuldan lbrabim 12,33 
birinci, lzm.irden Niyazi ikinci, Jzmir
den Selahattin üçüncü. 

Cirit : l.tanhuldan Karakaı 51,20 
birinci, lstanbuldan mufahham ikin· 
ci, lzmirden Niyazi üçüncü. 

4x100 bayrak: latanbul 46,6--10, bi· 
rinci, Ankara ikinci, lzmir üçüncü. 

Umumi taanifıe lıtanbul Türkiye bi
rinciliğini kazanmııtır. 

Şeref ıu topu 

lST ANBUL, 28. A.A. - Bu&'iin öy. 
leden evvel Moda deniz havuzunda 
Doktor Cemil Turgut Beyin idaresin
de bu seneki ıeref su topu tumuva,ı 
icra edilmittir. Geçen sene galip ge
len latanhul su aporları klübü bu de· 
fa genç elemanlardan mürekkep bir 
takımla iştirak ederek te<:rübeli Ca
latas"!raylılara mukavemet edemeın~ş .. 
tir. Galatau.ray takımı evvela Bey
koz ile kartılaıarak 6-1 kazanmı~ ve 
f:nal vaziyetin de latanbul ıu spoı la
rı klübiınü 15-1 yenerek bu aeneki te
ref i.uı nuvaıını kazanmıtıır. 

M. Eden lsveçe gidiyor 
LONDRA, 28.A.A. - Resmen bildi· 

rildiğine göre lsveç hükümetinin dave· 
ti Üzerine M. Eden 15 teırinievvelde 
tSokholm' a gidecek ve orada 17 tet
rinie....,ele kadar kalacaktır. 

Efganistan ve 
Milletler cemiyeti 

(Başı 1 inci sahifede) 
tilaf tiyaai komisyonda da izah et
tiğim gibi hakeme tevdi edilmit
tir. Afganistanın ar rzda layik 
olduğu mevkii aldığını ve bu suret
le eserimize teşriki mesaide bulun
duğunu görmek hususundaki sa
mimi temennimi bir kerre daha 
izhar etmekliğime müsaade edil
mesini rica ederim. Asamblenin 
bu kararının, milletler cemiyetinin 
sulh ve terakki yolundaki manevi 
yüksek müzaharetinin bir delilini 
t~kil edeceğinden eminim. 

Siyaai komisyon, raporun müta
liaaından sonra Arganistanın Mil
letler Cemiyetine kabulünü ittifak
la asambleye teklif eder.,, 

Tevfik Rüştü Beyin raporu hak
kındaki wnumi müzakere euııasm
da lran, Hindistan ve rak murah
haılan kabul lehinde söz aöylemit
lerdir. isim çağırmak suretiyle 
vaki olan reye müracaatta Afga
nistan ittifakla Milletler Cemiye
tine kabul edilmiftir. 

• • • 

Tevfik Rüştü Bey 
Pazara geliyor 

CENEVRE, 28. A.A. -Anado
lu ajansının hususi muhabiri bil
diriyor : 

Hariciye Vekili Tevfik Rü,tü 
Bey Cenevrede haraket etmiştir. 
Pazar sabahı lstanbula varacaktır. 

Ekuvatör de Cemiyete giriyor 
CENVRE, 28 A.A. - Sabah

leyin toplanan Milletler Cemiyeti 
konseyinde, ummni katip M. Ave
nol Ekuator'un Milletler Cemiyeti. 
Le gİrmeğe karar verdiğini bildir
mittir,. 

FJruator, Veraay muahedesinde 
yazıl ıolduğu veçhile Milletler ce 
miyetinin hukuken izaaı olduğun
dan kabulü için b~kaca bir mua
meleye labi tutulmasına lüzum 
yoktur. 

Konf eransıo 
Son günü 

(Başı 1 inci sahifede) 
nndan Guadelup mebusu M. Candace 
bazı yerli ırklaruı katliimmdan ibant o
lan içtimai baıtalıklar ile mücadele için 
bazı büyük müstıemleke memleketleri I\· 

,...mda beynelmilel bir itilaf projesi ka
leme alınmasını teklif etmi!, bu teklifi 
izah eden M. Candace'in sözleri bütün 
murahhaslar, hilhaHa halyan murahhas· 
lan tarafından alkıtlanmııtır. M. Can
dace teklifi hakkında izahat verirken hil
haasa medeniyetten uzak bulunan n~lar
dan bahsetmiıtir. 

Büyük Adadaki ziyafet 
JSTANBUL, 28.A.A. - Bugün lJüyük 

Ada'da verilen ziyafet esnasında Türki
ye Büyük Millet Mecliaindek.i meslek
datlarile temas etmek üzere dün lotan· 
bula gelmi§ olan ayan vemebusan mec
lisleri izalanndan mürekkep Yugoslav• 
1a heyeti ile ona iltihak eden otuzuncu 
parlamentolar konferansındaki Y ugos
lavya murahhasları, Türk milletine ve 
Türk parlamentosuna k~rtı 'Yugoslav 
milleti ile parlamentosunun derin dost
luk hislerini izhar etmek iıtemiılerdir. 
Bu münasebetle Yugoslav meclisi mebu
san reisi M. Kamanudi ile Türkiye Bü
yük Millet Mecliıi Reis Vekili Esat 
Beyefendi tarafından nutuklar irad o
lunmnt ve iki büyük Devlet Reisini.ı 
kıymettar s~atlerine ve dost iki memle
ketin tealisine idarei akdah olunmuıtur. 

Samuell İnsull 
(Başı ı inci sahifede) 

için a;nlarmda para toplamı,lar 
ve bir çok avukatlar davasını be
dava Üzerlerine almıJlardır. Sona. 
çılan iane listesinde lnsull için 
550,000 dolar toplanmıştır. 

Samuel lnsull'ün muhakemesi, 
önümüzdeki- Rllı günü batlayacak
br. 

Etibba muhadenet 
cemiyeti 

Etibba Mulı!ldenet ve Teavün cemi
yeti umumi heyeti, ikinci reis prole
aör Doktor Fahreddin Kerim Beyin 
riyasetinde toplandı. Cemiyete girmek 
isteyen Operatör Şerif Turgut, Hü
seyin Besim Ruıen, Galip KAtif, Hü
..,yn Enver, Baha, Fahrettin, Omer 
Seyfeddin ve Burhan Beyledn azalık
ları kabul olundu. 

Bilahara serbea çalıtan hekimlerin 
inkitafı Üzerinde i.za, fikir müdavele· 
ıi yapmıılardır. Bilhassa pratisiyen 
Türk hekimliğinin istikbali üzerinde 
konuıulmuttur. Fethi, Mustaaf Talat, 
Tevfik, Ferit lbrahim ve l'ahreddin 
Kerim Beyler söz almıılardır. 

Yeni kazanç dolayiıile hekimler
den gelen cevaplar da okunmuı ve 
mü.zakereler yapıknııtır. ---
Zile imam ve hatiplerinin 

verdikleri karar 
ZiLE, 28 (A.A.) - Şehrimiz i-

mam n hatipleri dün ge<:e müftü efen· 
di riyaseti altında bir toplantı yapa • 
rak vazifeleri haricinde dini kine 
.-iymemeğe karar vermiılerdir • 

MEMLEKET 
• 
lzmir üzüm piyasası 
müstahsil lehinedir 

Fırsatlardan istifade edilirse bu seııe 
üzümler iyi fiatla elden çıkarılacaktır 

IZMIR, (Hususi) - Ege ikbsadi mın- ve 18 eylül 1934 tadı.lerine ait fiti 
takasının tütününden 101>1'8 kıymetli ih- lan da aıağıya itaret ediyorum 
racat maddelerinden birini tetkil eden çe- 12 Eylül 934 fiatları . 
kirdeluiz üzüm ilk piyasaya arzı tarihin· No. Asgari A~ 
den heri aradan ıeçen müddet bir buçuk 6 9,50 t1, 

5 ayı tecavüz ediyor. 7 11,25 12.Z 

Hu ıene piyasaıının hemen ansızın de· 
ne<:ek bir surette ve ihracatçılardan mü· 
bim bir luamımn malumatı olmaksızın 
açılması keyfiyetinin tevlit eylediği dedi
kodular, hunu mütealup ecnebi ihracatçı· 
!ardan mürekkep bir luson tüccarın itti
hadı ve bundan sonra da dört Türk ihra
catçının piyasa üzerinde müessir olmalı 
üzere tetkil eyledikleri rivayet edilen ve 
nllNıyet ııazete sütunlarına da akseden ha 
vadiılere ve hu meseleler etrafında kopa· 
nlan kıymetlere rağmen, mevsim iptida
sından bu hafta nihayetine kadar borsa
da resmen ve filen saıılmı§ olan çel<irdek
llİz üzüm miktarı 124,947 çuvaldan iba· 
ret buluna.,. ve sekiz muhtelif nev'e ayrı
lan bu Jnahsulün en aıağı 5 ve en yukarı 
22 kuruı fiatla ıatılmıt olduğu lzmir 
Borsasının neıreylediği raporlar münde
recabndan anlaıılmaktedır. 

Uzüm piyasasının bu sene açıht tari
hinde ihracatçılar ve alıcılar tarafından 
teklif edilmit olan fiatlar bidayette pek 
dü!kün olarak görülmüıtü. 

Mahsulün sair senelere nisbetle erken 
idrak edilmit olması. ihraClıtçıİarın alivre 
sabt teslimatı müddetinin plyasa açdış 
tarihinden epeyce uzak bUiu~ıı ilk de· 
virlerde ihracatçıların müıtağni davran • 
malanna sebep teıkıl eylemi§ ise de mah· 
ıulün idraki üzerine rekoltenin evvelce 
tahmin edilmiı olan miktardan yüzde 3(). 
3S nisbetinde noksan olduğunun anlaııl
maıı ihracatçıları kısa 'bir müddet zarfın
da harekete getirmiı ve borsada kuvvetli 
muamelelere batlanmıştır. Bidayette düı
kün fiatlar karıliında yeiıe düıerek emek 
!erinin havaya g:İdeceği mütaleasile nev
"JİI olan müstahsil bu vaziyet karıısında 
ve alıcıların iıtahlı hareketleri Üzerine 
det:ial fiatrarı yükseltmiıle;dir. 

Yapılan tetkikata nazaran bidayette 8· 
16 kurut arasında tehalüf eden fiatlar pi· 
yasanın açıldığı tarihten iki hafta sonra 
bu miktardan biraz daha kaybetmiı ve fa. 
kat ihracatçıların alivre teslimatı müdde
tinin hulülü üzerine haılayan fiaı terffu. 
ları ağustosun üçüncü baftaıından ~.,;;a
yarak ıedrii:en "'::::i'ıl olan yükseklik bugÜ· 
ne kadar devam edegelmittir. Bugün Ü • 
zümlerimi"i.n satılmakta olduğu fiatlar 
müstahsilimiz için §ayanı memnuniyet-bir 
raddede bulunmaktadır. 

Gerçi İltihsalat miktarı geçen ıeneden 
az İse de mahsulün gayet nefi• bulunma• 
.. ve adi üziiıfuerin ancak yüzde s . 8 
raddeıln"de olması müstahsilin az maldan 
çok istifade görmesini intaç eylemiı bu
lunmaktadır. 

Bu vaziyet karpsında sair senelerde pi· 
yasaya hakim olan ihracatçılar bu sene 
bilmecburiye yerlerini müstahsile terkey
lemiı bulunmaktadırlar • 

Üzümlerimizin halihazır fiatları hak • 
kında aziz okuyucularımıza bir fikir ve • 
rebilmit olmak için ıon haftaya ait üzüm 
aatıı miktar ve fiatlarile geçen hafta ve 
ıeçen senenin aynı haftası muamelelerini 
aıağıya y1121yoruz. Y aln12 ıura11nı kayde
delim ki; lzmir ticaret aleminde çekir • 
dekıiz üzüm nevi noktasından numara i
le tarif edilmekte ve bu numaralar beşten 
on ikiye kadar t..;,,.~JI eylemektedir. En 
adi nev'i bet ve en i.la kısmı da 12 numa
ra teıkil eyltr. Asıl piyasada ihra""t ma· 
lı olarak tanınmıı olan neviler 7, 8 ve 9 
numaralardır. Sair neviler ise paçal edil
mek suretile mat]Up numaraların teminin
de kullanılmakta ve bilhas•n ba•I h · a 
S ve 6 numarafı '\'zümler pek adi mal ol· 
malan hasebile doğruca ihrc:lÇ e .... hn ıu •• ;.-

tedir. · 
Bu İzahattan sonra hafta aabş ve muka 

yeıelerini herveçhiati kaydedebiliriz: 
No. Satılan Asl!ari Azami 

s 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

Çuval Fiat Fiaı 
160 8,00 9,SO 

1439 9,SO 11,SO 
2478 11,25 12,75 
3866 12,SO 13,SO 
9515 13,25 14,375 
7377 14,25 16,00 
1392 15,75 18,SO 

672 17,75 21,00 

26,899 
Bir haftanın aab• muamelesi: 

No. Satılan ~ .e-ari Azami 

s 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

Çuvel Fiat Fiat 
239 7 ,00 9,00 
900 8,SO 10,75 

1770,S 9,SO 12,25 
3954,S 11,25 13,00 

6511 12,Z 13, 75 
3976,S 13,SO 15,25 

972 15,50 17,25 
194 17,00 20,00 

18344 Yekun 
Geçen senenin aynı haftasında ise iz. 

bir horsa11nda yapdmıt olan çekirdekıiz 
üzüm muameleleri 24227 çuval, asgari fi
at 9,165 ve azami fiat ta 20,28 idi. Bu 
mukayeseden de anlaıılacağı üzere bu se 
nenin aon hafta çekirdeksiz üzüm sanı
lan gerek &'eçen hafta ve ıerekse geçen 
ıenenin aynı haftasına niıbetle miktar iti .. 
barile fazla ve fiatlar da keza mütereffj 
bir vaziyet gösıermekfedir. 
~di son iki haftanın fiat1arı arasıa

daki farkı göstermiı olmak için 12 eylül 

8 12,SO 13,00 
9 13,25 14,00 
ıo 14,so ıs.sa 
11 16,00 11,50 
12 18,00 21,00 

1§ Eylül 934 fiatları . 
No. Aıgari A.,,,rn' 
6 10,00 ıı,50 
7 11,75 12,75 
8 13,00 t3,50 
9 14,25 ıs,15 

10 14,SO J6,00 
11 16,SO ıs,00 
12 18,00 2z.OO 

11
,,, 

Bu hesaba ıöre de son hafta f~t e o.f 
da geçen haftaya nisbetle her nevıd bıı!4 
santimlik bir tereffu kaydedilmdıt• 
muıtur. ·~iıll 

Ali.kadarlan nezdinde icra eylet ıtl! 
tahkiltata nazaran üiUm piyaıaıı ~·ıı 
sağlamdll'. Muamelat hararetle cerr,., 1 
etmekte ve kuvvetli mübayaat yaP' 'ti 
tadır. Son hafta zarfında gün satıld.". 
rile yapılan muamelat b•rveçhi ati .';~( 
Tarih: Eylül 934 :;;,ı~an çuval 1111 

12 58!'6,5 
13 6253 
ıs 3492,s 
16 21~2 
17 1874 
18 2231 

Yekun çuval 26899 ;d• 
latihbarabmıza nazaran inhi•~rl~~<' 

resi soma imali için hurda incir rt'ı.I ~ 
alına ba§ladığı gibi bugünlerde ay•• ~U 
ıatla üzüm mübayaatına da baş!aY•'~ ı~ 
Şu kadar vr ki bu sene çekird k•İı ';l rl 
mhsulünde soma imaline yarn- r ~ ,a 

al ~ ... 1 . • 'nh" - ·· ...... mar ı uzum erın a·..f~gı ı ısa . . "' fP~ 
mübayaası keyfiyetini akame:c uğr• jjb! 
tadır. Eaasen inhisarlar idare!inİn ı11 ~· 
yaata baılamasının piyaı üzerirıdea .r~ 
ıir olmayacağı kanaatı da izhar edı 
tedir. 

Hülasa: ,ı·ı 
Çekirdeksiz üzüm piyasası şıı ' '. 

da mü&tahsil lehine olarak pek 111•, 
fitmekte ve alıcı!arın iştahlı mi. b '"" 
aliyetleYı devam eylemektedir. ın· ';;i.;J 
nin üzümlerimize vazeylediği ! . 
a~m~.ük resmjne rağmen &u ~c"?.e uırf 
rı mubayaa etmekte olma11 iızuırı ı.; 
s~ru hir derece daha tahkim e•ırıel< Jll 
fıatların yükselme kabiliye:in · ar 1' 

tadır. 

. Müsait vaziyetleri kaçırmama~ \ j 
ılzam olunduğu ve fırsatlardan ~· J,t.I 
yolu'Dilindiği takdirde müsıahsih11 • 

ne üzüm mahsulünü memnun;ye~~' .. 
atlarla elden tamamen çıkaracağı 'ı"ı:ıı 
ıizdir. - Abdullah AS ,,. 

POLiSTE 

• 
Eyüpte dört kişı 
Yaralandı 

• 

B .. k . " .. d "te~ı 
ırı eçı yuzun en, o 
kadın meselesindell , 

Dün Eyüpte bir cinayet 01111~! 
iki kiti ağır surette yaralanmıttı•· ~ 

Eyüpte Gümüısuyunda Cellat ~ 
zarlığmda koyun ve keçi otl•t•~ 

··fi'' 
yaılarında çoban Salih ataya G•0, ı 
suyunda oturan terzi Hakkı eJe•1 

oğlu HK!ayet efendi gelmiı ve b~ ~ 
birkaç giin evvel kaybolan kcçil<• 

kendjsinde olduğunu ve iade . •
1"''j 

aöyienriılerdir • 
Salih ağa da kendisinde b<)ylc · 

keçi olmadığını söyleyince baba. Jı" 
Salih ağanın üzerine hücum etıt1tt 
dir. ~ 

Salih ağa kendisini kurtarırı"~ Ji 
u.dile bıçağını çekerek Hakkı efeP ~~ 
le oğlu Hiday~t efendiyi ağır ,~~.ı 
yaralamqtır. Yaralılar ha•tarıeY' ,y 
dınlmıılardır. Çoban Salila ağ• r 
lanmıtbr • ıll'~ 

* Dün sabah Eyüpte Otai<{ tıiİ1 
teoviyeci Suplıi efendi ismiııd•. ,1,
rakı içm ... te iken Övey oğlu SaJI'' ~·"" 
di gelmiı bir kaduı meaelesind•0 

11 ./4 
ıurlarken, it kavgaya kadar "~i ı • 
neticede övey babası Sami efeod•. 

ğır ıur~tte yar~lamıtlır. .. ~. j 
Samı efendı de bıçakla ov•Y ;lı 

uru karıımdan yaralam19 ve bel' Jl"'ı ' 
de Cerrahpaıa hastanesine y•1"' 
lardır • 

Koyun hırsızı .;P ~ .., .... , 
Kasap Omıan ef. ile ,.,~ f' 

fendinin ahırlarından dört koY~~ 
lan Hüseyin yakalanmııtır • 

N"yet . Jt "'~ 
Galatada Emin ef. if11' 1 ~ ,,,ııt 

i . • 
Yüksekkaldırrmda kiığıtlardaJI ,ı.i ~ 1 

fitekler ile 5 kuruı mukabilind • 1p~ 
yet çektirerek halkı dolsnJı.-.l'J 
zabıtaca yakalanmııhr 



., 
• .. tanbul Haric! Askeri Kıtaat ilanlan. 1 

100 defa tıraş 
Olmak, ancak 

_ ,dğıda cins ve miktarı yazılı mev~.t hizalarında göste- j 
r.len tarih ve saatlerde kapalı zarfla munakasaya konulmuş
tur. Taliplerin şartnamesini görmek üzere her gÜn münaka· 
saya istirak etmek üzere ihale günü gösterilen saatten ev
vel te~at akçeleri ile birlikte Edremit Askeri Alım Satını 
Komisyonuna müracaatları. (254) (5775) 

HASAN Ana, İlk, Orta ve Lise kısımları vardır. 

ilan Neresi için 
Tarihleri Cinsi Miktarı alınacağı ihale günü Saat 

15-10-934 14 
15-10-934 15 
15-10-934 15.30 
15-10-934 16 

20-9-934 Kuru ot 300.000 Edremit e 
r 

27-9-934 Arpa 250.000 Edremit 
4-10-934 Ar-pa 160.000 Ayvalık 
11-10-934 K. Soğan 8.000 Edremit 

6135 
•• ti ~ .. _ ~ . 

Vize lataatınm 2000 kilo 
Patlıcan 3900 kilo taze fasul
ye 32 kilo domates 12162 ki
lo Ispanak, 7362 kilo pırasa, 
13666 kilo lahana münakasa
ya konınu~tur. ihale 7-10-934 
pa:r.ar günü saat 15 tedir. Ta
liplı·rin <>vtafı gönnek isteyen 
Ieı·in hcı· gün pazarlığa işti 
rak edeceklerin belli giinde ve 
saattf' Vizerle Komisyonumu-
1a nu.frar;a ları. (255) (5814) 

6165 .. , ... "' 
o) Pınar Hisar kıtaatmm 1950 
!ıl 

kilo Patlıoı~ 3430 kilo Taze 
iıı! fa:mlyc, 21 kilo Domatea, 
ı.ıı 11444 kilo Ispanak, 7318 ki

lo Pırasa ve 13558 kilo La.ha
na açık rminak~saya konulmuş 
tur. !hale günü 7-10-934 pa
zar günü saat 15 tedir.Evsaf 
\•e ~cr<'.it görmek isteyenlerin 
her gün ve münakasaya İşti-
rak edeceklerin belli gün ve 
S<'.atte V İz ede Satmalma Ko-

1 • 
M .M. V. Satınalma Komısyo-
nuna müracaatları. 

(104) (4886) 5655 
:ç. .. .:t(. 

Erzakm cinsi Miktarı 
Kilo 

Nohut 15,000 
Un 330,000 
Bulgur 25,000 
Sabun 8,500 
Kuru fasulye 25,000 
Pirinç 14,000 
Zeytin danesi 4,500 
Yukarda cins ve mik•'irı ya-

zılı mevat ayrı ayrı kapalı zarf 
usulile Edremittc Askeri Satı
nalma Komisyonunca müba • 
yaa edileceğinden talip olanla
nn şeraiti öğrenmek üzere her 
gün teminatı muvakkate ve 
teklifnamelerile birlikte ihale 
günü olan 14 - 10 - 934 Pazar 
günü saat 1 O dan evvel Edre -
mitte komisyonda hazır bulun-
maları. (220) (5597) 

5974 
rnj-;yonuna müracatlan. (256) * • • 

;d• (5815) 6166 Fırkanın Bayramiç Ezine 
y .,. • .,. Kirazlı Ayvacık ve Keyiklide 

Erzu:-um Mustahkem Mev bulunan kıtaalarının ihtiyacı 
ki ihtiy3.cı için 4500 ili 6300 
kilo Ga!vanizli demir tel ile 
dört hin iki yüz i'a beş bin iki 
;-üz adet f:ncan acık münaka
sa}'<'. konınuştur. Münakasası 
l Tfeı;rİnievvcl 934!· çarşamba 
güm.i ~;ıat 15 tedir. ilk temina
h ~;33 lira 30 kuruştur. Şart
llamC's; Erzurum, Trabzon Sa-

er! lı:-ıa1ma Komisyonlarlie lstan
ı' bul Levazım Amirliği Sı.::mal

tna Komİ.;yonunca görülebilir. 
Taliplerin tam vaktinde temi
nat!<ırir C! Erzururr.da Kolordu 
S"\tınalma Komisyonuna mü
racaal!arı. (294) (5993) 

6365 

T cl<irdağ kıtaatı ihtiyacı 
çin } 8,000 k:Io ve Malkara 
lrıt:ıa!r ihtiyacı içJı 10,000 ki 
ceın'.-n 28,000 kilo çorbalık 

oehriyen.n açık münakasa su
rcti•e ih !!."günü olan 10-9-934 
t .. n·:h:n ~_ta' ip zuhur etmedi
Pin~t l ibole müddeti bir hafta • 

~I br.ıdit edilerek 18-9-934 salı 
günü r.a; t 1 !l e taliki i~an e

,.ı d;lınisti. !'.fezkıir günde isbu 
~~hriyelere talip çılm:adı~. 

ı dan bir ay zarfında pazarlık
la alınmak üzere ihale g\inü. 

olan aşağıda cinsleri yazılı me
vaddın kapalı zarf usulile 
10-10-934 çarşamba gunu 
saat on beşte ihaleleri icra e· 
dileceğinden taliplerin yüzde 
yedi buçuk teminatı muvakka
telerile birlikte müracaatları. 
(251) (5772) 

Kilosu 
196,000 Pirinç 
382,000 Bulgur 

56,000 Gaz 
6132 

" . . 
Bayramıçtaki Fırka ihtiya

cı için 659000 kilo Arpa, 
800,000 kilo Ot 850,000 kilo 
Saman aleni münakasa ile 
2·10-934 sah günü saat 15 de 
ihaleleri icra kılınacaktır. Ta
liplerin evsaflarını görmek i
çın Tophanede lstanbul Le
vazun Amirliği satmalma ko
tnİ:$yonuna ve münakasalarına 
i~tirak için de belli gÜn ve saat 
te Bayramıçla satınalma ko
misyonuna müracaatları. 

(309) (6067) 6439 
... "' ... 

Kira2:lıda bulunan kıt'alar 
için 21,750 adet yerli Marsil
ya kiremidi 2-10-934 aalı gü
nü saat 15 de pazarlıkla sa
tın alınar.aktır . Taliplerin ev-

Tıraş bıçağı ( Feyzlye Mektepleri Cemiyetiniıı) idaresi altında manevi bir şahsiyet olan mD.easese memleketi
mizin en eski hususi mektebidir. 

ile mlimkündür. i\larkal'a dikkat. Kayıt için herglin melet.be müracaat edilebilir ve istevenlera maktep tarifna.mesi gönder:Iir. 
Telefoa: 44039 • (5619] -

.--or. IHSAN SAMI--. 
Tifo ve Paratifo Aşısı 

Tifo \'e Paratifo huıalıklarına tutu!ma 
mak için tesiri çok kat'! muafiyeti pek 
emin l>Ir aşıdır. her eczane ve Ecza de· 

istiklal Lisesi Müdürlüğünden: 
polannda bulunur. 1562. 1 - Henüz kadroıu colmıyan birkaç sınıf için kız ıre erke' leyli ve nehari talebe kaydına de ıam 

5803 olunmaktadır. 

Dr. A. KUTIEL ; 
2 - K•yıt için hergün saat onc!an on yediye kadar müracaat edilebilir. 
3 - ı~teyenlere, mektebin kayıt şırtlarıaı bildiren tarifname gönderilir. 

Karaköy Topçular caddesi No 3' , 
607" 

4 - D!rslere 1 Teşriniev\'elde baş!anacakbr. 

Adres: Şehzadel aşı, Pcliı merkezi arkası. Tel. 22534 • (2007) 

Teminatlı meşhur SlNGER 

Divar Saatleri Gel~i 1 
i\line>i 24 sonıim kutrundı olının 

Fiyatı 33 lira 
Minesi 30 sanıım kutrunda olanın 

Fiyab 37 lira 
Taşra a;parişleri : Bedeli peş:n 
gönderilen saatler p>ıta maurifi 

alııımadan gönderJir. 
lstanbul, EmlntinU 

SINGER SAAT TICARETHANEf i 

Nafıa Vekaletinden: 
Afyon • Antalya hattı 40 • 56 ıncı kilometre!eri arası 

3 üncü kısmı inşaat ve ameliyatı kapalı zarf usuliyle müna
kasaya çıkarılmıştır. 

Münakasa 16-10-934 tr:rihine müsadif Salı günü saat 15 
de Vekalet müsteşarlık makımında yaoılacaktır. Talipler~n 
tek:iflerini cari seneye mahsus Ticaret Odası ve fenni ehliyet 
vesikaları ve 20000 liralık m•.ıvakkat teminatın mal sandığı
na yatırıldığına dair makbuz veya Banka kefalet mektubu ile 
birlikte aynı gün ve saatten evvel komisyon riyaset~e verme
leri lazımdır. Talipleri:• bu hu ;ustaki şartnameleri 50 l!r.a mu· 
kabilinde Vekalet Wialzeme l\l{üdürlüğündensatın alabıhrler. 

(6165) 
~ .. ,~---------------------------------------------

U ni versi te Mübayaat 
Komisyonundan: 

• 
Universite Tıp Fakültesi Hayati kimya Enstitüsünde 

yapılacak olan tamirat ve tesisatı 29-9-934 cumartesi gü
nünden 20-10-934 cumartesi gününe kadar kapalı zarf u
sulile ihale edilınek üzere müna!asaya ko::ıulmuştur. Talip
ler her gün mubayaat komisyonuna mü.·acaatla dosyaamı 
tetkik edebilirler. Münakasa gü~ü olan 20-10-934 cumarte
si günü saat 15 te Komisyo:ıda teminat mektuplarile birlik
te hazır bulunmalan ilan olunur. (6169) 

Zira at Vekaleti Satınalma 
Komi yonundanı 

Satın alınacak on ton arsenikiyeti rassas, 150 adet taz
yikli pülverizatörle 400 adet adi pülverizatör 2 ay müddetle 
ve kapalı zarf usuli ile münakasaya konulmuştur. Şartname
ler Ankara'da Ziraat Vekaleti Satınalma Komisyonu ile Is
tanbul'da Ziraat Müdürlüğünden verilecektir. Arsenikiyeti 
rassas 20-11-934 ve pülverizatörler ele 22-11-934 de ihale 
olunacaktır. Isteklilerin teklif mektupları ile tahmin edilen 
bedelin yüzde 7 ,5 u Üzerinden teminat mektuplarını yukarı 

da yazılı ihale giinlerinde saat 15 e kadar adı geçen Komisyo 
na vermeleri ve kendilerinin da hazır bulunmaları ilan olunur. 

Ankara Nümune Hastanesi 
Baş Tabipliğinden: 

Hastanenin 1934 Mali Senesi ihtiyacı için 185 kalem ec
zai tıbbiye ve malzeme 7 4 lcalem kimyevi ecza ve 62 kalem 
tesrihi marazi laboratuvarı ec ;ı;ası 3 Teşrinievvel 934 tarihi
n; kadar ayrı ayrı olarak 20 gün müddetle aleni münakasa 
ya konuln1uştur. Talip olanlar teminatlariyle birlikte yevmi 
münak<tsa olan 3 Teşrinievvı:l 934 Ç:\rş:unba günü saat 10 
da hastant:si müteşekkil komisyona ve listesini görmek ve ev· 
safını öğrenmek için Ankaracla Hastane bıış tababetine vo 
lstanbulda Sıhhat ve içtimai muavenet Müdürlüğüne müra· 
caatları ilan olunur. (5798) 6178 

' IST ANBUL BELEDiYESİ lLANLJ..Rl 1 
Fındıklıda Selime Hatun mahalle.inde dere İçi soka

ğında 48, 50, 52 No. lı evin enkazı satılmak üzere açık mü
zayedeye konulınuştur. Talip olanlar şeraiti anlamak üzere 
her gün, müzayedeye girmek için de 19 liralık teminat ak
çesi makbuzu ile 1-10-934 !)azartesi gÜnü saat 14 de kadar 
Beyoğlu Kaymakamlığı ve B.Ş. Encümenine müracaatları. 

(5678) 

Ankarada: Jandarma umum 
Kumandanlığı 

Satınalma komisyonundan: 
iki yüz on beş adet Cağ torbası 6-10-934 cumartesi 

saat 11 den 12 ye kadar pazarlıkla satın alınacaktır. istekli· 
ler şartnameyi görmek üzere lıtanbulda jandarma muaye
ne hey' etine Ankarada kQmisyonwnuza ve pazarlığa girmek 
için de komisyonumuza gelmeleri. (6166) 

•• 
Universite Mübayaat 

Komiıyonundan: 
Tıp Fakültesi Teşrih ve ensaç Enstitüsü ile Marazi teşrili 

Enstitüsü Mobilya işleri ayrı ayrı olarak 7-10-934 pazar gü
nü saat 15 te pazarlıkla ihale edilınek üzere münakasaya ko· 
nulmuştur. Talipler her gün Universite mübayaat komisyo 
nuna müracaat edip her iki işin de resim ve şartnamelerini tet 
kik edebilirler. Münakasaya iştirak edecekler verecekleri fia. 
tın yüzde yedi buçuk teminatlariyle birlikte ihale günü mü
bayaat komisyonunda hazır bulunmaları ilan olunur. (6168)'. 

Jandarma Umum Kumandanlığı 
Ankara Satınalma komisyonundan 

' tıün 18-10-934 perşembe gü. 
tıü ~•aa• 10 da yapılacah:.ır. 
E:"Vsaf "<' şeraitini öğrenmek ia 
leyenJcrin her gün ve münaka. 
saya istirak edeceklerin de bel
li ffün -ve saatte T ekirdağmda 
J:'ırka Satınalma Komisyonu
na nl'.ıracaatları. (297) 

safını görmek için her gün İs-

1 
_ 

tanbulda Tophanede Levazım İstanbul ku~and~!'1 aa • 
Amirliği satmalma komiayo- tmalma komısyonu ılanlan 

n~a ve pazarlığına iştirik i- I. F. kıt'atı hayvanatmın 
çın de belli giin ve saat~e Bay- ihtiyacı için (213) Ton kuru 
ramıçta sahnalma komısyonu- Ot kapalı zarf usuliyle satın 

(6128) 

VAPURCULU 
TORK ANONİM ŞiRKETi 

lST ANBUL ACENT ALICJ 
Liman Han, Telclon: 22925. 

(22343) metro yatak kılıflık bez kapalı zarf münaka 
aasmdan tahvilen pazarlıkla satın alınacak ve pazarlığı 
3-10-934 çarşamba günü saat on birden on ikiye kadar ya
pılacağından isteklilerin gün ve saatinde komisyonumuza 
müracaatları. (6126) 

(5996) 6369 
~·. ıt ~ 

Ordu ihtiyacı için "500,, ile 
"1500,, baş dağ Top koşumu 

.ı katır kapalı zarf usulile satın 
alınacaktır. ihalesi 24 - 10-934 
Çarşamba günü saat 14 de ic
ra edilecektir. Talipler evsaf 
Ve şartnamesini görmek üzere 
her gÜn öğleden sonra ve mü
nakasaya iştirak edeceklerin o 
ırün \>'e saatinden evvel temi -
llat ve teklif mektuplarile bir
likte M. M. V. Satınalma Ko • 
tnisyonuna müracaatlan. 

(1C3) (4885) 5654 .. . ~ 
Ordu ihtiyacı için (650) ile 

' (750) baş sahra top koşumu 
beygir kapalı zarf usulile salın 
lllınacaktır. ihalesi 22 - ..J. 0-934 
!>azartesi günü saat 14 de icra 

· ~ edilecektir. Talipler evsaf ve 
vl ta-rtnamesini görmek ü.:ere 
· • Q('r gün öğleden sonra ve mii-

,1- ll<•kasaya iştirak edeceklerin o 
~Un ve saatinden e~ vel teminat 
\>e teklif mektuplarile birlikte 

na müracaatları. (307) alınacaktır. ihalesi 7 Te§rİnİ· 
(
6

069) .,. " 11 6440 evvel 934 pazar günü saat 

26-9-934 tarihinde kapa
lı zarf usulile münakaaaaı ya
pılan Merkez kıtaabna ait Yüz 
Elli bin kilo Sığır Etinin beher 
kilosuna teklif edilen fiat gali 
gö[üldüğünden pazarlığa bıra
kılmıştır. Pazarlığı l-1o:g34 
Pazartesi günü saat 15 de ya
pda~a~tır. Taliplerin şartna
mesını görmek için her gün 
ve ~~akasasma iştirilc ede
ceklerın Konyada Satmalma 
Komisyonuna müracaatları. 
(325) (6180) 6546 . .... 

Çatalca Müstahkem Mevki 
kıt'atı hayvanatmın ihtiyacı 
iç:n 26-9-934 tarihine müsa
dif çarşamba gÜnÜ saat 14 de 
açık münakaıası icra kılman 
80 ton yulafa talipleri meya
nında verilen fiat pahalı gö
rüldüğünden münakasasmm 
bir hafta müddetle temdidini 
ve tekrar 3-10-934 tarihine 

15,30 dadır. Taliplerin şartna 
meyi görmek üzere her gün j 
ve ihale için zamanından evvel 
Fındıklıda Satmalma komis
yonunda teklifnamelerini ha
zır bulundurmaları. (121) 
(5719) 6084 

* * • 
F. Kıt'atmm ihtiyacı için 

pazarlıkla alınacak olan 50 ton 
1

· 

una taliplerin evvelce verdik
leri fiat pahalı görülmüş işbu : 
unun yeniden pazarlıkla ihale
si 30 Eylül 934 pazar gÜnÜ ' 

saat 15,30 dadır. Taliplerin 
şartname ve nümuneaini gör
mek üzere her gün ve ihaleye 
iştirak edeceklerin de zama
n:nda evvel teminat makbuzla
riyle Fındıklıdaki komisyon-
da hazır bulunmalan. (6172) 

6542 

müsadif çarşamb;:günü saat. ! 
on dörtte icra edileceği ilan o
lunur. ( 324) (6181) 

Trabzon yolu 
D 1 vapuru um upınar 30Evıü1 

p AZAR güııii saat 20 de Galata 

nhtnnından kalkacak. Cidiıte Zon
guldak, lııebolu, Ayancık, Samsun, 
Ünye, Ordu, Cireıon, Tirebolu, Gö
rele, Trabzon ve Rizeye. Dönüıte 

bunlara ilaveten Of, ve Sümıeneye 
uğrayacakbr. 

Karabiga yolu 
;;.F CUMARTESİ ve ÇAR. 
ŞAMBA gÜnleri saat 20 de Top. 
hane rıhtorundan bir vapur kalkar. 
Gidit ve dönüıte mutat iskelelere 
uirar. 

iz mit yolu 
CUMA, PAZAR, SALI, 

ÇARSAMBA, gijnleri bir vapur 
saat 9 da Tophane nbtmundan kalkar. 

Mudanya yolu 
Cumartesi gününden maada her 

gün saat 9.30 da Mudanya yoluna 
Tophane rıhtımından bir vapur kal
kar. 

5614 

'I!.. .. . -.. -• f" 
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HASAN zeytinyağı ile ve HASAN lı:remi ve Hasan itriyıtile 7apılmıı en uaıik cildleriu ve çocukların ve biitün kadınların hayat arkadaşı olan gayet kuru ve mükemmel ve bllyllk: 

HASAN Tuvalet ve Gliserin Sabunları 
Behemehal Huan markalı aabunlarmdau isteyiniz. Trat Ye saç ve tıbbi aabuııları dahi fevkalAdedir. 10 ve lS kurut HASAN Ecza Deposu. Tcıptancılara tenzilat. 

Istanbul Ziraat Bankası Gayrimübadil- 1 

ler Emvali Satış Komisyonundan: 
Sıra 

No. sı 
1416 
1417 
1418 
1419 
1420 
1421 
1422 

Semti Mahallesi Sokağı C i n s i Hissesi Emlak Hi11eyegöre mu-
1 No. sı hammen kıymeti 

Beyoğlu Feriköy Kurtuluş Cad. Arsa metresi 99 ll'amamı 115 Mü. 4455 T. L.. 

" " " 
,, 194 , ,, 115 Mü. 8730 ,, 
,, 97 " ,, 115 Mü. 4365 ,, 

" 
,, 

" " . " Rus sokali ,, 237,50 ,, 112 Mü. 3561 ,, 
KadıköJ Hasan paşa Ismail Hakkı Bey 

Dubaracı 
Ortaköy Cad. ve 
Yalı sokak 
,Taşçılar 

Ahşap hane ve bahçe ,, Mü. 20-22 1350 11 

Arnavutköy 
Ortaköy 

AmavutköY, 
Ortaköy 

Yarım kagir hane 1/2 4 E. 56 Y. , 702 ,, 
Ahşap yalı ve bahçesi 2/96 10 ; 135 ,, 

1423 lstanbul 
Küçükpazar 
Istanbul 

Rüstempaşa Kagir dükkan 30/ 240 263 E. 71 Y. 1080 
" 

1424 Hocapaşa Hocapaşa Cad. 
Hamam sokak 

ı Kagir hane ve iki dükkan 8/16 17-9-11 7668 

f Yüzde yedi buçuk pey akçalarile ihale bedelleri nakden veya gayrimübadil bonosile ödenmek üzere yukarıda evsafı yazılı 
gayrimenkullerden 1417 ve 1424 sıra numaraların mülkiyeti kapalı zarfla, diğerleri de açık arttırma suretile satılığa çıkarıl
mıştrı. Umumunun ihalelesi 9-10-934 salı günü saat on dörtte icra edilecektir. 
Müzayedeye girecekler kapalı zarflarını mezkur günün saat on dördüne kadar komisyona tevdi etmiş bulunacaklardır. Daha 
fazla izahat almak isteyenlerin her zaman Galatada Gümrük sokağında eski Kredi Liyone Bankası binasında müteşek
kil satış komisyonuna müracaatları ve pey akçalarının dahi müzayede gününden evvel yatırılarak makbuzunun komisyona 
ibraz eylemeleri laznndır. 

Belediye rusumu ile bu sene vergisi ve dellaliye ve masrafi sairesi müşteriye ait olup şartname de Bankamız kapısına asıl
mıştır. (5911) 

- --- - ' -

MISIR iŞ Limitet 
Sermayesi: 100,000 Tiirk Lirası 

Merkezi: ANKARA • Şubesi ISKENDERlYE 
TÜRKiYE iş BANKASI tarafından te•İ• edilmiıtlr. 

iTHALAT, iHRACAT, KOMiSYON VE 
EMANET iŞLERi YAPMAKTADIR. 

ISKENDERIYE ele •ablmak Uzere emaneten mal 
g6nderenler, he•abnmza, T0RKİYE iş BANKASI 

ıubelerlnden avan• alabilirler. 
En iyi fiyatla, en aıı masraf ve komiıyonla emin bir surette 
it gllrmek isteyenlerin MISIR iş LİMITED'i tercih etmeleri 

kendi menfaatleri icabıdır. 

Telgraf adresi: MISIRIŞ • İ•kenderiye 
------

• • ... ' }"<~ -~ ~. ·~·.;._· ,-

1Teşrinievvel1934 ten başlıycaka 

Yeni Kibrit Fiatleri 
Büyük kutu: 60 para 
Küçük kutu: SOpara 

l - Halen 70 paraya satılmakta olan büyük kutu kibritlerin 
1 Tetrinievvelden itibaren 60 paraya, ve halen 60 paraya satıl
makta olan küçük kutu kibritlerin de 50 paraya satılacağı 
muhterem halka ilin ve fazla talep eden satıcıların derhal tir· 
kete veya acentalarma ihbar edilmeleri rica olunur. 

2 - Acentalar perakendecilerin ellerindeki kibritleri 30 ey
lül 1934 tarihine kadar geri alacaklarından muhterem halkın 
kibritsiz kalmamaları için bir kaç günlük ihtiyaçlarını timdiden 
temin etmeleri mercudur. 

TÜRKiYE KiBRiT ve ÇAKMAK iNHiSARI 
6424 

Asipin Kenan 
Sizi soğuk algınlığından, nezleden gripten, 
ba, ve diş ağrılarından koruyacak en iyi ilaç 

- budur. ismine dikkat buyurulması 

Van Gölü Sef ain işletmesi 
6337 

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 T eşrinevvel 934 tarihin de ihalesi yapılacaktır. Münaka 
saya İştirake talip olanların usulü dairesinde mübayaa ko
misyonuna ve malii.mat için Vilayet Daire Müdüriyetine 
müracatları ilan olunur. (572 6) 6095 

Liseler Alım Satım Komisyonu 
Reisliğinden: 

i Kabataş Lisesi için yaptırılacak 230 adet sıra kapalı zarf 
usuliyle münakasaaya konmu ııtur. ihale 13 Teşrinievvel 934 
saat dörtte komisyondadır. Şartname ve nümuneleri görmek 
isteyenlerin komisyon katipliğine uğramaları. (5986) 

6375 

Selimiyede Fırka Satınalma 
Komiıyonundanı 

Aşaiıda cins ve mıktarı yazılı kömürün kapalı zarf usuliy
le ve Bulgurun aleni münakasa ıuretile ihalesi yapılacaktır. is
tekliler 14 - 10 - 934 Pazar günü saat 15 de muvakkat temi -
natlariyle birlikte teklif mektuplarım alarak Selimiyede satın
alma komisyonuna müracaatları lazımdır. 

(Arzu edenler Şartnameyi daha evvel komisyonda göre-
bilirler.) (5975) 
ihale tarihi Günü Saat Kilo Cinsi 1 

'---

14 - 10 - 934 Pazar 15 l,048,000 Lavemarin kömürü 
., ., ,, ,, ., 215,000 Kriple ,, 
,, ,, ,, ,, ,, 10,000 Bulgur. 

6400 ;;;;:.::::::::::::::::::.:=::::::;;;;:;;;: ----- - ----·-··-----~--

' DEVLET DEMJRYOLLARI iDARESi iLANLARI 1 
Fren Hava sevk boruları ve teferruatının kapalı zarfla mü

nakasası Ankarada İdare binasında 10-11-934 cumartesi gü
nü saat 15 de yapılacaktır. Tafsilat Haydarpaşa ve Ankara 
v1;znelerinde Onar liraya satılan şartnamelerde yazılıdır. 

(e080) 6457 

469 küsur m3 keresteninkapalı zarfla münakasası 
16-10-934 salı günü saat 15 te İdare binasında yapılacak· 
tır. Fazla tafsilat Ankara, Haydarpaşa, Eskişehir ve Adana 
veznelerinde ikişer liraya satılan şartnamelerde vardır. 

1 

1 

1 

1 
1 

(6117) 6490 

Iıtanbul İthalat Gümrüğü 
Müdürlüğünden: 

No. Kilo Gr. Cinsi Eşya 

Çuval 21 

22 

23 

19 00 ipekli, pamuklu mensucattan 
gömlek ve entari ve eteklik 

8 640 ipek peştemal Trablus kuşa

o 
o 
o 

900 
580 
930 

ğı boyun atkısı 
Pamuk peştemal 
Safi İpek örme caket ve elbise 
Zemin pamuktan işlemeli iç 
çamaşırı 

82 500 Pamuktan mamul hamam peş
temalı 

12 500 Erkek için yünden mamul kas
ket ve keçe şapka 

1 00 Erkek için pamuk başlık 
O 500 Deri kasket 

,. 24 20 00 Yünden mamul kasket 
,, 25 29 400 Pamuk örme şapka 

Yukarda yazılı on bir kalem malin arttırma ile 1-10-934 
pazartesi giiıı:.i saat 14 de satılacağından isteklilerin o gün Is 
tanbul ithalat Gümrüğünde 6 No. lu anbarda hazır bulun
maları ilan 0

1 ınur. (5620) 
~-=-~~~~~~~~~~~~~~~ 

Yüksek iktisat ve Ticaret Mek-
tebi Müdürlüğünden: 

Mektebin her üç kısmınataJebe kaydı 30 Eylül 934 pa-
zar gününe kadar devam edec~ktir. (5978) 6372 

Şirketi Hayriyeden: 
~ Boğaziçi vapurlarına mahsus Son Bahar tarifesi Teşrini-
evvelın birinci pazartesi sabahından itibaren tatbik edilecek
tir Tarifeler gişelerde satılma ktır. 

Satılık ambalajlık kiğıt 
idaremize müracaat ~----_. 

6508 

ISTANBUL 
Kibrit Satıcılarına 

"1 - 1Tetrinievvel1934 ten itibaren halka BUYUK KUTU 
KiBRiTLER 60 PARAYA, KOÇUK KUTU KiBRiTLER 50 
PARAYA satılacaktır. 

2 - Ellerinde eski fiatten ki6rit, bulunan satıcılar 29 Eylüle 
kadar kibritlerini atağıda gösterilen mahallere iade edecekler· 
dir. Bu tarihlerden sonra vuku bulacak herhangi bir talep veya 
müddeiyat kat'iyyen nazarı itibara alınmıycaaktır. 

3 - 1 Teşrinievvelden itibaren perakendecilere terkoluna· 
cak bey'iye ve ikramiyeler afağıda gösterilmi9tir. 

BtlYOK KUTULAR iÇiN: 4 o/o (Yüzde dört) bey'iye 
KOÇUK KUTULAR JÇIN: 4 o/o (Yüzde döıl) bey'iye ve 

4 % ikramiye ki cem'an 8 o/" 
'(Yüzde sekiz). 

Türkiye Kibrit ve Çakmak fnhisar~arı 
ISTANBUL ACENTALIGI 

Tahir 
Tahmis sokak No. 52 

Müracaat Mahalleriı 
İstanbul Mehmet Ali Efendi Aksaray Ordu caddesi 202 

numaralı tütüncü. 
lstanbul Ali Efendi Fatih Atpazarı caddesi 2 numaralı 

bakkaliye mağazası. 
Bakırköy 
Beyoğlu 

Bedros Efendi - lıtanhul caddesi kurukahveci. 
Pangaltı Kurtulut caddesi 33 numaralı kurukah
veci. 

Beyoğlu Ali Efendi lıtiklıil caddesi Ağacami kartısı 163 
No. 

Beyoğlu Sadık efendi Kalyoncukulluk 2-24 numaralı tii
tüncü. 

Galata 
BeşiktBJ 

Moiz Efendi Kürekçiler. _ 
Abbas Efendi Ihlamur Küçükhamam 26 No. tü
tüncü. 

Üsküdar 
Kadıköy 
Ortaköy 
Büyükdere 
Beykoz 
Büyükada 

Ali Efendi Hoııhor çeşme karşısı 40 No. 
Haydar Efendi Kilise meydanı 38 No. 
Malul İbrahim Uncu ~okak 26 No. 
lbad Efenr.li Piyasa caddesi 64 No, 
Nihat Efendi iskele karşısı 70 No. 
Macar caddesi 14 No. 

----------... Deniz yolları 
iŞLETMESi 

Acmıteleri ı Karaköy Köprübatı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarzado 

.. __ I> Haa. Tel 22740 ___ • 

KARADENiZ 
Cumartesi postası 
CUMHURlYET vapuru 29 
Eylül CUMARTESi 18 de 
Galata rıhtımından kalkacak 
gidişte İnebolu, Sinop, Samsun, 
Girıeson, Trabzon, Rize, Hopa. 
ya. Dönüşte bunlara ilaveten 
Pazar, Sürmene, Fatsa ve On
y_e'ye uğrayacaktır. (6156) 

6518 -·-----
AYVALIK 
sür'at yolu 

MERSİN vapuru 29 Eylül 
CUMARTESi ı 7 de Sirker.i 
rıhtımından kalkacak ve Ayva
lık yolunun mutat iskelelerine 
uğrayarak İ:z.mir' e gidip döne
cektir. ( 6193) 6556 

Mersin yolu 
INEBOLU vapuru 30 Eylül 
PAZAR 10 da Sirkeci rrhtı
ınından kalkacak gidişte Ça
nakkale, İzmir, Kuşadası, Kül
lük, Bodrum, Rodoı, Marmaris, 
Dalyan, Fethiye, Kalkan, Kat, 
Finike, Antalya, Meıısin' e. Dö
nüşte bunlara ilaveten Alanya, 
ve Gelibolu'ya uğrayacaktır. 
(6194) 6557 

Bandırma postaları 
latanbuldan CUMARTESi ve 

SALI günleri saat 19 da kalk
makta olan Bandırma postaları 
2 T. Evvelden itibaren saat 15 
de kalkacaklardır. (6195) 

6558 

KlRALIK VE SATILIK 
Şitlide Bulgar çar§JOmda on odalı ne

zaretli bir villa satılıktır. 

* Beyoğlunda Misk sokaitnda bet 0o 

dalı mobilyalı bir apartman kiralıktır, 
* Şiılide iki cepheli üç bin arımlık 

bir arsa ya tamamen veya kısmen satılık· 
tır. 

Mütemmim malumat için telefonla 
42238 müracaat. 

ti-ı 7 6 

6422 

Yeni icat!!! 
Mavi çelikten 

N A V Y 
Tıraş bıçağı 

2ir tecrübe lıafi ır. f2771l 
ıı .... - ........... a::ıô~Jı;..,2 

ı -. .. ___ __.....,. 
· Şark Demiryol,a:rında'I 

Ana Hatta mahsus seyri seri (A) 
harfh istisnai ve mu,·akkat tarife il• 
mücavir mevkiflere mahsus seyri seri 1 
No. lı tarifenin 1 inci ve 2 inci ilavel•·. 
rinin gelecek Birinci Teşrinin bidayetİl'I .. 
den itibaren ilga edileceği muhterem yo~ 
culara ilan olunur. Bundan mada aıı• 
hatta mahsus seyri seri (C) harflı isti•• 
nai ve muvakkat tarife de ancak 28 
Eylüle kadar (28 dahil) muteber olaca!<• 

tır. Ahalinin seyabatlarmı kolaylaştı•" 

mak maksadile Birinci Teırinin biday•• 
tinden itibaren mutat olan tarifelere tele 

rar avdet etmektense, bu tarifelerde ati• 
de bildirildiği üzere mühim tenzilat ya• 
pılmas•na Şark Demiryolları Şirketi ta' 

rafından karar verilmittir. 

1.- İstanbul Banliyö mevkifle.-ill6 

mahsus olmak üzere : 

- Y almz azimet için % 30 tenzili;tl 
havi bir hususi yolcu tarifesi; 

-Azimet ve avdet için %30 tenzilô1~ 
havi bir hususi yolcu tarifesi tatbik ed•• 

' lecektir; 
·ıe 2.- 106-107 ve 322-323 katarları 1 

yapılan dahili münakalata mahsus ol• 
mak üzere ı 

- Y alruz azimet için % 30 tenzi1°
11 

havi bir hususi yolcu tarifesi ; 
akif d . t~d - Byı mev arasın a, azıme 

avdet için % SO tenzilatı havi bir bıı•11• 
ai yolcu tarifesi tatbik edilecektir. 

M0DlRlYt:1
0
' 1 
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Neşriyatı idare eden : 
MVMTAZ FAiK 1 

Gazetecilik ve matbaacılık T. )... 
1 


