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Bayrağımızın doğrusu 

Son günlerde satılan usulsüz · ve nlzamau 
bayraklara aldaamayımz. Milli bayrağımızıa 

usul ve nJ:ı.amtaa naaıl muvafık olacapı 

iç aayıfamızda okuyunu:ı.. 
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Varna mülakatı 
i Bugün lstanbula gelerek Gazi 

.- llZretleriyle görütecek olan Yu· 

.26 :~•lilvya kralı Alek3andr Hz. 
tun (Varna) da birkaç saat dur-
\l 'Ve orada Bulgar kralı Boris 
!az~etletiyle mülakat yaptı. Kral 
i)Orı 'k ~ • ı i hafta evel Londradan 
)ofYllya gelirken Belgrat islasyo-
~Utıda . . b d k d. . . 

ınmı§, ura a en ısını 
ı>ekı· 1Yen Yugoslavya kralı ile ara· 

.- :~da kırk beş dakika süren bir 
ulakat olmuştu. Haddızatm:ia 

~dece bir teşrifat meselesi hudu
.26 ~nu geçmiyen bu hadi:;eye o vakit 

~ılha B 1 ' . b" ··ı 
46 . ısa u gar gazete erı uyu t 

)ır ehemmiyet vermişlerdi. 
Bu defa (Varna) da vuku bu-

n nıülakat §üphesiz Belgrat is· 
~•Yonundaki mülakata nisbetle 
laha .nıühimdir. Tabii bu ikinci 
ibiilakat etrafında cereyan edecek 
~e!riyat ve tefsirat daha ziyade 
tiirültülü olacaktır. Onun için 

98 Varna) mülakatı üzerinde biraz 
lurarak bu hadisenin iki memle
tet münasebatı noktasından kısa 
;a tahlilini yapmak faydasız de
füdir. 

Son zamanlarda küçük itilaf 
~evletleri arasında Bulgaristanı a

•alarına almak için bir fikir cere
~llnı vardır. Bu cereyan iptida 
~koalovakyada ba,lamı§, Roman r: da ayni cereyana taraftar olmuı 
Ur. Çekoslovakya ile Bulgaristan 
lruında doğrudan doğruya hiçbir 
ıiyaıi ihtilaf olmadığı için bu 

em! ket bir tarahan Romanya 
- Bulgaristan, diğer taraftan 
~Uaoılavya - Bulgaristan arala
h.:.da bir nevi mütevaasıt vaziyet· 
ledir. 

Fakat bu maksada varmak için 
Çekoslovakya hükumeti iptida 

· llıulgaristan ile kendi arasındaki 
ıtllünasebatı kuvvetlendirmek iste· 
~§lir. İki memleket arasında bir 

k Ç hafta evel bir ticaret muahe-
t deai imza olunmu~tur. 

Çekoslovakya ile Bulgaristan 
:raaında bu muahedenin imzasın-

an ~vel cereyan eden müzake
:~ler ile ınuahedeye dercedilmi~ 
ı/n bazı maddeler Bulgaristan -
d Usiik itilaf münasebatı noktasın· 
an Şayanı dikkatir: 
Filhakika bu muahede Çekoslo

~akyaya hariçten vuku bulacak it
rıaf • 
.. at noktasından Bulgaristanı Yu 

t?•lavya ile Romanyaya müsavi 
Çlt Va:niyete girmiştir. Binaenaleyh 

1 ek~ılovakyanm müttefikleri o· 
'n R y . 
Q~lg ?manya ve ugos avya gibi 
tl arıstan da bu~dan sonra· se 
ede 'k· b b bi ı ı İn vagon uğday, üç 

lit~ Vagon mısır ithal edebilecek 

ler·~Uahedenin hazırlık müzakere 
kl) 1 Cereyan ettiği sırada Sofya hü
ne~~ti Çekoslovakya hükumeti 
f~n .1tıde Belgrat ile Bükrete veri-

1llltiyaz ve müsaedabn ayniy-
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Kral ve Kraliçe 
Bu sabah şehrimizde 
Burada bir gün kaldıktan sonra 
akşam Korfuya hareket edecekler 

Yugoslav Kralı Alek•andr ve Kraliçe Hz. 

Varna, 3 - Hususi muhabiri -
miz saat 23 tc telefonla bildiriyor: 

Yugoslavya kralı Aleksandr 
hazretleriyle kraliçe Mari hazret -
leri bugün saat on altı buçuğa doğ 
ru Dubrovnik torpidcsiyle buraya 
geldiler. Torpido, kral Boris haz
retlerinin bulundukları Efskinog -

Hudutların müşterek 

müdafaası, Bulgaristan 
Bükteş, 3 (Husus!) - Karade

nize komşu devletler arasında 

hazırlanmakta olan misaka kü 
çük itilftf ve Bulgaristan hüku -
metleri büyük alaka gösteriyor -

rad iske 'esinin önüne geldiği za -
lar. 

man 21 top atarak Bulgar kralını 
Bulgaristan bugün hala, bu an· 

ve ~ehri selamlamış, sahilden atı· 
laşmıya aleylitardır. Yugoslavya 

lan toplarla .mukabc!e edilmiştir. kralı, kral Borisi Yama mülaka· 
Bu sırada Dulgar krali Boris ve tında iknaa çalışacaktır. 
kraliçe Ciyovanna hazretleri mai- Bura resmi mahafiline naza _ 
yei:leriy' e birlikte Vera motoriyle 

ran, Bulgaristan bugünkü vazi· 
torpidoya giderek Yugoslavya yetini muhafaza etse bile Türkiye, 
kralı ve kraliçesi hazretlerini kar 

Re.manya, Yunanistan ve Rusya 
şılamışlardır. İki kral ve kraliçe- Yugoslavya ve Çekoslovakya ile 
nin telikisi çok samimi ol::nuş. birlikte misakı imzalıyacaklar ve 
bu aralık Yugoslavya ve Bulgarit.. Roman yanın yanında, bir itilafa 
tan krararı torpidoda bir kenara varabilmek için müzakerelere de· 
çekilerek bir müddet hu!usi suret· vam edeceklerdir. 
te görü~müşlerdir. M~vzuu bahis misak Türk 

Birkaç dakika sonra Bulgar ve Yunan misakının ayn.idir. lmza e-
Yugoslav kral ve kraliçeleriyle den dev.etler, hudutlarının müş 
maiyetleri Vera motörüne. geçerek terek müdafaasını deruhte edecek 
Gortsovo iskelesinde karaya çık- lerdir. 
mışlar, oradan otomobiller'e1----------------• 
Efskinograd sarayına gitmişler
dir. d~tlrı:ıdlğinden, hlUpll'rd,.ıı o311ncn llJnrtıl • 

htıdan sllu\,lrt olunııu. • Bulgar kralı hazretleri saat on 

retleri misafirleri şerefine büyük 
bir ziyafet vermiştir. Ziyafetten 
sonra Yugoslavya kral ve kraliçe-

~ltt Por l~l .. rJndc nnıır::slJ ı ırımıı~c ı•th·ıı de yedide misafirlerine çay ver.miş, 
~~l<ı ltı7.a Beymı1.. 7.l'kl H11.a 8 ,.y imi,.... Çaydan sonra iki kral bir saatten 
baı hlt.r,.a, ~y, htanlmlspor mıntaka ı, ıut-ı fazla mülakatta bulunmuşlardır. 

<'Yrtı rt'lstdlrl • Saat yirmide Bulgar kra'ı haz-

si hazerntı Dubrovnik torpidosu • 
na geçmişler, torpido gece saat 

(Devamı 8 lııcl lftydada) 

Bir suikast 
Avusturya başve
kilini iki el silahla 

yaraladılar 
Viyana, 3 (A.A.) Hiristiyan -

Sosyal klübünün parlamento bi • 
nasında yaptığı bir toplantıda bat 
vekil M. Dolfus bir suikasta uğra
mıthr. 

Kim olduğu henüz belli olmı
yan bir adam M. Dolfusa doğru 
iki el rövelver atmıştır. Çıkan 
kurtunlar, zannedildiğine göre , 
M. Dolfusün koluna ve göğsüne 
iıabet etmittir. M. Dolfusün 
yaralarının ağır olmadığı söylen

mektedir. 

Suikasti yapan adam yakalan -
mııtır. 

".31. Dolfus Avl.l'ıturyada glttlkı;e bUJ'li· 

ym ve bir iddiaya göre hBlkın rk erlyetlnl 

le:zkll eden HltlPr taraftarlığının dilşmanı • 

dır. Bütün gayretini tntıerc-illk \·e A\-u!I 

turyıının Alm:ın)a Ue birleşmesi alrJhlne mil 

cadeleyo hasrı·tmı,tır. 

Bundan dolayı Franc;a n tngllterenln 

mlWlhcretlnl kılzanmı,&A da m mlekctl lı;ln 

de ııayı n: dil man toplamıştır. 

azlmkAr harrk~tll'ri3 le Anıstıırya Hltlerci • 

Avustur1a batvekill llıf. Dol!1111 

!erini suııturnbllmiş olmakla beraber A \,ıs • 

tııryada sUkQnun bir tUrlU ttt'l ü edemedi • 

ği yeni gı•len habnlerden ıınıa,ılıyor , .e 1'ÜP

he iz l<l l\f, Dolfusa yapılan sullm t Hltler 

tnraftarlarındım birinin Mcrldlr • ., 

M. Venizelos memleke
tine yarın gidiyor 

Misafirimizin Dünkü Gezintisi 
Dün Yunanistana hareket ede -

ceği yazılan M. Venizelos hare -
kelini per§embe gününe tehir et -
miftir. Evvelki gün, dün hare
ket etmek üzere hazırlanan ve 
hatta kendisiyle refakatindeki 
Yunan gazetecileri için Eğe vapu
runda yerler tutulmuf olan M. Ve
nizelos sabık Atina sefiri Galip 
Kemali Bey tarafında şerefine 

verilen çay ziyafetinden sonra sa· 
at on dokuz buçukta Perapalasa 
döndüğü vakit Batvekil ismet Pş. 
Hazretleri ve Hariciye Vekili T ev
fik Rüştü Beyle bir mülakatta bu· 
lunmuştur. Yunan sefiri M. Sa· 
kelaropulos'un da hazır bulundu
ğu bu mülakatta ismet Pata Hz. 
M. Venizelostan, hareketini Yu • 
goslavya kralı Hz. nin şehrimize 

b k ti. Venhelo11 dilo adaya gitmek 
gelmesinden sonraya ıra masını Gzere 1 o ıbane rıbbmında 
rica etmişlerdir. Bunun üzerine 
hareketi tehir edilmittir. M. diği Ankara motöriyle Büyükada. 

Venizelos yarın sabah saat onda ya gitmiş, öğle yemeğini adada 
Stella Ditalya vapuriyle hareket Kalipso otelinde yemiş, akşama 

edecektir. kadar adada kaldıktan sonra saat 

M. Venizelos dün sabah saat on dokuzda Perapalasa dönmüt • 
onda Tophane rıhtımından bin .. tür. 

Avukatlar ara·j 
sında bir tas· 
tiye ve tahdit 

Bir aeaedeoberl 
mev:r.uubab• idi. 

Y~al bir ,ey 
yoktur. 

• 
Vapurcular 

kıym~t takdi
rine bir kere 

daha itiraz 
etmekted iri er 

Kaynananı Euraaya göadennlı•tn .• 
Evet, orada doğduğu için dalma, allah canp 

mı l!urıada al•ın der dul"Urdu da .• 
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Milletler 
Cemiyetinde ~ğSON;HABE~.L~Ji Cumayalstan bulu 

kurtuluş bayramı 

Konseye hariciye vekili
mizin azalığa intihabı 

ihtimali kuvvetli 
A vusturyada Faşistlik 

6 Teşrinievvel kurtuluş h<lyrıı· 

mı proğrammı hazırlıynn k~mis· 
yon dün belediye reisi muavİJ1 
Hamit Beyin riyasetinde toplaıt' 

Siyasi vaziyet karışıyor, her gün 
yeni yeni tevkifler var 

ı1 m~ş, .proğram tamamen teshil edil• 
mıştır. 

Geçit resmi Taksimde olacağı 
için Taksimde abidenin tam kar '1 

Havana' da kanlı hadi
seler eksik değil 

Havana, 3 (A.A.) - Dünkü 
karıtıklrklar esnasında kırkı asker 
onu zabit olmak üzere 50 ki§i öl· 
müş, 200 kiti yaralanmıttır. Mü· 
sademeler esnasında talebeden ve 
halktan birçok kimseler de yara -
lar.ımıştır. 

Havana, 3 (A.A.) - Hotel Na
tional de hükumet kuvvetleri ta · 
rafından muhasara edilmit olan 
asiler kanlı bir müsademeden ~on

ra teslim olmuşlardır. 119 ölü 
ve birkaç yüz. yaralı vardır. 

Havasız tabakadaki 

Büyük bayrama hazırhk 
Bayrak satanlar çoğaldı. Bu işte 

ihtikara sapanlar da görülüyor 
son uçuşun tetkikleri Cümhuriyetin 10 uncu yıl dönü- sonra talebe, martı 

M k 3 (
A A ) S j mü hazırlıkları, vakit yaklaştığı mekteplerine dağıldı. 

söyliyerek 

os ova, · · - ovyet · · h k b · · B' Tecru" beler deva~ edecektir • 
R k d 

. . .. d.. ıçın araret es etmıştır. ır 
usya mer ez rasat aıresı mu u· k 1 d kk" 1 Ve Ankara meydanlarında halkın .. p W h · · . . l ço müessese er, ü an ar so -ru r. angen eımın rıyasetı a · l 

tında Pr. Molçanof ve diğer alim kak ve caddelere bakan cephele • da İ§tirak edeceği yeni top anlı • 
· l kt 'k t · t k tarda cümhul'İyet bayramına J:a -}erden mürekkep hususi bir encü - rıne e e rı esısa 1 yaptırma • 

men teşkil olunmuştur. Bu encü. tadır. Sokaklarda bayrak satan- dar herkes marşı ıöylemeğe alışa-
.men Stratosferde yapılan son uçu· lar çoğalmıştır. Anadolunun caktır. Martın bestesi gramofon 

1 k.k k d b' k h ' 1 · d b 1 d' 

1 

plaklarına da alınmaktadır. Ya • şun netice erini tet ı etme te ir. ır ço şe ır erın en e e ıyeye . 
A d l 1 · k ı t l fl ·· t d'l k b kında Ankara radyosu ne§rıya • yni zaman a a et erın ayıt arı- e gra a muracaa e ı ere ay • . 

k d l h d k · t kt d' tıyle vermeğe batltyacaktır . na ve ara an yapı an müşa n e· ra ıs enme e ır. 

lere istinaden ha1onu yükseldiği Belediye bu telgraflara bayrak 
knti olarak tesbit eyliyecektir. Ne- yapanların adreslerini bildirmek 
ticeler birkaç güne kadar n.eşre- suretiyle cevap vermektedir. 
dilccektir. Balonun 19 bin metre· 
den fazla yükseldiği zannolun· 
maktadır. 

Yeni bir layıha 

Sekiz vilayetin daha 
lağvı istenecek 

Londrada Almanya 
aleyhinde tezahürler 
Londra, 2 (Hususi) - Dün ge· 

ce, bir Alman piyesi oynıyan ti .. 
yatrolardan birinde, Almanya a -
leyhinde müthiş tezahürat olmuş, 
halk: "Kahrolsun Hitler !,, "Kah -
rolsun Faşizm!,, diye haykırmış 

ve Alman mallarına boykotaj ya -
pılması için beyannameler atıl .. 
mıştır. 

P91is meseleye vaz'ıyet ederek 
gürültüye nihayet vermiştir. 

Milletler cemiyetinde 
C°ENEVRE, 3 (A. A.) - Mil

letler cemiyeti heyeti umumiyesin 
de söz alan M. Madariaga, dün -
yadaki siyasi ve iktısadi anarşi · 
den bahıetmi§, top tüccarlarının· 
faaliyetinin tahdit edilmesini 
lavıiye etmit ve bu günlerde mil • 
Jetlerin otorite kutuplarına doğru 
dönüılerini milletler cemiyetinin 
liberalizmle uygunluğundan daha 
az ahenkli görerek bu hareketi 
sıkıcı olarak tavsif etmiştir. 

M. Vascouellas, Portekizin kon 
ıeye almmaıı davasını güderek 
Portekizin candan teşriki meaai 
husuıundaki iradesini bildirmiı -
tir. 

Piyasada ampullerin takıldığı 

(Dü) lerin azaldığı iddiasiyle bir 

kaç gün evvel 12 kuruş olan dü • 
nün tanesi 18-20 kuru~a çıkmış· 

tır. 

Belediye bu ihtikarın onune 
geçmek için tetkikat yapmakta -

dır. Hariçten ( dü) getirtilerek 
halka ucuzca dağıtılması düşünül 

mektedir. 

Sokaklarda dolatlınlıp satılan 

bayrakların ay ve yıldızlarının bi
çimsiz olduğu görülmüştür. Şube .. 

lere verilen bir emirde bu gibi bi
çimsiz bayrakları~ derhal zapte .. 
dilmesi bildirilmiştir. 

Kutlulama yüksek komis· 
yonunun tebli§i 

Ankra, 3 (A.A.) - Cümuhu -
riyetin onuncu yıl dönümünü kut· 
lulama yüksek komisyonu riya • 
setinden: 

"Yüksek komsiyonun kabul et
ti ğ i onuncu cümhuriyet bayramı 

marşının notaları dağıtılmıştı. Bir 
kaç gündenberi çalııtırılan Anka 

ranın bütün mektepler talebesi 
bugün Halkevinde toplanarak 

Ankara, 3 (Hususi) - Haber 
aldığıma göre ; Dahiliye vekaleti 
sekiz vilayetin daha lağvı hakkın· 
da bir kanun layihası hazırlamak
tadır. 

Bu layiha ile lağvı istenilecek 
vilayetlerin Sinop, Bilecik, Bol'
dur, Amasya, Bayazıt, Ordu, 
Tekirdağ o 'ması çok muhtemel· 
dir. 

Silahları b1rakma9a 
dair bir nutuk 

CENEVRE, 3 (A. A.) - He · 
men bütün heyeti umumiyenin al
kışları arasında bitirdiği bir nul -
kunda M. Pol Bonkur, erkekçe ka
rar :ar almanın şiddetle liizumun -
dan bahsetmiştir. Zira, sil ahları hı 
rakma konferansı makul bir mua
hedeyle neticelenirse milletlerin 
milli emniyetleri, müs.ıvi ve fay -
dalı bir kontrolün muahedenin 
tatbikını temin edip etmiycceğini 
ve muahedeye hürmet ettirmek hu 
susunda devletlerin tesanüt göste
rip göstermiyecek1erini bilmek la

hep bir ağızdan ilk provayı yap - zımdır. Silahları bırakma konf e • 
tılar • Tecrübe muvaffak oldu, ransının veçhesini milletler cemi· 
toplantıda fırka katibi umumisi yeti heyeti umumiyesindeki hava, 
ve Ankara valisi ile Maarif mü • heyeti umumiyenin alacağı karar· 
dürü bulundular. Toplantıdan • ları tayin edecektir. 

Bern, 3 (Hususi) - Hükumet~ 
meclisi yeniden büyük mağazalar : ,, 
açılmasını veya küçüklerin büyü· 

_k 

Yeni mali teşkilattan sonra . 
······································································ 

kalanlar 439 Açıkta 
münhali er ise 197 dir 
Istanbuldaki bu açıklar için vekalet 

diğer vilayetlere yazdı 
Ankara, 3 (Huıusi) - Halkın Eski teşkilattan açıkta kalaı1 

ve hazinenin halklarını ayni dere- ların adedi 439 kişidir . Bıınla.r 
cede muhafaza edecek seviyede da evaaf itibariyle yapacakları İ§· 
İıtanbulda bir tetkilat icrasını İs· lere tayin ediJrn...ı.'c: e şimdiye 
tihdaf eden İstanbul maliye tejki- k.:ı..2•'"" .... uayet' ere 160 şı tayin edil • 
litı kanununun ı ey)ulden ı iba-1 miş bulunmaktadır. Açıkta ka- ti 

ren meriyet mevl<iine girdiği ma- ı l~n.lar~~n .15 z~t tekaüt ~-üddetle- nı 
}umdur. Bu kanunun çizdiği ve rını bıtırdıklerınden tekaut mua· 
memurlar için tayin ettiği evsaf melelerine başlan".llıştır. Diğer 
nazarı itibara alınmak üzere İs - açıkta kalan memurlar da mün· laı 
tanbulda bir mali komisyon teşkil 1 hallere_ ta~in.e.dilmeleri i?in. m~·i
edilmiş ve bu komisyon mesaisinin 1 ye vekaletı vılayetlere bıldır~1ş • 1 

kanunda kabul edilen evsafı ha- tr. Bunlar da peyderp~y tayın e· 
· l t · l · k ' t dileceklerdir. İstanbul te§kilatı-
ız memur arın ayın erı, es ı eş- . 
k·ı· k d 1 1. - ı'stenı'len nın eski kadroya nazaran yem kad ı al a ro arının agvı, 

f h · ı rların rosurda 55 memur fazladır. Bu evsa ı aız o mıyan memu 
çıkarılması, yeni teşkil atta me - fazla'ık ta tahakkuk ve tahsil mii· 

dürlüklerinde gerek halk ve gerek 
hazinenin menfaati noktasından 
herhangi bir yolsuzluk ve haksız • ~ı> 
lığa mahal kalma.'!llak üzere sıkı ~ 
bir mürakabe teşekkülünün vücut l~I\ 

mur ihtiyacının tayini ve buna gö · 

re yeni kadronun tanzimi noktala
rına hasretmişti. Komisyon hir 
eylulde mesaisini bitirmiş ve me· 
saisi hakkında hazırlcı.dığı raporu 

vekalete vermiştir. Komisyonun 
yeni kadroya tayin ettiği me.mur
ların evsaf ve adetleri .şöyledir: 

Tahakkuk ve tahsil işleri için 
25 mülkiye mezunu, 57 hukuk 

mezunu, 1 O yüksek ticaret ve ik
kıst\t mektebi mezunu, 85 ma'iye 
meslek mektebi memzunu, 15 lise 
mezunu olmak üzere 193 memur 
yeni teşkilita alınmıştır. 

Maliye meslek mektebi mezun· 
larmm hemen kaffesi vilayet ve 
kazalarda merkezde mal müdür -

lüklerinde çalışmakta olan 'ardır. 
Eski teşkilatlan alınan ve yerlerin 

de bırakılan evsafı haiz memurla 
rm adedi 792 dir. Halen yeni teşki 
lataa 197 münhal vardır. Bu mün 

hallere de müracaat edecek hukuk 
mülkiye ve maliye meslek mekte· 
bi mezunlarından intihap edilecek 
ler tayin edileceklerdir. 

bunmasındandır. h 

Eski te~kilatta iki, üç milyon • gl' 
luk varidat işleri bir şubenin yir - t\' 

mi, yirmi bet. otuz lira'ık memur- le 
lara mevdu iken yeni teşkilat en h 

mühim bir me.mbaı varidat merke 
eg"" zi olan 1stanbulda maliye şubele-

rini takviye etmiş memurların yük l 

sek tahsil görmüş olmalarını ara • 
makla bunlara verilen vazifelerin 
ehemmiyetiy'e mütenaaip maa§· 
larla tavzifini teminle hakikaten 
yepyeni ve mükemmel bir teşek -
kül vücude getirilmiş demektir. 

lzmir borsasında 
Jım : r, 5 (A.A) - Ba&ün bor• 

sada 8 l<uıuştan 24 kuruşa ka
dar ;.-c;,95 .;uval üçüm ve 7 ku• 
tuşa kadar 6,524 çuval incir sa· 
tılmıştır. 



'ŞARETLER .............................. 

1 • rlik ve çapkınlık 
ta~N · B ·· d 

5
• amı ey uıta ımız 

~ ~111 aktığına rağmen 18 yaşın· 
ır•ır d l'k 
·,,ı l e ı anlı gibidir. Koşar, 
1 

• nıaı. Onda sonu gelmiyen 
aıratlet ""·h d F'k" l . a ·" u var n-. ı ır erın-

il ... airna klA "k . k 
ası çerçeveyı aşma , 

.: atla~ak ister. O bir delikan
ağ · Delıkanlılığın en göze çar -

Avukatların azaltılması 
Bu tahditten arada bir bahsolunur, 

yeni bir şey yoktur rjatafoı da alelade görüşü, alela 
y ~Yatı yırtıp, fevkaladeye eriş-

ır. Kazım Nami Beyde Adliye vekaletinin yeni hapisa yüze indiri'eceği söylenildiğini, böyle bir feyin lazım o'up olma • 
kil- her Zaman görürürz. Son neler in,ası, mevcut binaların el- daha bazı noktalarla birlikte yaz- dığı münakaşa edilmektedir. 
•'a~nlarda Nedimin §air değil ' verişli bir şekle getirilmesi işiyle mışlardır. yeni !ayia da, temyiz mahke-

11\ln old "' · ı · .. d .. Ne d mesi azalarından tekaüt oldukları 
'• ... ,·t ~dg~nu ı ekrı sur du. ? . .- ehemmiyetle meşgul olduğun an Du"" n burada tahkikat yaptık. 
' :ı"•• ırı so l d d takdirde avukatlık yapamamaları • .. ı ır, çap ın mı ır · · b!lhsetmiştik. Diğer ıaha ar a a İstanbul adliyesi ve baro muhitle-

n•L...Unlerdir miirekkep yalıyor . 1 etraflı olarak tetkikat yapılmakta kaydı konulacağından, hu • 
tık[ boyuyor. Sanırım bir ay rinde bu hususu teyit edici mallı · kuk mezunlarının meslek ha .. 

ı • · b dır. Bu arada istinaf mahkemele-
1 U rneıele için tomar tomar mat yoktur. Bu şayianın , adliye yatma atılırken hakimlik 

6" rinin tekrar teşkiline lüzum olup 
•t.•L •arfedildi bir hayli mürek- vekaletinin barodan avukatların ve avukatlıknta birini ter -

i·• 1•taf edildi rotatifler Nedi " o'madığı, memleketin hangi ta - sicil suretlerini iıtemesinden çık - cih ederek o sahada çalışmasının 
i ' raflarda fazla mahkemelere ihti -
!•rlcılarını söylüyor. h tıgw ı zannedilmektedir. Halbuki, temin o1unacağından da bahiı var 

· ı ~ ~ ~ 

.. ,~dnn ,air midir, çapkın rnı -

:;)'• bir sual sormak doğru de
r kır?. 

eıeıe. , Aynştayn a lim midir, 
~l midir? diye bir sual sorar· 

t h•anız alacağ ını z cevap şu -
r : 

lı A • 
• ""lım olmak için güzel ol-
J tart mıdır?. Eğer alimliğin 
P tiizellikse o ifön ne mene i
~it? 

1-\y~·i !eyi Nedimin şairliği için 

~
ora.biliriz.. 
&itlik uslu oturmak mıdır?. 
h-.lde en iyi şair en uslu a · 

dır. 

~UJ>lıesiz fairliğ i ahlak davası 
bir tutmak bizm harcımız de
lir. Böyle bir iddiaya asla ya -

J!!ıyacağız, Nedimin çapkınlık 

P etmediğini de arastırmak va
~nı değildir. Jnsanl~rın hususi 
\ıııtl.~ını o kadar karıthr:mya 

ez. Rlltı•yİ alikalandıran la· 

talıııların içtimai hüviyetleri -

e Sana kaba, Nedim b\it ün diva
l td• (tai teniı ) kullanmıyncı:ık 

lr nisa taifesine kapılarını ka
bııttır. Derim. 

Nedimin bu tarafı heni alaka
~ etnıez . 
~ N~dimin bir şair taraft var. 0-

U~erinde konu§mak lazımdır. 

~~itliğini biz 1933 senesinde 
~ '•ıediyoruz. Nedimde ruhları 
ltı, Nedimde asırlardan asırla -
~tir" ·· · k""k"' d" ? O .,,an Jnrın o u ne ır.. nu 

f}'llrırı. 

~ed· · ·· k · · w k l ı:nın tıır uvvetını eger a-

yaç bulunduğu, icra iıleri, ma -
l h 1. dd bu yeni b ir vaziyete de!alet edici dır. 

kemelerin faa iyeli ay ı mü et- Son zamanlarda temyizden çe· 
tenberi tetkik mevzuu oluyor. mahiyette değildir. Vekalette ö- k 

tedenberi avukatların sicil suretle- kilen birçok hakim ıimdi avu at -
Dün bazı refiklerimiz, bunlar· lık yapıyor. Diğer mahkemeler 

h ri bulunmakta, bunlardaki değiıik 
dan bahsederken avukatların ta · hakimliklerinden çekilerek avu· 

h d d · · · · ıd ·· ~ .. ·· likler zaman zaman teshil olun- k" didi ususu a iışiınu ugunu, katlık yapan yaşlı ve genç ha 1m-
kl k maktadır. avukatlık kanununda değişi i ler de epey bir yekun tutuyor. 

yapılması ihtimalini kaydetmişler Diğer taraftan avukatların tah- Vaziyet böyle olmakla beraber, 
ve bu deği şiklikten sonra lıtanbul didi bahsi, yeni bir bahis sayıla. alakadarlar, azılan !ekilde tak. 

da avukatlar anısında bir tasfiye maz. Bir senedenberi arada S1ra- yitlere konulacağına ihtimal ve 
yapılarak avukat sayısının dört da bu hususta şayialar çıkmakta, remiyorlar. 

Üniversite • • 
ıçın 

Tedrisata ne zaman baş
lanacağı daha belli değil 

Üniversite kadroları henüz bel 
li olmamıştır. Yeni kadroların ye 
ni maarif vekilinin tayininden son 
ra ilan edilmesi ihtimali kuvvetli-
dir. 

F akü:telerde henüz ikmal imti
hanlarına devam edilmektedir. 
Bunlardan tıp f akülteıinin imli -
hanları be§ birinci te,rinde hukuk 
fakültesinin imtihanları ise 15 bi
rinci te,rinde bitmi§ olacaktır. 
Tedrisata ne zaman baılanacağı 
ancak bu tarihten ıonra teıbit edi
lecektir. Tamirat ve İn aata ha
raretle devam edilmektei:lir. 

ilk mekteplere akın 
İlk mekteplere bu sene fazla 

tehacüm vardır. Talebenin açık
ta kalmamaları emredildiği için 
her müracaat eden talebe kayde
dilmiştir. Bazı mekteplerde bir 
kısım talebe öğleden evel, bir kıs· 
mı da öğleden sonra okutulacak -
tır. Açıkta hiç bir talebe bırakıl-

Şehir işleri 
valinin 

etrafında 
izahatı 

Istanbul 
muhtarlık, 

planı, Gazi köprüsü, 
sinemalar ve şirketler 

Vali ve belediye reisi Mu -1 halinin inşasına baılanma meraıi 
hiddin Bey şehri alakadar eden mi yapılacaktır. 
muhtelif işler hakkında JU beya - ln,a edilecek belediye tiyatroıu 
yanalla bulunmu§tur: ve konservatuvar binaıı için de 

"- lıtanbul imar planının tanzi- hazırlıklarda bulunuyoruz. Bu 
mi etrafındaki hazırlıklar devam binanın 400 bin liraya çıkacağı 
etmektedir. Şehrin hususiyet - tahmin edilmittir. 
lerini mahallinde tetkik etmek Ü· Haliç vapurları ,irketi üç ıene 
zere buraya gelmit olan maruf denberi belediyeye aidatını verme 
müteha1111lar şimdi raporlarını ve mektedir. Belediye hakkını ara 
iptidai projlerini hazırlamakla mak üzere adliyeye müracaat et. 
meşguldürler. Plan müsabakasına miştir. 

iştirak etmiş olan mütehassısların Üsküdar Tramvay Şirketi, hattı 

hepsi İstanbula gelmiş ve tetki - F enerbahçeye kadar uzatmak 

katta bulunmuşlardır. Yalnız için yapılacak masrafı karşılamak 
M. Proust henüz gelmemiştir. üzere milli bir banka ile bir mil " 

Kendisi tesrinisaninin ilk gün -
}erinde burada bulunabileceğini 

bize bildirmiştir. 

' 'tiyle, gazellerindeki r.nana -
)le .. 1 k . mam1~tır. 
f ~ çme ııter~ek Nedimin 

yon liralık bir istikraz akti etra -
fında mü~akerede bulunmakta • 
dır . Kanunusanide ,ehir mec
lisi açılınca bu huıuıta meclisin 
reyine müracaat edilecektir. 

•111 olduğuna hülcmetmek i - Sinemaların itfaiye tetkilatını 
tamamlamaları ve giri, çıkı, yer-

VAKll ~ 11. ~E>c;ri n l «J3 ~ ı:::;o _ 

SOHBE1LE'R .................................• 
Emeğe hürmet 
Dün, menimin ilk Türkçe ıöz• 

lü fi'mini seyrettik ve beğendik. 
Her yerli film, bir evelkinden 

daha güzel oluyor. Görülüyor, ki 
ıinemacılığımızda, az para fakat 
çok gayretle, hayli inkişaf var. 
Manzaralar daha net almıyor, mev 
zu daha derli toplu teshil ediliyor, 
sanatkar' ar daha canlı oynuyor
lar. 

Muhakkak olan bir ~ey vana, 
o da sarfedilen emek ve bu eme • 
ğin de boşa gitmediğidir. 

Gerek stüdyomun müessisleri , 
gerek sanatkarlarımız, canlarını 

dişlerine takarak çalı~ıyorlar. Sar· 
fedilen emeği görüp le, hürmet 
etmemek imkansızdır. 

Emeğe hürmet edilmek şarttır 
diye, yerli filmlerimizin kusurla
rını yav.nıyacak mıyız? .. Mükem· 
meldir, enfestir, Avrupa filmleri 
derecesindedir diye reklam mı e • 
deceğiz?. · 

Hayır.. Biz, ki tenkitten zevk 
alırız, münekkidin fikirlerine de 
hürmet ederiz ve filmlerimizin ku 
surlarını göstermenin doğru oldu
ğuna da kaniiz. Ancak, ezbere 
tenkidin aleyhindeyiz. Hele bü -
yük bir emek sarfiyle, para sar • 
fiyle, maddi ve manevi fedakar
lıklarla meydana getirilen bir eıe
ri tenkit ederken çok dikkatli ve 
çok salahiyettar olmak lazım ge • 
lir. 

Dün, arkadaşlarımızdan bi:-i
nin mevsimin ilk Türkçe filmini 
tenkit eden bir yazııını gördük le, 

emeğe hürmet edilmediğini anla
dik. Bu arkada§, "Söz bir Allah 
bir,, filmini tenkit ediyor: 

Şarkı çok, ses yok! Diye söze 
ba,lıyor. Yani imkansız bir şeyin 
tahakkukunu istiyor. Filvaki 
memleketimizde bir karuzo bir 
Ameli ta Kalikurçi yok, fakat yok 
diye film çevirmiyelim mi? ... Şar
kmz mı film çevrilsin ?Çalgısız ve 
tarkııız vodviller artık sahnede 
yer tutmuyor, nerede kaldı, ki si. 
nemada beğenilsin .. Maahaza, bu 
münekkit arkadaşa, bu fikirlerin-· 
den dolayı da bir şey demezdik. 
Fakat bu arkadaş bulduğu kusur. 
ları ıaydıktan sonra diyor ki: 

"Ne de olsa, biz bu iki noktaya 
kari karşısında gördüğümüzü 
dürüıt olarak bildirmek için te
mas ettik.,. 

Ne yazık, ki bu iddiasına rağ
men, genç arkadatımız gördükte 
rini dürüıt olarak kaı-ilerine bildi· 
rememiştir. Filmin mevzuunu 
yanlış anlatmıştır. Neresi.;i yan. 

Selimi izzet 
"'der. Halbuki Nedimi mana -
~1 "e devrin libasına bcnziyen 
d ·Ojiainden çıkarın bunun al -
r,' duru bir dil, zevkli bir zevk 

Maarif in istediği 
istatistik 

M. Proust buraya gelerek ra • 
porunu \'erince, müsabakaya işti

rak eden mütehaasısların vere -
cekleri proje ve rapor!arı tetkike 
memur komisyon işe başlıya -
cak ve İstanbul planının kime yap 
hrılacağını tayin edecektir. 

k d l k (l.Otff'n ııa~·ıfa~·ı ('<'\İrlnlır.) )erinin lüzumu a ar o maıı no -

111111111 ıı1.uı5uıqm.ıym ıı1nı1uııu Eıunnvıııneııu1 kum1ııımmVıııuAumKııı ı"'y'"ııı""""il'I 
tasma bilhassa dikkat ediyoruz . 

te}- • . B k 
"kict·~•ınız. u zev , ne sarayın. 
'ot,/r'. Ne de o devrin ya~ıyan 
"tk·1.'~ınde hakim olan davanın 

ı.,.1 .. 
N,d: 

eğil 11tıi tanımak için, sarayı 
pnı' 18 inci asırda 1stanbulda ya 

Maarif vekaleti İstanbulda açı· 
lnn millet mekteplerinde şimdiye 
kadar okuyanların bir istatistiğini 
istemittir. Maarif ' müdiirlüğü ta
rafından hazırlanan istatistik dün 
vekalete gönderilmiştir. 

Modada çocuk bahçesi 
Belediye reis muavini Hamit 

y" b l k d" k .. 
'Vaa •! ıyan, en 1 uvvetını, Bey ile fen heyetinden bazı mü-

:ır ,.,\' h" tt' k . . 
•rnır aı ıue ırıne ıstıyen ı hendisler yarın sabah Modada ya-

Nedi hal~ı tanı~a~ laz~~dır. j pıfacak olan park ve çocuk bahçe-

d l'lı, arııtokrasının ıçınde isinin yerinde tetkikat yapacak'ar-
r. Fak t dT b" b k ' ._.. a onun ı ı ır aş a i dır. Parkın cümhuriyet b:ıyramı 

. ..,•n,. doiacak dünyanın dili i- j gününde açılmasına calmlacaktır. 
·~dı.111 ref h ·· b · ~ · i ·d a goren urJuvanın ı 
l • z 1 

,.0 .. 
1
• evkte~ ne,eden bahse - ı • 

du.. Burjuvada zengin olun _ Muhtelıt mahkeme 
:ft~n, şehvetten bahseder. Türk - Yunan muhtelit ha-

)' ._~11!l Türk burjuvalarının ıa- kem mahkemesinin yaz talini se -
Li • ~tanat davaıı önünde ile- kiz eyliilde bitecektir. 14 eyliilde 

t lbUjdeciıiydi. 17 davaya bakılacaktır. Mahke • 

Saari Etem me reisi bir hafta ıonra tehrimize 
(Denmı 9 ıınm ııııa~ıfada) gelecektir. 

"Muhtarlık teşkilatı kanunu .. 
saninin birinden itibaren lağvedi
lecektir. Bu hususta bir komis • 
yon tetkikatta bulunmaktadır. 

Gazi köprüsü inşaatının müna
kasaya kcnulm:ısı etrafındaki ..-on 
hazırlıkları bitirmek üzere bulu " 

nuyoruz. Şimdiki halde bu husus
ta Nafia Vekaletiyle belediye ara 
sında muhabere cereyan etmek -
tedir. Aleni münakasa yakında a
çılacaktır . 

Cümhuriyct ilanının onuncu yıl 
dönümü bayramında İstanbul be
lediyesi bazı müesseselerin açıl -
ma meras;mini yapacaktır. Bu 

meyanda Galatada "Terk edilmiş 
çocuklar yurdu,, nun, Üsküdar
da bir dispanserin, Kadıköyünde 

çocuk bahçesi ve parkın açılma 
merasimi ve kerestecilerde ıebze 

Santral sineması bu şartlara uy • iınııın1111mıı1111 """'"'""""""'"'''11 111111111 "''' ıııı ııı '"''"',,..""" 

gun olmadığı için belediyece ka • 4 1inci teşrin 1918 
- Hııl(hn bıtdPn.e\ al lmparı.torun tabh 

patılmılır · rl~ uctlııdt• &1, Pkilrt dnlres lndl' bir met·ll t 

Zincirli ;. uyuda defterdarlığa lı.ti,a rc ııktl'dllml')tlr • Bu mediıde banr 

ait bir arsanın mübayaasına karar buhınırnln r nw~anında haş\'rkll Hlııdrnburz , 

verdik. Burada modern bir me . prr"" Mıık!I J>ohat, ba,,·rkll mııa,1nı, Ra~ ıı • 
zarlık yaptırılacaktır. Fakat bu ! tn~ mN•ll• r..ı~ı ımııı~ı. Pnı~~a kablııl'IJI er • 

· · h"b" ld ki "dd" k!nı \ardı • arazının sa ı ı o u arını ı ıa 
ı - Bıılı;-arl tan Ilı• itila f dl' \ lctl••rl ıtra • 

eden bir çok kimıelerle karşılaş - l ııında miıtart•kr nkti nrııı, kat'iye t kPııbP.t .. 

tığımız için muamele biraz uz:ı • ı mı~ , ,. ban•kı>tı ""krrı~· ,. tatil ohınmuıtiır • 

mıştır. • l\llitarı>kı· '"rnitı l\ tl<lrkl diirt maddrdr n 

Bütçemiz vaziyeti müıait olma- ' thnr,.ttlr: 

dığı i~in Florya plajının istimlaki ı - nuıJ:'lırı..tan 1111 ı ıı••nr. lndeı.ı hııılıı· 

işi ilerliyemr.miştir. Maamafih duna lrrn rılil"<'Pk, ".? - J'IP!rrtwr h:ılindf' 

btıhın:ı ıı biıtlln Rul~nr ordııl:ırı terhlıı olu • 
bu meselenin gelecek mevıime ka n:ırıık. ıı _ Rlltun mhh inınıat ,,. ,.tl.liha d~ • 

dar halledileceğini ümit ediyo " polarda ' " ını:lll1. 1.a hltlı•rlııin nnarPtl al • 

rum.,, 

Yeni Fransız elçisi 
Franaanm yeni Ankara ıefiri 

M. Kammerer bu ıabah ıemplon 
ekıpresiyle şehrimize gelecektir. 

tında bulunacak. 4 - Miitt1 rl'kPniıı lmTJUlln• 

dan ltlbarf' n dört haftn ~arfında Alman.H• 
"" .h-ıı tur~ ıı ııüfl'rn , .,, tı•haa•n Bulprlııtll• 
tf>rkl' mN!btır tutıılıırnk. 

- CrnPrnl l't•ld marr!lıı l Fon mnd1111 • 

•ur~n 11 fnt'I !lt'ttı>I dl'\ rl~ Pi \·llAdt>tt tE'tl'lt 
edilml'kfodlr. 
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Varna mülakatı Polis Haberleri -································· .. 
• 

llaşmal.alrdf!n IJC't'am 

le Bulgaristana da gösterilmesi hu 
suıunda ısrar etmittir. Nihayet Çe 
ko:;lovakya ziraat nazırı M. Hod· 
za Bulgar hükumetinin bu arzu
sunu yerine getirmi§, bu suretle 
Bulgaristanın küçük itilafa yakla
fa bilmesi için en büyük bir engel 
sayılan iktııadi güç1ük ortadan 
kalkmı§tır. 

Fakat şunu da nazarı dik· 
kate almak lazımdır ki Çe
koslovakya ziraat nazırının fahsi 
gayreti sayesinde varılmı~ olan 
bu neticenin imzalanması için Ro
manya ile Yugoslavyanın da mu • 
vnfakatı n "mmıştır. Bu itibari~. 

Çekoslovakya ve Bulgaristan ara
sında imza edilen ticaret muahe -
desi haddızatmda küçük itilaf ile 
Bulgaristan arasında aktedilmiş 

iktııadi bir itilaf mahiyetini haiz · 
dir. 

Şimdi mühim olan mesele iktı
sadi ıı?\hada yt\pıl:nış olan bu itila

Pıçak bıçağa 

Evelki gece Beyoğlu Y cnişehirdc 
Ayazma caddesinde oturan Mah -
mudun kahveıinde bir hadise ol -
muş, Talat isminde biri vücudu .. 
nun muhtelif yerinden ağır suretle 
yaralanmıştır .. 

Talat Karaköyden sarhot ola • 
rak kahveye gelmiş, oturmuştur. 

Kendini bilemiyecek derecede sar 
hoş olan Talat etrafa saldırmıya, 

arkadaşlarına çatmıya ba~lamış -
tır. Gürültü istemiyenler Talutı d:
şarı çıkarmak istemitlerdir. Ta · 
lat bundan daha çok kızmış Ye ha
ğırmıya ba~lamıştır. 

Kahveci Mahmut Talatı yakalı. 
yarak drşarr çıknrmak istemiş ve 
bu suretle ara~.ı.rmda itişmcğc 

ba~Jamı~lardır. 

Talat birden Mahmud un üzeri-
ne atılmış: 

- Siz beni ne hakla çıkarıycr • 

fı siyasi bir itilaf ile ikmal etmek • sun uz?·· 
tir. Acaba hu siyasi itilaf olabi- Diye bağnmaKa baılamıttır. 
lccek midir? Mahmut, fevkalade hiddetlen -

Son haftalnr zarfında Roman· mit olduğundan bıçağını çekerek 
ya hükumeti Bulgariıtan ile Yu- T alitm vücuduna ıaplamağa baı
goslavya arasında siyaai bir an- lamıftır. 

la§ma yapmak için çok çalıtmış· Bıçak T1tli.tın yüzünün ve ağzı· 
tır. Fakat !İmdiye kadar bu nın muhtelif yerlerini yaralamış -

Hadiseyi müteakıp polis vak'a 
mahalline yeti§mi,tir. Talatın ya -
raları ağır olduğu görülmüf ve 
derhal hastaneye kaldırılmı§hr. 

gayretler bir neticeye varmamış- tır. 

hr. Bunun sebebi de Yugoslavya 
tarafından Makedonyada tatbik 
edilen idare tarzıdır. Zira Yuıoı 
lavya Makcdonyadaki Bulgar:arı 

ekalliyet olarak tanımamakta ve 
bunlara tamamen Sırp muamele Kahveci Mahmut yakalanmı§ • 

si yapmaktadır. tır. 

TAKVİM 
Perşembe Çatşamba 

4 T .evel 
13 Cema.ahir 

5 T.cvel 
14 Ccma ahir 

c :ıı n du:uşu 

C: un :ı tışı 

::'ahah namazı 

C ı~ıe n:ıımızı 

~lndı nan a.ı:ı 

.".l.$ ı nı mımaz.ı 

\ :ıts ı namazı 
1 nı~· ~ 

h0( <ı.0 1 

4 17 

ı :,oı 

l!'.17 
l:',46 

17,4!1 
4.1:" 
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15. 17 

17, H.i 
10, 17 
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E e'de ·ncir 
mahsulü 

z 
•• m 

Eğe mıntakasmın 1933 &enesi nebi memleketlere 705,000 
üzüm mahsulü 50- 55 bin ton tah inciı· ihrııç edilm iştir. 

4.2J 
\ ılııı ı:c~cn cunıerı ~:7 2~s min edilmiştir. Bu miiddet 2!nrfmda en 
Yılın ı.:atan .. 92 !i l 1932 senesi üziim mahsulü ise ihracat yapılan memleketleriı 

l'l.17 

4.H 

L _____________ _J 65 hin ton idi. Bu sene havaların 1 ~ında Mııur gelmektedir. S 
--------------- serin gitmesi hasebiyle üzüm mnh sırnsı ile Almanya \'e şimali ) 

R A D Y O sulü piyasayn biraz geç gelmiştir. p a memleketleri ve İngiltere 
6ugün 

1 !S •ı .'\ N B U L - : 

18 - l!l gmınufoıt • l!l-19,J:i Cı>nrır t 

ll.ııı ıın. JU,15- 20,3:J llaı.ıııı Be~ tar:ılıııtlan 

Geçen sene borsaya 17 ağuftosta meldedir. 
gelen ilk üzüm mahsulü bu sene Son hnfta zarfında lzmir b 
28 ağustosla ~clebilmi§lİr. 1 snsında kayddcdilen incir fjıı 

Mevsim başlangıcından eylül 1 cinsine göre dokuz kuruşla of 

l<:\rn-;ıiı. . :!0,80 - :?1 ,sn Celi &ılfıhattlıı r.r y ~ 
sonuna kadar İzmir limanından ,, di kuru~ arnıımdadır. fil 

' c lı":mıni Nub:ır frndl rl'fuı.atl.'fo mıııılyct ecnebi memleketlere 2,905,000 geçene seneye göre biraz yti 
H.mını. :a ı,so - ::t r,ıumofıııı . ;?2 den ldlo iiz iim iiuaç edilmi~tir. Alman miştir. 
ltlbarrıı ,\ıııu!ola ajansı. Bon:ı hubcrl, ııunt 1 ya ve şimali Avrupa memleket .. Mevsim başlangıcından ( 

ayrı. lcrinc bu müddet zarfında yapı - sonuna kadar İzmir bonaıund 
A :-." J\ ' ' 11 A : - lan ihracat iki milyo kiloyu bul • tılan üzümlerimizin miktar 
1 2.ııo -1 3,:.ı rı grıwıfon. Hl -18,1:> •n· muştur. milyon 389.000 kilo ve in.·~r t 

kr,.tr:ı . 168,4,i - :!O ıl:ı nıo. nıusll> \!';I 20 S h f f d l d 00 } ·1 on a tazar ın a zmir borsa-
1 
tarı a 2,947,0 n odur. Bu 

aj::ı.nı lıabi'rlerl. 
smda Ü7.Üm fiatları cinsine göre , ne her iki mnheulün de tıür 

\' f\'l\~Aı 511tı m, -

ız,ıuı lwıı rr - 11,10 - H'i ıı• fı k. I" .. O 
dokuz kuruş ile yirmi dört kuruş ihracı b c'<lenmektedir. 

ııl:"ık. :?S,S.'i kon~r • 
.,,.., arasında olmu§tur. 

Ayni haftn zarfında Hnmburs 
borsasında Türk üzümlerinin fi .. 

l 3,o.; ı;:ıhm ınıısu.ı~ı. ıs ıırnı.. ı~.ııo atları cinsine göre 100 kilosu 19 
pi~ ıuıo. :?fl,t,; oprrct. f';nnra ~arl,ılor . 1 

i e 26 filorin arnsında müşteri 
!!3 lwıısrr. 

bulmuştur. Fiatlar geçene sene-
ye nisbetle biraz a~ağıdır. 

11 ııl tık. 18 orlu~stra. llJ , ı ;; orlu~ıtrn. İ 

20 füım!'n Jlltı ildsl. 21 p iJDllO. 21,Hi mn - ncir rekoltesi 

Rf'fH!Eı,· 1191.2 m. -

d.ım l\:ly a IUımıt nıı ı •rct urktları tıö~ ili) or . 

22,1.i keman. 

\.'AHŞO\'": 1112 m. -

Şef tali ihracı 
Ticaret odc::.sı idare heyeti ~ 

kü toplantı:;mda Bur~a Ticarc 
dasının Avrupaya şeftali ilı 

ve nakliye fiatları hakkın 

suali tetkik edilerek cevapları 
zırlanmıştır. 

Yumurta fiyatları 
Yumurta fiatları son hafta i 

ele mühim tereff ülcr gösterme 
dir. 

IG,rn pll\k • l:l,20 şarlnlar. 20,~ i r -

Birkaç gün evel nihayet bulan A/dı kaçlı ılrhlynt. 2 1 ııcla l<nıı«çri . 22,1.; ı;olo ı.onsrr. 

Gelen haberlere göre Eğe iktı • 
sadi mıntakasının 1933 incir re -
koltesi 27 bin ton tahmin edil .. 
mi§tİr. 

Sinaya konferanaında bu meıele 2:ı.ıo d~1111 ıı:w:ıı ıı rı • 
1932 senesi mahsulü ise 25 ton 

idi. Havaların serin gitmesi do .. 
layısiyle mahsul biraz geç arze • 

::;; dilmiştir. 

Bilhassa bir hafta evvel 21 
rayn satılan yumuı·taların snn~ 
24 liraya kadar yüktielmi§tir. de tetkik ve müzakere edilmiştir. Küçük pazarda, caddeden geç • 

F mekte olnn Niaıar Hanım 115 ku .. 
akat nasıl bir karar verildiği he-

nüz malUm deg- ildir. Ya'nı• (Var ru~unu çaldırmıştır. Paranın ça -
... l d - d h 1 l N. ııun .. br. .. tı-ı . ı . 

na) da iki kral arasında TU· ın ıgmı, er a an ıyan ıgar H a 

k b 1 nım, bağırmağa başlamış, kendi -
u u acak mülakat cına -

d Y I 
sine çarparak kaçan birini göste • 

sın a ugos avya ve Bu1gar rerek: b!'l'lf'r, p!l\ k. 21 ,3fl opı•r.ı, ııohbct , ho lwrlrr. 

hariciye nazırla.rmın bulunmı- r:ıd)o ı;n"" ' "o;i • 

yacağı telgraf havadisleri arasın • - Yakalayın .• aldı, kaçıyor,. di r-----------.. -----..ım 

ımı,un \H: 431 ııı. 

·~ ııttık. 17 plıi l . 20 orkeştrn. 

RO:\l.\: Ul.2 nı. -

t 0.10 h n h<"rh-r. ;.?0,20 lmlM>rler. :?1 bn-

Geçen sene borsaya 29 ağustos· 

ta gelen İncir bu sene ancak 10 ey 

lülde gelebilemi~tiı·. Mahsul 
iyidir. Mevsim başlangıcından 
eylül sonuna kadar muhtelif ec .. 

Borsada buğday 
lstanbul Ticaret ve za ı rc 

sasında buğday 

miktarda muamele 
Fakat buğday fiatı 3,9 

arasında tahavvül etmektec!fr. 

da bildirildiğine göre eka'liyetler ye bairrmıya başlamı~tır. B Ü R S A '1J 
meselesi üzerinde henüz Bulgariı- Etraftan koşuşanlar l<açan ada- 1 , 

.., Bu akşam ; bütün şehir halin 
Dılrcr \ ' C o;:ıfıhar .\lucar , ıldızı un ıtuJ.nı .. -~11 it 11\ ,\ J kııhramanı 

t~n ile Yugoılavya arasında bir iti 1 mın peşinden koşmağa başlamr~ • 
laf yolu buluna.madığma hük l y . · · · · 

ı b·ı· s· I h ar. akalananm Alı ısmınde bın 
mo una ı ır. ıl'!aena ey (Vnr. 
na) miilakatmda küçül< itilaf ile olduğu anlaıılmış, pnrn mu3adere 

n li 7.alnrında yı l<l11. i~are tı ı1 l ıın lar üzer. 
lerind · :J 1 ci teşrin mu:ımclc olıı nl :ı r
dır.l nal.:ıml:ır kapUO IŞ ft)ntla rını !!,OSICrir. 

ltukut (Sallş) 
Bu'saristan arasında. siynsi bir an- edilmiştir. 
1 

• l.ondra 6~J. -· • \'ı\ıınn 
aşma netice.5İnc varılabileceği çok § E;·üpte oturan Meh.met efendi- * Ncq ork 134 - • M:ıdrtı i l!. -

§Uphelidir. ye, caddeden geç.erken 575 numa· 

Mehmet Asım 

lznik seyahati 
Kafile çok ıtıemnun 

ciarak döndü 
Belediye scyyahin ~ubcsi mü

dürü Ekrem Bcs:m Beyin reisliği 
altında lzniğe giden ecnebi' erden 
müteıekkil kafile dün aabah §eh • 
rimize dönmütlür. 

Kafi!e Yalovayı, Ilur3ayı, iz -
nik gölünü gezmitler 1·e Y alovada 
iki iece kalmı§lardır. İçlerinde 
ecnebi ıef aretlerin.e mensup zevat 
bulunan kafile seyahatlerinden 

çok memnun o'muşlardır. Yakın
da Bursa civarındaki Apolyone gö 
lüne ve Truva harabelerine de bi
rer seyahat tertip edilecektir. 

lıt anlattığını da yan.mıyacağız, 
çünkü mevzuu, batından sonuna 
kadar yanlı§ yazmış .. . "' . 

ralı ~oför Hüseyin Efen dinin idare 
ettiği hususi otomobil çarpmı§tır. 

Mehmet Efendi vücudunun muhte 
lif yerlerinden hafif surete yara .. 

' laıımııtır. Şoför yakalanmıştır. 

I ST A NBUL BELEDiYESi 

Darülbedagi Tenısilleri 
Bu ak~am 

saat 21 c!e 
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İnsaf edelim. Yerli filmler, bü
yük bir emeğin ter temiz alın teri
dir. Seyrettiiimiz bir filmin mev
zuunu doğru yazamazken, kusur
larını ne hakla sayıp dökeriz? 

Haliç Şirketi bu ıenc de beledi
ye hineıini vermemİ§tir. Bu gene 
ile beraber üçüncü sene olmakta .. 
dır. Belediye Haliç şirketinden 

yüz bin lira kadar alacaklı bulun
maktadır. Belediye ile şirket ara - ................ -..--._.,....__~...__.......

Emeğe hürmet edelim. 
Meclİ6İnc arzedecektir. Şehir mcc 
liıinde şirketin vaziyeti görüşüle ~ 

FRANz1~KA GAAL'i 
R O i A 

Yeni ve muhteşem fılminc!c nnıarı ta'.< dir ie seyretmek 
ve candan alkı ilama\c için 

T K • 
ı 

• 
ı 

S İ ~ I•: ~ 1 A ;-\ J :\ , \ K O ~ .\ C \ 1\ T l I~ 
llıh C't~n : · Fl>I\' .1 L 'I\ \' \J , 'e her ~ece 9 9.45 'c perde ıır:ıları ıı J:ı '\1,a(~tro 

\.. Pi ıLI \ '\ ..; !{ Y"ııin salorı orkcstr.ısı '3161)..,.t 

10 uncu •• u • • 
ıçın 

Eleklrık Şirketi, resmi daireler ve muhterem ahali tarafıo· 

dan yapılacak tenvirata ait tes:satın, ru:-ısatlı tesis3t müleah' 

bit lerine yaptırı l ması icap ettiğini bu vesi! ile hatırlahr. 

Hu tesisat her ne "adar muvakkat ise de rr.uaddit kudre· 

tini tecavüz ettiği takdirde bir ihbarnameye tabi tutulmalı· 

dır. Aksi takdırdc tes'sat lağdiye edilememekle kalmayıp 

tcnvhalın heyeti urnumiyesi üıerinde tcşevvü.şatı muc p olmall 
tehlikesine de :;ebebiyet verebilir. 

lhbarntırreleria birinci Teşrinin 14 ünden 

şirketine gönderilmesi rica olunur. 

Elektri1' 

Istanbul, 1 Teşrinievvel 1933 

Müdiriyet 
Selimi izzet 

•ındaki dava yakında bitecektir. 
.Öirendiğimize ıöre bu dava ne -
ticeıinde belediye Haliç Şirketi • 
nin vaziyetjni mufaualan Şehir 

cek ve belediye tarafından satına· ttltlınımııt""P.J·ft:'i 
lınmaııı teklif edilecektir. 



}!üu!E: Hikaye: 72 l~liı ıl~ R il llf ~~~-~!.'!.~~ 
Deaız .. miilen Aşk Bir Türk gencinin 

~--------------------~~~ • 
~~IS ~ muvaffakıyeti 1 

~1"!'1''1 W~m~~l1 ll 1 1ll 1'111, l!'lı!l~ · 1ll!,ıll'l\j[[l:;11111mffimır:1 Yazan: Nezahat Hasan 
t Motörü işletmek vazifesini Ok- Başımızı çevirdiğimiz zaman Ok

OO ay iiıerine aLmııtı. Motör gittikçe tayın bize doğru gelmekte oldu -
a.çılıyor, sahiller ta uzaklarda bir ğunu gördük. Daha yanımıza gel. 

İktısat doktoru Ahmet 
Naim Bey parlak bir 

imtihan verdi 
.._.--.,HÜKÜMDAR 

-75-111 
halini alıyordu. Muvakkar mi- meden sesleniyordu. 1 

n . idafirler arasında muhtelif pozlar· - Aysel hanım, size böyle su- 1 "'.------. 
err a. r · · 1 h'ld 1 S ... esıınler alıyordu. Nıhayet De- arı sa ı en seyertmek hiç yakış-

Bundan 8 se-
ne evvel Al -

}'azan: Niyazi Ahmet 
- Tamara yolda Abaza Paşa raya çeviren kılıcına manalı ma-

askerleri tarafından yakalanmış- mılı baktı. Rahibe: 
r I ~ırrnendere sahillerini bulduk. Ok mıyor. 
ı ay lllotörü sahile yaklaştırdı... - Ne yapalım Oktay bey?. 
re d Motörden çıkanlar birer ikişer Yaşlılar bir grup, gençler bir grup 

ar tahta köprüyü şen kahkahalar olarak uzak'ara doğru açıldılar ... 
r ~ a0r,~aıntla geçiyorlardı. Motörde Sulardan uzakla~mıyanlar için de 
fjıı !{t b t aydan başka kimse kalmamış- urası tercih edildi .. 
;: ı.' Bir o; bir ben vardık. Yanma - Ben de sizi denizde şöyle 
yü itltiın . O da 1 gmlıktan gözlerini bir gezinti yaptırmak üzere gel . 

sulara dikmiş, kendi kendine ko . elim. 
l'IU~uyordu. - Rahatsız etmez miyiz?. 

( k Ona gözükmeden biraz daha Bir an için yeşil gözleri benli-
nd enara çekildim. Merak icincle ğimde dolaştı. Eninin kaşları ça -
tar kendisini dinle:niyc haşladı~ . O ... tıldı. Dargın bir sesle: 
r f diyordu, o genç zc;bit Ayseli onu - Rica ederim Aysel hanım. 
u llıuhakkak seviyor ! Muvakk~rdan Göz göze ge' dik. Bir an içi.m· 
ür nefret ediyorum. den geçenleri yanımda duran Eni-

Kulaklarıma inanamıyorum. Fa 1 nin anladığım hissettim.. Derin 
kat içimde hiiyük bir sevinç var .. 

1 

nazarlarla karşısında duran Ok -
d l<endimi göstermeden uzaklaş _ tayı süzüyordu. Büyük bir günah 

re tun ... Köprüyü hızla geç.tim. Ön- işliyen insanlar gibi başım önüme 
ih dekiler, iyice ilerledikleri halde, düştü. Her üçümüz de, yavaş ve 
m~ Yüksele kahkahaları sahi ıe kadar ::;essiz, epey uzakta kalan motöre 
n uzanıyordu. Onlara yetişmek için kadar yürüdük, dar köprüyü geç· 

ko§uyordum. Fakat kendine, his . . meden evvel Muvakkarla kar§ı _ 
lerine sahip olı:uyan insanlar gi - laştık. Enin sevinçle: 
biyim ... Oktayın sözü hala kulak- - Ne iyi oldu Ağabey, Oktay 
la.rımdn .. Beni kıskanıyor demek 

1 

bey bizi şöyle bir gezdirecekti. 
e ki . Bu sahi miydi? ... Oktay beni Sen de gelirsin, dedi. 

8CYiyor muydu? .. Bir a n aşktan - Muvakkar cevap vermedi. 
korktum ve kaçmak istedim. Oktay kemali nezaket'e gülümse -

E•let kaçmak, uzaklasmak kıs- di: 
k - ' anan yeşil gözlerin ateşine, onun - Dört kişi eğleniriz! 

manyaya ken • 
di hesabına ik-
trsat tahsili için 
giden Hakim 
oğlu Ahmet 
Naim Bey Ber
linde tahsilini 
bitirerek gel -
mişlir. 

Naim Bey 

Naim Bey 
Bedin Üniver -
sitesinde 1927 

senesinde (Dentches lnstitüt Für 
Zeitungskunde) seminerinde bir 
konferans vererek takdire maz • 
har olmuştu. Bilahare Başvekale -
timizin yardım ve himayesine 
mazhar olmuş, doktora tezini ver 
rniş ve İstatistik ve ulumu siyasiye 
seminerinde üç sene çalışmıştır • 

1933 yılı başlarında doktora 
tezi olan (Cihan iktısadiyatında 

lzmirin mevkii) eserini bitirerek 
bu Ünversiteye takdim etmiş ve 
fakültece u§ayanı takdir,, derece
de kabul olun.muştur. 

Bilahare bütün şifahi imtihan -
Iarını kazanmış ve doktora diplo. 
masmı almıştır. Başvekalet tara .. 
fmdan takdir edilen Ahmet Na -
im Bey lktısat Vekaleti emrıne 

verilmiştir. 

tı. Yanında bir ihtiyarla bir de - Haydi, dedi. Aklından geçe
cüce vardı. Askerler Tı-.marayı ni an'ıyorum. Fakat tecrübende 
Abaza Paşaya getirdiler. İhtiyar aldanacağını söyledim. 
öldü.. Cüce Abaza şeyhinin ya - Muğrav, bu küstah rahibeyi 
nındadır. Tamara da orada idi.. fazla söyletemezdi. Şimşek süra -
Cüce bize yalvardı. Tamarayı ka tiyle kılıcını kınından sıyırdığı gi
çırdık. O bir manastıra girmek ı bi rahibenin beline uluorta hava -
istedi. Biz de bir iyilik olsun <li- le etti. Vücut, bir anda ikiye ay -
ye Kağızmana götürdük rrlmıştı. Rahibenin son sözü ~u ol-

T amara için taç ve tahtını bı - , muştu: 
rakmış olan koca hükümdar, Ka- ' - Muğrav ! .. 
ğızman yolunu öğrendikten sonra Muğrav, bir çılgın gibi yüz üs· 
arkadaş'arınm yanına geldi. Ra - tü kalan yanm vücudu kolları a-
hime: rasma a'dı. Evet Tamara idi. 

- Ben gidiyorum, arkadaşla • Kan ayaklarını ıslatıyor. 
rım sana emanet .. 

Dedi ve atma atladığı gibi Ka· Rahiır., Muğravm arkadaşları 
ğızman yoluna sürdü. ile Karaoğlanın bulunduğu tarafa 
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Kağızman, Kars ile Pasin ara - kaleyi tamamiyle sardığını öğren· 

sında, dağ eleğinde kurulmuş bir mişti. 
şehirdir. Aras nehrinin beslediği 

Abaza paşaya Karaoğlanm ka 
bu şehir, düyanın en güzel ve ko-

leye girdiğini haber veren Sel -
kulu gül yenişlirmekle meşhur bir 

man da etrafı dola§ıyor, Zehrayı 
yeridir. Çoban köprüsü üzerinde 

arıyordu. 
şehir haricinde Üç kilise ismını 
taşıyan ve etrafı gül bağları ile Rahim, Mehmedi buldu. Bera
çevrilmiş kilise ise buraların es - her Karaoğlanm yanına gittiler. 
rarengiz bir mevkiidir (1). 

1 
Kara of an olup bitenden haber -

Muğrav burayı bulmakta güç - siz bekliyordu. Rahim, içeri girer 
lük çekmedi. Kilise avlusunda a- gırmez: 

~üphe ettiği, fakat bigünah olan Bindik. Beyaz motörümüz ma-

Muvakkarcla n her şeyden, her _ ! vi suları köpüklendirerek açıldı. Kıymet takdiri işi 
'kesten uzaklaşmak, tenha sahiller Gittikçe sahilden uzakla,ıyoruz. 
i\rıyarak orada aşktan, sevgiden, Eninle Muvakkar burun tarafı
•ı.ıak, ya'nızca mavi sularla yasa _ na gittiler. O dakika yeşil gözler
mak iniyordum. Az zaman e~vel le yalnız kalmaktan korktum.Hem 
Bilkarın feci surette neticelenen Eninle Muvakkar beni neye- yal 
~ıkuu düşündüm, zavallı Bilka r nız bırakmışlardı. Muvakkar dü -
O da tesadüf ettiği karanlık göz· meni gene sahile doğru kırdı. 

tından atladığı gibi, kapıcıyı bir 
yumrukta yere devirerek İçeri sal
dırdı. İlk tesadüf ettiği papazın 
sakalından yapışarak: ,, 

- Haydi Karaoğlan, dedi. He 
men gidiyoruz. Biraz vakit geçi -
rirsek kapıdan çıknrriıyacagız. 

Vapurcular bir kere daha 
itiraz ediyorlar 

Vapurcuların kıymet takdiri 

- Gardiyan kılıklı papaz. De -
di. Mahpusunu çıkar, yoksa ne -
fesini şişman göbeğine tıkacağım. 
Muğrav, deli gibi idi, ne yaptı· 

ğmm farkında değildi. 

lerde bir sevki, b ir a~k, bir saa - "'" ..... ' " ' 1 

komisyonunun raporuna itiraz .• 
lan, hekem tayin olunana lslan • 
bul birinci ticaret mahkemesi 
reisi Osman Nuri Bey tarafından 
tetkik olunmuş, neticede kat'i ol
mak iizere yeniden kıymetler tes
bit edilmişti. 

Papaz, çoktan dilini yutmuştu .. 
korkudan ağzını açamıyordu. 
Muğrav bundan da fayda ge'mi. 
yeceğini anlayınca bir yumrukla 
yere sererek içeri daldı. 

det bekliyordu. Evet beklediğ i "D,, gr upunun sergisi 
sevgi ve saadet bir zaman beya z 
kiğıtlar üzerinde iki üç siyah göl· 
gc ile, ayakları dibine atıldı. Bi! . 
kir haince ur.utulan, ahlan a§kını 
topladı. Onu bir mezar olan kal -
bine gömdü. Her akş l:öyle neli -
C~ler.ecck değ il miydi?. 

Öndekilere iyice yaklaşmı~tım. 
Enin, (:aha f ·ı..::a geride kalmış 
bizi bck.iyordu. Onun yc:.nına gel · 
diğir.ı zaman sordum: 

- Öndekiler nereye kadar gı
dece!der?. 

Şöyle bir dolaştıktan sonra sa
hi) boyu gazinosuna inecekler de 
di. Eninle yavaş yavaş onları taki
be ba~ndık. Başımı çevirdiğim za 
tnan Oktaym ta arkamızda ağır, 
\ğır yüriimekte olduğunu gör -
clUnı ••. Bir dahn başımı geri çevir
l'tıed~m. Epey dolaştıktan sonra 
•a.hil gazinosuna indik. Yemek 
fevkalade nese ve zevk icinde yen 
d' • -1

• Yemekten sonra herkes grup, 
arl!p tekrar korlara, sahil'ere doğ-
~~. ~.ıandılar. Oktay babamla mü

lltune bir şeyler anlatıyor, gülü -
JÜYorlardı. 

Muvakkar herkesten uzak, yal 
nız başına yürüyor, şimdi ne Ok -
taya, ne de Muvakknra yaklaşı -
7~r~m. Mümkün olduğu kadar her 
~kııınden de uzakla§ıyorum. Enin· 
e sahil boyunda, sulara çok ya -
~ın bir yerde oturduk. Şimdi ge -
111> geçen sandalları sahile beyaz 
hir L) 'b• • 

1JU ut gı ı men martıları seyre· 
diyoruz. 

Yakından bir ayak sesi işittik. 

Birkaç gün eve} genç sanatkar
larımızdan altı ressam "D,, gı·upu 

namı altında topladıklarını ve ya
kında bir sergi açacaklarını haber 
vermiştik. "D,. grupu hu ayın se· 
kizinci pazargünü Beyoğlunda Tü
nel başında eski Rus konsolosluğu 
bitişiğinde sergilerini açıyorlar. 
"D . . 1 "D ,, grupunun sergısı ya nız e 
ser.,, !erden mürekkep olacaktır. 

1lk sergilerini desene tahsis eden 
gençleri.mizin bu sergiyi takip ede 
cek o' an sergileri yağlı boya levha 
ları ihtiva edecektir . 

Halkevinde fotoğrafcıhk 

İstanbul Halkevi Reisliğinden: 
Yaz tatili münasebetiyle kesi

len fotoğrafçılık dersine tekrar 
başlanacağından mukayyet tale· 
be ile yeniden kaydolunacak ta· e
benin her gün saat (17) den son • 
ra Evin güzel sanatlar merkezi o· 
lan Gülhane bahçesi medhalinde -
ki Alay köşkündeki müdürlüğe 

. müracaatları. 

Takas komisyonu 

Haber aldığımıza göre, bunun
la mesele neticelenmi~ olmuyor. 
Şimdi yeni bir vaziyet ortaya çık
mış , vapur sahiplerinden bir kıs
mı, tesbit edilen kıymetleri az 
bulmuşlardır. Diğer taraftan 
tktısat Vekaletinin mümessili olan 
komisyon reisi Sırrı Bey de, bazı 
kıymetlere yüzde yirmi beş zam 

Muğrav, lo§ bir dehlizde Mer -
yemin tasviri önünde diz çökmüş 

bir rahibeye tesadüf etti. Bütün 
gürültü ve çığlıklara rağmen o, ye 
rinden kımıldamıyor, huşu iç.inde 
duasiyle meşgul oluyordu. 

Muğrav, siyahlara bürünmüş 

kadının ensesinden tutarak ayağa 
kaldırdı. 

hususunu fazla bulmuştur. _ Kuzgunlar, dedi. Hepinizi 
Gel·çı', ha" kem'ın kararı, kat'ı· ol- d : ehenneme gön ermememi isti -

duğundan, kıymetin az veya çok yorsanız T amarayı gösterin .. 
olduğu yolunda yeniden itirazla - Rahibe, sakin bir tavırla önü-
rın bu kararı değiştirmeğe bir te • nü toplıyarak cevap verdi: 
siri yoksa da, hakem kararının - Biz allahm sevgili kulları • 
bildirilmesi zamanı noktasından yız. Bize hakaret yara~maz. Bura-
bahis tazelenmiştir. İddia edil- d T · · d b' h a amara ısmın e ır ra ibe yok 
diğine göre, halcem kararını on tur. 
beş gün içerisinde bildirecektir , 

ı . t - Allahın azı·z k il d kıymeti üç bin küsur ıra art ırı • u arın an 
lan "Cide,, vapuru sahiplerinin on tanesini kı' ıcımla cevap ver -
itirazı hakındaki karardan başka dim. Seni de cehenneme gönder -
bütün kararlar, bu on beş günlük mekten çekinmiyeceği,m . 
müddet geçtikten sonra bildiri} - - Bizi kılıç kesmez ki ... 
miştir. - Kesmez mi? ... 

Dolayısiyle kararın kat' iliği va- - Bir tecrübe et! 
ziyetinin artık mevzuu bahsola - Muğrav. bu tok kanlı rahibe • 

Yeni takas talimatnamesini tal mıyacağı, vaziyetin temyiz tica • nin karşısında hayretten dona kal 
bik etmek üzere teşkil edilen vali ret dairesine yapılacak itirazla mıştı. O: 
muavini Ali Rıza Beyin reisliği al- yeniden tetkik edilebileceği ileri - Sizinle latife etmiyorum, di-
tındaki komisyon dün ikinci top - sürülüyor. yordu. Biz yalan da söylemeyiz. 
lantısmı yapmıştır. Fakat beni kesmek istiyorsanız, 

Bu toplantıda bir tütün, bir tif roda çalışmak üzere ticaret oda· boşuna kendinizi yorarsınız. insan 
tik ve iki de halı takasına ait mu- aından iki ve ticaret müdüriyetin - yapısı kılıçlar bizim etimizden iş-
amele ikmal edilmiştir. ı den bir memur seçilmiştir. lemez. 

Takas komisyonunun işleri pek 1 &(omisyon işlerin.i ikmal ediu Muğrav, kudurmuşa dönmüştü. 
çok olduğu için komisyona ait bü- 1 ciye kadar her gün top:anacaktır. 1 Belki birkaç yiiz barsağı paçav -

Hazırlandılar .. Güliye erkek el 
hisesi giydirmiılerdi. Önden Ra -
him çıktı. Mehmetle Karaoğlan 
Güliyi yanlarına almış, kale ka -
pısına doğru gidiyorlardı. 

Zehra, Karaoğlan çıktıktan 
sonra baygın bir ha'de serili kal· 
dı. Neden sonra kendine geldiği 
vakit, müthiş bir kıskançlık içini 
sarmıştı. Onun Güliyi bulmasına 

mani otmalıydı. Bu fikir aklına ge 
lir gelmez dı!arı fırladı. Koşuyor
du. 

Tam bu esnada da Karaoğlan
la Mehmet kale kapısına doğru 
gidiyorlardı. Karaoğlanr tanıdı. 

Mehmcdi tamdı. Yanındaki gence 
baktı. Ka1bi durmuştu sanki. Bey

ninden vurulmuşa döndü. Güliyi 

tebdili kıyafetle kaçırıyorlardı. Se 

sinin yettiği kadar, gırtlağını par
çalarcasına çığlığa başladı . 

Selman kale kapısından doğru 
geliyordu. Bu çığlık onu yerin -
den fırlattı. 

Karaoğlan tehlikeyi sezmişti. 
On adım ilerde hazırlanmış atlar 
duruyordu. Etrafına seri bir nazar 
fırlattı: 

- Haydi Mehmet, diye baiır • 
lıktan sonra Güliyi belinden ya • 
kalıyarak atlara doğru kotlu. Bir· 

kaç saniye sonra atına yaklaşmış, 
atlamış, son süratle kapıya doğru 
sürmüştü. 

Meh.met de ayni süratle peşin
den koşmuştu. Rahim, Muğravm 
arkadaşlarıy · a kale kapısında bek 
liyordu. 

( l>t-\"l\ nu vıı. r) 

( 1) Bu kilise "Çoban köpıiisii 
üze~·i nde şehre yakın bir yerdedir. 
Bahaı- mc\·~iınindc envni çiçekler 
cemedip kazanda kaynar.
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\n O Mem!e ~'lt IHI "m~~lf~.~lf1l O J yanında hır hırsıı 
Cümhuriyet bayra
mına hazırlanıyor 

ADANA, (Hususi) - Adana, 
cümhuriyetin onuncu yıl dönümü
nü pek parlak bir surette tes'it et-

mek için hazırlıklara başlamıştır. 
Resmi ve hususi müesseseler bu 

hususta icap eden her türlü tedbi
ri ittihaz ey)emektedirler. Vila -

yette teşekkül eden cümhuriyeti 
kutlulama heyeti mühim kararlar 

vermi,tir. Memleket münevverle -
rinden yirmi, yirmi beş kişi cüm -
huriyet bayramının devam ettiği 
üç gün zarfında nutuklar söyliye

cekler, konferanslar verecekler -
dir. Hatiplerin esamisi şimdiden 

tesbit olunmuş ve kendilerine de 
malumat verilmiştir. 

Konferans verilecek yerler a -
çık ve kapalı o1mak üzere ikiye 
ayrılmıştır. Halkevi salonu, sine -

malar ve büyük gazinolar kapalı 

Muhtar IAdanada kadın yüzün
Vazifesini yapmadığından 

mahkemeye verildi 
Aydın Işıklar köyünde çıkan 

yangında muhtar Nuri Efendinin 
vazifesini yapmadığı ve köylünün 

den bir cinayet 
On altı, on yedi yaşlarında iki çocuk yirmi yaşında 

bir genci öldürdüler 

istimdadına ehemmiyet vermedik- Adanada Şinasilerle Kıloclo ı malarını ihtar ediyorlar. Bu yüz 
ten başka telefon olmasına rağ • fabrikası arasındaki tarla içinde den iki taraf arar.ında biı- boğuş .. 
men jandarmayı hadiselerden ha- bir ceset bulunmuş ve bunun zi-1 ma başlıyor ve Saim vurularak 
berdar etmediği tahakkuk etmiş • raat bankası fabrikası amelesin - öldürülüyor. Vak'anm cereyanı 

tir. den Kulaişinli Saim isminde biri- bundan ibaret olup yakalanan 
Muhtar Nuri Efendi vazifesi - sine ait olduğu anlaşılmıştır . suçluların verdikleri ifadeye göre 

ne ademi dikkat ve Ie.kaydisinden Vak'aya vaz'ıyct eden cümhu _ maktul Saim kendilerine kadını 
dolayı mahkemeye verilmiştir. riyet müddeiumumisi başmuavini bırakmaları için tabanca çekmiş 

Balta ile kafa kesen 
Halit ve ser komiser Şükrü Bey • ve çıkan kurşun sol memesi üstü
lerin yapmış oldukları tahkikat ne tesadüf ederek ltendisini öl -

Bundan iki buçuk ay evvel neticesinde failler meydana çıka- dürmüştür. 

Bartında Art mıntakasmda Yuka- rılarak yakalanmışlardır. Bu tah- l\faamafih zabıta tahkikatı de-
rı Şeyhler köyünde feci bir cina -
yet olmuş, bir kadın, kocasının 

başını aşıkına baha ile kestirmiş-

kikata nazaran cinayet şöyle ol - rinlcştirmekteclir. Vak'aya se -
mu~tur: hep olnn sermaye Cemile Mersi -

yer olarak kabul edilmiştir. Bü - ti. 
yük caddelerin telaki ettiği yerler Balta ile rakibi Alinin başını 

kesen Satının muhakemesine bat
lanmıştır. 

Sofubahçe mahallesinden Me • ne gitmiştir, oradan Adanaya ge • 
mekeli Cemilin oğlu Ali, Alidede tirilccektir. 
mahallesinden Mehmet oğlu Nal- Cinayet esnasında maktulle 
bant Hakkı, Hanedan mahallesin- birlikte bulunan boşnak Hamdiye 
den Köşker Mustafa isimlerinde bir şey olmamıştır. Fail olarak 
üç ki§i salı günü akşamından son· yakalananlarda da yara ve bere 
ra sarhoş oldukları halde sabık yoktur. Bunlar tevkif edilmişler -
umumhane sermayelerinden Ce - dir. Cemile getirildikten sonra 
mile isı:ninde bir kadını beraber vak'anm daha ziyade aydınlana • 
alarak bir alem yapmak istiyor - cağı tahmin edilmektedir. 

ile her gün pazar kurulan yerler, 
belediye balkonu ve eski, yeni is
tasyon önleri açık konferans ma -
halli diye ayrılmıştır. 

Konferansların cazip ve alaka 

lı bir şekilde olması için bazı fe. 
dakarlıklar yapılmaktan da çeki -
nilmiyccektir. 

Mekteplerde müsamereler ve -
rilecek, cümhuriyetin on sene zar
fında yaptığı büyük işler anlatıla
cak, piyesler, tablolar gösterile -
cektir. 

Gene bu cümleden olarak her 
meıltep dahif ınde sergiler a~ıla -
cakfrr. 

Cümhuriyet bayramının kutlu
lan.masında bulunmak üzere An • 
takyadan, lskenderondan ve Ha • 
lepten bazı vatandaşların da gele
cekleri haber alınmıştır. 

H:ılasa Adana, Cümhuriyet 
bayramını candan gelen coşkun • 
lukla kutlulıyacak ve kendisinden 
beklenen ve arzu edilen canlılığı 
gösterecektir. 

Nazilli'de yangın 
Nazillide Sinekler köyünden 

Karadağlı Hüseyinin evi gece a -
teşlenmiş, ev bütün eşyasiyle yan· 
mıtlır. Karadağlı Hüseyinin 
ailesi açıkta kalmıştır. 

Yangının ayni köyden Çavuş -
oğlu Mehmet tarafından kasten 

yapıldığı anlaşıldığından takiba • 
ta başlanmıştır. Mehmet kaç -

mıştır. Facianın Hüseyinle Meh
medin aralarında bir karı mesele -
sinden doğma garaz neticesinde 
olduğu söylenmektedir. 

Cinayet hakkında malumatı o
lan şahitler dinlenmiş suçlu sor
guya çekilmiştir. 

Satı, cinayeti inkar edememiş -
tir, ancak tevile çalışarak, Aliyi 
kendisinin değil, kardeşinin öldür 
düğünü, yalnız ölüyü sürükliye -
nin ve ağaç dalları keserek üzeri· 
ne örten kendiıi olduğunu söyle
miş, bu işleri niçin kardeşinin 

yapmadığı sorulunca da (balta -
smı kaybettiğini) söylediğini ifa
de etmittir. 

Diğer bazı şahitlerin de celbi 
için muhakeme başka bir güne 
bırakılmıştır. 

Üç kişi yandı 
Seferihisar kazaıının Gümür -

dülü köyünde bir çardak yangını 
olmuş, yangında üç kişi feci şekil
de yanmış, bunlardan birisi öl -
müıtür. Yangın gece yarısı her 
kes uykuda iken çıkmı§, alevler 
her tarafı sardıktan ıonra ev hal
kı acı çığlıklar içinde uyanmışlar, 
fakat kendilerini kurtaramamış -
lar, muhtelif yerlerinden yanmış· 
lardır. 

Yanan zavallılardan Hüsniye 
Hanım isminde genç bir kadın 
ölmüştür. Öteki yananlar erkek • 
tir, tedavi için lzmire götürülerek 
memleket hastanesine yatırılmış • 
}ardır. 

Ef /anide şap hastalığı 
Bir aydanberi Eflani nahiyesi • 

nin 30 köyünde şap hastalığı zu -
hur etmiş ve hükumetçe lazım ge
len tedbirler ittihaz olunmuştur . Ziraat sergisi 
Bu cümleden olmak üzere Eflani 

Z2'at sergisinin 19 Tecriniev -
::r pazarının hayvan alım satımına 

lar. 
Maktulün sol memesi üstünde 

Hepsi bir arada oldukları halde bir kurşun ve bacaklarında bıcak 
Saat kulesi önlerine derinliği va yaraları vardır. Boynunda da ~sı
kıt bir arabaya binmek istiyorlar kıldığını gösteren bereler görül -
ise de kadın razı olmıyoı- ve araba 1 müştür. Ceset ağzında ve burnun
dan yere atılıyor. Bunun üzerine 1 dan çıkan kanlarla bulanını~ ola
kadını bıçakla tehdit ederek ara-I rak bulunmuftur. 
haya alıp doğruca cinayetin vu - Elleri dirseklerine kadar kan 
kubuldugu yer~ geliyorlar. Bu • içindedir. 
raya geldikten sonra maktul Saim Maktul Saim yirmi yaşlarında -
ile arkada~ı boşnak Hamdi bunla- ı dır. Failler on altı, on yedi yaş _ 
rın önlerine çıkarak kadını bırak- larında bulunuyorlar. 

Bir kız çocuğunun 
gözü patladı 

Bartında Gülbucağında lbrahi • 
min kızı 12 yaşlarında Hatice, 
dere kenarında oynamaktayken , 

gene ayni yaşta ve Yaşar İsminde 
bir çocuğun attığı sivri bir çakıl 
taşı gözünü patlatmıştır . 

Kızcağız tedavi için hastaneye 
kaldırılmıştır. Öteki gözün de 
görme ha:1:csını kaybetmesi muh
temeldir. 

Mardin petrolleri 
Mardin ha valisinde yapılan 

petrol araştırmaları iyi neticeler 
vermiştir. Bu mıntnkada bulu -

nan petrol membalarma ait, işe 
memur heyet tarafından verilen 

rapor İktısat Vekaletince tetkik 
edilmektedir. Bu pelrolları tasfi -

ye için Ankara veya lstanbulda 
tesisat yapılacaktır. 

Dina"zit iki kişiyi 
yaraladı 

Tire ve Bağlar arasındaki tar .. 
lasmın taş, ağru; kütOgü gibi lü -
zumsuz kısımlarını temizlemekte 
olan Yularcı Hacı Hoca, büyük 

bir zeytin kütüğünü parçalamak 
için dinamit kullanmıştır. 

Dinnmit fitillendiği :;ırada ho • 
canın oğlu Hasan kendilerine mnh 

sus kamyonla gelmiş ve dinamit 
patlayınca kendisi yüzünden ve 

muavini diğer Hasan da sol elin .. 
den ağır surette yaralanmışlnrdır. 

Mecruhlar trenle lzmir memle
ket hastahanesine getirilmiştir. 

Zonguldak Halkevi bin 

çocuk giydirecek 
Cümhuriyetin onuncu yıl dönü · 

mü münasebetiyle Zonguldak 

Halkevi; ~eh it, asker, fakir ve 

yetim çocuklara bin kat elbise 

Hırsız bir soğuk kanlılıklB 
nasıl defedildi 

İngilterenin meşhur profesör!~ 
rinden Mister Visharst geçenler ' 
de pek garip bir hadise geçirrnİ' 
ve ancak soğuk kan· ılık sayesin ' 
de muhakkak bir ölümden kurtu~ 
mu~tur. 

Profesör Visharsl hem sanskril 
lisanı mütehassısı hem de bakte' 
riyoloğclur. Geceleri hazan saba ' 
ha kadar iş masası .başında otu ' S-Ok 
rur. Mikroskopla mikroplarını reli 
tetkik eder. Bir gece profesör İf ek 
odasında çalışıyordu. Bitişik oda• lie 
da bir giirüJtü oldu. Profesör aldı· ket} 
rı~ etmedi. Gürültii yaklaşınca pro kid 
fesör karşısındaki aynaya baktı• ke 
Bir de ne görsün kapıdan bir hır• hi.d 
sız girmiş profesörün arka~ındB ter 
duruyor ve elindeki tabanca ile kiti 
nişan a· ıyor. Profesör korktu. Bit ten 
şey yapamazdı. lmdat i:ıtese hır • kar 
sız bir kurşunda onu yere serecek 
ti. Visharst soğuk kanJılıkla bu •on 
işten yakayı sıyıracağına hükmet· dın 
ti. Tekrar mikroskopun üzerine lı 
iğild1. Hırsız bu hareketi gayet te~ 
tabii bulduğundan hiç tetiğini boz tea 
madı. O vakit profesör dönerek 
dedi ki: 

- Ne arzu buyuruyorsunuz 
dostum?. 

ler 
ik• 1 , 

C&. 
Hırsız bu tatlı sözler karşısın· Ya 

da şaşırdı ve ne di=•eceğini bile • il\ 

miyordu. Profesör devam etti: ııu 

- Bıralunı~ şu revolveri ku • 
zum .. Burada kimse yok.. Zaten Pe 
ben siz-len hin defa kuvvetliyim. 

Hısrız tabnncasının namlusu • 
nu indirdi ve knhkahayla güldü. 
Profesör dedi lci: 

- Size evvel€\ bir n:ısihat ve -
reyim. Sn!cın mikrop c'o!u o"-n bu o 
kaClehlere dol·unmnyı"lız .. Onla -
rın içindeki mikroplar, veb. , ~el~ 
ra, tifo mikroplarından rnfühi~ • 
tir. 

Profesör, bardakl•r..Jan bırini 

masanın .;;. rafına koymch is • 
teCli ve yanlış bir hareket yapa -
rak kazz.ra dür.mü~ gibi yere dH1ii 

rüverdi. Yere saçılan mayicien hir 
miktarı hırsızın nvnkknlırs: üzeri -
ne döküldü. Herif l:cı·J ·u ile E:eri
ledi. Profesör kendini hiç boA:ma
dı: 

- Ha::<·i, d~di. Gidip esan:;la 
aynkkabını~ı silini.:. Fahat l:uı t-ı 
lacağmıza töz veremem. Yurın ak 
şama kaclar ö"meniz rr üm~ündür. 

HırSTzın renai l:i!I gibi olıml'}· 
tu. Ayakkabılarını s:Icli. Prcfr::::r 
ona mikropları c efoder kaydi; b 
bir hap verdi. Herif hapı aiınc.:ı 
durmadan l:açtı. Halbuki profcsö· 
rün yere dö!cHiğü kadPhin içinde 
mai mukattardan ba~ka bir ~ey 
yoktu. 

HasbY 
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vel Perşembe günü açılması karar mahsus olan kısmı ıeddedildiği 
la'§tırilmıştır. Bu sene sergide zira- gibi hastalık sönünciye kadar 

atin bütün şubelerini alakadar e • Bartına yapılan kereste nakliyatı 
den mahsuller lethir edilecektir. da durdurulmuştur . 

Türkiye de şimdiye kadar 1 S.-20 
yerde petrol eserleri görülmüştür. 

Fakat en kuvvetlisi Mardin mm -
takası olduğu iç.in bütün kuvvet 

yaptırmağa karar vermiştir. Karilerimizden birinden aldığı • 
Bu elbiseler yerli kumaşından mız bir mektubu aynen dcrcedi • 

Yerler tevzi olunmağa başlamış Eflaninin 45 köyünde aşağı yu
ve bir çok müesseseler daha şim • karı (5) bin hayvan şap hasta • 
diden yerlerini tutmuşlardır. lığına müsa!>lır. Bu hastalar hak 

Sergide tevzi edilecek para mü- lrmda yapılacak tedabir hususu 
i<afatlarının miktarı bu haf ta için- alakadar memurlarca muhtarlara 
de toplanacak olan Ziraat Odası tebliğ olunmu~tur . 
u.mumi içtimamda tesbit edilecek· ı-================== 
tır. 29 Teşrinievvel Cümhuriyet 

Bu sene sergi elektrikle tenvir bayramı Verem mücadele 
edilecek ve sergi mahalli süslü ka• cemiyetinin rozet tevzi 
pı ve parmaklıklarla tahdit edile • günüdür 

cektir. Bu tesisatın hazırlanması - ===============:::::::: 
t. 1a baılanmıttır 

şimdilik oraya verilmiştir. Bu yapılacak; erkek çocuklar için 
mıntakada iş yoluna girdikten pantalon ceket, kız çocuklar için 

önlük olacaktır. sonra diğer mıntakalarda da araş-
tırma yapılacaktır. 

Ereylide elektrik 
Ereğlide Belediyenin Zongul -

daktan satın aldığı elektrik fab .. 
rikasının binası Beyçayırında ya
pılmakta ve inşaat bitmek üzere· 
dir. Fabrika cümhuriyet bay -
ramına kadar kurulacak ve Ereğ
linura kavuşacaktır. 

lzmir barosunda 
lzmir borsasında bir toplantı ol

muş ve baro tarafından 15 eyliil-

de Yugoslavyada Dulironik (Ra -

güze) de toplanan beynelmilel 

avukat ittihadı kongresine gön • 
derilen avukat Mustafa Münir B. 

tarafından bir konferans verilmiş 
tir. 

yonız: 

"Fatihte Şeyh Reı;mi Mahmut 
eski Oılukçu yoku~u yeni Fahri 
Bey sokağında kat'iyyen tenvirat 
yoktur. Bu sokağın köşesinde Da -
rünafaka mektebinin arka kapısı· 
na bakan köşede hava gazi direği 
sim ıiyah korkuluk gibi durmakta 
dır. 

Elektrik cereyanı mevcut oldu • 
ğu halde ı~ıktan mahrum olan bu 
sokağın ay<lı. latılmasını salahi • 
yettar makamdan gazı::teniz vası -
tasile ricasım erler hürme~leı·imi 

takdim ederjm efendim.,, 
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Düello etmek istiyen 

iki Macar kadını! 
a ' Erkekler arasında düello, bir öpüştüler, koklaştılar. Barışmala -

tu ' çok lrıemleketlerde itibardan dü .. rına tavassut eden muhterem zat, 
ın.J :eli hayli zaman var. Bazı mem - memnuniyetle burma bıyıklarını 
r ıf eketıer düelloyu yasak ettiler. biraz daha burdu. Ağzı kulakları• 
da' lienii:z yasak edilmiyen memle - na vardı. Gazete ve mecmua fo -
ldı· ketlerde de umumiyet itibarile es toğrafçıları; fırsatı kaçırmadılar. 

k' , 
prO ıden kılıç veya tabancanın ha - hemen enstantane bir çok resim 
ktı· kernliğine müracaatla neticelenen çektiler! 
ır· hi.diselerin mah~emeye intikali İki kadın arasındaki düellonun 
dıı tercih olunuyor. Arası açılan iki başlamadan bitmesi, şüphesiz, ki 
ile kiıi, biribirlerinin kanını dökmek- ı çok iyi oldu. ihtilafları "Kurunu 

Bir ten çekiniyor, hakkını, hakimin 

1 

Vustai,, hal şekli, nerde ise tama
r • kararında arıyor! mile yer yüzünden kalkacak, tari-

ı::ek Fakat, bu böyle olduğu halde, he karışacaktır. "Düellolar devri,, 
bu •on günlerde Macaristanda iki ka- artık geçmiştir. Bir kavga üzerine, 
et· dın, aralarındaki hadiseyi kılıç kı- hemen kılıca yahut tabancaya sa .. 
ne lıca gelmek suretile halletmek is - nlmayı göze aldıranlar, gittikçe 
et leınişlerdir. Bunu bir Macar gaze- daah ziyade azalıyor. Böyle bir za 
oz teıi, töyle anlatıyor: manda iki kadının düello etmeğe 
ek ''Bu iki kadın da Budapeştelidir kalkışması, olsa olsa, kadının, eli-

ler. ikisi de gençtir. Genç ve atetli ne karmen tüpü alabileceği gibi 
uz iki kadın. Ateşli olduklarını ayrı - siJah ta alabileceğini göstermek 

Ca. kaydetmek biraz da lüzumsuz içindir. Herhalde nazari bir hal • 
n· Ya .... Kılıç kılıca gelmeğe kalkış • dir. Temenni olunur, ki şerefli bir 
• lllaları, kendilerinin ateşli olduğu. kadının delrnlte vücudunda bil -

tıu k~stirmek için kafidir! mem kaç tane kılıç izi görülmesi 
Düelloden evvel, bu iki Buda .. icap ettiği telakkisi, kadınlar ara• 

. n Petteli kadın arasındaki hadisenin aında hakim olmasın. Allah, ka -
nasıl çıktığını anlatalım. Hadise, dınları böyle bir modanın kurba-

• hu •ene kadınlar arasında pek mo nı olmaktan esigesin !,. 
da olan briç oyunu oynanırken çı <>• 
kıyor. Güzel bir gün, iki kadın kar Macar gazetesinin böylece anlat 

• ıı karııya oturmuş, tatlı tatlı briç tığı düello hadisesi, uydurma de -
u 0Ynuyorlar. Derken oyun tarzına ğildir. Fantezi mahiyetinde olmak 

-it bir münakaşa baş gösteriyor. tan çok uzaktır. Jokay isminde bir 
Münakata alevleniyor, iki kadın, muharririn romanlarından birin .. 
biribirlerine hota gitmiyecek söz- d 

. e yazdığı iki kadın arasındaki dü 
ler söylüyorlar. Münaka!a kızıştık 

ello hadisesi, hayali olmaktan çık
çil kızıtıyorsa da, münakaşa eden-
i mı~, hakikat şeklini almıttır. Dü • 
er, ne biribirlerinin yüzlerini ma- ello eden kadınlardan biri, Baro _ 

nikürlü tırnaklarile tırmıklıyorlar, 
nes Anna Tanoczaydır. Kocası o:-

ne biribirlerinin kabarık saçlarını lan Barondan bir müddet evvel bo 
Yoluyorlar. 

şanmıştır. Diğer kadın da büyük 
... Münakaşanın en ziyade kızıştı.. bir çiftlik sahibinin kızı olan Mat 
Rı bir anda, iki kadından biri, aya 
ia kalkıyor. Şöyle diyor: mazel Magda Füllöptür. 

N w •• .. 1 Barones, Matmazeli düelloya - e yapacagımı yarın gorur • . . . . . . 
•iin"' , davet etmıttır. Kendısının şahıtle. 

uz. . p· k 
Ş rı ıros a Kalman ve Ladislavs 

u cevabı alıyor: 
Çemere isimlerindedir. Matmaze-. Sizin yapacağıuız şeyi yap -

h. lin şahitleri de tanınmıt iskrimci .. .. ,aktan geri kalmıyacağım ! 
Salondan hışımla çıkan kadın, 

ht~esi gün bir gün evvel birlikte 

lerden Magda Orhan ve 

şampiyonlarından Magda 
isimlerinde iki kadındır. 

yüzme 

Çenes 

Ceneoeede: 
.. ,._.,, ~~~ # 

Mürahhas 
Olarak 
==-=-==·== 

"Milletler cemiyeti,, 
ne yeniden iki kadın 

gönderildi I 
"Milletler Cemiyeti,, ne yt-niden 

iki kadın murahhas ittirak etmit· 
tir. Bunlardan biri İngiliz, biri A • 
vusturyalıdır. 

İngiliz murahhas Floranı Hora
brug, genç, güzel, zeki ve iradeli 
bir kadın olarak tanılıyor. "Burnu 
hafif kemerlice, gözleri berrak ha 
kıtlı, narin biçimli ağzının kena -
rında enerji ifade eden bir çizgi.,, 

Yüzü böyle tarif edilen bu ka • 
dın, lngilterenin "Muhafazakarlar 
partisi,, ne mensup bir meb'ustur. 
lskoçyada Dundey tehri, intihap 
dairesi olan bu kadın, oradaki fa .. 
aliyetile büyük bir nüfuz kazan • 
mış, limanı ve fabrikalarile met -
hur olan bu şehirdeki işsizlerin 

derdine çare bulmak için gösterdi
ği alaka ve temin ettiği muvaffa .. 
kıyet, nihayet ona meb'uı seçil -
mek yol~nu açmıştır. 1931 senesi 
T etrinisanisinde ithali t resmine 
ait işler hallolunurken ,f skoçya ke 
ten aanayiinin uğradığı güçlükleri 
izah ve bunlarla mücadele yollu 
nutukları dikkat uyandınnıt, bu 
husustaki vukufundan hayretle 
bahsedenlere gülümsiyerek şöyle 
demittir: "Şaşacak bir şey yok. 
Ben, vaziyeti yakından gördüm. 
Bilgimin aırrı, bundan ibaret!,, 

Avusturyalı murahhaı Ceymıon 
Vilyamsa gelince, bu da kadınlara 
ait beynelmilel itler görütülürken 
daima seıi ve sözü İf itilen bir ıi -
madır. 1932 senesinde Romada 
toplanarak kadınların intihap hak 
kı işini müzakere eden kongerede 
temayüz etmiştir. Memleketinde 
temkinle hareket eden münevver 
bir kadın sıf alile takdir edilmek -
te, hürmet görmektedir. 

Mensup oldukları hükumetler .. 
ce, bu iki kadının bütün insanla • 
rı alakadar eden itlerde reylerin -
den İıtifade olunabileceği dütü • 
nülmüf, kendilerine Cenevrede 
temıil vazifesi verilmittir. rıç oynadıkları şahitlerini gönde 

~İYor. Düelloya davet? Kabul! ta• ••••••••••••n•n•••••••••••••n•••••••••••••••••••••••••••••n••••••••••n•••••••••••••••• 

ı 'n-.:a mı, kılıç ~ı? Kılıç! Silah- PIA1· mevsı·mı·nı·n sonunda 
lrdan sonra yer ve zaman tayin U. 
ediliyor. . 

l Nihayet iki kadın bir eskrim sa-
10nunda ka.rıılaştılar. Bilhassa aa• 
0

tt dedikodularına mevzu tetkil 
eden b hAd' • · · l · · u a ıseyı ışıten er, seyırcı 
"aı· ki 'Yetinde salonda hazırdılar. 1 -
b kadın, ellerinde kılıç, düellonun 

b:t1~ınası için itaret verilmesini 
ltoy~rlar ! 

a ... •ırada, düello hazırlığım ya
:an burma bıyıklı zat, bir kaç a -

1~ t.ttı. Ortaya doğru ilerledi. Yü 
rege leıir edici, hassasiyete doku
nucu bir tarzda, sesi titriyerek, ba
;1'?1~ teklifinde bulundu. O, söz .. 
erını bit' . b" "k" ş· d' ırınce, ır an ıu ut... ım 

0 

1 ne olacak? Çok beklenilmeden 
h lt.cak şey oldu. Yani, iki kadın, 

eyecanla b' 'b' 1 · d w •• 'iİd.. ırı ır erıne ogru yu • 
t-i .uler. Anna ve Magda, biribirle 
t-'llıll boynuna atıldılar. Biribirle • 
'ile aarıldılar, gözleri yafararak, 

Burada havalar ıerinledi değil, 
adeta ıoğudu. Dolayıaile bir kaç 
hafta evvel ıonuna gelen plaj mev 
simi, havaların ıerinlikten soğuğa 

Bu kadın, man· 
zaranın de§lf· 
meal kartısında 
hUzne kapılmf, 
şairane hulya· 
lara dalmıf de
§il. Mayosunu 
ve mayosu ka· 
dar hafif elbi· 
sesini ~ıkara-

ca§ını, yeni bir 
masraf kapısı 

a~llaca§ını dU· 
şUnUyorl 

••• 
geçmesile, artık resmen geçti, de
mektir. 

Fakat, buna rağmen plajlarda 
tek, tük banyo yapanlar görülü • 

ı 9 33 -"ll!llt 

Sigah-Beqaz renkler, 
hala benimseniyor! 

run sonbahar elbiselerini süsleme
ıi, kürk ticareti yapanların pek ta
bii olarak gözlerinden kaçmamı§, 

kışın da ayni esastan isteklerle 
karıılaıılacağı hesaba katılarak, 

bu sahada tedarikli davranılması, 

siyah kürklerin yanı sıra beyaz 
kürklerin de mağazalarda bol bol 
hazır bulundurulması, dütünül • 
müttür. 

Tedarikli davranılmıya karıı, 

zararlı çıkmaları, her iki renge de 
ayni nisbette alıcı bulamamaları 

ihtimali yok mudur? Aksi kat'iy • 
yetle iddia edilemezse de, bu ihti-

renkli mali ortadan kaldırmak için f aa • 
Siyah • Beyaz 

örme bir fapka \ Jiyet sarfetmekten geri kalmadık-
Bu ıene örme gömleklerin, el larını da ayrıca ili.ve edelim.Ne su 

iti çanta v. s. nin kadınlar tarafın• retle? ihtiyatlı hareket ederek, ho
dan hemen her tarafta bariz bir yuna siyah - beyaz kürk modaıını 
alaka ile karşılandığını, kadının propaganda ediyorlar. sasen orta
kendi elinin emeğile vücude getir- da bu renklere karşı bariz bir te
diği şeyleri çok benimsediğini bu mayül bulunduğuna göre, "o hal -
sayfalarda anlatmıtbk. Yazın iz - de mesele yoktur,, denilebilir! 
leri göze çarpacak derecede görü· ı 
len bu temayül, timdi de eserlerini 1 

ortaya koyuyor • 
Sonbahar §apkaları aruında ör 

me §apkalar, kayde değer nisbette 
yer tutmuttur. Bunların türlü tür
lü biçimlerde, renklerde yapılan • 
lan var. Böyle örme f apkaların 
saçlar üzerine, yana doğru oturul
mağa müsait biçimde yapılması, 
gözetiliyor. Renk hususunda, kır• 
mızı - beyaz, mavi - beyaz, sa
rı - beyaz, yetil - beyaz, mor 
veya eflatun - beyaz, iki renkli 
örneklerden vücude getirilmekle 
beraber, siyah - beyaz daha çok 
imtizaç eder iki renk sayılıyor. 

Siyah - beyaz renklerin birlet
tirilmesi modası, bu sene hayli tut 
tu. Bunun sebebini ciddi yahut 
fan tezi olarak araştırmayı ve ne -
ticeye bağlamayı bir tarafa hıra • 
kalım. Sadece vaziyeti gözden ge
çirelim. Şöylece gözden geçirif, 
siyah - beyaz renklerin birlet • 
tirilmesi modasının devam edece .. 
ğini tahmine müsaittir. 

Sonbaharda da moda olan, da -
ha doğrusu moda kalan bu iki ren 
gin bir arada bulunmasının, kıtın 
ihmal edilmiyeceğini ileri sürmek. 
le pek öyle yanılmıf olmıyacağız 
galiba ..... Bu mülahazanın iıabeti
ne delalet edebilecek bir cihet, ıi· 
yah - beyaz modasının kürklere 
de tesir icra etmit olmasıdır. Son
bahar elbiseleri üzerinde, süs tef • 
kil eden kürk parçaalrı, umumiyet 
le bu iki renkte seçiliyor. 

Siyah - beyaz kürk parçaları -
Siyah • Beyaz kUrklU 

sonbahar elbisesi 
........................................................ , ..........................••....•• 
yor. Bu deniz meraklıları, galiba ı "Bu mayolu kadın, deniz kena• 
bir türlü hoş bir mevsimin geçmiş rınd<'., dalgın oturuyor. Müteessir, 
olmasına inanmak istemiyorlar. düşür.::eli ..... Mutlaka öyle ..... Ni • 
Yahut ta, deniz banyosundan so • çin?. Sonbaharın hüznü içine mi 
nuncu olarak çıkmak inadına ka - işliyor? Yakında kışın her tarafı 
pıldılar, aralarında hususi mahi - kaphyacağına mı üzülüyor? Şai. 
yette müsabakalara giriyor, bir ne rane hulyalara mı dalıyor? 

vi rekor kırmak için uğratıyorlar. Hayır! Onun en çok teessür duy 
Bu mevsim değişmesi karşısın • duğu fey, tabiat manzarasının de

da kadınlar ne hissediyor, ne dü - ğişikliği değildir Bu değişiklik do
tünüyorlar? "Plaja veda,, serlav - layı~ile mayosunu, mayosu kadar 
hası altında yukardaki resmi net - açık ve hafif elbisesini değittir • 
reden bir Alman kadın mecmuası, mek çaresizliğidir. Şimdi yeni ve 
şunları yazıyor: büyük masraf kapısı açılacak!,, 
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· Kral ve Kraliçe bu saboh şehrimizde/! Hikaye 
(f>q tamrı ı inci llllyıfnmız.aıı.) 

22 de Jstanbola hareket etmiştir. 
.f. ~ il· 

Yuaoslavya kralı Aleksandr 
Hz. ve kraliçe Mari Hz. bu sabah 
şehrimize geleceklerdir. Kral ve 
kraliçe hazretleriyle maiyetlerinin 
bulundukları Dubrovnik isimli Yu 
goslavya torpidosu bu sabah saat 
doku;za doğru Boğaza girecektir. 
Gemi burada iki torpidomuz ta· 
rafmdan karşılanacaktır. 

Dubrovnik Büyükdere önlerine 
geldiği zaman Yugoslavya sefiri 
M. Y ankoviç ile Riyaseti cümhur 
umumi katibi Hikmet, Belgral se
firi Haydar ve Riyaseti ciimhur 
baş yaveri beyler torpidoya geçe· 
rek kral ve kraliçe hazretlerini Se· 
lamlıyacaklardır. 

T ot pido Dolma bahçe sarayı ön 
lerincle demirliyecek, bu sırada 

toplar atarak ,ehri aelamlıyacak· 
tır. Torpidoya Yugoslavya krnlı
nn ait bayrak çekilmişse buna 
DoLmabahçe önünde duran Yavuz 
dan atılacak top'arla mukabele 
edecektir. Torpidoya Yugcslav
ya harp gemilerine mahsus bayrak 
çekilmişse Selimiyedcn atılacak 

toplnrJa rr.ukabelede bulunulacak 
tır .. 

Yugoslavya kralı hazretleri gay 
ri resmi surette seyahat ettikleri 
cihetle İstanbulu ziyaretlerine ait 
bir merasim programı ha:zırlan· 

mamıştır. 

Büyük misafirler şehrimizde 

bir gün kalacaklar ve bu akşam 

geldikleri torpido ile Korfoya ha
reket edeceklerdir. 

Yugoslavya kra!ı ve kraliçesi 
haz1;r~tmın maiyetlerinde mabe -
yin maşiri ceneral Dimityeviç , 
saray nazırı•M . .t\.ntiç, üç maiyet 
zabiti ve krnliçe hazretlerinin 
dam dönörleri bulunmaktadır. 

Bugünkü m~lakatın 
ehemmiyeti 

Bü!•rtig, 3 (A.A.) - Anadolu 
ajansının Balkan hususi muhabiri 
bildiriyor: 

Yugoslavya kralı Aleksandr 
Hz. ve kraliçe Mnriyuann Hz. 
ayın dördüncü ç.arşamba günü sa· 
at 9 da Dubrovnik kruvazörüyle 
Büyük~ere önüne vasıl olacaklar -
dır. Maiyetlerinde saray mareşa
lı, saray nazırı ve yaverleri bulu· 
nacaktır. Mü!arünileyhin İstnn
bulda ikametleri bir gün sürecek 
ve Reisicümhur Gazi Mustafa Ke
mal Hazretleriyle mülakattan son· 
ra ayni günün akşamı lstnnbuldan 
hareket edeceklerdir. 

Romen .matbuatı, kral Alek -
sandr hazret'erinin Reisicümhur 
Gazi Mustafa Kemal Hazretleriy
le vaki olacak mülakatlarına ait 
ve fevUalade müsait mütaleaları · 
na d~vam ve ayni zamanda cihan 
matbuatının bu mülak t etrafında 

ki yazılarının da şayanı dikkat bir 
hulasasını neşretmektedir. 

Londrada çıkan "Daily He· 
rald,, gnzetesi, Gazi Mustafa Ke· 
mal Hazret'eriyle kral Aleksandr 
hazretleri arnsmdaki bu mülaka -
tın vukuu esnasında M. Venizelo· 
sun İıfanbulda bulunmasının .mü· 
lakat;n ehemmiyetini bir kal dahil 
arttırdığını kaydetmektedir. 

Diğer larafhm Timesin Prag -
dan aldığı bir telgraf haberine na
zaran küçük itilaf konferansı Si -
nayada iktısadi sahada kom~ula

riyle te§riki mesai esaılarını mü • 
zakere ettikten sonra bu yolda va
ki olan tekliflerin hepsini kiiçük 
itilaf eaaalariyle telif etmeğe ça -
hşmıştır. 

c Belgratta cıkan "Politika,, ga • 
tll •<d" 

----------------------------
Sebebi? 

zetesinin yazdığına göre Yugoslav cümhuru ile mülakatı, M. Titüles· 
ya hükümdarlarının Karadeniz, konun yakında yapacağı Ankara 
Adalar denizi ve Adriyatikte vu - , seyahatı, her nevi tef si re müsait 

kua gelecek seyahatleri esnasında hadiselerdir. Bu meyanda Tür - 1 Yazan : İzzefoğ/u a 
devlet reisleri arasında yapı'acak kiye ile Yunanistan arasında ya • ı 
mülakatlar dolayısiyle küçük iti - pılmış olan misakı ve ismet Paşa 1 Saat dokuzdu. Hikmet Bey gi • tı ... Daktiloma i.~ık oluverdirı'I Re 
laf siyasetinde yeni bir safha ve ile Tevfik Rüştü Beyin Sofya se • yinmişti, çıkmak üzereydi. Karısı, Böyle şey gizli kalır mı?.. lkb~ 
Balkanlar için çok büyük ehemmi- yahatlcrini unutmamak lazım Ferhunde penbe kimonosunu o· haber verdiler ... O da kendini ı 
yet arzet-:nektedir. gelir. muzlarına almış, karyolanın ayak hirledi. 

Ayni gazete, Varnadaki Efski Bütün bu gidip gelmeler, Av - ucunda oturuyordu. Telefon çal - Ferhunde hayret etti: "l) 

nograt sarayında Bulgar hüküm· rupanın cenubu şarkısındaki şan• dı. Ferhunde: -Ya!.. Dedi. nuhaı 
darlariyle Yugoslav hükümdarla- söliyeler arasında cereyan etmek- - Dur ben bakayım, dedi. . .. Oradan çıktıktan sonra Ab B~ 
rı arasında vukun gelecek mü"aka te olan çok kesif diplomatik faa- Çıktı ve biraz sonra tela§ içinde mel Nuri Beye uğradı. Ahmet Nı\ık İ! 
ta, mevcut bütün müşkülata rağ· liyetin birer delili telakki oluna • geldi: ri Bey felaketi öğrenince gözltııradı 
men, her iki memleketin büyük bilir . - F elalcct !.. ikbal zehirlcn - yaşardı. levleı 
ehemmiyet atfettiklerini ve bu mü Fakat, bütün bu faaliyetten ne mış... - Ölmedi ya .. Ölmiyecek ya1ruku 
lakattan iki komşu devlet arasın· mana çıkarılacak?. Sigarasını yakmak üzere olan O ölürse ben mahvolurum. 'aıa.r 

ela tabii vaziyetin iadesini müm - Bu faaliyetler tam bir fikir Hikmet Beyin elinden ltibrit dü;- - Hayır, merak etmeyin, teh F 
kün kılacak neticeler elde edi1.me- birliğine uygun surette mi, yoksa tü: likeyi atlattı. nınt;ı 

si ümit olunduğunu yazmaktadır. ayn ayrı yollaıtlan mi inkiızaf edi- - Kardeşin mi? -Ah Ferhunde Hanım, lkb emir 
Gene Politika gazetesi. Reisi- yorlar?. - Evet... ben:m yüzümden bu işi yaptı. ruku 

ciimhur Gazi Mustafa Kemal Hz. Bunlar böyle suallerdir ki, şim- - Ölmüş mü? _Ne diye? ıık ,. 
ile kral A,eksandr Hz. arasında diki vaziyette cevaplarını bulup _ Hayır ... Mesele anlaşılınca - Ne diye olacak, geçenlerdlliha 
yapılacak mülakat için bu temas- vermek kolay değildir . doktor çağırmışlar ... Hayatı tehli- bir gün Cemile Hanımla Büyükd I< 
lar:ın Balkan siyaseti noktai naza- Çünkü, henüz cereyan etmekte hede değilmiş ... Ben hemen gidi - reye kadar bir o~omobil seyrıı..;ekc 
rmdan müstesna bir ehemmiyeti olan faaliyetin ana hatları hakkın yorum, haydi beraber gidelim... yaptık ... Sizi temin ederim ki, a~oalz 
olduğunu söyliyor ve diyor ki: da kat'i bilgilere sahip değiliz. _ Olur şey değil... Ne diye bu kadaşça bir gezinti... Fakat ale ra.ı 

''ismet Paşa ve Tevfik Rüştü Mesela, Bulgaristanın küçük i· işi yapmış acaba? .. Hiç bir sebep min dili durur mu?. Giiya ben Cı'C\rd 
Beyin Balkanlarda sulhu istikrar tilaf grupuna girmesi, Karadeniz yok: mile ile evleniyormuşum diye riv• } 
ettirmek için sarf ettikleri mesai havzasındaki devletler arasında _ Var. yet çıkardılar. İkbale de söyledi ~le1 
karşısında Yugoslavya ile Türkiye bir miıak yapılması yahut Balkan _Nedir? ler, kendini zehirledi... ra, 
arasındaki münasebatın mahiyeti devletlerinin bir misak etrafında _ Sana bugüne ktıdar söyleme· Ferhunde bir kere daha hayrelevl 
o haldedir ki, bu fikir her iki birleşmesi ihtimallerinden bahso- miştim ... Üç senedenberi ikbalin 1 etti: hı\ı 
.mem'ekette büyük bir iatinatgah lunuyor. 1 b b · y ı ) 
bulabilir. Halbuki, bütün bu faraziyeler, gizi ir münase etı var. - Fa·h··· el I K lev] 

- Kiminle? ... er un e sa sa amısh. ar 
Bir Varşova gazetesinin bir taraftan ciddi gayretler sarf • _ Ahmet Nuri Beyle ... Tanır • deşinin kendini ~:den Öldürmet1arj 

makalesi olunduğunu göstermekle beraber . Ah N . H d. istedigvı·n·ı anlamak için onun iyi ;en sın, mımar met un... ay 1 - k 
diğer taraftan, faraziyelerin çok- l · · b ki. k · 'e c Varşova, 3 (A.A.) - Polonya 

ajansı bildiriyor: 
"Gazeta \Varszawska,, kral 

Aleksanrlnn Varna Ye 1stanbula 
ve 1\1. Titüleskonun da Sofya, h · 
tanbul ve Atinaya yapac:akları se
yahatleıi mevzuu bahge<lcrck di
yor ki: 

"Sovyet Rusya, Türkiye, küçük 
itilaf ve Balkan devletleri tarafın-
dan son zamanlarda gösterilen 
hummalı faaliyet yakın ~ark 

memleketlerinin vaziyetinde bir· 
resanet haaıl olacağını tahmin et
tirmektedir.. Bu, garp Avrupa -
sındaki yeni vaziyetin doğrudan 

doğruya bir akaülamelidir. 

Romenler, Varna müla
katından ümitsiz .. 

Bükreş, 3 (A.A.) - Anadolu 
ajansının Balkan hususi muhabiri 
bildiriyor: 

Bulgaristanın umumi vaziyeti
ni, yani lualın vaziyetini, hüku
metin vaziyetini fırkaların vazi -
yeti, lrnmitelerin vaziyeti ve 
kaim olan tesirleri bilen 
Romen mahafilinde Varna 
mülakatının Bulgaristanı imkan 
sız taleplerinden vazges:irerek, u -
mumi bir anlaşma çerçevesi içeri
sine a'ması temenni edilmekle be
raber Bulgaristandaki temayüller· 
den doğan vaziyetin bu hususta 
çok ümitbahş olmadğmı da giz-
lememektedir. 

Romanya gazetelerinin 
mütalaa!an 

Biikreş, 3 ( A.A.) - Anadolu 
ajansının Balkan hususi muhabiri 
bildiriyor: 

Bugiin, çıkan Romen gazetele 
rinde Balkanlardaki son ı:;iyasi fa
aliyetleı:e dair yeniden üç mühim 
makale neşredildi. 

"Koventul,, gazetesi, ba~yazı -
smda diyor ki : 

"Yugoslavya ve Bulgaristan hü 
kümdarlarının Belgrat istasyo . -
nundaki mülakatları kral Alek .. 
sandrm lstanbula giderken Var • 
nada Bulgar hükümdarlariyle ye
niden kar~ılatması, kral Alek • 
sandrm lstanbula Türkiye Reisi • 

gidelim, ben hazırım. eşmesmı e 1yece tı. li 
luğu, biribirlerini nakzeden ve - Benim görülecek mühim iş - Nihayet İkbal iyile,ti. Fer hun . 
hatta biribirlerine zıt karakterleri, S b k d d. k. )erim var. eni ıra ırım sonra te e ı ı: . f 
ayni zamanda bütün noktalarda d · B · · d ? D d' a lefone e erım. - u ışı ne en yaptın... e ı . 
birle"miıt bir plan olmadıg~ını ve E k · · d d" N.h 111 1 

T T Gittiler. Ferhunde kardeşini bit ğer ·ocan ıçınse eğmez ı. t 'm .. 
yahut henüz hedefleri kat'iyetle d k ·ı · Ah ... kin bir halele gördü. İkbal ölüm yet a b osunu sevıyormuş... • 
tayin edilmemi§ bir siyasetin le • 

reddütlerini de ifşa etmektedir -
ler.,, 

tehlikesini atlatmıştı ama, henüz met Nuri Bey içinse çocukhı1', bat . 
k b. . l 1 1 . . l~rı kendine gelememişti. Kocası da, a ırıy e ev enme < ıstıyormuş... . 

Advero1 gazetesi 
ela diyor ki: 

perişan bir haldeydi. Ferhundeyi lkbal güldü: ~· 
baş yazısın • d 1 l. d B · b l d h b · uı yazı odasına al ı. n ıyor u: - enam un ar an · a er&n'dil 

- Ah lkbal... İkbal yavrucu - bile yoktu. Şimdi senden duyuyo' 
"Bize gelince, Avrupanın Bal- v N f lAk t' · rum. Ben baska birini sevdim. O gum... e e a e . . '\• 

kan yarımadası ismiyle anılan bu _Sahiden felaket. beni sevmedi. Yüzüme bile bak •1vı. 
kısmında hakiki bir dostluk ve d B · · k d' · • i3 Eniştesinin, bir an, İkbaldan ma ı. en onun ıçın en ımı zc 
bereketli bir teo:.riki mesai havası h. l e- kattım hu 

:r şüphe edeceği aklına geldi de ır em g ···· 
vücuda getirecek ve sulbü kuvvet.. korktu. Biraz durdu, sonra ilave etti: hl. 

lendirecek faaliyetleri, büyük _ Sebep te yoktu, dedi. - Eğer kocamla Ahmet Nuri, o ~cı 
memnuniyet hisleriyle kar~ılama- Eniştesi başını :ıalladı: iki budala vicdan azabı çekiyor • l"' 

maklığımız kabil değildir. _Vardı Ferhunde Hanım .. Ik· larsa çeke dursunlar, çünkü bant' ~ 
Fakat, böyle bir eserin tahak - bal bu iş\ benim yüzümden yap. karşı iki~i de kabahatli! :: 

kuku için yalnız memnuniyet ve .......................................................................................... . 
temenni kafi gelmiyeceğine göre kalkışmaması şartıdır. Varna mülakatı, Sinaya görü~· li 
meşgul olduğumuz meselenin Kilometre mesahaları, yahut nü meleriyle doğrudan doğruya ala• 
menfaati namına, Balkan devlet fus miktarları daha zayif olanlara kadar görüımelerin neticesidir· h 
leri ve milletleri arasında anlaı • karıı nasıl zulme mazeret olmaz - 1 Küçük itilaf konferansından cvel ~ 
maya mani olan müşkülleri hula- sa tecavüze de bahane olmama • kral Boris Sinayaya davet edile · 
saten zikretmeyi fayda(· addet- lıdır. cekti. Fakat son dakikada, evve· t 

mekteyiz: Samimi yaklaşmaya ciddi ma. - la Yugoslavya ve Romanya kra1 
• 

Yaklaşmaya giden yolu temiz _ nilerden biri de akalliyctlerin ırki larının görüşmeleri daha muvafık 
lemek için, ilk şartlardan biri, menşeleri meselesinin vücuda ge~ görüldü. • 
Balkanları idare eden devlet a .. tirdiği nazik vaziyettir.,, Kaı.l Karolün Varnaya gitmesı 
damlarının hareket ve faaliyetle- Kmcnlul gazetesi, ncşre~tiği bir ihtimali, küçük itilifın harici si· 
rinde yalnız kendi memleketleri - makalede ise, Bulgaristanın kii - yasetine kati veche verileceğini tt 
nin mütekabil menfaatleri namı • çük itilüfa girmesi hakkındaki 7i.t ediy~r: ~ulg~rista~~n küç~~ 
na h"'reket haberi mevzuu bahsederek böyle ıtılafa gmp gırenıyecegı bu mu· "' etmeleri ve hariçten 
gelen direktif ve telkinlere itaat bir teşriki mesai fikrini ne Prag lalcattan sonra anlaşılacaktır. 
etmemeleridir. dan ne Belgrattan ne Bükreşten Gazi H~zr~tleriyle kral Alck· 

B hat.a ne de Sofyadan gelmediği snndr h:ı:;:rctlui :l.l'asmda Karade· alkan milletlerinin başına ge .. 
1 'b l beyan etnıis ve: niz misakı görü,ülecek ve bu mü· en musı et erin bü>tük kısmı, bu ~ 
milletlerin kendi asıl menfaatleri "Bu, böyle bir fikirdir ki, ami- :c:akcrat M. Titülesko Ankarayıı. 

k rane lrnı·akterini inkar ~tın ek ka - gelince devam cdecektit. Müza • ni ·oruyan müstakim amiller gibi 
hareket edecekleri yerde az cok bil değildir. I•1akat öyle lıir fikir keratın son kı!lmı Atinada cereyaı1 
s_u ve'-·a bu büyük de ı t" ~ -1 t' ki, bir takım vicdani muhakeme - edecektir. 

,, ve ın a e ı b .... k R h . . 
veya icra vasık.ları olmalarından, leri, bütçe JlWnçolarmı ve uyu. omanya .ar;Ci}'C nazırı 
ileri gelmiştir. 1 bir dikkati çok zaruri kılmakta Cenevre, 3 (A.A.) - M. Titü· 

Bu milletler, f ırmdan kestane- ! dıı> . .. " lesko, birinci teşrinin seki:dnde 
leri çıkarıp daima başkalarına Sına1ya ve Varna mu1a- Varıovaya :::idecektir. 

vermişler ve kendileri yalnız elle katlarının neticeleri Bükreş, 3 (A.A.) - Anadolı.ı 
rini yRkmakla kalmışlardır. Bükre~. 3 (Hususi) - Salahi- ajansınm Balkan huiuei muhabiri 
Muvaaffakıyetin ikinci şartı, hah yettar mahafilde söylendiğine gÖ· bildiriyor: 
settiğimiz devlet'erden hiç biri- re, kral Karolün, Varnada kral M. Titü'«-'<o, ayın dokuzunda 
nin, diğerleri üzerine veya hemen Aleksandr ile kral Boriıin müla - Varşovadan buraya ıelecek ve •· 
bitişiğindeki kom§ulan üzerinde katında. bulunması ihtimali var • yın onunda Bükreıten Ankaray• 
hakimiyet ve tefevvuk iddialarına dır. hareket edecektir. 





Yeni zabıtai belediye 
talimatnamesinde 

Yasak olan 
(Taliniatnamenin gerek bu tas

lmda ve gerek diğer yerlerinde ge 
çen (sayfiye) tabirinden an),\şıla
cak yerJer şunlardır: 

lıtanbulda surların dıtında ka
lan yer:er, Anadolu kıy11mda Kuz 
pncuktan, Rumeli tarafında ve 
Bebekten baılamak üzere bütün 
Bojaziçi, ve Beyoilu cihetinde 
tehrin dıtında ve fakat belediye 
aımn içinde olan Mecidiye köyü 
ıihi mahaller, Osküdarda Çamlı
caya doğru ağlar batından başlı
yan ve Kadıköyünde Kurbaialı 

dereden ötede kalan kııımlarla 

Ada'ar~ Ancak umumi olarak 
· ıöaterilen bu 11nırların dıtında ka 
hp ta (Bakırköy ve Beykoz gibi) 
aayf iyelikten çıkarak ıehir halini 
almıt olan yerlerin sayfiye sayı · 
lacak olan kıımıları belediye ten
bih•eri ile tayin ve ilin edilir.) 

C) - Deniz kıyılarında kara· 
nm baıladıiı yerin on metre ileri
aınclan itibaren yirmi metrelik ara 
aide yapılacak yapılar ancak bir 
katlı ve en çok bet melre yüluek
likte olacaktır. 

D) Yüzlerinin reniıliii bet met 
reye kadar olan yapıların yük~k
liii yedi buçuk metreyi ve yüzü 
daha çok ıenit olanlarınki de ıe· 
nifliiin iki mislini ıeçmiyecektir. 

E) lıtanbul cihetinde kırk ri -
kanından yüluek olan yerlerdeki 
ppıların yükaekliii en çok 9 met
re olacaktır. (Yalnız Fatih kaza-
11 iN •ayda tabi deiildir.) 

F) Çatladıkapıdan - Saraybur 
D8D& ıeçilecek çizıinin deniz ta -
rafında kalacak lo11maki J'&pıla • 
na yükaek\iii 9 metre1i ıeçmiJe-
cektir. . 

G) Henüz kati teklini alnuyan, 
yani iatikameti tayin edilmiyen 
aokaklardaki yapılann yülcaeldiii 
mevcut olan ıenitliii müaait ola 

maddeler 
bile, 9 metreden fazla olmıyacak
tır. 

H) Birden ziyade sokağa cep· 
heleri olan bin· arın yükıekliii a
ıağıdaki hükümlere tabidir. 

1 - Köte ba,ına rasgelen yapı 
nın yükaekliii, genit olan sokağa 
göre tayin edilir. 

2 - Önden ve arkadan ayn ay 

rı sokaklara yüzü olan yapıların 

her iki yüzü (yani her iki sokak 
arasındaki) mesafe on bet metre
den fazla ise binanın her iki cephe 
yükıekliii önündeki caddenin ge· 
nitliğine tibi olacaktır. Bu yük -
ıeldikler ana derinliğinin yarısı -
na kadar sider. Her iki yüz ara -
ıındaki mesafe on be! metreden 
az iıe binanın yükıeldiii dar o -
lan sokaiın ıenitliiine göre tayin 
edilir. 

3 - Oç ı~kak üzerinde bulu -
nan bina en büyük caddeye ıöre 
yülueklik alacaktır. 

l) Belediye 11nırı içinde yapı -
la~ak f abrilraların yüluekliii • 
müracaat vaki oldukça - Fen it
leri müdürlüiünün mütaleası alı
narak, kanuni hükümlere ve mev
kiin icaplarına göre, daimi encü
mence tayin edilecektir. 

J) Her türlü yapı i1iveleri de 
yukarki kayıtlara tabidirler. 

K) Meyilli sokaklarda binala
rın, yukarda ıöıterildiii üzere, 
ortalarından ölçülmesi yüzünden 
en alçak kııımda ileri gelen yük
seklik bu talimatta sCSıterilen had 
leri ancak iki metre geçebilir. 

L) Bu maddede ıöıterilen yük
ıekliklerden ıonra yapıların her 
tarafmda 45 derece meylinde ıe
çirilecek miialm içinde çatı ve ıa 
ire yapılahilir, bunun haricinde ba 
calardan bafka bir ıey yapılma11 
yualctır. 

(Onama nr) 

fkbsat vekili hclkkında 

Saçların halaskarı 
Sava - Peksindir 

lstanbul Yalova ecza deposu 

Sultanahmet sulh üçüncü hu
kuk mahkemesinden: 

Huriye Hanım ile Hikmet ha· 
nımın ıayian ve müttereken muta
sarrıf oldukları lstanbulda Alaca 
hamamda Çelebi oğlu Alaattin 
mahallesinde Mmr çarıısı deru· 
nunda 29 numaralı ve tavanı to· 
noz'u bir bap dükkan ile Taıçılar
da Yağ iskelesi Yoğurthane ıoka
ğmda üzerinde ikiter oda ve birer 
balkon'u 22 ve 24 numaralı iki bap 
mağazanın izalei §Üyuu zımnında 
furuhtu takarrür ederek' müzaye .. 
deye v"zedi)mittir. Mısır çarıııı 
derunurtdaki 29 numaralı dükka
nın kıymeti muhammenesi l 600 
lira ve TatÇılarda Yai iskelesi Yo 
ğurthane sokağında 22 ve 24 nu· 
maralı iki bap mağazanın heyeti 
umumiyesinin kıymeti muha.mme· 
neıi 7500 lira Ye yalnız 24 numara 
lı mafazanın kıymeti muhammene 
1.i 2500 liradır. Birinci açık art -
tırmaıı 7-11-~ tarihine ~üıa 
dif salı ıünü saat on bette icra Jn. 
lınacaktır. Kıymeti muhamme· 
nenin .yüzde yetmit heşini buldu· 
ğu takdirde..ib.Uatiyeıi yapıla
calrtır, hulmatftlı takdirde en 
son arthranın taahhüdü haki kal
mak üzere on bet gün müddetle 
temdit edilerek ikinci açık arttırw 

maıı 22-11-933 tarihine müıa
dif çarıamba ıünü ıaat on be,te 
icra olunacaktır. ipotek ıahibi a
lacaklılarla diier alikadarlann 

ıayri menkul üzerindeki haklarını 
huıuıiyle f aia ve masrafa dair o • 
lan iddialarını evrakı müshitele
riyle yirmi ıün içinde bildinneleri 
lazımdır. Aksi takdirde hakları 

VAKiT 
Kitap işleri 

muhabere 
köşesi ve 
sütunu 

Devlet matbaa11 tarafından 
basılan ve mekteplerde okuttu
rulan kitapların tevzi ve aatıf 
ışı müessesemize verilmiıtir. 
Bunlar lstanbulda yalnız 
(V AKIT) kütüphanesinden te • 
darik olunabilir. 

•• 
Devlet matbaasının diğer 

neıriyatı da (VAKiT) yur -
du tarafından satılmaktadır . 
Umi eserlerle Maarif Vekaleti 
mecmuaları ve ıair kitaplar için 
de (VAKiT) kütüphanesine 
müracaat edilmek lazımdır. 

•• 
( V AKIT) kütüphanesi, her 

vilayet merkezinde bu kitapları 
satmak üzere birer tube açmış
tır. Vilayetler hududu dahi -
linde, Devlet matbaasının mek· 
teplere mahsus olan kitapları 
ile dijer eserleri için bu ıubelere 
müracaat olunmalıdır. 

•• 
Viliyet merkezlerinde 111m -

leri ve adresleri aıaiıda gösteri· 
len yerler (VAKTiN) ın kitap 
ıabt ıubesi olarak kabul edil -
mitlerdir. Bunları peyderpey 
nqrecleceğiz. 

Ankara: (Akba) kütüp • 
haneıi, Trabzon Polotha • 
neli zade biraderler , Kasta • 
monu: Gazete bayii Ahmet 
Hamdi Bey, Samıun: Halk kü
t6phaneai, Giresun: Taıarruf 
pazarı Lutfü Bey, Amaıya: Ce· 
malettin kütüpbaneıi, Malatya: 
Eyüp oğlu Halil Bey gazete ba· 
yii, Konya: Kitapçı Murat oilu 
Sabri B., Antalya: Kemahi za· 
de Nail Bey, Çorum: Turan kü· 
tüpbanesi İsmail Naim Bey, Na· 
zilli: Sebat kütüphaneıi, Muıta
fa Hakin Bev. Balıkesir: Ki -

' tapçı Fehmi Bey, Eskitehir: 
Son Posta kütüphanesi, Bursa: 
Kitapçı Esat Bey, Edirne: Hil · 
mi kütphanesi. lzmit: Halkpa · 
zarı ıahibi Sadettin Bey. 

Bolu: Zafer kütüphanesi, 
Diyarıbekir: Şevki Bey, Mani· 
ıa: Hulusi Can Bey, Yozgat: 
Yakıt muahibiri Bekir Ziya B., 
Adana: Maarif kütüphanesi 
Ahmet Necati Bey. 

•• 
Vilayetlerde tubemiz olarak 

adresleri aöıterilen kitapçı • 
larla kırtasiyecilerden ve gaze-
temiz bayilerinden henüz mua· 
melelerini bitirmiyenlerin temi· 
nat mektubu, gönderdikleri bal· 
de mukavelelerini ihzar, yahut 
mukavelelerini gönderip te 
teminat muamelelerini ikmal et· 
miyenlerin, yeni aipariıleriyle 

birlikte nokıan olan itlerini ta· 
mamlamaları husuıuna nazarı 
dikkatlerini celbederiz. 

•• 
Cevaplarmmız 

Pula.tlıda Ali Beyzade Ham • 
za Sırrı Bey: Bizde iatediiiniz 
mektep kitaplarından bepai 

yoktur. Devlet matbaaıınca 

tabedilen liıe ve orta mektep· 
lere mah:.uı kitaplar~a ilk mek· 
teplerin dördüncü ve bet inci 

sınıflarına mahsus tarih -
ler vardır. Bunlan da vilayet 
merkezindeki bayiden tedarik 
edebilirainiz. 

Eaine lamet Pqa mektebi 
baş muallimliğine: Siparış e h· 

ğiniz kitaplar bizde yoktur. Pa. 
ra gelince posta ile iade edile • 
cektir. 

inhisarlar Umum Müdür
lügünden: 

Pazarhkla (12) adet beyaz ketenden mamül it gömleği aahn 
ahnaclkbr. Talirlerin °o 7,S teminatl•rını himilen 7 • 10 • 933 cu· 
martui günü 11aat 14 de Galatada Mübayaa ko:nisıonuoa mü· 
r•caatlara. ( 4979) 

Bir Fransız gazetesinin takdirleri: 
lktısadi buhranda Celil Beyin faaliyeti 

tapu ıicilleriyle sabit olmadıkça -------·----.-----------------

Pariate intipr eden aylık tenjan ıiıteminia huaule ıetirdiii 
"'llareure d'Orient,, mecmuası ey tesirleri tahfife ve bu uaulii mem. 
lül nüshasında lktısat Vekili Ca • leketin umumi ikbaaclt menfaat -
W beyden ve faaliyetinden şöyle leriae daha u1ıun bir tekilde if • 
bahsediyor: raia twcih etti. 
'~eo ıene baharda Türkiye Celil Be1 muhtelif memleket -

bafYekili lktıaat Vekiletini yeni lerle ıiriıtili mahirane müz.ke • 
llir •ekile tevdi etmek iatediji za· relerde ikbaadl buhrandan müte· 

Mltf bedelinin paylatmaaından 
hariç kafacaklardll'. Arttırma 
fartnameıi itbu ilin tarihinden iti 
haren mahkeme aalonuna talik in· 
lınmıtbr. Talip olanların kıymeti 
muhammenesinin yüzde yedi buçu 
iu niıbetinde pey akçesini hami· 
len yevm ve ıaati mezkurda Sul -
tanahmet ıulh üçüncü hukuk mah
kemesine 933 31 numara ile müra 
caatları ilin olunur. (315) 

maa intihüı Celil Beye teYeCCiih euir olan Türkiyenin harici tica• imi-• Dr İHSAN SAMİ 
etti. Efkirı umumiye bu iu.- retiain 111alu çarelerini aradı. Tifo ve Paratifo Aıısı 
lledi iDtihabı meauıaniyetle kar • Celll Beyin Atinada aktettiti Tifo ve Paratilo hastalıklarına tutul-
tdadı. CeW Bey Jı Bankuın • mamak için tesiri çok kafi muafiyeti 

ticari itillf Türkiyenin Yunaniı - pek emin bir asıdır. Ecza depolarında 
tla büyük jıler ıörmüttür. Ban· ı "h · tana o an ı racatmm artma11na bulunur. (796~) 
b. JeDİ lkbat Vekil inin dirayetli yardım etti. 
itlareai altmd• bütün aalıalarda 
faJtlalı •e müamir olmuıtur. Bu Celil Bey Türkiyenin mühim 
mllh kredi müeue ... inin buaün müıterileri araıında bulunan A
ııiemleketin mühim merkezlerin • merika birletik hükumetleri, lı -
ele ldrldan fula ıubeai vardır • panya ve Mıurla da bu tekilde 

<>imanlı bankuının bu merkez ticari ltiliflar yaptı. Brezilya 
lenleki ıubeleri ikinci dereceJe ile aktettili ticari itilaf Türkiye 
mi~tir. mahıulltına Bresilya ve cenu1:tl 

Binaenaleyh dünya iktıaadl Amerika yeni mahreçler açtı. 
bahranm ._ miifkül aafhalara sir Lehiıtan, Avuıturya, Çekoalovak 
4'tli Jtlr umanda iktidar •• clira- ya, Roman1a ve Japonya ile de 
ıetlni muhtelif •eeilelerle isbat taba MUına müıt~nit ticari itilaf 
.a.it olan yeni vekilden ltir çok lar alctettl. 
•tllllla .. munffaluyetli ...,ıere Londra ikbaat konferannna İf"' 
......, .ıu-1tUirdi. tirak eden Celil Sey Avrupadaki 
~ Celil Bey •ekllet aandalyaiae ikametiaden imfade ederek n -

Wli•f«l11.11•..nk &eli~.aW ... a+Mlf, ~ ıelmiı ve Türki1e ile 

Fransa araıında müddeti biten 
ticaret muahedeıini altı ay daha 
temdit eden bir itilkfname imza 
etmittir. 

Bu itilifnamenin imzaıiyle 
Türkiye ihracat ticareti ileriye 
doiru yeni bir adım atmıttır. 

Ayni zamanda iki memleket 
arasında bir takat mukavele•i iın 
za edildi. Bu itilifla Türkiye • 
nin F ranaaya yüzde otuz fazla 
ihracat yapmuı temin edildi. Ce
lil Bey Almanya ile de Türkiye 
ihracat ticaretinin inkitafma YIU'o 
dnn ederek hir takat muka•eleai 
aktiae muvaffak oldu.,, 

İlk mektep Tarihleri 
Maarif Vekilcti tarafmda• ilk mekteplerin d6rdüncü ve be· 

ıinci aınıflaranda okulturulmak üzere 

7. 7. 7. C. tarafından yazdırılıp tab'ı ve twzii 
"V AKIT,, müessesesi tara.fıntlan deruhte etli

/en T ARIH kitapları satışa çıkarılmıştır. 

Bu kitaplar, yalmı talebelerin değil herkesin istifade edeceji bir 

aurette 1a11lmıt bir çok haritaları ve resimleri ihtiva etmektedir. 

Bir lcartonla kaplanmış olan bu Tarihlerin/ i .. 
atları nef aetine ve sayıf alarının çokluluna 

ralmen 15 şer kuruştur. 

Satıt ve tevzi ,.ı ı latanbul Ankara caddesi 
VAKiT YURDU 

Hatıralar ve Vesikalar 
Harp kabine/erinin isticvabı 

8a ..., mltankedea IODra, umumi harp mes'ullerinin di
ft..ali4ıki latlcvıplanm. nımi •eaikalan ihtiva etmektedir. 

Harp kabinelerinin isticvabında 
lltla laarp Hatlıriaha ve mlıtareke yıllınnıa •D canb Af· 
lualamla. IMa aerde bulacak, lezzetle, mer•klı okuyıcalcı1111z. 

600 sayıfalık kitap bir lira 
Da ltnl• eri VAKiT matb•••• 
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l_~:.~.;;.: .. ~~;:~~~~~'.~ ......... I 
M. M. V. Sa. Al. KOM. dan: 
Hava kuvvetleri ihtiyacı için 

73 oktanlık 150 ton ve 80 oktan • 
Iık 100 ton benzin kapalı zarfla 
alınacaktır. Talip olanların ıart -
nameyi görmek üzere her gün ve 
münakasaya iıtirak edeceklerin 
14- birinciteşrin - 933 cumarte
si günü saat 1 O ve 11 de teklif ve 
teminat mektupları ile birlikte 
Ankarada M. M. V. Sa. Al. KOM. 
nuna müracaatları. 

(3310) (5008) 

Ankara M. M. V. Satın alma 
komisyonundan: 

Ankaradaki dekovil bölüğü ih
tiyacı için 35 ton benzin kapalı 
zarfla münakasaya konmuştur • 
ihalesi 10- 1. Teşrin -933 salı 
günü saat 11 dedir. isteklilerin 
§artnameyi görmek üzere her gün 
münakasaya iıtirak için o gün ve 
vaktinden evvel teklif ve teminat 
mektupları ile birlikte Ankarada 
M. M. V. Satın alma komisyonu· 
na müracaatları • (3306) ( 4955) 

M. M. V. Satın Alma Komisyo
nundan: 

11.000: 12.000 kilo vazelin or
du ihtiyacı için mülıayaa edilmek 
üzere kapalı zarfla .münakasaya 
konmuftur. İhalesi 25 birinci teş
rin 933 çarşamba günü saat l 1 de
dir. İsteklilerin §artnameyi gör
mek üzere her gün ve münakasa
ya İ§tİrak için o gün ve vaktinden 
evel teklif ve teminat mektupla
riyle Ankarada M. M. V. Satın al
ma komisyonuna müracaatları. 

(3336) (5326) 

Sultanahmet sulh mahkemesi 
birinci hukuk hakimliğinden: 

·"'" . Posta ve telgraf umum müdür
lüğünün Sirkecide Mesadet hanın
da 33 numaralı oda·da muki.m Mös 
yö Maka Klayin ile ve refiki Meh
met Hulusi Ef. aleyhine açtığı 195 
lira 40 kuru§ alacak davası üzeri
ne müddeaaleyhlere tastir ve irsal 
kılman celbnameler zahrma ken
dilerinin semti meçhule gittikleri 
ote l müsteciri tarafından verilen 
meşruhatı müba~ir tarafından tas 
dik kılınmakla müddeaaleyhlere 
ilanen teb: iı;:at i fasına karar ve
rilmiş ve muhakemeleri 28 110 

933 tarihine müsadif cumartesi 
saat 14 e tayin kılınmış olduğun -
dan yevmü mezkfırda mahkemeye 
gelmedikleri takdirde haklarında 

gıyaben muhakeme icra kılınaca -
ğı ilanen tebliğ olunur. (8154) 

İstanbul ikinci icra memurlu
iund,.."ln: 

Merhunen mahcuz çini soba, 
kilim, gardirop, ceviz masa, kar -
yola 8-10- 933 tarihine müsadif 
pazar günü saat 8 1 2, 9 1 ı 2 ara
sında Beyoğlunda Çukur cuma A
cıçeıme Faik Pa§a Sokak 81 nu
maralı hanede ikinci açık arttırma 
ıuretiyle satılacağından taliplerin 
mahaHinde hazır bulun.malan 
ilin olunur. (316) 

Darüşşaf aka 
Müdürlüğünden: 
Talebe için yaptırılacak 350 çift 

dahili ve o kadar harici kundu -
ra münakasa ile alınacağından 

talip olanların şartnamesini ve 
muamelerini görmek üzere her 
ıün ve münakasaya iştirak etmek 
üzere de 9-Te§rinievvel- 933 
pazartesi günü ıaat 14 te Nuru • 
oıman1ye camii mahfelinde Cc • 

lı ~ ,_jyeti Tedriıiye merkezine mü -
, \u . .._tlan. ,(5262) 

Polis hafiyelerinin kralı 

Size pek yakında bütün maceralarını anlatacal<tır .. 

Bunu güzel, renkli bir kapak içinde her hafta 
forma forma takip edeceksiniz .. 

Maarif V ekiletinden : 1 

Hususi tabı lere müesseseler ve şahıslar tarafandan Cumburi · 
yetin o~uncu ytl dönümünü do!darması münasebetile neşredilmiş 
veya neşr~di ' ecek matbualar 2305 numara ve 11 - 6- 933 tarihli 
kanunun yedinci maddesi mucibince posta ücretinden muaf tu· 
tulacaktır. Bu münasebetle neşredilmiş veya edilecek matbuala
rın posta ücretinden muaf olması için üçer nüsbasınan en geç 
'15 · Teşrinievvel· 933 tarihine kadar Maarif Vekaletine bir istida 
ile ve makbuz mukabilinde verilmesi lizımgeldiği ilan olunur. 

(5363) 

Gümrük Muhafaza Umum 
Kumandanlığı Istanbul 

Satınalma Komisyonundan ; 
1 Kumand.rnh~ ihti yacı için alınacak "Seksen Yedi., ka-

lem ilaç ve sıhhi malzeme açık münakasaya konmuştur. 
2 - Münakasa Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı Is

tanbul Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Münakasa 24 - 10 • 933 tarihine rastlıyan Salı günü saat 

14 On dörttedir. 
4 - isteklilerin 9/o 7,5 teminatları ile belli gün ve saatte ko · 

misyona ~elmeleri. 
5 - Şartname ve liste her gün kom:syondan alınabilir. (5361) 

Eliz iz Vilayetinden : 
Bi!ümum malzemei inşaiyesi müteahhidine ait olmak üzere 

beher çifti Bin On Üç lira Doksan yedi kuruı bedeli keşifli Yir
mi çift iktisadi evinin merkezi Vilayette inşası kapalı zarf usuli
lc ve 18 • 10 - 933 Çarşamba günü saat On altıda ihale olunmak 
üzere münakasadadır. Taliplerin teraiti anlamak üzere her gün 
iskio idaresinde müteıekkil komisyona müracaatları ilan olunur. 

(5366) 

Ankara : Mektepler Alım Satım 
Komisyonu Reisliğinden: 

Ankara inşaat Uıta mektebi talebeleri için cins!eri aşağıda 
yazılı eşya kapalı zarf usulile satın alına caktır. Talip o:anlar yüz
de 7,5 teminatlarile ve ehliyetlerini gösterir vesi!ta larile birlikte 
ihale günü olan 7 ikinci teırin 933 Salı g j nü saat 15 te Mek· 
tepler alım satım "omisyonunda hazır bu unmaları ve şartname 
ile nüruuneleri görmek istiyenler de meıkfır mektep Mt;dürlü~ii-
ne müracaatları ilan o'unur. ı s ·:64J 

Ankara İnşaat Usta Mektebi Talebesine 
Verilecek Melbuscat Listesi 

C nsi Mı k tarı 

ı Palto 50 Adet 
Harici E1bise 115 Takım 

"No. 111 

" 
Kasket 115 Adet 

iş ~lb 'ses ı 115 Takım 
iş Kas1:< eti 120 Adet 

iskarpin 115 Çift } "No. 2'' Terlık 115 
" 

Boyunba~ı 235 Adet l Yün Çorap 235 ç ft 
lace 235 "M1 3" " " 

1 
Mendil 460 Adet 
Çorap askısı 115 

" 
Posta 115 Çı ft } "No 4., 

---~ . 
Maarif Müdürlüğünden: 

Jstanbul Kütüphaneleri için 189 çeki odun ~e 2100 kiye man
gal kömürü ve 12 buçuk ton kok kömürü pazarlıkla alınacak· 
tır. Taliplerin 9 - 10 • 933 pazartesi günll Hat on dörtte lstanbul 
Viliyeti MulıucbcciliiiDc mDı"'atları ilk oluaur. (5388) 


