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:Su r · • 
csırn, dört Balkan Hariciye Nazınm Atina Hariciye Nezaretinde içtima halinde gösteriyor ... •• • 

o,.t Balkan devleti, suikast mes'ul-
lerinin ~nlaşılması için çalış

'l 
malarını birleştiriyor 

~rt~ttaki f evkalıide toplantıda karar verildi: dört Balkan 
~~ı, kendilerini ~i.rbirine bağlıyan mukaveleler hüküm. 

", ti.ni daha büyük bir itinayla yerine g~t~re.cekle.r 
c~b ı· Belgrat, 20 (A.A.) ....:_ Üç dev· 1 30 B ~ d 

1 ıyetin ve lelin hariciye nazırlarından mü - 'ı ırzncz eşrın e 
Salışkanlıg'IJ 

10 
rekkep olan küçük itilaf daimii ANKARAD A 
meclisi, dün sabah saat 10.30 da 

t kd• • Yugoslavya hariciye nazırı M. ikinci defa toplanılıyor 
Ott• a ırı y evtiçin kabinesinde toplanmış- Romanya hariciye nazırı M. Titü-
i '\'erı:t d t lesko, Türkiye Hariciye Vekili 

'le..,h· · eye evam mecburi- ır. 
,,.d " •nd · 1 B Ik · ·ı·f ı· · d k Tevfik Rüştü Bey ve Yugoslavya .. , , e söy enen sözler a· a an ıtı a ı mec ısı e a şam 

l' tlo~la tıaıarı dikkate çarpan saat 7 de toplanmıştır. Balkan hariciye nazırı M. y evtiç bulun. 
den iti~ar. Deniliyor ki buse- itilafı meclisinin celsesinde Yu - muşlardır. ____ _ 
'·l'naca,k aten tatbik edilmeğe nan hariciye nazırı M. Maksimos, (Dıwamı ıo nru 5. lıraııın ı mel ~Utununda) 

l\ı"erait olan yeni usule göre 
tı d eye 1 ~ . e\'a Ya nız zengin çocuk-
tıtt rn edeb·ı k .. Sotuld ı ece , fakir aile-
eııeaeı . arına yüksek tahıil 

'f Ctınj k olaca.k 11 apıları kapatıl-
:u •arah ' Vakıa talimatname 

'· &t.tırı. aten söylemiyor.. Fa-"l\cl · ... tın 
' 

1 kend· arasından bu fikir 
!)1>... ha bu f~kn: ıneydana çıkıyor. 
ı ·ı:1ta· ı ır C H 
Qİt 1Pleriy) · . Fırkasının 

r~.ey dew·ıe taban tabana zıt 
vn· aı ınid· )._ l\'er . ır. 
S>~ak •ıteye d 

~li tarı evamı mecburi 
~u:••eıeıe .. :daksat; yüksek tahsil 

<ıl:.ı .. en he ·· 'l'Jıı QUgu 'k r sene mum· 
~Ut) ak degif adar çok talebe çı· 
't ... :!ta İ"ı' ' çıkan talebelerin 
( ... ,1tt. " Yer 
S>et . •r. 8 . 1§1llelerini temin 

ıı; I)'') U l&e J• 
ı d ıae tahsillerini 

erece . d 
b..._ sın e ikmal el· 
., t ~ıı I!:hrnet ASIM 

~ 
~~,, 
~~~~" 

l•fıtnııı 
ı lnct slltununda) 

ita/yada yakalanan Kuatenik, Hırvatistan 
için geniş bir muhtariyet istiyen meşhur 

bir ihtilalcinin haf idiymiş/ 
Belgrat, 20 (A. 

A.) -Torinoda 
tevkif edilen E-
gon Kuaternik, 
Avusturya Maca 
ristan saltanatı 

çerçevesi içinde 
Hırvatistan için 
geniş bir muhta· 
riyet iatiyen ve 
üçüncü Napol
yon zamanında ~ 

yaşamı§ olan meşhur ihtilalcı Ku
aternik'in hafididir. 

Anne taraf mdan büyük babası, 
harpte Hırvat muhtariyet fırkası 

müfrit cenahına ismini vermiş o· 

lan Dr. Frank'tır. Bu fırka, Bulga· 
ristanın da dahir olduğu bir Yu
goslav federasyonu içinde Hırva-

(Devamı 9 uncu Sl'"'lfanm l inci sütununda) 

Ölen Defterdar 

Hikmet Beyin 600 bin 
lirası yoktur 

Ölen Kral Aleksandrın 
Balkan siyaseti 

•• - ........ -····························-····························································- o ., 

iKral, Balkan misakından önce bir gazeieciyei 
işöyle diyordu. " Ecnebi tesirter, Balkan memle-: . : 
iketleri arasında bir itilafa varmak için her ciddi! 
~ teşebbüsün muvaffakıyetine mani olacak • i 
~ bir siyaset takip etmektedirler. ,, J : ..................................... , ............................................................................ , i 

Kral Aleksanar Hazretlerine Belgratta yapılan muazzam cenaze merasiminde 
küçük Kral Piye~ ve annesi Kraliçe Ma ri Hazretleri cenazeyi • takip ediyorlar. 

Yugoslavyanm Peşte sefirinin hükumetini az çok meıul edece]( 
mutat diploması yollariyle Mar- tarzda neşriyat ta oldu. Buna mu· 

silya suikastı hakkında Macar kabil Macar hükumeti bu tarzda 
hükumetinden bazı malumat iste· ki ne§riyatı tiddetle tekzip ediyor· 
diğine dair dünkü gazetelerde §a• du. 
yanı dikkat bir haber vardı. A
jansın ifadesine göre, Peşte hüku
meti tahkikatı zorlaştırmamak 
için hiç bir malumat vermiyecek
mış .. 

Şimdiye kadar Marsilya cina
yeti hakkında gelen haberler hep 
bu elim hadisenin mesuliyetini 
gayri resmi suikast teşkilatına at
feCliyordu. Yugoslavya hükumeti 
ile her hangi üçüncü bir devlet a
rasında siyasi bir ihtilaf mevzuu 
teşkil etmiycceği kanaati vardı. 

Bu itibarla Yugoslavya harici
ye nezareti tarafından Peşte hü
kumeti nezdinde vuku bulduğu 
ııöylenen diplomasi teşebbüs her 
tarafta nazarı dikkati celbetmiş • 
tir. Acaba Marsily(l cinayeti Yu -
goslavya ile Macaristan arasında 
bir diplomasi konuşmayı icap e • 
rlen bir ı-safhaya roı giriyor suali 
zihinlere gelmiştir. 

Son günlerde m'thtelif Avru • 
pa gazetelerinde Marsilya cina -
yetini hazırlıyanlar ile Macaris • 
tnndaki H~rvat suikast teşkilatla • 
rınm, diğer taraftan Makedonya 
komitesinin sıkı bir alakası bulun· 
duğu yazılıydı. Bu arada Macar 

0

Acaba Yugoslavya hült\ımeti 
Macaristandan diplomaıi yoliyle 
ne gibi ıey]e~ '?rmu§lur. ~u ci • 

,Devamı 9 uncu ıa5ıfanın 3 tincll •ütunuada) 

Fransız Harbiye Natırı 'Mireşal · Pc
ten ile Almanya l;Iava Nazırı Cencral 
Görning'in Kral Aleksandr Hazretle • 
rinin defninden sonra, Oplenats kili
scı:inde haryretli bir şekilde görüştük
lerini dün haber vermişlik. Açıkgöz 
bir gazete muhabiri yukarıBaki resimle 
bu enteresan görüşmeyi tesbit ctm'1. 

"""iiııt1t b tclcn 1 .. 
ır ,... ngılız kruvazörü 

··•aç y 
dır b .aPmışlar ve maçı 

~cıırn 'k· • ı ı takımı bir 

futbol takımiyle Fcncrbahçc takımımız 
Fenerliler mühim farkla kazanmışlar

arada göıteriyor ... 

Geçenlerde csbak latanbul def ter • 
darı merhum Ali Hikmet Beye ait bir 
§Ryia gazetemizde İntişar etmiıti. Mer
humun ,.cfatıodan sonra bankalarda 
mühim pir ss:rvcti bulunduğu meyda
na çıktığı, hatta ölümünden evvel '2ev· 
ccsinc ödenmek üzere 200.000 lira1ı'k 
bir çek hazır!attığr, fakat bu çekin tah-

(Devam.J Si wıc'l sayı.tann 2 lncl .Utunwıda 

Dün limanımıza bir İngiliz Kruvazörü gelmiş ve gemide bulunan zabit namzet• 
leri şehri gezmişlerdir. Yazısını iç sayıla lanmızda bulacaksınız. Resimı;lc 1nıili% 

&emi&ini limanımız da iÖrüyonunuz ... 



Belgrat, 20 (A.A.) - Avnla 
Ajanu bildiriyor: 

Hariciye Vekili T evfikRüştü 
Bey Politika gazetesine aşağıdaki 
beyanatta bulunmu§tur: 

"- Sizler büyük Kralınız için 
· bizler de Gazinin kardeşi i~in ıağ
lıyoruz. Belgratta ve T opolats 
ile Albinatsa kadar yollardagör • 
"düklerim, Kral birinci Aleksandr 
Hazretlerinin hakikaten Yugoslav 
milletinin hiç bir zaman unutamı
yacağı çok sevilen bir hükümdar 
olduğu hakkındaki kanaati.mi tak
viye etm:.;tir. 

Merasim müessir ve muhteşem 
oldu. Burada şunu tebarüz ettir
mek isterim ki yalnız milletinizi 
değil, fakat Balkanlarda hepimizi 
yese dütüren bu büyük felaket 
huzurunda yapılan merasimde her 
şey çok muntazam bir tarzda ter
tip edilmişti.,, 

T cvfik Rüştü Bey müteakiben 
mesul Yugoslav makamlarile Yu
goslav milletinin büyük teşkilat

çılık kabiliyetiyle yüksek vicdanı
nı tebarüz ettrimiş ve sözüne §U 

suretle devam eylemiştir: 
"Yugohlavyada bulunan her • 

kcı bu vicdan ile bu müşterek 

hissiyatın, bu teşrik mesainin ve 
ayni zamanda Yugoslav milleti • 
nin kuvvetiyle disiplininin şahidi 
olmuştur. Milletlerimizin mukad
deratı ile menfaatleri arasındaki 

büyük ayniyete işaret etmeğe bi
le hacet yoktur. 

Şimdi sükun içinde, ·Önümüzde 
bizi bekliyen büyük işi düşünme· 
miz ve kahraman kralınız ile nam· 
dar şefin Gazi Mustafa Kemal 
Hazretlerinin başladıkları esere, 
Wt?AO>p W!Z!q >(a.ıa.8 aA U!Z!S 'la.lali 
etmemiz lazım gelmektedir. On
ların bu eserleri, beynelmilel leş· 
riki mesai ve beynelmilel sulhun 
temini eseridir ve bizler bu işe 
devam edeceğiz. 

Bir çok muhik sebepler dolayı· 
siyle milletlerimizin daha iyi bir 

\ istikbale müstehak 
inanmalıyız. 

olduklarına 

Kahraman kralın menfur bir sui 
kaste kurban gitmesi üzer:ne Yu· 
goslavyamn zayıflamasını bekli
yenler hayal inkisarına uğramış 
ve bugün iki misli olan dahili kuv
vetinin harici satveti üzerinde ve 
dolayııiyle Balkanların ve umu • 
miyetle Avrupanın tesanüdü üze· 
rinde tesirini gösterdiği muhte • 
şem Yugoslavyayı herkes hayran· 
lıkla müşahedeye imkan bulmuş • 
tur. 

Ölüm bir hak;kat olmakla be • 
raber vaziyet böyledir: Kahraman 
kralın ölümü, Balkanlarda ve Av· 
rupada vaziyetin tarsini eserine 
daha fazla ikdam ile devam edil
mesini intaç eyliyecektir. 

Nihayet kardeşinin ölümü ha· 
beriyle büyük şefimizin ne kadar 
müteessir olduğunu söylemek is • 
terim. İstanbul mülakatından son· 

tl kendiİeri birinci Aleksandri da
ima kardeşim diye yadetmekte 
idi. Son defa da milletimize kar
deşini kaybettiğini ilan eeyldi 
ve Yugoslavyanın ittihadını le • 
min eden kralınızın ölümüne Tür· 
kiyede bu suretle ağlandı. 

Türk milletinin hissiyatınıza 

ne derece İştirak ettiğini telgraf· 
larda da görmüşsünüzdür. Fakat 
bunu daha iyi anlamanız için şu
nu söyliyeyim ki yeni Türkiyede 
bu ane kadar milli matem tutul • 
mamıştır. Kral Aleksandrın cena
zesinin kaldırıldığı gün Tiirkiye • 
nin ilk mcıtem günü olmuştur. 

Maalesef Kral Aleksandr öl • 
müştür. Fakat eseri ebediyen Yi\· 

şayacak ve bu eser, bizi Balkan· 
larda tesanüdün ve sulhun tahki· 
mi yolundr. miişterek işin başında 
ebediyen toplu bulunduracaktır.,, 

Tevfik Rüttü Bey, beyanatına 
Marsilya cinayetinin aydınlanma
sı için Türkiye hükumetinin bütün 
kuvvetiyle teşriki rne~aide bulun
mağa karar vermiş olduğunuteba
rüz ettirerek nihayet vermiştir. 

lzvestiya Almanf ayı 
itham ediyor 

. Moakova, 20 (A.A.) - lsves- I best olduğunu, ancak hadisatı 
tı:a~ ~iman hava nazırı Ceneral 

1
• dünya efkarı umumiyesinin mu • 

Gorıngın Belgratla Deyli Meyi hakeme etmekte olduğunu kayd 
muhabirine yaptığı beyanatı mev· etmektedir. 
zuu bahsederek diyor ki: 

"Ceneral Göring milli sosyalist 
Almanyanın ötedenberi Yugos
lavya hakkında iyi fikirler besle
diğine beyhude yere ortalığı inan· 
dırıraea çalışıyor. Almanya, Yu
goslavyada karışıklıklar çikara • 
rak F ransaya z~rar vermek için 
Hırvat ihtilalcilerine geni§ bir 
misafirperverlikte bulunmakta • 
dır. 

Ceneral Göı·ing şimdi de Sov· 
yet Rıyayı suikastler tertip etmek· 
le ittiham ediyor. Halbuki Rusya 
şahıt ıuikastlerden nefreteder.,, 

lzvestiya gazetesi; Ceneral 
Göring istediğini söylemekte ııer-

Heyetimiz Belgrattac 
hareket etti 

Belgııat, 20 (A.A.) - Kral A· 
leksandrın cenaze merasiminde 
Türkiyeyi temsil eden Hariciye 
Vekili Tevfik Rüştü Beyin riyase· 
tindeki heyet diin gece Belgııattan 
hareket etmiştir. 

Romanya kralı Karol ile Ro • 
manya hariciye nazırı M. Titüles· 
ko ve hariciye nazırı M. Maksi • 
mosun riyasetindeki Yunan heye
ti de dün gece hareket etmişler • 
dir. 

M. Gömböt bu sabah saat 9 
da tayyare ile gitmiştir. 

SON DAKİKA 

Yugoslav kabinesi 
istifa etti 

Belgrat, 20 (A.A.) - Avala 
ajansı bildiriyor: 

Bu akşam saat 20 de aşağıdaki 
tcbl:ğ neşredilmi§tir: 

Hiikumet bugün öğleden sonra 
ayan ve mebusan meclislerinin iç· 
limaını müteakip loplanm·ış ve 
teşkilatı esasiye kanununun ah • 
kfımınn tevfikan istifaya karar 
'ermiştir. 

Bnşvck:ı saat 17 de Dedinje sa· 
rayına giderek kabinenin istifaıı· 
m devlet naibi prens Pola vermiş· 
Lir. 

Niyabet meclisi bu ist:fayı ka· 
bul etmiş ve yeni hükumetin le· 
şekkülline kadar İ§lerin tedvirine 
eski kabineyi memur eylemiştir. 

Meclis 
Fesih şayiaları resrnen 

tekzip olunuyor 
Ankara, 20 (A.A.) - B. M. M. 

nin 24 birinci tşerin günü için top· 
lantıya çağrılması dolayısiyle in
tihabatın yenilenmesi ve gümrük 
ve inhisar vekaletinin ilgası gibi 
bazı §ayialar etrafında mütalealar 
ileri sürüldüğü görülmüştür. 

Yüksek salahiyetli makamlar 
nezdinde yaptığımız tahkikatla 
bu neşı·iyatın tamamen yeniz bu
lunduğu ve yazıldığı gibi meclis 
koridorlarında da bu yolda hiç bir 
şayia deveren etmemiş olduğu an· 
laşılmı§ ve tekzibi için Anadolu a· 
jansma salahiyet verilmiştir. 

Silah fabrikaları acente-
leri tehlikede 

Vağington, 20 (A.A.) - Silah 
fabrikaları acentalarının hayatla • 
rınm, ayan tatbikat komisyo • 
nunda yaptıkları ifşaattan sonra 
tehlikede olduğu söylenmektedir . 

Tatbikat reisi "acentaların ce
nubi Amerikaya dönmelerinin iyi 
olmıyacağını, bir çok tehditlerden 
dolayı hayatlarının tehlikede ol \. 
duğunu,, bildirrni§t:r. 

Ayan azasından M. Bon, acen· 
tanın birleıik Amerikada kalma • 
]arının iyi olacağını birletik Ame • 
rikanm cenubi Amerika devlet • 
)eriyle iyi münasebetler leaiı et • 
mek istediğini ve bu münasebetle 
silah fabrikaları acento.ları tara • 
fından bozulmamaları icap etti • 
ğini söylemiştir. 

Ayandan M. Klerk dem:ştir ki: 
"Silah fabrikaları acentaları 

şimdi ektiklerini biçmektedirlcr.,, 

Büyük hava yarısı 
Londra, 20 (A.A.) - Bugün 

lngiltereden Melburna 21 tayya • 
re hareket etmİ§tİr. Tayyareler 
18.000 kilometre uçacaklardır ki, 
bu şimdiye kadar tertip edilen en 
büyük uçuştur. 

İngiltere, Amerika, Holanda, 
İrlanda, Danimarka ve Avusturya 
milletleri yarışa iştirak etmişler
dir. 

Sürat yarışı, makinenin cinsi, 
durak adedi ve yükü ne olursa ol
sun Melburna vasıl olacak ilk pi
lot tarafından kazanılacaktır. i-
kinci yarı§ Handikap yarıııdır. 

Bağdat, Allahabad, Singapur, 
Port Darvin, Şarvilde mecburi 
kontrollar vardır. 

ismet Paşa Hz. Kayseri mensucat 
f a'brikası inşaatını tetkik elti/er 

Ankara 20 (Hususi) - Dördüncü 
ıeker fabrikamızı açmak Üzere Tur -
hain giden Baıvekil ismet Paşa Haz
retleri dönüşte Kayseride in
diler. Askeri müfreze tarafından ııe -
lamlandılar. Baıvekil Paşa, Kayseride 
yeni yapılmakta olan mensucat fabri

kasını gezdiler. Fabrika müdürü Şev
ket Turgut Bey tarafından kendilerine 
izahat verildi. ismet Pr.§n Hazretleri 

bu izahatı dikkatle dinlediler ve inşa
atın bir an evvel bitirilmesinde ısrar 

ettiler. 
Sumer Bank umum müdürü Nurul

lah Esnt Bey, fabrika İn§ atiyle meş· 
•ğul o!mak üzere Kayseride kaldı. Bina 
Birinci Kanunun ortasında bitecektir. 
Yapıda 1000 - 1500 nrnsında amele 
çalışmaktnrlır, ' 

ismet Pn~n Hnzretleri fabrikanın 

au mcsclesiylr de me§ğul olmuılar -
dır. "Karpuz ~tan" mcvkiindeki suyun 

tasfiye <'dilme!: suretiyle ihtiyacı kar
şılayacacı anlaşılmı,trr. 

Başvekil Hazretleri Yerköy ve Ki

reçli İstasyonlq,rında da trenden in • 
mişler, köylü tarafından btığday alımı 
hakkında verilen izahatı dikkatle din-

lemİ§lerdir. 

Gelecek sene Kireçlidc 
silo ynpılması kararlaımıştrr· 

Hususi tren Ankaraya dörıı" 
ismet Pa§a Hazretleri t 

merıuimle açıldığını yazdığıntıl 

'"" hnl şeker fabrikasının defteı1 

vcl<:l, şu sstırları yaz.rnııtır: 

" - Turhal fabrikasını bul"; 
tık ve gezdik. Fabrikanın en 1 

tem bir eser olması seyrin~ do 
bir ser tadını vermektedir· 
rika kendi sanat ve yar.dırncı t 

nelerinde büyük blr mektep ••. 
merkezidir. Pancar yetiıtire" 
kendi mahsulleri önün4eki net' 
kati cdbediyor, Her teker f•, 
hiç olmazsa dört vilayet için "*' 
~nç yeri oluyor. Fabrikanın 
amele ikametsnhlnrı, mektep ~ 
tnbakıcı gibi tesisler de ayrıc:• 
lı bir mevzudur. Temiz, h8valı. 
odalarda sade ve insanca ya . 
1ıt11cok vatan çocukları medenı ~
çalışmak, kazanmak yolundil d• 
retli olacaklardır. 

Dördiincü §eker fabrikasırtf 
milli bankalan sekizinci fabrilı1111 

mağa teıvik etmek isterim.'' 

Gümrük müdürleri, çalışma şekli 
mürakabe altında bulunduracakl•' 
Ankara, 20 (Hususi) - lstanbul • 

dan gelen gümrük ve inhisnrlar vekili 
Ali Rana Beyle, muhtelif meseleler Ü· 

zerinde gÖrÜ§tÜm. İstanbul gümrük -
lerinde son günlerde itlerin müraka • 
besi etrafında yapılan yeni şekil hak • 
kında Vekil Bey dedi kiı 

- Şimdiye kadar İstanbul güm • 
rüklerindeki müdürler, sabahtan ak • 
ıama kadar vakitlerini kağıt imzala • 
makla geçiriyorlardı, çalışma arkadnş
larınrn İşini müraknbeye zaman bula -
mıyorlardı. Şimdi yeni şekille, müdür
lere, bu mürakabeyi yapına imkanları 

verildi. Şimdiye kadar müdürlerin 
gördükleri işlerin mühim bir kısmını 
muavinler göreceklerdir. Müdürlere, 
işlerin en miihimleri, en esaslıları bı • 
rakıldı. Bu suretle müdiirler hem ar • 
kadn,lnrını mürakabeyc, hem de va • 
tandnşların müracnatlcrini dinlemeğe 

ve kendileriyle esaslı bir şekilde meş • 
ğul olmağa iml<an hulabilecelderdir. 

H ··ı ... kbe·ı;ı~ 
angı ı' erın mura a Si .. 

diği bir talimatname ile 111 . 
tebliğ edildi. Müdürler, bu ta1 
mede yazılı İ§lcrden her gün ~e ., 
rını mürakabc cdebileceklerinlf 
için açılmıı olan hususi deftere .. 
deceklerdir. Bu suretle, batıt111 

... 
'1' ve müfettişlerce mürakabenİn 1 

pılıp yapılmadığının kontrolü 
!aşacaktır. 

Mecliste bulunan ve kııı111e" .. tt1 
menlerce tetkik edilmiı olan 111 

1• 'h 1 M ı·. bıl tuz ayı a arının ec ısın 
Jantısında çıkanlmasına çalıt11' 1 

Bununla beraber layihal•'1 Jtl 
ve kabul hakkı Meclisin old~ 1 
bunların bu toplantıda kan.~111~ 
bedeceği mutlaka ileri ııürulef""' • 

Vekaletin liığvi meselcııine ~ 
f stanbuldan bu sabah geldif11. 
bu havadisi bir lstanbul J~ı:etıi' 
okudum. Mevzu Üzerinde hıÇ 
lumatım yoktur. 

ro/cu tayyare/erinde tenzilat p 
Anl<ara, 20 (Hususi) - Tren· lira Ankara - Kayseri, ı'f 1 

lcrde olduğu gibi, yolcu tayyare- Ankara - Diyarbekir, ı'5 
lerinde de tenzil~t yapılması hü· Kayseri - Diyarbekir, 1 Jtl' 
kumetçe kabul edildi. Seyahat, Ankara - Eskişehir .;e 

sigorta ücretleri de dahil olmak bul - Eskişehir. ~' 
Bütün mcrl<ezler araıı•" ; 

üzere, bilet ücretlerinde yapılnn hafta muteber olmak ü:ıere 
1 

tenizlatlı tarifr. şöyledir: gelme bilet alanlara ıayr•'" jl 
22,5 lira Ankara - İstanbul, yirmi tenzilat yapılması ~ 

55 lira İstanbul - Diyarbekir, tanla askerliğe mensuP 0 

37,5 lira İstanbul - Kayseri, 27,5 ve h'ava kuvvetleri men~ıl~ 
lira Eskişehir - Kayseri, 47,5 yarım biletle Eeyahatlerı 
lira Eskişehir - Diyarbekir, 17,5 etmi§tir. ~ 

TUrklye bislklet birincilikleri Sergide inhisarla; P';~ 
Ankara, 20 (Hususi) - An- Ankara, 20 (Husu~i? ~ ~ 

karada Türkiye bisiklet birincilik- rük ve lnhiııarlar Vekılı ~ 
lerimüsabakası yapılacaktır. Mü. Bey, hazırlanmakta ohası~~ 

giderek inhisarlar paYY0
",. .. 

sabakaya Ankara, Jzmir, İzmit p •· 
ı kik etmiş, gözüne r:•r

1 
~J 

stanbul, Trabzon, Samsun, Ba· d e < noksanlara i;nret e er uıı• 
lıkesir, Eskişehir, Denizli, Ordu rm üc güne kadar ikrıı• 
spor teşekkülleri iştirak edecek- mİ§tir. 

lerdir. Sporcuhr ayın yirmi altı
sında 'burada bulunacaklardır. 

Müsabakadan sonra kafüe ha
lınde Ankaradnn hareketle İZ:-mir, 
&lıke.sir, Bursa, !stanbul, iz • 
mit, Eskişehir arasında bir yarış 
turnesi yapılacaktır. Yarışı bitir· 
meğe muvaffak olanlara rnüka • 

f atlar verilecektir. d 
Bu kıt Elma dağın ;,,,. 

lacak hı~lık spor c\Tİ r1' ~ 
için federasyona yapıl•~i1' 
atlar bugün açılarak tel 

1
,. 

mit, faknt teklifler fal ,.ıt~ 
düğü için münakasa P"1 

nüne kadar uzatılmıştır· 
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ıı,}11Ünakaşalar 
ta ırde he. 
f' t, llu. nı·· }ecan]ı bir münakasa 
İlltin k unakaq,. 'k· . . .k. lıa a\g :t<• ı ı prensıpın, ı · ı 

k' htlfeşnıiası~ır. 1''akat is o kadar 
Altın. nasıl· mangır olur?! 

ır ıtıUnak bır halde ki bunu bir fi-

1>0ktur. :n~Şa 1 diye görmenin imkanı 
~l'İI\ ı.. ıı bu ın .. k 

t • ''lliaı b ~ una aşada menfaat-
'diYor11z, ?ıı ogaza. döğüşmesini ser · 
llıpkle ı . eseJeyı bu şekilde göster-

Beraberce 
konmuş. 

kuyumcuya gitmişler, altınlar bir torbaya 
Torba cebe girip çıkmış, netice malum .• 

la lıtıırd 
tını bitib· .e gazeteleri ve iş adam· 
tıltırıek d ~~ıne katan me clcyi kü-

nııı egıJ k . 
ctrılılığı · a - ıne olarak mesele· 

1' k lJıı cıuıı ~1 anlatmak istiyoruz .. 
1ıau1 dij 1 avganın beJkemiğini te..;. 
•tın \'a .. 1"Yaya teskllatsız mU tahsil· .. l'et - · · 
~1l~Şaıılaıı teşkil ediyor. Piyasada 
~tlaıı ... n bazıları mü ttıh~ilin te . 
Ilı~ ··•asın ::.. 
~ l))erı b' a .. ınuarııdır. Muarızlar 
~dreuııı t~r gorüşün, bir menfaatin 
~ra 

1 
.~ il ediyorlar. Bunların 

~di te§iıil~tl iirk müstahsillerini iktı· 
0 
~t. d anmaktan menetmektir. 

~.kadar :va 0 kadar keskin, mesele 
~t '' ııa~'~tır ki, bunu muhtelif fi. 

)'a, l'lle b rıyelerin gölgesinde sakla-
'rı.. c tır ol k 
11~ıııcıa . ına tadırlaı-. Bunların 

ta 1, ~İlıi~klandıkları fikir mü tah· 
lıfi 1 anmıya sevkcden koopc . 

Dün Sait efendi isminde biri, 
suçlu olarak müddei umumiliğe 
verilmittir Sait efendinin tev
kif edilmesine sebep olan hadise, 
zaman zaman görülen, kurnazca 
bir dolandırıcılıktır. Sait efendi 
Bahkpazarında komisyonculuk 
yapmaktadır. İddia edildiğ:ne gö
re, Baıına gelen hadiseyi anlata
lım: 

Meçhul ıahıs on be§ tane altın 
ıatın alıyor. Altınlar alınıp, bir 
torbaya konduktan sonra meçhul 
adam bu sefer kuyumcuya: 

- Efendim, diyor, bu altınlara 
mukabil size gümü, mecidiye ver
sem olmaz mı? 

- Hay hay .• Nasil isterseniz .. 
Bu sefer, gümü§ mecidiyelerin 

pazarlığına giritiliyor ve otuz ye
di kuruşa mutabık kalınıyor. Meç
hul adam torba içine yerleıtirdiği 
altınları cebine. indirdikten son -
ra: 

- Buyurun bendehaneye ka • 
dar tetrif ediniz, gümüt mecidiye
leri takdim edeyim ... diyor. :

11stah i~l~alamakb.r'. Onl?r.a göre 
~ kelldine 

0 
orumak ıçın teşkılat ken-

~ llllar, rn 1 ın_alıdır. Ynni re mi ma- ı 
lln-etıe ' ela; devlet bu hareketi 
t!J b lldlrın ı· . 
lıd· il ) Ötıd eme ı, tJe,·let mlıstnh-

Sait efendi, itiyle me§gul bu
lunmakta iken, hiç tanımadığı bi
ri geliyor, ahbaplık gösteriyor ve 
bir ricada bulunuyor. Ricası şu -
dur: Kapalı çarşıya giderek bir 
miktar altın almağa delalet etme -
si ... Sait efendi, bunda hiç bir 
mahzur bulmıyarak gelene ref a -
kat ediyor. Beraber kuyumcuya 
gidiyorlar. 

Kuyumcu buna razı olmuyor: 
- Efendim, siz albnları bura -

da bırakınız, mecidiyeleri getiri • 

~ •t: . Sebe en ko.run:ıa işine girmeme
le ~ılın hu P,, ha ıt hır demagoji; müs 
~;· l•erdet~ıyetf, falan filan gibi söz-
1 lt1ı a)ı ) 1 kaldırınız, nrdından teş
t:~~tınaktr.nın, ~ü tahsili teşkilat-

lltsa11 .. ISteınıyen komi yoncusunu 
~it uz. 

~ti tı dUn.l 
\tt 11

1> kad . a~ın her tarafında teşki-
te~ltt ha.ı· at kı teşkilatını küçük km·
"- tt ltk;~en çıkarmış trö~ tler, kar
~tt~ları de de,·leşmiş, borsalar, 

,~tada kalesini dünyanın en kuv
~ b~ haline koymu~tur. 
ı~~ ~a karı;:ı tarla ında, bahçc

'bi""" btŞı~a ~al1şan adamın bir
~Ot t t,0 r nızam altında toplanma-
a llık gibi gösterilmek i teni-

~ ~fl~ırıe • 
r~ tfytııı tbr.~kaç sene e\·el belki bir 
~~~Q "-k\ ınunakaşa r ayılabilirdi. 
tıı4 .1 ıı tep~ ~t bugünkü kadar sert, 
~.1• lıııg" ıy]e karşımıza çıkrnı;; de
)l •I, lz~~ bu, bir fikir münaka~sı 
t t1111ıış bİr ~r r~htımma deniz gibi da
~~ llett enıı halini almış hakikat
._ t. Afu ~çık RÖrülüyor. Elle tutul-
,,~ ir· ahsili korumak kurtnr-
"IJ'• ıll\ d • 

~'..bir ,:~letin_ müdahale i gayet 
"''ltk· 1 telakki ediliyor. 

"tl •ın ı·e r 
-~ i\ flijlii a ıteler tedbirleri de bu-

l l!ı~d\ah İli ::~~ektedir. Teşkililtsız 
4ha1e i k ana karşı ancak de,·let 

oru) abilecektir. 

~~ Sadri Etem 

ıı,tı ktınlarda ka-
tna ve açılma 

tt ~)'"~~aatleri 
b ~I) • Qtcda il' ttı lla. r ve maranıozlar 
itti ltıi.it~ llıına. belediyeye dün 
al'~tt, di.ilck'~ Yaprlmıttır. iki ce-

"~tı t.nla h ıı~ .. ''a.tt rın saba lan mu-
~ 1•tellli ~ açıhnalanmn temi -

d~ıQ\l llıi.i t erdir. 
~ltt taca.at 

~İtı "cıI,r ' sebep bir çok l); diikL~ nl'\>e atelye sahipleri -
. !\ .... ~ a 1tçil :~tıe ı_ rın aktamları mu-
b tl'ı .. · ~-Pa.t I l .. • ~l .,, ''b 1 illa arı uzerıne 

't~ ahJ1. 
tı,1 il)ta l'rl rı Pek erken ite 

~t~~ tcliıre b ecbur etmeleridir. 
'))t~ dUkıt&11~ lltl\iracaatı tetkik 
tıt ~, "-tte lltın sabahları mu-
"' 1 llı.ıl\I • ._ç.ılnıal · · llıl\ 1 ..... 1." arının temını-

ı ~t ... Q[a.n .. 
~L t'ttıiar Roremediği ce-
'lfl~ ., ır, 

~:~·~~ 
~ l!ir i "-:"•ara mu•iki 
d ı.ı,i~i ~le ltitrı •lt111ıyecek 
tt, h0c •eleri k d'I . 

't \>tt.1 '• •i.i n en ı erıne 
b "~'tı.ı "l~ler· •ü "ererek evlerde 

Belçika heyeti 
yakında geliyor 
Yeni Belçika Kralı üçüncü Le

opold Hz. nin tahta çıkışını bil -

direcek olan Belçika heyetine, a
yandan M. Lüsyen Boduen riya -
set etmektedir. Heyetin diğer a· 

1 
zaları gene ayandan M. Y ansen, 
kaymakam Alfred Lekler ve Kont 
ar] Kerkof'tur. 

Heyet, bu ayın sonunda Brük
selden hareket ederek evvelce 
haber verdiğimiz gibi ikinci teş -
rinin üçünde ıehrimize gelecek 
ve ayni günün aktamında Anka
raya hareket edecektir. ikinci l 
teşrinin dördüncü günü heyet, Re· 

isicu.mhur Hazretleri tarafından 

kabul edilecektir. 

Şimdi §ehrimizde bulunan 
Belçika elçisi M. Dö. Raymon ayın 
yirmi yediıind~ Ankaraya döne· 
cektir. Elçi cenapları Cumhuri -

yet Bayramında Anka rada yapı -
lacak büy k merasimde buluacak 

ve gelecek Belçika heyetini An -
karadan karşılayacaktır. 

Elçi cenapları, heyetin gelişi 

münasebetiyle Ankarada elçilik 
binasında bir ziyafet verecektir. 

Cumhuriyet Bayramınız dola -
yıaiyle, şehrimizde bulunan bü -

tün ecnebi devlet mümessilleri de 
Ankaraya dönmektedirler. 

Denizde r.nuayene iyi 
neticeler veriyor 

lskenderiye ve Pire yolcuları 
ile beraber 1stanbula gelen İzmir 
yolcularına kolaylık olmak için 
ileri sürülen yolda muayene usu

lü geçen hafta tecrübe edilmitti. 
Dün gelen lzmir vapurunda da 

Fırtına yüzünden 
Bir vapur karaya oturdu, 

bir yelkenli ile bir 
motor battı 

Evvelki günkü fırtına denizde 
haylı haıarata sebep olmuıtur. 

Vapurculuk airketine ait Gerze 
vapuru Karabıgada kumluia otur· 
muıtur. Şirketin Barbn vapuru 
hemen kaza yerine gitmi§ ve dün 
akşama kadar kurtarma i§iyle meş 
gul olmuştur. Vapurun gece yarı· 
sın~ d,oğru kurtarılması muhte· 
meldi. Bu yüzden bugün Mudan· 
yaya vapur gitmiyece'ktir. 

Burgaz adası limanına iltica e· 
den Karamürselli Tahir kaptanın 
Barbaros ismindeki yelkenlisi fır
tınanın tesiriyle batmııtır. Yelken· 
lide sebze vardı. 

Yalovadan gelen bir yelkenli 
de Y e§ilköy açıklarına sürüklen • 
miş, batmak üzere iken bir hal -
yan vapuru tarafından yedeğe a -
lmarak limana getirilmiştir. 

Mehmet beye ait Tayfun kot -
raıı da Heybeliada önlerinde bat • 
mak tehlikesi geçirmiş, üçlükle 
kurtarılmıttır. 

Karadeniz Ereğlisinden latan -
bula odun getiren on üç tonluk 
Cumhuriyet motörü de Boğaz ha -
ricinde batmııtır. Tayfaları kur· 
tarılmıftır. 

Folklor tetkikatı 
Bütün Anadoluyu dolatarak 

folklor tetkikatı yapan ve tanın -
mıt halk f&irlerinin aeat.n ve şi
irlerini tophyarak ne§reden mi -
mar Numan Bey yakında yeni bir 
seyahate çıkacaktır. Numan Bey 
topladığı ve kendisinin de ilave 
ettiği manzumel~ri "Edebi abide· 
ler,, ismi altında neşretmektedir. 
Numan Bey: ayni tecrübe yapılmı§ ve iyi bir 

netice alınmııtır. Önümüzdeki 

hafta da tecrübe tekrar edildikten 
aonra bu seferler hakkında yeni 

- Bütün Türkiyeyi dolataca· 
ğım. Şimdiye kadar daima ihmal 
görmüt bu sahada ne yapmak la
zımsa her şeyi yapacağım. Bu 
fedıtkirlığımla ancak gelecek 
nesle kıymetli bir armaian bıra· 
kabitmem teselH verecektir, di-

niz, dükkanı kapıyamam. 
Meçhul ıahıı, bunu da kabul e

diyor: 
- Nasıl arzu buyuruluraa, di

yor ve cebine koyduğu siyah tor
bayı masanın üstüne bırakarak 

mecidiyeleri getirmek üzere evi -
ne gidiyor. 

Gidi§ o gidittir. Andan saatler 
geçiyor kimseler yok... Kuyumcu 
füpheleniyor. Siyah torbayı açı -
yor. Ne o ... Aman ... Altınlar man -
gır olmuş. Hepsi yirmiıer paralık 
metelikler ! .. 

Saniye geçmeden polise haber 
veriyor. Polis te ilk iı olarak Sait 
efendiyi yakalıyor .. Haber aldığı
mıza göre meçhul şahıs aranmak
tadır. Bir kaç güne kadar yakala
nacaktır. 

İngiliz kruvazörü 
limanımıza geldi 
Limanımıza geleceğini yazdı • 

ğımız H. M. S. Forbisher adlı İn
giliz kruvazörü dün sabah aaat 
yediyi çeyrek geçe gelmiş ve Sa
lıpazarı önlerinde demirlemiıtir. 

Gemi girerken Selimiyeden top 
atııları ile selimlanmıttır. 

İngiliz kruvazörü, demirledik -
ten sonra, kruvazörün kumandanı 
Miralay Troster maiyetile birlikte 
latanbul vilayeti konağına gide~ 
rek vali ve belediye reisi Muhittin 
Beyi, sonra İstanbul kumandanı 
Halis Paıayı ziyaret etmiıtir. 

V.ali Muhittin Bey ve Halis 
Pata öğleden sonra kruvazöre gi
derek ziyareti iade etmişler ve • 
varı§ ve ayrılışlarında top atımla
riyle selamlanmıılardır. 

lngiliz kruvazöründe 137 za -
bit namzedi vardır. Zabit nam - 1 
zetleri dün lT A seyahat acentası 
tarafından gezdirilmiş: camiler, 
müzeler, Kapalı çarşı ve saray, 
ve Yer altı sahrnıçları kendilerine 
göıterilmittir. 

Zabit namzetleri iki kafileye 
ayrılmışlardır. Elli tanesi dün 
grup halinde gez.mif, diğerleri 

serbest kalmışlardır. 
Dün kendi baılarına gezenler 

de, bugün grup halinde dolaıa -
caklardrr. Gemi kumandanı Mi· 
r.alay Troıter elçilik otomobili ile 
ve elçilik erkanı tarafından gez -
dirlmektedir. 

İngiliz bahriyelilerine bir ko -
}aylık olmak üzere, gezdikleri 
müzelerde ve sair yerlerde ken -
dilerinden para alınmamaktadır. 

Dün .akıam Perapalaata lngiliz 
zabitleri namzetlerine bir çay zi
yafeti tertip edilmiıtr. Bu akşam 
da ayni otelde çay verilecektir. 

İngiliz zabit namzetleri bu sa
bah gemi kumandanı Miralay 
T rosterin riyaseti altında Taksim 
meydanına gelerek Cumhuriyet a
bidesine çelenk ko~acaklardır. 

Kruvazör yarın öğleden sonra 
limanımızdan Limnos adasına 
hareket edecektir. 

'tl,'r~ b 'nlatılınıtır. Kon -
~~~~l'ı, ~Uausta tetkikata 
li) 

1~,l'r. lt)e~\ln~dan ıonra kon
~'\"-1:t 1

1 let'rı · a.rnrn ders ve -

bir talimatname hazırlanacaktır. 
Bu tekilde yapılan muayeneden 

yolcular çok memnun olmaktadır
lar. yor. Maarif cemiyetinde toplantı 

~~, '-'l,.,
1
: edilecektir. Eh-,il dera vermeleri
~ktir • 

Tıp talebe yurdur.da 
Tıp talebe yurduna bu yıl yüz 

elli talebe alınmıştır. Bunların 
yüz otuı he§i lise mezunu, on bi
ri de Üniversite talebeıidir, 

Cevdet Kerim Bey 
Cumhuriyet Halk Frkası umu

mi idare heyeti azasından Cevdet 
Kerim Bey dün aktamki trenle 
Ankaraya gitmittir_ 

Bugün maarif cemiyetinin ida
re heyeti Halkevinde bir toplantı 
yapacaktır. Toplantıda bu yıl 

yurda alınacak talebenin yazılma
sı İfiyle bazı idari iıler görü§üle
cektir~ 

KONUŞUMLAR 
·········································· 

Tahlil edemiyorum 
'' ..• Lüküs Hayata bir arkadaşı -

mın ısrarı üzerine gittim. Kc§ki git -
mez olaydım .. , Bu oyun değil, şarkılr 
rövü... Bu Tuluat kump:myalannm, 
kantolarla ve sairenin tekamül ederek 
atacağı şekildir ..•. " 

Lüküs Hayat Öperetine dair bu ıÖy• 
!enen son sözdür. Yahut ta son söz -
den bir evvelkidir. Sanatkar Şadi de nİ· 
hayı?t Lüküs Hayatın aleyhinde bu -
lundu. O da, sahnemizde böyle bir 
şarkılı oyunun yakıtık almadığını ilan 
etti. 

Ben §imdi, ne vakit LiikUt Hayatın 
aleyhinde bulunulursa, bu operetin 
ilk günlerini hatırlıyorum. Daha doğ
rusu, Şehir Tiyatrosunda ilk operet 
oynanmağa başladığı günleri dütünü
yorum, 

Tiyatro hıncahınç doluyor. Mat • 
buat bir ağızdan ~peretleri alkııhyor, 
reıimler ba11yor, nihayet biz de ope
rete kavuıtuk diye adeta §Ükrediyor
duk. Bu teşvik yazıları, teıvik sözleri 
arasında nihayet Lüküs Hayat sahne
ye geJdi. Bir ay, iğne atılsa yere düı
miyecek bir seyirci kütlesi önünde oy
nandı. 

Herkes memnundu. Herkea muzi -
ğin güze11iğine, aktörlerin muvaffak 
rollel'inden, balenin inki§af ından bah -
sediyordu. 

Herkesin ağzında Lüküs Hayatın 

tuhaflıkları, herkesin dudaklarında 
Lüküs hayatın nağmeleri vardı. 

Lüküı Hayatın temsili bu güne ka
dar görülmemi§ bir rağbet kazandı. 
Doksan dokuzuncu temsilde, tiyatro 
hıncahınçtı. 

Derken, birden bire bir aleyhtarlık 
baıladı. 

Artık bu operetin, gidip gören a -
leyhinde &Öyliyor, görüp söyliyenler• 
den dinliyenler bu operetin aleyhin -
de bulunuyor, kırk gece Üst üste sey
redip alkııtan avuç patlatanlar dudak 
büküyordu .•• 

Nihayet Lüküs Hayat öyle bir ayıp 
oldu ki, hiç sormayın... Dün hep bir 
ngızdan alkı§larken, bugün hep bir a

ğızdan kötüledik. Temsil esnasında. 
her gece ön koltuklarda gördüklerimiz 
bugün: 

- Bir kere gittik, yarıda kaçtık! 
Diyorlar. 

Lüküs Hayatın gördüiü raibet, 
balenin çıplaklığındandır demek ifti -
radır. Bale Yalova türküsünde de var
dı, bale Üç Saatte de vardı, bale San 
Zeybekte de vardı, bale ismini unut -
tuğum ve bir haftadan fazla dayana • 
mıyan operette de vardı. Hiç biri Lii -
küs Hayatın gördüğü raibeti görme
di. 

Afişten indirilemiyen, aylarca tem
sil edilen bir eserin, gördüğü büyük 
rağbetten dolayı bu derece aleyhine 
yürünüldüğü zannederim yalnız ve 
y.:ılnız Lüküs Hayatta görülmÜ§tÜr. 

Bunun sebebi nedir? Bunu bit tür
lii lılhtil edemiyorum. 

Sellmi izzet 

Polis müdürile 
Müddei unıunıi 
konuştular 

Polis müdürü F chmi Bey dün 
öğleden sonra İstanbul müddeiu
mumisi Kenan Beyi ziyaret etmi§, 
ve görüşme uzun muddet devam 
etmiıtir. Alakadarlar bu görüş
me etrafında bir §ey söylememiş
lerdir. 

Fotoğraf haberleri 
Haber aldığımıza göre şehrimizde 

yakında Türkiyede ve bütün dünya -
da olup biten hadiseleri fotoğraflarla 
gösterir haftalık bir mecmua çıkanla
caktır. "Fotoğraf haberleri,, ismini ta. 
!ıyacak olan bu mecmua için Türkiye
de ondan fazla fotoğrafçı çah13cağı 

gibi dünya hadiselerini tesbit eden 
ecnebi fotoğrafçılarla da anla,ılmıı • 
tır. 

A vrupada bir çok nümuneleri olan 
hu ıekil mecmuacılık Türkiyede ilk 
defa dütünüldüğü ıiçin büyük rağbet 
göreceği muhakkak aayıhyor. Foto:-
rafçılara !İmdiden muvaffakiyetler di
leriz. 
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V AK/1 ın 1 efrikası: 84 ---------• .... 
Olüme Susaqan Gönül 

'il: F' lU it.\ 
~o: 61 YAZAN : iSHAK FERDi 

ttk Asyadan gelen Türklerin (Nil) e 
- Beni ne kadar sevindirdiği

nizi tasavvur edemezsiniz... Ha
yır, bi!emersiniz ve bilemiyeceksi· 
niz de... Fakat müster!h olunuz ... 
Feyyaz Bey denen zat, benim 
ne kırata bir insan olduğumu gö
recektir. Eğer on bef gün zarfın
da o kadın benim ayaklarımda e
ıir gibi sürünmezge bana da erkek 
demesinler.. Bir kere bana bakı
nız. Beni bir kadın sevmez mi? 
Çirk=n miyim? 

ti Nil 
adar indikleri anlaşılıyordu 
kıyılarında yaşayan (Sarso) kabilesinin, vaktile Fnattan Mısıra akın 

bo l Yapan (Sarı - Su) Türklerinden ibaret olduğu muhakkaktı 
., y arınd b. . · ı ""' a ır gez1n h 
1 '" "al · 'tıQ •ı , içeri NT L ~ 'k ' e otu ı ın ~r ı 1 

'it ,. ıran kabileleri p üa -
l"l ıııy d 

' Yttl • or u. Bu ha -
il Çokefen (Oaveto) kabilesi 

eık· 
~llla."ırı d"ı ıaınanlardanheri 
ijtı- ta.t f Ufrnanı idi. Mısırın 
ı,tı ha.~dında.n İ§galini haber 
fltklı e onları da Firavun

."' "1uh lutrnaılnr, daima hü-
ı, a.rebelerle iz'aç eder-

da.n b 
I ~) "e ~ka gene o havatide 
'~" "lltd aıa ) adlı birçok 
tehir} ı. Bunlar mütema• 
ttrle tte taaruz ederler da-

r f ' 
' akat uslanmazlar ,. 

·ı~ltriı1· 
'~" 1 •aydığımız ıon iki 
L .ılı · 
'lt\iltr' tınıe mensuplardı . 
~. ~·n neslinden olan bu 
ll,td· ıııtlılar kadar medeni 

'ı. 
i Atıaıt F· 
~l\ub ır~vunu bu iki ka-
"._ııd a dogru püskürterek, 

~I\~· ~n Akdenize kadar 
'-~''Yı bir c:nıten, bir dil 

"""lil 'ay · ~~ nı mabutlara tapar 
I teı~. tıkun bir hük\ımet ha-
t'ııu ıfti. 

lr.1>·1't Mı11 • . b 
• '" t~ rı ıtgal edınce u 
l'tl~di, tar (Nil) boylarına 
~rı,.., 
'tı ıııta 1' l" 

" stil ltldif• · ı ge ınce evve a 
f ''ll'k ı ı e karıılattı: 
'~l,~a. 1 

ve Kaza kabileleri 
~111 t :aha.tsız etmeğe ve le· 

l. lrıat 
'' b 1 nı ve mallarını ka-
~lttle l'la.dılar. Getirdiğin 
ı~ "' Yarın h ı· 'd 
1 

Yt o ava ıye gı e-
iı ıibj onları , Firavunların 

~ tk•irı ~ cenuba doğru püs-
'-1> .,, 

' hen" f'L llı d' ] • • 
~ 'rı "a . ın enmemışh. 

t~ll •eıct ıkıYet!n tehl:keli ol -
tt e ık' .. 

1 etltt,1 .: l gun sonra 
• 1<: uı ere askere emir 
ı,,t 

~,1 • "aliai 1' 
~ 1Yi ç0 1_ • ~•Panın maiyetine 

~lı1. 1<:ıy, b"I • 1 t "e . 1 en zabıtler ve 
Stli. lltıışt' 
t~ ~il b t. 

ı, . '•ket' oylarına hareket 
ld' ırı tn'k 

"'tl ı. 1' lap 1 tarı be§ binden 
1 'b· a, rn h' i}' ırç0k untazam ır 

ece"• "ah • k . . , bur&ıtıden ! 1. ah:lelerı 
l:\~i llk hl cmın olduğu 
J Crtdı' tplere . . ... 
~~. it "e h gıthgı za-
~· ı'°'•kctl . 'Yccanr duymu· 

1 

\ 

Son zamanda 'Mısırda bulunan ge
niş çeneli 'VC elmacık kemikleri çıkık 
t iplerden biri .. 

tikten sonra elde edebildiği (lyle) 
mevkiinden g~iyorlardı. 

Firavun (Ozirtazen) nin, evlat
larının kanı pahasına zaptettiği 
bu mevkiin etrafında (Semik) ka
bilesi pusu kurmu§, lranileri bek -
liyordu. 

Cenuptaki kabilelerin hücum
larını defetmek için (Ozirtazen) 
in bu noktayı intihap etmesi harp 
fenninde vukufu olduğuna demdi. 
(Nil) vadisini bu noktadan amu
den kateden granit kayaları Nil -
den gelecek dii!man kayıklarına 
kar'ı mühim bir müdafaa hattı vü· 
cuda getiriyordu. ( Ozirtazen) 
vaktiyle bu ka,Yaların her iki tara
fına istihkamlar yaptırmıJ, ve bu 
istihkamlar nehre ve vadiye tama
miyle hakim bulunmak sayesinde 
nehrin müdafaaSJnı kolaylattır -
mrştı. 

Firavunların bu noktayı ele ge· 
ç irdikten sonra temin ettikleri 
muvaffakıyetler sayısızdı. Evve· 
la burunlarını kırdıkları kabilele-
ri yola getirerek vergiye bağlamı§· 
lar ve silahlarını tophyarak onları 
müdafaa kuvvetlerinden mahrum 
bırakmıılardı. Kabileler bin müş
külatla kargı, mızrak, kılıç gibi 
silahlar tedarik edeb:Idiği için, u· 
zun müddet silah11z kalırlar, ve 
başlarını kaldıramazlardı. 

(Taspa) evvel; bu mevkii yani 
(lyle) mevkiini tahkim ettirmiş 

ve istihkam içine ve etrafına kuv
vetli bir muhafız müfrezesi bırak-)' ı ho erınc: 

1 l>'Ct.t )unda .. 
't,Ct. cıı. F'· tuıel bir gezin· mıştı. 
bj}' lıı. . ıta.vunla.r diyarını Taspa, baıı kalkık kabileleri b Cltd 
'" ı.ı , yola getirdikten ıonra, Daranın 

trt~: "'Ilı )eRen· 'f gözdesi (Libya) nm memleketini 
' ~ 1 

aapa.yr te!yİ de ziyaret edecekti. 
}~ ~e ~~' 'ctıin L~bya ~ehri (Menfis) İn !İma· 'i . teri!l ' b· kadar kahra- tinde kalıyordu. T aspa buraya ne 
t\ t' !tı t ır k b 1~,,1: Sen umandan yapıp yapacak, uğrıyacaktı. 
... ~tlj .1 aibi Ceaarct ve şeca- Bir Mrsıı·lı Taspaya: 
"ı taı-: ! • at .. 
l )al' · "rtU Uatünde öyle - Libyada öyle güzel kadınlar 
ltıyal';e 't ,,:Otıur: ki 1... var ki .. Onlar, BabiJde bıraktığı· 
't ı.ı . lnın cesaretini nrz Mısırlı kadını size çok çabuk 
!\~I>, ~ .. unuttururlar! 
~ )aJ, ... • 

~~"i ~i'lcf ~ıkl'clı Demiıti. 
at '~ '\ll•t Ilı. Taspa bu hulya ile ve ordusu 
._t\ t ttı a. e)'e . 

ı,.. ~U~,. ltı~~L ~ensup Fı- ile beraber içeri N:le doğru ilerli-
't~~cd \i ( ()ıi Utlarından bi- yordu. 

e"ek tta~en) n1n or
Yıll._ 

rca harp et-
• • • 

Taspa yollarda genit alınlı ve 

elmacık kemikleri çıkık bir takım 
insanlara rastlıyordu. Bunlar da 

yerliler gibi bakır renkliydiler, fa-

kat ıima ve kafa tıekkülleri, As • 
yalı olduklarını gösteriyordu. 

Zaten Taspa Mısıra geldiği 
gündenberi bu esrar ve heyecan 

beldesinde neler görmemiı, neler 
iıitmemİ!ti ! 

"Mısırlıların ecdadı Türktür.,, 
Diyen Mısır alimlerini dinledikçe, 

Babilde kendisine bu hususta hay

li hikayeler anlatan (Tan) m söz
lerini hatırlıyordu. 

Taspa bilhaasa (tyle) havali -
sinde elmacık kemikleri çıkık bir 

takım kabilelere tesadüf etmiıti. 
Bunlar vaktiyle Mısıra akın yapan 

Sumer Türklerine ne kadar çok 
benziyorlardı. 

Taspa bu kabilelerin ecdatları· 
nı anlattıklarını hayretle görmüş -

tü. Bunlardan hiç birisi bu hava
liye nereden geldiklerini, nasıl 

yerleıtiklerini hatırlamıyordu. Fi
ravunların asırlarca ıüren itkence 

ve tahakkümleri , bu kabileleri 
cehalet ve mahrumiyet içinde bı • 
rakmııtı. 

Taspa bunların çenelerini ve 
burunlarını da adetleri gibi tetkik 

etmif ve Türk olduklarına inan
mıştı . Çünkü (Sarao) namı altın -
da yaşıyan hu kabilelerin Dicle -

Fırat kıyılarından Nile akın ya -

pan (Sarı - Su ) kabilesine mnsup 
oldukları muhakkaktı. (Sarı - Su) 

Türkleri Dicle - F ırl\t kıyılarına 

(Büyük göçte 0l'ta Asyadan in ~ 

mişlerdi. 
; I (Devamı var) 

TEPEBAŞI 

ŞEHİR TiYATROSU 
TEMSiLLERi 

Bu ak,am 
saat 20 de 

CuRÜM •e 
CEZA 

20 Tablo 
Yazan: F. M. 
Doıtoyevsky 

Tercüme eden: 

htJ!l~ut lıtt4iqni 

St hirTiqatl'osu 

"""lllllll\l 
\ILlll il 
ınnmı 

Re§&t Nuri .. 

Eski Fransız Tiyatrosunda 
Bu akıam saat 20 de •. 

YARASA 
OPERET 3 PERDE 

Besteliyen: Yohann Ştrauı 
Tercüme edc>l: Ekrem Reşit .. 

Cuma günleri matineler ilci tarafta 

da 14,30 dadır. 

Doktorun gözleri her an biraz 
daha büyüyor, hayreti arttıkça ar
tıyor, Cavit ona ıöze fırsat bırak
madan devam ediyordu: 

- Affedersiniz, beni mazur 
görünüz. Artık konuşacak vak • 
tim yok. Zaman kaybetmemeli • 
yim.. Başka b:r gün daha uzun 
konuşuruz.. Tekrar teşekkür e • 
derim.. Merak etmeyiniz, içiniz 
rahat etsin.. Kendimi o kıza ıev
dirdikten sonra s:ze yazarım .. Te
lefon rehberinde adresiniz var 
mı? Ala. 

Doktor Cemil sokağa çıktıktan 
sonra kafasını kaşıdı: 

"Celil Bey hadisatı garip bir 
gözle goruyor.. Kadınlardan, 
sanki karısı yeni ölmem~§ gibi 
bahsediyor.. Ama sevimli adam .. 
Ona itimat ettim.. T anı,tığıma 
da memnunum .. ,, 

Cavit odada, aynanın önünde 
söyleniyordu: 

" Ebülcenap F eyya.z Bey, de
mek siz budalalara böyle ağ ku
rarsınız ha!. Senin örümcek ağına 
ben el atıyorum işte.. Bu biçare 
adam da beni Celil zannetti .. Ha· 
tanın hükmü yoktur derler ama, 
bu hata benim itime geliyor .. Ta 
Ademdenberi erkekler kadınlara 
kurban gidiyor.. Fakat bu sefer 
it değİfecek .. ,, 

B:rdenbire durdu, katlarını 
• 

çattı, yumruklarını sıktı: 
Şahende, intikamın alınacak,, 

dedi. 

• 
Şikita , deniz üstündeki bal • 

konun pervazına dayanmıf dütü • 
nüyordu. Arkasında, ayakta du
ran Rtdvan Bey, elini kızın omu· 
zuna koydu ve serzeniıli bir ses· 

le: 

- Beni dinlemiyorsun, dedi . 
Şikita içini çekti : 
- Manzara öyle güzel ki ... 
- Bıkmadın mı? 

- insan güzel ıeye bakmadan 

bıkar mı? 
- Sen buradan Ayrılamıyacak-

sın galiba? 
- ltiraf ederim .. Bana istedi -

ğim huzur ve sük\ıtu verdin. Ra -
hat ettim. 

Rıdvan Beyin 
güldü: 

gözlerinin içi 

- Mesut musun? 
- Evet. 
Rıdvan Beyin elini tutup öptü : 
- Senin sayende. 
Gülümsedi: 

- Burada dedikodudan da u· 
zağız. Alemden kurtulduk. 

1 - Heyhat! 
............ ·:s ............. : : :: :: :: : : : ::: :: : : :: : :: :: :: ::::: 

ır;~·;·~Y ·~~~~·~ Cilorya) Sine- ~ = ::Y:~~=!<::::::~:mınül-
Ü masında RaŞit Rıza si

1 

f d 
•• :: er!+& ır. 

li Ti~atrosu :: A ı d r: = ı - nama ım. 

1 24 Teırinievvel Çarşamba akşamı ~ - Biraz evel telgraf geldi, 
ıaat 20,30 da (ONLAR ER~lŞ) .. H[ mühim bir it icin lstanbula inme-

- Vodvil 3 perde .. Yazan: Be~ha H., :: ~ b · 
~ Vasfi Riza Bey •. Fiatler: 500 • 400 ı: ı ge mec urum. 
" .. F b' ' . ., I! 300. 100 - 75 - 50. 30.. ii i - ena ır :'mı. 
5 li ı Rıdvan Beyin alnı kmstı ve güç 
:.::····-..·::··-.. ·:ıa ···························-- 'J" ....... ........ ························ lükle: 

Yazan : Selami J zzet 
- Zannetmem, ded i, eıaaen pa• 

ra meselesi, seni alakadar etmez. 
- Sizin banka iıleriniz de-

mek? 
- Evet. 
- Aktama ielirain değil mi? 
- Pek zannetmem .. 

- Şimdi anlıyorum. Beni bu .. 
rada yalnız bırakmak istiyorsun. 

- Hayır, hayır ... 
- Neye saklıyorsun? 

- Öyleyse itiraf edeyim: Evet. 

Şikita biraz sinirli güldü: 

- Eğer lstanbulda iki üç gün 
kalacaksan , beni sürüklemekte 
mana yok. Apartman kapalı, naf
talin kokuları içinde.. Otelde 
kalmak istemem. Burada raha
tım. Kuzum rahatımı bozma ... 

- Ha.kkm var. Hakkın var •· 
ma ... 

- Beni burada kaparlar mı 
dersin?! .. 

Rıdvan Bey gülünuedi: 
- Ne bileyim ben. İçimde fena 

bir his var. Bugün yalnız gider· 
ıem seni bir daha göremiyecekmi
ş im gibi geliyor .. . 

Parmağını tehdit eder gibi sal
ladı: 

- Sen böyle manasız hislere 
\nanır mısın? 

- Seni severim Şikita. 
-'Öyle ise ben burada kala• 

yım. 

- Bir tartla. 
- Nedir? 

- Kö~kten, bahçeden, sahilden 
başka hiç bir yere gitmiy~eğine 

söz ver. 
- Burada beni hapis mi ediyor 

sun? 
- Şikita! 

- Eğer için böyle rahat ede· 
cekse kabul ediyor, yalnız .. 

- Yalnız? 
- Sen geldikten sonra her ıün 

gezeceğiz .. 

- Peki peki ... 
- Ne zaman gidiyorsun? 
- Öğle yemeğinden ıonra. 

. • . Şikita Rıdvan Beyi va.pura 
kadar geçirdi. Pürnete kötke 
döndü. O da derin, rahat bir ne· 
fes •a\mıftı. Rıdvan Bey onun 
boynunda müz'iç bir boyunduruk 
gibiydi. Kızın fena canı sıkılıyor· 

du .. 
Ak1ama kadar keyifli oturdu. 

Yemeğini yedi . Balkona çıktı. 
Güzel bir ıeceydi. Sular dur· 

gun, ve pırıltılıydı.. Birden'bire 
kıyıdan biı seı yükseldi: 

A benim hahtıyarım, 
Gönlümde tahtıyarım. 
Yiizündıe göz izi var .. 
S:ina kim baktı yarim .. 

"Ne güzel ses .. ,, diye mırıldan• 

dı. 
Kalktı,balkondan indi. Sahil -

de, rıhtıma uzanmıı bir gölge gör
dü .. Ses devam etti: 

Ay doğar çini çini, 
Üpsem ağzınm içini .. 
Şikita dayanamadı, seslendi: 
- Rica ederem, başka yerde 

şarkı söyleyiniz .. 
( Devamı var) 

-----· ... ·----••ı .... _.._..l'llllllMll -

Yeni Belediye reisleri 
Yeni yapılan intihabat netice

sinde Bandırma belediye reiıJiği

ne eski reis Katif, Susığırlık bele
diye reisliğine Ali Kasım, Balya 
belediye reisliğine eıki reis Ab
dullah Beyler seçilmitlerdir. 
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i..-EM.A 
1 

eh !Bu 3'4/ta l;östuilelı- !Jıtmk~, 'llasıldıe ? 

D~önüll er 
IDnıtınuıtıHtı-.-nn'IQ;;_......,11,...1-111n111111ııı11ıı114ıtuıııııtmmı111Ut11UlUllll11uıııııııııııııı ıı 1111111ıııııııııı111111unıını1ttııu1111ııııııııııı1uıuıuım 

u 1 rı . ,d~ .. 
e~ 4hj~-.::, 
; 7: <ık Bakımından 

etkik Mevzuu 
.~l<ıcak Film ! 
1. oııuırer b" 1 . f · ı . 
·~ft ıt e§ınce,, ı mı, 

' l "~· 0•ler'ıl ıvıelek,, ainemaıındc 
eıı f'I.nı tthett M 1 

, Norma Şerer. 
ti, p arıa.1, Robert Montgo 

atrik K 
o>ıt empel taraflann-

~'-tın anrnııtn-. Avrupa salon 
d._ ~l\dfilınde aksi, ...... mev-
li VQ Ur 1 

1 ani A. 
dl!ltç,' 1t Vrupa gazetelerinde 

ıı-. S01 •r Okunan haberler v:ar
te, ö Y

1
etedeki akandallere dair. 

'J e bir K d ~- laırı1 • nıevzu...... a ın, 
0tt )a •evıyor, ama eski Ô.§ıkile 
'>'or, P;a.ktan da !kendini ala • 

•k OCaır, gazetelere akse • ftorma Şerer 
k~ lrıdal • \ii \tak lerıne karısını bo· taptan bahae..tmitler, sonra eıki J kartılayacaiı bir cephedir. Ko • 
dhl't"i;orarna boııyamyor. Çün • 9.fıkı, Amerikalı deliımen deli· caımı seven ve koeaaı tarafından 
... ,.... · ke d' · · b d d"k • ~' . n ısını u e ı o· kanlı, yeni hareketleriyle eski sevilen bir kadmın, bu derece ha.· 
d' llrıa ~rıanınak tehlikesinden zamanları hatırına getiren Lordun fiflik göstermesini mazur göstere• 
t\,.._· ~~ g; ~~htıy~r. Evet, ka • Amerikalı hoppa karısını öpüver• cek bir sebep, filmde yoktur. Ko· 
~'d•ir egılıe agır ba§lı dav· mi§lİr. Sonra da kadın, evine canın aldığı vaziyet te, 1evgi tesi· 
tlL ' nıuhakkakıa da, koca· kaçmııtır !. Ha, daha evvel de riyle de olsa, hoı ıörülmeğe mü· 

"ıı\ı..:'.' ltlanaı· l 0 h t tt•ğ· · im k -•- B l~b·~!... B ıy e ı. ane e 1 1 fazlaca neıeye kapılarak bir çok aaıt o a tan hayli uzaxtır. u 
~ ilı,. • ? u ika darı ıhanet sayı- kitinin gözü önünde ikisi birden itibarla, ahlaki olut ve olmayıf 
~e lltaııd:ı · ... Gerçi gazetelere, elbiseleriyle havuza atlamIJlar • noktaımdan, bu film, üzerinde 
~/'taı,11 ayağı kayıp yere düşen dır!... Dans ede ede..... Bunlar durulacak bir filmdir!. 
t~ tde, ;an eski a§ıkınr, has • ve daha bu kabilden teferruat, Sanat cephesine gelince, Nor· 
~~İt, atakta öperken resmi aile bağım bozar mı,.... Makab· ma Şerer, kendisine gittikçe artan 
~~te ?ı:ı:..rna bu ÖpÜ§Ün manası lini bir tarafa bırakalım, bunun sanat üstünlüğü temin ediyor. Yıl· 

trı ön taç ..... Bakalım, evlen- daha mabadi de, yani ileriye gi. dızın, iyi hazırlanmıt olmıyan bu 
' İleri ce o~duğu gibi §İmdi de • dit te var. Çünkü kadın, kocanın filmde bile, eski iyi oynayııı ile 
' k0c,,Ye gıtınişler mi? .. Hu· kendisine inanmamasına kızıp te· yeni iyi oynayıfı arasındaki üstün 

~~ tba,; •a.'kin davranıyor, ka- heyyüce kapılıyor, İfin ilerisine fark, harizdir. Onun moda cephe· 
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i fenae~.t arıyor, kendiken- gitmekten de çekinmiyor. Ve bü- ıinden de göz 8nünde tutarsak, 
d~ak ır §ey olmadığına i· tün bunlara rağmen, botanma yüzünün düzgün ve tertemiz gü • 

tliid·· lıelinc:.olunu tutuyor. Ka • safhasında, tekrar birlefİyorlar.. zelliğini muhafaza etmesini bilen 
i~ lll\il 'hile' o,. koca11nın tered- "Gönüller bir le§ ince,, ayrılmak ne bu kıvrak oynayrılı kadının, bu 
·., ltrı dab Y.eraız buluyor. Ha· mümkün! filmde bilhasaa tık giyindiğini 
t ~ilerıtid" ~~ri gitmeımişlerdir. Filmdeki bu mevzuun, "Soıye- not edebiliriz. Giyiniıi, tık gi • 
' tltlard: •r.az fazlaca içmİf· ı tede alılak telakkisi,, ne ait cep- yinit meraklıları için görülmeğe 

ll, çıç.eklerden, meh- hesi, birçok ki§inin yadırgayıtla değer! 

Haqat, - Bizimdir ı- -- -

'~»ı btil'!'.in_de Artistler, Benimseyişte Oynu.11or 
'ilt l~lı ~ındır,, fılmi, bu bir bakıma hareketlendirit le ıa· 
tı... 1\ fi~d·,, •ınenıasında göste· yılabilir. Filmde hem havadan, 
i_"!l el.. ı.,. Ad 
~ ~ '-t~i) ı mevzuuna uy· hem denizden hücumlar var. Bu 
~~ tı ~:nfbu filmde rol alan- sahnelerin bazılan muvaffaktır. 

11" " Ord G ·~ F ' ari Kupeer, Fakat, bazılarında da ifrata ka • 
~ ~ !Ciht ' rantot Ton.... pılıt göze çarpıyor. Mesela, düı-
"'' 

1 
'" etli a · f'I 1 d k ~~tlİd·;r!'t ~Yr rtıatlerin oynayış· man tayyare ı o arı ortasın a a· 

~t ~· )' :İ rollerini benimse • fan tek tayyareden açılan ate§, 
'-tt~ ;rıeıerd:·~, Con Kravford, hemen bütün dü§man tayyareleri· 
~dete 'rho.~ Grand otel,, in ni sapır sapır yere dütürüyor. Bu 
~ll'lat1f i'lty, ~~ ~atırlatıyor. Bu, aleti açan da bir tayyar~ci değil, 
l~th,ı eaiı .l •tıhariyle bir ha . tayyareci tarafından bu hava ge-
"ti ;r e . Jeat h 
... tlt c,1 <le.. c' aı ve tavur iti- zintisine misafir olarak davet e· .. , )· .. 
~ ~i o) 'hı ltad on Kravfordun, dilen bir bahriyeli! Ayni zaman· 
ı har· ~,,, ın, , laımaıı ilti • da, gene bu sahnelerden bazıla-
ıtlt, •=t t aerek D • · · k 1 d h 1 ili', eai.-j ... olayısiyle, rının geçışı mn u görün üğü a -

•c '\>...... L , kend· · · · b" d b 1 d bq J.t, ·•11a~ ?n'· ısı ı~ın ır e, azı arı a çocuğun oyunca· 
fil ~'-l h· . llrtıkündür ! ğıyla oynayışı gibi! Seyredende 

~~ ~ill l=tıtndir • . b 
\it \tıırı.ı "'-ka ,, ıanı1 konulan öyle bir intiba uyanıyor. Hula-

~l \tt, •t, b" "'k h ıa, hu ıaf balar kısmen muvaf • 
tl~ .. ~-t-~ t a~i'Jor. uoyu arp f k k d 1 

.. ı. "' '" , ısmen eg"' ı '· t11.l'\i .. tik '"\ttit~ • zamana ~ 
~. ltu ı. hır çok filmde 
'~ • ~'lt •aa.r tlı <laı ~. f·i ~Uınelerinin 

dl.l~) 1 lllın büyük bir 
or. Bu dolduruı _, 

V akaıı büyük harp zamanm • 
da geçen filmler!.. Büyük~ harp 
bir türlü unutulamazd1. Aradan 
yirmi aene geçtiği halde, hili. ıık 

sık filmlere........ dekor tetlril e· 
diyor. Galiba harp ıonundan 
sonra yapılan "Büyük remıigeçit,, 
gibi bazı harp filmlerinin rağbet 

kazanması, film §İrketlerini, yir • 
mi sene evvelki zamana 11k 11k 
el uzatmaya tahrik ediyor. Bu, 
büyük f acianm ~ehıetini insanla· 
rın hatınndan çıkarmamalarına 
yaramak noktaımdan f aydahdrr ! 

"Hayat bizimdir,, filmi, geçen 
mevsimde ayni ıinemada göste • 
rilen "Kartallar uçarken,, filmi 
gibi battan ıona kadar 11kmtı 
bastırıcı, yeknasak bir film ol· 

maktan kurtulmuttur. Büyük harp 
dekoru arasına, alet ve dum.n, 
gürültü pabrtı muhiti ortuma, 
bir kadının iğreti olmıyarak gir • 
meıi ıuretiyle...... Sevginin muh· 

telif iıtibaleleri, daha kuvvetli ve 
inaic.amh tebarüz ettirilebilirdi. 
Fakat, ne de olta, bir kaç taraflı 
ıevıi..... lhtirula aevifJDe, ibti • 
rauu aevi9me, tefkat MYIİsİ, 

ı AMOK r Zombi 

Ekzotik Muhit 
Çeşnisi Kuvvetli 
Film, Ancak .. 

"Amok,, yahut "Malezya deli· 
si,, bu hafta "Sumer,, ıinemaaın· 
da gösterilen bu filmin mevzuu, 
Stefan T ıvaygin bir eserinden a • 
hnmıttır. Oynıyanlar, Marsel Şan· 
tal, Jan Jonnel.. 1nkijinofun da 
filmde küçük bir rolü var. 

"Amok,, bunaltıcı derecede ıı· 
cak memleketlerde yafıyan insan· 
)arın uğradığı bir delilik nöbeti· 
dir. Çılgına dönen insan, ne yap· 
tığını bilmez. Vurup kırar, öldü· 
rür ve ölür. Sıcak memleketteki 
bu tehlikeli tezahür ve beyaz bir 
kadının 1evgi maceraaı ... Aşıkın· 
dan olan ·çocuğunu gizlice dütür· 
tüp, bunun tesiriyle ölmesi... Bun· 
lar birbirine bağlanarak, bir mev· 
zu ortaya konulmu§tur. 

O tehlikeli tezahürle bu sevgi 
macerasının birbirine bağlanıtı 

sahnelerin birbirini takibi, kuv· 
vetli ve maharetli olarak yapılmıt 

- --
Bu Film, Korku 
Filmlerinin En 
Aleladesidir ! 

Bu hafta "Saray,, sinemasında 

gösterilen "Zombi,, diier iımile 

"Y &§ayan ölüler,, filmi, bir korku 

filmidir. Fakat, bu tarzdaki Iilm· 
lerin en e.lelideai l 

Korku filmlerinde esa.s olaral< 

aranan 'eyler, tıırat dolu bir mev• 

zu ve bunu bc"leyici teferrüattrr. 
Gerçi bu filmd~ de bwılar vardır, 

ama ne mevzu ustalıklı itlenmit, 

ne de tef erriiat, iyi bealenmittir. 

Vak'anın cereyanı, merak uyandı· 

rıcı olarak batlıyor ve bu vaziye· 

tin arka11, daha batlangıçta kesi· 
liyor. Seyreden, hat taraflarda 

neticeyi tahmin ediyor. Teferrü· 

atın besleyici oluıu İçin de, ayni 

ıey ıöylenebilir. Bunlar da bat· 
langıçtan pek az sonra, birdenbi· 

re eksiliyor!.. Oynanıtta da kay• 

de değer bir huıuıiyet yok! 

değildir. Temsil de orta derece • Bela Lugoıi Te Mec Bellami· 
dedir. Marael Şantal, yüksek bir nin oynadıkları bu filme gelince· 

artist olan bu manalı kadın, bu ye kadar, ne mükemmel korku 
filmde en iyi oynayıtlarmdan bi • filmleri yapıldı. Bunlardan bir 
riyle görünüyor, denilemez. E -
ıaıen, senaryo da, ona kendiıini 
tam kudretiyle göstermek imkanı
nı bırakır tekilde hazırlanmamı§· 
tır. Mesela, geçen mevsimde ay
ni sinemada gösterilen "Atk kur· 
banr,, filminde, ne kadar baıka 

türlü, ne kadar üstün bir oynayıtla 
görünmüttü ! 

Filme ekzotik çeşniyi veren mu
hiti göıteriı, manzara, musiki, 
yerli danı v.ı., bütün bunlar mü
kemmeldir. Film, çekiliş itibariy
le de iyi, temizdir!. 

kaçı, evvelce muhtelif tarihlerde 
lıtanbulda da ıöıterildi ...•• 

YetueA ~tµ/ada: 
Napolyon! 
Çevireceği Filme 
Dair Şarlo'nun 
Anlattıkları •. 

.. - ~~- -
Yenisi, Eskisini Gölgede Bırakmıyor! 

"Küçük daktilo,, bir zamanı midir?... Bu, ıüpbeli! .. Niçin?: .. 
töhret kazanmrı, çok görülmü! bir Çünkü, yeniıi de fena bir film ol· 
filmdir. Biı hafta "Türk,, ıinema· mamakla beraber, eıkiıini ıölıe
ıı, "Daktilo evleniyor,, filmini göı 'ile bırakacak derecede değil! 
teriyor. Oynryanlar, Meri Glori, 
Jan Müra, Arman Bernar •.. 

Birincisinin töhreti, ikincisini 
de görmek arzusunu uyandırmağa 
kifidir. Fakat, görmeğe gidenle· 
re, öteki kadar zevk verebilecek 

kar det muhabbeti falan...... Fil· 
mi, sıkıntı bastırıcı, yeknaıak ol· 
maktan kurtarıcı taraflardır. Bu 
arada hakikati hayalileştiren bir 
cephe ile de kartılaıılıyor. Bir ta
rafın saadeti iç.in, diğer tarafın 
kendini feda etmeıi !.. Bugün, bu 

gibr ıeyler hayatta pek nadir o· 
luyor, değil mi? .. Lakin, bu, mev· 
zuu ne kadar hayattan alımnıt o

lurıa olıun,...... filmdir!... Farz 
ediniz, ki bir roman... Her halde 
bir 1anat eseri! Mübalağaya yer 
aynlabilir!.. Bir bakıma böyle! .. 

Eğlenceli bir film olıun, ağır 
bir film olıun, bir film seyredenle· 
rin botuna ritti mi, tirketler, der
hal bir benzerini yapmak hevesi· 
ne kapılıyorlar. Halbuki, yeniıi, 
çok defa eıkiıinden daha üstün 
olmuyor. Bilakis ... 

"D~ktilo evleniyor,, filmi de, 
bu mahiyettedir. Eier bir tercih 
mevzuu bahtoluraa, bunu seyrede· 
cek yerde, ''Küçük daktilo,, yu tek 
rar görmeği tercih, daha yerinde· 
dir. Bizce böyle! 

Bu bahis, büyük Alman edibi 
Götenin "FaTıt,, unu hatırlatıyor. 
Göte, bu iıimde bir ıahaer ricu· 
de ıetinii. Soma, hunun ikincl 

lmmmı yazdı. lldaciai o liadar 
kaYYetli olmadı. Yalna birincisi 
taheMr 1ayıldı ... Ve ayılıyor 1 
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Adanada 1 Balık esirde Talı Bey 1 
_çeviren: A. c. Yazı nu. sı: 25 

Hararetli alış 
verişler oluyor 
Adana - Hemen bir haftadan

beri borsamızda hararetli alış ve
rişlere şahit oluyoruz. Borsa em -
teası arasında bilhassa mevsim i · 
tibariyle pamuk ve koza satı§ları 
beş, on gün evvel iki üç günlük bir 
duraklama yapını§ fakat beş altı 

gün evvelinden başlıyan ve her 
gün yükselen bir hareket uyan • 
mıştır. 

PiyasadaJ<ı bu durgunluk ve 
yükseliş harel<etlerinin hakiki se
beplerini kal'i olarak bilmiyorsak 
ta, müsbet, olarak bildiğimiz !ey; 
bu yükselişlerin memlel<et müstah 
sili, ihracat tüccarları ve daha 
şümullü ifadesiyle bütün memle -

kette uyandırdığı memnuniyettir. 
Filhakika yalnız l>orsa içi~de de -
ğil, her yerde çarşıda, pazarda 
son günlerde sevinilecek bir kay -
nayı§ var. Bu iyi vaziyetin de • 
vamlı olması elbette herkes tara • 
fından İslenir bir şeydir. 

Evvelki gün pamuk satışları 
MıSir pamuklarının kilosu (41) 
kuruşa kadar çıkmıştır. 

Bu hararetli alı§verişler yalnız 
Mısır pamukları üzerinde kalma
mıştır. Yerli cinslerin fiatı da bir 
günde iki kuruş gibi mühim bir 
farkla kabarmıştır. 

Koza fiyatlarına gelince: Onun 
da kilosu 7 - 7 ,5 kuruşa satalmı~· 

hr. 

Karşıyakada beş kayık, 
bir yelkenli battı 

lzmirde çok §iddetli bir Jodos 
rüzgarı esmişt denizde büyük bir 
fırtına yaP,arak deniz kazalarına 
sebebiyet vermiştir. 

Lodos fırtınası en ziyade Kar§ı· 
yaka sahillerinde şiddetini göster· 
mi,tir. Fırtına yüzünden doktor 
Şükrü Nurı beyin banyosu yıkıl· 

mış ve M. Dandıryanın Lahnc· 
rin, avukat Hacı oğlu Sadık be· 
yin, Dayı Zeynel beyin1 Giritli Ha· 
san efendinin kayıkları ve Girit· 

li Hasan reisin büyük yelkenlisi 
hatmışhr. Nüfusça zayiat olma· 
mıştır. 

Lodos, 1zmirde de tesirini gös· 
t~rmiş, bilhassa Dolmadaki ka -
yıklar kaim halatlarla bağlanarak 
hasardan kurtarılmış, birinci, i -
kinci kordon, Gazi bulvarı cihet • 
lcri toza dumana ICarışmış, birçok 
kimıelerin şapkaları denize uç -
mu§, ve yollarda yürümek müşkül 
olmuştur. Fırtına ak am üzeri 
hafiflemiştir. 

İki defa idama mahkum 
Ayşe kurtulacak mı? 
Adanada Hanımı Dudu ile ço· 

<:uğunu zehirlemek suçundan do
layı iki defa ölüm cezasına mah· 
kUm edilmiş olan Karsantılı Ay· 
şenin nakzan görülmekte olan du
ruımasına Ağır ceza mahkeme
sinde devam olunmuş ve Ayşenin 
fakir olduğundan Hukuk mahke
mesinden tashihisin davasının i· 
lamını alamadığı anlaşıldığından 

bunun Cümhuriyet Müddeiumu
miliği"makammdan ve muzahere· 
ti adliye fnlıntlan alınarak mah
kemeye gönderilmesine karar ve
t.ilmiı 

Köy konakları 
yapılan köyler 

Balıkesir vilayetinde köy kanu· 
nunun tatbiki yolunda girişilen fa. 
aliyete devam edilmektedir. 

Çalışma şimdiden güzel netice· 
ler vermektedir. 

Ovaköy, Yakupköyü, Aşebacı, 
Çinge, Beyköyyü, Kabakdere 
köylerinde plana göre birer (Köy 
konağı) yaptırılmaktadır. Köy 
konakları bir muhtar, bir ihtiyar 
heyeti ve bir konuk odası olmak 
üzere üç odadan ibaret ve kargir 
olarak inşa edilmektedir. Bura· 
lardaki köy konakları on, on beş 
güne kadar bitirilecek ve açılma 
resmi yapılacaktır. 

Bu köylerden başka Balıklı ve 
Naipli köylerinde de birer köy ko· 
nağı yaptırılması takarrür elmiş -
tir. Yakında inşaata başlanacak • 
tır. 

A11dında 

Dört yılda 

Belediye ne işler yapmış? 
Aydın belediyesi, yeni intiha -

bat münasebetiyle geçen dört yıl -
lık belediye faaliyeti hakkında 'u 
malUmah neşretmektedir: 

Aydın belediyesi bu dört sene 
içinde Cumhuriyet devrinin (denk 
bütçe, düzgün ödeme) şiarını cid· 
diyetle ve muvaffakiyetle tatbik 
edebilmiştir. 

Heyet, vazff eyi üzerine aldığı 
1930 senesinde 144.957 lira tah -
min edilen ve 106.995 lira tahak -
kuk eden bütçesine mukabil an -
cak - sabıkalarla beraber - 92 
bin 551 lira tahsil edebilmiş ve 
buna mukabil 94.128 J:ı:a sarfedil
miştir ki küçük bir açık vardır. 

1931 senesinde vaziyet salah 
bulmuş fakat 932 de tahsilat pek 
az olmuş, 65.374 liraya mukabil 
79.819 lira sarfedilmi~tir. 

933 senesinde bütçe 94.024 li· 
ra tahmin edilmiştir; tahsisat 85 
bin 941 lira, tahsilatta - sabıka· 

larla beraber - 95.188, sarfiyat· 
la 82.687 lira olmu,tur. Bu suretle 
dört senelik devrede. Aydın bele· 
diyesi mütevazin bir bütçe ile ça
lışmış addolunabilir. 

BeJediye, yanık bir tehrin ima· 
rı mecburiyeti altında 930 da 140 
bin 893 liralık bir borca malikti; 
ve 31.937 lirası 933 le verilmek Ü· 

zere 46.257 lira borç ödemiş, yeni 
belediye heyetine 100.680 lira 
borç devretmiştir. 

Belediye dört sene içinde, hüt
çesi dahilinde tanzifat, tenvirat, 
su yolları, kaldırım, yol tamiratı, 
itfaiye işlerini imkan derecesinde 
yaptıktan başka spora 932 de 
1256, 933 te de 1238 lira tahsisat 
vermiştir. Dört senelik park tah
sisatı ise 7953 lira olmuştur. 

Bundan başka, belediyenin 
dört senede belediyeler bankasına 
mevduatı 20.220, Cumhuriyet Mer 
kez Bankasına verdiği hissei İşti· 

raki 3138 liradır. 
Belediyenin en hayırlı işlerin

den birisi olan "Çocuk muayene 
ve müşavere evi,. 932 de tesis e • 
dilmiş ve iki sene 3 aylık bir müd
det içinde 3611 çocuk muayene e· 
dilmiş ve icap eden ilaçlar beledi
ye ta'rafından lemin olunmuttur. 

Spor ve gençlik için vücuda 

Muhacirler için 
ne diyor? 

" Trakya Umumi müfettişi tb -
rahim Tali Bey·ı Kırklareli ve Te • 
kirdağ vilayetleri dahilinde bir 
teftiş seyahati yapını§ ve per§em -
be günü Edirneye dönmüştür. 

Bu seyahattan edindiği inli • 
baları öğrenmek maksadiyle ken -
disini ziyaret eden bir muharrire 
umumi müfett:ş aşağıdaki beya • 
natta bulunmuştur: · 

- "Tekirdağ ve Kırklareli ile 
hu vilayetlerin bazı kaza merkez· 
lerini ve köylerini dolaştım. Çor· 
lu civarında bu sene muhacirler 
için kurulan Önerler ve Türkmen 
ç:ftliği köylerini çok iyi buldum. 
Bunlardan maada yeni muhacir 
köyleri yapılmamış ve mevcut kü
çük köylere, genişletilmek sure • 
tiyle, muhacir iskan edilmiştir. 

Kış içinde gelecek muhac;rler o -
lursa bunlar da ayni şekilde mev -
cut köylere tevzi edilmek suretiy -
le iskan edileceklerdir. Şimdilik 

Trakyada iskan mıntakası olarak 
Hayrabolu ve Çorlu civarı tespit 
edilmiştir. 

Büyük bir hazırlığ°ımız olmadı
ğı halde yerleşmiş olanları iyi bul· 
dum. Bunlar iskan edildikleri yer 
)erden derin bir memnuniyetle 
hahsediyorlar.,, 

Bulgaristandan mangal 
kömürü gelecek 

Türk ihracat tüccarlarının Bul· 
garistandaki alacaklarının tahsili 
zımnında İzmirdeki alakadarlara 
§U malumat gelmiştir: 

Türkiye ihracatçılarının Bul • 
garistandaki alacaklarından 100 
bin levaya kadar miktarının bir 
senede ve dört taksitte ödenmesi 
Bulgaristan hükumetiyle yapılan 
ticaret anlaşması hükümlerinden· 
dir. 

I 00.000 levadan yukarı olan a
lacaklar, ancak Türkiyeye Bulgar 
mallarının ithali suretiyle alınabi
leceğinden Bulgaristan için tica
ret itilafnamesi mucibince veril -
mi§ olan on m:lyon kilo mangal 
kömürü ithali hakkında başka; 

yüz bin levadan yukarı alacakla· 
rın tahsil edilebilmesi için de 150 
bin Türk lirası kıymetinde mangal 
kömürünün Bulgaristandan Tür -
kiyeye ithaline hükumetçe müsa • 
ade edilmiştir. 

Bu süvariler oklarının yaylarını 
germişlerdi. 

Arkalarında birer yay torbası 

ıarkılı bulunuyordu. Diğerleri miz 
rak ve kılıçlarını sallıyorlardı. 

Başka bir levhada Hun prensleri· 
nin biri birlerine girdikleri ve mu· 
kavves kılıçlarile biribirlerinin Ü· 

zerlerine saldırdıkları görülüyor • 
du. Bir prensin etrafında bir naaş 
yığını birikmişti. Prensin beyaz 
atı bu cesetleri çiğniyordu. 

Bars gözlerini hu levhaya dik • 
mişti. Şimdi o süvarilerin hareke· 
le geldiklerini görür gibi oluyordu 
Bu aralık sanki mahzenin dıvarla
rını yerin dibine girmiş, yerin altı 
genişlemiş ve uzamış, vasi bir sa ~ 
ha meydana çıkmıştı. 

Uzaklardan, evvelce resimde gö 
rülen süvarilerin şimdi canlı ola • 
rak gelmekte oldukları görülüyor
du. Bu süvari kafilelerinin ardı ar 
kası kesilmiyordu. Atlarının ayak 
lan toz bulutlarını havaya kaldırı 
yordu. Daima ilerlemekte devam 
ediyorlardı. Şimdi Bars'ın gözü Ö· 

nünde sanki bütün Asya bir geçit 
resmi yapıyordu. Bu akına hiç bir 
kuvvet mani olamıyordu. Karşıla· 
rına çıkmak istiyen ve kafalarını 

koltuklarının altına sıkışlır~n ces
surlar bu akın tarafından çiğne • 
nip geciliyordu. Hun kafileleri hiç 
durmadan beyaz, sarış adamları 

çiğneyip yürüyorlardı. 

Bars'ın vücudünden ayrılan ru· 
hu bu süvarilerle beraber gidiyor· 
du. Şehirlerin, köylerin, kasabala
rın, bütün devletlerin silip süpü • 
rüldüğünü, Asyadan çıkan ateşin 
her tarafı istila ettiği görülüyor -
du. 

Garp mmtakalarında vasi yer -
lcr arl!k Hun'larm eline geçmişti. 
Hun'lara ait sürüler meralarda 
otlıyorlardı. İstilacıların yeni i~ -
gal ettikleri yerlerden ganaim yük 
li.i atlar ve arab~.lar geliyordu; 

Beyaz adamlar Asyalıların esiri 
olmuşlaTdı. Avrupa devletlerinin 
sefirleri Hun hükfımdarınm önün 
de di:t çökerek getirdikleri hedi -
yeleri t~ kdim ediyorlardı. Avrupa 

Bir genç kendisine yüz 
vermiyen kadını öldürdü 

Adanada bir cinayet olmuıtur. 
Abdülmecit adında bir genç ken· 
disine yüz vermiyen umumhane 
kadınlarından Sultam vücudunun 
muhtelif yerlerinden bıçakla ya -

0

ralamıştır. Hadise şöyle olmu~ -
tur: 

Hükumetin; Bulgar ticari iti - Sultan umum hanede Eşekçinin 
lafnamesinden istifade edilereli kızı denmekle tanılan Ayşenin ya· 
mangal kömürü ithali hakkında mnda sermayedir, Kocavezir ma· 
verd.iği karar, k~mür b.uhranına J hallesinde oturan on sekiz yaşla· 
manı olacak mahıyettedır. nnda Ahdülmec:t adında hirisiy-

Istanbul Belediye intiha
batı lzmir sinemalarında 

gösteriliyor 
İstanbul belediye azası intiha

batı tezahürleri filme alınmı§ ve 
C.H. fırkası bu filmi halka arma
gan olarak vermiştir. 

İçtimai terbiyemiz ile alaka
dar olan film İzmirde Tayyare si· 
nemasında gösterilmi§tir. sıra ile 
bütün sinemalara verilecektir. 

= 
getirilen müessesal, masa ve bah
çeler, Cumhuriyet meydanı, Ay· 
dm belediye tarihinin bu geçen 4 
•e.nelik devresinin kıymetli cıcrle· 
ri addolunabilir, 

le tanışmaktadır. 

Sonradan her ne sebepten ise 
araları açılıyor ve Sultan buna yüz 
vermemeğe başlıyor. Abdülme • 
cit bu halden çok ~ızgındır. Yol • 
da Hüseyin kızı Sultanın bindiği 
arabaya atlıyor ve kadının bağır· 
masına kulak asmıyarak ilk bıça· 
ğı sol bacağına, ikinci bıcağını da 
sağ kolu ile memesi arasına saP" 
lıyor ve kaçmak istiyorsa da he· 
men yetişen polis memuru tarafın
dan yakalanıyor. 

Sultan evinde tedavi altına a • 
lınmı°§tır. Abdülmecit, hakkın M 

da tutulan tahkikat evrakile Cum· 
huriyet müddei umumiliğine teı · 
lim edilmittir, 

hükii.mdarlarının oğulları ~e 
ları Mongol hükumdarJarını 
yetinde hizmet görüyorlardı 

Bars'ın ruhu bunları görd 
!'onra daha ileri gidiyor ,,,e 
son dakikada bir Avrupa or 
nun Hun kafilelerine kar§1 

ğını görüyordu. Bu AvruPll I 
sile Asyalılar arasında ba! 
bir muharebe Asyalıların ırı' 
hiyetile neticeleniyor ve .A5Y 
ricata mecbur oluyorlardı. 

,_. Jll 
Fakat bu muharebe et"'1 

larda isimleri geçen Y ecuÇ ~I 
ların büsbütün geri püskürt~. 
lerini intaç edecek olan kat 

1 

harebe değildi. 

Bars'ın ruhu tekrar Mon8 
tan dağlarına rücü etmişti. . 

• tı 

lardan binlerce sene geçıı>'' 
rı ırkın yeni nesilleri Aıya11ıtl 
hindeki vasi arazinin o,,,alır~ 
meralarını doldurmuşlardı .. 
rının binlerce sene evvel go• 
dikleri yararlıklar yeni netlitı 
-·,duğu şeylerde hala yaşıyor 
Şimdi bu yeni nesli teşkil 

sonsuz süvari kafileleri. At'f" 
Jetleri cihanı istilaya kalkıt~. 
dı. Bu hayaller Bars gözü ôtl 
gelip geçtikten sonra bulutl"~; 
lar ve dumanlar arasmdafl 
bir gölge gittikçe büyürneğt i 
1 T . . ··ztet 
amı§h. ayyarecının go 

1 
nünde muazzam bir taht JJ'ld 
na çıknnıtı. Kıymettar Jll~J\ ,1 
üzerinde oturan, ipekli h~" 
bürünmüş ve murassa bir ]<r 

1 

line takmıf olan bütün uıille 
• • c;ı:ı ekber hanı Bara'ın göz]erı 

0 .. . . H sgı• teceuum etm1şh. anın. •bİ 

derin, ani gong darbeler• fi 
sözler çıkıyordu: t 

- "Ben cihanın kalbi oJşJ1 
Ii Asyayım.,. .. de ı 

- "Devletimi yer yüzul'l 
rar kurmak için geliyoruJJ'l·11 

'dl 
- "Ben cihanın hakitııh'' 

• * "' 
G .. d" ~ .. b h ı· ,,ğıı1' 1 or ugu u· aya ın .. tı 

' - 1 . • . 1 .. ııd" ~ çıKan ses erın teıırı e vuc. ~<" 

yen Bara'ın ruhu, o hayahrı ,.1 
sundan sığınacak bir yer "' jıil' 
muş gibi yine Rus ta~Y11~11 
vücudüne iltica etmittı. ~or 

turduğu yerde doğrulara~ ~ıf 
içinde bir ziyaya doğru bJ 

11 
11'1 

Bu gördüğü §ey Cengiz J-:1" 
dı? fıerd 

H .. "1 · bir fe t ayır goru en zıya .. ,ıe 
O fen erden çıkan nur go rııt'J 
kama!hrıyordu. F eneriJt -Y" S'ç 
bir insan yüzü gprülüyord~·,-1" 
la~ı karma karışık, kurrır• f'~ 
h•yığı:ıa karıtmış, çukur 

0 ,rıl1'
içinde iki mavi gözü pı~ıl P0e,,,ıt 
)ayan bir adam ~ür sesıle 
ki: . c;tıf'', 

- "Y ahancı, demek 1'~o<~(o! 
din ya~ıyorsun. Sı.ndeJt 
Ben ervahtan değiJim.,ı . 1'eııJ~ 

BMs, elindeki li\ınba Jl~.,..a.~ , 
ni aydınlatan bu adama bil .. b" ( 

Yit' • 
hayretle bakıyordu. J-la ,iıı~, 

d' jlf11 'I' 
dam ervahtan değil ı, ' }<eııd1 O 
lan hir insandı. Hem de .. d•· . ·o•••· kına rr.cn~up olan l ıır ı 

na sormuıtu: ,, 
- "Siz kimsiniz?,, ~it11~· 
Sakaliı ad,ıro cevap ~et erı~' 

UC' • hı d oitJJ'I - ~enın ~r:ı. ası o otı> 

zım. Öhil~r~it mezarında ıf 
uğur g~bri."'lc.z.,, ,01ıe;ı 

Sakallı adam hunu 1'ı•· ,,J 
Bara'ın bacakları \;:ı~rioe ıdıt" 

l 1 1'" ol~n tahtaları, kalas ar 
ğa 
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·a.. tarar • F enerbahçe 
~lld 1 

l lnd sayıtadal 

lııı 'llıuht · . lngiliz takımını 8-1 yendi 

ltalyada verem 
sanatoryomları 
"11 Popolo d'ttalia,, yazıyor: 

. 'M. Musolini Milanoyu ziyareti 
eımasında Vialbu ve Cre.mon"! şe· 
hirlerinde, yeni inşa edilmiş ve • 
rem sanaloryomlarını teftiş etmiş· 
tir. Bu iki sanatoryom, en asri 
ve en modern esaslar üzerine in· 
şa edilmiştir ve her türlü tesisata 
maliktir. 

ölen Kral Aleksandrın 
Balkan siyaseti 

etıtı k a.rıyet ıstemekte de-
e led' n.. ır . 

. tıkr,, 20 
•klatı11d' (A.A.) - Marsilya. 
tııi4 ol an evvel orada ikamet 
el;,. aıı l:at Uat ·1 . • . p 

1 olıtı aıı erın reısı a· 
''" 'Yıp M J . :-ı111d, 0. · orJ Pavelesen 
~erirı ır Roınen olduğu ve 
•"eliçj 1~nzeyitinden dolayı 

rı "lar ·ı 
il ıtıe d 11 Yada ikameti zan· 

Y an aldığı anla,ılmıı· 

İstanbul, 20 (A.A.) - Bugün 
Fener stadında F enerbahçe birin
ci takımı tehrimizde misafir bu
lunan İngiliz mektep gemiıi takı· 
miyle bir maç yaptı. Mister Alle
nin hakemliği altında cereyan e
den bu oyun baştan nihayete ka· 
dar Fenerin hakimiyeti altında 
geçti. 

İngiliz takımı, iyi oynamakla 

(Bq taratı ı ıncı eayıfadaı 

het hakkında sarahat yoktur. O • 
nun için Yugoslavya ile Macaris -
tan arasında cereyan eden diplo -
masi muhaberenin mahiyetini ta -
yin etmek çok zordur. 

. ~lta·ı beraber, uzun zamandanberi ça -
'lld: Ya, 20 (A.A.) _Kral A- lı!~amalnrı ve buna b:r de &aha 
l ltıiia 111 katli tahkikatı ile meş- yabancılığı inzimam ediyordu. Bu 

ttj tejl~lllik, Usta§i tethif cemi- devreyi Fenerliler O - 5 bitirdi -

Faşist rejimi bir taraftan ba • 
taklıkları kurutuyor, diğer taraf· 
tan dahi verem sanatoryomlarının 
inşasına ehemmiyet veriyor. Fa • 
şist rejimi son iki sene zarfında 
Cuneoda, Perugiada ye diğer vi
layetlerde yedi modem verem sa· 
natoryomu inıa etmiştir. 1935 
senesinde 23 asri verem sanator -
yomu itmam edilecektir. Bu 23 
adet sanatoryom on bin yatak ih
tiva edecektir. 

Bununla beraber şimdiki halde 
iki memleket araımdaki münase • 
batı bozacak bir vaziyet bulun -
madığı tahmin olunabilir. Bu hu -
susta gelecek mütemmim haberler 
hadiseyi tabii aydınlatacaktır. 

Yugoslav hUkOmeti Maca-
ristana ültlmatum vermemiş 

~t ·ı ıı Pav ı · . T . d ler. 
'
1 Ya Ya nak~ ı~ın 

1 
orın.e .en ikinci devrede biraz daha can· 

Belgrat, 20 (A.A.) - Yu
goslav hükumeti tarafından Ma
car is tana hiç bir ültimatum veril-

tf! ını ta ep etmı§tır. I atıu . lılık gösteren ngilizler n:ıbeten 
1( Ya cınayetindeki daha düzgün oynuyorlar hatta bu 

lı,ı ~dın Parmağı arada ortadan yaptıkları bir hü -
memiştir. .. 

Havas ajanımın Belgrat muha-ı •. -Ytnın (T 
~""llln ik· . urin) şehrinde ya· cum esnasında ilk ve son gollerini 
l'a.lller) ~ •uıkaatçıdan biri olan kaydettiler. Fenerliler bu devre· 
ik) t' •n hakiki ismi (Krak- ı de de üç gol daha yaparak oyunu 

Bu sıhhi müesseseler ikm:\l e • 
dil dikten sonra faşist rejimi 1tal· 
yan milletine büyük hizmet gör -
müş olur. Milletin cses selameti, 

biri, ecnebi menbadan çıkan ve 
Yugoılavyanın guya Marsilya sui
kastı neticesinde tatmin edici ba
zı §eyler istiyen bir ültimatum ve· 
rildiğine dair §ayiaları katiyen tek 
zip edecek vaziyette olduğunu 

söylemektedir. 

~dik) '~· Fransız gazctelerin~n bire karşı sekiz golJe kazandılar. 
er1 ın 1 .. sıhhatin iyiliğindedir. · 

~lt .
1 

a umata göre bu a-
ıı Ya 'k . Çet . suı astını tertıp e· ölen defterdar 

'ıı en111 b d 
llıd, k aıı il'. Bu adamın ~·- 1 Haş taralı : lncl ıayıtada) 

~ lı11ı\l e ıeriya. çok güzel bir ka- sil edilmeden Ali Hikmet Bey öldüğü 
~-~i Va~UYordu ki bunun ismi de için bu puanın yalnız zevcesine mi 
.ı"•lt. l'of idi. Fransa.da ıui· ait olacağı noktasının hukuki bir me
~ııı ~ I' ar sele teıkil ettiği yolunda ıözler söy • 
t . t'ın ~ıında tutulan bu ka· lendiği kaydedilmiıti. Merhumun kı • 
~lıi tq·betın metresiymiş. Çete zı Simper Nail Hanım, gazetemize 

llim adamları, medeni bir 
milletin, bir sene zarfında verem 
hastalığından kaybettiği nüfusun 
adedi, sanatoryomlarındaki teç -
hizatına adedine göre azalır, di -
yorlar. 

Soğuk kanlılığını muhafaza e
den Belgrat siyasi mahafili böyle 
bir şey dütünmüş değillerdir ve 
mesuliyetleri tespit eden tahkikat 
bitmeden hiç bir şeye teşebbüs e -
dilmiyeceğini söylem:şlerdir. "- l ,,. 

~ >et, 11le tutulan adamları gönderdiği bir mektupta bu haberin 
~.~'ı~ •t\'ketnıek için bu kadı- yalan oldufunu ve aile muhitinde te -
,h~ ~llo~ara.k kullanırmı§. Onun essür uyandırdığını ıöyliyor; §ayiayi 'il' "1 k duyduğumuz zaman esas~n buna biz 

halyada bir sene zarfında hu 
hastalıktan ölenler yirmi bin ade· 
dini bulmuştur. ileride bu adedin 
azalması muhtemeldir. Çünkü İyi bir menbadan söylendiğine 

göre, meselenin, hatta milletler 
cemiyetine bile sevkedilmesi muh
temel değildir. l e sandra Marsilyada "it L. ~ )lp de pek inanmamıştık, ancak ağızlarda 

~ ~'b lllıt olan Kalemeni de dolatan bir ıöz olduğu için böyle bir 

ittihat. c>ttjğimi~ tedbirler ve vası· 
talar moderrı 'V'c fc~nidir. Bu 
korkunç hastalığı her türlü vasıta
larla k:tldırmalıyız. Zira ltalyan 
milleti, bu müthiş felaketten an· 
cak bu suretle kurtulmus olur. 

Ceneral Qöring Petlede 
blrka~ saat kalacak 

Budape§te, 20 (A.A.) - Macar 
matbuatı, Jeneral Göering'in Bel· 

\tt '~ \'asıtasiyle cinayete ik- tekzibe imkin ,.·ermek üzere sütunla-
it alduğu tahmin edilmek- rımıza geçirmiıtik. 

l~I Haberin aile muhitinde teessür u • 

'tt~li dtivme: Birinin 
yandırma11 tabiidir; bu haberi merhu
mun ailesine duyurup tekzip etmeleri-

ot!eti belli, fakat 
ı._ ~~.. lci"1n de§il 
~eıı· ıll'a . 
~· 'ilk cınayetini yapan Ka-
): ~l'ıt kolunda iki kol kemiği ile 

~t ~"ti,:fad~n, bir.de ya ölüm, 
\ d11"ın kelımelerınden ibaret 

ttt· e İ• • 
•ıı ~l l'aretı bulunduğu, bu 

\ <o.~ kedonya tethi! tetkila-

•tt ~lir. Al. M.) ait olduğu ma
>,~;ai l\talu \'rupa gazetelerinin 
~, 'na.. mata göre Fransada 

Ilı ·• ıu'k •,k \ııd, (~ 1 aatçılardan ayni 
~I) n,ltıla aitch), (Benes), (No, 
it 111lda . rını kullanan adamın 
~ıı •ıe }' k 
l!ıtlil eatare ~ arıda resmi göste-

tnGır· 11aız bir baıka dövme 
Q Ur, 

~ 11 da" ı. ltn lllenin h . . 
:ıı4 &. &.it h angı suıkast teı-
~ıı ~'?tııtt ulunduğu henüz an
)~. ~ltıa t ~· 'i alnız bundan çı· 
l~.'tıe in· u ur ki Marsilya cina-

1'1 ırak . 
d,t b ltıtthte)· f etnıı§ olan tethitçi-
~.. ltl"rıdu~ı teıkilatlarla alaka· 
-"' arıdır 

"-" ·~·-· 1 • ''-~ı._ 1 taıyada yakala· 
~ 1,~''" iadelerini 

)\.ı l\n, Yortar 
\{., 't a 

~~l~i )'k'ıa aıetelerine göre ltal-
tq, ıı t ilan k: . 

-~ l"a11 Uaternık ve Pa-
'tnd •aya. 11 it, teslim edilmele-

~ ~d'ıt 
'ııı 'ıı ~l otuı ıe 
!\.. ,,.... ebi .. ne evvel Belçi-
.. ~~ .• ,, uıerj . 
,11;oqle~ ltıucib· ne Yapılan hır 
d 1~\ıt ette ~ •nce ecnebi bir 
., ~til, )'S>anıtıebi bir hükümdara 
~ . 'd' llt . " ı. tt11 1 ltıU . ııyası mücrim 
"'l' ')er crırn d ·~ t.ı· ı itl d" a dedilecekler 

~ıı e •ki · ı,, ~tı 'cekı . erı memlekete 
"\ti 'l\ı erdır. 
~- ~li~ı r bur· 
t~tl~iıı trjllde:n ~ükUmetler ka-
~t~tll '\lik Yaternik ile 
ttı."'-),delilıe ~lte alakalarını 
~ •~ r uı · lttı.. -q)i~ ~rıne bunlann 

· ~dılıneleri lazım 

• ne fırsat vermekle merhumun iyi hatı
rasına hürmet etmiı olduk; Simper 
Nail Hanımın mektubunu aynen der -
cediyoruz: 

Efendi. 
• 12 • Birinci Teırin - 934 tarih ve 

6022 sayılı gazetenizin birinci sayıfa
sınm üçüncü sütununda "Olen def tcr
dar Hikmet Bey 600 bin lira bırak • 
mıı" baılıklı bil' ya:ıwokudum. 

Babamın ölümü ile dağlannu§ olan 
gönlümde bu asılsız ve istihzaya ben -
ziyen haber ikinci bir acı ve bir tasa 
oldu, gazetenizin agağı satırlardaki 

manalı müt~leaları ise, namuslu bir 
Türk memuruna yakııtırılamıyacak 

bir takım ihtimalleri yurttaıların ka
falarında canlandıracak mahiyette ol -
duğundan dikkat nazarımı celbetti. 

Toros treni grattan dönerken Peştede bir kaç 

Ankara, 20 (Hususi) - Kay· saat kalacağını haber vermekte· 
seri - Ulukışla arasında bir köp- d" 

ır. 

rünün değiştirilmesi mürtasebetiy- Fakat Baıvekil, Jeneral Göm -
le 10,45 te hareket edecek olan böşün Varşovada ve hariciye na -
Ankara - T oros treni bu sabah zırı M. Kan yanın Roma da bulun -
gidemedi. Köprü yarına kadar maları dolayısiyle M. Göering'in 
değiştirilecek ve tren gidecektir. resmi bir ziyaret yapmıyacağı tah- · 

Y • k•t J 1 min olunmaktadır. 
.:::: eni 1 ap ar :m•ı ölen Kral Aleksandrin 

!i Devlet ·matbaası isimleri aşa- i! Balkan siyaseti . 
U ğıda yazılan yeni. kitapları bas-!~ 1\1essager d' Athencs gazetesı 
;~ mış ve bunlar V AKIT kütüp- yazıyor: 
•• • Bazı havadisler, Kral Aleksan· 
:: hanesi tarafından hizalarında •• drın katli hadisesi üzerine açılan 
.. ,=: gösterilen fiyatlarla ıatııa çıka-ı: . tahkikatın cok methur Makedon-
:: ya komitesıne ogru yo a ıgını :.: sılmııtır. l · d .. I ld .. 

:!:i Kitapların isimleri göstermektedir. Memuriyet hayatını ölüm dögeğine d 
kadar ıeref ve ciddiyetle idall\e eden !i Muallimin Meslek Ahlakı Bu, hiç te gayri varit değil ir. 
babamın bırakmı• bir nakit parası bu- :: Yalnız kinle yaııyan ve kin için ,. i: Kazım Nami 45 Kurut B ı lunmadığı gibi hiç bir yerde de hiç bir u ı. ya§ıyan bu ıözde u gar vatan• 

:: 8Şar soyguncuları 1 kimse namına çeki yoktur, merhumun •• perverleri memleketlerinin kom-
vereıeleri olan ben ve kardeılerim ve ii M. Aşir, M. Ali 20 " ı şu memleketlerle bir itilaf yolunu 
annemiz şüpheli gösterilen büyük H Bir varmış, Bir yokmu~ 1 tuttuğunu görmekten fazla hiç bir 
miktarda bir paranın deg~il, ancak u - :: Sadr"ı Etem 65 lı 1 B · · :: " şeyden çekinmez er. u yem cı-
zun ve ezici mesai ile kazanılan bir !i Bir zabitin on beı günü JI nayetin de bu komitenin kanlı 
baba ıerefinin §Ah11lanmıza intikali :: N h H · 3 ~ !! üz et atım O ,, • zimmetine kaydedildiği tahakkuk 
ile övünürüz. Ba,.tan ba•a yalan olan :: B ] " " :: ura ı etmektedir. Bu suretle Kral A • 
o 'iıavadisin tekzibini ve Matbuat ka - :: 1 

lba 
!! İffet Halim 25 ,, leksandr, Bulgarı'stan hükUmeti ve nununun o ptaki maddesine tcvfi - •• 

kan mektubumun da ayni sütunların • ii İnkılap Örkünçleri İl kralı ile beraber mazinio karar -
da neırini diler ve ıaygılanmı suna • ii Enver Behnan 45 ,, n ıızlıklarından sıyrılmak için ha -
nm efendim. :i inkılap karekterleri H kiki bir gayret ıarfettiğinden öl • 
Merhum Defterdar Ali Hikmet Beyin i~ Sadri Etem 40 ,, ff dürülmüt oluyor. 

kerimesi: Simper Nail.. ~i inkılap Ruhu =ıı.'. Filhakika, Kral Aleksandrın 
------... -...ıtı...._,,,.,. __ g Mediha Muzaffer 35 ,, •. son Sof ya ziyareti, Balkanlarda 
TUrkiyede yapllan yer araş· ii Yılların Dili ' ii yaklaşmamn iahakkuku yolunda 

tırmalar1 hakkında ii Fuat Hulusi 25 ,, ii en ehemmiyetli merhalelerden bi-

Türkiyede yer araştırmaları H Almanya Maarifi H rini tetkil etmekte ve Kral Alek· 
yapmış olan Alman arhioloji ens- i~ Reşat Semşeddin 130 ,, !i sandr bu işe bütün askerlik ener-
titüıü, geçen sene de oldug" u gi- :: İ H k'~ S! J

0

isiyle devlet adamı durbinlig" ini ii ve . a Kı !i 
bi gene serbeat konferanslar ter- ·• l . . •• hasretmit bulunmaktaydı. Mü!a -

· :: Maarif Veka etının Devlet ·.::. 
tip . etmi§tir. Sıraselvilerdeki •• ·· ·1 h" B Ik 1 ii matbaasında tabettirdiği eski ii, runı ey ~n geçen sene a. ~n ar • 
klüplerinde, gelecek ayın on ye- :: . h fi I lm d" :: da yapbgı seyahat devresının Bal
dinci günü ilk konferansını vere- :! ve yem ar er e yazı ı§ ı- H kan misakı üzerinde kat'i bir tesi-
cek olan Alman araştırıcıları, bu ~i ğer bütün kitaplar da V AKIT fi ri görülmü§tÜ. Şimdi de bugüne 
konferanslarda Türkiyede yaptık- ~~matbaasında satılmaktadır. g kadar buna ittirak etmemi! olan-
1an aratbrmalara müteallik söz - ii İstanbul Ankara caddesi: iS ları misak lehine tevcih etmeğe 
ler ıöyliyecek, tetkiklerinden H Telefon - 24370 - 24379 iil uğraşmaktaydı. Kral Aleksandr 
bahsedeceklerdir. •===n=sm:::::::ım:::ı:::::::::m:::::al daha ge~en yaz bidayetinde kabul 

ettiği bir gazeteciye bu ane kadat 
yapılan işlerden duyduğu mem -
nuniyeti ve daha yapılması lazım 
gelen işlerin tahakkukuna olan i
timadını söyliyerek demiştir ki : 

"Kendi memleketimin mukad
deratına olduğu gibi Balkanların 
büyük mukadderatına da imanım 
vardır. Vaz:femiz, ecnebi tesira
bndan kurtulmu§ bir Balkan blo
ku tesis etmektir.,, 

Mütarünileyh bu hedefe varıl
mak için her Balkan memleketi
nin dahili ve harici olmak üzere 
üzerine düşen çifte bir vazifesi ol
duğunu görüyordu. hilafı kolay
laştırmak için dahilde rejimi tar· 
sin etmek, hariçte ise Balkan mil
letler:ni birbirlerinden ayrrabil
mesi muhtemel olan ve bu millet
leri birbiri üstüne atmakta men
f aatları olanların mahirane bir su
rette istifade ettikleri bütün mese
leleri muslihane bir surette halley
lemek .. 

Misak tahakkuk etmeden evvel 
Kral Aleksandr bu hususta şunları 
söylemİ§tİ: 

"Bugün dahi ecnebi tesirleri, 
Balkan memleketleri arasında biT 
itilafa varmak için her ciddi te
!ebbüsün muvaff akiyetine mani 
olacak bir siyaset takip etmekt~ 
dirler. -Ve ilave etmişti - Fa
kat buna rağmen bu işte muvaf
fak olmak en büyük emelimdir.,, 

Kral Aleksandr durmadan bu 
işe çalıtmıf ve bu asil amelinde 
kencii:Sine kardım etmek üzere ay
ni azim ve sebat ile ayni fikir için 
çalışan Balkan devletlerinin ekse
risinin zimamclarlarını bulmuştu. 
Cenubu Şarki Avrupasınm en va• 
him ihtilaf menbalarından birini 
mütekabil itili.fla yok eden Tür· 
kiye ve Yunanistan Dörtler misa· 
kının temellerini kurmuıtu. 
· Yapılması lazım gelen mü§te

rek iş olmak üzere Bulgaristanm 
Balkan ittifakına dahil olmasını 
kolaylaştırmak kalmııtı. 

Bir cinayet ,ebekeıinin Bulga
ristan ile Yugoslavya arasında ya· 
vaş yava§ inmeğe bathyan mana
yı tekrar yükseltebileceğini dü
şünmek ne elim bir şeydir. 

•ınmıısmnıwnınnınmnı1111nm11~~.....,..anc1Bt•na•n. 

Sıhhiye Vekili • Ankara, 20 {Hususi) - Ev-
velki gün Karahisar maden ıuyu• 
nu mahallinde tetkika giden Sıh
hiye Vekili Refik Bey bugün An-
karaya döndü. ~ 

VAK 1 T 
GUndcllk, Slyas2 Gazete 

latanbul Ankara caddesi, (VAKiT) y\ırdu 

'I'EIZFON NUılARAL.Ull: 
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Telgn..t adresi: lstanbul - (VAKJ'I') 
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aatrrlan ~ kuru§tan hesap edWr 
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Marsilya cinayeti bir siyaset eseridir Şehir Haberleri -- ı Huş tar'a.tı 1 tııcf ıayıfadıt ı 

Belgrat, - Hariciye Veyilimiz 
Tevfik Rüıtü Bey toplantıdan 
sonra gazetecilere şu beyanatta 
bulunmuştur: 

- Balkan misakını imza eden 
dört devlet hariciye nazırları· 
nın Ankarada yapmağı kararlat • 
tırdıkları toplantı olacaktır. Bal· 
kan misakına i§tİrak eden devlet· 
ler, Kral Aleksandr tarafından 
başlanan işe, ne kadar güç olur· 
sa olsun, devam edeceklerdir. 

KUçUk itillf ve Balkan kon· 
seyleri birer tebliğ neşretti 

Belgrat, 20 (A.A.) - Küçük 
itila( konseyi ile Balkan itilafı 
konseyi, dün akıam birer tebliğ 
ne§retmİ§lerdir. Bu tebliğlerin 

muhteviyatı yekdiğerinin aynidir. 
Yalnız ikinci tebliğle i "Küçük iti· 
laf,, tabiri yerine "Balkan itlafı,, 
tabiri kullamlmıttır. 

Her iki tebliğin metni şudur: 
"Ahiren Yugoslavya ile Fran

!llyı müteessir et.mit olan feci va· 
kayi karşısında kücük itilafın ha
li hazırda ifayı vazife etmekte o· 
lan reisi, daimi meclisi teıriniev· 
velin 19 unda Belgratta fevkala • 
'de bir içtimaa davet etmiıtir. 

Konsey, kendisine terettüp e • 
Clen ilk vazifenin, büyük Kral A· 
leksandrın ölümü dolayısiyle Yu • 
goslav milletine büyük te~uür ve 
kederini bildirmek olduğu fikrin
dedir. 

Konsey, ayni zamanda sulhün 
büyük banilerinden biri olan reis 
Bartunun vefatı dolayısiyle Fran
sız milletine de teessürlü taziyet· 
lerini iblağ eder. 

Marallya suikastı bir 
siy aaet eseridir 

Konsey, umumi siyasi vaziyeti 
tetkik etmekle beraber, Marsilya 
suikastinin ne gibi ahval ve terait 
içinde vukua gelmiş olduğu meae· 
lesiyle de me§gul olmuf ve niha
yet şu neticeye vasıl olmuıtur ki 
bu suikast, hudut afırı memleket· 
lerde çalışan kuvvetlerin teıiri al
tında ika eClilmit bir ciıuyet ol • 
mak itibariyle harici siyaset ıaha· 
sına dahildir. 

Filhakika son zamanlarda aa· 
yesi, bazı memleketlerin kazan· 
mış oldukları beynelmilel vaziye· 
ti sarsmak, ve yahut milli vahdet· 
leri temine muvaf fıak olmuş olan 
bazı devletleri en tecrübeli ha· 
dimlerinden mahrum etmek olan 
bir çok tethiş hareketleri vukua 
gelmiştir. 

Yugoılavyanın büyük Kralının 
ö'ümiyle son haddine va~ıl olmuş 
olan ~bu kabil beynelmilel bir va· 
ziyet karşısında Balkan itilafı ve 
daimi konseyi bilaistisna bütün 
devletlerin hali hazırdaki mesuli
yetlerin tebeyyün etmesi için mus· 
lihane bir zihniyetle ve sükun da· 
iresinde ve objektif bir surette 
teşriki mesai etmelerinin zaruri 
bulunduğuna hükmeder. 

Konsey, ayni zamanda bu gibi 
vakayiir. istikbalde tekerrür et· 
memesi için icap eden tedbirlerin 
alınmasını da ta!ep eder. Filvaki 
Balkan itilafı konaeyi, icap eden 
tedbirler ittihaz edilmediği ve bu 
tedbirler, icap eden hüsnü niyetle 
tatbik edilmediği takdirde bizza· 
rure daha vahim ihtilaflar karşı· 
aında kalacağı kanaatindedir. 

Her ne olursn olsun, Balkan 
itilafı devletleri bir takım tethit 
hareketleri yüzünden şimdi takip 
etmekte oldukları siyasetten inhi
raf P.decek değillerdir. 

Duçar oldukları derin matem, 
Balkan itilafı devletlerini birbiri· ı 

• 
ne bağlıyan baiları her vakitten· ı tahakkukuna müteveffa Kral A· 
daha ziyade sıklaştırmıştır. le~sandrın müda~al~si vasi mi~· 
Mukavele hUkUmleri daha yasta yardım etmıştır. Bu sebep
bUyük bir itina ile yerine ten dolayıdır ki büyük Kralın fe-

getirilecek ci surette ölümü, memleketleri -

Balkan itilafı hükumetleri Yu· miz icin hassaten acıklı bir ziya 
teşkil etmiş ve bizleri ağır mesu· 

goslavya ile olan kati tesanütle· 
rini resmen ve alenen ilin ederek 
kendilerini birbirlerine bağlıyan 

mukaveleler ahkamını artıan bir 
itina ile yerine getirmeği ve bu· 
güne kadar takip etmit oldukları 
siyasete yorulmak bilmez bir e • 
nerji ile devam etmeği taahhüt 
ederler. 

Bundan başka daimi konsey, 
Kral Aleksandr ile reis B~utunun 
o kadar hararetle ve bir çok fe • 
dakarhklarla takip etmiş olduk • 
ları teşriki mesai ve mukarenet 
siyasetinin tahakkuku için Balkan 
itilafının menfaati ile kabili telif 
olan bütün a:ayretleri sarf etmeğe 
de karar vermiştir. 

Kral Aleksandr, Yugoslavylt 
vahdetinin, birleşmesinin büyük 
amillerinden biridir. Reis Bartu 
ise bizler için hudut m~ıuniyeti· 
nin en belağatli bir müdafi olarak 
kalacaktır. 

liyetler karşısına koymuştur. 
G~rişilmiş olan işe yeni kuvvet· 

lerle devam edeceğiz. Ankarada 
yapılacak olan önümüzdeki top -
lantıda milletlerimiz arasındaki 
yaklaşmayı inkişafa mazhar et -
mek ve bütün faaliyet sahaların· 
daki teşriki mesailerini tanzim 
eylemek çarelerini tetkik edece -
ğiz. Çok mesut şerait içinde baş· 
lanmış olan esere şimdiye kadar 
olduğu gibi ıazimle devam edile• 
cektir. 

Ticaret ve iktısat 

Yunanistan)a 
ticaretimiz 

Yunan parlamentosunda 
bir sorgu ve bir cevap 

Yunan mahafilinden öğrendi • 
ğimize göre Yunanistan iktısat 

nazırı M. Pesmazoğlunun Tür· 
kiye seyahati, Cumhurreisi seçimi 
dolayısiyle biraz gecikmi§tir. Yu • 
nan iktisat nazırı, bu haf ta içeti • 
sinde tehrimize gelecektir. Yu • 
nan parlamentosunun b.u toplan • 
masında ayandan M. Kritikas Yu· 
nan mallarının Türkiyeye girme· 
sinde bazı müşkülata uğradığın· 
dan bahsetmit ve iktisat nazırı M. 
Pesmazoğlu: 

- "Türkiyenin kendi iktisadi • 
yatını korumak için aldığı tedbir -
ler, yalnız Yunanistana matuf 
değil, belki umumi bir ıahadadır. 
Maamafih bu hususta aramızda 
muhabere cereyan etmektedir. Ya 
kında yeni bir ticari itilafname 
imzalamak üzere Ankaraya gide· 
ceğim .. ,, şeklinde cevap vermiştir. 

Al manya ile ticaret müna .. 

Mahkemelerde 
--~------= .......... 

Yakılan e 
muhakeme 

Celaleddin Bey, 
yakmadım diy0 

Cemil Bey isminde ~ 
vini yakmaktan suçlu :ıuu 

Ahmet Celalettin Efendi 
hakemesine dün ağır cez:
mesinde devam edilıniştır 
muhakemede evrak okU11 

met Celalettin Bey ve 
dinlenmittir. 

Dava evrakına göre. 
Celalettin Bey evi kaıteJl 
tır. Kendisi mahkemede 
-ıöyledi: 

- Bu evi yakmak1a bt 
menfaati.mi uzaklaştırI111f 
Ev meselesi etrafındıı 
Beyle davamız vardı. D• .. .,, 
cesinde ev· bin dokuz yu 

Dört Balkan tilafı devletleri, 
bu mirasa candan bir merbutiyet 
ile sadık kalacaklardır.,, 

Küçk itilaf konseyi azası, Bel· 
grat sarayında Romanya Kralı 
Karol Hazretleriyle Yugoslavya 
naibi saltanatı Prens Pol Hazret· 
lerine mülaki olmuş ve kendileri· 
ne konseyin mesaisi neticelerini 
arzetmştir. 

Memleketlerimiz, hu esere de· 
vam etmek ve onu ellerinde bulu· 
nan bütün vesaitle ikmal eylemek 
azmindedir. Şuna katiyen kani· 
iz ki, bu müşterek erzumuz, sarf 
edeceğimiz mesaiyi iyi bir neti· 
cey~ isal edecektir. Bu mesaimi· 
zin neticesi, hali hazırda Balkan· 
larda hüküm sürmekte olduğunu 
gördüğümüz yeni sulh nizamını 
vücude getirmek için o kadar u -
zun lalüddet ç.alışmış olan zatin 
hatırasına ittihaf edebileceğimiz 
en kıymetli şey olacaktır. sebetlerimizi artırmak içi .. "l 

bana satılacaktı. Ce111il 
na adam göndererek, evı 
liraya satın alıp al11111 
sordurdu. Ben tabii, kaı"'ı 
.dokuz yüz liraya satırı ~I 
.evi bu kadar fazla para 1 

almazdım. Razi olmadıı1' 
yanmasından altı gün •0 

bana intikal ediyordu· . 
iken, hen evi nasl yak•b 

Kral Karol ve :Yugoslavya 
saltanat niyabeti namına Prens 
Pol, kendilerine ittihaz edilmiş 
olan mukarrerah tasvip etmişler -
dir. 

Balkan itilafı önümüzdeki içti· 
maının tarihi, evvelce tesbit edil· 
miş olduğu veçhile 30 te!rinievvel 
1934 dür. 

Dört hariciye nazırı Prens 
Pol tarafından kabul edildi 

Belgrat, 20 (A.A.) - Balkan 
itilafı Hariciye nazırlarının Kral 
Karol ile Pre~s Pol tarafından 
müştereken kabulleri esnasında 
Yunanistan Hariciye nazırı, Kral 
ve Prensi, aşağıdaki nutku ile se· 
lamlamıştır: 

"- Haşmetmaap, Prens Hz. 
Balkan itiJUı konseyi, asil Yu· 

goslavya milletini mateme dütü • 
ren menfur cinayet karşııında 

duymakta olduğu nefret hislerini 
ifade için Belgratta fevkalade bir 
içtima aktetmittir. 

Zatı Haşmetanelerine ve Zatı 
Fahimanelerine bu kararr arz 
ederken eserimizin en büyük ba· 
nilerinden biri olan zatin feci Ö· 

lümünden dolayı büyük bir kedet 
duymakta olduğumuzu ilave et· 
mekten kendi.mi alamam. 

Balkan itilif ı, zihinlerde vu· 
kua ~elen uzun bir tekamülün ve 
milletlerimizin daimi arzuıunun 
bir eseridir. Bu itilaf, uwn bir 
müddettenberi içtinabı nakabil 
bir zaruret halini almıftı. Bunun 

Yerli kok kömürü kaça 
satılabilir? 

Haber verildiğine göre kok kömü
rü fiatlerinin pahalılığı üzerinde bele
diye ehemmiyetle meşğul olmıya baş

lamııtır. 
Alakadarlar, mutedil bir kazanç 

dahil olduğu halde yerli kokun niha • 
yet on liraya satılması mümkün oldu
ğu kanaatindedirler. Halbuki bu kö • 
mür perakende olarak yirmi bir lira • 
dan a§ağıya inmemekte ve bu fiat Al· 
man, 1 ngiliz kömürlerinin limanımız. • 
da teslim fiatlerinden yüzde yüz daha 
pahalı görülmektedir. 

Mesela Alman koklan dokuz lira
ya gelmekte, gümrük resmiyle diğer 
vergiler zammedildiktcn sonra yirmi 
yedi liraya satılmaktadır. 

Söylendiğine göre pahalılığın bir 
sebebi Haliçte çalı§an kok müessese • 
terinin sade kok çıkarmaları ve ma -
den kömüründen istihsal edilen diğer 
maddelerden istifade etmemeleridir. 

Diğer taraftan hava gazı şirketle -
rinin, saıiiyatrn azhiı yüzünden da -
ha aşağı fiatle satış yapmaya imkan 
olmadığı yolundaki iddiaları da varit 
görülmektedir. Sermayesi en çok on 
liradan ibaret bir ton maden kömü -
ründcn çıkanlan maddelerin kıymeti 
bugünkü piyasada otuz yedi lirayı bu· 
luyormuş .• 

Belediyenin bu mevzu üzerinde ne 
yaptığı hakkında yeni Şehir meclisine 
bir takrir verileceğinden de bahsedil
mektedir. 

Bulgaristanda komünist 
kadınlar 

Bulgaristanda komünistlik cereya
nı kadınlar arasında da hayli ilerle -
miştir. Bulgar komünist kadınlan ge· 
senlcrde vukubulan ihtilal harekatına 
iştirak etmişlerdir. Beyaz koşum ve 
kırmızı kuşaklan ta.his ve tabancalar 
ile müsellah (20) kadar komünist ka
dının müsademclerdc maktul düştük• 
)eri görülmU~tür. 

iç Ticaret Umum Müdürlüğünden: 
30 ikinci te§rin 330 tarihli kanun hükümlerine göre tescil 

edilmit olan ecnebi !irketlerinden Romanya tabiiyetli "Steua 
Romana,, şırketinin Türkiye umumi vekili haiz olduğu ıelahi
yete binaen bu kerre müracaatla şirketin Türkiye dahilinde 
halen mevcut ve ileride ihdas edilecek olan tali şubeler ve 
acentalarda münferiden tirketi temsil ve şirket namına yapa· 
cağı işlerden doğacak davalarda bütün mahkemelerde dava 
eden, edilen ve ücüncü ıahış sıf atlariyle hazır bulunmağa 
muun olmak üzere Donald Alfred Hiddle Efendiyi • tayin et· 
tiğini hildirmit ve lazrm gelen vesikayı vermiştir. 

Keyfiyet kanuni hükümlere uygun görülmüş olmakla ilan 
olunur. ( (310) 

Şehrimizdeki Alman fabrikala
rı ve diğer Alman müesseseleri 
mümessilleri, dün, Alman ceneral 
konsolosu, doktor Toepkenin ri· 
yasetinde toplanarak, Türkiye ile 
Almanya arasında iktisadi, ticari 
münasebetlerin inkişaf meseleleri 
üzerinde görüşmüştür. 

Alman konsoloshanesinde ya • 
pılan bu toplantı, bundan sonra 
her ay bir defa, ceneral Konolo • 
sun riyaseti altında tekrarlanacak-

tır. 

Pamuk fiyatları yüksel
miye başladı 

lzmir borsasında kırk iki kuruş
atları devamlı surette yükselmeğe 
başlamıştır. 

İzmir borsa_,nda kırk ik kuruş· 
tan kırk bet kuruşa kadar çıkan 
pamuk Adanada kırk bir kuruşa 
yükselmiştir. 

Adanada başlıyan hararetli a
lış veriş yalnız Mısır pamukları 
üzerinde kalmamış, yerli cinslerin 
fiatı da bir gün iki kuruş yüksel· 
miştir. Evvelki gün 33,25 kuruş· 
la açılan yerli cins pamuklar ak· 
şama doğru 35,25 kuruşla kapan· 
mıştır. 

Yumurta vaziyeti 
Bu hafta ihracat limanlarına 

yapılan muntazam sevkiyat dola· 
yısiyle alıcı piyasalara yuuıurta 

ihracı geçen haftalara nazaran da· 
ha iyi olmuştur. 

Fiatlar per yerde sağlamdır. 
İstanbulda yumurta piyasasın -

da bilhassa Almanyaya yumurta 
ihracatı canlı bir surette devam 
etmiştir. Fiatlar 32 liraya kadar 
yükıelmiştir. Bir nafta zarfında 
yalnı7. Almanya için iki bin saııdık 
yumurta hatırlanmı§tır. Civar 
pazarlardan gelir nisbetinde yu • 
murta gelmemektedir. 

Yunani•tan bizden et alacak 
Yunaniatandan bir firma Tür· 

kiyede alakadar yerlere müraca • 
at ederek Türkiyeden haftada on 
hin kilo domuz ve diğer hayvan 
etleri almak istediğini bildirmiş -
tia·. 

Arnavutlu.,ta tütün imtiyazı 
Arnavut hükumeti vereceği 

tütün imtiyazı işi için yapılf.cak 

müracaatların kabulünü on beş i • 
kinci teşrine kadar uzatmı!lır. 

Dinlenilen şahit, evİJl 
nı gördüğünü, fakat n:lsıl 
ğını bilmediğini, evi ce 
Beyin yaktığına ihtimal " 
ğni söyledi. 

Diğer şahitlerin celbi 
hakeme başka birgüne bı 

Tevkif edilen ve mzhll 
verilen h1rs11.hk sll 

Gedikpaşada Sotiri a 
nına girerek soymak istif 
ranik ile Dikran yakalı. 
müddei umumiliğe verill1'

1
, 

. bl 
§ Kumkapıda Nazını Jı 

parlmanma girerek hırsıı 
mak suçu ile yakalana~.ı. 

O oı.ı•• 
Necmiye, Tanoş, ın ile 
best bırakılmış, ayni suÇ ti 
lanan Mustafa, lbrahiı11ı ıı 

·f e" tin, Abdurrahman tevkı 
lerdir. 

1 
Eve taarruz etmek 1~,. 

k1rmakla suçtu 0 .,ol 
Mihran, Mıgırdıç, SoS p 

kon, Marko, Kavaris, ~f0 

lost, Ohanes, Araın, . Jı 
ris, Vartanof, isimlerıtı 
kişi eve taarruz etmek ~~..Lı 

•J<tP
makla maznun olarak 1 ~it 
mahkemesine vcrilıni.şle~ıJ 
kinci ceza mahkemeısı, 'f" 
dosyasını aidiyeti dolaY~~ıı 
ye sulh mahkemesine go I 
tir. Dava, asliye sulh ,e 
kemesinde görülecekt,V' 

B • k 1 ·· b .. l1eOÇ eş1ktaş u u n ttİ 
uzvunu kaybebİ' 

Be§İktaş k!übümüz gc"~ti 
kaybetmiştir: ihtiyat zLlb• ııiıi1' 

ııll 
Hukuk ve ceza sabık rl1 • ti 

r et• Beyin oğlu, Kabata' ıs ~ 

den Muzaffer Bey üç a'/ e~~ 
drğı haatalıktan bugüne I<' t 

l'f' lı aurette tedavi ve arn• 1 
t .,,, 

ne rağmen Ccrrahpafa 
• . M ,Jf•' de vefat etmı§tır. u:ı ,.ç 

yemeden şampiyon olan g• (~ 
takımının sol açığı bu]ıırı"~~ı 
nazesi bugün kaldınlacal<ı ~ 
şiktaş camiindc kılındıJ<tll~-' 
ya Efendide aile kabristll 
lecektir. 

Ailesine, arkndatlırı.,.' 
·· 1 • · · b"ld" ·yor"ıteessur erımızı ı ırı 
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BiRiKTiREN 
RAı-tAT-t; Oi;Q 

-.-
31 <S 

-.-

ıstan~uı Kunı~n~~nırnı ~Htınoını~ K~nııs~onu ırnnıorı 
Çatalca l\1üstahkem mevki kumandanlığ·ı emrinde

ki kıtaların ihtiyacı için a~ağıda cinsi ve miktarları ya
~ıh erzak ve kfönür satın alrnacaktır. Taliplerin ve nü
mune]erini görmek iizcrc her giin, teminat ve tek
lifnamelcriyle beraber vaktinden evvel Ji'ındıkhdaki 
korr · -:·:mda hazır bulunmaları. (G331) 

Kapalı zarf 
Saat Giin Miinakasa tarihi J{ilo Cins 

14 Çarşamba 81/1'. cvel/934 20.000 Pilavlık pirinç 
14 ,, :n;T. cvel/93t! 8.000 Çorbalık pirinç 

A~ık münakasa 
14,30 " 
15 " 

Kapalı zarf 
15,:30 " 

16,30 
" 

:n;T. evcl/93·1 14.000 ~1cr<'imek 
:n;T. evel/93·1 25.000 Bulgur 

:H/'f. cvcl/!J34 82.000 Tuvenan kö-
mürü 

31/T. cvc]/934 162.000 Lavemarin kö
mürü 

:(. :(. :(. 

Fırka kıtaah ihtiyacı i<;in ~00 ton un kapah zarfla 
satın alınacaktır. İhalesi 31/Birinci Teşr!n/934 Çar
şamba gtinii saat 16 dadır. Taliplerin ~artname ve nii
munesini görmek iizcrc her gün. 1cmiant ve tcklifna
mdcrfrlc beraber vaktinden eve] Fmdıkhda ~atın alma 
komisyonunda hazır hulunmaları <16:H (6:J::ıO) 'i . 

.:~'.~e ev.,. ,_---·u--... z-..... ,I 1 45~; :•3eç:m ~=c:n::· ~::ı:::.:· ~.:~:i:.·i=~ 1 işbu 
q'I( 1( kereste pazarhkln atm~c!ktır. Pazarlık 1 - 11 - 1934 per-

llıtl~ tlltı ek terzi si şembe günü s:ıa~ 16 da tdare binasında yapılacaktır. Fazla 
)' r, ıı tlkt,r h 1 b ld Ii 

'-" ·1~ ep tafs=lat icin Ankarada Malzeme dairesine ve ı;tan u a ay-d, 't~ ... "k,, orada giyi- -
)'' '

1 ~lb· 'Ye v h darpaşa mağazasına mürecaat edilmesi. (6911) t l)lır b ••en· . e er arzu· -----

.,~tıb~ı ~r•it\\:·. ancak ora- Belediye sular idaresinden : 
l~t,,~:ı~~Ostahane kar- Şehre veriln:ıel<te olan suvH arttırmak iç"n Tcrkozda yapı'· 

'ları. makta olan am~liyat do'ayısile 'l ı · 10 · J 934 Pazartesi akşamı 
terko~ sularının 1usmen az akacatı muhterem halka ilan 
olunur. {6915) 

Şile icra memurluğundan: 
Şilen :n Hacı Kasım mahallesin

de mukim ~abık telgraf müdürü 
Mehmet Nuri Beyin Hafize H. E· 
mine H. Atifet H. ve Necdet ve 

Alaettin Efendiler aleyhine Şile 

sulh hukuk mahkemesine açtığı 

müddeialeyhlerJe birlikte şayian 

mutasarrıf olclukları Şilenin Hacı 

Kasım mahallesinde iskele cad -

desinde tarafları Salcı oğlu hane· 
si elyevm Doğramacı İsmail arsa· 
sı ve ince yol ve Tiryaki oğlu bah-

çesi ve yol diğeri sahibi senet ar • 
sası ve ince yol ve Tiryakl oğlu 

bahçesi ve yol sahibi senet hane 
arsası yol telgrafane arsası yol di

geri yol telgrafhane arsası sahibi 
senet arsası ile mahdut üç parça 
arsa ve gene Hacı K:ı.sım mahal

lesinde Hamam dere mcvkiinde 
tarafları yol ve Hüsnü Efendi ve· 

resesi Harmancı veresesi ve Arap 
Mehmet Berber Mehmet başları 

ile m3hdut bir kıta bağ yerinin 

vereseler beyninde ta!tsimi kabil 
olmadığından şuyuun satılmak 

suretiyle izalesi davaımm icra kı
lman muhakemesi nc~iccsinde 

taksimi kcı bil olmıyan salifüzzikir 
arsalarla bnğ yerinin satılmasına 

mahke-:nece karar verilmiş !adır 
ohn il~m mündericatı katiyet 
kesp eylemi~ bulunduğıtndan me

muriyetinıizce infazı talep edil -
mi~tir. 

Bütün veresenin mali olan 
her hangi bir suretle bina in -

şasına ve ziraate elverİ§li bulu -

11 - V AKlT 21 Teşrini eve] 1934 -

Yalova noter muavinliğinden: 

Y alovanın Süleymanbey ma • 
1 hallesinden olup halen ikametga· 
hı meçhul ölü İsmail ağa verese· 
sinden oğlu Salih Efendiye. 

Yalovanın Bağlarbaşı mevki • 
inde asri bir mezarlık yapılmak 
üzere §ayian ve müştereken tasar· 
rufunuz altında olup 2497 numa
ralı k.-nuna tevfikan belediyece 
istimlakine lüzum görülmüf Ka • 

zim:ye yolu i.izerinde vaki aşağı
daki haritada hudut ve miktarı 
yazın 9576 metre murabbaı mc .. 
sahanın beher dönümüne komisyo 
nu mahsusça yirmi beşer liradan 
(260) lira ( 46) kuruş ve mezar· 
Irk mahallinden şosayadoğru ilerli 

yen 672 metre murabbaı kısmının 
dahi beher dönümüne elli liralık 
cemtan (297) lira (1) kuruş kiy
mct takdir ve tasdika iktiran et
miş olduğundan Yalova belediye

sinin talebi veçhile işbu istimlak 
muamelesine gayri menkulün cins 
\'C mikhı rınn, istimlak bedeline, 
hak ve hisselere müteaıtik maddi 

hatalara münhasır olmak üzere 
bir itirazınız varsa ilan tarihinden 
itibren 15 gün içinde sebepleri 
gösterilerek kazanın en büyük 

mülkiye memuruna yazı ile bildi
rilmesi, aksi halde istimlak key -
fivetinin kesbi katiret edeceği 

malum olmak ve tebliğ makamı
na kaim olmak üzere il~n olunur. 

' rı , ;:-

ı-

TI 
1 

1 

l 
lı 
1 ı 
l 

(2948) 

Şarkııalih ağa kızı ferife Ha· 
nm İn§tlsmda iki milyon gündelik 
bi senet şimali §osa ve sahibi se
net kasap İsmail vereseleri. Cenu
bi yol. 

nan üç parça arsa ve bağ yerinin 
satılmasına karar veri)mİ§tİr. 

Satış: Şile icra dairesinde alc· 
ni acık arttırma suretiyle yapıla· 
caktır. 

Satış: 21 - 11 - 1934 la· 
rihir.c tesadüf eden çarşamba gÜ· 

nü saat 15 te icra edilecektir. 

Satılığa çıkarılan gayri men· 
kul'erle mülkiyet ve hak iddiasın· 
da ve sureti aharda işbu mahal • 

lerde alakası olanlar varta ilan 
tarihinden itibaren yirmi gün zar• 
fmda memuriyetimize vesaikiyle 
birlikte 934 - 656 numara ile 
müracaat etmeleri lazımdır. 

Satışa çıkarılan gayri menkul· 
ler bir borçlan dolayı olmayıp şu• 
yuun bu suretle izalesinden iba • 
ret olmasına göre muayyen gü

niinde her ne miktara çıkana i • 
halei katiycsi icra edilecektir. 

Talip olanların yüzde yedi bu
çuk pek akçası vermeleri. Fazla 
malumat istiycnlerin memuriyeti· 
mize yazılı olan dosya numarasile 
müracaat etmeleri ilan olunur. 

(305) 



,. •ı 
Deniz~olları 
iŞLETMES• 

Acentelerı 1\araköy I<öpruha şı 

Tel.42362 - -;irkecı ı\tühürd:madt 111••• Man Telefon 22740 __ .. 

lskenderiye Yolu 
ANKARA vapuru 23 Birinci 

Teşrin Salı günü saat 11 de 
Portsaite kadar. (6928) 

:::::::::::::::: Emrazı dıthilıyc :::::::::::::::: 
P. ve Hıfzıuıhhat muteha111&1 ~! 
İ Doktor MualJim ~i 

Onu senelerden berı tanır, ağrı lard9 ve so~uk 
c11gınlı~ındaki çabuk tesirini b ilirs iniz . 
EB markasının tekeffül ettiği ASPİRİN, sizi-bU,,. 

dan sonra dahi memnun edecektir. a: Ş k. H b. ·· 
1 e ıp a IP. ~~ 

Avrupadan dönmüştür. Hastalıı· :: 

1 nnı Ayasofya, Y crebatan caddcıi H 
No. 43 Hacı Süleyman Efendi apar-:: 

~ tımanında lmbu! ediyor. Cumarte • g 
!! si, Pazartesi, !'er§cmbc günleri ôğ- !! 

lsrarıa4'lSPiRlN 
g leden sonra.. Telefon: 23035 g .. .. ... .. 
:::::::::::::::::::::::::::::::: ( 3577) ::ı::c:nı:: 

Ambalajlarda ve kompri· 
melerin üzerinde q;y 
markasının mutlaka 
bulunmas ı na dik· 

'g • -- 1 us 
Göz Hekimi 

Dr. Süleyman Sükrü 
Babıali, Ankara caddesi No. 60 

Telefon: 22566 ' 
Scô günleri mcccaricn<Hr .. '• 

kat ediniz! 

BURLA BiRA· 
DERLER VE ŞÜ· 
REKASI tST AN
BUL ·ANKARA 

1935 modeli yeni TELEFUNKEN sayesinde berrak ve pürüz.süz 
olarak e;rağmıza kadar gelecektir. Kısa, orta ve ozun 

dalgalı neşriyatı bu harikulade makine kadar 

lZMlR 

• hiç bir marka temin edememiştir. 

................ ._ ........... _. .... __________ ._ ...................... l!lllllm ................................................................ _. __ ........................................ ____ 

lstanhul Ziraat Bankası Satış Komisyoııuudaii: 
Sıra Semti MabalJesi Sokağı Cinsi Hissesi Emlilc Hi!!eye göre mu· 

No. il No. sı hammen kıymeti 
1340 Fener Tevkii Cafer Murat molla tekkeli Hane 'Tamamı 26 1920 T. L. 
1343 Kasımpaıa Hacı Ahmet Bezci Arsa metresi 95 1/4 4 l 57 ., 
1344 Beyojlu Kamerbatun Papas köprüsü ve Dere çıkmazı Abıap hane ve dükkan 1/3 36/7 719 ,, 
1345 ,, ,, Magarit KAgir hane i6/180 20 2500 11 

1349 ,, ,, Şebek Kagir harap hane Tamamı 8 49!0 ,, 
1350 ,, Hüseyinağa Valde ç~mesi Taksim Arsa metresi 85,50 ,, 131 3846 ,, 
135 l · ,, Emin cami llar ,. 178,45 ,, 1 S 3570 ,. 
1356 ,, Hüseyinağa Divancı Ab~ap hane 112 102 625 ,, 
1357 Tarıbya Tarabya Dereiçi ,, 1/4 81·83 200 " 

Y.ukarıda evsafı yazılı gayrimenkuller 4/10/934 tarihli satışında alıcı çıkmadığından satışları aynı ıartlarla bir ay m1ddetle 
pa:ıarlıkla satışa çıkarılmıştır. ihaleleri 4/1 J/934 Pazar günü saat on dörttedir. Şartname bankamız kapısına asılmışlır. Alıcıların 
Galatada Gümrük 'Sokağmdaki eski Kredi Liyone Bankası binasındaki Satış Komisyonuna müracaatları. t6H8) 

A slceri Fa brikcilar 
Umum Müdürlüğünden; 

Evvelce Zeytinournu kılıç ve kasatura §ubesinde çalışmış 
olan ustalardan tekrar fabrikaya girmeyi arzu edenlerin istida· 
ları ile Silah Fabrikası müdürlüğüne müracaatları. (6698) 

. -· Günün F otografları 
Muhtelif gazetelerde çıkan günün hadiseluine ait fo 

tograflarla ıpor mecmualarında gördüğünüz spor hare· 
ketlerine ait fotograflar yalnız lstanbulda V AKIT 
kütüphanesinde satılmaktadır. 

Nafıa Vekiletinden: 
Abıap traversleri ıliçlamak için "4000., dört bi11 ton katran 

yağı kapalı zarf tusulıle münakasaya çıkarılmıştır. Münakasa 12 
ikinci teşrin ~34 tarihine müsadif Pazart-esı günü saat ı 5 le 
Nafıa Vekaleti Mü,.teıarhk m~kamında yapılacaklar. Taliplerin 
cari seoeye mabıus ticaret odası vesikalarile 4875 • liralık mu 
•a~kat teminatl"rınıo Merkez muhasebeciliğine yatırıldığına dair 
makbuz veya banka mektubu ile ayni gün ve 1aatte komisyonda 
bulunmaları lazımdır. Talipler bu husustaki şartnameleri 10 lira 
mukabilinde An'larada Nafıa Vekaleti malzeme müdürlüğünden 
alabilirler. (666l!) 

Iktısat V ekiletinden ; 
Muhtelif vilayetlerde münhal bulunan ve aylık maktu üc

retleri elli lira ile yüz ~lli lira aquında değiıen Ticaret Odaları 
başkatipliklerine yüksek iktisat ve ticaret mekte'>i mezunları 
tay?r. olunacaktır. Taliplerin a§ağıda yazılı suallere vazih ce· 
vaplar vererek: ... 

1 - isim, tevellüt, adres 
2 - Mektepten h~ngi sene mezun olduğu; o vakitten beri 

ne ile iştigal ettiği 
3 - Okuyup yazabildiği ve konuştuğu ecnebi lisanlar 
4 - Ticaret mektebinden başka tahsili var ise neler ol· 

dnğu 

5 - Daktilo bilip bilmediği 

Teşrinievvelin yirmi beşinci gününe kadar lkhat Vekaleti 
hususi kalem müdürli.iğünc tahriren müracaatları. (6737) 

Iç Ticaret Umum Müdürlüğünden: 
30 ikinci tcşl'in 330 tarihli kanun hükümlerine göre tescil 

edilmiş olan ecnebi şirketlerinden Romanya tabiiyetli "Steua 
Romana., şirketinin Türkiye umumi vekili haiz olduğu seli.hi· 
yete binaen bu kcı-re müracaatla §irketin İzmir tali şubesinin, 

İstanbul merkezinin İzmir şubesi halinde idare edileceğini ve 
mezkur !ube vekilliğine müçtemian idareye mezun olmak ve 
şirket namına yapacakları işlerden doğacak davalarda bütün 
mahkemelerde dava eden, edilen ve üçüncü §ahıs sıfatlariyle 
hazır bulunmak üzere Harry Aboyy Walker ve Hüseyin Zeki 
Efendileri tayin ettiğini bildirmiş ve lazım gelen vesikaları 
vermiştir. Keyfiyet kanuni hükümlere uygun görülmü~ olmak· 

la ilan olunur. (311) 

lstanbul Harici 
Kztaat ilanla 

Askeri ıncktfı>lct 
için yerH fabrikalar 
Iatından 9416 metre 
renkte elbiselik kU 
pah zarfla münakaS 
muştur. Uıalcsi 22 t .. 
vcı H:~ 1 pazartc ~j htil 
15 tc :yapılacaktır. 
rin ~artnamc ve nUJ11 .. . 
görmek üzere her 
den sonra Ankara 
V. Satmalma Ko~ 
ve miinakasasına J. 

dcceklcrin belli gÜll 
ten evvel tck1if meli 
111 mczklır komisvoJ19 

]eri. (~50) 
- . ----h~e lsb.ınbul agliyc ıi1a 
c•ün('Ü htıkuk da.ircsindrıt · 
• Fal· · . .. Hanımın j Ji 
mcchul . ' lih ~ahi~ J::[cll 

ne ~açtığı 9~4 - t 530 
mukayyet ihtar dav"; sı ttf'ı 
na.~ma gönderilen clıı"c 
srnda ihametgahınm ı11~ 
du~u beyaniyle bila { r.1 

'Ja.tıV kılmmı-; ve bittalcp ı ~ 

gat ifa~rna karargir olrl' t 
kika.~ giinii olmak iizetC ti 

93" .. .. 5l\,,t - ~ pazar gunu 
yin edilmiş olduğund'11 

mczkfırdn bizzat vcY'
1
, 

gelmediğ i takdirde B' .. r 
kikata devam olunacal 

nur. 

Z AY t 
·yle 

Şevket Halil nato1
• 

mühürümü zayi ey~.erı:(! 
dan mezkiir mühut 1 e 
borcum olmadığını ~r il' 

"htJ• ..a böyle de mezkur roıı .. 1"'-
edecek taahhüdatırı bil 
yacağmı ilan ed1erirl1·Şt 
(2960) 


