
'u -, go - ~· e , • sıav nuKuıııcfı, 
s ulıyetlerin tesbitine a • 
zıınle çalışacak . 

2 nci saytfada 

Fransa, Yugoslavyayı 
feda ederek Italyayla 

anlaşacak mı ? 
2 nci say.tada 

~=== ~ Sayı: 6037 Yazı İşleri Telefonu: 24379 Cumartesi, 27. 1 inci Teşrin (10 uncu ay) 1934 

Rom;;;,qa hariciqe nazırı M. 1 itü

İdare Telefonu: 24370 Sayısı 5Kuruş 

lesko dün şehrimize geldi 
~· l'it•·ı -

Tayyareleri başaşağı 
düşüren şua topları .. 

5 milyon mum kuvvetinde ziya şuaı ata
bilecek bu toplara hiç bir tayyare 

dayanamılJacak, düşüp parçalanacakmış! 

U esko bu akşam hususi trenle Ankaraya gidecek 

u 

J 

lerdir. Bu şualar, tayyarelerin u • 
çuşlarına devamını imkansız kıl
maktadır. Bu hava müdafaa top -

Uzun tecrübeler.den sonra Ki. ları, mucitleri tarafından birçok 
elhaus ve Christmas isminde iki defalar tecrübe edilmiş ve bu gös
mühendis havaya ziya şuaları en- teriş tecrübelerinde şimdiye kadar 
daht eden .bir nevi top icat etmiş - ı~vamı 4 Orıcıı " ' ıı. rıırı ı fnct slltUDunda) 

lJ , tçı arı 
Fransaqa verecek mı? 
iki suç 

ortağının 

iadesi 
meselesi 
mühim 

safhada 
Kvaterr.ik.. Paveliç ... 

. Kral .. Al~ksandr . aleyh.indeki ı de. iki suç ortağının iadesi mese • 
suıkast uzerıne bu cınayetın ele- lesı mühim bir safhaya girmek ü
başısı olan ve halyada tevkif o - zeredir. Malumdur ki bu hususta 
lunan Paveliç ile Kvaternik ismin· (De\•:ımı ıo ncu fi:lyıtruım 'Unctı l!UtUDuoda 

Galatasaray - Vefa maçından heyecanlı bir cnsta ntane .. 

• Dün §ehrimizde lik, Bursada Türkiye birinciliği maçlarına devam edildi. Beşiktaı takımı Bursada Karadeniz fant 
pıyonu Samsun takımını 7 - 2 yenerek İzmir ıampiyonu Altay ile karşı karşıyr.kaldı. 

lstanbulda lstanbulıpor Süleymaniyeyi, Fenerbahçe Beykozu, Galatasaray da Yefayi yendiler. :rafsilatmı Spor 
sayıfamızda okuyunuz... • • 
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Fransız devJetı Japonlar teklifleri
nin çoğundan 

vazgeçtiler 

.. 
yapılması düşll 

~:::~'.::z<~:~:_a~:::: 1Y ugoslavyalılara beyanname 
len isla~ 

Büyük hava yarışı~ 
son vaziyet 

Londra, 26 (A.A.) -:'ti~ 
dra - Melburn yarışınş '~ 
denlerden geri kalan dok 

gemisinden ibaret olan Atlas ve Jl /I l k t • •• J 4, 
BalırimuhitmuhtelitfilosuPana- JVl.em e e ın muua,aası 
ma kanalini bir rekor zaman de-

mek olan 39 saatte Atlas denizin- kuvvetlendı•rı•ıecek 
den manevreler yaptığ Bahrimu -
hiti geçmiştir. Filo Kaliforniya -
ya gidip manevralara devam ede
cektir. 

Macar hariciye nazırı 
Avusturya başvekilile 

görüştü 

Viyana, 26 (A.A.) - ltalyaya 
yapmış olduğu ziyaretten Peşteye 
dönmekte olan Macar Hariciye 
Nazırı M. Kanya burada durarak 
Başvekil M. Şuşnig ile, Hariciye 
Nazırı M. Waldenekle görüşmüş· 
tür. Bu mülakat esnasında iki 
memleketi alakadar edenmesele • 
ler dostça görüşülmüş ve umumi 
siyasi vaziyet hakkında noktai na
zar teatisinde bulunmuştur. 

Antalyada sıcak iklimler 
nebatatı tecrübeleri 
Antalya, 26 (A.A.) - Antal

yada tesis edilen sıcak iklimler 
nebatatı tecrübe istasyonuna me -
mur Dr. Tegval ve muavini gelip 
işe başlamışlardır. 

Kahve, çay, kinin, ananas 
gibi sıcak iklimler mahsullerinin 
istihsali tetkik ve tecrübe edile -
cektir. 

Adapazarı Türk ticaret 
bankası toplantısı 

Yugoslav hükumeti, 
tesbitine azimle 

mes 'uliyetlerin 
çalışacak 

Belgrat, 26 (A.A.) - Başve
kil M. Uzunoviç Parlamentoda hü
kumetin beyaruıamesini okumuş -
tur. Beyannamede müteveffa Kı -
ral Aleksandr'ın büyük eseri e • 
hemiyetle kaydedildikten ve sui • 
kasti ilham ve tertip edenlerin Yu
goslav devletini sarsmadıkları te
barüz ettirildikten sonra Kıralın 
feci ölümü münasebetile Yugoslav 
milletine karşı muhabbet göster -
miş olan ecnebi devlet reislerine 
hararetle te§ekkür ediliyor ve de • 
niliyor ki: 

"Hükfımct, müteveffa Kıralın 
eserine devam etmeye ve me.mle -
ketin müdafaa kuvvetini takviye 
ederek onu daima büyük vazifele
rini başaracak bir vaziyette tutma· 
yı en mukaddes vazife telakki e -
der. Siyasi ve askeri kudretini 
müdrik olan ve kıymetli dostluk -

Iarından ve ittifaklarından da 
kuvvet alan Yugoslav milleti so • 
ğuk kanlılığını muhafaza edebilir. 
Fakat bu soğuk kanlı Irk hareket • 

sizlik manasında alınmamalıdır. 

Bilakis hükumet, Manilya suikas· 
tini tamamile aydınlatmaya ve 

zaruri olan -cezaların tertibi için 
mesuliyetlerin tesbitine azimle ça• 
hşacaktır. Yugoslavya aleyhinde· 
ki caniyane faaliyetlere ve canile
re yapılacak mücrim müsamahaya 

artrk bir nihayet verilmelidir. Bu 
hattı hareketinde hükfunet yalnız 
dostlarının ve müttefiklerinin de • 

ğil aynı zamanda bütün medeni 
dünyanın da müzaharetine güve • 
nebileceğini bilmektedir. 

Hükumetin beyannamesi par -
Iamentonun bütün sıralarında al • 
kışlarla karşılanmıştır. 

Fransa Yuqoslavqayı 
feda edecek mi? 

KISA ~=:=::=:: 
TELGRAF ==::: 

mın vaziyeti şudur: Jl<el' 
=======Haberleri 1 - Macgregor ve yş de 

§ANKARA - Sergi hazırlıkları nizelanda, dün saat 21,SO 
bitti. Lozandan evvel Ye Lozandan burna vasıl olmuıtur. . 
sonra ismindeki mukayeseli pa\'yon )"eJ1' 
iktısadi inkicafımızı canlı bir surette 2 - Hevet ve Kay, 

r d .. ~ te 
göstermektedir. a, bu sabah saat 2,'ii' 

Sumer, Ziraat ,.e Merkez Banka- pangtan hareket etınittir. 
Jarı pa\'yonlnn bitmiştir. 3 _ Stodart İngiltere, bıl 

§ ANKARA - Akay işletmesi gi- saat l,G da SingapurdaJ1 
hi De,·let Dcmiryo1Iannın da, aramız-
da klering muka\'elesi olan memle - etmistir. 

· 1 ı· • · atlı" kct1crden getirilmek şutıy e, gc ır- 4 - Hansen Danı"11 ·- ..1 
teceği malzemenin memlekete sokul- saat 3,52 de Al~tratara ~ 
ınası kararlaştı. M ·ı h yri ıo 

§ ANKAUA - Memleketimizden rıuştur. umaı ey ga 
transit suretiyJc geçen alelumum scy- bir müddet için burada 
Yahlar ye kısa bir müddet ikamet e- tır. 
den ecnebilerle memaliki ecnebiyede- 5- Melrose Avustur•~ 
ki Türkler memleketimize dahil ol- 19.15 te Rangoontlan har 
cluklarr ilk gümrükte memurlar, ii -
zerlerindeki ecnebi döl'izlerini kayde mittir. 

• do mecbur tutulmaktadırlar. 6 - Vrighte ve Polal'l d 
nun1ar fazla ikamet ederlerse rika, bu sabah saat 5,9 1 

kambiyo müdürliiklerinden izin ala· I l 
rak paralarını sarfedebilecekJerdir. vasr 0 muştur: ~ 

§ ANKARA - Türkofis, mallan- 7 - Sh"av, İngiltere, ti' 
ml7.ln standardize edilmesi etrafında- denberi Btirde bulunıııalı 
ki tetkiklerini bitirdi. Bu yıl portaka1- H'I Jıı~ 
Jar üç cinse ayrılacaktır. Hangi Ji- 8 - Davis ve 1

' dı' 
manlardan ihracat apıJacağı karar - Kıbrısta kain Nikosyad• :/ 
Jaştırılmıştır. Nizamname bir iki gü- yarelerinin bir kanadı 1' 
ne kadar devJct şurasından çıkacak- tır. .,Jı 

tır. 9 - Bruk, İngiltere, .,..,,ti 
§ ANKARA - l\lanisa mebusu denberi Atinacladır. fs.tr' 

Refik Şe\'kct Bey, Dahiliye Vekflle- l r 
t nin bir uskuru kırılmıf '. · J1. tinden şu sualleri sormuş ur: D" 

ı - MemJeketimiz dışından gelip Fransız devJetJll t 
te topraklarımıza yerleştirilen millet- jbl 
taşlarımızın sayısı, bunlara yapıJan düşünülen isi ti 
muavenetin der.ecesi .nedir? ~ ~ari• ..,~ ı A ...A l · -~ 

Adapazarıı 26 (A.A.) -Türk 
Ticaret Bankası umum hissedar • 
ları bugün Banka merkezinde f ev
kalade toplantı yaptılar. Ruzna -
menin müzakeresine Sümer Bank 
Umum Müdürü Muavini Osman 
Nuri Beyin riyasetinde başlanıl -
dı. Bankaya bir milyon liralık yeni 
hisse ile ittirak eden milli mües • 
seseler ile banka meclisi" idaresi • 
nin müşterken tesbit ettiği meclis 
raporu ittifakla kabul olundu. Ye· 
di azadan müteşe:lekil idare mecli
snden istifade eden beş azanın ye
rine Cümhuriyet Merkez Bankası 
idare meclisi azalarından Mahmut 
Nedim, Hakkı Saffet, Nusrat Na • 
mık, Sümer Banktan Osman Nuri, 
İş Bankası Umum Muhasebe Mü -
dürü Muvaffak Beyler seçHdiler. 
Bankanın esas mukavelesi bağlı 

maddelerinin tadili ve merkezin 
Ankaraya nakli teklifleri iş ban· 
kası Umum müdürü vekili Muam
mer Beyin verdiği izahattan sonra 
ittifakla !kabul edildi. Yeni teşek -
külün mevcut bulunmama İzan 
külün vücut bulmasına amil olan 
1ktısat Vekili Celal Beye hisse • 
darların §Ükranlarının telgrafla 
bildirilmesi hakkında bir hisseda· 
rm teklifi alkışlarla kabul edile • 
rek toplantıya nihayet verilmiştir. 

İngiliz gazetelerinin,Fransayla İtalyanın 
anlaşacağı şeklindeki şayiaları asılsız dır 

? .. _ Bu Karucı:.,crucn ı\l,truv mu 
.. jansı bildiriyor: 

l\öste.ncede \'apur beklediklerini ga-
zeteler yazıyorlar. Doğru ise bunla- 6 Teşrinisanide toplaıli 
rın-kıs hasma<lan büyük ''npurlarla lan Fransa parlament~•" a..ıt: 
getiril~esi ,.e yerleştirilmeleri düşü· ki k d r ır 

Cevizli nümune köyü 
Antalya, 26 (A.A.) - inşası 

biten Aksekinin Cevizli nümune 
köyünün Cümhuriyet bayramında 
küşat resmini yapmak üzere vila· 
yetçe tayin eclilen heyeti mahsusa 
bugün buredan hareket etmiştir. 

Fazıl Ahmet Bey Dil 
Cemiyetinde 

Ankara, 2ô (Hususi) - Türk 
Dili Tetkik Cemiyeti Merkez He
~I aazlığına, Yakup Kadri Be -
yin yerine Fazıl Ahmet Bey gel -
miştir. 

Deyli Ekspres gazetesi 22 T eş
rini Evel tarihli nüshasının başına· 
kalesinde ıunları yazıyor: 

"Yugoslavlar, Fransızlardan 

gittikçe uzaklaşıyor ve Almanya - ' 
ya doğru ilerliyorlar. Yugoslavla
rın bu istikameti tutmalarını tabii 
görmeli: Belgradın menfaati Ber· 
timinin menfaatine mutabıktır. A
rada yalnız bir noktada ihtilaf 
vardır: Almanlar, Macarlara dost
turlar. Macarlarla Yugoslavlar a· 
tasındaki münasebetleri gergin -
leştiren bir sebep vardır. O da bir 
Macar ekalliyetinin Yugoslav ida· 
resinde yaşmasıdır. 

Fakat Romanyanm boyundu • 
ruğundn inliyen Macarlar daha 
çokturlar. Onun için Macaristan 
nisbeten küçük olan dava üzerin -

de durmıyacaktır. 

Yugoslavların, gittikçe fransız 
aleyhtarı olmalarının sebebi Fran-

sanın İtalya ile fazla dost olmağa 
başlamasıdır.,, 

(Deyli Ekspres) gazetesinin 
bu tarzdaki mütaleası bugünkü si
yasi vaziyete muvafık değildir. 
Çünkü Fransamn Yugoslavyayı ve 

müttefiklerini ihmal ederek İtalya 
Ue anlaşmak istediği ids:liaaı asla 

doğru .değildir. Bila~is son gelen 
Fransız gazeteleri Fransanın 1 • 
~alya ile anlaşmak arzusunda bu -
Junduğunu, fakat böyle bir anlaş -

ma yolunda !küçük itilflfın dostlu -
~unu feda edemiyeceğini,, yaz -

maktadır. Diğer 'taraftan Paristen 

uelen haberler Fransız Hariciye 
Nazırının yakında Romaya gide • 
ceğini kaydetmekle beraber bu se· 

yahatin bir anlaşmadan ziyade l · 
\alya Başvekili Musoliniye izahat 

him itler be eme te ı · 'tJ"') 
nülmüş mü ,.e ne gibi tedbirler alın - tidasmda yapılan nahiye '·t'/J 
mıştır? . ·11e ı 

3 _ Memleketimize daha ne mık- tı Doumerque lcabinesı 
1 

'.J 
tar muhacir, nerelerden gelecektir? nı göstermiş ve ayJl1 •" 'j 
Bun1arı ne kadar zamanda kendi a- mevcut müessesat kad~et ~J 
ramızda göreceğiz? linde kalmak üzere de."5ı~ § ANKARA - Halk Fırkası diva- nizmasmda yapılacak ı ,f 
111 bugünlerde açık mebusluklar için ,.11 r ~ 
tesbit edeceği namzetleri mm ede- kında ~: bDoumerquedı'- tı• 
cektir. ne!rettıgı eyanatını 

Nam1.etler arasında kolordu ku- leıniıtir. .. ;;ı) 
mandanlarımızdan Ali Hikmet Paşa H"k" t .. ·n diif" J 
ile sabık Tahran büyük elçimiz Hüs- u ume reısını de fil J 
rev Beyin bulunmaları ihtimalinden ısla.hat birkaç merhale ııı" 
bahserildemtlrndir. • • caktır. Bu ıslahat pıeY,.ıı .. ıJ' ·r t"' § A. 'KARA - Ticarethane ve mü- liyenin ve polis teşkı ~ i ~ 
esseselerde müstahdem olanlar hak- ki, iktısadi, sınai ve tic~:ıe#./ 
kında maJiye dairelerince kazanç malik olanlara mech t d''} 
müstahdemin bordro1arının damga hakkı temsil itası, cle"~~i, f'j 
resmine tabi olup olmadığı anlaşıla- ııv· 

bo rinin yeni baştan tan ,. lı',.,, 
madığından Maliye Vekaleti bu r- . . . ol'111 b',. 
drolarm damga resmine tabi olduğu- mento mesaısımn Y tıt·.w 
nu tamim etmiştir. ve ticari kuvvetin tarı' .,,r

§ BURSA - Burada Sabri Zahit bi çok mühim maddeler 
vermek maksadına matuf bulun ~ Bey namında hlr genç tarafından yer- k dıtl 

li ibrişim masura tabriıcası kuruı- Sarışın a ,,.,. . 
duğunu da ilave etmektedir. muştur. Bastiya, 26 (A . .A·)ttili t' 

Japonlar teklillerinin 
çoğundan vazgeçtiler! 

§ A TKARA - 1'ic{lri mahiyeti ha- ya suikastine iştiral< edı1'~ıt' 
iz olmıyan niimunelik eşya ile resmi edilen Sarı§ın Slav }<ı& ·tdi 
miizeler için getirilen eski eserlerin w b• , 

tiyada bulundugu '-· r1 memlekete serbestçe ithal edilebilece- P" dil 
g"i bugün gümrüklere bildirilmiş- Filhakika bu kadıJ1, ~ı 

d 1 · ,,e ·-tir. Livorna an ge mı§ S 
Londra, 26 (A.A.) - Bugün 'maktadır. Müzakereler uzun 

deniz müzakereleri neticesinde J süreceği ve güç olacağı benze • 
neşrolunan tebliğde Japonların mektedir. 

§ ANKARA - Belediye kanununun mi ile iki ıaat sonr• 

yeni izahat verdikleri ve teklifle
rinin bir çok noktalarından vaz 
geçtiklerini bildirmekte ve yeni 
bir toplantının yakında yapılacağı 
ilave olunmaktadır. 

Royter ajansının öğrendiğine 

göre, Japon ve İngiliz heyeti rnu
rahhasaları arasında hiç bir vesi
ka teati olunmamış ve İngilizler 
henüz Japon planlarını almamış· 
Iardır. Ancak iki taraf ta diğe • 
rinin vaziyetini öğrenmiş bulun -

neşri tarihinden bugüne kadar. yap - gitmittir. ' 
tıklnrı faaliyet etrafında Dahiliye ICO 
\Tek:Uetince belediyelerden istenilen Bulgarlar Balk•",,~ 

Her ne de olsa İngiliz mahafi· maliimat peyderpey gelmektedir. Be- sına iştirak etrnıı• / 
li, bugünkü konuşmaların faydalı ledive intihaptan dolasısiyle bir çok (H ııJ•;) 

" Sofya, 26 \1 J,ıl 
olduğu mütalaasmdadır. Müza - f belediyelerin bu malılmatı henüz g9n- bulda toplanacak 

1
° •t 

kerelerin gelecek merhalesini İn· ı dercmemiş .. olmar1nr_mı .na. za. rı. di.kkate Bıı s• tJ 
- b t konf eransınaı bir ,, *'d" giliz - Amerikan toplantısı te§kil nlnn Dahıhyc 'ekatctı ıkıncı ır n- h k~Jı• 

d k . I .1. h"k" t' b f mimle malfımatın bir an cv\'cl gönde- iştirak edeceğ~. a·r. S".Jt 
e ece tır. ngı ız u ume ı u .1 • •• t . ı· · 1 d v degıidı tf pr 
konuşmalaraı dair Fransa ve hal- r rı mcsını ıs emış ır. ar ogru 1'" ~ 

Zora gazeteıi bıınu 11W~ 
ya ile temas halinde bulunmakta- - -- - ekt 'f/e " 

vayetler kati olarak tekzip edil • la tekzip etm e bit " 
dır. mektedir. Bir ademi tecavüz gar heyetinin böyle_..

0
; 

Diğer taraftan bir İngiliz - Ja- muahedesi hakkında da hiç bir sa i§tirak etmiyeceS' 
pon ittifakı hakkında dolaıan ri • müzakere olmamıştır. tadır. 



Sadri Etem ~()Qı 
~t~ l\tı}' k 
t ~sil>le~ . ontenjan 
~a.rı~ 1n1 bırakıyor 

ılı 1 le.t • ' tıa~ırl h . ' i ıtırıd ar eyetı 16 
dii' thaıa.t : Y.aPtığı bir toplan· 
~ıı7 ~da. e •hracat işlerinin 

'~il.rı ka~d tabi tutulduğu 
Gayrimiibadillere bono 

tevzii işi 
ı· rı t e Ve • 1 • • 
il-, ll erketrn ... Prensıp erını Gayrimübadiller; para ve bo -

I lletle\utd\tı &Q ege karar ver • no dağıtılmaıı işine devam edil -
~ d ·~lan r tar~ harici mem- mektedir. Bono tevzi edilmesi la -

tate 0\>iı t ~.arı ntüba.deleler zım gelen 154 aoıya kalmıştır. 
a~d}''Pıt,ca.ki.: nıüvaz.ene i· Bunların iki hafta içinde bitiri • 
~ ~lıltı ba.tk · leceği tahmin edilmelrtedir. Para 

~tllet·'lı•i bira Yeni ihdas olu- tevzii de o zamana kadar bitecek • 
lı ~ile llaıa makanı istatistik ı tir. Şimdiye kadar 100 bin lira is· 

~ 16l'
1 

~irı:ı ey)~arı ithalat ve ih- , tihkakı olanların paraları veril -
'~ak '~haı llt '~ecek "Ve ithalat mi tir. Bir haf adanberi istihkak· 

\ ~;dec ~in bu u aa.d si ve dö - ları yüz bin liradan yukarı olanla .. 
·~· ıtJr be 1 rdir ~aka.nıa müra - rm paraln verilmektedir. 
ıı.l1 "-lat~tılta,1tı · ""'ncak Roman· 
'l 1~ q~ ın d ... • eti k ~ O\'ız i lerin· 

·~ ilen bırakıl • 
Gizli nüfus 

bul da 10493 doğum, 466 evlen· 
me, 4983 ölüm yazılmııtır. 

raporlarda, toptancıların, malları 
ellerinde toplıyarak ihtikar yap -
tıkları idd~a edilmektedir 

Seyyar sütçüler de, yeni ölçü -
lerin tatbiki sırasında ihtikar yo -
luna sapmışlardır. 

Buğday mahsulü 2,5 
milyon tonu bulacak 

1925 de 1 milyon 80 bin ton o· 
lan buğday rekoltesi, 1927 de 1 
milyon 333 bin tona, 1930 da 2 
milyon 862 hin tona çıkmış, 1933 
de 2 milyon 235 bin ton olarak 
kayd~dilmiştir. 

Bu seneki buğday mahsulü • 
nun 2,5 milyon tonu bulacağı mu
hakkak sayılmaktadır. 

Şoför ehliyetnameleri 
Belediye, şoför ehliyetnamele· 

rini değişt:rmeğe karar vermiş ve 
değiştirme işlerine başlanmıştır. 
Müteaddit kaza yapan şoförlere 

Falih Rıfkı 
" H akimiyeti Milliye" den 

Çeko lovaklaran mlllf 
bayramı 

Ann 28 i Çekoslovakların mil· 
li bayramı olduğu için o gün ,eh· 
rimizdeki Çekoslovak konıoloaha· 
nesine bir kabul resmi yapılacak· 
hr. 
e1t11ttnl!Jıtuttntm1ttRDllllWfUl!t11111nıutJtlllUtla~ 

ehliyetname verilmiyecektir. 
Son bir buçuk ay içinde latan· 

! ' 
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llılııııuıınııııııtıtııııııınıııı1ttıı1nııııı1Tlfffttıı11111ıırı""'ııı:ı1ııııırın 

GÖRÜŞLER: 

Puvankarenin 
vasiyeti 

Eski Fransız Baıvekili Puvan· 
kare urnumi harp eı~asında, ölü· 
münd~n sonra neıredilmek üzere 
bir wuiyetname yazmış. Puvan • 
kare artrk öldüğü için timdi bu 
vasiyetnamesi ne,rolunacaktır. 

F ransrz gazetelerinde okundu· 
gun:ı göre bu vasiyetname içinde 
Puvankarenin §Öyle bir sözü var· 
dır: 

Esnaf cemiyetleri 
aidatları 

Eınaf cemiyetleri t. ~dalların • 
daki karıtıklıkların düzeltilmesi 
için bir proje hazırlan.mışhr. 

Projeye göre, esnaf cemiyetle· 
ri arasındaki aidat farkları kaldı· 
rılarak b~r cemiyet azaaının, da· 
ha ucuz bulduğu diğer cemiyetten 
sıhhat cüzdanı almasına mahal bı 

"Eğer harp esnasmaa bir sui- rakılmıyacak, senelik aidat çı • 
kastçmm kurşunu, yahut bir Al - raklar için 50 kuruş, esnnf için 
ınan topunun mermisi ile ölecek it hacmi vaziyet ve derecelerine 
olursam Fransız milletinden böy- göre b"r, iki, üç liardan ibaret 
le bir hadise üzerine fazla bir te- olacaktır. Şimdi aazsından 12 
essür ve heyecan eseri gösterme - lira alan cemiyetler vııı.rdır. 

mes_ini .?i.~e~~· Çiinkü m~~leket Esnafın cemiyetlere kayda 
b:nıll! olumumle, Fransa ıçın her me'cbur tutulmaları için İktı•at Ve· 
gun hayatlarını feda etmekte olan kalef tarafından bir eınaf kanu· 
askerlerin bir tanesinden daha nu li~ihaıı tanzim edilm!ıtir. La· 
fazla bir şey kaybetmiş olmaz.,, yiha medisin bu devresine yetit· 

Puvankarenin bu güzel sözleri tirilecek ve yeni a :dat tarifesi bu 
büyük devlet ad!mı için bir aıker kanun ile birlikte meriyete gi • 
neferinin yükaek kıymet:ni pek receklir. 
güze! ifade etmeıi itibariyle haki· 
katen kıymetlidir. R H • • 
ııttrtıMıtııır.Jff\illlllliıtımıtUllWI zza •t &mSI lnlttıı 0 m 3 n Ya 3 fi Cl ye 
Balkan ..misakının 

tatbiki -- (Ba§makaleden devam) 

ve fili taahhütler tesbit etmek lü· 
zum:ınu duymuılardır. Binaena • 
leyh, Balkan misakını imza eden 
devletler, bu taahhütleriyle Bal • 
kar..lar hududu dairesinde sulhun 
muhaf t.:ıaıını istihdaf eden bir 
müttefik devletler zümresi tetkil 
elmit oluyorlar. 

Balkan misakı ile li.hikalarmın 
tatbiki için alınmıt olan taahhüt· 
Jer andece ıulh maksadına müste· 
nit olduğu için hakikaten sulhun 
muhafazaıını arzu eden her dev
l!>tİn bundan memnun olacağı fÜp· 
hesh-dir. Ve bu ıınıf devletlerin 
mikt!l.n n" kadar artarsa, Ba ikan 
miıakı ıeklindeki sulh n:zamları • 
nın da :rer yer çoğalması beklene· 
bilir. Meseli, Balkan misakını 
ı.ktetmiş olan devletler, diğer ala
kadar devletler le birlikte buıün 
derha~ bir "Akdeniz m:sakı,, İm· 
za ecl,ilebilir. Bu ise timdi Bal· 
kanlar için vücude gelmit olan 
aulh bekçiliği teıkilatı Akdeniz 
mıntakası için de temin edilecek 
demektir. 

Mehmet ASIM 

Tayyareleri baş 
aşağı düşüren şua 

topları 
-- (Bq taratı 1 lııct uyıtada) 

yalnız az mikdarda ziya kuvveti 
kullanılmııtır. Fakat ziya kuvveti 
ne kadar çok olursa topların tesiri 
de o niıbette fazla oluyormuf. Mu· 
citlerden biri tesir için hudut ol • 
madıiını beyan etmittir. Maarafa 
ba'kılmazsa, toplar iatenilen bü • 
yüklükte İl1!a edilebilir. Hatti ha· 
vaya 5 milyon mum kuvvetinde zi· 
ya f uaları endaht edebilece·k top· 
lar bile imal editebilir. Böyle kuv· 
vetli ziya ıuaları tahatındaki her 
tayyare derhal bqqaiı dütüP ha
rap olacaktır. Muçitler, timdilik, 
toplarının tecrübelerini Fransız 

askeri makamlarına bırakmıtlar • 
dır. 

Hazırı dün geldi 
-- <Bat tarafı l lnd aayı!ada) 

Gene geç vakit, M. Titüleako, 
kendisini ziyaret eden Fransız Se· 

firi M. Kamererle görütmüt ve 
ak~am yemeğinden aonra Şehir ti· 
yatroıuna giderek Yarasa piyesi • 
nin temsilinde hazır bulunmuıtur. 

Muhterem misafirimiz bu ak • 
ıam hususi bir trenle Ankaraya gi
decektir. 

Yunan heıı•tLllil_rın 
sabah geliyor 

Dört Balkan Hariciye Nazırı -toplantııına İ§tİrak · edecek olan 
Yunan Hariciye Nazırı M. Makıi· 
mos ve yeni itilaflar müzakeresi 
için gelecek, Yunan lktiaat Nazırı 
M. Pesmazoğlu gelen haberlere 
göre dün saat sekizde Atinadan 
hareket etmitlerdir. Yunan mu • 
rahhasları yarın ıabah tehrimize 
gelceklcr ve ak§am üzeri Ankara· 
ya gideceklerdir. t 

M. Yevtit; de yar1n gelecek 

Yugoslavya Hariciye Nazırı M. 
Yevtiç'in reisliği altmcla bulunan 
Yugoslav Murahhas heyeti de ya· 
rın sabah latanbul'a gelecektir. 

Fakat Heyet Yugoslavyanın 

milli matemi dolayısile, Cümhuri
yet bayramı tenliklerin.e .i~tirak 

edemiyecek, ancak pazartesi ak • 
ıamı Ankaraya gid7cektir. 

Bir yanhfhğı tashih 
Geçenlerde Mera§ vilayetine 

bağlı olan Andrin kaymakamının 
memuriyeti tahvil edilmitti. Ba • 
zt gazetelerde bu bsı her yazılırken 
yanlıtlıkla (Andrin) adı (Artvin) 
,ekline konmuftur. 

Belgratta aakerl bir kabine 
lstlyenler varmışı 

Bazı Avrupa gazetelerinde o· 
kunduiuna göre Belgratla son ka· 
bine buhranı sırasmda Ba!vekil • 
l:ğe bir aeker getirilmesi lehinde 
bir fikir cereyanı hasıl olmuf ise 
de ıonradan bu cereyanın önüne 
ıeçilmittir. 

Semplon yolcuları 

Alman yada 
tütün yapıl 
Hanoverde tabii tet1'İ 

Gümrük muayesinde 
azami kolaylığı görüyorlar 

Mukataa vergisi 
ihtilafı 

Belediye ile evkaf arasında mu· 
·kataa verıiıinden çıkan ihtilaf 
son zamanlarda yeni bir tekle ıir
mittir. 

kongresinde Dr. Koerı~~ · 
bir zat nikontinsiz tül~ 
hakkında yeni bir ketf~~ 
etmit ve Almanyayı btı J 

yacında Ecnebi 111~ 
müftakir ve tabi okıı~.~ 
mak için bir keıfini h ~ 
severlik saikaaiyle ,4ldl 
metine bahıetmiıtir. 

Semplok ekiıpresile Avrupa • 
dan gelen yolculara ait gümrük 
muayenelerine sabahları aaat bet· 
te batlanmaaı ıikayetleri mucip 
olmuıtur. 

Vaktiyle mukataa verıisine tabi 
olan binalardan mühim bir kısmı 
belediye tarafından istimlik edil
miı, bunlardan bir kısmı yıkılarak 
arsalarında ıokak ve cadde açtı • 
rılmıftı. 

lstanbul Gümrükleri Batmüdü
rü Seyfi Bey, bu tiki.yetler üze • 
rinde ıunları ıöy)emektedir: 

··o Vatanseverlik bu,U l 
yada iyi mükif atlan dırı 
kumet, bu iıgü:ı:ar d~- .J 

. ur?" • 
- Muayeneler evelce Uzun • 

köprüde geceleri yapılıyordu. Yol· 
culara kolaylrk olmak üzere mua • 
ycnelerin İatanbula daha yakın 
bir yerde batlanması muvafık gÖ· 
rüldü. Bundan ziyade kolaylık 

göstermek imkansızdır. Çünkü 
muayene bir iki saat daha gecik • 
tirilirae tren lıtanbula gelinciye 
kadar bitirilemez. Yolda muaye • 
neye itiraz edenler muayenelerini 
Sitkeci istasyonunda yaptırabilir
ler, fakat bu takdirde muayene 
neticesine kadar beklemeleri li. • 
zım gelir. 

lllthıınıııtİIMtıtımıııttl~ 

Bulnııaca. 
Okuyuculanmıza, bir taraftan Türk• 

çemizdeki güzel kelimeleri öğretmek, 

diğer taraftan bot vakitlerini eilence 
ile eeçirmek üzere tertip ettiğimiz ye• 

ni bulmaca aeriıinin bugün ikindıiıü 
veriyoruz. 

Bulmacalarda, bir çok bildiiiniz -.e 
daima kullandığınız kelimelerle kartı • 
Ia,acaluınıı;. 

ISunıarın yaua\Hl!lftda aa tımaı}"' 

kadar iıitmediğimiz, fakat Türkçemİz• 

de bulunan, bir çok güzel kelimeler de 
bulacakaınız. Bulmaca ıerimiz ilerle
dikçe, bu çeıit kelimelere daha fazla 
yer verilecektir. Bu suretle, bul'Ün, 

hiç farkında olmak11z1n, Türkçemizin 
tRyısız ve ~ııiz kelimelerini, hafızanız. 
da yer etmiı ıörecekıiniz. 

' 
' .. 

,. 
( 

., 
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Sağdan ıola doğru: 

1 - Mefkure 4 

Evkaf istimlak edilen bu em • 
:aktan da mukataa verıiai alına • 
r.afını iddia etmit, fakat belediye 
bunların timdi sokak haline ko • 
nulduiunu ve mukataa verıisi a• 
lınmaıına imkin olmadıiını ileri 
sürmüıtür. Evkafın belediye· 
den iıtediii verıi sekten bin lira
dırl 

Bunun üserine evkaf IMlediye 
tarafından bu emllm istimli.k e· 
dilirken bunların tapuya raptedil
diiini ve buna mukabil tapu se • 
nedi verildiiini ileri ıürmüt ve 
tapuya raptedilen emllkin m.µka· 
taa verıisine tabi olması zaruri 
oldufunu tekrar etmittir. 

Belediye istimlak edilen Yina • 
larm hangi yerlerde bulunduğunu 
ve sokaia ne ıuretle kalbedildiii· 
ni birer birer ıöaterecektir. 

Evkafın belediyeden istediği 

bu verıi ile senelerdenberi bele • 
diye tarafndan iıtimlik edilen 
emlike aittir. 

T opkapı dııın da bir eve 
'"'"'a." u ~ 

Evelki ıün ıece aaat (23) le 
Toplcapı dıtında, Takkeci mahal• 
lesinde cami ıokaiında 2Z numa • 
rah evde oturan Hayriye Hanımın 
evine, kapısı kırılmak ıuretile bir 
tecavüz hadisesi teabit edilMittir. 
iddiaya ıöre Daiiıtanlı lamail ve 
arkadaıları Nevzat, Hüseyin ve 
Salihattin Efendiler ile beraber 
Hayriye Hanımın kap111nı kırmıt· 
lar ve içeriye ıirmiılerdir. Hayri· 
ye Hanımın bajırması üzerine 
bekçi Ahmet çavuı eve koımut ve 
içeride bunlardan yalnız birisini 
yakalamıf, biraz ıonra diğer arka· 
daslarını da bulmuttur. Suçlular 
ke~dilerinin eve davet edildikleri· 
ni ve gizli bir maksat yüzünden bu 
tıekilde yakalabldıklarını ıöyle • 
~iılerdir. Müddeiumumilik suçlu· 
lan birinci müstantildiie vermit • 
tir. 

"Alman otu,, nu yetlt 
1.,, ol,ıt 

300 bin marka ba ıg 
bir tahsisat vermittir· " 

'lı'" 
T "t'" .. • d tetlı• .. ıı1 u un uzerm e .,.. 

disine ihtisas sahası yıP.f. 
yük bir ecnebi ki~ 
- guya büyük - .A . 
nrn yüzlerce aenedentJf 
tün yetiıtiricilerini~ k~ 
rı kaba bir sahtekirlr t 
bir ıey olmadığını iıb• . 

Şarkta bu melo~, ~~ 
tarlada hile ile yetıttl ·r 

Jdiı. umumiyetle bir uıu · 
mahsulünü aslının on .Jı #, 
dar çıkararak arttırıll 
kir tütün yetiıtiriciJerı 1'11 

suni tarzda sularlar, 
tütün yaprakları dai~ 
ve son def aya kadar 

k d b.. .. 1e rece tarz a uyur 
hilekar tütün yetiıtirici:~ 
on misli fazla tütün ~ 1 
fakat tütünün ihtiva e e1' 
tadını ve hoı içimini ~~ 
delerin miktarı bu biti 

ten sonra yetiıeo· yaP ~ 
niabette ve nihayet orı fi'' 
azaıır. Çünkü nebat, 
ile büyürse de birinc:İ 
aonraki yapraklar kıl 
kıymetsiz olur. Bu 1' 
tütününün tadı sa1111~ 
Saman ise - maluııı 0 t' 
hile - nikotinsizdir, 1' 1 

"tiİI' torun icadı olan bu tu 
nikotinsizdir. /.ı 

T .. .. f b 'k 1 -rı•"' utun a rı a ••· . 
kicileri ile aktettikle~ 
kontratlarında ıayet t~ 
tarının suni olarak ıul d~ 
ğu isb1l edil!rse hu ~ 
fabrikalarının, zürr•JJI ~ 
leri malları kabulderı , 
bilecekleri prtı vard~.·-~ 

1"' ·ı detli kayıt ve §art sa ~~ 
tütün ekicileri için b~ r.' 
sahteki.rhğı ile g•Y~~ıı.-' 
zançlar elde etmek 1 

) 

dan kaldmlmıttır. '- i 

2 - Dakika 2, kmnızı bir renk 2 

3 - Arkadaı 2 

4 -- Muhaddep 3 

Romanyanın Atina e]çisi 
ıehrimizde 

Fakat Dr. Koeni~;I. 
rilen 300 bin ınarlc • lr" 

• ·çiti 
ediyor ki, kendiıı 1 

mahfuz tutulmuıtut• 
ti 

"Mükeyyefat Er'd,. it, 5 -- Geniılik 2, büyük 3 

6 -- Şöhret 2 

i -- Ateı 2, akıl 2 

8 -- Mahcup 4 

Aıağıdan yukanya doğru: 

1 - Devir 3, liman 3 

2 -- Alfabeden bir harf in teWfu. 

zu 2 

3 -- ileri. 2 

4 -- Mahal 2 

5 -- Ekmek yapılan madde 2 

6 - Memleket 2 

7 - lıaret ııfatlanndan hiri 2 
8 - Madun 2, mafevk 2 

Yeni bulmaca aeı;imiz haftada iki 
defa, Pazartesi ve Perıembe ıünleri 

çıkar, Sekiz bulmacayı da o eseri bu· 
lup çıkarana, l'azetemiz, okuyuculan• 
mızın ıeve seve aakhyacaklan ~ ... 
zel hediyeler daiıtacakbr, 

Romanyanın Atina Elçisi M. 
Nikoleıko ve Sefaret Müsteıarı M. 
Maneıko da dün ,ehrimize gel • 
mittir. Romanya Hariciye Nazın 
M. Titülesko ile birlikte Mütavir 
nf at ile Ankara toplantısma itti • 
rak edecektir. 
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AD'erika ve Cemiyeti 
akvam 

sı,, ııfatiyle Alın~"~" tit• _,,a 
muvaffakiyetli bır ~it,,,. 
eniı F orchheim de 
yat temerküz ka111P

1 /.f 
Zira nasıl ki Alırı-;',.t1 ~JI 
kuflarm bulundulı iıt~ 
merküz kamplarııı~•Jt,;f 
aan sıda ileüçüncu. :d' 1'l.ı 
dalı bir kuvvet hah~~ 
mek isteniyoraa, f ~ ~"1°M 

ıu · tütün mezruatı •Y • 
san ııdalı olarak 1 

dir. i., .J 

easlz top da icat edl lmlf! 
lıtolrholm'dan t,ildirndiğine 

ıöre, lsveç Harbiye Nezareti bü • 
~ bir ketumiY.et içinae yeni bir 

ıe11iz topun tecrübelerini yap • 
maktadır. Bu topu bir laveç mü • 
hendi.ti icat etmittir. llk tecrübe -
İerin muvaffakiyetli olduğu lsveç 
resmi makamlarında söylenmek • 
tedir. 

~-:._. .......................... ~ 

Reiıicilmhur numedi Vali Kub, 
Amerikanın refah ve 1Udetinin Jnamı 
azimi Avrupa ile ticaretine vabeste ol
dufunu beyan ediyor, Mumaileyh, Av· 
rapa ltJerinln, Amerfb Cemiyeti Ak
vama cirmedili takdirde bir seneye 
kadar tahaffüf edecefi fikrini izhar e
diyer, 

Tabii sulam• ~~' 
azotunu yüzde 2 bıl ~ 
ye dütürülüy~r ~e ftt' , 
na lnkıllp edıy~· il İ,I' JI 
tinsiz Alman tütU1' 1~~ 

("Pariıet _ J 
. ı,t41 
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" ara sarayları, hazineleri ·(Tan) a 
ı.ın t~slim ede~.iyordu .. 
•)in ~s) Babilden kaçtıktan sonra (Sur) Kralına iltica etmişti. Arşe (Arza
~te h~~~. olduğunu söyleyince, hükümdar onu Sabile getiımeğe karar vermişti 
i do)d urndarın şarap ka· ' 
,~ Urdu: 

c kadar ef' kok n ıs ve bat dön-
' tı uıu var. 
1 ~a.Yd' ' 
ki.- L· 

1 •en de iç' 
!'. .. , oırl'k ... 
ultan 1 le İçtiler. 
Q ın g" 1 \tırı1 g·· oı eri dumanlıydı .• 
ı: oıdeıinı'n .. ~ il d 

gogı ne a-
Se · ~ Ilı, büyük 
'ıı kıı11 mabudun zinda-
t rok ih ~ran adama timdi ne 

A hYacırn b'l , '1tıa var, ı sen ... 
tı? hteıden tni bahsediyor· 

r t"et.. o "l• 11lıdi el' 0 timden yılmaz as-
. 'ille 8eçaeydi, affeder· 

'Ney 
' Y Cili ~ardınız? 
'ııd,n a.ıırladığım orduya 

'P tay- 1 tıı 'Yı da k ın ederdim. 
f'ııl danı aybettim. En değerli 
1 

•• ltırn şimdi yanımda 1 
Sur Kralı (Hirman) m mezarı. 

1 A.rı, 
~lıı hteg sizin kumandan· kadınları çok severim. Asalet, ruh-
(J L·J deiild· k" ı 1 · · z ki 1 l11,, l 1 ı. arı ince eıtırır.. ev eri törpü er. 
~~ "'•h· tıİ} l ır askerdi. Siz onu Dara başını gözdesinin göğsün· 

l\i' ~ .. ~ l llııttınız ! den kaldırdı: 
"it\~~~~, 0 Babile gelince be· - Baban timdi nerede? 

<t,l ~~~•ıtıe girmek ve çalış - - Sur Kırahnın yanında misa· 
'=~~· t'«ıt;~!': 1

• Ben onu eıaretten firdir. 
W~~d 1 Otd lt·-.ıt-:-: ı.; .. lmm1111- - Hi""ı:ı m'a.· hizmet etmek icin 'd ~ •er~da ku11anacakbm.. mi oraya gitti? 

nryorsun? "Gelmezse, kızı Arşe· 
yi kaplanların ağzına atıp parça· 
!atacağımı da kendisine söyleyin!,, 
diyeceğim. 

Arşe bu sözleri işitince tüyleri 
ürpermişti. 

- O halde ben de parmağım· 
dalci yüzüğümü gönderyim •. "Hü· 
kümdar seni afetti .. Elçinin sözle· 
rine itimat et ve hemen yola çık!,, 
diyeyim. 

~~ ~lııı4r at gezmesine de mü· - Kıral dostu idi .. Kendisini 
~ı ' 1l 1it ~· O nankörlük etti.. birkaç defa ordusuna davet et • 
~ adın sevdi ve kaçır- miş. Lidyada iken meleketini bı - • 

\ ~felliıı rakıp gidemezdi. Fakat, siz onun (Tan) gece gündüz şarap içi -
kı.·ı ta.ha- ··1.. t t l k · 1 · · O d d 1 •iiyJ• ... mu u aşmı§ ı.. mem e etıni isti a ettmız.. a yor u. 

i ~ Aır~, 1Yecekti: buradan kaçınca Sur kıralına git· Dara Babili ona teslim edip gi· 
., llıes b . ,.. k d 

~· enırn 8.!1 ım e • meğe mecbur oldu. demezdi. Sarayları, hazineleri, eş· 
ı, '~ere~ h" - O halde iş biraz daha kolay· ya ve ganaim dolu anbarları mu -
b· ır kadeh daha şarap }aştı. Ben (Arzames) i mutlaka hafız kumandanına teslim etmek 

lt• 
, S~ ka.!lar buraya getirtmek isterim. Sur kıra İranlıların eski adeti idi. T.;m aynı 
~~f lıa, di ını çatarak: lı benim de dostumdur. Ona der· zamanda Bnbil valisi olarak kala-
4 '- ~t e~: bağırdı, hala onu hal bir elçi gönderip babanı bura· caktı. 
L ~te h' 'Yorsun? ya çağıracağım! Dara (Tan) a güvenemiyordu. 
ıt &() •ra.ı d 

: ~Unu aha ciddi bir ta • Arşe tereddütle önüne baktı. 
() ~tnarnlaınağa çalış • - Ne düşünüyorsun? 

~ bt - Bilmem ki gelir m
0

i? "dt ttirn b . 
i ./·t ha.ıı,1 abaındı. Bana kar- - Niçin gelmesin? .. Surda ka· 
~-:~da.nd, ık Vaıifesini yaptı.. lıp ne yapacak? Hiram'ın küçük 
'ı~ç krı kurtardı. ordusunda kumandanlık yapma· 

l . ~ adının yüzüne bak· nın ne değeri olabilir?! Büyük 1-
"ll eler ran ordularında kumandan olmak 

''th •Öyl·· b d ....._ .\ oş olrn llYorsun, Arşe? elbette bir asker için şerefli ir va· 
tıı .. ı, klırtı b Ufun galiba .. ! zifedir. 
~i /b'tnd atımda. Arzames • , -Bu vazifeyi babam memnu • 
biJ· llıda..n.cı an bahsediyorum O niyetle kabul eder ama, bilmem ki 

,ı ı tek ln k . 
Qitı t t edil> kaçırdıktan sonra aize itimat eder mi? 

erked' açtı. - Niçin .. ? Ben sözünde duran 
dtiil t,k,t ıp Kitti. bir hükümdarım. 

ltıid· 1 
() lid 1 

' '- & •r? S . Ya ı bir asker - Hile ile onu(Sur) dan getit • 
'-bild en de e~· ıae... mek istediğinize zahip olur. 
l). e "bu".. ıdyalıyı- F k t D l . . 't\ b 1 urnu .. ..... a a ara göz erını açmıştı: 

d '- b Uab·· .. tuın. - Gelmezse .. Ben onu tehditle 
'ıı Q'rı Ulun s l 

t\td il !İtrtd· .a§a atnı§lı. getirmenin yolunu da bilirim. 
lııı 1 c:rı bahıe:Yc kadar baban· (Arzames) i muhakkak getirmeli· q' •a.r rnerni r ? t1ı~ lıtt tliın § ın. yim! Onu (Taspa} nın yerine ta • 
~ ~~•t 'd1nıı OYoktu, Siz baba- yin edeceğim. (Taspa) Babilin en 
l '~ ttd· .. na k 

ııı tl lla •tıiı. 8 ar§r tevec· güçlü kuvetli, en iri boylu, en hey· 
• 1'8.Jt ıiıe ben de bundan betli bir erkeği idi. Baban da tıpkı 

fıldı.ı Şjltıd· u sırrı ifşa et· onun gibi, kuvvetli, iri boylu, gös· 
"~ı.~' A.t 1 daha . terişli bir erkektir. Ben (Arza • 
,., ') !el b '=IYad · · · y S 

h ıl\llt · ae11 e memnun mes) ı cok sevmıştım. arın ur 
-~~~··· huYiit~;ni .~azardan kıralm~ bir elçi göndereceğim. ve 
~~ ltı libi ~. M.adu mu! bir ka· kendisini Taspamn yerine tayin 
~~ ~aı11.~tırıırn1 be?' kı ıen Ar- ettiğimi, (Arzameı) e söylemesini 

'°\ • ş· ! ır ku - .ı • d ... ~di..... llnd· ınaıwa- rıca e ecegım. 
-.q Q ı •eni b. d 

· ilirain ıc· ır aha l - Gene gelmezse .. ? 
1 ben asil - Ora&ını dütünmedim mi sa· 

(Devamı var) 

Köylü ve ha~k için 
ucuz elbise 

F eshane fabrikası tarafından 

yapılan ve şimdilik Yerli Malları 
Pazarı vn\iıtasile sahlan 5,5 lira • 
lık ucuz elbise satışı devam etmek
tedir. Kayseride inşa edilmekte o· 
lan büyük pamuklu mensucat fab
rikasının faaliyete geçmesini mü • 
teakip, geniş bir satış teşkilatı vü· 
cuda getirilecek ve memleketin 
her yanma 'köylü ve halk için u • 
cuz elbiseler gönderilecektir. 

izciler Ankaraya gidiyor 
Cümhuriyet bayramında An • 

karada yapılacak büyük resmi ge· 
çide şehrimizden iştirak edecek 
500 izcinin bir kısmı evelki gün 
gitmişti. Dün de büyük bir izci ka
filesi Ankaraya hareket etmiştir. 

Belediyenin Perye banka· 
sından yaptığı istikraz 

Belediyen :n Periye bankasın· 
dan yaptığı 25 milyon Fransız 

frangı istikrazmm ödenmesi hu • 
susun da hazırlanan ve parafe e • 
dilen mukavele, yeni Şehir Mec· 
Jisinin ilk toplantısında konuşul.a· 
caktır. 
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Olüme Susaqan Gönül 
-Vay vay vay... Sen ne ya· 

man olmuşsun.. Neyi tercih et· 
sem sonunda ölüm var.. Birden· 
bire karar vermek kolay mı? Dü
şünecek zaman vermiyorsun. 

- Yarma kadar mühlet. 
- Ben sana bu akşama kadar 

mühlet veriyorum • 
-Ne dedin? 
- Beni dinle ... Burada, şu kar-

şı sırttaki oteldeyim .. Onun nere
de olduğunu biliyorsun ya .. 

-Evet. 
- Bu gece saat sekizde seni o· 

rada beklerim. 
-Evet ama ... 
- Aması falan yok.. Bu gece 

seni yemeğe davet ediyorum. Ben 
kinci değilim .. Hayatta ihtiyatlı 

olmak lazımdır, yavrum .. Çok ih· 
ti yatlı hareket etmek lazımdır. 

Kibar, asil, zarif bir adam tav· 
rı ile çıktı. Şikita salonda yalnız 
kaldı. 

Feyyaz, bahçede uşağın yanın· 
an geçrken, hiç durmadan emret • 
ti: 

- On dakika sonra otele gel. 
On dakika sonra, uşak otele 

gitti, Feyyaz Beyefendinin odası· 
na çıktı. Derhal iş hakkında kes • 
tirme konu§tular. Feyyaz: 

- Cavidin adresini istiyorum, 
dedi. 

- İskele başındaki otelde. Dün 
gece onu takip ettim. 

- Otur şuraya, söyliyecekleri· 
•mi yaz. 

Bir az dü§ündükten sonra dikte 
etrneğe başladı: 

"Efendim, 
"Şikita Hanım size verdiği sö

zü tutmıyacak.. Sizi beklemeden 
bu akşam yedide köşkünden çıka
cak.,, 

Uşak sordu: 
- Ne imza atayım? 
- imza istemez. Mektup zar-

fı koy. Otele gidip ver ve çabuk 
gel. Dört gözle bekliyorum. 

- Kendi eline mi vereyim? 
- Hayır. Kapıcıya bırak. 

- Peki Efendim. 
Yirmi dakika sonra uşak gel • 

di. Feyyaz merakla sordu: 
- Oldu mu? 
- Kendisi yoktu. 
- Ne zaman geleceğini söyle -

miş mi? 
- Hayır. Fakat beşten evel 

gelmez dediler. 
-Ala. 
Feyyaz dikkatle uşağın yüzü -

nü tetkik etti. Herifin sefahatten 
kırışan yüzii, ahlaksızlığın timsa
li gibi idi. 

- Parayı sever misin? 
- Bu zamanda parayı kim 

sevmez Efendim? 
- Bu akşam Hanımefendi sa • 

at yedide bana gelecek. 
- Anladım Efendim. 

- Buraya gelmek için karadan 
iki yol var. 

- Ya sahilden gelirse? ... Ha • 
nımefendi kayılda gezmeğe bayı

lıyor ... Kayık rıhtımda duruyor. 
- Yalnız biniyor mu? 
- Her zaman biniyor. 
- T elılikeli bu. 
- Evet tehlikeli. Malfim ya 

buraların akıntısı meşhurdur. 
Hem iyi kürek çekmiyor, hem su· 
1 L'I • • :..ırı ,~ı mıyor. 

- En sakin havalarda bile ka
yığın yatması kabildir. 

Bunu söylerken uşağa sivri bir 
, ,a,a'rla baktı. 

Yazan : Selami izzet 
llşak göz kırptı: 
- Kabildirya •. Buralarda kaç 

kişi boğuldu .. Düşenin çıkması ih
timali de yokmuş ..• 

- Kazaya çare yoktur. Deniz
de boğulursun, yolda ezilirsin, bir 
uçuruma yuvarlanırsın .. Herşey o· 
lur .. 

- Hakkınız var Efendim. 
- Hakkımı teslim edince, ver-

diğim derslerden istifade etmen 
lazım. 

- Her zaman müstefit oluyo • 
ruz Efendim. Demek istiyorsunuz, 
ki ister karada ister denizde insan 
k:ıwya uğrayabilir. Bu gayet ta • 
bii Jiı·. 

- Tamam .. Bu zekanın müka
fa•mı da verecğim. 

Feyyaz cüzdanından yüz lira 
çıkararak, uğaş uzattı: 

- Al bakalım ... DediP,imi ya • 
parsan, bunun gibi daha dört dane . . 
verırım. 

Uşak parayı cebine yerleştirip, 
çıktı. 

F eyaz elerini uğuşhirdu: 
"- Eğer bu gece Şikita ile a -

şıkı randevüden sağ salim gelebi· 
lirlerse pek şaşarım. Bu adam ya -
man bir adam .. ,, 

~ "' =ı. 

Cavit yerinde duramıyordu. 
Bütün gece uyuyamamıçtı. Da· 

ha şafak sükmeden otelden çık -
mış, ıssız yollarda dolaşmağa baş· 
lamıştı. Otele geldiği zaman akta• 
mı edememiş, gene sokağa çık -
mıştı. 

Şikita ile buluşaeağı :zamanı 
dört gözle bekliyord\J,., •• B\t, \\ğaç 
altına uzandı ve nihayet uyuya 
kaldı. 

Gözlerini açtığı zaman orta -
lık kararmıştı: 

- Ooh, nihayet!.. dedi. 
Tekrar otele geldi. Daha üç sa· 

at vakti vardı .. Eline mektubu ver· 
diler. 

Bir bakışta okudu. 
Deli oldu.Fırladı. Köşke kot • 

tu. Uşakları, hizmetçileri göğüsli· 
yerek girdi, salona atıldı. Şikita 
kanapeye uzanmıştı. 

Cavidi gören genç kadın yerin· 
den fırladı: 

S. s· . . . ' - ız.. ız mısımnz •.• 
Cavit bir şey söylemedi. MelC· 

tubu uzattı. Şikita titriyerek oku • 
du: 

- Anlıyorum ... diye ke'Keledi. 
Cavit, hiç bir şey düşünecek, 

mülahaz edecek, muhakeme yürü· 
lecek halde değildi: 

- Mektup vazıh, dedi. Anlaşı· 
}ıyor ... 

Şikita, ani tehlikeyi sezdi, ken· 
diri1 iradesini topladı: 

- Bu mektubu size kim verdi? 
- Bilmiyorum. Ben yokken o• 

tel bırakmışlar. 
- Kim bıralanış? 
-Sormadım. 
- Artık sorsanız da para et • 

mez .• Neyse, mektubu okudunuz, 
inandınız ve hemen buraya geldi· 
niz değil mi? 

- Evet .. Tabii değil mi? 
_ Hayır. Bu suretle onun pro• 

jesini kolaylaştırıyorsunuz. 
• . . ? 

- Ne projesi? Kimın proıeıı. 
- Feyyazın. 

Cavit şaşaladı. Ağzı bir karış 
açık kaldı. Hayretle ve endişe ile 

sordu: 
- F eyaz burada mı? 
- Evet burada. 

(Devamı var); 
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Kura Gün batısı 
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ikindi namazı 
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J7. l6 
~40 

11.58 

5,40 
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Arsen Lüpen, oğlunun düşmanı 
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Yatsı namazı 

Yazan : lzzetoğlu 
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18.43 
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Tahir - Anlatayım, komi
ser bey. Ayın dördü idi. Eğlen· 
mek için kur'a çekmiştik, eğleni -
yorduk. 

la arkadaşları geldi. Beni masa _ 
larına oturttular. Dostumun kaynı 
ogün kur'a çekmişti. Eğleniyorlar
dı. Ben dostumla oturuyordum. l~::.::;:::::::======:::::::;:;::;;:::;=======::dl 
Bahası, kardeşi, amcalarından R A D Y O 

F elisiyen onun her bir hareke· 
tini tetkik'Lediyordu. 

d. F ı· . .. . olııı' ım. e ısıyen mucrııtl . 0 

d F l. . . El' beli an, e ısıyenı ıza Komiser - Tuhaf bir eğlence 
usulü. 

-Tahir - Ne yapalım komi -
ser bey ... 

Komiser - Sen söyle bakalım 
Galip. 

Galip - İftira ediyorlar efen· 
dim. Meyhanede biz iki kiti de -
ğildik, otuz kiti idik. Ya otuz iki
mizi birden buraya getirmelidir, 
yahut ta bzi de serbest bırakmalı
dır. Bir haftadır tahkikat tahki -
kat. .. Ne oluyor sanki ... 

Komiser - Meyhanedekilerin 
hepsi sarhoşmuş ama, siz rezalet 
yapmı§sınız. 

Galip - Şişe kırdık diye mi? 
Komiser - Evet. 
Galip - Eğlenelim diye yap

tık efendim ... Gülmek için kır • 
dık. Kırılanın parasını verecek -
tik. 

Komiser - Ama yalnız şişe 

kırmaımşsınız, bir kızın da kafası· 
nı kırmıtınız. 

Galip - bunda darılacak ne 
var efendim. Söyledim, eğlenmek, 
gülmek için yaptık. 

Meyhaneci komiser beyin karşı· 
sında elpençe divan durdu ve an· 
]attı. Meyhane o gece kalabalık -
mış. Çok içilmiş .. Birdenbire bir 
gürültü duymuş, yere şişeler dü • 
§ÜP kırılmış, bir feryat işitmiş .. 
Garson kızın başından kanlar ak
tığını görmüş ... Ama şişeyi kimin 
attığım görmemiş .• Bildiği bun • 

dan ibaretmİ§.. Söyliyeceği bun • 
dan ibaretmiş.. Hatta bu kadar 
bilmek, bu kadar söylemek istemi
yormuş ... 

Garson kız ne güzel, ne çirkin, 
ne zayıf, ne şişman, ne esmer ne 
beyaz ne şen ne suratlı bir kız· 
dı. Hadiseyi şöyle anlath: 

- O gece meyhaneye dostum -

biri sekizinci şişeyi tamamlamıt· 
lardı. Birdenbire kulağıma bir 
ses geldi: 

- Ulan benden kaçar mı? Ya
pıştırır mı yapışır!.. 

Ve ayni zamanda alnımın or • 
tasma bir şi§e yapıştı. Başımdan 

kanlar akmağa başladı. 
- Şişeli hangisi attı? 
- Tahir attı efendim. 

- Tahir ne dersin. 
·- Söyliyeyim efendim, ister 

inanınız, ister inanmayınız .. Cün • 
kü kış gecesi bir meyhanede ;inek 
gördüğüme inanmazsınız. 

- Ne sineği? 
- Kızın alnına bir sinek kon· 

muştu. Sineği öldürmek istedim 
' 

Şişeyi fırlattım. İş böyle oldu. 
Komiser kıza sordu: 

- Başının yarası işine mani ol
du mu? Ne kadar zaman çalışa
madın? 

- Bilmem efendim .. Sekiz ay· 
lık hamileydim. Kazaya uğradım, 
çok çektim ... 

- Başını şişe kırdı diye mi? 
- Ne bileyim efendim ... Bir 

şey diyemem ... 

- Şu halde çalışmamışsındır. 
- Çalı§tım efendim, başımı 

bağladım, gene işimi gördüm. 
Hatta arkad.a•larıına anlaltnn. 
gülmekten katıldılar. 

Galip - Görüyorsunuz ya ko-

miser bey, gülmüşler... Biz gül-
mek için yaptık. .. 

Fakat komiser bey, onları ev -
raklariyle beraber adliyeye sev· 
ketmek emrini verince hiç te gül· 

mediler. 
Homurdanıyorlar: 

- Kur'a çektin, piyango bize 

çıktı. 

Bugün 
1ST.\':li'IH (.: 
18,SOPlfık nl'şrlyutı J9 (l"rıın ızca der!!, 

18,SO Türk mu lld nl'l)rlyatı, (Fnhlrc, S.ıfh·e 
ll:ınını, Ul"flk, Fll>rcı llf',l ler) 21 Eşref Şe. 
ille Bl'y tnrafmd::ın ltonfcrııns, 21,80 Stüdyo 
caz \"C tango orl.cstrııııı. 

228 Khz. \'ı\l~ŞO\'A, ısı;; m. 
15,45 J>lil 1\lü ııhab<', 18 l'iynno J;:on-

scrl, 18,80 'l tınnllf, 18,50 l\lüsııhubı-, l!l,llS 
l{ore konseri, 19,41> ;\liisalıalx', 20,lö llnflf 

musiki, 21l,'.?O ı\onfrraııs, 20,30 Hafit nııısllıl· 

nln dı•\·aını, 20.15 )lfüıahabc, 21 Piyano rc
fakııtlyle tnı:nnnlli, 21,45 Hub<'rln, 22,0.'i ~lii· 
saha~. 22.~0 Senfonik urlıl'strn, 22,4r. .aliısn
hnbe, 28 Konser \C rek!Um, 23,15 Dans mu
sikisi, 24 l\liisnhllbc - \'llnodnn ıı:ıkll, 24,13 
PIAk, 1 J)nns musikisi. 

(it:; Kh7~ Bl"I>.U'EŞTE, 550 m. 
18 Triyo l<on ı-r, 18,45 Teknik matt\mnt 

19,10 Anıı-le tııı;annl lrnrosu, '.?0,10 Mllsnn:ı· 
be, 2S, l0 Son habcrll'r, 28.85 Çing('nO or • 
ki' trosı, 2-1 J"rl!.'dlin ldarnsinde oııerıı orlil"ll· 
trnın. 

592 l{h1:. \ 'Jl',\1\A, 507 m. 
18,10 Bando mul:ika, 18.30 Hali< ş::ırkılan, 

20 Hcı.b<'rler, 20,10 AJlık ıJiınya \ulmatr, 20, 
30 Ply11110 lıoıısrrl, 21,10 )lıı :ıhabl', 21,20 
StC'faıı kuh•"i drııfıııcfa isimli 'erilrıı radyo 
popiirisi, 22,50 Uıındo oda muslltlsi, 28,80 Ha
oorler. 23,50 lları'I musikisi, 2-1,80 l'lfılt. 
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CÜRÜM ve 
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20 Tablo 
Yazan: F. M. 
Dostoyevsky 

Tercüme eden: 
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de., Beıtteliyen : 
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\11..111 j Sovyet ihtilalci 
Moskovada çıkan "Le J ournal 

de Moscou,, un verdiği haberlere 
göre ihtilalci Rus şairlerinden Ma
yakovskinin eserleri toplanmağa 

başlanmıştır. Vefatından sonra 
şairin eserlerini toplamağa kalkı
şan Mkadaşları yalnız birkaç cep 
defteYi bulabilmişlerdir. Yalnız 

"Bu mesele hakkında,, adlı eserini 
müsveddeleri tesadüfen tam ola • 
rak elde edilmiştir. 

Şairin eserleri on üç cilt teşkil 
etmektedir. Bunların birincisi 
şairin 1917 senesinden, yani ihti -
lalden evel söylediği şiirleri havi 
olacaktır. Bu cilde, §airin muhte· 
lif mecmualara yazdığı makale -
ler de konulacaktır. Diğer on iki 
ciltte şairin ihtilal zamanında yaz
dığı eserlerden mürekkep olacak
tır. 

Şairin 1917 senesinden, Ameri
kaya gittiği 1924 senesine kadar 
yazdığı şiirler ikinci cilttedir ve 
meşhur "150 milyon,, adlı eseri de 
bu ciltte okunacaktır. 

Dördüncü cilt şairin ihtilalci 
tiirlerine, ihtilal esnasında sokak-
• . •• yapıştırııan •rRosta" ilanları 
için yazdıiı tiirleri ve bilhassa ço· 
cuk §iİrlerini ihtiva edecektir. 

Şairin muhtelf seyahatlerde 

• • • 
şaırının şiirleri 

gördüğü ve yaşadığı memleketler· 
de yazdığı şiirler beşinci ciltte hu· 
lunacaktır. Şair Fransa, lspan· 
ya, Polonya, Çekoslovakya, Al • 
manya, Meksika ve Letonyada se
yahatler yapmıştır. Bir cilt içinde 
toplanmış olan bu şiirler ihtilalci 
şairin muhtelif memleketler hak
kındaki ihtisaslarını parlak . bir 
surette tasvir etmektedir. -Şairin edebi mirası 70 bin mı.ıı 

radan ve 60 sayıfa nesirden mü -
rekkeptir. 

Şairin edebi mirası 70 bin mıs
radan ve 60 sayıf ayı bulan nesir -
den mürekkeptir. 

Bu şiirler taholunduktan sonra 
tetkikatçıların ve edebiyat merak
lılarının emrine amade kılınacak· 
tır. 

T ercümc eden: 
Ekrem Reşit .. 

ıınmıı 
Dikkat: Operet fiatlerinde büyük 

tenzilat vardır .. 

::::::: :::::: :: : : ::::::::::::: :::::::::::::::1:: :::=::::::: 
•• B •• g akırköy Miltiyadi Gazinosunda g 
•• R 't R T' t •• H aşı ıza ıya :-osu :: 
•• 28T .. lP .• ii eşrınıevve azar Günü ak§a- :: 
g oı saat 20.30 da (Bu hesapta yoktu) S~ 
a~Vodvil 3 Perde. Yazan: Yusuf Su- g .. . .. 
EErurı Bey. ES .. .. :: :: :: Kadıköy Hale Sinemasında :: 
H Raşit Rıza Tiyatrosu g 
i~ 29 Te~rinievvel 1934 Pazartesi akj~ 
g,aım saat 20.30 (Onlar Ermiş). Yn- ii 
~i~nn; Bedia H. Vasfi Riza Bey. E~ 
:: :: 
:: :: !! Üsküdar Hale Sinemasında g 
!! Raşit Rıza Tiyatrosunda :: 

H 30 Teşrinievvel Salı akşamı saat H 
!i20.30 (Bu hesapta yoktu) Vodvil :-s g 
::0 erde. Yazan: Yusuf Sururı' Bey H .. . .. 
n :: 
: : : : : :: :::: : : : : : :: : :: : :: : :: : :: : :: :: : : : : : : : ::::::::: :: : : : : : : : 
: : :: ::: : :: : : ::: : : ::: : ::: : ::::: :: : :: : :::::::. -···· ·-·-.. .. ···········--··· .. .. 
•• Yurtta§; •• 

42 dilde yazı]mış ll .. c_ümhu<iyetin on bi<inoi y.t dö. l! 
800 

H numu mesut günü ola:-ı 29 Teşrini- H 
bin kitap H evvelde Devlet merkezini ziyaret H !:: et, Bu borcunu ifa ederken bu bü- H 

. Azerbaycan milli kütüphanesi H yük devrin yüksek feyizlerinden ~~ 
hır sene z~rfı~da, 42 dilde yazıl - ı~~ ol~n Y_crl~ mallarımızın bugünkü i~ 
mış 800 hın kıtap, mecmua ve ga· g ~utckamıl ;arlığını bir arada te~ . g 
zete toplamıştır. Bu edebi eserle· E; hır edecek ılk sergi evini de gez. !! 

•. M 1 .. 
rin bir çoğu Arap, Acem, Lak, Tat ~: ••• ::::::::::::::::::::::::::::· ... : •• : •• ~.~.~: .. ~: ••• H 
vesaire dillerindedir. Halihazırda ni binanın mu··tale ······l·········b·:······ .... . a sa onu ın o· 
7 mılyon cildi istiap edebilecek kuyucu alabilecek kad b" '"l 
b'" .. k b' b' ar uyu c 

uyu ır ına yapılmaktadır. Ye- olacaktır. -Tas-

Balkon kapısının kapakları ar
kasından Raul bundan bu vekayii 
görüyor ve dinliyordu. Rolande -
nin yaptığı ithamlar itiraz.kabul 
etmiyen bir mantık dairesinde de
vam edip gidiyordu. Yalnız bir 
nokta gölgede kalıyordu. Rolande 
neden Duğrivoİ'un meydana Eli· 
zabetin değil, kendisinin konaca· 
ğını izah etmemişti. Rolande söz -
}erine devam etti: 

- "Seningözlerinin önünde 
ve senin mesuliyetin altında vu -
kua gelen bir katil seni bir anda 
değiştirmişti. Se~ bir aralık korku 
ve nevmidi içinde yaşadın. Fakat 
Bartelemi'nin cesedi yanında bu -
lunan kurşunu bezden mamul ke • 
senin bulunması aklını başına ge -

tirdi. 

, 1 ıı 
mekte hiç bir alakası b~ ıı J 
ğından aklıma sen getdııtıjıll 
Elizabetin hatırat def~.et fil 
katli okuyunca bende şı.ıP~I 
mağa başladı. Mesela . :t 
h ·· .. '11lt n ergun yaphgrnız gezı 1 
d l t . .. 'd g"i s-' a ı ge rrmege gı ece . . ,ıı 
nin keyfin olmuyordı.ı, ıf d' 
ğundan dolayı sikayet e ~ 

~ 111ıl 
Zavallı hemşirem de ., . ·~~ 
mırası hatırlatarak senı e 
!ışıyordu. Buna rağıtleıı, 

bıt 
bende sana karşı f azltı 

seıı 
ve zan hasıl olmuyordıı· d' 1 

den çıkarakyanıma gel 
1 

man hatırlıyor musn, ar"111ıctt 
kuttan başka bir şeY Y

0 

de 
ne sana sual sormak ne f 
şüphelenmek istiyordı.ıf11" 
birlikten ... ,, 

Öğleden sonraki karışıklık, gi -
dip gelmeler arasında o keseyi al • 

11 

mağa ve onu, bir yerde, şüphesiz BU da başka t~ 
stüdyoda saklamağa muvaffak ol· ) ' 
dun. Yalnız bir kişi senin o keseyi İçki kaçakÇl J 
alıp kaldırdığını gördü. Bu zat Si· A ~ılı' 

L 
· ·d· Cl · ' · merikada icki yastııı .A 

mon erıyan ı ı. ematıtes e gı • . . ~ l ı11 S"" 
· l d tan sonra ıçkı kaçakçı lıı ı·• 

ren ınsan arın arasın a o da bulu· ı.," 
· .. d k d vam etmektedir tşsiz " " 

nuyor, sem goz en açıı-mıyor u. · .,i 

G 
· k' d .. • çakçılar kendilerine ye 

ece senı ta ıp e en ve uzerıne a- . . 

l d 
. d. s· hır ış bulmagy a muvaff ,ıc . J 

tı an a o ı ı. ız orada kavgaya ·~ıe'j 
tutuştunuz, ertesi sabah kavga et. lardır. O da boşalan şJdıJ,;:, 
t 
... · · k d · y r..e daha adi içkiler do 
ıgınız no ta a senın actıgın yara· dJS' 
ınn """'' n .... ,,.,_,_,. _ı..ı._;_ ı_ı.;ı_ 1.... şcleri kapatıp Avrupa Jc:fİ"~ 

ı d S d l ıd .... h l r muş gıoı tekrar satın-gi) ') 
un u. en e yara ı o ugun a • • 'b . . . bıJ ~ 

d d ki 
.. ff k .a:- ı arettır. Şımdı . 

e ora an uza aşmaga muva a : y . l . . . ıerı 

ld B 
· "k' · . . ga mam o mak ıçın ıÇ 

o un. u cınayet 1 mcı cı • . l b' . 1• 11ıı' şışe er ırer bırer ~ır 
nayetin idi.,, tıılıl Bunun için bir adarrı 

Jerome müstehziyane dedi ki: .. .. ;jıt dır. Bu ndam bu tun g "" 
- ''Gelelim şimdi üçüncü ci • k d ,,., .. J ma ta ır. Ve yüzüne. lıfl' 

nayetime.,, lan sıçramasına ınanı 0• 

- ''Üçüncüsünü de hazırla - bir maske geçirmekte
01

'' 
' m<.kta gecikmedin. Bu hazırlık - ı --- 'J 

ıarın, şüpheleri bir başkasına tev. Kutup kaşifler• 
cih ettirmeğe matuftu. Bu kimdi? 

Tesadüf bana bu hususta yardım mektep ,,,s 
ediyordu. Sen Loriyan tarafından t' 
takip edildiğin zaman F el is iyen Şimal deniz yolu Jlle ~,~ 
de heni iki saat kadar teselli ettik- dürlüğü bu sene, l{ııtı.ıP ııı'~ 
ten sonra o esnada Clematiteden 
ç•kıyordu. Sen isticvabında, teca • 
vüzü yapan o adamın Clematite -
d.eıı çıkan ve çıkmaz yolda kayho· 
lup giden birisi olduğunu söyledin. 
Btı suretle tahkikat hep F elisiyeni 
istihdaf etti. F elisiyen de kendisi· 
ni miidafaa etmedi ve müdafaa da 
etmek istemiyor. Çünkü çıkmaz 
yoldan geçerek benim odama gel
diğin ve benim kendisini odamda 
kabul ettiğimi söylemek istemiyo.r 
Bunu inkar ettiğinden, evinden 
hıç çıkmadığını söylediğinden tev· 
kif olundu. Bu suretle meydan se • 
nin için tammile açık kaldı Yal • 
mz .. yalnız ben düşünmeğ başla· 

yetiştirmek için birJ<sÇ 

çacaktır. . dr"ı'' 
Leningratta bir ht . dt1'~ 

mektebi, Arkanjelde ~~ d' 
mektebi ve MoskoV'° ıefo" e tt ı 
radyo telgrafçıları v ' 
rı mektebi açılacaktır· 

, t/ ı 

1 VA~ eı• 
oıı.ı (!1 

cundellk, sıyllsı <""'(. ıı' 
lstnnbul Anko.ra caddesi. ıtı'j) 

TEl.EFOS ~t'l\tı' , ~$~ 
oıJ· .c·• 

Yıı.zı işleri teıef0 • ~,..· ,.• 

idare tcıcronu ' ı' 
ııl ... 

Tcl<rral adresi: lstn.ııtı ~ .. ~~ 
Pcıst.a kutU!11 1,ıı;Jl .,.,,ıı:•· 

AHOSE tfr• ·" 

dım .. Evet ben düşündüm, hiç dur- Senelik 
r ı k 730 " 

.madan düşündüm. Bu düşünce ya· ' n
3 1 

400 .. 

' ,, 
1 

S Rl'lık 

sanılan bütün anların hülasasından 1 ıı)lık ı:;o ~ı· 
clo~!an bir dü5ünce idi. Mezarlıkta, O.AN o<!H ,ıJ~~ ~· ' 1 sf~ 
1
. · b · k E 1'tcıırı UA.nlann ıınıı s ıııı 

e ır.ıı ta utun üzerıne uzatan\ •

1 

Uml 30 kuruştan ııa.Şııır· 
\iz3bete iı•tikamını akağımı ye • kuruş::ı kadar ı:11<nr. 1111 (er' 

nıin ettim. Bütün hayatımı bu u • ı BUyUk. razııı.. devam" 
11

• f 
j?ul'da feda edceğimc vemin ettim. oyn tcnzllnt ,,.urrıır · tıfl ,o 
Onun icin derhal F elisiyeni feda ıtesımıı uruııaruı ııtr :ı.r'": ~ 
e:ttim. Mösyö D' Averni bana dedi KUÇVf( 

11
-" 60, ıı' 

ki: "Etrafınn:a bakınız. Kendiniz- ı sır dcrıu.ı so. Ud d'~s.51 '~ on .,c d ·-" 
ce doğru görünen herhangi bir it· duört defruıı 75 

ve nteıil' ııtt1,~ı~-. ç nylıl• ll!ln vere 0 

hamdan çekinmeyiniz.,, Etrafıma nendir. Dört satırı ll~11 ıı fi 
baktığım zaman senden ve F el isi- satırları tıeş ıcuru~tıl 
yenden başka bir kimse göreme • I 



Nasıldır ? -

hoşa gidiyor, niçin bütün dünyada 
hoşa gitmesin? Filmde, kadınların 
ona karşı zaf ma işaretler bol... 
Mevzuda, aşkla seven kadın ro .. 
)ünde, Mirna Loy bulunuyor. O, 
rolünde iyidir. 

Kamera - Bir maçının film -
de neden iki taraftan birinin yen • 
mesile bitmediği, berabere kalma 
neticesine bağlandığı, belki merak 

ilUo~ar 
ResnıiouUi 

Güzel Bir Film 
Macar yıldızı Franziska Gal, 

birçok yerde olduğu gibi, 1stan
bulda da o kadar. benimsendi, ki 
çevirdiği her film, çok geçmeden 
getiriliyor. Bu hafta "Melek,, si
nemasında gösterilen "ilkbahar 
resmigeçidi,, onun yeni çevirdiği 
bir filmdir. 

Franziska Gali, bu sefer bugü
nün dekoru içinde buluyoruz. O, 
bu filmde tarihileşen bir dekor 
içerisinde görünüyor. Viyanaya 
gelen ve orada bir hayli yaramaz
lrk yaparak hoşuna giden delikan
lıya kavuşan kız, Fransova Joze
fin saltanat sürdüğü devirde ya -
şıyor. Oldukça eski bir zaman -
da ..... . 

edilir. Bunun sebebi, iki boksörün 
de, filimde yenilen boksör olarak 
görünmek istememeleridir. Mev -
zu icabı da olsa! 

Filmin, bu mevsimde lstanbul
da gösterilen duble edilmiş film -
)erin, en kötü duble edilmişi oldu
ğuna da işaret edelim. 

Bütün bu yazdıklarımızdan 

sonra, film hakkında başka bir 
mülahaza ileri sürmeğe hacet kal
dı mı .. Bu, işte böyle bir filmdir. 
Hepsi bu lrndar .. Artık gidip gör
meğe değeri olup olmadığını, ho· 
şunuza gidip gitmiyeceğini kendi 
kendinize kestirebilirsiniz! 

MaCj Sahnesinde Karnera, Dempsey, Bir 

7 - VAKİT 27 Teşrinievel 1934 -

Amerikada filmciler arasında 

vergi korkusu hüküm suruyor. 
"Yunayted Artists,, film şirketinin 
başında bulunan Jozef Şenk, Up
ton Sinkler vali olarak gelirse, şir· 
ketinin Kalifornyadan uzaklaşa -
cağını söylemiştir. 

Bu şirket direktörü, uzaklaş -
mamn zaruri olcluğunu izah yollu, 
sözlerine şunları ilave etmiştir: 

- Bu adam, iş başına geldiği 
takdirde şunu, bunu yapacağına 
dair bol bol vaitlerde bulunuyor. 
Vadettiği şeyleri yerine getirmesi, 
çok masrafa mal olacaktır. O ka
dar parayı nereden bulacak?. Ta
bii, bize vergi üzerine vergi yük· 
letecek !. 

O, buraya vali olarak gelirse, 
biz nereye gideceğiz? .. Flori daya 
nakletmeği düşünüyoruz. Ancak, 
bunun için de orada bize yeniden 
vergi yükletmiyeccklerine dair te
minat verilmesini istiyeceğz. Biz, 
daima ihtiyatlı haeket etmeği ter
cih ederiz! 

ları; şimdilik belli d eği 1 ! 
"tlkbahar resmigeçidi,, filmin

de ateşli Macar yıldızına bulunan 
eş, Volf Albah • Rettidir. Film· 
l erinin çoğunda ona eş olan Pavl 
Hörbiger, bu filmde imperator 
rolündedir. Filmde Adele Zan -
drokun, T eo Lingenin ve başka 
bazı muvaffak komedi artistleri -
nin rolleri var. Filmin bütün yü
kü, bir veya iki artist üzerine bı
rakılmamış, küçük küçük birçok 
rolün birleşmesi, umumi ahengi 
ustalıklı olarak temin etmiştir. 

Rejisörü Geza fon Bolvari olan 
Filmin musikisi de, Robert Ştolts
undur. 

Bu film, umumiyetle kusursuz, 
derli toplu, muvaffak... Şarkı, 
beste noktasından bilhassa ve ka· 
fi derecede beslenmiştir. Hulasa, 
zevk veren güzel bir film! 

Franziska Gal, yakında birkaç 
film daha çevirecektir. Bundan 
sonra da Holivuda giderek, ora -
da film çevireceği söyleniyor. Ge
çenlerde davet edilmişti. Fakat, 
oraya gitse bile, Lilyan Haı-vey gi
bi Amerikalıların eline geçmiye -
ceği, bir film çevirdikten sonra 
memleketine döneceği zannedili -
yor! 

Zenciler Kralı ! 
Jorj Milton, güldüren bir adam

dır. Komikliği bazan cıvıtır. Bu 
kusurunu hoş gören, onu katılası -
ya gülerek seyreder. . 

Bu hafta "Sarny,, sineması, 

"Zenciler Kıralı 1 inci Bubul,, i
simli bir filmini gösteriyor. O, her 
filminde nasılsa, bu filminde de 
öyle! .. 

Kanlı Kafes! 
"Alkazar,, sinemasının göster

diği "Kanlı kafes, filmi, ulanlı 
bir macera filmidir. Film, alelade .. 

Klnyd Beattinin çevirdiği bu 

filmde, Anita Paj da var, ama ... 
1 pek az görünmek şartile ! 



Üniversite talimatname-1
1 
D~;;a ti:reti 

. d• ngı ere e pamuk 
sını neşre ıyoruz ipliği sanayii 

YARIN 
Dtlnya Alevlenir 

Maaıif Vekilliğinin 7-10-934 
tarih ve 10833 sayılr tezkeresile 
yapılan teklifi üzerine İcra Vekil
leri heyetince 11-10-934 tarihinde 
kabul o1unan lstanbul Universi 
talimatnamesini aynen neşrediyo
ruz: 

lstanbul Üniversitesi 
talimatnatnesi 

1. Esaslar 

Madde 1 - Bilgi sahalarında 
araştırmalar yapmak, milli kültürü 
ve yüksek bilgiyi genişletmeğe 
ve yaymağa çalışmak, devlet ve 
memleket hizmet ve işleri için er -
gin ve olgun unsurlar yetişmesine 
yardım etmek gibi vazifeler için 
kurlmuş olan İstanbul Üniversite. 
si Tıp, Hukuk, Edebiyat ve Fen 
F akültelerile bunlara bağlı mek -
tep ve enstitülerden mürekkeptir. 

Madde 2 - Üniversite Fakül
teleri tedrisat itibarile ayrı olmak
la beraber idare cihetile bir bütün 
teşkil ederler. 

2 - Üniversitenin idaresi 
1. Rektör ' 

Madde 3 - Üniversitenin ida
resi Rektöre verilmi!tir. Rektör 
Üniversitede Maarif Vekilinin mü
messilidir. Bu sıfatla bütün Ünie -
versite işlerinin mes'ul merciidir. 

Made 4 - Rektör Maarif Ve -
kalelinin inhası .üzerine müşterek 
karanarne ve Reiıicümhurun tas -
drki ile tayin olunur. 

Madde 5 - Üniversiteyi tem
si) etmek, Üniversite teşkilat ve 
tedrisatını yürütmek ve muraka -
be mek, Üniversitenin bütün ma

kam ve müesseselerle muhabere -
lerini yapmak, mali hususlarda ita 
amiri olmak Rektörün vazifelerin
dendir. Rektör Üniversitede Ve -
kilin bizzat riyaset etmediği bütün 
toplamşlarm tabii reisidir. 

F akü ite meclislerini ayrı ayrı 

veya bir arada toplanmağa davet 
edebilir. 

Rektör dilediği zaman herhan
gi fakültenin profesörler meclisine 
riy4kset edebilir. 

Madde 6 - Re'ktöt Üniversi -
le profesörlüğünden başka hiçbir 
iş deruhte edemez. Üniveristenin 
ders saatlerinde ve mesai zaman -
larında Üniversitede bulunması 
lazımdır. 

Madde ·7 - Fakültelerin Ma -
aTif ''eldlletile ve başka vekalet 
ve dt..-ir~lerle ve bu vekalet ve da
irelerin F nl·ültelerle muhaberele -
ri Rektörlük vasıtasile olur. Fakül
teler mchalli idare ve müessese ·. 
lerle kendi Fakültelerine ait tali 
işler için doğrudan doğruya mu -
habere ederler. Ancak bu muha -
bere ehemmiyetli bir ite ait ise 
Rektöre hemen malumat verilir. 
Ve alınan talimata göre hareket o· 
Junur. Fakültelerin ecnebi memle
ketler Fakülte ve müeueselerile 
veya profesörlerile muhabereleri 
ilmi işlerde Rektörün malumatile 
Fakültelerce, maadası Rektörlük -
çe yapılır. 

ruya vekil bırakabilir. Daha uzun 
bir zaman için Rektörün vekili 
olacak zatı Maarif Vekaletinin 
tasdik etmesi lazımdır. 

Madde 10 - Üniversitenin 
Rektöre umumi vazifelerinde yar· 
dım etmekle mükellef bir Üniver
site Heyeti ve bir Üniversite İsti • 
şare Komitesi vardır. 

2. Üniversite Heyeti 
Madde 11 - Üniversite Heye

ti Rektörün Reisliği altında Fa -
külte Dekanlarile Umumi Katip -
ten teşekkül eder. 

Madde 12 - Üniversite Heye
tinin vazifeleri şunlardır: 

a) Fakültelerin teşkilat ve ted
risatına ait teklifleri tetkik ve O -
niversitenin umumi bir surette il -
mi faaliyetini tanzim ve idare et
mek, 

b) Üniversite Fakültelerile ens
titü ve mekteplerinin tedris ve ida
re heyetlerinde bulunan zatlar 
hakkında icabında verilecek inzi
bati kararları almak, bunlar hak
kında Memurin humakemat kanu· 
nuna göre ilk tahkikatı yapmak, 

c) Üniversite, Fakülte, Enstitü 
ve mektepleri talebe ve dinle • 
leyicileri hakkında talimatına gÖ· 

re inzibati cezalar vermek, 
ç) Üniversite bütçesini hazır -

lamak, 
d) Üniversitenin ve buna bağ· 

lı müesseselerin umumi inkişaf ve 
tekamülü hakkında tetkik ve tek -
liflerde bulunmak, 

Madde 13- Ün ive site Heye -
ti her çarşamba günü toplanacağı 
gib ayrıca Rektör tarafından çağı
rıldıkça da toplanır. 

Madde 14 - Üniversite He -
yeti kararlarını ekseriyetle verir; 
Tesavi halinde Rektörün bulun -
duğu taraf m reyi tercih olunur. 
Reyden istinkaf caiz değildir. Mu
halif reyde bulunanlar muhalefet· 
!erinin sebeplerini kararın altına 

yazarlar. 
Madde 15 - Rektör Üniverai· 

tc Heyetinin kararlarından istiza· 
na muhtaç olanları Vekalete arz 
ile maadasmı doğrudan doğruya 

icra ve tatbik eder. 
3. Üniversite İstişare Komitesi 

Madde 16 - Üniversite isti -
şare Komitesi Fakültelerde teşkil 
edilen istişare komitelerinin Rek -
törün yanında toplanmasile teşek· 
kül eder. 

Rektör lüzum gördükçe bütün 
Fakültelerin komitelerini hep bir 
arda, veya yalnız bir Fakültenin 
bütün komitelerini bir arada top
lanmıya çağırabileceği gibi bütün 
Fakültelerin aynı mevzu ile alaka
lı komitelerinin bir veya birkaçı 
ile de istişare edebilir. 

4. Umumi Katip 
Madde 17 - Umumi Katip 

Rektörün reyile Maarif Vekaletin
ce tayin olunur. 

"Daily Mail,, den: 
Lancashire pamuk iplik sana· 

yiinin yeni teşkilat projesinin rey 
kağıtları dün akıam muhtelif ala -

kadar müesseselere gönderilmiş • 
tir. Geleck cevapların muvaffak 
olmasını bütün samimiyetimizle 
temenni ederiz. Hatırlardadır ki 

bu proje, Lancashire'de lüzumsuz 
telakki ec{ilen on milyon "iğ,, i iı· 
timalden hariç bırakınağı istihdaf 
ediyor. 

Bu ihtiyaç pamuk ıanayiinin a
zalmasından neş' et etmiştir. Yapı· 
lan tetkikat bugün 13,500,000 iğin 

muattal kaldığını gösteriyor. 
Bu suretle üç milyon 500 bin iğ 
ticaretin muhtemel terakkiıi için 
yedek olarak muhafaza edilmek

tedir. On milyon iğin çıkarılması 
için lazım gelen para hükumetin 
iki milyon sterlinlik ikrazatile te -
min edilecektir. Bu para, işlemeğe 
devam edecek tezgahlara konacak 
ufak bir vergi lle elde edilecektir. 

Bu projeyi tatbik edebilmek i
çin bir kanuna ihtiyaç vardır. Bi -
naenaleyh teklifin kabulü huıu -

sun da bütün sanayi in ittifak etme
si son derece ehemmiyeti haizdir. 
Eğer bu proje sür'atle ve gürültü -
süzce tatbik sahasına geçerse Lan

cashire'nin rekabet kabiliyeti mü· 
him surette artmış ve zaif firma -
lar da ortadan kalkmış olur. Bu 

suretle son sistem ıbir teşkilat ya -
pılmaaı için büyük bir ileri adım 
atılmış olacaktır. 

Musul ~etroll@rı Bayfa.c 
limanına akıyor 

"11 Popolo d'1ta1ia,, 'dan: 
Geçen hafta, büyük ehemmi -

yeti haiz bir hadise, göze çarpma -
dan geçti. Muaul'da Kerkük petrol 
havzasından, Hayfa limanına ka
dar döşenmit olan borular vasıta· 
sile ilk petrol akıtılmııtır. 

Bu boruların uzunluğu 915 'ki • 
lometredir. Kerkük'te otuz petrol 
kuyusu mevcuttur. Bu kuyuların 
birinden Fırat nehrinin cenubun -

daki Hadise'ye kadar iki muvazi 
hat uzanmıştır. Hadise'den Hay -
fa'ya kadar uzanan hat İngiliz şir

ketine ve Trablusşam'a giden ıhat 
da Fransız şirketine aittir. Bu iki 
hattın mecmu tulü 1800 kilomet
redir ve hatların inşası için on mil
yon sterlin sarfedilmiştir. Hatların 
inşasında ve işleme ameliyesinde 
yerli amele kullanılmıştır. 

Romanyanın mensucatı 

"The Observer,, den: 

Romanya mensucat sanayiinin 
istihsal endeksi son on iki ay zar· 
fmda o/0 96,6 dan % 162,8 e çık· 

mıştır. Döviz tahdidatile konten • 
jan tatbikatı son zamanlarda ye -
ni mensucat fabrikalarının tesisini 
teşvik etmiştir. Teklif edilen yeni 

fabrikaların hepiai açıldığı takdir· 
de memleketin ihtiyacı yerli malı 

:=çeviren: A. C. -----Yazı rtu. sı: 31 
O bir müddet kaybolduktan 

sonra tekrar orduda meydana çık
tığı zaman sebebi gaybubeti hak· 
kında söylediği şeylere hiç bir 
lkimıe inanmak iıtemiyardu. 

Barsın, Urganın elden · git -
meıi üzerine ortadan kayboldu -
ğu zannedildiğinden vazifesinden 
azlolunmu§tu, esasen onun etvar 
ve harekatında görülen değitik -
Jik dütmanla münasebet peyda et
tiği zannı da hasıl ediyordu. Bars, 
kendisini müdafaa etmek üzere 
timdi Moskovaya gönderiliyordu. 

Trende Barsa ayrı bir kompar
tıman tahıis edilmiıti, . fakat ya· 
mn.:la gene bir siyasi komiser bu -
lunuyordu. Barı, her tarafı yük
sek bir kar tabakasıyla örtülü olan 
Sibiryayı geçerek meçhul bir isti -
kamete doğru gidiyordu. O bü
tün gün pencereden dışarıya bakı
yor ve derin tefekkürata dalıyor • 
du. 

Novo • Sibirieık' de tren o ka
dar dolmuıtu ki Bars, kompartı • 
manındaki bot yerleri cepheden 
geri dönen iki zabite terketmeğe 

mecbur olmuştu. Zabitler, mu· 
harebenin zorluklarından bahs ile 
mühimmatın nakli hususunda gö
rülen imki.n11zlıklardan bahsedi
yorlardı. T eıkilatın bozukluğu -
nu, siyasi komiserin huzurunda 
bile zikretmekten çekinmiyorlar -
dı. . 

Tren Samarada uzun müddet 
kalmıftr. Bütün istasyon Türkiata
na nakledilen askerler, tayyareler, 
tanklar ve silahlarla dolu . .idi. 
\lraaakı halJC arasınaa öaş ıyan ıs· 
yan çete muharebelerine münka -
lip olduğundan Rusya o mmtaka
ya çok asker ve silah göndermeğe 
mecbur oluyordu. 

Bars Moskova divanı harp nu· 
zuruna çıkmıştı. Gizli ceryan eden 
muhakeme bir hafta kadar devam 
etmitti. Bars mahkum olmuştu. 

Harbiye Nazırının Bars hakkında
ki fevkalade takdirah ve tayyare· 
cinin halk tarafın.dan çok sevil -
meai hiç faide etmemişti. Fakat 
Bars alenen kurşuna dizilmek is
tenmediğinden idam kararı nefi 
cezasına kalbedilmi~ti, yani Bars 
hudut haricine çıkarılacaktı. Bar-

Bu adam o havaliniıı 
di. Barı ile o rahip arası~ 

• 1 
man zarfında bir saınıl11 
olmuştu. Rahibin oğular 
si de tayyareci idiler. 

Bars rahibin nezdiıı 
müddet kalmıyarak ser 
mişti. Fakat orada hii•. 
görmemiıti. Çünkü kend 
Rus casusu olduğu zan 
du. Bara Beri inde Aınerik 
şemiliterini tanımı§tı. A 
onu evine davet etmi§ti. 
nebi devletlerin bu gibi 
ne ehemmiyet vermek jı 
halde bu sefer davete j~ 
n1İ!ti. 

O akıam ataşemiJiterİll 
mızıkalarıyla beraber b . 
matlar, meşhur bir ınu•~ 
ve Profesör Bergman iı111 " 
yaca meşhur bir kimya ,ıı 
sı vardı. Davetlilerin heP' 
ıkişinas ile meşgul olurlar 
sahibi Barsı bir tarafa 
demi~ti ki: 

- "Azizim Ceneral··1
' 

"R' d . L ..... - ıca e erım, u-· 

diye hitap etmeyiniz. }. 
ral olmadığımı biliyorı&JJI 

- "Ne zararı var? ft4 
olmıyan bir krral da getll 
larak kalır. Fakat nasıl '

1 Mister Bars. Size yaP1 

teklifim var, Bizim ord&11', 
Sizi ordumuza kazanın~ 
mir aldım.,, 

- "Bunun hemen rrıi oJ . . . 
• .,.., •• ounuz .,, JI. 

- · "Tabii ne kadar ?b 
o kadar iyidir, belki ıisİJI 
dah iyidir.,, 

- "Teşekkür ederiOl•1
' 

"S' k . . 5&11• - ız as eraınız. 
J ~ • • d ,41 amet ıçm e yaşıyan 
ne işiniz var? Bir de f •1 

mışınzıdır ki .. ,, of 

- "Bana burada el>' 
rile bakıldığını mı söyl 
yorsunuz?,, -"' 

(Pe~ 

ŞARK DEMtRYO 
1LAN 

sın aslen Alman olması da mahku· Cumhuriyet bayra~1 

miyetinde rol oynamıştı. betiyle 29 Birinci Tefrtıl / 

Şimdi her taraftan Barsa bir- numaralı tren Yeşilk01 ~ 
çok teklifler yapılıyordu. Muhtelif bul ve 29/ 30 Birinci 1e J 
devletler onu kendi hizmetlerine gecesi 46 numaralı treıı 
alman istiyorlardı. Fakat Bars - YeşHköy arasında ,e 

şimdilik bu tekliflerin hepsini red- tir. 1~ 
dediyorclu. O Almanyaya gitmişti. İstanbul, 2M4 ~pJJtl~ 
Orada bir kere izin kaybettirmit· ~ A 
ti. Mensup olduğu ailenin yaşadığı ••n nı nı il mı ıın ıınınıımın uı 

dağlık memleketinde bir müddet ı A K a 
vatan havası teneffüs ederek ci- ~ JJ1 
ğerlerini doyurmak istiyordu. O il f{ 9 /. JI 
muhit muharebe endişelerinden Ankarada A · ?. 
henüz azade idi. Bir gün dağ ha- evinin birinci şub~r V ~ 
şında oturup memleketinin man- bir şekilde Masrı /. (,,J 

. k d ' ştır· ~ zaraaını seyrederken yanma bır a- arşısın a açı .n:ı d'l~ 

Madde 8 - Rektör her sömes· 
tir sonunda Üniversitenin o sö -
mestirdeki faaliyetile alman ne • 
ticeler hakkında mütalealarını 

bir raporla Maarif Vekaletine bil -
dirir. 

Madde 18 - Umumi Katibin 
vazifesi, idare ve yazı işlerinde 

Rektöre yardım etmektir. Umumi 
Katip Üniversitenin ldare ve Ka -
lem Heyetlerinin çalışmalarım 

tanzim ve murakabe eder. 
Sarf evrakını tetkik ve tevsik 

ve Rektörün salahiyet verdiği ev
rakı imza eyler. Umumi Katip 
Üniversite merkez teşkilatına ait 
sarfiyatın tahakkuk amiri olduğu 
gibi Üniversite Heyetile artırma 
ve Eksiltme ve İhale Komisyonu -
nun da tabii azasıdır. 

ile temin edilmi§ olacaktır. Men -
sucat ithalatının kıymeti 1924 se-

nesinde 8524 milyon ley iken 1933 
senesinde 1665 milyon leye düş • 
müştür. Bugün Romanya'da faali
yet halinde bulunan 437 mensucat 
fabrikası vardır. Bu fabrikalarda 
çalışan mikdarı 42,000 kadardır. 
Yeni fabrikalar Fransız, İtalyan 
ve Çdcoalovak ~ermayelerile lro -
rnlacaktır • 

dam yaklaşm~ş ve ona selam ver - ı kitap evleri her. ~if'~ 
dikten soma demişti ki: mecmua, gazete ~~er• ~ 

- Sakin bir akşamda güzel bir 1 cevap vermekted~ 1ıJf ~ı> 
manzara seyrediyorsunuz değil ı kitaplarınızı gere k /. 'l 

. ? ' nizi en ucuz olar• 11~~ mı. teP 
k·t 1 · den J 

Madde 9 - Rektör hastalık ve
ya seyahat gibi mazeret ve sebep
-~rle vazifesi başında bulunamıya
cak olursa en çok iki hafta için 
dekan}1'tian birinj doğrudan doğ- . (Devamı var) 

Bars evvela rahatsız edil - 1 ap ev erın Jf•' "J 
mesine kızmış, fakat nihayet o a- bilirsiniz. Devle:1' ıll f 
damla konuşmağa başlamıştı. Ya- kitapları ve VAK ,,ttf 

d .. yatının Ankarada .,,. 
bancı, a am, Barsa oraya o gun K B A ı.. evler• 

ld. .... . 1 . k . A Kıtap 
ge ıgını an atınca yerı yo sa evı· , • Jefort 
ne rniaafir olmasını teklif etmişti. A.~B~ ŞMerkezl 1 e 

• . Bınocı ube · 
Bara bu tcklıfi memnunıyetle ka- ı linci Şube : Saman pııı•' 
bul etmiıti. ·-11111111--
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Galatasaray oyuıı.culan devre arasında antrenörleriyle konuşuyorlar .. 

ıaray kalesi e giren topun ofsayt ne
ticesi, aayılmamaaı ııibi mühim bir ta• 
lisizliie daha ıgğradılar. Vaziyeti ya· 
kından görenler topun kale direğiyle 
Av.niye çarpıp gerLdön.Jüğünü1 bun • 
dan evvel de Gali!taaaray müdafileri· 
ne aokunduğunu ve geri <1.?ndüğü va
kit Luffinin ıutiyle kaleye l'irdiğini 
bu vn~y.etin ofsayt olamıyacağıru aöy-

liy.or!ar. 

Son dakikalara doğru Vefa tazyiki 
ıevfedi, Galatasaraylılar üst Üstüne 
üç dört akın yaptı\ar ve bir defasında 
da mühim fırsat kaçırC:lılar. 

ilk yarım 111.at müstesna maç zevk
li olmach bllikiı yapılan baz favller 

maçı lüzumsuz yere tattızlaıtırdı. iki 
taraf bilhaua birinci devre soniyle i -
kinci devre baılarında favl üıtüne favl 
yaptılar. Fakat !Unu da işaret etme· 
den geçmiyelim': Bizce dünk:A maçın 
zevkli devam ederken favullü hir şe • 
le dökülmesine Vefa orta muavininin 

Bunun üzerine Vefalılar oyuncu de
ğiştirdiler, ve sah;ıya ilk defa 9 kiıi 
çıktılar, yerlerine iki itirazsız oyuncu 
hazırlayıncaya kadar, bir gol yediler, 
rüzgar tiddetle esiyordu. Vefanın muka· 
bil akınları geçikmed~ fakat sayı ya. 
pamadılar, ikinci devrede bir gol daha 
yiyerek '3 - O mağlup oldular. 

Maçı, hakem Rıdvan Bey idare etti. 
t 

B. takımluı maçında Galataıaray-
lılar sıfıra lcar!ı dokuz gibi mühim bir 
farkla Vefayı kazandılar.· Geçen sene 
lik maçlarında birinci takımda oyna -
yan oyuncuların çoğunu B takımında 
oynatmak suretiyle güzel bir teşekkül 
yapan Gnlatasar&ylıların, Hızır, Bur -

han, Suavi, Muzaffer, Salahattin gibi 
mühim oyunculardan miirekkep takı

mı Vela B. takımından bir hayli üs -
tündü. 

Vefa tak1mının akınları, alıtmıı, be
raberce çalışmış olduğu görülen Gala
tasaraylıların karıısında faydasız kal • 

dı. 

SUleymaniye B . takımı. 

aiyle ta~aif edebileceğimiz favulleri 

mühim bir aebep olmuştur. Bu mua • 
"-in &"lbi ayağına hakim ve tanınmış 
bir oyuncunun biraz da ıinirlerine ha
kim oJmaar lazımdır. 

Vefa takımını bu yıl daha iyi, daha 
kuvvetli buluyoruz:. Zannediyoruz ki, 
bu seneki likte mevkii daha y~ksek o· 
lacılk. Fr.kat oyun sisteminde biraz da
ha heaaplı hareket etmesi lazım. Mese
la dün birinci devrecıe ı-akil>inin oyu -
nunu kabul ederek karııık bir maç 
yapmaıaydr Galatasaray takımını mu• 
hakkak ki,daha birinci devrede müş
kül vaziyetlere getirebilecekti. 

Bu sahaba. bundan evvel şu maç • 
lar yapıldı-: 

Bu maçı Halit lbrahim Bey idare 

etti. 
Toplcapı - Hilal maçına gelince bu 

nıaç beraberlikle bitti. llk devrede rüz
gar albnda oyniyan Topkapı, Hilalin 

ıüzel bir goliyle ınağlUp oldu. 
ikinci devrede rüzgarı arkasına a

lan Topkapılılar, Hilalin ikinci golüne 
karşı, iki gol yaparak beraberliği temin 

etiler. 
ikinci clevrenin sonuna doğru, Hi • 

lal müdafileriyle çnrpışan, Topkapı or
tamuhacimi, Kamil saki\tlandı, Topka· 
pılılar bu devrenin sonlarına doğru 
(10) kişi oynndılnr, maçı, Saim Tur • 

gut Bey idare etti. 

Kadıköy stadında Küçükler maçında YÜcut itibariyle, 
büvük olan Galatasaraylılar, küçük Ve· Fener - Beykoz B takımları 
falılan 3 • O yendiler. Fenerbahçe • Beykoz tnknnlannın 

Bu oyunun baılangıcında ıaha üze- maçı miihim oldu~ıı için öğleden ıon-
rinde iyi teıirler bır&kmıyan itiraz ha- n kesil bir kalabalık sahayı doldur -

diıe?eri eöriildü; Galataaaraylılar, ken· muştu. 

dilerinden küçük cüueli olmakla bera- IJk n ·· aba" ı iki klüp takımları a • 
her, yaı\an da küçük olan Vefalılara raınnda oynAndı . Fenerbahçelilcr Bey-
bir doğum rakamının yanlı! yazılma - kozu üstün bir oyunla 11 • O yendi 
aı gibi vaziyetle-re itiraz ettiler. ler. 
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Bursa, 26 (A.A.) - Bugün 
saat 3 de İstanbul - Samsun takım
lan futbol biı-incilik ve dömifinal 
maçını büyükbir seyirci kütlesi 
karşısında oynadılar. Beşiktaş or -
ta muavinliğe Hüsnüyü ve orta mu 
hacimJiğe 1 de Cahidi kaleye de 
Sadriyi geçirmişti. Birinci devre -
nin 6 ıncı dakikasında Hakkı'mn 
firikikten attığı ilk golü devre ni
hayetine kadar 3 tane daha takip 
etti ve ilk devre Beıiktaşın bariz 
hakimiyeti altında 4-0 bitti. Be • 
şiktaşm güzel oyunlarından birini 
görüyoruz. Mütemadiyen açıklar 
vasıtasiyle hücum ve Samsun ke -
nar hatlarının yer tutmamaları yü
zünden daimi tehlikeler yaratıyor 
ikinci devrenin 35 inci dakikası • 
na kadar bu tehlikeler devam etti. 
Ve bu ana kadar Beşikt.a§ 3 gol 
daha kaydetti. 36 ıncı dakikadan 

934- 935 Liğ 

itibaren Samıun'un canmı ditine 
takarak oynadığını ve muhakkak 
teref ıayııını yapmağa azmetmit 
bir halde görüyoruz. 

Bu gayretin önünde bocalıyan 
Beşikta§ müdafaasının yorgunluğu 
ve Sadrinin fiyakası yüzünden ilk 
sayıyı yediği görülüyordu. iki da· 
kika sonra ayni gayretle Samsu • 
nun ikinci golüne ıahit oluyoruz. 

Oyun tabii olarak Beşiktaşın 
hakimiyeti altında cereyan etti. 
Samsunun atak oyununa mukabil 
Beıiktaş güzel anlaşmalarla oy• 

nadı. Samsun müdafaasının o• 

yunu kavrıyamamaıı, açıkları da· 
ima serbest bıraKıması onları bu 
neticeye sürükledi. 

Altay - İstanbul maçında da· 
ha zevkli bir oyun göreceğimi2e 
kani im. 

maçları vaziyeti 
3üncU H A F T A - B i R 1 N C i K (J M E 
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Anadolu 
lkinci müsabaka Altınordu ve A -

nadolu tnkım!arı araıında oldu. 
Altınordulular kuvvetli rakiplerine 

karıı beklenmiyen bir varlık gösterdi· 

ler. 
Altınordu takımı birçok fıraatlar 

meyanında bir de penaltı kaçırmış ve 
yalnız bir gol ile yenilmiştir. 

Fenerbah"e: 10 Beykoz: 2 
Sonuncu maç Fener bahçe - Beykoz 

takımları arasında oynandı. FenerbRh

~e sahlly& ıu şekilde çıktı: 
Bedi - Yaşar, Fnıl - Cevat, Ali 

Riza, Eıat - Niyazi, Muzaffer, Na -

muk, Fikret, Şaban .• 
Buna mukabil ıahada dizilen Bey· 

koz takımında esaslı değişiklikler gÖ -
ze çarpıyordu. Takımda senelerden be· 
ri gönneğe alıştığımız oyunculardan 
bazılarının yerlerinde yeni elemanlar 
vazife almıt bulunuyordu. 

Bu değişikliğin vereceği neticenin 
ne olacağı merak ediliyordu. Oyuna 
Beykozluların hücumu ile başlandı. Ge
çen senenin lik maçlarında son defa 
Fenerbahçeye karşı oynadıkları zaman 
parlak bir muvaffakiyetle beraberliği 

lmrtaran Beykozlular gene umulma • 
dtk bir netice almllk için bütün varlık· 
lariyle çaba1ıyorlardr. 

Fenerliler ilk hücum ıağanağını ge
çirdikten ıonra Be)·koz kalesine bir 
kaç gcliıi güzel iniş yaptılar. Fakat 
bu hücumlar netice vermedi. 13 Üncü 
dakikf\dn Bc~·k?7 ı.:n orta muhacimi Ke-
mal Fener müdafıumnın bir gafletin • 
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kazandırmağa muvaffak oldu. Fenerli
ler bu golden &onra hazırlandılar. Ve 
cidden hakim bir oyunla Beykoz:u 

sıkııtırmağa başladılar. 
Bu ıuretle F enerbahçe birinci dev

reyi 2 - 1 ealip vaziyette bitirdi. 
lkinci devre battan nihayete kadar 

F enerbahçenin hakimiyeti altında geç· 
ti, San - Lacİ\'ertlile.r bu haftayımda 

8 gol daha çıkararak gene Kemalin 
ayağiyle bir gol kazanan Beykozu 10 -
2 Mağlup ettiler. 

Beykozun bu kaaar sayı farkiyle 

yenilmeıi biraz da ıenç elemanlarm 
alıımamıt olmaıından ve ikinci devre
yi 9 kiti oynamak mecburiyetinde kal
masından ileri gelmiıtir. 

Güreş şampiyonası 
lstanbul 26 (A.A.) - Gün: ı; m· 

piyonaaınınfinal maçlan BeJİktA lclü
bünün salonunda yapılmıttır. Nctıcc

ler şunlardır: 

79 kiloda, Haliçten Yuıuf Aslan bl
rinci, Kumkapıdan Osman ikinci, Kum· 

kapıdan Ahmet üçüncü. 

87 kiloda, Kumkapıdan Celil Y ah
ya, Haliçten Beıir, ağır ıildette Kum
kapıdan Muıtafa birinci, Haliçten Sa
lih ikinci, Haliçten Şahap üçüncü. 

Umumi tasnifte Kumkapı 25 pa • 
vanla birinci, Haliç 13 puvanla ikin
ci, I<asımpa~'\ 3 puvanla üçüncü ol • 
mutlardır. 

MiLLi TAKIM ANTRENÖRÜ 

Haber aldığımıza göre 1936 

den istifade ederek takımına bir gol (Devamı 10 ncu a&yıfanm 8 ltncft eltttuıoncla) 

• 



• 

Memleket Haberle"ri 1 
lzmir Mektupları: 

lzmir Belediyesi çalışıyor 
Hililiabmer dispanseri, bir yılda yirmi 

binden fazla hastaya baktı 
İzmir, (Huıuıt) - İzmir Hilali 

ahmeri Doktor Cevdet Fuat Beyin 

riyaseti altında meıatsine faaliyet· 
le devam eylemektedir. Bu hayırlı 

müeıseıe bir ıenede (20500) haı· 
taya diıpanserlerinde bakmıf, bu· 

nun için (11954) lira ıarfedilmit· 
tir. Bir taraftan da Çocuk yuvası· 

na "Ye (Öktüzlere yardım) Cemi· 
yetine muavenette bulunmuf, fa· 
kir çocuklara bayramlık elbiseler 
almıf, muhtaçlar• nakten yardım 

etmiı, malullere sunt aza yaptır· 
mıı, bunlar için de (5000) lira har - -
camııtır. Hili.liahmer ıubeıi bu ıe 
neki panayıra ittirak ederek orada 

maden ıulannı teıhir etmiı, bir 
de ufak piyango tertip eylemiıtir. 

Bir kolayhk 

Evvelce Hili.liahmere aza olan· 
iM ıenede birer lira verirlerken 

Doktor Cevdet Fuat Bey tediye 
kabiliyetini zamana "uydurmak 

makıadiyle bunu ayda bet ve on 
t uruta indirmittir. Eıkiden aza 

miktarı iki bin iken bu uıul ıaye· 
ainde 9000 ne çıkmıttır. 

Hiltllahmer mahalle•1 
Seyliptan müteeaeir olan halka 

yeniden evler yaptırılmıt oldujun 
dan oraya reamen ( Hili.liahmer) 
mahalleıi adını koymuılardır. Bu 
mahallelerden hiriıi(Bornova) da 

diğeri de (Kahramanlar) dadır. 

Cemiyetin İkinci Reiıi göz dok· 
toru Lutfu Kırdar Beydir. Doktor 
Klmiran Beyle boğaz ve burun 
müteha11ı11 doktor Hüseyin Hulki 
Bey, Muallim mektebi müdürü Re 
fet Bey idare heyetini teıkil eyle· 
mektedirler. Merkez heyeti azala· 
rı da bunlarla beraber 15 kitidir. 
Sabire ve Rukiye Hanımlar namın 
da iki Türk hanımı da bu azalar 
araıındadır. 

Beledlye ltlerl 
iki buçuk seneden heri bura 

belediyeaini muvaffakiyetle idare 
eden ve tekrar intihap edilen dok· 
tor Behçet Salih Bey İzmirlileri 
memnun edebilecek bir faaliyetle 
mütemadiyen çalıımıı, çok fayda· 
lı itler ıörmüttür. 

Evvelce Belediyenin biitçeıi 
(2) buçuk milyon lira iken timdi 
daralmıt ve (800) bin liraya inhi· 
ıar ettirilmittir. Behçet Salih Bey 
eski belediye heyeti tarafından i.· 
tikraz edilmit olan (300) bin lira• 
hk horcu ödemit ve 2.5 ıene zar • 
fında tamam bir milyon yüz hin il
rayı horca yatırnıııtrr. Belediye
nin bir çok yerlerinde kanalizaı· 
yon varaa da yeni siıtem kanali· 
zaıyon için 2 buçuk milyon liraya 
ihtiyaç görülmektedir. Belediye· 
nin ıu bütçeaiyle bu itin timdi ya· 
pılmaaına imkan görülememekte· 
"dir. 

Belediyenin maıraflarını azalt· 
mak için memurin maatı olan 
(350) bin lira 250 bine indirilerek 
yüz bin lira taıarruf edilmittir. 

Bet aene evvel belediye iatikraz 
eJlmıit olduiu iki milyon lira ki· 
milen ödenmittir .Eski belediye 
bu ıvretle Salih Behçet Beye ta· 
banımülferaa borçlar bırakarak 
gekiJiP. ıitmiıtir. Yeni belediJ.enin 

timdi eıhasa on para borcu yok· 
tur. 

Varhk ve muvaffakıyet 
Belediye tarafından tehrin muh 

telif yerlerinde 4 dispanser açıl
mıttır. 8 doktor ve altı ebe mevcut 
tur. Yetmit yataklı bir çocuk yu· 
vaıı teıis edilmif, bunlara doktor 
ve hasta bakıcılar tayin olunmut· 
tur. Bu yuva için 11 bin lira ıarf 

olunduktan baıka her sene de 25 
bin lira masraf yapılmaktadır. 
Tenvirat için halktan tahsil olu· 
nan para kifayet etmediğinden be 
le diye f edakirlık yaparak bu para 
ya her ıene 50 bin lira ilave eyle
mektedir. 

Tenvirat için halktan 60 bin li· 
ra alındığı halde buna da kırk bin 
lira ili.ve edilerek ıehrin tenvirat 
idame olunmaktadır. 

Belediye daireıi uhhat itleri 
için ıenede 108 hin lira ayırmıt· 
trr. 

Kanalizasyon ve imar 

Şehrin kanalizasyonu için Al
man müteha11111 (Hoyzler) e yap· 
tırılmıt olan plan yukarı mahalle· 
lerde tatbika baılanmııtır. 

Jzmirin fmar plim M. Danje'ye 
yaptırılmıttır. Bu plan peyderpey 
tatbik olunmakta ve mali vaziye· 
tin müıaadeıi niıbetinde tehrin 
ıüzelleıtirilmeıine çalıtılmakta· 
dır. 

Raqıp Kemal 

ödemişte umumi 
evler 

Ödemit (Huıuıi) - Vilayet 
hıf zı11ıhha meclisi bir gün ev el 
toplanarak ıehrimizde açılacak 
(umumi evler) hakkında karar 
vermittir. 

Haber aldığımıza göre umumi 
evler Dinkçiler mahallesinde eski 
umumhanelerin bulunduğu yerde 
açılacaktır. Fuhut nizamnamesi· 
ne tevfikan umumi kadın addedi • 
len ve fakat umumi evler olmama· 
smdan ıehrin muhtelif yerlerinde 
oturmakta bulunan kadınlar bun • 
dan ıonra bu evlere aevkedilecek· 
lerdir. Umumi evlerin açılması 

hem sıhhi hem de inzibati nokta • 
dan faydalı görülmektedir. 

Umumi evlerin Dinkçiler ma • 
haleıinde açılmaaı muvakkattır. 
Hıfzıasıhha meclisi tarafından tes· 
pit edilecek yerde fenni ve ııhhi 
ıeraiti haiz bina yapılınca umumi 
kadınlar buraya nakledilecekler • 
dir. 

Konya postanesin
de elektrik teşkilatı 

Konya - Posta Telgraf ve te· 
lefon umum müdürlüğü elektrik 
mühendislerinden İbrarim Şükrü 
Bey kec;ende tehrimize gelerek 
Konya telgrafhanesinin elektrik 
ve akkümülatör te§kilatını yapmıt 
ve dönmüttür. 

Altmııardan iki takım akkümü· 
latör ve ıehir cereyaniyle çalıta· 
cak bir elektromotöre merbut ay· 
ni mihver üzerinde mütemadi ce· 
reyanlı bir dinamodan mürekkep 
b:r muravvil vücude getirilmit ve 
AlmanY.ada Siemenı fabrikasında 

Dünkü maçlar 
(Baı tarafı 9 uncuda) 

Berlin olimpiyatlarına ittirak ede· 

cek olan milli takımımızı hazırla• 

mak üzere F ederaayon tarafından 

bir antrenör getirtilecektir. 

VOLEYBOL MAÇLARI 

Mıntaka tarafından tertip edi· 
len voleyvol ıilt ıampiyonaaı dün 

finale kalan Galataıaray ve F en~r 
Yılmaz takımları arasında yapıl • 

mıt ve ıilt Galataıaray takımı ta· 
rafından kazanrlmıı, kupa dün ak. 

tam meraıimde kendilerine veril • 

mittir. Ga)ataaaraylıları tebrik e• 
deriz. 

Fıtayla lzmite 
Galatasaray denizcileri Uç fita ile 

Bebekten kalkmışlar, lzmite gitmıj:. 
lcrdir. 

Türkiye bisiklet 
birincilikleri 

Ankara, 26 (A.A.) - Bu ayın yir

mi sekizinde ıehrimizde yapılacak o • 

lan Türkiye bisiklet birinciliklerine iı· 
tirak edecek bisikletçilerden lzmit, Ça

nakkale, Balıkesir biıikletçileri buıün 

ıehrimize ıelmiılerdir. 

Ordu şampiyonasının 
neticeleri 

Ankara, 26 (A.A.) - İki aün· 
denberi Ankarada yapılmakta o· 
lan ordu tampiyonaları huaün bit· 
mittir. 

Manej müıabakaıında: Birin· 
ci süvari binicilik mektebinden 
yüzbatı Tavap Bey, ikinci muha· 
fız ıüvari grubundan mülizim E· 
min Bey. 

Mania mü~d&: Bir.hı· 
ci muha fz ıüvari grbundan mü • 

lıizim Fahri Bey, ikinci Süvari 

binicilik mektebinden yüzbatı Ta· 
vap Bey. 

Şampiyonanın umumi neticeıi: 
Birinci Süvari binicilik mektebin· 

den yüzbatı Tavap•Bey, ikinci 
Süvari binicilik mektebinden bin· 
batı Avni ve mülizim Cevdet 
Beyler arasında beraber. Dördün· 
cü Süvari binicilik mektebinden 
birinci mülazim Saim Bey, Betin· 
ci Süvari binicilik mektebinden 
birinci mülazim Eyüp Bey. 

Petrol inhisarı 

Vaıinaton, 26 (A.A.) -Ame· 
rikan hükumeti, Mançuri hüktime
ti taraf mdan bir petrol inhi1&r1 ih· 
daıına müteallik olarak japon hü· 
kGmeti nezdinde tetebbüılerde 
bulunmuttur. 

Amerikan hükumeti, bu İn· 
hisarın Amerikan petrol kumpan • 
yalarmın menafiine mugayir, do
kuz devletler muahedenimeai • 
nin derpif etmikte olduğu • Açık 
kapı - .siyasetinde muhalif olaca • 
zı mütaleasındadır. 

Zanolunduğuna göre İnıiliz 
ve Felemenk hükUmetleri de bu 
kabil te§ebbüslerde bulunmuılar • 
dır. 

yaptırılan mükemmel ve mermer 
tablo konulmu9tur. Tesiıat pek 
mükemmel olmuıtur. 

1brah~m Şükrü Beyle gelen 
Ankara telgraf makinistlerinden 
Suat Bey teıiaatı ikmal ederek pil 
memurunun meleke kesbetmeıi 

için mühendiı tarafından Koyna • 
da bırakılmıttır. 

Suat Bey de Ankaraya gitmit• 
tir. 

Italya suikastçıla 
·Frarisaya verecek 
.. (Bq t.arall 1 IDcJ n)"lfada' 

ltalyadan ıelen ilk haberler çok 
müıaitti. Yani İtalya hükumeti • 
nin, her iki auikaıtçiyi Franıız ad· 
Jiyeaine tealim edeceii bildirili • 
yordu. 

Halbuki bu vaziyet çok devam 
etmedi. Bir kaç gün ıonra ltal • 
ya hüktimeti, Paveliç ile muavini 

olan K vatemiki mahkemeye ver· 
di. Ayni zamanda Franaız adli • 

yeıi tarafından iadeıi iıtenilen bu 
adamlar hakkmda v,rilecek ka • 
rarın artık ltalyan mahtcemeaine 
ait olduiu kaydolundu. 

Bundan sonra PaTiıten ıelen 
haberler hedbin bir tekil aldı. 

İtalyanm mevkuf ıuikutçıları 
Franaaya iade etmek niyetinde ol· 
madıiı bile yazıldı. 

Bu meaelede hakiki vaziyet iae 
tudur: ltalya hüktlmetinin Pa· 
veliç ile muavini Kvaterniki mah· 
kemeye aevketmeıi bunlara iınat 
olunan ıuçun İtalyan caa konu • 
nuna ıöre vfffmı tayin etmek i· 
çindir. Kunetli ihtimale ıöre 

İtalya mahkekmesi bu ıuçun adi 
bir cinayet nevinden olmadıima, 
ıiyaıf mahiyette bir ıuç bulundu • 

iuna karar verecektir. Bu takdir· 
de •uıkataçılarm Fraıuız ad)iyeai· 
ne teıHm edilip edilmemeai ltalya 

hükumetinin arzua~na tibi bir it • 
tir. Çünkü ltalya ceza kanununda 

bu türlü ıuçlulann iade edilip e • 
dilmemeainde hükOmet muhayyer 
bırakılmıttır. 

E er İtalya hükdmeti Paveli 
ile K vatemik'in iadesine karar ve· 

Şarki Çin demiryolu 
Varıova, 26 (A.A.) - Kurjer 

Warazawıki ıueteıi, Japonyanm 

Vartova aefiri M. İtonun beyana • 
tını netretmektedir. M. İto Şarki 

Çin demir yolunun aatın alınması 
için yapılmıı olan müzakerelerin 

prensip itibarile hitama ermit ol· 
duiunu yalnız bazı talt meaelele • 

rin ve bilhaua 6000 Sovyet müı • 
tahdemininin akibetleri ne oldu • 
iu meseleainin kalmıt olduiunu 
söylemittir. Satın alma muamelesi 

iÇin 170 milyon yen teıpit edilmit· 
tir. Sefir itillfm filen tahakkuk et· 
mit addedilecelini illve etmiıtir. 

rirae halihazırda Malıil 
daireainde olan suika•l 
çok mühim bir safhaY• 
caktır. Çünkü suikaıt çt 
tı olan Paveliç'in §ah•İ 
ti çok büyüktür ve bu • 
çen (30) EylGI tarihin 

1 yada bulunduğu kati ele 
pit olunmuıtur. 

Mahimdur ki . 
Paveliç 1928 1enet1 • 

vat mu halef et fırka•• re• 

in katli üzerine Yul0 

çıkmııtır. Esasen ZaıreP 
kat olan Paveliç oı>dall 
vusturyaya, oradan 
ıitmittir. Orada (M" 
vatiıtan) adında bir•• 

f 

mııtır. Sonra Macriıl~ 
burada Y anku Put•• ç•. 
altında ıuikaıt Taliıııl 
muttur. Nihayet burad 
rak ltalyaya geçınittit• 
manlarda Adriyatik (ld 
linde (Peıaro) tehrdO ' 
ta idi. 

Paveliç'in maksadı 
Yuaoılavyadan ayırat~ 
ya - Macaritaan -
teklinde üç batlı bir d. 
maktır. Bu devleti eı1'1• 
ya Macaristan yeriı>e 
meldir. Doktor ı\Jlt; 
liçin muavini olaJI 
ke relince, bu adam dfd' 
le1'ıandra 1933 ıenetiıl~ 
te auikaat yapmıı olan . 
aonra Paveliçle birlet 

ıı 
Bunun ıiyasl makt' 

inin aynıdır. 

Pariı, 26 (A.A.) / 
bankasının raporun• 
mevcudu 82 milyar 
franktır. 76 milyonluk 
lık vardır. 

Tedavül eden kalıt 
tarı iıe 76 milyar 
franktır. Bunda 8()3d; 
bir nokıan vardır. re,) 
zında lazım gelen l' t 
milyon franktır. ıcd
altın karıılıjı yüıde 

1 ~. 

M•ı A •• •• J1 t1tı1 ı asta tutu r 
Muğla, 26 (A.Ji..) / 

lbta tütün piya••:#. 

Yugoslavya niyabet Fiat 38 kuruıtur. . d 
meclisinin beyannamesi dahilinde tütünlerıııtl' 

iti bitmittir. M11 ' 

Belırat, 26 (A.A.) - Niyabet Fethiyede piyaıa -.çı 
mecliıi Yuıoılavyaı milletine neır ~.1 ettiii beyannamede bilhaıaa töyle T ceıı>1 
demektedir: ayyare bJ 

"Mukadde• vazifemiz büyük Ordu şu 1a~ 
Ordu, 26 (A.Ji..) · 1 

tefimizin eıerini muhafaza et· ~•' ~ JI 
cemiyeti Ordu fU~ • il"' ıııı 

mektir. • Ve hayattan Ayrıldılı e· ı ıyl"' 
Gireıun vilayet er tıf· 

lin bir anda bize brraktıiı bu mi· lıımayı kararlıtl•~;~il'~ 
ruı tutmamız llzımdır.. Ta ki, baıka tayyare ce"';erısel' 
Kral ikinci Piyer Hazretleri dev· hanımlar yardım 
Jetin idareıini eline aldıiı "'vakit, karar verilmittir· 

bunu, açık alınla kendiıine tevdi ~~ 
d b·1 ı· Tunusta radY0

. · . 
. ı-tJ e e ı e ım.,, ~ 

"Büyük ıefimizin ölümü etra· Son tutulan 1
• r ~ 

fında acıda ltirleıen ve memleket· nu.ta radyo diıt ~rill ,,,,11 

te ıadakat huıuıunda müttehit bu· artmakta oldufU p? 
lunan Yuıoılavlar, bütün dünya 1934 ıeneıi b~bO., 

ran T unuı radyo • 
önünde bir defa daha iıbat ede • dedi 26647 dir. ~ 
ceklerdir ki kederin hiç bir dar • ı---==-=--- i~~ 
deıi onları aar1amaı:. Ve mem • b·ı· etted türecek ka ı •Y .ıt 
leketi kuvvetle ve ıerefle daima bizim en güıel •• 

daha İ>:i bir iıtikkle doJru .ıö • rimizdir.,, 
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l~~~!ıerd~~~~ü~h~d~l!r~~~r...--ı DELİLİGİN PSİKOLOJisi--
keu,,İbt • •~or mecmualarmda gördüğlinüz spor hare· Dr. Bernard Hart Londra Dr. izeddin Akliye ve Asa· 
kntüpban .aıt fotograflar yaln12: lstanbulda VAKiT Universitesi Tedris Heyetin· biye müthassısı •• 

tıınde satılmaktadır. den ve rtational Hospital da 

V ekiletinden ; · 
liayd 

Ilı ıtı "et aı"!1afada gümrüklenmi§ olarak maktaı 25X2. 5Xl 
~f. uauı: ~ 21~ m/m olmak üzere 50 ton lama demiri kap~l~ 
t.rıng e rnunakasayakonulmuştur. Mezkiir lama demırı 
~ lS :::•lınış olan memleketlerden getirilecektir. Münaka· 
tkllet .. - 1934 tarihine müsadif perşembe günü saat 15 de 

1fletini ~uatefarlık makamında yapılacaktır. Taliplerin tek· 
~ .. ı ,,. d ıcaret Odası vesikası ve 212,5 liralık teminatlarının 
f .. n ı'" 
llet :rn k gına Yatırıldığına dair olan makbuz veya banka ke-
t'-tti e lubu ile birlikte ayni gün ve saate kadar komisyon ri· 
01atakn: Verıneleri lazımdır. Bu husustaki tartnameler parasız 

nkarada Vekalet malzeme müdürlüğünden alınabilir. 

Akliye Mütehassısı 

Fi atı 50 Kuruş 
=
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ı ı inci Kitabıdır. 

Tevzi merkezi : VA K 1 1 Matbaası - lstanbul 
Kadıköy : - ANADOL Kütüphanesi, Altzyolağzı 

Satıldığı Diğer Yerler : lstanbıılun ve Taşranın, Belli Başlı 
KI1APÇJSJNDA BULUNUR 

Her 

(6670) 

ı-----~--~~~~~--~ BASILANLAR: 
....................................................... -... ~ 

ş~~~~hul Ziı:aat Bankasından ; 
~ıı \re l'' ızde çalııtırılmak üzere Galataıaray Ticaret kısmın· 
1tle ı· ıcaret liıesinden ve Yüksek lktısat ve Ticaret mekte· 

ıae 

ı - SAFO, IJocıc - Haydar Rlfat 

Z - AİLE ÇE.1\1.BERl, Monı3 - 1. R. All&an 

~ - TIOARE1', HANl\.A ve HORSA, ll<tısat doldoro 

Mnhlls Etem 

100 

100 

'76 

'76 

. 
Kuru, 

• Peşinen Verilecek 

• 
• 236 KURUŞ 

lllliiıab mezunlarından 75 liraya kadar ücret verilmek üzere 
9~ l>a aka altı memur alınacaktır. imtihan 4 Tetrinisani 

~d~k~~~ tünü yapılacağından isteklilerin diğer §eraitle tevdi 

' - DEVLET ve lBT:ILAL, Lenin - Haydar !Ulat 

6 - SOSYALİZM: Kııut.skJ - SııbUıa Zekeriya 

8 - K1'u.tl'A1.' J, UASL'l, H. Nazım 

'7 - lŞçt ISINnrı lHTILAU, Lenin - Haydar Rlfnt 

'76 • 
'75 • 
80 

ve 4 ay i~in ayda 1 lira J 

'tııı..,. 1 
evrak ve vesaik hakkında malumat almak üzere Ban· 

.... Ilı'' 
uracaatları. ( 6954) 

8 - RUHi BAYA'ITA LAŞUtm, Prot. l"ung - l'rof. Ur • 

1'1. Uaynıll:ı.b 60 

9 - ISFAJIANA ooGRU, J>lyer Lotl - 1. iL Ali~ 100 

JO - RASt1'· Küı.JJYATI, Jl, Jf. Nıwrn 

• 

.. 
" .. 

Mukabilinde V AK/1 
~: matbaası, bu külliyat 
: için abone kaydediyor 

: . 

~ -i ~ . : ............................................................ : 
Jl - DEIJLlGtN ı•StKOI..O.JlSt, Dr. Bcrnıırd 

Hnrt - Dr. İzecldln .. 
~J)urculuk , .... Yeni kitaplar,,,,. 
f • 11 " :: Devlet Matbaası Cumhuri· ı 
'~b "0 nirn Şirketi Ü yet bayramının yıldönümü mü-

liııı._ b '11 Acentalığı İ nasebetiyle isimleri aşağıda : 
"' •ıı, r elefon: 2292) i! yazılan yeni kitapları bas· ıi 
\ ~ l H mış ve bunlar V AKIT kütüp· =1 
~ -Q~O y 1 !! hanesi tarafından hizalarında f 1 
ua~ n o u H gö•terilen fiyatlarla satışa çıka- :·ı 

t\ a)\.. v 28 :: sılmı•hr. 1 
--~'> -Ja apuru ii ' "'f;.. 1 r• ı•n .-.. .. l . =ı ı.."~~.. T. evvel · i! 1'.:ıt P. n ısım en 
"'tıı 't4r 1: ın ı , , .. . • , ., .; 

ı.. ~' aiinü saat 20 de Ga· ii Muallimin Meslek Ahlakı ı 
'~'~"' kalkacak. Gid.it . ii Kazım Nami 45 Kuruş I 
~lıı, ıı, ~llte, lneboıu,. Ayancık, ~i Atar ':°yguncu.ları lı 
\:_~t.~" Ordu, Gıreıun, Ti· i! M. Aşır, M. Ala 20 ,, h 
\..' lı.ı"'-r-1'rab2on ve Riuye. i! Bir varını§, Bir yokmuş li 

····························································i BASILACAKLAR: 
- ı - UUHto HAHA: Huhak - Haydar Rıfat 

Bütün milletlerin edebi, içti· % - tLKBAllAR SELLERl, h-nn Tlilbcnle\• - &mi udo Silreyyn 

mai, iktısadi, mali..... En mü· s - CEl\Itl'ET, Mııhıttın 

hallet eserlerinden seçme kitapla· ı - KAl'ITı'\l.IZl\l BUllHA?lı,, rrofestir Plru -· Ahmet Hamdi 

rın tercümesi ve DÜN ve YARIN 
tercüme :Külliyatı 1simi altında, 
yılda muntazam fasılalarla otuz 
cilt kadarının çıkarılması suretile 
yüz cilt vücuda getirilmesi temin 
edilmiştir. En kudretli kafaların, 
kalemlerin yardımlarına müraca· 
at olunmu~tur. 

5 - JUJU\IJZI \'C J\AHA, Stnndal 

- lSA: l'nr\a Hnblyot mektebinde ProfeRör doktor Bine Sanrıe - Hayil!t Rıfat 

7 - t;TlR t : Kropotkln - Afaoflo Ahmet 

R - lÇTll\IAt KANUNLAR, Grcel - Uauf Ahmeı 

9 - ÇOCUK DOŞORTENLER iL Oonzalve, Meuıalu - PrQf. Dr. M. Bay. 

rtıllab 

10 - SAI.Al\ffiO, Flober - 1. H. Alişan 

~ 
' lıf ' ilaveten Of ve ii Sadri Etem 65 !! 

"'Y•calcbr. .. " li Si Bir zabitin on bet günü H · W 11 - SAMUIJ SAADET, Tolstoy - L B. Allıan 

ll - OtzRA.ELlNlN HAYATI, A. Morna aı-abig-a--Y--o-l_u __ • p Nüzhet Hatim 30 ,, !i ...................................................... . 
C 

ilBurla ii ................................................................. . 

Q"ş Ilı art es i, İ~ inkılap örkünçleri U lstanbul Kumandanlığı 
. ll ii İffet Halim 25 ,, U ı----------•·--. ··1ııı1111ıı1ııııı ııın11111111ııııııııı1Mıılflllllllllllt1lK11ıt1ılllllh11J1111ııııttıt111ıu1111111'INllH1tıı1H1gnıı ıınııu111ıııııııııııı111nııı1ıııııııırıııııuııHI 

Ilı Qh..b m1nl ı 20 .. E B h 45 •· Stınalma Komiıyonu llanları t da •ıı Q n- er :s:aat ii nver e nan ,, :: 
~ ~ tıı bir v de Tophane ii İnkılap karekterleri ii 

ş e llıut;ı ~Pur kalkar. Gidiş •• 

ı 
ıskclcltrc uğrar. ij Sadri Etem 40 ,, i! İstanbul kumandanlığı emrin· 

~ ~ • il İnkılap Ruhu ii deki kıtaat ihtiyacı için 53,000 kilo 

C 
••ılt Yolu ii Mediha M~~affer 35 ,, ~~ bulgur kapalı zarfla satın alına. 

:: Yılların Dılı :: caktır. ihalesi 6 lkinci teşrin 1934 ll •. .. 
Q 1Jı ii Fuat Hulusi 25 ,, H salı günü saat 15,30 dadır. Talip· 
,., SQ/ Q, p a- n Almanya Maarifi ~~ ferin şartname ve nümuneyi gör-

Q ıtuııı l, Çarşam- =1_i: Re•at Semıı.eddin 130 ,, :.=:i= • ., :r :r rnek üzere her gün ve teminat 
D ~rı erı bır , :1 ve 1. Hakkı :: makbuzlariyle o gün vaktinden 

c tıbtı apur saat 9 da :. l 1 l d ı: 
llıı1'1d:ı.n kalkar :: Osman ı mparator uğun an H evvel Fınıklıdaki komisyonda .............. ____ _, ii Türkiye Cumhuriyetine 315 i~ hazır bulunmaları. 

A Dokto- d Tarih utandı Ali Zülitü, g (199) (6791 ) 
,.., C'\~hı.r · Operatör • H Müçteba Seli.hallin 15 ii 
"tıi'-nı .~:·et A _im :: Destan Galip Neşet 30 ii r , 

... .l""\S ij Vergi hınızı Re_şat Nuri 25 W Ihsan YAVUZ 
kadın h 1

' y V · M h' 45 ·· nıııteh astalıkJarı :: aman asvı a ır :: Kadın ve erkek terzisi 
~ 8sıısı ~i Baybiçe Şaziye Berin H. 35 ~i 

lff ()~tor~ n Bir yuvanın şarkısı H Bütün şıklar hep orada gi· 
~t l; Operatör İ! Nihat Sami 70 g yinirler. Her keseye ve her 

1 ~~bı b ,,aiın H ii Kızıl çağhyan Nihat Sami 45 f~ arzuya uygun elbisenizi ancak 
t t e Sa '•trtlıkı • ii Gavur İmam Burhan ii orada yaptırabilirsiniz. 1 

15 atlar arı rn··ı b :: . :: l b 1 y . t h k ti ·ıs 11
1 ıo. 1 n 0 

u e auıs• :: Cahıt 30 :: stan u enıpos a ane ar· 
t[lJ UC\oıı.ı <; rlakö s·r :: :: N d L 

rı i-.?2'2 1ıı lsııktdl cfd ;~ fi On yılın romanı .i=: •• =::~ şısında Foto ur yanın a eta· 
Ve 46901 - n Etem izzet 120 fet hanında. 

l 
\>en· ii Cumhuriyet destanı :: ... ~ 

ft 1 Çıkt • fi Faruk Nafiz 30 :: 

~~~o'" Uı• ~ i yı e 1 er il maı~:::.~d~ek!~~:~i~~iğ?•::~: ifil Öz Türkçe ilk roman 
'1.. il l u :: ve yeni harnerıe yazılmış di- .r Savaştan Barışa 

H ğer bütün kitaplar da VAKiT U Yazanlar: (Va·l'IO) ile 
~•f•t 8 I il matbaasında satılmaktadır. r_; Çürüksulu Meziyet 

ır e, n H k o ~uru~ t• lıtanbul Ankara caddesi: ; yeni çı tı 
Telefon • 24370 - 24379 .. Fiyatı : 50 kuru 

••---••••ın ...... - ............... ··ı·--·-----------.. ..................................... _............ .,. 

Tayyare Piyangosu almak suretile hem vatan 
müdafaasına hem memleketin imarına hem de 

kesenize hizmet edersiniz. Kesesi dolgun 
ve apartman sahibi olursunuz. 

AJ!lllllU111ıııııuıııııııııııı11111ııımıııı1111111ııııııııı111111111ıııımnııı11111ıııııııııı1111ııuııııııııııu111ııııııııııııı111 1111uııııııııııu 111111 ııııııııııııııı 
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Devlet Demir yollara ilanları 

( 400) çam telgraf direğinin kapalı zarfla münakasası 26 -
11 - 1934 pazartesi saat IS te Ankara İdare Binasında yapı
lacaktır. Fazla tafsilat Ankara, Haydarpaşa, P.dana ve Es
kişehir veznelerinde beşer liraya satılan şartnamelerde vardr. 

(7122) 

• 
Münakasası feshedilen takriben 431 ton demir tekrar mü-

nakasaya konmuftur. Münakasa 21 - 11 - 934 çar,amba gü
nü saat ıs de Ankarada idare binasında yapılacaktır. Fazla 
tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde beşer liraya satı
lan şartnamelerde vardır. (6946) 

Haydarpaşa ·Ada pazar· Haydarpaşa arasında Cuma ve Pazar 
günleri i,lemekte olan tenezzüh trenlerinin 26/10/934 tarihinden 
itibaren mülga olduğu mubtrem halka ilin olunur (7093) 

Bergama belediyesinden: 
Belediyemize lüzumu olan et arabası münakasaya konmuş

tur. Y apmağa talip olanların lzmir, Manisa ve Edremit be

lediyelerinde mevcut bulunan şartnameleri görerek o/o 7,5 pey 
akçeleriyle belediyemize müracaatları olan olunur. (7139) 

Veni Usul Resimli 

Hocasız Alafranga 
Güreş Rehberi 

Kitaptaki resimlerin altında yazıları 
okuyarak hocasız güreş öğrenmek her 
Türk genci için mümkün olabilecektir 
-.....z- ,_,. ıawwws.... ~ ,_, ,_, ~-._._. ........ 

Kitabın içinde: Güreş tarihi, müellifin ve müter
cimin mukaddemeleri ve ayrıca Beyaelmilel güreı 
nizamnamesi Yardır. 

Resimleri ve tab'ı güzeldir. 
Kulüplerimize, mekteplerimize ve bütün gençleri· 
mize tavsiye ederiz. Fiatı yalnız ( 30) kuruıtur. 1 VAKiT KÜTÜPHAttESirtDE satdmaktadır. 

Posta telgraf ve telefon binalar 
ve levazım müdürlüğünden: 

Osmaniye telsiz gönderici istasyonunda bulunan, lokomo
bil ve elektrik esaslı hurda makine parçaları müzayede ile satı
lacaktır. Talip olanların mezkur e§yayı görmek üzere her gün 
Osmaniye telsiz istasyon mühendisliğine, müzayedeye i~tirak 
etmek için de 5 ikinci T e§rİn 934 ta;ihine müıadif pazartesi 
günü saat 14 de Beyoğlu Postca. T. T. merkezi binasında levazım 
müdürlüğünde müteşekkil komisyona müracaat eylemeleri ve 
hf!r gün §artnameyi alabilecekleri ilan olunur. (6802) 

1 

,. ' Osmanlı Bankası 
Türk Anonim Şirketi, - f esis tarihi : 1863 

Sermayesi : 10,000,000 ingiliz lirası 

İürkiyenin başlıca şehirleri ile Paris, Marsilya, Nis, Londra 
•e Mançester'de, Mısır, Kıbras, Irak, Ira9, Filistin 
ve Yunanistın'da Şubeleri.. Yugoslavya, Roınaoya, Suriye 

ve Yunanistao'da Filyalleri vardır. 

Her tUrlü banka muameleleri yapar • ....................................... , 
-ÇIKTI 

,....._ İbrahim HoyiBey tarafından çevrilen... ~ 

l !, s~ 9ka~ D~ ede~nd~çHm;ş 
j 

özlü Mkiyeled;~de;:;:;f:;habm fiyat" 
Tevzi merkezi: Vakit Matbaası - İstanbul 

. .. ' .. 
t "· • : .: • ' 1 ·:ı 

~ ~ 
Sahibi: MEHMET ASIM Nııriyat müdii.ı·ii: REFİK. A-liMET 

YAKIT Matbaası - lıtanhul 

Tl:!J 

ZiRA 
BANK~ 

0..-0~~,.~·D,,,,.."""""'--~~,~-

·--------. Deniz:yolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri Karakôy . Köprübaşı 
rel.42362 - Sirkecı Mühürdarzade 

I•-- Han Telefon 22740 

Ayvalık Yolu 
MERSİN vapuru 27 B. T eş- 1 

rin CUMARTESi günü saat 18 
de İzmire kadar. (7134) 

Karadeniz Yolu 
VAT AN vapuru 27 B. T eş

rin CUMARTESi günü saat 18 
de Hopaya kadar. (7135) 

Mersin Yolu 
ANAF ARTA vapuru 28 B. 

Teşrin PAZAR günü saat 10 da 
Mersine kadar. (7136) 

Osmanlı Bankası 
1 LAN 

Osmanlı Bankasının Galata, • 

Y enicami ve Beyoğlu daireleri, 

Cumhuriyetin ilanının yıldönümü 

münasebetiyle T eşrinievvelin 2!} 

uncu pazartesi günü kapalı bulu

nacaktır. 

Göz Hekimi 
Dr. Süleyman Şükrü 

Babıali, Ankara caddesi No. 60 
Telefon: 22566 

Salı günleri meccanendir .. 

B' r\, ·,K T · ~"E'rJ ı .~· ' lıt--< .. ,.., 
RA~T-~Dt;~ 

SPOR POST~~~ 
Memleketimizd~ . ve ecnebi memle~etlerin.de b.u~~~~ 

gençlik hareketlerını ve sporcu gençlıge verılm~sı t~~JI 
yeni şekiller hakkındaki yazıları muntazaman takıp e ,ııd'' 

yenler münhasıran S P O R P O S T A S 1 nı okuıı> 
Heryerde fiah 5 kuruştur. mutlak okuyunuz. 

~ 
üniversite mübayyat komisyontlıır' 

Üniversite Merkez binası bahçesinde yapılacak 01';# 
hane binası inşası şartnamesine tevfikan 20 - 1 O -:ııtile. 
rihinden itibaren 20 gün müddetle ve kapalı zarf ı.ı J(oı"jl 
nakasaya konulmuştur. Talipl~r her g.ü~ Mübaya~tıeriıt: 
nuna mücaraatla dosyası~ tetkık ede.bıl~.rl~r. TalıP te 0fl ~ 
günü olan 1 O - 11 - 19,:,4 cumartesı gunu saat t5 

0
)"" 

site Mübayaat Komisyonunda hazır bulunmaları ilfı8
11

74) (6 

Tesis tarı hi: 1888 ,.~ 

Sermayesi: 30.000.000 f rıt , · uı 
idare rnerkez1 : ISI Af\7 B 

Türkiyedeki Şubeleri: ,..,~ 
lstanbul ( Galata ve lstanbu1 , ıı 

Samsun. Mersin . Adaııtt 

Yunaoistandaki Şubeleri J,ıre _., 
Selanik . Kavala.. Atina • . b,,.. 

Bilumum Banka muameleleri, Kredi mektupları. Cıı1~
1 

• ar 
!arı l<üşadı. Esham ve Tahvilat kasalar ı c 
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