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Murahhaslar dünAdadtı 
Bofazda gezdirildile'r 

Yugoslav 
Kral ve Kr.aliçesi 

Sofgada 

Jran murahhasları A nkaraga gidecekler M. Yevtiçle Bulgar hüku
Şög/e diyorlar: Ankaraga gitmezsek 1 ür- meti izası arasındaki 
kiye segahatimzi tamamlamış sayılmayız/ görüşme 5!mimi oldu 

Sofya, 28 (A.A.) - Bulıar a· 
janıı bildiriyor: 

YQfoılavya kral ve kraliçeaile 
maiyetlerini tqıyan hmusi tre 

j dün ıaat 14 de Draıoman hudut 
iıtuyqnuna varmıttır. 

~alın ve hükWnetin mümeuil• 
leri orada treni "\eklemekteydller. 
Bir müfreze, bıdram mer~imini 
ifa etmittir. 

Tren Sofya lıtu10nuna tam aa• 
at 16 da girmittir. Draıcmıandan 
Sofyaya kadar treııe ~ir tayyare 
filoıu refakat etmittir. 

Bulıar kral ve kraliçeıiyle 
Prenı Siril ve Prenaeı Ödokai mi· 
ıafirleri Sofya iıtuyonunda kar• 
tılanmıtlar Ye samimi ıurette ae • 
limlamıılardır. iki kral kucaklat· 
mıtlardır. Harbiye mektebinden 
bir müfreze, Bulıar ye Yqoılav 
milli m•rtları ref aketinde ilıtiram 
meruimini ifa etmiftir. Kral A· 
l.,kaandr mi;frezey\ teftiş ettikten 
•onra~ kral Boriı, Yuıotlav kral 
~ kndkel•i11• aıltvl..ilQerayı ve 

Geçen yılın son Şild maçı 

"Dikkat çocuklar : Bir 
gol atan kazanacak!,, 

Dünkü Şild maçının uzat.imasına rağmen Galata
saray. da, istanbul spor da bir tek sayı çıkar amad1 ar 

ls.anbulspor - Galatasaray ıarpblnlan el aıkıyorlar - Galatasaray mudatücn 
topu uzaklattll'ıjbtlar. ı4tO metre seçmeleri yapılıyor. 

Bir gol.. Ne olur, bir tek sayıt vuruttular, düaük çaldılar, bay. 
Yarım saat, bir ıaat, bir buçuk aa- rak ıalladılar fakat nafile. Metin 
at ve hatta tam iki ıaat ayni istek top hazretlM'tiir kere olıun olan 
gözlerde, ağızlarda dola!tı, yarım biten işlere altlrrıt l>ile etmedi ve 
aat, bir ... t ve hatıs iki ıaat 1ir- iki tatlım ııfir •fıra, lierabere kaJ.r 

<.,..._ , ....,. .., ..... 8 llDCtl .atuna.r. mi iki genç, bir orta iki ele yan ha· ddar ... 
Misaf;,lenııı\zin dUnkil g~ zintilcrine ait iki intiba kemi sahayı arıınladdar, metin l!te Gatatuaray - lıtanbulı. 

Dln cuma olmak munaıebetile pU. cude ıelmiftir. Bu yüzden Bü1iikadada .._-.-;:;;;;;;;;m;;ı:;;;aıı;;;&;;-;;;;;;;ı..-;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;m;;;;;=I tolftln pefin.den koıtular, vurdular (DffaftH 1 inci uyıfanm ı .aJ sltmnuada) 

••mentow.r konferansına menıup azalar öile yemeti e•na•ında davetliler ik. Ankara elıli '/ı.a.gflan- -----------------------------
bir r·· .. " ... :ardır, Sabahle:1.. ırupa ayrılmak mechuriyetine1e kalm•ı' ' • '~- Artvinden dönerken : 10 
aut onda Topha .. nlııtmundan kalkan larclır. Birinci l"'P öğle yemeiini Yat ıar serflSİ QÇltW 
· ııuı:· · v 
i·ulcaciaya acyu , ü.r. Orada ö~~c 1:. 
tut' y~pılmlf, -s()nta öğle ycmcı.;ı yeı 
.,,iıtir. Saym üç yüz kadar tutan miaa 
fr1erimise sezintiye iştirak Türk dave: 
li!or de katdıoc:\t bta)'i. k t ir kaffe Vl 

klübünde yemiılerdir. ikinci grup İle R H 
Kiznn Pata otelinde ~•mitlerdir. Ankara, 28 (A.A.) - Buıün ı•ze op • 1 

Burada yemek yiyenler Yugodavya saat 14 te Ankara ehli hayvanlar • a şosası JŞ er 
parlimentoau namına konferansa ıel· ıerıiıi açılmııtır. Sersiye 34 kıı· h 1 ı ı 

rak, 58 tay, 68 teke, 124 eliti keçi, a e getiri me i 
<Devaau 7 ıncı ııa~ tfımın ı 1ııf'I ııütunuada) 57 çepiç girmit ve bunlardan 14 

Makdonaldın başvekillik 
ten çekilceği söyleniyor 
Dolaşan rivayetlere göl'I", lngilfJ IJaşfJ~ll:fli 

Kanadaya Umumi 'flali tayin edilecek 
LoJdra, (Huıuıi) - Siyaıi ma· 

hafilde dolatan b~r fayiaya bakı· 
lacak olursa, yakın bir iıtikbalde 
Makdonald baıvekiletten §ekile· 
cek ve Kanada umtımi va)iliğiDE: 
tayin edilecektir. Maktlonaldtn 
baıvekiletten ayrılma,11 ıiyaai de
lil, sıhhi ıebeplerden ileri gel • 
mektedir. Bilindiği üzere, lngiliz 
bqve1'il üç dört ıene içinde iki 
defa gözlerinden ameliyat olmut
tur. 

Makdonald, birinci teırinin on 
ikiıinde Londraya dönmüt ola • \I :\I \l\l>O:\ \1.1' 

caktır. O~an ıonra kendiıini 1 mülakat yapmqtı. İngiliz batve
doktorlara eaaılı bil' ıurette mu • kilinin ıelecek intihapta intihap 
~'4 mirHfılctir. D&ktorlaricen- daireai olan Durhamda namzetli • 
diıine iıtitahat tavıiY.e ettikleri ğinj koymıyacaiı daha o zuııan 
takd'rde ikinci tetrinde Kanada· aöylenmitti. Baıvekil=n samimi 
ya gidecektir· doıtu olan bir zat her terin Mak-

Dilw taraftan Ma1'donald Ka· donaldın ııhhatine bağlı olduiu
aadaya hareket etmeden evvel, nu ve baAvekilin -şimdi sıhhatçe 
di;nütllnde tatbik edilecek proje- daha iyi bulunduiunu bildirmit • 
ler hakkında Baldvinle uzun bir tir. 

knrak. 21 tay, 22 teke, diti keçi 
ve çepiç mükifal almıılarcbr. 
Kıaraklardan birinciye 100, ikin· 
ciye 70, taylardan hirinc\ye 80, i· 
kinciye sa, tekelerden birinciye 
40, ildnciye 25, çepiflerden -birin· 
ciye 30, ikinciye 25 lira mükafat 
ftrHmittir. 

Vilayet ayıır depoaunan ahali 
k1tr-1<larına çektiii İngiliz, Arap 
ayıll'larının yavrulu olanları en 
iyi fıumarafan almıılardır. Mer
'~z kazaıının ve nahiyetinin De· 
mirlat kayünden Mitü, ltimeaut 
rı.dliyeıiırin Macantifti kö~ünden 
Mehmet Efend;lerin taylan, Gti 
b9tı nah;yeıinden Ballık köyün
d'!ll Kadir aianm luaraiı. ve ti(ı 
~k cemiyetinin nümne aiılındat 
olan tekeler. diti keçiler biriqcili· 
ii alinıtlardır. 
., ......... , ••ıı 

~-Davet---.. 
Hariciye Vekilimiz; Parla

pıent9lar Konferansı murah· 
haslaıı şerefine Perapalaş ote
linde bu akşam saat yirmi üçte 
vereceği suvareye tstanbulda 
bulunan bütün mebuslann re
fikalan ile birlikte teşriflerini 
rica etmektedir. Elbise: Frak
tır. 

----------·-------~--

Hopayı deniz kenarından Rizeye bat 
lıyan 7oldan edilecek istifadeler 

Rize ile Hopa arasında vaktile 
bir sahil fOIHi yapılmııtır. Fakat 
bu pe üzerindeki köprülerin bir 
kıamı yıkbmıt olduiu için iıtif ade 

Madaaı Gurtısa - latmazcl Gradetskı ~a ter - rnf 
Şehllmlzdo bulunan Yugoalavyanm maruf teniaçllerl taıunauf bir :ı...ııtıalık 

ea bls1nı tenlÇJerlmiale karfı1afmıllardır. TeknJk netaıll; f\IDl&rdlr: 
Ş&Uer, Şirine: 1 -2, 6 - C ve kolayhkla pllp. 

Puntea. Sedada: ' - 4, • - 4 galip. 

Kftfnuel GrodetalcJ, Madam Gut:iaa: 6 - O, 1 - 1 maatlİ\>. 
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Üç büyük devlet, Avus
turya istiklalinin muha
fazasında an taştılar 

Milletler ve Efganistan 

M•lletler cemiyeti,haric ye 
Vekilimizin raporunu 

dinledi 

Hariciqe 
raporu 

Cemiyeti 

vekilimizin 
dinlendi 

1 Sar meSelesi ehemmi
qetle tetkik edilecek /Mzntakavi bir . Bal-

kaq ittifak misakı 1tı•ı'1 1, · t .. k · .t k l"'~ b. 

Türkiye, Asyanın bütün memleketlerile olduğu 
gibi Efg;ıJlistanla da sıkı sıkıya dosttur 

Cenevre, 28 (A.A.) - Anado- ı Afganistan, samimiyetle bütün 
lu Ajansının hususi muhabirin • devletler ve bilhassa komşulfırıyla 
efen: . . . münasehatta bulunmaktact;r. Ken 

Mılletler cemıyelı asamblesi clisiy)c İran arasında mevcut bir 
dün, siyasi komisyonun mazba - ihtilaf, siyasi komisyonda da i
ta mu~arriri Tevfik, Rüştü Beyin zah et.ligim gibi, hakeme tevdi e· 
Afı•nıctanın cemıyete kabulü dilmiştir. Afoanistanın aramızda 
haJdundaki rnazhFllasını dinlemek layık olduihı mevk·i aldı-mı ve 
Üzere toplanmıştır. T~vfik Rüş • bu suretle eserimize teşriki meaa· 
tü Bey raporunda d=yor ki: ide bul mrlui!unu görmek huc;u -

' 1s· ~ k · ıyası omısyon, Afoanista -
nın mill~tJer cemiyetine kabul;; 
hakkmdaki raporu kentli namına 
yüksek asambleniz takdim vazifc
ıi11i bımJ. tevdi ederek, beni şeref
lendirmittir. 

sund ki samimi tcmrnnimi bir 
J ere dahn izh r ctmckl:ği.me mü
saadenizi rica ederim. 

A amblcnin hu kuarmın, mil
letler cemiyetinin ~ulh ve terakki 
yolunda] · ıpanevi yüksct·müza • 
1 aretinin bir delilini teskil edece· 

Türkiye, Asyamn bütün memle
ketleriyle olduğu gib0 Afganistan· 
1 ;;inden eminim. 
a da ııkı dostluk münasebetini i-
dame etmekte olduğundan bu va
zifenin ifasından dolayı büyük bir 
memnuniyet duymaktayım. Yal
nız mİsilkm talep ett' ği bütün 
~artları haiz olmakla kalmayıp 
ıulh ve terakki yolundalci samimi 
-;ayretl'!ri müessesemize dahil bu· 
lunan bijtün milletlerin sempalis:
nc layık olan bir milletin millet· 
ier cemiye~ine kit.bulündeki büviik 
menfa•l üzerinde ısrar ~tmeği lü· 
zümsuz addederim. 

Siyasi kom'syon, raporun mü
talaasından sonra Afganistanm 
milletler cemiyetine kabulünü itti· 
fakla asambleye teklif eder.,, 

Tevfik Rüştü Beyin raporu 
hakkındaki umumi müzakere es -
naınnda lran, H'ndistan ve Irak 
murahhasları kabul }P.hinde söz 
söyJemislerdir. isim çağırmjlk su· 
retiyle vaki olan reye mürac~atta 
Afganisııtn ittifa)da milletler ce· 
m=yetine ·abul edilmiştir. 

Polonya dostluk münasebetleri 
kurmağa 

Cenevre, 28 (A.A.) - Polon • r 
yaJJın !ark miıakına dair cevabı 
timdiki halde neşredilmiyecektir .. 
Çünkü hu cevap, M. Bartu ile M. 
Bek'in siyasi görüşmelerinin bir 
hulasaaıdır. 

Cevapta, Polonya, projeyi bu • 
aünkü şekliyle kabul edemiyece -
ğini bildirmektedir. 

Polonya hükumeti, Fransa, 
Almanya ve Sovyet Rusya ile yap-

çalışıyor 
mış olduğu anlaşmalara dayana· 
rak Avrupa milletleriyle doıtluk 
münasebetleri kurmağa çalışmak
tadır. 

Cevap, misalun Polonyaya da
ha fazla bir emniyet getirip getir
meyeceğini tetkik ~tmekte, hu hu
susta şüpheli olduğunu bildirmek
te fakat bilahare yapılacak müza· 
kerelere açık kapı bırakılmakta

dır. 

3 büyük devlet, Avusturya istiklalinin 
mu haf az asında birleştiler 

Cenevre, 28 (A.A.) -Dün ak· 
1a"' Fransa, İngiltere ve İtalya a

ra1la1r1a beyanatın metni imzalan· 
BUftır. 

A~ıturyanm vaziyeti tekrar 
tetkik edildikten sonra Fransa, 
lnıiltere ve halya mümessileri, 
Avusturyamn istiklal ve tamami-

yetinin muahedelere tevfikan mu· 
hnfazası lüzumuna dair 17 - 2 -
1934 tarihinde yapılan beyımatın 
bütün kuvvetini muhafaza ettigi • 

ne ve ınüşterek siyasetlerine il • 
ham vermekte devam edeceğjne 
hükumetleri namına mutabık kal
mıslardır. 

ltalya Çinde bir sefaret Am erikada milli k~lkınına 
kuracak komitesi 

Londra, 28 (A.A.) - Röyter 
&j&Qfınm bildirdiğ:ne göre, İtal • 
Yanın Çinde bir sefaret kuraca • 
ıuıdan dolayı lng-ilterenin hayre • 
'ti, bu karardan değil, fakat bu 
haberin verili§indeki anilikten • 
.lir. 

Eıkiden alakadar devletler, bir 
emrivaki karşısında bırakılma • 

ak için, bir müddet evvel haber· 
dar edilmek adetti. Fakat bugün· 

Vaşington, 28 (A.A.) - Mitli 
kalkınma idares=nin geniş mikyas
ta ıslahı tatbik sahasına girmişfjr. 
Daha şimdiden iki komjte yapıl • 
mışlır. üçüncüsü de yapılmak Ü· 

zeredir. 

B'rinci komitede altı a7a var· 
dır. Ve basında M. Rişherg bu· 

lunmaktadır. 

Komitede dahiJiye nazırı M. 

idi münaaebetle, ltalyan hükiıme· lckes, is nazırı Miss Perkins, 
·nin bu kararında, İngiltereyi hükumet yardım idaresi reisi M. 

de bir kcı.ç s;ıat evvel habcrdnr I !-lc~!·:r::, z:'"aat id!"'esi reisi M. 
t:mis oldu2u da ö2renilmiştir. Davis vardır. 

Atina, 28 (A.A.) _ Balkan '"' ıe ıer cemıye ı onseyı, 1 ev a a4-1-e ır 
konferansındaki Yunan grupu hü- fop/antz gapmağa karar verdi 
kumete müracaat ederek, SelNıik 
te toplanan sqn Balkijn konf eran· 
sınm kararma tevfikan mıntaka· 
vi bjr Bnlkan ittifak ıpisakının 
akti iiçn diger Balkan hükumet
leriy1e müznkereye başlamaımı 

istemistir. Sel6.n.ik konferanşı •Y· 
ni zamal)da bir ktsmi Balkar güm· 
rük ittihadı projesi de he ·~rlamış· 
tır. 

Sanayi heyetimiz Mosko
vadan hareket etti 
Moskova, 28 (A.~.) - Türk 

sanayi heyeti murahhası reisi Nu-

rullah J;:sat v~ Sı.mer Bank idare 
meclisi reisi Safa Beyler Türkiye· 

ye hareket etmişlerdir. Kayseri 
mensucat f abrikaşı için Sovyet i

matlathanclerinde yapılmakta o
lan makinelerin yapıJı~ını görmek 

ve nazillide kurul~cak olan ikinci 
mensucat fabrikasına ait planın 
tanzimi ve makinelerin tevdii gi
bi teknik meseleleri görüşmek Ü· 

zere bir mµhendis heyeti burada 
kalın ıştır. 

Çin Şark demiryolu 
Moskova, 28 (A.A.) - Röyter 

ajansının ııldığı bir habere göre, 

Çin şark demiryolunım Mançukuo 
hükumetince salın alınması fiyatı 

aşağı yukarı tespit olunmuştur. 

Teı:ljye şartları ve mezkur hatta 

çalı~an memurların istikbali gibi 
halledilmesi iciip eden daha bir 
kaç pürüz1ü mesele vardır, ffu 
ilk itilaf yarı resmi müzakereler 
esnasında elde edilmiştir. İyi ma· 
IUmat alan mahafil bu mü:ıakere· 
lerin Sovyet Rusya ile Mançukuo 
arasında resmi bir kQnferanş akti 
zemini hazırlamakta olpuğu mü
taleasmdadırlal'. 

M. Eden İ,stokholma 
gidec~k 

Londra, 28 (A.A.) - Reı • 
men bildirildiğine göre lsv~ç hü • 
kiımetinin daveti üzerine M. Eden 
15 teşrinievvelde Stokholm'a gi • 
decek ve oracla 1 7 teşrinievvele 
kadar kt\la~ktır. 

Mensqactçılar grevi ne 
zaman hall~dilecek ? 
Vaşinaton, 28 (A.A.) -- Mçn· 

sucat pa ronları, grevin halli pla· 
nının tatbikine iştirak edecekleı:.i· 
ni bildirm'şlerdir. 

Patron liderlerinden ve pamuk 
mensucat enstitüsü eski mµdürü 
M. Slom, reisicumhurun grevcile· 
rin tefr'k edilmeden tekrar işe a· 
lınmaları tavsiyesini patronların 
kabul ettiğini bildirmiştir. 

;::::::::::::::::::::-.11:1111:n1111nnm::ıınınımnn 

:: ) uı1ll ş: !! .. .. 
ii Anlcarayı görmedin mi?. n 
H Cümhuriyet bayramında a ·li 
H -·lncl\k serg' r-·=.,i\sebetile ,.. İi 
~i pılacak tenzilatlı tarifelerder:i 
== · ·r ı= :; ıslı nde ederek 1·cni Devlet lll"' •5 
H kezimi:z.i mutlak gör; Hem zi·Q 
ii yaret. hı>m ticar~t ! b 
~l Mim lkttsat .ve :asarn:Jfı1: :1 Cemıyetı • 
::::uum11mm:111m11ua11ım••••-• • 

Cenevre, 28 (A.A.) - Millet· ı lesine müsait s.urette cevap veren 
ler cemiyeti konseyi, f ransanm dört hükumete teşekkür ettikten 
Sar hakkındaki 31 8 tarihH muh- ı sonra intihap lisıelerinin dikkatli 
tırasını tetkik için 15 11 tarihinde bir surette tetkiki lüzumunda is • 
fevkalade olarak toplanmağa ka- rar etmiş ve reyiam neticelerini 
rar vermiştir. hatırhtmış, Fransa ile birl~şmek 

Celsenin başlangıcında M. Bar· veya AlmaT}yaya avdet etmek biz· 
tu konseyin şimdiye kadar rcyia· ıat Sarlı MÜntehibin hüküm ve· 
mı hazırlamakla meşgul oldugunu receO-i bat:'t hal tarzları olduijunu, 
ve şimdi reyiamın nctayicini der • fakat statükonun tasrih edilmek 
piş etmesi lazım geldiğini sÖ} le • lazım olnn bir şey olduğunu ılavc 
mittir. M. Bartu nizamm muha • etmistir. 
fazaıı meselesinden bahsederek M. J1artu dem ittir ki: 
demiıtir ki: "f ransız hükym~li Sar halk1 • 

"Eğer, nizamın muhafazaşm • nm t sriki mesaisine geniş bir 
dan mesul olan hü!tlımet komisyo· mevki t hsis edilebildjfii kana'"\ .. 
m.ı km1. bir müddet zarfında h~r tit1df' bulunmuştur. Franıız h" · 
türlü ahvalde güvenebilecf:!gi _,. • )tim ti halk araımdi\ ~;:tha r,y• l 
naıırdan mürekkep bir polise ma· i .. har edilen ve tecrübe·ien alırır.n 
lik olmazsa reyiam milletler ce· dcr11e, bu nrazinjn rhimi mcn'l • 
miyetinin preıtişine bizzat reyia • fiine ve umumi menfaate m- lµf 

mın bakh bir sureUe yapılmasına bulunan temcnnivalm nn:an djl • 
zuar yerebilecek hadiselere ma • l tc nlınmasım da kabul cdcc"k· 
rq;r; kalabilecektir.,, tir.,. 

M. Bartu, Fransanm Sar asa - M. Bartu, re:yİilJll kornisvC'nU 
yiıine dair konsey tarafından tarafından bilhassa. pap;uhk ;mı • 

1925 ve 1926 da tarif edileA hu • fuzlarım siyasi bir davay;ı kRr•s -

sqıi meıuliyetlerine işaret edere~ hrıın rahipler lar~fmdan ac1kt~Jl 
demittir ki: acığa yapılan tazyiklerdep hPlkı 

"f r;mıa bu mesuHyetleri red - kurtarmak lüzumupa dair tevdi 
dediypr. Fakat Fransanın, ken - edilen vesikflları olrnyabileceiJini. 
di mü'1ahalesine lü1uın gÖ$lerile - fflkat miizaker;\tı heyecanJaudır -
bilecek her türlü tehditleri her • mak istemediğini beyan ile Fran., 
taraf etmek arzusunu ıöylerken sanın, Versay muahedeıiyl<> bn"· 
memleketimin umumi hissiyatına her, Sar reyiammın serbest VP rt\· 

mimi olmasını istediğini b'ldi • tercüman oluyorvm.,, 
M. Bartu, polis anasırı mese • mistir. 

Firde'(Jsinin doğumunun bininci yılı 
Berlin, 28 (A.A.) -Alman şar· 

kiyat cemiyeti, dün, siyasi maha· 
file mensup bir kaç zatın huzuru 
ile, meşhur acem şairi FirCJe.vsinin 
doğumunun bininci yılını kutlula-

mıştır. 

Alman maarif nazırı M. Reis • 
hın namına bir nutuk söyliyen 
müşavir M. Vahlen. Firdevsinin 

İngiliz ticaret odaları 
Londra

1 
28 (A.A.) - lngilj1 

ticaret odaları asamblesi senelik 

içtimilındjl kabul ettiği bir karar 

suretinde, Almanya ile ticari mü

nasebet meselesini hal için en iyi 

çare olarak lngiltere Alm~nya ta· 

kas odaıınln iflasını hükumete 

tav.iye etJtJektedir. • 

Gal köınür ocaklarında 
jhtilaf 

Londra1 28 (A.A.) - Maden· 
ler nezaret!nin bir tebligine göre, 

Gal kömür ocakları sahipleri mü· 

messilleriyle amele murahhasları 
arasında bir itilaf hasıl olmuştur. 

Her iki taraf teşekküllerinin der· 

hal tasvibine arzolunacak bu iti
lafta amelenin ücretleri ve hayat 

şartları hakkında bir karar ver • 
mek üzere hakem heyeti teşkili 

derpiş olunmaktadır. 

eski Cermenlerle e i !rariler a • 
rasındaki akrabalığa şehadet et • 
tiğini teyit etmiıtir. 

lranın Bertin sefiri Ah•J1kns • 
sam Han İranlıların, vatanl:ırı o • 
lan "lran memleketi,, nin, "Ari • 
ler memleketi,, mz.nasınCJ, gehrıç • 
ı::indcn şeref ve gurur duydukları • 
nı bildirmiştir. 

Baltık devletleri antanh 
Riga, 28 (A.A.) - Letonya 

hükumeti, letonya - Litvanya ve 

Estonya arasında 12 9 tarihinde 

Cenevre de 1 O sene müddetle im· 

za edilen antant muahedesini ne.,. 

retmiştjr, Muilhedenin musaddak 

suretleri yakında Rigada teati e • 

dilecek ve muc:.hede o zaman me • 

riyete girecektir. 

japonyada damping yok 

Cenevre, 28 (A.A.) - Beynel· 

milel iş bürosu M. Maruretenin 

nisanda Japonyadil ifıı ettjği vazi· 

f e hakkındaki raporunu tetkik et· 

miştir. Rapord~ Japo'urada çlam· 

ping mevcut olmadığı ve çalışmfl, 

çarelerinin son &elleler zarfında 

aslah bulduğu ':.eyit edilmektedir. 

Fransız amele murahhası M. 

luhoi hemen bütün memleketler• 

Hakem heyetinin kararı ma • de şimal faaliyeti ve ç.ahtma şera· 
kal>line de ıamil olack ve b'r taeı· itini tehdit eden Japon rakabeti• 

rinievvelden itibaren meri adde· 
dilecektir. 

nin vf\hameti üzerinde ısrar etmiş· 

tir. 



Bir Alman taarruzu 
!ı:arşısında Fransa· 

nınmüdafaası •• 

Aboneman 
senetleri 

Fransanın yüksek harp ıneclisi a
zasından olan Ceneral Debeney, Fran
sanın 1929 dan beri yaptırdrğı, yap • 
trrmakta devam ettiği ınüdafaa hattı 
hakkında dikkate değer bir makale 
yazmıştır. 

Almadyanın Fransaya tekrar hü • Nafıa Vekalti tarafından 
cum etmesi ihlimalini ileri süren Fran· ' isJah edilecek 
sız cenerali, bu devletin 1914 te yap· 
tığı gibi ya iki memleket hududu üze- Nafıa Vekaleti imtiyazlı şir -
rinden hücum edeceğini, yahut Belçi- ketler bat müfettiıliii, bir çok şi· 
ka yeya lsviçre yoliyle harekete ge - ki.yetlere yol açan abonman ıe -
çeccğini farzediyor. Alma~ya, lsv!çre ) 
veya Belçika yolunu tuttugu takdırde net erinin ıslahı tneselesile uğraş-
bir çok devletlerin kendisine karşı bir- mağa başlamıştır. 
Jeşmelerine sebep olacaktır. Bundan Bu senetlerle, bilhasaa. saat bo· 
başka gerek lsviçre, gerek Belçika, zulmasr yüzünden abonelerden 
bir hamlede geçilecek konak olmak - fazla masraf ·alınmak suretiyle bir 
tan çıkını§ bulunuyorlar. 

o halde Almanya • Fransa hududu nevi para cezaıı tatbikine gilid· 
üzerinden vukubulacak bir taarruzu mesi muvdrk gôri11memektedir. 

tetkik etmek lazrm. Bat müf etti§liğin çıkardığı he· 
franPnın 1914 hududu, coğrafya saplar ıaatleri her hangi bir se· 

'bakımından, onun bugünkü budu -
dundan az daha uyğundu. Bugün bu heple duran abonelerden şimdiye 
hududun yüz milden fazlasını Ren kadar tah!1.il edilen fazla paraların 
nehri ile Vosges dağları himaye edi- 200 bin lirayı geçtiğini göster • 
yor. 1914 senesindeki tahkimat da bu- miştir. 
günkü tahkimat derecesinde değildi. 
Buna rağmen Almanlar 1914 te bu Abonman senetleri tadil ettiri• 
tahkimat ile uğraşmaktansa Belçika lerek şirketin hakiki istihkakı ha· 
yolunu tutmayı daha muvafık gör - ricinde tahaila.t yapmaması temin 
mü,Ierdi. olunacaktır. 

Ceneral Debeney bugünkü tahki • 
matın aşdamıyacak bir mahiyette ol - Tünel Jirketi, mukavelesi mu" 
duğunu iddia etmiyor. Onun anlatı~~- cibince Galata tarafında yapma• 
a göre bunlar Almanları ancak bı:- ğa mebur olduğu büyük binayı in· 

knaç hafta veya bir kaç ay durdurabİ· • 'f • l 
şa içın tara esme zam yapı masını 

lir Almanların bu tahkiınatr aşmalan 
' " t iıtemi§ti. Vekalet bu teklifi ka • için tank kullanmalıırı, agır o~ ge_ • 

tirmr.leri lazımdır. Bunları getırmcge bul etmediği için şirket Belçike. • 
vakit ister, tabii bu sıralarda da Fran- daki merkezile muhcuebeye giri•· 
sızlar bu durmıyacak, harp hattına miştir. 
getirecek ve Almanlardan daha çok 
müsait bir vaziyette bulunacaklar, Elektrik tarife komigyonu ge • 
çünkü arkalarındaki mükemmel de - lecek hafta içinde Metro hanında 
miryolu !febekeıinden iatifade edecek· toplanacak, yeni elektrik ücreti· 
ler, Almanlarıa münakalelerini Ren ni tesbit edecektir. Bundan sonra 
köprüleri va11tasiyle yapacakl~rdır. 
Bu vaziyeti anlryan Almanlar, bdhas.. tramvay ücretleri kararlaştırıla -
sa Ceneral Fon Seeckt Fransız tahki.A' caktır. Bunda, tarife formülünün 
matmı anıızm tahrip etmenin yolunu mühim esaslarından olan kömür 
dü,ünüyorlardı. . fiatleri hakkında lktısat Vekaleti· 

Buna mukabil Fransız Cenerah, 1 nin veı·eceği rapor esas tutu a -
tahkimat nöbetçilerinin fevkalade u -

AI caktır. 
yanık davrandıklarını, sonra. man· 
Jann tahkimatı ansızın tahrıp edecek 
vaaıtaları hududa getirmelerinin mu -
hakkak haber alınacağını söyliyor · 

Fakat Franıa tarafından yapılan 
tahkimatın aıağı yukarı aciz kalaca • 
ğı bir ıilah var ki, o da tayyeredir. Fa
kat Ceneral Debeney harbin yalnız 
tayyarelerle kazanılamıyacağı kana • 
atindedir. 

Bununla beraber Fransanın kendi 
hava kuvvetleri daima genişlemesi la
zım gelaiğini ıôylemekte ve bu za • 
manda kara, deniz ve hava kuvvetleri
nin birbirine bağlı olduğunu ileri ıÜ· 
rerek bunların nezarete bağlanması 
lazım geldiğini müdafaa etmektedir. 

' Gümrükler müdürü 
Mısırdan döndü 

Gümrük itleri üzerinde tetkik· 
ler yapmak üzere Mısıra giden 

ııümrükler müdürü Seyfi, Ye güım.· 
rük muhafaza baş kumandanı 
Hasan Beyler dün Ege vapuru ile 
şehrimize dönmüşlerdir. 

İşçilerimiz yanmıyan bir 
kasa yaptılar 

Dün, Edirneka.pı dışında Türk 
işçilerinin vücuda getirdikleri 600 
kiloluk bir kasanın yangına kartı 
mukavemeti denenmiştir. 

Büyük •bir yığın odun ortaarna 
konan kasa, iki Hat aleYler içer· 
sinde kalmıştır. 

Ateş tamamiyle sönüp bittik -
ten sonra kasa açılmış ve içindeki 
defterlerle kağıtların ateşten ka.· 
tiyen müteeaair olmadığı görül· 
müştür. 

Mütehassıslar, Avrupa kasala
rının böyle bir ateşte şeklinin de· 
ğişeceğini ve kağıtların yanacağı 
mütaleaımdadırlar. Türk fahri • 
kasının vücuda getirdiği kasanın 
ateşe tahammülü muvaf f akiyetli 
görülmüştür. 

DEH Ri Efendi 

- Dehri Efendi toplanan konferans· 
larda en çok aözetile~ mkülerden bir 
~ ...... 

Silahlar. azaltmaktır. Bu itibarla ... ı 
Sulhu yafatabilmek için bu toplantı

ların büyük faydası vardır. 

~ratisyen ~e~iınliiin 
isti~~Hli... 

Etibba muhadent cemiyeti 
umumi heyeti toplandı 

Etıbba Muhadenet ve Teavün 
cemiyeti umumi heyeti ikinci reis 
Profesör Doktor F ahrettin Kerim 
Beyin riyaıetinde dün toplanmıt· 
tır. Toplantıda, cemiyete ainnek 
iıtiyen Opera.tor Şeref Turgut, 
Hüseyin Beıim, Ruten, Galip 
Ki.,if, Hüseyin Enver, Boaha 
F ahrettin, Ömer Seyfettin veBur· 

han Beylerin azalıkları kabul o • 
lunmu,tur. 

Sonra, ıerbest çalııan hekimle· 
rin inkişafı üzerinde aza, fikir 
müdavelesi yapmışlardır. Bilhas· 
saı pratiıiyen Türk hekimlerinin 
istikbali üzerinde konuşulmuştur. 
Fethl, Muıtara Talat, Tevfik, Fe· 
rit lbrahim ve Fahrettin Kerim 

Beyler hu bahis üzerinde söz 'al -
mıslardır. 

Yeni kazanç vergi!li Clolayıs?le 
hekimlerden gelen cevaplar da 
olrnnmuıı VP. mii:ıı;,.kere yapılmıştır. 

Şirketi Hayriyenin bilet 
ücretleri idirildi 

Şirketi Hayriyenin Üsküdar, 

Beşikta§, Harem ve Salacak iş • 
kelelerini içine alan birinci mın· 

taka ücretlerinde, yalnız bu mın· 
takada oturanlara mahsus -0lmak 
üzere tenzilat yapılmıştır. 

Birinci mıntaka jskelelerinden 
alınan ıidip gelme .birinci mevki 
bileti iki kuruş noksan olarak 23 
kuru~a, ikinci mevki bilet ücreti 
60 para ucuzlatılmak suretiyle 18 
kuruş 20 paraya indir1lmi9tir. 

Hayvan sergisi 
Pazartesi günü açılacak olan 

hayvan sergisinin kayıt müddeti 

bitmittir. Sergiye 42 tay, 16 kıs· 
rak, Sinek, iki boğa olmak üze· 

re 68 hayvan girmiştir. 

Vilayet baytar müdürü Esat 
Beyin riyasetinde bir heyet sergi
nin açılacağı Edirnekapı dışında· 
ki ahırlara giderek liayvanları 

tetkik ve muayene etmiştir. 

Bir sporcuyu kayettik 
latanbul, 28 '(A.A.) - Fener· 

bahçe spor klübünün eski ve e .. 
mekt.ar kalecisi Hüsnü bey tutul • 
duğu hastalıktan kurtulaınıyarak 
pertembe günü vefat etmiş, cuma· 
günü de cenazesi klüp arliadaşla • 
rının ve dostlarının elleri üstünde 
iÖtürülerek toprağa tevdi edil • 
miştir. .,. 

Fuat Bey 
Maliye Vekili dün 
şehrimize geldi 

Maliye Vekili Fuat Bey dün 
sabahki trenle Ankaradan şehri -
mize gelmiştir. 

Öğrendiğimize göre Vekil Bey 
şehrimizde bir müddet kalacaktır. 

Dün gene ayni trenle Ziraat 
Vekaleti müıtetarı Atif, Beyazit 
mebuıu Halit, İş Bankası umum 
müdür vekili Maummer, Harici· 
ye Vekaleti umum müdürlerinden 
Cavat 've Galatasaray lisesi müdü· 
rü Behçet Beyler, lsveç veliahti 
Hazretlerinin mihmandarlığına 
tayin edilen Hüsnü Paşa şehrimi

ze gelmişlerdir. 

Bir işçi ezildi! 
T opkapıda da hiç yüzün

den bir cinayet .. 
Dün sabah, taş ocağından taş 1 

taşımakta olan amele Rizeli Ah -
met, üzerine düşen büyük bir taşın 
altında kalarak feci bir surette öl

müştür. 

Hiç yUzUnden cinayet 

Dün akşam T opkapının Sluku· 
le caddesinde hiç yüzünden bir ci

nayet olmuştur. Yersiz yurtsuz 
bir adam olan çoban Mustafa, E· 
dirnekapıda Sarmaşık caddesinde 

oturan Emin Efendinin oğlu Sa • 
bahattini, kendiıiyle alay ettiği 

için, üzerine hücum ederek sol 

memesi üzerinden ağır surette ya· 
ralamıştır. Sabahattin kanlar için
de yere yuvarlanırken çoban Mus· 

tafa kaçmak istemiş, fakat etraf· 
tan yetişenler tarafından yaka .. 

lanmıştır. 

Ağır yaralı olan Sabahattin 
Guraba hastanesine yatırılmıştır. 

!- ~KIT 

KONUŞUMLAR .............. ,.. ................ --. ... . 
Benzemiyelim 
Adamın biri hayvan meraklısı imif. 

1-tayvan besler, fakat ahırın kapısını ki
litlemez, açık bırakırmıı ... 

Bir kaç ela kendisine ıöylemiılers 
- Yahu demişler; şu ahrrı receleri 

kilitle. 

Fakat o aldırmazmı§. 

Nihayet bir gece bütün nayvanlan 
çalınmı,. 

Erteıi akşam bakmışlar, elinde bir 
anahtar, boş ahırlara gidiyor. Sormu§· 
lar: 

- Nereye gidiyorsun? 
- Ahırın kapıaını kilitlemeğe gidi-

yorum, demiı. 
fi. :/- J(; 

Senede hiç değilse dört be§ kere, o
tomobil, otobüı kazalarının önüne geç· 
mek için zorla buyuruklar verileceği, 

kaza olmaması için lazım gelen he!" !e• 
yin yapılacağını duyarız. 

Son zamanlarda, Dahiliye vekaleti
nin bizzat bu işle meşgul olduğunu da 
duyduk. Fakat bu arada, daha bir kaç 
kişi ezildi, sakat kaldı, öldü ... 

Enind~ sonunda, bu kazaların önüne 
geçileceğine eminiz. Elbette ıoförlerin 

keyiflerine buyruklanna son verilecek. 
Aklı yerinde olmayanlar vesika alamı
yat:.>klar. Seyyah kafileainden aynlıp 

tramvııya çarpan otomobil, Yıldız aara• 
yının yolu gibi dönemeçli, sarp yollar.. 
da manevra yapmasrnı bilmeyen şoför 

piyasada kalmıyacak. Bu işi de bapra
cağız. Yalnrz 'bu işi de bir an evvel ba
şarsak, halkın hayatile yakından allka
dar olan ıeyrüıefer nizamlarına lbnn 
gelen ehemmiyeti bir an evvel versek 
te hayvanlar çalındıktan sonra ~mn 
kapısını kilitleyen zata benzemesek ... 

Eier ıoförler sıkı inzibat altına ahn· 
mazsa, eğer her kontrolde kırk elli oto
mobilin seyrüsefere kabiliyeti olmadığr 
ı.nlaşdmakta devam ederse, bir gün Öy• 

le bir kaza çıkacak, ki pirincin taşını •• 
yıklayamıyacağız ... Gün olacak, öyle 
birinin canına kıyılacak, ki ondan son
ra ne yapsak vicdan azabımızı dindire
miyeceğiz ... 

Ahırın kapmru vaktile kilitlemek ... 
rektir. 

Selimi izzet 

Eski güzellik Kraliçesi 
kazaya uğradı 

Öğrendiğimize göre, eıki gÜ• 
zellik kraliçesi Mübeccel Hanım 

Haydarpaşa limanı bir kaç gün evvel Büyükadada 

genişletilecek bir kaza geç.irmittir. 

iktısat Vekaleti, hazırladığı ye· Mübeccel Hanım ailesi ile bir• 
ni tarifeyi deniz tacareti müdürlü- liK:te bir gece motörla Büyükada· 
ğüne bildirmiştir. ya gelmiştir. Adaya çıkarak ge• 

. " .. •. ce eşeklere binilmiş, tur yapmağa 
lhtıyacı karşılamadıgı gorulen k l t 0 ·· ag"'an yag"'mur· . • çı ı mış ır. gun y 

Haydarpaşa limanrnın, cıvardakı l ll d f it f k lA d k ar yo ar a as a ı ev a a e a• 
sahilden istifade edilerek genişle- ' b. h 1 t' · ldug"'unda 

1 

yar ır a e ge ırmış o 
tilmesi düşünülmüş, ve Nafıa Ve· Mübeccel Hanımın bindiği etek 
ki.leti bu hususta tetkiklere baş - 'kapaklanmıştır. Mübeccel Hanım 
lamışhr. düşmüş, elbiıeleri parça'parça ol 

Ankarada lktısat Vekaletinin mu§ ve kendiıi ağır surette ayak 

deniz ticareti itlerine ait yeni ça• }arından yaralanmıştır. Eski ıü• 
lışma ve ıslahat programını ha • zellik kraliçesi derhal eczahaney 

1hazır)amakta olan komisyon işinj götürülmüş, yaraları 
bitirmiştir. yapılmıştır. 

. ; -· 
Nasıl Görüvor? 

I 

Dehri Ef. - Ben o kadar büyük bir 
faide ummuyorum .• , 

? . ._ ..... 

J J 

Dehri Ef. - Çünkü •• '.Ameli aulh ~ 
bence evvela evlerimizdeki en nıtiıbt 
ıilihlardan ma,a ve süpürge aapım • 
makla ite batlurak lazmwbrl • 
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Bir gramofoncu neler anlatır? 

'Gramofonculuk ölmüş
tür Beyim artık ölmüştür,, 
Eski plaklar daha çok satılıyormuş, bun
ların en çok müşterileri ressamlarla 

kalaf atçılarmış •• 
- Gıramofonculuk ölmüştür, 

beyim, ölmüştür.. Plak satışı her 
sene biraz daha duruyor. Kira 
çok, masraf çok, iş yok .. Kapata
cağız dükkanı velhasıl... 

Zembereği kuvvetli bir gıramo
fon gibi işliyen bir çene... Plak 
satıcısı delikanlı, durmadan şika
yet ediyor .. 

- Canım, efendim .. Telaşlan -
mayınız... Sinirlenmeyiniz... Plak 
satı§ı gerçekten durduysa, bunun 
sebebini arayınız... Gramofonu 
öldüren radyo mudur? 

Yüzüme baktı. Kayitsizce omuz 
silkti: 

- Radyocuların da hali bizden 
kötü ... 

Dedi. Tekrar omuz silkti; ger
dan kırdı. Gözlerini faltaşı gibi 
açtı: 

- Gramofonu öldüren ne rad
yodur, ne de bir şey ... Parasızlık 
öldürüyor gramofono, bey ... Para 
yok .. En fazla iş yapan gramofon
cu, günde beş plak ya satar, ya 
satmaz... Yılda kırk çeşit yeni 
plak ancak çıkıyor ... 

Durdu, düşündü, dudaklarını 
kıvırdı: 

- Milleti gramofondan, plak
tan soğutan bir şey daha var: 
Plaklarda o eski dayanıklık artık 
kalmadı ... Fabrikala;~ fazla sü -
rüm yapalım diye, halk plaklarını 
çabulC eskit~in, çabuk yenilesin 
diye, kötü malzemeyle kötü plak -
lar sürüyorlar piyasaya ... V aktile 
beş yüz defa çalınma'kla bir şey -
cikler olmıyan plakları artık bu -
lamazsın, bey... Şimdikiler, beş 

kere çalınmakla, kağni tekerleği 
gibi gıcırdamağa başlıyor ... 

- En çok hangi plakları satı -
yorsunuz? 

- Alafranga plaklar daha faz -
la aranıyor ... Alafranga istiyenler 
daha çok, gençlerdir. Bazan doğ
ru dürüst dilini düzeltemiyenler, 
alafranga plak soruyorlar: 

"-Efendim, rumba var mı siz
de? 
"- Rumba mı? Rumba amma, 

nasıl rumba? 
"- Bayağı rumba işte ... 
Muzipliğim tutar benim de .. Çı

kal'ır, korum gramofona rasgele 
bir plak .. Dinler ... Sonra: 
"- Evet evet ... Rumba budur! 

I 

Der ... Sararım plağı gider .. A-
ma, verdiğim halis muhlis bir 
fokstl'ottur ! ... 

Delikanlılar, genç kızlar tan • 
goyu çok seviyorlar. Umumiyet 
ıtibariyle bütün genç kızlar, bü -
un kadınlar Münir Nurettinin stı· 
İne bayılıyorlar ... 
- Siz eski plal{ ta satıyor muş

.unuz? 
- !:vet ... Ben yenilerden çok 

>unları satarım .. 
insanların liir Kısmı maymun 

ştahhdırJar. İki hafta önce dinle
likleri ve deli gibi neşelendikleri 
ıir plaktan iki hafta sonra zevka
amaz olurlar ve getirir bize satar-
!lr ••• 

- Eski plak alanlar kimlerdir? 
- Aşağı yukarı herkes alır ... 

•azan, iğreti olarak komşudan 

ilk iltfyen adam, aldığı plaklar-
9n ltfrfni kazaya uğratır. Eğer 
ıtkin değilse, plakları noksan 
~nneğe sıkılır; kırılan plağın ge· 

ne kullanılmışını bizde arar ve çok 
kere bulur .. 

Bazan da, hasta çocuklarım 
eğlendirmek istiyen analar, baba
lar, bizden, sekiz, on eski plakla 
bir gramofoncuk uydururlar. Ta -
nesi on kuruştan plak vardır biz -
de ... 

Eski plakların daha başka alı· 
cıları da vardır .. Ressamlar, Üzer
lerine resim yapıp satmak için 
bizden tanesi yüz paraya müsta
mel plak alırlar... Eski plakları 
hazan zift yerine kullanmak için 
kalafatçılar; hazan ate§lerini tu
tuşturabilmek için hamamcılar 
ve kalöriferciler alırlar... Maruf 
muganniye 1111·:t-*,, hanımın gönül
ler tutuşturan plağı itte böyle ha· 
zan kalörifer ocağım, hamam 
külhanını da tutuşturur! .. 

- Pul kolleksiyoncuları gibi, 
plak kolleksiyoncuları da var mı· 
dır? 

- Şimdi var mı, yok mu bilmi
yorum, amma, evvelden çoktu ... 
Kaç yıl önce, üç bin plağı olan 
kolleksiyoncu, orta bir kolleksi • 
yoncuydu. 

Delikanlı plak satıcısı halkın e· 
ziyetinden de şikayet ediyor: 

- Eli plak, yüz plak çaldıran 

bir müşteri hazan bir tek plak alır 
gider .. Karı nerede bunun? .. Bo· 
şu boşuna oyalandığına mı, har· 
cadığın iğneye mi yoksa makine· 
nin eskidiğine mi yanarsın! ... 

Hele o gramofoncu dükkanla -
rını eğlence yeri haline koyan tu
feylilere bir sinirleniyorum ki! 
Mahkemede bekliyecek işi olan, 
takıyor koluna iki matmazel... 
Damlıyor dükkana. .. Ne bilelim 
biz ... Müşteridir diye itibar ediyo· 
ruz, yer gösteriyoruz. Geçip kuru
luyorlar kanepelere... Başlıyoruz 

istediklerini ç.almağa ... 

Geçen gün gene bir sinirlendi
recek bir şey oldu. Galiba öğle 
paydosuydu. Memurlardan bir ka· 
çı, ellerinde kürdan, dişlerinin a
rasını karıştıra karıştıra dükkana 
geldiler. Kanapelere yaslandılar. 
"~ En son plaklar var mı ıiz 

de? 
"- Ne demek efendim, hem de 

en alalarını bulunduruyoruz ... 
"- Münir Nurettinin hangi 

plakları güzelse onları çal! 
"- Emredersiniz efendim ... 
Başladık çalmağa ... Bir, iki, üç, 

bit türlü beğendirebilmek kabil 
olmadı. Onlar, her plağın bitiıin
de, yeni bir şey soruyorlardı: 

"-Çoban kızı var mı? 

"-Allı yemeni var mı? 
"- Bir kış gecesi çamlıkta kal

sak, sizde bulunur mu? 
Hepsini bulduk, çaldık ... Mırın, 

kırın ettiler. 
"- Safiyenin plakları daha ho-

k "b"' "umuza gidcce gı ı · 
s- Diye, birbirlerine bakarak söy-

leştiler. 
Kan, tepeme sıçradı birdenbi -

re ... Öfkelendim. Dedim, birader, 
siz yemeklerini yediniz, kahvele· 
riniz içtiniz, eğlenmek iç.in yer a
rıyorsunuz ... Amma, burası gazi
no değil... Akıaın teşrif ediniz; 
hoşça vakit geçiririz! .. Hulasa bi· 
zim iş güç iştir velhaSII !... 

REn 
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Yugoslav kralı Hz. 
(Baş tarafı ı . .,c. sayıt.mlıı dadıı 

hükumet azasını takdim etmiştir. 
Bundan sonra kral ve kraliçe inti· 
zar salonuna girmişler ve orada 
belediye reisi kendilerine: 

"Bulgar hükumet merkezine 
hoş geldiniz,, demiş, sonra, kral 
Aleksandra ekmek ve tuz takdim 
etmiştir. Sonra, kral ve kraliçe sa
raya gelmişler, çay İçmişler, bal
kondan kıtaatın geçişini seyrel· 
miŞlerdir. 

iki kral istasyondan saraya ka· 
dar yüz binden fazla tahmin olu· 
nan ve garnizon kıtaa nın tetkil 
ettiği kordonlar arkasında bulu • 
nan halk tarafından bitmez tüken
mez surette hararetle alkışlanmış· 
lardır. Evlerin pencere ve balkon
ları iki memleket bayrağı ile süs· 
lenmişti. Halk mütemadiyen ba· 
ğırarak kralların arabasına çiçek
ler atıyordu. 

Yugoslav kral ve kraliçesi re
fakatlerinde Bulgar kral ve krali
çesi olduğu halde saat 18 de Sof
yaya 12 kiilmetre mesafedeki var· 
na sarayına gitmişlerdir. Orada 
Bulgar kral ve kraliçesi misafirle
rin şerefine bir akşam ziyafeti 
vermiştir. 

Yugoslav hariciye nazırı M. 
Y evtiçin Bulgar hükumet azasiy)e 
mülakatı pek samimi olmuştur. 

Sofya, 28 (A.A.) - İyi bir 
membadan alman haberlere göre 
Yugoslavya kralı Fransayı resmen 
ziyaret edecektir. Kral, bir Yu • 
goslav harp gemisi ile 9 /10 tari· 
hinde Marsilyaya gelecektir. 

Geyrimübadil bonoları 
Gayri mübadil bonolarını yük

seltmek ve alakadarlara müzaye· 
delerde kolaylık göstermek için 
yeni tedbirler alınması kararlattı· 
rılmıştır. 

İstanbul Ziraat Bankası müdü· 
rü Ahsen Bey bu hususta demİ§tİr 
ki: 

"Bonoların kıymetlerini kay· 
betmesi için hiç bir sebep yoktur. 
Bonoların karşılığı vardır ve pü
rüzleri kaldırılan emlak süratla 
satıfa çıkarılmaktadır. Her gün 
müzayede yapmağı temin için la· 
zım gelen tedbirler pek yakında 
alınacaktır.,, 

ı ıs Yıl Evvelki V AKIT 1 
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Akdenizin başına gelenler 
"Akdeniz" vapuru da Seyrisefain 

idaresinde kullandığı fena kömürün 

ıeyieıine uğradı. 
Emektar "Bahri Cedit" vapuru bu 

kömürle saatte üç mil mesafe katede· 
rek latan bula gelmeğe muvaffak ol • 
duğu halde "Akdeniz" Sinop limanın· 
dan ileri gidemedi. Ve oradan idareye 
mürncaatle talimat talep etmek mec -
buriyctini hiuetti. Dün işittiğimize 
göre idare vapurun ıeyriıeferini te • 
min için buradan Alemdar romörkö • 
rü ile kömür göndermeği düşünüyor
muş. 

Hükumetin Seyriıclain idaresini 
ıslah içinbazı 'teıebbüaatta bulunma -
ğa karar verdiğini yazmışbk. Bu tc
§ebbüsntın tesirini rica ve derhal bir 
heyeti tahkikiyenin alınan vazifeye 
başlama ını tekrar temenni ederiz. 

Bir Iran murahhasının anlattıkİarı 

Iran meclisinde bugün 
bir tek sarıklı yoktur! 

Iran matbuatı; Iranda maarif ~ 
demiryolu savaşı •• 

Parlamentolar konferanıına gelen 
İran murahhas heyeti içinde eski ga· 
zeteci ve tanınmıı meb'uılardan Akay 
Deıti'nin de bulunduğunu duyunca, 
kendisiyle konuımnnın her halde fay· 
dalı olacağını düşünerek Tokatliyan 
oteline gittim. 

Akay Deşti lstanbulun yabancısı 
değildir. Bundan yedi aekiz ıene evvel 
de latanbula gelmit ve bu çağda yüz 
senelik bir zamana aığdırılan, ilerle • 
meleri mükayese edebilecek bir vazi
yettedir. Netekim, beni enğin bir ne -
zaket ile karıılıyan mebus: 

- Evet dedi, 1stanbul hakikaten 
çok deği§miş. Yeni yeni binalar yük
selmiı, caddeler açılmış. Ve şehir gÜ· 
zelle§miı. Tarihin en y~ksek dehala -
rından Gazinin yarattığı Ankarayı da 
gönnek istiyorum .• 

Kudretli bir polemikçi olan Aka)' 
Deştiye soruyorum: 

- İran matbuatı ne haldedir? .. 
- Eskiden İran matbuatı sözde 

serbest idi. Her yazıcı istediğini ya • 
zar, dileğini haykırırdı. Bittabi bu ül
kenin aleyhine, idi. Pehlevi hazretleri 
idare mekanizmaıını eline aldıktan 
ıonra, matbuatı da düzeltti. Bu
gün, İran matbuatı Alman, ltalya, 
matbuatı gibi bir elden dirije edilmek
tedir. Binaenaleyh ıimdi gazeteleri -
mizde ulusun ilmi, edebi yönlerini yük· 
ıeltecek yazılar; ülkenin ilerlemesini 
gösteren makaleler vardır. Yani ga -
zetelerin tiraji o kadar yüksek değil. 
Bununla beraber gün geçtikçe artmak· 
tadır. 

- Iranda yükselme ne özektedir? 
- Pehlevi Hazretlerinin en büyük 

amaçları ülke içinde ve dııında barıı 
yerleıtirme ve ulusun asayişini güven· 
leıtinnektir. Bu yüzden §İmdiye ka • 
dar Kaçarlar tarafından bir yana atıl
mıı olan yol türeıini kendilerine en 
büyük bir düğüm tanıyarak bu irdem· 
le erik ıoseler yaptırdı. Böylelikle, 
yurdun öteki vilayetleriyle en güvenli 
bir yolda bağ elde edilmiş oldu. 

Önderimizin diğer bir savaşı da 
demiryolu türesinin it alanına demir· 
yolunun yapılması ile: 

1 - Deryayı Mazindran ile Haliç 
Fars birbirine bağlanacak. 

2 - Nakliye işi doğrudan doğru
ya Iranhların eline geçecek. 

3 - Neft kuyularının bulunduğu 
Ahvaz ile şimal taraflan birbirine 
bağlanacak. 

4 - Demİryolunun uğrak yerleri, 
ıimdiye kadar geçilmemiş yerler ola
cağından, oralarda gün gibi aıikar ki, 
ilerleme artacak ve şehirler zengin • 
leşecektir ki; bu da İran için bir ka
zançtır. 

Seçkin yazıcı ve millet vekili na· 
mına bir sorgu daha sordum: 

- Maarif nasıl bir yön almıtlır? .. 

- İran mektepleri sekiz yıl özeli-
ne göre yüzde üç yüz ilerlemiıt~r. Ma
arif nezareti yılda 250 talebeyi Avru• 
paya göndermektedir. Alınan randman 
hiç şüphe yok ki, bugün tam ve gÜ· 
venli değil iıe de ileri için, çok asiğlı 
olacağı bayıktır. Biz (randan çıkma • 
dan evvel, meclisten Üniversite kanu
nu çıktı. Fakültelerin bazıları kurul • 
mu,tur. Vilayetlerde "Danişgah" de
diğimiz beş, orta kertede muallim 
mektebi, ilk mektep hocası yetiştiren 
20 muallim mektebinin kuruluşu gün· 
den güne bitmektedir. 

Ayrıca, izcilik, beden kültürü ve 
güzel 5llnntlar için de ileri hamleler 
yapılmaktadır. 

- Hocaların nüfuzu ne derecede
dir? 

- Ne adli, ne evkaf, hiç bir alan
da hocalann en küçük bir nüfuzu bi· 
le kalmamıştır. 

- Peki önceleri mecliıte 5ekiz do· 
kuz tane sarıklı vardı? •• 

- Bugün bir tane bile yoktur. 
- Gazeteler Iranda bir takım fab-

rikaların kurulduğunu yazıyorlar. Bu 
husustaki sözünüz? 

- Pehlevi Hazretleri metodik bir 
planla, ülkenin iktısadi kalkınmaıın • 
da bun duyulan .gerekli nesneleri ya • 
vaı yavaş fakat sağlam olarak loph
yorlar. Bütün ülkede 12 tane şeker 
fabrikası kurulacaktır. Şimdiye kadar 
bet tanesi yapılmıştır. Son günlerde 
de bir İpek fabrikasının temelleri atıl· 
mı ıtır. 

Bir kelime ile Pehlevi Hazretleri ül
kenin dirikliği için c.z.İmli ve bunlu o
lan hiç bir İ§i bir yana bırakmıyor. 

- Iranda kadınlar, burada olduğu gİı 
bi, çalışma alanında yer almıtlar m'r 

dır? Bazı haklar kendilerine verilmit 
midir? 

- Hayır. Zemin müsait değildir. 

Hükumet hiç bir zaman kadının ıoy• 

sal haklarını almasına mani değildir. 
Bununlaberaber mekteplerde hocalık e
den, bankada çnlııan hanımlarımız da 
vardır. 

- Son bir ıorgu: lranm iç ve dı§ ıi• 
yaaeti nedir? 

- lranın iç siyasetini §U cümlelerle 
toplayabilirim; ülkenin ilerlemesi için 
en son kuvvet ve kudretimizle çalı§· 

mak, iktisadi kurulu§umuzu aağlamlaı
tınnak, vatandaşları bugünkü düıünüı 

ve anlayr§lara göre hnzrrlamak, her uza 
ileriye ve iyiye doğru götürmektir. 

Dış ıiyaıetimiz: Hukuk müsavatı bav 
kımından bütün komıularımızla doıtlu
ğumuzu uzatmaktır. Kimıenin hukuku· 
na tecavüz etmek aklımızdan bile geç-
mez. 

Karde§ Türkiye ile münasebetimiz 
kelimenin bütün genişliği ile aşırı dere· 
cedc samimidir. Hele alahazreti Pehle
vinin Türk ülkesinde, budunundan ıör
düğü sevgi ve saygı İran milletinde, 
yüksek Türk ulusuna ve önderine kar· 
şı en sarsılmaz ve ıonsuz ıaygı ve duy
gularını yaratmı,tır. 

Seçken meb'uıa te§ekkür ederek ay· 
rıldım. 

ibrahim Hoyi 
Türe - Prensip. İrdem - latek. 

Alan - saha. Aysığlı - faydalı. Bayık 

- muhakkak, kat'i. Bun - İhtiyaç, za· 
ruret. Ezim - mecburiyet. Uza -müd· 
det. 

İngiltere ile Avusuralya 
arasında hava yarışı 
Londra, 28 (A.A.) - lngilte· 

re ile Avusturya arasında yapıla· 
cak büyük hava yarışının resmi 
planları bugün "Royal acro ldüp,, 
tarafından neşredilmiştir. 

Hareket noktası olarak New • 
market'inin 9 mil mesafedeki 
Mildenhall hava mevdanı tespit 
edilmiştir. 13 10 tarihinde itiba· 
ren yarışa girenler buraya gele· 
bileceklerdir. 

Her tayyare içindekilerini üç 
gün besliyecek kadar yiyecek ve 
su götürmiye mecburdur. Tayya • 
reler, 20/ 10 tarihinde, hava mü • 
sait olduğu takdirde, saat 6.30 da 
kıaa zaman farkları ile uçacaklar• 
dır. 

Sinemacılık aleminde misli görülmemiş bir film: 

Görünmeyen Adam 
Sinema teknik ve kudrc tinin son sözüdür: 

Hayret ve dehşetler içinde ka1acaksınız. ·----.. ----------3024 • 
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Yazan . Selami izzet 
Ve her söyliyeceği sözü tarta- tayı çılgın gibi sevmeğe ba,hyor· 

Çoban (Arşe)yi ele vermek istemedi. 
Fakat şair saraya koştu .. 

rak ilave etti: du. 
- Eenin heveslerinin her meı· 

uliyetini ona yüklemek istiyorum. 
- Heveslerim ne demek? 

Her gün, bir uçuruma yuvar
lanmakta olduğunu görüyor, anlı
yor, hisediyor. Çekilmek isliyor, 
muvaffak olamıyor ve her gün, is-- Şakita kin besliyen bir ka· 

Esirleri şehir haricine sürüyorlardı. Bahterler, mabutların göze görünmiyen 
kulağına haykırıyorlardı: "Bizim seslerimizi neden işitmiyorsunuz?,, 

dın için kendini sevdirerek mahv 
etmek en güzel intikamdır. 

- Nasd olur bu? 
- Seven ad"'m iflas ettirilir, 

on parasız bırakılır. 
( Arşe)nin izi üzerinde .. ! 

Şehir kenarında koyun sürüsü
nü otlatan bir çoban uzaktan gör- ; 
düğü bir eve doğru yürüyerek, 1 

bağçede dola§ttn g:nç bi.r . ka.dm· ı1 
dan bir bardak su ııtemışlı 

Arşe çobana bir bardalc su ge· . 
1 

tirdi. ' 
Çoban, yakışıklı bir erkekti .. 
Gözlerini süzerek genç kadına 

baktı 
- Mabut, seni ne kadar gözel 

yaratmış .... 
Arte güldü. 
Coban suyu içtikten sonra, 

tekı~ar arşen in yiizüne baktı: 
- Anahit, seni sevgiline ba· 

gışlasm ! ... 
Dedi.. Yürüdü.. Ba.ğçeden çı· 

karken, Ar!e çobanın peşinden 
koştu: 

_ Nereye gidiyorsun, Hoya? 

- !'ehre ... 
~ Df\ra nm mezan önünden 

g .. ~diğin var mı? 
_Orası ilk uğrağımdır. Sürü· 

lcrimi otlatmağa götürürken, her 
si'l.bah o mezarın önünden geçe· 1 

rım. 

_ Orada nöbet bekliyen Za-
r":l ir.minde bir nöbetçi tanırmı· 

sm? 
_ Tanırım. Ondan da bir kaç 

defa su istemiştim. Temiz yürek

li bir delikanlıdır. 
Ar§e, çobanın saf bir adam ol

duğunu anlayınca, aşıkına onunla 
bir haber göndermeği düşünmüş· 
tü: 

- O askerin kulağına: "Sana 
sevgilinden selam getirdim!,, 

Diyebilirmisin? 
Çoban gülümsedi: 
- Yarın sabah geçerken söy· 

lerim. Demek, senin aşıkın bir 

bk .. h ?I mezar e çısı a ...... 
- Neye şaşıyorsun? mezar 

bekçisi insan değil mi? 
Çoban başını kaldırdı .. Bağçe· 

nin içindeki eve de gözgezdirdi: 
- Böyle muhteşem bir kaşane· 

nin kızı, kim tahmin ederki, bir 

mezar bekçiıini sevsin?! 
Sonra birden başını sallayarak: 
- Sakın sözlerime göcenme· 

yin ! Dedi, gönül kimi severse gü· 
zel odur. Şu soğuk suile içimi se· 
rinlendirdin .. Ben de seni sevindi· 
receğim ! Yarın akşam umarım ki, 
sana da ondan selam getireyim ... 

Şair Huma, çobana 
du: 

soruyor· 

- Anlattığın kızın saçları u· 

:zunmuydu? 
- İyice dikkat etmedim ama .. 

Galiba uzundu. 
- Gözlerinin rengi nasıldı? 
- Rengine dikkat etmedim .. 

fakat, insanı kendine çeken, e· 
zici bakı§ları vardı. 

- Boyu .... ? 

- Sülün gibi İnce ve uzundu. 
- Ta kendisi.. .. ? 

K. ? - ım o .... 
- Ki.m o1ncak.. Hükümdarın 

aözdesi.. Arıe .• 

Eşirler arl!l&ında (Bahter) kralına Rom.ı aıilzadeleri tarafından hediye edilmi~ 
cariyeler de vardı. 

Çoban şaşaladı. ı f ında~ z~~lı ve kralın dağlara fi. 
Şair yerinde duramıyordu. rarı uzerıne, lran cengaverleri 
Onu kaç gündenberi görüyor· Bahter sarayında ki kadınları da 

Şak'tanm gözlerinde bir şim· 

şek çaktı. 

- Anladım! dedi. 
- Tamamiyle anlamadın. Rıd-

van Bey gibi bir adamı. onun gi· 
bi yüksek ~ervet fahibi bir insanı 
on parasız bırakmak güçliir. Mak· 

ada erişmek !cin ... 
Biraz durdu ve dedi ki: 
- Namussuzluğa teşvik etmek 

lazımdır. 
Feyyaz, bu son sözleri söyler· 

ken ayağa kalktı, gülümsedi: 
- Artık söyliyeceklerimi söy

ledim. Artık evime, karımın ya· 
nına gidiyorum... Bundan ıonra 
fena kocalık sıfatmı kayın pede • 
rim yüldensin. 

Şe.kita bjr müddet düşünceli 
durduktan sonra sordu: 

- Seni yakında görecek mi • 

yim? 
- Yarın görünün... Her hal· 

de Rıdvan Bey yann seni görmek 

istiyecektir. 
- Şu halde yarın görüşürüz. 
Feyyaz kadının elini sıktı: 

- Tamamiyle anlaştık değil 

mi? 
- Evet. 
- Bundan ıonra hür ve ıer • 

best kalmak senin elindedir. Ona 

göre hareket et. 
Snkita başını kaldırdı, dikkat· 

le Feyyazın gözlerine baktı: 

sun? esir alıp Babile getirmişlerdi. - Feyyaz. dedi ... 

- Bir haftadır... Bahter esirleri Babil zindanında 
- Kimin e1li olduğunu sorma· bulundukca, halkın huzur ve isti· 

dm mı? rahatı bozuluyordu. zindan pen· 

Bunu söylerken sesi titriyordu: 
- Feyyaz... Bey Rıdvan Bey· 

den iıtiyebileceğimi istiyeceğim .. 
Fakat onun da tabii benden isti· - Sormadım ama .. Belliki bir cerelerinden dişarıya aks eden j. 

inci tacirinin kızıdır. n ·ırı h · ı· 1 · h ı ı er ve azın ı ses erı alkı fena yecekleri olacak... O zaman ne 
- Nereden anladın? halde sinirlendiriyordu. 
- Göğıünde dizi dizi inciler Dara, Bahter esirlerinin Babil 

yapacağım 

var. civarındaki köylerden birine nak· 
Feyyaz bir kahkaha atlı: 

- Rıdvan Bey ihtiyardır. fa· 
kat ne dereceye kadar ihtiyardır 
bilinmez. Bunun için ç.ares1z her 

- O halde Arşenin izini bul - lini emretmişti. 
duk dernektir. Sakın bunu kimse· Esirlerin şehirden uzaklaşma· 
ye bahsetme! smda prenses (Hera) nın da tesi· 

istediğini yapacaksın. 

' 

- Ne olacak? ri vardı. Daranın zevcesi kendi 
- Ben şimdi Dara ya gidip an· yurtdaşlannın feryadını duyduk • 

latacağım .. Hiikümdardan ikimiz· ca müteessir oluyordu. Nihayet 
de kucak dolusu bahşiş alırız. bir gün daradan bunların şehir ha

Çoban bu sozleri işitince kaş· ricine çıkarılmasını rica etmişti. 
lnrmı çatmıştı. Dara karısının teklifini reddet· 

Huma: memişti. 

Aptallığın sırası değıl Şair Huma sokaktan geçen e• 

Şakita Feyyazın elinden çekti: 

- Ala, dedi, yeni yeni §eyler 
öğreniyorum. Bunları ıenin ağ • 
zından öğrendiğime de memnu • 

num. 

Feyyaz bu sözlere fazla kulak 
asmadı. Kadını alnından öptü ve 

- Aptallığın lüzumu yok... sirleri seyir ederken, gözüne üstü 
Diye bağırdı. başı parçalanmış genç ve güzel çıktı. 
Ç

oban: b' k d T t' B k d Şakita, yalnız kalınca kudur· 
ır a ın ı ış ı. u a ın, ren· 

_ Çok hararetli bir zamanım· ginden, hal ve tavrundan belliyi- muş bir hiddetle yatağına uzandı: 
da icimi serinlendiren bu kadına diki Romalı bir cariye idi. Bütün "Bu adam aıka, sevilmeğe la· 
ben ihanet edemem... vücudu çıplak denecek kadar yık değil. .. lyi 'ki bunu &ordum ve 

Diyordu. - Heyy roma dilberi .. ! yüzü· rezil cevabını aldım.. Ona karşı 
Şair, çobanın sözlerine kulak nü ve kulağını bana çevir! her gün büyüyen muhabbetim bir 

vermiyordu. Cübbesini giyerek açıklı .. Açlıktan sendcliyerek yü· anda kırıldı. İyi oldu.,, 
hükümdarın sarayına koştu. rüyordu. Esirlerin bir lusmı yol- :ı. ~ :,. 

oı: • • larda düşüp kalıyordu. Bahtcrle-

O gün, bir kaç yıldan beri Ba
bil zmdanlarında oturan (Bah· 
ter) esirleri şehirden sürülüyordu. 
Bahterler arasında Romalı kadın· 
lar da vardı. Bunlar vaktile kıs· 
men Roma asılzadeleri tarafın· 
danBahter kralına hediye edilmiş, 
kısmen de para ile satın a1ınmı§ 
cariyelerdi. 

Bahter kalesinin lraniler tara· 

ı·in en ihtiyarı olan uzun sak.1llı 
bir adam. yolda giderken: 

F eyynz tahmininde aldıınma • 
mıştı. Rıdvan Beyin muhabbeti 
her gün biraz daha artıyor, Şaki-

" - Ey, yeri göğü ,.;aratnn ma-- J 111111ttlflD ... l:llt;'ftlfttllUQtf!JS!tntmtMlffl~ !illi JI ll!ttlNPlll 1 Ani 

butlar! Zulum ve işkcn ::eyi seven 
insanları uzun yıllardan beri hi
maye ediyorsunuz da, bizim sesle
rimizi neden duymuyorsunuz?,, 

Diyerek. ellerini göğe kaldır· 

mış, mahutların göze göriinmiyen 
kulaklarına haykırıyordu. 

Arkadan yetişen muhafızların 
kamçı şakırtıları. üstüste yere dü· 
şen esirleri canlandıramıyordu. 

Şair (Huma) kalabalığa karış· 
tı .. Ve uzaktan gözüne kestirdiği 
kadına seslendi: 

(DenlllJ Y&r} 

mm n, şerefinin, namusunun 
mahvolacağı bu ucurumn biraz 
daha yaklaşıyordu. 

Evvela. yaramaz, şımarık biı 
çocuğun yaramazlıklarından hoş· 

landığı için kendini mazur gör -
meğe çalıştı. Ondan sonra hisle
r ini tahlil etmt'!k istemedi . • Daha 
sonra gözünü yumdu, ucunu kapıp 
koyuverdi. 

iki ay zarfında, Şakita onu öy· 
le nüfuzu altına al:mı~h, ki Dilrü • 
ha Hanımefendi ile tanışmak iı -
tedi. 

Rıdvan Bey buna bir kelimede 
razi oldu .. 

Şak ita: 

- lkiden biri, demitti, ya ba
na hürmetkar bir muhabbetin var· 
dır. Şu halde karınla tanışırım, 

yahut ta beni hakir görüyouun. 
Bu halde de artık görüşmeyiz. 

Ben de seni buraya kabul etmem. 
Bu muhavere uzun sürmedi. 

Şak"ta sarih ve r.ert bir şart koıu· 

yordu. 
Ve sonra şartın şeklini değiş· 

tirdi: 
- Ben kimsesiz, zavallı, biçare 

bir kızım ... Seninle bile böyle ıa· 
m:mi olma.malıydım, köşemde 

gene kimsesiz, himayeıiz yatama· 

hydım .. 
Rıdvan Bey derhal evinin ka· 

pısını Şakitaya açtı. 

Fakat dedikodular olmuştu. 

Herkes Rıdvan Beye acıyordu: 
- Biçare ihtiyar, ahir ömrün· 

de aklını kaybetti. 
- Eğer deli ise timarhaneye 

gitsin... Ailemizle böyle bir ka • 

dını görüştürmeıin ! 
Diyenler pek çoklu. 
Bu vaziyet karşısında Rıdvaı 

Bey kıza dert yandı: 
- Senin hakkın varmış.. Bu 

dünya ha:kstzhk dünyası... Seni 
hakir gören kadınların içinde ıe· 
nin gibi hürmete layık bir tanesi 
yoktur... Hele erkekler... Onla· 
rın hepsi rezil, ahlaksız mahluk· 

lardır. 

Şakita gülümıüyordu: 

- Kızma, darılma ... O kadm· 
larm kııkançlığı ile iftihar etme· 
liyiz... Erkekler dP- kendilerin• 
yiiz vermediğim icin kızıyorlar .• 

Ve &<>kuluyordu: 
- Onlardan intikamımı almak 

istiyor musun... Gayet kolay. 

- Söyle .. 
- Onların en büyük hırsları • 

nın para olduğnu her zaman söy-

lemezsin?. 
- Evet. 
Benim vP. senin hakktncla iste· 

diklerini söylesinler, fakat boyun 

eğsinler. 

- Yani? 

- Bu apartımanda garaj ya• 

pacak, · at besliyecek yer yok. 

- Bunun çaresini buluruz 
- Yaza t!e yapacağı:r.? 
- Pen<likte köşküm var ... 
- Dünya umurunda olmasın. 

Sen beni sevivorsun. ben ıeni se· 
vlyorum... Dünya bize VJ% gelir. 

"<Devamı var) 
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Hepsi 
Sulu Murat herkeıin tanıdığı 

b'r adamdır. 4 üncü Vakıf hanı 
önünde: "Yarın çekiliyor, kaza· 
nan kırk bin lira alıyor, bir tane 
lraldı !,, diye feryat eden adamdır. 
Onu hepiniz tanırıınız. 

Halbuki onu ıorguya çekiyor· 
lardı: 

-Adm ne?. 
- Murat. 

- Ne it görünün? 

- BHet ıatanm... Bet ıene· 
dir piyanko bileti satarım. 

- Kaç yqındaıın? 

- Elli yaıındaymı ama göster• 
nıem... Hani kurum satmak gibi 
<Dlmasın ama, kadınlar bana ha • 
yılırlar. 

- Anladık anladık.. Nerede 
otururaun? 

- Zeyrekte, yokuıun batında, 
aktarın karıııında... Evim pek 
iyi döteli dayalı değildir una, ne 
edersin, ki para yok. 

- Sen poliıe kartı gelmitıin. 
- Yalan efendim, hepsi yalan. 

Hayrınızı görmiyeyim, ki yalan .. 

- Şimdi de onu dinliyelim de 
itit .. 

- Drunuz ben anlatayım. O 
polis efendi henüz beni tanımıyor• 
du... Eminönüne yeni gelmitti ..• 
Ben yol ortaıında durmuf, her za· 
manki gibi bağırıyordum: "Yarın 
r~kiliyor, kazanan kırk bin lira a• 
1iyor, bir tane kaldı!.,, Hot cebim· 
f'e daha bet on tane vardı ama, 
ıiz bak.mayınız, böyle aöylenecek. 
!'.'oliı efendi müdahale etti.. Yol 
ilstünden çekilmemi söyledi. Hal· 
buki ben ıenelerdenberi yol otra· 
:ında bilet satarım, beni polis te 
lantr, vatının da tanır, şoför de 
ta.nır... Beni görenler: Merhaba 
Sulu Murat derler .• 

- Sadede gelelim. Poliıe kar· 
tı geldin mi, gelmedin mi? 

- Gelmedim. Eğer o geldi bi
yorea, yalan, hepıi yalan derim. 
Sizin hayrınızı gönniyeyim, ki 
yalan .. 

- Canım beni rahat bırak. 
- Ne olur efendim. Ben baı-

ka ne ÜZ-'!rİne yemin edebilirim! .• 
Batka bit feye inanmam ki ... 

- Suı bakalım, tahidi dinliye· 
tim. 

Şehit gelir, Sulu Murat ıöyle· . 
Dlr: 

# A 

J-llKAYE 
l}alan •• 
Nakleden ; lzzetoğlu 

- Hepıi yalan! 
Şahit anlatır. 

- Sokağın ortasında durmuı· 
tuk.. Halk toplandı, tramvaylar 
durdu. Nezaketle koluna girdim. 

- Yalan efendim, hepsi ya • 
lan! 

- Suçunu arttırma. 
- Yalan söylüyor efendim. 
- Daha bir şey söylemedi. 
- Yalan söyliyecek... Ben o· 

na fena bir şey demed =m. 
- Dedi efendim. Ağzına ge· 

leni ver yanım etti. 

- Yalan efendim.. Hepıi ya· 
lan. 

-Suı. 

- Neyse kolundan tutup mer-
keze götürdüm. Bizim arkadatla· 
rın hepıi onu tanıyorlarmı§ .. Hep· 
ıi; vay Sulu Murat, ne yaptın sen! 
d~ye ıormağa başladılar. 

Sulu Murat doğruldu: 
- Bunda taşacak bir ıey yok .. 

Beni herkeı tanır.. Ben bin bir 
denberi para kazandırdım. Ben· 
kitinin bir kitisine uzun seneler • 
den aldukları biletlerle para ka· 
zandılar. Kazanmıyanlar da ge· 
ne talili insanlardı. Mesela nu· 
maraları büyük ikramiyeden bir 
veya bir fazlaydı... Bu da bir ta· 
lidir. Laf aeğil bu: bir ekaik ve
ya bir fazla olmaıaydı zengin ola
caktım, diye heyecana kapılmak 
tali değil midir?. Beni herkeı ta· 
nır, beni herkes ıever. 

-Sus ... 

- Efend=m kendi.mi müdafaa 
etmeyim mi? 

- Biraz aonra edenin. Bırak ta 
ıahit sözünü tamamlasın. 

-Tamamlasın efendim. Ama 
tamamlıyacak ta ne olacak? ... 
Söylediklerfoin hepsi yalan! .. 

- Otur. 

Sulu Muradın polis efendiye 
kartı geldiği daha bir çok §ahit • 
)erin sözleri ile anaııldı. Fakat 
herkesin ona karıı müıamaha11, 
11cak yaz günlerinde, laf mın sulu 
olmaımdan ileri geliyormuı.. Ku· 
rak günlerde bir sulu o var diye 
herkes yaptıklarını ho§ görüp ge· 
çiyorlarmtf. 

Ama o gün bot görmediler, Su· 
lu Muradı b!r ay hapıe mahkum 
ettiler . 

EYii olan bir inıan intihap İt· ı' dan daha dütünceli daha muha • 
lerinde karıar ve çocukları namına kemeli, daha ciddidirler. 
da ayrıca bir rey ıahibi olmalı mı· Buna mukabil bekarlar ya la • 
dır? kayt oluyorlar, yahut müfrit fi. 

Bu mesele Franıada hararetle kirlere taraftarlık gösteriyorlar. 
mevzu bahıolmakta ve evlilere bu Bir memleketin en iyi ve en fa· 
hakkın temini için çalııılmakta • ziletli vatandaıları aile babaları • 
dır. dır. 

Bu yeni hareketin en canlı ta • 
raflarından Franıa akademisi a • 
zuından meıhur Şarl Ribet'tır. 
Bir erkeiin bütün ailesi efradı ıa• 
yıımca rey vermeıi lizım geldiği· 
ni müdafaa eden bu zat f U ıebep· 
leri ileri ıürüyor: 

"Bir aile reiıi, aileai efradmın 
1&yııınca rey verirae memlekett., 
istikrar haııl olur. 

Çünkü evli insanlar bekarlar • 

Fransa kanunu eeaaisi her Fran 
ıuzın anadan doğma olarak ayni 
müsavi hukuku haiz olduğunu söy 
lüyor. 

O halde henüz doğan çocukla
rın rey sahibi olmaları icap eder. 
Fakat çocuk reyini kullanamıya· 
cağı için bu hak onun babasına 

devredilebilir.,, 
Yeni harekete bu fikirler da· 

yanmaktadır. 

Günün Siya.seti 

Italya-Fransa 
müzakereleri 
Fransa ile Sovyet birliğinin anlat· 

ma ve müıterek çabımaları prk lokar
sonuna dayanacakbr. Bu teıebbüaün, 
Almanya ve Lehiıtandan gördüğü mu
halefet üzerine Fransarun •iyaset ma· 
halili, bu iki devletin müıterek çalıı· 
malan neye istinat ettirecekleri meae· 
lesi, günün en belli ba§lı itleri arasında 
girdi. Fakat Fransanın bu vadide tu
tacağı yolun mahiyeti hakkında henüz 
bir teY anlatılmadığı için, siyaset ile· 
mi, daha fazla Fransa hariciye nazın 

M. Bartunun Tetrinievvel ayında vuku 
bulacağı anla§ılan Roma seyahati ile 
daha fazla alakadar olmaktadll". 

M. Bartunun 1 talya ile Fransa ara· 
aındaki münasebetleri düzeltmeğe ba§· 
lamasından önce, Fransız devlet rica
linden ikiıi, yani M. Pol Bonkur ile 
M. Jouvenel iki memleketi birbirine 
yaklaştınnağa çalıımıtlar, fakat esaı 

itibariyle hiç bir meaeleyi müzakere et· 
memi§!erdi. 

En son verilen malumata göre, Fran· 
aa hükumeti, İtalyanın Tunustaki tebe· 
aııı meselesi üzerinde l tal yaya mühim 
müaaadelerde bulunmağa hazırlanmıı, 
v~ Tunus ileLibiye hududu meaele
aini halletmeyj kararlqtımuıtır. Fa
kat Franaız mahafilinden sızan malu
mata göre, ltalyanların metalibi ile 
Fransızların müsaadeleri arasında bü
yük bir fark bulunmaktadır. ltalya, 
Franıanın verebileceğinden çok fazla
unı iıtiyor ve onun için umumi bir iti
lafa varmak ümidi ıüphelere uğruyor. 

Fransa ile İtalyanın Avrupadaki 
ihtilaflan da kolay kolay halledilebile
cek mahiyette görülmemektedir. Çün
kü İtalya, ·Almanyanın yeniden silah
lanması lehinde olduğunu söylüyor. 0-
nuo bu itten vazgeçebileceği kabul o
lunuyorsa da Veraay muahedesinin la· 
dili üzerinde iarar etmekte devam ede
ceği de temin olunmakta ve onun için 
J talyanın Macaristan lehinde tadilat İı· 
temelden feraıat etmiyeceği anlatıl

maktadır. Bu da ltalya ite Yugoslav
yayı uzla,tarmağa imkan bulunamadı· 

ğını apaçık göıteriyor. 

Bununla beraber 1 talyamn, Maca· 
ristan lehinde talep ettiği tadillerin, 
111rf bir gösterişten ibaret olduğu da İ· 

leri sürülmekte ve onun için Tuna mc· 
ıeleai üzerinde 1 talya ile anlaşmanın 
güç olmadığı müdafaa olunmaktadır. 
Fakat Yugos!avyanın ltalyaya karşı 
§Üphelerinin çok kuvvetli ve çok köklü 
olması da bu bakımı zaafa uğratmakta
dır. 

M. Bartunun Roma ziyaretinden 
evvel, Yugoslavya Kralı Aleksandr Hz. 

Arsen Lüpen 'in Sergüzeşteri----• ~ 

• 
Kanlı intikamı 

Arsen Lüpen, oğlunun düşmanı mı ? 

Yazan: Maurice Leblan 
-40-

ihtiyar kanburca, saçları be • - Bu ihtiyar hakkında bildiğin 
yazlatmı§, yüzünün çizgileri asi • bir ıey var mı, dedi. Roland bir 
iane ve ince idi. Yüzünün sarılığı §ey söylemedi mi?. 
ve solgunluğu hasta olduğunu H - ayır .. 
göıteriyordu. - Zaten ıöylemit olıa bile bir 

Roland azıcık düıündükten son· §ey ifıa etmiyeceğiniz malum .. 

ra hizmetçiye: - Olsun, başımın çaresini ken-
- 81rakınız Edvard, dedi.. E- dim arar ve bulurum. Bu da zor 

vet bırakınız ve bırakmanızı iıti• bir İ§ olmryacak, ve bildiklerine 
yorum. yeni bazı hakikatler inzımam et • 

Edvard tehevvürle dıtarı atıl· meaine yardım edecektir. Keşifle· 
dı ve genç kız da ihtiyara döne • rimiz ilerliyor F ostin ! .. 
rek: 

- Niıanlımın burada bulun • 
mayııına mütee11irim. Kendisini 
ıize takdim ederdim. 

- Evet niıanlandığınızı biliyo-
rum. 

- Evet, Jerom Helmas ile ni· 
tan landım. 

- Biliyorum, kız kardeıinle 

evlenmesi mukarrer olan zat .... 

- Evet ölmeseydi evlenecek· 
lerdi. 

- Vaktiyle onun anaıını tanı· 
mıftım. O henüz bir çocuktu. 

Fakat Roland mükalemenin ya· 
hancı bir taiht huzurunda devam 
etmesini arzu etmediğinden dedi 
ki: 

- Yukardaki buduar'ıma çı .. 
kalım. Orada d'ha ıerbeıtçe ko • 
nuturuz. Buyurunuz. 

Raul bir göz g~zdirme ile bu a· 
ni ziyaretin F oıtin ve F eliıiyen'i 
de şa,ırttığını anladı. Her üçü de 
meıeleyi kendi kendine tetkik e

diyordu. 

ihtiyar adam aradan iki ıaat 
geçtikten at:mt'a Poland'ın koluna 
dayanarak indi. Genç kızın gözle 
ri kızarmış ve ıiması perişan ol • 
muştu, ihtiyar sordu: 

- Ne vakit evleniyorsunuz? 

Sonra daha keskin ve mütear· 
rızane bir ifade ile devam etti: 

- Klematite çevirdiğiniz dala
vere ne olsa gerek?. Hiç beklen • 
miyen bir anda Rolanda aile doı· 
tu gibi hulul etmiş bulunuyorau • 
nuz. Derdinizi birleştiren müıte • 
rek şey nedir?. Sihirkar güzelliği
nizi F elisiyeni teshird e kullanıyor• 
sunuz. Bu hususta daha ileri git • 
meyiniz. Çünkü delikanlıyı aşırır 
ve siz de zahmetinizlc kalırsınız. 

F ostin kızmadı ve bilakis gü -
lümsiyerek: 

- Kendimi size beğendirmek 

için uğrattım mı?. 

- Doğrusu bu ya, uğraşmadın. 
(Devamı var) 

Ortaköy 

Şifa Yurdu 
Sahip ve mUdUrU 

Dr. AHMET ASIM 
lıtanbulun en güzel, en temiz 

ve en ucuz husud haatanesidir. 

Yatak fiyatları: 2 liradan İ· 

tibaren. Doğum ve hertürlü kadın 

ve erkek ameliyatları: 10 günlük 

ikametle beraber 40 lira.,, · 
Telefon 422?1 

Parisi ziyaret edecektir. Bu ziyaret 
eıınaııında Yugoslavya ile ltalyayı uz- Roland ani bir karar vermİ§ ---------. Vapurculuk la§lırmak için mühim bir tetebbüa vu· gibi mukabele etti. 
ku bulacaktır. _ llanlarmnzı asılmaıı müd • 

Bu te§ebbüsün bir netice vermesi deti on iki gündür. Yani on iki 
de çok §Üphelidir. 

İtalya ile Franıanın Akdenizde mü
savat behaine gelince, bu vadideki mü
zakerelerin de henüz kat'i bir ıafhaya 
girmediği ve aradaki aynlığm çok bii· 
yük olduğu anlatılıyor. 

Elhasıl ilk önce bir "emrivaki,, şek
linde ileri sürülen ltalya - Fransa an· 
laşmasmm gerçekle§meıi İ§İnin uzakça 
olduğuna hükmolunabilir. 

ö. R. 

Altın esasından 
ayrılmıyanlar 

Altın esasından henüz ayrılmı· 
yan milletler, bu esaı bırakmağa 
mecbur olmamak için Cenevrede 
uğraşmaktadırlar. 

Geçen hafta içinde Belçika haM 
riciye nazırı M. Jaspar bu yüzden 
Fransa, İtalya, İıviçre ve Fele
menk murahhaılariyle uzun uza· 
dıya görüttü ve altın esasını hi· 
maye için bir takım tedbirler alın· 
maıı lazım geldiğini anlatb. Fa· 
kat hu görütmeler ıonderece gizli 
tutu.lmaktadrr. 

Yalnız hali. altına ıarılan mil· 
]etlerin buhranlı günler geçirdik
lerinde §Üphe yoktur. 

gün ıonra .. 

İhtiyar Rolandı kucaklıyarak : 

- Şu halde, dedi, ıaadetler di
lerim. 

- Arzu ederseniz size biraz re 
fakat edeyim?. 

- Hayır istasyon yakındır. Q. 

raya yalnız gitmek istiyorum. Ya· 
kında görüşürüz. Sizi biz de gör • 
mekle çok bahtiyar olacağım. Gel 
meyi vaadettin, fakat gecikmeme· 
ni rica ederim yavrum. 

ihtiyar bir daha arkasına bak· 
madı, yürüdü. Roland bir müddet 

ihtiyarı gözle takip ettikten ıonra 
düıünce)i bir halde salona döndü. 
Raul ise genç kızın avdetini bek • 
lemeden ve ihtiyarı takip etmek 
arzusiyle köşkten ayrılmıştı. Cad· 
deye çıktığı zaman ihtiyarın, bir 
hizmetçi ve şoförün yardımiyle o· 
tomobile bindiğini ve uzaklaıtığı· 
nı gördü. Güzel ve müzeyyen bir 
araha olan bu otomobil, gayet u • 

zun bir yoldan geliyormuş gibi toz 
toprak içindeydi. 

Aktamm yedisine dofru kli • 
nikten çıkan F oıtine rasgeldi. 
Genç kadmaı 

TUrk Anonim Şirketi 

Istanbul Acentalığı 
Liman ban, felefon: 22925 

·---------------------------
T rahzon Yolu 

D 1 Vapuru 
um upınar 30 Eylül 

Pazar günü aaaı 20 de ea. 
lata nhhmından kalkacak. Gidit · 
tez Zonguldak, lnebolu, Ayancık, 

Samıun, Ünye, Ordu, Gireaun, Ti· 
rebolu, Görele. Trabzon •e Rizeye. 
Dönüıte bunlara iliveten Of ve 
Sünneneye uğrayacaktır. 

iz mit Yolu 
Cuma, Pa-

zar, Salı, Çarşam-
ba g-ünleri bir vapur saat 9 da 

Tophane rıhtımından kalkar. 

Karabiga Yolu 
Cumartesi, 

Çarşamba ~:1e+~~~~~o ı 
rıhhmmdan bir vapur kalkar. Gidiş 
ve dönüşte mutat iskelelere uğrar 
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KOnferans bugün son 
toplantısını yapıyor 

-- ( Bu~ La r . lı ı ıııcı sr y:t.m11 ll a 

miı olan azadan letekkül ediyordu. 
Bunlardan ba§ka parlimentoJar grupn 
nn mensup olmayan 23 kiıiden mürek
kep Yugoslav meb'usan ve ayan azası 

haberi bile onları hadden aıırı derece· 
de mahzuz edebilecektir. Ayni düıün· 

ce ve duyguları taııyan reisimizle, arka
daşlarımın hislerine tercüman İntihap 

edildiğimden gurur duyarak, haımetlu 

kral ve kraliçe hazeratile, asil Yugoslav 
milleti ıerefine kadehimi kaldırmaya 

Geçen yılın son Şild maçı 1 Atletizm 
"Dikkat çocuklar : Bir birincilikleri 
gol atan kazanacak!,, 

müsaadenizi dilerim." 
da bulunuyordu. . 

Eylul bajlangıcında Adanın me~~ı· 
mi bitmiı oldufundan gerek Yat klup, 
gerek Kazını Pata oteli :niıafirlere ka· 
pah bulunuyordu. Bununla beraber ~ar· 
•lamentolar birliği azasının Adayı zıya· 
ret edeceklerini haber alan klüp ve o• 

Alkıılar arasında biten her iki nutku •• .• • .. 
müteakip, çok samimi konuımalar ya- Dunku Şıld maçının uzatılmasına ragmen Galata-
pıtmııtır. saray da lstanbul spor da bir tek sayı çıkaramadılar 

Adadaki gezinti ve ~iyafetten sonra ' 
hususi ''apur tekrar misafirlerimizi al

tel sahipleri büyük bir misafirperver, · --'-" 1 mı§ ve doğruca Boğaziçinc yol almış-
lik göstenniılerdir. Otellerini mııJaJır e• 

tır. Rumeli sahili takip edilerek Kavak-
rin ıerefine açarak. hariçten ~~rson ':.e )ara kadar gidiJmiştir. 
saire tedarik ederek yokluk ıçınde gu· 

Boğazdaki gezintiden sonra Beyler-
zel birer sofra hazırlamıılardır. 

Yat klübünde verilen ziyafette Da· beyi sarayına geJinmİ§tİr. Burada bü-
d b l tün ecnebi murahhaslara bir çay ziya 

biliye vekili Şükrü Kaya Bey e u un• 
1 • 'k feti verilmi§tir. Ziyafet eınaıında ıehir 

mu•lardır. Mi&afirler, gordük en ı ram· 
s b h bandosu bazı parçalar çalmış ve alkış-

dan çok memnun kaldıklannı, u u-. 

al h lanmııtır. 
dutsuz mi&afirperverlik hatır ar_ın_ı ıç 

H Murahhaslar, saat sekize doğru tek-
unutamryacaklarını konferans reısı .. a· 

1 rar Tophane nhtımına getirilmişler, 
san Beye ve Türk gnıpu aza anr aoy· kendileri için hazırlanan otomomillerle 
lemiılerdir. . • 1ar otellerine bırakılmıılardır. 

Kazım Paşa otelınde, parlamento 
konferansına iıtirak eden Yugoslav mu· Lehistan murahhaslara Polo· 
rahhaslan ve 23 kiıilik Yugo~lav meb'- nez koyUt'IU gezdiler 
us kafilesi ıcrefine Büyük Mıllet Mec· 
lisi namına verilen ziyafette Büyük Mil
let Mecliıi Reisi namına Buna meb'u· 
su Eıat Bey bulunmuflur. 

Yugoslavya Meclisi reisin 
sözleri 

Ziyafet esnaaında Yugoslav meb'u: 
san meclisi reisi M. Kolla Kumanudı 
çok alkıılanan bir nutuk söylemİf, Bur· 
sasa meb'usu Esat Bey ayni harare~ 
mukabelede bulunmut -ve §iddetle allat· 
lanmıştır. 

Yugoslav meclisi meb'usan reisi_ ~r 
Kosta Kumanudi nutkunda demııtir 

ki: 
"Türkiyeyi iki mühim sebepten do· 

layı ziyaret ediyoruz. Bunlardan biri~ 
cisi Yugoslav milletinin dost Türk mıl• 
leti~e kar§t beslediği derin saygıyı bil· 
dinnek arzusile biz, iki memleket, biri· 
birimize beynelmilel muahedelerle de
i;il, ayni gayeyi takip etmek gibi daha 
sağlam bir bağla bağlıyız. Müıterek 
siyasetimiz, buna istinat ediyor. Siz ve 
biz, sulh için yaıamak istiyoruz; sulh 
için yaııyoruz. Şu ıartla ki, kimse hu· 
dutlarımıza dokunmamalı, kimse top· 
rağımızdan bir kanı istememelidir. Zi· 
ra her hangi mütecavize kartı miIJi top· 
raklarımızı müdafaa etmeğe kay'iyyen 
azmetmit bulunuyoruz. 

"Doıtluğumuz sarsılmak bilmez bir 
temel üzerine kuruludur. Milli gaye· 
mize daima sadık kalacağız. 

"Ziyaretimizin ikinci sebebi, Yeni 
Türkiyenin dahi yarahcm yüksek Ga· 
ziye karıı duyduğumuz hayranlığı bil
dirmek emelidir. Yeni Türkiyeyi ya
ratmakta gösterdiği mümtaziyet bütün 
dünyanın takdirini kazanmııtır. Bu Ör· 
nekten ilham almağa geldik. Samimi ve 
derin hürmet duygulamnızı Gazi Mus
tafa Kemal Hazretlerine iblağ etmenizi 
rica ederim." 

"M. Kosta Kumanudi, sözlerini: 
"Türkiyenil# yüksek ve uzun ömürler 
dilC"diğimiz Reisicümhuru Gazi Muıtfa 
Kemal Hazretlerinin efine, ve asil 
Türk miJJetinin terakki, inkitaf ve refa· 
hına içiyorum.'' diye kesmiıtir. 

Esat Beyin cevabı 

Yugoslavya meb'usan meclisi reisi 

Beynelmilel parlamentolar birliği 

konferansına iıtirak eden Lehistan mu· 
rahasları bir gün evvel, Polonez köyü
ne giderek 1855 senesinde orada ölmüş 
olan Adam Mitskiyeviç isimli meıhur 
Leh ıairinin öldüğü evi ziyaret etmit
lcrdir. 

Bugün Leh murahhasları Cümhuri
yet abidesine bir çelenk koyacaklardır. 

ıran murahhalerı Anka· 
raya gidiyor 

Konferansa iıtirak eden İran murah· 
has heyeti pazartesi günü Ankaraya gi
deceklerdir. Bu hususta kendisile görü 
ıen bir muharririmize, Iran meb'uslan 
demiılerdir ki: 

"Anrakaya gitmezsek Türkiye seya· 
hatimizi tamamlamı§ sayılmaz .. " 

Bugün parlamntolar konferansr, be· 
§İnci ve son toplantısı yapılacaktır. 

Esef verici bir kaza 
Dün parlamentolar grupu aı:ası A

dada tur yaparlarken esef olunacak bir 
hadise olmuıtur. Arabalardan biri Dil· 
den Lunapar:k'a giderken yolda devril
miıtir. Misafirlerden bir kadın ile bir 
erkek düımüıtür. Fakat hamdolsun ya
ralanma gibi bir hal olmamı§tır. 

Bu hadiseyi görenler kabahatin ara· 
bacıda olduğunu, çünkü arabasını hen· 
dek kenarından sürdüğünü, evvelden 
yapılan ihtarlara ehemmiyet vermediği
ni söylemektedirler. 

Lin dbergin çocuğunu 
kaçıran 

Nevyork, 28 (A.A.) - Lind -

bergin çocuğu işiyle uğratan müd· 
deiumumiye yapılan şahadetlere 
göre, Hauptmanın arkadaşı, ken • 

disi tevkif edildiği gündenberi, 
ortadan yok olmuştur. Bu adam 

aranmaktadır. 
Amerikalı polis hafiyesi Jon • 

son, Paris yolu ile Berline gel • 
miştir. onıon, Hauptman hak • 
kında tahkikat yapacak çocuk 

kaçırılmadan ~vvelki faaliyet ve 
muhtemel suç artıkları üzerinde M. Koıta Kumanudi'nin nutkundan 

sonra, Bursa meb'uıu Esat Bey ayağa 
çalı,acaktır. 

kallcrnı§, Türkiye Büyük Millet meclisi 
reisi namına, fransızca olarak mukabele-
de bulunmu,tur: Sovyet Rusyanın yardımı 

"Reis Bey, hanımlar ve aziz meslek- A A _ Sov et 
daılar! lki asil millet arasında teessüs Tokyo, 28 ( · .) l .Y 
eden dostluğu tarsin etmek ve Türk Rusya, tayfun kazazede erme 
meslekdaılarilr. temasta bulunmak üze· yardım ic:İn 100 bin yen vermiştir. 
re memleketimize gelen Yugoslav ayan Bu suretle toplanan para bir mil· 
ve meb'usan meclislerinin yüksek azala- d f 1 olmu'ltur 

B 
.... k .11 1. • . . yon yen en aza · -ı- • 

rınr uyu mı et mec ısı reısı namına h l 
l·m1 ki ··b h" · Kabine tayfundan arao o an se a ama a mu a ıyım. ı 

sehir ve mıntakaların imarı :ç.in 
Memleketimizi ziyaret ettiğinizden 

dolayı meserret ve büyük Şefimiz Gazi 
Mustafa Kemal Hazretlerile milletimi
ze karşı gösterilen hüsnü teveccühe 
ıukran hislerile doluyuz. intihap daire
ierine gitmiı bulunan arkadaılarımızın, 
bu dostane toplantıda bulunamamala
:n dolayısile, müteessir olacakları tabii
dir. Fakat bu toplantıların yapılması 

bir prol?ram yapmak i.\zP.re divet 

meclis;"i fevkalade c-larak toplan 
ma<in davet etmeğc K"rar vermiş· 
tir. 

Bütün Ecnebi sefirler, M. Hi
rotaya. bizzat, hükumetlerinin ta
ziyetlerini bildinniılerdir. 

DünkU maCjlan bir görUnUt 
-- \Baş taratı ı 1.ncJ sayıfada) 

por takımlarının dünkü karşılaş • 
malarından çı'kan belli başlı neti • 
ce bu! 

Saha mühim maçlarda görülen 
bir seyirci kalabalığı ile çevril· 
mişti. lki takım karşı karşıya va· 
ziyet aldıkları vakit lstanbulspor• 
dan ayrıldığı söylenen Samihin 
eski yerinde olduğunu ve takımın 
§Öyle bir kadro ile maça çıktığını 
gördük: 

Lütfi - Samih, Sabih, Nevzat, 
Hasan, fahri - Tevfik, İsmail, 
Orhan, Orhan, Reşat. 

Buna karşı Galatasaray takımı 
şöyle kurulmuştu: 

Avni - Lütfi, t:"aruk - Bekir, 
Nihat, İbrahim - Necdet, Münev· 

ver, Rasih, Fazıl , Doğan .. 
Birinci devrede Galatasaray 

rüzgar altına düşmüştü. Bununla 
beraber rüzgar topun gidiş gelişi· 
ne fazla derecede müessir olacak 
kadar kuvvetli esmiyordu. 

Daha birinci dakikadan itiba
ren lsatnbulsporluların ka:zan· 
mak için oynadıkları anlaşıldı. 

inişler, vuruşlar, hareketler seri 
ve çevikti. Takım baştan başa 
genç ve ateşli bir manzara göste· 
riyordu. Buna mukabil Galata
saray defansının muvaffakiyetle 

oynadığı, fakat muhacim hattının 
aksadığı görülüyordu. Danyalın 
olmaması, Doğanın yerini doldu· 
ramaması hattın sol tarafını bozu· 
yordu. Oyuna hakim olan hava 
ustalık ve maharetten çok sürate 
ve şiddete dayanan bir havaydı. 
Bütün devre ayni şiddette gelip 
geçti, oyun mütevazindi. Top ka· 
leden kaleye gidip geliyor, fakat 
iki kale de sıkı tehlikelere uğra· 

mıyordu. 
• $ * 

ikinci devre, rüzgar altına İs· 
tanbulspor düştü. Ve bu devre 
daha şiddetli ve sert oynandı. Ga
latasaray müdafaa hatlarından 
bir kısmı sert oynuyor, İstanbul • 
sporlular da bu sertliğe ayni sert· 
Jikle karşı koyuyor, sayı çıkma • 
dığı için heyecan nkıa dakika • 

dan dakikaya artıyor. Fakat or • 
tada oyun namına da bir şev gö • 
runmiyor. Oyuncular sık sık bir

birlerine çıkışıvorlar, münakaşa 

ediyorlar, arada bir ~idetli bir çar· 
pı§ma oluyor, ve bazı oyuncuların 

bu çarpışmadan fazla hırpalan • 

dıkları görülüyor. Galatasaraylı 
Lütfi ile lstanbulıporlu Reşat faz· 
la hırpalananlar araıın<la sayıla· 
bilir. Mesela Lütfi bir kolunu göğ
süne dayamış, bütün devreyi tek 
kolla oynamak mecburiyetine dü
şüyor. Umumiyet itibariyle bu 
devrede İstanbulspor kalesi rakip 
kaleye nazaran daha faz laca sı • 

kışıyor, lstanbulspor kalecisi ma
haretli görüşlerle iki sayıya mani 
oluyor. Maç tamam ... 

Nizamname mucibince oyun, 
yarım saat daha uzatılıyor. Fakat 
bu sefer bütün oyuncularda nefeı 
namına bir şey kalmadığı için u· 
zatılan dakikalar daha tatsız ge· 
çiyor. Bir aralık Galatasaray hır· 
larından lbrahimin sıkışık bir va· 
ziyette topa vurmak isterken aya· 
ğının rakip oyunculardan biriıi

nin başına gelmesi gibi tatsız bir 
hadise oluyor, hakem lbrahimi 
dışarı çıkarıyor. 

Otralık iyiden iyiye karışmıt· 
tır. Seyircilerden biri avaz avaz 
bağırıyor: 

- Bir gol atan kazanacak! .• 
Doğru; bir gol atan kazanacak 

ama, o golü atacak muhacim ner· 
de? ... 

işte dün yirmi iki genç geçen 
yıla ait tilt tampiyonluğunu ka • 
zanmak için böyle didi!ti, bu ka· 
dar zahmet çekti. 

Şunu da işaret edelim: iki ta· 

raftan birisinin gol çıkarmaması 
pek te fena olmadı .. Çünkü bu go· 
lün vereceği galibiyet vasfı iyi ve 
değerli bir oyunun değil, ancak 

bir tesadüfün eseri olacaktı. 

A. 5. 

Şeref su topu turnuvasını 
Galatasaray kazandı 
Dün öğleden evvel Moda deniz 

havuzunda doktor Cemil Turgut 
Beyin idaresinde bu seneki Şeref 
sutopu turnuvası yapılmııtır. Ge· 
çen sene galip gelen lstanbul su 
sporları klübü bu defa genç. ele· 
mantardan mürek'kep bir takımla 
iştirak ederek tecrübeli Galatasa· 
raylılara mukavemet edememi§· 
tir. Galatasaray takımı evvela 

Beykoz ile karşılaıarak 6 1 ka • 
zanmış ve final vaziyetinde latan· 
bul su sporları klübünü 15/ t ye· 

nerek bu seneki Seref turnuvasını 
kazanmı§tır. (A.A.) 

Müsabakalar biti
rildi, birinciliği 

lstanbul kazandı 
Türkiye atletizm birincilikleri• 

ne dün de devam edilmiş ve hiti• 
rilmiştir. Bu müsabakalar dola
yısiyle F enerbahçe satdına giden· 
ler, atletlerle şahsen alakadar o

lanlara münhasır gibiydi. 

Alınan teknik neticeler şunlar· 
dır: 

200 metre: lstanbuldan Mu· 
f ahham - 24 - birinci, bmirden 

Hakkı ikinci, Bursadan Ahmet Ü· 

çüncü. 

400 metre: Balıkesirden Niya· 
zi - 56 6 1 O - birinci; Ankara· 
dan Selahattin ikinci, İıtanbuldan 
Firuzan üçüncü. 

1500 metre: Aııkaradan Şev• 

ki - 4,35,4/ 10 - birinci, İzmir· 
den İbrahim ikinci, lstanbuldan 

Ruhi üçüncü. 

5000 metre: 1zmirden lbrahim 

- 17,18 - birinci, Ankaradan 
Galip ikinci, Bursadan Ahmet Ü• 

çüncü. 

11 O metre manialı koşu: latan· 

buldan Sedat -16,8/ 10- birin· 
ci, Ankaradan Melih ikinci, İz· 
mirden Hüseyin üçüncü. 

Üç adım: lstanbuldan Fulyoı 

- 13,74 yeni Türkiye re'ltoı'u -
birinci, lstanbuldan Selim ikinci, 

lzmirilen Hüseyin üçüncü. 

Sırıkla irtifa: lstanbuldan F et• 
hi-3,20-birinci, lzmirden Ta· 
lat iknici. 

Gülle: lstanhuldan lbrahim -

12,33 - birinci, lzmirdea Niyazi 
ikinci, lzmirden Selahattin üçün· 

cü. 

Cirit: lstanbuldan Karakat -

51,20 - birinci, lstanbuldan Mu· 
fahham ikinci, lzmirden Niyazi 

üçüncü. 

4X100 bayrak: İstanbul -
46,6/ 10 - birinci, Ankara ikinci. 

İzmir üçüncü. 

Umumi tasnifte lstanbul Tür .. 
kiye tbirinciliğini kazanmı9tır. 

(A.A.); 

Bisiklet 
Ankara, 28 (A.A.) - Ankara 

mmtakası bisiklet te§vik müsaba
kalarının dördüncüsü bugün saat 
4,30 da Emniyet abidesinden baş· 
lıyarak Keçiörene kadar gidip 
gelme Kavakhderecde nihayet 

bulmuıtur. 

Yirmi kilometre üzerinde icra 
edilen bu yarııa beş bisikletçi it· 
tirak etmif, neticede İttifak spor 
klübünden Talat bey 35.48.4/ 5 ile 
ve ikinciden bir kilometre farkla 
birinci, Çankayadan Osef efendi 
ikinci, Demir spordan Feyzi üçün~ 

cü gelmiılerdir. 

Ankara, 28 (A.A.) - Bisiklet 
heyetinden tebliğ edilmiıtir. 

Türkiye !birinciliği birinci te§· 
rin cuma sababı saat dokuzda el· 
li kilometre mukavemet ve bir k·i
lometre sürat olarak yapılacaktır. .._ 

Milsabıkların 8,30 da Mecliı 

altında bulunmalan rica olunur. 
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~~~~~~.~ "", Yürek sızlatıcı lıikô.ge 
Adanada sekiz sen• önu bir miJbadiletefoiz olunan 

toprak şimdi başkasına veriliyor Y •l ... bmenbıe INmalyan ma -
kinelerle mücehhez olan S 
- ıo ton alırlıtmda 3 - 5 
kitilik müreüebatı hamil bu
lullal& tankları tafımakt•• 
olan tank tayyareleri diier tayya-
relerden daha y&ftt hank4tt et • 
tikleriDclen ye rerden ~ok yük -
seldere çıkamadıklanndan, avcı 

t&JY&teletl mütemadiyen hunların 
etrafnlda dolaımrya mecltu" olu • 
yorl..-dı. 

Orada Tola oYaııııda, nehrin 
titnale dolna ıert hir ka•iı çevlr• 
diii noktada Urıayı ihata eden 
muclaf aa çemberinia •aı ileri mev
zii bulunuyordu. Buraıı bir piya • 
ele ala11, 2 ıilYari müfrezeleri, mo
törleftirilmit hafif ltataryalat •• 
Ml'İ zuhh otomobiller tarafından 
müdafaa ediliyordu. Bir de bu 
kuvYetlerin maiyyetine bir istik -
taf tayya!e filosu •erllmlf ti. 

Bu meYaİ mütemadiyen haıku
lunduiu ve en yalun olan meYzie 
mandanlıia tel~fonla merbut bu • 
de ballı olduiu halde çıplak olan 
dallık arazideki mevlcllnde, kil • 
çtlk Monıol milffeıelerl tarafın• 
dan yapılan pek ceıurane hücum• 
larla a•f• alamıyacak bir hale ıe
tirflmiftİ. Japonlar bunu pek ili 
blli1orlardı. Mona•l cuuıları va• 
ııtaıiyle Ruı tesisatı, Ruı kunet· 
leri ve R\11 teelihab hakkında mü· 
kemmel surette haberdar olan Ja· 
ponlar buaünkü hareketleri için 
Ruıların en buaaı olan bu nokta
r ını mahıu! tercih etmitlerdi. Bu
nı.daki dinleme lletlennln ktlçük 
olduğunu, alınan mukabil tedbir
lerle bunların ıuıtunılabtlecelini , 
biliyorlardı. O mnside yoldan· 

ela buhunnadıimdan habei'Z...dı -
lar. 

Japon tayyarelfll'İnin ilk kafi • 
leıiai t-il Men büyük harp 
tanar+n çok JiikHklere çıkm..
lardı. Yeni icat edilen bir ilet, 
tayyareler tarafmdan arzı gör • 
me'k kabil olmac:lıiı halde, onları 
kutedilen noktaya ıöndermeğe 
7ard1111 ediyordu. Bu alete aksi ta· 

da iıkandili deniliyordu. Tayya • 
reler o noktaya viııl olur olmaz, 
motlSrlerinin çıbrdıtı sa tertiba-

tı mahsusa ile bolacaklar Ye dtlt
mana sezdirmeden ani hir surette 
hücum eclecekı.rdi. 

Burumm Urıa ile olan radyo 
tertibatım kesmek için bomba 
tayyareleriDdm birisine buauıt a
letlerden blrial 1erleflirjlaıitti. Bu 
ilet Ruı kunetleri aruında rad -
yo ile anlapnayı tamamiyle boz
maia muktedirdi. Urıa ciY&nl) • 
da cereyan eden hava mulıarehe • 
leri eenumda Rus tayyarelerin • 
elen radyo vuıtasiyle hiçbir haber 
almmnamuı böyle bir bozucu 

radyo istasyonunun mevcudiye • 
tinden ileri ıelmitti. 
Urıa civarında harbeden Ja -

pon tanare filolanndan bazıları, 
bir bulut kütlesini mahirane bir 
ıurette aiper edinerek oradan ay· 
nlmıt Ye Tola ovaıma doiru iler· 
)emeğe batlamıttı. Ayni zamanda 
lllD Gobi çölü üzerinden ıeçen 
tank tafıyıcı tayyareler dahi ayni 
noktaJa doiru yol almıtlardı. 

Rualarm tarafında en ileri bat· 
ta kayaı.Jdardan mürekkep bir 
çukunla iki ıllYarİ müfrezesi ha· 
mr ol •ui,etiDcle bekli7ordu. Oıt 

tarafta, küçük hlr yaylinın ata • 
i111nda motörlü bataryalarla bir. 
k-. taYJUe miidaf aa t6pu cluru. 
yordu. Dağ ıırtının saiında ve M>

lunda *i•r lbİtralyözler ve alev i· 
I< tleri 1erlettlrilaalfll. Her taraf • 
ta yer altında ve üstleri kaya -
lıklarla öl'tülü aminlikler bulu -
nuyordu. 

Kayalıkların letkil ettiği çu • 
kurluiun mUntehuıncla, o•anm 
biraz JU)careında '-tka hatal'Ja • 
Jar clUl'UJOl'clU. 

lu toplar, 1eNk 0Yan111 atalı• 
lan• clotru, t~• daun nehir 
boJtlDC&, ıerÖM OY&DID JUkan • 
Jarma clojna pniı 111er'l1et taha • 
ıma mallk IRaıa..,oNıa. 

Dalla ıerilercle ud oyada lkl 
süftl'İ mUfre .. ıl daha YU"cb. Bun• 
lara mUteaclcllt toplar, 111itraJ1oz • 
lar •• snhla hafif otomobiller re• 
fakat ecll1orclu. 

Nehrin kartı .. hmnde düı bir 
ba1arda iyi aetredilmlt eliler taGk 
lar, istiktaf tayyareleri ve motör· 
leıtirilmit betinci ıüYari hölüiü 
duruyordu. 

36 ıncı .piyade alayı mdtörlü 
mai)'yet bataryaları ile beraber 
eYYelki ıüıadenberi Burun iıtika
metinde bir hareket yapmak üze• 
re yolda bulunuyordu. Bu alaym 
aaAk birkaç aün aonra ıeri d~n • 
mesi bekleniyordu. 

Büyük bir düıman tayyare fi• 
loıunun Urıaya doiru ıitmekte 

olduğu buradan dahi i!itilmiıti. 
Fakat o mıntakamn kumandanı 

kendi tarafı için bir tehlike meY• 
cut olduiunu zannetmiyordu. O· 
nun umumi bir hazır ol emri Yer
meğe lüsum ıörmemifli. Yalnız 
iıtilqaf tayyareleri hazır bir hal· 
de bulunduruldutu ıibi henüz at· 
lr olan ıüftri Wlüklerinin hay • 
Yanları da rilyete kartı tun'I hir 
surette aetredllmitti. 

CiYarda 'bulunup ıeçen harp • 
lerden biriıinde yanan Lama ma• 
nastrrı Navan -Zerenden kalan ne 
kadar tahta, hah ve saire ri'bi ıer· 
ler varsa alınmıt ve bunlar ıetir it 
)erinde kullanılmııtı. Çünkü o ci· 
varda alaç ve odun namına hiçbir 
fet yoktu, lıer taraf alaçıız Ye çı
rılçıplaktı. 

O ıece Dolon - Karadağınınge· 
çitlerinden birisinde yayımlı bir 
ate, ,artıldliU ve ufku dolduran 
bu ateıin zita11 albnda hayale 
benziyen birçok ıilvari türUle1'İ • 
nin teıhiı edildiii hakkında bir 
süvari k&Takolu taraf mdan Yeri • 
len lı.&er Uıerine hem ıUlen, hem 
de encllte1e düten me.ki kuman• 
danı ı,ir mtldclet dlltilndllkten eon-
ra kararılhmdaki mindere aza • 
narak diltünmeie bqlamııtı. 

(Deftma ttr) 

Ölüler nizamnamesi 
tadile utrıycak .. 

lktısat Veklletlnce, Slçtller tet· 
kilatı için müsabaka ile alınacak 
17 memurdan dördü letanbul öl • 
çüler bat müf ettitliii kadrosuna 
terilecektir. Bunlar elektrik, ha-

vaıazı ve ıu saatlerinin muayene
lerini yapacaklardır. 

Tatbikatta bazı zorluklara se -
bep olan ölçüler nizamnameıinin 
bazı madcleleri tadile uirayacak • 
tır. 

acmala çallf&I' Rizeliler için bu 
yolun ehetnmiyetl ötekinden az 
dejildir. 

Malullld&1r ki Hopa ltuıtin Er
zurum ve Kara, Ardehan havali
ıinden baflıyarak ArtTİll, 3••tet, 
Borçka tanıflarının mUtterek bir 
iıkelesi olmuıtur. Fakat deniz 
yolları icfareıinln vapunan Hopa
J& ancak haftada bir defa uğram• 
jı, bu suretle uirıyan vapurlar 
da boan havamn bnuldutundan 
dolayı yolcu ve •11a almala im· 
k&n •uıamaclıtı için ıerek 7oleu· 
lar, ticaret •tJuı, ıerek tark Tlll
yetlerlmlıden İltanbula ,.tlril
mek Uure iılceleye lnmit olan 
haJY&nlar rUnleree beldemele 
mecbur kalıyorlar. Bu ,Uaen ele 
l.tr çoJE sararlara utnaJorlar. 

Eter Rise ile Hopa U11Dtlaki 
ahll 1olu11un klprtderi eP•lmıt 
olaa ıUnleree iıkeled• ,... iak-
H1en 7olcular il har.Ular ••ti• 
caret .. , ... eahU boyıinu ta1dp e
derek kolayca Rizeye, oradan da ' 
ıene tahil yolu ile Trabzona ıele· 
bilir. Trabzondan haftada üç, dart 
defa vapur kalktıtı için buıünkil 
zorluklar ortadan hiç olmaaea kıı· 
men kalkmıt, bu ıayede Rize de 
bir transit yolu halini almıf olur. 

BuıünkU halde Rize ile Hopa 
arumdaki k6prlllerin yapılarak 
aı.lıil ıoıeainin itle!' bir .hale ıeti· 
rilmesi lçin ikinci bir mühim ıe
bep daha vardır. Bu sebepte Ri
zenin Çoruh villyetine merkez ol
muıdır. Rize Çoruh vil&yetine 
merkez olunca zaruri olarak Şa•· 
ıet, Artvin, Borçka kazalarından 
it için Rizeye ıidenler vardır. 
Bunların fbir çoğu fakir köylüler
dir. Bundan batka vilayet dahilin
de Rize haıtanesinden batka haı
ta ve yaralı kabul edecek ııhhi 
müe11eae olmadıjı için tu veya bu 
sebeple ağ1r huta düıenler ve ya
ralananlar da Rizeye gitmek, hem 
de aayet müıtacel ıurette vilayet 
merkezindeki hutaneye yetiımek 
mecburiyetindedir. Halbuki bi
ra:& evvel izah ettiğimiz aebepler
den dolayı Rize - Hopa aruın· 
da aahil yolu otomobil ve kamyon 
itliyebilec:ek bir bale ıetirilme
clikçe bu zaruri ve acil ihtiyaçları 
tatmin etmek mümkün değildir. 

Nihayet Hopa ile Rize araım· 
claki aabil yolunun otomobil ve 
'kamyon iflemeıine müsait bir ha· 
le ıetirilmesinde daha umumi bir 
fa1da vardır. Bu fayda da ıark 
•iliyetlerimizle garp vilayetleri-
miz aruındaki deniz yolunun ya· 
n yarıya Juealtdmıt olmuıdır. 
Zira halihazırda Trabzon ile lı· 

Adana gazetelerinden birinde 
okuduk: 

"Bla anlatılan f ll JÜrek eıala
tıcı .hik&yeyl" ıiz ele dinleyi11iı: 

1924 te Serezln Demlrhiıar 

kazaundan, Botnak oiull rından 
Ali oilu Hamit, mübadil olarak 
Aclanaya ıeliyor. Dört nüEuılu 
bir ailenin reisi olan bu yurttaf, 
elindeki ma:abata,-ı lakin dair .. i
ne ıösteriyor. l•kln dalreti de 
bu aileyi iskan için Ali oilu Ha • 
mit namına l 924 yılında Kara tat 
civarında arazi, öküz, ıaban ve 
tohum Yeriyor ve bir çok benur· 
leri gibi bu adam da •ada çiftçi· 
liğe batlıyor. 1925 yılında da bu 
araziye ve bu iıkana kit tefYlz ve· 
ıikaları ıeliyor. 

Ali oğlll Hamit, tam aekiz yıl, 
kendiıine verilen bu topraklarda 
ailesinin ıeçimini çıkarmakla 
ujratırken, 'bir gÜn, elindeki tar • 
lanın "Serdenıeçti zadeler,, na • 
mında, hali vakti yerinde, ıCSzü 
hatırı .. yılır baıka bir mii'hadile 
verildilini öireniyor ••çok ıeç • 
meden de bu tarlalar AH otlu Ha· 
midin elinden alınarak yeni ıahi
bine teılim ediliyor. 

Ali oilu Hanılt, elindeki tef • 
viz veıikasiyle vil&yet makamına 
bir İıtida vererek bll iti anlatıyor. 
Vilayet, iıkin dair .. ine havale 
ediyo1'. lık&n bilmem nereye ıön· 
deriyor ve atalı yukarı 11d yıldan• 
beri de Ali oilu Hamidin, lıükl\ • 

met kone.imı •tiklerini atındı • 
rırcaıına yaptıft takibe ratm•n, 
bu müracaat bir türlü neticelen • . 
mıyor. 

Şimdi Ali oflu Hamit, kendi • 
ıine resmen verilip te ıekiz yıl 
müddetle üttüncle almteri döke • 
rek imar ettiii tarluma mı yan -
ıın, ıatıp yemete mecbur oldutu 
&küz, saban ve kulUbeciline mi 
yansın, hakkmı aramak için yap • 
bjı müracaata, tetkilitı eauiye 
kanununun aarahatine raimen, 
aylardanberi bir netice alamadı -
iına mı yamın, yoksulluk içinde 
11zı.ıan çoluk ve çocufllnun ıöz 
yatlarına mı yamın 7 ... 

Biı, bu yurtta, derdine, de•let 
tetkilitımızda behemehal bir çare 
bulacak makam Yardır aanıyo • 
ruz.,, 

Almangaga ithal edilecek maddeler Alman 
haktunetinin kontrolü altına alınıyor 

lzmlr, - Berlin Türk Ticaı - J cek bilumum maddelerin hükU • 
ret Odası son on bet ıünlük ra- met kontrolu altında alınmuı mü· 
porunu alakadarlara ı&ndermit • naaip ıörülmilftür. Bunun içia 
tir. Bu. raporda, ihracatımızı ali- yeni tetkilit yapılmlflw. 
kadar eden ataiıdaki maUimat 29 EylOl cumartesi ıünilnden 
verilmektedir: itibaren her türlü emtianın ilha .. 

Son zamanlarda bir çok firma- litı, Alman devletinin mürakabe· 
lar yenidenmüracaatla Türkiye· ei altnıda olacaktır. 
den mal celbetmek iıtediklerini 
'bildirmiılerdir. Kendilerine, ta • 
bil derhal adresler verilmekte iıe 
de bu adreslere yazdan ekMri 
mektuplara cevap alınmamakta • 
dır. Binaenaleyh memleketimiz -
deki alakadarların hu taleple
re ehemmiyetle nazarı dikkati celp 
eder•~ bt1 münasebetle derhal tek
liflerde bulunmalannı rict eyle • . 
rız. 

Ancak ta'lep meYCUt cliye cllya
sadan yukarı fiat i.temek, bu tak
dirci• müıteriyi kaçırmak teblike
ıi bat •C>.terir. 

&erlin Türkodaıı; raporunun 
·bu kıamında yumurta, bam ııiır 
cleriıi, taze üaüm, yün, yapalı, 
arunaak, kendir, zahire, acı 
kayıı çekirdeği talep eden Alman 
firmalarımn adreeleri bildirilmek· 
tedir. ~lmanya (Jükmetinin bir 
karariyle Almanya1a ithal edile • 

Almany&ya itlıal edilen mal 
bedelinin kliring ve takat anlat .. 
malan mucibine• Rayiımark ola· 
rak tediy•i icap ettili takdirde 
de da.iz vesikelarmın verilmesin
de bitta'bi Almanyanın ecnebi 
memle"etlere kartı ıiriıtili taah· 
hütler nazan dikkate alınacaktır. 

Ham Ye yarı mamul emtia için 
d6viz müsaadeıi verilirken her 
han~ ıart altında olursa olıun, 
bilhaua ihracat sanayii muhtaç 
bulunduiu malaemeyi tedarik e· 
debllmek eta• ittihaz edilecektir. 
ithal m6eaadeleri bir ithalltçı 
tüccar namına ihzar olunabilir. 
Emtia için yapılan muhtelif dö • 
.-Is talepleri meyanında bilha11a 
imal olunduktan sonra tekrar ih -
raç edilebilıcek ol•n mallara taal
luk eden ia!tclalar diierlerine ter· 
cihan muamele 16recektir. 

tanbul arumda haftada üç, dört f •1m1!P.!!!!!B!!ı-.m!!ı.--lll9!!'!!9--~!'!!!!l--~!!m----!!!!!!!!!!!!!!!!'!!'""! 
c:ak noktaıı buraclaclu.. J tamire muhtaç olmumdan müte-def & denis postası iıliyor. )Juna 

mUkabil HopaJ& kadar yalnız 
haftada bir defa posta ıidiyor. E
ğer Hopa ile Rize araıındaki yol 
otomobil ve kamyon itlemeıine 
müıait bir hale ıetirilmit olea -
Rize ile Tr~zon arasında bugün 
bile iyi bir toae bulunduju için -
tuk vil&1etlerine ıidip ıelmek 
mecburiıetinde olanlar bu yoldan 
iıtif ade edebileceklerdir • Her 
yolcu bu .. yede tark vilayetlerine 
ıiclip ıelirken en qajı yedi, ıekiz 
ıün yolunu kısaltnııt olacaktır. 

Rize ile Hopa aruında aaliil 
yolunun tamiri ve burada yıkdnııt 
olan köprülerin yeniden yapdma-
11 bir zarurettir. Fakat bunu kim 
yapaj:alc? itte meselenin can ala-

Bu iti Çoruh Yili.r•tinin huaui vellit noluana deni& vu1talari1le 
idaresi yapamaz. Çünkü huıuat tellfi etmekten ltatka çare yoktur. 
idarenin buaünkü varidatı en ip· Ve filhakika iyi ha•alarda iyi bir 
tidai ihtiyaçları bile karıılıyamı• motör Hopadan Rizeye kadar ye· 
yor. Diler taraftan yukarıda İfa- di eaatte ıidebilir. Fakat Karade· 
ret ettijim ıibi Rizeliler buıün nisde yaıı meniminin en ııcak 
bütün varlıkları ile ku~lerini f(lnlerinde bile havaya ve dalıa· 
sadece lıpir yolunu açmaia haı- lara itimat edilemez. O Yakit de· 

retmit bulunuyor. Bu iti muvaf· 
f akiyetle batarmak için de sene
lerce ve ıenelerce çalıtmak lazım 
ıeliyor. Onun için Rize - Hopa 
arumdaki köprüleri yapmak iti· 
ni Nafia Vekaletinin hiısımetine 

kal.yor. 
Şimdiki halde Rize - Hopa yo· 

lundaki k6prüleri 7dok ve :yolun 

nia va11taları ıene az çok tehlike· 
dea hali cleilldir. Kıt me•ıimle

rinde iıe mot&r vaırtaımdan he
men h~ istifade edilemez. Bu iti
barla Riııe - Hopa sahil yolunu 
'bir ıün enel otomohil ve kamyon 
itlirebilecek bir bale ıetirmek li· 
sımclır. 

Neh•etMIM 
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Şirketi Hay-• Denizyolları 
riyeden: 

Bagnziçi vapurlarına mahsus 

Son bahar tarif esi T eşrinievelin 
bjrinci pazartesi sjlbahından itiba

ren tatbik edilecektir. Tarifeler 

giselerde satılmaktadır. r· , 

YAVUZ 
Kadın ve erkek terzisi 

Bütün şıklar hep orada giyi· 
nirler. Her keseye ve her arzu
ya uygun elbisenizi ancak ora• 
da yaptırabilirsiniz. 

İstanbul Yeni postahane kar· 

şmnda letafet Han. 
L ,j 

TEPEBAŞI 

ŞEHİR TiYATROSU 
TEMSiLLERi 

2 • l O • 934 hıJnbul Btltdiııni 
Salı ~ünü a~ta• $~hir'flljaf l'OSU 

mından itibaren \ \l\111\\\\11\11 

c~:~: \ \il\\\ \\\\\I 
ve Ceza l i\\\111İluul\l 

20 I'ablo 
u ,.... M Dostoyenky 
ı azan : ". . 
Terc_me eden: Reşat Nuri. 

Ankarada AK b A kitap 
~ vınin birinci şubesi modern 

ır iekilde Maarif Vekaleti 1 
.arşısmda açıhı:ışbr. AK 8 A 

tap evleri her dilde kitap._ 
nccmua, gazete ihtiyaçlarına 
.:evap vermektedirler. Gerek 
ı.ıtapluınm gerek kırtasiye· 
ni-ıi en ucuz olarak A K B A 

" kitap evlerinden tedarik ede· 
bilirsiniz. Devlet · M~tbaaisı 
kitapları ve V AKIT' ın neşri· 
yatının Ankarada satış yeri 
A K a A kitap evleridir. 
\ hJiA 1\11 ı kezı 'I ele fon ;H37 
Bırınc Şub J761 
111;111 ube . aman Pazar 

ltiıı 1 1 llITTlll!Klllll!llllllJ:TI 

- Doktor - Operatör 

Ahmet Asım 
Doğum ve kadın hastalıkları 

mütehassısı 

Doktor - Operatör 

iffet Naim H. 

Accnt len <araköy Köpruba ı 

1 el.4236 - ırkc:cı Miıhurdarzadt" I••- Han Telefon 22740 İlll_ .. 

Karadeniz 
Cumartesi postas 

Cumhuriyet vapqru 
29 Eylül 

Cumartesi 18 de Galata 
rıhhmından lralkacak. Gidişte 
Inebol\l, Sinop Samsun, Gire· 
son, Trabzon, Rize, Hopa'ya 
Dönüşte bunlard 'fiveten Pa, 
zar, Sürmene, Fatsa ve Un 
ye'ye uğrayacaktır. (61S6) 

Mersin Yolu 
İNEBOLU vapuru ;o 

Eylül 

PAZAR 10 da Sirkeci 
rıhtımından kalkacak. Gidişte 

Çanakkale, lzmjr, Kuşadası, Kül 
lük, Bodrum, Rodos, Marmaris 
Dalyan, Fethiye, Kalkab, Kaş, 
Finike, AJttal.va, Mer~ine, Dö· 
nüşte bunlara ilavet~n Alanya 
ve Gelit>oluya uirayacakJır. 

(6194) 

Ayvalık 
sür'at yolu 

MERSiN vapu~u 29 
Ey Jul 

CUMARTESi ti de Sir-
keci Rıhtımından kalkacak ve 
Ayvalık y~lunun mutat iske· 
lelerine uğrararak lzmire ~i· 
dip dönecektır. (6193) 

Bandırma 
Postaları 

lstanbuldan CUMA~TESl 
ve SALI günleri saat l 9 da 
lrnlkmakta olan Bandırma 
postaları 2 T. evvelden itiba
r en saat ) 5 le kalkacaklardır. 

(pl95) 

Esnaf teşkilatı 
Başmurakıpliğindan : 
İstanbul Mavnacılar cemiyeti 

mesleki hasbuhal yapma'k üzere 
30 9 934 Pazar günü saat 14 le 
Galata Yağkapanında Kasap ha· 
nında'ki Cemiyet merkezinde umu 
mi içtima yapacağı alakadarlara 
ilan o1unur. (3009) 

1 Göz Hekimi 
Dr. Süleyman Şükrü 
B?-bıih, Ankara caddesı o. 60 

Tclcf vn 22566 

Cerrahi hastalıkları mütehassısı 
Muayene snatları. 10-12 Orıakciv ., ifa 
yurdu. 15-18 l3e}oğlu ı~ukl:ıl cad. 19 ı 

Telefon 42221 \e 46901 ---·•-••••••••••--1111-
üniversite mübayaat komisyonundan: 

Universite Tıp Fakültesi Hayati kimya enstitüsünde yapıla
cak olan tamirat ve tesisatı 29 9 934 Cumartesi gününden 20 
l O 934 Cumartesi günune kadar kapalı zarf usul ile ihale edil
mek üzere münakasaya konulmuştur. Talipler her gün müba
yaat l<omisyımuna müracaatla dosy;ıstnı tetkik edebilirler. M.ü
nakaaa günü olan 20 10 934 Cumartesi günü saat 15 le Komıs· 
yonda teminat mektııplariyle birlikte hazır bulunmaları ilan 

olunur. "6169,, 

üniversite mübayaat komisyonundan: 
Tıp Fakültesi Teşrıf ve Ensaç Enstitüsü ile Marazi teşrih 

enstitüsü mobilya işleri ayırı ayrı olarak 7 10 934 Pazar günü 
ıaat 15 te paıarlıkla ihale edilmek üzere münakasaya konul
muştur. Talipler her gün Üniversite mubayaat komisyonuna 
müri\caat edip her iki işinde resim ve şartnamelerini tetkik 
edebilirler. Münakasaya iştirak edecekler verecekleri fiatın yüz
de yedi buçuk teminatlarile birlikte ihale günü mübayaat komiı· 
yonunda hazır bulunmaları ilan olunur. "6168,, 

SATILIK EV 
Fatih tramvay durak y~ri ile 

Falih parkı arasında tramvay cad
~esine ne~areli, ~leklrik tertiba

tını havi, yeni yapılmış kargir 

hane satılıktır. Görmek istiyen1er 

her gün öğleden sonra saat ikiden 

altıya kadar içindekilere müracaat 

edebilirler. 

Fatihte Dürgerzade mahallesin

de Küçük meydancık numarasız 

hane. 

VAKiT' 
GUndclllt, ~!ya.al Gazete 

lstanbul fuıkara caddesl, (VMIT) )'µfdU 

TELEFON NUMARALAJU: 

Yazı işleri telefonu: 2437~ 
idare telefonu : !48'10 

Telgraf adrcs1: lştş.pbUl - (\MUT) 

Poat4t ııutu.ru No. ~ 

A.BONE BEDEl.LEIU: 

senelik 
'l'ürklye 
1400 Kr. 

Ecnebt 
2700 lü 

6 3.) lık 750 • 1150 .. 
S B)lık 400 • llpO • 
1 •.> hk 150 • soo • 

(LAN (J('JtETLEIU: 

l'tcarı llAnların uıı.n eayıtıılannda un 
Uınl 30 kuru'tan başlar. tik ısayıfada 250 
kunıp kadar çıkar. 

BUyUk, fazla, devamlı UAn verenlere alt 

ayn tenzilat vımtır , 

Rcslmll ua.nıarm bir satın 10 ıcuruıtur 

KUÇUK ILA1''J.AH: 

Blr defası 301 Ud d,•ası 50, Uç defası 6~. 
d6rt da1aaı 75 va OD defası 100 ~tur. 
Oç aylık UAn verenlı:rln bir detw ınecca· 
nendir. Dl5rt eatm geçen Ul'ınlarm fazla 

aatırlan beş kunıştan hesap edlllr 

!.1 - VAKiT EYLUL 1934~ 

Tl!:JOKiVE 

llRAAT 
BANKA~I 

·DARA 
BiRiKTiRE 
RAı-IAT-l;DbQ 

Devlet Demir yolları ilanları 

Fren Hava sevk boruları ve teferruatının kapalı zafla mün· 
kas ası Ankarada ıdar~ bınasında ) 0/l 1/934 Cumartesi günü sa· 
at 15 de yapılacaktr. Tafsilat Haydarpaşa ve an kara ve1nelerin· 
de Onar liraya satılan şartnamelerrle yaz.lıdır. (6080) 

469 küsur Mli ~eresterıip kapalı z@rfla rnü11ak"'sası 16/I 0/934 
Salı saat JS te idare binasında yapılacaktır. fa7la tafsilat 
Ankara, Hıydarpafa Es~işehir ve Adana veznelerinde ikifer 
Jirayil satılan Şflrlq;unelcrde vardır. ( 6117) 

lstilnbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Kadıköy: ÜşJT)iJ.nağa mahallesi Çanakkale çadd~sipde Y•~i 

oda, aofa ve ıair müştemir tla Terkos suyu ve clelctrik tşliiıalJ 
buluni\n eşki 17, yeni 45 pumaralı hane. Muhıımmen betd~li: 
2300 lira pefin. 

Üıküdar: lcadiye mahallc&in:n saatci Sehbus 5QkJlijın~a 3 
• oda, sofa ve sair müştemilatı hulun n maiibahce qşki 2.7 yeni 

33 No. lu hane. Muhammen bedeli: 1000 lira pe~in. 
Beyoğlu: Pangaltı mahallesi Şehit Muhtar Bey sokağında 

iiç katlı ve bir dükkanı bulunan eski 219 ve yeni 263 numaralı 
hanenin yarı hissesi. Muhamm n bed~li 2500 lira peşin. 

B~yog u: Yenitehir mahalle i Salhane soi<a ındfl 6:S mçtre 
murabbaı eski 17, yeni 19 numaralı hane arsası. Muhammen he· 
deli 97 lira peşin. 

Bakırköy: Sakızağacı mahallesinin Taşhal) ca~desinde 102 
numaralı hane. Muhammen bedeli 800 lira peşin. 

Yukardaki mahaller hizalanndaki kıymetler iizerinden 30 
9 934 Pazar günü saat 14 de acık arttırma sııretiyle satılacak· 
tır. isteklilerin muhammen bedelin yüzde yedi buçuğu nispetin· 
de pey akçeleriyle müracaatları. (M) (5408) 

Askeri Fabrikalar U.Müdürlijğünden; 
3500 ton Lavamarin kömürü 
3000 tpQ Jeneratör ., 

12000 ton Zerodiz " 
Yulc-.rıdakj malzeme pazarlık suretile 30/9/934 tarihiade 

saat J 4 de ibaleai icra edilecektir. Taliplerin teminat ile müra• 
caatlan. '6127) 
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1 SAVAŞTAN 11
11 ve 

Tercüme 

I~ BARIŞA jj 9 uncu ~itap 
1 Yazanlar: Vô.-Nii. ile Çürüksulu Meziyet H 

:: .. 
:: ISFAHANA DOGRU Öz Türkçe ile yazılmış ilk roman 

Tevzi Merkezi : V A K l T Matbaası - İstanbul :: 
ii 
!! 

.. : .. • .i: ' . - 1 ~ • ' ' .. .. • .. • 

Fiyatı 50 kuruş - Her Kitapçıda bulunur. .. :: 

N af ı;·rv;k'iI~~=tr~d;~=;:::::::i!I -
Yazan~ Piyer Loti - Çeviren: /, H. Alişan 

Fiyatı : 1 Lira 

--... ------------------------------... ----------------~ ... -------·-------------...-----------------
Afyon • Antalya hattı 40 - 56 mcı kilometreleri arası 3 üncü 

kumı intaat ve ameJiyatı kapalı zarf usuliyle münakasaya çıka
nlmıştır. 

Münakasa 16/ 10 934 tarihine müsadif salı günü saat 15 tc 
Vekalet müsteşarlık makamında yapılacaktır. Taliplerin teklif
lerini cari seneye mahsus Ticaret odası ve fenni ehliyet vesika
ları ve 20000 liralık muvakkat teminatın mal sandığına yatırıl
dığına dair makbuz veya banka kefalet mektubu ile .birlikte ay
_nı gün ve saatten evvel komisyon riyasetire vermeleri lazım
dır. Talipler bu husustaki şartnameleri 50 lira mukabilinde 
Vekalet malzeme müdürlüğünCJen satınalabiJirler. "6165,, 

f
.-ı 

' . . 
\ 

t ı 

Bütün milletlerin edebi, içti· 

mai, iktısadi, mali..... En mü· 

hallet eserlerinden seçme kitapla

rın tercümesi ve DÜN ve YARIN 

tercüme külliyatı isimi altında, 

yılda muntazam fasılalarla otuz 

~ilt kadarının çıkarılması suretile 

yüz cilt vücuda getirilmesi temin 

1 edilmiştir. En kudretli kafaların 
kalemlerin yardımlarına müraca· 

at olunmuştur. 

9 
uncusu çıktı. 

BASJLANLAR: 
l - SA.FO Oode - Ha_yıtır Rifat 

:5 - A}LE ÇEMBERi, l\lorua - ı . n. Aliıım 
3 - l'WAıtET, BANKA ve UOUSA, lktıı.at ıJ ııktoru 

HuhJlı t:tem 

ı - Ul!lVLE'l ve lH'rU.Aı., IA'nin - llu~ dar ım. 

~ - :SOISYAJ.l:tM: Kaul14kl - lSHbitııt l.ı• lwri;ı:ıı 

ti - flVLLl'.VA'I <.I KASlN, H. Nımm 

'1 - l~(.:l S!NUJ lH'l'İl.ALI. Lt•ııiıı - H .ı ,\dar lfüıH 

100 

100 

7ö 

1p 

110 

8 - ııuın IL4.YAT1.'A L.AŞUUH, l'rot. \ 'una: - l'rnt . Ur. 

ıu. Ha)·nıUab 

9 - l:Sl•'AHAN;\ DOGRl', Pi.)er LoU - 1. ll . . \lışuıı 

BASJLACAKLAR: 
1 - K0LLl'YA1' <J. KASlN il, H . No7.ım 

3 - üORlO BABA: Kalıuk - Ha.)dıır t<llaı 

60 

100 

• 

• 
• 
• 
• 

.. 
.. 

lJ - lLKBAHAR SELLERJ, lvıı.11 'flırı;eııİl'V - ~Rnıh:ıtrlP 1';l•reyy 11 

' - ~EMJYE'r, Muhittin 

3 - KAP~TALlZM KlJHıtı\NI, rrurı>ııor l'lru -· /\hnmt Kımtll 

8 - 1' ""''\UZJ ve KAKA, Staııdal, 

1 - lSA: Parhı Ruhiyat mektebinde ı•roh·ııor doktor Hinı• Sarıglı:! - Haytlar Hır:ıı 

il - ıı."1'1.J\ T : llropotkln - Ağlloğlu Abmı•t 

9 - tçTnL\I KANUNLAU, Grt'CI - ltaut Ahml't 

LO - ÇOCUK DUŞV'RTENLEU H. Gonzatw, Meoııı.let - Prot. l>r. &I Hıty· 

nıllab 

11 - SAI.ümo, Flober - 1. n. Alişan 
12 - SMdMI SAADET, Tolstoy - l. H. Allşaı 

18 - VERTER, Göt.e - A. IU.mJ 

H - DlZRAEL1NtN BAYATI, A. Morua 

• 1 • ' ' ' • ~ :' ' ~ • ; .. : ı ... ' :. • ' --

Ziraat vekaleti satınalma 
komisyonundan : 

Satınalınaca.k on lon arsenikiyeti rassas, 150 adet tazyikli 
pülverizatörle 400 adet adi pülverizatör 2 ay müddetle ve kapa
lı zarf usuliyle münakasaya konulmuştur. Şartnameler Ankara
da Ziraat Vekaleti satmalma komisyonu ile İslanbulda Ziraat 
Müdürlüğünden verilecektir. Arsenikiyeti rassas 20/ l 1/ 934 ve 
pülverizatörler de 22/ 11/ 934 te ihale olunacaktır. isteklilerin 
teklif m~ktuplarc ile tahmin edilen bedelin yüzde 7,5 u üzerin
den temmat mektuparını yukarda yazılı ihale aünlerinde saat 
15 e kadar adı geçen Komisyona vermeleri ve~ kendilerinin de 
hzır bulunmaları ilan olun.ur. (6128) 

Şark Demiryolları 

1 LAN 

Ana hatta mahsus seyriseri "A,, 
harfli istiınai ve muvakkat tarife 
ile mücavir mevkiflere mahsus 
seyriseri 1 No. lı tarifenin 1 inci 
ve 2 inci ilavelerinin gelecek bi· 
rinci teşrinin bidayetinden itiba -
ren ilga edileceği muhterem yol • 
culara ilan olunur. 

Bundan maada ana hatta mah· 
sus seyriscri "C,, harfli istisnai ve 
muvakkat tarife de ancak 28 ey· 
Jule kadar (28 dahi)) muteber o
lacaktır. 

Ahalinin seyahatlerini kolay -
]aştırmak maksadiyle birinci teş
rinin bidayetniden itibaren mu· 
tat olan tarifelere tekrar avdet et· 
mektense, bu tarif eler de atide 
bildirildiği üzere mühim tenzilat 
yapdmasma Şark Demiryolları 

Şirketi tarafından karar veril· 
miştir: 

1. - İstanbul banliyö mevki· 
lerine mahsus olmak üzere: 

- Yalnız azimet için o/o 30 
tenzilatı havi bir hususi yolcu ta
rif esi; 

•t~~~~~~~~~~~~~~~~~~I~~~~~~ ~ Azimetveavdet~in ~ 30 

OsrnanııJI B~Dkü&;;:'J tenzilatı havi bir hu5usi yolcu ta-
\IJI ~ rifesi tatbik edilecektir; 

2. - 106 • 107 ve 322 • 323 
Türk Anonim Şirketi, - l'esis tarihi : 1863 katarları ile yapılan dahili müna· 

Sermayesi: 10,000,000 ingiliz lirası kalata mahsus oJrnak üzere: 

Tlirkiyenin başlıca şehirleri ıle Paris, Marnilya, Nis, Londra - Yalnız azimet için %c1e 30 
•e Mançester'de, Mısır, Kıbrıs, lra 'f, Jra:ı, . Filistin tenzilatı havi bir hususi yoku ta-
ve Yunanistan'da Şubeleri.. Yugoslavya, Romanya, Suriye rifeai; 

ve Yunanistan'da Filyalleri vardır. - Bazı mevakif arasında, azi-

H met ve avdet iç.in ~10 50 tenzilatı 

• 

er türlü banka muameleleri yapar. h 
~~~~~~~~~~-l~~~~~-·~~~~~~~~~~IJ a~birh~usiyoku~rifusi ~t -= 

Yüksek iktisat ve ticaret mektebi 
müdürlüğünden: 

Melde bin her üç kısmına talebe kaydı 30 Eylül 934 Pazar 
rtDOne kadar deYam edecektir. (5978) 

l.ik edilecektir. :.a-. 
~ 

İstanbul, 25 eylul 1934 El . 
MÜDÜRiYET ~ 

Sahibi: MEHMET ASIM s::: 
Neşriyat müdürü: Refılt t · -· ~ t 

V AKIT Matbaası - lstanbuJ 

lstanbul Vilayeti Baytar Müdürlüğünden: 

Fati)i ve Eminönü kazaları 
sakinlerinden At, kısrak, beygir 

tay sahiplerine ; 

Arabacı, Nakliye 
Bahçıvan Esnafına: 
Nev'i yukarda yazılı tek tırnaklı hayvanlar l T eşrinicvvel 

934 Pazartesi gününden itibaren on gün müddet içinde baylar· 
laı· tarafından karnilen muayene edilecektir. 

Muayene istasyonu Fatih Hayvan Hastanesidir. 
Muayeneler sabah saat sekiz buçuktan başlıyaçak on birde 

bitirilecektir. 
Muayene istasyonuna her gün asgari 300 baş hayvan getiri· 

lccektir. Hayvan sahiplerinin hayvanlarını muayyen ınüddette 
Fatih Hayvan hastanesine g-etirmeleri tebJi~ olunur. "6130,, 

Günün -F otogralları 
Muhtelif gazetelerde çıkan günün hadiselerine ait fo. 

tografJarla spor mecmualarında gördüğünüz spor hare
ketlerine ait fotograflar yalnız IstanbuJda VAKiT 
kütüphanesinde satılmaktadır. 

Tesis tari hl : 

Sermayesi: 
1888 

30. 000. 000 Frank 
ISIANBUL idare rrıerkezı · 

TUrkiyedekl Şubeleri: 

lstaobul ( Galata ve lstaobul ) Izmrl. 
Samsun. Mersin . Adana 

Yunanistandalil Şubeleri : 
Selaoi~ . Kavula .. A tioa • Pire 

Bilumum Banka muameleleri, Kredi mektuplarıı Cari hesap· 1 
ları küşadı. Esham ve Tah•ilat kasalar icarı• ~i 
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