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Ka ısı s 

e e a 1 açı an 
ltalyanın Docesile nasıl görüştük ? 

'' Ben iki yüzlü bir edam deO ıim; dost oldl Oumu ı6ylcyince 
dost kılarım. Bunu istıkbelde filen göreceksiniz. ,, 

ltalya meclisi ayan reisi tara-
ından Tevfik Rilştü Bey beye-

• ine YerHen çay ziyafeti.1den 
~onra ilç meb'us ve gazeteci ar
kadaı (V enedik) sarayının kuru
nu wüsta devrine açılan bir ka
pısından içeri girdik. Burada 1-
talyayı harbi umumiden sonra 
düştüğü büyük anarşi tehlikesin
den kurtaran ve bu memlekete 
fqizm) idaresile bir ordu disip
lini veren (Muso\ini) nin neıdine 
kabul edilecektik. 

(Venedik) sarayı Romanın es 

ki binalarından biridir. Bu eski 
saray vaktile Venedik hüf<i'ıme

tinin Romaya gönderdiği sefir· 
lcre ikametgah vazifesinı görür
müş. 

BiJahare tabii hu tarihi bina 
ltalyaya gelmiştir . Fa~·st ltalya
tıın kuvvetli reıs ş'mdı resmi 
itlerini burada görüyor. BiJhas· 
ae resmi vemühim mülakatları 
buradald dairesinde kabul edi
Jormuf. 

Dış kapıdan girerek biraz iler-

Roma askerlerinin kullandıkları 
mızraklar, baltalar, oklar, silah
lar, demir mığferler ve saireden 
mürekkep olarak teşhir edilen 
teyler İnsana bir askeri müze 
dairesinde imiş hissini veriyor. 
Muıolininin çalışma odasına git
mek için bu odanın ortaıından 
geçmek, diğer bir intizar salo
nuna girip beklemek lazımdır. 

Bu son beldeme salonu da 
tarıhi kıymeti itibarile tamamen 
hususi mahiyettedir. 

Salonun duvarlermda lialyanın 
yetiştirdiği en yükse', t essamla
rın yaptığı bir takım lavhalar 
ve rcs mlu göze çarpıyordu. 

Gerek duvarların, gerek tava
nın Hl; yapıldığı zamana ait renk 
ve şeldmi muhafaza için azami 
derecede itina edilmiş. Biz.e bu
rada rehberlik ecien zat bu ci-
hete nazarı dıkkatimizi celbedn
ken gülerek kapının ark asında-
ki küçük bir kadife parç<:sını 
kaldırdı, ve bu parçanın altında 
gizlenmiş olan bir elektrik düğ
mc•ınİ gösterdi: leyince ıol tarafta duvar ıçer· 

•ine gömülmüş bir a!ansör bi
ıi Musolininin bulunduğu kata 

n~a~~iit)~:!ra~~p b~~lııt01 ~ttçw<" 
bir o'Claya şapkalarımızı ve pal
tolarımızı bıraktık. Sonra bir ko
tidordan geni~ bir büyilk odaya 
airdik. Bu oda içeısinde eski 

- Bakını11 burada yeni olan 
herşeyin üstü örtülüyor, sakla-

tı'ifu: .. s~r~a salonun sonunaaki 
ikinci kapı açıldı. ltalyan başve
kili bizi kabule hazır bulunuyor
du. Yanma girdiğimiz zaman M. 
Musolininin matbuat dairesi şe-

Baroda 
içtima 

DUnkil toplanmada idari I ' 
•por vebütçe tasdik olundu 

k lıtanbul barosunda don avu
l •ti~, aaat onaltıda toplanmış
rı't,. •nzıbat meclisinin 1930 se
r -.ıne ait idari raporunu ve ba· 
kTkun 1931 senesi bütçesini tet
t etnıiılerdir. Bazı mUzakerat
d~~ •onra rapor ve bütçe, tas-

olunmuıtur. ........__ 

M. ( F err<!li ) yi de cevval ve 
miitebessim simasile gördük. 
M. (F erreti) Musolini'nin doğru
dan doğruya şahsından emir 
ve talimat talakki ederek tek
mil Italyan matbuatına direktif 
veren bir zattır. Evvelce Mili
no'da gazeteci olan M. (Ferreti) 
Musolini tarafından Romaya da
vet edilmiş, meb 'us intihap olun
muştur. Şimdiye kadar meb'uı 
sıfatını muhafaza etmekle bera
ber resmi matbuat teşkilatı fey
kinde olarak Musolini ile mat
buat arasında nıütavassıt vazife
sini görmektedir. 

Musolini'nin yanına girildiği 
zaman insanda hasıl olan ilk 
intıba odasının geniıliğine göre 
nisbetsiz: denecek derecedeki 
boıluğudur. Büyük bir salonun 
kapıdan girerken karşıya tesadüf 
eden lcöşeaine bir yazıhane ve 
bu yazıhanenin arkasına Muso
lini'nin kP.ndisi için bir, önüne 
misafirleri için iki sandalye ko
yunuz. Odanm umumi şekilJe 
manzarasını tasavvur etmiş olur
sunuz. 

[Alt taralı 4 üncü sayıfada] 

- Evde karımın eurat• manto 
ycdtırmıyorum diye .kf karııtır. 

z. 
Dün de Sarayda 
meşgul oldular 
Reisi cDmhuır Hz. dün Dolma

bahçe sarayındaki dairelerinde 
istirahat etmişler ve hiç bir yere 
çıkmamışlardır. 

lbrahim talii, •ali Muhiddin 
beyler dün Dolmabahçe sarayına 
gelmişler ve bir müddet kalmış
lardır. 

• .y. • 

lstanbul, 6 (A. A.) - Reic;;icümhur 
Hazretleri bugün dairelerinden çıl ma 
mışlardır, istirahat buyurmuşlardır. 

Hariciye vekilimiz 
Dün An taraya hareket etti 

Hariciye vekili Tevfik Rüştü 
Bf. dün Rusya, Amerika ve Bul
garjstan sefırlerinin ziyaretlerini 
kabul etmiştir. 

Tevfik Rüştü Bey dün akşam 
Gazi Hz. Jerinc arzı veda ettik· 
ten sonra Ankarava sıitmİftİr. 

:Sattet tSey 
Evvelki gün şehrimize gelen 

C. H. fırkası umumi katibi Saf
fet B. dün saat on altıda Dol
ma bahçe sarayına giderek reisi 
cümhur Hz. tarafından kabul 
edilmiştir. 

Saffet B. bir muharririmize ls
tanbula geliıinin fır~ a teşkilatı 
işile alakası olmadıj"ını Bu ak
famld ekispresle Ankaraya dö
neceğini söylemiştir. 

Müsabakamız 

Bu kad.ln "c:nreai ne mantı 
ifade ediyor? Anladığınız 
manayı aıağıdaki kupona 
yazınız ve bu kuponu ke
sip biriktiriniz. 

MUsaboka kuponu ,7i 

-., ~ ,,_,, ~ 
=::...ı,,_, ==._. ,_, --

- Sokakta borcumu ödemedi~im . 
için bakkc.1 tanımı eJa~u. &ibi )'Ü· 

aüme baluyor. 

imlamızda tadı/at şayıası 

Müesses imlamızın tadili 
asla doğru deği • 

ır 

Esasen bu tadil haberi ta im ve terbi
yenin bir tamimile taban tabana zıttır 

' Bundan bir hafta ev•el Maarif 
vekileti Talim ve terbiye daire· 
sinin bütün mekteplere ve mu
allimlere gönderdiği bir tamimin 
suretini dercetmiştik. Mekteple
rin tedris hayatında güzel Türk
çeyi layıkile öğrenmek hususun
da bütün muallimleri müttehiden 
çalıımağa davet eden bu tamim 
çok mühimdi. 

Tamimin imla vahdetine ait 
olan kısmında mektepçilere milli 
bir vazife olarak şu satırlar ya
zılıyordu. 

"Yeni Türk lıarflerinin kabulü ü
zerine hepimize terettüp eden en mii 
hinı vazife her kelimeyi DU Encü
meni tarafından tertip edüen imlt'i 
lügatinde tesbit cttiöl veçlıilc 11az
mak re imUida teşevvüşe meydan 
vermemektir. Her fert imJa husu
sunda kendUıilli müçtehit larzede
rek her lı:elimcui istediği gibi yaz
mak salaJıiyetini kendinde gördük
çe iml<imızı teşevvü§ten kurtarma
ğa imkan yoktur. Herhangi bir kc-

linıenin Dil Bncümeni tarafından 

kabul edUmi§ olan imlası kendi şalı
ıi kanaatimize uygun olmasa bile 
Türk imlasını teşevvüşten kurtar
mcik gayesile o kelimeyi imla lüga
tinde teablt edUen ~ekilde yazmalı: 
mUll bir vazUedlr ... 

Halbuki dilnkn sayımızda çı
kan bir Ankara telgrafı Dil en
cümeninin imlada bazı tadilat 
yapabilmek için müzakere ve mll
nakatalerde bulunduğunu bildi
riyordu. 

Yeni harfler teessüs edeli bu 
kadar zaman olmuş mekteplerde 
okunmak, hariçte satılmak Uzre 
binlerce kitap basılmııtır. Tale

be yeni harfleri, yeni imlAyı ta
mamile öğrenmiı, tamamile be
nemsemiştir. Vaziyet bu merkez
de iken, aradan bu kadar za
man geçtikten sonra imlada bir 
tadili mevzuu bahsetmek biraz 
menimsiz ve zararlı olur. 

Böyle bir tadilin kimin tara
fından ileri silrüldUğünü yakinen 
bilmiyoruz. Fakat bazı mecmua
larda neşriyat yapan bazı imli 
ve gramer mUtahassıslarmın 
"kendilerine mahsus bir imla,, 
ile yazı yazdığını görmekte idik. 
lhtimalki bu yeni teklifler aynı 
zevat tarafından ileri sürülmüı
tür. 

Ne olursa olsun , b5yle bir 
teklifi kabul ettirmek çocukları
mıia imlamızın istikrarı ve vah
deti hakkında menfi bir fücir 

vermek, sonra neşriyat alemimi· 
ze iktısadi zararlar yüklemek 
demektir. 

Bugünkü imlamız, diğer lisan
ların imlalarına nazaran çok mü
kemmel bir imladır. Bazı metle
rin ve (kabile) ve (kabile) gibi 
kelimelerin yazılmasını ve ol<un
masını temin etmek için iki sene 
sonra tadilata kalkışmak doğru 
değildir. Bunu faydalı değil, za
rarla görüyoruz. 

Maarif vekaleti 
Talebelerin spor kulüplerine 
girmelerini meneden emringeri 
elınmasına sebep yoktu, diyor 

Anknrn, 6 (A. A.) - l\laarif vekale
tinden: Bazı gazeteler talebenin spor 
kulüplerine girmemesi hakkında ev
velce tebliğ edilmiş olan talimatname. 
nin kaldrrıldıtrını yazmışlardır. Ba 
emrin geri alınmasını icap ettirecek hi~ 
bir sebep yoktur. Talebe i~in esas me
sele fikren ve bedenen mütvazin bir. 
terbiye almış olmaktır. Bu dn mckteP"' 
)erimizde kabildir. Gençlerin iyi bir 
tnrzdn beden terbiyesi görmeleri ve 
spor ihtiynçlannı tatmin eylemeleri 
için maarif \'ekaleti liızımgelen tedbir
leri almıştır, \'e alacaktır. Spor kulüp. 
lerine gelince talebenin bunlara gi'f:lo 
mcsine muvafakat edilmemekle bera
ber bu kulüplerin lise ve orta derece
deki mel'tepler felkinde bulunan ve 
mektepler haricinde kalan gençlerin 
bedeni faaliyetlerine hizmet edecek ve~ 
hile çalışmaları maarif ,·ekfıletinin e
saslı arzularından biridir. 

Kallavi 
sokak 

Beyoğlunun iılek bir so
kağını bu sefil halden 

kurt.armahYJZ 

Kallavi ( Glavanı ) sokafı 
Tilrkiyenin en kalabalık yeri 

olan Beyoğlunda bir sokak var

dır ki, buradan, insan, ak~am 
üstü olduktan ıonra ürpermeden 
geçemez. 

[Alt tnrafı 6 ıncı sayıfada] 

- Daireye gecikiri7, müdir beyin - Hulasa her yerde ayni auratı 

burnundan düten bin parça... aörüyorüm ba§kıı türlusünü bilat-
101 wn ki aıreyim .•• 



.,__., 2 - V AKIT 7 Kanunevel • J.30 

Ankara, 5 - Rüıumat teşki
Jitının ıslahı için bir mOddctten· 
beri yapılmakta olan tetkikat 
bitmek üzeredir. 

Islahata en ziyade muhafaza 
tctkilltı Uzerinde lilıum görül
nıektedir. Munhafaza teşkilltınm 
inııbati ve idari ciheti en ziyade 
takviye edilecek ve askeri tef· 
killta müıabih bir şekle ıoku· 
lac1ktır. 

Bundan bat ka bilhassa güm
uUklerin idari kısımlarında mü
him ıslahat yapılacak ve bazı 

kaaım muamelatı daha ameli bir 
hale konacaktır. 

1\1. Burot nu tkunda ne 

sö) lcıniş, 1'. I~ ü~tü B. 
ne cevap verınişti ? 

Sofya, 5 (A.A) - Hariciye 
nazırı M. Buroff tarafından 

Türkiye hariciye vekili Tevfik 
Rüştü Bey şerefine verilen ziya· 
fette M. Buroff, bilhassa demiş· 
tir ki: " Zatı alilerine memleke· 
timize hoı geldiniz demek 

1

im· 
kanını bulmakla bahtiyarım. 
Memleketlerimiz arasasında ahit· 
namelerle tesiı ve tahkim edil· 
miı olan dostluk ve itimat mü· 
nasebatı yalnaı iki devletin muı· 
Hhane vesait ile milletlerinin 
inkişafını ~e tam istiklillerini 
temine matuf olan siyasetlerinin 
birbirine benzeyen temayülitana 
ve müıterek menafiye istinat 
etmekle kalmayıp iki millet ara· 
smda mütekabil tanııma ve 

- ....... _ ... ,_ -'""'"'""""" ... "'"_ "'_"' mütekabil hürmet esasına da 

Son dl\kika: milstenit bulunmaktad1r. Zah 

• 
idam talebi 

Müddei un1u ıni n1aznun
lardan sekizin n idan1ıru 

ı tedi 

Alilerinin bu ziyaretlerinin mü· 
tekabil itimat hislerini takviyeye 
ve iki memleket arasındaki muı· 
lihane tefriki mesaiye hadim 
olacaiJna kaniim. Kadehimi, 
Türkiye Reiscllmhuru Hazretle· 
rinin ıerefine, Türk milletinin 
refahına ~e zatı alilerinin sıhha-

Hdkmdn dünilk~•madoğru k d 
verilmeJi bekleniyordu tine al ıryCJrum. 

1 Tevfik RüştU Bey, hariciye 
MOCJkova' 6 - Mahkeme bugün maz 

nualardan mesoi komi eı·liğ i miişavi- nazırma §U nutukla cevap ver-
rl mimar Sirotslnski ~ i din1cmiştir. mittir: 
Maznun bütün talimatın Jo'ransız erkii.- 41 Türkiye ile Bulgariatenı 
nı harbiye8inden ahndrğını söylemiş, yekdiğerine baghyan aamimi 
Karadeniz !!lllhillerinde inşa olunan dostluğu bu kadar güzel ifade 
büy~ fBJ..Ul.Yi ~abriknlarında rnüdnhele eden sözlerden dolayi zatı Ali
•nasında müdahelecHer leh ince lrul-1 Jerine hareretle teıekknr ederim. 
lanılmak üzere top vazına mahsu~ 

Bu iUzel memlekete, hakiki bir ..Ualler ihzar edildiğini ilave etmi_ -
tir. memnuniyetle geldim . Türk 
Bazı maznun1arrn isticvabından son milletinin asıl Bulgar milleti 

ra reis muhakemenin bittiğini söyle· hakkında beslediği derin mu· 
aJf, müteakiben miiddel umumi iddia- babbet hiılerinin komıu ve dost 
.....mı serdederek Ramzin, J{arol& milletle onun zimamdarları nez 
ki. Kalllakof, Larecef, Fedetof Kupi- dinde sadık bir akis bulduğunu 
ftMf. ~ ft Sftrinin idamlarını 
lüp .aüftir. I müıahede etmekle mes'udum. 

Jlallanlar m8daf'aa1armda neda- zabililerinin pek güzel tarif 
net .aa:ı.u.ı 88ylemişlerdir. buyurduğunuz •eçbile iki devletin 
Mcıatım. ı (A.A) - Kısa süren dün- memleketlerinin muslihane bir 

kii :nm1ie•· a emıa.smda son ifadeleri- surette inkişafını ve sulhu temine 
ni ~ Elii hıaof •e Sitnine irtikap matuf olan siyasi temayUlat ve 
ettiJdtd. ıd reClerden dolayi nadim müıterek hüsnl\ kabulden dolayı 
oldaH - - alır eezaya müsta. pek çok miltchassis olduğumu 
h ık il' 21 N 8171.,...S kendilerine ıöylemeden sözlerime nihayet 
lY•- 'g·ı tdlldltl takdirde iha-
U ............ aamuskir faaliyet· ~ermiyeceğim. Kadehimi Kıral 

le .n 1• 1111 -ttarmaia çahpeak· "'e Kıraliçe hazretlerinin şerefine, 
lal'DI ....... etmlflerdlr. Bulgar milletinin refahına •e 

•lillıllm .... _ dofna nrilmesine Mm. Buroff cenaplarile zatı 
la- llma:JW. Alilerinin sıhhatine kaldınyorum. 

Yazan: Hfiaeyin Rahmi 

'!'ürk - un an 
it•IAfı gelGcek haite Yunen par· 
tementoı.unda taıd k olunecak 

Afna, 6 (Anek) - Dün hari· 
ciye encümeni ve Tilrk - Yunan 
itilafının lüzumu tasdiki hakkın
da mazbata muharrirj ve aabık 
Ankara Yunan sefiri M. Argi· 
t opulos tnrafından tanzim edilen 
mazbatayı tetkik ve tasvip et
miştir. Mc b'usan meclisi heyeti 
umumiyesi gelecek hafla Türk· 
Yunan itilAfını müzakere ve tas· 
dik edecektir. 

Te rıı inat akçesi 
a lınnııyacak 

Atina, 5 -Türkiye sefiri Enis 
Bey bugün Hariciye Nazın M. 
Mihalalcopulosu, Hariciye nezare· 
tinde ziyaret ederek TUrkiyeye 
gelen Yunn" tabiiyetindeki adam· 
hırdan timdiye kadar alınan te· 
minat akçesinin bundan sonra 
talep ediJmemesine Türkiye hü
l. ümetince karar verildiğini Yu· 
nan Hariciye Nazırına tebliğ ey· 
lemiştir. 

Tedrisat ver~isinden 
ikramiye n1eselesi 

Ankara, 5 - Defterdar Şefik 
Beyle şube mUdilrlerinin ilk ted
risat vergisinden ikramiye alıp 
almıyacakları hakkında D ıhiliye 
Ye Maliye Vekaletleri arasındaki 
ihtilaf üzerine Dahiliye V ckaleti 
kanunun bu maddesini tefsire 
terketmiştir. 

Diğer taraftan aldığımıı ma
Jümata nazaran Dahiliye Veka
leti Baremin jkramiyeye müteal
lik 5 inci maddeainin ilgası için 
B. M. Meclisine teklifte buluna· 
caktır • 

Türkçe ve edebiyat 
dersleri 

Yakıt, okuyucularının dert ortağıdır 
Zongu~dakta tüccarın dediklerine 
kulak asmıyan bir belediye reisi .. 

Teıer ruf y r paceOım d ye meğazal arı ve sokakları 
karanlıkta bırDk•yormut 

Zonguldaldan Emiroğlu Ha._.im im- yı r.ulrnet içinde bırakarak burad•' 
znsile yazılı)Oı·: temin edeceği tasarrufla yeniden abO' 

Belediye reisi \"e t'ncümeni, memle ne kaydetmel.le belediye bir şey kll. 

ket i lerile baş bnta kaldıktan sonra :-.anmr~ olamıyacaktrr. Bu emir doğrtl 
bü tün hQlkın beklediği icraata kimse· dan doğq) n belediyeye temin edil~ 

1 
nin iimit etmediği taraftan başlardı. lıe!1 on kuruş rnridat için memlektt 
Menfi ve sakat bir diişünüşe t.ilbi ola.I kt~ di t 1 b. d ı .... dit• 

k ·ı b. 1 ı ısa ya ına vuru an ır arll'I" 
ra ,·erı en ır emr mutlak, memleke B t .1. 1 öl il ·· b" hart" 
· "kt d. t• i . . d b. r· u, esas a r ıms z ve c suı ır 

tın ı 1sn ı n ıcar \•azıyetın e ıl ı- . ~. hali 
iJ mevki alan tiçaret erbabını yese ye kettır. maksat tasarruf ıse bunun . 
ümitsizliğe düşiirdü. nundan dört sene l hazır mzlyeti itibarile kat'iyyen terrı1" 
evvel ZongulclaJç kendisini idare edebi cdilemiyeceğini ve belediyfnin bendtll 
lecek kuvvette bir elektrik santralı ,·ii tasarruf edüp başkasına ,·ermek surt" 
cude getirmiş ,.e meleketi bir mıntaka tiyle hu işi haşarnmıyacağını beyan ~ 
olan Zonguldak dört sene gibi uzun derim. Eğer belediye, saatslı. kontO 
bir zaman zarfında bittabi ihtiyaç nis rolsuz sarfiyat yapan yerleri bir k•'' 
betinde tevessü etti. Yani yeni binalar da tabi, tutar ve ihtiyaçtan faıla sar· 
müesse eler yapılarken ticaret hayntı fiyat yapanlardan bir mikdar ışsıtt' 
da daha ziyade medeni ve ilmi vasıta ı-uf elde ederse maksadın temin edilt' 
lara bağlandı. b"l ~. . d . n· )eyJl: r ecegını zannc eram. ınaena 

~'üccar Ye esnaf halka arzedecej:i vitrinler ve reklam mahiyetini haiz ti" 
cmtıaya karşı talebi artırmak icin . . . . . 111ıareldıim mahiyetinde e1ektrikten istif n- belalar ıçın ~~rıle~ emrın ~en al_ın tet 
de ederek cazibedar vitrinler ve tahc- sını ve e1ektırık hısabının ınce bır 
lf•lar vücuda getirdi. Du husustaki mas ldke ve kuvvetli bir hisaba bağlanıo" 
raf mühim bir yek\ln tutmakla bera- sınr rica ederim. Vitrinlerini karanll' 
ber tiiccar malının geniş satışlara ,.e ğa gömen tüccar mağaza dahilinde d" 
devri seria mazhar olmasını temin et· ha büyük kuvvette ampüller kuJlıll''' 
ti. Arzu talebin dahili ''e harid teza- rak sarfiyatı fazlalaştırmışlardır. 

yüdüne mühim bir :1mil oarak kabul Bu şeklin hangi cihetinde ıasarrıı' 
edilen reklamcılık ilminin kıymet ve bulabilirsiniz. Verilen emirler ın9!_~ 
f,udretini takdir eden tüccarımızın bu olmah ve iyi düşünülmelidir.) DelP"' 
tesisatla Gazi caddesine verdikleri ih- ve bu tenkitten hoşlanmryah reis "'" 
tişam, halkın muayyen vakitlerde bu ise: 
muhitte tekflsijfüne '"esile oldu. Bütün - Belediye encümeni hiç kiın!llol' 
bunlara karşı, tesisatın tevessüü ve aklına muhtaç değildir. Eyi dUşiinlll# 
5antra1ın faz1a bir kuvvete tahammül eyi yapmıştır. Mukabelesinde bul' 
edememesi, belediyeyi kendi zehapla· muştur. 
rınca tıısıırrufa BCYkottf. Vih-inl(lrİ 19-.i,.....,...c-•• ..-.. -... ---.-. =-=gu.1• 1 •• ·~ V•• ll "' 
muattal bırakmak v reldim1ara cere. bey: "Benim dediğim olacak 

1 kayı .,, 
yan vermemekle sarfiyatı tenkis ede- tebaiyet ederek memleketin tlcarf 
c:eğini zanneden belediyenin bu emri· iktısadi nziyetine mühim bir 4-:: 
ne karşı tüccar ve esnaf itiraz etmek vuracağına .. Sınıf cereyanı bile 'ft 

istedi. Kahvedf, tavla başından vitrin miyen sokak lambaların1 ve fuzulf::. 
ve tabe1a elektriklerinin söndür1ilmesi fiyatı düşünerek hareket etmiş ~ 

Ankara, S _ Mııarif milste· için belediye 7.abıtasına emir veren re- ı tardı, arzu ettikleri tasarrufu 
fafl Emin Beyin lıtanbulda yap· is bey: vukubulan iktısadi ve tUc:cari için bize ''e do1ayısile memleketi-; 

k ' k kt itirazlara karşı emri mutlakmın behe- faide temin eden reklam "asıtalatl ıı' 
bfcı tet 1 atta orta me ep ve mchal icrası Ummgeleceğini bildirdi. zı ve vitrinlerimizi siyah bir kefene 
liselerde Tllrkçe ve edebiyat Memlcketimizın ticari hayatında mü- rUndUrmezdi. 1 
derslerinde talebenin zayıf oldu· 1 ı - 11 

him bir mevki sahibi olan yüksek bir Santra a:ayrl kAfi geliyona. ,~., 
iu anlaıılmııhr. müessese snhihi ile belediye memur1a- kuvvet temini suretiyle kiyafeti te"ııı 

Maarif Vekaleti bunun neden rı arasında cereyan eden münakaşa edecek tedablre tevessül beledl~c 
neıet ettiğinin tetkikini müfettiş- çok şayanı dikkat oldu. Müessese sa· vazifesidir. Ve daima sarfiyatın ...ı....,t 
Jere emretmiıtir. Almacak neti- hlblnin ilmt bir esas dahilinde verdiğ~ I fazl~lylc kudreti elektlriklye i':;r 
ceye göre gelecek ıene Türkçe cevaplar belediye memurlarının ernrı edebılecek veçhlle 1&ntrah teYll 
ye edebiyat usullerinin daha pra- böyledir sözile mukabele görüyordu. si lazımdır. _ .... ,. 

Buna tahammül edemi .. ·en tüccar ve e Bütün bunlar oıır&teriyor ki: ~t tik bit surette tedrisi için bazı .; • ..... 
naf müşterek bir mazbata ile daimi diye işlerinde ilme istinat eden bit ı1 

mukarrerat ittihaz edilecek ve içtimalarına devam eden belediye u- hfa ihtiyaç vardır. Belediye ••fit-
1 

bilhassa Türkçe hocalarının An· mum meclisine müracaat etti. ile istlnu edemlyen phaiyetle~.-JM 
karadaki içtimalarında ittihaz Bu meseledeki sekameti tenkit i~in mevkide halka ve memlekete Wr ,...
ettikleri mukarrer attan istifade söz alan aı?d.an biri, (~aaliyetl ticari-

1

1 temin edebilmeeinin lmkl~ı ,,...,. 
edilecektir. yenin en mühım merkezı olan bir saha Belediye bir ihtisas lfldır. 

'nı ileri götüreceksin .. Ve emin ol cak dereceye kadar hiddetini ileri yor, diğer azlık taraf ta bu inti~ 
inananlar da bulunacaktır. Seni götürme ... Ahretçilikteki mahaae· gülüyordu •• Bekir Efendi ı.. it' 
bu divanece fezahate düşmekten tine nisbeten dünyalığının a~ oldu gün evvelkinden daha cfinç, d• li. 
ve bu kahve halkını böyle türreha ğunu biliyorum. Bu ıefer de ayna· ' cerbezeli tavurlarla kahvey~ .~~ 
t~ inanmaktan kurtamak için söy· yi kırarsın ıonra kime ödetirim?. l y~r Sadık hocaya ~~~~ 
luyorum.. w Ben f elıef e filan bilmem amma iOıtererek onu beli.gatıı:ım !f i1°t" 

Hoca Sadık artık kabına ııgmı· hiç bir kimıe iddiasını keıetinin altında paçavraya çevarıp 11 

yordu. Cezbeler içinde haykırdı: kudretinden. öteye tatımıamalıdır. du. •fili 
- Sen zındık filezoftan daha Fikrindeyim .. Ben kahvemde ço· Bekir Efendi Avrupa ~ah~ 

- Artık hitaba layık olmıyan liıi yetmif, aekıen ve daha ziyade zındık imiısin. Görürsün bu §İrkü çıkça siyasi iddialardan korkarken gözü kulalı açılmıt dimaJ1 ~~ 
bu zavallıya aöylemiyorum. içiniz· yaılara kadar yaıamıtlardır.. isyanından dolayı yakında sen de bir de batıma felsefe çıktı. Rica e· vetlenmiı, otuz bet yatlat'

11 _..u 
de bu sahte Peygamberin mucize· Hoca Sadık boğuk boğuk hay· gebereceksin.. derim, Bugün iti tatlıya bağlıya· pembe yüzlü, göıteritli, sarıt111 ısı" 
aile zihinleri dolaımı§ olanlar hu· kırdı: Cenabı hak ihmal eder fakat hm. Ne kafa göz yarılım ne de nevver bir gençti. Beyoğlund• 1ti• 
)~bilir. Onların fikirlerini tas· - Behey gafil bu kefere~in ah ihmal etmez.. kimse ölıün... teber, iılek bir Laboratuvar ,.bil" 

hih için söyli!orum. B~ asır~a ma· re:~e ne olduklarından haberın var - Pelci~ peki bek!i:orum Sa~ık Bu münakatada hangi tarafın b~~ir .. Taat1upla mücadelecle:ef'e" 
halle kahveıınde mucıze goıteren m · hoca .. Benı kerametının gazebıle iddiaaı muıip olduğu hakkında gö· yuk hır zevk alır ••. Koskada I" 
bir het-zegiinun sözlerine kapıl· Bekir Efendi ayni tempoda ce· öldür bakalım .• Bu kerametini iz- rülen bedahate rağmen yine ekıe· ıi vardır, ara aıra onu ziy~ete 
mak medeni Türk zihniyeti için vap verdi: har edemedikçe ıana inanmama· riyeti hocanın taraftarları teıkil e· lir. f ,
Bir züldür bu a~ı~tan .. v~tandat - Beh~y bunak h~rif .. Ahrette larını fu ~ahve h~lkının saf kıs· diyordu. Maamafih Bekir Efendi· Mahalle taasıubunun fileı0~ 
la.rımı k?~mak ıç.~n .. aoy~ıyorum. ~eler o!dugundan ıenın ne habe· ınından rıca ~d?rım... • nin Ebülkütüp Tahıin Efendi ıibi leyhindeki galeyanına pek • ,ıj. 
Bır ç.ok ıt~kat_ıız -~uyuk "'.fıle~o~lar nn var?. Bana dam~ k?ra?1et sata· . Kahve sahı~ı Hasan Bae~ı .Ef.e~ çar çabuk vefat edivennemeai bir Ienmit olduğu için hassaten~ 
Allaha daır bır ıoylemedıklerını hı caksın. . Bu uhrevı ıddıalarınd~ dı. o_rtaya geldr. Dua eder gıbı ıkı kaçıl\ln daha hocaya imanını ~i- hocayı matu mukua etın~. ~ 
ralanamıtlar fakat Cenabıhak gii· serbest kalırsan geceleri Cebraıl elını havaya kaldırarak: fa dütürdü. sadile kota kota ziyaret&.r•ll' 
cenerek bunların hiç Wrini Taktin· aleyhü11elamdan evamir almakta - Hocam bu münakaşada o a· Şimdi bir taraf Bekir Efendinin laıtırmııtı... ,,,6'JI. 
den evvel öldünncmiıtir •• Bir hay olduğunu iıaaya kadar küstahlığı· gır kunduram ıilah ı:ibi kullana· muhakkak vefat edeceğini bekli· (BU 



C Şarkta 1 
Vaziyet normal, asayiı 

mükemmeldir 
Bir mUddettenberi ıehrimizde 

bulunan Şark VilAyetleri Umumi 
Müfettiıi tbrahiıa Tali B. dün 
bir maharriri· 

rnize demiştir: ı--
- Şarkt vila

yetJerinde va
ıiyet tamamen 
normal ve asa
Yİf mükemmel
dir. Yapılan 
ııkı Ye devamlı 
takibat netice
•iııde en ufak 
eıkiya döklln-, 
Uileri bile k~ 'rahim Talt B 

lllamlfbr. Bir haftaya kadar 
Ankara ya ve oradan memuriyet 
ınahallime hareket edeceğim. 

Maarifte "--"----
Ecnebı mekteplerdeki 

Türkçe hocalıkları 

1 Kanalizasyon 

Dört mıntakada 
şaat bitti 

Iatanbul ter(ıfındaki in,aet 
dört ıene sürecektir 

• 
ın-

Bayazıt, Sultanabmet, Unka
panı Eminönündeki kanalizasyoın 
inşaatı bitmiştir. ilkbahara Fatih, 
Taksim, Yedikule semtlerinde 
inıaata başlanacaktır. Bütün 19-
·anbul cihetinin inıaatı dört se· 
ne sonra bitecektir. lstanbuldan 
sonra Beyoğlu Kadıköy, Uskli
dar, Boğuiçinde kanalizasyon 
yapılacak ve inşaat on beş sene 
ıUrecektir. Unkapanındaki taıı
fiye ha vuzununda infaah bitmitı
tir. Kanalizasyonun işi etil mesi 
için bir İfletme nizamnamesi 
yapılacaktır. 

Tlcarte odasında 

Hafi hir içtima 

Gazi Hz.ne takdım edilecek 
rapor konutuldu 

'D'- b Ticaret edası mecfüi Gazi Hz. inı· c.aıe 1 m"kteplerindeki Türkçe mu· 
•Dimliklerine ehlliyetsfz kimselerin ta· takdim edilecek olan iktısııdt raporu 

müzakere etmek üzere dün fevkalftde Yin edildiğini ve bu muallimlerden ba· 
tılarınin vazüelerini para mukabilinde bir lçtimn aktetmiştir. Dünkü toplantı 
lattıklarını dün bir gazete yazmıştı, hafi cerern etmiş ve 120 bü} ük 

Bu hususta malOmat almak üzere sahifelik raporu 80 sahifesi okunarnk 
!lıaarif eminliğine müracaat eden bir kabul edilmiştir. Meclis bu sabahta top 
llınlıarrlrlmize Muzaffer 8. şu sözler• lıınıırak ve tetkikatını dev? m edecektir. 
Söylemiştir. Raporda dün bah~ettiğimiz maddcldrden 

- Hakkı kanunisi olmadan tayin m:ıada icra ve if!As kanununun taciılcrle 
tdi!rnişınuallimyoktur.Ortamektep mezunları köylü arasındaki küçük krediye yaptığı 
ilk kısımlar, Ali inhsll görmüş olanlarda tesirlerden de bahsedilmektedir. 
Orta kısımda hoca olabilirler. 

Dün toplanan oda m• clisi halan ismi geçen muallim de kanuni şera-
1 · Gazi ( tz. inin gösterdikleri büyük a .1-lti haiz olduğundan müracatı üzerine 

tnısall veçhile ta) in rdilmiştir. ı.adnn çok miııehassıs olmuşlar hissiy< tı 
Hocalığı sntnınk mnı:e:lesinc gelince minnetteranelerini izah etmışlerdir. 

bundan mı10m:ıtım vokrur. Au haberi .... 
Yazan gazeteye de bir tekzip gönder· Defterdarllkta 
diın. b 1 . 
--- .... lkrnn1iyc a lSı 

Gayri n1übadi1Jer şik:l- Maliye vekaleti, defterdaılık 
yet edl)'Orlar memurları arasında taksim edi-

Cayri mübadillere tevzfo: len tedrisat ikramiyesinin kimle-
Yapılabilmes için hükumet mer re ve ne nisbette tevzi edildiği-
~ezinden emir bekl_cnmektedir.. -"'•"-.."'"'·~•Mau 1:1urmufru. nn-
n~,:>uv ıngffiz lirasının tevzı zırlanan liste diin gönderilmiştir. 

tdifeceği haberile kısmen mem-
, lln olan gayrı mübadiller bu Dağıtılan ikramiyenin kanunileş-
klıtizar devresinin uzamasile şi- tirilmesi için vekaletçe bir şekıl 
~ete batlamışlardır. ~~cağı ümit edilmek~~ 

Ba~flarbaşındaki cinayet 
Aslan, eskisi gibi 10 sene hapsedilecek, 

1500 lira tazm!nat verecek 
l<anunusanide Bağlarbaşında 

b•kkal T eofam öldürmekle maz-
11tın Süleyman oğlu Aslan hak
kıııda fıtanbul ağırceza mahke
~eti T emyiıden nakzen muba-
tıne neticesinde karannı ver
~ it, dnn bildirmiıtir. 
t ~ahkeme, Aslanı eskiden or-
~gı olan bakkalı aradaki geçim

•1tlikten, alacak davası tahaddn
•nııden muğber olarak bir ak· 
t•ııı Uzeri karşıla§bğı ~aman te
l~""Uren wrduğu noktaıından 
t •eneye mahküm etmiı, bu 
~t•yı aradaki hadiseyi eıbabı 
d·tıhaffife sayarak 10 ıeneye in-
ttıniıti. 

1ctJ Cbıyiz alacak doıyesinin tet
~· •ak'a yerinde keıif yapıl
i~ 1 için bozmuıtu. Bu cihetler 
li:aı edilmiş, maznunun vaziye
~ değiıtirecek bir hal görill· 
t-~~· nıUddeiumumi Cemil B. in 
~~ •. Veçhile, eski kararda iuar 
ı,tiıı lllı9ti. Aslan, T eofanın Yariı-
•'ctk .1500 lirada tazminat Ye-

li lir. 
~ 1 

88•n Lütfi, Asım Ye Tahir ., 
•il, t tarafından müttefikan ve-
~~ kararda, Yak'a yerinde o 
~td.iı elektriklerin yanmadığı far
~'-ıt •e hile havaga:ıleri ve dOk
bi118 •tın lambaları bulunduğu, 
'• '

11
aleyh T eofamn kendisini 

~'di~ı tanımı~ olabileceği kay
)'ti !bekte ve vurulanın Yak'a 
l't, tı~~' Yolda, hae!:nede polis-

•tçok defa " Beni Aslan 

Maznun Aslan 

wrdo,, dediğine İf aret olunmak
tadır. Maznunun ayni saatte Ser 
asker Rqit Pı. zade Müzaffer, 
Ulviye, Zekiye H. lann kötkOn
de bulunduğu iddiasına gelince, 
hanımlarm saati yanlış olabile
ceği gibi doğru bile ol11a Asla
nın cinayetten sonra nakil vası
talarının pek çok olduiu yerden 
hemen köşke iltica etmiş olabi
leceği ilave edilmektedir. Ayni 
.zamanda maznunun vak'adan 
bir ıene kadar evvel Tahsin B. 
isminde bir zata Aslan için ''Ben 
onun hesabını elbette görür ve 
icap ederse bu uğurda h pisa
nede çürürilm,, dedi&i de ayrıca 
yazılmaktadır. 

[Bir tak;lın mesele 

Sene kaç ay taksim 
edilmeli ? 

Senenin 13 aya taksim edile· 
rek umumi yeni bir takvim tan
zim edilmesi hakkında Cemiyeti 
Akvama bir teklif yapılmıf, bu 
teklif hükiJ.r.ctlere ve bu meyan
da hUkiımetimize bildirilmiştir. 

Bu takvim seneyi 13 aya tak
sim etmekte bu suretle senenin 
her hangi bir günü geçen ve ge
lecek senelerin nynı tarihteki 
gününe tesadüf etmekte ve hiç 
değişmemektedir. 

Fatin B. bu hususta demiştir
ki: 

- Daha P.vel de buna benzer 
teklifler yapılmıştı. Fakat bu da
ha esaslı görünmektedir. T etkile 
ederek mütaleamı bildireceğim. 

Arif 
Davasının başka yere 

naklini istiyor 
Yarın baş muharriri Arif Oru; 

ve meş'ul müdür Süleyman T ev· 
fik B. letin isticvabına dün baş
lanmıştır. Maznunların vekili E
tem Ruhi B. muhakemenin iz
mitten başka bir yere nakledil
mesi talebile temyiz mahkeme
sine müracaat etmiştir. 

Fırkada 

C. H. F. 
Sanyer kazası merkez de 

Halk fırkası Sarıyer kaza ı 
heyetleri dün fırka mekkezinc 
gelerek fırka teşkilat heyeti ile 
uzun müddet görüımüılerdir. 
Bugün da Anndoluhisar ve Bey
lroz heyetleri fırkaya gelecek
lerdir. 

--~---

Ticaret aleminde -G1da nı:.:ı.dd rının 

f orn1ülü 
Dün ticaret ve zahire bor a

ııında fevkalnde bir içtima ya
pılmış ve sıhhiye vekaletinin em
rile bütün gıda maddelerinin 
formülünü tesbit eden komisyo
nun izahatı dinlenmiştir. Yeni 
hıfzıssıhha kanun\ınun 192 ve 
194 üncü maddeleri memleket 
dahilinde imal edilecek bilumum 
malların bir takırn evsafı mu
ayyene tahtında bulunmasını amir 
olduğundan komsiyon uzun müd
detten beri devam eden tetki
katında süt, kahve, çay, tereyağı 
ıarap, bira. konscıve, peynir 
gibi 300 maddenin muayyen ev
safını tayin etmiştir. 

Dünkil içtimada şehrimizin bir 
çok kimyagerlerile Nurettin Men .. 
ti, Fehmi Rıza ve tıbbı adliyeden 
Mustafa Muhsin B. ferle ŞehrP
manetinden Mustafa Nuri bey 
hazır bulunmutlar bu madde.e
rin formulünli kabul ederek ve· 
kalete gönderilmesine karar ver
mişlerdir. 

Her eınafın sattığı mal bura
larda teklif edilecek kanuni ev
safı haiz olmayan mala görüleı 
tüccar tecziye edilecek tekerrü
rü halindede ınn'attan menedi
lecektir. 

Bu surerle ticarette keyfi mü
dahale ve lfanunıuz gıda ihtikii
rma kai'i bir set çekilmiş ola
caktır. 

Bszı te1kikat netıcesine göre, 
tesbit edilmiştir 

Bundan bir müddet evci ls
tanbula gelen Alman asarı atika 
mutahessislarmdan bir zat Bi
zanshlarm ilk devirlerine ait 
bir lahtin, lmparntor birinci Kons
tantine ait olduğu neticesine 
varmı,tır. 

Alman Bizantoloğunun iddia
sına nazaran bir çok Bizans im
paratorlarının cesedi Sent lreo 
ki'esesine, yani şimdıki askeri 
müze binasının bahçesine Kons· 
tantinin cesedi kilisenin iç avlu
suna gömülmUıtür, Bu Alman 
Bizantoloğu ayni zamanda Berlin 
darülfünununda tarih müderrisi
dir. Bizantoloğ Avrupaya gitme
den evel müzeler müdiirü Halil 
beyle temas elmiş ve bu lahtiı; 

muhtelif cephelerden otuz foto
grafını çekmiş Avrupaya götür
müitür. Istanbulda bu Iahte ben· 
ziyen daha 17 mezar vardır. Fa
kat yapılan tetkikat neticesinde 
kıral Konstantinin lahtinin üze
rinde bir altın salip kakılı oldu
ğu anlaşılmıştır. Diğer 16 lahitte 
hiç bir mllzeyyenat yoktur. Yal
nız müzedeki lahitte altın sahbin 
çakıldığı yerin çivi delikleri var
dır. Bu delikler bir salip şeklinde 
ııralanmaktadır. Bu ay içinde 
Alman Bizantoloğu müze idare
sinden yeniden ayni lahtın 25 
fotografisini istemi§tir. AlmanyalJ 
profsöre istediği fotograflar gön
derilmiştir. Berlinde Bizantoloklar 
tarafından yapılan bir içtimada 
bu lahtin kıral Konıtantine ait 

olduğuna ittifakla karar Terilmiştir 

Beledıy~de: 

Bir resi111 galerisi 
yapı'Rcak 

Şehrimizde bir resim galerisi 
yapılması fikri tehir meclisi ta
rafından da kabul edilmiştir. 

Bu galeri yapılacak olan şehir 
tiyatrosu ile birlikte inşa edile
cek ve bir kısmı da resim mll
zesine tahsis edilecektir. 

Ya va kaldırıınları ., 
Daimi encümen dün toplanmış 

ve yaya kaldırımların ruhıatiye 
alındığı takdirde İfgal edilebil
mesine karar vermiştir. Yaya 
kaldırımlara iskemle koyan kah
veciler, inşaat için tahta perde 
çekenler ve bazı satıcılar bu ka· 
rardan istifade edeceklerdir. 

~1uvakkat bütçe 
Belediye gelecek senenin beş 

aylak muvakkat bUtçesiae inşa· 
atı umumiye masrafı olarak 80 
bin lira koymuştur. Bu sene 7 
ayda İse 312 bin lira sarfedil
miştir. Bu paranın mühim bir 
kısmı istin ye· Maslak yoluna sar
f edilmiştir. --------Güzel san'atlar akade-

Musa KAzım fi. 

Konya meb'usu Musa 
Kazım B. vefat etti 
Dün teessürle aldığımız bir 

habere göre, Viyanada bulunan 
Konya meb'usu Musa Kazım B. 
orada vefat etmiş tir.Musa Kazım 
B. alb aya yakın bir zamandır 
Viyanada bir sanatoryomda te· 
davi ediliyordu. 
Memlekete müfit birçok hizmetler 
eden Musa Kazım Beyin vefatı 
kendisini tanıyanlar tarafından 
bUyük bir teessürle karıılanmış
tır. Ailesine teessürlerimizi be
yan ederiz. 

1 Memleket haberleri ) 

İzmir sporcuları Yuna
nistanda 

lzmirin K. S. K. birinci takı-
mı dün Sakıza hareket etmişti. 
Takım Göztepede l\1uzaffer, Al
taydan Vehhap beylerle takviye 
edilmiştir. Karşıyaka takımı iyi 
bir formadadır. 

Altay takımında ay başında 
Atinaya gitmesi hususunda yapı
lan müzakere mUsbet netice ver
miştir. Altay Atinada Apolf an 
ve Atinaikos takımlan ile birer 
maç yapacaktır. 
Yunanh bir gurup lzmfrde in· 

şeat yepmek istiyor 
Atinadan gelen bir habere 

göre bir sermayedar gurupu Pa
saport ile Basmahane arasında 
küçük bir ıehir planı üzerine 
inıaat yapmak arzusunda imiı· 
ler. lnıaat bitince bunlar 1 O H· 

ne taksitle istiyenlere satılacak
mıı. 

Izmlrin bazı köylerinde sıkın
tı mı var? 

bmirden bir gazete bazı köy
lerde ııkıntı olduğunu köylünün 
aç kaldığını yazmaktadır. lzmir 
valisi bu neıriyatın derhal nazarı 
dikkata alındığım, tetkik heyet· 
leri gönderildiğini, yazılan haber 
eğer hakikat ise derhe I yardım 
edileceğini bildirmiptir. 

Hitit bıbe müzesi 
lz:mir müzesi son günlerde çok 

zenginleşmiş, birçok yeni eser
ler getirilmittir. Kemalpaşada 
Karabel mcvkiindeki kırk metre 
irtifamda kaya Uzerine oyulmuş 
meşhur "Hitit baba,, rölyefinin 
alçı ile ahnmış iki sureti de mü
zeye konulmuıtur. mis1nde konf crans 

Darülfünun muallimlerinden 
hediiyyat mütehassısı M. Gab
riyel bu perıembe günll aaat 
14 30 da Güzel san'atlar Aka
demisinde "Yunan heykeltraş
lığı,, mevzuu hakkında bir kon
ferans verilecektir. 

Bir gen9 kayboldu f 
lzmirde Gaffar zade otelındc 

oturan fotoğrafcı Nevzat ismin
de bir genç ortadan kaybolmuş
tur. it bulamamak ylizünden bU
yQk buhranlar geçiren bu gencin 
intihnrından şüphe edilmektedir. 
Diyerbekirde feci bir O{OrT•O · Kamisyon buedan sonra içki

lerle, petrol benzin ve srir gıda
ları tesbit edecek bunların ikma
linden sonra memleketin her ta
rafında laburatuvarlar açılacaktır. 

Güze] san'atlar n1ecn1uası bil kezesı 
SiYerekten yedi yolcu ile Di-

Şehir haberlerimiz bitme
miştir. Lutfen 7 inci ıayıfoya 
bakınız. ' 

Güzel san'atlar birliği pek 
yakında aylık, ve ıade san'attan 
bahseder bir mecmua çıkaracak
tır. Mecmuanın ismi Güzel san
atlar olacaktır. Heyeti tahriri
yeıi ara!ında çok kıymetli isimli 
bulunan bu mecmua, memlekette 
bilyük bir boıluğu dolduracaktır. 

yarbekire giden bir otomobil 
Şeytan köprüsOnde 150 metre 
derinliğinde sarp kaynlarla dolu 
bir dereye yuvarlanmış yolcular
dan Şina, Yezit, Hasan, Hacı 
parça parça olmuflar, diğer iki 
yolcu ile ıoför ağır ıürelte ya
ralanmıılard ır. 
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[ Ust tarıfıJ birinci Slyıfamızdı ] 

ltal1an batYekili bizim girdi· 
ımlzl g6rllnce kapıJa dojna 

Yıl başı gecesinde 
Rus hikayesi 

•Çelıof,.dan Naldedenı Huan ŞllaG 

flr8dD ve tabii odanm ortuında Oç aydanberi kunduracı "Aliakhill., Buradan kaçmak istiyorum.. fakat Yol 
ıep birden kar-'aımıt bulunduk. in yanmda çırak olan "Yanka Zlw- larda ytirüyecek takatim kalmamııtır. 

,.. ... yıl başı recest hiç uyumamış, us- Soiuktan buzdan korkuyorum. Dona-
ık takdim Ye muaafahayı mOtea• tasını ve kaJf alannın kiliseye gidince- cağımdan korkuyorum. Btiyüdüj'Um 
.np bir elinde hıttaju bir klğıt ye kadar beklemlfti... Yalnız kalınca zaman sana ben bakacatım büyilk ba
pal'ÇBllDI kaldırarak bir kaç sa• ustasının dolabından küçük bir mii- ba.. hiç merak etme!- Seni artık hiç 
üye buna baktı. Baza kelimeler rekkep hokkası, paslı bir uç taşıyan kfmse incitmfyecek.. hiç kimse seninle 
>kudu. Bu kelimelerden klitdın yamrı yumru bir yazı kalemi ve bir ta alay edemiyeeek.. Son RDelerlni saa-
1st8ade Tlrkçe pzetelerin iaim· baka da buruşmuş kAğıt alarak önU- det i~nde geçirmek i~in elimden geldi 
eri de banlann italyanca tercll· ne koyda .. Enell etrafı gözetledi. Giz ği kadar çalışacağım ve öldükten son· 
neleri, gazete 1ahiplerlnln iıim ilce kapıdan baktı, pencereden uzandı, ra da ruhunun iıtirahaUne gece gün
e hllYiyetleri not edilmiş olduğu dıprsını dinledi- Kalıplarla dolu o- düz dua edeceğim. Tıpkı sev&'ili ana-
nlqıhyordu. lan raflara göz attı. Ve genif bir ne- ma yaptığım gibi.-
Gene anlaııhyordu ki M. Mu- fes aldı. Kltıtlan sırasının üzerine (Sonu yann) 

serdi ve yere diz çökerek yumağa baş 
olini'nin bU1ust çalıtma odasın- ladı: 

da bizim gibi grup halinde mil· •Bt1yilk babacıtrnı; yıl başmı can-
teaddit ziyaretçi kabul etmesi dan tebrik ecterbn. Sütunlarda Seyahat 
mutadı değildi. Galiba bunun Benim ne anam var, ne babam.. on
için ikiden fazla koMuk, veya lann yerini tutan sensin büyük baba..,. 
sandalye yoktur. Vallka sönük kandilin üzerinde a- Yağmur Ve yemin ! 
Muıafabadan sonra arkuana klaler yaptığı pencereye doğru baktı.j H t h f ey · · A 'lr er u a ı ıçın men a· 

danllp baktı. Fakat yerine d8n· Ve oradan büyük ba"'8ının hayalini gö dan miaal getirmek Adettir. 
miyerek ayakta kaldı. Biz de rür ribi oldu: Gece bekçisi "Konstan- Bu Adet, belki acayipliklerin ço
tabii ayakta kaldık Ye ayakta tin" kamburu çıkmış fakat damarların ğu orada olduiundandır, belki 
olarak görüftnk. da henüz ihtiyarlığın uyuıuk kanı bu· batka ıebepleri yardır. Fakat 

Maaolini gibi ltalyada kurta- lunmıyan altmış beş yaşlannda çahş- dOnkO gazetelerde ba tahaflık· 
ncı biiyük bir inkalAp hareketi kan, &iller yUzlU tatlı bakışlı bir ihti- tan, Amerika mahkemelerinin 
yaratmıt bir adamı ilk defa g6· yardı. BtitUn gün hizmetçlJerin odasın bile kurtulamadıtını okuyunca, 
r.ea bizim gı'bi Tnrk gazetecileri da uyur veyahut onlarla gevezelik ~ 16hretia haklı oldu... na ben de 

der ve eflenlrdi- Gece oldafu nkıt . d gu 
için bu vaziyetin hususi bit ca- k d risi kil .. U 1 1 ınan ım. 
zibeıi vardı. Onu l&z ı&ylerken oyu e 11 '~ omuz anna a ır, Buradan mal alan Amerikalı 

elinde kalın sopası ıle sokaklarda dola b · tü NDyo k h··'· k h 
bOtOn harekAta ile çok yakından prch.. Bu gece yolculuğunda sadık kö . ır ~car, r ,....u ma • 
ı&rebiliyorduk. peği "Viunn ondan hiç aynlmazdı. Sa keme~ınde dava açımı. daYanm 

Musolini'nin ıiması 11k sık bahleyfn kapıda köy kilisesinin parlak ıf'bebı htanbaldan gelen mal
ıazeteJerde gör6Jen re.unJerine kırmızı pencerelerine gözlerini dikerek Jann, yağmur albnda •e•ke
çok benziyor. Onun için resim· bekler Te avtadaldlerle şakalaşırdı: So dildiği için, bomlmala!'ldır. 
lerini çok g6rmilf olan herkes faktan 71JmazdL Fakat hizmetçi kızla Zar~nm var, tazmin ebınler, 
keqdiıini kolayca tanıyabilir. n f•a halde sinirlendiren öksürükleri demlf • • 

( Doçe ) gayet baıit bir kos- de hiç eksik deiildL "Haydi enfiye ~ Dünyanın her yennde ba1le 
tOm giymiı idi. Bir halde ki kelim,, der ve enfiye kutusunu kadmla bir dava açılabilir ve garipolmaz. 
me•ki •e manııplann kıymetini ra asatmb- ODiar da birer tutam ahr Fakat mesele, bu kadarla kahr
hlrazda elbiıelerin renginden Ye lar; b9nm1Mma.,.....lel'. • eonra ... Halbuki Nilyork lmlmk ...ıı
feklmdea anlamafa ahşmlf olan aksınrlardı. O da bu muziplikten hot- kemesi daYada iW t.r.m .tmle-
V*yMtiaya Musolini bu kıya lanarak nihayetsiz bir neşe içinde kah miş ve dava edilenler: 

kahalarla gillerdi: yalnız kadınlara de - Biz mallan y&lderken, yai-
fetf ile hariçte gBıterilae onun fil k8peklere de enfiye verirdL "Ku- mur yoktu. Eger efYa bozulmut
bltOn ltalyayı awcu içinde tutan htantla,, aksıra aksıra yanından ayn· 1a, vapur ambarlannda aalao
bir diktat6r baıvekil olduiuna lır, ~iun ister istemez kuyrufuna sal· mıştar . 
lnaadırmak m8mk&n defildi. lardı.. Deyince , hAldm dOtlnmlf, 
Mu10linl'nin gerek ReiıicOmhu· Sotak 'bir havada ve karanlık bir çukurundan belki yeni bir fikir 
ramuz Ye Batyekilimir, gerek Ttırk gecede köpek bembeyaz çatdann baca çıkar diye çenaini olqamıf • 
milleti hakkında bize 13ylediği lardan tüten dumanlan, üzerlerinde Nihayet : 
tini ı&zleri ene1ce telgraf ha- beyaz bir don tabakası olan ağaçlan - G&ıterdiğiniz ıahitlerin ad
berl olarak Romıiclan Yerdigimiz seyretmek en ziyade sevdifl bir şeydi. realerini veriniz Iatanbuldan tah· 
tpa burada tekrar etmeğe llzum "Vanka,, derin derin içini ~ekti.. kale- kik ettireceiim-
slrmOJoram. Y alna tU noktaya mia paslı ueanu birkaç kere hokkaya S&zlerile kestirme yoldan ytl-
...,_ edeyim ki bOtOn bu a6zler ba~rch. Ve yazmağa ~~metti. .. . rDmOı. Şimdi, NOyork • latanbal 
içinde en ziyade nazan dikkati Geçen akşam benı dövdüler buyUk hukuk mahkemeleri arumda bir 

lb'ed "dl •Be "k" baba! .. Ustam beni saçlanmdan tuttu. temas baılaDUfbr. Ameribh 
eelizlll İi 'd: fU d ~ D 1 

: Avluya s8rfik1edL Ve elfndekl kayışla hakim buradaki mealekdqıaa ı 
Y ır a am e m. os zalf vUeuclumu kamçıladı.. Sebebi de « S6ylenilen tarihte yatmm 
oldupmu llyleyince dht olarak 111 büyük baba: Küçflk musibet çoeuğu 
kahnm. Bana istikbalde filen na betikte •llarken fena bir tesadüf ya,ıp yağmac:hjam, İlim •• ad· 
lflrecebiniz." olarak uyumuı kalmışım- Hafta için- resleri takdim edilen tahitlerden 

M. Mnsolini a6zlerini bitirdik· de hanımım bana temizliyeyim diye yemin ettirilerek 1arulmua •• 
tea aonra • Bana ıoracak bir bir batık nrdi. Ben nereden başlıyaca- mahkemf'mize bildirilmesi • tek· 

linde bir mOzOkkere fGndermi1-
•ıliniz ftr mı? eledi. Biz Baıve- tımı bllmediiim için babim kuyruğun Amerika, makine dOnyuı diye 
ldH bir pseteci ııfatile ziyaret dan bafl••ıtı.._ Bunu görünce kız<b dillere destan olan ba diyarda 

t d'JC.: • • • b d t balığın sivri burnunu suratıma çarptr- k s....ı_ 
e me ı5.mız ıçın ura a pze e- K ifalar da ba zi t t ekte demek yağmurlar anca yemımc 

'lik ---ı.. · • orcl k O a na e ye e m n ge- b" d'l' cı Y·~ iatemıy u • nun ri kalmıyorlar .. Onlar da ustalann- tea ıt e ı ıyor. 
için M. Mu10lini'nia .a,lediği dan evvelce girdUklerl fena muamele- Cihan coğrafyamm bu IOD 
lklerin bizim için klfi olclupnu. JI bana tatbik ediyorlar. Votb almak çocuiıJ, galiba babumın banak
,.1mz kendisi Tlrk efkln umu- fçiıı beni n1ütemadiyen barlara meyha· htndao daliınhtı mjru allDlf 
mlyeaine ka111 bir ıey 13ylemek nelere gönderiyorlar. Ustaam aalata· o acak. 
iltivol'l8 bana memnuniwetJe te- hklanm caJmak için beni teşvik ediyor Ç&nkl teşebbOıOn iki maDUI ., ., ı G d var : 
llkki edeceJC.:mfzi bildirdbı. Bu· lar ve hınızbta alıttınyor a~. ı a 

• a• • yok bUyilk baba!- Sabahleyın kuru 1 - Ya Amerikalılar, falan 
mm Dzenn~ M •• M.a8olini: BtU~~ ekmek ötleye çorba.. Akpm yine kuru tarihteki yağmuru phitlerle İl
bu aöyledıklenmı olduju gıbı ekmek.. Beni soğuk ve kura sıralar ü- pat etmek gibi unn ruhuna uy
yazabiftrıiniz." dedi. 8a CeYap zerinde yatınyorlar. Musibet çocukla- maz vasıtalara hakikaten bat· 
bizi hakiketen tatmin eden çok n «eceleri ciyak ciyak batırdığı vakit vurmak garabetindedirler. 
h8y8k bir kıymet idi. Hnclan da mahrum oluyorum. Ve bü· 2 - Yahut Aıyah oldutunuz 

dundan ıonra kendisine mem- tla gece befik •ll.ryorum. için cerYI hadiselerin tespitinde 
feketimize karp ghterdiği 1ny. Am lriiyilk baba.. Allala aşkına be- İnlan phadetioden bqka çare
liletli teYeccOhten, tahıılanmıza ni buradan kurtar .. beni köyünüze al... lere malik olmadığımıza hakmet
tit,ı yapbfı ltltofklrane iltifat- Artık tahammül edemiyeceiim.. Alla· tiklerinden böyle hareket etmiı-

.. ..,~hın dolayı tqekknr ettik Ye ha yalvarıyorum büyük baba bu yılba· lerBdirı:ri•ncı· kıımı bizi alakadar et-
hlrm ti da d k ynld k şı gecesinde beni buradan kurtarsın 

e e ~ •• e ere a 1
• • diye .. " mez. Fakat ateki ihtimalden 

Muaolinfni bizi ne kadar DUi· "Vanka,, nın dadaklan bfizUldil.. bilhaua çekinmek llzamdır. Ye
kine ka'fllamlf ise ıene ayn· Kirli yumraklarile ghlerlni Bildi ve min teklif eden Amerikalı bl
hrken ele o kadar mllltefitane hıçkırdı: kimin tezkeresine bir ra1ataae 
allmlıyorda. Ve kendiainin rahat- - "Kusarlanmı affetmesi için Alla· raporu leffedip pndermeli Ye •z olmamua için yapbpız ri- ha yalvarıyorum... Artık daha fazla albnada: « Bizde yajmmlar Ye
calara rağmen kapıya doira ıe- dayanamıyacağım. Bu beni 51dürecek minle değil fenle ıspat edilir • 
Hyorda. bOyilk baba... KöytimUze dönmek isti- cllmleaini yazmahcbr. 

.Jt.Ar.eı _... yeraa faka& ayakkaplarua 7oktur.. S..1'11 

-. ... 

Kızıl Gömlek ,~ 
YAZAN : Ömer Rı&a - 82 -

Sait Leylanın tokadını yeyince •• 
Buralı genç , bllt&n bualan 

anladıktan sonra Le1liyı kaçı• 
rarak oaunla eTleameğe karar 
vermlf. Genç yaıu.kb Ye zen• 
gia bir adam oldatundaa Ley• 
llnın da kendiaine meyledecejini 
•• bu maceram İJİ bir netice 
ile nilaa1et bulacatım tahmin 
etmiftl. S..ah ıea,, bunun O&e
rine Leyll)'I kaçırmak için terli· 
bat almıft Mebmedin dilinden 
bir mektup uydurmut. oau adam· 
lanndan birile Leylaya g&ader· 
miı; Leyli bir r6n enel (Mek
ke) den çıkıp Mebmede d6nmek 
istediği için bu mektuba kanmıt 
ve hemen hareket ederek hazır. 
lanan tahbravana binmişti. 

Leyllmn g6nlnnn etmek için 
ona en nazlgAııe muamelede bu· 
lanan, ona her ttlrlil h&rme\İ 
ıasteren Basralı genç, Leylidan 
terı bir muamele g6rmiyordu. 
l.eyJA. tehlikeli bir Hziyete dOf· 
tOilnO anfaaut Ye bu vaziyetten 
kurtulmak için bu yeni ltıkı bir
denbire meytlı etmemek ilzam 
geldiğini takdir etmişti. Bauah 
Emir Sait, g6rdUjl bu muame
leyi Leyli lb:erinde iyi bir teıir 
yapbiJna hamlederek lmltlen• 
mit, ibti1ar teyzenin Leylldan 
aynlmaaına kadar vaziyet bu te
kilde devam etmif ti. 

ihtiyar Medine tarafına d&n· 
dOkten ıonra Saidin kaliJeai ile· 
rilemif Ye Bauaya yaklatmlfh. 
Sait, Baaraya girmeden eYel Ley· 
llmfl kendiaile e•lenmek için mu· 
wakabm almak istiyordu. Ken-
cllill ......... ~ ..... ---
Yanma yaldaf1Dlf ve ona kalbim 
dllrmlftl. Ba atetll geaıç ona 
seviyor ve onu benimsemek isti-

yordu. Ona bir cevapvermek zama 
m gelmif midi? Leyli bunu dltlln· 
mit. ve ba ıenci oyalamak ia
tiyerek onl f11 eeftbı •ermiftl: 

- Nereye gidiyonak oraya 
Yaralımda konUflll'UZI 

Sait bu cevaptan memnu ol
mamlfb • 

- Bu yol bizi Baıraya ,etn
recek. fakat ben Bauaya ıit
mekten korlmyorum. Orada ıeni 
kaybedecetfmi tahmin ediJonm. 
Omm IÇID. HDi hiç tenımaclıtm 
blrmullite........._ 

Ba ah Saidl deriaden ya· 
ralalDlf Ye oaa blcldetlenclirmifti: 

- Kadm, MD benim esirim 
oldatana aaut111ormaaun ? •• 

- Ha,.. mnatm1IJOnlm, alçak! 
Salt. Leyllma IHrine hlcam 

ect...k OD11 bUeiindea yakala· 
1111f, oma alrlddemek iftemiftl, fa
bt Le,lanm bileti OlmD amdu
la kadar y11111111ak clellclL Ler· 
il, hutahk yldacl• uyif dit-
mesi ne ratmen çocukluğundan 
beri yapbjı bedeni temrinler
den istifade ederek onun h8cu· 
munu karpamlf, onu bir hamle
de tahbravanclan dipn mlatınıı, 
•e onun arkumdan yetiferek 
kalkmadan en'el lzeriııe ablmıt 

Ye ODU yamraklamap bqlalDlfb. 
Saidin adamlan koprak ıelmiı· 
ler, gtlç hal ile efendilerini kur
tarautfar, o da onlara emretmifti: 

- Şu kadını yakalayımz 
ve ellerile kollarım bağlayımz. •• 
Saidin adamlen Leyliyı ortaları
na alarak onu tutmllflar, ellerini 
ve kollarım bağlamlflar, ve efen
dilerinin ne cli1ecelrlerini belde
miılerdi. 

Salt aclamJanm laYllUlt Le71' 

ile karıı karııya kaJuıak -
yeniden teklif ettit 

- Ya bana .O& ftl'inln, 1"_ 
but seni hep blyle batla tat.n-1 

- lateclitin kaclar iteni lleil' 
fakat HDI ralm• alçak. 1a1Dd 
namauu1 tamnm. 

- o,ı. İle ita hal .... 
geber! 

- Gebermek ıaaa .az ver 
mekt• eYl&clır. 

Salt, hu lrm teshir etm_.. 
imkAnuz olduğıınu anlamlfb. O
nu iıkeaceye ujrallDIJ• k.,.ı 
verdi. Adamlarını pjvdı ft ..

lara emretti: 
- Şa kıdım almaz, ta ağad 

bağlayınız. 
Saidln adamları ona birer W" 

le fibi itaat ediyorlarclL ........ 
burma liflerinden arolmlf iple' 
bularak LeylAyı kaldınmflar, -
bir hurma aiaçına batla~ 
Leylinıa 8ll'b burma •fa ... 
yapıtmıftı. Her teprenme tlfllfl 

ıstırap Yeriyordu. Leyli, ferfrl
ediyor fakat kimse ona clial ...... 
yordu. 

Sait, adamlanna iatfnhate tJt* 
kilmelerinl emretmit. 10ara ld"' 
disi de buradan uzakl....., -
bir tarafa bOztılerek uyum ..... 

Leyll, hayattan lmidiBI ~ 
medi. Onun burada çil o~ 
daki bu ıulak ve •taçlı J 
eli kolu bağlı, 11brap Ye itk 
içiDde 6lmeai mukadder tibi "'1 
Beklenilmiyen bir el oaa ~ 
mez ve onu kurtarmaua, açlık 
ıuauzluktan bqka mltemadi 

llecekti. Fa 
Ley U Vdl.lJC''-~ fib~, 
da imdat İlltemeA O.a 
dımını dileyerek yqamak 
onun ea'ri olmaktama lla 
llzre 6lmek daha .-efli idi. 

Sait, Leyllma bu itkea-d.ıl 
fazla tahaanılOI ede.ı,ecel""': 
zannederek kendisini ça~ 
bekliyordu. 

(Bitmedi)_/ 

Randevu 
Dan aabah vaparda , ... 

f1mda oturan iki •-7 ... ......, 
kız Darllbedayicle OJN
kavak demldi .. plyeaind• 
aediyor, kOIUlfUJorlarch. 
sordu: 

- Nual, bet..- mi~? 
- Glael, hu dejil; 

(bir erkek İlmi zikretti) 
Gelseydi iJi olacıkta. 

Ôteki dedi ki: 
- Bir ranclewam Yd ~ 
Bu ah her aedmae ~ 

bableden km lmchrth, ..,.,..-.; 
clircliı 

- Yoo, kardqim, .... ~ 
DU kabul etmem. 0 IJle f'r 
yapmul ~ 

Öteki fqll'dı, malapp Z 
- Niye feaa .....,a 

diye cevap Yerdi, ben ~ 
meyi iyi manada kallaa.....-'. 

Sonra affetle ill•e etti 
- Kardetlm. bilmlyor ı 

randen .. blrlahd 
elemektir. . ·~ 

.. Hem ele • uat?,, Ml"'!'ıi 
tim. 

Her halde bizim 
raadevu kelimeai b•d• 
rif •dilmit '•lildir. ,..,. 
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• Gayes ne er Şt: yen arisli genç kız arülbedayi Temailleri 

Kendisinden 20 yaş büyük sinema artistini ISTAHBUL BELEDiYESi 

Neden öldüler 
Bir gazetenin Ankaradan aldığı bir 

lclgrafta deniyQr ki: 

alay edildiğini an ayınca seve-ilisini 
Qevdi. 

öldürdu Bir Kuuu~ 
Oeurildi ~~ t~ ~~ 

"- Biz meydana Fethi Bey için atıl 
ınadık. ı im ve onun hattı harkeeti hi-

1 
ıe baizi ehemmiyet değildir. Biz yQI· 
llZluklar l\arşısında harekete geldik 

llu Yolsuzluklar bugün bakidir. Orta. 
da değişmiş bir şey yoktur.,, 

Bu özleri söyliyenler muhalefrtc 
araftar olanlar, muhalefeti idare c
lcnlerdir. 

Yirmi iki senelik muhalefetin kii
ilrümlüğü, alil ligi, ölümü bu satırhı ı · 
l:ı ne güzel ifade ediliyor. 

Deniyor ki biz fırknyu yo1suzluk1a 
'lıUcadele etmek için girdik. 

Yirmi iki senedir nyni söz muhali"· 
fet fırknlnrmm nğzmdan hir knra sa. 
kız halinde çiğnendi. 

Hürriyet ve itilaf niçin öldü? Tarnf 
tarlan fena olduğu için mi, bundan 
~Üpheliyim ! onu öldüren Şaban ağa
dan ve çara çekilen tclı:nıftnn m·el 
niıamnamesinin ikinci maddesi idi, 
nu fırka nizamnamesinde: 

"- Ka\·anin ve nizamatı meşrutiyete 
'-'tıvafık bir idare tesi edeceğiz.,, di
Yordu. 

Geçen hafta Pariste bir zen
gımn kızı ıevdiği adamı bir 
kurıunla öldUrmüştlir. Otomobil 
içinde yapılan bu cinayet hakkın
da şu malumat verilmektedir. 

Katil Raşel Meri, yirmi yaşın
da güzel, sarışın bir kızdır. Zen
gin ve namuslu aileri ile yaşa

makta idi; sinamaya, spora çok 
meral<lı olan Raşel asrı Franıız 
kızları gibi tam bir serbesti için
de yaşamaktadır. 

Bir sene evvel ıinama artist
lerinden M "Hörtör11 isminde bi· 
riıi ile tamşmış, artistin kendisin
den yirmi ya~ büyUk olmasınu 
rağmen aşık olmuştur. HÖt"törüı 

Rateli sinama artisti olarak yetiı
tirmesi ümidi genç •kızın sevgi
sini kuvvctlendirmiıtir. Ratel bir 
,,,üddet sonra artiste beraber 
evlenmelerini ve kendisini sina
maya almasını söylemiştir, Fakat 
M. Hörtör buna muvafakat et
memiş ve sebep olarak da ken-

anııım artistin evine gı•mi ız, M. 
;iörtörle oturmuş, bir arahk 
·özü evlenme bahsıne getirerek: 

- Ben gençliğimi senin için 
eda ettim. Peşimde sürU ile 
?ençler koşarken ben seni sev
lim. Gayem ıeninle evlenmek, 
ınemaya intisap etmekti. Hal· 

uki ıen baıkasmı ıe.·din. Ben
den vazgeçersen seni yaıatmam 

1111 

1111 il il 

8oiunun PBznr1 
lemiotir. Osküdır Hele aınemaaında 

Mösy6 Hörtö:- bu söxlere gll~ BUyiık ıergüzçşt ve heyecan filiırıi 
müş, "haydi çıkalım da hava al,, Bonomo vahşi memleketlerde ~er gtn 
demiı ve birlikte otomobile bin· gündüz saat 3 tc gece 9 dı Cuma 

günleri 2 de 9 da. 
miılerdir. Otomobil son sllratile ıııauı "'"' ,,,,...,._,,. • .,.."'""•-!llUl••I!! 11 = 

Raıelln karakolda aıınmıt bir reımi ormana kıra doğru giderken Meıhur piyanist 

disioin başka bir kadına mer· Raşel tabancasını çskmif, bir el - A L F R E E C O R T O T 
but olduğunu söylemiştir. ateı ederek sevgilisini öldürmll~- tarafındın verilecek konserlerin 

Raşel bu cevap üzerine artis· tür. Raıel sevgilisini yerde kan- - birincisi 18 kftnunuevvcl perfembe 
günü saat 21 ,30 ve ikincisi I 9 kAnu· 

tin evine zamansız olarak sık ilk lar içinde görmekten ka~mamış, nucv el cuma günü eaat 18,50 da 

gitmiş, rakibesi ile karıılaşmak gelen polise teslim olmuştur. matine olaral\ 

imkanını hazırlamak istemiştir. Bu gen:ıı ve zengin kızın ma- FRANSIZ TiYATROSUNDA 1 
Fakat bu k~rşılaıma vuku bul- cerası Pariste glinlin dedikodu verilecektir, Artist ayın 6 ııadı 

b ~ Anlcarada bir konser \'eN:cckdr. ı mamıştır, Raşel geçen hafta aşı mevzuu olmuıtur. .. " """""'"""" ıınıı n•ıııııınınıııııtlll-
Ondan evnl Ahrıır fırkası ne yaptı 

ıte söyledi? hiç! 
~~~~~~__,........,,__~~~~~~~....;,,;_~~~~~~---=-__,.__,.~~~~~~~~.,........,.,........,~ .......... .,........,""""===--

,:;a.._..._.:;ı.::ı.~ Varın akıam ~~4E ' Moris Söva yenin 
karıs1 

Milli m~rutiyet fırlmsı r.c nnlnt · 
tı7 hiç! 

Mütareke zamanruda te!'Ckldil eden 
fırkalardan bahse Hizum görmüyo. 
:tuna. Bütün bu teeşkkUller bir fırka 
olnıaktan ziyade bir ihtih\I cemiyeti 
halinde iş yapmak istiyordu. Türkiye
dekı muhalif fırkaların bütiin püf 
lloktalan bunlardır. 

Fırka bir ihtilat bayrağı açıyor. 

Herkes bayrağın altına cağrılıyor
du. 

"- Memurdan canı yanan bizim ta
tafa.. 

"- Yeniden hoşlanmıyan bizim 
1-rafa .. 

"-- Kazancından :memnun oJmıyan 

"- 'Sakalsız iş başına geliyor diye 
~zıyorsunuz bizim tarnf a, 

.,_ Saknlh İ:ı: başına geliyor diye 
~İddetleniyorsunuz bizim tarnfa .. 

Hulasa ..• bizim tarafa ... , gelin, gelin 
ile açmazlanmız var. Dünya gül güll 
~n olacak! hele bir şu mevkii iktidnr 
denilen kaleyi fethedelim! 

Fırka rei lerJ bir fikfr \'C düşün~ 
~darnı olmaktan .ziyade bir kahraman 

r kurtancı halinde meydana çıkı)·or. 

~eic; yıkılacak mevkii iktidar !\al esine 1 

llcum içfn gönüllü topluyor. 
llalbuki fnka fikirdir, memleketin 

tltuhtellf rnıOnnnın ihtiyaçlarını, e· 
btellerini ifade eder. 

Kocasını kıskanmadığını 
söylüyor 

Meıhur sinema artisti Moriı 
Şö~alye haftada dört bin lngiliz 

lirası almak üzere gecen hafta 
Londraya gitmittir. Orada bir 

çok kadın ve erkekler tarafmdan 
büyük tezahüratla karşılannııştır. 

Şö\'alyeye zevcesi de refakat 
etmektedir. Kocasının bilhassa 

sayısız kadınlar tarafından derin 
sevgi 'Ve taktir ile karşıf anmaşı
nn KarfJ :ne auş ııCffiğlinli anla-

mak istiyen lngiliz muharririue 
Moris Şövalyenin karısı şunları 
söylemiştir: 

"Kocamın sayısız kadın tak

tirkarları bulunmasını naııl kar

fıladığımı herkes merak ediyor. 
Fakat ben bundan hem mes'ut 

ve hem mağrur olurum. Moris bir 

san'atkiir olmak dolayısile her
kesi memnun etmek için çalışır. 

Halkın memnuniyetini hararetli 
tezahürle göstermesi onun şev
kini arttırdığı gibi benim de gu

Biıim muhalefet fırkaları hele bir rururnu okşuyor.,, 
btevkjj iktidara geleJim fikri o 7 .. amaıı 
dUtUnürUz derler. lng=Jiz muharriri Madam Şö· 

B 1 ır. ı k · valyeye Holivotta nasıl vakit ge-d u a e acaip, ya nız yı ·ıcı ınsanJar 
d iln ınilrekkep olan guruplar mütçma- çirdiğini ıormnş ve fU cevabı 
1Yen dağılmağa mahJHimdur. Hatta almıştır: 
~~kij iktidar ellerine geçtiği halde hi· "Holivotta bulunduğum zaman 

le .. lIUriyet ve itiHif ingillz donanmnı-,i-
e ftf son derece meşgul olurum, çün-
tı • lat orduları sUngü ile mevkii i~ -1 
bı.~~ra çıktığı halde bir ttirlü tutun,. kU yemek piıirmeğe çok mernk
,....r ~ünkü, onun arka ında dünyanın lıyımdır. Holivottaki Fransız doıt-
~ IQınetJi donanması_, dünyanın en i larımm daima davet eder ve 
a:.11"'etU ordu u vardı. Amma ,.e Hikin onlara Fransız yemekleri ikram 

t'ııık kadar fikri, pren ipi yoktu. ederim. Seyahat eınasmda da 
lt lllla yalnız yolşuzluktan bahşeden- Morise yardım ederim.,, 
d~ fikir ve prensiplerin sırrı~~ .. erme- -- ----
ile Çe ınuhaut tırkaıar yn1nrz 01tım1er- Karısına vermemek için 
ı_" CSIUm beğenmekte serbest o1acak-

tctıl". Bir edip Nobel rnükAfatını 
Sadri Etem afmamık istiyor ___ _._.,........, __ 

Ş.. Bu sene Nobel edebiyat mO-
UpheJi bir Rus prensesi kafatmı kazanmış plan Ameri-

hudut harici edildi kan muharriri Sinkler LUi3 ken

4t Qeçenlerde §ehrjmize gelen prenses 
"a~ar~ ismindeki bir Rus kadınınm 
'1ttı Yetı şüpheli görülerek il\amet müd 
.._1 temdit edilmemiş \'e memleketi-

' ha:ricjn çıkarılmıştll'. 
da lıQ kadının son zamanlarda Rusyn.I 
'tıhakemelerine lıaşfanan te§kilfıt 
ıtı, .. _ 11Plarile alakadar olduğu söyJen-

~edfr. 

hı ~Uzeı olan bu kadınrn burnda cali
~ra Phe temaslarda bulunması ve bit· 

1,i ş~ethaneye ~frfp çıkma ı hakkında-
l>beyf taxvi): e et1tıi~ fr. 1 

disine verilmekte olan 30 bin 
dolar nakti mükafatı alıp alma
makta tereddüt göstermektedir. 
Sebebi de ayrıldığı karısının mah
kemeye vaki olan bir müracaa
l\dır. 

Lüis bundan bir mUddet evci 
karısından ayrılmıf olduğundan 

mahkeme karısile 12 . aşındaki 
çocuğu ıçın ayda bin dolar na
faka takdir etmişti. Fakat Lliis 

Yeni Türkiye 
Alman sehrı radyoda 

mühim bir nutuk 
söyledi 

Mezunen memleketinde bulu· 
nan Alman sefiri Her Nadolni 

cenapları Berlin radyosunda mil· 
him bir nutuk irat etmiştir. Nut .. 

kun mevzuu " Yeni Türkiye " 
idi. Alman sefiri blitlin alman 
milletine hitap ettiği bu nutukta 
memleketimiz hakkında pek si
tayişkarane sözler söylemiş ez
~ümle_demisliı:-,.,ki • 

11 Bu gtinkü Türkiye Gazi Mus· 
tafa Kemalin dibiyane bir ese
ridir. Gazi memleketin milli bir 

kahramanı değil, memleketinin 
banisi, milletinin babasıdır. Gaıi 
ile bir çok defalar beraber bu
lundum ve kendisile görüştüm, 
Her defasında kahramanlık ve 
ateşin, şuurlu ntanpenerlik ile 
milletinin babası ve memlek~ti
nin yüksek devlet adamı ııfr.t
larını şahsında tamamen birleı
tirmiş olması nazarı dikkatime 
çarptı. Bu terakkiyatı tamamile 
anlayabilmek için Mustafa Kema
lin Türldyedeki mevkiini bilmek 
ve her şeyden evvel bugUnkü 
Türkiyeyi anlamak lazımdır. " 

Alman •efiri nutkunda lımet 
paıa Hz. nin Lozandaki muvaf
fakıyetine ye daha bir çok me· 
selelere işaret ettikten sonra 
Türkiyenin hedefi nedir, mevıu· 
una temas etmiş ve : 

" Türkiycdc ilerlemek için çok 
kuvvetli bir arzu ve her 
türlü taahhUdat ve mecburiyeti 

icat imkanları mevcuttur. Milli 
hürriyet ve milli ıerefin muhafa
zası şartile sulh ve terakki.. işte 
yeni Türkiyenin gaye ve hedefi 
bu kelimelerle hulba edilebilir,, 
demiıtir. 

bu karara itiraz ederek bin do
lardan iki yüz dolara indirtme
ğe muvaffak olmu~tu. Lakin bu 
defa sabık zevcinin otuz bin do
lar mükafat alacağını haber alan 
kadın· mahkemeye bir istida ve
rerek nafakanın gene bin dolara 
iblağını istemiştir. 

işte ayrıldığı lcarısının bu mü
racaatından haberdar olan Lüis 
bu mükafatı alıpda karısına 
verme1, tense almamağı tercih et
mektedir. 

v M E L E K Sinemasında 
W Jrae edilecek ve 

W V 1 l 1.. 1 F R 1 Ç iin D 1 T A P AR L O 

~ Sözlü ve şarkılı ikinci filmi. BUDAPEST muhitinde Macar t 
A köyleri, eğlence ve sefahat yerleri, Çardaşlarla Luna parklan 
m ahenktar Macar şarkıları ve danaları ile müesıır aşk romanı. 
M Hamıı: Yeni makine sayesinde bütün mUkalemeler filim Uze- -
i rinde Türkçe ve Fransızca olarak yazılı olduğundan filim her· 
m kes tarafından anlaıılabilir. 

!@;31::39:~~ 3C:r.3D -S41E-e E :[tl 

Erich MerJa Remarque'ın beynelmilel ıöhreti haiz 
romanından muktebes 

Garp cephesinde yeni bir şey yok 
isimli film mUesseıemiıe aittir. lstanbulda bir sinemanm 

GARP CEPHESi 
4 P!YADELER 

namlle llAn ct"ği Alman filimlnin Üniversal markalı ve Amerikan mamul•· 
tındıın olan GARP CEPHE.SiNDE YF.NI UıR ŞEY YOK unvanlı filmlmlı.le 
hiç bir müna ebet! oJmndı~m sui tefehhüme mahal kalmamak üzere llını 

lüzum görüyoruz. KEMAL • FiLM 
~ ..... ----~----------------. .................. .., f®llll!IDll!llJllJ Muvaffakiyet değil muzafferiyet! 

1 Ney-York Metropolitaln operasının meşhur baritonu 
LA VRE..NCE TIBBETT urafınddan 

ı Albertina Racsh haletinin iştirekile temall edilen 

~ Haydutlar Şarkısı 
1 ( ROGUf: SONG ) 1 1 G L Şnô. sRü 'yamAn reSi~~ı;;m~;nda 
~j gördUğU muvıffakiyct değil, muıafferiycttir. Metro Goldvin Mıyer filmi mi~ 

1

- - 111 Bu akıam • 

Majik sıncn1as1nda 
BUyük Gala olarnk gösterilecek 

Garp cephesi 
4 Piyadeler 

Tamam en F ransııça sözlft mu· 
aızam filim. Şimdiye kadar 
çevrilmiş filimlerden en mü
kemmelidir. MDkAlemeler Türk 

çe olarak filmde yazılıdır. 

.,,,,,,,,,,,,,,111111ııııı111111ıfllll11111ıı11•~ 

I~ Tepebaşı Gardenı : 
g Yana akpm ~ 

l)tekr ar muvasalat edenf 
~ meshur realist meddah l 

~ Milli Rex l 
\ Yeni den numaralarına baılana- j 
~ caktır. ~ 

Film fjohannsen)in roınanınd.n muk
tebes ve rdisör Pal>st ıarafından sine- I 
maya alınmıştır. Biletler bu sabah sa- I 
at 10 dan i•ibaren tedarik edılehilir. 

• ıııt11ıı111111ıııııı11111ıllllll111111tlllllt111ıııt1tııı111tfltılllfl11 .... 

- ı'o••••••••••••••••••••••••••••• 
: Giilhanc ıeririyalı aabık bqmuaVil'I: 
" ve • ~"" .. '""'"·"""'"'llır111ıııııı111rıı•ll"Jı·11111•"lllllltıut1Jllll•11111•\Ş I " : 

i WESTERN ELEKTRiK ~ : Ankara ınerkez baıtan .. i dk : 
~ makinelerile mficehhe~ ! ; ve zührev1 boıtalıkJa~ Amü":hau"' i 
a . ; : Dr. Ahmet Hamıt B •• 
~A R T J S T ( K~ ,, Hastalarını her gün ?iltdep : 
'E § sonra : Ankarada Adhye ea- ~ 
~ Sineması ~ • rayı karıısmda Seyit efendi : 

j P E K y a k ı n d a ~ i apartımanınd•. i 
§ A Ç J L 1 y Q R ~ ~ Kabul ve teda vı eder : 
~ ~ .........................•.••. 
;fııı11ıı11ıı11uıırıııı1u11ıır111JJ1uıııı1111ı11111ıııııı1111 u1ııııı1111111111ıııı1i?, 

lı 
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A mab.m~ çit: 
( Romanımsı hakikat, ] 

hakikatim•i romanı 7 74 
Lilinin bana bir meyli olduğu harc

k8ından belli idi. »akıtları ••• 
Bandi, Lili, ben Gardenbard ... 

çıkarken saat dört olmuttu. 
Bandi: 

- Ne akşam, dedi. 
Lili, Herdeki acemin dükklnını 

göstererek: 
- Geliniz. 
Dedi Acemden bir şişe votka 

biraz da yiyecek öteberi alıp, 
Aımahmesçit 7 4 e gittik. Yolda 
Lili koluma asılıyor, vücudunun 
asabi titreyişlerini, vücudumda 
hissediyordum, mütemadi bir he
yecan Ye asabiyet içinde i'eçen 
bugünün, şayanı hayret yorgun· 
luğunu duyuyordum. 

Lilinin odasına çıktık. 
- Oturunuz, dedi ve votka 

ıiıeaini açtı, sandYiç yapmıya 
baıladı. Lilinin harekatında ba
na karşı bir meyil görüyordum. 
bakışları, gülüıleri ile hep bunu 
ifade ediyordu, Garip bir akıtll
llmelle bu vaziyetten sıkılmaya 
Başladım. iptidai denilmeıi pek 
doiru olan bir hisle, ben, ka
dının bana iltifat etmesinden 
hicap duyuyordum. Benim için 
asıl olan "almak,, hatta "gas
petmek,, tir. Sonra odada Ban
di de vardı Ye sonra daha bir 
gece evellU vaziyete vardı. A
caba ben gittikten sonra Bandi
nin odasında neler olmuıtu? 

Şezlonga uzanmıı, oturuyordum. 
Lili, yatağının üzerine uzanmııtı. 
Bandi de bir koltukta aturuyor
du. içiyorduk. Susuyorduk. Niha
yet Bandi: 

- Ben, dedi, uyumağa gidi
yorum, yarın erken itim var, siz 
oturun isterseniz. Ben de onu 
takip etmek isteyince, Lili bırak
madı: 

- Senin işin öğleden sonra 
zannederim, bir az daha kal, 
evin uzakta mı? 

- Hayır, Bandiye bugün ta
tındım. 

- Ya, daha iyi ya, aramızda 
bir kat var demek. 

- Peki. 
Bandi gittikten ıonra Lili ba

na uzun uzun bakb, burun ka-
natları açıldı, kapandı, ve: 

- Ben, dedi, çok, amma n
midinden çok fa:.:la serbest dü-

"Vakıt,, ın Tefrka:Jı : UJ 

Vak'a kahramanlanndan: Lili 

tünceli bir kızım. Benim içı n 

mazi Ye bütün mevzu telakkiler 

yoktur. Seninle tanııalı nç gün 

olmadı bile. Bak, iıte bunun için 

sana "hoıuma gidiyorsun,. diyo-

rum. 
- Ben mi? 

- Bayle olmasaydı sana, bir 

çocukluk arkadaıım, yahut kar

deşim, yahut da kocamdan daha 

yakan biriıi gibi hususiyetlerimi 

işae eder midim. 

- Evet. 

Sükunetle dinliyordum, çünkil 

yorgunluktan tembelleşmiıtim ve 
mUnakaıa edecek halim yoktu. 

O bunu. başka tnrln telikki 
etti: 

- Görüyorum ki sende de 
bendeki telakkilerin bir ıemmesi 

mevcut ki buna hayret etmiyor

sun, çünkü başka birisi olsaydı, 

benim için alelade bir kadın 

muamelesi yapar, ve .•• 

- ihtimal.. 

- Hayır, muhakkak .• Ben bu

nu çok iyi bilirim.. Kaç defa 

tecrübe ettim. Halbuki sen böy

le değilsin. işte bunun için se

ninle bir... Arkadaşlık tesis et

mek istiyorum. Kabul mü? 

- Bir şartla •• 
(Bitmedi) 

. .. 
Kadınsız Memleket _ , 

• ··J • .- ..... 1. 

-13 -
Sim Aston şimendifer hanga

rının bir kötesinde balyalar, san
dıklar arasında her tarafı sımsı
kı bağlı olduğu halde yatıyordu. 
Bir paket gibi onu oracığa atı
vermişlerdi. Kımıldaması imkan
sızdı. Vücudunun her tarafında 
tiddetli acılar hissediyor, bilhas
sa blşındaki yaralar ona çok 
ıztırap veriyordu. 

Bu kadar acıya rağmen As
tonun akh henüz batında idi. 
Henüz düşünebiliyordu. Yata· 
mak maksadı için mücadele et
mek, sonuna kadar boğuşmak 

istiyordu. içinde korku namına 
hiç birıey yoktu. Bu tehlikeli 
vaziyet karşısında bile soğuk 

kanlılığını muhafaza ediyordu. 
Ağır ve kalın gaz borularile 

onu kuduz bir köpek gibi öl
dürmek istemişlerdi. Bunun için 

Yzan: Peter Bolt 
boruları yerlerinden sökmDşler 
ve hücum etmiılerdi. Aston bu 
korkunç ölüm karşısında sadece 
glllmüf, ürkmeyi, korkuyu aklı
na bile getirmemişti. 

Şimdi vücudunda duyduğu 
müthiş acılara uyuklamasına ma· 
ni oldukları için memnuniyetle 
katlanıyordu. Uyanık bulunmak 
arzusunda idi. 

- Vaziyetim milthiştir, diye 
dü şUndU. Fakat ümidi elden bı
rakmamalı·. Bir hangarda bulu
nuyorum. Hangarlar hapiaane 
demek değildir. Sabah olmadan 
evvel belki kurtulmanın çaresini 
bulurum. Fakat nasıl bulmalı? 

Bu sualin cevabını bir tUrlU 
veremiyordu. Çocukluğunda kır
mızı derili vahşilere ait birçok 
hikayeler okumuştu. Bu hikaye
ler okumuıtu. Bu hiklyelerin 
kahramanları ile henüz vaziyeti 

Moskova mahkemesi ve 
ingilizler 

fngiliz gazeteleri : « Da \'a baştan ıtşağı tnsn;dir. 
Çünkü davada en nıüh;m şahsiyet olarak gös
te,plen Riyalnşinski ı 924tc ölmüştur.» diyorlar 

Kallavi Sokak 
lÜst tarafı I lncl aayıbamızda] 

Sanatlerini ancak gecenin k•" 

ranllıklarına iltica ederek yapa'" 
bilen bir ıınıf insanlar bu sokağı 
ıaptederler. Bunlar gece kele
bekleridir. Bu ıokakta elektrikler 

yanmaya başlarken açılan dOk· 
kanlar Ye oteller Yardır. Bu dOk-

lngiltere hariciyesi birkaç gün evvel celsei hafiye aktetti bunda K. ve R. klnları, son zamanlarda, Galata· 
Moskovada cereyan eden muhakeme rümuzu ile isimleri gösterilen kimse· I 
esnasında f ngiltereye karşı vuku bu- lerin kimler olduğu anlaşılmış olacak· nın tanınmış Ye vaktile po is 
lan isnatların protestoya değmediğini tir. Filhakika fransız erkanı harbiyesi müdürü Ekrem bey tarafından 

söylemiş, fakat birkaç gün sonra, Rus ikinci şubesi harekatı ve memurlarını sürdürülmüş olan külhanbeyJeri 
ya müddeiumumisinin bütün iddiana- saklamak için son derece dikkat sar· tutarlar. y egine meslekleri fubf 
mesini okuduktan sonra protesto ihti- feder. Maamafih meydana çıkmıyacak ile yaşayan kadınların sırtından 
yacını hissetmiş n Moskovadaki sefi- sır yoktur. Tahmin olunduğuna göre 
rine lazımgelen talimatı vermişti. Bü· mütt~himlerin açıkça ifadeleri bütün geçinmek olan bu adamlar, 0 

tün İngiliz matbuatı bu protestoyu tas hakikati ve gizli noktaları meydana çı dükkanlalrda rakı içerler, eırar 
vip etmekte, hatta onun geç kaldığını karmıştır. Bu elde edilen esrarın hal- içerler, ve sarhoş olduktan sonr• 
söylemektedir. li yakında ifşa edileceği kanaati var- kavga ederler. 

Londra gazetelerinin Moskova mu- dır. l\füttehimlere son sualler soruldu. 
h k · k d ld - · t b Otellerin kapılarında iğreoÇt a emesı arşısm a a ıgı vazıye u Reis profesör Ramzinin katibi Oçk.ine 
muhakemenin aslı astan olmıyan bir- ihaneti vakiası için para aldığım ikrar mütereddi yüzlü, çarpık çarpık 
takım masallara istinat ettiğini iddia tt' v t f tt• F k t k adamlar, heriçeri aldıkları müt· e ırmege gayre sar e ı. a a gere 
ile bu iddiayı ispata çalışmak ile hu- f .. k tal b . d b terı·den oda kirasını peşin alırlar. pro esor ve gere e esı ısrar a u-
ıasa edilebilir. lundular. Her ikisi rüşvet aldıklarım Bu ıokak sükkanının bükO-

Taymis, bu mesele hakkında yazdı- . . . . 
v • k 1 d k·ıd "d reddedıyorlar. Ramzın yalnız emır metin kanunlarma riayet ettikletl gı son hır başm:t a e e şu şe ı e ı a- •v• • • • •• 

rei kelam etmektedir: lvüerdıgını ~e mebalığı sana:nn muhte- görOlmemıştir. 
h k . R şubelen arasında tevzıden başka 

"Moskova mu a emesı, usyaya . Bu sokagw ın ismi daha done 
. t·ı" 1 .. b 1 bır şey yapmadığım katibi ise parava .J:, 

müdahale ve onu ıs ı ~ eme ını es e- . - kadar Glavaoi sokağı ıCJlf 
mekle itham olunan devletler aleyhin· asla el sürmediğini iddia etmişlerdir. bu gün layık olduğu ismi bui-
d f t his) · d ak . . . Maznunların mahirane manevrala-e ne re erı uyan ırm ıçın ıs· w u_, . • muftur: 
t . dil. rına ragmen .nnlenko, Ramzıne; Ü<'ki 
ısmar e ıyor. • Kallavi aokagıv • 

B l ··ıt h 1 p f .. nin para taksimatından hariç tutulma 
aş ıca mu e em o an ro esor y •• • • •• H k"k b k k b"t 

Ramzinden alındığı söylenen "itiraf- muş olmadıgını soylettı ovakıt mud- a ı atan u so a şe ı 

lar" da kendisi 1927 de Pariste Pol Ri· deiwnumi Oçkine hitaben dedi ki: "Şu namına kallavi bir bcliciır. 
yabuşiniski ile suikast tertibi ile meş- halde paraya dokunmadığınız hakkın Ceçenlerde kendisine taaru• 
gul olduğunu söylüyor. Guya Pol da teminatınıza itimat edilemez. Çün- edilen Macar gazeteci kadına 0 

Ruyabuşiniski suikastçilerle M. Pu· kü fırkada suiistimal olmadan size pa sokaktan geçtiii için teca\'O• 
vankare arasında irtibatı muhafaza e- ra verilebilirdi. Biltün samün mütte- edilmiştir. 
diyordu. Halbuki eski Rusyanrn en ma hiınler de dahil olmak üzere kahkaha d 

O sokakta bir dükklna b1o1" 
ruf iş adamlarından olan Riyabuşinski ile güldüler. Bundan sonra müddeiu- cum ettı·ler. O sokakt• bit 
1924 senesinde vefat ettiği tahakkulc mumi Krilenko ittihamnamesini bü- .. 
etmiştir. Riyabuşinisk.i, Batiynol kab· yük bir heyecanla okudu, herkes dik- cinayet oldu. O sokakta bet 
ristamna defnolunmuştur. Moskova katle dinliyordu. Krilenko menafii gün, gelen geçeulere mfin .. e• 
mahkemesinde bu hakikatin anlaşılma- şahsiyeleri uğruna vatana ihanet ed~n bet.iz: teklifler yapılarak hica~ 
Si üzerine tnüddeiumumf muhakeme- kimselerin ne kadar adi tıynott ol- rencide ediJiyor. 
nin talikini istemiş ve talik esnasında duklarmı izah etti. Krilenko sanayi , 
şahitlerin ifadelerini tahlil edeceğini fırkasının programını tahlil ederek O sokakta bir çok tecrübeıil 
söylemiştir. Daha sonra muhakeme ye- nazariyata istinat etmesine rağmen na vatandaılar hastalıklara tutd" 
niden başlamış ve sanki hiç bir mühim zariyesinin halkı iğfal ve kapitalizmi luyor. 
bir şey olmamış gibi devam etmiştir. terviç olduğunu izah etti. Ve dedi ki: O sokak acaba polis müdit" 
Halbuki davanın en mühim istinatga- ''Zanneder misiniz ki beyaz Ruslardan riyetı zabitai ahlikiye hudutJatl 
hı olan şahsiyet, suikast tertibinin dü· olup sizi teşvik edenler komünizmin haricinde midir? 
Şünülmesinden dört sene evvel ölmüş sukutu ·ıalinde hükQmeti ve mühen- k h h kk•1' 

· Kallavi so a ının mu a olduğu anlaşılmıştır. Fakat Rusyada disleri bırakırlardı. Bu düşüncenin d 
böyle şeylere fazla ehemmiyet verilme ne kadar abes olduğunu anlamalısı- surette zabite nezareti altın 't 
diğinden, iddianamede adı gçen Riya- nız." Bütün samiin tasdik işareti yap- bu'undurularak Yatanuaşların iffe 
buşiniski yerine, şimdiye kadar adı tılar. Filhakika vaktile resikarda bu- ye hayatlarının murhafaza edil" 
geçmiyen biraderi Vladmir konmuş, ve lunan ve şimdiye kadar o mevkü tek- mesi lazımdır. 
her şey ona yükletilıniştir. Bunun ne- rar işgalden başka bir ~ey düşünmi·ıı.w------------~ 
ticesi olarak Rusya haricinde bu da- yen, bunun için harici müdahaleyi tas- "VAK•T,, e a bo-
va, serapa tasni sayılmaktadır.,, ~eden kimselerin muvaf fakıyetleri .f 

Muhakeme tafs!latı halinde bir Ramsın hükumeti tesisine ne olunuz 
Moskava, 6 - Vatana ihanet davası rıza göstereceklerini tasavvur etmek ıs.------------

neticelenmek üzeredir. Mahkeme bir pek bariz bir safdilliktir. 

arasında ne büyük bir müşabe
het vardır. 

Kitaplar bu kahramanı ale
lekser vahıi kulubelerinin yakı
nındaki ağaçlardan birine bağ
lanmıf bir Avrupah olarak tas
Tİr ederlerdi. Kırmızı derililer 
onun etrafında dansederle, ok 
atarlar, sonra içlerinden birini 
nöbetçi bırakarak uykuya yatar
lardı. Neticede Avrupalı gene 
kurtulurdu. Bir dost yılanlar gi-
bi çalılık arasından çıkar, yılan
lar gibi sllrllne sürüne gelir ve 
onun bağlarını keıerdi. 

Fakat bunlar nihayet hikiye 
idi. Nihayet muharririnin muhay
yelesinde vücut bulmuf feylerdl. ' 
Kendisinin ne böyle bir dostu, 
ne de kurtulmak ümidi vardı. 
Binaenaleyh rahat rahat ölümü 
beklemek ]azım gelirdi. 

Aklına Ca Smit geldi. O bu
rada olsaydı hiç fllphesiz onu 
kurtarırdı. Fakat Smit şimdi çok 
uzaklarda, ta Londrada idi. Ora
da kendisine bir kadın aramak
la meşguldü. Ihtimalki istediğini 
bulmuıtur bile. 
Doıtunun ıözl~rini hatırladı: 

«Sen beyhude yere kendini nzn
yorsun diyordu. Bu kadınla ko
casını rahat bırak. Kim bilir bu 
yanlışlık belki ıenin için hayırh 
bile oldu. Öyleya ne biçim mah
lukla karıılaşacağmı biliyormu· 
sun. Seni mes'ut edebileceği•e 
kuvvetle kani misin?»Acaba Ca 
Smiti dinlemediğine fena mı et
miıti. 

Fakat artık geti dönemezdi. 
O kadını görmUf, onun için ha
y atını tehlikeye koymuştu. Bu 
vaziyeti Smit bilıe belki o bile 
fikrini değittirirdi. Sonra aklına 
anası, blltün bu olup biten şey
leri bilmiyen anacığı geldi. Bu 
onun zayıf tarafı idi. Çarçabuk 
kendini topladı: 

- Hissiyata mağlup olmak 
manasız dedi. Soğuk kanlılığımı 
muhafaza etmeliyim. 

Vücudundaki ağrılar gittikçe 
fazlalaşıyordu. Bir ara öyle müt
hiş bir şekil aldı ki Aston ba
ğırmamak için dudaklarını kan 
çıkıncaya kadar ısırmaya mecbur 
kaldı. Dayanamayacağım hissedi-
yordu. Güç nefes almağa başla
mııtı. Olanca kuvvetini topladı, 

adelelerini gerdi ve bulunduğu 

vazıyeh egış ırmege m O 
oldu. Şimdi yüzüstü dönmOtt10 Burnu ve çenesi kuma g6oıU ... 
idi. Bu suretle atnları biraz Y 
btır gibi oldu. ·di? 

Buradan nasıl kurtulmalı ı i? 
Onun bağlarını kim kesecekt~ 
Bir bıçak lazımdı. Kendi çakı 

0 
Parkerin evinde kalmışh. Zat~clJ1 
olsaydı bile itine yarıyacak nıı 1 

_ 

Elleri bağlı idi? Bıçağı ne {;., 
pacaktı ıanki? Bir bıçak... eli 
vaziyette... gülünç ıey! E•• J' 
yavaı, sonra hızlı hızlı gnınıe 
başladı. ;ol' 

Birden yan baıında bir gO ·bi 
tü işitti. Biri ona dokunuyor 11 
geldi. 

01 
- Sus, sesini çıkarma! ,. 

yardıma geldim! • • ta' 
Aston Amerikalının seıı~ bıf' 

nıdı. Gülütü yavaı yavf bır 
kırık şeklini aldı. Jıaf 

Amerikalı çakmakla bir d,.. 
parçaaı yaktı. Astonu bağlar dı.J· 
kurtardı. Vücudunu oğuttur r• 
Bir kaç kadeh viıki içirdi. S0 S:,. 
elini kolunu serbestçe oyoatlll 
için Aıtona yardım etti. di) 

ı.(Bitnıe 
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ediyor Fransız buhranı devam 
Ayan ıle meb'uıan aras1nda hadise mi olacak? 

Paris, 5 (A.A) - M. Uou- cevap vererek Bulgaristanın mu· 
lllergue istişarelerine deYam ede- rahhaslar hakkmda gösterdiği 
~ek parlamento ricalinden bir hüsnü kabulden dolayı teşekkür 
aç zatı bilhassa parlamento- etmiştir. 

dtici gruplarla encümenlerin L •t C 
tcialerini kabul etmiştir. M. Dou- Oyl orç 
1'lergue, M. Poincare, ile de gö- Hem amele, hem muhafaza
tiıtrnüştür. M. Poincare EJize kar hükumete hücum ediyor 
den çıkarken kendisile görüı- Londra, 5 (A.A) - M. Lloyd 
lllek iıtiyenlere beyanatta bulun- George bu sabah söylediği bir 
ıtıaktan imtina etmiştir. Parli- nutukta amele fırkası hükumeti-
ıtıentonun maruf simalarından nin vazifesinde muvaffak ola-
bazdarJDm fikrine göre bu hu- madığmı, bunun herkes tarafın-
•usta Tardiu kabinesinin harici dan tasdik edilen bir keyfiyet 
siyasetini daima tasvip etmiş olduğunu beyan ettikten sonra 
Ol1tn meb 'usan meclisi ile ayan demiştir ki: ".Şimdiki hükumet, 
lllecliai arasmdaki ihtilaftan do- 18 ayhk meaai devresinde bir 
la b b h 1 k çok faaliyet ve icraat fırsatları 11 u ran ay ı uxun sürece tir. 
Ueba ayana hücum ediyor kaçırmıştır. Bununla beraber, 

Paris, 5 (A.A) _ Debast ga· M. Boldwin'ın riyaseti altında 
ltteai kabine buhranmdan babı- yeni bir hükumet teıekküliinü 
tttiği sırada, iyan meclisinin hiç kimse arzu etmemektedir. 
lllilletin arzu ve temennilerine, Müntehipleri Liberal fırkaya 
doğru bir siyasete mugayir biı· yeniden itimat göstermeğe ikna 
llarekette bulundujunu yazmak- etmek imkam hala mevcuttur. 
t.dır. Bu gazete meb'usan mec- Liberal fırka iktidar mevkiine 
liı' · k k gelmediği takdirde ikinci bir şık ının e ıeriyetini hisaba at· 
llııyacak her hangi bir hükfimt - daha varittir. O da LiberaUerin 
tin 3 gün veya nihayet 3 hafta bütün mes'suliyetlere tamamen 
larfında ölüme mahküm olaca· iştirak etmemek şartile şimdiki 
&.- k hükumetle teşriki masai etme-•auı illve etme tedir. 

leridir. "T emps,, gazetesi de her han-
Iİ ren1' ve şekilde olursa olsun Bu suret milmkün olduğu tak-
~ekkül edecek yeni kabinenin dirde Liberal fırka şimdiki hü-
l' kiimete Yukuf ve tecrübesile lrdeu hükumetinin programmı 
k d yardım eder. Bu husus için ne en ieine tamamile mal etme-
dikçe yaıayamıyacağmı yazmak- pazarhğa ne de misaka lüzum 
~dır. yoktur. 11eride anlaşmamazhk 
"' k k b hadis olmaması için bu cihetin ~uvan are a ul etmedi 
P iyice anlaşılmasını arzu ediyorum. 

, aris, 6 (A.AJ - Reisicüm· 
''""' M.=-Dovıueı"VDc lftfi•rclertne""=_, __ ,~~·~~ral ~k~,Jjderlerind.en M. 
.t 0

- ii6er Samuel de şu lieyanatta 
'ltvam etmektedir. Müşarünileyh 
~ bulunmuştur: Liberallerin hattı 

gün bir çok şahsiyetleri ve hareketi kendi siyasetlerine uy-
~cümle M. Berard, M. Boncour un ol ak ı'tt •h d w • b .. t .. 
191 

g ar ı az e ecegı u un 
t:'' Poincare, M. Herriot, M. tedbirlerde istiklallerini muhafaza 
•bry, M. Franclin Boullon, '1 etmek şartile şimdiki hükumetle 
· Tardeu, M. Painlcveyi b abu samimiret dairesinde elele vere-

ttıniştir. 
h rek çalışmaktan ibarettir. 

• 4Y1. Doumeriue, yeni kabine-
"1rı tetkilini M. Poincareye ha- M. Burof f 
~le etmitıe de mumaileyh es· 
.•bı sıhhiyeıinden dolayı bu va
~feyi l<abul etmemiştir. 

Moskovada 
8 kitinin idamı istendi 
Moıkova, 5 (A. A) - Müddei 

:ıııurni sanayi f trkası maznunların
~n sekiz.inin idammı talep et

'bJttir. 

Balkan matbuat 
konferansı 

'-ıa Sofya, 5 (A.A) - Sofyada top
" tn Balkan matbuat konferan
f lncsaiıini ikmal etmiştir. Kon
b~l'tns mUstakbel Balkan matbut 
~ll'liğinin nizamname projelerini 
b 'buJ. etmiıtir. Bu projeler aon
~~harda latanbulda toplanacak 
~~rı konferans tarafından tasdii< 

llec:ek tir. 

Af. Bıırofun nutku 
"-Sofya, 5 (A. A.) - Hariciye 
~ lıl'J M. Burof, Balkan matbuat 
b~llfcransı murahhasları şerefine 
tı: •kıam ziyafeti vermiştir, na· 
td bu z.iyaf ette bir nutuk irat 
~t •rek Balkan mukarenetinin 
~- ~llılaımaamın ehemmiyetini 
"ı~detn:ıiı, tekmil matbuat ve 
•~· dostlarının sarf ettikleri me
,..llı. 

ili an •cmeredar olmasını temen 
"-6-~e konferansta elde edilen 
t'hh et neticelerden dolayı mu-

1( laları tebrik eylemiştir. 
t'hıı:::erans reisi R~::nanya mu

Klarnet nazırın nutkuna 

Bulgar sıyEseti hakkında 

izahat verdi 

Sofya, 5 (A. A) - Mcb'usan 
meclisinde M. Buroff kralın nut
kuna verilecek arize hakkında 
muhaliflerin bazı tenkitlerine ce
vap vererek Bulgaristanın bütün 
kom~u devletlerle sulh ve müsa.
lemet içinde yaşamağa azmetti· 
ğini, Yunanhlarla olan ihtilifm 
da pek yakmda halledileceğinden 
llmitvar bulunduğunu söyliyerek 
demiıtir ki: 

"Para ile satın alman dostluk
lar devamlı ve miiamir bir siya
seti teminat altına alacak sağ
lam ve şerefli bir esas olamaz. 
Bulgarista:ıın komşularının dost
luğunu milli iktrsadiyatın zararı· 
na olarak temin etmesi değer 

mi? Mütekabiliyet esasına ve mil
letlerin müsavatına istinat etme
si lazım gelen Balkan mukare
neti bu gibi esaslara istinat edi
lir mi? Türkiye ile olan münase
batımız bir takım muahedelerin 
imzasından sonra kat'i olarak 
tanzim edilmiş bulunuyor. Her 
türlü ihtilAf imkanlan ortadan 
kalkmışbr. Tevfik Rüştü Beyin 
ziyareti iki memleket araamda 
ku-.ntli bir tarzda tesiı olunan 
dostluk münasebetlerinin ve mü
tekabil nbıtalan sulh nef'ine 
olarak takviye hususundaki ar
zularını bir delilidir. Bu vazi
yet ayni zamanda Bulgaristanm 
kendi adaletı ve meıru hakları-

Bor;ada 

Konsorsi ''onı n1üddeti 
Kambiyo vaziyetini tetkik 

eden konsorsiyom komitesi dün 
de toplanmıfbr. 

Konsorsiyomun müddeti 1 kii
nunsani 931 de biteceğinden 
yeni vaziyeti tesbit için konsor
siyon umumi heyeti ayın 15 inde 
fevkalade olarak toplanacaktır. 
Devlet bankasının teşekkülün· 
den sonra konaoraiyomun alaca
ğı şekil de banka mecilisi idaresi 
tarafından kararlaştmlacak~ır. 
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na hürmeti temin edecek olan 
ııığa doğru yürüdüğünün bir de
lilidir. M. Buroff, beynelmilel 
sahada elde edilen terakkilere 
işaret ederek ekalliyetlere ait 
ahkam yavaş yanı hürmet edi
leceği ve husumet havası yerine 
tesanüt, müsavat ve kardeılik 
düşüncelerinin kaim olacağı iimi
dini izhar eylemiştir. M. Buroff, 
Sovyet Rusya aleyhinde hazırla
nan sui kast hakkında bir amele 
meb'usu tarafından sorulan bir 
suale cevaben hUkiimetin Sov· 
yetlere kartı hasmane hareket 
hazırladıkları söylenen herhanii 
bir devletle alakadar olmamak 
azminde bulunduğunu Ye Bulga
ristanın böyle bir sergüzeşt~ iş
tirak edemiyeceğini söylemiştir. 

Amele işe başlıyor 
Glaskov, 5 ( A.A ) - Maden 

amelesi murabhaslar1 konferansı 

Pazartesi günü tekrar işe baş· 

lamağa ittifakla karar vcrmi~tir. 

Çinden /- alebe 
Halep, 5 ( A.A) - Goulette 

ile Lalouottin idare ettikleri tay

yare Hindi Çini umum valisi M. 

Pasduier'i hamil olduiu halde 
Saygondan Halebe gelmiş Ye 

yere inmiştir. 

hindistanda genç 
ihtilalciler 

Uhur, 5 (A.A) - Fesat ter· 
tibatı ve katil teşebbüslerile 

zanaltında bulunan ve ekserisi 
genç Pencap'hlardan ibaret bu· 

lunan 26 mevkufun muhakeme· 

sine bugün baılanmıtbr. 

japon istikrazı 
Tokyo, 5 (A.A) - Yol yapıl

ması Ye sair inıaat için 400 mil-. 
yon yenlik bir istikraz yapdması 
hakkmdaki mukavelename ka
bine tarafmdan tasvıp edilmiştir. 
Bu istika azdan maksat işsizlere 
iş bulmakbr. 

Tokyo, 5 (A.A) - japonyada 
işsizlerin adedi resmi mahafile 
göre 400 bin kiıiden ibarettir. 
Gayrı resmi tahminlere göre ış
sizler daha fazla dır. 

Barzştzlur 
Montevide.o, 5 (A.A) - Peru 

ve Uruge hükunıetleri Brezilya

nın tavaaaut ve deliletile barıı· 
mışlardır. 

lngilterede sisler 
Londra, 6 (A.A) - Dün Lon

dra havalisile lngilterenin cenu
bu şarkisini istila etmiş olan sis 
daha az kesif olmakla beraber 
devam etmektedir. Taymiı ga
zetesi T aymia nehri üzerinde 
münakalitın baılamıı olduğunu 
yazmaktadır. 

Londra, 5 ( A.A ) - Pas de 
Calais'yi gayet kesif bir ais kap
lamıthr. Rüyet şeraiti çok fena
dır. Gemiler, ağır ağır ilerle
mekte ve düdüklerini mütema· 
diyen öltürmektedir. 
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_________ A __ dli __ ·y_e_d_e _________ , ~'-----P~o_li_s __ H~a_b_c_r_ıe_r_i _____ , 

~ıisafirlikten sonra Bir ci 
F'e ı ıdiyede ev s~hibi Şükren 

Hanımı vur mnk la mc znun Os· 
manın muhakemesi:-de şehitler 

ayet 

ne dıyorler ? 
lstanbul ağ1r ceza mahkeme

sinde dün Feridiyede ev sahibi 
Şükran H. ı yaralamakla maz· 
nun jandarma gönanh Osmanın 
muhakemesine devam olun
muştur. 

Şahit polis Nedim Ef., evde
ki kadınlardan Seher H. ın maz· 
nunun çalıştığı matbaadp arka· 
daşları arasında teıhis ettiğini 
anlatmış, polis Fıkri Ef. vak'aya 
dair esasl malumatı olmadığını 
söylemif, Firdevs H. " Bu, bir 
gece iki arkadaşıle Şükran H .ın 
evine misafir oldu. Kendisi Se
herle kaldı. Uçli on iki lira ver
diler gece yarısı kızları mevki
den istemişlerdi. Bu ve arka
daşları da bunun üzerine yarısı 
gittler. Sonra bir gün bu eve 
geldi. " Sen benim on iki liramı 
ahrsm, ha?,, diye Şükran ablayı 
Yurdu. Besbelli 12 liraya mukabil 
sabaha kadar kalamıyıp gece 
yansı gitmeğe mecbur olduk
lan için olacak 1 ,, denıiıtir. 

Muhakeme, müdefaa şahitle
lerinin celbine kaldı. 

Yağmur davası ! 
Amerika mchkeıı- esi, bir da
vada ye. ğmur yağıp yagmedı

Oının şehitle iıbetına karar 
verdi. ŞEhitler burada 

dinlenecek 
Amerik,tıda rüyet edilen bir 

davamn bir safhası lstanbul 
birinci hukuk mahkemesine 
aksetmiştir. 

Amerikada bir tacir, ecnebi 
vapur kumpanyalarmdan birisi 
aleyhine da .. a açmış, lstanbul
dan Amerikaya ~önderilmek 
üzere vapur kumpanyasma ve
rilen mallann yağmura maruz 
bırakıldığını, bu suretle hasara 
uğradığım iddia etmiştir. Kum
panya, mal vapur ambarına 
nakledilirken lstanbulda yağmur 
yağmadığını ileri sürmüş, bunun 
üzerine Amerika hukuk mahke
mesi, lstanbul hukuk mahkeme
sine müracaatla gösterilen şahit
lerin burada yeminle dinlenil
mesini ve eşyanın yüklendiği 
tarihte lstanbulda yağmur yağıp 
yagmadığmın tesbitini rica et 

miştir. Yakında birinci hukukta 
şahitler din!enilecek, neticede 
Amerikaya bildirilecektir. 

Bıtgırdiyının muhakemesi 
lşten elçektirilcn tevkifane başgar· 

diyanı Galip beyin nzifeyi sui istimal-

den muhakemesine dün üçüncü ceı>.ada 

devam olunmu~, bazı ~nhitler dinlcnil • 

miştlr. Muhakeme şahit celbine kalmış· 

tır. 

Muhsin -N•cl eeyfer davaları 
birinci cezeda görülecek 
iVJuallim Muıısin beyin sinemn sa

hibi Naci ipekçi B. ale) hindeki hnkııret 
d~\·ası dün Beyoğlu birinci sulh m:ıh· 

demesinde tetkik edilmiş, isıildma gelen 
cevapta Muhsin beyin aync1 nçtı~ı ha· 
knret davasına :ıit evrakın altıncı müı. 
taıııik Süreyya l3! tarafından lstnnbul 

birinci cezn mahkemesine vcrildıği nn· 
laşılmışu. Bunun üzninc hAkim Reşit B. 
üç da\·anın birlikte goriılmesi için ev
rakı miıddcl umuıniliğe te\ di etmi~tir. 

15 kdnunu-v\·el pazartesi 14 te hirinci 
cezada muhakeme lıaşlıyacakur. .. - . ------
Konyada bir ıinemeyı yekmak 

i•temitlerl 
Konyadaki Belediye sineması 

hariçten hemin dökülerek kas
ten yakılmak istenmi~ fakat gö-

rülerek ıöndürülmü~tür. 

GlaYani sokagında bir 
nıi.isadenı e oldu, katil l<aC'll . 

EncJki gece llcyoğlunda saat 22 de 
G ıa vani sokağında dal.ika la ren süren 
bir sokak müsademesi olmuş ve netice
de bir cinayet olmu:.;tur. l{afil Balatlı 
't'ah in isminde bir sabıkalıdır. 

Tahsin Glfn•ani sol,a!:rında ahçı Bo· 
dosun dül<kıinr önünde kahHci Emı-ul 
lah ile kavgaya tutuşmuş \C taba·u·a
sını çekerek kalweci) i üç .) erindeıı 
\'urmuştur. 

llk ta hanca seslerine yeti ~en ıwli"' 
memurları 'J'ahsini .) akalamak istemiş· 
ler fakat Tah..;in onlara da ateş etme· 
ğe haşlnrnı5tır. Poli ler de mukabele· 
ctmeğc mecbur olrnu lnrdır. Hu surt>t 
le başlıynn sol,al, mii aclemcsi clahika
larca devam ctmi..,tir. 

J\atil silah ataral, polislerden uzat 
lnşmağa ve A~ıl 11'..r mezarlı~ ına gir· 
rncğe mumffak olmuş ve karanlıktan 
bilistifade kaçmıştır. 

Galntada kahveci olan Emrullah; 
nnJ,lcdildiği Ilc);oğlu hast:--hnne inde> 
ölmüstiir. Hfldi enin sebebi tahl.i e
dilmektedir. 

Maamafih kavgaya şahit olan bir 
satıcı, bir kadın me .. elesi ic;in ka,·ga et
tiklerini SÖ.) lemi:. tir. PoJi:s; ı,atilı ara
maktadır. 

K:l I bi durdu 
Beyazıtta Karal,ulak hanında otu

ran Osman Nuri Erendi dün saat do· 

lrnz buçukta Ileynzrttan gl'çerl,en an· 

sızın düşüp ölmüştür. Sebebi kalp sek
~esi<lir. 

Balıkpazarı c·na\'eti 
n çin yapıl rnıs? 

Evvelki gün saat 11 de Balıl<p::ı.ıa· 

rmda bir cinayet olmus, Şileli ) akup 

llyayı tabanca ile yaralamı tr. 

Hadi enin eski bir hinin de,amı ol 

ı.luğu \'e Yakubun val\tilc llyanın ba

basını dn yam lamış ildı,ığn nnlı ıl· 

maktadır. SöJ lendi< ·u~ (TÖ);Ç, b~cı) ı 

unutriııyan llyi bir bchane ile Yakubu 

meyhanl! ine çağırmış 'e taarruz etmiş 
tir. 

Öldürmek kastile yapıldığı idia cdi 

len bu taarruz üzerine Yal.up ta llya

yı vurmuştur. Tahkikat devam etmek· 
tedir. 

VA 
7 kanunevcl Pazar OlO 

Dahilde 1 lıınçıe 
1 ıyhgı Kuruş 150 
3 4()(l 800 
6 • • 75(1 •45ü 
12 1400 2700 

RECEP 

1349 
Bu geoek Ay 

Can~şın aoğu~u 7, 1 2 - batı~. 
yın doRıı~u I0, 11 - bat11ı 

Namaz vakitlerı 
'Sabah öııe lktnd 4kt•m v.ı •. 
5.41 1204 14.28 18•1 11119 

Hadvo; 

16.41 
}/ 54 

l:l u akşam lstanbulda 
S:ıaı çckizdcn onn lcad:ır alaturka 

racıl 

~ine11ut.lar ~ 

Alkazıır - Ana 
Alemdar - Nuhun ~emisi 
Aari - Garp 
Beı lcteş Hilal !'\uhun gem ~ı 
Etuval - \ eniı 
Elhamra - Ser crı l ıral 

Ekler - Yunan tı}:.tro trupu 
Fransız - G3nj m:ıbudesı 
Glorya - Ha} dut şarkısı 
Hale Üıküdar fnlıi~enin hntırau 
Kemal B. - Babnl rın !!iinahı o 

Majık - 4 pıy3dc 
Melek - Tchlıkelı O} un 
Opera - Unutmıynn l.ndın 
Süreyya KadıkÖ)' Kndın h3rhe 

gıdcrkcn 

ı ,,..;,;,.k - Şark 
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Ali Cenani Bey bizden tazminat istiyeceğine • • • ___________________ ,""' •• * ""'"" __________________ _ 

Milletten beraeti zimmet mazbatası istida 

Ankara 

etseydi 
daha doğru hareket etmiş olurdu ! 

mahkemesi ceza dairesi huzurunda müdafaamız asliye 
!!tbak Ticaret vekili AH Cenani B. Ierinde, rol oynamış bir şahsiyettir. n tecviz edilmiş olan fiilleri neşrin nn fikrinbı bir ifadai olarak kabal f' 

tarafından ıazetemiz aleyhine açılmı" Ali Cenani Beye ait en küçük bir ha- hakaret olmıyacağını beyan eden Sar- dilen matbuat saha11nda aksi en~ 
olan hakaret davasının rüyeti Ankara reketi her vatandaşın en büyük bir ali dunya kanununun 579 unca maddesi nr muhitlerden en gayri medeni ....... 
Asliye mahkemesi ceza dairesinde hi· ka ile takip etmesi en mukaddes bir ahkamı arasına almamış olduiu halde lere kadar, T8rkiyedea bqka her lal" 
tam buldu mahkeme heyeti ayın on al- haktır. Salahiyetler şüphesiz ki hürri- şimdiye kadar hiç kimse bu kabil hal- gl bir memleket matbuatında daha ~ 
tıncı günü kararını tefhim edecek. yet masuniyetini tahdit eder. Bugün lerin namus ve haysJyeti haleldar etti vehreledar ve nefretll olurdu. ~ 

Muhakemenin .son celsesinde gaze- tarih meşhur adamlann öyle hususi- fi dhetle hakaret teşkil edeeefini ak· mbin, diler milletlere tefenuk e4" 
temizi.; vekilleri avukat Hamit Şevket yetlerini araştırıyor ki mesela Ahmet ima bile setirmemiştlr. kıymetli bir hasleti, afırba§Iılıjr fi 
ve Galip Hikmet Be~ler müdafaalan· Efendiye karşı ne bu hakkı hisseder, Tenkit ettifimlz nazariye kabul e- vekandır ki bizim matbaatta Ali OIJll' 
m eerdettiler. Hamit Şevket Bey selis, ne de o külfete tahammOl eder. · diline mehaldınde. eenyan eden maha ni Bey hakkında yazıldığı kadar yr 
parlak ve kuvvetli bir ifade ile Ali Ce- Ali Cenani Bey, bizzat kendisi, aca- kematm ve mehakım kararlarmın mat 

1 
akl iktif d"llM8i bep e)4• 

nani Beyin davasındaki çürüklüğü, va ba hakkındaki divanı Ali karanndan buatla neşri de cürüm teşkil etmek la- zı ~ akan a e 1 

51 
ne.:. d _. 

ziyetimizin ne derecede metin ve rasin sonra millet nazannda şerefli bir ma- ı zımgelirdi. Ayni suretle şaka yerine d 
1 
~ u::un t " t ın ktedl'' 

olduğunu izah etti. Avukat Galip Hik- zı'ı "ddia edebilir mi? Elbette hayırl -• ı • ı · d hak • ..... ı.;ı e en u no ya •mas e ıne ._.,. 
!!!Vf enen suz enn e are. ~ et T brik h k h k Atı ut...-

met Beyin müdafaası da fikri ve huku· Millet işlerindeki ef'alinden dolayı mest icap eder. Binaenaleyh bizce cür ah ve : t1zte ar:t a n .;' 
0
._,-

ld kıymeti haiz ve şayanı na· mahkum olan Ali Cenani Bey bugün miln 'rilcut veya ademi vüeuda faJlin şa 88 ve şa 8 ye m eveec elfJ' 
zardır. Galip Hikmet Bey Ali Cenani milletin hakaret ve husumetine ınaru takip ettiği lllaksada göredir. 393 Uncü IAzım gelecetf hiçbir yerde kabul eıfll' 
Beyin dan arzuhalini okuduktan son- bırakıldığı iddiasile kendi ef'allııin se nıadde başka suretle anlapbna P· nıemiftlr. _lnsanlann en HClp ~ 
ra ceza muhakemeleri usulü kanunu- bebiyet verdifi hadiselerden dolayı bir yet garip neticelere vanhr. MeeeJA kartı vaki tahrik ve hü8ls .,. 
nan şahsi davanın nasıl açılabileceği· \"atandas aleyhine dan ikame etmek dikkatsizlikle bir kimseyi öldüren kim- daha bil)"iik ~esirler i~ ed~~ .... 
ae dair olan 350 inci maddesinin muh· hakkını ~kendisinde görebilmeli mi i- • 75 giln hapisle tecziye edildiği hal- bul etmek i~ın çok yiibek ......-· 
ten ol~uğu _hükü~Jeri ~i~retmiş v~ ~li di? 1'Urk etkin ammesinin bir ifadesi de namus ve haysiyeti haleldar eden olmağa da lüıum yoktur. _ _.., 
Cenanı Beyın. ne ılk ıs~ıdan~~esın_ın, olan bütün Türkiye gazeteleri acaba bir hadiseyi anmUphedetin neıreden Ali Cenani Beyin yukardakl ~ 
ile de onu takıp eden ve ıfadeı şıfahıye membaı Ali Cenani Bey için meçhul A .... -- r...11- 11..nt-.-a 8 • _ _. d ,._...,. 

1 
ak 

0 
lerile hissiyatımız üzerinde yapata 

--L-~ d·kı · "k" · · ti 'W1Hı:at ..._... na.- gaze~ on ay an~· omam ze- ··-" ,,_.-.._ı namını ver 1 erı ı ıncı ıs · olan hangi endişe ile aleyhine yazmak . . . . alır la • süllmellerin derecei tesirini ve llP"" 
danamesinin bu ~adde ahkamına uy- için ittifak ettiler? :~hakikat olmıyank kalMıl edebilırsı- ;rlı: eilt ~P:.,.ı:.ye edileeektır. sini yilkeek takdirinize terkedl,; 
gun olmadığını, bınaenaleyh kanunen HA YSIYETINJN YARISINA HAFİFLETiCi SEBEPLER vı 
ikame edilmemiş bir dava karşısında TECAVÜZ EDiLMiŞ YARI- Fakat buıün huzurunuzda sorayo- BWm netrfyatıınızda h~nt ~tı TAKDiR HAKKI 
b•lunulduiunu, bu itibarla da,'tlnrn SINA EDlLMEMlŞl rum: Ali Cenani Bey Hakimiyeti Mil- olm~dığı pnunla da sabittir: Alı Ce· _ ...M 
reddi ]Azım geldiğini söylemiştir. • . Jiye gazetesinin 8 ktnunusani 930 tarih nanı Bey TflrJdyeye avdet eder etmez Parzmı bile tuanur edem~ 

BiZDEN EVEI- .. Mu~terem h&kimler, b~z na~usu~, li nüshasının son llahifesinin üçüncü hakkında ve lehinde ilk nepiyatı biz bir ihtimal ..ar. Eier hakim beyi.,... 

GaJi H .k t B b d şohretm, vekarın tecezzı etmıyecegi ve dördüncü sütunlannda intişar eden yaptık. Eğer Ali Cenani Bey aleyhine ler; pmdlye kadar arıııettitlm 9"" 
p ı me ey un an sonra: kanaatindeyiz. Efer bizim yazılarımız . . " f" ı.ı.: k bl k tım ı d hl ı " 

•tarzı muhal olarak bir lahza için ken bu kelimelerin tavsif ettiw• cevherlere ı~.ra Ulnındakı: - ı~r -eyJ~ 111.._ e r as ız 0 say 1 ç o mazsa bu larda aldanıyorsanı ve karaımd -
dimizi usul ve kanun dairesinde ikame · · ~ gı d kl lıınelerine cevap vernuş midır? neşriyatı yapmazdık. Bu da glsteriyor vacımızı haklı bulaca"-sa Rimdicle• 

bır taarruz ıse, q;er yaz ı anımz .11 . h .1 •11 •= ·u dl ld yazdıklamnnda bir kut ftl"D 0 d MI 
edil mit bir dava karşısında teJAkki namus ve haysiyete dokunuak mahi- Mi etm e~ecanı e! mı ewn ı .. ma • • a TUrk n.taadap hitap eder siM ~ 
edelim,, diyerek gazetemize izafe edil· yette ise, AH Cenani Beyin ayni mahi- le oynı~an ~lı Cenanı Bey bu gunahı- sadece karilenmbe g6nfln haberlenni ade buyurunu da .. ceza kanua~ 
mek istenilen suçu tsbit ve tahlil etmiş yette tellklri edip te dava açtığı ve aç nm ~~nni bızi~ .masum neşriyatımıza vermek batıdır. 59 uncu maddeeini lıatırlatnaak ~ 
it• yazılann gazetemizde intişanndnn t ğı d d f at ettiii huzurunuz- mı yukletmek ıstıyor? Herkes her şeyi KENDiSi SBBBP OLDU fesini ihmal etmiş olnuyayım. A~ 
bir ~tin evel Politika gazetesinde he· ~a te a: :~le:~~r gazete dosyuı bu- istiyebllir. Fakat iste~en . verilmediği Netriyatmm fanı mut.pi bir suç tin hem kafanızdan ve hem Tied~ 
men hemen bizimkine yakın bir ifade gün kaleminizde mevcuttur. zaman hazan lsten~~yenı~ nrllmesi telikki edilse bile buna davaa kendi dan nur ve ziya almsamı ıste..a 
tarzile intişar ettiğini, daha eve] de Ali Cenani Bey okumadı bilmiyor- de ona refakat e~ebılır. Alı Cenaai B. haksız hanketile sebebiyet venııiştir. hakkımızdır. 
Ali Cenani Beyin ortaklannın, her"- du veya zühul eW de btıtUn gazete- bizden tazminat ıstemedeıı milletten Dan.anın haksız hareketleri neler- Tilrk atand•~lan •Jtırf 
be & d ı A k r ' . beraetl zimmet mazbatası istida etsey- dlr• v -... " r iş yaptr51 a am arın n ara po ıs Jer aleyhine dava açmadı dlyebfllnz. d" d h d • thll Mklwlerlnin Yiedanına tellE 
mUdürJüğUne müra~at ederek A!i Ce- Fakat açtığı bir davadan feragatini 

1 8 a oğru olal'da_,, Bu meyanda. bfihassa şunlan saya. tir. Suçla mayam? sualine md 
nanı feyin gazet~mı.zd~ ~azıl~ı~ı .~c- na 11 tevil edebiliriz! SUÇUN KANUNi UNSURLARI bilim: ma ftl'Hlil eevallla ~" du 
kilde firar ettifinı bıldırdıklernh soy- Al" C l Be . f" )ek lenmi.::a Avukatımız bundan aonra karar hA- a) - Davaemm diftllı Alide mah- ka bir 

1 
_;ı;... 'h•i 

1 
-- .M 

J • d . ı · k" ı enan yın şere ı e :1 ki 1._. . ka . d hakkı feY o a'-05 ... a ı • ma ~ 
emış le emış ır ı: . Ali C . Be Cü h ri yt ıaıe- m ıgının ramamesın e mız- k6miyetiai intaç eden hareklt. 

. ıse enanı y, m u e d iknttl - . " 1 ..asıtasil hak t,, . . rum.,. _ ilt 
"Bir taraftan bir akşam gazetesı tesi aleyhindeki davasından fera~atlc ~ s .. . ~- neş r • .. are b) - Davacınm, ,eriklen tarafın- Gal' H~-et Be b daa llODıeı:, 

lauurunuzda okuduğum satırları ya. b 1 k . k d' U • dek" tesirinin curmunü mutalea ederek bu curmfin dan ftki ihbara 11bebiyet veren hare- ıp ..... Y un 
ayor, diğer taraftan polisten muhbiri· u e enın keniyl•i-~netnmişt11J'. tekevvünü için lA.zımplen anasırın nq Utı. li Cenaai Beyin lstediii firm~i W 

manasını ço ~· . ad w 1cn· 1i tazın=- t laini misin aldığı havadisi işitiyoruz. Men- • i riyatımızda bulunm ıgmı mu ı, • e) - Da..aanm, meclis ve hfildlmet ra -a mae 
klar mevsuktur. Politika gazetesi, Ga:&etemizın neşriyatı, Ali Cenanl sash ve hukuki delillerle izah etmiştir; malıafilfnde kendi haldanda ayandır- etmiş, mUteakiben müdafaatınr ~ 
Baldnıiyeti Milliye gazetesi sahipleri Beyin telikkl ettifl. mahiyette kabu c0r8mde esasi unsur olan mUtecave. dıfl tellkldlen eebeblyet vena hare- ederek claftllın reddine veya .~ 
tarafından idare ediliyor. Polisin res- edil~ bile ~~gllnkti_ vaziyette teeri~t zünaleyh veya amme üurindeld tesi- katı. mes'ullyetlınlze karar verilmesini " 
JD1 tahkikatı var. Bütün bunlar karşı- mahıyette gorülmaanke, mu~tedrem hA · rin mevcut olmadığını söyledikten eon- Biitiln ba hareketlerin vatandaşla- yerek llzlerfnl bitirmiştir. ..4111 

yetinizin akıl •antı ve vıc anı ma- ü ii d • .t ~ k t -811lda meslek askını, vatan borcunu, . . ' ' ra c r m e manen unsur oıan as • J 
.UH heyeeanı bir tarafa bırakarak, nıdır. bahsine geçmiş, demiştir ki: l ~ 
bertaraf etmek imkinını bularak ga- . . V AKIT GA~ETESl • "Türk ve ltalyan eeza kanunlannın M EMLE K ET M E K T U P L A R ~ 
ateme acaba "Ali Cenani Bey tagay- lkincı defa metrutiyet eenelerınde şerhinde şu cümlelere tesadüf edlyo- - · 

J11p etmiştir. Bu tagayyüpte bir cin&• intişar etmeğe başlıyan Vakıt gazetesi, ruz: Kastam nuda gece hayatı 
)'et kokun vardır.,, ve yahut bana eğer karii o~mak şerefini kendisine "1760.- Hakaret eBnniintln niyet O 
beazer her hangi bir şekilde bir §CY bahşetmlpenız, takdir bayuracaftnız UllSV'U baklanda fikrimizi beyan ede- nasıl geçı•yor ? 
mi yazaydım? ~ne bllflıca. eTSafı aruı?da af~ bilmek için diyella ki ltalyaa eeu. ka 

Ba71r muhterem beyefendiler, yazı- ~lrbiı ve milliyetpenerliti uza nana nazarında hakaretin teşelddiltln-
Jaa bHe bu vaziyet karşısında, kanaa- dikkati eelbeder. de fiilin mahiyeti tahkiriyesini bilmek • Kutamoaa, (Vakit)- Domun 
tbaff çok azdır Vakıtın sahibi b1eln Jiiksek ve ne- klft olup faDln maksadını nazan itiba d-1o: tahrir k d 

GAZ~TE NEDiR? dp ~hslyet ve hüviyeti. hakkında tek ra almak 1Amn olmadıfmr beyan eden Ye guetemis .... ar a •· 
bir soz söylemeli zait gCSrtlyorum. Re- . "t d~ild" sa nz. K ıım (Gak Ka1a) iki ayclaaberi 

Lehimize tecelli eden bugünkü telak fik Ahmet Beye •elince isticvap i""in nazanye van . "'"IS ır . bnı a_nu- A--dolunua bir kuabumcla, 
kileri Wr ta f b k ı n d ü • ~ nan tetebbuatı ihzariyesı u nuanye- nuı 

ra a ıra a 1~· un an ç huzurunuza selen bu ı~~ vatan~aş nln kabulOne miisteaedllnbih olarak Dnzcede bulunuyor. Şimdiye çok 
~--ı serfn~Revvel meşhur hır f~attsrz mu bugün İstanbul beldtllinın mUmessdle esbabı kAfiye e&ıtermiyor. Bil&kis orijblal alrGflerinin ınabnll ola-
.....-T& eaeaudot,, gazeuyı şı. suret ri arasındadır. b tetebb tta tahki · t" · uı 
le tarif etmektedir. Refik Ahmet Bey Ali Cenani Beyi u esaslı;: A an ~o:•::;::n fal~~ rak bbe MTe MYe okuttuiu SO-

"Tarih vaki olmuş şeyfoı·in itade~I- müddeti ömründe bir defa bile görme- muksad 1 
• 

1
Y i d -c.,ak . t :ıel hikayeleri yerine Vaid 111 Oç 

. . . ma 1 mese es n e an ıspa m h nd 
dlr. Gazete ıse hır şeyın vukuu hal,km- miş ve bittabi görmek arzusunu da bil n .. ı.üJAt ·u1..-- almıo. hat am a11 adır. Gine çok orijinal 
.. .:ı d . t k l""kal" ki d i 1 m""'i'"" a ını naıan ı ~- .,, ve 1 k weveran e en şayıa ın, ı u ın hassa bundan sonra a ın an geç rm ~ ta f il" hUs 0 1 t eya suiniyet& meme et mektuplanm okuttar-
llaclesldir. Tarih dalma doğru s (i)' teme yecektir. Refik Ahmet Bey her ~aze~ talı:d~r 1:C.nm:k ı::r: •~flnl slyleınlş- mıya bqlach. 
le mecburdur. Gazet_e yalRnı m~nedcr ci gibi hadiaatı nakletmek e. nd. ışesın· ti•. Biz 393 üncü madde ahklnuaın 

ti T a Bu Gak Kayanın bu melrtuhu-.. llayll hizmet etmış olur. 1i ıc'.i"ıne den bafka bir şey düşünmemış r. eş- namuslu vatandaşlar hakkında ne ıu-
•otru olmak üzere veril~n ha\'adisi ri kuvveti, icra kuvveti_ ye adli kuvvet retle tatbik edilebileceğini soruyoruz. nu orijinal diye tan•lf ediyonım. 
ibibeyi nakletse bile yalan söyleme- yanında bütün d0ü~yaca dör~üncü ~uv Bu gibi nı~ilde tetebbuatı ihzariye. Zira o, benim 26 Haedir içinde 
.uş olur. Yalnız bir nieyti hucıusiye)e vet olan razetecıhk meslekine vakıf den evvel kanunun metni'" maotık ka yuğralduğum Anadolaya ilk ola

i olan kendi yalanı kendisini nıüR bir gazeteci bu vakıalar önünde ne ya. vaidi nazım itibara alınır. Kanunu ce rak gidiyor, ve Anadolu şehir-
.. ~ talakir edebilir.,, zabilirdi? zanın 45 ind madde1i1e mevzu kaldel lerindekl bizim çok talii gBrdD-

tarif demokrasinin doğmadığı, YAZDIKLARIMIZ HAVADiS umumiye hakaret hakkında da kabili 
milliyet fikirlerinin başağı beJir MiDiR? tatbiktir. Bu maddeye göre hakaret e- ğilmDz Ye yaıadığımız hayatı 

••eti bir zamanda yapılmıştır. Buna Dandan hiç şüphe etmiyoruz. Hatta den kimsenin tahkir filini istemiş ot. bam batka glrtıyor. Pazar yer-•••at bir gazetenin milli heyecanı- diyebiliriz ki öyle bir havadis ki adenıi ması lazımdır. )erinden tutun da gece hayatlan· 
ila U&ft etmek icap edeceği bugün derci kariin hiçbir suretle mtisamaha 394 üncü madde müttebemin isnat na kadar hepsi onun kaleminden 

lpn ıüpheeizdir. edemiyecefi mahiyettedir. ettifl fflin hakikatini ispata kalkışamı baıka tllrlil çıkıyor. Arkadqı-
ALI CENANI BEY KiMDiR? Yazdıklarımız hakikat mJdir? Eter yacafnn tasrih etmekle nazarlyemlze mıD glrGtleri hakikaten bir ya· 
Davacımıı birçok seneler millet ve- Politika gazetesinin nttriyatı, eter hu· muhalif bir delil göstermiş olmaz. Zi· zı mevzuu teşkil ediyorsa, bizim 

Uleti yapmıt ve birçok seneler nazır- sün doayanızda mevcut olan icra hlki- ra filin hakikat olmasının cürıniyetl Kastamonuda onun gibi ciltler 
bk ve vekillik yapml§ ve artık hayatı- miııin ilAnı, eğer B. M. Meclisi katibi ortadan kaldıramıyacağını söylemek dolusu kitap yazacak mevzular 
11111 en ufak hldiseleri bile milletin ma umumlliğinin tezkeresi mündericatı başka, namuskarane bir maksada müp 
rakabeNne ve merakına açılmış ve kea ve efer dahUlye vekaletinin başvekl- teni olsa dahi böyle bir fiili tecziye et-
•1s1ne verflen mevkDerdeki salAhlyeti Jete yazmış olduğu tezkere mündcriı-aJ mek 1bım oldnJltmu ~~ lemek yfne 
dairainde millet i§leriMe. otan it-ltı hakikat detllse bizim yazdıklanmızı bqkaclır. ltalyan kanunu kanunen net 

Yar. 
Düzce her halde anlathfı gihi 

iae bizim •İttin •enelik Yillyet 

merkezi olan Kastamoood" 

çok iyi... ~ 
Gerçi bizim Kaatamooada 

t•m d6rtte bqbyu u1ku ~ 
lığa yok, her taraf elek~ 
içinde, fakat bqka bir fa -.,, • 
te yok. Bir tek ainemamll _.,w 
O da mfttteriıizlikten ünek r,
maktadır. _ -"' 

Dar •• huak hlr yer. ~ 
perdelik bir 61m seyrede ; 
için tam 18 defa chtan ._ .. 
mıya çakmab. "' 

Bugünlerde bir sinem.- tit"'_ 
a~mau mukarrer. Fakat -_., 
malar Dllzcede olduiu sibi J 
cadde ilzerinde dejiL Biri, 
rikte 6bDrtı; majripte.. ,,J/1 

Hele bugDolerde tiyatr0_.;:::,t 

da gBrdDiQmDz yok. ~k~ 
ma11nlar, eakiden DOzceye 
nyan tulutaçılann buraya da 
radığı vakidi. Şimdi o --:lil' 
kettiler. Ayni zamanda rJ~ 
de prada burada birkaÇ ~ 
ayrıldıktan .oora nokaaD 
ile gelirler. _ .# 

Hot gelaeler bile ~ 
sonra or-11yacak yerde "'.--.J. 
yacaklar. Çtinkli, evnle9 tiJI'!"'~ 



r 

.. 
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'- K o m 'u m e m J e k e t J e r d e ' ,.ı __ M_ahk_e_m_e_v_e_ıcr_•_i.lln_l_an _ _.ı, 
ROMANYA KABiNESİNİN lan rinyetlerden neşet etmemektedir. 

V AZIYETJ 1928 - 1929 Fer'iye efradı bu sene ter-
., ~,,. - Neamul gazetesi vazi- his edileceğinden yerlerine eski Yuna
• eti siyasiyeyi tahlil etmekte ve hoş· nistandan asker ikame olunuyor. Böy
-:~lö ıöster~ktedir. Parlamen- lece teşrinievel sonunda sekiz yüz ne· 
r llateıainde vftc:udu şart olan siyasi fer Selilnfie gelmiştir. Difer efradın 
a~Qlann vaziyetleri çok fenadır. gelmesine de intizar edilmektedir. 
tı!)'lij milliyetperver fırka eski inzıba lŞlNl GÖREMlYEN • 
-~ muhafua etmiyor. Köylüler ve BANKA 
llfıli~rwrler arasında büyük ihti- Buloarittan - Bulgarlstanda ec:-
da ar ~ardır: Kabine azar arasında nebi sermayesile teşekkül etmiş olan 'Ur::• ihtfla~ m~ş~uttur. Şu s~_retıe (ipotek bankası) istikraz için müra· 
!'afka esko kabınesının uzun muddet caat edenlere para verememektedir. 
lidf rd~ k~lmasına intizar edilmeme- Mevcut sermayesini dağıtmış olan 
1)1 r. Hu~r1yetperve~~e~n vaziyeti d~ bankanın müdürü, Avrupa sermaye
it ~ldır. Genç hur.rıyetperverler ı· darlarile temas ederek bir istikraz 
~ •tbıar hiirrlyetperverlerin •nası a- yapmak nıaksadile bundan bir müd
~ttır. İhtiyar _hürriyetp~rver fırka let evvel Parise gitmişti. Fakat hi~· 
8- arasınd~ . bıle . tes:ınut yoktur. bir iş göremeden avdet etmiştir. Ban
..... tera.it dahıhnde sıyası fır~alar ara ka mevcut sermayesile işlemeie ve ilk 
" • ~üt taaa~uru abestır. Nea~- fırsatta bir istikraz yapmafa karnr 
~ ~teş,j muhtehf fırk~lar~a~ seçıl vermiştir. Maamafih bugünkü vuiyet
t..a e '8hıslann kıymetıne ıstınat e· le faideli olamamaktadır. 
........ Mr kabine teşkilini dofru görmek FECJ BJR CINA YET -.r. 

(Novosel) kazasının (Gaytanevo) 
SEUNlKTE SÜKÜNET köyünün baytarı (Karadimçef), gece 

HOKOMFERMA vakti koyun gibi boğazlanarak öldüriil 
Fllllalliatsn - Elefteron Villlanrn müştür. Cinayetten kompl~nn bile 
~na göre (Karaferye) fırkası haberi olmamıştır. Evinde yalnız yap
q danı Selanikte valii umumi l\lös makta olan baytann dıpnya çıkmadı
>'t) Goutua ıalracaat ederek (Feri- it nazan dikkati eelbederek kapı81 a
>lıa deki askeri k~vvetlerJn_ arası~da i~ çrlmrş ve ölüsü bulunmuştur. lyi kalp
,._ ZUhuruna daır çıkan rıvayetın dog il ve vazifetinas bir memur olarak ta
lla 0'1madrfuu bildirmiştir. Jeneral Go· nınınqı olan ba adamın kanun ve niza· 
~ta. mahalll matbuat erkanına Make mata ademi riayetlerini gördüğfi için 
~daki zabitanın sırf vazifeleri ile cezalandırdığı birkaç köylü tarafın
a..; l ettiklerini beyan eylemiştir. dan öldürüldüğüne ihtimal verillllekte 
lıııfı.~_ıaman1arda bazı cüzütamlann da- dir. Şüphe edilen köyliler tevkif edil· 
-..... birçok p.zetelerin çıkardık· mittir. 

/.~'" Büyük halk muvaff akiyetleri 
... ·~ Tıkslm bahçesinde fa-aya JQbiyat etmif 

""- ASSO ve JEANNA 
f f' Çingene artistleri tarafından 

,, A, O Çingeneler 
~ Birinci kııım 

h IJI pllklan A X 1228 

SHHiBi~i~ srni 
!'Jann icrayı luabiyat eyledikleri 
~da demin tôylediğim sinema 

• olundu. Yeni bir kumpan
~ geffne e•ki, maili inhidam 
~ r hanların çardaklarında per
h kurup sekizinciyi, dokuzuncu
...;ynamaktan başka çareleri 

ayacak ••• 
h Vakia bizim belediyemiıde ti• 

troperverdir ama, kereıteeini 
~m beleşten verecek açık 
~- tiyatroperver zatı ahkadiri
-q Yoktur. 

L 8iı burada gece hayabnı çok 
~ geçiriyoroz. Koca şehirde 
:-~cak belli başlı bir tek kah· 
~z var. Adınada lbgaz gazi· 
'1· dıyoruz. Eskiden Klf ıel
~ 1 buranın sahibi lstanbuldan 
~•dan buradan prkıcı, sczcil 
~r aetirir, onların şerefine 
~aralık kahveyi bize on ku
-. latardı. Biz de on d6rt kah
\ P.raıı olao on kurufU verdik 
'her zaman iki saat oturmak 
't dunız ise o zaman dört sa
~rur yanan onluğun acısını 

le. rdık. 
~h•e sahibi arasıra çaşnl de
''?ek maksadile şarkıcılann 
' tiQe JDeddab aetirir ve o
._. ~•lamonu taklitlerini tatlı 
'daa&er. ailanacak balimiEe 

a.. darurduk. 

~ •ene nedense, kıt geleli 
lb ~lllao olduğu halde, hali, 

sddahını, ne şarkıcıları gör
b la Ramazan olmadığı için "" n ela çekemiyonız. Bu yliz-

lazda da fazla oturmıyo-

Müesaese•inde Ahlmalrtadır. 

[ KÜÇÜK HABERLER 1 
'------' * MALİYE MÜFETTiŞLERi 
Dün Anaradan U~ maliye müfettifl gel 
nıiftir. Şehrimizde tetkikatla ulrqa
eaklardır. 

• M. MORIS BÖDEL - Fran .. ro
mancısı M. Moris Bödelin dün şehrimi 
ze geleceği yazılmıştı. 

M. Bödel seyahatini birkaç gtha te
hir etmiftir. Şehrimize salı günü sele 
cektir • .Ayni günde Ünyon Framezde 
verec:ell konferans ta bu yüzdea iki 
rUn sonraya bırakılmıştır. 

• BiR FiDANLIK - Belediye Yıl
dızda bir çiçek fidanlığı ya pmaja ka
rar yermiştir. Bu fidanlık Istanba
lun ve Anadolunun ~içek fidanı ihtiya 
cını temin edecektir. 

* HALK DOSTU - Jstanbulda lnti· 
şan başlıyan Halk Dostu gazetesi dün 
bir arızadan dolayı çıkmamıştır. 

* iLK MEKTEPLERDE SiNEMA 
- Şehrimizdeki resmi ilkmektepler t
çin Beyoğlunda UçUne8 ilk mektebin· 
de bir sinema salonu yapılacaktır. Bu
rada muayyen günlerde talebeye ah
ilki, terbiyevi fflimler g8sterllecektir. 

ki, ;;~leketimizin bir genci o
lan dit muayenehanesinde, he
nüz tak•imetrolan konmamış olan 
elektrikleri bol bol yakarak otu
ruyoruz. Şimdi her gece Kasta
monan birbirlerile anlatabilir de
likanlıları burada birleşerek gece 
yaralanna kadar, gürültOlü, pabr
bh ollrak oturuyor, tam gece 
yansı sönen elektriklerden yanm 
saat evvel daparak ve yaya o
larak evlerimize dönüyoruz. Git 
gide bu da tat vermiyor, bun
danda osandık. Geceleri evlerde 
sıra gezeceğiz. 

itte Dnzce lcazasındalci re
ce hayatına karoı Kastamonu 
viliyetindeki gece bayah. 

Tal~t Mdmtaz 

Sultan Ahmet 5 inci sulh hukuk 
mahkemesinden: 

Halide H. tarafmdan Iatanbul 
Darülfünun hukuk fakültesinde 
birinci lllUf talebesinden Ak· 
şehir alay 10 tabur 3 halOk 10 
kocası birinci milbım Abdur
rahman Sami B. aleyhine ikame 
edilen nafaka davasından dolayı 
yazılan davetiye nrakau mu· 
maileybia mektebe devam et
memekte olmaıı basebile tcblii 
edilmediği olbaptaki meşrubat
tan anlatılmış olmağla 15 gtin 
mtiddetle ilanen tebliğat icrası 

kararp olarak mubakemeıi 
23 - 1 "/. - 930 tarihine milsadif 
sah gtlnü saat 14 talik kıhnmıf 
olclupndaa mumaileybia yevm 
ve vakti mezldirda bizzat ve ya 
bilvekile iıbatı vücut eylemem 
aksi takdirde muhakemenin gıya
ben icra edileceği illu olunur. 

Edremit .aliye mahkemesinden: 
Eclremidin Hanan nahiyr:sinin 

Kocadat karyesinden Ali bey 
oflu Zekeriyya tarafından Edre
mit haıinei maliyeti aleyhine i
kame olunan teaçili tapu dava-
sının icra kıhaaa muhakemesin
de milddei tarafından tesçili ta
lep olunan Kocadağı armutluk 
nama dijer Kayalıca mevkiinde 
prkao Ali. Garbeo Halil bey 
Şimalen Karaoğlanluuı Abdi, 
Cenuben zalim Ali ile mahdut 
yedi d6ntim mıkdannda 150 a
ğacı havi zeytinlik le le eza Çamh 
namı diğer Tahta yeri n.evkiia
de Şarkan Veli Garben Hawaa
dan Fati oğlu ve Molla Yahya 
veresesi Şimaleıa Havrandan Ba· 
hattin B. Cenuben tarik ile mah· 
dut 80 ataçı havi seytinliklerin 
lsmail oğlu Mehmetten teferrui· 
le balen mutuamfa bulundup 

tapada 

gayri mukayyet olduğundan na• 
mma teaçilini talep etmekte ol
duğundan ifbu mahallerle all
kuı olup ta11rruf iddias1nda 
bulunan ethuın yevmi muhake
me olan lS-1·1931 tuihine mll
Adif perşembe gGnWıden mu
kaddem Edremit aıliye hukuk 
mahkemesine reamen mtiracaat 
eylemeleri ilin olunur. 

Jkincl icra menıurluğı:ındıın: 
Bir borçtan dolayı mabcuE •e 

satılması mukarrer Kredi olan 
F onsiye Anadolu ae Şark De
miryolu tahvilib ve Yunan iıtikraz 
'"' hvili 9-12·930 tarihine mDaadif 
sah ,UnB saat 14 teu itibaren 
Bonada aatılacağından talip olan
ların 930-2242 dosya numarasım 
hamilen mahallinde hazır bulu
nacak memura mDracaatları illa 
olunur. 

-ean_dı_r_m_a_ı_sl_iy_e _m_ı_b_ke_m_es_i_n-de_n_: --

Manyasın Salur karyesinden 
Y uauf kızı Zübeyde imzaıile 
verilen 29-10- 930 tarihli arzu
balda zevci Manyasın Salur kar
yesinden Mehmet oğlu Akifin 
mahalli ikameti meçhul olup 
keadia.ine bakmadıiıuı ve huku
ku zevciyete riayet etmediiin· 
deo ihtar yaulmuını talep ey· 
lemif ve makamı riyasetçe de o 
yolda muvafık ve tenaip lnhnmıı 
olduğundan bir ay zarfında ha
nei zevciyet• dCSnmeniz •e hu
kuku ze•ciyete riayet etmeniz 
ihtar olunur. 

lstanbul birinci ticaret mahkemesin· 
den: Istanbı:ılda Cak11akçılar yokuşunda 
21 No. lı mağauda hazır elbise ticare· 
tile meıgul Sergi• Yerelckyan vt Aris 
Lilsükyan efendilerin alıcaldılarile ahiren 
aktettiği kongurdatonun mahkememizce 
tetlctkan 18 • kAnunucvvel • 930 perıem
be günü saat 1 J de muayyen oldu· 
ğundan bu bapta alAkadar olanlann 
yevm ve saati mezkQrdn mahkemede 
hazır bulunmalan lüzumu illn olunur. 

--~~----~_.o.•.v .. ıe.t_.d ... e•rn .. ı•r•y•o•ı•ıa .. r.•.•.•A ... n•ı•a•r•'_._._. .. .._I 
2000 ton katran yağının kapah zarfla münkasası 7 - ikinci 

kinun 931 çarıamba gi1n6 saat 15 le Ankarada Devlet ete.._ 
yolları idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarıD& ve muvak· 
kat teminatlarmı aynı ıftnde saat 14,30 a kadar komisr• ka-. 
tipliğiıte •er•eleri l&zımdır. 

Talipler münakasa ıartnamelerini on beı lira mukabilin 
Anlrarada •e Haydarpaşada idare vemelerinden t.derik edebilirl 

lstanbuJ Belediyesi llAnıan 

Pazarlıkla kumaş alınıyor: 
lstanbul be'lediye•indeo: Temizlik amelesi için elbise yap 

rılmak hre IGmmu olan 1300 19etro yerli lmmaı paublda ..,. 
tın alınacaktır. T aJip olaaların tutnam•yi Ye ku .. , ....,_._ 
oi aörmek üıre her gün pazarlığa iştirak için de 8 KinunevYel 
paıaıtHi gihw .. at üçe kadar levazım müdürlüğtine gelmele.&. 
Getirilmesi lizım gelen teminat akçesi 340 liradır. 

Sahipsn t>uhınup daireye t..Jim edilea ya....a. INr bcwh 
8 gtin zarfında sahibi çıkmadığı takdirde satılacağt ilt. olunur. 

VAK 1 T l 31 M. m. V. aatın alıma heyeti 

u ük ilanlar1 1 
i ........ 

Ç ı Tayyare kanat bed, qbiDOll n yu-
ıııı. Her ıl• nefl'Olaur ~ mak kapalı sal'f ••uJile lliaUllP'-- •lin 

•••••••••Tarife••••••••• • • : ı De/alık ıı:unış JO : 
: 2 • • $0 : 
• • . ,, ~· . . . . "~ . 
• 4 :r·· • . . . ~ . 
: lhtivaç kalmavın- : 
: cava kadar ( ~"'"' 100 : • 10 tlcftı) ,,.. ediJ.. • 
: mek azere maktu : • Abonelerimlzin her i1ç ayhAı için ! 

btr defu meccaııen! • • 
4 utm ~ea dlıılan11 fazla :ııaan : 

lçlıa ı • k11r1q umaolwaar. • ......................... : 
TAKSlTLE ISMARLAMA -

35 Liradan hazır 12 lb·adan iti
baren elbiseler, paltolar, mu
pmbalar. Hergün saat 9-2 Ha· 
unda Sultanb mamında banka
lar sırasında Dikranyan hanında 
Wr ••••l'a,,. ..aracaat. ( 2) 

Para kazanmak ister ıniıini~? 
- Herkes için kolay bir iş var işiniz 
olmadığı zamanlardan istifade edeceksi· 
nlz 2·4 arasında müracaat 

İstanbul dördüncü Vakıf han içinde 
Unlon Koltesriat (7) 

20 inci cumartesi giinü mat U t.'9 Mü· 
dafaa Vekaleti Haa MlllMprlıimda 
ihalesi yapılacakUr. Tviht ..-ktra 
kadar şeraiti cörmek tbere lataabul 
Levazım Satuı. abq Konals7onau mtl
rac:aat edilmesi ve th&Je elntl % 7,5 
teminatlarlle 'birlikte Ha• Wııarh· 
ğında ıaüt.feWl koıniayeu allraca
atlan ilin oJqnur . 

• •• 
Farkı fiyatı teahbildU ifa etaüycn 

müteahhüdi evvele alt otmat 1-
zere 10-11·930 pazuıal pat - 14 
te lbalesl yıpdıe&tt JJb ..... w Sirke· 
el Ocmlrkapıda Saraçane amba..ıla '8· 
vazım dikim e't·i sarıciye kır 'ı 

mevcut bulıanan köhne süngülük ... 
çantası ve kiltllklere talip çıkınliılr· 

dan ihalesi JO. ı 2·930 çsrşambe ... fl 
saat 14 te yapılmak üzere taı. •· 
mi~tir. 

Taliplerin şartnamesini FılMl*Wa 
heyetimizde ve CIJ&JI mezktr Suedfe 
laımıada görmeleri n ihale .,,,....,. 
evvel teaıilı&tlarile bcyerimiıe ...._. 
atlan. 

Taksitle 4 ay •ereıiye 
Zabitana, memurlara ve ailelerine 

her nevi eşya vercsiyedir. Veresiye 
muamelt" 15 gün devam edecektir. la· 

tanbuı dördüncü Vakıf han ıçtnde Kozanınak için 
• Uo> Unl•n Kolıesriaı Ü ilk şart ilAndır 

n ll4ruız kazancı art..,,...,. 
ADEMİ JKTIDAR Ü savapnalr, havada t•· 
ve bel gevşekliğine ii 'aresfz uçmıva ~ı.,. 

karıı en mlleısir deva Servoin ı·· mak glbıdir 
baplandır. Deposu: Istanbulda Ticaretinizde, ıan'ah .... 
Sirkecide Ali Rıza Merkez ec- il muvaffak olmak iatİJO,.... 
zanesidir. !I gazete ilinma ehemmiyet ft 
Taşraya 150 kuruş posta ile gönderi· 1 riniı : Gazete ilim Ulnlanl' 

lir. Izmlrde Irgatpazınndakl, Tral>zonda ı en ko'ayı, en ucuzu, en te 
Yeni 1-,erah eczanelerinde bulunur. sirlisidir. 

lstanbul birinci ticaret mahkemesin il lıte ilin tarifemiz: 
den: ~ 

ls P Sonuncu aayıfada Satın K\INI 12.S 
tanbulda Mahmutpaşada Hacıkü· :J 5 lna • .. .. 15 

~ilk Camii ka111sında Mehmet pa,_ ha 4 40 
nında 11 numaralı mağazada tuhafiye 2 ·~ : : : IOO 
ticaretiyle müştegil ismet Kuyuncw t " • .. 200 
ve Ki~arzade Abdurrahman Kollektif R••ml lllnlar, ıonuncu aayıf.da 10 ICı 
Şirketınln alacabklarile icraen akdet- lll • f 
tJti konrordato mahkememizce bittet- n ?1e.murumuz . Size •'9 
kik 3 Temmuz 930 tarihinde tasdikine • da~ .b~r ıl~mn tekli Ye le
karar verilmiş oldui;undan keyfiyet İ! retı ıçın hazmet etmete ı..-

t ) J 'IA l n lllrdlf. pze e er e ı AD o unur. ı.:::::::::ı::ımnnua:m: ... ıaa••••I 

Tayyare Pıyangosu 
Hiç beklenilmediği bir zamanda birdenbire zengin olraak 
ancak tayyare piyango bileti almakla kabildir. Onun için 

TAYYARE PiYANGOSU BiLETiNi 
ALiNiZ. 

S inci kqide 11 KinuaeYel 1930 dad1r. 

llüyük ikramiye 50,000 



Guıetere «6•derilecet mektupl.ınn üzerine idare lçlnse f idare ] yazı ya 
aJr ise f Yaıı J lıarect kontılmalıdır 

.O-,,._•J'•a melr'-SMllJ"m l•dutadeu. kıymeti ma.kaddereaa: m.ktap!ara koa•'.m\lı oualarm 

kaFl>olmumdan •• llln1um .,,eı.derec&tmdan idare mu'ıal d<ıflldlr 

..... Kiynıetli fvrnk. Konturnto ve Vesnikler Ynnnııstır -41 

Son zamanda Topanede Fringiyan hanının depoıunda vuku bulan yangında Kiymetli 
konturato ve vesaikleri hamil dolap ve kasalar yanmııtır. 
Yangında kıymetli enak, konturato ve vesaikin yanması büsbütün çaresiz zayiattır. 
Bu gibi zararlara maruz kalmamak için yangınlara karıı fe•kaJade mukavemet eden ve 

en şiddetli hararetten müteessir olmıyan Çelik Sta.for Dolabı 
pek ucu'l Fichetçelikka.sa.sı varken ne için böyle bir müsamaha ile 

kendinizi bu gibi mühim zararlara terkediyorsunuz? 

Umumi Acentuı: Galata Halımudlye caddeal No. ll-13 

AATÇIUK VE MATBAACILIK ANONıM ŞİRK.ETİ Tel. B. 1761 

12 Baş öküz münakasası: 
Pendik Serum Darülistihzarı mü

dürlüğiinden: 
Pendik Serum Darülistihzarma Inzumu olup 3 kanunuevvel 930 

tarihinde münakasai aleniye ile ihale edileceği ilan olunan on 
iki bat Öknze yevmi mezkürda talipler tarafından teklif olunan 
fiat gali görüldüğünden mezkür Öküzlerin 28 kinunuevYel 930 

tarihine müsadif p zar günü saat on dörtte ihalesi yapılmak üzere 
ayni usul ile yeniden münakasaya konulmuıtur. Münakasaya işti
rak etmek isteyenlerin Defterdarhk binasında Müessesatı Iktısadiye 
Mfibayaat komisyonu kitabetine müracaatla ıeraiti öğrenmeleri 
illn olunur. 

<h 

"' -

rrRAlVIV AY ŞiRKETi 
ST AN BUL 1 RAM VAY ~IRKET1 EYKA'l 1 ARİFESJ 

1930 senesi Te~rioisaninin 25 inc:i gününden itibaren 
iLANI AHİRE KADAR MUTEBERDiR 

N< Hutut Harel<e'. 
Birincı Son 

Fasıla Hareket Viarekt l 

f 
Şişlıdeıı - Tünele 

10 Şişh - Tünel _ Tünelden - Şişliye 

ı ı Kurtulu~ Time! 1 

ı 2 Harbiye- f atitı 1 

14 Maçka-Tünel 1 

Kurtuluştan - Tünele 
fürıeldeıı - Kurtuluş.1 
Harbiyeden - fatihe 
fatihten· Harbiyeye 

Maçka ı an-T4inelc 
Tünelden· Maçka va 

1 
l aksim en-Sirkeciye 

l 5 I ak!>im-Sırkcci 
Sirkeciden - Taksime 

1 
Mackadan-Beyazıta 

lô Maçka-Beyazıt 
Beyazıtta.n-Maçkaya 

1 
Taksimdeıı-fati ıc 

18 Taksım-Fatitı 
- fatihten - Tahsimc 

1 
Kurtuluştan-Beyazıta 

19 Kurtuluş-Beyazıı 
----- Beyazıttan-Kurtuluşa 

3 6 
6, 16 24,14 

• ,9 7 .02 24,38 

21, 10 13,30 
30 

21,30 24,00 
6,09 1,02 

5,11 
6,21 1,00 

30 20,30 23,au 
21,00 l4,00 

4,5 1,10 20,os 

7 . 7 ,35 <-0,30 
6,8 6,40 22.20 

14 ô,33 21,30 
15 7,30 18,30 

30 8, 16 "' Ll,16 
ô,ll 6,41 21,00 

22 7,30 21,50 

Bcşiktaştan -Bebeğe 6,01 

Beşiktaştan-Eminönüne 6,26 
22 Bebek -Eminoııu Bebekten-Eminönüne 8, l6 6,30 

Eminönünden- Bebeğ'f' • 6,45 
Bebekten - l(araköye 45 22,25 

l l(araköyden - Bebc-ğe ,, 23,10 
Bebekten ·B.Taşa 

21,59 
22,42 
24,40 
1,25 
2,05 

'l3 Ortaköy-Aksaray 1 
Ortakoydeıı-Ar.saraya ıo, 16 6,0 > 20,4~ 
A ksaravda.ıı-Ort:ı.köve 20 6,45 21, 30 

34 Beşiktaş-Fatih 

1 
Beşiktaştaıı-fatihe 7,11 7,oo 
fatihten- Beşiktaşa 15 7,46 

Aksaraydan-Topkapıya 6,ll 
Topkapıdan-Sirkeciye 6,ıo 6,33 
Sirkeciden-Topkapıya 

" 
7,09 

Topkapıdan- Beyazıta 20 24,00 
32 Topkapı-Slrkecı 

Beyazıttan-Topkapıya 60 24,30 
Topkapıdan-A ksaraya 

Aksaray dan-Yedikuleye 6,L8 
Vedikul eclerı-Sir keciy e 6,11 6,33 
Sirkeciden-V cdikul eye 

" 
7.13 

Vedikulcden-Be\ azıta 20 24,nO 
Be}azıttan-Vedikuleye 60 24,30 
Yedikuleden-Aksaraya 

33 Yedlkule-Slrkecl 

37 Edlrnetıpı-Slrkccl 

Aksaraydan-Edırnckapıya 6 04 
Edirnekapıcian-Sirkeciye 7,14 6:3o 
irkeciden-Edimekapıya 24 7.03 

--------ı Edirne'. apıdan-Beyazıta 50 24,00 
Bcyazıttan-Edirnekapıya 24,30 
Edfrnekapıdan-Aksara va 

20,30 
:.n, •o 

2 l,{0 
22,46 

1,00 
1,45 
'l,05 

22,14 
22.54 
ı.oo 

J,45 
2,05 

.!2,20 
22,55 

J .oo 
1,45 
2,()5 

Seyrisefain 
Merkez acentesi: Galatı Köprü başında 
Beyoğlu 2362. Şube acentesi Sirkecide 

Mühürdar zade hanı altında T el.fst2740 

Pire-Is ~en~ eriye 
oostnsı 

( iznılr ) ~:::::v~ı S B 11 :ô~~ 
Galata rıhtımında kalkarak 
çarıamba sabahı lzmire 
perfcmbe sabahı Pire-
ye cumartesi sabahı Iskende
riycye varacaktır. Iskenderiye
den pazartesi 15 te kalkarak 

çarıamba günü Pireye uğraya
rak Perşembe günü Istanbula 
gelecektir. 

lSKENDERIYEDEN aktarma 
PORTSAIT için de eşya ka
bul olunur. 

l ra~zon ~irinci Postosı 
(CUMHURiYET) vapuru 

9 kinunevd Salı ak~~ 
mı Galata rıhtımından kalkarak 
longuldak, Inebolu, Sinop, Sam
sun, Giresun, Trabzon, Rizeye 
gidecek ve dönüşte Sürmene, 
Trabzon, Görele, Giresun, 
Ordu, Ünye, Samsun, Ineboiu, 
Zonguldağa · uğrıyarak gele
cektir. 

Ayvalık sürat postası 

( M E R S 1 N) vapuru 9 
kanunuevvel Sah 17 de Sirkeci 
den Gelibolu, Çanakkale, Kü-
çükkuyu, Edremit, Burhaniye, 
Ayvahğa kalkacak Ye dönüş-
te Altınoluğa da uğraya
caktır. 

------------------------8, 9 Kinunevel 930 : Ka
dın1ara 

1 O, 11 Klnunevel 930 : Er
keklere 

Türkiye Seyrisefain idaresi 
mütekaidin eytam ve eramili
nin teşrinisani 930 maa9ları 
balada yazılı günlerde Yerile
cektir. 

• • Doktor 

Hafız Cenıal 
Cumadan maada hergün og

leden sonra saat (14-16) de Is
tanbulda Divan yolunda 118 nu
maralı hususi kabinesinde hu
talanırı kabu] eder. 

lstanbul: Tel .2398 

l ı Doğum ve ~..:adın hastaWda~ 
mütehassısı · 
Doktor 

Hüseyin Naşit 
Türbe, eski Hilaliahmer binası 

No. 10 Tel. Istefon : 2622 

= SAVISI HER YERDE b KURUŞ = 
MATBAA VE DAREHA.ı\?e; 

IST ANB UL Babıall Ankara caddesinde ·v AKJT YURDU • 

J57C D.AJ;E ~Lffl ı•ı ı ''~ !lllil leıe,.ıı \'AICll feol• •-'" 1 ?4' 

Benzin,ğaz ve" . ,, 
saıre 1nuna-

kasası 
Yüksel( ormaıı r11ektebi rektörlÖ" 

ğiinden; 
~Jektelıimizin }fayıs 931 gayesine kadar gaz, berıziO 

ve ı.;airesi kapalı zarf usulile münakasaya konmuşıur.fa
liplerin şarınamelerini görmek üzere her gün mün•k8' 

saya iştirak için de yevmi ihale olan 11 kanunevel 98~ 
tarihine müsadif çarşamba günü saat 14 de defterdarlı 
Linasırıda müessesat1 iktısadiye ıııülJayaat komisyonuoB 
gelmeleri ilan olunur. ../ 

Tütiin inhisarı U. mdiiürlüğiinde~ 

5000 kilo köhne çul ve ka· 
• 

nevıçe 
Anbarımızdaki beş bin kilo köhne çul ve kaneYiçere evvel~ 

verilen fiyat haddı layık görülmedi. Bunların 8 .. 12-930 pazartell 
gilnü tekrar pazarlıkla, satılması takarrür etmiştir. Taliplerill 1 

gün saat 11 de Galatada Mübayaat komisyonuna müracaatl•"' 

ucuz 
En güzel 

En süratli, 

En temiz 
En şık 

En nefis 
Ta . .-~-~ ......... ___, ~~-------.., 

1 

Yer 

v A K 1 T 
MATBAASI 

DIR 
Tabı işlerinizi bfttUn titizliğinizi tatmin edecek sa• 
rette hazırlar. 

Rotatif tabı makinesi ıazete •e kitap formalarınızı 
üç dört renkli klişelerle ayarlı bir surette ve aürat· 
le hazırlar. 

Mecmua ve kitaplarınızı istediğinizden üıtnn tabeder. 

Matbaacıhğa ait her hangi bir iti deruhte eder. 

Yapılacak tabı işlerini bir yere vermezden evvel eY· 
veli V A K T E uğrayınız. 

Her şeyden haberdar olmak istiyorsanız VAKTE 
abone olunuz. . 

V A K 1 T Haftada bir okuyuculanna 16 aayıfabk 
bir mecmua veren yegane 2'azetedir. 


