
Perşembe günü Ankarada 
ordu hizmet atı şampi

yonaları başlıyor 
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2 nci sayıfada 

İdare Telefonu: 24370 · Sayısı SKuruş 

Romada yapılacak toplantıda Italya 
Kralı ve M. Musolini de bulunacaklar 

. M. Musolini M . Gömböş .. 

Belgrat, 22 (Hus~.ısi) - Bir 
İtalyan gazetesinin yazdığına gö
re İtalyanlar Bulgaristan, Maca
ristan, Lehistan ve Avusturya hü
kumetleri arasında bir anla~ma te-

Lehistan Başvekili Kral Boris 

min etmek için çalışmaktadırlar. 
Yakın bir zamanda Bulgar Kralı 
Boris, Lcl)istan Çumhurreisi Moş· 

<Devamı ıo ncu sayıfanm ı tncı sUtununda) 

Yeni Sovyet elçisi · 
M. Karahan dün şehrimiz~ geldi 
ve akşam Ankaraya hareket etti 

Beyin bindiği trenle Ankaray& 
gitmiştir. 

M. Karahan, lstanbula refaka· 
tinde katibi M. Polakof ile birlik· 

Suikastçılar elleri kelepçeli bir halde tevkifhaneye götürülilyorlar; 
nın küçük Kralx Annesiyle dolaşıyor .. 

Yugoslavya 

te gelmiştir. Yeni Sovyet elçisi 
Sirkeci istasyonunda Hariciye 
Vekaleti namına kalemi mahıuı 
müdürü Refik Amir Bey, İran 
konsolosu, Sovyet konsoloshane· 
sinde müsteşar M. Zalkind, tica· 
ı·et mümessili M. Varabiof, şehri· 
mizdeki Sovyet kolonisi karşıla· 

Belırat, 22 (A.A.) - Avala 
ajansı bildiriyor: Ba~vckil M. 
Uzunov!ç dün saraydan çıkarken 

~~ 
~~ ~ 

Oliiıonı 
.. , • itti ;.ar, Yarııa başlama dan önce tayyareleri önünde ve yarışa 

'''~ "tı, ~ talc eden tek kanatlı tayyarelerden biri ... 

"' \it ~ .._ lo d l~ l~ 11 r::.dan buraya ,imalinde yere dü1:erek parralan-t..._ "'ll "'e 1.. :s ~ 
·'l(f l-.._"' '-''ı ore, Londra ile 

)"' .~ llld-ıc· ı-. laıtil·()l, Ilı 1 tayyare yarı-
\ti~, '•I~ eınur olanları taaı-

- "il •- -.-ııı "'.. :ı-
")) uteaddit motör· 

mı,lır. 

Bu mülhit kaza neticesinde al
tı ki!inin öldüğü bildirilmektedir. 

lreJe . 
rı Singaporun (Devamı 9 uncu u•ı.fanm ı ıncl aUtununda) 

bana tevdi edilen vazifede §U ka- · 
yıt vardır: "Yeni kabinenin tef· 
kilinde şimdiye kadar tal<ip edi -

mışlır. 

M. Karahan Ankaraya gitmez
den evvel §U beyanatta bulunmuş· 
tur: 

" - Sovyctlcr Birligi mümessille • 
rinin daima sevimli ve dost bir muhit 
buldukları Türl<iyeye tayinimden do
layı çok memnunum. Şimdiye kadar 
Türkiyeye illi defa gelmiştim. Burada 
lıir çok yakrn dostlarım var. Bunun 
'I'iirkiycdeki vazifemi şahsen lıoş bir 

Meclis qarın açılıqor 

(Devamı ıo ncu aayı!e.nın ~ Uncu ı<Utununda 

Açık nıebusluklara kimler namzet gösterilecek ? 
Büyük Millet Meclisi yarın açı

lacaktır. Mebuslar Ankarada top
lanmağa başlamışlardır. 

Şehrimizdeki mebuslardan pek 
çoğu Ankaraya gitmiş bulunuyor· 
lar. Henüz gitmiycnler de bugün· 
kü trenle hareket edeceklerdir. 

Ankaradan gelen haberlere gö· 
're, hükumet, Balkan hükumetleri· 
le yapılan pakta bağlı tilafname
leri Büyük Millet Meclisinin ilk 
toplantısına verecek ve bunlar 
hariciye encümenine havale edile
cektir. 

hilifnamelerin müzakeresi sı· 
raaında Hariciye Vekili Tevf ik.r 

Hüsrev Be> Şükrü Naili pı; 

Rüştü Bey beyanatta bulunacak· 
br. 

ACjık mebusluklar 
Mebuslardan mer.hum Rahmi 

- Lütfen ıayıfayı çeviriniz -



2 - VAKİT 

Ordu hizmet atı şampiyonası 
Perşembe günij müsaba-1 

kalara başlanıyor 
Ankara, 22 (A.A.) - Süvari

nin göstereceği zeka, yumuşaklık, 
iradesini bindiği ata kabul ettir
mek gibi vasıfları meydana çıkar
dıktan sonra binicinin P}anialar 
üzerinde göstereceği cesaret ve 
soğuk kanlılığı ortaya koyması 

no)daşından dünyanın her yerin-

de at &J?9runun en ehemffliyet ve
rilen bir kısmı olarak telakki edi
len "Ordµ hizmet atı,, şampiyona
ları önümüzdel<i persembe ve cu-

lsP,anyada siyasi waziyet 
P,arİJ, 22 (~.A.) - İspanya se· 

fareti lara(ından verilen re&mi pir 
tebliğde, siyasi vaziyetin tama • 
miyle v~z»h kesbettiği ve )<abine • 
de tam bir fikir ittihadı mevcut 
olduğu beyan edilir<?r· 

Ayl)i tebliğe nazaran, ordu 
Cumhuriyet hükumetine tamami • 
le sadıktır. 

Son kanlı hadiseler dolayısiy • 
le vaziyeti karışını§ olan ~sturiyas 
eyaletinde hayat tabji mecr~ınr.ı 
takip etmekte ve İspanyanın bü • 
tiin diğer kısımlarında huzur ::ve 
ıük\ın hüküm sürmektedir. 

Gandjye gülünç ·bir oyl!n 
Bombay, 22 (A.A.) - Sosya· 

listler Gandiyc çok eğlenceli bir 
oyun oynamışlardır. Sosyalistler 
keçisini aşırarak hayvana sahibi • 
nin elbiselerini giydirmişler, bur· 
nuna Gandi gibi gözlük takmışlar 
ve arkasına da çıkrık bağlayarak 
§ehrin etrafında gezdirmek sure
tiyle Gandinin ikdisadi prensiple
rini tehzil etmişlerdir. 

Kembris ~niv~rsiteşi 
k~tUSJ~nesi 

Kem'Qrjç, 22 (A.f}.) Kral ile 
Krali~~ j.iniverpitenip yeni ~ütüp,
hanesini açmışlardır. 

Bir yanlışlık 
otJ11asın •• 

Bir kaç sün evvel gazetelerde 
LÖ~le l?jr Jıavadis vardı: Karata bir 
şÜt tozu faJ?rikım yapılmıştır. Bu 
fabrika şene de memleketimizde sar
f edilmekte olan iki yüz bin kiloluk 
süt tozunun bir kaç mislini istihsal 
edebilecek kllbiliyeUedir. 

Onun için artık lktısat Vekale
tinc.e ~üt tozuna v_c:rilcn kontenjan 
kaldınlnu~lır. 

Bizim tahkikalımıza göre Kl\rs
ta bulunan ~üt tozu fabrikası ~e -
çen sene yüz bin kilo kadar süt to· 
zu _çıkannııtır. Bu miktar ile lktı
aat Vekaletinin aldığı karann isti -
nat ettiği rakamlar arasında mü -
him bir fark vardır. 

Acaba bu kararda pir yanlı~lık 
olmasın? 

ma günleri atlı spor klübünün 
manej v~ mania bah5eJerinde ya
pılacaktır. llk güpü at terbiyesinin 
derecesini gösteren manej biniş

leri, ikinci günü de mania atlayış
ları yapılacaktır. Bu müsabaka
lara Viyanada yapılan beynelmi
lel k~nkurlara i~tirak eden zabit
lerimizden bir kısmı c?a girecekl~r 
ve müsabakaları müteakıp atlı 

sporun küçük binicileri birer gös
leris <>lhvışı yapacaklardır. 

Yumurta ihracatı 
nizamnamesi 

Ankara, 22 (A . .\.) - Türko • 
fislep bildirilmiştir: 

"'i umurla ihracatının kontrolü 
hakJnnda y"'ksek tasd:)<a *tiran 
eden nizamnc:-me 22 ikinci teşrin 
1934 tarihinden itibaren tatbikine 
başlanacaktır. 

Bu nizamqameyc ve c,..yrıca o· 
dalara gönderilıpi§ izahnamelerc 
uygun şekilde sandıklanıpamış 

olan yumurtaların ihracına güm· 
rüklerce müsaade olunmıyacaktır. 

Pariste at yar1şları 
Paris, 22 (A.A..) - Mevsimin 

en büyük at yarışlarında belediye 
fl?~dis; mükafatını Ortolon ve 
Silver Platede karşı, dört ya~m -

daki ~admus ,tYJ Jt~:ıanmı§tır. 

Prens Jorj . 
Londra, 22 (A.A.) - Kral A-

leksandrın cenazeıipden dönmek· 
te olan Prens Jorj, p.i~anlısı Pren
ses Marinayi rari,;t~ P,ıraktıktan 
sQnra, tayyare ile puraya gelmiş
tir. 

imdat istiyen gemi 
ffiyo de Janeiro, 22 (b.4.) -

Bordas~pda yangın ~ıktığından 
dolı;r.yı telsizle imdat diliyen Al • 
man bandıralı Riyo ~e Jr-neira 
vapuru, yardıma geJep gemilerin 
muavenetini reddederek, kendi· 
liğinden yoluna devapı etmiştir. 

Şüpheli borsacılar 
Vaşington, 22 (A.A.) - Kıy

metler borsaları komisyonu bütün 
memleket borsalarına şamil ~ok 
geniş bir harekete gerjşmiştir. Kıy 
metsiz veya kıymeti şüpheli esha· 
mı sürmekte ihtisası olan borsacı
lar takip ve İşten menolunacak • 
lardır. 

Noıveçte belediye seçimi 
Oslo, 22(A.A.) - 15 birinci 

teşrinde bütün Norveçte yapılan 

belediye seçiı:pinde işçi fırkası mü
him bir kazanç elde etmi!tir. 

1931 belediye intihapabna nis
betle işçi fırkası 40 fozla azalık 

elde etmiştir. 

Bir Sosyalist lideri 
Hombayda 

Bombay, 22 (A.A.) - Bom· 
(Sıvaı) ı Ali Şuuri (Balıkesir) ı bay şehri milli kongrenin reisi ve 
Mustafa (Tokat), E~in (S.,_m- soşyalişt lideri Rajandrapasadı 
·~~) Beylerin yerlerjne Mec,;ş a- bir hükümdar cjbi karşıl~mıştır. 
çıldıklan ıonra yeni mebus seçile- Kongre reisi, başltlJJ. başa süslen
ceği lapmi~ Rlunuyor. Jlliş Qlan şehrin sokQklarıncJa dörl 

Bµ e.çık :ıp,ebu,I,rdan ikisine atlı bir ~uaba ile µzun uza~1ya 
;ökrü Naili Pata ile Tahran ıfl.bık dola§Jlll! ve kaldırımlarda Ye ~v
büyü.k e'ç,isi Hüsr~v Jleyin fırkaca )erin balkonlarında birikmiş ol~n 
namzet gösterilmes; de tahminler ı halk tarafından atılan çi_çek yağ- I 
cümlesjndepdir. muruna tutulmu§tur. 

SON DA~IKA 
c 

Yugoslav !Jü~q~eti 
Macar:lardan bir: 
1.1:/ırpat suikastçı

sını istiyor 
Budapeşte, 22 (~.A.) - ~W 

goslavya sefiri bugün hariciye ne
zaretine şifahi bir nota vererek 
Marsilya suikastında uıethaldar 

bir Hırvat mültecisinin arcınıp tev
kifini istemiştjr. Derhal tahkfü,,.t~ 
girişilmiştir. 

runan dahiliye na
zırı istifa ettj 

Atina, 22 (A.A.) - !tip,a F~
niyet ve jandarma müdürleri ı

ledilerek yerlerip,e ba~kaları la'fİP. 
edilmiştir. Dahiliye na;ıq M. 
Yanop,ulos istifa etmi,tir. 

Fransız ba~ve~ıfinjn 
başvekilimize teşekkprji 

Raris, 22 (A.A.) - ffaıveJql 
M. QHmerg M. f,o"ncarenin vefatf 
dolayısiyle gelen ta:ıire ~cJgrafl~
rına cevap ver er eh- T Hf~İf c ~aıve
kili ismet Ra'a He irap,. lf.._pekHi 
F urugi Hapa harar,elf e ~,eeehlfH 
etmiştir. 

M. Dumerg M. B'artunuq :vcfffl 
müpase}?e~iyJe ~~ ~f gan ftll,:v~m 
Mt!hmf!~ H$!ıim H!f.na d~ ıcıe~~HF 
etllliştjr. Di~er ~~r~Han P.tricr YF 
nazırı ~· 1-• t) Ml1:P.' h~ricirF Rtt· 
zırı Ab~ülf ett~ Beye lFtFk~HrJc· 
rini bildirmi,tir. 

Harici ve 
TeYfik Rüştü Bey bu' 

sabah Apkarada 
Hariciye Vekili Tevfik Rü,tü 

Bey, dün ~ususi trenle Ankar~na 
gitmiştir. Ayni lrFple, BFlgrattap 
geJep, muhafız bölüğü de AR~!1ra
ya gitmİ§lir. 

Avrupa cennet değil 
Hariciye Vekilimi:z: Selanikte Yu • 

nan gazetecilerine verdiği beyanat • 
ta, y ugoslav Kralının feci surette öl • 
dürülmeşinin yalnı;ı: :Yugoslavya için 
değil, bütün orta 1Jalkanlar için bir 
ziya teşkil etiğini söylemi§, ıazeteci -
Icrin diğer bir sualine karıı "Kral A
Jeksandrın katli hadisesinin" her han
gi ~ir ha<Jirp.re tebebiyet verce ğini 
tahmin etmiyorum" demi,tir. 

J<omitccilcre müteallik ıözlerinde 
Hariciye Vekilimiz bilhassa şunları 

söylemiştir: 

" - Balkan misakında komiteci -
)er jçin her hangi kir ınaclde y~tur. 
Yalnız dört akit hükume~İn hudutla • 
rını tekeffül eder. f skat bu dört ala
kadar devletin Hariciye nazırlarının 

Bn.lkanların huzur ve emniyetini sliı -
kadar eden mese~cJcr çıktığı Zj'ma.ı 

bu meseleleri görÜJmİyecefİnİ ,taztm 
mün etmez." 

Mihailofa dair sorulan suale Hari
ciye Vekilimiz, Yugoslavyanın her 
han~i bir teşebbüsünden haberdar ol
madığını söyliyerek: "Bildiğim bir 
§ey varsa o da, MihaiJofun siyasi bir 
mülteci sıfatiyle Kastamonuda bu -
lunduğu ve orada dost bir devlet a -
lcyhine matuf her hımgi bir harekette 
b:.ılun\\mıyacnğı J<eyfjyeJidid' Qemiı 

ve Avrupanın ahv<llj h~fnda da "c+v
ruP.l\nın ~u.ıi.inkü vaziye.tinden endi -
feye mahal yoktur. Vakıa Av~p.a 
bugün cennet değildir. Fııkıd acele bir 
tehlikeye de mar~z değildir. Naho ha
diselerin önüne geçmek için devletle • 
rin birlikte çalışmaları lazımdır." De
miştir. 

Tapu umum müdürlüğü iki mühi
layiha hazırladı 

Ar.kara, 22 (Hususi) - Tapu u
mum müdürlüğü, tapu memur ve mü
dürlerini, tapu müfettişlerini alaka -
dar eden iki mühim layiha hazırla

mış ve müfettişlere ait olanını Başve
kalete vermiştir. Müfettişlere ait Iari
hadaki esaslara göre, bugün mevcut 
olan 19 tapu müfettişinin sayısı kır • 
ka ~ıkarılmakta ve alınacak müfettiş -
ler de bazı evsaf aranılmaktadır. 

Müfettişlik, başlı başına ayrJ bir 
iş olarak tahdit edilmekte, müfettiş o

labilmek için mülkiye ve hukuk me • 
zunu olmak ıart ko,ulmaktadır. 

Bir kayda ~öre de müfettişler ta -
pun, Japucular müfettişliğe gcçc,mi -
ycceklerdir. Bunlarda iki imtihan dev
resi oJ\\cak, ~ k imtihanla alınacak o -
lanlar iki sene mmı.vinli!tten sonra i • 
kinci pir imtihanla ,nüfelli§Jij;c ec~e
J:>ilec~tir. 

Müfettİ§ler J>aremin beşinci dere -

ccsinc kadar yükselebileccl<1er d~ 
. kll' suretle asli maaşları 90 lır~.. .. h 

tabilccek!ir. Lüzüm görüldu~ıı deri!' 
müfettişler A vrupaya da goıı 
ceklerdir. ı 

T 1 . . .,.öreı apucu ara aıt projeye ,. ki~ 

ya intisap edebilmek için ınutlıı ~ 
kuk, mü1kiye ve tapu kadastro rıı., ~ 
bi mezunu olmak şWltır. sunlaı1dtW 
rici olanlara, 7.aruret hasıl 0111'~ 
tapuya intisap kapıları kapatl 

tır. T .. d.. .. Ccıt1,ı fC 
apu umum mu uru 

bımn bu hususta diyor ki: •L 
b"t JP 

" - Tapu ve Kadastro '. , 1,ıf 
işidir. Bu işin hiç bilmiycn bıı1 eJI 
fmdan öğrenilmesi en az üç 1 

1
, 

Halbuki mektebimiz iki senede t 
yeti~tirjyor. Mektebe ehernınİYe ,ı 
mek ve zaruret hasıl olursa ~~.k 
se tahsilini ikmal etmişleri aJJ1I""" 
zımdır." 

Etipbp pdalRrına aidat /arını vermeqen/etl 
Sıhhat Vekaletinin tavsiyesi ~ 

ApJ<ara, 22 (Hususi) - Sıhhat Ve- vermediklerine dikkatlerini / 
h~lefi lönderdiii J>ir emirde, bazı sıh- bu nidntlnrın zamanında tedifC~ 
J::a F,Üdürlcrifle hükumet ve beledi- rek odaların mütkül vaziyette 
YF pasıaJıflne ta)Jiplerinin mensup ol- tnamaşını tavsiyp ctmi~tir. 
d~kları Etıbpa odalarına aidatlannı 

Hit'h~t ekimine izin verilen yetfel 
An~ıtra, 22 (Hususi) - Hükumet, rjy]e Dursun Bey, Sındırğı Jı,ı ~f 

aşajıda adlan bildirilen yerlerde daha Manisanın E~me, Kule, Görclef ~ 
ı' .:J ~jr fCne ınüd::etle na~haş ekimine mü- zaları; Aydının Merkez kazs.• ·~ı·· 

aaade vermişµr: rorı, Burdur, Bilecik, penizJı, Ç 
Ankaranır Nallıhan, Beypazarı, hir, Isparta, Kütahya, Am\'s)'ll•. 

ftursp.nın P,r~aneli, lreı;öl kazaları; rum, Tokat, Malatya vilayeılcrt· 
P,alık~1irjn 13i,adiş, J<çpsüt nahiyelc-

lf. V ~nizelosu 
adam 

öldürmek istiyell 
yakalandı 

1
,, 

Atiqa, 22 (Hususi) - lhrar lan suikastçı, Ceneral PtıP",_ı 
f ırka~ı rpj~; Mö;;yö V cnizelosa su- eski polislerin yardımiyle, ~ 
;kast ~F§cbpUsünde bulunan adam nın Patsya sokağındn ele 'eıc 
rakaJamı§hr. ve müddeiumumi M. G•r 

Karatana§ iş~ipi taşııpakt<;\ o- teslim edilmiştir. 

•' Irana gjden MemHr harcırah 11e1 
nam,.ı~ri ~ 

heyetimiz Ankara, 22 (ijususi) - G~ 
Tahran 22 (Hususi) - Fahrcltin lcr Vekaletince yapılan birı;tiıı'ı/ 

P.aıa riyasetindeki hakem heyeti bu • memur harcırah beyannıurıc eri'~ 
mirler tarafından yapıla~ . t ~'J" 

gün Mazen4erana hareket etti. Heyet \'Crmediklerine dikkatlcrırtı 
orada Şahen_şah Hf\zrcJleri tarafından 

ın:ıdığı bildirilmi§tir. 
kabul olunacaktır, t' 

Giresunun Beledi Kaçakçı kaptan 
Ank~ra, 22 (Husu i) - Atinaya 

gitmek üzere Rusyanın Poti limanın
dan hareket eden ve kömür almak i · 
çin ZonF~ldnğa uÇradığı sırada :çinde 
kaçak zeytinyağı tutulan Yunan ban -
dıralı Maria vapuru kaptnnı ortad.ın 

kay~ou}mu~tur. ijükyınet, kaplanın 

takibi ve yakalanması için al:llmdar
lara emir vcrmİJtİr. 

Umumi ahlakı bozacak · 
Fr,,.p.sız gazeteleri 

411~<?-ra, 22 ıA.A.) - Fransa
da s1kan "Lav· e Par;sienne, Paris 
~~sic-Hall, Frou-frou, J...'arl 
et le nu,, NecmJ.laları u!)lumi apla
k1 pq:ıacak resinı ve ya:ııları muh
tevj olması Qasebiyle memlekete 
girmelerj icra vekilleri heyeti ka
r~rjyle yasaJc edHmiştir. 

Casus mühe~it mahkum! 
Londra, 22 (/}.A.) - DeyJi 

telgraf gazetesinin Leningratlan 
öğrendiğine göre, Almanya lehin
de askeri, bahri ve havai casus
luk yaP.maJd~ mazn~n Alman mü
hendisi Kurt F uks sekiz sene hap· 
ıe rp,ah~um olmijştur. Cürüm ar
ktdJ§ların4an bir Avusturya) al
lı sene hapse ve d:ğer bir Rus ö -
lüme mahkum edilmişlerdir. 

azaları eesil-i ~~ 
Giresson, 2 (Hususi) ~it ' 

mizde beJediy~ se~imi bı ~ 
reyler tasnif edilm · ştri· f j' 
rt:Y alan Dizdar oğlu Eşt~ uJ1

1 
dir. SandıkJardaki r~yJc011 v' 
1636 dır. 21 asli, 21 ye elti' 
çilmistir. 

ı ·s· Fransa sosya 1, 
fırı,.ası mecliSJ 

~ p•' 
P~rjs, 22 (A./\.) - ftf~ 

yalist fırkası mecfjsi p.ıe~• 'I 
tirmiştjr. Meclis mjHctıSJ 

1
1 

. d k 1 · · b" a.r•t zıp c uvve~ ermı 1r ..,.,, 

yan yapıcı qjr siyase~ P~·~ 
piş eden bir karar surcll ~J 
mir.tir. MecHs şimdild lıt~ 
muhalif vaziyete uyg~Jl • d 

·.,şfJ 
almağa ve pilhassa sJ.r ..-· ıı ,._.. 
sadi müessesah ıslah j~ı '";t' 

ı . . . . . "ş d san mec ısının ıJtım 
k tıe' ~~ 

mesine karar verece el~ 

mele müzaherete amlc\d.e ·t~ 
k ri 1 

nu lemin ederek as e ç'-
siste_mi17p kar§I milJe,ıe~ J.I' 
. . . u •a.J>t11 
tınu;ı a:ıam1 sure e ,. 

tem iştir. 
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~ 
edebiyatına t • 

tr.ı; cı. bir bakış 
~ ~~Jabna toplu hir hakıı 
8' '1t.p ~·-.. son ı.eırettiii eaetc1ir. 
.. ~ ~ .... hana uzaktan saaece 
ti ~ lıİtabl, fıatta İnr Mbforya s.. feiiri !•Pmıtb. Ôliüduliça 
~ ç.. ~ıtifini erieli aöyli • 
"1r.t ~il'İJcQ bu mütevazi Mdiaamı 
"t ~ • • lceıadini, tUip ettiii usul 
~ ~ti'-ri1Je yeni 'bir lifymet o • 
1'f ~ ~ ~ eser her ıeyden ev
~ ~~l91tinniı oldufu halde 

ı _ u--,Tor. 
2 _ lo su] ve iyi hir tasnii. 
8İıcle 1 •eaib. t ~ edehinta dair bir çotr ıey • 
~ ıtır. Falrat ne yaztfe ili, bu 

" ~ ~o~ ~~ yu\ancla aaytfıfrm 
~ 01_.~~lu yanyana getirmeğe 

, .. __ ~ Olllllanutlardır. 

~ •e ilnıi kültürden mahrum 
~'sa.. :-blan, bir çok vesilcala
..., ...... ~ halde tasnif ve ter
'iıl ~ı nokaanlan eserleri -
-. ~ ve istlladesiz bfması-

8- . ol.nuıtur. 
~ -:: iüteteWNleri'n eserlerine 
~ his sJinı medeni1et cİevre • 
~ ~ teaadii# eds1ir. f ezkere
~ "VfJti bunların tipik nümu • 
!14 ·~ alaa lezlceredlik clevri ıe· 
~ baı br. F abt ftugijn tezkere 
'-w_~- ~ ç°!' eserler vardır 
~~lerınsn ı.ali aailılma ve 
~ "'- ~ rnOdemlifine rqmen e
t~ lediifen :ranyana setin1miı 
~ 1 eldenmemiı parçalarclan 
}~ ~ Qsulden fİahaeden eserler 

"~~az ~ldufu, Jıatti hulunma
~ ..._.. .. Cins eserlerin nolcabla • 

'9 . ıoıterecek defruz. 

~ eserlerin de en tehlikeli 
~tefi ve ilıni esaslara is-
.. halde vesikalardan 

hı11111a11, ideta havada kaJ. 

,.,... ı··. 
~ "llfUn eıeri bu baknndan 

"~ dıar. i:/ftııa :::: ve manbki kültüre sa· 
~f.:.._.-. Ali'nin e1erini bire. 
~..._. olduiu kaclar usul bah-
~ hir eser diye de tavsiye 

'~ ilıiı. • L • '~ ~ aususıyeti son sene • 
~~'at tarihine dair ya • 
' ...... eserin belkemiiini Oı
~~ .::tı teıkil ederdi. Bqaız 
\'~ IDedeniyet tarihi anlat. 'h.i' ._ ~~ '1. lsa9 aeneclir bu usulden 
~~ llsıaı Yerine büütn Türk 

~ ~ -..,~- 1Devzu sayan eser
... ~ ....... tdcb. Fakat 'bu eser -

' ~ ı.. ~ olanlarda ela mülhit . ... .... 
'" - veren taraflar var • 

~~til.ij~ 
' ili.. ~d.ıq tin Türklerin ede'bi
"'f ~ ına11imatm kita • 
~ ~•ne_ yama halinde 
~ l9İİ, ~n yasağını 
~ ._ ............ -.adtt. Tltlt 
. ~ .......... ta 1nt ıftü -

!Çocuğunu h()g n ananın muhakemesi 
Aklının yerinde oldüğtt anlaşılıitl Ayşe evveıa qoeuğu 

kendisiri~ başka bit kadınıtl v@rcİi~ni söylemiş!. 
Küçille kızını aenize atarak pqada adını b11ın,c!ifl tiir lifft • 

liofmalrtıln suçlu Ayıe fıanılrim nın verdiiini ı3yledi. ÇOCufü rii-
muhakemeaine diin ağır ceza çin attığını sorduğumuz vakit: 
ma'tikemeıiıtde devam edihniıtir. "Denize at. Sana bir meıuli7et 
DUôfi muhalcetnecle adi! tilJbııi gelmez. Annesi benim!,, dediii • 
raporu okunnn-ift(ft. Bu raporda ni ilave etti. 8iz, :kaıımpafadaki 
.Ayte hannnm aklf vaziyetinde hiç kadının adresini söylemesini iste
bir boziıkluk olmadıtı bildiril • dik. Bilmediğini, giderse 161 • 
mekte idi. Rapar, ne hadiseden terebileceğini söyledi. Öbür gün 
evvel, ne de hadiseden aonra ve betaber Kasıinpaf&Jll gittik. Her 
ne de hadise esnasında A11e ha- tarıtf ı 1D1taık, e'fi 18iterein'edi. 1 • 
ıqmın ıuurunu kaybetmediğini kinci gifn tellTar ıirrttiul.yi de•am 
bildiriyordu. ettik, gene fiulüii8i. Solttl: 

Rapor okunduldan sonra vüa "Ben yalan söy1ediıbi .. Çô'Cul İ:H! • 
etrafında malumatlan olan ıahit· nimdi.,, dedi. Baı'ka tir .ıı&tGma· 
ler tlhilenai. tun yaktur.,, 

Kadıköt jıoliı memurlanndan Bundan sonra #.te1imet Ef"ndi 
Kerim EfenBi junlan ıöyledi: gelınedijinden ifadesi okunJu. 

- A"Jte hanıırt, hiç tanımadı • Evrakta Mehmet Efendinin 
iılnu bir zat tarafi~dlin karakola Ayte Hanıma: 
retirildi. Bu zat b'ite ba hanımm - Sen ÇbcctfdU denin d, ben 

sö~1edi. Ayte hamm, 90Cujun Dediği yazılı idi. Mefitnet'!-
çocuğunu denize atımıt olduğunu ı seni ihfiıll. 

kendisine ait olmadıimı, Kaınn • fendi ifadesinde; &öyle bir fiy. 

tiearttimiz 
·r 

Yunah lkh'at nazrri 
Perşembe güna g~li;ör 

tfirkit' de f dfiamstaii arasın· 
ela aktedi1ecek olan yeni ticaret 

muahedesi müzakerelerinde bu • 
lunnıak üzere, Ankaraya gidecek 

CBiiilititi)f@t bay• 
rann haurhklan 

Jletllydi' 

den haberdar olmadığını aöylü • 
yordu. 

Ayte Hanıma, bu isimde biri • 
ni tanı1.Qt tannnadıiı soruldu: 

- Tanunıyorum. 
Cevabını verdi. 
Reis sordu: 
- İ1iiileölfteıi fizım ofan bü

iun tWtiit1eri dln1edilt TaMtikatın 
aen1tleıneil~i isliyor liıUıunüz? 

.A:;,e: 
- Uatıt, i~teNıitotum. 
Ce-ti.&ıiiı +er4i. 
Maaaeıuiriultif ıt&,il lıey, +ü-

tiıi ·~ o1iıuıuclan iddianaDıeyi 
MIJyleHlek içiıı ~iklt kafttıa:Bıfıiıı, 
baıka bir i\ltte &ifaiıımli:ıiuı iste· 
di. Mah'lreıae Heteti ilteli iilu • 
vdti: ;drerelt iddi•nmenin .Sy -
lenmeıini önümüzdeki çatfiımbtr • 
ya liıt6tr. 

6 tün Kitif Bey iddi&nadiesi· 
nl söyliyecek, vakit kabtaa karar 
da bil8irilecektir. 

Kötid~nitdekl 
fırtıııa 

Gilctfmal Gazal vapmunu 
baffftılt tan lttittıitdı 

olan Yunan iktisat nazırı M. Pes· 
mazoğlunun önümüzdeki perıem· 
be veya cuma günü 1stanbula ge
leceii haber alınmııtır. Yunan na· 
zırı Cumhuriyet bayramında An
karada bulunacaktır. 

lki üç ıündenberi Karadeniz
Je devam eden fırtına dün biraz 
dinmittir. Evvelki ıün ıelmeai 
icap eden Gülcemal vapuru dün 
aaat on ikide limanımıza ıelmit· 
tir. Vapur yolcular1111n anlattık -
larma aöre, GWcemal vapuru 6ü -
yük tehlikeler ıeçirmit ve bu a -
tlcll wtalü tiBht lnıhiiiiii &a -

' ai •ipUkih ~fif. 

Yunan mahafilinden alınan 
malUnıata göre, en miihim mesele
ler ilti hükUmet arannda halledil-
mittir. Ankarada yalnız tef errüat 
üzerinde görütülecektir. 

Bu itfada, Y uııaniatana ithal e

dilece'k bir takim emteanm 1*clel
lerİni bo'llo ile ödemek hususunda 
h&- iki tarifça anlatma ha1ıl al-
muttur. 

Şimdiye kadar Y unanldar ithal 
ettikleri milllfffi ~e-dellerine mu-

lbıtril tttzde 50 ni•betinde bcıab 

'?apılmasına &aıianın tdUfdiii bftf. 

29 t etrinienel CmDlnui7et 
bayramını kutlulama proırammı 
huırlmhak tiSefe ~len ld8ia • 
;an ilüd söfi tôi'Jtd&anii lfi1eclfte 
t~it ltıtia'fitii Hliiit JMfiii feltHli 
altında 7apmııbt. 

Gual vapura Ayancıkta ke -
reate Jiiklenmif, gelirken fırtı · 
uaya tutulmuıtur. Vapur lnebolıı 
açıklarına ıelince, tehlike aakı • 
nıimaz "t.ir lial aimı~. o emaılaı 
ıelmefae olan Gü'icEmlf vapuhıii· 
dan imdat istemi9tir. 

OülceıMl clerlual imd11dnıa kd
tarak l:ııatmak bere olan Gazal 
vapurunu l:lortluma abmf, yüklü 
buluncluiu keruteleri denize 
döktürlrelc tapdru SifiOp linwd -
na kadar götürmüıtür. 

... 11..: ~ft ,.,..._or. 
~.-;... tİalr t-.,ha ltakııın tek S' · "Tekire, halle, divan verijorlardı. Hall:iulci bonoların 
"i ~-' :::lİjtH tilrincl cildin kıymetli teclricen düıtüjü ıçın 

Ş~1itiii het ütdmda Wzitbk
ıara devUii e4ifiyot. T.Wlitide 
abidenin etrafına aeç6n sene 7a • 
pdan kuleler dikilmekte, ~öpri 
üzerindeki ıiitwı boyamakta, 
tehrin tiir çhlt yerlerinde Ultlar 
japilitifilttMir. 

mekteplerden ıeçit resmine itti -
rak edecek talebenin miktarmı is
temiıtir. -."'-ti ._. 1ıılttna kalması ye- Türk ticaretini mutazarnr edebi-

•tan cildin henuz·· or • 1 k b" · h 1 kt d ece ır vazıyet ası oma a1 ı. 

Ankarada llu meaele de ıörütüle
cektir. 

i 

a~~lt r•lltllffe ·~•ali 
edli*k t.111 

Maarif müdtitlfllü ~ htltün 

9efit retinine eceıibi ve eka~ 
litet mctldepleri talEbeıi a~ if tirak 
cleuıtltir". 

Nası j Görüyor? 

JK.TJBASLAR: -··-·----.. ·-·--·--
Türk ıtıiınarları 

Birt ÇaD'üya 11rtıarhicla, biri Ha· 
riciye V ekilliii kar1111nda, Ankara 
tehri, ilci Türk mimarınm eserine ka
wıtu. Güzel sanatlar arasıncla Türk 
gençliii, en çabuk, mimarlıkta ilerle • 
mittir. 
All~ febriııde môd~ mi • 

ilıiri~n ini e•erinl friinn'ut olan Stİ.1U· 
te Vjıldti Dbktot Refik Beyle milli 
müdafaa yapılan için gene ltir Diima
riyi terdh eden Recep Beye tefekkür 
etmeliyiz. Eski sakat cami ve han tak
litlerine oihayet veren Avrupalı mi • 
marlar, yeni liiiltüri güzel sanatlar 
melrte'blnde de hifrim kıldilar. Arbli: 
mimaflittiınli ot;uiuna aöylly•bDi • 
rU:: Modern tekftilc içine Türklik ö • 
zünü ko:;trak, maririyi niillileıtirecek, 
onu iklimt muhit, ve bütün memleket 
hususiyetlerine uyduracak olanlar on· 
larclır. 

iyi haılıyan iı iyi devam edemımek 
için mı eüslan tei'hft etınefe ihti • 
yat var. Çünkü mini*lık, bZanç pa -
yı ölddltça m«hlni ö~ti n taalihitl•le 
btıtbfı niit, suüstimallere müsait 
olu lııir lilealektir. 

T eabit edilecek esaslar tunlar ola
bilir: Türkiyede plansız h:ç 'bir yapı 
yaptmlmaz. Plan ancak it'ir mimarın 
elinden çlİalr. BG:;ıik btna'far matlab 
ıirilsa6dl1• iolfttr. AbiCle aenumye
füule oı.nll"t i~in bd mdıat.ôa htyml
milel olar. 

Hıta iılerindeki it hölüıdü bizde ıı.. 
nüz iyi anlaf'lmamrıbr. Yapı,miman 
olduiu ıibi, bahçe mİman ve eıya ile 
uğrapn ev dekoratörü ayn ayn feY• 

lerdir. Halbuki bazı ıehirlerimizde f.u. 
Sin fMı iılerill h1r yot milienatıi tara • 
f:ttc1•H yapıl~ıfnır tii1nelrteyiz. ATl"ll• 
JNI lnturnm sayılı meyclanJarmdan bi
ri oliaık olan emniyet l'bideai 1Mr ıe -
hirci, hir mimar ve bir heykel~ 
müıterek eseridir: Yanaen, Holç Mayı 
ter ve İtanati ! 

Bir Memleketin miınzarasi, hinaJa
rl, yol1arı ve baliteleri. detnei:tit. E • 
~r bunl~r8a kültür ve zevk hakim o
luraa, memlekette hakiki ümran yüz 
sösterir. Bu eaasm ihmal eclildiğj 

memleketlerde, milyonlar gene hare .. 
olunursa ela, yapitan t.inanm aai.a ça
mı lhmiİiniclin ~..... nt zaman ve 
ftdrl yA.Lieifr ~~ edilıiiefe 

f*jhdıir. ·~·· .. tol: yeni ya
pıların selip geçenlere Dk ..rdiii fi • 
kir, Jılamk filıridir. 

Hem mütebas11slan, hem İllf&yı 
inltizat altina a1rnalr sırası selmiıtir. 
Bu iki Wmflt fmlfMit tö:tle temin o1Cı
il6i1eeeldir: Smaltlilffti-, a-#d'btbrr 
tiM. ltlndaW lmalmat olan hir 'bitlik
te toplaücaldarclrr. Bil'likte t0pluan 
aadatkirlu ihtiaaılarrna ıöre mimar, 
hah9e miman ve dekoratör ıınıflanna 
aynlac:akfardri-. Tüi-liiyede yapıİacak 
olaii Jiusdsi ve umum1 t•ıtrhirla, dıim· 
mi bahçeler ve umumi )"ılpflinn tem 
etJliİIHri p....._, ıiutlaka bu bir • 
tikten mr aanatlrinn imzaanu taııya • 
cakbr. Plb ltı~tiain nrilıtan tiı!llidir. 
Bu miktar, 'birinci ve ikinci derecede 
mimarian ıöre cl4!fiıilrile1>1iit. Mesela 
ltfltttf Ati fnt niJhıirln ptin 8ertti
dl tizdi 3,9 blaril tililf+ur edidlt. 
ıod llnhlı: bir lclüh& japtirlln fakir 
liıihıetüa dahiı 3,S lira plln ücreti 
"{ti' diyebiliriz. Eier müıteri mimann 
nezare\ini de ister1e, plan ücretine, 

Fallh Rıftcı 

• 

• • . • Evveti bir münakqadır koptu. 
8tttıra. 11te&l!le dikkati ~ekti, au11111ıt
dU, tişiı\i1clı te Mt ktnnlsYeıta lia~lt 
edildi-

• • ·' Kommyon dinledi, delaştı, gör-j İh!hrl Efendi - Adt Uıdtinde a iki 
c1U. Şimal de tıipor yazı1dı, yazılıyor gititlıtt. iıtri detf, &~ki JAstlk. Ellit!tte 
~ )'atıp du~~ulltız... uzayacak!. 
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B e yn e J milel siyasi 
cinayetler kaJdj; 

rılabilir mi? 
_.- Baş makaleden devam 

dahil olan altı devlet Marsilya ci
nayetinin bütün mesuliyetlerini 
meydana çıkarmak maksadı üze
rinde ittifak etmiştir.Bu ittifak ne
ticesi itibarile ıiyaıi cinyaetlerin 
bundan sonra önüne geçmek ar
zusunda da samimi bir fikir itti
rakini gösterir ve öyle zannediyo· 
ruz ki bu fikir ameli bir teklif 
şeklinde ortaya konursa milletler 
cemiyetine dahil olan hemen her 
devlet hiç tereddüt etmeksizin 
bunu kabul edecektir. Böyle ·biT 
teklifin devletler arasında umumi 
surette kabulü ise siyasi cinayet
lerin önüne geçmek yolunda bey
nelmilel sulh davası için yeni bir 
kazanç olacaktır. 

Şimdiye kadar devletler ara
sında mevcut olan usul ve teamül 
adi cinayetlerle siyasi cinayetleri 
tefrik etmek, siyasi cinayetlerin 
mesullerine iltica hakkı vermek
tir. Halbuki siyasi cinayetler adi 
cinayetlerden ehemmiyetsiz de
ğil, bilakis daha mühimdir. Çün
kü bu cinayetler milletleri hazan 
en kanlı harplere sürükliyebilir. 
Yahut 'bir milletin dahili emniyet 
ve asayişini tehlikeli surette boza

bilir. 
Vakıa bir memleket aleyhine 

tertip edilen siyasi bir cinayetten 
istifade etmek istiyen diğer dev
letler bulunabilir ve bu devletler 
o cinayetin mesullerini himaye 
etmekte kendileri için menfaat 
görebilir. Bununla beraber bu 
menfaat zahiridir, hakiki bir 
menfaat değildir. Çünkü bu tür
lü s\yasi $UÇiuların bir düşman 
memleketi tarafından himaye e
d\ldivirıi gören memleketler bu 
r\P.t11; ~ukabil tedbirlere müracaat 
ed.:.r. Onlar da öteki memleketle
rin siyasi düımanlarmı himayeye 
mecburiyet duyar. 

Demek istiyoruz ki siyasi ma
hiyette olan cinayetlerin himaye
sinden istifade eden sadece bey
nelmilel suikast teşklatlarıdır. Bu 
nevi cinayetleri ortadan kaldır
mak için devletlerin kendi arala· 
mıda birleşmelerinde yalnız dev
let adamlarının değil, milletlerin 
rahatı bakımından da büyük men

faatler vardır. 
Mehmet ASIM 

Liman şirketinde 
İstanbul liman inhisarı şirketi

nin tasfiyesine devam edilmekte
dir. Yıl baırndan itibaren kuru· 
larak hükUmet emrine geçecek o
lan teşkilatın kadrosu tesbit edil
meğe başlanmıttır. Haber aldı· 
ğnmza göre müdür muavinliğine 
Sarıca zade Ata Bey getirilecek -

tir. 

yüzde 1,5 veya 2 (beynelmilel niı -
betler ne iae) bir hiıae daha ilave ede
cektir. 

Müteha11ıs sanatkarlar, yaptıklan 
plinın devletin inıa kanunlanna mu -
vafık olmasından mesuldürler. Bu ve
ya her hangi bir ıuüstimalde bulunan 
sanatkar birlik azalığından çıkanldığı 
vakit, sanabna devam edemez. Hiç ol
mazsa büyük belediyelerin imar büro
lannda mütehassıs Jehİrci, mütehassıs 
mimar ve mütehassıs hahçe miman 
bulunmak da mecburi sayılmalıdır. 

Eğer bu iki taraflı İnzibatı temin 
edecek olan kanuna meıelA yüz bin li
ra gibi bir yekundan üatün olan umu
mi binalarda ressamlara küçük bir 
yiizde ruıaesl kadar i! verilmek mec
')tmyeti lionacak olursa, TBrk reua -
"una da esaslı ıbir faaliyet sahası ha • 
Jrırlamıs olunu. 

FALlK. RIFK.I 

Mahkemelerde Kısa 

Lütfinin muhakemesi Şehir 
başladı,şahitler di~ılenildi ----• Haberleri 

TiCARET ve SANA Yl ODASIN-
Arkadatım öldürmekten suçlu DA _ İdare heyeti dün toplanmı! ve 

Lütfinin muhakemesine dün ağır mutat meselelerle me!ğul olmuştur. 
ceza mahkemesinde bakılmıttır. LASTlK _ DERi _ Komiıyonu 
Dünkü celsede bazı şahitler din - yann toplanarak Lastik ve Deri sana
lenmiştir. Lütfi efendinin ustası, yi erbabı arasında çıkan ihtilaf hak -
hadiseyi bilmediğini, yalnız duy- kında hazırladığı rr.poru okuyacak ve 
duğunu, Lütfinin kırk işçi arasın· son tetkikten sonra Oda idare heyeti· 
da en iyi, terbiyeli ve ahlakı te- ne verecektir. 
miz bir çocuk olduğunu söylemiş
tir. 

Bundan sonra dinlenen polis 
memuru Sami efendi, vakayı ha • 
her alır almaz tahkikata başladık
larını, Lütfinin Üsküdara nişan
lısının yanma kaçtığım haber al
dıklarını, orada bulduklarını Lüt· 
finin tabancayı Lalelideki evin çi
çek saksısının içine sakladığını 
söylediğini ve tabancayı oradan 
aldıklarını söylemiştir. 

Muhakeme, diğer şahitlerin ge
tirilmesi için baıka bir güne hıra· 
kılmıştır. 

Bir su~lu tevkif edildi 
Bandırma tütün inhisarında 

bulunduğu esnada zimmetine iki 
yüz lira geçirmekten suçlu Şevket 
efendi, lstanbulda tevkif edilerek 
Bandırmaya gönderilmiştir. 

TürklU~ü tahkir etmekten 
su~lu inhisar müdürü 
Türklüğü tahkir etmekten suç

lu olarak üçüncü ceza mahkeme
sinde muhakeme edilmekte olan 
Türkiye kibrit inhisarı müdürü M. 
Humaus'ın muhakemesine dün bil 
kılacaktı. M. Humans mahkeme
ye gelmemişti. Getirilmesi için 
muhakeme başka bir güne hıra· 

kılmıştır. 

Hapse mahkQm edilen 
hırsızlar 

Hırsızlık suçundan üçüncü ceza 
mahkemesinde muhakeme edilen 
Baki ve Fahir isimlerinde iki kişi 
üçer ay hapse mahkum edilmişler

dir. 

Bir esrarcı mahkOm edildi 
Y alovadan gelirken yanında İ· 

ki kilo esrar getiren Osman sekiz 
numaralı ihtisas mahkemesine ve· 
rilmişti. Osmanm muhakemesi 
dün bitmiş ve bir sene bir ay hap
se, ayrıca da 1531 lira para ceza
sına mahkiim edilmiştir. 

Yeni Türk- Bulgar 
hududu 

Hudut ve arazi üzerindeki ça
lışmalarını bitirerek şehrimize ge· 
len ve bu çalışmaya ait vesikaları 
tanzim ve imza işlerile uğraşacak 
olan Türk - Bulgar hudut komis
yonu hu sabah saat ond~ Beşik· 
taşta lhlamur kasrında toplana

caktır. 

Bulgar heyetini teşkil eden Teis 
miralay Zukof, azadan Türk-Bul
gar hudut kumandanı Miralay 
Pehlivanof, deniz yüzbaşısı To
dorof, yüzbaşı Deçef, yüzbaşı 
Mirkof, ve Bulgar hariciye memu
ru M. Kopof dün mihmandarlar 
delaletiyle şehri gezmişlerdir. 

Türk - Bulgar hudut komis -
yonu Türk heyeti şu zevattan mü
teşekkildir: Heyet reisi garp hu
dut kumandanı Miralay Osman 
Nuri Beydir. Azalar erkanı harp 
kaymakamı Nami, topoğraf kay· 
makamı Fuat, deniz kaymakamı 
Muammer ve hariciye vekaleti 
murahhası Lütfi İımail ve erkiınr 

TERKOS BORULARINDA - Ta· 
mirat dolayısiyle dün ıular kesilmiı -
tir. Geç vakte doğru su verilmeğe 
başlanmıştır. 

§ ROMANYADAN MUHACiR 
GELDi - Romanyadan memleketi -
mizc 620 ve Nilüfer vapuriyle 410 mu
hacir gelmiştir. Bu muhacirler Tekir· 
dağında yerleıtirileceklerdir. Gelen 
haberlere göre Köstencede memleke -
timize gelmek üzere vapur bek1iyen 
on bin muhacir vardır. 

§ ECZAHANELER ERKEN KA
PANACAK - Pratik fannako1oğlar 
cemiyetinin, eczahanelerin erken ka • 
panmalan hususunda belediyeye mü -
racaatte bulunduklannı yazmıştık. 

Belediye encümeni bu müracaati 
tetkik etmiş, nöbetçi olmıyan eczane
lerin de gıda maddeleri satılan yerler 
gibi saat yirmi birde kapanmasını ka
rarlaştırmıştır. 

Nöbetçi kalan eczahaneler, eskisi 
gibi her mıntakada sabaha kadar açık 
bulunacaktır. 

§ EVKAF UMUM MODORU -
Evkaf umum müdürü Rü§tÜ Bey An
karaya gitmiştir, 

§ YENi BiR VERGi PROJESi -
Verilen malumata göre Kütahya Me
busu Hacı Mehmet Bey bir yeni vergi 
projesi hazırlamaktadır. Bu projenin 
tatbikiyle, memurlardan alınan vergi
lerin kaldırılması kabil olacağı söylen
mektedir. 

§ KASlT VAR MI YOK MU? -
tfalıcıoğlunda Avukat Gelinkiyan E • 
fendiye ait 12 odalı evin bir yangın 
neticesi tamamen kül olduğunu yaz -
mıştık. Yangın, evde kimse bulunma-

• dığı bir sırada çıktığı için zabıta tah • 
kikatı 

0

derinleştirmeği lüzumlu bul • 
muştur. 

§ ELEKTRiK ŞiRKET[ ALEY -
HiNDE DAVA - Mevlevihanekapı 
Tapu mezarlığı sahipleri, Elektrik Şir
ketinin şehir dışına elektrik sevki için 
mezarlığa dikildiği 12 direğe karşılık 
tazminat istcmi,ler, bir de dava aç -
mışlardır. 

Diğer taraftan Belediye de mezar
lığm Evkafa ait olduğunu ve beledi
yeye devredilen mezarlıklar arasında 
bulunduğunu ~ddia etmektedir. 

§ iKi YANKESiCi MAHKOM -
Tramvayda Mebrure Hanım İsminde 
bir kadının çantasiyle 19 lirasını atı -
rnn Recep ve Niyazi iımindc iki yan· 
kesici, birinci ceza mahkemesinde ya
pılan muhakeme neticesinde altııar ay 
müddetle hapse mahkum olmuılar ve 
kendilerinin sabıkaları da olduğundan 
birer ay daha ilavesiyle yedişer ay ba
piılerine karar verilmiştir. 

§ BAŞA GEÇEN OTURAK -
Garip bir hikaye: Pendikte oturan bir 
ailenin küçük bir çocuğu, oynarken 
nasılsa eline bir oturak geçirmiı. işin 
tuhafı, bu oturağı eline geçirmekle 
kalmamış, bir de batına geçinnit-.. 
Ve, bir daha çıkarılması da kabil ol -
mamı§ ... Evin içinde telaı, heyecan ... 
Sabahlara kadar bir uğraııı ... En ıo -
nunda aile reisi, başına oturak geçen 
yaramazı bir doktora götürmüş .. Dok
tor, bakmış, etmi§ ... Bir çilinğire lü -
zum görmüş... O civardan getirilen 
bir çilinğir, çocuğun başına sıkışıp ka· 
lan oturağı çıkannış! .. 

harp yüzbaşısı Kemal Beyler. 
Türk - Bulgar hudut komisyo

nu hudut üzerinde üç buçuk ay 
kadar çalışmış ve 1921 senesinde 
beynelmilel komisyon taraf mdan 
çizilen hatlı tespit ve yeni hudut 
tayin edilmiştir. 

Ticaret ve iktısat 

Almanlar bizden arpa 
alacaklar 

Bir Alman firması Türkiyeden 
yüzde altmış veya altmış sekiz 
yenlik üç bin ton arpa alacağını 

alakadarlara bildirmiştir. 

Sovyet Rusya -Bulgaristan 
ticareti 

Sovyet Rusya ile Bulgaristanm 
ticari münasebetlerini caniandır

mak ve ilerletmek için Sofyada 
bir Sovyet Rusya - Bulgaristan 
ticaret odası tesis edilmiştir. 

Yumurta fiyatlar1 yükselivor 

Türk Ofisinden verilen malu • 
mata göre Almanyadan yumurta 
isteği fazlalaşmakta ve fiatlarela 
farkedilecek derecede bir yükseliş 
görülmektedir. 

Yunan hükOmetinin 
kararları 

Atinadan bildirildiğine göre 
Yunan hükUmeti serbest ithalat 
suretiyle belli bazı maddeleri 
memleket dahilinde ucuzlatmağa 
karar vermit ve bu arada on bin 
ton mısırın gümrüksüz olarak Yu
nanistana girmesine müsaade et
miştir. 

Rakı yüzünden çıkan 
kanlı hadise 

Evvelki gece Zeyrekte sarhoş· 
luk yüzünden bir yaralama hadi

sesi olmuıtur: 

Ekmekçi Ali ve boyacı Tevfik 
isminde iki kardeş evvelki gece 
Sarıgüzelde oturan hamal Aliyi 
yanlarına alarak boyacı Azizin e

vine gitmişlerdir. Aziz misafirle
rini gülerek kar§ılamış, rakı sofra

sı kurmuşutur. Dört arkadaş bir 
hayli müddet içip eğlendikten son 

ra aralarında rakı yüzünden bir 
kavga çıkmıştır. Ekmekçi Ali, 
hamal Aliye dışarı çıkıp rakı al • 

masım söylemiştir. Hamal Ali bu 
teklifi kabul etmeyince kavga şid· 
detlenmiş, Azizle hamal Ali bir 

olup ekmekçi Aliyi dövmiye baş
lamışlardır. 

Kardeşinin dayak yediğini gö
ren boyacı Tevfik hemen tabanca

sına sarılmış, ateş ederek hamal 
Aliyi yaralamıştır. Yaralı hasta· 

haneye kaldırılmıştır . Kavgacı -

Günün 

Avrıupada siya 
• 1? 

vazıyet nası · 
· ·· ·· den dıı Marsilya facıası yuzun rıll 
· • ·· kerele luğa uğrayan sıyası muza 

ı , .. ar. 
tık yeniden başladığı anlaşı '" . . 
li Telgrafın diplomat muhabıtl ,.;., 

··re .,..
fından verilen malumata go itU' 
Mussolini, Fransa ile lıatya ı;st 
ilerletmek için derin bir istek ;eıı 
mcktedir. Bu yüzden bizzat 11 

Kral Alcksandrın katlinden sonr .... 
' )C ır 

goslavya ve İtalya matbuatı 1 

b. vaşııı 
istasyonları arasında ır sa tlt 

b sure 
lamasına mani olmuş ve u rillo 
talyanın Adriyatik denizi uı:e r 

~ raftıı 
komşusu ile anlaşmaga ta 

duğunu göstermiştir. . . dt 
(Taymis) in Paris muhabırı ııı•' 

ni haberleri teyit ediyor ve şı.ı 
matı ilave ediyor: t•~iP 

"1 tal yanın orta A vrupada . d 
. . . "f 'yaıet• . 

deceğı sıyasetın, nu uz sı . d'rildı 
. . . ld w bıl 1 

emnıyet sıyasetı o ugu 
·· 1 • d" 1 · .... atı~ dr. şuphe erı ve en ışe erı .1 "1' 

kolay bir iş değildir, Yugosla tİı 
1 tal yanın gerek arazi ilhakı sure 

· • 'k d. · h'sarl•r rek sıyası ve ı tısa ı ın 1 dl 
· k · ·1 B lkaıtlar d;ı getırme suretı ı e a •t' 

nİ§leme siyasetini tulınaunı, 1 ıı'1' 
m:lıkla karşılamaktadır. Jtııh'~ ~ 
vusturya, tamamiyetini değil, 1~ 
lini tekeffül etmesi, 1talyan1" 

vutluğa nüfuzunu yapması J11el 
. . d 'k .,,et ile 1 talyan arazı sın e ı a 

600.000 Slovcnin mukadder!ltı 
lesi kolaylıkla halledilebilcce" aç 
yetle değildir. Bu meseleler. g j~ 
makla beraber iki memlekctıtl 1 
bakımından birbirine bağlı . 

0
" 

b. h' u cıır· ümit verecek ır ma ıye c sıtı 
İtalya ile Yugoslavya ara 

4 
~ı.ııı" vaziyet bu merkezde oldug . 

küçiik itillifın vaziyeti ne rnaM 
dk? ~ 

Hali hazırda Küçük itilaf •. 1 ela 1 
yanın cenubu garbi Avrupa tı 

11• bıı~ mcsine kar§ı duran en be ı Y 
ğel sayılıyor. Küçük İtilaf bil bıl 

~ · ede çok taarruzlara ugramış ıs. ..,e 
arruzlara mukavemet ctmıŞ cbb 
cözmek icin vukubulan te~ 
~ # 

boşa gitmiştir. ftlt 
Küçük t tilaf devletleri ile! 

·ıe t• 
nın ~rası açıktır. Fransa ı r<Jııı' 
arası açık olması da buna ya 
yor. . rtl 

.Fakat (Taymis) in Parıs jtl 
rine göre Fransa, Amerikada ıJ1 
ya müsait bir vaziyet alına~ :f 
linde !talyanın, Avrupadalc• st 
müttefikleriyle daha iyi rnurııı 
tesisini ~özetlemektedir· ete!' 

Fransanın Eko dö Pari gaı 
bu hal saresini tavsiye cair0 rA 

Diğer taraftan Fransa ıle ·ıc ı 
. . dil1 

yanın anlaşması bahsı şırn 

edilmiş bulunuyor. • ~ 
Şimdilik A vrupanın siy351

01 sı 
ti bu merkezdedir. Avrupa ôtıı 
bir istihale devri geçiriyor. 
yanlış olmaz. 

lar yakalanmıştır. 

Türk- Yunan mahkeme· .:.1-------~1,,ı 23 linci Teşt ı 
sinde bakılan davalar pO 

Türk - Yunan Muhtelit ha • 

kem mahkemesi yirmi gün zarf m -
da kırk dört davaya bakmıttır. 

Bunlardan üçü reddedilmiştir. Bu 

üç davada hükumetimizden taz -
minat olarak (360) bin lira iste • 
niyordu. 

Türk -Fransız mahkemesi re

isi M. Aserden henüz bir haber 
yoktur. Reis gelir gelmez hu mah-

kemede de müdafaalara başlana
caktır 

Beynelmilel pas9 

ihdası ;.t ıı 
·· a}{ııl .. ıt Cemiyeti Akvam mun clilr 

ti tarafından içtimaa davet c riJ; 
eıatı . lan pasaport ve muam tefi 

ese ~ 
konferansı pasaportlar Jtl tı1'if 
kındaki tetkikatını ikmal c. plt) 

• . . 1 btl" -'~ nı şekılde beynelmıle ıl "' 
ihdası hususunda itilaf 11•

5 

5tı f erarı tur. Bundan maada koJl .. pıaf 
kün olduğu kadar büytıl< b'f 
arasında doğrudan doğruYatil~# 

'c:(C lel trenler ve ekspresler ı., 

rargir olmuştur. 

~· Eski dünya şampiyonu P R i M O KAR N ER A' ~-
M A K S B i R, Yeni dünya şampiy~ou tti~ , 

100 bin seyirci karşısında JAK DEMPSEY'in hakemlık·eb8"i 
çı nasıl kazandı? Meşhur m:ıçm bütlin heyecanlı sahneler• 

KADJNLARIN Sevdi!ikt•' 
filminde yeni boks fampiyonucu yalnız ringle değıl af 

şampiyon olduğunu göreceksin:z 1 
Aşk Entrikaları - Ring Entrikaları . tit· 

Bu derece meraklı ve heyecanh bir film görülıneo>•f , 10P 
önümüzdeki Perıembcden itibaren i P E K sioeGııı•,ı M. . ......................... 
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VAK/1 ın 1efrikası:86 ~~~~~~~~~ 

Ölüme Susaqan Gönül 
l'EFftı - Rica ederim hanımefendi ... 

rr a;~'~}yı öldürmek istiye~A?;N~biti:r ~:7::~~~~;~~~~:~~::::t~~;:~ 
mı çahyorıunuz .. Ve ıanıyorsunuz 

t\ korkudan tı•trı·yorlardı .. ki, dostu evde bulunmadığı için 
U bundan istifade ederek bu evde 
'"' k oturan kadın, her §eye razı olur .. 
'' ~ ki [Dara] Taspayı Mısıra ölmek için göndermişti! Zavallı Taspanın b1r Şikita acı bir tebeaaümle, Cavi-

Pfı.~ en habeıi yoktu. Zabitler hançe ı terini çekerek, birbirlerine bakıştılar de söz vermeden devam etti: 

'
1
>'et ı b' d - Siz hiç değilse dürüst dav-Ilı.'- a. ıt1eri Taspamn he· ı J Zabitler kumandanın ça ırma 

.rl(uya, randımz.. Sizi kabul ettim diye, 11\lttd' Ya.ttığını hayretle gör- 1 ı daldılar. • 
ı gönlünüze hizmet edeceğimi açık 8· b' lkiııi de hançerlerini kınların -

ır İr) · 1 söylemediniz.. Öyle ya, herkesle ....._..,. erırıe sordular: \ dan çıkarmışlardır. 
ı a.ıp l cHi§üp kalkan bir kadının sizi red-'İtd·ı . a. geceyi uykusuz mu ' Taspa, ininde uyuyan bir aı an 

delmesine sebep yoktu.. Böyle 
' ı- glbi, kuma serdiği bornozunun 

C.\'et düıündünüz ve böyle dütündüğü· dtt "" ··· Güneş doğuncaya üstüne uzanmıı, genit göğsünü şi· 
) .. zllhla.d . k d nüzü de ima ettiniz ... 
~biti 1•• şırere uyuyor u. 

er k z h" 1 b k Boğazında bir hıçkırık döğüm· ı~ct.. •ıca ta T aspanın uyu· .. a ıt er birbirlerine a 1ştı· 
kil, tını biliyorlardı. Hal - lar: lendi: 

'Pa. h , - Beni alemin sözü ile muha-"l'ku, em çok yorgun, hem - Haydi... Ne duruyorsun. 
te d ~ıdu. Ba,ını yere koy_ _ Evvela sen sapla!.. keme edip buraya gelmekte 

trırı bir uykuya daldı. _ Benim ellerim titriyor... haksızsınız. Bazı insanlar vardır 
>'1 ~ ,,. • ki gönüllere hareketlerini biribiri-

1•ır l - Yalnız ellerin m!, !. b d b ttıııe "' :ainin, Tıupanın ma· ni tutmaz. Herkesni kal in e ir 
1 
•• :erdiği ~abı"tlerden ı'kı"sı' - Evet... aslan yatarmıf. lıte..ben de bu in-Q,.. ~ - Benim dizlerim de titriyor. 

'l. lerıniı konu•uyorlardı: sanlardan biriyim. Artık ciddi ko-
.. , '!r Ben bu İf İ yapamıyacağım. d ı.' t .. Pa Uyuyor, değil mi? nuıun. Benim hakkımda ae üşü-

"''l •et H t ·· d ı h f · - Geri dönemeyiz. Gözleri- B · · ' İl'or ·· orultuıu buradan ran sanayıın en ° up son a rı - nürseniz dütününüz. enım vıc· 
, 1) •• yatt.ı. Pcrsepolis harabelerinde elde ni açarsa, ik;mizi de mahveder. dan azabım kendime yetiyor. Bu-

111.. ~ a edilen yekpare taştan oyma bir kö - Zabitlerin cesareti kırılmıftı. k · · 1 ~.. ece ıahaha kadar uyu· raya dünyayı unutma ıçın ge • 
, V pek.. ikisi de vazifelerini yapmağa dim. Lutfen rahatımı bozmayınız. 

d. ı •b .. il · ·· d k ki ... nd n muktedir deg"' illerdi. Bunların h l d ? S ~ ıııl>?L x erın gece hücumun _ gon erme ve onun yo ugu a Bunları ıa İci söy üyor u. e-
' a'QYor.. istifade ederek çadıra girmek da- vali tarafından, Taıpanın ölümü- si hazindi. Edası samimi idi. Ca-

~tl ,d~~a.la.. Vahtilerden ev - ha muvafık olmaz mı? ne memur edildiği anlaşılmıftı. vit heyecanlandı ve müteessir ol-
'1t..·"~ni ölüıne kavutturacak Çadırdan çıktılar. Demek ki Dara, Taspay1 Mı· du.. Heyecanlı bir ıesle: 

ı:. 1 
qili ·· · Nöbetçi kızgın kumların üs • sıra ölmek için göndermi•ti ! H f d" · d · \\ Qll 1. . goremıyor. - '!r - anıme en ı, rıca e erım 

""' tı tünde dolatırken zabitlerden biri d ~l •en yapacaksın, de - Zavallı Taspanın bir §ey ıçn beni biraz daha dinleyiniz, dedi ... 
' 11 sordu: el ..f Jı. '1 haberi yoktu. O ak~ama ogru Sizin hakkınızda söylenen birçok 4C!fıı· '>ır N - Şu taraftan koşarak giden cıjı ~ ) •• e aen, ne de ben. uyanacak ve ordusunu geçitten i- fena sözlerin hepsini dinledim ... 

·· 'l>a.ca"' H d' h adamı görmedin mi? gız. ay ı azır ]eriye sötürecekti. Buraya götü bir maksatla geldim. l~· Nöbetçi fatırdı: 1 
'-'k d (öl:~ ... geç'ıdı") nı' ele geçirdik- Nihayet para ile kapınızı açtırabi-ır. a. a• c d · · d d"" - Hangi tarafa gitti? Görme· ..... .. 

.., ,t ı. -r a ırın ıçın e u· lecegv imi ve ıizi elde edeceğimi ta· 
• oa. .. J d l d" Aff d · · r ten ıonra, nasıl olsa (Şeytanın ~ 'ılb._ l' a ı ar: ım... e ersınız · · · savvur ediyordum. Fakat beni af-

t ""'llırı k z b" h l b' k ·· og"'ulları) nı yakalayıp hadlerını 
" uy uıu hafif diyor • a ıt meç u ır no tayı gos- ft'l'!iniz. Beni mazur gorunuz. 

k bildirmek kolaylatacaktı. 
\..' ~e k terere : Şimdi sizi gördüm, ıözlerinizi din-
' t lld h f'f ı ı H d' k d d" ı ç ı k Zabitler, Taspanın ba•ı ucunda '- . o'r k a.~ a ı o ursa o • - ay 1 Of, e : · ıp a '!r lcd;m, sizi anladım ve tanıdım. 
\bit ka. a.ç Bunlük yorgunluğu- vücutlü bir araptı. Onu yakala tela, ve heyecan içinde titreıiyor· Siz Ebülcenap Feyyazın terki ola-
~U , 1 ç •aatte geçiremez. Uy- ve buraya getir!.. lardı. mazsınız. 
' lJ l'rıa.dan gidelim. Nöbetçi koftu. (Devamı var) Şikita, başına yıldırım düt· 

'-,,' "~a..rıırıa., hal"ımı'z haraptır. ••••••••••••••••••••n•un••••••••••••••••••••••••••11••••••••••n•••n••u•••••••••••••n ·ı d' d l d" ~, v 0 · müş gibi gerı e ı, sen e e ı: 1~. •r kiti.. Biz ondan faz· Polis haberleri: Maarif - Feyyaz mı? 
t'lib Sen l • d Cavit sokuldu, genç kadının a-

'?., ••payı tanımıyorsun Bir ceset ve bir Cemiyetın e te§ gibi yanan elini avuçlarının içi-

~' I>,~ tabanca bulundu ne aldı ve merakla sordu: 
~'shluk. anaaı gibi, iri boylu Yeni idare heyeti-toplandı _Onun yaptığı fenalıkları, çe-

ad, Zabıta tüpheli bir ölüm vaka- Maarif cemiyeti İstanbul şube· virdiği kanlı dalevereleri bilmi· 
'Si.. 

0 
kadar mı? unın tahkikatiyle mefguldür. Bu, d k" k ı t yor•unuz deg ... ı'l mi? ·~ d si idare heyetin e ı no san ar a· ;> 

' ~le ? a cessur diyorlar.. Bomonti fabrikası arkasındaki mamlanmıştır. Cemiyetin lstan - Şikita nihayet kekeliyebildi: 
'lıt ..... \"· bahreler aralannda bir ceset bu - l _Feyyaz size ne yaptı? " " a.: :r bul mümessili şehir mec isi aza • 

"t:'11 lii,. t• adar.. 'vnmasr üzerine batlamı4tır. Ce • Al" B d" M Cavidin gözleri evvela bulut • Q d T .. sından Mehmet ı ey ır. a· 
d~ ı e ,.. ruyaınamıısın !. O. (edin, Hüseyin isminde bir seb - · • N 11 h z· landı, sonra •im•eklendi kadından 

Qı " lll arif müdür muavını uru a , t· 'f :r 
.,,ltır aruf okçuları geri - zeci oldugvu anla•ılmı•tır. Cese • '"d"" ·· Ah uzakla•tı: 

' "· :r 'f raat Banka11 mu uru sen ve :r 

lll~ 1,Şok İyj b' din biraz ilerisinde atılmış bir ta - tüccardan Mühürdar zade Nuri - Demek hakkınızda ı~yle-
tı~ )._'1'

1

1l'or,ura a ır nişan~ıdır de - banca bulunmuttur. Beyler idare heyetini tetkil et· nenler yalan değilmiş, iftira değil-
!•I\• ,_ illa... Bız onunla hl b · d 1 m·ı .. '··· ' 't .. Çıg Hüseyinin saba arı u cıvar • mekte ir er. '!r 

"-· ı lln,... ll~a.k değiliz. 1 l k b 1 d ')k · · Genç kadın kıpkırmızı olmu• • "~"Ur -. 11 daki bahçe ere ııe ere se ze a • Yeni heyet ün ı ıçtımaını 'f "'r'! J>eL1. 
1~ncı değil. En 

t•t· q l\'a 1 dıg~ı, küfesine doldurarak sattığı yapmıııtır. Maarif cemiyetinin 
"' ·~· . n a.rın sırtlarını :r 

tıi)~ OnlJ~~tır. ~öylenmektedir. Bir kasta kurban mali vaziyetini ve talebe kadrosu· 
1'-' )ok a. tiireşmeğe de hiç olduğu zannedilen Hüıeyinin ce - nu tetkik etmiştir. Heyet. içtima· 

ir '~ · sedi morga kaldırılmıtlır. Yaka dan sonra cemiyetin Kadırgadaki 
''et\ ~'ıeli"'· hakkında tahkikata ehemmiyetle talebe yurduna giderek yurt bi • 

, ~~ı ı. ~: b!rakalım... Şu Jd ~ k 
~,l ~ g 0ıtir· devam edilmektedir. nasının tamirden sonra a ıgı te • 
"~·İt'~ : hlrııı ıverecek mitin? li görmüşler, yurt i~leri hakkın -
İ.• 'l'itıi "ıı-j d ~apamam. Hem Zehirlenen adam da yer'ınde tetk"klerde bulunmuş-ıınıı.• ~ d e •k" • • . 

... h... ~ " • ını•ze aıttır. H ) ş k N" d ... l1a\l\ı za.rd11tl d . . ama Ü rü ıtanca a a~ı \ardır. 
':;-- !'~1_ l\ "1u? e nız !,, dedı· Cavadın dükkanında dün öğle ü • idare heyeti sık eık toplanarak 
.... 1 'l. ~ 'l ll~... . . 1 'd ""' ' .. G zeri soğanlı yumurta yemıf, ara • cemiyetin ve yurdun ma i ve 1 a· 
l't ~l lr .. ""I 

1Jıı ·delim. Fakat dan yarım saat g"4"meden fena · ' · d.. l t "' l şa l'l\ ~tl'lt na.111) öldüreceği· -3' ri vazıyetını uze e mege ça ı -
-·'q\~ 1l'ıtıa.d halde sancılanmışlır. Hamal Şük • caktır. Bu mesaiden pek yakında 

~ t clatl'\ı an oun çadı • rünün zehirlendig"i an.la•ılmış, haı iyi neticeler alınacağı üm't edil· ., ~~~tll tnudur? 'f 

°"\lA._ ~ ~il tahaneye kaldırılmıtlır. mektedir. ~~ ti ~ )Ürü ... Kapıda-
•• , ~' ~ 'd ~ 'bir yere aav ! 

ttcs "d.ıc ~.hl '1Y\lrken ka· 
' \J ~İ) ~obetçileri d:ker. 

9') ~111 oldürınek lazım. 
'd-.ı ~•İni itilirlerse 

• çıkar. Uzağa 

iskele kurarken dU9tU 
Akaarayda kırk betinci ilkmek

tep hademelerinden Konyalı Mus
tafa, iskele kurarken müvazenesi
ni kaybetmif, yere düterek muh
telif yerlerinden yaralanmııtır. 

lngiliz kruvazörü 
Üç gündenberi limanımızda 

misafir bulunan F orbesher isimli 
lngiliz kruvazörü dün öğleden 

sonra Mondrosa hareket etm:ıtir. 

tu: 
- Ne söylüyorlar ? 
- Ne diyecekler, Feyyazın 

metresi imiısiniz. 

Ellerini Y.ÜZÜne kapadı-: 
- Yalan, iftira! 

- Hayır yalan değil, sahi .. Bu-
nu ıimdi anladım Artık kanaat 
getirdim Feyyaz, güzelliğiniz -
den istifade ederek sizi bir ökse gi 
bi kullanıyor. Mahvetmek iste -
diklerine siz tuzak oluyorsunuz ... 
Size dütenleri soyuyorsunuz .. 

Şikita nihayet iıyan etti. Doğ· 
ruldu, göğsü kabardı, hiddetinden 
sarardı: 

- Soysam ne çıkar? Size ne? 
Size hesap vermeğe mecbur mu· 
yum? Siz kim oluyorsunuz? Bu 
hakkı size kim veriyor? 

- Rıdvan Bey! 

Yazan : Selami izzet 
Şikita müstehzi ve sinirli gül

dü. 

- Yok canım 1 Rıdvan Bey ya· 
rın değilse öbür gün gelir. Sizi de 
beklerim. Geliniz de kendisiyle 
görütünüz, bakalım o ne der. Bu
nu pek merak ediyorum. 

-Tamam. Düıman olduğu -
muz anlatıldı.. Ben açık oyun· 
dan hoılanırım. Eğer bqkaları • 
nın menfaati olsaydı, Rıdvan Be
yin aizin evinizde iflas etmesi ba
na vız gelirdi. Fakat geride baş· 
kalan var ve f enahğınız onlara da 
dokunuyor. 

- Onlardan komisyon mu iı -
temek fikrindeıiniz? 

- Evet, fakat sizin anladığınız 
gibi bir komisyon değil .. Eğer kıy· 
metini takdir edeceğinize emin ol
sam söylerdim. Bu bir gönül me
ı.e lesi. 

Omuz silkti, kapıyı gösterdi: 
- Yatma zamanı geldi, f \kat 

huna rağmen ninni gibi maıal din
lemek istemem. 

- Şu halde anlatayım, çünkü 
benim masalım uyku getirmez, 
bilakis .. Belki de maaalımın bir 

. kısmını bilirsini~. Fakat henüz 
bitmedi. Neticesi sizin elinizde. 
Bu masal Feyyazın dört senelik 
hayatıdır. 

Şikita duraladı, ve 'Kulak ka
barttı: 

- Hanımefendi, beni birkaç 
dakika dinlemek lutfunda bulunu
nuz. 

Ve Celilin sadık doıtu Cavit, 
Feyyazın Celile, Nesrine, ıon za· 
manlarda da Rıdvan Beyle Şa
hendeye yaptıklarını, en ince te· 
ferruatına kadar anlattı . 

Cavit söyledikçe cofuyor, cat
tukça, el ve kol itaretleriyle, ma• 
hir bir aktör gibi anlatıyordu. 

- İtte böyle, dedi. Eğer bir 
hafta zarfında Rıdvan Bey serbest 
kalmazsa, sizin elinizden kurtul
mazsa, eğer Feyyaz ortadan yok 
olmazsa, onu zabıtaya teslim e
deceğim ... 

Şezlonga uzanmıf yatan Şiki -
taya baktı ve kendinden memnun 
bir tavırla sordu: 

- Ne dersiniz? 
Bunu sorduktan sonra, haykı • 

rarak şezlonga koftu: 

- Hanımefendi!.. . 

Şikita pek hafif nefes alarak 
kımıldanıyordu. 

- Bayılmıf.. İtte bir bu nok
sandı! 

Ne yapacağını sa,ırmıf, elleri· 
ni uğuyordu: 

- Hanımefendi. . Allah aıkı· 
na kendinize geliniz .. Ben buda· 
layım1 abdalım, ıeraemim.. Size 
bunları söylediğime, sizi tahkir et
tiğime pifman oldum .. Bütün bu 
i,lerden sizin haberiniz yok .. Siz 
maaumıunuz. Bütün kabahat 
Feyyazın ... Hayır, isterseniz o da 
kahahatlı olmasın... Beni affedi • 
niz hanımefendi.. Sizin fenalığı· 
nızı iıtemem.. Hayır, zabıtaya 

haber vermek ne münasebet .. Lif 
bunlar... Aman yarabbi, kendine 
gelmiyor •. . Ya ölüne ... 

Sustu. 

Kadının göğsünü açmaia mu
vaff ak olmuıtu. Pencereyi de 
açtı. Şikita biraz rahatladı, ken
dine geldi, gözlerini açtı. 

Fakat hıçkırarak ağlamağa 

baıladı. Cavidin sözleri onu can 
evinden xaralamı,tı. 

(Devamı var) 
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MIKAYE 
Yüz liranın macerası 

Nakleden : lzzetoğlu 
Salamonun kanaı Rehelca 11-J ReJ,eka ıitmek üzere kalktı. 

zel hir kadındır. Onun kart11ma Lni cle lcalktı, Rebekaya ao-

Tarihte iki ytilulek yüz vardır ki 
ölmezleria bqında yqar: Firdevsl 
ve Loter. Biri Aee•, lteld Alman 
dilini dirfltmfıtir. Ffrdevsl "Şehna· 

me,, sinde diyor ki: Şu üç yıl çok 81• 

Jantı çektim ise de Acem dilini dlrlJt
tlm. Doğrusu da budur. Oteklnln 
protestanhtı kurması değil Alman 
dlllnl dfrUtınesl yönlndea 6nfi 4alla 
çoktur. 

ıelen erkekler muhakkak tatdaırr lnalduı 
lar ... Gözlerini on dikerler•• a· - Beni dinleyiniz, dedi. Hatı-
yıramular. nnıs için hüyük bir fedaklrhia 

Rebekadan ılzlerini ayıramı • lcatlanacajım. 
yan l»ir ele Lni vardı. Rellekanm yüzü biru ıiildü: 

Firdevslnin daha geçende binlnd 
yıl dönümü kutlulanırken onu Acem 
diline ne kadar emek verdlii azan 
ur.adıya anlatıldı ve en aon Şehname 
için bir çok deierll araştırma ve 

Levi, yalnız ıözlerini ayırama· 
malda kalmamıf, birkaç kere Re
bekaya aletini açnuı, ıöllünü 
dökmiif, aevıisini söylemitti. 

Ama muvaffak olamamııtı. 
Rebeka namualu bir kadındı, 

kocuına aadıktı. Keneli icldiuı 
böyleydi ••• 

Biçare Levi ıöiüt ıeçirir, içini 
çeker, boynunu bükerdi. Güzel 
Rebekayı elde edemiyecekti. Bun• 
dan ümidini keamitti. 

itte ümidini katili plerden 
bir ıün yuıhaneainde otururken 
ka91 açıldı. içeri kim ıirdi derıi • 
niz? 

Reheka! ..• 
- Buradan ıeçiyordum, ıisı 

uiramadan ıeçmeJs iıtemedim .. 
Geldim itte .... 

Levi yerinden fırlamıı, titriyor
du: 

- Hot ıelc:liais... Ne İJi etti • 
niz ... 

Seraemlemifti. Konupmıyor • 
da. Söyliyecek eh wıa.u,on1-.. 
Bu güzel kadınla böyle bat bqa 
kabnca nutku tutulmQfbl ... 

Fakat ılniil laa.. Snda her 
t•fden aitandU ... 

- ~h Rebeka •• Eier ilteaeydin 
beni meaut ederdin ••• Saadetim ee
nVs elinde de merhamet etmi7or • 
sun ••• 

Güzel Rebeb c:nap Yermedi. 
Dalııııdı, diifiinceliydL Aklından 
batka ıeyler seçiyordu. 

Len yalYU17or, yakarıyordu. 
Birdenbire Re&eb, munia hir 

ıesle ıordu: 
- Demek heni bu kadar çok 

ıeviyorauauz? 
Lmhaykmlı: 

- Deli ıibi H'f'iforum, çddıra· 
11ya aeviyorum. 

Rebeka kmttı ı 
- Bunu hana ıapat edin. 
- Emredinls ... 
- Her dedilimi Japar mıaı • 

Dd? • 

- Sizin için kendimi alete ata
nm l 

-lstedilim19Y bu kadar mil • 
him delil. 

- Ne istiyonunm7 

- Ne yapacelcamız? 
- Bir delilik Japacaiım •• Om· 

rümde yapmadıiım bir fe)'i yapa• 
~•tım.. Bunu da sizin siizel hab· 
r mız için yapacaiım .•• 

- Nedir iN fedakirbk? 
- Borçlanacaiım. 
- Anlamadım? 

elemeler 7apddı. ' 
Şehnamenin dili, Fan budunu· 

nun mitolojisi yön&nden ytksektir 
ve' sanınm ki FfrdeVll de ba ka711ak· 
tan aldıiı hızla eoprak ıa yer yUz6 

- Gidip yüs lira 1'orç alaca- dardukp yapyacak olan büyük işi 
l•ıa ve size verecelim. Siz N.na baprmıştır. 
yana eabah ıelinia. Fars dilinin dirilmesinden sonra 

aelen Fars yüksek yaratıcı ozanlan • • • • 
nın hiç birisi onun balandutu ytice-

Rel>eb ıittikten aonra Lm life yttlmelememlıtlr. Bna bir yer· 
clotru Salamonun yazıhaneaini de aramalıdır. -X.ulye,, den sonra 
1'oyladı. inan deifttlren Farslılana diline ya· 

_ Salamoa, dedi, uurime diz. ban eö.ıler tişü§lftefe batlamııtır. iş· 
bana lenen dil, kendi k kaynalından a • danaı almalı unutmutum, kan sözlerden çok Anp ilklerle kao 

JUlll& kadar yils Ura verir miain? nıtınbaıftır ki yayq ravat Fars 
- Hay ha1, al hakabm. ıen~llit bunu anl11&rak bir kıpırtı 
- Tetekkür ederim Salamon.. ve özdile dotru bir dinUt başlamış-

• • • tır. 
Daha ince (Pehlm) cltllnln Fars

Erteai sün Rebeka paruını ta· ~ya dofra akarak tnee lnee itlen· 
mamladı, maatoaunu aldı. m.ı " çok ..,_U yuıeılana ortaya 

On bet ıün ıeçti. çıkmuı Fan dilladeld ölmezleri do-
Bir aabah Salamon Levinin ya· fannqtu. 

zıhaneaine ıeldi: Yazı. akJtı, ditbee •e dunu ytt. 
- Kuaurabalmaa Levi, bana ıUnden çok yüksek olanlar okununca 

clfill6r kt dil ne kadar Fa~ da 
hi.ll yüs lira11 vermedin. ola araya 1erpllen Aıa.P 8Öllerl, o 

- ffaasi ~ lira71? ...... •11111taa tdr ....ı,er. H&7• 
- Hani bir sabah ıeldin de, yam, Hafız, Sadi libl Fan budu· 

yuna veririm cliJe &enden yüz li· nunun ak ytizlU ölmezlerl bile ba kö
tl alıfkanlıktan kurtuJamamııtır. ra aldın. Hili vermedin .• 

_ Ne diworaun Salamon, he • Blılm için haradan almam dene-
J me de ı•dur: P~ aruma kan· 

llİlll liaüm eözdür. Yann dedim• pn Arap llhled Aeu1ee karallanna 
H, erteli sünii yiis lira11 kanaa UJllWllllt o dil ile bir tilrlii kayna • 
Yerdim. Sana ltorçlu delilim.. pmamııtır. Demek ola70r ki kökU 

.-1mı-•-msıma•ammmıaaaml!ll bafka bir sor dillnde olan !ÖZier 
hangi bir yabancı dilin arasıncla ek· 
9'kafs yutalap eritilemiyor. itte ba· 
naa içladlr ki öa diJimizde bir tek 
yabancı llÖzlin bulunmunu istemiyo
ruz ve bu yolda yürUyerek iz dillmlzl 
buıtlnUn ve yannm istediği yere çı· 

karacafız. Bu Ttirk ı••çllflnia en 
batta gelen en kökll bir yurtseverlik 
ltfcllr. 

Ollriidar Hale Sinmıum• 
Rafit. Riaa Ti,atroea 

23 T .......... Sala elqemı ... 
at 20,30 .. (Onlar Ennit) Vodvil 

3 Penle.. Yuaaı ~ H., 
Vufi Rba Bey. 

San1 (!ald Glor,.a) Siaemumda 
Rafit Risa T"aiatnMa 

14 Tepİninftl ~ ... 
- eaat 20,30 da (o.im- ümit> 

VomJ3P ..... 
Yuaaı Bedia H., Vufi Riaa &.,.. 
Fiatllrı IOO • 400 • 300 • 100 • 71 • 

I0-30 .. 

Tl!Pl!BAtl 
ŞEHiR TIY ATROSU 

Tl!MSILLl!RI 

Edirne mebueu Seret 

Maarifte ı 

Muallim 
kadro lan 

- Kıt ıeldi. Bir kürk manto Bu aktam 

Reaml ilk mekteplerle ecnebi 
ve ekalliyet mektepl•inin ik;nci 
muallim kadrolan taaclik edilmek 
üzere Vekalete ıönderilmitti. 
Kadro dün ıelmiftir. 

alaealım.. Bili1onunu 1a Sala• ... t 20 de.. 
mon pek dmert delildir •• Ben 
mantonan parumı biriktirdim, C ll R O M ve 
yabam Yb lira mik... Bw Jtis i ~l, A 
lira 't'eriaİL Yazanı F. M. 

L..i aarardı, kızardı, meranlı, O..to1ew•r 
pne aararcl11 

- Yb lira!. .. Yb lira! ... 
- Evet yiis liracık •• Bir f8>' cle-

latanhal ilk mekteplerine ye • 
niden dokaan muallim daha veril· 
mittir. Bu hocalarla ilk mektep
ler kadroau tamamiyle dolmuı ve 
açık hocalık kalmamııtır. 

Elcalll,.t mekteplerlndekl 
TUrk~e hocalar1nın .... , .... ,. 

til. Sisin için yüz kunıt kıJmeti 
7oktur •• 

LeTi birdenl»ire cicldiletth 
- Size -&a parayı YenDekle 

ae111 Pr•n.,• Tlyatroeunda 
Ba ak.-a '-İl :relctaw. yana alqam 

... t 20 de .. 

ilk tedrisat umum müdürü Ali 
Rıza Beyin reisliii altında maa • 
rifte bir toplantı yapılmıtbr. 
Toplantıda tehrimiadeki ecnebi 
ve ekalliyet mektepleri Türkçe 

bahtiyar olacaiım ••• Bqpa Wr Ya• Y A R A S A 
sife tellldıi •derim. 

Operet 3 , .. 
- Tetekkür ederim. de.. a..te&,._ : 
- Yalım iN mada Mı kadar Yobaa Şer... 
......... ':°•si ı .._, 
a....._ tatlannr pÜ&ı ,. Elnm Jtetlt.. Ca· 
- Ş. halele ba llahai kaf&te• .... .w...ı .. ti • 

ı.... Bana ........ lüeaiJatmı. ...... Od tarafta 
. •Mtacıı•ı.a-1.&lııl ,~, ....... ~~o • 14,IO ....... 

ı,,_.w ltltAfnl 1 muallimler :nin YUiyetleri ıörü • 
$chirTuıatl'ISI ıülmüttür. 

IUIU Kemal l!dlp BeJ 
Al latanlNI KNmapaf& ilk mek • 

tepleri müfettif liiine tayin edilen 
Kemal Edip Bey dün Edirneden 
tehrimise ıelmiftir. Kemal Edip 
Be1 ,.nadan itibaren :reni •ui • 
ı .. 1ne ktla,.acalcbr • 

• •••• latllla 
Arsen Lüpen, oflunun diişm----

Yazan: Maurice 
-82-

- "lmkiaı yok. Çünki laiaaet
çiler en yukarıda öbür tarafta ya· 
byorlar.,, 

- "Evet, evet, bir gürültü var •. 
Bak, dinle!,, 

Jerome ayaia kalktı, fakat ka
r111 ondan evel danandı. Bqını 
odadan içeriye sokla, kapıyı tek· 
rar kapadı ve analatan alarak de· 
diki: . 

- "Hiç kimae Jok, zaten oda
da kim olabilir?,, 

Jerome bir micldet düttndü ve 
dedi ki: 

- "Oclua slrClilimi hiç bir za· 
mu iltı•••ln .. ,, 

"H-.r, çünkü or.,. ltenim 
ıeaç lnzbk edam.,, 

-"Ya· ....... ,, 
Kan11 tekrar yerine oturdu. 

Jerome oman inlilMle diz çöktü ve 
uzun müddet yüzüne baktı. Sonra 
yavaı yavaı ve gayet nazikane bir 
tavırla elini tuttu ve hatdıı çıplak 
koluna doiru eldi. Fakat tam 
dudaldarmı çıplak koluna temaa 
ettireceği anda Rolande yerinden 
fırlıyarakı 

- "Ha.,..., hayır ••• Seni hundan 
menediyorum ••• ,, diye batırdı. 

ikisi yüz yiize geldiler, ıözleri 
ıazlerinin içine baktı. Jerome ken 
diainden kaçınan kadmm haleti 
ruhiyesini tahlile çalıtıyordu. Fa• 
icat kencliaini ..,ııyw•k ayni tat· 
h ye refik ıeaiyle dedi ki: 

- "Sinirlenme sevgili F olan • 
dem. Bu aabahtanberi, bildiiin 
o hadiae olalıdan henüz kendine 
ıelemedin. Bununla·beraber her 
teY aramızda kararlattmlmııtı. 
Ben aana annemin arzulannı da 
bildirmittim. Hatırlamıyor mu • 
sun? ... Valdem zengin delildi. Ba
na hiç bir zaman satmak istemedi
ii niıan yüzüiünden haıka bir ıey 
bırakmamıfb. Bana her zaman 
derdi ki: "Evlenecek olursan karı
na kartı bahanm bana kartı hare· 
ket ettiji ıibi laareket et. Kiliee
den avdetle kanna bu yüzülü ver 
ve onu uıl nitan yüzüğünün üze
rine ıeçir .,, bu suretle, biliyorsun 
ki mutabık kalmıttık. Bununla be
raber ... Bununlk beraber ... Sana 
o yüzülü takdim ettilim zaman 
diltilp bayıldm.,, 

Dolande kekeliyeTek cevap •er· 
di: 

- "O bir tesadüf eserinden bat· 
ka bir tef delildi.. Müteheyyiç • 
tim. Y orpndum ••• ,, 

- "Fakat .. O yüsülü iatlyerek 
kalMal ediyorsun delil mi 1,, 

Rolande elini paterdi. Par • 
maldarından birinde nitan yüzüiü 
ile aüzel bir elmu tatlı yüzük hu· 
lunuyordu. Jerome dedi ki: 

- "lıte pannaiında yüzükle
rin ikisi d~ görünüyor. Btnaena • 
leyh, Rolande "1ı el benimdir •• 
Onu aenden iatedilim saman be • 
nim elimin içine koymuıtun ••• ,, 

- "Ha11r ... ,, 
- "Nuıl hatır? Elini elimin i-

çine koymamıt , mıydın?,, 
- "Hayır. Sen bana aaclece de· 

miıtin ki: Bir gün ıelip de benim
le evleneceiini ümit edebilir mi • 
yim?,, 

- "Sen de eYet cemmı ver· 
mittin.,, 

- "Evet cevabmı verdim ama 
elimi elinin $çlae ko,madma.,, 

.lkiai de kartı kartlfS 
duruyorlardı. Jeronıe .. 
fıuldadı: 

- "Bu ne ~emek? 
bir yabancı gibi duru 
alqam ••• Bu alqam ite 
büabütün azabın. 
varmı?,, 

J erome ıittikçe bi 
du. Diyordu ki: 

- "Aramızdaki dl 

aydınlanması lizımdır• 

Elini ver, elini elimİll 
Yüzüklerimi tqıyan o 
dir. Onu·öpmeğe de 
dır.,, 

- "Hayır •• ,, 
- "Naaıl hayıh? * 

anlamıyorum.,, 

- "Sen elimi ıimd~ 
hiç öptün mü? Ona el 
le müsaade ettim mi? 
mı, yanaklarımı, alnfllll' 
aaçlanmı öptürdüm ınilf 

- "Hayır, öptüraı• 

bunun aebebini bana 
zabet yüzünden böyle 
yoraun. Aramızda ~ 
hatıra bırakan Eliza._..-,_ 
yı, bir ne't'İ çekinm-: _, 
b6yle yapıyordun. ::;eJP 

mı istemiyordun.. 81111 
dum.. Hatta har 

Ediyordum.. Fakat 
- "Vaziyetimizde 

lik var mı?,, 
- "Ne demek? Şimdi 

dun ... ,, 
- "Pek ili, sonra?,, 
Jerome, bu ıöze ha 

ten kendini alamadı. 
mit bir halde dedi ki: 

- "O halde isteınifG': 
Meseleyi böyle mi tel 
ıun? .. ,, 

Ro1ande sert bir ta 
verdi: 

- "Zannediyor 
eyde, o kadının 
ıevdiiin bu evde ben 
rim?,, 

Jerome derhal atıld*S 
- "O halde he111ell 

hareket edelim. Nere19 
ıidelim ! Fakat bir daha 
diyorum, sen benilll 
karım olarak kalac 

-
4'Hayır.,, 

- "Nasıl hayır.,, 

- ••senin iıtedilill 
olamam.,, 

tını gösteren 
Belediyenin ııda 

azami fiabnı ıött_... 
ayda bir defa olmak 
deceğini yazmııbk· Sil 
zırlanmaktadır. 

Bu ayın ıonun~. 
tır. Belediye statit~ 
lıtanbulun elektrik, 
tenviratmı ıöıterell 

bir broıür de~--• 
da ay sonunda c~ 

.~ 

KBprltU Fuat • ., 
lranda yaprla11 F 

lerine ?ttirak etmek 
na giden latanbul O 
debiyat f akUlteai d 
sade Fuat Bey 1 
U... lranclaa 



Fakir ve kimsesiz mek
teplilere yardııiı için •. 

lınıirde C.H.F. Vilayet idare heyeti 
teisi Avni Bey teşebbüse geçti 

lzmirdeki vilayet umumi mec
liı azaıiyle Halkevinin dokuz fU· 
besi idare heyeti azasına, mektep 
müdürlerine davetiyeler gönder -
dim ve toplantıda bulunmalarını 

rica ettim. 
Sizden ricam, bu it üzerinde 

çahtmak üzere bir komisyon tef • 
kil etmektir. 

Avni Beyin bu izahatı ,ehir mec
lisi azası tarafından tasvip edil
mit, Balcızade Hakkı, Dr. Mitat, 
Esnaf Bankası reisi Hamdi, ecza· 
cı Faik, tüccardan Suphi Emin 

~ Beylerle doktor Saada Hanımdan 
oıfat ~ b mürekkep bir komisyon teşkil o -
ı.._ • c usu Avni Doğan Bey •• 

ı...~ıt _ t· el lunmuştur. 
~ 0~ts erle orta mektep- Şehir mecliıi azası araıından 
~l kimaesi-z ve fakir seçilen komiteye Halkevi içtimai 
~~ öğleleri •ıcaJC yemek yardım komitesinin de iltihakı 
~~il-·· P, blem, defter, a • muvafıli görülmüftür. 
1', •ınınçlannr temin etmek Teıekkül eden komite derhal 
~~~ ~ ~ene Halkevi içtimai işe baı1ıyacaktır. 
~he.ıne mülhak olan bir .__ __.,,,,,._ LM•w111 

,.. ~I eClilmiıti. lzmirde bir otomobil 
~ tı:ronu tqkil eden lzmirin kazası 
~it ~cca.rlan, banka mü • lzmirde Halkapınarda bir oto-
~ Li. a&ıl ~e insani hislerle bü • mobil kazası olmuştur. Şoför 
t~11•Yret aarfederek tica - Ahmet Efenai idaresindeki 5 nu· 
~~-~ erden .. l d . 
I · ~ . ve mueuese er en ' maralı ve Ulucak belediyesıne 
'' leının etmiılerdi. Top • mukayyet kamyon bazı uygunsuz 
~I .,_talar) ı· ı · · · kt ·d· iti ... '~ a geçen ıene, ıse - kadınları zmıre getırıme e ı ı. 

.. ~· '.bıekteplerdeki fakir ve ·Otomobilin çok hızlı gitmesin· 
>~~ ~lebeler öğleleri ııcak den ve içinde kaçak eşya bulun • 
~l~ dttılnıiı ve talebenin kitap, masıdan ıüphe eden jandarma 
'~ti,.~l efter ve ayakkabı gibi onbatısı Ahmet, Haıim, Hakkı 
~ 1.tı lemin olunmuıtu. ve Remzi Efendiler derhal teda-

eti ... tsen •ene h . tı· 1 • . 1• rik ettikleri yirmi numaralı bir ., ~e d' amıye ı zmır ı - . . h 
1
• 

't>t h r ıkleri p d b · 'k tenezzüh otomobılıyle şüp e ı 
:ıti. ı_ 'tıiiı hir b·ı ara an fırd~l 1 

- kamyonun arkasını takibe başla • 
1 
• ., oı.ııun :r r yere sar e ı me-
'~et i llıaktadır. c. H. F. vi _ mıtlardır. . • 
llıeb dare hey t• • • y Bu otomobılde Jandarma Ah • 
._ \lau A e ı reısı ozgat . . . d b. d f 
"tı. I> 4'\'ni B l . ld.k met Efendı ısmı.n e ır e ne er 

eJc ey, zmıre ge ı - · k k ~e l.:t •onr b . 1 .dd" vardır. Bu otomobıl zı za yap· 
"1e a, u ıt e cı ı su - .. f d ·d 

~İt fRul o] k k tığından ve tofor tara ın an ı a-
~, ; fllkat •r nıa ararım ver - re edilememesinden Halkapınar 

oeı ~ aya · b · 1 ~, ediye . ~ıren azı 1! er civarında bir hendeğe yuvarlan-
tıt-Jı it b· •eçınıı dolayısiyle, bu 
b ıtl\z mı,tır. 

· . ~ledi geriye kalmııtı. Kaza neticesinde onbaıı Ha-
~ltl A Ye ,,.,. • • b' · Id ... f Ah E ~ '""ııi 8 -~•ını ıtmıf o ugu ıim, Ahmet ve ne er met • 
ı~lllaıi "'ecı· ey, tehir ve vilayet u - fendilerle ,oför Etem Efendi 
t_ 'tı ~, ıılerinin lzmirde bu - muhtelif yerlerinden ağır surette, 

lltı 11tıın • · b 1 d h '~ )al>drn 1ftırakiyle bir top -. Hakkı ve Remzi on aşı ar a a-
~,,~e;-lere ~~ınr rnuvafık görmüş fif surette yara1anmıılardır. Ya
l'ıı r' Qtled· ırer davetiye yolla - rahlar derhal memleket hastane • 
~~.•rtt_ )okfe :reisliği için yapı - sine kaldırılımıt1ardır. 
deı-t~ Qe) h aınasını müteakip, Kaza tahkikatına müddeiumu-

de~i u .llıeıeleyi de izah e • mi muavini Ali Bey tarafından 
'ş ttı:r lci: devam edilmektedir. ı,~ ehir hı 

~t li d,tı b' ecJiıi azaaı arkada§- Trabzon Tayyare cemi-
~tlt.. 'lke,.i ırhricanı var. Fırkamız yetinde Hanımlar teşkila h }· .• , ) ' anı· 
1'e l.t-d1"1l •Yelli lzmir hal - Trabzon Tayyare Cemiyetinde 

k, .. ~ a~ ~ektlltiyle geçen sene h 1 k'IA 1 k • .. "'' anım ar le• ı atı yapı ması a • tl..:~ eı .,. 
tlteı "''ltıae • perde okuyan fa - rarla•brılmı§hr. Trabzonda ha· 
'L ~) •ız t ı "' 1'lti) t~İ• 1 • a ebeye sıcak ye - nımlar vali Rifat Beyin reisl = ği 
d•ı lç} Yı t(Jt 

11
1 tt-j~e'rıl\1 lerrı~P, kalem, defter altında Halkevinde bir toplantıya 

l il, F1.,~ 'l''kka ı_ın etmit ve ken - çağrılacaktır. 
1İı h '"1 °1 dl\ da ... t şt ı· 1 

')ı.,1 ~~1n, li Ik . r:1 mı ır. Toprak altındaki ster ınıer 
'h ı ıtı a evının yap - 1 . d b' .f l.k ) q'ı i . erden b' . . Evvelce zmır e ır çı t ı sa· 

'~lb.}i ~ ırıdır. h'b· la ··b d'l H 1 d n >'ıt.,.1~ ""ha.Yır) .. b ı ı o n m
1 

u a ı umk ar a A 

t. qltl\\a ~el'lt" 1 lfı u sene de Haci Mihal zmire gelere resmı 
• ~il\ ll "'til'ıı~deyiz. Talebe makamlar huzurunda çiftlikte 
~'-'. ~·~ k:~ı Dıüsait olmadı- yaptığı hafriyatta 700 İngiliz al
,~. ~~l, lllıt Çocuklar da tını meydana çıkarmıthr. Fakat 
.,~ ~~ ~ )'.~tın için yeti§ - Haci Mihal diğer bir mahalle 

~li::u~ dolaı-maktan / gömdüğü 1500 lngiliz altınını bu· 
lnııdir. lamamt!br. 

Deli mi? 
Bir &dam polise saldırıp 
tabancasını aldı, yaraladı 

lzmirde hükUmet ve adliye bi
naları arasında bir vaka olmuı ve 
bir polis yaralanmııtır. Yaka fÖy· 
le olmuıtur: 

Belediye zabıta memurlarma 
hakaret etmekle maznun kasap 
Hilmi adında birisini Çukurçefme 
karakolu polis memurlarından 24 
numaralı lımail efendi almıf, kıı
mı adli reisliğine getirmiı, orada 
kaydını yaptırdıktan sonra adli • 
yeye götürmek üzere hükUınet 

postanesinin yanındaki kapıdan 

dıtarı çıkmış. Tam orada tanı • 
madığı bir adam; polis lsmtlil e • 
fendiye hücum etmiş ve belinde -
ki tabancasını yakalamııtır: Poliı 
memuru tabancaıını vermek iıte • 
memit ve aralarında mücadele 
baılamıttır. Mücadele ımumda 
kim olduğu bilinmiyen adam, ta· 
bancayı tutan kayıtı koparmıya 

muvaffak olmuf, bu suretle ta • 
bancayı eline geçirmittir. 

Polis İsmail efeııdi tabancayı 
almak için uğraşttken meçhul a • 
dam tabancanın kabzeıiyle poli -
ıin takağına tiddetli bir darbe in· 
dirmiıtir. Gürültü bü;ümüı ve o 

sırada yetiıen jandarmalar bu a· 
damı yakalıyarak elinden zorla 
tabancayı almışlardır. 

Polis İsmail efendi şakağından 
aldığı ağır yara yüzünden mem .. 
leket hastahanesine kaldırılmııtır. 
Adının Ömer oğlu Oıman olduğu
nu ıöyliyen mütecaviz bu hareke
tinin sebebi ıorulunca abuk ıabuk 
söylenmiıtir. 

Kendisinin kasap Hilmi ve o

nu adliyeye götüren polis İsmail 
efendiyle hiç bir alaka ve tanıtık
lığı yoktur. Mütecaviz Osman 
müstantikliğe verilmit ve hakkın
da tevkif müzekkeresi kesilmittir. 
Tahkikata devam edilmektedir. ' 

Tirede 
Haydutlar bir kadını öldü

rüp kızını kaçırdılar 
Tire kazası köylerinden birin

de bir vaka olmuf, bir ana kızının 
namusunu mu haf aza yolunda 
mavzer kurıunu ile öldürülmüt -
tür. Hadise töyle olmuftur: 

Bayındır kazasının Yusuflu kö· 
yünden Tıraf Ahmet karısı Emine 
Hanım, henüz on üç yatlarında 
bulunan kızı Hatice ile Tirenin 
Teke köyü civarında bulunan pa· 
muk tarlasından dönerlerken e;>n· 
lerine üç silahlı çıkarak kızı alıp 
kaçırmak iıtemiıler ve ihtiyar ka· 
dını da tehdit etmişlerdir. 
Kadıncağız bu tehdide: 

- lsterıseniz öldürünüz, ben kı· 
zımı veremem! 

Diye mukabelede bulunmuıtur. 
Bunun üzeriııe mütecavizlerden 
biri çektiği bir mavzer ile zavallı 
ihtiyarı yere serıni!lİr. Bundan 
sonra meçhul adamlar k121 alarak 
kaçırmışlardır. 

Ölen kadının cesedini oradan 
geçenlerden biri görerek jandar • 
maya haber vermit ve jandarma -
lar derhal takibata geçerek ~ü • 
tecavizleri silahlariyle birlikte ya -
kalamıya muvaffak olmuılar, kız 
kurtanlmıttır. 

------ - ._ 
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Isparta Halkevinde 
nasıl çal~şılıyor? 

Kocası dişçi, kendisi 
·dişçi yetişen 

dişçi, çocuğu 
Hacer NQrİ Hanım 

Isparta, (Huıust) - .Vilayetin 
canlı ve fay dalı müesseselerinden 
birisi de Halkevidir. 

iki buçuk sene evvel kurulmuı 
olan bu kültür müeaseseıinin do
kuz ıubesi açılmıt ve faaliyete 
baılannıtır. Muıiki kolu hep yerli
lerden mürekkeptir, bir de cazları 
vardır. Doktorlarla avukat, mual
lim ve baytarlardan yapılan bir 
heyet köylerde gezerek halka ilaç
lar oğütler vermekte, Halkevi 
~epheainden köy ve köylüler için 
fay dalı olacak §eyleri bulup çıkar
maktadırlar. Köylülerin müracaat 
l~nnda arzuhalleri yazılmakta, İf· 
leri varsa bir heyet tarafından la· 
kip olunmaktadır. Köycülük ıube· 
ıi geçenlerde Taus Köyü civann
da bir köy panayırı kurmuıtur. 

Maksat ıehirlileri köylüler ile ya· 
kından alakadar kılmaktır. 

Halkevinin bir bisiklet ıpor ta .. 
kımı vardır. Ev, diğer ıpor teıek
küllerini de himaye-ine almııtır. 
Lik maçları yapılmı,tır. Karaağaç 
Gelendüı ve Isparta birinci çıkmıt 
tır. (Eğirdir) gençleri de kıtın aı· 
kerlerimizin kayak sporlarına itti· 
rak etmektedirler. 

Halk Evinin kiymetli muvaffa· 
kiyetlerinden biriıi de (Ün) na· 
miyle çok değerli bir mecmua net· 
retmeıidir. Ayrıca da vilayetin ta· 
rihi yazılmaktadır. Bu maksatla vi 
layet içinde tetkik seyahatleri ya
pılmaktadır. İslam ve Selçuk de
virlerine, Hamit oğulları ve Os
manlıların zamanlarına ait bütün 
eserler ve kitaplar, vesikalar, ve 
vakfiyeler, teri mahkeme ilamları 
toplanmakta, icap edenlerin fo -
toğrafları alınmaktadır. Bunlar -
dan baıka lıpartada yetiten bü -
yük adamların, halk ıairlerinin 
tercümei hal ve eserleri birer birer 
ele geçirilmektedir. Vilayet dahi
lindeki resmi ve hususi kütüpha
nelerin mevcudu bu maksatla göz
den geçirilmiıtir. • 

(Burdur) kütüphanesi sureti . 
mahıusada gidilip tetkik edilmit· 
tir. Bu tetkikler neticesinde Ha • 
mit oğulları ve Selçukiler devrini 
aydınlatan Yeni taf ve kağıt vesi
kalar elde edilmittir. lıte bütün 
bu çalrımalar ve neticeleri (Ün) 
mecmuasında netrolunmaktadır. 

Mecmua, bu muhitin kültür mev
zularına hizmet eylemektedir. 

Temsil kolu her ay muntaza
man temsiller vermektedir. Halk 
terbiyesine hizmeti itibariyle bu 
,ubenin faaliyeti memnuniyetle 
kartılanmaktadır. Bu temsillerde 
bilhassa hanımların da vazife al
maları çok güzel tesirler husule 
getirmittir. 

Mirr.ari kolu memleketteki ya
pıcı, marangoz ve dülger gibi es
nafı toplıyarak fenni ve ameli 
mimari hakkında dersler vermif, 
iktısadi vaziyetlerine de yardım 
olmak üzere bir birlik teıkiline ön 
ayak olmuıtur. 

Halkevi kütüphanesi herkese a
çrktır. içinde (100) kadar kitap 
vardır. 

1spartanın hanım diıçisL. 

Halkevinde bir de Fransızca 
kursu açılm19tır. Şimdilik on beı 
talebesi vardır. Henüz başlandı -
ğından talebe miktarı azdır, fakat . 
ziyadeleıecektir. Bu dersi orta 
mektep Fransızca hocası Ali Rıza 
Bey üzerine almıthr 

lspartada biri hanım, biri as· 
ker ve diğeri de ruhsatnameli ol -
rnak üzere üç ditÇi vardır Çay 
boyundaki evinde atölye tesis e • 
derek çalıtan Hacer Nuri hanım 
buranın ehemmiyetli dişçilerin
dendir ve bu muhitte büyük mu • 
vaffakıyetler göstermiştir Civar 
kazalarla merkez halkı hep onun 
müıterisidir Hacer hanımın ko
ca11 da hem ditçi, hem banka mü
dürü ve hem de mükemmel bir 
saatçı imiı. Hacer hanım ilk tah
silini zevcinden görmüı, onun ve
f atından ıonra lstanbula giderek 
ditçi mektebinden diploma almış
tır. Hacer hanım Ispartalıdır, 80 
yatında bir tüccar olan Nuri efen· 
dinin kızıdır. 

Çocuklarından biri kendisine 
yardım ederek protezleri yapmak
tadır. 

Hacer Nuri hanım haftada bir 
gün fakirleri mecanen tedavi et • 
mekte, bir gün de mekteplere 
giderek çocukların di,lerine bak -
maktadır. Vilayet halkı umumi· 
yelle kendisini sevmekte ve yaptı
ğı işleri takdir eyluemektedirler. 

Ragıp Kemal 
..,.~llllUMl9ffDllltltll1U1111111tınmıınımınmmnıımnnı 

Alp Kazım Paşa ve Şükrü 
Kaya Bey caddeleri 

lzmirde Baamahancden Alsan
cağa doğru otuz metre genişliğin
de bir bulvar açılmaktadır. Bas
mahane önünde belediyece vücu
de getirilen parka ve bulvara Bü· 
yük Millet Meclisi Reisi Alp Ka· 
zım Patanın adına izafetle Alp 
Kazım Pata parkı ve Alp Kazım 
Paıa bulvar denilmesi beled ~ye 
encümenince kararlattırılmıştır. 

lzmirde Gazi bulvanndan qaı
layıp Alaancağa giden otuz metre 
geniıliğindelci bulvara da Dahili
ye Vekili Şükrü Kaya Beyin adı
na izafetle Şükrü Kaya Bey bul· 
varı denilmesi liararlattırılmı§lll". 



, 
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Türkiye birin
cilikleri 

Türkiye birincilik müıabaka -
)arına İ§tirak edecek grup fampi
yonları Bursada toplanmaktadır· 
lar. Çok hararetli olacağı tahmin 
edilen bu maçları takip etmek Ü· 

zere Fut bol fede rasyonu re11ı 

Hamdi Emin Bey dün Bur.saya 
gitmiştir. 

Bu maçlardan İstanbul - Jz
mir karşılaşması bilhassa f ev kal
a de bir merak ve alaka uyandır -
maktadır. 

Bulgar Federasyonunun 
bir müracaatı 

Sofyadan gelen bir telgrafa 
göre, F enerbahçe klübü bundan 
iki ay evvel Balkan şampiyonla· 
rına birer mektup göndererek ken 
dilerini · lstanbulda yapılacak bir 
maça davet etmiş, bu arada Sof -
ya şampiyonu Salvya klübüne de 
bir mektup göndermiştir. Fakat 
Fenerbahçe klübü bundan üç haf
ta evvel Leviski klübünü başka 

bir mektupla İstanbula çağırmış· 
tır. 

Bu hareket Slavya klübünü 
çok sinirlendirmiş, Bulgar f ede • 
rasyonu da Türk federasyonuna 
bir mektup göndererek Sofya 
şampiyonunun Leviski takımı ol • 
mayıp Slavya olduğunu, Leviski -
nin elyevm dördüncü dereceye 
düştüğünü ve Bulgar futbolunun 
ancak Slavya tarafından temsil 
edilebileceğini bildirmiştir. 

VAKIT - Yukaııdaki haberi 
\'!'azılı bulmadık. Bir yanlışlık ol-
a gerektir. I<'enerbahçerün Le -

,,;skiyi çağırması, bir Bulgar ta -
knuiyle maç yapmak şeklinde de 
olahilir. Bunun için de muhak -
kak Bı.ıltrar .. ampiyonumm davet 
~dilıne~i icap etmez. Yukariki 
habezı bu ihinci daYetin mutlaka 
Balkan şampiyonlarınm cla\·etiyle 
alakadar olduğunu gösteııniyor. 

Frengi ve tabii ilimlere ait 
konferanslar verilecek 
Türk fiziği ve tabii ilimler ce· 

miyeti tarafından bu yıl lstanbul 
üniversitesinde konferanslar veri· 
lecektir. Konferanslara ikinci 
T e§l"İnin birinci günü başlanacak· 
tır. 

Teşekkür 
Gazetemizin on sekiz yaıma 

girmeıini tebrik eden Aktam ve 
Haber arkadaşlarımıza teşekkür 

geliyorlar 
Mevıuk bir menbadan aldığı· 

mız malumata göre, 30 Teşriniev· 
velde Ankarada toplanacak olan 
Balkan hariciye nazırları ayın 

Cumhuriyet bayramına tesadüf e

den 29 unda hükumet merke:tin· 
de bulunacaklardır 

Yunan hariciye nazırı M. Mak· 
simos önümüzdeki cumarteıi ıa· 

bahı Yunanistandan hareket ede· 
cektir. 

Diğer nazırların hareket• gün
leri henüz belli olmamakla bera· 
her, ayın 29 unda Ankarada bu
lunmaları mukarrerdir. 

Her sene Cumhuriyet bayramın· 
da Reisicumhur Gazi Hazretleri· 

ı 

nin iştirakile büyük bir ziyafet ve 
bunu müteakip te bir balo veril· 
mesi mutattır. 

Yazıldığına göre, bu ıeneki 
Cumhuriyet bayramında mutat zi· 
yafet verilecek ise de Yugoslavya 
kralının vefatı hasebiyle ziyafet
ten sonra balo yerine orkestrasız 

ve danasız bir ka:bul resmi tertip 
edilecektir. 

ikinci milli diş tababeti 
kurultayı 

lkinci milli dit tababeti kurul· 
tayı yarın saat on dörtte Üniver
site konferans salonunda mera -
simle açılacaktır. Diğer celselere 
perşembeden itibaren etibba o
dasında devam edilecektir. Ku • 
rultayda di§ tababetini alakadar 
eden mühim mevzular üzerinde 

görüş.ülecektir. 

Mütekaitler 
. . 
ıçın 

Umum l\tütekaidini Askeri~e Ce-
mi) eti Cmumi Kfttipliğinden: 

l\~ekait e rkan '~ ün1era ,.e za
bıtan u;in nizanmamcı mah usu ntU· 

cibince ihdas olunan \C te\'Ziİ cemi· 
, etimize terk edil mi olan her rütbe· 
~e ait alameti :farikanın merl\eıi u
~umi 'eznesince her giin öğleden ev
vel ievziine ha lanını~tır. 

:\lütelrnidinden arzu eclen ter te • 
kaiit olduklarına dair ciizdanlımnı 
ihraz ~uretiyle aldırabilcceklerdir. 

Ziya Gök Alp günü 
Milli Türk 'l'a h•be Birli~i . Ka-

tipliğinden: 

2:> Biıinci te~rin per~emlıe günü 
'l'ürk Bü)'1iklerinden Ziya Gök Alp'in 
ölümünün onuncu yıl dönümü olma
sından dolayı o giin lstanbul Balke· 
dnde saat 14,5 ta bir anış toplantısı 
derlenmiştir. Bu at:ık bildiri. le iop
Jantıya gelmek isti)en l)ütiin yurt
ta~lan ~ağ ın) onız. 

ediyoruz. Muhtelit mübadele reisleri 

~ı·---------•,lllıı Ankaraya gidiyorlar v A K { T Muhtelit mübade.le komisyonu 

GUndeUk, SJyasl Gazete 
reisi M. Holştad, bıtaraf azadan 

i
l M. Anderson, Türk heyeti reiıi 

Istanbul Ankara caddesi, (\'AKIT) yur du Sofya elçimiz Şevki Bey ve Yu. 
TELEFOS l\ı'UllAHALARl : 

~azı ışıert telefonu : 243711 
idare telefonu : 2ı1sıo 

Telgraf adresi: h tanbul - (\'J\.Kl"C> 

ABON"E BEDELl.ERlr 

Türkiye 
1400 lir. 

ıı:cnc~ 

ı700 Kr 
750 • 1450 • 
400 800 

nan heyeti reisi M. F okas yarın 

Ankaraya gideceklerdir. 

1 Gelenler, gidenl er 1 ___ _. 

Ali Sami Bey Ankarada 

SALI çarşamba 

~ · • :ı 1 el Tc$r n i4 ı el Tc$rlıı 
i li RECCP 14 RECEP 

Gun do~uşu 6.20 6.~2 

G ıi o batısı 17.20 17,19 
~b.ıb namu.ı :'1.40 5.40 
oııc namazı ~ 1.57 11.:18 
l~ındi ııamaır 14 5 14.56 
Akşam namaz 17.'lO 17,10 
Yatsı ı:ımazı 18. :>0 ıs 5,, 
imsak 4.40 4.41 
Yılıo grçcıı gllolerı uıı 290 
Yılın talan ı:lınlerı 7o 75 

-ı RADYO r 
Bu g ü n 

İS'J 'A-'lll'I.: 

18,SC PJAk Df!!Jrlyutı, 19 1\le ut C'Pnıll Bt>y 
tarafmd.uı !;ocııklara maııal, 19,80 Türk mu• 
Alkl neşrlyn1ı, C tlldyo •az he)eti , .,, Nr.dlme 
Mehlika Jfanınılar ) , %0,45 l\lilnlr Xurettln B. 
' e arı.ada lan, 21.20 Ajans , .e bon1a hnbcr· 
teri, :n ,SO raiJ~ o caz. , .e tango orkc trası. 

%28 Kb7.. l'A.., OVA, l 8!16 m, 
17,SO Hafif musiki - l\IUsahahc, 18 Oda 

muıılkltl, 111,ı!!Ç Piyano refakatll it• ıırlulıu, 

18~1) )fuhtellf, l9,l5 P(\Bno koııS'erl, lf.l,.fll 
EJebıyut, :?o Şarkılar, :?0,SO FU\k-i'llUımha· 
he, 'U \ 'i~anıı musillislndf'ıı mürekkep bir 
rnd~ o ropiirl!ıl ( Solist ııanutkArların lştlra

W~lc), :?J,45 Haberler, 2S Konst•r \ C rcklAm 
2s,1( IJnnı. nın!ılkl .. ı , 28,45 Milli l~h mıı~ı, 
24 ,05 Dan!! muslldsi. 

- 645 Ji:h:r nT!l>A rF~l E, 550 nı. 
18,80 Tagıınııl, 19 Hafif nmlJllCI, !!l ~luh· 

ı.ıır. 21,l>O P.:burdo nıano tango orke5trn~ı, 

2!,40 Haberler, 28 \'aylı sazlar lnıar1ıti, 24 
lnglllzee konfemııs, "Whııt the Brftish tike 
ln Mungary., 24,10 Çingene orke trıuıı. 

592 Kh7~ vt'l·ANA, 507 nı. 
18,!5 Şarkılar, hafif hu-atar - Mubteıır 

19,55 \Veberln " Dr r Frcl!IChiib.,, opera ı, 

2~ Müsahatw, 23,15 Hob:c r radyo orkr.ııtra • 
sı, 23,SO HalH'tl6r, :.ıs ,so Koııs .. r in 
2 l,~ (it>Ce konseri. 

BORSA 

ı1c' nııu, 

1 Hıza.lannda vıldız ısareti olınl:ır üzer 

l 
lerlnde ~2 - JO da mu:ı.mclc gorcolcr
<lir.J Ra kamlar L: .a p :ınış tiatl:ı.rım gösterir. 

* Londra 
• İl\ CY) Of 
* Parls 

rtuku!__(Satıt) 
u l 7, -
124. ·-
165 -

• Viyana 
* l\la driı 
'* Bcrlin 

!113, 50 
17, -.. ~. -

* Mlllno 
, • Brü •c: 

~1 5, -
ı17. -

"' Var~ovı 4. -* Budapcşrc .1>, -

• Atlııa 24, 50 • Bukrcş ıs, -
• Ccncne 820 ••• • Belgrat so. -
• Sof)a 94, - * Yotphama s.ı. -
• Am,ı crda ı s. - * AltıD 925. -
• Prııg 100. -
:f Srnt ho'm 

* Mecldlyt :ıs, - ı 
.ı Rıakoot 24 ı. -

• Stokhl ıı 
0.79'>730 • \ 'l} anJ . • :\CV} or. 

* P.:ırts 12.06 • t\l ıd rlı '.81 -

* Mllbo 
* Bruksc 
• Atlıa 

Y.2806 • Beril n ı. !17 >7 
S.4034 • \'arşoYıı 4 205 
341 • Budapc~te .9!llıl 

4382 • Bul.:rcs 79,llt5 
• ~ olya 66,79i!!i • fl clgrıı 34.8625 
• Amsterdını 1.1730 * Yokohı nıı 2.7 S 
.. Pr~g 19,02 • ;\loslo\"I ıo 9 :;o 

• I~ llanlı:as• ıo.- l'erkos -.-
Anıdolıı 27,!l:l • Çiment o as 13.7'i 

Reji 2 25 (Jnyon Oc~ -.-
~lr. flıynyc ı;;. rn 'ark Oe! -.-

•Merkez Buka~ı :;o,o Balya 
U •• ıgoıtu -.00

1
1 , ark m. ccz.a 

Bo uıontl 17.Y:i Telclou 
-.--.-

istikrazlar tahviller 
• 1933Tiir Bor. I 2Q.t.ı0 

• il :ı ıs rram~·ır 

I! • • " lll '} ,:;,;; ltıl'tı'll 

lstlk r~ııO ahlll 1 99,C.o ,. \ nıdola 
• P:rgul btl krazı 97.- • :\r; ıdoıu ır 

192! :ı.ı u A - ,oo Aııadola 111 
HaNat -,00 • l\lti rııc~s ı ı .At. 

31 75 

45 7:-
4 4,7 ~ 

;·;: 1 

Trabzonda şiddetli 
soğuklar başladı 

Tranbon, 22 (A.A.) - Hafta
lardanberi devam eden güzel ha· 
valar dün birdenbire bozulmu' 
ve şiddetli soğuklar başlamıştır. 

Seııellk 

8 aylık 
S aylıJı 
1 ııylık 160 soo 

iLAN C<lRP:J'l,;ER 1 ı 

Uyuıturucu maddeler inhisarı u • 

mumi müdürü Ali Sami Bey dün An· 
karaya gİtmİ§lİr. Ali Sami Bey orada 
bir müddet kalacak ve inhisar iıleriy. 

l 
·1e meşğul olacaktır. 

Trabzon Belediye meclisi 
Tlcaı1 UA.nlamı UAD sayıfalamıda eazı. 

Um.l 80 kunıştan ba.Şlar. nk sayttada 2.'lO 
kunışa kııdıır çıkar. 

BUyük, !azla, devamlı IJAn verenlere aıt 
ayn t enzllAt vıırdrr . 

RestmU Ua.n!arm b1r satın 10 kuru~tur. 

KUÇUıt tUNLAR: 

B1r defası SO, lkf d(•a.m 50, Uç deta.m 6:1, 
dört defası 75 ve on detaaı 100 ~tur. 

O'ç aylık llAn verenlerin blr defuı mecca· 
n1111dir. Dört 11atın &eçen U!nlarm fazla 

satzrlan beş kuruştan hesap edlllr 

italya sefiri 
Jki aydan beri mezunen mcmleke -

tinde bulunan ltalya Sefiri M. Lo • 
jalc:ono lstanbula gelmiş ve dünkü 
ekspresle Ankaraya gitmiıtir. 

Papanın y~ğenleri 
Papanın yeğenleri ve Kontes Fran· 

ko dö Ratti dün ıehrimize gelmişler 

vo dikkate değer yerleri gezip dolaş
tıktan sonra Rodosa hareket etmiıler
dir. 

Trabzon, 22 (A.A.) - Bele· 
diye azaları reis ve encümenler:in 
İntihabı için ayın 24 ünde fevka· 
iade ictimaa davet edilmislerdir. 

A • 

Sıvas Belediye reisi 
Sıvas, 22 (A.A.) - Şehrimiz 

belediye intihabatında tamemen 
Cumhuriyet Halk Fırkası namzet· 
leri kazannnt ve reisliğe eski be
lediye reisi Hikmet Bey ittifakla 
seçilmiştir. 

YARIN 
Dtlnya Alevleaırse .. 
~-•çeviren: A. C. -----Yazı l'fu. sı: 27 

d .. ti 
Cengiz Han aef erlerinden ıonra gı zaman Barsın vücu u h 
istirahat etmek istediği zaman bu- ve Çindeki arkadatlarınr . 

. tı' raya dönerdi.,, rnıftı. Şimdi Bars vazıye l rt 
ihtiyar bir müddet sustuktan kar görüyordu. Arkad•f • 

sonra sormu§tu: halde onun kaybolduğuntı :jr 
- "Sen onu gördün mü?,, diyorlardı. Bars da onlsracfe· 
Bars biraz evel hayalinde Cen· her isal edecek vaziyette bJ 

giz Hanı yaıatmış olduğundan Şimdi o kulübede kırık I fi 
ihtiyarın bu ıualine o kadar hay· yatmış kalmıştı. Bars bur1 'e 

. " ret etmişti ki aylnız bir: !Ünürken tavrı sertleşrnıt 
- "Evet!,, demekten baıka bir yara demİ§tİ ki: 1' 

!ey söylememişti. ihtiyar sözüne - " Ben o 'başkalar1nıtı t\ 

d . t ' . d.. 1· . S beaıde evam elmış ı: gerı onme ıyım. en 
- Gömen iyi oldu. Sen garp- lara bir haber götürect 

lı adam, ondan bahsetmeğe mec- Hem de derhal!,, 
b 1 k S 1 k t • B b ·· ı· k ,e ur o aca sın. en mem e e ın - . ars unu soy ıyere t -" 

""'ı ,.. 
deki beyaz adamların yanına git· karıttırmağa ve kalem k~S bir 
tiğin zaman Asyanın tam kalbi • maga baılamıştı. Fakat hıÇd 

• t 
gahmda yandığını anlatacaksın.,, bulamamıştı. Bars yerıJ1 i' 
" Büyük adam,, m, "Cengiz Han,, yardan kağıt kalem isteJIJe 
m uyandığını onlara bildirecek· ranmıı, Fakat o anda dıJ l 

Jiddetli ağrıdan dolayı 0
r sın.,, 

Bars bu sözlere karşı yalnız ha· 
!ını eğerek cevap veriyordu. Biraz 
evel mezarın içinde iken ruhu na· 
sıl boynundan ayrılarak dolatma· 
ğa başlamışsa, §imdi de öyle bir 
hal geçiriyordu. Muattal bir hale 
gelen vücudü ihtiyarın Noin - Ola 
tepelerindeki kulübesinde yatar • 
ken ruhu beyaz adamların bulun· 
duğu uzak memleketlere kadar 
yollanmıştı. O beyaz insanların 

nesilleri ki aatları asırlarca evvel 
bir kere daha Hunlar tarafıhdan 
silip süpürülmüştü. Barsın ruhu o 

beyaz insanlar yanında uzun müd
det kaldıktan sonra oldukça yüklü 
bir halde gene geri dönmüttü. 
Şimdi Bars ihtiyara: 
~ "Siz kimsiniz?,, sualini irat 

ettiği zaman bunu o ihtiyarın kim 
olduğunu ve neyle meşgul bulun
duğunu öğrenmek için yapmamış, 
onunla olan cismi yakıplığı ruhi 
yakınlığı tahavvül için yapmıştı. 
ihtiyar bunu anlıyarak cevap ver -
mişti: 

- "Benim ismim gaiplere ka· 
rışmışlır. Nasıl ormanlardaki 
çam ağaçlarının, şebnemdeki 

damlaların ve denizlerdeki dalga· 
ların birer ismi yoksa ben de ezel
den başlıyarak binlerce seneden -
beri mileltimize mensup insanları 
yaralan canlı kuvvetin ancak bir 
b jr cüzüyüm.,, 

- "Siz Rus musunuz?,, 
- "Evet ve hayır. Nasıl ister-

sen öyle kabul et; senin ve bugün· 
külerin nazarında belki Rus deği· 
limdir. Fakat babalarımın ve ha
fitlerinizin nazarında ise bir ru-

yerde dütüp kalmıştı. O~" .r 
·htır" yerden onu tetkik eden ı 

dam Bana dedi ki: el 
- "Vakit ve zamarı•d~ 

• I• 
onlara iltihak edersin. Şırf1 
uyku lazım!,, 

1 
ihtiyar yerinden kalkııt'~ 

içine talaşlar atmıt ve hıttl 
alevler içinde bir çay dalı~ 
mişti. Bars bu çayı d• 
Ondan sonra ihtiyar yere 

Postekilerle kendisir.e bir 11 
··ncı 

hazırlamış ve lambayı •0 

rek yatmı§h. 

~ :(. "' ' 
Bars hiç uyanmadan tıaı11 

tısaat uyumuıtu. T ekrat ıJ J 
ğı zaman ortalık aydınlanrO 
zere idi. İhtiyar meydarıd• 
tu. Fazla sıcaklık hisedeıt 

k i • i ' üzerindeki ayı poate ısın tJ· 
hayretle etrafına bakınJIJlf ,
kasında kendisine ait olııı•1,. 

b' ' ha ketenden mamul ır 1 vardı. Herhalde ihtiyar 0 ~· 
da iken kendi gömlek1\ 
birisihi ona giydirmit olııt'~ 

Barsın dımağı tekrar ~o 8 b' 
sahibi ile me§gul olmasa • . , 
mıştı. Bu esnada sank1 

m hissetmiş gibi kulübed~~I 
l . . f. . . sel2lıv ye ge mış, mısa ıranı ttl 

mış ve ateşle meşgul olr11"~, 
arada yemek yedikten sor1 i' 
yar kendiliğinden konuşııt2l 
lamıştı: . "'eti 

- "Demek ki sen dıl .. 
iltihak etmek istiyorsun· y~ 
ğe muktedir olduğun :zşııt' 
sana yolu gösteririm., k' 

')e't"'J 
- "Bu ne vakit olabı •t r J 

ı ld•v' ••a1'1 • sum.,, - ' Zamanı ge ıgı • 
- "Ben Rus değilim. Benim a• tığınız harp kış yüzün~eıı Jil 

sıl vatanım Almanyadır. Şimdi sonra bjlmecburiye tatıl 1' )ti 
Rus ordusunda hizmet ediyorum.,, · H d ·· t " ol• ~ tır. eı- şey en us un ,ıı 

- "Senin ecdadının kanı be - bii maniaya dost ve dii~~-' 
nim ecdadımın kanıdır.,, yun eğmeğe mecbur 1'; 

- "Nasıl oldu da buraya gel • Ondan sonra bu dağlat ' f 
ktıt· diniz? ihtilalden evel mi kaçtı· ate§ te uykuya dalaca •"' 

nız?,, o ateş ba,ka yerlerde. cle;aıı 
- "Ben kimseden kacmadrm. cektir. Asyanın ateşı bS " 1" 

Fakat Rusyayı kaçırdılar. Garptan yayı alevlendirecektir. ı~e J 
gelen rüzgar bizim ezeldenberi P-inkiler müsellah bir ha 

1
' 

• d. d" R ı s· . .. l • 1 A htarııt• yanan fenerimızi sön itr u . us - ar. ızıp oy e sı a ··JdiJ 
yanın ruhu kül oldu. Ben onun ki insanlar birbirlerini b.; 1 

kıvılcımlarını olsun söndüı·me- için öyle silahlara hiç 'tı,t~ 
mek icin. burada bulunuyorum.,. malik olmamışlardır. R• ~ 

- "Burada Hunlar arasında zur bilmiyen kafanız f1ert eJ 
nu?,, niden yeniye silahlar jc2l ,.,1 I. 

- "Evet, asıl burada.,, (De"a 
- "Mongolların bizi mağlup ı~~-~"'!!!'!!~~!""""'~~k~esİ' 

d. bm" r ve Balı .,i edet eklerini zanne ıyor muau· • ]e•· 
nuz? Belediye reıs . e 

. lii'" - "Sen dü~ündüğün gibi söy- İzmir Belediye reı• 1' ,it 
lüyorsun ve baskaları gibi dütü • tor Behçet Salih, Balı :e, 
nüyorsun.,, diye reisliğine Naci Be\' 

"Batkaları gibi., sözünü ititti- ıeçilmitlerdil". 



ava yarışında kontrol 
t~YYaresi parçalandı 

~ lııraıı . 
1\1/ • lnd eayıtacıa > 

aha.bat 2 
tci ~ol!• 1 2 (A.A.) - Tay· 
alya. y .. ıaon Londra - Avus• 
. ..rıfır... ' 1 biidı' . ·- ttevam etmiyece· 1 rrıı,,r 
Porad ır, Molliıon Jub-
c . a Yolunu t . k . . 
hnl'rıeğe rn h ayın etme ıçın 

a.t'a. k ec ur olmu! ve Al· 
de\'a.rıı ada_r bir motörle yolu· 
lttda.n ~~rnı§tir. Nihayet Pis· 
· ~ol!· ır kaçı da bozulmuş
tr huıt~n tarnir için yedek a
llıi bir unu takdirde seyahate 
ıo lar~d tlcrrı· . a devam edeceği-
'f 1flır. 
a"•tın 

l.oııd son vaziyeti 
~ ta 22 
k "tıatu; 1 (A.A.) - İngiltere 

'den l a Ya hava yarışma i§ti· 
'i.~iteraYyarelerin dün ak§am· 
Pil ı !Udur· 

Ol Sk . 
~ollıet otun idaresinde, İngi-
ba.tı. tayyaresi 10.19 da Al

P·ı ~n ha k ı ot p re et etmiıtir. 
1-foıa.nd arnantiyenin idnresin -
~e ~l!a.~ ~ Duglas tayyaresi 15, 
· a attan hareket etmiş
~o} 
i 1 lnda.ı. p d S,55 an er S • 4 tayya-
, itki le Alla.babada vasıl ol
l>c il Yer · ı... -~,ne . e ınerken art kısmı 
~il l'okı l>arçalanmi§lır. Ya· 

ılot l' lur. 
urne · 'l' rın Amerikan Bo • 

'il ta.na . l~.SS Port tayyaresi Kera· 
~tılltı te hareket et.mittir. 
~'t ta n idaresinde İngiliz 
tt~,tareai 13 te Karaçiyi 

~l~e 14 te geri gelmit· 
~ uıeri tekrar hareket 

"'~ '~'. ~~ ıdareıinCle lngiliz Ko· 
t~l. ~ •tes. 1 
'AA"~,. 1 

• 2,45 te Bağdaltan 
~~bt 11tır. 
lt~d,lr ~~run idaresinde yeni 
~ ~lle •lesbank tayyaresi 11, 
'~n~ten hareket etmiıtir. 
lı t1. ın idaresinde Dani -

de Atinadan hareket etmiıtir. 
Hevitin idaresinde, yeni Ze

landalx Dragon tayyaresi 11,15 te 
Atinaya vasıl olmuıtur. 

Stodartın idaresinde İngiliz 
Air - Spit - Kuriyer tayyaresi 
12,08 de Atinaya varmıştır. 

Vraytın idaresinde, Amerikan 
Lambert - Mand Cupe tayyaresi 
12,55 te Atinaya varmıştır. 

Melrose'un idaresinde Avus • 
turalyalı Pussmoth tayyaresi 15,55 
te Atinaya varmıştır. 

Davidin idaresinde, İngiliz 
Fairy - Foks tayaresi 13.18 de 
Romaya vamıı§tır. 

Sisten yolunu kaybeden Barse
lon civarında evvelisi gün karaya 
inen İngiliz Klem - Eagel tayya· 
resi 14.10 da Romaya gelmittir. 
Bugün tekrar hareket niyeti~de • 
dir. 

Brookun idaresinde İngiliz 
F alcon tayyareşi 10.35 te Marsil • 
yaya gelmiştir. Motöründe mühim 
bir bozukluk olduğundan baştan 
aşağı muayenesine lüzum hasıl o· 
lacaktır. 

Yeni Gineli Fair - Foks, 12. 
30 da Burjeye varabilmittir. 

Vuds'un idaresinde Avustural· 
yalı Lokhed tayyaresi Halepte ye· 
re inerken sakatlanmış olduğun

dan yarıştan çekilmi§tir. 
Stakın idaresindeki, İngiliz 

Air - Peed tayyaresi de Marsil
yada yarıştan çekilmiıtir. 

Holandalı Panderin yoluna ·de
vam edebilmesi için vaktile tamir 
edilip edilmiyeceği meçhuldür. 

Kraçiden bildirildiğine göre, 
Mollison da yarıta devam edip et· 
memekte mütereddittir. Mumai· 
leyh: "Tayyarem güzel itliyorsa 
da bu halinde ona tamamiyle gü· 

"'tı 1 

~ tayyaresi 9,11 venemiyeceğim,, demitlir. 

~elli Yugoslav kabinesi
-..e alınmıyacak olanlar 

<a-. t. 
t tarı l tncı aayıtııda ı 

. lta.ft. 
,:~İYen k' olduğunu açıkça,, 
~ '•ı. llılseler nazarı itiba· 

,: lJ~uno · 
~l>ltrj1 ~ç, bu siyasetin esas 

4t 1
• llıiJJ·ı h~rayorgiyeviç ha • 

ı t ır}'k 
ı "•iye 1 

, mevcut teı· .. ~,h l \re cc k . 
t\ı U e•~ Ye pare ve nı • 

tıu t ... rıeı y 
~ .. . tqellırn· Ugoslavya,, ol· 
,, 

111,.,e 'Yetle kaydederek 
......._ ~ . eylernittir: 

l llleltll ''Yaıet d ~ ,. t'ketı ' ost ve mütte· 
·ı 'Ya. ere · · 1 el\ eti ıatınat eden bir 
Uttli ".'~iy~t'lltluaJıedelerle ihdas 
bili nın t;o~n, bütün Yugoslav 
1\ tltiğ· "'~nbe · 

ld h~İn ı \re b" r.~ tasvip ve 
lı~l Ri.i 1 utun dünyanın 
tıı 'tı n er Q'! "'çh·ı Zarfnda kani 

tt~,I "tkit 
1 

e llluhafazasıdır. 

Uzunoviç memur ediLm:ıtir. 
Belgrat1 22 (A.A.) - Kabine· 

nin ne suretle te§ekkül edeceği 

hakkında muhtelif rivayetler var· 
dır. M. Uzunoviçin tekrar i! ba· 
tına çağrılmasına rağmen eski ka
binenin haliyle kalmıyacağı hak
kındaki kanaat umumidir. 

Mümkün olrusa bir koalisyon 
!kabinesi tetekkülü ıayam arzu 
görülmekte ise de bunda müıkü
lata tesadüf olunacağı zannolun· 
maktadır. Eski başvekil M. Ma· 
rinkoviçin ıandalyasız nazır aıf a· 
tiyle heyete girmesi muhtemeldir. 

Diğer taraftan, M. Uzunoviçin 
parlamento azası olarak yalnız 

dört nazır alarak be§ nezarete 
mebusan ve ayan haricinden a -
dam get:receği söylenmektedir. 

t 'r h , 2 ,, 

d. t,\1 tltk•nd a~~tecilerin eski Yenı· Sovyet el çı· sı· 
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.,UNDAN BUNDAN 
Almanya da 

ilmi 
kuşlar hakkında 
tetkikler 

Kayser Wilhelm ilmi araştır· tasyonu ecnebi memleketler ku§ tima eden 'İngiltere zararlı böcek· 
ma cemiyetine mensup ve kuflar istasyonlarına ait halkalara muh - lerle mücadele cemiyeti) nin kon· 
hakkında ilmi tetkikatta bulunan teviyatmı tetkik ve kendilerine feransmda bütün insanlık için çok 
iki Alman müessesesi (Vogolwar· bildirmeğe hazırıdır. ehemmiyetli olan meseleler görü-
te der staatlichen biologischen Unutulmuş olacak olan bir çok şülmüıtür. Bu meyanda, mezru· 
Anstalt auf Helgoland ve Vogel- halkaları kurtarmak için imkan atında böcekler yüzünden yüzde 
warte, Rossitten - Kurische Nah- mevcut ise mahalli avcı teş'kilah 7, 8 ve hastalık yüzünden de yüz
rung) ile bir çok yardımcı mües- veya avcılarla temas edilmesi, bu de 10,8 nisbetinde zarar gören ve 
seseler her sene orada serbest do- hususa dair işleri kolaylaştırmış o- böylece senede 80 milyon liralık 
laşan 160.000 den fazla kuşun a- lacaktır. ziyana giren bir Avrupar.ın vazi-
yağma birer halka geçirmektedir. K yeti konuculmuctur. Son tetkik-

U§ istasyonları müracaat vu- :ı ,. 
Halkalar üzerindeki adres ve nu- Iere nazaran bütün dünyanın aene-kuunda mesailerinin netayiç ve 
maralar sayesinde her sene yuka- tarzı hakkında matbu risaleler lik hububat zarar ve ziyanının, 
rıda yazılı iki Alman istasyonuna hastalık dolayııiyle, 100.000.000 göndermeğe amadedir. 
Cenubi Afrikadan Şimal Buzdeni· liraya baliğ olduğu meydana çık· 
zine kadar yayılmıt olan bir çok Zararh böceklere karşı tığı gibi ilim adamlarının da umu· 
memleketten bu halkalara dair ma Son senelerde zararlı böcekle· miyetle "mevsimin f enalığı11 na 
lumat gelmektedir. re kar§ı gökten zehir bulutları sa- a·tfedilen mahsul azlığının henüz 

Bu tarzda gayet kıymetli ilmi çan ve bilhassa çekirgelerle mü- keşfolunmamış hastalıklardan i -
neticeler verdiği ve kuş yetiştir • cadele eden tayyarelerden pek leri geldiğini söyledikleri vakidir. 
mek ve kutların hayati tezahüra • çok bahsedildi. Bugün en müterakki memleketler
tma karşı yeni esaslara yol açtığı Daha az mevzuu bahsedilmiş de olduğu gibi, lngilterede de bu 
için bu mesainin her suretle teşvi - olmakla beraber, daha faydasız meselelere çok ehemmiyet veril • 
ki lazımdır. olmıyan diğer mücadele usulleri mektedir. 

Bulunmuş ku~ halkalarına dair de vardır ki bu usuller nebat has· Verilen bu ehemmiyet netice • 
gazetelerin vereceği havadislere tahklarını gidermiye çalışan la- sinde bütün insanlığı son derece 
ehemmiyeti mahsusa atfedilmesi • boratuarların sessiz sedasız ve zararlandıran bu şuursuz ve a -
ni ve yukarıda yazılı iki istasyon - mütevazı çalışmalarında tatbik o- mansız düşmanlara karşı müm • 
dan birisine gönderilmesini rica lun.ur. kün olan bütün ilmi, fenni ve ikti -
ederiz. / Geçenlerde bet senelik toplan- sadi tctbirlerin alınması kararlat • 

Yukarıda yazılı iki Alman is - tısını yapmak üzere Londrada iç- / tırılmıştır. 

Cerrahlıkta bir harika 
On senedir gözleri gÖrmiyen bir romancı kadın 

bir aşılama ameliyatı ile görmiye başladı 
Uzun bir müddet kör yaıamak 

mecburiyetinde kalan bir lngnliz 
kadın romancısı son günlerde ye· 
niden görmeğe başladı ve opera· 
törlüğünün son harikasını anlat· 
mak imkanını buldu. 

Romancı kadının adı Dafin 
Muir'dir. Kendisi on seneden beri 
kördü. Geçen Nisanda İngiliz dok 
torlarından Tudar Tomaı, bu kör 
kadının gözlerine başkaı bir insa· 
na ait yeni göz karniyelerini aşı· 

lıyarak onun gözlerini açmağa mu 
vaffak olmuştur. 

Bu yeni göz karniyeleri batka 
bir kadına aitti. Fakat kendi kar· 
niyelerinin bir başkasına a§ılanma 
sını kabul edecek derecede feda-

•mııı~ıııı~ıııı~mıııı ııı~ıı~ı 

Si§ Sel inik 

karlık gösteren diğer kadının ismi 
İf§a olunmamaktadır. Fakat bu 
fedakar kadının da gözleri kördü. 
Yalnız karniyeleri sağlamdı. Bu 
karniyeleri, romancı kadının göz
lerine aşılamakla onun gözleri sıh 
hate ka vuıtu. 

Romancı kadın on sene evvel 
kendisine ameliyat yapıldığı sıra· 
da gözlerine kaçan uyuşturucu 

madde yüzünden kör olmuf tu. Bu 
maddedeki kimyeviyet gözlerin 
karniyelerini yakmı§tı. Kendisi di 
yor ki: 

"Körlüğün insanı ruhan yük
selttiğini iddia edenleri kat'iyyen 
dinlemeyiniz. Bilakis körlük bana 

1 
1 

Tesis 

Sermayesi: 
tarihi: 1888 

30.000.000 frank 
·1s1 AN BUL .~ 

fE 
~: 
F~~ 

;! 

idare merkezz : 
Türkiyedeki Şubeleri : 

lstaobul ( Galata ve lstanbul ) lzmri. 

istirap verdi. Dört aene deli gibi 
yatadım. Ancak dört ıene sonra 
körlüğe alıştım ve biraz ıükunet 

buldum. Bununla beraber hayatını 
cehennem hayatıydı. Bana teselli 
veren biricik §ey ümitti. Bir aralık 
beni tedavi eden doktor, ümidimi 
sağlamlaıtırdı. Göz doktoru 
Tmas1 ttt.vşan ve köpek gözleri Ü· 

zerinde aşılama tecrübeleri yapı• 
yordu. Onun muvaffakiyeti ile be· 
nim de gözlerim kurtuldu. Çünkü 
aynı ameliyat bana da tatbik olun 
du.,, 

Muhal"rir kadın, gayet tabii 
bir surette görmekte ve gözlük 
kullanmağa da luzum görmemek
tedir. 

ı ttek t •r'kaıa &. 1 suali üzeri -
'-r,k 'rih rın rolle . . 'km 1 

&() t ita rını ı a 
t '•......._ l!Yltttıi! ..,:~trkJarmı kati 

r==-== 
.... (.Ba~ t .:ıratı ı · r ..... JF5; Samsun. Mersin . Adana 

Vunanlstandaki Şubeleri : 

hemşiresini ziyaret etmiş, bundan 

başka büyük feylesofun mezarına 

da bir çelenk konulmuttur. Çelen• 

ğin üzerinde "büyük mücadeleci:,, 

ibaresi yazlıydı. Bu münasebetle 

resmi Volkiıcher Beobachter ga· 

zetesi tarafından yazılan bir ma• 

kale fU sözlerle nihayet buluyor• 

du: 

,,ı, \t f lt'k • 
\ d le~ &.lar ı~ ... 
~ 'i . ar di _agvedilmittir 

vazife şekline koyacağına, hakiki ve J5f 
samimi dostluğa misal olacak iki a 
memleket arasındaki münasebete mü- E§§ SeUlnlk . Kavttla . A tlna . Pire 

i.. titr ttır, tılıniyecekler· 
~ t 't 
~ tt~n: ~~ ( A 

dt ı ltl . ""'·.\ ) K b' 
kL.""'"ı 1.tıa.k · • a ıne -

"'•-~}.ı_ ttlbi . ereleri bütün 
h. ,.._il~ ~·L. !tır. 
''lld• t 1Qı 

'"" l)i tt~t' 'Yan l'e;.i M. T o

sait olacağına eminim. 
Buraya gelişim, Cümhuriyctin ila

nı arifesine tesadüf ediyor. Bu suret
le Türk milletinin büyük bayramına 
eski bir dost ve Türkiyenin dostu Sov
yrt)er Birli&i mümessili sıfatiyle işti

nk etmek zevk ve §cferine nail ola • t.._ ~'-••. il e.J il rei · 1. 
~~İli '"it-, Qet'ek . 1

•1 ın. Kuma· cağcm." 
'lt, ~i"- ııtııarede bu - M. Karahanın cumartesi günü 

tt~ eı:et kabinenin saat sekizde gelmesi bekleniyor -
_ ...__ __ 

1_ha---'-tv_e=ki='l__.:.M:..:..:.....ı. "'""'d.,,__ u.. Fakat Berlinde hafif has· 

E -= Bilümum Banka muameleleri, Kredi mektupları. Cari hesap· 
ları küşadı. Esham ve TahYilat kasalar icarı· 

talanmış olduğu cihetle seyahati 
iki gün kadar gecikmiştir. Ken -
dilerine "geçmiı olsun,, deriz. 

Yeni Sovyet elçisi Ankarada 
Reisicumhur Hazretleri tarafın -
dan kabul edilecek ve itimatna -

mesini takdim edecektir. 

, Valinin ziyareti 
Dün İstanbul vali ve belediye 

reisi Muhittin Bey, yeni Sovyet 
elçisi M. Karahanı konsoloshane 
binasında zi _aret etmi tir~. __ _ 

"Niçe'yi kulluluyoruz. Çünkü ... 

Niçe bizi silaha davet etti, hi.li 

silaha davet ediyor. Onun bizi da· 
vet ettiği ıilah1 Alman ruhunun si 
lahlarıydı. Ruhun bu ıililariyle 

Almanya hizmet etti ... 





?,snııan ı Bankası 
Utk A . 

nonım Şirketi, - r esis tarihi : 1863 
lnr'·ı Sermayesi: 10,000,000 ingiliz lirası 

"Yeni 
'e Man başlıca şehirleri ile Paris, Marsilya, Nis, Londra 
'e Vub ll~ester'de, Mısır, Kıbrıs, Irak, lra:ı, Filistin 

•nıstan'da Şubeleri.. Yugoslavya, Romanya, Suriye 
ti ve Yunanistan'da Filyalleri vardır. 

er türlü banka muameleleri yapar. 

lstanbul Zi:at Bankasından ; 
ı d Şuhern· d 

'rı \'e 1. ıı c çalıştırılmak üzere Galatasaray Ticaret kısmın· 
~)le ı· ıcaret Lisesinden ve Yüksek lktısat ve Ticaret rnekte· 

h lttıu,18~ llıeıunlarından 75 liraya· kadar ii.cret verilmek üzere 

~ p .. a aka altı memur alınacaktır. İmtihan 4 Teşripisani 
d ,.zar .... 

t ttekı . cunu yapılacağından isteklilerin diğer şeraitle tevdi 
ka erı evr k . k ,. lllı~a. .. a ve vesaık ha kında malumat almak üzere Ban· 

rnuracaatlan. (6954) • 

1 LAN 
llıni~·~t 

Sandığı Müdürlüğün-
Na~ııı· 
tar-h~fe lianım ı ı - 10 -

tı" 1~de S _ "lta . . andıgımıza bırak-

t'lı b •tın verilen 58936 nu· 
• Ol] 

Osmanlı Bankasının Galat~, 
Y en:cami ve Beyoğlu daireleri, 
Cumhuriyetin ilanının yıl dönümii 
münasebetiyle Teşrinievvelin 29 
uncu pazartesi günü kapalı bulu
nacaktır. 

1H~ 0Yu ka h tt" - · · ·· k . · '( . Y e ıgını soy· l"skiidar Hukuk Hakimliğin-
tıl 'ltıil\ h··enıai verileceğinden den: 
~r 1dunu ı - ·ı~ · o mıyacagı ı an ı Şaz1ye Hanım tarafından ko· 

. (3010) cası Eminönü belediye şubesindF 
' lh. .:::::····· k k ' k .__, ~q~b ······:····························· es ı· ayıt~ar cı artma memuru :. s. 'ı . ····························· 'IJe eıetf alin Fer ah H Nail Bey aleyhine talep edilen 

/))asındaki müsa- f~ biray, zarfında hanei zevciyete ko-
li :• casma ihtarına dair olan ihtar ka· 

ı.... ~h.. nıeresi =~ ı1.:ıtı- "e ş :: rarı adresine tebliğ edildiği halde 
~~ ıltn h ~fkat müesseselerine g gösterilen adreste bulunmadıg-ın • 
'4~~ııııııı1 ~tı pek çok yardımı g -
lQ ~ 1' 0 an Deniz kızı Eftalya :: dan bila tebliğ iade edilmesi üze· 
~.ıs~ ;mani Sadi Beyin 25 • H rine müstcdiye Şaziye Hanım ila· 

} ,1lldq F crşcınbe akşamı Şehza· g nen tebliğini talep ve olsuretle 
tı t Ctah • • • ı k • • tıj lfaJ C _sıncmasında Hi • g arar verılm·ş olmakla rnumai· 

~t .. larar1ndCJnıyeti Beyazıt Na • f~ ı leyh Nail Beyin bir ay zarfm..la 
' Jt il an v ·ı k - •• 'r •)e ~k ~crı . crı ~cc musn • n hanei zevciyete avdetle evliliğin 

ıı 'Jt' R•n bır programla •• h L ~ ~. lır •tak cd ki . :: u lesine tP .. mil elliği kocalık va· 
··:::... . ece crı haber : : • f l . . . . 

"•:::-.. :: z1 e erını ıfa etm~fil lüzumunun 

S ··~::::- :: . . J\ ..,, •'11:ı:::m::::····-··········=: ıhtarına da1r ola11 29 - 9 - 934 
tql' 1 l L f K • E•V•·····... tarihli ihtar kararı mahkeme di • 

'% ıh ltarnv vanhanesine asıldığı gibi keyfiyet 
~&i tıatk1 ay durak yeri ile tebliğ makamın" kaim olmak ü • 

tıt tı iltasınd ·ı d ·J~ 1 
1 h .e~ilter a tramvay cad· zere gaze!e ı c e J cın o unur. 

ıı_ a.\'ı, " ~· elektrik tertiba- t~ski.idar Hukuk Hakimliğ'n-
~, "Ctıı 
~ •tılıkt Yapılmış kargir den: 
~~tı · ır. G·· K dk.. H h 11 4> tiğled ormek istiyenler a ı oy asanpaşa ma a e. 

~'b~ı~'dat i ~rı ıonra saat ikiden si İsmail Hakkı Bey sokek Kürt 
1 iti Çınd k·ı Ali Bey hanesinde sakin Hacer t er. e ı ere müracaat 

d tliht Hanım tarafından kocası Haydar· 
~ı... e ll·· d . F . ~ "~r·k Utge paşa çayırın a gazınocu · evzı 
tı~ il ~ tıade mahnllesin· efendi nezdinde sakin asilen Eği· 

. 'Ydancık numarasız nin Güze köyünden Mehmet efen· 

3137 

dinfo aleyhine açtığı bo~anma 
davasından .dolayı mumaileyh· n 
tebliğa rağmen tmahkemeye gel· 
mediğinden gıyı hında cari tah~i
katta mi;ddcinin şahitleri istima 

- e:l"lerek :ıpüddeaaleyh Mehmet 
kumar oynadığı rakı ve esrar içe
rek sarhoş olduğu ve evine sarhoş 
oJarak geldiğinde karısını daima 
dövüp sövdüğüne şahadet etmiş 

ve hu şahadettcn bahisle gıyap 

kararı tebliğine karar verilmiş ve 
~ahkikat 12 - 11 - 934 pazarte· 
s: saat 1~ de talikkılınarak bu hu· 
sustaki gıyap kararı mahkeme di
vanhanesine talik kılınmış oldu • 
ğunc1an işbu şahadete karşı yirmi 
gün zarfında itiraz etmedi~i su· 
rette vakıaları kabul etmiş addile 
b;r daha mahkemeye alınmıyaca· 
ğı ve icap eden karar ittihaz edi· 

1761 !il 

~ leceği müddealeyhin ikametgahı· 
·•ııırn ......... _ .. 1 6§ ... m meçhul olfllasına binaen ilan 

1 ve tebJir, olunur. (3008) 
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Tjirkiye Cümhuriyet 

MERKEZ BAN ASI 
18/10/ IQ~4 vaziyeti 

AKTiF 
Kasa: 

Alcı n: sari kilo~ram 1 J.Cı54 663 L l 9.'.?0fi.417 20 
8anknoı . .. .. ............................. 12218.250 -

Lira 

Sermaye 
lhıh aı akçe::• 

PASiF 
Lira 

l.'iOOOOOO -
6bJ.914.30 

Ufaklı.:...................... ....... ..... teııo.~S. 75 320~8.7QSQ5 
Tedavüldeki B snknotlar: 

Dahildeki Muhabirler: 
·\ltııı : ~ali ı,~ .......... 1 788 024 L 2 51500-ı -
l'ur, !ırası . .......... . 288 ~29.6;; 

Hariçteki Muhabirler: 

esham f 
\"e 

tah\ il~t 1 

C.sham '" 

Deruhte cdıll n .:\ ra· 
kı nakti,•e kar,ılığı 

[ İtibari kıymetle J 
Tatı,·ilAt 

Ahın \C dihiz tizerinc av.rn< 
fahdlılt ii?.rrinc 11\·aııs 

Hissedarlar 
muhtelif 

~ :28 104 437 .62 

.. 4466 141 fih 

98.150.84 
. :ı:;,34 2() 

YekOn 

llcrııhır edılen eHa .1 na tİ\C" 1. 1 !iS i 48 !ifi!l -

l\annnıın Fı 'e 8 incı m.ıddt" 
2 80J 4.JJ tı5 leriııt" ıe,·rı • an \'a ı ıeıfi\·aı 

Derutırt edilen "'''~:ı~• nıı' ıın 

l ııt '( I \' ('C 

l\ar~ılı'!ı ıııma'Tlcn :ıltın olar~· 

•rcfıı\·üle \'ar.rJılc-ıı 

Türff Lirası Mevduat • 
\'ıı lccİ7. 

\':tdcli 

Oö'1iz l\1evduah: 
\'adc~i ı 

\"adclı 
8 01~ ~JI J: 

\1uhtelif 

, 101 085 J :1 

4 soooco-
11 <)8.1 9. 8 2CJ 

8 688.000. - 157 Sf f ~90 -

fi) '.:?.1!)02J."'8 
19~J9 021 '.28 

1o(ıJ8 88.(} i 4 
84fl.4fil 11 t 11 4:;9 3~0 85 

.... ······ ... ... ) 4813~41917 

1 
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2 mart l933 tarihinden itibaren: 
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Hoıantse 

Bank-Cini N.V. 
Sabık Bahrısefit Felemenk 
Bankası 

istanbul Şubesi 

Galata Karaköy Palas 

Meydancık Al alemci Han 

Her türlü Banka muamele• 

ıeri. Kasalar icarı 

UMUMi MODORLOK: AMSTERDAM 
Şubeleri : Amsterdam, Buenoa Alres. 

İ•tanbut. Alo de .Janelro, Santos, Sao Pauıo. 

lktısat V ek3.letinden ; 
Muhtelif vilayetlerde münhal bulunan ve aylık maktu üc· 

retleri elli lira ile yüz elli lira arasında değişen Ticaret Odaları 
batki.tipliklerine yüksek iktisat ve ticaret mektebi mezunları 
tayin olunacaktır. Taliplerin aşağıda yazılı ıuallere vazih ce· 
vaplar vererek: 

1 - lıim, tevellüt, adres 
2 - Mektepten hangi sene mezun olduğu ; o vakittenberi 

ne ile iıtigal ettiği 
3 - Okuyup yazabildiği ve konuştuğu ecnebi lisanlar 
4 - Ticaret mektebinden ba§ka tahsili var ise neler ol· 

duğu 

5 - Daktilo bilip bilmediği 

T eırinievvelin yirmi he§inci güni.ine kadar İktsat Vekaleti 
huıuıi kalem müdürlüğüne tahriren müracaatları. ( 6737) 

Nafıa Vekaletinden ; 
Haydarpaşada gümrüklenmİ§ olarak maktaı 25X2. SX 1 

m / m ve tulu 2100 m/ m olmak üzere 50 ton lama demiri kapalı 
zarf usulü ile münakasayakonulmuştur. Mezkur lama demiri 
klering yapılmış olan memleketlerden getirllecektir. Münaka· 
ıa 15 - 11 - 1934 tarihine müsadif perıemhe günü aaat 15 de 
Vekalet müsteşarlık makamında yapılacaktır. Taliplerin tek
liflerini Ticaret Odası vesikası ve 212,5 liralık teminatlarının 

Mal sandığına yatırıldığına dair olan makbuz veya banka ke· 
falet mektubu ile birlikte ayni gün ve saate kadar komisyon ri

yasetine vermeleri lazımdır. Bu husuıtaki ~artnnmeler parasız 

olarak Ankarada Vekalet malzeme müdürlüğünden alınabilir. 

(6670) 

Tornacı, Tesviyeci ve 
Tenekeci alınacaktır 

. ·'""· -. . . DELILIGIN PSiKOLOJiSi 
Dr. Bernard Hart Londra 
Universitesi Tedris Heyetin· 
den ve rtational Hospital da 

Akliye Mütehassısı 

Dr. izeddin Akliye ve Asil" 

biye müthassısı •• 

F'iatı 50 K~ruş 
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ti inci Kitabıdır. 

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

Satıldığı Diğer Yerler : lstanbıılun ve Taşranın, Belli Başlı fll 
KITAPÇJSJNDA BULUNUR 

BASJLANLAR: ··············································· 
ı - :s~ıoo, uoac 7 Ha~ttaı Klfııt 100 

Peşinen Verilecek 
2 - All.t: ÇEMBERi, Mcırua - 1. B. A..llf&d 100 

1' - fl<:,\HL"J, ISAP\KA u HUKbA. lktuıat doktora 
• 

&hıhllıı t;tem 

4 - UE\ 1..ET ve lHTlLAL, Lenin - Baydar Klfaı 
1 • 

15 - !SOSYALiZM: Kautııkl - tiablba Zekeriya 

715 • 
711 • 
76 • 

-KURUf -8 - KULLlVAT J. RAS.lN, O. Naum 711 • ve 4 ay İcjin ayda 1 1 

Mukabilinde VA~~ 
matbaası, bu küll!Y01 
için abone kaydedıY 

7 - IŞ<;I ' INll"I tB'l'tı.AU, Lenin - Baydar Rlfat 110 • 
8 - ıwtn HA l 'A 'rfA LAŞUUR, Prot. "\'una - l'rof. Ur. . 

ftl. HayruUat. ın • 
9 - 1SFAHANA UOGRU, Plyer Lotl - l. U. lllıaa 

JO - RASİN li0Lı.tl'ATI, ll, H. Nazım 

11 - DEL1LlCli:'i J>ö lKOLO·ltSl, Dr. Bıor1nard 
Hart - Dr. beddln 

ıoo 

ıs = : 

so a 

: : 
: : ................................................. . 

............................................................... 1 BASJLAC AKLAR: 

- i 1 - üUKlO tsAUA: Hlllzak - Baydar Hlfat 

Bütün milletlerin edebi, içti• i ı - 1LKBAHAR SE~J.F.Rl, han 1·ilr,cıılcv - Sami zade Slıre~1 • 
mai, iktısadi, mali..... En mü· : a _ CE.\lh'ET, Muhittin 

1 
hallet eserlerinden ıeçm~ kitapla· : 
rın tercümesi ve DÜN ve YARIN İ 
tercüme külliyatı isimi altında, l 

' - Kı\l'l ' I A Ll:t.!tl HUHRASI, ProfeM\r ~lru - Abmet DBmdl 

5 - 'KIR~ iZi Hı 'KARA, IStıuıılaı t 

1 - l A'1 ili Kulilfat fnr.ktelilnde l'rofet1ör dokt<ır Bine & nglc - ~yll' 
: yılda muntazam fasılalarla otuz i 
: ı 7 - L'rlJ\ t : KropotklJı - Ataotlo Ahml't 
: cilt kadarının çıkarılması suretile ! 
i yüz cilt vücuda getirilmeıi temin i 
edilmiştir. En kudretli kafaların, .. 
kalemlerin yardımlarına. müraca· 
at olunmuıtur. 

-
il - lÇTlMAI KANUNLAR, Greel - ıtaul Ahnıet 

t - ÇOUUK OOŞtlRTENLER H. Oonzah·e, &lcouıılN 

rullab 

ıo - SALA&mo, Flober - 1. e. All:tan 

lt - SAMlHJ SAADF.T, Tolııto1 - L O. Alişan 

12 - OlZRAF.LlNt.N HAYATI, A. Morua . ·········-······························ .. ·····-··········· Askeri Fabrikalar U. müdürlüğünden; ._ ______________ 1mı11_mım~-~ 
Kırıkkale Fabrikaları için Tornacı, Tesviyeci ve Teneke - Meşhur. v E F A Bozası Çıktı. - ıafl 

ci alınacaktır. Yapılacak imtihanda gösterecekleri ehliyete aö - (:189J ) Den iz y o 1 , 
re takdir edilecek yevmiye ile ve yol masrafları kendilerine ait ı ş L E T M ı ~~~ 
olmak üzere istihdamı kabul edenlerden imtihan için Ankarada l~ tan bul E:.elediyesl ilanları Accntelen l<araköv ~o~ 

bulunanların Fi tek, latanbuldakilerin Bakırköy Barut fabrika- 1 t"l.4Z~62 - ~irkecı 1~~40 
Edirne Kapısında cebeci mahallesinde kuyu baıı caddeıin- 1 lan Tt'lefoı• 2 .. ' ,_ 

larına ve 1zmirdekilerin de Halkapınar tamirhanesine müraca· varadenı'z t10 d ' de· eski 8 yeni 16 ve 18 numaralarla murakkam rum mezarlığı· nı 1 " 

alları. (6801) mn tapuca kaydı bulunamadığından senetsiz lasarrufata kıya· lZMİR vapuru 23 t tj, 
sen tapu memuru tarafından mahallinde 6 - 11 - 934 tarihine Teşrin SALI günü s•' ( Devlet. Demir yolları ilanları 

469,831 M 3 ça.m kerestenin münakasası feshedilmi~tir. İş
bu kereste pazarlıkla alınacaktır. Pazarlık 1- 11 - 1934 per· 
tembe günü saat 16 da idare binasında yapılacaktır. Fazla taf· 
aili.t için Ankara'da Malzeme dairesine ve lstanbul'da Haydar-

müsadif Sair gün\.1 tahkikat yapılacaktır. Mezkur mahal hakkın· Rizeye kadar 
da tasarruf iddiasnda bulunan var ise mezkur tarihe kadar İs
tanbul Tapu Ba§ Memurluğuna veyahut mezkur tarihte saat 9 
dan 14 -e kadar vesaiki müsbitelerile beraber mahallinde bulu· 
nacak memura bizzat ve yahut resmi vekillerinin hazır bulun· 

pafa mağazasına müracaat edilmesi. (6911) malan ilan olunur. (7016) 

Istanbul Ziraat Bankası Satış Komisyonundan: 
Sıra Semti Mahallesi Sokağı Cinsi Hissesi Emici< 

No. ıı No. sı 
1543 Beyoğlu Bedrettin Yaşmak sıyıran Arsa metrt>si 42 Tamamı 19 
1544 Eminönü Ah 'çelebi Çıkmaz tulumba Dükkan ve istii oda 601180 1 
1546 Büyükada Maden Acem kö~"ü Bahçelı ah~ap hane 417 8 
1548 Balat Hacı Isa Mahkeme altı Kagir dü'.tkan iis lü oda 1/l 21 
1549 Samatya Sancaktar Hayrettin Balıkçı Kirl-or Kii ;ir hane 1/ ! 2 
1550 Beyoğlu Kamerhahın Top çekenler Kagir hane ve dü tddin l arnamı 6 
1553 Heybeliada Heybelıada Karanlık A :ış a p harap hane ,, l 
1556 Küçükpazar Demirtaş Kutucular ,, dükkan 112 61 / 63 

Kantarcılar 

1557 Istanbul Ba· Ahi çelebi Limoncular Kagir dükt. an iistü 
Jıkpazarı ikı kat o:.lalar 

1558 lıtanbul Mercın Daye hatun imameti hanın üst katında Kagir oda Tamamı 

2004/4200 

1559 Heybeliada Heybeliada Eski Değirmen, yeni ~am Arsa metresi l 42,50 ,, 

4 

14 
9 

Hisseye göre mu· 
bammen kıymeti 

1050 T. L. 
1520 " 
1008 " 

500 " 
2UOO ,, 
9636 ti 

290 ,. 
1000 " 

2960 

1200 
28t 

" 
" .. 

Mevkilerile evsafı yukarıda yazılı gayrimenlrnllerin mülkiyetleri bankamız l<apısında asılı şartname suretindeki şartlar daireıinde 
ft yalaız 1550 ııra numaralının kapalı zarfla, diğerleri açık arttırma suretile satışa çıkarılmıştır. 

1543 11ra numaralısı nakden, diğerleri nakden Yeya gayrimübadıl bonosiledii". 
ihaleleri 28/t 0/934 Pazar günü saat on dörttedir. AhcılarınGalatada Gümrük sokağındaki eıki 

Komiayoaunı müracaatları. 
Kredi Liyone Bankasındaki Satı~ 

(6514) 

Sahibi: MEH~t:Jı' 
N . ..d .. ·· Rt 
sırıyat mu uru: .,,,,,. 

V AKIT Matba851 


