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Meclis, Hükômetin Hareketlerini r asvip Etti 
• 

- -

etlfik Rüştü B. beqanatta bulundu: Çocuğunh denizde boğan 
"1 aahhütlerimiie candaİı. katil ana mahkiim ! 

sadakatımızı gösterdik ,, dedi 
liitkiye Büyük Millet Meclisi, Yugoslav ve Fransız 
' ınilletlerine teessür ve taziyetlerini bildiriyor 

.'• 24 (A.A.) - · ıet etmit ve celıeyi açar· 
!det lialk Fırka· ken, ıon ıünlerde ıi· 
ı tre h ı · . . h .~ • • il• eye ı re· yaaı vazıyet ve arJcı ıı· 

~ia,' yaıet ehemmiyet keıpet· 
· ... ~· \atilinden tiğinden dolayı hükumet 

'-1>\l ~e.'betile, fır· ile beraber çalıımak im· 
'-lil IÇhrna etmit ve kanını vermek için mec· 
da ~Cek il~ iıler liıin içtimaa davet olun· 

~ir eıvekıl Paıa, duğunu ıöyliyerek: 
. li "1iizakere aç- - "Meclisi ili bugün 

• İll 8u !ticiye Vekili toplannut bulunuyor . 
e ~uk Millet Mec· Şimdi Hariciye Vekili 
-~'.natta bulun· Tevfik Rüttü Beyefendi· 

• •ıp görülmüt· yi dinliyeceğiz . ., 
Hariciye vekilimiz 

4 (A.A.) - izahat veriyor 
Meclisinin Bunun üzerine kürsü· 

ilk top· ye gelen Hariciye Vekili 

ilk hüküm idamdı; suçu işlediği sırada yaşının 
küçük oluşu ce2ayı hafif /etti: · 

Ayşe şimdi 24 yıl hapis yatacak 

• 

ÜsUe: 24 seneye mahkum edilen Ayşe mahkeme huzurunda: altta: hükmü 
veren Ağırceza heyeti. .. 

- İdanı cezaaı verilecek! .. 
- Bak, hiçte korkmuyor. 

yanın bü- T evlik Rüttü Bey !U iza· 
Alckıandr hatı vermiıtir: - Zavallı kız, genç yaıında ha· 
doat Fran· - "Arkadatlarım, bu· tını yaktı. 

Ağır ceza kap11ının önünde, 
jandarmaların araıında ıiyah çar· 
ıaflı, orta boylu, genç bir kadın 

duruyordu. Yüzünü, burnunun al• 
tma kadar örtmüş olmasına rağ• 

men genç ve güzel olduğu belliy· 
di, 

•ciye Nazırı gün huzurunuza · hazin Dün,ağırceza koridorlarını dol-
n .Marailyada Meclis Reisi Kazım, Başvekil İsmet Paşalarla na· bir hadiıeden bahset· duran binlerce kadın, erkek, genç 

s;!kleri feci cİ· riciye Vekilimiz T~vfik Rüştü Bey Ankara istaşyonunda mek için çıkıY.Orum. He· ve güzel bir kadına bakıyor, hepsi 
~ ında batla en büyüğü· günlere mahıuı bir manzara göı· piniz elemle duydunuz ki müttefi· böyle konu§uyordu. 
~ ~~haldeTürkmilld ve ~riyo~ Dinkykilcrlocal~ı hın· kimiz Yugoılavyamn büyük ~alı~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Devamı 8 tnel sayıtanm ı lncl siltunund&l' 

) ""·~ d"~duğuh derin acı· cahınç doluydu. 'Elçilere mahsus ve bizim büyük ,efimizin ıamimi Programı aynen yazıyoruz 
, ,. t' • • lcza ürüne mey· localarda da elçiler ve sefaretler doıtu Birinci Alekaandr Hazretle· 

• ~ it'\)'l ır. erkaru yer almıılardı. rini, merkezi ve cenubu tarki Av· 
0

ll ı.'· ltla Bü ''k M'll t M - J · B k M l "11 ilk yu ı e ec · çtıma üyü illet Mec isi 
loplantııı fevkalade Reisi Kazım Paşa Hazretleri riya· (Devamı 9 unc·ı aayıtanıt ıfnct 'sütununda) 

::tısız başvekili devlet-1 

~ ıslahat teklif ediyor 
Qdfkaı "' "' ı · . J "' l · ayan azası, mec ısın aagıtı -

Takdir 
Bulgar heyeti 

reisinin sözleri 

-
Büyük bayramımızı 
nasıl kutluluyacağız? 

Gündüz ye gece her taraf donanaca·k, 
Tayyare cemiyeti tarafından 

bir balon ~urulac3'k "'· /) .. llıasına muhalif fakat "Kahraman TUrk mllletı 
.. '-i "-111.ergin teklif ini kabule hazır hakkındaki lhtlaaalar1m Cumhuriyet bayramını 'kutlul~- .. lan bir balon da ıehrimize getiri· 

a, ~ milletlerimizin 9eretlnl 
a. (..\ A ) S Ö omuz omuza mUdafaa ma hazırlıklarına hararetle de - mittir. Bu balon Tayy• e Cemiye-
~İ) lt tıu ·~. - ol ~enah lan Eko dö Pari ve vr gazetele-~ 'it) roaun k"I . . d k ~ ki ettlAlmlz zamandan ba,ıar,, vam edilmektedir. Cumhuriyet ti lıtanbul ıubeıi tarafından Tak· 
.~ ı. thltı .un,. teı ı atı e· rmın ayni zaman a

1 
aydetti eri ~ ...... Pr Halk Fırkası tarafından, li'ırka bi- ıimde uçurulacaktır' Taksimde 

~t \ 0 °Jeııni görütmek bir tayiaya göre, Nazırlardan Üç ay kadar Türk - Bulgar · 
tt... , l'lıre · d naıı önünden Türheye kadar fev• abidenin kar91ırndaki bir yerin 
""' .. ! >trı • aın en sonra fır· Heryo, Marko, ve Flanden, me· hududunda çalııtıktan ıonra, ev· .... ""' .. ı.,ı . 'kalade güzel bir ttik yapılmakta.. cfrafı tahta perdelerle r.evr'ılerek 

it .. 1\lht nı ıçtWııaa davet buıan mecliıinin devletçe f eıhi rakı tanzim ve protokol metnini "' 
"'11"' 'diıc_ı e-.ıeldir. hakkının tahdidinden dog" acak k k ·· h · · dır. \ ... 'f'lc 'Yan müza ere etme uzere te rımıze Geçen sene Ankarada uçuru • (Denunı • on~u Myıtanın 2 tnd .otununda 

~"'~• ltj ol azaıı, ayanın parlamanter mütkülitı M. Dumer· gelerek, Betiktaıta lhlamur köt· - -------------------~:...._ ___ _ 
t, c1::ı' rrıllh:~i~an nıediıin da- ge izah etmek niyetindedirler. künde çalıtmaia hatlıyan Türk -

~"'"~ ett~ ı:, olnıakla bera • Pariı, 24 (A.A.) - Maliye ko- Bulgar hudut komiıyonu Bulgar 
t ~'t )' rı t~'kı~i":k.il M. Dumerg misyonu nazır M. Jermen Marteni heyeti reiıi Miralay Lukof ile dün 
~l>ıJıı...- dılen tarzda ia- dinlemiıtir. Nazır evvel emirde bir muharririmiz Briıtol otelinde 
"'"ltlı lctec1i::nı kabule amade borsa vaziyeti hakkında izahat görütmüıtür. 
~ •i' ~ (..\~~ vermit ve bunun ruhi amillerden 

)'-1 fik· 
1
·) - Yekdiğeri-

ır ere tercüman 0 • (Devamı 9 wıcu ıı,.•danın 3 UncU sutununla 

Miralay Lokuf, Türkiyenin, 
kendjıinde bıraktığı intibalara ve 
komiıyonun meıaiıine dair mu· 
harririmize tunları ıöylemi,tir: 

- "lıtabnulu ilk defa olarak 
ziyaret etmek fırsatını elde et· 
tim. Türkiye hakkındaki intiba· 
larımı ıoruyoraunuz. Türkiyeyi, 
İıtanbula gelmeden evvel de tanı· 
yordum. Kahraman Türk milleti 
hakkındaki ihtiıaılarım, genç bir 
zabit bulunduğum zaman Türk ıi· 
lih arkadaılarımla omuz omuza 
milletlerimizin şerefini müdafaa 

.(Arkaıı 4cü aayıfanın lci ıütununca) 

Istanbul birinci maçı kazandı 

Dün Bursada 'Tüdıiifc futbol şampiyonluğu maçlarına başlanmış İzmir grupu 
pmpiyonu Altay lsp,rtayı on sayı ile lstanbul grupu şampiyonu Beşiktaş takı
mı da Konya grupu /ve Ankara şampiyonunu 2 - 4 yenmişlerdir. İsianbul Anka
ra maçı çok harareti olmuştur. İkinci maçı İstanbul şampiyonu ile Karadeniz 
şaQlpiy.onu yapa~ak Bu .~aç~n. galibi de 29 Teş~inicvvel günü İzmir şampiyonu 
Altay ılc 93.( Turkıye bırıneılık son maçını oynıyacaktır. Resmimiz Türkiye 

§ampiyonluiu yolunda ilk galibiyeti kazanan Bc;ikta§ takımını gösteriyor,. 



tethişçisi yakalandı 
ltalya, suçluları F ran- 1 KısA 

. TELGRAF 

Hırvat 

saqa vermemek istiqor § ANKARA_ A~:6:~~~:.: 
Budapeıte, 24 (A.A.) - Polis, 

Yugoslav sefiri tarafından bildi -
rilen Hırvat tethişçisini tevkif et • 
miıtir. Tahkikatı işgal etmemek 
için mevkufun ismi neşredilme -
mektedir. 

Paris, 24 (Hususi) - ltalyada 
Torino •ehrinde tevkif edilmi§ o· 
lan Paveliç ve K vatemik'i gör -
mek malsadiyle halyaya giden 
Fransız polis müfeUiJlerinden M. 
Royer Pariae boş elle dönmüıtür. 

Bu iti temin etmek için uğra • 
fan Fransız sefirinin de bütün ça. 
lıtma11 hiç bir fayda temin etm• • 
mittir. 

Paveliç yedi aenedenberi hal -
yada oturmaktadır. Bununla be· 
raber bu müddet zarfında Ust~şi 
tethitÇilerinin te9kilaitın1 tanzim 
etmek için bir çok defalar diğer 
memleketlere seyahat etmiştir. 

Bu arada latanbula da bir se • 
yahat yaptığı söylenmek~edir. 

Bütün dünya bu adamın Uıtaşi 
tethit komitesinin reisi olduğunu 
bildiği halde lta1ya hala kendisini 
ıiyasi mülteci saymakta ve Fran
saya iade etmemek niyetini bcs -

lemektedir. Hatta ancak son za • 
manlarda Fransız adliyesinin göı· 
terdiği bazı delillere istinaden 
kendisini nezaret altına almakla 
iktifa etmiştir. 

Paveliç daha evvel hükumetten 
a~ağıdaki hususların gizli tutul • 
masını rica etmiş ve İtalya hüku • 
meti kabul etmiıtir: 

A - Kendisi ltalyada hangi te· 
rait altında yaıamıttır? 

B - Maiıiyetini ne ıuretle te
min etmittir? 

C - halyada hangi tehirlerde 
oturmuflur? 

D - Evinin, karısının, çocukla
rının adresleri .. 

İtalya hükumeti Fransız hüku
metine yalnız Paveliçin Macar pa· 
sapartiyle seyahat ettiğini ve pa
saport numarasını bildirmittir. 

Pariı, 25 (Huıuıi) - Halen 
Frarıada tevl<if edi1miı olan sui
kast müttehemleri, Fransada İs· 

tintakları bittikten sonra Yugos· 
lavyaya teslim edileceklerdir. 

Miicrimlerin mahkemesi Zag· 
rep sehrinde yapılacaktır. 

Efgan Kralı Hz.nin doğumlarının 
yıl dönümü münasebetile 

Ankara, 24 (A.A.) - Efgan 
Kralı Hazretlerinin doğumlarının 
yıldönümü münasebetiyle Reisi· 
cumhur Hazretleriyle Zahir Han 
arasında aşağıdaki telgraflar lea· 
ti olunmuttur: 

Efganistan Kralı Haşmetli 

Muhammet Zahir Han Hz. 
Kahil 

Zatı Haşmetanelerinin doğum· 
larının yıl dönümü münasebetiyle 
tebriklerimle birlikte şahsi saa· 
detleri ve kardet Efgan milletinin 
refah ve saadeti hakkındaki di· 

leklerimi beyana müıaraat eyle· . 
rım. 

GAZI M. KEMAL 
Türkiye Rcisicuhmuıu Gazi 

Mustafa Kemal Hazretlerine 

Ankara 
Doğumumun yıldönümü müna· 

aebctiylc lütfen yapılan temenni
lerden fevkalade mütehassis ola-
rak Zah Devletlerinizin şahsi saa· 
deti ve Türk milletinin itilası hu· 
suslarmdaki en samimi dilekleri-
mi arzederim. 

Efg<m Kralı Zahir 

Vaşington deniz muahedesinin iptalini 
silahlanma yarışı takip edebilir •• 

Londra, 24 (A.A.) - llk gün· j sine büyük bir yük tetkil edecek 
den alınan intibaa göre deniz gö- ve İngiliz harici siyasetine dahil 
rÜ!mrleri uzun ve yorucu olacak· neticeleri hesap edilemiyecek ka· 
trr. dar çok olacak bir muvaffakiyet· 
Tıunamen bahri mahiyette olan sizlik sebebi olacaktır. Bugün Ja

sebflpler dolayısiyle, kabine, bah- ponlarla Amerikalılar arasında ilk 
riye nezaretinin salahiyettar a· toplantı olacak ve c~ma günü de 
damları milli müdafaa ihtiyacatı· İngiliz - Japon görüşmeleri tek
nm kruvazör adedini derhal ço· rar batlıyacaktır. 
ğaltmıığı istilzam ettirdiğini bil
dirdikleri bir sırada Amerikan 
tezlerini resmen tasvipte tereddüt 
etmektedir. 

Fransız CUmhur reisinin ve 
batvekUlnin te,ekkUrleri 

Ankara, 24 (A.A.) - Fransa
nın eski Reisicumhuru M. Raymon 
Puankare'nin ölümü münasebetile 
Reisicumhur Hazretleriyle Batve· 
kil ismet Pa§a Hazretlerinin çek
miş oldukları taziye telgraflarına 
Fransa Reisicumhur M. Löbrön 

Ne Japonyaya karşı bir İngi • 
tiz - Amerikan, ne de Amerika • 
ya kartı bir İngiliz - Japon ko • 
valisyonu vücuda gelmemesi çok 
muhtemeldir. Londra kabinesi • 
nin prensibi Vatington emsalle· 
rini muhafaza etmek olacaktır. ve Ba,vekil M. Dumerg cevap ve· 

Londrada, Japonların da bu rerek tefekkür etmitlerdir. 

uzlatma tetebbüsünün muvaffak Mitiralyozla suikast 
olması lehinde çalışacakları ümit Harana, 24 (A.A.) - Amerika 
edilmektedir. Vaşington muahe· sefiri M. Kafferi'ye karşı mitral
deai iptal edildiği takdirde, bu- yözle yapılan suikast üzerine beş 
nu derhal teslihat yarışı takip e· 1 kişi tevkif edilmiıtir. 4 ay içeri
decektir ki bu da İngiltere 1';; t-t>- sinde bu, betinci suikasttir. 

talebesine verilecek maaı hakkındaki 
kımunun değİ§tİr:ilmesi için Meclise 
bir layiha verilmiıtir. 

Layiha mucibince askeri liseler ta
lebelerine 30, Harbiye birinci sınıf 90, 
ikinci \'e daha yukarı sınıflara 120, kı· 
sa hizmet ihtiyat zabit namzetleri ta· 
lehe doksan, askeri tıbbiye, ditçi, ec • 
zacı, kimyager birinci ve ikinci ıınıf 
talebesine 90, üçüncü sınıfa 120, deniz 
mektepleri, deniz liseıi 9 ve 10 uncu 
sınıf talebesine otuz, on birinci sınıf 
talebesine 50, deniz harp mektebi tale· 
besine 90, kıdemli talebeye 120, deniz: 
gedikli küçük zabit hazırlama mektebi 
taleblesine birinci sınıfa 15, ikinciye 
20, üçüncüye 25, gedikli nefere 40, on
baııya 60 kurut verilecektir. 

~ ANKARA - Hükumet, Anka • 
ra hukuk fakültesi Dek&nlığının me· 
buslukla içtima edip edemiyecejini 
Meclisten sormuıtur. 

§ ANKARA - Hükumet, tekaüt 
kanununun 23 üncü maddesinde "Ma· 
zuliyet ve açık maaş almak suretiyle 
geçirilen müddetin nııfr yalnız tekaüt 
maaıının hesabında itibara alınıp, di • 
ğer nısfı alınmaz" fırkası zabitan ve as
keri memuriyetler hakkında da aynen 
tatbik edilmesini İstemektedir. 

§ ANKARA - icra Vekilleri he· • 
yeti, lstılnbu1 Üniversitesi talimatna • 
meaini kabul etmiıtir. Talimatname • 
de Rektörlük, Üniversitenin idaresi, 
Üniversite tedriı heyeti hakkında hü· 
küm1cr vardır. Talimatnameye ıöre, 
Döçentlik için 40 yaşını atkın olma • 
mak ve garp kültürü dillermden biri
ni bilmek ve talimatname hükümleri • 
ne göre imtihanda muvaffak olmak la· 

zımdır. 

§ ATINA - Geçen senenin altı 
Haziranında M. V cnizeloıa suikast ya
pan Kara Tanaıın yakalandığı haber 

verilmiıti. 

Atina ıazeteleri suikaıtin elebaşm 
Kara Tanaıın nasıl yakalandığını §ÖY• 

le anlatıyorlar: Kara Tanaş dün ubah 
1&at sekizde Patisya caddesi civarın • 
daki bir sokakta bulunan bir pansi • 
yondan çıkmış ve tanınmıştır. Kendi· 
sini tanıyanlar Cümhuriyeti müdafaa 
cemiyeti azasından mütekait yüzbaşı 
Solis, Ceneral Pıııpulasın oğlu müteka
it süvari yüzba§ı~ı Papulas, ve muha
lefet erkanından kolağası Yiparakiı • 

tir. 
Kara Tanaş teıhis edildiiini ani!\· 

yınca, hiç renk vermemi§ ve bir fırsatı
nı bulup kaçabilmek için seyyar bir 
sebzeciden kereviz satın almağa batla· 
mıştır. 

Fakat yüzbaşı Solis anzııın yanına 
yaklaıarak, tabı'"casını ıaJ<ağına da • 
yamıı ve derhal teslim olmasını iste • 
miıtir, Kara Tana~ sarıldığını ve mu· 
kavemetin imkansı:ı: olduğunu anla • 
yınca, teslim olmaktan ba§ka çare gö-
rememiştir. Kendisi derhal polis ve 
müddeiumumiliğe teslim edilmiş ve 
tahkikata bftşlanmııtır. Kara Tana' 
Sinfros hapishanesine nakledilmiş ve 
saklandığı pansiyonda oturanlar gece 
tevkif olunmuılardır. 

§ ANKARA - Gümü§ ve ufaklık 
paraların tesbit edilen şekillerine göre 
pultarı imalatı harbiye fabrikaıır.dll ya
ı>•l,•calctır. Maliye Vekaleti ıekilleri 
bugÜ'l imalatı harbiyeye vermi,tir. 

~ ANKARA - Türk· Yunan tica· 
ret ıniızakerelerine Paurtesi &'Ünü 
baılanacaktır. Muahede esaıları Ve • 
kaletçe hazırlanmıştır. Haber verildi • 
ğine göre Yunanlılar gıda maddelerine 
az gümrük koyacaklardır. Mevcut an· 
la§ma Birinci Kanuna kadar uzatıl • 
mı,tır. 

§ SOFY A - Bulgar hükumeti, Ma· 
kedonya ihtilal komiteıi azaıından .ı. 
tı kişiyi kanun harici ilan etmiı ve 
bunlan herkesin öldürebilmek hakkı • 
na malik bulunduğunu bildirmittir. 

1935 Nüfus sayımı için A vrupad,_ 
istatistik mütehassısı getirtileC~ 

Ankara, 24 (Hususi ) - Nüfus ı Birinci teşrinin 26 111~1' 
umum müdürlüğü ile istatistik u - günü tecrübe sayırnına ~· 1 
mum müdürlüğü tarafından müş· cak ve o gün h :tirilecekUf•lel' 
tereken yapılacak olan ikinci nü· den tecrübe yapılacak yer 
fus s~yımı tecrübelerini yapmak ra tayin edilecektir. uk•rt" lft 
üzere istatistik umum müdür mu· 1935 le yaplması J11 jçİ~ 
avini Selim Sabit Bey ile niifus u· lan umumi niifus sayıJ11~· teıl ~ 
mum müdür muavin~ Hilmi Bey rupadan bir istatistik 1110 e• . ·ıııı • 
Kayserinin Pınarbaşı kazasına sının muvakkaten getırı 
gitmişlerdir. şünülmektedir. 

Sayım ve buğdayı koruma 
vergileri kanunlarının 

tatbikatı 

Ankara, 24 (Hususi) - Mali
ye tetkik bürosu iç:n F ransadan 

getirilecek olan iki mütehassının 
ne zaman getirilecekleri önümüz· 
deki cumartesi günü mezun:yeti 

bitecek olan büro şefi Cezmi Be· 
yin yeni vazifesine başlamasın· 

dan sonra anlaşlacaktır. 

Cezmi Beye muavin olarak ve
rilmit olan iki maliye müfettişi, 

ilk it olarak ıayım ve buğdayı ko· 
ruma vergileri kanunlarının tat • 
bikattaki tezahüratmı tetkike bat· 
lamıtlardır. 

Şah•ntah Hz. Fahreddin 
Pafayı kabul etti 

Bab°'- 24 (Hususi) - Heyet 
bu sabah Baboln geldi. Şahenşah 
Hazretleri öğleden sonra Fahret • 
tin Patayı huzurlarına kabul et • 
tiler. 

Bulgarlatandan alacaklarını 

alamamuı o'an tüccarlar 
Ankara, 24 (Hususi) - Bul -

garistanda paraları bloke edildiği 
için alacaklarını almamış olan 
Türk tüccarlarının matlubatı kar· 
şılığını mangal kömürü olarak ge· 
tirmelerine miisaade edilmiştir. 

Komiserlik imtihanlar1nda 
kazananlar 

Ankara, 24 (Hususi - Birinci 
ve ikinci komiserlik imtihanlarına 
girerek kazanan polis mc.murları 
ve kom:serl~r Cumhuriyet bayra
mından ~onra hu haklarnı iktisap 
edeceklerdir. 

•mnffmnn11111m11tımtuıttmın 111H11Uflllm1ll1llf.-ıl~''""'~thtntıı • 

Komite reiıi Mihai1of ta bunlRrın nra· 
sın dadır. 

§ ANKARA - Sovyctlcrin yeni 
Ankara clçiıi M. Karahan Rcisicüın • 
hur Hazretlerine itimatnl\mesini ver • 

miıtir. 

§ SOFYA - Hariciye Vekili Tcv
rik Rüttü Bey Be'grattan dönüşünde 
Zora gazetesi muharrirlerinden biri • 
ne beyanatta bulunmu§tur. • Tcvf'k 
Rüştü Bey bu beyanatında, Bulgnris • 
tanın Balkan misakına girmcsinh yal· 
nı:r. Bulgaristan için değil bütü:ı Bnl· 
kan için iyi olacağını söylemiş ve de • 
mittir ki: 

"Biı: bekliyoruz ,.c gen::: bckliyece· 
ğiz. Bedbin değiliz ve eminiz ki, siz 
bu husuıt~ki faydalan n i hı-yet tekdir 
edeceksiniz. Bi:r. biraz egoist olıraydık 

si:dn bu misaka girmenizi istemezdik. 
Takdir edersiniz ki, bu takdiı-clc biz, 
kendi menfaatlerimizden, iktısndi sc • 
bepler do!ayıaiyle fcragnt yapmak 
mevkiindeyiz. 

Fakat daha büyiik ve daha parlak 
dl\valar için böyle kü~ük fcragatler ve 
fedakarlıklar yapılmak lazımdır. Çün
kü; ortada mevzuu bahıolan yalnız 

bizim ve sizin değil, bütün Balkan dev
letlerinin menfaatidir. 

Balbn rni1&ln daha 15 tene devam 
edecek ve her an biraz daha faydalı 

ve biraz daha kuvvetli olarak yürüye
cektir." 

Balkan hariciye ":, 
Cümh uriyet bayr• 

bulunacaklaf' 

Ankara, 24 (Husu•f) / 
kan Hariciye nazırları '/J, 
teşrinde Ankarada bul.ııfl~i f 
ve milli bayram mera••~ 

1 dıt• 
kından takip edecek er 
firler için Ankarapala•t• 
hazırlanm19tır. 

S1Vas rtafıa bat"'"" 
•) / 

Ankara, 24 (Husu•• 
naf ia baş mühendisi tlıf~~ 
Bey Manisa nafia baş ııı 
liğine tayin edilmiştir. 

İ(jel Vali•İ ,,,,, 
Ankara, 24 (Hususi)~ 

diye intihabatı münasebete 
zuniyetini bitirmeden tçe ,
vali Hazım Bey, geri 1'•11' f 
kullanmak üzere AnkaJ'' 
miştir. 

Dört Irak tayyare•• 
riyet bayramımıza 

•• 4 edecek , 
ANKARA, 24 (!I 

Cümln.triyet bayramınd• J 
cak merasime ittirak e~ 
re bugün saat yarımda . ti" 
dört Irak tayyaresi geloııt 
yareler kıdemli yüzbaşı 
Ali Cevat, yüzbaşı Ekre~~ 
mülazim Hıfzı Ali ve NJI 
rin idaresindedir. ul 

.. e P"' 
Haber aldığıma gor ·~' 

tayyaresi de, gene ıner••1 

rak maksadiyle, lranc13 '1 I 
ya hareket etmiştir. ,~~ 

Kibrit fiyatlarında 11,ı' tcnzil~t yapı1"'11 ~1 

"') / 
Ankara 24 (Husu•• -~ ' ., 

fintlarmdi\ bundan bı ·ti.~ 
önce yapılmış olan te11ı1 

1pıl 
ka yeniden tenzilat 

1,i~ .. ıe 
hakkındaki neşr iyat u ._ 
rini sorduğumuz rnaliY" 
Faik Bey: . dilf· J 

· bır tll'ı - Dolarda yenı . f:' ( 
kaydedilme-:likce kib"'t._..,Iİ 

~ "htl"' 
da tenzilat yaprnak ı i 
tur, demiştir. ~I' 

Terfie müstahak "' f 
Amirleri / 

u•i) , J 
Ankara, 24 (Hu5 .~et 1"1 J 

r ye Veka leti Cnıhurı~c'e~ 
d · · ) . ·ı· cch j/ mm a ı s ım crı ı an . Jcf 

·· h k ·· ıı · ~ 011' •e' ı".TlUsta a ml: CJYC •• J-ı ' 
rarnamcsın : VckiJle! 

vermiştir. f tf 
·ıoı•1 Marsilya su• IC f 

göster ile''•) / 
f-1 11.191 , .,J 

Ankara, 24 ( . u ı;iıt? f 
sitya suikaııtina aıt •biJİ~ı/ 
Ankaraya gcld:. ~ f,.,f' 
)elince t~tkik edild1

• 

halka gösterilecektir· 

lllftıuııı""""1"1tinı--t11fl"""'~ ' ' 



~ETLER 
il. ····· 
~i p;t';~ı yolu 

"' •)'ııı d ~ 

'
~11 111lYayı birbirine karııll· 

nç f • 
lıi,. h· d'acıaları yanında sözden 

tılıııı liı1f a .1•e var: Muıul petrolla· 
"' · a lınıanı · ·ı · ı oıtı ... • T na gelin meıı. 

tıft.ı_ ""'1 e • 1 """t C.rk~k frın ayının ilk haftala • 
tt'.fc hll'ol : ıa~aıındaki otuz kuyu • 
b Yoa1ı1 fi 15 lulometrelik bir yer al· 
.r. 8ıku ıyfa limanına çıkarrlmıt • 
~ıi Iİ~trollannın Batuma geti • 

ıı. tıo Po:anı d • 
Ylll\ıt " Ya an Akdenı:ı kıyıları-

ııı..... ~erk"k 
~!br u • Hayfa yolu yapıl· 

11\til .. 
~•>i, Y~l ltuplarına ait olan Gerkük • 
~tliııe ~na mukabil bir de Fransız 
~ l'ol1a aıt olan Ccrkük • Tarabluı· 

811 .. Yapıltnııtır. 
~i •kı Yol 
l&~~laılld, un açılnuı olmaıı benzol 
~br. Bu ehemmiyetli bir mevki tu· 
-....._~lel ~lumdan lnıilterede pet· 
~~•r e~ı etrafında bir hayli ko • 

it, ' '
0Ylenrncler &'Öze çarpmak· 

~lkıt, ~ 
L 111 '•d iki Petrol yolunun açıl -
""~ ece ha. b" d~fİikl" ... ııt ır kazanç ve fiat-
~li.:ı· 111\in bir alameti telakki 
.~ \il)" 8 
~ ltlildaf' unun manaaını daha çok 
,~ "• ttrı~l ve harp vaaıtalarının ko· 

İ diye 'itti\ bir ıekilde elde edilebil-
• ~111111 •rıılanmalıdır. 
~ ol~ Petrol' d • . d' 'I '-..:. ·'<lılaı h ·•rının enıze ın ırı • 
~ hiik ttn kolaylık, hem de Ak • 
ti...~~ llleden devletler için bir Üa· 
~tır "e Akdcnize alaka vcailesi 

'İi)İi~ 
~•lıı.tı Lliarbin baıında petrol mÜ• 
""' l• qel\ .. vi~ h-t uı tamamen seferber ol· 
t\ ~'ket 

19 
de deiildi. 

''" 
18 

de harp nihayet buldu
'" l'ı\ill~etr~l ve mürekkebatı ta • 

)tr t tnudafaa vaııtalan ara • 
'~llltrıuıtur. 
~~'-i~e, rnotörlerde, tayyareler· 
~ ~t ve kamyonlarda petrol 
~. -~ 1 

l'nuhrik madde olarak his::- 'o leçrrıiıtir. Bu sebepten 
~ '-ıt.~l dünya mücadelelerinin 
tit, ~'-'~İnin ehemmiyetli bir aaf. 'S talcıimleri teıkil etmit· 

ıı.;,. ~ ~ 1921 de yapılan pelrol an· 

;:" '•t~· dllVanın ne kadar ehem • 
~ 4- -w, ile edildiiini röıterir. 
\ 1•ıa "; 't arabuluaıam mahreçle
\ ~l en •onra had bir ıekil a -"'"- .,, .. lf "'•İd' tnurekkebatı ihtiyacının 
toıı. •w, ır. 
.·~ ~.l it' "111Iİliı•tabuluaıama çıkan pet-
r.,.~ ~liy Ve Fransız donanma • 
~ oı~~"••ıatlan için ne kadar 
~. h:rler; \ nu hatırlamak için bü • 
~ tıap etmeje ihtiyaç yok-

~ ı~· .,, l 
~ , l del\ •ı-abulua petrol iıkele-

1\i._ l'rıuı: ~ri devam eden petrol 
' eı- bir neticesidir. 

Sadri Etem 
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1 lKTlBASLAR: 
1 ................................. _... 

Londra - Istanbul 
caddesi 

· oiş tababeti kurultayı açıldı ''Pcster Uoyd,, yazıyor: 
Milletler nrasmda turizmin n 

bilhassa otomohil seyrii efer n mü
nakalatmm müstakbel inkişaf1 için 
çok büyük ehemmiyet \ 'C kıymeti ha· 
i:t. bir adım, bugiin öğleden evvel 
l\facarisıanda Soroksar belediyesi hu· 
dutları irindc atılmıştır ' 'e Naibi 
l{rnli Yon Horthy Soroksa - Kecske· 
met yolunu büyük bir merasimlt aç
ntıf'hr. 

Nureddin Ali ve Kazım Esat Beyler birer nutuk söylediler. 
Bugünkü celsede tebliğlere başlanacak 

İkinci milli dit tab~beti kurul· 
tayı dün ıaat on dört buçukta ünİ· 
versite konferans salonunda açıl· 
mıftır. 

Kurultaya latanbuldaki bütün 
dit tabipleriyle Anadoludan gelen 
murahhaslar İ§tirak etmiştir. Ku· 
rultay muzika tarafından çalman 
İstiklal marfiyle açılını§, vali • ve 
belediye reisi Muhiddin Bey na· 
mma belediye reis muavini Hamit 
Bey bir nutuk söylemişti:-. 

Hamit Bey kurultayı sevgi ve 
saygiyle selamladıktan sonra ha· 
yırlı neticeler alınmasını temenni 
etmİ§tir. 

11ureddin Ali Beyin sözleri 
Hamit Beyden sonra tip fakül

tesi dekanı Nurettin Ali Bey kür· 
süye çıkını§, ve §unları söylemiş· 
tir: 

- "İkinci milli di§ tababeti ku
rultayının açılıtım büyük bir se· 
vinçle kartılarım. Geçen kurultay· 
da alınan neticelerin çok iyi oldu
ğunu söyledim. Birinci kongre ile 
ikinciıi arasında geçen zaman zar 
f ında bir çok tarakkiler olmuş, da· 
rülfünun yerine üniversite doğ· 

muttur. Dit tababeti mektebi am· 

Münasebetsizlik 

Ağır ceza salonunda 
çirkin bir hadise 

Dün sabah ağır ceza salonun • 
da çirkin bir hadise olmuş, bu ha -
diseyi yapan lranlı Ali yakalan -
mıttır. Muhakemenin hararetli bir 
safhası esnasında aalonda bir ka· 
dm çığlığı duyulmuş, herkes ne 
olduğunu şaşırmıştır. Bu esnada 
mübaşirler ve halk hadiseye sebe· 
biyel veren Aliyi yakalamışlardır. 
Bütün seyircileri heyecana düşü • 
ren hadise şudur: 

Ali, yanında duran yabancı bir 
kadına yakııık almıyacak bir ha • 
rekette bulunmut ve neticede ka -
dın bağırmıya mecbur olmuştur. 

Ali, derhal polise teslim edil • 

prik ditçiliği ortadan kaldırmak 
gibi bir vazifeyi üzerine almıttır. 
Bunda da kısa bir zaman zarfında 

muvaffak olunacağı muhakkak • 
tır. ,, 

' 
Nurettin Ali Beyin nutkundan 

sonra dit tababeti mektebi müdü • 

rü Kazim Esat Bey kürsüye gel • 
miş, Reisicumhur Hazretlerinin 

huzurlarında eğildiğini söyledik • 
ten sonra kurultayın hami reisi 
Başvekil İsmet Pa§ayı hürmetle 
selamlamış, Sihhat Vekilini de 

selamladıktan sonra di§Çi mekte· 
bini kuran diş tabibi merhum Ha
lit Şazi Beyi yadederek hatırası i

çin ayakta bir dakika ıusulmasmı 
teklif etmittir. Bir dakika sükut· 
tan sonra iki sene zarfında dit ta· 

bipleri cemiyetinin yaptığı faali· 
yeti anlatmı§tır. Kazım Esat Bey 
geçen sene 30 bin ilk mektep ço· 

cuğunun elli iki dit tabibi tarafın
dan muayene edildiğini, bu işe bu 
sene de devam olunacağını, her ay 

ilmi müsamereler yapıldığını, dit 
tabipleri araımda yardım sandiğı 

kurulduğunu anlatmı§hr. 

Polis haberleri: 

çarptı 

Son olarak bu seneki kurultaya 
Yunanlı dit tabiplerinin de iştirak 

etmelerinin evvelce kararlatmış 
olmasına rağmen Yunanlı doktor· 
larm gelemediklerini, fakat ku· 

rultaya ilmi tebliğler gönderdik

lerini söylemittir. 
Diş tababeti profesörlerinden 

Ziya Cemal Beyle, döçent Suat ls
mail Beyler ve arkadaşları tara· 

fından reisliğe bir takrir verilmiş

tir. BtJ takdirde Reisicumhur Haz· 
retleri ile Büyük Millet Meclisi 

Reisi Kazım, Başvekil İsmet Paşa 

Hazretlerine, Sıhhat Vekiline bi

rer tazim telgrafı çekilmesi teklif 

ediliyordu. Bu teklif alkışlarla 

kabul olunduktan sonra kurulta· 

yın ilk celsesi kapanmıştır. 

ikinci celse bugün sabah, saat 
onda Etibba odası konferans sa· 

lonunda açılacaktır. Yarınki cel· 

sede Şevket, Burhanettin, Pertev 

Ata, Celal Halit Beylerle Tevfik 

Salim Paşa ve Prof. Kantoroviç 

tarafından tebliğlerde bulunula-
caktır. 

Üniversitede 

iondrayı 1 tanbul ile ve sonra da 
lıir taraftan Kalkutn ve diğer taraf· 
tan Afrika ortasından geçerek Cap. 
torn ile birleştirmek pHi.nr 1931 ı:-c

nesindc tasan-ur edilmi~ti. Bu ta· 
san ur, yedi milyon awsı bulunan 
Allinnce lntemationale Turisme na
mındaki lngiliz otomohi1 cemiyeti 
tarafından ortaya konmu tur. En:el
ce yolun Lodradan Dover üzerinden 
Calais - Brüksel - :Kolonya -
Frankfurt - Nürnberg - Prag'a ,.e 
oradan 'J'atra üzerinden Szatmar -
Jiolozs\'ar - Bükreş ve Edirne tari
kiyle lstanbula inmesi mukarrer idi. 
Fakat l\lacar turing klübü yolun Çe
koslornkyadan geçen güzelgahını ln
gilizlerin yardımı ile değiştirmeğc 
mu\'affak olarak Viyana - Budapeş· 

tc - :zeged - Bclgrad - Sofya Ü· 

zerinden Edirne \'e lstanbula ' 'arma
sını te bit etmcğc muvaffak olmuş· 
tur. Ayni zamanda Hudapeşk ~ehri 
lıu yolun "~arktnki ana taksimat nok· 
tası olarak tayin olunmu~tur. lktı· 
sadi buhran, bu yolun Budapeşte -
J{ecskcmct kı~mınm ikmalini gecik· 
tirmiş i c de nihayet fevkalade bir 
kredi temin olunmak suretiyle bu kı· 
sım yapılmıştır. 

Bu yol. 72 kilometre uzunluğun• 
dadır ,.e inşası 7,7 milyon pengö) e 
mal olmuştur. Bu yolun üstünde 
9000 metrelik kı ım kiremit ile, 1700 
metrelik kısım toprak ile ve 59,000 
metrelik kısım dahi beton ile kaplı· 
dır. 

Yolun açılmaı;ı lli.iyük ve muhte • 
cm bir mera im içinde icrn edilmiş 

Üniversiteye devam mecburi· ve l.ıaşta ~aibi Krali olduğu halde 

Hüseyin Rızann idaresindeki Hariçte vazifeleri bulunan 
Çocuğa 

3594 numaralı otomobil Hüseyin talebenin vaziyeti 
isminde bir çocuğa çarparak ya -

ralamııtır. Çocuk hastaneye kal
dırılmı§tır. 

Durmadan tramvaydan 
inmek! 

Gedikpaşada Ca.mi sokağında 

oturan elli beş yatında Emine Ha
nım, tramvay durmadan inmek is· 

terken düşmüş, yaralanmıştır. 

()CjU bir olup garsonu 
dövmüşler 

Raci, Nuri, Muhittin ismin • 
de üç arkada! sarhoş oldukları 

halde Beyoğlundaki Kemalbey 
caddesinde Merkez kıraathanesi • 

memleketin bütün ricali ve ecnebi miriyeti için hazırlanan talimatna • 
ısafirler, kurulan tak altında hazır 

me dün bütün talebeye dağıtılmış- bulunmuşlardır. 
1 tır. Fakülte kalemleri, henüz Ü· Söylenen nutuklarda Macar mü • 

niversiteye devam eden talebenin hendi lerinin ,.e Macar sanayiinin 
hariçteki vazifelerini tesbit edeme kudret ve kabiliyetini isbat eden bu 
diği için talimatname tnmamiyle y.olun Macar alc~ini garp m~deniye· 

t tb.k d'I ... L l amamııı.t r tınc daha sıkı bır surette baghyaca· a ı e ı mege aaş an ~ ı . ~ . . . . 
... .. • u·· . 1 gı ıznh edılmıştar. 

Haber aldıgımıza gore, nı - 1u· • • "t k" 11.· ·1 · K 1. 
ıuerasımı mu en · ıp ı,aı >1 ra ı, 

versitede bir kontrol bürosu teş· hiikümet ricali ,.e mi afirler otomo-
kil edilmişt~r. Bu büro talebenin j bill<'rlc yeni yol iizerinde gidip gel . 
devam müddetlerini kontrol et • '!'i ~ler w giizergfıhtaki kaı:;abalarda 
mektedir. Bundna sonra talebe - halk tarafından çiçek buketleri ile 
nin hariçteki itlerini de ~ontrol karşılanmışlar \ 'C ~c,inçle seJ:imlan -

d k 
. mışlardrr. 

e ece tır. ------------
Üniversite talebelerinden mü· İhtikarla mücadele 

mi§, ifadesi, hadiseyi gören şa • ne gitmitler, garson Hüseyini 
bitlerle beraber alındıktan sonra döğmüflerdir. Üçü de yakalan • 
birinci ceza mahkemesine gönde-

him bir kısmının dıtarıda vazife· 
leri bulunduğu ve maddi ihtiyaç • 
larını bu suretle temin ettikleri, 
hu itibarla bir kısım talebenin ha· 
riçteki itlerini tahsile tercih et • 
mek mecburiyet:nde kalacakları 

Ölçüler ihtikarı ile mücadele 
komisyonu geçen hafta toplanmı§ 
ve azanın ölçülerde ihtikar yapılıp 
yapılmadığının tetkikine karar 
vermitti. 

rilmitlir. Ali hakkında, birinci 
cezada tevkif müzekkeresi kesile
rek tevkifhaneye gönderilmiştir. 

Balkan hariciye 
nazırları geliyorlar 

Şehrimizde bulunan Yugoslav 
elçiıi M. Y ankoviç Ankaraya git· 
mittir. M. Y ankoviç, cumartesi 
sabahı tekrar İstanbula gelecek 
ve pazar günü ıehrimiz Yugoslav· 
ya hariciye nazırı M. Y evtiçi bu
rada karşılıyacaktır. 

mııtır. 

Kumar oynarken yaka· 
landllar 

Balatta Ayan caddesinde Sa • 
moilin kahvesinde Vitali, Lıizari, 
Niyaç, llya isminde dört kişi 
kumar oynarlarken yakalanmıt • 
lardır. 

söylenmektedir. 

Pastırmalar kaçak etten 
yapılıyormuş! 

Sucuk ve pastırmaların Pendik, 
Kartal, Bostancı, Alibey köyün • 

Bugün Ziya Gök Alp den getirilen kaçak etlerle yapıl • 
günüdür dığı belediye memurları tarafın • 

Ziya Gök Alp Beyin ölümünün dan yapılan tetkiklerden anlaşıl • 
onuncu yıl dönümü münasebetile mıştır. 

Romanya hariciye nazırı 
Titülesko ile Yunan hariciye 

bugü'n Üniversite konferans ı1alo· ~elediye, ~u_cuk ve p~stırma i · 
nunda Talebe Birliği tarafından malathanelermın sıkı hır kontrol 

M. b' "h "f 1 l kt lht'f ld altında bulundurulmasını bütün 
na· ır ı tı a yapı aca ır. ı a e J b 1 b'ld" . . 

şu e ere ı ırmııtır. 
zırı M. Maksimos ta pazara lstan· şairin hayat ve eserleri hakkında 
bula gelecek ve hep birlikte ayni , bir konferan5 verilecektir. Evkafla Belediye 
gün Ankaraya gideceklerdir. 

Teşekkür 
"V AKIT,, ın on sekizinci kuru· 

lut yıldönümünü tatlı sözlerle teb· 
rik etmek nezaketini gösteren 
"Türkiıche Post,, refikimize te· 
tekkür ederiz. 

Danimarka elCjisi Ankaraya 
gidiyor 

Şehrimizde bulunan Danimar· 

ka elçisi M. Aleks Norgaard, Cum4 

huriyet bayramı merasiminde bu· 

lunmak üzere, bu aktam Ankara .. 
ya gidecektir. 

Evkafla beldiye arasında me • 
zarlık ve çeşmeler yüzünden çıkan 
ihtilaf bir türlü halledilememek .. 
tedir. 

Eski evkaf memurlarından mü· 
tehassıs bir zat belediye namına 

evkaf idaresindeki kayıtları tet • 
kike memur edilmiıtir. Bu zat 

Dün komisyon, ölçüler ve ayar 
baş müfettİ§ vekili Mehmet Beyin 
riyasetinde komisyon dört T efrİnİ 
sanide bir daha toplanacaktır. 

Ölçülerin tatbikinde ihtikar gö· 
rüldüğü takdirde mücadele ıçın 

çare aranacaktır. 

Tiyatro piyesl~rlni Matbuat 
müdürlüğU tetkik edecek 

Matbuat umum müdürlüğü vi· 
layetlere yaptığı bir tamimde bir 
Teşrinisaniden iHbaren tiyatrolar• 
da temsil edilecek her çe§it eser
lerin umum müdürlük tarafından 
tasdik edilmesi lazım geldiğini 

bildirmittir. Bunun için bir çok 
temsil heyetleri !İmdiden müdür
lüğe müracaat ederek evvelce ki
tap halinde basılan eserlerin de 
tasdik edilip edil.miyeceğini sor· 
mutlardl1'. 

rapor hazırlıvarak beledi'vey~e· 
recektir. 
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ideal ve hakikat 

Times gazetesinden: 
İdealle uğraşmak muhalefet irnti

yaı.lanndatt hiridir. Mister A tlenin 
Southportde bahsettiği "dünya dev
leti" nin ve yahut Mister Henderso
nun n1J1ele fp·knsının nihai gayesi o
larak ilan ettiği ''Kooperatif şeklin
de dünya cumhuriyeti,. nin kurulma
~ına prensip olarak kimse itiraz et
mez. Esasen hu, yalnız hir fırkanın 
veya bir hükumetin değil, milletler 
cemiyetine mensup bütün milletlerin 
açıkça ilan ettikleri bir gayedir. Her 
halde katiyetle biliyoruz ki milletler 
arasında ,kanunun hüküm sürme i , .e 
i,ai-'bın siyaset a1eu olarak kullanıı -
maktan vaz ge~erek ortadan kaldırıl· 
ması bu memlekette en ziyade arzu 
edilen şeylerden biridir. 

Kollektif bir sistem sayesinde si
Jahları azaltmak1 birbirine itimatla· 
rı olmıyan ,.e ifUıstan kaçınmak için 
çabalıyun milletler, gC'rek ahlfıki, 

gerekse milli bakımdan büyük bir is
tifade elde edebilirlerdi. Mister Hen
dl'N!onun dediği gihi insanlık ta
rihitldc bugünkü kndar harbın kaldı
rılmasına taraftar hir de,·ir geçme -
miştir. Bununla beraber, Southport
claki hatiplerin de İ:\ ice anladıkları 
gibi bütün cihandaki hükumetlerin 
temayülleri tamamiyle aksi istika -
rnettedir; '\'e fikir scrbestisinin tahdit 
edilmediği memleektlerde bile hükıi • 
metlerin tatbik ettikleri siya etin 
halkın arzularına muğayir olduğunu 

gösterecek bir delp yoktur. 
Times gazetesi, yukarıdaki iddia

sını ishat yolunda Fransa, Amerika, 
J~ponya, ltalya, Almanya, Polonya 
ve o\•yet Rusyanın son zamanlarda 
büyük bir faaliyetle silf•hlanmakta 
olduklarını kaydettikten sonra muta· 
Jcasını şu ~ ckilde tamamlıyor: 

Kısaca, çılgınlığa yaklaşan bir 
militarizm buhranı Avrupayı i tila 
etmiştir. Bu şerait altında dünya 
federasyonu projelerini yapmak ve 
yahut beynelmilel bir polis teşkilatı 

tavsiyesinde bulunmak bugün i
cin maansıt ve mevsimsiz bir 
programdır. Yapılacak en ıyı 

şey. bu işin menfi istikametinde 
Jngilterenin müdafaasını muntazam 
hir şekle sokmak, müsbet istikame -
Ünde dostluk ve adfllet ~iya<;eti takip 
etmek n I..okarno modeli üzerinden 
her hangi mütecavize kar;:ı kollektif 
harekete ı;eçmek üzere mıntakhi 
paktların t~e.kkülüne gerek kavlen 
\ ' C gerek e filen salışmaktadır. Bu 
suretle yava~ yavaş umumi bir emni
yet sistemi kurulmuş ofor. 

Takdir 
.... ( •ı. ! ı 1. ·' .... 1 ·, 

• J 

ettiğimiz zamandan başlar, bu in

tibalarım bu komisyonda üç ay

danberi birlikte çalıştığım Türk 

meslekdatlarımla tanıştığım za· 
mandanberi, tamamlanmıştır. Ko

m~syonda dostça ve tam bir itimat 
havasr içinde çalıştık ki bunu an

c~k bir asker kalbi tanır ve takdir 

eder. 
Böylece Türk milletine karşı e· 

~asen mevcut olan muhabetle, si

zin samimi bir surette bağlı bu· 

{unduğunuz tarakki ve asrileımek 
h"ususundaki gayretinizi hayretle 

değil, fakat takdirle müşahede 

eltim. 

"Türkiyede en ziyade nazarı 

dik'katimi celbeden şey, ıslahata 
karşı beılediğiniz, arzu ve muvaf

falöyetinize karşı mevcut olan iti

mat ve Gazinize karşı beslediğiniz 

:atikbal vadeden yeni kudretlerin 

sa·dakattır. Bunlar size emin bir 

mevcu"diyetine delildjr, Biz Bul-

: garlar, içtimai hayahnızın seri yü
. ı·üyüşü, herkesten daha iyi anla-

"IZ. Çünkü biz dP, ayni suretle 

~asrileşmek arzusunu besliyoruz. 

"Hudut komisy?nunun me- 1 
s~isine gelince; lstanbuldaki me- : 

sainin yedi, sekiz günden fazla 

• sürmiyeceğini ümit ediyorum. 

Bundan sonra komisyon Sofyaya 

gidecek ve işimizi orada bitirece-
.. ~ • '# • • 

gız.,, 

... (Baş tara.tı l lncl aayıladaJ 

balon buradan havalandırılacak
tır. Balon altmıt beş metre mika· 

bı havagazı almaktadır. Üzerin

de: "Yaşasın Gazimiz,, yazısı var

dır. Bu yazı bir buçuk kilometre

den okun.maktadır. 

Bayramı kurtlulama komisyo • 
nu tarafından hazırlanan prog • 

ram dün bastırılarak alakadarla

ra dğıtılmışhr. Program aynen 

şöyledir: 

1 - Cümhuriyet bayramrna tesa • 
düf eden 29 - Birinci teşrin Pazartesi 
günü resmi devair tatil edilecektir. Ti
-carethanclcr hafta tatili kanununa ta
bidir. 

2 - Bu bayramda bütün devair ve 
müesacsat ve hususi binalar, Deniz ve 
kara vas,ıtaları gündüz bayraklarla, 
gece fenerlerle donatılacağı gibi şch • 
rin her tarafının icabı veçhile süslen· 
mcsi için de tertibat alınmıştır. Bun • 
dan baıka Cümhuriyet devrinde yapı
lan inkılap ve terakkiyatı gösterir a -
fişler ve vecizelerle ıehrin her tarafı 
süslenecektir. 

Bayramda muhtelif yerlerde kon • 
feranslar ve temsiller verilecek ve ay
rıca istiklal ve inkılapçılık mevzuu 
dahilinde vatandaşların söz söyleme • 
lerini temin için Cümhuriyet Halk Fır· 
kası tarafı:.ıdan muhtelif mahallerde 
kiinüler ~t-sis olunre:aktır, Bugün k ,. 
pah hulun. rak ticare~haneler vitrin -
İrrini <lP. trz.;vin eclccr.klerdir. 

3 - Saat !l,30 - 'ı0,1~ e kadar V\. 
layel dairesinde Vali Bey tarafında-. 
tebrikat kabul edilecektir. Teşrifata 
dahil bulunan, Mebus Beyefendiler, 
J stanbul kumandanlığı erkan ve üme
rası ve Deniz kumandanlığı erkan ve 
ümerası, Jandarma Kumandanı; Uni -
versitc, Yüksek mektepler ve Maarif 
müdürlüğü erkanH lstanbulda bilu -
mum müfettişler Adliye erkanı, Mali
ye teıkilatı rüesası, rüsumat tapu ve 
emlak müdüriyetleri erkanı, vilayet er
kanı, Maal".İf memurları ile mektep mu
aUimleri, Nafia başmühendisi ve mai
yeti erkanı, ticaret ve sanayi odası, de
niz ticareti müdürlüğü erkanı, Sıhhat 
ve içtimai muavenet teşkilatı erkan ve 
memurini, müfetlİ§lik, Şehir meclisi, 
Belediye, Halk Fırkası, Hayir cemi -
yetleri 've milli cemiyetler heyetleriyle 
matbuat erkanı vilayet dairesinde Vali 
Beyi tebrik edeceklerdir. "Elbise frak, 
siyah yelek, beyaz boyunbağı silindir 
fapkadır. Yukanda ismi geçenler için 
ayrıca davetiye gönderilmiyecektir. 
Bu, davetiye makamına akimdir". 

4 - Saat 10,30 da Vali, yanında 

İstanbul kumandanı olduğu halde 
Cümhuriyct meydanına gidecek ve 
meydanda mevki almış bulunan ve ıe· 
çit resmine İ§tİrak edecek olan her 
grupun kar§ısında durarak inkılap 

sevgisini besliyecek kısa sözlerle her· 
kesin bayramını kutlulayacaktır. 

Vali ve lstanbul kumandanı Tribün• 
de lıazırlanmı§ olan yerlerine gelecek
lerdir. Bu esnada meydanda bulunan 
muzikalar hep birden 1 stiklal mar.rnı 
çalacaklardır. Mar§ı müteakip geçit 
resmine ba§lanacaktır. 

QeCjit resmi sırası 
5 - Geçit resmi sırasiyle aıağıda 

göıtcrilmiıtir: 

A - Ordu, 

B - istiklal için canlannı ve u -
zuvlarını vermİf olan kahramanları 

temsilen malül zabit ve askerler, ıe· 

hit anaları .. 
C - ihtiyat zabitleri. 
Ç - Polis. 

D - Üniversite talebesi. 
E - Yüksek mektepler talebesi. 
G - Lise talebeleri (izcileriyle be-

raber) .. 

H - Orta mektep talebeleri . 
1 - Muallim mektepleri talebeleri. 
J - Akalliyet mektepleri talebeleri. 
K - Ecnebi mektepleri talebeleri. 
M - Sporcular. 

N - Hilaliahmer, Himayeietfal, 
Tayyare, Türk maarif, Milli iktıaat ve 
tasarruf cemiyetleri, Sanayi birliği, es
naf cemiyetleri ve Halk .. 

6 - Geçit resmine iştirak edenler 
Beyazit, Sultanahmet, Sirkeci, köprü, 
Şiıbane yokuıu, Tepebaşı, İstiklal 

caddesi yoliyle Taksim meydanına ka
dar gidecek, mektepliler ve diğer te -
§ekküller gidecekleri mevkilere göre 
Sirkeci ile Karaköy arasında ıerbeıt 

kalacaklardır. 

7 - Saat 9,30 da Tramvaylar gÜ· 
zergah haricine çıkmı§ bulunacaklar • 
dır. Bu güzergahta bulunan halk ge -
çit resminin intizamına halel verme -
mek için yaya kaldırımlarını tecavüz 
etmiyecekler ve vesaiti nakliye de gü
zergahtan geçmiyecektir. Yalnız tri -
bünde bulunmağa davetli olan zevatı 
hamil otomobiller tribüne kadar gide
bilecektir. 

Reklam mahiyetinde araba, otomo
bil ve kamyonların güzergahtan ve 
toplantı mahallerinden geçmeleri ve 
buralarda durmaları yasaktır, 

Abideye fielenk konma 
merasimi 

8 - Geçit re..,;mi bittikten sonra 
VnJi ve Kumandan ve tribünde bu • 
lunan davetliler Taksim meydanına 
gidecC'klerdir. Burada Belediye ve 
Cumhuriyet Halk :Fırkası, Cemiyet
ler \'e arzu C'den mües~esat tarafın -
dan abideye ~elenk konma merasimi 
yapılacaktır. 

Bu mern~im şu suretle olacaktır: 
(Ge~it resminin başında yürüyen 

Ordu, Abidenin etrafında bir daire 
teşkil edecek, hunu müteakip mey • 
dana 'J'ürk hayrağc çekilecektir. Bay
rak çekilirken hütiin hazır bulunan
la1· tarafından setamlanacakhr. Bun
dan ~onra nıuzika tarafmdan lstikliil 
:.'\farşı çalınacak Ye hunu çelenk kon
ma merasimi takip cdC'cektir.) 

9 - Saat 1J te Edirnekapısı hari
cindeki ehitlik ziyaret edilecek, şe • 
hitlerimizc çelenk nzedilecektir. Bu 
ziyarete askeri ve mülki erkan ve ü
mera ile umumi meclis azası ve Cum
huriyet Halk Fırkası erkfını Ye husu
si teşekküller ,.e cemiyetlerin mümcs-
illeri iştirak edecektir. Ilu ziyaret 

için saat 13..tri te İstanbul Belediye ri
ya etinde toplanılacaktır. 

Tebrikleri kabul 
10 - Saat ı:; ten 1.1,ao a kadar Ya

li, yfüıyet dairesinde konsolosların 

tehrikiltrnı kabul ectecektir. Saat 
16.!lO vapuru ile Kadıköyüne gidile • 
rek Üskii<lar - Kaclıköy ve havalisi 
halk tram,·ayJarrnın yeni şebekeleri -
nin kiişat resmi yapılacaktır. 

11 - Gece şehrin muhtelif yerle
rinde fC'ner alayları yapılacaktır. 

Bunlardan Beyoğlu tarafında Harbi
ye mektebinden ,·e Ta~ kı~ladan birer 
kafile fener ,·e meşalelcrle hareket 
ederek ve milli mar~lar söyliyerek 
saat 20 de 'faksim meydanına gele • 
cekth·. 

Ayni zamanda J..;tanbul tarafından 
fener alayına iştirak edecek mektep
ler. cemiyetler ve halk dahi saat 20 
de Beyazit meydanında toplanacak -
)ardır. 

Temsil ve k o nferanslar 
12 - Bayram günü ve gecesinde 

temsil ve konferans Yerilecek Ye halk 
kürsüleri bulundurulacak yerler aşa
ğıda gösterilmiştir: 

Estanbul Halkevi merkez binasın
da .Ati Rıza Bey tarafından. 

lstanhul Halkevi Beyoğlu şube
sinde Manyasi zade Feridun ~ey ta
rafından. 

Jstan bu 1 llalke\'İ Alay köşkünde 
Halkevi aza ından Emin Bey tarafın
dan ,.e şehiı· meclisi azasından Selami 
lzzet Bey tarafından konferanslar 
verilecektir. 

Kazalarda 
Fatih parkında t~tiklal lisesi mü

dürü .Ag{lh Sırrı Bey 13. Celalettin 
Feyyaı Bey l 1. Hascne Hanım 15. 

Karagümrük meydanında: 
Cemalettin Fazıl Bey l:J. 20 inci 

ntC'ktep müdürii Sabri Bey 14. 19 un
cu mC'ktep miidürii Makbule Hanım 
Hl. 

Jt~ener iskele meydanında: 
Cumhuriyet orta mektep muaJJim

lerinden Orhan Rıza Bey ı:ı. HulUsi 
:Ertuğrul Bey 14. 

ı-;yüp camii meydanında: 

Etem Uuhi Rey 11. Mülkiye tale
besinden lsmail Bey 14. On beşinci 
mektep muallimlerinden Nevber Ha
nım 16. 

Şehiremini Halk Fırkası önünde: 

Hasene Hanım 11. Sabri lley 16. 

Eminönü kaza ı Aya. of ya meyda-
nında: 

Umumi meclis azasından Feridun 
Bey 14. Efdalettin Bey 16. Mahfuze 
Hanım 17. 

Kumkapıda: 

İsmail Habip lleyl ı. Hasan nasri 
Der 16. 

Üniversite meydanında: 
Umumi meclis azasından Xakiye 

Hanım l J. llalkevi köycüliik şu hesi 
reisi lsmail ŞeYket Tiey l:i. llalkevi 
köyciil ük .,. u he i rei i Meliha "Avni 
Hanım 16. Peridun Bey 17. 

Ueyoğlu kazası 'J'aksim Alıide mey
danında: 

Abdülkadir Beyin hemşirC'si Veci
he Ziya Hanım ıa. Saadet Hanıml4. 
Hakkı Hikmet Rey 15. Muallim .Fct· 
hi Jsmail Bey 16. 

Beşiktaş kazası Beşiktaş Fırka hi· 
nası öniindeki meydanda: 

.Ahdülkadir Ziya Bey 11. Ncci)c 
Hanım 14. Etem _Akif Bey 16. 

Kadıköy Kazası Belediye dairesi 
önünde: 

Xiynzi 'J'e,·fik Tiey 11. Kemal Ce. 
nap Bey ı.ı. İffet Halim Hanım ı:;. 
Tarık Bey 16. 

Üsküdar kazasında: 

.Muhanent Xaili Bey 11. Yesari 
Bey 13. Üsküdar lisesi müd~rü 16. 

(Rakamlar, konferansların verile
ceği :oıautlcri göstermektedir.) 

.Alay köşkünde 20 de. Hnlke,·i 
Beyoğlu kısmında 15 te, :Pran ız ti
yatrosunda 17 de, 1'epebaşı tiyatro -
sonda 21 de temsiller verilecektir. 

Me .. tep lere madalyalar 
gönderild i 

Cumhuriyet bayramı münase -

betiyle mekteplere Cumhuriyet 

madalyası dağıtılmıştır. Talebe 

bu madalyaları bayramda gögüs
lerine takacaklardır. Madalya -

Jarın üzerinde Gazi Hazretlerinin 

resimleriyle "Onuncu yıl hatıras;,, 
ibaresi vardır. 

BullıııaCa 
Okuyucularımıza, bir taraftan, 

Türkçemizdeki güzel• sözleri öğ
retmek, diğertaraftan, boş vakıt

lerini eğlence ile geçirmek üzere, 

yni bir bulmaca serisi takdim edi
yoruz: 

. 

l i L i ,. K 
1 . . 

2 N L A K . 

3 E p G 1 

4 y G u N 

5 A H M" 1 

' 

Şekilde gördüğünüz ,gibi, yer

lerine kondukları takdirde, soldan 

sağa doğru, birer mana ifade ede

cek olan ile§ kelimenin ilk harf

leri boş bırakılmıştır. Bu keHme

ler, ilk harfleri bulundukları tak

dirde fU manalara gelir: 

1 - ilim. 
2 - Anlayış. 

3-Mahmuz. 

4 - İntibak etmek, uymak. 

5- Bir isim. 

huriyet Bayramında yapl 
rata iştirak etmek üzere 1ı 
lımızla Mecidiye ve H • 
zörleri üç torpito muhribi .,. 
altı, iki mayn gemisi r 
mitlerdir. 

§ FiRAR( EMLAKi -' 

ve iıterlcrse satabileceld 
Muhtelit mübadele k 

si M. Holıtatla bitaraf 
derson ve Yunan murahı-t 
isi M. F okaı Cümhuriyet 
ı·aslmine iıtitak etmek 
timiz taraf~ndi'\n AnkaraJ• 
diklerinden Cumartesi ak 
raya gideceklerdir, 

§ lSTlMLAKLERlN 

demek için, bir prograJll 
mi!tİr. Bun~an sonra, bu 
istimlak borcu, ayni sene 
necek, bakaya bırakıl 

TEPEBA 

ŞEHİR TIY ATlt 
TEMSiLLll 

Bu akıam 
saat 20 de .. 

ÜRÜM •e 
CEZA 

20 Tablo 
Yazan: F. M. 
Dostoyevıky 

Tercüme eden: 
ReJ&t Nuri

Son haftası 

Operet 3 Per
de.. Besteliyen : 
Y ohann Ştraus 

Tercüme eden: 
Ekrem Reıit .. Cu

ma günleri mati • 
neler iki tarafta 
da 14,30 dadır. 

Dikkat: Operet 
tenzilat vardır .. 

Sadece bulunan harflerden son- I.;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,_~ 
ra, bu sıranın, baştan nihayete 

doğru okunduğu zaman, "Kahra· ı~------...... .-~ 
l ı 25 l ·ınci 1' man,, manasına ge mesi azım· 

dır. Bir ingiliz Ma1tf 1 

Yeni bulmacalarımız haftada gesiY01 

iki defa, Pazartesi ve Cuma Mister Ribi isminde bir 

günleri çıkacaktır. Sekiz bulma- nievvelin on altınsında 
sahih bir nabih alet ile 

cayı da doğru bulup çıkaran oku· ~ tft'I 
gcçmeğe muvaffak o . 

Yucularımıza, gazetemiz, seve se- t .... ış Kale'dcn hareket e .. . 
ve saklıyacakları güzel bir hatıra dalgalarla çarpışmak 5 

vermeği vadeder. çuk saatte Londraya "' 
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rr a;;~) nın ~esedini bulam:;~;ı~;dı. 
~ Iran ordusu geri dönmüştü 
'llfis vaı· . 

ısı, 

Nth· tre d·· 

maiyetindeki zabitlerden biri.1e kendi hançerini verdi: "Bunu, 
işte Taspanın hançeri, diyerek Daraya verirsin! ,, 

e>"lıı.rn, ~!en askerler &uyun öldiirülmüttür. Fakat, nasılsa Asker mcyustu .. Zabitlerfo yü· 
lıkerl ~Pıla.ra.k gidiyorlardı. nehrin cereyanına kapılarak cese· zü gülmüyordu. 

ı,l' aib· erın cesetleri §iıkin tu· di bulunamamı§tır. Yarın derhal Vali tribünlerden misafirlerini 
;td1, 

1 
auyun Üstünde sıralan· yola çrkarak (Babil) e gideceksin. şu sözlerle selamlamıştı: 

"ı>t ı, Ve Taıpanın ölüm haberini müj· - "Eski mabutların üstünde 
İldi. O u cesetlerin arasında deliyeceksin ! yuruyen• İranlı J<ahramanların 
il\~, t ' belki daha evvel bo· Ulus, valinin sadık ve fedakar yüzleri neden gülmüyor? (Güneş 
tı~,;~~hut suyun dibine ba- ı zabitlerindendi: mabudu) mın önünde genç ve gü-

hitler . . - Derhal yola çıkarım, fakat, nahsız kızların eliyle sıkılıp ezil· 
trtrek k calı hır teli§ escıi .. ;. .. kürr.dar benden bir hatıra ister· miş bu nefis şaraptan neden iç-

.~tlıJike .0!U~tular., ı se, r.~ cevap vereceğim? miyorsunuz? Selam size ey kuş· 
dtrh1.ı t~ iÖ.~en geri müfreze- , Ulusun ter"ddüdii pek te bo~ ve ların geçmediği çölleri aşıp gelen 

~lltdı Prunün batında dur- manasız değildi. Dara Mmr va- kahramanlar! Sizi dünyaya geti • 
't.ıtlı ~ h lisine yazdığı mektupta onun ya ren aziz anaların ve babaların 
~llıp • rarna.nlar: meşhur hançerini veyahut kanlı ruhları etrafımızda uçuşuyor. On· 
"lyt ba~··· İ aıpa... gömleğini istemiıti. ların iatirahatı iç1n haydi kalkı· 
~" Rrıtıyorlardı. Vali bir müddet dü!ündü: nız, ~arap içelim!., 
bi 1 11'~' 'b • - H~kkın var, Ulu11 ! Daramn Misafirler şarap kadehlerini te· 
~ tr be • u ıhaneti hnzırlıyan yerinde ben de olsam, inanmam.. reddütsüz midelerine boşalttılar .. 
~ '-tp,/1 .~a.ra.fta. kalmışlardı. Hükümdarı inandırmak için bir Fakat, İran zabitleri ve bil ha asa 
~· ı., t,ı 1 

oldürdükleri muhak • ktıır· ıcat -vaı· T .. 
1 

çare buldum: (Dara ) Taspaya Taspayı sevenler, ellerindeki ka • 
~·ti 1'1\aıl ıye aspanın ° · verdiği hançerin bir eşini de ba- dehleri dudaklarına. götürmiyor • 

~· ~ 1) olllı ıapat edeceklerdi? na hediye etmiıti. Bu hane:; eri sa- lardı. 
':t}''it h •ısa kılıcım. miğferi -1tı. lrıcer' . b l .. .. na vereyim. Babile gittiğin za- Onlar da Taspanın ruhlfnu gö • 

11 • ını u up goturae -
1.1~ man: "lşte Taapanın hançeri,, di· yorlar: 

~ FtJ&ket • yerek kendiıine verirsin ... İnanır. - "Beni ne çabuk unuttunuz, 
),~,.. asker üıerinde fena r 
l'~"llfü. U us valinin hançerini aldı.. hainler .. Vefasızlar!,, 
~ ·d~ k ) Beline takh .. Ve yanına bir müfre· Diye bağırdığını i~itir gibi olu • 

~o' 'I\ &. an zabiti er: 
'JC, 11 \ıtn d ze muhafız alarak (Nenfis) den yorlardı. 

t~~,· (!~\at •.ı a dü!mft.ndan eser 
& •rıl 1 I çöle doğru ayrıldı. Vali bu manzaravı görünce h1d· 

ta. ''da 1 \e i yolları aı.ıp ne • ~ 
''ttf ~t:~ii· .,. O gece (Menfis) valisi yeni f. detinden dislcr.ini gıcırdatmağa b· ~? .ıı ve kiminle dövü - • 

1t0tl ran ordusuna ziyafetler veriyor, başlamıştı. 
lrdı. tenlikler tertip ediyordu. (Devamı var) 

~'d •••••••••••••r•••••••••••••••••••••••••••••••• .. • .. •••••••••••••••••••••••••••••••••• ... ••• 
'i. l~ '~1 
t ~Cti edı.~rn köprü) yü geç -
rt. . oıunüır· ) ,, lr' - u. 

1 ~ ~c .. ul il tekrar geçit mcv • 
t ıı· ·•a el~ 

~ı, •lel' ·hlışlardı. 
tdı lttateın : , .:ı d .. .. .. 

fb • •Çlnoe cıvunu • 
~ '<l~hih . 

t.,~ , eler- M 
~ ı E:ihi I!ırn k3.cln.r gelen 

~ '~ l··· ll'l~:ıh b" k d 1 ~.' Uci· .... k•Ur :r uman an 
~::.. -u h' 

~ . . h~&•l d 'r köpriiden se -
lb~l o... a illrnu""ııtu"? ' •ıtı h . . 

Urada mı beklemi, • 

Büqük hava qarışını ka
zanan Skot, bir orkestra 

şef inin oğludur 

Londra - Avusturalya arasında uçan tayyarelerden biri sclUmlanıyor ... 

Paris, 24 (A.A.) - Londra -ı vaziyeti §udur: 

Melburn müsabakasını pek bü - Jones ile VaH1r, Şarlövile gi -
yi,ik b;r miikememliyetle kazanan derken 9,55 de Montisada yere 

Skot 31 ya~ında ve me~hur bir or· inmİ§lerdir ve gece ornda kala • 

kestra ~efinin oğludur. Pilotluk caklardrr. 

imtihnnını 19 yaşında vermiş ve 

dört &ene lngiliz hava idaresinde 

h:zmet ederek iki defa İngiltere 

sürat rekorunu elde etmiştir. 

Mac Groeer ilP Valker 7,02 de 
Singapura gelmişlerdir. 

Arkada~ı Kampbel ıark Afri· 
hançerj kası tayyare hizmetinde !Seneler· 

Hewett ile• Kay, Rnnzcn yo -
lunda Akyl'b üzerinde görülmüş • 

lerdir. 

Hansen 7,49 da AtlahabP.ttım 
Kallmttn'ya rıitmiştir. 

ce hizmet etmi§ ve üç defa en mii

him pilot zderi elde etmi§tir. 

GERi KALAN TAYY AREClLER 

Londra, 24 (A.A.) - lngilte· 

re - AvusturAlya arasında yarışa 

i,tirak edenlerin bugün saat 13 te 

Mollisonlar Alalıabatta kal -
mnkt!\ devam ctrrdctcdirler. 

Stoda.rd 4.29 da Allnhnbada 
gelmiştir. 

Melrase 11,35 de Allahabadt\ 
gelmiştir. 

VAK/1ın1efrikası:88---------• 
•• 

Olüme Susaqan Gönül 
- Benim bir tek vazifem var, 

Feyyazla münasebeti kesmek. 
- Bunu nasıl yapacaksınız? 
- D<?ğruyu ıöyliyeceğim. 

- Kendinizi koruyunuz. F ey -
yaz gözü pek bir adamdır .. Hiç 
bir şeyden yılmaz, hatta cinayet· 
ten bile çekinmez ... 

Şikita güldü: 

- iyi ya, hayatımın muamması 
halledilmi§ olur. 

İstikbaldeki tehlikelere bu ka
dar soğuk kanlılıkla göğüs ger
mek Cavidi titretti. Biraz sarardı 
ve dedi ki: 

- Kati karar verdiniz mi? 
- Evet, yarın İstanbula inece· 

ğim, Feyyazı çağırtacağım ve o
nunla görü§eceğim. 

- Ben de yanınızda bulunaca· 
-ğım. 

-Neye? 

- Sizi o haydutla yalnız, baı-
ba~a bırakamam. 

- İyi düşündünüz 
- Şimdi siz bana söz verınız, 

benden gidi hiç bir şey yapmıya • 
cağınıza söz veriniz yoksa ... 

-Yokıa? 

- Yoksa ben yarın erkenden 
feyyazı bulurum, onunla kavga e· 
derim, döğü!Ürüm, boğuşurum ve 
muhakkak beni öldürür. 

Şikita elini Cavide uzattı: 
- Bu kadar ileri gitmeyiniz, 

dedi, size haber vermeden F ey· 
yazla görii!miyeceğime söz veri -
yorum. 

- lnana.yım mı? 
- İnanınız. 
- Öyleise yarm lstanbula be· 

raber ineriz .. 
-Peki. 
Cavidi kapıya kadar geçirdi. 

Hizm~tçiye seslendi: 
- Beyefendiye yol gösteriniz. 
Odaya girdi. Balkona ~ıktı. 

pervaza dayandı ve yıldızların ı~ıl 
dadığı denizin koyu parlak ıula • 
rına daldı. 

Kötülüğün zaferi 
Saat sekiz. 
Şikita henüz yatağından kalk· 

mamışh. 

Kapıda bir otomobil durdu. 
Feyyaz indi. Kapıyı açtı, bahçeyi 
geçti. Köşkün merdivenlerini 
çıktı. Antreye ayak attı. 

Karşısına, gece Cavidin kar§ı· 
sına çıkan hizmetçi geldi. 

- Nasılsınız bakalım ... 

- Şöyle böyle iyiyiz efendim. 
- Şöyle böyle ne demek? Ha· 

mm .nerede 1 
- Yatıyor efendim. 

- Hasta mı? 
-Yorgun ... 

- Ne yorgunu? 
- Hanımefendi bu geceyi bal· 

Yazan : Selami lzzet 
konda geçirdi. 

- Ali ... Mehtaba dalmıt ola • 
cak. .. 

- Hayır efendim, bir bey ıel· 
di.de ... 

- Ne diyorsun? 
- Bir bey geldi diyorum efen• 

dim. 
- Kimmİ! bu bey? 
-Bilmem efendim .. Şık, ~nç 

bir beydi ... 
Feyyazın kaşları çatıldı ve 

kızdı, hiddetle ıordu: 
- Benimle alay mı ediyorsun? 
- Hyaır efendim, estağfurul· 

la~! 
- Bu beyin iımi neymi,? 
- Cavit bey. 
Feyyaz bir müddet diiJündü, 

hafı:tasıru topladı, zihnini yokla • 
dı, omuz silkti: 

- Tanımıyorum. 
' - Reuammıf ... 

- Ha anladım.. Rıdvan Bey 
latanbulda iken hanım muhakkak 
re11im deni alıyor .. 

- Zannetmem efendim. 

Bu ıöz üzerine Feyyaz; cidc!i • 
lefti: 

- Demek yeni haberler v&l'? 

- Var efendim, çok §eyler 
var. 

-Ya! ... 

- Hanımefendi bugün o res· 
ıamla beraber lstanbula inecek. 
rıizinle görüteceklerdir. 

- Sen bunları nereden biliyor· 
6Un? 

- Bana emir vermiıtiniz ya. 
Vazifemi yaptım. Burada olup hi· 
tenleri, söylenenleri görüyor ve 
dinliyorum. Dün gece de, yan oda 
kapısına kulağımı dayadım, dinle· 
dim. 

-Anlat. 

- O beyle hanımefendinin ko· 
nuf tuklarını hep duydum. Herhal
de sizi çok alakadar edecektir. 

- Gevezeliği bırak ta ıöyle. 
- Söyliyeyim efendim. Bir bir 

anlatayım ... 

Hizmetçi Şikita ile Cavidin 
konuftuklarını cümle cümle F ey• 

yaza tekrar etti. 

Sözünü bitirdikten sonra F ey• 
yaz dit gıcırdatarak gülümsedi: 

- lyi, güzel. ala .. Tam zama· 
mnda ve sırasında gelmitim. Ha .. 
nımefendiyi lıtanbula kadar yor • 
mamıt oldum .. 

irkildi, yere bir tekme vurdu: 

- Git haber ver. 
Hizmetçi gitti. Feyyaz dolaşa· 

rak dii§Ünmeğc batladı. Bu Ca• 
vit te kim oluyordu? ... 

(Devamı var) 

Isparta defterdarı 
Isparta vilayeti defterdarı Ali 

Shav 17,47 de Butire gelmiı· Rıza Bey Amasya defterdarh· 
tir. ğına naklolunmu§, yerine jandal"" 

Rroo!<, eli.in 12,02 de Atinaya ma umum kumandanlığı muhaae• 
varnuşhr. be müdürü Adil Bey tayin edil~ 

BP.rlin, 24 ( A.A.) - lngilte - mittir. 

re - AvusturnlyA. yanuna iştirak 
c~cn'erin elde ettiı· eri müthiş ıü
rati rnevzm1 bahseden Alman ga· 

z!tcleri bundan çol< az evvel ak· 
lın ale.mıyaci.\ğı su neticeyi kay
dcdiyorlAr: Bağdat halkı cumar· 
te"i al<!amı 1..ondrada ıabah1evin 
cıkan r,azeteleri okumuş ve Hin· 
di!lancla Delhi halltı da ayni g&ze
teleri pazartesi sabahı okumuş· 
tur. 

:::::::r.::::= ..... - ..... :1:.-ı.::: .. :: .. 11111ınm•••• .. 
5 Yurttaı; .. .. 
5 Cümhuriyetin on birinci yıl dö • 
E nümü mesut günü olan 29 Te,riıü-
•• !i evvelde Devlet merkez.ini ziyaret 
~ et, Bu borcunu ifa ederken hu bij. 

=: yük denin yüksek feyizlerinden 
~ olan yerli mallarımmn huıünlrü 
Ü mütekamil varlıfınt hir arada tef - n 
i! hir' edecek ilk ıergi evini de pz. Ü 
!; M. I. ve T. C. Ü 
-.o:::r.::::1m:rr.ar.n111mc11•1111wm-
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lzak Köftöhoroğlu mağazası • 
nın altıncı yılını kutluluyordu. 

Evinde e§e dosta mükellef bir 
-ıi~ afet çekti. 

Yemekler cidden nefisti. Da
vetliler, güle söyliye, iştiha ile ka· 
rınlarını doyuruyorlardı. 

Salamon yalnız karısını doyur· 
makla iktifa etmek istemiyordu. 
Filvaki boğazına dü§kündü, yiye
ceğin iyisine bayılırdı, fakat gözü, 
gümüş çatal bıçaklara takılıp kal· 
rlı . 

Bu ziyafetten bir hatıra alıp 

göti.irmek emelinde idi. 
Etrafına göz atlı, herkesin me§· 

g:.•t olduğu bir sırada, gümüş ka • 
şıklardan birini cebine attı. 

Kimse görmedi, Leviden maa· 
da. 

J~evi gördü ve kızdı. Çünkü o 
da gümüş takımları gözüne kes • 
tirmişti. O da bir tanesini cebine 
indirmek istiyordu. 

Bu İ§İ kendinden evel Salamo· 
nun yapması canını sıktı. Salamon 
ondan daha mı a~ık gözdü! Ha • 
yır, katiyen bunu kabul edemez· 
di. Salamon ondan açık göz ola· 
mazdı. O da bir kaşığı cebine ata. 
caktı. 

Ama nasıl? 
Yemek sonuna eri§mişti, sofra· 

yı toplamağa hazırlanıyorlardı. 

Levi ayağa kalktı: 
- Şimdi, dedi, size bir el ça· 

bukluğu yapacağım. ltte bakınız; 
şu ka ığı elime alıyorum, gözleri • 
nizin önünde cebime koyuyorum. 
Üçe kadar sayıyorum: Bir, iki üç .. 
Kaşık şimdi Salamonun cebinde .. 

Salamon şaşalıyarak kaşığı ce· 
binden çıkardı ... Sofra takımına 

bir katık ilave eden Levi de çok 
alkışlandı .•• 

11- "' "' 

Salamonla Levi geee sokağa 

çıktılar, hava mehtaplı olduğun -
dan kırlara dcğru uzandılar. 

Fakat bir aralık Levi gecenin 
keyfini kaçırdı. 

Münasebetsiz bir mevzua gİrİ§· 
ti: 
~ Salamon!. 
- Ne var? 
- Ne olacak iki senedir bana 

elli lira borcun ~ar. İki ay için al· 
dm, iki sene oldu vermedin. 

- Ne yapalım? 
- Ne yapacakıın parayı yer. 

Çok ihtiyacım var. Olmasaydı is • 
temezdim, fakat artık bekliyecek 
halde değilim. 

Sala.mon kızdı: 
- Şimdi para istemenin sırnııı 

mı? 

- Ne zaman sırasıdır? 
- Y azıhancde k~nuşuruz. 
- Hepsi bir Salamon, burada 

konuşuruz. 

- Konu§mıyalım, param oldu· 
ğu zaman elli liranı veririm. 

- Bana para bugün lazım. Ar· 
tık bekliyemiyec.eğim. Luf anlı • 
yor musun ıen !. .. 

-Anlıyorum. 

- Anlıyorsan ver. 
-Veremem ... 
- Neden veremezsin? 
- Dedim ya, param yok. Ol • 

duğu zaman veririm. 
Kavga başlamak üzereydi. 
Biroenbire karşılarına iki hay· 

dut çıktı. Tabancaları çektiler: 
- Verin paraları! .. 
- Levi titremiye başladı .. 
Salamon hiç istifini bozmadı. 

Elini cebine attı. Cüzdanını çıkar· 
dı, içinden bir ellilik banknot al -
dı, Leviye uzattı: 

- Al, dedi, sana olan elli lira 
borcumu 'veriyorum. BLndan böy· 
le benden metelik is~emezsin ar • 
tık, borcum kalmadı .. 

, .........•................•................................................. , .......... . 

Uşak haberleri 
Akhisur (Hususi) - Yeni or· 

ta mektep deree başladı. Haftalık 
der& a ati yekunu üç haftada 114 
saattir. F kat muallimsizlik do
layuiyle aneak 54 saat ders gös· 
teriliyor. Talebe tabi iye, Türkçe, 
resim, jimnastik derslerinden mah 
rumdur. 

Maarif vekaletinin buna bir 
çare bulması lazımdır. Belediye, 
bu sene bütçesinden iki bin lira 
arttırarak orta mektebin noksan· 
larına tahsis etmiştir. 

Yeni mal müdürü gerek mua • 
melelerinde ıürati, gerek halka 
suhulet noktasından ve gerekse 
tahsilatı rttırmak noktasından 
tedbirler lmıftır. 

Hazineye ait çiftliğin Beyoba 
ve Rahime köylerine dağıtılması 
içir. evvela çiftlik arazisi ölçüle -

celı:tir. Bir heyet mahalline git -
miştir. Köylü, memnuniyetini ve 
mal müdürüne karıı duyduğu tak· 
diri ·ıckalete bildinniıtir. 

§ Sıtma mücade!e tc~kilatı tef
ti§ ediliyor. Mo.niaa mücadele 
ser tabibi sıtmalık sahayı gezdi. 
Kayışlnr, Selendi, Beyoba hava • 
Hsinde pirinç ekimi yasak edildi.. 
Çünkü halk zehirli sıtmaya tutu • 
luyQr. 

§Hukuk hakimi Akil Bey Ve-

kaletçe üçüncü dereceye terfi et -
lirilmiştir. 

Sekiz ay evvel Uşaka tayin e
dilmiş olan operatör Kudret bey 
bu kısa zaman zarfında Uşak ve 
havaliısi halkının şükran ve min • 
net:ni kazanmıştır. Kudret hey 
sekiz ayda 300 ki§İye ameliyat 
yapmış, 25 doğum vakaaına da 
müdahale etmiştir. Mumaileyhin 
bilhassn iki ameliyatı iki bedbaht 
kadına dünyasını bağı§lamı§tır. 

Bu kadınlardan biri Kabaklar kö· 
yünden Osman karm Hamide, di· 
ğeri de Gedizin Yenice köyünden 
Ayşedir. Bunların her ikiıi de 8 
sene evvel kör olmu lardır. Kud· 
ret bey bunları muayen~ etmiş ve 
yaptığı ameliyat neticesinde her 
ikisinin de gözleri açılmıştır. Se • 
kiz senel ik körlerin gözlerinin a • 
çılışı, bilhassa Hamidenin sekiz 
ynımdnki torununun ilk defa yü • 
zünü görüşü ve ona ıarıhp ağln • 
yışı pek müessir b~r sahne olmu, • 
tur. 

B:r kamyon devrildi 
Trabzon, 24 - Erzurumdan 

gelen llyasın idaresindeki itam -
yon şehire :ki kilometre mesafe -
de devrilmiştir. 

Şoför muavini Bayburtlu Meh· 
met Efendi öldü. Yolculardan iki 
kadın, bir erkek yaralandı. 

• • 

Balkanlar, öteden beri birbirini bo
ğazlıyanlarm luıyn.aıtıfı bir yer ol • 
muıtur, Yok olı:ın Osmanlı imparator
luğunun dış i§lerini Türk olmıyanlar 
çevirirdi. Orada amaç, yurt koruma 
kaygusu değildi. Bunun için Balkanlar 
kart§mt§, her budun kendi bayrağını 
açarak, Oıman~ı boyunduruğundan 

kur!ulmu§tu. 
İ§tc bundan sonra aıağı yukarı yüz 

yıllardan beri oraları hep Avruprda 
caeniiği sarsan kanlı iılenn cörüldü • 
ğü yer olmu§tur. Us!u durmıyan, ba· 
ıı dönük, gözle~ini kan bürümüı, ken· 
dilcrini dev ayna&ında ıörcn bir çok 
kıına susnmıtlnr Balkanları tuhııtur • 
maktan geri kalmamı§lardır. 

O kadar ki, bütün ıu son • Avrupa 
boğazlllfmasının kökü oradadır. Hep 
çıbanın baı'ını Ba~kanhlar koparır .. lı
tiyerck, iıtemiyerck bu kanlı uğrn§la
ra sürüklenir. 

itin daha kötü yeri de, Balkanlıla
rın her birinin gürültü çıkarmak isti
ycn ba~ka Avrupa budunlarının elinde 
kör bir avadanlık olmasıdır ki, Moa • 
kof çarlarının, Beç çasarlarının çarpı .. 
§an birbirine uygun olmıyan dı~it gi· 
diılcri hep Balkanlarda do!ambaçlı 

yollarda knntmııtır. 

Balkanların, tarih ısı budunları o
lan Sırplılar, Yunanlılar, Romenler 
artık yabancı ellerin Balkanları karış· 
t11T.1a11ndan bıkıp usanmış~ardı ki İ§• 

te Türkiye Cümhuriyeti bunu sağlam 
bir andll b:ığlamal< İ&tcdi ve bundan 
büyül< Bnlkan birliği do(!du. Bu birli
ğin dı~rndri kalnn Bulgarlar, hep esiri 
alışkanlığın kötü sürükleyişinden ya • 
kııyı kurtaramıyarnk Balkan dışında • 
ki yaban ellerin oyuncağı olmak yerin
de kalmıı ise de o da bu esenlik düze· 
nine gaydasını uydurmaktan baıkn 

yol kn!madığını anhyacaktır. 

Komitecilerin Marııilyada yapt:k • 
ları çirkin ve acıklı iı, ölen ülkülü ve 
yüce yürekli Kralın kendi budununa 
çizdiği doğru yoldan caymıyacaklar 

ve komitecilerin umdukları, Ilalkan dı
şı budunun beklediği olmıyacaktır. 

I ıte Ankarnda to1Jlanınaya söz ko-
ai!mcsi bütün bu Balkan birliğinin, 
zavallı Kralın kaniyle daha çok, dah 
•ıkı b:ığlanıp perkeıtiğini gösterir. 

Bütün Türklerin ve Türkiyen.İn bİ· 
ricik i:;teği, artık kan dökülmeden, her 
Balkan budununun, kimsenin elinde 
oyuncak olmıyarak yaıamaudır. 

Otarılacak işleri, yıkılmış yurdun 
yapılacak yerleri ve yüzlerce yıldızı 

bırakmış, Tanrı sigortasına yazılı yer· 
!erin sağlam ~emellere geçirilecek yan
ları var. 

Iıte Balkan birliği, Balkanlarda ya· 
ııyanların güçlü ve ıanılmaz kollariy· 
le lutulmu§tur. Hiç kimse bunu kanı· 
tıramaz. 

Zira: Beklenilen ve İılenilen bite· 
vi ve ürek'i hir esenliktir. 

Edirne mebusu Şeref 

Yeni tteşriyat 

Yeni Adam 
Yeni Adamın 43 üncü gaym dolgun 

ye::ılarlıı çtkmıttır. içinde Dr, Sadet
tin Vedat Beyin "Eskilerin nazariye· 
leri" adı nltındn öz Türkçe ile yazıl • 
mı§ bir yazı, Dr. izzettin Şadan Be • 
yin "Ademi iktidar" yazıları dikkate 
değer bir kıym:.t ta§ımaktadır. Mec • 
muanın diğer canlı yazı'arını "Siyaset 
iılcmnidc olanlar", "Zavallı doktorlar" 
"Acem §iiri", Cemal Sait Beyin "fcr
nand l..c" yazılariyle, terbiye bahisle • 
ri, iffet Hanımın "Keçi yolundaki ku· 
yu'1 imil!li yazıtı il e Guy de Maupas • 
sanl'dan ve Achille Companil!e'dcn 
tercüme iki hikaye te§kiJ etmektedir. 

Fransızca kurs•arı 
Helkcvinden: 
Evimiz merkez binasındaki Frıın • 

sızçn kursları bu ıene de 3 ikinci Teıı· 
rin 934 Cumartesi günü saat (17) de 
açılacakbr. Bu kurs'nr her Cumartesi 
ve Sah günleri üç derece üzerine de .. 
vam edecektir, ve ücretsizdir. Arzu 
edenler her cün idareye müracaatla kn· 
yıllarını yaptırabilirler. 

1 -' Ar sen Lüpcn) in Sergüzeşceria•-~ 

• . 
aalı all 

Arsen Lüpen, oğlunun düşmanı 

'8•milllmllİlm••• Yazan: Maurice Le 
-54-

-Evet. 
Nesrini, Celili Feyyazın pençe· 

sinden almak emeliniz değil mi? .. 
-Evet. 
- Bunu da hiç bir rezalete 

meydan vermeden yapmak istiyor· 
aunuz? 

- Evet .. Fakat bu hususta siz 
ne yapmak fikrindesiniz? 

- Bir kere Rıdvan beyi 
dimdcn uzaklaştıracağım. 

- Nasıl? 

ken· 

- Ben ortadan kaybolacağım. 
- Nereye gideceksiniz? 
- Nereye olursa, ıize ne? 
-Hnyır, bilmeliyim.. Ben 

Sefalete karı§manın acııını tat· 
mış bir adamım.. Hayatta on pa· 
raıız kalıraanız ne yaparsınız? 

- Çocukluğumda ne yaptım? 
- Hayır .. O zaman baıkaydı 
- Geri çekil diyorum gana ! 

On adım geri çekil.. .. 
J crome geri çekildi. Bunun Ü• 

zerine Rolande ilerledi. Jerome 
revolverinin tehdidi altında bu· 
lundururken kapıyı ardına kadar 
açtı. 

F elisiyen dışarı çıktı. O F eli· 
siyen ki b'raz evvel Raul onu aım 
sıkı bağlı bir halde Clair Uji'de 
bırakmıştı .. 

F elisiyen dı~arıya çıktrktan son· 
ra güJiımsiyerek dedi ki: 

- Rolande, er nizdeki silaha 
hiç lüzum yoktur. Çünkü karşı· 
nızdaki hasım gecelik elbisesiyle 
duruy<>r... Hem de o ıili-.ha dav· 
ranacak gibi görünmüyor. 

F eliıiycn mutadından fazla 
erbest hareket ediyor, gözleri 

parlyor. Tıpkı Rolande gibi sü -
kunetini muhafaza eyliyordu. 
Öbür tarnfta Raul kendi kendine 
düıünüyordu: 

''Fakat nasıl oldu da buraya 
geldi?. Nal!l kurtulabildi?,, 

F el:ıiyen eğilerek yerden yü • 
züğü kaldırdı ve ai?kunctlc Rolan· 
de dedi ki: 

- Bu yüzüğü ınkın bir daha 
çıkarmayınız. Çünkü onu tatı· 
mak sizin hakkınızdır .. 

Ondan onra Jerc.meye döne· 
rek şu ıözleri ısöyledi: 

- ~u karşılaşmayı Rolande 
ided=. Ben buna razi oldum, çün· 
kü bunu iıtemektc haklıydı ve e· 
aaıen üçümüz ara ında tavazzuh 
etmesi lazım gelen bir mesele var. 

Rolnde cevap verdi: 
- Üçümüz arasında değil, 

dördümüz aruında... Elizabetin 
de bizimle beraber olduğunu farz 
etmek lazım. ÇünkH Elizabet öl· 
düğündenberi beni bir an terk 
e!medi. Onun fikrini almadan bir 
§ey yap.madım. Ne istemiş oldu· 
ğumu taıavvur c~ebiliyor musun. 
Jerome?. 

Jeromen'n benzi atmış, alaimi 
veçhiyesi tiertleımit dedi ki: 

- Bana fen alık yapmak iıte • 
din iee muvaffak olduğunu temin 
eder :m, Rolande. Demek ki ıa ~ 
adet bulduğumu zannettiğim bu 
izdivaç menfur bir kapandan bi\ş· 
ka bir şey değilmiş. 

- Evet, bu bir kapandı. Ha
kikati h · uetımeğe başlar başla • 
maz senin kurduğun ve ölümle ne· 
ticelencn kapan~ müsavi olarak 
bir kapan kurmağı dii§ündüm. 

Anlıyorsun değil mi? J-ler 
anlıyorsun .. 

Rolande bu sözleri ,IJ1 
sükuneti~i muhafaza etJll 
raber k'n ve nefret hi•le . 
bardığı da görülüyordll· 
cevap verdi: 

- Hayır, anlamıyor1111' 
Rolande bunun üzerin' 

resinin §Ömine üzerinde 
reamini aldı ve onu Jer 
ru tutarak dedi ki: 

- Öyle ise iyi bak!. ,Stı 
deki kadın, kadınların e' 
ve en çok r.cveni idi. O 
viyordu. Halbuki aen ooll 
dü':l... Sefil!. 

Jeromf' ile Rolande st . 
geçims · zliği gözetliyen biti 
Jerome'un bu suretle itb 
mesini bekliyordu. Falı'' 
sini tenvir edecek baJ1 

mevcut olmasına rağnıell 
de'ın bu İ§te Jerome ile 
madığını te§his edemeJllİ 
halde meselede Rolalldtı 
hakkında takibatta ı,ol 
yanlış bir yola sevk e 
daha yüksek bir kimse 
sevk ve idare olunmutlU• 
Jera.me aşık olduğu iç'O 
farkına varmağa mu••f 
mamıştı. 

Fakat .genç adam arJl 
yet etmiyordu. Omztar 
rarak: J ...,., 

- Şimdi, bilhassa t 1 I 
yanlıt yola saptığını aD 
He~şirenin intikamını 
bir kurban arıyordun, 0 

şimdi beni itti ham ediy~r I 
knt müsaade bir sö:ı: ~o1 
Rolandc. Zannederaeı"11• ı' 
ve hen hemş'reni katili 

0 

yar Bartelemi ellerind~,. 
rak gözlerimizle görJll if. 
yorliun ki ben o Bartelcll' ~ 
~irenin 1ntikamım alı'f.ıl' ~ 
tüf ek kurşunu ile idalfl et 

.J otl' 
Bu sefer, RolanPc 

lmldırarak ceva!> ve,.di~ 
- Kendini müd~ 

kalkıtma. Senin ha ~~ 
ğim şeyler ,.c mazin h~ .,,,, 
vaş yavaı duyduğu:ıı ~;jjlf 
§ahetle ederek öğrcaıd• aıtif 
o kadar lmtidir ki ciirı!I 
bile haçct yoktur. ~t! 

Rolande bir çek~ •'' /. 
bir defter çıkararak ıl ,,.,;. 

- Bak, EI:zabet h•,_ 
terini doldurmağa de; ~ 
yazdığı şeylerin he~•• .~.J'-~ 
lançılığmdan ve i.k• ~ 
den bahistir. Adhye .,.ı 
kıf olduğu zaman, 11 : ~ 
nazarımda yegane ~.,e ~ 
ye nazarında da yeı• 
rak tanılacakaın .. 

Jercme, alaimİ bit 
büsbütün değiştire11 

ile !!ordu: . /ı 1 ••• 
- Ya demek bell ;.,.-

- Evet evveli "" ' ·ı<ır 
ham edecek olan ve•• 

mek istiyorum. A 
- Ondan sonar Jl1 

ceksin. Yani rnahkeıll' 
da gibiyim öyle nıi? 

- Sen şimdi Erj• 
rundasın, dinle. 
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tı.lt fı~!an hasisliklerine ait aa· 

a· lardan bir tane daha! .. 
ır in T 

lotltr k 21 ız, zayıf dütmüf. Dok· 
tl e~ lnıızlığına çare kan §İrin· 

~İııde ~-~k olduğunu ıöylemiıler. 
ır lak 

~i a] OÇyalı kanını ıat.mağa 
'-ıı la ll'lu§. Çetin bir pazarlıktan 
l'i- nra ani ·"'aa. ' 8.§mıılar, bir kan ti· •t, o 
~~tthık n aterline... lki taraf 
~~. il kalınca, arra tatbika gel· k .. 
)t~. in . '.•rınga yapılmıf, lakoç-

t tılızden on sterlini almıt ! 
'·- lka.t 'ki ~ 1 ' 1 nci §İringa yapıldık· 
'iarır,, arada ihtilaf bat gös-

ı. in ·ı· 
aı ız, §Öyle demit: 

'C 
~İaı 

0 
erçi aramızda her tiringa 

''fllı, n •terJin üzerinden bir an • 
li "ar "ea. . . ' ama ben artık bir ti • 
~ 'Sın bu elb. F" kadar para vere· 
d~ l! tkriıni sonradan değiıtir. 
~et~hit u Paranın ancak yarısını 

ece'" 1 &ıın. Kabul mu? 
"- .·~ . ~~ .. ~•lı, J>.aranın yanaını kay 

--- -:> . .... ... .., 

- Plajda en sona kalan çiftler arasındayız. Aynlma~ı canım hiç istemi yor. Kıtı dü§ündükçe Urperiyorum. Kıt. 
bana aşkın sonunu hatırlatıyor l 

- Sen, hep bö'yle hayale kapılır sın. Tabiat, kış modasına uyarak kıyafet değiştirecek. BU: de öyle yapacağız: ..... 
Hepsi bu kadar 1 

............................. _.. ...................................... _.. ........................... ._.. ...................... _.. ..... 
Sözü Neden Uzatmış 1 

- Aman otomobilinizin ön fe
nerlerinden birinin camı çatla· 
mıf ! 

Tecrübe! 
Bir İngilizle bir yahudiden han• 

giıi daha kurnazdır? lıte, bu mev· 
zuda bir fıkra! 

Yahudi, lngilize geliyor. Bir· 
likte tirket kurmak teklifine, §U 

baılangıçla yol açıyor: 

- Bütün dünyada işler kesat 
gidiyor! 

- Öyle! 

- Bu ıidiıinsonu ne olacak? 

- Bilmem! 

- Ben biliyorum, iflas! 

lngiliz, irkiliyor. Yahudinin 
yüzüne tereddütle bakıyor. Yahu· 
di, onun yüzüne doğrudan doğ· 
ruya değil, göz ucu ile bakarak, 
devam ediyor: 

- Evet, öyle ... Bu giditin sonu 
iflas!. Ben öyle tüccar biliyorum, 
ki bugün piyasada parmakla gös· 
teriliyor, ama yarın ıokak orta • 
unda yüzüne göz atan, onu tanı • 
mıyacak! 

- Sen, bu neticeyi naııl tali
min edebiliyorsun? 

~ :
1
1 İçin bir hayli üzülmüt. 

ıı~iı· ltıak iıtememi• Fakat ' ~ d %' ' 

Gevezeliğiyle meıhur olan yatlı 
berber, genç bir kıza tutulmu§tu. 
Kız, hem güzel, hem de §ıktı. Ber
bere gelince, kocaman bir mağa
zası vardı. f fi yolunda bir adam ... 
Berberlikten baıka, alım ıatnn İf· 
leri de yaparak, ele geçirdiği pa· 
rayı senelerden beri biriktinnİ!lİ. 
Hususi bir otomobil aldı. Kızın 

p~inde dol~§ıyor1 onu şöyle bir 
gezinti yapmak üzere otomobiline 
bindirmek için iknaa çalı§ıyordu. 
Bir otomobil gezintisini evlenme 
teklifi yapmağa çok müıait bulu
yordu. 

Berber hiddetten ate§püskürü· · 
yordu. Bağırdı: 

- Ben mi? .. Ben, her !eyi eve
linden ıezmesini bilirim. Bu, be • 
nim arrrımdır. Kimseye ıöyliye
mem! 

'~· 'F.~ fazla vermeme~ ısrar 
' lcl ~er İık~yalı paranın ya
~-·,. fı görmezse, hasta, kan 
~~u . 
. ~ ~ nı tercih edecek. Bu va· S tııında, cebine hiç para 

'1 oı tktenae, paranın yarıaına 
>\~, t~'iı :muvafık gören lskoç· 

"nz·ı· t.1·· 1 ı kabul etmiı ! 
ıı.. litelJ<· 
~la.rı 1P ıiringa yapılıı za -
~t ~da, her defasında para 
' •ı) . ._ o~ etııden münakafa mev • 
"'\ ıı,t-, Ut. lngiliz, her def asın • 
~aı-, lalt tı bir miktar daha ekıilti
"~ "'ıoÇhh da, az da olsa para• 
~~· R~· '!!be! ıyor, Karıılıkh bir 

~ Nih, 
~ tıtor, N Yet bu itin ıonu gelip 
"it d .. d, 8 . . . .• 
~~ ef-. · u !•rınga ıtının 
-~d·~ •nda t ·ı· k d' . ı"i ı_ • ngı ız, en 111ne 
~ t .. _ ~-il .. 
'""it\\.. !çın lıkoçyalıya aade· 

llt ~\ir!:~ e~iYor, Kupkuru <bir 
~l l,lcaç ite. tunkü, f ngilizin kanı-

l'ıtb\ıtt1 ! nı 1.rtık kafi derecede 

- . A
~ 

....,~)/· 

i 
·'~ ~ ~·. h, lltıt!lt ba 
~~ibit ~ tt>'t~ Yeni bir masal öğ
ti ~~~lt 1

ll ~a~ ~""el zaman için
' ~trcit Solt ot ı. Pek çalçene ol
"-,~ "Jt.ı~lln~ııın, diye gitti
' "1- ~\lr~ gıt ordan amma 
"ı~t ~. J?u toknıaki l" duası-

• -~~eh.,.. kadın, tıpkı tıpkı
~ ·-.ıııt 13 

'~ı ı· en, o kadını gör-
0llneın kifiymiıt 

Nihayet, kızı otomobiline bin· 
meğe razı etmi§tİ. Sözlettikleri 
gün, otomobilini bulu§&cakları ye
re doğru sürerken, benzin tükendi. 
ihtiyar aşık, tela§la tedarikli dav· 
ranmağı ihmal ~tmitti. Bereket 
versin, benzin v. s. satılan yer ya· 
kmdaydı. Otomobilini bu dükka
nın önünde durdurdu. 

- Bana iki galon benzin veri· 
nir. Fakat, pek çabuk! 

- Bat üstüne, efendim. Moto· 
rin de emredermisiniz? 

- Hayır,yanlız benzin iatiyo· 
rum! 

- Otomobiliniz bir boyansa, 
ne iyi olacak. Şöyle günC§İn altın· 
da panl parıl ....... 

- Şimdi bu lakırdıların ııraıı 
değil. Benim acele .... 

1 - Hay hay efendim. Yal-

Hırsız. 
- Demek hrrıız, mutfağa gir· 

meden evel, camı tıkırdattı? 

Bir hırıızlık tahkikatında p • 
hit olarak dinlenilen hizmetçi kız, 
tasdik etti: 

- Evet, efendim. Duvara mer· 
diven dayayıp pencereye tırman· 
mıt ve .... 

- Peki, camı tıkırdattığı za • 
man niçin bağırmadınız da camı 
kaldırıp içeriye atlayıncıya kadar 
beklediniz? 

Hizmetçi kız, tu cevabı verdi: 
- Ben o zaman o adamı hınız 

sanmadım ki. .. Hırsız olduğunu 

aonradan anladım! 

-O zaman kim sandınız? 
- Bizim bahçıvan sandım! 

- Affedersiniz, zatialiniz Muhsin 
Beyin biraderi olıruyasınız? 

- Hayır, efendim, ben bizzat 
Muhsin Beyim 1 

- Ya, öyle mi?. Onun için Muh
sin Beye bu kadar benziyorsunuz 1 

hz ıunu arz etmek isterim, ki oto
mobiliniz için lazım olan iyi boya· 
ların türlüsü, mağazamızda mev • 
cuttur! 

- Benim timdi acele ... 

- Otomobilinizi iatcdiğiniz 
renge boyayabiliriz. 

- Benim timdi .... 

- Güneıin yakıeı tesirine ve 
tozuna kartı dayanıklr boyalan· 

d ·ı·' mız var ır. garantı ı ..... 

-Benim ..... 
- Anlıyorum, efendim. An· 

cak. ... 

- Benim fU anda yanlız benzi
ne ihtiyacım olduğunu anlayınız, 
yeter. Ba,ka ıeylerden bahse lü· 
zum yok. Haydi çabuk! 

- Peki, efendim, peki, Boya 
bahıini ıonraya bırakalım. Yan· 
lız, otomobiliniz kirlenmİ§. Birke
re yıkarsak nasıl olur? 

- Hayır, hayır, hayır! Sizden 
yanlız benzin istediğimi daha kaç 
defa tekrar edeyim? 

- Pek ala, efendim! 

Dükkancı, bir an otomobili 
gözden geçirdi. Sonra,beri tarafta 
sabırsızlıkla yerinde sayan her • 
bere döndü: 

- later patlasın, ister çatlaım. 
Ç~buk benzin doldur! 

- Sinirlenmeyiniz, efendim. 
sinirlenmeyiniz. Ben, ıizin eyiliği
niz için ıöylüyonım. Her halde fe
nere yeni bir cam taktıraanız fena 
olmaz. Bizim f ev kala de sağlam, 

kolay kolay çatlamaz camlarımız 
her yerde tecrübe ediliyor Şöyle 
bir görıeniz .... 

- Benzin, benzin, benzin! Ça
buk, benzin ! . 

- Şimdi yokladım da farkına 
vardım. Otomobilinizin magneto
ıu de düzeltilmeli. Ne acaip ıealer 
çıkarıyor! 

- Sen benzin dolduracak mı· 
ıın, yoksa doldurmıyacakmıaın? 

- Hay hay, efendim. Derhal! 
Neden ıonra benzini alan ber· 

ber, parayı verir vermez, öfke ile 
direksiyona geçti ve otomobili 
hızla sürerek, tozudumana katıp 
uzakJa§tı ........ 

Dükkancı, arkasından katıla 

katıla gülüy,ordu gevezelikle me!• 
bur olan bu berber, kendisini bir 
gün tam bir saatta tıraı etmitti. 
O da iıte onu en acele iti olduğu 
bir zamanda lafa tutarak, mü
kemmel öcalmıftı. Oh olsun! 

Başaramaz! 
- Hem benim hususi otomo

bilimde toförlük etmek için mü • 
racaat ediyorsun, hem de upğr· 
mı tokatlıyoraun, ha? 

- Hayır, efendim!. Ben, u
ıağınıza tokat atmadım. Bana 
terı cevap verdi. Kızdım, tokat 
vurmak üzere elimi kaldırdım. 

Sonra... Yaz geçtim ! 
Hususi otomobiline ıoför arı • 

yan zat, kar§111nda duran delikan• 
lıya dik dik baktı: 

- T okatı vurmadın, demek? .. 
O halde, ıeni yanıma alamam!. 

- Ne buyurdunuz?.. Tokatı 

vurmadım, diye mi? 
- Elbette!.. Anlatılan, sen 

itini baıaran b · r genç değilsin. 

Her iti böyle yarım yamalak ya • 
pıyorsun! 

İngiliz, susuyor. Yahudi ilavf 
ediyor: 

- Hatta, o tüccar yarın bByle 
bir vaziyete dütebileceğini, bir an 
olıun dü§ünmüyor bile .. Kendisi
ne ilerisini gösterecek hayır sahibi 
çıkmadı, ki timdiye kadar! 

- Peki, tüccar, bu tehlikeden 
kaçınamaz mı? 

Yahudi, gülümıüyor: 

- Kaçınmasına kaçınır, 

onda bir §ey eksik! 

- Nedir eksik olan? 

ama 

- Tecrübe! Kiminde para var, 
tecrübe yok, kiminde tecrübe 
var, para yok! 

lngilizle böyle konutan yahu· 
di, çok geçmeden onunla birlikte 
çalıımağa baıladı. Aradan bet 
sene geçti ve iki ortak ayrıldılar. 

Şimdi yahudi para sahibi olmuıtu, 
İngiliz de ... Tecrübe! 

- Cigarayı yakarken aklıma geldl 
Geçen gün bizimki, BŞÇl kadını mut
bakta benim ciğaralarnndan birini i· 
çerken yakalamış. Kadın, ne mazeret 
gösterse, beğenirsiniz?.. Bana yu
murta pişirirken cigarayı ölçü ola
rak kullanıyonnuı. Nasıl biliyor mu
sunuz?. Yanan cigaranın dörtte biri ya
nınca, yumurtanın istediğim derece
de katılaıtığını anlıyonnuıı 
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Çocuğunu boğan katil ana mahkiim! r; t YADIN 
-- (B.ı'i • r .. ıı ı ·.. . 1 • .. , ı• 

lki yaşında sarı taçlı mini mini 
Ahmedini, denize atarak boğan 
Ayşe, işte bu kadındı. 

nu ortadan kaldırmak yollarını a
raştırmağa başlamıştır. 

mek için bir çok kimselere vere -
bileceğini, bu da olmazsa hüku -

l!il~ya Alevıeaırs• 
Ayşe, etrafında yüzlerce me -

raklınm birikmesine bakmıyordu. 
Dalgın ve soğuk kan]ıydı. 

- idam cezası verilecek .• 

Diyenlerin sözlerini de duyu
yordu. Fakat, garip, bu sözler de 

Bir gün, Kuruçeşmedeki baba-
sının evinden, ne babasının, ne 
de üvey validesinin haberi olma
dan çıkmış, komşuya gideceğini 

haber bırakarak Kadıköyünde öl
müş bulunan day11ının evine mi· 
safir gitmiştir. lki gece burada 
misafir kalan Ayşe, 14 - 6 -
934 tarihinde saat dokuzda Kadı
köyünden lstanbula geçmiş, Ku· 
ruçeşmede sucu Mehmedin evine 
gitmiştir. Ayşe, ayni gün yanın· 
da çocuğu Ahmet bulunduğu hal
de köprüye dönmü~, 12,50 de ha
reket edecek olan Pendik vapuru
na binerek Kadıköyüne hareket 

met müe.seselerine teslim edebi -
leceğini söyledi; suçluya ceza ka -
nununun 452 nci maddesinin bi -
rinci, dördüncü fıkraları ve altın· 
cı bendin son fıkrasına göre ceza 
verilmesini, yaşının on sekiz ol· 
masından dolayı ceza kanununun 
56 ncı maddesinin göz önüne alın-

~--Çev1ren : A. C. Yazı rtu. ıu: 29 
ki Japonya elde ettiği memleketle
ri tevsi değil, yalnız muhafaza 
etmek istiyordu. Bu ifi temin et -
tikten sonra, vukua gelmesi mu -
hakkak olan cephe değişikliğine 
karşı hazır ve kuvvetli bulunmak 
arzusunda idi. Çünkü çarkıfelek 
o aralık dönmekte devam etmi§, 
cihan üzerindeki gerginlik bir kat 
daha artmı§tı. 

okuyordu: 
"Fransada komünistler 

çık~rdılar. Liyon ve ).rtoi• 
]erinde hükumet vaziyete ~ 
dir. Pariste sükunet tel<r•r 
edilebilmiştir.,, d 

"Avrupa konferanııtı/ 
onun itidalini bozmuyordu. masını istedi. 

Ağır ceza salonu, her günden 
çok fazla kalabalıktı. Kapılarda 

dinleyicilerin hücumlarını menet
mek için tertibat alınmıştı. 

iddianameden sonra, ağır ceza 
reisi Aziz bey sordu: 

man hariciye nazırı tar• 
1
, 

irat edilen nutuk eheınrniyet r 
• tı 

tılanmıttır. Nazır deırt•f 
- Müddeiumumi bey ceza ve- İslamlar arasındaki yangın ocft.· 

ğından çıkan alevleri bir silah o -
larak kullanabileceğini zanneden 
İngiltere, bunda çok yanıldığını 
nnlamıştı. Pamirden çıkan ate§ 
bütün Asyada görülen muaz -
zam bir meşale şeklini almıştı. 
Hindistana giden yol daha 'imdi
den dumanlara bürünmüştü. Irak
ta, Filistin havalisinde ve Suriye
de yangınlar çıkmıştı Bütü.n A
rabistan kıyam halinde idi. Şima· 

li Afrikada Nil den Atlas dağları
na kadar uzanan sahanın ufukla ~ 
rında tehditkar fırtına buIUt -

Üzerine aldığı mesuliyeti dl 

olan hic bir devlet adarn• 

Müddeiumumi Kaşif bey, aya
ğa kalktı. lddianamesini söyle
di. 

etmiştir. • 

rilmesini istiyor, ne diyecekıin? 
Ane, ağır ağır ayağa kalktı. 
Hafif bir sesle cevap ,·erdi: 

- Benim kabahatim yoktur. Bu 
felaketi kocam başıma getirdi! 

- Senin aklın başında değil 

miydi? İnsan çocuğunu denize a
tar mı? 

- Aklım başımda değildi. Bile· 
rek atmadım. 

- Dü§ünerek, 
ıın? 

- Bilmiyorum. 

bilerek almış· 

ki bugÜnkü cihan kargat• 
için~e yalnız kendi nıeıııle 
kurtarmağa ve yahut ba§k• . 
leketlerin.mütkül vaziyet'. 
kendisi için istifadeler tedl 
çalıısın. Şark aleminin "'~I 
k~rfı kuvvetli bir blok te!k'd• 
bılmek ancak bütün garP .

1 
ferinin birleşmesiyle kabı 
Bu sayede yeni bir cihan h"'~ 
tasavvur ve tahayyülün ~e"1, 
bir vüsat almasına maıu 0 

• 1 

İddianameye göre, bir buçuk, 
iki ya§ındaki oğlu Ahmedi denize 
atmak suretiyle öldüren suçlu Ay
şe, hadiseden üç sene evvel lne • 
boluda Haşim efendi isminde bi • 
riyle evlenmiştir. Bu evlenme .şu 

şekilde olmuştur: Ayşe, komşula

rı olan Haşim ile gizli münasebet· 
te bulunmuş ve bu o köy ahalisi a
rasında daUanmış, budalkanmış· 

hr. Kü~ük bir köyde duyulan ha· 
dise, halk arasında çok fena tesir 
yapmı§hr. 

Ailesinin ve kendisinin namu
sunu kurtarmak düşüncesiyle ha
reket eden köylüler, Hatimi Ay
şe ile evlenmiye ikna etmişlerdir. 
iki genç, kanuni merasimin sonra 
yapılmasına karar vererek bir a· 
rada oturmuşlardır. Haşim bir 
müddet sonra çalışmak için lstan· 
bula gelmiş, ve işe girmiştir. 

Ayni vapurla Kadıköyüne git
mekte olan Müfit bey isminde bi
ri, vapurun arka tarafın.da Ayteyi 

görmüştür. Müfit bey, küçük ço
cuklara karşı fevkalade muhab

bet besliyen bir babadır. Ayşenin 
yanında duran sarı saçlr güzel yav 

TU derhal gözüne çarpmıştır. Bu 
sırada ağlamakta olan küçük Ah
medin hali Müfit beyin hauaaiye

tini tahrik etmİ! ve Ay1eye yakla
şarak, çocuğun daha fazla üzdü· 
rülmemesi ricasında bulunmu•· 
tur. 

- Ceza görsün, sözüne diyece• 
ğin var mı? 

- Hayır .. 

- Yarım saat sonra kararı ıöy-
Iiyeceğiz, bekle .. 

ları belirmi§ti. Londra, Paris ve 
Roma uzaktan gelen gök gürül
tülerine korlm ve endişe içinde 
lrnlak veriyorlar; gittikçe kararan 
ufka bakıyorlardı. 

rız .,, ~ 

Sir Raley hariciye naıır•; 
sözlerini haklı, hem de ptdıl 
lı buluyordu. Fakat, diyor 
den bu sözler bir Alman l 1,, 
dan söylenmiş olsun? Sir ~' 
çini çektikten sonra ıniil• 1 

Aradan yedi ay geçmiş ve bu 
tırlda Ha,im lneboludan aldığı 

bir mektupla bir erkek çocuğunun 
doğduğunu öğrenmittir. 

Nedense Haşim, bu çocuğun 
kendisinden olmadığına kanaat 
getirmiş ve Ane ile aile hayatı ya
şamamağa karar vermiştir. 

Ayşe, bir müddet köyde yalnız 
yaşadıktan sonra, hadiseden se -
kiz ay önce lstanbula gelmiştir. 1 -
ki genci tanıyanlar, tekrar Ay,ey • 
le bir arada yaşamasını Haşime 
teklif etmiılerdir. Haşim evvela 
reddetmiı, Ayşeyi geçindirmeğe 

vaziyeti müsait olmadığını ileri 
sürmüıtür. Fakat bunun da çare· 
si bulunmuş, Ayşenin babasının 

yardımiyle ikisi de Kuru çeşmede
ki bir evde oturmuşlardır. 

Uzun bir ayrılıktan sonra baş· 
lıyan bir arada yaşama dR çok 
sürmem ittir. 

iki ay sonra küçük Ahmedin 
ağlaması yüzünden aralarında 

kavga çıkmış ve Haşim, çocuğun 
kendisinden olmadığına kanaat 
getirmiş olduğundan, büyük bir 
hiddetle onun susturulmasını Ay
şeden istemiştir. 

- Çocuktu'r, ağlıyor .. Ne yapa· 
yrm, şeklinde mukabele eden gene 
kadın, üstelik bir d~ dayak yemiş: 
tir. 

Müfit bey, Ayşeye bir kaç ke· 
lime söyledikten sonra salona gir· 
miş ve biraz sonra tekrar Ayşenin 
~ranına geldiği vakit, sarı saçlı gü· 

zel çocuğu görmemiştir. Birden 
içinde bir şüphe uyanan Müfit bey 
daha ziyade yaklaşmış ve sormuş
tur: 

- Hanım, çocuğunuz nerede -
dir? 

Bu sual Ayşeyi ıinirlendirmit 
ve genç kadın: 

- Sana ne oluyor, şeklinde bir 
cevap vermi!tir. Fakat Müfit bey 
sormakta israr etmi§tİr: 

- Hanım, çocuğunuz biraz ev· 
vel yanınızdaydı, ne oldu? 

-Yoktur ... 

Esrarengiz bir hadise kartısın
da bulunduğunu anhyan Müfit B. 
Kadıköyünde karaya çıktıkları 

vakit, bir polis çağırarak Ayşeyi 
teslim etmiş ve hadiseyi de anlat· 
mı!lır. 

llk ifadesinde çocuğun kendisi· 
ne ait olmadığını söyliyen Ayşe, 
sonradan her şeyi itiraf etmiştir. 

Yakadan on gün sonra da kü
çük Ahmedin cesedi, Heybeliada 
sahillerinde bulunmuştur. Bura• 

ya gönderilen Ayşe, sarı saçları· 

nın rengi solmuş, tlökülmüş, yüzü, 

vücudunun şekli değişmiş çocuğu
nu görünce, kendine hakim ola

mamış ve onu kendisinin boğdu
ğunu hıçkırıklarla ağlıyarak tek
rar itiraf etmiştir. 

Kaşif bey, Nikola, Fethiye, 
Haşim, Hacer, Emine isimlerinde· 
ki Jahitlerin hadiseyi tamamen an 
)attıklarını söyliyerek: 

- Bu, ale!ade bir tehevvür n~ 
ticesi katil değildir. Ayşenin, Ka· 

dıköyünde Bedia hanımın evinde 
miaaSir kaldıktan, Kuruçeımede 
Mehmedin yanına döndükten son 
ra tekrar Kadıköyüne geçerken, 
kimsenin görmediği bir sırada, ço· 

Ayşe, ağır adımlarla dışarı çık-

tı. Gene soğuk kanlıydı. Hiç bir 
Avrupa etrafında da ilk şim

§ekler çakmağa başlamıştı. devam etmitti: .. ~ 
fevkaladelik göstermiyordu. 

KARAR 

Müzakere bir saatten fazla sür· 
dü. Halk, dağılmıyor, kararı bek
liyordu. 

Saat dört buçukta mahkeme sa• 
lonu açıldı. Ayşe yerine geçti. Ve 
karar okundu: 

Nefsani heveslerini tatmin için 
çocuğunu denize atıp boğan genç 

anne, idama mahkum ediliyordu. 
Salonda bir hareket, bir kımıl

danma başladı. Zabıt katibi kara
rı okumağa devm ediyordu: 

- Hadise işlendiği vakit Ayşe 
on sekiz yaşını bitirip yirmi bir 
yaşına basmadığı için, idam ceza-
11 yirmi dört sene ağır hapse ... 

Ay,e, yirmi dört uzun senesini 
hapishanede geçireceğine de esef 

etmedi, ki hiç bir şey söylemedi. 
Bacakları titremeden, jandarma • 

nın refakatinde salondan ayrıl -
dı ... 

'

lstanbul Harici Askeri' 
Kıtaat ilanları 

Ordu için 20.000 kilo çoraplık 
pamuk ipliği kapalı zarfla alına
caktır. Parası olan 38.000 liranın 
yarısı bono diğer yarısı peşin ola
rak verilecektir. Bağlarını gör
mek istiyenlerin her gün ve arttır
ma eksiltmeye geleceklerin 10 -
11 - 934 cumartesi saat 10,5 a 
pey akçeleriyle beraber dilek o
kuntularını M. M. V. satın alma 
komisyonuna vermeleri. 

(466) (6898) 

htanhul G ncı icra memurlu
ğundan: 

Cenup denizlerindeki saha· 
larda tetkikatta bulunmak ü~ere 
gönderilen İngiljz fevkalade ko
miseri Sir Corç Raley büyük se -
yahat tayyaresiyle Romadan ge· 
lerek Hayfada inmişti. Tayyare 
meydanından Jehre doğru gider .. 
ken Filistin ahvali hakkında ken· 
diaine izahat veriliyordu. İşittiği 

şeyler hoşa gidecek nevinden de
ğildi. Gördüğü şeyler ise hemşeh
rilerinin endişeli suratları ve A~ 
rapların meydan okuyucu ve cesa
ret gösterici bakışlarıydı. Fransız
ların da komşu Suriyede daha iyi 
bir vaziyette olmamaları bir tesel
li teşkil edemezdi. Onlar da bir 
barut fıçısı üzerinde oturuyorlar 
gibiydiler. Onların petrol nakle
den boru yolları da İngilizlerin 
boru yolları gibi tehlikedeydi. Son 
günlerde karaya çıkanlan askeri 
kuvvetler her ne kadar bir derece· 
ye kadar emniyet telkin ediyorsa 
da Arapların icabında yaman bir 
düşman kesilebileceklerini unut -
mamak lazım geliyordu. Sir Ra
ley şimdi burada Asyanın kap111 
önünde bulunduğunu ve bu kapı
nın İngiltere ve hatta bütün Avru
pa için ne demek olduğunu pek 
ala biliyordu. 

Sir Raley ertesi sabah tayyare
siyle Hindistarun Kara,i şehrine 
hareket etmişti. Tayyare, Ma
car demiryolu boyunca Amak de
nizine kadar uzanıp giden İngiliz 
karargahları üzerinden uçarak 
Arap çöllerinin kıvılcım buğusuna 
dalmıştı. Sir Raley Asya ile Av
rupa arasında kalan bu sahanın 
uzanıp giden ' yanık metrukiyetini 
tayyaresinden seyrediyordu. O 
içeri Avusturalyanm çöllerini, İn
giliz tahtına bağlı olan bütün 
memleketleri biliyordu, fakat şim
di üzerinden geçmekte olduğu 
memleketin kızgın vahşetinde do
ğan diişmanlık kadar amanıız bir 
düşman yaratan bir arz köşesi bil
miyordu. 

"Fransızların Somali ıoıJ 
lekesinde Cibuti limanınd•~ 
grev ilan etmittir. Gre"I t~f ;i 
yapan Japon ajanları te"lk1 

muflardır. 

Fevkalade komiser b\J"" 
duktan sonra tekrar clii'ii 
ba,lamıştı. 

Ondan s'onra Habetiıt•". 
sını getirtmişti. Afrikada ~ d• 
kalan son memleket dahiliJI 

''ile 
ponların nasıl yerle§tiklerı d-' 
olan bu dosyayı karı!tırııt• r' 
vel raporları okumağa de"' 
yordu: 

"Mukdende JaponJarl• .. ,,,. 
arasında devam etm~kte 0 il 

müzakereleri akim kalmak 

dir .. ,, djjl 
Radyo istasyonunun "/er ;d 

haberler içinde hiç hofa 'fil' 
bir şey yoktu. J aponfar•"··fıı• 
adalarındaki tesir ve fi~, 
tehlikeli denilecek derec~ı,er 1 
yordu. Öbür taraftan 'fı ,.~ 
reyen ve isminin talaff uı" ıı 
çük olan bir ceneral da o~ 
da adeta bir Napolyon '\,d' 
ket ediyordu. Haberler jÇ~it' 1 
~a gidebilecek yegiı.ne ~-· 1'~ 
pon merkezlerinde büY111c., !""'~ 
,alıklar zuhur ettiğine d•~r 
kovadan gelen radyo b•b,. 
Her ne kadar bu gibi R115 1' Jİ ~ 
rini ihtiyatla telakki et~~er Jı) 
sa da, herhalde o habe ,.r~ 
dereceye kadar hakikat .J 
mümkündü. 111~ 
Tayyare hu aralık fıral ııt'_J 

üzerinden geçiyordu. l}~~ ;;f" ..ı 
ranın radyo kulesi görtı",· 11 

h·ııer 
Ondan sonra İran sa 1 ·tiP 
ediliyordu. Bu aralık k• J 
haberler getirmişti: s""-ı 

"Siyam hava na:ıırı ,.r' 
öniinde duran Japon .clo~tti'l 
nın amiral gemisine gıt~ Jıİ f" J 

"San lguacio nanı•11 :,.ı.-J 
.k .. p )<ti ~ 

sı a gemısı anama Jtalef ıf 
geçerken batmıştır .. , t•',-
herhalde Japonlar y•P J 
dır, diye dütünmüftiİ· t ,r'J 

• )<afi 

Bundan sonra çocuğunu da ya
nına alan genç Ayşe, babe\sının e
vine sığmmağa mecbur kalmıştır. 
Ayşe, babasının yanında altı ay 
kadar oturmu§, bu esnada i~e bir 
de sucu Mehmet karışmıştır. Genç 
kadın, suçu Mehmetle bir çeşme 
başında tanışmış, anlaşmış, onun
la evlenmeğe karar vermiştir. Fa
kat küçük Ahmet gene bir engel 
olarak ortaya çıkmıttrr. 

fıte bunun üzerine Ayşe, müt· 
hiş kararını vermiş ve birleşme 
hayatına mani teşkil eden çocuğu· 

cuğunu denize atması hi'diseye ta
ammut ve tasmim neticesi i§len
miş bir katil mahiyeti vermiştir, 

dedi, ve hadiseyi "~eni,, kelimesi
le tasvip etti. Kitif bey, evlenme
sıne mani tetkil ettiğine kanaat 
getiren Aytenin çocuğunu beslet -

Bir borçtan dolayı mahçuz ve 
paraya çevrilmesi mukarrer hane 
eşyası 28 - 1 O - 934 tarihinde 
müsadif pazar günü saat 11 de 
Y eniköyde Köy başı caddesinde 
125 No. lu hanede birinci açık art
tırma suretiyle satılacağından ta
lip olanların mezkur gün ve saat
te mahaJlindc hazır bulunacak 
memura. müracaatları ilan olunur. 

Taşkent ıle Seıner r'f' 
da Cina civarında Sirclede.., 
ne kurulu olan büyiik ,· 

Raley busuretle düşünmekte 
iken katibi son alınan radyo ha-

(3051) 
berlcrini kendisine getirmişti. köprüsü bir suikast tıe 
F evkalide komiser bu raporları tahrip edilmiftir.,, 
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1
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1 
~ r Balk son er ı. Orada 

4
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1
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'-tıeri-· 1~ ınutabakat içinde ka· 
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lıtı,· Yuk eh . • 1 

1> l>ir . . eınmıyetıy e müte· 
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~ eye • b 
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t oları §ıta an olduk. Elem· 
~ltrirı doıt memleketlerin ke· 

llıııi L e l•rnaın. 1 . . k . . ti oild· d' ıy e l§hra etbğı· 
1likte ır ık. Balkan misakının 
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to .. z b' 
~lerdik. ır kuvvet olduğunu 
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l ,>~ 7~ kr, Z700 Kr. 
)\ı. 400 • ıuo 

'h..... it • lüO • MOO • 
tı~.""'1 -'""~ .. soo • 
~ ao nlııı tJu1ern.&ıu: 

... , 1ııı:•'rııı il 
~~ btt lıı aayıtalannda ıan· 

'>tı~, r tı1<,, tar. ilk ıayıtada 250 
~: .. 'ltı . 

-._ ~-t t, CS.va 
~ı •.,.cı.ı, llllı Ulıı verenlere aJt 

~· 
~ ~~Qo, btr •atın 10 kuruıtur. 
il~ ~_:... 1Q IL.\NLA.K: 
~'~ 7G' Uq CSc• 
~.. ~ •• on &aı ~o. Uç detuı 6~. 
'1.ıt.~ ''e <letaaı 100 kuruıtur. 

ııı;.."ı-, '-llı, rtn bir cletam meccıı· 
~ ltu &tçeıı Ulııtarm faz.la 

l'Uıtan beaap edilir 

asil Yugoslavya milleti ve onun 
muktedir ve tecrübeli devlet re· 
cülleri en iyi örnek olmuıtur. 
"B 1 . ravo ses erı,, 

Ehemmiyeti derkar olan bu 
keyfiyeti büyük meclisin resmi it· 
tılaına arzederken Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin derin teessürle· 
rine tercüman olduğumu da zan· 
nediyorum.,, Şiddetli alkışla/ ... 

iki bUyük ölünUn 
hahralarmnı taziz 

Hariciye Vekili Beyin izahatı· 
m müteakip iki büyük ölünün ha· 
tıralarını taziz için sükut edilmiş 
ve tekrar müzakereye geçildiği 
zaman Cemil Bey "Tekirdağ,, ile 
arkadaılarınm verdikleri ş~ tak· 
rir okunmuştur: 

"HükumeHn harekatını tasvip 
ediyoruz. Alçak cinayete karşı bü
yük Millet Meclisi bütün nefretini 
beyan eder. Milli kahraman ve 
büyük hükümdarı, Kral Birinci A· 
leksandr'ın ziyaından dolayı Yu· 
goslavya milletine derin acıları
mızın bildirilmesine ve büyük ev• 
ladı reis Baıtu'nun ölümünden do· 
layı Fransız milletine teeaaür ve 
taziyetlerimizin gönderilmesine 
riyaset divanının memur edilme· 
sini teklif ediyoruz.,, 

Takrir reye konularak ittifak· 
la kabul edilmiş ve yarın (bugün) 
saat onda toplanmak üzere celse 
tatil edilmiıtir. 

Ac;ık mebualuklar 
Ankara, 24 (Hususi) - Açık 

mebuıluklardan birine müteahhit 
Muıtaf a Mecit Beyin fırkaca nam· 
zet gösterileceği söyleniyor. Diğer 

~ü~hallere kimlerin namzet gös· 
terileceği henüz belli değildir. 

Yollanan teessUr telgraflara 
Ankara, 24 (A.A.) - Büyük 

Millet Meclisinin bugün kabul et· 
mi§ olduğu takrir mucibine«:; mec· 
lis reisi Kazım Paşa Hazretleri 
Yugoslavya ayan ve mehusan re· 
islerine ayrı ayrı aşağıdaki teessür 
telgraf mı göndermiıtir: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
bugünkü hususi içtimaında Hari· 
ciye Vekiiinin Büyük Kral Haş· 
metli Alekaandr Hazretlerinin 
vahıiyane bir surette katillerine 
ait beyanatını dinlemiştir. Bu 
menfur cinayet kar§ısında mütte· 
fik bir infial duyan B. M. Meclisi 

' 
riyaset divanını dost Yugaslav 
milletine çok derin teessürlerinin 
ifadesini ve mufahham hükümda· 
rının §ahsına uğramıı olduğu bü
yük ziyaaan dolayı teessürlü tazi· 
yellerini iblağ eylemeğe memur 
etmittir. 

Türkiye B. M. M. Reisi 
ALP KAZIM 

Diğer taraftan Kazım Paşa 

Aydın, 24 (A.A.) - Soma mü· 
cadele teşkilatı tarafından Kadı· 
beyli bataklığını kurutulması işi 
başlamış ve ameliyat hayli ilerle· 
miştir. 460 bin metre murabbaı 
genişliğinde bir sahayı kaplıyan 
bu bataklığın kurutulmasile San -
dıklı, Gerenkova, Küçük Kurtlar, 
Hacıali Obası ve Acarları köyleri 
sıtmadan kurtulmuş, olacaktır. 
Bundan başka proje ve planları 
biten Sobuça ve Bıyıklı gölleriyle, 
Haydarlı bataklığını da kurutul • 
ması işlerine başlanmıştır. Sö • 
kenin Akçakaya köyleriyle Nazil· 
linin Gencel ve Köşk bataklıkla • 
rınm da kurutulma işlerine bir kaç 
güne kadar başlanacaktır. Bu mü· 
nascbetle önümüzdeki Cumhuri· 
yet bayramında bu yt::rlerde büyük 
merasim ve tezahürat yapılacak· 
tır. 

16 bin metre yükseğe .. 
Kadiz • Amerika - 24 (A.A.) 

- Stratosfer yolcuları, dun bura· 
da bir ormanlığa inmişlerdir. Ba· 
lonun kabı yırtılmışsa da M. Piker 
ile zevcesi sağ ve salimdirler. A· 
Jetlere de bir şey olmamıştır. Ba· 
lon 16.000 metreye kadar çıkmış· 

tır. 

Sumerbank umum müdürü 
Ankarada 

Ankara, 24 (Hususi) - Tur· 
haldan dönerken, mensucat fahri· 
kalan inşaatnın tetkiki için Kay· 
seride trenden inmiş olan Sümer 
Bank umum müdürü Nurullah E· 
sat Bey buraya geldi. Nurullah 
Esat Bey, inşaatın süratle devam 
ettiğini, yakında bitirileceğini 
söylemektedir. 

Sümer bank inşaat mühendisleri 
ileride kurulacak olan Nazilli ve 
Ereğli mensucat fabrikalarınn 
planlar iizerinde çalışmaktadular. 

Fransız başvekili -- ı Baş tarafı ı tncı eayıfada) 

ileri geldiğini ve çaresi efkarı u • . 

nıumiyedeki endişenin izalesi ol· 
duğunu söyliyerek demiştir ki: 

"- Dumerg kabinesinin bu hu· 
susta sarfettiği gayretlerin netice· 
sini beklemek lazımdır. Bu gay· 
retler vadesi gelen tediyatı fazla
siyle temin etmiş olan hazine tah· 
villerinin ihracında muvaffakiyet 
ile neticelenmiştir.,, 

Ayandan sabık nazır M. Borel 
para kıymetinin tamamen muha • 
fazası lüzumu ile birlikte dahili 
Hatlar paranın hakiki kıymetine 
uyduracak bir siyaset takibi lü • 
zumunu da kaydetmiştir. 

Muğla, 24 (A.A.) - Cumhuri· 
yet bayramında yeni yapılan ve 
yapılacak olan birçok bina ve köp· 
rülerin açılma ve temel atma me· 
rasimi yapılacaktır. Bunların i· 
çinde Nafia Vekaletince 60 bin 
küsur liraya yapılacak Dalman 
köprüsü de vardır. Bu köprü şe· 
kil itibarile dünyada mevcut köp· 
rülerin üçüncüsüdür. Uzunluğu 
102 metredir. Bu köprünün bay· 
ramdR temel atmn merasimi yapı· 
l:ıcaktır. 

Ankarada Cümhuriyet 
bayramı hazırhkları 

Ankara, 24 (Hususi) - Cum· 
huriyet bayramında mutat balo • 
nun verilmesi mukarrer olmakla 
beraber nerede verileceği belli de· 
ğild~r. Ankarapalas ve Halkevin· 
de yapılacağı söylenmeldedir. 

Bayramda, Ankara Belediyesi, 
geçit resminin yapılacağı Cumhu· 
riyet meydanına girilecek yerde 
bir tak, Frkanm Ankara merkezi 
tarafından da genehurada bir tak· 

yapılacaktır. 
Davetlilere mahsus tribünlerin 

kartları belediye tarafından halka 
verilecektir. Merasim meydanın -
daki ve şehrin diğer taraflarında 
hususi ve resmi müesseselerce ya· 
pılması mukarrer kutlulama ha • 
zırlıkları devam etmektedir. 

Turizm malzemesi 
Ankara, 24 (Hususi) - Tu· 

rizm malzemesinin ithaline müsa· 
ade eden mütekabiliyet şartından 
istifade edecek memleketler me • 
yanına Almanya ile lngilterenin 

de ithalat edildiğiGümrükler veka 

letince alakadarlara bildirilmiş • 
tir. 

Sumer bank1n Avrupaya 
yolhyacağı talebeler 

Ankara, 24 (Hususi) - Sümer 
Bankın Avrupaya tahsile yollaya· 
cağı talebelerin müsabaka imtiha
nı neticelerinin cumartesi günü 
anlaşılması muhtemeldir. 

Ankara Belediye meclisi 
Ankara, 24 (Hususi) - 1 ikin

ci teşrin öğleden sonra Ankara 
belediye meclisi ilk toplantısını 
yapacaktır. lçtimaın, vali ~e he· 
lediye reisi Nevzat Beyin kısa bir 1 

nutku ilP açılacağı söyleniyor. 

M Venızelosa suikast 
yapanlaran muhakemesi 

Atina, 24 (A.A.) - M. Veni· 
zelosa karşı suikast yapanların 

muhakemesi 24 11 tarihinde baş· 
lıyacaktır. Son müttehem olan 
Subatis müddeiumumiye kendili -
ğindcn müracaat etmiş bulun • 
maktadır. 

SPOR POST ASI 

Sabah namazı ~.40 

İl~lc namazı J l.~li 
ikindi namaıı 14.5i 
Akşam n:ım.ızı 17.17 
Yaısı nıırnazı 11!.4S 
imsak 4.44 
Yılın ı:rçcn günleri 2ııı 

Yılın kalan l iı nlcrl 74 

1 R ADYO 
Bugün 

1 TANBUJ,: 

17,16 
5.40 
ıı.~s 

14.55 
17,16 
18.4'! 
4.4ı 

292 
73 

I_ 

18,80 l'lük rıl'srl3ntı, J0,20 Ajans ha • 
l>l'rlerl, 19,80 Tıırlc mu .. lkl nl.'şriyntı (Kem:ıl 
NIJnzl, Aı.ınl llcJlcr \O llııyrlJc, .l\hıu-neıı 
llanınılnr)' 21 Selim Sırrı Boy tarafından 
ı.onfcruııs, 21,80 StüdJo orkestrası, ve <'.az. 

228 lilır~ \'AŞO\'A, 18~5 m. 
ls,45 Tngnnnlll Jı::ırır mııı;lkl, -1\lüı;alıabc 

10, Ui l\tıartet lcoııııeri, 19,·M 111ilsnhnbe, 20 
'.I'ugııııni (Oprru ııar('ıılnrı), 20,20 Aktüalite, 
21 Hafit orlC<•stnı \c t.agıınııl lwnscrl, 21,45 
JJuberlı-r, 22 Sl.'nfonlk orkc trn (Aksam ı,011• 

nrl(, 22, l.l l\lli!ınhnlıc, 28 Konser ,.; rcktıım, 
23,ı:> Dans mu l!cı ı, 23,45 Müsnhnbe; :z.ı,os 
Uaıı m d \'unu. 

c;ıı; l\hz IH.iDAl'KŞn~. 550 m. 

.. 18,8;; lııgllluc mııslld heyeti, l 9,50 J>ı•rıS, 

..,0,20 Horncsa lwnserl, 21 lUlisahabe, 21 ,85 
lnc;ır ısnrluları, 22,50 llnberlr.r, 28,10 Opera 

musikisi ( ltajterlrı ld:ırc inde) 
Ci9Z Khz. \1l'A1'.A, 50i m. 
20,10 l\llisahnbo, 20,15 l\luı;lki nesrhnt 

21,Sl Al,lüıılltc, 21,.'.i5 Sanfonllı: Yi~unn ~u: 
ı.lklsl, 28,80 llııberlcr, 28,60 Akşam Jwn eri, 
1 I>ıııı mu ıı.ısı. 

-BORSA 

-
Nukut _ (Sa!_aş) 

+ Londr:ı ot 4 . - *Viyana :13, so 
• Ne\·york 125 -- * l\Jıı.Irlt 17, -* l'a rls 169. - * Berlin 
• MllAno 

4!;, -
215, - * Varşova * Brlı~ ~eı 117, -

~4. -
• Budapcşıc ~ 6. -

+ Atlna 24, 50 * llükrcş ıs.-
• Ccnenc 820, •• • Bclgm 56, -
• Sol\ a 94, - * . Yok.ohama 3.ı , -
* Amstcrdnı ss. - "*Altın 925, -

* rraı: 100, - '* l\1ccldiyc ~&. -
* Stnkho' m !lil, - .,. Tlantnrır ~4>. -

Çekler (kap. sa. 16) 
• Londra <ı2::.50 * Stokblm 4.~0IJ.? 

• Ncv) ork 0.797:i00 • Viyana 
• Paı ls 12.06 • Madrlr 
* MllAno 9.2800 • Herlln 
• Bruksc 3.4oı:; • Varşova 
• Atını. 8 ?.9017 • Budapeşte 
* C'cnc\•rc 2.437i • Bükreş 
* So!)·a 6(>,ı)6~0 * llelgrat 
• Amstcrdam l.1i3~ * Yokohıma 
* Praı: 19,0i!lti • l\foskova 

iş Bankası J'erkos -.- , 
Anadolu 27."i"I Çimento u. 18.S!i 
Hel• 2 ~s Onyon De~. -.-· 
Sir. lla)rıye ıs.:;o ~ark De~. -.-
l\lerlı;eı Banbsı l\9,00 Balya . 
l'. <; fJ:OrlJ -,00 ,ark m. ecza -.-
Romonıı l},YS Telclon -.-
istikrazlar tahviller 

~ 1933Türk Bor.I 29.~o 
.. • il 28 15 

ııı 2s ııo 
• l st l k:rAzı Dahili 1 9Q.CQ 

Ergani istikrazı {17.-

f.lchrll: 
Tramyay 
Rıhtım 

-.-
31 75 

Anadolu ı 46,
Anıdolu il 46,-

1928 A Mü. - ,00 Anadolu ili -.-
&. Ra~dnt. -.oo * rııumcssll A 49.iO .. ~ 

Himayeietfalin Ferah 
sinemasındaki müsa .. 

meresi 
Hazretleri Fransa ayan ve mehu- Memleketimizde ve ecnebi memleketlerinde bütiin spor ve 25 - 10 - 1934 Perşembe ak

şamı Ferah sinemasında Himayei 
Etfnl Beyazıt nahiyesi azaları şe· 

I refi~e tertip edilen müsamereye 
fahrıycn Deniz Kızı Eftalya Hal n~mla Keman~ Sadi, Piyanist.Yor
gı, Kamençecı Alcko Beylerın iş· 

1 tiraklarile zengin programlı bir 
konser verilecektir. 

san reislerine de ayrı ayrı şu tel- gençtik hareketlerini ve sporcu gençliğe verilmesi lazım gelen 
grafı çekmiştir: yeni şekiller hakkındaki ya'Zılan muntazaman takip etmek iste· 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, yenler münhasıran SPOR POSTA S 1 nı 
0

oaumalıdırlar. 
bugünkü hususi içtimaında Hari· fieryerde fintı 5 kuruştur. 

ciye Vekilinin Büyük Kral Haş· I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!~~!~~ metli Alekaandr Hazretlerinin ve 
büyük Fransız reisi Bartunun vah· ~ 
!iyane bir surette katillerine ait 'o.... 11 B k 
beya~atmı dinlemiştir. Bu me?· smanıJl an dSJi 

Türk Anonim Şirketi, - f esis tarihi: 1863 
Sermayesi: 10,000,000 ingiliz lirası 

TASHİH 
4 10 934 tarihli gazetemizin 

9 uncu sayıfasının 2 nci sütunun-

fur cınayet kar§uında müttefık 

bir infial duyan Büyük Millet 
Meclisi, riyaset divanını Fransız 
~illetine çok derin teesaürlerinin 
ifadesini ve reis Bartunun şahsın· 
da uğramıt olduğu büyük ziyadan 
dolayı teessürlü taziyetlerini iblağ 

Türkiyenin başlıca şehirleri ile Paris, Marsilya, Nis, Londra da Üsküdar Hukuk Hakimliğin-
ve Mançester'dc, Mısır, Kıbrıs, Irak, lra:ı, Filistin ı de Saadet H. tarafından zevci 

eylemeğe memur etmistir. 1 

Türkiye B. M. l\I. Reisi ı· 
ALP KAZIM 

ve Yunanistan'da Şubeleri.. Yugoslavya, Romanya, Suriye Fahri B. aleyhine açılan boşanma 
ve Yunanistan'da Filyalleri vardır. ı ı davasının muhakeme tarihi seh• 

Her türlü banka muameleleri yapar. ven yazılmamışlır. Tashihen 25' 
••••••••llİillıİlll••••İİI 10 '934 perşembe günü saat 10 da 

olduğu ilan olunur. 
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HAFTALIK 

RadlJo Programı 
Deli mi? 1 Islimköy ve Atabey 

halkı ne istiyorlar? 
28 1inci Tetrln Pazar 1 19 Ha~rler. 19,15 Rad.lO orke•t~ 
tSTA..,"BUL : V'nlverslte %0,%0 ısesu filmlerdell .ııd"' ~ 

lzmirde polisi ya
ralıyan adam 
İzmir, 23 Evvelki gün hükumet 

poıtanesi önünde raıtgeldiği poliı 
memuru lamail Efendiye lıücum 
ederek tabanca kayışını koparan 
ve tabancasını alarak, - kabzesile 
polis memurunu ıakağından ağır 

surette yaralıyan Ömer oğlu Os -
man hakkında dün müstantiklikçe 
tahkikata devam edilmiıtir. 

Maznunun vaziyetinde deli ol
duğunu fÜphelendirecek hareket
ler görüldüğünden kendisi mua • 
yene için adliye hekimine gönde
rilmiıtir. Adliye hekimi Şakir B. 
maznun memleket hastanesinde 
deliler koğuıunda mütahede altı
na alınmasına lüzum göstermittir. 

Bu adamın b:r polis dütmanı 
olduğu ve nerede bir poliı görür· 
se hücum etmek istediği ıöylen • 
mektedir. 

Ödemiş haberleri 
Ödemiş, (Husuıi) - 19 birin· 

ci teırin cuma günü, Hilal;almıer 

müfettişlerinden Fahri Bey de 
hazır bulunduğu halde Ödemit 
Hilaliahmer cemiyeti senelik kon
giresini yapmıthr. Ruznamede ya· 
zılr maddeler kouıulduktan ve ka· 
rar altına almdıktan sonra yeni i· 
dare heyeti seçimi yapılmıttır. 

Baımuallim Sami, ortamektep 
Türkçe muallimi Hamdi, Noter 
refiki Tayyip, Tayyare cemiyeti 
muhasebeciıi Ahmet Calal, Kredi 
]fooperatifleri mürakıbı Hamza, 
İncir kooperatifi sabık muhasebe
cisi Kemal Ragıp, Posta ve Tel
grafmüdürü Fahri, İcra memur 
muavini Kemal Beyler yeni idare 
heyetine seçilerek aralarından 

Baımuallim Sa.mi Beyi reis yap
mıılardır. 

§ Himayeietfal kongresinin i· 
kinci toplanhaı 26 birinci Teşrin 

Cuma günü yapılacaktır. 

Ödemit'lilerin yeni alacağı 
(Ödemit eınafları) (Ödemit köy
lüleri) tayyarelerinin at konma 

merasimi hu sene sonunda yapıl
ması için son derece çalıtılıyor. 

Noksanlar tamamlanırsa- bu iki 
tayyare için tenlikler yapılacak· 
trr. 

lspartada bir ev yandı 
İ~parla - -Y ;yla-;ade mahalle

sinde Nadir Efendi vereseıının 

mutasarrıf ve Şark Hah kumpan

yasının müstecir olduğu büyük ev 
pazartesi günü ıabahleyin içinde 

çıkan bir ateıle yanmıf, fakat as· 
ker, belediye vasıtaları, tulumba, 
jandarma, poliı ve halkın son de

rece cesurluk ve gayretiyle iki 
taraftaki ıık hanelerden bazıla -
rından yıkılan yerlerin bititiklik 
mahzuru defedilcrek o mahalle -
nin sık ve güzel evleri tamamen 
yanmak tehlikeıinden kurtarıl -
mıthr. 

Pancar sevkiyatı 
Samsun (Hususi) - Kayseri

Samsun hattı üzerinde bütün iı
tasyonlardan Turhal teker fabri
kasına pancar sevkiyatı yapılmak
ta, Kayseri - Ankara hattı da, 
bugünlerde buğday sevkiyah ile 
mahmul bulunmaktadır. 

11,SO Pl&k neırlyatı. 111,%0 Ajanı b- %M5 Konfcnuıı. %1 Ta~annl 111!, 
05 

,1 
berlerl. ll,10 Türk muaikl neırlyatc (Ke· Konfl'ranL %1,45 Ta~annJ. .. ' -"' 

musUdsl. %S Haberler. :S,%5 1'0ll 
mani Rept, Meeut Cemli, Mıu.affer Bey-

vamı. 

Ziraat bankasına olan borç bir türlü 
ödenemiyo r-Kaçakçılığın sebebi ne? 

Jtr \ 'e \'eelhe, \'edla Rı:ıa Hanımlar). 21 %ZS .Khz. \'ARŞOl"A, 143.5 do .. ..w -
Ateı - gUneı kltibündt-n nakli. Ajanı ve 17 Orkutra konseri, _ l\fu.......- • 
borla habertl''rı. %1,10 Radyo orkeetraııı. PJyano refakatiyle Kemaıı kon_,!~ 
Dans muılklsl. j PopWer orkeıtra par~alııırı. - ~_.,f 

8!S Kh7~ BVXREŞ, SH m. 1 19,S.5 Pllk. 19,4:S Konfl'rans. :o rı:-~ 
11.so Dini ne,rlyat. ı~ Pllk. ıs Mu· ııaııtt• J 

l&.halM>. _ Ork.-~tra. H Halııerler. l4.SO faka tiyle t.eg-annl. 20,%0 Akt Jld-' , 
PIAk. 17 Köl·IU llP.IJrlyatr. 11 Çek muti• Hafit orkestra muılklsJ. 20,fŞ ,si' ti lslamköy, (Hususi) - İstan • 

bulda iken tanıdığım çok kıymetli 
adliyecilerimizden Isparta sulh 
hakimi Vehbi Beyle bu köye gel
d:k. lsparta vilayet merkezine 
pek yakın olan bu köy af yon ve 
gülyağı ticaretiyle me§'hurdur. 
Buraaının İspartadan daha eski 
olduğunu söylüyorlar. Şimdi 2000 
küsur nüfusu vardır. Uç mual • 
lim ve beş sınıflı bir mektepleri 
ve 134 talebesi mevcutur. Eski 
mektep. kafi gelmediğinden yeni 
tip üzerine bir mektep yapmakta· 
dırlar. Köyün mahsulatı arpa ve 
buğdaydır. Türkiyenin en birinci 
afyonu buradan çıkar ve 14 dere· 
ce morfini havidir. Varlık sene· 
sinde 25 sepet yani 2500 kilo ha
sılat alırlar. Gülyağı, tütün, üzüm 
meyve ve sebzenin her türlüsü ye
tişmektedir. Yalnız incir olmu -
yormuş.. Suyu ve havası iyidir. 
Köy çepeçevre bahçeler içindedir. 
Burada pek nefis üzüm pekmezi 
yapılmaktadır. Ağdalı ve çok 
tatlıdır. Köylüler bize gülyağı ile 
(Gül altı) de.dikleri gülsuyu ve 
meşhur pekmezlerini gösterdiler. 

K6yUn dertleri 
Köylülerin ziraat bankasına 

bet hin lira kadar borçları vardır. 
Bunun üç bin lirası tohum parası~ 
dır, diğeri de ipotektir. Sazan 
hava çalmasından ve bazan da ha· 
sılatın az olmasından bu parayı Ö· 

diyememişlerdir. Banka bir ta· 
raftan sıkıştırıyor ve defaten pa
raları istiyor. Köylülerin malları 
bu yüzden satılmak tehlikesine 
maruzdur. 

Binaenaleyh bu paranın taksit
le ödenmesine müıaade edilmesi
ni ve bu senelikte tecil olunmasını 
rica ediyorlar. 

lkinci ricaları da: Vilayet mer
kezine bir yol yapılmasıdır. Kı,ın 
bataktan ve çamurdan hareketsiz 
kalıyorlar, Isparta ile rabıtaları 
kesiliyor. 

Köyde kahvehane ve dükkan 
yoktur. mevcut iki kahve de ka • 
palıdır. Her ıeylerini vilayet mer
kezinden tedarik etmek mecburi· 
yetindeler. Halbuki kı§ın köyden 
dıtarı çıkamadıklarından vaziyet
leri kötüle,mektedir. Köyün aha· 
lisi namuslu ve temiz insanlardır. 
Bunlara banka borçları hakkında 
müsaadelerde bulunulması jmkanı 
bulunursa hizmet edilmif olur. 

Ata Bey nahiyesi 

Biraz sonra lslam köyünden 
Atabey nahiye merkezine geldik. 
Buranın adı Cümhuriyetten evci 
(Agroa) iken sonraları kasabada
ki Atabey türbeıine iz af eten Ag
ros ismi Atabeye çevrilmiştir. Na
hiyenin dokuz köyü ve 7000 küsur 
J?Üfusu vardır. Merkezde 700 ev 
ve üç binden ziyade nüfus bulun
duğundan belediye teıkilatı ya • 
pılmıştır. 

Suyu ve havası gayet iyidir. 
Hastalık ve sıtma namına bir §ey 
yoktur. Etrafı bağ ve bahçeliktir. 
Mah.~ulatı. tütün, gülyağı ve üzüm 
dür. Başka mahsulleri yoktur. 
Buğdayı baıka yerden alırlar ve 
yiyecek kadar sebze de yaparlar. 

Kasabada 12 dükkan, 5 kahveha· 
ne, 3 hamam, 2 demirci, 3 cami, 
8 mesçit vardır. Burada belediye 
ile inhisarlar te§kili.h ve bir de 
karakol kumandanlığı mevcutur. 
Bunların hepsi hükumetle müıte
reken bir konakta oturmaktadır • 
lar. Müdürleri İsmail Hakkı Bey 
çalıtkan ve if bataran bir zattır. 

TUtUn meselesi 
Bu nahiye halkı tütün kaçakçı· 

lığı ile meıh"urdurlar ! Eıkiden 

bu kaçakçılık pek fazla iken in· 
hisarlar devlet idaresine geçtik • 
ten sonra pek azalmııtır. 

Halkın şikayetlerine bakılır -
sa bu kaçakçılığın haılıca sebebi 
inhisarlar idaresini!' değer fiatla 
ve derhal tütün satın almaması • 
dır! Fakir halk tabakası bir iki 
kilo tütün satarak arpa ve buğday 
almak peşinde kotarken yakala • 
narak mahkemelere sevk olunu· 
yorlar ve 6 ay hapislerde yatıyor • 
lar Halk mahsullPrinln inhisar· 
Ira idaresince iyi fiatlarla satın 
alınmasını istiyor. 

Qülyağı 

Kasaba halkına sordum: "Gül· 
yağı nerede kullanılır ve mütteri· 
leri hangi memleketlerdir?,, de • 
dim. Bana "Bilmiyoruz,, cevabı· 
nı verdiler! Ve bu ticaretin bir ya• 
hudinin elinde olduğunu ıöyledi • 
ler ! Bu yahudi lstanbuldan bura· 
ya gelir; bir fiat verip piyasayı a· 
çar ve alır gider. Eğer o da gel· 
mczse güly;ığı ell~rinde kalır ve 
satamazlarmıf ! 

Dört sene evel gülyağının mis· 
kalı 365) kuru§a satılırken bugün 
60-80 kuruta düımüttür ! Bura • 
da 30 bin miskal gülyağı çıkarı • 
yorlarmış ! Değer fiatla satabilme
leri için hükumetin yardımını rica 
ediyorlar. Bir de vilayet merke
zine. yolları olmadığından kıtın 
pek sıkıntı çektiklerini söylüyor • 
lar. Buna da bir çare bulunma11· 
nı istirham ediyorlar. 

Ragıp Kemal 

Konyada yağ 
fiyatları yükseldi 

Konya (Hususi) - Kilosu kırk 
he§, elli kuruıtan alınabilen sade 
yağının f iatı bir kaç aün evvel bir· 
denbire yükselmi§, altmıf, yet• 
miş bet kuruıa çıkmıthr. Daha da 
yükseleceği anla§ılmaktadır. 

Fiatların, Ankara ve İstanbul
daki taleplerin artmasından yük • 
seldiği söylenmektedir. • 

Konya haraıının yetittirmiı ol
duiu damızlık buğaların ihtiyacı 
olan köylere peıin bedeli muka· 
bilinde satılmasına idare heyetin· 
ce karar verilmittir. 

Bu buğalardan 931 doğumlu 

olanlar 60 ar, 932 ve 933 lüler de 
40 ar lira mukabilinde verilecek
tir. 

Mevcudu azalmakta olan bu ıs· 
lah edilmit buğalarm mmtakamız 
kara sığırlarının ıslahı için ihtiya· 
er olan köylü kardeılerimizin kıt· 
tan önce Hara müdürlüğüne mü
racaat etmeleri bildirilmektedir. 

• 22 ~pinin ewrlerlnden kon«f• ,,,.._~ 
kl-.1. 19 Haberll'r. 11.15 Jlomt>n muılkl1I, yanca konfl'rans. 2%,fO Piyon• rt~ 
20 'Onlnr,.ltl', 20,!0 Taı:annl Romf'n pllk· ,,.,ıat• .J 

taııannl. :?S Kon~r ve rt>k.I .... ~ 
lım. 20.45 Musahabe. 21 Danı muılklıl. "' sal ... ""' 

Kuartet piyano mııslklıl. :u.o.. ..._. ' 
%! l'por. . %2, 10 Danı molfklıl. ıs Haber- ılklıl pllklarr. 1 Londradan • .....-
ll'r. 23,!S PlAk. 

u~ Kh7. l'.4.R.50\'A, HS5 m. 
1'7,%0 Piyano ttfakltlyle prlylar. 17.45 

Muh~llf bahlıll'r. 11 \'alı muılkl11I. - ~I· 

yıuıl )labf'rln. %0 \'ohan ı,rtau11un est-rll'• 
rlndf'n orkeııtra konlN'rl. ıt,4S Muaahabe 
20,M l\fuuhalw.. %1 lllenfonlf popUIP.r or
kestra konRrl. - Muııahahf'. %S,15 ~kllm 

""" kon'!er. ıs.so Londradan 11ıııktcn danı 

mu11lklı1I. 

M.S Khı:. BUDAPJ:ŞT1' .. '50 m. 
JIU~ tmre mag~·arı t"lcan nrkeatra11r. 

19.20 !'Wl'1f'll 11Ör.lf'r. 19.60 Bl'rtha ıı11,lnn ta· 
kımr. ~0.4$ l'ilpnr. 21 Muht#llf. 21,ŞO Ka
rıtJık n .. ırlut. 2t Clnnne cırkeatraaı. 

7U Kh7. RO~lA , 4'!1 m. 
18 Jhflf mn•lkl. 'Mll••lı"~· 'MUc.!1.lO 

MAlc. %1,45 Mllanocb.n :nakil. %4 'Ra~rler. 

29 11ncl Te9rln Pazart .. ı 
lSTANBUL: 
111.SO Fra1111ı:ca clerı. 11 Konfl'ranı. 11, 

SO Tiir\ı musiki nl'~rlyatt (Ekrem, 'Ruşen, 
Ce,·det, kanon[ Cf'Vdf't. ~fff, lbrahlm 
Beyler Vf' \'ecllle. Belma Hanımlar). 21,%0 

Ajanı ,.e boraa habf'rll'rl. 21 ,SO Bedrlyf' Ra· 
Yaınerln eserlerindl'n ( Phf'Inıold) operası. 

kestrası. 

8%1 Kh7- BOXKE~. M4 m. 
lS,15 Gündüz (Pllkl nttri~-.tr. 13 

Radyo orkı-strıııın (hafif muıdkl) . 19 Haber· 
in. 19,lS Radro orlce1tTa1mm de•amı. %0 
t/nh:f',.ltf'. 211,20 PlAk (tapnnlll). %0,45 

Konf Prana. %1 San·u Juıartetl tııırafmdııın 

nda m111lkl•l. %1 ,SO Korıferanıı. 2l.4l§ ~fmf'. 
!\ilmi tarafından OPf!ra havalan. 22,10 J'IAk 
ıı.., kalıara moeiklıl. :ZS Jl&Wrler. 21,10 
Kahnhanf' muslklııl (nakil). 

:!'!S Khz. ''AR~OVA, 14S~ m. 
lA Oda mualklf'l Jl,H Ta&aHI, 111.M 

Musahabe. 19.U Mandolin orkf'ı\nı•• koıı· 

M"rl. 19,(.lj Çocuk neırlyıııtı. %0 Pllk. -
,\fuımhabc. 20,1~ Piyano nfakltlle WJ•nııl. 

~!1.•U Ha~rh!r. 2% Orkestra konaerl. %%,'5 
Danı muslklııl . %4 MuNJı.abe. %-i,03 Dııını 

mu•lklıılnln devamı. 

545 'Khr.. BUDAPEŞTI.:, 550 m. 
t8,S5 Pa.ta memurlannm konlt'rl.-rl. 

19,SO D er1. %0 KPman kon~rl. %0,45 Mu· 
ıaha~. 22,40 Ha~rlf'r. 2~ tlnl'enfl orkff· 
truı. %1,50 rece muılkhl C opera orkettra

aı) . 

71S Khz. RO~IA, 4%1 m. 
18,SO Taıannlll kon!!"'· mn•haw, pllk, 

mft11ahalıf'. %1,15 Pllk. %1 ,IO MU..ıta~. 

%1 ,45 ' '"rdlnln Falıtdt 01>4'ra11. 

~o 1ın-:ı Te,rln. Sah 
ISTAJSBUL: 
111,so Pllk nf'.arlyatı. 19 Mf!lut Cemli 

Be\' tarafından çonıklara nıuaJ. Jl,10 
rn;k muılkl neırlyatı (Stüdyo aaı: heyeti, 
Ml'hlikll n Nedime Hanunlar). %0,U Mti· 
nUr Nurettin Bey , .e arkadatlan. ıı,ıo A· 
janı ve boru haberleri. %1,SO Stliclyo r•z 
ve taııro orke.traaı. 

8%1 Khr- BtlKREŞ, SH m. 
13 - 11 GUndllz (pllk) nqrlyatı. 11 

Mlk llfl hafif musiki. lt RaMrler. 19,15 
Pllk. %0 'ünh·u.ıte. %0,!9 Pl&k (oda mu· 
llkill). :Z0,46 Konff'rHL %1 'Radyo orkH• 
trııısı tarafmdan senfonik 'konlt'r. %% tıt1ra
hıııt. 2%,15 ~ntonlk kon~rfn dtt'amr. 

"!23 Kh:r:. l'ARŞO\'ı\, HS:S m. 
ıt,45 TıııJ'ııınnl. - Mınıahahf'. 1 S 'fa

ıunı. - Muaahalılf'. 111.35 Hafif mıııılkl. 

18,:SO ~lu111haM.. 19,15 Koro konseri. 20,45 
Muaallabe. %1 P1Ak. 21,41 Ralw:rler. %1 ,:S:S 
!\fnaaha~. 23 Rekllm Te konwr. 23,15 
Dan11 mıııılkl11I. %3,45 Kıınfnans (f;ııperııın• 

to<'t.). %t,lt:S DanıJ mııılkhıl. 

M.'S Kh7. BUD.\PEŞTE, UO m. 
18,!t PIAk. 19 Deri. 19,St Taraıato 

kon"l"rl. 19,:SS l\luaahabe. %9.SO Rl,ard 
l'Arnerln f'M"rll'rlnclf'_,11 (Rhf'lnıold( obf-_.rur. 
%2~ Haberler. ıa.ıo tlııpnl'l orkestraaı. 

2-1~0 Kah~·ehanc korıRrl (kuarttt). • 
113 Kh7. ROMA, 421 m. 

18.10 Kııırr,ık mııılkl. 111.55 Mmıaha· 

M. 19.10 Mu11ha1M'. 21.10 Pllk. ıt,45 O· 
da muıılklııl kon~rt. 23 Pf:_\'ff, Un , . .,,. 
~tntlluomo. 2S,SO Hafif musiki. %4 Ha• 
IM'rlr.r. 

31 1incl Tetrln Çar,amba 
!STANBUL: . 

111,SO Fransızca cler1. ıt Pllk nqrlya• 
h . 19,SO Tllrk muılkl nl'!!rlyatı (Ekttm, 
Jtu"rn , Cf'vdct, Nttatl l 'e ~vkl, Muıta.fa 
Beylf'r ve , .N'lht, SemUuı; BHnıjlu), 11,20 

.\janıı ve hna llailertert. 11,SO Stftdro 
caz , .r. t.anıo orkeıtrur. 

823 Khz. Bt~REŞ, Ht m. 
JS - U Gündüz nf'trlyatı (pllk). 111 

Radyo orke1tra11 tarafından hafif muıukt. 

mıulkl1l. 

545 Kh:ı. BUDAPEŞU::, 55' : _,/, 
18,%0 Çinıene orkeıtrıuıı. Jll • .jılo 

JtaJHo. 18,50 1'acannl. %0,SS )fo,._-~ 
lO ~nftlnlk orkPııtrll konseri. ~t~ ;I 
halMt. %S,'.?5 HaMrlt-r. %S,45 sal 
klıl. 
1 

71S Kin;. ROMA, 4%1 ın. ıl, 
18,10 Karı,ık kon1er, muııa~' f.J 

:ıo.so Kııınfl'ranıı, pllk. :1.10 Fit~ 
~fuaaltaltl-. %1.'5 Belfaıor iılalll 
ııln ~ra ~mılll. fi 

1 ikinci Te9rin Perf.,.. 
ııs Kllı. BVKREŞ, au ID• rı1""' ~ 
ıs - 16 Gllndiır; (pllk) ııet ,ttt· 

Rad.}·o aalon orkutra11. 19 H•".,. ~ 
15 Konwrln ~vamı. !O t)nJtt.rtl .,_,, 
Koaferaın. %0,S5 .Romen ope,...aa 
J\fllteakiben IOn ha~rler. 

:ns Khr- VAJtl!IOV.~. 1'35 ili·,,~ 
1'7,%0 Taıannl. - Muwıbe· 

1
, 11 nlk kon~r. :zı l\lu1ahabe. :ıt,40 tPfl ~ 

nakli. , .f'rdlnin e~rlerlnden (Fal• otıl" 
raın. H,05 ~uaahabe. %.1,SO J( 

rekllmlar. _, 
~ Khr~ BUDAPF.ŞU::, i30 11' IY 
11 Konfuıan1- 19 MuPP~ ... , 

Rıırpa tolıı. 19.~0 Konfl'ran•· •• ~ .. , 
ü~t.e o~ruuadan naklen \ 't,......
ulem) ope_ratı. 

7U Kh:r;. KOMA, 121 m. ı#'. I 
18 Hafif musiki, musahabe •'- ~ 

rbah. %1 .u <f.om ... rdo n.no~~ ' 
df'n (.h paue dd umpııınelll) ısı
temıilL %.t Haberler. 

2 ikinci Tefrin C111f11 
8!3 Khz. BOKBEŞ, SH oı. _..11 

lS - 15 Güildll& (pllk) ııetrl,..-_. 
R&dJO orkeıtruı tarafmdao ...,nJ ,.-: 
18 Haberler. 19,16 Radyo orkett 
Onh·erslte. %0,%0 Pille (Bulpr _..,. :.1 
20.•s Konferans. % l Senfonik k ...a. ~ 
Jannonlk orkestra Ue). %% btlrP"'-

K.on~.rin de\'&nn. _J 
%%3 Khz. \'ARŞO\'A, USS ıo- ıt!",J 
19,15 Piyano kon!K'rl. Jt,45 J( ~-

20 Or&' muıiklsl. :?0,20 Al<t~. ~· 
Or~ kon1erlaln deumr. - )lu ... fi ,.
Senfonik konser. %S,SO Şiirler. S~ 
IAm ve konaer. !.t,05 Koro kofl-";. .I 

MS Kllz. BUDA PEŞTE. 651 t,r"' 
18 Şllrll'r. 18,S:S tmreSf'.f~~.ltfl.:,ı' 

dan nıtıt muılkl (I.111.tın e~rleriJI", 
trnlvtt11lte klllM! çıınlarr. (nl'ıırly•t / 

ııs Khı:. ROMA. 421 m. ...,. ••• 
20.!0 Muaabıııbe, mıulklll ~ 

tur. tf~ 
3 ikinci Te,rln Cu"'' -

823 Khr.. BÜKREŞ, 36t Jll- tlY":' ~ 
IS - 1$ GUndü.t (plAk) Jltf~ f 

Ml'kt.ep nearlyAtr. 18 Dans :;~;' 
Jlabt'rler. 19,16 Cuband %0 1J.ıı~;;/ 
JO Pllk. 20,tlS Konferana. :u "~ 
tarklları. %1,20 Akıanı muslkl•1•

5 
._ 

..._,, %%,20 Radyo orkf!Strası. '~ 
IS,%S Clna lokantasmdan taaflf f 

22S Khz. \'ARŞO\'A , HSlS .,. Jf.'!./. 
19,U Piyano lif! •onatlar· 1"",ıi 

portaJ. !O Kf'lftan konllf!rf, tf,'ff ~ 'I_ 
:u Hafif muıikl. ve koro ııoıı ,t.fl fi 
HalM'rlı-r, 2ı Senfonik kontd· ~.ı~ 
Wyat. U Rekllm , .e kon~r· 

moılklsl. ,_. . ./ 
545 Khz. BUDAPF.ŞTf;, &5f ~,,/, 
18,%0 Piyano konaerl. Jf Jf~ 

17.l>,30 Tt.trannlll konıır,r. ıt,tf \'t') ;;' 
ıo . .co PIAk. %t,20 n1.ran .. 1ı ~l)f 
rad,·o temslll. %3 Haberltr• 
ork~trHı. J 

'713 Khr4 ROMA, 421 iti• 
5 
ttf~f 

18.15 Karı,ık konan. 19·1 
i'• ~-' 

18.20 ~pıır. 20.Sll Mıııtahalıl'• ~rı,, 
ıı.rtf'r, pllk. 21,30 Taı:annlll "

11
,eP 

wr. '.?2.SO ~nfonlk orkr.-st..- ](O 

Ihsan YA vıJ~ 
Kadın ve erkek ter: I 

ı.PI ._J 

Bütün tıklar hep or .,, ~ 
yinirler. Her keseY~ . -' 

lb. 0ısı arzuya uygun e ıse 

orada yaphrabilirıiniı· .ıı•. ~ 
lttanbul Y enipoıt•h d' ır 

9111nda Foto Nur yaıııll 
fet hanında. 
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Tevzi merkezi : VA K 1 1 Matbaası - lsianbul 
Kadıköy : - ANADOL Kütüphanesi, Allıyolağzıo 

Satıldığı Diğer Yerler : lstanbıılun ve Taşranın, Belli Başlı 
Kl1APÇJSJNDA BULUNUR 

Her 

'

35 1 e yenı ' mu er. :: l k IA k k 1 . :: , 1 29 N I I k :: n ı ap are ter erı ::

1 

h h ' o. ar a mura • 1:: d . :: 
~il 2:ı a.ney· ·· ·ı y :: Sa rı Etem 40 " ;: BASJLANLAR.· . ı1ı ta ı muştcmı maga • ı :: 1 k IA R h :: 
tihi tnarnı 26 11 934 :: n ı ap u u i·: 

.................................................. -........ . 
ile ırı·· • - - ta- :: . .: 

tt }A Uaadif paza t . .. .. H Medıha Muzaffer 35 ,, :: , _ r esı gunu sa • :: . . :: 
~11 16 Ya kad d . . d :: Y ıllarm Dılı :: 

ıt lrtt ar ıuremız e :: A • :: 

br .\ ırına suretiyle satılacak - ı i! Fuat Hulusı 25 " g 
~ tttırın b :: Al M "f· •• 

llıı.... a e.deli kıymeti mu • :: manya aarı ı :: 
'-.t .. ,Ctıe • '" dd" •• 
ıtdird nın Yüzde 75 i bulduğu Ei Re§at Sem§e ın 130 " i~ 

llılı\ler·'. tneıkur ga'""İ menkul ii ve 1. Hakkı ii 
~'- ıa 1 •• J • .. :. 

ll&j h I Ustünde bırakılacaktır. g Osmanlı İmparatorluğundan J! 
d1ı t 'de :: T·· k" C h . • 315 :: ~-Q~k k aon nrthranın taahhü • :: ur ıye um urıyetıne :: 
-~ 1 a.I k :: T 'h d Al" z··h .. :: l~rih" rna üzere 11 - 12 - :: arı utan ı ı u tu, :: 
'114. ırıe rnüsadif salı günü sa· Ü Müçteba Selahattin 15 g 
Ilı' ........ 1 •• •• 
~d~ 6 Ya kadar keza daire· ~i Destan Galip Neıet 30 !~ 

lttı. hpıJ 1 :. V · h R N . 25 :: 
1 "tllı aca ' olan ikinci açık g ergı ıraızı e.tat urı =~ı 
11~1 '•1tıd · •• y V · M h" 45 •· ~I\ a ınezkur gayrı men· :: aman asvı a ır :: 
ı.ıl1ı t-.\ .. · Ş · B • H 35 •· "'~k arttıran uhtesine ihale i! Baybıçe azıyc erın . i~ 
t\ııı '- tır A · · k :: s· .. rkıı :: t ~tt • • • rttırm<'.ya ıştıra :: ır yuvanın ':fa ı :: 
11
'"' ''lıl'e t • · :: N"h S . 70 :: l "'Ilı~ n erın kıymeh mu - :: ı at amı :: 1 
11dt,,. llcrıin Yi.izde 7 J 2 nisbe • ~! Kızıl çaubyan Nihat Sami 45 g 

.. , •• b •• 

... 11 Y akçcai veya milli bir H Gavur imam Burhan H 
"41 \ı.. .. 111 t • =i 30 :: 
ı. · ~" ~lllınat mektubunu ha· h Ca.hit !i 
"tı \.. .. lltn ı . . ·· ı 'Jı .:"it . ~arı lazımdır. Hak - g On yılın romanı !! 

1 - SAF<>. Uodc - lla~dar Klfat 

2 - AiLE ~'El\WEH1, l\loraa - ı. e. Allıan 

a - TICAJU."'T, UANKA ve BOK~. lkt.ıaat dulctoru 

Muhllıı Etem 

C - UE\ U :n v~ iHTiLAL, Lenin - Baydar Hilal 

& - tiOSYALl7.M: Kaul8kJ - !Sabiha 'Ukerlya 

6 - KOLU\' A'l J . UASlN, O. Nazon 

1 - iŞÇi SINlFI lHl'll..ALI, Lenin - Ral·dar HUat 

ıno 

100 

16 

16 

f6 
' 
'16 

69 

8 - RUHi HAl'ATTA LAŞUUR, Prol. l'una; - ~rot. l>r. 

1\1. Haynıllnt. eo 
9 - l8FAHANA ooanu, l'l~er Lotl - ı. H. Alltan 100 

15 10 - UAS1N KJ.Llı.ATJ, 11, H. Na.eım 

ll - ..DELlLlG1N l' İKOI.O.J1Sf, Dr. lkrnard 

llnrt - Dr. lzcddln 60 
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Peşinen Verilecek 

236 KURUŞ 

ve 4 ay için ayda 1 lira 

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

e ............................................................. 
! ............................................................. BASILACAKLAR: 

j - 1 - üOKIO HAJSAı Haluık - Baydar KUat ! Bütün milletlerin edebi, içti· 2 - lLKBAHAn SELI.Jr.Jd, han Tıir~enlcv - Sami r.ade Süre
3
ya 

mai, iktısadi, mali..... En mü· s - l'EMtn~T. Mulılttin 

hallet eserlerinden seçm~ kitapla· & - h. ı\l'IT,\1.1/~ı HlJH.KA~'l. Proleaör rıru _ Ahmet Hamdi 

d Ofe~lı •ıcılleriyle sabit olmıyan H Etem İzzet 120 iil 
1 ~-~ 'lacaklılarln diğer alaka· !i Cumhur•yet. destanı ~i ı tercüme külliyatı isimi altında,. 
rt~~il\ ı Ve irtifak hakkı sahip - ;i FaruR Nafiz 30 ii yılda muntazam fasılalarla otuz 

rm tercümesi ve DÜN ve YARIN 5 _ KIRl\llZI ,.0 K.\RA, Standa! 

1 -tı:iA: Parb Kuhl)at mt•kteblnde Profe&ör doktor ISlne 8ancle - lby,dar Rlfat 

•ı ou h •. *' • " },' • • • • • l 

~ ~ "t ..... aklarını ve hususiyle U Maarif Vekaletinin Devlet ii cilt kadarının çıkarılması sureti le 
~ "'e•ar'f d · l "dd' ·• •· yüz cilt vücuda getirilmesi temin ~ '.il il• 1 e alr o an l ıa - g matbaasında tabettirdiği eskin 
~ · ~" ta "h · d · "b •• ııı: • edilmiştir. En kudretli kafaların, ~ l.i) !l\t rı ın en ıh ~ren g ve yeni harflerle yazılKnı§ di· H 

ıı._ 'ile k !1nda evrakı mi\sbıtc - :: _ .. .. . :: ~ kalemlerin yardımlarına müraca· 
"'it . ırlıkt d . . b'ld' :: ger butun kıtaplar aa V AKIT:: .. ·.=. at olunmu"tur. t: tı ı· e aıremıze 1 ır . .• d l k d r ı' 
""iti, •ıırnd Ak . kd' d !! matbaasm a salı ma ta ır. .! ., 
~ t 1 t ır. sı ta ır e Ü • il : 

1 - ~'rUU : Kropotkla - Afaotlu Ahmet 

il - IÇT1MAI KANUNLAR, Greel - Rauf Ahmet 

1 - CoCUK D0Ş0RTENLEU iL Gonı.a.ln, Ueııuaiu - PrQf. Oı. H. Ra1· 

rullali 

10 - SALAMBO, f1ober - L R. All,a.n 

il - SAMiMi SAAUP.:T, Tolııtoy - 1. iL Alltan 

1% - DlZRAELlNlN llAYATl, A. Morna '1''1'-ll!tr'Pu aicUieriylc sabit ol _ fi latanbul Ankara caddeaı: İi i 
._ \''tıd '•hş bedelinin pay)as • i! Telefon • 24370 - 24379 :: ....................... 1···1··1··1··•···1··1··1··1··1···1··1··•··1···1··1 .. 1··1-·••••••··~··••••••••••••••• ··~· l\rı h ~ •. • . 
fr 

1~ -v ar iç kalırlar. M üte - •=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1 -ı ıııııııııııııııınnuıııııııııırıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııuı1JUııuuılllt1Uıııw11uıııııııı11uııııı1uıııııııııuıııııııııırıııı111111ıııııııııııııııııııııııu ~'re -. trai, -va.kıf icaı·csi tanzi - .. .. . Istanbul Kumandanlığı 
~llit " ten ... · . d ' .. lstanhul ·1 uncu ıcra nıcmurlu-

5 1 
K . 

11
• -- ---, it. ~l .. rıye en mt1te - ... ·ı~ tınama omııyonu anlan 

tı'1e ediye .. .. gundan ı an: 
11ı,1 . ruısumu muş- .. h" b .. 
1 ij"'- l\ıttir. D h f l Tamamına on uç m eş yuz 
. O......_ 9 t •l~ak • • ala • 

2
a
8
z a lira kıymet takdir edilen Beyoğ· 

il' 34 ıstıyen erm - C k k 
tttıj~d tarihi d . "b d )unda, Kamer hatun, _ a ma so· \ttt ~ n en ılı aren a • . 5 · 31 N 

~. •t..... '"ık b 1 d I k kağmda c'Skı 33, 3 , yem o. ,, ·••t. ~ u un uru aca · l 
l 1>' l\I d !•rtnaın · l 933 162 lu bodrumla beraber aekız kat ı 
'"-iti ()'}'a esıy e muntazam kargir apartmanın nı -
'li,~eıkr.r'ında mevcut ve ma • sıf hissesi üzerindeki birinci ipo • 
~1~ 'tıi ha\'~n Evkaf' mesaha ve tek beş bin küsur lira borç kabul 
I~., et r,I><> 1 'Ya:ziyet ve takdiri 

--~leti it· tunu görüp anlıyabi • edilmek şartiyle açık arttırmaya 
~ l t •rı olunur. (317) konulmuş olup 1 - 11 - 934 ta-
~l.ltı.d <\tıhuı a .. ' rihindc şartnamesi divanhaneye 
~"-_arı: uncu icra mcmurlu- talik edilerek 28 - 11 - 934 ta-
l "~~ rihine müsadif çarşamba günü . 

lstanbul kumandanlığı emrin· 

deki kıtaat ihtiyacı için iki yüz 
ton un kapalı zarfla satın alına -

caktıır. lhalcısi 11 ikinci le§rİn 
1934 Pazar günü saat 15.30 

dadır. Taliplerin şartname ve nü· 

munesini görmek ü:ıcre her gün 

ve tem·nat makbuzları ile o gün 

vaktinden evvel Fındıklıdaki Ko-

misyonda hazır bulunmaları. 

(104) (6818) 
~ır 'e 
, ~t -. P-ra "a · ı · sa at 14 den 16 ya kadar ls tan bul !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !h .. '""tıda] J çevrı mesı mu· aa ,"' lttih· Ya ve ınasa 28 _ 1 ı dördüncü icra dairesinde satıla • DIŞ DOKTORU 
l'it'ı\ ~-d,t 1~de ıaat 9.30 dan lO. caktır. Arttırmaya iştirak için Ü bey t Sa j t 
L..tt ~ .... b· akaiınde Stadyom yüzde yedi buçuk teminat akçesi F k T 
'\ I{ ... "' atih Karagümrü ram vay 
tıt '"tt ıra.han · d b' . . alınır, müterakim vergi, belediye, d _ N 

4 · l' lt1'\ eım e ırıncı . . . A uragı o. 
tcılttq lli)))~ '. •uretiyle satılacak _ vakıf icaresi müşterıye aıttır. rt-

1 
"' ~Uttın llna.hallinde me _ tırma bedeli nısıf hisseye isabet -iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii9 

'c. ti eden muhammin kıymetinin vüz • hiplerinin dahi gayri menkul ü • a arı ilan olunur. 
( de yetmiş beşini buldu~u halde i · zerindeki haklarını ve hususiyle 

~ ~, z 3
06

3
) halesi yapılır. aksi halde en son faiz ve masrafa dair olan iddia • 

I· 'tı () keıı· AY l arttıranm taahhüdii baki kalmk ]arını evrakı müsbiteleriyle yirmi 
ı " 'ı... ırı Al 1 • 
I~ · ıtr\l "'''tık . oç u köyünden üzere arttırma on be$ f!\:n daha gün içinde icra dairesine bildir • 
~I ' t erırn . F . . h d lt1,,. ~lke esı atma ısım· temdit edilmek üzere 13 - 12 - meleri lazır.ıdır. Aksi alde hak • •td ., , tem· 
'ı ~ ı... dte,· ı :ıayi ettim. Bu- 934 tariHne müsadif perşembe ı ]arı tapu ısicillcriylc sabit olma • 
"'' ~d· ·qıı~ oı:ı.e ır ıklerı tak- günü ayni saatte birinci derecede- dıkça satış bedelinin pavlaşma • 

ı 

1 

J t,, .. ,,..... ııne o 1· d' . J 

~1'· 'td tı ed·ı 
"' l"i ~ }' . 1 eceklerini ak- ki mükcl'efiycti kabul etmek şar· sından hariç kalırlar. Alakadar • Tayyare Piyannosu almak suretile hem vatan 
~· "~. elltai . 1 ., 
~. \l~ü nı a acnğımdan tile en çok artt,rana ihalesi yapı· larm işbu mnddei kanuniye ah • müifa/aasına /ıem memleketin imarına hem de 
C\~ olrnıyacağını ilan lacaktır. kamına göre hareket etmeleri ve 

r~ ~~1'}) 20C4 No. lu icra kanununun daha fazla malumat almak isti • kesenize hizmet edersiniz. Kesesi dolgun 
~) tıunı evcoğlu yokUŞ'J 126 ne: maddesine tevfikan ipo • yenlerin 934 163 dosya numara • ve aparf man sahibi olursunuz. 

arada Peturkeli ı tek sahibi alacaklılar ile di~cr a • ıiylc memuriyctimize müracaat • UJt11H• .............. ·1111ıını111tıııı111111ı~ın'!J1llllllllllt"""'"'ııtt111ıııı1ıııııııııı:;ıııııııııııııııııııııııııııııııı1111111111ınıınınını 
Fatma lakadarların ve irtifak hakkı sa - ları ilan olunur. (3055) 
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Vapurculuk 
Türk Anonim Şirketi 

Istanbul Acentalığı 
Liman han, Tele fon : 22925 

Trabzon Yolu 
Sakarya Vapuru 28 

T. evvel 

Pazar günü ıaat 20 de Ga· 

lata nhbmından kalkacak. G.idiş · 
te: Zonguldak, lnebolu, Ayancık, 

Samıun, Ünye, Ordu, Giresun, Ti· 
rebolu, Görele, Trabzon ve Rizeye. 
Dönüıte bunlara ilaveten Of ve 
Silrmcneye uğrayacaktır. 

!LAN 
Cumhuriyet ~yramı münase· 

betiyle 29 Birinci Teşrin günü 51 
numaralı tren Y eşilköy - lstan· 
bul ve 29 30 Birinci Teşrin 1934 
gecesi 46 numaralı tren İstan· 
bul - Y eşilköy arasında seyrede· 
cektir. 

İstanbul, 24 B. Teşrin 1934 
MÜDÜRiYET 

ŞARK DEMJRYOLLARI 
l LAN 

Osmanlı Bankaaının Galata, 

Mücadele tmelisiniz 
Romatizmadan muztarip mi iniz? 

1 Viicudunuzda krrıklık mı hi~ediyor· 

~unuz? Kımıldanamıyacak hır halde 

mLiniz7 Memen gayet basit ve pra

tik tiir teda,·i metodu olan delikli 

ı1llcnck yakısını kullanınız. 

ı1 fi enek yakı~u. ctvlit ettiği hara

ret sayesinde hemen kanı tehacüm 

ettirir. Bir Allrock yakıq- tebahhur 

eden ve ~amaşıl'ı kirleten mayilerin 

mazarratından ari olarak ağrıyan 

mahallin etrafına kanı tehacüm et

tirmekle müteharriş asabı teı;kin, a

deUttı yumu~atır. Ilel'eder. Allcack· 

un tesil"i mütemadi, nüfuz ve teskin 

eder. Eczanelerde 10 kuruşa satılır. 

.Mühim: Taklitlerinden ~aktnmak 

için Kartal markalı ve kırmızı daireli 

Allcock yak,ılarını rrnsirren isteyiniı. 

~,_..ı JJS • as 8 sa• 
Yen:cami ve Beyoğlu daireleri, 1 

Cumhuriyetin ilanının yıl dönümü 
münasebetiyle T e§rinievvelin 29 
uncu pazartesi günü kapalı bulu· 
nacaktır. 

Meşhur VEFA 
t 

Bozası Çıktı. 

ÇIKTI 
İbrahim HoyiBey: tarafından çevrilen ... . 
YARASA 
Kitabı satışa çıkarıldı. Dünya edebiyatından seçilmi_ş. 

özlü hikayeleri içinde bulunduran bu kitabın fiyatı: 

30 Kuruştur 
Tevzi merkezi: Vaki\ Matbaası - 1ıtanbul 

Devlet Demir yolları ilanları 

(3893) 

l 1 

1 .. • " 

Cıvata, Somun, v·dalar, Kopilya ve rondelaların kapalı ıarf· 
la mü na kasası 24/111934 Cumartesi günü saat 1 S te Aukarada 
idare binasında yapılacaktır. Tafsilat Haydarpaıa ve Ankara 
veznelerinde ikiter liraya satılan şartnamr.lerde yaıılıdar. (7123J 

rınnrıı111ımınnımı1111111111111t11ınmııımınınııırım11nı111ın11ınnııır ·n~ 

IA KB A : 
Haydarpaıa • Adapazar • Haydarpaşa arasında Cuma ve 

Pazar günleri jılemekte olan tenezzüh trenlerinin 26/10/934 ta· 
ribinden itibaren mülga olduğu muhterem halka illa aluour. 

(7093) 

469,831 M 3 çam kereatenin münakasaaı feshedilritittir. ı,. 
bu kereste pazarlıkla alınacaktır. Pazarlık 1- 11 - 1934 per· 
tembc günü saat 16 da idare binasında yapılacaktır. Fazla taf
ıili.t için Ankara'da Malzeme dairesine ve lstanbul'da Haydar· 
pafa mağazasına müracaat edilmesi. (6911) 

Münakasaaı feahedilen takriben 431 ton demir tekrar mü-
. nakasaya konmuıtur. Münakasa 21 - 11 - 934 çarıamba gü

nü -aaat 15 de Ankarada idare binasında yapılacaktır. Fazla 
taf ailat Ankara ve Haydarpa§a veznelerinde beter liraya aatı-
lan §artnamelerde vardır. (6946) · 

1 Ankarada A K 8 A kitap 
j evının birinci şubesi modern 1 

1 bir ıekilde Maarif Vekileli 1 

1 karıııında açıln:ışhr. A K 8 A 
· kitap evleri her dilde kitap, 

mecmua, ga:ıete ihtiyaçlarına 
cevap vermektedirler. Gerek 
kitaplarınızı gerek kırtasiye· 
nizi en ucuz olarak AK 8 A 
kitap e•lerinden tedarik ede: 
bilirsini:ı. Devlet Matbaaisı 

kitapları ve VAKlt> ın neşri 
yabnan Ankarada sahf yetı 
A KB A kitap ev:eridir. 
AKBA l\Terkezi Telefon 3137 

Tl:J R Ki;V 

llRA~ 
BANKA 

Günün F otografla~" 
Muhtelif gazetelerde çıkan günün hadiselerine •·:~ 

tograflarla ıpor mecmualarmda gördüğünüz spor\!~ 
ketlerine ait fotografJar yalmz lstanbulda 
kütüphanesinde satılmaktadn. 

' ' lstanbul -Zira~t Bankasındarı /. 
Şubemizde çalıştırılmak üzere Galatasaray Ticaret ~ 

dan ve Ticaret Lisesinden ve Yüksek lktısat ve Ticaret iJI, 
biyle lise mezunlarından 75 liraya kadar ücret verilmek. il. 
b'lmüsabaka altı memur alınacaktır. İmtihan 4 'fet''~e,I 
934 pazar günü yapılacağından isteklilerin diğer şcraitle pi 

.. ere edecekleri evrak ve vesaik hakkında malumat almak u.z 
kamıza müracaatları. (6954) . 

ı Birinci Şube . J 76 T 

_T_a_y_y_a_r_e~,~P_i_y_a_n_g_o __ m_lı_._d_lı_·_r_lu-.. -ğ-u-.. -n-d_e_n_:_•~wm~~· ı~~ı m~ııooımııi~nıııııı ~~ıımııııı rn~ıııııır~ıımıııırnııııı'ıııı '1111 ,,~ ıı~ı ~ı '!i 

-Selinik · Bankası 
Şartnamesi veçhile 10 Bin resimli afiş, 120 bin el plinı ta· Fatih 'tramvay· durak yen ile . -= 

hettirileceğlnden tarplerin teşrini evvelin 'ı7 nci Cumartesi rUnü Fatih parkı arasında tramvay cad· il 
saat l5 te Pıyango Müdiirlüğlne Müracaatları. (7000) desine nezareti, elektrik tertiba- R 

Selimiyede Askeri Satınalma 
komisyonundan ; 

1 - Haydarpaşa Hastahanesi için aşağıda cins ve mıktara 
yazılı iki kalem kömürün 14/IJ/934 gun·i sut 14 te münakasa· 
)arı icra edileceğinden isteklılerin mez!<ur günde teminıtlariyle 
birlıkfe teklıf mcktuplariyle beraber Selimıyede Sıtanalma ko· 
misyonuna müracutları. 

· 2 ·- Arzu edenler şartnameleri Selimiyede Satmalma ko-
misyobunda göre6ilir. 16930) 

Cinei Mık tarı 
Kapalı zarf usuiiyle 800 To:ı L:v::::~r::ı 
Açık eksiltme usuliyle 175 Ton Kıriple 

Saat 
14 
14 

!bale tarihi 
14/11/934 

" " " 

tını havi, yeni yapılmış · kargir ~ 
hane satılıktır. Görmek istiyenler J;~ 
her gün öğleden sonra saat ikiden pgi 
altıya kadar içindekilere müracaat 
ed~bilirler. 

Fatihte Düı:gerzade mahallesin· 
de Küçük meydancıK numarasız ffi= 

1 
hane. rr=: 

.. G.ö •. z .. •H•e•k•i•m•i .. lll!lllllf!~ıl; 
Dr. Süleyman Şükrü il 
Babıali, Ankara caddesi No. 60 

Telefon: 22566 
Salı günleri meccanendir .. 

Tesis 

Sermaye~i: 
tarihi: 1888 

30.000.000 f ro 
idare nıerkezz : lS1 AıVBUL 

. TUr.kiyedekl Şubeleri: 

l~tanbul ( (ialata ve lslanbul ) tııit 
Samsun. Mersin . Adana 

Yunanistandakl Şubeleri : e 
Selônik . Kavttla.. A tioa • Pir ~ 

. b'' 
'Bilumum Banka muameleleri, Kredı mektupları. Car•. 

ları küşadı. Esham ve Tahvilat kasalar ica rı 

1~~110011~~111111~1~1 11111~11~111~1111111111 lll~~lll~~llıllllW:~ı lllll~IOO!lllılllll lllllli~ı 
Sahibi: MEHMET ASIM Nsşriyat müdürü: REflt' 

VAKiT Matbaası - İstanbul 


