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li. ~ 
· İilccr · · · 

ı\tık ısının ılk toplantısında Hariciye vekili beyanatta bulunurken 
~"l' lra 2 

t~ 1
' bu ' 5 (Telefonla) - - Balkanlarda sulhun muha • 

-~ :~- Q •abah onda toplandı iç· fazasına hizmet edici bir vesika 
~)d1iet b~~~kil, Hariciye Vekili olan Balkan misakı icabatmm tat
•~iı •tı "'ıeb un Vekiller vardı. bikatını tazammun eden bu ka • 

~~~kiıe~~u Abidin Beyin Ma· nun layihası heyetimizce kabul 
~·~'aetic·~ne tayini hakkında • edilerek umumi heyetçe de terci • 
"'·~ ~ Utnhur tezkeresi ve hen ve müstacelen müzakeresi ve 
~ -~~ &hın;, Mustafa Beyle· tasdiki .. 
~Ilı~ 'iklerini bildiren tez - ikinci toplantl 
'~ııı "-" du. M li r i fi Ka- Ankara, 25 (A.A.) - Büyük-
''" ~tjl\ l I ~lain teaaürlerini, ö • Millet Meclisi bugün ıaat 13 te \'~ L 1 e) • 
i ~~ Qİt d er.ıne beyan edilme • Kazım Pa~a Hazretlerinin reisi i-
l\ lif eır •kıka süklıt edilmesi- g• altında yaptığı ikinci içtmada 

1-kt~ l'İ)11._1' kazım Pata bundan Balkan misakı ve layihalarının 
•ır -.ete d · · 1 b' 

l'efl on ye 1 ımza ı ır ihtiva ettig"i hükümleri tatbik •ıı 1 d' ... 
· ~İ~li •gıni ve bunda İçti • hakkındaki kanun layihasını mü· 
~~ildi"d~lrnasının teklif edildi· :ıakere etmİ§lİr. • lk . ı. 

tak lir ltı" Kanun layihasının müzakere • 
''lo Ullefikan kabul olu- si.,_ r,<'çilmesi üzerine öz alan ~'ktr lldak· d' l • . d -

ı\t • 1 ın eyıcıler ııa- Sırrı Bey "Kocaeli", Cümhuriyet 
\ih• '-tliı b .. idaresinin her sahada gösterdiği )jt11 oflrU~un rüznameıinde büyük muvaffakiyetlerine ve İs • 

1-:. aJlt1.,. a Balkan misakı ve h · 1 
L. ••ın 'h met Pa11a hükfımetnin ~rici sıya-

) L ''ll·k ı liva tt'"' h"k" ;s r 1ıı~ 91 h k e ıgı u um- SPtteki zaferlerine teıpas ederek 
laı~,: "'e lia~İc~•ndaki kanun la - "ismet Pa_şa hükumeti her arzu 

t. ~lrd 'Ye encümeni maz· e~t'ıg""'ı CPphede tam bir muvaffa • ı. rılticj ır. - r-

"4ıtıd Ye en .. ı lyetle yürümçktedir'; demiş ve 
a eıc·· cu.meninin mazba-G ""'le deniyor ki: ınevalnı 2 lnd ..,.ranm ılnd .ııtunundal 

eııçlik dün Ziya Gök 

• 

ettiği rı ümitsizliğe düşürdü 

1

Bir sahte pasaport 

1 
teşkilatı meydana 

çıkarıldı 

ı f üz ki~i tevkif olon~u 
Sofya, 25 (A.A.) - İki Jahıs 

Bulgaristandan Türkiyeye geçer • 
ken hudutta Bulgar karakolları 
tarafından görülerek yakalan -
mıştır. 

Bunların Makedonya ihtilal 
cemiyetinin merkez komitesi aza
sından Gragof ve Naıtef oldukla
rı zannedilmektedir. Zabıta bu İ· 
ki adamı şiddetle aramaktaydı. 

mevkuflar, hüviyetlerinin kati o -
]arak tesbiti için Sofyaya götürü
Jeceklerd ir. 

(De\>nmı 10 nc11 fla~ ıfnnııı 8 llncU ııUtunıında) 

Üç 
Hariciye 
Nazırı 

M. Titülesko 

Yunanistan hariciye nazırı M. 
Maksimosla, iktisat nazırı M. Pes· 

/ngiliz Harbiye Nazır1-, · askeri hazırlık· 
/arının noksanlığını söylüyor ' 

j 

1 

Son sistem bir Japon Tayyare gemisi 

Londra, 25 (A.A.) - Ameri· 
kan deniz heyeti, - Japonlar bu· 
günkü içtimada tekliflerinin yal
nız bir taslagmı yapmrf olmakla 
beraber - Jopanların ileri siir· 
dükleri isteklerinin ehemmiyeti 
karşısında iimitlerini kaybetmiş· 
)erdir. 

Amerikalıların, deniz kuvvet • 
)erinin §:mdiki nisbetinin değİ§ • 
tirilmesine muhalefet edecekleri . . ... . 
söy lenme'kted ir. 

Japon murahhasları, bugunkü 
loplanlıda, vazih 'vt sarıll licya • 
natta bulunmaksızın Va§İngton 

mualledenameıini feshetmek ni -
yetinde olduklarını ihsas ctmi§ • 
ler~ir. 

Londra, 25 (A.A.) - Japon 
murahhas heyetiyle \emaıta bu • 
lunan zevat, Amiral' Yamamoto 
ile M. Motsudeira'mn' 1ngiliz ve 
Amerikallarla temasları esnasın • 
da muhataplarının ~apon deniz 
siyasetini illiam eden umumi pren· 
s=plere l<ariı aksülamellerini his • 
setmiş olduklarını itiraf etmekte -
dirler. Amiralin matbuata biltlir • 
diği gibi, Jap&nlar fitnak~ka bir 
planla gelmi§Jerdir, fakat bu pro • 
jc, lngilizlerin ve Amer:kahlarm 

yapacakları muhalefete göre ta • 
dil edilebilir. 

Bu iki hükumet tarafından mü· 
messillerine verilecek talimat lam 
bir muhalefet arzettiği takdirde, 
Japon planının bu seferki müza • 
kereler esnasında ne§recHlmeme • 
si muhtemeldir. 
- Japonlar tarafından tebliğ c • 
dilen umumi maluma:t etrafında 

Amerikan mahafilinde . yapılan 
tefairat olduk? betbin ve gayri 
müsait şek1Idedir. ·su maliafüdc, 
sadece teknik noktai nazar<lan da· 
hi, hafif gemile;in ağır tonajlı 
gemilerle tayyare taf ıyan gemi· 
lerin za;arrna olarak çoğaltılmaıı 
doğrudan doğruya J~ponların 
Aıya sahilleri ve Okyanus deni • 
zinde tefevvukunu intaç edeceği 

gizlenmekte ve Japon metalibatı 
kabul edildiği takdirde Vaşington 
muahedesini imza ctmi§ olan di • 
ğer iki devletin de Anglo - Sak • 
son devletleriyle müsavat talep 
etmeleri için mümaıil del:ller ileri 
ıürmeler:ne hiç bir mani kalmıya• 
cağı ilive edilmektedir. , 

İngilizler, Japon laıavvurla • 

(Lfttf Pn ••) ıfayı ı:e\ lrlnlı.) 

Alp'ı andı 
j pazoğlu, yarın İtalya vapuriyle 
~chrimize gelecekler ve buradan 

1\ ~İ) ırıerhı• S ' ~k .nun nıezarır.a 
~Iİl\ 1' >tl d" Alp,n ölü .. .. 
ı..r,1~ ''~b orıuınu ırı .. ınunun o

~· e b. 1 unaaebetiyle l\d oır İ'" 
' b·e \>,. rrı hgı tarafından 

ır er uırı 
~'f ..... un mezarı A•,er • 

aıııni Yapıl • 

Ankaraya gideceklerdir. 
Romanya hariciye nazırı M. 

TitÜleskonun bugiin, Yugoslavya 
hariciye nazırı M. Y evtiçin pazar 
günü ekispresle şehrimize gelme· 

ı leri bekleniyôr. Faket Yugoslav· 
ya nazırı, Kral Aleksandrm ölü-

""' 1 mü dolayısiyle yas tut~akta o~· 
duklarr için Ankaradakı Cumhurı· 
yet bayramı şenliğine i§tirak et· 
miyecek,· o gün şehrimizde kala· 1 

ımştır. Merasime tam saat on 
dörtte Halkevi salonunda hatlan-
nıı§lır. 

caktır. Para1ar basılırken ve basılanlardan bir yığın 

. Yugoslavya hariciye nazır• M. Yeni gümüş paraların basılmasına Bugün piyasaya çıkarılacak olan 
Y evtiçi karşılamak üzere, Anka • hararetle devam edilmektedir. Bu pa· yeni gümü§ paraların bir tarafında Ga
rada bulunan Yugoslavya elçisi ralar, bugün piyasaya çıkarılacaktır. zi Hazretlerinin resimleri vardır ve 
M. Yankoviç yarın §ehrimize gele· Basılan paraların bir kısmı Ankaraya "Türkiye Cümhuriyeti" yazılıdır. Di· 

göndcrilmi .. tir üer tarafında kaç kun.ı .. olduğu ve ıe· cektir. " · · ... " 
Fabrikadaki makineler tamamen Çil• 'rieıi yazılıdır. 

Bükreş, 25 (A.A:) - M. Titü• lışmaktadır. Asıl paranın baııldığı da· Batı 100 kuruşluk ikullandığrmnı 

(Devamı 10 ncu sayıLanm 

lesko~ Balkan antantı . toplantısına irede yirmi bet makine vardır. Fakat 25, 50 kuru§la 5 kuru1
1 

ve 25 kuruıluk• 
1 iştirak için Ankaraya hareket et- bunların hepsi çalı§tınlmağa baılan- larda yüz paralık bqyüklüğündcdir. 

l lnci •lılwıımdai mi}tir. l mamııtır, 

• 





T aragano Ef. beraat etti. Otobüs şoförü dört yıl ağır hapsa, 
otobüs sahibi tazminat vermiye mahkum edildi 

Maslakta üç kişinin ölümü ve bir mmla biletçi Mustafa ve müezzin 
kişinin yaralanması ile neticele - Ali efendiler ölmüşler, Kazım E -
nen otobüs kazası davası dün ağır sat beyin oğlu Kemal efendi, ya -
ceza mahkemesinde neticelenmiş, ralanma neticesinde malul kalmış· 

mesulülmal sıf aliyle ölen Se • 
rniha hanımın veresesine 1500, bi
letçi Mustafa ile müezzin Ali e • 
fendilerin vereselerine biner lira 
ve malul kalan Kemal efendin in 
veresesine yedi yüz lil"a ödemeğe 
mahkum edilmiştir. 

karar bildirilmiştir. h. 

Bu yolda, Büyükdereden ge • Dünkü kararda mesuliyetin 
len 3315 numaralı ve şoför Hak • Hakkı efendide görüldüğü anla -
kı efendin=n idaresinde kamyon, 1 :şılmış olduğu zikreailmekteydi. 
Taragano.~fendinin idare ettiği Karara göre Hakkı efendi dört 
hususi otomobil çarpışmış doktor sene ağır hapse ve üç yüz lira pa
Kazım Esat beyin kızı Semiha ha- ı ra cezasına mahkum edllmiştir. 

Otobüs sahibi Niyazi bey de 

Taragano efendinin kazaya se· 
bebiyet verdiği sabit görülmedi
ğinden beraatine karar verilmiş

tir. 

Karara kaldı· 

Kara Alinin muhakemesi 
son safhada 

Gebze ve havalisinde adam öl
dürtmek suçu ile ağırcezada mu
hakeme edilmekte olan Kara Ali 
ve adam öldürmekten suçlu Hasa
mn nakzen başlanan muhakeme -
lerine dün Ağırcezada devam e • 
dildi. 

Suçlu Kara Alinin vekili mü
dafaasını yaptı. Beş seneye yakın 
bir zamandan beri devam eden bu 
muhakeme, üç defa T emyizce bo
zulmuıtu. Son nakızda tammüden 
işlenen suçun diğer manzunlara 
şümulü derecesinin fazla lesbit 
edilmesi bildiriliyordu. 

Dünkü celsede çok ortadan bir 
müdafaa yapan maznun vekili 
vakayı başlangıcından itibaren 
tahlil etmiş, temyiz nakızlarınm 
esaslarını anlatmış ve Kara Ali -
nin beraatini istemiştir. 

Maznun vekili, suçu Hasanm 
işlediğini, Kara Alinin onunla hiç 
bir alakası olmadığım, gösterilen 
alaka derecelerinin kabul edilmi
yecek delilere istinat etiğinj söy
lemittir. 

Verese vekili Esat Bey, Kara 
Alinin muhakemesinin artık son 
safhası olduğunu, suçlu vekilinin 
bahsettiği temyiz nakzlarınm bi
rinci ve ikinci nakız olduğunu, 

son nakzın bilakis Kara Alinin a

leyhinde bulunduğunu söylemiş -
tir. 

Muhakeme, kararın bildiri! -
mesi için ikinci Teşrinin birinci 
Perşembe gününe bırakılmıştır. 

Universite rektörü An
karadan geldi 

Ankar'1. Üniversitesi ikmal im
tihanlarında bulunmak üzere An
karay~. giden Üniversite Rektörü 

Hızırmış! 
Bir taraftan deli olduğunu 

Dün s~bah ~avetlilere gös· söylüyor bir taraftan da .. 
terden fllmler zevkle ' 

Japonya 

seyredildi Kendisinin Hızır olduğundan 

J 
, I ı bahsederek lbrahim Bey isminde 

aponya nrn manzara arını, . . . . .. 
h l

'f h 
1 

d k' f 
1
. . . hırını dolandırmak suretıyle uç -

mu te ı sa a ar a ı aa ıyetını . .. . & 

· d f'l 
1 

. .. .
1 

. hın beş yuz lırasını alan Kazımın 
tespıt e en ı m erm gosterı mesı h k . d'" .. .. .. . . . mu a emesıne, un uçuncu ceza 
ıçın Japon sefaretı tarafından da- hk . d b k l 

]. .. ma emesın e a ı mıthr. 
vet 1lere mahsus olmak uzere ge· 

Kazım, bu parayı İbrahim Be
yin, büyük valdesinin vasiyeti ü
zerine kendine verdiğini, istinat 
eden suçun doğru olmadığını 

söyledi. Bundan başka bir istida 
ise de dokuz sene evvel akli va -
:ziyetinden dolayı müşahede altı -
na alınmış olduğunu, akıllı olma
dıgını bildirmiştir. 

çende b!r toplantı hazırlanmış, fa
kat Yugoslavya Kralı Aleksandr 
Hazretlerinin feci şekilde ölümü 
dolayısiyle mateme ittirak edildi
ğinden, toplantı geri bırakıldı. 

Filmler, dün sabah 'Türk,, si
nemasında gösterilmiştir.Toplan~ 

tıda sefaretler mensupları, mat -
buat mümessilleri ve daha bir çok 
davetli hazır bulunmuştur. 

lyi bir tarzda yapılan filmler, 
alaka uyandırmış, zevkle seyre -
dilmiştir. 

Büyük bayram 
İzcilerimiz Ankaraya 

gitmeye başladılar 
Ankarada yapılan Cümhuri • 

yet bayramı ıenliklerine iştirak 
etmek üzere şehrimizin lise ve or
ta mekteplerinden seçilen izcile • 
rin bir kısmı oün gitmiıtir. 

Bir kısmı da bugün ve yarın 
gideceklerdir. 

911fmtftf1•1' lt=ttHIAlllJltttrntmtn""""""°"llftlllmtHIUUllltlllHlllUQllUHllllltılUllllill 

Cemil Bey dün sabah şehrimize 

gelmiştir. 

Cemil Bey imtihanlarda bu -
tunmuş ve Maarif Vekaletiyle Ü
niversite işlerine ait bazı mesele
ri konuşmuştur. 

Üniversiteye devam mecburi • 
yeti için hazırlanan talimatname 
önümüzde T eşrini~nin birinci 
gününden itibaren tatbik edile • 
cektir. 

Mahkeme, Kazımıu evi belli 
olmadığından tevkifine karar 
vererek müıahede altına alınma

' bulmuştur. 

Mekteplerde kadrolar 
llk mektep hocalarının üçüncü 

ve sonuncu kadroları bu ay başına 
kadar tamamlanacaktır. 

Kadroda yeni değişmeler yok
tur. Yalnız açık bulunan muallim
likler doldurulmak ve başka şe· 
hirlere nakillerini istiyen bazı ho
caların arzuları da imkan nisbe -
tinde yapılmıştır. 

Kadrolar ay başında Vekalete 
gönderilecektir. 

ürologi cemiyetinde 
Türk Üroloji cemiyet.inin bu ıene· 

ki kurultayı Etibba odası salonunda 
kurultay reisi Dr. ürolog Mehmet Ali 
Beyin riyasetinde açılmııtır. 

Eski idare heyeti raporu okunup 
kabul olunduktan ıonra yeni idare he
yeti ı;e~imi yapılmı§ '\'e a§ağtda isim
leri yazılı :zevat seçilmi§lerdir. 

Reis: Prof. Dr. Behçet Sabit, ikin
ci reis: Dr. Ali Eşref, umumi katip: Dr. 
Fuat Hamit, veznedar: Dr. Bahattin 
Lütfi, celse katibi: Dr. Saim Beyler, 

1 - lngiltcrcnin küin Mary gemisi, gesenlerde denize indirilmiştir. 2 - lngilterede her sene. muhtelif müstemlc- 1 
kelerin toplandıgı büylik bir garden parti verilir. Bu seneki garden partide, Hint kadınlarının güzel kıyafetleri bilhas- J 
sa göze çarpmıştır. 3 - M. Mussolini, genxlik teşkilatının Roma civarında kurduğu yaz kampından geçenlerde döndü. 
Bu resim, M. Mussoliniyi, Romalı bir yürüyüşle kampı teftişten dönüşünü gösteriyor. 

Neler aormazlar ki ... Kadmr er• 
keği, yaılm, genci, bakkal,ı !kah· 
vecisi, hacıaı hocası, biletçisi kon· 
trolü, memuru mütekaidi, kaptanı 
dümencisi, gelini kaynana11, hat· 
ta akıllısı budalası tutar, aklına e
sen her §eyi benden sorar: 

-Sen gazetecisin yahu bilir • 
sin, sen muharrirsin yahu çakarsın 
şu bizim iş nasıl olacak? 

-Ne iti? 
- Hani fU nafaka iıi.. Mahke-

me henüz nafaka için bir karar 
vermedi ama .•• 

Güç halle bunu atlatırsın, baş· 
kası gelir: 

- Yahu bir mütkülüm var; bu
nu ancak sen halledersin! 

- Nedir mütkülün? 
- Hani bizim Çamlıcada bir 

arsa vardı ya, timdi ona birisi his
sedar çıkmıf .... 

- Tapuya azizim, tapuya git .. 
- Tapuya gittim, mahkemeye 

dediler. 
- lyiya mahkemeye &İt! 
- Hayır Bitmeden sana bir da-

nışıyorum, tabii sen gazeteci oldu· 
ğun için ... 

- Gazeteci olduğum için tabii 
gazete işlerinden biraz çakarım, 

fakat tapu, mahkeme, kadastro 
işlerinden anlamam! 

Bu gider, bir başkası yakalar: 
- Sen gzetecisin yahu, bilir -

sin, muharrirsin yahu, çakarsın! 

Sana bir şey danıtacağım ! 

- Dam§ bakalım! 

- Geçen ak.tam bizim kiracı 
ile az kalsın, gırtlak gırtlağa ge -

liyorduk !. 
- Karakola koşaydın ! 
- Karakola eittim, ortada bize 

ait bir cürüm olmadığı için mah • 
kemeye istida ver dediler. 

-Vereydin! 
- V:ereceğim ya, fakat istidayı 

nasıl vereyim, bana bir akıl öi .. 
retl 

- Avukathğım olsaydı ıazete 

muharrirliği etmezdim! 
Bunu da dehlersin, bir baıkası 

çatar: 
• - Sen gazetecisin yahu bilir· 

sin, sen muharrirsin yahu, çakar
sın! Senden bir akıl öirenmek is-
tiyorum! ' .. 

- iste görelim ! 
- Belki duymuııundur, bizim 

kayın validenin sağ taraf ma inme 
indi. 

- Geçmiş olsun! 
-Eyvallah ama, bunu timdi 

biz ne yapalım? 
- Doktora göstermediniz mi? 
- Henüz göstermedik, göste-

receğiz ama, acaba hanei dokto· 
ra göstersek? 

- Ben gazetenin canlı bir sayı· 
fası değilim, ilan aayıf asına bak! 

Bu da arabasını çeker, baıka 
biri yakanıza sarılır: 

- Gazetecisin yahu bilirsin, 
sen muharrirsin yahu çakarsın! Şu 
bizim oğlanın hali ne olacak? 

- Ne gibi hali? 
- Sinemadan, oyundan, hay· 

}azlıktan bat alıp ta hiç derslerine 
bakllğıyok! 

- E aıkolsun azizim, ıece 
gündüz yanında bulunan kendi 
çocuğunun halinin ne olacağını 

benden soruyorsun! 
- Yani, demek istediğim, bu· 

nu nasıl edip le yola getirmeli? 
- Bir çok terbiye müteha1111la• 

rı var, git onlara! ... 

Oaman Cemal 
(Lt\tten 11ayıfayı ~vlrlnlı) 
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ar! Rumeliye geçerek, Makedon-
('/: yalıları vurmak istiyordu! 

Qs/Ja) B b. 
a ılde kahramanlık timsaliydi.. Erkekler karılarına karşı 

~1 (1 aspa) gibi sert ve hegbetlı görünmek isterlerdi! 
SJtda 

(lJJu ) n babile dönüş j Günün birinde bunu Daraya da (Taspa) yı bütün lraniler ııe -

~ ('}'la 
3 

Babile dönmüştü. j söyliyeceklerdi. İt meydana çı - verlerdi. Onun ölüm haberi Babi· 
tiJıi u~a~ nırı Babilden ayrılış 

1 

kınca şairin ıevgilisi ya tekrar le yayıldığı zaman, genç. ihtiyar, 
ı ~lı~ır \~~~.d~n altı ay geçmişti. 'Ölüm dağı) na gönderilecek ve kadın, erkek bütün halk siyahla-
ıcltullıda tsınin ınaiyet zabiti j yahut saraya alınacaktı. • ra biirünerek günlerce ağlamıştı. 

Ilı 1e)j h:l\ .. (Taspa) nın hançerini Şair, ba§ına geleceği biliyor • Babil halkı hala {Taspa) nın 
%. tıuz dört gün bile olma- 1 du. Eline fırsat geçmiıken hü - matemini tutuyordu. 

Ilı D,ta rr 1 kümdarı harbe sevketmemek el- "- Demir bilekli, temiz yürek-
te~•aird· aspa) y 1 öldürttilğüne bette aptallık olurdu. li Taspa !. .. Sen nasıl öldün .. Seni 
~ltı a ~· Dara (Taspa) yı hatırladıkça: kim öldürdü? .. ,, 

~b~,~~1 t ıçirıd~ Babilde neler el- . . ''-.Hayatımda ilkd~fa1 bir yıll\n Diyerek sokak sokak dolaşıyor-
lı ıc t ( Lıbya) hükümdara 1ç.ın hır aslanı feda etlım .,, lar, göğüslerini tel kamçılarla clö-

dl . toet \' . 1 D" k .. ı . d 1 n, e.t I erır cen yakalanmış ıyere ıoy enıyor u. vüyor ardı. 
r~ta) 1 lllı ştı. Dara harbe giderken (Taspa) (Taspa) Babilde kahramanlık 

.. t ' Uıtıd~ e,.rar meydana çıkmış, kadar cesur, atılaan ve ölümden tim~aliydi.. 
na_r~ıııtııı daiı·esine alınını tı . yılmaz bir kumandan bulamıya - Erkekler kadınlarına karşı 

b1 11~ltı ttıtı· Bcı.bildeki genç kum ı caktı. Hükümdarın yanındaki (Taspa) gibi sert ve heybetli gö. 
~iı~sil\:leess!r ola~3k sarayı'1 kumar;.dan1ar korka~ v~ ölümden 

1 
rünmek; çocuklo.r (Taspa) kadar 

tl "~lıllıd Çekılmişti. yılar kımıeler degıldı Fakat, kuvvetli .olmak isterlerdi. 
ıh'"- ar, güzel zevcesi {He- hiç birisi harpte (Taspa) kadar Genç maiyet zabiti (Tan) aca-

~f"tlı'fla.~ıp soruyordu. muvaffak olmuş değildi. (Taspa) ba onun yerini tutabilecek miydi? 
l~ ''•t l'lın Yerinde kalan mu- muvaff&kıyetli bir kumandandı. (Devamı var) 
~ 'l\ırı .~~'bitlerinden (Tan) .................. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. ••••••••••••••••••• .. •••••••••·-· 
~ı ahi • y ) 
l011ıııı ~haberi gelir gel- o da muayene Muhtelit mahke-

d'i'"'ıı hut~rıne tayin edilmişti. 
\\.\~'~d rndarın muhafızı 01- Yapılan tecrübeler . . me)erde 
tı)f)ttıı~tıheri (Libya) yı zin- ıyı 
s,~ 'rnıak için vesileler a- neticeler verdi 

~i ı~k r (lftı. İzmir yolcularına kolaylık ol -
~/•r el ~a) Romalı sevgiliıi- mak üzere İsken.deriye ve Pireye 

\~ ~ l}' ~ ~eçirmişti. seferini yapan vapurların lzmire 
s~' Ofı.ı 'Sınde Babilde az inkı- gelmeden evvel muayene edilme

l 't"' '-ttu? ~"fit. J "ıı.h' . sini gümrük muhafaza baımüdü-
~· ' ll' ıtınde hadiselerden rü Hasan ve gümrük başmüdürü 
~~ l - tı~ ıiyasAı vakalar da . rttı . '~t~k Seyfi Beyler ileriye sürmüşlerdi. 

~dı,' 1ke)jı <!le getirmişti. başlanmıfb. 
er lek · · 

~ rar ııyan etmış- Haber aldıgımıza göre bu tec-
d._~ ~'lılar rübe iyi neticeler verdiğinden ~bu 

~ ~tlip t ııı Dardanel bogazın· usulün devamına karar veri imi§ 
\tı 'b,~'~<!n gemileri arathr- ve muayen~nin tzmirden evvel 

"e ''Yl l ~ı-j d eclll"l . e Yo cuları soyma· yapılman lazım geldigwi alakadar-a e l) 1 erı . 
lıtll ~t, nı ınüsadere etme· lara bildirilmittir. 

~tltı- 'rda lit kuşkulandırmı~tı. 
ıı 

11
taa ,

0
r'Yen bir takım kabi

~~~I tt\ill,tıa ~kınlar yaparak 
d, lt "' l\ erın huzurunu kacı • •a . • . ... .. 
~ Yı :; ı ıhlal ediyorlar· 

)ı .. , b 
~ Otld U hll.\' • 
\~td '" da ~ alıye kadar inme-
ttitıd 0~Ya.lıı unıeliye geçerek 

t 1di. arı tedip etmek ni -

d ~ita·· 
E,l "rı .. . d l Tll.lt li 

~ltti .. 0ak,r k unıa kum üstün-
•• ' 0 1 l\ h··k·· d b Y e~ · .' u um ara ıu 

Yoı Qu 'ttı· 
~ 'Çık Y\ik b' . 
ı ttlet·ı .'tak,

1
n''" ordu ile yakında 

ti ı.r1 ız B· 
. ttj l 1 a td ·· ırçok memle-
' ~ 1:b erek • 
~ 1~ ! ""' l\a.n 1~ 1 ıayuız mıl· 
tı, ı aı· k •ıra1 • 

' •• ~\l k ı lltu b ına geçırecek-
~ )oı, "t Yol aıınızda dolaıı· 
b'ı-' ~11tın1ı ~nu değiştirmeden 

\ (}l'd\l ata ç.oi;'. 
~tt· k\l.... ına.nırdı 

ttlı ırı .. ,l\nd . 
•etti llok,C\n\ anlarını topladı. 
lr . arının .k . . 

~~ 'rı L •• ı mahru 
~t rııtk· 

t~~ ( ~r,d, utllda"rı Ya 
~'' rı dil. (J kında Suri-

ı b· ıted ıtanb 1) · 
ıt~ 't'- OıtY&.) u a ıne-
~ ~lld:1tı1 la1a\' Ya Beçecekti. 

b rı ''"ı d \'urlarını ordu 
1 •1 1 ' la,\'· 

Af manyaya ihracatımız 
gün geçtikçe artıyor 
Türkiyenin Almanyaya ihra -

cah gittikçe artmakta ve ihraç 
edilen ef yanın fiatleri de yüksel -
mektedir. 

Bundan iki ay kadar evvel ki
losu kırk kuruıu tutmıyan tiftiğin 
fiati Almanyaya ıevkedildiğinden . 

beri mütemadiyen yükıelmit ve 
bugün yüz kurutu bulmuttur. 

Y apağın kiloıu ise doksan heş 
kuruşa kadar çıkmııtır ki, bunun 
fiati evvelce ancak otuz beş ku -
ruttu . Türk Ofisinden bildirildi -
ğine göre bundan üç ay kadar 
evvel bin dört yüz yumurtalı san
dıklar ancak on dört liraya satı -
labiliyordu. Bugün iıe bu san -
dıkların fiati kırk bir liraya çık -
mıttır. 

Almanya Tü~kiyeden aldığı 
hububat miktarı da geçen senele:
le kıyas kabul etmiyecek bir mik
tardadır. 

Evkaf bir buçuk milyon 
Jira tazminat istiyor 
Türk - Yunan muhtelit hakem 

mahkemesinde dün dört davaya 
bakılmııtır. Bunlardan biri Evkaf 
idaresi tarafından Yunan hüku -
meli aleyhine açılan tazminat da
vası idi. 

Evkaf idaresi Tsalyada Pertev 
Niyal vakfına ait çiftliklerin zap
tı yüzünden Yunan hükumetin -
dt>n bir buçuk milyon liralık laz
mir:at istemektedir. Bu dava müd-
cleiumumi tarafından bazı evra -
km mahkemeye verilmesi için 
başka bir güne bırakılmıştır. 

Polis haberleri: 

Motosikletle çarpmış .. 
Dün Sultanahmette bisikletçi 

Kazım efendiden kiraladığı moto
sikleti Mahmutpaşada oturan Mü
nire Hanıma çarptıran Nusret E
fendi yakalanmııtır. 

Bir şişe şarap çalarken. 

İki gün evvel Edirneden gel • 
diği söylenen Şükrü isminde biri 
Mahmudiye caddesinde bir bak -
kaldan bir §İşe şarap aşırırken ya
kalanmıf ve üzerinde beı tane 
kerpeten bulunmuştur. 

Tutuşan baca söndUrUldü 

Dün öğleden sonra Büyükada
da Kaptan Nuri sokağında en 
dört numaralı İtalyan tcbaıından 
Çarlı Saranto Efen dinin evinin 
baca11 tututmuş ise de büyümesi
ne meydan verilmeden söndürül· 

mü~tür. 

1 Gelenler, gidenler 1 ---'i 
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Olüme Susaljan Gönül 
Celilin en iyi arkadaşı bizim 

küçük hanıma abayı mı yaktı? Ba· 
na öyle geliyor.. Neyse, bereket 
versin haber aldım. Eğer küçük 
hanımın izahatını kafi görmezsem 
onu ya gene çöle, yahut öbür 
dünyaya gönderirim.,, 

Salonun koltuklarından birine 
oturdu. 

Celil hasubadelmevte uğradık
tan sonra Feyyaz, yeni girişeceği 

mücadele için lazım gelen tertiba
tı almıf, adamlar hazırlamış, onu 
tarassut ettirmeğe başlamıştı. Her 
yaptığım bHiyordu. 

Dilferip hanımın yanındaki 

hizmetçi onun adamıydı. Bu suret· 
le Celil ile karısının Pendiğe yer
leştiklerini öğrendi . Ba,ka bir a
dam Celili takip ediyordu. On -
dan da Celilin Tuzlaya gittiğini 

haber aldı. l~te bu sayede dalave
resini çeviriyordu. Şahendeyi im· 
zasız mektuplarla mahva sürükle· 

di. 
Şikita da ayni suretle taraasut 

ediliyordu. 
Feyyazın geldiğini duyunca genç 
kadın saMrdı. Bu fena bir teıa· 

düftü. ~ Tam Cavitle beraber ls • 
tanbula ineceği -gün Feyyazın ge· 
lişinde b:r uğursuzluk vardı. 

Hemen giyindi, aşağıya indL 
Eşikte görününce Feyyaz kalk

tı. lki elini uzatarak yürüdü: 
- Seni çok özledim kızım .. 

Her zamandan daha güzelsin .. 
Samı. kendini beğendirn.!ek için 
şeytan hile gayrete gelir. 

Şikita gayet soğuktu. Elini u • 
2atmadr. Feyyaz güldü: 

- Buranın havası sana pek ya• 
ramış.. Yanakların bir zambak 
kadar beyaz.. Rıdvan Bey bunun 
farkında değil mi? Yoksa ben gel· 
dim diye mi heyecanlandın? 

Şikita kana peye, Feyyazın ya • 
nına oturdu it 

- Heyecanlandım tabii. Benim 
de göreceğim gelmişti.. Meydan
larda yoktun. Burada çok canım 

sıkılıyor. 
Ve birdenbire, damdan düşer 

Yazan : Selami lzzet 
Kayınpederim lstanbulda keyif 
değil.. Alacaklılar etrafını aardı •• 
Hali fena ... 

- Olabilir. 
- Onu kurtarmanın çaresini 

buldun mu? 
- Herhalde çalııacağım. Q. 

nu gene kendi muhitine verece
ğim. Şerefini iade edeceğim. 

- Pek merak ettim, bunu na .. 
sıl yapacaksın? 

- Bir kere senin teşvikinle ba· 
na aldığı şeyleri iade edeceğim . 

- Elmasları mı? 

- Evet! 
- Apartmanı, otomobili? 
- Hepsini, hatta bankaya ya• 

tırdığım paraları bile. 
- Ala .. Bu kayınpederimi hir 

az kurtarır. Fakat ona ıerefini 

iade edemezsin.. Bunu menede • 
rım. 

- Ya dinlemezsem? 
- Bu oyunu oynamadan kay· 

bedersin. 
- imkansız. Koz elimde. 
- Nedir bu koz! 
-Sen. 
- Ben mi? 
- Sen ya ... Anlamıyor musun? 
-Hayır. 

- Gayet basit.. Eğer Rıdvan 

Bey §erefini lekelediyse, müaeb -
bip kimdir? 

- Bizzat kendisi. 
- Dün ben de öyle sanıyor• 

clum, fakat bugün ... 
- Vtty. mesuliyeti bana mı 

yüklüyorsun.. Minnettarhk bu 

dünyada boş ıözmüı ... 
Feyyaz doğruldu, •uabiletti: 
- Açık konuıalım, maksadın 

nedir? 
- Batımı alıp gideceiim. 
- Bu beni alakadar etmez. 
- Seni alakadar edecek ba!k& 

bir fey var. Ya ölümü, ya orta· 
dan kaybolmağı tercih edeceksin. 

- Yani? 
-· Kalkar uzak bir memlekete 

gidersin ... Etrafa döktüğün ıayia· 
lnrı biHrsin. Bu işlerde mah

0

ir ol• 
duğun muhakkak .. 

gibi: - Anladım. Maksadın karımla 
- Bana katil olduğunu söyle • Celili evlendirmek. 

memistin? E t • - ve. 
Feyyaz bir kahkaha savurdu: Feyyaz diş kıcırdattı: 
- Sahi .. Unutmuş olacağım.. _ Karımın müstakil kocasının 
Kanapeye biraz daha gömüldü, ismini nasıl ve ne zaman öğren• 

ayak ayak üstüne attı, bir cigara din? 

yaktı: Şikita ağzından kazırdığı bu 
- insan bazan unutur.. Maa· r.öz üzerine kıpkırmızı oldu. 

mafih istersen sana bu haydudun Cevap vermeyince Feyyaz de• 
macerasını anlatayım.. vam etti: 

Bu küstahça soğuk kanlılık, - Mademki Celilin ismini bili· 
Şikitayı afallattı. O , bütün biitün yorsun, arkadaşı Cavidi de lanı· 
başka bir mukabele beklemişti... yorsun demektir. Neyse, bunu 
Fakat bozgunluğu çok sürmedi. duyunca ehemmiyeti yok.. Fakat 

- Hacet yok, ben bütün tefer- böyle bir teklifi bana naııl yapı • 
ruatiyle biliyorum. yorsun ve reddedersem ne yapar • 

- Vay!. .. demek senin evinde sın bunu bilmek istiyorum. 
bir vaktmevisi var. Yazmıf oku· 
yor. 

- Evet. 

- Ala ... Demek ben mühim bir 
adamım ... 

- Ona şüphe etme .. . 
- Memnun oldum ... Söhret in-

sanı her yere vardırır. 

- Dar ağacına bile. 

., 

- Olabilir.. Şimdi bunları hı· 

- Bugün lstanbula ineceiim, 
Rıdvan Beyi bulacağım ve onunla 

konuşacağım •. 

- Ona benim sahtekar, hay· 
dut, cani olduğumu ıöyliyecekıin. 

- Evet. 

- Bundan ne çıkacak? 
- Seni köpek gibi öldürecek. 

- Ala .. Ve bu kazaen ölüme 
t' 'b .. ı . ıp etmişler-' ~ .. ıt, 

1"'-) h~'I\ v!'ır (J.futna) .. 

Türkiyenin Almanyaya gön -
derdiği belli başlı bir maddemiz 
de hanı deridir. 

Cumhuriyet bayramı mPraı;İ -
rakalım da ciddi şeylerden bahse

minde bulum:rıe• k üzere, Amerikan 
miistesarı Mister Şov di'n Anka • 

1 
delim.. Buraya gelmeden evel 

sebep olacak.. Meıele ört bas e • 
dilecek. Ben öldüğümle kalaca • 
ğım.. Yahu sen oturup hırsız po
lis romanları yazsana ... 

'•~ 11k·· ll)d nın soz • 
't,~~"1ı li7d•rııı u~:a. idi. (Hu-
,,,; ~,,~ti Yordu. b~den uzak-

1li ~du. Ilı unun da 
d'} • ~nnı 1 1 ltrd a 1 kadının 

t d ı 0 •tıyordu. 

Bafa ~arpan aandlk 
Dün sabah Jak iıminde bir 

çocuk Eminönünden geçe~ken 
~ammal Y &!arın ta§ıdığı sandık 
başına çarpmış ve yakalanmııtrr. 
'Y &far yakalanmııtır. 

raya gitmiştir. Amerika clı: isi Mis- R0ıdvan Beyle görüştüm.. . Daha 
ter Skiner ile lng.ltere sefaret ata- hır hafta buraya gelemıyecek.. 
şcmilıteri Miralay Simson da bu 
akşamki ekispresle Ankaraya gi
decektir. 

~ Maarif Vekaleti umumi müfettiı
lerinden Bürhan Ümit Bey dün akıam 

• Ankaraya gitmiştir. 

Şikita kalktı: 

- Gevezeliği bırakalım. Neye 
karar veriyouun? 

(Devamı var) 
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1-HKAYE 
Madam Buridan 

Fransızcadan 

Yazın gezip dolattıktan aonra ı ınuhakkak.. Sonra da bana karfı 
iki arkadaı Pariste buluftular. yu~u§ak. 

Emolin otuz iki yatında ıüzel - Ala. 
bir duldu. - Öyle anlar oldu, ki önümde 

Rone biraz daha ya!lıı biraz - Onda ne kusur buldun? 
daha güzel, evli bir kadındı. Möı- Hı'ç O t tkk tt' K - .. . r.,u e e ım. o· 
yö Malorinin karısıydı. nufturdum. Öteki gibi parlak bir 

Reme çok na~uslu bir kadındı. adam değil, göz kamaştırıyor. Fa
Fakat bayalen biraz uçariydi. kat öteki de onun kadar sağlam 
Kendi hayatında hiç bir macerası deiil, Montravel dürüst bir adam. 
olmadığı için, batkalarının mace- Memurlarına karşı çok sert. Fakat 
ralarını dinlemekten hotlanı~~ı. 1 iyi yürekli. Hakıız muamele yap· 

Merak ve heyecanla Emolıne: tığı görülmemİJ ... Makul, çok ma· 
- Anlat, dedi, anlat... kul.. 
- Ne anlatayım! Bir ay Sot • - Peki, hangisini tercih ede· 

Savnada otelde kaldım. Dinlen· ceksin? 
dim, geldim. - Bilmem fşte buna karar ve· 

Emolinin bir §eyler sakladığını remiyorum... Bu iki adamın a. 
aezdi. Israr etli: raunda rahatım, huzurum kaçı -

- Kur yapan olmadı mı? Kim- yor. Leona varmak istiyorum. 
aere tesadüf etmedin mi? itte bu· Debdebeli, hareketli, canlı bir ha-
na dünyada inanmam... • yat süreceğim diye... Beni de 

Emôlin gülümsedi: çok ıeviyor... Mcntravellc haya· ' 
- Mademki beni ille ıöylet- tım daha sakin, dnha kayıtlı ola· 

mek i!liyorsun1 ıöyliyeyim bari. cak. O da beni az ıeviyor. Neye 
- Söyle ya ... Bilirsin, ki ben karar vereceğimi gaşırdım. Betbah 

seni çok severim ve sırrını sakla· tım ! •. Hiç birine kati söz verme • 
rım. den ayrıldım... fakat hiç bir za· 

- Sır diye saklanacak bir §ey man da kati karar veremiycceğim. 
yok. Birkaç kiti kur yapmak iste- İkisini de kendimd~ ı uzakla§lır. 
dl. Fakat bilirsin, ya ben öyle ge • marn lazım. Eğer. biriyle cvlene
lip geçici §eylerden hotlanmam.... cek olursak, öbürü ile evlenme • 
Maksadım evlenmek. iki erkek dim diye üzüleceğim ... Bunun için 
''nr, ikisi de beni seviyor ve benim lı&fka bir ıey yapacağım: Bir ü • 
le evlenmek istiyorlar. çüncü arıyorum. 

- E •• Bak bunu benden timdi- - Ne diyorsun?! .. 
ye kadar sakladın.... - En makul şeyi söylüyorum. 

ı:-2' Bundan sonra gözüm kapa· Belki de bulacağım üçüncü bey 
lı evlenemem. Benim aradığım bu iki adamı aratacak. Fakat bu 
l·akiki bir hayat arkadaşı. Bunun iki adamın hangisini tercih edece· 
için de evleneceğim adamla bir ğim diye çektiiiim azap tahammül 
müddet beraber yaıamak iıterim. edilir tey değil.. . . 
Onu iyice tanımalıyım ... Beni al • 
mak istiyen iki adama da beni o -
turduğum otelde gelip ziyaret et· 
mek fıraatını verdim .. ikisi de gel
di. 

- Beraber mi? 
-·Yok canım. Beraber olsalar· 
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Dl L 
Toprağın 

aZLE: 
istediği 

var 
Türkiye cümhuriyctinin en biiyük 

ya§ama dayangacı köylüdür ve köylu 
demek, topraktan azık çıkaran çalıt

kan Türk demektir. Hiç koltuk değne· 
ğinc, başkasının koluna boyun eğme· 
den kendi kol ve bacaklr.rile yaınyan, 
bir şeye tutaak olmamı§ yurtda§ dc
m~ktir. 

Bu da, bizim yurdumuzda ya§aynn 
yurtdaş Türl:ün 7,so ini buluyor ki kafa 
ıınyısı ,öylece 14.622.000 ki§iye varı· 

yor ve bunun kart11ında, yine bu köy
lünün sırtından geçinen, kazanan, ken· 
dilerini &atıcı, nhcı sananların da sayı
sı bizde ancak (2.950.000) ki§İdir, 

Şu iki sayıyı birbirine vuruşturu

nuz, varacağınız en doğru sizi acı acı 
düşündürür. 

l§te bu köylü dağınıktır, İ§leri dü-
üktür, bütün çalışıp yeti~tirdiğinden 

eline geçen hiç°;jr. Ötede bütün Tür· 
kiye cümhuriyetinin en ağır yükünü 
taııyan da hiç yorulmayan bu Türk 
omuzları, kanıksız nasırlı Türk elle
ridir. Bu köylü ne eker, ne biçer ve ne 
yapar? Bunun bizde tutulmuş istatis· 
tiği yoktur. Eldeki sayılar hep uydur
ma şeylerdir. 

Bizde bu köylü ve köy ekimi iısta· 
tistiklerinin nn11l yapıldığını herkes 
bilir. Acıklı bir şeydir. Iıte bu köylü
nün yetiştirdiği elinden alınırken, da
ğınık ve adam ata gününden kalma 
yollarla alındığı için köylünün elinde 
bir şeyi kalmıyor. 

Buğdayı, arpası, sütü, yapağıııı, 

koyunu, keçisi, tiftiği, peyniri, yağı, 
kazı, tavuğu, yumurtası, yemİ§İ ne o· 
luyor? 

Köylüden, iç veya dış pazardaki a· 
lıcının eline geçinceye kadar, ikiden, 
altıya kadar ortaya giren ellerden g~ 
çiyor, tortusu da köylüye kalıyor. 

Bunu artık kurtarma~ ve korumak 
günü geldi. 

Şimdiye kadar köylü parasile ku
rulmuş ik~ köylüye bakmaktan, tar
la çocuklarını korumaktan başka her 
iıe bakan (Ziraat Bankaaı) Artık ek· 
ııikıi:ı: bir (rcnçber bankası) oluyor, 
Köylü de, (kooperatif) ortakla~ top· 
lantılanna girerek alım satım düzeli
yor. Türk sıra ve saygı eridir. Bu köy
lü böylece yetiştirme ortnklıklarile di
ziye konulur ve yetiştirdiği de yine bu 
yoldan satılırsa •az günde §U ağzımı· 
zın ı.uyunu akıtan yabancı köy ortak
lıklarını çoktan geçeriz. 

Ar sen Lüpen'in Sergüzeşferi iülliiifli~ 

• .. ı 1 • ..... : 

• 
Kanlı lntlkalll 

Arsen Lüpen, oğlunun düşmanıO'' -• e _.. 
Yazan: Maurice Le 
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. Jerome kızın yüzüne baktı. _ "O yeğenin bırll~•'' 
Ondan sonra başım F eli siyene vet hakkında. Onun içııı 
doğru cevirdi. Şayet hu mücadc • karıştırıyordun. 
leye girişecek olursa karşısındaki t 
iki hasmın kendisini bir köpek Scğdan, &oldan soru 

dun - hayır deme, çüJl~lıı 
gibi öldürmekten çekin.miyccek1e· • · · ı d bana tekrar tekrar aJ1 
rını an a ı. Ondan sonra kolları· · to 
nr kavuşturdu, oturdu. bacağını maziye ait zrddiyetJerı 
bacağının üstüne attı ve iç sıkıcı dun. Nihayet l:abarr.ııl~ 
bir hikaye dinliyecek bir adam ğen arasında ka vgal~.~;e~d 
tavriyle içini çekerek: Skandallar çıktığını 0 d' 

"s·· l d d" clcvirde bir takım de rı - oy e.,, e ı. jo 
_ 

7 
_ çıktığını ve Elizabetirı di 

Rolande sükunetini muhafaza valin. kızı olduğu söy~e~ıt' 
ederek söylemeğe batladı: her aldın. Burada ı• di 

- "Senin ilk kurbanın annen ynrnm. ;ünkü bu de \(1 

idi, Jerom~. ltiraza kalkıtma, bu· menfur iftiralardan b~~ 
nu sen bana hemen hemen itiraf dcğildiı·.,, ·f 
ettin gibi bir §ey. Annen senin - "Evet, hakikatcJl 

1 

hataların, evet, senin hataların - "Hcrneysc, sen bıJ 
yüzünden öldü. Bu hataları yal • meğc ehemmiyet veriY0~ 
nız sen ve annen biliyorsunuz, çün ı Jorj Dugrivalin projeletı 
kü kadın onları validelik hissiyle da kanaat getirmek isli~~ 
herkesten gizliyordu. Bu hatalar nun için bir'taraftan fılı 
sahte imzalar, sahte çekler, kaba· rada hasta yatarken seıt 
hklar gibi §eylerden ibaretti. Bun• tahkikatla meşgul ohır0;o' 
ları kimse haber almadı, zira an· bir ak§am, her nasılsı>, 
nen mahvolma derecesine gelinci- rivalin oclaama kadar gı "~ 
ye kadar bunları ödedi. Nihayet dolabını açtın, on sene.ti 
bunların tesiriyle öldü. Artık bun· mı§ olan vasiyetnarnesııı Jf 
lardan bahsetmiyelim... ve Elizabete hiç bir ıştO 

Jerome cevap verdi: kalmıyacağma bu suretle 
- "Bahsedilmemesi ıayanı getirdin, mira.ıçısınJtı f 

tercihtir. Fakat sana tunu ıöyli • olduğumu öğrendin. O 
yeyim ki bana anlatacağın §eyler baren Elizabct ölüme 
hep böyle hayalata müstenit ise d u.,, 
beyhude vakit kaybediyorsun.,, Jerome başını sallttdı: 

Kız sözüne devam etti: 
- "Annenin vefatını takip e • 

den ıeneler zarfında neler yaptı • 
ğın bence meçhuldiir. Sen eyalet· 
te ve ecnebi memleketlerde yaşı· 

yordun. Maamafih, tesadüf kar• 
ıına Eliznbeti çıkarınca sen tek • 
rar Veainetteki evine yerleşerek 
muntazaman Clematitsi ziyaret 
ettin. Bunu bir fikre mebni yapı· 

- "Söylediğin r.1111 
kelime, yalnız bir keh t 
obaydı! Neden Elizabt 

mahkum olsun. Onun1~. 
betimi kesmem kafi ge' 

- "Onurla müna5e 
seyclin benimle r.nsıl e:~ 
din? Katı münasebet t 

. d 6efl 
fından \'akı olsay 1• •ti 

Edirne mebusu Şeref ord y un.,, 
net etseydin, bütün ü~'dl 
volurdu. Miras ta eh". 
di. Or.un için cephe~~ç' !~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::: - "Hangi fikı·e binaen?,, 

:: Bakırköy Miltiyadi Gazinosunda H •• :: - "Elizabetle evlenmek isti H Raşit Rıza TiyatTosu :: 
H . • .. _ H yordun. Her ~,,e kadar bu fikir, 
o:.~ 28 Tcşrınıevvel Pazar Gunu ak§a· ::1 
H :ıı saat 20.30 da (Bu hesaptıt yoktu) ;: Elizabet tarafından getirilecek ve 
ı~iVodvil 3 Perde. Yazan: Yusuf Su- !! Ratomanın arzularını tatmine kn· 
gruri Bey. i! fi gelmiyecek kadar az olmasın • 
ii U dan dolayı pek vahi r.örünüyoraa 

d. G" t ı· e"tı ın. un er ge ıp g -ı 
0 

fanda bir plA.n kurı•>' iJI" 
plan bir alcaklık ve ~ "e 

. ··tJııf 
mydı. Ka~il, bu .ulu. rJ' 

dı oldukları gibi görünmezlerdi. 
Halbuki ben evleneceğim adamı 

olduğu gibi görmek iıtiyordum. 

Sabahleyin bulutacağız. Beraber 
yemek yiyeceğiz, beraber gezece· 
ğiz, ıece yemeklerini de beraber 
yiyeceğiz. Geç vakte kadar otu • 
racağız.. Bu müddet zarfında o • 
nun huylarım, zayıf taraflarını 
öğrenecejim .. ikisinden birisini 
tercih edeceğim . 

.. Kadıköy Hıtle Sinemasında " 
Eski Fransız T .yatros unda :: . . :: da Elizabetin akılsızlık ederek 
Bugün ıl\!ll 14.30 da \'e bu ak~am 20 de g Raışıt Rıza Tıyatrosu H w • • • • • 

keli bir hal çareı;iych· 
111

el' 
nall olmak icin öidiİr ı.il 

, 11"" 
mıydı? Hayır, fakat. ~ 

- E .. Ne oldu? 
- Evvela ıana onları tanıta· 

yım. Leon, kırk be! yaıında. Avu· 
kat. Görünütü iyi. Adliyede nü • 
fuzlu. Zeki bir adam. •. Onunla 
monden bir hayat süreceğim. Fena 

değil. 
- Onda ne kuıur buldun? 
- Leon hariı bir adam. Bu ku· 

sur mudur? Biraz kumar oynuyor. 
Ama o kadar ben de kumarbazım. 
Sözü sohbeti yerinde ... Bazı anlar 
ol du ki, beni çileaen çıkarmasına 
ramak kaldı. 

·-Şu halde .... 
- Dur, ötekini tarif edeyim. 

Mösyö Morlarel. 
- Fabrikatör. l 
- Evet.. O da kırtr aşmıf ... , 

Kuvvetli bir adam. Sıhhati kadar 
işleri de ınğlam. Güzel gözlü. amir 1 
!avırlt.:. Büyük bir. p~tron. F abri: ı 
ıuı mukc:::r:ıel ııhyo:: •• !>tckı 
kadar husas clegil, fakat nazik. ... 
Herha!de Monlravelle huzu? için· 
de, zengin Mriiaym tfulecegim 

:: 29 Teşrinievvel 1934 Pazartesi ak-H yaptıgı hır ıtıraftc-.n do}<'.yı o fıkır 
i~şamı saat 20.30 (Onlar Ermiş). Ya- ~i . yavaf yavaş bir tekil alıyordu.,, 

mak. bir takım gizlı'.ıJi"' 
bepler ve vasıtalarla d"' C 
ni olmak icap cdiyoı' t 1'" 

hı:nbul Brltdill"i 
Y A R A 5 A SehirTiyatrosu ::.ı:an: Bedin H. Vasfi Riza Bey. :: - "Doi;ru mu söylüyorsun?,, •• •• o 

mmııımm 
i~ Üsküdar Hale Sinemasında !i - "Evet, bir gün Elizabet, an· 
~i Raşit Rıza Tiyatrosunda H nemizin yeğenlerinden birisi ve • 

1. bt it 
çok zayıf olan E ıze.1 ,,,. 
den cok müteessir 0 

',, Operet 3 Per• 
de.. Beateliyen : 

111... il 

İS 30 Teşrinievvel Sair akşamı saat ii fot ede:ek olursa büyük bir ıcrve· 
iiZ0.30 (Bu hesapta yoktu) Vodvil 3 !! tin bize intikal edeceğini sana 

~ ~e~· 

ti vehamet ke:;ped~~,,.~ 
Y ohann Ştraus 

Tercüme eden: g 0 erde. Ynznn: Yusuf Sururi Bey. :.~ ·· J d' • soy.e ı.,, 
d ~ 

düşecek, izdivaç J<ıı e 
vef ni tr.krar cirlr- ,,~~ 

Ekrem Rcıit .. 
ıınnm ·································r·ıı········::••ı·•ır••••u1• Jerome prote•to ettı· •• .................................. . ········ .. .. .... :: ~ 

. ı:,.ı jl 
ondan sonra bcnı }c•'r

- "Bu sözlerin kamilen uydur· çalışmağa başlıya'" ı.ıJt ~ 
Dikkat: Operet liatlerinde büyük 

tenzilat vardır .• 

Ye n i neşriyat - -"KURTULUŞ VE KURULUŞ 
SAV AŞI ÜZERiNDEKi 

.y AZILARIM" 

Halkevinden: Cümhuriyctin 11 İn· 

yıl dönümü onuruna 29 birinci teşrin 

pazarle:ıi günü: Merkez salonunda sa· 
at (22) de Balo, Beyoğlu kısmında sa· 
at (15) tc Temsil, Alaykö~künde saat 
(20.30) da Temsil verilecektir. 

Beyoğlu kısmında yerimiz mÜl!ıait 

olduğu için arzu edenler davctiyeıiz 

Halkevi reisi Ali Rıza Beyin, kur· tid:bilir!cr. Merkez vcAlayköıkü için 
tuluş sava§ındaki hatıralarını \'C ı,·u· d'lvctiyelcr her gün idare memurluk-
tuluı ve inkıliıp Sc'l\'aşrmızın muhtelif Jarmdnn al•nabilir. 
yıl dönümlerinde, muhtc~if ın::vzulan 1111 RlllNllb pımıı Plll!PlllHMU11AJUlllUIRNHll1Ullll1Aflfl"':l":'IHIRUllllff1111Ulln1Um!!!' 

•· · d k t" k ·ı h I • on yılda d Harp akad~mısı harp tari-
uzerın e açı ur çc ı c ve :r tcsın an· . 
ı b·ı w • b' d'l ·ı d w 

1 
hı hocası olarr.k ça~şmış olan Ali Rıza 

ıya ı ecegı ır ı ı e yaz ısı yazı nrı B . .. . . . • . .. 
"T" k k t 1 k 

1 
.. cyın Cumhurıyctın on bıl'lncı yıl do· ur ur u U§ ve uru uş savaşı u- .. .. w • 

· d k' 1 ,, d ·ı b' 1 . mıımm:: nrr:ın -;an cttıği bu kitabı bü· zenn e ı yazı anm , a ı ı e ır tıtap .. T" 1 .. • 

h 1
• d l tun ur., mu~cvverlenne gel'çckten 0 • 

a ın c çı :armrştır. w w • kumagn cleger hır eserdir. lçind:: dört 
Kurtuluı savaıınd" Büyiık Erkanı tane haritn vardır. Okuyucularımıza 

harbiyede şube müdürü olarak, ve aon ta,·siyc ederiz. 

madır. Benim bundan hiç habe • y:>-" 'f katı münasebet ve dilt"1 

rim yoktu.,, madan mesele h~~tc 1/,.rJ• 
- "Ne yalan söylüyorsun? Bunun iç.in de öluJ11 ııf• 

Şimdiye kadar kp.blelvuku bir his- bu ölüm kazara olJ11 t&Jtııı" 
le sana okutmadığım, fakat batka· nen ondan mesut Ul rll~ . ,.,. 1' 
larına bildirdiğim Elizabetin hah· tın. Bunun iizcrıl"" b"t 
rat defteri bu sözleri teyit ediyor. gizliye calısmaii3 aıii~ 

Paraca emin olduktan ve c;ahstıkca Efü:abel te 

o yeğenin hasta olduğunu öğren • düşüyordu.,, c;yl 
dikten sonra daha ziyade istical Rolnnde bunt;:ırı 6 rJıl 
etmeğe başladın, kendini Eliza· tikçe nefesi d3rla~1Y0,., 
bete sevdirdin, o da senin talebi· : titmiyeeek kt'!dar 1"

11 
JsS 

ni kabul etti. Elizabet mesuttu, Onun için bir rnüdde~ 1"' dıİ 
zahiren sen de öyle gorunuyor· &ısında oturar. Jer~:yt l',ı 
dun. Fakat bu aralık gene ta.hki· karşı t 2 mamiyle b 
katına devam ediyordun.,, nüyordu. 

- "Ne tahkikatı?,, 



Karaca beyin 
Susuzluk ve sıtma bu kaza halkını 

derdi 

~ 
kasıp kavuruyor! 

ll'tcah . 
Q~ \'erirnı·'Y, (Hususi) - Bursa-
~tlhh 1 kazalarından biri olan 
-·,-eYd" L 1 erı Ylk 

1 
U§rnan tarafından ka-

r''lkıL 
1 rnış Ve taş Üatünde taş 

tıı "11&.nıı 'k d, )' t ı en şu on sene zar-
'tlercf .. angın İzlerini silecek dere-

" Yen· h 
8urıa.d 1 aştan yapılmıştır. 

~~lik ı,1• an buraya 72 kilomet -
qj r to 
~ k11Qı B •e Vardır. Bu şosenin 

ı tt,'ltı.1 ozukada diğer kısım -
~luiu 1~ olunrnuttur. Yolun u -

~'-1 llıe\'~!~Yısiyle öğleye doğru 
~ ~ala ıınde yarım saat kadar 
~, tid·~eriJdikten sonra kasa -
" 

1 
rnektedir "eçe . 

'i'çlar ~ '~.ne~.erde dikilmiş olan 
llcullda.n ö~~rnuş ve kasabanın bir 
~Ult ~ ur ucuna kadar bir ko
cıı ı. tnza 
~ "''ç rası hasıl olmu2tur. 

1 
h\iJc~nedenberi yapılmakta o-

~ d.... Uınet k w _ı b .• 'I . 
-- "tlınd onagı oa ıtırı mış 
~ledil ~n bütün daireler oraya 
~l'llıttir. 

~~ne. ke.Yrnakamı Remzi beyin 
"-İ~.ı,;'nı iş:ttim. Mumaileyh, 
~de İ)· ~n altı ay evvel geldiği 

tlıiııjı ~d3.resiyle halkın büyük 
'1 azanmıştrr. 

'~ lilcornet kona§ı 
~ >'&.pıJan hükumet konağı 

· 4e ~J'~i:••nda ve etrafı açık bir 
~!it~ 

1 
dır. Binanın temeli üç 

~· ~ 'e. •Wdığı halde ancak ge-
~ l~l) 1lona1 oluna bilmiş ve 24 
Ilı~- rnaı olmu,tur. 
... '-t ~~ dııardan sıvası yapıla
"t ' On" 
~dile~ U?deki bahçe de tesvi-
t' ~a11 :rnış olduğundan hüku -
1 "ı 'ıın ·h . t)d ın ı hşam ve güzelli -

() 'na k lt d,ı. çı a..mamı§hr. 
ıı )' .. rın d" 

ı.. 'Pı) O§emeleri Ksilolit -
'llıı.._ tnı . 
ltıı~ fed ~ .. 1•e de ne yazık ki 
Ilı dotellh a arlıkla meydana ge -
'tt -.ıele l w 

)h •r., 1ıı r çat aına.ga başla -
"ti 0 u ·b· ~I 'tıınldık gı 1 döşemeler sıksık 

r,) lrından Ça. çabuk harap ola -
d, )okt Yapılrnalarında bir 
Qu 1 ur. 

~t h narın 
1'iltt 'ral> ol ark sık yağlanmasına 

"1et ric maktan kurtarılmasına 
a ederiz. 

h· tl!ı.ı r.taliye 
ıl' b.. -·'lira. 

10 .. ~l'Wf uk, ltıal nıüdürü Nazif B. 
ı ''il "1 ene 
Qiıtı· Uttur ı..- e\'vel buraya nak -

ır ·~cq 
' lh. a ~d anın varidatı 118 

'
.~ tnd ardır " 
e e 'n d 1 • n.asabanın yan -
~\la~lak "e: ~Y~ 10 sene müddet -
1 ı- u. 1ıı Rıaınd 

a d11 .. on tn'· d en muaf tutul-
ti ,1t"nd,n ı. \l det hitem bulmuş 
ı.. •ııa ou ıe 
... ı1 oı, ~lctır, Sa ne me~kur ver· 

n ~ k· Y•rnc4n kaçırıl • 
d'ld ~'llılek uıur hayvan Ulu -
t l"' k et 2 '"- ,,, •I • 
~~ anarak 1 lrnrn 6000 lira pa • 

1tlır. 

~, ~lecf· lleıedi.vesı 
l'fıtı.J ıyenin 

llt Q' .. &a.y t' 1 l l'Jc \iç b·· re ry e iki sene 
"O l't llYiik ~J. l>ılıtı,1 h çeşme ve bir 
~, • "t d·· • fe i · . 

'idlt 0 tet\tn. . r ıçınde su için ,b.._ ı ~8 . ıştır. B 1 d' . 
t... ~k ,.,. bı11 l. e e ıyenın 
-.zq• "'< t. lr8,. • d 

it-, oıni tah . ıse e bunun 
~ " 1 olunabilmek -

d,_. "h''•ıı s"·"~•uk 
ıl. , • ._h trı • 
~.- 'ıtnı. u Vaziy t' 

· lçil- 'n bu .. e ı Pek fena-
~eL Yuk derd' d b 

ı-.~~ t ~ au 15 ı e u -it._' Öl~k kilornetre u -
tbl-, deni! b. 
-~eler} en ır men -

"tdıaa.ltt e aetirilerek on 

yük bir kısmı Hanefi deresinin su· 
larını içmektedir, bu su sıhhate 
muzır olduğundan içilmesi yasak 
edilmiştir. Arteziyen suları acı • 
dır. 90 metreye kadar inildiği 
halde cıene acı çıkmaktadır. De -
re suları yeşil bir renk almıştır. 
Suyun fenalığından içindeki ha -
lıklar da kokmaktadır. Halk dağ -
dan gelen ve üç dört çeşmede a -
kan gayet az miktardaki suya hi.i -
cum ediyorlar. Belediyenin pro -
jesi nafia vek~ (etinden tasdik e -
dildiği takdirde belediyeler ban -
kasından para alınarak su getiril -
meğe ba~lanacaktır. Memle~t -
teki vefiyatın yüzde altmışının bu 
su yUzünden olduğu anlaşılmış -
tır. 

Varllk 
Kazanın 72 köyü ve 28 çiftliği 

vardır. Geçen senelerde nufusu 
33 bin iken bu sene 36.200 e baliğ 
olmuştur. Merkezde 2227 ev ve 
9162 nufu5 mevcuttur. Bir defa 
yapılan yoklamada merkezin nu
fusu 10 bini bulduğu anlaşılmış· 

tır. 

lktısadt vaziyet 

iktisadi vaziyet geçen seneden 
bozulmu tur. Soğan pa i.a etmedi -

ğinden on milyon kilo soğan so • 
kağa dökülmüştür. Çünkü bunlar 
evvelce Yunanistan ve halyaya 
gönderilirken bu kapılar kapan -
mıştır. Eskiden halk yüz bin ki -
lo soğan yetiştirirken bilahare so -
ğan para ediyor diye milyonlara 
çıkarmışlar, para etmeyince ev • 
!erinde çürütmüşlerdir. Onu~ 1 -
çin bu sene soğandan vazgecile -
rek baklaya ehemmiyet vermişler, 
kilosunu beşer kuruştan satarak 
para kazanmışlardır. 

Yalnız bu sene devam eden ku
raklıktan yüzde elli ncksan mah
sulat alabilmişlerdir. Bir miktar 
soğan da ekmişlerdir. Burad !!. ki
losunu yüz paraya satmışlardır. 

Asayiş ve tahsil seviyesi 

Asayiş mükemmeld:r. Halkın 
tahsil seviyesi maalesef ıa şağıdır. 
Bunun da sebebi köylerde üç sı -
nıflı ve bir muallimli mektepler 
olmasıdır. Bir muallim kırkardan 
üç sınıfta 120 çocuğu nasıl okuta
bilir? Bu halin ıslah edileceği ta
biidir. 

Sıhhi vaziyet 

Kazanın dertlerinden birisi de 
sıbnadır. Kuraklıktan dolayı sıt -
malar bu sene çok azalmıştır. Mev 
cut azmakların kurutulması ıçın 

yol gösterecek bir miihendis tayin 
edilmiştır. 

Ragıp Kemal 

Düğün evinde biı kaza 
B:gada Kası.m oğlu Mehmet e

fendinin evinde yapılmakta olan 
döğünde bir kazn olmuştur. 
· Koltuk merasimi yapılmadan 

evvel eve bir çok kimseler dolmuş, 
sofa ağırlığa dayanamıyarak çök
mü,tür. Sof ada bulunanlar aşağı 
dü§müşlerdir. Bir ihtiyr kadının 
ayağı kırılmış, bir kadının kulağı 
kesilmiş, bir çocuğun çenesi kırıl
mış, on, on beş kişi de hafif suret-

lzmirde 

Bakkal 
Antalyada belediye se

çiminden bir intiba 
Borcunu vermiyen 
müşteriyi yaraladı 

İzmirin Karşıyaka nahiyesine 
bağlı Hacı Hüseyinler köyünde 
istasyon civarındaki kahvehane -
nin önünde bir vaka olmuş, bak -
kal Ali efendi adında birisi bir a
lacak meselesinden lsmail oğlu 
amele Şaban efendiyi bıçakla üç 
yerinden yaralamıştır. Vaka şöy
le olmuştur: 

Şaban efendinin ; evvelce vere
siye alış veriş ettiği bakkd Ali 
efendiye bir .miktar borcu varmış 
ve uzun zamandanberi borcunu 
vermiyormuş. 

Evvelki akşam Şaban efendiyi 
dükkanının önünden gecerken gör 
müş ve parayı vermesini söylemiş
tir. Şaban efendi paranın isten -
mesinden muğber olmuş ve küfret 
miye başlamıştır. Bunu duyan 
bakkal Ali efendi fena halde hid
detlenmiş ve dükkanda pastırma 
ve peynir kesmiye mahsus bıçağı 
kaparak dışarıya fırlamış, Şaban 
efendinin boynuna üç defa sapla
mıştır. 

Yaralı, yere düşmüş ve feryada 
başlamıştır. Bunu gören Ali efen
di dükkanma kaçmıştır. 

Hadise derhal Karşıyaka na • 
hiye müdürlüğüne telefonla bildi· 

rilmiş, Karşıyaka merkez komi • 
seri Lütfü bey köye giderek bak -
kalı yakalamıştır. 

Karşıyaka belediye tabibi Ha
mit bey yaralıyı muayene etmi' ve 
ilk tedavisini yapmıştır. Yaralı 

hastahaneye kaldırılmıştır. Ali e
fendi adl;y~ye verilmiştir. 

Odemişte 

Köyler 
Telefonla merkeze 

bağlandı 
Ödemiş kazası dört nahiye ve 

130 köyden mürekkeptir. Kayma
kam Haşim Şerif, jandarma ku· 
mandnnı yüzbaşı H~as ve telefon 
müdürü Sırrı beylerin himmet ve 
gayretiyle merkez ve nahiyelerle 
bu 130 köy birbirine telefonla bağ 
lanmıştır. 

Kazaya gelmiş olan köylüler 
köyleriyle konuşmak veya köyle
r inden merkezlere telefon edebil
mek suretiyle bu şebekeden istifa
de etmektedirler. 

Her köy telefon merkezinde 
köy bekcilerinden birisi mütema -
diyen nöbet beklemekte, bu ıu -
retle de muhavere imkanları ko -
laylaştırılmaktadır. 

Sanlr~! jandarma dairesinindir. 
Kaza me;rkezinden arzu edenler 
ayda üç fünya abone kaydedilmek 
te, köylerden de m~ktu bir ücret 
alınmakta, bu suretle şebeke me
mur ve levazım masrafları temin 
edilmektedir. 

Balıkesir köylerinde 
Balıkesirde kaza merkezleriy • 

le nahiye ve köylere telefon ya -
pılmış, muhabereye başlanmı§, 

yalnız merkez nahiye köyJeri le -
lefonsuz kalmı§tı. Bu defa mer -
kez nahiyeye bağlı köylere de köy 

Anadoludaki seyyar muhabiri
iniz yazıyor: 

lsparta belediye reisi Hilmi B. 
tekrar riyasete seçilmiştir. Burdur 
belediye riyasetine Gazi mektebi 
baş muallimi Rıza B. getirilmi§tİr. 
Antalya belediye riyasetine de C. 
H. F. idare heyeti reisi Şerafettin 
Bey intihap edilmiştir. 

Şerafettin Bey erkanı harbiye 
binbaşılığından malulen mütekait 
kıymetli bir şahsiyettir. 

Antalyalılar bu intihaptan çok 
memnun olmuşlardır. 1sparta be -
lediye reisi de halk tarafından 

takdir olunmuş, çalışkan ve de • 
ğerli b:r zattır. 

lzmir piyasası 
ne halde? 

lzmirde aon hafta içinde pa -
rnuk piyasası birdenbire yüksel -
meğe başlamıştır. 

Pamuk p1yasası sağlam vaziye· 
tini muhafaza etmektedir. Borsa
da kilosu 14 kuruştan mühim mik
tarda pamuk satılmıştır. 

Pamuk piyasasının yükselmesi
nin sebebi Almanyadan lzmirdeki 
ihracatçılara mühim miktarda pa
muk siparişi gelmiş olmasıdır. Al
manya döviz bürosu; Türkiyeden 
Almanyaya ithal edilecek muhte
lif mahsuller için zaman zaman 
verdiği müsaadeler üzerine Al -
man ithalat tacirleri ve sanayı 
müesseseleri siparişlerde bulun -
maktadırlar. Yakında zeytin yn -
ğı için de bir karar verileceği ye 
Almanyaya mühim miktarda zey
tin yağı ihraç olunacağı söylen· 
mektedir. 

Bu sene lzınirin zeytin yağı re
koltesi 30.000.000 kilo tP.hmin e
dilmektedir. Bu takdirde bunun 
mühim miktarı Almanyaya ihraç 
edilecek demektir. Son günlerde 
İzmirden Almanyaya mühim mik
tarda zahire sevkedilmişti. Bu 
sayede zahire fiatlarında kilo ba
şına iki kuruş gibi mühim bir yük
seli! olmuştur, Almanlar bu yük
selişten sonra pamu1darımızı çek
meğe başlamışlardır. 

tn1111m11• m•11um nu 111 mınmum n ı rr~tmııP 

makine gibi telefon malzemesi a -
lınm1~hr. Bu malzeme merkeze 
gelen ınuhlarlara makbuz muka -
bilinde teslim edilmiştir. 

!?ı:ir kaç güne kadar telefon mal
zemesinin yerlerine konmasına ve 
az bir zamanda merkez ile köyler 
arasında telefon muhaveresine 
batlanacaktır. Bu suretle Balı -
kesirden vila.yetin bütün köyleri • 
le telefonla görü§mek mümkün 

Bu defaki intihaplarda kadın -
lar her yerde intihabata iıtirak 
etmİflerdir. Antalya belediye in -
tihabatında en evvela sandığa re • 

yini atan lhıan hanımla zevci za -
bıtabelediye müfetiti Sadi bey ol
duğu gibi Burdurda da en evvel 

reyini İstimal eden doktor Cevdet 
beyin refikasıdır. 

Kazalarda da Cumhuriyet Halk 
Fırkası namzetleri lkazanmıılar • 
dır. 

Resim, Antalya belediye inti
habatmı ve ilk reyi atan zabıta 
müfettiti Sadi beyin refikası İh
san hanımla kocasını gösteriyor. 

1 

Tren birr çobanı 
çiğnedi 

Eakitehir - Cumartesi gunu 
saat bir buçukta latanbuldan ge -
len tren, Eskİ§eaire dört kilomet • 
re yakınlıkta Sazova çayırını ge -
çerken, orada koyunlaırını güt -
melde olan bir çobanla sekiz hay -
vanı çiğnemiı, çoban derhal öl • 
müftür. Yaka tehrimize bildiri • 
lince, derhal müddeiwnumi ile 
jandarma kumandanı, vaka ma • 
halline gitmitler, tahkikata bat • 
lamı§lardır. 

Çoban yol boyunda uyumakta 
iken tren yaklaımıf, makinist dü -
düğünü çalmıt, uyuyan çoban, uy
ku sersemliğiyle, daha önce hat 
boy.undaki koyunları toplamak ve 
kaçırmak istemİf, bu ar-Lı.da ken
disi makinenin altında kalmı§tır. 
Koyunlar, Oamaniyeli Hayri be • 
yindir. 

Üç soyguncu 
Ku~adasmdan Aydına gitmek

te olan bir kamyondaki yolcular; 
gece yol kesen üç kiti tarafından 
soyulmuıtur. Jandarmaların ta -
kibi neticesinde vaka failleri ol • 
duğu anlaıılan Akkeçeli aıiret=n • 
den üç kiti tutulmuı, adliyeye ve -
rilmiıtir. 

Urla be'ediye reisi 
Urla belediye azalarının içti • 

mamda sabık belediye r~isi İrfan 
Beyzade Kemal Bey tekrar reis 
seçilmittir. 

Fırkanın zeytinlikleri 
Balıkesir Türk ocağından Cum

huriyet Halk Fırkasına geçmiş o
lan ve Türk «aklannın umumi 
borçlarına k.arıılık tutulan emlak 
arasında bulunan Burhaniyedeki 
sekiz bine yakın zeytin ağaçlan • 
nın ihalesi yapılmıt ve yirmi beı 
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k~ll••.,-
Ankarada mariej müsa-

bakaları yapıldı 
Ankara 25 (Telefonla ) - Bu 

sabah dokuz buçukta Ankara atlı 
spor klübünde süvari zabitleri
miz tarafından manej ve mania 
müsabakaları yapıldı. Hakem he
yeti reisi Mürsel Paşa idi. Müsa -
bakada bütün sefir ler , erkanı as-

keriye hazrr bulunuyordu. Müsa -
bakaya giren zabitlerimiz §unlar
dır : 

Yüzbaşı Abdullah, Riza, F ey -
zulah, birinci mülazım Cevat, E
yüp, Emin, mülazım Sedat, Cahit, 
Fevz i, Salahattin Beyler. 

Bugün yapılacak maçlar 
~ 
ıpııııı 
• 

.A,,ü;;~~b~J:.f:.~,;.:;~.:.ı:;:~~~iı.-.:~ 

Bugun Vefa ve Sulcymaniye ile karşrlaş.ı.c k olan Galatasaray. 
takımları geçen hafta lik maçlarında 

Bugün üç sahada lik maçları - olacağını tahmin ediyoruz. 
na devam ed:Iecektir. Taksimde lstanbulspor - Süleymaniye 
Gal e.ta saray ile Vefa, Şeref sta - maçını lstanbulsporun kazanma -
dmda fstanbulsporla Süleymani - sı ihtimali daha 'kuvvetlidir. 

ı-TAKViM-ı 
CDtA Cumartesi 

~ 6 1 el Tcşr n '1.7 ı el Teşrin 
16 RECEP 17 RECl:l' 

CUa doğuşı.. 6.24 6.:.!5 
Guo batısı 17.16 17,14 
Sabah namazı !i 40 5,40 
Oğlc namuı ti 58 11.~ 

lkındi namazı 14 5'1 14.Sl 
ıu~ım namazı 17.16 17, 16 
Yııtsı n :ımaı.ı 18.49 11'.4 () 
imsak 4.44 4 4'\ 

Yılıo ı:rçeo ı;fio' crı 21'2 293 
Tılın kalan clinlerl 73 7~ 

RADYO l 
Bugün 

ı:.ı.so l'lı\k n<"ş rl~ u tı , 18,80 Plllk ncşrl~ntı, 

Hl,20 AJıuıs h u berle r l, 19,80 T ü rl, nmsil.1 
nı:şrlyatı: ( Ekrr m , Hu~r-n, C'c, ·det lle) ler ' e 
\"t•cih•ı. Xıı:r.nn F eridun \'C ';'ıikrıııı Hanınılnr, 

Onlk efendi) 2 1,20 ı\jıı ııs H · lıon.a haberle ri, 
21 ,80 Und3 0 orkc,,.trn ı tarııfınd.111 dıms mn
ı.lklı.I . 

2!!3 Khı. VAŞO\"A , l3·l:i m . 
761:> H a fif musiki (Tagnıııılll ), l'l',45 H a!I· 

tnla rıı nuıhım nı>şrlyııt, 18,U ı·ı~ nııo koııM"rl , 

18,SO :\lusalıabc - J0,15 l'olonya ':'nrkıl :ı rı , 

l!l,15 '\IU!lııluıbe, 211 J'ltıl, - Mlisııhnllf'., 20,SO l •·ı ~u. (\llııgıme orkrstıusı), 20,45 ~hk:ıh11h!>, 
ı 21 ,Hi Fllhıırmonik he~ f'tl tarAfındnn ıwn· 

1 

Conik lmıı er , 2S,SO ı;;llrl• r, 28,40 Hel•lfım \ o 
uıu~iki, 24 l\liısah:ıtw, 2 4,0S Dıırııı rıımılkfsl. 

:;.ı .; 1\.hz B1'D \l'E':' r~, M O 111. 

18,35 l'lflk , l!J,10 ı-ipur, 19,S5 teııorafl, 

ı ~.SO Tagnıııılll koııs!'r, 20,30 Koııferan • 
2 t , Rııdaıw,.le koıı!Wr orkPstrn"'· 2 1, 15 Harl· 
~· ı;l~nsl'tt' d11lr ı,uııfrı-aııs, 22.SO llaberlr.r, 
28,rn Çlııı;ıme orl>eıılrası. 

18,'.?5 tıııl~ nıı nrlulıırı - JuhlcJlf, 19,o.; 

Mtı!!nhnlw, 20 Hıılll' rler, 2 0,10 l\Jillı ""'ri~nt, 
20,SO Dan!I ııııısildsl 2:?,20 Haftn hnb<'rlı•rl , 

! ,41'> nııeı htı\l'nln '1) olomır-1 f.' Sf•rlf'rlntlt•ıı ı.ou

li•'r, 2S,IO Rar rnıı,.lldsl, 23,30 llahf'rln, 23,:10 
Hnr rnıısll,l'linln de\Rnn. 

BORSA 
l-Jiz a l:arınd:ı ' ıldıı ı~areti olanlar üzer· 
!erinde 25 - IO da muamele görenler· 
dir. l Rakamlar kapanış lia tlarını ~i.)c:terir. 

K d k d d ı * Londra ye, n ı öyün e e Fenerbahçe Gerçi stanbulspor geçen haf- • !"\eyyork 
ot5, -
1~6 •• 
168 :"~ ile Beykoz karşılaşacaklardır. ta, Galatasaray kar!ı çıkarken • Parls 

Fakat bizce bu maçlardan Gala- güzel oyunu çıkaramamı~tır. Fa - 1: ~!~::: 
tnsaary - Vefa maçı ilk planda kat buna karJı Süleymaniye takı- * At loa 

+ R~rlln 
:ıııs. -
116. -
~4 :>Q 

• \'arşou 
• Bodapcşı c 
• Bükrc 

geliyor. mı da geçen seneki kadar kuvvet- • Cenevre 820• ·-
• So!ya 94, -

• Bclgraı 
• Yo\tohama 
• Alan Çünkü Vefa takımı bu yıl yap- 1i görünmiyor. • Amsıcrda l' 

hğr m açlara kuvvetli ve manevi - Fenerbahçe - Beykoz maçına • Praı: 
• ~to'l ho m 

ıoo. -
·n -

'* Mcelı.ll yc 
• Ra nlrnor 

yat itibariyle de sağlam başladı. gelince ; bu maça Beykozun iyi 
Eğer bugün tam kadrosiyle bir '.kadro ile çıkmasını temenni ~ı ~;;;:.Ç.;.;e;;..;k;;;..l_e_r __ (_k"."'a..::p~ • ....:.._s_a_._~=~ 

sahaya çıkarsa kuvvetli rakibi ediyoruz. Eğer geçen haftaki gibi 1 • l.ondra cm.~s • ::ıtokhl 11 

G 1 1 b k ' • !'i cl'york 0.796.ıOO • \ lyaua 
n atasaraym zor u ir ra ip kar- eksik çıkarsa Fener bahçeye mü - • Parls 12.00 • ~Jıd rlr 

şısmda kabcağı muhakkaktır. Bu him bir sayı farkiyle yenilmek za- * Mılino 9.'l 2~ • Bcrllo ı,96•7 
maçın giinün en heyecanlı maçı rurelinde kalacaktır. * Brul:sc' 3.4062 • \'arşou 4, 1540 

• Atloı. !.9475 • lludapeşte 3,91' 
+ Ccnıy rc ~.43:'' • llutrcş i 9,l l 1~ 
• Solya 66,;\2 '>0 • ncı~rat 34.i610 

• Amstcrda n 1. 1746 • Yolwhıma ~ :"633 
• Prag 19,0!Rıı • ;'\lo~l:ova ı ıoo 75 Şeref kupası maçları 

• iş Bankası ıoo.- f crkos. -.-
Anadolu 2i.:>\) * (,'imcnto ıu /13.70 

Hcjl 2 !l5 Coyon ne: -,-· 
~lr. lia} nye l •.~O e>arl.: De,!. -,-

l.'ı lerl;.cz Bankası :;),OJ Ba'ra , 
e. ~ııorto - .oo 
llomootl 12,'15 

Elektrik -.-
Tram\·a~ 31'5 
Hıhum -.-
Anadolu ı .. 6.-
ı\nıdolo il 46, -
Anadolu 111 -.-
l\lümcs~ll A 

ait olan haberdi. ; 
Sulh maksadına hizpıel 

j 5er• 
cek olan bu kanal, Korrı d" 
kında inşası bitecek olan 

1 

kanalı hatırlatıyordu. d 
Bu kanal, Kra kanahY '' 

d . . . c· d . . . yır•" enızını ın enızını a 
noktada J~ponlar yeni bir 
inşa ediyorlardı. 

Roleyin tayyaresi o es~~ 
matra ş:mali garbi ucun 

1 
mekte olduğundan Sir Ra~ 

11 
nu biraz değiştirerek l{ra il 

mek istemişti. Kan:ıı l int• 
ne kadar ilerilemiş olcJuğllfl 
züyle görmek istiyordu· 

Sir Roley hu fikrinde11• 

f erağat edec~k kadar dıP 
ruhlu bir adamdı. 

Güneş batmak üzere ikel'I 
"rül tan Singapor limanı go 

Tayyare denize iner inrrıeı 
gov,, namındaki lngiliz zır 
d!{-8 flll{ldp l~IAV>f nJ.19.lt 

tayyareye yanaşmJŞh· ııe 
• f 

kumandanı da Sir RoleY1 

mak üzere o sandala bineri 
mitti. Şimdi ikisi de zırh 
derek orada vaziyeti roii . 
deceklerdi. Bir çok lngiltı 
sefineleri Singaporda toP1 

tı. 

O ak~am Singaporda : 
eden müzakerelerin mevı" 
·nazarında tamamile meJ<tiı 
mıştı. 

Bu müzakereye Ho1~ 
Sinobong kruvazöriyle ge 
landa amirali de iştira1' 
İngilizlerle Hola ıdalılar . 
d k . .. k . h'ıyel• a ı muza eremn ma 
kardı . Bütün Japon gazete 
mülakat hakkında uzun y• 
zarak orada alınması rrııJlıt 
lan kararlar hakkında g•fde 

ı 1· tıki neticeler çıkarıyor ar I 
Sekiz gün ıonra Sir lb

5
: 

hul b ' r istikamete doğrll 
dan hareket etmitti. Ge.fle 
gazeteleri fevkalade 1'0., 

f . e • Bornco adalarında te tı~ (e 
Tini yazmakta isabet ettılc 
pat eylemişlerdi. 

1(. "" • 

Ayni zamanda sab•k it"' 
re cenerali Bars dahi r.to 
gitmek iizere lzkutsk'deJ1 

mıştı. 

-- . ,ei 
Trabzon beledıye 

1
.,; 

et ı 
Trabzon belediye iri ıf 

kalade bir toplantı ya~ it 
isliğe e~ki reis Kadri be>' 

seçilmiştir. 

Osmanlı Ban"'
5 

' 
J LAN 

Osmaah Bankasııtf11 J.ı 
Y enicami ve Beyoğlll 1ıd 
Cumhuriyetin ilanını~ .:f~ 
münaaebet:yle Teşrın• ,ıı 

.. :; J<•P uncu pazartesi gunlA 
nacaktır. 

~iıt 
Fırka kıt' atı ihtiyacı f 

kuru fasulye kapalı z•r i jl 
Jhaıe• ı 

ıatın alınacaktır. ,,., 
.:i Teşrin 934 carşarrıb• .,e 

M ırıe 

dir. Talipler, §artna ıil" 
neyi görmek üzere her s e 
le günü vaktinden bir•·ıe f 

ıerı 
minal ve teklifname t 
hdaki komİAyonda h•ı• 
malarr. (120) ( 7035) 



Gençlik dün Ziya Gök Varşovada 
A 1 ' d -- (Baş tarafı ı tncı sayıtacıa> 

ti ~ ,.., ....., 1 lnd .. ,.,.P } ~~lı g~nlerde onu kaybet- bir ~:i:::::.!!o~~;~~lil;ı ~:!is 
h.. lpın ail~ . d . _. . . h b' k d h fetmişlir. 
"<41 •t\' nl •ın en bazıları ve 0 _ tıgımızın atıraaını ız ço a a 
dır. ]\·· e .. er hazır bulunmutlar- gürültülü anmak olmayı isterdik, Teıkilat, Lehistamn muhtelif 
iiııiıı ~~·~Ye evveli. Talebe birli- Gök Alpı duyan, ona tapan deli- şehirlerinden başka Hamburg ve 

eııı Oanı B k I l T·· k ı'nkıla~bı Triyestede çalıtıyordu. Yüzden ....... Ar an ey gelerek: anı ar yatıyor. ur 
tu11 kadaılar bü .. k .. 1 .. _ günden güne olğunlaşıyor. Zafer- fazla tevkifat yapılmııtır. Tetki 

0tıunt yu 
0 

mu d f k o ·· 1 }atın re'tsı· Mo·ız Zı"fman, tevkif' ~rıtuı. Fa ~ Yıl dönümünü yaıı • en za ere O§Uyor. zaten oy e 
bu" .. '- ıılet v d ... 1 ... diyor: esnasında bir çok damar çatla 

ılıg mi . e ogru ugun en 
d'ıt •alı olan c··k Al b 'tBen sen o, kanmayız millet masından ölmüıtür. 

011 , o pı un-
~•llda. t:ne ~vvel göz yatları a- ya§ar .. " Ben ufacık olarak ilave Eski bir Yugoslav nazırı 
tft 1_ Praga. gömd"k B' ·ı. ediyorum: tevk·ıt edildi . l(tnd· . u • ır mı 
~ıftt \'e dı~ •evdiren insanlar fa. "Gök Alp millet sayılır, ben 
1t"l ogrulu"' d Ana unutulur mu? .. tr h &un avasını ıü -
~ok ~ u •ürenlerin b'' ..... · Ziya Gök Alp, Türk varlığına 

~lpt en uyugu 
~e ona. t ır. Biz Gök Alpı sayar o kadar aşıktı ki, o kadar tapıyor-
~ 0 Yo~Pa.~rz. Gök Alp "Ben Bu ki: Onun yücelmesi namına 
~11 tair h~:k•z varız dedi. Ben sö: ferdi inkar ediyor, ailesini ihmal 
l:~dbl ında söz söyliyecek ediyor ve mevcudiyetini o yolda 
ı1:tl' T a.ra t k d. ' t' d · ır. er e ıyorum' de • er ayor u. 
; Oaıııan N • Gök Alpı kaybettiğimiz gün, 
~ırı a.ı urı Beyden sonra bir- bütün memleket yas tuttu. Mera

~t~ ''İr:ı~dan Adnan Bey gele- simine 50 bine yakın yurtta§ İ! · 

lilda. iı h ayatı ve eıerleri hak- tirak etti. 
~" ' at Vermittir.. Bütün telgrafhaneler o gün bu 

'" <: kara haberi bütün yurda yaydığı 
.\d •hit Beyin sözleri zaman ziya.sız karanlıkta kaldık 
''"> n,n Bey .. l .. 1 . . d 

H· <.İya. G" foy e soy emıştır: zannetmistik. Fakat insan a ne 
~11&İ tarih· 0 .k Alp Türk Milliyet- kadar un~tkan oluyorlar. Namık 
1 ttı'"k'· ının en mühim merke - Kemal de öyle söylememit miydi. 
tır ıı i .. 
l·lıltfekki !~al eden büyük bir ·Fakat Kemalin kabri kalmamıısa 
ı. 11tk i"t' tdır. Ziya Gök Alp namı kalmıttır. 
'%· l' •rn . • 
~' lttiJı· aıyatr ve Türk tefek - Kızıl elmadan, Bozkurt hika • 
kı<'ltl\ tı noktai nazarından ha- yelerinden Ergenefon diye efsa -

11

1
• '-le" etlcika §ayan ve muhtaç neler anlatan Gök Alpın namı he· 

~tını,"t ~~.d~r. Onu gelecek pinaizin gönüllerinde tapteze bir 
ııı.~ile u~~n ehemmiyet ve çiçek gibi duruyor." 

~~~•dıt. 8 lııuten~ıip olarak tanıt- Ri'knetÜn Beyin sözleri bittik-
11 1)~'- \ı Va.zif e yapılmazsa ıa-
lııı ~r 1t ı · len ıonra hep birlikte tairin me • 

w '~Ld aıem sahipleri ve o • 
·ı ~ a. l zarı başına gidilmit ve orada lale· 

l, t a.rı büyük bir mane-
l)ef be birliği tarafından hazırlanan 

L' . .ı omuzlrına yüklete - k "ti l çelenk merasimle mezarına on· 

Belgrat, Marsilya suikasti mü
nasebatiyle yapılan tahkikatın i · 
cabı olarak eski Yugoslav nazır • 
larmdan M. Pribieviç Pariste tev
kif edilmiştir. 

Yugoslavyada üç defa adliye 
nezaretine getirilen bu zat, Krala 
karşı açık bir mücadeleye giriıti
ği için 1930 da siyasi hayattan u
zaklaştırılmııtı. 

lsvi~re zabıtası faa.liyette 
Loz:m, 25 (Hususi) - lsviçre 

polisi de Marsilya suikastini mü
teakip gayet derin tahkkatla meş
gul olmaktadır. 

Sukastçilerin Marsilya suikas
tinden evvel Lozanda bul'!nmu§ 
olmaları ve talimatlarını şeflerin
den bu şehirde almaları burada • 
ki tahkikatın ehemmiyetini fazla
Ia,tırmaktadır. Tahkikatın mih • 
veri suikastçilerin burada ne yap
tıklarını ve nasıl vakit geçirdik • 
}erin anlamaktır. 

Şimdiye kadar tenevvür eden 
bir çok hakikatler bu esrarengiz 
meselenin aydınlanmasına çok 
yardım edecktir. 

"4" ıya, Gök Alp memle - 1 k 
"'lıA " c h k mu,tur. Mezarı batında bir i a - s·ııhassa Novak, Benes, Silni, lııt ~cif .. il ve üm uriyeti u- ld 
~ tıı . d 1 zasından Sadık Bey yazmış o u- G k f d kt d' h ' t et d• t ~ . ~rın e müessir o muı- b .... k .. 1.. r or ye ve o or ıye ı ap • 

ttı~L. ıtıb l . k lA ğu bir §iiri okumuş, uyu o u • 'kl . fl . . . t t ,.q a.r a ın ı apta onun tı en §e ermın ıs asyon emane -
.._ r )1 nün hatırasını anmak üzere bir ~d 0 eri vardır.' çisine bıraktıkları bavularda bu • 

~'lad lltrı 8 dakika sükUt edilmittir. lunan veaıik fevkalade bir ehem-
~~, ,ıtı b .... e.y. dundan~ ıonra bu 
L_.. "tu d _ Bundan ıonra hep bir ağızdan miyetip haizdir. Polisin bütün ça-
:'llı içti~. nu e mefgul eden 
~· 'ıı dil .•k'\'e milli meseleler ba- İstiklal mar§ı söylenerek merasi- lışmasına rağmen bu vesakin ne-

1"1 1 ı t me nihayet verilmi§tİr. · }erden ibaret olduğu gazeteciler 
~~· li h, 1•a.t, Türk kadının 
~laı dli,::ı~~ki mevkii ha.kkm- Şairin ailesi namına tarafından öğrenilmiş ve neıre • 

~~~1tı "'t duklerini nakletmit, te,ekkUr dilmiştir. 
''d ~ Cltil· a~r ve milleti nasıl te- Milli talebe birliğinin, Gök Alp'in iddia edildiğine göre bavullar 

1tı . •nı k d' · d onuncu ölüm yılı münasebetile, Hal- dl' 1 l)ı;ıt· ıtı,,.11 gene en ısın en polis ve yüksek a ıye memur arı 
: it' "' er kevinde ve mezarı batında, söyledik· 'Ik b · Ve !İirlerle göster- huzmunda açıldığı zaman ı a-

leri güzel sözlere ve Türk gencinin, 
r t.\dl\ büyük milletine has olan, asil ve ulu kı~ta boş gibi görünm. üşler, fakat 
''\~I 'n S d b ~tl' ltıj tYden ıonra edebiyat necabeline kartı Gök Alp'ın ailesi na- biraz dikkat edil iği zaman a • 

lı ) (Cok ,,. &.l lebeıinden Sıtkı mına tetckkürlerle, sonsuz saygılarımı v1ıllarm ast'arının içinde gizli göz-
ı.. '~d " Pın ve sevgilerimi sunanın. ler ke«fedilmiş ve bunların içinde 'l''k •iı b· onuncu yılı) ad- :ı 
1 " ır .. Damadı edebiyat muallimlerinden k ··h k ktuplar 
ıtij .J ı ile) .tıır okudu. İsmail ALİ NÜZHET ço mu m evra ve me 
t, '4\i" ) !&.ır h kk d .. bulunmuır.tur. 11'tlik "" 'n he a ın a bugun- ~ _ _ _ _ _ -:_ :ı-
k.it h '~a.ı1nd Yet.anı anlattı ve l••••lli••llıııiııim••••• 
it "kkıncıa ~~ Rüknettin Bey O 8 n İ % y Q il a rl 

........... •r nutuk söyledi. 

.. ""'''" iŞLETMESi >iıtl\.. ........ o,_ 8•vın s6zleri 
~· ~U .. ,,t\11 l> )' 'k Acentelerı Ka1"2köy • Köprüt-2.~ı 
~"'ıler t ı>lrl,k 0 ıtı aıı almı! Tel.42362 - Sirkeci Mühilrd:uı:ade 
1 tal\l• fıuı,,ı, _ıt~ariyeler, ve • , .. __ ll:ın Telefon 22740 --.ı 
't-ı k •k, )'&.t r •çınde müthiı bir 
lı '' 'l)a..... ttı, tiden b'· .. l ' ''• ""•t h utun yo -
' ""t • er •A 111'\i b' )e tid '4lrafı dağıtmıt-
ttıı, ·'ç're)' tteğ\ni bilmiyen bir 
't ı t~ e Yol ·· ·~ I• en )'ol ıoıterecek ya-

"ltı.. \l '"d , l ... ,clı. " •nlatacak bir 

~lı-:~. Cök A.l 

Ayvalık Yolu 
MERSiN vapuru 27 B. T eş

rin CUMARTESi günü ıaat 18 
de lzmire kadar. (7134) 

Karadeniz Yolu 
Qjt \i a. p o 

(~İ) ))'dınlat Zaman dünü, ' VAT AN vapuru 27 B. T eş-
.1 ~•- ' ~l'lla~ta.k kadar yol rin CUMARTES1 günü saat 18 
14t, t1: .\ip Kımız oldu. de Hopaya kadar. (7135) 

"'" l°tl\iıjL • ı O Zltrı • ~ dı..... ~•de an halka dil-
·~ .. ,,~t ' edeb ·~ ' 

bql. ttld·._~Ott'\a l atta, adet 
~ '-tı 'l'··'aırıi -. aelnıenıizin la • ANAF ARTA vapuru 28 B. 

Mersin Yolu 

Bu evrak arasında maznunla -
rın lsviçreye girmek için kuilan -
dıkları sahte Macar pasaportları 

da var~ır. 

Anla§ıldığına göre maznunlar 
burada qoktor diye hitap ettikle
ri Kvanternike bu pasaportları 
vermi~tir, o da kendilerine bun -
lara mukabil üzerlerinde çıkan 
Çekoslovak pasaportlarını ver -

mittir. 

Gene iddia edildiğine göre 
Lozan zabıtasının elde· ettiği bir 
takım vesak daha bir çok kimse
leri itham edebilecek bir vaziyet-

tedir. 

Bu tibarla gerek Fransada ve 
gerek İsviçrede yeni tevkifata in

tizar edilebilir. 
"di \irk b· nlt.tnıa.k · · Te• . PAZAR ·· ·· t 10 d ~t~ .._i~ ılainl . . ıatıyor, :ırın gunu aaa a \ 

L 'tt e, h Ik erını , · 1 • • Mersine kadar. (7136) .lzmirde ~alık bo luğu var "\f ~h l a d .... • a1r erına 
) 'h -.. llJ.,. ogru Y .. k J 1 · f l 'td • ı\it "Ot: ''B· u se t • Son günlerde zmıre az a ba-

lı, k kalpt· ız Avrupa ZA YI Irk gelmeğe baılamıtlır. Balık fi-
ii.._~\it~ 1 olnıalıyız" di· Pertevniyal liseıinden aldığıı» atlarında umumi bir tenezzül gö-
~ıı,~i.. " o h . . 

•• Otı • ")'iik b tasdikname kayboldu. Yeniliyece- rülmektedir. Balıkhanede iyi çip-
'-lltta dörı··l.fı kaybetti- ğimden eskisinin kıymeti yoktur. l rolar toptan kilosu 50 kuruıtan 

unı Yılı. -~ ... 379 Mazhar • - - (3085) satılmı§hr. 

9 - VAKİT 26 1 inci teşrin 1934~ 

Veı,i Usul Resimli 

Hocasız Alafranga 
Güreş Rehberi 

Kitaptaki resimlerin altında yazıları 
okuyarak hocasız güreş öğrenmek her 
Türk genci için mümkün olabilecektir -

Kitabın içinde: Güreş tarihi, müelJifin ve müter
cimin mukaddemeleri ve ayrıca Beynelmilel güreş 
nizamnamesi vardır. 

Resimleri ve tab'ı güzeldir. 
Kulüplerimize, mekteplerimize ve bütün genç'eri· 

1 
mize tavsiye e~eriz. Fiatı yalnız ( 30) kuruştur. 
VAKiT KÜTÜPHAftESirtDE satllmaktadır • 

Askeri Fabrikalar U. müdürlüğünden: 
Küçük Yozgat fabrikasında Boşing sistemi bir asit sülfirik 

teksif hanesi tesis olunacağından taliplerin 22 - 1 l - 934 ta· 

rihine kadar tekliflerini Fen şubesine göndermeleri. (6921) 

lstanbul Evkaf ~üdUrlUğU illnları 

1 - Beyoğlu, Katip Mustafaçelebi, Telgraf sokak 2-7 No.h 
apartım~nın dördüncü dairesi • 

2 - Beyoğlu, Katip Mustafaçelebi, Küçük Parmakkapıd a 
24 - 42 No. lı hane • 

3 - Kadıköy, Caferağa, .Bademılh sokak 45 No. la hane. 

4 - Galata, Kemankeş, Halilpaıa 2 No. h Kara Mustafapaş a 
camii içinde oda. 

Yukard~ yazılı emlak 936 senesi Mayıs nihayetine kadar 
pazarlıkla kiraya verilecr.ğinden talip olmak isteyenler 3· 11·334 
Cumarleıi günü saat on beşe kadar Evkaf müdüriyetinde Vakıf 

Akarlar kalemine müracaatları. (1 13 O) 

ıstanbul Belediyesi ilanları ı 

Beyoğlu belediye şubesinden sahipsiz olarak bulunan bir 
merkep yavrusu dairece mubafaıa altına alınmıştır • Sekiz gün 
içinde müracaat edilaıezsa satılacaktır • (7158) 

Devlet Demir yolları ilanları 

idaremiz için pazarlıkla satın alınacak olan elektrik, hırdavat, 

bezli ve içi telli hortum, işaret bayrağı, pis gaz, kootr plilc, 

göıtaşı ve 14 kalem liboratuvar aleti gibi 30 kalem muhtelif 

eşyanın 31-1Q.934 Çarşamba günü saat 11 ,5 ta pazarlığı yapıla· 

caktır. isteyenlerin mezkur saatte mağaıaya müracaatla tahriren 

teklifte bulunmaları ve mağaza dahilınde asılı listede X işaretli 

malzeme için nümune getirilmesi ve nümunesiz tcklıflerin kabul 
edilmiycceği ilin olunur • .,. ( 7163) 

Tesis 

Sermayesi: 
tarihi: 1888 

30.000.000 
idare merkezz : 

Frank 
ISIANBUL 

TUrkiyedeki Şubeleri : g 

lstanbul ( Galata ve lstanbul , lzmrJ. il 
Samsun. Mersin . Adana 

Yunaoistandakl Şubeleri : 
SeU\oik. Kavala. Atina. Pire 

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

Türkiyenin başhca şehirleri ile Paris, Marsilya, Nis, Loodra 
Te Mançester'de, Mısır, Kıbrıs, Irak,· Ira:., Filistin 
Ye Yunanistan'da Şubeleri.. Yugoslavya, Romanya, Suriye 

Te Yunaniıtao'da Filyalleri •ardır. 
- . Her tUrlü banka muamelelerı yapar. 

iillll ............................... ... 



ıo-vAJttr 2eı1Dc1fqrlnıt14-.................................................................................................... ~ 

::a Yeni kitaplar 
Devlet MatNen Cumburi· 

yet bayramnun yıldöniimü mü· 
nasebetiyle ilİmleri ataiıda 
yazılan yeni kitapları ba .. 
mq ~ 1'anlar V AKIT lrittüp..._i tarafmdan hizalannda 
ıöaterilen fiyatlarla aatqa çıka· 
Nlımıbr. 

Kitaplann isimleri 
Muallimin Mealek Ahlikı 
Kizım Nami 45 KUl'llf 
Atar soypncuları 
M. Atir, M • .Ali 20 
Bir varmıf, Bir yolmauı 
Sadri Etem 85 
Bir zabitin on l»ef ıiinü 
M h•ltafim 30 
Barla 
iffet Halim 25 
lnkılip Orkünçleri 
EnYer Behnan 45 
lnlulip karekterleri 
Sadri Etem 40 
lnkılip Rubu 
Mediha Maafftr 35 
y ıllann Dili 
Faat HalUai 25 
.Almanya Maarifi 
Reıat Semfeddin 130 
ve 1. Hakkı 

,, 

,, 

,, 

,, 

,, 

" 
,, 

., 

Osmanlı lmparatorluiundan 
TiirldyeCamhuriyetine 315 
T arilı utaadı Ali Zühtü, 
Müçteba Selihattin 15 

• Destan Galip Neıet 30 1 V ersi larr•m Re,-t Nuri 25 
Yaman VuYi Mahir 45 
Ba1biçe Şuiye Berin H. 35 
Bir yuvanm tarkısı 

• Nihat Sami 70 
Kızıl çajhyan Nihat Sami 45 
GiYUr imam Burhan 

ii Calıit 
!! On yılm romanı 

Etem izzet 
Cumhuriyet dWl•h 
Fanak Nafiz 

Maarif V Biletinin 

30 

30 
Dnlet 

matbaannda tabettircllli eıki 
ve yeni harfterle yazılmıt di
ler bütün kitaplar da VAıtrr 
matbaasında aablmaktacbr. · 

utanbul Ankara caclclesi: 
Telefon • 24.170 - 24379 

Üsküdar icra memurluğundan: 

Bir borçtan dolayı mahçuz ve 

para1a çeYrihneaı mukarrer bet a· 
det sanclık tekeri 30 - ıo - 134 
tarihine müaadif salı ıünü 1Ul 9 

dan 10 a ...... lradM:rta4'e Ca· 
fer ai• mahall~cle Yasa cadde
sinde 26 No. lu dükün önünde sa· 
tdacatnacla talip olaalana y.-ai 
mezldlrda maballincle lluır bulu· 
nacak mmıura müracaat etmeleri 
ilin olunur. (IOll) 

ŞARK DEMIRYOLLARI 
iLAN 

Cumhuriyet ba~ ıaiinaH
betiyle 29 Birinci T etrha sinü 51 
numaralı tren Y etilrly - lıtan· 
'bul va 29 30 Biriaci Tepin 1934 
lfC!CeSi 46 n .... Tab lr-. lllaDbaJ 
- j' efilld;y arumcla •Jıeclec:ek· 
tir 

htanhl, 24 B. Tepift 1934 
MODIRIYET 

ELBiSE SATIŞI 

Be,otlunda idili cadde1in • 
de 120 nu...-.fı lalovakya puan 

naıaa hazar elbise ticanıthawinin 
~ acele toptaa oiarak ..tıla

cal shın taliwtt..in mesktr m&• 

halde 180 numaralı maiasau A
leko AnalaQı .. diı efe.ctiye mü-

(IG) 
Anatnutoi 

• 

Selinik Bankası hissedarlannııı 
tarihinde 

Eski tekil 

Madde 6 - Şirketin ha -
li hazırdaki termayesi, beheri 
500 franldik 80.000 hiae le .. 

nedinden mütetekil olarak 30 
mil7on franlltır. 

Beher hine senedi de behe
ri 100 franbk 5 kııma münka
._clır. Ticaret kanununun 
1749 numaralı 22 Eylw 1931 
tarihli kanunla tadil olunmuı 
381 mcı madd .. i ahkim ve te
raiti mucibince toplanacak olan 
heyeti umumiye, sermayeyi, bir 
Yaya Wr ~ defada tezyit ede • 
bilir ve 1ahut tenzilini karar • 
lqtırabilir. Heyeti umumiye, 
tezyidi sermayeye veya tenzili 
sermaye tanmı teıbit eder. 

He1eti umumi7e, mevcut 
hiMe senedatmın bir kısmını 
berveçhi ati "A" ·cinsinden his
se 1enec!atma Te "B,, cinsinden 
temetti senedatına tefrik ede • 
bilir. (A) (cimi) UDY&DIDI ha-
iz bulunacak olan hisse ıeneda-
b it'IMı .... mukavelenamesinin 
29 ve 33 üncü maddelerinde 
DWl&l'J'ah buluaat. hiMei temet
tüden mada yüzde 5 nisbetin • 
de (cumulitif) bir ilk hiuei 
temettüe istihkak kespedecek • 
tir. Ve aynca tirketin infisahı 
halinde sermayesi iade oluna • 
caktır. (Cumalitif) tabirioden 
maksat tydur: Tevsi edilecek 
temettü hahmmu yalaut bu te
mettü 7bd• S teniiae Wi ıel· 

-···· .... wa- ..... k - • 
neler temmettiiatmdan bunun 
telifiaini talep edebiBrler. 

(B cimt) ullftnmı haiz bu
lanacak olan temettü Hnetleri 
iıe iıbu nisamne•eaain 29 ve 
33 üncü madclelerinde musar • 
rah olan bir hiMei temettüe 
müstahik olacaktu. (B) temel· 
tü senedatr sahipleri muamell
h tirkete mildahale edemiye • 
cek ve heyeti umumiyelerde 
sahiln rey olmıyacaldarc111'. 

Şu kadar ki, heyeti umumi • 
yaia temettü eeneclab ahiple
riain h-...u muhil mahi1et
ttJd brarlan aalmr temettü 
senaclab sahiplerinin aktecle • 
cekleri husuıi heyeti umumiye
ce taaYip eclilmecli~a •fiz o • 
lamaz. Bu hususi heyeti umu • 
mirede temettü tenedatı sahip
lerinin uufının huzur f&l'lbr· 

Kararlar hazırunun ekseri • 
yetiyle verilir. 

(A) tertibi hine senetleri 
çıkarmak mretiyle tezyidi ter· 

sna1e7e karar verecek olan he
yeti umumiye, bu tevzide itti • 
rak 'edenlere münasip ıöreceii 
(prim) i ilenle ihraç edel.ilecek 
yeni (8) •amıfı temettü sene • 
dalı olarak ita edebilir. He,.ti 
umumi1e, tirket sermayesini, 
Er*\: ~e, mevzuatı kaMDi· 
yenin talep ettiii cimten paM· 
ra tdYil e4e1,Stir. 

(19bu muaddel altıncı mad
deala 1m fduumda yazdı mn· 
••b kar ni,..ain talep etti • 
ti paranın icra Vekil • 
leri heyetince Türk lirası ola • 
rak mütalea olunduiu heyeti 
müprinüleyhanın 2 • 12 • 9P 
tarih Ye 15450 numaralı karar
name.ini bdllii edeq_ 13 • ti · 
9S3 tarih Ye f /11' numaralı 
Yüksek Batvekilet tezllrresin • 

akteyledikleri fev a de 
ta' dil edilen maddeler: 

Muaddel Şekil 1 
Madde 8 - Şirket serma • 

yesi, beheri 8.29 Türk liralık 
200.000 biıse senedine münka-
11m 1 .658.000 TÜl'k lirası ola· 
rak teabit edihniftir. 

Bu hi11e senetleri, (A) ter • 
tibi hisse senetleri un•aıunı ha· 
ia olup C/o 5 kümülilif bir ilk 
hiuei temettüe, Şirketin inf i · 
sahı halinde, Mrmayenin iade • 
aine, esas mukavelenin 29 ve 
33 üncü maddelerinde musar • 
rah bulunan hissei temettüe 
müstahik olacaklardır. 

Kümülatif ilk hi .. ei temel • 
tü tabirinden maksat ıud-.r: 

Tevzi edilecek temettü bu • 
lunmaz yahut temettüat 'fo S 
in tevziine lcifi ıelmeue, his • 
aedarlar, gelecek 1eneler temel· 
tüünden bunun telif isini talep 
edebilirler. 

Bundan mada. itiltari biç 
bir kıymeti olmıyan ve miktarı 
{A) tertibi hine senetlerine 
müsavi bulunan B teme~ü se • 
netleri ibd'u edilmitlir. Bu M • 
~etlerin eue mukavelenin 29 
uncu ve 33 üııcü maddelerinde 
musarrah kirlara munhuır o· 
lan bir temettü his1e1i hakları 
olacaktır. 

Ticaret kanununun t 149 nu· 
maralı 22 Şu'bat 1931 tarihli 
kanunla tadil edilen 381 mcı 
maddesi hükümlerine tevfikan 
topluumf olan heyeti uaıumi • 
...... wı ............ ~ 
ya bir kaç def ada tezyit edebi
lir veya tenzilini kararlqbra • 
bilir. 

Heyeti amumi7e, aermaye
nin tezyit Yey& tenkisi IUl'et ve 
tekillerini teebit eyler. 

Sermayenin her hNaci hir 
tezyidi, (A) tertibi hi ... Milel· 

)eri çıkarılmuı auretiyle vaki 
olur. 

(A) tertil.inden hisae senet· 
leri çıkararak lel'lllayenin tez • 
yidine brar verecek olan He
,eti umumiye, tez',idi sermaye
ye iflirak edenlere münuip 
sörec:eii primi yeniden ihraç e
dilecek (B) tertibi temettü se • 
netlerinden verebilir. 

(8) tertibi femettii 1enetle • 
ri aahipleri 9irket muamelltma 
müdahele edemnler. Heyeti 
umumiyelerde reye i · k hak• 
lan 1oktur. 

Şu kadar nr ki, heyeti umu-
miyenin temettü aenetleri sa• 
hipleriain bukukwau muhil ına
hi7etteki kararlar mezkUr le .. 

netler aahiplerinin aktedecek .ı 
leri hususi heyeti umumi,J 
tasvip edilmedikkçe nafiz C?la· 
maz. Bu hususi heyeti umumi· 
yelerde temettü senetleri sahip
lerinin n!lfının huzuru prttır. 
Kararlar hazır olanlar!D ekseri· 
yetiyle verilir. 

Eaki tekil 
de tam"han ifade olunamq ve 
bu huıanun lJankadan almacak 
ayrı bir mektupla teyiili ele be • 
yan edilmit olmakla hıJ cihet 
21 Tetrinienel 933 tarihinde 
toplanan bankanm· fnblida 
heyeti umwniynfnin nhıetti • 
ji salahiyete binaen idare mec
liıi anımdan Ye müdUrü umu
mi Mllfö de IAftl'llette imsa • 
ıiyle iktisat V eklletlne ver1len 
1 Şut.at 1934 tarihli istidada 
(lera Vekilleri Heyetince ftti
len kararda zikrediltlili -.eçh~ 
le mevzahahi menuab bnu • 
niyenin talep ettili paranın 

Türk lirası ölarai Sellaik Ban
kasınca da ayııi ıeldltle mit& • 
lea ve btdeclilmekte "ilundu
iu) teklinde 1»eyan w teyit e
dilmittir.) 

Madde 21 - Uıulü daire • 
ıinde inikat eden heyeti wnu • 
miye, hilcümle lıinedatları 
temsil eder. 

Heyeti umumiye, 11.akal yir
mi bet 'hiaseye ve .,alnat 100 
(1üz) er franklık 121 (,Uz yir
mi bet) bi11e parçaıma malik 
bilGmum hiuedarandua terek • 
küp eder. 

Hn.edarUl heyeti •f111mi1e
aindea acldoluaak bakklu 
malik olmak içia, hieecl.rlann 
biue aeaetleriai içtima clanti· 
1•inde tayia oluamut olu ka
aalara, Meclisi itlaN tarafmclan 
t.wiaıal•m-.e olNa aiJ.llılMler 
zarfmda tevdi etmeleri li.zım 
setir. Bu müdcletler, lwnuaun 
emrettili middetlerdea fula 
olamaz: Hisse ıenederi, ıahip
lerine nama muharrer bir mak
buz ftn1ir. Bu makbuzlar ken
dilerine heyeti umumiye içti • 
maına ii..-1& laaldsw ._hte • 
der. 

He1cti ummniyecle hazır bu
lunmak hakkına malik olan 
her bU-dar kendisini temsil 
ettirebilir. ~k t.aısil edecek 
.atın beJeti aamaireYe hakkı 
daham olan bir lliııeclıar olma
sı ıarttır. a. laapta nrilmit o
lan sallhiyetnamelerin, heye
ti umumiyenin içtimaından bir .... ~ ........ 
di edilai.t olmuı laz~r. 
bdar'W, · .. u · 
riyle kadatl• vekill•i1le, a 
Unıum ıirketler, ticari Ye s 
müeueteler Yekillerinden bi 
le reylerini Yorebilirler,: 

intifa h~da ınalik ol 
lar heyeti 1118bdi'~· mül 
Jet e.ı.alnaı tmiiil edMıler. 

Madcle 25 - H_.ti' ..... 
yeye Meclbi iaare Nİ9 •e ' • 
hut reis vekillerinden biri 
hut aanileti IWba1}e Meclisi 
clare tarafmdan irae ol.-n r 
aıa riyuet eder. )j.weti um • 
miy.,.e iıtirak edecek olan 
Mdlrların veya bunlann ve 
lerin.ia isimlaıipi. te hisse ı 
r.etlerinin adedfııj ıöıteren 
liste tanzim edileqk ve i 
mecliıi tarafından musadd~ • 
J~ :(>~ı.Q 
leceii bir ile ıl~e ta-

' MacWe 21 - u 
ıinde .inikat edeıa 
miye, bilcüaıle 
taaıil ed•· Heyeti 

. akal 8,29 Türk r 
yirmi bet hi ... 
bil6mum hined 
küp eder. Hinecl 
mumi7esinden 
hakkına -.Jik o 
Mdarların liue 
m& daY.tiJMİmle 
.mut olan bsa~ 
re ıarafuaclaD ta • 
laa aiddetler 
.....a.ilkqa 
..&ette., kanunun 
c:led.rclea fa~ 

Jjk oluııaçaldn-. 811 liıte, heye
ti umumiye naüzakeratnun bat-
lamuından ene1 talik editlnit mu11ıdan ~i 
olacaktır. Mesldlr lil\eııtn ikin- tacaktır. MeŞP;', 

- Deva11111t inci..,..-• 



s l A e k B k • e anı an ası ı 

ıf· Eıki tekil 
. llıha.aı he . 
11\t tevd· Yetı umumiye ka • 

. trı Çok h' edilecektir. 
•ıed ıaaeye l'k 1 ltla. d ma ı o an 
da.il ik·t. an hazır bulunan • 
ııı· ıaı y h 1 ka.b 11• ,'1 ut bunların a-
a.· U er1 " • 
,..,Yle b uzerıne, listede 
lllletin:~arı takip edenler, 
da.vet l adar, tasnifi ara -
'Lt o unurl 11eYer ar. 
te ı urnumiy k· 'b· . Y lop( e atı ı reıs 
la.ta.f ınd anıağa memur olan 
"e Rer ~n gerek hisseda -

İlıa.p l e hariçten tayin ve 
ıı 0 unu 'leye•: r. 
b' ... llln.\lıtl· 1~ıa.t h •Yenin kararla-
bııııanı!a ut temsilen ha • 
'teti Uf ~lan hissede.rlarm 
l'e b· araııyle ittihaz olu • 

•ııat h d t hulu Ya ut temsilen 
'rla.rd IUnuı olan his-
olcı~~ her biri, ma-

ltltJık 2S rı beher 500 
1~5 a.d Yahut 100 er frank-
. et h· 
~İı\ h' ıase senedi par -
hey,~~ reye maliktir. Ma-

lltıa.rı urnumiyede hazır 
ttyiıı ,.'dıa.nın malik oldukla

~ ed' .. 
e ~a. 1 ıçtımaın akli gü-

d' ttune 
ı a.ıa.'-'· n muayyen otan 

I ı_ he •den fazla olamaz. 
t ltı leın ~&.ber, diğer hiue -

u tkkil; . •~l eden bir hissedar 
'h"lld ~ın rey Yerebilir. Ve 
~e, müvekkillerinden 

lt l'ey ıtıalik olduğu rey 
i ~e 1'lalik olur. Şu ka -

1'111.... "ekk·ıı . . . 11i11 .;trid 1 erınden hıç bı-
)' ~~ -' Crt beyeti umumiye-
'-"'·~ı & .. "• 'di1-.· Unünde kanunen 
~'1~t ~lan adetten faz -
.ll>cldd~ olamaz. İ§bu esas 
>tte l'lj'>O laıeıinin altıncı 
'"i' titr hbeyan olunduğu Ü· 

t itile CYeti umumiye iki 
k <e) t çıkarırsa {A) 

ı, b 0~ctkı:eentJerinin ma• 
'Jı • il tı • rı rey ade -

•ht t\tı h' 
ı. lc1tı ısse senetleri -
ıet· a. k 

kı ~l.rttı• arar vermiş olan 
' blltı 1

Yece tayin olu -
e~ltııı Utıla beraber, her 
tt, l'tı l'k 
d "tttuı...· a 1 olduğu rey, 
t k " 11Yen· · 111 'tıu ın ıçtimaı gü • 
"''tı L tıcn t . d · ı . ~la, 11a.dd· ayın e ı mış 

~. 01a.t\ıa.~ 1 
azami reydC"n 

''la,d • 
fjl' de ~9 tdell - li l" • b·ı t\ı ası atı gayrı 
ıc.. aıa.r'f• 

ldjı llttıle l 1 1 umumiye İ· 
!{le ea.hh .. d 

fıı. tı a0 ..,. u at tenzil e -
.re .. ra k 1 t lel'ttett.. a an huılab 
t'ttet .. Uatı k' 
~ lı.ıa.tt teı ıl eder. 

~ . ""el. arı: 
,,, a. -.. 11, . 
l\jl'e tditl'ttek •. tıYat akçesine 

il ......, .,. ~~re .. d 5 >'t .. , ed. Yuz e , 
~de ~~etitıd 'Ye edilen ser • 
1lkdi~ k hilaei ~ YÜ:ıde 5 nisbe
Cttu lerı •oıı tenıettu ifraz c

tkt'1. l btt.,::. 'baki kalan le· 
t -~q· "t• 

~le l. a ı tevzi edi • 
4i~ c İai 1 
, elt .. de.re 
--.lltl 't )'· a.:ıaaınn t:!vzi 
)tıi ~ i~ ı_~t-de 10, ha t 

'I\ ~k . oır le .. s a 
'" rl1 ~ •azun ser-k ;: ~ b._ ~rrınında m ı· 

t "~e ~ ec 1-

"~ttt\i t~ ~ e butundurul • 
>'a, L a.tı.ı e S b 'k' 

1
11 

'11.r, ,. • " 1 kalan 
letk·ı~" ~ ·~ ~İYeye devri 

ı ı . . lqti>'a 
aç._ he t akçesi. 

Yeti un. •uumye. 

- 10 uncu sayıfadan devam 

Muaddel Şekil Eski Şekil 

ci nüshası heyeti umumiye ka • 
tibine tevdi cclilcccktir. 

En çok his!cye malik olan 
hissedarlardan hazır bulunan • 
lardcın ikisi, yahut bunların a· ı 
demi kabulleri üzerine, listede 
sırasiyle bunları takip edenler, 
kabullerine kadar, tasnifi ara
ya davet olunurlar. Heyeti u • 
mumiye katibi reis ile rey top • 
Jamaja memur olanlar tarafın· 
dan gerek hiısedaran ve gerek 
hariç.ten tayin ve intihap olu • 
nur. 

Heyeti umumiyenin kararla
rı bizzat yahut temsilen hazır 

bulunmuş ol&.n hissedarların ek· 
seriyeti arasiyle ittihaz olunur. 
Ve bizzat yahut temsilen hazır 
bulunmuş olan hissedarlardan 
her biri, malik oldukları beher 
8,29 Türk liralık 125 adet his -
se senedi için bir reye maliktir. 
Maahaza, heyeti umumiyede 
hazır bulunan azanın malik ol
dukları reyin adedi içtimaın 

akti gününde kanuhen muay • 
yen olan haddi azamiden fazla 
olamaz. 

Bununla beraber, diğer his
sedarları temsil eden bir hisse 
dar müvekkili için rey verebi • 
lir. Ve bu ahvalde, müvekkil • 
)erinden her birinin malik oldu
ğu rey kadar reye malik olur. 
Şu kadar 1d, müvekkillerinden 
hiç biri münferiden heyeti u -
mumiyenin içtimaı gününde 
kanunen tayin cdilmi~ olan a • 
detten fazla reye malik ola -
maz. 

' • ~ i '. .. . ~ 

Mt.!lde 29 - ı:1'1~·1itı gayri 
safiye~en mesarifi umumiye i-
1e bilcümle teahhüdat tenzil 
edildikten•ıonra kalan hasılatı 
safiye lemettüab"te!kil eder. 

Bu ternettüattan: 

A - o/c 5 (yüzde beş) bir 
ihtiyat akçesi letkii=ne. 

B - q S {yüzde bq) (A) 
huae senedatmın tediye olun -
mu! olan sermayesine, altınc.ı 

maddede muharrer olduğu veç· 
hile kümülitif bir :ilk hi11ei te
meıtü tcvziine mgklezi meba • 
fiğe. 

C - T cmcttüabn bakiyesi 
veçhi ati üzere tevzi olunacak· 
tır: 

o/o 10 (yüzde on) araların· 
da tevzi olunmak üzere mccli • 
si idare aza1arma; 

% 5 {yüzde be~) hastalanan 
memurlara yardım olmak üze • 

cc tens=p edilecek olan miktar 
tenzil edildikten ~onra kalan 
n.iktar hissedaranrn sahip bu · 
lundukları hisseler niıbetinde 

beyinlerinde tevzi edilecek • 
tir. 

Sermayenin (A) ve (B) sc· 
nedatına kalbi halinde temel -
tiiatın tevzii atideki veçhi üze
re olacaktır: 

A - o/c 5 {yüzde beş) 
bir ihtiyat akçesi te§kiline: 

B - <fo 5 (yüzde beş) (A) 
hisse senedatının tediye o1un -
muş olan sermayesine, altıncı 

ıraddede muharrer olduğu veç
hile cumulatif bir i.lk hiasei tc • 
rnettü tev.Ziine muktezi meba • 
Jiğe; 

C - Temettüatm bakiyesi 
,·eçhiati üzere tevzi oluncak • 
tır: 

% 10 (yüzde on) araların -
dn tevzi olunmak üzere meclisi 
idare azalarıoa, 

o/c 5 (yüzde beş) hastalanan 
memurlara yardım olmak Ü7.e· 
re Mecli~ idare emrine olan le· 
avün akçesine. 

T emettüatm mütebaki si se
uei atiyeye devri veya hususi 
ihtiyat akçesi lC!kili için heyeti 
umumiyece tensip edilecek o • 
lan miktar tenzil edildikten son· 
ra biliimum (A) ve (8) senet· 
leri arasında bila tefrik ve mü· 
savat üzere tevzi edilecektir. 

Madde 33 - Şirketin müd
deti münakaziye oldukta ve ya· 
but tekmil olmaksızın f esholun· 
dukta cemiyeti umumiyeye 
Mccli~i idarenin teklifi üzeri • 
ne .şirketin sureti kati muame .. 
lat ve hesabatma karar vere -
cek ve kati hesap müamelatı i
çin bir veya bir kaç memur ta
yin edecCk ve şirketi mefsuha • 
nın hukuk ve senedat ve teah -
hüdatmın diğer bir şirkete dev
ril ferağ etmek ve haiz olduğu 
hukuk dairesinde münasip gö • 
receği sair kaff ei iktidar ve se· 
lahiyeti memurini mumailey • 
hime ihale eylemek gibi cemi -
yeti umumiye şirketin mevcut 
olduğu zamanlarda olduğu gi • 
bi kati muamelat esnasında da· 
hi iktidar ve salahiyetini isti • 
male devam edeceği ve husu -
siyle cemiyeti umumiye ıirketin 
kati muamelat ve hesabatınm 
tasdiki hakkını haizdir. 

Memurini mumaileyhimin 
nasp ve tayiniyle meclisi ida • 
re azasının memuriyeti hitam 
bulur. , 

Altıncı maddede beyan o • 
lunduğu üzere (A) ve (8) ka· 
tegorisi senedat çıkarıldığı tak
dirde ıirketin hini tasfiyesinde 
şrketi münfesihanın bilcümle 
düyunatı tesviye edildikten 
sonra (A) hisse sencdatı için 
tediye olunmuş olan sermaye 
tesviye olunduktan sonra geri • 
ye kalacak mebaliğ kari teşkil 
edecek ve (A) hisse senetleri
le (B) temettü senedatı arala • 
rında bilatefrik ve müsavi bir 
surette tevzi edilecektir. 

16 Temmuz 1934 
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Muaddel Şekil 

re meclisi idare emrine olan te

avün akçesine. 
Temcttüat111 ımütebakisi se • 

nei atiyeye devri veya hususi ı 
ihtiyat akçesi letkili iç.in heyeti 
umumiyece .tem· p edilecek olan 
miktar tenzil edildikten ıonra 

bil\unum {A) we (8) senetleri 
vaııada bila tefrik ıye müsavat 
üzere teni edilecektir. 

Madde 33 - Şirlietin müd
deti münkaziye oldukta ve ya. 

hut tekmil olmakaızın fesholun
dukta cemiyeti umumiyeye 
Meclisi idarenin tek:lifi üzerine 
tirketin sureti kati muamelat 
ft hetabatma karar verecek ve 
kati hesap muamel&tr için bir 
Ycya t.ir kaç. memur ta-
yin edecek Ye !irketi 
mefsuhanın hukuk Te ae -
nedat •e teahhüdatının diğer 

bir tirkete devrü ferağ etmek 
Ye haiz olduğu hukuk dairesin
de münasip göreceği aair lcaf -
f ei ileti dar ve salahiyeti memu· 
rini mumaileyhime ihale eyle · 
mek gibi ceuıiyeti umumiye 'ir
ketin me•cut olduğu zamanlar· 
da olduiu gibi kat'i muamelat 
eanaaında dahi iktidar ve sala
hiyetini iıtiınale devam edece -
ği '1e husu.iylc ce1J1İycti umu • 
miyc ıirket~n kat'i muemelat ve 
heaabatının tasdiki hakkını ha
iz,.dir. 

Memurini mumaileyhimin 
nup ve tayinile meclisi idare a
zasının memuriyeti hitam bu • 
lur. 

Şirketin hini tasfiyesinde 
!irketi münfesihanın bilcümle 
düyunatı tesviye edildikten 
sonra (A) hisse senedatı için 
tediye olun.mut olan sermaye 
tesviye olunduktan t'onra geri -
ye kalacak mebaliğ kari teşkil 
edecek ve {A) 'hiss~enederi -
le (8) temettü ıenedatı arala -
rmda bilatefrik ve müsaw bir 
surette tevzi edilecektir. 

Sclanik Bankl\sı 

Mukaddema Taksimde Valde
çeşmesinde Madam Amilyanın 15 
No. lu hanesinde mukim iken ha· 
len ikametgahı meçhul bulunan 
Madam Kleopatro Minoka: 

İstanbul 2 nci icra memurlu
ğundan: 

Emine Mustafa hanmın a1ey -
hinde lstanbul asl:ye mahkcme:si 
4 üncü hukuk dairesinden istihsal 
ve berayı infaz dairemize tevdi 
ve dairemizin 934 4532 dosya nu
marasına kaydedilen 18-6-
934 tar'h ve 934 632 No. lu hac
zi ihtiyati kararnamesine nazaran 
müddei mumzHeyhaya ait olup 
yedinizde ve Beyoğlunda istiklal 
caddesinde Mülatya apartmanının 
üst katında mevcut bulunan b:r 
adet Kont Ecrlina markalı 115486 
numaralı piyano Vf! bir adet ayna
lı dolap, ve bir adet aynalı lavabo 
ve komodin iki adet kanton iki a· 
det portuge 1bir adet japonedcn 
mürekkep l<lebir duvar tabağı ka
rarı mezkura tevfikan ha~zi için 
mahallen yapılan muamelei haçzi
yesinde müddeabihten ancak ve 
salifüzzikir ml\rkalı bir adet piya· 
no ile biraynalı dolap ve biraynalı 
mermerli lavabo bir Pdet korno -
din mevcut olduğu ve bu suretle 
muamelei lazime ifa ve ikmal kı -
lınmıs olma~ına ve bu hususta be • 

• • 
rayi tebliğ tarafınıza gönderilen 
kararname 11urP.t! musaddakası 
zahrına mübaşiri tarafından veri· 
len meşruhat ve zabıta marifetiy· 
le yapılan t:ı.hkikatta ikametgahı ~d~11 ı~ .. , 'I de Lavernette Saint Maurice Ferİcf 

"~' ~~,'_4rı~t~~l~ri lley~t· · 27 7 934 'bl' 1 · d '- b l k T" k' c- h · t• R' · · il -' ~ u•nk •nın · · tarı t top ant111n a Ka ul buvuru ara ur ıye um urıye ı ıyuthnıa i tnuikına ilctiran 

• hazırınızın meçhuliyeti anla§ılmıt 
bulunmasına mebni muktezi teb
ligatın ilanen tebliğine karar ve
rilmi!tir. Keyfiyet malumunuz ol· 
mak ve bu baptaki hacıznamenin 
tarafınıza tebliği makamına kaim 
bulunmak üzere ilanen teblii olu· 
nur, (320) 

• 
811 

Tiirk Anonim şirketi) taas mukaveleoamesioin 6, 21, 25, 29 ve 3;i üncü maddelerini tadil eden bu l&yiba 
24 E1ıuı 1934 

!. c. 
iktasat Vekileti 

Ticaret itleri umum mUdUrlüiü 

lktaHt Velcili N. 
Müsteşar 

HUınn Rıu 
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Vapurculuk 
TUrk Ano)lim Şirkefi 

Istanbul Acenta1ı(ı 
Liman han, Telefon: 2292; 

Trabzon Yolu 
Sakarya \itp~·v~e~8 . 
Pazar g~nü saat 20 de Ga. 

lata rıhtımından kalkacak. Gidit · 
te: Zonguldak, lnebolu, A~anc"ılt 
Samıun, Unye, Ordu, Gireıun, Tİ· 
rebolu, Görele, Trabzon ve Rizey~ 

Dönüıte bunlara il;veteo Of ve 
Sürmeneyf' uğrayacaktır. 

ı 

. ;
1
::;;;:::::::::: Emrazı dahiliye ;;:::::::::::::; 

1 ve Hıfzııısıhhat mütchauııı ii 
' Dcktor Muallim !! 

Şekip Habip , ;~ 

Selanik bankası 
,, 

Sicilli ticaret memerluğundan: 
lstanbul vilayetinde Galata semtinde Bankalar c~d 

'ifllll 
nizamnamesinde yazılı muamela t işi iic iştigal etli&- dl 
eden ve Ticaret ve sanayi Odasında 31 sic·ı nuınar•51~ 
kayyet ve ( Selinik Bankası Türk Anonim şirketi) .uo~ · 
ris'ni haiz bulunan anonim şirketin lktısat Vekaleti . 
musaddak muaç:ldel madde layihalarının lrnnunu ticaretiıl 
ve mevadı mahsusasına tevfıkan sicılli ticaret dairesine~ 
ve~aİ!<a müsteniden 18 - l O • 934 tarihinde t scil edil011f 
ilan olunur. 

. . . • 'O 
Sakalını tıraş ıç• 

basit bir usaıl,, 
"Vnlct" Autcstrop: bütün dünyıadıt 

k. .J. B w 1 d' ._ ndirı• tıraş mn ınc:ıı ır. ıçngını <en ı "c . 1~ için her srıknl için 'kusursuz bir kcskııt • 
der. Bir bıçnkln hnftnlarln tıraş olabilli' j 
külüp yerine kohulmaıP.ıa ilHlyacı olın•~ 
kincdir. Şu halde "Valot" len ba~ka bit 
kullanmayınız. 

Avı-upaclan dönmüştür. Haıtala- ii 
rını Ayasof ya, Y erebatan caddesi ii 
No. 43 Hacı Süleyman Efendi apar· ii 

n tımanında kab~l ediyor. Cumarte • !i " ~ A ·LET " 
= .. '!: ıi, Pazartesi, .!1erıcmbc günleri Öğ· ;ı -.....,...~~~~~~~=r:~~~~~~~~~~~~~~:;1 
.. leden sonra.. r elefon: 23035 i~ 
::::::::::::::::::::::::::::::::mnın•-:::::::::::: Osmanlı 

\ l , Yeni Çıktı --...... q0 5 Faiıli, 1918 tarihli dahili istikraz tativllleri 

T trr • • K ~ u· b A 1 1 Teşrinisani 1934 vadeli ve 34 numaralı kupoO 
ornacı, 1 esvıyecı ve uru" ıılnHYe er l"Teşrinisani 1934 tc:.ribinden itibaren Osmanlı bi\n~' 

1., k • 1 k ~ Jata ve Ankara idareleri ile vil~ct merkezlerindeki ene ecı a Jnaca tır Haydar Rıfat Beyin şubeleri gişelerinden ted1yeıine başlanacağı ilan o 1u,,ut 
·20 -Türk Urası itibari kıymetli beh~r tahvil kuponuıt• 

Ask e~i Fabrikalar u. m Ü d Ür l Ü ğü nd en; .... _ ----· -------H~O~K~ur~uş~~=~~~~-k_ı_~·_t _Pa_r_a _o_ıar_a_k _S_O _k_ur_uş_ve_ri_ıe_ce_kt_ir_. --,..---ı-'--
Kmkkale '.Fabrikaları için Tornacı, Tesviyeci ve Teneke· 

ci alınacaktır. Yapılacak imtihanda gösterecekleri ehliyete gö • 

re takdir cdHccek yevmiye ile ve yol masrafları kendilerine ait 

olmak üzere ist~hdamı kabul edenlerden imtihan için Ankarada 

bulunanların Fişek, tstanbuldakilerin Bakırköy Barut fabrika· 

larına ve lzmirdekilerin de Halkapınar tamirhaneıine müraca· 
atları. (6801) 

4 i ..... c -· F q 

f 

,. 

'Faggare Piyangosu almak suretiİe hem vatan 
müdafaasına hem memleketin inıarına henı de 

kesenize hi2111et edersiniz. Kesesi dolgun 
ve apartnıan sahibi olursunuz. 

ÇIKTI 
İbrahim IloyiBcy tarafından c;evrilcn ... 

YARAS A 
Kitabı satışa çıkarıldı. Dünya edebiyatından seçilmiş . . 
ı hikayeleri içinde bulunduran bu kitabın fiyatı: 

30 Kuruştur 
Tevzi merkezi: Vakit Matbaası - İstanbul 

Sahibi; MEHMET ASIM Nı§riyat müdürü: REFiK AHMET 


