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Terfi Eden ·700 Hakimin Tam Listesi 
AdlilJe tefrik encüme
ninin hazırladıfı terfi 
listesini tam veriqoruz 
A vrupanın en Ankara, 2 (Hususi Telefonla) 

- Adliye tefrik eQcümeninin ça· 
demokrat prensi lııması neticeainde derece terfil-

laveç Mebuıan Meclisinin heı r: tesbit olunan hakimlerin tam lis
aene açılıtında sosyalist mebuslar ' tesini bildiriyorum. intihap en -
tarafından krallık rejiminin kal· cümeni, ileride toplanacak, mün
dırılması hakkında bir teklif ya- hallere, terfie tayan görülen bu 
pılmuı ötedenberi adet olmuıtur. hakimleri tayin edecektir. Top -
Bu tarzda bir teklif her vakit ve· lanma, birinci kanundan evvel o· 
rilir, fakat her defasında da mec· lacaktır. Liste tudur: 
li. ekseriyetince reddolunur. AL TiNCi DERECEDEN TER-

B~r kaç sene evvel gene lsviç· Fi EDEN HAKiMLER: Temyiz 
rede millet meclisinin açılışında raportörlerinden Ali Necati, Jz. 
tahsı tanınmıt bir sosyalit mutat mir hukuk reisi Hüaeyin Hüsnü, 
olan teklifi yapmıt, bu teklif ge• İstanbul betinci hukuk reisi Ah • 
ne reddolunmuştu. Bunun üzeri· met Kazım, tetkik heyeti reisi ve 
ne sosyalist mebus söz alarak fÖY• bat müfettiş Rafit, l:>aş müfettİ§ 
le demişti: Kaıım, birinci sınıf müfettit Os-

"- Teklifim kabul edilmiş ve man Sabri, lzmir ağır ceza re:ıi 
cumhuriyet ilan olunmuş bulun- Ahmet Suat, İzmir ticaret reisi 
~aydı, memleketin idari vaziyetin· Necati, Kayseri ağır ceza reisi 
de büyük bir değişiklik olmıya· Süleyman Mesut Beyler. 
caktı. Çünkü halk cumhur reis BEŞiNCi DERECEDEN AL. 

rak öyle bir adamı seçecekti TiNCi DERECEYE TERFIE ŞA-
ki de~a k~al ~ıfatiyle de~il, mil· YAN GÖRÜLENLER: Bolu re

e ıeçılmı~ hır devlet reısi sıfa-
yle memlekete hakim olacaktı.,, 
İsveçli sosyalist mebuıun bu 

ıözleriyle tahıına işar~t ettiii zat 
'busün. memleketimize muhterem 

,.,, •Lir miaafir olarak gelen ve doğru
ıe& devlet merkezimiz olan Anka· 
.rayı ziyarete giden laveç Veliahtı 
Pren. Cüıtav Adolf Hazretleri· 
dir. kendiai İsveçli ıoıyalistin de
aiti giı~i §ayet bir gün laveçte 
cumhunyet ilin edilmit olsa halk 
tarafından cumhur reis ıeçilebi
lecek derecede ıevilmiş olan yük-
1ek .•ecİyeli bir muhterem şahıi· 
yettır. 

• .Prena Güıtav Adolf Hazretle
nnın memleketinde hu derece ıe
Yilmeainin sebebi yalnız büt"" , . un 
J\vrupadaki kral hanedanları ara-
ırnda en demokrat bir karakterde 
o1muı değildir. Prens Hazretle
ri ayni zamanda ilmi tetkikatiyle 
•e rüzel aan'at eserleri noktasın· 
Clen haiz okluğu derin malumati· 
Je Cle tanmmıttır. 

Gerek tahıi bilgilerini ve tet
lak arzulannı tatmin etmek, ge
Nlr memleketi ile ecnebi memle
lietler arasındaki bNları kuvvet· 

twtehmet Asım 
.<°"- ' Bilen aayıf11run ı lDd eUtununda) 

isi Yusuf Sait, Adapazarı reisi 
Mustafa Suzi, htanbul birinci 
ceza rei.i Necip, Antalya ihtiaa 
mikldeiumumiıi Mustafa Nuri, 
lıtanbul ikinci hukuk reiıi Meh • 
met Zeki, altıncı hukuk reisi Sa· 
li.hattin, latanbul aza11 Mehmet 
Kemal, üçüncü ıınıf asliye mü • 
fetti,lerinden Sırn, müfettit Mu· 
harrem Rahmi, müfettit Nec.met· 
tin Sahir, Temyiz .rapertörlerin • 
den lbrahitn. K.Lmı, itli Rıza, 
Sadettin Avni, ikinci srhif adliye 
(Devamı 10 ncu ı.ııayıfıuım 1 inci elltununda) 

·-y~~td~;ı···-·ı 
Belediye azasını ~- : 

çerken reyini C. H. lf. 1 
namzetlerine vermek- ı 
le bu yolda en isabet- f 

li işi yapmış olacak- ı· 
sın ; bir belediqecide 
aranacak en ;,,; vasıf- i 
lar C. H. F. nin seçip 1 
senin intihabına ar-
zettiği değerli vatan- : 

L~~~~~: ____ .. _____ ı 

. 1 - Yugosl~v Kralı son Bulga- ı devam ~diyor. 3 - İstanbul • Di
ristan J!feyahatınde Sofyada se- yanbekir hava seferlerine başlan
lAmlanıyor. 2 - Belediye seçimi 

lsveCj Veliahtı Hz., Prense• Mari Luiz ve kerimeleri Vakıt objektifi kartı•ında 

lsveç Veliahtı Hz., dün geldiler 
Haydarpaşa önlerinde lıükumetimiz namına karşılanan aziz 

misafirlerimiz lıususi trenle Ankaraya gittiler 
İsveç Veliahtı Prens Güıtav A· 

dfltf, Prenses Mari LuiJ! 9e keri· 
meleri Prenıet lngrid Hazeratı, 
yanlarında yaverleri ve lıveçf.n 
Türkiye liüyük elçisi M. Boheman 
olduğu halde dün Vaıaland vapu· 

Attila'nın 
tarjhi 

Reşit Saffet Bey 
müdafaa ediyor 

tretlt Saffet bey 
Yazısı 9uncu sayıfada 

-2 ....__ 

·~~---~--~~~ 

rile saat 17 de şehrimize gelmiş· ' Belediye Reisi Muhiddin Beyler, 
ferdir. Veliaht Hazretlerine mihiDandar 

Vapur, açıklarda görününce, tayin olunan Hüınü Rıza Paıa bir 
hariciye vekaleti l>etinci daire fe· motörle, misafirlerimizi hükGmet 
fi Hühiıi Fuat, protokol müdür 
muavini Şefkati, İstanbul Vali ve <LAt.tea u.Jlfayı ~> 

1 Ar~vinden dönerken : 13 

Unutulmaz bir tarih: 
19 Mayıs 1335 

Samsunda Gazi · Hz. ne ait çok 
kıymetli hatıralar ve el tazısı 
SAMSUN: 16 Eylül 1928. vel. Bu gelişimin de ta~ihini yu. 

"Saat sekizi çeyrek geçiyor. Yazı kaııda tespit ettim. lsmet Paşa 
odasındayım. İsmet Paşayı bek- geldi. Yazıyı bırakıyoıum.,, 
}erken bu satırları yazıyo!'Um. Gazi M. Kemal 
Samsuna üçüncü defadır geliyo-
rum. İlk gelişim mah1m., Tarihini 
gözümün önünde büro üstünde 
duran uzun sigara kutus~ınun ka
pağında okuyorum. 19 Mayıs 

1335. Ondan sonra bir defa daha 

Bu satırları Samıunda C. H. F. 
binasının bir köıeıini iııal eden 
bir odadaki büronun üatünde iti• 
na ile-muhafaza edilen bir el ya• 

Mehmet "81111 

gelmiştim. Takriben dört sene ev- <Devamı ı uncu aaydanm ı inct autununcıa> 

dır; resimde ilk poşta tayyaresinin l lanışmı görüyorsünµz. 4 -1stan
Diyarıbekirliler tarafından karşı- bul • Diyarıbekir hava yolculu- rzade m doıtum, fi. 

1cık n · • mtiıti... 



Hakimlerimizin terfi listesinin, gece yat ısından 
'io:na aldığımız geri kısmını burada neşred ;yoruz; u 

1&1a 1 :!'e müddeiumumisi Hadi, 
lstan'bul aza mülazimi Süleyman 
Nazım, Ankara Şulh hakimi Ö -.. 
mcr Lütfi, Bursa müddeiumumi 

met Hayri, Acıpayamın Hadi, 
Dörtyolun Kazım, Maraşın Hak -
kı, Saim beklin in Mehmet, Ay • Maarif cemiyetin in idare ettiği ,~i.::::::::::::r:z:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::·f: 
dm azası Mehmet Nail, Haymana B i.~. Hopada banka ihtiyacı ~.l . ursa iisesi ı muavini Fahri, İstanbul sulh ha -

kimi Mustafa Nüsret, Ankara 
sulh hakimi Cevdet, Mersin sulh 
hakimi Abdurrahman, Niksar 
sulh hakimi Salih, Uşak müdde
iumumi muavını Kamil Tuğrul, 
Konya aza mülazimi Mustafa 
Vehbi, Gaziantep müddeiumumi 
muavini Mustafa Kemal, Boğaz· 

lıyan ceza hakimi Mehmet Ccla
Iettin, Ankara, su1h hakimi lh-

müddeiumumisi Mehmet Cemal, :: H E · :: , :: opa, rzurum, Kars, Ardı· :: 
Tortum müddeiumumisi Hilmi Ankara, 2 (Hususi) - Ma • ı makıadile Amerikalı mütuhassıs - g l A . B •: 

"f c · t' U ,,.. K" 'b" R J • "k :: tan, rtvm, ve orçlc havali·:: Kamil, Karaman aza mülazimi arı em ye 1 mumı atı ı e- ar getırttı . Müdürlük vazifesile :: - . ı• 
1 w . •w• :: sının yegane ve Karadenizin en!: 

Hasan F cvzi .(üçüncü dereceye), fct Bey Bursadan geldi. Cemi ye- beraber cograf ya mualhrnhgmc ,:: . k l 'd' S d .. b" :: . ı:: son ıs e esı ıı·. ene e yuz ın :: 
Afyon Aziziye hakimi Mehmet tin mek•"'p ve yurtları hakkında daımi olarak Fakihe Hanım, tarjh Hh k h b" :; 

~ . . . ı== ayvana ya ın yvan ve ın· :. 
Sedat, Mustafa Kemal aza mü la- şu izahatı verdi: muallıml.ğıne Muht r Şevket, ri- :: 1 t . t' . 'h ~ 

h 
. . . . :: erce on eşyayı ıcarıye ı raca· i: 

zimi Hüsı·cv, Poshof akimi Sü - yazıyeye, Avnı Beyler fızık mu- :: 1 d B d b k H :: 
leyman, Mugwla müddeı"umum"ı mu " - Bursa lisemizi kollej halin· 11. ı•w• .. . . . b :: ı var ır. un an aş a opa j; a ım ıgme umversıtenın u .s ne :: h"f "fb · ı · b" :· 
av ini Mehmet, Yozgat aza müla- de kuvvetlendirmek için en iyi mu mezunlarmdan Na;me ve kimya H "?u 1 1 1 1 ar~y eden zeBn~ml t ij 
zimi Arif, Susıg" ırlık sulh h~k"ımı· atlimlerin daimi olarak mektepte 11· ı· w · d Al. H l :: zıraat mınta ası ır. oy e 0 

• !ı .... mua ım ıgme e ıye anım ar :: d ... h ld b d h" '-' ·ır =: 
Zl"ya, Seydişehı"r mu"'ddeı'umumı"- çalr1:ması temin edilmiştir. Bun- t · d·ı · ] d' F i: ugu a e ura a JÇ ıoır mı 1 !: 

T ayın c ı .mıs er ır. tansızca mu- :: b~-L b · kt Al" k :: 
•an K . ..dd . • . ö F t M "dd . d b 1 1 ·ı· d . d 11· 1· w• .... d . :: wınanın şu esı yo ur. a a· :: .. , ayserı mu eıumumı mu - sı mer ua , U§ mu eıumu· an a ·a nıp ızce te rısatın a a ım ıgı 1çın e Matmazel Lıza :: d 1• .. l d" d ij 

· · M h ı b 1 dd 1 R I be :: ar ma ı muessese er nez ın c ~· avını e met, stan u mü e - misi A i ıza (üçüncü derce ye), la e ye tanı malumat vermek getirilmiştir. :: •: 
1umumi muavini Ferhat Refik, lstanbul müddeiumumi muavmı ~~İktisat Vekaletinin bu hususta !ı 

l==b· t bb .. ··1~ d :ı 
Seferihisar hakimi Abdulkadir Mehmet Salim, Sivrihisar nnid - Halk Fırkası, Ankara Belediye azalık- i~::::1:~:.-:~~~::::~~~-::~~;::::::~~;::::;:::::::::::;ı 
Raif, lstanbJ.11 sulh bakimi Ni - deiumumisi Bahaettin, Yıldızeli j 1. 
yazi, Tire hukuk hakimi Hüsnü hakimi Şefik O .. man, Osmaneli arına göstereceği namzetleri seçti ltalya-Arna'l!ıUilu~ 
Mehmet, Rize ceza hakimi Os - sulh hakimi Hakkı, Mucur hakimi Ankara, 2 (Hususi) - Bugün şıyan bir şehri temsil edecek ar· mÜnasebaf l 
man, Elaziz ceza hakimi Mehmet lhrahim Etem, Akdağ madeni - Halkevinde, C. H. F. Ankara mcr- kadaşları seçerken herkesin fera· 
Kadri, Kırşehir hukuk hakimi nin Rasim, Geredenin Ali Saim, kezi teşkilatında faal vazifesi o- gatla hareket edeceğinin tabii bu
Mehmet Tahir, Dördüncü sınıf Biga müddeiumumisi Melımet Zi- lan vilayet, nahiye, ocak idare he· lunduğunu söyledi. Sonra seçime 
adliye müfettişi T cvfik Beyler. ya (üçüncü dereceye), Ceyhan yeti reis ve azalarından mürekkep başlandı. 

BiRiNCi DERECEDEN iKiN- hukuk hakimi Necmettin, Hendek 200 zat vilayet idare reisi vekili 
CI DERECEYE TERFlE ŞAYAN hukuk hakimi Ali Haydar (üçün· Mümtaz Beyin reisliğinde toplan· 
GÖRÜLEN HAKiMLER : cü dereceye), Karaisalı müstan· dı. Mumtaz Bey toplanışın sebebi-

ç tigw j Muhlis, Diyarı bek irin Os· ni anlattıktan sonra fırka namına ubuk müstantiği Ali Rıza, 

O S man Hulu" si, Söke ceza hakimi her türlü ıintihaplarda . namzet 
smancığın Mehmet ~erafeltin, 

V. h. · H kk M d Yusuf Jzzet İstanbul aza mül · zi- göstermek salahiyetinin munhası· 
ıran şe ırın a ı, u urun ' . . . 

h k k h • k" · M t f R · H mi Ali (ücüncü dereceye) Bilecik ran fırka rıyaset dıvanına aıt ol-u u a ımı us a a eşıt, ay • . . 

Ankaramn nufusuna göre, sa· 
yısı 34 olan belediye azalığı için 
iki misli azanın seçilmesine, seçi· 
lecek zatların da aslı, yedek ayrıl
maksızın fırka namzedi olarak i· 
]anına karar verildi ve namzetler 
seçildi. 

b J •• ta 1· w · M h L il aza mül 2 7 'mi Mahmut Cel l A - dugunu, fakat son tanzım edılen re o u mus n ıgı e me ısan, ( ' . . . . 
N. ~ d · R 't A k' · S" l Ianyanm Halis Sıtkı El· ziz ulh l toplam talımatnamesıylc ıntrhap Listenin şimdilik ilan edilme· 
ıg enm eşı , rap ırm u ey· ' ~ . . Ö 

Ç ı S b · UI b 1 hakimi Mahmul Nedim Mi\as ce - mahallerınde rka n mına bır mcsi muvafık görüldü. ğrendi-
man, or unun a n, u or u - ' .. . . . . 

M t f 5 · A M h za hakimi Ali Kemal Başkilin namzet gostermek salahıyetının ğime göre geçen devreden meclis· 
nun us a a amı, yaşın e - • ' · t d' f k t te bulunanların hepsi yeniden 

.Roma, J (Hususi) - Bazı ec• 
nebi gazeteler taraf mdan yazıl· 
dığı veçhile İtalya ile Arnavutluk 
arasında henüz bir itilaf hasıl ol· 
muş değildir. Aksi nC§rİyatı ~n· 

lahiycttar mahafil tekzip etmek· 
tedir. Ayni mahafilin bcyanıntı 

göre, her ne kadar son zamanlar• 
da İtalya - Arnavutluk müna5e
batmda .salah varsa da ne düyün\l 
umumiye taksitlerinin tediyesin " 
de, ne mektepler meselesinin hal f' 
linde, ne de İtalyan askeri heyeti 
işinde iki memleke tarasmda kat'i 
bir karara varılmamıştır • 

• 111111111 il nıı:ıaıww """" .................. ---IUU'Ul)lt ili ili Hikmet, Gaziayıntabın Meh et rıyase ıvanınca ır amızın eş-
namına karırlamak üzere açı1mı • Mmmt, Göksun müddeiumumisi kilatma bağışlandığını bunun leş· namzet gösterilecektir. Namzet- Yeni tayinler 
Jar, gemiye geçmişlerdir. Salih Alaettin, Ayaşm G. Nafiz, kilatımızın siyasi ululuğuna delil ler arasında doktor, avukat, mü- Ankara, 2 (Hususi) _ Harid 

fsvec. bar.dıralı Vasaland v • Bolunun Hüseyin Hüsnü, Kocahi· plduğunu izah etti ve Ankara gibi hendis, gazeteci ıgibi serbest mcs· I d' muhasebe müdür üğüoe ıvan 
puru saat tam 17,30 da Haydar· sar müddeiumumisi Mustafa~ il - cumhuriyet merkezi olmuş, mü- lek erbabı bulunduğu gibi tanın· mürakiplerinden Ahmet Cemal, 
paşa :jnlerine gelerek demirlemiş- gaz hakimi Mehmet Nuri (üçün - temadiyen imar ve ·nşa hayatı ya· mış tüccarlar dn vardır. harita muhasebe müdürlüW"Jlt! 
tir. cü dereceye), Konya sulh hakimi 1 :ı... (Jür mi li .müdaf u ase'ae mu 

Saat 18 de Veliaht Güstav A- Osman, Dorsunbeyli miıddeiumu- lanbul sulh hakimi Emin Suat, durrahman Sami, Daday ceza ha· muavini Rasih, milli müdafaa ınıı· 
dclf Hazretleri, Prenses Maı·i misi Mehmet Cemil, ÇapakByü Hanım, Çine müddeıumumisi Fu- kimi Rız, Lice hakimi Mehmet hasebe müdür muavinllğinc mcr· 
Luiz, kerimeleri Prenses lngrid hakimi Velit, Geyve müddeiu.. at, İzmir aza mülazimi Hikmet Salih, Kangal hakimi Salih, kez muhasebeciliği mümeyyizi Sa· 
hususi molörlc Haydarpaşa rıhtı- mumisi Mehmet Celalettin (ü • Lütfi Hanrm, Vakfıkebir müd • Ankara su1h hal<imi Orhan, Ada- İp, maarif muhasebeciliğine posta 
mma çıkmışlardır. çüncü dereceye), Seyhan sulh ha· 1 dc:umumisi usln.fo Fehmi, 1stan· / pazarı aza mülazimi Ahmet Tev- muhasebe müdürü Cafer, postaya 

Rıhtımda, eski lsveç sefiri M. kimi Mustafa Asım, Boyabat ce· 1 bul Sulh hakimi Mustafa Asım fi~ Gaziantep aza mülazimi Ke - maliye zat işleri mümeyyizlerin· 
Va!lenberg, başta olduğu halde za nalcimi Servet, Beypazar Divr"k hakimi Mehmet Ziya, Gö - mal, Ankara sulh hakimi Ali Fa - den Cafer, enstitüler muhase'> .. 
kırk, elli kişiden mürekkep, şehri- müddeiumumisi Abdullah Hilmi nen müdCleiu~t.!"!lİsi Mehmet Ke- zıl, Kars aza mülazimi Mehmet ciliğine maarif mühasebeciısi ~r. 
miz İsveç konsolosu ve bir cok ze· (üçüncü dereceye) Hafik müddei malcttin, ~ndire müdde~umu· Veli Erzurum aza mülazirni Meh - Isparta dcfterd rlığmn jandarı;;~ 
vat rci•ef;rlerimizi alkışlarla kar· umumisi Ceva~ Geyvenin Meh - misi Ahrne& Nezihi, Ankara !lulh met Celalettin, Kuruçay müddei .. muhasebe müdürü Adil Bcyl .. f 
şrlainışlardır. met Vehbi Beyler. • hakimi Rifat Orhan, İlgın haki- umumisi İbrahim Tahir, Niğde tayin edildiler. 

Rıhtım ve jstasyon baştan başa htanbul sulh hakimi Ahmet Arif mi Mp.hmet Salnhattin, Bünyan aaz mülazimi Niyazi, istanbul 
T .. l t b ki · l d z k A ı ··d Fransadan lki maliye ur c V'! sveç ayra arıy e ona- d ) ç k ceza hakimi Hasan Ihsan, Başka- aza mülazimi e i, nta ya mu • 

ı ı d b. k t k (üçüncü ereceye , er eş ceza d . . Abd 11 l H . K mütehassısı getirtilecek 
tı mıştı. stasyor. a ır ı a as er F b dd . le sulh hakı'm·ı Ahmet Sadık, baş eıumumisı u a 1 amıt, ay hakimi erit, Kasa a mü e.u -
ve bando muzika yer almıştı Ve- . Ih mu'"ddeı"umum·ı muavinlerı"den Ah· seri sulh hakimi Abdulkaclir, Me· Ankara, 2 (Hususi) - M<ı· mum isi Rıza Tekin, Demzli su 
liaht Hazretleri, Prenseıs Mari 1 1 d du"'nnafı', Kemah mu'"ddeı'umu _ citözü müddeiumumisi Mehmet liye Vekaleti Fransadan iki malı· hakimi f eyzul a ı (üçüncü ere -
Luiz ve Prenses lngrid Cenapları i k T h . mı'sı· 1-'a.,an Tahsı'n, Adana mu··d- Emin, lzmir aza müla:zimi Ömer ye mütahassısı daha gelirmcg' ceye), lgın müstanti i a s•n, -ı .. 
karaya ayak hllsar basmaz, rıh· deı"umumAı muavı"nı· Şerafettı"n, Kaya, S erik miiddeiumumisi karar vermiştir. Bu mütahassıs\ı:ı.r 

# Cide müstantiki Behçet, Cermik 
tınıda bekliyen vali muavini Ali T I ""dd · · · M hl" Mehmet Nuri, Adana sulh haki • yeni teşkil edilecek tetkikat büro· hakimi Mehmet, Ovacık sulh ha- avşan ı mu cıumumısı u ıs 1 
Rıza, polis müdürü Fehmi, beledi- N . T ··dd · · · m_i M. e_hmet Nevzat, Ankara .. s~lh sunda calışacakla.rclır. Mütahassı5 
ye reis muavini Hamit Beyler ken- O bakımı Fuat, Adana nza mula • lar bu ay nihayetınde celecekler" 

kimi Mehmet Faik, Yalova ha -

1 

ecatı, erme mu eıumumısı _ _ 
kiml Mustafa Fazıl, Keskin ceza Mehmet, Kırkağaç .. _sm. an. Or - d 

dile:-ini karşılamışlardır. ı- zimi Mürüvet Hanım, Saray mü · d'ır. 
hakimi Mustafa En er, Tokat han, Antalya aza mu azımı Meh-

lsveç Veli;;.htı Hazretleri her· deiumumisi İbrahim Hakkı, Sam-
sulh hakimi Nafiz, Vize müdde- met Muammer, lstabul aza mü • O örtyo1 ticaret od 

:Kesin ayrı ayrı elini sıkmış, kendi- k A sun aza inülazimi Ahmet Muhtar, 
lerı.nı" karşılamıya gelen İsveç kon· iumumisi Süleyman Agah, Bay - 15.z"mi Feridun E rem, nkara dilekleri - Kütahya müddeiumumi muavini 

burt ceza hakimi Necati, Merzi- müddeiumumi muavini Mehmet Ankara, 2 (Hususi) - Dört• 
solosu ile konuşmuştur. Mehmet Bahaettin, Zara miiddei. • 

fon ceza hakimi İsmail Hakkı, Tevfik, Göynük hakimi Ahmet h K d yol Ticaret Odası namına bir he"' 
Güstav Adolf Hazretleri, Mih- h . M h t As•..w., Go'"lpazar '"ulh hakı"mı· Meh· umumisi Rey an, an ıra ceza d h r • el . Iu., 

hakimi Dündar, stanbul mü • mandan H~u·snu·· Rıza Paşa ı'le Al· Zonguldak sulh akimı e me ..... ~ d ı d yet ün şe rım1ze g mış, nav •· 
Al·1, Akdag"' madeni müstantig"i Nazım, Ankara müd eiumumi B ve ambalaJ· meseleleri hakkmdtt 

k kt d 1 deiumumi muavini Feridun, oz • 
manca onuşma a ır ar. Adana sulh hak.mi Salih, muavini Zek:, Ankara sulh haki- Dörtyol Ticaret O<lasının temen• 

Prenses Mari Luiz Hazretleri Nazmi, caada müddeiumumisi Mehmet 
Ankara aza mülazimi Mehmet mi Muammer, lstanhul müstanti- Zekı" Erdelr mu·· ddeı"umumı"sı" Hu·· • nilerihi havi mazbatayı Türk ofr 

vali ve belediye reisi Muhiddin ve h • 
F h · H b l rn"'ddeı"umu !!i Mustafa Kemal, Boyabat A • Ah · t" vali muavini Ali Rıza Beyle bir a· e mı, ayre 0 u u - ~ seyin Hilmi, Kuruçay hakimi • se vermış ır. 

ra fransızca konuşmuşlardır. misi Mehmet Şerafcttin, Kaş Met Sefik, Balıkeı;ir sulh hakimi met Edip, Şı:ıvşat hakimi Meh - Maliye müfetti u-i imtiha-

v h G f müddeiumumisi Abdullah Nazım, Mehmet Asaf~ Alucra müddeiu· met Zckı', Erdek mu·'ddeiumumisi nına gireceklerin ar-l elia t üstav Adol , Prenses 
Mari Luiz ve kerimeleri Prenses Fatsa Cezn hakimi İbrahim, Ada· mum:si Tahir Necati, Bursa müd- Hüseyin Hitmi, Kuruçııy haki • Ankara, 2 (Hususi) - M r· ~ 
ı 'd H . . . na ....,u"'ddeiumumi muavini Baha, 1 deiumumisi lbrahim Ferit. Keşan mı" Ahm'et Edı"p, Sav".at ha"'kı'mı" müfettişleri nizamnamesinde '" 
ngrı azeratı ıstasyona gırınce, .... ., 

askeri bando İsveç ve Türk milli Karaca hukuk hakimi Sadi, lçel müddeiumumisi Rifat Tutgut, Hayri Diyarıbekir sulh hakimi Hü pılan tadile göre müfctti lik mü" 
· · M h t E · 1 mir lsta b l ··1A • · ehmet Nu T "abaka imtihanlarma gire: ' ' r marşlarını çalmış ve y eliaht Haz· müstantığı e me mın, z n u azn mu azıml • seyin Rnuf, Demirci hı> kimi a .. .. 

retleri refakatlerinde mihman- aza mülazim~ Hasan Ihsan, İzmir ıett:n, Ankara Müddeiumumi lat, Kcçhisar hakimi lbrahim, 33 yaşından fazla olmıyacakl r • 

darları Hüsnü Rıza Pa~a olduğu tulh hakimi Zübeyde Hanım, Ne· muavini cJip, Ankara Sulh haki· Bcype.zar huku!t hakimi Mahmut _d_ı_r_. ------------

hu\ı,?,. """"'la"m reımı"nı' yaparak ns· zip miiddeiumumisi Mehmet Ne - mi Mu~tafo Kamil, Tel<irdağ M t Ahi t Ih h"kı"mı' !\•usta 1 b 1 ·•ıA . . r.. ı' .., "' ..... -. csu , a su a ın • met, stan u aza mu azımı '' 
ıh .. ı i teftı"s etmiş, gördüğü mükem· cali, Kadirli müddeiumumis" müdclciumumi muavin; Ali Rüştü, fa Talat. Ptürke hakimi Mehmet rat, Gebze müstantiği H " 
meli.yet k•\rfllısında "fevkala"' de mu··_ Nuri, Hurra aza roülazimi Abdül· l=d'rne ...,.i;ddeiumumi muavini R ·1 L'"l b '"dde'umumı· B h · A k 'S' ,.. aşı , u e urgaz mu ı • ur nnettın, n ara aza m 
tehassis ol foğunu,, söylemiştir. aziz Adnan, Görele müddeiumu· H kkr, Nuscybin hakimi Haran si Mehmet Fehmi, Cizre hakimi zimi Nadir, Melahat Hnn 

Mi afir lerimiz, saat tam 18 15 misi Mehmet Al~, Maraş miiddei· Ekrem, /\t..J-arn culh. hakimi Ah· Mehmet F cridun, Alaca müd • Sabriye hanım, Nefsiye h.ın'r.1· 
te, Ttenciife rfne tahsis edilmiş olan umumi muavini J'v'u .. tafo Cevdet, met F -.ılJi r ... t, · '""' mitclclriumu· deiumumiı;i Kemal Ömer, Kale· Mcl;ha hamm, Erbaa ceza h'f\k;~İ 
1!us~si tr~ııle Anknrava hareket ı ?·tür.b.•1 az.~ .. 1:ü~.-7;ro1j Tahsin, 

1 

misi ~,,.,,.. i•·:ı r.'zinn "lli1ddc:u • cik müddeiumumisi lsrnail Hak • Ha~an Selami, hukuk işleri roÜ' 

etmıslerdır. Uşak aza mulazımı Alı Rıza, Is- rnumısi irfan, Zara hakimi Ah - kı, Manisa aza mül&zimi Aı,if Hile j mr.yyizi Abdülaziz Beyler. 
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·İŞARETLER ................................ 
Dansöz Hoci H. 
Zaman zaman aleyhimize söz ıöyli

) enl~r va.r. 
Bazan Belçikadan, hazan Fransa· 

dan, hazan Almanyadan fırlamaya im· 
kan bulan seıler, tek bir noktada, 
tek bir emelde toplanıyor: 

q'ürkiye düımanlığı! 
Türkiye dütmanlığı sadece platonik 

bir şark atkından doğma sanılmamalı· 
dır. Bu, gayet sarih, gayet heaaplı bir 
davanın sesidir. 

Bu davada, Türkiycde cmperyaliıt 
ve ı;agmal menfaatlerini, milli kalkın· 
ma önünde kaybedenlerin feryadı var. 

Emperyalist sağmal menfaatlere 
yataklık eden misyoner ve kültür mü
esseselerinin çöküntüıünün ızhrabı 
ırar. 

Türkiye topraklarını kendi emper -
yaliıt planlarına göre taksim etrnek, 
kendi hulyalanna gÖt"e Türkiye toprak
lan içinde muhayyel devletler kurmak 
istiyenlerin alınlarına çarpan hakikatin 
dehşeti var. 

lktısadi menfaatlerini kaybeden is
tiımarcı ,irketler, Türkiycdc fikir mÜs• 
temlekesi kuran papaslar, Türk va -
tanında muhayyel devletler kuran Taı· 
nak ihtilalcileri Türkiye aleyhinde iı _ 
liyen makinenin birer çarkıdır. 

Bunlar, davalarını tahakkuk ettir • 
mek için şöyle bir pli-n üzerinde hare
ket etmektedirler. 

A - Muahedclerin yeniden gözden 
geçirilmesini istiyen devletlerin safında 
yer tutmak, yeniden dünya karıııklık
ları vücud getirmek ve bu karııık
lıklar' e5nasında Türkiye aleyhindeki 
planlarını tahakkuk ettirmek imkanını 
elde etmek ar:ıusundadırlnr. 

Nctckim Taınak komitecilerinin 
"Revizyonist,, devletler politikasile iı 
birliği yapmak İstemeleri bundan ileri 
gelmektedir. 

B - Ncıriyat yaparak, Türkiyeyi 
cihanda kazandığı sempntidcn soymak, 
onu dostsuz, sevgisiz bırakmak iste
mektedirler. Bunun için :zaman za
m, n h:.ılyalar, muhayyel kıtal manza
zaralan icat ederler. Meşhur bir cizvit 
darbimeseli onların ıiarıdır: 

"iftira et, muhakkak ki ondan bir 
leke kalır.,, 

:fi' ~ • 

Ne§rİyat ve politika yolunda yapılan 
bu densizliklere ııon zamanlarda bir d 
dansöz hekayesi ilave edildi. e 

Viyanada ve Almanyada çıkan bazı 
mecmuaların, bir İngiliz mecmuasından 
alıp yazdıklanna göre: 

Tür~yede bir Türk ıeyhi varmı,. 
Bu ş~!hın Yovka hoci İsminde bir gü. 
z:el gozdesi varmıo. ı B .. d Ka .... u go:ı: e ra-
deniz sahilinde doimuı • ._~ d • , on hu yaıın a 
§cyhı.n zenci bacılar, harem ağalan ta-
rafından sım sıkı muhafa:ı d"l a e ı en sa-
rayına götürülmüş. Şimdi Yovka hoci 
24 ya§ında imiş! 

Y ovka hociyi sarayında kimseye 
göstermeden, bir elmas ınahfazasında 
~klP.r gibi saklıyan Türkiyenin en zen
gın ve en nüfuzlu şeyhlerinden Şeyh 
Abdul imiş! 

Küçük hanım vaziyeti şöyle anlatı. 
yor: 

. ·~sı~ıca kapalı olduğum halde ıey
hın onunde eğilip diz çöktüm, korkarak 
onun çatık suratına ve beyaz uzun 18• 

kalına bakıyordum. O benim büyük 
babam olac..,k derecede ihtiyar idi. Mül-

Sadri Etem 

(U ra.nıı 4 Uncu a,ırunıo ı ~n"I autunwıda 

- Dehri Efendi, 
rcmedim •• -

bir türlü akıl erdi-

Almanya ya ihracatımız artıyor 
Tütün göndermekte gene birinci dereceyi aldık. Ege 
mıntakasındaki tütünlerimiz bu yıl pek nefis yetişiyor 

Türkiye ile Almanya arasında 
yapılan takas anlaşması iki mem
leket arasındaki iktısadi bağları 
çok kuvvetlendirmiştir. Alman • 
yanın Türkiyeden yaptığı ithalat 
gittikçe fazlalaşmaktadır. 

Türkiyedeki tiftik fiatleri son 
yıllarda çok düşmüştü. Ancak Al· 
manyanın son zamanlarda Türki· 
yeden çok miktarda tiftik alması 
neticeaidir ki tiftik fiatlerinde üç· 
le bir nisbetinde bir yükselme 
kaydedilmiştir. 

Türkiyede bundan iki ay evvel 
1440 yumurtayı havi olan büyük 
sandıklar on iki liraya satılıyordu. 
Halbuki bugün ayni sandıklar o· 
tuz bir liraya satılmaktadır. Bu
nun da sebebi Almanyanın bizden 
mühim miktarda yumurta alması· 
dır. 

Türkiyenin hububat ihracı da 
gittikçe artmakta ve bu hububatın 

Lastik tekerlek 
Belediye arabacıların iti
razlarını kabul etmedi 

Belediye, arabaların tekerlek • 

!erine bir yıl zarfında lastik tak -
maları mecburiyetini ilan edince 

arabacılar buna itiraz etmişler, bu 

işin çok masraflı olacağım söyle • 

mişlerdi. 

Belediye arabacıların itirazla • 

rını kabul etmemiı, lastik koyma 

mecburiyetinin kaldırılamıyaca .. 

ğınr bildirmittir. Bundan hatka 

hu İ§in pahalıya mal olmıyacağı 

da söylenmiştir. 

Firdevsi • • 
ıçın 

Yann Üniversitede 
merasim yapılacak 
Büyük İran §airi Firdevsinin 

bininci yıldönümü münasebetiyle, 

maarif vekili Abidin Beyin hima· 

yesinde yarın saat on yedide İs

tanbul üniversitesinin konferans 

salonunda merasim yapılacaktır. 
Türk tarihi tetkik cemiyeti a• 

zasından ve edebiyat fakültesi ho· 

c.alarrndan Mükrimin Halil Bey 

taraf mdan bir konferans ve şehin

nanıe müellifi büyük İran şairinin 

hayatı ve eaerleri hakkında mallı· 
mat verilecektir. 

Efendi 

mühim bir kısmını Almanya al • 
maktadır. 

Son yapılan atatistiklere göre, 
evvelce Almanyaya en çok tütün 
ihraç eden Türkiye olduğu halde 
son senelerde bu tütün ihracı bi· 
rinciliğini Bulgaristan ve Yuna
nistan alm19tı. Ticari anlatma ne
ticesinde gene Türkiye Almanya· 
ya tütün" göndermek hususunda 
en ileriye gitmiştir. 

Türkiyedeki tütün stokunun 
Almanyanın bu çekiti üzerine pek 
yakında bitmesi ihtimali vardır. 

Ege mıntakasında tütünler 
bu sene nefistir 

lzmirden gelen malumata göre 
bu sene Ege iktisadi mıntakasın· 
da tütün mahsulü çok nefis yetiş· 
mektedir. Geçen sene bu mınta· 
kada tütünlerin iyi fiat ile satıl· 

Maarif işlerinde 
yolsuzluk yok 
İstanbul maarif müdürlüğü İş· 

leri hakkında ilk tedrisat müfet
titlerinden Nuri Bey tarafından 
vekalete bir rapor gönderilmitti. 
Nuri bey raporunda kadrolarda, 
idari işlerde, mekteplere, ef ya ve
rilmesi itlerinde yolsuzluklar gör
düjünden bahsetmitti. Bu mev· 
zu üzerinde tahkikata memur e· 
dilen vekalet umumi müfettitle· 
rinden Hilmi Bey itini bitirerek 
raporunu vekalete göndermittir. 
Öğrendiğimize göre, yıllardanhe· 
ri İstanbul maarif müdürlüğünde 
bulunan ve vekalet tarafından 

takdir edilmit olan Haydar bey 
hakkındaki bu tahkikat lehinde 
netice vermit ve iddiası tahakkuk 
etmiyen müfettişin de Kadıköyü 
altıncı mektep muallimliğine nak
li kararlattırılmıttrr. 

Yolculuk işlerinde 
kolaylık 

İstanbul gümrükleri bat müdü· 
rü Seyfi ve günırük mu haf aza bat 
müdürü Hasan beyler Pire ve İs· 
kenderiye limanlarında yaptıkları 
tetkiklerin neticesine dair hazır • 
Jamıya batladıkları raporu henüz 
bitirememişlerdir. 

Rapor perşembe gününe kadar 
bitmit olacak ve raporda yapılma· 
sı ]izım gelen kolaylıklar ve itler 
işaret edilecektir. 

masmda inhisar idaresinin büyük 
bir tesiri olmuıtur • Onun ıçın 

bu sene de bu idarenin tütün müı· 
tahsillerine müdahalesi arzu edil· 
mektedir. Geçen sene inhisar ida· 
resi ihracatçılarla beraber piyasa· 
ya çıkmış, ayni zamanda tütün 
satın almak suretile fiatlerin düt· 
mesine mani olmuıtur. Tütün pi· 
yasasının açılma günleri pek yak· 
laıtrğı için inhisarların geçen se· 
ne gösterdiği alakayı bu sene de 
'östereceği ümit olunmaktadır. 

Almanyaya gönderilecek 
TUrk UzUmleri 

Almanların son bir kararla Al
manyaya ithal edilecek her türlü 
eşyanın kayde tabi tutulacağı hak 
kında bir şayia çıkmış ise de Türk 
üzümlerinin böyle bir kayde tabi 
olmıyacağı Ankaradan alakadar 
makamdan bildirilmiıtir. 

Beyaz Ruslar 
Türk tabiiyetine geçmeyi 

istiyorlar 
Küçük sanatlar kanunu, küçük 

sanatların Türklere tahsisi amir
dir. Bu itibarla !ehrimizde bulu• 
nan beyaz Ruslar da sıra ile işle· 
rini bırakmaktadırlar. 

Milletler cemiyeti beynelmilel 
mesai bürosunun Türkiye işleri 
murahhaslarmdan M. Kutonun bu 
mesele hakkında tetkikat yaptığı 
ve haricye vekilimiz Te-lfik Rüt· 
tü beyle görüttüğü geçenlerde ya· 
zılmııtr. 

Düşünülen bir formüle göre, 
işlerini bırakan beyaz Rusların 
vaziyetleri ya Sovyet Rusya ile 
anlatarak oraya dönmeleri, yahut 
Türk tabiiyetine geçmeleri sure-· 
tinde tespit edilmek istenmekte· 

dir. 
Bu mesele hakkında buradaki 

beyaz Ruslardan bazılarile görüı
tük, bize söyledikleri şudur: 

"On bet, on altı sencdenberi 
Türkiycde yaşıyoruz. Bizim için 
yeni bir hayata baılamak güçtür. 
Türk tabiiyetine geçmeği istiyo-

ruz.,, 

Sütçüler arasında 
İıtanbulda süt müstahsilleriylc 

süt satıcıları arasında ihtilaf çık • 
mııtı. Bu anlaıamamazlık hala 
sürmektedir. Süt müstahsilleri 
cemiyeti, süt satıcılariyle konuş • 
mada devam ediyor. 

Nası ı Görüvor? 
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KONUŞUMLAR - ........................... ._.._ 
Laubalilik 

Darülbedayiin fena temsillerinde 
yazdıiım aleyhtar yazılarla, Şehir ti
yatrosunun ileri hareketlerine karıı 

yazdığım ıitayiılcr meydandadır ve bu 

1 
yu.ılann tarihleri malumdur. Darül· 
bedayie tiddetle hücum ettiğim devir· 
lerde, o müe11eseye karıı ez.bere ıilah 
aallamağa kalkııanlar olduğu zaman, 
kendilerine lazım gelen cevapları ver
dim. iki ıenedir de, cidden can ve &'Ö· 

nülden çalııan tiyatro müessesemizin 
hayranı ve takdirkarıyım. Bu böyle 
iken, geçen gün tiyatro münaıebetiyle 
bana cevap veren arkadatnn Fai.lr 
Mümtaz benden: 

"Cemiyeti belediye azalııına nam· 
zetliğini koyan Selimi l:zzet Bey Şehir 
tiyatrosunu mudafaa ediyor.,, 

Yollu bir mukaddime ile söze gi
riıti. 

1(. "' ~ 

Sekiz senelik "Akıam,, iki senelik 
"V AKIT,, kollekıiyonlan kanıtmlacak 
oluru, benim hiç bir zaman, halkla 
belediyeyi ayırmadığım ve hiç bir za • 
m"1 doirudan dojruya ve yalnız bele
diyeye kusur bulmadığım pek lal anla
şılır. Haksız hücumlara uiradığı za
man belediyeden tarafa çıktığım için, 
iki sene kadar evvel "felek,, arka· 
daıımla aramızda mı.inakata bile ol· 
muıtu. Bu böyle olmakla beraber ıe· 
hirin bozuk itlerinde belediyeyi tenkit 
ettiiim yazılar da pek çoktur. 

Bu hal böyleyken, dünkü HABER
de "Va • Nu,, Bey oğlumuz - kendine 
en yakın, en candan dost olanları gÜ· 

cendirmit ve kendinden u:ıaklaıtırmıt 
olan - o sinıi edası ile: 

"Selami izzet bugüne kadar ~ehirin 
pisliğinden belediyeyi mesul tutuyordu. 
Buıün belediyeye intisap etti, halkı 
kabahatlı çıkanyor.,. diye bir ıöz ıarf 

etmiı. 

Vala Nurettin mektep arkadatım• 
dır ve aıaiı yukarı on ıenelik dostum· 
dur. Onun sırtında yumurta küfesi 
olmadığı her sahada görülmüıtür. Me§· 
hur bir söz vardır: "Kiıiyi na11l bilir
sin? Kendim ıibi.,, derler. Vi. - Nı.,, 

da herkesi kendi ıibi sanıyor. 

Bir zamanlar, belediyenin müdafii 
benden ziyade kendiıi idi. Halkın ıe

hirle ali.kadar olmadığına, halkın !e • 
hiri pİı tuttuiuna, halk ev sahibi, ,e. 
bir onun evi demektir. Halbuki halkın 
evine bakmadıfına dair ıütun sütun ya
zılan vardır. Ümit ederim bunu inki.r 
etmez de, beni Nahit Sım Bey gibi 
zahmete sokup gazete kolleksiyonları 
karııtınnak zoruna koımaz-· Halbuki 
buıün :_ her nedense - kabahati yal· 
nız belediyede buluyor. 

Hayır, herkes Vala Nurettin Be:r 
gibi delildir. Herkesin bir fikri, lnr 
kanaati vardır. Kanaat ve fikir bir aün 
deii!ebilir. Fakat her ıün, her saat. 
her dakika def il.. 

Vala Nurettin, daha düne lcadar öz 
tü&çenin, menusu olmayan Uyprca 
ve Çağatayca kelimelerle yürüyemiye
ceğini iddia ediyordu. Buıün, kaleme 
sarıldı ve Uygurca, Çağataycadan gel
me öztükrçe ile knca bir ı-oman yazdı ... 

Neyse, bunları ne kendimi müda· 
faa, ne de Valayı muaheze için yazı
yorum. Mülahazam daha umumidir: 
Sütunlarda laübalilik fena!. .• 

Ne uman sütunlarda laübalilikten, 
kalem yılıııklığından, mahalle kahvesi 
edasından vaz ıeçeceğiz? •.. 

Selimi izzet 
T 1 

••• Okka kilo oldu, anladık ••• 

••• fakat eski hesapla dört yüz dirhe· 
mini kırk kunııa aldığımız bir malın 
üç yüz on iki dirhemini burün gene 
kırk kuruıa alıyonız. ••• 

• • • Fiatlann azalmaaı 
bililriı hiç deiiımedi ... 

lazım ıelirken atlar deiiımedi, yalnız okka deiitti..· 

1 

Dehri Efendi - Pek tabii doıtum, fi 
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vrupanın en 

demokrat prensi 
... Baş m::ıkalcden devam 

]endirmek için mütemadiyen se-

yah3.t etmekten zevkalır. Beledı·ye 
Bu defa Yunaniıtana gelmesi- ı 

nin oradan da memleketimize uğ- seçimı· 
ramaıımn, nihayet genç Türk 

Mahkemelerde 

Yalancı elmas 

Uzak Şarktaki 
ihtilaflar hakkınd 

Japonya ile Sovyet birliğinin 
J Istanbulun 
kurtuluşu 

cumhuriyetinin merkezine gide- • . . Elmas değiştirenler hapse 
rek Gazi Hazretlerini ziyaret et- Beledıye ıntıhabab hara- mahkum edildiler Merasim programı hazır-

m açmağa ıaik olan Şarki Çin de 
yolu meselesinin tesviye edilmek ii 
bulunması dolayıaiyle Taymiı gazet 
bir mak,le yazarak §U rörüıleri i 
sürmektedir: 

meıinin amili de bundan başka retle devam ediyor Mihri Mihent Hanımın elması· Janarak alakadarlara 
"I ki kuvvetli askeri devletin nıii 

naaebetleri, ıon zamanlarda çok IO 

ğuktu Onun İçin anlaımalannın kı bir şey değildir. Belediye intihabatı büyük bir nı dolandırmak suçundan muha· gönderildi 
Şahıi meziyetlerini kısaca kay· hararetle devam ediyor. keme edilmekte olan Jlhami ile ti apaçıktır. Şarki Çin demiryolu, 

ponyanın Mançuriye girmesi üze ' 
askeri kıymetini zayi etti. Ticari 
meli İse, rakip hatlar yüzünden t 

rniyle azalmııhr. Bir harp hali h 
olduğu takdirde zaptedilerek iıletil 
olan bir demiryolu. Japonlann M .. 
çurideki vaziyetini askerlikçe pek f 
sağlamlandırama.z. Fakat bu hat 
satılmaıiyle, iki memleket araıınd 
gerginliklere sebep olan bir amil o 
dan kalkmış oluyor. iki taraf anla 
tan sonra bir tarafın diğer tarafı, ç• 
leri teıvik ettiğini söylemesine yer 
mıyacaktır. Satıı muamelesi bi · 
Ruı meınurlar gidecekler ve bu ıu 
bir kimsenin tevkifi mevzuu bahıo 

dettiğimiz bu demokrat prensin Sandıklar sabahleyin erken • Necati mahkum edilmişlerdir. U
demokrat Türkiye cumhuriyetin- den açılarak akşamları yirmi zun bir müddettenberi devam e• 
de büyük bir sevgi ve saygı duy- birde kapanmaktadır. Her taraf· den bu muhakemenin tafsilitı şu· 
guları ile kartılanması da tabii ta halk cemiyetlere ve esnaf te- dur: Mihri Mihent hanım, on dört 
değil midir? şekküllerine mensup azalar toplu bucuk kral ayarındaki elmasını 

Vakia lsveç cojrafi vaziyeti bir halde sandıklara reylerini at- satmak istemiş, bunu haber alan 
itibariyle Avrupanm memleketi• maktadırlar. llhami ve Necati isminde iki kişi, 
mize en uzak olan bir parçasıdır. Kadınlarda ~imdiye kadar gö- Mihri Mihent hanımın evine ge • 
Bununla beraber bilhassa son za- rülmemiş bir şekilde rey atmıya )erek elması muayene etmitler • 
manlarda Türkiye ile İsveç ara- gelmektedir. Bütün vatandaşlar dir. 
sında iktisadi münaıebetler art- Halk fırkasının namzetlerine rey• Jki arkadaşın muayenesi uzun 
mıştır. Hatta şimdi muhterem ka- lerini vermektedir. Sandık başla- sürmüş, neticede pazarlıkta uyu
rilerin bu satırları üzerinde oku- rında, hitabeler söylen"mekte, halle şamamışlar, elması almaktan vaz 
dukları gazete kağıtları bile ls..-eç belediye intihabatı hakkında len- geçmişlerdir. 
fabrikalarından gelmiştir. Güstav vı"r edı"lmektedı"r. Geceleri de bu''· 
Adolf Hazretlerinin bu seyahatle- yük cami minarelerinde mahya-
ri esasen iki memleket arasın.da 1 lar kurularak halk intihabata iş
mevc~t _olan ııkı dostluk mü~ase- 1 tirake çağrılmaktadır. Bundan 
betlennı elbette kuvvetlendırme· 1 aşka davullarla rey sandıklarının 
.ğe ya?'dım edecektir. Diğer taraf- bulunacakları yerler de ilan edil-
tan Prens Hazretleri gibi memle- kt d" me e ır. 

ketinde hakikaten halkm yüreğin-
de yer tutmuş olan ve yarın her 
türlü inkılaplara rağmen gene 
memleketinin başına geçecegı 

şüpheıiz bulunan bir zatııı. Türk 
milletini yakından görüp tanıma· 
sr, Yeni Türkiyenin beynelmilel 
münasebetlere esas olan usulleri· 
ni iyice anlaması iktisadi münase· 
betlerin de inkişafı bakımından 
hayırlı neticeler verir. 

Mehmet ASIM 

iŞARETLER ................................ 
Dansöz Hoci H. 

-- (Baf tarafı S Uncu •yıfada) 

tefitane bir surette eğilerek yüzümden 
peçemi kaldırdı ve güzel olduğumu 

gördü. Ben o anda - evveldentem· 
bihli olduğum için - başımı yere do
kunduracak kadar eğdim ve ayakları· 
na kapandım. lıte evlenmemiz böyle 
ol~uıtur. 

Bu andan itibaren teyh {\bdulün 
harem dairesinde üç uzun ve yeknaaak 
sene geçiınıeğe batladım. Bazan ıey
hin önünde danı edip onu eğlendirmek 
için ara sıra huzura çağrılırdım. Bun· 
dan ltqka zamanlannu öbür 43 kadınla 
birlikte zindanımın korkunç karanlık
)annda peniklemekle geçirirdim. Kaç
mayı düıünüyordum. Fakat tutulunca 
da öldürülünceye kadar kırbaçla dövü· 
leceğimi biliyordum ve doğduğum yer
den baıka dünyada bildiğim bir yer de 
yoktu. Nihayet bir hadise yeknafak 
hayata nihayet verdi. 

Bugün rey sandıklarının bu • 
Junacağı yerleri gene y~ıyoruz: 

Eminönü sandığı öğleden ev -
vel Süleymaniye camiinde, öğle -
den sonra Mercan camiin,de, Fa • 
tih sandığı sabahtan akşama ka • 
dar Karagümrükte yirmi yedinci 
ilk mektepte, Üsküdar sandığı 
sabahtan akşama kadar Valideia
tik camiinde, Beykoz sandığı sa
bahtan akşama kadar Hisar nahi
ye binasında, Kadıköy sandığı 

sabahtan akşama kadar İbrahim 
ağa karakolunda Beşiktaş sandı
ğı sabahtan akşama kadar teşvi· 
kiye camiinde, Beyoğlu sandığı 

~abahlaa akşama kadar Sütlüce 
vapur iskelesi yanında, Sarıyer 

sandığı sabahtan öğleye kadar 
Bahçeköyde orman mektebi önün 
de, öğleden sonra köy meyda • 
mnda, Adalar sandığı Heybeli • 
ada meydanında bulunacak, Ba • 
kırköy sandığı ise Mahmut bey 
n~hiyesi köylerinde dolaştırıla -
caktır. 

Fakültelerde talebe sicilleri 
Bu yıl fakülteler tarafından ta

lebelerin ıicili hazırlanacaktır. 

Her talebenin mezun olduğu mek· 
tepteki vaziyetleri, aldığı notlar 
bu sicile yazılacaktır. Ayni za • 

manda buna üniversitedeki vazi • 
yelleri de ilave edilecektir. Fa • 
külteler sicilleri hazırlamağa ba§ • 
lamışlardır. 

Mihri Mihent hanım, bundan 
sonra elmasını almış, kuyumcuya 
göstermiş, kaç para vereceğini 

sormu§tur. . ' , 
Kuyumcu: 
- Hanım, bu tat yüz para bile 

etmez .. cevabını verince, Mihri 
Mihent hanımı telaş almıf, doğru 
poliıe kotmuttur. Dolandırıldı.ğı· 
nı, Uhami ve Necati isminde iki 
kişinin elmasını muayene ederken 
değiıtirdiklerini eöylemittir. 

Polis tahkikata başlamış, iki 
:::rkadaşı yakalamağa muvaffak 
olmuştur. Bu davanın daha ev • 
velki celselerinde Mihri Mihent 
hanımın elmasını vaktile görmüt 
olan kuyumcu Nişaateciyan efen • 
di de çağrılmış, bulunan elmas 
kendisine gösterilmişti. Nişasta • 
cıyan efen<li, elmasın Mihri Mi • 
bent hanıma ait elmas olduğunu 

söylemişti. 

llhami ile Necatinin suçları sa· 
bit görülmüş, dörder buçuk ay ha
pisle yetmit bet lira para cezasına 
mahkum edilmişlerdir. 

Heroin s=atan mahkOm oldu 
Beyoğlunda Abanoz sokağın

da heroin ıattığı kanunen ıabit 
görülen Hakkı Şinasi efendi sekiz 
numaralı ihtisas mahkemesinde 
bir sene hapse ve iki yüz lira ağır 
para cezasına mahkUnı olmuftur. 

Orman muhafızı iken 
Kemerburgaz orman muhafız· 

lığında vazifesini suiistimal etti· 
ği iddiasiyle mahkemeye verilen 
İsmail Hakkı efendi dün ikinci 
ceza mahkemesinde muhakeme e• 
dilmiştir. İsmail Hakkı efendi, 
kırk be, gün hapse mahkum ol· 
muştur. 

Bir . gün bahçede gezinirken ve 
bir çiçek koparırken iki parlak gö
zün ilstüme dikilmiı olduğunu gördüm. 
Çekinerek bana bakan adam, Ermeni 
bahçivandı. Ona yaklaıınca bahçivan 
aıkım f111ldamağa cesaret etti. Bahçi
van, kendisinin bu hareketi sezilince en 
ağır cezalara uğrayacağını pek ala bili
yorda. Bana emir ve hizmetime ama
de olduğunu söyledi. ilk fikrim saray
dan firar idi. 

Selim Sırr1 Beyin konferansı 
Yarın akşam saat (9) da rad· -,----·--------:,:-

yoda Selim Sırrı Bey "Çocuklar 15 Yıl Evvelki VAKlT 

Bundan sonraki haftanın hekayeaini 
teferrüatiyle bildirmek istemem. Ga -
yet dikkatli g&çülük eden harem ağa
sının takiplerinden kurtulabildiiimiz 
anlarda bahçivanla konuıarak bir plan 
tertip ettik. Her ıerin sakin ve uyku
da olduju Mr gece bahçiYBn, benim bu· 
lundufum odanın pencerelerine kadar 
duvan ..tırmanarak çıktı ve bana işaret 
etti. Gürültüyü iıiten bir bel,~i tiz el· 
den ıu~ldu. Sonra ben pençereden 
11çrayıp do.bunun kollanna atıldım. 
Dostum beni dıf duvarlara kadar gö -
türdü, oduvarları tırmandık. Orada 
l>izi, dostanıun dostlarından üç kişi 
bekliyorclµ. Firarımın harem dairesin
de ne vakit haher alındığını bilmiyo • 
l1Jlllo Kezalik takip edilip edilmediii
iimize de vakıf deiilim. Biz .ıreceleri 

nankör müdürler,, mevzulu bir 3 linci Te,rln 1920 
müsahabe yapacaktır. • - • 
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yürüyorduk ve benim için hayatını teh· 
lekeye sokan dostum bana kartı d~ma 
hürmetkardı, dostum beni emniyetli 
bir yere götürdükten ıonra kalbinden 
hançerle vurulmuı bir halde ölü bulun
du. Pariıı;e gelmeden evvel muhtelif 
maceralar geçirdim ve Pariste danıöz 

olmak üzere ders aldım ve dansöz ol • 
dum.,, 

1 şte dantıÖ2! hikftyesi budur. 
Bu hil<ayeyi işitip te gülmiyecek a· 

dam var mıdır? Türkiyede ıeyh, ha
rem dairesi ve halaskar bahçivan! Kö
tü dekor içinde hazırlanmış acemi bir 
propagandadır. 

Bu hikayenin içinde fedakar bahçi
vanın rahmet topladığını sanmıyorum. 
Fakat Hoci Hanımın İyi para kazandı· 
ğına ıüphe yoktur. 

Sadri Etem 

inşaat sergısı 
Yangın mahallerinde intaatta bu -

lunmak üzere büyük bir ltalyan §İr -
ketinin Şehremanetine müracaat et • 
tiğini yazmıttık. Şirket, tekliflerinin 
hututu eaasiyeıini Şehrernanetine biJ. 
dirmi,tir. Buna nazaran Kredi lmmo
bile namına bir ıirket teıiı edilecek, 
tirketin cesim bir sermayesi olacak -
tır. Hükumet yangın yerlerinin arazi 
kıymetini bir komisyon vasıtaıiyle 

takdir ettirip eıhabma kıymeti muay
yen bonolar verecektir. 

Kredi lmmobile §irketi Şehrema -
neti ile bilitilaf tanzim edilen planla -
ra göre binalar İn§a edecektir. 

Bir arsanın sahibi bu arsa Üzerin • 
de inıa edilecek olan ebniyeyi iıtiraya 
mecburdur. Bu muamele gerek kıy -
meti mukadderenin tamam tediyesi 
veya miktarı tayin kılınacak tekaıit 

lstanbulun kurtuluş bayramı 

programı kal'i surette hazırlan· 
mıf, dün alakadarlara gönderil
mittir. 

Cumartesi günü .sabahleyin sa
at ona kadar askeri mektepler, kı
talar, üniversite ve yüksek mek • 
tepler talebeleri Sultan Ahmet 
meydanında toplanacaklardır. O · 
nu beş geçe şehrin muhtelif yer· 
lerinden yirmi bir pare top atıla
caktır. tik top ıeaini müteakip 
herkes iki dakika durarak §ehil· 
leri ıelimlıyacaktır. Onu beş ge· 
çe merasim alayı hareket edecek, 
Taksime gidecektir. 

Alaya askeri mektepler, askeri 
bando, piyade, süvari, sahra ba • 
taryası kıtaları, şehir bandosu, po· 
lis, itfaiye müfrezeleri, üniversite, 
yükıek mektepler, liseler, izciler, 
esnaf cemiyetleri iştirak edecek • 
itr. Taksimde gençlik ve tehir 
meclisi namına bir nutuk söylene• 
cek, direie merasimle Türk bay • 
rağı çekilecek, abideye çelenk 
konacak, geçit resmi yapılacak .. 

tır. 

Saat on altıda vali ve belediye 
reisi Muhiddin Beyin reisliği al .. 
tında bir heyet lstanbul kuman .. 
danlığına giderek İstanbulluların 
orduya olan tazimlerini bildire .. 
cektir. Gece de Maksimde bir zi • 
yafet verilecektir. 

• Halkevinde meras1m 
Halk'evinden: 
latanbulun Kurtuluş bayramı 6 Bi

rinci teırin 1934 cumartesi günü Evi· 
mizde afaiıdaki ıekilde kutlulanacak· 

tır: 

A - Cağaloğlu merkez salonunda 

ıaat 22 de dan ılı çay· 
B _ Gülhane parkı mathalinde A· 

lay kötkünde: ıaat 20.30 da temıil 
ıubemiz tarafından temsil. 

C - Tepebatı Meırutiyet caddesin
deki Beyoğlu kısmımızda: saat 20.30 
da bir konser verilecektir. 

Yerin mahdut olması sebebiyle her 
üç müsamere için tertip edilen daveti· 
yeleri arzu edenler ıimdiden ait olduk· 
lan idare memurluklarından tedarik e
del,ilirler. • 

İlk mekteplerde 
Bu yıl ilk mekteplere yazılmak 

için gelenler pek fazladır. Maarif 
müdürlüğü yeniden bazı tedbirler 
almaktadır. Mekteplere ilave sı· 
nıflar açılmaktadır. 

Ayni zamanda yeni mektepler 
için uygun bina aranmaktadır. 

Dün Aksarayda Sofularda ye· 

yacaktır. 

"Yalnız Japonları~ arazilerini g 

letmek yolunda bir takım ihtiraslar 
lediklerine dair Ruıya tarafından hi 
lunan enditelere Mongolların otur 
Jarı arazi üzerinde Japonya ile Ru 
arasındaki rakabetler, Ruılann ç· 
yaptıkları propagandalar yüzünden 
ponlarca duyulacak kor:kular devadl 
decektir. Bununla beraber Mançu ' 
beynelmilel bir ihtilüa sebebiyet 91-
meıi muhtemel olan bir ihtilifni 
taraf edilmesi, Ruıya ile Japonya 
sındaki gerginliğin hiç olmazsa bir 
man için yatıımaıını intaç edec 
Bununla beraber Japonya ile Ruıya 
raıındaki hudut üzerinde gayri atk 
bir mıntaka teıiı edilebilirse iki t 
arasındaki münasebetlerin daha f 
düzelmesi umulur.,, 

Taymiıin bu mütalial~~ 
ya ile Japonya arasındakı ıh f 
demiryolu meıeleıini hal ile bertal'a ~ 
dilmiyeceği, bunun yalnız muvakk• 
bir zaman için iki tarafın münasebeti 

rini yatıştıracağı anlaşılıyor. 
Diğer ihtilülann en mühimlerin 

den otan Mongolistan meselesinin ' 
devlet arasında mühim rakabetlere 
saı olacaiı pek barizdir. Hatta M 
golistan bu yüzden Çinin her yer 
evve\ kaybedeci ülkeler arasında ıa 
makta ve Mongollann daha fazla 
çu hanedanı etrafında birleımeyi gÖ 
liyecekleri tahmin olunmaktadır. 

ti. "' 

Liselere alınacak 
parasız talebe 

Bu yıl liselere, orta mektepl 
alınacak parasız gece yatısı tal 
besinin dün de tarih, coğraf 
yurt bilgiıi imtihanları tahriri o 
larak yapılmış ve imtihanlar ta . 
mamlanmıştır. Evraklar tet 
edilmek üzere vekalete gönderi 
lecektir. Kazanan talebe bir k 
güne kadar belli olacaktır. 

ni bir ilk mektep daha açılmıt 
Bu suretle İstanbul cihetindeki i 
mektepler 65 i bulmaktadır. 

iPEK Sineması yarmdan itibaren EN BOYOK 
filmler serisine başlıyor. 

Bundan böyle Amerikan - Alman - Fransız ylhlerce film arasıo· 
dan aeçtiğimiz yalnız en büyük filmleri mabterem halkımıza tak· 

dim edeceğiz. Muınanı filmler serimizin itte birincisi : 

Görünmiyen ADAM 
Dünyada biç bir rejisörün yapmaya cesaret edemediği tillD 

Sinema Tekniğinin Bir Harikası , 
Görülmemiş Bir Mevzu 

..••••••• Fran•ızca •özlüdür••••••" 

tin tediyeaiyle mümkün olacaktır. Te· ı dar ıirkete rehin olacakbr. . . ; 
diyatın taksitlerle ifaıı halinde bina, Bu hututu esasiye banka sahibi 
bedeli intaatın tediyesi hitamına ka - le müzakere edilecektir, 

" 

ş 

yı 

ha 

CI 

na 
o 
de 

yı 

sö 

d 
d ,· 



TEFRiKA l-40: '4 3 . YAZAN: iSHAK FERDl 

Şair Huma, acaba hangi kadının 
· koynunda sızıp kalmıştı ! 

"Havasız zindanlarda sararmış çehren, sabah güneşi gibi parlıyor .. Ben senin 
ateşinle yanıp kül olmak istiyorum, Liji ! ·' 

Şair (Huma) nın aşkı! 
Mıaırh kaJın, prense• (Hera) 

yı hükümdar aleyhine sevketmeğe j 
batlamıftı. 

- Daranın çocukları büyürse, 
cinlerden §ef aat bekli yen karısı • 
na daha fazla alaka gösterecek. 
O vakıt sen ihmal edilecek, belki 
de unutulacakım ! 

Diyordu. 
Hera ıaf bir kadındı. (Libya) 

yı samimi hir arkada§ zan ederek 
sözlerine kulak veriyordu ve tav
ıiyeJeri bir çocuk gibi dinliyordu. 

Libya gözden dütmemek için 
ne yapacağını bilmiyordu. Bütün 
emeli hükümdar kal'ııı olmaktı. 

Acaba buna muvaffak olabile
cek m:ydi? 

Bu kadar karanlık iıtikbali 
ş imdiden ke§felmek kolay bir it 
l · ı _). Cıegı .al, 

Libya prenses (Hera) yı iste
diği zaman hükümdarın gözün
den diişiıreb'leceğine emindi. O, 
1imidi hiikümdar la mücadele et
mek onu yola getirmek iatiyordu. 

... f 

Dara (Şarap bayramı) gece
sinden beri Ar§eyi are.tmakla 1 

metguldu. (Libya) en büyü}( ve l -\surılerin cinıieri ç~ korkı.ınçttı. Uir!nın Persepolisteki kansı cinlerden Şf'faat 
göze çarpan rak:be~i bu kadındı. :.ı m:ırken, Dan\ BAl>ilile Asur cı olerini yıkmakla mcşguldu l Cinleri temsil edcrı 
( Arte) tekrar meydanıı. çıkacak- bu Kanadalı mabut, geçen sene Şikago Şark enstitüsü profesörleri tar afınd'n 
olursa, Libyanın bütün dütünce • Persepolis ha riyatındı elde edilmiştir.] 
leri ıuya düıecekti. nefis, en kıymetli hediyeler tak- ı İran. tai~i ~irkin olmakla ber~-

Libya daima ön safta kalmak, elim edeceiim. ber, ıevıımh hır adamdı. Şendı .. 
daim:ı hüki.;mdarın yamnda bulun D:yordu. (Liji) yi 0 ),adar çok Hoş sözlüydü .. Her yerde sözü ge
mak istiyordu. bunun için de (Ar· ıevmitti ki.. çen ve dinlenen bir erkekti .. Fazla 
te) nin ortadan kalkmaH lazımdr. Şairin evindeki küçük havuzun bilgiliydi .. Kartı kartı ya kaldık· 

İnci taciri o günden beri zin- batında geceleri kırmızı, yetil fa· ları zaman (Leji) bu kafalı adam· 
dan ~a YA.hyord\ı. Diri, kendi nuzlar yanıyordu. Huma cok ıev • dan çok istifade ed)yordu. O, yan· 
gözdesini bi!e hile evinde sakla- diği papağanile konuıurken, tim • lrz tairin kolları arasında izdirap 
yan bu •damı af etmiyorclu. Fa- di yeni sevgilisile oynatıyor ve duyuyordu 
kat, ne )'azık ki İnci taciri simdi evden dışarıya çıkmıyordu. Huma: 
(Ar~e) nin nerede bulund~ğunu (Leji) ıenelerden beri inlediği - Hükümdann kulları altm 
bilmiyordu. · d d 

hapishaneden kurtulduğuna el • kaplı değildi. eğer aranın göz e-
Lidyalı kumandanın kendisi • bette memnundu. Aç değildi .. En si olsaydın, onun ıert ve hatırı ha

ne ereanet ettiği bu güzel kadın nefiı yemekleri yiyor, ıu yerine reketlerine hiç tahammül edemez· 
nereye gitmitti. §arap İçiyordu. Günef ve ziyadan din! 

O, mezar bekçisi (Zaren) nin mahrum değildi .• Akıama kadar Diyerek, (Leji) yi awtmaia 
(Arıe) ile tanıttığını ve ıevittiği- evin bahçesinde bol hava ve gü • çalışıyordu. Roma dilberi, şaırın 
ni nereden bilıindi? net içinde yafıyordu. Her istediği evine geldiği günden beri çok ra· 

Saray muhafızları (Arıe) yı oluyordu. Fakat, tair Huma çok hat çok mes'uttu.Huma onu incit· 
bulmak için Babilin altını üstüne çirk!n bir erkekti. Leji bu adam· memitti.. Sevgilisini evveli fa· 
getiriyorlardı. dan hiçte hoşlanmamııtı. rapla sarhoJ eder, sonra yavaı ya· 

"' :,. t1o Roma dilberi, ıairin kolları a· vaş yanın sokularak, genç kadını 
Şair Huma, Romalı kadını evi- raanıda yatarken 0 kadar co!c: mÜ· ıevip okşamıya başlardı. Huma 

ne kapadığı günden beri meydan • azzep oluyordu ki.. çok sakin, yumuşak, merhametli 
da yoktv. Fakat, tair Huma onu ölüm. bir adamdı. (Leji) yi çok seviyor· 

Her gece aııl zadelerin birinin den v"' ıefaletten kurtill'mışh. Ken· du: 
kötkünde vakit geçiren lran tairi cHaine mümkün olduğu kadar bir - Hava11iz zindanlarda ıarar • 
bir haftadan beri göze görünmez 'ey ıezdirmemeie çal.~ıyordu. mı!! şelıren sa1>ah günefİ g%i parlı 
olmuttu. '(Leji) tairin karısı gibi, koy _ yor .. giizlerinin ir.'ncle küllenen 

"- Huma nere de,, nunda yatınağa ve bu kudurgan yanar clağlarm yeniden tutuştuğu-
"- Acabıı. ha,ta mı ... ?,, ihtiyarın 'bütün hevesle;ini tatmin nu görüyorum, tipi! Ben, senin a· 
"- Y Qkır.. kadınların koynun- etmeğe meeburdu. tetinle yanıp kül olacağım! beni 

d k ld " H 1 k bu flaadP.te ıen kavuşturacıı.kıın ! a r.ıı a ı .. ,, uma ona en sonra ıöy enece 
Herkeı:n ağı:ında bu 1111\Hcr sözü, en önce ıöylemişti: diyordu. 

dolaşıyordu. - Ya ben'm olacakıın, yahut 
Şairi evinde arayanlt.r da elle- (Ölüm Dağı) na gidecekıin! 

ri boş dönüyorlardı. Çünkü Huma 
1 

(Leji) güneti ve ziyayı gör• 
gelenlere kapıyı açmıyordu. dükten ıonra, elbet (Ölüm Dağı) 

Şairin evde olmadıfiına, bar.ka nı tercih elmiyecekti. Bütün bu 
'bir yerde kapanıp kaldığına bil· refah V"" saadete mükabil - ne 
'fcüm etmif lerdi. olursa olsun - bir ihtiyar erkeğın 

Hu'l>ll kP.ndi krndine : J.:oynunda yatr.ul.: ;an cdildi~i lı:a· 
- Ooı:riir.1\;n l\Onun cfa hana dr.r t.l'Jnmmül edilmez bir iıkence 

rn ... ,, .... , v:ı!r) 

Evkaf U mUdUrü Aydında 
Evkaf umum müdürü Rüttü 

Bey, refakatinde İstanbul evkaf 
müdürü Ahmet Bey olduğu halde 
lzmire gitmif ve oradan Aydına 
geçmiştir. Aydın evkaf itlerini 
tetkik ett:kten sonra ~ehrimize dö
necek V"" buradaki evkaf itlerini 
tetkik edecektir 

J---·-
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Ölüme Susaqan Gönül 
Bu telaıın, bu gayritabiilijin 

altında gizli bir mazi halıraıınm 
aaklandıjını hiıaetti. Atkı renci-
de oldu, kalbi kanadı. ,. ,. 

Kendi kendine: , ..rı 

- Feyyazın karııı Nesrin, diye 
söyleniyordu. 

Feyyaz, kartııında Celili ıö • 
rüıice irkilmif, ıonra göğsünü ka· 
bartmış ve Celil çıkıp gidince ge· 
nit, rahat bir nefes almııtı. Ondan 
ıonra da kendi kendine dütün • 
müştü. 

"lıte bir hortlak .. Bu hortlak 
Şikitanın İ!İne yarar .. ,, 

Cevza haykırdı: 
- Feyyaz bey. " 
Feyyaz kalabalığı yardı, kendi· 

ne bir yol açtı, ilerledi. Nesrinin 
kulağına iğildi: 

- Anlaşıldı, hortlaklar karımı 
heyecanlr.ndırmıtlar !. 

Sonra etrafa kendini telitlr 
gösterdi: 

- Ne oldu? .. Hastalandı mı?. 
Cevza anlattı: 
.._ Bilmem .. Şu resme bakıyor· 

duk, birdenbire üzerine fenalık 
geldi, dü,tü. 

- Sakın eıki rahatsızlığı nük • 
setmit olmasın?. 

Sonra ahbabına dödnü: 
- Bu kalabalıktan çıkalım, ba· 

na yardım ediniz. 
Nesrini kucakladılar, dıtan çı· 

kardılar. Doktor geldi. Nesrin bir 
türlü ayılmıyodu. Doktor kısa bir 
muayeneden sonra enditeli bir ta· 
vırla: 

- Hanımefendiyi derhal eve 

götürünüz. dedi. . 
Bu eınada Nesrin canhıra§ hır 

feryat kopardı. Üstüne iğilmif, 
ıözlerinin içine bakan Feyyazı 
görmüttü. 

_ Birdenbire doğruldu. Gözle· 
ri yerinden uiramıf, dudaklan 
titriyordu. Deliye dönmüttü. Hay• 
kırdı: 

-Alçak!.. Sefil ! .. Katil ! .. 
Cevza hamm, bu sözlerin mana· 

11nı anlamıyordu. Genç kadınm 
haline acıyor: 

_ Vah yavrum, vah evladan •• 
diye söyleniyordu. 

feyyaz rolünü mükemmel oy • 
namağa baılamııta Çırpmıyor, 
doktora 11rar ec:İiyordu: 

_ Bir zaman muvakkat bir cin· 
net ıeçirmitti. Acaba nüks mü et· 
ti. Rica ederim hana doiruy,ı söy· 
leyin iz. 

-Belki. 
.. Bir ıaat ıonra, Nesrin evınde 

kendine geldi. Fakat bilgin bir 
hal<leydi. Elleri, kolları tutmuyor
du. 

Etraf mda hep ' sevdiklıerini, 
Joktor Cemil ile anneıini görünce 

. 
Yazan: Selami izzet 
- Celil Aaafı ıördüm. 

ikisi de ürperdiler .. Doktor Ce
mil tataladı. F enaz zannettijin
den de alcak bir adamdı. Feyyaz 
öldü diye Nesrini aldatmıt ve ev• 
lenmeğe icbar etmit demekti.. E· 
jer Nesrin Celilin hayatta oldu ~ 
ğunu bilseydi, bu izdivaca elbette 
ki razı olmazdı. 

Tuzlada bizzat yaptığı tahki· 
katta, birinin öldüğünü söylemiı· 
lerdi. Demek Feyyaz her ıeyi uı• 
tacasına hazırlamı9tı. 

Ditlerini gıcırdattı: 
Ah haydut! .• 
Fakat kızının itirafı Dilferip 

hanım üzerinde batka bir tetir 
yaptı .. Neırin sırf anasınm namu• 
sunu kurtaramk için Feyyazla ev • 
lenmitti. 

Dilferip hanım hıçkırdı: 
- Evladım beni affet. 
- Anne, böyle sözler ıöylemf. 
Ve acı acı batını salladı: 
- Beni nankörlükle, ihaneti• 

itham edecek. 
Doktor Cemil homurdandı• 

- Görürüz. 
Nesrin korktu: 
- Ne demek iatiyortunuz?. Ne 

yapacak11nız? .. 
Sahte bir ıülütle: 
- Hiç, dedi, hiçbir ıey yapacaJi 

değilim, korkma .. Seni bu hale ıe• 
tiren feyin ne oldujW)u bilmiyo • 
rum .. Fakat bu buhran uzun sür• 
miyecek, geçecektir. Bir fey deiil 
bu .. yorgunluk, 11cak .. Cevza ha· 
nımm hakkı var .. latirahate muh• 
taçım.. y arm ben gene gelirim .•• 
Şimdilik müu.denizle.. . 

_ Güle güle doktor. 
Doktor çıktı. Ellerini ulafluı'-

du: --'~-
"Madem W o~lar ~n ...-

1 yorlar hen de onlardan eakl•~a· 
1 ' • d 
caiım. Yapacainnı .iyi ettım • 
Nesrine söylemedim .. Bu sefer ha• 
lin haraptır Ebülcenap F eyyas 
hey.,, , __ _ 

Bu esnada Feyyaz oduma ..
panmıı, bir ataiı bir yukarı dola· 
fıyordu .. Gözlerinde timtekleT ça• 
kıy ordu. . 

"Tam maktada eritir1Cen yu• 
varlanmak sersemlik olur .. Bu~ 
m de nereden çıktı 1.. Maamafili 
madem ki bugün bana hir feJ .,. ... 
madı, demek, ki yapamayacak .. 
Bunun da bir aehebi olsa gerek.,, 

Birdenbire gözlerinin içi ıüldi: 
"Hem artık intikam almak iateo 

ıe de alamaz .. Onu metıul ~ 
ğim, öylesine me,sul ede~ejim, 
ki intikamı di.itünmeie vakit 1nı • 
lamıyacak .. Hem madem ki 'beye
fend• artık evlidir ... ,, 

Biraz daha dütündü, tonra c~ 
tı. 

biraz daha ıük6n buldu: lmza•ız mektup 
- Anneciğim. Celil Feyyazla NesTine teu • 
- Ne var yavrum?. I düf ettikten eonra mazinin hatt • 
Dilferip hanım, kızının batını ralariyle mücadele batladı. 

bağı·ına baatırmıftı. Göz yatı dö • (Sonu yann) 
kerek kızını sevip okıuyordu. 

Doktor Cemil Nesrinin iki elini SARAY (E•ki Glorga) 
tuttu: 

- Beni korkuttun kız .. Ne oldu 
!ana? .. Cevza hanım kalabalıktan, 
11caktnn bahsetti.. Bunlara inan • 
ma:lım .. Seni bu heyecana dütü • 
ren sebep nedir?.. Söyle kızım. 

Burada yabancı yok •. Söyle açılır· 
sın .. 

Birdenbire Nesrin hıçkırarak ai 
lamıya baıladı. 

- Ağla kızım .. Aila yavrum •• 
Dilferip hanım ne oldufunu 

anlamak için ısrar ediyordu. 

9 •e 1 O Birinci teırfn 

Sah ve Çarta111ba 

Raıit Rıza 1ifatroau 

( He~ıf siz Bnıler J 
a Perde 

Y aıu : Birabeıu 
Nakleden : M. F eridua 
DelcorJar : ( d) papa 

Giıeler her rBa açakbr. 
Nihayet Narin mınldanch: ... '----------.... 
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J..llKAYE 
Şikiyetten evvel .• 

• Gun do.uşu 
Gun batısı 

Sabah namu.ı 
oııc namuı 
lttndl namıtzı 
Akşam naınu• 
Yatı namuı 

imsak 

3te1Teşrn41c1Te,rln Baalı latlll . mi ~~ C. Ahir H C. Ahir ı ı 

5.!~ 6.00 
17.SO 17.49 
5.00 :S,Ol 

12.03 l l.03 
ıuo ıs. ıs 

Arsen Lüpen, ofunun düşmanı mı? 
Yazan : lzzetoğlu 

Genç kız sordu: ·-------- Yazan: Maurice .Lebl OlduJQu ya bu! .. Öyle r.battık 
ki .. - Ne it yapanınız?. 

Yılın geçen glinlerl 
Yılın kalan ı:ünlcrl 

17.'iO 

19. o 
4.20 

~69 

06 

17,49 
19.19 
4.'Z I 
270 

05 -40-
ikbal hanım, çimenlerin üıtiine 

lteya• örtüyü y&ymıf, yiyecekleri 
hazırlamıttı. 

Aıağıda, küçücük koya bira ti· 
ıelerini ıalmıtlardr. Buz gibi bira 
içip, hu tenha gölgede yemekleri
ni yiyeceklerdi .. 

Dünyada rahat var mıdır?. 

Kaı.balık bir aile daha ıeldi. 
Heın de ıürültücü, üç çocuklu bir 
aile .• Yinni yqında bir kız, on 
altı Yatında bir kız, on yqında 
bir kız .• 

Daha yerlepneden, kızlardan i
ki küçüiil denize girmek iıtedi • 
ler. P~ları ııvadrlar, koya airdi
ler. 

lkı,;,I hanımın ltüyük eilu kat· 
tarını çattı: 

- Şitelerimizi lrnacaklar. 
- Bir feY olmaz. 
- Biraz daha ötede denize gİr· 

f!eler olamz mıydı?. 

ikbal hanım aç ıözlüdür. Kamı 
acıkmııtr. Dövüte saldırdı. Fakat 
aiz akıilile bakın. Tuz unutmut • 
)ardı. 

- Gelenlerle kavga edeceğimi· 
~•. tuz istet.ek, dedi. 

Koçau Cemil bey de bu fikirde 
"..l' 1qJ, 

Büyük oilu lhaan yerinden 
lialktı: 

- Sen rahataıs olma M&a, ben 
illerim. 

- Mühendisim. 

- Piyano sever misiniz? 
- Neden sordunuz?. 
- Ben çok severim de .. Sabah-

tan akıama kadar piyano çala
rım. 

-Ya!. 
ı . d w ·ı . ' - yı egı mı .. 

- Belki.. Fakat bizim apartı-
manın yanındaki apartımanda bi
ri var, sabahtan aktama kadar pi
yano çalıyor, kafanuzı titiriyor .. 
Malum ya, duvarlar ince, gürültü
den rahatıız oluyoruz. O çaldık -
ça biz de küfrediyoruz. Fakat si
zin çalmanız enfeı olacaktır .• 

Genç kız sararmı§tı: 

- Nerede oturuyorsunuz?. 
- Şithanede Pervin apartıma-

nında. ' 
- Biz de onun yanındaki apar-

tımanda oturuyoruz. 
- Demek ıizainiz ! .. 
- Evet. 

-Ne fena! .. 
Biribirini tanımıyan iki komıu

nun biribirlerine olan hınçları, 
kinleri birdenbire kabardı. Artık 
konuımuyorlardı. Ailenin yanına 
döndüler. 

- Neniz var ıizin?. 

- Halbuki sizin de hO§unu:ıa 
C-ı - - - , .. 

n R A Q y_p _ __! _ 
gidiyorum. 

- Hem fena halde hoıuına ıi· 
B ug ü n diyoraunuz. Belki kendimi biraz 

823 Khz. BOKREŞ, 364 m. kaybetmemi mucip olan sebep de 
13°15 Gündüz neıriyab. 18: Radyo budur. 

orl,eatra11. (Hafif muıiki.) 19: Haber-
ler. 19.15: Solo keman iıtirakile parçll- Raul de yatıımıttı. O da tatlı 
Jar. 20: Üniversite. 20.20: Plak. 20.45 tatlı gülümıüyordu. 
Konleranı. 21: Piyano keman konseri. 
21.45: Sophie Muntenau tarafından O aktam ve erteıi sabah Raul 
ıarkılar. 22.15: Salon orkestraıı. 23: uzun bir tahkikat icraıına batla -
Haberler. 23.05: Konıerin devamı. dı. Bu tahkikat onu Gara civarnı· 

223 Khz. VARŞOV A, 1345 m. 
18.36: Taıanni (piyano- refakatile) da bulunan "ihtiyarlar yurdu,, na 

18.50: Spor. 19: Zrai musahabe. 19.18: ıevketmitti. Misafirler odaıına 
Oda muıikiıi. 19.45: Konferanı. 20ı B b l 
Mandolin konıeri. - Muaahabe. 20.30: a a Staniılaı'ı getirme erini ri · 
Mandolin kon.erinin devamı. - muıa· ca etti. Baba Staniılav ihtiyarlık -
hnbe. 22: Chopinin eserlerinden mü • tan tir tir titriyen bir adamcaiız -
23,20: Hamburıtan nakil. (Danı muıi-
kiıi.) dı. Raul ihtiyara aipretinin H -

841, Khz, Teıel 357 m. bebini anlattı: 
19.30: Taıannili konser. 20.40: Ak -

tüalite. 21: Habaler. 21.10: Akıam pr 
kılan. 21.31: Milli neıriyat. 21.45: 
Ge...ıl .. milli neıriyat. 22: Radyo or • 
keatrau. 23: Haberler. 23.30: Danı 
muıikiıi. 

592 Kha. ViYANA, 507 m. 
20 Haı..rler, 20,20: Kliıik Viyana o

peretleri Hober, 21.30: $lirler. 23.20: 
Eıperaatoca, 23.30: HalMırler. 23.IO: 
Der Stem der Mapıs ilimli piyeı. 24.10 
Yaylı 1Ular konseri, Haydn, 1 Gece 
konaeri, 

~BORSA~ 
:: Hızalannda ~ ıldız şarcti olanlar üzer 

!erinde 2 - t O da muamele görenler· 
dır.l Rak :ımlır k ıpanış fi atlarını gösterir. 

- Siz, dedi, Veıine'liıinia. O • 
tuz ıene Gaverk aileıinin hiante -
tinde bulundulunuau haber a1 -
dım. Aldanmıyorum. Delil mi?. 

Veıine>elecliyeıi 1»eni ıize yar
dım etmeie memur etti. Şu yüz 
f ranıı alınız. 

Bir ıaat ıüren hir mükaleme
den sonra Raul ihtiyardan iıtedi
ii mal4mabn hepaini almıftı. Bu 
maltmata ... Roland '" Eliaa -
betin baha11 Aleksandr GaYere • 
lin zevcesi ile iyi geçinmediii, Fi
lipin bir ıeraeri Ye bu yüaden zev-

- lstanbulda lrom9u imitiz. "ukut (Satı•) cesini daima betbabt eclea bir he-
1.!=~==-===:oo=;;;;=~~==~ıı rif olduiu ve fakat, ayni zaman • 

• Londra 6:!', - • Vrv•na 't4, --

1: 
itte sabahtan akpma kadar piya· 
no çalan kız. * evyork 12s. - * l\1a tl rlı 17, - da, ıebepıiz olmamak üzere çok 

• rarls 170 - * Bcrlin ·44, - kıskançlık ettiği, bu kıskançlığın 
Biraz evvel h"ırçın olan lhun ne • MllAao 216, - • \1arşova 24, -

bu kı:ımıt ha. • nrut•el 118. - .. Bodapeşte ~6. - amili iıe Madam Gavelein uzak 
- Ya .. Demek batımızı ağrıtan 

tlen bu lcadar vnwıu--ı .. ır? .. 
Ç

,._,_ _
1 1 

• J ---- ,_... ,':.__ - A.ffederainiz ama, mütema • • Atına 25• - • Blikres 19• 50 akrabaıından olup köşke devam-
ün.U ı .. en ai enin büyük aıaına • Cenevre s,o, ·- • Bclgrat :'17, -

1 diyen de ıiz küfrediyouunuz .. E- • sorya N, - • Yokoharrıa 36, - da ileri varan biri olduiu meyda-
sidl i ipniflıl. ı.. ·ı d' · ı ; • Amsterda m 85, - • Aluo 92~. - na rıkıyor-'u. ier 1;11 aey ım ııze tuz vermez • • ı ~ cı 

Yürüdü, 1'ıza yaldaıtı: 11 • Pr•J: os. - *Mecidiye as, -· dim.. .. sıotholm :J" _ .. nıınhnr 239, _ , Stanislaı izahatına devam ede· 
- Affedersiniz hanımefendi, Ayrıldılar. :ıe: - - -- - .... -, rek· 

I..!- ı , Çekler (icap. aa. 18) · 
.m.z tuz iıtiyebilir miyim?. lh•"'n, Refı'kanm arkaaından -- --- - Bunların aralarında, dedi, 

H '1: f d' - • Londra 61:1. · · • Stokbl rn 3.13 
- ay nay e en ım. baktı: • Nev)ork o.so • Vtyua • 795 "Oranjeri,, bahçelerinden İ§İtilen 
- Eier ıizin bir ekıiiiniz var· ıı • Pııls ııo6 • Madrlt ~.8!4i ' münaka§alar oluyordu. Matma • 

.. hl'r r-"'-ı·nmeden ı•steyı'nz - Ne yazık oldu .. diye mırıl • il • Mlllno 9.'i!775 • Berlhı 1,9775 J 
7 7e& • " ze Elizabetin uç·· ya•ına. girdi0 i 

dandı. * Brüksel 3.3981 • VarşoYa 4,2110 :s • 
-Tetekkür ederim efendim. ıı • Atını. s3. !"ı7!Cı • Budapeştc 3,96 zaman bir gün M. Aleksandr Ga · 
B . . k' I b I Piyanodan §İkayet etmeden ev • L • Ccac\le ~.43H • Bul:reş 79.~8 ·s 1 k k b · u tuz ıtteyıf, i ı ai eyi ir et· vere) bu uza a ra ayı kapı dıta· 

vel, çalar.ın kim olduiunu öiren • * Sorya 65,7585 • !Jclı:rat 34 7.'!7~ 
tirdi. Hemen ahbap oldular. Hele • Amstı:rdanı l.lil7 * Yokohama 2.73 rı etti, hatta arkadatım hizmetçi 
Refika ile lhun biribirlerinden mek llzımdır. • Pra~ ıll,os ıo Moskova ıoso 75 Edvard herifi pataklıyan efendi -
arn)apyorlardı. Bira getirmek !!!!C"!'!!:!!!!'!!!!!~~~~- ~.-"'!'- ~~"!!'!!!!"~~~ ıı'= E _S _H_A M 

1 
sine ye.rdım mecburiyetinde bile 

behueaiyle •aag"ı koya beraberi· İzmir mekteplerinde ll iL~;g;;;ı~==~=--==-=;;;;=:%.,;J kalmı•lt. Matmazel Elizabetin ha· 
-r- • iş Rnnlcası ıo.orı rcrkos - .- T 

Diyorlar. Rüzıir behaneıiyle, uca lzmir _ Liae, muallim ve or· Anadolu 27.:>!ı •Çimento as 12.9~ l<ikl ba.baıının bu uzak akraba, 
doiı'u beraber ıidiyorlar. Akıi ıe· ta mektepler kadroları gelmı" •tı'r. 1,.• Reji 1115 Onyon Oı• -,-· Jorj Dürjival olduğu söyleniyor • 
da d d' be be k .,. Şir. llaulyc IMO ~arr De'. -,- d 

nere e var, ıye ra r uza • Gelen kadrolarda eıaıh tebed- • Merkez Bankası 1'9,l)O Ralya • u. 
lqıyorlar. düllt yoktur. Erkek liseai tarih ı : u. sıgoru -.oo ,ark m. ecu -.- Maamafih buna ragmen Gave-

&.Ldlara ıel- •eyden bah-di· Romoııtı 17'25 reıeron -.- ' rel ailesi bozulmadı. 
~ ..... :r - muallimi Hayri ~Y Haydarpaıa -- -- -- -

,.rlardı. Ve mütekabilen biribiri • liıeıine, erkek mualliın mektebi l•tlkrazlar tahviller - Evet bozulmadı am:ı, zırıltı 
nin fikirlerini taatik ediyorlardı: tabiiye muallimi Celalettin Bey J: 193JTıırk Ro~.ı 29 3~ - ;.ı~~ırtk --~- içinde devam etti. Bu geçimsizlik, 

- Hakkınız var. latanbul Vefa liıeıi muallimliiine • . • il 27,60 Tramvay -.·- birkaç sene Matmnzel Rolandın *. .. .. 111 7840 Kıhtım -.- d w w d tt' 
Bal>alarla anneler de anlat • Karata! orta mektep Türkçe mu• lstlkrAz ıO ahlll ı 97,CO Anadolu 1 , 6,15 ogmasına ragmen evam e '· 

mıılardr. Bu ıaaıana kadıu biri • allimi Fadıl Bey erkek liıesi Türk· •Ergıını lstt kmı !J7.- ı\nıdolu 11 46,25 Fakat bana ıarhoıluğa ve eğlen • 
ltirl.-ini tanımadıklarına müteeı. re mualH.mlig"ine, AnkaYa mual. 1928 MU A. - ,oo Anadolu ili -.- , ceye daldı ve günün birinde kan 

;ı- ı ı BaMdat. -.00 tı ~lumessll A 4'J.~o b · h"' d k ··1 ı·· 
IİftiJw. timlerinden ali Rıza Bey erkek Ii- ..._ _ _ ....ı eynıne ucum e ere 0 c u. 

lhıanla C-fika ıohbetlerine ıeıi tabiiye ıta1"iyerW'ine tayin e- - Uzak akrabadan olan Jorj 
-r 5 Hurda incirler o ıenni yerdiler. dilmitlerdir. üjival bir daha görünmedi mi?. -------------lm•lm ınnııııııımııın:ıııııınııBlaınıırı• 

İzmir - Jnhiaarlar idaresince - Kat'iyyen. Yalnız madam 

••• Btrecııer • •• 
incir mıntakasında muhtelif yer • Gaverel ta ölümüne kadar her ıc· 
lerde teıis edilen hurda incir mü· ne çocuklarla birlikte Kaburga gi· 
bayaa merkezleri tarafından ya • derek yazı orada geçİTiyordu. Bu
pılan mübayeatın yekunu yarım rası Düjvalin oturduğu Kandan 

KARAGOZ Gazetesinin Yeni Romanı milyon k;loyu bulmuştur. yırmi kilometre uzaktadır. Bunla· 
•••••• • • Yakında B A Ş L f Y O R • • • • • • • • Alınan incirler her gün vagon nn ıık sık plajda bnt bata görül -

E'ki derirlerde Af küueleri bOyD ile aldatan •e ıinirleri vaıon hmire ıetirilerek idarenin dükleri rivayet ediliyordu. Bir 
,alf olealan blyl• ltlr t.kım clalanrelerle, entrikalarla, hok· Aydın Demiryollarından kiraladı- gün kötk ahçısı olan kadının: 
llabaztıkfarla çaldırtan btl,Octilerle bUyDcülüğün en acı ve en ğı büyük depoda paçal edilmekte· "Göreceksiniz,, Düjival bütün ıer 

gOl011~ tanflarını olduğu gibi ghterecek olan bu : dir. vetini matmazel Elizabete hıra • 
1"t k ilk oarti hurda lstanbula gön· kacaktır.,, dediğini hatırlıyorum. 
f.10 meraklı, çok lıenecanlı, çok gülünç ve ~ ::1 denilecektir. Peyderpey diğer kı· Raul aldıiı malumattan çok 
llJIRI aamanda çok acı romanı "Karagöz,, tle sanlar da yollanacak ve orada fn .. memnundu. Bu aile ihtili.fları ay-

0 K U Y U N U Z / • . . hiaarlar idaresi fabrikasında ıu· dınlanmıya 1'aılamıfb. 

•••••••••••••--ı••••••ı••• maya tahvil edilecektir. Öileden aonra "Klematit,, 

k8tküne ıiden Raul kendisine 
fi gösterilen bütün aamimi h ·· 
kabule raimen ona kartı cekin 
hareket edildiğini pek ali duyd 
Gençlerin derdi de orada idi. 
rom arasıra Rolanda mef tu 
nazarlar atıyor, Felisiyenin g8ı 
leri de l:ın:ıan F ostinden ayrıl 
Rolanda dönüyordu. 

Roland nitanlmna dedi ki: 

- Ki.iıtlarınız hazır mı, Je 
rom?. 

- Tabii hazırdır. 
- Benimkiler de hazırdır. 8\1 

ıün aalı ve eylulün yedi•i. o..;,il 
nümüzü ayın on ıeki:zinde yepa 
lım olmaz mı?. 

Raul kentli kendine: 

"- On ıüne kadar evleni 
lar, dedi, o güne kadar ne kad 
uzak ve karanlık oluraa olsun ha 
kikatin teceUi etmesi lazım. 

Eylulün 11 nci günü Rol 
Raulü kö§ke davet etti Bugün, 1-
zı mühim tebligatta bulunmak u 
zere polis müfetti§i Guso gelec 
ti. Roland bu mülakatta Raul 1 
F eliıiyenin de hazır bıılunr.ıala 
nı istemi§lİ. 

Müfettiı Guso ielir ıelmea İ 
zahatma batladı: 

- Son günlerde makine ile ya• 
zılmış briçok imzaaız m 
aldık. ı nar Veıine'de kutuya a· 
tılmıılardır. Burada yaptılım tah• 
kikata net!cesinde ilç kilometr" 
uzakta eskice ve tahrip edilmit bi 
yazı makinesi buldum. Bu da b 
mektupları yazanın acemi bir a 
dam olduğunu, göstermektedir 
Bu mektuolardan birinde, vak' 
gecesi F clisiyenin dola,ttğı yer 
lerde mP-truk bir bahçe oldu ull 

dan ve bu bah:c ağaçlarından 
rinde kan1ı bir mendil göriıldu 
(tünden bıthsediliyor. Bu mendil 
de "F,, harfi i!lenmiş bulunuyor 
Matfonı ki burads bulunuyorau 
nuz, M. F elisiyen l·ull~ndıeını 
m,ndili aösterir m;ainiz?. 

F eliııiyen mendili göllerdi ' 
Guıo sözline devamla de li ki: 

- Bu mendilde harf filin yo 
Fakat her ikisi de ayni büyiıkl 
te ve nyni kuma§tan yapılmış 9e 

lerdir. Bakalım kan lekelerini 
tahlilinden haııl olacak netice 
olacaktır. 

Guııo gittikten sonra Raul ge 
deliknnhya dönerek: 

- Gö üyoraunuz ya 
leyhinizde itham delaili gundell 
ıUne fa;,r.lalaşıyor. Bir iki ıun.e ka 
dar burada tevkif olunmanız biı
muhtemeldir. 

F elisiyen, bu sözler kendisi11• 
· ci degilmiş gibi cevap vermedi 
Ba~ka feyler dü!ünuyordu. Raul 
gene.in bu haline uLştı ve kalbinde 
nefret hisleri yuandıgını hiaaettİ· 

Akşam olunca Raul göl kena • 
rında iki e.iyah hayalin dolaftılı • 
nı görmüttü. Bu hal merakını u • 
yandırdıgından gizlice taki1'ata 
ba9ladı. Bunlar göl kenarında 1'1t 
kanapeye gelip oturdular. Raul 
Felisiyen ile Fostinin yanma otur 
duklarını ve genç kızın batını dr 
likanlmm omuzuna dayadıln•• 
gördü 

(Denmı yana) 





~----t YARIN 
Dlnya Alevlenlrse .. 
-çeviren: A. c.-----vazı rtu. Si: 1\l 

Ovadaki toplardan beş tanesi 
işe yarıyacak bir halde ·idi. lnfi -
li.k bombaları burada müthit tah· 
ribat yapmt§lı. Bombalar ekseriya 
top mevzilerinin tam ortalarına i· 
ıabet ederek efradı parçalamış, 

topların altını üstüne çevirmiıti. 

Bataryalara kumanda eden zabi • 
tin vefatı üzerine bizzat yaralı o· 
lan kumandan yaveri kalan ha • 
taryaların idaresini deruhte etme· 
ie mecbur olmuttu. Yaver, kalan 
topları bir araya getirmiş, cephane 
celbetmit ve bu sayede, ovaya in
dirilen Japon tanklarım ateş altı· 
na almıya muvaffak olmuştu. 

Batkumandanın karargahın • 
dan, radyo istasyonundan, dinle • 
me aletlerinden velhasıl bir ara • 
da bulunan herhangi bir tesisat • 
tan hiç eser kalmamıştı. Kuman " 
dan da ölenler arasıodaydı. Cese· 
di ölüler ve enkaz arasına uzan • 
mıs bir halde yatıyordu. 

Japonların bu kumanda mev· 
'.kii hakkında esaslı malumat edin· 
miş olmaları lazımdı. Çünlcü Ja
pon tayya~e filoları Rus mevzile· 
rine hücum ederlerken hususi bir 
tayyare filosu yalnız burasını he • 
def ittihaz ederek tesirli bir suret· 
te alet altına almı,tı. Japonlar 
bombalaı-ını kendile.rine mahsus 
bir taktikle meyilli bir istikamette 
zemine yollamak sayesinde zemin 
liklerin ve yer altındaki her türlü 
tesisatın methallerini tahribe mu· 
vaffak oluyorlardı. Bu gibi yer al
tı tesisatını himaye eden efradı 
susturmak için birer gaz torpili 
kifi geliyordu. 

~üvarilerden sağ ve salim kala
bilenler tüfek~~rle, mitralyözlerle, 
küçük tan! toplariyle ve el bom· 
balariyle, hazırlanmış olan ya· 
maç saflarını müdafaaya ça· 
lıııyorlardı. Şehrin cenup sahi
lindeki seı·i tanklar, bir iki tane
si hariç. olmak üzere, işe yarıya· 
cak bir halde idiler. Fakat bun· 
tarın adedi, düşmanın tank kuv· 
vetlerine kartı mukavemet ede· 
miyecek kadar azdı, bir de bu 
tan1darın topluı hep küçük çapta 
idi. 

Bu esas harp sahasından uzak· 
ta, ovanm öbür tarafında motör
leftinlmit süvari müfrezeleri bu
lunuyordu. 

dan mahirane bir surette istifade 
ederek ve etraflarına düşen Rus 
mermilerine aldırmıyarak ve ziğ-
zağ yürüyü,ler yaparak yaklaşı· 

yorlardı. 

Rus tanklarının kumandanı, 

içinde bulunduğu tangın kapağını 
açarak, yarı beline kadar dışarı
ya çıktnı§h ve uzaktan Japon tank 
larını gözleriyle takip ediyordu. 

Diğer Rus tanklarını, Japonlar 
tarafından görülemiyecek, bir su· 
rette saklamıştı. Bu uzun boylu 
Rus zabiti, tangın içinde oturan 
şoföre diyordu ki: 

- "Japon tanklar, fareler gibi 
yürüyorlar ... 

Esasen fare değil de nedir, yal
n.ız renkleri sarı ve kuyrukları 
yok!,, Biraz ıuıtuktan &onra şu 
sözleri ili.ve etmişti: 

"- Yukarda duran toplarımız 

da atna fena nişan alıyorlar. Düş· 
man tanklarından .bir tanesine bi
le daha isabet vaki olmadı! 

- Mesafeyi söyl~r misin?. 
lçerden boğuk bir ıeı: 
"- 2800 metre!,, demişti. 
''-Hiç olmazsa §U büyük tank 

lardan bir iki tanesini olsun tahrip 
edebilseydik! .. ,, 

Bu esnada Japon tankları bir 
yükseklik arkasında kaybolmuş • 
lardı ve artık oradan tekrar mey· 
dana çıkmıyorlardı. Sanki yer a -
çılmıf da onların hepsini birden 
yutuvermifli. 

Rus tanklarının kumandanı e • 
lindeki dürbünle onları mütema • 
diyen arayıp duruyordu. Rus top • 
)arının mermileri şimdi sağ tarafa 
isabet etmeye baılamı§h. Dağlar • 
dan a,ağıya doğru sarkan bir tepe 
arkasında mermilerin isabet ettik 
leri yerlerde toz ve duman bulut• 
lan hasıl ölduğu görülüyordu. 
Rus zabiti ~:iyordu ki: 

"- Anlaşıldı . herifler yükseğe 
çıktıktan sonra !ücum etmek illi· 
yorlar.,, 

Zabit bıınu söyledikten sonra 
Japonların maksatlarını anlamak 
:\in arabasını hareket ettirmiş ve 
sağ taraftaki tepeye doğru birkaç 
yüz metre daha yakla!mıştı. Bu 
noktadan ova daha iyi tarassut e· 
diliyordu. Fakat ortada tek bir 
Japon tankı bile görülmüyordu!. 

Zabitin bataryalarla radyo irti
batı olmadığından oralarda Japon 
tanklarının görülüp görülmediği • 
ni ışıldaklar vaııtaaiyle sormu~tu. 
Bu esnada bataryalar önlerinde 
daima he~ef görüyorlarmı§ gibi 
ateş ediyorlardı. Tanklcrrın ku • 
mandanı atabiyetle tankın zırhı • 
na yumruklarını indiriyor •e: 

" - Aman yarabbi, bu herif -
ler uyuyorlar mı?.,, diye bağrı· 

yordu. 

Şimendifer, 
elektrik 

İktısat Vekilinin teklif-
)erinden alınan netice 
lktısat Vekili Celal Bey geçen

ler de Zonguldak ve ha valisine gİ· 
c1'!rek mütehassıslarla birlikte tet· 
kiklerde bulunmuştu. Alınan ma· 
lumata göre, lktısat Vekili Be
yin tetkikleri bilhassa demiryolu 
l!man işleri ve demir, kimya ve 
kömür sanayii ile alakadar bulun· 
maktadır. 

İnşaatı bitmek üzere olan Fil
yoı - Ankara demiryoluna, Fil
yos - Çatalağzı kolu ela ithal e· 
dilmi,tir. Son kararlara göre, Ça· 
talağzından Ereyliye kadar olan 
60 kilometrelik kısım da yapıla • 
caktır. Bu hattın elektrikle işle
t~lmesi de ayrıca takarrür etmiş· 

tir. 

\ 
Balı kesirde 

On bir yaşında 
bir çocuk 

Dayısını yaraladı 
Balıkesirde bir yaralama vak

ası olmuştur. Yaka, Sahanhisar 
mahallesinde gazozcu lbrahim E
fendinin evinde olmuştur. 

Mustafa, İbrahim Efendinin 
oğludur. Bir kabahat işlediği i
çin babası tarafından tevbih e • 
d ilmek istenmiş, bundan muğber 
olan Mustafa, bıçağını çekerek 
~abasının üzerine hücum elmİ§, 

bu sırada çocuğun dayısı İsmail 
Efendi de araya girm!ştir. 

Gözünü kan bürüyen çocuk, bu 
defa dayısına saldırmı~, bir kaç 
yerinden yara!amıştır. Çocuk va· 
kadan sonra yakalanmıştır. 

Malatyada bir otomobil 
kazası 

Celal Beyin refakatlerindeki 
timendiferci, elektrikçi, maden - Malatya vilayetinde Kemaliye 
ci iktısatçı ve arziyatçı mütehas· ile Arabkir aruındaki Bulancak 

' d kk l h yet b'l köprüsü üzerinde acıklı bir oto -ııılar an müre ep o an e ı · 

l ·ı 1 olmu"' mobil kazası olmuştur. hassa bu mese e ı e me§gU "'. 
tur. Yapılan tetkikler sonunda; Arapkirden Kemal isminde 18 
elektriğin, teçhizat ve tesisat iti· yaşında bir genç eski bir otomo -
bariyle kömürden daha pahalı, hu· bil satın almış, bunu Hamdi İs· 
na mukabil idame ve idare masraf- minde bir §oförün idaresin~ ver • 
larmın çok daha az <>lduğu tesbit miştir. Malatyaya gidecek yoku
edilmiştir. Bu itibarla aradaki farla Arapkirden hareket eden o

masraf tefazulunun bir kaç yıl i · tomobil, Arapkire bir saat mesa • 
çinde amorti edilebileceği muhak· fedeki Anb~rge köyüne ~d.ar ~o-
kak görülmektedir. för Hamdi tarafından getırılmı,, 

1 b k .. ·· d n itibaren di-Ereğli kötniir havzasmın ihraç An erge oyun e . 
1' \ caktır Bu limanın inşa· . reksiyonu tnma.nıen acemı olan 
ı~a~ı3 ooa 'lyo~ lira tahsis edile- Kemal Efendi kullanmağa ba§la. 
sı ıçm mı 

mıştır. 
cektir. 
Buıılardan ba~ka kömür havzasın Bulancık köprüsü üzerine ge· 
d daha büyük bir elektrik sant· lindiği zaman Kemal, direkıiyo -
r:lı kurularak bütün Türkiye şi· nu kullanamamış ve otoombil bü
mendif erlerinin elektrikle işletil - tün hızı ile 12 metre yükseklikten 
mesi mes'elesi de aynca tetkik e • Bulancık çayına yuvarlanmıştır. 
dilmektedir. Otomobil parçalanmıf, yolcu· 

Tetkikler henüz bitmediği için 
teferruat hakkında tafsilat verme
.. e şimdilik imkan yoktuı-. Fal<at, 
f smet Pş. hükumetini~ kömür hav 
zasına karşı gösterdiği bu yerinde 
alaka, Zonguldak vilayetinin ya -
km bir atide parlak bir inki§af a 

ereceğini göstermektedir. 

Bir çocuk kardeşini 
öldürdü 

Adapazarmda Karasu kazasının 
Lahna köyünden Sabit oğlu altı 
yaıı:ıon Muıa, duvarda asılı bu· 
lunan çifte tüfeğini alarak karış· 
tırmakta iken dolu bulunan çifte 
ateş B.lmıs, ~açmalar Musanın ya· 
:ıında buİunan dört yaşındaki!::-,. 
deşi lsaya isabet ederek öldür· 

lardan lstanbulda Beşiktaşla A • 
yasağa mahlle!inde Hasanpaşa 

deresinde 61 numarada oturan 
Nazife Hanımla Huıa, Ahmet 
ve Sadık isimli üç yolcu ve direk· 
siyonda oturan otomobil sahibi 

Kemal ölmüşlerdir. 

Soför Hamdi ile Davut, Ha -
san,· Müslim adlı yolcular yarala· 

narak kurtulmuılardır. Şoför 
Hamdi adliyeye veritmittir. 

Köy çocnkları yatı 
par.siyonlan 

Balıke&irde 

Belediye aza 
namzetleri 

Halk Fırkasının ilan 
ettiği isimler 

C. H. F. Balıkesir viliyet ida• 
re heyeti reisi Konya mebusu Te.,. 
fik Fikret Bey, Balıkesir beledi· 

ye meclisi azalıkları için ora fır· 
ka tefkilatmda yapılan yoklam• 
neticesinde tayyün eden isimleri 

Balıkesir gazetelerinde, fırkantıl 

belediye aza namzetleri olarak i• 
lan etmittir. Bu isimler tunlar• 
dır: 

Avukat Ömer Edip, Kaptall 
zade Hasan, Elbiseci Ali, Ma • 
denli zade Halil İbrahim, Çivici 

kayalarlı Şükrü, Beypazarlı zad• 
Sadi, Yırcalı zade Hilmi, Ke•" 
kin zade Zühtü, Saraç zade Ah
met, Kececi zade damadı lbr•'" 
him Sami~ Hattat zade Mustaf• 

Cemal, Müstecabi zade Eıal Adil, 
Avukat Sadık, Komisyoncu Ha• 
lil Necati, Eğinli ŞeTef, Kabak• 
çı oğlu Cemil, Tirit zade lsmail. 
Kırımlı Rifat oğlu Sabri, Müski• 
ratçı Osman Nuri, Şeremtli zad~ 
Hilmi, Eczacı Fahri, Ekmek~' 
Hüseyin, Varnah zade lsmail 
Hakkı, Hacı lsli.m zade Rasir01 

Keklik zade Mehmet, lmam za• 
de Aziz, Eczacı Avni, Şahin :ıa• 
de İbrahim, Çivici damadı Vasıf, 
Öz zade Rifat, Deveci oğlu faiJı
Oca.ki zade İbrahim, Attar 
fü Müıteca1>i zade Hüseyin, fCı-
r~lı Süleyman oğlu Mustafa, Ga" 
zeteci Kenan Emin, Dayı oilu 1b• 

1.. L~ 'bİ 
rahim, Ticaret odası uat -..h 
Ekrem, Eczacı Azmi, Attar Ne· 
cip, Noter katibi Mustafa, Şali 
zade Hüaeyin Avni, Terzi Ah
met Necati, Kırmılı uncu Ziya, 
Kırımlı Zühtü, SındıTgıh zade 
Mehmet, Hakkak Basri, Kmdl" 

lı Veli, Yumurtaci Süleyman, E· 
min bey zade Emin, Urgancı 
Mehmet Beyler. 

İncir kurdu 
İzmir _ Ku,adası, Ödemit •• 

metkedir. Bu mıntakalarda mü· 

cadelesine sistem dahilinde, bü .. 
yük bir ehemmiyetle devam edil .. 

mktedir. Bu mıntakalarda mü •. 
cadele memurlarının gösterdij• 

d k · · et'celet gayret Jayesin e ço ıyı n 1 

alınmıştır. 

Bunlann ikiter kişilik küçük 
tanktan ve top arabaları vardı. 
Şelirln genişliği bu noktada elli 
metreydi. Nehir derin olmamak· 
la l>eraber suyu çok ıeri akıyordu, 
b,ir Cle nehir yatağı çok kayalıktı. 
Ruslar tarafından inşa edilmit o· 
lan küçük köprünün üzerinden a· 
'ğm tank arabaları geçirilemezdi. 
Cenup sahilden harbe iıtirak et • 
mek te bir fayda veremezdi. Çün • 
lcü bu iş için yalnız top arabaları 
mevzuu bahsolabilirdi. Yoksa 

Pırıldak işaretlerine hiç.bir ce· 
vap verilmiyordu. Zabit, tekrar mü§tÜr. 

Balıkesir, ::_ Balıkesir vili.ye • 
tinin bu yıl on dört köyünde (köy 
çocukları yatı pansiyonu) açıla • 

caktır. Balıkesir merkezi il~ Kep
süt, İvrindi, Korucu, Giresun na .. 
hiye merkezlerinde ve Karaman 
köyiinde açılacak yatı pansiyon· 

nundan maada bu defa Ayvalık, 
Balya, Sındırgı, Edremit, Ban· 
dırma Erdek, Burhaniye Dur • 

Geçenlerde Tirenin garp mı1l" 
takasında yağan yağmurlutl•t\ 
incirlerde yüzde on nisbetinde z~· 
rar olmuştur. incir müstahsiller• 
kurt mücadeleıi iç;n kerevetlet 

yaptırmak mecburiyetindedirler· 

Kerevet yaptırrnamıt olan oıı 
müstahsil mahkemeye verilmit -

tankların mitralyöz ateşi Jap~n 
tanklarına bir tesir yapamazdı. 

Japonlar şimdi tank teşkili.tını 
iki kısma ayırarak muntazam bir 
halde ilerilemeğe başlamışlardı. 
Havada uçan büyük bir tayyare 
filosu Japon tanklariyle muhare • 

beydi. 
Rusların vaziyetlerine dair bu 

tayyareler vaaıtasiyle malumat a· 
lan Japon tankları mütemadiyen 
ilerliyorlardı. Japon tanklarını 
ovadaki kayalıklardan tefrik et • 
mek güçtü. 

Rüzgar garptan estiğinden mo
tör sedaları da iıitilmiyor<lu. 
T•"lcla .. u•?.i üzerindeki arızalar· 

küfürlerini savurmakta devam e • 
derek tankları daha yüksek bir 
noktaya kadar yürütmeğe karar 

· · ş· d' R tankları bir vermıfh. ım ı us 
sıra tetkil ederek ve Rus batarya· 
lannın etraf anda dolatarak yuka
rıya doğru çıkıyorlardı . 

Leylek ayağında 
bulunan halka 

Adana Erkek lisesi talebele -
r~nden 656 numaralı Aziz Efendi, 
Aclananın yirmi kilometre kadar 
şimal garbinde Karahan köyü ya· 
kınlarında leme yolu üzerinde ölü 
bir leylek görmüş ve üstünce yara 
bere izleri bulı:rl\n bu leyleein a· 
yağındaki yazılı h? lirayı ~ıkına -
rak getirmiştir. Halka alüminyum· 
dur ve üzerinde şu yazılar var • 

dır: 

Tank motörlerinin gilrültüleri, 
patırtılar çıkararak ta'1ıklar, ya • 
nklar, hendekler ve kumluklar 
atlıyarak ilerlerken birden ön ta -
rafta mülhit bir alet kasır.gası zu· 
hur etmitti. Acaba cehennemi ye· 
rinden koparak o havaliye kadar 
gelmi,ti?. Hayır, gelen şey Japon 
tanklarının heveti umumiyesiydi. A VERT1R MUSEE ROY AL 

• (Devamı var)' • - SOFIA BULGAR1E 12227-S 

' . 
sunbey l<azaları dahilinde de bı· 
rer yalı p .. - ı:;iyonu açılması takar· 

rür etmi~tir. 

Haber aldığımıza göre, bu pan· 
siyonlar Dursunbey. Sındırgı, 
Burhaniye kaza merkezlerile Ay· 
valıfiın Allbey, Edremidin Hav· 
r an, Balyanın 1lıca nahiye mer • 
kezlerinde ve Bandırmanın Man· 
yas nahiyesi mıntakasında ve Er· 
değin Karşıyaka kövünde açıla .. 

cktır • 

tir. 

Mücadele müfettişi Nadir ~1' 
bu havalide tetkikat icra euo•t 
ve yapılan mücadeleyi iyi bul ' 

muştur. ...........-"' 
''~ff11tnrwı .......... UlffUlllllNU.tHH .. 

...... U•WffMhtllttlUIMI "~' " 

Giresun nahiyesinde açıl•~. 
pans:yonun bütün hazırlıkları b•• 

tirilmiştir. Balıke•irde açılac~ 
. . · etı• pansiyon Hımayeıetf al ceaı•Y 

. t 
nin idaresinde olacaktır. eemıye 

ndi e Börekçiler mahallesinde ke n 

ait olan binayı ~anıiyon yaomaft 

d ütünmekteclir. 

Zil 

Y<l 
di 

:ıp 

va 
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Artvin den 
dönerken 

ı U!UJ uıraıı ; lncı eayı.factaJ 

Attila'nın 
tarihi ) 

zmndan kopya ediyorum. Bu el 
ynzm bizzat Gazi Hazretlerinin· 
clir. Samsuna üçüncü gelitlerine 
ait hymetli bir hatıra olarak ya· 

:ıp oraya bırakmışlar. Bu yazıhane 
vaktile bir otel odaıu imi!· Gazi 
Hazretleri milli mücadeleye giriş· 
mek kararile lk defa Samsunu şe· 
rcflendirdikleri zaman işte bu o· 
dada oturmuşlar. Bu odanın bir 
köşesine yerleştirilmiş olan bir 
karyolada yatıp kalkmışlar. Bu 
karyolanın yanıbaıında bulunan 
bir masa üzerinde milli mücadele· 
ye ait ilk emirlerini yazmışlar. O 
güne kadar vicdanlarının harİ· 
minde bin bir türlü dü§man teces· 
süslerine kartı nıuhafaza ettikleri 
mukaddes sırrı burada arkadaşla
rına ve vatandaşlarına açmışlar. 

Reşit Saffet Bey 
müdafaa ediyor 

Uçüncü Balkan güreş şampiyonasına 
yarın akşam başlanıyor Reşit Saffet Bey geçen Mayıs 

içinde Budapeşte'de vermiş oldu· 
ğu tarihi bir konferansı bir kaç 
gün evvel fransızca olarak bir ri· 
sale halinde bastırmıştır. Muhle· 
rem Kocaeli mebusu bu güzel tel· 
kiklerinde Türklerle Macarların 
eski babaları olan "Attila,, yı garp ı 
tarihçilerinin haksız hükümlerine l 
karşı şiddetle müdafaa ediyor. 

Cuma günü F enerbahçe - Bohemyans karşılaşması 

Onun için bu odanın çok bü
yük tarihi kıymetini takdir eden 
Samsunlular oteli almışlar, Gazi
ye hediye etmişlerdi. Gazi Haz· 
retle~·i de bu milli kadirşinaslık 
hediyesini gene Samsun Halk Fır· 
kasma verdi. O gündenberi Ga· 
zinin oturduğu oda gene Gazi na· 
mına bir yazıhaneye cevrilmiş, o· 
nun yanına bir yatak odası ile bir 
banyo clairesi ilave edilmiştir. Bu 
odalar Türk kurtuluş tarihine 
ait mukaddes bir hatıra olarak 
muhafaza edilmektedir. 

Burada yatak odasında kırmızı 
renkli bir koltuk var. Üstüne iş
lenmiş ol:ın bir kitabe, Gazi Haz· 
retlerinin Samsuna ilk gelişlerin· 
de belediye dairesinde bu koltuk 
iizerinde oturduklarını gösteri· 

yor. 

MalUmdur ki "Attila,, zama· 
nında hemen bütün Avrupayı em· 
ri altına almış, Roma imparator· 
luğunu kökünden sarsmış büyük 
bir kumandandır. Maksadı yalnız 
Avrupayı değil, Asyayı da hükmii 
altına alarak bir cihan imparator· 
ulğu kurmaktı. Hayatının son 
günlerinde bunun için hazırlıklar 
yapıyordu. Fakat hayalı buna 
müsaade etmedi . Ölümünden 
sonra da oğulları arasmda çıkan 
ihtilaflar neticesinde Avrupanın \ 
göbeğinde kurmuş olduğu bi\yük 

imparatorluk dağılmıştır. 

Avrupa tarihçileri (Attila) 
hakkında o kadar çok haksız is
natlarda bulunmuşlardır ki tari
hin büyük adamına ( Allahın be· 
lası) lakabını vermişledrir. Reşit 
Saffet Bey bu haksızlığı yazıların· 
da tebarüz 'ettiriyor ve "Attila,, yı 
müdafaa ederken şu sözleri söylü· 

yor: 

Hiç şüphe yok ki büyük Türk 
vatanı içnide Gazi ismine nispet 
edilemiyecek bir yer yôktur. Va
tan topraklarının her parçası o· 
nun yüksek varlığından kendine 
mahsus bir kıymet almıştır. Fakat 
Gazinin Samsuna ayak basışı mil
li kurtuluş savaşının başlangıcı ol
duğuna göre Samsunluların Gazi
yı her yerden evvel kendi kucak
larına almakla iftihar eylemekte 
bir tarihi tekaddüm hakları var
dır. 

- AttiHi. yalnız papazlar ile bir çok 
milletleri esaretleri altında tutmakta 
menfaat bulan Roma idaresi i~in Alla· 
hm belası idi. Hakikatte. Romalılar da 
dahil olduğu halde bütün dünya millet· 
leri için büyük bir halaskar olmuştur. 
Bunun içindir ki her geçtiği yerlerde 
zulüm gören milletlerin yardımını gör· 
müstür. Tarihçiler tarafından kayde • 
dilen hadiselerin mahiyetleri tetkik ve 
tahlil edilirse bu hakikat pek kolay an· 
!asılır. Tarihi vakalar milletlerin ken· 
di. ihtiyaçlarından doğar. Vaktiyle 
Hunların Avrupaya gelerek buradaki 
milletleri sarsması da hıristiyanlık ta· 
assubu ve Roma idaresinin ahlaksızlık· 
ları içinde uyuşmuş olan Avrupayı u
yandırmıştır. Bu sayede tamamen yeni 
bir dünya meydana çıkmıştır ... 

Reşit Saffet Bey derin bir tel· 
kik eseri olan bu kıymetli yazıları 
ile Türk tarihine de ayrı bir hiz· 

met etmit oluyor. 

200 bin franklık 
bir miras meselesi 

başta tam 12 futbol maçı var 
ı-iktaştan Şerefle lstanbulspordan 
Selahattini F enerbahçe saflarm • 
da oynatacağı söylenmektedir. 
Her halde F enerbahçenin bu maç 
için takımına azami kuvveti vere· 
ceği muhakkak sayılıyor. 

Bohcmyans çok kuvvetli bir 
Çek takımıdır. İşaret edildiğine 
göre, memleketinde üçüncülüğü 
kazanan bu takım son ay içinde 
Ispartayı yenmiş, Slavya ile bir • 
bire berabere kalmıya muvaffak 

olmuflur. 

Kuvvetli bir Çek takımının ne 
olacağını, nasıl olacağını bildiği· 
miz ve unutmadığımız için bu ma· 
çın büyük ve zevkli bir spor hadi· 
sesi olacağını tahmin ediyoruz . 

• 
Bugün şehrimize gelecek Yugoslav güreş takımı Bisiklet birincilikleri 

Bu hafta spor faaliyeti pek ge· 1 işi "üzerine almış ve bilet gişeleri· 
niştir. Balkan güreş şampiyona· ne kadar kendi memurlarını yer· 
sı yarın akşam başlamaktadır. leştirmiştir. O gün belediye ta· 
Bohemyans adını taş1yan kuvvetli rafından seçilen gişe memurları 
bir Çek takımı cuma günü şehri- ellerine tevdi edilen plana göre 
mizde F enerbahçe ile ilk karşılaş· bilet satacaklar ve bu numaralar 

lslanbul mıntakası bisiklet he· 
yetinden: 

masım yapacaktır. Yeni mevsimin 
şilt maçlarına da gene bu cuma 

günü başlanacak, maçlar muhtelif 
sahalarda yapılacağı için bir gün· 

de yirmiden fazla futbol maçı sey· 

redilecektir. 

biter bitmez o gün için bilet ver· 
meyip ertesi günün planına göre 
satış yapacaklardır. Şu halde içe· 
ride herkes evvelden aldığı bilet· 
lere göre rahat rahat yerlerinden 
maçlarını seyredebileceklerdir. 

Bu sebepten halkın vaktinde bu 
<iüreşler biletleri elde etlebilmeleri için ya· 

Bu seneki güreş şampiyonası • rm sabah saat ondan itibaren 
nın çok sıkı olacağı anlaşılmakta • 1 Fransız tiyatrosu gişeleri satışa 
dır. Çünkü evvela gelecek la • başlıyacaklardır. 
kımlar daha iyi hazırlanmışlar - Numaralı koltuklar olduğu gİ· 
dır. Çünkü kazanmak ümitleri bi, elli kuruşluk bileli bile evvel· 
kuvvetlidir. Daha sonra bu şam· den almak mümkün olabilecektir. 
piyonanın gelecek yıllarda başka Tiyatroda yer kafi miktarda oldu· 
memleketlerde yapılması ihtimali ğundan bütün meraklıları alabile· 

ceği tahmin edilmektedir. 
kuvvetli olduğu için güreşçileri· 
mizin Balkan güreşçileri karşısın· 

da bir daha görmemiz için belki 
bir kaç yıl beklemek icap edecek· 

tir. 

Güreşlere yarın akşam Beyoğ· 
)unda Fransız tiyatrosunda saat 

tam 21 de başlanacaktır. Bugün 
Bulgarlarİa Yugoslavlar, yarın 
sabah ta Romenler şehrimize var· 
mış bulunacaklardır. 

Şehrimizde bulunan Yunan gÜ· 
reşçileri dün kilolarını kontrol 
etmişlerdir. Gelen kafile arasın· 
da geçen seneye göre yalnız bir 
değişiklik mevcuttur. Bu değişik· 
lik te meşhur güreşçileri Zamol'un 
takıma iltihakıdır. Bü güreşçi 
yalnız husuıi mahiyette ilk Yu· 

nanlıların şelırimize geldikleri za· 
man maç yapmış ve Kumkapı gü· 

1 - 1934 senesi İstanbul bisik· 
let sür'at ve mukavemet birincilik· 
]eri 12 - 10 - 1934 cuma günü 
saat 9 da yapılacaktır. 

2 - Müsabakalar Şişli - Meci· 
diye köyünde Ukör fabrikasının 
önünde başlıyacak ve ayni yerde 

bitecektir. 

3 - Sür'at için mesafe 1000 
metredir; mukavemet 'İçin :mesafe 

50 kilometredir. 

4 - Bu müsabakalara yalnız li· 
sansiye kumüp azaları girebilece· 
ğinden müsabakaya girecek olan· 
]arın liıanslarmı almak üzere her 
gün öğleden sonra ve 9 - 1 O -
1934 aktamına kadar iki fotoğraf· 
la mıntaka merkezine müracaat· 

ları lazımdır. 
NOT: Bu yarışlar Balkan tuı11· 

na. çıkacak ohm takımın esasına 
dı:.:ı hazırlık mahiyetinde olacak-

tır. 

Şild maçları 
lstanhul Futbol Heyetinden: 
5 - 10 - 1934 cuma günü 

yapılacak şilt maçları aşağıya ya· 

zılmıştır: 

19 Mayıs 1335. Bu tarih büyük 
Türk milletinin hayatında hiç bir 
vakit unutulmamak lazım gelen 
bir gündür. O gün Türk milleti 
umumi harbin en feci bir akibeti 
ile karşıla!mış bulunuyordu. Dü§· 
man çizmeleri vatanımızın en mu· 
kaddes köşelerini ııakaretle çiğ
niyordu. O gün Türk milletinin 
kalbi matem içinde inliyordu. O 
gün cihan tarihine binlerce sene 
şeref vermiş olan bu millet belki 
ilk defa olarak ümitsizliğe dü§· 

müş gibiydi. 

Matbaamıza gelen Mesrup Su· 
koyan Efendi adında biris dikka· 

Haber verildiğine rıöre halkın 
reşçilerinin Yunanistan turnele
rinde Adnanı mağlup etmiştir. 

Bizce Yunan ekipinin en kuvvetli 

bir gureşçisidir. 

1 - F enerbahçe stadında, saha 
komiseri Nüzhet bey. lstanbul 
Spor - Ortaköy, saat 10, hakem 
Cafer bey. F enerbahçe - Haliç, 
saat 11,45, hakem Halit Galip 

le degyer bı"r macera anlattı. Bir 
şimdiden bilet aramak için göster· 
dikleri tehacüm nazarı dikkate a· 

ayagy ı tahta olan bu adamın sözle· lmarak, rahat maç sayredilebil· 
rine göre kendisini bir kaç ay ev· mek gayesiyle ibizzat belediye bu 
vel patrikhaneden çağırmışlar ve!================= 
Sanfransiskoda büyük bir mağa· 
za işleten kardeşi Karabetin hiç 
bir varis bırakmadan denize dü • 
şerek boğulduğunu, 200 bin frank 
tutan servetini oradaki mümessil· 
}erinden alarak kendisine verecek 
lerini söylemişlerdir. Mesrup E • 
fendi ihtiyar ve alil olduğu cihet • 

bu adamın üç ay evvel patrikha • 
neye müracaat ederek kardeşinin 
öldüğünü söylediğini, mirnsını 
almak için patrikhanenin tavas • 
sulunu rica ettiğini, ken<lHerinin 

Fakat bu umumi ümitsizlik 
içinde milletin hakiki kuvvetini 
herkesten iyi bilen ve gören bir 
göz, htanbulun karanlık ufukları 
araıından çıkmış, Karadenizin 
heyecanlı dalgaları arasından 
geçmit, Samsuna gelmif, burada 
Türk milletine kurtuluş yolunu 

göstermİ§ti. 
le kardeşinin ölümünden müte • 
essir olmakla beraber bu mirası 

O vakte kadar karanlıklar için- Allahın lütfü telakki etmiş. Fa • 
de çırpınan yürekler birdenbire kat aradan aylar geçmiş.. Şimdi 
aydınlığa çıktı. O günden itiba- patrikhane, müracaatlarına: "Da· 
ren Türk milletinin varlığına ina· ha gelmedi,, cevabını vererek ken 
nan bütün vatandatlar bu büyük disini başlan savuyormuş. Hal • 
kurtuluş ör.derinin arkasına düş· buki kendisi parasının geldiğini 
tü ve ondan sonra artık bu yolda duymuş! 
mütemadiyen ilerliyerek milli ha- 1 Mesrup efendiyi dinledikten 
las ve istiklal gayesine erişti. l sonra vaziyeti patrikhaneden sor· 

M ASIM l mayı favrlı,lr hnldnk. Oradan da 

de Amerikaya yazdıklarını, fa • 
kat daha henüz cevap alamadık • 
larınJ söylediler. 

Görülüyor ki Mesrup efendi • 
nin sözleriyle patrikhanenin ce • 
vahı arasında bir hayli fark var. 

Bununla beraber Amerikadaki 
alakadarlara müracaat edildiği ve 
işin hakikatini anlamak için ora· 

dan gelecek cevabın bekleııJTlesi 
zaruri olduğu anlaşılıyor. Miras 
tahakkul etti w i takdirde Mesrup 

efendiye hakkının verilecei?ine ta· 

bii hiç şüphe yoktur. 

Yarın akşam saat tam yirmi bir 
de vali beyin nutku ile üçüncü 
Balkan güreşleri açılacak ve bu -

nu müteakip olimpiyat yemini e • 
dilecek, misafir milletlerin marş • 

ları çalınacak ve müsabakalara 

başlanacaktır. 

Macların devam ettiği günler • 
de ynpılacak olimpiyat kongre • 

:.inde, bunclan sonraki Balkan gü • 

r('şlerinin devam edeceği şehirler 
lespit edilecektir. 

Bohemyans- Fener
bahçe maçı 

F enerbahçc ile anlaşarak yarın 
şehrimize neleeck olan Bohem • 

~ ans takımı ilk maçını cuma günü 
Fener stadında yapacaktır. Fe • 
ıı.crbahçe takımının bu maçta Be -

bey. 
2 - Beşiktaş Şeref stadında, 

saha komiseri Basri bey. Beykoz 
- Beylerbeyi, saat 10,15, hakem 
Basri B. Beşiktat - Sumar Spor, 
saat 12, hakem Şazi bey.Topkapı 
- Kasnnpaşa, saat 13,45, hakem 
Rüştü bey. Süleymaniye - Ana· 
doluhisar, saat 14,30, hakem Ah· 

met bey. 
3 - Taksim stadında, saha ko· 

miseri Kemal bey. Eyüp - Kara· 
gümrük, saat 11,30, hakem Suphi 
bey. Vefa - Fener Yılmaz, ıaat 
13,15, hakem izzet Muhiddin bey. 
Galatasaray - Doğan Spor, ıaat 
15,30, hakem Saim Turgut bey. 

4 - Üsküdar ~nadolu sahasın· 
da, saha komiseri Nuri bey. Hilal 
- Bakırköy lstikli.1, saat 12, ha· 
kem Nuri bey.. Anadolu - Allı· 
nordu, saat 13.45. hakem Ali Rıd· 
van bey 
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Denizyolları 
iŞLETMESı 

1-... F eyziati Liseleri Müdürlüğünden--. lstanbul Harici Askeri 
Kıtaat ilanları 

J - Kız ve erkekler jçin ayrı teşkilata malikti~. Ana, 1Jk, Orta, Lise sınıflarına leyli, nehari 
talebe kaydına başlanmıştır. 

Acc;ııtelen KarakOy ı<öprutıaşı 

"el.42362 - Sirkecı Miıhtirdarzade 

.. mi• flan Teleforı 2~740 •-•I 2 - Kayıt için her gün mektebe veya Yeni postane arkasında Basiret hanında Ôıyol idareha
nesine müracaat edilebilir. 

hskişehir Garnizonlarmm 
kalorifer tesisatı kapah zarf
la ) aııtırı]acaktır. Şartna
mesini görmek istirenlerin 
her giin, miinakasasina isti
rak edeceklerin 22 - 19 - 934 
pazartesi günü saat 10.5 da 
tek1if ve 1eminat meklu11Ja
rile Ankarada 1\1. 1\1. V ckfı
foti SatmaJrna Komi yonuna 

Ayvalık Yolu 
ANTALYA ~~P.f:~ri~ 

Çarşamba 19 da Sirkeci 

rıhhmından kalkacaldır. (6288) 

Bartın Yolu 
B UR S A vapunı 

4 B. Teşrin 
Perşembe 19 da Sirkeci 

rıbhmından kalkacak mutat 
iskelelere uğrayarak Cide'ye 
kadar gidip dönecektir. 

(6355) 

TRABZON 
sür'at yolu 

KARDENIZ 4 ~.aır:;İn 
Perşembe 20 de Galata rıh· 
tamından kalkacak. Gidişte 
)nebplu, Samsun, Ordu, Gi
resun, Trabzon, Rize, Hopa'ya. 
Dönüşte bunlara ilaveten 
Pazar, Of, PolathanP.ye uğ· 
rayacaktır. (6356} 

htanbul üçüncü icra memur1u
ğu1daı: 

Kuı tuluşta Rıza sokak 19 nu
marada iken clyevm ikametgahı 
meçhul kalan Madam Hmsala va· 
risi Katina hanıma 

Cemal efendinin zimmetinizde 
İstanbul ikinci noterliğinin 7 ni -
san 934 tarih ve 1204 numaralı bir 
kıt'a s net mucibince alacağı olan 

1200 Türk lirasının maa masraf 

ve ücreti vekalet ve masarifi ha • 
ciz yolu ile tahıili !hakkında vaki 
takip talebei üzerine mezkur ad • 

tesinize icra emri gönderilmiş ise 

de mezkur ikametgahmızda olma

dığınız anlatılmakla ve elyevm 
ikametgahınızın mPrh 1 k 1 . 

A • -y u a mış ı· 

Janen teblıgat ifasına karar veril· 

miştir. Tarihi ilandan itibaren 

bir ay zarfında 93411782 dosya 
numaı-asiyle borcu ma fi . 1 sra arıy c 
birlikte ödemeniz la"., d B ... ım ır. u 
müddet içinde brocu öde . . .. mellJz ve 
tetkık mercıınden veya . d . 

ıa eyı 

ınahkeme yoluyla ait olduğu mah· 
kemeden icranın geri bırakılmaıı· 
na dair bir karar getirmezıeniz 
tıyabınızda cebri icraya deYam o· 
lunacağı ve yine bu müddet • · 

ıçın· 

de 74 üncü maddeye tevfikan nıal 
beyanında bulunmazıanız hapiıle 
tazyi.k olunacağımz ve hakikata 

muhalif beyanda bulundugunuz 

takdirde hapisle cezalandırılaca • 
jmız mezkur icra emrinin tebliğ 

makamına kaim olmak üzere ilan 
olunur. (2563) 

ZA Y l 

3241 No. lı ara1>amm plakasını 
~ayi ettim. Eakiıinin hükmü yok-

tur. Un kapanı Yetil 
(tulumba 81 No. 

Mehmet 
§ Kars Ziraat bankasında'i 

mevduatıma ait 134 numaralı cüz· 
danımı zayi ettim. Yen isini alaca
gımdan eskisinin hükmü olmıya· 
cağını ilan ederim. 

Kars nafia fen memuru Hüse-
yin Avni. • (23:)0) 

§ 5 249 numaralı liman cüzda-
JIWftr zayi ettim, yenisini alaca-
~dan eskisinin hGkmü yoktur. 

Aşcı .Mustafa (:.!557) 

3 - isteyenlere mektep tarifoameai gönderilir. 

Arnavutköyündc tram\'ay caddesinde • Çiftcııarayl;:u-da mektebin telefonu: 36.210 • Ozyolun telefonu: 24115 

!inhisarlar U. Müdürlüğünden:! 
l - Mamül tütün sandıkları için "2000,, kilo yerli demır tel 

26191934 Çarşamba saat 1115,, 
2- "65 X 75,, cb'adında "3750,. kilo ''500,, lop ince beyaz ka· 

ğıt 6/10/934 Cumartesi saat "15,, 

Satın alınacak bu iki malzemeyi vermek isteyenlerin nü· 
mune ve şartoameleri gördükten sonra pazarlığa iştirlk edebil
mek li:ıcre her birinin hizasında gösterilen g:ia ve saatte "oO 7,5,, 
temioatlariyle beraber Cibalide alım salım komisyonuna müra-
caatları. (5767) 

Hariciye Vekaletinden: 
Vekalctimiz ve Ecnebi misafirler köşkü için kapalı zarf usu· 

life " 150 ,, ton yerli kok kömürü mubayaa edilecektir. Yevmi • 
ihale 20 birioci Teşrin 1934 Cumartesi gunu saat 15 tir. 
Taliplerin şartnameyi almak üzere iıtanbulda Hazinei Evrak ve 
Merkezde Levazım Müdürlüğüne müracaatları. ( 6129) 

Devlet Demir yolları ilanları 

653 ton odunun kapalı zarfla münakasası Ankara'da idare 

binasında 20/10/934 Cumartesi günü saat 15 de yapılacaktır. 
Tafsilat Haydarpaşa ve Aokara veznelerinde üçer liraya satılan 
şartnamelerde yazılıdır. (6254) 

Mülkiye mektebi müdürlüğünden ; 
7 Birinci Teşrin 934 Paıar günü sabahleyin saat sekizde 

ıeçme imtihanına başlanıca~ından namzet efendilerin 0 gün ve 
o saaatte behemehal mektepte bulunmaları lüzumu ilan oluour. 

(6320) 

Beykoz Sulh Hakimliğinden: 
Satılarak tutarı hisselerine gö

re taksim ve tevzi edilmek sure· 
tiyle ortaklığın kJldrrılmasına 

mahkemece karar verilmiş olan 
Beykozda Yalıköyünde eıki ve 
yeni Çayır caddesinde eski 24, 26, 

28 ve yeni 70, 72, 74, 76 ve 78 nu· 
maralarla murakkam sağ tarafı 

Alişan Efendi veresesi dükkanı 

sol tarafı Kadri efendi maa dük
kan menzili arkası yine Kadri e
fendi bahçesi cebhesi Çayır cad-

clesiyle mahdut 70 No. lu iki oda, 
ve bir ufak sofa ve bir abdesthane 
:mevcut ve altında 72 ve 74 No. lu 
;ki dükkanı ve 76 No. lu evinde 

'bir taşlık, bir fırın ocağı, ve suyu 
Vt, kuyusu bulunmadığı ve bir mik • tar sofa üzerine kezalik bir küçük 

o-:la ve orta katta da bir hela ve 
tekrar ikisi nisbeten büyük ve bi· 
ri küçük odayı ve bir yüklük ve sa· 
bit bir küçük dolabı ve en üst kat

ta da iki oda ve bir yüklüğü ve 
çamaşır asmağa mahsus daraçayı 
müştemil hane ve tahtın.da dük • 

kanlar 78 iki bap dükkanı l - 11 
- 1934 per,embe günü saat 11 de 
birinci arthrmaıı icra olunacak. 

miiracaatıarı. 
(355) (6345) 

1 t. 6 ncı hukuktan: 

10,000 ton La am rin kömürü 
Askeri fabrikalar U. müdürlüğünden: 

2 - Arttırma şartnamesi 1 teş
rinievvel 1934 tarihinden itibaren 
295 No. lu doıya ile herkeıin gö -
re bilmesi için açılacaktır. f azala 
tafsil at almak istiyenler her za • 
man mahkemeye müracaat edebi • 
lirler. 

3 - 70 No. lu ev ile 72, 74 No. 
lu altındaki dükkanlar ve 76 No. 
lu ev ile altındaki 78 No. lu iki 

Raşalı hanım tarafından Gala
tada Azapkapısında çıkmaz so· 
kakta 8 No. lu hanede mu'klm Na· 
ah efendi aleyhine açılan boşan· 

ma davasının icrayı muhakeme· 
sinde ikametgahının meçhuliyeti 
hasebiyle ilanen vaki tebligata 
rağmen mumaileyh mahkemere 
gelmediği gibi vekil dahi gön· 
dermediği anlaşılarak biltalep 
gıyabında mahkemeye başlana -
rak ve gıyaben ikmal olunan tah· 
kikat zabıtnamesi kıraat :ve dava· 
cı istiçvap o1unmuf ve iıbu mua
meleden bahisle gıyap kararının 

on beş gün müddetle tebliğine ka· 
rar verilmiş ve bu bapta müttehaz 
gıyap kararı mahkeme divanha • 
nesine talik kılınmış olmağla ta • 
rih ;lanın ferdasmdatı itibaren bef 
gün içinde itiraz etmediği ve mu• 
hakeme günü olan 5 - 11 - 93f 
pazartesi günü saat 14 de Yeni • 
postahanede İstanbul asliye mah;. 
kemesi 6 ncı hukuk dairesinde he· 
yeti hakime huzuruna eelmediği 
takdirde davacının iddia eylediji 
vakiaları ikrar ve kabul etmi' ad· 
diyle gıyabında mahkemenin icra 
kılınacağı tebliğ makamına kaim 
olmak üzere ilan olumu-. (2553) 

Yukardaki malzeme paz.arlak ınretile 6- 10 - 934 tarihinde 
saat 14 te ihalesi icra edilecektir. 1 aliplerin teminat ile müra· 
caatları. (6317) 

SATILIK EV 1 
Fatih tramvay durak yeri ile 

F at~h parkı araaında tramvay cad· 
desme nezareti, elektrik tertiba· 

·R 
Öz Türkçe ilk roman 

Savaştan Barışa 
Yazanlar: (Vi·NO) ile 

Çürüksulu Meziyet 

Yeni çıktı 
hnı havi, yeni yapılmıt kargir 1 
hane satılıktır. Görmek istiyenler 
her gün öğleden sonra saat ikiden 
it k ..1 • • d 1 1\ :ıu: 50 kuruş 

a ıya ·auar ıçm ekilere müracaat - .... -11!11--~~-----• 
ed~bilirler. de Küçük meydancık numara11z 

Fatihte Dürgerzade mahallesin- hane. 

1stanbul birinci ticaret mahkc-
dükkan ayrı ayrı da taliplerine sa· mcsindcn: 
tılahilecektir. 

4 - Arttırmaya İ§tİrak için 
mecmuunun bin dokuz yüz lira 

kıymeti muhammineıi olduğu 
raporda mezkUr bulunan bu 70, 
72, 74, 76, 78 No.lu ev ve dükkan· 

)arın yüzde yedi buçuk nisbetinde 
pek akçeıi veya milli bir banka • 
nın teminat mektubunu arttırma • 

dan eYvel malıkeme baı kitipli • 
ğine vermeleri prttrr. 

5 - İpotek aahibi alacaklarla 
ile diğer alikadarlarını ve İrtifak 
hakkı sahiplerinin gayri menkul 

üzerindeki haklarının hususu ile 
tayin Ye faiz masrafa dair olan 
iddialannın ı,bu ilin tarihinden 
itibaren yirmi gün içinde evrakı 

müsbiteleriyle birlikte mahkeme· 
mize müracaatla .. ve aksi takdir· 
de haklarını tapu ıiciliyle sabit 

olmıyanların satış bedelinin pay -
laımaıından hariç kalırlar. 

6 - Göıterilen günde arttır • 
maya iştirak edenler; arttırma 

ıartlarını okumut ve lüzumlu ma· 
lumatı almı§ ve bunları tamıCmen 
kabul etmi§ sayılırlar. 

Mahkemece satılmasına karar 
verilen 747 ton ve c0 i5 zerodis 
c~35 10 18 ve 0(30 18 50 mar:n
live maden kömuni 6 -10 -
934 cumartesi günü saat 1 O da a· 
çık arttırma suretile Kuruçcşmede 
Altın ok ticaret .e:vi aahibi Ali lh· 
san paıarun kömür depoıu önün• 
de satılacağı ilan olunur. 

(272) . 

mek üzere ıatı4 geri bırakılır. 

8 - Mezkur ev ve dükkanlar 
kendisine ihale olunan kimse der· 

hal veya verilecek kanuni müddet 
içinde parayı vermezse ihale ka -

rarı fesholunarak kendisinden ev• 
ve) en yüksek teklifte bulunan 

kimse vermiş olduğunu bedel ile 
almağa razı olursa ona ve razı ol· 

maz veya bulunmazsa tekrar IS 
gün müddetle arttırmaya çıkarı • 

lır en çok arttırana ihale edilir. 
Ve eıki ihale arasındaki fark ma• 

kamımızca müşterisinden açıkça. 
tahsil olunur. 

9 - Bu ev ve dükkanların ver• 
7 - Tayin edilen gün ve saat. gi ve belediye resimleri ihale ta• 

te ev ve dükkanlar üç defa ba- rihine kadar lamamları hisseda,. 

ğırıldıktan aonra arttırma bedeli lara veya yüzde iki buçuk tellali· 
kıymetinin yüzde yetmİ§ beşini ye resmi de mezat kaimesine il
bulmazsa 15 gün daha temlik ve aakı icap eden ihale pulları mÜf• 
bu 15 inci günün teaadüf ettiği lcriye aittir. 

15 - l 1 - 1934 pertembe günü 10 - Mezkur ev "e dükkanları 
ıaat 11 de yapılacaktır. Arttırma· görmek istiyenler de ayrıca mü • 
da en çok arttırana ihale edilir. racaat edebilirler. Bu ev ve dük • 
Böyle bir bedel elde edilemezse kanların 1 - 11 - 1934 pcr§em • 

satıı yapılmıyarak kanununu mah be günü saat 11 de işbu ilanda 
susu ahkimına göre müıait bir za- gösterilen şartname dairesinde sa· 
manda satılmasına devam edil· tılacağı ilan olunur. (2549) 



Nafıa en; 
15191934 tarihinde pazarlıkla ihalesi yapılacağı ilan edilen 

(4) adet kamyonet şartnamesinde yapılan tadilat dotayısile pa
zarlık 10/10/934 çarşamba günü saat 15 de Vekalet Müıteşarlık 
Makamında yapılacaktır. Taliplerin 880 lıralık muvakkat teminat 
lannın Malsandığına yatırıldığına daır olan makbuz veya nümu· 
aeıine uygun milli bir bank kefalet mektubu ve Ticaret Odası 
vesikası ile birlikte ayni gün ve ııaatte Komisyonda bulunmaları 
lbımdır. Bu buıuıtaki şartnameler Ankara'da Vekalet Malzeme 
Mndürlüğünden ve Haydarpaşa'da Tesellüm ve Muayene Memur· 
1uiundau parasız alınabilir. {6272) 

Osman ankası 
Türk Anonim Şirketi, r esis tarihi : 1863 

Sermayesi : 10,000,000 ingiliz lirası 

Türkiyenin başlıca şehirleri ile Pariş, Marsilya, Nis, Londra 
't'C Mauçester•de, Mısır, Kıbrıs, Irak, Ira~, Filistin 
't'e Yunanistan'da Şubeleri.. Yugoslavya, Romanya, Suriye 

ve Yunaniıtan'da filyalleri vardır. 

Her türlü banka muameleleri yapar. 

Istanbnl Posta T. T. Bas 
.!» 

müdürlüğiipden ; 
il - Trakya, Rumeli, Körfez, Bursa, Anadolu, lstanbul mın· 

ta'kaları iç kestirilecek muhtelif eb'atta Yedi yüz ellişerden 

cem'an Dört bin beş yüz adet telgraf direği her mıntaka için 

ayn teklif kabul edilmek Üzere kapalı zarf usuliyle 1 Teşriniev 
Tel 934 tarihinden itibaren Istanbul'da meYkii münakaıaya ko 

nulmuıtur. 

2 - ihale 21 Teşrinievvel 934 tarihine tesadüf eden pa:ıar 
ıünü saat 14 de lstanbul Baı miidüriyetinde üteşekkil komis 
yoada yapılacak ve müteabhbitlere talep ettikleri takdirde mu· 
k,Yelenin aktini müteakip ihale bedelinin üçte biri niıbetinde 
avanı Terilecektir. 

3 - Talip olanların şartnamesini görmek ~e kanuna uygun 
olmak ıartiyle Hızar edecekleri teldifnamelerini Termek ve beher 

mıntaka için iki yÜI yirmi be lirad n iştirile edecekleri mıntaka 

adedine göre teminatı muvakkatelerini yatırmak llzere Istanbulda 
komisyon Riyasetine müracaatları ilan olunur. (6313) 

-· Gu··nu··n F 11 ı 
Muhtdil gazetelerde çı~~~ü~!d~lerin~~~o-

tograflarla ıpor mecmualarında gördüğünüz spor hare· 

kütiiphanesinde satılmaktadır. 
ketlerine ait fotograflar yalnız lstanbulda V AKIT 1 

1 ıstanbul Belediyesi ilanları -----------' 
Ke,if bedeli 2871 lira olan Kınalıada mektebinin tamiri ka

palı zarfla manakiaaya konulmuştur. Talip olanlar keşif evrakını 
11Jrmık 't'e şartname almak üzere Levazım müdürlüğüne müra
caat etmeli, münakasaya girmek jçin de 25 -10 - 934 Perşembe 
glal aaat 15 e kadar 215 lira 53 koruf teminat makbuz veya 
m ekt11bi1le teklif mektuplarını Daimi Encümene vermelidirler. 

(6357) 

Keıif bedeli 207 lira 70 kuru olan Beyoğlu tebhirhanesin· 
de yapılacak baıı tamirat pazarlıkla yaptırılacaktır. Talip olanlar 

31 lira 15 kuruş teminat akçesi makbuıiyle 4-10 - 934 Perıem
be flinü saat 15 e kadar Levazım müdürlüğüne müracaat etme-
lidir. ( 6360) 

imli!~ ~ 111111111 1 1 ~ 1 ~ 1 111111 1 ili 

Sel inik Bankası 
Tesis tarihi : 1888 

Sermayesi: 30. 000. 000 frank 
idare merkezz : ISI AN BUL 

Türkiyedeki Şubeleri : 
lstanbul ( Galata ve Istanbul ) lzmrl. 

Samsun. Mersin . Adana 
Yunanistandaki Şubeleri : 

SelAnik. Kavala. Atina. Pire 
Bilumum Banka muameleleri, Kredi mektuplar.. 

Jarı küşadı. Esham ve Tahvilat kasalar 

Sahlbi: MEHMET ASIM Nsşriynt müdiırü: 

VAKiT Matbaası - lstanbul 

ve YA 
Tercüme Külliyatı 

INlı ........ ı 
,_ ________________________________________ .....,ı 

10 uncu Kitap 

R . KÜLLİY A Ti 2 
H. NAZIM Fiyatı: 75 Kuruş ---------..... ---------------~-.., ,_,, ~ ,.._. ~ --- ~ ,_ ,_, ,_, ~ 

Bütün milletlerin edebi, içti

mai, iktısadi, mali..... En mü-
• 

hallet eserlerinden s~çme kitapla· 

rın tercümesi ve DÜN ve YARIN 

tercüme külliyatı isimi altında, 

yılda muntazam Fasıl larla otuz 

cilt kadarının çıkarılması suretile 

yüz cilt vücuda getirilmesi temin 

edilmiştir. En kudretli kafaların, 

kalemlerin yardımlarına müraca

at olunmuştur. 

10 
uncusu çıktr 

BASJLANLAR: 
l - SA.l•O, Oodc - Ha)d:ır mrut 100 KllJ'lll 

2 - AlLE ÇEMBERf, .l\lonın - l. B. Ali~ 100 • 
S - TİCARET, B uıfü\ ve BURSA, İktısat doktoro 

!\luhliıı Erem !Jl5 • 
C - D~\'LET ve lBTtLAL, Lenin - lla;ıdar Rlfııt 23 • 
15 - SUSl"ALIZl\I: Kaut ki - IS:ıblha Zekeriya " '1l5 • 
6 - l\t)Ll.tVAT J. HA lN, B. Nnmn 'll5 • 
'1 - iŞÇi SI1''JF'J lHTILALt, Lenin - Haydar Rlfa~ 60 • 
8 - HUHJ IIAl'ATl'A LAŞUUlt, l'roL Yun~ - Prof. Dr. 

!\I. Haynıllıı12 60 • 
9 - 1Sl"AHANA DOGım, l'l)cr LoU - ı. H. AU~an 100 • 
10 - KÜLLİYAT J. HASlN 11, U. Naz1I11 W • 

BASILACAKLAR: 
l - UOltlO HAHA: HıılZaJ< - Haydar Rlfat 

2 - lLKBAllAR SELLERİ, hnn Türgcnlcv - Samlnde S~ 

8 - ~EM1l'ET, l\ltıhlttin 

' - fü\.PlTALlzU BUHRANI, Profesör l'lru - Ahmet Jiam4I 

6 - ı •T?l\llZI ve KARA, Staııdal, 

8 - ISA: Faris Rnhl.) ııt mektebinde Profcsor doktor Bine Saııgle - ~ 

'1 - ~'.rlKıt.: Kropotktn - Afııoflu Ahmeı 

8 - 1ÇT1MA1 KANU1'Tu\R, Grcd - Rauf Ahmeı 

9 - ÇOCUK DUŞURr.El\'LER B. Gonmlvc, Menusler - Prof. Dt. Jll. 

rnUah 

ıo - SAJ..Al\IDO, ll'Jobcr - 1. n. Allpn 

11 - SAl\rbll SAADET, 7olst-Oy - f. B. Aıtp.n 

U - DlZRAELtNlN BAYATI, A. Morun 

QKiY: 

llQ 
'-'~~N K~A.'5 


