
ame ege 
hitaben yeni bir 
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isimleri 
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17 inci v11 • Sayı: eoıa 

Yunanistanda 
ırka mücadelesi 
ebusan meclisinin festıı 
ile mi neticelenecek? 
Y unaniıtanda Çaldariı hüku 

eti iktidar mevkiine geçtiği gün· 
en itibaren bati.yan fırka müca· 
eleıi Cümhurreiıi ıeçilmeıi me · 
leıi kartııında ıon derecede tid· 
tli bir tekil aldı. HükUnıet ye · 

iden ıeçilecek devlet reiıinin 

ı üzerinde muhalefet f ırkala -
ile bir türlü anlap.mayınca i . 
n mecliıi tarafmdan reddedil • 
it olan intihabat kanununu İ· 

"nci defa olarak Mebuaan mecli
ine ıevketti ye meCliıin ekseriye· 
• e bu kanunu kabul ettirdi. Şim· 

Yan İtleri Telefonu: 24379 Pazartesi, 8 1 inci T99rln cıo uncu ay)1934 ldare Telefonu: 24370 Sayısı 5 Kuru• 

Kuzguncuk intihap faaliyeti: Papas efendi reyini veriyor. 

Bir çok kazalarda rey 
nisabı dolmak üzere 

Dün memurlar ailelerile birlikte mahallelerinde 
sandık başlarına giderek reylerini v~rdiler 

ispanyada ihtilal reisi 
Campanys teslim oldu 

Barselon, hükumet kuvvetleri 
tarafından işgal edilmiştir 

Asilerin reisi, kanunu esasi emniyet muhakesine 
sevk edilerek muhakeme edilecektir 

Baraelon, 7 (A.A.) - Reiı 

Campanyı uat 6.15 le tealim ol· 
muıtur. Bundan az evvel radyo 
ile bütün Katalonyalılara bir be· 
yanname okunmut ve bir çok in· 
ıan kanının akmllıına meydan 
vermemek üzere Ceneral Balete 
teslim olmaiı tercih ettiğini bil • 
dirmitlir. 

danı binbatı Berez de tevkif edi· 
)enler meyanındadır. Katalonya 
hareketi müıevviklerinin bir çoğu 
ve ezcümle Katalonya gençlik tef· 
kilitı reiıi Badia firar etmitlerdir. 

i mabadı iki defa Mebuaan 
liıinden ıeçmit olan bu kanu
iyamn muhalefetine raimen 

·· hurreiıine tasdik ettirmek, 
ra meclisi feshederek yeniden 

tihabat yaptırmaktır. Belediye intihabatı dün her larına tehacüm ıöıtermit, zabıta 
Fak t Ç ıd · h k sünkünden 'Claha canlı ve hararet· 

Hükumet reiıi, Campanyı ile 
dijer Katalonya hükUmeti azala· 
rı, Banelon belediye reiı1 ile be· 
Jediye mecliıi azaları tevkif edil • 
mitlerdir. Bunlar aıkeri kuman· 
c:lanbk daire.inde mahpuıtutlar. 

Şehrin bir çok taraflarmda he
nüz ıilih aeıleri ititilmekte iıe de 
bunlar gittikçe kuvvetini kaybet • 
mektedir. Münferit gruplar he • 
nüz orduya mukavemet ediyorlar. 

Fakat bu mukavenıetin pek yakm: 
da kmlacağı anlatılmaktadır. 

Madrid, 7 (A.A.) - Kabine a a arıı Ü umtince bu tarafından alınan tedbirler ıaye-
tı t tb"k d·ı li bir tekilde devam etmitlir. Du""n re e a 1 e ı mek iıtenilen ıinde intizam temin edilerek va • 

t"h b k y k öğleden ıonra bütün reımi daı"re· Katalonya kuvvetleri kuman • (DeYamı '7 inci •> fanm .ı iDcl .ntwıunda 
ı a at anunu enizeliıt fır a· d l hat 

l t ·1 d"l k l tan •t arın reylerini rahat ra 
arm~~~m~~~~üi~i- u~eı~ ~mm~niil~ --~----------------~----~---

b t . k d . )eriyle birlikte rey atmalarına fır • ve serbest bir ıurette kullanmala· l k d k k a a yenı anun ahkamı aıre • U /J • 1 • 
inde yapıldığı ıurette muhalefet ıat verildiii için ıerek kaza mer - rına imkan verilmittir. ney e ı açı ıarın a ı aza 

an mebuıan meclisinde bu· kezlerindeki •andıklara ve gerek Halkın tehacümü bilha11a Bey· b d 
aiz oldukları izalıkların muhtelif emtlerde dolattırılan oğlu, Fatih, Eminönü, Oıküdar, Hu·· snü kaptan ıra· kıl 1 

lwp.ı--l.ı.,.iı~aet!!Xll!=-1.....-1.Js.lua çok rey atılmı§tır. 
N. f k Kadıköyünde görülilyordu. 

ü uıu eaif olaa yerlerde her 

o~~nm~le~h~luı_~=··~~-b~·ı~i-bi_ı_e_n~e-h.al_k_n~n·d·~-b-q··-~~'~-~·~u:~~-~~-~> __ M•~n~hlhlhenÜzne~rclahında, 
lyan meclisinin kabul etmediği _ 

intihabat kanununu Cümhurreisi - • r d r Cesetlerden biri bulundu 
c e ya· 

ılacak yeni bir intihabata tid • 

etle itiraz etmektedir. Bqünler- ve ordu Tu··rk mı·ııetı·dı·r.' 
de Giritte bulunan eıki Ba,vekil 
:V enize)oa •azetelere verdiii be • 
ya~tında Zaymisi tehdit elmit: 

- Şayet yeni intihabat ka • 
ıaununu taıdik ve imza edecek o • 
luna tatbikına muhalefet ed 
i . . ece • 

.•z ve Cumhurreiıini kanunu eıa· 
·~ye muhalif ıuçu ile aya~ mecli
·~nde muhakeme altına almak i . 
çın tetebbüıata giriteceiiz." 

~emittir. Venizeloıun bu tarz
dakı beyltnatı Yunaniıtand k" 
fırka mücadelelerinin n k da 

1 

"dd 1· b" e a ar tı et ı ır ıafhaya ıirmit oldu _ 
'lur gösterir. 

'Yunan Cümhurreiıi M z . · ayınıı 
esasen mücadele halinde olan fır-
kalar arasında öteden beri bı"t f I) . ara 
• ~r va~ıyet muhafaza etmittir. Bu 
ıtıbar lle Çaldariı h".k" . . . u umetının 
yenı tetebbüıü ile Venizeloı Ve ta-
raftarlarının muhalefet" k ti ı art ısın-

a ne yapacaiını tatırmıt gibidir. 

Mehmet ASIM 

nmı ' fılneü aayttanın ı IJıd .0tuDUDda) 

Belediyenin ordumuz şerefin~ V4'rditi ziyafette 
Muhiddin Beyin ve Halis Paşanın söyledikleri sözler 

İstanbul kumandanı Halis Pap 

.. l•tanbulun kurtuluıanan yıl dönümü 
munalfteti:rle t ıtanbal belediyeli ta ... 
rafına... kahraman ordumuz ....ıiae 
Makainı lolcantaaıncla bir ak1a111 yaneii 

Solda aerbeıt bırakılan Hüınü kaptan 
kayıkta; aaida motör sahibi Fail 

efenfi arkadaılariyle konuıuyor. 

Yerildiiini yumıttık. Ziyafette bü,.ük 
r,tillet Mecliıi Reisi Kbmı Pqa Hunt-. 
Jeri, kolortlu kumandanı Halia, _.. 
akademiai kumandam Ali Fuat, mer • 
kez kum.ddanı F eluni, fırka kumanda
nı Galip, kumandanlardan MuzaH.r 
Paıal&r, C. H. F. umumi idare MJ'• • 
tinden Saffet, Salih Cimcoa, Muttalip, 
Huan Reıit, Salibattia Beyi• C. H. 
F. lıtanbul vilayet idare heyeti reisi 
Antalya mebuıu doktor Cemal Bey, kezincle derin bir teesıür uyandınnıt· 
lıtan1'al ..-.ıan, vali muaTİDİ Ali hr. 
Rıza, belediye reiı muavini Hamit, Ü· Evelki ıece Heybeli açıklannda vu· Dahiliye Vekili Şükrü Kaya Bey 
niYerıite rektörü Cemil, Şehir tiyatro- ku bulan acıklı kazanın tahkikatına dün kaza.ııtn ıebep ve müsebbiplerinin cler
au müdirii Mmndub Beyler, onlu erki· devam edilmittir. Buna dair yazı 0 • hal meydana çıkanlmaıını ve ce.etle -
nı " ....... wni, umumi meclis aza • nuncu aayıfanuzdadır. rin bulundurularak merasimle defnedil· 
lamadan bazı zevat hulaamutlardır. H k meıini telefonla latanbul valiıine em _ 
Yemek samimi haıbihallerle ıeçmiı, Ü umetİn feessÜrÜ rebnit .e kazazedelerin ailelerine vali 
ziyafetin ıonunda vali ve belediye reiıi Ankara, 7 (A.A.) - Mannarada vaııtaıiyle hükumetin taziye ve teeı• 
Muhittin Bey ıu nutku ıöylemiıtir: vuku bulan deniz faciaıı hükumet mer· ıürlerini bildirmiıtir. 

Muhiddin Beyin nutku 

ı.::.::: :;..:.~:;;Gazi Bz. ve BcaellUer 
reiıi ııfatiyle ıülaaalammzı ıunmak 

!:' !y!:!m~z ~=~=:.:-;. Parlamentolar konferansında muhtelif 
en::: :=· ... 1e1r yapaml)"an, murahhaslann görüşleri, fikirleri 
laf aöyl_. cWil, it yapnilllr meYkİ· 
inde- bul•aa• llW• için her yıl ayni 
mevzu üzerinde yeni ltir ıey bulmak 
riç ıibi ıörünür. Nitekim kendim 
de her yıl söyledikten ıonra •rtık bir 
daha aöyliyemiyec:ek kadar içim botal· 

mıt sanının. Fakat mevzu o kadar 
cJolgun, latanbulun kurtuluıu o kadar 
büyük, kurtaran ordu o kadar ulvi ki 
inıan değil bir yılda bir sinde bile tek· 

rar doluyor ve delil kudretli hatipler 
için, bizim ıibi hitabetten aaak olan· 
lar için t.ile her yıl bir söz bulmak hem 
mümkün hem znldi oluyor. 

Beynelmilel parlamentolar bir· 
liiinin otuzuncu konferanıının 
bütün müzakere ve eilencelerine 
murabbaı ııfatiyle karıtlım. Mü· 
baliialı tabirimi affediniz; (Yet· 
mi9 iki buçuk) milletin murabbaı· 
lariyle ıörütlüm. (Hakikatte bun· 
lar 22 millet idi). 

Yazan: Celll Nuri 

Y anılm_ıyoraam methur Alma• 
edibi Gothe yazıyor: Şair, 

ormanda ıeı;erken bedii manza • 
ralar; kaptan, direklik aiaçlar, 
avcı, tavıanlar ve kutlar; haydut 
gizlenecek yerler; kalafatçı, çam 
sakızları; kömürcü, oduncu, ya • 
kılacak neıneler.... ve saire ıa -
rürlermiı. 

Bohemiana • Fenerbahçe m~ından bir g&UnUt 
(IYaaaı 7 inci aayıfanudaı) (Denml 8 lad •Jlfanm 1 inci .Utunuad&T 

Esiri bir gazeteciyim. Bir tür -
lü huyumdan geçemiyorum. Raıl 
ıeldiiim kimseleri söyletiyorum. 
Bu zatleri de söylettim. Fakat 
İAticvap eder gibi değil •.• 

Miaafirlerimlz Türkiyede, bat• 
irca ne anyorlar, ne görüyorlar, 



M. Musolini'nin yeni nutku _______ Ankara Belediye mecl 
A vusturyanın istiklalini ıtalya hazırlanıyor namzet azaları 
d • •• d f d v • Atinadan bildirildiğine ıöre, 
aıma mu a aa e ecegız Buray~ gelen yolcular İtalya bü· 

kGmeh tarafından Zeroı adasın • 

Sırası gelince 
bayraklarile 

süngülerin ucunu zafer 
süslemesini de biliriz 

~~-~~-----~~ 

Milano, 7 (A.A.) - M. Musao· 
lini Katederal meydanında top -

1anmı:ı olan muazzam bir kalabaılk 
huzurunda Milaanolu İ§Çİlere hi .. 
taben bir nutuk irat etmiştir. 

Duçe bu nutkunda evvela iktt· 
sadi meselelere temas etmiş ve 
bunlar için yegane hal çaresi ola
rak Korpuraıyon usulünü ileri 
sürmüştür. 

M. Muasolini, geçen asrın ser • 
maye kudreti asrı unvanını haiz 
olduğu gibi bu asrın da mesai şe • 
ref ve kudretlerin bir araya gel •• 
mesiyle ve fennin yardımı saye • 
sinde zenginliğin muntazanı bir 
tarzda tevzii meselesinin halline 
imkan bulunabileceğini ve fakat 
bunun için ltalyanın, beynelmilel 
noktai nazardan, rahatsız bırakıl
ması lazım geldiğini söylemiştir. 

M. Mussolini siyasi ufuklara 

göz atarken bilhassa ltalya ile hu· 

dut birliği olanları kasdettiğini ve 
bunlara karşı likayit kalmanrn 

kabil olmıyacağını ve hasmane 

veya dostane bir vaziyet almanın 
lazım geldiğini söyledikten sonra 

demi§tir ki: 

"Ne vezonun ve ne Adriyatiğin 
öte taraf mda bulunan komıuları· 
mızla bizi kalbimizin en derin ye· 
rinden yaralıyan hücumlarına ga• 
zetelerle devam ettikçe münaseba 
tımızt 11lali için ortada büyük bir 
kabiliyet olmadığı meydandadır. 
Yalnız diplomasi protokollarında 

. donmu§ bir halde kalmıyacak ve 
fal<at ahalinin kalbine kadar it • 
liyecek bir dostlu]{ siyaseti için 
§Üphe 'bile gösterilmemesidir. 

Avuıturyanın istiklalini müda
faa ettik ve müdafaa etmekte de· 
vam edeceğiz. Bu, boyu küçük, fa• 
l<at ruhu büyük bir başvekilin ka
niyle tarsin edilmiştir. 

Şurasını da iddia edebilirim 
ki, Almanyasız Avrupa tarihinin 
inkişafı Almanya hariç bırakıl • 
mak şartiyle kabili husul değildir. 

Fransa ile olan münaıebatımız 
bir seneden beri hiç şüphe yok ki, 
ıayanı kayit bir derecede iyileı • 
mittir. Şiddetle arzu ettiiimiz iti· 
laflara vuıl olabilirse bu hal yal • 
nız iki memleketin menfaati için 
'değil, umumi menfaatler için ele 
faydalı ve mahsuldar bir hadise 
olur. Bunu Tetrinievvel nihayeti 
ile T eıriniaani bidayetine doğru 
anhyabileceğiz. 

Silali11zlanma konferansının 
akamete uiramasmdan beri Av • 
rupa milletleri arasın'daki müna • 
ıebetl~rin iyileımesi faydalı bir 
nal keıbetmiştir. Şüphe yok ki, 
M. Henderaon her §eyi İngiliz gibi 
inatçı bir zattır. Fakat artış gömül 
müş olan bu ölüye yeniden hayat 

veremiyecektir. Umumi vaziyet bu 
halde iken ltalyan milletinin tam 
ve şamil bir askeri hazırlığa ka • 
rar vermesi ıizi mütehayyir ede • 
mez. Bu da zaten Jior~raayon aiı· 

teminin başka bir cephesidir. 
İstikbal hakkında pek uzun 

nazariyeler yürütmeğe muktedir 
olmamakla beraber faşizmin bu 
asırda İtalya ve Avrupa medeni • 
yetinin bir nümunesi olacağına 
kanaatimiz vardır. Buna inanı• 
mız,, husustaki azmimiz bir granit 
parçası kadar sağlamdır. Eğer 

sulh, hakiki ve mahsuldar bir sulh 
adaletle beraber yürüyerek de • 
vam ederse, biz toplarımızın, tü • 
feklerimizin ucuna defne yaprak· 
]arı sarabiliriz. Fakat böyle ol· 
mazaa adamlarımız sıraaı geldiği 
vakit ıüngiilerinin ucunu zafer 
yapraklariyle ıüslemeği de bile • 
ceklerdir." 

Fransız gazeteleri 
ne diyor? 

Paris, 7 - Paris gazeteleri M. 
Musolininin nuktuyla ehemmiyetli 
bir surette meşğul oluyorlar. Hem 
şiddetli, hem de mutedil, bir li • 
sanla söylenen bu nutuk bütün 
müzakereler için açık kapı bırakı· 
yor. İtalya ile Fransa arasında 
müaınir bir t.eıriki meaaiden bahia 

olan kısmın alkıtlarla kar,ılan • 
maundan dolayı gazeteler pek 
mütehassis görünüyorlar. 

Petit Pariıien gazetesi diyorki: 
"M. Mu11olini Roma ile Belgrat 
arasında bir itilaf imkanına ka· 
pı açan sözler ıarfetti, Fakat Du
çe "Musarrah şartlara bağlı iti· 
laf" dan bahsetmekle neyi murat 
ediyor?,, 

Jurnal gazeteai, diplomatik te· 
cerrüdünde ıarar etme.meıi için Al
manyaya vaki olan davete işaret edi 
yor. Bir de Duçenin silahları bı • 
rakma meselesinde hayali.ta ka • 
pılmadığını kaydediyor. 

Mattin gazetesi M. Muuolini 
tarafından muhakkak surette gös· 
terilen samimiyetin şüphe ve te • 
reddütten ari olmadığını tahmin 
ediyor, "~ünkü Roma diplomasi· 
si bütün istediklerine nail olup o• 
lamıyacağını bilmiyor." diyor. 

Echo de Pariı gazetesi M. Bar• 
thou'nun seyahatine tekaddüm e· 
den ltalyan temayülatından dola• 
yı mutmain ıarünmiyor "Ye bu te• 
mayülattan çok bir şey beklenile· 
miyeceiini yazıyor. Mezkur gaze• 
te, İtalyanın Afrikada ha:ıı imti • 
yazlar alabileceğini tahmin edi • 

yor. 

~-----------------Adliye Vekili çekileceğini 
·tekzip etti 

Ankara 7 (Huıuıi) - Burada 
çıkan bir tayiaya göre Adliye Ve· 
kili Saraçoğlu Şükrü Beyin Cum· 
huriyet merkez bankası umum mil 
dürlüğüne gelmeıi ve banka u • 
mum müdürü Salahattin Beyin de 
batka bir vazifeye tayini ıöyleni • 
yordu. 

Bu ıayia üzerine Saraçoilu 
Şükrü Bey bana dedi ki: 

- Böyle bir feyden katiyen 
haberdar değilim. 

daki Zaki limanında büyük bir 
tayyare karargahı yaptlmıt oldu .. 
ğunu söylemektedirler. 

Yolcular, bu adada ve diğer 
adalarda askeri hazırlıklar yapıl• 
makta olduğunu da ilave etmek· 
tedirler. Zaki limanında tayya • 
relerin mu haf azra11 için büyük ibi· 
nalar yapıldığı ve şimdiden 45 -
50 tayyareden ibaret bir hava fi. 
losunun bu limana geldiği, bun • 
dan başka ıadanın tepelerinde 
müstahkem mevkiler, top mevzi
leri vücude getirildiği, yüz elli bin 
nefer alabilecek kışlaya benzer 
bir bina yapıldığı söylenmekte • 
dir. 

Yunanistan da 
intihap 

Atinadan bildirildiğine göre 
Reisicumhur M. Zainıis hükOımet 
ile muhalif fırkalar arasında bir 
anlaşma hasıl olmazsa iyan mec· 
lisi tarafından reddedilmi,, fakat 
mebuıan mecliıi tarafından iki 
defa kabul edilmiş olan yeni inti· 
hap ve zabitlerin terfii yıl dönü • 
mü kanun layihalarını tasdik ede· 
cektir. Muhalif fırkalar reislerin· 
den M. Kafandaris ile M. Papa• 

ederek bu iki kanun layihasını 

tasdik etmesini rica etmi§tir. 
Reiıicumhur kendilerine hUkii• 

met ile uzlaşmalarmr tavsiye et· 
mit ve dahili sükunun bo:tulma • 
masını vatanperverliklerindcn 
beklediğini söylemİ§tir. 

M. Kaf andaris ile M. Papanaı• 
tasiyo, Giritte bulunan M. Veni • 
zelosa telgraf çekerek fikir ve mü· 
taleasını ıormuttur. Dahiliye ve· 
ki.leti intihap hazırhklarına bat • 
lam19tır. Hükumet, bir hadiıe çık .. 
tığı takdirde derhal bastırmak i • 
çin Atinıı garnizonunu seferber 
vaziyette tutmaktadır. 

Ankara muhabjr}erimiz 
Diyarı bekirde 

Diyarıbekir, (Huıuıi) - Hava 
yollarının Ankara • Diyarıbekir 
tecrübe seferlerine davet edilmi'• 
tik. Saat on birde Ankaradan 
kalktık. Saat on üçte K~yıeriye 
uğrayarak -0n altıda Diyarıbekire 
geldik Vakıt'ın düktü tarihli 
gazeteıi burada okunuyor. Seya• 
hat çok güzel geçti. Yarın (bu • 
gün) Ankaradapz. 

Mıntakaaı dahilinde tetkik ıe • 
yahatine çıkmıt bulunan birinci 
umumi müfettiı Hilmi Bey ·bu· 
gün Diyarıbekire dönmüttür. 

Muammer, ötnet" 
Ankara, 7 (Husuıt) - Yol• 

cuların aigorta: meıeleıi halledil· 
dijinden gelecek pazardan itiba· 
ren Diyarıbekirle latanbul arasın· 
da tayyare ile yolcu taıınmaıına 

batlanacaktır. 

lktısat Vekili Elazizde 
Eliziz, 7 (A.A.) - Dün ak • 

tam ıehrimize ıelen lktıaat Vekili 
Celal Bey ref akatler~ndeki zevat • 
la birlikte bugün gümüt madeni 
kaza11na gitmiştir. Orada tetki • 
kat yapacaklardır. 

Ankarada Belediye intihabatı 
Perşembe günü başlıyor 

Ankara 7 (~usuıi) -Tetrini· 
evelin onunda. yapılacak Ankara 
belediye meclisi azalıkları ıeçimi 
için Cümhuriyet Halk fırkası vi • 
liyet te§kili.tınca namzetliklerini 
kararlattırılanlar §unlar dır: 

Abidin (Cümhuriyet merkez 
bankası müdürü ve C. H. F. Yeni· 
şehir ocağı idare heyeti azası), 
Ahmet (Hanif oğlu eski belediye 
meclisi aza11), Ahmet Hami!, 
(Dr. cilt hastalıkları mütehassısı). 
Ali Vahit, (Doktor eski belediye 
meclisi azası), Arif Hikmet (Avu· 
kat Etlik ocak reisi), Asim (Tüc
car kantariye şirketi müessislerin· 
den), Bilal (Eski belediye mecli
si azası Akba kitap evi sahibi), 
Cafer Tayyar, (Ç. H. F. Dumlu
pınar nahiyesi idare lieyeti reiıi) , 
Çemal (Tayare piyangosu utış 

müdürü), Celal Abdi (Doktor Ye
gen Bey ocağı idare heyeti reisi), 
Fethi (Belediye meclisi azaaı), 
Ekrem (Avuleat Keçiören nahi • 
yesi 1 H. azaat), Emin Halim {Es• 
ki belediye meclisi azaıı) Hayrul
lah (Avukat eski belediye meclisi 
azası) Halim (mimar eski belediye 
meclisi aza~ı), HR-lİ!l) (Ke~iören 
nahlyeı\ oGak li:I re hey aza ı), 

• " ' r. .. 
Hilmi (inkılap nahiyesi idare he· 
yeti reisi), Hüseyin Ertuğrul (Dr. 
eski belediye meclisi azası)', ls
kender (eski beledile meclisi aza
sı), lbrahim Kemal (Avukat), 
İbrahim ( C. H. F. lımet Pa§a o· 
cağı reisi İbrahim C. H. F. hisar 
ocağı idare heyeti azaıı), Kenan 
'(Mütekait miralay Etlik nahiyesi 
1 H. azası), Kemal (imalatı har• 
birye ocağı idare heyeti azası), 
Muıtda Kemal (Mühendiı bele • 
diye meclisi aza•ı). Mecdi Sadret· 
tin (Milliyet ıazeleıi muharrirle· 
rinden), Makbule Naci Hanım 
(Eıik belediye mecliıi azaaı), 
Muhlis "(mühendiı etki belediye 

Temyiz binası 
yetiştirilemiyor 

Ankara, 7 (Huıuıt) - Ye· 

nitehirde yapılmakta olan temyiz 

mahkemeei binasının 29 T eırini· 

evvelde adliyeye teslimi icap edi

yordu. Binanııt bir kıımmdaki 

inıaat evvelce tatil edilmiş oldu· 

ğundan binanın 29 Teşrinievvelde 
teılimi mümkün olunıyacaktır. 

Mallı• m•murlarına d•lr 
d•llfmlt vulr•t roktur 

Ankara, 7 . (HUIUll) - Ma • 
liye Veklletince yeni bir memurin 
talimatnameai hazırlandıiı ve hu 
talimatnameye ıöre maliye vekl· 
leti ıube müdürleriyle mümeyyiz· 

irinin yükıek tahail ıtirmütler ·a· 

raıından ıeçileceii bazı ıueteler 
tarafından yuılmıftı. 

Salihiyettar zevat bu haberle• 

rin aııl ve eıaıı olma·cbiını, me

murların vaziyetleri memurin kad 

roıuna 16re tayin etmit bulundu· 
ğunu ıöylemektedir. 

me<:liıi azaıı) Muzaffer 
eski belediye meclisi azaıı), 
met Topçu oğlu (Tüccar), 
taz (Avukat eıki belediye 
si azası), Namık Edip ( 
Haftası gazetesi ıahibi) · 
Toyğar oğlu (eski belediye 
lisi azaıı), Növber Ki.zıııı 
( Nuıret eski belediye mecli• 
sı), Nuri ( C. H: F. Yenice 
idare heyeti reisi), Nurettin 
zuman eczacı eıki i:-elediY11 

lisi azası), Oaman (Tahıild 
lu (Eski belediye meclisi 
Oıman (İmalatı harbiye uı 
şılarından), Orhan Hilmi ( 
ve Eytam bankası muhueb 
dürü), Ragıp (Doktor C. 
Y en.i9ehir ocağı 1. H. azaıı) • 
Çulha oğlu ( eıki belediye 

si azası), Rauf (Sakarya. ns 
si idare heyeti reisi ve O 
bankası müdür muavini), 
(Kızılbey ocağı idare heyet 
si), Re~at (Eski belediye 
azası), Recai (Müteahhit tii 
Samiye Rifat Hanım (Eski 

diye meclisi azası) 1 eüleyrtı 
taıyon ocağı idare heyeti . 
Satiri (Demirciler cemiyell 
Sakip Ejder oilu (Tüccar) 
(Avukat), Salih Bulgurlu • 
(Tüccar), Süreyya (Hak 
Milliye gazete muhanirler' 
Suphi (Musa Bey ocağı id 
yeti reisi mütekait kaynı 

Şükrü ('Eski belediye mcd' 
sı), Tahsin (İnkılap nahiy 

re heyeti aza11). Tevfik (~ 
diı eski beledyie meclisi 
Vehbi (Doktor eski beledi)' 
liııj azası), Veli (Etlik 11 

reisi). Yusuf Hikmet (Do1' 
ki belediye meclisi azası)' 
Agah Hanım ( eı1ki belcdi)'c 
lisi azası), Ziya (Belediye 
si azası), Beyler ve hanıı111 

Defterdar~ ar 
Ankara 7 (Huıuai) -

ya defterdarlığına Kayaer• 

lerdarı Şükrü, Kayıeriye 

defterdarı Kazım, Burdur" 

Siirt defterdarı Ziya, Sı\' 

yarıbekir defterdarı Reııııİ, 
rıbekire Divanı muhaaebat 
kiplerinden Nusret Beyler tal 

dilmitlerdir. 

Çin heyeti 
Ankara 7 · (Huıuıt) _ <) 

kert heyeti buıün muhtelif 

retler J&plıklan ıonra it~ 
hareket etti. 

Tıp talebe ıurd 
ahnacak tal• 

Ankara, 7 (HuautO ""' 
Talebe Yurduna ab..-.Js 
lerin ıeçimi bu hafta içil4 
lacaktır. Yıarda ıinnek 
racaat eden talebelerd~ ~ 
li1e mesuiılyet tahadel'Dll"" 
Sıhhat Vkiletine 11önderd'4 
rlnden bu s.!ibiler yurda abl 
caktır. 



RETLER 
······················· 
ir rapordan 
lınan sözler 
yanın bir tarafında 568.000 va· l 
ğday. 

.000 vaaon pirinç. 
• 006 çuval kahve 
000 kilo feker 
.000 ton kon*rve 

tıı yeri bulamadıjından 
ğe mahkum! 

" r tarafta. 

dolayı 

. 000 kiti açlıktan ölmüJl 
rakamlar dünya aıkınt111nı azalt• 

· ıyonu tarafınct.n toplanınııtır. 
... 4 

"nya itıizlerinin iyi veya götü ol
u, çok defa civa sathına, yahut 
yanın kamına D.karak inaan -
liini anyan ıihirbaz, büyücü ıi

"taplann kara aatırları araıından 
eğe çalışan münevverler vardır. 
göre dünya 1u nazariyeye tabi 

ndan dolayı bu betbahttn. Yahut 
ariyeye uygun olduiu için met-

. 
ndilerini kitapların kara kara ta· 

içine bir Medyum gibi bir büyü. 
• salıveren inaanın kafa11 ıu yu

i rakamlardan, onlıı.nn konu· 
'nden sene ıanmm ki fazla bir 
mayacaktır. 

,,. 1(. • 

ya arkıntrıını azaltma komiıyo
raporundan bir satır: 

er bütün ~ürümeie mahkum o
a dağılsaydı ölenlerin yüzde yet• 
ti kurtanlırdı. 

nzara b.rtııında hayıflanacak de
Devrin edebiyatını, açlıiın fe • 

söylemek İstiyoruz. O, kendi -
n dile muhtaç olnuyan sesini 
ağa kadar salan bir ed-iyattrr. 
nız tunu hatırlatmak lazım. Bu 
hodbinleıen bir medeniyet ken -
raıate _s~ 'ltW!ldlM, n

·nsan kıymeti vermeli öiertme
büyük facialardan kurtulamıya • 

ünyayı bu kadar kannakan ık c~ 

m haline koyaJJ yalnız büyük har· 
kınhlan değıl ir. 

Üyen, haıtalanan, betbaht olan 
eniyetin parçalanma aancılan • 

parplanmaya ancak yeı:ü insan • 
.yeni davalar • kartı koyabilir. Bu 
ın~nı 11~~~P çeken milletler halk 

tir. Dunun ilk adamını büyük 
nn altından doğan bu ülked 

da gördük, tanıdık. e 

Sadri Etem 

İlk camlarımız 
atabahç~de inp.aına batla -

mıçam fabrıkaaı önümüzdeki ae

yasa~a il~ ~alını çıkaracak
Fıabrıka Jptıdai madde} . 

erın • 
mu Çatalca kazaıı dahilin-

Odiına mevkiinden ıetirte _ 
· Bu kum evıafı itibariyl 
"zeldir. e 

abrikanın otomatik fİfe m • 
.. d a 

gun e ~~ - 25 bin tite çı· 
k kahılıyetted ir. İptidai 

e de kafi derecede old ~ a .. .. d ugu 
n~muz eki yıldan itibaren 
pı;asasında yalnız Türk ca· 
:ıkım olacağı anlatılmakta• 

Esrarcılar Dr. Pakize Hem suçlu, hem .. -
Yer yer yakalanıyorlar 

Kadın birli· 
ği idare he • 

~ı Kaçak öküz kesen T odori 

yeti azaıın -
dan Doktor Pa-

kize Hanım eı· 

• 
Tahtakalede Kahveciler ıoka· 

ğında kastamonulu Mehmet oğlu 
Alinin dükkanında muhafaza me· 
murları tarafından arama yapıl • 
mıf, on be~ gram esrar bulun • 
muttur . 

· ki Tıp f akü he· 
ıi niıaiy~ kli • 

Bundan \nşka Kumkap11ı Di
mitri oğlu Nikolinin Yenikapı iı -
kel~ıinde bağlı kum kayığında 
nargile ile içilmek üezere hazrr • 
lanmıı iki grariı eırar bulunmut· 
tur. Arama eınaıında kayığa ge· 
len Nikolinin anneıi Soli~onun Ü· 

zerinde de üç gram esrar yaka -
lanmııtır. 

Gene Kumkapıda Küçük de • 
firrnen sokağında 57 num.aralı ev· 
dt: ~turan Oıman oilu Bekirin \i
ze ·inde de esrar yakalanmıttır. 

Suçlular yakalanar:ak emniyet 
müdürlüiüne verilmif, eırarlar 
musadere edihnittir. 

niğinde asis" • 
tan iken Üni -

'~ ,.1 , l ,,. .. 
versite teııkila • ~· 6 • > • l 

3' ~'-" - • •• : ı tında aıiıtan - , . 'IC,.. ..., -- ,JIG_..- • 

lık avzif esinde Pakize H . 

ipka edilmiıti. Pakize lzıet Ha • 
mm bir kaç gün evvel ihtisas im· 

tihanına girmiş, rüji huzurunda 
ihtiıaı imtihanını muvaffakiyetle 
vererek doğum ve kadın hastalık· 
lan operatörü olmuştur. 

Operatör Pakize İzzet Hanım 
yakında ihtiıasını arttırmak üze • 

re Romaya gidecektir. Hanım o • 
peratörümüze muvaff akiyetler te· 

menni ederiz. 

Ticaret odasında seçim 
İstanbul Ticaret odası mecliıi 

bugün aylık toplantısını yapacak· 
tır. 

Dünkü akıam gazetelerinden 
biri Karlo isminde bir adamın va-. 
purdan çıkarken üzerinde kaçak 
p.rap ve likör bulunduğunu yaz -
mı~aa da bu haber doğru değildir. 
Ayni gazete iki gün evvel dört es
Nr ve ero:n kaçakçısı yakalandı- , Bugünkü toplantıda oda mec • 
ğını da yazmıttı. Bu ha.her de lis azalığı aeçimi ile meığul ola. • 
resmen tekzip edilmektedir. cak bir komisyon teşkil edilecek· 

Orta mektepler de 
detişen muallimler 
Liae ve orta mekteplerin mual-

lim kadroları alakadarlara bildir· 
me İ§İ dün tamamlanmı§tır. Son 

yapılan değişmeler ,unlardır: 
Kadıkqy kız orta mektebi Türk

çe mualJimi Ali Bey İstanbul er • 
kek liıeıine, Cümhuriyet kız orta 
mektebi Türkçe mualimlijine İs -
tanbul kız orta mektebinden Ziya 
Bey, Kadıköy orta mektebi muıi
ki muallimi Bedriye Hanım Eyüp 
orta mektebine, Kadıköy orta 
mektebi Türkçe muallimi Ziya 
Bey Haydarpafa liıeıine, kız orta 
mektebi Türkçe muallimliğine 
Necibe Fadıl Hanım tayin edil • 
mittir. 

ilk mekteplere 13 bin 
talebe yazıldı 

Bu ıene mekteplere pek fazla 
müracaat vardır. 

Liseler ve orta mekteplere 13 
binden fazla talebe yazılmıttır · 
tık mekteplerde ayni derecede 
talebe hücumuna uğramıttır. 

tir. Bu seçim için lazım gelen ha· 

zırlıkların bu ay nihayetine ka -
dar bitmif olması lazımdır. 

Oda. meclisi azalığına Ticaret 
ve sanayi odasına kayitli bütün 
tacirler ve müesseseler ittirak ede· 

ceklerdir. 

Mezarlık davası 
Sürp Agop mezarlığı dolay11i· 

le belediye ile Ermeni patrikhane· 
si arasında çıkan davaya dördün· 
cü hukuk mahkemesinde devam 
edilmittir. 

Davaya mevzu olan ars~ın 
patrikhaneye ait olmaması ayni 
zamanda patrikhanenin Ermeni 
cemaatini temsil edemiyeceği için 
müddeiumumilik temyizn nakz 
kararına intiba edilmeıini iıte -
mi,tir. Muhakeme T etrinievvelin 
yirmi ikinci gününe kalmıştır. 

Haydarpaşada açılacak 
hastahane 

Haydarpatada eıki Tıp fakül -
tesi binasında Sıhhat ve içtimai 
muavenet Vekaleti tarafından a • 
çılmasına karar verilen üç yüz ya· 
taklı haıtahanenin hazırlıklarına 
devam edilmektedir. 

Pangaltıda Çifte cevizlerde otu· 
ran et kaçakçılarından T odori E

fendinin evinde öküz keıtiği ih • 
bar edilmit ve yapılan ar.aştırma· 

-da öküzün eti bulunarak muıa -
dere edilmittir. 

Todori Efendi, ayni zamanda 

polisi tahkir ettiğind~n hakkında 
iki noktadan kanuni muameleye 

batlanmıthr. 

Birdenbire hastalanmış 
Huköyde Sütlücede Sandalcı 

sokağında. 2 nuımarah evde oturan 

Tıpa fabrikası amelesinden Yov&· 

nın ailesi polise müracaat ederek 

kocasının birdenbire hastalandı • 
ğmı söylemiştir. Belediye dok -

toru haıtada zehirlenme ali.imi 

görmüş ve hastahaneye kaldml • 

masına lüzum göıteimittir. Tah

kikat yapılmaktadır. 

iki düzüne çoraf> 
Sabıkalı Hacı Arif oğlu Galip, 

dün Samatya caddesinde bir ma· 
ğazaya ginni! ve iki düzine çorap 

aşırırken yakalanmıştır. 

260 kuruşu çalınmıŞ 
Tarla başı Keresteci sokağında 

23 numarada oturan Todori Efen· 

di polise müracaat ederek Kal • 
yoncu kulluğundıa Bahk aokağm .. 
da 65 numaralı gazinoda çalJ!an 

Miço tarafından çaketinin ve 260 

kuruşunun çalındığını iddia et • 

miştir. Miço yakalenmıttır. 

Akıllı bekçiler 
Dün öğleden sonra Türk Ali 

ınahalleai bekçisi lımail ile Vitne 

zade mahallesi bekçiıi Dursun a
ğa, çetme batında tabancalarının 
kurşunlarını muayene ederlerken 

Duraunun tabanca11 ateş almıt ve 
İsmail Efendi bileğinden yaralan-

mıttır. Tahkikat devam etmek

tedir. 

Yaralanmasına sebep 
olmuş 

Dün Gazlıçeı.me iplik fabrika· 
ıı idare memuru Servet Bey poliıe 
müracaat ederek fabrikaya mal 
almağa gelen araJ:>acı Kazımın 

dikkatsizlik yüzünden kapıcı İb • 
rahimin yaralanmuına sebebiyet 
verdiğini söylemittir. Arabacı 

Kazım yakalanmııtır. 

Tramvaydan atlayınca .. 
Sütlücede Beylikçi sokağında 

oturan intaat kalfası Feyzi Efen· 

KONUŞUMLAR 
--···········-... ··-·--.. ---··-
Kızımla 
Konuşurken .. 

Öz Türkçe akımı batladr baıhyaJı, 

nice yıldır ağızlara alınnuyan yabancı 

iki deyim dillerde dolaımağa batladı: 

Menus, aayri menuı ... 
Dün de, evde birkaç arkadat dilden 

ötürü konuıurken, menuı, gayri me• 
nuı diyimlerini duyan kızım pek ~ftU 

- Bir 'eyler diyorıunuz, hiç anlamı• 
yorum ki.. Menuı nedir? 

- Alıtılmıf demektir kızım ... 
- Menuıun neıi alıtılmıt? Kim a • 

lıımıı?. 
Biribirimize baktık . Kızımın bakla 

vardı. 

- Hakkın var kızım. 

- Hak ne demektir? 
Bunu etraflı anlatmak zor olda. 

Neyse anlattık. Buna da ıaıtı : 

- Hak'ın Türkçe tek deyimi yok 

mu? 
- Var, bayık. 
- Peki hak deyip halnn ne olduiu• 

nu bana etraflı anlatacaiınıza., bayıli 
deıeniz olmaz mı? 

- Olacak kızım. Bu millet her yön
. de batıbuyrukluğuna kavuıtuiu ıitli 

dilinde de lcavu,acaktır. 

- Millet nedir baba? 

- Millet et duyıu, eı çıkar, et kül-
türle bir 11nır içinde yaııyan inaanlar
dır. Budun demektir kızım. 

- Öyleyse budun de baba? Biz na• 
sıl olsa: "Millet ne demektir?,, soraca
ğn. Budun ne demektir? diye soralım. 

- Biliyor musun ki söyledilderin • 
den zevk duyuyorum. 

- bvk nedir baba? 
... - Kıvanç demektir kızım. 

- Kıvanç de baba ... 
- Latife mi ediyorsunuz? Bunu ben 

ıonnadım. Menuıla ıayri menuıua 

ınüdafileri ıordu. 
Kızım dedi ki: 
- Latife nedir'! 
- Bilmiyor musunuz? 
- Yeni öğrendim. Deyin ki bilmi• 

yorum. Küçük karde!İm bilmiyor da. 
Ona anlatmıyaca'k mısınız? Ben ona 
latife yapma demiyonım, bayık yap -
ma diyorum. Utüe yapma deyince de 
sordu. Litifeyi etraflı anlatmadım, 
bayığı anlattım.. Biz budunun ne ele
mek o1dufunu bilmeseydik siz bize 
"heynelmilel,, in ne olduğunu ne ka • 
dar anlatsanız anlatılanını kavratamaz
dınız. Gelıe1elim biz huıün budu"" 
)ar aratının ne demek olduğunu sizin 
beynelmileli bildiğinizden daha iyi 1'i
liyoruz .•• 

- Aferin kızım t 
- Yaıa de baba. 

Sellml izzet 

Mahmut Saim 
mahkum oldu 

Son senelerde mecmua dolan• 
dmcılığı yapan Mahmut Saim 
hakkında yeniden iki mahkUmi • 
yet kararı daha verilmititr. 

Saim, ruhsat11z mecmua çıkar• 
dığından dolayı dört yüz lira para 
cezaaına mahkUm olmuttur. Diğer 
bir suçtan dolayı da 3,5 sene hap
se ve üç. yüz lira para ceza11na 
mahkUın olmuıtur. 

Maarif müdürlüğü tehrin muh
telif aenıtlerinden yeniden S mek
tep açacaktır. Bunların biri Kızıl • 
toprak, ikiıi Akıaray, diğer ikisi 
de Fatih semtlerindedir. Bir çok 
mekteplerde de yarım gün tedri • 
ntı yapılmaktadır. 

Hastahanenin kadrosu hazır • 
)anmağa başlanıhnıtlır; ilkbahar· 
da açılması mevzuubahstır. di dün Tünelden tramvaya binmit tik mekteplerde Pazartesi 

Sipahi ocağının önünde atlamak 
manyadan muhacir 

geldi 
'n Rom.anyadan Adnan va -
il~ ,ehrimize Bulgaristan 
erınden 495 kitilik bir mu-
kafileıi gelmistir V ~ · apur 

burnuna yanatmııtır. Ad • 
vapurundaki yolcular çıkar _ 
muhacirlerden Tahir oğlu 
et iıminde 82 ya,ında bir 
r kalp sektesinden ölmü, • 

Rana Bey 
isarlar Vekili Rana Bey d·· un, 
, gene inhisarlar umum mü-
iüne gelerek, öğleye kadar 
l olmuttur. 

Maarif müdür muavinleri 
lıtanbul maarif müdür mua • 

vinliklerine tayin edilen Şevket 
Süreyya ve Adil Beyler yeni va -

zifelerine ba,lamıtlardır. 
Şevket Süreyya Bey lise orta 

mekteplerin, Adil Bey resmi ilk 
mekteplerin ve Eski muavin Nu • 
rullah Bey de huıuıi mekteplerin ' 
i,leriyle metiul olacaklardır. 

İran murahhasları gidiyor 
Beynelmilel Parlamentolar 

konferanaına seleceiini lran mu
rahhas heyeti buıün T oroı eks • 
presiyle memleketlerine hareket 
ebnit bulunacaktır. 

Fransız kontenjan 
listemizde payımız 
Türk Ofiıin verdiği malumata 

göre Fransanın J 934 yılı dördün· 
cü üç ayı için kontenjanında Tür· 
kiyeye ayırdığı hisseler şunlar -

dır: 

Yumurta 540 kental, arpa 15 
bin 390 kental, mmr 25.000 ken • 
tal, kepek 14.000 kental, bakla 
6.000 kental, taneli hülaıalar 325 
kental, koyun ve kuzu derileri 
1.075 kilodur. 

Nazarı dikkate: Telgrafla bil • 
dirilen bu haberlerden nakliye 
miktarına ihtiyat kaydiyle bak • 
malıdır. 

istemi,tir. Bu sırada Taksim ci -
hetinden gelen 2013 numaralı o -

tomobil Feyzi Efendiye çarparak 
batından yaralamıştır. Şoför ya-

kalanmı,tır. 

Tramvayla otomobil 
çarp1şb 

Vatman Mehmet Efendinin i

dares;ndeki tramvay Fatihte İbra· 

himpa§a caddesinde bir otomobil 

ile çarpı§mıttır. Otomobilde bu · 

lunan Halide Hanım ağır ıurette 

yaralanmıf, otomobilin arka ta • 

rafı parçalanmıthr. Halide Ha· 

nım hastahaneye kaldırılmıttır. 

günleri 
Şimdiye kadar ilk mekteplerde 

Pazartesi aünleri öğleden ıonra 
tedrisat yapılmıyordu. Oirendi • 
ğimize göre yeni yıldan itibaren 
bütün ilk mektepler Pazartesi 
günleri de talebeyi mektepte mef" 
ğul edecekler, rnüıamereler, kon • 
feranılar tertip edeceklerdir. 

iç Erenköyüne su 
Nafia Vekaleti tarafından Ka • 

dıköy ıu tirketine müracaat edi • 
lerek iç Erenköy tarafında büyük 
bir havuz yapılması istenilmittir. 
Bu havuz yapıldıktan aonra iç E
renköyünün ıu ihtiyacı temin edi· 
Jecektir. 



• 

-- Baş makaleden devam 

Zaymis her iki tarafın anlaımala· 
rmı iatiyor. Birbirleri ile anlqa • 
bilmeleri için iki tarafm •atan • 
perYerJiklerine müracaat ediyor. 
Hakikat halde Yunaniatanm men· 
faali böyle bir anlaımanm temi • 
nindedir. Fakat maaleaef dediji • 
miz ıibi bu ıüne kadar iki taraf 
araıında bir anlaıma zemini ha • 
lunamamqbr. Cümlnunialiii in• 
tihabı 2amanı da gelip çatnHf ol • 
duğu için daha fazla beki emeğe 
de imkan kalmamıttır. Bu takdir· 
de ne olacak? 

Bu kocaman iatihfam ipreti 
kartıaında hurün bütün Y unania • 
tan adeta aeferher bir memleket 
manzara11nı almıttır. 

MehmetAaım 

lngiliz gazeteci Hanım 
Şehrimizde Miı Greya Kup is· 

minde bir lnıiliz ıazeteciai sel· 
mit, Londra oteline inmiftir. in • 
giliz gazeteciıi, mimarlık hakkın· 
da yazılar neıreden mecmuanm 
muharriridir. 

Muharrir hanım, >.nkaraya ka· 
dar ıideceiini ve döniifte Türk 
mimarisi hakkında bir kitap ya • 
zacafmı IÖylemiıtir. 

Seyrisef ain hesaplan 
bitirilemedi 

Ufftdilmit olan aeyrieefain 
idaresine ait heaaptan taafiyeıi i • 
çin teıkil olunan komisyonun 
müddeti akı aylıktı. 

Bu altı aym hesaplan taıfi· 
yeai için ki.fi gelmiyeceii tahmin 
edilmektclir, mu.IMılba 
ıı dütünülmektedir. 

Posta Telgraf umum 
müdürlüğü 

Poata Ye telaraf umum miidür
]üfüne Antalya valsi Nuif Beyin 
tayin edileceli ı~ylenmektedir. 

Birinci umumi 
müf ettiılikte 

~ık bulunan birinci umumi 
müfettitlik aıayif müdürlüğüne İ· 
kinci sınıf mülkiye müfettif lerin • 
den Nizayi, iatihbarat müdürlüğü· 
ne hukuk müıavir muavini Bur • 
han Beyler tayin edilmitlerdir. 

Dükkanların kapanma 
saatleri değişecek mi? 

Gecelerin uzamasından dola11 
Belediyece dülckin ve mağaaala • 
rın kapanma saatleri için bir kıt 
tarifeai t•tbik edilecektir. 

Bu tarifeye tare dtildrlnla1' 
birer saat evvel kapanacaktır. 

Emlak ve itam bankası 
müdürlüğü 

(Ankara) açık 'buhman Emlak 
ve Eytam bankası umum müdür • 
lüiüne Merkez hankaaı umum 
müdür muavini Cevdet Bey tayin 
edlimiıtir. 

Yeni orman knnunu 
HükQmetin bu yıl Büyük Millet 

Meclisine vereceii mühim kanun· 
lar aruında yeni bir Orman ka • 
nun llyihuı vardır. 

Bu kanun layihuına ıöre or • 
111anlanmızda aulı hir tadilat 
yapılacaktD'. Orman mektebinde 
de yeni tadilat yapılacaktır. 

.. lBlıt taıall 1 lllil *O 7 #) ı-... ~• 8ir IGQ tliel 
itilir miıiniz?. Gaziyi, Cazinin ••'-t 
kendilini, belki ,7-alma Gaziyi. - Bizde. l&f ebeleri pek çok. 

Reami nutuklar, teırifat dahi • Onun için hiç trir it ı5riilmüyor. 
linde tö7lemnif eözleri bilerek bir Bir Gazi çıkaaydı...... F ranaayı 

laveç veliahti Güıtav Adolf tarafa 1111-.,unmı. Fakat hu e- ıu halırandan lrartanrdı. H!ç •ir 
Hazretleri. Prenaea Mari Lüiz ve feadilerle kanferanı salonunda, Frama reciilii. ta de•inle Gui • 
Kerimeleri Prenıeı lnırit Cenap • eald eara7da, eykaf müseıinde, nin yaptıiDUD kırkta WiDi yap • 
ları, dün öileden aonra Aya10fya Saltanahmet meydanında, Yılclız mamıtbr. 
camiini ziyaret etmiılerdir. paıkmcla, hatta bizim e•de ne Koyu btolik bir mebus (Al • 

Mieafirler, ikamet etmekte ol- konUfbık? Görütme semini onda aace'h): 
dukları laveç kon10ıo.baneeinden tekiz Gui idi. Gazi, kendilerini - Ya Napoleon? 
ıal»ahle1in bir yere çılanamıılar • kanetli hir kutup ıibi çekiyor. - Sonuna bak!. Ukin Frama· 
dır. Enelki ıece ıeç vakit balo· du. 1J çıkardı, aonra habrdL 
dan dönen veliaht H-.zretleri, dün Sonra, mesel& eıki eserlerden, Meıhw M. Mario Rouıtuı: 
öileden evvel dinlenmit, öğle ye· idetlerimizden, buıünün meıe • - Türkleri cehaletten kurtıar• 
meğini de kontolosbanede yedik· lelerinden bir baha açıyoruz. mak İçin Guinin cehdi, harf ve 
ten ıonra otoınohille Ayatofya e&• Memleketinin iyanmdan biri dil inkd&bı, itte aı bii)rük eıer. 
miine ıebnit, orada iki aaat ıa· (Bütün iıimler mahfuzdur): Ben ki bii sabık maarif DUUIJ11D• 
yet derin ve aliklab bir tetkikle - ikinci derece ehemmiyeti Bu mütaleaday1111. Onun için l.u 
vakit ıeçimıittir. haiz ıu t,ahıi 'bırakalım d.a, haydi t•kdirime lütfen ehemmiyet veri• 
S•bahl8'1ft kon•oloahanede ıene Gaziden bahıedelim. Ga • niz. 

Veliaht Hazretleri, aileleriyle sinin..... Şu cümle '-f ıııdan sonra mü· 
birlikte laveç konaolo.lhanesinin Garip ve miıtik bir hah Ka· babue U11111miletti:. 
üıt katında kendilerie tahıis edil· tolik papası hep duumı okur. Yü· - Halkın aevi1eaini 1ükaelt • 
mit olan 9 odalı dairede oturmak· rürken hile okur. Alevi daima: meli ki hakiki bir cumhuri,et 

M.Bartu'n 
faali ye~ 

F ranaa hariciye 
tu Şam LokarnOIU 
hiıtan ve Almanfa • 

sakereler açmap~ 
Almanya ile • 

metlerinin, önce 
kubulan tekliflere 

rar verilmiıtir. 

Bu müzakerele 
alıDJDCQa kadar, f 
Birlijinin Franea -
yelini 11ldaıtmnak • 
teklifi üzerinde f ula 
caktır. Çünkü Bu yo 
nin Lebiatam büah ... 
nın kucağına atma 
Lehiatanı, f,.... 
kını feshe mechar 
lrulmaktadır. 

l'adırlar. Veliaht Hasretleri, aı- - Ya Ali!. der •• Atık, mütema.- meydana. ıelain. 
leyin Ayasofya camiine ıitmeden diyen matukaunı dütünür. Bu - itte Gazi mum dütündü. Bundan Paril, 
evvel, konsololuanenin eaki bir misafirlerin çoiu da öyle.. Bir k•dm: - Xadmııa, anuız manyayı da içine 
emektarı olan Türk tebaasmdan Fiaik bilsiıinin ba:aı m.iitehu. cumhuriyet olur au? miaakı imza etmi 
N. Hayon Efendiye, 12 senelik ııalarına söre, bütün mevcudat - lıte Gazi bunu diitündü. dir. 
hizmetine mükafat olarak ,,.._. "eairu denilen ve tartılması müm· •••• Hava pek süael • Heaap• Lehiatan, Almaa 

11 
Kral Hazretleri namma,, bir kün olmıyan bir ıeyin içinde imit. ta ı,ir ıuinti var. maktan mepanun ol 

ıümüt nitan vermittir. Mieafirlerimiz de öyle. Türkiye· -Lüzumu yok! Gazi üzerine anlatmayı bozacak 
ye adım at.ar atmaz kendilerini bir bahia daha --·1ım... -pmamala -m•:IDll ıa,,er ••tiri ne diyor? ~ T J- • ,. Gazinin benliği içinde görüyorlar. • • • EJL- __ 1 F 

Veliaht Gilata• Adolf ve Pren• na.u ran•nlll - Le pluı ırand laomme d'ac• Kıaa kai10nma. Gaai, yalnız dak" · · L • 
... ıer Hanrati•le lairlilde Anka • pa ı aıyuetı e 

1 tion qui ait exiate. l»ir Cumhur reiıi, bir devlet reiıi '--ti d=:--1 • 
raJ'a tiden lıTeçin Türkiye büyük le8'J eri ü..&tmeyı 

Mukayeteler "9.tlıyor. Tarihin delildir. Ouın~l~ar~~:e=~~~ ıı. i7i .-çiameyi ,a 
elçiıi M. Boheyman Cenapları en büyük icraat adamı! Evet, ıiyettir. a ır olmıyanlarca 
"Ankaracla ıördükleri istikbal • falan, falan ve falan da büyük - n İ ricalleri de dahil - dün· Taffa'ld,.t ihtimalle 
den fe-1-ala" de mu"'tehuaiı olduk· olnnmakla beraber 

Ta adam. Biri derhal söze karııı • yanın, ıu aamla, en hiiyük fiil a· ı b ı 
1 ........ , ve veliaht Hazretlerinin açı mıt u unuyor. _..... yor: danudrr. IChni ...,ta edi)'OI'; lci-
cumhur re'·aı· Ga·ı· Muatafa Ke • 1... dl t • '-~ h Orta A vrupaya .. - Lakin onlar bu derece ıay· mi naae n ı••"'-.e ? ııyor • ........ _... •. ~~~~~'+ .............. .._....___,._....ı~.:,,..~..._~~lıllıl~ı_.t&.M~!M!~t~Butu daaa.111!11"11111!1 
hi11iyle dolu hulundufunu,, söy • diller? rı, protokol, tetrifat sözlerini bir f erle "'•!IZutdiW. 
lemitlerdir. On tane büyük adamın adı a· tarafa abJorum. Su .az lnrmblan en mühim~· r 

Sefir cenapları: "Veliaht Haz· nılı1or, tarihleri tekrar ediliyor. hep mamemiyet daireıinde iliyi.. ya münqe dır. 
retleri, yalnız reami makamatm • • • nenlerdir. Onan için kıymetleri ltal,.. ile Franaa 
deiil, halkm da ıöıterdiii eli • Şu laiklik devrinde bazı mes· hUyüktiir. mete1elerin usun us 
ka ve aamimiyetten çc* mütehaı• hebi tabirler aarfedeceiim. Mec· Şimdi 1'en ıize töyla,_...: neticeıinde, M. la 
ıistir.,, demittir. burum. Deleıelerden bir k•çı ü· - Şu emaalıiz otoriteden isti· müzdeki Roma aey 

Ayaaofya camllnde zeriade, Gazi, gerçekten miatik f ade etmek Türk milletin;n llak· ela 'ba meaelelerin 
'-• ( W!' k d B 1 ki " • • d lıa11i beklenmektedir. GüataT Adalf Hazretleri, kon· bir tesir yapmıı. Onu Dır c.pG- ı ır. a ı ar ıu,, 1çm e yap• 

10losh~e binasından çıkmadan pe) ıahıiyeti rihi tavıif edi,ar • drkları halde "ıu' denilen te"Tİ bil· 
evvel, yaverleri kumandan Veter lar. Ejderi öldüren Saint Georl81• mezlermif. Buiünkü nazar 1Nat • 
ve veliaht Hazretlerine aeyahatte yani müılümancan Hızır aleyhiı· kadrr. Tarihin nazan 1-ılraclll' . 
refakat eden Kont Poae de Pera• aeli.m..... Dostlar ıihi, muhalif • Bizim nazarımız batkadrr, J&• 

palaı otelinden ıelmit bulunuyor· ler de hu fikirde. bancılarınki batkadır. lıte ecne· 
lardı. lıveç sefiri M. Boheyman Kadınlar bu deıtaH &tık. Bü· bi, hususile ecnebilerin aeçilmit· 
ve refikaları ve refikalarının hem· yükadada otel taraça11nda aperi • leri böyle g3rüyorlar. 
ıiresi, veliaht ve Prensesler Ha· tif içiyorduk. Gaziyi Sofpdan Oıt tarafmr yana& ltıralriyo-
zeratma refakat etmek üzere ha • tanıyan bir Yqoılav Ekselans•: rum. 

zırdılar. - Bulıaristanda kadınlar ona: 
Veliaht Hazretleri, Prensea.M-a- - Le Turc irresiıti&le!. der· 

ri Lüiz ve Prenaeı lnarit Ceıwp· lerdi ..... 
lan, 'kendilerine refakat eden franıızlar mutaıavvif delil, 
heyetle birlikte aaat 15 te üç oto- mantıkçı. Belki onlann ınütalea· 
mobille Ayaaofya ca.miine aitti· -· _,=;; __ .ı"__* 

lere bütün inceliklerile ... IUMMY" 

ler • ıöründü. Moayikler ve mimari, 
Ayaaofyada kendilerini müze· en ç.alc izahat dinlediji noktalardı. 

ler müdürü Aziz Bey ve Ayaaofya Ve taaanur eclinis ki içeride taaı 
moaayiklerini açan Amerikalı 

h 1 
iki ıaat kaldı.,, 

milte a1111 M. Vitmor kartı amıı· Demiftir. 

tır. Müzeler müdürü Aziz Bey İse, 
lz•h•t verenler ne diyor? veliaht Hazretlerinin tar~h nha· 

Veliaht Hazretleri, Ayaaofya ımda derin hir .ukuf sahibi oldu· 
camiinde fevkalade alikalanmıf, iunu IÖylemittir. 
ıaler.ilere bdar çıkarak küçük ç.y ziyafeti 
kemerler araaındaki ince ve renk· Dün alqam İIYeç kon10losba • 
li mozayikleri yakından tetkik et· nesinde ıehrimizdeki laveç kolo-
mittir. niaine bir çay ziyafeti Yerilmqtir. 

Veliaht Hazretlerile Prenaeı lı•eç veliahti Güatav Aclolf 
Mari Lüiz ve Prenaeı lnırit Ce • Hasretleri hugün ölleye doiru 
naplarına Aziz Bey ve M. Vitmor Eaki eeerler müzeıini ziyaret ede-
etraflı izahat venniJlerdir. cektir. 

Veliaht Hazretleri ayrıldıktan Bu aktam gene lıveç konıoloa-
ıonra, mitehuın M. Vitmor, llanetiade ineç koloniıi ile, Türk 
kenclieiyle ıörüten muharriri • hükOmet erldnma ve ıazeteler 
mi•: l:aat muharrirlerine, bir balo v .. 

"-Veliaht H .. etı.n, tarih- rilecektir. 

C.111 ft-.1 

ilaç listesi değiıtirilecek 
Sıhhat n: içtimai mu&'ffftet 

V eklletince ıörülen lüzum ilnri· 
ne Türk Kodeksini tetkik etmek 
üzere, bir komiıyon teı1cil edil • 
ınittir. 

Bu komisyon lstan&ulda topla· 
narak kodeksi tetkik edecek, il • 
zım gelen ilaveleri yapacaktır. 

Orta tedrisat müdirü 
Orta bldriaat mnm müdürü 

Hasan Ali Bey dün Ha1darpa .. 
liıeaine siderek liaenin mütlüriJle 
ıörütmüt, yeni umflan •• melde• 
bin teıkil&tı hakkında malimat 
almıt wı mektehi ıamitlir. 

Haaan AH Bey iki sün toma 

Ankaraya dönecektir. 

ilk Tedrisat müfettişliği 
Bayazit maarif midürlliilne 

tayin edilen ilk tedriat müfettit· 
terinden Hüeamettin Be7.clen açı
lan müfettitlll• Gui Terl»iJ• ent• 

titüaü mezwalarlDllaa Hürr-~ 
tayin edilmittir. 

8Ut6n iteklenen; 
Avrupa itlerinde m·· 
ler takip ettiklerinı 1 
rinden ibarettir. 

Franaa, küçük iti 
müttefiklerine kartı 
termekte devama•• 
miyetinin nilfuzunu 
rar verdijinden koll 
sak üzerinde usrar 

ltalya, Aı.m.ny 
llhlanma11ndan end" 
ilk tehlike kartıımcla 
fekete geçmek m ·· 
yor. 

iki noktai nazar 
muyor. Bunları us 
kanı da ıörülmeın 
nunla beraber M. 
ya - Yusoılavya 111 

ni ıslaha muvaffak o 
lunuyor. 

Bu ümidi kun 
&mil, Yuıoıla•J 
ile an~tıiına ileri 
yiaların bir ••lı ol 
yada anlaıılmıt o 

Bununla beraber 
liniain küçük itilil 
mütterek hweketi 
celi ıibi milletler 
riyle hareket ebtllli 
ceii anlqılıyor. 
dan icat.al olaneeak 
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ı·miya:"En büyük iztirap, vatandan 
Boğucu, yırticı, kuru bir ökıil• 

riık bağrını parçalıyordu. Ağzın • 
dan kan ıeldi. Bu buhran ıeçtik· 
ten sonra, alnından ıoiuk bir ter 
boıandı. 

Öyle t•ıalamııtı, ki miltemadi • 
yen tekrar ediyordu. Celili karısı· 
ıım hu haline ıaıtu 

- Ne oldun 7 •. Hoıuna ıitme· 
dimi?. 

uzak yaşamakhr,, demişti 
iri, Perıepoliıe girince, her şeyden evel (lztırap ~eykeli)ni yıkmışb. İran 
ükümdarı insanların neıesini kaçıran bütün eserlerı ortadan kaldırıyordu 

Persepolis ) de eski 1 
hahralar yıkılırken 

D&raya pek muhteıem bir kar • 
a meraıimi yapmıılardı. (A· 

a) çocuklariyle beraber, hü .. 
darı ıart\yın iç kapıaında kar· 
Iflı. 

Dlrlnın yanında iri vücutlu 
ıpa) dan baıka bet yüzden 
a mutı.fız vardı. 

Babilden ıelen muhafızlar ıa • 
etrafında çadır kurmuılar 

rerletmitlerdi. 
Tupa) ıarayda ayrı bir daire· 
eldlmiıti. O ıün ıehirde bil • 
çartı ve pazar yerleri baıtan 

a kapanmı, ve her taraf bay • 
ar ve f anuılarla donanmııtı. 

Buna rajmen ıülümaedi: 
- Aman ne kadar çirkinim •• 

Celili beni böyle ıörmeıin, bir t•7 
den de flipheJenmeain. 

Yüzünü, rtzlerini, dudaklarını 
boyadı. Öf Je yemeiine oturduiu 
Zô man, bu hakikat makyaj altın • 
da hasta bir yUz gizlendiiini kim· 
ıe anlıyamazdı. 

Esasen kararını vermitti. Ma • 
dem ki koca11 rol oynıyarak onu al 
dalıyordu, o da ayni rolü oynıya • 
rak onu aldatacaktı. 

Sofradan kalakcafı •ırada ka • 
pı çalındı .. Sendeledi.. Dil9memek 
için iskemleye tutundu. Celilin 
geldiğine emindi. 

Kapı açıldı. Celil girdi. Kolla• 
rını uzatarak karııına doiru yürü· 
dü. 

Şahende, kocasının boynuna ıa 
rıldı, başmı omuzuna dayadı, bol 
göz yaşlariyle ağlamıya baıldı 

Celil ıaşaladı: 
- Neden aflıyoraun Şahende? 
- Geldin diye lSyle ıevindim 

- Hayır bayır, çok hoıuma 
&itti. 

Kollarmı kocaıının boynuna do 
ladı: 

- Billkiı, ne kadar meı'ut ol • 
duğumu bilemezıin .. Seni ne ka • 
dar ıevdiiimi taıavvur edemez • 
ıin Celil.. Celil ıen de beni ıev, 

Ç>k ıev.Benim seni ıevdiğim kadar 
ıev .. 

Celil, gayriihtiyari kendini sa • 
ran kollan sıktı ve kuru bir sesle: 

- Seni elbette severim .. Neden 
ıemviyeyim iıtiyoraun? .. 

Ve bundan ıonra mevzuu de • 
ğiftirdi: 

- Ama Pendiiin içinde otura· 
cağız Saime .. Daha ilerde, kilçük 
bir çiftlik .. Denize çok yakın ka • 
feı gibi bir kötk .. 

- Aman ne iyi, ne iyi.. Çok ıe· 
vindim .. Ama neden Pen.diği ter • 
cih ettin .. Ketki Tuzlaya gitaey • 
din .. 

Ahali, ıehirde kalmıı ne kadar 
udi hatıra11 varsa hepıini yık· 

ve toprak altına ıöçiirmek 

yen hükümdarı alkıtlıyordu. 
Perıepoliı mabedinin iç kapı • 
a asılı duarn büyük bir mer• 

Iran hükümdan Kudüıten Babile getir diii yahudi oıirleri araeında ınefhur 
- • ıairler, aanatklrlar ve aailzadeler vardı. 

ki, ağlıyorum. 
_ B~n yokum diye çok tnu il· 

Yan gözle Celile baktı. Celil 
hiç iıtifini bozmadı: 

- Oranın havası iyi değildir .. 

[ "Bcndcman'' ın tabloıundın] 

r üzerine itl~ J.abıaı unr 
abudilerin Babil eıareti) ne a· 

leten yahudilcr (Ermiya) ye koı· ı raları ortadan kaldırmıya ve top• 
tUlar: . . . . . rafa kalbetmeğe azmetmi9ti. 

. - CahıHerı nıçın ırtat etme • tık geldiği gün mabet kap111n• 
heykel, iki büyük ve ıenit kai • 
üıtünde, mabede her ıiren kim· 
in gözüne çarpıyordu. 

ara, ecdadrtarafmdan Ku • 
ten esir almarak (Bihil) e ge· 

·ıen BenliaraUln Peraepoliıte i · 
i bırakmak iıtemiyordu. 

VıaktiJe Kudüaten BahiJe ••tir· 
etirlerin adedi yedi yüz kırk 
kitiydi. Bunlann hemen hepıi 
Beniiırail aailzadeleri idi. Ya· 
iyede ihtitaın ve debdebe i~ln
Y•tı1an eıirler (Bihil) e ıelin· 
~ol yapmak, alır yük latımak 
ı tah~mül edilmez itler ve it· 

nce ıormefe ha,lamıtlardı. 
Bunlann içinde (Ernıi•a) . • 

• d b. d , il 
ın e ır • peyıaınber v d • h Lu_ ar lo 
rmıya) il11.umdar tarafından 
"t. edilerek zindana ablmııtı. 

• ı~a) yı ya~udiler BaJ:.ile ıe· 
~ün.denberı IÖrmenıiılerdi. 

rnuya) bili.hare lran hüküında· 
tarafından aff edilmit ve aerheat 
akılmıttı. 

Enniya uzun yıllardan aonra 
ar vatanına ıeldiii zaman, 

0
• 

d~_her feyin deiittiiini ıördü. 
duıte oturamadı .. Ve Mıııra 
i. 

O ıırada M111r hükümdarı Be· 
· ~·il~ ~Pelo:a) taraflarına ;er • 
tırmııtı. 

Jr~ ilhküındarı, "(Ermiya) 11 
fettıkten aonra, Erıniyanın ah • 
ları~dan Gedalyayı Kudüıe 
i tyaın etmitti. 

CedaJya, Y ahudiye valiıi ol· 
tn ıonra lran h""kü· d ' u m arının 

züne girmek kastiyle ahaliye 
la zulüm Y&Pmıya, verıi ıahip-

inden niıpetaiz \'erıiler alınıya 
lamı9tı. 

dın .. Neden vatanı yüz üıtil hıra • 1 daki (lıbra he k J") ni yıktır • 
k d .. d .. Jd. ? P Y e ı 
ıp on un, ge mı • • d ı. Yük.ek mermer ıiltunlar müt • 

Deyince, Ermiya: hi' bir gürültü içinde bir anda ye• 
- Onları allah ıılah. et.in .• Ben re devrildi. Heykelin kaiCleıinde 

irtada bile muktedir olamadım. ıu ıatırlar yazılıydı: 
Demiıti. "En büyük mtırap vatandan u· 
~ed.al~a b.ir müddet ı~nra, !a· zak yaşamaktır. Bu ~cıyı duyuu -

hudılerın ıddıa ve kanaatıne töre yan kimseler ıstırabın ne olduğu
(Ermlya) nm lnkiaarıııa uirıya • nu bilmezler.' 
rak, lamail tarafından öldürül • " . 
rnüttü. Yahudiler Babildoyken, Benı • 

Y h d. 1 .. 1 ı.ı.lil ü ü e iırail tairlerine birçok manzume· a u ıye va ıım n u m z • 1 ·ı l • • • • J49r yudıran ranı er, on arın Non• 
rıne Amonlulara f ırar ve ~ltica .e· atkirlarına kabartma kitabeler 
den lanıail mert ve ceeur hır delı • d "h 

1 
tm · le k l . . yapbrmayı a ı ma e emıı r • 

an ı ıdı. ı k D" .. d · d 
A ,1 I b hid" den çolc di. Heykeltraf ı ara evrın e 

mon u ar u ıae . · k d h ·ı ı 
k k 1 d 1 h··kü· darı eak11ine naıpotle ço a a ı ere • or mut ar 1• ran u m , . 
Kudüıte (Gedalya) nın idareein· mitti. Eakıden kaba t~ılara yapı • 
den k n ~örünüyordu. lan kabartmalar ve dıier heykel· ço memnu • . . . . 1 u· 
B · · lbctt bu cinayetın ler ıundı ıert ıranıt ere ve aom ı unun ıçın e e 
failler· ataklarını cezaıız bı • mermerlere yapılıyordu. Kabart .. 

ıny k kk" . 
rakmıyacaktı. macdık ıan'atı ço tera ı etmıt· 

Amonlular bu dütünce ile ıe • ti. 
birlerini boıaltarak Mıııra hicret Yıkılan heykeller ve kırılan ki· 
etmitlerdi. Yahudiler o vakit Mı· tabeler toprak üstünde bu muata• 
ıırda lranilerin eline ıeçmiyen rip inaanların bıraktıklan eserler• 
Peloz inmtakaıında yaııyorlardı. den en uf ak bir iz bile bırakılmı• 

Y ahudiyede kalan ahali Kudü· 
ıün tahribinden bet yıl ıonra Mo• 
apldal"la ;birleıerek iıyan etmit • 
lerıe de bu bat kaldırma hadiıeıi 
Beniiarailin uzun yıllar eaaretine 
mal olmuttu. 

yordu. 
(Devamı var) 

Her yerde hep ayni dert 
Jzmir - lzmir Halkapınar ıu 

tirketi, ıu tarif eaini ıenede bir de· 
fa tetkik ettirmiyerek tatbike de· 
vam etmif ve bu ıuretle halktan 
timdiye kadar 150 bin lira fazla 
para almıtbr. 

züldün?. 
-Evet, yalnııfılC beni harap el• 

ti. Hem .. 
Bir ıey ı8yllyece1C, btr teY \tt• 

raf eclee.kti. Fakat ıuıtu. Sonra 
ıözü deiittirdi: 

_ Hem madem ki geldin, artık 
üzüntümü unuttum. 

_ Çocuktun Şahande.. Haydi, 
aevin artık, bundan aonra aeni hı· 
rakıp )llçJ.lr fere ıitalem. 

ş.Leıule doinıld•· Glslerlni 
Celilin gözleme d~i: 

- Sahi mi ıö7lüyor1un? · 
- Sahi ıöylüyonam. 
- Bundan •onra beni hiç yal • 

1'1Z bıralunıyacak mııın?. . 
- Bırakmıyacağım. 
_ Neyle temin ederain 1. 
- Teminat mı iıtiyonun?. 
- Evet. ' 
_ Ol»tır ,Un ıevahate çıkıyo • 

rum. 
G ., 

- ene mı .. 
-Ama sentnle 1>eraber. 
Şahende rene endiıelendt. ·l>u· 

ra}adı. • 
- Beraber mi?· 
- Evet. 
- Nereye ıidffefiz?. 
- Ne de meraklııın?. 
-1Cumm tiyle. 
- Çok uıakl&R .. --· 

- Muhakkak bir yerde bir ev 
aldın .• 

- Anlatıldı, Cavit ıevezelik 
atmif .. Zaten onun aizmda bakla 
ıalanmaz ki.. 

- Evet, gitemclen enel ıöyle • 
di. 

- Gitti mi o? .. Nereye gitti?. 
Ne zaman gitti?. r ı 

- Evvelik gün gitti. 
- Olur ıey değil .. Ben yokken 

aeni naııl yalnız bıraktı?. 
- Ne yapaın çaiırdılu.. 

~---Kim?. -
- Ahzı aıker .. 
- Ha.. Aıkere ıitti aeaene .. 

Pendik her halde müreccahtır. 

Bugün bir yere çıkmıyahm olmaz 
mı?. 

- Çıkmıyalım, ıeninle yan ya• 
na, hat bata oturalım. 

Günü iyi pçirdiler. Aktun ye• 
meğini keyifli yediler. Celil erken 
yattı ve erk\?n uyudu. Şahende 

uyumuyor, koca11nın yüzüne ba • 
kıyor,dil9ünüyordu: 

"O melctul>u kim yazdı?. O 
mektup nedir?. Muhakkak taade • 
timlzi kııkanan biri rahabmızı ka· 
çırmak iıtfyor .. Celile iftira edi • 
yor.. Y azdıklan iftiradır. 

~ ~. -
Bir liafta ıonra Pendilin öbttr 

ucundaki köıke yerleıtiler. Şa • 
hende kırlarda, teııha sahillerde 
adeta çocuklaımııtı. Sabahleyin 
ıokaia fırlıyor, kocasının koluna 
aıılarak dolaııyor, her adımda: 

- Aman ne güzel! 
Diye derin, rahat nefeı alıyor, 

her adımda: 
- Oh! .. meı'ut-lum .. 'diyorClu. 

~ • • • f 

Neırin, asabi buliranınr, gene 
doktor Cemilin tedaviıi aayesin • 
de çabuk atlattı, çabuk kendini 
topladı. ' 

Cev:aa hanım aık ıılC ıeliyordu. 
Bir türlü bu bayıınlığın sebebini 
iyice ketf edememiı, Nesrinin ai• 
zından ıö:a alamam19tı. 

Ne zaman ıoraa, Neırin aoiuk• 
kanlılıkla: 

- Sıcaktan r •• diye cevap veri • 
w " yordu. • 

Doktor Cemil Nearine hava teb· 
dili taniye ediyordu. Dilferip ha• 
nıma: • 

- Durmayınız. Pendiie kötk• .. , 
yerletiniz, diyordu. 

(DlıftnU """ 

Halkevinde konser 
Halkevinden: (Ermiya) evveli vatanını ter • 

ederek Babilden Kudüae ırel • 

Babile gelen yahudiler için'de 
fair ve mütefekkirler pek çoktu. 
Beniiırail ıairleri, daima ve her 
yerde "(zulüm ve itkence) nin a • 
leylıinde manzumeler yazarak hal 
in ve bulundukları muhiti irtada 
çalışırlardı. Babilliler bu ıairleri 
büyük bir lezzetle dinleler ve ken .. 
dilerine pek sevdikleri muz ıerbe-ı 
ti ikram ederlerdi. Bu yiizden zin• 
danlara atılanlar, dillerinin cezaar 
nı çekerek zindan kiSıelerinde ha· 
vaıız ve ziyaıız in1iyenler de az 
değildi. 

HükUmet hia1eıi olarak tedi • 
yeıi lazım gelip te timdiye kadar 
·verilmiyen p&ra miktarı da 86 bin 
liradır. Bu rakamlar, bir tetkikin 
mahıulildür. Vekalet, borcu taı • 
dik etmit, tirkote mühlet vermit • 
tir. 

Yapayalnız n.e kadar ııkıldıjını 
tasavvur ediyorum. Neyte, bun· 
dan ıonra ıkılmutın •. Yarın de • 
ili iSbilr ıiin ıeninle Pendile gide• 

latanbul Umumi mecliıine asa 
aeçimi milnuebetiyle lbu aıktam 
aaat 20.30 da Evimizin Cağaloğ • 
lundaki merkez ıalonunda bir 

itti. Fakat (Gedalya) nm zuJ .. 
ü Yahudi peygamberini Kudüa· 
Mıırra kaçırmaja mecbur etti. 

itte Babilden Peraepoliıe ıelen 
(Ermiya) Kudüıten Murra rel· Dlrl ıerek ıehirde ve rerek ıa .. 

Halka ait olan 150 bin liranın 
ayrı ayrı eaki ve yeni aboneman • 
lara iadeıi artık mevzuu bahıola • 
maz. Bu para ile halk bir verem 
baıtahaneai yapılmaıım iste • 
mektedir. 

cejiz. konıer verilecektir. Arzu edenler 

ii zaman Mııır havaliıincle .,.,. j ray methalinde bulunan hu halt• - Pendile •. Pendije mi?. Pen· idare memurluiundan day~tiyele-
dffe ha!.. -- rini alabilirler. 
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~1.KAYE ı--Balta•ıa-rumıerı---
. 

Kiralık apartman 
Nakleden : İzzetoğlu 

Ahmet Cevat itık olmuftu. ı ıözlü bir bebek .. 
Atık olduğunu reımen kimıeye öteki oda oturma ve tuvalet 

ıöylemek iıtemiyordu ama, ol • odaıı gibi bir feydi •. Yerde kirli, 
muftu, itıktı. Bu kırk yıllık bekar yırtık çoraplar ıürünüyordu. Ma· 
nihaye taradığmı bulmuttu. ıanın üıtünde otuz kadar bot tite 

Ahmet Cevat, aradığı kadını vardı. Bura11 adeta bir liboratu • 
daha mektepteyken defterinde vardı: Loıyon, boya, 'beyazlık, kı· 
f(iyle tarif etmitti: zıllık .. Sürme, remel.. Renk renk 

Pek ıenç değil: Yirmi üç ya- boya .• 
tında.. Ve duvarlarda Holivut tiplerin· 

Pek uzun değil: Orta boylu, ıa· den jön prömyelerle, ıekiz on poz· 
ntın, çelik pazılı. da Nebile Şahin .. 

İyi konupcak. Liıeyi bitirmit Ahmet Cevat ıendeledi: 
olacak, billur gibi gülecek. - Bu oda kimin?. 

iyi tahıilli, güler yüzlü, güzel Kapıcı gülmeğe batladı: 
ıeıli. Kürek çekecek, yüzünü bo • - Anlatılmıyor mu? .. Boyala-
yamıyacak. Namuılu, nıeteli. ra bakınız: Bir küçük hanımın .. 

itte Ahmet Cevadın aradığı Ama öyle bir boyanıyor, ki oda • 
hu idi, fakat bir türlü bulamıyor· dan çıktı mı, boyalı olduğu anla • 
Clu. Gülmeıini beğendiği kızın ıılmıyor ... 
komıtmuını beğenmiyor, iyi ko- Hayır, Nebilenin odaıını gör· 
nuıanm tahıili olmuyordu. Ara • dükten ıonr~,Ahmet Cevat bu a· 
Clıklannı bir arada taııyan kimse· partımanı tullmazdı .. 
ye senelerce raagelememiıti. Fakat emin olamk için gene 

Nihayet günlerden bir gün, ar• ıordu: 
liadaılanndan birinin evinde Ne· - Burada kim oturuyor?. 
bile Şahine teıadüf etti. Konut • - Şahin bey.. Hizmetçilerinin 
tu S d ıöylediı" ine oöre, küçük hanımı . or u: • 

- Kürek çeker miıiniz efen • zengin birine veriyorlarmıf .. Bu • 
Clim?. nun için buradan çıkıyorlar .. 

Nebile billur bir kahkaha attı: Hiç kimse Ahmet Cevadın gü-
- Sandal ile gezmek mi teklif zel Nebile ile neden evlenmediği-

edecekıiniz?. bilirim. ni anlıyamadı. 
- Hayır efendim.. Bugünlük 

aeğil.. Bir şey daha ıorayım mı?. 
- Sorunuz bakalım. 
- Liıeyi bitirdinizmi?. 
- Bitirdim .. Ya ıiz?. 
Aman ne güzel kızdı!. BillOr 

SARAY (Eski Glorya) 

Prenses 
. 
ın 

Çılgınlıkları ! _, ________________ .. 
- ,_, - -~ 

Nasıl Bir Film ? 
Bu hafta "Sumer,, sinemasında 

"Prensesin çılgınbklan,, iımi altında 
gösterilen filmin mevzuu, Lui VernÖ· 
yün "Kız kardetim ve ben,, isimli ese 
rinden ahnmıttır. Bu eser, İstanbul 

da muhtelif truplar tarafından oynan 
dı. Alikinin batında bulunduğu Yu 
nan trupunun lıtanbul turnesinde bir 
çok defa oynadıiı bu eser, operet tele 
li.ftde de Zozo Dalınaım hatmcla bu 
lunduğu trup taraiiftdan sahnede orb 
ya konuldu. "Kız kardetim ve ben,, 
daha sonra "Şehir Tiyatrosu,, repertu 
vanna airdi. 

Eserin mevzuundan, filmde istifa. 
de edilirken, vakanın cereyanına Raa 
Benatakinin muıikiıinin refakati gÖda 
tiliniı, ayni zUQnda ıarkı ve dans11ı 
filme bir operet filmi çeınisi verilmif' 
tir. Filmin bazı Yerlerine de, ıenary• 
da veıile dütiiıiilerek. Mozarbn bir • 
operasından parçalar kantbnlmıttır. 

Mevzudaki, lrapriılerinne tabi Pren· 
ıea rolünü Mari Bel yapıyor. Genç, 
güzel, tık, :zarif Prenıea, ele avuca 
ııfmıyan cevval bir kadm tipidir. Bu 
tipi, serek Aliki, serek Zozo Dal· 
mas, tam bir benirnaeyiıle canlandır -
mıtlardı. Onlann muvaffak oynayııı, 

"Kız kardeıim ve ben,, in her iki tru • 
pun turne repertuvarında uzun müd
det yer tutmasını temin etmiıti! 

Mari Beli, burada sahnede de sör· 
dük. Şarl Buvayenin üstün temsili ya
nında çok ıilikleıen Mari Bel, aahnede 
fazlaca durgun, ağır hareketli görünür. 
O, filmde de böyle durgun ve ağır 

hareketti olarak, ortaya çıktı. İhtimal 
bu cihet SÖJ; ÖniİJlde tu...ıup, kendisi· 

ne •erilen roller de, daha ziyade bu 
temsil vaziyetine uygun roller oldu! 

Bu itibarla, tam bir çaliklikle pek 
canlı oynanma11 lazım selen bir rolü, 
kendisine vermenin neticeıi, bu cep· 
heden filmi bozabilirdi. Halbuki, Mari 
Bel, bu roHinde eski vaziyetine 
söre, hayli değiıik bir cw-ysJ1a, ol -
dukça hareketlidir. Herhalde, filmi bo
zan o detiJ! 

Filmi bozan mı var? Evet, Alber 
Prejan ! "Paris damlan altında,, , "Di
lenciler operası,, gibi bazı filmlerde 
muvaffak olan Alber Prejan, bu filmde 

ıibi kahkahaaı, ıarı ıaçlar, çelik 
pazularr vardı. Orta boylu idi. 

Ahmet Cevadın para11 vardı. 
iyi bir mevki ıahibiydi. :\hmet 
Cevadın arkadatı, Şahin beye iti 
açtr. Cevadın Nebile ile evlenmek 
iıtetliğini söyledi. 

9 •e 1 O Birinci teırin 

Sah ve Çar9amba 

Raşit Rıza Tiyatrosu 

(Hedef siz Buseler ı Caz Filmi ı • 

Artık Nebile ile Cevat haftada 
üç dört gün buluıuyorlardı. 

3 Perde 

Yazan : Birabeau 
Nakleden : M. F eridua 
Dekorl•r : ( d) grupu 

Giıeler her glln açıktır 

Cak Peyn, Londra Rad~osun· ı yor. Bu mükayesede, klasik muıi· 
da yer tuttuktan sonra genıt ıa • kinin artık teıirini kaybettiği, ye· 
hada töhret kazanmıt bir caz şar· rini tamarniyle caz muıikiıinin 
kıc111, caz beıtekirı ve caz orke•· tuttuğu neticeıine varılıyor. Bu 
truı tefidir. Bu hafta "Saray" si· caz propagandaıının, kli.aik mu. 

d "U 1 f .,, nemaaın a nutu mut sen onı ıiki hayranlarını, son derecede ıi· 
Ahmet Cevat, ni,anlısının ıü • 

zel ıeaiyle söylediği tarkıları din· 
liyor. Kürek çekmeıini ıeyredi • 
yordu. 

SATILIK EV 
Fatih tramvay durak yeri ile 

Fatih parkı aruında tramvay cad· 
deaine nezareti, elektrik tertiba· 
tmı havi, yeni yapılmıt kirgir 
hane ıatıbktır. Görmek iıtiyenler 
her &iln öileden ıonra ıaat ikiden 
altıya kadar içindekilere müracaat 
ed~bilirler. 

iımi altında göıterilen filmde, 0 nirlendireceği tüpheıiz ... Halbu • 
ve onun idaresindeki orkeıtra var. ki, hakikatte ikisinin de ayrı ayrı 
O kadar! yeri var, değil mi? .. Bu da JÜphe· 

Sesli ve sözlü film çıktıktan siz! 
Cevat bot apartımanda gezme· 

ie baılamıftı. 
Artık yuva kurmıya hazırlan .. 

malıydı. 
Oıfünde: Kiralıktır yaftaıını 

gördüğü 11partımanlara dalıyordu. 
Bunlann kimi eski ve bof, kimi do 
luydu. 

Küf kokulu koridorlar, dağınık 
odalar görüyordu. 

Bir gün bir apartımanm önün• 
de durdu. Kapıcıya ıordu: 

- Kaçıncı kat bot?. 
.L Dördüncü kat ama, daha i· 

çindekiler çıkmadı. 
- Gezebilir miyim?. 
- Kimse yok. Geziniz .. Anah· 

tar bende. 
Ahmet Cevat, apartımana ıir-

di. ilk gözüne çarpan tey, miıafir 
odaaının ıediri üzerinde duran fa· 
ratla ıüpürge oldu .. 

Fatihte Dürgerzade maballeıin· 
de Küçük meydancık numarasız 
hane. 

,... 
VAK 1 T 

GODdeWt. Sly&ıd Gazete 

bt&DbUl Ankara caddell, (VA.KIT) )'Urdu 

TELEFON Nl1HAIU..LAJUı 

Yaıa lflerl telefon: MJ19 
ld&N telefonu : M110 

Teıcrat adrul: btaııbUl - (VA&l'l'l 
Po9ta llnıtu.IU No. 41 

ABONJı BJWELL&lllı 

TQrkly• ltcllıbl 

Seneme HOO 11.r. noo &ı. 

8 aylık 160 • H60 • 
s aylak '" • IOO • 
ı aylak 110 • soo • 

DAN 

ıonra, filmde ıesi olan aanatkir -
lardan,ıonra muıiki aahaımda kıy 
met ifade eden sanatkarlardan is· 
tifade edilmeıi taıarlandı. Bu yol· 
da harekete geçildi. Burada haki· 
kalen kıymeti olanlarla da kartı • 
ltılmakla beraber, adeta zoraki o· 
larak ıes ıahibi, musikide kıyınet 
ıahibi imitler gibi ortaya ıürülen· 
lerle de kartılatıldı ! 

Sevimli bir adam olan Cak 
Peyn, bunlardan biri değildir. O, 
kendi ıahaaında kıymet ifade e • 
der. Hafif ve tatlı ıarkı söyleyifi, 
çalik ve kıvrak çalıtlı caz orkes· 
traaı dinlenir. Caz havalarından 
lio,lanmak ıartiyle ... Akıi takdir· 
de, hoıa gitmez!... Belki cazdan 
hotlanmıyanlar da, onun şarkı 
söyleyitine bir dereceye kadar ku· 
lak verirler .. Lakin, cazına .. Ka • 
ti yen! .. Bütün cazlara olduğu gi • 
bi ... OOlllı'ft.B&l ı Bir karyolanın altında büyük 

bir yemek tencereıi, mutfakta bir ncart UIGJ&MD DiD •)'lf&Jarmda un· Bu itibarla, "Uunutulmuı ıen • 
çift kadın iıkarpini vardı. UmJ ao ırunııtan bqtar. ttk aaytfada 250 foni" filmi, yalnız cazdan hoşla • 

Darmadağın, karmakarıtık bir kurup kadar çıkar. nanların zevk alacağı bir filmdir. 
BOytık, razta. devaıiıll Dln verenle,. alt l k daireydi.. Ses ve musiki sanatkar arına, en· 

ayn tenıılllt vardır • 
Tam çıkacağı eınada kapıcı: Re9lm1J Dblarm bit •tm 10 llnıruftur. dilerini filmde göstermek vesile • 
- Şurada iki oda daha var, de· KUçCK bANJAKı aini vermek üzere bulunan mev • 

'ti. a Bir der .. ao, Ud dl._. 60• Uç detuı 66, zular mahiyetinde, gayet basit o • 
.Afllftet CeTat rirdi. dôrt defua 16 .,. oa defuı ıoo kuruıtur. lan mevzu ve gelişi güzel olan 
Kirli çarpnı bir karyola .. Yaı· Uç aylık Uln verenıertn blr defam mecea· temıil, ıeyirciyi tatmin etmez. 

aendlr. Dört satın geçea Ulnlarm fazla 
tıktft yaih bir bat yeri iz etmit··· •trrıan bet k1lnlflan be8ap edlllr Filmde, klasik muıiki ile caz 
'Yırtık bir kanapenin üstünde, ıatı l .. •••••••••••• .. l musikiıinin mukayeıeıi de yapılı· 

Klaıik musiki ile caz musiki • 
ıinin mukayesesi, filmde bir saf • 
hada yapılmakla kalmıyor'. Bu cİ· 
hete o kadar ehemmiyet verilmiş, 
ki baştan aona kadar bu mukaye • 
ıe vaziyeti tekrar tekrar göze çar· 
pıyor. Meıela, mevzuda Cak 
Peynin bir arkadatı, bir dostu, 
klasik musiki taraflıaıdır. Hem 
hararetle taraflısı ... Ayni zaman· 
da bir beıtekar olan bu adam, caz 
nıusikiaini, musiki mahiyetinde 
bile ıaymıyor. Büyük harp sıra· 
11nda, orduda vazife almıf bulu • 
nan iki aost, daha bir kaç arka • 
daıla beraber, bir musiki müna • 
ka4aıına giriıiyorlar. Cak Peyn, 
piyano batına geçip, bestelediği 
bir caz havaıını çalıyor. Cazı mu· 
sikiden bile ıaymıyan doıtu müs· 
teına, diğer arkadatları onun ça • 
lı4ına, bardak, tabak v. s. vurarak 
ittirak ediyorlar. Klasik musiki 
taraflısı olan dost, onlarla alay e· 
diyor ve onların yaptığının gayet 
ehemmiyetsiz bir şey olduğunu, 
kendiıinin de eğer istene yapabi • 
leceğini söyliyerek, piyanonun ba· 
şma geçiyor. Dostunun tecrübeıi • 
ne dikkat eden Cak Peyn, ona i • 
natçılığı bırakmasını, bir caz bes· 
tekarı olmaıını, tecrübenin, bu ıa· 
hada muvaff akiyet yolunun ken • 

Bel, Filmde 
ruhıuz bir görünü,le, ca~ 
yı§la can11kıyor. Eıaaen, 

le bir rolde görünmeğe mü.-it 
tan çok uzak!.. Seyredellt 

anlattığımız tipte 
le bir adama hemen heme• 
katta a.,ık olmasına tatıyor• 
türlü inanamıyor. O rol içiıı 
janı seçmek, isabetli ol 
seçit! 

Komik rolünde, 
gÖrÜnÜfÜ, kııa sürüyor. 
ki huıuıiyetini göıt 
ki IHr- ela ... -..,.Plef 

Kaça 
"Türk" sinemasmd 

Loretta Yangla Dugla 
sın oğlunun "Kaçak" f 
riliyor. Bu, nasıl film?· 
fazla durulmağa değm 

Bu İngilizce filmdeki 
Amerikalıların tekrar t 
tıp ortaya koyduktan bit 
Cinayet, kaçı§ v. ı. Tabii 
bir kadın ve ıevgi ek•' 
Başta ve ıonda da bo1'1 
var! ... Oynanıta geli~k 
betten de bir fevkali.deJIP' 

·J;:;~~~;k·:ıd;;~ del 

ğini bildiriyor. Fakat, d 
rübesini nota haline ı 
uğratan arkadaıiyle ala1 
te devam ediyor! 

Büyük Harpten sonrat 
olan Cak Peynin çaldıi1 

arasında en hoşa giden, 
o geceki tecrübe bestesi 
birbirlerinden uzak 
Klasik musiki taraflısı, 
tıaı içinde... Onun ra 
ehemmiyet veren yok .. 
bestesi istiyor. Hatta, 
çalıtan bir iş adamına 
esnasında, Mozartın i 
ken, it adamı, kim oldd 
le haberi olmadığı a 
büyük bestekarın adoıJ 
ağzına alacak kadar 
yor! 

Nihayet, Cak Pef11•. 
izini buluyor. Ona~ 
hazırlıyor. Bu suretle b 
yanoda eıki tecrübe 
)arak, caz orkestrasıo• 
mek vaziyetinde kal.ıt 
siki taraflııı adanı, el 
konıeriyle alaka uy~ 
kıalanıyor, muvaffak• 
buluY.or! 



ispanyada ihtilil reisi 
Campanys teslim oldu 

Barselon, hükumet kuvvetleri 
tarafından işgal edilmiştir 

(Baı tarafı l ınci sayı.ar.ı.~...ı~u.ı ı lıların da 70j) kiıiye baliğ oldu• 

aiıdaki beyannameyi neıret • ğunu h:'ber vermektedir. 

ittir: Ameleler azledildi 
"Katalonya hükmeti reiıi, fay· Madrid, 7 (A.A.) _ Yeraltı 

aıız ve kanlı bir mukavemetten 
demiryolunun bütün ameleleri 

tirazen Cenera) Balete teslim ol· 
azledilmitlerdir. Buıünden itiba • 

uıtur. Bu havadiı bütün vilıi • 
ren yeni memurlar alınacaktIT 

et valilerine bildirilmittir .. ,, Baraelonada Paralelo ıoka • 

Madrid, 7 (A.A.) - Son da· ğınada iki kadın yakalanmıı ve 
ikada haber verildiğine göre Üzerlerinde müteaddit bombalar 
talonya ihtilal hükumeti teılim çıkmııtır. 
muıtur. Topçu kıtaatı, ticaret Unkastilloda Soıyaliıt beledi· 

sanayi müstahdemlerinin mer- ye reiıi, sivil muhafızların teılim 
ezlerini topa tutımuıtur. Bir kaç olmalarını iatemif, onlar da red 
arp gemisi Barıelona mütevecci- etmiılerdir. BUnun üzerine ıivil 
en Kartejenden hBTeket etmit • muhafızlara baskın yapılarak hü· 
·r. cum edilmit ve bunlardan ikiıi 

lıpanyann iki lejyon etranjer öldürülmüf, beti de yaralanmış· 
hru Barıelona gitmek üzere tır. 

ibraltaya muvasalat etmiıtir. Ellerinde mitralyöz bulunan a· 
Ceneral Lopez Ochıa öğle vak· ıiler, sonradan ••ker kuvvetiyle 

askerlerle beraber Oviedoya daiıtılmıtlardır. 
aaalat etmittir. Ceneral As. Bitbaoda açılan tüfek yaylı • 

rie asilerine kartı harekatta bu· mından bir kiti ağır yaralanmıt· 
acakhr. tır. Grev, bütün eyaletlere yayıl· 

ölenler iki yUz, yar•hlar mııtır. 
yedi yUz örfi idare 

Madrid, 7 (A.A.) _ Kabine, Madrid, 7 (A.O.) - Hükumet 
üzumıuz ve kanlı bir mukavemet• saat 22 de, bütün İspanyaya ıa

n kaçınmak makaadiyle Kata • mil olmak üzere- örfi idare ilin 
nya hükUmet reisinin Ceneral etmiıtir. 
etete teılim oldufunu ilin et • Ceneral Franko, umum lspan-

Jnittir. Bu haber, bütün eyalet Ya askeri kuvvetleri kumandanlı-
aliliklerine tebliğ olunmuıtur. ima naabolunmuıtur. 

Hükumet, M. Campanyı ile Barselona, 7 (A.A.) - Şehir, 
arkada,!arınrn hapsedilerek, ka • askeri kıtalarla sivil muhafızlar 

u eaaai emniyet mahkemesi tarafından işğal edilmiştir. 
uzuruna sevk edilmelerine karar Madrid, 7 (A.A.) - lhtilalcı 
ermiıtir. Bu suretle, bunlar örfi bir grup bu gece Madrid civarm· 
ivanı lıarpte muhakeme edilmek da bir jandarma karaTgihma hü· 
en kurtulacaklardır. cum etmittir. Mütearrızlar iki 

ispanyanın Berlin sefiri, eıki olü bırakarak püıkürtülmüıler
zırlardan M. Lüis de Zulueta dir. 

ükiimete tiddetli b · k ' 
arak iıt'f ır. ~e tup Y•· Madrit, 7 (A.A.) - Geronede 

Da,hı'l.1 aıını vermııtır. çıkan vahim hadiseler e.numda 
ıye nez f 'ht'l • ı b · alıden b ... ,•re) 

1
'. 

1 1 a a!- bir ceneral ile dört zabit telef ol· 
erı o en erın 200 yara· 

............ ' muıtur. 
••••••••••••••••••••••••••••• 

Yunanistanda intihab t ·······N···::f··············· .. ··--::d·-:: .. :-.. a u us umum mu uru 
. muzakereleri geliyor 

Atına, 7 (A.A.) _ Af A "} N"f 
a b'ld' · ına • Trabzon 7 (Hauusı - u uı 
nıı 1 ırıyor: . k ' .. d .... Al' G ı· ve ıı in umum mu uru ı a ıp 

• Reisicumhur M. Zaimiı yeni İn· Bey üç gün tebrimizde kalarak 
tıhabat kanununun neıri İçin h .. ve tetkiklerini bitirdikten ıonra 
ldimetle muhalefet araaı d L ~- lstanbula hareket etti. 
it• ·ı·f h n a oır 1 a usule getirmek .. 

. uzere son 1• h 
hır tetebbüıte bulunma.. k Kömür istihsa ı ar yor 
vermittir. ıa arar Ereğli, Zonguldak havzaıındaı 

Reisicümhur buıün e k · B lıükUınetimizin fazla ehemmiyet 
vekil M. Mı'halakopu] s 

1 
•t • l d oı •ermeıi üzerine ıon ıene er e, 

müte~kip Hariciye Nazı;: o~u kömür iıtihıalitı pek fazla art • 

wıııaa 

f 
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SPOR 1 
Fener bahçe takımı Bo
hemyas takımına 1 -O 

mağlup oldu 
İstanbul, 7 (A.A.) - Şehri • 

mizde bulunmakta olan Çekoılo· 

• 
Baalı latlkaml 

Arsen Lüpen, oğlunun düşmanımı? 

vakyanın profesyonel Bohemyonı I•••••••••••• Yazan: Maurice Leblanc 
takımı ikinci ve ıon maçını bu - -43-
ıün Kadıköyünde Fenerbahçe Feliıiyen likaydane bir hare· miyle liyiktir. Bakalım arkaaı ne 
ıtadınd At c·· · ı'kı' oyun ketle otomobilinin kapısını açb. ola k a, et • unetın • ca .. .,, 
cusiyle takviye edilmit olan f e· Fakat Raul kolundan tutarak: 
nerbahçe ile oynadı. - Feliıiyen, dedi, beni her an 

Takımlar tam ıaat on altıda yeni bir hayrete düçar ediyorau • 
ıahaya çıktılar. Fenerbahçe Atef• nuz. Ne ıarip bir yaradılııınız 
Güneıten Rebii ve Necdeti alarak var! Rolandı kaçırmağa kalkıt'· 
§Öyle takim yapmıttı: cak derecede ıeviyorıunuz, çarpı· 

ııyorıunuz, ıonra da tam muzaf • 
Bedii, - Yatar, Fazıl - Ce· fer oldufunuz bir anda kızı haı· 

vat, Ali Riza, Eıat - Niyazi, 
Necdet, Muzaffer, Fikret, Rebii. 

mınızın eline bırakıyorsunuz. 

Bundan teytanlar anlaıın .. 
Hakem Kemal Halim Bey. Felisiyen mırıldanma kabilin • 
F enerbahçe oyuna batlarken den cevap verdi: 

rüzgarı arkasına almıttı. Bohem • _ Nitanlıdırlar. 
yona takımına kartı ilk devrede l - Daha iyi ya! nsan sonuna 
avantaja malik olmak istiyorlar • 

kadar çalıtır. 
dı. - Belki de ıonuna kadar çalı· 

Filhakika Çeklerin ilk hücum· d · d 1 · 
ıır ım amma, ıız e on an nııan-

larını kesen Fenerliler derhal hü· lı addediyoraunuz. Beni bir hırsız 
cuma geçtiler. Bu hücum kısa fa· gibi kovaladınız. Şu halde hadi· 
sılalarla daima tekrarlanıyor, fa· ıeleri cereyanına bırakmaktan 
kat Bohemyans müdafaasının pek batka yap&eak bir teY yoktur. Ne 
güzel kullandığı kademeli müda • olurıa olıun! ... 
f aa önünde semere vermiyordu. Bu sözler Raula muamma engiz 

Takımın bütün hatları daha bir teıirde bulundu. Delikanlı a• 
yüksek bir rakibe kartı koynıak rabasına atlıyarak yollandı. fa· 
için bütün gayretini sarfediyordu. kat Pariıe dönecek yerde yoluna 
Ancak bu kadar çalıımak saye • 
ıindedir ki, Sarı • lacivertler, Cu· 

ma günkü oyuna hiç benzemiyen 
f evkali.de bir oyunla birinci dev • 
reyi bitirdiler. 

Bu devrenin en tayanı dikkat 
notları ıunlardır: 

devam etti. 
Bu hadiselerden sonra Raul 

kendi kendine dedi ki: 
"Bu delikanlı nazik ve neziye 

bir ıanatkirdan ziyade korkunç 
bir atlet ve aporcu ... Fakat doi • 
ruıu botuma ıitti. Bir vurutu 
vardı ki .. Hey koca Lüpen, bu de· 
likanlı senin oğlun olmağa. tama· 

il- il- .. 

Saat ıekize doğru Raul Kaen 
kaıabaıına varmıı ve bir otele in· 
mitti. Ayni günün aktamında 
Jorj Düjival hakkında tahkikatta 
bulunmağa baıladı. 

Bugün eylülün 12 nci pazar gü· 
nüydü. Ertesi gün Roland ile Je· 
romun evlenmeleri mukarrer bu· 
lunuyordu. 

ıv. 

Mavi masa 
Jorj Düjival büyük bir konaI<· 

ta yalnız batına ve hizmetçileriy· 
le birlikte yaııyorclp. Evveli bu 
zatı ziyaret ederek hidiıeleri izali 
etmek iıtediyıe de çabuk vazgeç• 
ti. Bundan ıonra da gizlice ko· 
nağa girip etrafı araftırmağa ka· 
rar verdi. Fakat nasıl girmeli? 
Düjivalin oturduğu konak büyük 
bir •bahçe içindeydi ve etrafı bet 
metre yüksekliğinde bir duvar ile 
sarılı bulunuyordu. 

Konak etrafında yaptığı tetki· 
kattan ıonra otele dönen aRul hol 
dan ıeçerken yemek salonunu a· 
yır an camların öte tarafında öy· 
le bir manzara gördü ki, adeti 
gözlerine inanamıyordu. Maıalar· 
dan birinde F elisiyen ile F oıtin o• 
turuyor ve heyecanlı konutuyor· 
)ardı. 

(Devamı var) 
1 - Fener bahçe Çeklerin nı • 

sıf sahasında oynadı. Fakat vazi· 

yete hakim değildi. Atlet kabili • 
yetli olan Çekler, F enerhahçenin 
büyük bir enerji ıarfetmek aure
tiyle temin edebildikleri tazyiki 
hükümsüz bırakmakta mütkülit 

. ................................................................................... . ••••••• • • 

çekmiyorlardı. 

2 - F enerbahçe oyunun ye • 
dinci dalıı:ikaımda çok güzel bir 
hücumu az daha golle tamamlı -
yordu. Rebiinin mükemmel bir 
ıandelini, ııkı bir çıkıt yapan Çek 
müdafiinin önünden göğıü ile ka· 
çıran Muzaffer, bot kaleye topu 
üç metreden sokamadı. 

Fenerliler ikinci defa, ıene mu
hakkak bir golü bu ıef er de fanı· 
ıalık yüzünden kaçırdılar. Nec • 
detin uzun bir volesini Rebii k:ı· 
••bir pula Fikrete verdi. Fikret 
20 metreden enfes bir tüt attrı. Top 
kıpırdamaya bile imkan bulamı -
yan Çek kaleciıinin gözleri önün· 
den ıeçti ve Golpoat' a çarparak 
ıeri döndü. Bu hakiki bir taliıiz • 
lik idi. 

3 - 44 üncü dakikada, Çekler 

lngiliz tayyarelerinden biri Yugoslav Kralı veKrahçesı 
Adanada indi Belıra.t, 7 (A.A.} - Yuıoılav· 

Adana, 7 (A.A.) - Londra· ya kral ve kraliçesi dün akıam 
dan Bonıbaya gitmekle olan M. Zelenike gelmitler ve ıeceyi ora· 
Go. Node, M. A. K. H. Bunaeyil, da Doubrovnik krüvazöründe ge • 
M. S. K. Mojhta, M. K. R. Gazda· çirmitlerdir. 
rin, M. N. J. Naralkar, ın rakip Sabahleyin, kral Alekaandr 
oldukları dört lnıiliz tayyaresi bi· ile kraliçe Mari, Zelenik civarın· 
riıinin makinesinde huıule relen da uf ak bir tenezzüh yapmıtlar ve 
arıza yüzünden ıehrimize inme • ıonra vapura avdet etmitlerdir. 

ye mecbur olmuttur Saat onda Doubrovnik krüva • 
Tayyaredeki arıza tamir edile· zörü Yuıoılav sularını terketmit 

rek iki saat ıonra hepıi birden ıe• ve halk krüvazörün hareketi eına· 
yahatlerine devam etmek üzere ıında kral ve kraliçeyi hararetle 
havalanmıılardır · alkıtlamıttır. 

Görülmemiş bir yeoiHk 
Berlin, 7 (A.A.) - Alman 

radyo idaresi, dün aktam bir tay· 
yare tenliği tertip ederek, dünya· 
da henüz ıörülmemit bir yenilik 
yapmııtır. 

lzmirde belediye intihabı 
lzmir, 7 (A.A.) - Dün akta· 

ma kadar belediye seçimine ve • 
rilen reylerin ıayııı 30 bindir. 
Halk tarafından büyük bir alaka 
ile takip edilen bu ıeçim, ayni ha· 
raretini muhafaza etmektedir. 

Makıım01'u kabul t . . · 
keratın iki.. .. ~. mıttır. Müza-

-~·ı kt ~ gun ıureceği tahmin 
~uı me edır. 

mıttır. 

Bir ıtatistiğe göre 1925 sene • 
ıinde 769 bin, 926 senesinde 910 
bin, 927 senesinde 897 bin, 928 ıe· 
nesinde 918 bin, 929 ıeneıinde 

çok güzel bir hücum yaptılar. Sol 
için f ütü, kalenin üıt direğine 

1000 metre yüksekte uçan bir 
tayyarenin içinden paratütle bot • 
luia atılan adamın biri, elinde 8 
kilo ajırlığında kııa mevceli bir 
telıiz ileti ile, init eınaıında bü • 
tün duyduklarını netretmektedir. 

Bugün öğle üıtü 33 bini bul • 
muttur ve cümlesi C. H. F.nam • 
zetlerine verilmittir. lzmir tehri 
için umumi rey aayııı 63 bin ol • 
duğuna göre, ıeçim ıimdiden fır• 
ka lehine kazanılmı, addedilmek· 
tedir. Bu itibarla temdit mevzuu 
babı değildir. 

İtalya ile Ticari itilaf 
Ankara, 7 (A.A.) - İtalya ile 

aramızdaki ticar· 't'l"f 
ıııaınba k 

.aımlarını d .. . . zı ı· 
'hl' eııttıren 29. 9 • 934 

tarı ı nota i 
t . mza ve taati edilmiı· 
ır. 

ltilifın ı·-~ 1 . I.. .. •-e erıne ait bu tadi· 
ata ~o~e kontenjanlı takas mad • 
elerını kontenjandan kaldırıla • 
ak ga · . yrı mahdut surette ltalya· 
a gırmeıi temin edilmiıtir. 

Vekiller heyetinin tasdikine 
edilen yeni itilaf tasdikten ıon· 

2'a inıza tarihinden itibaren meri 
lacaktır. 

985 bin, 930 ıen.eıinde bir milyon 
yüz bin, 1931 aene,inde 1 milyon 
658.000 ve 1932 sene.inde bir 
milyon 575 bin, 1933 ıenesinde 
bir milyon 802 bin ton kömür iı • 

tihıal edilmittir. 

Buna mukabil 1934 ıene•i ilk 
altı ayındaki kömür istihıalıitı ge· 
çen senekilere nazaran çok fazla• 
dır. 

Son zamanlarda bir çok hükU· 
met dairelerinde Zonguldak ve E· 
refli kömürü yakılması üzerine 
iıtihaal daha falza artmıtbr. 

çarparak geri döndü. 
İkinci devreye Fenerliler ayni 

enerji ile batladılar. Gayet sıkı 
oynuyorlar. ilk 45 dakikanın yor• 
gunluğunu hiçe ıayan bir ıayret 
giSsteriyorlardı. Çeklerin rüzıi.rla 
beraber hemen tefevvuku elde e • 
decekleri hakkmda yürütülen tah· 
minler tahakkuk etmemit ıibi i • 
di. Filhakika dakikalar ıeçtikçe 
Fenerliler Çeklerin yarı aahaıında 
daha kuvvetle yerletiyorlardı. 

32 inci dakikaya kadar Fener• 

Bu tecrübe muvaffakiyetle ne· 
ticelenmittir. 

Tarsusta tiyatro 
T anus - Şehrin imarı mede • 

ni ve içtimai ihtiyaçlarını temin 
yolunda bütçe darlığına rağmen 

bir çok itler batarmq olan bele -
ı:liyemiz bu ıene de Tarıuaa asri 
tekilde bir tiyatro ve ıinema bi • 
naıı yapmaktadır . 
~--· ••••11111111111•-·ıı il 

lilerin hakim oyunu itiki.rdı. Çek· tifade ederek bir gol yaphlar. 
ler ender iniılerden birini yapı • 
yorlardı. Cavadın bir çı!<ıtmı 
ıert bulan hakem bunu f irikikle 
tecziye etti ve Çekler bundan i .. 

Oyunun bundan aonraıı çok 
hararetli, fakat neticesiz oldu. 
Ve Çekler, sahadan 1 r- O 1ralip 
sıktılar, 

Balgaristanda bir istifa 
Sofya, 7 (A.A.) - Hariciye 

umumi katibi M. Redafin iıtifa 
ettiği ve yerine matbuat müdürü 
M. Hristofun ıetirileceji ıöyleni• 
yor. 

Maarif Vekili Afyonda 
Afyon '1 (Huıuıi) - Marif 

Vekili Abidin Bey buıün buraya 
geldi. Lise ve ilk mektepleri tef • 
tiı etti. 



Tüı~k milleti bir ordudur r-T AK V i M-ı· 
ve ordu Türk milletidir ~:::~, ·.:1;:~·· .. 'Iflı~· LDIDJ& Alevlealrı 

tBq tarafı ı t.ııcı 111.)'Ifada) 

insan wraır, ıoylediii ıözle mev
zuunu canlandırıp büyütür, bunlar 
ıanatının erleridir. Fakat gene inıan 

vardır. Sözünün kuvvetini mevzuun -
dan alır. Bizler söyleten mevzu ile 
aöleyeniz. 

TÜRK ORDUSU! Sen öyle bir 
mevzuıun ki en baıit müfekkire bile ıe
ni düıündüğü zaman derhal kanatlanıp 
yukarıya çıkar, en peltek dil bile seni 
söylerken açılıverir. Ordumuz kuvve-1 
tin o kadar kendisidir ki itte en zayıf. I 
lara bile tecelli edince onu derhal kuv • 
vetlendirir. Her millette ,ordu meslek
lerin en ıereflisidir, vatanın bekçisi ve 
esirgeyicisi olduğu ic;in.. Fakat bizim 
ordu yalnız vatanı bekliyen değil, va· 
tanı diriltendir, diri diri gömülen va
tanı çelik bileği ile çıkaran ordumuz ol· 
du. 

Beş asır evelki ordu lstanbulu Bi
zansın çürüklüğünden kurtardığı za -
man insanlık tarihinde bir zaman ka
panıp difer bir aman açılmı,b. Hal -
buki bot uır sonra bu sünkü Türk or· 
dusu ayni istanbulu çürümüı bir dev• 
Jetten değil, yan dünyayı yere seren 
dünya galiplerinin elinden aldı. 

O zaman üç ahıap ıetninin limana 
girmesine mani olamamııtık, halbuki 
Gazi devrinin Türk ordusu İstanbul 
ıulanndaki zırhlı dağlan kovdu. 

BOYOK TÜRK ORDUSU! Sana 
nasıl imrenmiyelim ki GAZl'Yl bize 
veren sensin, vakıa o hepimizindir. Bü-
tün dünyaca vatanımızın diier adı 
(GAZt T0RK1YES1) dir. O yalnız 
vatanımızın da deiil, bütün mazlum· 
Juk dünyası onun adını bir bayrak gi
bi hürmetle taııyor. O yalnız mazlum
luk dünyasının da değil, bütün İnsan· 
lığındır: Yalnız yaıadığı asrı delil, 
asırlan kaplıyan adam. 

Onu bize önder, vatana güne§, İn· 
sanhğa ıeref diye sen verdin Türk or • 
dusu; aa~a nasıl imrenmiyelim ve seni 
nasıl tebrik etmiyelim ki sana ralnız 

biz değil, yalnız vatan değil, sana bü
tün asırlar hayranlıkla önüne yığılarak 
tebriklerini ıunuyor! 

Halls Paşanın nutku 
Muhittin Bey, sözlerini bitirirken 

kadehini kaldırıp sofrada bulunanları 

Gazi Hazretlerinin 'erefine içmeğe da • 
vet etmiı, tiddetli alkıılannuıtır. 

Vali ve belediye reiıi Beyin nut-
kuna lstanbul ıkumandanı Halis Paıa 
§U nutukla .mukabele etmiıtir: 

lstanbul valisi ve tehir meclisi reisi 
Beyefendi Büyük Millet Meclisinin bü
yük reisi Paıa hazretleri! Bu kadar 

güzide ve muhterem zevat huzurunda, 
yüksek bir mevzua dair söz söyliyebil
mck benim için çok güç olacaktır. 

Bahusus bu kadar beliğ bir nutka ce. 

vap olarak... Fakat ıehir meclisi reisi 
beyefendinin ordumuz hakkında bu ka
dar samimi ve iltifatlı ifadelerine kar'ı 
tükranlanmızı arzedebilmek de kaçınıl
maz ıbir vazife oldu. 

Efendiler, güzel htanbulumuzun 
muhterem halkı adına olarak ordu· 
muz hakkında söylenen bu teveccühlü 
ifadelere kartı tükranlarımızı arzede • 

rim. Yüksek İradelerine candan bağlı 
olduğumuz Ulu Gazinin ıerefli izi Üze
rinde lam bir feragat ve faziletle yürü

mekte bulunan ordumuzun da büyük 
ulusumuzun aevgi ve iltifatını daima 
kazamnağa ve arttırmağa çalışhğtnı 

tekrar etmek isterim. 

Efendiler, lstanbulla ordumuz arn
sında dünyanın hiç bir tarafında gÖ· 
rülmiyen çok sıkı ve ülvi bağlantılar ol

duğunu asla unutmayınız. Tarihte hiç 
bir tehir gösterilemez ki asırları doldu
ran bütün hayatınca bile, bu ıüze] ls-

tanbulumuz iç\n yirmi ıene içinde ha. 
yatlannı feda etmit kahramanlar mev
cudunu~ hatta yüzde biri kadar bir 

fedakirlıiın phidi olsun. Gene iftihar
la ıöyliyebiliriz ki bu kahramanlann 

büyük bir kısmı da lstanbul ıehrinin 

kendi degerli evlatlanndandı. 

Efendiler; hepimiz biliriz ki istiklal 
cenginin de hareket hedefi lzmir ol. 

Sabah narnaı.ı S.00 S.01 Çeviren : A. c. Yazı nu. •ı: 14 
mutıa da ıayreıaini ıene :kurtanlmak 
istenen bütün vatan içinde Gazinin pır· 
Janta dedigi bu güzel lstanbul ve onun 
~k kıYJD•tli hiııterlaliClmı Trakya t•ı· 
kil ediyordu. 

Oğlc namazı 12,02 t 'l.0 1 
ikindi n;ımıızı ı •. t5 115.14 Söylüyordu. Barı bu hali gÖ• 
Ak~am namazı 17.H 17,40 rünce rüyayı andıran bir tebessüm 
Yatsı oamar.ı 19.12 19.10 
lmsalı: ile barakadan çıkıp gitmi§ti. 4.t6 4.!7 
Yılın srmı gilnlcrı t74 275 Dıtarıya ~ıktığr zaman otomo· 
Yılın lı:.ılao ı:unlcrl 9! 9•1 d 

Efendiler; milletlerin ya,amalarında bilini getirtmitti. Şehre ka ar 

diyorlardı. Bu Monıol het 
kibar ıınıfma menıuptu. 

saçları diğerleri gibi uzUJl 

di. Mongo!ca anlıyan l• 
lerden birisi o Mongola JD 

diyen bir §eyler söylüyordu• 

halde ona zorla bir §CY ~ 
öyle korlcuns ve öldürücu devreler o • '";;=;;;;:ç~;:;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;~;;;~I gitmek istiyordu. Orada bir mey· 

lur ki bundan kurtulabilmek ancak özü ~I R A D y Q J I'_= hanenin kö§esine çekilmek ve bir 
sağlam, diriliği kuvvetli, ulu budun - _ aıker, hele bir tayyareciye hiç ya.' 
lara nasip olabilir ve o zaman bu bü • B u g U n 

tirmeğe çalıııyordu. 

yük uluslardan milli tehlike ve ihti- ISTANBULı kı!mıyan ıev9ekliği bir kaç kadeh 

yaçların çokluğu ve büyüklüğü niıbe • lS,JO _ Frant1zca ders, 19 _ Kon· votka ile temizleyip atmak niye• 

tinde büyük dahiler de yetiıerek mille• ferans, 19,30 _ Türk muıiki neıriyat.ı tindeydi. 
tin baıına geçer, periıan ve ümitsiz "Ekrem, Ruşen, Cevdet, Kemani Cev. Şehre yakla§tığı zaman otomo· 
k\itleleri toplıyarak mutlaka vatanı det, Seref, İbrahim Beyler ve Vecihe, bili önden göndererek kendiıi ya• 
kurtarır ve içinden yetittikleri mille-' Belma Hanımlar.,, 21,20 - AJ·ans ve 1 b 1 t ya o arak yürümeğe aı amıı ı. 
te cihan içinde yeni bir ün ve tarihlerde borıa haberleri, 21,20 - Bedriye Ra1im altın destanlar vu·· cude getirirler. • Mongolor na.mmdaki altın · made· Hanımın ittirakıyle tanıo ve caz orkH· ni şirketinin büyük binaıı Rua pet 

Muhterem efendiler, söylemeğe ha· trası. 
cet yok ki büyük harpten yorgun çı • lH Kn 1 TANBUL, 1621 m. rol troıtü olan Aıneft'in bütün 
kan milletimiz henüz kanayan yarala· 18.SO: FranınıCIL derı. 11; .Konfr.ranı. 19• kütlesi, elektrik ıirketi evi ve ora• 
rını sağaltmadan dört taraftan kuvvet- 30: Tiirk muslki11l. (Ekrem Ruıten. Cevdet, daki Rus konıoloıhanesine mer • 

1• d"" l la i Kemanı Oe\'dllt, ~ııref, İbrahim IM-yler, Ve • R b' 1 ı uıman ann taarruz nna 11 ramıı but olan dig" er uı ma arı önün .. 
clhe, ~ima, hanımlar.) :n,ıo: AJan1 ve bor-

ve vazifesi milleti siyanet olan insan '"' haberl<'rl. 21.so: Bedriye Ra~ım hanımın den ba,ını kaldırmadan geçmit • 
ve tetkillerin bile hiyanetlerine maruz ı,uraklJ le tang-o ,.e caz orkestrası. 

kalmııtı. Ordumuzun silah ve cepha- 83! Khz. B1'KREŞ, 364 m. ti. 
nesi düşmanlanna verilmiı, malzeme· tll-15 Gündüz neırlyatı. ıı: taY konsut. Şehrin içerisi her zaman iğne 
si aldırılmıı, yolları kapanarak, kud - 19: Saat ayarı ve sairi'. 19.16: Radyo or - aban yere dütmiyecek kadar ka • 
ret kaynakları yok edilerek çetit çe,it '4cstraııı. :?O: Konferans. %o.%O: Pllk. l!0.415: la'balık iken §İmdi her taraf dt;rin 

1 1 
J\onfnanıı. 21: Rus oda muılklıl. :ıı.ıo: 

sa dırış arla ruhundaki azim 'Ve imanı bı"r ıu"ku-net ı'çı'nde bulunuyordu. Kon!erarıt. %1.45: Tapıuıı. 22.os: \'Jyana mu 
da kınnağa uiraşıhyordu. ılkl~l. 22.66: Kahvehane muılkt111. Askerlerin büyük bir kıımı tehir 

Efendiler, vatanımızı payla,an ve 
milletimizi esir etmek jstiyen bu kuv -
vetli düım~nların bir avuç insan halin
de kalmıt olan ordudan neden bu ka -
dar çok ürkmeleri sebepsiz değildi. E
vet Gazi Hazretleri işte böyle kuvvet 

menbaları çalınmı§, fikirler dağınık, 

22S Kh7~ VAltŞO\'A, lH:J m. , 
18: Keman kon!lf!rl. 18,%15: Musahabe. 18. 

85: Tagannl. 19.10: Mu..ıtabc. 19.llS: Hafif 
muıılkl. 19.Cıs: PIAk ve rnusahabfo. ıo: J"AlebL 
yat. 20.ıo: Muuhahf'. 21: Hant musiki. ıı. 
tıs: Haberler, %1.06: Muaahabe, :tZ: \ 'lyana 
kon!Crl. Kon(eran!I. %3: ~kllmh kon.er, %S. 
1 S: Danı musikisi. 

teşebbüsler tereddütlü, ümitler zayıf ~'5 Khı:. BUDAFEŞn:, 15&0 m. 
olduğu bir günde kahraman milletimi. 18 = Jtadl'O konseri. - Mueabalıe. 19.%0: 

Blanko dans orkr.ıtra ı. !O.!O: Mulahabf'. 
zin başına geçmİ§, büyük ve muhterem %1.'.?0: Rajtenn ıaarealııde opera orkntra11. 
arlcadaşlariyle hepimizin bilgi ıanh ta· 22.40: Haberler. 2s: Stıan muılldll. H: MI· 
rihini ibda ve intaç ederek burünkü Ealıi almanca netırJyat. ıı.111: Piyano konae-
mesut neticeye varmıttı. rl. 

Efendiler, Gazinin bu büyük eseri • SU Khr.. BERLtN 8.56 m. 
19.0S: Spor sahasında AlllWl Juzlan, 19. 

nin herhanıi bir kıamına ve herhanıi ao: PIA1c. 20.ıo: Aktüalite. 20•40: Muaahabe. 
bir aafhasına bakı1ıa ancak minnet ve lU,'13: Milli n~rtyat. "ı: Hafif mtnlkl. 21: 

şükranlarımızı teyit eden ululukfar gö- Haberler. 23.SO: Oda llMlılkf ı . 
rülür. lfi9Z Khz. l'lYANA., lS01 -. 

Harp itlerine ıel,ince: Kuvvetli ar. 18.10: Fllk, musahabe, 18.40: FUharmo· 
nlk koııserc dair ııö.ıle-r, 19.%0: Musahabe, 

kalayıcılarının takviye ve teıviklerine ders. 20 Habuler, %0.20 : Teknik, 20.jlS: Ne• 
kapılarak Sakaryaya kadar ilerliyen teli netrlyat. 21,40: N*li musikinin de\·amı, 
düıman ordusu, Türk sinelerine çar- 2%,SO: Piyano muslkl!li, 28 Danı muıılklsl, 
pa çarpa ezilmiş ve atılmııtı. Türk or• 23•20 : Habcrll.'r, 28,.50: Danııııı chvamr, 1 

pllk. 
dusunun hııımlı taarruzu, dü,manın 
mağrur ordusunu tek bir sava,ta tiitir. pıı111ı1B11111H1111111111111J111llllllllllllllm8lllUI 

mit ve Büyük Gazinin gösterdiii Ak • A K B A 
deniz hedefine dokuz ıünde varmıtı.t . 

haricine yerlettirildiği için !ehrin 

aıker ve zabit te çok görülmiyor .. 

du. 

Arada sırada büyük bir süratle 

ıeçen aıkeri bir otomobil yumu -

tıyan kar tabakasının altından çı· 

kan çamurları etrafa sıçratıyordu. 

Kaçıp aritmi yen fakir tehir halkı 

da evlerine gizlenmi§tİ. Yalnız 

ıurada burada Monaolların ölü 

ıömücüleri olan Mongol köpekle· 
• 

rine teıadüf ediliyordu. 

lerini hiç gömmezler, onlllrı bir 

tarafa atarak köpeklere yedirir • 

ler. 

Bu idet eskiden ne idiyıe, tim· 

di de öyleydi. Rut ittal orduıu .. 

nun §İddetli emirlerine rağmen 

Mongolları bu adetlerinden vaz • 
Şimdi Gazinin heybetli bakııı boğazla
ra çevrilmi§, ikinci hedefin milli hu - Ankarada A K 8 A kitap geçirtmek kal:iil ola.mamı§tı. Bars 

evinin birinci ıubeıi modern hiddetinden kendisini tutamamıf hutlaJ" olacağı sezilmiıti. Artık ciha
nı saran büyük hadise ve Ulu Gazinin 
eşsiz ve amansız kudreti duyulmuıtu. 

Önüne durulmaz bir savletle karııla
mağı çok tehlikeli bulan düımanlarımız 
da derhal mütarekeye koıtu ve kahra· 
mantığı kadar ıiyasi varlığı da yüksek 
olan bugünkü Baıvekil Hazretlerinin 
kudretli mesaisi ile de artık sevgili is -
tanbulumuz kurtulmuı bulunu)"'ordu. 

bir ,ekilde Maarif Veklleti ve rovelverini çekerek ölüleri ye· 

karıııında açıln:ışhr. AK B A mekle me11ul olan bu köpek ıürü· 
kitap evleri her dilde kitap, lerinden birisine ateı etmi!tİ. Bu· 
mecmua, gazete ihtiyaçlarına nu yaparken de kendikendisine dü 
cevap vermektedirler. Gerek tilnüyordu. Garip §ey, diyordu. 

kitaplarım:ıı rerek kırtasiye· Çinliler ölülerine lüzumundan faz 

nizi en ucuz olarak A KB A la ehemmiyet verdikleri halde on .. 

kitap evlerinden tedarik ede· lara ırkan bu kadar yakı~ ol~n 
Efendir; tunu da söylemeliyim ki bilirsiniz. Devlet Matbaai11 Mongollar ölülerini köpeklere 

Gazi Türkiyesinde ordu ancak hazerin 
iş bölümü bakımından ayrıdır. Seferde kitapları ve VAKiT' ın neıri· yediriyorlar. 

bütün millet, ordu ve ordu, bütün mil- yatının Ankarada ıatıı yeri Bara bunları dütünürken ölü 

lettir. Atalarımızdan kalmıı olan ve AK 8 A kitap evleridir. bakiyelerinin mütemadiyen yağ • 
istiklal cenginde bizim de yapuğımız AKBA l\1crkezl Telefon 3137 makta olan kar sayesinde örtülüp 
gibi, yediden yetmiıe kadar vatan mü- Birinci Şube . 1761 kapandığına memnun oluyordu. 
dafasına kotmuak kahraman ulusumuz licniŞubc : Saman Piılzar 
için alı,ıkmıt pek tabii bir vazifedir. •••ımıa•1111••••••oıt1111DJR111ıııuntlH1i Çünkü Bars farkına varmadan 
Bu yaıanıldı ve icabında gene Y•tanıla· .. ölülerin atıldığı tarlaya aapmıf h •• 

caktır. YA v u z Burası Onborzitenin arkasına 
Efendiler, sözlerimi bitirmeden Ön· dütüyordu. 

ce gerek bütün yurdu ve gerekse sev-
gili Istanbulumuzu kurtaran Bafbuğu- Kadın ve erkek terzisi Monıollar ölülerini bu tarlaya 
muz Gazi Hazretlerine engin minnet ve Kadar getirip bırakırlardı. Fa • 
§Ükranlarrmızı tekrar ve teyit eyler Bütün trldar hep orada ıiyi· kat bunu yapmayıp sokak ortası • 
manevi huzurlannda derin saygılarla nirler. Her keıeye ve her arzu· na bırakanlar da çok oluyordu. 

eğilirim.,, ya uygun elbisenizi ancak ora· Bara yoluna devamla garip 

Halis Pa§anın nutku da ayni ıiddet· da yaptırabilirsiniz. boyalı, tuhaf tekilli zafer kemer • 

le alkıılanmı, ve Gazi Hazretlerinin te· İstanbul Yenipoatahane kar· leri, mabetler ve kapılar önünden 
refine içilmi1tir. Hasbihal arasında §ısında letafet Han. ... ba l · 

b
• . aeçmege ı amıştı. Esen rüzaıir 

genç ır tayyarecı zabiti müsaade ala - ~ ... !!> 

rak hava kuvvetlerimizin mazisi veı•••--------------••• madetlerin içinde dna edenlerin 
hizmeti hakkında malumat edinmek is.l•• ••••••••••••••ll!l ıeslerini uzaklara kadar akıettiri· 
teğini ilel'.i sürmüı, evelce Milli Müda- Göz Hekimi yordu. 

faa vekaleti hava müste,arılığını yap - Dr. Süleyman Şükrü Tayyare filoları kumandanı ge· 
mıı olan Muzaffer Pata izahatta bulun- Habı!li, Ankara caddes'ı No. 60 • d k rı öner en yolda filosuna men· 
mUf, alkıılanmııtır. Telefon 22566 

sup iki tayyarec,ye ras gelmiıti. 

Barı onlara yakla9arak 

Kendiıine verilen ce•• tu. 

- "Bira% sabret, ıö ·· 
denilmitti. Meaerae ıayy• 
o havalide çok §Öhret kal 
lan o falcıya fal baktırın-" 
yorlarmıı. Banı da beraber 
meğe davet etmişlerdi. B-" 
di kendine: 

- "Ha §ehirde içip ıarbol 
mutum, ha burada falcıyı • 

miıim, ikiıi de bir. Falcı}'• 
dikten sonra· içki i~mek için .. 
kit kalır!,, diye dütünınüttil
dan sonra dem itti ki: 

- "Pek ali, falcıyı dinli 

ama nerede? Burada a.ok 
la bakı lama~ ya?,, 

O vakte kadar hiç ıesiPİ 
roamış olan falcı birdenbit• 

nı çevirerek Baıı aörünce ar 
dönerek yürümeğe başlanı•t 
tayyareci onu takip ediyorl 

Falcı Mongolların "Gu 
dikleri küçük çadırlardan 
nin önünde durmuıtu. Kap 

nündeki asılı duran hahyı 

· rafa çekerek tayyarecileri 

sokmuıtu. 

YuvarlalC çadırın ortasnıdl 
çü)c bir ateı yanı:r,orclu. 

bir sürü kir li yastıklar ve ~
po~telcileri duruyordu. 

Nihayete dolru bir Mo 

tajı görünüyordu. Çadmo 

farında garip şekillerde al 
devat aııh duruyordu. Ça 

deki pisliğe ve kokuya 

tayyareciler görülen mi 

· den birisinin üıtüne otur 

Şimdi Mongolun fal b 

bekliyorlardı. 

Mongol bir köteye gide 

da bir şeyler anttırmaia •' 
da anlatılmaz bazı laflar 

mcğe haılamı§h. Ondan 

kaç defa ate§İn etrafında 
mıı ve tam aletin önüne 

kurarak oturmuıtu. Soll,. 

kolunun içinden bir ko 
muz kemiiini çıkarmı§ ..,e 

miği alnına götürmüttü. f 
zun müddet hu vaziyette 

ve hu esnada bir takım 

maz dualn okumuttu. 

Yavat yavaı karanlığa 
alııan Barı falcının harek 

büyük bir dikkatle t.akip 

du. Falcı tarafından tÖ)' 

aözlerin dü:ı laflardan ib•,..ı 
cağına kani bulnduğundall 
kullandığı deı:ıeleri meY~~ 
karmağa çalıfıyordu. ~P"" 
kitleri naııl Avrupalılar• 
kurlarsa bu Mongol fll'.ıJ. 
kendilerine o tarzda m••.....

latmasını bekliyordu. 

Şimdi falcı koyun gell' 
te,in külü üzerine koyJllUf• il 
ni bir m:a9a ile evveli )cil~ 
mü, ve ondan ıonra atetl 
Jeşt;rmİ§tİ. Ondan ıoıır• 

koBarmın icine sokara1< 

heldeme~e başlamıttI· f'd 
ela b~r talt-rm rlııalar 

metgul oluyordu. 

Ziyafet ıaat yirmi dörtte bitmiıtir. Bunlar, liir Mongolla ·paazrlık e· ' 



• rço aza ar a rey 
isabı dolmak üzere Amasrada ı lzmirde ı 

lu ıandığı dün Firüzaia 
sabahleyin 1ekizde açıl

ey ahlmaya baılanmıtbr. 
kar1111ndak~ bir ananın 
İr gün evvelinden tahta 
çevrilmiı, - defne dal • 

. ılenmit, ustu örtülerek 
m bir hale ıetirilmiıti. 
Be defterlerinin buluna • 
alar buraya yerlettiril • 
dıjm bulunduğu yere bir 
a ıetirilmiıti. Firüz Aia 
ki ıandık dün sabahtan 

kadar durmut, Firüz Ai• 
i mahallelerde oturan • 

ini atmıtlardır. 
le bekçileri sabah ft aı
ak üzere iki defa mahal-
avul çalarak halkı inti
e çaiırmıılardır. Beyoğ
dığa evvelki ıün 5916 
ıtır. Bununla altı ıün 
Beyoilu sandığına atı • 
iktarı 23839 dur. Dün ne 

y atıldıiı ancak buıün 
ır. 

1 mebuslarından Ali 
yoğlu intihap encümeni 
oğlu kaymakamı Sedat 
ilu fırka reiıi Meki Hik· 
ler intihP.ba nezaret et • 

• Beyoğlunda kaymakam 
inde bulunan sandıia da 

li rey atılmıfbr. 

Fatihte 
aandıiı dün aah..htan ak· 
dar Cihalide Gül camiin· 
uıtur. Bu sandığa Hay· 
raççı Kara Mehmet, Kü • 
ustafapaşa, Abdisubaşı, 
ı, aıap Deiiırtiin ma • 
de oturanlar rey atmıt • 

ık caınlin içinde 'bulundu· 
rey atmaia ıelenler ka • 
aalarm üzerinde duran 

bakarak ııra numarala· 
duktan ıonra sı~a ile İçeri 
atmıtlardır. Dün dört bi
rey atılmıttır. Evvelki 

'h sandığı Balatta idi. Bu-
y rekoru kırılmıı b'ır .. , ıun-

rey atılmııtır. Fatih ka • 
dahilinde Karaıümrükte 
yüpte de 5000 kadar 

· Bu suretle Fatih --·· • 
• deki ıandıia atı 

lerde atılan l'ey miktan ise ,öyle· 
dir: 

Birinci ıün 1620, ikinci sün 
' 1636, üçüncü ıün 2292, dördüncü 

ıün 2152, betinci ıün 1755, altın
cı ıün 1314, rey ablmııtır. 

Oıküdardaki intihabat büyük 
tezahürat araaında yapılmakta -
dır. Evvelki gün Kuzıuncukta 
aandrk iakele meydanında beledi
ye daireıi önünde durmuf, bando 
muzika danı havaları çalmıt, halk 
bir yandan reyini vermit, bir yan· 
dan da danıetmiıtir. 

intihap yerine gelen çocuklara 
da kazafırka re;ıi avukat Muhar· 
rem Naili Bey tarafından intiha
bın ne demek oldufu anlatıl • 
IDlfbr, 

Dun de Muharrem Naili Beyle 
eczacı Celil Bey Dizdariyede hal
ka konferanılar -.ermiılerdir. 

EntlnönUnd• 
Eminönü sanclıiı sabahtan ak· 

tama kadar mihraplı camiinde 
buluma-. ve buraya Hacıkadm, 
Hoca Giyaaettin, Y awz Sinan 
mahalleleri rey vermitlerdir. Bu
rada da halk sandık yerine teha
cüm ,c;.termiıtir. Bununla bera -
her alınan tedbirler sayeıinde 
herkee 11ra ile reyini atmıftır. 

Bundan bqka kaJJDakamlık 
binunlda bulunan eancbia da H' • 

velce rey atmıyanlarla dairelerinin 
tatil olmaıı üzerine rey haklarını 
kullanmaya ıelen memurlar rey
lerini atmıtlardır. Bu arada Vali 
muaY.İni Ali Riza Bey de kazada
lci 1andıia reyini atmıthr. 

Beykozda 
~~B~~e_ykoz sandığı Ömerli nahiye· 
ainde bulunmut, Öinerli, Kuçul -
lu, Muratlı köylüleri reylerini at • 
llUflanlır. Saadıiın batında 
hir de muz ika çalmıflır. 

Yedi ıün zarfmda Beykoz ka 
zaıı dahilinde 9735 rey atdmıfbr. 

Kadık8yUnd• 
Kadıköy ıandıjı •mı.tan ak -

tama kadar karakol lıraquında 
ki ilk mektep binaamda bulun • 
mut, Zühtü Pqa, Tu.,_.. mahal· 
leleriade olqranlar ,...ini atmıt 
lardır. Ldık~ ihap fev • 
lialade hey~ edir. 

Kabartma 
Tarihi kıymeti olan 

bir taş bulundu 
Amasranın Bedestan denilen 

tarihi harabelerine yakın bir yer· 
de, tat çıkarılmak için bir tarla 
kazılırken, iki metre kadar derin· 
likte iki yüzü kabartma reıimli 
bir mermer tq bulunmuıtur. Ta· 
tın boyu bir buçuk me'lre, eni 90 
Ye kahnlıiı 30 santim kadardır; 
fakat muıtatilin bir kötesi kırıl • 
mıtbr. 

Taıın iki yüzünde de kabart· 
ma resimler vardır. Tatın bulun• 
duiu yerde ıömülmezden evvel 
çekiçle tahrip edildiği anlatıl • 
maktadır. 

Bu tahribin çok eıki olduğu 
anla91lıyona da zamanını tayin 
etmek imkansızdır. 

T •tın bir yüzünde, omuzların· 
dan ayaklarının üıtüne kadar, es· 
ki Romalılar gibi, bir örtüye ıa • 
rınmıı ve sağ elini göğsüne götür· 
müt, batı açık bir insan reımi var• 
dır. Çehreıi tahrip edilmit olduğu 
için kadın veya erkek olduğu pek 
ıeçi lememekted ir. 

Taıın diğer yüzü daha ziyade 
bozuktur. Yalnız baılıklı bir insa· 
nın, oturur veya diz çöker vazi • 
yette, biraz yukarıda asılı duran 
bir kılıç veya okluğa baktıiı, ar • 
bamda ela çocuta. benzer dd cu • 
min ayakta durdufu 1eç1Welcte • 
dir. Tqta hiç bir yazı yoktur. 

Kaın1ma i'i hükUmetçe durdu· 
rulmu' ve tat muhafaza altına a • 
lmmıttır 

Pata nahi,-..inde durmuı, bütün 
lriyl&ler ıe,.....ini atmıtlardır. 

A'tlal8r 8'ilıtlıiı Kınalıadada 
ilkel~ ıaziaOMljllda bulunmuıtur. 

8ugUn a lerd• rey 
....... ur? 

Sandıkland ün bulunacak· 
ları yerler tura ..... : 

EıninöDI 1anclill -.bahtan ak· 
fam& kadar Kantaterlarda bulu • 
nacak, D laf, Sarıyer, Zindan· 
kapı mallalleleri rey verecekler • 
dir. 

F ati• andıiı sabahtan akta • 
1ra1 ... Ereili camiinde bulu • 

Tüccarlar arasında 
Heyecanlı bir münakaşa 

başladı 
Geçenlerde İzmir tüccarların· 

dan bazılarının, rakabet saikaıile 
ihracat mallarımızın hariçteki 
kıymetini dü9ürenler bulunduğu • 
na dair bir 9ikiyet duyulmuıtu. 
fakat o zaman h;ç bir iıim orta· 

ya konmamıfh. 
Son ıelen lzmir gazeteleri, bu 

mesele etraf mda kopan bir mü -
nakatanın tafsilitile doludur. Ko
operatifçi Topçu oilu Nazmi Bey 
Amerika seyahati esnaımda Türk 
incirlerinin kıymetini dütürenler 
hakkında bir veıika elde ettiiini 
.. lemit ve Frank &ladur imza· 
~y "b 
ıı ile ıazılmıt bir mektuptan ı a· 
ret olan bu ves·kayı Anadolu ga· 
zeteıinde ne9retmittir. 

Bu mektuptan anlatıldığına 
.. frank Baladur isminde olan 

ıore, . . 
-n lzmirde ihracat tıcarelt ve eaa-

IDlf bulunan bu adam Aydın 
yap 'f' . 
. . müstahsilleri kooperatı ının 
ıncır . . . 
..__ 'ıkadaki bir müıterı11ne .mu· 
..,.....er f' l 
racaat edere)< gayet dütkün ıat a 
. . vermeoi teklif ederek ko-
ıncır • 
operatifin itini bozmuttur. Bunun 

. kooperatif yok pahasına 
azerıne 

ucuza mal 1&tmağa mecbur kal • 

anılır. k 
Topçu oğlu Nazmi Bey, .Fr~~ 

Beladurun Amerjkada lzmır. tuc· 
carlarmdan Şerif Zade Remzı Be· 
yin adamı olduğunu, hinaenal.eyh 
incir piyaıaıını boı.mak teklın ~ 
de vuku bulan hareketin ıneıulı· 

t. de tamamen -s~rif zacle Rem· ye ı .. 
1 
.. 

si Beye ait bulundujunu ıoy u • 

yor. 
lıte lsmirdeki ·~~lı .Y•· 

adar, bu mektubun netrı uzerıne 
baılamıı "bulunuyor. 

Şerif zade Remzi Be~, To~u 
oilu Nazmi Beyin, kendı aleyhın· 
deki 1thamkir yanlarına gene 
Anadolu ıazeteainde ceYap ver • 
mittir. Bu ce•abında Re~~i ~1 
Frank Baladurun hareketını mu. 
dafaa etmiyor, yalnız bu ada • 
mın kend' si ile münasebeti denil· 
diği tekilde olmadıi11n izah ede· 
rek huliıaten ~ 

Bir genç 
Kendisine güzelsin diyen 

kadını yaraladı 
Adana umumhaneıinde bir cİ· 

nayet olmu9, Oıman adında ıenç 
hir çocuk ıermayelerden MürüY -
vet adında bir kadını üç yerinden 
bıçakla afır ıurette yaralamııtır. 

Hadise fÖyle olmuttur: 
İstanbullu Mürünet umumha· 

nede Ceyhanlı Elmaıın yanında 

ıermayedir. Evvelce barlarda 
danaiizlük ve tiyatrolarda da tan· 
tozluk etmit, bir kaç defa da 
haıtalanmıı, hastahanelerde yat • 
mıt bir kadındır. 

Hamama ıidiyor en dönü • 
tünde biraz iıtirahat etmek mak
sadiyle karyolaıma yatıyor, oda• 
ıına hiç kimıeyi kabul etmiyor. 
Akıama dojru Hultaıi oilu O.• 
man bu e'f'e ıeliyor, MürüTVeti ıo
ruyor ... Yukarıda odaıında oldu • 
ğunu haber alınca oraya çıkıyor, 

odaya ıirdikten sonra kapıyı ar• 
kadan ıürmeliyor ve ihtimal ki, 
evelce aralarında ıeçmit bir me • 
ıeleden kızgınlık neticeıi olarak 
bıçağını çekiyor, ikiıi kalçaıı ü • 
zerinden, biri de ıai kolunun Ü • 

zerinden ehemmiyetli ıurette ya • 
ralıyor. Mürüvvetin can kurtar • 
ma bağırması üzerine noktada 
bulunan poliı memuru yetitiyor, 
Oımanı yakalıyor. 

Oıman karakola götürülmek 
iıtenirken kaçmak te~bbüıünde 
hulumnufl& da muvaffak olamı • 
yor, karakola ıetirilip aoriuya 
çekilince~ Mürüvvet bana ıen 
benden parlakım,, dedijinden 
müteeaair oldum. Şuurumu kayp 
ettim Ye onu yaraladım, demiıtir. 

Osman, baklanda tutulan tah· 
kikat evrakiyle birlikte Cümbu • 
riyet Müddeiumumiliiine teslim 
edilmittir. 

Mürüvvet, ~rmakta oldufu 
evde tedavi altına alınmıttır. 

Eski Maarif Vekili 
Hikmet Bey 

Akhisar - Akbisarın deierli 
mebusu sabık Maarif Vekili Hik
met Bey 30 Eylfilden beri Alchi • 
aardadır. 

lctarı yirmi bini :e.lllillı 
ki tütün fabı~-..--t~liill-.liJııu. 
ele de dün reylerilif.l•jF 

..... _..illi.. Denizapt~ İbra • 
~ Anapeamii, F sul· 

._ Be,.slt ala, Molla Şer9f Ör· 
dek k ... p, Nevbahar mahalleleri 
'e'r atacaktır. 

_ Frank Baladur benim ada· 
mım değildir. Benim namıma ha· 
reket salahiyetini haiz delildir. 
Ancak bu adamın ticareti bozul
muı ye batmıt olduiun~•n. .it 
meV1imi ıelinceye kadar aıle11n n 
geçinmesine medar olmak üzere 
itlerine yardım etmeii vadettim • 
di. Aramızdaki münasebet bun • 
dan ibarettir.,, 

Sabık Vekil ilk rününü mem • 
teket dahilinde alakalı tetkikler • 
le geçirdi. Bir ıun için otomobil· 
le Kırkajaca ıitti. Mebuı Beıe 

kasabanın Awupada okuyan mü • 
nevver ıençlerinden Rqit Bey 
refakat ediyordu • 

dır. 

:.•llilsblıl kazaıında rey verme 
....-qların sayısı . i.., 12.000 dir. Yedi 

...... on bin rey toplandıiına ıö· 
re Betil<taı kazumdaki rfYY mik • 
tarının nisabı hayli geçeceii tah· 
min edilmekte.ir. 

ar erde ve Adalarda 
S•ı• aalldılı aaltahtan öi· 

leye kadar Emirıinda bulunmuf, 
800 YeJ atilmıfbr. ık öjleden 
aonta A•ı. Ata 111,Bne ıötürül-

. ..,. 
......, Ull'dıit da Mehmet 

Oıkidar ıandılı aabahtaa • 
...... kadar laulclı helMı,. • 
Jdinde bulunacal<, K11rlr1r, Altunl· 
,.de, Burhaniye, mahalleleri rey 
yerecektir. 

Beykos sandığı öğleden evvel 
Erenteli köyünde, öğleden sonra 
Slrapmar, Hüaeyinli köylerindeki 
ilk mekteplerde bulunacaktır. 
Kadıkö1 aandtiı .. bahtan öğle

,. kadar Merclivenköy.ünde, öil~
clen IODra Gaztepede ıstasyon cı· 
TU'l1lda hlunacaktır. 

Betıktat a&Ddıir Arnavutkö • 
yünde nahiye mudürlügü bina11 
kartıamda bulunacaktır. 

Beyoğlu sandığı sabahtan ak • 
tam• kadar Kasımpaşada Cnmİİ· 
kebirde bulunacaktır. 
Sarıyer ıandığı sabahtan öğleye 

kadar Rumeli hiıarında, ö~leden 
sonra Emi.-ginda bulunacaktır. 

Adalar sandığı Kınahadada 

bulunacak, Bakırköy sandığı Yetil 
lcöy civarındaki köylerde dolatb· 
rılacaktır. 

Diyor. 
Fakat bu mesele bir kene böy· 

lece efkarı umumiye önüne çıkın· 
ca resmi bir safhaya girmi,tir: 

Türkofis İzmir subeıi müdür· 
lüğü, kooperatifçi Nazmi Beyin 
verdiği vesikayı Türkofis Ankara 
merkezi delaletile lktııat Veki.le· 
t'ne göndermit ve bu huıuıtaki 
mütaleasını ili.ve etmittir. 

Ofis, bu hadiıeyi ehemmiyetle 
kartılamııtır. 

Hatırlarda olduiu üzere ıeçen 
ıene lzmir tüccarları toplanarak 
yerli malarra ait ihracat fiatlarını 
dütürmemek için birlik teıkil et· 
mitlerdi. Bu birliiin fahri reis -
lijine de İkbaat Vekili Celil Beyi 
ıeçimı · tlerdi. Celil Bey verilen 
kararara riayet edilmek ıartile bu 

Hikmet Bey bir Kırkaiaçta bir 
rün kaldıktan IOnra tekrar Akhi • 
sara avdet etti ve Bandırmadan 
gelen poata treniyle Maniıaya ıit· 
ti. 

T ekirdağında bir cinayet 
T ekirdaimdan bildirildiiin• 

ıöre üç ıün evvel saat 21 de teh· 
rin Koranti mahalleıinde feci bir 
cinayet olmuttur. Malkaralı Mua
tafa iıminde birisi bir namuı me
ıeleıinden çete lbrahimi öldür • 
mütbir. 

Malkaralı Muıtaf a ve arkada a 

ıı Mehmet Ali Efendiler yakalu· 

mıfbr. __ .. __ • .... 1 o 1 1 1 •• 

riyaıeti memnuniyetle kabul et • 
mi,tir. 

Eler resmi tahkikat, lzmir tGc· 
carlarından bazılarının hahikaten 
lktısat Vek 'li Celil Beye kartı 

yapmıf oldukları taahhüdü llos • 
dukkrmı söıterirae tayanı dikkat 
bir vaziyet hasıl olacaktır. 
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Heybeliada Açıklarındaki Facianın Son T afs 
Otuz üç kitinin ıboiulmaaı ile 1 ğer sözler söylemiftir. Mustaf & ı yakın olduiu, bütün tahitlerin i • 

neticelenen kaza. tahkikatı dün de Bey diyor ki: fadelerinin teıbitinden ıonra an-

Heybeliadada devam etnıittir. - Vapuru, liman dahilinde latılacaktır. Kaza vuku bulduiu 
Hadisenin tahkikatı ile metgul vapurun süvarisi kullanır. Bina· dakikadan itibaren bir vapurun 

olan müddeiumumi muavinlerin • enaleyh dümende Hüsnü Beyin elli bet kitiyi kaç dakikada ve ne 
den Nurettin Bey, dün aabah saat bulunması lazımdı, ki o bulunu • gibi vasıtalarla kurtarabileceği 
onda Heybeliadaya gitmif, Füru· yordu. Ben, kaz&nın vukua gel· noktuı d·'!· tahkikat esnasında göz 
zan tilebi birinci kaptanı Hüsnü diği andan itibaren ıihayetine ka· önünde tutulacak noktalardan· 
Beyle ikinc.i kaptan Muıta~ Bey dar bir nniye durmadan çalıtlım. dır. 
ve motör sahibi Faik Efendiyi İı· Hadise katiyen motör sahibinin 
ticvap etnıiıtir. Nurettin Bey sa· söylediği gibi değildir. Evvela 
at altı buçuğa kadar bu tahkikat)& kayığı b:z, ancak 20 - 25 metre 
metgul olmuıur. yaklattığımız vakit gördük. Ni • 

Kazaya sebep olan Füruzan ıi· zamname mucibince direğinde 
lebi dün sabah se11t sekizde baıka renkli ıııiı yoktu. Bundan ma • 
bir kaptan tarafından tahrik ~edi- ada, yakmakta olduiu ııığı da 
lerek götürülmüttür. motörün ön tarafına, eıyaların a· 

Haber aldığımıza göre, üç ki- rasına koymutlu. Bir defa ııığa 
tiden mürekkep bir ehli vukuf da hiç. bir Jnil bulunmaması lazımdı. 
dün Heybeliadada, kazaya uğra· Bu ihmal ed;lmit, bir çok denkler 
yanların ifadelerini tetkik ederek ıtıim önüne yığıl.mı§tır. Eğer bir 
hadise hakkındaki raporunu ha - sandık veya küfe daha koysalardı 
zrrlamııtır. ıtık tamamiyle kapanacak ve biz 

Hadise hakkında Terilecek ra- yalnız kayığı değil, motörü de 
porun, kaza. vukua gelen mahal· parçalamı§ bulunacaktır. 
de, ayni filep ve ayni motörün, Sonra, biz motörü görür gör • 
kazanın vuku 1bulduğu saatte ah- mez derhal tornistan yaparak tor· 
rik edilerek keıif yapıldıktan aon· uistan düdüğü öttürdük. Fakat 
ra verileceği söylenmekle idi. Fa· mesafe, dediğim gibi, gayet az ol· 
kat alınan ifadelerin inkitafı bu· duğundan baıka bir imkan bula· 
n• lüzum hiısettirmemi,, ifadele· madık. Çarpıtmayı müteakip, va· 
rin kaza hakkında kafi miktarda puru durdurduk ve bizzat be.o alt
kanaat verebileceği üç mütehu • mı~ adet can kurtaran yeleği d~ 
ıra ehli vukuf tarafmdan, •lınan nize atım. Kazadan ıonra bunla· 
ifadeler tetkik edilerek rapor ha· rın on tanesini denizden topladık. 
zırlanmııtrr. ilk it olarak yaptığımız bu ameli· 

Hadise mahkemeye intikal et· yeden sonra, motöre bağlı hulu· 
mediğinden, bu rapor hakkında nan kayığın kat kat feTkinde bir 
alakadarlar çok ketum danan • mukavemetteki can kurtaran ean• 
maktadırlar. dalını den1ze indirdik. bu esna· 

Söylendiğine göre, ehli vukuf da imdat düdüğü ele çahnııtık. 
meıuliyetin hangi tarafa raci ol· Oüdüğün, etrafımızda 'buhmduiu 
duğu noktası etrafında tetlrilr.,t.ta .ayleaen donanma tanıf..-.. da
bulunmuttur. Bu ~rada motör aa· yulup duyulmadığı ciheti hakkm· 
bibi Faik Efendinin vaziyeti ve da benim söyliyecek hiç bir sözüm 
ehliyeti, Füruzan §ilebinin düdük yoktur. Biz vazifemizi yaptık. 
öttürüp öttürmediği, yard1111& kaç () esnada mütemadiyen düdük öt• 
dakika sonra yeti,ildiği cihetleri türme'kten eVYel, boğulmakta o • 
de bilha11a göz önünde tutulmut- lanları kurtarmak için çalıtm.ak 
tur. mevkiinde jdik. 

Şilebin birinci kaptanı Hüınü, Boğulmak üzere olanları kur • 
ikinci kaptanı Mustafa Beylerle lardrktan sonra 'bize dam yakın 
motör sahibi evvelki geceyi Hey· olan ve eıaıen yolumuz üzerinde 
belic·.dada ıeçirmi§ler, bütün Lulunan Kartala hareket ettik. Bu 
gün de Heybeliada polis karako • esnada ka2 adan kurtulanlara çay 
!•mda bulunmuşlardır. l>İ§İrterek içirdim ve hepsinin ay• 

F AIK EFENDi NE DiYOR? rı ayrı isimlerini, mensup olduk· 

Motör sahibi Faik Efendi, dün 
kendisiyle görii§en bir muharriri· 
mize, hadise etrafında bazı ıa -
zetelerde çıkan sözlerinin doğru 
olmadığını, kaptanın sözlerinin 
de aıh eıası olmadığını söylemi!· 
tri. Faik fendi diyor iri: 

- Kaptan Bey, benim renkli 
ıtrk bulundurmadığımı sÖylüyor. 
Eğer bulundursaydrım çarpmıya -
cak mıydı?. Sonra motöre bağlı 
kayığın nizamname mucibince 
motörden yüz metre uzakta bu • 
lunnıası lizım imiJ. Fakat bp -
tan motördeki ıtıiı gördüğü hal -
de gene bindirdi. KıÇtaki baba ile 
ıereni krrdı. Eğer nıotöre bindir· 
meseydi, söyledikleri belki haklı 
olabilirdi. Sonra yolcuların hep
ıini vapur kurtarmıf. Bu da doi· 
ru deği. Ekserisini ben kurtar -
Clmt. Yalnız hepsi ıAlakh, titriyor· 
lardı. Vapur yaklqtığı vakit, ba
ri soğuktan ölmesinler diye vapu· 
ra çwaTdım. Vapur, yolcuları al· 
C:lıktan sonra Kartala doğru yol 
aldı.,, 

JKINCI KAPTANIN SÖYLE
DiKLERi 

Diğer taraftan Füruzan vapu • 
runun ikinci kaptanı Muatafa Bey 
bir muharririmize cok dikkate de· 

ları kaza ve köyleri tesbit ettim. 
Bundan batka yirmi üç k~tinin 
imzasını havi ve onları hen kur • 
tardtğnnı yazan bir zabıt varakası 
imzalattırdım. Ortada bir mes • 
uliyet vardı. Otuz ü~ kişi boğul • 
ml,ştu. Hiç tüphesiz ilk nazarda 
kazaya bizim ıehebiyet verdiği· 
miz de ileri ıürülec:.eltti. Bunları 
dür.ündüğüm için kurtulanlara 
ke~dilerini vapurun kurtardığını 
bildirir kağıdı imzalattırdım. 

Sonra, en mühim mesele; gör· 
mek ve kazaya sebebiyet verme • 
mek cihetidir. Motör sahibi bizim 
görmediğimizi iddia ediyor. Hal
buki -yapurumuzun renkli ıııkla· 
nndan maada muhtelif kısımla • 
nnda c:;.ok uzaktan görülecek 1şık· 
ları Tudı. Evveli. motörün gör • 

. d'? meıi lazım gelmez mıy ı. ,, 
MESULlYET KlMIN ? 

Alakadar bir za~. kaza hakkın· 
da söylenenlerin tahmin ve riva· 
yet kabilinden ileri gitmemekte 
olduğunu, meselenin ehemmiye· 
ti, uzun tah'kiklere ihtiyaç gö.ter
diğini ıöylemittİT. 

Mesuliyetin lnngi tarafa raci 
olduğu, ancak tahkikahn tekem· 
mülünden ııonra anlatılacaktır. 

ICaptan ve motör sahibinin id
dialtnnrn da ne derece hakikate 

Söylendiğine göre, bu ıekilde 
bir çarpıtmada elli bq kitinin 
toplu b:r halde denize gömülme -
lerini müteakip yapılacak kurtar· 
ma ameliyesi ancak yapılan tekil· 
de olur. Cünkii kazayı müteakip 
gerçi kayık on bet dakika kadar 
su üstünde kalnıqtır. Fakat bun· 
dan sonra herkeı birbirlerini yakaı 
layarak adeta bir •n evvel boğul· 
malarınr tesri etnıiflerdir. 

Bütün ileri sürülen bu mütale
alar, dediğimiz gibi. ancak ehli 
vukuf raporunun tetkikinden ıon· 
ra aydınlanacaktır. 

Diğer taraftan motör sahibi 
Faik Efend:nin ehliyetsiz olduğu 
noktası ile ehliyetsiz olduğu hal • 
de, müsaade almadan ne suretle 
motörcülük yaptrğıı noktau da 
tahkikat sırasındadır. 

Dün Fa=k Efendiden, Yalo"Ya· 
da kimin tarafından mürakabe e· 
dildikleri ıorulmuttur. Faik Efen· 
di, Yalovad. liman reisi ibulun
madığmı, bu gibi itlere gümrük 

katibinin karıthğmı aöylemittir. li komi.eri Haaan 
Bu nokta da aynca tahkik edile· 
cektir. 

SERBEST BIRAKILDILAR 

Kazayı müteakip nezaret ıaltr· 
na alınan Füruzan birinci kaptanı 
Hüsnü JJeyle ikinci kaptan Muı • 
tafa Bey, dün gece ikametgaha 
raptedilerek serbest bıralulmıt • 
lardır. 

Motör sahibi Faik Efendi, dün 
gece Heybeliadada nezaret altın· 
dıa kalmııtrr. Faik Efendi hak • 
kında tevkif müzekkeresi kesil -
memittir. Kanunen yirmi dört 1&· 

at olan nezaret altında bulun • 
durma müddeti, tahkikatın alaca
ğı vaziyet üzerine. bu müddet da
ha temdit edilebileceği için Faik 
Efendinin nezaret altında bulun -
durulma müddeti uzatılmıttır. 

KOMiSER HASAN BEY 

Hadiseye el koymuı olan müd
deiumumi muavinlerinden Nurel • 
tin Bey, bugün Heybeliadadaki 
tahkikatla meırul olmıyacaktır. 
Evrakın nolcaan kalan t.raflan, 
baıka alınacak ifadeler, Heybeli· 
adanın çalı,kan Te değerli ic:omi1e· 
ri Hean Bey tarafından bugün 
tamamlanmıf olacaktır. EN.sen 
müddeiu111111DI muaTini Bey hadi· 
seye el koymadan nvelki ilk ta1ı
kikatın yaprlma1111da, Füruzan 
vapurunun buhmınaımda Heybe· 

BlR CESET 

Boğulanlardan dl' r 
mlıadada bir cetef 
Ceset, düne kadar • 
mtyan kadındı. Oı 
yet cüzdanı bulunaıı 
doiumlu ve Salih o 
mindedir. Ceset h .. 
ru tarafından mu• 
müddeiumumi beydeO · 
aaade üzerine adada 
tir. Dün geç vakte 
ceset çıkmamııtır. 

KAZAZEDELE AÇ 
MADI 

Dünkü aktaın 
biri, kazaya uğra 

vakte kadar HeybeJİ' 
rako1u önünde aç 
diğini yazmakta idİ· 
tamamiyle aıılsrzdır· 
rayanlarm karakolcllt 

Hasan Beyin emrile 
rahatları temin edil 
dan batka Heybeliads 
mer ıubesi tarafındaO 
a.ktam yemeği verilıııİlt 
rilmittir. Kaza günil 
vapurla, işlerinin 

kazazedeler, ayrıl 

rine ka.rıı göıterilell 
teıekkür etmiılerdir. 

DAoA 
BiRiKTiRE .. 
RA~T-bb' 

• 



lstanbul Asliye 2 inci Ticaret 
hkemeıinden: Denizyolları 
Oık~n Şehter Efendi vekili A· 

at Arif Mustafa Bey tarafın • 1 " 
n lstanhulda Aşir Efendi cad • 
sinde Beyker hanında 17 • 20 

DÜN ve YARIN 
Tercüme KüUiyab 

1 ı iŞLETMESi 
t\cenıeltrı l\arJköv • Köprübaşı 

arada Della Tolla biraderler 
1 

yhine bin yüz dokıan altı lira 1 

kuru9 tahsiline mütedair ika • 1 

olunan davada müddeialeyh 
ketin arzuhalde göıterilen ad • 

lerini terkettiklerini ve elyevm 
metgi.hları meçhul bulun· 
ğu müba,ir taraf mdan teb· 

ilmühaberi zahrına verilen 
eıruhattan anlaıılmıı olmakla 
va arzuhali ıuretinin yirmi gün 

·· ddetle ilanen tebliğine ve tah· 

atın 30 • l O • 934 tarihine miı· 
if ıalı günü saat t de tayini_· ı' 
karar verilmiş olmakla teb 

makamına kaim olmak üzere 1 

yfiyet ilan olunur. 

ZA YI - tatanbul ithalat ıüm-
w ünün 5310 numara ve 28 - · 

- 934 tarihli beyannamenin bi· 
ci nüıhaıı zayi olmuştur. 

10 uncu Kitap 

RASİN KÜLLİYATI 2 
H. NAZIM Fiyatı: 75 Kuruş - - --- - - 7"E' -

ı - iSAi' o , Uoık - Haydar Klf3t 

~ - AlLE t,:E&WEld, l\lorua - t. O. AllffJI 

1 - rttıAH~T. HANllA \t: HORSA, lktısat doktoru 

&I uhllıt t:tem 

t - U~\'l.t;'I \ t' IHTll Al .. l..enln - Baydar Klfat 

il - SO~VAl .IJ:~I : Kauı .. ııı - ısahlhu '/.ekerlya 

il - KOl.l.IYAl ' KASlN, U. Nar.ım 

' .. • ~<;I sıswı UJTll..Aı.I. lA'nlıı - Hnydar Wtat • 

100 

lOO 

,. 
'~ ,. 
1& 

80 

1 - ıtınn HA\'ATTA LAl)VVH, Prol. Vuaa - Prof. Ur. 

M. Hay rullah 80 

9 - ISFAHANI\ uoGRfJ, Pl~er Lotl - ı . il . .4Upn 

10 - IWLl.ll'A'J ı1. KASIN U, tL Naı.ım 

BASJLACAKLAR: 
l - UOltlo HA KA: Hııl:ıak - Haydar Hlfat 

Kunıt 

• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

" 

ı - lLKBl\HAH Sl:Ll.ERI, h ·an Tür,enlev - Samlıade tlllrPY)a 

1 

rel.42362 - Sirktcı Mühürdarzadt 
1 fan T1'1~fon H140 __ .. 

lzmir sür'at 
lskenderiye golu 
İZMJR Vapuru.9 

B. Tetrın 
S A L 1 l 1 de Galata rıh· 
tamından kalkacak, doğru 
lımir, PJre, lakeaderiye 

vı Portsaide gidecek 

ve dönecektir. (6459) 

Rize Portsait 
j 9 Birinci Tqrlıı Sah 

ı ı ıDnüaden itibarea İlkeaderiye 
1 poıtalar1mız Portsaide 

de ujrıyıcaklar •e dönüıte 
ayaı Yaparlar Karacleniıe ıe· , R. , 

Yenisini tanzim için lıtanbu1 
lat gümrüğüne müracaat et. 

• izden zayi nüshanın hükmu 
ryacağını ilin ederiz. 

Bütün milletlerin edebi, içti· 

mai, iktısadi, mali..... En mü· 

hallet eserlerinden seçme kitapla· 

rın tercümesi ve DON ve YARIN 

tercüme külliyatı iıimi altında, 

yılda muntazam fa11lalarla otuz 

cilt kadarının çıkarılma11 ıuretile 

yüz cilt vücuda getirilmesi temin 

edilmiıtir. En kudretli kafaların, 

kalemlerin yardımlarına müraca· 

at olunmuıtur. 
1 - l!.:!\HYET, &ıııJılttlD 

4 - KAPiTALİZM ISUHKANl, Profriör Plru - Abinel Bamdl 

6 - • ... ,fJZJ va KARA. ll&udal. 

1 ~erek ıze ye kaclar gi· 

• i deceklerdir. Karadeoiı falcele· 

ıeriaclea lzmir, Pire, 

ata Voyvoda cadcleıi Hezaran 
ağı 19·21 Navman makinelen 
ıahş Türk Limited tirketi 

Hüıeyin 

malmüdürlüğünde 
ı~ım maatımda kulandıiım 
'bık mühürümü zayi ettim. Ye· 

ıini çıkaracajımdan eıkisinin 
'kmü yoktur. Zehra 

Aıliye mahkemeleri ikinci yeni· 
e büroıundan: 

lıtanbul Hazineyi maliyesi ta· 
f mdan Beyoğlunda Poyraz 50 • 

tında 18 No.da Madam Santon 
yhine açılan alac•k davsının 

nilen.me muamelesi esnasında . 
alen ikametgahı meçhul bulu : 

an müddeialeyhe ili.nen tebliğat 
. aıına karar verildiiinden tet • 
.·katı~ ~cra kılınıcağı 19 • 12 • 

tarıhıne müıadif çart•mba .. .. ru· 
u ıaat 14 te bürada h b azır u • 
. ması lüzumu tebliğ makamına 
ım olmak üzere ilan olunur. 

Asliye mahkemele . . k. . •1 rı ı ıncı ye· 
ı eme bürosuqdan: 

Hazine muhakemat m"d'" . 
f 

u urıye· 
tara ından Malteped l b d e ya ı o • 
n • a ( 54? No. lı ıahilhanede 
ukım Cemıle Firdevı Ha 
L ~ nım a. 
mne açılan alacak da •1 vaıının 
nı eme muamelesi eı d . naaın a: 
alen ıkametıihı ıneçhul b l 

""dd . u u. 
n mu eıaleyhe il~nen tebliğat 
aıına k~arar verilmi! olduğun • 
n let ıkatın icra kılınaca ~ ı 
• 12 • 934 tarihine müsadif cg. 

arleıi günü aaat 14 te büro:. 
zır bulunma11 lüzumu tebliğ 
akamına kaim olmak .. • l U7.ere ı . 
n o unur. {279) 

Aıliye mahkemeleri ikinci ye • 
ileme büroıundan : 

Hazine muhakemat m··d ·· . u urıye· 

tarafından Eskir eli A . f B 
• • :r rı ey 

fılesı lstanbulda Kabataıta 
t üzerinde 3 No.lı hanede mu • 

'm Hadiye Hanımın aleyhine aç· 
jı alacak davasının yenilenme 

uamelesi esnaıında: Halen ika
etıah.r :neçhul bulunan müddei· 
eyhe ılanen tebliğat icraıına ka· 
r verildiğinden tetkı"k t . a ın ıcra 
lınacak 29 .. 12 • 934 t 'h' 

arı ıne 

üıadif Cumartesi günü ıaat 14 
büroda hazır bulunmaaı lüzu • 

u tebliğ makamına kaim olmak 
ere ilan olunur. c2so) 

10 1 - tS.\ : Pınlı Kııbl~at nwkteblnde Prnfeııör doktor Hine 19anJI• - Uaydar Rltat 

1 - r..flJ\ ı: Kropo&ldn - Apotıu AUtet 

uncusu çıktı. ~ - IÇTl!\1At KANUNLAR, Greel - Balll Alune& 

1 - ÇOCUK u0Ş0RTENLER H. Oonuhe, &lenuater - rrof. Dr. M. Ba1· 

ruUab 

10 - SALAM80, Flo~r - t. H. ı\Utu 

11 - ~rtılJ SAADET, Toı.to7 - 1. H. AlliU 

1% - UlZıtAEUNlN H..\VATI, A. Morua 

~~~~~~19!11!~--~ml!ll~-911111!~--·· 
Istanbut Harici Askeri'/ Nafıa VekiJetinden: 

Kıtaat ildnları 
Af yon • Antalya hattı 40 • 56 ıncı kilometreleri ara11 3 üncü 

.. Aske~i mektepler ihtiyacı kısmı inşaat ve ameliyatı kapalı zarf uıuliyle münakasaya çıka· 
. 1~111 yerlı fabrikalar mamu- nlmıştır. 
latından 9416 metre lacivert Münakaıa 16110 934 tarihine müsadif salı ıünü saat 15 le 
renkte elbiselik kumaş ka· Vekalet müsteşarlık makamında yapılacaktır. Taliplerin teklif· 
palı zarfla münakasaya kon- lerini cari seneye mahıuı Ticaret odası ve fenni ehliyet vesika· 
muştur. İhalesi 22 teşriniev- ları ve 20000 liralık muvakkat 'teminatın mal sandıiına yatırıl· 
Yel 934 pazartesi gÜnÜ saat dığına dair makbuz veya banka kefalet mektubu ile birlikte ay• 
I? te yapılacaktır. Taliple- nı ıüıı ve saatten evvel komiıyon riyasetine vermeleri lizım· 
rın şartname ve nümunesini dır. Talipler bu husustaki .,artnameleri 50 lira mukabilinde 
görmek üzere her gün öğle· Vekalet malzeme müdürlüğünden satınalabilirler. "6165,, 

den sonra Ankarada M. M. 
V. Satrnalma Komisyonuna 
ve münakasasına iştirak e
deceklerin belli gün ve saat· 
ten evvel teklif mektupları -
nı mezkur komisvona verme· 
leri. <350) (6305) 

Cebeci hastanesinin tadi· 
len inşası kapalı zarf usulile 
münakasava konmuştur. İ· 
halesi 21 •· ıo - 934 oazar gü
nü saat J 1 rl€dir. Taliplerin 
sartnamesini görmek icin 
her rin ve münakasasına iş
tirak edeceklerin b"Hi saatte 
Ankarada M. M. Vekrleti 
Satrnalma komisyonuna t~k
lif mektupların• vermeleri. 

(320) (6136) 

Asliye nıahkcmeleri ikinci ye· 
nileme büroıundan: 

Hazine muhakemat müdüriye· 
ti tarafından Galata da Karıl köy· 

palaıta dairei mahsusunda mu • 
kim Bulgar Don~ Tütün tirketi 

aleyhine açılan alacak davasının 
yenilenme muamelesi esnaımcla: 

Halen ikametgahı meçhul bulu • 

nan müddeialeyh tirket hakkın • 
da ilinen tebliğat icrasın:ı karar 
verilmiş olduğundan tetkikatın ic· 

ra kılınacağı 1 O • 12 • 934 tarihi· 
ne müaadif Pazarteıi günü aaat 

14 le büroda hazır bulunması lü • 
zumu teblii makamına kaim ol • 
mak üzere ilin olunur. (277) 

lstanbul Posta T. T. Baş 
müdürlüğünden : 

1 - Trakya, Rumeli, Körfez, Buraa, Anadolu, lıtınbul mın· 

takaları için kestirilecek muhtelif eb' atta Yedi yüz elliıerden 

cem'ın Dört bin beı yüz adet telgraf dirtıii ber •ıatıka içja 
ayrı teklif kabul edilmek üzere kepalı zarf uıuliyJe 1 Tetriniev· ' 

vel 934 tarihinden itibaren lıtaabul'da me~l&ii mtinakataya ko· 
nulmuttur. 

2 - ihale 2 t T e,rinievvel 934 tarilıine te1adDf eden pıaar 
günü ıaat 14 de lıtanbul Bat mlldUriyetiade •Uteıekkil komiı 
)Onda yapılıcak ve miUeabbbillere tal'p ettıkleri tık.tirde mu· 
kavelenin aktini müteakip ibate bedelinin Oçte biri niıbdinde 
av.as verilecc'.dir. 

3 - T ılip olınlaran tartnımesini prmek •e lcıaunı uyrun 
olmak tartiyle ibıar edecekleri telclifnamelerini nrmek n beher 
mıntaka için iki yilı yirmi beı liradan iıtirAk edecekleri mıntaka 

ıdedine g6re teminatı muvakkatelerioi yatırmak Ozere lstanbuldı 

kom:ıyon R•yasetine mOracaatları ilin olunur. (63 l:i) . 

Büyük Millet Meclisi idare 
Heyetinden: 

Büynk Millet Meclisi KalöriferJerine lüıumu olan 250 . 300 
ton I< o 'c köm llrli ile .. 3~. t oo_ blok kö~Orll pazarlık ıuretiyle aahn 
alınacağın1dan . b~. k~~.urlen vermek ııleyenlerin teminat akçeaıle 
ve verecei<lerı komuruo evsafı fenni1e raporu ile beraber tetri· 
nienelin on dördüncü pazar gUaü ıaat oo beıte BüyOk Millet 
Meclisi idare Hey'etine müracaatları. t6210) 

Tarsus belediyesinden; 
Kıpalr zarf uıulile münahaaaya çıkarılan yansın dOdOtüne 

zuhur eden talip!erin verdikleri fiyat haddi llyıkında flrllme· 
diğinden bir ay içinde pnarhkla alınacıtı ve taliplerin Beledi· 
vemize müracaatları ilin olunur. (6371 ) 

lskenderiye •e 

Portsait için •e ba is· 

kelelerden Karadeniz iskele· 

ıeri için Doğru kon-
şimento ile ak-
ta 1 maSJZ yDk ahnacak· 

tır. (66474) 

Trabzon Yolu 
ANKARA 
SAL 1 

vapuru 9 
Birinci Teşrin 

20 de G•l•ta 
rabhmıodan kalkacak. Gidişte 
Zonpldak, lnebolu, Sinop, 

• Saman, Fatsa, Giresun, Vak· 
fılcebir, Trabzon, Rizeyc. Dö· 
noıte bunJara iJinten Sür· 
mene, Orduya uğrayacaktır. 

(6475) 

Bartın Yolu 
B U R S A vapur~ 

8 8. Te9rın 
Pazartesi 19 da Sirkeci 

r1btımından kalkacak mutat 
11 ltkelelere uj'nyarak Cide'ye 

kaclar gidip dinecektir. 
(6476) 

lıtanbul mahkemei aıliye ü • 
çüncü hukuk daireıinden: 

Faik Efendi tarafından ka
rısı Fahriye Hanım aleyhine 
açtıiı tescili talak davası arzuha· 
1i sureti Fahriye Hanıma berayi 
teblii gönderilmit ise de ikamet • 
gi.hı meçhul bulunduğu beyaniy· 
le müba9iri tarafından verilen 
terhle bili tebliğ iade olunmuş 
ve tahkikat 8 • 9 934 Cumartesi 
gün.Ü saat 11 e bırakılmıt oldu • 
ğuna dair ilanen tebliğat icra kı • 
lınmıt ve yevmi muayyen tahki • 
katta dava edilen Fahriye Hanım 
relmediti gibi bir vekil dahi gön· 
dermemiş ve hakkında a:ıyap ka • 
rarı ittihaz olunarak şahit dinlen· 
mit ve tahkikat dahi 31 • 10 • 934 
tarihine müsadif Çar9amba gü • 
nü saat on bire talik edilmit ol • 
duğundan mezbure Fahriye Hanı• 
mın tarihi ilandan itibaren bet 
gün zarfında itiraz ile yevmi tah· 
kikatta bizzat veya taraf rndan mu 
ıaddak bir vekil gönderilmesi ak· 
si takdirde bilcümle muamelenin 
gıyaben cereyan edeceii lüzumu 
tebliğ makamına kaim olmak ü • 
zere ilanen tebliğ olunur. (282) 
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••• Btiyttctiler 
KARAGOZ Gazetesinin Yeni Rorn 

i •• •• •••• Yakında B A Ş L I Y O R •••••• 
Eski deYirlerde saf kimıeleri büyü ile aldatan ve · 

1 zaif olanları böyle bir takım dalaYerelerle, entrikalarla, 
kabazlıklarla çıldırtan büyüciilerle büyücülüğün en acı ff 

§ rülünç taraflannı olduğu gibi srösterecek olan bu: 

l
ı= Çok meraklı, çok heyecanlı, çok gülünç ~ 

ayni zamanda çok acı romanı "Karagöz,, il 
... OKUYUNUZ! 
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!inhisarlar U. Müdürlüğüild 

Bütün nağmeleri harikulade 
saf bir berraklıkla nakleden 
bu makinalar her kesin ala
bileceği derecede ucuzdur. 

. . . 
ISTANBUL AN KAtlA lZMlR Darüşşafaka müdürlüğünden· 

latanbul Evkaf MUdUrlUIU illnlar1 

Cini 
Sadeyai 
Zeytinyai 
Pirinç 
Faıulya 
Şeker 
Odua 

Mık tarı 

500 - Kilo 
2000 - " 
4000 - .. 
7000 - " 
500 - " 
200 - Çeki gürgen. 

Fıkara imaretleri için lüzumu olan yukarıda isimleri Te mık

tarı yazılı altı kalem erzak Ye mahrukat ayrı ayrı aleni surette 

münakasaya koaulmuttur. Talip olanlar ıeraiti anlamak ve nü· 

muneleri görmek üzere hergün .Levazım ldareıine ve ihale gü

nii olın Teıriaievvelin 10 uncu Çarıamba günü saat 14 te lda· 

re Encümenine müracaatları. (5794) 

Afyon Viliyetinden: 
Afyon - Konya yolunun [ 7720] lira bedeli keıifli o+000-

0+250 kilometreleri arası parke ferşiyatı 24 Birinci Teırin 934 
tarihiade saat 15 de Encümeni Viliyette ihale edilmek üzere 

kapalı zarf uıulile münakasaya konuldu Şartname ve keıifna

meyi görmek istiyenlerin Nafıa Baımühendislij'ine ve taliplerin 

% 7,50 teminatile EncümeniViliyete müracaatları ilio olunur.(6482; 

Devlet Demir yolları ilanları 

HaYaleli oldukları için Seyriseri ücrete tabi tutulmakta olan 

mobilya, pamuk, banyo, fidan gibi maddelerden, seyri bafiffe 
nakledilmek şartiyle, seyri hafif birinci sınıf ücretleri ahnacaktır. 

Bu suretle ücretlerde yapılan tenıilit niıbeti % 65 tir. 

Bu teDZillt; mobilye nev'ine dahil eşya için 10 ve diğer 

havaleli etya için 20 birinci teşrin 934 tarihinden itibaren tat-

bi" edilecektir. (6461) 

1200 ton Katran yağının kapalı zarfla münakasası 20/l 1/934 
Sah günü saat 15 te Aokarada idare binasında yapılacaktır. Faz
la tafıilit Haydarpaıa ve Ankara Yeznelerinde On Beıer liraya 
Hblan şartaamelerde vardır. (6443) 

Afyon istaıyooundaki geçit mahalli ile araba dönilş yerinin 
kdmen meYcut ve kısmen Afyon ocağından bilibraç ihzar edile· 
cek parke taı ile ferıi münakasası 25 - 10 - 934 Perşembe i'ünl 
ıaat 15 te Ankarada idare Merkezinde yapılacaktır. Tafsillt Af
yon iıtaayoounda üçer liraya satılan ıartnamelerde yazılıdır. 

(6312] 

Vapurculuk 
TUrk Anonim Şirketi 

lstanbul Acentalığı 
Liman han, r elefon : 22925 

Mudanya Yolu 
Cumartesi gününden maada her 

gün ıaat 9.30 da Mudanya yoluna 
Tophane rıhtımından bir vapur 
kalkar. 

Kadıköy ikinci aulh hukuk hi· 
kimliğinden: 

Kadıköyünde lkbaliye mahal· 
lesinde Musevi mezarlığı Boyacı 

sokak 21 No.Jı hanede mukim A· 
rif Efendiye: 

Talebe için münakasa ile yaptmlacak 350 çift kuad 
nümuae ve şartnamelerini görmek üzere taliplerin hergüıı 
nakasaya iştir!k etmek üzere 22 - Tetrinievvel - 934 Pa 
sabahı saat 9 da Nuruosmaniye Camii mahfelindeki Ce 
tedrisiye merkezine müracaatla11. (6 

Galata Fcrmcnciler Ca. 17/161 No. dükkan 36 Jira tem· 
Tepebaıı Meşrutiyet Ca. 8 No. dükkan 13 Jira 50 kuruş 

Yukarda yazılı mahaller kiraya verilmek üzere açı ~
y~~eye konulmuştur. Talip ola~tar şeraiti anlamak üzere ';4,. 
muzayedeye girmek için de hızalarmda gösterilen temintl 
si ile 28/10/934 Pazar günU saat 14 e kadar Beyoğlu 
kımlığı ve Beledire Şubesi Encümenine müracaatları. ( 

EminönU Reşadiye Caddesi eski kantar kulübesi a9'
zayede ile kiraya verilecektir. Talip olanlar şeraiti anlalll~ 
re bergün milzayedeye girmek için de 22 lira 50 kuruş t 
akçesi makbuzile 28 • 10 - 934 Pazar günü saat 14 e. kadıt 
nönü Kaymakamlıi'ı ve B. Ş. Encümenine müracaatları. ( 

Osmanlı Banka 
Seher Hanım tarafından aley • 

hinize ikame olunan sulh te§ebbü- Türk Anonim Şirketi, - T csis tarihi : 1 
sü davasından dolayı tarafınıza Sermayesi : 10,000,000 ingiliz lirası 

gönderilen arzuhal ve davetna • Türkiyenin başlıca şehirleri ile Paris, Marsilya, Nis, Lo~. 
menin ikametgahımzda bulunama M 'd M K b 1 l f Ye aoçester e, ısır, ı rıs, rak, ra?J, 
dığınızdan tebliğ edilemediği an- ve Yunaoistan·da Şubeleri.. Yugoslavya, Romanya, S 
!aşılmış ve bu bapta davetname· Te Yunaniıtan'da Filyalleri vardır. 
nin ilan suretiyle yapılmasına ka- ı 
rar verilmekle muhakemenin 6 - iİl•••H•e•r•t•u•-r•l•ü•b•aı•"•k•a••m•u•a•m•e•l•e•l•e•r•i llliy•a1İp•a1r1·~ 
11 - 934 tarihine müsadif Sah gü· J 
nü saat 10 a talik kılınmııtır. Ta
rihi mezkurda vakti muayyenin • 
de bizat mahkemede hazır bulun· 
manız ilan olunur. 

Edebiyat tarihi dersleri 

TANZiMAT 
EDEBiYATI 

Liselerin on birinci sınıflarına ırahsus 

Yazan: Agah SIRRI 
Birkaç güne kadar çı ~ acaktır 

Tevzi Yeri: 
lc:tikl:il Lisesi Talebe Kooperatifi 

Sahibi: MEHMET ASIM 
Nııriyat müdürü: REFiK AHMET 

YAKIT Matbaaaı - lıtanbul 

Posta T. T. binalar ve levazıJ1l 
müdürlüğünde 

Telefon ıebekeleri ihtiyacı olan 50,000 metre ~ 
tel ile 100 bin metre çift ve 50,000 metre tek nakili~ 
kablosu kıpah zuf uıuliyle münakasaya konulmuştur. 
malzcmenın 26 ikinci T eırin 934 tarihinde ihalesi yapıl• 
dan taliplerin ıartname almak için her gün, şarto•111 

tarifat dahilinde ihzar edilecek teklifname Ye teminatları 
edecek zarflara teYdi için de mezkur tarihe ADüsadif P: 
günü saat 14 de Beyoğlu Posta Telgraf binasının 3 üncll 
mübayaat Komisyonuna müracaatları. (5840) 

Hariciye Vekaletinde 
- Vekaletimiz ve Ecnebi misafirler köşkü için kapalı .ı•'~ 

tile "150 ,, ton verli kok kömürü mubayaa edilcccktır. 1S 
ihale 20 birinci Teşrin 1934 Cumartesi günü saat ,• 
Taliplerin şartnameyi almak üzere iıtanbulda Hazinei ~~r'Jf 
Merkezde LenzımMüdürlüğUne müracaatları. ( 


