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(Devnmı 10 ncu sayıtanm ı Sncl sUtununda) 

Almanya 
Tek başına hiç bir 
hakkını alamaz! 

., 
Soruyoruz: 

Selô.m 
Hangi ıözle olmalı? 

Teşekkür ederim! 
Yerine ne demeli? 

Askeri p/ô.n satışı! 
~~~~~------~~~~~ 

Fıranşız yüzbaşısı beş 
seneye mahkUm edildi 

Avukatı, mahkum 

Bütün Fransayı §iddelle alakadar 
eden casusluk muhakemesi neticelen· 
miştir. Frojc uminde bir Franuz za. 
bitinin Kauı adh bir Alman casusu ile 
birleşerek . bir takım askeri planlan 
sattığını ve bunun muhakemesinin saf· 
halannı evvelce yazmıştık. 

Pari&ten gelen son haberlere göre, 
gizli yapılan bu muhakemede Fransız 

zabiti te elli ediyor 

zabitinin aleyhine karar verilmiıtir. 
Yüzbaşı rütbesinde bulunan Froje beı 

sene hapis cezasına mahkum olmuıtur. 
Bundan baıka be§ bin frank tazminat 

verecek ve on sene müddetle medeni 

haklardan iıkat edilmİ§ olacaktır. 

Almann caıusu Krauı ta bet ıene 
hapse mahkum olmu§tur. · 

•• 
tJniversitede devam 

meselesi 
Üniversitede devam mecburi -

yeti on gündenberi tatbik edilmek
tedir. 

Hukuk fakülteainde birkaç 
gündenberi bizzat rektör Cemil B. 
tarafından yapılan kontrol netice-

ainde talebenin hemen hepıinin 
devam etiği görülmüttür. Deva -
mrn mecburileımeıi dolayuile ü -
niveuite fakir talebeye yardım et-

(Devamı 10 ncu eııyı!anm l lncl 811tununda)J 

Balkan antlaşmasının ilk meyvesi: -
Yakında Tuna üzerinde 
bir feri bot yapılacak~. 
Romanya Ha· 

rıcıye Nazırı 

Ti tüleı ko nun 
Ankara konle -
ranırndan Bük
rqe dönerken 
Sof yada dura -

rak Bulgar dev
let adamları ile 
gÖTÜ§tÜğÜnÜ ıJC 

Bulgar gazete -
lerine dikkate 
değer ıözler 

ıöylediğini tel -
gral haberleri 
bildirmi§ti. Ti -
tüloıkonun bu 

ıözlerini (La 
Bulgarie) ga • 

zeteıin.Jen 

T ürk~eye ~evi

riyoruz. Ro -
manya Harici -

B 
• VAfltııA 

ULGAR15TAN 

Bu1garistanla Romanya arasında Tuna üzerinde Feribot 
iıletilecektir, Y\lkanki haritada Feribot iılctilecck mın• 

likayı görüyorsunuz. 

ye nazırı demİ§tir ki: fevkalade iyiliğine delildir. Ro • 
manyanın güttüğü siyasanın en - Benim Sof yayı bu deEaki 

ziyaretim Bulgaristan ile Ro • 
manya arasındaki münasebatm (Devnmı 7 inci sayıfanm 4 UncU aUlununda); 



. 

Fransız lıükllmeti lıarekete geçti 
Barışı tehlikeye koyan komitecilere 1111ıııııııııuııı1ııuııııııııuıııııııııınıııunıııııııııııııııuıııııııınıııııııuıı 

• GÖRÜŞLER: 
karşı tedbırler alınıyor --· .... " ............. ... 

Bu nasd şey?! 
Paris, 10 (A.A.) - HükUmet, 1 reti, Yugoılavyakl'ahAleklandrm 

~areketle~i ~arıtı. te~likeye. koy~n cenaze merasimine ait olarak ve· 
urensel gızlı tethııçı komıtelerın rilen heyecan uyandıranı malumat 
tqebbüslerini meydana çıkarmak 
ve bu teıebbüsleri kırmak için bü· 
tün meıuliyetleri tespit ettirmek, 
cezalan tertip ve tatbik etmek i • 
çin diğer hükumetletle mü§terek 
bir faaliyet göstermek meeburiye
tindedirler. Yukardaki karar su • 

ve müteveffa kralın ziyareti mü -
nuebetile icap den bütün ihtiyat 
tedbirlerin alınmamış olması do • 

layısile izhar olunan tee11üfler ü • 
zerine ayan meclisi hariciye encü -
meni tarafından ittihaz edilmittir. 

Italya, Avusturya, Macaristan 
müsellesi kuvvetleniyor 

Yiyana, 10 :<A.A.) - Macar 
Baıvekili M. Gömbö§, Budapef te· 
ye dönmeden evvel :Viyanaya uğ· 
nyacaktır. Resmi mehafil, M. 
Gömbötün Avusturya ricali ile 
yapmıt o1duğu görüımeler Jıak -
kında büyük bir ketumiyet göster• 
mekte'dir. 

Macar bat vekilin Viyana ziya ~ 
retinin tamamen hususi olduğu 
reamen bildirilmit olmasına rağ' • 
men Avuıturya ricali ile y:apılan 
konuımaların !U noktalar hakkın· 
da olduğu ıöyleniyor: 

1 - Ökonom itlerinin tanzimi 
ve bunlann tanzimine ait teknik 

meseleler, 
2 - Genel siyua. 
Alqam gazeteleri, h'u görütme· 

lerden hasıl olan intibala.rı kay -
delmekte ve iki memleketin öko • 
nomik ve siyasal yakmlığınm za • 
manı geldiği tezini ileri aürımeli -
tedir. 

Herhalde ltalya ve A'vuıturya 
seyahatleri, Viyana - Roma -
Budapefte müsellesini kuvvetlen • 
dirmiıtir. Gömböıün Berline gide
ceği hakkında geçenlerde ortaya 
atılan havadiıten arhk pek o ka -
dar bahsedilmemektedir. 

Fransız kabinesinin ilk toplanışı 
Paris, 10 .(A.A.) - Kabine, öğ· Ayna mecli.inde M. Lival'in 

1ed~ ıoııra, Batvekil M. Flanden hariciye nezaretinde ka1maıt ve 
tarafından çizilmit olan programı maliye encümeninin belli bqh i. • 
tahakkuk ettirmek için, bir toplan- za11n0an M. Regnier ile M. Royun 

tayinleri teveccühle karıdanmıt tı yapmı§br. 

Maliye nazırının, yeni masraf -
lar ihtiyarı bahsinde parlanıent9· 
nun teşebbüs hakkını tahdide mü· 
sait o1acak metinleri tetkika me • 
mur edilmesi gösteriyor ki, hükU· 
met, parlamentodan 'doğrudan 
doğruya kendisinin bir 'diıiplin ör· 
neği göstermesini istemek arzu -
ıundadır. 

Hükumeti1' Deyannamesi, na -
7.ırlar meclisinin sah günü toplan· 
tısında katileıecektir. 

Pariı, 10 ·cA.A.)'- Yeni Jiabi -
ne, ayan ve mebusan meclisleri ta• 
raf mdan CJa iyi karıılanmıttır. 

olup bütün gruplara mensup ayan 
üyeleri hük\lmetin vazifesini ko • 
laylaıtırmaya mütemayil bulun • 
maktadırlar. 

Mebusan meclisinde ·de fikirler 
şu suretle tebellür etmektedir: 

M. Flanden, radikallerin yardı
mını ıimdiden temin etmitlir. Soı· , 
yaliatler, müstenkif ka1acaklar ve 
hükQmetin kendilerinin iıtinka • 
fından faydalnacağı söyleniyor. 

Şu halde M. Flanden, parla • 
mentoya geldiği zaman ancak u • 
{ak muhalefetle kartılaıacaktır. 

Türk .. Yunan ticaret 
anlaşması imzalandı 

Bir tebliğ neşrolundu 
Ankara, 10 (A:A.) - Türk ve 

Yunan murahhu heyetleri araıında 
hirbç giindeııberi müza4ere edilmek· 
te olan Türk - Yunan ticaret anlaı
mau bu alqam Hariciye v6kiletinde 
imzalamnıı ve ıu tebliğ neıredilmiı -
tir: 

nazırlan M. Pesmezoilu ve Mahmut 
Celal Bey muhtelif ameli ihtimalle • 
ri. derpiı ve tetkik ebniılerdir. 
dir. 

Buİün imzalanan anlaımada Yu .. 
naniatana ihraç olunan Türk mahıu· 
Iatmr tediye usulleri itibrile birkaç 

11mfa aynlmaıına lüzum ıörülınüı 
ve' az ehemmiyetli cirolara tahsis e
dilen tripartit takas usulile bu .aba

da yeni bir tatbik ıekli derpiı olun· 
mu,tur. Diğer taraftan muayyetı bir 
yüzde itibarile tam takasa tabi buı 

· tınıf eı:ra için hususi bir klering te
sis olunmuıtur. Türkiyeye ithal o-
lunacak Yunan mahsulatı. için ıer • 
best ve sabit ve kontenjanlı ithalat 

listeleri tanzim olunmuı ve bu mah • 
ıulttan ha:zılarr için de tarifler üze • 
rinden tenzilat kabul edilmiıtir. 

Şark demir yollarının Türkiye 
kısmında bir ton buğdaydan (33) 
kilometrelik mesafe için (125) ku
ruş ücret almdrğt halde Yunais -
tandıan geçen kısmında aynr me -
safe için (84) kuruş alıyorlarmış! 
Arada Türk müstahsillerinin za -
ranna olarak ( 41) kuruşluk bir 
fark var! Aynr demiryolu şirketi -
nin Türk hudutlarr · başka, Yunan 
hudutları için.de başka türlü tarife 
tatbik ettiğine belki inanmıyanlar 
bulunabilir. Fakat bu malllmat 
resmi bir müfettiş rapoıımdan a -
lmmrş olursa bunun karşısmna 
hayret etmemek kabil midir? 

llllıtnnr111nı11111ın1111nıınnnınımrınınıınıu1111ıııııııııııııı11111ınııı 

Hariciye vekili-
mizle M. Litvinof 
arasında samimi 

tel yazıları 
Ankara, 10 (A.A.) - Sovyet ihti • 

lilinin yıl dönümü münuebetile Hari • 
ciye Vekili Tevfik Rüttü Bey, Harici• 

ye Komiseri M. Litvinof a ıu tel yazm • 
nı göndermiıtir: 

Hariciye Komiseri M. Litvinof 
Moskova 

Sovyet Rusya milletJerinin birinci 
leırin ihtilalini kutlulayacaklan bu 11 • 

rada Türk • SoVY.•t dostlaiunun müm· 
taz baniıine ve dünya sulhunun yorul • 
maz müdafiine hararetli tebriklerimi 
göndermek benim Jçin hususi nir .zevk -
tir. Aym nizam ve terakki ülkülerini 
güden ve memleketimizin aulh hisleri • 
ne olduğu kadar umumi menfaatlerine 

de uyduiuna kani bulunduğum el birli
ğimizin devhmı için de samimi d:lekle • 
rimizi tekrar ebnek isterim. 

Dr. Tevfik Rü,tü 
M. Litvinof ıu cevabi tel yazısını 

göndenniıtir: 
Türkiye Hariciye Yekili Tevfik 

Rüıtü Beye: 
Ankara 

Doıtça dileklerinizden ve hakkımda
ki lutufkir ıözlerinizden dolayı ıamimi 
minnettarlıinnı anederim. 

Uluslar araaı sulh iılerinde dost 
Türkiye cumhuriyetinin dıt •İyasetini 
idare eden mümtaz ve azimki.r ffthıi • 
yelle beraber çalrımak1ıiım aynı za • 
manda Türk • Sovyet münasebetlerini 
de kuvvetlendinniı olmak itibarile be • 
nim için her rikit huıuai bir zevk ol • 
muıtur. Bu beraber çalıırnanm Sovyet 
Ruıya ile Türkiye arasındaki tarihi 
doıtluiun tabii bir ifadesi oldufuna ve 
milletlerimlzin terakki ve saadetini in· 
taç edeceğine kaniim. 

Litvinof 

M. Maksimosla Tevfik 
Rüştü bey arasında 

samimi telgraflar 
Ankara, 10 (Huıusi) - Yu

nan Hariciye nazırı M. Makıimos 
topraklarımızı terkederken, Hari· 
ciye Vekilimiz Tevfik Rüttü Be -
ye çok samimi bir telyaz111 gön -
dermiıtir. M. Maksimos, bu ya· 
zıımda bilhassa şöyle demiıtir: 

"Balkan anlatması konseyinin 
·vardığı mühim neticeler, ııyaaa • 
mızı açarken ve dost Türk ülke • 
nin her çareye ba9 vurarak sulhün 
yerleımeıine yardım etmek husu
sundaki kati azimlerini teyit eder· 
ken beslemi, olduğumuz bütün Ü· 
mitlerin yerinde olduğunu göıter· 
mittir.,, 

TevfiJC Rüttü Bey, M. Malul· 

"lki dost memleekt arasındaki ti: 
cari mübadelelere mütealilk ltlet• • 
leler en ıamimi bir zihniyetle tetkik 
edilmiıtir. Mahsullerinin aynı'l))maaı 
iktııadi bünyelerinin biribirine ben -
zemesi ve icababna" tabi bulunmak 
zaruretinde oldukları ahdi rejim ara· 
lanndaki mübadelenin lamim itini 
ihtimamlı mesaiye muhtaç bırakmıt • 
tır. Türk heyeti murahhaaa11 Yunan 
mahıulabnm Türk piyaıaıında daha 
eeniı bir yer bulmasına imkan vermek 
ve bu sı;ıretle mübadelelerin Türk ih
racatını mahaüı ~urette azaltmak ile 
4'ell, Mat Ttlrtdy.,.. Tama · 11ııa .. 
eatnn hdricen arttırmak ıuretile ras
yonalize edilmesini iıtihdaE etmittir. 
Bu maksatla iki memleketin iktisat 

imzalanan bu anlapna, fimdiki 
anlaımanm münkui ~lacaiı 16 Bi • 
rinci kanundan itibren meriyete ıi • 
recektir. 

1 
mosa gönderdiği telyazısile te§ek· 

•••••••••••ml••••İlll•••••••• kür etm;!tir. 

lftır 
• SqJ 

Bulgaristan · Balka~ i~ 
• 

misakına girecek nıJ• .. : 
M.Maksimos, başvekile Ankara göt 
melerinden alınan neticeleri an18 

• ol~ 
toplanarak M. Maksılfl 
karadaki temasları b 

~ 

Atina, 10 (Hususi) - Yunan 
Hariciye nazırı M. Maksimos, İ· 
ki saat kadar Başvekil ile görüt
mÜf ve Ankara görüşmelerinden 
alınan neticeleri anlatmıştır. 

Yunan Hariciye nazırı, Anka
ra görüşmelerinde Türkiye ile 
Yunanistan arasında daha bü .. 
yük bir yakınlqma hasıl oldu -
ğunu ve iki memlekete ait mese
lelerin görütüldüğünü söylemiş -
tir. . 

maliimat alacaktır. ·~ 
Yunan Baıvekili, tlatl 

zıriyle yaptığı mülaka~tJ~ f · 
gazetecileri kabul etı111f 
nan Hariciye nazırının 
Hariciye nazırlarının 
daki toplantııından ço~. 
nun döndüğünü Bul . ~ 
Balkan misakına girnıe•'~ • 
sait bir temayül göıte • f~ 

Bugün kabine Meclisi tekrar söylemiıtir. · tQ 

l'unan 
1. 

hükumeti, Arnavutluk hüka 
tinden tarziye istiyor 

ttl 

.. ~tina~ l~ (Huı~i) - Yunan 1 Ayni zamanda Yun,P/ı tıııı 1 , 

hukumetı Tırandakı Yunan se • Ergeri ~unan konsotoıh d 
firi M. Diyamandopolosa Arnavut- ti binin tevkifinden ve ~ 
luk hükUıneti nezdinde şiddetli hanenin taşlanmaımdeJ' 
bir teıebbüste bulunmak içine· da Arnavutluk bük" 

tarziye istiyecektir. mir vermittir. Yunan sefiri bu tem 
ıebbüıte Arnavutlukta yaııyan 
Rum unsuru aleyhinde alman Yunan Ba,vekili M· "I 

dün aktam Yunan gaıe'I./ 
tedbirlere bir ıon verilmesini is • I.' 
tiyecek ve bu tedbirlerin, Millet· ne meseleyi Yunan bari/ 
ler Cemiyeti tarafından bu me • zıriyle birlikte tetkik ~J 
ııele hakkında verilecek karar ü- bu hususta Milletler c':'J 
zerine hiç bir tekidi olamıyaca • vnıecek karara ımızıu 
ğınr ıöyliyecektir. ğini söylemittir. 

Ankara ticaret lisesi genişletilel 
Ankara, 10 ·(Hususi) - Bu !umlarda yeni mektepl~ 

yıl orta mekteplere ve yatı mek· caktır. Bu arada, Bap' . 
Paıa Hazretlerinin de 

teplerine fazla talebe müracaat t üzerine, Ankara Ticare 
ettiğinden Maarif bakanlığı ye- nin geniıletilmesi dUtil~ 
ni bütçesine, faz!a miktarda mek- tedir. Bu yıl Ticaret .. hl 
tep kurma tahsisatı koyacaktır. talebenin sayısı üç yıJ'/. Qtı 
Bununla, geleeek yıl türlü ay • mııtır. Q"t _________ .... _______ _.,/_ ,,, lifi i 

Ankara 11•••1 koperatlfl GUmUt paralar 1,l Ol'tl 
pan•lyonu ay sonuuda "

1 11 tt~ 
i) / &·· 

Ankara, 10 (Hususi) - Lise Ankara, 10 (Husuı ;P, ~:t 
kooperatifinin burada açtığı hu • ye, darphanede baııltl' ,,,) Qt' 

aust panıiyonda otuz talebe ve mu- güınüt paraların ay ıorı" ~~" 
allim barınmaktadır Mektep ida • · f r • bitirilmesini iıtemıt 1 • I 
reıi pansiyonunun geniıletilmeaini t 
kararlattırmıı ve tetebbüılere ai· BUt~e tetkllıl" \

1 

riımiıtir Ankara, 10 (HuıuıO ~ 
Kooperatif, mektebin bir kısım letler, önümüzdeki yil ,j• 

taiebe ve hocalarma, yıl batmda, hazırliklarmı tetkik oUSS 
Garbi Anadoluda bir tetkik gezin· 
tisi yaptıracaktır 

QUmrUk veklleti binası 
Ankara, 10 (Husust) - Nafıa, 

Gümrük veki.1eti binaaımn proje 
yapma itlerini tetkik etmektedir. 

Binanın yapılacağı yerdeki "ri· 
ya.seticumhur bandosu,, mektebi 
yerinin istimlaki iti henüz bitme· 
miştir. lki velialet araaında bu me
ıele konutulmaktadır. 

Hukuk fakUlteal diplomaları 
Ankara, 10 (Huıusi) - Hukuk 

fakültesinde diploma dağıtı'lması 
it inin bu ay ıonunda yapılacağı 
ıöyleniyor. 

Behiç bey 
Peıte Elçimiz Behiç Bey tinn 

akıamki ekispresle Peşteye hare
ket etmittir 

lamıtlardır. 
.,ı• 

Belediyeler ""' / 
Ankara, 10 (Huııı•i~,yf 

yın ortalarında Ankar~dif' 
CClğı ye,zılmıı olan be rı~' 
rultayınrn birinci kltı\J 
la&ğı söyleniyor. ~~ 

Yunan ikbsat ~: 
Celal Bey bııS'u 1,ı 

hate çıkıyor / 
(Hususi) 

Ankara, 1 O ,_,,,o 
lktısat Nazırı M. pe~f' 
tısat Vekilimi% Celil r~ 
te hususi bir trenle ,.,.d61' 

edeceklerdir. Seya:Jıııt t~ 
ı. f :rııJJ'l 

recek, muhte 1 • 

fab;ikalar gezilecektıt• 



ı 
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••retler 
lr g··~~~.J.I 

hUnlük gazete 
Konuşumlar 

Bitmemiş senfoni1 ""'"f aberleri 
.~)o7~~t atıtılıyor. 
1 ~ Od,· rnerikada •arı de-
ı.._ - Cim. 

Zehirli balık yiyen bir aile güç halle Bu yazıya baılarken saygıde
ğer arkaclaıım Abidin Daver Be
yin •özlerini olduğu gibi yaza • 
bilirdim. çünkü onun elediği gibi ~1934 . 

h4tcııa ••• Adam alıp aat-
'"'• • ~k eclilmiftir. Fa
'~ar Pazarda bir 

· · ölümden kurtuldu. . 
lta. 

1
"

1
' gibi olup satılı-

Maarif müdürlüğünde umum 
müfetitlik bat hademesi Mahmut 
efendi ve aileıi evvelki pn yidik· 
leri bir torik balığından zehirlen • 
me aliimi ı&termiılerdir. 

Yemekten sonra Mahmut e • 
fendi ve oğlu itlerine gitmek üze
re evden dı§arıya çıkmıtlardır. 
Mahmut efendi maarif daireıine 
geldikden birkaç saat ıonra ken • 
disinde bir ha, dönmeıi hi11elmİ§ 
gözleri kararmağa baılamıt daire 
müdüründen izin alarak evine 
gitmittir. Eve varınca boylu boyu· 
nca dü§erek bayılmııtır. Evdekiler 
aynı balıklardan yidikleri için on
lar da baygın bir halde yerde yat • 
makta idiler. Diğer taraftan ıoka
ğa çıkan Mahmut efendinin oğlu 

da bir kahvede dütüp bayılmqtır. 
Kahve kalabalık olduiu için 

görenler derhal doktora haber ver· 
mitler ve yapılan tedavi ile haıta 
kurtarılmıttır. lyileten genç bu ıı· 
rada evdekilerin de aynı balıktan 
yidiklerini habrlıyarak doktorla 
beraber eve koımut ve baygın bir 
halde bulunan aile efradını da bu 
suretle kurtarmak mümkün olmuı· 
tur. 

°'"lttl Wiıleri lh .. ~nın bıı olıı verif. 
' ~~rıyor. Utanıyor
~ ortbcza etmek için 

• d~ ~tUılar YCl%ıyorlar. 
~Q btıJ. erine vurup inaanla-
t ~ . hna ailıyorlar. 

eıir ,_ __ 
..-..._.,-ı durmadan e,. :.1• 

'StıciClll ~ıyor, pahalı de
qcuz. 

c· " • • .. .,..,. Jliiz 
ltail,0 ,. nıilyon inaan aç •• 

)o4, ef >'emek için ot anyor. 
l'ol, >'ok... Yiyecek yok 
ltı)tl"• lı Yok.. Açlık aan 

'°' rib";'nda •ari bir ölüm 
'ıa~ 1 tlolaıı;yor. Aç çinli-

1._ 
1 Parmak aavamaz 

M~~eai " ' ... ~ atlanamcu: bir mil-
... lelir, tam yüz milvon 
.rQ,. ,. " 

., l%mek gerek ••• 

.. , •• :ç. 

'&;,. •1tkte Yüz binden lala 'o katlar tlana et liatla-
~ .,.,,,ek için yakılacak! 

• Q(/a buğday liadannın 
.era korkanlar harman 

~ d llt/e benzin yerine 
~te:'"an ettiler. KübaJa 
\.~ 4 ı. er Yandı, BrezilyaJa 
"-.' Q"0 enin koltuau bütün 
~·' ;:.qklannda bir öiaiacı 
~ :Y,,yılJı. 

"tltlQ ~s ·1 • • 4i ~ mı yon lf.U var. 

Mahmut efendinin yirmi iki 
yaılanndaki oğlu konıe"a balık 
ticaretile metguldür. Söy1ediğine 
göre evvelki gün gene balıkhane • 
den aldığı birçok torik balıklarını 
tuzlamak üzere eve getirmit ve bu 
balıklardan bir kaçını da öğle ye
meği yapmak üzere knartmıtlar • 
dır. 

Balıkların zehirli olduğu yapı· 
hın tetkikat neticeıinde anlatıl • 

Beşiktaş cinaqeti davasında lıüküm 
öldüren Hüseyin Kevseri 

yatacak; bin lira 
yedi sene 

tazminat 
altı ay hapis 

verecek 
Geçen ıene itlenen bir cinıayete j tığını bilmediğini ıöylemiıtir. 

ait muhakeme, htanbul ağır ceza Dinlenilen kadınlı, erkekli birkaç 
mabkemeıinde dün neticeJenmit • !ahit de vakayı naııJ gördüklerini 
tir anlatmıılardır. 

Bu cinayet, 7-4-933 tarihinde, 
kurban bayrammın üçüncü günü 
akıamı ıaat on yedi buçukta Be • 
tiktatta olmuıtur. Öldürülen Kev• 
ter i•minde genç bir kızdır. Öldü • 
ren de, Hüıeyin iıminde bir deli • 
kanlı •. 

Reisi Aziz, aza Kema1 ve Ap • 
turrahman Şeref Beyler, ıözler 
•nınmuıruat11'lftfttuuımnaran~11ı111J11D11111wat 

1 Gelenler, gidenler 1 
Yeni Bulgar konsolosu 
Yeni Bulgar konıoloıu M. 

329 dofumtu Ali oğlu Hüseyin, Vançef dün §ehrimize gelmi9tir. 
bir marangozdur. Tahkikat dosya· 
ewada wa•Jr.-1- -~- ı.ı·:. ,.:-, T-A.)'.JIA70 pi,ı:uıg.oım 

birlikte olarak verdikleri kararı 
dün bildirmitlerdir. Suçlu vekili• 
nin, müekkilinin evlenme teklifi • 
nin reddedilmesi ve üıte1ik sözle 
hakarete maruz kalmaıı dolayııile 
ağır tahrike, tiddetle eleme uğra • 
dığı, ne yaptığını bilmiyecek hale 
geldiği, bu noktadan cezuının 

hafifletilmeıi icap ettiği yolunda • 
ki müdafaa11 varit görülmemittir. 
Mahkeme, bunlann öldürmeye 
tahrik ıebebi olmadığı kanaatini 
tespit ederek, suçlu Hüseyini ceza 

tıU»P.Jlun 448Jnci maddesi mu • 
cf&fnce JS: .ene alır ....... mali -

"On gündür kimi görıem bu Al
man lilmini ıeyretmemi tav•iye 
ediyordu" ve ben ele Abidin Da
ver Bey arltacltl§ım gibi •inema • 
nın kapmna bir türlü yakla,a • 
maclım. Nihayet evvelki gece gi. 
ıeye •olıulup bilet alabilelim. 

Bitmemiı •enloni filmini ıey
rettim. 

Fakat ben Abidin Daver Bey 
gibi bu lilmcle Je en hota giden 
tarafın mevzuun hia taralıclır, 
bu lilm lıiHi bir Qfk lilmi olJu
iundan bu derece beğenilJi di • 
yemi;yecefim. Her ne kaJar ar .. 
lıaJaıımız, lilmde muaikinin, re
Iİmlerin ,üzelliğinden balueii ., 
yor•a Ja, Glıl muvallakiyeti his· 
de toplıyor. 

Ha;yrr, "Bitmemif .enlom,, 
bütün muvallakiyetini, yalnı~ ve 
yalnız munküine bor,latlar. 
Günlerce ve gecelerce bıı lilmi 
•eyretmeğe lroıanlar, göze lıoı 
gelen görümlerılen ziyaJe, Jrala
ğı olııiyan, gönülü COfturan, lıal~ 
be açıklık veren munkiyi elinle -
mek için koıtular. 

Film dekor namına aılırJır. 
Ruimler güzel olmakla beraber, 
mukavvalıktan kurtulamamııtır. 

Manzaraların pek çoğu ıahtedir 
ve Marta Egert J enen aktris • bu 
filmde de - temsil kudretinden 
mahnımcadır. Bir çok ıahneler
de kalıptır ve bir çok yerler de 
çirkindir. 

Bir tek meziyeti var: Sesi aii· 
•• Ve Şa6ertin mıuiJ.Uine ayfan ttr-/"'' kuf yuvalarındaki 

~· ~ reriniyor, kimi di
So!~,., ı .. ete ekmeğe hanetol-._., rfirae eriyor. 
ctlfi, 4i .ı. cl~nya öyle acaip bir 
Cbt "•rız ı.• el • '>tifl el maRın eren ara-
'»lt'>ıle4 ere niıan aldı. Zi

etlerine akın etti. 
tti,. • • 

f/ .. ~rı L•d"' 

Kener hanıma gönül vermiı. Or
tada, aradaki ıevıiyi ıöıteren 
mektuplar bulunmuf. Hüseyin, iki 
ıene ıevgi beıledikten sonra, kızı 

nikahlamak iıtemit, Kevser hanı· 
mm aileıi, bu evlenmeye razi ol • 

mamıı. Hüıeyinin, ev, bark kura • 
cak, aile geçindirecek kadar pa • 
ruı b~lunm~dığını dütünerek, ev
lenme teklifini reddebnif 

On ıekizinci tertip tayyare pi• 

yankoıunun birinci günü çekilme
ıine bugün saat on üçte Oniverıi-

te konferans aalonunda bl.f)ana
caktır. Bu çekilmenin tertibi bun· 
dan evvelki tertibin etidir. 

Yıl baıı piyankosu hazırlıklan 
bitmiıtir. Biletler bir haftaya ka· 
dar piyasaya çıkarılacaktır. 

kam etmiıtir. Ancak, •OÇU itleridi 
ıırada on tekiz yaımr tekmiUeyip 
yirmi bir yaıınr bitirmediiJni ıa • 
zetmİf, bu noktadan cezayı on iki 
ıene dokuz aya indirmittir. Araya 
af kanunu girdiğinden, bu müd • 
det de yedi ıene altı aya indirile • 
rek, bu kadar ceza karar altına a • 
lmmııtır. 

w.len 6a ~ -., Viyena ope • 
rtuının orlrutraiyle falınan 
"Bitmemif senfoni,, her an, ,olı 
lıua lamalarla aeyircilerin, wöz
lainc bozalı tahayyül ue aalıte 
mG11%111'aları hof göıtermelı irin 
bir .U.irbaz. gibi yetİfen Şubert 
filmin muıxıllakiyetini temi • 
nine elr1erJi. 

""ttr--' eıRı en ailıyan-
Q'I 6 "'· ş· . 

'"' Qla, c1· ırnclı e•ir paza-
İfi ~i~QI> e c/iltliği zaman b"f-
OI 'fft;~eraler "Yu;yor. Fakat e&i' it bunu bir kazanç 

&;:: ~ctre Qrnrnı doyurmalı 
"'<'• IQ 

· "" • >'ıYor. 
J ı.~."•ara1,4 n ... ·~ -' • 
'" ~Wilt .. .. ..._.,., .. yaerı, 

"-fiiıı ""twaceler ltôla 
• ele bir zepl~n gibi 

llH fi il 

lıte bunun üzerine, yukarda i· 
taret ettiği~iz gibi, kurban bay • 
ramrnın üçüncü aiinü aktamı Kev· 
ıer hanımla kardeti Burhan bey 

. yolda aiderlerken, Hüaeyin, yan • 
)arma yakla§JDıf, kıza birlikte rez
me teklif etmit, Kevser. hanım, 
daveti kabul etmemif, Hüıeyini 
yanından kovmuf. Buna kızan Hü
ıeyin, biraz ıonra kızm arkum • 

Ocak kongreleri 
Cumhuriyet Halk Fırkası ocak 

kongreleri devam etmektedir. 

Dün Beıiktat kazasında Türk 
Ali ocağı, Beyoğlu kazaımda 

Meırutiyet ocağı, Eminönü ka -
zaımda Çelebi Aliattin ocağı, 

Fatih kazaımda Aksaray semt o
cağı, Oıküdar kazuında Düdül· 

dan kotuyor, Kevser hanımı ıırtın- lü ocağı kongreleri yapılmıttır. 
dan bw-akhyor. Kız, kanlar içeri· 

-3' Bugün kongreıi yapılacak o-
ıinde yere .eriliyor. caklar 9unlardır: 

Marangoz Hüaeyin, mahkeme -
de kızı aevdilini ve evfenme butu· 
ıunda red cevabı alması, üıtelik 

Fatih kazaımda Eyüp ıemt o· 

cağı, Üsküdar kaza11nda Çekme 

hakarete ujramuı teıirile ne yap· köy ocağı. 

Suçlu, amme hizmetlerinden 
müebbeden mahrum kalacak mah· 
kUmiyet müddeti kadar kanuni 
mahcuriyet altında tutulacaktır. 
Bundan batka 38 lira tutan mah • 
ke maıraflannı ödiyecek, Kevıer 
f}anımın anne anneıile erkek kar • 
det ine bin lira tazminat verecek • 
tir. 

Kevser hanımın kardeıi-le bü • 
yük anneıi, mahkemede davacı 

yerine ıelmitlerdi. Karar bildiri • 
lirken, hanım, vakayr hatırlıyarak 
ağlıyordu. 

Hilıeyin, sakin duruyordu. Ka· 
ran temyiz edebileceği izah o1una· 
rak, jandarma muhaf azurnda 
mahkeme ıalonundan çıkarıldı. 

Efen ı::t f Nası 1 Görüyor? 

... .. _ - ·--

Bunları, "Hem nalına, hem 
mıhına,, muharriri ile bir müna • 
lıtlf" lıapuı açmak için yazmıyo
yoram. Bu film, yalan yahut yan· 
lıf bir idJia;yr kökünJen lıunı • 
tan bir mi.al Jaha olduğu için 
yazıyorum: Biz güultlen anla• 
ru. Bizim için alaturka, alalran
ıa diye bir feY yolıtar. Mu.iki 
oıuJır. Jthenk varJır. 

Halk Büyük Ônderin 
ir,.Jatiyle nihayet radyo Ja 
kurtulJufu alaturkanın ahenk • 
nzliğinclen aenelerden beri fika
yetçiyJi. Ntuıl ki, ~algılı gazino
larJa ,alınmakta olan aaz.ı da 

Sellmi izzet 
CLatten •yrfa;rı rertrlıılr.) 

·- ·- .. - -- J 

j 1 

... İngiliz kadınları bu boyayı kul· ı ... Birmingham kadınları bir aen--- D k k ı ~- ehri Efendi - Bununla İngiliz ka-
•.• Kadınların dudak boyaaı kullan- lanmakta re or rrmrı ar... de 50 kilometre uzunluğunda dudak dınlan en geniş ağıza malik olduklanm 

dddM'ı maJ(lm...; boyasr harcamışlar I, is bat ctmi§ oluyorlar dostum 1 
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Sofyadan gelen 
kutJu bir ses 
_.- B~ makaleden devam 

'(Titülesko) Sof yadaki konut· 
malarından sonra sadece herke -
sin bildiği basma kalıp dostluk 
sözlerini tekrar etmiyor, Bulıa
ristan ile Romanya ve diğer BaJ. 
kan devletleri darasındaki mü • 
naıebatın ameli neticeler ver • 
meğe baıladığını bildiriyor. Da • 
ha timdiden Tuna üzerinde Rus
cuk ile Yer köy arasında feri bot 
yapılacağını, bu itin üç, dört ay 
için olup biteceğini, bundan son
ra Balkan memleketleri arasın

da yapılan ticaret nakliyatının 

Tuna üzerinde aktarma zorluk • 
lanndan kurtulacağım anlatıyor. 
Nihayet bu feri bot meselesinin 
asıl ehemmiyetini göstermek için 
bunu Bulgaristamn Balkan ant • 
la§masına yaklaıtığını gösteren 
bir sembol gibi alıyor. 

Umumi Meclisin dünkü toplan
kararlaşfırılanlar tısında 

Bizce bu itte dikkate değer 

bir cihet vardır: Bulgar bükü -
metinin yarı resmi organı olan 
'(La Bulgarie) gazetesi de bu me
seleden bahsederek yazdığı bat
mnkalede ıöyle demektedir. 

" Gerek Bulgaristan, gerek 
' Romanya tarafından hararetle 

çalııılan bir itila/ yakın bir :za • 
manda tahakkuk edecektir. Şim
diye ·kadar bu yolda verilen e • 
mekler artık meyvelerini vermek 
üzeredir. M. Titüleıkonun Sal
yadan geçiıi böyle bir neticeyi 
verir ise bu hal yalnız Romanya 

ile Bulgariıtan araıında değil, 
bütün Balkan milletleri araıın -
da yeni bir anltıfma ve karıılıklı 
yardım devresine baılangıç ola
caktır." 

Her halde (Titülcsko) nun 
Ankara könferansından sonraki 
Sofya geçi§i Balkan memleket • 
lerinde barıtıkhğın sadece sü -
rekliği değil, ayni zamanda mey
veli olmasını gösteren hayırlı 
bir alamettir. Bir kere Balkan • 
lılar barıııkhğın çok tatlı meyve
lerini tatmağa baılarsa Balkan 
antlatmasının - hatta Bulgaris
tan için dahi - nasıl büyük ve 
kutlu bir İt olduğu o vakit anla -
tılacaktır. Bu hakikatin bir gün 
evvel Sofyada takdir edilmit ol
duğunu görmek elbette hepimi • 
zi sevindirecek bir ıeydir. 

M~hmet ASIM 

Hususi liseler için tali
matname hazn tanıyor 
Hususi liseler ıimdiye kadar 

resmi orta mektepler ve liselerin 
talimatnamesine göre hareket edi· 
yorlardı. Haber aldığımıza göre 
talim ve terbiye dairesi tarafından 
bu mektepler için de ayrı bir tali
matname hazırlanmaktadır. 

_,..IDlllUUlll lHllUttUtHttll Hl llUllflllftllllll•UtnlllllfflıllWlllllll ... llllllllWWC -

:zevkle dinliyemiyor. Fakat ku • 
lağına yalnız Cemal Reıidin be•· 
teleri geldiği .zaman değil, Grig 
Şubert Ştrau• geldiği ~an bü
tün kulak kesiliyor. 

- Elendim, biz.im millet a -
lalrangaJan anlamaz!. • 

Bunu söyliyenler hoılnnler -
dir. Biz elli gece Şehir "tiyatro -

lıtanbul umumt meclisi dün 
üçüncü toplanbımı yapmııtır. 

ikinci reis vekili Hasan Necip B"y 
reiılik etmiıt:r. Geçen celsenin 
zabtı okunduktan sonra Reisi· 
cumhur Hazretlerinden gelen te· 
yekkür telgrafı okunup alkıtlan • 
mıthr. Bundan sonra Meclis Re· 

iıi, Baıvekil Paıalarla Dahiliye 
Vekilinden gelen teıekkür telgraf· 
1arı okunmuıtur. 

Azadan bir kaç zatin mezuni· 
l'et istekleri kabul edilmit, Kemer 
burgaz nahiyesin:n Sarıyer kaza· 
11ndan aynlarak Beyoğlu kazasına 
bağlanmasına ıclair vilayet idare 
heyetinin mazbatası okunmuf, 
mülkiye encümenine havale edil -

• • J 
mııt:r. 

Muayene edilmek üzere biTkaç 
gün hastanede yatırılacak memur · 
lardan ücret alınıp alınmayacağı
na dair daimi encümen mazbata· 
ıı sıhhiye ve mülkiye encümenle
ri~ gönderilmiıtir. 

Polis haberleri 

Sarhoşun marifeti 
Berber Tanaş Ef.nin 

başına ge!enler 
Oıküdarda Bailarbatında otu· 

ran Arsir oilu Niko dün aarhot 
olarak' berber Tanaıın <IükKanına 
ıirmiı, etrafa satqmaya baıla -
mıttır. Tanaf, Nikoyu yatııtır -
mak iıtiyerek: 

- N:ko, vaz geç, otur bir par
ça, demif. Fakat sözlerinin hiç 
tesiri görülmemit, Niko büsbütün 
kıznııt: 

- Bana ne karıııyoraun?. Di· 
ye bağırmıt ve yumruklarını cam
lara indinn:ıtir. Büyük bir gü • 
rültü ile camlar parçalanarak çer · 
çevelerinden dökülmüıtür. 

Tanaı, gene Nikoyu yatııtıra· 
mamıf, ispirtonun dimağına ver
diği tesirle Niko büsbütün köpür • 
müı, önüne gelen eıyaya yumruk 
sallamağa batlamııtır. Bunun 
üzerine Tanaı bağırmağa batla· 
mıı, etraftan yetiıenler tarafın • 
dan Niko dükkandan çıkanlmıı • 
tır. Hadiseye polis el koymuttur. 

Baldızını dövmüş 
Tophanede Kapı aokağmda o

turan Faik Efendi ayni evde otu• 
ran baldızı Emine ile aralannda 
çıkan ve sebebi henüz anlatılma• 
yan bir meseleden dolayı kavga 
etmitler kavga, Eminenin dayaic 
yemesi ite neticelenmit ve hadise 
bu suretle zabıtaya aksetmitt~r. 
Faik, poliı tarafından yakalan • 
mııtır. 

Otomobil çiğnedi 
sunda Grig dinledik. Elli giin Sol. Dün gece Şiıhanede bir otomo· 
vaggın ıarkısını alkııltuiılı. Bir bil kazası olmuf, bir kiti sahibi he· 
Ayclı.r eski Fransız Tiyatromn. nüz tespit edilemiyen bir otomo • 
da Ştrausu zevkle dinliyoru H bil tarafından çiğnenmittir. Za • 
itte on günden la:zladrr1 Şa6er • bita cephesinden yaptılunız tah • 
ti dinlemeie kOfanlar 8İnema lıtı- kikate göre hidiıe tudur: Gece 
pısınclan •ığamıyorlar. Bedri iıminde biri sarhoı olduğu 

Evvel zamanda biri ae clemif? halde caddeden geçerken muvaze· 
"Bana Jayanacalı bir nokta ve. nesini kaybederk otomobilin altı· 
tini;:. !ize dünyayı kalclırayım!,,. . na dütmüttür. Otomobil Bedri e• 

Bize muıiki verilıin, bi:z anlı- feııdiye çarparak kendisini baca· 
yarak, hiHederek dinlemeıini bi· ~:rH~an yaralmıt ve süratla uzak· 
liriz. laımııtır. Yaralı Bedri efendi, has-

Sellml izzet tahaneye kaldırlmıttır. 

Garaj sahiplerinin defter tut • 
ma kaydinin demal tatbikine ka· 
rar veri im it, bina vergilerinin 
takıit müddetleri hakkında iktısat 
encümeninin mazbataıı okunmuı 
tur. Bu mazbatada bina verıile
rinin adalar hariç olmak üzere 11-
tanbul vilayet hududu içinde dört 
taksitte, adalarda ıayfiye mn • 
ıımı nazarı dikkate alınarak 

iki taksitte almmaıı bildiriliyor -
du. Mazbata kabul edilm!,tir. • 

Umumi meclise seçilen zevabn 
intihap mazbatalarının reislik di· 
vanmca tetkik edilip net:cesinin 

umumt heyete bildirilmeıi usul • 
dendir. Üsküdar, Kadıköy, Ba· 
krrköy, Şile ve Silivri -kazalan 
azalarına ait mazbataların birer 
birer tetkik edilip usul ve kanuna 
uyeun görüldüğüne, diğerlerinin 

tetkik edilmekte olduğuna dair 
reislik divanı mazbatau okun • 
mut, bu zevatm azalıkları tu • 
d:k ediJımittir. 

Mısır piyasasında Yunan 
yaş meyvaları 

Golea Ticaret odası, lktısat 

Nezaretine vermit olduiu bir 
raporla Mısır piyuumm Yunan 
yaı meyveleri için ehemmiyetini 
izah ederek iyi ambalaj yapılma
maamdan aabtlann azalanı ol • 
ması keyfiyeti Uzerine dikkati cel-
betmiıtir. 

Raporda daha iyi ve ıiıtema • 
tik bir ambalaj yapılmaıı tavsi
ye olunmaktadır. 

Beş kumarcı yakalandı 
Dün Samatyada Tramvay cad

desnide F aikin kahvesinde kumar 
oynandıiı ihbar edilmiı, poliı me· 
murları ıörülen suç yapmak üzere 
hazırlanmıtlardır. Saat yirmi dört· 
te kumar oynayacak olanlar, birer 
birer gelerek kahvede bir araya 
toplanmağa batlamıtlar, dışarda 
bekliyen memurlar da vaziyeti ya• 
kmdan görebilmek için tertibat al· 
mıtlardır. Tam saat yarımda ku· 
marcılar masa batma oturarak ku
mara baf1dtkları sırada kahveye 
polisler girmitler ve kumarcılan 
yakalamıtlardır. Bunlar, Nobar, 
Vahram, Artin, Muzaffer, Keirok 
isimlerinde bet kitidir. 

Tutu9an baca allndUrUldU 
Tarlabatında Yeni ı:uran cad· 

desinde oturan Niko kızı Eleninin 
oturduğu evin bacasmdaki kurum· 
lar tutuımut, etraftan yetiıenler 
taraf mdan söndürülerek ateıin 
büyümesinin önü almmııtır. 
Şi9e ile ba,ından yaralandı 

Fenerde Zeyrek mahallesinde 
18 numaralı kahvede bir kavıa 
olmuı, kahveci Bekire küfreden 
Mehmet iıminde biri ıite ile ba· 
tından yaralanmıttır. Yaralı 
Mehmet Cerrahpata haıtaneıine 
kaldırılmııtır. 

Da§da kec;I otlat1rken 
Anadolu kavağında oturan 

Gemlikli Ahmet Alanın yeğeni 
on iki yatlarında Ali ismindfl bir 
çocuk dağda keçilerini aramakta 
iken ayağı kayarak dÜfllliit, batm• 
dan ve belinden yaralanmıtbr. 

ifade veremiyecek kadar yara· 
lanan Ali, derhal çocuk haıtane
ıine kaldınlmııtır. 

Maliyedeki bina istinaf ve tak· 
tiri icar komiıyonlarmda ıunumi 

meclis nunma bulunacak azanın 
tesbiti reislik divanına bırakılmıt" 
tır. Reislik di'vanmca bu itler i · 
çin kararlqtmlan namzetlerin 
iıimleri okunmuf, jntihaplan mu· 
vafık görülmüttik. 

Bundan sonra belediye reiı 
muavini Nuri Bey söz almıı: Tah· 
sisatı lstanbul umumi mecliıince 
verilen ameli hayat mektebinin 

müe11is ve mürakıpltğmı yapmak 
üzere mecliıten ayrılan zevat bu 

~evrede meclise dahil bulunma • 
diklan için ba YUifeye mecliıten 
üç zatın seçilmesi lazım geliyor. 

Fahrt olan bu vazifeye Refik Ah· 
met, Ihsan Namık,ve Eetm Akif 
Beylerin intihabmı makam namı· 

na teklif ediyoruz. Demit, bu tek
lif kabul edilmiftlr. 

Mecliı, önümüzdeki salı ıUnü 
aaat on dörtte toplanacaktır. 

Mahkemelerde 

Bir tütün 'kaçakçısı 
Altı ay hapıe, 95 lira 
para cazasına mahkum 
Hendekte, Mahmutbey köyün • 

elen, tütfin kaçalrçııı lsmailin du • 
nı~ma.aı Cloku~uncu lhfiacu malı -

keme•inde yapılmıt ve ıuçlu alb 
ay hap1e ayrıca da 95 lira hakikt 

para ceza.ama mahkilm olmuttur. 

Earar aatmaktan auc;lu 
olanlar1n duru9malar1 

yaplldı 

Esrar satmaktan suçlu Hristo, 
Sait, ve Yusuf Ziya efendilerin du-

rutma•ı dün sekizinci ihtisas mah· 
kemeainde yapılmıt hukuku umu· 

miye tahitleri dinlenilmiıtir. Du • 
rutma bazı noktalrın soru!ması i • 
çin batka ıüne kalmıttır. 

Arnavutluk konsolosluğu 
Arnavutluk hariciye nezareti -

nin yük.ek bir mevkie tayin edilen 

eaki Amavutluk bat konsolosu Su
la Bey yerine, Ferit De"it Bey ta· 
yin edilmiftir. Yeni bat konsolos 

bir kaç ıüne kadar ıehrimize ıe • 
lecektir. 

Romen maelahatgUzar1 
ve ata9emlHterl 

Ramanyanm Türkiye maılabat · 

ıüzan M. Mameako Ankaraya 

sitmittir. Romanya ataıemiliteri 
kumandan Popeıko da Ankara· 

dan ıelerek dün Sofyaya ıitmit
tir. 

GUmrUklerde yapllan 
imtihan 

Bundan bir müddet evvel güm· 
rüklerde çalıımak üzere müsaba • 
ka imHhanına siren ve muvaffak 
olan on dört talebenin evrakı ta • 
mamlanarak Gümrük Batnİüdilr
lüiü tarafından dün taıdik edil • 
mek üzere Vekilete ıönderilmiı • 
tir. 

I YOZGAT ACIR CEZA REiSi -
Y ozsat alır ceza mahke1D91İ nİIİ O... 
man Bq ölmiiıtür. 

Kısa 

§ KADASTRODA TA 
lSTJF ADE - JCadaitrOıı! • ..k 
hendisi Halit Ziya BeY or,
rinin kadastro vaziyetletiO'. 
tetkik ettikten ıonra • 
müıtür. Halit Ziya Be';.. 
lumata söre, lsdir ovall 
Mhillerinin kadaı~ 
1'atlanacaktır. ·~~ 

Arazi kadaıtroıuııa ~_:. 
d • tifad• tayyarelerden e ıs ~1' 

Yapılan hesaplar, T ~ 
iılerinin 45 ıene zarfl1lcla 
lebileceğini göı tenniıtir· ati 

§ POLiSLER RtS 
iLE KAHVELERDE O 
CAK - Emniyet ınüd'" ;/"'. 
bir emrine göre, .......ı ., fi 
giymiı olan memurl~, 
hanelerde oturamıya ·tJelf 
ziyette görülenlerin kafi 

dilecektir. r.,or.O 
§ HAKEVlNDE -

Ti - Halkevi süzel~ 
amatör gençlerden ~" fJI" 
heyeti yetiıtirecekür· .,. J 
Jıalka konaerler verecekti'~ 

Halkevi, binasının 1 lıİ' 
arsaya büyük ve kapalı~ 
aalonu yapmaia karar ı,ı' 

§ GAYRlMOBADIL ~ 
A Ti - Gayrimübadiller', 

• b" ._.ı,ti'· ra tevzii meıelesı ı.....-
aur karar numaraımm ell 

mıtbr. 
Komiıyon, bono ve ~ 

hitirildiiini ve timdi~i ~dl ..:I 
müracaat etmiyenlenn ıt1":'4 
düğünü Maliye Vekaleti~ 
Komisyon bir kaç ay da, 
müracaat etmiyenlerin i 
olaeakbr. 

§ DENlZ TiCARETi 
CONUN TAMIMl - Is 
ticareti müdürlüğü mııt 

man reisliklerine ıiddetli 
ıöndermiıtir. Tamimde, 
nakliyatının önüne geçnt 

lerin müruriye tukerel ' 
Jun..a ~vl.. 4'-l.Ca..M"W': ;r""•• •••.J 

tedbirler almmaaı lüzumd 
rek 1N tebliiata riayet • 
1ann ceulandmlacaiı bil 

§ HAPiSHANEYE • 
MAK JSTIYEN -
mahkemeıi, O ıküdar b 
bir tanıdıfına esrar sö 
iıminde on altı yaıında 
sün hapte n 29 lira 
mahk6m etmiıtir. 

§ YILDIZ GAZlNOS~ 
Belediye ile Yıldız ı ııJ 
M. Maryoıera arasınd~ 
milyon liralık zarar ve 
lediye lehine kati aurett-

tir§ EYOP VEREM ols' 
Verem mücadele cemi 
yapacağı verem diıp• 
temin edilmi,, bir ar,. 
hazırlıklara batlanmııtıt• 1' 

§ MERKEZ MEMtJll 
M1SERLER - Poliı orlf 
vaffakiyetle ikmal edell 
mi._., merkez meaıurl 
mitlerdir. Bunlardan ~ 
Hamdi Bey AnkaraYa. 
mire, Sıtkı Bey /\ 
Bey lstanlnıl mütef 
tafa Bey de Anka ... ,. 

lardl1'. ~ 
Bunlardan 1'atka 

- çok ikinci --liie, içüncii komiıet~ 
aerliie ve bir çok ~~ 
üçüncü komiaerlii• ~ ııJ7 

§ TIP TALEBE ~~-
SU - Tıp talebe yu-:: 
yıldan itibaren g~niı:;..ı., 
ce yurtta bet yuı:. ~ 
miktar ha ıeneden ıtJ 
kanlmıfbr. Geı.e-k ıs
cak talebe miktarı .,.._ aa-
yin ec'lilecektir. Y'e~,.t _. 
talebe için yurtt. tel• 

pdmıttır. 

§ USULSÜZ ıLlıfD · 
ZI ilk mektep haf • 
aüz nakil ilmflhabetl 

miıtür. Bu sibİ al~ 
J'9t Teren bat 11111 l/lt 
ihtar ikinci d., ........ 

1 •• -"-L• fasla meye ıore ~ 
tir. 
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~Ot 8 2 YAZAN: iSHAK FERDl 

il ; M u ~ u ~ u, M o ~ e ~ o n y o ~ o se n i n 
"~ı~erinin sırtını ısıtmıyo~o~! 
dön~ ( M'akedonya ) dan, perişan bir ordu ile 

"YOtd · 'lltlı u · Iran askeri, açlıktan, ordunun 
ilnı taşıyan hayvanları yemeğe başlamışb 

• 
111 ('tuna)dan dönüşü[ ar~u! iyle hazırlanıyor ve ıevini • 
)eat ) o) er neh . . yordu. 
ltı J rıne kadar ıler· .. 

tLl ran ordusu 
1
• • 1 tt'.... Makedonya topraklarında yu • 

"'l erd ::ıga e ıgı l . . d" et en erzak t d 'k • zü gülmiyen ran aıkerı ıım ı 
~L e baıla:nıı t e arı e neş' c ve heyecan içinde harekete 
1 ""?td, k ş ı. 

alan ordu ku gelmj§ti. 
lrı (l• man • . . 

lt~ ıyıegabizos) Di. • Genç hır zabıt: . A 

,e ttı le ından mütemadiyen -- Bu met' um ülkeden ıelamet· 
•· ' Yetiştirmekle meş • le uı:aklaıtığım ı?n, ~ünya:~ ye-
"'lt Ilı') niden doğmuf gibı sevınecegım !. 

ı }oll} t\eu uk orduyu yabancı Demitti. Makedonyaya ayak 
Udi, ~de beslemek kolay bir basan lraniler (Meıum bir ülke)· 
, ) da ?tık kumandan (Me- de yafıyorlarmıt gibi, keder ve ıı

lt t erzak tedarikinde tırap içinde boğuluyorlardı. 
eaad'"f · h L. 'tı llıah u edıyordu. Trak . Babilin ılık g~netin~. aı~et-~e-

"""!._..d •uldar kasabaların· ken fen zabitlerın de yuzlerı gul • 
" ık b k. anı ar kalmamıf • mez olmuıtu. Herkeı: 

~~i . - Burada kanlarımız uyuıtu. 
~lı,, '°~,> bir gün Di.rll'ya Biraz daha kalıroak, hepimiz 

• Çı:ık f~nderdi: mumyalanmış Mısırlılar gibi can• 
\~di t Yi karşılryan Trakya- 11z ve hareketsiz kalacağız .• 
~ tan ordularının mağ- Diyordu. Dira'nm hareket em· 

\ı. ~an olması için, gizli ri bu uyutuk ordunun can dama • 
~, ~~ ~rde dua ediyorlar. rmı atetlemitti. 
~~ ~ azla tazyık etmekten • • 4 

~ ~il eldıe edilemiyecektir. Dara '(Mavro)' yu yalialadıli. 
oııl'a 1"a ordunun ihtiyacım tan sonra, (lskender) e gönderdi· 

ha." llı1h.Jı.avalisinden temin .~ "4.1.Ik Cakt, ~; lciiv1iiniin :~:,_ hi ic..-a&rnı.o-
'btt 0 aca ır.,, diğini anlamıttı. 

'td"-ll~ktubu aldığı zaman Hükümdar, köylünün lier !eyi 
~· akedonya toprak • (lskender) e anlattığının farkın • 

ft t.f~t bulunuyordu. da değildi. 
~ 'do~ya havalisinde '(Mavro) Jran ordusunda hiz • 

ı 'rıl hıle tedarik edemi· d ı ltn
1 

t 1 met almıştı .• 
~tti }> ! ı. ıgal ettiği l\~~İlttı· e~liler tamamiyle dağ Trakyalı pehlivanın iki kolu da 

""tt 1!lı, kırıktı.. Fakat aöğsü ve bacakları 
011ı) 1111\ lak 

1 
çok kuvvetliydi. O, göğsüyle de 

" dövü~ebiliyordu. Yemeğini hay • d 
~d", er eri açlıktan te· 

it 'b:!L 
o1 "q k vanlar gibi iğilerek ve ağziyle yer· 

~ ~e~İlld e ve korkunç bir di. Kollarından hiç istifade ede· 
"ba1ı _:~o~a~amı§tı Da· miyordu . .. Dara (Mavro) nun 
~ 'slıktan .;• gozden geçi • Iran orduıuna büyük hizmet etti • 
~ kal o enleri ve aoiuk ğine kaniydi. Halbuki (isken • 
' il di.. anları görünce tüy- der) e giden köylü itin iç yüzünü 
\o~hilden anlatıktan ıonra, müstevli lran o~-

tel buraya kadar dusunu aç bırakmak üzere tehır 
"~. da~ık arslanlanm, bu ve köylerden dağlara çekilen Ma· 

aiul'or}a ıneınleketlerde kedonyalılar, bu tedbirleriyle lra· 
~t"· tibi 

2 
r •. Makedonya nileri en can alacak yerinden vur· 

' tıl~it t engın ve §İrin bir mutlardı. 
ı.. V ... ,, R r ~ e '•lcer • . Di.ri. (Boğaziçi) inden ume 

1 

'1tet t ~ dınlendikten kıyısına. geçerken ihtiyar bir ba .. 
~~'lllu llırıni verdi. hkçı ile görüımüıtü. 

h •İr<f~ b; vaziyetinden ihtiyar balıkçı, Diri.ya f U ıöz • 
'fite. il akat, geri dön· leri ıöylemitti: 
('• e Yapahili d'? ~ •Ylta b. r 1 • • 

~ dcs1'!rı: .ızos) da müte .. 
~· l'ı teklif ebciyor 

lt- "lt 
lltf,· er ..• 
is ıııde D" .. 

~ "e derh,~raya. !U tözleri 
~ Yere yılalp öl-

• ~~l\ öJ·· 
~)" tlc isin u1oruın.. Zaten 
~! ~ ~· reldinı .. Fakat 

t\. ~ ~llil'll 
0 
•• 
1

1.~ekiz taçlı hü ~ 
~ ....,~. uııı .. 
h. "llt h ltl edece uın burada 
::'ttı.. 'ıtrh" .k? •. ,, 

'" ""il· it b, l {~d . ! amııtı. 

~~lQ'd'· ~,..._ lteri b~neceii:z !.,, 
Cl-..ı. nı,, ırden.h. 

""' ıre can • 
~t.tQleket. 

llıekavuımak 1 

"Makedonya -
da insan yüzü 
göremiyecek .. 
sin !. Açlıktan, 
ordunun ağır • 
lığını roşıya? 
hayvanları kesıp 

yiyeceksin! Ve 
'(Güneş mabu • 
öu) o karlı dağ
ların soğuk e
l;eklerinde senin 
ve askerinin srr
cak !. Makedon -
yadan mağlup o
la.tak dkğilse bi
le, perişan ola -
rak 'dönecek .. 

. ' mn .. ,, 
Diri MalieaonY.a dağlarından 

] TiCARET _ 
..A-Ik-tıs-ad_i _m_es_e_le-le .... r . Kanadı Yaralı Kaş 

Nakleden: Selami lzzet iii 
Danimarka Tiuret 
nazırının görüşleri 

Danimarka Ticaret nazın Ta
cirler Birliğinin toplantııında 
"söylediği nutukta, Uluılararası 
Ticaret politikası hakkında 
ıunları söylemi§tİr: 

" Jktısadi meseleleri halleyle
mek, gerek iktıaadi buhranla ve 
gerek onun bu tahrip edici neti· 
celeriyle mücadele etmek için 
bütün memleketlerin geni§ ölçü· 
de bir it birliği yapmaları gerek-

lidir. 
Danimarka, kendisini '(mec • 

buren) tecerrüt politikası takip 
etmek mevkiinde görmüıtür. Fa· 
kat bu vaziyetten kurtulmak için 
yapılacak her tetebbüsten ve atı
lacak her adımdan memnun o • 
lacaktır. Tecerrüt siyaseti, er, 
geç terkolunması icap eden bir 
siyarettir. Devamı memleketi kül
tür ve iktısat bakımlarından fa· 
kirleıtirir. Bunun için Şimal 
memleketleri timdiki it birliğini 
geni,letmeli ve kuvvetlendirme • 

lidir.,, 
Almanya, Romanya 
hububahnısahyor 

Almanyanm, Romanyada ka
lan alacaklanna karıılık Roman
ya pazarlarmdan aldığı 1,5 mil· 
yar leylik arpa ve mısırı Hollan· 
da ve hkandinavyada sattığı ha • 
ber verilmektedir. 

Almanya bu 1 ,5 milyardan ar· 
tık kalan alacağına karıı da Ro· 
manyadan yeniden mal alacak • 
tır. Roman)'.a spekülatörleri bu 
vazıye kartı•ınaa ı -
rını dünya piyasasına nazaran 
beıte bire kadar yükseltmekte • 
dirler. 

Bunun için '.Almanya blolCe a-
lacaklarına karııhk aldığı hubu
batı Şimal ve Şimali garp Avru
pa pazarlannda zararına sat • 
maktadır. Alman ihracat:lanna 
diğer memleketler hububat fiat· 
ları ile Romanya hububat fiatla-
1 arasında tevazün husule ge • 
~irmek için priın verilmektedir. ________ ,_ 
ayrılırken, (Bojaziçi) nde tan~ : 
dıiı ihtiyar ba1!kçının ıözlerını 
hatırlanıııtı. 

yola çılanı§lardı. 
DönUyorlardı .• 
(Tuna) nehri mmubmı wl • 

duldan sonra, bu havalideki kCSy • 
Ierden erzak tedariki kolaylaıa '" 
caktı. 

Diri burada kurduiu klSprü • 
nün muhafazllıı için, kumandan 
(Hiıtiyezoı) u (Perut) ta bırak· 
mııtı .. 

(Hiatiyezos) becerikli, çahtkan 
ve sevimli bir cengi.verdi. Ordu • 
nun ileride erzak tedarik edeme • 
diğinden haberdardı. Dönütte as· 
kerin aç kalmaması için bütün er • 
zak ambarlarını zahirelerle dol • 

durmuıtu. 
(Perut) Tuna mansabında kü • 

çük, ıirin bir kasaba idi. Make • 
donyadan dönen ordu bu kasa • 
hada konakhyacaktı. 

Diri (Perut) a kendinden ev • 
vel bir müfreze göndererek (His • 
tiyezoı) un hazırlık görmesini ve 
orduyu karıılamaia çıkmuıru bil· 

dirmitti. 
Diri ordusunu burada dinlen • 

direcekti. 

:cn..=vamı var)' 

-9-
Selma artık F aruk1a ıık sık bu-

lutuyordu. Evde bir kitinin fazla 
olmaaı itine gelmemeğe batlamı§· 
tı. Kuvetli darbeye hazırlandı • 

Şefik seyahatteydi .• 
Selma, büyük bir lokantanın 

küçük safonlanndan birine bet ki· 
§İYİ davet etti. Bu bet kiti ailenin 
büyükleridir. Tam vaktinde be§i 
de gelid. 

Bir kere Murat amca vardı .. Çok 
zengin olduğunu belli etmemek 
için biraz hırpani giyinirdi. Elbi • 
seleri daima leke içindeydi. Be • 
yaz ıakalmın bir k11mı, siıar.adan 
ıaramuıtı. ~arıaı kara kuru, ya • 
Iancı e1maalarla ıüılü bir kadındı. 

Etem Bey, Selmanın babası. 
Hastası olmıyan bir doktor .• 

Fehmi Bey, Selmanm kardeıi. 
hapiıten, zabıtadan kurtulduğuna 
her zaman kendi de ıaıan bir ına • 
cer acı .• 

Ve nillayet Şevki .. Şefik'in ye • 
geni ..... Öyle bir adam, ki daha 
yaldaıırken sorarlardı: 

- Kaç pe.ra iıtiyonun? 
Çünkü o muhakkak para ister 

ve iıtemeclen evevl de dokıan de· 
reden ıu ıötürürdü. 

Bir araya gelip oturduktan ıon· 
ra Selma anlattı: 

- Size mühim bir ıeyClen cali • 
ıe.deceğim .• Bunun için ıizi bir a • 
raya topladım. Evimizde yerleten 
bir yabancı var .. Çocuklamnm ü· 
züldüğüne eminim .. Eğer bugün Ü· 

zülmiyor1araa, yarım muhakkak 
·· iil~cekler. Biraz sonra buraya 
samlmf afi aplanmısclan Mrf .. • 
Jecek .. Onunla da atirilftlnünb, 
Faruk Bey .• 

Murat amca: 
-Tanıdım, deCli, cumartetl gü· 

nil 1&&t altıya dofnı tizi beraber 
gördUm .• 

- Ona bu itten balısettimai .. 
Bu Şefik'e ne o1du, akıl erdiremi· 

yorum .. 
Şevki: 

_ fyilil< iyi ıeidir, tlectl .• 
Selma devanı etti: 
_ Şefik'in ıözlerini açm.X la • 

zım. Amma naııl? Senei devriye • 
mizde bir ziyafet vereceğim O za· 
man sofra da bu meseleyi ortaya 
atacaiım, siz benden taraf~ çıkar· 
smız .• 

Etem Bey: 
- Olur, dedi. • 
Ve kapıya döndü: 

- Kapı vuruluyor .. 
Murat amca mmldandı: 
- Belki Şefiktir. 
Selma korktu: 

G 
.•. 

- ınnız ... 
içeriye garaon ıirince raliat Mr 

nofea aldı. Konupcak ıey ka1ma· 
mııtı •• Karınları da acılantftı. Ye· 
mek haıladı. On senedir rakı iç· 
miyen Murat amca ıarap iıtedi. 

- Şarap içecek değilim .. Fakat 
içenleri seyretmekte keyiflidir. 
Görüyorsunuz ya, dendiği gibi 
ben yalnız kendimi düıünmem. 

Yemekten ıonra kahveler içil .. 

di .. 
ikiden itibaren Selma sabıraız· 

landı .. 
ikiyi çeyrek geçe ıarıon ha -

ber verdi: 
- Faruk Bey ge1di .• 
- Buyuraun, buyurıun .• 
Selmanm, Faruk Beyin liarıı • 

smda kızarıp bozardığını gören 
aile ~rkinı İJ. ianladılar. ı 

Selma Farukun ellerini sıktı: 
- Geldiiiniz için hepimiz na • 

mına teıekkür e~erim .• Siz yalnız 
iyi ıün doıtu değil"iniz .. 

- Ben ıize teıekkür ederim. 
Murat amca dügündü: 

"Bu herif de nenin nesi? .. ,, 
Murat amca yüzüne gülünme • 

sine tahamül edemiyen bir adam• 
dı. Se1ma tekrar söze bat !ayınca 
dedi ki: 

- Ya Şefik? Sen söyliyeceksin, 
bjz ıenden tarafa çıkacağız, Fa -
ruk Beyefendi tasdik edecek ... 
Bunların hepsi iyi.. Fakat bütün 
bunlardan aonra Şefik hepimize 
kapıyı gösterip: "Defolun bura • 
dan!,, derse ne olacak? 

- O zaman bir çare dütünü • 
1·üm .. 

- Kocandan ayrılır m11m ?. 
Etem Bey haykırdı: 
- Ne münasebet efendim? 

- Öyleyıe ... Yok yere Şefik'le 
danlacağız... Hiç bana gelmez •• 

Bundan ıonra hepıi gitti •• 
Küçük otel odumda F anık'Ia 

Setmayı bqbaıa yalnız bıraktı • 
lar .• 

Murat amca Selmanm babuiy· 
le kardeıini ıavdı. Ötekilerle bir 
birahaneye Jİrdi ve bundan bah • 
ıettiler. 

- Ganon, birer bira ı~ir. 
Çok güldüler. Süheylayı unut· 

mutlardı bile.. Hep Faruk'tan 
bahsediyorlardı. Güze\, zarif a· 
damdı •. Amma konuımumı bil • 
miyordu. Bu itin içinde bir atk 
...& ... 

- Selma ldeta .enemlemit··· 
Muhakkak keyif nrid zehir kul • 
)anıyor .... 

- Herlialde ziyafete aldece -
iiz ve törle yanm aiızla ondan 
tarafa çıkacağız .• 

Lokantada Selma Jieaap iste • 
di. Para dolu çantumı açtı. Fa -
ruk çantaya tö1le bir baktı .. Am • 
ma ne bakıt ! .. 

Sorcluı . 
- Hemen ıidiyor mU1Un? 
- Gitmem timn .• 
- Ben yalnu, yapa,.alnıx Jd:. 

l&ealtm·· Sizden bir hatıram bi
le yok ... Hiç olmazıa, bu ıünlillt 
fU ytizüfUnüsU bırakınız... En 
kUçüfünU ... Evet •• Şu zümrütlü • 
yü ••• Küçük parmajıma taka • 
ynn .. Bırakır m11mız?. Bütün ıe
ce bu yüstlıe bakarım ... Yarın i
ade ederim ... 

- Rehin mi istiyorsun .. 
socukıun! 

-ıo

ltiraf 
'.Aile toplandı. 

Ne 

Murat amcanın dediği gibi ol· 
du. Selma daha söze ba§lar bat
lamaz, kocası yüzünü ektitti, 
katlarını çattı. Eğer biraz anla • 
yııı olsaydı, susardı. Devam et • 
mezdi. Fakat Faruka olan atkı 
ile çileden çıkmıttı. Aıabiletmit· 
ti. Pot kınyordu. 

Neyae, koııuıtu, eöyledi, an • 
lattı. 

Ötekiler ondan tuaf a çıktı • 
lar. Fakat pek taraftp.r görünmi· 
yerek taraftar çıktılar. Selma on 
lara, bir hafta evvelki eözlerini 
habrlatmak üzere aizmı açar • 
ken, Şefik ayağa kalkb. 

lPevamı 'J&r)~ 



Ortağını döverek 
öldürmüş! 

Urladaki cinayetin faili Emine lzmirde 
muhakeme ediliyor 

Urlanın Göndence köyünde or
tağı Melek hanımı ıopa i1e döve
rek öldürmekle maznun Mustafa 
kar111 Eminenin muhakemesi iz • 
mir ağır ceza mahkemesinde gö -

rülmektedir. Son celsede Kezban 
isminde bir kadın tahit sıfatile 
'dinlenmittir. 

Kezban, Melek ve Eminenin 
birlikte bulundukları eve komtu -
dur. 

Vak'a gecesi evin damında ya
tarken Melek ve Eminenin birlik
te oturdukları evden bazı sesler 
duyduğunu, yatağından kalkarak 
yakında bulunan pencerenin ya -
nma gittiğini, orada .'yapma Emi -
ne abla, aman diyem!,, diye bir ıes 
duyduğunu, bunun Meleğin ıeıi 

olduğunu söylemiş, "ıonra aeıler 

yavaş yavaı Kesildi,, demittir. 

Kezban tekrar yattığı yere ge -
li:ıc:e suçlu Eıninenin pencere ö • 
minden geçtiğini de ili.ve eylemit
tir. 

Dinlenen müdafaa tahitteri 
Kezbana Eminenin arasının evvel
denberi açık olduğunu ıöylemiş -
!erdir. 

Üzerinde kan lekeleri bulu -
nan sopadaki kanın insan kanı o • 
lup olmadığı anlatılmak üzere lı • 
tanbul tıbbıadli müessesesine gön
derilen kanlı sopaya ait rapor he
nüz gelmemit olduğundan raporun 

biran evvel gönderilmesi için mü
essese müdürlüğüne tezkere ya • 
zılmasına karar verilmiş ve muha -
keme 21 T eırinisaniye bırakılmıt
tır. 

20 köpek besliyen ihtiyar! 
lzmirde lise civarında oturan j - Köpekler ısırmıtlar diye ra • 

eskici Niyazi efendi isminde alt - por varmı? 
mış bet yatında bir ihtiyarın tam - Hayır! Belki de kocası 11ır· 
yirmi tane iri köpek beslediği ve mıttır. 

batı bot dolatan bu kelplerden i· Bu sırada divicmın orada lia • 
kisinin o civarda oturan Emine ha· zır bulunan kocası ile auçlu ar& • 
nımm üzerine atılarak, vücudunun smda bir ağız münıakatası batla • 
muhtelif yerlerini daladtğı iddia mıf, hakim bey "timdi seni içeriye 
edilmi,, köpeklerini muhafaza e- attırırım, aklın batına gelir!,, de • 
demiyerek kadının ıaınlmasına yince suçlu yerine oturmuttur. 
sebebiyet vermesinden dolayı ih • Bu adamın bir senedenberi kaç 
tiyar adam mahkemeye verilmit • ·köpek beslemekte olduğunun za • 
tir. bita tarafından tespit edilmesine 

Hakim Sait Bey suçluya: karar verilerek muhakeme batka 
- Mandıran mı var senin?. Bu güne bırakt1mıştır. 

köpekleri ne yapıyorsun? 

Demiş, Niyazi efendi ıu cevabı 
vermiştir: 

Yozgat Ağırceza reisi 
Yozgat Ağırceza mahkemesi 

Niğde' de 
Elma satışları 

iyi gidiyor 
Niğde, (Hususi) - Elma mah· 

sulü satıtı hararetle batladı. Bu 
sene mahsul çok iyidir. Büyük 
miktarda ihracat yapılabilecek -
tir. 

Niğde bu ıahada diğer mem • 
leketlerle ciddi bir rekabet yap • 
maktadır. 

!alektirlk tesi•atl 
Elektrik tesisatının biran ev

evi yapılması için icap eden mü
zakereler bitmek üzeredir. Ma

li bir müessesenin 50.000 lira ile 
bu işe alaka göstereceği söylen
mektedir. 

Bir kaç ay içinde bu işin biti
rilerek şehrin nurlandırdmuına 

muhakkak nazariyle bakılmak • 
tadır. Yeni belediye reisi Opera-

tör Hüseyin Bey bu itle ciddi bir 
surette m~ğul olmaktadır. 

"ide filme ahnıyor 
Anadolunun bazı büyük §e -

birlerinin filmini yapmak progra-
mını takip eden film rejisörü Ve
dat Ürfi Bey buraya geldi, ala
ka ile kar,ılandı. Vedat Ürfi Bey 
"Balıkesir,, i de filme çektikten 
sonra operatörle beraber Atina
ya gidecektir. 

Vail ve belediye relal 
Büyük faaliyetleriyle teına -

yüz eden kıymetli valimiz tehrin 
imarı hususunda büyük alaka 
göstermektedir. 

Niğde çok yakın bir zaman· 
da nümune bir ıehir olmağa nam
zettir. Çalıtkan bir vali ile 
çalıtkan yeni belediye reisimiz 
Hüseyin Beyin elele vermeleri 
Niğde için büyük ümitler doğur
maktadır. 

Fazll Retlt 

Efendim, yirmi Cleğil, iki kö • 
pek besliyordum, Bir gece yarısı 
havhavlardan uyandığım zaman 
bu ·kadını kapımın önünde gör • 
Clüm. Kapalı olduğu lialde açrlmıt 
olan kapı<lan dıtarı çıkan iki kö • 
pek; aaldmnali istiyordu amma 
1>eıı muliafaza ettim, .uırmalanna 
mani oldum .• 

reisi Osman Bey, Y ozgatta mi- • .. 
deainden rahatsızlık duyarak ken· T ekırdagda kurtuluş günü 
disini tedavi ettirmeğe batlamıı, 
Fakat bir hafta içinde ölmüt -
tür. 

Bu beklenilmiyen ölüm Yoz
gatta teeaaür uyandırmıt, Oıman 
Bey büyük bir ihtifal ile gömül • 

Tekirdağ, (Huıuıi) - 13 ikin
ci tetrin T ekirdağında kurtulut 
günüdür. Her seiıe olduğu gibi bu 
sene de bu münasebetle yapılacak 
kurtulut bayramının çok parlak 
olması için hazırlıklara devam e • 
dilmektedir. 

Eğer doğru ise·· 
Bir ana, damadı ile birleşip k 

kuyuya atmış! 
Aydında Emirane isminde 

bir kız zabitaya müracaat ederek 
anaıile enittesi hakkında bir cina
yet ithamında bulunmuttur. Bu id
diaya nazaran vaka tudur: 

Aydında Umurlu köyünde F at• 
ma kadının yedi kızı vardır. 
Bunun ikisi evlidir. Üçüncü kızı 
Emir Ayte batına bir kaza geldi -
ğinden Aydında oturmaktadır ve 
hu kız mütemadiyen anası ile eniı
tesi arasındaki kötü münasebeti o

rada burada söylediğniden geçi • 
nememekte imitler. Emirayte Ay
dında enittesinin evinde iken ge • 
çen pazartesi aktamı ana11 ile e • 
nitteıi Serçiçeli Ahmet gelerek 
kendisini almıtlar ve Umurluda i
yi bir koca bulduklarını söylemi, • 
lero1aat yirmide Umurluya doğru 
yola çıkmıılardır. Y oca çıkınca a· 
na.aının ve enittesinin kötü mak • 
sadını anlayan Emirayşe gitme • 
mek istemi§, fakat zorla götürül • 
müttür. 

Aydına yarım saat mesafede 
Hasankuyusu yanında anası ve e • 
nittesi Serfiçeli Ahmet gelerek 

Baş mühendise suikast 
Evvelce Balye Karaaydın ma • 

den tirketi müdürlüğünde bulun • 
lftD! ol•n, •imdi ~411 Fethiye maden
leri Türk Anonim §İrketi bq mü • 
hendisliğini yapan Hayri Bey e • 
vinde patlatılan bir dinamit ile a· 
ğır surette yaralannnttır. 

Evde bulunanlardan bir kısmı 
da hafif surette yaralıdır. 

Hayri Beyin uğradığı tecavüz 
üzerine kayınpederi Sivas Valisi 
F ethiyeye gelmittir. Hayri Beyin 
hayatı henüz tehlikeden kurtula • 
mamıttır. 

Hadisenin tahkikine baılanmıt 
ve üç ki,i zan alt"ina alınmııtır. 

Hadiıe mühim o1duğundan 
Muğla vi.liıinin de F ethiyeye gel
mesi beklenmektedir. 

Raşit Rıza Bey 
Raşit Rıza ve arkadqları tiyat• 

ro heyeti Bahkesirde temsiller ver· 
mektedir. 

kararak kızın üstüne ~ 

ayrılmıtlar, bir nıüdd~ 
sonra anası F atına. ( eJ 
mi,tir, iyice bak) dıY 
Ahmet'i tekrar kuyıl~ d~. 
Ahmet de kibritle b ,ı ' 
zının öldüğüne kaı>' lııa 
yollarına devam etınİf 
Emirayıeye birteY 0 j 
sonra kuyudan kend itı 
karak Aydına geldi 
jandarmaya haber '#. -~ 

ma ve Ahmet yakal":~ 
ye veril mit, vakannı ~ 
dığından sulh hakiJ01 

serbest bırakmıtsa d•. 
müddei umumiliğinİll , 
rine asliye ceza hak~~ 
da tevkif kararı verıoıt"11 
yerlerinden bereli ol~ 
de meleket hastaha 
mıttır. 

Ağaçtan inme 
Aydın, - Koçarl 

ıı köyünde bir cinayet 
Bu 1•ö;r<I .... ac: 7•' 

lah oğlu Hüseyin, k 
le beraber aynı köyde# 
Kadir'in Melengeç '/ 

;aprak sıyırırken~-·~ 
inmesi hakkmdakı ıb 
memif, Kadir kızın• ,1' 
tirmesini söylemt ve 
öldürmüştür. 

Bu sırada kar11ı 
kocasını kucaklanııfı 1. 
rif ona da alet eder~ 
yaralamıştır. Katil b f' 
yaralı Meryem haıtaı>' 
mıttır. ;', 

Yeni bir~,'~ 
Konyada Yeni ,et 

bir gazete çıkmai•f,)lf 
Tebrik eder, ınuvaf 
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->ıM"mı, 'dedi: Senin l>ura • 
'da ablan gibi arkadqların yok 
mu? 

-çok! 
- Kimler var nakaynıı. 
- Kumandan beyin Mah'mu-

re, Kaymakamın kızı Nesrin. 
KüçÜk daha bir çok isimler 

sayıyordu. . 
- Peki erkek arkadatın yok 

mu? 

- Var amma biz onlarla .ko
aı9mıyoruz. 

Nl • ' • ·. ~ ·"t"~'ı. • .-...,; - ıçın. • ' "" · # • t 

- Onlarla oynaC:lığmıız za .. 

Burhan Cahit 
-······-········-···----

man haksızlık ediyorlar. 
Küçüğün bu cevabı Ergini 

güldürdü. 
- Peki ablanın erkek arka· 

daıları yok mu? 
Bu sorguya Sevim adeta hay

ret eder gibi baktı. 
Sonra sanki bunu manasız 

b'ulmuı gibi: 
- Nasıl olur, dedi. Ablam ko

ca kız. Er~ek arkadatı olur mu? 
- Olur ya.. Nitanlıaı olur. 

Komfu, ahbap çocuğu alur. Bu -
rada ablanı itiyen olmadı mı 
hiç. 

toparlamamıt gibi dudağını bü- zabit çıkacağını söylediği halde mi,ti. 
'I Lİ 

ke büke dütündü. Sonra kestirip hiç biri ona: - Niçin yenıe·b~ pr 

attı: - Üniformanı takınca ıeni Bedia Hanıııı ı:ı~ı: 
- Yok .. Bilmiyorum. gene bekleriz. Nereye tayin edi- ketle kaşlarını k~--.JJ 
Ve tekrar çiçeklere doğru gi- lirsen haber ver! Demiyorlardı. _ Zehra ile ıı•fY" 

derken mırıldandı: Delikanlı onlardan o kadar sin? ~ 
- Öyle teY olur mu hiç! yakınlık, sıcaklık gördüğü halde (Ergin) in k•f 1dır.:.) 
Ergin çocuktan bir fey kopa· hayatına, mesleğine dair bir ıey he birden bire • 1'J"'JJ 

ramıyacağını anlamıf tı. somııyorlardı. Onlar amcasının ı,e' 

Vakıa en f Üpheli itler için ço- Bir gün gene yemekte yenge- larında bir nıiin.,e 
cuktan al haberi derler amma, ıiyle yalnızken dedi ki: zannediyorlardı· tiiifl 
Sevimden alınacak bir haber ol • _ Günlerim bitti artık yenge. _ Hayır yense, bil' 
madığı meydana çıkmıttı. Perıembe postasına yetiıeceğim. yok ve hatırınıd•~~t 

lnpllah üç ay ıonra zabit çıkın • Bunu nereden 
1 

" 

Artık dönüt günü yaklatıyor
du. 

Hafize Hanım ona her gün: 
- iyi ettin de bizi hatırladın, 

geldin çocuk .. Seni görünce Dra
mada kaybettiğimiz bütün akra
bayı görmüt kadar oldum. Şim • 
diye kadar bizi neden aramadın 
bilmem ki! 

Bunu yengesi de tekrar edi • 

ca .. 
Ve yutkunarak, sıkılarak ila

ve etti: 
- Sizi eene gelip göreceğim. 
Bedia Hanım buna biraz 

hayret eder gibi oldu: 
- Edirneye gitmiyecek mi -

sin? 
- Hayır. 

- Nasıl olur. 

H -ısı : _,at• 
Bedia a~ı-ı,eıw· ·, 

fif bir tebessul'll ~ 
- Kinıse icat ti' 

dım. Edirneden ~~ 
alırız. Annen ,_ıı' 

amcan Zehrayı tti-•• 
karar vennİt· ti• .J 

- Hatta. t:d~ 
_ Bu tatil ıen "~ 

dince düğün yafJ& 



a • - . ~~I 
alık kokusunu gider-
ınek için çareler 

laz .b e alıkla bayat balığı kolaylıkla 
-~ü.r · -~yırt edebilirsiniz 
'i~2 u evınızden içeri gir· 

, .~ ıcC::.~:n ~.urnunuzun aldığı 
iİııı derha ~un evde balık piş· 

yaramaz. 
- "r' -..---- -

ık kok l •ıze haber verir. Bu 
et tbneı ~•unun bütün eve ıira -

_ .. ur-•~ llıııı 1 çok fena bir şeydir. 
nı .. açken neyse amma tok 

dııhn~le~adiyen balık koku
·ddel ı t,h nudeyi bulandırrr. in -

c8'1 lf,11):~1z eder. 
diY~ dt ı,,1 ~ evde balık pişirildiği 

d tlc i ~ kokusunu sirayet ettir
ıt. ft,2;~~ Pek güzel bir çare var
~•iırıd •ınseler balığın taze ol
ıl..~ll z an dolayı pişerken kok -
~'la d ~nnederler. Bu düşünce 
l )tt ha~&ildir. Taze balıklar da, 
d~lıa111 b ıklar da pİferken kokar. 
~.tint d ~·kokusu iyi temizlenme· 
a ,, C)ı,ll eb alet eder. İyi temizlen -
\lıa1 • • alık hiç koku çıkarmaz. 

ttıı ' l)'ı t . 1 • • °"' l eınız emek ıçın şu su • 
tıı •""ek t .lillık e etmek lazımdır. 

~İtı;f ta koku çıkaran şey derisi 
\ 4it, ;. bulun:ın yapışık madde
lı.~"k§e~ken bu madde ayrıl~ 
.._~ u Jelatiuimıi kürrecikler 
~ t d ~ 1 1-t 'ilfiı.ı. agı ır · Ve balık kokusu 
\ ~~ı kokuyu çıkarmağa baş· 
\~~ıı balıklarının çıkardığı 
~'Yen kokuyu kaldırmak i-

~~' çok tuzlu soğuk suyun i
, Lulrnabdır. Birz bu suyun 
~· llt.l • ;."\ lli dıktan sonra balıklar 
~~ \l~rulmalıdır ki o yapışık 
,l 1 •111 • ~ ~lı" ınıp çı un. vııdan ıon-

&ı • 
~~ ~ l>l 'Yıklamalı, parçalana -
~ ~ l'çalamalı ve taze suyun 
, iru;.11knıalıdır. Bu su dahi de -
~ ,: ı. ı len . . b' t"t sonra suyun ıçıne ır 

~ ~'llt,~e tuz ilave edilrnelidir. 
L ~11>· ~n çıkarıldıktan sonra 
~itil •tıri} b 1 ·~ tık en a ığın katiyen 
'lı td~:;:n.a~ığını görerek hay· 
k~ ~ kok •ın!z. Bazıı kimseler 
L • Usunu . d k . . . 
Qj~ 'ağ, gı erme ıçın sır· 

~ .t ttl\ 11

1
• defne yaprağı, kara 

1 ti• e eri d h b' ~ l't'e d ve a a ır çok şey· 
~ ~tlini ek erler. Bunlar balığın 
. i'ıl>tnaı açnınaktan başka b!r 

d,.. 'l\ıı b·· 

Balık salın alınırken taze olup 
olmadığını anlsmak için bir takım 
uıuHer vardır. Bunlan bazı kim· 
seler bilirler. Bilmiyenler için 

tekrar ediyoruz: 
Taze balık d!m dik ve eti sert 

olur. Parmakla basıldığı zaman 
eti batmaz. Taze balıkların ku -
laklarının içi kıp kırmızıdır ve 
kulakları bata yapış!k gibi durur. 
Bayat bahkların kulak kapakları 
biraz acıktrr. Taze balığın derisi 
veya ;ulları parıldar, gözler de 
parlaktır. Bayat balıkların göz -
leri dunuk ve sönük bir renk a· 

IR'. 
Balıkçının, balık tazedir diye 

ettiği yeminlere inanmıyarak yu· 
karıda söylediğimiz ıeylerin ala -
cağınız balıkta mevcut olup olma
dığına dikkat ederseniz da:ma ta
ze balık alırsınız. 

Cebellttarık bat papası 
Cebelitarıktan gelmesi bekle -

nen tngiliz bat rahibi dün."Kara· 
den:z,, vapuru ile ve lıkenderiye 
yolu ile gelmiıtir. Harp -
le ölen lngiliz askerleri için bu· 
gün ıehrim:zdeki lngiliz kilise .. 
sinde yapılacak ayine riyaset ede· 
cektir. 

Millet Meclisi 
Müzakereleri 

• Devletçe nefreclilen ka
nunların ve M ecliıçe verilen 

kararların bütün ruhunu kav-

rayabilmek için, bunların 

müzakerelerinde geçen aÖ%· 

leri ele okumak lô.ı:ım geldiği 

bellidir. Bunun için gazete-

miz bu müzakereleri müm· 
kün olduğu kadar aynen zapt 
eclip neve çalqacaktır. Şim

Jiclen okuyucularımıza arz 

Bu şakanın adını 
siz verin! 

Konyada Altınçizme kundura 
mağazası sallibi Vehbi Beye çok 
çirkin ve fel}& bir ıaka yapılma -
tır. Vehbi Beyi heyecana dütüren 
ve Konyadan kalkıp lstanbula gel
mesine sebep olan bu fena ıaka 
§udur: 

Üç gün evvel Vehbi Bey Kon -
yadaki dükkanında otururken 
posta müvezzii kendisine latan -

huldan gelen bir mektup vermit • 
tir. Üzerinde Aksaray damgasını 
taııyan mektubu Vehbi Bey açıp 
okuduğu zaman çok fena olmuı -

tur. Mektupta, lıtanbulda bulunan 
kardeıi Aılan efendinin Beyoğlun 
da gezerken meçhul bir adamla 
kavga ettiği, biribirlerine bıçak 
çektikleri, neticede meçhul ada -
mm Aslan efendiyi tabanca ile ya· 
ralayarak öldürdüğü yazılmakta 
idi. 

Vehbi hey mektubu okuyunca 
hemen postahneye koımuf, lstan -
hulda Binhir direkte oturan baba· 
una telgraf çekerek kardeıinin 
sıhhatini sormuıtur. Vehbi hey ak· 

şa~ sekize kadar beklemiı, bir ce· 
vap alamayınca hemen trene bin -
miş, lstanbula gelmiştir. Vehbi B. 
buraya gelip babasını görünce 
kardeşinin sıhhatte ve itinin ha • 

şınc:la olduğunu öğrenmiş, sevin -
miştir. Mektubun Aılan efndinin 
tanıdıklarından birinin düıman -
hkla veya ıaka ol&un diye böyle 
bir mektup yazdıklarına hükme -
dilmektedir. Vehbi Bey kardeşinin 

sıhhatte bulunduğuna çok sevindi
ği için mekt~bu zabıtaya verme • 

miştir. Yarın Konyaya dönecektir. 

VAKiT isim 
Babası 

Doğan çocuklarınıza gü· 

nı.ı: VAKiT aüe yardım e • 

diyor: 

Bugün doğan çocuklara 

fU acllarclan birini verebilir, 

aoy adı alacakıanız bunlar-

elan birini befenebilir.iniz. 

Erkek - Unur, Ecevit (faal) 

~1• 0 d, . ~~ şey unutulmamalı -
1 tf •ı.-1{ ı· tft !tı. dertı e 1 sudan çıkarılan 
1' .. 11"'ked al Pişirilmesidir. Ba • 

•a._ en kt hpı} çı ıktan sonra ku -
)~el an aıneliye hiç bir i'e 

Kız - Eldem (munis) Biricik 

~=====~ 
ederiz. 

•ı.. .. 
~ t .. ti . 
l.~diii 11 ~aten · d .. • ~)'} aın cı dı hır adam bil-
l ~ L ~ının k d. k . ·~ 8.... llltat] en ı endıne 
~ ... -""ll•..1· ar Ver .... d .. ,~ --~ı. F k ecegın en fÜp-
~:- bir ad at üzerinde ko • 
)\.._-:_'l'll .kı-. • anıın reyini bile 
d...."it L ~•nın • f. 1 • 
' ı_ qdar ·ı . :rere ıy e oynı -

"'o L ı erı · ıt_ t'ırı;Uttu. gıtmesi onu a-

~~ k .. , ••• lld 
'~ı· 0tı.tr0] a ltlanalı bir bakıtla 

1>'o d eden 1 ~.. l' u. Yengesi cevap 

~~ 'ile d··-. .. 
dı. ugunıünü .. k Ol.. çozme 

~.: u())"k 
~i u ha!•nd 

l'i .. ' s':ttliği ı· a olduğu za -
~ ·~· re ıverm· . l'i.. )t '" ı teref' ıştı. 
~ )o tı.ae, hen. ıınle temin ede -
'dİtttlc \te i.>(;y;nı ~undan habe-

b • • e hır •ey d.. .. 
~~di, li :r U§Un • 

~ annn. 
' ' O ltıı eğd· :nannııt bir ta • 

'~~hilir, ~ed' . 
· ~. .. hiraı ha ı. Bız zaten 

~llk\i h. Yretle karııla
ılnıem, biz hep 

soy sopuz amma onların giditi 
pek baıkadır. Hatta enitten bu 
haberi aldığı zaman: 

- Galiba onlar (Ergin) İ de 
kendi kafalarına uydurdular. 

Dem itti. 
Ergin, yengesi arasında bu ba-

his geçtikten sonra adeta büyük 
bir dertten kurtulmuf kadar fe • 

rahladı. • 
Hafize Hanım, eski terbiyesi-

ni hiç bozmıyan bu tertipl.i ka. • 
dın bunu öğrenince (Ergın) ıtı 
yüzünü gözünü oktadı: 

- Darılma, gücenme oğul, de-
di. Doğrusu timdi daha çok gö. • 
züme girdin. Rahmetli baban gı· 
bi sen de tam doğru, mert bir er· 

kek olacaksın. 
Edirnelilere kartı ailenin he-

men bütün damarlarında bir em• 
niyetsizlik, çekinğenlik vardı. 

Ergin f oçada kaldığı bu on 
bet gün içinde (Sevim) den bat· 
lıyarak hepsine ayrı ayrı o ka -

dar alıfb, ısındı ki, ayrılık günü 
ömründe ilk defa ayaklarının 
dönmek için isteksizlik göster • 
diklerini hissetti. 

Erkek evladı olmtyan Hafize 
Hanım bu yetiımit çağdaki ya
kın akraba çocuğuna pek ısın -
mıttı. 

fakat onun ayrılıtından en 
çok içi sızlıyan (Sevim) di. On • 
lar çok iyi arkada§ olmutlardı. 
Ki.mil Bey bu muhitte kendini 
çok sevdirdiği için e,i, dostu çok
tu. Hemen her gün bir ahbabına 
davet ediliyordu. Bedia Hanım 
ev işleriyle uğratıyordu. 

(Aysel) i ancak. ilk geldiği 
gün bahçede görünmüıtü. Hafi • 
ze Hanımın Drama hatrraları 
(Ergin) i günün bir kaç saatin • 
de iığal ediyordu. 

Fakat gezmek için evden çık· 
tığı zamanlar ona arkadaşlık e
den hep (Sevim) di. 

F oçanın en süzel yerlerini be-
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Balkan anlaşmasının 
ilk meyvası 

-- (Bq tarafı 1 lnci sayıtada) 

büyük direktifi ıudur: Bulgaris
tan ile yalnız iyi komıuluk yap
mak değil, bu dostluğu iki millet 
arasında sıyasal bir dostluk hali
ne getirmek. çünkü barıtıklığın 
(sulh) korunması için böyle bir 

dostluk birinci tarttır. Bunun i • 
çindir ki, Balkan antlaıması Bul
garistan ile aramızdaki dostluğu 
bozmadığı gibi bundan sonra iki 
memleket arasındaki dostluğun 

daha ziyade artması ihtimalleri
ni de tehlikeye düıürmemiştir. 

Bundan baıka Ankara konferan

sından evvel söylediğim gibi bu
gün daha ziyade kuvvet ile diye
bilirim ki, Balkan antlaımasını 

imza eden dört devlet Bulgaris -
tana karşı vaziyetlerini asli de
ğiştirmemiılerdir. O kadar ki, 
bu dört devlet Bulgaristana tıp-

kı Balkan antlaımasına girmiş 
gibi muamele etmeğe karar ver
mişlerdir. Bulgaristanın yap -
makta olduğu barııseverliğin her 
tarafta takdir edildiğini göster -
mek için bundan daha kuvvetli 
bir delil bulunabilir mi? Gene bu 

vaziyet guya Balkan antlaşması
na girmif olan dört devletin Bul
garistandan korktukları şeklin -

de ortaya atılmıt olan rivayetle
rin hiç bir aııl ve esası bulunma· 
dığını göstermez mi? 

Balkan antlaımasına girmiş 
olan devletler ile Bulgaristan ay
ni maksadı güttükçe iki taraftan 
birini diğerinin aleyhine kimse 
çeviremez. Bu devletlerden hiç 
biri birbirlerine düıman veya ra
-W ... .,ı;., o.wr- W-ı,,kl• 
(aul~} denilen ayni ülkü için ça
htmaktadır. Ben bu makMt üze
rinde Bulgar Hariciye nazın Ba
tolof ve Batvekili M. Kimon Ge
orgiyef ile ayrı ayrı ve uzun uza
diya görüttüm. Ben bu konutma· 
lardan kendi hesabıma son de
recede memnunum. çünkü bu 
konuımalar neticesinde ıuna kani 
oldum ki, her iki tarafta ayni de
recede barııseverlik, ayni dere
cede Bulgar - Rumen dostluğu 
için sempati vardır. 

Sofyada bulunan Elçimiz M. 
Stocea'ya halledilecek mesele • 
leri çabukça bitirebilmek için 
icap.eden talimatları verdim. Da· 
ha ıimdiden size fU iyi haberi 
verebilirim ki, Bulgaristan ile 
Romanya arasında (Tuz nehri 

raber geziyorlardı. 
Egenin bu mavi ve yetil kıyı· 

sından ayrılmak (Ergin) e ilk gö

nül acısını duyurdu. 
Babasızlık, hicret, ana sevgi· 

sinden uzaklık, gurbet acıları O• 

nun kıtl~ terbiyesiyle büyüyen 
benliğini sertleştirmit, aile duy • 
ğularını gürlettirmişti. • 

Bütün ihtirasını mesleğine, 
askerliğine veren delikanlı her 
tatil mevsiminde Edirneye gitti
ği zaman adeta tıkılarak mekte
be dönüyordu. 

Fakat Akdeniz kıyısında ge -
çen bu on bet günlük hayatı ka
nılmamıf, doyulmamıt bir tatlı 
zevk gibi yüreğinde taptaze ka· 
lıyordu. 

Buradan çok candan bir aile 
sevgini tazelemit olarak ayrılı -
yordu. Fakat Ergin hisaediyor • 
du ki, bu sıcak yuvanın kendisi • 
ne duyurduğu zevk ve sevgi ara• 
aında kalbini burgu gibi oyan bir 

üzerinde Rusçuk ile y erköy ara. 
sında) feribot yaparak ti _ 

1 
mendif er nakliyatını aktarma • 
sız olarak temin edebilmek için 
prensip üzerinde mutabık kal _ 
dık. İtin fenni ciheti sürat ile mü· 
zareke ve halolunacaktır. lhti _ 
?1~1 ki, feri bot İnfa~tı üç dört ay 
ıçınde yapılıp bitmı§ olacaktır. 

Böyle bir feri bot yapılması 

meselesindeki ehemmiyeti inkar 
etmek mümkün değildir. Bu te
sisat her iki memleketin transit 
itlerini temi~ edeceği gibi karıı
lıklı mühim menfaatleri de mucip 
olacaktır. 

Ben bu feri bot meselesine bil
hassa sembolik manasını göz ö
nüne getirerek bakıyorum: ilk 
defa olarak Tuna nehri Bulga -
ristan ile Romanyayı birbirinden 
ayıran bir hudut olmaktan çıkı -
yor. Bunun aksine olarak bu ne. 
hir iki memleketi birlettiren bir 
tredünyon oluyor. Bu suretle bat
ladığımız yeni yol üzerinde yü -
rümekte sebat edelim. Her iki 
memleket ile Balkan antlaşması
na gimıif olan diğer devletler 
bundan çok faydalar görecek • 
lerdir." 

Halkevinde temsil 
ve konferanslar 
H&lkevinden: 
Temıil ıubenUzin Teıriniıani ve 

Kinunuevnl aylanna ait kıtlık temıil 
ve konferans programı aıağıya çıkanl· 
mııtır. Bu konferans ve temsiller bü· 
tün yurtdaılara açıktır. 

lkinci teırin 12 pazartesi akıamı, 
20,5 ta Beyoğlunda. Beyaz kahraman, 

lnkılap çocuklan, Es.ki adetler. 
tlrinci teırin 19 ~ upım 

... t 20,5 ta Alayköıkünde. Sakarya
nm tayyarec:iıi, Eıki idetler. (konfe • 
ranı). 

ikinci teırin 26 Pazartesi akpmı 
20,5 ta Beyoiluncla. Himmetin oilu. 

Birinci Jcinun 3 paaarteıi akpım 

20,5 ta Alayköıkünde Sakaryanm tay. 
yareciıi, Eıki adetler (konferam). 

Birinci kinun 10 pazarteıi akpım 
20,5 ta Beyoğlunda. Köyün namuıu. 

Birinci kinun 17 pazarteai akpmı 
20,S ta Alaykötkünde. Toprak, Karan· 
lıkta kalan adam (konferanı). Refik 
Ahmet Bey. 

Birinci kinun 24 pazarteıi akıamı 
20,5 ta Beyoğlunda. ikizler. 

Birinci kinun 31 pazartesi akf8JIU 
20,S ta Alaykötkünde. Himmetin oğlu 
(konferans). Celil Tahıin Bey. 

Not: Bu dört konferanı Seniha 
Bedri Hf. Cel&l Tahsin Bey, Refik 
Ahmet Bey ve M. Kemal Beyler tara
fından verilecektir. 

sır da vardır. 

Ve bu gönül ağnsının hangi 

kökten kaynadığını da biliyor • 
du. 

Etrafına tam bir sevinç ve sev· 
gi halkası çeviren bu eski ıoy ıop 

arasında bir nokta bot kalmııtı. 
Aysel, tılsımı bulQnmamıt bir ef. 

sane gibi bu evin içinde geziyor, 

görünmiyor, yaşıyor, hi11edilmi • 
yordu. 

Ve delikanlının kalbinde bu 
çözülmesi derin bir haz verecek 
esrarlı bir düğüm olarak kalıyor• 
du. 

Ayrılacağı gün enittesi ve Se-

vim onu lzmire kadar götürecek
lerdi. Kamil Bey bu nezaketi iz. 

mirde yapılacak bir it ine bahane 

etti. 

O sabah Ergin erken kalk • 

mııtı. 

'.(Devamı varİ 
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Hil\AYE 
Kardan Bebek 

MASAL 
Bet altı •ınedir evliydiler. Bi· 

ribirlerini çok •eviyorlarc:lı. Bah -
tiyardılar. Yalnız bir ürüntüleri 
vardı: Çocuktarı olmamııtı. 

Bir kıt günü, evlerinin ö~ün • 
de kardan adam yapan ~ocukları 
seyrederler~en kocuı: 

- Haydi, dedi, biz de çıkalım 

da kardan adam yapalım .• 
Karnı hemen razı oldu: 
- Yapalım, yapalım anıma a· 

dam yapmayalım, kaTdan bebek 
yapalım .• 

indiler. lkiti pe hir oldular, kar· 
dan bir bebek yaptılar •.• 

Yol dan ıeçen biri: 
- Allah önı\irlü ot.ip, dedi. 
Güldüler: . 
- Te§ekkür ederiz, cümlenin· 

kini .... 

Y a~an : ·Selimi İzzet 
Aktama dofru büyük bir ateı 

yaktılar •.• 
Haykırarak aletin üıtilnden at· 

lamaia batl&drlar .• · 
-Bir aralık arkalarından hlr 

feryat, acı bir çıihk yük.teldi .• 
Dönüp baktılar .• 

Karlıebek meydan da yoktu. 
Biri: 
-Auba nereye ıaklandı? de· 

di .•.• 
Aradılar, ıeslendiler, bağırdı -

lar. Karbebek yoktu .. 
- Kulübeye dönmüı olmum? 
Hemen kulübeye koıtular. Kar 

bebek yoktu ... 
Bütün ıece, eıtesi ve daha er .. 

lesi aün aradılar. Kar bebek yoli -
tu ... 

Aneıi onu dağ, tepe, 'düz'de arı· 
yor: 

Koca11, liaraan . bebeğe göz, - Karoe&iim ! Karbel>e'iim'!. 
kat, afız çizdi .• · 

. Diye ıeıleniyordu .• 
Tam bu sırada kardan bebek Baan bir •es duyar gibi oluyor, 

canlandı, gözleri parladı, dudak· Fakat aldandığmı anlıyordu. 
ları gülümsedi... Karbebe'ğe ne olmu§tu? Ne· 

Kocası t&fa kaldı: reye gitmitti? '.Acaba on.u vahti 
- Aman yarabbi ten bilinin!. ku~lar mı alıp kaçırmıılardı? V~h· 
Kardan 'bebek on haktı. Sahi • ti hayvanlarmı paralamıftı. 

den de canlıydı .. Kollannı, bacak· Hayır, arkadaıları gibi aletten 
laru~ı oynatıyordu.. atlamalC iıterken erim it, hafif, 

Karısı bebeji kucaiına aldı : bembeyaz bir 'duman olup liavala· 
- Çok ıükür Allaha .• Bize bir ra uçmuıtur. 

çocuk ihsan etti. 1---T~E~P~E~B~A~ş=-=ı:----
Kar yıimından hel>ek gibi bir ŞEHiR TIY ATROSU 

çöclılC çildii § . 

Karısı öptü: 
- Benim sevgili liar bebeğim • 
Karı koca çocuğu alıp kulübe • 

lerine geldiler. 
Kar bebek büyüdü, ıerpildi. 

güzel bir kı zoldu .• Karı kocanın 
saadeti arttı. Sessiz kulübelerine 
ca:n ve neı'e geldi.. 

Köy kızları artık 1'ulübeye "do -
luyor. Karbebeği görmek için can 
atıyorlardı. Ona konıuımak öi -
reliler, ıarkı öğretiler. Kar bebek 
bir iki günde çok büyüdü. On üç 
yatında bir kız kadar büyüdü. 

Uzupn kıt günleri geçti. Gü • 
net yer yüzünü ıaıtınağa baıla.dı • 
Karlar eridi, çimenler yeıillendi • 
Kuılar cıvıldamağa baıladı. . 

llkbahardı. Herkes neı'e için • 
deydi. 

Kar bebek malizundu .• 
'.Anneıi onu baiı'ına baıtmyor • 

'du: "' 

- Nen var yavrum? Hasla mı-
ım? 

Kamebeliı 
- Bir ıeyim yQ}C, (ledi. 
'.Artık çukurlarda bile liar kal -

madı .. Hava ucaktr.. Tl!lrlalarda 
çiçekler açmııtı. Bülbüler ötüyor
du. KarbebelC ıittikçe mahzun 
oluyor. Boynu bükülüyor, rengi 
soluyordu.. Hep gölgelik, serin 
yer arıyordu ... 

Yaz geldi .• 

T ~M 5 1 L L I! R 1 
Bu cece ıaat 20 de 

Madam 
San Jen 

Komedi 3 l'erde 
ve 1 baılangıç. 
Yazanlar: Vik· 
toryen Sardu 
ve Emil Moro. 
Çeviren: Seniha 
Bedri H. 

f,ı~n•ut lılt4ivni 
~rhirTUjatl'DSU 

111111111111111 
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.E aki Franeız Tiyatro• unda 
Bu ıec• aut 20 de 

1't111W iti .. _. 

y A R A s A $ehirTÜjıtnsu 

Operet 3 Per
de.. Beıteliyen : 

:V ohana Ştnaı 

Tercüme eden: 
Ekrem Reıit .. 

ıımıııınm 

IUI 
ınmnı 

RENKLlFENER 

Şehzade haıında Millet tiyatro
awıda bu aktam Natit Bey, Fat -
ma Leman Hanımın · ittirakite. 
"Renkli Fener,, piyesi temsil edi • 
Jecektir .• Bu müaamerenin güzel 
olmaıı için fevlcalide ehemmiyet 
-verilmiıtir. 

Yeni ft99rlyat _, ____ _ 
Ayın tarihi 
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+ 
Pazar Pazartesi 

l 12cl Tcşr'n 12 ict Te~rln 
" ŞABAN S ŞABAN 

Yazan: Gerhard Hauptmann 
Gltıı doıtJşa 15.43 6,44 
GOn batısı 16.:18 16,117 

11-1 ... Sabah aamuı o 5.49 
ogıe uamuı 11,58 ll.58 
ikindi 11ımazı [4.33 
Atıım 11ma.zı 18.44 
Yatsı namazı ıus 
imsak: 5.J 
Yıl&JJ gıçeı ııı1111rı aJ.4 
Yılın kalın J:Ünlcri Şl 

14.:\7 

iM' 
18.3S 
S.28 
313 
ŞO 

Yüzler buru§uk, gözler Jitmiı 
ve kızarmıt iıe, gecenin fena ge • 
çirildiiini onun reıa&m ıözleri he
men anlıyordu. O zaman reis ha
nnn uzun bir nutuk aöyliyerek ka-

=nıııı-======-===;=:eı:::::===ııP=:a:z:::ıııı:ıı==:::~:' dınlara, etrafına toplanan o te "' 
• ~ R ~ D Y O ~I vimli ıüzel çoçuklara ümit telkin 

etmeie çalıııyor, hepıini aebata 8 
u 9 U n davet ediyor, bir gün gelip elbet 

lSTANBUL: kurtu1acaklarrnı anlatıyordu. 
18 - 19 Tokatlıyan otelinden na· 

kil: Çay saati. 19 _ 19,20 Tayyare Reis hanım yalnız nutuk ver -
ile Ankaradan lıtanbula bir yolculuk. melde kalmıyarak o günün keyifli 
19,20 - 19,30 Ajanı habtrleri. 19,30 bir ıurette ıoçirilmeai, habiı ruh· 
20 Havayen ldtar ~ mqhtelif ki- lardan ıayılan iç ııkınt11rnın1 it .. 
tar eserleri. 20 - 21,15 Plü ile, mu- ıizliiin ve karanlık fikirlerin side.. 
ıiki ne,riyatı. 21,15 - 21,30 Ajanı rilmesi için husuıi bir gün proğra• 
ve borıa haberleri. 21,30 - 22 Orkea. mı tan:ıim ediyordu. 
tra muhtelif eserler. 22 den itibaren 
Radyo caz ve tango orkestrası. Bu proiramda kullandan vatı • 

aza KJı.z. BOKRl:Ş .sH lQ. talar reiı hanımla maiyeti araıın .. 
1U5 Dlnt neınyat, 12 Jroro koneerl, 12,80 da konuıulup hazırlanıyordu. Ba· 

hafi! orkestra ko~rt. ıs.so hafit musiki zrları vaııtalarm o habiı ruhlann 
14,15 haberltr, 14,40 h&tlt mumld, 17 kGy-
lQ neırtyatı, 18 Coraloco.w caz takmır. 19 h&- gelmeıine.mi.ni olacak ıurelte, ba· 
berler, nıı; da.M mualltltıiAln dıvauıı, 20 u- zrları da ıörülen arızalara ıöre se. 

nlverslte, 20,20 Leh mt18ild.sf, 20,45 kanterau çilmeıini iıtiyoTlardı. 
21 PapWer Romen muıUdat, (koro taratm- Takvim tutulmaıma riayet e· 
dan) 21.110 radyo orkutruı, 2% konteram, dilmesi birinci tarıdaki vaııtalar• 
22,15 rı<S,yo orkeetrUt, CUvertUr ve Yalalar), 
23 haberler, 23,20 plak. dandı. Pazar gününün teı'it olun• 

2%3 Kbz. VARŞOl'A, IHS m. maaı da keza dini olmıyan mera • 
18 Dana musikisi, 18,50 muaababe, 20 ka- ıim araarnda reis hannnın doğum 

rııılc muıtkt, 2MG muhteılt bahlller, 21 Leh gününün teı'it edilmesi vardı. 
muıdkiei senfonik orkestra ve piyano, 21,45 
hab<'r1er, 22 Nt':eu ne§?iyat - musahabe, Bundan haıka herkesin "doğum 
23.1."i konserli rekllmlar, 23,so pllk (L'!b günü de biliistima teı'it edilecek· 
da.nalan). 

ti. Bunların irinde Tavusun doğ• Ştş Khz. BUDABl:ŞTE, 1550 m. ~ 

18 Hafit salon mualkUI. 19,10 ne§ell ~z- duiu gün büyük bir sevinçle 
ler, 1945 ptlk, 20,45 hlkAyeler, 21%0 Ko- bekleniyordu. 
ıu haberlort, 21,30 e.kl ve yenl Macar ıarkı- J\dada kiliıe çadm, bir "de liı • 
lan, 22,15 haberler, 22,415 poll.ıı takımının 

konseri 24 dana mustldat • raat çadırı yapıldı ve yahut yapıl• 
su K.bz. BE•UN, HT m. mak üzereydi. Ciddi tavırlı, 
18 Spor h&berlerf, 19,30 bando mızıka, dini meaele1ere derinden de • 

20,'° 8POI' tetldJdeıi. 21 ''kbetau,. ı.llDU rine vakıf, Brobuman ve Buditt 
çocuk operam, 22.30 munteııap keman kon· 
aerf (BUyUk orkestra refakatiyle) 23 ııa- dinleri hakkında esaslı malumab 
'berter, 23,30 neıeu nıustkL olan Mit Laumco o kilisenin bat 

1592 Dz. ViYANA, IOT m. rahibeliğine tayin edildi. 
18 PIAk, 19,5 1svtç,. - .Avusturya futbol Miı Laurence vapurdan bir in • . 

nıaçmm neUcest (Viyana at.admdan), - mu-

aahabe, 19,40 Zuckmayer (kendi eserlerin- cil de kurtarmıftı. Bu adadaki 
den). 21,10 haberler, 20,20 Vly&M ~arlal&?ı cemaatin kadmlardan mürekkep 
ve havaları, 21,05 Sebiller ne§rtyatı, 28,015 oldugu.. nazarı dikkate almarak 
Mu: f!bbtsher tdareelnde kon.eer, 23,30 ha-
berler, 24 akıam konserinin devamı, 24,15 ul6hiyet erkeklikten ziyade ka • 
dana mulildst. dmlıia izafet edilmesi lazım ge -

BORSA 
[Hinlırında yıldı~ işareti olanlar üzer. 
terinde 10 • 11 de muamele görcoler. 
dir.] Rakamlar kapanış fiıtlannı ,;österir, 

ftukut (Satı ) 
* Londra 1)3(), - • Vtyana ~.50 

* NCTyort 126, - * MıoJrlt 17, -
• Parts 170. - * Bcrlln 4S, -
* l\Jillno 2ıs. - • Varşova 24, -* Brüksel 1[7, - • Budıpeşte ~6. -
* Atlaa if, 50 * Blik:reş 18, -
• Cenenı 8!0, •• • Belgrıt tııs,-

• Sorya 14, - * Yotehıma 3,, -
* Amacerdını 85,- * Altııı 930, -
• Prıg 100, - * l\fectdlye as. -ı 
• 5tnk:hDllft ~:t. -· .. Rnkanr f4l. -

Çeki ar (kap. ••· 18) 
• Londra 628.~0 • Stokhlm 3.0741 
• Neyyort 0,79'541 • Vlyıu usııı 
• Pırla 12.06 • Mıdrlt U037 * MUho 9.!798 • Berlla 1,9732 
* Brüksel S.4041 • Varşon 4,!016 
• Atin• 83.SS • Bndıpcştc 3,963.ıı 

* Ceaevre 2.4402 • Bükrcş 79,2770 
* Soryı 66,tıtJ • Delgrıt 34.9611 
• Amaterdam 1.1750 • Yokobımı 1.7116 
• Prıı 18,99 • Moston IO')ıı.-

E S-H-A M 

iş Bankası ıo.- Terk:os -.-
Anadola 60.- *Çimento u. 13.65 
Reji 2 ll!5 Onyon Del- -.-
Slr. Hayriye t~.~o Şark DeZ, -.-
Merkez Baahsı :'18,SO Balya -.-
U. Sigorta -,oo Şark: m. ecza -.-

leceği dütünüldü ve bu kiliseye 
Notre - Dame deı Dames iımi 
verildi. 

Kadınların birden bire karanlık 
diitüncelere dalmalarını menet· 
mek için bulunan vasıtalar, ek • 
•eriya reis hanımın fikrine geli • 
yordu. 

Bu vasıtalar eğlenceler terti • 
binden ibaretti. Reis hanımın bir 
ıün aklına yeni bir ıey geldi. Bu 
yeni proğram adadaki kadınlann 
umumun huzurunda her hangi bir 
ıan'atta ve ustalıkta meharel gös • 
termesiydi. 

Bu maharetlerin ibrazı için u· 
mumi bir müıamere tertip olundu. 
Güzel Roıita tel cambazıydı. O • 
nun için halat üzerinde cambazlık 
hünerleri yapıyordu. Mis Lauren -
ce'in ıeıi güze1 olduğu için ıarkı 
söylüyordu. Kemanını kurtar • 
mağa muvaffak 01-n Mabnazel 
Gerte Bergmann keman konıeri 

veriyordu. 

Bu da sahile konulan nÖ 
akıam üıtüno tesadüf edeli 
zamanıydı, . 

Nöbetçilerin getireceld; 
haberlerine f evkalide ,J 
teriliyordu. Çünkü &it 
oradan geçeceği ve 
kurtaracaiı her ıün ülllİI 
du. I . . -

(Kadınlar nehri) nıde ~ 
bah yaprlan banyo d-: 
bahıettiği zevkler aratlll ıs-' 
zevk ekseriya günde bir 
tadılıyordu. Nehrin dahtffl 
lan suyu vücude rah• 
körfezin ılık ıuyuna t;;!. 
yordu. Her takımın k 
ıuı bir banyo yeri vard•· 
trlı · nebi r ıahillerind• 
ağaçlıkları ve akaıy•fS -' 
munizolar arasında •""" 
tikler söıteren bir ballf' 
seçmek zor delildi. 

Bir medeniyet ad, 
saatlerinde uzaktan ka 
arna bir nazar fırlatmal' 
fak olıaydı, yolunu f&f~ 
tin içine daldığını zanll 

• O saatlerde, §ayet k 
üzerine f ev kala de deııil 
dar bir ağırlık çökıpemit"' 
lar ovaıı sevinç çığlıkl 
çınlıyordu. Bütün bu ıürdl 
ha ve taıkınlık havala 
ıaadet derecesine kadat 
bin katlı bağrı§maların 
yı çeviren dağlann t 

bazalt duvarlara çarpt1 
Gözler iıe emsalsiz 

arzeden manzaralarla .1' 
yordu. Sanki Gaıp 

ve Claude Lorrain'in 
daki büyük üslup, bu ııtP 
keder diyarında can1all 

Ayni zamanda helll 
hem ıevimli olan ada_ -...ı 
pek ili. bir ilahlar babV'.. 
kabul edilebilirdi. O _..1 

Obanyo yapanlar lieı~ 
)erdi ki arzın Heraya • 
hediyeleri tetkil eden b 
malarını taııyan hay•t 
bekçilik yapıyorlardı. )' 

. • "t 01" Helen esatırıne aı 
kayeıeyi, aari fikirler. 
reıaam hanım deiil, fdil ~ 
Hobbema yapıyordu·~" 
bası eaki resaam ffob itP.tl 
foydu. Çok ziyalı "'~' 
par, ıiton tarzında ~:~ 
merleri bellerine hafı ~~ 
tirilmif Helen kızları, ~~ 
ma, nurlu hava, Hel~ ;r·~ 
ak mermerlerini terıiıll ,11•. 

Kendiıi Londrad• !, 
ıam Prenı diye tanılıtd• /I. 
dünyanın her tarafdl uJI ~ • 
haama aatılırdı. ()Si "' 

Miı Laurence bab••' 
gesiz değildi. . .d • · , 

Ruhunda derın d~ ' 
yüksek yükseklikler, d,)' 
ha derin gölge1er •" 
tepeler vardı. p 

Kız bizzat reıiJSI 1' .& 
, . u1er 

Bir gün köyün Kızları kırlara 
eilenmeğe gideceklerai Karbe -
beği de davet ettiler .. Annesi: 

Matbuat umum müdürliiiü tarafın
dan çdcanlan "AJ'la Tarihi,, nin 8 nu
maralı 1ayı11 intitar etmiıtir. 

1
• Bomontl 11,75 Telefon -.-

iç ıikmtıaını ıidermek için en 
birinci çare, zaruri olan vazifeleri 
görmekten ibaretti. Yemek, iç
mek, yatıp kalkmak, 11hhati koru
mak ve hayatın idamesini her 
huıuıta 11lah etmek için otomo • 
tik surette yapılan itlerle sıkıntı • 
yı ıidermek daha ziyade kolay • 
la9ıyordu. 

yalnız giz'liden i1~ı,eıet'.Jıl 
hiyette bazı tecı:" ı,etl• 6" 
halde babasın• 1111 .,di1~ 
ıin bir insanlık arsdui't ~ 
mi yedi yatında?~. olP""~ı 
cudunun gösterdıı• it ... 

- Git yavrum, dedi.. Sen "de 
h'erkes gibi eğlen. .... 

Köy kızları ile beraber karbe
bek te ıitti. Bütün aıün, ağaç -
hklarda gül6p oynadılar. Zevket· 
tiler, kahkahalar ıarkılar gök yü
zünü çmlatr .. 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehuıı11 

Cumadan başka günlerde saat 
"(2,20 den 6 ya) kadar. İstanbul 
Divanyolu No. 118. 

Muayenehane ve ev telefonu: 
22898. ;yazlık ikametgah telef o-

l•tikrazlar tahviller 
==============-==~il 

•U133'I'Grk:Bor.l 19.G!9 Elektrik -.-
• il 2s.~ı:ı Tramvay 31,75 

• • .. • lll 78.!50 • Rıhtım I:".30 

htltrlııDıhll11 OQ,00 • Anadolu ı •S 70 
• Erıuı lstıtraıı 97. • Arıadohı Ti 4S,70 

1928 A. Mü. -,oo Anadolu ID -,-
Bı,dat. -,oo • l\111messl1 A 49.80 

Tabii ıuete yoktu. Fakat huna 
mukabil sünün bir hidiıeai var "' 
dı ki o rün muayyen satte büyük 
bir heY,ecan içinde bekleniyordu • 

diyet ve dindarlık 
·· f LL!resmde de mu CIUU iif 

Fakat vilcudu ve !il ordd• 
maktan kurtula111ıY -~ 



• • 
ıçın 

Y , adı olmamanın kötülükleri 

' ~ 1to'-;--nu dünkü yazı-
16rıiıu Y uııı. Y aaayı oku • 
Lit it ::: ki pek o kadar 
l'iirJcu '.~•ında deiiliz. 

'°1 ld ~ oz adından bqka 
~~ •~ktır; ve bu aöy· 
Icıan-ıı; ıınzada &z adm 

(°'lııı--.1•caktır.) 
~i ) ( 1) ile yurdun 18 

~hth.ı:ıı~ !>et kiıilik 111 • 
. e b t ııbı aayaak en aıa· 
(3 eıızenıiyen d.. ·· .SQo , uzıun, 

'elet· ·OOo) ıoy adı seçi· 
ır. 

L:_ Lo haıa11ı1lınaıı itinde 
~.uır IÜ l ' ""<I, ç ük olmaıa yal -
.~Yetiıir. 

!'ite d ad.. Söylemesi dile 
~\iıı be. ~•tarmaaı ne ittir? 

e llıriz. .. 
~ ... 

~'tl leniıliği, bir de yurt 
~--~Ue .Çoğunun, pek çoğu. 

)"-itine bir ad bulmak it in 
taçı~ •e ıerekıiz bir kor. 
tteıı •eziılerini dütüne • 
'.4ere:e d~li. dönenlerin 
~ ~ (2) t§ı ba§ına çağır-
(3) 'Y borcu bildim. 

~ ,;•anın (13) üncü bö· 
'° 1 leçen sayım (5) 

\ -,
1
?ra bu itteki ıöyledi • 

~)'e~eğiın güçlüklerin 
~lldıliğinden kalkacak 

dan doğruya adları 
~ baıta. gazeteler, bü. 
~;: ~e dönenlerin hep 

dıden it batma geç· 
(6) ~çin bü~k bir 

l •, iu da ayrı bir aktll'. 
~ .... 

~. belli ki ancak 
(7) yettntlei'llft 

~ı ~e en çok anlatmak 

,.000 •oy adınm ıeçimi 
)ollarda yürümek \ti-

yok 

dolanlar ve 

zade bilmem 

kütükleri, poliı ve mahkemedeki 
kovalamalar, poıtalarda daiıtm•, 
mekteplerde okutma itleri hepıi 
aoy adlarının ebildiii yönünden 
çetit çe,it zorluklara ujrıyordu • 

Bunlar içinde göze çarpanlar 
en çok ıunlardrr: 

A) Ne kadar iıtenıe bir vergi 
kütüiünde borçlularm her biri -
nin her çetit borçlarııu bir tek 
yapraia ııkııtırmak sibi batka el· 
lerde yapılabilen ve çok, pek çok 
ite yarıyan bir düzen, bizde yapı-
lamıyor; 

B) Nüfuı kütükleri bir ıoydan 
ve bir boydan ıelenleri hep bir 
araya toplayabilmek kolaybiını 
bulamıyor; bu yüzden soyunu yi • 
tirmek veya batb soylarm adları· 
nı takınmak istiyenler de olabi -

lir. 
C) Mahkemeler ve poliı: Adları 

biribirine benziyen adamları ko • 
valamak, yakalamak veya iıte • 
diklerini vermek için ıün kaybe • 

diyor; 
D) Beliler dairtan bir postacı, 

adı, biribirine benzeyen adamları 
biribirine karıtbrıyor. 

E) Soy adı olmıyan çocukların 
mekteplerde ve kıtla1arda öz ad • 
ları biri birinden ayırt edilemiyor. 

Denilebilir ki her itte uzun u • 
zun üzüntüler, yeniz yöntsüz yor· 
gunluklar yer alıyordu. .. . .. 

En iyiyi, en doiruyu, en pze
li bulmaia and içen Gazinin ço • 
cuklan bir çok itlerde yapbkları 
gibi, bu iti de böylece bu türlü bı· 
rakamazlardı. Ve şimdiye değin , 
bin bir güzeli, iyiyi ~ doğruyu bu -
laa; ~·n • .. 7"!"9'ıa.. , .. ,ı -
lar için bu da güç olmadı. 

Naııl ki en derin •e yerinde bir 
görütün verimi olan (Yasa), bu iti 
de kökünden tem izlem ittir, deni • 
' '-·ı· ıe~ı ır: 

Bundan böyle: 
- Bizde her yurtdaf, bütün 

yurt içinde tanınmıt özge bir var· 
lık olacaktır. Ve bundan hem ken· 
diıi hem de uluıu kazanacaktır. 

Bakınız naııl? .• 
• • • 

Yukarıda da yazdım. (Yasa) 

nm bat sösü tudur: 
(Her Türkün öz adından batka 

bir de ıoy adı olacaktır. Ve bu 
aöylenitte, yazıbfta, imzada öz 
adm önünde kullanılacaktır·) 
H~r Türkün öz adı: Buıün ken• 

diıini çajır1Tken ya bir ba9ka11na 
tanıtırken ıöyledijimiz: 
Yalçm, Can,(8) Alp, Dojan gibi 

adlardır. Bunlara (küçilk ad) ta 
deriz. Bundan böyle bu &z atların 
önilnde biT de soy adı butunacak· 
tır. Galip 1İlng81 

(1) Tahmin. 
(2) Derhal. 
(8) Hakikat. 
(4) Ma"dde. 
( 5) Nizamname. 
( 6) Halk, millet. 
(7) Aklımın. . 
(8) Yukarıda da gösterd:ım. 

Son Kurultayda konuşulmuştur · 
(Can) Türkçedir. 

c•> Bu yamıar arumda .. ker. 11uıu-. 
mektep, :maJı]teaı• gibi )lenllz redtl ]<ar

.-.oıek Te rnUePe" 
§Ilıktan konuınuyan mc .. _....__ .-.ıı ,eıcer, 

adlanndaD kafJP• - •-· 
herk• p~ ııo.bUttlD 'l'Qrkel.,eD -6alerdeD 

ve ya, biç. her. ld ırtbl bU b&J&yalı 'l'Qrkli9 
' ecSattan bafk• 

oluvermll blr)CaÇ ektell .,. 
Tü.rk~ye ,.ııancı hiç bir lllSS kullanılm•-
mqtır. cJC&dar> ırtbl ne tel&ttuz. ne nwıa. 
ne VUI 1ttbart1'• .AraPÇ&da nıuk&blll olDU· 

yan stzlerl• llCID rtıDl•rde can gtbl, dtn gibi 

'i'llrkçe olduklan kUV\fetl• nert .Urillen ana 

ere be zaten .ıss :yoktur. 

ır 
111 ~akıt Balosu 

Hanımlar, Balomuza Hazırlanınız 

, ' 
Baloda ____ , __ _ 
Elbise ve 
Dans 
Müsabakaları da 
Yapacağız 

Verdiğimiz T af silitı Okuyunuz 
VAKiT her yıl okuyucula· eğlenceli geçmeai için de ba • bakaıında elbiıeleri yerli ku. 

rına daha faydalı olmıya, hiz • loda güzel elbiıe ve danı mü- mClftan yapılmtf olanlar daha 
~,mır.a•P"M..,.,. • .,..,,_,. ~.,..,qı ~ · p1ı ı.rt:ilı .ı;ı,,.. ....... ,lllO-

airllflYor. tırtlı. TtınUllftlf •tiMl-".. lilt olot:alıl.,.tlır. 
G~en balıaTtla lue talebe- mürJılıep laalıem lteydlm 8 • Balo7t1 iftinılı isin. VA _ 

si araııntla vaptıth ve bu yıl nüntle yapılacak bu müaba • KIT -'--·-~'--ın __ .J,__ 
.1' o· JıaJaTtla birincilİği1 i/rincilİfİ UIDl,,_.ııa_.,... RICl

5

""• 

"a teL.-lıvac-1'ı büw•lı. bilm -reı.:ı.:..:. lıa,-nl- top • 
Kr... " u.s .,- • • 11e üçünt:iilüiü /ıaunanlaTa •• ._ ...... ,- ,,_ -· • 

mü __ ı.._ı.asınJan .onra olru • lamalan lıilayet etler. 
scıUUK kıymetli hediyeler verilecefi 

yacalanm yoın bir lnr eilen· 6i6i bu mmabq/ıalan lıoa • Kuponlan gaetemizin 6aı 
tüintle toplıyan V AKIT lılfln nanlar bütün bir yıl için .zera- Kııponlan gaetemmn 
tla bir balotla bir araya getir- let ve pul tlansetmelı birin· baflıfının bir tarallltlla bala-
meyİ tliiıürulü. Bu baloya İftİ· cililrlerini tle lımantmf ola • caUcng. Şinuliye /ıaJar lnı • 
ralı edenlerin sayınnı itala • calılaTtlır. pon toplaman111 olanlar, ele· 
laftırmak için elbiseyi serbeat Y olmz fllTGSllH fimdiilen İ· silı lıaponlan itlaremiden Jıo. 
olarak lıabal etti. Balonun ~olı fGTet edelim iri, elbüe miiM • laylılıla temin edebilirler. 

----~~~------~--~~ 
OKUYUClJLARIMl~A _H~M~f!-~ 
~ 1 - -Parasız hekim muayenesi 1 

lnMI )"CIZI,.,., gaetemiz• VA • 
KIT laelrimi ve V AKIT cwaia-· 
h atlrniyle •öntlerind. Cevap
lanm en lna4 stllftlllllla •en• 
•aeıemide balacalmnız. 

Buntlan bafh bu "Faytla" 

yı tlalaa ,.m.Jlü bir ıelıle •ok. 
maya lıaraT vertlilc; VAKIT'
in tlaimi olıuyucalarını helıi • 
mimİ%e ha/tanın belli bir gü. 
nüntle parasız muayene ettir • 
melı .• 

" V A K 1 T ,, in 
laelrimi ile avalıah, olruyuca • 
lanmgm luı/ıalt ve .ajlJı bil
ğil.N yolantla. bütün .orfala.· 
rına muntoaman cevap ver • 
meye laazırtlırlar .. Dertlerinw 

~~~~~~--..... ·-~-~~~-
küçük ilanı 2- Parasız 

Nifanımza, ni/ıalnnua 11 V AKIT okayubm olmak Elden bir ıey mi almalı 
. . n···' ıatiyor• ..... 

Sahlacalı bir feyİnÜ mi 

var? 
Kiralık bir yer mi arıyor· 

MJnm? 
Kiralanacalı bir yerini% 

mi var? 
Bir hizmetçi, bir ifçi mi 

istiyorsunuz? 
Bir iıte mi çalıfQcakn • 

rıız? 
Atlruini bilmetliğini: bi

rine •öyliyecelıleriniz mi 

1)at? 

~ocuğunuz tloğdu tla 
tlostlannıza mUftulamak mı 
arzanıntlasınız? 

J J mı çafınyor811111U? yetifir. 
Gazetemmn olıuyucala • V AKIT okuyucusu oltlu-

rı için vereceiiniz lrü,ük i · 
lônlaTı 

Görtlüğünüz bir iyiliğe 

karfı açıkça sağ olun tle • 

melı, anlamalı, tliletlifini:ı 

bir feyİ .ormalı mı istiyor· 
aınuz? 

Ulu.ol itler üurintle bir 
tlüfiintlüfiinü mü var? 

Yatlılılannı:ıı (V AKIT) 

ta olruyabilininü. 

Bütün banlar i"n yalnu 

junuzu göaterecelt vesika 

ne olabilir: Gayet basit. Ga
zatemUcle dünden itiba -
ren "Hizmet lruponu" atliy
le kaponlaT ne,retmeye bat· 
latlılı. Bu lruponlan top -
lıyanlar Vakit he/cimine pa
rcgg muayene olmalc avrıka-

hna lilrir Janqmalı, parasız 
~ülc 1l9n batırmalı gibi 
ya/rantla İfaTet ettifimiz 
laytlalartlan istifade ecle • 
celıl ertl ir. 

Bu balau üzerintle yaltınJa 
tlaha çolı talsilat verecefi:. 



~10 - .VAlttT 11 Teşrinlsani 1934 

Sar hükUmet komisyonu AlmanlJa Nakil va~-ıta__.. ia____,rı,_.,...n~n~T-re-n~~ 
gizli dosyalar yakaladı Tek başına biç bir yazılmasına baş- Derben-t -is-ta-ıı0 li 

--
A·· · h kk 1 lanıyor iki yu··k treni haı'' 

(.,.., taraıı 1 tncı eayıtadaı Brüksel ve Romadaki Alman ıe. a iDi 8 amaz 
Sarre hükumeti komisyonu _ firleri tarafından İngiltere, Bel- lngı·ı· b k .1. Eminönü kaymakamlıiır.dan: çarpıştı/aıT~ 
t 1 b

. .. . F ız a eve ı ı ve 1 E . - .. k dah'I" d k. 
nun a e ı uzerıne ransanın mü- 'k I I bük r - mınonu azası ı ın e ı 

çı a ve ta ya ·· funetleri nez- d ah 11 ı d ıellah bir müdahalede bulunma. lŞ sıgasa m a e er e mevcut canlı ve cansız Sii~ 
dinde yapılan tetebbu'"slerden b'I kil 1 d 'k. sının ihtim li olmadıgwını, çu"n- L d lO (A ı umum na vaııta anrun te an ı 

P . k' on ra, .A.) - Mac Do· · · __ ,_,. k · 
kü Almanyanın Sarre toprakla- sonra ar11te ı Alman sefiri M. ve1&1b naıuıye om11yonunca yazılma • 

R I d K nald dün akpm Londra belediye ırna 11 ikinci teırin 1934 pazar cünü 
rında Nazilerin her türlü teşeb - 0 an oeater, dün sabah Ha • Lordu tarafından verilen bir ziya· ba,ıanacaktır. 
büslerine kartı geleceği hakkın- riciye nezaretinde M. Lavali zi - fette bir nutuk ıöyliyerek dıt ıiya• 2 - Kanun mucibince yuıma tabi 
da teminat verdiği beyan edil - yaret etmiı ve kendisine Sara sadan ve silihlan bırakma mese• vesait ıunlardır: At, kısrak, kabr, 
mektedir. Şayet beknelimiyen müteallik olarak Milletler Cemi- lesinden bahsetmit ve "Bizim ken- ettk, diti ve erkek manda ve öküz, 
bir takım sebepler dolayısiyle yeti tarafından alınmıt olan ka- di tecrübelerimiz ıöstennittir ki, deve, tek ve çift atlı binek Ye yük a
hükumt komisyonu, kendi elin _ h rabalan ile manda ve öküz arabalan ve 

rarları Berlı'n • hu.'kum"' etı'nı'n ne zi inlerin timdiki halinde, ıilhla • L-lr. ,_ l bi ikJ t, mot iki t, t . 
deki zabıta kuvvetinin asayi• ve .... m .. r • 

1 
e 

01 
e 

0 omı-
,. suretle anlamıt oldugu"' hakkında rı bırakma tetebbüıü, ıilihların bil ve otobüı, kamyon, kamyonet ve 

inzibatı korumaya kafi olmadı - k ·ı ·ı · h e sı tı meııne veya ut evrentel traktörler, ıilindir ve arazöz ve loko-
ğına kanaat ıetirirıe 1926 uzlat- tetkik etmiılerdir. güvenin artırılmasına, barıtın ber• mobil ve vapurlar hariç olmak üzere 
ması mucibince Fransadan as • Diier taraftan M. Laval Fran- kiştirilmeaine yarayacak bir çare motörlü ve motörsüz deniz vaaıtaları. 
ker yardımı istemeye hakkı ola- sanın Berlin sefiri M. Brançois değildir. demittir. 3 - Bu vesait bulunduklan mahal-
caktır. leler• itibariyle- yazılacaktır. Sahipleri 

Almanyanın Parla s~firide 
M. Lavan ziyaret etli 
Paris, 10 (A.A.) - Londra, 

üniversitede de
vam meselesi 

ı Ha, taralı ı t.acl aayıfada ı 

meyi bir premip olarak kabul et • 
mişti. Şimdi bu prenıipin tatbiki i
çin de üniversite muhtelif çareler 
aranmaktadır. 

F akü1teye devam eden tale • 
beden dıtarda itle met~ olan ve 
işler ini bıraktıkları takdirde geçi· 
necek batka ıelirleri olmayan ta • 
lebeye üniversitece edilecek yar • 
dım şeklinin tespiti ilk planda gel
mektedir. Dııarıda başka bir itle 
meşgul olan talebe en yakın za • 
manda üniversiteye bir beyanna • 
mc vermek mecburiyetindedirler. 

• Bu beyannameler verildikten 
J 
sonra yapılacak muamele karar • 
lattırılacak bu arada hukuk fakül
tesinin akşamları ayrı kurslar ha • 
linde ameli dersler vermek ve öğ· 
le:len sonra okutulan denleri bu 
suretle kaldırmak da dütünülmek· 
tedir. Bu takdirde yarım tedrisat 
usu'ü kabul edilmiş olacaktır. 

Açık profeaörlUk yok 
Bu yıl üniversitenin bütün fa • 

kültelerindeki profesörlükler hep 
dolmuş ve açık profesörlük kal • 
mamıştır. Hukuk fakUlteıinin açık 
olan (Roma Hukuku) profesörlü -
ğüne de M. Şuvarts ve M. Han.nik 
tayin edilmiştir. Bu profesörler 
münavebe ile ders vereclderdir. 
Bu yıl profesör Hannik den vere • 
cektir. Gelecek yıldan itibaren i • 
l\ind sınıftaki Roma Hukuku der
si kaldırılacak veya haftada bir sa
at olarak okutulacaktır. 

Tramvay şirketinin . .., . 
gerı vere,cegı para 

Geri verme muame
lesi dün yapılmadı 

Bonç t • d k b ı tın" Mac Donald, bundan sonra, e yı e a u e ıı ve na - batka kazada 'bulunan •9"İt de sece 
zır ile sefir iki memleketi alaka- emniyeti temin için evrenael bir durduklan mahaller itibariyle yazıma 
dar eden bütün asli meseleleri uzlaşma yapılmasını iıtemittir. Bu tabidir. 
tetkik etmi~erdir. uzlaıma milli müdafaayı hesaba 4 - ikinci maddede nevileri yazılı 

150 yaşında 
Sovyet Rusyada en 

yaşlı adam 
Tas ajansından: 

Rusyanın en ihtiyar adamının 

Tiflisin 10 kilometre yakınında 

Kumiıi köyünde, Artem Laguiat -

vili adında biri olduğu haber alın
mııtır. Bu adam 146 ile 150 yafa
rasında bulunmaktadır. Gürcistan 

müzesi F olkor heyeti azasından 

bir zat, bu ihtiyarı ziyaret etmif, 

1801 aeneıinden beri geçen vaka • 
ları hatırladığını görmüttür. 

Yüz ellilik ihtiyar, kimsenin 
yardımı olmadan yürümekte, kuv· 

v.etinin yettiği kadar ziraatle uğ • 
ra!maktadır. Üç defa evlenmi, do

kuz çocuğu ölmüttür. Bu çocukla· 
rın en büyüğü bugün seksen ya • 

§mda bulunmaktadır. 

Moskovada oturan
)IJr 4 nıilyona 

yaklaştı 
Tas ajansından: Son 1 kanunu· 

sani 1934· tarihinde tutulan istatis· 

tiklere göre Moskova nüfuıu 1913 
ıeneıine nisbetle iki misli artmıt 

3.613.600 Ü bulmu!tur. Nüfusun 

taksimatında da büyük bir fazla· 
lık görülüyor. 1926 ca Moskovada 

293,000 ame1e, 263,3000 memur, 
35,000 hükumet heıabına çalııan 

talebe varken 1933 de 823,400 a -
mele, 649,9000 memur, 89,000 hü-

kümet hesabına çah§an talebe ol
muftur. 

Antalya Anbarı ve 
Mesajeri muamelesi 

katmak ıartile milU ıilihları ırkı vesaitten hayvanlarla motönüz vasıta-
bir surette tahdit edecektir. Bu uz· lar yani arabalann yuılacatı ıün ve 
Jaıma, devletlerin barıtma ve mak yerler atafıda ıösterilmiıtir. 
satları hakkında katiyen şüpheye KOÇOK PAZAR NAHlYESlı 
mahal bırakmıyacak bir tekilde (Nahiye merkezinde) 
olmalıdır. 11 ikinci tetrin 1934 pazar (Hacı 

Sar meselesinden bahseden 
Başvekil, lnailtere hük6metinin 
ahiren plebiıiıtin ıürUltüıüzce ya· 
pılmaıını kabul etmekte olduğuna 
dair Alman hük\imetinden temi • 
nat almıt olduğunu ıöylemittir. 

Nihayet Almanyanm Cenevrede 
bulunmaması meselesine dokunan 
lngiliz Batvekili, lnıiltere hüku • 
metini, Alman milletine yalnız ha· 
tına kıtlmak ıuretile hakkını hiç 
bir zaman kendi kendine alamıya· 
cağını ve milletler cemiyetine dö • 
nüp dönmiyeceği meıeleıinde ka • 
raraız kaldıkça barıt arzuıunda 
bulunduğu !ure i eki beyan tını 
diğer milletlerin itimatsızlıkla kar
§damakta devam edeceklerini an• 
latmaktan yorulmıyacağını beyan 
etmi!tir. 

Almanya, tek ba,ına kal· 
maga mahkOm oldu§unn 

anladımı? 

Londra, 10 (A.A.) - M. Fon 
Ribbentrop, Londraya aacba Al • 
manyanın muayyen ıartlarla mil • 

Jetler cemiyetine ve ıilahları hı • 
rakma konferanıma avdetini ha • 
zırlamak için mi geldi? 

Daily Heralddan sonra timdi 
de Daily T elegraf bu ıuale cevap 
vererek bu ihtimalin varit olduğu
nu yazmakta ve birçok alametle • 
rin Almanyanın ıillh1an.ma pro • 
gramını tatbik yüzünden çekmek· 
te olduğu ııkıntıları göstermekte 
bu1unduğunu söylemektedir. 

Bu iazele diyor ki: 

Diğer taraftan Berlin hülrume
ti, tek batına kalmaya mahkum ol
duğunu anlamııtır. Bütün bunlar 
hukuk beraberliğine ait mataliba • 

kadın, Hoca Gıyuettin, mahalleleri.) 
12 ikinci teırin 1934 Pazartesi (Ya· 

vuzsinan, Demirtaı mahalle~eri.) 
13 ikinci tetrin 1934 ıalı (Sarıde· 

mir, Unkapanı mahalleleri.) 
BEY AZIT NAHiYESi: (Nahiye 

merkezinde) 
14 ikinci letrin 1934 çarıamba (Sü

leymaniye, Mercan, Dayahatun ma· 
haJleJeri.) 

15 ikinci teırin 1934 pertembe (SÜ· 
ruri, Beyazit mahalleleri.) 

17 ikinci teırin 1934 cumartesi 
( Camcıali, Kalenderhane, kemalpaıa, 
Balabanaia mahalleleri.) 

KUMKAPI NAHiYESi (Nahiye 
merkezinde) 

18 ikinci t .. rin 1934 pazar (Şehıü
var B., Bayram çavuı, Çadırcı Ahmet 
çelebi mahalleleri.) 

19 ikinci teırin 1934 pa.zarteıi (Mi
mar Hayt'ettİn, Ta•tantap, Saraç lı-
hak mahallelen.) ' 

20 ikinci letrin 1934 sah (Kazıani 
Sadi, Tülbentçi Hüsamettin, Muhsine 
hatun, Katip Kaann mahalleleri.) 

21 ikinci teırin 1934 Ç&rf&lllba (Ni· 
ıanca. Mimar Kema!etti~ Mesihpa,a 
mahalleleri.) 

ALEMDAR NAHiYESi (Nahiye 
merkezinde) 

22 ikinci teırin 1934 perıcmbe 
(Cankurtaran, Küçük Ayaıofya, Sul
tanahmet mahalleleri.) 

24 ikinci teırin • 1934 cumartesi 
(MollafenAri, Emin Sinan, t.hakpaıa 
mahalleleri.) 

2S ikinci tetrin 1934 pazar (Sultan
ahmet, Alemdar, Binbir direk mahal· 
leleri.) 

MERKEZ NAHiYESi (Kayma-
kamlık dairesinde) 

26 ikinci tetrin 1934 Pazartesi (Şeh
melımet GeylanI, Hoeapafa, Hopyar, 
Çelebi oilu Aliattin mahalleleri.) 

27 ikinci teırin 1934 .alı (Ahı çele
bi, Tılhta kale, Rüıtempata mahalle
leri.) 

Bu tarihten 1 klnunuevvele kadar 
komiıyon kaza merkezinde IMalunacak -9-11-934 tarihli ıayımzda An - tını bırakmaksızın, milletler ce • 

kara muhabirimizden . aldığımız miyetine dönmek için f ıraat kol - tır. 
hususi bir telırafta Devlet demir ladığını göstermekte-lir. 7 

- Vesaiti nakliyenin yazılması 
ilan edilen günlerde ıabalun 8 inden 

yollarının Antalya anbarmdan 1 Alman mümessili, Londrada aktamın 17 ıine kadar devam edecek-
Mesajeri acentahğıru aldığı yazıl • 1 Almanyanın silahlanma emriva • tir. Öğleyin 12 den 13 e kadar tatil· 
mııtır. Dün Antalya anbarından kiini kabul ve bu eıaı üzerine em• dir. 

aldığımız bir mektupta: "Devlet niyet meselesine ait müzakereye 
demir yolları ile geçen sene akdet· devam icin bazı temayüller bul • 
tiğimiz ve bu sene uzatmadığımız mu§tur. Bununla beraber hüku • 

Eminönü kazasında: 

Hisak kızı Matmazel 
kunduracı Kamile, Rıza 

Adile Hanımla atçı Tnıer, ·.JJ 
di kızı Dikran Nuhi ile ,.~ 
ne1, lamail Efendi kızı ~" 
nnnla Halit oilu Mehnıel 
Jer. 

1 ~.~ 
Eve gir•" 

•Jı&1 

Tramvay tirketi, yeni hat yapmak 
için topladığı iki milyon lira kadar tu
tan ve ikinci tetrinin onunda iade et
mesi lazım gelen parayı dün akıam ıeç 
vakte kadar yatınnanııt b:.alunuyordu. 
Bu mese~e hakkında dün kendilerine 
müracaat eden bir muharririmize tir· 
ketten "Nafia Veki.letinden böyle bir 
tebliğat alındığı, maamafih bu mesele 
hakkında Devlet Şıiruı~müracaat 
ettikleri ve mesele tetkik halinde bu • 
lunduiu için verilecek hükme intizar 
edileceği,, yolunda bir cevap verilmiı· 
tir. 

mukavelenin y ... . metçe reımen bir müta1ea derme· 
apacagımız meıaJe- . . • 

ri muamelatı üzerinde tesiri yok - yan edılmem1ştır. 

8 - Her vaııta sahibi kendi mahal
Jeıi için tayin edilen gün ve yerde va· 
sıtaııru yazdrrmağa mecburdur. 1 lri
nunevvel 1934 tarihinden itibaren ya. 
pdacalc yoklamalarda vesaitini yazdırdı
ğına Clftir v .. ika göıtermiyenlerden 
872 No. lu kanunun 2 inci maddesi mu· 
cibince idare heyeti karariyle her hay
van ~eya araba İçin 10 lira ve motörlü 
her vaırta için 100 lira ceza almak ıu
retiyle cezalandmlacaldardır. 

Tarabyada Yeııı ~ 
de oturan Rizeli bah~ 
f d. . . bırt•• 

Şirket, müdürlük vazifesini yapan 
M. Hanıes'in müdürlükten çekileceği 
haberinin dofru olmadığını dün muhar
ririmize tekrar etmiıtir. 

tur. Bu mukavelenin tatbiki aıra • Odesa kançlanmız vuruldu 
ıında hiçbir yolsuzluk yapılma • 
mıttır,, denmektedir. 

Ticaret odalar1 kongreaı 

Ankara, 10 (Husuı)-Ticaret 
odalrı kongresinin tubbatta yapı
lac:air .ö,.lenmektedir. 

Ankara, 10 (A.A.) -Türkiye
nin Odesa kançıları Zeki Cemil B., 
meçhul bir adam tarafından atılan 
kurıunla yaralanmııtır. Kendisi 
derhal tedavi altına alınmıı ve 
kurşunların çıkarılması için ame • 
liyata karar verilmittir. 

1 - Motörlü kara vasıtaları1e mo
törıüz deniz vasıtalannm ne ~ün " 
nerede yudacafı aynca Dln edilecek
tir. 

e en ının evıne • .I'. 
• ·nı"' 

kat elbise ve ıaıreaı ıı· 
mıttır. Hırsızın, e•de Jı•~ 
lunmadıiı bir ıırad• 
ıuretile girmit old;.~,. 
mittir. Şaban efeıı,: 
zerine Tarabyada tJJ" 
pan Hıdır yakalaJUll'1 
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11 - VAKiT 11 Tctrlnlsanl 1934 ""111!!! 

Dün ve Yarın I 
Tercüme Külliyatı 

Bütiiıı milletlwm en aıWı.tl•t •lfrlerinden vücucle ıetlrilmiı bir kütü 
baMclir. 100 cilde baliğ olacak bu kitaplarm 10 eıerden iknt biriQd Mriai 
isht VAKiT matbaur, pefiİıerı verilecek 238 kurut ve dHrt ayda birer lira· 
d•n adenecdc .. lira mukabilinde abone kaydebnelrteclir. 

Bu muunel• Vakit mat-.ı tarafından ·,,.;ı..ıs ahoaıııtaa kartnun aJaa 
tarafından imıaar ve tibi oldup daire amirinin kefil wretlt imsalawı · 
re11111 •ihlriJ'I• milhUrlenDt.ıııialeq lNnttİr. Bunun bariciMe pı,.nlarf 
İçin bir lQC'rarm nya eınafm kefaleti de muteberdir. 

5ıku h• oa kitap bir teri tcıkil ecJcr ve •Jn ·~ fiatlara tabi olur. 

1a ncl kitap: 

Gorio ·Baba 
Balzak 

Haydar Rifat 
Fiyab 100 kuruı 

Tevzi Merkezi : VAKiT Matbaası .~ 

Dün ve Y ann tercüme külliyahndan 

Şimdige Kadar Basılanlar : 
1 - SAFO, Dodo - Haydar Rifat 100 Kurut 

2 - AiLE ÇEMBERi, Morua -1. ff. Alitu 100 .. 
3 - TiCARET, BANKA ve BORSA, lkbaat doldoN 

Muhliı Ete111 71 ,, 
4 - DEVLET n iHTiLAL, Lenin - Hayar Rifat 71 
5 - SOSYALiZM: Kautaki - Sabiha Zekerina 75 " 6 - KOLJ.lYAT J. RASiN, H.Namn 7& 
7 - JŞÇl SINIFJ iHTiLALi, Lenin - Haydar Rifat eo 
8 - RURl HAYATTA LAŞUUR, Prof. Yuq - Prof. Dr. 

" ,, 

M. HıyraJJah 80 
9 - ISFAHANA DOCRU, Pirer Loti -1. H. Alitu 100 " 

" 10-RASIN KOLLlYATl, 11, H. Nazan 75 " 11 - DELILIGIN PSiKOLOJiSi, Dr. Bernard Hart 
- Dr. l:u.ttin • 

12- CORIO IAB.(ı BaJm - Haydar Rifat 
50 " 
100 " 

Basılacak Olanlar : 
1 -RASiN KOLUYATI, Cilt 111. H. Namn. 
2 - "ILKBHAR SBLL&RJ', lna T••••hn - ... _. l•Q>• 
3 - CEMiYETiN ASILLARI, MalaittiD. 
4 - KAPlTALIZM BUHRANI, Pnleeör pirq - ~t 11...u 
S - KIRMIZI n KARA. 5taaclal 
6 - ISAı Peri• RUiJat mektebia41e hofeaör doktor Bne Suale -

tlar Rifat 
7 - ETIKA: Krootkin - APotla )Jamet 
8 - JÇTIMAI KANUNLAR, Greef - Rauf Ahmel 
9 - ÇOCUK DOŞORTENLER H. Gonaalve. Menalİlr - Prol. Dr. 

Haynallah. 
10 - SALAMBO, Flober - t. H. Alitu . 
11 - SAMiMi SAADET, Tolstoy - 1, H. AH,... 
12 - DIZRAELININ HAYATl,A. Morua 

') ~ ı .. 11 • 934 Perıembe ıünü aut on dörtte ekıiltmeye Acenteleri. Karak_öy • Köprilba'1 
' ......_ • T el.4-2362 - Sirkeci Mfih(irdarsade 
··d(i 'tlıdikli . .. t Haıı Telcfoo 22740 --il M E a "iilii . tartname11 her ıun lıtanbul gümrük muhafua • Istanbul illi mlak Miidürlüğiindenl 
~ 'laı., lı.•~mdııki. K~isyondan ahnalıilir. lskenderıge :ı-:olu . Balta limaıımcla 35565 metre muralılıamdan ibaret Kuleli Jloll, 
' il ldı!erın hanıı mile11eae oabibi veya vekili olduldanna ECE Vapuru 13 lkiacı T etnıı tan denilen sebze hahçeai oeııeri 180 lba kira Uzerindea üç oeııe mllcl-
~ tııuvakkat teminat olıuı hin yedi yilz elli dokuz liralılı SALI 11 de Portaaite kadıır deıle "" açılı - uauli1le khap wrilecektir. leteklllerln zıs. U' • 

lıeıı· Veya banka kefaletnameleriyle birlikte teklif mek· .(7801) 934 Pazar günü saat 14 de 40 buçuk lira peJ akçeleriyle münaati-

~ l laatten evvel Komiıyona vermeleri. (7162) ı•--------•••ıi ları. "M,, '.(7431): 

~7in~.-.--~~----~-------~---------------------------------------------------------·------_,.. 
~~~ı. .. cı:'=meırurıu- lstanbul ziraat bankas sahş kemisyonuiıdan: 

, ~~l'ıilııı ~ayı mahcuz olup 
, "it ~ lıloto eaıne karar verilen 

"1.' l~/t ı;"; 'Ve ~a~ekinlar 
,.tnııu 34 tarıhıne müıa· 

~~de'-at 9 dan 10 kadar 
\ tb..... -l!l ö .. Ereğli ıokak 471 
\ ~llt t~Unde hazır buluna • 

""'t'l ""laf d 1 t "t 1 nı an •çık artır • 
~ 1 acatı ilan o1unr. 

~~~. '(3435) 
~ ~~~~ lcra d . 
~' llı olu aıresindıen: 
~ "~ ~lttla~ pb~Taya çevrilme -
\ ' Otoru ... ~ adet müıta • 
~li '.ttt ')''il (~anı ve laıtik • 
~~~ ~~~o~obu. lant) markah 
~~ ~hlle p lle Paıkülün del· 
~''at olrtı~l .~eıiınleri müt • 
'-·~ ~'-dUf uzere 17-11-934 
~ ~ lQ dan elden Cumarteıi 
~ ~OhiU . 2 Ye kadar tak-
~--··•l, "lrlac:~n bulunduğu 
~o~ \'e lllnde.n talip o -
,~ bıeı: .._tte hazır bu-

~L- UTuna ın .. 
•'Ulın- ( uraca • . 3434) 

Sıra No. 
1645 

1347 

1922 

2240 

2506 

2766 

2874 

2954 

Semti 
Kfiçük pazar 
tahta kale 
Galata 

Galata 

Tarabya 

Hasköy 

Mahallesi 
demir taı 

keman keı 

Sokaiı Ciaıi 
kantarcılar arsa 

met. 21,50 
Kemınket klrgir dDk• 
kara Muıtı• kin O.ti 
fa pıt•· iki katota• 

Tophane Yahya ~elebi 
Tatar aguı 

lar •eaaire 
Arta met• 
resi 89 

Tarabya Ayazma 

AbdOııellm Yafbıne 

iki bağ met· 
reai 249,SO 

Arsa metru~ 
63 

Aksaray yeni KAtip Kasım 
kapı 
BDfUk dere Büyük dere 

Yıla iratla araa 
metreri 592 

lspanyol arsa metreıi 
94 

" " 
Çivici ar1a metresi 

69 

' 

Emllk No. 
23 

15 

2 

6514 
65/S 

HiNHİ 
Tamamı 

1/24 

1/6 

Tamamı 

9 eaki 1 l yeni " 
73 1/2 

52 yeni 34 MI. Tamamı 

4S .. 

Hiuıye 16re mabımmıa kıymeti 
216 T. L 

534 " 

150 " 

26 " 
50 " 1 

5920 " 
188 ,, 
110 

" 
Kuzguncuk lçadiye araı metreıi . i 

3116 Kuzguncuk 46 171 " 158 tt 

Yüzde yedi buçuk pey akçeleriyle ihale bedel~~ri na_kten veya gayrimü~dil bonoıiyle ödemek üzere evaafı yulCarda yazılı 

0 

• nkullerden 2766 ııra numaralıaı kapalı zarfla, dııerlerı açık arttırma ıuretıyle ıatıp çıkarılmıttır. ihaleleri 27 • 1 ı . 934 Salı ııriinü .ayrıme d k° K d0 L" Bank b. d • •-saat on dörtten itibarendir. Alıcıların Galata a eı 1 re 1 ıyane uı ına11n akı aatıı komisyonuna müracaatları r,(7475)~ 



~ .............................. .. 
SUMER - BANK 

UŞAK ŞEKER 
FABRiKASI 

Utak Şeker fabrikası için bir adet motopomp satın alıana
~ktır. Şartnameler İstanbul Sümer Bank Müdürlüğünden alı
nabilir. Teklifler azami 30 - Xl - 34 tarihine kadar Uıak Şeker 
fabrikası müdürlüğüne gönderilmesi lazımdır. (15292) 

Nafıa Vekaletinden; 

Gorio Baba 
BALZAK 

Haydar Rıfat 
23 forma 1 lira 

İstanbul asliye mahkemesi dör
®ncü hukuk dairesinden: 

Saül Modyano ve Jan bem eldi
ven fabrikatörü vekili avukat la • 
hak Hazan Bey taraf ında11 Beyoğ
lunda toz kupranda Adler aparlı • 
manmda babası Jak Adlerin ya • 

Ankarada y eniıehirde Vekalet binaımdateılim şartiyle 250 ton nmda mukim bulunan Leon Adler 
yerli Kadıköy kok kömürü kapalı zarf usulü ile münasakaya konul- efendi aleyhine (2300) liranın tah 
muıtur. 

Münakasa 1 - 12 - 934 tarihine müsadif cümarteıi günü saat 15 de 
Vekalet Malzeme Müdürlüğünde yapılacaktır. Taliplerin tekliflerini 
Ticaret Odası vesikası ve 600 liralık muvakkat teminatlarının Mal-
ıandığına yatınldığma dair olan makbuz veya banka kefalet mek
tubu ile birlikte ayni gün ve saatten evvel Komisyon Riyasetine ver

sili talebile 934/ 491 numara ile 
açtığı davada müddealeyh Adler 
efendiye dava arzuhali gösterilen 
adreste tebliğ edilmiı ise de bili • 
hare mumaileyhin mezkur mahalli 
iki ay mukaddem terk ederek Yu· 
nanistana gittiği ve hali hazır ika· meleri lazımdır. Teminat çek olarak kabul edilmez. 

Bu hususa ait ıartnameleri parasız olarak Malzeme 
ğünden alabilirler. 

Müdürlü- metgahmm meçhul bulunduğu 

1 

(7594) kendisine gönderilen davetiyenin 
zahrmdaki mübatirin tehrinden 
anlatılmakla bu baptaki daveti • 
yenin iki ay müddetle ilanen teb • 
liğine ve yevmi muhakimin 12/ 1/ 
935 cuma ertesi saat 14 de taliki· 
ne karar verilmit olduğundan 

~• ıı Kamaştırmıyan bir ziya ile nımmııım ıı 
müşteriyi celbetmek lazımdır. 

Mağazalardan olduğu gibi vitrinlerden de çıplak, kamaştırıcı 
lambaları uzaklaştırmak lazımdır. 

Hüllsa 
iYi l>AGITILMIŞ VE TAMAMEN MÜN
TEŞiR BiR ZIYA V ASiT ASiLE ve iYi 

OP ALIN CAMDAN DIFFOZöRIER 

VEYA (INDIRECT) TENViRLE LA
TiF BiR ZIY ADAR MUHiT MEY
DANA GETiRMEK LAZIMDIR. 

SAT • 1 E 
iYi TEnVIRI 

VERESiYE 
YAPAR 

Eskişehir belediyesinden: 

• müddealeyh Leon Adler efendi • 
nin yevmi mezkurda mahkemede 
bizzat h

0

azır bulunmadığı veya bir 
vE>kili kanuni göndermediği tak • 
dirde tahkikatın gıyabında icrasi· 
le hakkında gıyap karannın veri • 
leccği ilanen tebliğ olunur. 

(3439) 

Göz Hekimi 
Dr. Süleyman Şükrü 
Babıali, Ankara caddeıi No. 60 

Telefon: 22566 
Sair günleri meccanendir •• 

Tophanede leva11m lı11ir· 
1111 aatınalma komlayonu 

iUlnları 

İstanbul levazım amirliğine 
bağlı kıt'at için 100 ton pirinç 21 
T eırinisani 934 çarp.mba gunu 
saat 14,30 da kapalı zarfla alma· 
caktır. Şrtname ve numunesini 
göreceklerin her gün ve münaka • 
saya iıtirak edeceklerin belli sa • 
a.tten evvel tekliflerini Tophanede 
ıalın ıJma komisyonuna verme • 
leri . . (492) .(7103) 

• • • 
İstanbul levazım amirliğine 

bağlı kıt"at için 100 ton kuru fa· 
ıulye 21 T eırinisani 934 çarıam • 
ba günü saat 14 de kapalı zaTfla 
alınacaktır. Şartname ve nümu -
nesini göreceklerin her gün ve 
münakasaya ittirak edeceklerin 
belli saatten evvel tekliflerinin Köprü batında kain belediye otelinin bet senelik icarı 31 - 10 -

934 tarihinden 20 - 11 - 934 tarihi ne müsadif Salı günü saat on bete Tophanede satın alma komisyo • 
kadar yirmi gün müddetle ve kapalı zarf usuıae arttırmaya konul- nuna müracaatları. (491) (7104) 

duğundan talip olanların teklifnameyi almak ve ıeraiti müzayedeyi Kiralık daireler-... • 
öğrenmek üzere Belediyeye müracaatları ilin olunur. (7606) 

ıstanbut BeledJyesl llAnları 

Osküdarda Zeynep Kamil Hastahanesine Mayıs 934 nihayetine 
kadar lüzumu olan 1 700 kilo et kapalı zarfJ.a münakasaya konulmut
tur. Talip olanlar şartname almak üzere her gün Levazım müdürlü

Şiıli, Oımanbey, Ahmetbey 
sokağında Celil Bey apartıma
nında her türlü konforu cami 
geniı odalı daireler ucuz fiyatla 
acele kiralıktır. Kapıcıya müre.· 
caat edilebilir, 

ğüne müracaat etmeli, münakasaya girmek için de 58 liralık teminat illl-111!11~1!1111111!1!!!!!1!!!!1!1!!!'!!19!11!!1!!~-•I 
Sahibi: MEHMET ASIM 

makbuz veya mektubu ile teklif mektuplarını 1 - 12 - 934 Cumar- Nııriyat müdürü: REFiK AHMET 
lesi günü saat 15 e kadar Daimi Encümene vermeleri. (7605) VAKiT Matbaa11 - lstanbul 

Deniz Levazım satınalma 
Komisyonu reisliğİll 

259.312 Kilo Ekmek 
Kapalı zarfla nıün 
kinci T eırin 1934 P 
saat 14 

6.000 ,, Koyun eti l Kapalı zarfla mün 
48.248 ,, Sığır eti kinci T eırin 1934 

9.995 ,, Kuzu eti J saat lS de. 

Den:z talebe ve efradı ihtiyacı için lüzumu olall 
cins ve miktarı yazılı dört kalem yiyecek hizasında 
gün ve saatlerde kapalı zarfla münakasaya konıııu 
lilerin ıartnamelerini görmek ve almak için her gün fi 
kaaaya gireceklerin de o gün saatte Kasımpaıadaki 
gelmeleri. ( 7349) 

Safranbolu belediye reisliği~ 
2290 No. 1ı kanun mucibince yaptırılacak "3200" ~ 

keıifli Safranbolu kasaba harituına münakasa ve pas ~ 
detleri zarfında talip çıkmadığından 18/ 10/ 934 tari~ 
haren bir ay müddetle yeniden kapalı zarfla münak ~ 
nulmuı olmakla taliplerin 18/ 11/ 934 Pazar gününe 1' .> 
nakasaya ittirikları ve izahat almak istiyenlerin SafrJJ' 
lediyesine müracaatları ilan olunur. "7337" 

Hililiahmer 
Merkezi Umumisinden: 

Eıkiıehir merkez ambannda; Galvaniz varil, 
talamlan, ayarlı kalay, torna, zımpara, makkap te 
T etrinisanide, 

Muhtelif somun anahtarları, demir çekiç ve t 
bidonlar, zımpara kağıdı ve saire 13 Teırinisani 9 
den aatılacağmdan taliplerin müracaatları. 

lsbn~uı Kumıllllıııııı ~ıtrnıımn Komisyonu 
htanbul Kumandanlığı kıt'atı 

ihtiyacı için "25000" kilo patates 
pazarlıkla alınacaktır. lhaleıi 18/ 
ikinci T etrin/ 934 Pazar günü sa• 
at 15,30 dadır. Taliplerin ıartna • 
mesini görmek üzere hergün F ın· 
dıklıda satınalma komiıyonuna 
müracaatları ve ihaleye ittirik e • 
deceklerin de vaktinde komisyon
da hazır bulunmaları. (271) 

(7S13) 
• • .y. 

htanbul Kumandanlığı kıt'atı 
ihtiyacı için 750 kilo ayva, 750 ki
lo zerdali reçeli pazarlıkla alma· 
caktır. ihalesi 15 ikinci teırin 934 
Pertembe günü saat 16 dadır. Ta-

liplerin ıartnameyi 
her gün Fındıklıda 
misyonuna müraca~tl I 
ye iıtirak edeceklerıll 
komisyonda hazır b ') 

(21" 
- •• il 

İstanbul Kumand 
tiyacı için 1200 kilo~ 
çası pazarlıkla alın~J 
1 S/ lkinci T eırin/~ 
ıünü sat 15,30 dadJt~ 
hergün F ndıklıda ~ 
misyonuna mürac• 
itlirik edecek vakti~ 
da hazır bulunnıalafl 

ÇIK,~, 

• 

İbrahim HoyiBey tarafından çevrilen ... 

Kitabı satıp. çıkanldr. Dünya edebiyatından s • 
özlü hikayeleri için de bulunduran bu kitabın fiyatı· ,, 

30 Kuruştur b'Jİ 
Tevzi merkezi: Vakit Matbaası - !starı 

'\ 
Ihsan YAVUZ 
Kadın ve erkek terzisi 

Istanbul ziraat bankası satış komisyonun~ ~ 
~~:ı Semti Mahallesi Sokağı Cinıi Hiaseıi Emlak :.~ ~ '-ı 

.. B
1
ütün fHıklarkhep oradahgi- 1401 Fener Seferikoz Fener Arsa metrni 90 Tamamı ~~S11 2172~ ~ 

yınır er. er eseye ve er 1402 Aksaray Kltip Kasım DeğirmP.n Ahşap hane 112 52 ~ 
arzuya uygun elbisenizi ancak 1406 5 

ıOlj ~ 
Beyoğlu Yenişehir Mangasar 417 .. 1 Mi 

orada yaptırabilirsiniz. 1014 Galata Beyazıt " 2 • 14 6!:; ·• 
lstanbul Yenipostahane kar-ı Y enişebir Ye gümüş halka Klgir hane ve· dükkln 19/ l4 ;/P' 

,..mda Foto Nur yanında Leta- 1410 Beyoğlu Kurtuluş Hiristo Aru metresi 87 Tamamı 2 56, 
fet hanmda. 1415 lstınbul Mercan ~ Tığcılar Klgir dllkkln 3/12 12 

• d Yukarıda evsafı yazılı gayrimenkuller 13 - lS / 10 / 934 tarihlerindeki uzatılmalarında mütteri bulmadıjından 
ıartlarla bir ay müddetle pazarlıia çıkarılmııtır. ihaleleri 151, 11 /.. 934 Perfembe ıünü ıaat on dörttedir. 


