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acaristan Hudutlarına Sığışaınıyor! 
~ Gömböş Roma dö
llşii beqanatta bulu.ndu 
eb'u H Budape§le, 13 (A.A.) - Ma. 
t,d s anım Ef. car Telgraf ajanıı bil~iriy~~: A 

t tnlara h ı: .. • Baıvekil M. Gömböt hukumet 
ııu1u a.~ ve hurıyet ver- ·· ı d" y • -

t •Unda . fırkası içtimaında ıoy e ıgı nu 
~tttl I"." en gerı kalan 1 h · d b tt rra.naa.d tukta'Macariıtan a ey ın e azı 

~di~ Ba§v:~:l . d M devletler tarafından açılmış olan 
• ieçen ı erın e~ . . iftira mücadeleıini hatırlatarak 

~ ıene çıkardıgı bır l .1 l · 

' 

:ta.nıan1 d h"l' Macaristanm beyne mı e vazıye • 
ıa n a ı ı ııkıntı • J b ·· 
L Yıp dök k . tini sarsmağa matuf o an u mu • 
~~ · • er en bunları gı- ld y 

, l_ lçın huld .. 
1 

cadelenin akim kalmıt o ugunu 
~ad ugu çare er ara· R t k 1 

" 1ndan b . bildirdikten 50nra oma pro 
0 0 

• 

. : bul'iik ku~~lus. v~ ~!~~ }arının muvaffakiyetle tatbik edil-
• . ll Zat. e ılerı suru· ld y •• }emiş ve Var• 

ilttd ıse Fran d .1 . f melde o ugunu ıoy 
1-11 en added"l sa aO, ı erıf ı· - şova, Viyan, Roma seyahatlerin • 

1) b ı mez. rta ır· d ·· d .. v·• A.tab ltıdır. den ve bu şehirler e gor ~gu. ıa • 
iııt· a lleden? ç·· k .. k d mimi kabulden hararetli bır lısan· 

ı~ltn · un u a ın a· it_ ının sulh.. 1. la bahsetmiştir. 
l "taft ' un eze ı ve e- M . 1 A ıtur 'it.'( arıdır ı r A • Başvekil acarııtan a vu • 

~~·~tl itine g~l ç ımaBı. vef sıya- yayı bağlıya'1 tali iştirakini kayde-
'"" 'rı mez. ır ena -

~r da dul kalacak odur. Ka· derek: . . _ . .. . :ı it. enklik a ·ı·d· " _ Bu ıştırakı mudrık olan A-
~ ~~ mıı ı~ d -~ (~ 1\ 25 yıl 1 T·· k" vusturya devlet adamları a ı ı 

ldı 
1 

evve ur ıye - • • . Ih tha:rnnız) diye belki bu Jt-vlet teşriki mesaısını ~u un. ve 
~ Celil nuri Orta Avrupa meselelrinın nefıne 

'~~ ) t ,.,,,,.,. 
1 
O>~ ,.t.uDundo (De""'" JD nrn• .. ,.r.mn Jlnd ütunun .. 

·ij·F. ocak kongreleri devam ediyor 

~11_ltıh11 • 
"q-j lı t'i~et liaı l;~ -.._rett el k Fırkası Ocak kon· Qİt edilmiı, son olarak idare heyeti se· 

• l\oll\i ~ evam ediyor. Dün ak- çimi yapılmııtır. Gizli reyle yapılan se-

' '' - "azası H ~"'"Pılrn ocapaıa Ocağı çimde Şevket, Mestan, Yunus, Sa1ih 
l .. le.et b •ıtır, Kongreyi Ocak R C "- 'Tl"-lı· oey a Beyler asli azalığa, Cabir, Ali ıza, e-

41t) ıtll A.. çrnıı, kongre reisli ttt r trf Bey ·1 • • mal, Hasan, Zekeriya Beyler yedek aza• 
llJloıı.. k aeçı mııtir. lda-
,,~ unmu~, dilekler tes- . lığa seçilmi§lerdir. 

llh• ını alaka 
fu.thol 

uyandıran 
bugün 

ll\itı· ll"&ı.ı İtaly ~ 1 t..lt rı londr an takımı Londrada karşılaşırken .. 
~· .;:ı.,, ka •da mühim bir futbol ma« yap•lacak, ltalyan - lngoh• 
dı l ~ ~ kar."fıllaıacaklardır. İtalyanların henüz fonnlerini bulma· 

" llh• :rl n ·ı· . -ı~~· ll ""<adarlar gı ı:ı:lc~n en iyi devirlerinde oldukları söylenmesıne 
Solc" 'lllaç, rn_aç netıcesi üzerinde hiç bir tahmin yapamamakta· 

iellİ§tir.aynı :ı:arnanda bir sistem maçı olduğu için uyandırdığı 

Suikastçılar mes'uliyetlerine Macar 
başvekilini de mi karıştırıyorlar? 
Alman zabıtası, Paeliç t~dhiş çetesinin 

teşkilatını ortaya çıkarmış .. 
gizli 

Suikastçılardan 

Paveliç 
Belgratta çıkan Politika gazetesinin 

Berlin muhabiri Marsilya suikastınm 
tahkikatı hakkında dilckatc değer mallı· 
mat vermiştir. Bu maliımala göre, Al
man zabıtası tarafından yapılan tahki
kat Marı;ilya suikastını idare eden Pa· 
veliç tethit çetesinin gizli teşkilatını or· 
taya çıl:armı~tır. Teşkilatın gizli dos

yalan ele geçirilmiştir. Bu dosyalaT 
•ullatet ıebekeaini• _..ı itlecliiini. tq• 

kilit ile onu idnre ~den elebaıılann va· 

zifelerini göstermt-k tedir. 

r~-----------------, 

Diğer tarafl&n Vreme gazetesi tet· 
1tİ§çilerdcn Pospid !,, Raçiç ve Kralj'in 
Fransız adliyes~me yapılan İ•liçvapları 
::snasında çok fT i:I im ifşaatta bulun 
luklarına dair ı•.wr. neşriyat yapmı§tır 
8u caniler kendi trine verilen paralann 

crclerden gelaiğini anlatmıtlardır. Bu 
gazetenin yazdığına göre, Macaristan 
hududu haricinde kalan Macarlann teı· 
kil ettikleri (Tesh) ve (Move) isminde
ki Macar cemiyetlerinin batında şimdi-

Macllr Ba9vdcili 
M. Gömböf 

Marsilya suikastlannı idare eden 

Nal is 
ki Macar Baıvckil M. Gömböı f llhri reis 
'llarak bulunmaktadır ve Marsilya cina· 
yetini yapmak için lazım gelen paralan 
bu cemiyetler tedarik etmi§lİr. Gene 

isimleri yukarıya kaydedilmiş olan üç 

suikastçı Macar ceneralterindcn Sto

yannovisch, Rajitch ile yüzbaşı Jouip 

Metchencr ve mülaı.im Rudolf Kovac:ı 

ve diğer bazı 2abitlerden talimat aldık
larını ve onlann ne:uretleri albnda ça• 

htbklannı söylemi9lerdir. 

' 

La Bulgarie'nin hararetli bir yazısı 
Selam ve teşekkür 

Ne demeli? Bulgaristan balkan Ant-
laşmasına girecek mi ? Dileğinizi 

Selam ve te· r 
şckkilr yerinde 

kullanılmak üze
re öz türkçe söz· 

Jer arıyoruz; bil· 
tün okuyucuları· 
mıza soruyoruz, 

yazın! 

ı 

siz ne aersiniz? 
Bize yazın, gazc· 
tcye koyalım • 

Aldığımız karşı
lıklar şunlardır: Şevket Süreyya B. 

Maarif müdür muavinlerinden 

Şevket Süreyya Bey - Selam mese· 
lesinde ahenk çok ehemmiyetlidir. 
Onun için iki heceli olan günak, tü· 
nak sözlerini kullanmayı tercih edi
yorum. Günaydın, tünaydın kelime• 
]eri yerine günay, tünay da diyebi· 

Jiriz. 
Taziye için başın sağ olsun demek 

çok fenadır. Böyle bir zamanda insa· 
nın kendi başını clü~ündüğünü zan· 
netmek ona hod~a'1llık isnat etmek· 
tir. Bunun yerine "Acılarım,. deme!< 
bir ses tapyan "Varol!,, lrnllanılıua 

kafidir. 
Merhabl\ yerine de kahramanca 

daha iyi olur. 
1 stanbul 36 ncı mektep ınııallim· 

)erinden Hckkı Bey - Scliını yerine 
tandaol. mcrhnba yrrir" r,cnişol. sa· 
hahları 3ünycyli olsun, nkııamları 1;c 

ceycvli o1sun, tc,ekkür r<'crim yeri· 

ne öı:tiin cde .. İm demeli. 
M. Cemil imzalı mektup - Se1am 

yerinde "Sağlam ol •• demeliyiz. Hem 
sağlam olmanın sabahı ak!11mı ol· 
maz. Onun için günün her saatinde 

Sofyada çıkan yarı resmi 
(La Bulgari) gazetesi, Mösyö 
Titüleskonun Sof yadan geçerken 
Bulgar ricali ile olan konuıma • 
}arına ve bunun neticelerine da
ir dikkate değer yazdığı makale

de ıöyle diyor: 
"Romanya hariciye nazırı 

memleketimizi terk etmezden 

evvel matbuat mümessillerine 
pek hararetli beyanatta bulun • 
muştur. Bu suretle nazırın Sof
yayı ziyaretine verilen ehemmi • 
yetin hakikati meydana çıkını§ 

(Dcvıunı ıo ncu sayıfıının ı inci sütununda) 

, 
Yarınki sayımız 2 O SA YIF A 

Anketimiz 
yaı ın başlıyor 

Türk kadınının içtimai hayattaki ye· 
rini aağlam'aştırma hedefini güden an· 
kctimizc nldığımız ce\·apları yarındnn 

itibaren nc~rc haşlıyoruz. Yerli, ecnebi 
tanınmış değerli hnnımcfcndilcrin oriji
nal dü~üncclcrini alaka ile okuyacaksı

nız. Ynrınki ilk ynzı Mü~crrcf Muhid
din Hanımcfcndilc müPıkattır. 

--. ..... 

~~UYU&UIHfi HllZH fay~nlar 
·r·····:v·"Ai<i·r··0;i~~~·-=··ı>;;~;~·; .. lı~·k·i~:··A·~~k~·1··-r 
i ve küçük ilan i 

y;;~;-t-;f~1it··;~receii~ 
söylenilebilir. 

·-------------~----.... ------------------------.... 
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Fransa sulh 
F landen kabinesi 

beqannamesini okudu 
Pariı, 13 (A.A.) - Flanden 

kabinesi bugün parlamentoda be· 
yannamesini okumuştur. 

Beyannamede deniliyor ki: 
"Fransa sulh istiyor. Zira sulhu 

hem hariçte hem dahilde muhaf a· 
za edeceğiz. Harici veya dahili 
sulhu bozmak iddiasında bulu • 
nanlara kar§ı kuvvetli olmak isti • 
yoruz. ittifaklarımızı ve dostluk • 
larımızı artıracağız. Milli müda • 
faamızı kuvvetlendireceğiz. Hu • 
kuku düvelde adaleti milletler ce· 
miyeti yoluyla arıya.cağız. Cumu • 
riyeti her türlü ihtilal veya dikta 
törlük teşebbüslerine karşı müda· 
faa edeceğiz ve kanunun çerçeve· 
si içinde adaletin istiklalini ve ta· 

mamlığını temin eyliyeceğiz. Mil
li kalkınma eserne devam içn par· 
lamentoya güveniyoruz.,, 

"Devlet ıslahatı muazzam ve 
zaruri bir iştir. Rejimin akibeti bu 
ıslahata bağlıdır ve idarede, adli
yede, vilayetlerde ve hatta nahi -

yelerdc de ıslahat yapılmalıdır. 

intihabat usulünün ıslahatı mese· 
lesinin bu devrenin ikinci kısmın
da müzakeresi muvafık olur.,, 

Beyanname §Öyle bitmektedir: 

"Hükumet istizah tahkiklerini 

ancak istisnai bir şekilde kabul e
debilir. Layihalar hakkındaki mü· 
zakerelerin kısa kesilmesini par • 
lamentodan istiyeceğiz.,, 

• • 
ıstı yor 
1 Gazi lf z. ile M. Ka

lenin arasında 
Ankara, 13 (A.A.) - Sovyet ihti

lalinin yıldönümü münasebetiyle Reisi
cumhur Hazretleriyle M. Kalenin ve 
Baıvekil Paıa Hazretleriyle M. MoJo
to! ara11nda aıağıdaki telgraflar taati o· 
Junmuştur: 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Bir-
liği Merkez İcra komitesi r eisi 

M . Kalenin 
MOSKOVA 

Sirind Teırin ihtilalinin yıJdönümü 
mü:tasebetiyle hararetli tebriklerimi ve 
şahıi ıaadetini:& ve doıt birlik memle
ketlerinin refahı hakkındaki ıamimi di· 
leklcrimi bildirmekle çok bahtiyanm. 

GAZI M. KEMAL 

Türkiye Reisi-:umhuru Gazi Mustafa 
Kemal Hazretleri 

ANKARA 

Çindeki Komünistler 
kalesi düştü 

Şanghay, 13 (A.A.) - Reuter 
ajansı muhabirinden: 

Danzig'te bir hadise 

Birinci Tetrin ihtilalinin yıldönümü 
münasebetiyle sevimli tebrikinizden do
layı samimi tetekkürlerimin kabulünü 
rica ederim. Zatı Devletinizin saadeti 
ve dost Türk milletinin ve Cumhuriye· 
tinin refah ve muvaffakiyeti hakkında
ki en iyi temennilerimi aruylerim. 

Çinin dağlık mıntakasında bu
lunan ve altı senedenberi Çin hü
kumet kuvvetlerine mukavemet 
eden komünistlerin kalesi, itima
da değer bir habere göre, sukut 
~tır.iştir. 

Paris büyük elçimizin 
z iyafeti 

Paris, 13 (A.A.) - Hususi mu
habir'mizden: 

Paris büyük elçimiz Suat Bey 
ve refikası bugün Balkan devlet
leri sefirlerine bir ziyafet vermi!
t" r. Bu ziyafette Fransız rical ve 

Danzig, 13 (A.A.) - Serbeıt 

şehirde yapılan nahiye intihaba -
tında Naziler birçok hadiseler çı
karmıtlar, tethit hareketleri yap • 
mıtlardır. Nazi şeflerinin Ayan 
meclisi tarafından her türlü tel -
hitlen kaçınmaya davet edilmit 
olmalarına rağmen, on yerde ciddi 
vakalar olmuflur. Bilha11a Fuers
tenwalde de hatlarında mebuslar· 
dan M. Mau bulunan soıyalistler· 
den mürekkep bir grup Nazilerin 
taarruzuna ve fena muamelelerine 

maruz kalmıtlardır. 

Naziler, ıoıyaliıtlerin intihap 
beyannamelerini ellerinden almıı
lardır. 

mebuslarından ve hariciye neza - Serbest §ehrin jandarmaları, 
reli erkanından bir çok zevat ha • memurları ve makama.tını tethit 
zır bulunmuştur. Ziyafet pek sa - harekatında Nazilerle tefriki me-
mimiyeılc geçmi~tir. sai etmektedirler. 
M. Ribbentrop yeni bir 

teklifte bulunmamış! M.Şuşni~ Romaya gidiyor 
Londra, 13 (A.A.) _ Havas Roma, 13 (A.A.) - Avustur • 

bildiriyor: M. Edenle bir saat ka - ya Baıvekili M. Şuşnig ile M. Ber
dar görütmüı olan M. Hitlerin ge Waldenck, bu hafta nihayetin
murahhası M. Ribbentrop, bu gö- de Romaya geleceklerdir. Avuı -
rüımenin umumi bir mahiyette ol- turya Batvekilinin Roma.da 3 veya 
duğu ve temas edilen meseleler a- 4 gün kalacağı ve bu eınada 6 tU· 
rasında iyi anla!ma esası üzerine bat 1930 tarihli İtalya - Avus • 
milletlerin teıriki mesaisi işinin de turya itilafı ve ltalya - Avustur -
bulunduğunu bildirmitlir. ya - Macuistan protokolu çerçe-

Neıredilen resmi bir tebliğde, vesi içinde müzakereler yapılaca • 
mükiAemenin üç çeyrek saat sür - ğı tahmin edilmektedir. 
düğü, M. Ribbenlrop'un yeni hiç h d k •• •• 
bir teklifte bulunmadığı ve müka- Harp ten ba se en otu 
lemenin yeni hiç bir unsur veya a- peygamberler .. 
mil tevlit etmediği bildirilmekte· Londra, 13 (A.A.) - Beynel • 

dir. milel meseleler hakkında Kral 
Mardin ve Siirtte ze11ele 1 enstitüıünün ziyafetinde ıöyledi -

Mardin, 13 (Hususi) - Bugün ı ği bir nutukta Avrupanın vaziye -
burada herkesi heyecana düıüren tini gözden geçiren jeneral Smuts, 
bir zelzele olmuıtur. Zelzele saat harp tehl:keıinden mütemadiyen 
9,20 de hi11edilmit 4 saniye sür • bahseden kötü peyg11.mberler aley 
müttür. hinde !iddetlj sözler ıöylemiıtir. 

Siirt, 13 (A.A.) - Dün saat J l k b' d 
v b. enera , ya ın ır zaman a 

9,17 de sarktan ız;arba dosıru ır h 1 ~ . d l"l'k 
Z k 

arp o acagına manmanın ~ ı ı 
zelzele olmuttur. arar yo tur. ld ~ .. l . · F k h . o ugunu soy emıttır. a at a -
rtufus savımı tecrübeleri k "k tt k k A ı·t'k 

A k 13 (H ") p 1 a a or u, vrupa po ı ı a -n ara, ususı - ınar .. .. . 
b d l ·· f mı tec :ıını suruklıyen kuvvet olmuştur. 
atın a yapı an nu us sayı -
"b · d 1927 6500 Halbuki bütün devlet adamlarım ru esın e ye nazaran 

fazla bulundu. bugün mefgu) eden mesele aske-
Sanayi serg;sinin Lozan . ri cephe değil, iktisadi cephe me· 

ve sever kısımlar1 selesidir. 
Ankara, 13 (Husuıi) - Sanayi Bu mudil korku unsurunu te -

;ergiıinin Lozan ve Sevr muahe • 
de!erini temıil eden kısmının bir 
sene olduğu gibi bırakılacağı söy· 
lenmektedir. 

davi edip iyilettirmek için onu 
ıün aydınına çıkarmak lazımdır 

ve bu usul tam milletler cemiyeti· 
nin kullandığı uıuldür. 

KALENiN 

Halk Komiserleri Meclisi Reisi 
M. Molotof 

MOSKOVA 
Sovyet Birliğinin dost milletleri Bi

rinci Teırin ihtilalinin yıldönümünü 

kutluladıkları bu büyük ıünde, Cumhu· 
riyet hükumetinin ve kendimin dostça 
tebriklerimizi bildirmekle bahtiyarım. 

Ye Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri 
Birliğinin refahı hakkındaki samimi di
leklerimizin kabulünü rica ederim. 

1SMET 

Baıvekil İsmet Paşa Hazretlerine 

ANKARA 
Birinci Teırin ihtilaJinin yıldönümü 

münasebetiyle sevimli dileklerinizden 
dolayı derin minnettarlığımın kabulü
nü Cumhuriyet hükumetinden ve Zatı 

Devletinizden hııılk komi!lerleri meclisi 
namına rica ederim. Doıt büyük Tül".k 
milletinin ıaac'.~ i ve refahı yolundaki 
en iyi dileklerimi kabul buyurunuz. 

MOLOTOF 

"Celil Bayar,, 
Ankara, 13 (Hususi) - Öğ • 

rendiğimize. ıöre lktısat Bakanı • 
mız Celal Bey Bayar adını almış· 
tır. "Celal Bayar,, imzasını atmak
tadır. 

Yunan lktısat nazırının 
Bursadaki tetkikleri 
Buna, 13 (Hususi) - Yunan 

lktıaat Nazırı M. Peımezoğlu, ik
tisat Vekilimiz tarafından lpekit 
müe11eıelerini gezdirildi. Yunan 
Nazırı lpekit fabrikasının kuma§• 
larmı takdir etti. 

Gene bugün ipek böcekçiliği 

enst:tüsü, Sait Etem Beyin İpek 

fabrikası gezildi. 
Miıafirlerimi z geç vakit Mu • 

danyaya hareket ettiler. Oradan 
Ertuğrul valiyle lstanbula gide • 
ceklerdir. 

Merkez banga&ı umum 
mUdUr muavinli§i 

Ankara, 13 (Hususi) - Cum • 
huriyet Merkez Bankası Umum 
Müdür Muavinliğine İdare Meclisi 
Azasından Mustafa Hayrettin Bey 
tayin edildi. 

ftis beynelmilel CjOcuk 
sergisi 

Ankara, 13 (Hususi) - Hima· 
yei etfal cemiyeti, ikinci kanun a· 
yında nisanda toplanacak beynel
milel çocuk sergisine davet edil • 
mittir. 

Tahsil için dışarı göo 
rilecek talebelet 

Ankara, 13 (Hususi) - Tah • 
sil için harice gönderilecek talebe
ler arasında açılan müıabakayı 

kazananlardan bir kısmını bildi -
riyorum. İst~rnbul Yüksek Ticaret 
mektebi mezunlarından Hasan oğ
lu Mustafa Bey (Amerikaya) ; 
Ankara hukuk fakültesi mezun • 
larmdan İbrahim Ratip Bey (ista
tistik tahail etmek üzere İtalya • 
ya); Konya lisesinden F chmi oğlu 
Mehmet Nail, Agah oğlu Osman, 
Ali Rıza oğlu Hasan Rıza, Sıvaı 

liseıinden Aptülkadir oğlu Ahmet, 
Ankara lisesinden Ömer Feyzi oğ
lu Tuğrul Beyler (Maarif hesabı • 
na riyaziye tahsil etmek üzere 
Fransaya); Ankara lisesinden Ce
vat oğlu Necmi, Galatasaraydan 
Ahmet oğlu Hasan, Konya liseıin· 

Memlekete gelecek 

den İsa oğlu Ali Rıza 
tısat vekaleti hesabdll 
mühendisliği tahsili ~İll 
yaya) ; Galatasaraydall 
Mithat Bey (Ziraat v 

bma su mühendisliği 
Amcrikaya); Galata• 
Kemal oğlu Bürhanetli' 
zik tahsili için Alman 
derilcceklerdir. 

hasbına gönderilecek 
imtihan evrakı yarın ( 
kik edilecek ve netice 
tır. Hukukçulardan i 
ren 16 kiti den 6 11 m 
:nuştur. Alınacak diğet 
seçimi için tekrar bir • 
pıbcaktır. 

ları gümrük resminden istisna e 
Ankara, 13 (Hustyi} - Dahi- [ Yeniden 1000 kad~ 

liye Vekili Şükrü Kaya Beyin ya· meleketimize gelmesi • 
kında Trakyaya giderek orada is- rilrr.iştir, muameleleri 
kan edilen muhacirlerin vaziyetle- üzeredir. 
rini tetkik edeceği söylenmekte • Hariçten daha birç~ 
d. at vardır. Gelecek mu ır. 

İbrahim Tali Beyin Çanakkale· 
deki tetkiklerini bitirdikten ıonra 
önümzdeki hafta içinde Ankaraya 
gelmesi muhtemeldir. 

larının gümrükten i 
matnamesi Devlet Şu 
mitşir. Yakında tasdik 

Gelecek ayın maaşları yeni 
paralarla verilecek 

nunda maa!ların 

verilmeıi mukarrerdir. 
Ankara, 13 (Husuıi) - Maliye 

Vekaletine gelen haberlere göre 
yeni ıümüt paraların ba,kı itleri 
bu ayın yirmiıine kadar bitecek • 
tir. Bazı büyük tehirlerde ay so • • 

Baıılan para dört 
lık olacaktır. 

Yunan milli talebe ve gençlik birli 
beyannameler neşrettiler 

Atina, 13 (Huıusi) - Yunan 
Milli Talebe ve gençlik birlikleri 
netrettikleri beyannamelerde, Ce· 
nubi Arnavutlukta yaıayan Rum· 
ların uğradıkları tazyikleri tasvir 
ediyorlar. 

Delvina kaıabasında, çocukla· 
rını Arnavut mekteplerine gönder· 
meyen Arnavut tabiiyetindeki 
Rumlar aleyhine tedbirler alınmıf 

Hariciye vekili 
bu gün geliyor 
Ankara, 13 (Husuıi) - Hari -

ciye Vekili Tevfik Rütüt Bey bu 
aktam, l~anbula hareket etti. 
Tevfik Rütlü Beyin lstanbuldan 
Cenevreye gitmesi muhtemeldir. 

QUmrUklere gelmiş Avus· 
turya mallar1 

Ankara, 13 (Huıusi) - Avus· 

turya ticaret anlatmasına bağlı ni· 

hai protokolda yazılı mühletten is

tifade edilmediği anlaJıldığından 

gümrüklere gelmi§ Avusturya em· 

tiaıının çıkarılmaıı için yeniden 

beı gün mühlet verilmeıi Vekiller 
Heyetince kararla§mıttır. 
Soy adı kanununun tatbiki 

talimatnamesi 
Ankara, 13 (Hususi) - Soya

dı kanununun tatbiki hakkındaki 
talimatname ikmal edilerek Ba! • 
vekalete verildi. Oradan Devlet 
Şurasına gidecektir. 

ve bunlardan bazıları 
amele edilmittir. 

Delvina ıehrinde R 
vut talebe arasında ol 
menin mesul ve müseb 
bazı Rumlar da Peki 
sürgün edilmitlerdir. 

Debrede Dziinupoli• 
birkaç Rum eşrafı ~a 
clilmi!tir. 

Yunanistan sivll 
clli§ ' ne ehemmlY 

Atina, 13 (Husu•i) 
hükumeti , tayyarecili~ 
bankalarından 170 JIJI 

milik dahili bir iıti 

karar vermittir. Bu 
ri tayyarecilikten ayr~f 
yarecilik için muhteb 
birlerinde hava liın.ıt 
caktır. 

Himayel etfallfl 

Ankara, 13 (Hıı' . 
mayei Etfal CemiyetiJS 

loıu tertip heyeti, "{ 
·ıe 

elçilerinin de ittir•lı' 
Program görütüldii· 

Salihli gUrb11•
1" 

H u•i) 
Ankara, 13 ( us Jı• 

kam vekilliğince 
1
. 

.. .. .. s lib 1 
}uzum gorulen a 

1 
yurdunun kapatılın., 
biliye vekaletince ırıo 

tıtoJ memif, yurdun ça 
mı bildirilmittir. 
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1'~ a I' et 1 er 1 ~ütunlarda 
·ea:tk-Yunan SEY ARAT 

~ ~!t ~~la~ması Liman şirketinde / Şehir ı Mekteplerde ~§af~=~~. d~,3~:~!. 
ıJti d 11 tıcaret an • .&ı ı • • d çalt§maları benim bütün günü-

~~%fÜ:~;:. b;kanı 1 tara- Yeni idare heyeti yıl n1ı.eC ısın e Beden, musiki, resim mü kapladığı ir;in, gazeteleri 
tdi[ 1 k<tn1.rrıc1 11 an Clfma başında işe başhyacak Şehir meclisi dün saat on dört- dikiş hocahkları ancak gece okurum. Dün akıam 
_~ekti,., Ban •onra tat • te Sadettin Ferit Beyin reisliği kö§emde gene böyle VAKiT i 
... ,.o .. _.ı u cın/ı.. .,_. Liman •irketi umum heyeti on Orta mektep ve lı"selerde cı"m • g" J • • k rl --111qq •• ,_ ~ma iRi ~ altında toplandı. ,. ozaen geçırır en, pek iyi tanı-

1, 6•i~li ı_, 
0~onomi balamın- dokuz ikinci teırin pazartesi günü diye kadar beden, musik i, resim, d .. k d vr,. • • oır ••t' .... k Köprünün Haydarpaıa iııke- r 1 ıgım, en isine candan bağlı 

, ,''llle . ._ ~.ır, ~fağı )'Uka.. saat on beşte toplanarak Müra a· 1 • k e ış eri, biçki, ve diki! hocalıkla • olclug"um "Mahmut,, un r"'•mı"nı· 
t 

oe~1.l'erı .,_,. • k esı arıısındaki belediyeye ait J ~ 
'>t... • ffiri cılt .ı •1«unın ve be komisyonunun raporunu o u • yerin emanet dairesi olarak kul- rma ya nız yüksek mektep mezun• görüp irkildim. Bu sevgili do.t 
, """lfel.. ıncıa bala • yacaktır. ]arından hu ı· •e kabı'lı'yetJ 1" olanlar · l d 'iti "eti,., p nan t• lamlması için Karaköy hamal J' seuız ya§ıyan ar an olduğu için 

l'rttelt iıti azar fartlannı Şirketir. tasfiyesine devam edil· bölüğüne tahsisine dair daimii tayin ediliy,ordu. reıminin gazeteye basılmaıı, hiç 
ct111.. , Yen cınln•ma 1·v: ekt d T he · Maarif vekaleti dün bu"'tu··n Ma· te "y' b" lA 1 1 d · ·•, ıJfi • ...,,. ,,. m e ir. aafiye yetı aynı za· encümen mazbatası mülkiye en- ı 1 ır a ame sayı amaz ı. 

111 ilctcle.ıicl~ıyeBtl';"ebıahip manda muvakkat idare heyeti va• cümenine, otuz sene hizmet edip arif birliklerine gönderdiği bir ta- içimde çarpıntı/arla yazılara e-
' 6;, • ız, u an· zifesini de görmektedir. Şirket tekaüt edilen memurlara verile- mimde bu hocalıkfara bundan ğildim ve kağıt elimden düıtü. 

. olıtııı.ıfok devletleri ka • müdürü Hamdi Bey müdürlükten cek kanuni ihamiye hakkındaki sonra ilk mektep hocaları arasında Umulmaz bir haber, bazan bü-
1.i biiw;4 "1tıhtemel olan ya· istifa etmiftir. Yıl batında yeni İ· bütçe encümeni mazbatası ka • bu İ§e kabiliyetli olanalrın da ta • yük bir ta§ ağırlığı ile ba§a çar .. 
~ "~tllt ""1"1171alar İçın de dare heyti İf bqına geleck ve mu· vanin encümenine gönderildi. yin edilmelerini bildirmİ§tİr. pıyor. Bu ıaıkınlığım ne kadar 
tlrırl>q Kıç •cı)'ryoruz. vakkat idare heyetinden devren Kadıköyde Toprak sokagwmda Millet mektepleri hocalarına •ürdü bilmem. yalnız ayınca, 
1' 11111 ök t kd" Uf%e &· onomik coğral. vazifeye baılayacakbr. Yeni u • bir pazar kurulması muvakkat a rrname verilecek kendimi: 
~~ 01 O ~ oldqitr 1111 GnlQfmalann mum müdür, ıube müdürlerini ve kaydiy)e kabul edildi. Millet mekteplerinde ders ve. - müıl. lmüı ha! •• 

lll't.l'İ ol 1111 cınlatır müdür muavinini ve idare ıefleri· Deniz banyolarıyla büfelerin- ren ilk mektep hocalarına Maarif Diye ıöylenerek ayakta dola .. 
' • Qn bu --' ' b ld 1 biiw;k "4111.Clfmalar lren· ni inha edecek ve Maliye vekaleti den açma resmi aluıması muva- Vekili Abidin bey tarafından te • ıır u um. Son hizmetinde bu-
Q/ l')ı.ı.: •anayi ve büvi•k tarafından tasdı"k edilecektir. fık görülmedigwine dair mülkiye kk.. d'I · b kk lunamamak acı•ı da ayrı bir İ•~ 4t, .. eı•eıel • • ,"- §e ur e ı mıf ve u tefe ürün k ğ l •

1 
"' 

"tQ,.111 f?rinın nüluzan. İzmir Jiınan müdürü doktor Hu- encümeni mazbatası okundu. bütün alakadar hocalara bildiri] • ence a ti". ığı ı e omuzlarıma 
~4i,. 1,

1
• Q.!cı çalıtan uluıal d · ı··ı t' · Avni Bey, bu yerlerden hem ar. mesi için Maarif müdu··rıu··klerı' me· çökünce, derdim katmerlendi. fd• ,. ok • luıi Beyin umu mü iır u e ge ırı· ::r y ti ki . a llıe11 el ;nomıye ermeği leceği tahmin edilmektedir. ma resmi, hem de ruh'satiye na • mur edilmittir. Maarif vekalei ay· üzün e •Üre i gülümıeme .. 

il dev/eetvl etler için gerek- mı altmda iki resim alınmasının nı zamanda bu hocalara birer de /erin tatlı izleri hi~ silinmeyen 
t er · ı _ı Yıl ba•1angıcında yeni idaTe fi~ d b k d h d 1.. ~1'rQ4J, Ya nu ""'arı, :s oğru olamıyacağmı ıöyJiyerek takdirname verecektir. u ar a Q§ı oca, mü ür, a-

L~f .. ı1. arının darlığı, ya • yeti it batına geçtikten aonra taı • dedi ki: dam olarak yakından görenler .. 
"tt "' 11 --' • ı f" • ı · ·ı Şeh lr yah mekteplerinin o40 ~rfr )'Ü%Ünden ol- fiye 1ıeyetı yanız taı ıye ıt erı ı e - Deniz §ahıslann uhtesinde denim. Sınıfta değerli bir ktifa,_ 
" Sq~?"1iye •ahip olmam,,. meııul olacak ve 1935 senesi a • değildir. Belediyenin, h"alkm vaziyeti idarede •ağlam bir baı, doıtlak· 

• n.ıp l d kl .., t 'kı's·ıne kadar taıfi- Maarif vekaleti •ehir yatı mek-~ ~ hii 
1 
..... ? cıma ı arı bu gus osunun on 1 ııhh"atiyle alakadar yerlerden re- ,. ta cömert bir yürekti. Okuttıt-

"'lrııı.-, r ııgıı •• .. J l ·..ı edecktı'r Bu müddet teplerinin arılması dolayııile bu I J l -..,., , .. Yıuun en u a- ye qevam • ıim alması icap ediyorsa t;unu ::r ğu yalçın izik üıtur arı onun 
rormüılerdir. zarfında tirketin alacaklan, borç· garip l>ulurum. Deniz hamam • mektepler hakkında Maarif mü. keıkin zekaıınclan dökülen ılıll 

~ı.._ ,., ,,. J (1 l rı tak·ıp edı"lecektı"r dürülklerı'nden bazı malu"mat ı'ı • ~' . ...enup gün doğJu. arı ve ava a • larma istekli çıkmazsa belediye- ıııklarla yumuıar ve çocuklar, 
~ lfınayile,memiı, lakat y J k J nin vazifesi, bunları para l>ulup temiıtir. Her yatı mektebinde kaç bu yaldızlı aydınlıkta en çapra • 
~ 1 Yurtlara gelirıiz an lŞ apl Ç3 an itletmektir. Bu itte kolaylathrı- talebe okuduğu kaç hoca bulundu- ıık meselelerin kör düğümlerini 
~'l ökonomi 'Jeğerler/ b• M• cı ve ucuzla§tıncr hareketlere ğunu, mektebin ihtiyaçlarım bildi· çözerlerdi. 
"-.~ &· erclir. Bana lıarıı ıon ır ısyoner gitmeI< lazımdır. rir bir liste Maarif vekaletine Ma· Ona idare ile hocaları ara11n-

4~;~ kalkınma lıarelteti Dün mesajeri vapunı ile relen Neticede maz't;ata mülkiye en- arif müdürlükleri tarafından bir da buzdan palankalar yükıelen 
• ' yolcular arasında bir İngiliz mis- cümenine gönderildi. hafta içinde gönderilecektir. mekteplerde ba§lık verdiler. 

~.._ ~l ve acunun •anayi- yoneri gelmit ve önünde arka- Beyoğlu oelediye muhasebe • Mekteplere gönderilen Mahmudun güneş gönlü bu bıtz 
"4 ' ..... erinJelrl la lıanıJ. sında yafta L_u _ _._ dı"nf Lfr ta. ı · d _ ~ cetveller d ıı.~l;:~llQyilqme tlUeği bir ..........., D c •• uren reY&t eden Onnan Be.. cla'tlannı eritti. Damarlar a ıı· 

"oı.__·"'°"trl k l kım sözler bulunan levhalan yin ailesine bin lira muavenet e- Maarif MüclürJüfü btitü.n mek- cak Hvgi lıanları Jol~ .. hrtlı. o. 
-vrtı .. , e aTft nlffyor. 1 ( d 1 -:r Qll ""'ctr ~· i e !) dolaımak istemittir. i mesine dair reisliğin teklifi teplere bir numaralı iJı.aiyat cet • na •on ay/anla görenler, ıen J ii-

o..... '" Yeniden L__ b"" ·· · ·· d "ld" JJ · ·· d · · B ı .L.! 

' 

~.-, ını. .... ,. utçe encumenme gon erı ı. ve erı gon er:mıftır. u cetve leri %Üntlerıri giiliJnueme Ulerinin tle-
~ok ol B Fakat İngiliz misyonerinin Mı 'it 111 • uyor. unun Boğaziçinde itliyen sandallar- her mektep idaresi teıriniıaniye rinlqerelt acı manalı Hlırlar ha-

• «Üıyeı ı· t ··k k hali C:lerhal nazan dildiati celp t.... ıa ı yu ıe o- dan resim alınması meselesinin Jiadar mektebin talebe mevcudu • line geldiğini ıeziyorlarJı •• Ka • 
Ao... v'ı.... • ettiğinden, memlelietimizde Jiöy. J ._ °'l ~ 

11 
tetkiki mülkiye encümenine, Pen- nu, sıra, hoca aaymru ve mektebin ruının ölümün en can evi %ede-

~ ~,. ;,•rların ltapalılığı le usullerin adet olmadığı kenC:li- dikte bir nahiye müdürlüğü te • ihtiyaçlarını yazacaktır. lenmifti. Se.inde ör.elenmif bir 
,lor ~14q"Ü Qrhgı ı...ıa malı~ sine ihtar edilmit ve misyoner sisine dair vilayet idare heyeti ilk mektep hocalar1nın billur kırıklığı 'duyuluyor, ıalıa/i. 
t ' ltloaıncr da engel o- ı.,,ııaı.r ... J.a.akarak ıeliri do • mazbataıı mülkiye encümenine tekaUtlUkleri lannda bile yapma bir .evin • 

~ ltl'b._ 1 t I>, ~ a,. .. afMlf ır. gönderildi. Bundan sonra celse Mecburi hizmetini dolduran ilk cin acılığı nz.ıyordu. 
, llı....11 ~n.e ~e~mek ı~--m .. T d on dakika tatil edildi. Günler ay, yıl oldu. Zaman, 

• . .,... ı ~ a)ebe yurdun a mektep hocaları Maarif Y:ekileti d 
;. ~'t .. e,. ::~4ınelcle.çare yeniJen Tekrar toplanıldığı zaman ona beklediğimiz., um a'ğumıız 
... oq Ma f • • • K ·.ı tarafından her yıl tekaüde ıevke - • d" s-•L· '.J ~ İilnü erua aralannJa ari cemıyetinın aaırga - mebus intihabatı için yirmi bet avunmayı getıreme ı. eıRı cıa· 

e4eti il 3'aptırak, Hnayilq- daki talebe yurdu açılnnı ve faali- bin, Un kapanı köprüsünün ta- dilmektedir. Bu yıl vekalet tara - ha •onra gelecek diyor, kendimi· 
t rlq fe1tt•e birlikte PtUarlClf- yete batlamıtlır. Yurda üniversite miri için kırk bin lira tahsisat fından tekaüde sevkedilmit hoca zi avutuyorduk. Meğer o, •an • 
'- J)/4,./ 111 etmeleri gerktir. ve lise talebelerinden olmak üzere ayrılması kabul edildi. Ve tetki· yoktur. Yalnız kendi arzularile te- dığımı:r.Jan daha derin yaralc 
"4, 1 $cıllf yüz kiti all1lll1Jftır. Bunun yetmiti ki biten bazı azaların mazbata- kaütlüklerini istiyen on bet hoca imiı ve gönlünün kanını ilinilir • 
~-,q bir ök "1a, bu 'Jvletln Parasız, otuzu paralıdır. ları tasdili edildi. vardır. mek için bir kefenle •arılmaıını 
~ ~Qf,il. onomiJr anl"fma 
·~ •r. Bu tl Maarif cemiyeti idare h"eyeti Meclis bir üçüncü celse dalia bekliyormuı. 

'&· ctr,, -.ıre e hem vaph. Perriyer bankası ile ya - ipekli kaçakçılığı 
Ilı..._ ır t.1%crrl"fır lı .ı yakmda bir to.plantı yaparak yur• .,, . 

Seyyah 
, ~ '>· lcbrQ~· ' em ue ki pılan itilafname metni damtıldı 'il 0o.ı. "'11n temel' 1 dun ücretlerini azaltma için tet • •· 

Q). -,."Q & • ı atı rr. ve Üsküdar tramvay •irketinin 
• et,. ır ktı%a .__, . k t kt ,. 
.,

4 
cr.ı,.clcıJri b ncı aa bu. a yapaca ır. Ziraat Bankaımdan yapbğr yet· 

&lfl)~ll ol"ccıktır, ""'' temel - -;;;;;;;;=;;;;;;;:i':::ia-::- mif bin liralık istikraz hakkında -
İi e" ~ cenup 'Jop 'Avrupcuında ıınai ki l>anka sualine cevap verilmesi 
,.,.;~ '-er ;' ;atbilı etlilebi- bir anltıfmtının temeli olmcuını Jiavanin encümenine h'avale edil-

'"· 1'u,.Z.l' en evoel Bal. dileris. dikten sonra toplantı bitti. Mes-
- Yunan tica- Sadri Etem lis yarın gene toplanacaktır. 

Prenses Marya vapuru ile Se - ----· . ................ --···-· .. " __ 
linikten gelen Madam Mazalto - Posta ve telgraf levfzım 
nun üzeri muhafaza memurları ta· 
rafından aranmıf ve teyelJenmİ§ 
bir halde yarım kifo İpekli kumaş 
bulunmu§tur. 

Madam Mazalto hakkında ka .. 
nuni muameleye batlamlmıtbr. 

mUdUrlU§U 

Posta telgraf levazım müdürlü· 
ğü Ankarada posta telgraf mer • 
kezi binasına tatınmrflır. Bu fU • 
benin bütün memurlan da Anka .. 
raya verilmiştir. 

DEr-fRt Efendi Nası I Göri:iyor? 
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ben, M. Tardieu'ye yerden göğe 
kadar hak veririm. 

Muhalifler ıöyliyorlar, ben de· 
ğil: 

- Kadınların baıka iti yok 
mu? 

Gene onlar ıöyliyorla.r: 
- Bizde kadın o derece ilerle· 

d. "'k ld. • k. ? ı, yu ıe ı mı ı ..... . 
Şu iki suale cevap vermeyı 

borç ve vazife bilirim: 
- Evet! Kadın kadındır, er • 

kek te erkektir. Bazı vazifeler 
var ki, onları tabiatleri iktizası 
erkek görür; bir takımlarını da 
kadın görür. Fiziyoloji bilgisinin 
ne cahiliyiz, ne de ~ankörü. 

Fakat tuna dikkat ediniz, ka· 
dın zekadan mahrum bir mahluk 
bir cemat değildir. O da dütü· 
nür, o da anlar. Demek ki, onun 
da akı1 ve fikir işlerinde bir yeri 
vardır. Milletin yarısı (Belki bi • 
zim ıtatiatiklere göre ondan da 
fazla11) kadındır. 

Kadın olmasa umumi ekoni • 
mi sendeler. 

· Her kadın hafif kadın değil • 
dir. İyice bilmit olunuz. 

Şu son devir kadına memur ol· 
mak hakkın verdi. Kezalik alnı· 
nın teri ile hayatını kazandırmak 
yolunu da çok ıükür açtı. Bütün 
muhafazakarlara sorarım: Bu • 
nun ne fenalığı oldu? 

lngiltere kadından mebus (ve 
hatta vekil) yapıyor? lıte Misa 
Bonfield ananelerine yapıtık ol· 
mak üzere tanınan bu memleket 
bu bakı, uzun savaşlardan ıonra 
vermekle kazandı mı, ziyan mı et· 
ti? Gidiniz, onlara soruruz. 

Kadının bizde ilerleyip, yük • 
seldiğine gelince: 1908 ile 1924 i 
mukayese ediniz. Yalnız bu mu • 
kayese sözümüzü isbata yeti • 

Alman zabitleri 1 ürk ordusunun 
canlılığını ve çevikl~qini takdirin 

üstünde buluqorlar 
_ Alman. Erki.nrha!ı!>iyeıi Hare • ı kametle çalıtıldığını memnuniyet· 

kat Şubesme mensup yüksek rüt • le görüyoruz. Ben eski Osmanlı or
beli iki Alman zabitinin Ankara· dusunda zabitlik yapmııtım. Al • 
da askeri müeaaeselerimizi gör - tıncı kolordu ile Makenze karar • 
dükten sonra tehrimize geldiğini gihı arasında irtibat zabiti idim.,, 
ha.her vermiştik. Muharririmizin Alman zabitle· 

Zabitlerden biri kaymakam Ro· rine yeni Almanyaya dair sorduğu 
de, harpten önce ve 924, 925 yılla- suale zabitler fU cevabı vermitler • 
rında memleketimizde ve ordu • dir: 
muzda bulunmuf, türkçeyi temiz "- Son iki ıene zarfında AI • 
bir şekilde konu~an bir askerdir. manya, evvelki senelerden daha i· 
Kaymakam Rode, "Asya için mü· yidir. Milletin ittihadı elde edil· 
cadele,, adlı eserin de müellifi bu- mittir. 
lunmaktadır. "Türkiyenin bizden evvel maz .. 

Diğer Alman zabiti kaymakam har olduğu bahtiyarlığı biz de el· 
Yudel ise Türkiyeye ilk defa gel· de ettik: Milletin batına büyük 
mektedir. Her iki zabit, ıehrimiz· bir adam geçti. 
de kaldıkları müddetçe, beraber • Alman yada 6 milyonu bulan it· 
lerinde yüksek Erkanıharbiyemiz· sizlerin sayısı bugün 2 milyona 
den kaymakam Nihat Bey bulun • inmittir ... ,, 
duğu halde, askeri mektepleri ve Kaymakam Yudel, Almanca o• 
müeaaeıeleri gezeceklerdir. larak, hislerini şu yolda anlatmıt-

Evvelce ordumuzda bulunduğu tır: 

sırada kendisine Rode Bey deni • "- Türkiyeye ilk defa geliyo • 
len Alman kaymakamı, diyor ki: rum. Hertarafta gördüğüm faali· 

"- Türkiye ziyaretimizden yet bilhassa dikkatimi celbetti. 
pek memnunuz. Bilhaaaa Türk or· Ordu ve katanın canlılığını, çevik· 
duıunda Almanlara kartı m\vcut liğini takdirin üstünde gördüm. 
olan eski silah arkada,lığı duygu· Heryerde, bilhassa Türk büyük 
larının kaybolmadığını görmekle erkanıharbiyeıi tarafından gördü· 
müteha11iıiz. Türkiyede her teYİ ğümüz iltifatı bütün hayatımızca 
değiımit buldum. Yepyeni bir isti· unutamıyacağız. 

"Yeni Ankara üzerimizde bü· 
yük tesir yaptı. Bilhaaaa turada e· 
hemmiyetle zikredeyim ki, sanayi 
ve yerli malların inkişaf ım ııöste· 
ren sergi fevkalade idi. Bundan 
ba§ka, müzelerde, Türk medeni • 
yetinin seyrini, medeniyetin do • 
ğumunu gördük .. Gene orada gör· 
düğümüz ıon derece asri ziraat 
müeaseseieri üzerimizde unutul • 
mıyacak intibalar bıraktı.,, 

Hariciye Vekili Tevfik Rüttü 
Bey, Büyük Erkahıharbiye Reiıi 

Mü!Ür Fevzi Paıa, Erkinıharbi • 
ye ikinci Reisi Asım Pa§a tarafın· 
dan kabul edilen Alman zabitleri, 
Ankara ziyaretlerinden pek mü • 
teha11istirler. 

Alman zabitleri yüksek Erkam 
harbiyeden kaymakam Nihat Be • 
yin refkatinde dün sabah Harp a· 
kademiıini gezmitlerdir. 

Harp akademisini ziyaretten 
sonra kendisine sorulan bir suale 
karşı, Kaymakam Yudel: 

"- Çok memnun olduk. Bizim 
de Almanyada bu kadar mükem• 
mel bir askeri müesseseye malik 

·olmak emelimizdir.,. demittir. 
Alman zabitleri ayın yirmi bi· 

rinde Berline hareket edecekler • 
dir. • 

M. Pesmezoğlu bugün 
bekleniyor 

~Yıl Evvelki VAKiT 11 Polis Hsberleri 

14 2 nci Tetrln 1920 Arabaya takılan çocuğun Yunan lktrsat Nazırı M. Pes • 
mezoğlunun bugün ıehrimize gel· 
meıi bekleniyor. 

F enerbahçe - Altınordu bacağı kırıldı 

Kısa 

§ 50 SAAT ÇALA1' oif' 
bıta, Malatyalı Mehmet 
minde birini yakalıY::! 
miliğe vetmiıtir. 1' ~ 
nınmıt bir tüccardan. Ji1f 
satmak üzere ıehriıtıU• ~ tJl1. 
Sultan Ahmet ikinci 111 ttilİ '-# 
mesinde ıuçunu itirJ • 
edilmiıtir. gS 

§ DENiZ KOÇ01' ··-* 
LEKLERI - Deni• k~ 
nah cemiyeti, ticaret 
racaat ederek, devril.-k 
kua gelen deniz kazaları:
mek için alınmaıı Jüıudl• 
birleri bildirmiıtir. dal fi 

Cemiyet; kayık, ıaıt 
çük nakil v.ı111talannı~ . ....,, 
talimat dahilinde yap~• 
?'I 11ra11nda o evıaf• uJr 
dıklannın kontrolunu İ.ll 

§ MAARiF VEKiL ""' 
kili Abidin Beyin bu ~1 de ~ 
mize gelerek ünivert~~ 
cak bazı enıtitülerin ı ·.-.ı 
lann huırhklariyle roefr" 
lenmektedir. 5 § NE PERi, NE ctN, 
GiBi BiR iNSAN - So 1 
çeımede Bollan ıokafıııd' 
oturan bahçıvan Rec•P 
bir aydanberi gizli ve •. . 
tarafından taılanmakta ~ 

Yazıldığına göre, ;/'~ 

sün aktamdan Acıçetl°' rJ' 
san ef~di eve ıiriyor. w/. 
Necmettin efendileri de 
melhuz olan bahçeye 
beklemeğe baılıyortar .. 

Saat tam 18 de evio 
ge beliriyor ve konuı-1' 
Bu ıırada da kapıya çok 
taı vuruluyor. Dertıal 
efendi evden ~ıkıyor ve : 
damlardan ayni mahal!• 
evde oturan döıemecİ 
yakalıyor. ~ 

l ı mahkemeye geç . IJ. 
\eraber, Nihat efendi llit! 
dıiı iddiasındadır. 

§ ŞOFÖRLER IN11 
SAT MI KARIŞMIŞ -

§İr. Kadınlar birer (tey) idiler; 
şimdi birer (,ahıs) oldular. Hür· 
riyet kadını ite ahttırdı. 

.uatltlhıılntllllMllllllRUIUltfllllUlltt ... U..nfll1HtlllllfllltltDl~nmll!IVftmlttlll 

Kadıköy fubtol muhiti cuma günü 
pek heyecanlı ve ayni zamanda netice 
itibariyle ~ayanı tee11üf, müsebbipleri 
oyunculardan ziyade seyirciler olan 
münasebetsiz vekayile karqık bir müıa· 
bakanın taJıidi oldu. 

Boğazkesen caddesinde oturan 

Haaan beyin küçük oğlu Cemal, 

ve ıoförler cemiyeti id,ıe .J' 
bına fesat karııtıiı yol•~~ 
imzalı bir mazbata h•'~ 
kadar makama verilmittit' 
diğine göre, yeni intiJl•P; 
fut gözetilmit. pu'l!Yll 

Kadının erkekten ayrı olan 
hususiyetleri (hukuk) aahasından 
dı~ardadır. 

Fakat madem ki, kadın da er· 
kek gibi dü§ünüyor ve onun ka • 
dar milli işlerde alaka sahibidir, 
siyasi hakları neden inkar edil • 
sin? 

T ~krar edelim, kadın, benliği 
itibariyle sulhun (dahili, harici) 
muhafazasında çok alakadardır. 
Bu itibarla siyasette ancak faydası 
olur

1 
zararı olmaz. Kadın evin 

sahibidir. Şehir de, köy de, va • 
tan da birer ev değil midir? Evi 
erkek güç idare eder. Kadını mec· 
)islere alınız, bakınız onlara ne 
revnak verecektir! 

Kadın derdemez, akla yalnız 
'(aıağılık kadın) gelmes:n .• 

Netekim erkek der iken aklı • 
mıza sadece (aşağılık erkek) gel· 
mı yor. 

Bu kabilleri 10 milyon Türk 
kadınının içinde akaliyetin akal · 
liyetidir. 

Ekseriyet ev kadınıdır. Ekseri· 
yet anadır. Ekseriyet fikir sahibi· 
dir. 

Bir de siyasi hakkın tanınma· 
11 terbiyevi bir kerameti haizdir. 

Vaktiyle dretnot alınacaldı. 
Biri bana dedi ki: 

- Dretnotu idare edecek a • 
damlarınız var mı? 

- Belki nr, belki yok, biJmi· 
'orum, dedim. Lakin bu suali, a· 
-taba, ilk dretnot yapan İngiltere 
'Sta.Ya ahavdı bu nevi !em; hiç 

yapabilir miydi? Elbette ilk 
dretnotun mürettebatı dretnot 
şeklindeki zırhlıyı birinci defa 
görüyorlardı. Lakin alııtrlar. 

Bizde de öyle olabilir. Belki Altrnordudan Bekir Bey birinci NYJ• 

yı yapmıt ve heyecan tezayüt eylemiıti. 
F enerbahçe bücumlanm ıiddetlendire

rek akınlariyle Albnordu müdafaasını 

niıbeten ,aıırttr. Bu ırrada Fenerden 
Zeki Bey bu tüt ile kJübüne ilk aayıyı 
kazandırdı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
mukaddes kürsüsüne çıkacak o -
lan mebus hanımefendi biraz sen· 
deler, biraz ter döker. Lakin erte· 
yi düt ününüz. Biz de on milyon 
Türkün zekasından istifade ede • Tarafeynin bu beraberliği aıabiyeti 
ceğiz, onların sulhseverliği bize teıdit etti. Bu ırrada hakemin düdü-
kılavuz olacak, biz de hakkı ye· ğü Artınorduya bir penaltı cezaıını ih· 
rine getireceğiz. tar eyledi. Alaettin Beyin çektifi bir 

Ankaradaki Gazi abidesinin ıüt te kaleceyie imkan müdafaa bırak· 
mamııh. Müteakiben Bekir Beyin pe· 

Karaoğlan semtine bakan köşe • naltıdan topa indirdiği darbe de Fener 

ıinde bir kadın heykeli var ki, he· kaleciıini Altınordununki kadar tatırt· 
pinizin malumudur. Bu kadın, a• nuıtı. Bu eınada idi ki seyirci!er ara· 
yağında çarık, milli ıavaıta, 1rr • aında fert uabiyetle bir ~ok bafnım•· 

lar yülueldi. Ve oyuncuların yekdiğe· 

rine kar!J pek hasmane davranmaları· 

na sebep oldu. Bu mübaıede Albnor· 
dudan Bekil Bey ve Fenerden Hüınü 

Beyler pek ziyade zedelenmişlerdir. 

tında gülle tafıyor; evet, gülle! 

Dün gece bu kadını ruyamda 
gördüm. 

Oyunu, üçe karıı dört ıayı ile Fe· 
nerbahçe kllaznmı§hr. 

yoldan geçmekte olan bir araba • 

nın arkasına takılını§, yer düşe • 

rek bacağı kırılmı!tır. Yaralı ço • 

cuk hut.ahnesine ~aldrrılmııtır. 

Kamyondan dUterek 
yaralandı 

mıttır. 

§ MORETTIPLEll 
DAVA AÇTI - Ta'ff"'. "'J 
na11 .karımndaki bina~ ~ 
rettipler cemiyeti, bu~ 
Dernek idare memuru ~ 
hine bir tahkir davası . ~ 
yet, manevi taJıaiyetilli9'~ 

Şi,Hde toför Şemıettin efendi· iini beyan ederek ~ ~ 
nin idareıindeki 3720 numaralı 5000 lira da tazminat ~·~ 
kamyonun içinde oturmakta olan § DENiZ toAd:~ 

KAOT KANUNU - ~J 
letmesi müdürlüiü ile~ ~ 
lar idareıi ve Devlet . . ;fi 
memur ve müıtab~ 
tekaüt kanunu hazır pi~~ 

garson Todori muvazenesini kay• 

bederek yere dütmüt ve yaralan • 

mııtır. 

Efya ~alan dost § GAYRI MOS.4~ 
GRESi - Ekıeriyet ~ 

Kalyoncu kulluğunda Halepli çen hafta toplanıu111,.- t4" 
sokağında oturan Madam Ha.rik- ler kongreıi bugün _.ı 
iiya, potiıe müracaat ederek dos· 

tu AHnin kendisi bulunmadığı 

bir ~nr~Ja evine girerek karyola, 

yatak, yorgan ve bakırlarını gti

türdüğünü iddia etmiıtir. Ali 

yakalanmıttır. 

de toplanacaktır. f,51 "" 
§ HALiÇ TARlf .. 

ketinin ıabah tarif~~ 
ve memurlara elvcJ'lf p~ 
da bazı ıikiyetler ya~1' 
sabah tarifesini deiİt~.41~ 

§ÇAMLICA clı~~ 
Si - B- ıene önc:e • öl 

-:r • ·oı 

Tunçtan kadın · başınt Gaziye 
doğru ç.evirmiıti. Gazi de atını 

durdurmuı, kadını büyük ehem • 
miyetle dinliyordu. 

Alekıan isminde biri )#Ptl 

~ı••·························· -yedi buçuk ıene a~ 
M E L E K 

lan Behiç Beyin 
Ne de:liklerini, inan olsun, du· 

yamadım. 

Fakat gördüm ki, Gazinin de 
kadının da yüzleri gülüyordu. 

Uyandım. 

Sonra gene bir ruyaya dalmı· 
şım. M~cliıteyim. Sempatik reisi· 
miz Atp Kazım Pa§a reislik kür
süsünde: 

- Söz Fatma Hanımındır ! 
Diyor. Tekrar uyandım. 

Şu fıkrayı yazıyorum. 

Celal "url J 

l?u akşam Sinımaaında 11nda ceza bet ıen•,. ~ 
zaam üç seneıi af k-9 

Bütün ZENGİNL/G/ - GÜZELL/GJ ihtişamı 
ile müessir bir şaheser 

KARNAVAL "" çocugu 
Fransızca sözlü ıllperfılm takdim edilecektir. Baş rollerde: 

iVHn M08JOUHiUl- lunio fe~or 
Avrıca: Dünya havad;slt'ri gazetesi ~da havadisleri Konıa dansı 

... ,tur. 
§ IHRAÇMAD~ 

METLENIYOR -

muhtelif M~ "'"" 
him bir lmmnu ~Y h .. 
lerimizin bir çoğU, 
riçle yaptığı müıait 
ridc aldığı tedbirlerle 
çok ktymetlenmittİJ'• p.t.1/. 

§ OFiS NEvYO ,ı. IA. 
ÇIYOR - Türk ()fi ;ıe. 
Madritte açılan ıube .,..-. 
muttur. Onuncu ' 0 

51lmuı karU'lat 
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~ Tacirlerden afyon Baaadl Yaralı Ka• 
1-91' tıtı~ r.o: e1:lınmasına baş- T Nakleden : Selami izzet 1-Jandı Bir müddet daha dalgın dü- t F • §Ündü: yap ım. ena değil.. Kraliçeye 

Avrupaya ve zak farka mühim ge1ince ..• 
- Pençereyi kapayorum. Şu $elmaya kralı'çe derd'ı. 

ı 1 d satıt yapan uyutturucu maddeler "' k K J k 

~ .t u u 1 o o 8 31 I yap 8~;1; r .. " ~::·:,~::~oı::~:;:::.·i:~:.:fi: :~f; ~:.:.ı ::~;~r. manzara fÖ· ::h;~:n~:.ün;.~~~!:ük mü .. 
'IJt"d da resi ilk defa mü•kül mevkide -

2 
- decekıiniz? 

E • • J afı :r - Sevdalıların rahatını mı ka· H doğruyu aöyliyece • ıçı.,, '-a dPren. s_, memleketinin istiladan kurtulması kalmıt olan tacirlerden afyon al- çıhrık. - ayır, 
l( 1' e J maktadır. S ğim •• 

hl-"... ,,§ını . e e vermegw e karar vermı·cıı·. Arze- elma ansızın ae1mitti. Ko· F d' . ~Q" -s 25 ikinci tetrinde Belgratta er ının yüzü hazan değişir, 
•8 0. na gı· den gı" zJi yolu go""stereceg"' ı"m. , caaına baktığı için Süheylaya te· katıla§ırdı. Süheyla onun Faru-

Türk ve Yugoslav murahhasları· tekkür etti. Ayııi zamanda da a• k d k 
enı Serbest bırakJDIZ ! " dedi••• ~ID ittiraki İle bir topJanb yapıla· JayJı bi tehdit savurdu: U a, Öte i züppeyi de tanıdığı• 

cak ve birle§miı bir halde bulunan nı anlamıftı . 
.... lb ea: - Böyle giderae kocamın yal· Birdenbı're ıordu•. 
'""'ı- K d d ... · iki inhisar idaresinin aralarında teıııte - en inizi feda e eceıınıze, nız seni sevdiğine inanacağım. _ Faruk ne oldu? 

ile s.. ar~m açılırıa, bu kardeıinizi aönderaeydiniz, daıba yaptıkları nizamnamenin pek pra· Selma güzelletmiıti. Göz1eri. K d 
... yda~ d 1 t'k b' k"l 1 . . k 1 - en inden on be• ya• bü • 

ıra, -1• a ran vili· iyi olmaz mıydı? 1 ır ıe 1 a maaı ıçın onuıu a· nin içi aülüyordu. Beraberinde ::r :r •ııı. . kt yük zengin bir Ermeni ile evieni· 
1\. • ieçırmek fıraatmı - Sizin söz dinletemediiiniz ca ır. F aruka benzer yeni birini getir -r "" yormuı .. 

~ f.._ >'ordu. bir adam, benim ıözümü dinler Yumurta yükseliyor di. Ertesi gün kocasına, SüheY, - Duraladı. Süheylaya baktı: 
,, ~ ~ mi?! S 1 h b b laya takdim etti. 

dl i .. • llıt.ndan 
1
.. S ·.~L on gün er zarfında u u at, - Faruku tamdıaıını nereden 

t.. :. "'<lllı ı_ 1 evve a ayaa - Ona, memleketinizin i•gal Bir hafta ıonra bu züppe Şefiii a ~ •e.r
11 

::r iftik, yumurta, tütün, ve afyon ih· biliyoraunuz?. 
.... ı " ı: ına fU haberi ıön- edileceaini söylemediniz mi? bir kö•eye rekti. Altı yüz lira 
.- , a racatrmız fazlalaımııtır. Bu mad· ::r 7 S" 1 · · · 

... ~ illı,"' l(fftde • - Hayır... Çünkü, ben onun delerin stoku hemen hemen kalma borç istedi. Gelecek ay iade ede· - oy emııtınız ya .• 
5fJY, L.."""tt il..... §lne ve sana bir halta Süheylayı tepeainden tırna ~ına ' s·~ bi-"1111°rum' B · yüzünü görmüyorum. mıf gibidir. Yumurta ihracatının cekti. 15 

ıe t•·ı · . u müddet içinde - Onu be .. Jeyen ıı'z d..Oı.lmı· mi· Şef''.: -• • .. . • kadar ıüzdü .• Gözlerinde hürmet· 
... 

11
1
11

--: ~~ edı"lmezse, sizi esir • .... t.u -kilde fazlala•ması dahı"li pı0 in: ona .:;s 1.eıı gun ıçın yazı· 
"ft fııl. '"'~ - sı"nı"z?. D ,-- :r • h . d d d' z·· kir bir hiddet vardı.. Bu kürük 

~. ~e-"-0

1
fllm ve melllleketinizi yuayı da yükaelbniftir. Daha !İm· aneaın e ran evu ver 1

• uppe 3' 

~~)'d. """,, -Evet .. Benı"m ek:me~imi, be- geldi. Şefik: yamandı. Zekiydi ve ... Tehlike-
" 5 diden bakkallarda yumurta fiyat· ı· d" O h ı.. &aa Prenıi bu teıLdı't "-··ıı· nim servetimi yı·yor. Fakat, ben - Sizi buraya iıteClig"iniz a1tı ıy 1

•• nu mu akkak bitaraf bı· ~ ~"ti n a... ları üç kunı§a fırlamıfhr. Elden a· km k y la 'İL.-. t-ıp kainıııtı. Arzameı'. Hunları isteyerek vermiyorum. yu"z rırayı vermek irin çadn-dım, ra a ıarttt.. aka aa, öpıe .•• ~ iman taze yumurtalann fiyatları % ••• K kt s t 
l-,,ile: Y ?f dedı'. Yalnız bı"r ... rtla. Bu-.ıan or u e maya söyliyebilirdi. 
,... I - a .... • da çok yükaelmittir. Taze yumur- :r-

00 B k ld ... eket· • • c b ı G ,_. b" dah 1. d ·· aı a yo an y_ürümesi lıav.rlı ""itli ıınızın vergisini - e ren a ıyor... ece uu· ta ınür bulunmaktadır. ıonra aizi ır a ~a11ım a gor- r 
~t 1~ 1 1 b 0 

,. ş olurdu. J....71 le·· ıraynn •. Fazla para Km arı yapıyor. Adam an ne u· y . . l A k miyeyim. Yoluma çıkmayın. u 
~~ete O~e, C&rİye Jizımaa OD- Juna alıp götürüyorlar. UD8D JDClf eri meri 8• makbuzu imza ediniz ve buradan - Benim (le çocukluğum ıizİn• 
~ı.. Yun. Beni ve karımı - Baıkıncılarr takip ettirmi • da ragbet görüyor arabanızı çekiniz. kine yakın bir halde geçti. Biz 
b..:.ot!'tkı ' ? S b ::ı h ·.ı ı·•~an] d anJ ... mak irin yaratılmııız. Jıter .._;ıi) nız. yormuaunuz. Yunan incirlerinin ihracı hara• elma. İr ua a 0 ue IK 1 an -:r "3' 

' 

'e de el ·ı 1.:. ,. .. _ Ele l""'"'t·yorlar. b h d' Fak t uk b" h 1 miıiniz sizinle doıt, samimi arka• . ' çı er ıK&t ı emrı '"'r- retlidir. Sonzamanlarda.5,210,173 a ıetnıe ı. a uyıq IT a 
1• liı b" ı ş· d" k d bö. ı b" ld U ·b· d 'A daı olalım? Bir gün müdafaaya ç ır llDf& ma tekli· - ım ıye a ar Y e ır kilo incir aatrlmıı ve"bunun 1 mil· a ı. yur gı 1 yqıyor u. n· 
illa.dan gen· do"ndu"'Jer. liaydudu mutlaka tedip atmelı' ı'dı"· k 1:. . k ta b k d aıuhtaç ka!abilirainiz? ... yon 507,737 kiloau Tryesteye, 492 ca aara I! u uy usun an u-
teçiyo d niz ! d B" " · bulm - Beni düıman mı telakki edi· '\.. "'\ r u. bin 107 kilosu da Amerikaya gön· yan ı. ır yenı,, uıtu. 

\' Pl'ensi memleketin ve - Kenai l:iatımıza yapamaga· derilmiştir. Yunan incirlerinin A· Bu, Ferdi Bey isminde biriydi. yoraunuz? 
.b.~ tiden gideceiini anla· muvaf'faIC olamadığımız bu İ§İ, n:erikada gördüğü rağbet incirle • Otomobili de vardı. Hem bu ae- - Hayll', f abt .• 
'~r aıkqbrdı: büyük lran ordusundan beklı'yor• f '-- · · ku~--"d F Du I-..1 Ş l ·.!I ,::.._ ~ rin takim edilmesinden tonra bat- er narıci vazıyet n.-nı t . er· ra a.aı. qa aaı ve !&!Kın • 
~ teaı!ne ha.her aön'Cler, f. duk. ... lamıfbr. di, Şakirle doıt olmU§tu. Ve bil- hkla Süheyli.yı kollarmm arasına 

~
tı1·.. im olıun. Y oba he- :4.rzam• hu ceY&ptan malicup r ____ s~·'-- ı ı ı ol aJd 

' oJ. ... Yunanl•blndan azam ve - üacy a i • lllflfSU uyor • 1
• 

\ i, p cagız. ohnu§tu. du Sillieyli' ırcrdetle ~i: 
terıa- ı·na•l'ı b"ır kadm· Öyl• ' K 1.: b" zeytlnya§ı lhracab . ld -~ F "3• .... ~ " ya .. · oı&ocaman ır or• ŞefiJi bile a anaL eraı uzun 

' d ,._ .Y unaniıtanın üzüm ihracatı JL unun oap.ramadıir bir İ§İ lriiç~ })oylu, aarıfm, ıevimli bir aelam 
- Rica .clerim ••• 
- Danldmız mı? 

~ ~ • ük' 5 d p 1 mevsimin ilerlemit olmaımdan e • • • ı· d ' 'li q.ardetimi elimle 'düı· c ay a renı iği nasıl yapsın• idi. Selma hiıııyatmr gız ıyor u. "-' ııı d d ? liemmiyetsiz bir mikdara düpniif• F d d ı ·...: ~0.. e emem. Orduwna ı. er i a ela eve yer epn,. ••• 
- Hayır ... 
- Muar söriiaüz, l'•fl'İ Hiti· ·•a. d A. tür. Şimdiye kadaı- Yunanistan• S b ı· ·· · d ~ ·• ~ll'fte· ağların tepesine rzamea güzel Prenaeıin neza· ü ey ayı mutevazı yapYJ!m an 

&Yj ~' ~ "• 'il 7..ı,• lasın. keti ve terbiyesi karııamda fazla dan, Almanya, 'A vuaturya, Polon· kurtardı. 
yari oldu. 

-Neden? 
~: ~~. L e.p verdi. . aiddet :aöater:meie cesaret edeme • ya, Çekoslovakya, lsviÇTe ve in - - Bu ltızc.aiızm üzerine aiye-

o.ıq ee S • • cnltereye oJmatc üzere Clısrt yüz al . 1.: On ".J ~ ~i vap ayda Prensini mııtı. a • celi iyi bir tuv etı YOK· u ,,., \ "' irJ0 rdu. O, Arzameı'in - Doğru söyiüyonunu:ı, dec.U yetmit vaıon taze üzüm ıö~eril • hep ayni entarilerle aörmek ha -

- :Yalnız telirarlamaym. 
- Çünkü botuma J:İtlDİJ.or, a· 

>~ 01d1l~- e aalıibi bir kuman- Zaroı'u bili elde edemedik. E· mittir. ... .. ·.ı y • zin oluyor. 
"·"11 •'l!l11 de.ha, Geçen liaftaıçınae unanıstan• 

ma hiç gitmiyor ... 
-Peki. 
Süheyli ili•e etti:· ~ı · s,)d eskiden bili- ğer bu hususta bana yardım eCler- <lan kilosu 37 CJrahmiden %eytİD Ve Şefik'e: 

'~"' aLlal Pr_enainin kan11 çok ıeni:ı, sizi af edeceğim. Memleke· · • 1.: - Bir iyilik ettiniz, tam eCliniz ~ ı h k yağı tahtları olmut ve liance ÇOK 
~ •iııcı ır. admdr. Müble- tinizi iatilidan vaz geçeceğim! mikdarda yağ ıönderilmiıtir. deai. Bu kızm iıtikbalini düfü • 
~ S .l'l~İ~e bir cün evvel xo - Saydalr Prenses, mem1eketinin nüyorsunuz? Bu aüzel kızm 

- Bunun intikamını almali is· 
tiyecebiniz. Yalnız, di&t edi • 
niz, kendinizi bemlen koruyunuz. 

- Beni taraalUt mu eCliyonu • ~~d,d tafitn.evana hine. istiladan kurtulması için, kardeti.. Pamuk fiyatlarındaki tfa yqamali liakladır. 
"~~~il Lubnana geldi. ni ele vermege fuar vermitti. O, yUkaelme Bu sözler tesirini göıteidi. Sü • 
" ~: orduau Lubnan ya. yiibek Claim tepesine çıJCan gizli Son on bet ıün içinde TürlC pa• Jieyli tıklattı. Nermin fena kızı-

nuz? 
- Hayır, saClece ıözlüyorum. 

~.""' 011&1clanı11tr. yollan biliyordu. ~ameı'e: muklan fiyatlarında. yüzde OD ite yordu. Ferdiye karıı aarip bir 
~' 1~11 :uıaktan tahtırevan i- - Beni ıer'Dest J>ıraliınanız, yirmi aruında bir yükaelit sörül • muhabDet beaJemeie })qlamıfb. 

- Buna haf iyelilC der'ler, tahar-
ri memurluğu derler. 

~~ ~dıt~etem bir b 'dm ıize biratlerimin aaklanCtıiı tepe- müftiir. Bu yübelite ıebep Al • IJIC kadınlık hisleri bat cösteriyor
~~ ~~ fırla yara)[, nö· ye ·ıiden ıiz-li yolu göıterece'ğini! manyanm Türkiyeden çok mik • du. 

- Bu aözü korkmaaan ağzını· 
za alabiliyor muaunz?ı 

~ Qt& Ld dr: Dedi. (Devamı var)' Clarda pamuk almuıarr. Şefik' e aelince, o etraf m'da 
.... ........ ıq lll Jri :2.! • 
~). ~iıı lllUlr? ,. b l<a1abalık istiyordu. 
~ ~ ~afızlan Arzame- Atina bankaaının latanbul Batmadan vapur abran- Her gün misafirleri vardı. Şe • 
~~ hii ~~·!··Yerlere ka· fUb•I itleri ların duruşmalan fik Faruldan ve öteki züppeden 
~: clltıı.ı JUie !ran ortluw Atina baııkaımrn latanDul ıu· BatmMlan babrılan '.AnClreaa K. ne kadar nefret etiyse bu "yeni,, 
. '-

1 •e1&ınladıktan son· J>esi 1926 •enesinde Jiapanmıf ve d F J 'S vapuru tahkikatı ilerlemektedir. ye aüler yüz göıteriyor u. er· 
~llt! İ~ s.. . tasfiyesine baılanılmıttı. Tasfiye dı" haftada iM". dört kerre yemek· •Yd l 1: k Bu itten suçlu olanların yakında -;,-

il. _ a 1 oir eıiregetir• iti için fıtanbu1 tu'besintie i i avu- lerini orada yiyordu. Ve Süheyli 
~il ,_._ 1...".._ı ş b -; f' seJCizinci ihtiaasda duruımalanna v er JULt uwunuyordu. u enın tas ıye• ile- yalnız ](almak fırsatını ikaçır-

~;.~t,, . si bitmit ve tıavalan tıa neticelen· ~Janılacaktrr. mıyordu. Yalnız kaldığı zaman 
~ l'~ ~&Jnesi röriince mit olduguntıan lkhsat vekaletine kıza· kur yapmıyordu. Şefikten, 

'eLt.... •ııdan iııd· U müracaat e'dilmit ve !UJ>enin ta • Koro heyeti Selmadan bahsediyordu. 
~~ ·~ı- bak ı '·· zun mamen lialdmlddğınr ve hiç bir 11' 11 aliyle 1 Halkevinin .,."'lf old-'X- lioro Ka 2·oca hakk d '-• · i 1 SoJC • ran yerle üiti1 olmaaıfı hildin1miı • -r- .,.u - rı Kı m a ıoır feY 
,~,.,~'&~0J6buJC yola ıe- 15 ' Jieyeti tetkili pek büyük bir a1iKa. ~emiyorum. Fakat Şa.kir kerata-
·~let bitt u. tir. uyandm:nıfbr. Koro heyeti yirmi nm biri .•• Bu kera.ta senemin bir 
~! İ4;iı1, i.k S~di.zahmetten Koatumlu baloda ahnacak bet kitilik olacaktır. gün çok zengin bir .elam o!aca • 

~ci· en ı ayalmıla fotograflar ------------ı ğmı dilfündükçe çileden çıkıyo -
~ l, ~"~,~ Himayeietfal Cemi,.eti tarafından Yeni netrlyat rum. Sana bir de tuhaf teY .öy-

,., "ıır.-: 6 JC.inanaenel Per,embe alqamr Teri· liyeyim mi?. Nermin bana .. ,)[. 
" t•) • ~t • "11l~i ı Je-..L 1--tümlu- L. 'oda foto~ .. elanek • ~ "~i .. llaea· Y•n IJ lieıap- ~ av. Pli& ... - ;s Holivut Geçen gün kokladıirm bir kaıerı-

.\11ıııı,_ ~....... Ilı kendi ayav halda kendisine verilmek üzere talip o- fili uıulca alıp ıakJadı.. S•ndü-
-~"' --.ea· gıy- lan fotoirafçılann teraiti anlanak üze. Holivutun 14 Tqriniaui nihhaaı u .-

'ı lordu~ !l.fırtınııtr. . re frunayeietfal Cemiyeti umumi mer• çok aiizel reaiınler ve zenıin mündere- düğüm sigaraları biriktiriyor. Şe. 
ICezlne müracaatJan. c:atla intipr ebniftir. :"ik ıBeyin zengin kızını izmaritçi 

Tüyleri terıine olqanan bir l<e
tli gibi kabardı. Sonn. yatıJtı •• 
Kurnaz Clavranm&IC gere'ldi. Fa • 
ruku ve öteki züppeyi tanıchğmı 
ıöy)cmekle bu'tıalalrlC etmifti. Ta• 
mir ıedi!mez bir pot lmmıttJ. 

Onlar zaranız birer mahluktu .• 
Halbuki Ferdinin azı Cliıleri b .. 
viydi .. 

Bir plan çizai: 
Süheylayı Şa'l<inn lbaJma sar • 

matC, sonra Selmayi Jö,ıörtma'IC, 
kızın oğlunu J;qtan çrlianp ev • 
lenmelC istediğini töylemeJC .. 

Bu, liem kolay, liem 0e eilen· 
celiyCfi. Şakirle J;eraber geziyor
lar'dr. Barlara gidiyorlarilı. 

Bfr gece Fenli: 

- Kn: CfeClifiniz 5ülieyl& gibi 
olur, aedi. 

Şakir Bey seYinCli: 

- Bir ıece onu aa •lmz. 
'.(Devamı var)" 



Adanalılar gürültüden 
memnundurlar 

Çünkü bu gürültü şehre para 
ve refah getirmektedir 

Seyhan nehrinin taranması hükumetten isteniliyor 
Adana, (Hususi) - Adana be

lediye meclisinin son toplantısın • 
da iki ehemmiyetli mesele konu -
şulmuştur. Bunlardan biri son 
günlerde lstanbulda da belediyeyi 
meşgul eden gürültü meselesidir. 
Bu hususta Dahiliye vekaletinden 
evvelce gelmiş olan tezkere, ala -
kadar encümene havale edilmişti. 
Adana belediye meclisinin son iç· 
timaında şehir dahilindeki gjirültü 
ve gürültülerle mücadele hakkın • 
daki Dahiliye Vekaletinin tami • 
minde bahsedilen şeylerle, müd -
deiumumiliğin geceleri şehire gi -
ren manda arabalarının halkın hu
zurunu ihlal ettiğine ve bu husus -
ta tedbir ittihazına dair tezkeresi 
hakkındaki encümen mazbatası o· 
kundu, Bu hususta birçok aza söz 
aldılar. Azadan ekserisinin söy • 
lediği sözler memleketin iktısadi 
vaziyetile alakadar bulunan man
da arabalarının şehre girme saat -
lerinin tahdidinin çiftçiye müşkü • 
latı mucip olacağını, bundan do -
layı Karşıyakadaki mezarlık kal
dırılıp oraya büyük pazar yeri ve 
anbarlar yapılıncaya kadar böyle 
bir kararın verilmemesi mahiye -
tinde idi. Birçok münakatadan 
sonra azadan mühendis Ziya Hak· 
verdi Bey söz alarak: 

- Dünyada iki nevi gürültü 
vardır. Bunun birisi lüzumlu, "di -
ğeri lüzumsuz gürültüdür. F abri -
kaların, diğer imalathanelerin, 
şehre mahsul taşıyan arabaların 
çıkardığı lüzumsuz gürültülerden· 
dir. dedi. 

Buna cevaDen Coşkun bey söz 
alarak: 

- MemlelCete filnakika altın 
getiren bu arabaların çoğalmasını 
ve faaliyetin artmasını candan ar· 
zu ederim.Fakat hiçbir zaman hal· 
kın sükun ve istirahatini ihlal et· 
mesine de taraftar olamam. Bina
enaleyh encümen mazbatasında 

denildiği veçhile veya baılCa bir 
şey bulunarak nem çiftçi ihtiyacı
nın kolayca temin edilmesini ve 
hem de şehirde yaşıyan yurttaşla
rın istirahatlerini temin eaecek bir 

§ekil bulunmasını rica ediyorum. 
Dedi. Lehte veya aleyhte bir 

çok münakaşalardan sonra (ara -
baların serbestçe şehre girmeleri 
ve biran evvel Karı ıyaka pazarı 

yerinin tesisi) temennisile bu 
maddenin müzakeresine nihayet 
verildi. 

Bundan başlia geceleri saat 23 
len sonra, düğünler müstesna ol -
mak üzere, evlerde çalgı çalınma • 
ması, seyyar satıcıların sabahın al· 
tısından evvel bağırmamaları ve 
buna benzer işler hakkındaki 
muhtelit encümen mazbatası o -
kundu ve aynen kabul edildi. 

Ruznamede Çukurovanın ikti -
sadiyatına taallük eden çok mü -
him bir mesele bulunuyordu. Ri • 
yaset tarafından yapılan bir tek • 
life göre: 

Adananın hayati bir meselesi 
olan irva ve iska meselesine çok 
eskiden, hatta 1892 tarihinde va • 
Iilik eden Şakir Paşa zamanından 
beri müteaddit defalar bu işe par• 
mak basıldığı halde şimdiye kadar 
intaç edilemediği, kuraklılC yüzün
den geçen birkaç senede Adana 
h:iJkının ve çiftçisinin çok sıkıntı 
çektiği, bunun için hiç. olmazsa e· 

f.~.:lı tetkikat yapılarak hükumete 
müracaat edilmesi, aynı zamanda 
nehrin tarama ameliyatının da bu 
mevzua ithal edilmesi mütalea e -
diliyor ve deniliyordu ki: 

"Adananın Mersin limanına 
mesafesi 70 kilometredir. Yüreğir 
ovasındaki çiftliklerle Ceyhan ve 
Osmaniye mıntakasının mesafesi 
100 kilometreyi geçer. Cenup ta· 
rafından bin bir emeksarfı ile 1ia1· 
dırılan mahsulün müteaddit ~ası -
talarla ellerden geçerek Mersine 
kadar gönderilmesi, mahsulatın 
maliyet fiyatı üzerinde mühim te
sirler yapmakta ve binnetice bu 
zararı müstahsiller yüklenmekte • 
dir. 

Seynan nehrinin taranması yal
nız Çukurova nakliyatı noktai na·· 
zarından 'değil, şark vilayetleri va· 
ziyeti iktisadiyesi itibarile ve bil -
hassa Ergani madenleri için de e· 

Mersinde 
• 

Yapağı • 
yerıne 

Balyaların içinden kum 
ve taş çıktı 

Evvelki gün Kayseri ve hava· 
Iisinden toplanark Hamburga gön 
derilmek üzere Mersine getirilen 
külliyetli miktarda bir yapağı par· 
tisi belediye iskelesinden tam va • 
pura yükleneceği sırada Gümrük 
Baş müdürlüğüne ve alakalı olan
lara mağşuş olduğu haber veril • 
miştir. 

ihracat mallarımızın muayene 
ve mürakabesinde büyük hassasi • 
yet gösteren Ticaret Odası ve 
Gümrük idaresi derhal faaliyete 
geçerek malların vapura yüklen -
mesini menetmiş ve Ticaret Oda • 
sı reisi Hüseyin Avni, Borsa umu· 
mi katibi Fevzi Kamil, Borsa ha • 
kem heyetinden Hanefi zade Ah -
met, Gümrük idaresi memurları • 
nın huzurile balyalar açılarak mu· 
ayenesine ba§lanmıştır. Her bal -
yanın ayrı ayrı tetkiki neticesinde 
maalesef hepisinde de yapağı sar· 
gıları arasında ince kum ve bun -
dan başka da dörder buçuk kilo a
ğırlığında da birçok taşlar olduğu 
hayretle görülmüş ve orada zabıt 
yapılarak ihracat mallarımızı tağ· 
şişin meni ve ihracatı koruma ka • 
nununa uygun olarak malın ihracı 
menedildiği gibi mal sahipleri de 
Cumhuriyet müddei umumiliğine 
yerilmittir. 

Bu yakıtık almıyan hadise Mer· 
sinde büyük bir teessür uyandır -

mıştır. 

•ıı...n11111ıw:aa: ası :::: ıı """'"""""'"'"unrrnnınnııım11mmıı11mınmıM 

hemmyeti haiz bir meseledir. Mil
yonlarca lira sarfedilerek vücuda 
getirilen ve şimdiye kadar hayal 
zannedilen büyük şimendifer işle· 
rini, f abrikacılığı, madenciliğ ko -
)aylıkla başaran bugünkü hüki'ı • 
metin, el koyduğu günden itiba • 
ren bunu da muvaffakiyetle intaç 
edeceğinden asla şüphe edilmeme
lidir. Bu çok büyük işi yapmak be· 
lediyemizin kudreti dahilinde ol -
madığı gibi ihtiıasımıza Ha teal -
luk etmez. Ancak bunu hük\ımeti 
mize arz etmeği ve etüdünün ya -
pılmasını temenni etmeği bir vazi· 
fe telakki ederim.,, 

Bu teklif memnuniyetle Kabul 
edildi ve hu temenninin mazbata 
llalinde lktıaat vekaletine gönde -
rilmek üzere vilayete tevdiine ka
rar verildi. 

~,ı::::-=======~ 
' 

Gaziantepte Gaıı 
bulvarı bitiriliyor 

Antep Hanımları bayram Şenl~kle 
peçesiz olarak iştirak ettıle~ 

. . öld" 
Bir otomobil kazas~ oldu, iki kışı . "eli' 

Gaziantep, (Hususi) - lnşaa- yaz Kahraman piyesı. i bil 
tına faaliyetle devam edilmekte ıçe komedisi oldukça ıY 
bulunulduğunu bildirdiğim Gazi dat temin etmiştir. ,-

bulvarı bitirilmek üzeredir. Şehri Otomobil ."~• 
pek güzelleştiren ve cumhuriyetin Şoför Mehmetın ı 
cidden takdire şayan bir eseri ma- ·· 1 •-' 

l<amyon, Arıla tütuP ıerFI 
hiyetinde bulunan bulvarın inşaa · BeY çin gitmekte iken ... ıt. 
tı ile bizzat Vali Bey alakadar d rpP'" 

yün en iki kişiye Ç~ • de 
f.>lmaktadır. Geniş caddenin de • nı nin ölümünü, diğerı :a 
vamı müddetince yer altında ka - oııı'"' rette yaralanmasını 
nallar açılmıştır. Bir kaç gün son -
l'a asfalt olarak yapılmasına baş -
)anacaktır. 

Cümhuriyet bayramı 
Camhuriyetin 11 inci yılı bura· 

da pek muhteşem olarak kutlulan· 
mıştır. Bir çok zafer takları di
kildikten başka kalenin ortasına 
bin ampullük bir hilal yapılmış, 

halk kürsülerinde vatandaşlar söz 
almış, gece on binlerce insanın 

iştirakile sabahlara kadar devam 
eden fener alayına hanımlarımız 
peçesiz olarak i§tİrak etmişlerdir. 
Bu büyük kalabalığa rağmen tek 
bir hadise zuhur etmemiş, bayram 
sevinç içinde geçmiştir. 

Millet mektepleri 

Merkezde, 600 vatandaşın mu· 
liayyet bulunduğu 12 dershane a • 
çılmı§, .kaza ve köylerde de bu 
miktardan daha fazla vatandaşın 
devam ettiği millet mekteplerinin 
küıatlan yapılmıştır. 

Tayin ve nakiller 

Gümrük merkez müdürü Maz· 
har Bey Mersin ithalat gümrüğü 
müdürlüğüne ve gümrük muhasi
bi Ali Bey terfian Edirne gümrük 
müdürlüğüne tayin edilmişlerdir. 
Ali Bey Vekalet ve vilayetçe bir 
çok kereler takdir ve taltif edil • 
miştir. 

T raliom mücadele doktoru ö. 
Liatfi Bey Mara§a ve yerine de Si
Yerek trahom doktoru lzzet Bican 
Beyler tayin edilmişlerdir. 

Temsil 

tur. 
Şoför adliyeye tesli.-

tir. _/, 

Profesör ~~ 
Çekoslovakya üııı" 

ilimleri ve Eti yazıl•:,,,. 
profesör Hrozny Ad 

tir. . . ·I 
Hrozny, müzemızı jl 

ve Eti eserleri aı-asınd~ 
lan üç dört parça ee~ 
mize tanıtmış ve oku 
birkaç parçasının da f 
oı çekmiştir. 

Profesör bu ziyare ~ 
dünkü ekispresle tlJ 
yola çıkmıştır. 

·"""""' Burdurda cu~ 
meydanı yaP1 

Burdur, 13 (A.A.) / 
Cumhuriyet meydanııt1' 
sı iç.in belediye 16001ir' 
miştir. 

• 
Şarki Karahi~~ / 

vindeki topl (~ 
Şarki Karahisar, ıS / 

Söz dereme işleri içiıt 
Beyin daveti üzerine •JI ,_ 
toplanılmış ve bu v.e•~ 
mektep muallimlerı11 ~ 
Bey tarafından Tür1' 
kında bir konf er an• __ .. , __ /_, 

bit ~Y,. 
Geliri lise konferans salonu - Burdurda / 

nun ikmaline harcanmak üzere li- Burdur, 13 (A·ı\-~il 
·se talebesi tarafından Halkevi sa· Burdurdan Antaly•Y• "ırP 
1 d "'--'' onun a zengin programlı bir mü- tomobil Çubuk bog ~;J· 
ıa.mere verilmiş ve oynanan Be- mİ§tİr. Dört yaralı" 

--------------------------------------------------------..... -------------------------------------------------.. V' Kasatura kemikleri parçalı - umandan sonra Gelibolu hasta- J evladı gömülmütl~· .-'I'' 
VAKIT'ın Mlllt Romanı: 11 __ ..... __. .... _____ _ 

Mülazım Ergin hölüğünün Da
f mda keskin sıçrayış kumanda • 
lariyle ileriye atılırken tabanca 
sının bütün kurtunlarını karşı -
sına çıkan düşman gölğeleri üze
rine D09altmıştı. 

Toz, duman içinde sarı ha -

yaletler çürülC tahta perdeler gi

bi devriliyordu, silanmda kur -

tunu kalmıyan (Ergin) eline ge

ı;irdiği bir mavzeri aağ koltuğu -

na eıkıttırdı. 

Burhan Cahit _ ............................. -
Yarım ıol hareketleriyle önü

ne çıkan sarı gölğeleri deviren 
delikanlı kabzasına kadar· göğ • 
süne soktuğu srrtı balrk kılıcını 

kasaturasını geri çekmeğe uğra
tırken kartısında yeni bir düş -

man gölğesi peyda olduğunu gör

dü. Gögüs kemiklerine saplanıp 

arkadan çıkan kasatura çıkar -

ken zanmet veriyordu. 

Fakat vakit yoktu. 

Bütün kuvveti ile asıldı. 

yan bir kıtırtı ile kurtuldu ve o - hanesine götürdüler. kadar da Türk gene• • 
lonca hızı ile yeni hayaletin böğ- Hastahaneyi dolduran yara - Fakat dünya harbi~' ti 
rüne saplandı. lrlar arasında kendilerine derhal Çanakkaleye deniıı~i~ 

Bu bir dütman zabiti idi. ameliyat yapılmak lazım gelen - ve havanın bütün çetd' ı.t 
Süngü yan boşluğundan dal • ler pek çoktur. nı boşalttıkları ~1dt1" 

mı§, ciğerlerini parçalamıftı. Fa- Doktorlar sol kolu en tehlike- Türk yuvasını boz _,J 

kat ayni an içinde elindeki ta • li yerinden kırılan delikanlıya zultlular. , ,ıvı 
banca patladı ve çıkan kur§un hemen ameliyat yapmağa mec - Gelibolu sırtlar•" Jıiil' ~ 
(Ergin) in ileride duran sol ko- bur oldular. evladını gömen 1U~di ~ 
lunu dirseğinden kırdı. Delikan - Artık bu koldan hayır yoktu. öz soyu başında ke ~ ~ 
lı da öldürdüğü dütmanın üze • Omuz batında sırmasını tak - ramanlar olduğu ~ bil' 

... ·nı 
rine kapandı, kaldı. §ırnak !erefini kayhetmiyen bu ler yaratabilecegı d,ıı' 

Akşama doğru iki taraf ta kahraman kolu dirseginden kes- sonra bir daha rrıcY ı.;Jİ 
kendiliğinden paydos etmişlerdi. tiler. Eğer aramızds 

1 . 1 . nt•r Sıhhiye nefer erı siper er arasın- ~ • ~ kollu yarım ansa. 1' 
da dolaşarak yaralıları toplarken Bu iki günün hadiseleri ls • bilelim ki bu azıı fli 
bir küme ölü arasında hala de - tanbula büyük heyecan vermit - bizi sağlam ve tere dıf• 
rin derin inliyen (Ergin) i bul • ti. Fakat kahraman Türk göğüs- için yarım kalrrıı~lır 
dular. leri düşmanın çelik dalgalannı • • 

11 

• fi 
··oet1 ,.ı 

Delikanlı yarı ölü bir halde i · parçalamq, öz yurdun kapısını Taze bahar gu 1''' 
di. Çok kan kaybetmişti. En ya - zorliyanlar geri çekilmişlerdi. !arından enginlere ~ 
kın Sıhhiye merkezinde bir pan- çanakkalede altmış bin Türk dı. Zeytin bahçele 



~ 
§ 7 - VAKiT it~~.;;: 

.; t , ..... - ~~J ===--=--[ _öz_Tu_· rk_çe---ll.// 
l\ta ti h Tanrıların bir va arınızı iyi mu a-

Büyükada 
arasında 

14 Te~rinisani J!'34 ..._.. 

hamaJları 
telaş! f derneği aza etmek çareleri Dil Cemiyeti üyesi, Çanakkale Me-

busu Ahmet Cevat Bey giızel bir dene-
biJ;~_ka.klarda t . . me yapıyor: Klasik edebiyat cscrlcrin-

Hamal Ramazanın birdenbire yok 
bulundu? olan beş lirası nasıl 

oJ l{tavat anesı yırmi kuruşa 1 mamalıdır. Onları asılı bulundur- den öz türkçe ile çevirmeler yapmak! 
1 ltıa.kıa. be satılıyor. Bunlar ucuz mak icap eder. Bunun için dolabın İlk örnekkr Odise'den alınmıştır. Sıra· 
adıkt taber b" "k" d f b w . . b" . k k•f"d" sı ile bu sütunlarda ncşredecegiz: 

y arı 
60 

ır ı ı e a ag- ıçıne ır ıp germe a ı ır. 

/~allıad,~ rıra .?nların hiç bir işe Mahir eller evde de güzel kra- Erten güzel Titon'un yatağından 

--------
hamal Ramazanın batından ga. 1 
· b" görmcmitti. Diğer taraf tan Den1"1r 

rıp ır macera geçmiıtir. Be• li- d k 
-s e mer eze çağrılmrthr. Bu hal, 

a.ıQı gını gorü ·· .. y ,_ d d"k b"l" l B . · d k. kalktı: Tanrılara, adamlara ıJığı göster-
e( a llıu rsunuz. aKa a vat ı e ı ır er. unun ıçın ev e ı 

ta.il i · ntazarn b · d k" · ki' lb' ] · k · k il mek için. Tannlar danr§ık için toplan-

ra etrafında cereyan eden bu R 
amazanın hamal arkada•ları a-

macera polise aksetmit, hamal d b -s 

R 
rasın a üyük bir dedikoduya yo] 

d >'ı kr ır surette u- es ı ıpe ı e ıae erı eııp u an-
d~ kll', lia.Jbu~~atiar daima pahalı- mak kafidir. Bir kravat ıçın mıılardı bile, Jüpiter, yıldınmlarilc ye-

Sta"a.t •atını bu zamanlarda iyi 54X53 eb'admda bir ipekli kumaf ri sarsan, erki sonıuz Jüpiter de onla· 
I de •ık lizı alrnak kolay değildir. alınır. Çizgili kuma§ oluna daha nn ortasında otunnuıtu. Tanriçe Mi· 
la l>ara. Ver rn olan bu nesneye faz- iyidir. Bu kumafı !keımeden evvel nerva onlara Kalipso'nun sarayında 0-
~tda. l'a• erek alınacak zaman- mod,-Ji kağrt üzerine çıkarılır, par- lis'in çekmekte olduğu sıkıntrlan anla· 

amazanın bir çok hamal arka- H açmı§lrr. erkes: 
daıları telaılanmıtlardır. 

- Arkadaımın parasını çaları 
Mesele şudur: Hamal Rama- h aindir... Ve saire şeklinde De -

zan dün sabah kalktığı vakit · · mırın aleyhinde bulunmağa bas • 
her gün damla damla üzerine lamıştır. • 
ekliyerek biriktirmeğe gayret B" :k • ır ısım mahallar da Ranıaza. )ıkr l'amıyor h ld . . 1 . . ··ı .. ı·· E tryordu. ,., avatJa uz. o a e eıkı ı- ç:ılarm boy arı, ıyıce o çu ur. n 

"Ulu Jüpiter, siz de ölmez tanrılar!,, 
dedi onlara, "elinde altın çıbık tutan 
hangi han vardır l<i yavaılıktan, yarh
gaıtan, doğruluk ve könülük yollann· 
dan aynlmaaın? Ya, kim vardır ki 
bütün iıledikleri için törü olarak ancak 

.. e l rımrz h f .. .. .. Sa Ifllı l 1 ınu a aza etme- iyisi eski bir kravatı çozup ona go-
1\r a 1Yız. re ölçrnektir. Her kravat ÜÇ parça-

lehit,.. '"atın dairna m h f d' dan ~Larettir. Bu parçalar kesildik 
,,. "•eai i . u a aza e ı- • k 
••1ak ı· Çın onu he ·· t k ten sonra birbirine eklenır, umaş 
L aı1 r gun a ma- .. 
'1laı) I mdır. Arada d d cizgilcrinin birbırıne uymasına o an h srra a a ~ . . . 

ettıği parasının yerinde yelJer na rat .. b I l d 
t
. v• • •• •• •• :r maga at amış ar ır: 

es ıgını gormuıtur. B. d d 
R h 1 

- ır o a a yatıyorsun diye 
amazan, eyecan a yatağın • böyle I ? N .. 

w şey o ur mu e bılıyor • 
dan fırlamı§, sandıgının açık ol • sun ki ha k b" . r 
d 

w .. .. k ld ! a ırı ge ıp parayı çal-
ugunu gorunce yorganı a ır- mad Ç J k .. d 

d.. w• it .. .. . 1• a ar en gormc ikten son -
mış, oşegın a mı ustune getır- ra ı'ft• d"I' ·1 ıra e ı ır mı. 

1'1ek · uru~ukl ki 'd dikkat edilir. Kumaf ınceyse ıçerı· •tap -s u arı gı er- • . 
Çtt'e k eder Bunu · · · . sine yumufak faneladan bır parça 

Öz dileğini bilsin de türlü yamanJıklara, 
yavuluklara kendini kaptırmasın: Hele 
tenğriken Oliı'in adamları arasında. O• 

nu anAn tek birinin kalmadığını gördük
ten sonra? O ise onlara kar§ı hep bir 
baba iyiliklerini aaçardı! O §İmdi bir 

ı. a.J • n ıçın en ıyı f 
'ltı"" k ın rnukav d b" k 1 ilave edilir. Yakanın ense tara ı· 

·•ıe va an ır a ıp . k ·· · 
ct 0 Ve ak5arn k k na isabet eden ınce ısmı uzerın-

tlluk ~ ra vatı çı arın- k" k"I" 'okQı avva k ı b k . . den bir kaç defa ma ıne çe ı ır 
kta aktır. Bu : ı kı ravntm. ıçıknl~ ki kravat iyi otursun. Ondan son-
ı. "a.t k u avvanın ıpe ı . I k "ili uma 

1 
l . . ra kravat kuru bır bez a tına onu· 

llrıa.. § y e o !kumaş ıçınde l . u·· .. •• k d .. 
~b.. " ve k . _ larak ütü enır. tunun ço uz· 

·ı}'a ravatr dık tutmaga ~ D"k. · djı 1 n asta . . gün olması lazımdır. ı t§t yan ta· 
l{l{a.t rrn arasına gırmesıne ı·d· y k 

·~~ etmek J. raflardan çekmeme ı ır. o sa 
~d olan k azımdır .. Çok buru- dikişler muntazam dikilmedi de-

tr. F k ravatları ütülemek icap kt' 
11:. a at ·· .. 1 me ır. 

l.""l ka utu erken dikiş yeri- -----------
'ııd Ydığı . . H"I"'I. h b 1 'iğ. .. ve ıçındeki astarın top J a ıa mer a osu 

fta. Rorülür. Bir de ütülenen Her defasında büyük yenilikler gös-
' ~i:arf aklıklar hasıl olur. O- teren Hililiahmer cemiyetinin ıenelik 
~rf :.ravatın üstüne hafifçe balosu bu sene de 20 Kanunuevvel 1934 

ı.. ~ek ır bez koyduldan sonra pertembe günü aktamı Perapalaı sa-

~'~ ınuvafıktır. Ütülerken lonlannda verilecektir. 
tva k J 

, tıııt a ıp da kravatın içinde Bir aile toplantm olan hu balonun 
~lttı·,kgea,. dikiş çizgisinin kayma- k fl mu emmeliyetini lemin için Dahiliye 

.... 11 kaldırılmı• olur leıı "'tlj 'k -s ' Vekili Şükrü Kaya Beyin rİyHetinde 
ebif · tavatlar benzinle temiz- aüzicle zevattan müteıekkil tertip heye

~tirıe 
1

~~ \' alnız benzinli bezin Ü· ti §İmdiden hazırlıkta bulunmaktadır. 

ada Üzerinde kalmıt: Türlü üzüntüler, 
can aıkıntılan altında C7.gin, istcmiye
rek K.alipao'nun sarayında tutsak, ana
yurduna dönmiye bir yolu kalmamı§: 
Çünkü engin deniz Üzerinde kendi
sini götürecek ne gemisi, ne de kürek
çisi var. Babasından salık almak jçin 
Pilos ile Lakedemon'a giden biricik oğ
lu dahi, yakında. canını almak Üzere pu
su kurmu§ olan sav)amcıların tu7.ağına 
düıecek.,, 

Yıldrnmrn izisi ona yanıt verdi: 
"Kızım, bize neler söylüyorsun? 

Olia'in, ülkesine dönÜ§Ünde, yatlıla· 
rından ÖÇ alması için gereken ölçüleri 
kendin almadın mı? 

TcJeınllk'ı da kendin bildiğin gibi 
yürüt. Buna erkin yok mudur? Onu en· 
gelsiz anayurduna ulaştır; ıavlamcılar, 
•enin ... yarufuftLıı. y•vuaNtnıl•nnı İf· 
lemeden dönsünler.,, 

mış, odanın aramadık yerini 
bırakmamıf, fakat bet lirasını 
bulamamıtlır. 

Bet liranın odada olmadığına 
iyice k~naat getirdikten sonra 
çalındığım anlamı§ ve çalanı a
ramağa baılamıştır. Ramazan, 
ilk olarak arkadaşı hamal De -
mirden §Üphelenmİ§ ve vakit ge
çirmeden polise müracaat ede · 
rek gece, beraber bir odada yat
tıkları Demirin, sandığını kıra -
rak beş lira parasını çaldığını şi
kayet etmiıtir. Ramazan bu §i
kayeti ıuphe üzerine yapmııtı. 
Arkadaşları kendisine: 

- Demir, parayı çalarken gör
dün mü?. 

Deyince dütünmeye başlamış

tır. Çünkü Demiri parayı çalarken 

istiyor.,, dedi ve Merkür hu buyruğa 
hoyun eğdi. 

Ahmet Cavat 
YENİ SÖZLER : 

Bu gürültü arasında be§ lira 
meselesi öyle bir hal almıştır ki 
Ramazan ne yapacağını büsbütün 
şa§ırmış ve bir aralık yeniden 0 • 

danın içinde araştırmağa başla • 
mıttır. 

Hamallar, arkada§ parasını ça
lan bir adamı aralarında yaşat • 
manın ( !) doğru olmadığını, bu-
gün bunu yapanın yarın bir 
başkasına yapacağını söylüyorlar
dı. lıte bu esnada gene Ramazan 
poJise müracaat ederek : 

- Paramı buldum. Demir çal· 
mamıf, şikayetimi geri alıyorum .• 
Demittir. 

Bu suretle mesele yatışmış, hid
detle ayaklanan hamalların asa
biyeti kalmamıştır. 

~fif \t:t.ıl"tülıneyip yalnız hafif 
Ş ~li kt.ırulrnası lazımdır. Yoksa i-
l>'et b illa§ kaba bir şekil alır. 

Müzeler kUtUphanesinde 
tahkikat yapıhyor 

Bu tann böyle diyerek oğlu Mer
kür'ü çağırdı: 

Erten - Şafak: Bir tann~c olarak 
tasarlanmaktadır. "L.Aurore,. 

Fakat Ramazan hakikaten pa • 
ralarını bulmuş mu, yoksa bir ha
diseye meydan vermemek için mi 
hunu yapmıf, bu pek belli değil. 
Fakat Büyükada hamalları rahat
lamıtlardır. 

Könülük - Adalet. 
o ~a en~inl . . k tlları k e leınızlenemıyorsa 

Haber verildiğine göre İstanbul 
müzeler kütüphanesinde bazı yol· 
suzluklar görüldüğünden Maarif 
vekaleti tarafından tahkikata bat· 
lanmıttır. 

"Merkür, dedi ona, batka tapıkla
rından ayn, buyrultularımı yerlerine 
ileten hep sensin; §İmdi de git, Katip· 
soya iyi bir öğüt ver; Olis'in adadan çı· 
kıp gitmesine göynünü et, ki oda ülke
sine dönsün; ancak ona ne bir tanğrı, 
ne bir kiıi, kimse kılavuzluk etmesin; 
kendi &atına bir sal üstünde kalsın; 
sonıuz emeklerden sonra, yirminci gün, 
bitnel Eıerya'ya varsın: Burası gönenç• 
te ölmezlere yaklaıan Feakienlerin ül
keıidir. Bu kutlu elgün OnA bir tann 
gibi saygı gösterecek, onu kendi ülke
sine ulathracak; ona tunç, altın, oflaz 
dokumalar verecek; bir sözle, onu bun
ca 11yugallarlıt, annağanlarla ağırlıya· 
caklllr f<i, Truva'da payına düşen bütün 
lancı, gemilerine bindirdiği gibi, engel· 
siz yurduna götürebilıeydi bile zengin
liği daha az olurdu; uğur yazısı, onun, 
sevgili yurduna böyle dönmesini sev
diklerine ve saravınıı böyle yavuşmasını 

Tenğriken - Semavi, ilahi "divin 1 Gelenler, gidenler f 
BUkref el~imiz 

1 
ldi\t r·· ravat en dar kısmına 
tb ~0~uı·· 

.._ lltıJu ur, ondan sonra soğuk 
·•ıa 8Uda b · 
tıı f l'ellkJ . . ıraz yıkanır ve ku-

tendant, poursuivant .. • 

ccleste,. 
Savlamcı - lctdiakar, müddei "prc· 

laı. erının b' b" . 
1, 'Sin d ır ırnıe karışma-
d l'ıltt. O derhal temiz bir beze 
'll n an 

~.. ~liıeı .. sonra ters tarafın-
i\\r ce ut .. J • 

tı lt l'e"' u enır ve dikilirse 
'il~ ,..Yeni ol ş 

Maarif Vekaleti, umum müfet· 
tişlerden İstanbul kitaphaneleri -
nin umumi vaziyeti hakkında ma· 
lumat istemiştir. 

İzi - Mevla, sahip. 
Yanıt - Cevap. 
Yatlı - Hasım, düşman. 

Gerckmek'ten: Gereken - İcap e-
den. 

Yavuz sanı - Suiniyet, suikast. 
Törü - Kanun. 

Ankarada bulunan Bukret elçimiz 
Hamdullah Suphi Bey Jıtanbulıt gel
mi1tir. Cuma günü Bükreıc hareket 
edecektir. 

Yunan ayan meclisi 
reis vekili 

Yunanistan ayan mecliıi ikinci reis 
vekili M. İstamulis <lün tehrimize gel
mİ§, Londra oteline inmiştir. 

ol\I erıarı ur. ayet kuma-
lt-ı • arı bir Oynarken yaralanmıt tı -~ •seri do.. az Yenmiş olursa 

alt 'Cık d J gru kıvırarak krava- Fatihte Hasan Ali mahalleıin
di., .. ~~İ\ bir:; a§tırınak lazımdır. de oturan yedi yaıında Latif ile 
!b~1~ kravatınrne.~aret göstermeli- Saraçhane batında oturan on 

)\ · guzel şekli bozul- üç ya§ında Yorgi Şehzadebaım-
!ba ~ l'a."atlar elb. da oynarlarken Y orginin attığı 

i\tııık I» ıse dolabında kar- bir tahta kutu Latifin batından 
~ejtrı r ır ha1de bulundurul- yaralanmasına sebep olmuftur. 
hki\d Uzga.i;r~h~·----...:.:.:::.:~;::,:::::, 
)-~ r. a .. h davayı taradı ve galar çekip götürüyor. 
t- ~ ,.. "' Çe k. 
'=-~e k llvercinl e 1 kurşuni, be- Günümüzün bazı saatleri de 
de 1~ı ..\;y elr havuza indiler. kasabanın arkasındaki zeytin 

i\tla ae nar . .. . O d 
i\çı, & kapf ç.ıçegı rengin- bahçelerinde geçiyor. ra a 
l'trd \te bir ak 

1 
küçük def terini kurduğumuz salıncaklar yerlerin· 

I' erı §anı e 1 d '-la.,
1 

Resen rn ~ve bıraktığı den çözülmeden günlerce uru • 
t'lt :Yaırn evsıınlerin hatı • yor ve biz saçlarımız zeytin dal-

aya devcıın etti. )arma iJi•İp salkım salkım ko • 
a ····t '$ 

e llt~1 b 0 saya geleli k puncaya kadar uçuyoruz. 
l'I 'ak ence dü ço oldu.. Foça arkasındaki (Çan deve) 
C. •n kö . nyanın en güzel dagyları mavi, sarı kır çiçeklerile 

la. litıJerj .ı~sı.. , 
~ l"ı e\t· mı~ın dolu. Oraya kalabalık gruplar 

ıl'ı, 'mi~in ·ı e.n. uzun parça - halinde çıktıgwımız zaman batı • 
'lld ı erısı d k" 

J a Reciy n e ı deniz mızda adeta bir bayram hava11 
ltıd • or. 

~''eı-· i\tma k esiyor. Oradan geç vakit, yüz 
~ep hn kızlar urn~ndanmın, ko- göz kofUP terlemekten kızarmıf, 
lt er<t1 1

• ırn k d ti ·ı d "-•ı ilet d amın torunu kollarımız çiçe eme erı e o-

,, 

Tapık - Hizmet, memuriyet "fonc-
tion .. 

Bitnel - Münbit, mahsuldar. 
Gönenç - Saadet. 
Elgün - Halk, "pcuple .. 
Onaz - Nefis, muhteşem. 
Sıyurgal - İhsan. 
Alanç - Ganimet. 
Uğur yazısı - Kader "le destin .. 
Boyun eğdi - İtaat etti. 

Foçanın mektebini bile yadır- ı laşmıf, dul kalınca hiç olmazsa 
gamadım. lzmirde biraz oku • Fransızca dersi verir, avunurum 
muttum. Buraya gelince beni i- demi§. 
kinci sınıfa aldılar. Hocamız bunu anlatırken ilk 

Mektep çok kalabalık. Bu ço- istekli ben oldum. Kumandan 
cuklar arasında yalnız ikisile çok Beyin kızları da heveslendiler. 
sıkıfıkr oldum. Kumandan beyin Hep beraber üç ayden fazla ders 
kızları. aldık. 

Hocamızda beni pek beğeni • Tatil mevsimi geldi mi artık 
yordu. Daha geldiğimin ikinci ele avuca sığmaz olurduk. Yazı 
haftasında beni sınıf başı yaptı. geçirmek için buraya lzmirden 
Ama hatır için değil.. İzmirde yabancı aileler de geliyor. Bun
okuduğum için öteki çocuklar • lnrın arasında lzmirdeki Ameri
dan daha üstünüm. kan kollejinde profesörlük eden 

O ilk günler ne rahat, ne bir lngilizle karısı ve kızları da 
gamsız geçiyordu. vardı. 

Yorulmadan, sıkılmadan çn • Yakın oturduğumuz için ah _ 
lıtıyordum. Öyle de okumak bap olduk. 

iki ay hapis yatacak 
Şehzadebaşında bir adamın 

parasını çalmaktan suçlu Sabri -
nin muhakemesi Sultanahmet i
kinci sulh ceza mahkemesinde 
görülmüş, iki ay hapse mahkum 
olmuıtur. 

1 
sela kürek çekmeyi bana en bü
yük ablaları öğrtti. Doğrusunu 
söylemek lazımsa onların me • 

deni terbiyeleri, oturup kalkma
ları, yemek pişirmeleri, hatta 

sokakta gezişleri bile daha baş
ka idi. Sıkılgan olmadığım için 

onlara çok alııtım ve çok şeyler 
öğrendim. 

y almz bir adetleri beni hem 
dütündürür. Hem çekindirirdi. 

Anneleri her yemekten evvel 
Piyanonun batına geçer, ağır bir 
musiki ile dua okurdu. 

'ıell llda <tkaa algalarla kumlar lu, yorgunluktan bacaklarımız 
C>y\l 1 • tna kad d . . . I On n ar1 0 

ar aklımıza sallana sallana onuyoruz. 
1}'0 ,.,.llYa, e;;ı :Ynuyoruz. Foça, denizi, suyu, havası bir· 

t ı_." "'Z k' ı::. encey 
'--qı~1 1 Çok k e 0 kadar da- birinden güzel bir dünya cenne-

l'tı.ı~ ayak ~re kurnsala hı- ti. Zaten lzmirden daha ilk rel
abıJarınıızı dal- diğimiz gün buraya 11mmıttım. 

hevesim vardı ki! 

O günlerde idi. Yatlı bir ma
dam Fransızca okutmak ıçın 

mektebe ıelmi§tİ. Kocası f abri
katormuf ta Avrupada çok do -

Uzun kollu, çilli yüzlü yetİf • 
mİf kızları ile dostluğumuz epey 
ilerliyordu. Onlar benden bir 
az büyüktüler. Bu dört kız kar
de§len çok §ey öğrendim. Me • 

Büyüdükçe onların hayalında. 
ki ana yolları daha iyi görme
ğe başladım. Mevsimin üç ayını 
Foçada geçiren bu İngiliz ailesi 
her yıl gelitlerinde kızlarından 
birini eksilmi§ görürdüm. 

(Devamı var) 
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Eli uzun mütercim 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMüellifi: Desire Kosztolanyi 

Bizimle beraber ite ba§lamıf \ bie hararetle tavaiye ettim. Tabi 
ve hiç bir iz bırakmadan kaybo- ona 1nıilizceden te~cüme edilmek 
lup gitmit eaki tair ve muharrir üzere bir poliı romanı verdi. Ki
arkadaılarımızdan bahıediyor • tabm iımi, hatırımda kaldığına 
duk. Zaman zaman konuımamı- göre "Wencealaı kötkünün eara• 
za birer iıim karıfıyordu. "Onu rı,, idi. Galluı için bir teYler yap· 
hatırlıyor mwunuz?,, ıorıuıuna mıt olmaktan doğan bir haz için· 
kal'!ı hepimiz hatlarımızı zaif bir deydim. O da ekmek parası çı • 
tebessümle sallıyorduk. Gözleri· karacak bir it bulduğu iç.in kendi 
mizin aynaıı önünde unut.ulduğu- kendisini tebrik ederek nete ile 
nu zanettiğimiz ve hiç bir it yap- tercümeye baıladı. Kitabı ,evkle 
madan çekilip gitmit olan bir yüz 
geçiyor. Acaba o ne olmuıtu? 
Hata hayatta mı? Diye dütünü
yorduk. 

Oturanlardan biri ortaya Gallus 
iımini attığı zaman Carnel Esti 
dedi ki: 

- Zavalı Galluı .. Ona, yedi 
sekiz yıl evvel ne garip bir vazi· 
yette rattladnn. Bildiğim bütün 
polis romanlarından daha acıklı, 
ve ayni zamanda bir polis roma• 
nı yüzünden fevkalade meraklı 
bir sergüzeşt geçirmitti. Hepiniz 
onu az ~ok tanırsınız. O, ilhamı 
zengin, ateşli, içi kaynayan çok 
bilgili bir çocuktu. Bet altı lisan 
bilirdi. İngilizcesi de çok kuvvet· 
liydi. Hatta Oxford ta dört sene
lik talebeliği sıralarında Prens de 
Galles ondan filoloji dersleri al • 
mışh.Bütün bunlara rağmen Gallu 
sun meşum bir illeti vardı. Eline 
düten her şeyi atırırdı. Denebi· 
lir ki bir sakıagan "kadar hırsızdı. 
Bir altın saat, bir telili, kocaman 
bir ıoba boruıu, ona bunlann 
hepsi atırılabilir eşyadandır. O, 
çaldığı eşyaların §ekline, hacmine 
veznine pek aldırmaz. Öyle ki 
çaldığı §eyler çok zaman ona bir 
fayda temin etmez"di. 

Onun ihtirasını ve zevkini tat· 
min eden teY sadece "çalm~k,, 
idi. Biz, en yakın dostları onu 
doğru yola getirmeli için çok uğ· 
rqtık. Önce nasihatle, sonra ·da 
tehditle onu ikaza çalıştık. Bize 
liak vererek bu melun illetle mü• 
cadele edeceğini vaadederdi. 
:Vaadederdi ama bütün mücadele
lerinin, mağlubiyetle :neticelendi· 
ğini görürdük. Bir çolC yabancı· 
lar onu cürmü methut lialin'de ya• 
kaladılar, talı1Cır ettiler. Buna 
rağmen biz gene onu ıslali için tii· 
'diniyorauk. 

Faliat bir aün Viyana - Pqte 
eılispresin'de Moravyalı bir tacirin 
cüzaanmı qırırlien tacir onu ya· 
•alaar ve illi istaıyontia )andar • 
ınalara teslim etti. Ve liazret 
Bu'dapefteye ellerin'de Kelepçe ile 
tetrif etti. 

Bir kerre "dalia onu bu fena yol
dan kurtarmak için mahlieme(ie 
hasta olduğunu anlatma'ğa ç.aht' 
tık. Heyeti h·akime bu iddiamı • 
zı dinlemedi ve onu tam bir liır • 
sız telakki ederek iki sene liapae 
mahkUm etti. 

Kinunuevvelin sisli bir günün· 
de ve Noe1den bir liaç ıgün evvel 
tahliye edilmişti. O gün erkenden 
daireme aç ve sefil bir lialde gel· 
di; ayaklarıma kapanarak kendi· 
sini bu vaziyette bırakmamamı, 

yardım etmemi ve it bulmamı ri· 
ca etti. 

Yazı yazmaktan batka bir it 
beceremezdi. Fakat ken"di imza• 
siyle de yazı ne§redecek vaziyet• 
te değildi. Dostlarımdan bir ta• 

tercüme etti. O kadar ki muay
yen müddetten evvel, üç hafta 
içinde tercümeyi tabie testim ey
ledi. 

Aradan bir kaç gün ıeçmemit" 
ti ki tabi beni telefona çaiırdı .• 
Tavsiye etmit olduğum adamın 

yaptığı tercümenin hiç. bir ite ya• 
ramıyacağrnı ve bundan dolayı 
mütercime on para dahi veremiye
ceğini ıöyledi. Doğrusu çok hay
rette kaldım ve bir fey de anla • 
madrm. 

Bir arabaya atlayarak soluğu 
doğruca kitapçıda. aldım. Tabi 
bir söz ıöylemeksizin tercümeyi 
elime tutufturdu. Dostumuz ter
cümeyi makine ile temiz etmiı, 

ıahifelerigüzelce numaralıyarak 
renkli kordelalarla birbirine m,.. 
tirmi§tİ. Bunlar hep Galluıun 
hüneri idi. Çünkü o, edebiyat İf"' 
terinde ıayet titiz ve meraklı bir 
adamdı. 

Tercümeyi okumaya Datlayın• 
ca tatırdan. Bunu sayet süzel 
cümlelerden dokunmut ve asıl ki· 
taptan 'daha üstün kıymette idi. 
Hayretle tabie, • tercümede neyin 
eksik bulunduğunu sordum. Ki· 
tapçı mukayese e"deyim "diye gene 
bir §ey söylemeksizin bana lnıi
lizce metni verdi. 

Ve ben her ikisini 'de okuyun
ca ayağa kalJCarak kitapçıya hali· 
h olduğunu söyledim. 

Sebebini beyliu"dearamayın. E· 
minim ki bulamıyacaksmız. Ha .. 
yır Galluıun tabie gönderditi ter
cüme kendi liuıuıi yazılan "değil· 
di. Bu, mükemmel, akıcı bir üı• 

1ubu olan, aanatkirane, hatta 
"Wenceslas kötkünün eıran,, na 
şiiriyet havuı veren bir tercüme 

idi. -
· ·11 -.~· Devamı yann~ 

Tl!PEBAŞI 

ŞEHiR TiYATROSU 
TEMSiLLERi 

Ba rece taıt 20 de 

Madam 
San Jen 

Komedi 3 Perde 
ve 1 l>atlanııç. . 
Yazanlar: Vik
toryen Sarllu 
ve Emil Moro. 
Çeviren: Seniha 
Bedri H. 

Eakl Franaız Tlyatroaunda 
Bu gece aut 20 de 

BU B 1 R 
R (J YA 

Operet üç perde .. 

Beıteliyen: Ferdi 

Yuan: 
Selma Muhtar 

çar~amba perşembe 

il\ 2cl Teşr n 14 'lcl Teşrin 

6 ŞABAN 7 ŞABAN 

Gün doguş u 6.46 6.47 
Gıin batısı 16.!12 16,S I 
Sabah namuı 6 6 
Ogle nımuı 11.:58 (f.S8 
ikindi namazı 14 36 14.:ı:S 

Akşam atmazı 16.52 16.51 
Yatsı namazı 18..97 18.!6 
lmsat S.:I 5,:r> 
Yılın gtçcn günltrl 31 8 319 
Yılı n talan ııünler l 48 47 

]

1

_ R A D Y cr=Jj 
Bug Un 

1STANBUL: 
18 Fransızca ders, 18,30 pllk ile tiyatro 

mwılkt ne§riyatı, 20 konterll113, 20,80 ajan 
haberleri, 21,20 ajans ve borsa haberleri, 
21,30 radyo ve tango ve caz orkestralan. 

823 Khz. BtJKREŞ 364 m. 
13 - 15 Gündüz pi~ neıırtyatı, 18 k&rt§ılc 

orkestra. konaerf, 19 haberler, 19,115 radyo 
orkestrası, 20 Unlversite, 20,20 pllk, 20,3:1 
pllk, 20,45 konretaruı, 21 piyano konseri, 
21,415 tagannl (Romen muailWi) 22,015 daruı 
mustklııf 22,45 haberler, 23,10 dana muaikl
sl. 

ns KJız. \'ARŞO\'A, ıua m. 
18 Piyano - keman muaiklsl • muhtelif 

18,35 ıarkılıı.r ve hafit havalar - ımuıahabe, 

19,115 koro kon.serf, 19,415 1ktuat, 20 ııesll 
nım parçaları CplA.k) 20;25 aktUallte, 20,30 
aerenatıar, 20,45 muhtelit bahisler, 21 Vfya
nadan nakil, 22 Choplnln eaerlerfnden ıntı
rekkep konser, 22,SO lngUlzce ne§rfyat, 22,40 
vtyoloMe1 kon.sert, 23 konserli nkllınlar, 

23,llS dana mUBiklBl n hatif hav&lar, 23,05 
kahvehane konaerlnln deva.mı. 

5" JUız. BUDABEŞTE, 630 m. 
18,SO PIA.k konaerl, 19 tnglllzce das, 19,30 

hlktye, 20,SO Puççlnln "M.ADAME BUT· 
TERFL Y,. operur, 23,20 haberler, 23,15 lm
re lılagyarl çingene orkeıtrıı.n, 24,115 caz· 
bant. 

Ml Kh74 BERLl?ııı~ 351 111. 

18 Ha.fit muaikf, 18,40 kl3 sporlarına ha· 
zrrlık, 19,05 kadm ne§liyatı, 19,80 Aılton 

Bnıcknerln lklncl ııenfonıat, 19,40 ev mll81 -
kial ve §&rkılan, 20,40 aktUallte, bahlaler, 
21,10 valsler, 21,35 milli neorlyat, 22 senfo
nik Bnıck.ner konııerl, 23 haberler, 23,20 
alqam daruı mUllklal. 

1592 Khz. \ttANA, l50'7 m. 
18,05 Yeni muslkf, 18 tlbbt neıı'fyat, lt,25 

muhtelit, 20,20 ttalya • .tngtlten dUnya 
§&mplyonluğu için Londrada yapılacak fut
bol maçı neUce.t hakkında malQmat. 20,30 
bando mızıka, 21,SO akttıaılte, 22 ''Der llebe 
Avgu1Un,.. falmll Viyana p.rkt eert.l, 23 Es
perantoca muaahabe, 23,10 Kabar nd1'0 or
ke!trıut, 23,30 haberler - koruıerln devamı, 
24,45 dans plAklan. 

Yllhk toplantllar 
Tıp Fakültesi Talebe CemiyetinC!en: 
16 - 11 - 934 Cuma aiinü aut 

( 14) te cemiyetimizin ıeneHk koqresi 
Oniversite konferanı aalonunda yapıla· 
cağmdan aza arbdqlann selmeleri rİ· 
ca olunur. 

BORSA 
[Hiz,Jannda yıldız işareti olanlar Gzer
ler!nde 13 - 11 de muamele görenler 
dir.] Rakamlar kJpanış fiatlanoı ~erir· 

nukut (Sab ) 
* Londra 626, ış •Vtyaaa U.IO 
* Nuyorlı 126, - * Mıdrtt 17, -
* Pırls 166. - *Bertin 45. -
• Miluo 212. - * VıqoYI !4,-
* lrtlksel 110. - • Bwdapeşte 1:6, -

* Atllll 24, 50 * Bııtreş ıı.-

• CUH'fl 819, - • Bctcraı !16. -
•Sofyı ?4. - * Totehıma u.-
* Aımttrdıaı ss.- •Alua 980. -
•Pı•ı tOO. - * Mtcldlyt 38,-
• ltothol• 83. -- * BHbot t4/t, -

Çekler (kap.••· 18) 

* Loııdra 6Jl.30 • Stotblm 3.0741 
• Nuyort 0.791794 • Viyana 4.!950 
• Parls ti.Ol • Mıdrtt 5.80 -
• Mllllo 0.!575 • Bcrlla 1,07-
* ırtıtscl 3.3991 • Vırıon 4,1968 
• Atla• 83.1450 * Badıp9'te 4,1175 
* C.atTrc 2.4.'487 • Blltrcş 79,028! 
* Sofyı 66.0416 • Btlgm M.7075 
• Amatcrdam t.1727 * Yokobaıuı t.7104 
• rıır 18.9450 • MoU:on 1091,75 

E 
it Bantası ıo.- Tertos -.-

•Anadolu 27.35 * Çlııacato u. 11.70 
Rc]I !.ll5 Onyoa Def. -.-
Şlr. Hayriye 15.50 Sırt Del- -.-

• Mertu Bankası !'i8.00 Balya -.-
U. Sigorta -.oo Sark m. eaa -.-
Bom on ti 12,75 Tıtıfoa -.-
latlkrazlar tahvlller 

• l933TlrtBor. ı ıus Elıttrlt -. -
• U !8,tcı Trımny 31.75 

• • .. • m 2U7 Rıhtım t7,50 
•lsdtrl&ıDıhlll 1 94,'!5 • Aaa•oto ı 45,tll 

lrJaal lsUkruı 97. * Anıdol• ıı 41,tS 
1911 A. Mü. -,00 Aaadol9 m -,-
Bıfdıt. -.oo • Ml•Htll A 49.55 

Kadınlar Adası! 
Yanın : Qerhard Hauptmann 

14 ~ 
Tavus annesinin gömülmeme. cude gelmesine nasıl~ .. 

rasimine i§tirak etmek istemedi. duğunu izah etti. Dedı IO· 
Çok §ükür onu bu fikrinden vaz- '4

- Mis Laurence'in 
ıeçirtmeğe çalıtmadılar. Oğlan balta ne tatlı bir ıeı Ç ~ 
epeyce zamandanberi kadınlar Sert ve endamlı t~~~i obJlclt 
§ehrinden uzakta, kadınlar §ehri· muıaklık gösterdıgı. 'lıİ 
nin yukarı taraflarında kendisi i- mirden adaleye malik 11, 
çin kamıttan bir kulübe hazırla- nen zeytini renkli A~• ~ 
mıftı.. Annesinin ölümünden ha • balta darbeleri üzerıııe . ..A 
ııl olan korku içinde Tavus kaçıp çaları nası letrafa sıçrı:'~ 
gittiği zaman kadınlar onu bu ku- metli Warinko rendecl • 
Iübede aradılar, fakat oğlan orada büyük bir ustalık g" .,, 
yoktu. Nihayet onu Mis Lavren • her yerde daima hazd' ~ 
ce'in kendisi iç.in inta ettiği kulü - ısıO fi'. 

bulunuyordu! Binanı ·* 
benin içinde küçük Dagmar - Dio- Jt~ 

fesi bittikten sonra '!fi 
data ile mefgul bir ha1de buldu - _..,r_, 

dönmeden havada 01._., 

lar.Bu hadiselerden iki hafta son - ' 11 kalas parçalarını ~I 
ra kadınlar yeni bir toplanma bi - ve dah tahtalarını döt

11 bifİ 
Arklldatlarım•zın bel' • 

f ından gör=11en bizınetlet' • 
da birer birer &byınal
yoktur. Lolo Srnith'İll 

nasmın açılma resmi merasimini 
yaptılar. Bu binanın planı Tor· 
gert Grimm tarafından tanzim o • 
lunmuttu. 

Sanayi mektebinden mezun olan 
bu kızın mimarlık itlerine de bi -
raz aklı eriyordu. Re11am hanı -
mın idaresi altında vücuda getiri • 
len bu pavyon hiç fena olmadı. 
Bahçıvanlık itlerine vakıf olan 

Muçi Smithin malumatı saye • 
sinde Hindiıtan cevizinin yalnız 

cevizi yenmiyor ve suyu da içilmi· 
yordu. Ayni zamanda Hindistan 
cevizi ağacı da yavaı yavaı ke • 
reste olarak kullanmağa ba§lanı -
yordu. 

Evvelce de yazıldığı gibi tah -
lisiye sandallarının içinde ite ya -
rayabilecek alil ve edevat bu • 
lunmuttu. Onun için destere, ren· 
de, burgu balta gibi aletler kifi 
ıelecek miktarda mevcuttu. Hat • 
ti bir dülgere, elzem olan çivi bi· 
le ekıik değildi. 

Onun için ağaçların keıilmesi, 
deıtere ile biçilmesi, rendelenme
si, yerlere kazık kakılmaıı, iskan
dil kullanılması mümkün olmuf • 
tu. Direkler dikilmif, biribirle· 
rine keza direklerle bağlanmıı ve 
nihayet hafif, fakat gen it denile
bilecek kadar büyük bir bina ya-

pılmıttı. Bu binaya açılma resmi 
esnasında "iyi Ümit Evi,, ismi 
verildi. Merasim eınasında reiı 
hanım tarafından ıöylenilen nu
tukta denildi ki: 

" Allah, hepimiz tarafından 
sevilen bir arkadatımızı bu bina • 
nın inpıı esnuında elimizden al. 
mamakla bize iyilik etmit oldu. 
Oyle olsaydı. lnp yarı kalacak 

ve hiç bir zaman tamamlanamr • 
yacaktı. Çünkü İllJUma muvaf • 
fak olduğumuz bu belediye daire

sinin meydana gelmesinde hiz -
meti dokunan faal, ceval ve emni
yet verici mütterek zihniyetimiz 

yerine zaafa deli.let eden bir ü • 
mitsizlik ıeçtiğini görerek üzü • 
lüyorum. Arkadatlar, bu hal böy
le deva91 edemez. Size yalvarr • 
nm, geÇıe eski, daha dofruıu, ge-

' ne dayanıklı taze bir gençlik ifa-
de eden gençlerden olunuz. 

Bu hayır kulübesi pli.nmı hiç 
çekinmeden tasavvur ettiiimiz za· 
man beslediğimiz yüksek zihniye
ti yatamak ne kadar parlak bir 
feydi, değil mi? Elimizdeki vaaı· 
lalarla nüfusumuzun o vasıtalara 
olan nisbeti nazarı dikkate alı • 
nırıa Beni larail kadar it görmüt 

. olmuyor muyuz? ... ,, 

Reiı Hanı~, bundan ıonra her 
kadının ve her kızın o eıerin vü -

gozluk liususunda gayet~ 
Juğunu isbat etti, haJIP"" _. 
gün rahat rahat üzerinde / 
ğunuz Bamboı koltukl,t 
seridir. 

Hindistan cevizi yaP 
dan dayanıklı ve elitl~ 
yapılarak koltukların il~ 
şenebileceğini de b ~ 
Lambert öğretti. L'efV". 
müdürümüz Madam il, 
da sizin yeyeceğinizi ~ .. 
zi tedarik etti. SoftsY. 
kurulmuı olarak buld 
meyvasını çiy, pitmif, 
mı§, tekerlenmit olar~ 
et, av kutları kızartmal 
diğiniz kadar tattınız, ~ 
cevizi kabuğundan mar~ 
daklarmuzla hurma 
nız. • 

Bu bardaklara 
Torgerd Grimm ne ~. 
verdi! Körfezlerinde ~ 
manm her türlü renkl 
lunan ve yalnız lsland~ 
targf ından tubılmıyaıı 
lıkları da unutmıyalııo .. 

Hanımlar, Madaoı ~ 
etti. Yakın dostlarım~~ 
bamdap ölenleri ha~~ 
lursam yirmi kitinin 1 

mam lazım gelir. Yo~ 
rın yalnız burada öl ~ 
ve Nevyorkta, Pariıte ~ 
linde ebediyen yatad ~ 
zannediyorsunuz?. ,ol ~ 

Her liangi bir med, ol 
lelieti otomol>ille geÇillİ" 1' 
man lier küçült tebird• 
çok tedfin mağazal~ 
edersiniz. Bu mai• ~ 
tabutların, haçların •:,,J 
levaznnmın ihtiyat 0~ J 
bulundurulduğunu ıö .,,rı 
mek orada da ölÜJll _1.~ 
da. SükUnetimi ve t~1 

muhafaza ettiğim.~ -~~ı'~ 
Halbuki yatım dut11 eli..,, 
&& ölüm orağının e~ P.._' 
ya çekeceğine tüph~ r~ 
nimle mukayese edıb bit" 
nımlar, hepiniz dab• 
aunuz. ~ 

Gençliğinizin bu c d _.,._,.,, 

zer yalnızlık içinde ~de' 
"''iııiJ geçtiğini zannett~I rf1f'J°" 

sabırsızlık gösterıY0 ~ 
olmadıkça gene k•~ 1'if 
bir hali ·hazırı ve b 't.(l/J 

~c•• bali mevcut o1aın .. dd.C 
ederim. Fakat bir Jllıl 
diniz. (fJ~ 
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Soy adlarımız için 
0
) adlarımız nasıl olma ~UNDAN BUNDAN' .... ~ 

t ı, nasıl olmamalı? 
~h. Lı .. 

Saatte 215 kilometre giden tren! 
.. ... '10 "k a: bo,, o:~ • Can temiz soy, ı Duyan kulak, Keskin ıöz. 

"- ( •de.ki ıo aa.n güneı ıaf gibi.. Bu yolda, dilimiz o kadar zen· 
lfo>iik) y adları: gindir ki belki hiç bir batka hu· 

~~!CiiJı' (Tenıiz ıoy), (Öz dun bu kadar çeıitli ve güzel, a -
"~ eı taf) gibi IÖ 1 d' kan ıular gibi güzel ıoy adları bu-hll\t z er ır. 

te 1ctnd· ı onu taııyan Tür - lamaz .• 
•dı oJa.

1 
'

0Yunun topunun C) Ancak ortada bu kadıtr gü-

~eleııı'1" ~ır. 'Ne batka ıoy· zel örnekler varken ıoy adları 
'<>)lı öh·· llanaınıyacaktır • anlamı, konuıum ve ititimi aıağı, 

'dltrı.. ur •oylardan ancak hele iğrenç ve gülünç ıözlerden 
~de 

1 
•Yırt edebileceğiz. yapılamaz ve yapılmamalıdır: 

de •e ~~dları itini iatenilen Kazayağı, Bunakdolu, Tahta· 
Sok l'e. •kıiz batara bilirsek burun, Y rrtık poıtal. 

ltıan bir . . ~ d 
tıı,' .. 1!• yapmıı ola· Bu, yündemsiz v~ ~gu~U% a • 
L~,~ lar konamıyacağı gıbı eskiden na· 
~k Ülk~ h~~ gez: Bu itte fU ıdıa konmuf böyle biçimsiz adlar 
'"!itler ol unıuzle bir karıılaı· da değittirilecektir. (Yasa) bunu 
l! '~k? d d • ,, bi · • ,, özliyor ve katkanı a fU ur· .... 
(\',ı il tane, belki on bin ( Uygunsuz, iğrenç ve gulunç 

~ Li)j;•n) a.dJı Türk çocuğu adlar değittirilecektir) • 
•· '~tıı .'...~nc.k: Demek ki: 

Amerikanın bir ucunda olan 
Nevyork ile öbür ucunda olan 
Los Ancel araımda yeni tarzda 
yapılan çok hızlı trenler itleme
ğe baıladı. Bu trenlerin biri ara-

da ki mesafeyi 56 saat 56 daki • 
kada geçmeğe muvaffak oldu. 
Bu suretle bu tren saatte 120 mil 
yani 215 kilometreden fazla hız. 
la hareket etmittir. Trenin bu 

hızı adeta tayyare hızına yakın
dır. Maksat trenleri otomobil 
ve otobüs rakabetinden kurtar
mak ve bu suretle istikbalini te
min etmektir. 

~ '10yij1c 
• t tek, tek h' ••• Öküz Memif, Artin Zırtapoz· 
'ıı . ır \'arlık olacak - yan, Miton Canyakan, Todor Do- Sovyet Rusyada çocuk oyuncakları 
~ .. 11Jt ha.k, muzoğlu, Kel Durmuf, Karabet 
~'t•lı.ıeı . §t~ belki de olmaz Hırl~kyan, Haronaçı Soytarı oğlu Tas Ajanımdan: Bu yıl Sov

yet Ruıyada yapılan oyuncakla
rın tutarı lOŞ milyon rubleyi bu
luyor. Halbuki çarlık Rusyasın -

hüküm nazan dikkate alınıyor. 

Bunun ehemmiyeti §Udur ki, bu 
aayede çocukların zevkini tetkik 
etmek imkanı hasıl oluyor. Bu 
tecrübe de yapıldıktan sonra, o· 
yunca.klar, bu itle meığu1 olmak 
için kurulan bir komite tarafın • 
dan tetkik ediliyor. 

lar arasında IS· 30 çocuğu bir. 
den İfğal edebilecek olanları var
dır. Mesela kutbu keıfe gitmek 

>'lplt hır ulkü gibi görülür· Yani Gebet kuyruk. 
•a.k 'Ve •• 

' ola.n yapma11m ıyı Gibi adlar artık tutunamaz. Ve 
\ 6ık Ve eritilen, belki de yeniden de konamaz. Konıada 
~ İiatii: ellerde yapılabilen - (Yasa) onu tanımaz, zorla geri 
'~ Yapabilen olacağız. 

ıır... b revirtir. "'"l u . 1 b. . . '3' 

' " d' tf o up ıttı mı, (Y ) .. .. il maddesi 

da üç milyonu geçmiyor ve ye -
mi milyonu dıtardan geliyordu. 

bunda 60 muhtelif madde var. 
dır: Buzkıran, takma evler, tel • 
siz istasyonu, bir tayyare, kııla • 
ma vesaiti vesaire. 

taı. l Y ığnn h"t" k 'k aıa nm uçunc 
ı ~ ~~ hi d u un e 11 

• hem yukarıdaki adlan, hem de 
1 ~ en ortadan kalka -

t.a "Ut'"kJ baıka yabancı bir budunun, ırkın 
~l·\.ı · u eri, poliı, mah -
ıı., "'~ep k ve a§iretin adları ile ve rütbe ve 
~~~e • ~· erlik itleri ar .. 

' n hır aksaklık göıter• meuriyet göıteren sözlerle toy ad· 
' lan yapılmaırm kökten yasak e • 

Sovyet Rusyada çocuk oyun -

caklarına büyük bir ehemmiyet 

verilmektedir. Yeni yapılan her 

oyuncak modeli, Pedagoklarm, 
reuamların ve aairenin tasvibi -

ne gösterilmektedir. Bundan son
ra çocukların bizzat verecekleri 

Bu komitede en methur pe -
dağoklarla ressamlar vardır. Mo
deller komitenin tasvibi üzerine 
fabrikaya verilerek büyük bir 
miktarda imaline ba§lanıyor. 

"Makinelet tiril mit maden ku

yuları" oyuncağı 21 çocuğun oy· 

namasma müsaittir. çocukların 

en ziyade beğendikleri oyuncak

lar arasında ''Hayvanat bahçesi" ı 
"İtfaiye" vardır. diliyor. Bundan ötüril hiç kimse : Son defa çıkarılan oyuncak • 

Arapoğullan, Rum Beygiller, ln • 
giliz Huanlar, Kürt zadeler, A -

cem döJleri, Mühürdar ojulları, 
Kaymakamınkiler, Vali çocuklan, 
Yiizbatı torunları gibi •oy adlan 
tqıyamıyac.aklar, yeniden ad a • 
lanlar da böyle adları ıeçip kulla· 

Trenleri uçuran adamın muhakemesi 
Budapefte - Trenleri uçuran ~refine verdikleri bir ziyafetten { olmuıtu. 

Matüıka'nm, Budapefte mahk.e- l döndükten sonra, guya kendiıini Mahkeme~e bir "dinf_ kom.ü~i~t 
meıinde, iıticvabına devam edıl- ıevk ve idare eden Lco iamindeki fırkası,, teşkıl etmek ı•tedığını, 
mektedir. Dokuz ikinciteırinde manevi ıahsiyetten direktiflerini hunun için gazetelerde propagan
kendiıi daha ciddi bulunuyordu. a1mııtır. dn yapmak fikrinde bulunduğunu namıyaca.klardır. 

• • • 
Bunlardan batb tarihte ön ıal 

mıt adlardan birini .oy adı almak 

iıteyenlerle ötedenberi böyle •oy 
adı kuJlanmakta olanlar da bu it· 
te pek öyle batı bot bırakılmıt 

Yaptığı bir ıürü icatlardan hah- Mahkemede, Onzbah ve Jutel"" ıöylüyordu. 
ıetti. Yeni kopya kağıtlar, ıonra borg ıuikaıtlan hakkında yapılan Muhakemenin devam ettiği 
b·ır turbin hidrolik ile trenleri ka - d dl . d k ..1 isticvap aaatlerce ıürmüftür. Bun• müddet zarfın a a ıye o tona-
zadan koruyacak bir alet icat et - laNlan birinciıi için Matuska, Vi- rr kendisini dinliyor, ve her bir ha-
mİf. d. yanada alh ıene hapse mahkUm reketini tetkik ediyorlardı. 

1930 da arkadatlarmm ken ı 

delillerdir. ı « Yua), bu tilrlil .oy adlan 1 EVLENENLER Dirhem meselesi 
içinde uydurma olanlarm konıul - f..Jl.F•A•T•J•H•T·E---So-n•h•af•t•a•i•çin-de_m_u .. h··f 

masmı ve kullanılmasmı da yasak telif kazalarda evlenenlerin adı ıunlar
etmek için mahkemeyedek gidile - dırı 

Balıkpazarı Tahmiı sokağında koyulmuf ve biraz sonra her iki
sini de bulmağa muvaffak ol • 
muttur. Fakat ikisi de ıuçu in
kar etmitler, hatta iti azıtarak 
Selmanm üzerine hücum etme
ğe batlamıtlardır. 

ceğini göstermektedir. Hikmet Mediha Hanımla Eczacı 
Bu yazı yann da ıür«ektlr. Maıtafa Yaver Bey, Emine Hanımla 

polis memuru Junail '.Abdülbaclis Efen· 

bir dirhem yüzünden Selman is
minde bir satıcı muhtelif yerle • 
rinden yaralanmıttır. Selmanı 
yaralıyan Mustafa ve Salih isim
lerinde iki çocuktur. Hadisenin 
garip tarafı da bu iki çocuğun 
hem suçul, hem güçlü olmala -

Gallp BlngBI di, Buhar Hanımla diıçi Simon Efendi, 
Faik Güzide Hanmıla muıiki muallimi 

(I) Tevakkuf ve mülihaza nok- Mehmet Zeki Bey, Hüıniye Hanımla 
tası. tütün ameleıinden lanail Efendi, Hati· 

'(2) Dünya. ce Cenan Hanımla perükir Yahya E· 

T · vi fendi :Ay .. HanımI- toför :Ali Abrar 
.( 8) evır =ne Efendi, Fatma Saliye Hanımla makinist 

--'(4•)-M•A•n•ası_. ______ • Hüae,-in Remzi Bey. Meliha Hanımla 
rençper Fadıl eğa, Hikmet Hanımla İs
mail Sel• Bey, Şahinde Hanımla tüccar
dan :Abdullah Bey, Hüıniye Hanımla 
makinist Mehmet Niyazi Bey, Nasra 

ftalyada askeri rütbeleri 
olan muallimler 

İtalyan Maarif Nazm bir taminı . .. . .. 
netretmittir. Bu tamıme 'lore, 
kert rütbeleri olan muallimler, 

den saatlerinde milli zabit üni -

( ormaları, rütbeleri olmıyanlar da 
f aıiıt üniformuını giymif buluna-

coldardır. 

Muallimeler C:le fatiıt kadmlar 
üniformaımı taııyacaklardır. Bu 
haberi neıreelen Jiornale ltalia 
gazetesi, tamimin ilk tahsil mual· 
lim ve muallimeleri tarafından 
büyük bir sevinçle karırlandıimı 

Hanımla hamal Abdülhalim Efendi, Sa· 
diye Hanımla esnaf Hasan Efendi, Na· 
ciye Hanımla lokantacı Şaban Efendi, 
Saadet Hanımla terzi Fehmi Efendi. 
Münire Hanımla Birinci Mülazim İb
rahim Bey. 

EMINöNO KAZASINDA - Ka· 
marot :Arif km Servet Hanımla ciğerci 
'.Akif oğlu Haydar Efendi, Eser kerime
si Fabna Hanımla Ali Bey oğlu elekt
rikçi Mustafa Efendi. 

BEŞiKTAŞ KAZASINDA - Fat· 
ma Sayadur Hanımla deniz birind mÜ· 
llzimi Mehmet Süreyya Bey, Matmazel 
Didar Hanımla di,çi Mehmet Efendi, 
Matmazel Dominya ile Operidi, Mat· 

rıdır. 
Selman seyyar satıcılıkla me§· 

gulbulunmaktadır. Evvelki gün 
mütterisi ile meıgul bulunmakta 
iken Mustafa ile Salih bir kola -
y191 bulup Selmanın dirhemini 
ça1ıp sıvıımıtlardır. Biraz son
ra Selman dirheminin noksan ol
duğunu görünce etrafa sormağa 
ba,lamı§, Salih ile Mustafanın 
biraz evvel çaldıklarını öğren • 
mittir. Bunun üzerine vakit ge
çirmeden iki arkadatı aramağa 

Selman, bu halden yılmamı§, 
o da dirhemini almakta 11rar e-

dince iki arkadat Selmanm üze
rine hücum etmiılerdir. Bu hü

cum esnasında Selman da muka
belede bulunmak istemiı, itte bu 
Psnada Selmanın dirhemi ortaya 

çıkınıf, fakat dirhem eline de
ğil, kafasına, yüzüne çarpmıt ve 
zavallı adamcağızı bir dakikada 
sersemletmİ§tİr. 

Neticede hadiseye zabıta el 
koypıu§ ve Mustafa ile Salihi ya
kalamıttır. 

mazel Onnaper ile Nitan Efendi. I fendiler. 
BEYOCLU KAZASINDA - Mat· Matmazel Avantina ile otomobilci 

mazel Malani ile Gprim, Matmazel Ser- Enver Bey, Matmazel Mari :ile ManoeJ, 
huhi ile Vaha, .Mabnazel Rrfka ile Ba
ku, Matmazel Orsila ile Ohanes, Mat· 
mazel Refte ile Yako Efendiler. 

Hatice Hanımla tekerci Osman Bey, 
Matma:zel Esputina ile mumcu Fatine, 
Havva Hanımla komisyoncu Vuli, 
Matmazel Bella ile komisyoncu Past, 
Matmazel Vaıiliki ile duvarcı Uınin E· 

Matmazel Maryam ile Merkado, Mahna 
zel Sofiya ile amele Niko, Matmazel 
Marya ile amele Solcu, Mahmure Ha· 
nnnla gazete bayilerinden Bahattin, 
Penbe Hanunla gemici Mehmet, Emine 
Hanımla bakkal Mehmet, Matmazel 
Elini ile sefarethane memurlanndan 
J\Jbert Efendiler. 



-ıo - VAKtT 14 Tetriniaani ı--: 

M. Gömböşün dönüşü 
.. lBao t.arıılı ı lııc l lnytfada) 

olarak daha müessir ve daha nafi 
bir tekle koymağa çalı§maktadır • 
lar.,, demiıtir. 

M. Gömböt , Lehiıtan ile Ma -
caristanın U!.rihi ve aıırlık müna
sebah ve muhabbet hiuiyatını i • 
zah ettikten ıonra Roma ıeyahati· 
ne geçqıi§ ve bu husuıta matbuat
ta çıkan yazılarla reımi tebliğin, 
Macariıtanın ltalyadan uzaklaı -
makta olduğuna dair çıkan hayali 
haberlerin uydurma olduğunu iı· 
pata kifi bulundui~nu aöylemit • 
tir. 

Baıvekii diyor ki: 
"- İtalya - Macariıtan mü • 

naıebah çok hararetli ve çok sa • 
mimidir ve iıtisnasız bütün Ma • 
carlar tarafından takdir ve hür • 
met edilen büyük devlet adamı 

Duçenin temsil ettiği sağlam siya· 
si realitelere iıtinat etmektedir. 

Macar harici siyasetinin bütün 
gayretlerinin temeli muılihane va
ııtalariyle muahedelerin tadilini 
temin etmektedir. 

Bu hususta hakkımız, gerek 
sulh muahedeleri esaıından, gerek 
t1'rihi haklar ve hakkaniyet ve iı· 
t~tiıtikler esasından itiraz götür • 
mez. Hemen 13 milyona balii o • 
lan ve niıbet itibarile eıki Avus • 
turya - Macaristan imparatorlu • 
ğunda yaıayan, diğer milletlerin 
hepsini geçen Macar milletinin, 
kendisine sulh muahedeıiyle terk 
edilen 93 bin kilometre murabbaı 
eraziden daha fazla11na hakkı ol -
ması tabiidir. Buna mukabil, bizi 
çeviren devletler de, bu ıulh mu • 
ahedeleri sayesinde, kendilerine 
nisbetaiz bir surette verilen erazi 
içinde, daha az nüfuıta milletler 
tarafından diğer milletler üzerin • 
de hukuku hükümrini tatbik edil
mektedir.,, 

B~dapefte, 13 (A.A.) - Ma • 
car ajanıı bildiriyor: 

Macaristan Başvekili M. Göm • 
bö§ hükumet f ırkaaı tarafından 

verilen bir ziyafette söz söylemi§ 
ve hükumetin intihap kanununda 
tadilat yapmak niyetinde o1duğu· 
nu bildirmittir. 

Ba§vekil bundan aonra harici 
meselelere temaı ederek demiıtir 
ki: 

"- Roma miıakı, bir büyük 
devletle iki küçük dev leli Tuna 
havzası me.elelerinin bir kısmını 
hatletmek üzere, bir araya topla • 
mıttır. Bu üç devlet, aynı zaman· 
da bütün ıiyaıi ve iktıaadi anlata· 
mamazlıkların önüne ıeçmek ni • 
yetile ıarih bir vaziyet vücuda 
ıetirmek üzere hirletmitlerdir. 
Bu üçler misakı ile, miıakı imza e
denler her türlü ahvalde biribir • 
ferinin kartılıklı yardımlarına gü· 
vene bilirler.,, 

Miaakın esasını tetkil eden 
hazı tartları bidayetten kabul et • 
mek ıuretile herkes bu misaka İf • 
tirak edebilir. Fakat ittirak için 
bu ıartların kabulü muhakkak li.· 
zımdır. 

Baıvekil ıözüne f U suretle de • 
vam etmittir: 

"- Oldukça sarih surette iza • 
hat verdiğimi zannediyorum. Çün· 
kü Macar hükumetinin, muahede· 
lerin tadili keyfiyeti ıiyuetinin e· 
ıaa olarak almakta bulunduğunu 
müteaddit defa tebarüz ettirmit • 
tim. Misaka ittirak için kabulü i· 
cap eden tartlardan birini de bu 
keyfiyet teşkil eylemektedir. 

Roma misaklarının ruhundan iJ. 
ham alan bir siyaset takip edilme· 
dikçe, Avrupa için bir 1nn1ulut ol
madığına kaniim. Ve bundan do • 

lllyıdır ki Macaristanın tadilci ve 
mutedil gayelerine muslihane bir 
surette vasıl olmaaı ihtimalleri bu· 
lı~mluğu hakkında ümitler besle • 
r.:ekteyim. 

La Bulgari'nin bir yazısı .... ı Hq toratı ~ lrıd aayıfadat 

oluyor. Bu beyanat, ayni za • 
manda, Romanya ve Bulgaristan 
arasınd~ muallak bulunan mese
lelerin Romanya sefiri M. Stoika 
ile Bulgar ricali arasmda görütü
leceğini bildirmek itibariyle de 
ehemmiyeti haizdir. 

Nazır, Balkan itilafı ile Bul
garistanın ayni gayeyi takip et
tiklerini hatırlattıktan aonra, 
bunların birbirine muhalif olma
dıklarım, çünkü hiç bir zaman 
muhasım değil, anc:.ak sulh de -
nilen ülkü etrafında çahımak i. 
çin müttefik bulunduklarını ila
ve etmittir. 

M. Titüleakonun bu ceaaurane 
aözleri ıunu lamamile tasdik edi -
yor, ki memleketimizin Balkan 
antl&fllluına dahil olmamaıı, Bul
ıariıtanın, Balkan milletlerile bir· 
likte çalıımasına mani olamaz. 

Bu görüt noktasını daima mü
dafaa ettiğimizden, bugün ıimal 
J<om§umuzun dıtarı siyaıetini çe • 
viren muhterem zatin Bulıariı • 
tanda da, Romanyada olduğu 

gibi sulh muhabbeti, açık ıami -
miyet ve Romanya - Bulgar mu· 
habbeti için ayni derecede hara· 
ret bulunduğunu tam yerinden 
anlamıt olmuı bizi sevindiriyor. 
Bu bal, cidden, son zamanlarda 
Romanya - Bulgariıtan müna
sebetlerinde olduğu gibi Balkan 
itilif ını imzalayan devletlerle 

memleketimiz arasındaki müna
ıebetleri tanzim yolunda alınmıf, 
olan mesafeyi ölçmeğe yaraya • 
cak nadir bulunur kıymette bir 
delil teıkil etmektedir. 

Bu, Romanya -· Bulgaristan 
münasebetlerinin mükemmel bir 
halde bulunduğunu ve yarım a· 
da halkının, Bulgaristanla yal
nız iyi komıuluk münasebetleri 
değil, ayni zamanda, M. Titü -
leskonun dediği gibi, yarım ada 
devletlerine halkımızı bağlayan 
tabii muhabbetin siyasi bir muhab 
bete tahavvül etmesini, sulhu 
tanzim ve muhafaza etmek için 
feyizli bir çalı!maya memba ol -
masını istediklerini pek açık bir 
surette gösterir. 

Bulıar ve Romen temaımın 

yarattıiı yeni hadiselerden c;,kan 
ıfığr, Balkan milletleri münase
betlerinde hasıl olan mesut te -
rakkiyi, Balkanlarda beynelmi • 
lel selametin, müstakbel, ciddi 
bir ıiyaıi çalııma beraberliğinin 
ufukta açtığı sevinci herkes tak
dir edecektir.,, 

Makale, Romanya ile Bulga· 
Tistan münuebet1erinin, Tuna Ü· 

zerinde yapılacak feribottan bah
settikten sonra ıu ıözlerle biti· 
yor: 

"Bulıariıtan, büyük ıulh da -
vuına çalıtmak istiyenlerle, ka
yitsiz ve f&J'bız beraber bulun • 
mak için kati kararını vemıit • 
tir.,, 

• 
Siz hiç Çin musikis 

dinledinizmi? 

Askeri davetler 
Kadıköy Askerlik Şubesinden: 

Aıağıda isimleri yazılı zevat ilin· 
dan yirmi dört ıaat zarfında ıubeye mÜ· 
racaatları, hariçte iseler bulunduktan 
mahal askerlik ıubelerine müracaatla 
ikamet adreslerinin bildirilmesini, aksi 
takdirde kanuni muamele tatbik oluna
cakbr: 

Karma karışık bir görültü, cıyakhyan h~ykı 
bize vezinsiz, ölçüsüz, manasız gelen bır 

Ferik piyade Riza Pata oilu Şükrü 
paıa doium 1292, aicil 16642. Mülhim 
piyade lamail Necip oilu Oaman Ali 
bey dolum 1314, aicil 23337. Mülizim 
piyade Haaan oilu Omer Feyzi bey do· 
ğum 1318, aicil 6964. Mülizim piyade 
Mehmet Emin oğlu lbrüim hey doium 
1308, aicil 6518. Müli.zim piyade Hüse
yin Hüsnü pqa oilu Bilil bey dolum 
1310, sicil 6185. Mülizim piyade Yusuf 
Rıza pqa oğlu Ali Sebat bey doğum 

1311, aicil 12434. MülUim piyade Ah· 
met Cemal oilu Mehmet Etref bey do
ium 1310, sicil 12193. MülUim piyade 
Osman Kamil oilu Cemal Mustafa do
ğum 1312, aicil 291/ 376. Mülizim piya• 
de Süleyman oilu Mehmet Emin bey 
doğum 1315, ıicil 2091. Mülazim piya
de Süleyman oğlu Ali Rıza bey doğum 
1316, ıicil 27601. 1 ci. Müli.zim ıüvari 
Emin oğlu Hamdi 'hey dofum 1308, sİ· 
cil 1928. Kaymakam ıünri Mehmet oğ
lu İsmail Hakkı bey doğum 1297, sicil 
312-44. 1 ci. Mülazim süvari Muıtafa 
oğlu Mehmet Hidayet doğum 1307, ıİ· 
cil 325-32. Mülizim ıüvari Meltmet 
Ali oilu Ali Nihat doğum 1310, ıicil 

6293. Zabit V. ıüvari Bekir bey oğlu 
Mehmet Eıref bey doğum 1316, sicil 
30538. Yüzbatı deniz Tahsin oilu Meh
met Şükrü 1204, ıidl 1244. Yiizntı de
niz Tevfik bey oğlu Mehmet Rıfat bey 
doğum 1303, ıicil 1000. 1 ci. Mülazim 
deniz Ömer Zekai oğlu Cemal bey do
ğum 1317, ıicil 933. Sınıf 8. Mümeyyiz 
deniz İbrahim Rqat oğlu lımail Hakkı 
bey doğum 1296, sicil 29. Sınıf 8 katip 
Sami oğlu Ahmet Rıfat doğum 1290, 
ıicil 311-6. Sınıf 8 katip Cemal oğlu 
Rıfat doiuin 1292, aidl 00. Smrf 8 
katip Şükrü oğlu Ahmet Feyzi doium 
1314, aicil 332-13. Mülhim timendi· 
fer Mustafa oğlu Salih doium 1306, ıi
cil 3337. Mülazim ıimendifer Hacı Ah· 
met oğlu Ali Saip doğum 1310, ıicil 

Meraklı bir arkadaı ım bir gün f köprü üstünde ıiıar•_w,.ııııı.L 
bana kendisinde Çinden getiril • tan, keıkül uzatan, ~I 
mit ıramofon plakları olduğunu bil diye ıu dağıtan d~' · 
söyledi. Gerek gördüğüm Avru. da görememiıti. fi~~ 
pa tehirlerinde dinletliğim, gerek, olarak ta ilk teıebb~ iıı' 
radyomun manivela11nı çevirdik ~ de) nin kahrı ken~ı~ 
çe itilliğim garp musikisinin ne lememitti ve göıterıl 
olduğunu aıağı yukarı biliyor· m ı11rgan ve bald 411 
dum. Acaba Çin musikisinin rengi olarak görmüt ve b~ 
neydi? Ölçüleri neydi? Bana da gözleri kararak Tür~ 
merak oldu. kemmüllerini farked , 

. Arkadaıım dediğim kli.ıik mu • Acaba Sen Sanlı ~~ 
ıikimizin büyük üıtadı ve benim hatta Kurto gibi rll 

de üıtadım Rauf Yekta Beyin e• icrada üıtat olanlarıO .-~, 
Tinde karıılıklı oturarak Ç~n pl~k- sikisine ait olarak •-,,_ 
)arını uzun uzadıya dınledık. kümlerinde pjyerl ~ 
Karma karııık bir gürültü, cıyak· hükümler gibi sakatl 
byu, haykıran ve bize vezinsiz Belki ... Bunlar Türk 
ölçüsüz, hatta mi.nu1z selen bir kadar methederlerıe 

4158. Mülazim otomobil Kadri bey oğlu 
Yusuf Kemal doimn 1214, aicil 19267. 

velvele .... 
Ben kendiliiimden verdiğim bu 

hükmü, ayıp olur diye, dudakla -
rımdan dııarıya çıkarmadım. Ra
uf Yekta Beyin fikirlerini öğren • 
mek istedim. Onu da kanaatimle 
beraber buldum: 

- Bize göre gürültü amma, 
birde bunu Çinli kaf aıı ile dinler -
sek bet ki de manaıı deiitir; dedi. 

Ömrünü en ince teferüatma 
varmcıya kadar Şark muaikiıinin 
tetkiki ile kocaltmıt olan Rnuf 
Yekta Bey ıibi bir musiki üstadı 

Çin muıikiıinden bir ıey anlamaz 
ve onun ölçülerini meydana koya • 
mazsa Avrupalı muıikitinasların 
Türk muıikiıinden ne anlayabile· 
cekleri bana dert oldu ve gözü • 
mün önüne Piyerloti ge1di. 

Parisin kenar mahallelerinden 
Sınıf 2. muamele me. Hasan oğlu Semih daha kirli ve daha intiazm11z olan 
dojum 1295, ıicil 313-23. Sınıf 2 mu· 
amele me. Nuri oğlu Mehmet Tal&t do

ğum 1299, sicil 322-2. Sınıf 6 muame
le me. Hacı Hüıeyin Hüınü oğlu ibra. 
him Şevki doğum 1300, ıicil 35353. Sı· 
nıE 2 heıap me. Maıtafa oğlu Ahmet A
saf doğum 1292, ıicil 331-55. Sınıf 6 
haap me. Ali oila Mehmet Mazhar do
ğum 1287, ıicil 368--72. Sınıf 7 mü. 
meyyiz Rüıtem oğlu Mehmet Salih do
ğum 1293, ıicil 307-34. Binbatı bay· 
tar Rıfat oğlu Münip Riyazi doğum 

1300, ıicil 321 - 6. Kd. YZB. baytar 
lbrahim Ethem oğlu Ahmet Şevki do
ğum 1304, sicil 328-2. Ymbaıı baytar 

eıki Divan yolunda, gene Pariain 
çok konforlu ve güze) bina1armın 
yamnda idi bir kulübeden farkı 
olmıyan bir eve sığınan bu hasta 
ruhlu Franıız taiirinin, kocamıı 

ve diıleri dökü1müt bir ihtiyar gi· 
bi saçağının kenarından bir pa • 
buç eskisi, küçük bir kapmlumba· 
ğa, bir dizi mavi boncuk sarkan 
yıkılacak derecede viran tahta ev· 
leri, ecic bücüç ve uyuz köpekler 
dolan havasız, ziyasız sokakları 

methediti hatırıma geldi. 

Ahmet Talat oğlu Ali Fuat doğum 1307 Piyerlotinin vatanında eski 
ıicil 3692. 1 ci. mülizim tabip Abdül- Kabaıakal mahalleıinin kirli ve 
Semeryer A vram doğum 1307, ıicil 
329-26. Zabit v. baytar Hüseyin oila dar sokakları gibi ıokaklar yok -
Mehmet Kamil doğum 1313, ıicil 21510 tu, ıimdiki Haydar mahallesinde 
Yüzbatı tabip Şmet oflu Enwr Şev· olduğu gibi bir kibritte par11ya • 
ket doiurn 1310, •icil 333-68. Yiz1-p cak, bir ökıÜTükte yıkılacak tahta 
tabip Aıop oflu latipaa doiam 1302, eYlerde yoktu. O bunlarda fakrü· 
aidl 2849. 1 ci. miilizim tabip Abdül· zaruret göereceğine tiir ıezdi. 
mecit Kemal oila lmıail clofam 1310, 
aicit 2849. Müli.zim bıbip Hilcmet oila Azadesinin atkı ile batında ka· 
Hasan Ata dofam 1315, ıicil 2346. vak yelleri esen Fransız tairi bu 
Müli.zim tabip Melunet Şemi oila Be- muhitlerde yafıyan ve aıırlardan 
ıim Ömer doiu111 1315, aicil 204/ 3673. beri sefalet çeken halkı dünyanın 
Sivil tabip Petmaı Dimitros oilu Dan· en meı'ut insanları zannetti. 
yal doğwn 1301, sicil 2479. Sivil bıbip S ı· · d h"kü' d J 
Salih v ı M-L-- Nih doğ on ge lf1D e, u m ar ara 

oı a uuuct at um 1313, .. 
aidl 3150. 1 ci. Mülizim diKi izzet yapılan tezahurlerle kartılandı, 
oilu Muammer Supbi doğum 13lO. ı Hük\amet adamları, mütefekkirler, 
Müluim ditçi Mehmet Faik oilu Meh- halk onu alkııladı. Romanlarında 
met izzet doğum 1317, ıicil 129/ 38583. yazdığı hüiyaların hakikati kendi· 
MülAzim ditç.i Mehmet Suphi oilu Ali sine hediye edildi halbuki bu de· 
Rıza doğum 1318, sicil 679/ 38567. t ci. fa memnun olma~ııtı. lki 11ra 
Mü'!azim eczacı Bedris oğlu Yukup do- v d"k'I · l F 'h dd 
v 1308 · .1 1885 M"l" . agaç ı ı mıt o an atı ca e • 
ıum , aıcı . u azım eczacı . . . . 
Şevket pa,a oğlu Mehmet Gi asettin ıının yerınde eakı Şark pazarını, 
doğum 321, sicil 355. Yüzbaıı~andar· Saraçhaneyi aörmek istedi; tim • 
ma Ali Nuri oğlu Asım doğum 1308, ıi- ı di Unkapamnda bulunan ve Lord 
cil 2229. Mülazim jandarma Muaa oi· Salsbori tarafından: 
lu Mehmet Nuri doğum 1306, sicil 2510 - Bu köprüye tahammül eden 
Znbit V. topçu Vasfi oğlu Vaaıf Ferit b' 'il t h "t h 'J 

v 1r mı e er ıeye mu e ammı -
dogum 1317, ıicil 1069. J ci. müla:zim 
piyade Ahmet oflu Tahir doğum 1310, dir ... 
sicil 331-558. Binba!ı eczacı Ali Rıza Diye acı bir surette hicvedilen 
oğlu Mahmut doğum 1295, ıicil 325-7 ağaç köprünün yerinde fO)'fe böy· 
ihtiyat hesap Me. V. Mehmet Nurettin le güzel ve demirden yapılmıt o
Beyler. lan köprüyü beienmedi ~ o harap 

tuklarımız kabarııı . 
kekeme ve halt~ di~ 
ğil, inkılaptan hı~te ~ 
biye kudretini haıı dl 

dır 
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muamelesi ·veru KiTAPLAR 
lvan Turaenicf 

in 
Mcıhur eseri .. gemilerinde, yolculuk ve tica-

1et • 1 ilkbahar SELLER 1 
ıçin faydalı kolaylıkların Çeviren : 

t b k Si.mi zade Süreyya 
~lld at İ İne başlanıyor Bu kitabı mutlaka alıp o-

.. llt \'e Sah'll b"d' kuyunuz. Bütün tanıdıklarını· 
lirf::1"'.ıo: 1 er Sıhhat Umum / ye idaresine bildirilmesi ta 11 ır. b' !ı .. 11nd za tavıiye edilecek ıüzel ır 

"" en bild' 'ld'"' ··• 4- Tabip veya sıhhat memur· . te ~lld . l ırı ıgıne go 1 eıerdir. 
U11111~..-ııı.ıı.ı lılııntaı enıı er ile Ege de· Jarınca yaban iimanlarda gece ve Fi.atı 75 kuruı 

tct l'l.,_ra aın Ve muayyen se· gündüz Sahil Sıhhiye idareleri bu: Her kitapçıda vardır. 
\' ol,rı d:e ~abotaj hakkına lunan limanlarda yalnız gecelen Tevzi yeri: 

. 'Purcuhıknzı .. yollan itletmeaı ihtilatına müsaade edilen gemi • V AKIT Matbaası. Ankara 

lİt y l 'I'ıırk ~nonim Şir • lerin birer itaret kullanarak bu i· caddesi. ' 
l. l'e lict,o cu. ~emilerine, yol • taret vasıtasile pratika vaziyetle • 1... iatanbul• 
"qJ '-ol relt ıçın faydalı görü • rini Sahil Sıhhiye iılerile ali.kadar 1 ı 

ll ay ki ki d. Bu i•a • Fatih birinci sulh huku \ ma 1-
dtJı·ı· 1 arın apğıdaki e- dairelere bildirece er ır. :ı k . d 

İttir. 1 
•nde, tatbiki tasvip e· ret usulü ayrıca bildirilecektir. . cmesm en= 

l 5 _ Sahil Sıhhiye Merkezlerı Nafi efendi tarafından Ankara 
i iJ: ~eniz Yolları itletmeıi bulunan limanlarda (Trabzon, · Maliye vekaletinde Sıtkı efendi ile 

,lit~eti.:l>urculuk Türk Ano• Samsun, Zonguldak, Ereğli, Bü • Şehremininde Kerpiçhane ıoka • 
~İıl.. l!lenıup ve hu idare yükdcre, Galata, Çanakk~le, iz • ğında 6 No. da mukim Mürüvvet 

l,td 
0~ceden netrettiği pro· mir, Antalya, Mersin) pratıka ~u· H. ve saire aleyhine ikame olunan 

l.ı >'•]: Roıterilen yollarda it • ameleleri gece ve gündüz malum izalei ıuyu davasının cari muha • 
"ltl~j}' fıZ Yolcu vapurları Sa - usül üzere devam edecektir.. kemesinde müddei aleyhlerin gös• 

trr: teıkili.tı bulunmayan 6-Akdenizde iki Türk lımanı terilen mahalde bulunamadıkları 
tUnd~~a. geldiklerinde gece arasında bir ecnebi limanına u~ • beyanı ile namlarına gönderilen 
~~z .01~un ıerbeat prati • ramıt olan ve bu uğradıkları h • davetiye varakaları bili tebliğ ia· 
, İçin b ııtısna edilmitlerdir. manların isimleri vapurun men~up de edilmit ve bittalep mumaileyh· 
l~rtl u Yolcu gemileri ya • ~lduğu idarenin seyrüsefer tarıfe- himi haklarında on be§ gün müd • 
)\~l lra. gelmezden evvel )erile tespit edilmit bulunan ge ~ dctle ilanen tebliğe.l icrasına ka • 

'oıt lİQı llrı •e tetkilatı bulunan milerin geceleri ııhhi muamelesı rar verilerek muhakemenin deva• 
n İııde:nlardaki Sahil Sıhhiye yapılabilmek için ecnebi li:~~~~ mı 1/12/ 934 saat 14 de talik edil-
S~h· 'Yolu üzerindeki diler dan sonra uinyacaK!arı il .u: mit olduğundan müddeialeyhlerin 
•a~Y'e letkilitı bulunan li· limanının Sahil Sıhbıye teıkıla~ı 
--•Qcı k 1 bu I yevmi ve saati mezkUrda bizzat 
>lh Ya. adar arada uğra· bulunan bir liman o maaı ve ı· 
-. ~Ilı limanlar için ıerbest manda mutat veçbile sıhhi mua • mahkemede hazır bulunmaları ve· 

hl• erıJ,._ kt' y b 1• b ı IaA zımdır ya taraflarından mıüaddak bir ve· ~İltl -e ır. a an ıma • melelerini yap rma an • 
,, Sehi '\'akit gemilerin ta • 7 _ Oç numara1ı kısımda yazı· kil göndermedikleri takdirde mu• 

• 
1 hat memurları mes' • h usule aykırı olarak haıtaıını ta• hakemenin gıyaben rüyet olunaca• 

N~ltında ihtilata ve ıer • b'be muayene ettirmiyen veyahut ğı tebliğ makamına kaim olmak 
~~ 1 ı· '~ \>e eıya alıp verilme· gemide §Üpheli. ishalli veya alet ı üzere ilan olunur. (3519) 

~~A e eyliyeceklerdir .. Bu huta bulunduiu halde mes'uliyeti 
~-~fth~tıne. müıaade edılen altında ihtilata müsaade eden ge• ZAYi 
~· 11> •eya ııhhat memuru mi tabibi veya 11hhat memurunun lıtanbul limanından almıt ol • 
~ gl~_.,atenteye gemide has • vazifelerinden çıkarılmak ıuretile duğum liman cüzdanımı ve nüfuı 

1tıe"!'ı ~ak'aaı bulunmadı• ceulanchnlacak •• Süvari h.k • ' ~teskermni ayi ettim. Yeni•ini ala-

~~""!il Uro og · Operatör --~ ı ... ----------""I 

Dr. Reşit Sami 
idrar yolları has talıkları mütehassısı 

Beyoğlu, istiklll caddesi (Mulen 
Ruj karşısı \ Vebap B. Ap. No.61 

Deniz:yolları 
ıfLETMESt 

Accntclen KarakOy KOprüba~ 
1 eı.423b~ - 'iirlteCJ Mühürdarzade l•-- Han Telefoıı 22740 

Fatih 2 ci hukuk mahkemesi sa- Mersin Yolu 
tış memurluğundan: • ANAFARTA vapuru 15 ikin-

Sabiha, Müfide, Zehra, Lütfiye ci .Tetrin PERŞEMBE günü 
hanımlarla Halit beyin ıayian mu- saat 11 de Mera ine kadar. 
tasarrıf oldukları Balatta hama • (7658) 
mi: Muhittin mahallesinde Söğüt-
lü bakkal sokağında 10 No. ile 1 Ayvalık Yolu 
murakkam 4756 lira muhammen 1 ANTALYA vapuru 14 ikin· 
kıymetli bir bap hane izaleyi fU • ci Teırin ÇARŞAMBA günü 
yu zamnında açık arttırma sure· ıaııl 19 da Ayvalığa kadar. 
tile ' 16/ 12/ 934 Pazar günü 14·16 (7659) 
ya kadar ve muhammen kıymetin ı•---K~a·-,-a-d-=e-n~iz--y-o-:l:-u-

yüzde yetmit betini bulmadığı CUMHURiYET vapuru 15 
takdirde son arttıranın taahhüdü 
baki kalmak ıartile 31/ 12 934 İkinci Tetrin PERŞEMBE günü 

saat 20 de Hopa'ya kadar. 
pazarteıi günü 14· 16 ya kadar te· "7735,, 
raiti atiye dairesinde baı katibin 
odasında satılacaktır. 

1 -Arttırma pe§İn para iledir. 
Artırmaya ittirak edecekler yüzde 
yedi buçuk nisbetinde pey akçesi 
vermeye mecburdur. 

2 - lıbu gayri menkulde mü • 
seccel hak sahiplerinin tarihi ilan· 
dan itibaren 20 gün :zarfında ıatıf 
memurluğuna müracaatla hakla " 
rını teıpit ettirmeleri aksi takdir • 
de gayri müıeccel hak ıahipleri 
paylatmadan hariç bırakılacaktır. 

3 _ Üzerine ihaleıi icra kılı· 
nan müfteri bedeli ihaleieri ver • 
mediği takdirde ihalenin feshin • 
den mütevellit fark ve zarardan 
mesul olacak ve bu fark bilahü • 
küm kendisinden alınacaktır. 

4 _ Telliliye ve tarihi iha1eye 
kadar vel'igiler ve sair borçlar hiı· 
ıedarlara aittir. 
5- Şartname herkesin görebile 

ceği surette açıktır. Fazla mal\ı • 
mat almak istiyenlerin 12 ıatıt nu· 
maruile ıalıf memur1uiuna mü • 
racaatlarr ilin olunur. 

İstanbul aslye mahkemesi ü -
çüncii hukuk dairesindlen: 

Mahkememizin eıaa 934/ 1886 
numaraıında mukayyet Fetanet 

hanımın kocası aleyhine açtığı teı
çili talak davasında dava arzuha· 
li ıuretinin müddealeyh kocaıı 
Şiılide Darülacezede 23731 numa• ' 
rada mukayyet Cevdet Ef. oğlu 
mütekait istihkam zabitlerinden 
Sami Ef. ye tebliğ edilmek üzere 
Darülacezeye gönderilmiı ise de 
orada bulunamadığından ve 339 
tarihinde Natit bey :kumpanyası • 
na ittiri.k etmit olduğundan bahiı 
ile iade kılındığından tekrar mu .. 
maileyh Sami Ef. ye Naşit bey 

kumpanyasında ıöaterilen adreı • 
te tebliğ edilmek üzere dava arzu• 

--ii._ 1 lllıyetleri altında ihti • kında da ayrıca cezat hüküm tat· d k" . • hülmı' ü yoktur 
'.~de 'ki · d · ta • b'b. caiım an eı ııının • 
~~1 ettı erıne aır • bik edilecektir. Gemı t! l~ ~ t~ealya Ahmet oflu Mehmet İstanbul asliye birinci ticaret 

~i ~ •'bir ferh yazılacaktır; Sıhhat memurunun mes u ıye ı • (3516) mahkemesinden: 

hali ıureti gönderilmiı iıe de mü • 
bqirin §crhinden ve yapılan po\iı 
tahkikatından mumaileybin ora • 

da da bulunmadığı ve nereye git· 
tifi meçhul oldufu 'bildirilmif ve 
'bu kene hir ay müddetle cevap 
vermek üzere illnen t~blifine ka • 
rar verilmif o!duiundan bermuci· 
bi karar mumaileyhin mahkeme • 
mize müracaatla ikame edilen 
mezkUr teaçili tali.le davaıına bir 

, teııı!~ban limandan ayrı • tında ihtilat edilen limanlardan Sofiye hanım ile Nikoli ve yor· 
1lr 1 •nın diğer ıefer evrakı Larekette bu limanlardaki Sahil § Exrikapı • Sultanaelim rütti· d Lon 

'~d n " gi efendilerin Balıkpazarın a . 
ltııi ~ a Sahil Sıhhiye mu• Sihhiy~ it1erinin tedvirine _nezar~t yeainden aldıjım !ehadetnamemi ca ıokağındaki fabrikada mukım 
ıı_l" it d-.ir eden Memura ıe· eden veya Sahi ııhhıye ı· zayi ettim. Yeniıini alacaimıdan Kozma veledi Petro ve Şeriki Le-

'ltitil~h~ Patente üzerine vi. dareai memurlarına Sıhhat pa• eakiıinin hükmü yoktur. on Mago efendilerle lıtanbul Ta· 
~ ....... S L ır. tentesini Tize ettirmemek Rü· Recep M'' .lürlüiü aleyhine 934/379 

diyeceii olup olmadıfmı tahriren 
veya ıif ahen bildirmesi ilin olu • 
nur. (3512)' 

1. llqil SıLL· ·a le • bu k ce pu uo d'kl 
. ~ nnıye ı are rı • ıumu ııhiye anununca • 1-••ll!~-~~!111!'11'!••..,ll doıya numaraıile ikame eyle .' e-
ıl._. iç~~- ıaüıı!lüzleri ıelen zayı müatelzem bulunduiun. Göz Hekimi ri fekki haciz davaıının tahki~~tı 6 ci hukuktan: 
. · lıu l~ ır deiitiklik olmıya• dan ıemilerin bu para cezu~ Dr. Süleyman Şükrü ikametgahı meçhul bulunan ~ud· Bedriye hanım tarafından Ri • · 
U~ill ~lara ıeceleri ıelen çarpılmamalan için patentelennı BaWli, Ankara caddai No. 60 deaaleyblerden Kozma veledı ~et· zenin Mepavri nahiyesinde Gür • . 

'iı iiı.!.-'-ıı .um. •nlarda yapı• • edilmesinin unutulmamaaına Telefon: 22566 •k' Leon Maıo efendıle. ıeblı' karye.inde Levent oğlu Se • 
-•Q aenı ı,· S • .. : vıze B 1.. tat ro ve terı ı . 

. ının ta ıp ve ın• d•1-1..: t edilmetidir. u uıu un • • Sah ıiinleri meccanendir.. • ı...1nda ikmal edilerek ev • fer aia aleyhinde arılan boıanma un ' l t&A& • 1934 tan - rın gıya11 hk .,.. 
~ lıııe. .. in':- u iyeti altın• bikine 20 ikinci teınn rak mahkemeye tevdi ve ma e • davuımn tahkikatı 9/ 1/935 aalı 

bit f~~u~aa.l de edilecektir. hinden itibaren baflanacaktır. me günü olmak üzere d~ 1k7 !.12~ 10/ 30 pnü tayin ve bu bapta kra 
~'ita ı eki Tabip veya ' k ) • 934 pazartesi saat 14 tayın uın. kılınan davetiye varakası mabke • 

• n... •• ~lllıa-n ınes'uliyeti al· - 41 Kalem elektri ma zemesı mıt olduiundan Kozmda'l ve!edı 
tıa• -Qll~ d me divanhaneıine talik krlmmıt 
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yolları llAnlarl - DIŞ DOKTORU vlli itiraz üzerine 17/ 11/ 934 ta· 
\~" le "e e.~a.1ııyetı tetkik 1 o evlet. Dem r S · rihine talik kılınmıt olduiundan 
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• lJ.etiıı Sahil Sıhhi· prtnamelerde yazılı r. " 



ız - V~Kf'l' 14 Tqr.iniıani 1934 

ıstanbuı Eeleoiyesi uanlara 1 
934 senesi tente, siper, levha ve ilan resimlerinin taksit zama-

nı Daimi Encümnce ki.nunevvel 934 ayının sonu olmak üzere tayin 
ve kabul edilmiş olmakla alakadarların •malunu olmak üzere keyfi-
yet ilan olunur. (7737) 

• 
200 adet emaye kase, 200 adet emaye tabak, 20 adet tepsi, 100 

adet yemek kaşığı, 500 adet porselen yoğurt kasesi, 24 adet porse· 
len çay fincanı, 1 O adet çinko ger del, 20 ad«:t su kovası, 30 adet 
müdevver küvet muhtelif No. da, 10 adet böbrek şeklinde küvet, 
1000 metre kefenlik bez, 4 adet çelik paspas muhtelif No. da, 25 
metre lastik telli hortum, 4000 metre Amerikan bezi, 500 metre 
sargılık Amrikan bezi, 300 metre alaca dokuma, 300 adet cam ba 
rdak, 50 adet emaye ördek, 20 adet cam ördek, 50 adet emaye 
sütlük, 15 adet tükrük hokkası, 50 adet yüz havlusu, 100 adet has
ta abası, 150 metre mermer bez, 20 adet keten peçete 100 adet pe· 
çete, 200 adet surahi, 100 çift terlik, 30 adet 100 mumluk \lmpul, 

Osram, 10 adet 100 mumlukıütlü ampul Osram, 100 adet 50 
mumluk ampul, 100 adet 25mumluk ampul, 1 adet Simens 

telefon !arj lambası, 5 adet Sim ens ankastra anahtarı, 1 adet 
gaz kaminatosu, 100 metre aıçı bezi, 10 adet emaye tencere. 

Cerrahpaşa hastanesine lüzumu olan yukarda cis ve miktarı ya
zılı eşya kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. Talipler şartname 
almak üzere her gün Levazım Müdürlüğüne müracaat etmeli, müna· 
kasaya girmek için de 323,5 liralık teminat makbuz veya mektubu 
ile teklif mektuplarını 3 - 12 - 1934 pazartesi günü saat on beşe 
kadar Daimi Encümene vermeleri. (7743) 

Liseler alım satım komisyonundan: 
Komisyonumuza merbut leyli mekteplerin Tavuk ve Hindi 

Etleri 21/11/ 934 tarihine müsadif Çarşamba günü saat 16 da 
ihale edilmek üzere kapah zarf usuliJe mevkii münakasaya ko· 
nulmuştur. Şartnamesini görmek istiyenlerin İstanbul Erkek Li
ıesindeki Komisyon kalemine ve münakasaya ittirik edecekle • 
rin de teminatı muvakkate makbuzlarile birlikte Komisyonumu
za müracaatları. "7333" 

Nafıa vekaletinden: 
5 - 11 - 1934 tarahinde kapalı zarf usulü ile yapılan münaka

sa neticesinde verilen fiatlar haddi layıkında görülmediğinden 4 
üncü parti Afyon - Antalya hat tı için 175,000 adet normal ve 
1365 adet makas kayın travers pazarlıkla satın alınacaktır. Pa· 
zarlık 20 - 11 - 1934 tarihine müsadif sah günü saat 15 te Ve
kalet müsteşarlık makamında yapılacaktır. Taliplerin 7915 liralık 
muvakkat teminatlarının mal sandığına yatırıldığına dair olan mak· 
buz veya nümunesine uygun banka kefalet mektubu "Teminatı mu
vakkate için çek kabul edilmez.,, Ticaret odası vesikası ile birlik
te ayni gün ve saatte komisyonda bulunmaları lazımdır. Talipler 
bu husustaki şartnameleri 15 lira mukabilinde Ankara da V eki.Jet 
malzeme müdürlüğünden alabilirler. (7709) 

Istanbul milli emlak müdürlüğünden: 

Eminönü: 

Hocapaşa: 

Bakırköy: 

Muhammen lledeli 
Lira 

Çelebi oğlu Alaattin mahallesinin Sa
buncu ham caddesin de 85 numaralı 
dükkanın 260/ 48 hissesi 3250 Pe!İn para 

Hocapa§a mahallesinin Yeni postane ile 
caddesinde 10 numaralı dükkanın üç
te iki hissesi. 
Sakızağacı mahallesinin Kara Meh
met Sokağında eski 6 ve yeni 8 nu-

2667 ,, 

maralı hanenin dörtte bir hissesi 750 ,, ,, 

,, 

Yukarıdaki mallar hizalarmdaki kıymetler üzerinden 28 - 11 -
1934 çarfamba günü saat on dörtte açık arttırma suretiyle satıla· 

caktır. isteklilerin muhammen bedelin yüzde yedi buçuk nisbetin-
deki pey akçeleriyle müracaatları. (M) '(7429) 

Sirkeci gümrüğü müdürlüğünden; 
Adedi kilosu Eıyanın cinsi 

I 

Çöld'! Kaybolanlar 

Çoban Yıldızı 

ile yollarmı bulurlar 
ve hedeflerine vasıJ 

olurlar 

İŞ BANKASI 
Kumbarası 

da işlerini bilenlerin 

Çoban Yıldızı 

dır. Sıkıntılı günlerde 
imdana koşan yol 

iÖsteren odur. 

Pirinç eliket D 
Saat ele'ldrik liuvvetini öJçmelC }. 

çin alet , A r--'\ 
Kundura lJoyaıı • ~ ~ A 
TaslalC keçe !apka Aııı .. J 

1 paliet 0.200 
1 ,, 0.900 
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Pirinç etiket Bt' r-\ ,. K-T •tr--\E'ı ~ 
Ağaç IWndura kalıoı 1 ~f il~ ~~A 
Demir el ali.tı r\ A 1 1 A-.- r-·ıor;~ 
Cilalı ağaç yazı masası ~~~ ..,_ t:, .t:: 
Portatif motörlü kayık a·ğaçtan ----------------------------.----------

~:::~~e!isaniyle yaz.ımıı müsta- G B b Sıhhat ve içtimai muavenet"~ 
mel kitap orio a a hudut ve sahiller sıhhat unı11"" 
içi pamuk aolu yatak ve yorgan BALZAK · 
Yiizü pamuk'. menıucattan mamul dürlüğünden; ııı• 
içi ot yastık Haydar Rıfat 64 kalem evrakı matbua kağıt ve levazımı t~rafı93' 

1 ,, 2.500 Yün kilim 23 forma 1 lira mek üzere açık münakasa suretiyle 29. ikinci reırııı d J 
3 ,, 71.000 Kağıt ıeker mahfazasr. ._ ____________ _. günü saat 14 te Galatada Kara Mustafa Paıa sok~ğııı ;,. i. 

Yukarıda yazılı 14 kalem muhtelif eşya 12/ 1171934 gününe mü- Sahibi: MEHMET ASIM mam Sahil Sıhhiye Merkezinde müte!ekkil Komısyoıı ıeriıl' 
ıadif ç.arıamba günü saat 10 da satılacağından talip olanların yev- Nııriyat müdürü: REFİK AHMET kılınacağından taliplerin !artnamesini ve nüın~~~rtiir' 
mi mezkurda Satıt Komisyonuna pey, akçeleriyle müracaatları ilan YAKIT Matbaası - lstanbul için Ankarada Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum ınu 0ı1,.rt· 
olunur. '.(7706) 1\1uhasipliği ile mezkur Merkez Batki.tipliğine rnüra~• 
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