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iiç~k itilaf avrupada sulh havasını bozuyormuş 
!ir teftiş heyeti kuruldu 1 

Görüşmeleri 
ehriınizde mebus seçimi 
hazırlıkları başladı 

e .. • .,z se · 'J d."' · · ·b· k· . çım, evvelcede bilair ıgımız gı ı, 

Mebuıluk ıeçimi için tehrimiz
de hazırlıklara yarından itibaren 
batlanacaktrr. intihap teftiş he
yeti vali ve belediye reiıi Mu~it
tin Beyin reiıliği altında beledıye 
daimi encümen azalarından Na -
kiye Hanımla Hulki, avukat la -
mail Şevket, Doktor Galip Hak
kı lımail Sıtkı, Nemli zade 
Mithat, Hayri, Retat Beylerden 
mürekkep olarak tetekkül etmi§ -

1 ıntilıap kanunu dairesinde yapılacak 
Yeni intihabata 
t doğru 

ıı-ı._t\oe)ki ·· 
.:"'ır gun Cumhuriyet Halk 
ft~ ~::ı~~u. toplandı. Büyük 
el ısının · · · ·ı ta: ~t aeçımını yem e -

-""h: a.r " d" B t(ij 1sİrıin e.r ı. u karar fırka 
le! !et ~e :~~ın edeceği Büyük 
\ ~kti c ıııne bir teklif olarak 
.. ~t1 ... t, Bundan sonra filen in -
""'~ ., l'e ·ı aı,C&.k ,nı enmesine batlan -
~ t1r. 

tir. 
ilk it olara:k nüfuı Y!lzımına 

göre nüfusun tesbitine ve def ter-

Vaşington muahedesi 
yerine yeni bir muahede 

Londra, 15 (A.A.) - Devam 
edilmekte olan deniz görütmeleri 
neticesinde Vatington muahedesi 
yerine geçecek yeni bir muahede 
hazıTlanmaaı ihtimali vardır. 

Dün, yeni bir muahedeye yol 
hazırlamak üzere İngiliz murah -
hasları taraf mdan Amerika mu -
rahhaa heyetine bazı sualler so -
rulmuJlur. Bu sualler Vatingto -
na bildirilmittir. Amerika heyeti 
timdi talimat beklemektedir. 

Amerka mehafili, İngilizler ta
rafından çizilen yeni ihtimaller 
hakkında nikbindir. 

Yeni muahede bugünkü müza-
kereler esasına dayanarak yapıl
dığı takdirde, her memleket için 

~·_eıkilıit 
ı..."1iilt ~ilı' esasiye kanunumuzda 

iııtih et Meclisinin intihabı -
(Devamı ıo ncıı aayıfanm 3 üncü ımtununda ı (Devamı 2 inci ııayfanm 3 Uncu aUhuu.ncla) 

· . a.batın yenilenmesine a• 

l madde şunlardır: 
~ladde - Büyiik Mil -
ın intihabı dört senede 
a olunur. Müddeti bi -
arın tekrar intihabı ca

lrıa ~ meclis lfıhik meclisin 
ırı . adar devam eder. Yeni 

ta'kdi ~ _'tn_'l imkan görülıne
~llldr· ~ lÇtıma devresinin bir 

as ·ı ld~ caizdir.,, n . 
~dde - İntihap dev -

h'fi~ dan evvel meclis 
~·.'~~?il ~~in e~scıiyeti mut
e 1 ~ti 111 h t tecdit olunursa 
~·Hk<ı~~Q ... ecl!sin intihap 
ı:~~id t.Çşnnısanıden başlar. 
~ a ~~\1· ~m e~rvel vaki olan iç . 

t. ~lade b" . ,, ır ıçtma addolu -

1 ll"b" ~t l. •lıtılc .. 
't''ltclj,i u dordüncü Büyük Mil-
~di; t~Cdit ~sasen gene bir intiha
»' ~ltti ı. ararı üzerine intihap 
•ı t . "lec)' • 

\tl't) ısın toplanması dört 
' }'ani (l 930) senesi ilk 

Mehmet ASIM 

Deyli Meyle ~öre, 
Avrupa harbı qakın ! 
Bir harp vukuunda hangi devletler, 

hanıl devle 
Acaba Avrupa hakikaten bir 

harp tehlikesi önünde mi bulu
nuyor? Bazan haklı olarak in -
san bundan tüpheye dütüyor. Zi-

ra ciddi tanuunıt bazı gazete -

ler bile falcılık nevinden iıtik -
hali ketf etmek gayretlerine dü -

§Üyor. 
Bu cümleden olarak lngilte -

renin en ehemmiyetli gazetelerin -
den olan (Deyli Meyi) bir Av -

rupa harbinin yakın olduju ka • 
naatindedir. 

Bu gazete aon nüıhalarının 

birinde böyle bir harp patlak 

(Devamı 7 incl aayıfanm <& Unclf ııütununda) 

~Örnürlükte bulunan 
'Uru kafa kimindir? 

l Öz Türkçe 
ııı11111fllllll11111ııııııı1111111ıı 

Yazımızın kökleri 
Dil inkılabı, musiki inkılabı 

inkılaplaıın en köklerindendir. 
""' Kaçakçılığım yakalama kolay de-
'......., ğildir. Eski yazımızı yurttaşların 

yüzde on beşi bilmiyordu. Kök
leşmiş göreneklerle sava~mak da
ha azlık kimselere karşı düşünüle
bilirdi. I>il, anne, mama diyen 
yavrulardan haşlıyarak biitün 
yurt çocuklarının varlığıdır. On 
lmın topun:.ı hirden dokunur. Böy 
leyken. clil inkılabının <la zorlu
ğu olsa olsa ol\rn· yazm· t:1k1mına-
dll", kentlilercdir. . ı 

Köyliiniin dili kac kelime içinde 
<lir? Takma, yahut yapma kelime ı 

D • ı· köylüde parmakla sayılacak ker 
~~ r ' tcdedir. Şchiriller, dillerini bürü-
~ .- .. yen yabancıları atarak dillerinin 

ltıiirliiğ'" d 
1 

)aşına buyrukluğunu demohTatlığı-
·~e 

11 

tını e hömürler arasında bir kuru kala bu.,an ve m, kendini bulmasını olmuş bir iş 
Qıı bulduğunu anlatan Cemil Bey ve oturclugu ev .. . . f d ) (Devamı ıo ncu aayıtanın a UncO .Utunwılı 

.( Yazııı yedıncı aayı amız a 

Bir Yunan çetesi Arna
vutluğa yürümek istiyor 
Nümayişçiler Atina mitinginde "Kalırol
sun ltalya, Arnavutluk!,, diye bağırdılar 

Be§ yüz kitilik bir çete kurulan Selônikten umumi bir görünüı. 

Atina, 14 Bugün ıaat yedide, 
Şimali Epirde yafıyan Rumların 
Arnavutlardan gördüğü tazyik
leri proteıto etmek için Olimpi -
ya tiyatrosunda yapılan miting 
çok kalabalık olmutlur. 

Mitingle aşağı yukarı on ıe -
kiz bin kişi kadar bulunmuş, çok 

hararetli nutuklar söylenmit, nü•' 
mayitÇiler "Kahrolsun Arna • 
vutJuk, Kahrolsun ltalya, ya~a • 
arn Yunanistan, Yatasın ıimali 
Epir diye bağırmıtlardır. Miting· 
le verilen kararda, Yunan hüku-

(1,,ütf en scıyıf ayı çct iriniı::) 

Anketimiz 
Çalışan Kadınlara 
Yardım Teşkilitı ! 

Refika Hulusi Behçet Hanım 
düşüncelerini anlatıyor 

İstanbul Umumi meclisi aza -
sından Refika Hulfısi Behçet Ha
nnnef endi, evinin dışında, dört 
yıl onceye kadar yalnız hayır ve 
şefkat ıntiesseselcrinde çalışır -
ken, dört yıldır şehir ve idare işle
riyle sıkı alakası olan bugünkü 
vazif esinCie bulunuyor. Profesör 
HulUsi Behçet Beyin refikası, an
ket suallerini dalıa önce öğren
mişti. Mfüak:lt içih tayin ettiği sa
atte karşısına çıkıp kağıdını ma -
sanın n~tiine seren ve kalemini 

VAKiT Hekimine 
Parasız Muayene 

Edilebilirsiniz 

muayene edip hazırlıyan muhar • 
rire ilk söz olarak: 

- Benim fikTimce buna imkan 

yoktur. 
Dedi. l\f uharririmiz, "Mülaka

ta mı imkan yoktur?" Diye düşü • 
nürken Refika Hülfısi Behçet Ha
nım devam etti : 

- Çünkü kadınların it haya. 
tına atılmaları tiddetli bir ihti -
yaçtan doğmuftur. ATtık onları 

<I>4wamı 10 nru aa~ıfanın 1 lnrl ılH:ununda) 

Neşrcıttiğimiz "Okuyucula
rımıza hizmel,, kup nların

dan on tanesi hekime parasız 
ıhuayenc olmak, beş tanesi 
parasız ki.içlik ilan bastırmak 
hakkını verir. Tafsilatını ya-

k
. d · VAKiT Hekimi, değerli doktorlanmız-

nn ı sayımız a arayınız. dan Salim Ahmet Bey 



lngilterenİn Av~upada düşmanı! 
lngiltere ve Amerika 
durmadan silô.lılanzqor 

Küçük itilaf 
Avrupada sulh havasını 

bozuyormuş 

Macar meclisinde 
. mühim görüşmeler Amerika ordusu en kuvvetli ve modren bir ordu 

olacak; lngiltere yeniden kruvazörlar yapacak Budapcştc, 15 (A.A.) - Macar tel· 

Londra, 15 (A.A.) - Lortlar 
meclisinde Lord Mottistone, hü -
kUmetten deniz, kara, hava kuv -
vetleri için lazım efrat miktarının 
tayin edilebilmesi için imparator
luk milli müdafaa 'İcaplarının tes
pitini istemiştir. 

Harbiye nazırı Lord Hailsham, 
aut terakki ve inkişafın eski silah
ların ehemmyetini hiç de azaltma
dığını, deniz ve kara müdafaası 
ihtiyaçlarının da azalmaclıgını 
aöylemiş ve şöyle demiştir: 

"- Saffı harp kruvazörleri, 
harp filosunun esaslı unsurudur. 
Bunlardan kadro harici zamanı 
yaklaşanların yerine miimkün ol -
duğu kadar yenileri yapılmalıdır. 

Bugünkü değişikliklere göre, 
deniz yollarımız için lazım kruva
zörlerin sayısı, dikkatle nazarı iti
bara ahnmalıdır.,, 

Lort Hallsham, deniz konfe -
aansırm gelecek ıene toplanabile· 
ceğ ini ümit etmektedir. 

B=ı· suale cevaben Lord demiş -
tir ki: 

- M. Baldvin hududumuzun 
Ren kıyılarında olduğunu söyledi
ği zaman, Avrupada 1ngilterenin 
muhakkak bir ananevi düşmanı 
mevcut olduğunu söylemek iıte -
mişti. M. Baldvin bomhardman 

graf ajanaısdan: Ba§ve'kil M. Gömbü§ 
tayyarelerinin yapacakları hücum- meclis hariciye komisyonunda umumi 
larm müessir ve şiddetli olmala • Avrupa vaziyeti ve bunun Macaristan 
rmda hücum merkezlerinin yakın üzerindeki tesirleri hakkında beyanatta 

bulunmuş ve Var§ova, Roma ve ViYa· 
Irk ve uzaklığının geni~ mikyasta h ti · · t" 1 • • b"Jd" na ıeya a crının ne ıce erını ı ır· 

rol oynaC1ığmı düşünüyordu. Hü • miştir. 
cum merkezi ne kadar uzak olur - 1 M. Gömböş, t talya - Macaristan 
sa kendi tayyarelerimizin düşma - dostluğunun istikrarını tekrar ve bil -
nın yo1Jarını kesmeleri o kadar hassa kayıt ve i§aret .ederek> bu dostlu. 
çok ihtimal içine girer. ğun Orta Avrupa sulh ve sükununda 

en sağlam bir temel olarak devam ede· 
Vaşington, 15 (A.A.) - Ame· ccğini ve bu dostluğun en büyük ve 

rikan teslihatının modernleşliril • kuvvetli amili Macaristan ve onun hak· 
mesi hakkında verilen malUmata lı davası müvacihesinde çok harare\ıi 
nazaran, akseri hava idaresi büt - ' hissiyntla muttasıf olan Duçe olduğunu 
çeye konulmak üzere 800 tayya • ilave etmiştir. 
renin inşasına ait bir program ver· Başvekilden sonra ıöz alan küçük 

· d · · d · d · b t ziraatçilcr muhalif fırkasından 111ebuı 
mış ve enız ı aresı e nıs e en El h M . h · • · · · .. .. . . b T l t af ot acarutan an et vazıyehnın 
kucuk ebatta yenı hır ka 1 1 sev { son haftalar "Zarfında salah bulduğunu 
balonun inşasını tasavvur ettiğini memnuniyetle tesbit etmİ§tİr. Bu zata 
bildirmiştir. göre umumi vaziyet müsaittir. Çünkü 

Bu program kabul edildiği tak- bütün devletler sulh istemektedirler. 
Hiristiyan sosyalist M. Volf Alman· 

dirde, Amerika ordusu en modern 
Ye en kuvvetli bir ordu olacaktır. 
Diğer cihetten öğrenildiğine 'gÖ· 

re, harbiye nezareti ordunun ma -
kine işlerinin modernlc:ştirilmesi İ· 
çin 20 milyon dolar ve hava müda
faasını yeni levazımla teçhiz için 
de 21 milyon dolar istiyecektir. 

ya ile iyi münasebatın inkisaFı linu • 
munda ısrar ederek küçük itilafın Av· 
rupada sulh hıwasının düzelmesine ma· 
ni olmasından dolayi beyanı teessüf 
eylemiştir. 

Deniz görüşmeleri .... ı Bao tarah l tncl aayıtada> 

Programa dahil layarelerin 500 fcdakarhklar İcap edecektir. 
ü eski tayyareleri deği9tirmek i - Prensip itibariyle Japonyaya 
çindir. Yeni inşaatia Amerikan müsavat verecek ve aaffı harp 
ıukeri tayyaresinin yekunu 2400 ü 1 k'°uvazörlerinin liudutlarhu'lo.000 
bulacaktır. t on alara k tesb:t edecek muahede 

metinc!en şimali Epir Rumları - \ 
mn hukuk ve hüriyetini 
müdafaa için esaslı ve müessir 
tedbirler alınması istenmiştir. 

1 

de 5 - 5 - 3 nisbeti mu haf aza 
Yunan Hariciye nazırı M. etlilecektir. 

Maksimos, bugün Atinadn yapı - Yeni muahede, İngilizlerin ia
lan mitingten ve şimali Epirlile- tediği 70 kruvazörü kendiaine te· 
ri müC:lafaa için çeteler teşkili min edecektir. 

Mitingten sonra sokaklara dö
külen nümayişçiler, Arnavutluk 
ve ltalya sefarethanelerirle git • 
mek istemişlerdir. 

Polisler, nümayişçileri dağı -
tabilmek için jftaiye tulumbala -
riyle Üzerlerine su sıkmağa mec
bur kalmışlardır. Fakat buna 
rağmen nümayişçiler dağılma -
mıılar, bunlardan bir kIBmı Ar -
navutluk sefarethanesi önüne gi
'derek Arnavutlar ve İtalyanlar • 
aleyhinde tezahüratta bulun • 
mutlar, !İmali Epirin Yunanista
na illiakmı istemişlerdir. İtalyan 
•efarethaneıine gitmek iıtiyen 
nüiİıayİfçiler buna muvaffak ola
mamışlar ve polisler tarafın -
dan dağıtılmışlardır. 

Nümayif sırasında, polialerle 
nümayifçiler arasında döğüşme· 
ler olmuf, nümayişçilerden 8 -
1 O kişi polislerin kauçuk sopa -
1arla indirdikleri vuruşlardan 

yaralanmışlar, berelenrniılerdir. 

Atina, 14 - Selanikteıi gelen 
haberlere göre, Milliyetperver 
cemiyetler mürahhaslariyle eski 
çete reisleri, toplanarak timali 
Epirlileri müdafaa için müca -
deleye girişmeğe karar vermit • 
1er ve bu maksatla altı çete reisi
Ie bir Yunan miralayından mü -
rekkep bir heyet kurmuşlardır. 

Katrin kasabasında bulunan 
eski çete reisleri, hükumete bir 
1elgraf çekmişler ve be, y\iz iri • 
;tlik hir çete ıle Arnavutluk hu
duduna yürümeğe hazır bulun -
duklarını bildirmişlerdir. 

hususundaki cereyandan bahse • Dün Amerikalılarla İngilizler 
derken, gerek kendisinin ve ge - Japon1ar tarafından Vatington 
rek hükumetin !İmali Epirlilere muahedesi kald!rıldıktan ıonra 
kartı pek hararetli bir tevec - doğacak vaziyet hakkında görüı
cüh beslemekle beraber Yunan .müşlerdir. Bu muahede kalktık
hüklımetinin çeteler teşkiline ve tan sonra üç yol ortaya çıkacak-
gayri mes'ul eşhas tarafından tır: 

kargafalıklar çıkarılmasına mü· 1 - Vaşington muahedesinin 
saade edemiyeceğini söylemi! • yenilenmesi (Amerika heyeti ta~ 
tir. Şimali Epir meselesini mes - rafından ileri süriilen bu teklif, 
ul Yunan hükumeti idare ede • Japonyamn istemediği hu muahe· 
cektir. deyi bozduğuna göre, Japonyayi 

Arnavutluk matbuat hariç bırakacaktır). 
birosunun tebfüAi 2 - İngilizler tarafından üç 

Tiran 15 (A.A.) ...._ Arnavut· devlet i~in fedakarlık icap ettiren 
luk matbuat bürosu bildiriyor: vasat bir yol. 

Kanunu esaside yapılan ve 3 _ Hiç bir muahede. 
hususi ınekteplet-in devletleşti - Dünkil müzakereler, b:lhaua 
rilmesini tazammun eden tadilat ikinci yol üzerinde olmuştur. Bu 
üzerine Yunan ekalliyet mektep • hususta geçen çartamba Japonla· 
lerinde de bir takım değişiklik - ra sorulan sualler aynen Ameri • 
ler olmuş ve bundan dolayı mek· kahlara da sorulmutlur. Bu su • 
teplerin çalışmasında muvakkat aller jki prensip itibariyle Japon
bazı karı§ıklıklar husule gelmit - yaya müsavat ve saffı harp gemi· 

tir. leriyle yardımcı gemilerin gönde· 
Mekteplerde tedrisatın liya - rilmes:ydi. 

katli muallimler tarafından ya • Amerika mahafili, 5 _ 5 _ 3 
pılmasmı istiyen ve diğer taraf- nisbeti tutulduğu takdirde, :Ame. 
tan Milletler Cemiyetine karşı rikanın Japonyaya prensip it!ba • 
giri§ilmiş olan taahhütleri kati - · 1 rıy e müsavat vereceğini söyle • 
yen yerine getirmek endişesiyle mektedir. 
hareket eden Arnavutluk hüku • 
meli 1924 beyannamesinin, al • 
tmct maddesi mucibince Yunan 
akalliyet mekteplerinde bütün 
derslerin Yunanca ve fakat Yu -
nanistanda iyi tahsil görmüş Ar
navutluk tebaası muallimler tara 
f tndan yapılmasını kararla§lır • 
m19br • . 

ti. M. meclisi 
Ankara, 15 (A.A.) - Türkiye 

Büyük Millet Meclisi bugün ıaat 
3 le reis vekili Refet Beyin riya -
setinde toplandı. Fakat müzakere 
edilecek bir §ey olmadığından cu
martesi günü saat üçte toplanmak 
üzere celseye nihayet verildi. 

Kontenjan harici kalan ın 
gümrükten çıkarılabilecek 

Ankara, 15 (Hususi) - Mayıs Bu karardan istifade 
934 içinde ltalya kontenjanlarının getirilecek pamuklu 111 

tevzii sırasında bedelleri yanlışlık miktarı 32.000 kilo tu 
ıle Merkez Bankasına yatırılıp ta Karardan istifade ea. 
sıraları gelmediğintlen dolayı çe - carların isimleri ve her b 
kilemiyen tüccar mallarının sıra - fade edecekleri mal mi. fİ'I 
\arma bakılmaksızın getirilmesine gün lstanbul gümrökl~rı 
icra Veliilleri Heyetince karar ve - dürlüğüne bildirihni§ftf• 
rilmiştir. 1 

Ankara hava gazı ve elektirik şi!. 
lıesaplarının tetkikine devam edı 

Ankara, 15 (Hususi) - Na - nu Nafıa Vek:aletine 
fıa heyeti Ankara hava gazı ve e- Rapordan sonra , Nafd u; 
lektrik şirketinin hesaplarım tet • şirketin umumi menf••,_.._,._ 
kika devam etmektedir. Diğer ta- şı ifa ile mülellef bulu 
rafatn, şirketin Berlindeki mümes· noktalardaki hareket 
ıillerinden üç kişi buraya gelmiş· yin edecektir. Bu arad• 
tir. Bunlar da yapılan tetkiklerle l 3örülen saa't kiraları .,e 
ayrıca meşgul olmaktadırlar. He· ~crcti hakkında da karat 
yet itini hitirdikten sonra raporu· C"<"ktir. / 

Hakimlerin tasfiyesi işi 
Ankara, 15 (Hususi) - Ha - göre hakimler arasın~;,,. 

kimlerin tasfiyesile meşgul olan cak yeni tayin ve terft 
komisyon birinci k~.nundan evvel edecektir. 
İ!lerini .bitirmeğe çalı~maktadır. Tasfiyeye tabi hakilll 
iki gün sonra adliye intihap en - sinin birinci kanundan ti 
cümeni de faaliyete geçerek tas -

1 

liye V ek: linin tasdikin~ 
fiye heyetinin vercliği kararlara si ku· VC'tle rnuhterneldıt 

lzmir havagazı şirketi 

Ankara, 15 (Hususi) - lzmir 
hava gazı ve elektrik şirketi mü· 
meaailleri buraya gelmişlerdir. iz. 
mir havagazı şirketi, mali vaziye
tinin müsaadesizHği dolayısiyle 
havagazı fabrikasının bugünden i 
tibaren tatil edeceğini hükumete 

bildirmitti. 
Şirket mümessilleri bu mesele 

hakkında Nafia Vek~letile müza -
kere ederek şirketin faaliyetine 
devam edip etmiyeceğini karar • 
laştıracakhr. 

Ticaret istatistikleri 
Ankara, 15 (Hususi) -Tica· • 

ret iıtatiıtiklerinin tanzim ve neş
rile alakadar bazı meselelerin mü· 
zakere ve halli için Ba,vekalette 
bir komisyon teşkil edilmiş ve bu 
komisyon istaHıtik umum müdür -
lüğünde .ilk içtimaını yapmıştır. 

iktisat vekili 
Ankara, 15 (Hususi) - lktısat 

Yekli Celil Beyin Pazar günii bu -

"Kültür baka 
Ankara, 15 (Husuıil 

vekaletinin kültür 
çevrileceği, bu münase 
rif program ve kadrol 
bazı değişiklikler yapıl 
lenmektedir. 

Bugdayı korum• 
•) / 

Ankara, 15 (Husuıı 
şehir tethlk bürosu, nııtlf 
üzerindeki umumi tetki 

vam ediyor ~ 

Bu arada bu[;dayı 1'~ 
gisi kanununda yapıl ~ 
görülen noktalar bir P~ 
de tespit edilmiştir. P~ 
lerde MecHse verilece ~ 

Soy adı niza"'" 
Ankara, 15 (Husuıt>: 

S,. .. d ·ı .• ol _ urasma gon erı mı:ı 

nizamnamesini izah ,,e "
müdafaa etmek üzere ııiJiif' 
müdürü Galip Bey bul 

raya_d_o_ .. n_m __ e_•_i_b_e_k_le•n•i•y•o•r• .......... s.it•m .. iş•t•ir_. ________ __.,._ ·U~ 

R k ı Hariciye vek1 

omanya ıra IDIIl Sofya, 15 (A.A·!; 

mühim bir nutku Hariciye vekili Tevfı". tit' 
bugün Sofyadan geç~'! 

Bükreş, 15 (A.A.) - Parla- d isini istasyonda Kıra~ _ı;I;, 
mentonun ale}Ade toplan!ısmda h ı 111P M. Grocff ile ra atsı ~ 
Kral bir nutuk söylem·ş, bu nu 8 t lo• .. riciye nt1zırı M. a 3 
tukta dıt sıyaıayı anlatmıştır. k~ "hi'I rl"'" hariciye atı 

Bütiin Balkan devletleri arn - Christof teşrif at uı11111,~ sındaki itimatlı münasebetlerden • M. Stoi1off ~ar~ıJl\"11 --A 
sulhun aanlam temeller üzerine 1' LıJ r· . 

b kiye haric"ye veki 1 [' d r 
kurulduğuna bilhassa isaret eden . L t t" n"" )<S ' n ln " " re "'c ı anı .. 
Romanya kralı sözlerinin sonun - .. t•• 1c 
da dem=ştir ki: l s~ıU" hurk. )\J hJ .J. 

,. ı a ontoro ,........r.-
Romanya, muahedelerden l dr 15 (A./t>..) J' 

doğan bütün teahhütleri itina ile w·ı .. on d ~' k 111 f{oJSI 

k .. f "ki . 1 ı son un a şa ·ı;tı 
yapma , mutte ı erme carşı k . . O da ıı . .. .. et etmıştır. rll 1 
mutlak bır sadakat gostennek, bu- h kl el k" A rika11 P-,..ı 

• v a un a ı rne )-,ıır', 
tün mılletlerle dostluk bagları . M M r ·ye ııı• 
k k B ık . "l"f .1 k .... k ır . usso ını urma ve a an ıtı a ı ı e uçu 

cektir. 
itilaf arasında hareket muvaziliği 
vücuda getirmekle gayesine iriş • 
mek için hiç bir gayretten çekin -
miyeceğini ispat etmiştir. Bu gaye 
!Udur: 

"Her yerde fakat bilhassa hu -

---__,....--- .. Jebit 
dutlarımızda sulh, oY 
~ütün uluslar araıın~• 
fak at her!eyden e,,,,e . 

1 
leketimizin zaruretieril'l 

cektir.,, 
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1 -·- ----
_f ilre tt er j 

.. ~ircevaptan- J_ 

~grendiklerim 
. ~ boı. tin '<Qnı Ş "k .. lliiy"ı. " ru Kaya Bey 

e 04 .1 
11

11: Cli 
"erin d·· .. "• kurultayında 
ı. ll§u "l • orr i nu rneıi gerek o • 

'f Cltqaaleldclokundu. Dokunulan 
'>! o u"' k 

. ındQn el gu adar, bil~i ba-
jrı ~ .. ı Q Eve ld. 11 'ill~rii 1( renge ır. 

. l~ 'Oe, bıı, k.eliJ, Q.}la Beyelendinin 
ı d e" •öıt . Sevket Beye cevap 

'l>ı: erınden §unları anla • 

4; r·· 
ltıırAQ • llrkiye C" h • . • 

Şehir Meclisinde konuşulanlar 
Adalara su getirmek için isti'kraz 

Toplanma müddeti dört gün uzatıldı - Periye bankası 
ile anlaşma tasdik edildi - Boğazdaki balıkçı 

sandalJarından resim alınacak 

Kıvılcım eken
y angın biçer 
Gün geçmez. ki, gazetelerde 

yeni bir "Silahları bırakma" top
luluğunun kurulduğunu okumı • 
yalım. Bu haber, baıkalarında 
ncuıl bir İz bırakıyor bilmem; la
k.at ben, ona her raatladıkfa, bir 
bölük kendinden geçmiı adamın 
bO§ına kanatnz kuı, susuz tleniz 
aradıklarını dü,ünür, üzülürüm. 
Acunda yıkılıı e~ününe kadar •Ü· 

lef Cir si um urıyetının 
i11 ilacJ ~~eti ulu•al bir siya· 
8) 1'·· eııdir. 

' lir4• >il .eretleri '.Yeye Ycıpılan •on mu· 

İstanbul umumi meclİIİ. dün s~· j De?iz banyolarile plajlardan ı Bakırköy ve. ada~a~~~ . ıuyu 
at on bette Sadettin Ferıt Beyın 1 ruhsatıye harcının alınmaması, hakkında beledıye reıılıgınm tek· 
reiıliği altında toplanmıttır. CeJ • Pendikteki bir nahiye merkezi tef• lifi okunmuştur. Bunda, Bakırkö· 
se açılınca vali ve belediye reisi kiline dair mülkiye encümeni maz ye metre mikabı yirmi iki buçuk 

recek uğurlu bir çağın temeli, 
hiç böyle çatlak 1.1e kaypak top • 
raklar üıtünJe kurulabilir mi? 
Dinamit ektiğimiz tarlalardan 
buğday bQfaklarının lııkırma. 

ırnr naıl bekliyemezaek, birbiri· 
ni küncleye getirmek iıtiyenlerin 
topf uluiu.nclan da bir sonıuz u -
luslar yarııının Joğacqğına ina
nama~. 

't/Q 4. rı •ebepl eri üstün bir 
fel1tte4t:~~f"1ak dileğinden üeri 

M h•tt' Beyı·n toplantıyı daha bataaı kabul edilmittir. kuruştan terkos ıuyu verilebile • u ı ın , ... . . .. C) l ır. 
'ıı.rı._ ~Bak 
,~iri 'k anı uluıal lüsunu ve 

'"ti 1 
Politikaıını bilgi ba • 

dört gün uzatıldığını bildiren ~ez • [yüpte defterdar yolunda yapı· cegı bıldırılm~~te, yalnız adala • 
keresi okundu. ikinci bir tezkere • Iacak istikamet deiitikliği hak • rın su meselsını halletmek ıular 
de de deniliyordu ki; "Yakınd4 kında fen heyetinden gelen evrak idaresinin bugünkü mali vaziyeti 
mebuı intihabatın• haılanacağı üzerine Avni Bey itirazlarda bu • ile kabil olamıyacağı bildirilmek· 

1' 011 tQhlü 
i_ İirk; etmektedir. 
~.. .Ve C•:rnh . . . ili "ret ... urıyetının mu-
tıi ,.,.ri.;•.v~aıı Türkiyede Türk 
L>et 4',, Ya.fama, artma, mede • 

anlatılmaktadır. icap eden hazır· lunmut ve bir aralık demittir ki; tedir. Buna mukabil on senede Ö· lllı ıapanın vınlaclığı, ilk kılı. 
cın çaktığı günden beri, yer yü • 
wndc silah )'Grlfl Jo/u clizğin 
koıuyor. Bunlan öne fırlatan yay 
hangi elJeclir? Sevin,li kuıla • 
rın ötüf tüiii ısıız ıınır yollarını, 
bir glin apanıcz gece ok 11lıkla -
rı, clöiüı naraları ve /ran çağlı .. 
yanları içinde bırakıyor? 

· · A ka d denmek şartile belediyeler ban • 
hkların yapılmaıı ıçm n. ra a. n. - "Şehre verilecek çehre belli 

~oq,. J?ta ı• "L b" ~cıard Po ıtıRannın ır a ır, 

d h I kumdan (150000) lira alınmaaı 
emir ıeleceği ııra a f 8 ır meç 111 olmadı. Bir kramı hareketlere ma· 
tatl·ı edı'J-ı't bulunacaktır. Şehir teklif edilmektedir. Bu teklif ••· olmadı. Ben kıami hareketlere ma-

"' ll tö~·· '~l'tı, ,~. gııyet tabii bulur, ba-
~ törd~Ylemeğe neden lü. 
,. &,11 ."11 cliyebilirıiniz? Fa • 

mecıisinin yeniden bir içtimaa ça· I bütçe encümenine gönderilmiş • 
. 'h t f na veremiyorum. ıtikamet değİf. tir. 1913 senesinde Periye ban. 

g"'ırılmaması için •ehir ıntı ap e • t" · ·· t 1 l · l · ~ d ırmesı muı ace o an ıt ere m • kası ile aktedilen istikrazm öden· 
tit heyetinin ıeçilmeıi icap e er. hisar etmelidir. 

t04 •ı.ze c L • • 
~ fey 

1
.. evap vermel'C ıçın 

I "'le 0Ylemem, ıon yüz ıene 

mesi için yeniden yapılan itlaf • 
Kanunen de tefti• heyetinin ş h' d t' t a 1 "'I ,. e ır e ıcare , me e, eg en • name etrafında görütülmü~, va • 

dal·m·ı encu"men azalrından ıPril • t k l b il' 1 l t 
~ QllQ 

>i ıı ~ Yurda gelen muhacir· 
ili ~Q rttQ Yerleştirilme ıekille· 

"3' ce mın a a arı e ı o sun. a an- li ve belediye reisi Muhittin Bey 
mesi icap ettiğinden timdiden bu bulun plan işinin bu sene zarfın • bu meselnin hallinde gayretleri 
hu.u.t• bı'r karar verilıin . ., d ı· t' ·ı · · t · 

Oıtünde durulacak ıeylerin 

bcaında bu varken, dipıiz bir 
lıoıJayı dolclurmağa çalıımak ne
ye yarar? Bilekleri kılıç 9apla -
rına yapııtıran sebepler, or(ada 
dipdiri durdukça, ailôhları bırak· 
mak lafının değeri ne? •• çukur· 
lar, sırmalı bir örtü altında tepe 
mi olur? 

1,, ret cd erim ... a mec ıse ge ıra mesını emenm görülen Başvekil ismet Paşa Haz· 
~ tr 1 • 
0 ' h 

8"7. •avaşını, iıter ısız 
~' Q~~ıni misal diye alın, 
ltı.ı~ ioreceksiniz ki, inıan • 
.... IJJ.anasız, ehemmiyetıiz 

y ali ve belediye reiıliğinin bu ve rica ediyorum.,, retleri ile Adliye Vekili Saraçoğ • 
teklifi kabul edldikten ıonra gaz Taksim - Yeni mahalle ara • )u Şükrü Beye meclisçe teşekkür 
ve benzin gib parlayıcı maddeler smda iıliyen otobüslerde ikİter edilmesini teklif etmiştir. Bu tek· 
bulundurulacak yerlern tibi ola • ıoför yerine birer şoför bulundu • lif ittifakla kabul olunduktan son· 
caklan fenni tedbirler hakkındaki rulması hakkındaki mülkiye en • ra itilafname tasdik edilmiştir. 
maddelerin hir an evvel tatbiki cümen mazbatau hayli itirazlar • Yıldız sarayı eski kiracısı 
kararlaşmıttır. la kartılanmıf, tetkik edilmek Ü· Maryosera ile olan davanın bele· 

ı~ ~~QYılmamıılarJır. 
~ "4-

11 
Zarn_a~da son yüz ıe~~ 

IA! 6i,.1 ..... Polıtıka•ı da yurtta kul-
.,,>, '~· • b 

Ulusları yarın ulama yangtn· 
larla çepe,evre kuıatacak ıavaı· 
lara gerçekten köıtek varmak iı· 
tiyor..Jı, banu11 yolu baılıadır. 
Bir yantlıı lıap/ayıı:ı yarııları öz
ler/ten, öt.Je o pzel ve yükıek 
düıüncenin lıölıünü kazıyan bir 

eti,.· 111 ouıcak yurdun em· 
"4ııt1,1 '•ltlikeye !~oyacak bir 

Bisiklete binenlerin imtihana zere batka güne bırakılmı,tır. diye lehine neticelenmesinde biz· 

~ ltQJ.~Q~ılmıftır. 
""~ dQhct~ .iç bahanın ıöderi 
~· "'l'et ., .. 'Yı anlatıyor ki, Cüm-
~ hQrek 4 rkiyesincle mv.hacirle-

efl)ı ,_et farzlarını devlet ta -
"' el(tec1· l <\ellcl· . ır. 

q IJ ileri , 
~q4 ,..,,,ek ne ev vermekte. tar-
~ tQ ot te ve buna karıılık ola
'>t~4ted~tQca.kları yerleri tayin .s lt, 

ler · '"l>eıt 
; 

1 l1er/ muhacirler iıe iıtedik-
•te erde l 

lqlti . Yer eşmekte hürri • 
Ptırler. 

'f ·· ~,,, ~.,.iti\> 
e • ...eye y l 

~ tı11 •ebe . ~pı an muhaee • 
ti.~~e4 ol bnu §Öyle bir tetkik 

d I l(r•anı b l~ e ~ 8 z unun ıebebini 
Q tde,.

1
: a.kcının JU söziyle hü-

(> •nız. 
1~ ~ ~~hlltiy ~. 
~~ l\alacak e ın f eyizlerinin el-
l~t~r. etrafa \re gö:zle görülecek 

' ' 
1•tikiaı Yaydınıı olması; 

~ L"1 olma Ve §erefinin cihan-
••t °"ttı h· •ı, hariçteki her Tür-
~ h ır ca 'b 
~ er liirl .. :ıı e rolü oyniya • 

,:edir. u ana vatana çek • 

4i1'e lf b"4ırnc1 
lıct,. l'e Relen an on •enedir Tür
le 'lırtcla11 muhacirlerin hemen 
ı, ~Q ~rcl roğu kendi dileğiy • 
4... "flqr a gelmiıtir. M"b d .. ,.'it ırıQ t 6. u a e· 
'"et ,,.,,..'l'orrz: l olanları buna 
~ ~"dq · Bu bakımdan 
b, ~'>leller; b ~elen muhacirlerin 
~et et,. 8 feh.i~ Yandan clcı hara-
ııo..1 Q flfkt Ve 1400 kö ·· 
~ta; . 'an b' yun ya-

dır. ır medeniyetin 

ti.bi tutulmaları hakkındaki tali • Boğaz içinde işliyen balıkçı meli görülenlere mükafat veril • 
matname görütülmüttür. Madde" Tcayılc ve •ndaDannm balılcçı meai, Bayazıt kuleai bat ağa•ı 
}erin okunmaıı eınaaında bazı mevsiminden gayri zamanda et • Şükrü efendiye tekaüt edildikten 
münakaplar olmuf, talimatname ya tafıdıkları anlatıldığından sotıra her ay otuz lira verilmeıi de 
tatbik mevkiine konunca bir ay İ• bunlardan altı aylık resim olarak kararlaıtıktan sonra pazartesi ıü· 
çinde herkesin ehliyetname al • elli kurt alınmasına karar veril • nü toplanmak üzere toplanhya ni· 
maaı karalaşmıttır. mittir. hayet verilmittir. 

terbiye ~Jiıine ni,in yer veriyo
ruz? 

Halkevleri temsil şube
lerinde faaliyet 

Son yapılan musiki inkılabın· 
da halkevleri kendilerine dilten 

vazifeyi yapmak üzere faaliyete 
geçmitlerdir. Halkevler~ tem~il 
ıubelerinde operalar temsıl ettı • 
rilmeıi için tertibat alınmakta • 
dır. Muharrir Münür Hayri Bey 
bu itle metıul olmak ü~e~e An • 
karadan lstanbula gelmııtır. Bu -

.. İstanbul halkevinde konaer • 
pn Ş~ 
vatuvar muallimlerinden, e ır 
tiyatrosu erkanından ve lstanbul 
halkevleri temıil komiteıi azeaın· 
dan bazılariJe diğer alakadarlar • 

d .. kkep bir heyet toplana • an ıpure . 
rak bu hususta görüşeceklerdır. 

İngiltere tayyarecileri 

~~__,,---~...,........~~--

JngiJiz muharipleri tara
fından verilen ziyafet 

Yunan nazırı 
hareket etti Mütarekenin on altıncı yılı 

Yunarl lktuat Nazırı M. Pes • dolayısiyle ıehrimizdeki Jngiliz 
mezoilu dün vapurla Pireye ha • muharipleri tarafından Londra 

reket etınittir. otelinde bir ziyafet tertip edil -
Ayrılııında bir kıta asker ve po· mit ve İngiliz el~isi Sir Perai Lo

liı bulunmuf, mızıka milli martları 1 ren ile ve Ledi Loren de bulun
çalmıt vali ve belediye reiıi Mu • duğu bu ziyafete Jnıiliz koloni-
hittin poliı müdürü Fehmi Bey • . . . . . 
1 h · · d k. y k I ıınden yelmıt kıtı davetlı olarak er, ıe rımız e ı unan onso oı· 
hanesi erkim kendisini tefyİ et - ittirak etmittir. . 
mitlerdir. Bu münasebetle Londra ote • 

Yunan lktıaat nazırı M. Peı • )inin yemek salonu hususi suret
mezoğlunun bindiği aynı vapurla te hazırlanmıı ve duvarda Türk, 
yeni Atina elçimiz Ruşen Etref Fransız, İngiliz, Amerikan, Bel
Bey de yeni vazifesine ha,lamak çika, ltalyan bayrakları ile ıüs • 
üzere Yunaniıtana hareket etmit • 

lenmit bulunuyordu. 
tir. 

Dün gece iki 
ev yandı 

Odesa konsolosu 

Londradan ıehrimize ıelerek 
Etkitehire uçan üç lngiliz tayy~
reciıi, y,arın tekrar lıtanbula do-

neceklerdir. 

• 
Yumurta nizamnamesı 

Yumurta ihraç limanlarında tet

kil edilen ~urla piyasa ko .• 
misyonlarına lazım olan eıya ~ı· 
caret Odaıı tarafından gönderıl· 

Dün gece ıaat 17.50 de Be • 
yoilunda Aımalı meaçitte Jurnal 
Eokağrnda Y orgi efendinfo evin • 
de yangın çıkmıştır. Ateş Yorgu 
efendinin evinin yanındaki diğer 
bot bir eve geçmiş ve iki ev kıs • 
men yandığı halde söndürülmüş • 

tür. 

Odesada yaralanan konıolosu • 

muz Zeki Hakkı Beyin yerine 

izinli olarak memleketimizde bu· 

lunan Triyeste konsolosumuı.: İz· 

zettin Tuğrul Bey vekilliğe tayin 

olunmuştur. İzzettin Bey dünkü 

Ruı vapuru ile Odeaaya gitmiş • 
tir. 

mittir. 
y umurla nizamnameıi önü • 

müz:leki Perıemheden itibaren 

tatbik e~ilecektir. 

Macarların bayramı 
Bugün, Macaristan naibi 

Boğulanların aile~erine 
yardım 

Dünya yarııı efer bir ~iin do-
• ,,L L ,, ftXaksa, onan tan yerı aney , 

"Kan", "Lozan" olmıyacalı. Bu 
kutlu pnef, mekteplerin ardın · 
dan yük•elecektir. Her millet, ço
cuklarına lıendinden ba§lıaları • 
nt düıman tanıttıkça, onlerın 
genç yüreklerini öç 1.1e hınç çark· 
larında biletli~e yurtlann üı • 
tünde ancak lıan boğularının lıı
zıl ıiıi Jalgalanır. Eğer herkeı 
gerçelcten karcleıliğe •uıcımıı ıa, 
ife bu ufı,rlu yerden baılamnlı. 
Yavruların 6önlünü temiz bir in
ıanlık ıevgi•iyle doldurmalı. O 
kutlu günlere kavuımak i,in bun· 
elan bQfka ~ıkar yol yoktur. Ku
ru bir zeytin dalının ıııka gölğc
sincle insanları öpüıtürmeğe kal
lııımak bir kuruntudan öteye 
geçmez; kıvılcım ekenler yangın 
biçerler. 

Seyyah 

Bnakılmıf çocuk 
Bayazıtta yangın kulesi altında 

kundağa ıarılmıt bir kız çocufu 
bulunmuttur. Kundağı içine sarıl· 
mrş bir ki.iıtta yavrunun adı Nec. -
liı olarak yazılmııtı. Çocuk, zabita 
tarafından darülacezeye teslim e• 
dilmiıtir. 

Bir atlastakı yanlışlık 

•lMllfttttllllt'"'"'1ffl l11Htt'Hftllt..,..lllt•lttlUIM ........... lllıtMlfNll.,eiMl~IHHll91t""' 

1aalin cevabı bize bunları öğ • 

hükUmeti Amiral Horti Cenapla • 
rının, memleketi istiladan kurta • 
rarak mitli ordusu ile Budapefte • 
ye girdiği aünün yddönümüne te• 
pdüf ediyor. Bu münasebetle Bu· 
dapeftede f evkalide tezahürat 
yapılacaktır. 

Marmarada boğulan otuz iki kitinin 
ailelerine verilmek üzere Cumhuriyet 

Merkez Bankaıı memurlan tarafından 

Hili.liahms umumi merkezi van..U. 
tevdi edilen yehnit lira elli bq kuruş 

Neıredilen bir atlasta Türkiye 
hudutlarının iyi göıterilmemİ§ ol· 
duğu yapılan tetkikat neticesin • 
de anlaşrlmıthr. Bu haritaların 
değiıtirilmeıi veya üzerinde tas • 
hihat yapıfma11 hütUn mekteple • 
re maarif müdürlüğü tarafından 
tamim edilmittir. 

retti. 
Sadri Etem Yalova Hililiahmer ıubeai reiıliğine 

gönderilmittir. 
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Yeni intihabata 
doğru 

Q- {tsaşmai<ai .. .::.: .. ~c:;-;am) 

batıarı içinde olmuftu. Fakat leş· 
kilatı esasiye kanununun (25) in-

d maddesi mucibince ilk toplantı· 
·mdan Teşrinisaniye kadar olan 
7aman fevkalade bir içtima sayıl· 

lığı için meclisin asıl intihap dev· 

Bir dükkana tavandan giren kadın! 

·esi (1930) senesi Te,rinisanisnde 

aşlamıştır. Buna göre önümüzde

Naciye hanım dün mahkemede kendisine iftira edildiğini 
bu işi düşmanlarının tertip ettiğini söyledi 

i yaz mevsimi içinde yeni mecli • Halil Efendi ism · nde birinin 
;n intihabatı yapılmak ve İkinci ı dükkanının tavanını delnv~k su • 

-.:şrin ba,ında befinci Büyük Mil- retiyle ve hırsızlrk kastiyle dük 
~t Meclisi toplanmak lazım geli • kana girmekten suçlu Naciye Ha· 

- Gel... Dedi. B,.n gelince 
saçlarımdan yakalıyarak dükka • 
nın içine çıktı .. 

- Ben seni alacağım. Bana 
var... Dedi. Ben razi olmadım. 
Onlar zaten Halil Ef end~ ile söz· 
leşmiş olduklarından biz boğu • 
!!Urken Halil Ef Pndi, kapalı bulu· 
nan diikk~nm kapısından bekçi • 
lerle geldi. Şükrüyü kaçırdılar, 

beni yakaladılar. Benim suçum 
yoktur. 

ordu. 

l,te f ırkaca verilen karar önü· 
müzdeki yaz mevsimi içinde yapı· 
lacak olan yeni intihabatı be§, al· 

tı ay evvele. almaktan ibarettir. 
Bunun sebebi ise dünya ahval ~e 
şeraiti normal bir vaziyette olma · 

ması, daha doğrusu İsmet Paşa 

Hazretlerinin Fırkada dedikleri 
gibi, "Beynelmilel siyaset alemi · 

nin hadiseler ve ihtimallerle dolu,, 
bulunmasıdır. ' 

Vakıa Türkiyenini yakın ve u • 
zak hemen her hangi bir memle • 
ket ile bir dargınlığı yoktur. Bila· 
kis bütün dünyada Türkiye cum • 
huriyeti adeta beynelmilel bir ha· 
rışıkhk timsali gibi göze çarp • 
maktadır. Bununla beraber günün 
birinde dünyanın herhangi bir kö
şesinde bir yangın çıkacak olsa 
bunun kıvılcımlarının memleketi • 
mize kadar gelmiyeceğini, bu yan
gının herhangi bir taraftan bize 
bir zarar getirmiyeceğini kimse 
iddia ve temin edemez. 

Onun için daha bu gün • 
den her ihtimale karşı her 
suretle hazır olmak lazım -
dır. Esasen intihabındanberi dört 
sene kadar bir zaman geçmiş 

elan Büyük Millet Meclisinin kış 

mevsimi içinde intihabım yenile • 
mek ise bu yolda hazır bulunma • 

nın icap ettirdiği ilk tedbirlerden 
biridir. Beş, altı ay sonra mutla • 

ka olacak bir intihabın bir takım 
hadiseler ve ihtimaller ile karşı • 
la!ması endi,esinde kalmaktan ise 
bir gün evvel yapılıp bitirilmesi 

elbette en makul bir harekettir. 

Kaldı ki hadiselere ve ihtimal
lere karşı vaktinde hazır olmanın 

barı,bozanlık etmek istiyen mem· 
leketler varsa bunlar üzerinde ay • 

rıca hayırlı bir tesiri de vardır. 

Meclis intihabatını yenileme • 

nin gününne gelince, bu artık bir 
gün ve hafta meselesidir. Yalnız 

intihapta dikkat edilecek şey 

(1935) martı İptidasında hü • 
kiimetten Meclise gelecek o • 
lan yeni sene bütçeıinin ye • 
ni meclis tarafından haziran ip • 

tidaıına kadar müzakeresinin ta • 
mamlanabilmesini temin edebil -

mektir. Yeni intihap tamamile es· 
ki kanunların usulü dairesinde ya· 

pılacağı için intihap itleri iki ay 

kadar süreçektir ve yeni Meclisin 
bir martta yeni yıl bütçesinin mec-

lise tevdii ile beraber ilk toplantı· 
sını yapabilmesini temin maksadı 
ile intihap kinunuevvelin ikinci 

on beti içinde ba,lamı' olacak de • 

mektir. 
Mehmet ASIM 

Ünives;te de Roma hukuk 
dersleri 

Üniversitede Roma huhkuku 

derslerine bu Pazartesi günün • 
den itibaren ba,lanacaktır. Bu 

ieıı; Pr. Hönnik okutulacak ve 
9öÇ?.D.t ~~ettin Talip Bey ta

rafından dilimize çevrilecektir. 

nımın muha1<emesine dün ikinci 
ceza mahkemesinde batlanmıştır. 
Naciye Hanrm, dükkanın içinde 

görülen suç halinde yakalanmış 

olduğundan mevkuf bulunuyordu. 
dün dinlenen Naciye Hanım şun· 
ları söyled:: 

- Ben katiyen hırsızlık yap • 
madım. Şimdiye kadar hi~ bir 
sabıkam yoktur. Dütmanlrk yü· 
zünden başıma bu İfi açtılar, de· 
di. Rci~ 'ordu: 

- Düşmanın k7rndi? Nasıl 
yaptılar?. 

Naciye Hanım: 

- Düşmanım, dedi, oturdu • 
ğum odanın sahibi Halil Efendi -
nin karısıdır. Ben Halil Efendi· 
n'n dükkanının üstündeki odada 
oturuyordum. Halil Efendinin ka 
rısı beni akrabalarından Şükrü is · 
minde birine vcrn:ek istedi. Hal· 
buki ben Mülayim isminde biriie 
nşanlı idim. Razi olmadım. Bu· 
nun üzerine Halil Efendinin ka · 
rısı: 

- Peki öyle ise, ben bunun 
karşılığını sana gösterir:m dedi. 
Bir gün odada otururken Şükrü 
beni dükkanın içinden çağırdı. 

- Gel sana bir §ey söyliyece -

ğim, dedi. 

- Ne söyliyeceks:n, dedim. 

Maarifte: 

Rei~ sordu: 
- Dükkana nereden g:rdin? 

- Kırık döşemeden .. 
- Yani dükkanın tavanından 

.. l . ? oy e mı. 
- .Efet efendim. 

1 • ·ı· ? - Tavandan naaı gırı ır •• 
Hem odanın döşemeleri sökük • 
müş, k;.m söktü onları? 

- Onlar zaten söküktü. Bir 
kaç defa Halil Efendiye söylemiş
tim tamir ettirin diye. Tamir et· 
tirmemişlerdi. 

- Peki Şükrü seni oradan na
sıl içeri çekti? 

- iskelenin üzerine çıkmış. 
Ben uzanınca saçlarımdan yaka· 
ladı. 

Reis, Naciye Hannpa evini ve 
çıkarsa nerede oturabileceğ'.ni 

sordu. Naciye: 

- Dokuz yatımdanberi lstan
buldayım. Dulum. Tanıdıklarım 
var, onların yanında kalırım. Son 

ra nişanlım Mülayim beni besler, 
dedi. 

Kısa 

--Şehir Yeni bir imtihan talimat-
----• Haberleri namesi hazırlanıyor § 3 SENEDE 2200 HOKOM - Oç 

Ecnebi akalliyet mektepleri senedcnberi ıehrimizde çalıımakta olan 
için yeni bir talimatname hazır • sekizinci ve dokuzuncu ihtisas mahke
lanmaktadır. Bu talimatnameye meleri, timdiye kadar 2200 kişi hak· 
imtihanlar hakkında da liir mad- kında hüküm vcrmiı ve bunları muhtelif 

cezalaı-!a hapiıanelere göndermİ!lir Mah de ilave edilmi~tir. 
kemelerin ıimdiye kadar hükmettikleri Bu maddeye göre Türkçe kül. 
para cezalarının miktan dört milyon 

tür İmtihanlarında üçten az mı - lirayi geçmittir. 
mara alan talebe diğer dersler-

§ SEVDl,..I KIZI VERMEDIKLE-den kaç numara alırsa alsın sı · " 
RI iÇiN - Bulgar tabiiyetinde bulun· 

nıf geçemiyeceltlerdir. Kültür duğunu iddia eden Yuvan oğlu Nikoli 
dersleri tarih, coğrafya, yurt bil- isminde biri, sevdiği Anastaaya ismin
gisi ve Türkçedir. Bunlardan bi- dekikızın kendişine verilmemesi Üze • 
rinden iki numara alan diğerle • rine Anastasyanın ailceinc tehdit mek
rinden de iyi numara almış olsa tupları gönderdiği için müddeiumumili
da muvaffak olamamıt sayıla - ğe verilmiştir. 

caklardır. § YEN BiR VERGi KAÇAKÇILI· 
J d ) h t CI _ Beyoğlunda son zamanlarda pek 

M ekte P. er e ıs a a çok dük kin ve mainzanın aynj zaman-
T alim ve terbiye dairesi önü • da kapanışını, lstanbul tahakkuk müdür

müzdeki yıldan itibaren bütün lüğü, kazanç verzisi kaçakçılığı ile a· 
liselerle orta ve ilk mekteplerde, lakadnr görmektedir. Bazı dükkan ıa
ecnebi akalliyet mekteplerinde hipleri şimdi dükkanını kapamakt• ve 
yeniden bazı ıslahat yapılmasına önümüzdeki mali senede yapılacak a· 

ra§tırmada kenclieini terki ticaret et • karar vermi,tir. Bu mevzu etra • 
miş gibi göstererek gelecek senenin ka· 

f ında meığul olmak üzere talim zanc vel'gİsindcn kurtulm~k ve tahak· 
ve terbiye dairesinde bir komis • kukatın icraıundan sonra tekrar ba~ka 
yon tor.>lan:\rak tetkikata başla · bir yerde dükkan açmak ıurctile hileye 

, m~tır. tevessül etmektedirler. 

H Aahakkuk miidürlüğü buna meydan Komisyona şehrimizden a • " 
verme!llck için şimdiden tedbırlcr al • run Reşit, Salim Sırrı Beyler iş-
mı,tır. 

tirak etmişlerdir. ' 
. ~ AFYON F ABRIKALARI - U-

Maarif mUdUrlUkterince yuşturucu maddeler inhisan müdiirlüğü 
istenen malumat Eyüpteki etkim "e Kuzguncuktaki ec-

Mnarif memurluklarından mü- zayi tıbbiye fabrikalarının mütehau11 
dürlük tarafından istenen bazı bir heyet tarafından tetkikine karar 
malumatın vaktinde gönderil . vermi,tir. Fabrikalar imalata elveri,!i 

bulunduğu takdirde, burada tecrübe mediği görülmü§. Bu istenen ma-
mııhiyetinde a(yon işlenecektir. Tee • 

lumatın mümkün olduğu kadar rübeler iyi biterse fabrikalann makine· 
çabuk gönderilmesi alikadarla • teri satın alınacak ve Ankarada açıla-
ra tamimen bildirilmittir. cak fabrikaya nakledilecektir. 

Mahkeme heyeti Naciye Hanı· 
mm mevkuf olarak muhakeme e

~dilmesine ve şahitlerin çağrılma· 
ıına karar verdi. Muhakeme 29 i-

. kinci teşrin perşembe günü görü • 
lecektir. 

Hüsnümü Hüseyi.1mi ? 
Şükrü Efendi isminde birinin 

dükkanına girerek muhtelif eıya 

çalmak ve Mehmet Efendi ism:n· 
de diğer birinin dükkanına gir • 
mekten suçlu Hasan, diğer adiyle 

Hüscyin"n muhakemesine ikinci 
ceza mahkemesinde devam edil· 
mi,tir. Suçlu, kendisine isnat e • 
dilen her iki suçu da inkar et· 

mi,tir. Muhakeme f&hitlerin cel· 
bi için ba~ka bir güne bırakıl • 
mıştır. 

Söz atmaktan m~hkOmiyet 
Hal:me adlı bir kadına söz at· 

maktan suçlu Mehmet on bef gün 
hapse rnahku.m edilmiftİr. 

Dilenirken yakaPanan kadın 
Dilenirken polis taraf mdan 

yakalanarak mahkemeye verilen 
Emine isminde h:r kadının muha· 
kemesi diin Sultanahmet sulh ce· 
za mahkemesinde görülmü,tür. 

Emine, dilenmediğini, zarf a
lırken kend;sini yakaladıklarını 

söyledi. 

Mahkf'me, dilendi,ini s,abit 
gönmüf, on beş gün müddetle be-

lediye hizmetinde çalı§tmlmasına 
karar vermişt:r. 

Polls Haberleri 

Fazla içince 
Şitlide bir gazinoda garsonluk 

yapan Gabriyel, Taksimde bir 
meyhanede fazla mikdarda rakı 
içmi~, kendine hakim olamıyacak 
derecede sarhoş bir halde gazino· 
suna giderken düşüp yaralanmış· 
tır. 

Bir çocuk yaralandı 
Fenerde bir dükkan önünde ~i

fat ismindeki arabacı arabasına 
demir yüklemekte iken, orada oy • 
namakta olan altı yatında Naim 
isminde bir çocuğun ba§ına bir de· 
mir düşmüş ve çocuk ağır surette 
yaralanmıf hr. Yaralı çocuk hasta· 
haneye kaldırılmıştır. 
YUMRUKLA DöCMOŞ - Hey
beliada vapurunda ateıçi kahri, 
arkadaşı Mehmet Ali ile iş mese • 
lesinden Kavga etmiş, neticede 
Mehmet Aliyi yumrukla döverek 
yaralamıştır. 

DÜŞMEK NETiCESi - Ak • 
sarayda pazar yerinde şekerci İs· 
mail Hakkı Beyin yaptırmakta ol
duğu evin malzemesini araba ile 
taşıyan babası Hüseyin efen-Ji dü
§erek ayağından yaralanmış. Cer· 
rahpaşa has~ahanesine kaldırıl • 
mıştır. 

KUMBARA CALAN - F ın • 
dıklıda Hayri Beyin odasına gi • 
ren Hasan, bir elmas küpe, elli li
ra para ile bir altın madalya ve i
çinde yirmi beş lira bulunan bir 
kumbara calmıs. yakalanmıştır. 

SETTEN JJÜ~EN ÇOCUK -
Bostan başında oturan üç yaşın • 

da Hamide ismindeki kız, evin ö • 
nünde oynarken iki metre yüksek· 

Soy adları: 
Bayar, Ar 

ıh; üç gün önce VA . 
.. ök noıııı kara muhabın, o . )1 

mız (1ktrsat Vekilimız) ~ 
Celal Beyin soy adı 01~ · 
yar) adım aldığını bı rı 
Dünkü Akşam arkadaŞla. 
b. . l R . . '\reki"IiılliZ 
ırı c c a11cıyc k r 

Rüştü Beyin (Ara~) h:bd 
soy adı olarak aldığtnı 

di. · · de 
Okuyucularımız ıçı~ dil 

liıneleıin manaları ne?~~ (S'l 
ranlar oldu. Tetkik ett~\e 
tamamile Celal Ce~ıl. de 
nin karşılığıdır. Kendısııı 
büyüklük olan kimse de~e 

Aras kelimesi taraına. ( 
de yoktur. Ancak dergı 
bir 'c araz) kelimesi kayd:e 
(saadet) demektir. ucr -1' 
ismi haslarda mana aJ11llliiŞ11J 
gelmezse ele Tevfik R d~ 
seçilen bu soy adııun ~ f/J 
mek olan (araz) oıduğıl & 

bileceği gibi (Aras) ~uit· 
hirdcn de alınmış o:a~ı~ 
hepimizin bildiği gıbı IÔYI 
kasya arasında akar .. ·ye 
lebilin ki sevgili haıı~ı 
Ii iki büyük dost dl 
arasından bir nehir a 
la har;cı siyasasının a~~e 
soy adına almak suretı1 
ne derecede mühim, ne~ 
içten geldiğini anlatıııa 
tir. 

ı ıs Yıl Evvelki VA 

16 I eşrini s;j' 
lnqiLtere -

Lord Milner Mııır~ 
müteakip Lordlar kamar• ~ 

yanatta bulunmuıtur: '1. 
- lngilgete ile Mıaır 

verleri arasında cereyan e t 

rat, biz.c:e Muırlıla.rın ~: 
lcri yanlıı telakki edilm•t 
Mısır Milliyetperverlerinin p; 
tanyaya karıı bir hissi 111/ 
mediklerini göstermiştir. ~ 

e!elebet kuvvetimizle nıuh ;l.J, 
lcceğimize ben ıahaen ıe~ f J 
ve şüphe etmiyorum. 14~ 1 
lngiltercnin vaziyetini, , ,
bir surette duçarı zaaf ed tJ' 16J 
lck takibine de asla uraf. ~/ 
Benim itikadım şudur ~ 
Mısır kavminin adaveti d ~/ 
ruz kılmamaksızın Mı~ır~ ~ı 
asaviş ve İnzibatı elde ettflC ~ 
te!lir k•lııı::ak bir hattı her' 
mümkündür.,, ~J 

._,.,..,._, ............... m ........ H .... HalPt•>•""" ,,11'' 
teki setten düşerek Y"r/J(i 

KALP DURMASINO . .,~J 
şiktaşta lhlamurda Al~~j ~ 
sinde oturmakta o]aı> 1' ~I 
biri birden bire düfere .. jpd' ·,e, # 
Yapılan muayene neli ol~"' 
mün kalp durmaııınd•ll 
laşılmı:1tır. t' tO 

DOLANDIRIL~.4 e~ 
- Küçük pazarda otıır.ı'lı'lf' 

d. ·11e ~ riye hanımın ken ı•1 •• ,,r 
veren Ali isminde bıt'do 
yüz ~et~i:ş li~a ~a~•11,4Iİ 
dığı ıddıa edılmıtllf· /J 
mıslır. _.,..,. l7;ı 

.RAKI VE BIÇA1' i;i" M 
çerck sarho§ olan R•: ttJI ~ 
ri, etrafındakileri ra :.ı"J 
bir halc1e gezerken Y" ıııO~ 
ezrir.dr. bir bıcak bııl~,,lfl 

P ANT ALON ÇA bıtı-1' 
T11.ksimde oturan !~ıııtldf' 

d'"k~" ~ terzi Vonofun u 1ıal 
pantalon çalarken ya 

SEBZE HALiNE .,_1~ 
eb:ıe ·iti Kapalı bulunan ~ . ı,e1'''.,., 

Kadri isminde hırı, G'-
ttır• fından yakalanıru. iod' 

yere giren Hüınil 1,ıo ;dl' 
yedi lirasını caldığıaıl 
Hasan isminde biri 

kalatılmıftır· 



~~~0~:~8~7~======-~========~~~~ 
l~ı d ~eri sil oe u ueYAZAg öiAiı FiTf 
1as)~!:J08l sert ~Oısıarı ur~ı 

dudu
11 

b gırınen taşına bağladılar. Arzames, bu 
aşını iğmek ve burununu kırmak istiyordu 

~Ilı' ··ı ----------~ od·· itiş İ İ~ekut~ınek İçin dağdan Dara bir gün Makedonya yol· 
ij h ın? " P tıiı · larında Arzameı'e: 

,,e ..• )_ teıa - Kızını ne dü9ünüyonun? 

'°'t0a o•·ı··tetJe? .• a.,.·~ uııııe.ı·. demitli. O, güzel ve çekici gözle-
ı.... !lltıdiye ı. riyle Babilde elbette kendine mü· 
~ 011 d f . kadar dağdan nasip bir eı bulmuıtur. 
~~· e a ı d' ·t111n g" .. n ım .• Senin ve Hükümdarın sözleri, bir kız 

~)1Yara~ıu Önünden kolla· babasını tatmin edecek mahiyette 

' "'ni ıı· . geçtim. deg"' ildi. 
durecektin, Za· Arzame• hükümdara bu muha· . ıçın öl .. 

ı ~llinı . . vereden ıonra kızından bahsetme· 
~ • 1tııne · (A ) · b k llto Ilı a k manı oluyor· mif, Diri da rte yı ça u u· 
dun! 1 erlerin le takip et· nutınuf tu. 

St 
~ bil lran 

1 •tka .ordusunun girdiği 
t.l\J ttııleltlere . arın mensup 

Qtı ~lİ? Yerlere eğeldiğini 

'1 tn, ba 
~ıı bir . tı Yukarıda gezme-
~il... •nsanım. Gözlerim 

Ti E('k ~lsı 0 lere ve bulutlara 
~ \'an~ nıı toprağa indirmek· 

~ arn. 
~~, 
~ ~ ' Yılardanberi baıı 

~cı:t:'l ... 
4:~"' • ege alışmış olan 

''1 ett' l ita trccekti. İran or· 
rş, gelen ve kendisine 
elciy' "ld·· . ~ • 1 o uren bır hay· 

1 
~ 4r .. :e ar.cak ölüm ve iş· 

~IJ ~ Oa d ~lıındırılırdı. 
~rı a •H d ... \ ı Ct~k. '.. egırmen taJı ara· 

Arzameı (Şam) dan gelen 
haydutlar arasında otuz yatların; 
da iri boylu bir kadın gördü. Sor· 

du: 
- Sen kimin karısısın? 
- Evli değilim ... 
- Bu erkeklerin arasında ne 

itin var? 
- Ben de onlar gibi çalıııyo-

rum .. Dövüşmeıini, dağlarda, ba
yırlarda atla gezmesini, ve icabın· 
da düımanı kementle at üstünden 
çekmesini onlardan iyi bilirim. 

Arzames lranda bile bu kadar 
serbest konufan. sert tavırlı bir 

kadın görmemiıti. 
Arzames, haydutlara yaklaştı: 

- Bu kadının adı ne? 
"ttıe1 ~ldUrülecekti. 

.. "ntay
1 
'" u haydudun bqını - "Dai peri•i,, •.•• 

""ltın·~~ e halka teşhir etmeyi - Ona bu adı siz mi koydu· 

1 
~ti 

0 
C)rd\l. Fakat, her şey· nuz? 

t' tıc~ (Z H ~~~ek aroı) un batmı - ayır ... Ahali koydu. 

1• ~e burnunu kırmak: - "Dağ perisi,, çoktanberi si· 
On zin yanınızda mıdır? 

I~ ll <le'" • Ü ;~11 •• llirk gırrncn taşma bal,· - Ç senedenberi ... 
~ır1 ı .aç 2Ün un ·· .. ··t ·· - Ondan önce neredeydi? 

"'lı 1111 ogu sun. bt ~ bal'l.a, ~e ba§ını nşağr eğ~ - Şamda. Bir deri tacirinin 

~~1fli, aber veriniz! kızı idi ... .ı Clg Otd - Demek ki bir aile kızıdır. 
-.,t. Urıu 0 k d ? tib·'%en t n eı-zakını hazırlı- nu neden battan çı ar ınız. 

\~ 1 l:olo.r a.~larında bir hay· - Onu biz ba~tar. çıkarmadık. 
') ç,lı, 1 dırekl b O, bizi tehdit ederek içimize gir· 
<.at •1Yord ere ağlı o· t" <ıa\l u. di.. Ve kendi arzusiyle aramızda 

- Babası kızını arayıp sorma

dı mı? 

s'l~itrll kıı l•ard . kaldı. -)d ı. eşı (Sayda) 
1 it .. ' Pre11 • 1 

""' 11, 1( '•d "ordua arısının memle-
) · 1aı unun · .1. 
'-\t() ll11. , . • ıstı asından 
~e ı ti\,; eı"•nıyordu. 

).ı •e b Yı larc d -.lıd r eıt l a ağlarda ha-
llrı l o arak t" .:ı. ra11·ı . Y&§amış bir 

(' "'i l erın r ~-.... er tak'l e ıne geçme-
>d .. ı y ı er d 
1
. itti~ 0 lunu k e Yılmışlar-
ıh.. r k eıcn G 
"'I ol 1ter b · azzeli 
~ Uy ırer A , t~, Orlard l"Zames'e 
hr l)ı,, ı. 
~ ı .te~i Suriyede . 
~it k tı ett"k nızam ve a-

·~ ıa ı ten s L 'llı S ltıını ter . onra, ordu-
~~·-~ Utiye " hıa edecek, bir 
'~il)' diier ekhavaliıinde hı· 
\J eda ıaırıını 

- Aradı .. . fakat kızı yanımız· 

dan ayrılmadı. 
Arzameı gülerek: 

. - Böyle gösteri~li bir genç ka· 
dına içinizden göz koyan olmadı 
mı? diye sordu. 

"Dağ perisi'' atıldı: 
_ Ben, bıına fena gözle baka-

nın gözlerini oyarım. Onlar benim 

usaklarımdır. 'nrvı:ı-nı vo:ır) 

~\ıtı llecekr alarak 
)1) 'Ylard ı. ~, tqc:u arıbe • Boğazköy hafriyatının Eti nıe· 

''\ ~•hn ~1••den :~devam eden deniyeti hesabına kaydettiği bü • 
!\bir· cı~arınd k"nra, Arza· yük kazançtan sonra, Anadolu 

•d· )ı •tıde . a 1 latif b v d ı · ı '-r rnun . ag- topraklarır.ın sakla ığı eınııl ~ız 
lıte k ıu ed. zevıyane . L. ıı 1Yord ya hazine1cr~en }:irinin dnhn mey • 

A oqı, ı (Arşe) u: (Bahit) e dana cıkarıldığını it iterek kıv. anç 
"t~ Yı de l\t Ilı~ k Yanına duyuyonız. 

ııd, ~ '~h ııını çok .. 1 Aldığımız son hP.berlere göre 
t\' O\uru a liabild 0~ erni!tİ. aldığı yübek direldflere dayan· 
h 1~11/0rdu? e kunin ya • rak müteha1111ımız Remzi Beyin 
"'al 1• ııı. b. l~li l)ıll)du ,1Ydi?.. çevirtgenliğinde yaptırılan son ır 

'~i l''r k · ·· arattırma, (Güldağ) da büyük 
)eti ... t urn,.hd b l ·•ı Q'I ... , an k lir Eti şehrinin enkazı u unmu!• 

ı ltıiyordu, ızının ıc :t ı tu~·. 
Harabesi, şehrin Eti medeni • 

Doğum ve kadın 
hastalıkları he

kimleri birliğinde 
Türk doğum 

ve kadın hasta· 
hkları hekimle
ri birliği namı 
altında ıehri
mizde yen1 bir 
cemiyet kurul· 
.nuıtur. Cemi 
yetin kurulma· 
sma hükumet-
çe resmen mü· 

Dr. Tevfik Remzi B. saade edilmiş· 
tir. ~u müsaade üzer·ne dün bir 
toplantı yapılmııtır. 

Müteşebbis heyeti tarafından 
evvelce reisliğe namzet gösterilen 
Profesör M. Upman, Türk tabi -
iyetinde olmadığından re· si iği ka· 
bul edemiyeceğini söyliyerek özür 
dilemif, bunun üzerine reiıl' ğe 
Tıp fakültesi doğum ve kadın 
hastalıları profesörü Doktor T ev -
fik Remzi Bey ıeçilmittir. 

Umumi kat:pliğe doçent Niya· 
zi Müştak, muhasipliğe Doktor 
Hüseyin Naıit Beyler ıeçilmi,ler • 
dir. Profesör M. Lipman birliğin 
fahri reisliğine getirilmiıtir. 

Seçimden sonra Tevfik Remzi 
Bey bir nutuk söyliyerek teşekkür 
etmiı ve demiıtir ki: 

"- Yeni idare heyetiniz, k11a 
bir zamanda çalııma programını 
önünüze koyacaktır. Türk anne· 
sinin sıhhatini korunıak ve milli 
kültürünü yiikseltmek için çalııa-
cağız.,, 

Bulmaca 
Yeni kelimeler üzerinden tertip ve 

tanzim edilmiş olan bulmacamızın dör

dünc~sünü takdim edixoruz. 
Bilmece müddeti on IHıt padür. 

Doğru bulup çıkaran karilerimizden se· 
kiz tanesini hallederek idarehanemize 
gönderene, f evkalide sevinecekleri he· 

diyeler takdim edeceğiz. 
Dört numaralı bilmecemizin 

sureti a§ağıda l'Österilmiıtir. 

bulma 

Sağdan sola doğru: 
1 - Ehliyet, hüner 3, mahruti ıek· 

lin i,mi 4. 
2 - Bir çay ismi 2, bir nevi yiye· 

cek gıda 2. 
3 - Hizmetçi 5 
4 - ltsal 4. 
5 - Bir hayvan iıımi 2. 

6 - El ,akırtlll 5. 
7 - Arapçada )'Ckluk maansmll ge· 

len c:f3t 2. bir erkek ismi :;, 
S - Hicap 2, yemin 3. 

A~gıdan yukarıya cogru: 

l - Kö!t 3. ihtiuıın 4. 
2 - Mukrdd .. rec 4, Medine 3. 

4 - Şeytnn 4. 
5 - Hava'ı 4. 

• 6 - Ciğer 2, böfmP. 3. 
7 - Bok m:ıız 4. 
8 - Patit 4, bir §ehir ismi 3. 

yetinin timdiye 'kadıır tasavvur e
dilcmiyen bir tekamül mertebesi· 
ne vardığını gösterecek kadar mü· 

kemmeldir. 
Şehrin bir yanar dağ sarsıntısı 

ile harap olduğu anlaşılmaktadır. 
Araştırmalara devam olunmakta· 

dır. 
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Baaadl Tarab Baş 
Nakleden: Selami lzzet riiii 

- Sen burada ü•üyonun. h k b 

H 

-ı- er eı ayılıyor ... Sen neye bayıl-

aydi baıka bir yere gidelim. mıya11n. 

Yolda erkekler selam veriyor, kadınlar gülümsiypordu: "Ya • - Seni temin ederim.. Sana 

d 
yemin ederim ki .. 

nın aki enfes.. Nereden bulmuı 
onu .. " Şakir kolundan çıkmıyor • - Bu gecenin bir yıminle bi • 
du. Atıkı imİf, kocası imit gibi teceğine emindim. Amma bu tarz· 
onunla mefğul oluyordu: .da değil.. Bu komik! .. Hem bana 

- Paltonun önünü kapa.. ne! .. Artık aramızda böyle ıey 
Cadde üstünde ne kadar bar mevzubahsolamnz. Havadan su· 

k d 1 l 
' dan konu•uruz. 

ne a ar ça ğı ı kahve varsa gi • :r 

rip çıktılar. Geldiler. Otomobili durdurdu. 

Y ainız ferdi içiyordu. Sühcy- Hızlı hızlı boru çalmaya baıladı. 
lanın yasağından sonra Şakir iç • - Bakalım kapı ne vakit açı • 
medi.. lır. 

Saat iki buçukta Süheyla: 
- Gidelim, dedi. 
- Erken değil mi? 
- Bu seferlik bu kadar yeti-

fır. 

Ferdi: 
- Beni evime bırakınız, dedi. 
Tam bir sarhoı taklidi yapı • 

yor, kapının önünde, anahtar de· 
liğini bir türlü bulamıyor, onları 
güldürüyotdu. 

Şakir dedi ki: 
• - İstersen seni odana kadar 

çıkaralım, soyup yatıralım. 
- Hacet yok, ben emekleye 

emekleye çıkarım. 

Kapıyı açtı, girdi. 
Süheyla: 
- Kuzum çabuk gidelim, de • 

di. 
- Şöyle Büyükdereye kadar 

uzanmıyalım mı? .. Benim uykum 
yok .. Ama ıenin uykun var .• 

- Elbette var. Sen uykuıuz .. 

luğa alışıksın. hen değilim. 
- Süheyla .. 
- Ne var? 
- Son zamanlarda seni üzü -

yorum değil mi? 
Bu ıuali bekliyordu. Fakat bu 

hususta konuımak istemiyordu. 
- Haydi gidelim canım. 
Otomobile yol verdi. Ağır ıi· 

diyordu. Gözlerini volandan ayır· 
mıyor, Süheyliya bakmaia cesa • 
ret edemeden. kendi kendine ko· 
nutuyormuf gibi söyleniyordu: 

- Sana haksızlık ettim .. Hem 
de sebepsiz yere .. Amma sebep • 
siz yere mi?.. Hayır. bir sebebi 
bar. Sana bunun sebebini söyli • 
yeceğim... Ondan sonra söyleme· 
mi! gibi olur ... Unutursun. 

- Dikkat et! 
- Yavaf gidiyorum. 
- Hayır: Dikkat et söyleme ..• 
Otomobile hız verdi: 
- Yemin edebilirdim, biri • 

Jnizden biri ötekinden nefret edi· 
yor. Sen benden nefret ediyor • 

sun. 
- A! .. 
- Sana darılmıyorum. Bilirim 

ben. İnsan sevmediği biri tarafın· 
dan ıeviline muazzap olur .. Zor· 
la birinin ıokulmak istemesi çe • 
kilmez değil mi? .. Şüphe ediyor· 
dum, kanll..l getirmek istedim ... 
Ben evveli, sana darılmadım di • 
yorum, neye ağlıyorsun?.. Bil • 
mek istedim... Seni kaç zaman -
dır tetkik ediyorum... Gönlünde 
bir sır var. Kimi seviyorsun?. 

- Kimseyi. 
- Külahıma anlat!.. Aıık ol -

duğuna eminim.. Birini sevdiğin 
muhakkak. Haydi söyle. ferdiyi 

mi? 
- Kimse değil. 
- Ferdi... Gönlünü aç bana, 

piıman olmazsın .. Seni evlendire -

bilirim. Ferdi ıevimli adam. Ona 

- Herkesi uyandıracaksın. 

- Henüz uyumamıtlardır, on-
lar da yeni gelmittir 

Kapı açıldı. Salonda Şefik 

bekliyordu: 

- Nereden geliyorsunuz? 
- Eğlenmeden. 

- Yalnız mı? 
- Hayır Ferdi de vardı. Onu 

evine bıraktık. 
Şefiğin dudaklarını bin bir su• 

al yakıyordu ... fakat bir fey sor· 

madı. 

-4-
AVDET. 

Şefik bir daha bu gece ıeyra • 
nından bahsetmedi. Gençlerin be
raber çıkıp gezmeleri canını ıık • 
mıtb ve buna canı sıkıldı diye da
ha fazla sıkılıyordu. 

Çok gençken büyükleri onu 

yanlarına almazlardı: 

- Daha küçükıün. 

Şimdi de gençler ondan uzak· 

lafıyordu: 
- Jhtiyarladın artık! 

Efer onlara: 
- Benim zamanımda ıenç 

kızlarla yalnız çıkılmazdı! 

Diyecek olsa yüzüne sülerler· 
di. Hem bu "Benim zamanımda" 
sözü buz gibi bir sözdü. 

Ve birden bire yalnızhiın ıo • 
ğukluiunu duydu. Amma kaba • 
hat kendinindi Kendine iyi doıt • 
larla sıcak bir muhit yaralama • 
mıftı. İt ve aile buna vakit bırak· 
mamıftı. 

Selma ile çocuklarını anlaya • 
mıyor, onlar da onu anlamıyor • 
]ardı. Bir anlaıamamazlıktır ıi • 

diyordu. 
Üstelik Süheyla da uzaklatt • 

yordu. . 
(Devamı var) 

M. Stamulis 
iki günden beri tehrimizde 

bulunan Yunan ayan meclisi a • 
zasından M. Stamulis dün ak • 
şamki ekspresle Ankaraya hare
ket etmiıtir. Üç gün sonra döne
cektir. 

.:ımımamns:ım:a=ı:nm::ı:::.::ı:::. 
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iz mir havagazı şirketi 
Mukaveleye riayet etmediği 

hükumetçe. işletilecek 

• • 
ıçın 

lzmir havagazı tirketi, ıeçen
lerde Nafia komiserliğine ve be
lediyeye yazdığı tezkerelerde, 
15 ikinci T e§rinden itibaren iti
ni bırakacağını bildirmitti. 

Bu vaziyet üzerine, geçen haf
ta İzmir Şehir meclisinde olduk
ça aletli konuımalar oldu. Hava
gazı tesisatının aatm alınması 
teklifi kabul edilmedi ve yuka • 
rı mahallelerin karanlıkta kal • 
mnrnası için, havagazrnm bele
diye tarafından itletilmesi ka -
rarlatbrıldı. 

Havagazı tirketi, (15 İkinci 
T e~rinde iti bırakacağım. T esi -
aatrm, mukavele mucibince para • 
sız olarak hükumete intikal ede
cektir. 

Fakat müddetin bitmesine da. 
ha üç buçuk yıl var. Eğer beledi
ye elimdeki stok malları satın a· 
lırsa ben de üç buçuk yıllık hak
kıma bakmıyarak bütün tesisa -
tımı belediyeye devredebilirim) 
demiıti. 

Nafia Vek~Jetinden Naifa ko
miserliğine gelen bir emir, bu i . 
şin havagazı tirketinin umduğu 
~ckilde olmıyacağını, olamıya -

Muğlada yol faaliyeti 
Muğla, 15 (A.A.) - Vilaye • 

tin bütün yollnrında hararetli bir 
çnlışma var. Muğladan Fethiye • 
ye otomobil gelip gitmektedir. 
Yalnız Göçekle T ersakan deresi 
arasındaki kısımda arıza vardır. 
Bu arızayı gidermek için 400 a • 

mele çalı9maktadır. Fethiye -
Kurkuteli yolunun virajları genit· 
letilmiştir ve güzergahta bazı de • 
ğitiklikler yapılmıştır. Bu yolda 

gelip gitme çok muntazamdır. 
Fethiye - Tefenni yolunda 9 ki· 
lometrelik kısım üzerinde çalıııl • 
maktadır. Dalaman köprüsünün 
malzemesi hazırlanmaktadır. Ya· 
kında köprünün intaahna batla
nacaktır. 

Aydında zeytin kooperatifi 
Aydın, lS (A.A.) - Zeytin 

müstahsilleri ve fabrikatörler hal· 
kevi salonunda toplanarak zeytin 
istihsal ve satıt kooperatifi namı 
ile bir kooperatif te•kiline karar 
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- O İzmire gelmez. Edirne
ye gider. 

Buna pek mana verememit • 
tim. Neden lzmire gelmez de E • 
dirneye gider. Edirnede annesi, 
benim de büyük halam var. Fa
kat biz de akrabası değil miyiz. 

"" . . 
Ne tuhaf tesadüf! 

Ben ara 11ra bizim evde dedi
kodusu olan bu h111m akraba 

münasebetlerine mana veremez • 

cağını açık olarak göstermekte
dir. 

Nafia Vekilliğinden gelen e -
mirde (Şirketin İmtiyaz müdde
ti henüz bitmemittir ve imtiya -
zın mezuu amme hizmeti olduğu 
için imtiyaz müddeti içinde hiç 
bir vesile ile kendisine tevdi e -
dilmit olan ve mukavele ile 
bağlı bulunan bu amme hizmeti
ni ifadan imtina eden ıayet tir • 
ket bu hizmetten imtina edecek 
ve bildirildiği gibi 15 İkinci Teı
rinde faaliyetini tatil edecek o· 
lursa bu amme hizmetinin hiç 
bir suretle sekteye uğramasına 

razı olmıyacak olan hükfunet, 
tirketin bütün tesisatına vaziyet 
edecek ve tirket hesabına Nafia 
komiserliği vasıtasiyle bu hizme
ti ifa edecektir.) denilmektedir. 

Nafia Vekilliğinin bu emri 
havagazı tirketine tebliğ edil • 
mittir. Geçen hafta tehir mecli • 
sinde alınan kararda, Nafia Ve
killiğinden gelecek cevaba göre 
muamele yapılması tesbit edil -
mitti. Bu emir üzerine belediye
ce yapılacak bir İf kalmamı§ o
luyor. 

Üstüste iki cinayet 
Giresonda fındık alııveriıi 

yapan Yusuf zade Hakkı ve Ge • 
dik Ali zade Etref Beyler isim
lerinde iki ortak kavga etmitler, 
Yusuf zade Hakkı Bey tabanca 
ile E!ref Beyi ağır yaralamıı, 
biraz sonra yaralı ölmüttür. 

Cinayetten sonra Hakkı Bey 
yakalanıp istintak edilmit, ha • 
pishaneye götürülmüttür. Hak
kı Bey hapishanenin demir ka • 
pısından girerken maktul Etref 
Beyin akrabasından olup içeride 
bulunan Ahmet isminde bir mah
k6m birden bire Hakkının üze • 
rine atılmıt bıçakla üç yerinden 
yaralamıttır. Hakkı Bey hasta • 
haneye götürülmüf, bu çifte ci • 
nayet etrafında adliye tahkika • 
ta batlamıttır. 
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verdiler. Aralarından seçtikleri 
bir heyet, kooperatifin eıas mu • 
kavelenamesini hazırlamak üzere 
ite ba,lamıştır. 

Yarası 

Burhan Cahil ................................ 
ken İstanbuldan gelen bir mektup 
benden ve kardetimden başkn 
bütün aileyi tafırttı. 

Babam elinde mektup: 

- Ayol Ergin geliyor. On bet 
gün burada kalacakmıf. Ne der • 
siniz bu ite! Diyordu. 

Annem temkinli kadındı. Bir
az düıündü. Sonra: 

- Gelir ya, dedi .. Zavallı ço. 
cuk anasını kaybetti. Şimdi Edir· 
neye gitmeğe içi götürmez. 

30,000 işçi 

Fırkanın himayesinde 
sıhhi ihtiyaçlarını 

temin edecek 
lzmirde f ırkıı. teıkilitına bai· 

lı 30,000 den fazla İtçi vardır. 
Bu i~çilerin tamamen tatmin e • 
dilmiyen ııhhi ve medeni birçok 
ihtiyaçları mevcuttur. 

Halbuki umumi hıfzıssıhha 

kanunu 50 den fazla itçi kulla • 
nan inüessese, imalathane ve f ab
rika sahiplerini, itçilerin sıhhi 

ihtiyaçlarını temin için revir ve 
hastahane yapmakla mükellef 
kılmııtır. 

C. H. F. lzmirde mevcut 30 
bin itc;i için her türlü sıhhi ve me
d~ni ihtiyaçlarını temin etmek 
üzere letebbüse giritmiıtir. 

İtçilere öğleyin ve akıam çok 
ucuz fiatla aıhanelerden yemek 
temin etmek, işçilerin hastalıkla
rı halinde onları muayene ve 
tedavi ettirmek için tertibat alı
nacaktır. 

Fırka idare heyeti reisi Avni 
T>oğan Bey Ankaradan avdet et
tikten sonra bu mühim itle ali • 
kadar olacaktır. 

Cenaze merasiminde 
bağırılmıyacak 1 

Adanada bir adet vardır. Her 
cenaze merasiminde biri çıkıyor: 
"Allah rahmet eylesin diyenin 
akıbeti hayır olsun!" diye bağı • 
rır. Adana belediye meclisi, son 
celsesinde bir karar ittihaz ede • 
rek cenaze merasiminde bağırıl
masını yasak etmİ§, böyle bağı -
racak olanlar olursa elli kurut 
para cezası alınmasını kararlaı • 
tırmııtır. 

Muğlada tütün s~hşları 
Muğla, 15 (A.A.) -Tütün pi· 

yaaaımın açıldığı 8/ 10/ 934 den 
bugüne kadar vilayet dahilinde 1 
milyon kilo kadar tütün satılmıt· 
tır. Alııverit hararetini hiç kay • 
betmiyor. Fethiyede tütün kalma· 
mı§ ribidir. 

Aydında bir konferans 
Aydın, ıs (A.A.) - Halkevi 

salonunda doktor Süleyman bey 
tarafından kısırlık ve ıebepleri et· 
rafında değerli bir konferans ve· 
rilmittir. Konferansta kalabalık 
bir dinleyici vardı. 

Büyük annem: 
- Öyle ya, öyle ya, dedi. z~

vallı Sabire Hanımcık. O da git
ti. Ergin büsbütün yetim kaldı. 
İyi, iyi, gelsin, öyle göreceğim 
geldi ki! 

Evin içinde lakırdısı eksik 
olmıyan bu akraba çocuğunun 
bize geleceği haberi beni sevin • 
dirdi mi, bilmem. Bildiğim bir 
ıey varsa (Ergin) in geleceği yak
laıtığı zaman büyük anaemin be· 
ni lzmire göndermeğe kalkması
dır. 

Ben bunun sebebini de anla -
madım. Büyük .annem beni bir 
köıeye çekti: 

Balıkesirde bir geJJ' 
Akrabasından bir kadını yara~.•1~ nunla miinasebette bulunanı o 

Balıkesirde Bigadıç nahiyesi
nin (Kalelidere) köyünde kanlı 
bir hadise olmuftur. 

Bir kadın yaralanmıf, bunun· 
la münase~tte bulunduğu anla
tılan bir erkek le ağır ıurette ya
ralanarak sonradan ölmüttür. 

Yaka Kalelidere köyünde A· 
li Osman kızı Ayte Hanımın e. 
vinde cereyan etmiıtir. 

Ay§e otuz Y&§ında dul bir ka
dındır, Ayte ıece köy delikan • 
lılarından İbrahim oğlu Muhta • 
rı evine almııtır. Biraz sonra 
Mehmet Ali isminde biri de Ay· 
tenin evine gelmittir. Sonuncu 
~yıenin yakın akrabasındandır. 

Mehmet Ali Ayıe ile Muhtarı bir 
arada görünce bıçağını çekerek 

Gelin alayında kavga 
Biğada bir düğün alayında es

ki adetler yüzünden çirkin bir 
hadise çıkmıştır. Hadise şudur: 

Biğada dikici Beytullah Efen
di, Karabiıa nahiyesinden bir 
kızla evlenmiı, düğün alayı ya -
pılmı§lır. Gelin alıcılar, kız ta -
rafının bahtiılerini verdikten 
sonra gelini almıılar, arabalara 
binip Bigaya doğru yola çıkmış
lardır. 

Bigaya yakla§tıkları sırada bir 
kalabalık önlerine çıkmıf, ara • 
baları durdurup bahıit istemit • 
tir. Düğüncülerden belediye a -

zası demirci Hasan usta, bunla -
ra nasihat et-;ıif, damadın fakir 
bir adam olduğunu söylemi§, ka
labalığı savrnıttır. Alay tekrar 
yoluna devam etmit, fakat yol 
üzerindeki Güle§ köyüne geld:k
leri zaman ıene bir ltalabalıkla 
karıılatılmııtır. 

Gület köylüler zorlu çıkmıt -
lar, bahtit almadan arabaları sa
lıvermiyeceklerini söylemitler -
dir. lı kavjaya dökülmüt, iki ta
raf sopalarla birbirlerine saldır • 
mıılardır. Kavga bir müddet son
ra yatıımıf, düğüncüler güç beli. 
[~gaya gelebilmiılerdir. 

Hadisede ölen, yaralanan fi
lin olmamıısa da zavallı gelin 

den jandarmalara: 
- Katil benilll ~ 
Demiı, teslim o ··d 
Cümhuriyet raıJ_"'J 

Salih Zeki Bey h~ .. 
ile birlilcte Kalelid~ 
derek vaka mahallill 
yapmıştır. 

Evinde 
f zmirde Karatat11 

kağında 1 O numaralı 
Luna kızı Alegri f'I ~ 
ne ilk mektep çağıll 

çocukları toplıyarak 
ği ve hususi m~kteP 

alınını§ ve zabıtaca 
tına nhnmıştır. 

Alegri Hanım, ç 
veriı ken yakalanm~ 

çocuklar zabıtayf, 

ifadede sırf dersleriısl 
dirmek için bu eve 

}erini aöylemiılerdit~ 
den Marko oğlu 
F ransızça ve lngilis" 
ğını, bu dersleri z•-pf 

çin kuvvetlendirme1', 
le Alegri HammdaJI 

tiğini söylemiıtir. 

Bu hanım ha~~ 
dölresinden izin.~--.,, 
mektep açtığı ıçırı 

lacaktır. ~ ~ 

Gönen kayrll'il 
Gönen kaymak..,,.~ 

Silvan kaym~~ 
edilmiıtir. Göneoe .. 
makam olacağı h~ 

hayli heyecan geçirmittir. mektedir. . ~ 

Büyük annmin bu sözleri gu • 1 Kardetim Seviıll ,,-
ruruma dokundu. O zamanlar za. nemle yatıyord\l• ~ 
ten yeni çarfaf a girmenin verdi - babamın yattıkl•!1 ~ 
ği 11kı ile müthit surette erkek • odanın yanınd~ ""'O 
ten kaçıyordum. yatıyordum. Erı•~~ 

Büyük anneme: den programIJDı ç• ... ~ 
- Siz merak etmeyin cici an- ce ben aıağıda e'i ~ 

ne, dedim. Ben evde de olsam o Giritli kadının od~.W 
bnim yüzümü ıöremez. tim. O zaten her 1' ~ 

Büyükannem bu sözüme inan- yoı·. Ergin dön.\iflC:. 
dı. lzmire gönderilmekten kur • aktam evine gıd~ 
tuldum. Artık içinı :1'-; 

Onun lzmire geliıi yüzünden Gündüzler• . ı. ~ 
benim evden uzaklattırılmam vakit ıeçirecektilll-.,,,....L 
ar;.:.isu ortadan kalktığı halde la hemen her giiO • 
. d b ta 4 d ~ b E · 1 e~iıı• ıçı'.n :: u n•ma ıgım akra a rgın ge ec a •)I 

çocuğuna kartı dehtetli bir kin raber hangi paP 
1 

peyda oldu. dec.eğini haber ., ~ 
Fakat büyük anneme verdi - gün arkadatlarıOS . ·o 

ğim sözü tutmak için bu küçük reyi beklemek açı , 
evin içinde ne zahmetlere düte- lıncakta henı aall• 

- Aytel, yavrum, dedi. Er • 
gin akrabadır amma ne kadar ol
sa nikih·düter. Onun için çık . 
man doğru değil. Oğlan buraya 
rahat etmeğe gelecek. Evin için
tle çekindiği bir ıey olmasın. J 

ceğimi de bilmiyor değildim. man okuyord\Jll1-
Miaafir odası üst katta idi. Bizim taraflar 

0 
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, ŞARK DEMlRYOLLARI 1 D ı · M ı G .. 
Edirne için ucuz seyyahat ey l ey e Ofe .. 1 a/ıkikat devam ediyor 

Buİunan kuru kafa 
kime aittir ?! 

JJ' Ceh> 'l B · k.. .. l~" ::aı ey kuru kafayı evın omur-
•~ g\inde nasıl bulduğunu anlatıyor 
~~ ~aıı llluhtelif -t • mıt olduğu ihtimalinden baha• • 
~ ~keler7 Ulaan kafuı, bir in· denler de vardır. Bunun ne dere· 
""tter ıt.b~ uu~\l!Unakta ve hu ha- ceye kadar doiru olduğu birkAaç 
~ .. bı ıta ıle ıadliyeyi uzunu. güne kadar aydınlanacaktır. _Ha· 
~. tf0 ul tm k d' ·1 "ddeı· umumi nıuavınle • 
~ \)' • e e tedir. Bun • ıse ı e mu 1 ol • 
lıı.1- "lr llliidd B meıgu ~ ... b' . et evvel Sirkecide rinden Ekrem ey . • ~ "Q ır k l kt d Doktor ev ıahıplerı, 
'•it h:• ~et, dokuz ıene ev· ~:ms:ı::· dün dinl~nilnıiılerdir. 
AL - ftr G r cınayeti ortaya çı • Dig" er taraftan bu kafanın tıb • 
·"Qt~P· ene bir müddet evvel l 
"- b .. ı • •eıntinde dört in.an ka • biye talebeleri tarafından atı mıt 
lll.L~"'tllıın olmaıı ihtimalinden bahsedenler 
,~ta b Uf, za.bita ve adli'e de bulunmaktadır. 

laıara '· llfle.nıı,tı. Bu kafalar • Bulunan kafanın kime ait ve 
'ttu_-·ı ~.rafından ölü üzerinde d bl~t. ı . kimin tarafından atılmıt ol uğu 
~ Lf l tı Yapıldıktan ıonra a· ll 1 kt ~ "' a hugün yarın be i o aca ır. 

laıor ~r olduğu yazılmıf, fa -
'ı, .. ~ unu tekzip ve kafaları Bir gençi kayıp e~ti.k ·~· 

25 ikinci Teırin 1934 tan1ıinde 
Edirnenin kurtuluı bayramı mü -
nasebetile yapılacak olan büyük 
merasime, lıtanbul ve civar hal • 
kının da ittirak edebilmelerini ko
laylaıtırmak maksadile, §ark de -
miryolları idaresi taraf mdan Edir
neye 24 ikinci Teırin tarihinde 
fevkalade tenzilatlı bir seyahat 

tertip edilmitlir. 

24/xı/1934 tarih cumartesi gü -
nü lstanbuldan ıaat 8,45 de hare· 
ket edecek olan 106 No. trene ila
ve edilecek huıusi yolcu arabala
rı ile bu seyahat temin edilecek ve 
o gün gidecek yolculara gidit ve 
gelif olarak afağıda gösterilen 
fevkalade tenzillltlı biletler veri • 

lecektir. 

lstanbul ve mevakifi müteca • 
viresi dahil istasyonlarla Isparta • 
kule, Hadımköy, Çatalca, Kabak· 
ça ve Sinekliden Edirne için gidit 

ve gelit: 

1. inci mevki 
2. inci mevki 
3. üncü mevki 

8, - Lira 
6,-Lira 
4,-Lira Şİılıd~e.dığını ıöylemitti. Fenerblılıçe k)übünün yetittirdigı 

~-- • 1 Ahırk d t h k kı..-tli ıporc:ulardan tenisçi Danyal -~llld apı a ı a pata ~-·- d Çerkesköy, Çorlu, Muratlı, Se • 
'~~rl e 38 numaralı rüsumat Bey vefat etmittir. Aileıi efra ma, d . lrı d karde•i teniıçi Suat Beye ve arkadat· yitler, Lüleburgazdan E irneye gı· 

, n an Cemil Beyin otur· s • lr.._ ·~ t\'ırı L lan- teeııu··rterimizi bildinyoruz. dı' • ve gelı' • • 
~ te.f ıı;Öınürlüğünde bulunan ·- :r :r • 
ar.. a o h" ı. inci mevki 6, - Lira 
.~ 0ı_ ınu ıtte günün mev • S A ~; 0llllıaıt D b B Q R - 2. inci ·mevki 4,50 Lira 
~ .. ur. ün verdiğimiz u liıer'nd k 3. üncü mevki 3, - Lira 
~ d'i" ı . e tahkikat yaptı . 1 Hiz1lannda vıldız ışırcti olanlar üzer· 

'te ~. •ınıze göre Cemil Bey, !erinde J!5 _ 11 de muamele görenler- Kırklareli, Kavaklı, Taıağıl, 
~. tç ay kadar evvel tatm - dir.] Rıkamlır kap:ınış fiatlannı ~sterir· Babaeski, Al pullu, Peb1ivanköy ve 
~ ~ ~elki gün, kömür alrmlk nukut (Sattt) ) Uzunköprüden Edirneye gidit ve 'k rtıu~ıu_·ie inmiı, kömür alır- ll===~~~===r=::~====~~=ill geliı: "llte:ıt • Londrı ıı:u, - • Viyana Y3. -

sının ıert bir maddeye ta· " .. * NeYyort 126. - • •• ıa ... rıı 17, -
1 RÖrınüıtür. Bunun ne ol • • Parls 169. - • Berlln 45, -

~'in k d kk 1 ' * l\llltııo l! l6, - • Varşova 24, -
-...._"' .era ederek i at e a• * Brllkse 117, _ • Budıp~tc Z6, -

1. inci mevki 
2. inci mevki 
3. üncü mevki 

4, - Lira 
3,-Lira 
2,-Lira 

~~ f, ortaya. çıkan ıeyin bir , *Atin• 24, 50 • Blikrcş 17. 50 
lf""sı ld .. öru"nce • CeneYrt 819, ·- • Bclrrıt :56, - l · b f' t "" o ugunu g " Yukarıda gösteri en ı« u ıa • ~ d "Sofya ?4, - * Yokohıma U , - ~ 

\ ~~ 1tarı fırlamı9 ve vakit * Amsterdam 84, - *Altın 928, - lar gidiş ve geliş ücretlerile bilu • 
• 'deıı poliıe haber vermiş • l * Prag 102. - * Mecidiye :ıs. - mum ve~gileri ihtva etmekte o1up 
~ * ı:;ıo\hol• !\3, -· • Rnhot '"

1 
- tam bilete tlbi bUytİ' Yatta olan • 

': il Bey bidiıeyi §Öyle anla • Çekler (kap. ••· 18) lara tatbik edilecektir. 
• Loodrı 629.75 • Stokblm 3.0~i5 kad 

kat........_ 8\1 • Nevyork o.1944.1 •Viyana 4.29 4 yatından 10 yatına ar 
0 

• 
. dı-.ı. ~e üç ay kadar evvel ta- • Parls ıi.06 • Madıtı s.aı lan çocuklara t06/107 ve 322/323 

~tl Jc!! t~~elki gün kömür almak • Mlltoo 9.'l8 • Berlln 1
•
9766 trenlere satılan alelade tenziti.tlı 

"il' Qrrıu }'"ğ G • • Brüksel 3.407fl • \1ırşon 4.1995 
'- leaad" r u e inmiıtinı. arıp • Atlnıı. 83 57 ! • Rodapeşte 4,t312 çocuk biletleri verilecektir. 

fe.a
1 
il uf olarak kuru bir insan * Ceacm 2.4-' • Rütrcs 79,0S Bu tenzilatlı biletler azimetle, 

... lBat taratl ı tııd ayıfadaJ 

verditi takdirde muhtelif mem • 
leketlerin ve milletlerin alacak -
ları vaziyeti tahmin etmittir. 

(Deyli Meyi) gazeteıinin bu 
tahminine göre bu harpte A vru -
pa devletleri bir takım gruplara 
ayrılacaktır: Bir tarafta Fransa, 
İtalya, Çekoslovakya, Romanya, 
Rusya, Belçika bulunacaktır. ln
giltere ise bu grupa kartı hayır
hah bir bitaraflık muhafaza ede
cektir. 

Bu grupun karııaında, batta 
Almanya olmak üzere, Macaris
tan, Lehistan ve ... Bir de Yugos
lavya bulunacaktır. 

Beyoğlunda çıkan (Fransız • 
ça Istanbul) gazetesi (Deyli 
Meyi) in ortaya koyduğu tezi 
hülasa ettikten sonra diyor ki: 

Macaristan hakikaten Alman
yaya sadıktır. Hele timdi her za
mandan ziyade ona bağlıdır. 
çünkü her ikisinin müıterek ve 
f iddetli arzulan muahedelerin 
yeniden tetkikidir. 

Lehıstana gelince onun vazi • 
yeti çok nazik ve çok gariptir. 
Her ne kadar tamamiyle Alman
yanın kol.tarı arasına atılmıtsa 
da, ıimdilik kur yapmaktadır. 
Daha bütün Lehliler o cihete tev
cih etmit değillerdir. 

ikinci T eırinin 8 inde Diyet 
meclisinde Lehistan efkarı umu
miyesinden mühim bir kısmı Mir
alay Bek tarafından tesis edilen 
harici siyasetten ciddi bir suret
te endiıe ettiğini göstermittir. 
Muhalif f rrkalara mensup olan 
hatipler, Lehistan - Fransa ve Le-
histan • Romanya rahıtalarının 

111mmmınwn11ımmtınmu111ttt1uıunnıumuıuunn11m11mımmım11tı1ım11111nmunım 

TEPEBAŞI 
ŞEHİR llY ATROSU 

TEMSiLLERi 
Bus\in taat 14,30 da 

Ve bu pce ... t 20 ct. 

Madam 
San Jen 

Komedi 3 Perde 
ve 1 baılangıç. 
Yazanlar: Vik

fo~11~ut 8r1Hiqni 

~ehirTUjatrasu 

111111111111111 

~diıti-ehkarıılatlım. Hiç bekle - * Sofya 6ıi,62S2 • Lle!graı 34.87751 24 lk'ınc"ı Teırin 934 tarihinde 106 
~ g ••ı h l ~ • Amstcrdam 1.17~6 - Yolcohım• f.6642 
, l~l' 'Ik~ a beni !atırtmakla ~ • Prag ı9,0lt>4 • Moston 1090. ve 322 tren1erde muteberdir. Av• toryen 
~~l\,eı-~e.rış o~arak hadiseden po- l E S H A M 1 dette 25 ikinci Teırin tarihinden ve Emil Moro. 

g~ ~ ettım. Kafanın bulun· b===-==;;:;::==::==".'.:=::~=~~l·I 30 ikinci Te•rin dahil tarihine ka· Çeviren: Seniha 

Sard u llJ 
lllnllll 

' erde d h 1 Baıık ıo.- ı ramvay l'I, ·o :r B d . H ~ • J:' •le " a hazı titkinlikler A~adolu 111 
27•70 + ~ ımento u ıs.as dar Semplon Sür'at treni hariç u • e rı · 

il lıod· at artık reıml makam • ••I' '" Coyon o.ı -.·· mum! trenlerde muteberdir. Bi • Eski Fransız Tlyatrosun.ı a 
...._'bildir ~Ye el kczyduktan sonra Ştr. Hayriye ıMO "art o~ -.- Jetlerin avdet kııımlarının Edir • Burün saat 14,30 da 
'4t IQ Ilı l • Merkez Bukası ~s.oo Balyı -.- 1 , Ve bu pce ... t 20 de 

·,, eae e aydınlanacak • u. Stgoru -.oo Şart m. ecu -.- neden hareketten evvel yolcu arın B U B 1 R ı,uııW 11114~ 
"~-'ber ald Bomontı ı1.u Telefon -.- giteye ibraz ederek, kayıt ettintı~ ~rhirTUjafroSU 
lı; ttıı otu •lımtza aöre Cemil lstlkraalar tahvlller leri menfaatleri iktizaımdandır. RÜ Y' ADIR •-ı- do1ct rduğu bu evde evve1ce lb:_.::~~~~~===~=-=411 Tenzi1i.tlı biletler 22 lkind Tet· m111111m111 ~ h.... or oturnı kt 'd' B ·d k tl9S3Türkl!or.1 ~.ti!i Elektrik -.- Operet üç perde ••• ~ "l" k • • ı ı. u o • • . . . ıı !7,IJO Tramvay sus rin tarihinden itibaren Şark 

.. 11' ~ de\"aın ~d nı~kamların tah • =~~~~~:~:::~: ~:"5 : ~::~~~: 111 :.:; }erinde ıatılmağa baılanacaktır. Yazan: •• 

gevıetilmit olmasından dolayı 
teessüflerini beyan etmiılerdir. 

Hükumet namına beyanatta 
bulunan M. Miedzinski, hüku • 
met tarafından imzalanan mua
hedelerin, menfaatleriyle olan 
vaziyett~ ve taahhüdatta hiç bir 
lleğitik1ik vukuuna delalet etmi
yeceğini, Almanya ile yapılan i
tilafın hiç bir ıeyi tadil etmedi • 
ğini, Lehistanm müttefiklerine 
ve dostlarına sadık bulunduğu • 
nu söylemiştir. 

Bu sözler bir takım beyanat • 
trr ki, herkesi tatmin edemez. 
Tan gazetesinin "Temenni ede • 
lim ki - !imdiye kadar olmadı
ğı halde - Vartova hükumeti • 
nin icraatı bu beyanattan ciddi 
surette mülhem olsun. Bir ittifak, 
bir itilaf, ancak fikirlere layik 
olduğu emniyetle hakim olursa 
değeri vardır. (Son 16 ağustosta) 
Lehistamn kaç defa, müttefikle
re kartı gösterilmesi icap eden 
samimiyet ve emniyetten ayrıl • 
dığmı gördük. 

Bunları tekrar söylemek fay -
dasızdır. Lehistan, ne ile meığul 
olursa olsun, yolun danemecine 
geldiğini zannettiği bu sıralarda 
Vartovanın anlaması lazımdır 
ki, taahhütlerini ifa etmeden, 
ittifaklardan istifade bekleme • 
si mantıksızdır." 

Bunlar iyi; fakat bütün dün • 
ya biliyor ki, bugün Miralay Bek
in idaresiyle Lehistan müstakil 
bir siyaset takip ediyor. Bu ci -
het düşünülecek olursa Deyli 
Meyi gazetesinin bu taksimini 
nazarı dikkate almak lazım ge • 

lecek. 
Yugoslavya meselesi, büsbü • 

tün başkadır. Pek bağh olduğu 
Fransadan maada, Avrupada 
sulh muahedeleriyle tanzim edi -
len vaziyeti ihlal etmiyecek olan 
bir bloka dahil bulunmaktadır. 
Bu memleket küçük itilaf ile Bal· 
kan itilafında aza bulunuyor. 
Bµnların .her ikiıi de ıulhü mu • 
haf aza etmek gayesini takip edi
yorlar. Netekim Türkiye Cümh~
riyetinin ıeretli reisi bunu teyıt 
eylemiftir. Bunun içindir ki, Yu
goslavyanın müttefikleri~~ ve 
dostluklarına kartı olan alı aa • 
dakatinden ıüphe etmek caiz de-

ğildir . 

SÜREYYA OPERETi 
Beyoğlu Mulenruj'da 

Cuma ve pazar günleri matine 15 te 
Buıün 15 te KIRK YILDA BlR 

Operet 3 perde 1 tablo. Yazan: Yu· 
ıuf Süruri. Loca 200. Mevki 40 - 25. 

Bu aktam 20,30 da Beşikta§ Sumer 

tiyatrosunda . 
Sah akş11mı Şehzadeba§ı Ferah ti· 

yatTOıunda. Kadınlardan Bıktık. 

~'!ltr. rı.:~arl evvel buradan la• ııı 1aıs """m """ Demiryolları ialaayonlarmın ııit• • s .. ıeliyen: Ferdô ııııı ııı ıı 
de' "Q dokt er en, kafa tası • um A Mli. -.oo Aaadola m -.- litanbul, 15 ikinci Teşrin 1934 Selma Muhtar llttl'\\' 

tecı-uı, or ta.rafmdan üzerin· Rıld•• -.oo • ,,ılinıessıı /ı 4Q.
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~it Jc· e Ya.pıldıktar sonr:ll~a~t~ıl~-~~;~~~~~:;;;;;?:?:e=~-:::::;:~---.:.;;.~~~---r---colın~u;n;;';s:e;siirnrli~pe;:ik~d~u~y;am:;ı;y~o;r~-1~d~1;m~.~AMk?r=abba;,~ahhbb~a;p~, ~k:o:ır.~.ş~u~n~e 
~ .... -- 91i:~ kapı kapazn-1- bı'le a"'det { Bahçede çığlık ıealerini .k.•P. ı-· cuğuna: d olursa olsun, ya çıkıp insan gibi, ~,trr AK _Ağabeyim! diyor. um . ... l>ı.ı..,, ~ ımı kilitlediijm odamdan •t•ti • _Neden ağabey diyorsun, Böyle kabahatli gibi odaya arkadat gibi konuımah yahut 
>. i dııtd! ım. Birden bir ayak yordum. • el ağabeyin olduğunu aana kim IÖY· hapsolmak fenama gitti. Akta • hiç görünmemeli. 
'-! d•irı.ıd"'· Mahmure geldi di- O-ek akraba çoculrll 1 • ledi. ma kadar böyle lcalacak değil- Evime misafir gelmit bir ak • 
... ~.., 0İle Jıi':,"'· Fakat elinde çan- miJti. Sevim benden abımadığı a • dim ya .. Yavat<;a sofaya ı;ıkbm. raba çocuğuna çıkanlmadığım 
"i 1ta~hi} • &aker ıörür görmez Artık ben yapayalnız kalmıt- zardan ,aıırdı. Kırık, ince sesiy- Mutfakta çalıtan Ay,e kadına: halde kendimi ona gösterm.eğe 
~ eru.ıden fırladım. içe - tını. . b' le mırıldandı: - Anneme ıöyle. Ben Mah - çalıımam pek çirkin bir ıey ola. 

>a.-;-liı:._ 'bana. . Büyük annem, Sevım ıraz _ Büyük anne söyledi abla! murelere gidiyorum. cak. 

""u. bırıeyler aöyli - sonra gelen babam hep onun et- - Çık dı•an. Dedim. hl_ 1 d :ı; Ve Erginin bizde kaldığı on 
ı._ • ~t.t h' rafına toplanmı.t ar ı. Zavallı bu yersiz azardan bir Kapının yanındaki asılı yel -~d tr kel' 1 aktım be• gün içinde ona gözükmemek 
~b.. . n.ı. " .. h nneaini bile an • Sıkıntıdan pat ıyac . ' k b' d · dirmemi kaptım ve bir hırsız gi- :r -...-e 

1
... ut b d kı bay ıey anlamıyara ' ıraz a ıçer • için kendimi o kadar eziyetlere 

a..._ tt.ttl· ltlutf .. kta an. a öyle geldi. Misafir odaıın a sank • dek'ı neıeden geri kalmamak i • bi ayaklarımın ucuna basarak """7 ... h 1 .. onuıu - soktum ki, bu benim için adeta 
lif ed' ıznıetçiye bir ram vardı. Gü ütuyor, kt" bahçe kapısından fırladım. "ı ıyord w • ı Ben odamda çin yavafça kapıyı çe 1

• bir iıikence oldu . 
..__ ~ e • u. yor, eglenıyor ar.. k · d · ·· Mahmure bana: :r 
-.qth- lltl\ tr . d Bıraktığı pa et mm erın us • b -.qı " ıın oldu" 1 ·ı rıkanyor um. - Sen duramazsın. Kabı'l m'ı Garip deg"il mi, ben bu on eı 

• ~rı runu ana- çı e ,- v tünde duruyor. ıl... :" ,.. _ • neme: lr'ın ı·çı'n bu akraba çocuguna b ek gün içinde onu ancak bir kere ~h.... '14lltha tnı' • Y d Fakat aklım hep misafir oda- hiç, ir gün ya o ıeni görec ya 
L ~ ...... ll..L. sa.fır veldi anne d" man olmaia ba§la ım. d B .. en onu. Ondan ıonra.. görebildim. ~~ :-'!Çe I_ • Uf • ) }" de sından gelen kahkahalar a. a • e 

.., et- h·ı..:111• ll .. •Pııında ••kere Bı'raz ıonra (Sevım e ın Ba k d 1 bö' 1 B b l l' ·
1 

d ııı::." ı._ • • 
1 

d - ld" bamın kalın sesi, büyük anne • zı ar a at arımızın y e a am a eve ge ıyor1ar ı. 
"''ı....._ or üın. bı'r ku·· ru"k paketle ge ı. . 1 . 1 1 1 .. . . .\"'- --·ıq ._te 3' d d min bayılır gibi içini çeke çeke ev erıne ge en genç er e goru§ • Pencerenin önünde yalnız 
~: wı tetikte idi: - Annem yolladı abla, ~ 1

' konufU!U· Hepsi beraber ıöyli • mek için neler icat ettiklerini an- dım. Hemen tülü çektim! 

'-li ...... tl'oind' Ercrin ag"aheyim sana getirm•t· Lik d 1 k hkah f _.___ latb ~ıı • ır b • d yor. ır ı arı a a ı.""-- • 
~-..., ded'. atka aaker ki • (Sevim) e de kız nn. Jarivle keıiliyor. Ben böyle feylere pek kızar· 

•, koıtu. Buıün ıelmit bir akraba ço • ~ 

(Dcnnu varJ 
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Kristofol eve giı·erken gün do
ğuyordu. 

~ ı ın ,~a an L o eri 4~ -4 ı 
kansını ve cocuklarını sordu. 1 \Y·,ı,ın ~ıç,eo gı.ılioı1crı 310 3

-2
1 

Kristofol, cevap yerine bir tebrik L ________ _. 
Kuşağı arasından çıkardığı iri 

bir anahtarla kapıyı açtı. Fakat 
daha kapıdan içeriye girmeden 
önce, asırlardanberi, babadan 
evlada, bütün ailesinin ekip gel -
diği topraklara mağrur bir nazar· 
la baktı. Onlar, bu toprağa tesa· 
hüp etmeksizin yalnız onu ekip 
biçiyorlardı. Bu topraklar adalet 
ve iyiliği nefislerinde tab'i bir 
varlık gibi taşıdıklarından "Bue -
nos,, lakabile anılan Kristobol 
de Valence a'lesinin mali idi. 

cümlesi mırıldanarak ve iri birer , ...... 

1

,-=-=,_--....,,.,,,------,.:-------
inci tanesine benz"yen ter damla- R A D Y Q 
lan dökerek ipek kuşağı ara -

Bugün 
sından kira parasını çıkardı. Ma-

JST ANBUL: 
saya koydu. 30 PlAk . 

• • A • 12,30 - 13, a neşrıyatı, or -
-Jşte, dedı ve ılave etlı: kestra ve dans musikisi. 18 - 19 O· 

-w Sin~~r ~ristobal, her sene ı tel Tokatlıyandan nak~l çay saati. 
oldugu g hı sıze, babanızın ba • 19 - 19,30 Çocuk saatı: Hikayeler. 
bama. vermiş olduğu vaadi hatır· 19,30 - 19,40 Dünya haberleri. 19,40 

}atıyorum. Araziyi satmak iste - - 20, 10 Plak ile klasik ses musikisi. 
di v iniz za.m::.n biliyorsunuz ya.. 20,10 - 20,40 Pla~ ile neşeli musiki. 

g . • d 20,40 - 21,15 Neşır esnasında iln c-
Senelerdenber. ıcap e en parayı ı·ı ~ kt' 21 15 21 30 A' . b' c ı c .. c ır. , - , . 1ans ve 
biriktiriyorum. Sızden yalnız ır borsa haberleri. 21,30 - 22 Radyo 

Kristopollarm nasıl ki bu arazi· 
yi temelHik tarihleri hatırlana -
mazsa, Krht:>folların rln kiralayıp 
ektikleri tar:h öylece hatırlnna -
mazdı. 

&Öz bckliyoru1!1. orkestrası. 22 den itibaren Radyo caz 
Bunun üzerine Kristobal öksür- ve tango orkestrası. 

dü. bir kaç dak:ka cevap verme· sıs Kh1. RUKREŞ ııoı m. 
• ' 18 • l;i GUndUz neşriyatı. 18 radyo or-

dı. Sonra: kestrası, 19 haberler, 19,ı:> radyo orkutra-
- Biliyorum, aziz Kıristofol. smm deva.mı, 20 Unlveralte, 20,20 pll\k 

Sabahın tazeliği 

iliklerini doldurdu. 
Kristofolun 
Ayakları ıs· 

Fakat maalesef bir knç günden - (sesll film yıldızları), 20,45 konferamı, 21 
konsere dair bJrkaç söz. 21,15 Geor;escu

heri arazi benim malım olmaktan rnın idaresinde fllhnrmonlk konser, 22 tstı-
lanmış, çarıkları çamur, beyaz 
pantaJonu baştan aşağı leke için
deydi. 

ı:ıkmıştır. Bir iş için paraya ihti· rahat, 22,15 ııenton!lc konserln devamı, 23 
• B . • d haherl<'r, 23,20 p!Ak. 
,,ıacım oldu, sattım. ughn sız en 2'.?3 Khı.. \ 'AU::'O\ \, 13t5 ın. 
nldığım &On kira paraaıdır. 16,{5 Orkestra, 17,45 musahabe, 18,15 

Bu sözlerden Kristof al ~aşkın· Trio piyano konseri, 18,tiO musahabe, Jl},lti Sabahın sisiyle ti.iten tarlalc.ra 
son bir defa J aha baktıktan sonra 
eve gird:. Yer yatağında yatan 
çocuklarını uyandırmak korkusu 
ile ayaklarının ucuna basarak 
kendi odalarına doğru gitti. Ça
rıklarını değişf rerek karısı Roze· 
tanın saçlarını Valence modasına 
göre taradığı ılrk odalarına girdi. 
Rozeta saçlarını topuz yapmış ve 
altın kaplamalı sahte incilerle 
siislü bir tarakla bağlamıfh. 

B §arkılı piyano konseri - musahabe, 20 hn-
laşlı; renkten renge girdi. ir fit musiki, 20,20 aktuallte, 20,ao dans mu-
türlü anlıyamıyordu. Nasıl olu::du sikisl, - mwJalıabo, 21,15 piyanolu sento-

Ja tarla
lar kendisinden baıkası _ nlk konseri, 23,30 §lirler, 2&.40 konserli rek

lD.mtar, 24 musahabe, 24,40 konserli musiki. 
na satılabilirdi? 515 Khz. DUD \BF.şTE, MO m. 

_ Fakat Sinyor Kristobal, di - l<ı Salon kuartetl, 18,35 Stenlgratı deri!!, 
19,05 Ttbor Polgann idaresinde hafif mual-

ye kekeledi. Bu topraklar benim ki, 19,30 spor haberleri, 20,10 konferans, 
hakkım. Onları asrrlardanberi 20,30 operadan bJr temsili nakil, 23,30 <;ln

Gene kadın, kocasını, önündeki 
aynamn içinde görünce gülümse -
di. Sonra kocasına dolaptan bay· 
l'amlık ruhalarını çıkarmak için 
ayağa kalktı. 

Karısı şunu söylediği zaman 
Kristofol kapının eşiğin~ varmıt· 
tı: 

T ofol'lar ekiyor. 
_ iyi Biliyorum. Fakat ne ya• 

payım? 
-Bana haher verebilirdiniz. 

Ben size istediğiniz parayı verir

dim. 
O zaman Kristobalin sabrı lÜ· 

kendi: 
_Bana bak Tofol, dedi. Ho-

suma giden şeyi yaparım. Beğen· 
diğim adama araziyi sattım. Bu 
kadar. Değiıecek bir şey yoktur. 

- Sakın arazi meselesini unut- Güle güle. . 
ma.. Hiddetten çılgın bir halde Krıs-

Ve sonra Rozeta bütün dikişle- tofol kendis'ni sokağa attı. Deli 
rini göstererek güldü: gibi köye ko~tu. Doğruca, eski 

- İstekler:ni miimkün merte - ananeleri, adetleri bilen ve her 
be ona tatlı bir şel<ilde anlat!.. müşkül işi halleden iht' yar Nelo
Dedi.. nun yanına gitti. Meseleyi anlat• 

- Eh, tam benim harcım, di - tı. Ayni akşam Nelo bütün kom
yerek kocası ümitsiz bir hareketle şularını topladı. Onlara: 
cevap verdi. " - Bizim eski kanunlarımız 

- Haydi Allaha ısmarladık. hiç bir vakit yanıl.madılar, diye 
Aktama... bir hakim ağırlığı ile anlattı. Bu-

Kriıtofol kansını öptü. Yola gün senin, yarın benim.,, Beni ~yi 
le ıd dinleyin:z. Bugün biz eğer Krıs· oyµ u .. 

Şehir köyden pek uzakta değil _ tofole yardım etmezsek yarm ay
di. Köyün ıon evlerini geçerken ni felaket bizim de batrmıza ge -

lir. Biz bütün hepimiz kardeşiz.,, ufku bir gölge gibi taran yük!ek 
Bütün kom&ular ihtiyara hak kulenin siloetini gördü. Her es- "'""7 

verdiler. Şüphesiz tarlalara Kris· ki ve güzel şeyin Araplardan kal· -
ma olduğunu söyliyen ihtiyarlnr tofol istihkak kazanmıtti. Eğer 
bu kulenin de onlardan miras kal- Kristobal ananneye ihanet ederek 
dığın anlatırlardı. babaPnın verdiği tözden döne • 
Öğleye doğru şehire vardı. Şe· cek olursa, onu e5ki kanunlarına 

hir bayram yaptığı için yolları in· :taate mecbur edecekler. 
sanlarla hıncahınç dolmuştu. Ku- Böylece ltarar verildi. 
lağı tırmalayan gürültiiler içinde Arazinin yeni sahibi, yeni mül-
geçen bayram alayı ile gençlerin künü teslim almağa ge1di. Fakat 
bir türlü anlamayıp ihtiyarların asırlardanber! Tofolların ekip 
manasını izah etmek tenezzüliin• biçtiği tarlaların kenarında biitün 
de bulundukları o karışık levha- köy toplanmıştı. Beni efendiyi yu· 
lar göze çarpıyordu. halarla karşıladtlar ve onu gerisin 

Kristofol, alışkın olmadığı bu geriye dönmeğe mecbur ettiler. 
halden sıkıldı. Her adımda kar· 1k: gün sonra bir çok jandar -
şısma çıkan al:ıylara bakmadan malarla beraber tekrar geldi. Bir 
geçti. Kendi kendine: çıngar kopacağı belJi idi. Erkek 

"Bunlara bakacak daha çok ler mütemadiyen münakaşa edi -
vaktim var. iş her !eyden üstün- yorlar, Kadınlar da bir felaket o
dür.,, diye söylendi. lacağını sezerek sızlanıyorlardı. 

Kriıtoba1 bizzat ona kapıyı aç· ı Köylülerin bu iıteki arası sarsıl -
tr. Bermutat patron kiracısına madı ve yeni &ahip bir kerre daha 

genc orkestrası, 24 0Rkar mızıkası. 
ıs PopUler Wagnerin l'Serlcrl - musalla• 

be, 19,40 şarkılar, 20 §Arkı ve s1Szler, 20,2~ 
aktüalite, s1yıuıt neşriyat, 21,15 mllll ne§rl· 
yat, 21,45 "Kahraman, faltat tanınmamış, 
lalmll mikrofon ne~rlyatı, 22,S5 radyo orkcs-
20,40 Slav caerlcrlnden koıuıcr, (Kabaata
trw, 23 babcrltr, 23,20 ne~ell musikinin de 
vamı. 

19'? Kht. \ IYA:s'A, 60l m. 
18,25 Scbumnnnm eserlerinden konser, 19 

lktısa.dl propaganda neşriyatı. 19,20 spor, 
19,30 ı;eyynh selbi, 19,45 teknik neıırlyat, 

20 haberler, 20,10 haftanın haber lsmall, 
nm idaresinde), 22 tnl!mleket servis neşriya
tı, 22,20 pldk, (artbUk parçalar). 23,10 Max 
Sch!Snhcrrln idaresinde raydo ork1ıst.rası 

23,80 haberler, 23,50 hafı! musiki, 24,50 ku
artet konseri. 

geri dönmeğe mecbur kaldı. Bu 
vaziyet karımnda mahkemeye 
müracaat etti. Mahkemeye, baş • 
ta Nelo ve T ofol olmak üzere 
bütün asiler celp edildi. 

Nelo reise, sözüne fasıla ver -
meden şöyle hitap etti: 

- Bakınız hakim efendi. Biz 

kendi kanunlarımıza itaat eder:z. 
Geri kalan kanunlar şuursuz İn· 

aan1arm eseridir. Arazi Tofol -
dan başkasına verilemez. Asır· 
lardanberi ailesi onu ekiyor. T o· 
fol mülk parasını vermeğe hazır
dır. Bu böyledir ve biz bu şekil
de halledeceğiz. 

Hakim: 
- Fakat bildiğin=zden ayrı bir 

Je mektup, yazılmış, kanun var · 
dır. Diye mukabele etti. 

Nelo r.mca sert bir sesle devam 
etti: 

- Bizim itaat edeceğimiz ka· 
nunlar ancak kendi kanunları.mız
thr. Onların yazılmağa ihtiyacı 

Yoktur· cünkü faziletkar iman -
1 -

ların kanunlarıdır. 

Bunun üzerine hakim şunu söy 

ledi: 
- Beni dinle Nelo amca, Kris· 

tofola biriktirdiği oara ile bir bat· 
ka yer alın, ortalık düzelir, gi -
der. 

-Bir başka yer mi? Allah gös· 
terınesin. Siz bizi tanımaz gibi 
söylüyorsunuz. 

- Fakat bundan başka bir hal 

Ya1an: Oerhard Hauptmann 

16 
Reis hanım şu sözlerle bu hafi nun kendisindeki zeki'~ 

· muhavereyi bitirdi: küçük düşürmek gibi ol I 
- "Her ne ise, sevgili Rodber· ma, bir tecrübeye dah• 

te, boş kafalarla dolu olarak batan 1 Kapkaranlık bir yere k 
1 . ,..~ 

dev asa Nuh gemimiz hakkında Telepati ile vaziyetirniıı . .., 
yavaş yavaş endiıeye düşmeğe şehrinde bulunan teyze• . 

'ıO başlıyorum.,, mağa ve bizi kurtarrnak ~ 
Bu esnada odanın içerisi ka- yapılması Iazımgeleceiİ11;, 

ranlık oldu. Çünkü bahçe kapısı· tan yapmak istediği teUc 
nın eşiğinde endamını gösteren izaha çalıştı. Ben bu t 
M:s Hobbema bahçeden içeriye h' b ıo• ıç ir sey beklemem a 
nüfu2 eden ziyaya mani oldu. Mis bu teıebbüsü haftalarca ~ocll 
Hobbema içeı iye girerken dedi . l . h :r.111 

zı meşgu etlı, eyecan ,,. -" 
ki: d tJllV 

- "Galiba rahatsız ettim, reis Jetti. Kendimizi al a ııttf 
sunda malik olduğurnuı J/# 

hanım.,, 

Reis Hanrm cevap verdi: 
- "Bir fakirin kulübesine giren 

bir ilahe hiç bir zaman rahatsız 

etmez. Giriniz, çok safa geldiniz!,, 
Kadınlar güldüler. Papağan da 

kahkahaya karıştı. Papağan aus
turulduktan ve Mis Hobbema bir 
ilahe mevki'ne yükseltilmesini 
şiddetle protesto ettikten sonra 
Reis Anni biraz evvelki mübaha· 
saya devam etmekten kendini a
lamadı ve dedi ki: 

-"kendi kendime kaç Clefa dü· 
şündüm: Bizim bu adadan kurtul
mamız ne ıekilde ve ne suretle 
kabil olabilir? Bu meseley~ tekrar 
tekrar ara.mızda konuştuk. Umu· 
miyetle şu kanaatte karar kıldık: 
Kurtulmak için en birinci çare işi 
t~sadüf e bırakmaktır. Yahut vazi
yetimizi uzaktaki medeniyet ale
mine herhangi bir vasıta ile bH
dirmeğe çal,şmak lazımdır, de· 
dik. Bu münasebetle, vapurdan 
kurtardığımız §İşelerın içine ya
zılar yazarak ve ağızlarını kapı

yarak büyük Okyanusa tevdi et -
tik. Deniz kuşları tutarak bağaz
larına madalyonlar bağlayıp sah· 
verdik. Hizmetçilikten işe başlı· 
yarak zengin bir madamın seya· 
hat refikalığına kadar yükselen 
b:z!m Matmazel Rabette Lindema 

çaresi yoktur. 
- O halde hakim efendi biz, • 

kendi işimizi kendi bildiğ'miz ka-
nunla hallederiz. 

O gece köyde, evler arasında 
esrarepgiz gölgeler dolatmağa 

başladı. Kadınlar uyanınca ko
calarını yanlarında göremediler. 
Kilisenin saati gece yz.rıaını çalar
ken tarlaları bir alev kaplamış 

bulunuyordu. 

Evlerinden Clışarı fırlayan ka • 
dınlar müthiş hakikati anladılar: 
Köylüler yazı1.mıJ, mektup kanu· 
nu çiğniyerek bütün 2eylinliklere 
ve mahsullere ateş vermişlerd:. 
Hepsi bir evin kard~şleri gibi köy
lerinin en çalışkan delikanlısına 
yapılan haksızlığı bu şel:=lde pro· 

testo ettiler. 

Her şey yandı. Köylülerin yi
yecek bir şeyleri kalmadı. Kom· 
ıu köylerin de ayni hareketi ya· 
pacaklarmı ve bir kıtlık ve açlığın 
hüküm süreceğini sezen vali i!e 
karıştı ve asll'lardanberi Tofol a
ilesinin sevkle ekip bictlği tarla-. . 
lar Kristofola verildi. 

Nelo amcan·n keyfi yerine gel
di. O gün köy meydanında top· 
lanan köylülere şunları söyledi: 

~ Serefli olmak icin kanuna 
~ . 

ihtiyaç yoktur. B'zim itaat ede· 
ccğimiz yegane kanun asla bir 

kağıt i'ızerine yazılmıı olmayan 
kanundur. Ve unutmayınız ki: 
"Bugün senin, yarın benim,, dir. 

aayı tatmin etti ve her feY"- 1 

yade ümidi canlandırdı· 
1 Lindenmannın tuttuğu yo 

bilecek bir yol olsaydı oıı• 
tan Lübeck' deki teyzeıiY1~ 
harem hayatına alışrn•.f 0"p' 
dişahla münasebet test• 
tav.iye ederdim.,, 

Burada papağan gerıe 
çıkarmağn b3.şladı. 01111 

duktan sonra reis hanıfll 
devam etti: 

- "Demek istiyor~ 1'~ 
bir çok b'kes güzel kadı~ 
kızlar, genç dulların bir ~ 
lunduklarını erkekler ale 
kaç nüfuzlu ve kabiliyetli 

haber alabilseydiler biı b~ 
haftadan ziyade kalınaı. 

tüp seyahatine çıkan N. 
sırda araplara karşı harP 

min Pa§ayı nasıl aradı1•11 
ters, bir SJanley veyahul 

lleCJin ve hatta bir S 
burada tahların şahının 

ireıine ılık bir balık •"'·fi 
mevcut olduğunu bilseY;', 
aramaga çıkmazlar rnıY f~ 

Burada papağan geııt ~ 
rını vurarak feryatları 

Hanımdan tevarüs et111it 
muhtemel bulunan kab' 
de: 

·,it 
- Laurence, kahve P~it' 

ve pişir! Kahve pişir!,, ı" 

dı. Bu feryadını bir ket',,.. 
takırdatmakla bitirdi, I" ılı 
smdan Nemqueteba'ya ~ ,,. 
kelime çıkardıktan soıır 
Onun bu hali hanunlarıll 

eıı' arttırdı. Reis Hanırn g 

devamla dedi ki: ·ıJ~ ,J 
- " Ben reisliğe ,eÇ~ 0ıd'·ı 

itibariyle herkesten Hetıj&IP /. 
Çin bunun böyle olrn••' .. ıeıı~ 

"rıJ 
yordu. fakat bende go ,it'~ 
bir ,sıfattan dolayı d• f t11' :_1 
lazım geliyordu. Bu ~1 a t1ob'"' 1 
tün ak~i sizsiniz, Mı• '<)~ 
Cünkü bütün kadınt•r 1 

.. dil'~ . . "e•· 
güzeli sizsiniz. Kend• -

• w. •. ellilı ~/ savvur ettıgım guz ~ir 

· · daitO" ı.O kalarında rey1mı 
11
,-

yorum. Bu böyledir. su ... .,fl 
"liJt° 

yı istediğiniz kadar gu 

raz ediniz. ı~' 
"ı.e ;r 

Mademki siz en gu 11,.ı,et 
0 halde cihanı bizde~j}e'~ lıl 
mek için mevcut ola eP'i ~ 
dünyevi vasıtaların h d''" 
ründüğünden, rüyala~laf,ıı 
yavaş hakikatten uz• .. 1~ 
d . . b" b"t"n ı;ize baS tit~ ını us u u . . etlo 
z ım geliyor. Ben ıı:ıı ... ~· 

d. rıı··· dromedi, f arze 1Y0 ,dl' 
nin gelip sizi kurtar11'" 

yonını.,, 



Rus Filmi 
Rus filmleri, lstanbula çok ıey· 

rek geliyor. Evvelce "Çar Müthit 
han., filmile daha bir kaç filmin 
getirildi~ini hatırlıyoruz. Son ola· 
rak ta, ''Türk11 ıinemaamda, "Bo • 
ra,, isminde bir film programa a • 

hndı. 
Bu Rusça sözlü ve tarkıh filme, 

çarlık devrinde bir köyde yafıyan 
ailenin hayatı, köylülerin ahlak 
telakkisi mevzu olarak seçilmiftir. 

Bilhnssa artistlerin tek başla • 
una göıteriliş sahneleri, perde Ü· 

zerinde lüzumundan fazla devam· 
lı duruyor. Tekrar tekrar ve de· 
vamlı ... Bu, bir kusurdur. Manza· 
ralarm alınışı, türlütürlü köylü tip· 
}erinin canlandırıhıı, muhit ve i · 
det ortaya konuluşu, filmin mu • 
vaffak taraflarıdır. 

Alman filmlerinde, teferruatın 
olgun bir halde tesbitine umumi· 
yelle yer ayrılır. Bu Ruı filminde, 
bu cihete daha fazla ehemmiyet 
verilınitlir. Film, mevsimin film • 
)eri arasında bir çeşni değitikliği 
temin ediyor! 

~· 
ı 
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Honnnıo ~on 
f uıenemez! 

Son zamanlarda çok §Öhret ka· 
zanan yıldızlardan Pavla Veseli· 

nin Atila Hörbiger)e evlendiğine 

dair bir haber, AJman ve Avustur· 

ya gazetelerine aksetti. Bu haberi 
iki taraf ta derhal ve tiddet)e tek: 
zip ettiler! 

işin en kayde değer tarafı , Ati • 

lanın evli olmasıdır. ikinci defa 
• evJcnişe işaret olan bu haber üze
rine, karısı ile arasında şiddetli 

bir kavga geçtiği ve kadım, bu ha· 

berin asılsız olduğuna ikna edin • 

ciye kadar hayli güçlük çektiği 
söyleniyor! 

Meri Pikford 
Meri Pikford, geçende HoHvu· 

da dönmüştü. Bo~andığı kocası 

Duğlas F erbnnks da bu ıırada ora· 

ya gelmit ve karı, kocanın barışıp 

tekrar evlenecekleri şayiası ortaya 
çıkmıştı. 

Gelen yeni haberlere göre, ~. 

ki karı, koca bir kaç defa birbirle· 

ı ile bu mevzu etraf mda görÜ§ntÜf· 

ler, hatta bir gün birlikte aile yu· 

vaları olan "Pikfer,, malikanesin· 

de buluşmuşlardır. Bununla bera • 
ber, henüz anlaşamamıılardır ! 

Diğer taraftan, Meri Pikford' 

un bir film tirketinin idareıile 

meşgul olacağından ve filmde da· 

ha bir sene kadar gözükmiyeceğin 

dt>n bahsediliyor. 

J 

Doloreı Del Ri. 

yo, Evvelce lıtan • 

bulda ı1ık ıık görü. 

lürdü; çevirdiği 

Filmlerin Hemen 

Hepıi Buraya ela 

Getirilirdi. Son Se·. 

nelerde Filmleri • 

nin Getirili§i Sey. 

reklqti. Bu yıl • 

clız, Şimdi "Ma • 

dam Dübari" Fil

mini ~eviriyor .• 
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Anketimiz Yazımızın kökleri Nafıa vekiletindeO: 
evlerine döndürmek mümkün de· 
ğildir. Kadınlar çalıtma hayatına 
atılmıtlardır ve bunda çok mu • 
vaffak olmutlardır. Bir çok mem· 
leketlerde mühim mevkiler İfgal 

etmiılerdir, her ıahada... Delil 
mi efendim, bu tekilde gidecek • 
tr, hu artık ... Bunu gayet tabii bu· 
luyorum. 

Kadının hayatım ve iıtikbali
ni bir baıka11ndan beklemiyerek 
çalıımaıı en tabii hakkıdır. Ka • 
dın it hayatına girmekle hem ik • 
tııadi hem İçtimai sahada istikli· 
!ini kazanmıt oluyor. 

Bu meseleleri konuıurken tah· 
silin ehemmiyetini unutmayınız, 

efendim. Her halde kadınlar, it 
hayatında muvaffak olabilecek, 
icabında yalnız yaııyabilecek ka· 
biliyet ve kudrette yetiştirilmeli • 
dir. Eıaı, tahsilini bitiren ıenç kı· 
zın it hayatına girip çalıtmaıı, ha
yatını kazanma11 ve memleketine 
faydalı olabilmesidir; sonra ha • 
yatını teırik edebileceği bir erke
ğe rastgelir ve bir aile hayatı ku • 
raraa ve isterse itten çekilebilir. 

Refika Hulüsi Behçet Hannn, 
hu aralrk hahsi değiştirmekle de
~tinnemek arasında: 

- Bugünkü mülakatı okudum, 
dedi. Vali Beyin hamını çok güzel 
söylemiş, değil mi? .. Ba~ka kim -
lere soraeaksmrz, yahut ~ordu -
nuz? .. 

• • • 
Anket muharririnin ikinci su • 

ali şu idi: 
- Kadınlar iş hayatına girdik

lerine göre ev \'e aile hayatm1 na
sıl tanzim etmeli? 

Umumi meclis azası hanımın 

,·erdiği cevap ta bu: 
- Bu o kadar şahıi bir meıe • 

ledir ki, Beyefendi, herkeı huıuıi 
hayatına göre, bulu§una ıöre, iç • 
timai vaziyetine ıör.e, paraıına 

göre buna bir şekil verir, evine bir 
düzen verir. Bu noktada dütünü -
ı~cek olan bilha11a büyük kütle 
dir. Yani zengin olmıyan, hayatı· 
nı kazanmak için, geçinmek ve 
geçindirmek iç.in çahtanlardır. 
Th .. nlar için gerek çalıttıkları mü
e11eıeler, gerekıe belediyeler ve 
devlet büyük mikyaıta orıaniza • 
ıoyon yapmalıdır. Bizde de çocuk. 
yuvalan, bakım evleri açılması 

suretiyle buna baılanılmıtbr. Bu 
güzel baılanııcın daha ziyade in· 
kitaf ettirilmeıini ve ihtiyacı kar
tıhyarak hale ıetirilmeıini dile • 
ı•m. 

ltalyada it hayatına giren ka
dınlar o kadar çok değildir, Al • 
manyada, Franaada pek fazladır. 
Fransızların bu yoldaki orıani • 
zaıyonları pek kuvvetlidir. 

Pariıte binlerce amelesi ve 
müıtahdemi olan l>üyük müeaae • 
aelerin hemen hepıinde bu yolda 
teıkilit vardır. Bunlar hususi 
müeaaeıeler tarafından açılmak • 
la beraber belediye tarafından 
himaye ve kontrol edilmektedir. 

Pariıte Samarite'nin, Prentan• 
'ın, Lur'un ve diier bütün büyük 
mağazaların, fabrikaların ve di • 
ğer müe11eıelerin bu tertip orıa
nizaıyonu çok faydalı olmakta, 
çalıtan kadının hayatını kolay • 
Iaıtırmakta ve itini yoluna koy • 
maktadır. 

Pariıte belediyeye müracaat 
ederek bunlardan birini ıörmek 
iıtedim, pek iyi kartıladılar, ya • 
nıma bir memur verdiler, bunlar• 
dan en büyüğü olan Samarite'nin 
vücude getirdiği organizasiyonu 
gt!zdirdiler. 

.... 
Bu müe11eaenin hatırımda kal· yapmakta konuşmak için belki az 

dıiına ıöre 8000 amele, memur, çok, yazıda belki biraz çok, yazıda 
müıtahdemi vardır; yokıa daha yorulacak, sıkıntı çekecektir. Bir 
mı fazla idi? .. Samarite'nin müea. ara - eskiden de böyle idi - ya
ıiıi Mösyö Konyak, müe11eıe • ! zı dili başka, konuşma dili başka 
tJ;nde böyle tetkilit vücude ıetir- bir dil gibi sayılacaktır. Böyle 
mele kanunen mecbur olmakla de olsa, hele bir yol şu öz Türkçe 
beraber kendiıi hamiyet ve ıef • yazı, öz Türkçe konuşma, Cum
kat ıahibi bir adam olduğu için hurluğu Bay önderinden oruncak 
bu nevi müe11eselerin en iyiıini (emanet) alan gençlerin günlük 
vücude getirmeie de ehemmiyet işleri sırasına girsin. Dikilen fi 
Yermiı.. danlar ne tez serpilip büyüyecek, 

Bu müeaseıede çalııan kadın- ne kolay yayılıp genel (- umumi) 
ların ana ıütüne muhtaç çocukla· leşecektir. 
rını analarından ayırmamak için Ancak şu öz Türkçe yazıları 
bu çocuklara mahsus kref, bina· mız.... Ne yapmalı ki bu ulusal 
nrn en üıt katında yapılmıttır, ga· işin bunlar sonunu getirebilsinler. 
yet mükemmeldir. ~undan baıka Bir gazeteyi açıyarum: Oz 
müeuesenin itçi, memur ve müı • Türkçe arlına adem oğlunun ba -
tahdemlerinin çocuklarına mah • şmdan geçenler, gene öyle tarih
~uı bakım evleri, mektepler, itçi ten öncekileıin kafasına, göıiişü -
kadınlar için bedava doium evle- ne denk yazılar ... 
ri, haıtalananlar için sanatoryom• Oz Türkçe yalnız kabukta kal-
lar vücude getirilmiftir. mamalı, içine de girmelidir. 

Öteki müe11eıelerin bu tip tef· Başka bir gazeteyi açıyorum : 
kilitı da ayni ıuretle çalıııyor ve Türk dilinin eksiklerini gidersin 
faydalı oluyor. diye bin bir araştırmadan sonra 

Bizim memleketimizde de bat· bulunmuş sözleri yadırgadığı bes
lımılan bu iti ilerletmek lazım • belli diziler. 
dır, değil mi efendim? Buna İfa· Oz Türkçe bir yazının dileği 
ret ediniz, bu itleri ıade devlet • zengin, soysal bir dile geçmenin 
t-n beklemek doğru değildir, a - hızını arttınnak değil midir? 
mele, memur, müstahdem çalııtı • Bu çekingenlik neden? 
ran müeueıeler yapacaktır bu i -
ıi. .. Devlet veya belediye icabın • 
da yardım eder ve mutlaka kon • 
trol eder. 

- Kadmlar, her nevi işleri ya
pabilirler mi? Yoksa onların ça -
J'şmaları yalnız bazı sahalara ve 
'.l:lzı işlere mi münha5Ir olmalı? 

- Kadın it hayatına atıldık • 
lan sonra iıhat etmiıtir ki, her sa· 
h .. da mu•affak olabilecektir. Ka-

Bir teftiş heyeti 
kuruldu .... \ BiL§ taratı l lllcı ıaytfada) 

lerin hazırlanmaıına baılanacak
br. Yirmi bin erkek nüfusta bir 
mebuı intihap edildiiine göre, bu 
defterlerde yeni doğmu! erkek ço· 
cukları da aayıma dahil olacak • dın, zeki., konıtitüıyon ve kabili • 

yetine göre her sahada her meı - tır. 
lcğe girmekte hürdür. Her yerde, Müntelıibi ıa Here rey vermek 
fende, teknik işlerde, içtimai ıa • için yalnız on ıekiz yaşını bitir • 
hada, muallim, tayyareci, mühen· mit olmak farttır. 
Ji~. doktor olarak her yerde İ!İni İntihap teftit heyeti Ankara -
gayet mükemmel ıurette yapan dan gelen emre göre çalıJmasınt 
kadınlar yetiımi,tir. Bu göıteri • tanzim edecektir. 
yor ki kadın her,ey olabilir. 

- Siyasi sahada 1 
Refika Hulusi Behçet Hanını, 

Pnds elçimizin kızıdır, diplomasi 
i1lerine şah~i alakasmcfün haşka 
ailece de bağlılıkları var. Heye -
ı·:ı~•ıa ilave etti: 

Yeni sec;lm de eakl intihap 
kanunu dairesinde yapllacak 

Evvelce de bildirdii:miz ıibi 
yeni seçim de eski inthap kanu -
nu dareıinde yapılacaktır. Bu i
tibarla tek liıte üzerine intihap 
yapılacağı tayialarınrn doğru ol -
madığı tahakkuk etmittir. 

- Elbette ... Siyaıi sahada, si
yasi faaliyetlerin her nevinde ka • 
dm hizmet eder ve muvaffak o • Gene kadınların da mebuı inti-
lur babının bu devrede mevzuu baha 

Mülakat bitmişti. Muharrir olmadığı anlaıılmııtrr. Bunların 
:ıy:-ıhrken, Refika Hulusi Behçet ancak Fırkanın büyük kongresin.: 
Hanım, Hanri Bordo'nun yirmin - de konu§ulup kararla,tırıldıktan 
cı asrr kadmmın tipini çizen en • ıonra ilerki devrelerde tatbik edil· 
ter~san-yazısmı hatrrlattr. J meıi beklenebilir. 

rette ve bütün Romanyada genit 
mikyasta tevkif at yapmıftır. Da· 
biliye nezareti, memleketin 4üp -

Romanqa da 
tevkifler 

heli ve yolıuz unsurlardan temiz· 
Havaı lenmeai için tatbik edilen umumi BJkref, 15 ( A.A.) -

ajanıı bildiriyor: 
Poliı, dün öileden ıonra Bük-

bir tedbir mevzuu bahıolduğunu 
bildirm;ıtir. 

lstanbul ziraat bankası 

Ankarada Y eniıehirde Vekilet binasında teslinı prtil' 
ton yerli Kadıköy kok kömürü kapalı zarf usulü ile 'ff!··,,,, 
ya konulmuıtur. fdünakaı• 1/ 12 934 tarihine nıüaadıf ~ 
tesi günü saat 15 de Vekalet Malzeme Müdürlüğünde rJfJ 
caktır. Taliplerin tekliflerini Ticaret odası vesikası "'e 
lık muvakkat teminatlarının Mal Sandığına y~tı~ıldı~ 
olan makbuz veya banka kefalet mektubu ile bırlıkt• f 
ve saatten evvel Komisyon riyasetine vermeleri JiııJlldı'· 
minat çek olarak kabul edilmez. plil 

Bu huıuıa ait ıartnameleri parasız olarak Malı:elll• 
lüğ~nden alabilirler. (7594) 

latanbul Evkaf MUdUrlU§U 

1 - '?sküdar, Gülfem hatun, 5 No. lu han.e. ı,; 
2 - Uaküdar, Selimiye, Hamam sokak 40-44 No. lu 
3 - Çarııda Feracecilerde 15 No. lu dükkan 
4 -Ga1atada Mehmet Ali Paıa hanında 36-37 No· ld 
5 - Eyüp, Cezri Kasım, Baba Haydarda arsa. 
6- Mercan ağa, Mercanhanı ıokağında 7.9 No. lu d 

dörtte bir hissesi. 
- Yukarda yazılı emlak 935 ıencıi Mayıı nihayetİll', 

kiraya verilmek üzere arUırmaya konmuıtur. Tutınak İ 
26/ l 1/ 934 Pazartesi günü ıaat on bete kadar evkaf llJ"' 
tinde vakıf akarlar kalemine gelmeleri. "7787,, 

Ziraat vekaleti satınalma 
' 

komisyonund~ 
.. Sat~n •.~•nacak on ton arsenikiyeti raasaı, 150 adet ~ 

pulverııatorle 400 adet adi pülverizatör 2 ay müddetle"'"' 
lı zarf uıulile münakasaya konulmuıtur. Şartnameler P':.~ 
d~. z.~1' '\~~ .~ ekaleti ~atın a~ma kom~ıyonu ile lıtanbuldt 1 
Mudurlugunden verılecektır. Arsenıkiyeti raasaı 20 J1 
pülverizatörler de 22/ 11/ 934 de ihale olunacaktır. hl 
tekl~f mektupları ile tahmin edilen bedelin o/cı 7,5 u U ~ 
temınat mektuplarını yukarıda yazılı ihale günlerinde 
e kadar adı geçen komisyona vermeleri ve kendileriııİJI dl 
bulunmaları ilin olunur. (6128) 

Askeri fabrikalar umum 
Müdiirliiğünd 

Orduda mühimmat İ!1erinde çalıtmak üzere birk•~ ~ 
nacak~~r. Bun~ara bir mü~det stajdan sonra göıterec:~~ 
yete ıore 52 hradan 126 hraya kadar ücret veriJecektır:._,. 
terin istida ve vesikalarile Umum Müdürlüğe müra~) 

(1~ 

Devlet Demir yolları~ 
idaremiz için pazarlıkla satın alınacak olan Tuzla ~ 

reıte, ıanc:lalya, haıtane çamatırı, Hırdavat,, matba• , " 
ıibi "107,, kalem muhtelif eıyanrn 21 / 11 934 çarıat''fl 'J 
ıaa~ 11 ,30 d~. pa.zarlıiı yapılacaktır. isti yenlerin ınes;;ık" ~ 
magazaya muracaatla tahriren teklifte bulunmlarr 'fi 
d~hilind~ list~e ~ itaretli malzeme için nümune 1f1 
numuneıız teklıflerın kabul edilmiyeceği ilan oluoıır· ( 

lstenbuı 

604,~ 1763, ! 1s;ı. 55, 201.6, 1066, 1335, p.JİJ 
Beyoglu Daıreıı Nezafetı Fenniye an barı mernurP ,ıi f_J 

oğlu Haydar Ef. yukarda cüzdan numaraları ile iıitO:.ı.11 
Belediye mütekait yetim ve dullanndan cüzdan No· t(I i 
olanların iıtihkaklarını al~~k üzere .Zir~at Bank••,.,-;,.ı f 
yazılı olan Haydar Ef endının de zat ıtlerı ıicil kaleıll 
racaatları. "7815,, 

t•t 
7000 ton Linyit kömOrOnOn kapalı zarfla m1nakıs1~.keı" 

Pazar gUnü saat ı ~ Ankara da idare biaasında yaptltv"1 
ıillt Haydarpaıa ve Aakıra veznelerinde .iki,er Jjtlf / 
t•rtnamelerde yanlıdır. "7655,, ~ ~~ 

satış komisyonund~' · 
Sıra Semti Mahalleıi Sokağı Cinsi Emlak Hissesi fliııeY' 
No,sı N rPIJJJ •~ O. 11 hAJO f,Y 

1416 Beyoilu Feriköy Kurtulut Arsa Met. 99 115 mükerrer Tamam, 4455 " 
1418 ,, ,, ,, Arsa Met. 97 115 mükerrer ,, 4365 ,, 
1419 ,, ,, Rus Arsa Met. 237 112 mükerrer ,, J.561 " 
1425 Topkapı Kürkçübatı Koltuk Ahtap hane 18 1/ 8 60 " 
1428 Galata Bereketzade Şerbethane Araa Met. 23 33 77,50/ 80 669 ,, 
1431 Eyu"p Topcular Kıtla tt. Karıir hane ve mağaza 65-67 11,5 30 .Z87., , 
1438 Tarabya Tarabya Ayayani Araa Met. 103 14 Tamamı 618 1 
1440 Edimekapı Hacımuhiddin Kürkçü Arsa Met. 22 11 ,, 220 ,,/ 

Yukarıda evsafı yazılı ıayri mııtır. ihaleleri 1425, 1428, 1430, lılar 18/ 11 / 1934 pazar ıünü saat kumda :1at•ş )<oıoi•~ 
menkulerin mülkiyetleri bir ay 1431 numaralılar 17/ 11/ 934 cu • on dörtte yapılacaktır. Alıcıların caatları. (6984) 
müddetle pazarlıkla ıatııa çıkarıl·. marteıi ıünü 1438, 1440 numara - Galatada eski Kredi Liyone Ban -
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~~ııc .er E T M E S ' 
i fı~ - "araköy Köprübaşı 

ifa~ r rk \. ı\lühurdaı zad~ 

Gorio Baba 
BALZAK 

Haydar Rıfat 
23 forma 1 lira 

/( .. , lııı 22740 --~ı 
~ a,.adeni l •...---.-ır:ı:a:aar:aı----~ 

1stan· ul Ticaret 
MECUS 

• ve sanayı 

AZASININ 

• intihabı e 
ğinden yeni intihap yapıla:<tktır. Birinci derecede intihap: 

17 Birinci kanun 1934 pazartesi 

Oda Meclisi azasının müddeti 1934 senesi sonunda bitece -

l ONy A z yo u lST ANBULDA HAV AGAZI VE 
ettin CUr.. Vnpuru 17 İkinci ELEKTRfK VE 1I!SEBBÜSATl lt 1 o·ı ART ~ Günü saat 14 ele başlıyarak o gün 17 ye kadar devam edecek 

8 ele Lı l"l ESI günü sa- SINA1YE Tu·· RK ANONiM Ş1R • rto ve ertesi salı günü yine 14 den başhyarak saat on yedide bite • 

• 
~ A Paya kadar. (7808) ıuıETI ·. MU' ı.:ı'tM 1LAN. k Od · · 2 dd · b "'1 ~ r l ce tir. alar nize.mnamcsmm 6 ıncı ma esı muci ince bi • 

~Etl YValzk yolu lstanbulda Havac-a'ı:ı ve Elek • rinci derecede inti!rnp l:"'!:bnı haiz olanlar bu intihapta rey vere· 
l l\SlN y trik ve Teşebbiısatı Sınaiye Türk ceklerinden alllmrlarl. rm sicil clcftcrlerinde isimlerinin mevcut 
~tin CUl\1 aı>uru l 7 İkinci Anonim şirketi, memurlarkının,,93ll olup olmadığına dair icap eden tetkikatı oda sicil şubesine mii· 
l 18 de h: ~RTES1 günü sa- senesine ait "perhbeıı ren tc yu· racaatla yapabilet:ekleri ve bu hususta bir itirazları vaki olursa 

ınıre kadar. (7809) varlak,, hüviyet kartlarının 1 Ka· 17 ikinci Teşrin 93"- Cu!Ilartesi gününden itibaren 22 ikinci 
Mersi 1 nunusani 1935 ten itibaren iptale· Teşrin 1934 per,;.embe günü saat 17 ye kadar intihap heyetine 

Erı»u n yolu · t b r ~ ~<. llU dilerek 1935 senesi i~ın ınu e e hitaben verc:el:lcri it"rcznnmcyi odaya tevdi eacbilecekleri be· 

İ 1' . M Vapuru 18 1- olmak üzere "koyu pembe,, renk· yan ve ilan oh nur. "7789" 
~t ı eşrın PAz k l l d w'şt1 O da 1\1 • AR günü sa- te "sekiz dılıl1 11 art ar a egı • ' ---

ersıne kadar. rileceğini muhterem müşterilerine 
( ) arzeyler. . 

~~~~!'!~~7~8~l~O=!I Bu kartların baş tarafında ~ır· 
lrı ketin unvanı yani "lstilnbuldr. Ha· 

vagazı ve Elektrik ve Teşebbüsa • 
tı· smaiye Türk Anonim şirketi,, ve 
kutren büyük harflerle 1935 sene· 

si yazılıdır. 
Yukarda gösterilen ev~afa uy-

Eskişehir belediyesinden : 
Köprübaşındn k .. in Belediye Otelin~n beş senelik icarı 31 10 

934 tarihinden 20 1 l 934 tarihine mfüadif sah nünü saat on 
beşe lmdar yirmi cün miiddetle ve kapalı zarf usulile arttırmaya 
konulduğundan talip olanların tcklifnamcyi almak ve şeraiti 
müzayedeyi öğrenme] ... üzere Belediyeye müracaatları ilan olu· 

nur. (7605) 

gun olmayan kartlar sahte adde • 
dilmeli ve hamilleri polise haber 
verilmelidir. 1 - Muhafrza den;z teşkilatı için yetmiş ton ikinci nevi benzin 

Şirket, müşterilerinin bu ilana kapalı zarfla ~2 • l l • 934 Perşem ·Je ·günü saat on dörtte eksiltmeye 

G ·· m · ·· 1: mu af aza umum kumandanlığı 
lstanbu sa ınalma komisyonundan: 

ı,, ~ ~ 
~ ·~nb "' ilıı uı le,•a A ·ı•w' 1', ~ıt' . Zl!ll nmır ıgme 

ao l~t ıçin 80 bin kilo ıspa -
~ oın k'l 

• ~~ıtilıa 1 o lahana, 56 birt 
~ ~~iı0'k 14 bin kilo havuç, 
~ "- \·j~ Brn,hahar, 10 bin ki -
l ~o • :>s b' 4 ~ '·I · ·n demet mayda -
~t ~il :- 934 sah günü saat 
~ ~ ~ a 1 zarf usuliyle alına -
•t ~ e artnanıesini görecckle • 

t •q, ijn ve .. k . . , ecekı . nıuna asaya ı§tı • 
~ lif erın belli saatten ev • 
1 t,11 ~ektplarımn T ophanc • 

· l48~a komisyonuna ver • 
~ ) (7069) 

sısJ\ -----
l'u~I\ lI ELEKTRIKIYE 

~~ONIM ŞlRKET1 
~"ıi lilM iLAN. 

'll • 'atı el k . 
. •r~er e trıkiye Türk Ano· 

'111 ı, rn "' ~ ~it enıurlnrmın 1934 rıc· 
.. ,~ " 

Ct liJ . Portakal,, renginde 
ııll '' huv· ı :-lısa~· 1Yet kartlarının i. 
f1d· ı 1935 l~te] ' ten itibaren ip • 

tcıı ·1935 "!l. '~n.k .. senesi için mule· 
~l~q uzerc " 'l k lirjı ,, tek') Ye§ı ,, ren le 

tjt' ·C~ İ . 1 de kattJarfa ae • 
" tıı ın h 

h \\rı::!yl u terem müşteri -
Qt.ı 1. er. 

-t· 11:ar•ı 11\ • <l.tı b 
ı~i ı.ın..,t'ıı n aş tarafında şir-
~e '1' 

1 Yani "- · he t iırJ l csısatı elek -
n h. t anonim . k . 

~~~ 
1 

l4yUıt h şır etı,, ve 
y '•dır. arflerle 1935 senc-

\ı tıkt:\ 
ıı "l tcJa o" · "lll lboat ·1 •lttteı· ayan k erı en evsafa uy -
İ' ·l Ve 1-a. ~rtlnr sahte adde • 
lllelicl. tnılleri P 1. h .., S ıt, o ıse acer 

.ltk 

., et, rtı" 
. ·le~ Uşteril . . . 
1t ı ·l'tı~ın ı . crının bu ılana 

~i .. e :?tj%1 -. e :rındcıı çılmb:lccek 
"te •· '"CS 1' ' 

~ t\İ fİrnd~/Yetini kabul d-
J ı nı ı en bey~n eyler. 

;,ı >111 A r 
1 tı "1 k·ık 11 ~~~. ınahkeınesi ü -
~~tıt ()'it ne} \(•tnesindcn 
,. S llec· '<' . . 

1 ııı.ı 1 Yeni 1(;1 b~~ ~e lm·d e c~ki 
1 })\\ l'tıl:lrntı h nu cnddesin-

"a3iv l anedc m 1 • k ~il.ti o 'ls F u CJm o· 
fııı..ı iltrı At' ~rankuli nleyhi • 

" tt ına B' 
1'\ t 1' açılan t 1.n~i Kiristo ta· 

, ti.\ "e .it'kntı b'el ~cılı talak da va-
t l"ı( • \ ıkın l k • .. l'tıı~ \'e a evrak he-
ılta l f } 'l tna.h k 

J)~I l&lı « 93tı erne günü 
"n t, " saat 13 30 . 

\>~ tli"" Qızz t • tayın 
aıll 1 lakd·ı-d veya bil vekale 

nacağı ·ı ~ e gıyaben de • 
ı an olunur. 

riayet etmemelerinden çıkabilecek 
neticelerin mes'uliyetini kabul et· 
miyeceğini şimdiden bevan eyler. 

DIŞ DOKTORU 

Übeyt Sa it 
Fatih Karagümrük Tramvay 

durağı No. 4 

konulmuştur. 
2 - Tasdikli ~arlnamesi her gUn İstanbul gümrük muhafaza 

Saşmiidürlii~ü hinnsındaki Komisyondan alınabilır. 
3 - İsteklilerin hangi müessese sahibi veya vekili olduklarına 

dair ve5ika ile muvakkat teminat olan bin yedi yüz elli dokuz liralık 
vezne makbuzu veya banka kefaletnamcleriyle birlikte teklif mek

tuplarını belli saatten evvel Komisyona vermderi. (7162) 

T-
ı: ı 

.DAoA 
BiRiKTiREN 
l:ıAJ-.ıAT-bD~.ij 

Türk Anonim Şirketi 
Istanbul Acentahğı 

~ıman lıı:ın. Te'cfon · '1292~ 

Trabzon Yolu 
Tarı Vapuıu 18 

T. sani 

Pazar cunü saat 20 de Ga 

lata rıhtımındnn kalkacak. Gidı~ . 

tc: Zonguldal:, lncbolu, Ayancık 

Samsun, Unyc, Ordu, Gırcaun, Tı. 
rcbolu, Görele, Trabzon ve Rizeyc. 
Dönuşte bunlnrıı ıl5vcten Of ve 
Sünncneye uğrayncaktır. 

1 --ı Jstan buJ Kumandanlığı 
Stınalma Komisyonu llaoları 

Birinci muhabere alayı güver • 
cinleri ihtiyacı için ku~ yemleri 
pazarlıkla 6 bin I:ilo mercimek 

' 
1200 kilo darı, 600 kilo buğday, 

600 kilo mısır, 600 kilo pirinç, 50 
kilo kenevir, 100 lc'lo keten tohu
mu alınacakln. ihalesi 19 ikinci 
Teşrin 934 pP. zartesi cünü saat 
15,30 dedır. Tnliplerin şarln"mc· 
yi görmek üzere her gün Fındıklı
da satın alma kor. İs} onuna mü • 
racaatla··ı ve ihnle ·e i tir .. k ede • 
ceklerin de vaktinde komisyondn 
hazır bulunmahn. (288) (7682) 

:(. ~ ~ 

Kumandan1 ık hıtnat hayvnl'tıtı 

ıhtiyacı için ihl\le edilen ~50 ton 
yulafı miitcahhit tebellüğünden 

sonra nükul cyledicinden ihalesi 
18 - 11 - 934 pazar günü saat 
16 dadır. Pa?:arlıkln alınec ktır. 

1'nliplerin :;artnameyi cörmck ü
zere her gün Fımlıl:lı~a sa m al
ma komisyonun mürac'!e.tl rı ve 
vaktinde komfo· onf n huzır buhm· 

maları. (282) (7630) 

Kumo.:ındanlık kıtaatı \\ıt~yacı 
için müteahhit nam hc:ı bn a on 
bin kilo ru fosulyc pnznrhldn n· 
1ınacakhr. ihalesi 19 II<inci Teş
rin 934 pazartesi günü saat 16 da
dır. Tnliplerin ,;nrtnameyi görmek 
üzere her gün Fındıklıda satın nl
ma komisyonum\ müracaatları ve 

ihaleye i~l1rnk C'dec .. klcrin vnktin
de komisyonda hazır bulunm_nlnrı • 

(289) (7633) 

• "' lf. 

Ku:nandnnlık kıtaat ih' iyacr 

için 6 bin ldlo (upa şchriyc21:ne ta· 
lip çıkma~H~ındnn pnz rl:kh ah
nacaktır. İhalesi 17 ikinci Teşrin 
934 cumartesi günii saat 14 dedir. 
!Şıırtnameyi görmek üzere her gün 
Fındıklıda satın alma komisyonu

na miiracaatları ve ihaleye iştirak 
edeceklerin vaktinde komisybnda 
hazır bulunmaları. (278) (7694) 

l(. lf. 1(. 

Fırka l<ıtaah hayvanatı ihtiya· 
cı için 31 O ton yulafa verilen fi at 
makamca pahalı gör\ildüğünden 

pazarlıkla alınacaktır. ihalesi 18 
ikinci Teşrin 934 pazar günü saat 
16,30 dadır. Taliplerin ~artname
yi görmek üzere her gün Fındıklı-

da salın alma komisyonuna mü· 
racaatları ve ihaleye iştirak ede
ceklerin de vaktinde komisyonda 
hazır bulunmaları. (291) (7679). 

Fırka kıt'atı ihtiyacı için 96 ton 
kuru fasulye kapalı zarf usuliyle 
satın alınacaktır. ihalesi 21 lkitı· 
.:i Teşrin 934 çarşamba saat 1'1 tc 
dir'. TaJipler, şartname ve nümu· 
neyi görmek üzere her gün ve iha· 
le günü vaktinden biraz evvel te· 
minat ve teklifnamclerile Fındık• 
lıdaki komisyonda hazır bulun• 
maları. (120) (7035), 
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TELES:UNKEN 

Herkesin ağzında dola§an 
Radyo Makinesi ... 

TELEFU KEN 
Kısa, oı·ta, uzun dalgalı neşri -
yatı emsalsiz bir berraklıkla 

nakleder. En müşkülpesent mu· 
siki mütehassısları ancak 

TELEFUNKEN 
Sayesinde ruhlarına gıda 

bulabilmişerdir. 

K 
Radyolarını dinle· 
meden kararını:zı 

venneyınız. Arzu ettiğiniz 

ve hayalinizde yaiattığını:r. 

Radyo Makinesi ana.k TELEFUNKEN dir. 
İstanbul - Ankara 

BOURLA Biraderler ve ŞI. İzmir 

Selimiyede askeri satın 
alma komisyonundan: 

1 - Haydarpaıa hastahanesi ihtiyacı için 11788 kilo yoğurt açık 
eksiltme suretiyle münakasaya konulduğundan ihale günü olan 25 -
11 • 934 Pazar günü saat 14 te isteklilerin teminatlariyle birlikte Se
limiyede Askeri satınalma komisyonuna müracaat eylemeleri ilin o 

lur. 
2 -Arzu edenle,daha evvel §artnameyi komisyonda görebi-

lirlel". (7496) 

:=mm OBıL Y , K L ve SANDAi =·™Uff 
~ Alacaksanız stan ııa aıa yokuşunda f>6 o. lı ij 
g Asri Mobilya M1:ı~a2~4a07~iA~~dET a~E~Zlız. il 
111::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.":::: 

Nafıa vekiletinden: 

Göz Hekimi 
Dr. Süleyman Şükrü 

Babıali, Ankara caddesi No. 60 
Telefon: 22566 

Salı günleri meccanendir •• 

TÜRK ANONlM ELEKTRİK 
ŞİRKETi 

MüHlM iLAN. 
Elektrik §İrketi, memurlarının 

1934 senesine ait "açık mavi,, 
renkte sekiz dılılı hüviyet kartla • 
rrının 1 Kanunusani 1935 ten iti
baren iptal edilerek 1935 senesi i
çin muteber olmak üzere "turun • 
cu,, renkte "mustatil,, tekilde 
kartlarla değittirileceği muhte • 
rem müıterilerine arzeyler. 

Bu kartların baş tarafında tir • 
ketin Unvanı yani "Türk Anonim 

Elektrik tirketi,, ve kutren büyük 
harflerle 1935 senesi yazılıdır. 

Yukarda gösterilen evsafa uy • 
gun olmayan kartlar sahte adde • 
dilmeli ve hamilleri poliıe haber 
verilmelidir. 

Şirket, müşterilerinin bu ili.na 
riayet etmemelerinden çıkabilecek 
neticelerin mes'uliyetini kabul et
miyeceğini şimdiden beyan eyler. 

•nnn11111111111111•1111•ııı•~ıınnnırıımııınnınııııı1111111 

S _ 11 - 1934 tarahinde kapalı zarf usulü ile yapılan münaka- ı A K B A 
ıa neticesinde verilen fiatlar haddi li.yıkında görülmediğinden 4 ~ 
üncü parti Af yon - Antalya hattı için 1 75,000 adet normal ve 1 

1365 adet makas kaym travers pazarlıkla satın alınacaktır. Pa- Ankarada A K B A kitap 
zarlık 20 - 11 - 1934 tarihine müsadif salı günü saat IS te Ve- evinin birinci şubesi modern 
kilet m~stetarlık makamında yapılaca!dır. Taliplerin 7915 liraltJ.. bir tekilde Maarif Vekaleti 
muvakkat teminatlarının mal sandığına yatırıldığına dair olan mak ~rfısında ~çılmıttı~. A K .B A 
buz veya nümunesine uygun banka kefalet mektubu "Teminatı mu· kıtap evlerı her dılde kıtap, 
vakkate için cek kabul edilmez.,, Ticaret odası vesikası ile birlik- mecmua, gazete ihtiyaçlarına 
te ay'li gün v; saatte komisyonda bulunmaları lazımdır. Talipler cevap vermektedirler. Gerek 
bu husustaki şartnameleri 15 lira mukabilinde Ankarada Vekalet kitaplarınızı, gerek kırtaıiyenizi 
malzeme müdürlüğünden alabilirler. (7709) en ucuz olarak A K B A kitap 

evlerinden tedarik edebilirai· 

41 Kalem elektrik malzemesi niz. Devlet Matbaası kitapları 
ve V AKIT in netriyatının An-

A sk erİ fabrikalar u. müdürlüğünden karada ·~tı.' yeri AK 8 A ki-
. Yukardaki malzeme kapalı zarf suretiyle 4 Birinci kanun 1934 tap evlerıdır. 

'h' d 14 'h 1 · · d.J k . T 1. I . 1 AKBA Merke:ıi Telefon 3137 
tarı ın e saat tc ı a eıı ıcra e ı ece tır. a ıp erın ıartname 8 . • · be 1761 
• · h .. .. v l d .. k . k . . d .. ırıncı fU ,, 
ıçın er gun og e en sonra, muna asaya gırme ıçın e o gun te- ikinci ıube: Saman Pa:zarı 

minat (ve teklifat) ile müracaatları. (7711) l• • •••ı••11111t11ıınıınıııımıııımııııııııırıııııınınlll•l 

Çölde Kaybolanlar 

Çoban Yıldızı 

He yollarını bulurJar 
ve -hedeflerine vasıl 

olurlar 

İŞ BANKASI 
Kumbarası 

da işlerini bilenlerin 

Çoban Yıldızı 

dır. Sıkıntılı günleder 
imdana koşan yol 
ıösteren odur. 

' 

ALGO 
c A'L, 

Di§ ve baş agrı arı ıy-
lı ve tesirli ilaç Alg0 

1 6 - 12 lik madeni 
Orijinal ambalajda lier eczaneaen isteyiniz. 

..... ı-.ıı 11H1111111 ıımnıııı•ı•ıuınııuıı ı ıınııınınnnııınn11....,. 

Dlln veYarm 
Tercüme KUlllyalı 

Sayı - l I 

H. dö Balıak 
Haydar Rıfat 

Gorio Baba 

İstanbul 93t 

GECE L E~J> 
a inizi nasıl geçirecd1 

Düşünmeyiniz 

H. dö BALZAKJf 
HAYDAR RIF ~ 

Be'! tarafından T6rkçeye çe 

GORIO BAB~ 
iıimli layemut eserinden bir tı~ ;/ 
okuyun 1 370 sayıfa - Yalmı 1 itfJI' 

Teni merkezi - VAKiT Y~ol 
Ankara Gaddesi IstıP 

~------~ ınnıııııımı • ııııuıııııuıı uuııuııı 111111111J01Un•nııııınııın 1111111 UHtıuu ııı ı nıııu •• JI 
Jstan bul maarif müdürlüğUfl 1 . .,.t, 

Ankara Gazi Ter biye Enstitüsü Riyaziye, Edebır ~ 
ve Tarih - Coğrafya Şubelerine Lise ve 6 sınıflı ııı",f 1.Ji'4 
tehi mezunlarından müsabaka ile talebe ahnacaktıf•lc; 
ların kayıt ve kabul ,artlarını idaremizden öğrenere '" 
oa bağlı veıaikleriyle birlikte 19/ Teıriniıani/ 9341" 
caatları ilin olunur. "7811,, 

lstanbul ziraat bankası sahş komisyonundan: 
Sıra Semti Mahalleıi Sokağı Emlak Cinai Hiaaeıi Hiaaeye göre mu-
No.ıı No. 11 hammen kıymeti: 

.1604 1 Bostancı Boıtancı Çatalçefme 4 Harita ve 11-15 Araa metresi 115 Tamamı 116 T.L. 
mükerrer 

1604 2 
" 

,, 
" 

19 H. 11-15 Mü. ,, ,, 115 " 116 " 
1604 3 " 

,, ,, 32 H. 11-15 Mü. ,, ,, 210 ,, 210 
" 

1604 '4 ,, ,, ,, 35 H. 11-15 Mü. ,, " 118 
" 118 ,, 

1604/ 5 " 
,, ,, 36 H. 11-15 Mü. ,, 

" 
112 ,, 112 

" ·- ,,ı1 2210 Kaamıpata Eyyühüm Ahmet Ef. Ufak Köprü 26. 28 - 30 Bostan metresi 588 298 " ,, Sahibi: !:'~il p~ 
Yüzde yedi buçuk pey akçeleri üzere evsafı yukarıda yazılı gay • bir hafta müddetle uzatılmıştır. f. da eıki Kredi Liyone Bankası l>i • Nsıriyat müdur11· ,,,., 

ile ihale bedelleri nakten veya rinmenkuller .ı O 111 / 934 satı tında haleleri 17 /11/ 934 Cumartesi gü· nasındaki Satıf Komisyonuna mü· VAKiT Mat.,..-a 
gayrimübadil bonoıile ödenmek müıteri bulmadığından ıatıtları nü ıaat 14 tedir. Alıcıların Galata- racaatları. "7699" 
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