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1 ÜlJler ürperten kaza fa ieslim olmalı, qa 
._ lıaa.ırlanmalıqızl,, 
~:çil, Alman tehlikesinin çoğal
~laşbjını bildiriyor 

~tiirk -
--.ııııııııuııı Çe 
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ta nlarnak, tat 
t]lllak gerektir 
~ ~ olıun, aramızdan pek 

~ ...., . Z.vallı Doktor R-it Ga-
lll, ••y·· -::ı 
bir . uzde on kitinin anla • 

~._,.?~:le bilmem dil demek 

• talıbin .. q... ıonlünden latan yurt 
~ ...._ ll ıevgiıi, uluı aevgiıi 

~- ı.._. --. coıtururdu. lıte o ııra. 
~ L.:'nE!rall ıe . d it-~ 'J'~l'lc •ın e ne derin ve ne 

"a .....ıt Ca~ı . •evıiıi titrerdi. 
tt ı...._ ibın Tü_.- d'I" . • d" .. -J nıı; 1 1 IÇln UfU • 

letlİli-:-i• çai bulamadıfım, 
Sİ. ardeıleri yapıyor, yap • 

l~en ba ba L" .. " 

İngiliz diplomatı M. Çorçil 

Londra 17 (A.A.) Havaa: M. 

Reisicümhur Hz. 
nin dilekleri 

Ankara, 17 (A.A.) - Mat• 
buat Umum Müdürlüiünden 
teblii olunmuftur: 

Gazetelerde öz türkçe yazı· 
larm baımakale yerinde, bölün· 
meden ve öteki yüzlere atılma· 
dan 7azılmaaını Reiıicümhur, 
ıazete ıihibi arkadqlannclan 
dilemektedir. 

Gazetenin en hqmdaki öz 
Lürkçe yazı, ıiyaal baımable 
olahileceii ıibi, ıazetelerin dil 
inkılibma yardım olarak yaz• 
dıldan örnek yazılar da olabi -
lir. 

Bu düzen;n ıazetelerde en 
uzak yedi ıün içinde l:;aMnla
bilecefini, Reiıicümbur, arka • 
dqlarmın özeninden beklemek
tedir. 

Atinada 
hidise 

)ap ! ta uır gorut· 
· 1-tJ llaacık dil ile Türk dili a· 
'lln~dardan .öz açautbk. 
~~r .~ürü yal.na .özleri 

Vinıton Çorçil radyoda .c;ylediii 
b~r nutukta Alman tehlikesinin ço · 
ğalmakta ve yakJqmakta olduiu
nu bildirerek, Büyük Britany&DID 
Avrupanm en kuvvetli J.va dev· U •• • t' 1 b K-unn .ı_,,...,.a ,._ a.1ıı al _;1• il . 1· ' ' ' ... • " ) . A.OmUnlS ıerıe ZQ l- ..,, .. ,,_ ••-· ~-·PH an sonra, - yar C scuı)'e e IÖfih iiyor .. 
letı olmaıı ıcap ettıaını I01 emıt • • • "" '(Yazısr 10 unctı sayıf-amrada): 
ve: ta, ıkı saat sılalı 

''- Ya tealim olmalı, yahut 
'-t1-r1c ın oz .özlerini kullan· 

..._ e~ •n çok .özün içe, sö
aıren o yaman dokunak· 
iunızdan korkanlar oldu· '~ •iirütürdü. Atina, 17 (HuıuaO - Dün ak-

._"1•rinin, ıon tanzimat e- Fransız - Jtalga ıam Milliyetperverierle Komü. 

hazırlanmalıyız.,, demiıtir. silalıa çarpıştı 

d.ıta •onra yeni edehiyat· ANLAŞMASI niıtler araıaında ııddetli bir çarpıt· 
~Mtlı"'...:~n dilden yalanı terkip • 

• •tanık, sene yabancı olmuıtur: 
01nıuı sanarak, kullanan· M. Benese göre hem Milliyetpenerl•in, M. Merkü· 

it • .~mlınca ~lak lca • Dl ilren8li K•bi~ totıl•• 
... İlri . ~•uydu. A vnıpa kuvvetlerinin ta.lam ta-~ <li.ıdeküer bütün Türk Y•· kım teşekkülleri hakkında sorulan ,...ine ıiderek tiddetll :ran- ile 

hl._-· ........ Ylik kurmuılardı. v--- Çek l milliyetçileri dajstmak iatemitJer.. . ~ -- sorgulara cevap olarak os o -._ ~ ~= • 1ll'lcçe hu demekti. Kulla· dir. Bunwı üzeride Milli,.tçiler, ., l';~ F vakya diplomatı M. Benes bir v !.-.• 1 'iİI\ cli)· • ança, Frenkçe aözler ~omüni.uerin uiraiı o an Rizoa. 
• lk...,.-. lftin Öz .Özl • 'd• --· t • id L----• _;. -~ ı....-......·· en ı ı. <Devamı 10 ncu ııavıfRnm ! inci ıutunuadal p-ıı ıaze eti &re111U1C9ID9 •··· 

~ ~, "-i~ilr .Y~rtta, yiirüyen bü· ) :,ıer izahat iatemiıler fabl kamü 
).-._ :...• il!1!i•"_İ hukağılayan en ölçüsü budur. Anlqıbnayaa 1Mr yazı, nistlerin küfürleri ile kartılafmıt
~~ ~ry eyı dunklayan bir kökünden t.ozuk bir JUi demektir ki lar tqlanm'tlardır. Komüniatl« 
~,o ... 0~'-rdı ki hunlan da her onun dil ile bir bailanbıı ol•ıınaz. An- L.!!!d' • '------1. · t • ' ~--"-•ec •nun denemesô çok ko- lqdaa bir yazı ;,. ...ı- ...,ı.m, bir ":' ..eye ...,,.,.._ il emıyen ... • 
~ (~ 0 _>'•lda 1..,ı.m., .ı..ı;ı.. ;az• demekdr ı.; ôtt• ı.;.;... dodijünb, bıtaJ& ela aaldmıutlar ve polüler 
~ ...:..,.) bir • ..,,.,, biyiôk bôze amaç olan Türk<e de --" bu aa· ııiliblannı kullaamaia medıur 
.._: o.._ tibi ..;Y• okumalıdır. Gene lqılan ve tadı du,ulaa yazıdır. kaim•f)arclır. Çarpııma iki saat 

b,,.;~ cliJi de--~~ kalacaktır. Zi· Sözlen selince: Onlar clilimiırin tüımiif, iki taraftan yirmi kiti ya-
._....... laelcJ gıldır. öz sözleri oldaia i9Ja, hiru 1aizclea u· ralanmlfbl'· 

\....::'>ılı ~ •nilen, salt zak •--ı-.• 0 )malan, onlardUİ Tüıfı ----------
.. , k-. YanJa., • • • yazan ~ ~ ·~.. •çın yazdmıt olması özlülüjüaü, Türk yarhimı bozmut Bak J h ti i ~~ .:::. ~..,,.,, tat daya- ......_ Ve.., - T;;.t. ı111iae ...._ 8D ar eye D D 
~~ ~ tır. ca, &er rün ~ ~ .•enit ~ bir " Yasan" ı 
~ ~ ~ kökünden düzel" • bü' ... -:a. bir hızla ~-ı..c-.ı amaca kof· ,_-.. ~ .. ır, mce 7- 7-· 
\."''-= ':''' doçılcll!' ~oniile dokunan yazı· tutu görülüyor. Ankara, 17 (Huaual) - Buaün "-~ ~ .. Türk yazısına kaTUtU-=- okuma ft Vekiller heyetinden sıkan hir ka· 
~ .... ~ )9ftileYıdır ki Doktor Reıit yazma nasıl kolaylqtı ise Türk sözle • rarnamede fU kelimeler kullanıl • 
-~ l'· flnev" deJc..: d ..::.L L-- -:. 

Anketimiz 
Bugünkü kadın serbest 

: 1' ı ı::pı 

Fakat bunun aets1nı evlenme çağı 
geçtikten sonra anlıyacakbr! 

Mme Ren6tt Lo"I• 

Madam Ren6e Louia De lıl&'-sq -. 
aamım ild tarafma kafllkldı otuma ... 
tuk. Pariate bqh bapna bir clildf ataı
yeainin uhibi iken Murif Veklletimis 
tarafmdan mukavele ile ve mlltehulıl 
11fatiyle memleketimbe ptlrilen n 
Selçuk Jm sanat mektebine dildf adn
yeai tefi tayin edilen bu ıen' ParieU 
llanıın. ricamu üzerine VAKiT e mQ. 
Wrat vermeyi kabul etmİfti. Fabt ao
rulacak ıeyleri henib bilmiyordu. Be
yaz ~y fincanından hafif bk yudum al· 
dıktan 110nra, 110ran g8.rlerle baktı, din
ledi. cevap verdi. Madam Louia, bu 
bahis ~in uun mllddet hanrlamiuı gi· 
bi, sözlerini aramadan, ter'edliütsüz 
konuıuyordu. Umumiyetle söz~riQde 
phıt l>ir damga vardı. Bu phınik dil· 
güncelerinde otdufu kadar misatterinde 

<Devamı 9 uncu aayttamn ı ıııcı .Otununda), 

'-.... '""'lllı 'itle dil' . . 1 •. aıl, var olan, rİne kavuıunc:a a 7 .... MlllJllS.,. ,,. ... ,....ıne m1ttır: 
' ""'-. "e d•nı •ılıyordu. artıyor. ilerisi Gazi ;ldtırunadır. Kararname kartılıiı ''Yasan,, 
lf\t;---.::•nn.ı.ı .. r,ıe dilin ;ı.; Edirne meb u .. ş.tıf _ tarih 1rarplriı ''Gün!-.. birin- O t ·ıı • d v · 

\' )thaı" bı•lgı•ıer enstitu••su•• ci umumi müfettiı brfılıiı "Bi· pera emsJ erıne ogru ••ı riaci ıönel müfettiti,, Dahiliye 
V ekileti bl'fılıiı "Dahili1e Ba • 
kanhiı,, tezkere kartılıiı "Biti,, 

' 

icra Vekilleri Heyeti kartılıiı 
"Bakanlar Heyeti,, karar Yermek 

1 

kartılriı "JCntinaek .. , 

,, ' 
1 Selim 

Ve 

Teşekkür 
s.llm H t.,.Jılıiir ifin 

,.. lli,.l.im? Münir Hayri Bey taralınJan yaılan, Necil Kazım, AJnan 11e Vloi 

-·---ı ........ :. bildirdik • Cem_':' Be>'!~ ''!'"!ınJan bestelenen Bay Omier, T Gf Bebelı N Bir 
vau,---- Ollıii yola iamlı birer penlelilr operanın lstanhaltla ı--....!•• • • H-' 

1 
• liDeft 1....-:~- 6 L _ _.!_,ı L! • • ··--U crruul I~ •• 

e ı......., en -.- mcı ..,.._ ,,_.,,..e "" ISIİlllll l"f"'•ıfım, ııe -Uen lıararlan rllin -"'-
ı.... "" istimal Bil.;ler E...ıifihli, rliinrlon iti6eren t~- famızcla lnıı.c.bmız.. '!-rlılılarla -ful ol-" iizeı-e aynlan nnıtahauular Ttomiıai rliin 

..ı Der.ı.,. alqamlan uerilecelıtır. Yaluuula 6a .,..,..., ... ._ _____ ..... ____ .. illı llela toplanmq, çalqmafa baflanmııta. Ramimi lıa • · 
.., U.a-.rı. ftrleHainrlen 6ir m-nı ~ top!anh lıalinrle •öderiJıor., a mite'1 
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Gene V enedik sarayında •• 
M. Musolini ve M. 
Şuşning görüştüler 

"ltalyan siyaseti, iyi komşuluk 
Avrupa ruhu siyasetidir! 

ve 

Roma, 17 (A.A.) - Avuıtur

ya Baıvekili M. Şuınig ile M. 
Muuolini araaındaki ilk müli. • 
kat, bu ıabah Venedik ıarayında 
vuku bulmuftur. Bu mülakata A
vusturya Hariciye nazırı da itti
rak etmittir. 

Roma, 17 (A.A.) - Avuıtur -
ya Baıvekilinin M. Muıolini ile 
mü1ikatı münaıebetiyle lstefani 
ajanaı, ltalya - Avusturya müna
ıebatının sürprizlere intizarı ica • 
betmiyecek derecede sağlam ve 

doıtane olduğunu bildirmektedir. 
Bütün matbuat bu seyahat 

hakkında tef siratta bulunarak iki 
memleket arasındaki doıtluğun 

devamını ve fakat seyahatin Av
rupa ıiyasetine hiç bir şey ili.ve 
etmediğini kaydediyor. 

Ciornale Ditalya aazetesi di -
yor ki: "lta1yan siyaseti iyi kom• 
ıuluk ve Avrupa ruhu siyasetidir. 
İtalya bizzat kendisi için Avus • 
turyadan hç bir 9ey beklememek
tedir.,, 

Avrupa Şarkında umumi sulh 
anlaşmalar • • 

ıçın 

Pariı, 17 (A.A.) - Hariciye 
nazırı M. La val, ayan hariciye 
komisyonunda demi9tir ki: 

"- Fransız hükumeti, mesu • 
liyetini deruhte ettiği menfaatleri 
himaye vazifeıiyle mükelleftir. 
Fakat meselede hiç bir gizli fikri 
yoktur. Muahede, Sar arazisi 
halkma üç tanı halden birini in
tihap etmeleriyle mukaddeTatınr 
serbestçe tayin etmek hakkını 

vermiştir. Bu muahede halka re· 
yilmın serbest, samimi ve mah • 
rem olacağını vadetmittir. Fran· 
sız hükOmetinin endi§eai, Millet· 
ler Cemiyeti konseyi ve onun te · 

,ekkülleri tarafından tesbit edilen 
zamanların müeuir ıurette temin 
edilip edilemiyeceğidir.,, 

Hariciye nazırı, bundan ıonra 
Şark misakı hakkındaki Fransız 

Leh görüşmelerinin ana hatlarını 
izah ederek müzakeratın dostane 
mahiyetini teyit etmiı ve umumi 

ıulh için Avrupa farkında ve hat
ta Asya Uzak farkında dostane 
bir anlatmaya vuaul ümidini iz -

har eylemiıtir. 

Komisyon namına reis M. Be · 
renger, bu tebliğatından dolayi 
nazıra teşekkür etmittir. 

İngiltere - Amerika Japon devriye kolile 
Fransız askerleri arasında 

Birlikte mi hareket Pariı, 17 (A.A.) - Bir ecnebi 

edecekler? ajanşının Tokyodan aldığı habere 

Vaıinıton, 17 (A.A.) - Ame- göre, Şanghay Luanda Fransız u· 
rika hükumeti, Londra deniz mü- ~ulerile bir Japon devriye kolu a• 

zakereleri ıt>oıa çıktığı takdirde 1 raunda müsademe olmu9tur. 
müıterek harekette bulunmak ü • H · · . d L 1d 

ı . .. .. . d b arıcıye nezaretın e ıuu yo a 
zere ngıltere hukUmetın en azı l" t l d ... b a·ı k 
teklifler almıştır. Reisicumhurla mt ad.uma 0 ma ıgı eyan e 1 me • 

e ır. 

görüımek üzere hareket etmit o • 
lan Hariciye Nazırı M. Hull bu 
meseleyi M. Ruzveltle müzakere 
edecektir. 

M. Laval yaran Cenevreye 
' gidiyor 

Paris, 17 (A.A.) - Hariciye 
nazın M. Laval Şako ihtilafı mü
zakerelerine iıtirak etmek üzere 
pazarte•i günü Cenevreye hareket 
edecek ve bu suretle Milletler Ce
miyeti müzakeratma ittirak için 
teabit edilmiı olan tarihten daha 
evvel orada bulunac&"ktrr. 

M. Laval dün sabah Avusturya 
sefirini kabul ederek Fransanın 
Anııturya istiklali hakkındaki 
vaziyetinde hiç bir deği1iklik ol· 
madığmı temn et.mittir. 

B. M. Meclisinde 
Ankara, 17 (A.A.) - Büyük 

Millet Meclisi Reis Vekili Eaat 
Beyin reisliğinde toplanarak hu • 
dut ihtiliflarının tetkik ve halline 
dair Türkiye - Sovyet Rusya itti
hadı arasındaki mukavelenin ye • 
niden altı ay temdidi hakkındaki 
protokolun tasdikine dair kanun 
~yfhanmn birinci müzakeresini 
~·apmlf ve perıembe günü saat 15 
de toplanmak üzere dağılmııtır. 

M. Litvinof Cenevre 
yolunda 

Moskova, 17 (A.A.) - M. Lit· 

vinof Milletler Cemiyeti Kon.e -

yinin f evkalide içtimaında hazır 

bulunmak üzere Cenevreye hare .. 
ket ehnittir. ' 

Mahvedilen Bolivya 
alayları 

Asompsigon, 17 (A.A.) - Har
biye nezareti ıu tebliği ne9retmit .. 
tir: 

"Elkarmenin zaptı esnasında 

birkaç Bolivya alayını mahvettik, 
bir erki.nı harp1e 7000 asker esir 
aldık ve 8 topla mühim miktarda 
malzeme ele geçirdik.,, 

Tayfunda ölenler 
Manly, 17 (A.A.) - Evelisi 

günkü çıkan tayfunda Moban'da 

200 kiti ve Lüzon adaaında da 30 

kiti ölmüştür. 

Tevfik Rüştü Bey 
Belgrattan ayrıldı 

Belgrat, 17 (A.A.) - Tevfik 
Rüıtü Bey ve maiyeti dün aktam 
Cenevreye gitm~k üzere Belgrat • 
tan ayrılm19lardır. 

Ankara, 17 (A.A.) - Belçika Kra· 
lı Leopold Hazretlerinin yevmi mahıuı
lan münaıebotlyle Reiıicümhur Haz-
retleri ve mütarünileyh Kral Hazretleri 
arasında aıağıdaki telırallar taati edil· 
mittir: 

Yevmi mahsuılan münasebetiyle 
Zatı Ha§metanelerine en samimi teb
riklerimi ve ıahıi saadetleriyle Belçika· 
nın refah ve ikbali hakkındaki temen· 
nilerimi :ıunarnn. 

GAZl M. KEMAL 

Vaki tebriklerden ve memleketim 
hakkındaki temennilerden dolayi Zatı 

Devletlerine teıekkür ederim. 
LE O POLO 

. 
Açık konuşma 

Yunan gazeteleri, Hariciye 
vekilimizin Sofyadaki be· 
yanahnı memnunlyetle 

kartıladllar 

Atina, 17 (A.A.) - Fırka far
kı olmaksızın bütün gazeteler, 
doktor Tevfik Rüttü Bey taraf m • 
dan Outro gazeteıi muharririne o· 
lan kati beyanatı büyük bir mem· 
nuniyetle kaydetmektedirler. Tev
fik Rüştü Bey, bu beyanatında 

Balkan itilaf r konseyinin, Dedea -
ğaçta Bulgaristana mahreç olmak 
üzere bir parça arazi verilmesi ih
timalini tetkik etmit olduğu habe

rini kati bir lisanla tekzip etmi9tir. 
Bütün gazeteler-fpek vazih olan 

bu beyana h ı !c.r'1~n ev'.'.·ol 

dört devletin her türlü aldatıcı se • 
raba kapılmaya mani olan pren • 
siplerini Bulgariıtanın da kahul 
etmesini intaç edecek olan zemini 
hazırlamak için zaruri bulunan ta
mam ile çıplak bir açık konutmayı 
göstermekte olduğunu beyan hu -
susul'!da müttefiktirler. 

Gazeteler, Tevfik Rüıtü Beyin 
bütün Türk milletinin arzu ve ira • 
desinin emretmekte olduğu bir li
sanı kullanmakta ve Yunanistana 
kar,ı olan sarsdmaz dostluğunu 
muhafaza etmekte tereddüde ka • 
pılmamıt olduğunu kaydeylemek -

tedirler. 
Bu gazete, Türk milletinin 

sadakatinin hu yeni misali kartı • 
sında derin bir surette mütehassis 
olduğunu ve Türkiye Hariciye Ve
kilinin samimiyetinin lazım geldi
ği surette takdir edilmesinin icap 
edeceğini yazmakta ve müşarüni • 
leyhe bizzat Yunan hükUmetine 
gösterilen itimadın aynını göster .. 
mekle bu samimiyete güvenebil • 
mesi lazım geldiğini ilave etmek .. 

tedirler. 

Gazeteler, bir Balkan diploma
tı olmak itibarile haiz olduğu 
meziyetlerinden bahsetmekte ol • 
dukları Türkiyenin yeni ısefiri Ru
ten Eşref Beyin tayinini mesut bir 
hadise addetmektedir. 
Ru,en Eşref Beyin Yunan 

gazetelerine beyan~tl 

üzere Nafia müsteşarının reisli, • 
ğinde bir komisyon teşekkül et • 
mittir. Komisyon, tetkiklerini on 
beş gün içinde bitirip neticeyi şir-

TUrk Avukatlar birliAi 
Ankara, 17 (Husus) - Türk 

avukatlar birliği idare heyetine 
lzmir barosundan Nuri Sıtkı Bey 
intihap edilmiştir. 
lktı•at Teftiş heyeti reiali§i 

Ankara, 17 (Hususi) - Cüm
huriyet Merkez Bankası ikinci 
müdürlüğüne tayin edilen lktısat 
tefti§ heyeti reisi Hayrettin Beyin 
yerıne vekaleten ıJ ş murcu.~~ h~ 

tullah Hüsrev Bey tayin edildi. 

CiUmrUk tarifesine tabi 
tutulacak kumaşlar 

Ankara, 17 (Hususi) - Ame· 
rikan kapot ve Japon bezleri ad
larını taşıyan kumaşların ve pa • 
muk dokumalarının gümrük tari · 
fesine tabi tutulması gümrüklere 
bild 1rilmiıtir. 

150 CiUmrUk memuru 
cezandırılacak 

Ankara, 17 (Hususi) - Güm
rük ve inhisarlar Vekaleti muh -
telif derecelerdeki 150 kadar me· 
murun muhtelif suçlardan ötürü 
cezalandırılmalarını kararlaştırdı. 
Bunlardan vazifelerini suiistimal 
eden beti ihraç edildi. 

Terfi eden CiUmrUk 
mUfettlşleri 

Ankara, 17 (Hususi) - Güm
rük ve lnhisarlar Müfettiılerin -
den Naci ve Raif Beylerin beşin
ci sınıf müfettişliğe terfileri ka • 

rarlaıtı. 

MUskirat beyiye tezkereleri 
değişiyor 

Ankara, 17 (Huıusi) - İnhi
sarlar Ba,müdürlüğü 8 Birinci 
kanunda müıkirat beyiye tezkere 
lerinin değiıtirilmesini kararlaş • 
tfrmıttır. Ellerinde, müddeti 2 in
ci tetrindc bitecek beyiye tezke • 
resi olanlar, bunları değiıtirecek· 

lerdir. 

Atina, 17 (A.A.) - Türkiye - -
nin yeni Atina Elçisi Ruşen Etref 1 det ~illet.imizi k~vvetli .. b.~r te~il -
Bey gazetecilere beyanatta bulun- de bırleıtıren baglar, butun dun • 
muf ve bilhassa demiştir ki: yaya nümune olabilecek bir sulh 

"-Büyük Şefimin düıturu siz· ve an1aşma abidesi yaratmıştır. 

ce malumdur: "Vatanda sulh, Vazifem iki"memleket arasında 
dünyada sulh,,. Bu düsturun ihti· politika ve ökonomi aahalarında 
va ettiği siyaset, ilk akı ini Helen mevcut münasebetlerin inki§af ına 
milleti ile onun yüksek ıeflerinin ate~li bir iman ile çalışmak ola • 
asil kalbinde bulmuıtur. İki kar • caktır.,, 

Başvekil 14_. 
Ankara, 17 (Hususi); 

vekil İsmet Paşa Hazrt ı9' 
25 inde, kurtuluı bayrstıl 
rak etmek üzere Edirnt~ 
cektir. Baıvekil Hazretl~ f 
biliye Bakanı Şükrü ' 
raya geldi. &it 

Birinci Ciönel mUf'~I. 
,\.,.'!,. ... - ,.., tU •••••• '. si! 

ci gönel müfettif Hiltıı1 

ray geldi. t/ 
Yeni bir CiUmrUI< 

kanunu 1 
Ankara, 17 (Hususi).//; 

rük Vekaletince yeni bı~,!I 
tarife kanunu haZ'~·t· 
Meclise verilmek üzere 

1,.l 
Afyon - Antaıyaa tJ'.. 

")/ 
Ankara, 17 (HusU51 9' 

- Antalya hattı 74 -1e - ' 

b . . k••· 
y tı . metre arası e•ıncı r / 

münakasaya çıkarıhnJf I~ 
Yaprak tUtUn f'1"',,,,,~ 

Ankara, 17 (Hususi~ b~ 
Gönen kazalarında :; .. f• 

··t .. " 
sarfile birer yaprak tıı 
kası yapılacaktır. ııl 1 re 

izmir Fırka / 
A k 17 ( Husoıi) .. ~ 

n ara, "'l&J r 
Fırka Reisi Doğan oS de'e~ 
yarın lzınire harekete ti~ 

Malatya Bel edi1~) / ~ 
H 1.1•' ... Ankara, 17 ( us . .. ·,,e 

1 · hS' !11 lalya belediye reı5 9ei" 
Fettah zade Mehınet ·ıctir'" 
habı yüksek tasdik~(l 

Deniz göriişf11e I 
durdıl /J / 

(/4 14.) "' Londra, 17 · JıpD" ,,J 
hükumeti tarafından .. t f'j 

l;ısı· r, 
ti murahhasasına tal<.

0
d'1' J 

rilmediğine dair 'f o 
1 

::t,,)" 
• rı1" 

haber üzeri~ denız i 
dün durdurubnuıtu;'.,tet tf1" Jı 

Geçen hafta ini' 
1 J,,oP}ı 

dan sorulan suallere .,, ~ 
1ı -1eı · • .. ti 

resmi cevabının ıa -~ti'· 
ı ••• J 

badan evvela ınnı ../_ 

gibidir. Aynı sualler~ 11ı1~ 
1ar Japonlar nokt•>'

1 ...ıı , e~•P" 
bildirmeden evYel c 
dirmiyeceklerdir. 



~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!==::============~~~~==~;::~:;;~~~; s _ ,~~; 81~ ~r~~ -~934 ~- - ~------'-~!_eti er I Dahili siyonist 
P 1 .ot.ı!~ kritik anlaşması 

, i~ •rı.y. ~;,!;:::;:;Ü~::: Kutu barı cinayeti, bir casusluk ~~:::n~.~:~:.:;:·~~~;alar 
ıf Cık'c/ d ? ' arasındaki münasebetlerin inki • eSı ~l>ıe~·erı Oto kritiğe liimm gö- ı·hbarı ı·şile mi alika ar . . §alı yolunda dönüm noktası tq-~ltit ~~e !?ni kendi kendini kil edeceği ümit edilen bir an • 
~ i~11 

lfine kim•e ne ken- • la§ma haberi alrnmı§tır. Verilen 
}'et Q;e de devlet itleri için Adı·ı Ef. bazı . kimselerin kendisini öldürmek istediklerin 1 haberde Siyonist icra heyeti na-
if rırdı. d• • • •• J d• mına M. Ben - Gurion ve Re• Jı... ·· e,. 1eyc1 . b t urun aksı· netice ver ığını soy e ı , l~l"'" b·· en evvel tlevletın fa kat U asaVV viz.yonist ittihadı namına M. V. ııe lft-> 

0

Yle b' .. - ----·----- J b · k I J L d 

•• .ıfi ~Q ~ ılrrıPcrrQtorlukta bir ıalta- ır mu evv ' 1 d . ah · ... · mal davasına bakılmıştır. da bir anla§ma mukavelename-
""·IJi,. · ır feye engel o- B" .. ddet el Beyojlunda 1 Aziz Nami B., bu hususta açık mesinde, dün bir emniyeti ıuiisti- a otıns Y tara ın an on ra • 

IJll' · lh.... "'v et · ı ' "K b d • Jenen cinayete ce se e ız at veremıyecegını 1

'b.ı, ~ 11
,.,, .. 1 d··'' .. erinin kritik edil- utu,, arm a 

1
f d d k I · · 1. k b si imzalanmış olduğu bildirili • 

JJ1 lQ -• • h k İstanbul ağır ce- kay e ere , ce senın gız ıye çev • Davacı mev iinde ulunan, E-• >ılo .. ı. 11
fU11iilebilirtli. Tanrı aıt mu a emeye, . . . · d b 1 d d B H yor A 

ip 'ı.... _.,, 
0

rr • hk • de dün öğleden rılmesı ısteğın e u un u. yüpte oturan Ham i eydir. am- • ' · .'"l04 , ''"Paratorun ifine ka· za ma emesın . . Kudüsleki Yahudi ajanlığı İc· 
et iı, lfllllQ w d m edı"Jdi Müddei umumi Ki§ıf Bey, ıs • di Bey, dava ettiği Fevzi efendiye ı. rın aklına 11gma% • ıonra eva · Adil t. • A . d . . b ra komiteııine LonJraJan tel .. ""''~ ,... Suçlu mevkı"ı"nde bulunan içki" tege i•tirak etti. RBeıs ] zızb, aza iki yüz lira ver iğını, ona u para- l h 

"' ~ , ı- gralla bildirilen mukave e mu • fı>. ı, r~• biliriz ki, günde beı de- efendinin, 0 gece barda içile~ d • Apturrahman Şeref eY_ e;., ~fil· yı Sami Beye götürmesi için verdi- ıeuiyatına nazaran bu anltl§ma 
Jet' ; (l) :11ı1n Yeryüzünde gölge. nin parasını ödemek meseleam en hidin verecği izahatın gız ı c~ ~e • ği halde Fevzi efendinin parayı a· esasları içinde siyasi muhalefet 

1:1>/•lo/,/ Yı ~n • ..,itana dua eden çıkan kavga t1ra11nda çalgıcı Sa· de dinlenilmesini kararlaıtır ı ar, lıp Biga ya gittiğini, anq>k elli gün halinde bütün Siyoniııı fırkaları 
41ii"ttıeZ' ~ftrtcle kritik •Öz.ünü mi efendiyi öldünneıi, davanın salon bo§ahldı. . 1 ·ı sonra döndüğünü ve iki yüz Jirayı arasında miitekabil bir hürmet 
"•le , bil~ gü/ünrtür. mevzuunu teıkil ediyor. • Şahidin verdiği izahat dın enı • getirmediğini iddia ediyor. ibrazı §arı olarak gösıerilmiı • 

lfenJı kendini kritik.. Dünkü muhakemede, ko?1ıa~r dikten sonra, celıe, tekrar açıldı Fevzi efendi, bu iddiaya kar§ı tir. 

~.,1• Mehmet Ali, doktor N".'.'~~ın, ~·- ve barda keıif yapılmat1 için, mu• ıöyle diyor: Münakaıa ue tenkit hürriye-lerıt1;4t Q/)tento Yöndemi benim • ortalar istihbarat muduz:u Az.ız hakeme hatka güne bırakıldı. - Ben, bu parayı ödünç olarak ti tahdit edilmemekle beraber 
~ ,lır;t;::. ~·n~a da kendi kendi- ~amf be:ı'ler ıahit olarak dmlenıl· Tehdit 1 dd ia•ı aldım. Hayvan getirtip ticaret ya· bütün lırkalar Siyonist düıturla-
l'•• &· i! hır kifide kaldı. Fır· diler. . • Bu davada ıuçlu mevkiinde 0 • pacaktnn. Fakaı, iki yüz lirayı dü· nna olduğu kadar medeniyet te-"•ııı ~ trlerinin kirli ramafır· Mehmet Ali Bey, tahkikata aıt ]arak muhakeme edilen Adil efen· ıürdüm mü, çaldırdım mı, bilmi • amüllerine de uymıfan aiyaai ai~· O k lup ~ıkarmakla uğrQf • bazı auallere cevap verdi. Necnıet· di' bundan sonra Sultanahmet bi • yorum. Farkında değilim. Bunun • Uihlar kullanmak metodundan 
.• 4.,11 ~ılar ki, l'arl&menlolar- tin Bey, Adil efendinin fazlaca•· rinci sulh ceza mahkemeıine gÖIÜ• la beraber, inkir etmiyorum, bor· içtinap etmeği taahhüt elmifler~" ~ .: ı lı konuı mal ar' ciddi sabi olduğunu, pek ç"buk heyeca • rüldü. Adil efendi, sulh mahkeme• cumdur. Elbette günün birinde ö- dir. Her hangi bir ıekild e cebir 

.,jl ~.40cl .. [ll rından rıhtı. Büyük de- na kapıldığını anlattı. sinde davacı mevkiinde bulunu • ve fiddet istimali menedilmiıtir, ~ )Q .. Q,. ı nd" • • ) d diyeceğim. ~ ~r 11cılini altlı. Yirminci Adil efendi, ke m~ın evve ce yordu. Kendisini tevkifhane e Fırkalar vaki olacak §idtlet ve lı.ı., .. n Par/iimenıo rabıt/arını o- bir caıuıluk vakumı alakadar!ara Zıifer, Silim, Hamdi, Aziz isim • Şahit Apturrahman Bey, Ham• T eröriam teşebbüJerini derhal ~•lıı" ll<ızete/erin tenkit diye bildirdiğini, bu ihbarına mugber !erindeki mevkufların tehdit etlik· di Beyin Eyüpte ' bir mahallenin baatırmayı üzer/erine almışlar • 
lf11.. <lrı """-1 ·· J• • • ı t f dan o gece muhtarı oldug .. unu, bir aqam üze-ı..v'~ef; .. :'_..' ara goz gez.aınnu:. olan kimıe er ara ın )eri iddiasile dava açmıttı. dır. 
"'111 ~i" ·•rz fey/er yapıcı olmak • barda aleyhine bir suikast hazır • ri heyeti ihtiyariye odasında Fev· Rakip İ§ri tqkiUitları arasın-

'Qc/ Fakat, mahkemede '1avaıından k" ı· ek :r ~.'1•1 , e Y•lıtctdır. landığmı, bunların orada kavga •i efendiye i ı yüz ıra verer • da ıulhperuer anlO§malar ve · "'ı 'o .. t k ld ... vaz g,.,.tigwini söyledi. Sorguya çe· S · b ··ı·· ' dedig .. ini · • ~, .. en itler ayrı, ayrı aı- çıkarıp kendisini ö ürmegı tasar· -:ı- "bunu amı · eye go ur.,, muntazam münasebetler tcsısı t.ı •. " .... 1 1 - w f k b t kilenler de, tehdidin katiyen ub . 
1 

d" b k kal ı..~lfi .• ... en aat erıne uygun ladıklarını, a at u asavvurun söy e ı. hususunda muta ı ınmıştır. ~ 
1

S'rrı h k al L k _..ı• • olmadıgwını söylediler. Hakim Re- f d • · 
tj/• a ikati de ort '"' akıi bir netice verdiğini, emnsı • Fevzi efendi, bu i a eye ıtıraz Bu itilafın telerrüatı alakadar 

'A i;. '1> qıPÜ.rdü. nı"n deg"'ı"I, Sam·ı efendinin maktul !İt Bey, vaz geçilmeıi itibarile, da· 
"""'' tqrcr/ k J c1·-· 1.. • b"ld" d" etti. Bu şahidin davacının komşu· grupların, me elci Histadrut ile v •11 a a '"ne uerı · ı · ·· d.. ş h"t A · vanın ortadan kalktığını ı 1r 1• d.. l • • 

.. 4 e '•· düttiiiiünü ı erı sur u. a ı "' ıu olduğunu ileri eür u. Revizyonist iJÇi cemiyet ennın "ıt.;,;a ,d•di. Böylece parl& • Nami beyden o caııu&luk vakaaı ve "Borcumdur, günün Muhakeme bıqka bazı §ahitle- müzakerelerinden sonra halledi-,,..~····· ,",,!un, yani, ayrı ayrı il· • • b h t k" "h'b ı :.1 k • Jı b / ·· t ··ı .. kendiaınm u uaua a ı ı arı blı inde otıeye~~ ın,, rinde çag-rılmaıı irin anunuıanı· lecektir. Maamali u te errua ~ ıtJ ''"4Muwc •• .-.... --ti-· hakkında malumat alınmaıını is· -o :r 

' .. ,\'. Por/ıimento ülkelerin • tedi. Jatanbul üçüncü ceza mahke • ye kaldı. ara.rnda iı teuzii ve iı ıeraitinde ~4 lı.ı' 4.tina •ile•indekinden hakkaniyet gibi eaaslr maddeler 
l 6Q4 Q, Onunla incelik ve z.e. Polis Haberleri Tu·· rkı·ye - ı· sveç görüıiilecektir. ~ ı. 11 an hiç karııla§tın • q'>ı ''>ıı d Ka" rın derecesı· Ayrıca bir madde de umumi 

O(r ( a· k d kalp .Jurma• 1 • • mu .. naka•aJarJa tecavüzkar lisan ... '4fQ&.ı •olizme) yer verdi. ır a ın (1 Yeni lsveç e ÇiSi :s 

.,, 

0

" k b K k k •• •• ·· k ) d ""ld ·· kullanılmamaaı ve her lırkanın ·erıto1 ı ir Jemago1"i parla • o omuru aça a ınır sın dan vapur a o u Ank araya gı0tti 11 • • ~ Q'"•n k 1 ? muhalif fırkaların sembo erını, •, d" 5atılarını •ardı. aça salı tr Dün ıaat 19 da Köprüden Ka • Javeçin Varıova elçiliğine götü· bayraklarını ve ünilormalarrnı 'ef.~•ıw.:•;~cenin •elaleti idi. Gazhanelerin maden kömürü • dıköyüne giden yolcular araaın: rülen Ankara elçisi M. Boemanin hor görmesi la•rih cdilmiıtir. 
"'•toi • QnyaJa bu dii§ünce nün tonunu doku• liraya alıp bir dan bir kadın yere düımüt ve hır yerine, lıveçin Pariı elçiliği müs· Fırkalar, muhalillerini muhbir • ı~<ır/;ı: arıı'"ak irin ralııılıyor. çok ıekilde istifade ettikten son· daha kımıldamamııtır. Etrafında· teıarı M. Vinter getirilmitti. lik uesair wçlarla ilham etmek 

ı;ı4 6U
0 enıo YÖndemine bu • ra geri kalan kok kömürünün to • kiler, kaldımnılar, fakat kadında yeni elçi M. Vinter dün Paris • küçüklüğünü gödcrmiyecekler • ~ eı.,d •andan bağlanmıı olan nunu yirmi iki liraya satmalan el• hareket göremeyince, polise haber ten tehrimize gelmit ve Ankaraya 

b .. 
1
•ti e Ofoğılık demagoji ve rafında belediye iktıoat müdürlü· venniflerdir. Yapılan muayene· gilmiftir. dir.A•amblenin aerbeatiııine az:aı~ 4•"t7:;•an, otoriteyi yıkan ğü ile tirketler komiserliği müıte• sinde kalp durmasından öldüğü M. Vinter Tü..kiyedeki ile~le. mi riayet gösterilecek ue irtima· 

ele,.; Q,.~~:adan kurtulmak reken tahkikata başlamr,iardır. anlaıılan kadının hüviyeti tespit/ yiıleri'yakından ~~~İp etmek ım • farında hiç bir zaman asayi§siz • 
~ar. •• Bu tahkikat kısa bir zaman zarfın· edilmiıtir. Kadının ismi Leman • kıinını elde eltıgınden dolayı /iğe müsaade eılilmiyecektir. Bu ~. :• d;41;Ör/~· • da bitecektir. Kok kömü~-~ü7 ne- dır. 58 yatlarında tahmin edil • menuniyetini ıöylemiı v~ lsveç nizamala karı• gösterilecek ria • 

'o • l>Q,[· q/ı, ne •ultanlık, den fazla ıatddığı bu tet 
1 

• ne· mektedir. matbuatının birçok vesılelerle yet•Wihler ihtar, para cezası, a-~ •lıtu. IJOnıenıocuıuk derde de- ticeıinde belli olacaktır. Kendi•lne hakim ola mı• Türkiyeden balısettiğini ili.ve ede· zalıktan muvakkaten tart ve Q~q q11/ar b" • f h ft d d · k" 
'•4 • ıoPlq/ 

1 

ırer, bırer n - klısat a ası yacak erece e rek demithr ı: . mensup olduğu fırkadan ve ya. 
>e·· ''ii,.,.,ı ~klor, •on ülkü ola. 12 Kanunuevvel ikt11at haftası Tatyos iıminde biri, kendine - Türkiye ve İsveç, asırlardan hut siyonist tqkilatından tart gi. 11

1>t• erıni k. J b _.ı k ] b" d t >ı 4 ,,, lik • orumak için her i in lazım gelen hazırlık ara &! • hakim olamıyacak derecooe ıar. beri devam etme te o an ır os. bi müeyyidelerle cezalandırıla • 
•""<l,/ l'lne açık olan kapıla- l~nılmııtır. Haftanın programını hoı olduğu halde Beyoğlunda Ko- lukla biribirine bağlıdırlar. Bu caktır. Diğer laraltan bir lırkcı • ''1ı~••di/=~nd hazırlamak için cemiyet yakında ço efendinin müskirat deposuna dostluk lsveç veliahh ile ':'.'fi~ala: nın müıecauiz bir azaya ka'§ı bu 

ti;"'· t'İirrıl-· en evvel ve •on - f k ı·d bir toplantı yapcaktır. gitmi•, taarruz etmi§, yakalanmıt- rı Prenses Hazeratrnın Turkıyeyı cezaların tatbikinde göstereceğl 
"'lf .. , •rı k J ev a a e -···-·-· ır l b. k d 

ti11; ~t>ı,,.,.,,...: .• en ilerini &ilip ... ••••••-••••• .. ••!:""--:-•gerri onları hr. ziyaretleri dolayıai e ır ere a· taallül veyahut hafif bir ceza ver· 
'fr. -., tçın -' 1 lıtı"pJat reıımı ~ h • • tt b ı· " ııt"ır .:ı 
-.vveu uev et otorite- za t l Tramvaydan atlarken .... !:.s.-amımı su.::,_e . ..!...!!!'1~ ... ;.:..._ mesi, muhtelif memleketlerae ı •• .Sov'l>e endircliler. parlamento tarz.ına,.!'ar .men o ar y f ... _ -·· ---

-.ql>QcJ" tler .Ytı d l "•tipJat reıımlerıne ben- Küçükpazarda oturan usu , ÇöplU§e at.lan ateşten • sırf bu iı için te kil edilecek hu-tot·ı Q, ~ • r unda, Fm•i•t 1- on arı ı tl bu benzet Atı"kalı" tramvay durak yeri_n de Çadırcılarda Alipaşa hanında .. usi bir siyonüt mahkemesi tara-'" <raıat Al ~ z•tm• L ı"ıt•rlerıe e • . - .. 
'>l .. ı 4""•'-- ~ 11lanyada, ka • .. .. R .. kel tramvaydan yere düımüf, belın • Yervant'm kunduracı dükkanının fından tetkik edilecek ve lôzım-t ~Cb-ı 'l.(ryqda b me baıtan 41ağı zora 1 ır. 
'ı .. l'Qpı[clı .. unun •ına • .. l tek fırka olJukla- den yaralanmıtlır. önündeki çöplüğe atılan sigara • gelen hiiküm verilecektir. ~il·• "eıı Le .. llQla parl;;-en • Bu reıım er d k t f 1 

• " el o rıını•e ...... • . arlamento taraftarları / Bir dayak atma iddiası an yangın ç.ı mış, e ra a yayı • '~irı evlet ot . Yen FrcuuaJa ~ıt~f';' tlap benzetmek iıterler • Hamalbuında oturan elektrik· madan söndürülmüştür. 
()fareler •rııeırini korumak ,. ıpaa k -· ~ . d'I ae, el silah atmış 

le,. '"let QrQnıyor Fakat bu tek lırkalarda ço guç· çi Raaimi dövdüğü iddıa e ı en Kaaımpaşada iskelede Ahme. 
L clell 4 otoritesine d.. .. lü bir oto kritik vardır. Bu oto fotoğrafçı Kemal yakalanmıştır. dı"n kahve•ı"nde oturan Mu•tafa "tfıl>ll orı,111Qk . • "fman reıım ol istizah - k 1 " 

0 
tql> Q:"r k 

1•tıyenler açık kritik parlôment arın h Sustah çakı çe m f sarhoş olduğu halde beş el silah 
t'%r/4 r "Pamak/a iatipdada /arından, ankederinde fok da a Bahkpazarında meyhaneci Fa· attığı görülmüş, yakalanarak hak· 

.... !er ba;ı.;;1 ~i;ırecek•izini. değerlidir. • "'mlerin 0 re· tinin çırağı latavriye ıuatah ça~; kında kanuni takibata baılanmıı· ~ı; ... il bf.l.rdcr,. ,,. fey ol•ayJı 0 Otokritik yenı reıı • b' • ktig~ İ iddia edilen Çerkes lsmaı ı .. ., .. .. Q • nsiplerı enım· çe trr. 
"'q 

1110

,.,.,., Yeni dem v r jime ınanmıf, pre I J pı yakalanmıctır. 5"1kı m sö_AUtfen gererken ı ,,,~ e::r.clik ege U· • • l tara ınaan ya • :r ~ !':f , 'n· Q.

11 
"eji-• · Açık kapıları semıı ınsan arı • tl Tatla başını yarmıt Ali isminde biri, bindiği moto • • ıtJ..:1 ~•«er ·ııır • B i in Solız.me, ve e- k 

&,. _, "İQ ec/" oerı olma'clık • lır. unun ç b ·r F t"hte oturan çorapçı Safi.hat· sikletle Salkım söğütten geçer en o "I •cl..:1• 1Yorl • •• Jü•metlen yapıcı ı a: 1 h .ı'llftı- "
1
Qt/cr 1ı ı.lar. mago1ıye :r t a rıkar. tin Akaarayda oturan dokumacı Aksarayda oturan Saadet anıma 

,,..,,,. Ilı "--1~ Ql'f ıclırlar, ru""nku·· alııma acunu or ay :r , 1 •... d 1 t 
.... ~ ....,. <Un :r ç Sadri Etem Hüıeyinin b&!ını ta§la yara amıt • çarpmıı, yuzun en yara amış ır. ii,.,.,1-· enıo, ne -'e ı·ıtı'p. S 1 k 1 

""rrrıe b • " tır. Salahattin yakalanmııtır. uç u ya a anmıttır. enzıyorlar. ( (1) Zillullahi fili.]em .• 

Iktısat Vekili Celal Bey 
Ankara da 

lktısat Vekili Ce'lal Bey dün 
akşamki trenle Ankaraya hareket 
etmiıtir. Celal bey dün öğleden 
sonra lş bankasına gelmit, resmt 
ve hususi ziyaretleri kabul etmit • 
tir. Celal Bey saat on altıda yük • 
sek iktısat ve ticaret meldebine gİ· 
derek müdürle konuşmuştur. Bun· 
dan sonra tel<rar İş bankasına ge
lerek yarım saat kadar meşgul ol· 
muştur. 
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Ebe F ahrife Hanımın 
evi meselesi 

Küçük pazarda oturan ebe 

Fahriye Hanmım, kendisine kalfa 
ıüıü !l'eren Ali isminde biri tara
fından Y.Üz yebniı lira paraıınm 

dolandırıldığını iddia ettiği zabı
ta haberle.-i ııraıında yazılnuıtı. 

Ali Efendi aün b:r muharriri
mize, hadisenin ta.mamiyle bunwı 

akıi olduğunu töyliyerek geçen 
hazi-randa tanqbiı Fahriye Hanı · 

mın bir münasebetle kendisine ev 
yaptırmak istediğini, evveli it• 

lerinin çokluğundan razi olmadı -
ğmı, fakat annesinin 11rarı üzeri
ne razi olduğunu anlatmıştır. 

Ali Efendin in aözlerine göre, 
ey yapılırken kendiıine malzeme· 
yj uc'Jz aldıimdan bahsedilerek 

yüz Ura kir bırakması teklif .edil· 
mit, Ali Efendi, esasen iti ki.r -

sız :kabul ettiği içlıı bunun imkan 
sız olduğunu söylemif, bu arada 

ilk taksitin geri kalan lnmuru ala· 
mamıttrr. Bunun üzerine alika
darlara müracaatla ketif yaptır -
malarını ve zararını ödemelerini 
tekl!f etmİ!, kabUI edilmeyince 
a!bgcı noterden bir protesto çek
mittir. Mesele böylece kati bir 
hai ıeklini alamadan kalmlfbr. 

Ali Efendi tapu ıenetleri ken· 
dis~nde olduğunu ve zara.ra 'ken
disi uğradığı için bu hakkını mah· 

kemede arıyacağını da söylüyor. 

lzmir valisi bir çocuğa 
bakıyor 

lzmir valisi Kazım Pqa, O -
ren köyünde fakir bir çocuğu hi
mayelerine a1mıt ve dün yavru
ya elbise, pabuç ve iç çamaıırı 

göndermiıtir. 

Bu çocuk köyünde küçük ıen 
Ahmet namiyle maruftur. Baba
sı atq Ahmettir. Vali Patanın 
köye gelitini veya geçitini dai • 
ma öğrenir ve takip eder. Pata -
nın butonunu taıır, diğer köy 
çocuklarına böbürlenir. Vali de 
bu ıen yavruyu çok sever. Gele· 
cek aene Ahmet mekteplerden 
birine yerleştirilecektir. • 

ı ıs Yıl Evvelki VAKiT 1 
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Kırım mültecileri 
Rusyadan ıon kafile olarak hareket 

eden Kınm mültecileri dün sabah mü
teaddit vapurlarla limanımıza ıelmiı
tir. Elyevm Moda pi91üunda elliyi 
mütecaviz vapur toplanmııtır. Bu Ta· 
purlarda 70 bin kadar mülteci vardır. 
Mülteciler, atileri hakkında bir karar 
ittihaz edilinceye kadar vapurda kala
caklardır. 

Dün haber aldığımıza ıöre, hükU· 
met, ıehrimizdeki kalabalıiı ve ıaliyi 
ea'an nazarı dikkate alarak mülteciler 
hakkında vorilecek karann tearü için 
lazım ıe!en müracaatlarda hıulunmuı • 
tur. 

E":'Ye\!ı! ::i!:ı ~ beklenen cemi• 

.A Rul)'a lcuvayl müıell&haıı kuman· 
danı Ceneral Varanael dün ıeç vakit 
şc,.'ırimize gelmemi§ bulunuyordu. 

Salataqa li~on suqu diye konulan 
saç ilicı bir talebeqi zehirledi 

Son günlerde zabıta vukuatı 
raporlarında :.ebu'lenme ıh.idi -
ıelerine aık ıaık raatlanıyor. Ya -
hut zehirlenmelerin çoğu, ~·; 

•ıhhata uymı.Y•D bir ıeıdadan ~·· 
hut bozuk balıklardan ileri gel 
mektedir. Fakat evvelki gün Ci 

hanıirde bunların hiç birine ben 
zemiyen garip bir zehirlenme 
hadisesi olmuıtur. Cihanıirde 
Havyar aokağı dokuz numarada 
oturan Kabatat lisesi on .birinci 
sınıftan Agah Bey, hizmetçinin 
saç ilacını limon suyu zanniyle 
salatasına katarak yemi§ ve ze' -
hirlenmittir. 

Aydın Bey, limon suyu yeri . 
ne vücudün dıt uzuvlarına sü -
riilmesi lazım gelen bir ilacı kul
landıgım pek geç anlamıı, bu -
nunla beraber derhal hastahane
ye müracaatla, kendisini büyük 
bir tehlikeden kurtarmııtır. Has
tahane aoktorları vakit kaybet -

meden icap eden tedaviyi yap • 
mıılar, zehirin kana karıtması • 
na meydan vermemiş\erdir. 

Dün, Beyoğlu Belediye hasta
hanesinae kendisini ziyaret eden 
bir muharririmize Aydın Bey, 
tunları söylemiıtir: 

- Perıembe günü mektepten 
1elmi1tim. Her vakit ki aiti .çan
tamı bırakarak .sofraya oturdum. 

Hazırlanmıt yemekleri yemeğe 

Göz hastalıklarına karşı 
gelecek tedbirler 

Mekteplerdeki göz hastalıkları
na mani olmak için maarif veka -
Jeti bazı tedbirler almııtır. Şehri -
mizde liae ve orta mekteplerdeki 
talebelerin gözlerini muayene et • 
mek üzere Dr. Burhanettin Bey ta
yin edilmiıtir. Burhanettin Bey ite 
başlamııtır. Ayrıca uzun tedaviye 
muhtaç olanlar için Galatasaray • 
da bir muayenehane açılmlflır. 

Sınıf 'ubelerl a~il ıyor 

Maarif vekaleti lise ve orta 
mekteplerin sımflarında elliden 
fazla talebe bulunmaması için ye
niden birçok mekteplerde !ubeter 
açmaya bat1amıtbr. Şehri~izin 
bazı lise ve arta mekteplerinde ar· 
nıf mevcutları yüz kif iyi bulmak· 
tadır. 

MUdUrler de teftff 
yapacaklar 

Liıe ve orta mekteplerde mü -
f ettitler ieftit yapmadığı zaman • 
larda mektep müdürleri kendi ho
calarının derslerine girerek tef tit 
yapacaklar ve Maarif vekaleti ta· 
rafından verilen fitleri doldurarak 
vekalete göndereı::eklerdir. 

Talebenin ICjtfmat ve siyasi 
terblyeal 

Maarif vekaleti bütün mektep· 
lere gönderdiği bir tamimde mek -
tep hocalarının talebenin içitmai 
ve siyasi terbiyes'le de meşgul ol· 
malarını bildirmi!tir. 
Ed'rne bayram,na lstanbul 

mektepleri de lttfrak 
edecek 

Edirnenin kurtuluıu münase • 
betile orada yapılacak merasimde 
bulunmak üzere tehrimizden alt
mıı talebe gönderilecektir. 

Büyük bir tehlike atla~n 

Aydın Bey hastanede 

baıladım. Hiç fÜphesiz deraler, 

jnu.nı yord~ gibi acıktırıyordu 
.da .. Yemeği, itta.hla yjyordum. Bu 
arada .annem, .aalatamın içine bir 

mikdar :limon •uy&ı ili ve etti. Kar
nmn fazla acıkmıt oluak ki: 

- Salatamı çok enfes buldum 
•e anneme methettim. 

Heniiz yemeğin yar11mı yimiJ -
tim. Bir aralık gözüm maıanm Üs· 
tünde duran tİ!eye ilitti. Bu tite 

"haricen kullandır., , etiketini taşı-

Gezici S4 UCd.Qr VI! knş 

başları 
Birçok ~ezici .atıcıların cadde· 

leri, sokak baılarını inal ettik:leri 
görülmüttür. Belediye gelip ıeç • 
meyi güçleJtiren hu satıcıların 
durmalarının önüne geçilmesini 
ıube müdürlerine bildinniıtir. Bu 
yasağı kontrol etmeyen memur ce· 
zalandırdacaktır. 

Kema1 Beyin konferansı 
Halkevinden: 19.11.934 pazar

tesi günü aaat (20.30) da Gülhane 
parkı methalindeki Alayköıkün • 

de evimiz temsil ıubesi azasından 
ve Şehir tiyatrosu ıanatkirlann -
dan M. Kemal Bey tarafından bir 
konferans veri'lecek ve temsil fU -
bemiz tarafından (Sakaryanın 
tayareciai) ile (&ki adetler) pi • 

yeai temıil edilecektir. Yer azlığı 
yüzünden tertip edilen davetiye· 
leri arzu edenler her alqam 17 
den aonra Alayköfki.i idare Me • 

murluğundan alabiliı1er. O gece 
kapı lam saat (20) de açılacak ve 
çocuk alınmıyacaktır. 

Hukuk FakUfte•I programı 

Hukuk fakültesinin müfredat 
programında bazı değf imeler ya -
pılmııtır. Birinci sınıfta okunan 
Türk hukuk tarihi dersleri ayda 
dört defa okutulacak cumartesi 
günleri nat yirmi ile yirmi bir a· 
rasmda verilecektir. Dersi Sadri 
M&.ksudi Bey okutacaktır. 

Haydarpafa lisesinde 
tayinler 

Haydarpaşa lisesinde açık bu
lunan tarih hoca1ıklarından birine 
üniversite tarih ıubeti mezunla -
rından Sait Bey Müdür muaviolik
lerden birine de ressam Şeref Bey 
tayin edilmiılerdir. 

yordu. Bwnun yanında da limon 
auyu !İfesi ıcl.aru14rclu. 

Birdenbire içime bir -1üphe gir-
di. Anneme: 

-.Anne, Jec:lim !bana rhanai ti· 
,eden limon :suyu rerain? 

A.ımem, -ti!eyi eiile ipr.et eder -
ken, asıl limon SUJ'U fiteaini gö • 
rünce: 

- .Ay ... Galiıba bir ,.anlııllk ya
pıp hizmetçinin aaç ıiliıcını aatata -
~a katım !.. deai 

Yerimden fniadını. Şişeye l>ak
tık. Hakikaten Umon suyu yerine 
saç ilacını Jeaıqtim. Salata biberit 
olduğa için :ben, bunun farkında 
11eiilciiım. Vıakit geçirmeden: 

- Ben dOktora gidiyorum, de • 
dim. Beraber eolcaia çıktık, &loiru 
Beyoğlu belediye haıtahaneıine 
lkoftuk. Burada doktorlara :va2iy~ 
ti anlattık. Muayene ıettileT, zehi • 
Tin kana karıtmamaaı için tizım 
gelen tedbiri alarak beni yatR":tiı -
lar. Hayatmıı lfıaatahane doktorla
rına 'borçluyum. Yapılan ameliye
lerden batka ilacın <hiç bir menfi 
tesirini gÖrmedim. Evvela midemi 
tenıizled~er. Ağzımdan uzun bir 
liıtik geçirerek sıcak su ile içini 
iyice yıkadılar; "17.111.etçinin ila • 
cmdan bir zerresini bırakmadılar. 
Şimdi kurtuldum. Küçük bir kaza, 
hayatnna mal o1abilirdi. Fakat de
diğim gibi hastahane doktortan 
hayatımı Kurtardı.,, 

Scyyal-ılaı

Gelecek mevsimde seyyah 
sayısı artacak 

Ayın 19 unda dünyanın en bü
yük vapurlarından biri olan "Bri· 
tanik,, vapunmun 650 Jngiliz ıey· 
yahı ile §ehrimize ıeleceği bava -
disinin asılsız olduğu anlaıılmıt -
tır. 

Önümüzdeki iki ay içinde hiç 
bir aeyyah vapuru gelmiyecektir. 
Bu iki ay, seyyah itleri ile uğra -
ıanlar arasında tam manasile "ölü 
menim,, aayılmı:dctadır. 

Maamafih alakad:-r muhitler -

de, gelecek aene seyyah vapurları· 
nın fazla olacağına dair kanaat 

vardır. Bilha11a liman rüsumunun 
azaltılması teıebbüsü tahakkuk et 

tiği takdirde, seyyahların bir miali 
daha artacağı katiyen umuluyor. 

Önümüzdeki mevsimde ıele • 
cek seyyahların bir kıımını da 
V arna yolunda temin etmek dü • 

şünülmektedir. Son bir sene içinde 
lstanbulda gezinti fiatlarının çok 
ucuza indiği, meıela otomobil, 
tercüman ve duhuliyelerde dahi 
olduğu halde bir adamın bütün 
gün üç dört liraya her yeri gezebil
mesi temin edildiği için, bu yolla 
gelecek orta halli seyahların aayı· 
sını daha çoğaltmak mümkün ola· 
bileceği zannedilmektedir. 

Bu sene Varnaya her senekin
den daha çok seyyah geleceği ha
ber alınmıttır. Bunun için, bura -
daki Türk acenteleri Varnaya ıe
lecek seyyahların, en çok nereden 
geldiklerini tetkik etmit ve bu tet• 
kiki neticesi olarak de:ha timdiden 

Buda.peıte, Viyana, Vart0••, Praı 
tehirlerinde Türkiye için reklam 

yapmağa, br09ürler afiıler :gön • 

Kısa 
--~/ıir 

dıacla ltir kadın :zab~ ~ 
Suçlular adliyeye veril 'İ>" ı 

§ KURŞUN HIRSIZ~ 
mi -ve medreselerin ku ~ 
fUD çalan Salahattin .. 
minde ıki kurıun bıraızl,. d 
neticesinde 'birer sene ~ 
mahkum eCıilmiJ1erair. 1' ı 

§ iSPiRTO iÇEN /l1' 
velki ıece Fatih civ~. 
liı devriyesi, Falih ~ ~ 
fada ispirto 'Ve rakı i9"' ~ 
u'line celen Rıza i__. 
m~lar., hutaaeye kal •• .d~ 

§ 32,000 KiLO PA~ I_ 
SUCAT - ltaıya ile pr .... 
kaı mukanleai zamanıojll 
mukavele hükümlerioİll 
kalkmaıı üzerine ıünı~ 
yen mallar hakkınaa ~~ 
11ıiikWnete -müracaat ~~ 

Vekiller Heyeti, lıll ~ 
nıab-.ele hiikiml.er:i .-er-~ 1 

melelerinin ylljtılma .... ~ 
tir. Bu huıuıta lıt,anbld 



•• 
u ÇÜ n c .. k 1 hükümdarına çok baih za~~~di -

>tfak U JSim len bir kumandan demek kı oz 1 • 
( p tdonyalı isken der ranh değildi! -
p ttsepoJ. ) .. .. d lskendt:ı o güne kadar kuman • 
er, ıs onun e dan (Arzames) i lran asılzadele. 

dıq. 'Polia ' h . 1 k 
il ı..._f e rı ı enderin or· rinden aanıyordu. Bu mektup o • 

~~~lalra. :~:•n on gündenberi nun (Lidya) da Daranın eline e • 
td1.1 k •nda bulunuyordu. sir düttüğünü gösteriyordu. 

~Sok ~ U~an.danı (Sariı) o ge- (Arzameı) timdi de Make • 
llierle rlıYdı ... Ordugahta İs • donyalıların eline mi esir düıe • 

ı ' '\'' onu4uyordu: .rektı'? 
"'.ıl- tın teh . i' . . ... 

~tllnı. re gırece ımızı u • Sariı hükümdarın kulağına e • 

........ ı~ı f ~·ıd· ......_ er Yolu d ' gı ı: 
(4.._ r.1, .. ,k e n ~ mı. ' 1 - o, Lidyaya bir köle olarak 
-. ~tkıeı) ~eyın hatmetme~~. J elmi .. Bir kölenin, efendiıine 

duıtu nıhayet avucumun ıçı· g d t f 1 dakat ıöıterdiii 
......_ · · bun an az a sa 

~ '9f '\'uz binlerce kitilik bir ordu· ititilmit midir? .• 
)\11 t1cedonya d "l k lıkender tarap kadehını dudak· 
1~ıtt1 d nın 1arp ve ag ı 
~~bil an ıeçirmeğe muvaffak }arma götürürken mırıldandı: 
~l\ ll .. trıağrur kumandanın bize _ O halde günün birinde bize 
,..._'o 'Receğini zannetmiyorum. de bu ihaneti yapabilir· 
~ta~ ~ararımı verdim: Yarın Saris zeki bir askerdi: 
\tı~tlı tıp ederek zaptedeceğim ! _ Bugün için onu tatmin ede • 
~d l'rıanalı bir gülütle genç Jim de .. Yarın, elinden kılıcını al • 
'-l."1 arı~ .Yüzüne baktı: mak rüç bir İ§ değildir. 
',. .~il ıtımat ediniz.. Yarın Dedi. 

..: tlj:~eı doğarken tehrin anah (Peraepolia) şehri harpsiz elde 
"'lia hzde bulunacak .. Ve Per· edilirse lakender lranın büyük ve 
~llarp1• • ... ' 

''·· :"~ ız gırecegız. kı etli n.ücevherat h•zineıini ~ eri iS ny=~ rtaıu••••-· .. _ y~aaai\ "'lturtif'&CAK ve nu mu • 
.. ~ >~11~ tlerken, bir taraftan da azzam servete kolayca sahip ola • 
~>ı an,. k d "' 1-" •• ,_ b' 
~ 'ıı d • yl ar ıgı 'KUÇUK ır caktı. (Sariı) e: 
~: erııini ~skendere uzata • _ Derhal kendisine müıbet bir 

k........ l • tt• :'t (4r cevap yaz ve arzu arını temın e ı· 
d ~e~ laıneı) yalan söylemez, ğimi ilave et! dedi. Meıhur Iran 
~d·.r. eap' d d. · t b .. J 1ıi iııı · e ı, 1! e ana gon· kumandanlarından (Hoıet Arza· 

~d'~'"de Zal~ mektup... mes) in bu geceden itibaren Ma • 
Ilı t~İtıj r elınde tuttuğu ıarap kedonya orduları kumandanlığı 
~ktuh\l a.l:ere atarak sevinçle payeıini haiz olduğunu da kaley.e 

~t t'-ll Ord ı. · aidecek elçiye tifahen ıöylemeyı 
d~,•) ht, 'M:su kumandanı (Arza• unutma! 
t" ll haık kedonya muhasara or• 
~1~11derdii~nıandanına el altından 

.. "" lf. 

l)dı: l l'llektupta §U ıöz}er ya• 

''L ~ctırı idya e • 

lakender 0 gece sabaha kadar 

uyumamıttı. . 
(Sariı) yapılacak mahrem ıı • 
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. Çekoslovaklar Kanadı Yaralı Kaş 
buğday alacaklar 

Türkofiıin •Prag ıubeıinden 
bildirildiğine göre, Çekoslovakya· 

nın bu seneki za•hire rekoltesi ge· 
çen senekinden noksandır. Bu 

noksanın giderilmesi için hariçten 
otuz bin vagon buğday ve yedi 

bin vagon çavdar ithal edilmesi 
lazımdır. Çek hükiameti bu mad • 
deleri buğday inhisar idareıi vaıı· 

tasile hariçten aldıracaktır. Bu a· 
lımda muhtelif memleketlerle o • 

lan ticari münasebet gözetilecek· 

Nakleden: Selami lzzet iiii 

tir. 

Ege mıntakaaından 
satılan tutun 

Bu ayın on üçüne kadar Ege 

mıntakasmda sekiz buçuk milyon 
kilo tütün satılmııtır. Fiyatlar ge· 
çen seneye nazaran yüzde kırk ila 
yetmit kadar büyüktür. 

Almanyanın TUrklyeden 
alaca§ı yumurta 

Berlinden bildirlidğine göre bu 

ay içerisinde Almanya, Türkiye • 

den 4450 kental yumurta alacak • 

tır • 

Yunanlstenda incirler 
sigorta ediliyor 

Ve orada, baırnı önüne eğerek 
içini döktü. Selma felaketi aez • 
mişti. Fak at felaketin bu kadar 
tam olduğunu bilmiyordu ... Fer • 
di de Farukla it gönnüıtü. Evet, 
Farukla ite giritmitti. Ticaret 
yapmıtlardı. Sermaye bulmutlar· 
dı. Halbuki it bir dolandırıcılık· 
lan ibaretmif... Mahvolmut. Onu 
faka bastırmıtlar. Bugün feci bir 
lıalde: 

- Eğer borçlarımı ödiyemez • 
sem kendimi öldürürüm. 

- Çok mu? .•. Bir kaç yüz lira 
mı? .•• 

- Bir kaç yüz liranın sözü mü 
olur? .. On bir bin lira •• 

Se1ma yalvarır gibi mırıldandı: 
- Bu kadar param yok... Hiç 

bir ıeyim yok. 

-Baban? 
- Babam f akiTdir ... 
- Bu parayı ödünç istiyorum, 

nihayet dokıan bir aün vade ile ... 
Ya Şefik.:. Bu ismi söylerken kal· 
bim kanıyor, fakat ne yapayım,•· 
tef saçağı ıardı ... 

- Sen kocamı tanımıyoraun ... 
Sen onu evde ve turda burda gör· 
dün ... Seni yazıhane.ine çaimr, 

Yunanistanda, ihracat incirle • sonra eline bir sadaka 11krıtınp 
rinin sigorta edilmesi için bir ka • sana kapıyı göıterir ... 
nun neıredilmittir. Bu kanuna gö- Ferdi iırar ediyor: 

re Amerikaya ihraç edilecek incir· _Meselede biz mevzuubahıiz 
lerin kabul edilmemesi tehlikeıi • Selma. 

ne kartı hükmi ıahıiyeti haiz bir - Atkımız mı? 
incir sigortası kurulmuıtur • - Biz... Sen o adamlan bil • 

Çekler tUI Un yeti9tlrlyorlar 
mezain ... Onlar her §eyi yaparlar .. 

Hata ettim, onları evime davet et• 
Çekoslovakyanın tütün zeriya • -1im .. ~ro.da. .m~.ktuplarımızı, re· 

.. ~··.- -· Hifmiö~ 21
- - simlerimizi, çaldılar ..• ~aiRaj ya • 

mahaulün, umumi istihli.kin yüz • pacakları muhakkaktır ... Mah-vo • 
de altmııınr kartılıyacaiı umul • Jur1un ... Bir çare var. Silheyli ile 
maktadır. 

Baki• stokumuz azaldı 

Onu ikna edeceği muhakkaktı. 
Şefik: 
- Ferdi geldi, dedi. 
- Tamam... Sakın biraz rahat 

etmiyelim .• 
- Sana hürmetlerini sundu. 
- T etekkür ederim. 
- Süheylayı sordu ve hemen 

onun yanına koıtu. 

-Atk mı? 
- Süheyliya göre koca değil o. 
-Neden? 
- Çünkü ... 

- Rica ederim lif an1amaz ba
ba rolünü oynamağa kalkma. Ni· 
hayet Süheyla ıenin kızın da değil. 
Hem kızın bile olsa .•. Nermin de 
gönlünün istediğine varacaktır, 
bunu böyle bil. .. Lif ı uzatma. Atk 
bizim itimize yaradı. Batkaların • 
dan bu zevki eıirgiyemeyiz. Fer • 
di zeki, hassas bir adam ... Şakir 
ne diyor? 

- Şakir ondan yüz çevirdi ... 
Görüımemeğe karar verdi. 

- Şakir çocuk. Bu izdivacı ben 
pek muvafık buluyorum .• . 

-6-
Acele etmek lazım. 

Ferdi planını noktası noktasına 
çizdi. 

Şakirin kendiıine çok soğuk 
davrandığını ıörmemezlikten, an· 
lamamazlıkatn geliyor. 

Süheyliya da hemen, damdan 
düıer aibi ilanıaık etmekten çe -
kini yor. 

Nerminden korkuyor, bera • 

her tenis oynuyor, beraber ıezi • 
yor. Ne olurdu, Nermin hu kadar 
küçük olmasaydı... Bir itaretiyle 
pet ine dü,ecefi muhakkaktı. 

Süheylayı ele ıeçirmek çok da
ha ıüç. ... 

Geçen ayın yirmisine kadar 

muhtelif memleketlere dört buçuk 
milyon kilo bakla gönderilmit ve 
gene stok çok az kalmıttır. 
Afyon piyasası ne halde? 

evleneyim ... Onun parası -var. Bir 
müddet alacaklılar suıar, Faruk 
ağzını açamaz. Ondan sonra para· 
yı geri verir; Süheylayı da bıra • 
kırım .. Bu huıuıta bana yardım et, 
yokıa mahvoluruz. 

Süheyla kendini açtktan açıia 
müdafaa bile etmiyor. Sade omuz 
ıilkiyor: 

Uyufturucu maddeler inhisarı· 
nın fazla alım yapapamuı dolayı· 

sile, afyon piyasası son haf ta ol • 
dukça durıun geçmiı ve kilotu al· 
tı ve sekiz buçuk lira araıında ol· 
mak üzere bin iki yüz altmıt kilo 

_Süheyla ıeni seviyor mu? 
- Önümde bir hafta var ... Bu 

müddet zarfında ona kur yaparım. 
Mümkün olduğu kadar bizi yafoız 
bırakmağa ıayret edersin. 

- Rica ederim Ferdi bey beni 
rahat bırakınız! 

Ama aeceleri kapısını kilitleyip 
yatıyor. 

Ferdi kızın peıinde: 
- Hani bu gece yalnız benimle 

dansedecektiniz ... Sizi baıkaıiyle 
danaeder görüyorum. 

~ ı bara saretinaen sonra, kt • 
~ aıtrtıa Y~ satmrş ve onun em· 
~den. Yii gı~iştim. Talihimin 
hi lerden ~çe\rirdiği bu meşum 
d~t etın nr~, İran ordularında 
~11 ki, kılr:~e 1~1~an yoktur. Ma
lı-ıi a11nıak nıı_ sızın hesabınıza 
d~ tıcla isra §altıyıe şehrin tesli
~1.0sltend r ed!Yorsunuz .. O hal
N~ ~ıedı' "· er) 1n büyu"'kl""·· ·a 

leri gördükten sonra, hükümdarın 
çadırına dönmüttü. . 

_ lıkender mütemadıyen ıa • 

rap içiyor: -

afyon satııı yapılmııtır. 
Londrada muhtelif mem· 
leketlere alt Uzum atoklar1 

Selınanın üzerine fenalık geli· 
yordu.. Eliyle iıaret yaptı. Ar • 
tık Ferdinin gitmeıini, uzaklaıma· 
sını istiyordu. 

Ferdi, bir hıraız gibi uzaklattı .. 
Selma kendini denize atmak is· 

Süheyla Şakirin yanına 11ğını • 
yor, ona iltica ediyor. 

Fakat bir ıün Şakir bir telaraf 
aldı, ıebebini söylemedi, Nermin
le beraber latanbula indiler. 

.\il giın b" ugun en 
et}} e WtUy ır şey var: Babil üze-
~l'etsitı .. en ord.u kumandanına 
t\h.ı~~ olan ~abıl valisi (Tan) m 
8i~ı Olüın t hızım (Arşe) yi her 

er e like · d . \>eti • nu h sm en esırge • 
tıah ~lliz y Ususta bana teminat 
t-ak ~nı b· arın sabah' şehrin a • 

'"<a ır okun 
alın rarR"ah ucuna bağlrya-

a~ "'aae(it?ızın cenup kısmına 
1Yorum' .,, 

'1•k~lld Roşet Arzames 
• dl.lL er, ten b" k 

Sı)'. ttt'rı ._ ır ahkaha ıa • 
"' wvnr k ~ a, apıdaki nöbet -

' ş, .. ,p Jc 
~ tf adehlerinıizi doldu· 
k.)- b 

ltı.~~"ls:ed" >'lcırdı. 
• ~~la on, .. kr 
'tr~ l'ıtıa in alı ıözlerine ve 

.\...,_ ~~İtti "'"-1111Y•cak kadar 
·c,~ • 

eı aibi 
' lrıeırıleketine ve 

_ Bu ne kuru memleket .. ! Bu 

ne kadınaıı toprak .. ! 
Diye bağırıyordu. 
Persepo!iı etrafındaki köylerde 

oturan kadınlar, lıkenderin ordu· 
)arı bu havaliyi iıtili.ya ~~ılayınca 
tehire inmi9ler ve kale ıçınde ka • 

panıp kalmıtlardı. . 
ı k neler zevk ve sef abatı de 
s e h 'k" d dı harp kadar seven bir iı um ar . 

Yaptıiı akınlarda kadınsız ve ta • 

rapsız .duramazdı. 

Saris: .. 

Geçen ayın son günleri zarfın· 
Ja Londrada muhtelif memleket • 

lerin kuru üzüm stoku §U tekli gÖs· 

termittir: Türk üzüm stoku dört 
yüz ıek,en, İran üzüm stoku on 
dokuz, Kalifonıiya üzüm stoku iki 

yüz elli altı, Cirit üzüm stoku ye· 
di yüz on sekiz, Avustralya üzüm 

stoku iki bin on dokuz, Kap üzüm 

stoku iıe yüz elli yedi ton. 

f Gelenler, gidenler 1 
Cebelltarak b•f rahibi e· ece daha ıabredınız, 

- ır g d y n lran Buradaki İngiliz dini ayinini idare 
hatmetmeap ! diyor u. an " için Cebelitanktan gelen lngiliz bat .ra· 
dilberlerinin ve netenin kaynagı bibi ve arkadaıı dün ekıpreale Anka· 
olan Perıepoliıe gireceiiz. Oral. raya gitmiıtir. 
da göfüaleri inci ve zebercetler e fngilı'z 1.. •• rahibi, Anbrayi •ezdik· 

. • · ah ·· J •· e uzun _, • ıüılenmit ırı SiY ıoz u, v ten ıonra tekrar lıtanbula dönecektir. 
· h l kumrular tarafından Şehrimizde bulunan lnıifü: e1çiıi ııya aaç ı 
karıılanacaksmız ! Trakyad& ka • Sir Perıi Loren ve refikası Leydi Lo-

1 ı kumandanlarından (Me • renin de ay ıonunda Ankanya dön -an ran 
1
. . h __ ,d. 

tedi. 
Fakat birden bütün hayatiyetin 

kuvveti isyan etti .. Herkes için bir 
Vodvil mevzuu olan ıey onun için 

neden facia tetkil etsindi? ... O ha· 
yatının sonunda zabıta vakuı o
lamazdı. Her ıey düzelecekti. Bu· 
na inanı vardı... Bir daha mace· 

raya atılmıyacaiına çocuklaı::ının 
baıına yemin etti. Şakiri, Nermi· 
ni dütündü ... Kırk yatına yaklatlı· 

Ferdi bunu cana minnet bildi.. 
Daha iyi atılabilmek için daha iyi 
büzüldü. Selameti burada .• Ke • 
dinin et kokusu alma11 gibi para • 
nm kokusunu almıfh. Pen,eleri • 
ni açmıftı. 

Süheyla Selmadan akıl danıttı. 
-Telit etme yavrum. Eğer be· 

çeriktizae ıamimi demektir. Dü • 
ğını hesap etti. Evini, apartmanı· tün .. 
nı, yuvasını dütündü.. Bu Ferdi - Dütündüm. 
denen adamın ne münaıebeti var· - İyi dütün. 
dı? Mektupla re.mi iyi çıktı, - İyi dütündüm. 
genç ve daha güzel görünüyor di- _Daha düıün .. Teliı etme. A-
ye önüne gelene resim verdiğine sabileıme ... Bu ıibi iılerde tem • 
krzdı ... Neyse, insan her ıeyin al· kinli olmak lazımdır. 
tından çıkar ... Elverir, ki hayatta Bunlar basit ıöz. Fakat tatlı bir 

obun.. sesle söyleniyor. Süheyla ne yapa• 
Ve Şefik ile karıı karııya relin- carım ıatırmıf .. 

ce ona kin bağladı. İıtırahına se· 

hep olan hep Şefik ... Onun yüzün-abiz~) un Sahil ve Peraepo 11 melerı mu tCUJC1 ır . 
:itberlerine nasıl ha1ret çektiğini, 1 § Aydın Şimendifer ıir:keti idare 

· den korkuyor. 

Geceleri Ferdi penceresinin 8 • 
nünde nabet bekliyor. Sahah1an 
Şefik srhhatini aoruyor: 

ı k dar rok özlediğini ha· ı· mecliıi reiıi M. Aden dün ıehrimize 
on arı ne a :r • • ş·rf< d'relı:f' - M M 
brlavınızl ıel~ı~rd. bıl enmakt ı doru . azat 

(Devamı var) tehnmız e u u ta ır. 

Kocasma baktı . 
Rahatına diifkün, terlikli bir er

kek.. 

- Dün gece iqümedin ya? ... 
- Ben mi! ••• Hayır ••• 

~Devamı varY, 
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Kuşadasındaki hadisesinin muhakemesi lzmirde 
görülmeğe başlandı 

Bundan evvel Kutadasınm 
Acarlar köyünde sağır Aliyi ka
çakçrlık ihbarı meselesinden 
muğber olarak pusuya düıüre!l 

ve civarında öldüren Kubur oğ -
lu Hasan ile bekçi Yörük Süley
manın ve hadisenin müıevvikle -
ri olmakla maznun Kubur oğlu 
Süleyman ve lbrahimle kör Ali 

ve Musanın muhakemeleı-:ne a -
ğırceza mJlhkemesinde baılan -
mııtır. Mahkeme reisi Suat Be -
yin sorgularına cevap veren suç
lular bu vakada hiç bir alaka -
ları olmadığını, kimler tarafın. 

dan yapıldığından haberleri de 
bulunmadığını söylediler. 

Şahit Ali evvelce sağır Ali°':" 
nin; Kubur oğlu Süleymanın ka
çakçılık yaptığını hükumete ha
ber verdiğini, maznun bekçi Sü
leymanla maktul arasında ruh -
satsız kömür meselesinden ve 
Abdül ile bir bahçe meselesin -
den çıkan kavgalar yüzünden a
ralarının açık olduğunu söyledi. 
Ve daha bazı izahat verdi. 

Abbas oğlu Mustafa vaka 
hakkında dedi ki: 

bur oğlu Süleymanın kaçakçı -
lık yaptığını haber verenin sağır 
Ali olduğunu söylemittir. 

Selçuk muhtarı Rifat Bey; 
vakadan sonra Kubur oğlu Ha -
sanın karakolda isticvabı esna • 
sında bekçi Süleymanla birlikte 
çifte tüfeğile birlikte ateş ederek 
sağır Aliyi öldürdüklerini itiraf 
ettiğini anlatmıftır. Diğer tahit
lerin dinlenmesi için muhakeme 
baıka güne bırakılmııtır. 

lzmir havagazı şirketi 
çalışmasını kesmiyecek 

lzmir hava gazı tirketinin 
verdiği istidada faaliyetini tatil 
edeceğini bildirdiğini ve Nafia 
Vekaletinin bu müracaat üzeri • 
ne vilayete "tir ket faaliyetini ta
til ederse hükfunetçe tesisatına 

vaziyet olunarak amme hizmeti-
nin sekteye uğratılmamasını" 
emreylediğini yazmııtık. 

Nafia Vekaleti ayni tebliğatı 
Noter vasıtasiyle tirkete de yap
mıt ve ayın on dördünde müd • 
det bitmittir. 

Bu tebliğattan aonra ıirket 
Londradaki meclisi idaresine tel· 

- Olen sağır Ali benim anı -
camın oğlu idi. Ölümünden bir 
gün evvel benim oturduğum Sel- grafla müracaat eyliyerek tali -
çuk nahiyesine geldi. Kubur 0 _ mat iıtemiftir. Meclisi idare rad-

• jµllarının kendisini öldürecek - Y.0 tel.@~fı ile verdiii ~e':a~ 
!erinden korktuğunu ve Selçuk'a { tırketın ı§e devam etiliesı hıldı -
taıınacağını, bunun için bir oto- rilmit ve tirketin halen lzmirde
mobil kiralıyacağını söyledi. Sel- ki mümessili nafia müesseseleri 
çukta kiralanacak ev yoktu. Ma- komiseri vekili ilmi Beyle birlik
amafih bizim evde kalabileceği- te vilayete giderek şirketin ite 
ni söyledim. Ertesi gün bahçe _ devam edeceğini bildirmit ve bir 
den eve geldiğim vakit annem; 1 taahhütname imza etmiıtir. . 
sağır Alinin Acarlar köyü civa • Adanadan gelmekte olan şır
rında öldürülmüt olduğunu söy- ket.in imzaya selahiyettar müdü
ledi. Babamla annem köye git . rü Mister Lorimer de Afyonda 
tiler. Kendilerini ölünün yanına keyfiyetten telgrafla haberdar e
yaklaıtırmamıılar. Uzaktan gör- dilmit ve Nafia Vekaleti ile te
müıler. Çifte kurşuniyle yakın • masta bulunmak üzere istikame
dan atet ederek kendisini yak • tini tebdil ile Afyondan doğru • 
mıılar. ca Ankaraya gitmittir. 

Selçukta iken kendisine ıor • Şirketin umumi katibi Musta-
dum. V~ktiyle kaçakçılık yaptı. fa Bey de Ankaraya hareket et-

ğını ihbar etmiş. Hatta jandar - mittir. 
malarla müsademe etmitler, ka - Boluda f1rka kongreleri 
çakçı kaçmıf, beygiri yaralan - Bolu, 17 (A.A.) - Vilayet 
mıt. dahilinde ayı nbirinden beri ya • 

Şahit Selçuk inhisar memuru pılmakta olan C. H. Fırkası ka
Halil Bey; inhisar idaresine Ku- za kongreleri bitmittir. . 
VA KIT'ın Millf Romanı: 15 ·--···-== -·------·· .. -······ 

Onun Edirnedeki amca kızla
rından büyüğü ile adeta nitan 
lı gibi olduklarını küçükten be -
ri ititir dururdum. Zehra ne ol -
du. Niçin onunla evlenmiyor. 

Sonra Ergin beni nereden gör
mü,tü? 

Bu muammayı çözmek için 
gene büyük ~nnemin beni ara -

71P bulmuını bekledim. Fakat 
aksi gibi o da galiba benim he -

nüz hir karar vermediiimi sana-

:Yarası 

Burhan Cahit -· .. ---······--·····--
rak üstüme dütmiyor. 

Nihayet bir akıam gene oda -
ma geldi. 

Artık ilk sıkılganlığım kalma
mıftı. 

Büyük annem lakırdıya bat
laıın diye gözlerinin içine bakı -
yordum. Verdiğim bir karar yok-

tu. Hiç bir §ey de dütünmüt de • 
ğildim. Yalnız (Ergin) in Edir • 

nedeki amcamızın kızı (Zehra) 

ile olan nipn meselesini anla -

Trabzon, 17 (A.A.) - Al • 
man bandıralı Angorya vapuru 
bu sabah liman içinde sahile ya
kın bir yerde karaya oturmuf • 
tur. Vapur kendi vesaitiyle kur -
tulmağa çalıtmaktadır. Süvari, 
vapurun kurtulacağını söylemek
tedir. 

Akhisarda gizli 
Akhisarda yeni mal müdürü 

Süruri Bey hazineye ait olup mek
tum kalmıt malları arattırmak -
tadır. Marmara nahiyesinde . . 
1500 dönüm mer'a, 2000 dönü • 
mü mütecaviz ekilmiye elveritli 
toprak, 100 parça ev ve dükkan lacaktır . 

mak istiyordum. 
Onun için büyük anne her za

manki yumuşak, titrek sesi ile: 
- Ne haber bakalım kızım? 
Dediği zaman zaten dilimin u .. 

cunu ka§ındırıp duran f üpheyi 
çıkarı verdim: 

.,. 
1 

teY dütünmüıler .. Fakat (Ergin) r Bundan aonrat101 ~ 
doğru çocuktur. Eğer aslı olsa Birden bire ba9JJ11•,,.,,. 

1 
söylerdi. beynimi tıkayacak Jdd' 

- "Ergin" Edirnedekilerle 
sözleımit değil mi büyük anne ! 

ihtiyar kadının tecrübeli göz
leri benim bu telaşımı anlamıt 

gibi gülümsedi. Yavaıça baıını 
salladı: 

- Öyle bir fey yokmut kızım. 
Biz de §İmdiye kadar öyle zan -
nediyorduk. Allah selamet ver • 
sin o amcan biraz acelecidir. 
Kendi kendine gelin güvey ol • 
muf. Ergin burada iken annene 
bunu kati surette söylemif. Za • 
ten Edirneden de o ilk haberden 
sonra yeni bir havadis çıkmadı. 
Kim bilir belki onlar öyle bir 

Gözlerim dalmıttı. çimde ürpermeler 0 ıtJı" 
Babamla konu,1a konup eve Yastıkların • ..-•et 

gelirlerken dalların arasından ğım gözümden at dıl 
onun geni§ omuzlarını ve kadi • O gece sabaha ~~ 
fe kadar yumuıak kestane göz - korkunç ruyalar go ~ 

"' ti )erini tekrar görür gibi oldum. "' :..f 
Büyük annemin kansız, bir Bu topla~ı~, .~it r 

tüy gibi hafif elleri ıakaklarım • çıbanın delinıt• gı 
da dolattı: du. ;. 

- (Ergin) fena çocuk değil. O geceden ıonr• ,,, ~ 
Fakat daha yeni zabit çıkıyor. tıdan kurtufnıu~ ~111i 

Batım önüme dütmüttü. Fakat ortad~ ~· ,D~) 
Onun aesi, taze bir sabah rüz- Nitanlı mı ıdıkı bici' 

garı gibi nefeslerini duyuracak Bilmiyordum. (1'_.-~. 
kadar yakından geliyor: nıf tığımız çok ~re 

- Sözümüzü (Ergin) ıçın her gün geznıe e dJ" 
aakbyalım değil mi Aysel! Burada çok iyi ~ 

Dudaklarım kendi kendine dim. ıctdP 
hareket etti: (Ergin) den ıııe 

- Siz bilirsiniz! I muydu, bilmiyoruJll' 
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Yüze tazelik vermek için ne yapmalı? 
Yüzde çıkan tüyler müz'iç bir 

şeydir. Bu tüyler elektrikle kö
künden öldürülebilir. Fakat bu 
pahalı bir şey olduğu için her ka
dın bunu yaptıramaz. Fakat yüz • 
deki tüyler görülmiyecek bir hale 
getirilirse kafidir. Bunun için o 
tüyleri oksijen ile ağartmak la· 
zımdır. Bir ölçü oksijene on ölçü 
su katı!malıdır. Biraz da amon· 
yak katılırsa tesiri fazla olur. Bu 
mahlfılün içine bir parça pamuk 
batırılır ve tüylerin üzerine sürü • 
lür. Bu ameliyeyi haftada iki üç 
defa yapmalıdır. En iyisi sabahle· 
yin kalkar kalkmaz yapmaktır. 

Çünkü gündüz ziyada oksijenli 
ıuyun tesiri daha fazla olur. Bir 
zaman sonra görülür ki yüzdeki 
tüyler gözle kolay kolay farkedil· 
miyecek kadar ağarmışbr. Yalnız 
bu ameliyenin bir kaç defa tekrar 
edilmesi lazımdır, çünkü saç ren· 
gini kolay kolay kaybetmez. 

Yüzdeki tüyleri defetmek için 
mevcut olan ikinci bir çare de o 
tüyleri bir tuvalet taşı ile sürtmek 
tir. Y almz çok sürtülmemelidir kj 
cilt bozulmasın, fakat az da sür • 
tülmemelidir ki tesiri görülsün. 
Bu taşla sürtme ameliyesi gece 
yatmadan ve yüze krem sürmeden 
evvel yapılır a iyidir. Tabi bu sürt 
me sayesinde tüyler düşer, fakat 

kökleri ölmez. 

Yüze tazelik vermek için mü • 
~emmel bir vasıta da tudur: 

İki çay katığı papatye üzerine 

kaynar 3U dökülür. Bunun üzeri· 
ne bu papatye çayı yarım saat ol· 
duğu gibi bırakılır. Papatye çayı 

bu müddet zarfında soğur. Ondan 
sonra çayın içine ince bir mendil 
batırılır ve çıkarılarak sıkılır, bu 
ıslak bez yüze örtülür. Sonra kuru 
bir mendil daha alınır, arkası üs -
tü yatılır ve kuru mendil de ya§ 
mendil üzerine serilir. Pencereler 
kapalı olduğu halde yarım saat 
bu vaziyetle kalınır. Biraz sonra 
yüzden buhar çıktığı hiasolunur, 
bu suretle yüzdeki buruşukluklar, 
yorgunluk alôimi tamamile kaybo 
lur. Bir parça da yüzünüze masaj 
yapacak ve parmaklarınızın ucu 
ile yanaklarınıza vuracak olursa· 
nız, kırmızı yanaklı, terütaze bir 
insan oluverirsiniz. 

Bu vasıta göz kapaklarının kı
zarmasına ve şişmesine kartı da 
çok faydalıdır. Fazla okuyup, ya· 
zanlar, gözlerini yoranlar bu pa • 
patye çayını kullanmalıdırlar. Ça 
lışırken ziyanın kafi olmasına 

dikkat edilirse göz yorulmaz. Yat 
madan evvel içki içmekten çekin
mekte gözler için çok faydalıdır. 

iki çeneli olan insanlar çenele
rini bir argı ile bağlıyarak kaldı· 
rırlarsa faydasını görürler. Bu 
sargının içine ıslak bir bez konul· 
ması teıirini arttırır. Akıam ve 
sabah bu ameliyeye devam edilir
se asıl çenenizin altından sarkan 
ikinci çenenin yavaf yava~ by • 
bolduğunu görüraünüz. _ .. _._._.. ...... _ .. _ ...... _. ... _ ................ ---···--·· ... ····· .. 

1. Belediyesi 
KONSERVATUVARI 

2 inci KONSER 

Ali Sezayi - l zzet N czi - Orhan 
Mesut Cemil - Cemal Reıit 

ODA MUSiKiSi 

22 ikinci teırin pe11embe l 7,30 
FRANSIZ TiYATROSUNDA 

Biletler: 100, 75, 50, 30 Kunııtur 

SOREYY A OPERETİ 

Bakırköy Miltiyadi tiyatrosunda 
Bu akıam 20,30 da 

KIRK YILDA BİR 
Operet 3 perde, 1 tablo 

Salı akıamı Şehzade batı Ferah 
Tiyatrosunda 

KADINLARDAN BIKTIM 

Akhisarda bir lahıt 
Fransız asarı atika arattırma 

bürosu azasından profesör M. 
Davebe Akhisarda bulunmakta • 
dır. İsmail Bahri Beyin çiftliğin· 
de yapılan haftiyatta Romalılar

dan kalma bir Jaht çıkmıttır. 

Hususf öğle yemeği 
Yugoslavyanın Ankara elçisi 

M. Y ankoviç dün Perapalas ole • 

linde hususi bir öğle yemeği ver • 

mi§ ve bu yemekte şehrimizdeki 

Yugoslav konsoloshane erkanı, 

bazı Yugoslav gazete muhabirleri 

de davetli bulunmuştur. Bundan 

başka iki ortodoks rahibi de da • 
vetliler arasında idi. 
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1 

bot olmasından ibarelll~ 
damı dahı mıllet ve cıhan cemaat- Havvaya malik olunca, H ~ 
leri arasında bulunan dünyayı bir dem Allaha benzedi, hal . 
dert dünyası gibi telakki ederek rarına vakıf oidu. H~ Şimal iıtaıyonuna inerken ilk 

İ§im ihtimamla - belki yüzün -
cü defa olmak üzere - dört a -
det kaimeden ibaret bin levalık 
ıervetimi ıaymak oldu. Bu para 
ailemden miraı kalan eıyaları 

ıatmakla elime geçmitti. Sattı -

ğmı kırabinalar: Bir yatak, hali 
köybrde kullanılmakta olan kü
lüstür bir dolap, bir aynalı gar - ! 
drop ve tahta iki ıandalyadtT. Bu• 

par.:ı, beni, nafia nezaretinin aç
mış olduğu müsabakayı kaza -
nıp elde edeceğim küçük memu
riyetim sayesinde bir avanı alın
caya kadar, idare etmeli idi. 

Cüzdanımı yeleğin iç cebine 
tekrar yerle,tirdim; ve yeleğimi 
ihtiyatla ilikledim. Sonra doğru
ca ~nbar memurluğuna giderek 
va 'izimi bıraktım ve istasyondan 
çıktım. 

Sıcak delııetliydi. Üıtelik ka
im bir toz tabakası her tarafı 
kaplamıftı. Ağaçlar, bulvarlar -

daki sıralar, kal<\ırmılar - hat
ta bana öyle geliyordu ki - in
sanların yüzleri de bu ·toz bulu -

tiyle örtülmüttü. Yolculuk ' yor • 
gunluğu, üıtelik bir aydan beri 
kaıabadan Bükrete geliş hazır -
lığının ruhumda doğurmuf oldu
ğu tee,sür; bu geldiğim tehirde
ki insanların alakasızlığı, bir de 
projelerimin ıuya dütmesi ihti -
mali i~imdelci son gayret birikin
tisini ef'eleyip duruyordu. 

Saat on buçuğu çaldı. 
"Hoppala; bu akıam müsa -

bakaya kaydın ıon ak,amı idi. 
Eğer kaydolamazaam her ıey 

mahvoldu demektir." O son gay
retle sırtmaa köylü gömleği ve 
ayakları çıplak bir sannııak sa -
tıcısına yaklaıtım: 

- Hey dayı, Barıarb sokağı 

nerede? 
- Baaarp sokaiı mı? Şehrin 

ta öbür ucunda. Fakat benden 
bir kaç sarmıaak satın ahrtan 
ıana tarif ederim. 

Dütündüm, hu it on levay1a: hal
ledilir. Serde enayilik te var. He. 
rife para ile beraber üstelik bir 
de satın aldığım aarmısakları da 
geri verdim. Buna rağmen bir 
türlü herifin karmakarıtık tari • 
fini anlamadım. 

Tekrar yola koyuldum. On 
dakika kadar yürüdüm. Taıar • 
ruf dütüncesine, kayda geç kal-

mak enditeıi galebe çaldı. Za -
ten hava da çok sıcaktı. Bu mü
lahaza ile bir takıiye seslendim 

ve toföre beni Basarp sokağına 
götürmesini söyledim. Basarp 
aokaiını itilince ıoför bağırdı: 

- Bau.rp sokağı mı? Eh iti -
miz var; bu sıcakta dünyanın ö • 
hür ucuna gidilir mi, dütünıeni
ze.. Amma bir bahtit verirseniz 
belki götürürüm. 

Bahtit vereceğimi vadettim. 
Halbuki iki dakika sonra Ba -
aarp ıokağında araba durdu. 

Nezaretin.bet basamaklı mer
divenini terliyerek çıktım. Kapı 
kapalı İdi. Zili çaldım. Cevap 

yok. Bir daha, bir daha, bir da -
ha çaldım. Nihayet kapı aralan
dı ve kapıcı hiddetle, ne istedi • 
ğimi sordu. 

Yatsı oamaıı 18.?4 ıs.~· 
lmsat 5.11 5,g 

Yılın gtçcn gllaltrl 3U 323 
Tılıo talın ııUnlcrl 43 41 

Müellifi: T. öksinyu 
- Aff ederainiz efendim, de-

dim, kaydolmağa geldim. ......_ ______________ _,
1 

daha iyi bir şey araftırır. Bu daha 
Kapıcı sertçe: =ıın===-=-=--======'."::-:~---:--=-::-:=I iyi ıey dinidir ki o sayede bazı ka-
- Daire kapandı. Öğle tatili. 1: R A D Y O yıtlar ve §artlar tahtında öbür 

Hem okumak yazmak biliyor mu- - dünyasını temin ettiğini zanneder. BugUn 
sun diye eliyle bir tabela gös • ISTANBUL: Bizim öbür dünyamız ise büyük 

medeniyet cemaatidir. Siz i§te bi -terdi. Nedense sonra s~ıini yumu - 18 - 19 Tok.atlıyan otelinden na.
§atarak: , kiJ. 19 - 19130 Kohferanı (lbrahim ze o büyük cemaate tekrar geri 

dönmemizi temin edemiyorsunuz. 
Etmek istemiyorsunuz. İştiyakımı· 
zın en esaslı noktasında ıiz bir ha· 
laskir vazifesini yapamıyorsunuz. 
lıte bundan dolayı içinizden aıkı
luyor. Bundan dolayı kızıyorau -
nuz. İhtimal ki bizim en yüksek 
iştiyakımızın gayesi olan ıey ıizce 
esas meıeleyi tetkil etmiyordu. 
O halde iknici fey kalıyor ki ıiz 
o hususta da bir fey yapmak ikti • 
darmı haiz değilıiniz. Halasımız 

için lazım olan iki ıeyin ikisini de 
temin edemezsiniz: Ne vatanımıza 
avdeti, ne de öteki şeyi! 

- Amma eğer bana bahti§ 1 Zati Bey) tarafından. 19,30 - 19,45 
1 Dünya haberleri. 19,45 - 20,15 Ha· 

verirseniz içeriye girmenize mU

aaade edebilirim. Kapının altı 
serincedir. Hem bilhassa katibin 
karşısına ilk olarak çıkabilmek 

fırsatım da elde etmİf olursu -

, vayen Kitar. 20,15 - 21,15 Plak net
i riyalı: Orkeıtra, neıeli muıiki. 21,15 
1 21,30 Ajanı ve boraa haberleri. 21,30 

nuz. 1 

da~ itibaren Stüdyo tanıo ve caz he
yetı. 

M3 Khz. BUDAPEŞTE, 660 m. 

Son cümle kararımı verdirdi. 
Bunun da eline on levalık bir sik-
ke sıkıttırdım. 

lki saat sonra katibin karşı -
sındaydım. 

- Affedersiniz efendim, de
dim. Müsabakaya kaydolmak i • 
çin geldim. İtte bütün vesikala
rım. 

Katip kağıtlara· göz gezdir
di; sonra: 

- İyi amma bir mühürlü ka -
ğıt doldurmanız lazım, dedi. 

- Mühürlü ki.iıt mı? Diye 
kekeledim. iyi efendim, gide -
yim alayım. 

Kapıya doğru giderken katip 
hazretleri arkamdan seılendi: 

- Hitt, ıayet aiderıeniz 11 -

ranızı kaybedersiniz. Daha on 
adam var. 

Her halde tatkmlıiımı gördü 
de bana merhamet etti, diye dü
tündüm. O devam etti: 

- Bekleyiniz. Odacıyı çağı -
rayım. Onda mühürlü bir kağıt 
bulunur belki, fakat malUın ya, 
ona bir küçük bahti§ vermek la
zım. 

Odacı içeriye girdi. Hakika • 
ten elinde son bir mühürlü kağıt 
bulunduğunu' bildirdi. Odacıya 

yirmi leva gizlice verdim. MühüT • 
lü kağıdı doldurdum ve it de 
yoluna girdi. 

Nezaretten ayrılarak kendi -
me bir oda bulmak için yürü -
düm. 

Sıcak tahammül edilmez 'bir 

hal almııtı. Tozlu yollarda bir sa· 
at kadar yürüdükten sonra bir o
tel tabelası gördüm. Fakat hiç 
te davetkar bir vaziyette değil -
di. Dinlenmeğe o kadar ihtiya -
cmı vardı ki, ne olursa olıun di
yerek içeriye daldım. 

- Rica ederim efendim, bot 
bir odanız var mıdır? Diye ıor • 
dum. 

Yazıhanedeki adam bana 
şüpheli bir nazar fırlattı: 

- Hayır otelimiz kQmple, de
di. 

Dııarıya çıkarken kartıki cam· 
lı kapıdan bir garson bana kü
çük bir ~taret yaptı, yaklaıtım. 

- Dinleyiniz! dedi. Size bel
ki küçük bir oda bulabirilim. 
Fakat ıey .. Küçük bir .. 

- Peki peki diye cevap ver • 
dim. Ve cebimden on levalık bir 
sikke çıkardım. On dakika son • 
ra güzel, temiz yataklı bir oda -
da bulunuyordum. Kendimi ya• 
tağa fırlattım. Ve ertesi sabaha 

kadar uyudum. Sağlam bir kah • 

valtıdan sonra İstasyona valizi -

16,50: Çlngene orke&traııı, - Sözler. 
18,S:l: Konfenuııı. 18,60: Moıılkl reportajı. 

%0,16: Muııahabe. 21,'6: lngene orkestrası 
%%$: Spor ve habl',rler. 22,30: Avrupa kon
seri. Nıındor rekaıılıılnln ldaııelode Buda • 
pe&te opca takımının konseri. 23,-10: Dan• 
moılklıl. 

225 Kbı;. l'ARŞOVA, 13'3 m. 
18: Danıı muılklııl. - Muhtelif. 20: Ha

tif musiki. 20,4:S: Muhtelif. 21: Lltvanya 
mualklsJ. Piyano rdakatJyle prkılar." 21, 
4:1: Haberler. 2Z: Lc.-mbcrgtco: Neoell net· 
rlyat. - Maahabe. 2S,11i: Konıerll rek • 
11mlar. 2S,SO: Dans muıOdsl. 

841. Kh:ı. BERLİN, ~7 m. 
17: Baflf musiki. 1'7,45: Almanya - Bet· 

elka hokey matları neticesi. 18: Hambarg
tan nakil. 19: Hafif muılkl. 19,80: Trlyo 
llı:onserl 20: Mu111habe. 20,40: Muıılklll t('m• 
ıll: "Dle vler SchlaumJoor'' %2,SO: ıs inci Al
man bUyllk konseri. ''kf'!man \'lyolonllf'l". 2S: 
Haberler. 21,20: Dans muılklsl. 

li9% Kbz:. '\-1YANA 60'7 m: 
18: Hacca S"ldenıere dair, 18,SO: Mlla· 

habe, 19 Bohe.r idaresinde radyo orkestra
sı. 20,S5: Haberler, 20,4:S: \'atanı ne,rfyat. 
22,SO: Peıteden naklen: Avnıpa umumi 
konseri, 2S: Akşam konııcırf, 23,SO: Haber • 
ter, 24: Konterln devamı, %4,415: 1'1Ak. 

Dahiliye mütehassııı 
Cumadan başka günlerde saat 

(2,20 den 6 ya) kadar. İstanbul 
Divanyolu No. 118. 

Muayenehane ve ev telefonu: 
22398. Yazlık ikametgah telefo
nu: Kandilli 38, Beylerbeyi 48. 

Anni ile Lavrence süratle sor • 
dular: 

- "Öteki §ey dediğiniz nedir?,, 

"-Evet, öteki ıey nedir? Cena 
bı hak inıanın yalnız kalmasını 

muvafık görmediği bir zamanda 
Hazreti Adem malum olduğu veç.· 
hile cennette oturuyordu. Hazre
ti Ademin cennette yalnız kalmak
tan hoılanmaması ne mana ifade 
eder? Şayet Allah bir anda bin -
lerce Hazreti Ademi topraktan 
yarabverseydi, Hazreti Ademin 
gene yalnızf! an i~1 ı ıTıraı. Ce
nabıhak Hazreti Ademin betbaht
lrğmı gidermek için Hazreti Hav· 
vayı yarattı. Adem ondan evvel 
hakikaten k111r bir Go1emden, ne· 
feı alan bir toprak kütlesinden bat 
ka bir şey değildi. Onun haliki o 
nefesi her an ondan nezedebilir • 
di. O bot toprak kabın kıymeti 

.....•....•..•..............•.......•...•..••.......................• , .................... . 
mi almağa gittim. - Su mu, avluda çe§me var. 

Anbar memuru: - Peki fey hela meselesi .• 
- Ah efendim diye beni kar- - Hela mı? Kocamla yattı-

şıladı. Valizinizi çoktan depoya ğımız odanın arkasında. 

yolladık. Buraya teslim edelim - Nasıl?- Peki amma Her de-
yinni dört saat oldu. Fakat.. fasında sizin odadan mı geçmek 

Bu efendinin de eline on leva icap edecek.. 
tututturdum. Zira batka kurtu • - Oh. Benim kocam gece nö-
lut çaresi sezmiyordum artık. betçisidir, burada katiyen bu • 

Bunun üzerine memur cenap- lunmaz. 
ları salonun köıesinde duran bi
rine seılendi: 

- Tanase, 5003 Ü getir. 
On dakika sonra da valizim 

elimde idi. 
istasyonun önünde duran bir 

hamala ucuz ve kullanı§lı bir o
danın nasıl bulunabileceğini sor
dum. Zatı şerif bu istizahım üze
rine elini göksüne götürerek ku
lağını katıdr. Ben de bu aralıkta 
on levalık bir sikke herifin göz • 
leri önünde arzı endam ettirdim. 
O vakit hamal efendi bülbül ke-
sildi: 

- Efendim, bundan daha ba
sit bir ıey yok, dedi. Sol taraf • 
taki Silipeıit sokağının 56 nu • 
maralı evinde benim kayınbira
derim M. Pavan oturur. Onda U• 

cuz ve konforlü kiralık oda bu • 
lunur. 

Bu sefer Pavan efendinin ya
nına yollandım. Adamı bulama
dım. Fakat karı una efendinin 
titman ellilik karısı çıktı. Bana 
iirenç bir oda gösterdi. 

- Suyu yok diye mırıldan • 
dım. 

Gözlerim fal taıı gibi açıldı. 
- E sonra? dedim. 
Madam pavan malfun bir şe

kilde güldü. Yarı açılmıt ağzın
da çürük ditleri sallanıyordu. 
Kendimi dıtarı atmak için bir 
hareket yaptım. O devam etti: 

- Bak küçük möıyö kaçma. 
Yukarıda bir oda daha var. 

- Hele §ükür .. Diye geniş bir 
nefes aldım. 

Birinci kata çıktık. Büyücek, 
suyu içinde rahat bir odaya gir
dik. Madam cenapları mütalea • 
sına devam etti:· 

- Hoşunuza gitti değil mi? 
Yalnız bir mesele var. Burada 
benim on bet yatında bir yeğe • 
nim yatar. Onun aıağıya inmeıi 
lazım. Halbuki.. Şey .. Anlıyor 
musunuz? 

-Ne? 

- Ona bir ıey vermek ..• 

- Kabul etmesi için küçük 
bir bahtit deiil mi? 

- Evet küçük mösyö, anla -
tılan ıehirde yeni bulunmıyorsu
nuz. 

min o andan itibaren ıo 
insan yaratmağa baıladıı-' 
bilmez?,, ;. 

Papağan gene bağı clt
rültüler çıkarmağa bati•. ~: 
berte Kalb sonunda ded1 1' 

- "Şimdi Hazreti J:laff' 
nette çanakçının yegill• 
çanağı olarak tasayVU~L-k, 
Hazreti Adem ona iltıP
miş olsaydı, Havva ya bot 
dolu çanak olarak, f aıtırcl'ı 
tek bir çanak otarak 1' _,le 
bir zaman, Hazreti Ad. ttf' 
her olduğu gibi, müsa'f1 • 

ha fazla haklarla ı,eoıttJ 
:raradıcıır olamazdı. ti•. 
yanına binlerce Haıretl 
l:atılsaydı, gene olanıaJ~~ 

Ressam hanım bir Jllil 
kuttan sonra cevap verd~~ 

- "Anlıyorum, evet,,.... 
enlıyor, Matmazel KalO!,, 1 

Bu sözleri Mis Hobbed" 
::-ar etti. Lavrence söziiO' 

la dedi ki: 

- "Bu fikrin nerde~. ~ 
diğini bilmiyorum. Dilt 
~ınıyorum, fakat şimdi 
nız şeyle bir münasebet'" 
yorum. Böyle olduğu h~ 
dekini çıkarıp söyliyece~ 
zim bulunduğumuz vaı• 
bir vaziyetin gayri aıbhi 
na fÜphe yoktur. Bu 1 JIJ 
kadar uzarsa gayri sıhht1<>ı/i 
o mabette artar. Ben ~ 
koloninin rahibesi oJdui ~ 
bu bapta pek çok şeylerdi" 
rum. Cihan için biziırı /ı 
rak gömülmt;miz o kad'1 -1 J 
miyetli değildir. Bu .-tr,J 
bir ahret kazandık. D-!"~ 
olan şey sizin temas ettı 
aeledir, Matmazel J(alb 
ebedi, insani bir istikb•1 d' 
tam insani bir halihazır 
cut olamaz. Zürriyeti "' 
bir iç.timai kütle Oky•f1 fi, 
11nda rüzgarsız kal,ıl ~ 
rinden kımıldayanıı:r-' 
ğılıp giden bir .. J 
ye benzer. Yahut ~ 
den koparılarak suya _";_Afi 
çiçeklerle dolu ağaç d~r_A 
zer. Bu çiçekler ne·ye~1~1 b" 
ne de kök salabilir. Bı~ i• 
kanlar olsaydı vaziyet•f,., 
laıırdı. O zaman kaY~o 
niyet cemaatini keıı~~rd''' 
yarattığımız günü go 

vaffak olurduk. . d 
Size Matmazel LıJ1 l 

,.se-~ 
ba:hsedeyim. Matnı JıJP"" 
mann idarem altınd.a bıJ ()IJ~f 
semize sıksık gehr·. . ;~ 

. ~ıl\1 J' 
bazen çok İfgal etti• ~., 

b . ·.,deY,.... " lemek mec urıyetı ,rıt' 

kim bana ruhi ıstır,_pl• di 
diıelerini anlatırsa orııldıt• 
mesleğim icabatınd"f1111,.,s 

k · · b"' ··k bı"r kıt 1İ va tımın uyu etP CJ ~ 

bir ki§İye tahsis eder~ ... ıedi~ 
l 50, . 

mutazarrır olur ar. _ııtt ı~ 
bi Matmazel Lindel11 . .,td 

k ·ter•·-· 
rinde bazen ço ı . tttitll' , 
Bombayda vapura b•;11oi' ~ 
hanımı malum olan pto· 

1 .... nıen•ıl; _1d• 
ant met egıne t{ef...-
kadını tanımıtlı111•. d~ 
miıtiği Matmazel Lı~ teljt 
rinde pek büyük bır(pe~ 
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An-ketim iz 
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t de ga ı ı tncı eawacıaı kadar çalıfl1lalı mı diye konuftuk, 
. A· 'ô le Çar 
· Mtdj. P1Yordu B fa.kat bir kerre çalııtıktan sonra 

• · u arada şunları · .. ı · ~ '8 .. neler yapabilir, tbunu sıze a<>Y ıy 
f '•k~illll. .dünya kadınları aile yim: kadın giyimine ait bütün İf. 
~ ltr 'le e~ ~•:ade serbest yafa • ler.. · 
li~ ~ '"" enırlerse d k Sonra kadınların çocukları ıdar~ 
~ lJd .. ,,, t . e çocu yap• d 

ti~ ~}Ilı ·~~cıh ediyorlar. Eskiden ve terbiye etmek için yara ·~~§tan 
.~ '' Rr ı kala.balık ailelerin büyük ka:biliyetleri vardır, mureb· 
Jll lr 111 da. hun biydik ve muallimlik.. Küçük ve 
ı W llıurnr h u gösterir. 5 F %ıah arp dola.yııile herkes büyük bütün mekteplerde... onra 
i'· ~icat dikklttechur olmuıtur, evet.. kadının hakim ve avukat olması 

,, R; l drnlarırı aht etınek lazımdır ki §U itibarla iyidir ki cürüm. i~Hyen 
~ta.ı arp ·ı kadınların he.teli ruhiyelerını an • 
ıı.. 'lla . vesı esile çalışma K d ı 

f' ~llda.11 ı.R'l~eleri yüzünden 0 ı:a· cak bir kadın anhyabilir. a ın ~r 
"' r1rıe ı QE!rı Çocukl k d. hal • hekim olmalıdırlar, bir erkeğın 

tvr. t• orr•kıl ar en ı 1 
J "il ,. rn J d ·nku·· hisaetmiyeceği bir takım ııtırap a· 

tlJ ~· ~ lleıif k ı~ ar ır. Bugiı b 
~ r'f Sotuıı' endı kendiıine yetiş - rı yalnız onlar duyarlar ve ~~un 
.. ~ il 1( arda • . hada cok faydalı olabılır • 

e1'. ~· ~aiJ a .
1 

n mürekkeptir. Ye- ıçın o sa ~ 
d t~ll C\')~ 1 

e bağlarını bilmediği ler. 
~ ~l)~ijknıu 'Ve hiç hir ~eyle alfukadar Ben siyasi ve içtimai itlerle uğ· 
• .ti t 1\ Yor. Bu A h rbın k . temem Fransız kadın • 
p· etice 'd' , umumı a raıma ıs · 
,~ \tada ıı ır. )arının davaları başkadır . 

., • · :n lou · h • h 'tıc 16arq Yak ıs, çay fincanını bırakıp Mülakat biter gibi oldu, ususı so • 
~ Q bir tr ve ancak bunun için b t halini aldı. Pariste ve burada ça-

İııt• aralık verd· ~. .. ·1 n sı'n• 1 e muvaffak olan dikiş atölyesi 
ıtaıtıl ıgı soz sı s e .. ışan ve . ....... a a devam etti: c.efi hanımın kadınlarm çalışm_ alan, ıç· 

'il u ~a. . :ı< f 1 1 ı, tttlua. zıyet normal değildir; timai ve siyasi sahalarda vazı e er a · 
et' .._~, ' 1eıe · · k k rnaları davasında alakalı olma.rnasmın · illd 3 ·nı uvvetlendirme 

lıt~ it, ICad b ek sebebini son sözleriyle izah ettım. Bu~· 
~F, İl'or, ÇÜn~~: ugbün .e~l~nm lan da yazacağımı biliyor muydu bıl· 
ı.. ~l u ser estısını mu • fakat bir aralık, ağzından şu 
"'' etme} . . l rle mem, 
d. '°ll . • ıstıyor. Erkek e 

60 
.. zleri duydum: 

~. ıstiy b 
Ilı • >'a.rıi .. or, u da aynı ~Y • _ Mücadeleye girişmiş olan 
iı~th·. [." ~~rbest olmak istiyor de· kadınlar da evlerine dönmek istı • 
~, ''"I at kadın bunun acılı· k d' h t b na t~ d • en • yor] ar. Ben en ı aya ımı u 
l,y~l'~ca~~~ çağı geçtikten son· misal olarak göstercl>iiirim. Ko • 

b:ı ildqttı • cam di~ tabibi idi, öldü. On iki yıl· 
ii beti ~~nee Louis, söze başladı· dır havatmıı kendim kazanıyo -

•• ~ bb- ıl.< defa olarak durdu ve · b · 
' · ııa · ı·b·ı rum; fakat uzun mesaı enı yor· 1 t-<ık nıye maziyi dü~ünüyor g 
~ I ~ •at de.rhal devam etti: muıtur. Pariate olan on dört ya • 
/~~~"a~ı~ bir zaman için müca• şındaki kızım da artık pansiyon 
"~t4J '!:>ılır, fakat mücadele için hayatından bıkmıştır, tekrar ev 

44 ~ttı~a.rnıştrr. Gayri muntazam kurmamızı istiyor. 

v - vı\'i?r'T IS Teşrinisani 1934 

-7UN u 
Gö.rmiyen şoförler ibret alsın! 

Fransada bir adam, gözleri bağJı olduğu halde otomo
bilini en kalabalık caddelerde kaza yapmadan idare ediyor 

Gastoni gözlerini baglahyor ve otomobilini UrUyor 

Bir Fransız mecmuasının an • başısı, bir polis komiseri, ve iki 1 tık yorulmuştu. Galibn fikri olan 
Jattığı dikkate değer bir hadiseyi gazeteci bulunuyordu. Motor ha • bu görüş sinirlerine dokunmuş o • 
naklediyoruz: reket etti; otomobil diğer arabalar' lacaktı. Tabii dinlenmeye ihtiycı 

Vaka Fransanm Lil şehrinde arasına katılarak gidiyordu. Gözü 1 vardı. Üte.mobili bir kenara çek • 
geçmiştir. Gaıton Uvriyö isminde bağlı adam, pek sakindi, direksi • ti; direl<siyonu bırakarak indi. Bir 
biri, gözleri kapalı olduğu halde, yonu kolayca idare ediyordu. j kahvede biraz dinlendikten sonra 
hiç bir kaza yapmadan otomobili Yolda arabalara çarpmak şöy- etrafındakilere bir takım hayrete 
tle §ehrin kalabalık caddelerini le dursun, tesadüf ettiği otomobil· değer har~l<etler gösterdi. Orada· 
dolaşmıştır. !erin numaralarını okuyor, icabın· kilerin fikren verdikleri emirlere 

Bu, inanılmaz hadisenin kahra· da duruveriyordu. göre otomobilini sevkediyor, bun· 
manı iptida göz kapaklarını, zamk Birdenbire freni sıktı ve "bir da da kat'iyyen yanılmıyordu . 
lı bezlerle kapadıktan sonra, göz. §ey değil, bir kara köpek geçti.,, Acaba bu adamda, nadir kim • 
lerini birkaç. kat siyah bir örtü ile dedi. Haki~aten o sırada otomobi· lerde olduğu gibi bir altıncı bis mi 
bağlatmı§ ve otomobiline binerek lin önünden bir kara köpek g~ • vardır? Yoksa telepati denilen 
direksiyonun bqına geçmitti. mişti. bir kabiliyete mi maliktir? Fran • 

Otomobilde bir jandarma yüz· Birçok caddelerden geçildi. Ar· sız mecmuası da bunu soruyor. 
- İl~ın acısı bugün Fransada " • 

~' ~v 
t l'lıa.- ~e baılamı tır. Kadın,~ -------------- -A - • 
~}'at ,.~h.caktır, muntazam bir~ .--~ - T ı F O B i L --!!I ~ fl"""'D- - sahte çe 
', ut'nıeği istiyecektir! Ore IHSAN SAMI 

'eh.. ı:ıt;ıd - ki ı ,~ "llt 
01 

anı, çalışan kadınların buna Tifo ve parıtifo hastalı ınna tutu • 
~ 'der d~klarını hatrrlatmama müsa· mımık için ağızdan alır.an tifo hnp· 

lllısini.z, landır. Hiç rahatsızlık vermez. Her 
d· 'li'd . kes alabilir. Kutusu 5.3 Kr. 
it. l a İse . . d d'v' • ·L r 1 ~tı ıh :. sızın e ıgınız gıı;::• 

'ilde~· ugunkü hayat ,artla;:z ı· 
1 11er ~' şiıııd · ıcelerini konuıuyorum. 

lııt l:ı.!atda ıyc kadar hep evlenrniyen 
1kJa rı hah · · ~,td tı h 1 settınız, Madam. Ça • 

tr. a de evli olan kadınlar da 
fl.:o • 

~l ... rıau 
~r... lianırnın .,... . . 

-q. n ı~ıncı sıgarasmı da 
-....... ı,.. ev;un etti : 

0111 "'&.dın · 
lıı11 "•a, kac e\tınde bulunmıyacak 
~ ha.bber ~ına kartı şefkat ve 
ı. llkJ,r ını gösteremiyecektir; 
~lt1 •na ail . 
~ r'rnı e Yuva.sının zevkıni 
ot\J Yacakt ç cıı lrd, h ır. ocuklar pansi-

tıı~taklar a.~at iCÇİrmeğe mecbur 
~ı.~"•tıı, ; ahı e hayatının ince duy· 

'tle .. d· a ıta1arı .. - . 
s~ . tr 8 nı ogrenemıye • 
'I' tıklar ~e ~ hislerden mahrum 
~ 7 clul'rn llıden a_ile tetkili için 

' bir h aya.caklardrr ve anor • 
l> aya.t .. 

KiTAPLAR 
J van Turgenief 

in 
Meıhur eıen 

ilkbahar SELLER I" 
Çc\·iren : 

Simi zade Süreyya 

Bu kitabı mutlaka alıp o· 1 

kuyunuz. Bütün tanıdıklannı· 
za tavıiye edilecek güzel bir 

eserdir. 
Fiatı 75 kurut 

Her kitapçıda vardır. 

Tevzi yeri: 
v AKIT Matbaası. Ankara 

caddeıi. 

lıiiıillm••••i•tanbul• 

Atina, (Husuıi) - Bir ban • raıtırmalarda 1660 sterlin kıyme -1 Lakin bunları aJanlar, kanunun 
kaya sahte bir çek verirken yaka • tinde bir sahte çek, mühürler, ha· tayin ettiği takibattan korktukları 
)anan, halyan tebaaımdan Alfred kilci çeklerin rakamlarını silmeğe J için meydana çıkarmak istemiyor

Gaspar'ın tevkifi üzerine tahkike· mahsus kimyevi ıular ve daha bir lar. 
ta başlanmı§, bu itle uğraıan ve çok aletler bulunınu§tur. Bunlar· I Zannedildiğine göre Yunanis • 

arp memleketlerinde bastıkları dan batka Çekoslovak bankası landa ke§fedilebn bukçeteh~ .se
1
ne.ledr • 

i ce A vrupanın üyü §e ır erın e 
h ki · Y n · tanda ıat kaimeleri ile Yunan bankasının ıa te çe erı u anıs • İ§ gören ve oralarda polisi uğra§ • 

mak istiyen bir çete mecvut oldu. ŞOOO drahmilik kaimeleri bulun • trrmı§ bulunan büyük bir çetenin 

ğu anlaıılmıftır. muıtur. ıubesidir. Bun1ann umumi reisi 
Bu çete Atinada, bu çeleler üze- Gaspar ve metresinden başka henüz tevkif edilemeyen bir Yu • 

rıne yalnız fiat ve imza koymakla çeteye ait hiçbir kimae tutulama • nanhdır ki altı ay evvel Atinnda 
m~gul oluyor, aynı zamanda haki mıfhr.Hepsinin kaçtığı muhakkak Nikola Zafiris ismile bulunmuş ve 

ki çeklerin fiatını da bir su ile si • sayrlyorsa ela, polis bunların tev • iki milyon drahmilil< sahte çeki 
lerek daha yüksek rakamlar koy • kifi için de icap eden tedbirleri tedavüle çıkararak kaçmıştır. 
mak suretile de istifde etmeğe ça· a1mıttır. Avrupada da, bu adamın pek 
Jıııyordu. Yapıla'n tahkikata göre çete, cok sahte çekl•r çıkardı(iı ve bun -

Sahtekar Gasparın oturduğu ı Yunanistan içinde pek çok sahte dan birkaç milyon kazandığı an -
Alekıandira otelinde yapılan a • çekleri tedavüle çıkarmıştır. •aşılmıştır. 

Denizden petrol çıkarma meseles · 
di '"li k d sureceklerdir.,, 

lllerıd· a ıniar l • ,... V A K J T l't>" ll'İci h . ça ııtrkça evın 
G F d Albcr Sa· ı Alber Sahör hali Ruen şehrinde Bir de kendisine bir mukavele ·ae 

"' eçen yaz, ransa a 
1 hör adında bir makinist, deniz bulunma~a. ve ~ab~ikayı ha~ekete bağlan~~~•m. zat,. ~ana şifah! o~a • 

. Ususıyeti ka)"bolu -
t) ouııcıeUk. sıyuı Gazet• 

lı tı.,'l'd ta•aftbuJ Ankara caddesi, ( \/ AK.iT) yurdu 
"•t;: asalı ...... LAn• )~ "' '"~ " l tınıyan kadına "·-m TEJ.EFO~ NUl\IA&A • : l"a '"e en k ..,,.,. tuı ıeıert teıetoo"J : ı.ıs111 
l~l":ı llflluğu .. ocasının dimağ Id&nl telefonu : uıJ7o 
• he rıu "un.. b 1 (\'AKrrı 
I~ ..ı' ~tııd ki• un ufak hadis& re1graf adresi: lst&D u -

, 'le ı arın d Pll9ta •utımı No •" 
t'i . reden t ın edi kodusu Anosm PEı>ıı:ı.ı.ERlı 
l'ı, tit-; ha.Jı. epk· eden bahsederek 1'1lrk1Y" Ecntbl 
4l~- ou 1 1400 Kr. ııoo "' tı~ı -'-iltl.rn 1 ıneılek aalıibi ka· Senellk 
~t' J KOJtu Wı 750 • 1460 • 

~· •• 0 'bil v~n:ıa mevzularının 8 
•
1 

400 • ~00 • 

1 
b . h ·ı geçirmek ıçın hıç hır eser goster • rak ettıgı vaıtlerı ıfa etmemıştır. 

suyunu petro ve enzıne ta vı fe- memektedir. Kendisinden izahat Mucidin kendi eserinden en 
de'blleceğini ve buna dair muva • istiyenlere diyor ki: kııa bir zamanda istifade ederek, 
fakiyetle neticelenen tecrübeler "Şimdiye kadar hareket etmedi· bu mühim icadı herkesin gözü ö • 
yapıldığı yazılmıştı. öimin sebebi ıudur: Fabrika be • ı nünde mevkii tatbika koymaktan 

1

1 Bu tecrübeler üzerine sanayi nim istediğim gibi ynpılmamıştır. çekinmekte olduğu zannediliyor. 
erbabından Parisli bir zat, mucide 

41 

kati tekliflerde bulunmakta tered· 

düt etmedi. Bunun üzerine Alber 1 
Sahör bunu kabul ederek mukave-

l_i n_h_is_a_r_ı_a _r _u_. ~u_· d_ü_r_lü ğ ünden j 
'tlı~' ecegını t ... "- • d 1 aylıJı 1"0 • soo • 
h • uınının e er ı aylıJı " 

1 
-a iLAN [1(1Rı;TLEHI ı • 

' ~tı • d nn leyi imza ettı. ''el", ~ize aöyJi • ncar1 uAıııarm UAD eayıt.ıarm • . 

Muhtelif eb'atta (50. 60) ton çivi satın alınacaktır. Taliplerin 

nümune ve şartnameyi gördükten sonra pazarlığa iştirak etmek Ü· 

zere (19 • 11 • 934) Pazartesi günü saat (14) de yüzde (7,5) teminat

lariyle ber:ıbcr Cibalide Levazım ve mübayaa {ubesine müracaatları. 

~~,1 eıt~ ila Yeyızn: ya1nız iş. UmJ so kurU§taD tıaşıar. nk eaytfadı1 2~ Mukavele mucibince Paris ci • 
h· ~lc:t •e edini " ktlruşa udar çıkar. · d 1l"le'l'itı;nıeıer he z, eger ayrı Btıyttk, razıa. devamtı l1An .erenJenı ..ıı varında, günde otuz bin litre en, 
~ 1 e.lak d itlen daima biri· ayn tenztıat Hrdır · elli bin Jitr:ye kadar benzin istih· 

~ eııek a ar etıne . l KeırlmJJ uA.Dıarm bir eaun 10 1runıttur. 
1 f,lc: •ahih· k yen 11 er.. llU<,.'UJl ILANtAHı sal edebilecek bir fabrika tesis & 
' .\'~• fı 1 adınlar evlenir· Df• detaııı ao. w dc•uı cıo. Dç detuı &ti., k •nnn1 1 ..... 00 .... d dilecekti. Mucit çalıtmak içini i 1 L A N dından biris

0

nin Edı0rnekapı harı·· 
~l ~ o lltnazlar! dl!rt dcıtur 'IS" oo detuı ı .... ru,,.ur. 

Pt\ aı .. "' ~o): ..... dııtnrı da ba~ka işler oc; aylık U!D verenlerlD blr defası mecca· ay mühlet istemiıti. Çatalcada müstahkem mevki cinde köy değirmeni müsteoe~ 
.. bf! n.. gf oendJr. Dört aatm ıeçen UAnJarm tazla 

'lıtt ... eccfini tahın~eslekte. ~u- l;;.-.~ .. i;tıriiıanİİİİltıeİİ~IİkUru§t&nmlİll•ııesa•İIP•e•dlllr••ıi j Aradan iki ay geçmİ§ ve çalıt· topçu binbaşılarından müteveffa Kemal Beye müracaatları ilan 0 _ 
"")rı hir • n edcraınu:? ı 1 · ld h ld H d ha.hıstir; §İmdiye mak sıraıı ge mıf o uğu a e ay ar Beyin kızı, oğlu ve dama· Iunur. (Jl3) 

(7627) 
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Kasımpaşa yokuşunda 
feci bir kaza 

Makinesi kırılan bir kamyon geri geri giderken 
devrildi ve bir adam altında kaldı .• 

l_:: _.•••• ._ ••-•••-•--• .... •• ••••• aaıı. I~ 
~··---a•.~••••••••••••••••••••••••---•••••••·•••••••~ 

' Dikkat I 
Okuyuculanmıza1j 

faydalar 
Gazetemiz, okuyucularına 

Dün öjleden Hnra Kauınpa - lamı.§tır. daima daha faydalı olmak için 
ıada Havuz arkası yoku~unda fe- Şoför Mecit, bu vaziyette kam· çah,ıyor. Her yıl yapbğı ve ya· 
ci b:r kaza olmUJtur. Bir mu~r- yonu durduranuyacağmı anlayın· pacajı bil&i, yüzme müaaba
ririmiz vaka yerinde tahkikat ya~ ca: kalan ile deniz gezintisinden 
IDJ!, kazanın nasıl olduiunu tes - _ çekilin bir kaza ~ıkmaım.. sonra okuyucularının hukuk ve 
bit etmiıtir: Diye bainnaia ve bu suretle sağlık bilgisi yolunda :aoracak· 

Şoför Mecidin idaresindeki ıtehl~kenin önünü almaya ı~vaı • lan ıorgulara cevaplar vermeyi, 
3896 numaralı kamyon Kaıı:mpa· ı nuftır. . • okuyucularından iatiyenleri VA· 
§~an lak~I~ meydanında Hüse • Kamyonun geri ıeri aıittiğini • KIT hekimine parasız muayene 
yın Efendın·n odun deposundan aören halk ka;ıımaya baılamıJ _ fi ettirmeyi, küçük ilanları ~ • i 
odun yüklemiftir. Bu odunlar lardır. Şoför Mecit bu esnada ii raaız basmayı, yazın bir kır :re- fi 
Beyojlunda bir tüccarın evine gö- direksiyonu bırakmamıf kısmen § zint;ıinde bir araya ~ladıjı li 
türülmektedir. 1 "d ' . . c.· okuyucularını kıım da orijinal 1 

K du d 
o sun ı areye l'ayret etımcıtır.. ;; 1 

Kamyon hızla inmit ve sonra = amyonu dol ıan o unlann 5 bir baloda ıene bir araya :ıetir-1 
ii9erinde iıtifç:i Kadri oturmakta- R meyi düıündü Ye tatbik etmeie 
dır. Kamyon Kaaımpqadaa ha· al taraftaki bir baJıça duvarına B batladı. 
reket ettikten .onra Havuz arka- çar:pmqtD'. Bu çarpma tiddetli B Bunlardan inifade etmek n 

da,_. ,__ "--d _,.._ olClaiundan kamyon devrilmittir. :._· irı·n yalnız VAv.rr -•----·--· ":. am -.ı yo.KUfU yarıama xa ar Çı& • .. -~ -. ı oau.,, _.., .... ı: 
Kamyonun aeri ıeri gittiğini gö- ı· Ü 

mııtır. Fakat yan yolda bmyo- P. olmak ve bunu batlık kenarın- • 
ırea Rafit •ia ieminde bir adam nun birdenbire benzini bitmiıtir. n da her gün neırettiğimiz ku- :; 
korku ile kaçamamıf, kamyon .. .. 

·Bunun üzerine kamyoa bir ta- fi ponlardan toplıyarak göster- f: 
kendisine çarpara"k yere dütür - •• 

rafa çekilerek ıoför Mecit Tünel :! mek kafidir. 
bafDl& bir yerden bS.. teneke ben- miiJ, ezmiıtir. i! p ·ı A 

K d ·ıd.... ·· ii arasız 1 an , zin tedarik etmiı, ıetmp benzin amyon evrı ıgı za.man ua- !: 1 
"depoıuna ıkoymuıtur. Bundan tünde bulunan istifçi Kadri de o · ll için "Okuyucularımıza bh~- 1 
ıonra ıoför Mecit yerine ,ıeçmit, duntarla birlikte yere dütmüt, 0 • 1! met,, kup onundan yalnız be.ş 
Arnavut Kadri de ıene odunların dunlarm altında kalmı~sa da pelc Ü tane. ı= 
üzerine binmiıtir. Kaınyon itle. hafif surette yaralanmıflır. !! p h k• 1 

:ı:t· arasız e ım 1
=.: dikten sonra be• metre kadar - Kafasından, bacaklarından a· ı 1 

ll' ~ - .: J • • ,,__ 1 : 
lniı tırmanınıı, bu ıırada ıanzman gır ıurette yaralanan ve bel kemi · F. ıçın aynı 'Allpon ardan 7al- Ei 

u l k bu :. yani makinenin motörü arka te - ği kırılan Raı:t ağa hemen Bey- U nız on tane top ama ve nla· :; 
:: . d . .. d ek l" I: 

kerleklere bailayan kısmı birden oğlu hastanesine kalaırılmııtır. H:: ~ıır. a~~~ l~e~:, d=~ H.=.: 

h:re kırılmıttır. Bunun üzerine Şoför Mecit nezaret altına alın· •: .. 
ne vites, ne de frenler tutmamıt mııtır. Kaza balckında zabıta ve İi doktorlarımızdan dahiliye mü· fi 
ve kamyon geri geri gitmeğe bat· adliye tah'kikat yapmaktadır. ı• tehauMı Salim Ahmet Beyair. I: 

Jdaremizden ıahnan bir kartla 5i 

F ransız-ltalya anlaşması ~~~=~::=a::e:kt-:1 
zmln". I 

-- < Baş tarafı 1 md • a,Yl!ad&> mizce bu anlatma hem lüitU:DIU, : B Z :İ 
b .. t . t" B b ·· ·· h k b 0 ld. B h d i B l h " • •• 1 I· roşur neşre mış ır. u ro.şurun em a r ır. u, er zaman an ıı a omuz ususı ve orıJına = 
mühim kısımla:rm1 alıyoruz: zi.Y&de .bugünkü bütün ıulh siya • il bir balo olacak, iftirak edecek· il 

11'Şark miaa.kı hakkında Mil • setinin mihv.erini tetkil etmekte - H ler i&tedikleri elbi.aeyi .-iyeble· • 
ietler Cemiyetinde müzakereler J dir ki dijer devletler için olduiu ff .ceklerdir. Baloda ayni z~an
geç.mi§ti. Almanya hükUmetiain, kadar İtalya için de müstacel d da eüzel danı ve iruzel elbise 
ali.kanar mille~ere ıverdi,ii .cevap- bir vaziyettir. Bunun için Çekos • ı müıabakaları yapılacak, birinci, 
ta, .Jıer madde için ibtirazi kayıt· lov.akya, evvelce olduğu gibi, bü- ikinci ve üçüncülere kıymetli 
lar dermeyan ettiii malumdur. tün kuvvetile çalııacaktır. hediyeler verilecektir. 
Lehistan hükUıneti de Franu.y.a Çekoı1ovakya, bu günü l>eldi • Kupon top/ayınız 
ıtahrir:i bir cevap vermit, bunda yerek küçük itil&.fla olan bağlan- .:::::::::::::::::=:::::-.::m.o:::n•mm••. 
baıhca üç kayılltta bulunmu.ttur tııını daha ziyade sıkııtırmakta, 
ki bunlardan biri Çekoalov.aky.a - Balkan itilafı •e :Bu'lgarietanla 
?a ait buJunuyor. Çekoslovakya 'Ç&h,ma ber&beilijini arttırmak -
hükumeti .F ranaaya buna dair i · tadır. 
zlhat vermiıtir . .şimdilik bunla - Çekot\ovakya, Ruaya ile tyak • 
rın üzerinde durmak iıtemiyo • lafma_ya hazırlanmakta ve :fran
rum. Hükumet İcap ett.iii zaman, ıa - İtalyan yakmlaımuırun te
parlamento içtimalarında izaha- rakkiıini büyük .bir sempati ile 
tini :verec.ektir. beklemektedir.,, 

Son senedenberi, Av.rupa v.e M. Benes, Çekoslovakyanın 
bütün dünya siyaset ufkunda gö- Almanya ile olan münasebatın -
rülen yeni kuvvet takımlaımaaı • dan bahsederken "Onlar bize ne 
nın baılıca i.:mr!leri ıunlcdır: ka-!ar l}'akalfıyoraa biz de o ka -

1934 senesi 26 ikinci kinunun- aar yaklaııyonız.,, diyor ve de -
.da \'f&pWm Alman- Lehi&tan iti- -vam ediyor: 
lafı, ıonra ıark misakı projeıi, "Le.hiatan ile Çekoslovakya a
So9'et ıRuıyanın Milletler Cemi • rumda ihtirazt bir aiyaaet de -
yetine ı1irmesi ve nihayet Fransa, vam ediyor. Bugün, F.r:ansa -Le-
1talya küçük ~tilaf.&uın mıılıtemel histan münasebatının fimdiki va
-anlapnaları meaeleıi. ziyeti, şark misakı hakkında Le -

Avr\U)& kuvvetlerinin .nnahte • hiatanın küçük iti~f karııaındaki 
mel tekamülü hakkında kati bir Naziy.eti, Lehistan gazetelerinin 
ıöz söylemek mevsimsizdir. Bu • Çekoslovakya aleyhtarlığını gös • 
gün; Lehi&tan ıiyuetiııin !eki - wen dev:emlı .n•iyatı, tekil ve 
mülüne, .Franıız - Alman - Le- esaaça daha birçok feyler warsa 
histan, şark misakı müzakereleri- da §İmdi bunları tahlil etmenin 
nin ila'V:esile F.ransız -'Rus müa- zamanı deifüdir ... 
takbcl münasebetlerine dair bey
nelmilel birçok münakaıalar ce • 
reyan etmektedir. 

Avuıturya meselesi hakkinda 
muhtemel kat'i bir anla,ma ile 
Merkezi Avrupanın çalrtzna 'bir -
liği ve Farnıız - ltalya yakla9 -
maıı tüphesiz Marailya ıuik.aatı • 
nın hallinden aonra iılerin alaca • 
ğı vaziyete bağlıdır. Bizim fikri-

Atmanfar ayda dört milyar 
&1gara :içiyorlar 

Almaayada, ıalman vercilere 
bakılarak yapılan hesaba göre ay· 
da 4,1S2,0471000 tane aigara içil· 
mektedir. 

Almanyanıa hu tütün ıdtiblaki 
Alman bükWnetiııe mühim bir :va• 

ridat temi• etmektedir. 

Makedonya komitesinin 
vesikaları 

Sofya, 1'1 (A..A.) -Makedon
ya ihtilal komitesi merkezinde ele 
ge.çen ve zabita tarafından tetkik 
edilmekte olan veıikalardan bah-
seden bazı ecnebi gazeteleri bir 
takım ecnebi ıahıılar ve ıef aretle
rin mevzuubahı atduiunu yaz -
makta iıeler de bu vesikalarda 
böyle bir 9ey yoktur. Bunlar komi
tenin dahili emirnameleriııden ve 
tefekkülün muhtelif ,al'lQ>ları ara -
undaki mücadelelere ait ra,por -
lardan ibarettir. 

Kaymakamlar 
Mebus inbnabatı haı:ırlrk1an 

müna.ebetiyle dün -.Dah .kayma· 
kamlar belediyed~ :bir toplantı 
yapmı,lardır. Toplantıda, def
terlere iaimlerin nuıl yazılacağı 
ve diğer ilk hazırlıklar ıöriifül-

müflür. 
Mecliı henüz feaih kararı ver· 

mediği iç:n fili hazırltklara he
nüz batlanmıt değildir. 

Pesmazoğlu Atinada 
Atina, 17 (A.A.) .._iktisat Na

zırı M. Peımaznğlu lstanbulaan 
buraya gelmiftir. 

Seyahatinin neticeleri hakkm -
da gazetecilerle görü,ür1ren, M. 
Peamazoilu Türkiyenin zimam -
darları tarafından elde edilen ik -

Dün ve Yana 
Tercüme Külliyatı 

. ' 

Bitüa milletleria en muhalJetuerleriaden viicude ~· 
hanedir. 100 cilde baliğ olacak bu kitaplann 10 eHl'deD ~ 
için V AKIT matbaaaı, peıinen •erilecek 236 kuruı ve dört 
dan ödenecek 4 lira mukabilinde abone kaydetmektedir. 

Bu muamele Vakıt matbaaıı tarafmdan "Yerilecek~ 
tarafından imzau "Ye tabi oldafu daire imirini11 ikefiJ_...b)t ~ 
resmi mühüriyS. mühürle~t-,iaden ibarettir. BWUlll ı.--
ipa bir tiknsnn Teya esnafın kefaleti ele muteberdir· tı.t' 

çıkan her on kitap lNr aeri tetkil eder n ayn ayn '-

13 Uncu kitap: 

llkbalıar 
SELLERi 

Ivan 1 ürgeniev 
Sami Zade Sllre~~a 

Fiyatı 75 kuruş 

Tevzi Merkezi: VAKiT Ma~ 
Dün ve Yarın tercüme külliyatı--

Şimdiye Kadar Basılanlar : tı' 
1 - SAFO, :Dode- Haydar Rifat -
2 -AiLE ÇEMBERi, Norua -1. H • .Alip.n t 
3 - TICAR.E'l', BANKA ııve BORSA, llm .. t dol.toru{ 

Muhlia Etem 
4 - DEVLET -w IHTIL>J.., Lmin - Haydar Rifat 
S - SOSYALlZM: Kautaki - Sabiha Zekeriyya 
6 - KOLUY AT J. RASiN, .H. Nazım 
7 - lŞÇl SINIFI tHnLAL1, Lenin- Haydar Rifat 
8 - RURl HAYATrA LAşUUR, Prof. Yuns - Prof. Ot·, 

M . .flayruDalı -
9 - ISFAHANA ır>OCRU, Piyer Loti - 1. H. Alitan J fi 
tO- RASlN KOLLIYATI, il, H. Nazım 

. U - DELIUCIN PSiKOLOJiSi, Dr. Bernard Hart 
- Dr. izzettin 

12 - CORIO BABA: Balak - Haydar RiEat 
13 - ]LKBAHAR SELLERi, lvan Türıeniev 

Sami Zade Süreyya 

Basılacak Olanlar: 
1 - RASiN KOLLIYATI, Cilt UI. H. Nazım. 

... - E OCUMo :P.,azni 
3 - (:EMIYETılN A'SU ı •RI, lhhittin. • _ j 
r4 - «.APlTAUZM lilıUHRANI, Pn>feaör Pira - Ahmet lfll' 
6- KIRMIZI ve KARA, Stanül 

8 -ıl5A: Peria Rula.i7at ımektıahinde.Profeaör doktor.,._ 
dar ıllifat f 

7 - ETJKA: ıKrootkiıa- Aiuilu Ahmet 
_.. -JÇmılAJ ~ tlreef - Rauf Ahmet ,; 
9 - ÇOCUK DOŞORTENLER H. Gonaal.-, Men__._,,, 

Hayrulla1ı, 

10 - SALAMBO, Pldber - 1. H. Ali.fan 
11 - 'SAMiMi SAADET, Tolıtoy - l. H. Alif&D 
12 - DlZRAELININ HAYATl,A. Morua 

13 - 1STAnSTIK, Suphi Nuri. 

Sel inik 
Tesis arlht: 1888 ~ 

Sermayesi: 30.000.000 ft" 
idare merkezi · lS1 ANBVı 

Tiirki7edekl Şubeleri s ~ 

lata ubul ~ Galata ve lstaabul ) Jfl" 
Samsun. Mersin • ~dana 

Vunantstandakl Şubeleri ı iti 
SeJAolk. .Kavala. Atlna. P . ~ 

Bil6mum Ban"• muameleleri, Kredi mektapJ.ra. c.ı: 
ları klif8dı. Babam ve TaniW :kual•r ;iclf' 

M~-11-

İbrahim Hoymey tarafından çevrilon.-

Y ARASA 
Kitabı •bp çılamlch. Dünya edebiyatuıdarı. • 

iöz1ü hikiyeltti 1çın ae billunduran bu kitabın fıyats• 

30 Kunıştıır 
Teni merkezi: Vakit Matbaam - it~ 



toRl\ ~~~~"!~msa!l!~~~~~==~~~~~~~~~~~~~!!'!'!!'!!"!!'~ 
ANoN Şta tM ELEKTRİK ŞARK DEMIRYOLLARI 

11 - VAKIT 18 Teşrinisani 1934 -
,.---;D~e=v~l;-:e:-:t'"".D::::-e-m--:i-r-y--ol-1-ar_ı_i_l_an_l_a_r_l __ , 

~O KETi Doğrama Mobilya Edirne için ucuz seyyahat 
~lektr· lilM iLAN. Ve J 4 834 ık tirker 25 kinci T eırin 1934 tarihinde Devlet Demiryolları Umum 

J tt11L. •ene,j ı, memurlarının Karoso·· ri Edirnenin kurtuluı bayramı mü • 
'"'le ne ait " k · h"'t"J 1 k 1 b . •ekiı d l açı mavı,, nase ıc; ı e yapı nca o an üyük 

~ ~ 'll 1 l<in l ılı hüviyet kartla • 1 m ' 1 i r h ~ n e s ,. merasime, İstanbul ve civar hal • 
'~ liı: İpt0ı .~~Uıani 1935 ten iti• 1 lf U lf U kının da iılir&k edebilmelerini ko· 

' llteber : erek 193S senesi i· Iaylaıtırmak makıadile, §ark de -
, renkte 0,,ınak üzere "turun • Mehmet Şevket ve miryolları idaresi tarafından Edir-
ltla degj ~~ıtatil,, ıekilde Ali Ulvi neye 24 ikinci Tetrin tarihinde 
lııiitterjJ thrıleceği muhte • Beyoğlu Taksim P•norama fevkalade tenzilatlı bir seyahat 

sil)_ erine arzeyler tertip edilmi•tir. "lrtl · bahçesi geçidinde :r 

tJ tı.~ Gnl'a .. lltın bat tarafında tir • T eJefon : 49280 24/xı/1934 tarih cumartesi gü • 
~~·k qı Yan· "T IL-----------... sı nü lstanbuldan aaat 8,45 de hare. 
ltij 1 tirker 1 ürk Anonim ISTANBULDA HAVAGAZI VE ket edecek olan 106 No. trene iJa-

trJe ı 93 ı,, ve kutren büyük tı...~tı~td ~.•eneai yazılıdır. ELEKTRiK VE TEŞEBBOSATl ve edilecek hususi yolcu arabala· 
"'ili o} • Roıt .

1 
. SINAIYE TÜRK ANONİM ŞlR • rı ile bu seyahat temin edilecek ve 

"~- illa" erı en evsafa uy • O 1 !LAN ·· "d k 1 l d ~~ I .dln k KETİ: M H M . o gun gı ece yo cu ara gi it ve 
~eı·ı' İ \>eh- ~rtlar sahte adde • El k geli• olarak a«ag"ıda go··sterilen 

l ı... l &.rtııll • l•tanbulda Havagazı ve · e • :r :r 
""e İd' erı polise haber 

0 

f il· ır trik ve T e«ebbüıatı Sınai ye Türk eYkalade tenzilatlı biletler veri -
11.~ır~et, ~.. :r 34 lecektir. '", •uu t Anonim tirketi, memurlarının 9 
b.}l etnı... t erilerinin bu ilana " b kt "yu İstanbul ve mevakı"fı' mu""teca • 
~Ce] "llıele · d senesine ait pem e,, ren e • ~~ erin rn tın en çıkabilecek varlak,, hüviyet kartlarının ı Ka· vireai dahil · stasyonlarla Isparta • 

'teğiıı1• 1•1~ad'u.dliyetini kabul et· "b · t J kule, Hadımköy, Çatalca, Kabak· •• , nunusani 1935 ten itı aren ıp a e· 
1 en beyan eyler. dilerek l935 senesi için muteber ça ve Sinekliden Edirne için gidiı 

f~t "k be k ve geliııı: anhuı ~ -, olmak üzere oyu pem ,, ren • :r 

Sa!ıııaı ~unıandanlığı te "sekiz dıhlı,, kartlarla değİ§ti • 1. inci mevki 8, - Lira 
l'l'lt }( • rileceğini muhterem müşterilerine 2. inci mevki 6, - Lira 

a..tıL otnıayonu Jlin)arı "I 

11 

arzeyler. 3. üncü mevki 4, - Lira 
~-il 3oQ lbere ı Bu kartların bat tarafında tir· Çerkesköy, Çorlu, Muratlr, Se • 
>\ ad a ayı kıtaatı ihtiyacı ketin unvanı yani "lstanbulda Ha· yitler, Lüleburgazdan Edirneye gi-

3 lte 6Soetf .telgraf direği eb'adı k T bb . dit ve geliı: 
~~I· fl'Utı ıncan maa deve boy· vagazı ve Elektri ve eıe iısa • 

it l ara 32 k"J tı sınaiye Türk Anonim tir keti,, ve 1. inci mevki 6, - Lira 
~1.1 e e t•ıı· ı ometre galva· t.ı(L " p k kutren büyük harflerle 1935 sene• 2. inci mevki 4,50 Lira 

l 
~ ~ı çı madığmdan pa· 1 1nacakt lh l si yazılıdır. 3. üncü mevki 3, - Lira 

. . Müdürlüğünden : 
lstanbulda Sırkecıde kain Antalya ki" . ta f d D 1 na ıyatı umumıye anban 

ra ın an ev et Demiryolları Umum Müd .. 1 ...... 
makta olan Mesajeri nakliyatı için tarafeyn ur u~u namına yapıl· 
vele müddetinin hitamına mebni mezk"' . :r~sın ha mevcut mukn
m .. d .. r ·k h" ur pr etın adema Umumi 

u uru namına ıç bir muamele yapmıyacnğı ilan olunur. (7820) 

Mün~oı cer dairesi ressamf ıgı i~in 
nıosn~aka nrllorı 

1 - Devlet Demiryolları Cerdaireainde 128 Jira .. ti" b" 
samlrk münhaldir. ucre ı ır res. 

2 - Bu münhale alınacak ressam tahsil derece•. "t"b . 1 11.a - b" ' k b. .,ı ı ı arıy e en a-
:r gı ır san at me te ı mezunu olacaktır. 

. b t 3d- Ekn. az Oç sene re&aamlıkta çalııtığım elindeki vesikalariyle 
ıs a e ece tır. 

4 -. Ressam, her hangi bir makine maktaım ve projelerini hata 
sız yapabılecek fenni iktidarda olacaktır Yal b" . k • 
mek kafi değildir. • nız ır resmı opye et-

5 - Bu yukardaki evsafı haiz talipler Devlet Demiryoll . 
l~~e U°?~m Müdürlüğüne hitaben istida ve vesikalarını aim~~~ ıt
gonderebılırler. :r 

1 

en 

6 - Müsabaka günü ayrıca gazetelerle ilan olunacaktır. 
(7826) 

lS • 11 • 934 tarihinden itibaren bil' umum istaıyonlanm • · 
•· k b ·ı · iZ lÇln 

ve, mute a ı en e§ya teslım ve tesellüm edilmek üzere 1 tanb ld 
Sirkecide Şa~~ demir~o!ları rıhtı~ı üzerinde bir anbar aç:lmıft:r. a 

Mevcut ucretlere ılavetcn denız nakliyesi için aşağıdaki ücret-
ler alınacaktır. 5

1 
':" ı 9.,.. ır. a esi 19 td -. pa · Yukarda gösterilen evsafa uy· Kırklareli, Kavaklı, Taıağıl, 

Qı-... ır. l' . zartesı günü saat ,;"'•k ij alıpler:n ,artnameyi gun olmayan kartlar ıahte adde • Babaeski, Alpullu, Pehlivanköy ve Mesajeri için: 
"~I Zere h · F d ki d dilmeli ve hamilleri polise haber Uzunköprüden Edirneye gidiş ve S kiloluk parrAlardan 'ti~ ltıa l< .er gün ın ı ı a ,... ··~ ~ •• 'h oınıayonuna müraca. verilmelidir. geliş: 10 ve 15 kiloluk parçalardan 

s 
10 
ıs 

20 
25 

.. ~,'•~~leye ittirak edecekle· Şirket, müşterilerinin bu illina 1. inci mevki 4, - Lira 20 ve 25 kiloluk parçalardan 
v~ltı11 tın de Komisyonda ha - riaY.et etmemelerinden çıkabilecek 2. inci mevki 3, - Lira 40 kiloluk parçalardan 

lllaları. neticelerin meı'uliyetini kabul el· 3. üncü mevki 2, - Lira 50 ki!oluk parçalardan 
(302) (7854) miyeceğini şimdiden beyan eyler. Yukarıda gösterilen i§bu fiat. Seyriıeri için: 

t 41) .. .. ~ • !ar gidiı ve geliş ücretlerile bi!U • Beher on kilo ve kesrinden 5 

'··~:ıekovil deposu için Ki· Den il: o il mum vergileri iht- etmekte olup Seyri hafif için: ı~ ~ 
1 

bulunan nümunelere Y a rl tam bilete tihi büyük yaşta olan • Beher elli kilo ve kesrinden 10 kunıtlur. 
ı 1. -~ ... ""'e o ...._......._,_, ~ J! S lara tatbik ed'lecektir. Bu ••retle nakledilecek eıyanın beher parı;anm aıkleti 200 kilo-
t" 11iııc·ı~kile alınacaktır. İhaleıi Acentclcn Karaköv Köpriıba~ı 4 yatından 10.Fy~a~ft:..;.n:.c.a_k_a_d~a-r~o-- -l·yu~~g~e-çm ___ iyecektir. 
~~.. .. Tel.42362 - '\irkecı Mühürd::ırz::ıdr- J ki / F 1 f · ~,,. lı.,. anun 1934 perıembe an çocu ara 106 107 ve 322/ 323 aza ta sılit iç:in istaayonlara müracaat edilmelidir. (7825) 
... ~at H::ın f,.lefnn 22740 --.ı 
!},.. ~..... 15,30 dadır. Taliple - trenlere satılan alelade tenzilatlı 'il "'·•a ı· k J · / k b l 7000 ton Linyit kömürünün kapalı zarfla münakaıası 2. 12 • 

\ .. P
1
._d :neyi görmek üzere her s enuerıye yo u çocu i etleri verilecektir. 9'l4 p . 5 l . .,, ., ~ı ., azar günü saat 1 Ankarada dare binasmda yapılacaktır. Taf • 

..ıı,-.ıı11 .. ~ •. ıda Satınalma Komis· ANKARA vapuru 20 lkı"ncı· Bu tenzilatlı biletler azimetle, ·ı .. t H d A k 1 . d ki 1 
1 

, " •• , l sı a ay arpafa ve n ara vezne enn e i "ter iraya satılan fartna-

1

• ~k ... .ı lıracaatları ve ihaleye 24 kinci T-eırin 934 tarihinde 106 1 d 1 d ı "q teırin SALI günü 11 de p
0

,.t- me er e yazı 1 ır. (7655) 
}'cıııd eceklerin vaktinde ko • ,. ve 322 trenlerde muteberdir. Av· 

a hazır bulunmaları. ıaite kadar. (7849) dette 25 ikinci Teşrin tarihinden 
L. ~ (287) (7681) 30 ikinci Teırin dahil tarihine ka· 
ıı,ı <l.lih · Üsküdar tapusundan: dar Semplon Sür'at treni hariç u • 

1lilj~d SUih 3 üncü hukuk ha Kadıköyünde Hasan paşa ma • mumi trenlerde muteberdir. Bi • 
~•le~ _en: hallesinde eaki Taı köprü ve yeni !etlerin avdet kısımlarının Edir • 

li •kaınet "'h h I lama il Hakkı bey ve MezarP- •o.· neden hareketten evvel yolcuların 
'•an 'T< ~a ı J?CÇ u bulu· IK ., • "b d k k t\ih.. ı ahsın Efendiye: da kain eski 3 mükerrer ve yeni gııeye ı raz e ere ' ayıt ettirme-

1

• .... "~d .. lJ Jeri menfaatleri iktiza& ndnndır . 
• , ... ~an 49 No. lı ev kireççi Hüseyin ağa e 1~e ım tarafından a Tenzilatlı biletler 22 !kinci Teş· 

l'l açıla namına kayıtlı iken 1 fubat 321 ~ tt ed n ve gıyabınızda ıin tarihinden itibaren Şark 
-....... en f-L Ta: li meyane senedi mucib:nce t 11 na AKa davasının Demiryolları istasyonlarının gişe· 
~U - 193 . . Mehmet cf. ile karısı Mürüvvet 'ıı ~~ .. 

1
·,, • 4 tarıhlı celse•in· lerinde satılmağa başlanacaktır. 

"' J e ı • sekiz adet lirayi Osmani mukabi· 
k .ı lir.. 1 e Çocuğuna tehri I ld ki lstanbul, l 5 ikinci T eırin 1934 
""t\{e._ ... na.faka t kd' . . Iinde har!cen satın a mış o u a· MÜDÜRiYET 

19
., )•,,_. a ır edıldı • d k d · ·· 3cı "' ... q rı ve tim iye a ar vergı, rusum ----------------

~İidd •a 
1 nıuhakeme 10 - 12 ve tekalifi kendileri tarafından TESiSATI ELEKTRIKIYE 

•,.,, eti k· at 1.1 e talik edilmı·~ l · d b ~ \>e ... nunıy . :r tediye ve bilfiil işga lerın e u • TÜRK ANONiM ŞİRKETİ 
d· ltıahke eıı zarfında iti - Junduğunu iddia ile bu kerre mu· MÜHiM tLAN. 

~llt ll'~e hijL~.eye gelmediğiniz maileyhima alıcı namlarına tescil 
~l edıı -l\.lllun "h i ece"· nı ai karara ve tapu senedinin itası talep edil· 
L tı~ gıne d · . "'\i~ lp ~a aır ışbu muame· miştir. Bu yer hakkmda alakası 

()l'ttl.ak ~~rı tebliğ makamına olanlar varsa tarihi ilandan itiba· 
Uzere ilan olunur. ren ıs gün zarfında 934 - 1696 

dosya numaraıiyle mahalli mez • 
]ciirda bulunacak tapu memuruna 
ve yahut daha evvel 1stanbulda 
Üsküdar tapu bat memurluğuna 

~ J,~ z Ay 1 
ıı.. rıb 1 . 
l'~ t' u lıın 
/t~d '-lr !ahad anında kayitli 49 
3s~)erı hUkır.-~tnaınenıi zayi et 

§ u Yoktur. 

'ldı& l\ıl'teh· Hasan 
lı ı:;I~ •• ır nüf . ... ttt. y l"ltıfu, t kus daıresinden 
.,.,4 'tti · ez er-· huL sıni al ... - .. .ı zayi et· 

<\lll" acagıınd u Yokt an eskisi • 
~ Ur, 

Oca l\tu t f liarn • a apa.fa Hacı 
za sok k 

'-.. § a tada a 22 numa• 
~ta..~' l l Mustafa Şevki 
ıl "'""Wlt-.__ :-- 1934 . . 
l'~~~lltı.· "lltf :tayf t~rıhlı asker• 

müracaat edilmesi. 
(314) 

tstanbul 4 üncü icra memurlu
ğundan: 

B:r borcun temini istifa&ı için 

Tesisatı elektrikiye Türk Ano· 
nim şirketi, memurlarının 1934 se· 
nesine ait "portakal,, renginde 
"mustatil,, hüviyet kartlarının 1 
Kanunusani 1935 len itibaren ip • 
tal edilerek 1935 senesi için mute· 
her olmak üzere "ye~il,, renkte 
"mustatil,, şekilde kartlarla de • 
ğiıtirileceğini muhterem müşteri • 
}erine arzeyler. 

Bu kartların baş tarafında tir· 
ketin unvanı yani "Tesisatı elek • 
trikiye Türk anonim şirketi,, ve 
kutren büyük harflerle 1935 sene• 

si yazılıdır. 
Yukarda gösterilen evsafa uy· 

gun olmayan kartlar sahte adde • 
dilmeli ve hamilleri polise haber 
verilmelidir. 

Şirket, mütterilerinin bu ilana 

Afyon Vili yetinden: 
Afyon - Gazlıgöl yolunun o+ooo - 0+ 212 kilometreleri a· 

rasında yapılacak (2939) lira bedeli keşifli parke döıemesi 27 - ]] • 
934 tarihinde saat ı 4 te Encümeni Vilayette ihale edilmek üzere 
açık usulle münakasaya konulduğundan talip olanların yüzde 7,50 te· 
minatla Encümeni vilayete ve keıi fname ve ıartnameyi görmek isti
yenlerin Nafia Baş mühendisliğine müracaatları ilan olunur. (7696) 

Deniz Levazım satınalma 
\Komisyonu reisliğinden : 

259.312 Kilo Ekmek 

Kapalı zarfla münakasaıı: 26 l • 
kinci Teırin 1934 Pazartesi günü 
saat 14 

6.000 ,, Koyun eti l Kapalı zarfla münakasası: 26 ı . 
48.248 ,, Sığır eti 

1 
kinci Teırin 1934 Pazartesi günü 

9.995 ,, Kuzu eti saat 15 de. 

Den:z talebe ve efradı ihtiyacı için lüzumu olan yuk d · "k arı a 
c~~s ve mı tarı yazılı dört kalem yiyecek hizasında gösterilen 
~un. ve saatlerde kapalı zarfla münakasaya konmuştur. latek· 
lılerın §arlnamelerini görmek ve almak irin her g" .. k . . ~ un ve muna· 

asaya gıreceklerın de o gün saatte Kasımpaşadak" k • 
gelmeleri. (7349) 

1 omısyona 

Askeri fabrikalar umum 
Müdürlüğünden: 

Orduda mühimmat işlerinde çalıımak üzere birkaç usta alı· 
nacaktır. Bunlara bir müddet stajdan sonra gösterecekleri ehli· 
ye~e ~ö~e S2 liradan 126 liraya kadar ücret verilecektir. lstiyen• 
Jeran ıstıda ve veaikalarile Umum Müdürlüğe müracaatları. 

(7804) 

Akay işletmesi müdürlüğünden; 
Adalar - Anadolu - Yalova hattında 21 • T . • . 934 l\ıl', dlltı eak·~~1~· Yenisini 

ııının hükmü 

haciz edilip bu kerre satılmasına 
karar verilen Ganz markalı b!r 
beygir kuvvetinde motör 21 - 11 
- 1934 tarihine müsadif çarşam 
ha günü saat 11 de Yelkc:ncilerde 
45 No. lr dükkan önünde ikinci 
açık arttırma ııuret:ıe satılacağın • 
dan taliplerin mahallinde memu • 
runa müracaatları ilan olunur. 

riayet etmemelerinden çıkabilecek 
neticelerin mes'uliyetini kabul el· 

miycceğini şimdiden beyan eyler. 

b ·· .. d . • e rınısanı • 
çar§am a gunun en ıtıbaren ~ış tarifesi tatbik olunacakt 

Yeni tarife iskelelere asılmıt.ır. ır. :C?SS6); Hasan 
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~-- K 1 Ş GECELER ı ~ 
~ DUn n Yarm Vaktınizi nasıl geçireceğinizi _ 

~ Tercllme Külliyatı Düşünmeyiniz ' ı· 
~ S:ıyı · 

11 H. dö BALZAK ın ~ 
6 H. dö Balzak HAYDAR RIFAT I· 

! d~·;;: ;·:~a G o·Jti"0°rkir.4°~1A i 1 isimli liyemut eserinden bir tane alarak i= 
~ okuyun! 370 sayıfa - Yalnız 100 kuruş _ 

1 f evzi merkezi • VAKiT YURDU 1 İstanbul 934 
Ankara Gaddesi lstanbul 
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41 Kalem elektrik malzemesi 
Askeri fabrikala~ U. müdürlüğünden 

Yukardaki malzeme kapalı zarf suretiyle 4 Birinci kanun 1934 

tarihinde saat 14 te ihalesi icra edilecektir. Taliplerin şartname 

için her gün öğleden sonra, münakasaya girmek için de o gün te-
minat (ve teklif at) ile müracaatları. · (7711) 

il .. ·-·····················-···············-··············-············----·--·····ı·······ı•• .. -.ı•:ı········ H ........................................................................................... ••...•• ........ . ....... H 

fi Yeni bir icat 1 
.: ·ı 

I• L 1 •• 

:ı s ü reyya çanı a- !i 
p ~ 1 şır Makinası ı~ 
:: :: p Kolaylık Iktısat Silr'at !i 
u ~ 
:i H ç yoru.madao, elinizi ıslatmadan bir günde yıkanacak ii 
il ~ : çamaşırınızı yarım saatta tertemiz yapar. Çamaşırı çitiden, !: 
Ji ovalamaktan kurtardığından ömrünü arttırır. Bir kızan çama- ~E 
U şır üzerinde makinenin tulumbasını on ~akikı işletmek kafidir. İİ 
il Tecrübe için mubıyyer verilir. Reklam için fiyatı 37 S kuruştur. P: 
Ü Depoıu ve .atış yeri: Galata Perıembepaıar Yenicami cad- iİ 
il deıi Zincirli han üst kat No. ( 11) Süreyya. :: 
• &: 

1 
Şubesi : Kadıköy Munkkıtbane caddeıi Şekerci Hacı Bekir ~ 

yanında No. (10' Moda Pazarı. Ü 
::nnaı:::ı:::::::::::::::::::::::::m:::::::-===-~-=-=----=::::::: •• 1--::::::::::::-.::::---::::F. 

Nafıa Vekil etinden: 

Çölde Kaybolanlar 

Çoban Yıldızı 

ile yollarını bulurlar 
ve hedeflerine vasıl 

olurlar 
• 

İŞ BANKASI 
Kumbarası 

da işlerini bilenlerin 

Çoban Yıldızı 

d1r. Sıkıntılı günleder 
imdana koşan yol 

gösteren odur. 

Afyon - Antalya hattı 56 - 74 üncü kilometreleri arası 4 üncü ~----~~-~~-~~ 
kısım intaat ve ameliyatının 15 - 11 - 934 tarihinde yapılan münkasa
sında verilen teklif haddi layikmd a görülmediğinden mezkur intaat 
ve ameliyat 25 - 11 - 934 tarihine müsadif Pazar günü saat 15 te pa
zarlıkla ihale edilecektir. Pazarlık Ankarada . Vekalet müste§arlık 

nakamında yapılacaktır. Talipler İn Ticaret odası ve Ehliyeti fenni
ve vesikaları ve 10.000 liralık muvakkat teminatlarının merkez mu
:1asebeciliğine yatırıldığına dair o lan makbuz veya nümunesine uy
gun banka kefalet mektubu ile ayni gün ve saatte komisyonda bu
lunmaları lazımdır. Muvakkat tem inat mukabili çek kabul edilmez. 
Taliplerin bu husustaki şartnamelerini Vekalet malzeme müdürlüğün 
den satın alabilirler. (7855) 

latanbul Evkaf MUdUrlU§U ilanları 

Bostancıda Küçük yalı civarında Karaka§ yalısında 14538 met
•e murabbaı Bostan. . 

Bostancıda Küçük yalı civarında 8832 metre murabbaı Bostan. 
Yukarda yer ve miktarları yazılı Bostanlar Üçer sene müddetle 

kiraya verilmek üzere arttırmaya çıkarılmıştır. ihaleleri 28 - 11 - 934 
çartamba günü saat 15 tedir. isteklilerin İstanbul Evkaf varidat kale
mine gelmeleri. ( 7833) 

ıstanbul Eelediyesi ilanları 

Kadıköyünde eski hal binasında 3 No.lı dükkan kiraya veril
mek üzere açık müzayedeye konulmuştur. Talip olanlar teraiti anla
mak üzere her gün mü2c1.yedeye girmek için de 9 liralık teminat mak
buz veya mektubiyle 21 • 11 - 934 çartamba günü saat 14 de kadar 
Kadıköy Kaymakam ve Belediye Ş. Encümenin\? müracaatları. 

Istanbul 

Rıhtım, Dok ve Antrepo 
Türk şitketi tahvilat ~ahipleıi 

ikinci Heyeti Umumiyesi 

(7279) 

S T. sani 1934 tarihinde ıazetelerde intişar eden ilan mucibince 
lıtanbul Rıhtun, Dok ve Antrepo Türk ıirketi tahvilat sahiplerinin 1906 
senesinde ıirketçe tahvilat ihrı:cı suretile aktedilen i:;tikraza ait servisin 
Devlete nakli hakkında hükumeti celile tarafından vaki olan teklifi mü
zakere etmek üzere 21 T. aani 1934 çarşamba günü aaat on buçukta. 
Beyoğlunda istiklal cadde•inde No. 140 eıki Fransız tiyatrosu •alonun-ı 

da ikinci defa olarak heyeti umumiye halinde içtimaa davet edilmit ol
duklarını hatırlatınz. 

Tahvilat sahiplerinin içtimada hazır bulunabilmesi için tahvillerini 
yevmi içtimadan evvel İstanbul veya Pariste Osmanlı Bankasına tevdi 
eylemele:ri lazımdır. 

1 dare Meclisi (4564) 

·DARA 
BiRiKliRE:~ 
RA~T-bO~t' 

Kadıköy ikinci hukuk hakim ı A k M kt } t )J1l3 
liğinden: n ara e ep er sa ına. . ~. Je' 

Kadıköy Rasiımpaşa mahallesi 1 k ) l11J1 
Başakçı sokak 1 numaralı hanede OmİsyODU reJS Jır.:...48) I~ 
Nahide Kadriye Hanım nezdinde e ('iP'~ P" 

lnıaat Usta mektebi talebeleri için 30 kalem'"' .. ·. _}J 
12 yaşlarında Ömer kızı Fatma &J il". 
çocuğa mumaileyh Nahide Hanım meli muhammine mukabilinde sebze ve meyve açık 111 

34 ~1' 
4 _· 11 _ 1934 tarihinde vasi nacaktır. Bu işe girmek istiyenler 6 Birinci Kanun 19 

1 <(I 
• oıı&Jfl 

tayin edilmiş olduğu ilan olunur. at 15 te yüzde 7,5 teminatlariyle Mektepler koın••Y .. ~iol 
'----- --- - ----- ·· d" rl&J8 .... me ile listeleri görmek istiyenler de mektep mu u 

Nıtriyat müdürü: REFiK AHMET 
VAKiT Matbaası - lstanbul atlara. 

Sahibi: MEHMET ASIM 


