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kuponu kesip saklayınız 

Yazr İşleri Telefonu: 24379 SA L 1, 20 ikinciteşrin (11 inci ay) 1934 

V AKIT BALOSU 
KUPON:20 

Bu kuponu kesip saklayınız 
20 -11 - 934 

İdare Telefonu: 24370 Sayısı S Kuruş 

onıiteciler Şimali Epirin istiklalini ilan ediyorlar 
ıhıali Epir savaş komitesi beqan- 1,---------.-----· -_ ... __ 

1la11ze dağıttı: Cesaret, geli1Joruz ! 
• 

(V ınce ağn 
Ji erenı) e karşı 

tybe]ide . 
t bu bır sanaloryum var, 

Pariste bir 
soygunculuk 

Yunan çeteleri 
silahlanıyor 

Atina, (Hususi) - Şimali Epir 
savaş icra komitesi toplanmış ve 

halka bir beyanname neşretmiştir. ! 
Komite bu beyannamesinde, Ar· 
navutlukta Rumların gördükleri 

• 1anat için h'·k~ oryum yetmiyor. Q. 
e>'i k u .umet, burasını gcniş-

fıtırm · t · H k l ış ır. er yerden 

Altı haydut cadde üze
rinde para aşırdılar 

· ~n::lara burada bakıla-
' >'lltdu acı duyarak söyleriz 

1 tnuz · o Siid ınce ağrının en ge-
~le] .. r· e Yayıldığı bir yerken 
1 " ıne b k , 
1k evı . a ılmak için açılan 
t er1 h h' ıterted d' emen ıç denecek 
" e ır. 
"ec ...... · ... ıış .. ı 

lorJa gun erde, en becerikli 
: ''S runızdan biri b' .. b u k , ır gun a-
d - ao akta .. d .. ki . . . e alt gor u · erınızın 

ıat· lllısr in w 
'11, Bu • ce agrılıdır !,, de· 
tııtlilı- hel~i biraz ölçiisü ge· 
~I .. ıuş bı .. . 

llab'J r ~o.z ıse de doğru-
b,h 1 rnek ıcın ıövlenmİ§tİr. 

a dünk" w • 

t... 'de i u çaalnra değin Tür-
·"'Çı.._ ilce a w b 

""t:t h' grı, udun arasında 
,-~ l.:-ın ır sar·ılık (:: hastalık) 

bir ' 01:Ynrd11. Bugün de yur· 
•~ r-ok Yerlerinde b d .. .. .. ...-, İn .. u uşunuş 

~ ce arrılı olduğu bilinen 
~ l\ tıh 64 k 

..-:_ Qlıa·· -oanılwr 

-., biit~n Avrupada ise bu düıü
.ı b0.ı: un bütün kalkmııtır. 
"lııı~ ıtuau . 
,...,ı,r, d ınce ağrının korkulu 

'i içil\ ~."~rdır; fakat aari ııt
l k,t.t dının_ .gibi, bu sayrı-

1--= İli.ç) 1 
La ıyıle§tirici bir em 

Paraları taşıyan kamyon §Ofoni ile 
iki memur 

Pariı (Hususi) - Burada §ehir 
içinde~ir haydutluk vakası olmu1-
tur. Her zaman oldugu gibi aanayi 
ve ticari itibar müeaseseaine ait 
bulunan paralar, silcihlanmı§ iki 
memurun nezareti altında, daima 
bu işle meıgul olan bir şoförün 
taksisine yerle§tirilmitti. 

~İtflrn ~ha bulunmamışsa da 
'-1tllor tıı Yolları vardır. Bu da (Devamı 9 uncu sayılanın ı ıncl 11ııtununda) 'L YltlJlda ld w • 1 lllrr. " 0 ugu gıbi yafa· 
1.... ounu . • a· k 
~· ~lltto n ıçın ır i Heybc-

ı 'e"İ~l-'urnunun genitletilmesi
Ş\l .:ı e kartılarız. 

)ıı.._ 'Q; Var k. H 
\ .. ,"'ıtt . 1

• eybeli sanator-
UtiL t,Renıtletrnek te d'I w• •• '\it "C'l ortün . ı egımızı 
~ "-1).to Yerıne getiremez. Bir 

()'h.ı rYurn değil, he§ on sa-
~ açılsa · ' 

~. Q':ıtln • • • gene yetı§mez. 
~ L_' . ıçın, ınce " 
dw~ :rap J agn aayrılığı-

~cı.:...... 1 an savaıı. b · · · . 
'"IQJelc d h :r ıçımını , a ad .. 

M ogruıu, geni§· 

Türk ...!_Bulgar 
Dostluk ve bitaraflık 

muahedesi 5 yıl uzatıldı 
Sofya, 19 (A.A.) - Bulgariı

tanda, Türkiye ile yapılan 1929 
dostluk ve bitaraflık muahedesi· 
nin 3 birinci kanun 1934 ten itiba
ren 5 sene uzatıldığına dair olan 
23 Eylül 933 tarihli protokol Kral 
tarafından tasdik edilmittir. 

j tazyik ve takipleri anlatmakta, 
· vaktile Şimali Epirin kurtulu§u 

için çalışmış olan çeteler reisleri· 

nin yalnız Rum unsurunu değil, 

llrvnmı 9 unru "ııJ ır nın 2 inci atıtununda 

ı-

Aslan~ar 

gibi .. 

Jtaly:- - İngiltere futbol maçının 
üçüncü kısmı gazete ıütunlannda bat· 
Jamıı bulunuyor. ltalyanlar Jngilizlere 
cevap vererek 'aslanlar gibi döğüıtük· 
!erini,, söylüyorlar. Bu meraklı kartı· 
laımanın talıilitını dokuzuncu ıayıfa • 
rfuzda okuyabilirsiniz. 

Yubrıki reıim bu maçta lta1yan 
kllleıi önünde alrnmııtır. Bir J talyan 

1 
müdaliinin hir f ngiliz muhacimini, boy· 
nunu tutmak suretiyle, n.ııl hareketten 
&lıkoyduıu açıkça görülüyor. 1 talyan j 
futbolcu lan aleyhine entreasan bir f8 • 
hadet değil mi? 

Londra - Melburn tayyare yarı§ında ikinci gelen Parmanticr ile 
Mol'un Ankarada bir deneme uçuşu yaptıktan ıonra ve bu uçuşta 
ismet Pa§a Hazretleriyle Maliye Bakanı Fuat, Milli /lfüda • 
laa Bakanı Zekai Beylerin ve bazı mebusların bulunduğu. 

nu bildirmi§tik. Resimlerimiz:. tayyare meydanında uçut:tan önce ve 
sonra çekilmiştir. Üste, ismet Paşa Haz.retlerini, yarı§t ikincilikle bi
tiren iki tayyareci arasında görüyorsunuz. 

Nihayet askerliği mi 
•• one sürüyorsunuz? 

Nakiye Hanımın anketimize cevabını 7 inci ayıfarun birinci 
sütununda hulacaksmr.ı. 

lllllll • 1 1 D IB llllYlllllllllllllllHlmlfllllO.,_lllPlllllllHmll•-

Ö z Türkçeden karşılıklar 
• 

Tarama derqisinden 
bir kısaltma 

Yarından başlamak üzere (VAKlT) ın okuyucu
Jauna ayrıca forma forma verilecektir 

Bir ulusa uluı denebilmek için orada dil birliği, dilek birliği aranır. 

' ehrnet ASIM 
bıctı .. Yltaıı 

ID l ı"nc:f atltunund& 

''1?~~----
~ŞEKKtR 

Şehir si~ içinde ••• 
Jyi düıi.ınülurae dil birliği olmayJnca geregi gil;i dilek birliği de yoktur. 
dil ıoy&al varlrgın yalnız nitan taıı deiil, temel taııdır da... Onun için 

_ öz türkçeye doğru gidit bizim kendimize ,geli,imizdir, milyonlann mil· 
yonlarla anllltma111 kucııklaııp kenctleımeıi demektir. 

Şimdiyedek gelip geçenlerden bir takımlan dilde bir aynlık görerek, 
kendi aralarrnda kuı dili gibi bir yapmacıkla anlaımaya koyuldu; bunu 
da doğru, üıtün sanarak: "Ben neden senin sırana İnecekmiıim!. Siz 
benim katına yükaclin!.,, diye kuruldu durdu. Bugünkü dil ıavaıiyle 
itte bu ayrılrklar kokündcn sökülüyor. Nasıl Ankara devletin baıl,endi 
olduktan sonra Tü~k Anadolu birliğini daha yakından, daha derinden 
anladıy.a bugün de Anadolunun §Uraaında buraıında sinip kalan öz 
türl<çe varlığı bütün uluı çevresinde toplamağa baıladı. Çankayada 
ıtıldayan son itmar, öz türkçcye gidiıe yeni bir hız saldı. Uluı, Bü· 
yük Önderin parmağı ucuna bakıyor. Onun gösterdiği yerde çok geç· 
miyecek, dilekte birlik gibi dilde birlik te kendini göstererek birlikte 
yükselmenin düğümü çözülecektir. Bizim aldıiımız yazılar bize akımm 
nasıl genİ§lediğini anlatmaktadır. Bunlarda bizden bu yolda yardım 
İsteniyor. 

u " .,u(;;ine 
~ 'MAM,, 
~ ~9 (Hususi) _ "Te ,, ,, ını . -
h..~'Ubnaı s(jesi_· Yeri.ne burada 
~l~ışt l3 zu .. kullanılmıya 
<>ı '!'ürk ·e ~ sozün, Yakında 
2:>-entiekett sı olarak bütün 
~ g(),.;:1~ •r tutacagrw .. h 
§elrı_,,4 \.l~nt;ı· şup e-
lı ~eder~: gsasen '.Te
ıı caaa bir n S0ZÜnün osman-
Utnıarn .. ~Yoktur. "U-b.et ,, so.n 

lıı \re 8eVinç. ınanası, min-
1_ en ifade trgulaıınr tama-
"<ll' ,, e od. 
c'l) teŞekkijw .ır. Alman-

imrozda karaya oturan İtalyan vapu
runun kurtarılması işine başlandı 

Bu dileklere bakarak V AKIT yann yeni bir adım atıyor: Osman
lıcımın kelimelerine öz türkçeden kartılrk olarak bellenecek kelimeleri 
kitap fonnaaı kılığında dizecek, bunlan, bir engel olmAzaa, her gün 
okuyucularnıa gazete içinde ayrıca sunacaktır. 

Bu formalan bir araya cetirenler parasız kocaman bir sözlük edin· 
miş olacaklardır. Türk Dili Tetkik Cemiyeti Osmanlıca karıılıklan 

toplayıp J 2 bölı:elik bir kitap b&1tınnııtı. Bugün dil inkılabında çalı· 
tanların elinde baslıca kılııvuz budur. lla arıke,, keli~~·ım,, yeıine 

~l~ke, ·dank ı ~Hanır1ar. 
~ ki 'diişü E-elımesinden 

ektir. nn hatırlamak 
SiS ALTINDA lSTANBUL Biz de gazetemize koyacağımız bir kısaltmanın fonnalariyle dil inkıli· 

1 
Cemiyet bu eseriyle bize savatın en büyiik silahını vermiı oldu. 

'k" k b 1 n 81•5 dün ve dün gece de kısmen devam etti. İmroz hınd" üstümüze düten bir iti yapmıt sayılırsak seviniriz Formalanm-
Evvc,ı ı a şam aş ı~ . . . · •• 

. İt 1 vapururıun kurtarılması ışıne başlandı. Sısten yanndan baalıyor. 
cıvarmda karaya oturan af ~l:n .. {i sayıfamızdadrr. Ja. 

~--..ıılll' doğan kazalar hakkında ta 81 at U)Un) ... ffllllllUllDJımın IlllllnlfBIR!llmmııuınııııııııımmnınınıımnııııalJllllllJlllall•• 



Cenevrenin Büyük Haftası 
Küçük itilaf haricilJe 1 

bokanları konuşuqor 
Yeni bir 
Staviski! 
Pariı,, 19 (N.A.) - "Suciete 

Yugoslavya bu hafta içinde Milletler 
Cemiyetine muhl.ırasını verecek 

Cenene, 19 (A.A.) - Murah
hu heyetlerin ıelmeleri, birbirle
riyle temaaa ıirmeleri ve koridor 
konuımalarının baılamaıı netice
sinde Cenevrenin büyük haftaıı bu 
ıabah açılmııtır. 

Evrenıel ıahsiyetlerin birçoğu 
timdiden Cenevreye gelmiılerdir. 
Beraberinde Sovyet Rusyanrn ye
ni &erlin sefiri M. Vladimir Poti
emkine bulunduiu halde M. Mak
ıim Litvinof, Türkiye Hariciye ba
kanı Tevfik Rüttü Bey, M. Ant
honey Eclen, M. Boıaljoub, M. 
Y eTtiç, M. Nikola Titülesko, M. 
Etlvar Benes, Fransız heyeti ve 
M. Ma11iıli bugün Cenevrede bu
lunmaktadırlar. Fransız heyeti 
M. Pie~re Laval da 24 aaat enel 
Cenevreye ıelmit bulunuyorlar. 

M. Arthour Henderson, daha 
bu sabah Amerikan mümessili M. 
Hugh Wilson ile Vaıington hü -
kumetinin silah ticaretinin kont -
rolü hususundaki niyetleri ve M. 
Maksim Litvinof ile de Sovyetle -
rin silahları bırakma konferansını 
daimi bir barış konferanaı haline 
getirmek projeleri hakkında gö -

rüşmüştür. 

Küçük itilafın hariciye nazır -

larının Türkiye hariciye bakanı ile 
birlikte buıün ötleden sonra top -
}anarak Marıilya cinayeti hakkın· 
da Yugoılavyanın M~lletler Cemi· 
yetine vereceji muhtıra üzerinde 
görü9ecekleri haber verilmekte • 
dir. 

Yuıoslavyanın, bu muhtırasını, 
bu hafta z.rf ında vereceii söylen
mektedir. 

Sar m•••l••I n• zern•n 
görUfUlecek? 

Londra, 19 (A.A.) -Çartam
lia günü Milletler Cemiyeti kon • 
ıeyinde 8Örütülecek olan Sar me • 

ıelesi, Romada Franıız •• Al • 
man murahhasları ile arayı ınu • 
miyenin ortaya çıkaracafı meM • 
leleri müzakere eden üçler. komiı • 
yonu reisi Baron Aloisinin iste • 
mesi üzerine tehir edilmittir. Bu 
meseleler çok karıtıktır. Ve yal -
nız gözden geçirilmesi zannedil -
diğinden fazla zaman tutmuftur. 

Roma görütmelerinin zorluk • 
ıuz olarak devam ettiji ve meae • 
lenin Milletler Cemiyeti konae • 
yinde müzakereıinin ıeri bırakı • 

lacağının uzun bir zaman için ol • 
mıyacağı haber alınmıftır. 

üç devletiiı de kabul 
edebileceği bir uzlaşma 

Londra, 19 (A.A.) -Bu ak
pm M. Matsudeira tarafından Sir 
John Simona ve Japonyanın son 
lngiliz tekliflerine verdiği cevap 
tevdi edildiği zaman deniz görü§ • 
meleri yeni ve mühim bir safhaya 
ıirecek ve Japonlarla lngilizlerin 
yeni bir heyeti umumiye içtimaı 

aktetnıeleri için tertibat alınacak
tır. 

lngilizlerin düşünütleri §U su
retle hülisa edilebilir: 

Her üç devletin, kabul edebile· 
ceği bir uzlqma esası bUlmak. 

Japonyanın müsavat talebi za
hirde İngiltere için bir zorluk göı· 
termemektedir. 

lngilizler bu noktada herhalde 
Japonyayı tatmin etmenin çaresi
Dİ bulacaklardır. 

l111ilizler, bu müsavatı bahıet
mekle beraber üç alakadar donan· 
manm hacim niıbeti meselesini 
lialledebilecek bir uzl&flllanın ya
pılıp yapılamıyacağının bilinmesi 
arzusundadırlar. Japonya tarafın-

Adanada Gazi abidesi I 
Adana, 19 (A.A.) -Şehrimiz· 

de Gazi Hazretlerinin namlarına 

yapılmakta olan büyük abidenin 

Toprak kaleden tatları ve latan -
buldan da mermerleri getirilmit • 
~. Tamamiyle Türk sanatkiıiar 
tarafından yapılmakta olan abide 
Türkiyenin en büyük ve en güzel 

ahideai olacaktır. 

dan ileri sürülmekte olan müsa· 
vat ve milli emniyet fikri, muhte• 
lif devletlerin muhtelif hacimde 
donanmalara ihtliyacı olduğu te • 
zini bertaraf etmemektedir, fakat 
Japonyanın, Vatington itilifna· 
mesindeki nisbetlerin yerine kaim 
olmak için ileri sürmüf olduğu de
niz intaatının mü,tereken azami 
surette tahdidi §eklindeki teklifi 
tetkik edildiği zaman büyük güç • 
Iüklere rastlanmakta ve bu teklif· 
lngilizlerle Amerikalılar için ka • 
bulü kabil olmıyan bir mahiyet 
almaktadır. Çünkü lnıilizlerle A
merikalılar, bunun tatbik kabili· 
yeti olmadığı fikrindedirler. 

lngilizlerin her halde bir uz· 
taıma elde edileceğine dair olan 
ümitlerine dominyonlar da ittirak 
etmektedirler. Fakat bir uzlatm• 
vücuda getirilmediği takdirde in· 
gilizler ile Amerika arasmda bil· 
lahare Japonyanm da iltihak ede
bileceği bir uzlatma meydana ge
tirilmesinin derpif edilmesi zah· 
mele değer sayılmaktadır. 

Rus cephesinin 
yanlış yılı 

Bertin, 19 (A.A.) - Ruı Cep
hesinin Brezezini yakınlannda ya· 
rılmuının yirminci yıldönümü 

kutlulanmıt ve orada M. Hitler ile 
Mareıal Von Makenzen ve Bre • 
zezini galibi Ceneral Liuman da 
bulunmuıtur. 

Speciale Financiere,, reiı vekili 

banker Şarl Le•i dün açılan tah· 
kikat üzerine tevkif ve hapsolun· 

muıtur. 25 milyon franklık eı • 
ham üzerinde emniyeti ıuiiıtimal 
etmiş olmakla suçludur. Muhte • 
lif tirketlere ait eshamı aahtekir

lıkla Hindi Çini bankasına yatı • 
rarak 13 milyon frank almıttır. 

Bundan baıka Levinin kurdu· 
ğu otuz .kadar ıirketin matlubu, 
zimmetinin yarııım bile bulma • 
maktadır. Çünkü 200 milyon 

ı;b;i~~dilen matlup, ele geçi • -rilecek esham ve heıaplardan iba· 
rettir. 

M. Pesmez oğlunun 
ismet Paşa Hz.ne 

telgrafı 
Ankara, 19 (A.A.) - Yunan 

Ökonomi bakanı M. Peımezoilu, 
Baıvekil ismet Pata Hazretlerine 
JU telgrafı (Öndermiftİr: 

Hakkımdaki nazikane iltifat 
Iarmdan dolayi milletinizin büyük 
şefine derin minnettarlığımı arz 
etmenizi zatı devletlerinden rica 
ederim. Müşatiinilcyh Hazretle • 
rinin bana söylemek lfıtfunda bu~ 
lunmuş olduklan sözler, mem -

.leketlerine hizmet etmek istiyen 
lerc lôyasetinin ve ruhundaki bü
yj.iklüğün göstermekte olduğu yük 
sek nümuneyi gözlerimin önün· 
de daima canlı olarak bulundu
racaktır. Bu fırsattan bilistifade 
Ankarada geçirmiş olduğum unu
tulmaz günlerden ve va·.ıifemi 

kolaylaştmnak için mesai refikle
rinizlc birlikte etrafımda yarat 
nuş olduğunuz itimat' havasındaı? 
dolayi zatı devletlerine minnet 
ve şükranlarımı yeniden arzede -
rim. Celal Bayar Beyefendi ile 
vardığımız neticeler, bu netice • 
lerln Türkiye ile Yunanistam bir
birine bağhyan bağlan kuvvetlen 
dinneğc yarayacağına bende it • · 
minan ve yakin uyan'dınmştır. 

BESMEZOOLU 
İ•met Pata Hazretleri bu tel

grafa Atina elçiliğimiz vaııtaıiyle 
teıeldriir etmiıtir. 

"Tan,, a göre M. Muso
lini'nin sözleri •• 

Pariı, 19 (A.A.) - ltalya bat· 
bakanı M. Muıolini'nin Avueturya 

batbakanı M. ŞUıniı'e verdiii zi· 
yafette aöylediii sözler hakkmda 
Tan ıueteıi diyor ki: Bu sözler
den çıkan manaya ıöre her bansi 
bir devleti ~•aktan da olsa orta 
Avrupa tetkititmdan dıprda bı· 
rakmak mevzuu bahiı delildir. 

Ancak bu devletlerin bu yola ıi • 
rerek baaı ııyual prtlar kabul el· 
meleri lazımdır ki bu da Avuı • 
turya istiklalinin tanınması, tutul· 
meıı ve ayırlanmuıdır. 

''Atina,, nın 
Atina, 19 (Hususi) - Atina ram hazırlanmıtbr. Ş 

,ehrinin Yunan devletine merkeı: milyon drahmi harcaJI 
yapddıiının onuncu yddönümü, paranın dört milyonunu 
1935 senesi Niıanında parlak su· lediyesi, bir milyonunu d• 
rette kutfulanacaktır. Bu tenlik· hükUmeti verecektir. 
ler için büyük ve zengin bir prog-

ismet Paşa Hz. 1 
") ..,,,,. 

Ankara, 19 (Hususi) - Baıve- An~ara, 1~ (~us.uıı eti' 
kil ismet Pata Hazretleri, Sümer ye sahılden yırı~ıı kılolll ~ 
Bank umum müdürü Nurullah E· de petrol kaynagı buluJI .. 
ıat Bey ve Konya mebusları, men-1 nomi bakanlığına bild 
ıucat fabrikasını açmak üzere Burada arqtırma yapıl 
Konya Ereğlisine hareket ettiler. Muallfm!ere ver d 

Ziraat bankasının yeni vekllet Ucr• 
te9killt projesi Ankara, 19 (Husuıi)..,,,,. 

Ankara, 19 (Hususi) - Ziraat timlere verilecek vekalet 
Bankaıınca yeni bir tetkilit ka • nin arttırılması hakkınd• 
nun projesi hazırlanmıttır. Buraya Bakanlıjınca hazırlanaJI 
gelen bazı ıube müdürlerinin de Baıvekilete aönderildi. 
ittirakile teıekkül eden bir ko • BUt~e encümeni 
miıyon tarafından proje bugün muavlnli§I 
tetkik edilmittir. Tetkikler birkaç A k 19 (H ")-" . n ara, usuıı 
gün daha ıürecektır. h k 1 w h .. k l -a an ıgı ususı a e... ..1 

Uyufturucu maddeler Refet Bey, bütçe encüJllfl" 
lnhl•ar1nda tetkikler t b t · l'ğ' e tayı'o . .. a e muavın ı ın 

Ankarad, d191 (~uıh~11) -:-dUyu! • Akay idareleri m"• 
turucu ma e er ın ısarı ı aresı • _,, 
nin muamelelerinin tetkikine bat· Ankara, 19 (Huıuıi) 
)anıldı. Tetkik, maliye namına idaresi muamelelerinin 
lıtanbul baımurakıbı Fuat, ikti • ı lstanbul murakıbı Fuat 
ıat namına murakıp Müfit beyler ı mur edildi. Fuat bey 
tarafından yapılıyor. baıladı. / 

Silah imali monopol Almanyada ·Matbu 
altına alınırsa .• riyeti devam e 

Velmin~on, 19 (A.A.) - "De· Berlin, 19 (A.A.) _. 
Iavare,, Silah ticareti ayan taliki· ganda bakanı M. Göbbe 
kat komisyonu riyasetine gönde • gazeteciler kongruını 
rilen bir mektupta, büyük bir söylediği nutukta demit 
silih f abrikaıı müdürü olan M. "Demokrat rejiminill 
Dupont, fazla harp karlarının Ö· hürriyeti devam etseydi, 
nüne geçilmesini teklif etmekte Almanya parçalanmıt o 
ve uluılar arası ıilih ticaretinin zamandanberi bir ıene 
U"ıtu"n görülerek uluslar arası bir d 'l'kt hru1 ' eni yenı ı en ma • 
pakt ile hükiımet kontrolü altına kadere boynunu büken 
alınmasına taraftar olduğunu bil· matbuatı timdi canlı çeh 
dinnektedir. 

Mektupta, M. Dupont, Birleıik 
Amerika ıillh ticaretinin hükii • 
met vizeai ile yapılması lüzumuna 
ip ret etmektedir. 

Bununla beraber M. Dupont, 
silah imalatı hükumet tarafından 
tiddetli bir tarzda kontrol altına 
almırsa, bunun ulusal müdaf aayi 
zayıflatacalı kanaatindedir. 

Büyük hava yanıı 
ikincileri 

Ankara, 19 (A.A.) -Dün teh· 
rimize gelen Londra - Melburn 
tPyyare yarı91 ikincisi tayyareci 
Parmantier ve Mol, buıün tehri· 
n izden ayrılmıtlardır. 

Tayyareciler Eski9ehir üzerin· 
d~ durmadan geçmitler ve lıtan • 
be )dan Atina iıtikametinde uçut • 
larrna devam etmitlerdir. 

Lafların arkasında sıyasal 
bir manevra! 

Parla, 19 (A.A.) - M. Mitlerin 
dün Maten ıazeteıinde çıkan niü
tikatını ıazeteler büyük bir ihti· 
yatla karfdamakta ve Fransızların 
böyle ıulh tezahürlerine alıtık ol • 
cluklannı ve Alman bq bakanının 
yeni hiç bir teY .öylemecliiini yaz· 
maktadniar. 

Jurnal ıuetni diyor ki: "Hiç 
kİllllenin tehdit etmediti Alman· 
ya ne için ditine kadar silahlan • 
mak iıtiyor? lıte bize lafların ar• 
kumda ıiyaaal bir manevra ıöı • 
teren budllJ'.,, 

mu9tur.,, 

Ôkonomi baka 
müsteşar bit 

Ankara, 19 (A.A.) -
mi bakanhiı miiltetarlı~k 
kofiı reiıi Kurt otlu f aı 
yin edilmit ve buıiiadcll 
yeni vaaif eıine ba1la1D•ttır 

G;zli bir teıkil 
San Sebaıtian, 19 (.A· 

. k• Son ihtilal hidiıelerıne 
}anların f ransa 11nırını 1 

ne para mukabilinde yar 
ıizli bir tetkillt meydan 
tır. 

Türk dili ceın 
bildiriyor 

T.D.T.c.Umulll 

olunur. 
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Sis hakkmda dün Kandilli ra-
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•-L• ~llfle u • b' "Crtıt , .rertı ır 

olQctıiı;,uza 

Bağıran 
sütçü! 

Yeni Aydın oteli 
önünde bir hadise 

Şehir dahilinde satıcıların 

Sü•lü bir yatak, içinde gözle
ri gülen bir kadın yatıyor. Sa -
ğında köpük katmerli •edel bir 
bqik ve içinde mıııldıyan kum. 
ral bir inci var. Beıiiin iki ya -
nında yetiıkin iki genç kı:ı, gü • 
:z.el bir çerçeve ile onları kuıat • 
mıı. Yavru o kadar tatlı uyuyor, 
anne öyle •ıcak bakıyor ve /ıız. 
lar öyle candan gülüyorlar ki, 
dudaklarım gıdıklanıyor, eğilip 
o gonceyi öpmek İ•tİyorum. 

Re•min altını okuduktan •on· 
ra ıevincim arttı ve kendi kendi. 
me: 

Sekiz numaralı ihtisas mahke -
mesi müstantiği Hakkı Şükrü Bey 
bu mesele ile me§gul oMnu§ ve ne
ticeyi a18.kadarlara bilcirmittir. 

yüksek seıle bağırmaları yasak 
edilmitti. Belediyenin, bu emre 
riayet etmiyenleri tiddetle ceza. 
)andırmasına rağmen, seyyar sa
tıcıların yüksek sesle bağırmala
rının önü alınamamıftır. Dün ıa
bah, bu yüzden bir hidiıe çık -
mıf, ba, göz yarılmıt ve hadise 
zabıtaya aksetmittir. 

Anlatıldığına göre mesele 
§Öyle olmuştur: 

Ebu11uut caddesinde yeni Ay· 
dın oteli garsonlarından Yunus 
ile arkadatı Ali, •abahları bu 
caddeden geçen seyyar satıcıla • 
rın bağırmalarına mani olmak İ· 
çin sütçü, sebzeci ve sair esnafa 

her gün tenbih ederek, bağırma
malarını söylemektedirler. Ev • 
velki gün, bütün tenbihlere rağ
men sabahın erken saatinde: 

- Kadın dediğin iıte böyle 
olmalı! 

DeJim. Bu ~ocıılı, onan Jo. 
ğurdaklannın yirmi ikinci•i i . 
mif. Hep•i •ağ, •ailam, ,ürbüz. 

Yapılan gümrük kaçakçılığı 

çifttir. Bunludan birincisini Ya· 
ıuva biraderlerin sahibi bulun -

dukları Çankaya motöründe güm
rük reımi verilmeden yakılan ih
rakiye tetkil etmektedir. 

ikinci kaçakçılık daha mühim
dir. Kaçırılan gümrük resmi ıek
ıen bin lira tutmaktadır. Neft sa- - Sütçü ... ü. 

Ben, katlının yer yüzüne an • 
cak bu ulu, bu mutlu iıle geldi • 
ğine inananlardan olduğum için, 
o ita/yalı anayı candan al/atla • 
dım. 

Diye tenha sokakları inleten 
Osmana son bir tenbihte bulun • 
mutlardır. 

Fakat azıcık Jüıününce, o 
tatlı ıevincime ağır bir üzüntü 
bulutunun gölğeıi düıtü ve yüre
ğim •oğudu. Bi:r.im kadınlanmı
zı, kenili çocuklarımızı anmıı, 
onların izinde yürürken bafımt 
ta:ıe mezar tQ§lanna çarpmııtım. 
O ıık •ervilerin lO§luğuna yola 
düfenler, bir büyük mezarın ya· 
nında be§ altı küçücük toprak 
kamburunun sıralandığını gör -
müflerdir. Doğan çocuk, yQ§amaJ 
buyrultuıunu ömrün elinden ko· 
parıp almış sayılmaz mı ve ölen 
çocuk, biraz da öldürülmüı de • 
ğil midir? 

Suç meydana çıktıktan sonra 
sekizinci ihtisas mahkemesine ve
rilen suçlular hakkında tevkif ka-
rarı alınmıştır. 

Bunun üzerine lsak Behar E
fendi tevkif edilmi~, fakat karde§İ 

Y aıuva Behar Efendi hulu nama-

- Sütçü Osman, iki garsonun 
bu tenbihini dinlemİ§ ve gitmit • 
tir. Garsonlar da, attık ou sütçü
nün kulaklarını tırmalıyan sesin
den mütterilerini kurtaracaklll -
rma emin olarak memnun olmuı· 
lardır. Fakat, dün sabah daha 

herkes uykuda iken, tiz perde -
den: 

- Sütçüüüüüü ... Clıjı için tevkif edilememiıtir. An
cak, ağır cezaya yapılan müraca
caat üzerine her iki lcardet hak
kındaki tevkif kararı kaldırılmıt· 
tır. 

Diye ayni sütçünün baiırdı -
ğını duyunca çok hiddetlenmİf -
)erdir. Yunus otelden dıtarı fır • 
lıyarak: 

Sonra, ya ıehirli iradının ana 
olmalıtan ~ ne tlemeli1 ... 
BJinJelti lnuralılılı, yapıllfln • 
da/ti incelilı giJecelı diye, 6ebe
liie veba gibi lıorlnınç bir laato
lılı gözü ile balıanlar az mıJır? 
Bunlardan yurt/un öcünü irim a

lacalı? Bağnndalıi sengin gö -
mülerin lıılnrmtUı için yavrala
nnın çoialmcuını bekliyen ö~ a· 
na, zavallı Anadolu bu giJiıJ• 
ı•nzlılrtan lrurtalabilir mi? •• 

Sekizinci ihtiaaı mahkemesi 
müstantiği dün Umur yeri antre
po memuru Kazım Bey hakkında 
meni muhakeme karan iıtemittir. 

- Ben aana ne demittim. Ge
ne mi bağırıyorsun? 

Gümrük müfettiıleri tarafın -
dan Umur yerinde neft sanayi tir
ketinin mahnıkat depolarında 
tahkikat yapılmaktadır. 

s;çluların durutmuına yarın 
aekizinci ;htiıas mafıkemeıinde 

Diye sütçünün üzerine yürü • 
müf .. Fakat sütçü de sopasına I&· 

rıldığı gibi, garsonun üzerine 
yürümüttür. Bu esnada arkada • 
f ı Ali, yetitmif, onları ayırmak 
isterken, ıütçü Oımanın sopası· 
nın kafasında patladığını görün· 
ce afallamııtır. Sütçü, vurduğu 

Bizde kadın, aii• ltaılar bOf, 
mancuı.z bir varlık halinden han
gi gün nyrılacak? BQflra ulu• • 
larJa ti inç, cömert analar gör -
dükçe, imreniyoruz ve ne yuılt 
bu imrenme, çok geçmeden ite• • 
kin bir n.zı ile gönlümüzü itana -
tıyor. Kendi eliyle analığına ut 
çeken katlının aıçu baiıılanma
malı ve öyleleri aramızda ye • 

miı•iz bir kütükten daha çok de
ğer bulmamalıdır. 

baılanacaktır. 
ıopa ile garsonun yüzünü gözü-

nü .titirmittir. 
bu bağırıtma, etraftaki kom • 

Bıılgar baş konsolosluğa 
Bulıaristan hariciye nezaretin

den bir vazife alan Bulıar bat 
konsolosu M. Baklacıyef yakında 
Sofyaya hareket etmek üzeredir. 
Yerine tayin edilen M. Vançefle 
birlikte dün vali muavini Ali Rıza 
Beyi ziyaret etmitlerdir. 

fuları uyandırmıf, otelin hamalı 
Mehmet te kavgayı görünce, kü· 
fesini bir tarafa fırlatarak kav • 
ga yerine gelmittir. M~h?1~t, 
garson Alinin yüzü gözü tıttıiı • 
ni görünce, sütçünün üzerine a -
tılmıf, sopayı elinden almak İs • 

temittir. 
Fakat bu esnada bititikteki 

ayna fabrikasında çalııan Necmi 
isminde bir genç hadiseye ka • 
rıtmı§, ve ıütçü Osmanı müdafaa 
ederek garsonlara ve hamala 
kartı gelmittir. Bu sefer, hamal 
Mehmetle Necmi tutuımuılar, 
birbirlerini yumruklamağ~ bat • 
lamitlard ır. 

Seyyah 

Matbuat cemiyetinde 
umumi heyet toplantısı 

lıtanbul Matbuat Cemiyetinden: 
lıtanbul Matbuat Cemiyeti umumi 

heyeti ikinci defa olarlllc 24 teıriniaani 
1934 cumartesi günü ıaat 13 te cemi· 
yetin yeni merkezi olan Ankara cadde
sinde lkdsm yurdunun ikinci katında 
toplanacaktır. Bu toplantıda mevcut 
ekseriyet telakki edileceğinden muhte-Sütçü, İfin büyüdiiğünü, ken
rem azanın her haJde te,rifJeri rica a

disini dövmek istiyenlerin çoğal- lunur. 
dığını görünce: 

- imdat .. imdat .. diye bağır· 
mağa batlamıttır. 

Bu arada bir kaç yumruk ve 
sopa yiyen hamal Mehmet, yer • 
den kaptığı bir tatı Osmanın ka· 
fasına indirmek is~emittir. Bu 
laf, belki sütçüyü yere aerecekti . 
Fakat o esnada oradan geçen bir 
ek-:::ek arabası sürücüsü yere at. 

lıyarak, buna mani olmak iste • 

... """"""'"' ..... -.. """' ......................... ._..__... ....... 
mittir. 

Hadise, Ebu11uut caddesinde 
oturanların hepsini uyandırm19, 

sokak kalabalıkla dolmu9tur. Se
yircilerden bazıları hadisenin 
gittikçe büyüdüğünü anlıyarak 

polise koşmut1ardır. 

Hadise mahaline gelen po • 
lis, sütçüyü, garsonları merkeze 

götürmü!, ifadeleri alınmıthr. 
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ınce agrı 

(Verem)e karşı 
... (Baımakaleden ~vam) 

letmek gerektir. Şimdilik bizde 
ince ağrı ile aavaf diyince aanator• 
yum açarak ıayrdarı burada yatır
mak, yahut bir diapanıer açarak 
em vermek dütünülüyor. 

Sanatoryom, diıpanaer açmak 
ince ağrı ile birer ıavaf yoludur. 
Bunlardan haıka bir de ince ağ· 
rının ne olduğunu budunun her 
katına, daha çok sayrıların kendi· 
lerine anlatmak sanatoryumdaki 
gibi bakınmanın ne demek oldu
ğunu kendilerine göstermek Tar• 
dır. Bu gösterdiğimiz yol, doğru· 
dan doğruya ıayrıyı, iyi oluncıya 
kadar bakmaktan daha iyidir. 

Bunun içindir ki ince ağrının 
ne olduğunu anlamamı§ olan bir 
aayrı, sanatoryumda iyiletebilirae 
de ıanatoryumdan çıktıktan aon• 
ra kendiıini yeniden yıprabcı bir 
yaıayıfa vermekle gene sayrılanır. 

Avrupada bile ıanatoryumların 
iyiliği, aayrılarr iyilettirmekten 
çok, onlara bakınma yolunu öi· 
r~tmeıinde, bir ince airıhnın ya• 
~ayııını düzeltmeyi göıtermeıin

tl~dir. Bir çok ıayrılar bir ıana• 
toryuma ıirerler, bir kaç ay ora• 
da kalırlar, ıonra çıkarak iyi bir 
yerde pansiyon tutarlar, aanator
yumda imit ıihi iyi oluncıya ka· 
dar burada Yatarlar. Yalnız ay• 
da bir kez (= defa) bir doktora 
kendilerini baktırarak aayrılıkla· 
rının iyiliği kertesini araıtırırlar .• 
Böylece ıaynlrklarına kendi ken
dilerine bakmrı olurlar. 

Bundan ötürü, ince airılılar 
için bütün acunca tanınmıt olan 
laviçrenin Davos kent(= kaaaba) 
inde bulunan otellerin ve panaİ• 
yonların ıayı11 ıanatoryumlann 
aayıaından bet, on kat çoktur. Bu· 
radaki otellerle panaiyonlar bir· 
kaç ay aanatoryumlarda bakınma 
göriip çıkmıt olan ıayrılar ile do
ludur. 

Doktorlar aayrılarına aanator
yumda oldutu gibi bakınmayı, bol 
yemek, iyi hava, bütün bir dinlen· 
me aörleriyle anlabrlar. Fakat 
bir sayrı için bu anlatmadan yqa· 
ma itinde doğru bir anlam ( = ma
r.a) çıkarmak ne kadar ıüçtür. 

Sayrılar vardır ki, bakınma 
kaygusiyle bol yiyecek almak için 
kannlarını yemirir (=tahrip) ler. 
Kendi ıayrılıklarına bir ikincisini 
katmıt olurlar. Sayrılar için aa• 
natoryumda günün hanıi bölümle· 
rinde kaç kez Te ne takım yemek· 
ler verildiğini öğrenmenin, iyi ha· 
va almak için neler yapıldığını, 
dinlenmek ne demek olduğunu 
gözle görmenin yapacağı it bü· 
yüktür. 

Bunun için ince ağrı ile savat 
itinde oldukça kazanç elde etmek 
istiyorsak bunları göz önünde t~ 
tarak ona göre bir çalııma progra· 

mı çizmek ve bu programı yurdun 
her köteıinde yürütmek ıerektir. 

Mehmet ASIM ' 

Heybeli açıklarındaki 
Istanbul birinci Ticaret mahkemesindeki tahkik işi 

dün bitti. Hüsnü kaptana, tahkik raporu verilecek 
Altı T eırinievvel ıeceaiydi, 

Heybeliada ile Kartal araamda 
fllkua gelen ve "Afitap,, motörü· 
ne bağlı kayığın batması, içinde 
bulunanlardan çoğunun boğul • 

maıiyle neticelenen kazanm ne 
ıuretle olduğunun tahkiki, latan· 
bul Birinci Ticaret mahkeme.in
de dün öihden sonra bitmittir. 

Motöre batlı kayığa çarpan 
''Füruzan,, vapurunun süvarisi 
Hüsnü kaptan tarafından uaulen 
vaka hakkında rapm almak üze
re yapılan müracaatla baflıyan 

bu tahkik işinin dünkü safhasın· 
da, Hüsnü kaptan, vekili avukat 
Cevdet Fahri Beyle birlikte ha • 
zır bulunmut ve ıahitler dinle • 
nilmittir. 

Dün dinlenilenler, "Füruzan,, 
vapuru çarkçı 'batıaı lımail Mu • 

ammer, makine loatromoau Meh
met Aptullah, güverte loıtromo • 

au Hızır Mehmet, kamarot izzet 
Şadan Efendilerdir. 

Bunlardan çarkçıbatı İsmail 
Muammer Efendi, saat iki bu • 

çulda Beıiktaı önlerinden kalk
tığını, Heybeli ile Kartal arasın-

da ani bir torniıtan yapıldığını, 
kendisinin vardiyada nöbetçi bu. 
lunduğunu, çarpmayı hariçten 
görmediiini aöyledi. 

Polis Haberleri 

Kavga sonunda bir 
hırsızlık iddiası 

Makine loıtromoau Mehmet nunm da bir ıilep olduiuım söy. 
Aptullah Efendi, üç düdük eesi ı-iıtiniz. 
itittiğini, vapurun tornistan, on· - EYet, ıileplercle projektör 
dan sonra da iıtoper yapbfım, yaktm. çünkü, açık denizde do· 
kaptanın, apjıda bulunanlann laprlar. 
derhal yukarıya çıkmalarını hil- - Fakat, aia pce aaat iki hu-
dirdiğini anlattı. çulda hetiktat önünden kalka • 

Güverte lostromosu Hızır rak, ahil boyunca Kartal yolu • 
Mehmet Efendi, o ıırada kama· I nu tubnufl\IDWS? 
rada imiı. Önce üç düdük aeai İ· - Heybeli ile Kartal arası aa-
ıitmİf, sonra da torniıtan ve en hil boJU aayılamaz. 
sonra iatoper yapıldıimı f arket • Hüsnü Kaptan, tileplerin pro-
miı. jektörıüz olarak açık denizler • 

Kamarot izzet Şaban Efendi- de dolatmakla beraber, meıeli. 
nin vakaya dair anlattıkları, ıec:! bir limana vardıkları za • 
ıunlardır: man, limana ıirmek için aabah 

- çarpmadan eonra, ıirnrl, olmasını heklemedilderini, pro • 
kumanda Termefe batladı. Ben, jektöraüz limana ıirdiklerini i • 
önce deniz üzerinde im teY ıör· leri sürdü. Aynca, · kumpanya • 
düın. Oç aaniye 90IU'a çarpma ol- dan akf&ID hareket etmesi ve aa
du. Motör, önce aancakta idi. la- bahleyin kartalda bulunmaıı, o
keleye geçtikten aonra, makine radan çimento yüklenmesi için 
aaraıntıaı duydum. Kaptanm ç.al- emir aldılmı kaydederek, mah • 
dıir üç düdük, durmak İf&J'elİ • kemeye, hunu tenik yollu bir ki· 
dir. fit verdi. Kltıt, imzalanarak 

Hüsnü kaptan ve vekili, hu i- doeyaya konalda. 
fadenin bazı cihetlerine itiraz Neticede, mahk-• heyeti, 
ettiler. kaptanm iatediti tahkik raporu • 

Şahitlerin dinlenilmeai bitin • nun Yerilmesi lcarariyle, celseyi 
ce, reiı Memduh Bey, Hütnü kap- kapatb. 
tandan ıu ciheti sordu: V&kanm ticaret mahke:ne • 

- Siz, geçen celsede tileple • sindeki hu aafhuı, ba kararla ta

rin projektör kullanmadıklannı, malan•~· Caal noktadan 
çünkü açık denize maham &u • tahkikat, llenüz dnam etmekte
lunduklannr, "Füruzan,, npu • dir. 

1 Gelenler, gidenler 1 
lavivenln KudU. bat 

kon801oau 

Mekteplerde 

Gazi Ter biye Enstitüsüne 
talebe ahnacak 

F · h • · 1 ki gün evvel Demden ıehrim.De 
atı te oturan ın§aat mımarı 1 1 . . K d" L- k---'-- Gazi terbiye enıtitüıü riya• 

ziye, edebiyat, tabiiye, tarih ve 
colraf ya tubelerine müıabaka ile 
talehe alınacaktır. 

v 1. f d .. 
1 

K .. ..k ıe en ıvıçrenın u aı umıJ UllMJIU9U 
e ı e en ı ı e araıumru te otu· M '. .. K bl d"' H .1--··· lile , • • oıyo u er un ay .... ...,.. yo 

ran makınııt Mehmet efendı, tram Kudüae hareket etmiıtir. 
vayda gelirken aralarında çıkan J § B da w· l A..ı--..:~ 
b. .. . 'nd k un n eene ene uuı....-
ır munazaa netıceaı e yumru ıeçen pilotlardan Amerikalı tayyareci 

yumruğa gelmitler, birbirlerini Elanka dün şehrimize gelmiıtir. Bu. 
dövmiiJlerdir. İki kavıacı, yeti • gün SoEyaya, oradan da Bükrete sid• 
ıen polisler tarafından yakalan • cektir. 

mıtlardır • § Memleketimizde hulu nan Celııeli· 
ifadeleri alındığı ıırada Veli tank lngiliz bat papazı .aa Aakaradan 

efendi, cebinde bu1unan iki yüz dönmüıtür. Yamı tehrimizden aynla· 

liranın Mehmet efendi tarafın • caktır. 

Bu müaabakaya ıirmek için 
yİr·mi ya9ını bitirmemit olmak, li· 
se veya altı ımıfh muaHim mekte· 
bi mezunu olmak lazımdır. 

Müsabaka için yazılma müdde· 
ti çarpmba günü akıamına kadar 
ıürecektir. Perıembe ıünü de la
tabul lisesinde imtihan yapılacak· 

..... ~ .... Hlllll ... ___ 11111 ... nı•--... eı-••----·-·-11 dan çalındığını iddia etmittir. tır. 
Tahkikat yapılmaktadır. kama, Sarıyerde Yeniköy Dere Unlver•Hede a8m•b tatlll 

Y k d"J • •t"h ıokak 12 numarada oturan Rizeli 
asa e 1 mış Si a Yuıufun üzerinde bir tabanca bu· 

taşıyanlar lunmu9tur. 
Yirmi dört saat zarfında ıehrin Bunların hepıi yaklanmıı, hak· 

·muhtelif semtlerinde yapılan ya· larında kanuni muamele yapılmıt
ıak edilmit ıilah ara§brmuı fU tır. Silahlar da müıadere edil· 
neticeyi Termittir: mittir. 

Bakır köyünde Cumhuriyet cad· 
deıinde Abdullah efendinin kah· 
veıinde oturan Mehmedin üzerin· 

de bir bıçak, Lingada Nitan efen· 
dinin üzerinde bir bıçak, Ga1ata· 
da Yusufun üzerinde bir ıuıtah 
çakı, Haıköyde Mehmedin üze • 

iki llraaı ~llnmlf 

Boatanbatında oturan höl'Uçi 
Kadir, polise müracaat ederek ya· 
nında çalıpn Hac.r tarafından iki 
1iruının çalındıimı iddia etmit • 
tir. Hacı yakalamnııtır. 

Oniverıitede bu yıl Sömeıtre 
tatili yirmi ıün olarak kabu1 edil· 
mittir. 

Tatil ikinci kanunun on betin
den 9ubatın betinci gününe kadar 
ıürecektir. · 

Bir tehdit iddia•• 

" r as,, muhabirliRİ rinde bir bıçak, Taksimde Haıa • 
Dört ıenedenberi memleketi • nın üzerinde bir ustura, Bey~ğ -

mizde Sovyet T &il ajanıı muha • lunda Rizeli Cemalin üzerinde bir 
birliiini yapan, kendisini fevka • bıçak, Bahaettinin üzerinde bir uı· 
iade sevdirmit Y ablonski Y oldaı, tura, Fatihte Dıramanda oturan 
yerini yeni arkadaıı Stoklipıki ıucu Fuadın üzerinde bir tabanca, 
Y oldaıa bırakarak, bu ay içinde Kur§ unlu medreıesinde oturan 
Moskovaya dönecektir. Mustafanın üzerinde bir bıçak, 

Çamurlu •••k ve bir iddia 
Beyoilunda Alyon aokalmda 

Kimil Bey apartmanmın kapıçııı 
poliae müracaat ederek, Vitali İl
minde biriyle, içeriye çamurla a • 

• yakla ıirmeai yüzünden kavp .t· 
tiklerini, Vitalinin kendisin çakı 
ile tehdit ettiğini ıöytemi9tir. Vi· 
tali yakalanmıttır. 

Kızıltoprakta Tuilacı mahalle· 
ıinde oturan Ahmet karakola mji
racaat ederek Altıyolda oturan 
mahallebici Ziyanın çohanı Şaha· 
n9n bıçak ve tabanca ile kendisini 
tehdit ettiiini aöylemif, Şaban ya
kalanmrıtır. Ozeri muayene ec:li· 
lince bir tabanca ile kama tqıdı· 
ğı ıörülmüt, iki ıilah kendiıinden 
alınar~k hakkında kanuni muame
le yapılmıfbr. 

Evvell lçmlf, aonra 
camlar1 k1rmlf 

Y etilköyde DitÇi ıokaiında o-

turan arabacı Aıobun ahmnda ıü· 
rücü Hüaeyin, arhot bir halde 
Muharremin kahTeaİDe ıiderek 
camaln kırmıı, yakalanmııtır. 

2.500.000 b:n Frangı 
kim kazanmış? 

Balatta ıemici Haaanın üzerinde 
bir bıçak, otobüs biletçiıi Cemalin 
üzerinde bir bıçak, Nafizin üze • 
rinde bir bıçak, Ayvanaarayda 
motorcu Niyazinin üzerinde bir 
bıçak, Üsküdarda Toygar mahal· 

Bir Hanıma araba ~arptı 
Fenerde Haydar caddeainden 

geçmekte olan Abdulhamidin ida· 
reıindeki yük araha11 Zinet lıanı· 

I 

ma çarparak yaralamrıtır. Araba· 

Kalp durm••ından 81Dm 
Beyoilunda Aiaçeımeainde o

Kua 

Pariıte çekilen milli piyanko • 
dan, iki milyon het yüz bin franrı 
b · r dqfra.macı ile kain biraderi 
olan bir kaaap kazannu9tır. 1 leıinde Selihattinin üzerinde bir cı yakalanmııtır. turan Jozef Opikyan, Karaköyde anla9ılmıtbr. 



hrııii ·sıı kolu mıı nrıliiS' ısiii&e
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ı ımue kuu uerıf sti 
ille • '811:~ ~ıa§ı, parma§ındaki yüzüğü uzatarak: 

ıçınde bir damla zehir vardır!" dedi ve 
ağlamağa bqladı ,. 

">tf le ~iZ kararı: #' Şe- mandan, kendisini cidden eeven 
olrnegi tercıh ve takdir eden efendiıine kolay 

l... ederim! kolay ihanet edebilir miydi? 
~ClQı ,, Ar 1 . ea o 

1 
zames çok duyp u ve vıc· 

i bir ece ıaatlerce içti.. danlı bir kumandaıadı .• 
t L tarap kü .. k d ' qijYÜlbütt"' pu a ar O, lran topraklarına derin bir 
lJıııa ftıelct bu.. J vatan atkı ile baib delildi. Ondan 

~""lu: u unu elinden bı· bunu bek~-1< ıe minUd ~lurd~ 
~ 1•riıı n Arzam•'m lran -aklan ıle ela· 

liıun ay:us ve şerefi.~i, kaıı yoktu. O (Lidya) b bir uker· 
iten ku! lan altına duş- di •• Nuılaa Diriya uir dütmüt, 

'ta.racaksm, Arza • affedilerek tekrar kılıcına ıabip 
olmuı ve lran ordularında büyük 
yararlıklar pıtennitti. 

Arzameı etıiz bir kahramandı •• 
O, atılmaz dallardan ordular 

ıeçirmitti .. 
Meıabizoı ile kahramanlıkta 

yar11a -çıkmıtlardı. Arzameı ön 
Aayada, Meıabizoı Trakyada yıl· 
larca birer hükümdar gibi yaıa· 
mıılar, 'bir çok milletleri lran tabi
iyeti albna ıokarak devletin şeref 
ve bayıiyetini yüluekmitler, hazi· 
netini zenıinlettirmitlerdi. 

Arzameı .• 
Megabizoı .. 
Bu iki büyük ltumandan hak • 

kında §airlerin yazdığı zafer deı· 
tanlan biltün dünyaya yayılmıştı. 

Düa Wr sün or~ teftiı e
detkeft: 
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Almanyaga ·1ı. t --
Atmanyaya gö:d::: KBadı Tarab llllf 
Ôkonomi 

ğimiz mallar kolaylık Nakleden: Selami izzet -
görecek - Haydi, ikiniz de ayni cinı rin d ha 1• 

Geçen a11n yirmi dördünde, Al· mahlUkıunuz. Ayni hamurdanıı • d , n.~ rahat nefeı alabiliyor • 
nız. ır yaz ıiınız kalmaıın di· t b 1 areae • manyada, Türkiyeden yapılacak s· be ı u. uamarlanndalri kan h L 

ithalih tahdit edecek bir komiı. ye muhakkak lekeliyonunuz ~nJaı amıtb. Vücudü ııınıyordu. 
yon teıkil edilmifti. Verilen bir Mazeret arama, ıeni her hareke·~ t andıyordu. Kalbi mwatuam 
karara ıöre Almanyaya mal ıön· ti d a ıyor u. n e mazunun. Daima kendine ş f"k _._ . 
dermek iıiyen firmalar ilk defa bu et olanlara ıittin. Fakat buna at- e .• a"'umı dönmüıtü. Pen • 
komiıyona müracaat edecekler, kı neye kanıtırıyoraun. ~eur.enm önünde ayakta duruyor. 

komiıyon da müracaaları tetkik edecek, kabul veya ret kararı ve - - Dur ~ anlatayım.- Selma y-eie f.atladL 
recekti. - Sus, bır feY anlatma. .. Din• - Sabi bir feY yemiyecek m •• 

Hükumetimizin Alman hüku • le. O adamı bul, aöy1e busün gö- ıin?.. Ne olur habrnn · · b~ ·· •. ••Jrm • y k ' IÇlll 1r 

meti nezdindeki teıebbüıleriyle, zume ıozu eaın. arın sabah aç lokma at.. 
Almanyaya ıönderdifimiz malla· aekizde mektupla ve resimlerle Cevap bile vermecl" rın fiallannm dilımesine oebeı> o • beraber plıin. Selma karnını el:,.....ıaktan 
lan mahzur ortadan kaldınlmıştır. - E'rinde delil. ~nra bir endifeye düttü ... Koca. 
Almanya, Türkiyeden ıelen mal· - ETindedir. Herıey evvelin• ~1 ne düıünüyordu? Gene ~ir plla 
!arın eakiıi ıihi kolaylık görmesi- den düıünülmüı. Arkadaıı falan kuruyordu mulıalduık ... N-1 ol. 
ne fakat müracaatlarm TüdıofİI yok. Bir hilıi.ye uydur ... Ben bu. 1& bu lıi ele ört ı... eclecekti. Bu
Berlin ıuheıi vuıtasile yapılma. nun ne demek oldutunu bilirim.. na emindi. sına karar vermlıtir. - Peki ben ne olacaiJm 7 -:".Şefik ben y~.. ı,; 

Bir glzll toplante dalla - istikbalden bahsetme. Bi. deiılım ... 
Şehrimiz ticaret odası azası zim ııibi inunların istikbali yok - Şefik yerinden lımulduıadı. 

çarıamba günü toplanacak~ bir tur. Hayatla yapılması lhım ıe - . G""." kapı ......ıc111. 8qmı çe-
ihlimale göre bu toplantı ela gizli len hareketler yapılır, yük tqınır. •ırmedı. Kapıcının ,._p ael. 
olacaktır. - iki kiti bir olup. "'.:~i Fenli 8eJ JUıD haaımef-

Gizli toplantılarda memleketin - lsteroen.. ılı"m ne ,.-ı.ııı _...,.. iktııadf vazı=--tinı· -"'·•erı'r bı0r ra· - Benim haıta olduiumu fa· 17~ a-n - Görünün! Görünün! 

P
or hazITlandıg•ı ..,ı.lindoki -..ı • kal Tekin Beyin keiaılisiyle ıılrüt· 

'T- r-~ - - Rica ederim bir §ey vadet • k aların aslı olmadığı ııöylemnekte • me istecliiini söylaJiiiit. 
d' me. Şefik lıcımurdaaclı: 
ır. - Şefik ya yok o1uraam? Y 'L_t.: ek' d ı:_ Dıt sert Here lıtflrak - ana .. ,.... s ıs e ucai 

komite-' Şefik omuz ıilkti, fakat kamı· Çamlıkta bekleain, anJadm mı 7 

Son ıünler içinde lıirçok sergi nın samimi oldujunu sezdi. Sel. - Anladım efendim. 
ve panayırlardan daoret mektupla· ıaanın oehehi mevcuıliyeli meıul Çocuk çıktı. 
n ıelmek\eclir. Bu mu-betle ti• olmaktaydı. Kocaıiyle beraber - Allah rahalık yersin Şefili 

d 1 
"h . meıut olmakta. - Uyu. Yedı"n, kamm doydu. 

caret o a arına ve ı racatçı tacır• 1ere birer tamim ııönd•ilmittir. "Bizim gibi insanların iıtikba· Sıhhatin yerinde. 
Tamimde, ıerıi ve panayırlarm . li yoktur" sözü onu mahvetmişti. Selma uyumll!lu hile •• 

mal göndermek husuıunda çok Ağlıyarak günahlarını itiraf - 8 -
mühim olduğu ve diler meınle • ettiği zaman gençti. Ondan ıonra Selma sabah yedide uyandi. 
kolleria ı.u ı.-ıı.ıııııiad lldıtlılı' • ilıtiyarladı. Aıııııı* aeae ~jrul • Şelijin kalktıiım, 11kandıjmı, 
ları zikrediliuelctecliı. Tirkofia a... · sJ~d~..,.... 
Ankara merkezi de bu hususta h& Yolda .....wıı- ...... lar. SuJ ....... ş.m; .ıtıL zı teklifler yapmaktadır. Onlara. ~ ...ı.ahek Selma ı.-unia .......... 

alnından Bu tMliflere ıöre. 1.ıeceli ae • etti. ...ı--1ı ı.tedl, - ....-ı;tl-
ne ıehrimiacl• ıjcaret odaımda Bir lıanıını Yatmalı ı.ıcl1i ettL ~ -k ·ıı k • ı ? ~dl. Roltınll lıltfrmltll. (Dıt ıergilere ittira mı 1 omı • - Güle ,ele, clec!i, nuı ımız Bu it düzeldikten soma 1 ... 
teıi,, iımi altında bir komite tetkil - Tetekkür ederim, iyiyim ••.• bula inecekti. 1'1 üpm in .. ilir-

eclilecektir. Fakat bitkindi, yorıundu .. Se· h ~ .. ......_ ..... L••l8I L••lll d 1 di. Otomobil asır ... -- .....,..._ _......,._ ... nelerden beri ıanki bu ka ar yo 

T k

. Ferdi ite kocumm neler ko • 

Bulıariıtandan ür ıyeye re • yürümemitti. 
d b

. k Bul nupcaklanm merak ecliyorda. 
len muhacırlar an ır ıımı, • Korku biraz cravret veriyordu .. 

b ld ki 
.. • # Her halde Şefik oadan aaklıJa • 

ıariıtanda ödünç u u arı par Şimdi korkutu biraz azaldılm • 
k et

. 1•- cak delildi •• Şefik kim bilir De •• 

ları bankaya yatırma ıur ıy -. dan, dislerinin dermanaızblını ırk 1 ak B 1 k
erl iır söder aörli•ecekti .. Amma ha· 

buna kal'fl o ar u ıar te hinetmoie baflamıtb· 
1 

1 akta 1 k-~ ..,., hu \ir --.rlıktan İNrel ka • 
ve kumaıı a m ve ınem e ,..u- Mırıldandı: '·· ..---
mize kendi -8an pbi sokmak ;.. lacalıtı· Şefik pld imza eclece'k • 

el 
- Kolunuza gireyim mi, düte-

temektedirl•· D&rt bet •Y evv ' ti. 
Mua1linı Beclriye hamın iıminde cejim ... Mr lııMbn. ...ıJıJ--lan • içine bayiınlık ıeliyordu .. Jm· 

Bir kilıcla im• •tln•k kolaJ• 
dıt ve ber19yi diiaeltir ... Para kuv• 
veti! .. En büyük kuvvet!. _ ,.;; )adı, sabahtan heri bir teY yeme-

nm tüpbeai üzerine yablanmaa mitli .. Karnı açtı. Bunu ıöyleme • 
iıtenmit fakat muvaffak olunama· ~ine imkin yoktu .. 

mııtr. Muhafaza -ı.n t1ln Bul- - Otelde yemek salonuna 
priıtana ıitmek üzere olan bir i-111is ... Caz! Kalabalık! •• Ben 

kadından ıüphelenınlıler n 11stt1 • .,.._;;! ..ı-em. amma - i • 
nü araımtlardır. Aratbrma netice- nip yemeiini yerıin canım ... 
ıinde i&inde bin liraya yakın Türk - Hayır. 
parası hulunan bir zarf hulunmut· Odalarına çıktılar. 
tur. 

itin ıaribi, Zahide lındnl tatı • 
yan bu döviz kaçekç111 kadın, d6rt 
bet ay ene4 muhafaza memurla • 
rının elinden brtulan kaçak mu • 
allim Bedri,e hanımın lazkarde • 

ıidir. 
Zahide hanım müddeiumumi • 

lile verilm"tir. 

- Ganonlara ka111 yemek 11· 

marlıJaJl9• Zile buıyorum, iki 
çorba, ik el iıtiyeceiim ••• Zili çat· 
dnn. Dikkat et pnon ıelecek. -
Bu telgrafı gördün mü? - izdi • 
vııcımızın ıenei demyeai ... Şakir· 
le Nermin dütünmüıler.. Bu tel. 
ıraf Süheylidan ... 

Kapı vuruldu. 
- Giriniz ... Biraz ayağım bur-

A,..aya haktı: 
"Ne kadmaınt.. GilliimaiJOI' • 

aun ! .. " 
Ve ditferinin dü•ıünlüiiiaü 

tetkik için itiraz claha pl"•ıe4i. 
Bundan aonra cid•ı olacaktı. 
Kendini toplıyacaktı. Fakat ıü • 
zellğine rene itina edecekti. Bu 
güzeliltini aade Şefiğe vakfede • 
cekti. 

Kocuına acıdı .. Ne mütkül va· 
ziyete1cH ! .. 

Acaba hülya kurmıyor mJJdı? 
Bu it pek çabuk düzelecek miydi? 
Biraz daha mahzun olmak, yeisli 
durmak iıtedi. Muvaffak olama • 
dı. 

Odaya ıUnet. bol qık do1mu#-
tu. Berat ıecesi 

lıtanbul Müftülüiiindea: 
1934 aepesi T ... niaiain 22 inci 

pe~ pail ~ 14 ine müsadif 

kuldu.. Ataiı inemİyt!ceğiz .. 
Çorba ve et getiriniz, Bir küçük (1>"81111 wrl 
ıise de maden ıuyu.. r-----~-------

ohnakJa .- ( ..... pceü) leylei 

Mrat oldaiu .......... . 
l • • 

den çok korkarım. Onunla, kendi 
iıtelimle kartılatmak iıtemem 1 

(Devamı var) 

Babuı her zaman "Dünyada YENi ÇIKTI 
uıl meıele 11hhatte olmaktır" Deliliğin Psikolojisi 
derdi. Bu ıözU dütUndiL Flab 50 kurut 

Fırtına geçiyordu. Tevzi yeri. VAKiT Matbaaaı 

Derin bir nef eı aldı . Daha de-
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Şehir Meclisi ilk devresini bitirdi MEMLEKET HABERLERi 

Nıimerotaj tahsisatı, Adaların suyu· i..: lzmirde kumar yüzün 
çin yapılacak istıkrazmünakaşaedildi iki cinayet 
Nemli zade Mitat Bey daimi encümenden çekildi - Resmi 

memurlar hastanelerde parasız yatacaklar- Bir kısım 
n~betçi eczanelerde buz bulundurulacak 

lıtanbul Umumi Mecliai dün ilk 
devresinin aon toplantıaını yaptı. 
Celseye Sadettin Ferit Bey riyaset 
ediyordu. Geçen toplantının ruz
nameai okunduktan sonra daimi 
encümen azaaından Nemlizade 
Mitat Beyin daimi encümenden iı
tif anameıi okundu ve kabul edil
di. Bundan ıonra bot kalan aza
lığa gizli reyle seçim yapıldı. 56 
reyle Beyoğlu azasından Mehmet 
Ali Bey seçildi. 

Lağvedilen muhtar ve ihtiyar 
heyetleri vazif eıini görmek üzere 
her mahalle halkından ikiter ki§İ· 
nin seçilmeaine dair reialik maka
mının teklifi görütüldü ve teklife 
bağlı listedeki isimler kabul edil
di. 

935 seneıinde yapılacak nu • 
marataj için belediye reislik ma • 
kamı 25000 liralık tahsisatın har -
canmaaına izin istiyordu. 

Bu iıtek bütçe encümenince 
tetkik olunmu§, 15000 liranın nu -
marataj itine yeteceği anlatılmı§ -
tır. 

bütçe ve kavanin encümenleri müt 
terek mazbatası kabul edilmittir. 

Mezbaha memurlarının aldık
ları ücretin maata çevrilmesine 
dair reislik tezkereai hakkında büt 
çe encümeni tetkikat yapmıı, bu 
işin derin bir surette tetkik edil
meai lüzumuna kani olduğunu bil
dirmiştir. Bu it bir bütçe meselesi 
olduğundan meclisin tubat devre
sinde müzakere edilecektir. 

Adalara su verilmesi için bele
a iyeler bankasından yüz elli bin 
liralık bir istikraz yapılması hak
kında reislik makamının teklifi 
bütçe encümenince tetkik edilmif, 
uır.umi heyete gönderilmiıtir. Büt
çe l·ncümeni istikrazı esas itibari
le kabul P.lmiıse de bütçedeki ak
~, :ıin ne olacağı noktasından, Su 
.ı.eıelesi hakkında kat'i kararın 
VI'• :lmesi umumi heyete bırakıl -
m:~lır. 

Bu hususta bazı münakaşalar 
olmu§, Muhiddin Bey izahat ver
mi§, neticede yüz elli bin liralık 
istikraz akti için belediye reisliği
ne salahiyet verilmittir. 

nakaıa olmu§, neticede ıimdiki 
ınüstecirden açılma resminin alın
mamasına karar verilmiıtir. 

Taksim -Yenimahalle arasın
daki otobüsçülerin iki tof ör kul
lanma mecburiyetlerinin kaldırıl
ması da kabul olunduktan sonra 
Maryo Sera ile belediye arasında
ki altı milyonluk davayı belediye 
lehine halletmiye muvaffak olan 
reiı muavini Hamit Beyle muha
kemat müdürü Feyzi ve avukat 
Hamit Beylere nakdi mükafat ve
rilmesini bütçe encümeni bütçede 
t~hsisat bulamadığından reddet• 
mitti. Bu mesele tahsisat bulun
mak üzere şubat devresine bıra
kılmııtır. 

Nakiye Hanım tarafından bir 
takrir verilmittir. Bunda Mecidi
ye köyüne kadar giden tramvay 
hattının Zincirli kuyuya kadar u
zatılması isteniyordu. Bu takrir 
reisliğe verilmiştir. 

Ruznamede görüşülecek batka 
mesele kalmadığından meclis ıu· 
batta toplanmak üzere dağılmıt· 

tır. 

lzmir, 18 (Hususi) - Cuma Vaka polise haber'' 
günü Kamilpaıa caddesinde Ta - yaralı memleket h 
tar Hüseyinin kahvehanesinde ku- kaldırılmışsa da haıt• 
mar yüzünden bir cinayet olmuı- müttür. Mehmet Ali f 
tur. saat sonra tutulmuş 11e., 

Kahvehanede cigerci Mehme - raf etmiş, sarhoş oldu~ 
din idaresinde Arnavut Latif ile yaptığını bilmediğillİ •01 

sabıkalılardan Giritli Mehmet A- :t- "" lf 

li, topal Memnet çavuı ve Bekir /I D' .. b" aka da 1' 
ıger ır v . 

zar atmak suretiyle kumar oynu- hit Fazıl Bey mektebioiıl 
yor larmıı: d 1 t . _,ıl a o muş ur. 1"""~ 

Latif parasını kaybetmiı, bu - Mektep sokağında l 
na mukabil Mehmet Ali de diğer- met ve daha iki kiti 1° 
!erinden dört lira kazanmııtır. La- zarlarla kumar oYo11 " 

tif; kazandığı paradan iki lirası- Kasap Mehmet ; o sır~ 
nı kendine vermesini söylemiş. geçen arkadatı AhılleefiJI 
Mehmet Ali de vermemiştir. Bu
nun üzerine Arnavut Latif küfret
meğe, sövmiye batlamış, Mehmet 
Ali de karşılık vermiştir. Kavga 
büyümüş ve Latif: 

- Bana Arnavut Latif derler. 
Diyerek evveli. yumrukla, sonra 

da eline geçirdiği bir keser sapı i
le Mehmet Aliyi başından yarala
mıştır. Mehmet Ali yanında taıı
dığı on beş santim büyüklüğünde 
kara saplı bir bıçağı çekerek Lali· 
fi karnının dört yerinden yarala
mııtır. Boğuşma arasında yaralı 
olduğu halde Mehmet Alinin e -

deşini görmÜ§ ve: 
f. e 

- Bu kızın ıere 111 

Diyerek zarı avucuO~ 
tan sonra atmııtır. s;; 
metle Mehmet ara• ,tı 
çıkmıı, fakat arkadatl 

lardır. Aradan bir ikİ ~ 
meden tekrar kapıtJll1 ~ 
met bıçakla Ahmedi 
koltuk altlarından • 1 --MI• 
ağır surette yaralaıııır_ 

Yaralı 'derlial b' 
dırılmııtır. Ah"m~iılJ 
aldığı bıçak yarası ç. 
Bıçağın ucu böbreğe ]inden bıçağı alan Latif kaçan 

Mehmet Alinin arkasından Kot - mıttır. Bütçe encümeninin bu mütale
ası üzerine vali ve belediye reisi 
Muhiddin Bey söz almı§, Dahiliye 
Vekaletinden yeni gelen bir emir -
le numarataj İ§İnin §uba.t sonuna 
kadar bitirilmesinin iıtenildiiini, 
numarataj esnasında evlerin kaç 
kat olduğunun, yüksekliklerinin, 
kaç ailenin oturduğunun da tespi· 
ti bildirildiğinden evvelce istediği 
25 bin liranın otuz bin liraya 
çıkarrlması lazım geldiğini söyle
miıtir. 

Bu sırada Galip Bahtiyar Bey 
istıkrazla alınacak paranın Bakır
köyünün su itiyle alakası olup ol
mıyacajını sormu§tur. 

mak istemiıse de kahveden "dııarı Mehmet ljıçağiyle 
iiiii iiiiiiiiiii' çıkınca yere dütmüştür. tır. _/. 

Yen!_:!_ ERLER 1 _B_o_n_o_s-ah_t __ e_k .. ar_l_ığı-t-ah~k-i~ka 

Bu istek etrafında hayli müna
kata olmuf, neticede bütçe encü
meninin celse arasında reislik ma
kamı ile temas edip meselenin bir 
neticeye bağlanmasına karar ve
rilmiıtir. 

Beyoğlu, Eminönü, Fatih, Ya
lovadan seçilen mecliz azalarının 
reislik divanınca kabul edildiği 
umumi heyete bildirilmiıtir. 

Beyazıt kulesinde elli ıene hiz
met eden Şükrü ağaya her ay otuz 
lira tekaüdiye verilmesi kabul e
dilmiştir. 

Belediye ve hususi idare me -
murlarından eski tekaüt kanunu· 
na göre tekaütlükleri icra kılınan· 
lara verilen yüzde onlar hakkında 
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gibi kırıttı ve bir lav haline gel -
di. 

t Kasabaya geldikten sonra o

nu belki de unutacaktım. Önü -
me sürülen iki isimden birinin o

na ait olutu ve Edirnedeki amca 
kızına tercih ediliıim F oçada kı
vılcımlanan aleti körükledi. Sev· 

mek için bu kadar sade ve sönük 
duygular yetişir miydi. Onu ya -
kından to;.:-ıınııy~rdura. Yüzünü 

bile töyle bir hayal gibi görmüt-

Muhiddin B. cevap vermiş, be
lediye sular idaresinin Bakırköyü
ne yakında su vereceğini ve istık
razla alakası olmadığını söylemit· 
tir. 

Yalova azasından Kemal Bey 
Bakırköyde oturduğunu söyliye -
rek, bu mevsimde hastaların Ba • 
kırköyünde buz bulamadıkların • 
dan §ikayet etmi§ ve: 

- "Buzcuların biraz da halkın 
menfaatini gözetmelerini bu ma -
kanıdan ihtar ederim,, demiıtir. 
Reis muavini Nuri Bey Bakırköy 
ve emsali yerlerdeki nöbetçi ec -
zahanelerde buz bulundurulması • 1 

nın temin edildiği cevabmı ver - ! 
1 

miştir. 

Resmi memurlarrn hastahane • 
lerde ücretsiz yatmaları kabul e -
dildikten sonra Taksim bahçesi • 
nin yeni kiracısından açılma res • 
minin alınıp alınmıyacağı mese • 
lesi görü§ülmüttür. 

Bu mesele etrafında hayli mü -

.·Yarası 

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

tüm. Ne hislerini, ne de düşünce
lerini bilmediğim bir adamdı. 

Fakat bütün bu ayrılıklar sürük
leyici ve eritici bir sevgi yarata -. 
biliyordu. Ben bunu genç kız 

kalbinin sevmek için duyduğu 

uysallığa veriyorum. Aile hayatı 

dar ve sıkı cemiyet içinde yeri ol

mıyan bir genç kızın sevmeğe ha
zırlanan tecrübesiz kalbi önüne 
çık::.:-ılan her han;i bir genci 
reddetmiyecek kadar ham ve 

1 

Tercüme ktWlyatr 

Sayı: 1' -
Fransuva ~oryak 

Peyami Safa 

Engerek Düğümü 

~ 
.htaııaJBıı - 193t 

' 

Fiatl 60 Kurut 

Dağıtma yeri: VAKiT Matbaası 

toydur. 
"Ergin" in varlığımdaki yeri -

ni bu akıam iyi buldum. Bugüne 
kadar ona kartı sadece bir akra
ba çocuğunun sevgi ve alakası • 
nı duyuyordum. Belki biraz da 
bana vadedilmit, fakat benim ol
mamış bir erkek sevgisi .• 

Yalnız bu aktam babamın yü
zündeki acı çizgiler, annemin 
düıünceli bakı§ları içimde daha 
olmamış, tomurcuk halindeki his
leri kurcaladı. Yeri belli olmı -
yan bir ağrı bana İstırap veri -
yordu. Gözlerimin önünde kar • 
ma karıtık, korkunç hayaletler 
parlayıp sönüyor ve bu arada 
(Ergin) in bronzlatmı§, kavruk 
yüzünü de görüyorum. O gözler
de acıya, korkuya ve ayni za -
manda zevke, neıeye kartı titre
miyen bir durgunluk var. 

Gecemiz çok fena ıeçti. 

İzmir '(Hususi) - l•kin mü • 
dürlüğü kasasından çalınan 36 bin 

liralık mübadil bonosunu çalanlar 
hakkındaki tahkikata üçüncü müs 
tantik Hasan bey tarafından de • 
vam edilmektedir. 

Bono satıtlarına karıtan ve bu 
itte a'likadar olduğu söylenen İz
mir eski iskan memurlarından 
Fevzi efendi Ankarada yakalan -
mıttı. Fevzi efendi muhafaza al -
tında iz.mire getirilmit ve dün müı 
tantiklikte istiçvap edilmittir. 

Mumaileyh; hırsızlığın kim ta
rafından yapıldığını bilmediğini 
söylem ittir. Yalnız 18.000 lira 
kıymetinde ve çalınan bonolardan 

Hasibe hanıma ait olan birisini 
9000 liraya sarraf Peçoya satar • 
ken mutavassıt vazifesi gördüğü • 
nü ve komisyon aldığını itiraf et -

mittir. Müatantikçe hakkında tev -
kif kararı verilmit ve kendisi u -

Sabah babam çıkarken: \ 
- Bugün iyi haberler alırız 

intallah ! 
Dedi. 
Öğleyin odacı Bekir ağa ga -

zete getirdi. 
Çanakkalede dütman hücum -

larının püskürtüldüğü, denizden 
yaptığı hücumda iki zırhlısının 
battığı haberi var. 

Kasabada herkesin yüzü bir -
az güldü. Öğleden sonra topla -
nıp sargı bezi ve asker çamaıırı 
diktiğimiz Hilaliahmer binasın -
da hep muharebeden konutulu -
yor. Bütün etraf ve memur kız
ları, hanımları burada çalı§ıyor
lar. Kaymakamın karısı çok na
zik bir hanım. 

Kaıabada, hep ihtiyarlar kal
dı. Askerlik tubesi eskisi gibi ça· 
lıtmıyor. Şimdi köylerde erkek -
ıiz kalan fakir kadınlara yardım 

mumi hapishaneye 

lir. -" 
Çalınan bonolaı11 

radan f az'lasının Js~~ 
Bankasına ibraz edı , 
tespit edilmiıtir. sıı 
dar olduğu anlatıl•" 
kimseler lstanbuld• ~ 
mek üzeredir. Bun~ 
bir de müteahhit ~ il' 
yalnız 13 bono ıatd; 
}erinin tamamiyle . 
Trabzon Ziraat Ba0 il: 
mıt olduğu anlatılıO 
makta olan tahkik•t 
}anları da meydan• 

yor 
E . .. . . .reteı' 
rtesı gunu • • 

gönlümüze su serpti• 
Düıman kara~-" 

yaptığı çok ınüth•~ 
geri püskürtülJll~ 
çok kanlı olınut·· A 
da Boğazdan ' ~, f' 
toplarımızın k•5111 ~ 
ri altında yüzgerİ eil' 
büyük zırhlısı torPI" 
. J ııb" çın batmış. st• 

pılıyormuş. 1" 
O akşam ka~ deli 

gecesi gibi yerı~ .~ 
• 1 ... 

Belediye reıı 
yafet verdi. 

B.. ..k annedl . ..ı uyu I P'. 
kadar uzun du• • ( 

Küçük çoeukl-1• 
d . • 

beraber bele •1 



, 

Anketimiz 
~ihayet askerliği mi 
one sürüyorsunuz? 

jt'~n cevabını Ankara, Taksim ibide
erındeki kadın timsalleri verebilir 

Bu çok gerekli bir itti. Sanırsam bir 
az da geç kaldık. 

Mükemmel vücutlü bir insan l 
yoktur. Fakat küçük kusur gü -
zellik kusurlarından sayılamaz. 

Çünkü herkesin· bir küçük kusu -
ru vardır. lsanıa elinden geldi -
ği kadar bu kusurları defetme -

Osmanlı efendinin bitmez tükenmez 
uygunsuz.luklnrından bez.erek köyünün 
ta ortasına çekilmi§ katıksız. Türkün bi· 

~ikiye lia 
~ttc f nımefcndi, çalışma ve 

tkttin aydalı olma işınde bütür 
O saygı ve sevgisini kazan · 

· den'. Çalışma hayatındaki tecri.; 
ıstifad . . ı.. .: t b~ e cttığı kadar ve dah 

-..ııld onun d v • ~ t tttik y egerh çalışmasındaı· 
Lı • ttıne · ıllarca okutma ve mektep 
"'lr 1 C:e • ' ttrı:ıc . mıyct kurma ve cemiyet 

b,1 Yıl~lcrindeki büyük yararlığı 
ki hi ır İstanbul şehrinin idarc

rer soy adı vardır. 
Anadoluda hangi köye gitseniz ko

nuklandığınız evin bir ıoy adı olduğu· 
nu anlarsınız ve sizi dAha karıılarlar · 
ken bu soy adını söylerler. Böylece Ö· 

teki benzer küçük adından ayırt eder• 

ler. 
Büyük atalarımızın hepsin.in birer 

soy adı vardı. O kadar ki Araplaştık-

ğe çalı§malıdır. Fakat kaldırıla
mıyacak kusur varsa, onlara teva
zu i!e tahammül etmek lazımdır. 
Çünkü vücuttaki kusura bir de 
zahiri teylere manasız bir ehem
miyet vererek ruhi bir kusur kat
mak doğru değildi~. 

zrncu . 
~ İİ§tür. erı~lc kat kat artmış ve 
ıı..._ IU İ•J • Daımi Encümende en 
''P ~ erı b"" • ~,(o lltticcl uyuk sabırla eleyip araş-
~Yduğu ere varan, prensip koyan 

ile lı: Prensipler umumi kabul ve 
ı._ arşıla ~ ~r11 du n:n Nakiye Hanımefen-'l°ltl içind:du~u~ hayranlığı bu sa
tldığ1rn . . soyhyebilmek fırsatını 

lttc ~ak;Çın seviniyorum. 
"nin bYe lianımefendinin bana, 

• O• b" ' iltirniz ~ ır odasında yalnız. baş 
t0Pl1.1ıuk olduğumuz halde büyük 
St he karşısında imiş gibi sesi 

t.._ Ytccnl ~ ~arn tüm anarak ve yükselerek. 
tt th• lelerle resmi bir nutuk 

ı Ycrd·~· ......_ " ıgı beyanat: 
.._.,- \:-hım h Le:' I a. ayatına giren ka-

.ı e" erin d"' 1 . 
"""etildi e onme erı müm· 
... ~llııt . r. Her mümkün ol • 
h.._ • 11llki d . 
~~ı lu ı_ • ~ aıresine sokmak, 
it f rtt ıcın b . ~ ' '1cat - asıt ıeylerden • 
L tem . d . 

~"it tey lıi e~n~. e erım ki böy· 
~ her lcad ç duıunmiyelim. Çün
~ ~ltıf. b" ın, her erkek gibi baş
' i,

1 
ır !ahsiyettir. Bir ka· 

e Ye ı f k \ en b k n a ım mutlaka bir 
~ e lem .... · · lı ~~ ,._ egı ıçtı.mai vazi • 
~· --man · L ı et terbıyeai olarak te - • 
• h· lrıeği k it lıu adının ıahsına kar-

rtakiye Hanım 

lir. Bugün kadını çalıtmayan bir 
çok ailelerde de bu uıul tatbik ~
dilmektedir. Bu yardımı teının 
etmeğe maddi takati yetişmiyen 
ailelere şehrin bu bakımdan vü -
cude getirdiği, yahut getirmesi 
lazım gelen ınüeaseseler bu eksik· 
}iği telafi edebilirler. Nitekim 
lstanbul belediyesinin üç sene ev· 
vel Topkapıda amele ailelerinin 
çocukları için yapmış olduğu mü· 
eaaese bu noktai nazardan çok 
faydalı, ihtiyacı tama.men karşı· 
layan bir müessese olmuştur. işe 
gitmek için iki küçük yavrusunu 
bu müesseseye bırakan kadın aca· 

ba iş hayatından çekilse, kendisi· 
nin ve iki çocuğunun yükünü taşı
yacak bir arkadaşı kolaylıkla bu· 
labilecek midir?. Bunlar öyle 
meselelerdir ki, kadın erkek, ça -
lıımak arzusunda olanları kendi ~d llnetaizlik addederim. 

it an haıka k d k k leki d"' .. a mı er e ten arzuları ile baw. ba•a bırakmak 
d Uf un d..... "b. :r :r , arı d h me. ıgım gı ı ze- onları birbirlerine yük etmekten 

~~lhluk 'ı a az ıstifade edilir daha hayırlıdır. "'d 0 arak ta telakki et . 'll erı dünyanı h . me - Kadınlann çalışma sahasında 
1tı da ih l n . er yerınde her işi yapmalarını mümkün görüyor 

• ~elerı bi ;;a edılmemesi la- musunuz?. Yoksa onlar için bazı meıs
,~ıltrıesin~ udret o~arak telak- ı lckleri üstün mü tutarsınız? 
1 '1rı. temennı edenler • - Batım dü§Ünme imkan ve 
~: ~•tıın . ehliyetini elde ettiği dakikadan 
"l·~"~ 111 aıle hayatı cephesin- beri kadın ve erkek diye iki ayrı 
~~ "'i)ece~ ~ilen aksaklık, telafi mahluk tasavvur etmedim. Ka • 
k: ~dın ır mahiyette değil • dın ve erkek iti diye ayrı ayrı it· 
'"i, , ıene ... 0 ........ l d" K d 'il aen . ;"I' ... ugunun tahsi- er tasavvur etme ım. a mm 
L. '-;... e e'Vınin ı"d . . . . "k dA . A .ı.. a -oqb.:'~ll ''-de . • -~~~sın~, gene ıçtımai, 1 0tısa .. ı, .. ~!.ası n~~ s ··• 
,~da ~ını dutunebılir.Bel hada erkeğın gordugu her ıtı go 
~ teı:.ıin n hır kısmını yardım- rebileceğine inanım var. 
~ ... ı.·etııe ibile saydığım hu Nihoyet aıkerliiii mevzuu bahı 

tan sonra bu ıoy adlarının çoğu da A· 
raplann (künye) }erini yaratmııtır. 

Araplarda da (künye) yok değildi. 
Ancak Türkler, büyük söz yürütecek 
yere gelerek (lılam saltanatı) kurduk
tan, gönüllerinin isteğiyle müslüman ol-
duktan sonradır ki bu soy adları da 
Araplaşmı§tır. 

Mısır, Suriye, Cezayir, Tevarik, 
Aden, Yemen gibi Türk akınlannın 
yayıldıktan yerlerde hala (Eışavu§, EI
konovi, Elyörük, Ebüttarik, lbnüıi
vasi) gibi bin bir soy adı bize Türkün 
bu köklü işini anlatmaktadır • 

Türkün her İyi itini bozan kalın 
softa efendi, kapu kullannı elinde tu · 
tarak sarayı önünde eğdirmek yoliyle 
söz yürütürken bu iyi İ§i de bozmu§, 
Arapçaya bcnzetmeğe çalışmı§tır. Tür-
kün peynirini, yoğurdunu, taranası · 
nı, ek§i hamurunu, kumizini, bora· 
nisini bile (Arap ilal ve idğamına) uy
durmağa çalıştığı gibi soy adlarının ar· 
dına da (vi'lcr, i'lcr, si'ler) takmış, 
en son bir de (zadelik) yardıma ko§&· 
rak artık sof ta efendi ile dede efendi 
medrese ve tekkenin yeıil küf kokan 
karanlık bucaklımndan bu yapmacık • 
lar ortaya yayılmııtır. Ondan sonra: 
(zade) Osmanlı olmuştur. f §te bu ıoy 
adı yasası Türkün ulusal varlığını göı· 
teren bu köklü iti kesip atmııtır. 

Şimdi hepimizin birer ıoy adı ola· 
caktır. Yalnız ıuraıını çok iyi bilme· 
miz gerektir ki bir çoğumuz henüz geç· 
miıin uyıal görünen baıkıaından baıı· 
mızı kurtaramıyarak ıoy adlanmızr bi
rer oğul ekiyle öne getirmek istiyoruz. 
Bu çok yanlıt bir it olur. Soy adı 
küçük adın sonuna gelir: 

Şeref Aykut 

kadın timsalleri verebilir! 
Aıkerlik hali hazırda memle • 

Sıhhatte olan bir insan, sikleti· 
le çok me§ğul olmamalıdır. Bir 
insanın 150 santim boyunda ol • 
duğu nazarı dikkate alınarak bo· 
yun 50 kilo ağırlığa tekabül et -
tiği hesap olunmuıtur. Bu boy • 
dar. yukarı olan her bir santim 
için l-ir kilo fazla ağırlık ka\.ul 
edilmiıtir. Mesela bir kimsenin 
boyu 160 santim ve ağırlığı da 
65 kilo ise o kimsenin 5 kilo a • 

zalması lazımdır. 
Fakat bu boy ve ağırlık he-

sabı çırçıplak bir vücude göre 
yapılmıttır. Arkamızdaki elbi • 

selerle tarti\arak tahmini tenzi -
lat yapmanın hiç bir kıymeti 
yoktur. Bir kimsenin boyu 172 
santim olduğunu kabul edersek 
onun normal ağırlığı §U suretle 

hesap olunur: 

172-150=22 
22x1 =22 

. 22+50=72 
du 72 kilo ideal ağırlıktır. Fa-

kat bu ideal ağırlıiı tamamı ta • 
mamına hesap etmek mümkün 
değildir. Çünkü her insan~? k.e -
mikleri ayni ağırlıkta degıldır. 
Şu halde kemiklerin kaba ve ya 
ince olduğuna nazaran vücut sik
letinde tenzilat veya zam yap -

mak icap eder. 
Bir çok kimseler vücutl~. 

rının etkalindeki kabalıktan t•· 
kayet ederler. Bu bir ~stidat ~e
ıeleıidir ve irsidir. Bır de yagh 
yemekler yendiği için hasıl olan 

ne inanamam. 
Kadının iktraadi sahadaki hiz-

metine gelince: Hatta iddia ede· 
bilirim ki Anadolu kadını bu iti 
bütün dünya kadınlarından evvel 
görmüş ve baıarmııtır. Belki bi~ 
iki ıehrin kadınlığı bunda gera 
kalmıtlı· Fakat onlar da §imdi ~· t!lld~~;~sik~ik ~asıl almaz ediyorlar; b~nu~ c~v.abını Ank:· 

._t\• la1 ~ . Nıtekım kadın rada Hakimıyetı nulhye meyda 
itc,tırı, ı dü!iindükten sonra nmda ve htanbulda Taksim mey~ 

.,. Yardımcılara bırakabi- danında dikili duran abidelerdekı 

ket müdafaası hizmetini ve ııra • 
sını bekleme itidir. Yurdun her 
hangi bir köıesinde müdafaa ihti· 
yacı kadınlara teveccüh ederse 
bundan çekinecek ve bunu bir er
kek gibi bataramıyacak herhan· 
gi bir Türk kadını bulunabileceği· 

hızını almışlardır. 

tutmam. Hoılanmadığım adet -
lerden biri de mektup, hatıra "'-• ı l'a 

·111, L._ l>blar v .. 1 ~ .,..._l:ia)l d e on erinde da • 
~· olaııp ıarkılar 

'8.ı . . 
-.ı,;_ -_ ~Fer Ji k 
~ ~ lln-d a kırnızdr. Türk 
lilt. , t;q lıhnu ınüdaf aa et -

~ .. rda ölmeaini de 

~ l'üliiyor h ~- - \e\:'-·1~ ' aykırıyor 
~· 'llJ'll( ed' ' 

Ben 
0 

sabah yeni baıladığım 
bir romanı yarıda bırakmağa kı-

d 
... m 1• dn evde kalmııtım. 

yama ıgı ~ . 
Yalnızlık insana ne garip hısler 
veriyor. 

B
. lık birden bire hatırı-
ır ara . 
(E 

. ) ı"n bav11lu geldı. 
ma rgın 

Onu sandık odasına koydu • 
... .. den beri hain bir teces
gum gun k 
.. b . "k"de bir oraya, sandı 

ıus enı ı ı .. 

lı bir zevkle kayıtları çekiyor • 
dum. O bir dakikalık zevkten bir 
an için kurtulabilsem.. Fakat 

mümkün mü? 
Açtım. 
Mektep kitapları, defterler, 

mektuplar. iki eski havlu, bir ta

ne de yün kazak. 
Güldüm. 

saklamaktır. 
Bu huyumu bildikleri için ev-

de böyle mektuba ait bir §ey kay

bolunca herkes: 
- (Ayıcl) e sormalı, gördiy-

se muhakkak yırtmı!tır ! 
Derler. 
Bu mektupları okumak pek 

uzun olacaktı. 
Onları da bir tarafa koydum. 

tiımanlık ile kadınların adetten 
kesildikleri senelerde peyda el • 
tikleri titmanhk vardır. Bunla • 
rın önüne geçmek için beden ha· 
reketleri yapmak, bedenen çalıt

mak, yürümek, dikkat etmek ıar
tiyle ter banyoları almak lazım
dır. Fakat en birinci çare yeme. 
ğe dikkat etmektir. Yağlı mad • 
deleri yemekten mümkün oldu • 
ğu kadar çekinmelidir. En iyi 
zayıflama usulü Lahmann meto • 
dudur. Bu metot normal yemek 
yemek, fakat suyu ve sulu ıey • 
leri asgari miktarda almaktır. 

Fakat her hangi zayıflama u· 
sulü tatbik edilirse edilsin, bu • 
nun doktorun nezareti altında 
yapılması elzemdir. Zayıflama i
laçları doktorun tavsiyesi olma • 
dan alınmamalıdl'r. 20 ya§ından 
evvel ve altmıt yatından sonra 
zayıflamağa çalıımak yasaktır. 

Göğüslerin fazla inkitaf et • 
mesine kartı hemen hiç bir çare 
yoktur. Doktorun tavsiyesi olma
dan göğüs masajı yaptırmak 
doğru değildir, çünkü tekilleri • 
ni büsbütün bozarsınız. Çocuk • 
!arına meme veren anneler dai • 
ma bir ıutiyen ta§ımalıdırlar. 
Elhasıl sarkık memelere karıı 
masaj ve ilaç bir fayda vermez. 

Ameliyat yapmak icap eder ki, 
bu da zor bir İ§tir ve ameliyat 

yerinde iz bırakır. 

Haıtahk yüzünden zayıf düıen• 
yalnız fazla yemek yemekle tit • 
manlıyamazlar. Ayni zamanda 
)er yalnız /azla yemek yemekle tit 
rahat etmelidir'ler. Zayıflık solu • 
candan, teker hutalıfından, a • 
sabi hastalıklardan, veremden 
ve kanserden ileri ıelebilir. Bun· 
lardan ileri ıelen zayıflıiın ili· 
cı doktorlara sorulur. 

Parasız dersler 
Cümhuriyet ıençler mahfili muıiki 

tubffinden: 
Mahfilde para1ız (yaylı aazlar) lce-

man, viyole dersleri açılmııtır. den• 
)er her haf ta aalı günleri saat 17 den 
20 ye kadar mahfilin Beyoğlu Tokatlı• 
yan arkasındaki Cumhuriyet Halık Fır
ka1ı Beyoğlu kaza merkezi binaıınd11'ki 
dairelerinde verilecektir. Kayit her 
gün 14 ten 21 e kadar mahfil idare mü
dürlüğünde yapılmaktadır. Kayt ol • 
mak i.tiyenlerin üç adet veıika fotoğ
rafı ve hüviyet vıtrakalıı.riyle mahfile 
müracaAtları. 

nedense um it etmiyordum. Sayıf a· 
ları rastgele karıtlırıyordum ki, 
birden bire gözlerim bir kelime 
üstünde yapıtlı kaldı. 

Renim ismim. 
Peki amma ne münasebet. 
Kalbim çarptı, adeta bir ka • 

bahat itlerken yaKa.lanmıt gibiy· 
dim. Etrafıma baktım. Kimse 
yok, kulak verdim, çıt yok. 

' '1e liilü ıyor. Yoru111 •• . t~ .. ' ıevınıyo • 
~ • ~tiin l>u . 
'-'· ~~l ke-. •e'Vınçlerin al-
~ 41ed• --..ıren • b" 
_" ~r, ned . ır korku 
~- 4'I di Jc .. .,. ed~dır, bilmiyo • 
ıı... ~ ı:_ -· ırn· 

' 

'&lllle d·· .. 1 Yokladığım 

d Yu
··rütüyordu. Fakat go • 

o asına 
rülmek, ayıplanmak korkusu ce-

saretimi kırıyordu. 
Bu arzu içimde o kadar yer 
. k" bugün evde yalnız ka -

etmıf ı, 
lınca romanı da elimden atıver • 

Cepheye, ateşe, ölüme giden 
genç zabit bunlara ne diye kıy • 
met verip saklamıt, ve zahmet e
dip bize kadar göndermi§. Belki 
de lüzumlu ve yahut lüzumsuz 
)arını ayırt etmeğe vakit bula -

'11~mıştı. 
Askerliğe ait mektep kitapla-

rını bir tarafa yığdım. Mektup
ları karııtırmağa batldım. Bun • 
Jar Edirneden, bizden giden mek
tuplar. Arkada§larından bir ka
çının resimleri, mektuplarını ken
dime ait olsa bunların birini , 

Belki bo§ vakit bulursam bunları 
gözden geçiririm. Birkaç t~ne 
de küçük defter vardı. Bunlar -
dan biri o kadar çok kullanıl -
mıttı ki, adeta yaprakları dökü -
lüyordu. 

Faka.t defterin bir sayıfuı • 
nın b'tında benim adım bana ba· 
Juyor. 

Gözlerim bana ait bu kelime • 
nin altındaki satırları okumakta 

geçikmedi. 
Ergin bir kö,esine (Gönde • 

rilmemiı mektuplardan) iıare • 
tini koyduğu bu yazmnda (Fo • 
ça) daki on beş günlük hayatın· 
dan bahsediyor ve bir sabah er • 
ken kalktığı zaman beni havuz 

U•utij""" :..ı • 9>. 3' güme bük -
~~efiı· <.aten k 

:_..._ 11tı, aö 1 ~e neıeli bir 
• '~l :ı: erırn ··ı ~~~ak i . ıu mekten 
~~~ile Çın hazırdır • . 
-..... he;:'' büyükannem 

n e'Vin . . e gıtmıt • 

dim. . kT 
Bavulun anahtarı yoktu, ı ı-

di de kırıktı, yalnız üzerinden 
iki kol kayıtlarl\l bağlanmıştı. 

Bunları çözmek güç olmadı. 
Ellerim titriyor, yaptığım §e· 

' yin fena olduğunu bile bile hırs-

Merak edip açttm. 
incecik yazılar, tarihler, ıiir-

ler .. 
Bir zabitin defterinde böyle 

qiire tesadüf edeceğimi bilmem (Devamı var) 
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Glin bıtısı 16.48 16,49 Yaran: Gerhard Hauptmann 

Şerefe kadeh kaldırma 
Sabah namazı 6 
oıııc namuı 12.00 
ltlndl namazı 14.33 
Akşam .namazı 16.48 

6 
12.()ô 
14.;\! 
16,49 

İlll ........... 20•' ...... . 
- Adada tek bir erkek olma-ı rak başka bir şey isteyip 

dığını biliyorsunuz, o halde Ba - diklerini sorduktan "e: 
bette' in karnındaki çocuğun ha- bir şey yoktur!,, ceva~ını Müellifi: K. Paoutovsky 

Yatsı namazı 18.2:1 18.~3 
imsak 5.11 s.ıı 

Kı§lı .. Deniz yolculuğunun sı
kıntıaı kendisini gizli bir kuvvet 
gibi hissettiriyordu .. 

Bir gece baıımın üstünde bir 
piyanonun billur sesini duydum. 
Gece yarısı, biri vapurun disiplini
ni bozarak piyano Ç'alıyordu. 

Seslerde bir ihtişam vardı. Bu 
sesler, yavaş yavaı yükselerek, 
korkunç bir haberi vermek için 
kamarama ağır adımlarla yakla -
şan bir adamın ayak sesini andı -
rıyordu. 

Slona çıktım. Piyanonun ba -
şında duran tek kollu bir ihtiyar -
dı. Sağ elle çalıyordu. Boş du -
ran caket kolu, sol cebine sokul -
mu§tu. Salonda, karanlığı aydm
Jatamıyan bir tek ampul yanıyor
du. ihtiyar bana doğru dönerek: 

- Yava§ çaJıyordum, fakat ge
ne uyanmışsınız, dedi. 

Onu tanıyordum. Kaptan Ches
takov' du. VaP.urda yolcuydu. 
Kırpıfan gözlerine haktan ve kor: 
kunç macerasını hatrrladım. Biz, 
gençler onun esatiri cesaretinden 
çok bahsederdik. Büyük harp· 
te Chestakov Baltık denizinde 
J 05 numaralı torpitoya kumanda 
ediyordu. T orpito ana filo ile bir 
arada Reval yakınlarında bu1u -
nuyordu. 

Bir sonbahar gecesi Chestakov 
Amiral Fitinzov tarafından çağ -
rıldı. Bu amiralin lakabı "Finlan
diyalı Bealy,, idi. Zira her halile 
Gutland muharebesini idare eden 
mahut İngiliz amira1ini taklit e -
derdi. 

Chestakov gemiye tırmanarak 
amiralin dairesine girerken gece 
iyice olmuştu. Amiral ona bak -
madan, piposunu çiğniyerek ko -
nuşmağa başladı: 

- Mülazim efendi, hemen kru
vazör filosunun bulunduğu Aland 
adalarına gideceksiniz. Filo ku
mandanına bu mahrem zarfı vere
ceksinzi. Gecikmeden de kuman
dandan hemen pana cevap getire
ceksiniz. 

Bir saat sonra "Torpilo 105,, 
yakamozlu siyah geceye daldı. 

Chestakov1 un kamarasında, im
paratorun hususi armasını taşıyan 
mahrem zarf gizli bir çekmecede 
duruyordu. 

Ertesi günü güneş batarken u
fukta sıralanan filo görüldü. Tor
pito 105 amiral gemisine yanaştı, 
ve Chestakov kumandana mahrem 
zarfı verdi. Cevabı bir çeyrek son
ra aldı ve torpido tam yolla kük
riyen gecenin içinde dönüşü tuttu. 

Yirmi mille gidiyordu. 
Güvertede insanın, sırtını rüz -

gara dönmeden, nefes alması 
mümkün değildi. 

Makinenin vantilatörleri bir fır
tına gibi uğulduyordu. Yağ ve kat
ran kokusu Chestakovun başını 

ağrıtıyordu. 

Yarım saat için odasına indi; 
ve uyudu. 

Rüyasında yüzleri kızgın de -
mirlerle dağlı, dudakları yorgun -
luk ve buharla ıslak ateşçiler gör -
dü. Kömürü ayni harektele oca· 
ğa atıyorlar ve ayni tonla şarkı 

öylüyorlardı: 

Kemici g-ökü unut, 
Unut baba evini.. 
n!.: f!.?"k! ned~ Cnestakovun 

canını sıktı. Ate§Çiler söylerken o 
kulaklarını tıkıyordu. Nihayet: 

Yılın geçen günlerl 
Yılın talan J?Ünlerl 

324 
41 

3l5 
40 baıı kim oluyor? sonra kalkıp gitti. k-' 

RADYO 
- Şarkıyı kesiniz! diye bağır- 1 

dı. Ve uyandı. O anda kapıdan 
~=-===;;.;=-=======-==~~:.=..~ 

Doktor Hanım bütün suallere Bütün mükalemeye ~ 
kısaca a§ağıdaki cevabı verdi: rak etmİf ve teskine çal dl 

- Ben size muayene neticesin- Laurence, sesini çıkar
de meydana çıkan fiziyolojik bir de, doktor hanım gittiktell 
hakikatten bahsediyorum. Bu ha- Rodberte ile re11am h•~ 
kikatin her halde tabii bir sebebi şüphe ve tereddüt g ~ 
olmak lazım gelir. Bana sordu - başladılar. Hatta, bu '· 
ğunuz suallere tıp noktai nazarın- tereddüt tamamiyle b~r Jl 
dan size icap eden cevabı bu 'su· mazlığa kadar yükseldı. 

giren nöbet zabiti ona güverteye 
çıkmasını söyledi. 

Bir dakika sonra bütün torpito
da hazırol kampanası çaldı. Mer· 
divenler ve güverte koşuşanların 
ayak gıcırtısı ile sarsılıyordu. Tor
pito hemen dümen krrdı; ve gözü 
kör edici bir kar pırıltısına benzi
yen gümüşi bir projektör aydınlı· 
ğı Chestakovun gözlerine çarptı .• 
Hazırol kampanası birden sustu. 

T orpito 105 pusuda bekli yen 
üç Alman kruvazörünün arasına 

dütmüştü. Chestakov, tor~idosu
nu düşman kruvazörlerinin pro
jektör sahasından kurtarmak iste
di. Fakat ışık, torpitoyu bir lah
ze bırakmadan sakin sakin takip 
ediyordu. Tüten üç ışık dalgası 

bütün torpitoyu aydınlatıyordu. 
T orpito her ne pahasına olursa 

olsun Alman kruvazörlerinin elin
den kurtulmalı ve amirala cevabı 
götürmeliydi. 

Yegane kurtuluş çaresi muha
rebeyi kabul etmekteydi. 

Ve Chestakovun yaptığı da bu 
oldu. En yakındaki kruvazöre 
doğru torpidoyu çevirdi .. 

Chestakov iskele tarafındaki 

projektörlerin yakılmasını emret· 
ti. Bu kötü ııığın içinde Alman 
kruvazörünün çelik kütlesi görün-

dü. Provasiyle dalgaları ağır ağır 
yarıyordu ve onun önünde ilerili
yordu. Bütün topları torpitonun 
üzerine çevrilmitti. 

T orpito hedefini şaşıran bir 
torpil attı. Ayni anda kruvazör 
de sahra ateşi açtı; ve siyah gece, 
rüzgarın ve fırtınanın içinde atı
lan bir topun sağır yuvarlanışiyle 
gürül dedi. 

Muharebe bir saatten fazla sür
dü. Torpido 105 in bacaları yıkıl
dı. Ve su sathının üstünde iki 
yara aldı. Baş altından ateş çıktı. 
Sekiz tayfa ile bir makinist öldü. 
Chestakov bir obüsle sol kolunu 
kaybetti. Kendisine gemi hasta· 
bakıcısı sıkı bir pansman yaptı. 

Sabahın saat dördüne doğru 
torpito kruvazörlerin ateş hattın -
dan çıktı ve ana filoyu bulmak i -
çin yolu tuttu. Chestakov harp 
sahnesinden kendi odasına nakle
d itdi. 

Bu yolculuk ağır bir kabusa 
benziyordu. Güverte yanık, kan 
ve ateş kokmaktaydı. 

T orpito 105 akşama doğru ana 
filoya iltihak etti; ve demir attı. 

Dritnotlarla kruvazörler ona "hoş 
geldin,, işaretleri çekti. Cevap ver
medi. 

Amiral gemisinden bir işaret 
yapıldı. Fitingov işareti mütereddi 
dane bir şekilde ve müteaddit ma
nevralardan sonra yaptı. işaret 
şuydu: "Torpido 105 kumandanı
nın, amiralin yanına gelmesi rica 
olunur.,, 

Chestakov merdivenden inerek 
bir şalopeye bindi. Amiral gemisi
ne çıkarken gemiciler ona yardım 
ettiler; bunlardan biri Chestakova 
mahzunane bakıyordu. Bu dost 
bakışı Chestakov uzun zaman unu
tamadı. 

Amiral szüverteve szelerek onu 

Bugün 
lSTANBUL: 
18 - 18,30 Almanca ders. 18,30 -

19,30 Dans musikisi plak ile. 19,30 -
19,40 Dünya haberleri. 19,40 -20,10 
Mösyö Galdenberg idaresinde koro he
yeti. 20,1 O - 20,40 Kadın saati: Aza
de Hanım tarafından müsahabe. 20,40 
21 Mehmet Münr Bey tarafından ta -
ganni: Laşinski Bey refakatylc. 21 -
21,15 Şir. 21,15- 21,30 Anadolu A -
jansı, borsa haberler. 21,30 dan iti· 
haren Radyo orkestrası tarafından hafif 
musiki. 

Mil Khz. BUDA.PEŞTE, 1550 m. 
18,": Bachhm e.erforfnclen piyano kon

ııcrl. 19,15: Dora. 19,.fS: Hafif IAJ'kılar. 20,t5: 
Sf>yahat hatıraları. 21: Yaylı sazlar kuar· 
tetf 22,20: Spor '\'O haberler. 22,40: Aakerl 
.kon11er. 23,10: Jla'\·a balıerlerl. 2-l: Pllk. 

223 Khı;. VARŞOVA, 1845 m. 
16,45: Rus musikisi. - MUsahabe. 18: 

Brahmsm eserlerinden ııonatlar "piyano -
.t.ı:eman", 18.25: Muht.elif. 18.35: Şarkılar. -
l.lusahabe .. 19: Haberler ]9,15: Orke.tra 
konseri 19,41'>: P'Aleblyat. %0: Hafit musiki· 
nln devanu. %0,45: MuhWlf. %1: 'Tarts ha-
~atı". 23,45: Spor. 24,05: Kuartet opera kon· 
serf. 

8·& 1 Khz. BERLtS 85'7 m. 
1'7: N*ll mu Ud. 18,40: Bando muzlka. 

19,05: Gentlerl!. 19,30: N~ll lJ~riyat. 20, 
40: Akıtam haberleri. 21,15: Şarkılı "sopran" 
Alman muı1lklsl. 22: Mu"l8habell keman ha
'\'ftlan. 22,SO: Alman ev muwlklsl. 23: Ha-
berler. 24: Küçük radyo orkestraııı. 

592 Khz. '1YANA 507 m. 
1'7,55: Amatör saati, 18,25: Faustun 110-

natlanndan, 18,30: MüııaJıabe. 19,15: Dt-nı, 

19,40: Modaya dair, 19.50: Haberler. 20: 

l\IUsahıı.be. :Z0,15: Sonra blldirllccek 22 Şa
rap ve lt>Z.Z.E'tll lıılmll nctrlyat, 23: Orl' kon
ı;erl, 23,SO: Habrrkr, 23,;,0: Dans ınııslklııl, 

etle vemiş oluyoum. Bundan faz- dedi ki: ti 
la sual ıoracak olursanız bunlara - Doktor Egli, seyab' 
cevap vermekte mazurum. Çünkü madan iki hafta evvel d 
verilecek cevaplar doktorluk hu - imtihanını vermişti. Za 
dunun haricinde kalır. §İmdi o terütaze tıbbi ıf, 

Roberte Kalb, tespit ettiği ha- bize caka yapmağa kalkıt 
kikatin kaç aldanberi Kadınlar a- Mis Laurence lbu fi1're 
dasında yerletmiş olduğunu bil· etmiyerek dedi ki: .j 
mek istedi. Doktor hanımın fik· - Ben öyle olduğuııd ,; 
rine bakılırsa hadise üçüncü ayın netmiyorum. Bana kalır~ 
içinde idi. Bunun üzerine doktor esaslı 'bilgili bir kafay• 
hanım yeni bir imtihandan geçi • lan bu Alman kızı mal" 
rildi, kendisine birçok sualler so - luk etmiyor. Fakat bir 
ruldu. Bu suallerin hepsi, kadın- Matmazel Egli tarafın~'°» 
ların doktor hanıma itimat etme· atılan hakikate inan.nı-"...J 
diklerini, diagnostik'inden şüp • memekle beraber, diğet'. 
heye düştüklerini meydana vuru - onun neden ileri ge!.e~ ~ 
yordu. O derecede ki Doktor kendikendime bir türlu il 
Egli Hanım kendisine karşı göıte· miyorum. 
rilen bu itimatsızlrktan dolayi a- Bunun üzerine res..
deta kızdı. Onun için orada ha· dedi ki: . 
zır bulunan kadınlar, doktor ha- - O halde yalnıı ~ 
n1111a inanmamakla beraber tama- kalıyor ki o da ya ar ., 
men inanır gibi hareket etmeğe yahut adanın her hanSİ . 'I 
mecbur oldular. Fakat Matmazel tasına bir erkek gizJeısJllİ' 
Egli teessüründen art.ık hiç sesini sıdır. 
çrkannadı ve orada çok oturmıya· ••• ,. 

1: PU\k. 
Reis hanım, Babette 1 

······-···-···-··-····-..... -...... _................. B Q R S ğü zaman onu ıu aöz]erl• kar§ıladı ve odasına götürdü. A- A dı: ~ 
miral: rHiz1lannda yıldız işareti olanlar üzer- - Gel bakalım, sefl~ 

- Sizin ve mürettebatınızın !erinde 19 - ı 1 de mll2melc görenler· bette, nasılsın? Ne vat 
kahramanane hareketini impara • dir.1 Rakamlar k .ıpanış fi atlarını gösterir· Geliniz, yanıma otunın..ıı 
tor Hz. ne rapor edeceğim. He - nukut (Satlt) te'ciğim. 
men sarayın hastahanesine nakle- ı • Londrı ım, _ *Viyana ~. _ Reis hanım müınkil°' 
dileceksiniz, dedi. Ve ıonra mah- * Ncvyork 126 - * l\Tııirlı 11, - derecede Babette'e iltif,! 

1 • Parls 169. - • Berlin 45, - d •- _.ıl 
rem zarfı açtı; yakından göreme- * Mlllno ~14, _ • Varson 24• _ onun itima ıru Kazanısı-' 
diği için kağıdı uzaktan tutarak o- 117, - • Budapeşte t 6, - yordu. Sözüne dev.-1' 

• .Atlna 24, so * Bıikrcs 17, 50 d k' kumag" a bacladı. ı u ı: :r • Cenevre SHI, ·- • Bclgrıt fi6, -
Chestakov da amiral gibi uzak- • 5ofya ?4, - * Yohhamı u , - - Size bir kompli.nı-" 

1 • Amsterdam 84, - •Altın 928, - d d "' ~I tan görürdü. Mahrem raporu te~- an uramıyacagnn. · 
• Prag 102. - *Mecidiye !l8, - 1 

kil eden tek cümleyi okudu: • ~rnklıolnı ~3. -· • R~aknnı !-40 gençleşmit ve güzel e.li 
"Kruvazör filosu haımetmeap (kap. sa. 16) Bakınız Rodberte, ıe~I~~ 

imparator hazretlerinin 105 nu· 

1
~=;..==;;...;;;;=======::;;o;;;;:::::a~ll mi .. zde siz de bir fevkal•-_..~dl * Londra 028.!>0 • Stokhlm 3.S070 8'Jf'::_.. 

maralı torpito vasıtasiyle bildiri- • Ne,·york 0.7940 •Viyana 4.2an muyor musunuz? · 
len biz muzaffer gemicilerinin ıe- • Paıls 12•0·"2l5 • Madrlı s.az posta idarehancıi olaaYdd•-d 

• l\llUno 9.l\039 • Berlln 1,9781 ı ~üt 
re fi ne kadeh kaldırmasına tefek- * Brüksel 3 . .ııl) 13 • Varşon <4,2025 tim ki yakın akrabanı# J' / 

kür der.,, • Atlu s3.57Jct • Rudapeşte 4,05~ nin vefat ettiğini ve bii ı...Sl ~ 
F . . f ı.. k d 1 * Cenevre 2.4-47.ı • Bukreş 70,11!5 k d e y• 

• Sofya 6!'i,~8 • Delgraı 34.98U ~ ıtıngo.v etra ma ,oa ın ı ve ir- rasa on unuz, v ı.aıl~ 

kildi. Chestakov selim vermeden • Amsterdıra 1.11.~o * Yokohama 'l.7675 glinizin gelip aizi bur•.l' 'J ~ 
odadan çıkmı,tı. Sllllanıyordu. • Prag ıs.97:-.2 • l\loskon ıo90. racağmı haber veren bı~I 
Gözleri kapalıydı ve tek eliyle gü- aldınız. Bakııuz naJJ1 °'' 1. 
peştelere dayanıyordu. ı, Bankası ıo.- 1 raınvay ediyor! Gözlerinde ~e fJ;,,I j ~ 

Ona yardım eden bahriyelileri Anadolu ~1.:10 * Çimento as 13.85 adet nuru parıldıyor··. ti1',ı' 
görmeden şalopeye bindi. Ve tor- ıtıra ta u unma .. !~ 

1

1 
Reji 2 YS Onyon Oez -,-· • • f b J k 15 
~lr. Hayriye l!i.~0 Şark De! -.- d"kıJ1111''" 

pi tosuna geldi. 

1

• Merkez Bankası ~7.7!\ Ralyı -.- söyleyin:z, İçinizi 0 ı ) 
G.. l kt h b d U. Sigorta -,00 Sırlı: rn. ec:ıa -.- b•tte uver eye çı r; mu are e en ~ · 

110
··• 

Bomontl 7,50 Telefon -.- k ,. " sağ kalan adamlarına fU emri ver- Babette kızarara ' . tıi: ~ 
di: istikrazlar tahviller larını kıpırdatarak ded1 toi~ .J. 

__,_Herkes hemen karaya çıksın. 11~.;;;;;1;;;;;93~3==T==nr==k==R==o:.:r.::.ı -2==1.·?;..l\;;..;.;==E;;;;·ı..:elrt-r==ık:;..._.=;:;;_==.::;:_=fll - Ne olduğunu ~alı~,-; 
Ben İmparator hazretlerinin ka - • 11 !7,90 Tramvay 31 75 musunuz?. Aziz Mı• dşJ' / 
deh .kaldırmasına cevap verece - • ~ - uı 2a.o:ı Rıhtım 17·50 Doktor hanım tarafırı d~' 

lstltr.t.z.ıDahlll I 94,25 • Anadola 1 bel' .. 
ğim. 

Mürettebat itaat etti. Ve bu em
re itaatten ba§ka yapılacak bir şey 
olmadığını anladılar. 

Chestakov gemide kaldı. Aıa· 
gıya indi. Ve Kingstonları açtı ... 
Su geminin içine, kurşuna dizilen 
bir adamın boğazına tıkılan kan 
gibi, doluyordu. 

Gemi yavaşça yana yattı. Ve 
kayboldu. 

Chestakovu kurtarabildilP.r. 
Ertesi Slece onu mevkuf en bir 

Ergani istikrazı 97. * Aaıdota 11 :_: •• ·:_ 1 edilen meseleden ha ..J. ~ 
1928 A. MO. - ,oo Anadolu m ğunuzu söyledi. .. , • 
Rddıt . -.oo • l\lll•essll A 40 4~ R h ,,.e••r JI. 

essam anım "' hetl' I 
tımarhaneye tedaviye gönderdiler. 
Orada iki sene kaldı. 

Ve şimdi bu can ııkıcı kış yol
culuğunda ona bir şeyler daha 
çalmaıını rica ediyordum. O: 

- Size bir gemici tarkısı çala
yırn, diyerek hafifçe tuşlara do
kundu: 

Gemici gökü unut, 
Unut baba evini-

- Hem ôiliyorıJZı dl )t 

miyoruz. Hakikaten, be 

ruz, hem de bilmiyof'\JZ ıtJ· 
başka bir ıey söyliyelfl~Ji P 
tasdik edersiniz ki se~ ttJtJtlt 
bütün hadise yaln~ ;ei"'' 
hale nazaran mutat h•

1 
, 

. and• ıo 
mıyor, aym zam . g6• 
cinde bir fevkaladehl< _.# 

.<ve~-



Pa. 
rıste b. 

' 

SO 1r 
Ygunculuk 

1, ta., ı. 
~'rll ratı l lnct eayıtadaı 

, .. iki 
vireıf d,n b' . torba içinde idi 

il b' ırınde . 
t!J· .'il frakn P~~a • olarak 

Yunan çeteleri 
silahlanıyor ... tSat tAr&fı ı ıncı uyıtad&J 

~tk ~ırı f tanlık dıgerınde iki 
lıht eaham vardı. d tece y ) Beyannamenin ıonundıı. bugün· 
l Ya." apı ıyor, bir ta-l ltnur y w den itibaren çeteler tetkiline bat· 

ti~· gı ıle y f ]andığı ı1öylenilmekte ve Şimali E· •oka:· . agıyordu. Tak· 
tı Yer 0 r caddes;n\n b' e geld" ~ · pirin iıtiklali ilan edilmekte ve hü· 
ıtb" .. ıgı zaman kar-~ Uyuk li ' tün muharipler eıki reisleri etra· 

tıti. 1' ı_ •• mozin çıkarak t' aon t k . fında top1anmağa ~airılmaktadır. 
• 1Yttind k a ıı durmak "' 

d 

e ld Beyanname fÖl'le bitiyor: "Ce· 
tn ll a 1• Bu sırada 

= 

ltalyanlar lngilizlere cevap veriyorlar: 
" Aslan gibi dövüştük! ,, 

değildir, şimdi 
yapılmıya başlandı 

İngiliz -İtalyan maçı bitmiş 
sütunlarında 

gazete 

•ltı k'~. eri tabancalı b~ş saret. geliyoruz! ,, .. 
dt'-'l ışt çıktı T b l 1 Alman malCımatfl göre, Gırıl • 

l(t er · a anca arı . . . ı tıı.r • •>atarak: ten 18 çete re'•i cetelerını t~kıl 
t• ı,.. .Yııkarı ! e tm iıl ertl: ı·. Harekete hazır bu • 

•ıı1 ı. ıırdılar. Sila" L l lur;maktaclırlar. "trıd'I o arın ne.m· ş· 1
• tQtt 

1 
erin .. d w Atina 19 (HuscsO - · ıma 1 

ı. rrı - ogru uzan· ' d d '•ıııd b ernurlar alt k' . . Epir Rumlarının vaziyetin en o--
. il • , ı ıtının d' 'llcle ır tey yapam k ı ~an heyecan hala devam e ıyor. 
dt~ik kaldılar. 1-lamda tlva· Burava gelen haberlere göre. Er• 

il h'I ay u ar. 1 l )ı ti 1 e kaybe· d ·k· niri köylerini c1o1a,an Arnavut ar, 
t. ıp 1' . .me en ı ı k ''r t •ınozıne k k h.. Rum çocuklarını Arnavut me tep· 
l ıtııla k oyara , u· • 1 k d -~,· . açıp 'tt'l lı-:-'n~ gönderm~ğe zor ama ta ır· 

ı. ın1rı gı ı er. 
I{ • tofö ·· b l • 1•ledi· ru un1 arı takip ar. . . . ıı ~ ' fakat l~ t'kl d Atin?. ve P ıre sen tlerınde bu • 

... Cltl t 
1 

as ı er en . ı....: 1 ınıt olduğunu gö _ hın•~ ş;m• il Epir Rum umıyel • 
11
it k Ya dönmek b . }eri i -lare heyetleri toolanarak 

~ , •ld mec urı • · 
1 

'"'" ı. Derhal 'hb d ' bu hat: lr""Ht~"e Fransa, ta.lya ve 
· "Ya ı ar e ı · ı~'tı , Polis elini k ·ık ~.merika ilP. Mit'c~ler Cemiyeti 
. \'e ta ovmuş, ı . 1 el' "• a1·ruz me k" d k n--z-'inde protesto etmı~ er "· 

d '"'llrtı v ıın e e- , lltı_ ıştır. Bircok h'tl E 5ki cete re's1erinde. hükume-
ta d . . şa t er .., . 1~ h '•rın· •ır bazı müh'm ma _ tin memnuatına ragmen sı a • 

'it 1tlerdir Bu 
1 

k mürac~at *"tmek f'kri hakim ol· 
leç ~ · n arın ·o· · dır e .. ekleri tahmı"n l rnak üzere bulunuyor. 
~ oun· 

"' ~ V ltalyan takımı takdim edilirken t.ıe maçtan iki görünü§ .• 

~tı l ....__,__ Muammer ve asfi 
b QI" lngiliz - İtalyan maçının da· Stampa gazetesinde §unları yaz. " Çonalıyor.ı R.aşı·t Beylerı·n il. .. 

1 
.. ak gostermesi aoıayısiyıe dikkate ae-

" ua uzua gun er mun at• mevzuu mı•tır: • t .:.d :ı- ger buluyoruz. 

~~~ a nu n soy adı olacaiı aolaıılıyor. Son p01tanın "Maçta cesaret, hı.ıdret, azim A rsena 1 Fransızları 
g~ h" karısile ço- getirdiği gazetelerin ıpor kmm- canlı bir surette t.ebaıiiz etti.,, ~Q 

1 

·r kadının da Hukuk Fakülleıi ordinaryüs ları hep bu itin dedi kodu•u ile fati.ı fırkasının umumi ki.t:bi 0-3 yendi t~ası ortada yok! profesörlerinden Muammer Raıit meıgul gibidir. Sinyor Starace oyundan sonra Ce· Paril, 19 (A.A.) - lngilizlerin ~lıda Der . . ve Ş ibinkarahi•ar Me bu•u V aafi Dünkü •• yımızda lngi!izlerin nera 1 Vaccaroye ıu le \graf t gön - meıhur A roenal takım iyle F ran --...,""haUeı"ınde ıç3ınde Selim R bu maçı bir futbol değil, bir fa - dermitlir: llzların "Racing C\ub,, ü arasın • 
ltb 41i Be . ~umara • ( A . cia olarak iıaret ettiklerini yaz - ''Takımı kucak\a\'ln ye netice- da yapılan maç Fransızlar için 
"" n • aıit Beyler soy adı olarak Sevig ' ~ ~"a Y ısmınde bir = zız) adını almıt1ardır. t k J 

,.. ' ın.. mıı ı · den memnun ve müftehı'ı· oldugu-_ güzel bir tabiye dersi olmu• ve 

<den L _ _uracaat ederek, · ' 
ı ~ ucrı e r b l T E p E B A c I Londra gazeteleri, tıalyanlarnı mu bildirin." Aneaal maç. 3 O kazannııtllr. 
~ l'~ . v ı u unduğu ~ G ) licthi/d11.n~e 8 yaıındaki oğ- ŞEHİR TiYATROSU ton derece mütecaviz bir tekilde Buna kartı lngiliz spor mulıar- a atasaray klübü de 

t\ ı_ • ın Per•emL. .. oynadıklarını, oyun sıraıında iti· riri Trevor Vignail fU aa11rlan tekzip ediyor 

h oer :r oe gu TEM S 1LLER1 İ)dir-~ı t

0

.rtada olmad-'-la.. tip kakııtıklarını, bir takım ka· yaznıııtır: 17 - 11 - 1934 ı.mhı; aueıeı.r. 
l •11 lK Bu gece saat 20 de d "d h · · • l"hi Q' ) t ır Z h zalara, yaralanmalara sebep ol· "1tal.v:ın - 1ngiliz maçı, en e 

1 

are eyetımızın •• a yettar aza· b\ ! a.ın · a ıta tahki • M d f d - ıından birinin (Atef Güneı KJübü) ile 
ler 

1

11,,. a a m lı•ınbul lılNiqni duklarını ileri ıürmütler hatti haşin, en sert ve en ese e eger anlatma mevzu lan eırafinda tema•la ,_ 

"':!d::::ftdan Arapcamii çeş- San Jen ~thirTıUJ" atrosu Deyli Ekeıprea ile bir taknn lngi· maçtı. Bu hususta hiç bir fikir lunduiu , ... ımaktad"· Böyle hayari . .,. ı a Sarızoybek so _ liz gazeteleri, lıalyanlar bu çeı:t ayrılığı yoktur. Fakat herkes ln- tHr ..... ıen;n ı.am, değa fe<din, ı.u 
'- l!,n,""ınaralı evde oturan Komedi 

3 
Perde ııııııııııııuı hadiaeleri tekrar etmiyeceklerine gilizlerin zaferinden fazla !tal • id""' heyeı;n;n, halla IHr •llmren;n MI• ~.... 111 da 

2 

b t ve 
1 
ba,langıç. söz veıımeden lngilizlerin oyun yanların metodundan bahs etmek- ret veya kabul • .ı.m;yeceii kadar de-ı-f .. 11 •• , kn.. a 

1 
aya mürıa • Y l y 1 · ak'b" l' l"d' ~ ~ ""'" """ azan ar: ik- 11111 oynamamaları lilğım geldiğini t.edir. nn •• •• ' 

1 

me•• ıyeı' 
1

" 

l .dini .. paaı sandalcı Hak- t k ki " • h • · 
."<rı :• erıembe .. .. oryen Sardu aöylemitlerdi. Biz memleketin en tanınmış Bunun.... up umum• eyehmn 
ti ~"•ne l gunun • ve Emil Moro. •• b d b. k sı>ortnıenler:'.ı•le görüstük. Fikirle- verebileceği bir karara müıtenit olabil· 

)"bt. ge rnedigwini so'"y • Ç lngiliz mat uatın an ır •1111 
-' • mcsi gayet tabiidir. Şayia!ann, ida-

""' eviren: Seniha l 1 d • ... 
•la 1-1 taraf nıdan yapılan bu ııetriyat • ri şun ar ır: heyefimU< ıarnf•ndan alı,...! karar 

dit , akkı Efend" · Bedri H. talyada fena kartılanmıt ve ita!• Mı"ıter Ja.k Tin diyor ki: teklinde gazetelere akıettirilmeıi, bir ~ yan gazeteler. de bu yazılara kar· "Üytln bo""vle O'.·•nanacak...cı.a on· fikri sabitle hareket edenler tuafır.dan 
Pı• Şehir Tivatro•U müclürlüğünilen: l 1 " -' · d'l · ld ~ 1 • ı. ••t ' tılık vermit o duğu iç'n ngiliz d 1 ı,.e • ı m•t o ugunu cum •nın nazan ..........._ ·· ıyı ara • 

"il bt·f"&rif nıu'"du" •. Tiyatromuzun yeni balet kur•u bat· h . 1 . d "d b' dan vaz geçmek daha oğm o ur. dikkatine vazederiz. 

~ 
" .. ı - .. ru 1 ıpor mu arrır erı e yenı en ır ttal)·anlar o,runa sert başladılar \ ~ı ""Ud ·· lomak Ü..,..ı;r. YetiJmek ve ı;rmek k l 1 d " Klulnin yüksek menafiina ••rar ı ı._ ·~ h uru 1-1 d ta ım yazı ar yazmıt ar ır. "e sonuna kadar favul yaptılar ~ .... ~·",J 

1 

"il ir l ay ar Bey y •· ;,üyen hanomlann her ıün ... , °" üç· • venn;yecek. Mtik;, fay dalı olacak tek • t'J "lıı ~ "'•• , y ınezuniy t . len on Det• lısdar Tepahqında ŞeMr lngilizlerin facia diye tavsif durdular. ln!(ilizler iyi oyun oy- tıner h.,. insan tarafından ıükranla ka· 
it ~İ-.!I 'b 1 Urııyet v k" e ıstemıı ettikleri hadiıeyi, meseli Roma nadıklaı·r halde ikinci hafta'.

1

r:ıuda b 1 d'I ~· ··ı '-'i ~ edile • alet tarafın· ı;yalro•u da•• .. uamnÜn• müracaaılaro . -• u c • eceıı g;h; htarenüz ıaraf•ndan ., Itır •ek kend" . ıı..mıdor. gazetelerinden il Me .. agero: "Er yaralanınanınk end;oesiyle hare - .ı. kabulcdilccei; ve ayn; ıekı;ı umum _..d:~ı '1' ,.bd.: ısıne bil- · b" d" t 'f t ] J) h d " h t b"ld' ·ı ~ · · p...- .. ,, .... ------------------- sız ·r spor ••v•ıı., ıye arı e - kel ediyorlıır< ı. a 3 ogııı•U •Y• e • •n ••••• tnbıidir. Yalnız ~ '• . lley süREYYA OPERETi tikten •onra ltalyanlarnı a.lan O)~ID oynamaktan v:ız geçuıi• hu· höyl• b;r teklif ,; .. di)• kadar vaki .ı. 
ti , t kı,.._ tıd~e'kt~ı arın akşam An • T ' ·'- gibi doğüttüklerini ve on kişinin lıınu·vorlardı.,, mamıştrr. Reis: REFiK CEVDET 

~\ ~ı r M Şehzade lıat' f.,..h ,yatrooun- , · ı,. ~\ nı •r•d · ••uniyelinın Bu akt•'" :ıo,30 da on bir k'ıiye karı• koyduğunu Arsenal klübünün müme .. ili 

ı, ~te ~•ktepJ•:i ~eçirecek •ela- KADINLARDAN BIKTIM aÖylemektedir. Corc Alli•on: ~- J "-••~ •y•liyle b akkında talim OpUet 
3 

perde. Ya .. n: Yuouf Süruri. il Piccolo gaz•teoi de şunları "- ~Utlıol maçlanııın tehlikeli ııı:ıf, \, ~I ~1'· il u ;,·azı leınaılar Localar 200 - ıso, mevk; 30, söylemiıtir: bir mahiyet almasına katiyetle a,ı "~~ S ''l'if · 

1 

ın cınasınd 1 tıatkon 40. "Futbol nnıaınak ihtirası, muhalifim!.,, 
.. lf c . a •· .J V. " l.lte"'. rıne vek" ı Yaran aktam ıaııt 20,30 da lt,·ıh·ada cic >k1enınc.>i!<', yc.>miş Demi•tir. 

• a ", a Bev b a eten da . • . • / l 'l' l'l'are · akacaktır. Kad•köy Sü,.YP Tiyatro••• veıı;ıeğe ha•ladı ,.e hu had·:;e fa- Mance•ter futbolculan namına ~ "lıl~:)hre C tııadalyal KIRK YILDA BiR şızın de,,-inde, fa•iznı uğrunda Mister Albert Hug• ~u ,özleri •öy· 

~ "r •ıı • •ıniyer an cuma nıati•• ıs •• ,~ıku buldu! . ., leın!tlir: 
, ı ~ ll).ı 'ta .. d ırıe y d Beyorw Ju Mulenrujda • · ·1 · d · ., '•I '•n ·• aıl ar ımda T evere gazetesının ı erı ,ur iı- "- Şehrimize mensup oyuncu-

,,.. ~ •. )'l't 'ltırı, D.: ara cemiyet ta- Cuma aktan'' 20,30 da d 
~ • ••ın·· Ü•küdar Hal• Tyatro•und• ğü !u ur: !ardan birinin de hir daha ltalyan 

'ltııı ""'°i •riJOcekı· "'· nikel ma - KADINLARDAN BIKTIM "l\loç neticesinde !Mil"Z fut !arla oyun nınanıa.•ma müsaade 

~ >.,~et~ Yt.rd ır. Şimdiye ka· -------------'Ti bolculuğunun y~r vüziinde tek ol- etmiycceğim.,, .... , '-ıı~1 ''"daı~ında bulunan YENi çıKTI madığını, yer yüzlinde hic; ol- V AnT - Bu yazılar da gös-
'ı~~•iıııı. ;''ttır. a verilmmesi ilkbahar Selleri maz.o;a bir milletin lngiliLlerle t.criyor ki lng"liz - ltalyan maçı ~~r'ddit\ b a}j "'e 

8 

Madalyalar karşı kar<t) a ı<clehilcceğ' nnla~ılı- bitmiş değildir, ancak sahadan 

ır ~, e1ed" f" t 7Sk f ' 
· te.r-.f ıye R,..:

1

j ıa ı uru 1 yor .• , gazete sütunların• ge~miı;tir. Bu ıııdaıı verile- Tevzi yeri - VAKiT Matbaaıı ltalyan takımının manaceri o· nıünakaşaların dah:I çok iki mil-i lan Sinyor Pozzon ıae, TJrin Jetin futholu telakki tarzlarını 

.::::::::::::ım:r.::1:-.::::::::::::::::::::::::'t 

I~ V AKIT isim P 
•• :ı 
ii Babası ii 
S! H 
•• D " k •• :: ogan çocu larınıza gü· n 
•• el dl .. :! z a ar 1Jermek iıtiyorıa· p 
ii nız VAKiT •İze yardım e • ·i 
:: d" i: :: ıyor: :: 
:: .. ~ !i :! Bugun Jogan çocuklara :: 
H fU adlardan birini 1Jerebilir, Ü 
j~ ıoy adı alacaksanız bunlar- !! 
i~ dan birini beğenebilirıiniz. e! 
ii Erkel< - Anik {hazır), Es~n !i 
!i {Salim) i! .. ,. 
i! Kız - Balkız {= Şa9aa) !i 
li Çiğit (= Nüve) iİ ,.................... . . .................... .:::::::::::::::a:sa:1==uma 
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1 ıatantuı E.eledlyeel UAnlara 1 ___;,,,._ _____ _ 
Haseki Hastanesinde Pavyon inşası 

Haseki Haıtanesinde projeıi ve fenni ıartnameıi ahkamına 
tevfikan Entani bir pavyon intası kapalı zarfla münakasaya konmuı
tur. Şartname ve proje örnekleri Levazım müdürlüğünden 25 lira 
bedel mukabilinde alınabilir. Örneklerin alınması ve münakasaya İt· 
tirak için Belediye fen itleri müdürlüiünden bu İ!İ yapabilecefine da· 
ir fenni veıika alınması lazımdır. Teklif mektupları a!ağıda yazılı 
şekilde olacaktır: 

"Belediyece ekailtmeye konan Hueki haataneai Entanl kadın 
hastalıkları pavyon binası inp.atına ait evrakı tetkik edip tama
miyle vukuf peyda ettilim intaat yeri ve projeleri fenni ıartnameai 
ve mukaveleıi ahkamına tevfikan inp.atını .•.• lira ve elektrik teıi
satmı ••• ilra ve kalorifer teaisatını .•. lira Ye sıhhi teıiaatı "tefrip.tı" 
...• lira ve aaanlÖr teıiaatını • . • . lira ki, cem'an •••••. lira maktu 
bedel mukabilinde yapmalı teah hüt eylerim." 

Talipler f&rtn&me7İ, proje ve teklif mektuplarını teklif edecek
leri bedelin yüzde 7,5 nisbetindeki teminat makbuz veya mektubu 
ile ve fenni veaibyı kapalı bir zarf içinde olo.rak ihale ıünü olan 
4 • 12 • 934 Salı aünü aaat 15 e kadar Daimi Encümene vermelidir. 

(7742) 

Gümrük muhafaza umum kumandanbfl 
İstanbul sahnalma komisyonundan ı 

1 - Gümrükler için lazım olan bet kontrol saatile aekiz nu· 
maratör 26 - 11 - 934 Pazartesi aünü aaat on -dörtte açık ek· 
siltmeye konuJmuıtur. 

2 - Tudikli f&rtn&meıi her sün komiıyonclan almahilir. 
3 - lıteklilerin yüade yedi buçuk teminat olan otuz altı 

liralık vezne makbuzu Teya banka kefaletnamesiyle helli za. 
manda komiayona ıelmeleri. (7410) 

Yeni Eserler 
ı I Dlln ve Yana 

Tercllme kUWyatı 

Sayı: 12 
..-.-- -

Dr. Bernard Hart 
Dr. lzzeddin 

Deliliğin 

Psikolojisi 

htanbuJ ;;:- 19H 

Ftab 80 Kurut 

Daiıtma yeri: Vakit Matbaaaı 

Fatih sulh birinci hukuk mah
kemesinden: 

Şerife Hanım tarafından Akaa
rayda Sofular mahallesinde ve 
caddeıinde 73 No. 1ı hanede mu · 
kim iken halen ikametıihı meç· 
hu) olduğu ve olbaptaki davetiye 
teminden anlatılan Hikmet Neba· 
bat Hanım haklcında bennucibi 
talep 15 gün müddetle ilanen teb· 
liğat icrası karan muhakeme ik • 
tizasmdan bulunmuf oldufundan 
müdeaaleyhin mahkemenin 3 -
12 - 1934 saat 14 te maWrem. 

mizde bulunmadığı takdirde mah· 
kemenin gıyaben rüyet olunacatı 
teblii makamına kaim olmak üze· 
re ilin olunur. (3655) 

İstanbul Asliye Birinci Hukuk Mah
kemsindn: 

Miiddei: Veznecilerde 6 numaralı 
nele Madam Antuvanet - Faika Ha· 
nunla Beyoğlunda Şiılide Bomonti Efe 
aokak 36 nurnarıllı evde oturan Nazmi 
Bey araııncla açılan ve 36 numarab 
ıayri menkule menu haczin fekki ta
lebine mütedair olan davadan dolayi telt
liii muktezi dua arzuhali ıuretinin 
iJ&ametsahı hazın meçhul b•lunan Na· •••••••I zım Beye Hukuk uıulü muhakemeleri 

Asliye mahkemeleri iknici ye
nileme büİ-osundan.: 

Davacı Abdullah kızı Emine H. 
vekili avukat Ali Necmettin bey 
tarafından lzmirde Meaarlık 
batmda çalgıcılar kahveainde ke
mani Haydar ef. yanında Hüseyin 
oflu Mehmet ala aleyhine açılan 
botanma davasının yenileme mu
ameleai ııraaında: Müddeialeyh 
Mehmet ağanın ikametrihı meç -
bul bulunduğu mübaıir tarafın • 
dan verilen mqruhattan anlqıl • 
makla ilanen tebligat ieruına ka • 
rar verilmif bulunduiundan tet • 
kikatın icra kılınacağı ·23 - 12-
934 tarihine müaadif pazar günü 
saat 14 de büroda hazır bulunma· 
ıı lüzumu teblii makamına kaim 
olmak üzere ilin olunur. °(3666) 

kanununun 141 nci maddeıi mucibince 
on beı gün müddetle ilinea tebliiine ve 
hu baptaki tabkik•bn 27 - 12 ..:.. 934 
tarihine müMdif pel'f811'be günü saat 
on üç buçuia 13,30 talikine karar veril· 
miı oldutundan mumaileyh müddeti 
mezlnlre zarfında dava arzuhaline karp 
cuap vennediii ft tarih ve .aleti ..,... 
karda tahkikat hakimi huzuruna plme
diii ve yahat bir vekil ıöndermediği 
takclircle hakkında muamelei müteakibei 
kanuniyenin ifa edileceii ilan olunur. 

(4955) 

Sultanahmet üçüncü Sulh Hukuk 
Hakimliğinden: 

Salamon Şeruzolmi Efendinin lıtan
bulda Tahmiı önü aolcajmcla M111J" 

ça11111 kapııı yumcla •• BeJoilunda 
Albncı dairede Kıble sokaitnda Bitori 
aparbmamnda 2 No. 1ı dairede M.dam 
BatMva Kolıen Hanım ale1hine açhit 
( 42) lira alacak davasında ve ihtiyati 
haciz davaımdan dolayi mumaileyh• .--------------11!1 gönderilen davetiye nrakaıı zahnnda 

Ihsan YAVUZ rnn.,irin ... nni, oldutu meırub•tta 
mumaileyhanın Filiıtiae gittiii ve İka· 

Kadın ve erkek terzi&i metaüınun meçbuı otdutu anı.,.ımı, 

1 
Bütün ırklar hep orada ıi· olmakla mahkemece ilanen tebliğat icra 

yinirler. Her keıeye ve her ama karar verildiğinden muhakeme gü
nü olan 15 - 12 - 1934 tarihine mü

~~ ~;u:ı elhileni~ ancak ıadif cumartesi günü saat 14 te mahke
orada yaptırabilirainiz. rnede Jauır t..ılunmaıı w yahut muaad-

latanbul Y enipoetahane kar· dak IKr Tekil göndermesi aksi takdirde 
ıııında Foto Nur yanında Leta· pyalnnda icra edileceii tebliğ makamı-
fet hanmda. na kaim olmak üzere ilin olunur. 

(4945) 

Tophanede levaa1111 lmlr· 
11§1 Abnalma komı.,.n 

lllnlar1 

İstanbul Leve.zım imirlifine 
bağlı kıt' at ithiyacı için 35 ton ma• 
karna ile 1 l ton ,ebriye 24/ı l/ 
934 cumartesi günü saat 14 de ka
palı zarfla ahancaktır. Şartname 
ve nümuneıını göreceklerin her 
gün ve münkasaya ittirak edecek· 
lerin belli aaatten evvel teklifleri· 
ni T opbanede ıatınalma komiıyo· 
nuna getirmeleri. "509,, "7239,, 

"' "' "' 
htanbul Levazım imirliline 

bağlı kıt' at ihtiyacı için 30 ton zey. 
tin yağı 24/T qriniaani/934 cu • 
marteıi aünü saat 14.30 da kapalı 
zarf ile alınacaktır. Şartnamesini 

röreceklerin herıün Te münakaaa• 
ya iıtirik edeceklerin belli aaatten 
evvel tekliflerini T ophanecle •tın 
alma komiayonuna ıetirmeleri 

"4fl'I,, "7237,, 

• • • 
lstanbul le.azım lmirliline 

ballı kıtaat için müteahhit nam ve 
hesabına 747 ton La.e Marin kö
mürünün münakuuı 8 - 12 -
934 pertembe ıünü saat ıs de ya· 
pılacaktır. Şartnam .. ini ıörecek· 
lerin her sün •e münakuaya iıti
rak edeceklerin belli aaatten bir 
aaat evvel tekliflerini T opanede 
sabn alma komiıyonuna ıetirme• 
1eri. (572) (7639) 

Istanbul Kumandanlığı 
Satmahna Kamisyonu llinlan 

lstanbul kumandanlıtı kıtaatı 
için 13 ton benzin pazarlıkla 1&tm 
alınacaktır. lhaleai 24 ikinci Teı
rin 934 cumarteai aünü aaat 14,30 
dadır. Taliplerin pıtnameaini 

ıarmek üzere her aün Fınddchda
ki watm alma komiayonuna müra-
caatları ve ittirak edecekterin de 
o tün nktinden evvel teminatla· 
nyle birlikte komiıyonda hazır 
bulunmalan. (303) (7884) 

• • • 

Afyon - Antalya hattı 74+ 000 - 93+ 500 kilo 
betinci kuım intaat ve ameli7ab kapalı zarf usuliyle 
çıkarıbnıtllr. Münakasa 8 Kanunuevvel 1934 tarihine 
marteai günü aaat 15 te Müatetarlık makamında yapıl • 

Talipler tekliflerini Ticaret Odur vesikası ehliyell 
7!00 liralık muvakkat teminatlannın Mal Sandığına ya 
olan makbuz Teya nümuneaine uyıun banka kefalet 111 

kabul edilmez" ile birlikte ayni gün ve aaatte komiayooJ 
lazımdır. Talipler bu huaustaki prtnameleri Ankarada 
dürlüjünden "40" lira mukabilinde aabn alabilirler. 

lstanbul ithalat Gümrüğü 

MüdürlüğÜD 
120 lira 50 kurut bedeli keıifli Sirkeci Rıbtımıada 

rük kimylbanesinin Denize nazır pencerelerinin harici 

nam Jenidea imali olbaptaki ketfi mucibince mün•~·
kanunmHm on aeki&inci maddeaiDİD A fıkra11na tevfikıD 
y•phnlaca;.ndan talip olanlana T eıriniaaninin 20 iacİ 
Nat 011 d6rtte latanbul ltballt Gllmr6ğ6nde mOteıekkil 
.. Ko.iayoauna mliracaatJarı. .. 

lstanbul Milli Emlak Müdürlüğündell 
Oıküdarda Altunizade maballeıinin Sellmsız 1 

caddeainde üÇ katta l 1 oda, 3 aofa, 3 Hali, kiler, mutf~ 
ve tahminen 17.050 metre murabbaı bahçeyi ve bahçed 
kuyusu ile harap iki ahırı ve yemit aiaçlarını ve altında 
müıtemil 3, 5, 7 No.lı biraz harapça ahıap evin 1152 h _~ 
aeai bedeli ilri aene ve iki müsavi taksitte verilmek f&rW~ 
elli kurut üzerinden açık arttırma usuliyle aatılacakbt• 
ıo . 12 • 934 Pazarteai aünü aaat on iki buçukta 267 r 
çeleriyle miiracaatları. (R.) 

!inhisarlar U. Müdürlügüfl 
1 - (1500) kilo Beyaz aahu n 21 - 11 - 934: çarf&d'I*. 
2 - (10.000) mebe ..,_z yallı kaneviçe 26 - 11 " 

teai aaat ıs te.. 

Bu iki malzemeyi vermek iıtiyenlerin tartnameleri 

aonra pazarlıla ittirak edebilmek üzere "yüzde 7,5" t 
heraber her hirinin hizasmda ıa.terilen sün ve aaatte Ci 
zım ve Mübayaat Şubesine müracaatları. 

Umum Müclürlütümüz inpat Şubesi için yüz yiraol 
kadar bir mimar almacaktır. Taliplerin Güzel San'atlat 
Mimari Jmmmdan mezun Te askerliiini ifa etmit ol~ 
enalı hala olanlann 22 • 1 l • 934 tarihine kadar inpal 
dürlütune müracaatları. 

F. kıtaatı ihti,..cı için t-
4.000 kilo ıaz yalı pa • Şartnameaindeki evaaf ına muvafık olmak ,.niyle 
zarlıkla satm alınacaktır . 1 • rinlln maden kömürünün 22 • 11 - 934 tarihine müaadif, 

aünü aaat ıs te pazarlıiı yapdacakbr. Taliplerin yu··zde 1r" 
~M~~~~ ~ 
t • ·· ·· t 1111!. ı-.ll· T ı· 1 • üminat pualariyle birlikte Cibalide Levazım ve Müba1""'" 
eaı gunu saa o caır. a iP enn · lan 

rtn • • Ö k Ü L- münlcaat • ta ame11nı ı rme sere .... 
gün F mdıklıdald satın alma ko • 
misyonuna müracaatlan. lftiralr 
edeceklerin de o sün vaktinden 
evYel teminatlariyle birlikte ko • 
miıyonda hazır bulunmaları. 

(304) 
0

(7885) 

Istanbul asliye mahkemesi 6 
cı hukuk dairesinden: 

Mahi Hanım tarafmdan Top
kapıda Beyazit aia mahalleaincle 
Çıkmaz dullar aokaimda 6 nwna · 
ralı hanede mukim iken ikamet • 
ıibının m~liyeti anlaıılan Sa· 
dık Efendi aleyhine açılan hof&ll• 
ma davumm icrayi mubakemeai 
10 - 12 - 1934 puarteıi aaat 
10 tayin ve bu bapta yazılan da· 
vetiye varakası mahkeme divan -
haneaine talik kılmmıı ve on het 
gün müddetle ilinen tehlitine ka
rar verilmit olduiundan mesldlr 
ıün ve aaatte Yeni poıtahanede 
lıtanhul asliye mahkemesi 6 mcı 
hukuk daireıinde heyetj hakime 
huzuruna relmed:iiniz ve abi 
takdirde gıyabında muhakemenin 
icra kılınacaiı teblii olunur. 

(3880) 

İstanbul betincl icra memurlutun

latanbul Evlcllf MUdUrıuıu 

l - Oaküdar, Gülfem hatun, 5 No.lı hane. 
2 - Üsküdar Selimiye, Hamam ıokak 40 - 44 No.I• 
- 3 çarpda Feracelilerde 15 No.lı dükki.ıı. .,.Jı 
4 - Galatada Mehmet Ali P ap. hanında 36 • 37 f'I 
5 - Eyüp, Cezri Kasım, Baha Haydarda ana. _._ k 
8 - M.can Ata, M.-can Hanı aokajıncla 7 • 9 lW""' 

c16rtte bir hiueai. 
~ubrda JUılı emllk 935 ae neai Mayıs niha~e~oe ....... 

ya ftl'llmek üzere arttırma" konmuıtur. Tutmak ııtifPJ 
934 Pazarteai sünü aaat on bete kadar Evkaf müdiirl1'" ·

1 

Akarlar kalemine ıelmeleri. 

K1J111eti 
Muhammeneai 

Lira K. 
Beyoilunda Hiiaeyinaia mahallesiqde ~! 
da 94/ 98 No.lı 172 metre terbiinde ~ 

172 50 

78 
tamamr. ~ 

12 Samat,..da Hacıkadın mahalleainde ,ı ~ 
aokaimda 43,5 metre terbiinde hulunaJI 
mı . 

944 00 Be,oilanda Kuloil u mahallesinde .e 
21,123 No.lı 118 metreden ibaret bir kıt'• 
mı. ~ 

Yukardaki emlik aatılmak üzere yirmi ,Un 111tid~ 
muttur. llWeai 5 • 12 • 934 tarihli Ç&l'fUlba ıiQlii _.t 
Taliplerin pey akçeleriyle beraber mahlwit kal..ı-

dan: 
Bir alacaim temini için evwlce l•••M•n•HH•HH•wua 11 ...... _______ .. _.ti 

hacaedilip bu k81'Te aatqma karar nrf. 18 ela Beyojlu latildil caddesi 253 nu· ı ye'VIDİ mezkUrda ~ ~ 
len t.irahane metruk malzemeal 21 - _.... eelD ~ llil • a ui••• -Pi hazır hulunmaJ.n jJ6ll 
1 l - 1934 tarihinde çarıamt. 1Ut arttırma ile aablacaktır. Talip olaaJar 
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Dün ve Yarın 
1' ercüme Külliyatı 

Türkiye 
MERKE 

Cümhuriyet 
Z BANKASI 

~. _Biir . ·~. ı: ~lletlerin en muballeteaerlerinden vü:ude getirilmi.t .bi~ küt~~· 
t.!5/ ı ı I 1934 vaziyeti 

~ ~ AltJT cılde balii olacak bu kitapların 1 O eıerden ibaret bırı~cı ıe~ıaı 
öd.._ matbaası, peıinen verilecek 236 kurut ve dört ayda bırer lıra• 

AKTiF 

Ka•a: 
Altın: saU kilo~ram 13.748 245 L. 19.338.048 25 

PASiF 
Lire 

Serma~• .................................................... . 
lhll\ at akçe;;i .... · .............................. . 

Ura 

15.000.000. -
663.91430 lıı ~ 4 lira mukabilinde abone kaydetmektedir. 

~ .. da .1e V akıt matbauı tanfmdan verilecek abonman kartının alan 

~i llıii~ ~·· ve tibi olduiu daire amirinin kefil ıuretile !mzalamaıile 
'nıa bir .. llrıyle mübürlenr.ıt-•inden ibarettir. Bunun baricınde kalanla 

Banknot ...... .. ......... .. ... ... . ,, 6716.369 -
Ufaldık .... ····-··········""'".......... 645.3l3. 4€ 26 699 740 73 T edavUldeki Banknotlar: 

hı<'ran • d di ~ h n veya esnafın kefaleti e muteber r. . 
1
4 

er on kitap hir seri tetkil eder ve ayrı ayrı fiatlara tabı olur. 

11"cU kitap: 

Engerek Düğümü 
Ft'ransols Maurıac 

Peyami SAFA 
Fiatı 60 Kuruş 

tetJ:ıi Merkezi: V AK11 Matbaası 

ıiııı~iin ve Yarın tercüıne külliyatindan 

l ıge kadar Basılanlar : 
2 'SAFo • 

' " Al L ' Docle - Haydar Rifat 
a' l'tc!RÇEMBERI, Morua -1. H. Aliıan 

~-.Jır ET, BANKA ve BORSA, lkt11at doktoru 

4 ..... [) 11 Etem 
g EVLET "SOsy ve iHTiLAL, Lenin - Haydar Rifat 75 ,, 

100 Kurut 
100 ,, 

75 " 

Dahlldekl Muhabirler ı 
Altın !'afi l\g ......... J 788 024 L 2.515.004 -
rur.. !ırası ......... ,., 476 280.10 

Hariçteki Muhabirler : 
Ahın. Sarı kilogram S 807 · OJ9 
~tuna tah\llı kabil Serbest dovizler 

5.354.917. 29 
8 530.229 31 

Hazin• Tahvlllerl : 
r>eruhte edilen enıkı nıkdye l 
ıı arşı lığı L.158 7 48 563. -
l{aıunun 6 ve 8 incı mad· 
delerine tevfikan vaki tedi)at " 9.632.517.-

Senedat CUzd•nı: 
Hazine bonoları L. 3.767.747 60 
fi cart senetler · .. 6 O 17. 209 81 

Esham ve Tahvlllt Cüzdanı: 
esham ( Deruhte cdılen e,·ra· 

-ve { kı naktiye karşılığı ,, 28 024.272 .22 

tah~ ılAt 1 [ İtibari kıymetle ] 
€sham ve Tıhvilit .. 4.524.417.38 

Alun 'e do\'İz üzerine avans ~ 108.0~7.67 
Tah\i!At tizerine auns il .337.895 48 

J'lissedarlar · ............................................. ·· 

muhtelif 
YekOn 

299128410 

13 885 146 60 

149J16046 -

Deruhte edılen evraıu naktiye l~ 158 748 563-
1\ınunun 6 \ e 8 ıncı madde 
leriııe te~fı an va' i tcıli,11 • 
Deruhte edılen evrakı naktıyr 

9 632 517.-

ba '" yes . 149 ı 16.Q.l.6 -
l\arşılı"'ı tamamen altın olara'\: 
tedavule uzedılt-n ı. 8 688.000. _ 157 804.046 _ 

TUrk Lirası Mevduatı : 
Vadc~iz ····· · · ···· ·· 18606110.77 
Vadeli .... ........... ···-... - - 18 606.1 ıo.71 

Döviz Mevduah: ·------ı 
\ adesız 
\ adclı 

. . .......... ~ 
········ ··---············ ~ 

I0.359. 738.67 
.793.857 4 ı 1.153 S96 13 

9 784.957.41 Muhtelif -········ ···············-··················-········· 47.607.453 29 

52 548.689 60 

445 943 15 

4 500000-
10 863 312 90 

25U.8J5.120.49 
Yekin 250.835. ı !0.49 

~' l<OLLALIZM: Kautaki - Sabiha Zekeriyya 75 ,, 
'lŞçt IYAT J. RASiN, H.Nazım 75 ,, 

& ..... ~lJR~INIFI iHTiLALi, Lenin - Haydar Rifat 60 " 

2 mart 1933 tarihinden itibaren: 
Iskonto haddi yüzde 5 1·2 - Altın üz6rine avans yUzde 4 1·2 

il Pt1, H HAYATTA LAŞUUR, Prof. Yunaı - Prof. Dr • 

...., lSF •Yrullah 60 
:o RA~~ANA DOCRU, Piyer Loti - t. H. Aliıan 100 
ı _DE. N KOLLIYATI, 11, H. Nazım 75 

Q - [) LltlCilN PSiKOLOJiSi, Dr. Bernard Hart 
'Co~~tin ~ 

la Rlo BAB . - lLKB A: Balzak - Haydar Rıfat 100 
75 

~ 
Sa . AHAR SELLER[, han Türıeniev 

rrıı Zade s·· f l ureyya 

l '::_cak Olanlar : 
ı SlN KOLU a ...._ ISTATISTI YATI. ~ilt llL H. fi~ 

...._CEM K, Suplu Nuri. 
: 'lt..\p:YETIN ASILLARI, Muhittin. 

" 
" ,, 

,, 

" 
" 

g...., ~IRM~ ALIZM BUHRANI, Profeaöır Piru _ Ahmet Hamdi 
...... ls4. ZI _ve KARA, Standal 

· Panı R bi t kt 1:i '1 dar Rifat 11 ya me e ınde Profesör doktor Bne Sangle _ Hay· 

-El't &...., l KA· K tk" t ÇTJMA.I roo ın - Ağaoilu Ahmet 
...., Ç"OCUK ~NUNLAR, Greef - Rauf Ahmet 

ıo ~•Yl'\allah. D ŞURTENLER H. Gonzalve, Menuıier - Prof. Dr. M 

lt SALAMBO Fi be l~ - SAMiMi ' 
0 

r - 1. H. Aliıan 
- Diz SAADET, Tolatoy - t H Ali 

RAELININ HAYATI A M . . ıan • • orua 

~linıiy d k A • ili e e as erı satın 
'---~~ komisyonundan: 

'. 1a4 ~ı;1;:"'~. lıaataban .. i ihtiyacı için 11788 kilo :roturi açık 
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1 Devlet. Demir yolları ilanları 1 

Mün~nı cer ~niresi ressımıııı i~in 
müu~o~n urtıorı 

1 - Devlet Demiryolları Cerdairesinde 128 lira ücretli bir reı· 

Deni%yolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri K~köy - Köprübaşı 
1 el.42362 - ~irkeci MühÜrdarzade 

Han felcfor ı 22740 

Karadeniz Yolu 
IZMIR vapuru 20 ikinci 

T etrin SALI günü saat 20 de 
Rize'ye kadar. "7873,, 

Çölde Kaybolanlar 

Çoban Yıldızı 

ile yollarını bulurlar 
ve hedeflerine vasıl 

olurlar 

iŞ BANKASI 
Kumbarası 

da işlerini bilenlerin 

Çoban Yıldızı 

dır. Sıkınhh günleder 
imdana koşan yol 

gösteren odur. 

Galata : KarakOy Pala• 

Holantse 

Bank-Cni ":> 

iSTANBUL şua1t•İ . 
Meydancık : Ata••"'" 

Her tQrlü ••nka mua~eıeıerı, Kasaıar I~ 
ıamlık münhaldir. ı•--------------

Ayvalık Yolu 
ANTALYA vapuru 21 İkinci 

T eırin ÇARŞAMBA günü ıaat 
19 da Ayvalığa kadar. (7886) 

UMUMi .MDDDALCJK: AMSTERD,. 2 - Bu münhale alınacak ressam tahsil derecesi itibariyle en a· 
ıaiı bir aan'at mektebi mezunu olacaktır. 

3 - En az Üç sene ressamlıkta çalıttıiını elindeki vesikalariyl~ 
iıbat edecektir. 

4 - Ressam, her hangi bir makine maktaını ve projelerini h'ata
ıız yapabilecek fenni iktidarda olacaktır. Yalnız bir resmi kopye et· 
mek ki.fi değildir. 

5 - Bu yukardaki evsafı haiz talipler Devlet Demiryollan İf· 

letme Umum Müdürlüğüne hitaben istida ve vesikalarını timdiden 
gönderebilirler. 

Mersin Yolu 
INEBOLU vapuru 22 ikinci 

T etrin PERŞEMBE ıünü ıaat 
11 de Payaıa kadar. (7887) 

Şubeleri ı Amsterdam, Buenos Alres, .... 

İ•tanbul, Alo d• .lanelro, S•ntos, sao P• 

Türk Maarif Cemiyetini 

Büyük Eşya Piyang 
6 - Müıabaka günü aynca gazetelerle ilin olunacaktır. Hemşire 

(7826) aranıyor 
Cekit tarihi 14 /Klnuauevvel / J 934 bir bilet bit 

ikramiye kıymeti 2300 Lira 
Eşya tesellümü için Devlet Dem iryolları, lstanbulda 

Sirkecide Şark Demiryolları r1htımı üzerinden 
yeni bir ambar açılmıştır. 

15 • 11 • 934 tarihinden itibaren bil' umum istaıyonlarımız ıçın 

ve, mütekabilen ef ya teslim ve tesellüm edilmek üzere lstanbulda 

Sirkecide Şark demiryolları rıhtımı üzerinde bir anbar açılmıttır. 

Mevcut ücretlere ilaveten deniz nakliyesi için aıağıdaki ücret 
ler almacaktır. 

Meaajeri için: 
5 kiloluk parçalardan 5 
10 ve IS kiloluk parçalardan 10 
20 ve 2S kiloluk parçalardan IS 

40 kiloluk parçalardan 20 

50 kiloluk parçalardan 25 
Seyriseri için: 

Beher on kilo ve kesrinden 5 

Seyri hafif için: 
Beher elli kilo ve kesrinden 10 kuruttur. 

Bu suretle nakledilecek eıyanın beher parçanın sıkleti 200 kilo· 
yu geçmiyecektir. 

Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmelidir. (782S) 

Antalya Nakliyatı Umumiye Şirketi 
Mesajeri Servisleri 

Y eptığı yeni ve mObim teıkilltile 

1 • 50 kiloya kadar koli ve paketİeri 
Saati saatine evlere ve ma§azal.ara 

l:adar ıevk ve teslim etmektedir. Telefon : 24220 (4936~ 

Süt F f 1 Veren ~ os at ) 
A 1111elere 

Ririnci veya ikinci ımıf hemti· 
relerden taliplerin Aydında Sıh· 
hat Yurdu müdürlüğüne müra· 
caatları. (3618) 

Göz Hekimi 
Dr. Süleyman Şükrü 

Babwi, Ankara caddai No. 80 
Telefon: 22566 

Salı aünleri meccanendir .. 

Fatih Sulh İcra dairesinden: 
Bir borçtan dolayi tahtı hacze 

alınan sekiz adet keten örtülü ka· 
nepe bir konsol bir duvar aıma 
ıaat 2 lamba 26 - 11 - 1934 
saat 10 da Malta çar1ıımda satı· 
lacağından talip olanların mahal
lindeki memuruna müracaatları 
ilin olunur. (3651) 

1 adet 3000 liralık 10 adet 100 
1 ,, 2000 " 20 50 

" 1 ,. 1000 ,, 50 20 
" 

2 ,, 750 100 ıo 
" ,, 

f 2 " 500 " 1000 ,, 
4 200 4700 ı 

" " 
,, 

'(564') Biletler her yerde ıatılmaktadır 

Nafıa Vekiletind 
Afyon • Antalya hattı 56 - 74 üncü kilometreleri 

kııım inıaat ve ameliyatının 15 • 11 • 934 tarihinde yapı..-: 
aında verilen teklif haddi layikında görülmediğinden 
ve ameliyat 25 • 11 • 934 tarihine müsadif Pazar günü 
zarlıkla ihale edilecektir. Pazarlık Ankarada Vekalet 

makamında yapılacaktır. Taliplerin Ticaret oda11 ve t 
ye vesikaları ve 10.000 liralık muvakkat teminatlarınlll 

ı .. --... -·-----··--.. haıebeciliğine yatırıldıiına dair o lan makbuz veya ııillll, 
Doğrama Mobilya k gun banka kefalet mektubu ile ayni gün ve saatte 0 ,,; 

Ve lunmaları lazımdır. Muvakkat teminat mukabili çek ıı- dl 
KarosÖrİ Taliplerin bu huıuıtaki ıartnameleri 40 lira mukabi1İ11 

i m n ı i nı ı e s i 
Mehmet Şevk et ve 

Ali Ulvi 
Beyoğlu Taksim Panorama 

bahçesi geçidinde 
Telefon : 49280 

Sahibi: MEHMET ASIM 
Nıtriyat müdürü: REFiK AHMET 

V AKIT Matbaa11 - lıtanbul 

malzeme müdürlüğünden satın alabilirler. 

Kiralık 
Posta ve Adliye binasına en yakın yerde Ank•'j.. 

de Orhanbey hanında Matbuat Cemiyetinin bulunc:IU 
oda dahi kiraya verilecektir. Cemiyetlere, avuk~tlr~.·' 
lere, gazete, mecmua idarelerine mükemmel daıre e 

.. V AKIT idare evine müracaat .. 


