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nasıl muha
enıe ediyorlar? 
l\ıaaıı 'tazan: Ceıaı fturl 

'il aazeteleri içinde le 
tak hük• t' f'kr' . ettiti i . ume ın ı ını 

Bir büyük devletler 
grupu daha kuruldu 

~fta Çın az okunur. Kııa· 
r hir d' 1 ... k gazete ır. 1 

M. Titülesko ve M. Puriç giderken 
mühim beyanatta bulundular 

~u ab'J lt!iiQık.. 1 çok satan gaze - j 
' b,k un mertebe bitaraf ol - 1 

'lerj ~rlar. Aksi takdirde 
l bunı kaybederler. Le 

· Setki b~akule gazetelerden· 
it 'l it, tı~ mı Yon okuyucusu 

• C.ser b "-•td' u gazetenin her ver· 
ıı h •d, ~Ll~ er yazdığı makale 
q ıl ed ... · k b'l b , lth F ecegımız a ı 

":"l ttı r~nsız karii erine! 
. l>oli~~nın ~elli batlı desteği 

llt ay, ıcmal eden Saint -
d' lnırıd b it, a ir meşhur muhar-

'diı· 
li~i"' ·~~gıyabi hürmetim var

.. to" 
t~ k l\iyorum, zavallı adam 
~U -~~ında bir nokta imiı, 

~ lktutalealar . yürütüyor • 

' ıı -T.. k el ~ .. b' l hır k ur oshugunu ır 

l'~ •Yorum. Aradığım yal· 
.~ 11hhattır. 

)~de'ı k"}A h k } ' ' .. n ı ap are et erını 
lotiire l b" 1' • • • . ~ ~? n er ı.ır mısınız 

~t•r, bir Arap, Selinikli 
a.hudi t . 
nıe inanamadım. Bu ya
. kim o!duğunu da mu • 

etrniyor. Pek rica ede-
~ ir Bey, lütfen bu ya· 

1't•JJ. b b" ··k A -\_ l' 
11

• u qyu ranın 

Q.. ~ a.hudinin xim olduk-
"lı~ lllız. 
~.~retleri galip bir cene· 
~~- t bir siyasi değilmiı. 

\ ~ llırı kanaatine muhalif 
Jı..' )_: ea )'" .. 
~~et Urutmek kolay değil-

· l'~ "•kert galebe tarihe a
~~ )'eyi dahilde de, hariçte 
~ it? ll~ı~reden Gaziden başka 

~~'ti ~lıla~z, bürhanıız böyle 
~~ Lir 

1 erıye ıünİıek le J our· 

~1' ~\l~az~~ye ve onun en 
"-.~ · \it.:: .. rtırıne yakışır mı? 
.~ wuıu .. l 

tea-elct· •oy emek için utan· 
ır. H h . ot. J:'· ea.,.. em, mu amr1 

\ıu ilt.ini ul~ orta ileriye sürü
~~irıtı teyıt İçin en ufak bir 

'-~· İ ı. ele ha.cet görmüyor. 
t 'aı' ''lllıtar K 

M. Purl~ gazeteciler araaın· 
da, kenarda M.TitUlesko 

Jki gündenberi şehrimizde bulu- ı de motörle Büyükadaya gitmişler, ye· 
nan Romanya hariciye nazırı M. Tİ· meği orada yemişler, bir .~ezinti .. y~p
tülesko n Yugoslavya hariciye nazır tıktan sonra gene ınotorle donup, 
muavini M. Puriç kendileriyle bera· Dolınabahçe ve Beylerbeyi sarayları· 
her gelen Romen ve Yugoslav mat- nı gezmişlerdir. 
buat erkanı ,.e hariciye mü~\r:irleriy- M. PURIÇIN BEYANATI 
le birlikte dün akşam dokuz buçukta Yugoslavya harici:re nazır muavi· 
hususi trenle memleketimizden ayrıl· ni. M. Puriç dün sabah Adaya gltmez
mışlardır. den evnl Perapalas oteJinde gazete-

Romanya hariciye nazırı M. Titli· cileri kabul ederek muhtelif siyasi 
Jesko dün gündüz bir müddet Perapa- meseleler hakkında beyanatta bulun
las otelindeki dairesinde vakit geçir· muştur. 

dikten sonra öğleden sonra Kapalı Yugoslavya hariciye nazır muavi-
~arşrya gitmiş, ' 'e Nuruosmaniye ca- ni 1\1. Puriç demiştir ki: 
miini gezmi , tekrar otele gelmiş, son- _ " 'kara ,.e ı~t:ınb . 

&_....,_ ..... utmn ..,,.. ~ a llm • e htliil kabulden ~ 
görmeğe gftmi tir. minnettarım. Tfirldye, Cumhuriyeti· 

M. PURlÇlN GEZlNTlSl nin başında, askeri bir daha ve devrin 
Yugoslavya hariciye nazır muavi· en büyük yaratıcı ve. inkılapçılann • 

ni l\f. Puriç ise, beraberinde Yugosla,·- dan biri olan l\f uhtesem Gazi Hazret • 
yanın Türkiye elçisi M. Yankoviç ve 
baş konsolosu M. Yukoti~ olduğu hat- (Devamı ' tlnetl Myıtanm 1 lnd .utuınmdli 

Bizi Nasıl Görüyorlar ? 

Kuvvetli bir ordu ve 
uysal bir diplomasi 1 

Tan gazetesi iki devlet arasındaki 
vaziyeti nasıl görüyor ? 

r

,..,------__...._. ____________________ _.,. 

Yeni Romanımız başladı 

Kurşun Yarası 
Yazan : Burhan Cahit 

Bir iki güne kadar .• 
Değerli yazılarını "VAKiT,, kari· 

}erinin yıllarca seve seve okudukları 
SEYYAH, bir zamandır çıkmış oldu· 
ğu uzun yolculuktan dönerek tekrar 
VAKIT sütunlarında okuyucuları

mızla buluşacaktır. 

Anketimiz 
Türk ve ecnebi, tanınmış, seçme. 

değerli hanımefendiler arasında ya· 
pılmış hem meraklı, hem f ayda1ı bir 
ankete aldığımız cevaplan neşre pek 
yakında başlıyacağız. 

Anketimiz, Türk kadınının içtimai 
hayattaki yerini bir kat daha sağlam· Seyy\h 
laştırmak hedefini güdüyor; al!ka ile okuyacaksınız. ,.. ... 
Reşat Nuri Beyin dilimize çevirdiği nefis bir 

hikaye: Bugün 8inci sayı/ amızda. 

Galatasaray-Beşiktaş berabere kaldılar 

1 

Şeref kupası için dün Galatasaray ile Beşiktaş takmılan bir ma~ yaptı
lar. Berabere kaldılar tafsilAtı 5 inci sayıfamızdadır. 

Iskenderun tekrar bize 
verilecekmiş! 

Bir Alman gazetesi Fransızlarla müza
kerelerde bulunduğumuzu yazıyor 
Ankaradan Berlinde çıkan 

Deutache Allgem. Zeitunga çeki • 
nun itiıi hakkında müzakere1er 
cereyan etmektedir. 'le • a ernal, milleti 

~) t~t'ı tıne (milli, dini an' • 
'-t;~ı. - rece"· 
l ~·~le~ gıne sert bir suret· 
~·)'~i irı1c& •t, Yalnız hf lif et ve 
~. ı._~')et ,r e~ekle kalmamıı 
) ~t" •ıl(ı b IA 'kl'k 

T t "nin İstanbul muha· j Türkiyede büyük bir heyecan ha. len bir telgrafnamede lskendero • 

b 
.. an gda~e be~ı ktupta Türkiye ı;ıl olmu§tur. Ordunun takviyesi ve nun Türkiyeye iadesinden bahıe • 

lıkenderun havaliai yeni Suri • 
ye kanunu eaasisindenberi Franıız 
mandaıımn husuıi bir kıımı tek • 
linde idare edilmektedir. Oraıı ne 
Büyük Lübnan Cumhuriyetine, ne 
Suriye ittihadına mensup olup 
doğrudan doğruya fevkalade ko -
miıerin idareıi altındadır. laken. 
derun havalisinde yalnı~ Türkçe 
konuıulur. İskenderun liman imti· 
yazı Türklerin elindedir, isken • 
derun ehalisi de günden güne te • 
rakki ve inkiıaf eden Gazi Muıta• 
fa Kemal memleketine uzaktan 
hayran olmaktadırlar. 

''-' \iıı e L• ır aı ı yüklet· 
ite •"! T" k' '~a_ · ur ıyeyi yıkmıf 

, \·)o! ~r 'i lt ~hirı a.;aada bir reisicum• 
~' ,..:ı.ıı kate 

1
. ra.n.sanın eski an'. 

Q•):ı o ıkJ· ... l'1 i " Co11ıb ~gı. Yerine getir· 
"-.. 'de etıe eıın ılan ettiği li· '-. °" , ~ ~ kırallığı da ipka 

l• '-ru. lJ( 1111J l ı'nd ltltUDUDda 
•sıı- ~ ................. " __ 

~l'l "-talı 
b ~ aştı ı 
""F "dt • t tt~ ,, 4 (.\ 

' '' 11r ·A..) "S d •~es., .. 'ıete . • - un ay 
• ~, h ltntrı h L_ l i 'YJ.ı11r k auer a dı • 

&.. ~t' it ~tal .... ıra)ı Fuat Haz • 
~tık_ lt, A lgı h " ~ l! ~)rı1 \'e amet kes • 
~,.ı ' ~. -&azet k 11~"1 ~ ı. e, ıralın has-• ı Qer M 
~ 1.,.,,tı inle· ııırda İngiliz 

le~eı b'ışar etrnesi, ol • 
ır •İYaai buhran 

ırı yaz ıgı ır me I 1 · · "km ı· · · d"lerek denı'lı'yor kı· · ·ı ı l .. b t na temas e • harp ma zeme erının ı a ı ıçın ı · 
ı e ta ya muıuue a ı . . "B Ik 1· "k k" d 
d k 

.. I d' vapılan gayretler bunun netıceıı • a an po ıtı asını ta ıp e en 
ere §OY e ıyor: · - · ·· ·· "h' · · b d T"' k" abedeler' ta h'h' "M"'ta k d ıonra Türkiyenm dır. Gunun en mu ım ııı u ur. ur ıye mu ın s ı ıne 

u re e en 1· b. d . . tm k ta fta 1 a d 1 ti 
A k 

k tı kesilen Kuvvet ı ır or uya ııtınat e e • ra r o m yan ev e er ıı· 
vrupaya artı avu a ı b" d' ı k .. b l 

ıt ı .
1 

T"' ki arumdaki dost· le beraber gayet uyaa ır ıp o· raaına geçme uzere u u • 
aya ı e ur er · ·ı 'd l y·· k' e nurken hudut taıhihatı için his • 

luk münaıebatı eski hararetini maıı ı e ı are o ubnan. ulrd ıyi u -~ 
• . l l arı müı • mumt harpta kay etmıt o u u nu ıettiği arzularını huıusi müzake • 

kaybetmııtır. tadyanıdn y leıme. fuzu Avrupada yeni baıtan kazan• relerle temine çahımaktadır. Şim· 
tahkem Rodoı a aın a yer di Ankarda Fransa ile lıkenderu • si ilk zamanlarda Türklere 0 ~ : mıftır._,, _______________________ _ 

dar ehemmiyetli bir hidiıe gıbı 
.. .. d' Fakat sonradan hiçbir gorunme ı. An 

iktısadi kıymeti olmıyan ~e • a • 
dolu sahillerinden ancak yırmı da· 
kikalık bir tayyare UÇUfU mesafe· 
sinde bulunan bazı adalar (Leroıı 
ve Koa adaları) da beton tahkimat 
yapıldı, tayyare meydanları açıl -
dı hulasa balyanın komtusunun 
e~dİ§elerini mucip olabilecek heı 
§ey oldu. ltalyanın Akdenizdek" 
üsaübahrisini korumak için lüzum 
Ju olduğu iddia edilen bu tedbirle 
re Musolininin Asya ve Afrikada 
İtalyan inki,afından bahsec:len J 
methur nutku munzam olunca 

Rıhtım şirketi için toplantı 

DUnkU toplantıda bulunanlar 
,(Yuısı 3 üncü ısayıfada). 

Türkiyenin bir ıeref ve hayıi • 
yet meıelesi telakki ettiği lskende
runun Türklere iadesiyle Franıız 

manda memleketleri göze çarpan 
bir ziyaa uğramıt olmıyacaktır. 

Bugünlerde bir Fransız torpidosu 
ile Beyruta hareket eden Franıız 
f evkalide komiseri Kont Martel • 
lin, müzakereler olgun bir hale 

gelir ge1mek Ankaraya. •ideceii 
ıö>:lenmektedir. · 



M. Maksimos g~liyor 
Elen ve 1 ürk görüşmesi M. Gömböş 
hakkında resmi iebfiq Viyana yolile 

Atina gazeteleri konsey müzakeratı 
etrafında ne düşünüyor ? 

Ankara, 4 (A.A.) - Elen 1 kan itil&fı komeyinin elde ettiii 
liarlclye nazm M. Makaimoı ile neticeleri bilyUk bir memnuni • 
Madam Maksimoa ve refakatle- yetle tefıir etmektedir. 
rindeki zevat bu akşam Anadolu Estiya gaz teıi; Yunan mil
ekspresi il lıtanbula hareket !etinin Ankara tebliiinden her 
etmitler ve istasyonda B. M. noktai nazardan memnun oldu. 
Meclisi Reisi K zun, Baıvekil ~runu beyandan ıonra Balkan iti-
Jımet Pqalar Hazerab ile refi- lafı azasmm bu kadar samimi 
kası Hanmıefendi, Hariciye Ve • bir surette teyit edilen aulhun 
kili Tevfik Rü tü Bey, Elen ik - muhafazası ve iktıaadl milnase • 
bıat Vekili M. Pesmezoilu, Ri- betlerin inkipfı sahumda dai
yaseticumhur umumi katip veki- ma daha ııla olan tefriki mesa
kili Hasan Rıza, ser yaver Ce- ilerini kaydetmektedir. 
lal, muhafız alayı kumandanı Elefteron Vima gazetesi, teh
lsmail Hakkı Beyler, Hariciye liğde iktisadi meselelere mühim 
:Vekaleti ve Yunan sefareti er • bir mevki tahsis edildiğini ve si
kilnı tarafından uğurlanmıılar • yast kısmın da itilafa dahil ol • 
'dır. mıyan Balkan devletleriyle bü • 

M. Makaimoa, istaayonagelit
lerinde olduğu gibi trenin hare
keti eanaamda da bir kıt asker 
tar fmdan selamlanmıı ve mu
zıka Yunan ve Türk milli m 11" 
larmı çalmı hr. 

Elen iktısat nazırı M. Pemıez.. 
oğlu müzakerelerine devam et
mek 'Uzere tehrimizde kalmışhr. 

Ank ra, 4 (A.A.) - Resmen 
tebliğ edilmiftir: 

A'iıU Sadri ikametleri ean • 
smda M. Makaimos ve Pesmez • 
oğlu H zretleri Türk mealektq
lariyle olduftu gibi Bagvekil is
met Pap. ile de bir çok konut • 
malar yapmıılardır. 

Bu konuımalar esnasında E
len ve Türk nazırları kendilerini 
bilhasaa alakadar eden iki mad
denin aatııı Te nevilerinin düzel-

. tilmui hususlarının bir teşkita•a 
bağlanmasını müzakere etmit • 
lerdir. Bu maddeler tüfün ve 
kuru üzümdür. 

Bu neticeyi temin için masra • 
fı iki hüklımet tarafından temin 
edilecek bir Elen - Türk teıki· 
litmm btı§arılmasmdaki faydayı 
göz önüne alan nazırlar, ilk top
lantısını gelecek 1 S kanunu ev : 
velde Ankarada yap~ak üzere 
bir muhtelit tetkikat komisyonu· 
nun ihdaamda mutabık kalmıt • 
lardır. 

Diğer taraftan bir ticaret an
latması akti için yapılan müza. 
kereler en müsait bir zihniyetle 
devam etmekte ve yakın bir iti
lafa eriteceği anlaşılmaktadır. 

'.A.tina, 4 (A.A.) - Atina a
jansından: Atina matbuatı, Bal-

tün muallak meselelerin bilitilif 
hallini derpiı ettiiini kaydedi • 
yor. 

Katimerini gazetesi, TUrk -
Yunan dostluk bailarmm ıai • 
lamlığmı kaydederek diyor ki: 

"Avrupanm hali hazırdaki va
ziyeti içinde mustakar bir §ey var
sa o da müıterek gayretlerinde 
Balkanlar •ulhunun muhafazası 
için diğer ~Uttefiklerile birleımiı 
olan Türki:ye ve Yun nistan .ar • 
ımdaki dostluktur.,, 

Tuleyltılada bir kışlayı 
ateşe verdiler 

Madrit, 4 (A.A.) - Kanunu e· 
ıaaiyi konuna mahkemeai, Kata • 
lonya Mebuaan Meclisi azalarınm 
teırii maawıiyetten mahrum bu -
lunduklarmı ilan etmiıtir. 

Birisi, Leon' da, öteki de Astu
riyasta o1ma1t üzere iki idam hük· 
mü infaz olunacaktır. 

Tuleytule eyaletinde Huerto 
kıılası, nöbetçilerinin bulunmadı
ğı bir zamanda, müfritler tarafın • 
dan ate§e Yerilmiıtir. 

Almeria eyaletinde Tabemas 
kıtlaıı da tut§muştur. 17 kiti tev· 
kif edilmittir. 

Beynelmilel Afyon 
kaçakçısı yakalandı 

Rotterdam, 4 (A.A.) - Polna, 
1925 ıeneıindenberj bu lıle meı • 
gul bulunan beynelmilel afyon 
kaçakçısı Yunanlı Eroluı'u tevkif 
etmittir. Mumaileyh, Almanya, 
Fransa, lsviçre, Belçika ve Holan· 
dada ıubeleri bulunan genit bir 
şebekeye mensup bulunmaktadır. 

Sar reyiamı bitince Almanya Cemiyeti 
Akvama dönecekmiş 

Romaya gidiyor 
Peşte, 4 (A.A.) - Batvekil 

M. Gömböı bu 1&.bah aaat sekizde 
Romaya gitmek üzere harekt et • 
mittir. Baıvekil Viyanada tevek· 
kuf ederek Avusturya ricaliyle 
görüıecektir. 

Viyana, 4 (A.A.) - Romaya 
gibnek üzere Pqteden hareket e
den M. Gömböı burada durmuı • 
tur. Mumaileyhi istasyonda Bat· 
vekil M. Şutnig ile hükUmet erkô.· 
m karıılaımııtır. Macar Bqveki
li öğle yemeğini M. Şuınig ile ye· 
mit ve öğleden soma Reisicumhu· 
ru ziyaret etmiıtir. M. Gömböı, 
Baıvekil ve hariciye nazniyle u • 
zun bir mülakatta bulunmuıtur. 

Viyana, 4 (A.A.) - Bu sa. • 
babki Viyana gazeteleri, M. Göm• 
hötün Romaya giderken Viyana• 
da tevakkufu iki millet arasındaki 
dostluiun yeni bir niıanesi oldu -
ğunu kaydetmekte ve bu aeyahati 
~iyasi noktai nazardan büyük bir 
ehemmiyetle mütalea eylemekte • 
dirler. 

lngilterede müşte
rekmanevralar bitti 

Londra, 4 (A.A.) - Bahriye ve 
hava kuvvetleri müıterek manev -
ralan bu sabah bitmiftir. Tam ne
ticeler daha almmamıt o1makla 
beraber, denizden gelen hUcum • 
)ara kartı Portland ve Poratmouth 
ü11übahrileri dahilden ve sahil fi. 
}oları taraf mdan iyi bir IUl"ette 
müdafaa edilmittir. Manevraların 
bidayetinde Kolombuı tayyare 
hangarının tahrip edi1mit olduiu 
ihtimali nazan dikkate almmıı ve 
hücum, tayyarelerden mahrum bı· 
rakılmıştır. 

Leningratta bir ormanda 
Türk paraları bulundu 
Moıkova, 4 (A.A.) - Bir avcı 

Leningratta Ladoga ormanında 
içinde on bir hin p~ on birinci 
ura ait çok kıymetli gümUı akça 
bulmuttur. Bu paralar Sakıonya, 
Danimarka, Çek ve İtalyanlara 
aittir ve aralarmda çok nadir 
Türk paralan da vardır. 

Bilmece 

Bonjür, mersi 1 
işte size iki ıöz: Birlncl3i Tllrkçe 

konuşanların az çok frcnkleşenlerln· 
den yahut lrcnklik taslıyanlanndan 

lşltUir. 

Gözilnüzden kaçmadığını bilirim, 
şimdilerde kelimelerin en demokratı 
da lklncl3l • • • Sınıf, zümre tarumıyan 
tek ldkırdı bul Oyle kl (tefekkür ede
rim, merıll) diyen, birini öteki ile 
~kleşıtren bile az değUdir. 

Ben, sizden bunun bu kadar kolay 

Paris, 4 (A.A.) - Almanya· 
nm milletler cemiyetine ve silah • 
sızlruıma konferansına kar§ı nasıl 
bir hattı hareket takim edeceğine 
dair Tan gazetesi ıimdiki Alman 
siyasetinin iç yüzünü pek iyi bilen 
Cenevreli ibir zattan ıu malumatı 
almıtbr: 

medğini ilan edecek ve bu auret • , yayılmCJBU1dakl ""' sormıyacağım. 
le istediği hukuk müaavatım el • Açık: kısa, iklşer heceli kelimeler ••• 

Osmanlı deorindclrl açık l:apı sıyasa· 
de etmit olacağı düıüncesile mil • sının tortusu! 

Berlin hükUmeti Sar reyiamı 
biter bitmez V crsay muahedesi • 
nin he,inci kısmındaki askeri ah • 
kam ile kendisini mukayyet gör • 

letler cemiyetinden 1933 Teırini • Benim söyletmek istediğim, ıalt 
evvelinde yapmıı olduğu istifayı ~u: Artık öz Türkçe girerken "bon· 
geri alacak ve tekrar ıilahıızlan • jur,, da "mereıt,. sini l•oluna almalı, 
ma konferansına da girecektir. birlikte çıkıp gitmelidir. 
Bu takdirde Almanya bütün dev. Ama, yerini kime bırakmalı? işte 

bu,,ünün bilmecesıt letler arasında kara, deniz ve ha • Oz Türkçenin ilk önce bir "seMm,. ı· 
va kuvvetlerinin tahdidi için bir m. bir "merlıaba., sını, bir "teşekkür 
mukavele aktine diğer devletlerle ederim,, ini bulup öğrenmeliyiz. 
birlikte faaliyetle çalııacaktır. • • 

Gazi Hz. Belçika he 
tini kabul bu yurdu) 

.Ankara, 4 (Husual) - Belçika ı Heyet azalan öl~ ,._ 
Kralı Leopolt Hazretlerinin tahta Gazi muallim mektebıtl' 
culuslannı Reisicumhur Gazi Hz. Pata kız enstitüıünü 1 
ne bildirmek üzere ehrimize ge· Alqam da Hariciye '{ı 
len Belçika heyeti bugün saat on fik Rüıtü Bey tarafııad". 
altıda Çankaya köıkünde Reiıi· palasta bir aktam si,JI', 
cumhur Hazretleri tarafından ka· 
bul edilmiıtir. Kabul mer imin • 
de Hariciye Vekili Tevfik R\iıtü 
Bey de hazır bulumnuıtur. 

Bqvekl Pap., heyet §erefine 
bugün Anadolu klübUnde bir öğ· 

mittir. Bu ziyafette 
P•ta ile Bqvekil pat'r 
Adliye, Maarif, Sıhbatr ,_., 
ve inhisarlar vekilleri, 

"le ziyafeti verdi. Yemekte mecliı 
reisi Kazım Pata ile Dahiliye Ve· 
kili Şükrü Kaka Bey, Sofya, Pq· 
te Atina elçilerimiz, Riyaaeticum· 
bur bq yaveri Celil Beylerle Ha· 
riciye Vekaleti erkanı h zır bu -
lundular. 

mi katibi Recep B., N 
dık, Falih Rıfikı, Ri 
katip vekili Hasan Rı"' 
Celal, muhafız kııaat' 
danı İsmail Hakkı, ~ 
Şevki Beylerle Harici~., 
erkinı, Belçika aefiri ...,... 
mutlardır. 

Gümüş paralar yüzünden 
Ankara, 4 (Husus!) - Gümüı ve evvelce kazanamıy 

paraların resim·müaabakuma gir- lerinin kabul edilmesi 
mit olan bazı ressamların eserleri kanlığına §ikiyet edi1 
evveli beğenildiği halde sonraden kanlık bu ıikiyetleri t 
jüri heyetinin fikrini değİ§tİrmeai lamııtır. 

Y unanistanla 
ticaret 

yapılacak 
anlaşması 

Ankara, 4 (Huıust) - Yunan· 
blarla, aktolunacak yeni ticaret 
anlqmaıı etrafmda burada eere • 
yan eden muz:Ücreler bitmek Ü· nlı bu &lqıun Ankcr. 

zeredir. Yunanlılar tarafından hü· ebnesi kuvvetle muht 
ktimetimize verilen projenin tet· 

' Yeni gümrük teşkili kanunu bi 
Ankara, 4 (Huauıi) - Güm • na göre memurlarm ~ 

rük ve inhisarlar Vekaleti tara • terfi, teçziye ve taltifleri" 
fmc:lan hazırlanmakta olan yeni da yeni esaslar konu~I 
gümrük teıkilatı kanunu ikmal e - Lüzunuıuz memuri,...-_. 
dilmiıtir. MecHsin bu içtima dev • dmlacak ve bu nretJe 
resi esnasında müzakereye sevke • tasarrufla ;.evcut meıll 
dilecektir. Gene Vekalet tarafın • a.ıları: mümkün merteb' 
dan ayrıca bir memurin kanunu caktır. 
hazırlanmaktadır. Bu yeni kanu • 

Yakup Kadrı Bey Yedek muallımlikl,ı 
Ankar , 4 (Huıuai) - Yeni olunacak 

Tiran elçimiz Yakup Kadri Bey I) ""' Ankara, (Husus 
gelecek hafta memuriyetine gide • • t 
cektir. Vekaleti, orta tedrı,.ı,ol 

k 
yedek muallimler ka ~ 

Besim Bey hakkında i karar vermiıtir. Yed 
1 karar olarak almanlar iki 1'~ 

Ankara, 4 (Huıusl) - Nafıa tikten sonra açlacak " 
bakanlığı tercüme ve neıriyat mü· rek imtihan edilecekl':ıa
dürlüğünd. en eski bir hesap mese • vaff ak olanlar uıl ~ 

caklardır. Orta te~ 
lesinden ötürü bakanlık emrine a· ıı· sunda 2500 mua ı 
iman Besim Beyin evrakı Devlet halde 2000 muallbo 8" ,_ 
ŞQraıınca temize çıkarılmııtır. Be· 500 açık yer va~dır·1 J,ol 
ıim Bey münha1 komiserliklerden ler yedek mualliuıler e 

birine tayin edilecektir. caktll'. le 
Bekir Sıtkı Bey geliyor Kolları, ayakları. b 

Ankara, 4 (Hususi) - lktısat bir kadın gövdeS• p 
1 • 1),,,... 

bakanlığı ölçüler ve ayar ar çevır· Ankara, (Hu•~~ 'I 
geni Bekir Sıtkı Bey lıtanbula git· yüksek ziraat eJllÖ d• ı;l6 
ti. Üç gün lstanbulda kaldıktan be tarlasındaki kU1" utl'1' 
sonra lzmire gidecektir. dının gövdesi bul~,ıı 

Ankara silosu gövde kollan••• 

Ankara, 4 (Hususi) - Anka- mit bir haldedir· ~ 
ra silosu açıldı. lıe baıladı. Kadm otuz bet ,.-tı-~ 

Soviyet inkılabının dar tahmin edil~._ 
yıl dönümü yet hakkında ta 

trr. 
Ankara, 4 (Hususi) - SoTJet ı~~~~~~~~ 

inkılabının on yedinci yıldönümü 
münaaebetile Çar§amba günü Sov· 
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J E Matmazel Raşel'in 
ölümü davası 

1 Şehir Meclisinde f Sandalcılık islah 
lıtanbul Ağırceza mahkemesin· 

kimler 
taşlıyor? 

Zaman zaman İıtaııbulun muh • 

Şehir mecJiıi bugün aaat ikide 
ikinci toplantısını yapacaktır.Meo
liıin ihtisu encümenlerine reiılik 
makamınca namzetler göıterlmiı 
Ye bunlar geçen celsede kabul e -
dilmiıti. Encümenlere ıeçilen a • 
zaların iıimterini yazıyoruz: 

edili yor de, dün öğleden ıonra yeni bir ci· 
lıta.nbul limanında çalıfAD ıan· nayet muhakemeıine bqlamııtır. 

dalcı ve kayıkçıların muayene le • Suçlu mevkiinde, bir Y aliudi 
rine ve imtihanlarına devam edil· genci bulunuyor. Leon Efendi, bu 
mektedir. Muvaffak olanlara hü • sene Eylulünün on ikinci günü 
viyet varakaıı verilmekte, kayık Matmazel Ra1cli öldürmüıtür. Se
ve ıandallarma numara takdnıak. bep de, kızın ailes itarafmdan ev• 
tadır. lenme isteğinin reddedilmesi .. Bir 

telif. ıemtlerinde eY tqlama bidi· 
ıeleri olmaktadır. Ve ekseriya bu 
haf, cin ve perilere atfedilmekte • 
dir. Birkaç ay enel Kocamuata • 
fapqda ıörülen b6yle bir hldbe, 
uzun dedikodulara yol açmııtır. 
Bunun bir eti de timdi Cihanıirde 
baılanuıtır. 

Maarif encümenine: İluan 
Namık, Y uauf Ziya, Refik Ahmet, 
Selami izzet, ressam Cemil, fama· 
il Hakkı Beylerle Hakkiye Emin 
Hanım. 

Galata ve Sirkeci ıalon iskele • fabrikada ç.alııan kız, i§İnin batı· 
lerine kayıtlı ıandalcılara aynı na giderken, Leon Efendi karııaı • 
renkte birer gömlek ve kaıket giy- na çıkını§ ve birkaç defa bıçakla • 
dirilmiftir. Liman içindeki öteki mıı. istintak hakimliğince yapı • 
aandalcılara da yakın bir zaman • lan tahki~at neticesinde, cinayetin 
dıı be elbiıeler giydirilecektir. San taammüt ıuretile itlendiği netice • 
dalcdar cemiyeti de bir yandan ıine varılmı§. Bu suretle, ıuç, ceza 
kayıkçı ve ıandalcılarm iyiliklerı kanununun idam maddesine temas 
için çalıtmaktadır. Halen yüzme ediyor. Ancak, suçlunun y&§ı ve 
bilmiyen sandalcılar olduğu anla- diğer bazı cihetler gözetilerek, da· 
ıılmııtır. Cemiyet bir çırak mekte- va mahkemeye o suretle verilen 
bi açark hem bunlara yüzme ve o- muhakeme kararile gönderilmi~ • 

Cihangirde Toprak eokakta 30 
numaralı eve on gün kadar 
e.Vel bir ıece taf yafmunı N • 
mata batlamıt, evin iki pencere 
camı kırılmıfbr. Eyde otaınnlar, 
tatırmıflar, dıtan fırlamıılar, fa • 
kat karanlıkta biç bir teY aörme • 
mitlerdir. 

Mülkiye encümenine: Meh -
met Ali, Mustafa Faik, Muharrem, 
Naili Aziz, Suphi, Şerafettin, Bi • 
can Beyler. 

Kavinin encümenine: Sadet· 
tin Ferit, Faruki, Mustafa Şevket, 
Haıan Fehmi, Avni, Cemalettin 
Fazd, Ahmet Arif Beyler. ikinci günü hadise poliae ha6er 

verilmit Ye polia tablrib.ta hafi& • 
mııtır. Fakat bu ıikiyet, tatlama· 
ya nihayet vermemittir. Gene, her 
ıece muayyen fudalarla, fakat 
ilk geceye nispetle daha hafif 111 • 

rette taılar ahlmaia bqlannnıtır. 

Sıhhiye encümenine: Doktor 
Ethem Akif, eczacı Necip, doktor 
Ihsan Arif, doktor Ali Rıza, eczacı 
Ferit Beylerle, Semiha Hakkı Şi • 
nui Te Makbule Eaat Hanımlar. 

ti ' kuyup yazma öfretecek ve hem de r. t 

Dün bu eve ıiden bir mahani • 
rimiz ev ıahibi ile ~rilf1Dilftnr. lı
minr ıaylemek iıtemiyen ev ahi • 
bi tunları aöyfemiftir: 

-ilk akpm tat yalmuru al • 
tında kaldık. Ondan IODl'a bu ha • 
fifledi. Gecenin karanlıimda bet 
altı tat abbyor. Banlar, nin tala· 
talanna çarparak dlifDyor. Pençe
reden aabahlara kadar bakıyoruz. 
Etrafı kolluyoruz. Hiç ldmae ıa • 
snlmıOyor. Tatlar atı!dıktan IOD • 

ra bir daha atılmıyor. Bu nde ~ 
familya oturuyoruz, Ev, bun la. 
~ kiracıl .. ·ı · :. ru_,; 
hiç kimse ile dütmanhfmuz yok. 
tur. Muziplik de bu kadar ileri 
götürülemez. Bu evde oturinlann 
da kimse ile <Syle bir düımanlık • 
lan yoktur. Ne olduiunu anlıya· 
n.adık. Sabahlara kadar timdi tq 
atılacak.. diye bekliyoruz.,, 

lktıaat encümenine: Galip 
Bahtiyar, Muzaffer, Kadri, Reıat 
Yılmaz, Bican, Hamdi Rasim, Ka· 
mil Beyler. 

Nafıa encllnıenlne: Ali Rıza, 
Dokakin zade Feri dun, Aırm, Ke· 
mal, Naci, lsmail Hakkı, Naci Ali 
Beyfer. 

yeniden sandalcı yetittirecektir. Mahkemede, öldürülen kızm a• 
Bundan baıka sandalcılar ara • ilesinin vekili, on dört yatında 0 • ' 

ımda bir de yardım aandığı kuru- lan kızın, ıuçlu ile vak'adan iki ay; 
Jacakhr. Bu sandığa girecek san• evvel tanııtığııu, Leon Efendinin 
dalcılara kaza, ha.atalık, maluliyet kızı baba11ndan istediğini, veril • 
hallerinde yardım edilecek, ölüm meyince öldürdüğünü anlatmı§, 
Yakalannda cenaze maaraflan ve- ıuçun tasarlanarak i§lendiği mu • ' 
rilecektir. Birçok aandallarda ye. hakkak olduğunu ileri ıürmüf, bu 
dek kürek Ye tahlisiye simitleri ol· suretle ceza verilmesini, iddia et· 
madığı da anlqılnnfbr. Her san • tiği gibi sahiden on yedi yaımda 
dal Ye kayıkta birer Jdirek, ikişer olup olmadığının da tahJtikini iı • 
tahlisiye ıimidi de bulundunıla. temiıtir. Bundan b~ka, Matma • 

R h k • kt zel Ratetin ailenin tek kızı oldu • ' 
1 tım şir etı ca rr. ğundan, çalııarak ailesini geçin • 
• • f 1 t Almanyada fındıklanmız dirdiğinden bahsetmiı ve be§ bin 
IÇID Op an 1 Birinci Teırinin ilk haftumda lira tazminat isteğinde bulunmuş· 

1935 do hükG.metimlze geçn;ıesi Almanyada Türk iç fmdıldan fi· tur. • 
mukarrer olan Rıhtım Şirketinin yatlannda bir yükıeliı kaydedil • Matbaacı olduğunu söyliyen 
tahvilat hamilleri için, dün aabah mittir. Bir hafta evvel 53().540 Leon Efendi, sorguya çekilmiş, 
Franıız ti atroıu binasında irket franktan muamele giSren iç fındık· 1ayle demiştir: 
erk"inı Ye hölEiinetimia namına ar liiftii nrtmcla --. . .,...,,. ... __,, - Rqeli bir buçuk eenedenbe-
Covdet Kerim Beyin iftirakiyle bir franktan muamele •&rmUftflr. rf NYİyordum. Sekiz ay evvel ni • 
toptanlı yapdmııtsr. iç badem fiyatlarmda da Jilz • f&D)andık. lıtedim, vermediler. Kı 

Toplantıya Cevdet Kerim Bey de on bet kadar bir yllluelif kay • an anuı, e.ienmemize set çekti. 
reiılik etmiı fakat •illilaan ekse • dedilmi§tir. Almanyada TOrk tif • _ Kızı aldürdiln, öyle mi 7 
riyet olmadığı için toplantı 21 Teı- tik piyaaa11 aon derecede canlı de- - Ne yaptığımı bilmiyordum. 
riniaaniye bırakılmııhr. vam etmekte Ye fiyadarlda ,.Ozde H&ll da bilmiyorum. Öldüğüne bir 

ikinci celıede hazır bulunmak on bet kadar bir yübeJiı kaydey • tiir)ü inanamıyorum! Zabıta, bu iti yapan)an takip 
etmektedir. Birkaç güne kadar ele 
reçcelderi !Üphesizdir. 

her bet kitiden mürekkep bir he- lemektedir. - Evvelce öldürdüğünü itiraf 
Jet seçilmittir. Yün piyua11 da canlıdır. Pi,a• ebniflİD? 

O toplantıda da gene Rıhbm sada yükıelitler kaydedilmektedir - Ne yapayım? Dayak zoru ile 

B 1 d • •ki.ki .,_ketinin tahvilat aahipleri • Türk piyualannda yakında y{ln öyle ıöyledim. Korktum 1 e e iyede degı"' şı ı er su k tabın ne ıirketçe yapılması lazım ıelen ıto. unun biteceği İn edilmek· T.":atmaze] Raıelin üvey annesi, 
Belediyede yeniden bur Cleti· 

tiklikler yapılmııtır. Kadıköy mu· 
huebecisi Necati Bey merkez mu• 
hasebecisi tetkik mümeyyizliline, 
Oıldidar muhuebeciıi Necip Bey 
Kadıköy mubuebecilifine, San • 
yer muhuebecisl [nyer Bey Oıkü· 
dar mülıaıebeciliflne nakledilmit· 
Jerdir. 

Merkez muhuebesinde mUYa• 
•ene katibi Klzrm Bey de müra • 
kipliğe terfi et.mittir. 

:umanlara kadar (Büyük ı..rbia aoaa· 
na kadar) inkipE bnkinrm wım1di • 
li halde Türk dnleti BaUraı.lan aba 
enel dünya meclen.i;yetlne millet ola • 
nk hazırlamqbr. 

teahhUtlerin - ıirket hükUmete tedır. kızı üç yaıındanberi kendisinin 
intikal ettiği cihetle - bükdmet Ebulmuhsin Kemal B. öldü büyüttüğünü aöyliyerek, ıözlerine 
tarafmdan yapılması için tahvilat En eski muallimterden Ebul • föyle devam etti: 
aabiplerinin muvafakati alınmuı muhıin Kemal Bey aarkum hasta· - Bu Leon, kızı benden istedi. 
mes1eaile uğrqılacaktır. Bu itle lrfından ölmüttür. Kemal Bey Ben, "Kızın babası müsaade et -
m91gul olmak üzer seç.ilen bet ki - Muallim Mektebi müdürlüğünde meden bu it olmaz,, dedim. Leon, 
ıilik heyette Nemli zade Mithat, bulunmuı, birçok liselerde hocalık üıtelik üç yüz lira da Drahoma is· 
Mekki Hikmet, ve A.mı Beyler de etmtf, mektep kitapları yazmıı temekte iarar ediyordu. Bizim, bu 
yardır. deferli bir zath; •eçen sene "Ye- parayı vermeğe iktidarımız yoktu. 

Orta mektep hocalarının ni lise,, namile bir mektep açınıf • Şahitler çağrıldı. Cazibe, Cahi-
ders saatJarı tı. Cenazesi bugün saat on dartte de, Rebia Hanımlar geldiler. Leon 

f V k 

' 
b 1 Y erebatanda Neıe apartmıanm - Efendinin, Matmazel Race)ı" ang". Bu yıl Maari e a eti ütün i· ıı c.-

11 1 . . dan kaldırılacaktır. Aileıine ve ıünden ve sırtından bıral,ladıg"ını 
te ye orta mektep mua im erının ;ı- " 

ki kardeıi Muallim mektebi müdürü gördülderini bildirdı"ler. den saatlerini on ıe ·zden yirmi 
dörde ~ıkarmııta. Haber aldıfı • Saffet Beye taziyetlerimizi bildi • Davacı taraf vekili, suçlunun id-
mrza rare, muallimler bu yirmi rmz. dia ettiği gibi kızm niıanlrsı ol • 
dart aaatten batka aynca haftada Şampanya kaçakçılığı madığmı, Yahudilerin nitan me. 

Bir gün Türk de.leli Wmetiacle 
J'•faDUt olan milletlerin aoı,al clelit
meler! .. , ileri hamleJeria IJITIDI araya• 
cak bir müellif Tü.rk deYledala "o
na hayat Teren Türk milJetiaia tari • 
hi nzifesini J'apnuf oldufrma ~ 
ıöyliyecıeldir. 

d&t aaat de müzakere dersleri ya· · Tari Yapurunda yapıldığı iddia ruiminde daima bir Hahamın ha-
pacaklardır. Mua11im!er bu müza· edilen yabancı §&mpanya kaçakçı· zır bulunduğunu söylyerek, bu ci
kere ıaatlerinde Termit olduklan lığından suçlu görülenlerin duruı· betten tahkikat yapılmasını ve ni· 
dersleri talebeden istiyeceklerdir. malanna dün Sekizinci ihtiaas §anda kimler bulunmuısa suçlu • 
Ve her mualJim bundan sonra haf- mahkemelerinde devam edilmiı • dan sorulmasını, isim verebiHne, 
tada yirmi ıekiz aaat çalf!mıt ota- tir. Dünkü ce1ıede müdafaa tahit· onların mahkemede dinlenilme5İni 

,..& · lerinden Neptun vapuru ıahibi lüzumlu gördü. 

T&rk, dnleti, yabucr toplalaldar
dan milli, mGW.. hbmetJirW ..... 
malr, --- bitin ~ lçia Mi • 
yük bir Toleran• pıtermek, on1arm 
milli dillerin.i korumak, onlarm tic:a • 
ret ve aanayi senna:redarbfr denine 
sireW1meJerini tanla etmekle lııa toplu-
luklara modern millet olmak lmklnmı 
venniftir. Eier bunlann içinde seri 
hı.nı.r \'U'la bMhal matl.ııa ba • 
dDeftnlncDr. 

s.clrlElenl 

C&&Llre ş k B 
O ev et ey ifadesinde 0 Tari Ya • Mu"'dd züm piyasası d ei umumi Katif Bey, bu 

purun a yansı irilen ye yarısı ge • • 
d b.ld" ·1d·x· • ~ ıstefe iıtirakle beraber, baıka ba-Alman,a an ı ın •••ne go • riye kalan fampanyanın L---kçı • 
d B• · · t · · ~ zı phitlerin çafnlma11 liizumuna re Almanya a rrıncı etrının ıon lık maksadile değil, irilmek mak • 

d ı · .. ·· f' ti ~ iıaret etti. Reis Aziz, aza Kemal 
haftasın a zmır uzum ıya arın • sadile almmııtır.,, demi•tir. 

b• h .. 1 J t :r ve Apturrahman Şeref Bcv. ler, sur. da hiç ır ta avvu 0 mamr~ ır. Müddei umumi bütün ıahitlerı·a _., =r 

ı .,. · 1 A lu tarafından nikahta bulundukla· 
Fakat nguterenın ve ç 1 • yeniden celbini istemi•tir. Sekizin· 

k d T .. k. d :r n iddia olunan kapıcı Yusuf E • manyanm ya ın a ur ıye en Ü• ci ihtiau mahkemesi hakimi Atıf 
• ğ b ı ğ t hm. B fendi ile karısının, suçluyu ,_açar-züm ısteme e a§ ıyaca 1 a ın ey bu huıuıta bir karar vermek K 

-~·ı kt d• p· a .. 1 1 x üz d ken yakalıyan polis Avnı· bekr·ı 
9111 me e sr. ıy ıa aaı am 115m1 • ere urutmayr bugiin öğleden • , ~ 

muhafua etmektedir. IOlll'aya bırakmıttD'. 



Devletler Gurupu Daha Kurul 
nmı olarak AııbridUa ~~ fit Miti Bey, ı• mlld.M1f ele ortaya 10.000 KtulMEJ'IS 
Balbıi ltillfı emniyet 11ektel MI&· b71BWftV: Dilet ... lebUVı •u 1 

etae, acaba ıiz böyle bir reiae, böy· 
le bir ba§vekile ne dersiniz? Bi • 
zim tarihe, ıaçma ıapan an'anele
re çivili kalmamızı mı istiyorau • 
nuz? Eğer öyle iıe iki ölçü olmaz. 
Siz de, aynile Franıa cumhuriye -
tini, Fransız laikliğini, Fransa hür· 
riyetlerini inkir etmeniz lazım ge· 
lir. Akıi takdirde mantıktan uzak 
bir mablukıunuz. Bent beıere düt· 
manlığınız var. 

Çin devleti bile mazi hamuleai· 
ni üzerinden ıillmıeye aavqırken 
Türkiye devleti naatı bir tarih be· 
deıteni olabilir? 

Memleketi anasırdan tecrit et· 
mitiz. Ehali mübadelesini huıul 
ıahuına çıkarmıtız. Bu da cwn • 
huriyetin cinayetlerinden biri ... 
Ben bu muharriri, bu derece tabi· 
rimi affediniz, (ahmak) l&lllllaz
C:lım. Geçen gün meıhur bir İngiliz 
mecmuasında okudum: "Ekalli • 
,.etler meı' ef eainden dünyayı kur· 
tarmak için yegane bir çare vardır, 
o da ehalinin mübadelesidir kı 
Türk ve Yunan devletleri bu uıulü 
ihdas ile en güzel nümuneyi ıöı • 
teTdiler.,, 

Yeni rejimin yalnız bir nokta.-
11nı Saint • Brice beieniyor: Bal
kan antlqmaaı. Muharrir Efendi 1 
Bu uz!atma dünya ıulhunun temi· 
ni için büyük bir adımdır. Lakin 
TUrlriyenin Yüzünü ak eden itler 
bundan ibaret deiildir. 

Bu methur muharrir (ki tlost 
bir i:levlet1n kalem •ahiplerinden• 
dir ~ itte bizi, böyle dürbünün 
teni ile görüyor. Y.azık ! Demek ki 
F ranıız efkan umumiyeS(. ~le. 
yanfff& aevkediliyor. Banlar )eti 

~f -ıöriiyurlar. 

Eler bir Tutk muliarıirl Fran• 
ıa hakkında Mösyö Saint • Bricein 
yazdılı kadar ta~ yaaaydı 
memleketimizde blr tek bltuyucu 
butmazth. 

Ne iıtiyoraunuz? Yatap.nlı, t.• 

bani ıtTıklı, tarihe mıhlı, '6peret 
sahnelerinde göaterıhneğe llyik, 
Arif Patanın kıyafetnamesiRtleki 
Türkler gibiııni mi? Yazık! 89 in
kılabının, her yeniliftin ba,nktarı 
Fransanın sayılı bir muhan-iri, bi
ze küflü kafalar ıstiyor, kôkMut 
fikirler istiyor, bayat neıneleır iati· 
yor. 

Böyle mantıkıız, puıulaaız, ca· 
hil, bethala büyük gazetelere malik 
olcluğundan dolayı pek ıe"f'dit'im 
Fre.naaya ıamiml taziyetlerim\ au· 
narım. 

Eski bir nııara 'ile s(izüme niha· 
yet vereyim: 

CeM:n ol mertebeıi ıeh1o1maz. 
Cell' "url 

Ölçüler ihtikarı 
Ölçüle? ihtiki.l'ı Ue mit:ıadel~ 

komisyona ciin Ticaret oduılHia, 
Marmara 'lnmtakuı ölçüler ve a • 
yar Batmu~ttit Vekili Mehmet 
Beyin r~isliti ahında üçüncü defa 
olarak toplaıınır§tD". Kornnyoa 
dünkü ltoplanbda da aealann ihti• 
kir hakkmdaki ıfiiriTlerini dinle .. 
mittir. 

Halit Efeadileriıı, tahkikatı yapaa 
polialuia p.hit olar.ak çairdma • 

lerl flbl bir pf balanmik bilhUyarh • 
ğına nalldlt. 

ıuııtlıid bütiyarbiı, hilt8meUıUn 
başında ismet Pqa gibi zeki, dürbin, 
çalışkan, kudretli .e ~k sevimli bir 
oahafyet bahınmuındacbr. 

"ismet Pqaya derin bir hayran -
lık dugusu beslerim. 

"Türldyenin üçüncü bahtiyarlıfı, 
cidden hakkettiği şöhreti Avrupaa& 
pek bUyUJt olan Tevfik ftilı,,ttt Bey ğf
bl bir ~ye f n, hiıfict 81yaaetinift 
başında bulunmasıdır. 

"Ankari.dald konqmalanlhız es
nasında, liylenen her kelime yalnız 

bir dostluk değil, ayni zamanda sa -
mimiyet tezahUril idi. Bizi allkadar 
eden bütnn meseleleri bu hava tçhHte 
&'ÖrUı,,ttlk... Ballfan itilatına, organik, 
ilyasi, ilttlMClt bir tetekktl halini ~r
dik. Balkanlarda 'H bir çok boküf 
ıtamtdan Akdenlzde müşterek s:lyaseo 
timiz için !Bğlam bir esas temin ettik. 
Fazla mübal;ifa etmeksizin diyebili • 
ri mki bUyiik devletler grupundan b1 -
rint aah:ı kurdu. Bu çtrçeTe dahi • 
lln8e, bUndah 8Mtra da 1nesaiınlz, Si • 
yut ve iktisadi menafümizin sağlam -
lığını temine matuf olacaktır. Bu 
sağlamlıkla amumt sulh için çok 1ü • 
zuml11 olan Balkaıt istiklalini temin 
etmiş olacağız. 

SÖVYETLERLE 
yuaO~LAVLAR 

- Ankarada Sovyet Rusya el~sl 
M. ıtarahanla g3rttştttnUt, değil mil 

- Evet, M. !Cara.ilanla kotta§ • 
ttitı. Ve ti11 löBtane g6riipeden fev • 
kall.te mtttehauie oldum. 

- Yugoslavya ile Sovyet Rmya 
arasında minasebet tesisine dair gö
rUştünüz tnü? 

- Hay:ır. Yugoslavya ile Sovyet 
Rmya at'dln•a 111Unwbet teslslllf 
resmen konuşmadık. 

BULGARlST AN 
- BulgarisUının Balkan itıtltrna 

ıfrmesl ha'kktnda ne dUfUhUyorsu • 
ftü1 

- &lltlft ftlıatwa .... hat • 
kına ~alma açık olduğa lan e işiz • 
dir. Eter Bultadltan gelir, misaka 
&'İren~ bu ıgirmeıııinden dolayı çok 
memaua oluruz. 

ANKARA 
- Ankara hakkındaki ihtisasla -

rınız nedir 
- Ankaraya Uk giQl§imtlir. ~n • 

kanyı ~ ~lın. Yapılan ltltr, 
Türklerin teşkilatlandırma, w imar 
haauneıd büytik kabtllyetlerini 
gleterlyer. Mlsbet neticeler itibariy-

nndan alellde bir lttif ak olmaktall httiıetlerl yaparken, kendi memleke
çıkmrştrr. Bu ltlllf, •lyMıl 'bir taaa • tinde 4e ,resU)lnl mUMfua etaiştir. 
zuva inkılap etmi§ ve bunun, laaJlyet BtltUn bbn!ar, :diemlekettnizde 
•hasındaki mnta:zaat llaJ"ati, mil§ • bulundufuaclu dola11 -~ kendimi 
terelt ihtiyaçlarımıza uypn olarak mesut sayd.ıfimı " tekrar buraya 
tayin edilmiştir. Millttlft •enebe Blftltle dh!Mk ar-

Yaptığımız statünün mevzuu bu. st8Uu ..._ hiillet8itmt P* gÜill 
dur. Ayni zamanda ADkatadiL Btlyft ıWterir'* · 
Gazi Mustafa Kemal ltat:mtmılt ft 
onan yanm8a Ttttt ilyuetinl 14'ft AltD'lHIZ MiSAKI 
eden bütitft pheiyetlm ak4otlıa •. _., M.. Palitfli tieyallalüHI& !Bel • 
çln çOk memnuaam. ~ .. ft '1ıtl~ :aektalarüa Ak • 

Türkiye Refslcumhuri7Je kenuşa • .....,. m~ek alytaet lçia .at • 
lan mesele ne olursa olsun, enun ele • lam bir eaeıtaD :bahaolunU.)'or. Bir 
hası karşısında hayran kalmamak Akdeniz misakı akti mütesevver mi • 
ıtıllmfc:Un delfldlr. 'Öftun meettffhlll dir? 
şayanı dikkat olan noktası, iılıill ll• -. Bit ~it mllıilö arzu e8e • 
fer'! \trbirbtden aymnak n ı.er »aev • .111. hterlW9e Pik Ali..•• 
zaan ifetinllğine bat dindltiitCI bir ıM. Tüil-*• hracla cuetetllere 
süratle aufuz etmek anatıclır. B• clemiftir ki: 
sebepten, Ankarada söyJediffm nu • - Fakat ek M. Puriçl M. Titiiles
tukta, Gazinin, zamanın boymı<tUftt • ko ve M. 'Tittlleekoyu, 'M. liuriç dell
funu sariıtiftnt ve ona hWm ttzl _ letlyle tetllt tim* 'tstfj"OtttmM ... 
yetten mdtteflk vadtettfte k0yl9" • ~alil it'* taliPteiü. Binur W.eh1lk· 
ft9 Jctı:,...etmlşti111. kak .. Ve sulhu muhafaza edeaık ka• 

İsmet Pa§lllya gelfnee;. o, .__ dıır kwvveWyiz? 

tanıdıfim insanlar içinde inaan H.1 - YUNAN HARiCiYE NAZiRi 
binin en biyük fatihidir. DflrüıtHI • NiÇiN KAL.Dl? 
ğü, sadakati, muhakemesindeki cici • 
diyeti ve bUtUn buntarm rntdftde, 
sadelflttm flm gelen ırefltbll!Qi ae • 
laytMyle ann atldfe«aiııWI badt • 
sine karşı sönliacle 8rin Wr llhgl 
bMJeMektteyfıl. 

HTeTfik Rüştü B. ise, yalnız keta
di memleketine Clefil, bir çok memle
ketlere, beynelmilel hayatöt llftc!fst. 
ne karşı tstitna t88teıent'~ hh
ıttet1er YAl>lntftit. iltımfaa hqb ~. 

- Ynaa 1a&t1e1,. naun M. Mak· 
_. n4°M IA..._._. ka14ı? 

- TUaret Jnaalaffelinl aöriifU • 
yonar. 

- Fakat fktfat nazırı M. Pesme
zolltt \ü i•l' Mftüİ o11nbyb'r nnı'l 

- E'vet tam'l, h&Helye na.mlarmı 
Allblar iüa teJler Ü lfılnatr? İL 
Maksimos da AMaara•a ilnı •bepün 
kaldL 

l9l4 ... Hi•i• .. ıDıel filfll • Si•-*•• ,.a....n 

KRALiÇE KRiSTiN 
llAŞ ROLL!RT>'t : 

GRETAGARBO 
-~~--VE 

JOHN GILBERT 
Fl'&llılllea IÖdil :Metro - Geldw7ta ,.,.. • ~ ~ •· 

pm1 büyük ıiaema miiaun.-..i ol.raık MEL"Ek 'SMlrHı1t wıla Wliliia ._ 
dilecektir. lu müsamere için fi.:daHa lllıln ....._,. '9iletler ıw'nırdicWö Me
lek ıinemuı Sifesinile -tetilır.DAlMHt. 

P~be matinelerClen iia.ıen •-; flıın l P E K 9'/ • .ı_ .,._ ı- _ vaın- U11 

a&t~ 

le ıistikbalde Ankaranın rolü son clere- ·------•••lllllllİlll• 
ce müaınir olacaktır. SUMER'---... 

'BALKAN trtLA.FI. 
- Küçük itilat ve Balkan itlllft· 

1lu ttuıl 11tiltalea. ~ityonanuı? 
- 'Her ftrl RHlf rda arat aulh ga

yelerial &akltt edlyM". Bu webeple a
ralarında taWI bir teşriki mesai olma· 
sı Jılzımiır. Azalarından bazıları lki 
teşekküle de mensupturlar. ll'altat bu 
bir teşrfk'l ınesahten başka bir ~Y ie-
fflitr. 

- M. 'l'ittlhl!ko lnından ~ 
Solyacla Bultar ~it ile gÖl':lfl

eekUr, delil mi? 
- M. Titülesko Sofyada tevakk11f 

edecektir. 
- Balkan konteranm toplanacak 

ınrchr! 
- Ba metleyl ~k. 'Bm

ce, konferans vazifesini bitirmi§tir. 
Koaf erallSlll yapmak istediklerini MI· 
kıimetler resmen başarmağa başla

mıştır. Benlm kanaatime göre, kon
f eransta:n 'mabat hamt -otmaştm-.. , 

M. TITOLl:SKONUN 
BEYANAn 

Romany• lmriclye nazın 'M. Ti
tillet!lra '41. handı:ıetmden ')'aıtJn uat 
kaar evftl ıpııeteclleri ka.ttul .flMİJ 

Demirhane MUdUPU 
Mücneailesi : GABY MORLA Y 
Her ,.erde parlak muvafhklJ'*l)er 
knanmııtır. Siz de pek ~ 

SUMER 
(Eıki Artistik) .ın.n..mu t.u 

.eupvfilmi göreblleftkslnb 

Cüzamlıların 
MezarlıQı 

BUyUk 

ZABITA ROMANI 
Hakleden: (Vl·1'1) 

Ş adi,e bdar olumu zabıta 
romaalanıua ea .Deyecaabaıclar 

Bugün 

BABIB 
ve~ ~yaltfttta bulanıauştur: ,.... ________ _... __ _ 

- Mesaimizin neticesinden mem-

(l:'Sld Ar\istlı) ~ .... 
-ıl muvaff~tle aöıterihnelde 
olan w GYULA HORVA'TH Çı • 
ia:ı Orkestruı, Viyana FiJarmonik 
orkeatruı, Viyana ~ \ıeyeti 
...... , .. 1 :n. v.,.11ı1m <>......- ..._ 
feli ......,.,...... lfdl'llLiJ'e .... 

,... Pel•tlt ....... 

MARTHA 
EGGERT 

tarafından temıil edilen 

BITMEMlŞ 
SENFONi 

·--••.tııari ......-. .. cüel fil • 
....... .-Wla silip söriıılü
~ m.Dth Fa J.raal'cl.a __ , .......,_ ..-..t w•.a, 1ıı1aı-ıı1ı1ıı 
nt.teılaıa uıusi o ._......._ 
Bu film pek ya)maa ladrcJe 
l'.-AYYBE ISINEMASIND.A cle
tıeıBldılı:tk .. 

OIUAT~ 8- .._. lillllia ıılla
Jdııll ..... ılltNr ki, rilli.., :mıiid
.. 'billa •-..,a wııbo 1 F ... 

lerinde çalınmııtır. Pek ,..._. tiz 
de radyonuzda dinliyecekıiniz .. 

lar~nı. nip.n meraıimiade babam 
bulunması lwm :e-elip ıelmecliii. M U L E N ~ U J 
nin, .üeoA Efeadi ile Matmazel Mii.messiksi: Taklüli kabil olnu*an. gıldız OONSf ANCE BENNETfE 
Rayelin ııiJanlanc:hklar.ımn malim r---:~::~:-~-r-----,...;.~~~~~F-_;;.;~;;.;_;..;.;p:;_;;:::;:_;:;:.:~:;;_ 
~lup olmadıjımıı Hah•mltane • 'f e•ka'tlde Gazel mevw ŞARKlLAR JlANSLAR 
den torulmaıınr lcararlqtırdılar. 
Muhakemeyi, Te,riaiHninin do • 
kuzuncu pa..,. ıicatne '-aktılar. 

,. .... ,.,. fitm 

Bu Perşem6e Akşamı SARAY Smemasında 

"Yakıt,, evleneni~ 
eıkiden olduğu gibi 

rar verl:ti. Dün Fatih 'ff 
da evlenen çiftlerin • 

mlflık. Buıün de 
nJenenlerin isimMritlİ 

Bedri Efendinin lıd' 



orduları 
kadar 

YAZAN: iSHAK FERDi 

Ganj sahillerine 
ilerilemişti 

5 - \.nu.u 5ıeşrinisani1934 

V AKJ1 'ın Edebi Tefrikası No. S ::.-......... :=: .... ::.::·-;: 
---·-·······--· o 1 

Kaaadl Yaralı Kaş 
Nakleden: Selami izzet -

Bugüne kadar çıkan kıınn- Kapa] k kul 
Jann hüli.saaıı .. • 1 ve 0 u otomobilin 

koteaınde Süheylanın kalbi aızla
dı.. ZavaUı ıannecig"ı·m c·· 1 • ·•· oz en 
yafardı, fakat tuttu. Göz yatları -
nr kalbine akıttı. 

· • • Annesiyle babaıının kanlı 
gölgeleri arasına iki saat evel ta • 

ka) b• 
etin k ırf donanma ile Sind nehrinden Arabistan sularına inmişti. Arzames 

.......... m .... : • asını kendi elile koparıp hükümdarın gözüne girmeği düşünüyordu 

Bir aile; on iki yaımda ev 
işlerini seven fakat zeki bir 
kız, SilheylA; annesi Cavidan 
iyi kalpli bir Jcadm, Süheyli
nm babası Sadık Bey, sarhoı, 
geçimsiz bir adam. İhsan ba
ba, Sadık Beyi daima meyha
neye çeken bir arkadaı. Sadık 

Bey bir gUn kansı ile kavga 
ediyor ve müthi§ bir plSn ku
ruyor: Öldilnnek. Kendisini, 
çocuğu ve kansını. Bu fikrini 
onlara açıyor. SüJıcyli ile Ca
vidan korkuyorlar. Bir eve ka
çıyorlar. Fakat Sadı1c Bey er 

rada da onlan bularak eve 
götürüyor ve bir odaya kapa
yarak kilitliyor. Annesi, SU -
heylfiyf pencereden bahçeye 
gönderiyor. Bir az sonra üst 
üste üç silfilı sesi duyuluyor. 
Koşanlar, kankocayı beyinle • 
ri parçalanmış buluyorlar. Sü
heyUl, tesadüf en orada bulu • 
nan Ali Şefikin yanında kalr
yor. 

nımadığı yabancı eirmitti ve o ya
bancıyı ıevmeğe hatladığı için 
kendi kendine darılıyordu; darıh
yordu anıa, seviyordu ... 

t hu,Gk ord • / rine uzanmayı askeri için tehlike kender) i diri olarak yakalamağa 
e Af-ıted u ıle yalnız görerek Arabistan sahillerine İn· çalıtacaktı. 
'h İtta.l oııya. defil, bü- mit, yeni memleketler iıtiliıma · Diri o aece çadırında yalnız 

l>&ra edebiliriz. baılamıftı. yatıyordu. 
llın l'lıırunu ok • • • • Arzameı hükümdarla birlikte 

0 ~J!ı ı . b Dlri (Bahit) den hareket et • yemek yedikten ıonra, kendi ça. 
1ftı, enıı ir vadide mezden evel (Sekilab) m Hin • dmna gitmif, yatmııtı. 

diıtanda muvaffak olduğunu ha· Her iki çadrrm etrafında da 
her almqaa da, bu muvaff akıye • birçok nöbetçiler dolaııyordu. 
tinin ıonunu Ye tafsilltmı bekle • Birkaç gün evel bir Iran ukcn-i· 
meden 1ola çıkmıtbr• ni yaralayıp ö1düren o meçhul eli 

Arzame. kendi kendine: geride bıraktıklarını zanneden 
- Ben de Makedonyada mu· lran zabitleri de müıterih ve kay

Yaff ak olacafım. (lskender) gibi aıuuz yatıyorlardı. 
batı yukarıda ıezen bir senerinin Hükümdann etrafındaki a'dam
kafuını kendi elimle kopanp Iar Daraya canla, bqla bağlı kim· 
(Babil) e ıCStUrecelim. ıelerdi.. İtimada layık olmıyan 

Diyerek, (Sekilaks) m muvaf· bir fert yoktu. Hepıi de Darinm 
faluyetlerine ııpte etmekten ken- hayab için hayatlarını feda etme-
dini alamıyordu yi bir vazife bilirlerdi. 

Diri (lıkender) in sözlerin- O gece ortalık sok karanlıktı .• 
den çok müteet1ir olmuıtu: Gökte ne ay, ne yıldız vardı. 

- Onu mutlaka elde edeceğim. Uç gün evel lran askerini öldü-

Biraz ötede lhıanın karıar bir 
farkı mırıldanıyordu. ihsan gürle
di: 

- Sussana be! 
Sonra Şefiğe dönClü: 
- Affedersiniz, lif anlatmak 

için biraz hızlı konuımak lazım • 
dır. 

llave etti. 

Hani aahibini kaybeden köpek· 
ler vardır.. için için ağlarlarken, 
~erhamet ve şefkat dilenen gözlft
rıyJe yeni sahiplerine bakarlar. 

-5-
Daldırma 

- Bir batına mı kalmıı? 
-Evet. 
- Akrabaaı, ahbabı yok mu? 
- Hayır. 

- Aman ne feci ıey ! 
- Bana hak vereceğine emin • 

dim. 

- Sana hak Yermemek için 
intan olmamak laznn. Nerede? 

- Şakirle Nerminin yanında. 
- Çocuklara an1attın mı! 
- Hayır. Bir arkadq getirdi-

ğimi söyledim, zavallı bir kız o1 • 
duğunu anlattım ...• 

Ve kaf aaım koparmadan evel du· ren ıiyah gölge o gece tekrar gÖ· 
daklarmı ve dilini kesecelim... rülmüttü. - Bir poliıe h·aoer verdim. -" 

Diyordu. kzamesin çaCJırı önünde, göli- Süheyla: r 

- Çocuklarmrn da ıeıtin kadar 
merhametli olduğunu isterim .. Bu 
gece yemekte Hasan beydeyiz de· 
ğil mi? 

- Telefon etsen. Bu gece Key
fim yok. O güne kadar yer yüztlnde bu· ten yere dütmüt bir kara bulut - Ben evime gidiyorum. Cledi. 

lunan methur kahramanlarm ve parçası gibi kah uzryan, kah ge • - Gidemezsin kızım .. Sen bu· - Merak etme, kız yatıp uyur. 
kralların lıiç birisi Dara i!e (lı- niıliyen bu korkunç gölgeyi gene rada ıkalacaksm ..• Bu odada sana 
kender) kadar istihza etmemitti. mi ele geçirmek kabil o1mıyacak· da bir yer buiunım. 

O yaştaki çocuk1arın kederi ne ka· 
dar büyük olursa olsun, uykusuz· 
luğa dayanamazlar. Sonra td\i!U· 
nUruz. Benim aldnnrbh-'!ej' 'Se • 
Hyor. Murat .amcaya damımz. O
nun her feye aklı erer. 

~-·-~1.:~1.::-~-- ~-:~- !J Bu iki ıarho un arasında bu ka 
girmek için, Makedonyada (la .1 ~-----:--(-D-e~va-m_ı_v_a_r_Y~-hh"'ır~~ır~m~ry~d~rJ?~ 

Şeref kupasının üçüncü maçı ela 
dfill Japılctı. Galatasara1Ja Be§iktaf 
Taksim stadında karplqtılar ve bl • 
rer sayı ile berabere kaldılar. 

lJ çalışması Galatasaray kalesinin sa· 
yıh fırtma1ara utramasını menedl • 
1:0rdu. 

••• 
JJd denenin, başlangıcında bet. 

sonunda yedf dakikası hariç, en mü • 
him kısmı, bu sefer riizgha göı;rüs 

veren Beşiktaş knlesi civannda geç • 
tf. .Be§ikta§lılar mOdafaa oyununa 
çekUml§ler ve maç birinci devredeki 
orta oyundan iyi oyuna doğru gitmi • 
ye başlamıştı. 

Galatasaray hakimiyeti Beşiktaş 
hakimiyetinden daha ~ daha mü· 
eatr gUrünüyor, fakat Galatasaray 
ı0rtalarımn isabetsiz ~tleri, sol açı • 
ğın lüzumsuz ve fanteziye kaçan ça • 
lımlan sayı çıkanlmasına mani olu • 
yordu. 

:Ali Şefik: 
- Hayır, burada kalmasın ... 

Onu ben alacağım... Sonra aene 
aetiririm. Şimdilik iyi bakılması 
lazım.. Korkma yavrum, benim 
de tenin yatında bir oğlumla dört 
yafında bir kızım var ... 

lhıan Baba kalktı: 
- Bari gidip hırkaıını •'ayım. 
Süheyla artık ağlamıyordu .. 

Yabancıların elinde kalmıfb .• Yü
züne muke geçirmeıi lazımdı. Bu 
nu anladı, Şefiğe yalvardı: 

- Beni burada bırakmayınız .. 
Bu kadından korkuyorum. 

- Korkma, beraber gidiyoruz. 
Süheyla biraz dütündü: 
- Ben ne olacaiım? 
- Dütünme yavrum .• Seni yal-

nız ve kimıesiz bırakmam .. Hayır, 
bu haksız1ık olur ... 

- Anne ... Anneciğim.... "" 
Aralık duran kapıdan, komıu 

evin önüne birikenler götürüyor -
du. fhıan Baba komiser beye bir 
§eyler anlatıyordu. 

Şefik ıof öre iıaret etti. Oto
mobil kapıya yaklaıtı. Bindiler. 
Bir memurla lhıan Baba geldi. 

- O yalnız kendini dütünür. 
Hasisin biri! 

- insan ••ıl ayle aClamlara &• 

1id danıımalrdır .. Mademki bir ite 
hatladm, sonuna kadar devam 
et ... Aman yarabbi, ıu dünyada 
neler oluyor! ... 

Selma hanrm bu tepeClen inen 
kayguyu bertaraf elti. Aynanın 
kaT§ıaına geçti. Dudaklarını bo -
yadı, kendi atmiriyle bir bebe1C 
ağzı yaptr. Sonra kurtun kalemi· 
ni aldı. Matrut kaşlarınm yerine 
iki ince kaı çizdi. Şezlongun üı • 
tünde, iJk gönül acısiyle üziilen 
bir genç kıza benzer bir tuvalet 
duruyordu ..• 

- Çağırayım mı? 

- Bırak, çocuklara alıtım. 
Selma hanımın acelesi yoktu. 

Günün pazar olması seyfrd sa • 
)'181na bfr hayU tesir etmlştL .iki ta • 
lam Uç buçukta sahaya çıktılar. Be • 
fiktaş takımı gene Adnanm, HUaeyf • 
nin, Eşrefin bulunmadıfı bir kadro 
ile sahaya plml7• mecbur olmuştu• 
Fakat bu defa Ha711tf takımdaki 19-
riııf almıştı. Merkez muhacim yerin· 
de pııe Bambino oynuyordu. Bana 
karşı Galatasaray takımı da tamam 
deffldf. RaaUı yoktu, merkes muha • 
dm yerinde SeJAhattfn oynuyordu. 
Muavin hattında Kadri, mUdafaada 
Faruk yerlerini başka oyunculara 
bırakmışlardı. Bu itibarla iki takımı 
kadro itibariyle birbirine denk tut • 
mak, hatıl Rasfhln Galatasaray mu • 
hadm hattındaki rolftnU dUşOnerek 
Galatasarayı kadro ftibarlyle Beşik • 
taştan daha tatfhsiz görmek mUm • 
kUndU. Bununla beraber Befiktat 
taıammm Ustüste yaptıfl maçlar do • 

Beşiktaş mUdafflerlnfn adam a • 
kıllı yorulmaları oyuna, zaman za • 
man tek kaleye benzer §eldller veri • 
yordu. Devrenin on seki zind dakika • 
sı Ttlrkiye şampiyonu için talihsiz bir 
dakika oldu: Topu çevirmek istiyen 
Feyzinin falsolu bir VUl'U§U topun 
Galatasaray hesabına Beşiktaş kale • 
sine girmesini intaç ettf. Artık Ga -

- Çocuğun istediği yerde otu· 
rabileceğini söylediler. Ya1nrz ne· 
rede olduğunu bilmek istiyorlar. 

Bu fakir, kimsesiz kızın geli§İ, 
hayatını biraz alt üst ebnİftİ. Fa • 
kat o böyle feylere alışkandr. Her 
§eyin dü~eleceğine kani olduğu 
için, her gayri tabiiliii sükGtla 
kartılardı. Para verenin ve para 
verdiği halde hükmünü hissettir • 
meyenin c.anını 11kmak istemez . . , 
ıltraz etmez, her feye "Peki,, der-
di. ( 

layısiyle yorgunluk derecesini de göz.. 
den 11ıak tutmamak lAzmiclı. 

Maç fşte lkf taraf için de uypn latasarayrn sayılarınm çoğalması bek 
olmryan şartlar içinde böyle baıtladı lenebilfrdi. Faknt öyle olmadı ve 
ve ortadan apğı sayılabilecek bir o • f maç Galatasaraylıların kaçırdıklan 
yun verfldL frrsatlan saya saya bltmiye yakınla~ 

Bayle maçların zevkli ve sanatkA· ' tı. Bitmeye on dakika kala Beşiktaş· 
rane olması nas ı beklenebilir? Jılar tazyikten kurtularak ileri atıl· 

Sahada ku'Vl·:tli sayılabilecek bir mıya başladılar. Bilhassa H~yatin~n 
rif zg!r vardı. tık devrede rUzgira ileri oyunu Galatasaray kalesıne hır 
rötUs vermek Galatuaraya dflttü ve fld tehlike geçirt~ Kı.r'?ncı dakika • 
bu devre kısmen mütevaıin ve ekseri· da Beşiktaşın talıhsizbğine bu sefer 
yetle Beşiktaş hakimiyeti altmda geç· Galatasaray uğradı: Beşiktaşlılar 
tf. lki tarafın da vuruşlarr kötiJy. kuvvetli bir akın yaptı~~r v_e çekilen 
dü. Galatasaray müdafilerinin feda- bir şüt Galntasaray mudafıJ.erJnin a
klr oyun lan, Nihadın muvaff akiyet- yaklanna çarparak kaleye gırdi. Maç 

Şefik adresini yazdırdı. 
-ıımnıımnımıı""""""""nmıuıımmmrnımuaıu-wwı-• ---
birer sayı ile berabere bitti. 

• • • 
Maçın hakemi Kemal Halim Beyi 

dünkü maçta muvaffakiyetıi bulma • 
dık. Bilhassa ikinci devrede Uç of • 
sayt vezfyetinl, yan hakemlerinin de • 
vamlr bayrak l!lallamasma rafmen 
görmeyişi Galatasaray kalesine bey • 
hude yere üç sayıya mal olabilfrdf. 
Şeref kupasının Beşiktaş mı, yahut 

Fenerbahçe mi tarnfmdan kazanıla • 
cağı yeniden yapılacak Fener - Be • 
şiktaş ma~ının nctişesinde anlaşıla • 
caktır. Bugünkü vaziyette Bcşiktaşrn 
iki, Fenerbahçenin üç puvanı vardır. 

(Devamı Tar), 

Yeni n eftrlyat 

Büyük gazete 
Tifrkiyenin en güzel ve en serimll 

mecmoasınnı ildnd sayısı bugün çık
tı. 

Bu sayısında (Komite Kral Alek
sandr Hazretlerinden sonra kimleri 
öldürecek?) isimli bir yazı ne <Fran
mz erkAnr harbiyesi Alman erkAıu 
harbiyesinin planlannı n881ı çaldır
dı?) isimli easusluk tefrikası edebf 
d • ' ' enız tefrlkalan, sinema, spor, dans 
yazıları, bilmece, Parmak izi müsaba
kalan, kadm moda sa)'Jfalan vardır, 



Burdurda bakımsızlık 
Nufus artıyor - Yol yok - Kahve 
ve oteller-Yeni vali vekili çalışıyor 

Burdur, (Huauıt) - Burdur 
viliyeti lıparta ile Denizli aruın· 
da 101 bin nüfuslu bir viliyettir. 
Burdur tehri takriben bin aenelik 
bir memlekettir ve birçok tepeler 
üzerine kurulmuıtur. Evleri ka· 
deme kademevari olarak sırtlara 

doğru uzamıf gitmiıtir. · Şimal ta· 
rafında büyücek bir göl vardır ki 
buraya baıka bir (Üzellik vermek· 
tedir. Merkezde 16000 nüfuı o· 
turmaktadır. Tefenni ve Bucak 
adlarında iki kazaıı, 7 nahiyesi ve 
87 kayü vardrr. 1927 aenesinde 
vilayetin nilfuau 83 bin ve ıehrin· 
ki 13 bin iken ıu yedi ıene zarfm· 
da büyük 'bir tezayüt g6rülmüıtür. 
Burdurda heı bin hane vardır ve 
bir taraftan da yaptırılmaktadır. 

Şehirde bir gezinti 
Burdur ıehri c;ok bakmııız kat· 

mıı bir yerdir. Eılridenberi muta· 
aarrıflıkla da idare edilmiı olan 
bu ıehrin bu derecelerde geri kal· 
muı üzünülecek bir ıeydir. Bura· 
nın en maruf caddeıi olmak üzere 
hUkilmet caddesi ıoıe halindedir 
ve delik detik bir vaziyettedir. 
Bu caddeye açılmıı olan üç bet 
amudf Te dik yotlardan ıehrin 
c;artı kıımına çıkılır. Orada birin· 
ci caddeye müvazi iki cadde da· 
ha vardrr. Bu caddeler biT dere· 
ceye kadar kaldınmlıdır. Banka
lar,~.,abfneler belediyenin bil -
yük gazinoıu, ticarethaneler, ah· 
çılar, büyük cami, belediye dei· 
reıi, mağazalar, dükklnlar hep 
buradadır. Be1ediye gazinosu 
müıteına olmak üzere adamakıllı 
oturulacak bir gazino yoktur. Hü· 
kamet parkının kartı kötesindeki 
1'ahvehane buranın en çok itliyen 
bir yeridir. Fakat temiz değildir. 
Dötemeleri eıki püskü ve delik de· 
tiktir. Halk Fırkası yanındaki 
kahvehaneyede 'devam edenler 
çoktur. Bunun bahçesinde bir de 
mutfak açılmııtır. Bahçenin hali 
çok periıandır. Bunun kartııında
ki muaUimler birliği gazinosu ile 
bahçe hepıinden iyidir. Mahalle 
içleri kaldmm11zdır. Yazın toz • 
dan ve 1'1,ın çamuTdan geçilmesi 
pek zordur. Oluk altı denilen 

ve direkler üzerinde havadan ıeh
re ıu aevkeden gayet tuhaf bir ıu 
tesiaatmın yanındaki kahvenin de 
çok müıterisi vardır. İçine gire -
mediğim için burasının nasıl oldu
ğunu bilemiyorum • 

• 
Şehirde mimari kıymet1eri yük-

sek mühim binalar pek çoktur. 
Hükiimetin genit bahçesi k11men 
park haline konmuıtur. Bir ta -
kını nokıanlan olmakla beraber 
bura11 ıehrin nefes alacak güzel 
bir bahçesidir. 

Oteller ve lokantalar 
Burada üç otel vardır. Birisi 

yeni açılmıttır. Fakat hiç birisin
de otel tertibatı yoktur. Onun için 
bunlara otel demek doğru değil· 
dir. Bu miıafirhaneler pek buit 
,eyler olduklan halde yatak fiat -
lan elli ve yüz kuru,adır ! Konfor 
yoktur. Denizli vilayeti bu gibi 
yerlere han ismini verdirmit ve 
yatak ücretlerini yirmi kuruta in
dirmittir. Burdur belediyeıinin 

de halkın keıeıine uygun bir fiat 
koymasını rica ederiz. 

Yeni vall veklll Salp Bey 
İzmir vali muavinlilinden bu· 

raya gönderilmit olan Saip Bey 
büyük bir canldık göstermeğe bat· 
lamıttD'. Ciddiyeti ve doğruluğu 
ile maruf olan Saip Bey vilayetin 
bütUn idare makinelerin· f a ·ye-
te geçirmİ§, büyük bir ,evkle itle· 
re sanlm19tır. Herkes kendisin • 
den çok memnundur, çok itler gö· 
receğine itimat olunmaktadır. Sa· 
ip Bey buraya geleli az zaman ol
duğundan henüz büyük i!ler yap· 
mağa meydan bulamamıt iıe de 
tehrin en ayak altı olan bir yerin· 
de bir cumhuriyet meydanı yap • 
tırmağa batlamıttrr. Bu meyda • 
nın ortasına doiru burun gibi uza· 
mıt olan mektebin bahçesiyle 
Halk Fırkası binasının bahçe du· 
varlarını yıktırmıt ve oraıını ge • 
nif1ebnittir. Burada havuzlar 
yapılacak, meydan tanzim edile· 
cek ve biT de heykel dikilecektir. 
Vali Bey Tefenni yolu ile diğer 
yolları da yaptmnaia batlamıı, 
tehri intizama sokmak için prog· - . 

VAKIT'ın Mlllf Romanı: 1-2 

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

Bil' ay 1aw1a1' obı7or. l ranm ip acmau vereceflnl v&cled1yordu. 
Bir sön IJt pkm•mıı bir p.ıa 4Jamcuı IMJ'le nHlerlne ne kac1ar yavan, maeera 

tllfıyan yaran eaJ'lfalık bir mektup aldan. denllm nnr0 •nn ne ,.Wtbıo eeyler oldofunu 
o..tıeye v. mu. selen mektuplan acmak tecrtıbe De anlachfmı için Dk önce dudak btık· 
hakkmı verdltfm arkadafon bu u.rfm bir tum. 
k1Jte9lne "bir roman menuu,. diye )"azlllll. 

llerg1ln memleketin dört bucafmdall re
len mektuplan okumak pek kolay deflldlr. 
Banan Jçln Od pofta4a biriken bu mektuplan 
önce arkadaılar elden ceolrlr, ite ~ 
olanlarm a.rkalanna böyle bir iki kellme ya
xaralr bana verirler. 

Gazetelere ne mektuplar gelir bllaenlz. Bu
nu bir bqka vakit anlatının. Şimdi bana M

hlden bir_,. meydana ~tlrmek fınatmı 

,·eren bu mektuptan bahaede;rlm. (Roman 
menmı) (fatttll yarım uyıfalık mektubun 
lmı;a ·eri iki adın iki Dk harfini tqıyordu. 

8. R . harfterl tb:rrlnde tok dUfUnmedlm. 
Mektup ııahlbl bana r.ğer yaunayı vlde -

clerııem ç~k heyecanlı ve ent:e1'81Ul bir mace-

Dudak bllktttm amma bu yarını sayıtalık 

yuıyı bir daha okumaktan da kendimi ala -
madım. Çttnktl bu yuı bana çok lnClfl ve 8zl0 
glSrtlndO. Söyleyffte, anlab§t:a sahiden gün 
sllrmüt, çUe oekmJt, heyecan ceçlrmlt bir ln
ıııaam t.eldlfıdzlltt ve toklutu vardı. 

Bunclan öttlrtl cevap istenen acltt9e bir 
mektup yazdnn. 

t'tç gttn aonra idi. 
Matbu.ya geldlflm '-akit bana kocaman 

bir paket sa.terdUe.r: 
- Slrln için rettrdDer. 

- Kim~ 
- Görmedik. Rlr hanım kapıcıyıı bırak -

mıe .• 
tçtme dofdu. (Odorl) dedim. Gar.et.e ıııe-

Evlenirken 
Tuhaf bir sahtekarlık 
yüzünden çıkan dava 
"Ankara Haftası,, arkadqmıız, 

Ankaranın Kırbız köyünde bir ev
lenme esnumda ortaya çıkan tu • 
haf bir aahteki.rlık hakkmda ma • 
IOmat veriyor. 

Bundan iki ay önce Krrbız kö • 
yünde Rüstem kızı Hanife Hanı • 
mm kıımeti açılmıf. Gelen görücü
ler kendisini eyi bir delikan1ıya is· 
temiıler. Hanife hanımın aileıi de 
bu it~ "peki,, demit: Ancak it, ev· 
lenme muamelsine gelince dur -
mut. Çünkü, Hanife hanımın yatı 
küçülanüt. Bunun üzerine bir gün 
kızın kardeti Ahmet Ef. Ankara -
ya gelerek kardeti namına hukuk 
mahkemesine bir iıtida vermit; 
kalkmıt köyüne dönmüf. Mahke .. 
me günü, tahitlerle birlikte Anka· 
raya gelinecek bir zamanda Hani· 
fe Hanım birdenbire hutalanmıı. 
Bu vaziyet kartısında Ahmet, gi • 
derek muhtar Ali Ağaya iti anlat· 
mı§. Dütünmüt, taşınmıt Hanife • 
nin büyük kardeıi Çetmünaz Ha -
nımı "bu Hanifedir!,, diye mah -
kemeye çıkarmıya karar vermiı -
ler. 

Çetminaz mahkemede muha • 
keme esnasında "ben Hanifeyim,, 
demiı. Muhtar ve tahitler de "Evet 
bu Hanifedir; falan yılın filan a • 
ymda falanca gün doğdu,, diye ıa· 
bitlik etmif'ler. Mahkemeden iıte • 
nildiii gibi karar çıkmıt. Artık ev· 
lenme itinin tam yoluna gırdiği 
bir zamanda köyden bu evlenmeyi 
iıtemiyenlerden biri iti Müddei 
Umumiliğe haber vermiı. Şimdi 
Çetminaz "yalan beyanatta bulun· 
mak ve hüviyetini saklamak,, ıuç· 

Hililiahmer hafta 
lzmirde büyük hazırlık yap 

görülüyor faydalı işler 
İzmir, 4 (A.A.) - Hililiahmer ı devrindeki on bir yıllİ 

haftaıını tertip eden yükaek komi· nı bildiren beyannaJll' 
te Valimiz Kazım Patanm bat • trlmıthr. Hafta içiııde 
kanlıiı attında lzmir Hilaliahmer cemiyeti tarafındaO 
merkezinde ikinci toplantısını semtlerde, mektepl , 
yapmııtır. Bugün büyük bir alaka ve bir de çok parlak 
ve ıevai içinde baflryan haftanın verilecektir. HaftaOJll 

programı mucibince ıehrin umumi 
yerlerine Hililiahmer cemiyeti ta• 
rafından hazırlanan afifler aıılmıı 
tır. Yüce önderlerin hilatiahmer 
hakkmda söyledikleri, hililiahmer 
aza adedinin milletin rüıtü içtima· 
isiyle mütenasip bir dereceye var • 
muını ve bütün milletin bu tena • 
sübü temin etmeıini temenni ve. 
cizeleri lzmirin en mutena ve ıe -
çit yerlerine aıılmıttır. Cemiyetin 
kendi varlığı içinde bulunan genç· 
lik teıkilitiyle talebelerden seçi -

len koll&T derhat f~iyete geçe • 
rek hililiahmere iza kaydına bat· 
lamıtlardır. Cemiyetin cumhuriyet 

lan ccma günü C 
danında gençlik .,e 
it tirakiyle büyük bir 
yap-dacak, hazırlaııaO , 
renklerde yüz binler" lC.rıcı 
küçük fiıler halind~..dl 
esnasında tayyarel~ .. 
dan atılacaktır. Hafl' 
teplerde büyük küç~ 
nesir ve tiir halinde 
duygusu üzerine birel' 
bakası açılmıttrr. Eıı 
Maide Kizmı Hanııll 
de toplanan ıeçim k 
f ından birer armagaJl 
aynca matbuatla da ili' 
tir. 

Adanada pamJk satışı Adana Halk 
Adana, 4 (A.A.) - Bugün bor- Adana, 4 (A.A·) 

ıada Mııır pamuklarının kiloıu 40 ders kursları ayın b'' 
-41 kuruttan, yerli cinı pamuk- ren batlamııtır. D 
ların ki'loıu da 36-36.S kuruttan hesap, ölçüler, Frans 
aablmıftır. I daktilografi üzerind 

------------ı Adanada ehll 
)arından, kardeıi Ahmet ile Muh- ı aerglal a 
tar Ali Ef. ter de yalan ıahitlikten Adana, 4 (A.A.) 
-aıllye blrlnct cczada"muhakeme e- ehlt hayYaniar sersriıİ 
dilmektedirler. da Vali Tevfik Hadi 

Bu itte ne olmuıaa Hanife Ha -
nrma olmut, itin çabuk haber ve • 
rilmesinden evlenme muamelesi 
gene o1mamıı, yüz üıtü kalmıttır. 

Kumluk meydanmdJ 
Beyle birlikte Fırka 

Pata birincilik, ikind'. 
cülük kazanan ha 
me1erini birer birer 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 ·;~İannı c;izmittir. ıec; vakitlere kadar gazino ve kah- vilayet baytar müdür 
$ehlrde hayat vehanelerde kalabalık görülmek· 1 hat almıtlardır. Buııd-' 

tedir. Memurlarla 4ehrin ileri ge· gi halkın gezmeıiD' 
lenleri kendi hanelerinde huıuıi binlerce halk akı__. 
toplantılar yapmaktadırlar. Bur • ı mittir. Sergide ~k f•~ 
durlulann en büyük meziyetle- hayvanlar tethır ed ~ 
rinden biriıi de biribirlerini ve kat bu seneki rağbet tff · 
bilhuıa memleketlerini atk dere-t den azdır. 933 de 90 -
cesinde ıevmeleridir. Aıd Bur - tiği halde bu sene 51, ~ 
durun hayatı Antalya demiryolu • kartı bu sene 27, 160 İl' 
nun ikmalinden ıonra bqlıyacak· bu sene 40 ve 21 nıer~ 
tır. Halk timdiden büyük bir ıe- seneyalnız8 merkep ·fJı' 

Vilayet merkezi demiryotun • 
dan uzakta olmuına rağmen bu· 
rada bir hayat eseri vardır. An· 

talya havaliıinden lstanbula gide
cek olanlar buradan geçerek Af· 
yonda trene binmekte oldukların
dan burada her zaman bir hare -
ket görülmektedir. Halkın bir 

kısmı ziraatle ve bir kıımı da do
kumacdık ve ceviz üzerine doğra • 
macıhkla metıuldürler. Geceleri 

rtme eöyle bir göı; attnn ,.e hemen kapıyı kl
ltUejtp paketin bqma geçtim. 

Ttttz bir ka4m elinin bazırla4ıfr dtıqtln
IUJ1bulen ı,enı olan bu paketten Dk çıkan bir 
yarım kolclu. Dlnelfne kadar parçalanıml 
bir kolan madeni halkalar yerklttlrllmlt me
ıln kol kıldı. 

tçlme bir ttrpenne geldl. 
Elle.rtm tttrlyordu. KimbWr hangi eep • 

hede han~I dUımanm bombuı ve kul'Junu lle 
parçaWıan kolon bu Bahlblnl kaybetmlı mab
fuaarnı göı;clen ~.Jrdlm. Sakladıfl yanm 
kolD da kaybeden bu kof metin parçaaı bana 

bir IHlhn aertllft duyurdu. 
Yarım kol bot deflldt. O ya.rumı ulda -

dıtr kalımmıını kaybetmişti. Fakat ona alt 
:bhıı baoka hatıralan uldıyorda. 

llk g6ı;tlme çarpan blrlblrlne batlaruml 
iki altından halkıı.st oldu. 

Bunlar blrl~ttklcrl sc\·gUllerden u7.Ak ka
tııtarma dayanıunBmı, g ibi timdi blrlblrle • 
rlnc unlmı!ilar o yanm kalan ömrU umtı • 
yorlardı. 

Bualtm nlpn halkalannın ~da &1lmGf, 
relin tellerine ııanlmıt bir dOftln daTetlyeet. 
\ 'e solmuş limon çiçekleri. 

Bu yanın kolun tdsnnmı çözmek için ban

lar da yetmedi. Pakette bunlardan befka 
deste deste m ektuplar, birçok fototranar vo 
iki kl\lın batıra dert.eri ele '-ardı. 

lıtc bütün bu muammayı çöuıcıek ıuıab • 
tar bunlarda idi. 7.aten fırtına ft kuırp 410-
hı bir ha.) atın 17.lerlnl göstf'ren bu kınk, cm. 
klik ~ylcrl göl\deren de mektubunda anln.t • 
mı,tı. 

vinç içindedir. tir. Bu seneki ikraJll1 

Racup Kemal da 2620 liradır. 

Her biri dllDe ıeçmlı blr ömrU hatırlatan 
bu eeylert kanftmr'ken bir kUçllk zarf için • 
de bir de altm ~. Bu blr Tlrk altm idi. 
Fakat, teklini. lılelmln1 kaylJef:mlitl. Bu lle
yecan dola IDIMlm'&Dm blttlbı k8felerlnl ayclm

latmaclaıı evvel bu al&m ~ eeraruu 
Up edeceJim. 

Bu altını cıeplleye ~elen aeTglllalne eeerl -
mln kalıranmm olan reno kadın vermiş. Al • 
tmı otar olmak için göptbıde ~ • • 
vqa giden pnç zabit dlpnıuıla l>Qtoearkea 
bir earapnel parçuı k --lblnl parçalamalr Is • 
ter ıtbl ıllldne upl•mq. Fakat karp8ma 
bu altm blr kalkan slbl çıkmq. Bu çarp11 • 
macla prapnel ~ meramına eremedm 
yGz ıert &it.mit- l"abt bu çtl altm da ~ • 
mDt," pıa.,,,., lanlmq. 
~kmGf .. lanJmıt, fakat altında çarpan 

kalbi dordunmmq. 

Altmm hayatta ne btıyQk rol oynaclıflll • 
dan ıtUphe etmeyiz. Fakat bu ,-uldm11, çat
laımıt san maden parçumm iki ırllnW ara • br. 
amda yarattıfl tM&dtlf ona mabut rlbl ta • 
panJara iman tazeletecıek kadar yUkııektlr. 

Bu altm parçumı da derin bir •Yrı ile ar
kMlaılarmm yanma ayırdık1&n eonra bana 
ud bu mattranm e11rannı aöyllyecek defter-
leri yakala4mı. 

Bu pek kolay olmadL 

Gazetenin gelip geçtcl, sttnIOk yaularm -
dan ayırabUdlttm ııaatle.rlmde bu ddt~rlttl o
kudlllll. 

Bu delterlerfn lklal bir ubltln ~nlllk ba
tıralan. 'Oçtlnctt defter .. Bundap ılmdl ballı -
tletmfyf!Ct'ftm. Çtlnkn ona .. ı;JnJe beraber o-



, 
L -
J; -,.-. 

fnet, pek yakında kendisin • 
den çok yqlı, fakat pek zengin 
bir .kadlnfa evlenecektir. Evlenin· 
ce, bu kadının paraıiyle mühin: 
bir ticaret itine giriıecek, kendisi· 
ni gösterecektir. Ondan ıonra da, 
kendiıi, kanımdan daha zengin 
olacaktır. O, bayle dütünilyor. 
Öyle dal budak salacak ıeyler ta· 
ArlryOT ki f 

Arkadqı Zeki, onun bu tasaT• 
vuruna muhaliftir. Geçen ,un, 
ğunları ıöyledi: 

- Vazgeç fU evlenmeden, ri· 
ca ederün ! Serveti için böy1e aa• 
na et olamryacak bir kadınla ev • 
lenilmez. Bu, doğnı değil! 

Hu1Ja/ 
: izzet, taıa vvurunda ıırar etti 
- Niçin böyle söylüyorsun?. 

Koca Napolyon da benim gibi 
yapmadı mı?. Gayesine eritmek 
huıuıunda kanar Jozefinden isti· 
fade etti! Onun nüfuzundan ..• 

- Onun öyle yapıp yapmadığı· 
m bilmiyorum. Ancak, sonradan 
kanımı botadığını hatırlryorum ! 

/ İzzet, avuçlarmı taktatrp, bir 
kahkaha attı: 

-Tamam! .. Ben de zengin o

lunca, bu ihtiyar kadını bo9ayıp, 
genç, güzel ve tık bir kadını ni • 
kihlıyacağım ! 

- Desene, haydan gelen huya 
gidecek! 
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- Evlenmeden evvel bana sSyledl
fin ıeylerden birisine inanmamakla 

çok yınlıı hareket etmifim t 

- Hangisine?. 

- Bana Uyik olmadığı 13ylem&oo 
nel 

"'-·~ e/ı/ı1ce I { 1 arif el 
......... _. -·--····-·,----------------· -------------------

~k .: Calataaaray k8tesi· ı · - Sizde vapur tren tramvay 
~ıe · ' ' 

l re ıken, kontrolör taTif esi var mı? •..• 
~'°:ak bastı. İçeriye - Evet, buyurun! .. Hepıi bir 
d~ b!1~eıiyle beraber, arada olarak, bet kuruta! 

'te h· ırı te1aıla yerinden Tarifeyi evirip çeviren adam, 
ır ..... 1 d ~ && eve tramvaydan sor u: 

/ ' ~e, ilerledi. - Bq kunıta mı, aediniz? 
' ..._ h.ı tel" - Evet! 'I le aıını gören kontro- p hal f B d h 

Ilı. olundan yakaladı: - a ı. unun a a ucuzu 
'fol~ yok mu? 

i, durunu ' Bi1 • • • \iyi z. etmızı - Var. Geçen eeneki tarifeyi 

~l ~I ın? ı ·~ • " 1 bi1" • .~ ko ı.~ersenız, yuz paraya a a ı ırsı • 

' lunıu, JCuzum ! Şün- niz ! 

' '· enin •ırası mı? Unutmıyacak ! 
llteıne • 

~ .. Si _nın ııraıı mı ne - Benden geçenlerde beş lira 
'hı, &alıba bilet almadı· ahnl'flıJUZ. ~ unutmadı • 

"eriniz de öyle inin· ğmızı ümit ederim! 

' . Alacak1mm bu hatırlatrtına 

Aksilik/ 
- Haberin var mı, Faik beye 

piyango isabet etmif. Hem ... 
- Biliyorum, biliyonım. Ne 

akıilik! 

Verdiği haberin hu tarz'da liart 
tılalanıtma tatan adam, ıordu: 

- Piyango isabet etmit olma
sı fena bir !ey mi? .. Bunun aksilik 
neresinde? 

Diğeri, fÖyle izah etti: 

- ikimiz gazinoda beraber o
turuyorduk. Bilet aatan adam i· 
çeriye girdi. Elinde kalan son bi
leti satın almamızı teklif etti. Ben , 
satın almağa şöyle bir niyetlenir • 
ken, Faile WdafMr henden evel 
davrandı. lıte aksilik burada! 

1 Eksik! ' • aldlln, evlat, bilet at- kartı, borçlu, fÖyle söyledi: 
i!ltdi t ı· 1 - Uunbnak mı?.. Asla! Size Çocug"'unun pek zeki oldux.-u, 

e a, a nereye b r bo 15uu . huıanu et ıra rcum olduğunu, hayatı· ımıfta her dersten en iyi numara· L.._' yorum. Bırak, mm sonuna kadar unutmıyaca- yı aldığını misafire ballandıra 
.-ICl\dll ~ E:ğer biraz daha ğrm. Bundan emin olabilirsiniz! ballandıra anlatan kadın, bu iddi· 
bı. • ... 1 t&rıan, bu çok pa • · ğ d 

?'~·v ·~ı Karanlık/ aamr iıpat içm, çocu una ıor u: 

···' 
1 telıd't Falcı, falına baktıran. adama . - Oflum, .Syle bakayım. Oç 

, h.....ı 1 ediyonunuz, k ed ? •• ~eıı ~ h 1 §UDlaTı söyledi: f ere üç ne er 
~ ~. ~I . ..a a ıya mal ota-
~ı, e,in bakalım! - Karanhk, karanlık! ... Sizin - Sekiz, anne! 

'Iİld· 'lllını falınıza bakarken, hep karanlık :.\ıme, hiç bozulmadı. Mitafi -
, 

1 'te 11111 kulağmaı <loğ- görüyorum! re dönerek, töyle söyledi: 

1 s,"- 'd lc:a töyle dedi: ot -.... et·ı Falına baktıran adam, güldü: - Bir Ayı ekıilC, hanım efen-
"'·'y 1

' bana pahalrya d" 'J!!,_. b d ık ? En ' -~ 1( - Bu, beni hiç korkutmaz. ı. .a..aaın, un an ne ç ar .. 
ti .... ~ '•t '.ndiıine bol't"lu b'I · · b"I b"I · "d b 0-qq ""Ilı -~ Aydınlık göremezsiniz ki zaten... ı gıç ınaanm ı e, ı gıını e u 

Renk! 
Kadm, pek hotuna giden bir 

kumaıı tatm alabilmek için koca
smdan paTa iıtemiıti. Kocası, 
once razı olmamıf, fakat kadm 
11trat etmiı, çekite çekiıe nihayet 
.istediği parayı koparnııth • 

Parayı eline geçirdiği giinün 
alitamı, kumqı kocasına göıter· 
di Ye tOTdu: 

- Naaıl? ... Hoıuma gittiti ka
dar var, değil mi?. Ne güzel renk! 

Kocaaı, isteksiz bir tavırla !ÖY· 
le bir baktı, biran durduktan 

Mantıki 
- Yeni süt nhıeye yol verdin, 

demek?. Peki, niçin? Tutalı da. 
ha bir ay oldu, olmadı! 

- Nasıl yol vermem?.. Meler 
bildiğim gibi değilmiı. Çocuiu 
varmıtl 

Komtu, güldü. Şöyle dedi: 
- Bu, kabahat mı? .. Se.nin de 

çocuğun var 1 

- Evet, ama hen onwı çocuğu
nu emzirmiyonım ! 
--•ırmniiiMfiauunm:wwwıttU1111111111ıımam-----

ıonra: Kadm, fU cevabı verdi: 

- Fakat, dedi, sen kumatm - Kumaım rengi havuç kmnı-
liavuç kmnızııı olduğunu söyle - zııı idi, ama senden parayı 11ka 
mittfn. Halbuki, limon sanar !.. arka inanı 1imondan-9U-!~ sibi 
Bana bahsettifin kamq, bu ku- aJa&ildifim için, renk defitti. Ha-
ma§ olmaaa gerek! YUÇ kımuzrsr, limon sansı oldu! 
........................................................................................... 

- Çıldırdın mı sen?. Parmaklığın Uzerlnde ne yapryonıun ~yle? 
- Canbazlık 1 •• Sayfiye yerine mevsim geçtikten ıonra gelenler, ancak ken• 1

• tier ~ı, demin tramva- Ben, ocak bacaar, ıoba borusu te- kadarcık bir ekaiklik vardır elbet· 
dileri kendilerini eğlendirebilirler 1 tdeyıe beni görecek! nıizlemekle geçinirim! tef ·• 

~'~~k~-----------........... ----------------------------------------------------------.~ ~.ulak verdi. bqlryacak ayrılığın acısını azalt - meıiyle beraber ortada toplanan nın kaçmadığıına inanarak etra • ıunuz. Ayrı gayri yok. Ne konutu• 
~~l>Q, ~~erled~i_i halde içe- mak için doya doya konutuyor • !kalabalık kanfb'. fmı aldılar. yorsanız hiç kesmeyin. 
~,~ Jca ilin edıyordu. tardı. Caketinin yakumı iliklemefe, Yüzbqı ou genç arkadqları a • Hepıi (Çetin) e baktılar. 
~hiç hi:i': araladı. Bir aralık Yılmazın seti duyul- kolunu geçirmeje, cigaraamı aön- raıında kendi eıki mekteplilik O, dudaklarını 11ırdı .. 

• ~' L YUnnıanııttı bı"· du.· dürmeğe çabtanlar bu tiiratli ma· hayatını tazelemiı gibiydi. Maaa· B qYt '·- - atçavuf, sen söyle bakalım. 
tı.! f-.rau çıkamıı- _ p-ı_1• ama bakalmı kız uılu nevrayı bir anda bitirip dimdik, nın üstünde duran (Altay) m bü--~, 

0 
:ı- eK , Şu kahkahalar nereden geliyor. 

) • fi ... _ :llluzlarında, or • otu ... •yor mu? hazırol vaziyetinde durdWar. yük cigara tabakaımı göıterdi: 1....~ ~ &.. 1 Galiba Çetin size gene bir §eyler 
~, lll ~file çıkardıklan Koca yatakhaneyi çınlatan kah- Nöbetçi zabiti onlara yaklqm- - Verin bakalmn bir cigara.. anlatıyordu. 
~U) 'I ını alnntlar, kah- :liahalar birdenbire clurdu, adeti ca eliyle itaret etti: Yüzbatı bu teklifsizlikle onlan Ergin: 

k ~Otl'tdr, •tnıı bastıra bastı· nef eı bile duyulmuyordu. - Ra"bat dunınuz. biraz daha açmak istem itti. 
~ ı:..·'lll, 1 •d • ,ı.. • ı ktrik tö ·· • So f (E - Evet yüzbaşım, dedi. Sılaya 'i "'l ~ Nöbetçi zabitı· kendini hisset • A eta vır e e mo ru pnz· nra ıını ın çavuıu rgin) e 
~ ' rn d...x.:1 d 1 ·b· b t1 d"" d"" d" gideceğiz ya .. Arkad,..lardan bi • d. ''t- 'car ""5•, Harbiye • tirmemek için adeti tat kesilmit- en a ınmıt gı ı ıer es e 11er. on u: -:ı-

~la .... ~ -· , en·- · N'"be · "-"t" bi d ı N ı 1 d b rinin bir gönül davası var da, onu ~:'~il old ...... vınıli talebe • ti. o tçı zauı ı r san a ya çe • - e er an atryor unuz aka· 
,d·,cs~.A~İlca. ..... l~riu gibi arka • Nihayet (Çetin) in aesi bir çelik kip otururken onlara da emir ver· hm baıçavut, dedi, kahkahaları • konufuyorduk. 
~ ~ı J ..... a '- d" k "d ı d ld d - O belli zaten.. Böyle davalar 

\ -q L.~~ ıllt,· • naatıyordu. yay gibi bot duvarlarda akisler ı: ruz on oran o ur u. Daya -
)~'rl~~~ tt!_kendini göster. bıraktı: _Herkes yerine oturıun baka- namadnn .. Ne oluraa olaun, ıun. bu yatlarda çok olur. Davacı kim? 

""'lt.J• il[""" 1 J • Hepsi birden Attiliya baktılar. 
' ' ~"•· ... IJUn aralıiı - _ Seven kız dünya karframa un. ann arasına gıreyim dedim. Ra • 
1 Etr f ıd 1 T ht k et h b d • Ercnn bu davayı aydınlattı: 
~ ~ rld~~·ıe., h çıksa gözünü çevirmez. a ınr a 1 ar. a a erev • atınızı ouna ım ya.. D" 

~ll\t ~ tut al'kıra hayla • Ve ötekilerin yüzüne bakarak ler gıcırdadı. Sandalyenin bacak- Hep birden mırıldandılar: 
~ 'd~hllt iti;Ituta gülmese - ili.ve etti: ları esnedi. - Aman, naad olur kumandan 
\ ~~ (~1. 1 e~ekti. Fakat _ Meğer ki sevmemi§ olsun! Bu gece nöbette kalan ikinci bey. 

~ı_"d >\iıi~n) uı likırdrla. Sonra hep :birden ileri sürülen bölük kumandam yüzbqı Yalçın Yüzbaıı bacakJarıru çaprazla -
qı 1..1• -ae ı_1 .... ı. __ .ni _ ,__,L f n .-y vazife batında ate• ;.,,!.J.,.iydi. dı·. 

-~ ~ns- •- fikirler yeni bir kahKAııa ırbM- :oıe :r K•v 

ti.in siyle nihayet bulurken nöbetçi za· Fakat kumandayı bırakınca §eker - Öyleyse bana da anlatın ha· 
oı,ll d~~ra çoğu ariaya biti kapıyı mahmuzlarını tılarda • gibi adam olurdu. kayım, dedi, ama arkadatça .. Ya-

~anlıiar, aanki tan bir hareketle itti .. Onun görül· Bunu bildikleri için rahatlan • rm, öbür aün siz de zabit oluyor-

-Attilinın Edimede bir nitan• 
lısı vamııf. Biz diyoruz ki, bu za• 
manda kızlara pek güven olmaz. 
Senin nitanlı kimbilir ne alemde .. 
Çetin diyor ki, eğer kız sahiden 
seviyorsa iş ıigortalıdır. Dünya 
yıkılsa battan ~rkmaz. 

,(Devamı var)' 

-
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1-HKAYE ' . -

Benekli inek 
- Octave Mirbeau'dan tercüme -

Zavallı Jak Erran mahzen gibi 1 lüm değil •• 
karanlık bir hapilhane oduma Gardiyan pipoıunun dumanını 
ablalı bir aene oluyordu. O va - savurarak sözünü bitirdi: 
kitten beri ııçanlarla kendiıine - Bu itlerin ıonu fena.ya vara· 
hi9 aöa MSylemiyen gardiyandan calc •• Fenaya varacak .• 
batka canfı mahlCik görmemitti. Jak Erranda bir fÜphe uyandı. 
:Jak ne ile itham edildiğini bilmi • Korkunç bir iıtirap ile: 
yordu. Çok kene kendi kendine - Ben de acaba bilmeden ao • 
f(Syle ıöylenirdi: kak ortaımda bir hakikat mi aôy· 

- Niçin oldufunu söylemeden ledim? 
Oerİ buraya kapamaları, bir sene • Gardiyan batını aallryaTak ce-
C:f enberi korku içinde kıvrandırma• vap verdi: 
ları çok tuhaf. Mutlaka farkında - Pek zannetmem •. Siz.de &yle 
olmadan bilyük bir cinayet itle - fena bir surat yok .. Bir katil, kal
mit olacağım.. Fakat acaba ne pazan, hırsız olabi1irainiz •. Bu k.a· 
yaptım. Bot yere aranıyorum. dar ehemiyetli bir ıey değildir •. 
'iYaptığım İ§leri birer birer gözden Fakat siz aklmıza gelen ıeyi yap· 
geçiriyorum.. Hiç bir §ey bulamı· mıt olsaydınız çoktan muhakeme 
yorum. Ben zeki değilim, kuriıaz edilmit ve idam edilmiı olurdu • 
aeğilim. Burası muhakkak. Benim nuz •• 
Faziletli yahut sadece mubah san· -Demek böyle hakikatleri liay-
aığı111 bir ta:kım hareketler, belki kıranlaTI idam ediyorl.arf 
büyük cinayetler rle ben farkında - Ne sandm ya .• Elbette. Na • 
<leğilim.. zır yahut Piıkopoı tayin ed-:cek, 

• Jak bir gün Clereye C:lütmfiı bir yahut da Lejiyon dönor nipnı ve
çocuğu kurtardığım hahrhyordu; recek değillerya .• 
Bir b:ışka gün birisinin yol Uzerin· Jak biraz ıakinlepnifti. Hafif • 
<Ie açlıktan ölmek üzere olduğunu çe mxrıldandn 
görmüş, kendisi de çok aç oldu • - Her ne iıe .. Bir yer'Cle bir ha· 
'ğu halde elindeki ekmeği ona ver· kikat ilin etmedim ya .• Mühim o · 
mitti: lan bu .. 

- Sebep be!ki budur, <liyor.du; _Eğer bir de benekli ineğiniz 
belki de bunlar bir takım fena, ya· yokıa ala ... Çüoki\ ıimdiki zaman· 
sak işler.. Cünkü pek büyük bir da iyi gözle görülmiyen ıeylerden 
suç ic:Jcmemiş olsaydım, bir sene· biri de benekli ineği olmaktır. 
den beri bu zindanda çUrUmiye • Gardiyan çıktıktan sonra Jak 
cektim. d\ifündü: 

B)\ mphakeme Jal< Erranı - Herhalde merak edilecek 
azçok yatıştırıyor, tereddütten ve bir şey yok .. Ben bir hakikat söyle· 
~üpheden kurtarıyordu. Çünkü o medim .. Benekli bir inelim de 
adliyenin ve hakimlerin yanılmaz yok .. Şu halde müsterih olmak la· 
kuvvetler oldllğuna, ne yapaTlarıa ~nn .• 
iyi yap ıkbrma inananJarcfo.ndı. _ 'Jak Enan o alC§am se.kin ve 

Bir zaman sonra tekrar eski a· mes'ut bir uyku uyudu. 
zaplarının canlandığını duyunca Tevkifinin ikinci yılmm on ye· 

ıöyle ı;öylenirdi: dinci günü Jak &ranı zindandan 
- Öyledir.. Öyledir .. Ya öyle çıkardrlar ve iki jandarma arasm· 

yahut da benim bilmediğim bir da geni§ bir salona götürdüler. 
teY var .. Çünkü ben bir şey bilmi· Itık 0 kadar gözünü aldı ki az 
yorum. 'Ne kimseyi ne kendi ken• lialdı bayılıyordu.. Bu vakanın 
dimi .. Ço-1: bicareyim, çok boşum.. çok fena bir neticesi oldu. Jak bir 
iyinin, fenanın nerede olduğunu kaç ki!inin hafifçe mmldandığmı 
ne bileyim? Hem de benim kcdar işitti: '•' 
biçare bir insan fenalıktan başka _ Bu büyük bir cani olmalı t 
bir rey yapamaz. _ Hakikat ıöyliyenlerden biri 

Jak bir sabah ceıaretlendi, gar- ı cak o a .• 
aiyana bazı şeyler sordu. Gardi • _ Dalia ziya.de J;eneldi ineği 
yan vahşi görünüşüne rağmen iyi olan bir insana benz~yor .. 
bir insandı. Cevap verdi: _Onu halkın adaletine teıliırı 

1 - VQllahi bilmem amma .. Sizi 1. etme ı .. 
burada unutmuş olacaklar.. _ Bal::m çehresi naııl sarar • 

Gardiyan gürültülü bir ko.hka· 
lia ile güldü. 

Rüzgar yarı açık bir pencere -
nin perdelerini nasıl kaldınraa bu 
gülüt de onun pos bıyıklarım öy • 
le kaldırdı. 

- 814 numarada birisi var. Yir· 
mi iki eenedenberi maznun sıfatile 
bekliyor .. 

Gardiyan piposunu "doldurdu, 
vaktr ve devam etti: 

- Ne yaparsınız? Bu zaman.da 
6apishancler adam almıyor; ha -
kimler ne yapBcaklarmı taıırdı • 
.lar .. işleri hatlarından &§kın .. 

Jalt Eı·ran sordu: 
- Ne oluyor? ihtilal mi var? 
- ihtilalden daha fena .. Bir 

takım yürı;üz, tehlikeli baldırı çıp
lal'lar gokak ortalarında hakikat 
~İye bir takım eyler haykırıp du -
~C!'l•r.. ft~-,1an çabuk çabuk 
•:•!" ••em"" v- ·· lıkOm etmek !>ey· 
hucle B"·· türlii artları arkası kesil· 
miyor .. Nereden çıktıldarı da :ana-

mı§ ... 
- idam .. !dam .. ldam •. 
Jak kendine gelirken gene bir 

adamın: 
- Neye J;u adama kartı bait· 

rıyorsunuz? 
Biçare haıta bir insana benzi· 

yor.. . 
Dediiini iıitti. Jak bir tal<nn a • 

ğızların burkulduğunu, yumruk • 
iarm kalktığını gördU .. 

Bu lakırddarı ıöylemit olan 
genç adam ıille tokat, yüzü gözü 
kan içinde, salondan kapı dıprı e· 
dildi. Birçok sesler "idam .. idam .. 
tdam !,, diye bağınyordu. 

Kan iç.inde büyük bir laa hey • 
kelinin arkasında tezgah biçimin· 
de bir masanın önünde arkalanna 
kırmızı elbiseler, ba,larına 11nna 
şeritli bat1ıklar giymif bir kaç ki· 
şi oturuyordu. 

Bu batlıklardan birinin altm • 
dan lnni hım, çatlak bir ıes çıktu 

- Jak Erran, siz benekli bir i-

TAK Vi M-ııı-----~---

+ 
Gb dofuşo 
Gtln bausı 
Sabah u.muı 
0fJt D&ml&I 

lttodl 11muı 
Attam aamuı 
Yıw aamuı 

lın.ut 

Yılıa llP& sblırl 
Talın t&.lu gblert 

Paurtnt Satı 
~ td Teır· n tel Tıtrlı 
t6 RECEI:' 2l' RECEP 

6.1'5 Ut 
17.02 17.0t 
S.40 8,40 

ti.Si 11.89 
(4.46 ıus 

17.ot 17001 
ıuo ıus 

"" 4.5S 
IOI 809 
17 56 

Halkevinde temsil 
Halkerindenı 5/11/1934 Pa • 

zarteıi akıamı aaat (20,30) da E
vimizin, Gülhano paTkı methalin
deki, Alaykötkünde Temsil tube • 
miz tarafından (Himmetin oi'lu) 
piyeıi temail edilecektir. Daveti • 
yeler Alaykötkünden tedarik edi
lebilir. Kapılar tam (20) de ka • 
panacak ve çocuk almmıyacaktır. 

--------------------------· nek sahibi olmaklaitham ediliyor-
sunuz; ne cevap verecekıiniz? 

Jak yavq yavq, !6fırmadan 

cevap verdiı 
- Hakim Efendi.. Benekli ya

hut benekaiz bir inelim nud olur 
ki ne onu kapamak lçin bir ahırım, 
ne bea1emek için tarlam var. 

Hakim aert bir aeale çıkııtı: 
- Suali anlamamulıktan ge· 

liyorsunuz ve bu suretle nadir rast· 
lanır bir sinsilik, iğrenç bir ahlak· 
11zlık gösteriyorsunuz.. Sir ahır 
yahut tarla ıa.hibi olmakla itham 
edilmiyorsunuz .. Gerçi hakikatte 
bunlar da küstahça cinayetlerden 
ıaydırıa da. mahkeme fevkalade 
bir müsamaha duygusuyla hareket 
ederek bunları aleyhinize tefsir et· 
mi yor .. Siz sade bir benekli okü • 
ze sahip olmakla itham ediliyor -
ıunuz; verilecek cevabınız var 
mı? 

Ma.znun cevap verdi: 
- .fleyhat! Ne böyle-ne de bat· 

ka türlü bir inelim yolc.. B~im 
yer yüzünde dikili ağacım yok • 
tur .. Bundan başka tuna da ye· 
min ederim ki hayatımın hiç bir 
devrinde halk arasında bir haki -
kat ilan etmedim. 

Hakim: - Peali! diye bağırdı. 
Sesi öyle sert ve sinirli idi ki Jak 
ebedi zindan kapısının üzerine ka• 
pandığını itidiyor zannetti. 

- Mesele anlatrldı.. Yerinize 
oturun .. 

Tanımadığı bir takım İnsanlar 
arasında uzun konuımalar geçtik· 
ten, kendi ismiyle benekli inek 
sözü birçok defalar söylendikten 
sonra Jak benekli bir ineğe sahip 
olmak gibi korkunç ve telafisi im· 
kansız bir suçla e1li sene kürek ce· 
-zasına mahkum edildi. 

Halk bu hükmü çok zayıf bul • 
mu,, hayal inkiıarına uiramıttı: 

- idam .. idam .. idam! 
Diye haykınyordu. 
Jandarmalar Jak Eranı eliali • 

nin elinden kurtaTmak için çok 
güçlük çektiler ve yuhalar, tehdit· 
!er arasında hapiehaneye götürdü
ier. 

Garcliyan onu odasında bekli • 
yordu. Jak bitkin bir halde: 

- BMım yara bere içinde 1'al· 
dı. dedi, Nasıl oluyor da benim 
dünyada hç bil' ~eyim olmadığı 
halde bir benekli ineğim oluyor .• 

- Gardiyan ı>İposunu doldu • 
rarak cevap verdi: 

- Bilinmez ki .. Hic bir §eyİ bil· 
meRe imkan yoktur ki .. 

Siz nidn bir beneksiz ökUzün 
sahibi olduğunuzu bilmezsiniz .. 
Ben nicin zindancı oldu~umu bil· 
mem .. Hnlk nidn "Jdam .. Mnm !.,, 
diye baihrd ğmı bilmez .. Dünya 
niçin döndüğünü bilmez. 

Gardiyan sustu ve sükut. icinde 
aigarsını içme;;.~ ,..levam etti. 

Retat nurl 

Kadınlar Adası 
Yuın: Qerhard Hauptmann 

Ba süne kadar çıkan kı· 
ıonlann hüliıam 

Hint denblnde batan Kor
moran npunından kurtulan 
kadınlar bir adaya çıkıyorlar. 
İçlerinden en çirkini reıum 
~nnl Brethel onlara ret. olu • 
yor. Bet kadm, bir tepeye çı· 

karak, bulunduklan mevkii 
keıfetmtlo memur ediliyor, 
Diğer kadınlar da muhtelif 
vazifelerle tavsif ediliyor. BU
tUn kadm.lar ıralarmda muh· 
telif meseleleri kendi noktal 
nazanndan mllnakaga ediyor • 
lar .. 

'.Anni derha1 ayaga kalktı ve 
afağıya inerek zavath kadınlara 

cesaret vermek için Rodberteyi .de 
kendiıiyle beraber ıitmeğe davet 
etti. Reiı hanım diyordu ki: 

- "f ahit karanhlın çökmek U· 
zere olduğunu ıördükleri zaman 
yanlızhklanm ve karıılatbkları 
taliin afrrlıfmı daha ziyade duy· 
mağa baıladılar. Ortalık aydm • 
bk iken bunu daha az hiıaediyor • 
lardı.,,,, 

Bu aralıli lamnzımıı bir ziya 
oyuğun içine kadar nüfuz etti. Ka
dınlar oyuktan dıtarıya çıktıkları 
zaman g3rdllkleri manzara kartı· 
11nda hayrete dütmekten kendi • 
lerini alamadılar. Afmanyanm 
Kukshaf en limanmdan hareket e
delidenberi eekiz bin mil katet• 
mitler •• hemen· akpm n.purun 
aüverteıinde~bu ~~ezlemit
lerdi. Fillt buradaki grupta. b~ 
bütün batka bir azamet, batka bir 
ihtişam vardı. Reiı hamm o man
zarayı gördlltu zaman dedi ki: 

- "lnıanm bayle bir hadise 
kartııında korku ve deh§et hisleri

ne kapılarak kendinden geçmesi • 
ne hayret etmemek lazım getir.,, 

Rodberte Kolb reiı hanıma ce
vap verdi: 

- "Aziz :A'nni, burada gördil· 
ğümOz feyi herhalde birçok defa
lar g6rdük, hem de ayni tehditkar 
güzelliği ve haımeti içinde diler 

arkada.~la.rımız da bunu görmüt • 
lerdir. Fakat ruhlanmız bu hadi· 

seyi bu kadar çıplakhiı ile hiç. bir 
zaman kar§ılamamııtı. Medeniyet 
anbarlarmm hırdavatı altında ar-
tülüp kalmıı olan bir teY içimiz • 
den dıtanya nınıyor. Belki bu, 
hafif aydınlığın sebep olduiu kor-

ku içinde hilkatin güzelliğini ve 

rine çok benziyor. 
aah birdir.,, 

Filhakika ada 
yüksek noktuından 
hayvan gürü1t6ıü çıktı· 

Anni dedi ki: 
- "Muhakkak olası Wt 

ıa o da. beıeriyetin yet 

hatta kazadaki hakiki 
bilinmesi taliimiziD 
deiitmeai yüzünden ol 
latmamızdır. Denileblit 

medeniyet ağının bir d 
kaçan avlanmıı babldat 
yanuıun serbest muhitiıl' 
niYel"dik. Yahut ıuıı• i 
biliriz ki: Bizim Ko~ 
ru ile beraber muba1Y 
büyük bir sefine, med~ 
si de battı. Biz, kend~" 
ezeli bir denize taba~ 
medeniyet gemiıi de bit 
rünmemek üzere ezeli d ,.w 
rinliklerinde kaybolup fY. 

- "Taliimiz batan ° 
yerine meçhul denizdell 
ler çıkarmaia kadit 
Belki iyi ıeyler çıkarınd' 
fak oluruz. Ben kuıı 

dığımı, mektep aıraaiJld' 
iumu, babamm doğulll 
küçük bir manzum 01' 
rahiple çeki,tiğimi, Cafi 

' de iÇtillmi, moda m 
kanttırdıiımı ve aairerl 
trr!ıyamıyorum. Buna 
heyulalarm ıözümün 
ceuüm ettiklerini gö~f!'j 
luyorum, o derece ki ~ ~ 
hayvani bir korku ile f ',/, 
pna baıbyacak olurtaJll ~ '\ııd 
tiyen ıımanklığıma ıı-' 
niz. '-t 

Reis hanım baiıra~ 
verdi: 111 ' 

- "İçinizi dökmekti"~ 
kinmeyiniz, aevgili Rod 
kat vaveylaya b ~ 
sahile kadar ıiderek ;fı 
baımıza yapsanız dah• 

Çünkü mevcudiyetiıDİS~ 
için muhaf a.zası elzeOS 
ret ve kuvvetimiz, ço1' ,J' 
ve ağlamak yüzündeıı" 

~r. ·c~ 

istanbul 4. cü icra .JSP ~ı 
memurluğun" ,ı 

Beyoğlunda Küçük Panaaltıda Oımanbey sok~jıtl~ 
13 numaralı Çayırlı zade apartmanının birinci, ikin~~ 
ve beıinci katlan açık arttırma suretiyle kiraya verıl ti"'~ 
itbu daireleri kiralamak iıtiyenlerin 7 - 11 - 934 ~ 
müaadif Çartamba ıünü aaat 14 de ve 934/ 1229 do•f' (111 
ruiyle memuriyetim.ize müracaat etmeleri ilin 01'111111• 

1 ~ 
Hukuk Fakültesi dekanhğıııd~P' 

1 - Fakültemiz doktora sınıfı açılmııtır. NaJlll.d~, 
külte kalemine, 10 ikinci Teırin 934 tarihine kadarı .J 
bizzat müracaat etmeleri; ~~-~ 

2 - Fakültemizde iki sene bir amıfta kaldıklar..,d ~ 
yı kayıtlan silinenlerin, talimatnamesine tevfikan, ~ tS ~ 
ye!'ilenmesine bqlanmııtır. Yenileme muameleıine, ~ 
Teırin 934 tarihinde nihayet verilecektir. Altkadar 
yetlerini öğrenmek ve kayıtlanm yenilemek üzere, 0 

Clar bizzat müracaat etmeleri liizuma ilin olumll'• ( 



t - VAKiT 
•~t:e:-:""::------------------------------. 

1~ nbua Eıeledlyeaı llAnları 

ı2ı~,~:· 888, 872, 1053, 1073, 1775, 1264, 1774, 1016t 
• ,1546,2176,884,412,519, 1297,896,854, 1119, 

inhisarlar U. Müdürlüğünden:j IstanbuJ Kumandanlığı 1 
Sbnalma Komisyonu lliıılan 

\'tıtilca, 
l>~li. Zabıtai Belediye memuru Enver E. yetimleri 
~daı, .. teze nıübayaa memuru Ali E. yetim1eri 
~>'ltıt ~uhaseb~ciıi Nuri E. kızlan 
Oalciıd • Mevkı memuru Ömer E. yetimleri 
Vltid,~r Zabıtai Belediye memuru Tevfik E. yetimleri 
l'1.L nıurakrbı Ahmet Nuri Bey. 
.. ~rtda ·· d 

Ltlit, )'~· cuz an numaraları ve iıimleri yazılı Belediye 
"qtllrt un ve dullarmdan cüzdan numarası yazılı olanların 
1,h..._ nı alnı k •• z· B 1 -~ıı d • • a uzere ıraat ankaaına ve iıimleri yazı ı 
8e a •ıcıl kalemine müracaatları ilin olunur. (7434) 

~ '01huıd H·· . - · o. diikk" a uıeyın aga mahalleıinde Tarlabatı cadde, 
lın-. 'r ;n kira.ya verilmek üzere açık müzayedeye konul· 
')e gi a ıp olanlar teraiti anlamak üzere her gün, müza· 

lluek · · d hiyle 
26 

ıçın e 4 buçuk liralık teminat makbuz veya 
IC,l'ln k - 11 - 934 Pazarteıi günü saat 14 kadar Bey· 

a. anı ve Belediye Ş. müdürlüğüne müracaattan. 

nskiid (7437) 
• Oaltiid ar Kaymakam ve Belediye Şubesi Müdürlüğünden: 
dtire ~r Belediye Dairesinin bazı abamı mevcut fartna • 

d, •ınde .. ı 
il ı.ıi . mustace en ve pazarlık suretiyle yapbnlaca· 

"-t 14 P~erın 8 .. - 11 - 934 tarrhine müsadif Perıembe gü· 
tlb.' .. e encumene müracaatlan ilin olunur. (7432) 

. ınon·· K 
d~ il.et u. aym.akamlığından: Beyazıtta Cumhuriyet cad· 

rasorl' 'Sık ltı:.d~ye malı elli altı No. lı dükkin kiraya verilmek ü· 
yY ltrih· uzayede konulmu§tur. Talip olanlann 26 - 11 -
,,ıf- titri 

1

~~ müsadif Pazartesi günü saat on dörtte encümene 

d~ İl tbı:_ .. an olunur. (7435) 
iJll~ .J ,<q}Ol\"" ---vvüJ P u Kaymakamlığından: 

bir ~İııda. · Teminatı 
ı d t-rfrdn kapısı ~ddesinde 46 No. lı dükkan kiraya. 7 

P ,ad', ~ C..a,ı ~ Takkecılerde 22 N.o. lı dükkin kiraya. 2 
o, it doglunda Hadım Hasan pap. medresesinde o o .. 1_• \ ~ile .. •ıraya. 2 5 

~ 3 S, ·/~ P•fa mahallesinin Mahmut pa,1a caddeıin- ' 
'\~İt 0

• lı marangoz dükkanı ile üzerindeki 6 No. 
~ lJa. 

~'t itloğl d 
18 

'foğr un a Hadım Hasan Pata medreaeai albn-
ıa....'4 afçı dükkanı kiraya. 8 

~-, ~ d~. Yazdı mahaller pazaThk auretile lıizala.rmda göste-
1..-':S ıle kiraya verilecektir. Tutmak istiyenlerin temi· 
~ QUıJ • 1 "-t 

0 
arı!. e 15 ~ 11 - 934 tarihine müıadif Per§embe 

~...... .. n dortte encumene gelmeleri illn olunur. (7438) 
~on·· 

Kağıt ve karton kırpmtıları tahminen 220.000 kilo Cibali 
tütün fabrikasında olup bir ıene zarfında peyderpey kaldmla· 
caktır. 

Nakliyat iılerinde kullanılan ldiçük ve büyük mtistamel 
muıamba 46 adet Cibalide nakliyat ıubeıinde. 

Y ukanda yazılı iki kalem malzeme pazar Irk suretiyle u.tı· 
lacağmdan taliplerin 11 - 11 - 934 tarihine müsadif Pazar 
günü saat on dörtte o/o 15 teminatlariyle birlikte Ciba.lide leva· 
zım ve mübayaa.t tubesine müracaatları. (7416) 

Istanbul Posta T. T. 
başmüdürlüğünden ; 

Yetilköy telsiz ittuyonu ile Bebek, Ortaköy, Arnavutköy, 
Beyoğlu ve İstanbul posta.hanelerine ufak tefek bazı İJlf&&t ve 
tamirat ve Üsküdar merkezine l adet abone kutıuu pazarlrkla yap 
tırılacaktır. Talip olanların keııfleri görmek için her gün ve pa· 
zarlığa ittirak etmek için de % 7,5 teminatlariyle 11 - 11 -
934 ıaat 14 de Galatasaraymda Beyoğlu P. T. T. merkezinde 
müteıekkil komisyona müracaat etmeleri. (7428) 

lstanbul Dördüncü icra memurluğundan: 

Fazlı bey kızı Rabia hanım 
Emlak ve Eytam Bankasının Ahmet Salim Bey zimmetin

de alacağı bulunan meblağa mukabil birinci derecede ipotek 
gösterilen ve tamamına "6500 altı bin beı yüz lira,, kıymet 
takdir edilen Kadıköyünde lkbaliye mahallesinde Nif&lltat so
kağında 43/ 2, 43/3, No. lr bir bap hane üzerinde: 

1 - Emlak ve Eytam Bankasmın 31 - 12 - 933 tarihine 
nazaran alacağı olan bin iki yüz yetmi§ iki lira "1272,, dok.an 
beı kufUf için mezkUr bankaya birinci derecede ipotekli: 

2 - Fazlı Bey kızı Rabia hanıma "2000,, iki bin liraya 
mukabil ikinci derecede ipotekli: 

3 - Adapazarı Ticaret Bankasiyle Arılan Nuri Beye İpo· 
tek fazlasma tamil olmak üzere mahçuzdur. 

icra ifli.ı kanununun l 18 inci maddesine tevfikan mezkilr 
gayrimenkul üzerinde yukarıdaki yazıılı mükellefiyetler hak-

kında bir itirazınız varsa üç gün zarfında dairemize bildirme
niz hususu ikametgahmızrn meçhuliyetine binaen mükellefiyet 

listesi ve takdiri kıymet raporu sureti tebligat makamına kaim 
olmak üzere ilin olunur. (7413). 

Samsun ve Sıvas Fırkaları kıt' -
atı ihtiyacı olan &§ağıda cin, ve 

numaralan yazılı sobalar alına. • 
caktır. ihalesi 7 Jkinci T eırin 934 
Çarıamba günü saat 15 dedir. Ta· 
tiplerin ıartnameyi görmek üzere 
her gün sabnalma komisyonuna 
müracaatları. Ve ihaleye iıtirak e

deceklerin vaktinde Fındıklıdaki 
satın alma komisyonunda hazır 
bulunmaları. "258,, "7344" 

Samsun için Sıvaı için 
No. Adet No. Adet 
1 85 1 7 
2 59 2 8 
3 49 3 27 

• • • 
Fırka Kıt' atı ihtiyacı için 50 ton 

un pazarlıkla satın alınacaktır. 1-
haleıi S / ikinci Teırin/ 934 Pa • 
zarteıi günü ıaat 14,30 dadır. Ta· 
liplerin fartnamesini görmek üze
re Fındıklıdaki Satm alma komis
yonuna müracaatları ve ihaleye iı· 
tirak edeceklerin de muvakkat te
minatlariyle birlikte vaktinde ha • 
zır bulunmaları. "262" "7399., 

• • • 
Fırka Kıt'at ihtiyacı olan 9 bin 

kilo Beyaz Peynire talip çılanadı • 
ğmdan pazarlıkla alınacaktır. lha· 
leai 5/ 11/ 934 Pazartesi günü ıaat 
15,30 dadır. TaUplerin şartname -
yi görmek üzere her gün Fındıklı· 
daki satın alma komisyonuna mü· 
racaatlan, ihaleye i~tirak edecek· 
lerin muvakkat teminatlariyle bir
likte komisyonda hazır bulunma • 
ları. "261,, "7342,, 

Sultanahmet Sulh Birinci Hu· 
kuk mahkemesinden: 

tı KaJ7In44kamlığından: 

~~1'-:y y . . 
.. ~ ~ 9{ h . &ngm yerınde Meaıhpaıa mahalle-
-._~.... '-lılılt arıta No. lu 33/ CO r::etre murabbaı ma-
>J". ~ ~ . 

Teminatı Gümrük muhafaza umum kumandanlıfı 
İstanbul sabnalma komisyonundan : 

Müddei Mitat Beyin lzmirde 
Kemeraltı caddesinde ( 61) numa· 
raılı tuhafiye mağazası sahibi T ev• 
fik Bey zade Hüaamettin Beyzim· 
nmda (155) lira alacağmm tahsi· 
1i için açtığı davadan dolayı tastir 
kılınan davetiyenin ikametgtihı 

hazırı meçhul bulunduğu anlatılan 
mumaileyh Hüsamettin B.e 6. U. 
M. K. nunun 141 inci maddesi mu· 
cibince (20) gün müddetle ilanen 
tebliğine ve emri muhakemenin 
(26/1 t / 934 pazartesi günü saat 
on buçuğa talikine karaT verilmif 
o1duğundan mumai1eyh yevm ve 
vakti mezkurda gelmediği ve ya 

bir vekil göndermediği takdirde 
hakkında muemeleyi gıyabiye ifa 
edileceği ilan olunur. 

I~ ~o lntarcılard K k . s· 
1111 
~ ~~ ~Od • a epene : · ınan medreaeainde 

,,asi" 1 ·~d liıt a kıraya. 

10,50 

1,80 
~ l I ~ P~a mahallesinin Bal kapanı cadde-

-" \t ~r,d:· ~u dükkan kiraya. 10,80 
., 

8
,, ,_ ltıed:v•c~lar caddesinde Ekmekciba.ıı Ah· 

~il 'i}~hkı • eteıı ıaçaklan satılık. 
~ ~ttdaJc· ~ede kain Uli ve Sani medreseleri 
~ '~trd~ k akalar enkazı aatrlrk. 

S~ lci~ a2azJar ıokağmda 44 - 46 No. lu 
>itı· l!'Jt • Ya. 
·~ ~•de D - .. ~ %ıet &rü11uade ağası sokaimda Ceza-

d~~ ~ttda P~a ınedreaesi kiraya. 

Si?I ltiray~acı Hasan sokağında on altı No. lu 
"e~: 

15 

3 

1,80 

18,80 

1 - Kumqı daireden verilmek ve tekmil malzemeıi di
kene ait olmak üzere 758 takım kıtlık elbise 8 - 1 l - 934 Per
ıembe günü saat 14 de pazarlıkla eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - istekliler tartnameıini her gün komiıyondan alabiJir
ler. Örneğini de görebilirler. 

3 - İstekliler muhammen bedelin yüzde yedi buçuğu nis· 
betinde muvakkat teminat olarak yetmiı bet liralık vezne mak· 
buzu veya banka kef aletnamelcriyle belli zamanda komiıyona 
gelmeleri. (7417) 

enkazı satılık. 22,50 
Yukarıda yazrlı mahaller pazarlık suretiyle hizalarında 

götterildiği veçhile bazrları kiraya verilecek ve bazılan da satı· 
lacaktır. Satm almak ve kiralamak iıtiyenlerin teminat mak· 
buzlariyle 17 - 11 - 934 tarihine müsadif Cumartesi günü 
saat on dörtte encümene gelmeleri ilin olunur. (7439) ita :•Yede kiin Kirazlı me.çit medreoeıi . 2,70 

t~ s~,~ul Z~~~at ~!~kası Sa!i~! K~~is~i?.~u'!~~~.:ma 
~IS Soğ,~içi No. ıu. hammen kıymeti 

Paıababçe Kiliae eski Arsa metre1i 198,50 l 1/4 SO T. L 
y trıik•pı Cakatay yeni 

KitipkHım Alboyacılar ,, ,, 75 18 Mü. Tamamı 
Vergi No. su 

o.~o 

• 

Tahtımiaare 
Paıababçe 

Kttipkaaım 

Boatu 

Kaprlba11 
KıHıa eaki 
Kly kallYeaİ Y. 
Bottan 

ll d,, 
0itııi~ Kuzguncuk Ay ~çefi 

~ 't'-k YenimabalJe O~üneü eıld 

,, ,, 

KAgir hane 
ArH 

Ana metresi 

" " 
" " 

29 

41 

54,SO 
40,50 

81 
134 E. 
179 yeni 
Vergi No. su 
116 
42 
93E. 20Y. 

194 
Vtrgi No. su 
121 

9 
29 

,, 

2/120 
Tamamı 

" 

" 1/2 

300 

88 

ıso 
88 

122 

-'2 
20 

" 

" 

" ,, 

" 

" 
" .. --... lltd A . . 

• Ilı zizıye yenı d 
"ıteı·ı '•idi Ye eyı , . ı. ilerin mOlki•etleri bankamız kapııın a asılı ıartnamedeki tartlar dahilinde açık 

el· 1 e t..ı l a11ıı gayrımen"u 1 d• tt d S t b d 11 • kd 
•t, #\t.cı'•hıa çıkarıl lnır.lır. tbaleleri 19-11-934 pezarteai günü saat Oll ur e ır. a ., c e en na ea •cya ra1n•ilbadil 

larııa enıki Kr~di Liyoae Bankası biDU111daki Atıf komiqoaaaa mllracaatJan. (7271) 

(3295) 

Eski Fransız Tiyatrosunda 
Bu gece .ut 20 de., 

f \tJll~UI !ıltfıqnl 
YA R A 5 A SehirTiyatrıosu 

Operet 3 Per
de., Beıtcliyen ı 

Yohann Ştrauı 

Tercüme edenı 

Ekrem Reıit •• 

111111111111111 

11..11 

111111111 
1 

İstanbul BeJediyesi 
KONSERVATUVAR 

ORKESTRASI 
Şef: CEMAL REŞiT 

BlRlNCt KONSER 
8, II inci Teşrin Perşembe 

saat 17:30 
Fiatla.r: 100-75-50-30 kuruştur. 

Dr. Hafız Cemal 
Dah.i'". , · -Utek :ma 

Ct·-:ıdan fu;,. • .a gUnlcrde sa t 
(2,30 • 15 ya) k:ıdar İstanbul Dl • 

"inyotu No. 118. 

M ı.aycnchanc 'H ev telefonu ı 

22398. Yazlık ikametgah telefonu ı 

Kandilli 38, Beylerbeyi 48\ 



v~::D Fosfatlı 
Annel~re 

ark Malt Hulisası 
f, __ o_e_v_ıe ..... t,,__D_e_m-,~• ... r_y_o_ı_ı.a_r_,_ı_ıA_n_ı"""!a_""!"-rı __ ı 

C1vat~ Somuo. Vjdalar, KopiJya ve rondeliların kapalı zarf
Ja müoakasası 24)111934 Cumartesi gUnll aaat 1 S te An karada 
idare binasında ya~ılacaktır. Tafsillt Haydarpaıa ve Ankara 
veıoeJeriode ikişer liraya aablan şartnamP.l,rde yazılıdır. ~7123) 

Devlet DemiryoUarı ldaresindtt gerek Matbaa imalatından 
toplanacak l<rrpıntı kalıtların ve gerek ıair ıuretle teraküm ede· 
cek hurda kigıt, defter vesairenin her ay kaldırılmak ıartile bir 
ıenelik aatJıı müzayedeye konmuıtur. 

Müzayede 17/11/934 tarihine müıadif Cmarleti günil saat 
10 da Haydarpafa mağazasında icra lad11M~aktır. Talip olanla
rın 50 lira teminat paralarını hamilen ırwakw mağaza müdürlü· 
ğüne müracaatları. "7360,, 

Maden kömürii y•kacak 11kara tertibatını havi her nevi ve 
tipteki demir ve dökme tobaludan ton ve kilome.tre baıına: 

Tam hamuloli vaaonla nakliyatta 3 ve perakende nakliyat· 
ta 3,50 kurut üeret alaaacaktır. 

Bu tenzilat; 1/11/1934 tarih:nden baılıyacaktır. (7291) 

idaremize ait SMl.lun iakcleainden g,eçirilecek qya ve hay• 
vanattan 1/11/934 den itibaren ıu suretle ilcret almacaktu: 

Hor nevi eıyanıa beher JÜZ. kilo ve küıunuıdan 
Büyük boy hayvanlardan, hayvan batma 
Orta boy hayvanlar~ hayvan batına 
Koyua ve keçi pi kijçik hey hayvanlarla orta boy 
hayvanların )'&Tnwuı~ 

Kunıt 
2 

10 
s 

2 
Sökülmemif yük ve J,inek arabalarınııt her neTilKlen 
"Sökülmüı olanları etYa ı:bi siklet üzerinden ücrete ta· 
bidir,. 20 

Her nevi otomobil, kamyon, tan•re,, silindir Te ... 
aalinden 100 

1~celeden qya ı~!rilmek için yapılKak her türll uneli1• 
mal sahiplerine aittir. Vinç çalııtırıldığı zaman ton batına 40 
kurut vinç ücreti almır. Beher parça.ı 501 kilodan ful& aitr· 
lıkta olan eıyalaruı vins ücreti, parçanın aiu-lıjma ıö.re de
değiıir. 

iskele ile ~on aruında, iıkeleden ı~irilmek üare, 
vaıonla yapılacak nakliyatı. ••ıon batına 300 lnmıt ahııır. 

lskeledeıı ıeçen •J~, deıniryol ile nakledilmit veya edi· 
lecekse bu ücret alınmaz. · 

Faıla tafsilat i~in iıtaayonlara müracaat edilmeHdir. (7290) 

9022 adet Meıe Tre.venin kapalı zarfla münakasası 21/11/ 
934 wıamba aünü ıaat 15 te Ankvada idare J.inaımda yapı· 
lacaktır. 

Fazla tafıilit Ankara v• Haydarpqa vezQelerinde ikiıer 
liraya satılan ıartnamelerde vardır. (7299) 

150 ton petrol, 130 ton benzin, 400 ton rezidü, 70 ton fir· 
ıof yaiiyle 45 ton piı gazın kapalı zarfla münakasaaı 20 lkinc;i 
Teırin 934 Salı ıünü saat 15 te Ankarada id4re merkezinde 
yçdacaktır. Tafsilit Ankara ve Haydarpaf8. veznelerinde be
ter liraya aablan prtpe,melerde yazılıdır. (7263) 

ZA YI - Noterden muaaddalc 

tatbik mühürümü u.ri ettim. Kim

seye Mç ir aenedm yOktur, yeniıl-

ni hlkkettirecelimden eskisinin 
hükmU yoktur. 

Mısır çarşısı kapısı No. 21 !b-
rahm. (387) 

Vapurculuk 
TUrk 4'Jıo.nll!Q ŞlrlJeti 

lstanbut Aeentabft 
Liman l\an, Telefon: 2292~ 

bmir 1'e Mersin 
sür'at yolu 
İNÖNÜ vapuru 

8 Te§rİniaani Perıembe sünü ... 
at J l de Sirkeci nhtnnm._ _... 
rali: doi'l1I laair, Aniıalra, Aleap, 

~. ~ain w '~ .w.. 
cek. Döaüı~ ~ ~vete~ Tv· 
ucu ~nUkale va G,ijl»qla7a ~
yacakhr. 

Mudanya yolu 
Bir vaeur C~ Pezar, 5'lJ 

palai ... 9.34 da '" re. ....... 
günü aaat 9 da Tophane nbtanm -
dan kalkar. 
P.~be P••'&IAn vM. sge 

M.daDl..._ .W \4 te htMltula 
döner. 

l3akırköy Sulh Hukuk Haklın -
liğinden: 

Mücldei Belliya hanım fte A • 
morsyos Efen dinin Süleyman E • 
fendi v• Edibe baıum ile Koço ve 
Vuil Ef. ter açmıt olunchalu Yetil 
Köyde ttalkah ca4icleım• 30 No. 
hı haaeoixı iaale7i f"f\I ~v.u.nın 
carl ıuııhak~e•İtule mijddei a • 
ieyhlefden lCQÇo Y4t Vt.•il Efendi· 
lerin mahalli ikametılh.ı meçhul 
bulunduğunclan illnen yapılan 
tebliıata rahJen nıahkemeye ıel
memit o1duklarqıdan 11n.pların • 
da ve muhakemenin icraıma ka • 
rar verilmit olduğundan müdabi 
han•nin 11/T etMiaul/a.14 ı..l • 
hinde Pazar ıünü sa.at 14 de ket• 
fin icraıına ye 1evaıi .. ~ ... • 
nin de 19/T eırinisapi/934 Pazar • 
teai ••at 13 de t.Jik kıhmnıt oldu· 
iundan keıif ve yevmi muhakeme· 
de hazır bulunmadıklaTı takdirde 
gıyaplaruıda m~akemenltı iaası· 
na tebliğ makamına kaün olmak 
ü~re ilin ol~mır. (3308) 

ZAYl 
Galata~ 17012 '"18D*· 

ralı beyannameden mlfrez olarak ,.. 
:alan " IOıl9 No.b ...,._._.,.. llia 
müfrez ordinoyu ka,.Mttim. 

Yeniaini ~- etkisinin 
hükmü yoktur. 

'-lia A.-. w Şa. 

lsıanbtd Milli Emlak Müdürlüğünde' 
M~ 

F~: Hacı~ Y~ıü ~eve Karanlık mey· 
hane sokağında eski 5 ıre 5 :ıp.ijkerxeı: :xeni 7 ve :A 
n~.ı. iki weaia 448/10~ hi..W. 

YedikHJe: bsııobor l)y,q Bey lıı;m;ohQr caddeli 
~ 118 f~ 1~ 1U1m•ralı d~n. 

· w.ı: Kw~ülp,r tokaiı ..ki ve yeni 36 n~· 
rab dükkan, 

ca.Jata: Yenicami Keresteci sokağı eski 12 ye
ni 18 No. depo. 

Fener: Abdiaubatı Şer'bethane ıokaiı eaki 10 
yeni 1 Z N'o. hı hanenin nısfı. 

Haydarpqa: O.m .. a IUza paıa çeımeıi 
çıkmazı etki 24yeni'13 • 15 numaralı hane ve araa. 

~oca Muatafapap.: Se~ Ömer Sormağir so• 
kap .ki 18 mükerrer yeni 21 numaralı araa. 

Farı.eı: l>abak Y'11Aaı Miamarcı Çetme.j aokaiı 
eelci ve y..-{ 1 D\llllUalı MDMin 2/3 lai11eai. 

f eDef: KuaM, Vapur üele.i eeki 39 - 41 
yeni • ._. sı ımmaıalı iki ana. 
~~: ~w eo)şyı xeni 23 No.\11: ~ 

• ----~ h" • 11~ ~· 'ılt1'• 

KamerAw-•ı IC~.J Pa~ihı eaki 15 -
17 YW 7 ~ 9, t(.. \q_ IWM v• diikkb. 

1 
Yukarıda yazılı emlikin mülkiyetleri 14 - ti 

Çarıamba ıünü saat on d8rtte aaula~r. Tali~leriD 
di buçuk pey akçeleriy)e yevmi mezktlrda müracaatl.,., 

(f.) 

Kiralık 
Posta Ye Adliye INnaıına en yakın yerde Ankara 

de Orhanbey hanında Matbuat Cemiyetinin bulundui' 
oda dahi kiraya verilecektir. Cemiyetlere, avukatlartf 
lere, ıante, meanua idarelerine mükemmel daireler•' 

•• V AKIT idare evine müracaat .. 

Gümriik muhafaza umum kuma 
İstanbul sabnalma komisyon 

1 -Gümrükler için lazım olan bet kontrol saatit
maraUlr 26 - 11 - 934 Pazartesi günü aaat on dörttl 
siltmeye konalmuftur. 

2 - Tasdikli prtnameıi hor gün komiıyondan 
3 - lıteklilerin yüzde yedi buçuk teminat olan 

liralık vezne makbuzu veya banka kef alebıameaiyte 
manda komisyona gelmeleri. (7410) 

Umumi TMW~ kHeaincie nwvcu' talma_... 
mıkiaf(ndaki kömürün t.O,.ili ve Yeni PoetaJııaue ~ J11 
posuna nakil v9 Mhli,.esi 7 - 11 - 934 tarihine ıolfll'_. 
~- ıünü pazarlıkla ihale edileceğinden taliplerill 
tarihte ve N.tı\ 14 et. tıt!IÜMl a~riai miiatahaibeO 
Poft. Telıraf merkezinin 3 \Ulcü katmda mübayaft 
nuna müra~t\wı. (7413) 

iLAN 
Vlktorya dö Berlin umum ıi· 

ıor.ta anonim tlrketi tarafından 
S lıaairan 1914 tarihinde Hanif 
zade Mehmet Beyin hayatı üzeri
ne akt ve .tanzim olunan Uç yllz 
TGrk liralık ve 548295 numaralı 
sirorta mukaTelel\&meıi zayi ol • 
muıtıar. 

Istanbul Ziraat Bankası Satış Komisyonund'.t 
Sıra Semti Maballeıi Sokajı Cinti ~aa.ltlc Hiaesi Hi .. •f~ 

MezkUr mukavele halihazırda 
kimin yeddindo iıe, hukukunu iı • 
pat ebnek üzere Viktorya d6 Ber • 
lin ıigorta tirketinin htanbulda, 
Galatada, Kürekçilerde, Man • 
hayın hanında klin Türkiye mü • 
düriyetine veya &erlin klin mer • 
kezine, itbu ilinm tarihi neırin -
den itibaren iki ay zarfıncla mü • 
racaat etmeıi rica olunur. 

Me.zkUr müddetin mürurunda, 
numarası balada muharrer siıor -
ta mukavelenamesinin keenlem • 
yekun ve mefsuh addedilerek ye • 
rine nüshayı aaniyeainin tanzim e • 
dileceği ilin olunur. (336) 

VIKTORY A dö BERLIN 
Umum Siıorta Anonim Şirketi 

Türkiye Müdüriyeti 

No. aa No. su bı~~ f 
1390 Ortaköy Ortak<Sy Eski Mliezıin yeni Abtıp eY 9 1·3 "' 

1473 

1571 

5113 

~681 

1640 

1640· 1 
1640 2 
1640·3 
1640 4 
1640 5 
t58J 

Aksaray 

BOyükada 

ÜıkUdar 

" eo,laziçi 

Tülbentçi 
Muhittin 
Karanfil 

Kumbarıcılar 

Sepetçi 

Çınar 

Yenimahalle Fıçıc. E. 

Selimiye 
Tarabya 

Fıstıkla 
Y. Bayır 
Kışla 

E. Muradı 
Hami• 
Mecidiye 

Klfir ban• 60 l· 10 

iki parça aru ~etr,ıi 16 18·ZO 50412880 
171 ile harap iki klfir 
dOkkln 
A11a melıefi 

" " 
" " 

85 

58,SO 
189 

50 eaki Tam•-
6 yeni 

9 eıki 15Y. 1/4 
67 Tamallll 

.. ,, " Tarla ,, 516,75 67 ılı 
" " " ,, " l 74,50 67 Taaıalll• 
" ti ,, " " 185 67 " 
,, " ,. " " 241 67 ın. 
,, ,, " ,, ,, 456,SO 67 r--; 

Yetil~3y Köyiçi Rum kilfıeai Abıap han •e aralık 4 75(/ 

Yakarda me•ki Ye enafı yaula ıayrtmenka.ller ltınlrı ... k•wada uda .. rt.....dıki fwt1ar dair11iode iaçik artt•;. 
1abp pkardmaflar. llaaleleıi 20. 11-934 •il gl•Q Hat 14 tcdir. S.tJtlar •tn ftf• p7rımlltaciü boaoailedir. Ahcdanll 
Liyone Baakaaı binaaındaki Mbf komi1Joe .... ....._. (73Jl) 
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ft lstanbul 

l'ii!htı~, dok ve antrepo 
Anonım Şirketi T ahviJat sahipleri 

lfeyeti Umumiyesi 

Tophanede levaum Amir· 
11§1 satınalma komisyonu 

11anıar1 

.4 l'eıı; . ikinci ilan 
't ••h~•:ani 1934 tarihinde içtimaa davet edilmit olan 
432 : ~ri heyeti umumiyesi toplantıımda Ticaret kanu· 

'd'iın~ı rnaddeıi mucibince matlup olan ekaeriyet ha·· 
ltlatil&t il~ lıtanbul Rrhtmı, Dok ve Antrepo Türk tir

iizer '-hıpleri, aynı ruzname hakkında müzakerede bu· 
P lattrıh ~\ 21 Teıriniaani 1934 Çar9amba aünü ıaat on bu· 
''ı ~·da Beyoğlunda lıtiklil caddesinde 140 numaralı 

Jı.lirıd ~Yatroıu salonunda ikinci defa olarak heyeti umu· 
e ı t• 

ç 1rnaa davet olunurlar, 

lstanbul levazım lmirlifine 
batlı kıt'at için 100 ton pirinç 21 
Teıriniaani 934 çarıamba günü 
l&&t 14,30 da kapalı zarfla alma • 
caktır. Şrtname ve numuneıini 
ıareceklerin her gün ve münaka • 
saya ittirak edeceklerin belli ıa • 
atten evvel tekliflerini Tophanede 
aatın alma komiıyonuna verme • 
leri. (492) (7103) . .. . 

Jıtanbul levazım lmirliğine 
ballı kıt' at için 100 ton kuru fa • 
aulye 21 T etrinisani 934 çartam • 
ba günü saat 14 de kapalı zarfla 
alınacaktır. Şartname ve nümu • 
netini göreceklerin her gün ve 
münakaaaya ittirak edeceklerin 
belli saatten evvel teklif )erinin 
Tophanede satm alma komisyo • 
nuna müracaatları. (491) (7104) 

ı90s Ruznamei Müzakerat 
•ene . d 

lit •ın e tirketçe tahvilat ihracı ıuretiyle aktedilen 
~d •er · · l· llll. l>aJt· vııın devlete nakli hakkında hükumeti celile 
1~tet k 1 olan teklifin tebliği. 

lılıı~İfe ~nununun 432 .nci maddesi hükmüne tevfikan he
.~I t o],.. ararlarınm bılcü.mle tahvilat sahipleri hakkında 
ı · ··•aa · · 'tııı •ül·· t ıçın bu kararların mevkii tedavülde bulunan 

!,_ ~İlıtıj uaanını tenuil eden tahvilat sahiplerinin reyi ile 
b~e~obııau lazımdır. Her tahvil, sahibine bir hakkı 

~ere )'i e olup tahvilat ıahipleri kendilerini temsil eyle· 
h'1tlt ite tahvilat sahiplerinden bir diferini vekil tayin 

l',htilgrıır haizdirler. 

il~ 371t ~~ipleri, ta~villt t~vdii muame.le~ini ticaret ka· 
~ıl~kt,11tcı maddesıne tevfıkan yevmi ıçtımadan evvel 

' te\'d' ır, Tahviller İstanbul veya Pariste Osmanlı Ban· 
l._.~ıtlll?ı1 olunmalrdrrlar. Tahvilat ıahipleri, mevkii teda· 
:"bedeh;n tahvilltm bir kıt'a cetveline mezkUr banka ıth· 
~ ~n 1 

ecektir. ltbu cetvel tirketin lsanbulda Galatada 
' ll\daki merkezi idaresi vemeılnde de tahvilat nsha· 

ile amade tutulacaktır. • 

lstanl>ul, 5 Tetrinisani 1934 
iDARE MECLiSi 

~, 1 
~teşkilatı başmurakipliğinden: 

\il Otomobilciler ve Şof6rler Cemiyetinin müddeti 
~i ?hey~in yeniden intihabı üç tWıde yapılacaktır. 
~ i ee::.rının altıncı Salı atiııU aaat 10 da Taksim ıtadyo· 

ae .. ıyet merkuinde intihaba bqlanar&k .. at ı 6 ya 
~ ~Otılu ciheti. 

°il~:~· ~ba ıünü saat 10 dan 16 ya kadar lataııl>ul 
~~?, ~ lllahallerinde ve 8 inci Perıembe günü aaat ondan 
~ ~ .. r. c~miyet merkezinde rey toplanacağından alaka-

. C.t:,;;.•nı vermek üzere hazır_ bulunmaları lüzumu ilin 

İstanbul 4 üncü icradan: 
Tamamına yeminli ehli vukuf 

tarafından on sekiz bin lira kıy -
met taktir edilen Galatada Arap 
camii mahalleainde Mahmudiye 
caddesinde Samur ve Koruk ao • 
kaldarında eıkj 7, 9, 126, 11, ilin 
21 yeni 9/1, 126, 2, 9/3 No. larla 
murakkam Yanık zade hanı na • 
miyle maruf 'bir bap depoyu ve 
iki dükkanı mü§temil kargir ha • 
nm berveçhi vakfiyet 504 hiaae i · 
tibariyle (264) hissesi ve berveç • 
hi mülkiyet 4176 hisse itibariyle 
(2160) hiıaesi açık arttırmaya 
konulmut olup 15 - 11 - 934 

Nafıa Vekiletinden: 
Afyon - Antalya hattı 56 - 74 üncü kilometreleri araıı 

4 üncü lnımı intaat ve ameliyatı kapalı zarf usulü ile münaka· 

saya konulmuftur. Münakaıa 15 Tetriniaani 934 tarihine müıa· 

dif Pertembe günü Mat 16 da Ankarada Vekalet müsteıarh~ 

makamında yapılacaktır. Taliplerin tekliflerini Ticaret Odası ve 

ehliyeti fenniye veıikalan ve 10.000 liralık muvakkat teminat· 

lannm Merkez muha•ebeciliğine yatırıldığına dair olan makbuz 

veya nüınuneıine uygun Banka kefalet mektubunu ayni gün ve 

saatten evvel komisyon riyasetine vermeleri lazımdır. (Muvak· 

kat teminat mukabili çek kabul edilmez.) Talipler bu husustaki 

şartnameleri (40) lira mukabilinde :Vekalet Malzeme müdürlü

ğünden •atın alabilirler. (7185) 

Safranbolu belediye reisliğinden: 

"'----=-----_,..-------------------~-

tanöinde ıartnamesi divanhane • 
ye talik edilerek 8 - 12 - 934 
tannine müıadif Cumartesi günü 
saat 14 den 16 ya kadar latanbul 
dördüncü icra dairesinde aatrla • 
caldır. Arttırmaya iıtiralc için 
% 7,5 teminat akçe•i alınır. Mü· 
terakim verıi, belediye ve vakıf 
icarui mUtteriye aittir. Arttırma 
bedeli hisseye isabet eden mu • 
bemmen kıymetinin o/o 75 ini bul -
duğu taktirde ihaleai yapılacaktır. 
Aksi halde en son arttıranın te • 
ahhüdü baki kalmak üzere art • 
tırma on bet gün daha temdit e • 
dilerek 23 - 12 - 934 tarihine 

2290 No. lı kanun mucibince yaptmlacak "3200" lira bedeli 
ketifli Safranbolu kasaba haritaıma münakua ve pazarlık müd
detleri zarfında talip çıkmadıfından 18/10/934 tarihinden iti• 
haren bir ay müddetle yeniden kapalı zarfla münakaaaya Jro • 
nulmuı olmakla taliplerin 18/11/934 Pazar gününe kadar mü· 
nakasaya ittiraklan ve izahat almak istiyenlerin Safranbolu Be
lediyesine müracaatlan ilan olunur. "7337" 

müsadif Pazar günü ayni saatte 
hisseye isabet eden muhammen 
kıymetinin o/o 75 ini tutmazsa 
2280 No. 1u kanuna tevfikan satı§ 
geri bırakılır. 

2004 No. lu icra Kanununun 
126 ncı maddeıine tevfikan İpo • 
tek ıahibi alacaklılar ile difer a • 
likadarlarm ve- irtifak hakkı sa • 
biplerinin dahi gayri menkul üze • 
rindeki haklarını ve huauıiyle faiz 
ve masrafa dair olan iddialarını 
evrakı müıbiteleriy)e 20 gün için· 
de icra dairesine bildirmeleri Jl • 
zımdır. Akai halde hakları tapu 
sicilleriyle sabit olmadıkça aatıı 
bedelinin paylatmasmdan hariç 
kalırlar. Alakadarların it bu mad • 
dei kanuniye ahkimma göre ha • 
reket etmeleri ve daha fazla ma • 
IUınat almak istiyenlerin 934/ 71 O 
doıya No. ıiyle memuriyetimize 
müracaatlan ilan olunur. (339) 

Asliye Mahkemeleri Birinci ye
nileme bürosundan: 

Seyhan Vilayeti sıhhat 
müdürlüğünden: 

Seyhan vilayeti Adana Memleket haıtahanesi için 9439 
lira bedeli tahminle yeni bir Röntken makinesi kapalı zarf uıu· 
liyle satın alınacaktır. ihale 934 ıenesi Birinci Kanunun yir· 
minci Pertembe günü saat 16 da Seyhan vilayeti encümen dai• 
resinde olacaktır. ihaleye iıtirak ve f&rlnamesini görmek isli· 1 

yenlerin fstanbul ve Seyhan vilayetleri Sıhhat ve içtimai Mua• 
venet müdürlüklerine müracaat etmeleri. (7213) 

Maliye Vekiletinden • • 
Ankarada Y enitehirde yapılmakta olan Nafia Vekaletiyle 

l.ktısat ve Ziraat Vekaletleri binaları arasında 20532 metre mi· 
kabı toprağın ıartnameıine tevfikan kazılma11 ve o taraftaki çu• 
kur yerlere doldurulması kapalı zarf usuliyle münakasaya ko· 
nulmuftur. Taliplerin münakasa günü olan 20 Teırinisani 934 
Sah aünü saat on beıe kadar Maliye Vekaleti 1nıaat komisyonu
na müracaatlan. (7288) 

Selimiyede aekeri satınamla ko
misyonundan; 

. l - Selimiyedeki kıtaatın ihtiyacı için 310,000 kilo ~kmek· 
l~k ~n kapalı zarfuıuliyle münakasaya konulmuıtur. ı.t~kJile .. 
rın ıhale günü olan 15 - il - 1934 perıembe aünü ıaat 14 
te teminatlariyle birlikte aatınalma komisyonuna müracaat ey
lemeleri. 

.. Arzu edenler f&rinameyi Satmalma Komiıyonund• ı&re--
bılırler. (6958) 

4/ K. evvel/933 tarihinden eT • 
ve] ikame olunup lıtanbul Asliye 
birinci ticaret dairesinde derdesti 
rüyet ve hazine ile Ref ail Y ako e
fendi Kaptan Nikola Lambadidi 
anında mütekevvin dava dosyası· 
nm yenilenmesi için verilen be • 
yanname gönderilen davetiyenin 
Nikota efendinin ikametphmm 
meçhul olduğu beyan ile mü bat iri 
tarafından bili tebliğ iade edilmi§ 
olduğu görülmekle ili.nen tebliğat 

ifasına 2/ 12/ 934 tarihine müsadif 
Çarıamba günü aaat 14 de yenile .. 
me muame'leıine batlanmuına 
karar verilmit olduğundan mez • 
kUr günde yeni postanede kain bi· 

rinci yenileme büroıuna gelmedi· 
ii takdirde 2367 No. lu kanun ah· 
kamına tevfikan yenilemenin gı • 
yabında yapılacağı ilan olunur. 

(4366) 



Fiyatta; Rekabetsiz yürüyüş 
Ancak 19 senelik aynı ıaha Dzerinde devamla •e metekAmil bir çalışma aayeainde 

( Çapa Marka ) Pirinç unu fabrikasmın elde ettiği munffakıyetin mabıulOdOr. 
Hallnn 11bbat ve menfaatini dOıDnerek, müstabzaratımn en fenni n11itle imaline çalı

şan ( Çapa Marka ) fabrikası iıtirak ettiği yerli ve beynelmilel ıergilerde fevkallde altın 
madalyelerle takdir ve taltif edilmiı ve daima sıhhatini koruyan, zevkini biJen muhterem 
balkın rağbetine mazhar o!mnıtur. 

Tercih: Sizi aldatmıyacak en doğru hakikat işaretidir. 

Ç
Bu saha ~ Yedne ürk sa 'at eseri 
apa · ar a üsta zaratı 

Kuhı ve torba pırınç unları 15-50 gramlık paket ve kutu Karabiber 
Püre ve çorbalık Mercimek ,, ,, ,, ,, ,, ,, Kırmızıbiber 

,, ,, Bezelye ,, ,, ,, ,, ,, ,, Tar çın 
,, ,, Patateı ,, ,, ,, ,, ,, ,, Y eniba bar 
,, ,, Yulaf ,, ,, ,, ,, ,, ,, Kimyon 
,, ,, Arpa ,, ,, ,, ,, ,, ,, Sablep 
,, ,, Fasulye ,, ,, ,, ,, ,, ,, Zencefil 
" ,, Bakla ,, ,, ,, ,, ,, ,, Karanfil 
,, ,, Nubat ,. Kapsülfi beyaz biber Şiıe 
,, ,, Mısır ,, Tuzluklu ,, 

ve en nefla nita•ta aon alatem ves altle ihzar ve imal edlllr. 

T 1/2 ve 11/1 kilo kutu sofra tuzları. Adres Beşiktaş
Kılıcali, apa Marka Telefon: 40337 

Deniz:yolları 
-

iŞLETMESi 
Acenteleri KarakOy • Köprüba~ı 

T cl.42362 - Sirkecı Mühürdar zade 

1 T. Sani 1934 tarihinden itibaren kibrit aabfl . 
Fermenecilerde 106 numaralı Kibrit ve Çakmak ı 
bul ıatıı mağazasından yapılacaktır. , 

Kibrit satıcılarına kolaylık olmak üzere muhteJil 
de toptan librit satacak bayiler tayin edilmittir. g;Jıll 
istiyenlerin gerek yukarda adresi yazılı sahf nı 
gerek semtlerine yakın olan ve adresleri aıağıda y.sJI 
tancı bayilerden lc:ibrit alabilecekleri ilin olunur. 

Türkiye Kibrit ve Çakmak itı 
Toptan satan bayilerin semt ve a _ı_,r.._. 
BALIKPAZARI: Tahmiı sok&iı 52 No. Tehir 
BEY AZIT: Cumhuriyet caddesi No. 2 Mehmet ti•. 
F ATIH: Atpazan Maniaalı Mehmet pafa caddefl 

bakkal Ali Methi ef. 
AKSARAY: Ordu caddesi No. 202 kahveci, ·· .. 

met Ali ef. 
KOCA MUSTAFAPAŞA: Bakkal lbrahim ef. 
BEYOOLU: lstiklil caddesi No. 175 Murat ef. 
BALAT: Karabq caddesi No. 1 tütüncü Yusuf 
EYÜP: Pazar yeri No. 65 Kanaat bakkalı Hacı 
HASKÖY: Cadde üzerinde tütüncü Yuda Kaleff' 
SAMATYA: Balıkçılarda Rıza ve Abbas efendil"' 
BAKIRKÖY: Jatuyon caddeei aynalı bakkal fJll' 
YEŞILKÖY: Yeıilköy caddesi bakkal Hiristo ef · 
BEŞiKTAŞ: Tramvay caddesi No. 75 Mehmet ı,; 
ORTAKÖY: Tramvay durak yeri lbrahim ef. 
ARNA VUTKÖY: Doğru yol No. 94 Abraham ef· 
BOYOKDERE: Büyükdere caddesi No. 182 Nuri# 
SARIYER: Orta çeıme caddesi No. 19 Kimil,ef· 

• OSKODAR: llltele caddesinde No. 40 tütüncü 
KUZGUNCUK: lcadiye caddesi No. 62 tütüncii 

ve 
SATIŞLARI 

Anadolubisan, Göksiıderesi 
KENARINDAKi 

Han Telefon 22740 --•111 

Fabrikası Mamulib 
Her numaradan kınnap ve sicimler 

En inceden en kalın numaralara kadar 

Sizal ve Manila ve yerli Kendir inden 
halatlar ve bunların KATRANLI cinsleri 

600 kilodan atalı olmamak Uzere alparl9ler ahnır. 
Fazla tafıilAt için tirket yazıhanesine mllracaat olunması 

Kendir ve Keten Sanayii 
Türk Anonim Şirketi 

YAZIHAnESI: 
Galata, Manlıaym ban, 3 üacll kat. Telefon No. 41658 

Ol 

ıne dCC nu 
En mükemmel bir diş macunudur 
Çünkü: iki yüiü mütecaviz mütehauıs dit tabiplerinden mürek· 
kep bir heyet tarafından ihzar olunmuıtur. Ve bu heyet .on te· 

rakkiyatı tetkik etmit ve bütün dünya müteha1111larmm da 
aradıklan bilumum evsafı bir araya toplıyarak 

MACU U U 
meydana ıetirmiı tir. (4317) 

lskenderige Yolu 
1ZM1R vapuru 6 İkinci Teı -
rin SALI günü ıaat 11 de 

Portaaide kadar. "7398" 

Karadeniz Yolu 
ANKARA vapuru 6 ikinci 

T eırin SALI günü aaat 20 de 
Rizeye kadar. "7415,, 

TiFOBiL 
ı .. - Dr. IHSAN SAMI 

Tifo ve pıutlfo hastalıklarına tutul
mamak içtn ağızdan alının tifo hap· 
landır. Biç rahat&ızlık vermez. Her 

kes alıblllr. Kutusu S 5 Kr. 

Osmanlı bankası 

lUN 

% 3 faizli, 1911 tarihli MISIR 
CREDIT FONCIER tahviHerinin, 
1/12/ 934 tarihinde icra edilecek 

itfa ketidesi üzerine baıa bat te • 
diyesi tehlikesine kartı Osmanlı 

Bankası Galata Merkezi ile Yeni • 
cani "ve Beyoğlu ıubeleri tarafın • 
dan pek müsait ıeraitle sigorta e· 

dileceği mezkUr tahvilat hamil1e • 
rinin malumu olmak üzere ilan o

lunur. 

:::: 
::aı 

BEYLERBEY: Arabacı aokaiı No. 22 bakkal 1 
ÇENGELKÖY: Cumhuriyet meydanı bakkal M 
KANDiLLi: İakele caddeai No. 12 bakkal Emiıı J. 
BEYKOZ: iskele caddesi No. 70 tütüncü Nihat J. 
KADIKÖY: İıkele caddesi No. 38 tütüncü Ha~ 
KADIKÖY: Yasa caddesi No. 19 kağıtçı Hıristo 
KJZILTOPRAK: No. 91 heWcel Kemal ef. 
ERENKÖY: Etki İatuyon caddesi No. 74 Huaıı 
BOSTANCI: Bakkal Kit ip zade Sıtlcı ef. 
KART AL: Çan,ı boyunda No. 33 bakkal Mehnıet J. 
PENDiK: Refft Pap caddesi No. 63 bakkal Sabrİ 
BOYOKADA: Vapur iskelesi tütüncü Nikola E~ 
HEYBELIADA: iskele caddesi No. 48 bakkal Atı 

ti. =-•...!..!S'ı:aww1.1.saımı w ~OH• ı:.:. ......... :::===--•::••-••-•-•m••H•••••••••" -·· ............ ··-·-·--· 
120200 kilo Sığır Eti 

Çanakkale Jandarma mekte 
satınalma komisyonundan: 

1 - Çanakkale Jandarma mekteplerinin 1enelik 
olan sığır etti kapalı zarf uıuliyle yeniden münaka"f 
rılmııtır. 

2 - ihale 15 - 11 - 934 perfeJDbe ıünü saat ıs~ 
kale Vilayet deiresindeki komisyonda yapılacaktır. 

3 - Şartnameler Çanakkale Ye lstanbul Jandatd" 
alma komisy~nlanndan istiyenlere gösterilir. ~ 

4 - Talıp olanların ihale ıünü komisyona müra~ 
olunur. (7091) ? 

VAKiT Matbaaaı - fatanMıl Sahibi: MEff,.0:1' 
Napi,.at müdürü: REFiK AHMET .. 

İstanbul Asliye tJç~ 
Mahkemesinden: 

Pereıkeva hanılll iıl' 
kocası Vazandi aleYb 

Kısa, orta Ye uzun daJgalı netriyah temiz ve pOrOzsüı bir tekilde 
nakleden 1935 modeli TELEFUNKEN • 127 ••yesinde musiki ibtiya· 
cıoızı tatmin edebilirsiniz. Bu derece milkemmel bir makine timdi ye 
kadar bu kadar ucuz fiata satılmamııtır. 

Galatada Burla Biraderler ve ŞlirekAıı mDessesesinden TELE• 
~NKEN in (12) numaralı kataloiunu isteyiniz. Orada üç yeni mo ~ 
delinin tafailltını bulacak11nız. 

y 


