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lıtoaJa. - M. Puriç-
i (~Ya hariciye nez'areti 1 
d .. • Puriç} Ankara kon
"ll d .. 

ileti 0 nerken İstanbul 
O~ttıe dn: Verdiği mülakatta 
.\rılcar ~er bir söz söyledi: 
~ ~lltd:k a Ye~iden bir ulu 
. p • .,, dedı. • ~~;ç) İn bu sözünü iyice 

:t-ı~, 1 
lllek için Ankara da 

'tıdn ~evletinin mümessiJ-
lti(i a ltnza edilmiş olan 
4 fı statüsünü dikkatle 
ıtnıd .... Ç" k" b .. ~ij· ·•. un u u statu 

Yazı İşleri Telefonu: 24379 

Dün sabah Ankaradan gelen M. 
Maksimos mülıim beyanatta bulundu 

V AKIT BALOSU 
KUPON: 6 

l!u kuponu kesip saklayınız 
1 - 11. 934 

İdare T-clcfonu : 24370 Sayısı 5 Kuruş 
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Okuyucularımızdan 

·SORUYORUZ: 

- - -

S kelimemiz 
Ne Olmalı~ Hangi Sözle 

TEŞ ÜR etmeliyiz 
(Vakıt) ın clünkü fıkrası öz Türkçe girince "bonjur", "mer

si" kelimelerinin çıkmasını iıtiyor, "Amma, yerini hangi kelime
ye bırakmalı?" Diyordu. 

• "Bonjur", hele "mersi" ikişer heceli kısa birer kelime olu
§U yüzünden, her gün biraz claha kökleıiyor. 

Biz "bonjur" yerine "Gün ayclın", "Mersi" yerine ele "Sağ 
ol" demeyi üstün buluyoruz. 

Okuyucularımız ne diyorlar? Bu yerde hangi kelimelerin 
kullanılmaıını doğru, iyi, güzel buluyorlar. 

Bir halta içincle gelecek teklifleri toplıyacağız, ııralıya

cağır.. Bunları ayrıca ar:r.eclecegiz. En çok beğenilmiı, en çok rey 
toplamış teklif sahibine gazeteden değerli bir armağan verece-

~z·~~~eli~ il; ga;ı;~in ;rg;:~=.::_ık ~::_~ini: .. # 

ı Pis Herifler! 
Bir tarihte, La Haye elçimiz Arialar- , 

ki Bey, bana, Felemenk müıtamerele
ri }ıakkında bir kütüphane doluıu cilt 
göndermİ§lİ. "-. llfına girmiş olan dört 

k •nda dış sıyasa bakı
~ badar sıkı bir birlik kur,,,k Unların hepsine birden 
""""-at - Osmanlıca ifade

Uazzanı bir devlet,, di-

Ankarada Balkan konseyi top
lantısına iıtirak eden ve Türk -
Yunan ticaret konuşmalarında bu· 
Iunan Yunan Hariciye Nazırı M. 

Maksimos ve refikası · dün ıabah 
saat dokuzda ıehrimize gelmif, 

Bu kitaplar ve bu vesikalar beni 
çok müstefit etti. 

Sumatra adasına dair biralbum. 

vallı (frenk) len korkardı. Şimendi • 
fer direktörü, tramvay müdürü, ban
ka idaremeclisi reisi, :Pariıten gelmiı 

bir aarraf "" Bunların huzurunda Su • 
matra hakiminin Felemenkliler huzu -
rundaki haline yakın bir vaziyet alır
dı. 

(Devamı Puncu .. ifanın s UncU sUtruıwıda) 
On dokuzuncu asrın ortalannda 

kendilerine askerlik payesi verilmİ§ 

dö .. • bazirgan (yani tüccar) eranın 

sultanlanna emirler veriyorlar: Bu e
mir] r Jı,.p ticaridir. Fclemcnkliler 
Adah.lan lııinz aeillTa. amcık .iradeW 
sahip mayınaridan yülrtek, ilkin her 
halde (hayvan) envamdan larzediyor· 
lar. 

O zaman bu derece küçülmenin se
bebini, hikmetini anlamamııtım. Şim
di anlıyorum. Osmanlı devleti, tam maı 
nasiyle, bir müstemleke ıidi. Yalnız 

müstemleke .unva.ıwu Jaınnadı L""" 
sanae'cla yıkbfanu bpitüJiaTODlar. 
memleketimizde endüstriyi muhal de • 
receıİftf çıkarnuıb. Türle mutlaka, ••· 
ki tarzd~ çiftçi olacalc. Türkün aldı 
sanata ermez. Türkten hani'• ola. 
maz. Bunun için ıeriati de köriilder • 
)erdi. Faiz bıaramdır. Ne alınır. ne ye. 

rilir. Şirketlerin fıkıhta yeri yoktur. 
Haıılı Türk, iktııadan bir Malezya1ı 
ve yahut bir Afrikalıdır. Maruf tabi • 
riyle bir (indigene) dir. 

'e"dört Balkan devleti ha
~I" ~~larından mürekkep o
. Balkan itilafı daimi 

~·,, "ile d . . • . il' . u a gehrılmıştır. Da-
lttrın kararlan ittifakla 

İlci d rf konsey senede en a
fı lctır: ~ :mecburi olarak top· 
'-'~Ii.d undan başka icabın· 
• b·· e toplantılar da yapa-. •ı~: t Bal~an devleti gru· 

•dare 'a1sı bu heyet tarafın-
d" 0 una kt B ıL i \)~l"t 1ialk ca ır. inaena· 

~l 1.ıc_d an devleti kendile-
~ tibi ~r eden işlerde bir tek 

~'d~tti areket edecektir. 
~ ~, irı1 memleketlerin kanun-
~~ d anlar h kuk . . -·'lıl· ~llltt· u ça bırbır· 

ı b ır. li' b' d k 'tka.ı ıç ır a am en· 
lb...._ arından üstün göre-

• -, • ıı11 ~ehrnet ASIM 
cıı '3--.... -

Hakime 
tasfiye 

e' 

Tasfiyeye uğrıyacaklar 
ikiyüzü buluyor 

Ankara, 5 (Hususi) -Adliye
de çalı an tasfiye komisyonunun 
çalışmaları son derece gizli tutul· 
maktaaır. Bununla beraber etrafa 
sızan şayialara göre, tasfiyeye tabi 
tutulacak hakimlerin sayısı iki yü· 

zü bulabilecektir. Bunlardan bit 

k11mını yaıı ilerlemiı ve tekaüt ç~ 
i_!rnı bulmuş olanlar; diğer kısmı· 
nı herhangi bir şekilde olursa ol • 

sun, sicillerinde mahkemeye ve • 
rilmiş, az veya çok ceza görmüş 

24 
S. A. Y. l. F. A. 

Kadın, Güzel San'atlar, Sinema, 
Spor, Askerlik, Çocuk, Memleket ıa
yıfalan - Avrupa poıtaıı mektup
lar, Sağlık Kö§eıi, Faydalı bilgiler, 

Seçme yazılar 

V AKIT Balosu 
Mevıimin en parlak balosu 

olacak 

Tafsil at bekleyiniz 
Hergün neırettiğimiz kuponları 

kesip saklayınız. 

Kurşun Yarası 
Burhan Cahit Beyin yazdığı 

milfi roman 

t... lıık aleqlıine nümaqiş 
t'ltd 

Dün .çıkan birinci parçasının 
hulasasile beraber bugün 6, 

ve 7 nci sayıfa1arnnızda 

Yeni Anketim· z 
Hanımefendiler arasında yapılmıt 

meraklı ve faydalı anketimiz Türk 
kadınının içtimai hayattaki yerini bir 
kat daha sağlamla,tırrnak hedefini 

)al> İ Arnavutlar tarafından Rumlara 
1 an tazyikler protesto ediliyor 

İtorf da . . 0 n hır görünüş; madalyon içinde Selanık 
(Ycu:uı S inci •ayılamu.Ja) 

güdüyor. Yakında ba§lıyor. 

nııt1ııııttıı11ıttıııı'"ııııııııın~ndııııııı11tıııııtt1ııın1lllııfflllllllln11nıı 

K nd · f yd nı çi 

Yarınki sayımızda 
ilk sayılanın sonuna 

bakmadan ge~meyiniz 

rıııııuııııııııınıııııııuıııııuıııııııııııııııııııııııııııııııııııııuııııııııuıııııı 

Hüseyin Cahit Bey 
üstat Hüseyin Cahit Bey Malta a

dasındaki esaret senelerinin hatmı.lannı 
bugün çıkan YEDi GÜN'de neşre baı
Jadı. Bugün 20.000 münevver gibi siz 

de bir YEDl GON alanız. 

lıte, buna Koloni zihniyeti derler. 
Avrupalılar, Ma1ez milletinde bir insan
lık göremiyorlar. lnıan ile öküz, beni
beşe rile fil arasında .bir takım mahlU
kat ki kendilerini zengin etmek için 
yaratılmı§lardır. Bizim çiftliklerimiz -
de sığır, koyun, at ne ise onlar gibi. 

Sumalra padiıahı, bu bazirganla -
rın huzurlannda yerlere kapanıyor • 
)ar. 

Şu fıkrayı kulağınıza küpe ediniz. 
Şimdi başka bir fıkra anlatacağım. 

Vaktiyle Osmanlı vezirlerinden, 
uslu akıllı tanılan bir zat bilirdim. Na
fia, Maliye, lktısat işlerinde, vükela -
]ık makamlarında bulunmuştu. Bu za· 

Jstikraz)arla da Türlc devleti mu • 
hasara edilmiıti. Hazine neleı almak 
hakkından mahrumdu. 

Bundan batka büyük mali itlerde 
rüıvet, devlet müeaaeıeıi olmuıtu. Ma~ 
liye nazırlannın yüzdelikleri vardı. 

Celll nuri 

(DeTIUm 7 inci aayfanm ı lnd aUtununda) 

Bir kadın bir def ada 
beş çocuk doğurdu 

Okadar birbirlerine benzi~orlar ki, beşizlere bakan 
doktor, onları ayırmak için boyunlarına madalyon ash 

Kallander - A.merka - 5 (A. 
A. - Bundan bir müddet evvel 
Mme. Dionne ism=nde bir kadm 
beş çocuk birden dünyaya getir
miştir. Bu beşizler, günden güne 
ıerpilip büyümede iseler de o de· 

rece birbirlerine benziyorlar ki, 
kendilerine hakan hekim, bunları 
ayırt ed~hilmek için her birinin 
boynuna, ismini taııyan birer ma11 
dalya asmai• mecbur olm\J,!tur, 
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Trenleri deviren adam! lstartbul üniversitesi talebesinden 
Ankara faküNesine geçmeğe uğ 

Bu işte ıPnotizmanın 
rolii olabilir mi? 

Beş eksprese suikast yapan Matuska 
mahkeme huzurunda 

Budapeıte, 5 (A.A.) -Tren· 
•eri yoldan çıkaran beynelmilel 
ıuikutçı Silveıt Ma.tuıka'mn mu • 
hakemsi görülmektedir. Matuıka· 
nın trenlere ka.rıı yaptığı bet ıui· 
kaıtte birçok kimseler ölmüttür. 
Merkutn İpnoti~me tesiri altında. 
ltareket ettiğini bildirmektedir. Bu 
•efer Budape§te mahkemesi hu • 
zuruna, 5.10.1934 tarihinde Viya· 
na - Budape§te ekispresine kartı 
yaptığı ve 22 kitinin ölümü, 14 ki
tinin yaralanması ve müthit zayi • 

atla neticelenen ıuikut için çık • 
maktadır. Rahip mektebinde oku
lQUf ve ıowa Avuatuı:ya - Maca
ristan ordusunda istibkim zabiti 
olauıı buluna.n bu ıarip adam 
müdafa11nda, deli olmadığını ,öy· 
lemckle beraber, auikutleri muh • 
telif "ruh,, ların tetvikiyle yaptı• 
ğını bildirmit Te bu ruhların allah· 
tan mı yok ıeytandan mı geldiğini 
bilemediğini ilave eylemiıtir. 

Muhakeme ıekiz ıün kadar ıü • 
recektir. 

Fransız Meclisi Mösyö Dumerg'in 
siyasetini görüş_ecek 

Pariı, S (A.A.) - M. Dumer • 
ıin ıiyaıeti hakkındaki büyük 
müzakere mec1iıte perfeabe ıüaü 
batlıyacaktır. Müzakereden e'Yftl, 
çarpmba günü parlamento llomie
yonları bir toplantı yapacaklar • 
dır. Sosyaliıtlerle ıol cenah müf -
ritlerinin v•zi1eti de nıutedileriaı 
vuiyeti ıi~i timd.iclen boUi ol· 
muftur. Soeyaliatler M. Caıteft 

Dumergin siyaseti aleyhinde ve 
sol cenah da lehinde rey verecek • 
lerdir. En mühim -.~le. radikal 
IQIJalt.tL.rin vu~eti.Air. Bunla • 
rm blalr halinde mi rey verecelde • 
ri, yoksa azanın iıtedikleri ıihi 
rey vermekte resbeıt mi lnrakıla • 
c•iı nıerak edilmektedir. M. Du • 
merr, pertemlııe ıiinkü ce'heoüı 
bqoıda, itti1eceji re1in tiiaulünü 

turih eden beyanatta hulunacaiı
ıu bildir111iıti..l'. 

Parlamentonun reami açıhı 

aünü olan l&lı ıünü, kual Alek • 
sandr ile Bartu ve Puankare hak • 
kında nutuklar ıöylenmeaine tah • 
ıis edilecektir. 

BAŞYt_KILl TENKiT 
lordo. 5 (A.A,) - Beıo~lmi • 

ı.t UMle t0ıyaliat f ırkaıınm lair 
toplantıunda n\ltuk ıöyliyen M. 
Leon Blum, Baıvelıil M. Dumer • 
ıin ıiyaıetini Te 11lalıat tuarnır
larını liddetle ten.kit ederek de • 
mittir ki: 

.. _ A"11.turyada fatİlnzin, "a
DUDQ eauinin taditinclen ıonta te
esaüa ettiiini biliyoruz. Cumhuri • 
yeti korumak için bütün kuvveti • 
uıi&le a-.atacaiıa_,, 

Yeni harp ufukları Ceneral Göm böş 
Liyon, S (A.A.) - "Mütterek 

z:ephe,, imaindeki yeni müfrit ıol 
cenah fırkası ~Wı "yeni harp u· 
fuldan,, hakkında ltir karar sureti 
kabu! etmiftir. F D'ka, bu karar _. 
retindc, tedafüi deilenlerd• '-· 

IUIM&, "• ı0tyalliet olduklanna •H
diren memleketlerle aktedilae da· 

Avusturyada 
Viyana, 5 (A.A.) - Ceoeral 

Gölllhöt'ün Vi1an•11 ~iyateti, da· 
h& zifade tqrif at mahiyetinde· 
dir. Dün ıaat 12,15 le Viyaaaya 

ıelea M. ~ Reisicumlııut M. 
Miklas tarafından kabul edilmit· 
tir, M Gömböt, &ktun aaat 22 de 

Roma,. l.areekt etmeden evvel 
tle Preu Starhemberı'i ziyaret 

BuJgar Kralı 

Ankara, 5 (HUU&li) - latan· lerinden bazılarının ~.-.. 11:.. 

bul ünivcrsitelincle bütün gün de- kuk fakültesine nakil 
ve.m moclNriyeti c:\ol~giyle ha
riçte iti olan ve terkedememek 
meTkii.u.d.e bull,\Q&Q buk11.k talebe-

Su .. er Bankın Avrupaya ı' M41arif bakanlıf' .... 
,olıyaqjı tale'-eler paya ,ollwaca§ı 

Ankara, 5 (Hususi) - Sumer Ankara, 5 (Husuıl) 
aa.k'ın Avna,f&>' twile ıönde- bakanlığı tarafınd-»: 
-.Jlı· 15 .. _,_\.. __ :_ .. yollanacak yirmi yedi 
r--• ~ ...... ae zaman ıon· . t'h kA "'ıtl 

ım ı an ag arının 

ct.Necekl.ri y&kmck kendilerine bitmedi; gelecek hafta ... -• .-. 
llildi~t;... Bualarm çoiu Al· timali kuvvetidir. 
_,..,.. IMr kaçı Belçikay-, ve kaçı A111eriıkaya, 1ab 
F~ t&\clwU.C.k\~. yaya ve lsviçreye, çolO 

Kazaya uğrıyan lokomotifi Hum• •l•t..-ı .. ı gönderilecektir. 

nasıl idare etti ? Aab.._ ı <H....ı) - ilki ela- Par ... • ıec:•t 
ialer *'11 s.tı •1'a ..ıi,.M Ankara, 5 (HuMUf) 

Bulgar Kualuua Wa41iii t..ı. . . orta mekteplere al~ 
bir ka3a ıeçirdijini yaamlfbk. Ka• ,eai'•• ... ~ •me 1 1..-] • • 1. 

:.ı...ı. a..r..-. .. 1ıa..;..: .Jı:. ,__ _L gece ta eU'IS eruun 
za ~nda ~elen ~ail&t tudurı :•ıat-.- ~- •1-vW..... rif bakaulıimca . 
. Kıral Borı• Ökaim0f1'd ,...... • Liste bu akt .... aıaaril 
ıuna ıitmek için mai;,etile W. • ................... llul.U imz~uulan aoııra, ilb 
her, trene takılan bir aalonlu Ta"' Allkue, S ("-ul) - Aab- tir. 

gonda bulunuyordu. Y oılda birden "'da bir atletiZIQ klübu açılacak· Poata telgraf Ulllll .. 
bire tren durdu. Y okulu peacer .. 

t.. ICon•a meh-wıa Refik Bew klü· Ankara S (H-----1 ) Iere koıtular ve lokomotifin arka· ~ ' ' uaum 
bün reialitini kabul etmittir. la ıiden poata telıraf 

sından alevlerin çıklıtmı aa...-
hemen oraya gittiler. Halbuki kı. M. l'aamezo§lu dürü Nazif Bey ls 

ıün kalacak, bu zamao ral daha evvelce ge'\nlif, makiai.t· A.ıkar-. S (ttv..u.i) - Yunan 
titlerde bulunacak, 

ten i3ahat alıyordu. Bir atet par • iktiw ....... M. r..ellOilunun tinin muamelelerini 
çaımın arkadaki yağ depoaıuıa -••••• parafe edilidciye kadar te olan heyetin çalı 
cliifmeai, alevlerin çıkmUIQa ". Ankaracla blaeaiı tayleniyor. tacaktır. bep olmuıtu. • ______________ ... ___ _,,, 

Kıral ehaliyi ve kendiıjnden A • J_ ~ '' cY J 
korkan tren memurlarını teskin et· merıtc-aua .,,arı au~ 
tikten sonra, trenin yakında bulu .. 

nan Str~jiata İst~~YQDuna ıevkini tı•caretı• baş 'a Jı 
emretmıf, kendıeı de yolcularta '~ u~ 
beraber yaya olarak iıtuyona ıit• 
mittir. Orada atef aöndiirülmilf, 
aol elinin bq parmajı YUUIU! o • 
lan makiniate kır-.1 lıiuat panaü • 
man yapmıt ve onu iıtiraltata tin• 
dermittir. 

Bundan umra.. Boria. heı: .eya• 
ha.tte yaoınd. bulvndurdqju •a • 
kiniıt gömleğini giymit, loko•oti• 
fe ıeçettk. treni Preal&T i~yo .. 
nuna kadar götümıüttür. 

Bükreşte şüpheli 
bir adam 

Bükref 5 (A.A.) - Zahda, hü"' 
viyet meçhul olmakla beraber, Yu• 

gatlavyada 'huı ıuik.Ntlftde hu "' 
lunduğunu itiraf eden fakat Mar .. 

~ilya faciaıına ittiralrini inür e " 
den bir }n"at yakalamıttlr. 

Vaıiaston, S (A.A.) - Mo • dirmiıler Te kendileriııİ 
dem CAf.iteU.t,, aenit mikyaıta merikaya çıkaracakl 
bir "Sarı adam,, ticaretine girit • mitlerdir. Çinliler, 
mitlerdir. 8'ı defa da bunlar, 39 1.000 - l.SOO dolar 
Çinliyi köle olarak aatmıtmdır. bir para vermiıler ve ı,it 

Filhakika, uyuıturucu madde- anhanna tıkıhnıtl~d'· 
ler kaçakçılıjını takip eden huıu· hasta düten dört taneti 
ıl aab.ta, Xinsburg'da, metrilk bir tılmıtbr. 
evin İçeriıinde 17 Çinli bularak Geriye kalanlar Virf 
tnkif et.iflerdir. Aynı e•de hir linde ka.raya çıka.rıh~, •.....t 
do aeaei le 2IO kilo af1q ele ıeç· va1Iarı içerisinde, ~ 
•iftir, metrak eve götürülerek..,.. 

Z....U. Çialiler, pek feDİ bir nin mu haf a~ası altına 
tuai• cliitiriiLniiflwdi: Bundan miılerdir. 
iki Q e"•I, but , .. li tahıtlaır, Çinlilerin satıla, .. tıl' 
Trinidat'ta 39 ÇU\liyi vapura b:n· 17 tanesi kalmııtır. 

Biiyük hava yarışı I tselçika h~ 
re$Dlen bitti Ankara, 5 (A.A) -bi, zıt ittifaklar ıiatemini takbih 

ebnekto ve bu ıitt .. i heJQehailel 
ibtiliflarm muhakkak bir membaı 
olarak telakki eylemekte.lir. Ka • 
rar •metinde, buıünkü hükiimetin 
har!»in CSnüne geçecek kabiliyette 
olmadıiı teyit edildikten Mm&, t .. 
da fili ittifak prenıipine daima mu• 

._ittir. .. ........... fll'lllll_.• ..... 

l.GD.&r-. S (A.A,) - Lcmclra- k•lide murahllu laeyttl 
Melburn yarıtına resmen nihayet eksprese bağlı hususi ., . 
veriJmittir. Y arıta ittirak edenler tanbula hareket e-'

clea 4'okuq ,.JeJ• Dt.11 ahaut -.e istasyonda hariciyeo .,~ 
hayret verici yeni rekQrlU te&iı e· R·· .. C h · Jt.-

ua olacak olan ıulh üateminia 
ancak ·~· hata J'&pdacak hir 
tnnizlik,, clea aoma t ... üa ede • 
bileceii bildirlaekte Ye llu "te • 
..U.lik,, c1 ........ -~ ~. 
heniıa AYrupada Vena1 muabecle
ıi._ clat.a u lıuana ltir awhu 

teaİ8 ~İa '~uhaJ,, Yap&caiı il&H 
e4ilmektedir. Buauala beta._ ... 
rv .unti ~a "mahal,, in 1*1• i · 
baret oldaluma ..... ___ .._ 
dir. 

Salih Pata ıe6yor 
Pariı, S (A.A.) - Anadolu a • 

jammm huausl muhabiri bildiri• 
yor: 

Burada tecla • Salih 

liitia 1". .WiQatluın iN u "' 
dar aür&tle cereyan etmit olma • 

ama rajlnen Wr hlalii -.edil • 
mittir. lu teWilM iki .. mteket 
uumcla do.ta• " haliaane mü· 
nuehetl• .. -.cut oJclqiu beyan 

.ıu • ._ " un .....ı.k.ti .ıa · 
katiu ..... eiJUt .......... u • 
mumi1etle ..,. iktıadt _...lele.-in 
de ı,;u.., .. tetk• ed~ait olclutu 

iliw etlilm~ir. T.Wi14e Ma· 
cuiatum kültür ıahuıada tefriki 
wi projeaiain tle tetkik edilmit 
oldufu beyan olunmaktadır. 

Pqa Huretleri 41\in ekiapreale ı .. 
taa'ıu.l hareket ebaiflir. Salih Pt. 
iataayoacla IMi,;ik elçilik erkanı Te 

tamyutlan tarafmdaa uilulaa • 
br. 

Bilmece 

Nereden nereye? 
400 111llıi ~ tarih •tu: 
•• • • • • Ka,taıı Ba,rettİll Pata da

hi levt olduğundan hizmeti mez· 
kura Salih Paşaya slparlf olundu. 
GeliWY terea'9l ,_...,,.. PİlfılH & 
mevcut maiyeti olan donanmayı hü
ma11uıı ile SicU11• tKlasw fürCp eg
lcylp Mesina boğazını ve Mesina f'h· 
rinl zaptetmekle bndlslne Mirlflirwn
lık ııerildi. Bu eııuula derva korıan
lariulc mcşoıcl olan T11rgutça Reia, 
Piri Reis, Sait Ali Kaptan. Murat 
Kaplan, Vluç Reı. emsali ft11Jll_,_ 
V(lrdı ti, b•nlarııı •ir takımı iç ~•ıtiz. 
leNle, bir takımı dahi Siı:Jellf ve S... 
ra den.izleri mülôvesesiyle dıf deniz
lerde dolaşıp 1.imial Portekiz ve J,. 
parıya donarımalarlyle canlcleşnwlte, 

tlmW dahi Vl'nedlk ve CeMvlz l• 
nanmalarl11le u~a l.tlan-

• . 

d:ı_. . Uf tü, um urıyet 
uwlftir. Bu rekorlu anwnd. U ·--• ..,..2 'b' R _ 

h ta M il• 'I • b. .. muuu Aatı ı .C:wr • uaa n o ıaon ara aıt ır gun· . . . .. ıaıiJll 
d99 u ltir ıt.mantla laailtere _ ıle Rı7aıetıcuuahur ; 

Vekili Hasan Rıza, Batf' !1"1.diıtan rekoru, Scott- Blacke 
ai' is ...... u W. wacLa la• 
ıih_.. - Awetvaba rekoru Te 

Walb" ait 14 sünclen az bir za • 
ıaaMla ı..ıkfte - A'fllltur.tJa 
- lqiltef• MileN ea aiyade ta • 
YW ela-•i,.t oluudu. 
Akclemı baV1.U1ncla fırtına 

a..., 1 (A.A.) - Şiddetle hü-
lclla .... ı-. Wta Akdenia 

1aa ..... -~ ....... 1an 
............. Oçtwt d•ia 
tanueel. .......... kGpU'.llUI 
]ardır. Bunlardan biri babını, ikiıi 
kafa1a 'V\ll'lllQllur. Bazı ıQQtörhot· 

W, Muhafız lutaab 
mail Hakkı Beyler ~ 

fareti erkanı ta,.f ..... 
•lflarclır. 

Q ~ 

Ermenistan Cu•b 
Moakova, 5 (AJ..); 

rayı Kafkaıta fe.,.ı 
ri1et olu Erme•~ 
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h ..Bi;: Ankara da ı 
yeni bir devlet 

kurduk .. ,, 
-M. Puri~-

(Başmakaleden devam) 
• 

mez. Zenginlik ve fakirlik, gür-
büzlük ve cılızlık gibi sebeplerle 

yurtta,Iar arasına farklar kona

maz. Hukuku düvelce dahi dev

letler arumda büyülHük, küçük

lük yoktur. Fakat it nazariyat

tan çıkrp tabikata geçince böyle 
değildir. J 

DevJetler arasmdaı hukuk bir-
liğini temin etmek için vücuda 
gelmit olan Cenevre (Milletler 

Cemiyeti) nin !kuruluşunda blle 

hu farkı tamamen kaldırmak 

. 
Ticaret ve iktısat ' 

Almanlar Türk pamuğu 
istiyorlar 

Alman piyasalarında Türk pa• 
muğu büyük bir rağbet görmekte· 
dir. 

Büyük bir parti pamuk Alman- , 
yaya gönderilmiıtir. 

Pamuk alımı için bir çok Al -
man firmaları mümessillerini Tür 
kiyeye göndennek suretiyle ihti
yaçlarım temin etmektedirler. 

Alman pamuk piyasalarında 

Türk pamuğunun fiatı yükselmİ§· 
tir. Bu yükselit yüzde yirmiyi bul· 
maktadır. 

Yumurta işleri 

EbulmuhsinKemal 
Merhumun cenazesi 

dün kaldırıldı 

münıkün olmamı§trr. Büyük dev

letlerin küçük de.vletleri imkan 

buldukça ihaml ettikleri meydan

dadır. Nite'kıim ltalya Başvekili 

Yeni yumurta ihraç nizamna • 
meıi bu ayın yirmi dördünden iti -
haren tatbik edilecektir. ihraç li · 

Muaolini'nin daha geçen yıl için- manlarında lazım gelen hazırlık -
'de dört büyük devletten mürek- lar yapılmakta, kontrol ve ha -
k'ep bir birlik teıkil ederek küçük kem komiıyohları tetkil olunmak-

. tadır. 

Merhum Kemal B. 

Kıymetli maarifçilerimizden E
bulmuhsin Kemal Beyin Sarkon 

hastalığından öldüğütlü dün Y.U • 
devletlerin mukadderatlarını bu mı§ tik. Memlekette bu hafta içinde 
heyete vermek istediği henüz unu· yumurta fiatlarında yüzde kırk Merhumun cenazesi dün sabah 

tutmamıştır. bir yükseliı kaydedil~ittir. j Yerebatanda Neşe apartmanın -

Fakat ısiyaaa dünyasındaki 'Du lç memleketlerdekı yumurta dan kaldırılmıştır. Cenazeyi yüz • 
büyük ve küçük devlet farkını fi. fiatları da hariçten yapılan kuv • lerce talebeleri ile meslek arka -
len ortadan t:aldır.mak için ' İptida vetli taleplerden gittikçe artmak . daşları ve dostları takip ediyordu. 

dL • 1 d 1 1 (K" "k lt' · tadır. C A f d k 1 te u1r a an ev et er uçu ı· I b U d T" enaze namazı yaso ya a ı m• 
Sinemacı ar ug n e ıca· 

lnf) gnıpu olmuşfur. ~üçük itilaf ret odasına gelmezlerse • dıktan sonra Sirkeciye kadar o • 

grupu aralarında müşterek bir İstanbul Ticııret ve Sanayi O _ muzlarda taşınmış, sonra otomo -
l :iro viicuda getiı·erek bir tek,, fa- dası, filmlerden fazla g~mrük res· bile konarak Beş.:ktaşta Yahya e -
1 at büyük devlet haline girmiştir. mi alındığını söyliyen sinemacıla· feıidi dergahına götürülerek pe -
<Küçük hilaf) ı teşk'l eden üç rı bugün öğled.en sonra konutmak derinin makbereıine gömülmüş -
l ~Ylet bir tek devlet gibi hareket üzere Odaya çağırmıştır. Sinema- tür. 
l :leceklcrini dünyaya ile.n etmiş· cılar Odaca bundan evvel i~i de· . 
tir.J()ftBaJ\ sonra (Küçük hilaf) a fa daha çağrıldıkları halde gelme· 
A.Jfü)!a fa: '~en: bir (Muazzam mişlerdi. Bugün de ~elecekl~ri 

şüphelidir. Oda bugün de gel -
devlet) göziyle bakılmağa başla· medikleri takdirde sinemacıları 

Ebulmuhsin KemP.1 Bey mira -
lay dotkor Mehmet Şevki Beyin 

büyük oğludur. 

mışhr. iddialarından vazgeçmiş sayacak-
Bağdat askeri rüştiye&ini bitir

dikten sonra lstanbula gelmiş, 

mülkiye mektebini, sonra hukuk 

. 
lşte küçiik itilaf devletleri na-

sıl sıyasa yoliyle kendilerini nasıl 

ulu bir devlet o1ar<'.k tanıtmıtlaraa 

f
0

mdi de Balkan antlaşmasını im

za etmiş olan dört devlet gene 

müşterek bir siyasa kurumu ile 

ikinci bir ulu ·devlet haline gitmiş 
oluyor. Onuq için (M. Puriç) 

ç.Qk haklı olarıok "Ankarada ye

niden bir ulu devlet daha kurduk,, 
'diyor. 

Ameleyi evlerinde Cjahttır· 
maktan SUCjlu mühendisler 

Beledye mühendislerinden Ui -
aan '1e Galip beyler, Unkapanı 

köprüsünde ç.ahşan ameleyi evle -
rinde çalı§tırmaktan suçlu ola -

rak dün ~ğır cezada muhakeme 
ecli!mitlerdir. Davacıların, 932 

Mayısında evde çalıştıkları ve 
bumın parasını bordro ile hüku -

met parasından aldıkları mevzuu 

bahis, suçlu vekili, bu ay zarfında 
Unkapanı köprüsünde faaliyet 

bulunmadığını ve para verilmiş 
olmadığını söyliyerek, resmi ka • 

yıtlara müracaat edilmek suretiy -
le bu noktanın tetkikini istedi. 

Muhakeme, hu cihetin tahkiki 
için baıka bir güne buakıldı. 

1:stanbul Belediyesi 

KONSERVATUVAR 
ORKESTRASI 

Şef: CEMAL REŞiT 

.B!RtNCt KONSER 

8, TI irıc; 'i\;~ Perşembe 
Mat 17 :3.0 

Fiatlaı :·Hl0-7-5~50-30 kuruştur. 

tır. 

Amerikaya gönderllecek 
efyanın Uzerlne ya'Zı· 

lacak ibare 
Türkiyeden Amerikaya gön -

derilen e§yanın üzerine Made in 
Turky ibaresi yazılı olması lazım 
gelmektedir. Aksi takdirde Ame
rika gümrüklerinde bir çok müş
küllerin çıkacağı alakadarlara 
bildirllmiştir. 

ipekiş mamul~h Sellnik 
sergisinde takdir edildi 

Beynelmilel Selinik panayı • 
rında, Türk pavyonunda gösteri -
len lpekiş mamulatı fevkalade 
takdir edihpiştir. Sergi idaresi 
lpekişleri Bursadeki dokamacıhk 
ve trikotaj Türk anonim şirketini 
bir diplomn ve mnda I:· .. 
etmeğe karar vermiştir. 

mektebini bitirmiş, eczacı mekte -

bini de en iyi derecede tamamla -

mııtır. 

Ebulmuhsin Kemal Bey Seli -

nik idadisinde muavinlik ve mu -

allimlikle mesleğe girmi§, Üskü -

dar idadisi müdür muavinliğine 

nakledilmiş, bir müddet sonra 

"Nümunei Tarakki,, müdürü ol • 

mu§tur. 

Merhum dün de işaret ettiğimiz 

gibi Mercan İdadisi, İstanbul Sul· 

tanisi müdürlüklerinde, İstanbul 

maarif müdürlüğünde, Darülma -
Jkmiı\' aliye müdürlüğünde bulun • 

mu§, ~ eçen sene de "Yeni Lise,, yi 

açmıştı .• 

7 ikinci Te~rin saat 21 de ••••••• 

SARAY (eski Glorya) sinemasınCla 
.Münir Nurettin Konseri 

Programda : Gazi Hz. lerine ıtbafen bestelenen Milli ün ve halk 
türküleri diğer güzel yeai eserlerle armonize edilmit nefis 

Tırk musildıi nllmunelerl mevcuttut. 

Blüthner PİYANODA: Prof. MALL Y 
Biletler ıimdiden satalmaktadır. ••••••il' 

Gündüz Esmer Gece Sarışın 
lıte taklidi kabil olmıyaa bUyük yıldız 

CONSTANCE BENNET1 
Şeytani abcnklerle muhteıem bir komedi müzikal olan 

MULEN RUJ 
fılminde bu tarzda g&rünecektir. 

Bu Perşembe Akşamı SARAY sinemasında 

Polis haberleri 

Karşıki apartmandan 
istenen et ve para! 
Cihangirde garip bir dolandı -

rıcıhk hadisesi olmuıtur, mesele 
ıudur: Evvelki gün, burada bir 
kasaba bir genç gidiyor, §unları 
söylüyor: 

- Kartı apartmanda iki liralık 
ede sekiz lira bozuk para istiyor
lar. Size on lira verecekler .. 

Kasap, inanıyor, derhal iki li -
ralrk et tartıyor ve sekiz lirayı da 
alarak gençle beraber apartmana 
gidiyor. Genç, para ile paketi alı • 

·yor, kasabı kapıda bekleterek yu · 
karı çıkıyor. Biraz sonra kotarak 
merdivenlerden iniyor ve kasaba: 

- Eti bıraktım, çıkınız. Size on 
lira versinler. Bey beni eczahane
ye gönderdi, diyor ve uza:klaııyor. 
Kasap, yukarı çıkıyor ve bir oda· 
nm kapısında asılı et paketi ile 
kartılatıybr. 

Bir kadını, tramvay 
çarparak yaraladı 

Kadıköyünde Kurbağalı dere -
de Müsavat ıokağmda oturan Sa· 
biha hanıma dün Osküdnda 12 
numaralı tramvay çarparak yara· 
lamıttır. Sabiha hanmı hemen o· 
tomobille Zeynep Ki.mil hastaha
nesine kaldmlmıt, nöbetçi bulu
nan operatör Tevfik bey tarafın
dan hemen ameliyat edilmift,ir. 
Sabiha hanımın yaraları ağır de
ğildir. 

Almanyanın nasıl 
ıi ikide birde tazeleJllll 
dur. Londra gazetel ' 

yirmi bir fırka dan mii 
bitlerinin aay111 4000 dl' 
varmııtır. Almanya 
rulma11 menolunan ailib 
kil edilmiı, hatta ağır 
pılmıı, ordu tamamiyl~ 
rilmiı, istenen yerde h , 
cek 500.000 kiti terlıİ1' 
batka kıaa bir talimdd 
ifa edebilecek bir miJyoll __ 
lanmıı, elbuıl kara ve 
olmak için hiç bir ıeY · 

mııtır. • 
Deyli Telgraf gazete" 

lardan bahıederken ~ 
berg, lejiyonlan davet e 
yere baımuı, Ceneral ,.~=tİ'~-.-

yareleri kanatlandırmat' 
venne.i ki.fi!" diyor. 

Hatti hu gazeteye il". 
da vukubalan aon i~ 
ri ha:nrlıklan sizli tu~ 
münasebet vardır. Onull 
de yazdığı makaleye ıu 
]erle nihayet vennekteclit' 

"Her memleketin k 
n aaklamaia halda vardd' 
zilerin bu vadide ıöıt 
Almanya hükiunetinin 
karanlık bir ıır olarak 
kendilerine göre. bir U.
bulunduiu huıuıuna büriİ' 
ikna edecektir." 

Yıldız baranda dansederken ---------
Süleymaniyede oturan Mehmet 

efendi, dün Yıldız barında danıe· 
aerken ayağı kayarak düJ111Üf, ba· 
tından yaralanmıttır. 

Sekiz yatında ~ocu§a c;arptl 
Şoför Mazlum efendinin idare· 

s.:ndeki otomobil, Davutpapdan 
geçerken, sekiz yatında Burhan 
isminde bir çocuğa çarparak yara-
lamı§tır. • 

A!)a~ keserken elini 
makineye kaptlrdı 

Küçükpazarda kereste fabrika· 
unda çalıpn izzet Efendi, ağaç 
kesmekte iken, elini makineye 
kaptırarak yaralanmıttır. lzzet E· 
fendi, tedavi için Cerrahpafa has· 
taheneıine kaldırılmı§tır. 

Maarifte: 

Muallim mektepleri me
zunları tamar.nen 

yerleştirildi 
Açıkta bulunan muallim mek· 

tepieri mezunları kısmen ekalli· 
yet mekteplerine, kısmen de ilk 
mekteplere yerlettirilmiflerdir • 
Hiç biT muallim mektebi mezunu 
açıkta kalmamıttır. · 

Ayni zamanda köylerde açık 

bulunan mualli.mliklere de vekil 
muallimler tayin edilmiıtir. 

Hukuk FakUltesinde iki yal 
sınıf ge~emlyenler 

Bu talebeleııin yazdma11 için 
on bet gün mühlet verilmittir. 

Fırkanın ocak kongreleri 
Cumhuriyet Halle Fırkası ooak 

kongreleri dün aktamdan itiba • 
'ren batlamıttır. Eminönü kaza .. 
ımda dün akp.m Kumkapr oca -
lmm top!ent111 yapılmııtrr. Ocak 
toplantıları ay sonuna kadar süre· 
cektir. 

Kısa 

Ayaıofyadaki hamam.; 
meydanındaki Mimar Sin•CI 
lediyenin levazım anbarı 
nılmaktadır. Belediye, 
tarafındaki pencerelerine 
runmak maksadiylc derıd' 
taktımuya karar vermittit• 

Burhan Umit Bey - . 
vel Ankaraya giden Maııi' 
tişlcrinden Burhan 'Omit 'flf 
rimize dönmUştilT. ~ 

Tasarruf haftası -
sarruf haftası hazırlıkları fİf 
Bu hafta için altmıı bin • 
taktır. ~ 

Yardım ıandıiı - ts 
rüklcri ıncmurlan arası~ 
bir yardım ve biriktirme 
limatname hazrrlanmıttıf• j 

Şoförler Cemiyetinde ~ 
ti seçimine bugünden iti ~ 
caktır. Seçme sandığı ~ 
lu mıntaka&ında dolaıtırı ·<tffl"!:J 

Dil mektepleri - 'ÜJ1J fi" 
lan dil mektepleri dUndell 
liycte başlamıştır. 

Madam ''~ 
San Jen ŞıhU' 

Komedi 3 Perde 
ve 1 bat lanııç. 
Yazanlar: Vik

Sarda 
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Baaadl Yarab Ka, 
Nakleden: Selami lzzet iii 

I YAZAN : iSHAK FERDi 
Bupnc kadar ~ıkan kısım- "Peyman onunla mqgul olur., 

ların hülasası: Peyman evin emektarı idi. 
Bir aile; on iki :raıında ev it· İyi yürekli olup olmadığı pek ma• 

lerini aeven fakat zeki bir kız, lüm değildi ama, romatızmalı ol. 
Süheyla; annesi Cavidan jyi duğu muhakkaktı. 

ana bir talan altın verecek.,, kalpli bir kadın, Sübeylanın 
Süheyla, geldiği günün ihabra· babatı Sadık Bey, ıarhoı, ıe-

çimıiz bir adam. lhaan Baba, larmı bir daha unutamıyacaktı. 
t~) nun b .. t.. k . . "k 
rını h .. u un uvvetı kollarında idi. Kolları kınhnca, hır et ve kemı 

alınde yere yıkılmıştı. Dara bu müthiş dövüşü seyrediyordu 

Sadık . Beyi daima meyhaneye Her fey ıözlerinin önündeydi: 
çeken bir arkadaı. Sadık Bey Muhteıem mermer merdivenler , 

"1 re>ı ~ -------------
~laıtı!e. kimseye görün· [ Mavronun gırtlağı iki büklüm ı kuvvet olaaydı, hasmını belki de 

t#. ~~ti. •ın ~adırının içine olmu§tu. ağzı ile parçalıyacaktı.. . Halbuki 
ileden .... - Ben pehlivanını ama, sen 1 can acıımdan vücudü öyle pelte • 

bir gün kanıile kuıa ediyor oyalı çeyiz kapı, ıeniı antre, halı
ve müthiı bir plankuruyor: 01- larla donanmıı ıalonlar, çocukla• 
dürmek.. Kendiıini, çocufu ve h 

rın ayreti: "Size bir arkada• ge • 
karmnı.. Bu fikrini onlara açı· :r 

yor. Süheyla ile Cavidan kor- tirdim,, onlar arkada, iıtememit" 

'huı 81~reıniyorlardı? henden kuvvetli imitıin! letmif, çene kemikleri öyle biribi • 
ki~ ın tılsımını boz • Diye mırıldanırken, Ar:zameı, rinden ayrılmıttı ki... Baıını oy· 

kuyorlar. Bir eve kaçıyorlar. Jerdi ki .• Ama Süheylayı gene de 
Fakat Sadık Bey orada da onla· güler yüz)e karıılamıılardı. "Ba· 
n bularak eve l'Ötürüyor ve bir baya itiraz edilmez, babanm canı 
odaya kapıyarak kilitliyor. An· sıkılmaz, baba ne derse, ne ister· 
neıi, Süheylayı pencereden ae o olur ... ,, çocul<lar annelerinden 
bahçeye gönderiyor. Biraz ıon· 

bu dersi almı•lardı. 

ı... ~· (~ nasip olaca.k? hasmının bir kolunu iyice büke - natmağa bile takati yoktu. 
~ h-u kur) dan ayrıldığı rek, kuru bir dal parçaar gibi kır· Arzameı doğruldu.,, Bir ayağını 
1ttr, adar rahat uyku mıştı. Mavronun göğsüne dayadı: ra üstüate üç ıilih aeıi duyulu· :r 

yor. Koıanlar, kan kocayı be- Süheyla anneye takdim olun • 
yinleri parçalanmıı J,u)uyorlar. du: 

bııf IÖJğ Diri: - Haydi, söyle! Seni bizim Ü• 

: )e '-i e(j c Ya"~ yavaı YÜ· - Haydi koca aslanım, ıu kö· zerimize gönderen kimdir? Bizi 
ndekı han . w• • • • b k b' . t çerı uza- pegın •tını ça u ıtır. niçin öldürmek istiyordun? Süheyla, te1adülen orada ltuJu- - Şirin çocuk değil mi? 

nan Ali Şefik'in yanında kah· _ F evkali.de tirin. .. Bak yav • 
yor. Ve Şefjk, Süheylayı evine 
alıyor ve besliyor. rum, dünyada kimıe kimsesiz kal· 

"'1t ._. Diyerek yumruklarını ııkıyor • h -...ı öl Mavronun gözleri kapanıyor-
~ •)atta .

1 düreceğim, d;.. du. du .. Genit bir nefeı alarak cevap 
~hil ıken (Diri) yı ğe, Arzameı ikinci bir hamle daha verdi: 

.A_ 01nıryacak. yaptı .. Mavronun öteki kolunu da 
'~~~ti eJ!ıeai ölümlien ko • arkaya büktü ... Ve kırdı. - Artık her ıeyi itiraf edece • 
"-L tr, hu :nıeçhul adamı- Mavronun bütün kuvveti kolla· ğim ... Beni sizin üzerinize gönde. 
~~.~- indinneğe meyden rında idi. Kolları kırılınca bir yı • ren (fskender) dir. Babam on ıe. 

ğın et ve kemik halinde yere yıkıl· nedenberi Makedonyada oturu· 

Selma kurnaz doğmuı riyakar 
yaradılmıttı. Konduğu çiçeğin 
rengini alan bukalemun gibiydi. 
Kendini herkese beğendirmek ve 
herkesten !azal kocasına beğen • 

maz ... Karnını doyurdun mu?.# 
Sana bir de ıüzel bir oda veririz. 
Bereket timdilik bot odamız var. 
Matmazel iki ay ıonra ıelecek, 
ıen iki ay orada rahat edenin. 
Peyman, odaıını göıter, Şakir aa· 
na kitap verıin oku. Okumasını 

l' iöıı ... 
.~Jıı h' erinı açtı .• Karıııın mı§tı. 

yor. Eğer ben (Dara) yı öldürür· 

fıtı ır e.daın gördü.. Ya 
~'cb.. 
·~'••Sa .. -• • ., I ,_ -uuııın. 

Mavro henüz ölmemitti ... Göz· 
leri açıktl ~e kindarane bir bakı§· 
la Arzameai süzüyordu. 

ıem, (İskender) babaına bir talan 
altın verecekti. Bu altınları ba· 
hamla aramızda paylatacaktık. 

dinnek isterdi. ihtiyarlarla ihti • 
yar, gençlerle genç olurdu. Her· 
keain huyuna ve ıuyuna göre git· 
meği, herkesin nabzına göre ter· 

ıever miıin? 

- Severim hanımefendi. 
- Bak unutuyordum. Senin iı· tas:· h 

\._ 
1 ançerini görerek Trakyalı pehlivanın ditlerinde (Devamı var) 

....................................................................................... min ne? 
' lrıethur pehlivanın 

~~~';i;!::!:!~i~in- ·selô.nik, Korf oda_.Arn~
• l'M.eçhul gölge,, nin vutluk ale1Jhıne numaqış 

bet vermeği bilen kadmlardandı ... 
Ömrünün sonuna kadar ten olma· 
ğa ahdetmiıti. ihtiyarladığı za • 
man da, ihtiyarlığı güler yüzle 
karfılayacakh. "Vay, ıiz miıiniz? 
Sefa geldiniz .•• Sizi bekliyordum .. 
Acaba hiç gelmiyccek mi? diyor • 

- Süheyla efendim. 
Süheyla odadan çıktıktan son· 

ra Selma hanım lcocaıına : 

- Eğer çocuğumuz olmasaydı 
kendimize evlat ederdik, dedi. 

~ ~ a.tılmııtı. 
' 8.\'J'o ufak~. 

'hür k • L G~eti un uvvetıyle Ar-
.~ h l'le atıldı: 

Atina, 5 (Husu.t) - Şimali E- f Nümayifçiler, bundan sonra 1-
pirde Arnavutlar tarafından Rum• talyan ve Arnavut konM>loıhane • 
lara yapılan tazyikleri protesto et· lerine gitme~ iıtemif'lerae de za.bı· 

dum.,, en hüyük mehareti, koca • 
aından nefret ettiii halde, onu •~ 
ver aibi l'Örünmeıiydi. Şefikten 
her zaman nefret etmitti.. Hele: 

Şefik, karısına cevap verm~en 
eyyef biraz dütündü: ".Acaba aa:Jıi
mi 1 .• ,, aonra bu euali kendi kendi
ne sordujuna kızardı. Selmanm 
böyle uçari olmuı, böyle beyimiz 
kalma.mdan meaul kendiaiydi. 
Karııiy']e liyıkiyle lllefpl olama· 
mııtı. Onu kendi ıeviyeaine yük. 
ıeltememiıti. 

l ! ~~~a.lde geberteceğim 
r"'_,, ...... , ~llih... Urınek istediğim a· k · · D S l" 'k ta kuvvetlerı tarafından menedıl • me ıçın rav, e anı ve 'h · ı 

· .. .. • • miılerdir. Hükumet her ı tıma e "Ama beni çok üzüyorsunuz? ... 
Bana adeta itkence yapıyorau • 
nuz .. ,, dediki akıam ona nefreti 
artmıth.. Bunu, bir türlü Şefik 
evlenmeğe razı olmuyor diye söy· 
Jemiıti.. Mahir bir hokkabaz ri· 
bi, çocuklarına babalarını derin 
bir saygı ile saymalarını öğretti. 

Bunu öylesine öğretti ki, çocukla• 
rı en fazla onu ıevmeğe batladı • 
lar. İki üç ıene kendine: "Şefik 
beyin alııtığı kadıncağız diye bah· 
ıedilmeaine tahamül etti. Enin • 
de ıonunda: "Şefik Bey mi? .. Şu 
güzel kadının kocandır., denece· 
ğini biliyordu. 

a.._ ·" el' 
~ ~-~... •ınden kolay kolay 

ı~ı'e, 'Ik 

Korfoda yenı~en buyuk mıtıngler kar 
1 

Korfoda tiddetli inzibat ted· 
yapılmııtır. Bılhaaıa Korfo ada • b" 

1
1 . im t 

'ildeki~ haıntede (Mavro) 
~' ıça.ğı yere düşür -

ır erı a •t ır. 
sında yapılan miting pek gürültü- Selanik mitingi de çok kalaba· 
Iü olmuıtur. Mitingi tertip eden tık olmuftur. Bu mitingde ıöz ıöy· 
ihtiyat zabit ve efradı, toplantı •~ Jiyen Girit Mebusu, Şimali [pirde 
nunda, §İmali Epirlilere sevgileri • yapılan tazyikleri tiddetle proteı· 
ni bildirmitler, hükumetten, bu to etmit ve nümayiıçiler önlerinde 
tazyiklere bir nihayet vermek için, matem elbiseleri giymif olan Şi -
~iddetli tedbirler almasını iıtemit· mali Epirliler bulunduğu halde ıo· 

- Tetekkür ederim Selma, iyi 
kadınsın. t'ıı 

bi" 1ll kum 
4~L. tehlike .andanı ilk ve bü • ,:-!\'o :tı bu ıuretle aavuı· 
~ijl> edllta, hasmını naııl ol· 
''l ece .. . 

C~ ~~Otı-un &ınden emin ola-
~)''-' boynuna sarıldı. 
~ d 111 d 

)erdir. kakları dolaımıılardır. 

Selmanın dudaklarında bir 
cümle ürperdi: 
"Omuzlarına bir mesu)iyet yük

lenmezıin ümit ederim. Herhalde 
bu kız ömrü oldukça burada kala
cajım ıanmuın ... ,, 

b,t 0iu1 ~a ll'ın içinde müt· 
•1 'l'ı1 d,, . ilflaınıstı. 
t ltl tf'l.. ~ 

~~"di. 0
uetçiler gürültüyü 3 kişi boğuldu !Hakimlerde tasfiye 

Fakat söylemedi. Münakata a• 
çacak olıa, Şefik haykıracaktı: 

. ~e tlet 
ı.. 11 hu, Sa.dır d Kınalı açıklarında bir ~~k ttiillıd a. oğru koıu,ur-

~ı~t d ~•in _ .. a.r da. uyanmıştı. facia daha olmuştur 
~~l•:to~~~.da yalnız fU Evvelki gece ıaat 21 de Ada~ar 

°"! h\l] g··ı . açrklarmda gene bir facia olmuf, 
~t\] o ie Arzameıi bo- üç ki!i boğulmuıtur. Hidiıe, gece 
~ '•k eletle . . '"''l ttlet Çadırın etrafmı sa· bir aralık çıkan fırtına netıceıın-
ı. O) ll Pa.la.Ia.r de olmuttur. lımail kaptanm ida· 

ttn il . ını çekerek 
'ı btı-D terıne yürüyorlar • resindeki Şahmeran motörü, ayva 
%: " Stdıtd yüklü olarak Büyükadaya gel • 

'~ .\t an dı.tarıya fırla- mekte iken fırtınaya tutulaıuf, 

<Bat taralı 1 tııcS eayıtada) 

veyahut verdiği hükümlerde dik • 
kati çekecek derecede iıabetaizli· 

ii görülenler tetkil etmektedir, Bu 
ikinci kııma gireceklerden yükıek 
mektep mezunu olanların bile iı • 
tiına edilmiyeceği muhtemel rö -
rülmektedir. 

Tasfiyeye tibi tutulacakların, 
yeni hakimler kanununun tatbik e

dileceii birinci kanundan ıonra a· 
vukatlık yapamıyacakları anlatıl • ~ıt.."t ,..

1
, .. , b Kınalı ada 

1

civarmda devrilmiıtir. 
-.1 "" "' cı b maktadır. 

Ct.. 't .. (lı···1 _ a.srnını gebert· Bogu- lanlar, Mustafa isminde i • 
b ··• 01, qa is b H er - ·- ·-·"'--·--"- ···--
l)t h \ttt ! lna udu) yar· riyle kırk be§ yatlarında ac !erdir. Bu hal, üzerine altı yolcu 

11:\k~1'lıtr:y0rd hanım ve bunun sekiz y~larında birden ~ğırmağa baılamıtlardır .• 
t 'e ı et ı. u. d b lu 
ı ttaı- Q\ik.. kızı Halidedir. Motör e u • Etraftan yetiıen kayıkçılar, ka • 
Çeltt:ı tıl, urndarın · • · • ·- ·· .. ö er Hü • k ~ lıe tın1 ıesını ıtı· nanlardan dıger uçu, m • zazdelerden ancak üçünü urla -

)'~ '\ot~· . \'e Palalarını ge- aeyin ve diğer bir arkada§ 1 kur • rabilmittir. 
~ "' tle 
'' ~ .. l .\rıaın tulmuılardır. Hidiıe, dün sabah, müddei u • 

'" h· ~n~i eı ... İki dev D ) 1 b "yüyünce motörde mumilig-e bildirilmif, nöbe19i müd ~ 4.._- 1 itik Yen bu .. h. . a ga ar u ' 
1 : ~~ ltlerirı mut 1§ a- bulunan yolcular telif et.mit er ve dei umumilerden Ekrem Bey, ha • 

eı h,,_ e •arılrnıtlardı. H h aunu kucaklı • K h l ~ ~· .. 1ıru altına 
1 

· acer anım, çocu. diaeye el koymuftur. aza ta ki· 
~I ~ l~i ~~ a mıı· : yarak bağırmağa batlamıthr. katı, Kmahada polisi tarafından 

....__~ \iiltuden ta.kip ed' ? Söylendig- ine göre, bora ani o· yapılmaktadır. Kurtulan ve mo • 
~ ia..• ~d ıyorsun. ) dl' . ·ı 
~'' '"'")a 8.tıınııı r& • ..1 larak gelm:t yolcular faz a çırpın ı tör sahibi dün a ıyeye getm e • 

-...,.L tıuıı? ıçın o - ..., k't b, 1 adan motör dev· cekken ıon vapura yetittirileme • 
.. ._ maıa va ı u m ' • . .. kal 

rilmi9, yolcular, denize dökülmüt· meıi netıceıı, bugune Dllfbr. 

Muvaffak oldu. Dayandıfını 

baprırdı. 

Yer yüzünde sevdiği tek kiti 
Murat day111 idi. Murat Bey her 
cümleye: "Ben,, diye baıhyan ve 
sözünü zorla dinleten erkekler· 
dendi. 

Avuç dolusu para ıarfeder, 
fakat bakkala olan bet lira bor· 
cunu ödemezdi. Fakat hekeıe 
nasihat vermekte uıtaydı. 

"Bu gece Haıan Beylere ıen 
yalnız git.,, 

Selma, o gece kendini çok ıü • 
zel hiaaediyordu. Herkesin ıözü· 
nü kamatbracağına emindi. Bu -
nun için de yanı batında bir ıölıe 
istiyordu. Bu,. gölge kocasıydı .• 
Ve kocaıı daha timdilik ondan 
:kuvvetliydi. 

Şefik Avrupayla ııkı temasta 
olan bir fabrikatördü. Sık ırk Av
rupaya giderdi. İıtanbulda olduğu 
zaman sabah ıekizde evden çıkar, 

akıam ıekizde gelir. Reıime 
meraklıdır. Her mezada gider, 
Bedestende dolaıır, eıki tablolar 
ıahn alır. Karı11 alakadar görü • ti: 

Yolda baıka feylerden bahıet· 
ti. Şefik orada bu meseleyi ıöyle • 
mek istemiyordu. Ziyafetin ıü • 
rültüıü arasında, kanlı bir sefa -
Iet macerasını anlatmak lüzum
suzdur.. Hem asabım da çok bo • 
zuk .. Ne diye gidiyorum? ... 

- Biraz açılırsın diye 11rar et• 
tim .. Kendi keyfim için gitmiyo • 
rum. 

Şefik ılcarııının elini ııktı. Sel • 
ma kahraman bir tavırla ilave et· 

nür: "Bunu beğendin mi Selma·.. - Danı etmem. 
- F evkalide ! ... ,, llk fokıtrota Selmayı Şefik 

O gün, Selma kocasının ne ge • 
tirdiğini keıfedemeai. Mattean' 
un bir tablosunu buldun! •• Aıan 
ltikadan bir vazo mu getirdin? 
Hayır, bir ıokak kızı ıetinnifti ... 

kaldırdı. 

• • • 
Süheyla karanlık odumda ba· 

tına ıelen felaketi kanıyordu ..• 

~Devamı var}. 
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Eski vakıf /ar kanunu 
Herifleri ··~-z ... ,..~:,,. -. :·.;?:::\] ;:ı.: 

....... ::11J'.
0

•M" 

1'I ~8'1 t.&raıı l ınct ıayıt&da> met, bu me1lekte devam ebnekteclir. 
~~2"4~ "1İııcllr ıapkalı büyük maliye- Her sene bu uaulün .,.eni tecellilerine 

a. '-iıa ~diyeaiyle huzura ~ılcar- pbit oluyoruz. Statiatilder ....,.elin • 

=··== Dl L IMIZLE: 
Sergiyi g~zdim 

Liyıhanın ana düşün
celeri nelerdir? 

~ · te, Oaman1ı devletinin if. da .. 'Clp 0 1-n bir mukaveleyi ma· Avrupa kapitalizmi devrin deiiıti· 
ta.~~.011 Hirach okubnadan Ba- ğini iyice bilmelidirler. 

a_ ~ ettirnıiıti. Sumatra aduında milyonlarca in • 

...._~leyi "Pis herifler" diye sam aoyan bazirıanlara, Franaada za. 
'ıı ~ Affllllzt dilerim. man ziman zuhur edip vatandaılara 

llıa ,_ rifl milyarlara mal olan Rodıette'lere, Sta· 
L ı1e er kokan, tükenmek 
UQI.- . viıkilere, baııb irili ufaldı pis herifle-
.;.~ Avrupa ve bilha11a 'rk tJ • ~ re, inhisarları, imtiyazları, t• e en 

İznıinin mümeuilleri • bir haydut konait ıanan medeni ha • 
~ ramilere artık memlekette yer yok • 
~Ye (kapitil) aleybtan tur. 

.. ~nla beraber ıoıyalizmin Sabık Reji tirketi, memlekette, rüı· 
hiç :ne aleyhtanymı. Şu veti yegane idare i.let ve vaııtasr ad· 
d '"birinin propagandaaınr detmiıti. Bu ıirket adanı ördürtmeii 
~ egıJinı. Bu iki mesleği ten • mubah bilirdi. 
~al.. ladediınin dıtanıındadrr. 
~ fll Emin olunuz ki, Avrupadan gelen 

Değerli ve eski arbdaıun lmıir me

busu Rahmi Beyefendi, seuiz, sösterit· 
siz ve bilimli çalıtkan bir yurttaıtır. 

Ankaran.ın &\izel bir yerinde kurdu· 
ğu ıergi evini, çalılll, uiraıa bitirdi. 
Şimdi o güzeİ ve aöz Okııyan yapıda bir 

sergi açıldı. 
Ben de, her yurttaı gibi bu ıerıiyi 

gezdim.. 

Gazi köıeai, bize cumurluk önleneli 
topu on bir yıl olnıuı iken neler yapıl· 
dığını anlabyor. 

4 Teırinievvel 1926 dan ön -
ceki evkafın idaresi için hazır -
lanıp T. B. M. M. Encümenlerinde 
bulunan layihanın ıon ıeklinden 
okuyucularımıza malumat ver· 
mittik. Layihanın mütevelliler 
ve vazifelerine dokunan hüküm
lerinden bazıları da tunlardır: 

bağlı oldukları Evkaf daireleri • 
ne verip tasdik ettirirler; 

6 - Sair mezun oldukları va
zifeleri yaparlar; 

Mütevellilerin vakıfları namı
na istikraz yapabilmeleri Umum 
müdürlijğün iznine bailıdır. 

Vafizelerin ifa sureti nizam. 
namede gösterilir. 

Mütevelliler muamelelerfo • 
den dolayı ce~en ve hukuken 
mesuldlirler. 

"-tıtl raınu aiz aziz okuyucu • kapitaliat tirketlerin kaptanlan reji 
....ı 1~. •tacainn ki, bulunduğu • 

nnıUfJP' "lıi;' .~lında kapitalizın vazifeai- müdürlerinden ehven defillerdi. 
.r •· 1•1>1 ,.:;. • Bir bank•. daha evveliai gün, bize, ine ~e --it "'" .. evl'enuyor. ... "ll1iiJc Afrika müıtamerelerinde ıiyahilerin 

Bin yıldanberi balmn11zlrk, benimıe
memezHk yüzünden bir yıkıkhğa çevril· 
miı ana yurdun bağrında oe bitmez, tü· 
kenmez ğenlik kaynaklan vannrı ta hiç 

kimse alc?ırmamıt•• . 
Kalın bir ıoftalıim karanlıklara aaJ. 

dıiı titrek ve ince bir uluıun üıtünü 

örten toprağı ıillrilince altından arik ve 
dinç bir uluı çıkb. lıte :büyük önderin 
bütün ıu yurtta yoktan yaratbklannı 

bize göıteren hu kö§8den bir kıvanç ve 
kulduk duyarak efi)ip geçtim. 

Vakfedenlerin ıartlarına ve 
bu kanun hükümlerine göre mü
tevelli olması lazım gelenlerden 
nizami vasıf ve tartları haiz o • 
}anlara tevliyet tevcih olunur. 
Cemaate veya bazı sanat ashabı
na mahsus olup müntahap heyet 
veya fertler tarafından idare e • 
dilmekte olan vakıfların tevli • 
yelleri teamüle göre· tevcih olu • 
nur. 

Mevcut mUkataalı toprakla • 
rın veya icare teyinli rayri 
menkullerin mülkiyetleri, icare 
veya mükataaların yirmi misli 
bir taviz mukabilinde mütesar • 
nflarma devrolunur. Taviz is • 
ler toptan, ister taksitle ödensin 
ilk tediye senesi için tahakkul( 
ettirilen. icare ve mukat- üze • 
rinden hesap olunur. 

ıöyl lb .. _ tarih dolambacmdayız. • ...._ ırı k. derilerini aoyanlardan birini wnuını 
1 a• ~ 11 

bil kapitalizmin taban· müdür olarak ıalc:Jırmıtb. 
, ıi olan ı· d ~' .. Milli hudut dıtında kalan va

kıfların tevliyetleri hakkında 
vakfiyelerine göre muamele olu-

bl•ı,.,eı· W~ • ıoıya ızm e 1Uemı ı· 
ıı;;w ''""Qliyor N Fikrimce Avrupa aennayeıinin bu-

ı.. a..1il • e o! Ne o! Her ilcisi , • 
nu ~ """ eli. kukuna zerrece halel se]memek, kapı· 

~~ talizmin hakkı tanınmak prliyle, ıir • (Bitmedi). 

rler 

H•"' 
takibi 

• urnunıi lelik.· ete sebep o- k 1 · · ı ··re - .. i ı.. •• et en zaman ıcap arına ao J - '--s· 
,ıt_lli~ tan 11lah etmek gerektir {ki, bu ameli· 
~ ırrı hakarzhtdan, pİı hem- yeye son muahedeler dilinde "Readap-•e "•--J "nl'ld · •· -...- ı zenıı ı en, mu- tation" deniyor). 

' riiıveti, irtikabı doğur- fre k '' Kolonyal zihniyet sahibi, n çe 
~L k' ~ha tabiri ile (profiteur) olanlara Tür ıye-
~ !vekillik, on bir defa na- de yer yoktur. Türiliye iktısat huıu • 

". /\ hala Franıız vü.kelum - aunda hakka, fuilete doğru gidiyor. 
' lldre Tarclieu'nun aon lôta • Sermayeye, Avrupa lcapitaJizmine. 
ıı... Yıın. llz, Kapitalizm (Müellif .,..,_. Türkiyede yer vennek, memlekete bir 

Kutlu ve değerli eski arkadaı ve 
inan liardeıim Celil Beyin iı bilen ka· 

fasmdan çıkan (it) ürünlerini birer bİ· 
rer ıezerken Türkün neler yapabildiii· 
ni bir kez daha görerek inannnı peklet· 
tirdim. 

Pamuk, kömür, ipek iıleri önünde 
durdum.. 

~ ııt değildir) Franıayı bir sürü Baron von Hirsch'leri saldırmak 
••s. ına, bir irtikap panavno. Sumer Bankın sahtiyan, kösele iıle-

" J.. ile müteradif olamaz. 
'"'-· ~tir. ri beni çok kavradı. Franıa bundan yüz 
... ~ Franaada bile millet bu kabt.1 pis 
-..._ Yıl on iki ay tahaddüı e- yıl önce bizden, !öğün köseleler alır, 
1~ Jcan heriflere karfı geliyor. 

!\ 
1 dallan elbette aazetelerde • çizmeler yapar imi•- bana bunu bizim 
ll,rı Biz ise, evleviyetle bunları ıateme- '" 

\. ~ ~ uz .. Pis herifler, haram ye • kocalmıı dabaklanrrm: anlatırdı. Bir 
~ l'veUı mikroplar gibi ortalığa yiz. 

~l. ·.taıY•.:ıı.dınyorlar. _!ft E h'b. eski yazmada da okumuıtum. Şimdi, .~ • Bu piı heruıer, eğer en.set ıa ı ı 
"- h Qnü muaheze eden ıoıya • iseler, kendilik1erinden pılıyı prrbyı top elimizden giden bu güzel iıi, Bcykozun 

C~suıta yerden söğe kadar lnmalıdırlar • (Anhyana sivrisine}{ değerli Eabrikaıı gene ellinize geçirtti, 
• •h l'1 ~buhranının h&d bir de- ıa, ...Jaft117'1J1aı•...aı, z-.. az). bqanuiJM. ...- olllWL 

nur. 
Tevliyet umum müdürlükçe 

tevcih edilmeden mütevelli vali • 

fa vaziyet edemez. Nizami vasıf 
ve tartları haiz olmadıkların • 
dan dolayı tevliyet tevcih edil • 
miyeceklerin müddeti hayatınca 
ve küçüklerle mahcuzların ıah • 
si ehliyetlerini iktisaplanna gö -
re vakıf umuru bunlara niyabe • 
ten Evkaf umum müdürlüğünce 
idare edilir ve tevliyet maaı ve 
hukuku kendilerine tanılır. 

Azledilen mütevellilerin yer • 
lerine vakfedenlerin şartlarına 

ve bu kanun hükümlerine göre 

mütevelli olması lazım gelenler 
varsa tevliyet onlara tevcih olu-
nur • 

Pariste 400 bin 
ecnebi var/ 

l\farsilya cinayetinden son
ra Fransa hükumeti ecne -. 
biler üzerinde sıkı bir kontrol 
koymak kararım vermiştir. Bu 
kontrolu yapmak için de hususi bir 
teşkilat vücuda getirilmiştir. Yal -
nız Fransız gazetelerinin neşriya
tına göre bu kontrol işi kolay olmı
yacaktır. Çünkü sadece Paris ile 
civarında bulunan ve yeni polis 
teşkilatı tarafından kontrol edil -
mesi l&zırn gelen ecnebilerin mik • 
tarı ·aört yüz bini bulmaktadır! 

VAK 1 T .& cfit.~•ınde baılıca müsebbip ha- :Avrupa ıennayeaiyle birlikte ,..., • Hele kalın halatlarla ipleri aörüMe 
" r- T evliyetin inhilaline yeni mü-
'P· lı•mak ba•kadrt', pis heriflerle İ• orta- ne kadar anindim, ıöfıüın kabardL il' . ) k d OClDdellk. 8l7UI OUlta 

.. n- ak • 1 0 :ı: :ı: :ı: teve ı tayın o ununcaya a ar -AA 

' 

L - • ., v tiye smanlı der • ğı olmak başkadır. Gezici (lıtrabon) Tnıkyadan geçerken ı.taııbul .Aakara -• (V.&DT) 7UldU 
L q•tu" r ·ı · vakıf umuruna Umum müdür- TEL&FoN N1111AR..UA1Uı 

' ~ • gu ına ıyecı enn ise he- 1 A Türk kadrnlaruun kendirden, ketenden • razı lfl•rl telefon:....,. 
~.lt'-'cl.b\i!letleri köle gibi ça]ııtır· Namuılu metotlara vrupa ser • lükçe bakılır. Mütevelli olması idare teı.toDa ı Ml7e 

~~ ~:lerirıe ıiar bilmiı, rüıveti, mayesinin bizde çalııması ise, pis he • örgüler ördüğünü yu~or. lazım gelenlerden hayatta kim- Telgraf adnıll: lltanbul - (VAJln') 

~,. ~ nuıvaffakiyet ileti teliı.kki riflerin ortalığı (infecte) etmeleri de· Bizim Meriç kıyılannda dört metre se kalmamıııa o vakıf mazbut POlta ıruıuu No. .. 

. '"'lt\ill )~elerdi. Geçende bunlardan ğildir. uzunluiunda kenevir kendiri oluyor. vakıflar arasına alınır. .USO~=ELL1CBlı JCcDelll 

. ~.tı. dıfr hatıralan okudum. Bütün naf'ıa ve iktısat ,irketleri Bunun ana yurdu orası olacak aamnm. a-n-".. HOi ar. 1111 Kr. 
Y,c Mütevelliler vakıflarının mü- """ .,.... 

~t a.rz d k zamanm yeni İcaplarına tevfik edil • uld dok malan 8 aylık '50 • JCll • 
~ l\ IÖ)Jer'' eB er en ,mert Kıpti mek lazunclll'. Aclapazarmm pam u u mesaili olup: 5 ayWı &00 • .. • 

~11ıı..."°la1trtıa • u adam da, utanma • Celll nurl çok sözel n artık bizi dıp.ny• kot- 1 - Vakfı~ hayrat ve akarla- ı aytıııı ıao • ,.. • 
"'ıtı bi~ ,_~an büyükleri nasıl av • maktan kurtaracak ç.aia plmittir. ltA.N ncarn.&Rlı 

ı:qr yazıyor. ala 1 rmı görüp gözetirler; 'ncaı1 uanıarm uan •ylfal&rmda IUI· 

' 

MEVLOT 
Serci bu yıl bir bqlanaıç •e ı a- d•J • .._, ... Jcu--· .. '-•lar. 11Jı ,_.._ ılO • 2 - Tahsili ken ı erme tev - u.... au ·-- - _,, .. _ 

(iL. ~ita}· • • maca olduiu için bir çok ekıik yerler ku~• kadar çıkar. 
İa ~--)qtnin. bocaladığı, fertlerin Nafıa müfettitlig"inden müteka· di edilen varidab takip ve istifa sııy(lk, tu.Aa. devamlı DAD .-....ıere alt 
., 1&._-..q '- ıöze çarpıyor • 
.... :-~·d:._"1 '".desine göre ıerbestçe it mühendis Mutafa Beyı'n rubu· '-- 1 ederler; ayn tcnzlllt •ardır' ~-... . "' "' en b l lı baflanuıbr. Artık PCT yı geç· kelfmll 111.Dlarm tir •tin ıo ~-
~ -..ııq~ • • enüz yeni bir iktı- na Aksarayda Valide camiinde • tikçe claha bilimli ve düıünceli yoldan 3 - Mezun oldukları masraf- ' KCÇUK U..ANLA&ı ""' ~:I\ de ~&~teessüf belirme- kinci letrinin 7 ncİ çarpmba gü • bu it yijrüyec:ek, yurdun yetittirdiği Jarı yaparlar; B1r detw 80, lkt dc"am 80, De detu 83, 
"'-~ .... ~ Turluye Cumhuriyeti, 1 k' eY 1 cak 4 - Vakıfta vazı"felı' olanları dört det .. 711 •• 00 detaa lOO ınuu,tur . 
• ~~! -to•ı- - ı nü ög" e namazını mütea ıp JD • 1 bi b" r ao-z o-nüne konu a • ~~"" ~Y U4U' a memleketimizde ıey er rer ıre • Oç aylık Uln vereoJertn bir detaaı mecca· 
'llat"'1b.~bd~~, nakil vasıtalanru lut okutturulacaktır. Merhumu ta· tır. mürakabe ederler; oeodfr. mırı ıatın geçen Utıııarm fu1a 

.. Ol...,_~-., ulkeyi bir Avrupa kolo- nıyanların ve sevenlerin tetrifleri 5 - Her sene vakfın hesabını •aa•br.ıallln•tıq•ku•nı•§•la.D•b•eeallİlp•edlUr•••-
- ""1ttan Edirne meb'u•u: Şeref 

1\ 1-i çdcarrnak istiyor. lH:u:"k~u:-~:ri:c:a~o~l:u:n:u~:r~. ~(3334=~)~__.. ........ - .... ..;-::~~7.~~-==:i=:-~~;:-jjbi';:~;:;;ii;:iki:~;tlı~;"::f-;~~id~;; ' ç ı~ • Bir iki dakika sonra koca kovuf- biyeye geçtiğinin ikinci yılı an • gözleri doluyordu. 
d ' et etme. Tankla hü.. tı: ta kuvvetli nefeslerden batka seı nesini de kaybetti. Fakat hayalinde iÖnük bir 
t 'tlt .:.. nafile .• Kadın kalbin- - Haydi bakalım arkadat • kalmamıtb· Şimdi hemen hemen yakın yıldız gibi yafıyan lzmirdeki ba-
~'1e ~·ı.hkeın mevkiinde lar, dedi. Sabaha dört ~at kaldı. • • • kimsesi kalmamıştı. Edirnedeki lası ona biraz ümit Teriyordu. 

1it.ı 4ll tıhidir. Tükenmeyince Alay kumandanı erkenden d~~- Zabit namzedi Erğin on bet amcası hayırsız, ne kokar, ne bu- Selanik Rüttiyesinde iken 
1 \''1ıb lltnazıın. lar. Onu ayakta kartılanıak ıçın cl'iinlük tatili lzmirdeld yengesi- laıır bir adamdı. Dramaya döndüğü amanlar a • 
'-- lltrnı b ka .,- d f ~e ~ n u askerce bulut- yatalım. (Altay) fU hazırlop • nin yanında geçirecekti. Anası da öldükten sonra artık Hl ııra gör üğü yengesi ince, le-

~ lıe:~:i~l~rle verdiği kon- dmları biraz da rüyasında avla- Onlardan en ıon aldığımız bir Edirneye gitmek ona güç geli - vimli bir kadındı. Bozğundan 
Lı.~)'l llean· rının başında bir ım bakalım. (Atili.) da Edirne· mektupta foçada olduklarım öğ- yordu. Tatil zamanı gelip arka • ıonra anaıı Edirneye, kendisi de 
~ hot\l 1 Y~tıyan delikanlı • deki nişanlıımın vefasından fÜP- renmitti. Kaç yıldır birbirlerini daşları her biri bir tarafa ayrıl -: IRtanbula geldiği için bir zaman 

~f,~~:a i•bnitti. he ebniyerek horul horul uyu • gönnemiflerdi. mağa hazırlanınca içine derin yenğesinden haber alamam11 • 
)'-'l~hlcıe ı...~n ııcak bir tek - ıun. Haydi yataklara mart! Balkan bozgunundan sÔnra bir acı çöktü. lardı. Sonra sonra dafılan aile 
. -"'td1• """l!la.ı ndana ıokulu • Kasatura çatırdııını andıran Anadoluya geçen bir çok aileler Babası yoktu, anasını da kay- parçalatı birbirlerinin izlerini 

'-

..,d ki iddı" ... 1 ta.raf da ah ı ara mubaceretı"n verdig"i -nkınlıkla b buldular. Yengesinin de lzmire .. - sert, kuvvetli kalık a ar - r- ettikten sonra onu özliyen, dört 
;L. \l. 'Yü b · • ka b tm' ı d' yerleştiğini bir iki yıl ıonra öi • 

)~ -4Q ~ z &§ımn hikaye - sında Yüzbatı koridora çıkınca birbirlerını Y e tf er ı. gözle yolunu bekliyen kimi kal • 

~' "':.ıbetçfa .da bak verdı'rtı· • _,_ 'k t Onlar da Drama tarafların - rendiler. Bayramlarda birer mele 
•1u Altay ıık sık dilinden eası e • mı§h J h 1 h 

~ ıl d dan gelmı' •lerdi. Erg" in 0 aman • tup a a atır ıonnaktan ileri 
l. .. _ er en ı.. ... ka bü • k parr•lannı ~ D l'k 1 k d 1 h "'- .. _ ~I> .,_

1 
UG! mediği bir ıar mm r- · d ku d e ı an ı ar a at arının er aitmiyen bu münasebet (Erc;.;n) 

~ "" be · Selanik rüıtiyeıın e o yor u. o o· 
t~.ıı tte .... e sınin uyuduğu tekrar etti: gün ufak tefek İstanbul hediye- e bos.luktan uzanan bir imdat 1• • 

"' "-- -vn aı f Babası daha evvel ölmüştü. Ana-
·~ ~~ll')'an nıbu yatakhane • - Aşka inanma aı da Edirnede yerleten amcası- leri topladıklarını, bunlan valiz- tareti gibi geldi. lzmire yazdığı 

.& ~ 1. d tatlı sohbet Seviyor sanma .... )erine yerlettirirken bir çok i- mektuba F oçadan cevap aldı. "' l[a a d nın yanına sıgınmıftı. 
~.-_ l>a)'d r evam etti. Billah yalandır! Bozğundan sonra (Erğin) la- ıimler sayarak bu hatıralardan Eniştesi F oçaya tayin edil • t" t\in ~ Osuna girdikleri için . Fakat ötekiler artık u~mak tanbula Kuleliye yerletti. Her yıl duyacaklan smnci !imdiden diği için oraya gitmi9lerdi. Er • 

t >'iiıı..~J>ılacak iıleri yoktu. iıtiyorlardt. Şarkının bu son par- sıla vakti gelince anasının yanı- ıezmif gibi heyecan geçirdik1e - ğin, iki gün içinde hazırlandı. 
ı. ~r onları d h f 1 ralan -takhanen_in t•• duvar - F k H • d k q..,_.__ a a aza 3" J- ...,. na Edirneye giderdi. a at ar- rinı gör Ü çe yüreği sıkı,ıyor, (D -~aıtıak için kalk • lanna çarpa çarpa eridi, tandü. evamı var). 



~ s-:VAKlT 
-TAK V i M-ıı ________ _ 

Kadınlar Ada 
Kırk Yıllık Bekar 

Yazan : Selami İzzet 
- Allo, ıen mi&in '.Ali? •. Sana \ yoktu. .o geçen günler, tılıımlı 

gelmek istiyonım ... Hemen §İmdi.. günlerdı. 1 

Çok mühim ... Hayır hayır evde Bir iki bahar havası içinde ge• 
değilim, sokağın batındaki bak· çen günlerin ruhu Jaleydi. Ali 
kaldan telefon ediyorum... On ıokağı pek sevmezdi. Jale ona 

• Glla. doğuşu 
Gtııı bansı 
Sabah aanıuı 
Otle namazı 
ltlndl ııamuı 
Akşam Hmuı 
\"ıuı nımuı 

lmsak 
Yılın gcçea gliıı lrrl 
Tılııı talao gtinTcrl 

Sah ÇlfŞamlıa 

6 2cJ Tefrı n ı 2 cl Teşrl n 
2l' RECEP 28 RECEP 

U 7 6.38 
17.0[ 16,:19 
S.40 5,40 

1 [,58 u.~ 

l"-42 [ 4,4l 
17.0l 17,02 
18.35 ıu:ı 

4.56 4.57 
309 sıo 

56 55 

BORSA 
dakika onra yanındayım... samimi, ılık bir bava yarattr. Ge- r IJiz:dannda yıldız İ~ırcti olanlar üzer. 

Ali telefonu kapadı. Jalenin ıe- celeri radyo, gramofon çalıyor • !erinde 3 - 10 da muamele görenler. 1 

si pek ho una git01ernİ§lİ. Jale lardı. Uzun zamandır unuttuğu dir.] R:ı.kamlar kapınış fiatlannı ~österir. 1 

uzun yol yürümüş, koımuş ı:ibi musiki zevki yeniden canlandı ve nukut (Sat19) 1 
nefes nefese idi; hem ne diye o· o z mana kadar nefret ettiği * Londra ot:-, - • Viyaoı :.ıs. 50 
nun1a konu mak i tiyordu? danstan hazetmeğe baıladı. İki • l'\CYyort 126, - * Mıdrl ı ı7, -

.. k • • • . • P.arl~ 170. - * Berlln 46, -
Ali bir müdet odasında dolaı· uç ere ıınemaya, byatToya gıttı• ı • ?\llltuo 214, - • Varşova 24. _ 

tr, sonra gidip kapıyı açtı. Jale ler. Jalenin netesi sariydi. Genç * Brn.t~c· 111, - • B11dapcşıc .6, -

k d .. 1 · l • lıtlca 24, so • Bllkıcş :o. _ 
ağlıyarak içeri girdi. Saçı ba§ı a mm goz erı yaıarırcaıına gü • • Ceccuc 820, ·- • Bcl~rat 56, _ 

darma dağınıktı, şapkası yana meıine bayılırdı.. Y &vat yavaı • Soryı ?4, - * Yoteh.ıma 34, - . 

Yaıan: Cierhard Hauptmann 

Bugline kadar çıkan kısımla

rın hülasaıu : 

Hint denizinde batan Kor
moran vapurundan kurtulan 
kadınlar bir adaya çıkıyorlar. 
İçlerinden en çirkini ressam 
Anni Brethel onlara reis o\.t· 
yor. Beı kadın, bir tepeye çı· 
karak, bulundukları mevkii 
ke§fetmeğe memur ediliyor. 
Diğer kadınlar da muhtelif 
vazifelerle tavzif ediliyor. Bii
tün kadmlar aralannda muhle· 
lif meseleleri kendi noktai nll.• 
zanndan münakaıa ediyorlar .. 
Bu münaka§a, tabii, daha ziya. 
de tabiatin cenneti andrran 
maıualan ile ne §ekilde ya§ıya• 
caklan düıünceleri etrafında 
yapılmaktadır. 

kaç:mıc, mantosunun önü arılmııı:. eıki huylarından vazgeçti. Şık • 
1 

*• PArmagstcrdıı nı 85
• - * Aluc 930, - • 

:ı :r :ı ıoo, - * Mecidiye 38, - ı 
tı. 'Ali anladı Jale gene kocasın· taıtr. Artık hiç bir teYİ dütün• • ~roklıoı m 3ıı. !in • Rutaor ~.,_ _ M bl .. k a u atın ezeli korkusun· 
dan §İkayet edecekti. müyor, yalnız geçen günleri dü • Çekler (kap. ea. 18) 1 dan bahsettiniz, ben de buna 

J l Al• · 11 · · h ,ünüyordu .. Jalenin "de dütünceti 11 :•============~==!11 a e, ının e ermı tutmuş ıç· • Londra 029 ., Stotblm 3. ıoıs j inanırım. Şayet bu korku, içinde 
t:myordu·. buydu. Fakat biribirlerine bu • l\evyoc. OJ'94 • \'fyac;ı 4.26l.5 b l d v 
K u un ugumuz vaziyetten dolayı 

A ı .: k ... düşüncelerini söylemiyorlar ve • P"ls ı!.06 • !\ladrlı 5.82:14 I d 
- rlrK çe emiyecegim .. Ha • • Mlltııo 9.~845 • Bcrllıı 1,9743 ken ini gösteriyor ve ekseriyetle 

,_. ··1 d • ... · garip bir korku ile, kendilerine I yır, tanammu e emıyecegım... · • Brlllmı 3.4025 • Varşou •.ıwn a <!am olunca meydan çıkıyorsa, 
Kocam çapkın, onun çapkmlıg-ma de itiraf etmiyorlardı. • Atlnl 83.!825 + Badıpeşıc 3,9j 0 zama . . . * • , * Ctrıcvrc 2.4415 • Bütrcş 79,4'1 n ıaynı vazıyetın yarın ga • 
•htmıthm ama, böyle alenen oka· • * Sof1a 66,!7- * ncırm 3S.o~ _ hah felaketi de doğuracağını ka. 
dmla yaıamast beni çileden çıkar· O sabah kapı açılıp da oaaya • Amnerdam 1.1153 • Yokobıma 2.7405 ı;yetle kabul etmem lazım geli • 
·..ı K d' ·A 1 Ş f 'k · · k b k ··k • Pur tS.095 • Moskova 109'),-aı. arar ver ım. yrı acağım. e 1 gırınce, pe ça u yu ıe • yor. Çünkü denizde yüzen hür 

Biraz sustu ve tane tane anlat· len ıaadet abidesinin yıkrlacaiı· E_S_H_A M balıklardan olmamız itibariyle bu· 
tı. Ona haber vermi~lerdi. Gün nı anladı. Şefik kapının eıiiinde, mı Cla beklemeğe hakkımız var· 
ve saat ıöylemiılerdi. O da koca· yu01ruğunu sıkarak haykD'dr: drr.,, 

ı ff Bınl:ası ıo.- Tcrkos -.-ı 

ıını eliy'le yakalamı~, gözüyle gör.. - Karunı çaldın! 
müttü. Ali bir JCelime, bir gül~§le bu 

Başını Alinin göğsüne "dayamıı ithamı reddetmek iıtedi. Şefik 
'liıçkrrıyorClu. Ali onu bir müddet, haykırıyordu: 
betikte çoculi sallar gibi salladı, - Jaleyi çaldın. Eğer sen ol· 
tatlı sözlerle teselJiye ça1ıştr. masaydın benden ayrılmu.dı. Her 

Jale istikbalden söz açtı. Ser • sefer ki gibi gene beni affederCli. 
beıt kalmak, hür yaıamak için Ama buraya geldi, onu a1ıkoydun. 
calı§acaktı. Göz yaşlariyle yıka· Ben seni tanırım, senin nelere ka· 
nan kirpiklerini Aliye 'doğru uzat· dir olduğunu ben bilirim. 
tı: Ali, rüyadaymıı gibi "dinliyor• 

- Burada, yanında kalabilirim du. Şu kar911ında dikilen yumrult 
değil mi? Tela§ etme, bir müddet sıkan, dit gıcırdatan adam iyi 
için ... llk zamanlar kendimi yer dostu, yegiJıe arkadatı idi. Ma • 
yüzünde bir başına hi11etmiye- hallede beraber, mektepte bera· 
yim .. 

J\li: 
, 

- EII;ette kalabilirsin, dedi, 
burası kendi evindir. Yalnız Şe· 
f ik nerde? J. 

- Ondan ayrı1ıyorum ... ' " 
- Çoculi .. Mahkeme ayrılık 

ı<aTarr v~rinciye kadar kocanın 
hükmü ltmdasın. Şefik evden 
kaçtıgınr, liatta kendiaine ih.anet 
ettiğini, sana karşı bir silah diye 
kullana.bilir ... 

- J\ma ben öyle yorgun, öyle 
yorgunum ki .. Takatim nlma'dı 
artı1i .... 

Sendeliyordu Gözleri yu01ulu· 
yordu. Divana uz ndı. Biraz son• 
ra, muttarit, muntazam nef ea • 
terle uyuyan mini mini bir kız ol· 
du. Ali, ayak ucuna oturmut, 
uyuyuıunu seyrediyordu.. Bura. 
da uyuyan kadın, daha çocuk de
necek Y•!~ tanıdığı ve günün bi • 
rinde en iyi arkadaıı Şefiğe varan 
Jale miydi? Düşündü. Karı ko • 
cayı barı§tırmak vazife iydi. Şe. 
fiğin Jaleyi sevdiğine emindi .. 
ÇapKınlık, bu sevgiye mani değil· 
di. Yalnız talii yoktu. iki ~fer 
yakayı ele vermişti.. ·Herhalde 
hundan sonra daha uslu oturacağı 
da muh"akkaktı. Evvela onları ha· 
rıttrrmak gerekti. Kalktı, telefo· 
nu açtı. Şefiğin Parise gittiğini 

söylediler. Bu vaziyet kar§ısmda 
boyun büktü. Jelenin dediği ol .. 
mt·!!tu. Şimdi vazifesi, Jaleyi 
'1kmamaktı. 

"' * * 
Bir buçuk ay.. Bu geçen Bir 

buçuk ayı artık unutmasına imkan 

her, kıılada beraber, cephe.de be
raber, itte beraber olmut1ar"dı. 

Cevaz vermiyordu. Safiye hiç 
bir zaman iıpat edilmez. 

- Ya sana: Jale seni seviyor 
deraeın? 

Şefik güldü: 
-Yalan. 
- Jale ıeni seviyor, nalbuki 

sen bu sevgiye layık değilsin. 
- Bu husuıta fikrini ıorma • 

dun. 
- Merak etme, mademki gel· 

din, Jaleyi alıp gidersin.. Senden 
•yrılmaz o ... 

Kısa bir 1e11izlik oldu. Şefik 

mınldandı: 

- Yalan söylüyorsun Ali, beni 
aldatıyoreun.. Yüzüme iyi bak ... 
Ben biçare bir adamım .. Beni ya· 
kaladığı gecenin acı hatırasını u • 
nutmak istedim. Yemin edeyim, 
ki yapayalnız gittim .. Diyorum ki, 
o da.. Ama neye yarar? Benim 
çektiklerimi onun hissetmesi im • 
kansızdır. O senin ya~mdaydı .. 
Kendini sevdiriverdi ... 

- Bana mı? 
Şefik kulaklarına inanamıyor· 

du. Beyaz "Saçlı bir erkekle, genç 
bir kadın arkadaılığından bahse
den Aliyi !İmdiye kadar iyi tanı• 
yamamıştı! Ali söylüyordu. Ne 
Jale onu sevmiıti, ne o Jaleyi •• 
Onlar iki arkadaştılar.. Onu tes· 
kin etmiş, teselli etmİ!ti. Bir gün 
Şefiğin elbette geleceğine emindi .. 
Nasıl olsa barışacaklatdı.. İşte o 
buna yardım etmişti.. Jaleyi ya· 
p,ayalnrz bırakmak daha mı iyi o· 
lurdu? ... -Onu muhafaza etmif, 
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Kadıköy lkinci Hukuk Hakim
liğin.den: 

Kadıköyünde Caferağa mahal· 
lesinde Yaverbey sokağında 1 No. 

lu hanede mukim iken ahiren ve -
f at eden Doreteya namt diğer Za
roteya nanımuı alacak ve borçlu • 

larının bir ay içinde ve miraaçıla • 
noın 3 ay 2arf ında mahkememize 
müracaatlaTı. Alacağını müddeti 
kanuniyesi zarfında yazdırmayan 

alacaldı miruçıyı ne tahaan ve ne 
de terekeye izaf etli takip edemiye-

cekleri ilin olunur. (3331) . ....... ________________________ _ 

himaye etmitti .•. 

Şefik iki elini uzattı, Alinin el· 
lerini sıktı, ıitti. 

Ali br müddet, başını avuçları· 

na alıp durdu. Şimdi Ja1eye ne 
diyecekti! Ama Jaleyi odasında 

bulamadı. Muanın üstünde bir 
mektup vardı ... 

· ale neden ondan kaçmıştı? 
Çünkü konu§tuklarını duymuştu. 

Mektubunda yazıyordu: 

"Beni ıeviyonun zannetmiş· 
tim. Alaanmı§ı01.. Kar§ında Şe

fiği görünce 'korktun, ıindin. Ma· 
demki onun dostluğunu kabul et -
tin, onun dostu kal. Bundan son • 
ra yüzünü görecek değilim ... ,, 

Telefonu açtı. Hizmetçi çık
tı. Hanımefendi ile beyefendinin 

biraz evel Paristen beraber 
geldiklerini söyledi ve sordu: 
"Kim diyeyim efendim?., Ali tele-

fonu kapadı. Bir koltuğa çöktü ve 
kendi kendine söylendi: "Ağlama 

kırk yıllık bekar, ömründe iyi bir 
ıey yaptın .. ,, 

Fakat o zaman çok ihtiyarladı· 
ğını hiuetti. 

• • • 
Bu kadar acıklı ahvat ve şera. 

it içinde meydana gelen kadın 
cümhuriyetinin ressamı ve reiıi, 
cesaret vermek için yapacağı te • 
§ebbüslere takım oyna§ılarınm d 
İftira.kini arzu ettikğinden Anni 
heyecan içinde olan kadınların 
yanına o onbatdarla birlikte gitti. 
Ressam hanım hükümdarlığa isti· 
·ladt olduğunu kadınlara kartı 
yaptığı muamelelerle iıpat ediyor· 
du. Bazılarının şaka ile, bazıları· 
nı ciddi sözlerle avutuyor, bazıla
rına liarşı samimi, bazıl-arma kar
şı soğuk davranıyor, bazılarına 
iyi, bazılarına ert muamele edi· 
yor ve bir eyi kesip atmak icap et· 
tiği yerde en sert neıterini kulla • 
narak o ameliyatı yapmaktan geri 
durmuyordu. 

Umumi görünÜ§Üne ve tuvale· 
tine bakılırsa muayyin bir meslek 
e:rbabmdan olduğu anlatılan bir 
kadın mütemadiyen bağmyordu: 

- "Deli olacağım, aklımı ka· 
çıracağım ! Burası cehenneme ben· 
ziyor. Yaşıyor muyuz, öldük 
mü belli değil? Güneş cehenne • 
mi bir soba deliğine benziyor. Su 
maden kömürü köpüğüne bakın~, 
deniz suyu halinde olan maden 
kömürü gibi simsiyah.,, 

Anni o kadına hitap ederek de
diki: 

- "Azizem, neden öyle bağı·· 
rıp duruyorsunuz? Maden kömürü 
yerine çikolatayı düşünüveraeniz 
daha iyi olmaz mı?,, 

Ondan sonra maiyetine döne • 
rek şu sözleri ilave etti: 

- "Bu hanımın maden kömürü 
ve maden kömürü köpüğü ile mu· 
kayese yapması o kadar gayri va· 
rit değildir. Berlinli Lilienthal 
kızı madam Lambert te ayni mu • 
kayeseye kapılırsa o zama11 yeni • 
den feryada ba§lıyacağma şüphe 
yoktur. Çünkü, kaybettiiimiz o 
büyük medeniyet cemaatinin he • 
nüz azasından iken, o hanımın 

ıervet ve samanı hep maden kö
müründen ibaret bulunuyordu.,, 

Ressam hanım maiyetiyle bir • 
likte ıahili boydan boya yürüdük • 
ten sonra bağrışmaların ve lconuı· 

maların arkası kesildi. Ç 
dmlarm büyük bir kısllllı " 
emniyet ve ıelimetindell 
şahsiyetin reisliği altııı~ 
duğunu anlamı§ lardı. Ş 
rek reiı, gerekse onuıı 
ları tikayetlerden, iıte . 
orgulardan mürekkep b 

allere maruz kalmışlard1• 
Bu hücumlara nıuk•f 

mek kolay değildi, bil 
bir ğızdan birden çıkaJI dl 
suallere bir dereceye kı 
muvafık surette cevap ~ 
kansızdı. Sorulan suaHer 
dı: 

- "Acaba kocam, ı,. 
dC!im kurtuldu mu?,, 

- "Vapurda telıiı te 
mıydı?,, 

- "Kazanın hanıi 
vukua geldiğini biliyor 111 

- "Hongkongdan h 
delidenberi kaç gün g~ 

"S . F . k ııe - an ransıs oya 
varaciıktık?,. 

- "Kazanın hangi 
ileri geldiğini zannediyO _,J 

- Naııl oldu da koe& r' 
denbire battı?,, . dl 

Birçok suallerde k•ı' 
raki vaziyete aittr: 

- Acaba bizi arayJP 
lar mı?,, ~ 

- "Acaba hangi ada 
ve nerede bulunuyoruz?,, 

- "Bu ada ismi bi]irıell 
mıdır?,, 



YARIN 
sı lıya Alevıenırse •• 

çe~rt' 

d Çeviren: A. C. ----·Yazı nu.aı: 39 
11>~ Yarım saat geçtikten ponlar çekilerek irtifa kazanmağa 
"~tan b" ı d - 1 liftU. a ır §ey er daha gö· çalıımıt lardı. Fakat Ban agı an 
k J u defa g~enler mu - tayyarelerini timdi hep bir araya 
ın:!0~lardı. Bars bütün fi- toplamıı ve onlan takiben o da 

te S k kun olduğu kadar yük- yükselmiıti. Bir kere geriye doğ· 
~ .. t•~ arrnııtı. O tayyarele - ru bakınca büyük tayyarelerinin 

"ad" llc \> • Ufnıanm üzerinde u· düımanı temizlediklerini görmüt • 
Otdu.~•tiktaf itini halletmek tü. Onun için onları da yanına 
'>·erek n~n bu emrine pilotlar çağırmııtı. Şimdi mitralyözler 

lt))lte) tıayet etmitlerdi. Fa • susuyordu. iki dütman sırf hü· 
't)Q~ h· er havadan dolayı an- cum için fırsat kolluyordu. 

rkaJl ' i t'ın nıetreye kadar yük· Bara •imdi Japon tayyareleri· 
k dıf § ı D" ~ 
a ~ id· · U§man da aynı va • nin verdig"' i zayiat üzerine daha zi-Lt ı. 

P ~e 11tr ik yade kuvvetlenmif, kendi tayyare 
.ııer o,,d l tarafın filosu biribiriy· filosunu gene bir araya toplamı§, 

_, t} ... eınd e etmeden muhtelif iı- k b k h t arele • bv b "r o suretle i üyü arp ayy 
bıs oa.ı-, ı.. e dolaşmağa başlamıt- ı · 

oı rinin etrafını avcı tayyare erı per • 
, de 0,,1 r taraftan onları göz ö- d B 

'~ '4 un k desiyle örtülmüş bulunuyor u. u 
z tH a.11 J rna la beraber diğer h 

aPo vaziyette Japonlara yeniden Ü • 
~ ~dll" n donanmasının ne-

gi d~. fl~Unu keşfetmeğe çalıtı • cum etmitti. 
r O' d ltaz sonra uzaklardan Japonlar bu sefer mukabele et· 
h•J 1 eolii0nanrnasının ön saf gemi- memişlerdi. Dü~man tayyareleri U· 

~,ıııİF 't bu~~iiştü Filhakika yavaş çurumdan düşer gibi bir vaziyette 
a 11t ~d~ Un Japon donanması dah aşağılara iniyorlardı. Onları 

i~,a~tkını§tr Uzun ve niha- kovalayan iki Amerikan tayyaresi 
'~~ i\r te§kil ederek ilerliyen sukut etmi!ti. Zaferinden emin o
'lt iler~·ın donanma denizi tarı· lan Bars artık takibata lüzum gör· 
't>t~ 1

Yordu. Fakat bu man- miyerek geri dönmüttü. Daha aşa· 
~ J a~ ıaman devam etmişti. ğılardan yeni Japon tayyarelerinin 

ıad' tellti~?~ donanmasının mua· zuhur etmesi Baradaki f aikiyet 
~ 'lııııa) 1 

er tarafı ıuni sisle hissini biraz bozmutsa da onu bir 
~~ ~ lrdı: Ayni zamanda Ja- daha geri dönerek çarpışmağa ıev
d deiji kltıerıkan tayyarelerini kedememişti. Çünkü Barı biliyor• 

8 iı J.' ~ll ır top ateşine tutmuşlar- k 
•11r.. ~t 8 du ki, iki dü§D1an donanması ar• ?,. ~~:.~!\ .• t ara vazifesini yapmıf, ı 

~ ~n şı karşıya gelerek harba bat ıya • 
rıeJI ~ •e . ~nınasım tanmııf, kuv-

'\ 1~tıkametini bir dereceye cak o1una Amerikan donanması • 
e~ ,_, e a l'ırı eylemiıti. Bunun ü _ nın tayyarelere ihtiyacı çok ola • 

tefi \.. ~t itrg tayYare filosunu ikiye caktı. 
>~'~i ~İ Büyü.k tayyarelerin hi· ' Ban uzaktan Amerikan harp 

5~el •~njtına verdiği istikpf tay- gemilerini görmeğe Clalla va it 
339 tJette

11 
Anıerikan donanmasını bulmadan denizden semaya doğru 

e ~,(, '''e ~·· haberdar etmek üzere uzun bir duman sütunu yükseldi • 
IJcl. \ 1~a.ıı ~~dcrnıi§tİ. Her ne kadar ğini müıahede etmi§ti. Bu sütun 

11b~ ~diril:~s~t telsizle donanma· Amerikalıların Enterpriıe namın• 
e b i~ beı-· h 11 ııe de Japonların daki eski tayyare ana gemisinden 
~· dıJ·ltııt...,it;f Ususi aletlerle bozma· çıkıyordu. Çünkü Bars Japon tay• 

etS ?0ı-dll ak oldukları tahmin e • yarelerile muharebe ederken di • 

Jılcl ~~Ollda.~ 8 ğer bir Japon bomba tayyare filo• 
,ııl"~ ~l~eletJe 

0

;~a Bars ~eri kalan su Amerikan donanmasına hücum 
)'eJ J il>~-.. lıu _ Ufmana ücum et- ederk Enterpriıeyi yakmıştı. Bu 
;rr ~~~· ·•,anevreye pilotlarını 

~ 1'ı" 1ltıle I Japon tayyarelerinin hepsi düşü .. ,~11 >ıı 0ııde 
1 

r e alııtrrmıştı. Ken• 
1 

.. 
G·ı,• ~~~11 ~ d~ğu halde bütün filo- rülmüştü. Onlar zaten gene ö ümu 
h ~ ...,e 8.tkatu Çevirmişti. Her bir göze aldırarak donanmaya hücum 

t-1' cl._ 7~da ksı Üstü dönerken ve etmişler ve vazifelerini yaptıktan 
· ı~ lil 8o d endi mihveri etrafın - sonra tayyarelerile beraber deni • 
ii" ti fil:' 1te11:~e.ce dolaıırken bütün zin dibine kadar batıp gitmj§ler • 

• ~ ~it 'lı11\in ,:•ıni takip eden dütman di. 
r · "ıe · 

te rıne ahlmıt oluyor • A 'k A · ı· b h~ d·se 
A merı an mıra ı u a ı • 

~~ "'\l'l•lt b il~-· Ortal k den dolayı fena halde kızıyordu. 
~ ~ l.itt\i ı bir cehenneme Çünkü daha muharebeye giritme• 
~) •. le r..el l\ınerikalılar, şa§kın · mıi• 

""el Q eıek d den oldukça mühim zayıat ve :r 
'{lı.._ et'in , ağdan Japon 
l.~~14- e Jta,~ oluyordu. Japon donanmasının 
ı) N 13 •§ı nıüthiş bir ateş 

1• ~hl ar, onla k k kuvvetı· hakkında alınan haberler• ~~ ta~ rın ar asını a-
ie h\teıe .. i h~ordu Artık Japon de onu endi§eye düşürüyordu. 
.\t.. ittl,,..

1 
lter birer ıukut etme-- Müttefiklerden de henüz bir haber 

· :-ı~..:r_ .. , f tr J h b 1~•tı İ"tı at . aponlarm bütün olmadığından deniz mu are e • 
'lll a dı~ıa e§ınden kurtulmak sinin neticesine endişe ile bakı • 
~· ~ r~ hür d y A ~ donan• ~ l ltetj Ve un tedbirler, Ba... yor u. alnız vustura ya 
~iı;ı~ıtt1 aı~i kar§ıaında a· muının yakında bulunması bira~ 
'l' d et'ıtıi d Şırndi Japonlar ümit veriyordu. 
•ıı \t eğ' r 
ıt'~l 0ı>lu h. 1! 1nni,lerdi. On - (Devamı var) 

bb\iaa .. ıtl u,:~ hale gelerek Ame· 

~li~ ~il' etfllişle~~~en uçınağa te
ı~:l'h~ı fırsat ka~ Fakat Bara bü-

1l'e 8.tıJıy §ısında kaldığını 
~ ı '-l' arak h 
t Qİt t 1'1tılş emen filosunu 
'·· l'f C.ttare"ı~ bu suretle düşma• 

' e., 1tıska · · \> eı-i~ lle k d er ıçıne almış· 
ı e Qaı ~tı ta.": ar bu esnada beş 
~ eQ ,, .d~tea. k 
t, el~ l! e fiiı>heli •.su ut etmiş 
te{l'ctt'etta kend· ~ır şekil almış 
t- l ltt •. ,~ri ara ı fılosunu düıman 
e e • ıı 1 1..... sına k 

l'ıtıill ~Ç\ik Anı s?kuşturarak 
Ylrd erı an tayya-

1llıın k 
a O§ınuştu. Ja• 

İstanbul Asliye 3 üncü Hukuk 
Mahkemesinden: 

Faik efendinin ikametgahı meç· 
hul Fahriye hanım aleyhine açtı • 
ğı 934/ 1254 numaraya mukB:yyet 
tescili talak davasının tahkıkatı 
biJikmal evrakı dava heyete t~v • 
di edilmis ve muhakeme günü ola
rak 3/t2İ934 pazartesi 13,30.ta -
. y mi mezkurda yın kılmmı§tır. ev 

ge1mediği takdirde gıyabe~ ~~ • 
hakemeye devam olunacagı ılım 
olunur (342) 

Yakın Şarkta kat'i sulh 
-- (Baş tarafı ı ıncı say ıı.ımı cı cıır f ce; esasen ~eami tebl!ğde de bildi· ı d~~ ayıran ~uhaı~~~ ~e ma •, 

. . 
11

. . rildiği gibı, ayın JS ınde toplana· zımn tamamıyle ıılındıgını, e.r • 
Vali ve Belediye Reıı~ Mu ~t~ın, cak olan bir komisyon yaptık. Bu tık hiç bir §eyin bizi aymmuyaca. • 
Emniyet Müdürü Fehmı, Ha·~·~~Y: komisyonda her iki milletten beter ğmı, Tü&iye ile Yunanistan a • 
Vekaleti Kalemi Mahsus .M.udur~ mütehassıs o1acaktır ve komisyon raarnda bir .teıriki mesainin her 
Refik Amir Beyler, şehrımızd~ı baıhca iki mahsulümüz olan tütün iki memleket için bereketli neti -
Yunan Konsoloshanesi erkanı, hır ile kuru üzümün ihracat şartlarını celer vermekle beraber Balkan ve 
kıt'a asker, poliı ve mızıka tara • inkişaf ettirecek ve daha iyi bir dünyaı sulhu için de faydalı :ola • 
fından karşılanmıftır· şekle koymağa müsait bir teşkilat cağını aöylemifti. 

Yunan Hariciye Nazırı~· Mak: vücuda getirmeğe çahıacaktır, ismet Paşa Hazretleri, Atin&• 
ıimoıla birlikte Türkiyenın yem Diğer bütün ticari meıe1eleri de da bunun için pek müsait bir ze • 
Atina Elçisi Ruıen Eşref Bey de görü§tük. M. Pesmazoğlu'nun de • min bulmuf, birinci diplomatlar • 
gelmiştir. Bundan başka, b~rad~n vam ettirdiği görüşmelerin, iki dan olan Tevfik Rüttü Bey, Bal • 
M. Makıimosla birlikte Muşa~ı~ memleket mübadelesinin inkitafr kan siyasetini tadil eden ve yakın 
olaTak giden diğer Yunan Harıcı· için tamamen memnuniyet verici §arkta kat'i bir sulh temin eyliyen 
ciye erkanı, Y unanistanın Be~gra~ bir neticeye varacağından eminim. mesaisini ikmal etmiıtir. 
Elçisi ve Matbuat mümes~_ıllen Bize kartı gösterilen iyi kabul • Ankarada:ki müzakerelerimiz· 
hep birlikte ıehrimize dönmuşle.r· den dolayı Gaziye, büyük neza • de en ziyade nazarı dikkatimi cel· 
dir. Perşembe günü vapurla bura· ketlerinden dolayı ismet Paşaya, beden §ey, dört nazırın dostluk 
dan aynlacaklardır. Tevfik Rüştü Beye, Vekiller heye· duyguları ile dört memleketin 

Yunan Hariciye nazırı M. Mak· ti aza1arma ve ·Büyük Millet Mec • menfaatlerini tahkim etmesi ol • 
simos ve refikası, dün sabah §eh • lisi Reisine minnettarlığımı ifade ımuftur. 
rimizde gezintiler yapmıtlar Aya • edecek söz bulamıyorum. Ankara· 

Siyaıi itilafımız takarrür ettik • 
sofya ve Sultanahmet camilerini da bulundug"'um zaman kendimi 

ten sonra, iktisadi menfaatleri • 
bir kere daha ziyaret etmitler ve tamamen kendi memleketimde, e· 

mizi birlettirmek kalıyordu. Çün • 
Ayasofya camiinin yeni açılan mo- vimde hissettim. Çünkü Ankarada kü milletlerimize sulhu ıtemin e • 
zayiklerini uzun ıboylu tetkik et • ve :Atinada bulunduğumuz za - dince refahlarına hizmet etmek 
mişlerdir. manlar, biz, kendimizi evlerimiz. borcumµzdu. Bunun için siyase. 

M. ve Mm. Maksimos, 'dün öğ· de ve kendi memleketimizde his • · timizle beraber iktisadi meselele -
le yemeğine Fransız a.ef aretine da· sediyoruz.,, 
vet edilmişler yemeği orada ye • M. Makıimos, bugÜn eaat 11 sı· 
mişlerdir. ralarında Fener Rum Patrikhane· 

Yunan Hariciye Nazırı ve re· sine giderek Patrik Efendiyi ziya· 
fikası saat üre dog" ru tekrar otele ::11 - • • d ~ ret edecek ve Ö~ıe yemegını ora a 
dönmü§ler ve bir müddet İştirahat 

yiyecektir. 
etmitlerdir. Yunan Hariciye Nazırı dün öğ-' 

Yunan Hariciye Nazırı M. Mak· leden evvel gazetecilere verdiği 
simos saat 16 da gazetecileri ka • beyanatta da şunları söylemiştir.: 
bul ederek fu beyanatta bulun· "- Ben evvelce de, Türkiye ile 
muştur: Yunanistan arasında aktedilen 
M. MAKSIMOSUN BEYANATI. dostluti misakı vesilesiyle Anka· 

"-Türkiyede, dostlaTnnm ara• rada buluşmak şerefine mazhar 
aında bulunmaktan dainia bttyÜ~ o1müştilii\. Bü misak, . narpten 
bir memnuniyet duyuyorum: 811 sonra, en mühim siyası bir vasıta 
seferki faaliyetimiz yapıcı bir fa• o im uf ve o sayede de Balkan iti -
aliyet olmu§tur. Tayin edilen ko. lafına yol açılmı§tır. Maalesef ta
misyon tarafından sarf edilecek fa· rihin hiç bir devrinde mevcut ol· 
aliyetin de dört memleket arasın· mıyan bu ciddi ve derin dostluk, 
daki münasebetleri daha ziyade yalnız teıis edilmekle kalmamı§, 

t... I intiıtarına da çahtılmı§br. işte bu inkicaf ettirecek maniyette oma. :I' 

:r sureti€ bütün Balkan siyasetini ta· 
smı temenni ediyorum.,, · dll ebnek ve Aılkarada teıit ettı· 

Türkiye ile Yunanistan arasın· ğimiz Batkan itilafına Y.Ol açmak 
da'-i mevcut samimi dostluk ve 

.K k imkanı bulunmuştur. 
teş-riki mesai münasebetleri ~9:_ • 
kmda M. Makıimos şunları ılave Bundnn bahsederken, dünya 

vekaıyinin tt-kamülünü aeri ve de· 
etmi§tir: G · 

"- ismet Pa§a, Tevfik Rüştü, rin bir nüfuz ile görüveren azı • 
Celal Beylerle iktııadi ve ticari nin geniş nazar ihatasını zikret
münaıebetlerimiz için yapmış ol• memek kabil midir? 
duğumuz uzun görüf1Delere gelin· Gazi, milletlerimizi birbirin • 

Çocuğunuza her ay bir Piyango 
bileti almayı unutmaymız .. 

rin tetkikine de ehemmiyet ver • 
dik. 

Tetkik ettiğimiz meselelerden 
biri de Balkan deniz ticaretidir. 
Türk - Yunan ticaretinin müşte -
rek menfaatlerine taalluk eden 
noktaları derinleıtirmek için, M. 
Pesmazoğlu Ankarada kalmıştır.,, 

ileride, Balkan devletleri ara • 
sında bir gümrük ittihadının ka • 
bil olup olmıyacağı sualine de M. 
Maksimoı şöyle cevap vermiştir: 

"- Şimdilik istical etmiyelim. 
işlerin h.üsnü niyet esasiyle. kendi 
kendine tanzim edilmesini bekli • 
yelim. Filiyattaki ahenge göre, 
bu hüsnü niyet, bilahare yapaca • 
ğımız itilaflarda, teveccüh edece
ğimiz cihetleri göaterecktir.,, 

Romanya hariciye nazırı M. Ti· 
tülesko, tehrimizden ayrılırken 
Havas Ajansı İstanbul muhabiri -
ne §unları ıöylemiıtir: 

''- Balkan itilafının Ankara 
toplantııının çok mühim siyasi ne· 
ticeler vereceği fikrindeyim. Sul· 
nün muhafazası meselesinin bü • 
tün safhaları tetkik edilmiştir. 

Ne gibi ihtimaller karşısında 
lkalınılıraa kalınsın Balkan itilafı, 
:tereddütsüzce takip edeceği yo • 
lun ne olduğunu şimdiden bil • 
mektedir. Biz, kendimiz için, 
komtularımız için çalıştık. Zira, 
bir defa daha söylediğim gibi, 
Bulgari&tana karşı guya Balkan 
itilafını imzalamış gibi hayrıhah· 
hkla mua.mele etmek arzusunda· 
yız.,, 

M. TITÜLESKO SOFY ADA 
DÖRT GÜN KALACAK 

Atina, 5 - Romany!l hariciye 
nazırı M. Titülesko lstanbuldan 
dönü§te, Sofyada dört gün kala -
cak ve Bulgar hariciye nazırı M. 
Batolofla yapacağı mülakatlarda 
kendisini Bulgaristanm Balkan 
misakma girmesi için ikrlaa çalı • 
şacaktır. 

' Ihsan YAVUZ 
Kadın ve erkek terzisi 

Bütün şıklar hep orada gi
yinirler. Her keseye ve her 
arzuya uygun elbisenizi ancak 
orada yaptırabilirsiniz. 

lstanbul Yenipostahane kar· 
şısında Foto Nur yanında Leta· 
fet hanında. 
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1 Iıtanbul Kumandanlığı 
~ Stınalma Komisyonu lli.ıılan 

Keee: 

Türkiye· 
MERKEZ 

Cümhuriyet 
BANKASI 

1/11ı1934 vaziyeti 

AKTiF PASiF 
Lira Lira 

Sermaye ·--·····-··············································· ı S.000 000. -

Tophanede ıevaıııtl 
ll§i sahnalma kO 

il Anları 

latanbul Kumandanlığı ihtiya • 
cı için ihale edilen ıobaların te • 
bellüğünden müteahhidin nükülü· 
ne binaen puarhkla "3650,, boru, 
1000 dirıek, 300 ıoba tabla11, 360 
mata alınacaktır. lhaleai 8/ 2 T et· 
rirı/934 per,embe günü •aat 15 te· 
dir. Taliplerin her gün tartname .. 
yi görmek üzere Fındıklıda satın 
alma komiıyonuna müracaatları 

ve ihaleye ittirik edecekterin de 
vaktinde komisyonda hazır bulun· 
malan "264 "7450 

~:~~;;.~~.~~~~~.~ .. ~.~:~~.:.~.~~ 1~ :~·~:~:~~~· 95 lhtlvat akçesf .............. - ........... - .......... -............... 663.91 4 30 

İstanbul LevazıP1 

bağlı kıt'at ihtiyacı için . 
tin yağı 24/ T eıriniıaıtl 
marteıi günü ıaat t 4.30 
zarf ile alınacaktır. Ş 
göreceklerin hergün "~ -" 
ya ittirik edeceklerin IJV 

evvel tekliflerini Toph 
alma komisyonuna get' 

,, ,, 
• • • 

Fırka kıtaatı ihtiyacı için 2 bin 
100 kilo kuru üzüm pazarlıkla alı
nacaktır. lhaleıi 8/ 11/ 934 tarihli 
Perşembe gün ıaat 15 tedir. Talip· 
lerin ıartna.meyi görmek üzere her 
gün Fındıklıda satın alma komis • 
yonuna müracaatları ve ihaleye it· 
tirak edeceklerin vaktinde komis -
yonda hazır bulunmaları. "263,, 

"7451,, 

• • 
Çatalca Müıtahkem Mevki kı

taatı ihtiyacı için 162 ton Lavama· 
rin kömürü pazarlıkla alınacak -
tır. İhalesi 8/ 2. Teırin/934 tarih 
perşembe günü 14,30 dadır. Ta1ip· 
lerin §&rtnameyi görmek üzere her 
gün Fındıklıda Satın alma komis
yonuna müracaatları ve ihaleye 
~ftİrak edeceklerin da vaktinde 
komisyonda hazır bulunmaları. 

"265,, "7452,, 

• • 
Çatalca Müstahkem Mevki kı

taatı ihtiyacı için 82 ton Tüvenan 
kömürüne kaplı zarfla verilen fiat 
pahalı görüldüğünden pazarlıkla 

-.Jmacaktır. ihalesi 8/ 2. Tetrin/ 
'34 perşembe günü saat 15,30 da· 
.; ır. Taliplerin şartnameyi gör· 
"nek üzere hergün Fındıklıda talın 
ıılma komiıyonuna müracaatları 

ve ihaleye iştirak edeceklerin de 
vaktinde Komisyonda hazır bu -
lunmaları. "266,, "7453,, 

Usküdar Hukuk Hakimliğin -
aen: 

Bedri Safa H. tarafından 17 / 
Mart/934 tarihinde vefat eden ko· 
cası Mehmet Ali Beyin Hasren va· 
risi olduğunun teıbitile bir kıt'a i· 
lam itası h&kkmda açtığı davanın 
tahkikatında mumaileyh Mehmet 
Ali beyin efradı aile künyesinin 

evladı m&nevisi o!arak Ank&ra i· 
malatı Harbiye şeflerinden mer • 
hum Lütfi beyin hanesinde Hay • 
riye H. gözüktüğünden anında 

dahili dava edilmesine karar ve -
rilmiş ve namına davetiye tastir e

dilmİ§ ise de mezkur adreste bu
lunamadığından davacının talebile 
ilanen tebliğat icrasına karar ve • 
rilmiş ve tahkikat 8/ 12/ 934 cu • 
maTtesi günü saat 1 O na talik kı • 
hnmıt ve bu baptaki davetiye ile 
ilanm bir nüshası mahkeme divan· 
hanesine asıldığı gibi keyfiyet teb
liğ makamına kaim olmak üzere 
gazete ile de ilan olunur. 

(3318) 

!stanbul Beşinci İcra Memur -
luğundan: 

Bir alacağın temini için evvel· 
ce haczedilen ef yayi beyti yenin bu 
kerre aatıtma karar verilmiş oldu· 
ğundan 10/ 11/ 934 tarihine müaa
dif cumartesi günü ıaat 9,5 ta Be· 
yoğlunda asmalr mesçitte Venedik 
sokağında 1brahimpa§a apartıma
nmm altında 3 numaralı mağaza· 
da açık arttrrma suretile satılaca -
ğrndan taliplerin ye~i mahsusta 
mahallinde bulunacak memuruna 
müracaatları ili.n olunur. (3321). 

Ufaklık •...........................•.......... ,, 644.753. 04 2Q 964 602.99 
• 

Dehlldekl Muheblrler : 
Alan: San J\g ........... 1.788·0241 L 2.515.004. -

Türk lirası -·············· ..........•• ,, .210.725.56 2 i25.729 56 

Herlçtekl Muhabirler: 

Altın: San kilogram 3.807. Ol 6 ı 5.354.884. 45 
ı\ltına tahvili kabil Serbest dövizi eı 5 343.637. 81 J 0.698 522.26 

Hazine Tehvlllerl : 
Deruhte edilen eHakı naktiye 
karşılığı L.158.748.563. -
Kanunun 6 ve 8 lncı mad· 

TedawUldeki Banknotlar: 

Deruhte edilen evrakı naktiye L 158 748 563 -
Kanunun 6 ve 8 inci m:ı.dde· 
lerirıe tevfikan vaki tedivaı 

Deruhte edilen evrakı naktiyt 

bakıycsi ....... ·····-··················· 
Kar~ılı~ı tamamen altın olarak 
tedavüle vazedilen L 

Türk Lirası Mevduatı : 
Vadesiz ..... ···· · ·· ············· 

9 632 517. -

1491 Ht0 46-

8.688.000. - 157.804 046 -

18.350477, 

"497,, "7237,, 

İstanbul Dördiincii t 
murluğundan: 

Tamamına yirmi dört 
yük yetmi§ lira kıyınel 
len Tophanede Cihanıi~ 
cu sokağında eski 22,· ~ 
maralı tevsili tam kirP 
kür,, aparhmanının . 

delerine ıevfıkan vaki tediyat ,, 9.632.517.- J4Q.116046 - Vadeli -········· ·· ··-·····-··· 18.350.477 .40 
hisse itibarile kırk histi\ 
hrmaya konulmu§ oluP 

Senedat Cüzdanı ~ 
l I~zine bonoları ············ ............ ~ L. 3.753.267 60 
fıcart scnetlt'r ............ · · · , •. 5.:i99.965 fi5 

Esham ve Tahvilat Cüzdanı: 
esham f Deruhte edilen evra· 

ve kı naktiyc karşılığı ,, 28.118172.22 
tabviltt [ İtibari kıymetle ] 

Esham \ 'e Tahvil~t ........... 
1 

•• 4.458.370 21) 

Altın \C dö\"İz üzerine avıns 
r ahvillt üzerine avans 

200.091.36 
. 3.53429 

Hiasedarlar··············-·················· .. ·· ·· · 
muhtelif 

YekOn 

'------ı Döviz Mevduatı : 
Vadem 
Vadclı ~::::::::::::: •........ : ... :. ~ 9 555.124 33 

.820.817 S<ı 10375.941.89 
9 353.23~.25 "1uhtelif 46.103.751 74 

:19 576.542 48 

203 62565 

4500 000-
9 159 829 14 

248.298.1 :il .33 YekOn 248.298.181.33 

2 mart 1933 tarihinden itibaren: 

Iskonto haddi yUzde 5 1·2 - Alhn üzerine avans yüzde 4 1·2 

Tc:JOKiVE 

tlR.AAT 
BA_NKASI 

·DARA 
BiRiKTiREN 
RA~T-l;Oi;Q 

tarihinde fartnameıi di 
talik edilerek s.12.934 . 
müıadif cumartui gilJI~ 
den 16 ya kadar lstanbııf 
cü icra dairesinde satıl• 
tırmaya iıtirak için yüıd• 
çuk teminat akçesi ahtı~ 
kim vergi, belediye, "' 
borçluya aittir. Artı~JI 
muhamen kıymetinin ~j 
miı beşini bulduğu takt1 

niyet sandığının birin'!J 
ki matlubu temin edil 
ihaleyi katiyesi yapıla 
si halde en son artıranı~ 
baki kaimak üzere artı ..k 

gün daha temdit ediJeP"' 
934 tarihine müsadif 
aynı ıaatte en çok artır 
katiyeıi yapılacaktır. 

2004 numaralı icra 1' 
126 mcı maddesine te\ffi 
tek sahibi alacaklılar il~_w 
kadarların ve iltif ak h~~ 
!erinin dahi gayrı mel)P', 

deki haklarını ve husut1 

ve masarif e dahil olan j 
nın evrakı müsbitelerile · 
•• d ı d • • bil 
ıçın e cra aıresıne .J/ 
lazımdır. Aksi halde h•"' 
sicillerile sabit olmadıkç'~ 
delinin paylaşmaaındaJ1 
lırlar. Alakadarların itb" 
kanuniye ahkamına gört 
etmeleri ve daha fazla 

10
1 

almak istiyenlerin 933 ,,,,, 
'ıt'I,. 

numarasile Memuriyeti t· 
l . . ı A lıı"" racaat etme erı ı an o (3::V 

--------------~-
1 LAN ~' . 

Viktorya dö Berli11 ",,f ~' 
. . k ti t• ll gorta anonım şır e . de 

S haziran 1914 tarih111 tı 
zade Ahmet Beyin hıJY' ~ 
ne akt ve tanzim -0lııtı•~" 
Türk liralık ve 548296. ,.f 
sigorta muka velena111e51 

muştur. l~ 't 
Mezkur mukavele ::jlı i ~tdi 

kimin yeddinde ise, htı 1 ı. 'ti 
'f' ""' pat etmek üzere V~kt0;,~ ,;)it 

lin sigorta şirketinı~ dtı -
Galatada, Kürekçıle~ tıif' 
haym hanında kain !ı.ı~;.i# 
düriyetine veya Berlıl1·tıi 
kezine, işbu ilanın tar•f

1
.,p 

d . 'b 'k' y ı;ar en ıh aren ı ı a r 
. hıntJ · 

racaat etmesi rıca 0 •• 

Mezkur müddetin ııı;er 
haır 

numarası balada ınıı 1' 
ta mukavelenaınesinİ:dile~ 
yekun ve mefsuh acld. "".il 
rine nüshayı saniyesinıJl (Y 

dileceği ilan olunur· ~ 
VİKTORY A dö 8. ' 

U A rırı•"' . mum Sigorta 0 .• • .,,tt 
Türkiye Miidur•ı 
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'. ·ı M •f v k A 1 t• d • İııön.. Celcdlyesı ll&nları 1 1 Deniz:yolları 1 aarı e a e ın en, 
No.Jı ~~~~akamlığmdan: .çarşı~a Hacı 7~asa~. sokağın~a 1 Ş L E T M E S 1 Erzurumda inşa edilmekte i kcn müteahhidinin muknvelcsinln 
2 lir a.n pazarlık ıuretıyle kıraya verılecegınden talıp A 1 1 ... kO 1'1.0prubac:ı feshile yarım kalan muallim mck lehinin tar;na.nı.lan01Jvan kısımla-

. a Yet · k . . . . ccn e erı nara y , • • • • • . • • ~· 
dıf Curn nuş . u~~. temınat m~kbuzu ıle ~: • 11 • 934 tarı. ı eı.42362 - Sırke1;1 Muhurdaı aJe rınm ıkmah 1 • 1 l • 934 tarıhınden ıtıbaren yırmı gün müddetle ka. 

ıır. artesı gunu saat on dortte Encumene gelmelen tıan f elefoıı 'l?2740 1 palı zarf usuliyle münakasaya konnıuştur. 

<7481 ) Karadeniz Yolu Şeraitin öğrenilmesi için An karada Maarif Vekaleti in aat Da. 

~•hm ı enin et shak Paşa mahallesinde imaret aokaiında 1-3 I ANKARA vapuru 6 İkinci 
eye k ınernıer taşları hariç olmak üzere ankazı kapalı zarfla Teşrin SALI günü saat 20 de 

'resine müracaat olunur. ihale 21 • 11 • 934 çarşamba günü saat 15 
c Vekalet in aat komisyonunda yapılacaktır. (7440) 

'
dllt);; .. ~ntnuştur. Talipler şartname almak için her gün Leva·! Rizeye lrndar. "7415,, 

ı '\gun ss Gümrük muhafaza umum kuman-ır,lık e nıüracaat etmeli, müzayedeye girmek i_çin de •-------,-------

. 93.ı teminat makbuz. veya mektubu He teklif mektuplarını 1 Ayvalık Yolu danlığı satınalma komisyonundan: 
i Paıartesi günü saat on beşe kadar Daimi Encümene ANTALYA vapuru 7 İkinci 

2) 1 - Gümrükler için tam takım olarak beş tane Engler Taktir ci-
td' (

748 
T qrin ÇARŞAMBA 19 da Ay • hazı J 5 • 11 - 1934 Perşembe günü saat on dörtte pazarlıkla sd-

. 1Ye ve H • 'd k .. . d"k tt" valığa kadar. "7446" I k fot .. ususı ı are te aut, yehm ve dullarının tas ı e ı· tm a maca tır . 

. ~·~Oitafb ilmühaber, nüfus t~zkeresi ve maa§ cündanlariy-1:.••-••••ll!llSllBllU:t!::lm 2 - Tasdikli şartnamesi her gün Komisyondan alınabilir. 
~ old k Bursa Birinci Hukuk IJain.sin - , ilci aJ U larıkaza belediye muhaıebelerine bizzat müraca- 3 - lstcKlilerin yüzde yedi buçuk teminat olan (82) lirahk 

tı ayJık yoklamalarını yaptırmaları (7480) den: vezne makbuzu veya banka kefaletnamesiyle belli zamanda Komis. 
ı '- Ölü Me~duh Bey resmi tasfiye ~ t"-Öy 2 . . . • .1 yona gelmeleri. (7449) 

'~lip) ıncı mektebi su tulumbası pnarlıkla tamir ettırı e· memuru Avukat Halil lbrahim B. 
~il\a~r Şeraiti anlamak üzere her gün, pazarlık için d~. ı: tarafından Türk - Japon fahri • 
S e kad llla.kbuz veya mektubiyle 8 • 11 • 934 Perşembe gunu kasında Sozoka efendi aleyhine i· 
L ar levazım müdürlüğüne müracaat etmeleri. (7479) kame olunan 1327 lira 15 kuruş 
~111 alack davasından dolayı davalıya 1' . O\ıl l> 

"ı4ı~te Qelediycsinden: yazılan davetiye ve dava arzuhali 
~ktle t~nı halka suhulet olmak üzere Hayda.rpap ve Köprünün sureti zahrına mübaşir tarafından 
ı~.. 11 harn il b" J • ·ı · · ı · ·ı h ·1 h·ın ~ft ma arı ır eştm mıştır. Bu müni\sebet e tanzım e- verı en meşru atta mumaı ey 
· a1a.... 1 d ~ gıya yazılmıştır. Yolcuların bu tarifeye göre hamma mezkUr fabrikada olma ığı ve ne· 

l~huz mukabilindç vermeleri ilan olunur. (7483) rede olduğu meçhul bulunduğu 
El eş;•ası çanta Bagaj ve ambar bildirilmiş ve istek dairesinde ila-

veya baul efyasr nen tebliğat icra.sına ve tahkika • 

~nliisarlar lstanbul başmüdürlüğünden.' 
• 

Birinci taksitleri alınan müskirat bey'iye ruhsati} :?ferinin ikin-

ci taksit için tebdil muamelesine 15 Te~rinisani 934 tarihinden iti-

nren başlanacağından müskirat bayilerimizin nüfus cüzdanları ve 

'ki:~r · • ?t foto['r-f'a.riyle b" ··• 'e eski tezkerelerini satış şubemize 

,.,etirmeleri lazımdır. Bu tebdil mu amelesi 5 • l 2 • 934 tarihine kadar 

devam edecektir. 5. 12. 934 gi.i "nün 24 üncü saatinden sonra yapı

lacak yoklamada tezkeresiı içki sa tanlar görülürse haklarında mua
melei kanuniye yapılacaktır. (7141) 

.. ~ ~ 
·,JI '~dtr 

Küç.iik Büyük Küçiik Büyük tın 20 kanunuevvel 1934 tarihine 
10 20 30 40 müsadif Perşembe günü saat 14 de Deniz levazımı satınalma komisyonu 

reistlğinden: 
1 d l tıı~"-l>~şa.dan trenden veya 
,) ~I llınden köprü üzerin· 
~ ~~~3ıtalarına kadar veya 

t ~)~deki nakil vasıtala
~ı· tpaşada trene veya 
'\ 

1ne kadar. 
'ıt ~~ul harici posta trenle 

taliki tek'arrür eylemiş olduğun -
dan mumaileyhin veya musaddak 
vekilinin muayyen gün ve saatte 
Bursa Birinci hukuk dairesinde 
hazır bulunması aksi takdirde gı -
yaben tahkikata devam olunacağı 
ilan olunur. (4475) 

25000 kilo Pirincin 3 İkinci Teşrin ~34 tarihinde yapılan ek· 
siltmesinde teklif edilen fiatlar pahalı görüldüğünden ihalesi 10 ikin· 
ci Teşrin 1934 Cumartesi günü saat 14 de bırakılmıştır. isteklilerin 
şartnamesini görmek üzere her gün '\C eksiltmeye gireceklerin de o 
gür. ve saatte Kasımpaşadaki Komisyona gelmeleri. (7419) 

1S 1
Yat ve yahut birden 

''•"Ya ile gidecek ham-. Göz Hekimi G . b d·ıı . . d 
t. ''p • Dr. su··ıeyman su··ı,,r·; ayrımü a 1 er cemıyetın en : '1) Ur bileti kendisine aittir.)" ' 1.1 

'tıın vapur navlonu yolcuya aittir.) Babıali, Ankara caddesi No. 60 Nisabı ekseriyet yapamıyan Gayrimüba<lillcr kongresi 14 • 11 • 

~f Telefon: 22566 934 çarşamba günü saat 14 te İstanbul Halkcvinde toplanacağından 
~ .. beledi 1274 lira 30 kuruş olan Heybeliada deniz mektc mukayyet azanın teşrifleri mercudur. 
-~~hı motör~nün elektrik motörüne çevrilmeli ~zarlıkla ı•-1•s•t.a

1•1•1bll!lr!llıll!llI•)•Ö•rd•iı•.n•c•iı•. •lc1•.
1
•.a .. M•e-- ı _ Senelik çalışma raporunu.o okunması, 'e htır. Talip olanlar keşif evrakını görmek ve !~raiti anla- d 2 -Yeni !da.re heyeti seçimi 

~~l~~nL"az~müdütlüğüMmüra~~clmeh. Puarl~ rnm~ğun ~n: --~-~~~~~~--~~-~~~~~~~~~~-~ 

Ruzname .. 

~ Tamamına beş bin beş yüz yet-
ti:,, .. lta.lık teminat makbuz veya mektubiyle 8 • 11 • 934 Per- ı d. d'I J t b 1 M.IJ" E la""k Mu""du-rJu""g" u""nden· ""'4 miş beş lira kıymet ta ( ır e l en s an u J l m . 

ş'at 15 te Daimi encümene müracaatları (7478) b 'kd d · "ı d' k · 

l fstilnbul Evkaf MüdUrli.i§ü illnları 
'~··:~-----------------' t~ .1a..r

1 
~lekaiJin, Eytam ve Eramil Te~rinisani 934 altı aylık 

~ lı.-. • 11 • 934 Salı günü başlıyacak 27 • 11 . 934 Salı günü 

t~t~ ~~t\Oı vnıaaş yRptıracakları yoklama ilmühaberleriyle bir· 
a~~ ~ct?tograflı nüfus Cümhuriyet cüzdanı resmi senet ve ma· 

'' ......_ y k lte<:eklerdir. 
t t ~._la~a ilmühaberleri fotoğrafların zamkla yapıştırılma· 

ıq• ~ude iptal edilmesi lazımdır. · (7395) 

Boğaziçinde üyiı ere e pıyasa Cins ve mevkii Be e ı pey a çeıı 
caddesinde eski 18 yeni 95 No. lu Lira Lira 
sırf mülk roaa bahçe ahşap yalının Osküdarda eski yeni mnballc Yeni Pazarbaşı mahal-
tamamı açtk artırmaya konulmuş lesillin clibck sokağında 238 metre murabbaı arsa iizerioc 
olup 19.11.934 tarihinde .~artna • mebni iki katta beş oda, bir sofa bir mubak, bir kiler, 
mesi. divanhaneye talik edılerel< 8. bir kömiirlük ve kuyuyu müştemil eski 84 yeni 76 No.lı ah-
12 1n34 tnrihir-e müsndif Cumar • . tamamı 950 75 

·. • ·~ .. ;:ıat on dörtten şap cvın · . . 
tesı gunu s 1 b l d" 1 Bo;;aziçind"' Rumeli F~nerınde Gnrıpcede karye de-it k dnr "t'"'n u or • b - • h. 
o~ ~. ıy~ a d . ~.,. d atı. runu sokağında yeni 25-1 No.lı harap ahşap cvm 9-16 ıs-
d'.lncu ıcra aıre .. ın e 5 • 33 75 3 
lacaktır, Arttırmay:ı iştirak için sesı. K ' 

k · Mnhmutpaşa mahaJlesinin uruosroaniyc apısı 
Yüzde yedi buçuk teminat a çesı N 

ı d. cadcl--sinde 12 metre murabbnı ar:>a üzerine mebna 51 o. alınır. Müterakim vergi, be e ıye, .. 800 60 
vakıf icaresi müşteriye nittir. Ar· lı dill<k~nııı. tamamı. 
tırma bedel~ mub~~men 1kıy~etin ( Yukard~ cins ve mevkileri yazılı gayri~e~kuller hiza~~rındaki 

IQ l 
lı l- 't 1> llnan 
( •'~ ~~de} 
~ l? lira 
~ 3~ 
~ 

~ 

Büyükderecle çarşı iskelesi sokağında elyevm 10, 12 
No.lı hane vaktiyle ayrı, ayrı dükkan olup bunlar-

75 dan 10 No.lı mahallin 1-3, 12 No.lı nısıf hissesi. 3024 
küçükpazarda Hoca Hayrettin mahallesinde Yoğurt· 

y çu sokağında eski 25, 27 yeni 35 No.lı tamamı 24 
tijl ~.t.J llıetre terbiinde olan arsanın 3-4 hissesi. 5509 
. ~tdj ""' y ~ 'te, . ~inde a~~lı his~cli emlak için verilen bedel haddi layıkında 
ı,,(1tıi~t\· 11• bır hafta müddetle temdidine karar verilmiştir. lha· 
• ~le t 'llın 12 · · p · .. .. 5 · d'I cektir. ijl• &.li ıncı azartesı gunu ıaat 1 le ıcra e ı e 

t i.l J> 0 1an} · · ı b ber ~lt . arın temınatr muvakkate akçelerıy e era 
t_ eılue .. (7444) 4' nluraca~tları ilan olunur. 

t,tll> 
"t~i lll he' ediyesi sular idaresinden: 

"'" ~\İtti: aqtında Yap 1 k b ı· .. .. .. 8 11 934 Per· ~t l " ö" l ı aca azıame ıyattan oturu • · 
"ıt g e k 

':.ı ~~· '4lat ~atnanından ertesi Cuma günü öjle zamanına a· 

ll:ı h~\ a~ akıtılacakttr. Yüksek m~vkilcrde buluoan yerle· 
'~tq :ları nıuhterem halka ilim olunur. <7485) 

' t\ b\ll ll.9· •1~~ l\Q,d 1 · ~vııUi Emı "k M ··d ·· ı··"" ·· d · ~ \ ~ 11{tiy·· a u ur ugun en. 
~ ~ 9 ~ Utı.de 1-f v d 3 .. .. 
~~~ ~etı tı.fı ıo a.sanpaşa mahallesinin Derici ıokagın a uncu 

' a~ık S metre ınurabb aı arsanın tamamı 135 lira bedel 
ilte· a.tttır kl'I · 26 11 • 

l ıf\i .. ına usuliyle satılacaktır. iste ı erın -
nu sa t 1 1 "R" a 2,5 da pey akçeleriyle müracaat arı. 

(7464) 

yüzde yetmış besım bulaıııngu ve bed ller üzerınden 14 • 11 • 934 çn rşnnıba gunu saat on clorttc açık 
birinci derecede alac-ıklmın para· rttırma usulivle sntılacaktır. lsteldilcrin pey al~çeleriyle mürncaat
ıı temin edilmek ~artile ihalesi ya· iarı (M) (6986) 
pılacaktır. Aksi hal~e en son .. aı h· 

anın teal,hiidü bakı hı.lmak uzere 
r d' arttırma on be~ r:Un dahr.ı lem ıt lzmir evkaf müdürlüğünden: 
edilerek 23.12.934 tarihine ~Ü.sa : lzınirde Mcz::ırlık başında inşa ettirilecek hal binası için 25 
·r p .... aynı sa"tle bınncı . . 1 f .. k d · k dı az~r gunu . . T esrinievvcl 1934 tP.rıhınde yapılr-. 'l kapa ı zar muna asasm a ıste · 

d d · tek temın edıhr.ck şar· ~ · · · d ..,. T · · · 1934 erec e ıpo . . l li cıkm rlıı ındnn evvclkı ş~r lo.r daırcsın e l. 7 • cı;rınısanı • 
tile en çok arttırana ıh Jesı yapı a· ı :. ' .. ,... l ;'\tltır bir ay zarr ındn 'l:\Zilrlıkla ihalesi lmrar(aştırılmıştır. 

k 2004 No lu icra kr~ur.umın . 1 . E k f 
ca tır. · f'k . (5 t,, i olnnhrın Salı ve Pcrşemb'! günlerı "aat 15 te zmır · \' a 
126 maddesine tcv ı an ıpo • . . .. 1 ·ı· l 

mcı I I .1 d' w Miidürlüğünde toplanan ıhale lcom 1syonu l::ı muracaat arı ı an o unur. 
tek sahibi alacak ı.ar ı e ıger a· (7300) 
lakadarların ve irtıfak hakkı sa • --~~ 
hiplerinin da.hi gayri menkul üze • 
rindeki haklarıoı ve hususi1e faiz 
ve masarife dair olan idcli'\larmı 
evrakı mUsbtelerilc virmi eün kin

Gi!mı· ·· k mu haf aza umum kumandanlığı 
stanbul satınalma komisyonundan: 

de icra dairesine bildirmeleri lil • 1 - Muh:ı.fnza deniz teşkilatı için yetmiş ton ikiqci nevi benzin 
zımdır. Aksi halele hcıkları tap\t si· kop:ılı zm-fla 22. 11 • 934 Pcrşem '...e glinü snnt on dörtte eksiltmeye 

cillcrile sab;t olmadıkca satı" be • kon h~u:ltur. 
delinin payla"masından hariç ka· 2 - Tasdikli !artnamesi her gün İstanbul gümrük muhafaza 
hrlar. Al~hıdarlarm işbu mi."ddei 13., ....... ·;3ürli1vü binnsındaki Komisyondan alınabilir. 

kanuniye ahkamına flöre h:ıreket 3 - isteklilerin hangi müess::se &\lhibi veya vekili olduklarına 
t eleri ve daha fazla malumat · "l l k • 1 b. dl ·· ıı· d k l. l k e m . . I : 93,, 32.18 d . dair '·e:nka ı e muva t at tcmmat o an ın ye yuz c ı o uz ıra ı 
lmak ıstt~ en er n os 1 

a .1 muriyelimizc mü· vezne makbuzu veya banka kefaletnameleriyle birlikte teklif mek-ya No. sı ı e me 
racaalları ilan olunur. (4462) ~uplarını belli saatten evvel Komisyona vermeleri. (7162) 

• 



fMine Ôiş Macunu-. 
212 .... ıc.:;. ............ . 

Vapurculuk 
Türk Anonim Şirketi 

Istanbul Acentalığ! 
En mükemmel bir diş macunudur 
Çünkü: lki yüzü mütecaviz mütehassıs diş.tabiplerinden mürek
kep bir heyet tarafından ihzar olunmuştur: Ve bu heyet son te

rakkiyah tetkik etmiş ve Bütün dlinya mütehassıslarının da 
aradıkları bilumum evsafı bir araya topJıyarak 

Mi NE DiŞ MACUNUNU 
meydana getirmiştir. (4317) 

Liman han, Telefon: 22925 

lzmir ve Mersin 
sür'at yolu 
İNÖNÜ vapuru 

~ .................................. , 8 Tcşr: •• :sani Perşembe günü sa
at 11 de Sirkeci rıhtımından kalka· 
rak doğru lzmir, Antalya, A\anya, 
Anamur, Mersin ve Payasa gide • 
cek. Dönü~te bunlara ilaveten T.aı· 
ucu Çanakkale ve Geliboluya uğrı
yacaktır. 

Gümrük muhafaza unıum kumandanlığı j 
İstanbul satınalma komisyonundan : 

.. 

1 - Kumaşı daireden verilme]\ ve tek.mil malzemesi di
kene ait olmak üzere 758 takım kışlık elbise 8 - 11 - 934 Per
tcmbe günü saat 14 de pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İstekliler şartnamesini her gün komisyondan alabilir
ler. Örneğini de görebilirler. 

3 - İstekliler muhaminen bedelin yüzde yedi buçuğu nis· 
betinde muvakkat teminat olarak yetmiş beş liralık ıvezne mak
buzu veya banka kefaletnameleriyle belli :zamanda komisyona 
gelmeleri. (7417) 

Holantse 
Bank-Cini N.V. 

Sabık Bahrısefit Felemenk 
Bankası 

lstanbul Şubesi 

Galata Karakö~ Paras 

Meydancık Alalemci Han 

Her türlü Banka muamele .. 

ıeri. Kasalar icar• 

UMUMi MODDRLDK: AMSTERDAM 
Şubeleri : Amsterdam, Buenos Alres, 

İstanbul, Rio de .Janeiro, Santos, Sao Pauıo. 

Sult.anahmet Üç\incü Sulh Hu
ku1),ljakimliğind~: 

Davacı Sabri Bey vekili Yusuf 
Hafit B.ey tarafmdan müddeia -
leyh Galatada Yüksek kaldırımda 
Kule kal?ısında 661 pumaralı Po
civan apartımanında mukim Ma -
dam Sofi aleyhine ikame oluoan 
alacak davasının cari mahkeme -
sinde müddei aleyhanın ikamet • 
gahını terk ile bir semti meçhule 
gittiği mübaşiri tarafından veri • 
len meşrubattan anlaşılmış ve 
mahkemece de on !?eş gün müd • 
detle ilanen tebligat icrasına ka • 
rar verilmiş olmakla yevmi\ mu • 
hakeme olan 27/ 11/ 934 saat 11 
de Sultanahmette Üçüncü Sulh 
Hukuk mahkemesine ya bizzat ve 
yahut bir vekili kanuni bulundur
manız lazım geleceği, aksi takdir· 
de muhakemenin gıyabınızda icr.a 
kılınacağı tebliğ makamına kaim 
olmak üzere ilan olunur. 

(343) 

Betiktaş 

••• Eöbrek ve idrar yolları hastalıkları mntehass11ı •••• Dik İŞ Yurdu 
Pro/esör: Doktor Behçet Sabit Bey Tahsili yüksek Hanamıar Biç. 

Taksim bahçesj karşısında LEYLAN apartmanına geçmiştir. ki ve san'at mektebidir. Ka· 
- Görüşme saatleri : Cumadan başka' 3 • 6 Telefon 49323 •d yıt devam ediyor. (4187) 

'----------------~ !inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
ZAYl 

135 çeki kuru meşe odunu 13 - 11 - 934 tarihine müsadif Sah 
günü saat 15 te pazarlıkla satın alı nacaktır. 

115 numaralı liman cüzdanımı 
zayi ettim. Yen isini alacağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. 

Deniz yolları işletmesinde 
İzmir vapurunda Nuri 

(3317 
Taliplerin yüzde 7,5 muvakkat teminat parasiyle birlikte Ciba-

lide Levazım ve Mübayaat Şubesi ne müracaatları. (7443) 

Ilmallde 
Mevaddı iptidaiyede: Birincilik ve tazelik 

Müstah?haratındag Ne~a et 
Fiyatta; Rekabetsiz yürüyüş 

Ancak 19 senelik aynı saha üzerinde devamla ve metekimil bir çalışma sayesinde 
Çapa Marka ) Pirinç unu fabrikasının elde ettiği muvaffakıyetin mahsulüdür. 

Halkın sıhhat ve menfaatini düşünerek, müstahzaratının en fenni vesaitle imaline çalı· 
şan ( Çapa Marka ) fabrikası iştirak ettiği yerli ve beynelmilel sergilerde fevkalade · altın 
madalyelerle takdir ve taltif edılmiş ve daima sıhhatini koruyan, zevkini bilen muhterem 
halkm rağbetine mazhar olmnştur. 

Tercih: Sizi aldatmıyacak en doğru hakikat işaretidir. 
Bu sahada Yegane öz Türk san'at eseri 

Çapa Marka Müstahzaratı 
Kutu ve torba pirinç unları 15-50 gramlık paket 
Püre ve çorbalık Mercimek ,, ,, ,, ,, ,, 

,, ,, Bezelye ., ,, ,, ,, ,, 
,, ,, Patates ,, ,, ,, ,, ,, 
,, 11 Yu'af ,, 11 ,, 11 ,, 

,, ,, Arpa ,, ,, ,, ,, ,, 
11 11 Fasulye ,, ,. ,. ,, ,, 
,, ,, Bakla ,, ,, ,, " 11 

,, ,, Nubut ,. Kapsülü beyaz biber 
,, ., Mısır ., Tuzluklu ,, 

ve kutu Kuabiber 
,, Kırmızıbiber 
,, Tarçın . 
,, Yenıbahar 
,, Kimyon 
" Sahlep 
,, Zencefil 
,, Karanfil 

Şişe 

ve en nefis nişasta son sistem vesaitle ihzar ve imal edilir. 

T 7/2 ve T 1/1 kilo kutu sofra tuzları. Adres Beşiktaş
Kılıcali, Çapa Marka Telefon: 40337 

~--1111!!!!~~~------------~ 
•Kınnap, Sicim ve 

SATIŞLARI 

Aıiadoluhisarı, Göksuder 
KENARINDAKi 

iP ve BALA 
Fabrikası Mamulatı 

Her numaradan kınnap ve sicimi' 
En inceden en kalın n~nzaralara k 

Sizal ve Manila ve yerli Kendir 
halatlar ve bunların KA1 RANLI cifi 

500 kilodan aşağı olmamak üzere sipari9I" 
Fazla tafsilat için şirket yazıhanes i ne müracaat ol 

Kendir ve Keten 
Türk Anonim Şir 

YAZIHANESi: 
Galata, Manhavm ha n, 3 üncü kat. Telefoo ~°' 

Liseler alım satım komisyonu 
Komisyonumuza merbut leyli mekteplerin Tavuk fi 

Etleri 21 ıı , 934 tarihine müsadif Çarşamba günü 
ihale edilmek üzere kapalı zarf usuliJe mevkii mün 
nulmuştur. Şartnamesini görmek İ6tiyenlerin İstanbul 
sesindeki Komisyon kalemine ve münakasaya iştirak 
rin de teminatı muvakkatc makbuzlarilc birlikte KoJllİ 
za müracaatları. "7333,, 

Kiralık Daire le 
Posta ve Adliye binasma en yakın yerde Ankara 

de Orhan bey hanında Matbuat Cemiyetinin bulundu" 
oda dahi kiraya verilecektir. Cemiyetlere, avukatlar 
lere, gazete, mecmua idarelerine mükemmel daireler 

•. V AKIT idare evine 

İstanbul 4. cü icra 
memurluğu 

Beyoğlunda Küçük Pangaltıda Osmanbey ao 
13 numaralı Çayırlı zade apartmanının birinci, ikin& 
ve beşinci katları açık arttırma suretiyle kiraya veril 
işbu daireleri kiralamak istiyenlerin 7 - 11 - 93' 
müsadif Çarşamba günü saat 14 de ve 934/ 1229 dot1'ı 
rasiyle memuriyetimize müracaat etmeleri ilan olun1'• 

·------------------------~ Ev veya Apartımanını değiştir 
Muşamba, Linoleum, stor Ye perdeliklerile tül ye 

vesair mefruşata ait mallarınızın çeşit ye fiy•tlarılll 
etmek menfaatiniz icabıdır. 

GALATA MEFRUŞAT PAZA 
Fizuli Ibrahim ve Y. Kilitis, Galata, Tünel cadd ------...-:.' 

Gümrük muhafaza umum kum 
lstanbul satınalma komisyon 

1 - Telefon Şebekeleri için 15750 kilo üç mili 
malı galvenizli demir tel 11 - 11 - 934 Pazar günü saat. 
lıkla eksiltmeye konulmuştur. 2 - Şartnarnetl 
misyondan alınabilir. 3 - İstekliler 

delin yüzde yc.di buçu~ nisbetin- de muvakkat makbıls:,ı 
kef aletnamelerıyle be Ilı zamanda da komisyona gelıııel 

Muhterem 
Nazarı 

(7424) 

Sirkeci Ebussuut caddesindeki kaf 
madeni eş9a fabrikasının Kübik, Ke1 

merli, lngiLiz ve Amerikan sistemi çel 
yalı karyolalarla sair mamulatı Js! 
Yerli .Mallar Pazarları, Eminönü Eslb 
Bonmarşas1, Bahçekapı Ata Re/ ik, BeY 
Lover, Ankarada Hanıamcı Zade Jlac~ 
lzmirde Lüks, Eski.şehirde Mehmet Ş:l/I 
kardeşi Elaziz ve Malatgada Sungur0~ 
ğazalarından maada hiçbir yerde satıl"' 
olduğunu arzolunur. 


