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SON HABERLER: TELGRAF - TELEFON - RADYO 
V enizelos Ball{an misa- ı 
~ını niçin beğenmiyor? 

"ltalya Yugoslavyaya hücum ederse, Yunanistan ':'u
goslavyaya yardıma mecburdur.Fakat bu takdirde .. ,, 

Atina, 6 (Hususi) -En büyük 
muhalefet fırkasının lideri olan M. 
Veniıelos, Belgradda çıkan Politi
ka gazetesinin Balkan misakı me
selesindeki hattı hareketini tenkit 
için yazmış olduğu makaleye ce
vap vermittir. 

M. Venizeloı, bu cevabında d\. 
yor ki: 

·- "Bugünkü siyaset harbi umu
miden evel takip edilen siyasetten 
pek farklı olmalıdır. Yunanista· 
nın art,ık komtularınm topraklan 
üzerinde hiç gözü yoktur. 

Bunun en b:ıriz delili Türk -
Yunan dostluğu ve misakıdır. Ak 
denizde bir mahreç istiyen Bulga
ristan istisnaı edilirse, diğer dev· 
Jetlerin de Yunan toprakları üze· 
rinde hiç bir iddiası mevcut değil· 
d;-. Maamafih Yunanist:m

1 
Bul· 

g::ı.ristanın her hangi bir hücumu· 
nu defetmiye kadirdir. 

Bu itibarla Yunanistan herkes~ 
le dost olmalı ve hiç bir kimsenin 
dütmam olm:unalıdır.,, 

Müteakiben M. Venizelos Bal
kan miaakından bahsederek bu
nun hedefi Balkanlara mahsus bir 
mahiyeti haiz olm:ıdıiı gibi Bal· 
karftdeyJ~lerinin anl-ımaaım te· 
min eaemiyeceğini ve Londrada 
imzalanan mutaarrızın tarifi pro· 
tokolunun Bulgariıtanın Balkan 
miaakma iıtirakini imkanaız bir 
ıekle soktuğunu yazmakta ve ma .. 
kalesine fC>yle devam etmektedir: 

ltalyanm, Arnavutluk tarikiyle 
Yugoslavy:ıya hücum ettiii farze
dilae, Yun&oistan Balkan misakı 
ahkimı mucibince Yugoılavyaya 
yardıma mecburdur. Fakat bu 
hkdirdc İtalya Yunanistana bir 
ültimatom vererek ıeferberliğini 
durdurmasını istiyecek, tabii ka· 
bul edilmezse Korfo adasını itaal 
edec;.ek, Selanik ve Atinayı ablo· 
ka altına alac3ktır. Görülüyor ki, 
Yunanistan yapamıyacağı bir ta· 
kmı teahhütler altına ginnit olu-
yor. 

M. Venizelos, m:ıkaletinin ao· 
nunda 1914 senesinde, Sırbistana 
hücum ettiii lakdirtle Yunanista· 
na Manasbr ıehrinin verileceğini 
vadeden Atinadaki Alman sefiri .. 
ne, Yunanist:ının böyle büyük bir 
namuaauzluk irtikap etmiycceği 

c ' vabrm vermit olduğunu ilave 
eylemektedir, 

Çaldaris'in sözleri 
Atina, 6 (A.A.) - Ba,vekil M. 

Çaldariı, matbuat mümessillerine 
ya.phlı beyanatta, siy:ııi ıefler kon 
f eranaı müzakeratı hakkında ha
yalr haberler neşreden bazı gaze· 
teleri mü:ıhaze ederek demittir ki: 

"Mecliste yapılacak ohn beya
natın metnini şimdiden tebliğ 

mümkün değildir. Siyasi reisler 
hu metni biliyorlar. Millet te mü· 
teakiben öğrenecektir. Her hal
de bu beyanat konferansta tekar
rür eden şekilden farklı obnıya
caktır. 

Keza bu beyanat, Yunaniıtanın 
imzasını tafıyan miaakta hiç bir 
değiıiklik yapmıyac:\lctır. Böyle 
bir değişiklik hükumetin halen 
devleti namına üzerine aldığı ta .. 
ahhütlerini yapmamak demek o• 
lur. Böyle bir şey hiç bir münaae
betle yapıb.maz. 

Başvekil sözlerini bitirirken ha· 
riciye nazırı M. Maksimosun mem• 
leket harici işleri maharet ve ince
likle idere etmeıinden dolayı pek 
ziyade memnun olduğunu söyle· 
miştir. 

Atina, 6 (Atina ajansı) - Ka
timerini gazetesi, Yuioılavy., h:l" 
riciye nazırı M. Y evtiçin mezkur 
gazete tarafından Belgrada gön
derilen hususi muhabire yaptıt1 
bey:matı neşretmektedir. 

M. Y evtiş Balkan anlatma mi· 
sakının harp için deiil sulh ıçın 
yapılmıt oldujunu ehemmiyetle 
kaydederek Balkan mitakmın B:ıl· 
kanlar harici için bir taahhüdü ·ta
zammun etmediğini söylemiıtir. 

Mumaileyh M. Venizelosun B:ıl· 
kan misakı aleyhindeki mücadele-

ıini gayri dostane bir tarzda yap· 
makta olm:ııına karıı, hayretini 
beyan etmiş ve demittir ki: 

. - "M. Venizelos mitakı tasvip 
edecek ilk zat olmalı idi. Acaba 
mumaileyh BalkanJardaki haki • 
kat mefhumunu gaip mi etti?. 

Ellinikon gazetesi, M. Venize· 
loıu hiyaneti vat:ıniye ile ithaın 
etmektedir. Mezkur gazete ile 
Akrepolis gazeteıi diğer taraftan 
muhalefeti Balkan misakı aleyhin· 
deki hattı hareketlerinden dolayı it 
ham ederek yeni intihabat yapıl
ma ihtimalinden bahsetmektedir-
ler. 

Atina, 6 (Atina ajansı): Siyasi 
fırka reisleri konferansmda veri· 
len karar mucibince hükumetin 
yapacağı tefsiri beyanatın metni 
M. Çaldaris, Maksimos, Kondilis 
ve Metakıas araıında bilitilif ha· 
zırlanmış bulunmaktadır. Hüku
met, Atinada imzalanan misakın 
ruh ve müeddaıma muvafık olan 
bu beyanat metinini muhalefet ~
esasının kabul edeceklerini zan .. 
netmektedir. 

Müthiş bir facia 
- "Bu mü.Ureler ıizli idi. 

Muntazaman mbzakere zabıtları Batan bir vapurda 500 
tutuldu. Bu!ıun için orada söyle· kişi boğuldu 
nen ıeylerin t•iyiri mümkün de- Kanton, 6 (A.A.) - Kanton 
ğildir. Gaa')tclerde intiıar eden liman methalinde batan bir va• 
yanlıt hivadiılerin konfer:ınıa iı- purda 500 den fazla kimsenin 
tirak edenlerden çrkmaJığmı ümit boğulduğu zannedilmektedir. 
ederim.,. Şimdiye kadar 350 ceset çıka-

Bapeldl hundan IWN- parla· rılmıt ve yola dizilmi!tİr. Bir 
· meatoda yaprla\!ak tMtJan:::.t hak· çok kadmlar cesetlerin önünde 

1 

1undak1 ıuale cevap olarak ta de- ı akrabalarını te~hiae çalıtm:ıkta· 
ınittir ki: dırıt.r. 

intihap 
Fırka, namzetlerini 

ilan ediyor 
Ankara, 6 (A.A.) - C. H. Fır

kasından: Bot olan meb'usluklar· 
dan Konşaya eski Darülfünun 
müderrislerinden Muzaffer, Kas· 
tamonuya Vatington ıefiri Muhtar 
tamonuya Va9İngton ıefiri Muhtar 
Kütahyaya Hakimiyeti Milliye 
gazetesi tahrir tnüdürü Natit Hak .. 
kı, Orduya Maarif umumi müfet· 

tiılerinden Ali Canip, Y ozıada 
eski Madrit ıefiri Yahya Kemal 
Beyefendileri C. H. Fırkası umu· 
mi reiılik divanı fırka namzedi 
olarak tesbit etmiıtir. 

D•hlllyenln tebligatı 
Ankara, 6 (Huıuai) - Dahiliye 

veklt.ti meb'va intihabatı hak· 
kında, münh1I mebusluk bulu-

nan viliyetlere tebliiat yapılmıt 
tır. 

Ticaret anlaşmaları 
Ankara, 6 (Huıuıt) - Holan· 

da ve Çekoslovakya ile yapılan 
ticaret an,laşmalarına ait tatbikat 

esasları hakkında gümrüklere teb· 
liğal yapılmıştır. 

Ankara, 6 (Husuıi) - Hüku
metimizle ticaret müzakereleri 
yapmağa memur Alman murah· 

hasb.rı buraya gelmitler, bugün 
"ı"t on altıda Hariciye vekaletin· 
de ilk içtima yaJ>.ılmıJ .. hr. 

.Japon nıurahhaaları ile müza· 
kereye devam olunmaktadır. 

Macaristandaki casus 
şebekesi 

Budapeıte, 6 (Hususi) - Son 
günlerde ke§folunan caıualuk ıe· 
bekeıinin f evkali.de gen it olduiu 
görülınüıtür. Budapeıtenin yük -
ıek sosyetesine mensup bazı mü• 
him ıahıiyetler ve ordudan iki 
miralay ve dört yüz batı tevkif o· 
lunmuştur. 

inhisar memurları 
hakkında .. 

Ankara, 6 (HuıuıO - lnhiıar 
memurlarının tayin, terfi ve teczi .. 

yeleriyle maat hallerini gösteren 

talimatname ıümrükler vekale
tince tetkik olunmaktadır • 

Hariciyede tayinler 
Ankara, 6 (Huıuıi) - Midilli 

ve Kudüs kançelarhkları laivedil
ımit, Pire konsolosluğuna Kimil 
Mümtaz Bey tayin olunmu9tur. 

Sovyetlerin kredisi 
Ankara, 6 (Hususi) - Sovyet 

hükUnıetinin vereceii •ekiz mil· 
yonluk krediye müteallik itilaf. 
namenin tasdikine dair layiha B. 
Millet Meclisine verilmittir. 

Vatandaşhğımızdan 
çıkarıldı 

Ankara, 6 (Husuıi) - Milli aa· 
vaıta Türkiye haricine kaçan Düz 
celi Ahmet Hüsrev oğlu Çerkes 
lzaet Türk vatandaıhğından çıka .. 
ı~lcnııtır. 

Emir oilu Celil isminde biriıl 
de vatandaılıinnıza kabul edil· 

\. . 
r 11ft1T, 

Reşit Galip merhum 
dün toprağa verildi 

-- ( 1SN tarafı ı inci •Jll&111D41a, 

azalarile kendisini tanıyan ve se· 
venlerle beraber çok kalabalık bir 
halk tabutu takip etuıiı, cenue 
merasimine asker, polis, muzıka 
ittirak eylemiştir 
Hacıbayram camiinde namazı 

müteakip Ankar:ı halkevi namına 
Mecdi Bey bir hitabede bulunmuı 
ve B. M. M., Türk dili tetkik ce· 
miyeti, Türk tarihi tetkik cemiye
ti Ankara belediyesi, hili.liah· , . 
mer, himayeietfal, idman cemı-
yetleri ittifakı, halkevi, Ankara 
ilk mektepleri mu'.llimleri, maarif 
arkadaıları, lzmir lisesi mezunla
rı, C. H. F. Keçiören nahiyeıi, 
ziraat enatitüıü, Ankara mıntaka
ıı •tibba oduı n:ımma çelenkleri 
takip eden al hayrata tardmıt ta· 
but hariciye vekileti &nüne kadar 
el üzerinde taıınmıttı. Aynı he
yet kıymetli ölüyü mez:ırına kadar 
teıyi etmlttir. 

Cenaze Cebeciden ıeçerken ilk· 
tekin mektebi talebeleri yol kena· 
rına dizilmiıler, aziz ölüyü selam· 
lamıtlardır. 

Mezarı ba§ında T. O. T. cemi· 
yeti namına katibi umumiıi ibra· 
him Necmi, bir mektep muallimi 
ve bir genç t'lrafından nutuklar 
aöy lenmiıtir. 

lbrahim ttecmi Beyin 
hltab.es\ .,.. 

lbrahim Necmi Bey l)~Bn~a 
şunları söylemiştir: 

"BuiÜD tabutunun önünde bü· 
tün memleketi ailatan Reıit Ga· 
liple, Türk dili tetkik cemiyeti, 
yalnız kurultaymın bir reis vekil:
ni, merkezinin bir eski reisini de· 
ğil, dil dav::ısının dinç, mert, ha
raretli ve heyecanlı bir öncüsünü 
de kara topraklara teslim etmit o· 
luyor. Reşit Galip, resmi sıfatla· 
rının dışında da milli tarih ve dil 
ülkülerinin fedayisi idi. O kadar 
ki, bu davanın heyecanları yüre
ğinin tellerini aaratıiı zaman, res· 
mi sıfatlarını unutur, aerbeıt bir 
mücadeleci gibi münakataya atıl· 
mak isterdi. 

On beı ~Y evvel burada Samih 
Rıf atın, cemiyetin kurulur kurul
mllZ lkaybettiii reiıinin mezarı ö· 
nünde biz diyordu, büyük bir in· 
ıan, büyük bir zeki, büyük bir ar· 
kadaı, büyük bir enerji kaybettik, 
ne yazık ki bugün de aynı sözleri 
kendi tabutu önünde tekrarhınak 
mecburiyetindeyiz, büyük bir in
san, büyük bir zeki, büyük bir ar
kadaf, büyük bir enerji daha 
kaybettik .. 

Türklük, Türkçülükleri onun 
ruhunun iç sermayesi olmuıtu. Da~ 
ha Tıbbiyei\m çıktıiı ıün kendi· 
ne bol müıteri ıetirecek bir mua· 
yeneh:ıne açacak yerde köylere 
ıitmeii dütünmüı, bir kaç •rka
dqile bu bayalini tahakkuk ettir
mitti. Sevimli sUlümHJP"iJle 
köyde önce nasıl ıorlar, ıüpheler• 
le karıılandıklarmı, aonn. y&Yaf 
yavq köylünün nıhuna ıirerek na 
ııl emniyetini kazandıklarını an· 
latııı hali. ıöıümün önündedir. 

Reıit Galip, köyde Türk ve 
Türklüjü aevdili ıibi, hUtüp öm· 
rün.te de hep 4'u teTfiye dolru a• 
letle koftu, tarihte de, dilde de, 
halkevinde de hep Türklük ve 
Türkçülük ülküleri için uiraıtı. 

Ne yazık ki onu öınrünün en o 
gun, en çok meyva verecek günü 
de kaybettik. 

Onun tetkiklerinden 
yeni ıtıkları beklerken, 
bu kara toprağın karanlık ağzı çı 
tı. 

Şimdi artık onakartı ne söyliy 
biliriz. Tek bir vazifemiz kalmı 
tır. O da büyük mür§idin, me 
leket büyüklerinin irtadı, himay 
ai, delaleti altında onun da katı 
dığı büyük bilgi ve kültür davası 
da sonuna kadar onun ıibi çalı 
mıya, onun mezarı önüne' tı bir k 
re daha ant içmektir. Zanned 
rim ki, bu ona en büyük tesliy 
ve en büyük rahmettir.,, 

Halkevl namına nutuk 
Ankara halkevi namına idar 

heyeti aza11ndan Mecdi Sadredd' 
Beyin hitabesi de tudur: 

"Reıit Galibi kaybettik. Gen 
ihtilllci kırk ya,ına. doymadan 
ramızdan ayrıldı. Keçiören in ın ·· 
tevazi bir bal eTinde çok sev lil 
kitaplarının ara11nd:ı ıüzel gözl 
rini hayata kapadı. Artık biz o 
nunla inkılabın heyecan duyiu 
geçmiı yaprakb.rını açamry.acaiı 
Artık biz onunla her gün birax d• 
ha süslenen ti yurd .. ve yakın ya 
rının daha güneıli gu ... ı rinde 
bahsedemiyeceğiz. Geniş ve C..ci 

a~ısy d~~vamlı timıekleri IJ~l,Bed 
bna.lia~ bakışlarını ecel ~l>iz~e 
kaçırdı. 

Milli davanın emrettiği her hiz 
mette gösterdiği haaaaslık, sadelik 
feragat, memleket ve va%ife sev 
gisi onu Türk gençlerine numun 
bir vatandat y:ıptı. Reşit Galibe 
onu saran al bayrağın önünde so 
vazifem izi y::ıpmıyoruz. 

Ankara gençliği ona aondan bi 
evvelki vazifesini yapıyor. Son va. 
zif em iz onu hürmet ve sevgi il 
kafalarımızda ve gönüllcrimizd 

~sla yese düımeden ebediyen ya 
t~tmak olacaktır . lnkılfı.bm kö~ 
letmeai ve yeni Türk kültürünij 
kuruluıu yolundan açılmıı ola 
seferberliğin, bugün maddeıi ıö& 
müt fak at ruhu bizimle berabe 
ilerliyecek olan :ııiz ve değerli 
ferine selam.,, 

KUtahyada teessür 
Kütahya, 6 (A.A.) - Mücahe

dei milliyenin ilk senelerinde Kji., 
tahya ve havalisinde çahııp ke 
disini muh:te çok ıevdirmiı olası 
Rqit Galip Beyin vefatı buraclş 

pek büyük teeuür uyandırmııtır. 
Aydında teeaaUr 

Aydın, 6 (A.A.) - Meb'uıu" 
muz doktor Reıit Galip Beyin Ö" 

lUmit yüzün.den Aydın materıı 
içindedir. C. H. Fırkuı vilayet 
idare heyeti bu ıabah namını tll" 
siz için toplandı. Taziyet telırafı 
çekti. 

<lnıveraltede 
Dün fen f akülteıi birinci ııP1" 

fmda nebatat prof eı&rlerindell 
Her Heilbron dene b&Jlamad•~ 
evvel, Reıit Galip Beyin ölümürı" 
duyd.ujunu ve çok müteessir old~
iunu ıöylemit ve Türk gençlijl" 
nin killtürllnU yükseltmek için ç•" 
hıan Retit Galip Beyin babrlll1.,ı 
bz:z için bir d,kika ı~t -iJ" 
meaini rica etmiftiT. 
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iŞARETLER . ..., - ...... . 
ideal bütçe 

~~ kır nesli cütçe deyince aklına 
cUmle celir: 
1
'- Bütçe açığmm fazileti tertipkirisi 

~! 
Senelerce bu söz · Osmanlı meclisi 
~samnda çmladı. Kafası bir hamam 
~si gibi aksi sedaya pek müsait olan 

t
anlı müneveri bu sözü diline virt 
di durdu. Fakat bugün bu sözün 

ttığı hakikat önünde dehıetleniyo

~ "Bütçe açığının fuilet tertipkiriıi 
~dır.,, diyen cümlelerin ağızda patlayı. 
1 kelimelerin yanyana ge)İ§İ insana 
~ııalar vurulmu!, dize gelmiş ülke
f hatırlattırır. . 

Türkiye Büyük Mi11ct Mecliıi §İmdiye 

rlr muvazenesiz bütçe imzalamadı. 

Yeni devletin karakteri hesabı
f · kitabını bilmek, hayatını ge

. ile giderine uydurmaktır. Bu iti
la., Türkiyenİn büt~eleri ba!lı bafma 

Yeni devrin, yeni görüıün ifadesidir. 
açık veren bir bütçeden feyiz 

'yen bir fikir olmaz ancak bir batak-

dütüncesi olabilir. Modem devlet 
denk bütçe gayedir. Bu ülkü yaıa

yürümek, ilerlemek, istiyen ce-

tlerin ülküsüdür. Hiç bir ııey teaa-

Ömer Seyfettin 
Yüksek muallim mekte
binde bir toplantı yapıldı 

Dün gece saat 20,30 da yükşek 
muallim mektebinde talebe taa· 
fından ölümünün yıl dönümü mü· 
nasebetiyle "Ömer Seyfeddin 
gecesi,, yapılmıştır. 

Evvela yüksek muallim mektebi 
müdürü Macit Bey aöz 3Jmıf, son
ra muallim ve muharrir Hakkı 
Süha Bey Ömer Seyfeddin hak· 
kında bir konferans vermiıtir. 
Hakkı Süha Beyden sonra tale

belerden Adnan Cahit Bey hra· 
fmdan da bir konferans verilmiş, 
Ekrem Reıit Bey Ömer Seyfed
dinin şiirlerinden "Dul", Fahriye 
Hilmi Hanım "Doğan ay,, adlı şi

irlerini, Adnan Cahil Bey de ö~ 
mer Seyfeddinin hikayelerinden 

"Efruz Beyin açık hava mektebi,,· 
ni okumu~tur. 

Yangın 
tahkikatı 

Suçlu görülenlerin muha
kemesinebugün başlanıyor 

İstanbul adliye sarayının 
yan.maşına tedbirsizik ve dikkat
sizlikle sebep oldukları noktaarn· 
dan muhakemelerine karar veri -
len Vestiyer Etem, kapıcı Ahmet, 
başhademe Mehmet Efendilerin 
ve mevkuf olımıya,rak muhakeme~ 
sine karar verilen levazım mümey· 
yizi Tevfik Beyin muhakemeleri , 
bugün Kocaeli ağır ceza mahke· 
mesinde başlıyor. 

Tahkikat bitti 
Haber aldığımıza göre, bu yan .. 

gın meselesi etrafından adliye ve 
belediye müfettişleri tarafından 
yapılan tahkikat ta son safhasına 

g_elmiştir. 

Ticaret odasında 
Umumi meclis bugün 

toplanıyor 
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SOHBE1LER 
_. ............................ . 

Dogrumu? 
İstanbul üniversitesine gelen e.. 

nebi profesörler, gazetelerimize ma
kaleler yazıyorlar, kürsülerde konferans
lar veriyorlar ve verecekleri konferans
lara, matbuat erkanını, şehrin tanın· 
mıı ve münevverlerini çağırıyorlar. Bu 
konferanslar kalabahk oluyor. Bir çoğu-
muz için istifadeli oluyor. 

Ticaret odası umumi meclisi .. 
.. w Biz, ecnebi mütehasıısr duJ-manı de· 

bugün ogleden sonra toplanac~k- ğil, bilakis, ecnebi mütebassıslara 
tir. Bugünkü toplantıda oda mec• ı dost olduğumuzu ihtisasa hürmet edil
lisinde ıslahat, azalrklara yenile· lmesi lazım geldiğini her fırsatta yazdık. 
ri, bundan sonra da ikinci reis ve· Gösterdikleri yararlıkları fırsat dü§tükçe 
kili seçilecektir. kaydettik. Bu itibal'la, çok daha gıllı-

Meclisin ruznamesine göre Abit ı gt§ıız ,ye açıkça, ecnebi mütehassulann 
h~mında Lefter Di.mitri Yuvanidi; 1 beğenmediğimiz bazı tarzlanm da söyli

Ömer Ahit hanında Karasol A· yebiliriz. 

nastas Efendi, Havyar hanında Bu profesörlerin, konEeranılannı 
Haralamboı Anonyadis ve mah· haber veren davetiyeleri, bizi si.nirlen
dumu Yorgi Efendilerin bors:ı ha- clirdi. Evet, açık söylüyorum. Ben me

sela profesör lgersheimerin gazetemize 
gönderdiği davetnameyİ gördüğüm za-

rici alım satım muamelesi yaptık· 
ları kaydiyle haklarında ceza ka· 

man sinirlendim. Bu davetiyenin bir 
rarı verilmek üzere görüşülecek· yanı Türkçe, öbür yanı Almanca ... 

tir. Eğer, ecnebi profesörler. yalnız 

icar bedelleri ver as et kendi imzaları altında, bu şekilde dave-
kıym etı • tiye göndermiş olsalardı, itiraz etme.ı;-

erı dik. Fakat davetiyelerin ba§ında, 

lnraakılamaz. Devlet kaHsrndan 
iz bir şey gidemez· Himayeietfal cemiyetinin 

Yangından evvel, lazım gelen 
ihtiyati tedbirlerin alınıp alınma
dığını ve yangın çıktıktan sonra 
yangını söndürme, yanan binada
ki dosyaları kurtarma i!leri • 
nin yapılıp yapılmadığını araştı .. 
ran heyet, tetkikatını esas itibari
le bitinniş, şaohit dinlenilmesine 
nihayet vermiştir. 

İstanbul, Beyoğlu ve Üsküdar ! 'Türkiye cümhuriyeti, Istanbul üniver
mıntak:ı.larmda icar bedellerini sitesi,, diye yazılı.. Türkiye cümhuriye

takdir için bir kornisyon kurula • ti İstanbul üniversitesinin mütehas11ıla
caktrr. Bu komisyonlar maliye rı ecnebi olabilir amma, dili ecnebi ola· 

Bizim büt~eJerimiz ıon senelerde 
- 200. milyon araımda çalkanmak-

• Bu rakam Türkiyede denk bütce-
~aber veriyor. Fakat bu rakam m~t-

bizim devletimizin muhtaç olduğu 
·· n itleri baıarabilecek bir hesap de
tr. Bunu hiç bir zaman böyle dü

edik. 

t>eorlet olarak yapacaimıız o kadar 
iı var ki, Bu itleriu neresinden 
ltyacağımızı ve rı••ıl -1'•casamzt !U 

a söylemek bu eütanlann harcı 
'ldir- JSu belki ciltler iater, fakat 

kak olan §ey bizim büyük itler 
.....,_,..,_ raamzet lııir ne&ı1 ve millet 
jummıdur. Şimdi yaapn ywlnde 

~ temizli1orux~ oraclaı moclenıı 19a 

'\r; modem hlıyat tartlan kuraea
\\re beynelmilel ha1at yarqma hem 
~'dan, hem deniaden, b.m haftdan 
tacaiız. Bunları y..,..Jt için her 
den evel hizim büyük rakamlara hük

cek bir halde halunmamız lazımdır. 
lltın için Tiirldyede it salı.alarmı aemak 

lıı.ı uıhaJara ~alıpnak imkinmı b-:rak
lizım celir. M..eli Türlriyede is

~ sahalar daha ıimdiden para de
. • Bu sah•lar devletin elinde bu

lfU&u müddetçe hiç bir uman dü~mc-
~n olmıyan. ve tabii karıılıia sa
olan. llir para)'! bilo çıkarabilir, yahut 

'-haWma phtmak istiyenleri kendi 
tı-Olü altında ıevkedehilir. 

8upn devletin elinde o kadar yükaek 
~ette n yann pek yüksek kıymetler 
' ecek eserler var ki bu yahu~ kendi 
daılanmız dejiJ, bütün dünya da 
lrabulde tereddüt etmiyor. 

8u suretle devlet eline geçecek büyü
.bir Mmıaye ile iı hacmini daha çok 
tletmek imkanını elde edebilir. O 

yaptığı yardımlar 

Himayeietf al cemiyeti umu.mi 
merkezi 3 şubat 1934 tarihinden 
28 ıubat 1934 tarihine kadar 
3494 çocuğa yardım etmiştir. 

Bunlardan 1044 hasta çocuk ve 
kadm umu.mi merkezin polikıli· 

niklerinde ve diş muayenehane· 
sinde muayene ve tedavi edilmiş

tir. 1567 çocuk ve anne umumi 
merkezin banyolarından iıtifade 

etmiıtir. Süt dam.lası kısmmda 

105 ~a 1675 kilo bedava ıüt 
tevzi edihiıi!fir. 

Yardım. için müracaat eden fa· 
kir ailelerle çocuklardan 588 kiıi
ye para yardımı yapılmııtır. 

Fakir talebeler için açılan &!ha
neden her gün 147 talebeye sıcak 

öile yemeli ve aynca 43 fakir ta· 
lebeye de her 43 ıandüviç veril
mittir. 

Ankarada liitUn kongresi 
toplanıJor · 

Ankarada pek yakında bir tütün 
kongresi toplanacaktır. Bu kon• 
greye lstanbul ticaret oda11 da da

vet edilmittir. Oda namına 
kongreye reis Nemli zade Mitat 
Bey gidecektir. 

Fener Rum mektebinin 
müsameresi 

fener Mara,lı Rum mektebi 16 
Mart cunıa. günü öğleden evvel Be· 
yoğlundaki Asri sinemada ıbir mü· 
samcrc t t' · · gene denk fakat devlet masrafı er ıp etmıttir. 

• lcuancı daha çok ve daha büyük Bu nıüs:amerede ıinema, varye-
_Iarla söylenen bir bütçeye dair ko·ı te numaralarile muhtelif temsiller 

ıı.,.z, İ§te benim ideal bütçem! v:~·ib~~ktir. Müsamereye talebe 

'7 Sadri Etem veli!eri davet edilmiştir. 
& 

Şimdi, bir taraf tan bazı daire
lerden ya.zı ile sorulan suallere 
geleeck vapurlar beklenilmekte, 
bir taraftan da tahkikat dosyası, 
baştan sonur..a. kadar gözden geçi
rilmekte ve tahkikat fezlekesinin 
esasları hazırlanmaktadır. Niha· 
ve bu ayın ortasına kadar fezle

kenin hazırlanmış olacağı tahmin 
ediliyor. 

Koyun hnsızlığı muha .. 
kemesi bitti 

İstanbul birinci ceza mahkeme
ainde bir müddettenberi bir koyun 
hırsızlığı davasına bakılıyor, Tev· 
fik ve Ha.san isimlerinde iki kişi, 
Kağrthanede bir kaç koyun aşır .. 
maktan suçlu olarak muhakeme e· 
diliyordu. 

Bu muhakeme, dün neticelen• 
mi§, muhakeme edilenlerin koyun 
aşırdıkları sabit görülmüş ,ikisi 
hakkında da ayrı ayrı iki sene, on 
bir ay hapis karan veri1mittir. 

İkinci ceza reisliği 
!ıtanbul ikinci ceza mahkemesi 

reisi Hamit Beyin te.ımyiz mahke
mesi azalığına tayin olunduğu ya .. 
2ılmıştı. Mahkeme heyetine aza .. 
dan Haydar Nakr Bey riyaset et
mektedir. 

Münhal bulunan ikinci ceza re
isliğine Üsküdar müd-deiumumisi 
Bürhaneddin Beyin, Bürhaneddin 
Beyin yerine de müddeiumumilik 
şefi lımail Hakkı Beyin getirile· 
cekleri söylenilmektedir. 

I I tı·caret od ·· h maz. Profesörler ancak derslerini ken-memur ar ası mura • 
haslarından te§ekkül edecektir. 
Komisyon her zaman ihtilafa se· 
bebiyet veren ical:" bedellerini tet· 
kik ile meşgul olacaktır. 

di dilleriyle takrir ederler ve konferans
larını kendi dillerinde verirler. Tercüme 
edilir. Fakat - T. C. - harfleri sarfe-

dilerek "Üniversitats - Augenklinik,, 
başlığı altında, Ew. Hochwohöge -
bom... diye ba~lıyan davetiyeler ya• 

zamazlar; yazmamalıdırlar fıkrinde

yim. "Türkiye Cümhuriyelit lı· 
tanbul üniversitesi,, firmalı kağıtlann al-

İstanbul ile Beyoğlu mıntaka
sında veraset kıymetlerini takdir 
için evveke mevcut olan komis· 
yonun da yeni sene dolayısiyle a. .. 
zahkhrı yenilenecektir. tındaki imza ne olursa olsun, müessese-

nin manevi şahsiyeti yanında ehemmiyet• 
Komisyonda maliye memurları, 

siz kahr. Bunun için soruyoruz: Ecnebi 
ticaret odası mürahhasları ve ala-

mütehassıslann, gönderdikleri daveti-
kadar daire memurları vardır. 

700 köylü sıgarası bulundu 

Köprüden geçmekte olan Salim 
ismindeki bir kayıkçının vaziyeti 
§Üpheli görülmüş, kayığında araş· 
tırma yapılmı§ ve 700 köylü siga· 
rası bulunmuştur. 

Yeniden hazırlanan hukuk 

yeleı·de Türk üniversitesi firmasını ter
cüme etrneğe ve davetiyelere Almanca 

yazmağa hakları var nudn" ve bunu yap
maları doğru mudur? 

Selimi izzet 

Su işleri yoluna girecek 
Avrupada su1aı· hakkında . td· 

kikata giden belediye fen heyeti 

ve ticaret dosyaları müdürü Yusuf Ziya Beyle arka· 

Adliye yangınında yanan hu· daşları şehrimize dörunüılerdir. 
kuk ve ticaret dosyalarını yeniden Ziya Bey seyahatleri hakkında de
hazırlamak için tesis olunan bi· miştir ki: 

rinci .. ve i~inci te~ki~ bürolarına 1 "-Atina, Bren4izi, Roma, Prağ 
hergun hır çok muracaat yapıl- ve Bükreşte su işlerine ait bütün 
maktadrr. t • t t tk'k !'- B nl h esısa ı e ı ettuc. u arm ep· 

Yeniden hazırlanan dosyalar a- sini tetkiki bizim için faydalı buJ4 

rasında, belediye dairesinin şimdi.. duk. lstanbulun ıu tesisatı en az 
ye kadıı.r iki yüzden fazla davası· 
na ait doıya hazırlanmıştır. 

Moruk Ismail dört sene 
hapsedilecek 

Morok lımail isminde biri, İs
tanbul birinci ceza mahkemesin-

masrafla en ziyade randımanlı ve 
sıhhi bir hale getirmek için bu tet• 
kikattan istifade edilecektir. Önü· 
müzdeki kı,, lstanbulun su mese
lesi kalmıyacaktır. 

de, Bahire isminde bir hanımın Parayı ~alan metres 
evinden eşya çalmaktan suçlu o· Beyoğlunda İpekçi sokağmda o-
larak muhakeme edilmiş, neticede turan İranlı Rizanın altı lirasını 
dört sene hapsedilmesi kararlaftı .. 

1 

çalan metresi Emine para ile bir· 
nlmıştır. likte yakalanmıştır. 

' DEHRi Efendi Nasıl Görüyor? 

~ Eleneli - Hannnlar, efendiler, ... Ba,kası için kuyu kazan 1 
~.,.. hom'ba bırakıp da bir ermeni içerisine kendi düter derler .• , • 
" a1eyblne tuzak karanlann muha-

· e diklrat ettiniz deiil mi? ... 

. . .. Başkalarını hapse attır• 
mak için, ••• 

.... Tramvaya bomba koyan- ...• insan bqkaıı için kuya lr.u:mak. 
lar da sorguya kendileri çekiliyor• yahut bomba hazalamak gibi ıeylere zi

l~r~ o halde ne yapmalı., diyecek- Jhin sarfedecck yerde kendi İ§İne bakmalı. 
s1n1z .••• 
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Ankarada bira ve buz •-...,~~~==== GünUn siyaseti 
fabrikası yapılacak 

An'karada bükUmetimizle Çe
koslo'f'akya. murahhuları arasın· 
da yeni IJir ticaret muahedesi akti 
için devam eden müzakerelerin 
itilafta neticelendiğ:ni ve yeni 
muahedenin imzalandığım bildi:r
mektedi•. 

Bu ayın üç.ünden itibaren mer'i· 
yete giren yeni muahede müteka· 
biliyet eaaslan dahilinde ve genit 
bir klering imkinım ihtiva eden 
bir tekilde hazırlanmıfhr. 

iki hükOmet anumda bıuule 
gelen mütabakata göre, Çekoılo
vakya rejisi bu sene memleketi • 
miz<kn iki milyon kiloya yakın 
tütün alacaktır. Münakasa ile alı· 
nacak olan bu tütünlerin bed~li 

mukabilinde maruf bir Çek f abri
kuı tarafmdan Ankarada intaaı 

mukarrer bira ve buz fabrikumm 

tesiıatına muktezi levazım veri· 
lecektir. 

Şlfe ve kok sanayllnl 
tetkike giden heyet 

Avrupada, memleketimizde ye
niden kurulacak tite ve kok aana· 
yii etrafında tetkikat yapan heyet 
azasından maadin umum müdürü 
Bekir Vehbi, Zonguldak meb'uıu 
Ral'IP ve Esat Beyler buaünlerde 
memlekete döneceklerdir. 

Heyet Pariıte son tenıaalannı 
yapmıştır. Heyet Fransa.dan son
ra Almanya ,Belçika ve ln~here
de tetkikat yapmıı ve tekrar Pari• 
ıe dönmüttür. Heyetin ıelecek 

haftabatmda tehrinıizde buluna· 
calı ümit edilmektedir. · 

Sinemalarda belediye 
hissesi 

Sinemalardan alınmakta olan 
yüzde bet belediye hiMesinin yüz· 
de yedi buçup ibliğı için Şehir 

meclisine vukubulan teklif üzerine 
ıinemacılan Ticaret müdürlüğüne 
müracaat ve tiki.yet ettikleri ma· 
IUındur. 

Belediye reis mu'lvini Nuri bey 
bu huıuıta demittir ki: 

- Sinema biletlerinin üzerinde 
bilet ücreti ayrı ve belediye reımi 
ayn olarak göıterilmittir. Reımi 

veren sinemacı değil, halktır. Bu 
itibarla ıinemacılar doğrudan doğ 
ruya :ılikadar eden bir cihet yok· 
tur. Bir kııım balkm, sinema ÜC· 

reti artmca, ıinemalara gitmeme
ıi yolunda bir mülahaza, da varit 
olam:ız Çünkü yüzde betin yüzde 
yedi buçuğa iblliı demek, 25 ku
rutluk bir koltuk ücretinin 22 bu· 
çuk para, 50 kunqluk biletin 45 
para çıkmasını mucip ola.bilir. Bu 
ise, sinemaya nihayet eğlenmiye 
aidenler için verilmiyecek bir üc· 
ret farkı değildir. Binaenaleyh 
:mesele de bizatihi sinemacdan a· 
likadar etmez. 

Belediye memurlan 
ve sigorta 

Dahiliye Vekaleti vilayete mü-
1him bir tezkere göndermittir. Bu 
tezkerede belediye memurları biz. 
metten çekildilderi zaman kendi
lerinin, vefat ettikleri zaman daı s• 
ilelerinin terfihini temin için be
lediye bankası eau nizamname
sinde mevcut bir maddeye söre 
belediye memurlarmm aigorta e
dilmeıi bildirilmektedir. Dahili1e 
Vekileti belediye memurlarmm 
bir listesinin gönderilmesini iate
mit ve bu liste geldikten sonn ıi· 
gorta itinin tetkik edileceğini bil
dirmittir. 

Şehir işleri 

Vali Muhiddin beyin 
verdjği izahat 

Vali ve belediye reisi Muhittin 
Bey tehir iıleri hakkında ıu beya· 
nalla bulunmuttur: 

"- lıtanbulun imar planını ya
pacak mütaha11ısı ıeçmek üzere 
teıkil edilen jüri heyetinin mesaisi 
hakkında bazı gazeteler yanlış 
Defriyat yapmıtlardır. Müsabaka· 

ya iıtira·k eden mütaha911sların 
gönderdikleri raporlar plan mahi· 
Yf:tinde değildir. Jüri heyeti, bu 
mütahauıılann bilgi, zeka ve 
zevklerini ölçerek hangisinin imar 
plinmı daha İyi yapmıya müsait 
olduğunu kararla§tıracaktır. 

Adliye Vekaleti, lstanbulda in
ta edilecek Adliye sarayı hakkın· 
da mütaleamaı sordu. Biz de bu 
ite tahıiı edilebilecek beı arsayı 
bildirdik. Bittabi bütün hükUnıet 
dairelerini ihtiva edecek bir vili• 
yet sarayı teıiı edilme.i çok mu· 
va.fık olur. 

Pendik kasaplarının belediye
den tikiyetleri varit değildir. Be· 
lediye, kanuni hükümler dahilinde 
hariçten lıtanbula et kaçakçılığı· 
na mini olacaktır. 

Şehir tiyatrosunun faaliyetin· 
den memnunum. imkan bulursak 
opereti, bu tiyatrodan ayıracağız. 
Opera ise ancak 10 sene sonra dü
tünülehilir. 

Topkapı sarayı müze
sinde yeni daire 

Topkapı sarayında açılması dü .. 
tünülen bir daire daha bugünler· 
de açılacaktır. Tasnif ve diğer 
huırbk itleri, tamamiyle bitmiş
tir. 

Yeni dairede eski devirlere ait 
kunıqlar, itlemeli örtüler, serpuş 
veayakkabı kollekaiyonları var· 
dır. 

Dördüncü Sultan Muradın ka .. 
vugu ve betinci Sultan Mehme· 
din fesi, bu ikiıi arasmdaki za
manlard :ı paditahlık edenlerin 
aerputlan, muhtelif devirlerde 
bqa giyilen ıeylerin naııl tekil 
deiittirdiklerini göstermektedir. 

Elma ihracatı 

Pohs haberleri 

Bir yaralama 
Tepebaşmda kq bahçesi ıbarın• 

da gardiropçu iken rakı içtiği için 
işinden çıkardan Hızır, bar ıahibi 
Hasan Efendinin ortağı F otiyi ev· 
velki akıam barda üç yerinden 
yaralıyarak kaçnıııtır. F otinin 
oğlu Zükur hutahaneaine kaldı· 
nlmıf, Hızır da dün Y enitehirdeki 
evinde yakalanınıttll'. 

Esrar \.Çerlerken 
Y enitehirde Dereboyu ıokağm

da Ahmedin kahvesinde altı kiti 
eırar içerken Yakıalanmııtır. Kah· 
veci Ahmet Yakalanmııtır. 

Tramvay a•tında 
Rumelihisarınd:ı Kaleiçinde ba

lıkçı Hakkı efendinin kanıı Ley
li bannn 335 numaralı vatmanm 
idaresindeki 716 numaralı tramva
yın altmd:ı kalarak muhtelif yerle
rinden yaralanmıştır. 
Aslan soka§ından ge«jerken 

Kalyoncuda Fakir sokağnıda o· 
turan Madam Evantiya Aslan soka 
ğmdan geçerken arkumdan gelen 
1871 numaralı otomobil çarpmış, 
bacaklannd:ın yaralanmıştır. 

Ka4iak iskambil kl§ıtlarm 

lnhiaar takip memurları Orta· 
köyde Dereboyunda 91 numaralı 
kahvede arama y:ıpmıılar, 11 des
te kaçak iskambil kağıdı bulmuş· 
lardır. Kahveci Ali efendi yaka· 
lanmıştır. 

1787 numarah otomobil 
Tepeb~ı c:ıddeainde lastikleri 

parçalanmıı bir halde görülen 
1767 numaralı otomobil çevrilmif, 
şoför Marko ile arkadaşı Hamdi· 
nin fazh SU"hoş olduklan görül· 
müıtür. Şoförle arkadatı yaka
lannufbr. 

İzmir Ziraat kongresi 
Ankara, 6 (Hususi) - Yük· 

sek Ziraat enstitüsü profeeörlerin· 
den dördü ziraat kongre.ine itti .. 
rak etmek üzere lzınire gitmişler· 
dir. 

BORSA 
l_~ _ _!!_u~@.!!J ___ _ 

• Londra 
* Ncvyort 
• Parls 
• Mlltao 
* Brllt~c1 
• Atına 
• C'en"•rt 
• Sof)a 
• Amsıerdıım 
* l'raı: 
• ~rnkho m 

6.o. -· 
1"4. -
J(,(ı '25 
219. -· 
1(8, -

25, -
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9fi. -
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• Vhıına 'lfo, -

* Madrlı ıs. -
• Bertin ~o. - 1 
* Varsova 24, - · * Bodıpcşt. ~o. 
* Bükres ~~ı. _ 
* Belgraı M. - , 

• YoLohama 3:", -1 
* Altın 92<, - ı * Meddlye ;i6, _ 
" Rı nknoı !3~. _ , 

Rekabet ve zarar 

- - -2-2- ..--.... 
Eden'in seyahatle 

İngiltere hariciyesi namına Paris, 
ına vo Berline giderek lngiltere h ·· 
metinin silahsızlanmak planmı izaha 
lııan Mister Eden nihayet Londril 
döndü. 

Ber)in ile Romanın Mister Ed 
dikkat ve alaka ile dinlediği haber 
rildiği halde Parisin bilhassa onun ıah 

İpek ve trikotaj sanayii son :yetinden hoılandrğı söyleniyor. F 
günlerde çok terakki etmiıtir. ! sızlar, bir adamın !ahsiyetini takdir 

İpek fabrikatörleri 
birleşmek istiyorlar 

Ancak mevcut fabrikalann mib tikleri, !ahsiyetini beğendikleri 
tarı fazla olduğu için aralarında onun siyasetini beğenmediklerine h~ 

k k k b d B molunabilir. Bu itibarla Mister Eden 
pe ço re a et var ır. u reka- ah . d •• b' · bekl • sey atın en ıyı ır netice e 
bet yüzünden tacırler pek çok Za· fazla nikbinlik olur. 

rara uğramaktidırlar. M' t Ed ı ·ıı · d t ; 
ıs er en, ngı erenm a e a & 

Fabrikatörler birleşmek sureti- riresmi bir hariciye nazın gibi Avru 
le rekabetin önüne geçmek iste- merkezlerini dola~ıyor, alakadar zati 
mektediler. Bunun için de teteb- la görüıüyordu. lngilterenin harici iı 
büıat bat} 1 d rini bizzat yapnuf değil, Mister Mak a y amış ar ır. ld h . . 
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na m, ancıye nazırı ır on ımon 

T• l • da idare ettikleri nazarı itibara 
ıcaret muamete erıne onun üç hariciye nazr.rı bir devlet ol 

ait iki ihtilaf ğuna hükmolunabilir. ' 

Yaprak Tütün satııla:rının am· lngilterenin Avrupadaki siyasi d 
halajında kullanılan çuval dayak ğümleri. çözebileceği zannı, lngil~ 

• • •• • • 
1 içinde bile ciddiyetle telakki edilem 

ve ı~lerın muşterıye mı, satıcıya tedir. Bilakis bu düğümün aııcak n 
mı aıt olduğu meselesinden bir ih- cecle hal edilebileceği fikri daha ku 
tilaf çrkm11tır. dir. 

lıtanbulda yaprak tütün ıatıfı Onun için lngilizler daha fazla~ 
ile uğraıan tacirler Ticaret odası· pada bir harp wkuu takdirinde de 
na müracaat ederek bunun b il' · yollannm emniyet alhna abnmasiyle 
istemişlerdir. a ını kadar oluyor, ve bunu da siliharzl 

• • planlarmın değil, İngiltere donanması~ 
Oda tetkıkat şubesı bunu tetki- rafından Atlas Okyanusunda yapaaıl 

ke bqlamıttrr. Verilecek karar manevraların temin edecefini söylüyd 
bir kere de oda meclisinde müza· lar. 

kere edilecek ve ondan sonra ala· Her halde ailihuzlanma konferao1 
kadarlara tebliğ edilecektir. nın vaziyeti son derece meıküktiir. 

Sif Soplan sureti ile teslim alı- ö. R. 
nacak bir mal konİfmentosunun Erenköy sanatoryomund 
ordiDıD tertibinde vapur acentesi elektrik 
tarafından alınan ücretin kime ait 
olduğu da ihtilafa sebebiyet ver• 
mittir. 

Bu İfle alakadar olanlar da İs
tanbul ticaret odasına müracaat 
ederek bunun tetkikini istem.itler• 
dir. Oda tetkikata başlamıthr. 

Un ve Cjlmento fiyatlar. 
Un ve çimento sabf fiatlann

daki teamülün tetkikine oda mec· 
U.i tarafından Suat Bey memur e· 
dihnitti. Suat Bey tetkikatmı bi· 
tirmiş ve un ile çimento satıılarm
daki teamülleri tesbit ederek bir 
rapor ile idare reisliğine verınit· 
tir. 

Palastinde kurulacak 
sergi ve tacirler imiz 

Palastin'de, Telavyo'da kurula· 
cak beynelınilel panayıra memle
ketimiz de ça.ğrılmıftı. htanbul 
Ticaret odası ihracat mallarımız 
için iyi bir mahreç olan busergi· 
ye tacirlerimizin ittin.kini temin 
etmiye karar vermiıtir. Önümüz• 
deki hafta içinde Odada bütün ih· 

Veremle mücadele cemiyetin' 
Erenköy sanatoı.,....,..u için aldı 
rontken, aanatoryama •'~ktrik 
reyanı verilmemesi yüzünde ... 11 

yemiyordu. Cemiyetin 4\nk:ır 

gönderdiği murahhas Nafia. V 
Jeti nezdinde tefebbüsatta b 
mut ve vekaletten elektrik tide~ 
ne cereyan veri1meıi huauıund• 
mir verilmittir. 

Bir kaç güne kadar anator)' 
ma kldar kablo uzatılmaama 
lanacktır. 

içtimai muavenet şube 
balosu 

H:ılkevi içtimai muavenet §U 

si menfaatine beş Nisanda veril 
cek balo hazırlıklariyle mqgul 
mak üzere seçilen komite dün 
ş:ım ·Halkevi Beyoğlu şubesiıı 
bir toplanb yapmıştır. Balo 
litı ile fakir talebeye yardnn 
lecektir. 
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Elma ihracatını tanzim etmek 
makaadile yenıden bir nizamname 

yapılacaktır. Bu nizamnamede 
elmalann naaıl devtirileceği, am· 

balijlann nasıl olacağı en ince 
tef erriiatına kadar gösterilecektir. 

~Çekler (kap. sa. 18) 1 racat tacirlerinin ittirakile bir top
~.;;:;L;;:;o;;!no;r a~=--=o-=40.;:. i-=tı~•;;S;::t"'=ok~h=-o ı:;;::m=:;;:::ı;;. 03==.ı==.; ~ l I lantı yapılacaktır· 

- ~:ıdr~zam ve hariciye nanrı Ferit 
sa dUn ilk defa. olarak hariciye n 
~dcrek ııaat lklYf' kadar nezaret umurlle 

Bir açış dersi 

• Nev)or~ 0.791487 * Viyana 4,4700 
* P.aıls 12..0450 • !\ladrlt S.6250 
* MllAno 9.23 O • Flcrllo 1,001 ı 
* P.rükscl 3.40~0 • Varşova 4.lt?06ı 
• Atln.. B~.5()6;! • Badıpeşıe 3.9050 
* Cenevre 2.4:567 • Bükrcş 
• Sorya 64 8215 • Delgraı 

• Amsttrdan. l.li91 • Yokohama 
• Praıı (Q,0950 • Moskova 

79,6613 
34 91\R~ 

l'.64:t5 
10882 

Asri hala 
tlgnl ctml~tlr. 

- Dahiliye naanıu Koııyadan, 
mu:ırını EskJıteblrdcn almak üzere bir 
nuıJısua ihzar olDDnwktadır. 

_ Bl1 )lafta Jçtndo lekelihumma 
61 e !,;ıkmııtır. 

Oniverıite Tıp Fakiikeıi profe
sörlerinden göz mütehaasııı M. 
lgenhermer önümüzdeki cumar· 
teıi günü saat 12 de Cerrabpaşa 
hastahanesi :ınfiıinde açıı der· 
sini verecektir. Derse bütün pro
fesörler davet edilmjştir. 

Kanalizasyon şirketi tarafından 
Sultanahmette İDf :l.Sina başlanan 
asri helanın yapılmasına devam e· 
dilmektedir. Belediye ıehrin di· 

1~-=--=-=-=--=-=:E~S~Hi=i=A:i'· ===:M;.=====lll ier bir kaç yerinde de yer altmda 
lı======~=.====~-ml ,bu gibi helalar yaptırmak için tet· 

- JIUkfune~ sou ittihaz edilen karar 
clblııco ~ te6llmi baklmıdoJ;! ıJJ 

mllddetln betine kadar taMlt edllmltfl· 
milüdct münkazi olduğundan f.iÜllho 

len mahallerde tatıarrııat icrası kar 
oıınuı vo bu karar dünden itibaren ua lş Bankası - ·.00 l'erk~ - ,•ıo k aktad 

ikat y:ıpbrm ır. Anadolu 25.60 • <;tmento as. 12.55 edllmlyc ba&laııDJJftır. 

* Reji .f. O Cnyon Dey. -,oo 

Bir konferans 
~lr Hayriye • -.00 ··ark Oc~. -,on 
Tramvay --.'lO Balya - .O• 

Müzeler Elaineisamiye mütehas· 
1111 Hikmet Turhan Bey tarafın· 
dan perıembe tünü saat 16 da 

V. Sigorta -.00 -:-ark m. ecza -_ •• 00
00 

1 
flomonti ıs.rıo rclefoo 

istikrazlar tahviller 

Halkevinde "Sümerliler ile Türk• • •93 ffilrk Bor. ı 8 90 Elektrik 

1 • .. • JI o18,0t, Tramvay 
er araamda münasebet,, mevzu· R • ,. .. llI 28.3~ ıhtım 

lu bir konferanı verilecektir. Kon· · lstlk 1 Az1Dahl1l I -,oo Anadolu ı 
feranatan sonra Nermidil Ahmet Er,eanl istikrazı m•.7li • Anadolu 11 

Ye Şirin izzet Melih Hanımlar ta· IQ28 l\lü A ,00 * Anadolu m 

-.oo 1 

- ,00 
-,(1() 

4805 
48.0, 

Ra~dar - 00 Möme~sıı A 
rafından bedii dualar oynan:ıcak· ı•liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiİiiiiİiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii9111•1 
hr. 

.oo 
s~.o· 

••••••• Ea11alais Bir Muvaffakıyet ••••·-~ 
Yer bulamayıp avdet mecboriyttinde kalanların görmelerini temin maksıdile 

ARTiSTiK SiNEMASI 
müdirh·eti, CLAlJOE FARRERb: ı in lAycmut şaheseri 

H A R P 
muazzam ve muhteşem filmini bir kaç ~ün daha iraesine karar vermiftir. 

Oynıyanlar : CHARLES BOYER ve AftnABELLA 
1 

Hamış: Martın 15 inci günündl':rı itibaren Sınemamız; SÜMER sineması is~ 
alacaktır. Telefon: 42851 
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- Çocuk istemiyordun Ali, 
çocuğum olmadı. İstedin, Gülıe· 
ren doğdu. 

- Bana ondan bahıetme, o, 
benim. 

- Ben ııtrrap çektim. 
Acıdı: 
- Sahi, 11tır:ıp çektin, 
Hatırladı: 
- Sonra kabul ettin ... 
- Paranı mı? 
Ali Bey kalktı, iskemlesini itti1 

baUtona çıktı, Marmarayı seyre 
başladı. 

Karısı, div:mm ya~tıklarını dü .. 
zeltti: 

- Kabul ettim, çünkü bir gün 
dü~üp kafam kıracağını biliyor• 
dum. 

Ali Bey baktı: 
- Düşüp kafamı kırdım. Sen 

ne olacakıın? 
- Sen~n yanında yaşıyacağım, 

a:ır.a yardım edeceğim. 
- Ya. miniınini? 
- Bizim yanımızda yaşıyacak. 
_ Ben:m lekeli iımimi mi taşı .. 

yacak ... Çünkü ... 
Marmara gecesi içinde güldü: 
- Namusum mahvoldu. Y arm 

bütün gazeteler, benim rez::ıletimi 
dünyaya haber verecekler. Artık 
bitti. Düşüp kafamı kırdım. 

Karısı inledi: 
-Biliyordum. 
- Sen namusun mahvolmas1 

ne demektir bilir m!sin? .. Bunun 
benim gibi bir adam için ne de
mek oldu~unu bilir misin kadın? 

Yalvardı, ona aöyliyecek hm 

aöaü blildu: 
- Biçare erkeğim! 
- Sıkılma, aldırma .•• 
Ve aklından geçen teY ••• 

Birdenbire bir kahkaha attı: 
- Zavallı NUTi! .. Ah senem 

ah! .. 
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Gülderen Y~tağına bakıyor· 
du. Artık ıevmiyordu. Bir zaman
lar bu yatakta ne rahat ederdi. 
Gençleşmeden ve bunaklatmadan 
evvel en rahat yer yataktır. lns-..n 
yatakta meleklere kavuşur. Onla· 
ra elini uzatır, onlar ellerini uza· 
tırlar. 

Sarı saçb.rı büklüm büklüm, 
yataktan korkuyordu. öteki var, 
öteki gelecek diye. 

Bu da onun fadaııydı. Herke· 
sin bir faciaıı vardır ve en acıklı 
facia odur. B::ı.tkalarının faciaıile 
daha sonra meşgul olunur. 

C.tilderen yatağının önündeydi. 
Marmaranın nurları canıı ok· 

§uyordu. 
- Benim günahlarmıın ceZJ.• 

ımı ver Allahrm, amma babam1 
koru! 

Ve sarı saçlı, mavi gözlü baş 
denize doinı çevrildi: 

- Sen bizi koru Yarabbi! 
Anlamadıiı ne çok feyler \'~r· 

dı. Facia etrafında döne§İyordu. 
ihtiyar arkadaıı Nuri Bey gitmiş· 
ti. Babası sinirliydi: Facia karşı· 
sınd:ıydı: bu yatak artık hakir de· 
ğildi. 

Ve gökler suıuyordu. 
Marmaranın göze görünnıiyen 

melekleri, sahillı-rde ney çalıyor
du. 

- Yarııhbi ... 
Başını sdladı ve ba~ka bir şey 

sô:ı!emedi. 
lhtive\tla, ya.v~ş yavaş yorzanı 

lc:r.ldrrdı ... Sir levanta çiçeği ko· 
ku11u ... Gülderen yattı. 

Uyku i!ah-lel'i .. !;şndılar. Ne 

Yazan : Selami izzet 
VAKIT'ın yeni Tefrikası: 123 Yazan: A. MiL 

munistirler onlar. Yastığı oyar· 
tar, yorganı hafifleşt;rirler. Bu y:ı· 
takta yalnız yatılabilse ... 

Alacakh matlQounu ne vakıt 
tahail edebilir? 7 •• . 1 t l • • /ı •• 

Sekaen bin liraya karip bir matiu· urt{, çe e erının ucumu 
Uyku güzeldir. Uyuyan erkek· 

le kadınlar bu güzelliği farkede• 
mezler. Yatıp uyurlar.· 

bumun tediye edilmemesi hasebile ieraen b d 
vuku bulan ve bana ipotek edilen fab- aşla zr a, zaman 
rika~an ile makinelerinin paraya çevril· ;o • • 
me11 talebine mütedair olup takip tale· 

Marm J.ra melekleri, ıahillerde 
ney çalıyorlar. 

Gülderen indeli: 
- Ne talihsizim! 
Yastık yanıyordu. Yorgam a

ğardı. Öteki f ınat gözlüyordu. 

Gelecekti. 
Ötekini kovmak için haylındı: 

-Baba! 
Aile faci :ıaı, gönül faciasını 

defeder. Daha az acıdır. İnsan 
düşünür: "Ne olursa olsun ben 
benim!,, Fakat gönül faciasında 
insan benliğinden çdc:ar. 

Ve Gülderen böyle bir facb.ya 
razıydı. 

Yastık yanıyordu. Melekler ney 
çalıyordu. 

Minimini bir k?z kadıJllaşmıştı. 
Bu kadın henüz erkek nedir bil· 

miyordu, mini mini bir kızdı. 
Neyler! .. 

- Yarabbi ! Sen bana yardnıı 
et! Elimden aıeleni yaptlllD ben .... 
Kendimi müdaf:ıa ettim. Batıma 
nasıl geldi bilmiyorum. Evlenmek 
istiyorum ben .. · 

Gecelerin uzleti müthiştir. Ço· 
cukların yoldaşı meleklerdir, ih· 
tiyarlarm yoldaşı ölümdür. Fakat 
kanın sevda istediği demlerde, 
gecelerin uzleti müthiştir. 

- Y e.rabbi, yalnız kalmak iste· 
rniyorum! 

Ve korkuyordu. 
-19-

v e Ali d :ıha yalnızdı. 
O, Meleklerin neyini duymu· 

yordu. Ölüm kanında değildi, ak· 
Imdaydı. Her düşüncesinin sonu 
ölüme varıyordu. Nuri ile gönder· 
diği mektuplar onu siyanet ede
ıniyecekti .... Ve aklından hep Ö· 

)üm geçiyordu. Hep o müthiş. ne· 
ticeye varıyordu: Neye yarar? 

Neye yarar? ... Niçin? .. Ne ola· 
cak tnnki? .. Değer mi?. 

Ve bu suallerin sonu hep ölüme 
çıkar. 

'Dı•vamı var) 

bim üzerine borçlu itiraz etti. itirazı ic
ra hakimliğince de reddolundu. 

Bunun üurine borçlu tarafından bir 
bor~tan kurtulma davası ikame edildi. 
Bu dava tanı iki sene sürdü ve nihayet 
borçlunun haksız olduğuna mahkemece 
karar verildi. Mahkemenin bu kararını 
borçlu temyiz etmitae de temyiz netice
sinde de borçlunun haksız olduğu tebey• 
yün eyledi. 

Bundan sonra icra dairesinde muame• 
leye devam etmek i<:ap ediyordu. Bu ke· 
re de borçlu icra muamelesini durdur· 
mak için bir taraftan birinci hukuk mah· 
kemesinde ipotek muamelesinin yanlıt 

yapıldığmdan bahisle binalar hakkmdm 

ipoteğin iptali için bir dava ve bir ta· 
raftan da dördüncü h'1lwk mahkemeıİn· 
de ıuya makinelerin batkuma satıldığı 
hakkında jstihkak iddiasma dair diğer 
bir dava ikame etti ve ettirdi. 

Ve birinci hukuk mahkemesinden bi· 
na)ar hakkındaki 19ah§m tehiri için bjr 
karar iıtedi. Dördilncü hukuk mabke· 
ıneıinden dahi makineler hakkındaki aa· 
h§ın tehiri jçin uğragu. Makineler hak
kındaki tatıtın bir müddet için tehirine 
de karar aldılar. 

Evelki dava bitmişken yeni açılan her 
dava dahi benim matlubumun istifasına 
mani olacak iae borçlunun bir dava bjtin· 
ce hemen diier bir dava açacaima ve ıu 
ıuretle davaların ardı arkaıı gelmiyeceii· 
ne nazaran benim matlubumu ahfadımın 

dahi tahıil etmeıine imkan yok demektir. 

Alacaklının hakkı temin edilmedikço 
ortalıkta emniyet olur, emniyet olma• 

dıkça itibar üzerine İt inkişafı husule 
plir mi? 

VAKiT - Bu hususta Adliye 
Vekaletinin tedbir alm:ıaı muva· 
fık oluT. 

Türk Hanımları 
Esirgeme derneği 

balosu 
Türk Hanımları Esirgeme Derneği 

riyasetinden : 
Türk Hanımları Esirgeme Derneği 

menfaatine martın (15) İnci perıembe 
günil aktamı Tokatlıyan •alonlarımla ve
rilecek "Balo,, mevıiınin çok ıunimi ve 
neıeli balosu olacaktır. 

~~!~.~arnıza gelen eserler: . .. ............................. uo......... Tal ebe birliğinin tertip 
Hukuk gazetesi ettiği seyahatler 

~evat Hakkı Bey tarafından neıredil· Milli Türk Talebe Birliği U. katipli-
me te olan Hukuk gazetesinin 3 üncü ğinden. 
sayı · 
k sı çıkmıştır. Bu sayıda Cevat Hak· Kurban bayramı tatili münas,betiyle 

'• .. Fuat Şükrü Beylerle üniversite pro- lzmir Buna, Zonpldağa ellişer kiti· 
feıo~lcrinden Saim Ali. Mehmet Ali Jik ü; kafile halinde seyahat tertip edil· 
AYnı, Ömer Celal Beylerin ve ecnebi miştir. Yapılacak bu seyahatlerin kayıt 
Pr~fesörlerinin istifadeli makale ve etüt. müddeti ıs.3.934 akpmına kadardır. 
lerı vardır. J • k • · ıtıra etmek 11öyenler cunıadan 

Hukukçulara tavsiye ederiz. maada her gün saat ~ arasında birlik 

Kur' ana göre Hazreti merkezine müracaat ederek kayıttannı 
İsa'nın babası yaptırmalan liıznndır. Fazla istek olursa 

kur'a yapılacaktır. 
Geçen sene "lalam dininde etlenn 

tezkiyesi,. adlı pelc mühim bir eser ne§• 
reden doktor Milaslı İsmail Hakkı Bey 
bu defa "Kur'ana göre Hazreti tsanm 
baba11,, namiyle bir kitap daha neıret· 

mittir. Gayet açık bir ifade ile yazılmıt 
olan bu kitap Hazreti Meyremin evlen· 
mesi. müteaddit çocukları, Hazreti 
lsarun babası ve Hazreti Y ahyanın Haz. 
reti lsanm babası olup olmaması ve ak 
inıanm Kur'ana göre yaradılma tarzı ve 
Melek ve Cebrail ve ruhlar hakkında 
diklı.ate layik bahisleri ihtiva etmekte· 
dir. 

Kitabın na§İrİ ikbal kütüphanesidir. 

Türk-Yunan mahkemesinde 
Türk-Yunan muhtelit hakem 

mahkemesinde yeniden 25 dava İp· 
tal edilmi~tir. 25 d:wada hükA· 
metimizden 890.000 lira tazminat 
isteniyoı·t'u. 

Z AY l 
Emniyet sandığı müdürlüğün· 

den: 
Eh. ı. Velit Bey 3 ey-Jul 932 ta· 

rihinde aandığımıza bıraktığı pa· 

ra için verilen 17146 numaralı bo· 
noyu kaybettiiinj söylemiştir. 
noyu kaybettiğini söylemiştir. 
Yenisi verileceğinden eskiıinin 
hükmü olmıyacağı ilan olunur. 

(10728) 

§ Arabacılar cemiyetinden aldı· 
ğım 2167 numaralı ehliyetnamemi 
zayi ettim. Yenisini alacağımdan 

eskisinin hükmü olmadığı. 
Erenköyünde Bağbaş1 ıokağı 

t 8 numarada: Sami 
(!07~1) 

lbrahim Beyin kumandasında 
bulunan ~eteler, beraberlerinde ls
tanbuldan aelen zabitler, Yusuf 
Ziya, Nuri ve Rıdvan Beyler, bP· 
raber olduğu halde tayin edilen 
.saatlerde Ustrumcadan hareketle 
hududa gelmitler, huduttaki Sırp 
nöbetçilerini baskın vermek ıure • 
tile bertaraf etmişler ve ondan son 
ra yollarına devamla tayin olunan 
hedeflerine doğru karanltlda ilerle 
ıneğe baılamıılardı. Hududun ö
bür tarafında çeteleri karşıhyan 
kılavuzlar çetelerin takip edeceği 
yolu gösteriyorlardı. 

Ani bir hUcum 
Çeteler erte•İ gün sabaha karşı 

tesbit edilen saatte hedeflerine va· 
sıl olmutlardı. Daha §afak sökme· 
eten evvel Sırp ınüfrezelerile mü· 
aadeıneye tulutmuılardı. Sırplann 

topçu mevkii bet dakika devam e
den bir çarpışmadan aonra zapte
dilmişti. Sırplar Türk çetelerinin 
bu ani hücunıları karşısında her 
teylerini bırakarak firar etmeie 
batlamışlardı. 

Türk çetelerinin hücumları baı
ladığı zaman Vardar üzerindeki 
köprüyü müdafaaya memur olan 
Sırp kuvvetlerinin bir kısım zabit· 
leri (Valandovo) da bulunuyorlar 

dı. Bu zabitlerden birisi binba§ı 
olmak üzere üç dört tanesi hem 
haf rz Recep Efen dinin çetesine 
mukavemet etmek imkanmı gör· 
mediklerinden, hem de Vardar 
köprüsünün müdafAaıı için lazım 

gelen tertibatı almak üzere müsa
deme mahallinde- hazır bulunmak 
istemediklerinden Valandovadan 

hareketle (Kaliso) ya doğru kaç· 
ma~a baılamışlaTdı. Fakat yarı 

yolda Doyranb lsm:ıil onbaşının 

kurduğu pusuya düşmüşlerdi. Bu .. 
rada kısa bir müsademeden sonra 
bu zabitlerin cümlesi imha edil· 
mitti. Pusuya düşerek ölen binba• 
şmm üniforması çıkarılarak lstan· 
bulda askeri müzeye naklediJ .. 
mi§tİ. Valandovadaki Sırp kuvvet• 

lerine gelince bunların adedi tah· 
min edildiğinden ve haber verildi· 
ğinden çok fazla çıkmıştı . . Buna 
rağmen hafız Recep Efendinin 90 

kitilik çetesi oradaki Sırp kuvveti
ni mağlup ederek Udovoyu zaptet· 
mişti. ı,ıer ilk müaadeıne saatle· 
rinde çok iyi gitmitti. Bütün mev• 
kiler işgal olunmuş, Sırp zabitleri 
öldürülmüş, Sırpların top mevkile· 
ri zapt ve orada iki topları cepha· 
n~sile beraber iğtinam edilmişti. 

Vardar köprüsü ve Bulgarlar 
Şimdi köprünün de ele geçiril· 

meıi ve oraya yerleştirilecek dina· 
mitlerle berhava edilmesi lazım 

geliyordu. Halbuki Sırplar köprü· 
yü tiddetle müdafaa ediyorlar ve 
oradan bir adım bile ayrılmıyor• 

lardı. Köprüyü muhafaza eden 
kuvvetlerin tahmin edildiğinden 
çok fazla çıkması işlerin ıüratle 
ilerlemesine mani oluyordu. Her· 
halde Türklere karşı dostluk eseri 
göıtermiyen Bulgarlar Vardar köp 
rüıüne yapılacak taarruzu evvelin· 
den ha1ber vermit olacaklardı ki 
Sırplar oradaki kuvvetlerini her 

ihtimale karşı ıon dakikada arttır
mışlardı. 

Bu mütkülata bir de Bulgar çe• 
lelerin tavır ve hareketleri inzi· 
marn ediyordu. lbrahim Bey çete• 
lerile beraber hududu geçen ve 
Vardar köprüsüne kadar beraber 
gelen Bulgar çeteleri tek bir ıilah 
atme.mı§lar ve müsademelere itti• 
rak etmemi§lerdi. Onlar müsade • 
melere bir müddet ıeyirci kaldı'K· 
tan aonra gene geldikleri yere çe• ' 
kilip gitmiılerdi. Yalnrz bu ric'at 
esnasında Bulgar çetelerinin reiei 
(Çobanof) arkasından yaralan· 
mıttı. 

Bu vaziyet 'kartıamda müsade
meye devam elmeğe artık imkan 
kalmamıştı. Sırplar çetelerimizi• 
müaademeye tutuftukları ıamuı 
en yakın mmtakala.ra haber ıön
dererek takviye kıtaatı istedilde
rinden arada geçen müddet :ıar
f ında bu kuvvetlerin de geleceğine 
fÜphe yoktur. Filhakika biraz eon• 
ra köprülü istikametinden goru• 
nen bir trenin aakerle dolu olduğu 
halde Vardar köprüsüne doğru 

yaklaıtığı görülmü!tÜ. Bunun üze
rine Sırplardan i~tinam edilmit 
topların ikisi de faaliyete getirile• 
rek o tren müessir bir top aleti al• 
bna alınmıştır. Atılan mermilel"' 
den birisinin tam isabet etmesi Ü • 

zerine bu tren derhal durdurulmut 
ve makinesi geriye hareket ederek 
treni itip geldiği istikamete götür
müştü. Bu suretle tehlikenin birisi 
atlatılmıt oluyordu. 

Fakat aradan çok geçmeden 
bir tren de Oaküp istikametinden 
gelmişti. Bunda hiç olmazsa iki ta.
bur asker ve miktarı kafi top var
dı. Tren kumandanı tehlikeyi gö· 
rerek katarı uzakluda durdurmuı 
ve onun için bu ikinci treni de top 
ateşi altına almak mümkün olama
mıştı. lki tabur Sırp askeri ile be
raber yeni gelen Sırp topları da 
trenden çıkarılarak Var dar köp
rüsünü şiddetle müdafaa: etmekte 
olan Sırp kuvvetlerine iltihak et. 
tirilmişti. 

lbrahim Bey bu vaziyet kartı· 
sında Vardar köprüsünü zaptede
miyeceğini anlamıttır. Bunu yap• 
mak için mevcut kuvvetleri ki.fi 
gelemezdi. Bulgarlar çekilip git· 
tikleri için onlardan da bir yardım 
beklemek beyhude idi. Köprü 
zaptedilmedikçe uzaktan berhava 
edilemiyeceği ise atikardı. Onun 
için çeteleri ıeri çekmekten başka 
bir çare kalmamıştı. Fakat bu ça· 
reye baş vurmadan evvel Sırp ara
zisi dahilinde bulunan Türk ahali· 
yi kayırmak lazım geliyordu. Türk 
ler Bulgar toprağından Sıp topra• 
ğına geçen ve bütün bir gijn harp 
eden Türk çetelerine çok yardım 
etmişlerdi. 

(Devamı ftr) 

Bir vapur battı 
Bükre§, 6 (A.A.) - latanhuJ. 

dan gelmekte olan Sanioni iımİn· 
deki halyan petrol gemisi Kösten· 

ce açıklarında karaya otunnut ve 
iki parça olmuıtur. On iki kiti 
ölmiiş ve on bet kişi de yaralan. .. 
mııtır. Yaraları afırdrr. 
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Balkan Misakı Mecliste Dün Tasdik Edildi 
-- <Bat tarafı ı lııcl eayılada) 

Romanya dostluk muahedP.leri ve 
bu meyanda ötedenberi n ıvcut o• 
lup bu defa temdit '!dilen Türkiye 
- Macaristan dostluk ve bitaraf
lık muahedeleri ve nihayet B:ılkan 
anlatJDa misakıdır. 

Yüksek tasvibinize arzolunan 
Balkan misakı bu mmtakad:ı öte• 
denberi takip ettiğimiz sulh, em• 
niyet ve kom§ularnnızla iyi geçin· 
mek politikasının mesut bir tecel· 
lisi ve Balkan tarihinde bah• 
ıtlı bir inkifaf ve B:ılkan milletleri 
arasında bir kardeşlik devrinin 
açılma vesikasıdır. 

Bu sulh vesikasının mahiyeti iti· 
lbarile ve onu yapanların zihniyeti· 
ne bakim olan maksat itibariyle 
de hiç bir devletin aleyhine 
müteveccih olmasına imkan 
yoktu ve mevcut ve meri olan kar-

. !ılıklı tea:hhütlerimizin hududu da· 
bilinde yapılabilirdi ve böyle ol· 
muftur. Bütün akitlerin mütekad .. 
<tim muahedeleri tamamile mah-
fuz kalmıı ve akitlerden hudutsuz 
nu kabul etmemekle berıber far
zolarak her hangi birinin bir Bal· 
kanlı veya Balkan haricinde her 
hangi bir devlete kartı tecavüz ha 
]inde diğer akitlerin bu mütecaviz
le münasebatından mis.ak, müteca
viz hakkında mevcut olmaktan dü
tüyor. Balkanların bütün Balkan 
milletlerine hep ber:ıber ait olma
sı ve artrk eskiden bir turiş men
lbaı addolunan bu diyarın sinesin
de ya.Jattığı kabiliyetli ve kiymet· 
1i milletlere bir sulh ve refah me' -
vasr haline gelmeıi gayesiyle ya• 
pılan •bu eserde henüz çok yakın 
bir Balkanlı komşmnuzun iştirak 
etmediğini cörüyorsunuz. Size te· 
min ederim iki, bütün akitler gibi 
biz de 'herkefi.en daha f'azlaı ola
rak bu iştiraki çok diledik. F ~at 
olmadı .• 

Bu cihet kendilerinin misaka it· 

rın bir sulh duvarı olmasına bizim 
gibi , ! uiğer alakadarhr gibi u· 
zaktaı:. ve yakından alakadar o .. 
lan komşularımız bulı;ınan büyük 
ve küçük devletlerin her biri mu• 
t:ılealarmı bizden esirgememekle 
beraber memleketimize lkarıı aza• 
mi iyi niyet ve dürüst dostluk ve 
itimat hislerini gösteçmişlerdir. 

Bu vadide sarsılmaz dostluk 
bağlariyle birbirimize inkılapları• 
mızın ilk günlerindenberi bağlı 

olduğumuz Moskova hükUmetine 
bu mün:ısebetle borçlu olduğum 
teşekkürü 1burada, ·huzurunuzda i· 
fadan sonraı memleketimizin dü
rüstlüğünün kiyasetine ve sulh aş• 
kına itimadını bu misak vesilesi)& 
de ibraz etmiı olan Frans:ı, lngil .. 
tere, ltalya ve Macaristan gibi ·bi• 
taraflık. ve dostluk muahedelerİY" 
le bağlı olduğumuz devletlerin 
tavırlarını da memnuniyetle kay" 
detmeliyiz. 

Komşu olmıyan ve kendileriyle 
münasebette bulunduğumuz diğer 
küçük ve 1büyük .devletler de ya 
hayırhahane seyirci olmuılar, ya .. 

but teşvik etmi,lerdir. 

Arkadaşlarım tamamiyle em· 
niyetinizi haiz olan hariciye encü .. 
meninize bu misakın mahiyetini, 
şümulünü ve İcaplarını bu söyledi· 
ğim esaslarda d:ıha tafsilatlı ola· 
rak arzettim. ittifakla tasvip et .. 
tiler ve büyük meclisin tasvibini 
iltimas eden mazbatahriyle bu ve
sikayı huzurunuza takdim ettiler •. 
Güzel bir tesadüfle tasdikinize bu 
gün hep birden arzolunan muahe
deler silsilesi Türkiyenin Balkm• 
larda ve merkezt Avrupada sulh 
ve dürüstlük siyasetinin eanlı ifa· 
deleridir. Sürekli alkışlar ... 

Recep Beyin beyanat. 
Hariciye Vekili Tevfik Rüştü 

Beyi müteakip kürsüye gelen C. 
H. Fırkası umumi katibi Recep 
Bey (Kütahya} şu beyanatta bu-

lunmuştur: 

"Arkadaşlarım; büyük Türk 
inkılabı bir çok esaslı yollardan 
hiç fasıla ya ve bir inkıtaa uğ.~a
dan ileri gitmektedir. Bugun de
ğerli hariciye vekilimizin günlük 
mesele olmak üzere huzurunuzda 
arzettiği mesele bu .umımni ileri gi· 
dişin, inkılabın memleket hudut· 
lan dışında çalışmasına temas e• 

cut bulma.siyle daha geniş bir sa
haya intikal etmiş bulunuyor. 

Türkiye için kendi hudutları i
çerisinde kendi mevcudiyetinin e
sas temeli olan inkılabı kuvvetlen• 
dirmekle beraber gene kendi mev 
cudiyetinin esası olan kendi istik· 
lalini müdafaa vaziyetinde Türki· 
ye harp kılıcını bir taraftan kes • 
kin tutmakta bütün kuvvetini 
hem kendi istiklalini teyit vasıta. 
smı temin etmit oluyor hem 
de büyük insaniyetin insa· 
ni ve refah fikirlerinin mi.nasını 
bulmak kaydi altında sulh kılıcım 
harp kılıcı nisbetinde faal ve ça• 
lıtmıya hazır bulundurmaktadır. 

Biz istiklal ve inkılap gibi iki 
büyük manasını Türkiyenin için· 
de ve dııında tahakkukuna çalı • 
§ırken bir taraftan kendi mevcu • 
diyetimizi teyit ve takviyesine di· 
ğer taraftan bütün dünyanın sulh 
eserine hizmet ediyoruz. 

Türkiyenin bu çalışması bizden 
başka sulh için çalı§an devletle
rin faaliyetinden •hiç bir yeçhile 
eksik sayılmaz. 

Sulh ifjin ~ah,ıyoruz 
Bilakis bütün bunlarla beraber 

ve batta bunların hepsinden üstün 
bir saınimiyetle sulh eserini takvi· 
ye etmek için çalıııyoruz. 

Hariciye vekilimizin getirdiği 
bu eseri, bir taraf tan Türkiyenin 
dıt siyasetinin inkişafı eseri ola· 
rak diğer taraftan da Türkiyenin 
içinden inandığı ve kendi içine ve 
dıtına ait olan davalardan biri o· 
lan sulh davasını ileri götürmek 
hususundaki kat'i arzusuna delil 
olarak telakki ve kabul ebnek va• 
ziyetindedir. 

Bu itibarla bu eseri bUyük mil
let meclisinin tasdik etmesi Türk 
milletine olduğu kadar bütün bir 
cihan sulhuna hizmet olacaktır. 

Binaenaleyh, hariciye vekilimi· 
zin huzurunuza getirdiği bu eseri 
gönül birliğiyle ve hep birden tas
vip etmemizi arkadaılarıma can 
ve gönülden teklif ederim.,, 

Halil Beyin sözleri 
Müstakil meb'uslardan lzmir 

meb'uıu Halil Bey de demiştir ki: 
"Efendiler, diğer bir vesile ile 

bu kürsüden söylemiştim. · Bence 
büyük Gazinin bu memlekete en 
büyük hizmeti istiklalden milli a• 

tirakine açık bırakarak telafı edil· 
miıtir. Şurasını da serahatle 
söyliyeyim ki, bu mink akitleri· 
nin henüz iştirak etmiyen Balkan 
kom§uları ile dostane münaseba
tın idamesini bir bakıma göre tes· 
hil ebnİ§tİr, denebilir. Bir teca
vüze u.ğranıldığı halde bitaraf kal
mak ve milletlerimiz arasında her 
vakit iyi münasebatı idame mua· 
hedeıiyle lkarıılıklı bağlı bulundu· 
ğumuz Bulgaristanla iyi komşuluk 
ta devam etmek başlıca emelimiz· 

Arkadaşlarım; bir taraftan in-

zam etle giden yolu keşf eyleınesin
dedir. 

'dir. . 
TUrk, dostluklar.na sadıkt1r 

Dostlukların ve taahhütlerine 
taassupla vefa göstermek ti3l'I ci
hanca malUın olan Türk milletinin 
cumhuriyet hükUıneti bu esası her 

metini temin etmek için hudutlar· 
da :mütekabil emniyet vesikaları 
gönderiyor. Ona bu vesile ile 
binbir şükranlarımı yollarken o
nun yüksek direktifi altında bü· 
tün işleri başaran hükumeti de ha· 
raretle tebrik ederim. (Bravo ses• 
leri). 

Arkadaşlar, siyaset ambisyon • 
suz yaşamaz. Bizim sulh ıiyaıeti• 
miz de sırf platonik bir sulh sev· 
gisinden ibaret değil, onun yük· 
sek ve müstesna bir ambiıyonu 
vardır. 

O nedir?. Vaziyeti coğrafi ye A· 
nadoluyu büyük ilerleme ve ge
nişleme hareketlerinin en müsait 
üasülharekesi yapmıştır.. Onun 
için büyük imparatorluklar ora• 
dan yayılmıf ve büyük medeniyet• 
ler kaynağını orada bulmuştur. 
Buradan yayılan ve ilerliyen aon 
İmparatorluk Osmanlı imparatorw 
luğudur. Asırlarca imparatorluk 
bayatı yaşadık, asırlarca boğuı· 
tuk ve çarpı§tık. Nihayet bugün 
ana yurdumuzda toplanmı§ bulu· 
nuyoruz. 

Geçen gün bir vesileyle dediğim 
gibi imparatorluğu batıran ava • 
milden münezzeh ve tam istiklali· 
mizi haiz olarak ilerliyeceğiz. Ge
ne genişleyeceğiz, fakat bu defa 
kuvvetlerimizi başka milletleri 
silahımız altına almak için israf 
etmiyeceğiz. Elimizde meşaleyi 
medeniyet ve muhabbet olarak yü 
rüyeceğiz, ilerliyeceğiz. (Bravo 
sesleri). 

Bu yurdu mühmel kalan iktısa· 
di cihazlarım ilmi cihazlariyle 
müvazi olarak kuracağız ve bu 
ıerait altında artacak huzur ve 
geniş çalışma vaııtaıiyle milletin 
esasen cevherinde mevcut olan 
kat memleketler fethine değil, ta
cak oradan fethe gideceğiz. Fa· 
kat memleketler f ethie değil, Ta• 
biatın gizli kapılarını yoklıyaca· 

ğız, orada bulacağımız esrarı ala· 
cağız, beşeriyetin huzur ve raha• 
tım genişletmek için dünyaya ve• 
receğiz. (Bravo sesleri.) 

Hulasa büyük ıefin dediği gibi 
elimizde müsbet ilim meşa\esi ol· 
duğu halde nıuasır medeniyetin 
üstüne çıkacağız. işte sulh siyase
timizin ambisyonu budur ve bun
dan dolayıdir ki aulhperveriz ve 
sulhperver kalacağız.,, 

S1rr1 Beyin beyanatı 

Eminim ki bu tabirleri beni din
lemeden evvel kullandılar. Ancak 
hükumet noktai nazarından ıu ci
heti tavzih etmek isterim. Bulga• 
ristandan bahsedişimin sebebi 
kendisiyle aramızda bitaraflık 
muahedesi mevcut olduğunu ve 
muahedenin mer'i bulunduğunu 
ifade etmek içindi. 

Yoksa hatırımızdan geçmez ki 
hiç ıbir devleti ihmal edelim ,, 
Biz herkese bürmetkinz. Kaldı kt 
Arnavut milletiyle Türk milleti a• 
rasmdaki münasebetler o kadar 
eski ve o kadar derindir ki ha· 
la ailelerinin bir çoklarmm yarısı 
burada ise yamı da oradadır. (SU• 
rekli alkıtlar) 

Bu beyanatı müteakip muahede
ler ayn ayrı reye konularak kabul 
edilmişlerdir. 

Meclis perıembe günü toplana• 
caktır. j 

lzmir - Kasaba 
demir yolu 

Ankara, 6 (A.A.) - Hükamet 
devletçilik prensipile ve muk:ıve
lenmesinde haiz olduğu hakka 
istinaden İzmir - kuaba temdi• 
di hattmı a:ı.tın almıya karar ver
di. Ve bu karar tirkete tebliğ o
lundu. Hükumet bu karan ile 
mukavelename hükümlerine göre 
şirketle dostça bir müzakereye si· 
rişmek ve ar:ıdaki hesapları taafi• 
ye etmek suretiyle neticeye var
mak arzusundadır. 

Şirketten alman cevabt telga 
rafta müzakere için delegelerı....c 
göndermek üzere olduğu bildir
mişlerdir. Yakınd,. müzakereye 
·başlanacaktır. Hattın satın alın
ması karan üzerine hattm mevcut 
nmt ve eşya ve sairesinin teıbiti• 
ne müteallik zaruri tedbirler a• 
lmmııtır. Haıt halen şirketin ida• 
resinde normal bir surette itlemek
tedir. 

Bir film yüzünden dava 
Londra, 6 (AA.) - Ç3.1' ikinci 

Nikolanın yeğeni Prenaeı Yuıu• 
poff "Raaputin,, filmini yapmıt o

lan bir sinema §İrketi aleyhine aç
mış olduğu hakaret ve iftira dava• 
SIDI kazanmıştır. Ve 25 bin İngiliz 
lirası zarar ve ziyan almııtı:r. 

Prenses, filmde Prenses Nata.
şa namile temsil edilmit ve Raapu-

tin ile çok hususi münasebette bu· 
lunnıuf gibi gösterilmiş olmasın-
dan da.va açmıştı. ,,.-

Tayyareci Kost 
Kopenhag'da ·itinde olduğu gibi bu misakın 

ihzanndaı da bir an gözü önünden 
uzak tutmamıştır. Sovyet Rusya• 
sile diğer d)>st devletlerle mevcut 
dostluklarının icaplarile asla ta• 
arrwı: etmiyen bu misakı aynı ve
fa ve sedakat niyetile ve karşılık .. 
lı taahhütlere riayet esasile imza 
etmiıtir. 

den bir noktayi ihtiva ediyor. 
kılabm mahiyetini, mevcudiyetini 
ve manasını memleket hudutları 
içerisinde dört taraflı çalışma yol• 
lariyle her gün biraz dara kuvvet· 
lendirdikten memleketin dışında 
da inkılabın büyük düstüru olan 
yurtta sulh, cihanda sulh esasıru 

takip etmek için hukumetimiz bü· 
tün kuvvetleriyle çalışmaktadır. 

Yurtta sulh, cihanda sulh düs
turu bugün devletin üzerine da
yandığı ve inandığı ana yolların 

en ehemmiyetlisi olmak üzere içi
mize sinmiş bir düsturdur. 

O, milli laik esaslara müste~ 
nit cümhuriyetle bu yolun köprü 
baıım sağlam kurduktan sonra bu 
yolda hedefe selamet ve emniyet
le yürüyebilmek için zaanan za • 
man yer yer tedbirler aldı ve alı
yor. Evvela milletin muhakeme· 
sini tağlit ve ruhundaki m~stesna 
kudreti ruhundaki ınıedenıyetler 
kaynağ~ olan esas cevheri körle • 
ten, onları yaştan hir~f el eri ve 
müesseseleri bertaraf ettı. 

Halil Beyden sonra söz alan 
müstakil meb'uslardan Sırn Bey 
(Kocaeli) "Bu misakın tohumu· 
nu kolağası Mustafa Kemal Ef. 
tarafından Sofyada atddığmı ve 
fidesinin Ankarada Gazi Mus
tafa Kemal Hazretleri tarafın. 
dan yetiıtirildiğini işaret ederek 
Bulgarisb.nın bu misaka iştirak 
etmemiş olmasını hayretle karşı· 
ladığmı söylemiştir. 

Hatip ,esbabı mucibe mazbata· 
sında ismi geçmemekte olduğunu 
kaydederek Arnavutluğun misa• 
ka iltihak etmemesi harici bir te
sir altında kalması neticesi ise 
bundan teessür duyacağını ilave 
etmiştir. 

Kopenhag, 6 (A.A.) - Coste 
dün öğleden sonra Munster'deo 
buraya gelmiş, Frans,. sefaretha-

Bilhassa ıu noktayı hu~urunuz· 
da kaydetmeden geçmiyeceğim, ki 
dört hariciye nazırmm içtimalarm 
da hakinı olan esaslı zihniyet ve 
gayo birbirimizle pazarlıktan ziya 
de bir.birimize daha çok sokularak 
ve 1--ı:- birimizin, daha işin °ba!ın· 
Da malumumuz olan taahhütleri· 
nin ical ma ve memleketlerinin te· 
mayülit ve fatidadına göre, bu 
sulh eserini mümkün ve müsmir 
·ıatnım için yekdiğt:riınize kolay· 
ı~ 1l5stermekte Teka-bet edilmiştir. 
Misak ve diğer devletler 

Sulhu muhafaza ve BaMcanla· 

HükUmetimiz bu düsturu tatbik 
etmek için her sene yeni bir misal 
vermektedir. Bütün Türkiyenin 
hududu dahilinde ve hududu ha· 
ricinde sulh arzuları hakkında en 
ufak şüphe besliyenleri bile ıami• 
mi kanaata getirecek fili misaller 
samimi bir kanaat getirecek misal· 
leri vermeyi ihmal etmemektedir. 
Bundan evvel Türk hariciyesinin 
vücuda getirdiği Türkiye - Yu • 
nan!.stan paktınm ihtiva ettiği 
Türkiyeye yakın garp mıntakasın• 
da sulhun temin ve teyidi mesaisi 
bu esas dörtlü Balkan paktinin vÜ• 

Milletin eline müS:bet ilim me
şales ini verdi. Onun nuru altında 
onun esaslarına ve metotlarına İs• 

tinat ederek savaşma koyuldu. 
Efendiler, daha büyük bir şey 

yaptı. Milletine tarihini verdi. 
Türk tarihinin Selçuk ve Osman 
Beylerden değil, ondan binlerce 
yıl evvel Perehisto~k mevcudiye~~ 
olduğunu arkelojı, antrepoloıı 
vesikalarla milletin önüne serdi 
ve bu suretle milletinin ruhunda 
bilhassa gençliğin ruhunda asil ve 
yüksek gururunu yarattıktan sonra 
haykırarak hedefi gösterdi. 

Muasır medeniyet seviyesinin 
üstüne çıkacağız dedi. Şimdi de 
o Y.olun gene emniyetini ve sela• 

Hariciye ve"ili tekrar 
kürsüde 

Sırrı Beyin bu beyanatım müte
akip kürsüye gelen Hariciye Veki
li Tevfik Rüştü Bey demiştir ki: 
"Arkadaşlanmm lutufkar beya• 

nallarına minn,etle teşekkür ede· 
rim. Tekrar kürsüye bir noktanın 
tavzihi için geldim. O da Sırrı 
Bey biraderimiz esbabı mucibe 
mazbatasmdan bahsederken ismi 
ve cismi görülmiyen Arnavutluk 
tabirini kullandılar. 

nesi erkanı ve gazeteciler tarafın• 
dan karşılanmııtır. Tayyareci 
''kayboluşu,, etrıfında bu kadar 
gürürltü çıkarıldığından müteessir 

olduğunu söylemiş, hiç bir vakit 

doğruca Kopenhag' a gelmiye ni· 
yeti olmadığını, zira ancak bir kaç 
saat için benzin ile hareket etti. 
ğini ilave etmiştir. 

Fransa- ispanya ticare\ 
muahedesi 

Paris, 6 (Hususi) - Fransa ile 
ispanya arasında hazırlanan ti: 

~ 

caret anlatması bugün Frama na• 
mına hariciye nazm BJ.rtu, lapan• 
ya namına da ispanya sefiri tara• . 
fından imza edilmitt~ 
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111 Son Modd Hdberleri 11~ 
Kız ile Erkek 
Çocuk Farkı! 

ıınuııı111ıınııııııı111111ııınıı nıııınııınııııuınuıınıııı 

Asırlardanberi, anne ve baba, doğacak ~ocuğun kız 

olacağına erkek olmasını isterdi- Şimdi umumi~etl~ 
biri diğerine tercih olunmuyor - DUnkU ve bugUnku 

lacak lig maç 
yandırıcı olanı, 

asaray -'Süleym 
caktır. Çünkü li 

)alatas:ı.yı Süleyman· 
ına yeni kadrosile çı 
Ceza kararbrında 

n hafta F enerbahçeni 
ınnı görmüıtük. Bu ta· 

ılduğundan fazh iş gör· 
Bu hafta da Galatasarayı 

vaziyetin sebepleri 
Doğacak çocuğun kız olmayıp ailelerine bu cihetten de fay dası 

erkek olması, ötedenberi ana, ha- dokunan çocuklar arasında, erkek 
ha tarafından ekseriyetle benimse· çocuk bulunduğu kadar, kız çocuk 
nilen bir arzudur Ana, baba tara· ta vardır. Diğer taraftan ana ve 
fından ... Annenin de erkek çocuğu babalarına bağlılık duyan erkek 
tercih etmesi... Niçin?. Babanın çocuklar gibi, böyle fedakar dav· 
erkek olması itibarile erkek çocuk ranan kızlar da bulunduktan baş· 
istemesi, basit bir izaha bağlana· ka, kızlarda bir meziyet daha gö· 

jıZ. 

.tiğimize göre esasını ceza 
~miş birinci takım oyuncula

' teşkil edeceği yeni hkım şöy· 
• r kadro ile sahada görünecek· 

bilir Fakat, anne, kadın olduğu ze çarpıyor. Kızlar, evlenince de .. 
halde niçin kız çocuğu erkek çocu· ana ve babaya bağlılık duyuyor• Kalede: Rasım, ~udafaada 

lar E~kek ç w b wl Ik d ırhan, Osman, muavınde: Mu· ğa tercih etmez?.... · • ocugun ag ı ı uyu • . . .. 
b• t "'U ı'le k w b wı 1 k d ,ffer, Fahır, Suavı, hucum hll· Bu bahis etrafında ır araş ır· ~ ız çocugun ag ı ı uyuşu .. 
d · · aras d 1_ d d w b' f k b nda (sağdan ıtıbaren): Danyal, ma yapan, vaziyeti göz en geçırıt ın a, Kay e eger ır ar u• . . 

ı d w • kA d'l B'lh elahattin, Rasıh, Doğan, Muslıh.j 
Yollu bir yazı netreden tanınmış un ugu ın ar e ı emez. ı assa B M h 

1 d'kt r u takımda Burhan, usli bl·r Alman gazetesi, yazısında bu ev en ı en sonra. 'h 
....._ 

1 ası , D:ınyal esasen birinci ta~ 
arzunun uyanmasını, en eski devir ~ uzuvlarıdır. Muzaffer, ~ 
fere irca ettikten sonra, erkeğin Artık ana, baba evinde kızın ;ı.. ve zaman zaman :· moda. ha· 

k h . . k' . reketı~· . , ..;&.a.ığı rolU, Ho-kadından daha üstün sayılması· ıymet ve e emmıyetı, es ısıne llvudda. film '.'\Jmı~loıııiı tdn.re edenlerin bu 

nın, gerek babada, gerek anada bu nispetle çok yüksektir. Hiç §Üphe· vaziyetten §Umuııu bir tarzda istifade ederek, 

----·nun uyanması hususunda hafi.· siz bu memnun olunacak bir §ey- Holivudu dünya moda merkezi haline geUr-
- ...... :ı mek fçtn nasıl Çall§tıklanm, evvelki sayfalar-
lıca rol oynadığı neticesine varı· dir. Y almz, bütün bu değişiklik- da uzun boylu anlattık. ctn Hovard, lza-

lere rağmen, maalesef ev içinde bel CUvaı, lrcn Bcntıey, Mec Evans gtbl 11k 
k. 't'b ·ı k k w k yıldızlann gfytntılerlnl gösteren res1mler mev ı ı ı arı e er e çocugu ız neşretUk. 

çocuk yanında hali payelendiren Yukarıdaki re11lm de, gene §ık gtytnmek
ana, baba bulunduğu da bir haki- le meşhur yıldızlardan Kter Dodun bir ak-
k . §&m elbisesi giymiş olarak çektirdiği re-attır · Kız ve erkek çocuklar an.· IJlmdlr. Arkasındaki elbise, gül rengl krep-
smda hak ve mevki müsaviliği e• tendir. Omuzııırııo.n dizkapaklanna kadar 
sa11 henüz her ana b:ıba tarafın· gUmu,ıe Jııenmtı btr su iniyor. Aynı ku-

' ' InS§tan, elblseye eklenınf;ı bir kaç parça, ya-
dan layiki veçhile kavranılma· na doğru ve ön tarata doğru sarkıyor. cu-
mı§tır. muaıc 1şlcnmfş bir §erit, omuza illatlrllm~ 0 • 

H "lA '- k k d • k k larak, bu ak§am elbisesinin sUs kısmını ta-a a erKe ar etın ız ar- mamııyor. 

de§le fark münakaıasına girittiği ı===========:;;-
ve kendisi srrf erkek olduğu için 1 K ı s a B a h i s l e r] 
kızı kendi emrine itaate icbar -
yollu söz söyled'ği ititilifor. Bun· Yemeğe Dair 

yor 

ı Roma: ve Yunan kadmlarmm 
giyinit tarzlarına uygun giyinişin 

gece tuvaletlerinde benimsendiği· 
ni bu sayfalarda not etmiştik. 

Paristen gelen haberlere göre, 
klasik giyiniıin icabı olarak, kla· 
sik vücut biçimi temini gözetilmek 
te ve gene vücut güzelliği ideali ol 

mak üzere "Milo Venüsü,, nün kı· 
rrk kollu heykeli göz önünde tutul· 

maktadır. Omuzlardan kalça ve 
bacaklara kadar, en yüksek aan'at 

eserlerinden olan o heykelde tek· 

Ji ebedileşen, eski güzellik ideali 

ilaheye benzemek için, ne yapma· 
lı? .... 

Paris kadınları, klasik giyiniti 
benimsedikten sonra, vücutlarına, 

bu giyiniıin yakıtmaaını temin yol 
lu lklasik bir ahenk llnükemmelliği 
vermek istemi§ler, çare aramışlar. 
dır. Buldukları çare, korsaya yeni· 

den eskisi gibi rağbet göstermek ... 
Ancak, yeni korsalar, eski korsa· 

lardan farklı .... Daha modern da· , 
ha rahat biçimde .... Asrın kadm· 

lan, ne de olsa, rahat nefes almayı 
büsbütün ihmal edemiyorlar! 

~ 
Karnaval mevsimi vesilesile ter

tip olunan kostümlü balolarda ka· 
dınlann giyinişleri, Avrupanın 

muhtelif memleketlerinde, moda 
noktasından gözden geçirilirken, 
bazı yeniliklere iıaret olundu. 

Bu arada, kadınların muhtelif 
devirlerin modasına uygun, yahut 
herhangi bir devrin modasına mal 
edilemiyen eksantrik giyinişler• 

den ziyade, yadırganmıyan, bili • 
kis ho§a giden sade bazı moda ye• 

nilikleri gösterdikleri kaydoluna" 
rak, bilhassa uçkun renklerin, za· 
rif çiçeklerin ve cicilibicili olmı• 

yan kibar tarzda işlenmiş elmasla• 
ların tercihi, moda sahasında yeni 
bir temayülün ifadesi sayıldı. 

Kıy af et değiştirmek, giyiniş a• 
cayipliği göstermek gaye olan böy 
le balolarda bile, bu suretle yeni 
bir temayülün ifade bulması, bu 
sene karnavalının bir sürprizi ola· 
rak hayret. .. ve memnuniyetle kar
ıılandı ! 

Çıkan yazıya göre, "kadının 

hak ve salahiyet noktasından tah
dit edilmiş bir saha içerisinde kal· 
maıı, iki tarafta da doğması bek
lenen çocuğun kız olması arzu
sunu uyandırmadığı gibi, gene ti 
eski zamanlardan beri başta bulu
nanların, hükmedenlerin hemen 
daima erkek olması ve meseli hü· 
kümdarların erkek bir veliaht, da· 
ha dar bir çerçeve içerisinde aile 
reisinin, gelirini daha İyi idare e· 
debilecek, yahut kendisine daha 
kuvetli bir halef olabilecek bir 
namzet yetitmesini gözetmesi v.s., 
hep ayni esasa bağlanabilir sebep
lerdir. 

d:ı ana, babanın erkek çocuğu kız Alaturka ve abfranga Yemek ... 

çocuk yanında payelendirmesinin Şarklılann çoğu, alafranga yemek· 111rıın111111 111ııııı11111ırııı11 11 ıııırııııııııııııııırııııırıııııı111ırııımıı11111ııııııı111ııı 111 1ı111111ıııııı11111ıııırıı11111ııııııı11111ıııııııı1111ıııııı111 111ıııııı'-' 
tesiri elbette mevcuttur. Bu telak· ten tam manasile hoşlanmaz. H::ıt· 

Son moda kışuk manto koleksıyonu 

Kadının evinin dört duvarı ara
sında yaıadığı zamanlarda, bir 
nevi harem hayatı geçirdiği devir· 
lerde, bu arzunun iki taraflı ola-

rak benimsenmesi, iktisadi ıebep
lerle de çok alakadardır. Erkek ço· 
cuk, günün birinde hariçte her· 
hangi bir it hayatına atılarak pa· 

ra kazanabildiği ve anasını, baba· 
ımı kazancıylaı besliyebildiği hal· 
de, kız, evde kalmağa mahkum· 
du. Üstelik evleneceği zaman ona 
çeyiz hazırlanmakta, yahut draho
m:ı temin olunmak zarureti vardı. 
Kız, hem eve maddi bir kazanç ge
tirecek faaliyete girişemiyor, hem 
bir çok masrafa ihtiyaç gösteriyor
du. Sonra da, kendisine bakan, 
kendisini yetiıtiren anne ve baba
dan mahrum kalınca, eğer koru
~an bir kardeti veya kocası mev

cut değilse, orta yerde kimsesiz, 
nıuhtaç, perişan bir vaziyette kıv
tanıyordu. 

Bugün, vaziyet hayli değişmiş
tir. Dcğan çocuğun erkek olması
tıın aile muhitinde bir kız çocuk 
dünyaya ~elmesinden daha büyük 
~uıç vesilesi teıkil etmesi, mev· 
~ll l>ahiı değildir. Vaziyet, şimdi 
tltnumiyetle böyle bir değişiklik 
i'Österir: Çünkü, para kazanan ve 

ki, erkek Çocukta zaptedilemiyen ta, pek çok farklı, garp yemekleri· 
ve yerine getirilemiyen bir ta· ni ağzına koymak istemiyecek de

o Şık . Bir Oda O 
hakküm tahlanmaıı ve kız çocuk· recede talllnz, tuzsuz bulur. 
ta güçlükle bertaraf edilebilen bir Buna karşı, garplıhr, fark ye
güceniı ve İnfial kalkın:91 netice· meklerini ekzotik olan her şeyi ıev 

Ev dö§emekte eski ve yeni tarz· 1 ma en kuvvetli delil sayılabilir. 

lann çarpı§m:ısı .•. Vaziyeti böyle Cin Harlov, yeni t:ırzda döşenmiı 

lerini ortay~ koyar. Tabii bu te- dikleri gibi severler. Bir Avw. 1 tmak ··b 14 
v k l ak bir s:ı.hada eski tarzda döşenmi~ an a , mu a agaya apı m 

ı ·kk· · h"I sayılmamalıdır. Geçen ıayfad:ı a ının a a ya§amasına zemin turya gazetesinin yazdığına göre, 
hazırlanıak, muvafık ve doğru bir §ark yemekleri Viyana mutfağın
hareket sayılamaz. da son zam·mlarda kayda değer 

~ 
Bugünkü hayat, kadını d:ı, er

keği de hep ayni !artlara tabi tu· 
tuyor. İkisinden de ayni meıakka· 
ta katlanmağı istiyor. Mademki 
Vaziyet böyledir, :ırtık kadınla 
erkeği hak ve salahiyet noktasın· 
dan biribirinden ayırd etmek, isa· 
betli olamaz. Tatbiki ne makul 
ne de mümkün olan bir §eyi, na· 
zari olarak is:ı.betli göstermeğe 

giritmek te, hiç bir mana verile
.nıiyecek derecede manasız bir 
feydir !,, 

yenilikten en ziyade hoılanan 

"Platin Saçlı,, yıldız Cin H:ırlo· 

derecede yer tutuyormuş. Bu, hi- vun, eski tarz mobilyeye kartı duy 

zim garpldardan daha ağız tadile duğu bağlılıktan h:ıhıettik, yıldı·· 
daha iyi yemekler yediğimiz Yo- zın çalışma odasını nasıl döıettiği· 
lunda bir iddiaya, eı:ıs olamaz 
lunda bir iddiay,:ı esas olamaz mı? 

Kadife Çiçeği 
Sandık içerisindeki elbisenin 

güvenin tahribine uğramaması 
için, ne yapmalı?... En önce hatı
ra gelen, naftalindir!. 

ni gösterdik. 

Bu sırada da, zevk itibariyle 

yeni tarzı tercih edenlere karşı, es

ki t:ırza bağlılık duyan yeni insan· 

ların yaşadığı muhakkak .. Cin Har 
lovun tercihi, bu hususta bir bakı· 

Fak at, baıka bir §ey de ayni fay 
dayı temin eder. Bir çiçek ... Kadi
fe çiçeği! ... Naftalinin elbiseye si· . 
nen kokusundan ho~lanmıyanlar, 
tabii kadife çiçe~ini tercih ederler. 

Tutulan Balık! 
Balık tutmağa giden koca, eve 

döndüğü zaman, ağzı kulaklarına 
varıyordu: 

- KarıcığLm ,dedi. Bak, bir se· 
pet dolusu b:uk tuttum ! 

Karısı, onu bu muvaff akiyetin
den dolayı tebrik etmedi. Göz u
cile sepetin iç:ne baktıktan sonra, 
dudak bükerek, mırıldandı: 

- Neye yarar? .. Benim istedi· 

kısım da bulundurarak, tezadınzev 
kini tattığını söylemişti • Evlerini 

eski tarzda dö§eyenlerin hepsi, ay· 
nı zevk esasından mı hareket edi· 
yorlar? ... Belki evet, belki hayır! 

Geçen sayfada eski tarzda dö· 
şenmiş şık bir oda resmi vardı. Bu 

sayfada da yeni tarzda döşenmiş 
şık bir oda resmi bulunuyor. Evle-

rimizi dö~emekte iki tarzdan biri· 
ni tercih, tamamiyle ş:ıhsi zevke 

tabi bir iş .... Gördünüz,.. Tercih 
size ait! 

Dünyannı hemen her tarafında 
olduğu g:bi, bizde de son zaman
lara kadar erkek çocuk isteğinin, 
kız çocuk isteğinden dıha kuvvet
li olarak anne ve baba arzusunıı 
teıkil ettiği uzun boylu münak<!p 
ya hacet bırakmıyan bir hakik:ıt 

mahiyetindedir Bu arzunun kuv
vetinin, şimdi bizde de eskisine 
nisbetle çok az olduğu, gene böy
le bir hakikat..... Artık bizde de 
fark gözetmek yok! ğim balıktan tutmamıısın ! .. Hem tık, hem rahat, hem mutedll yeni tlra .. 
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MEMLEKET Haberleri 

Sellimi izzet Gençler yo un a "I 
ıa oda tikiyet için sana müracaat soygunculuk oldu· 
edecekti. iki büyük şairi 

Aaanaörün önünde karı koca 
kutılatb~ar. Mes'ut Bey ıordu: 

- Şimdi mi gel iyonun 7 
Atıef tyrgoubnir 

- Tamam .•. Bana müracaat e· ~ • 1 d ) ı 
d ekt

. s· ... b ~sa;ı ola....n. J ar Soma.da bir kaç gün evvel bir 1 da Hasan efendinin 98 liraıını a• 
! ec ı. ır çogu ana müracaat AA"' 

eder. Kirpiye kız:uılar, aoluiu Ade.tfaa vb~iyeti_ Adanamı· soySgunculuk ·~idi:ıi ollmuMttur. lan haydutlar adamcağızı bağlıya· . Atıfet, yc.tgun·bir yüzle: 
- Çok dolaftım, dedi. "Ruayal 

Arkanıu,, tahvillerinin fiatını 

öirenmek için b:ınkaya da gittim. 
- Hangi bankaya? 
- Beynelmilel alını satım iban· 

kuma. 
- Orada ne yaptın? 
- Orada, 7 numaralı kitenin 

memurunu unubnıyacağım. Kirpi 
gibi bir adam .. Terbiyesiz mi ter· 
biyesiz .. Kiıenin camına vurdum: 

- Aff ederainiz .. 
Burnunu uzattı: 
- Biraz bekle, acelen ne? 
Ve yalnız bana duyuracak ka· 

dar yavq ıesle söylendi: 
- Yatı yinni beı, suratı da 

maakara gibi boyalı oldu mu, 
herkese kafa tutabiliriz sanıyor· 
lar .. 

- Bunu s6yledi ha! 
- Suratı boyalı dedi, maskaTa 

dedi. Az kalım b:ıyılacaktım .. 
Kendimi tuttum, bekledim. Ben 
bekledikçe kirpi aldırıı etmiyor• 
du. Nihayet cevap verdi Ruayal 
Arkansas tahvilleri Cenevre bor· 
aaımda kayıthymıı. 

- Ali. Kaç para imif. 
- Bilmem.. Bunu unuttum, 

iorm:ıdmı. 
- Ziyam yok, yann ben gider 

aorarım. Memur ıeni ıinirlendir· 

mit. Neden müdiriyete tiki.yet et• 

- Deier miydi? 
Erteıi ,Un Mes'ut Bey 7' numa• 

ralı kitenin önündeydi. 
Ondan enel, genç, ıüzel bir 

bdm ıelmiıti. Kirpile dik dik 
bakıtıyorlardı. Nihayet kadın hay 
kırdı: 

- Acele itim olmasaydı ben 
u.na göıterirdim, müdiriyete ti· 
kiyet ederdim. Amm:ı yazacağım. 

Ve hiddetli hiddetli yürüdü, 
aitti. 

Mes'ut Bey dütündü: "Bu ne 
biçim memur 1 Dün karımı tahkir 
etti, bugün de bu kadını .. Şikayet 
edeceğim.,, 

Mes'ut Bey, müdiriyet odasına 
lfrdi. 

- Vay Meı'ut .. 
- Sen misin Şefik? 
On senedir görüpnemitlerdi. 

Hayat onları ayınnııtı. Bugün Ru· 
ayal Arkanaaı tahvilleri birleşti· 

riyordu. 

Me.'ut dedi ki: 
- 7 numar::ılı kiıede tuhaf bir 

memur var. Kirpi gibi bir herif! 
Biraz evvel bir kadm ... 

- Kadın güzeldi değil mi? 
- Enfesti. 
- Malum. 
Ve arkadaıınm tatmasını 

riince anlatb: 
gö-

- O memura genç karısı iha· 
net etti, k:ıçtı. O gün bugündür 
ıenç, güzel kadına tahammül e· 
demez. Yalnız erkeklerle, ihtiyar· 
)arla ve çirld:ılerle fevkalade ter· 
biyeli ve naziktil'. Genç, güzel ka· 
dm '8'Ördü mü linet oluyor. De
dikleri gibi, kirpi.- Fakat çahf· 
kan ~azi~1in:.ı. bir memurdur. 

benim odamda alırlar. Evveli. on• _ _;ılıcını ır tara, . omaya gı me e o an aniaa- rak kaçmı,Iardır. ır 
zın .. m;a:kta !bütün p, .0

11
rta tamil lı !kömür tüccarı Retit efendi, iıtaı z b +• 

lara hak veririm. Sonra memuru- 1
'21 et ta tı ~ k b" tahk"k mueıd. . "kl"l" . t . ı ve v3 - • d "J"hl k 1• a ı yap gı sı ı ır ı lJ 

mun ba•ına gelenlerı· anlatırmı. t , ı ıstı a ıru eyıt d yon cıvarm a ıı a ı ve maı e 1 k" e :ı: an '"111 a tutu§ "k" . . ta ~ ve ta ıp neticesinde bu iki hadise· t 
Bankanın da menfaatini korumam t jin etmiı oluyor z· . 1 1 terırın arruzuna ugramıf, . .. ,. e 
lazım: ~ üyük inıaniyetin ıya Gök ıoyguncular Re,it efendinin 250 nın curetkarlarmı derhal meydana i 

~lı<efah fikirlerinin ma·'e bahçe· lira parasını alarak savuımuılar- çıkarmıı, Sabri ve Oıman iımin· lı 
- O adamcağızı affedinizıde· ıın d k" b · k kaydi altında sulh kı... . . dır. Bu hadiseden bir gün sonra e ı u ıoyguncular bir saat rne• 

nm. tk 
H d I

J!. ~lıcı nisbetinde faal vgı 11 1 • da aym mahalde ikinci bir vaka saf edeki Çandır köyünde yakalan• he 
anım veya ma am aakinle9ir, ar 1 d 

Ellerini tutarım .. Fakat hanım e• 81• hazır bulundunnaktad~f an. ı. daha olmuş, bu sefer de Kırka· mı§lardır. Evlerinde yapılan ara· ~e 
1

,. ı..· •• l"d' 
5 
.. 

1 
kad la istBdil ve inkılap gib"ı Beyın ğaçta hayvan satarak Somaya dö- ma neticesinde maskeler ve s"ıla"h· a 

an ~uıraz ıınır ı ır. ınır i ın• B "' ru T·· k" er .: ne B 1 1 H f d" t 1 d larla meıele daha çobuk Jıalledi· "f' :Uanadsı t hft~~--ıyenin içiketle, ğran aya ı Basan e en ı aarruza ar a meydana çıkarılmııtrr. Bu . 
lir. Ondan sonra .. Ondan sonra.... hr ;~ıın a; k~ çalı \i bir u mııtır. u mücadele esnasın· iki §erir adliyeye verilmi§tir. 

1 
·J 

Hanımefendi veya madam cenap• T1 ır tara an endı mevcu .... k '~~ 
. . . t "t 1cv· ur B ~ ıarı tamamae sükun bulup gider. .mızı eyı ve ta ıyesine di· üyük anasını L" I b d r 1uaftan bütün dünyanın sulh ~ler, ld u e urgaz a gen.r- ul 

Ve Şefik ilave etti: ç r Ö Üren adam ı· '> 
- Benim de bir mazeretim var. t ıe hizmet ediyoruz. e ı • .. tin ihtiyaçları 

1
• J 

~kiyenin bu ,..11 ........... 1 bı"zden ·~~t zmirin Kemalpqa kazasına L l b L l b Buraya gelen kadınlar du1, ser• 8 ~ :r~-- .. b .. u .. e urgaz - ü e urgazın en J · · 
..., ıulh için ,.alı•an devleti- •,. ağlı Sanlar köyünde feci bir ci- b k '- 1 d ~ best k&dmlardır. Maamafih dün ı :r :ı: ~- ., uyu DOKıan ann an biriıi de ı. 
l
.Laliyetinden bi,. bı"r -v,,.,.b"ıle aı nayet itletnmittir. 1·.. h • ıçı bir t:ıne geldi.. .Aimn& ne halde • :r , .. -:r 23 ı Öım genç ıge e emmıyet verilmem it 1 

ı·ı sayılmaz. nı Y•t annda er ofluların· lm d B d k" t t 
geldi. Şu koltukta, senin oturdu· d Ar "I H o ası ır. ura a ı gençlerle a 

ıulh ICjin Cjalı,ıuoruz an 1 0 a u :ısan, anlqdamı- l ğun yerde oturdu .. Ne o? Ne olu• y k" b J1 gı'l yan bir ıebepten kaim bir aopa ile yaptığım konuşmalardan aladığı· :~r 
yorsun? nİ- 1~ ütün bunlarla beraber mi büyük annesi Ommü hanımın Ü· ma göre: Gençlik ne yapaca~ını 111 

Mes'ut yerinden kalktı: dı'ti nlann hepsinden üstün · h tatırmıt ve kendilerine kartı göa. Fal[ 

H H V.nimiyetle aulh eserı"nı· takvi· mi zerıne ücum etmit ve zavallı ka- t ·ı kt - iç.. iç.. d k f I k en me e olan kayitsizlik yüzün· rt 
. Nam~·Jcin çalı•ıyoruz. r ~ ının a a tasını parç:ı ıyara ö- d d iıJ tu Bıraz tereddüt etti, sonra sor• dır. ıu vekı":rlı"mı"zı"n getı"rdı"r". ar· lümüne ıebep olmuıtur. ~n a acak bir hale gelmitler-du: dır. Gençliğe k&r!ı her yerde ~r 

T , Katil yalnız bununla kalmamıf, ·· ·ı b 
- Sarı•ın mıydı, eımer mi? Onlar h "tan ür.:..ı_ h k"k soıten en allka ve himayeden bu· 

:r ' ayaıa'"•- azaK, a ı a· cinayetinden aonra evi ateıliye· ıh. 
Şefik parma~ı dudaklarma te hakı"k tt dah k k rada pek az eser bulunması mem• '!Jk 

•"" ' l en a ço ya m, rek ya'kımak iıtemı" .,.ı·r. H:ııarun 
götürdü: Türk ·11 · • T'"rk ır" leketin iıtikbal ve müdaf ... 1 na• ~iı 

mı etının, u vatanının, fuurunda noksanlık oldugu" zan· -
- Bu ıırdll'. ıöyliyemem. Şimdi Türk }""'" · "k im · mma iyi bir §ey deg"'ildir. ~e , genç ıgının yu se esı, te- nedilmektedir. Katil yakalanmıı· 

kirpiyi neden bllfka bir ite ver· ref kazanmuı için uzun devirler Edirne hariç olmak üzere ietih· ~i 
mediğimi anle.dın ya. • haykırdılar. Yollar gösterdiler. tır. laıtan sonra Trakyada ilk ıpor fet 

Meı'ut anladı. Ya o dün gelen Osmanlı iıtipdadı altında uyuf• Mal~tyada bir mahkumiyet teıkilatı burada yapılmı§tır. Bu· 
kadın k:ırııı iıe ... Yok canım, çıl· mut, Türklük hislerini, yurt sever• Malaty:ida dört ay evvel Atağı· ranın ıpor takımı etrafta yaptıjı 
dmyordu galiba! .. Hayır, Atıfet· lik hislerini kamçıladıhr, uyan- bağlar köyünde yolcuların önünü maçlarda daima galebeyi temin fi' ı 
ten fÜphelenemezdi. dırdrlar !. kesip paraları~• ' alan ve yolcular· derde büyiik bir lıeveele meu.ileri-' 

Şüplıelenemezdi de, neden eve Vatan ve millet menfaatini, he· dan biriıini y:ır~lıyan Ahmet oğlu ne devam -:ylemekte iseler de 1114• 

gidince hanyodCL olan kansmm yecamnı, aan'atten ustün tuttular. Hüseyin yapılan muhakemeıi nıe· alesef ciddi bir himayeye mazhat 
yanma ıirdi? San'ati, ilmi ve vatan ve milletin ticesinde yedi tene hapee mahkUm olamamıtlardır. 

- A ... Erken geldin bu(Ün.. yükselmesi için vaub yaphlar. olmuf, fakat yaıı küçük olduğu Buna rağmen gençlik burada ' 
Mes'ut aordu: Türk milletinin yarabcıbğına, için cezası het ıeneye indirilmit· çahımakta ve kiraladıkları adi bir n 
- Neden dün ıeni tahkir eden daima yaratan bir kudrete sahip tir. ahıap odada toplanarak bir varlık 

meuru müdiriyete tikiyet etme- olduğuna inandılar. lnanıtlarını göıtermek için uğrapnaktadırlar. •ir 
din? herkeste, millette ve gençlikte bir Bir köyü bir kurt Klübün 135 azası varsa da henüz ~İr 

Dikkatle karısın~ bakıyordu. din haline, bir im:uı haline ıetir· sürüsü bashrdı bir ıahalan yoktur. Bunlar iki ce- ~r~ 
Karısı ba•ını revirdi .. Yere dü- meg" e çalı•tılar. Bugünkü toplanb G d viz ağacı arasındaki dar bir yerw lt :r ~ :r ere e kazaıının bir aaat gar· d 

ten dudak hoyuını almak için mi onların muvaffak olduklarını göı· binde bulunan Ayırcık köyü bir e çahtmak mecburiyetinde kal• r 

Çevirmi•ti? Atıfet tıpkı dünkü gi- '!ermiyor m ? ku t · mıılardır. 'in :ı: u · . ., r sürüsünün hücumuna uğra • ~ 
bi cevap verdi: Dedi ve gençleri Zir.,a Gök Alp mıttır. Kardan yiyecek bulamı. Gençlerin, sırtlarında toprak 

- Deg"' er mi? ve Namık Kemal irin ~uygularını yar.:ık k" . S tafıyarak doldurdukları ıahaya •e 
7 oye ınen kurt ıürüıü ay- 1. 

Neden kızardı'· Hayır. Aynaya anlatmag"' a d:ıvet etti. manp belediye tarafından vaz'ıyet edi• 'lz ata oilu Sadığın evine ıal-
akseden günef, yanağına vurmut· Kız liıeıi ıon sınıf talebesinden dırmıf, on bet tavuk ve iki kaz lerek oraya belediye dairesi yap- lon 
t Semire hanım, Nanıık Kemalin parçalam ı d tırılmıt ve buna mukabil ba•ka r u. 1! ar ır. Civardan yeti• , :s 

Atıfet Mes'udu öptü. Meı'ut İ· hayatı hakkında çok güzel bir ten köy avculan hayvanlardan bir münaıib bir sahanın verileceği ~. 
çinden kızdı: "Neden beni öpü· müaahabe yaptı. Ciddi bir tetkik kıımını öldürmütler, ıeride ka· vadedilmit ise de henüz bir netice ( 
yor? .. Neden onu bankaya gön- m'lhıulü olduğuna hiç JÜphe olmı· lanlar da kaç.mııtır . elde edilememiştir. ta 
derdim? Eskiden ne mes'uttum. yan bu müsahabe temiz bir ifade ı===========~-======I Bununla beraber bu kadar yok• \in 
içimde hiç bir şüphe yoktu ... ,, ile anlatıldığı için zevkle dinlen· yor; diyerek kürsünün arkasında ıuzluklar karşısında yılmıyan Lü- ~ 

Artik mes'ut olamıyacağmı an· di. ıbir Türk bayr:ığına aıılmıt olan leburgaz gençleri klübü musiki ~ 
lıyordu. Müsahabeıini ıu cümlelerle bi- Büyük Gazinin remıini gösterdi ıubeıiyle, ıpor, temıil ve avcılar ~ 

Şüphe, tahammül edilmez bir tirdi: ve alkıtlar arasında indi. tubelerini faaliyette bulundur ~o 
füphe sadetine engel olacaktı ! Vatan olsa ne rütbe bi perva Namık Kemalin edebi hüviyeti makta ve büyük bir zevk ile klübil ~iıı 

" V. E. S. Spor yapıyor ,, 
balosu 

Alman mektebinin eski talebe· 
lerinin cemiyeti olan (V. E. 5.) ce· 
miyetinin (V. E. S. ıpor yaıpıyor) 
ismi altında hazırbdığı maskeli 
ve kostümlü balo, yann gece Be
yoğlunda "Totonya,, salonlarında 
verilecektir. 

Bu balonun senenin en etlen· 
celi balolarından biriıi olm:ııım 
temin yolunda, bir aydanheri ça· 
lııılıyordu. Balo için bir çok ıür· 
priz hazırlanmıttır. 

Gene bünyadı zülmü biz yıkarız.. hakkında mu:ıllim mektebinden yaıatmağa çalıımaktadırlar. ~r 
Merkezi hake atsalar da bizi, RP.fet Efendi izahat verdi. Gerek halkın ve gerekse geJlÇ' lf 
Kürei arzı patlatır çıkarız.. Erkek lisesinden Celal Efendi lerin yeni kaymakam Kemal Bey- 'it. 

Diyen Namık Kemal, timdi Bo- Namık Kemalin kasidesini; kızı;. den çok ümitleri vardır. HerkeJ ı 
layir sırtlarından yalnız Marma· aes~nden Mübeccel Hanım mürab- kendisinin yukarıdan beri aaydı• ~ 
raıun mavi subrına, köpüren dal- baını okudular, beğenildiler. ğı.m eksikleri birer birer nazar• ·· 
ıalarına değil, ebedi bir ,erefe ve Ziya Gök Alpin hayatını erkek dikkate alar."k onları ortadan kal• 
milletin ebediyyen devam edecek mu:ıllim mektebinden Şevket E- dıracağına emin bulunmakta,,~ 
ıükranına bakıyor. fendi güzel bir ıurette anlattı . kendisine hayirli muvaffakıyetlet 8 
Ruı harbinde vatanın uğradığı Erkek lisesinden Halil Efendi temenni eylemektedirler. ~ 

felakete kartı: de cemiyete tesirlerini izah etti. lzmir - Yalova arasında 
Vatanın bağrına düşman dayadı Muallim mektebinden Hayret İzmir ile Bornova arasında it" 

hançerini, Efendi kız Iiseıinden Adnan Ha· lemekte olan halk otobüsl~ri, yaf iiit· 
Yok imiş kurtaracak bahti kara mm Ziya Gök Alpin ıiirlerini o· mevsiminde, tzmirle Ayvalık ~ d 

maderini.. kudular. Edremit - Balıkesir - Bura:ı 11• ~~ 
Diyen taire l;ıugün ilk mıaraını Meraıim bu suretle bitmişti. As· Yalova arasında her gün munı-· .,, 

muhafaza etmek ıartiyle: keri bandonun refakatiyle genç· zam bir ıurette işletilecek ve fı· -·· Ö]Je ise yerini değittir, 
IMJkla tema• etmiyecek bir it w:r. Boks Vatanın bağnna di.işman d~yadı ler Cümhuriyet marşını terennüm mirden on ıekiz saat zarfında"/•• 

hançerini ettiler. lovaya gitmek mümkün olae3ktJ1· 
Var imiş kurtaracak bahtı kara Gençliğin çok man.-ılı, çok içten Her gün lzınir ve Yalovadan ~ 

maderini... gelen bu tezahürü muhitte alaka kacak olan birer otobü•e k•f-
Diyen ikinci Kemal cevap veri· ve muhabbetle karşılandı. • :ıt- ıür'at poataıı ismi verilecektir· 

;.fC. ıflldth Leiceıter, 6 (A.A.) - Boksör 
- Bama yapamam. Anl..ta· l Larry rJJ&ui, boksör Gubruiı'i ye· 

)'1.C:J. O ~jzel bcıdm .se oldu? 
1 

dinci ravuntta bayıltarak yenmit· 
- :icele ıiti va~. gitti. Cf<*- } tir. 
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Bir alım satım işi •. 
lcHareketi~i Y~!ına b~.rakm;ya mecbur Galatasara yın yeni kadrosu 
oldum. Çunku bugun ~alkan tren j 

domuz kabul etmıyor ! ,, Bu Cuma Kadıköyünde Siileymaniye ile Galatasaray, Tak
simde de Beykoz ile lstanbulspor takımları karşılaşacaklar 

tzda yazar. 
Bizim hayvan tacirinin bu tel

ı Yunaniılanın son zamanlar· 
en rülünç hidiseıi olarak te
i edilmittir. Telırafnamenin 

liinç ifadesi çabucak her taraf
duyulmuf, hatta bazı Yunan ga· 

~)erinde bile intişar eylemi!• . "' ~ 

Y uıaanlı meılektaşımızın anlat· 
ildnci hir dedikodu mevzuu da 
..... bir telgrafnameye te
edf,ıordu. 

ibaret değildir. O, takımın yürü: 
meıi üzerinde de çok defa belli 
batlı bir amildir. Öyl~ anlar o
lur ki bütün takımı o yürütür, o :ı
te§lendirir. 

Bir çok kimselerin söylediği gi
bi takımın belkemiğidir. Bunun 
içindir ki onun yerine oynıyacak 
gencin, çok çalı§ma-sı, çok dik-

etmiye çalışıtığı W sistemine çok 
iyi intibak eden bir gençti. Bu iti
barla kendisinin yeniden idmanla
ra batlamasım memnuniyetle kar
şıladık. 

Besim de futbolcu 

sporu taamm··m ediyor 
Son ~nlerde Ankara~ızda da. ı Maharet ve kuvvet sporları 1 gibi bir vaziyette ileriye doğru 

taammum etmekte oldugunu se.. müıtesna olmak üzere hiçbir spor atılır. 
vinçle gör~üğümüz kı, sporlarının kayak kadar zevkli ve heyecanlı 'f.ramplenin hafif surette kaldı· 
en ehemmıyetli ve güzellerinden d "'ld" K ak k d' · • rılmasr kayakların ucunu havaya 
b. · · d k k f l · egı ır. ay çının en ısını 
:nıı e aya lır. lk beyne mı- sath ·ı ·· · d b k b' kaldırıp rakibini ileriye fırlatır 

k .. . ı maı uzerın en ıra ıp ıı· • 
lel kaya musabakaıı 1907 tarı- k • k 'b' h Kayakcı dü~tüğü zaman ayaklan• 
hinde klüp Alpen tarafından Ce- ur!un seıı çr ·akrır gkı ı kal~da.lan· nı zemberek gibi yaparak hali ta-

d l 'k' rnaaını seyrelme pe zev ı ır. 
nevre e yapı mış ve ı ı ıene sonra biiıini alır. Elli metrelik bir ııç· 
bir daha tekrarlanmıttır. Yalnız Kayakçı, sıçramak için bacak- rayııta tramplenin sukut noktaaı 
Franıada yüzlerce k:ıyakçıhk ce· Iarmı ııkar ,göğsü ileri, ellel· sar• arasında yirmi metre kadar bir 
miyeti vardır. kık bir vaziyet alıı·. Tramplenin yükseklik farkı vardır ki bet katlı 

Çünkü kayak tamime layık bir yukarısından birdenbire aşağı ta• bir apartımanın yüksekliğine mu• 
spor olduğu kadar, kış za.manla- raftan vücut kaldırılır, eller yuka• adıldir. 
rında en seri ve en emin bir vası- rr doğru fırlatılarak denize dalınır 
tadır. Bir piyade kıtaıı karlı bir 
sahada saatte azami dört kilomet
re yol yürürse, kayak ile 12 kilo
metre yol alır. Kayakçılık spor• 
larında tanılmış olarak sırasile 
Norveç, İsveç ve laveçliler gelmek .. 
tedir. 
Dünyanın ne mükemmel kayak 

erkanı harbiyesine İsviçreliler ma
lik olduğu gibi, en çok mukave· 
met gösteren millette Finlandiya· 
lılardır. Kayak, İsveç ve Norve
çin milli bir sporudur. Hatti bu 
memleketlerde kayakçılığa 13 ün· 
cü ası1tdanberi tesadüf edilmekte
dir. Güıtav Adolfün ölüm ha· 
berini saraya bir kayakçının yetiş• 
tirdiii söylenmektedir. 

lngiltere kupası maçlarında son saflıa 
Londra, - İngiltere kupau icin { İngiltere birinci küme: 

altıncı devre birinci küme maçlar Chelıea • Blackburn 3/ 0, Hud-
neticesi: dersfıeld - Derby 2/ 0, Lıverpool • 

Araenal - Aıtonyılh 1 2, Bol- Mıddlesbourgh 6/ 2, Sheffıeld U
ton - Portsmouth 0/ 3, Mancheı- nıted - Sheffıeld Wednesday 5 1, 
ter City - Stoke 1/ 0, Preston Nor· Sunderland • Newcaatle 2/ 0, Tot
thend .. Leiceıter O 1. tenham .. Everton 3 O, Wolver-

hkoçya kupası için dördüncü hampton - Bırmmgham 2/0 • 
devre: fskoçy:ı birinci küme: 

Albion - Motherwell 1/ 1, Ran· Falkırk - Hıberruan 3 J, Ha· 
gers - Aberdeen 1/ 0, St. Johnı· mılton - Cowdenbeath 1 O, Kıl• 

tol:e - Queenoıouth 2/ 0, St. Mır· marnock • Dundee 1 3, Queenı· 

ren - Celtıc 2/0. park - Parhck Ol t • 
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Bu zat ile konuıtuktan sonra 

ıv..:ster Makltene gittik. Tatil günü 
olduğu için onu dairesinde hula· 
madık. Daha aonra Miater Smiae 
uğradık. O da köpeği uzun uza· 
<iıya tetkik etti. Fakat bize yar· 
drm edemedi. 

Bu köpeği onun hakemlik etti· 
ği tehirlerin birine de iştirak et· 
memitti. Artık Mister Megargee· 
ye gitmekten ve onun yardrmım 
dilemekten ba§ka çare yoktu. Ken· 
disini bulduk. Büyük bir tablo 
ile meıguldü. Fakat o da işimize 
yanyacak bir ıey ıöyliyemedi ve 
köpeği tanıyamadı. 

V :ıziyet b:zi rahataız etmeğe 

başlamıştı. Yansın neş' e:ıi kaçmı§· 
.tı. Bunun üzerine Madam Marga· 
rit Kumiıin evine gittik. O da, 
kocası da köpek menklıaıydı ve 
bir sürü köpek sahibiydi. Madam, 
bizi çok iyi kabul etti. Fakat o da 
bize hiç yardım edemedi. O da bu 
köpeği hiç bir yerde görmediğini 
söy!edi. 

Oradan da çıkıp Makbenin kö· 
peklerini yet:ştirdiği yere gittik •e 

ikendiıini orada bulduk. Makben 
!köpekle fevkalade alakadar oldu. 
Fakat onun hüviyyetini tayin ede• 
medi. 

Mister Makben lakoç köpekleri 
mer3.khsı olduğu için, bu köpeği 
daha evvel görmüı olsaydı, mu· 
hakkak onu tanırdı. 

Listemizin en sonunda yer a· 
lan ıon hakeme gidiyorduk. Gü· 
neı 8UJ'UP ediyordu. Ortalık ~ 
rinlc:nitti. Vans yüzüme bakarak: 

- En son tecrübeyi yapıyoruz J 
dedi. 

Mister Stimemtz köpeklerile 
meıguldü. Onlan yedirip içiriyor
du. 

Biz de köpeiimizi ıöaterdik v~ 
onu görüp ıörmediğini, tanıyıp ta· 
~~madığını sordu~. Stinemtz köpe· 
ııı alarak baktı, bır lahza dütündü· 
~öpej~ her tarafmı elleyip te~· 
kık ettıkten sonra: 

- Evet, dedi, bu köpeği tanıyc· 
rum. Bu köpek üç hafta evveJ

1 

TUkıedo parkmda teıhir edildi Vf' 

nıükafat kazandı. Ben ona birinci 
:mükafatın verilmesine taraftar .. 
dan. Bunu, tecrübesiz, yahut •~ 
tecrübeli bir aenç kadın ıetirdi. 
Kendisi köpeie biraz daha iyi bak 
mıt olıaydı, onun iJk mükif ab 

kazanacağında kat'iyyen fÜph~ 
yoktu. Bu yüzden birinci miikifatı 
!batka bir köpeğe verdik. ikinci 
miikifat ta buna düıtü. 

Vans aordu: 

- Bu köpeğin kime ait olduğu• 
ın: ft!Atırlıyor musunuz? 

-- Hayır. metherin kataloğuna 
balanam•Jbm. 

-.aTeşekkür ecl~riz. Bu maJu .. 
~~ize kafidir. 

~ı, tekrar net' elenmiıti. Ba· 
na balctı ve: 

- Yum, dedi bu kö~· 
hibini bulunız. ' .--eın 1&• 

Ya~ıl~ biç bir itimiz kal· 
mad1gı ıç•n eve dönd::1- V ua. ana, 
Markama. telefon etti ve TaZiyeti 
aorda. Ortada hiç bir dejitildik 
yo'ktu. Yalnız Gr:ıssi eve dönm·· 
mhh Uf, 

ati oldukça düzelmitti. Rey-
mond, bütün gün mnden çdana
mıt. Markama iki defa telefon et
lllit .,. her yardrma hazır bulun
duhna 93ylemif, Miı Hilda sa· 
t.ôle,m saat ond::ı. sokaga çı1mııı. 

TAKVİM 
Çarşamba 

7 MART 
20 Z1ıbicce 

ABONE 

Perşembe 

8MART 
21 Zilkade 

BEDF..LLEIU: 

Türklyo Ecnebi 
Senelik J400 lir. 2700 Kr. 
G n;,lıl< 750 " lolM • 
a aytık 400 " 800 .. 
ı a;)1ık 150 .. 300 • 

M. Dumerg mebusan 
meclisini tatil ediyor 
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lstanbul Vilayeti Muhasebeciliğinden: 
Mütekait, dul ve yetimlerin mart, Nisan, Mayıs 934 maaşları tediye günleri 

T A R İ H İ : Eminönü Malmüdürlüğü Beyoğlu Malmüdürlüğü Üsküdar Malmüdürlüğü Beşiktaş Malmüdürlüğü 

1 O · Mart • 1934 Cumartesi 
11 ,, ,, Pazar 
12 ,. ,, Pazarte1i 

13 

14 

ıs 

17 
18 

19 
20 

21 

2ı 

24 

tt 

" 

,, 
,, 

" 

il 

" 
" 

ti 

" 

" 

" 
" 

" 
" 

.. 
" 

10 Mart · 1934 
11 
12 
13 

14 
15 

17 

18 
19 
20 

21 

22 

24 

" 
" 
" 

" 
" 

" 

" 
" 

u 

" 
,, 

,. 
., 

" 

•• 
" 

" 

" 

" 
" 

" 

" 

" 

Sah 

Çarıaınba 

Perşembe 

Cumarteıi 
Pazar 

Pazartesi 
Salı 

Çarşamba 

Perıembe 

Cumartesi 

Cumart~ıi 
Pazar 
Pazartesi 
Sala 

Çmrşamba 
Perfembe 

Cumartesi 

Pazar 
Pazartesi 
Sah 

Çarıamba 

Perşembe 

Cumartesi 

Sirkeci Emirler Camii 
Mal müdürlüğünde 

As. vetimleri Mül. vetimleri 

ı- 200 
201- 400 
401- 600 

601- 800 

801-1100 

1IO1-1300 

J30t-T500 
150 l- ill 

As. tekaütlerı 

5001-5300 
5301-5500 

5601- 5900 

5901-6200 
ô .1 01-6628 

1 ""'!" J 50 
151- 300 
301- 450 

451- 600 

601- 750 

751- ÇQQ 

901- 950 
951- il& 

Mül. tekaütltri 
3 001-3150 
3151 . 3300 

3301-3500 

3501-3700 
3101- ili 

1 inci Gişe 

G•latasaray 

Aı. yetimleri 

1- 175 
176- 350 
35l- 530 

531- 712 
Mülkiye yetimler 

2001-2150 

2 ı 5 l-2300 

2301-2400 
240 l 2'!>0!.) 

Aı. tekaütleri 
1001-1200 
ı 201-1400 

1401-1625 
Mü!. tekaüt 
300 l-3250 
3211-3485 

2 nci Gişe 
Kasım paşa 

As. yetimleri 

4001-4200 
4201-4400 
4401-4670 

ilm. müL yetim 
6001-6110 

6111-6410 
As. tekaütleri 
5001-5150 

515L-5300 
5301-5450 

5ısı-s100 

1601-5750 
Mül. tekaüt 
620l-6275 

6276-0375 
6376- iJi 

Paşa Kapısında 
l ioci Gişe 2 nci Gite 

As. yetimleri Mül. vet•mleri ilmiye 

2001-2200 
220l-2~00 

240 l - 2JOO 

260l-2800 

2801-3000 

3001-3200 

3 201-:-3400 
340l-3700 
As. tekütleri 

1- 250 
251- 500 

,01- 760 

761-1050 
105l-1300 

5001-5100 1-20 
5101-5200 
5201-5300 

530(-5400 

5401-5500 

5501-5550 

5551-5600 
5601- ili. 
Mül. tekaütleri 
4001-U20 
4121-4240 

4241-1360 

4901-4400 
4401-·4:>60 

ilmiye •e avan• 

F A T 1 H 

1 ioci Gişe 2 nci Gişe 

As. yetimleri MOI yetimler 

l- 2· 0 
251- 500 
50 l 750 
75t-l146 

2341-2600 
260 •-3000 

As: tekaütleri 
3501-3/50 

3751-3900 
390 ı -4100 
4101-4283 

5463-5750 
ilmiye 

9801-9950 
Avans 
-ı 200 

0701-6900 
690ı-ı054 

i717-7850 
Mili. tekaütleri 
~201 8400 

8401-8579 

8950-9300 

M A L M O D 0 R L Ü G O 
Samatya gişesi Sımatyada 

As. yetimler 

llH-1400 
1401-1000 
l00l-l942 

Müt yetim. 
7059-/390 

As. tekantler 

4501-4150 
4751-5054 

Mül. tekaütler 
85/9-8\ıl56 

Eyüp Gitesi Eyüpte. 

As. vetimler 

ı 943-2~ 50 
2251-B40 

MOI. yetimler 
73 -ı 1-7600 

760l - 1766 

As. tekaütler 

507'5-'S250 
52j 1-5462 

MalmüdürlOğü Binasında 

Peıin maiı 
1-41 

Askeri yetimler 

ı- 250 
251- 500 
501- 750 

151-1058 
Mül. yetimleri 

350l - 3750 

3751-3923 
Aı. tekaiitleri 

l60l-l!JOO 
·1so1-2000 

2001-2200 
2201-2516 

MDI. tckailtleri 
5001-5Z50 

ilmiye Ye avanı 
52)1-5392 

Kadıköy Malmüdürlüğü 
Kadıkay Halinde 

1 inci Gişe 2 nci Giıe 
A•. vetımler Mül. yetim'er 

3001-3250 
325 -3500 
3501-3750 
3751-4000 

400 l -4210 
4 ?5 . - ila 

As tekaütleri 
500 1-5100 

5101-5200 
5 ; 0 l - 5300 
530l--5400 

5101-5500 

550l- ill 

l- 150 
ısı- 300 
30l- 400 
401- 000 

601- 700 
701- ili 

Mül. tekaütleri 
l 500- 1600 

l Ol-1700 
170 - ili 
AVANS 

ilmiye 

1 - Zat maaı sahip~eri muayyen gfiolerde gişelere müracaatla m,.a,'arını alma1ııırı lbımdır Akı; ta'{dirde istihkafcfar1 umum tecliyahn hitamında verilecektir. 
2 - Her 'maaş sahibinin nüfuJ hiivivet cüzdanı, resmi ıenet, ma l fıl o anların raporları gibı v s <a ;:ırı hamil olarak müracaat etmeleri mecburidlr. 

Denizyolları 
iŞLETMESı 

Acenteleri Karakôv Köprüba~ı 
l'el 42362 - '\irkecı Mühürdaı 7.ac.I~ 

Har; T"'letnı J2740 

Ayvalık yolu 

, I 

1 

BANDIRMA 
ı 
1 

V.1pu:u l, 
7 MART 

Çarşamba 19 da Sirkec 
rıhtımmdan kalkacakhr.(1026' 

Bartın Yolu 
BURSA vapuru 8 

MART 

Jlerşembe 19 da Sirkeci 
rıhtımından kalkacaktır. 

ıl05 t) 
~~----~~~~~~~~-

TRABZON 
Sür'at Yolu 

Gumhuriyet vapuru 8 
MART 

Perşembe 20 de Galata 
rılıtnnından kalkacak. Gidişte 
lnebolu, Samsun, Ordu, Gire
sun, Tı·abzon, Rize, Hopa'y::ı.. 
Dön üste bunlara ili veten Pazar 

~ ' 
Of, Pulathane'ye "Uğrıyacaktır. 1 (1052) 

. 

_______ •_s_t_a_n __ b_u __ ı __ s_e __ ıe __ d_ı_y_e __ s_ı __ i_ıA_n~-•-a_r_• ______ ~ı' I Ierkez Kumandanlığı Satınalma 
Komisyonu ilanları 

Eminönü Temizlik işlerine ait 46, 49 numaralı beygir ile 63 

numaralı katır, Fatih temizlik itlerine ait 3, 6, 27, 23, 25 numa

ralı beygirle 58No. lı katır ve Beyoğlu temizlik itlerine ait 26/ 53 

numaralı at 7 - 3 - 934 Çartamba günü saat 9 dan 12 ye ka

dar Fatih Aatpazarında ve Oıküdar temizlik i§lerine ait 1, 29, 30 

numaralı beygirler 11 - 3 - 934 Pazar günü saat 9 dan 12 ye 

kadar Üsküdar Atpazarmda müzayede ile satdacaktu. Almak 

istiyenlerin o günlerde hazır bulunacak memura müracaatları. 
(1055) 

Mülk sahipleriyle kiracıbr araımda konturat yapılıp yapıl

madığı hakkında umumi yoklama yapılaca·ktır. Bu yoklamada 

konturat göstermiyenlerden nizamname mucibince yüzde 3 ceza 

ve yüzde 1,5 h""'.rç alınacaktır. Emlak sahipleri ve kiracıların 

hemen konturatlarmı yoklamada ibraza amade bulundurmaları 

lüzumu ilan olunur. (1056) 

Şose ve köprüler kanununa tevfikan umumi mecl;sçe Dev· 

Jet ve Resmi müessesat memur ve müstahdemlerinden maad:ı 

mükelleflerin yol parası taksit zamanları Haziran ve T eşriniev

veldir . Evvelce de ilan olunduğu üzere taksit müddet!erinin 
geçmiş olmasına binaen mensup bulundukları belediye bhsil 
şubelerine müracaatla yol paruı taksitlerini vermiyenler hakkın· 
da kanuni takibat yapıbcağı ilin olunur. (1057) 

Sarıyer belediye şubesinden: Bahçeköy civarında sahipsiz 

olarak bulunup belediyeye teslim edilen iki av köpeği bir hafta 

z:ırfında sahibi zuhur etmediği takdirde satılacaktır. Tal;plerin 

15 - 3 - 934 Perşembe günü ıaat 14 te Büyükderede Sarıyer 

belediye şubesine müracaatları. (1054) 

Hastaneler ihtiyacı için 
nümunesi veçhile 25 adet et 
makinesiyle 50 adet makine 
bıçağı aleni münakasa ile alı
nacaktır. İhalesi 8- 3- 934 
Perşembe günü saat 15 de ya
pılacaktır. Nümunesini gö
receklerin her gün ve taliple
rin belli saatte Tophanede 
Merkez Satınalma komisyo
nuna gelmeleri. (872) (711) 

:ti ,,. :.(. 

da yapılacaktır. Nümune ve 
şartnamesini göreceklerin 
her gün ve taliplerin belli sa
atte teminatlariyle Tophane
de Merkez Satmalma komis
yonuna gelmeleri. (875) (714) 

Levazım eşya ve teçhizat 
anbarı icin numunesi vechile 
5000 kile>" anbalaj ipi pazai-Iık
la alınacaktır . Pazarlığı 
10 - 3 - 934 Cumartesi gii
nü saat 14 te yanılacaktır. 
Şartname ve numunesini gö
receklerin her güıı ve talip. 
lerin belJi saatte Tophanede 
l'Herk~z Satmalma komisyo .. 
nuna gelmeleri. (914) (1053) 

Hastaneler iht~vacı icin nii
munesi vechiJe 5500 cift terlik 
kapalı zarfla miinakasaya 
konmu~tur. lha1esi 8 mart 9~4 
Persemhe günü saat 14 de 
yanıl~caktır. ~artname ve 
niimune~h11 J{ÖreceJdcrin her 
gün ve talinler\n be1U saatteı' 
evvel t~klif mektw .. Jarını ko- • * Dr. ihsan Sami 
misyona vermPJPri. BAKTERİYOLOJİ 

(~73) (712) LASORAfUVARI 
:,. :,. ıt- l 1muml kan tah li!Atı Frengi no k taı 

Maltepe Askeri liseı:ti ir",.,. nDzarından ( Fns ı:.erman ve 1\ahn teı· 
müll eri' Kan kürcvvatı sa,ı!ması. ti · 

bilcümle malzemesi müteah- fo \ C 1 ı tm:ı hastıı h <ı lan teşhisi idrar. 

bide ait Olmak llZere 165 adet b:ı!ıtam. CcrahaL kazurat \'e SU tahli14tı 
kannt aleni miinakasa ile uar ültra mi ros opt. hususi aşılar istihzar! 

• .J Kanda Ure sekı.:r 1\loriır ko\lesterin 
tırılacaktır. fhalesı 8 mart mi!· tarl annın tavini. Olvıınyolu No 

934 perşembe günü .saat 14,3ü MI 1 rs9 T"~:l0081 ~1383 
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PARASIZ 
Büyük bir tali müsabakası 
Tesisatı Elektrikiye Türk Anonim Şirketi 

SATiE 
tarafından Elektr"k Şirketinin bütün müşterileri 

arasında parasız büyük bir tali müsabakası 
hazırlanmıştır. 

1 nci ikramiye - Bir soğutma makinası kıymeti 425 lira 
2 " ,. - Bir banyo ısıtıcı makina ,, 88 ,, 
3 neft ,. - Bir elektrik süpürgesi ,, 80 ,, 
4 ,, ,, - Bir masaj makinası ,, 65 ,, 
S nci ,, - Bir elektrik fırını ,, 50 ,, 

Bu eşya, Taksim' deki daimi elektrik sergi
sinde gösterilmektedir. 

Müsabakaya iştirak etmek için Elektrik Şirketi abonelerinin 
rnezk6r sergiye doğrudan doğruya kendilerinin gitme!eri ve Mü· 
s bakaya dair bir mektubun ilitik bulunduğu Elektrik makbu· 
u u göstererek numarasını kaydetmeleri Jizımdır. (13957) 

latanbul Evkaf MUdUrlU§U lllnları 1 
Üıküdarda Karaca Ahmet Mahallesinde Ahmet pışa camii 

altında 376 Ye 378 No. h iki ciükkln. 

BalAda muharrer emlAk 935 ıeneıi Mıyıı nihayetine kadar 
kiraya Yerileceğinden mllzayedeye vazoluomuıtur. Taliplerin 24 • 
Mart • 934 Cumartesi günli saat on beıe kadar Evkaf Müdürlü· 
ğünde Vakıf akarlar kalemine müracaatları. (948) 

Usküdar-Kadıköy 
\f 8PUrCU1 U k ve havallai Halk tramvaylar1 

TUrk Anonim Şirketi Türk Anonim şirketi 
lstanbul Acentahğı Hissedarlar umumi heyeti 31-3-934 

.. iman han, 1 ele fon: 22925 cumartesi günü öileden eve) saat 10 da -----------11 Şirketin Osküdarda Bailarbaımdaki 

lzmir ve Mersin 
Sür'at Yolu 

lnönü ·nparu 9 
MART 

idare merkezinde adi surette toplanacak 
ve atafıda yazıb itlere bakacakbr. Esas 
Mukavelenameye göre en az heı hissesi 
olanlann hisse senetlerini içtima günün
den bir hafta evveline kadar ıirket vez. 
nesine yabrmaları ve duhuliye varakası 
almalan ilin olunur. 

Cuma günü Sirkeci rıhh · GörUtUlecek ı,ıer: 
mından saat 10 da kalkacak. 1 - idare meclisi ve murakip rapor-

lannm okunması, 
G dişte: doğru (IZMlR) An· 2 - Bilançonun tasdiki ve idare mec-
t nlya, Meraıo, Pavaa. Döo~ıte lisinin ibrası, 
bunlara iliveten Alanya, Kül· 3 - Oıküdar tramvay ıebekesinin 
ük, Çanakkaleye uğrar. takviyeıine ve Kadıköy tramvay tebeke-

- ------------1 ıinin teıiıine müteferri muamelelerin 

Karabiga Yolu 
Her Cumartesi ve 
Çarşamba günleri saat 

LO de T opbane rıhhmmdan 

Gerze vıpuru kalkar. Gi· 

diJ ve dönüıte mutat iskele 
Jere uğrar. 

lmroz Yolu 
Her Perşembe günü 

Galata rı bhmından saat 18 de 

1 ayyar vapuru kal • 

kar, Gid. f ve dönlıte mut at 
iskelelere ufrar. 

------~-------------•! 
V&purlarda v3zife görmek 

üzere doktor ve ııhhat memuru 
almacaktır. Namzetlerin tirket 
müdiriyetine müracaatları. 

tasvibi. 
4 - Esas mukavelenamenin 34 üncü 

maddesine göre idare meclisinde inbilil 
eden azalık için intihap icrası, 

5 - Murakip aeçilmeıi ve Üçretinin 
kararlaıbnlması. (14118) 

Darüşşafakalılar 
Cemiyetinden : 

8 Martta verilecek olan 
Çay ziyafeti 18 Marta 

kalmııhr. ___ .. 

latanbul üçüncü ıulh hukuk malıke
meıinden: 

icabı düıünüldü: Yıldız Harp Aka
demiıinde üçüncü sınıfta birinci mü
lazim Salın Beyin A: tertibinden 
22153, 22154, 22398, 22399, 22449 No. 
lu Ergani bakıryolu iıtikraz tahvillerini 
çaldırdığından ve tediye edilmemesi için 
proteıto keıide ebniı olduğundan 
bahiıle bu huıuıta karar itaımı talep 
ebnit ve tetkik edilen harp akademi- ! 
ıinden mahkemeye hitaben gönderil- ! 

•--- -----------1 mit olan tezkereye nazaran iddiasının 
IZMIT yoluna çalıt:ın va· ııhhatine kanaat haııl olmuı bulunda· 

purlarımızın kahve ocakları bir ğundan yukarda No: su yazılı tabvil
miteahhide ihale edilecektir. Ta lerin faiz ve bedelinin bir tarafa tediye 
liplerin Martın 15 İne kadar Va- edilmemesine ve keyfiyetin gazetelerle 

ilanına l-3-934 tarihinde karar verildifi 
pvculuk Türk Anonim tirketi ilin olunur. (2043) 
midiriyetine mürac:ıatları. 

$irketimizin vapurlan için 
iluyola imal ettireceğinden 
tıalip olanların bir hafta zarfın· 
ela mftdlriyete mürac:ıatları. 

Göz Hekimi 
Dr. Süleyman Şükrü 

Habıtlt Ankara caddesı No. 06 
Telefon 22!566 

T~RKiVE 

llRAAT 
BANKASI 

.DARA 
BiRiKTiREN 
RA'-IAT-bD(;Q 

lçel Defterdarlığından: 
Mik'abı Fi ata Uzunluğu bulunduğu Mahal 

Lira K. 
1217 22 00 4 it Bankasının Ayrancı deposunda. 

422 22 00 4/5 
" " " " 200 22 00 2/40 ı, Bankasının Tarsus Paç öprü· 

2/60 
sü depo unda. 

550 17 so " 
,, 

" " 
2389 Y ekCin. 

Yukarda cins ve uevi vazıh kereıleler mahııllınde ve vago· 
na tealim ahnmık tartile '1.0/ l/934 tarihinden ıtibaren yirmi bır 
glln mllddetıe, kapah zarf usulile satılığa çıkarı mışhr. 

lbalei kat'ıye 1213/934 pazartuı günü saat 14 tedir. Talip 
olanlann yOıde yedi buçuk pey akçeailc lçel Defterdar ığına mil 
racaatlara. 840) 

Tayyare Piyangosu 
16 ıncı 7 e7 tip 5 inci Keşide 

11 MART 1934 tedir. 

Büyük ikramiye 30.000 Lira 
Ayrıca, 10.000, 4.000, 3.000 Liralık ikra

miye ve 20.000 Liralık Müktıf at vardır. 

Devlet Demir yolları ilanları 

4000 ç ft cebire ile 10000 adet tirfonun kapah zarfla müna· 
ka11aı 15/Nisan/9j4 pazar günü 1aat 15 de Ankarada idare bi· 
naaında yapılacaktır. 

Fazla tafıillt Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde beıer li· 
ra a ıabl elerde ualıdır. 

lstanbul Asliye üçüncü hukuk 
daireıinden: 

Hacı Hristo Pavlidiı Ef. tara• 
fından (Beyoğlunda Cihangirde 
Alman haıtahaneıi arkaıında So

muncuoğlu ıokağında 9 No. h 
Adil Beyin hanesinde sakine karı• 

ıı M·haı kızı Olga Pavlidiı H.) 
aleyhine eıbabı kanuniyeden do

layı ikame eylediği botanma da
vası arzuhali bir ıureti mezbure 

Madam Olgaya berayı tebliğ gön
derilmit ise de Yunanistana git· 
mit olduğu ve nerede ikamet etti• 
ği meçhul bulunduğu mübqiri ta• 
rafından tahkikatına müıtenit ve-

rilen meıruhattan anlatılmıı oldu· 
ğundan müddei Hacı Hriıto Pav• 
lidiı Efendinin talep eylemeıine 

binaen tarihi ilandan itibaren on 
gün zarfında dava arzuhaline ce

vap vermesi ve yevmi tahkikat o
larak tayin kılınan 3 4 934 sah 

günü ıaat 11 de bizzat muhakeme• 
de hazır bulunması veya tarafın· 

dan muıaddak bir vekil gönder• 

mesi lüzumu tebliğ makamına ka· 
im olmak üzere ilan olunur. 

(10726) 

ZAYi- 1927 senesi ücüncü ilk 
mektep tefıadetnamemi zayi ettim 

yenisini çık:ıracağmıdan eıkiıinin 
hükmü yoktur. Mehmet (49) 

Sahll.I: MEHMET ASIM 

Neıriyat müdürü: Refik Ahmet 

VAKiT Matbaası - lıtanbul 


