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Balkan misakının 
tasdiki 

Balkan misakı Büyük Millet 
Meclisinden alkışlarla ve müsta .. 
celiyet karariyle tasdik edilmiş· 
tir. Türkiye Millet Meclisinin bu 
surette misakı ta-sdik edişi mem
leketimizin bu beynelmilel sulh 
1'esikasınm aktinde ilk müteşeb· 
his olmasına göre çok yerinde ve 
manalı olmuştur. Yunan muha· 
lif fırka liderleri ile hükfunet ara• 
sında hasıl olan itilaf mucibince 
misakın tasdiki bu dost memle
kette de gecikmiyecektir. Yalnız 
Yunan hüklımeti bir taraftan mi· 
sakı tasdik ettirmekle beraber di· 
ğer taraftan bunu imza elmiş olan 
diğer üç Balkan memleketine bir 
muhtıra gönderecek, bu muhtıra· 
da Arnavutluk ile beraber İtalya• 
nm Yugoslavyaya taarruz etmesi 
ihtimalinde Yunanislanın askeri 
bir müdafaa mecburiyetinde kal
nııyacağını kayt ve tesbit eyliye • 

cektir. 

Esasen Balkan misakının mana
sını bu suretle anlamakta onu im· 
za eden diğer devletlerde mütte
hit olduğu için bu cihetten her 
hangi bir fikir ihtilafı çıkmasına 
asla imkan yoktur. 

Romanya ve Yugoslavyaya ge· 
lince, bugüne kadar bu memle
ketlerin ikisinden de misakın tas· 
dikine mani teşkil edebilecek bir 

hareket hissedilme.miştir. Onun 
idn Türkiye ve Yunanistandan 
sonra miıakın gcı ek Romanya, ge· 
rek Yugoslavya meclislerinden 
sür'at ile geçeceği şüphesiz sayıla· 
bilir. 

Acaba Balkan misakının aktin
den ne gibi bir ameli fayda temin 
edilecektir? Bu nokta üzerinde 
hala §üphesi olanlar vardır. Fik· 
rimizee bunu uzak değil, yakın 
bir istikbal fili surette gösterecek· 

tir. 
Yalnız bugün misakın akti ile 

elde edilmiş olan ilk faydayı şu 
suretle hulasa edebiliriz: Vakıa 
misakın aktinden evvel muhtelif 
Balkan devletleri arasında ikişer 
taraflı bitaraflık ve ademi tecavüz 
muahedeleri vardı. Bununla 
beraber Balkanlı devletler arasın· 
da emniyet ıera.iti bugünkü dere-
cesinde ıümullü ve kuvvet· 
li değildi • Bu devletler -
den hemen hepsi hudutları· 
nın her hangi bir noktasında zu· 

ilehmet Asım 

(Devamı f QncU sayfanm ı inci ııUtununda) 
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Atinada haıa ihtilaf ! ı: ı ·3 :: 
il GÜ n K a 1d1 il Misak hakkında parlamentoya yapı-
:1 r k 11~:-::·~ü::~:~~~~!~::;;~; ::v~:ıl lacak teblig" in şe li henüz belli değil 
:i cak olnn yeni milli romanımızı vermı·i: . 
g ye baılıyoruz. M. ş. Bey tarafındanH Atına, 8 (Huauai) - Balkan misakı-
ij Bilhassa "VAKiT,, için hazırlanan:: nın parlamentoca tasdiki sırasında hüku 
i~ bu eserin adı şudur: ~i metçe yapıla~ . tebliğin muhteviyatı :: 1 :: hakkında lcabıne ıle muhalif fırkalar re 

ii Ayaş 1 ~~!isleri arasında hala itilaf edilemerniıtiı-. 
:: :: Evvela hariciye nazın ile M. Venizelo:ı 
g V E S~ arasında yapılacak tebliğin ıekli hakkın· 
i~ K ~ı r acı ı arı ~i d~ telefonl~.bi~ konu§ma olmu§ ve M .. Ve-
!: :E nızelos, hukumetçe yapılacak teblığde 

g ~: Yunaniatanıo Balkan harici hiç bir de\'• 
i~ 72 Mart Pazartesi E~ letle harbe girişmiyeceğinin sarahatle 
5: a·· ·· •· 8 k• 1 • :: söylenilmesini istemiıti. Fakat nihayet-:: • • ununu e ~ey nız ••. :: M v . 1 b k h · · ·· •• te • enıze oı, sa ı arıcıye nazırı \,. ................................................ J M. Mihalakopuloı tarafından tanzim edi-

................................................ len ve Yunnniıtanın Akdenizdeki büyük 

ua lJret ve devletlerden biriyle harbe giriımiyeceğin ~ ni tayin eden teblit suretini kabul 
etmeğe muvafaknt eylemiıtir. 

teessür Bunun üzerine kabine erkanı baıveki· 
lin riyaseti altında bir toplantı yapmıglarl .M. VENJZELOS 
ve hariciye nazırını ikinci defa olarak larında ısrar ettiklerinden §İmdiye kadar 

. k ·r f M. Venizeloı ile görüımeğe ve bir itilaf anlaşmak kabil olamnınır.tır. 
Belçıkada başve 1 ın ena zemini bulmağa memur eylemitlerdir. Dün akıam M. Veniz~loı kendisini 

karşılanan bir nutku.. Filhakika hariciye nazırı M. Maksi· ziyaret eden gazetecilere, hükumetle mu-
mos, M. Venizelosu ikinci defa ziyaret halif fırkalar arasındn tebliğin metni Üze· 

k • AJ ederek görüımüı ise de bu mülakattan rinde itilaf hasıl olduğunu teyit etmiı ve 
aşve 1 manya- da bir netice çıkmamııtır. lki taraf da ıu sözleri ilave etnıiıtir: 
yı j)tizam ~tmİŞ ! yapılacak tebliğ hakkındaki noktainazar- - Korknı·ım ki bütün müıkül.Bt mese-

lenin esası ve ruhu hakkında iki taraf a· 
rasında mevcut olan anlaıarnamazlıktan 

ileri geliyor.,, 
Gece ceç vakit hariciye nazırı M. Mak· 

~iınosla M. Venizelos arasında üçüncü 
bir telefon mükalemesi daha yapılmııtır. 
Hükumet tarafından geç vakit gazetele· 
re vaki olan tebligata göre iki taraf ara
smdn bir itilaf husulü ümitleri hali ba
kidir. 

Mnrunafih hangi esaslar üzerinde uyu
;ıulacağı henüz öğrenilememiştir. 

Müstakiller fırkası reisi M. Metakr.as 
hükumet tarafından yapılmak istenen 
tebliğ metnini tasvip ettiğini ve lehte 
rey vereceğini beyan etmiştir. 

Atin111 8 (Atina Ajansı) -
Hükumetle muhalefet r~isleri ara-
sında Balkan misakının tefsirlerine 
dair ayo.n ve mebuS'ln meclislerin
de yapılacak o!an beyanat hakkın· 
daki görüşmeler devam etmekte· 
dir. 

Vradini gazetesi, per~mbe 
günü kıı.t'i bir :ınlaşma elde edece· 
ğini haber vermektedir. 

Brüksel, 8 (A.A.) - Başvekil 
M. de Brockvil Belçika ayanında 
söylemiş olduğu bir nutukta de· 
mişlir ki: 

inkılap Tarihi Enstitüsünde 

"Almanyayı Versay muahede
sinin askeri hükUmlerine riayete 
mecbur etmek için iki çaı·e var· 
dır: 

Birincisi mahut 213 ncü madde 
mucibince hukuki çaredir. Fakat 
en az iki devletin, İngiltere ile I· 
talyanın, tahkikat icrası hakkında 
karar vermekten imtina edecek
leri nıuhakkaktır. Almanya bunu, 
kabul etmediği İçin yalnız ikinci 
çare kalır: Tehaffuzi harp.. Bu 
ise ancak cinnet veya cinai zihni
yetle tasavvur edilebilecek fena· 
nın fenası bir çaredir. Bir anla~ma 
üınidi mevcut oldukça, uzak bir 
felaketten kaçınmak için ani bir 
f elfıketi tahrik etmek caiz değil
dir. İşte benim ve Fransız hükii
rnetinin hissiyatı budur. 

Bu vaziyet, Versay muahedeıin· 
de, hakikat tarihinin verdiği ders· 
leri istihdaf ederek, büyük bir 
milleti silahsız halde ebediyen 
bırakmak mümkün olduğu zane· 
denin hayallerinin neticesidir. 

(Devamı 2 lncl sayfanın 2 lnci ıUtununda) 

Gazi Mustafa Kemal Türk milletinin 
önünde ilerliyen bir z~fer bayrağıdır 

Yenen; hep yücelen, yücelen •• Sonra yayından f1rlamış alevli bir ok gibi, 
karanhklara yakan şefiyle, TUrk milleti idi •• 

Mahmut Esat Beyin konferansını aynen veriyoruz ; 
İstanbul üniversitesi inkılap 

tarihi enstitüsünde derslere baş· 
lanmış ve ilk dert ınaarif vekili 
Hikmet Bey tarf mdan verilmişti 
İkinci ders te dün lzınir nıeb'usı· 
Mahmut Esat Bey tarafmdan ve
rilmiştir. Gençlik daha konfe
rans başlamadan çok evvel aalonı:. 
tamamiyle doldurmuştu. Bir çok 
talebe yer bulmak ünıidiyle kapı 
önünde bekliyor ve içeri girnıiye 

dün bile.. Hemen kabul eltim; hazırlan
mağa başladım. Çünkü şef eml'edince, 
bagarılmıyacak iı olmadığına inamın vnr• 
dır. 

Gazi Mustafa Kemal, Türk milleti· 
nin önünde ilerliyen bir zafer bayrağı
dır. Bu bayrak bugün de, yarın da, Ö· 

bürgün de ... Bütün güçlükler üstünde 
1 yükselecek, yükselecek ve hep yenecek-

tir. 
Ben .. Dünkü yeniş ve yenilişi yaıa~ 

dım. 

Ben .. Dünkü yeneni ve yenileni gör· 
çalışıyordu. d · 

iım. 

Mahmut Esat Bey zaınan zaınan Yenen; hep yücelen, yücelen .• sonra 
heyecandan titriyen sesiyle konfe· yayından fırlamış alevli bir ok gibi, karan· 
rans verirken çok alkıtlanmıı ve lıklan yakan ıefiyle, Türk milleti idi. 
bir çok cümleleri "Bravo,, sesle- Yenilen; onun yürüyüıüne ka111 ko1· 
riyle karşılanmıştır. Konferan- mak iıtiyen bütün bir dünya oldu! .. 
sına yarın devam edecek olan Yaklaşmakta olan yarın için de; yene-
Mahınut Esat Beyin dünkü ilk cekleri ve yenilecekleri bugünden görü· 

Mahmut Esat Bey Kürsüde yorum 
dersini, kendi notlanndan alarak · 
ayne yurmuılar... Bu çok ciddi iti maarif ve- Bunlar büyük yürüyüıün önü-

n yazıyoruz: k~l ti" • b bl'W •w• Sel 1 1 k a e mız ana te ıg ettigı zaman; • ne çıkmak iıtiyen bahtsız ar o aca 
- Her şeyden önceye Acunun (dün- çukta çiftlerimin ba§mda bulunuyor-

ya~~) Tür~ aoyundan olan, en biiyük dum. Yapıp, yapamıyacağmu düıünme· (Devamı 8 inci sayfanın l inci sUtununda) 
şefını, Gazı Mustafa Kemal Hazretleri-
ni ve onun yüksek phsiyetinde Türk ih
tilalini sonsuz saygılarla aelamlanm. 

Büyük §efim, ihtilalin hukuk tarihi
ni Türk gençliğine anlatmamı tensip bu· 

Fırka divanı 
toplandı 

Ankara, 8 (A.A.) - Bu ak
şam toplanan Cumhuriyet Halk 
Fırkası divanı ilk tahsil mes~le
lerini esaslı olarak tetkik etmiş 
ve müzakerenin fırkanın meclis 

Diıçinin kansı - Bizım hizmetçi kn yanımıza geleli bir sene oluyor. 
diıine bir hediye vermeliyiz •.. 

Ken· ıl grupuna nakledilmesine karar 
verilmiştir. 

\. ,,1 Dııçi - Peki.la. Ona ıöylersin ki bir diıini bedava çekerim! 
l\1;ıhmut Esat Beyin konferansını dinlc)colcrden bir grup 
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Hudutta 
Hadise! 

ı Medeniyet ı Döviz kaçakcılığı 1Balkan misakının meclis-
D 

•• Maliye Vekaleti yeni bir d•k• •• b .
1 uşmanı kararniıme hazırlıyor te tas 1 1 munase etı e 

• Ankara, 8 (Hususi) - Son za.-
Bulgar komitecilerı Yugos- Amerika yahudileri Hitler- manlarda yapılan döviz kaçakçılı-
lav hududunda faaliyette.. cilik için böyle diyorlar ğı münasebetiyle yeniden bazı ted .. 

Belgrat, 7 (Hususi) - Olduk· Nevyork, 8 (A.A) - Havas A- birler alınması takarrür etmittir. 
ça uzun zaman devam eden bir jansı Muhabirinden: Maliye Vekaleti bu hususta mühim 
sükunet devresinden sonra Bul- Hitler hükumet darbesinin yıl- bir kararname hazırlamaktadır. 
gariatan - Yugoslavya hudutla- dönümü münasebetile Madison Kararname yakında vekiller heye· 
rında gene müsademeler olmağa Square Garden de, 5,000 kiıi Hit- tine verilecektir. 
baılamıştır. Yugoslavya telgraf lere karşı bir içtima yapmışlardır. -----------
ajansı "Avala,, nın neşrettiği bir Bu içtimaı Amerikan Yahudi idam kararı 
tebliğe göre Martın ikinci günü kongresi, Amerika "legion,,u Nev· 
aktamı saat 19 sularında Bosil- york belediye reisi M. dela Guar· 
grad kazasında Strezimiravatz kö· dia Amerika it federasyonu, Ame· 
yü yakınında Bulgaristandan ge· rika . olimpiyat komitesi muhtelif 
len dört müsellah şahıs hududu dinlere mensup kimselerin mü
geçmeğe kalkmış ve Yugoslavya messilleri ve kadın cemiyetleri ter· 
hudut muhafızları tarafından dur· tip etmişlerdir .. 
maları için verilen emre itaat etmi- Söz söyliyenler araıında ıabık 
yerek hudut muhafızlarına ateş nazırlardan M. Raymond Molay, 
açmış ve Bulgaristana doğru çekil- Amerikaya Yahudi mültecileri 
meğe başlamışlardIT. Yugoslavya sokmıyan memurları tenkit etmiş 
hudut muhafızları tarafından bun· ve sözlerini şöyle bitirmittir: 

larm ikisi öldürülmüş ve diğer iki- "Mesele sadece yahudiler Iehi
si Bulgaristan toprağına geçmeğe ne bir mücadeleden ibaret değil· 
muvaffak olmuşlardll'. dir .. Fakat, Amerika prensipleri· 

Hadise üzerine derhal içtimaa nin tamamiyeti için bir mücadele
davet olunan Bulgar - Yugos1av. I dir. insan kardeşlerime kar~ı i.· 
muhtelit kc.misyonu vak'a mahal· daleti inkar ettiği ve memleketi
Iine giderek keşifte bulunmuştur. ! min, imanı.ının hür olmak hakkı· 
Keşif neticesinde bunların her iki- 1 ~1~ düşmanı olduğu için Hitlere 
sinin de hududa yakın köyler a· kınım var.,, 
ahalisinden ve Bulgar tebaasından Diğer hatipler, Almanyada ya· 
oldukları Parabellum revolverleri budilere yapılan mezalimin ve AJ .. 
ile silahlı

1 

bulundukları anlasılmış· man konsoloslukları vasıtasiyle 
• yapılan Hitler propagandasını 

tır. 

Son günlerde Sofyada senelik 
kongresini akteden Makedonya 
dahili ihtilal komitesi ilkbaharda 
Yunanistan ve Yugoslavya toprak
larında terör harekatına başlanıl
masına karar verm:şti. 

Yugoslavya dahiliye nezareti 
bütçesinin meclisi · meb'u!!anda 
müzakeresi esnasında sö alan da
hiliye nazırı M. Jika Laziç Yugos
lavyada komünizmin bastırılmaııı 
için alınan tedbirlerden bahsettik· 
ten sonra Makedonya ihtilal ko· 
mitesine ve komitenin Yugoslav· 
yadaki faaliyet:ne dönerek de
miştir ki: 

takbih etmişlerdir. 

Bundan sonra içtima, Meryland 
ayanı M. Tyding'nin teklifi üzeri
ne Hitler rejimini medeniyet ve 
sulh düşmanı olarak mahkum e· 
den bir karar almıştır. 

Bu karar, Hitler izni ile Al
man milletini tefrik etmekte, Al
man milletinin Hitler boyunduru
ğundan kurtulması iç.in temenni
lerde bulunmaktadır. 

Hayret ve teessür 
-- (Uaş tanılı ı ıııd eayıfaml%da) 

Devletler Almanyaya müsavi 
muamele hakkım tanımıılardır. 

"Senelerdenberi komşu bir dev• Her Türlü kuvvete müracaat usu· 
Jet toprağından topraklarımıza lü müstebat olduğuna göre, silah
geçip sükUnetimizi ihlal eden ma- Iarı tahdit için bir mukavele akti 
lum Makedonya ihtilal komitesi ge müzakereleri kalır. Almanya da 
çen sene dahi caniyane ve talirip- dahil olduğu halde herkesin ve 
karane faaliyetine devam etmiş- müzakeratın neticelenmesinde 
tir. Bu teşkilata mensup eşkıya 28 menfaat vardır. Belçikanın gayesi 
defa hududumuza geçmeğe uğraş· bugün için ve yarın için emniyet
mış ve yalnız üç defa Yugoslavya· tir. 
ya girmeie muvaffak olmuşlardır. Hariciye naz1rı da ayni 
Bu eşkıyadan 15 kişi öldürülmüş- kanaatte •• 
tür. Bunlar arasında iki çete reisi 'ı B ı· 8 (A A ) Al t er ın, . . - man ma • 
vardır. 1 b B ı "k h · · M uatı, e ç.ı a arıcıye nazırı . 

Şimal hudutlarımızda rahat kal- Himansın ayan meclisindeki beya
mış değiliz. Hırvat firarilerinden natını kaydetmektedirler. Nazır 
bazıları hududa girerek tedhiş fa. M. Brokvil'in ayni noktai na.zannı 
aliyetinde bulunmağa çalışmışlar- müdafaa etmiştir. 
dır. ,, M. Himans demiıtir ki: 

Yugoslavya daihiliye nazırı "S:Jih yarıtımn önüne hiç bir 
M. Jika Laziç Bulgar çetelerine vakit Almanyaya k&J'fı zecri ted· 
kar§ı çok tiddet\i hareket etmek- birlerle geçilemez. Bu yarıta an• 
le tanınmııtır. cak büyük devletlerin Almanyaya 

1928 senesinde emniyeti umu- müsavat hakkını tanıyna 11 -12 
miye umum müdürü iki Bulga· -932 tarihli beyannemelerine isti 
ristandau gelen Makedonyalı bir nat edecek beynelmilel bir muahe
genç, dehalet etmit gibi hareket de ile mani olunabilir.,, 
ederek dahiliye nezaretine gir- Hayret ve memnunlyet•lzlik 
mit ve ~. La.ziç.e suikast yapmış· Brüksel, 8 (Havas ajansı) -
tı. Suikastçi kendisini yalnız ya- M. Himans'in silahları bırakma 
ralamağa muvaffak olmuş ve M. hakkında ıöylemit olduğu nutuk 
I..azic te mucize kabilinden başını dün M. Brokvil tarafından söylen· 
1<urtardbilmişti. ~iş olan nu~uk ıibi ayan meclisin-

Aydında iki kişinin ida
mına karar verildi 

Aydın, 8 (A.A.) - Kurtlar kö
yünden Dan'l oğlu Mehmedi para
sına tama ederek gece evinde yor
gan çarıafiyle boğmak ıuretile öl· 
düren Dinarlı Hüseyin, Sökeli 
kurt Süleyman çavuı, Tekeliden 
Tarluklu Hasan ile arkadatları 
Mustafa ve Mehmedin 50n muha· 
kemeleri dün ağır ceza.cJa yapıl
mıttır. 

Bunlardan Dinarlı Hüseyin ile 
Süleyman ve Hnanın idamlarına 
Mehmetle Mustafanın onar sene 
hapislerine karar verilmiştir. 

Abdülhalik beyin 
teşekkürü 

Ankara, 8 (A.A.) - Sabık ma· 
Jiye vekili Mustafa Abdulhalik 
Beyin Ankıra Numune hastanesin
de gözlerine muvaff akiyetle yapı· 
lan ameliyat dolayıaiyle ziyarette 
bulunmak, kart bırakmak, mek· 
tup ve telgraf göndermek suretiy· 
le iıtifsan h'ltır lutfunda bulunan 
zevatı kirama bizzat ve birer birer 
edayı tefekküre vaziyeti sıhhiyele· 
ri müsait bulunmadığından ·bu va
zif ei minnet ve tükranı ifaya An'l· 
dolu Ajansını tavait etnıiılerdir. 

İkinci umumi müfettişlik 
nisanda işe başlıyor 
Ankara, 8 (Huauıi) - Trakya

da teıekkülü muk:lrrer ikinci umu
mi müfettitlik için hükumet Büyük 
Millet Meclisinden tahsitat iste· 
mittir. 

Ayın on betinde memurlar bel
li olacak, nisanın birinde müf etti§· 
lik ite ba,lıyacaktır. 

............................................. 
de oldukça bürudetle karşılanmıf" 
tır. 

Çok muhtelif temayüllere ıahip 
devlet adamları, hayretlerini ve 
memnuniyetsizliklerini gizleme
mektedirler. Bu zevat, bu hareke
tin sebebini anlamamakta ve hali 
hazırda bunu çok gayri tabii bul -
maktadırlar. 

Eğer hükUmet bu nutuklardan 
sonra reye müracaat etmit olsay
dı bir mukavemete kartı koymak 
mecburiyetinde kalacaktı. Esasen 
böyle bir mukavemete bilahare 
maruz kalması mümkündür. 

Batveklle hUcum 

Brüksel, 8 (Hususi) - Batve
kil M. de Brockville'in dün Al
manyanın silahlanması meselesi 
hakkında meclisi meb'uaanda irat 

ettiği nutuk efkirı umumiyede 
çok fena bir teair yapmıftll'. Bel
çika milliyetperverlerinin natırı 
efkirı "İndependance Belge,. ga
zetesi batvekile, Almanya.ya kar· 
91 mümafatkirane davrandığm • 
dan dolayı 1iddetle hücum et· 
mektedir. 

Hariciye vekilimizle Balkan hariciye 
nazırları telgraflar teati ettiler 

Ankara, 8 (A.A.) - Balkan 
anla!m:ı misakı ile Türkiye • Yu
nanistan antant kordiyalı, Türki
ye - Romanya, Türkiye - Yugos· 
lavya arasındaki mütek'lbil meta· 
libatın tesviyesine ait itili.fname
nin Türkiye Büyük Millet Meclisi 
tarafından tasdikleri münasebeti
le hariciye vekili Tevfik Rüttü Be· 
yefendi ile Yun:mistan, Romanya, 
Yugoslavya hariciye nazırları ara
sında a,ağıdaki telgraflar teati e
dilmiştir: 

Hariciye nazın M. Maksimos 
Hazretlerine; 

"Türkiye Büyük Millet Meclisi· 
nin Türkiye ile Yunanistan araıın· 
daki antant kordiyal ile Balkan 
anlaşma mis:ıkını ittifak ile tasdik 
etmiı olduğunu zatidevletlerine ib
lağ ile keıbi şeref eylerim. Bu fır· 
saltan bilistifade zatıdevletlerine 
derin ve samimi dostluk ve yüksek 
hürmet hislerimin teminatını arze-
derim.,, 

Hariciye Vekili Tevfik Rüştü 
Beyefendi Hazretlerine; 

"Zatıdevletlerine çok sevimli 
tebrikinizden dol:ıyı teıekkür eder 
ve derin ve samimi dostluk ve tek
rimat hiılerimf öbG el&enizi ri
ci ederiire !fitNi~ite 'YUmmis· 
tan arasındaki antant kordiyal mi· 
sakı ile B'llkan anlatma misakının 
açmıt olduğu sulh siyasetine kat'i 
surette bağlı olan Yunan hükume· 
ti, bu siyasetin dost Türkiye Cum· 
huri yeti Millet Meclisinin ittifakı 
ara.sile tevsik edilmi§ olduğunu 
görmekle bahtiyardır.,, 

Hariciye Vekili Tevfik Rüştü 
Beyefendi Hazretlerine ; · 

"Zatı devletlerinin isal ·buyur• 
mak lutfunda bulunmuf olduğu· · 
nuz müjdeden dolayı bahtiyar ol· 
duğum halde Türkiye ile Roman
ya arasında münakit doıtluk misa 
kile Balkan anlatma mi.akının B. 
M. M. tarafından ittifak ile tasdik 
edilmesi keyfiyetinin, iki mem~
ketimizi bağlıy:ln rabıtaları kuv· 
vetlendireceğine ve sulhun en e
min zrmanlardan birini teıkil e
deceğine itimat buyurmanızı rica 
ederim. Zatıdevletlerinden derin 
ve tamimi dostluk ve yüksek hür· 
met hislerimin kabulünü rica ede-
rım.,, 

TltWeaJu 

Yugoslavya hariciye nazın 
M. Y evtich Hazretlerine; 

''Türkiye B. M. M. Türkiye ile 
Yugoslavya arasında aktedilmit o· 
lan dostluk ve ademi tecavüz mi· 
sakı ile mütekabil metalib:ıtın tes· 
viyesine müteallik itilafnameyi ve 
keza Balkan misakını bugün itti• 
fak ile tasdik etmit olduğunu zatı· 
devletlerine iblağ etmeyi bir vazi• 
fe bilirim. Bu fıraatt:ın bilistifa· 
de zatıdevletlerine derin ve aami· 
mi dostluk ve yatlaek liüruı-.,..; Dlr 

lermıin t~nılne1.tını arzederim.,, 
Tevfik RllttU 

Hariciye Vekili Tevfik Rüştü 
Beyefendi Hazretlerine; 

"Memleketlerimiz arasında mün· 
akit dostluk muahedesi ile itilaf· 
nameyi B. M. Mecliai ittifak ile tas
dik etmİf olduğunu bildiren tel· 
graflarından dolayı zatı devletle-

Masımos rine hararetle te9ekkür ederim. 
Hariciye nazın M. Titülesko Bu suretle taıdik edilmiı ara· 

Hazretl2rine; mızdaki itilafların Balkan misakı· 
"Türkiye B. M. M. bugün Tür- nrn tamamen itimat ile meıbu bir 

kiye ile Romanya araıında akte· hava içinde Balkanlarda sulhun 
dilmit olan dostluk ve ademi teca· muhafaza ve tanini eseri muazza
vüz muahedenamesinin ve Balk:m mını ikmal edeceğine kaniim .. 
misakını ittifak ile tasdik etmit ol· Zatı devletlerinin masruf mesaile
duğunu zatıdevletlerine iblağ et· 1 rinin liyık olduiu muvaffakıyet· 
meyi tatlı bir vazife bilirim. Bu l 1e tetevvücünü görmek benim için 
fırsattan bilistifade zatıdevletleri- ha11eten zevklidir ve çok yükacek 
ne derin ve samimi dostluk ve yük- ve çok dostane hürmetlerimin t~ 
sek hürmet hislerimin temin~tuu minatı ile birlikte bundan dolayı 
arzederim.,, 

B. M. Meclısi dün 1 

toplandı 1 
Ankara, 8 (A.A.) - B. M. M. 

bugün reis vekili Hasan Beyin ri
yasetinde toplanmıf ve vakıf :ıkar 
ve arazisinin ve mahsullerinin ne 
suretle icar ve idare edileceğine 

dair kanuıı liyihuile zabıta me· 
murlarının t:ıhdidi sinninine ait ka 
nunun ikinci müzekkerelerini ya
parak kabul etmittir. 
Meclis pazartesi günü tophnacak· 
tır. 

Soy adı layıhası 
Ankara; 8 (Hususi) - Adliye 

encümeni soy adı layihasını tetkik 
etmiı, hükumetin teklifinde mü· 
him denilecek derecede deiitiklik 
yap~amıttll'. 

Dahiliye tayinleri 
Ankara, 8 (Huausi) - Maiyet 

memurlariyle kaym:ıkam ve nahi
ye müdürlerine ait tayin karama· 
meıi bupnlerde çıkacaktır. 

tebriklerimi arza titap ederim.,, 
Yevtkb 

Inhısar memurları hak
kındaki layıha 

Ankara, 8 (Hu11ni) - lnhis'lt 
memurlarını koruma layihası giİlll" 
rükler vekaletince teksir edilere1' 
vekaletlere veribiıittir. Liyih-. 
memurların istikbareri, hukuku et 

rafında tekıüt kanununa müv.asi 
hükümleri ihtiva etmektedir. 

Yusuf Kemal Bey lstan"' 
bula. geliyor 

Ankara, 8 (Huaui) - Yuıuf 
Kemal Bey, cumartesi günü lsı-ıı
bula gidecek; a7m 11 inci Ye 12İ"': 
ci aünleri üniverıite inkılap tarih• 
emtitüıünde den verecektir. 

Serbest meslek erbabıaııı 
kazanç vergisi 

Anbra, 8 (HuausO - Mubtt" 
lit encümenin teklifine •öre .et"' 
best mealek erbabı iradı Afileri i.İ" 
zerinden verai matrahının bir 111!1" 

li de kuanç veraiıi vereceklerdi!• 
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Ali Beyin iki emeli 
Nafia vekili Ali Beyefendi eazetelere 

~i mvbim memleket meselesinden bah· 
ııottiler. Biri, aydın - Kasaba ve tem· 
~ hattının deYletçe ıatın alınmasıdır. 
~ki de Afyon - Antalya demiryolu· 
ıınn J,u tene yapılmasına batlanacağıdır. . ~ ~ 

Yeni Tüıı:.iyenin kuruluıundaki ma
'ayı anlatmak itibariyle bu iki iı Türki· 
lıenin uaı meaeleleridir. Hatta bu iki 
tey tek bir meıeledir denebilir. 

tnnir - Kasaba bathnm satın alın· 

ın.ıı, de•letin : 
A) De-ıletçilik vasfından, B) iktınt 

ıaotitikaaı bakımından dikkate liyıktır. 
Türk.iyede nakliye İ!İnin bir ccnebı 

tirket ıaraf ından ne maksatla itletildiii· 
ııi sormaia lüzum yoktur. Çünkü hepi
llıİz buna tek kelime ile cevap verirsiniz: 

"-Kar! Sadece kar! 
Enıen Osmanlı imparatorluğunda 

l'una mıntakasında yapılan ilk ıimendi
ferden sonra verilen İzmir - Kasaba 
clemiryolu imtiyazı 1860 danberi sadece 
ıiyasi maksatlara hizmet etti. Siyaıi 

mahiyetini kaybettiği zaman da sadece 
~t kir temin etmeği dütündü. 

Hr.ttın imtiyazı J855 de verilmi1ti. 
8u hat lngi!izler tarafından Menderes 
•acliıini takip ederek ilerliyecekti. Hedef 
tu idi : 

Hindistanı muhafaza için karndan bir 
)'olht Hi:ıde yakİaf'llak! Bunu anlattıktan 
•c::J :r~ !sbii bana: 

"- Peki amma hat ıonra neden kö. 
dil< !:;;idı demezsiniz; ~ünkü bilirsiniz ki 
1960 ,ıa Stven kanalı açıldı ve kanal 
4irketinİJt hi11eleri derhal l ngilterenin 
tline geçti. Yani Hint yolu açık bir &U• 

••th lnsilter.:?ye intikal etti. Arhk ka· 
l'adn~ Hindiıtana geçmek kimin aklına 
tetir? lnıııat projesi böylece yan kaldı. 
l!te bı.ı bat böyle kuruldu. Süvenin açıl· 
lb1tnıılao sonra hat siyasi maksatlara de
iifıe bile konan sermayenin halkı kuv. 
•etli bir suretle iıtisrnar e~ıine hiz. 

et etti. 
DaJıa ıeçen sene bir yumurtanın A,u 

t fü:erinde 10 para nakliye masrafı ver· 
jN.i .. i. ltiı kilv faıuJ;radan yarı fiabnda 
~t ........_ harada İt yapealar ••••· 

orlardı. 
Devlet ıiaıendiferleri bir ton e!ya

Türk çikolataları 
İhracatı arttırmak ıçın 

neler yapmalı? 
lıtanbul Ticaret odaıı çikola• 

ta ihracatını arttırmak maksadi

le tetkikata. ba.tlamııtır. 
Odanın fimdiye kadar yaptığı 

tetkikata göre lstanbulda ve 
Türkiyedeki çikolata fabrikaları· 
nın imal kabiliyeti bugünkü iıtih· 
salatın he! miıli fazladır. 

Nevi ve nefaseti itibariyle ha· 

riçte pek çok rağbet kazanmış o
lan Türk çikolataları bir seneden 
fazla müddetle Suriyeye ihraç e· 

dilmekteydi. 
Ancak Yun.aniıtandaki fab-

rikalar fjatı daha ucuza malede· 
rek hariç piyasalarda Türk çikola• 

talanna rekabet etmişlerdir. 
Bunun neticesi olarak bir sene• 

denberi memleketimizden pek az 

çikolata ihraç edilmiştir. 
Ticaret odası çikolata tacirleri

nin bu husustaki fikirlerini teıbite 

başlamıtlır. 
Çikolata tacirleri, Türk çikola· 

talarınm hariç piyasalarda pek 
çok rağbet gördüğünü, ancak, !e• 
ker, süt tozu, kakaonun gümrük 
resimleri ve Aİr vergileri fazla ol• 

duğu için Türk çikolatalarının 
maliyet fiatının fazla olduğunu 
söylemektedirler ve bunların ten· 

zilini istemektedirler. 
Ticaret odası tetkikatını bitir· 

dikten sonra hazırladığı raporu 
lktısat Vekaletine göndereuktir. 

Namık Kemal ve Ziya 
Gök Alp günü 

Talebe Birliii Namık Kem3l ve 
Ziya Gökalp sünü olarak önümüz· 
deki pe11embeyi :kararlqbrmıt· 
}ardır. ihtifal Onivenite konfe· 

rans salonund~ öğleden sonra ya.
pılaeakbr. 

ı bir kilometre mesafeye yüz paradan 
•.ııa aza tapclııiı halde, henüz meml• 
kette İ!liyen imtiyuh ıübtler bir kiJo. 
~tre metafeye bir ton e!yayı vaaati ola• 
toak ancak 12,5 kurup naklediyorlar. A• 
"ıl'1aH farkın ifade ettiii mana pek bü·l======-----=::=='..:= ... ==u= .. = .... =,n:'!d:;:u=r==M==ı-:. 
. • mızın ....Z•7~·- "•- • ese .. 

}"uktür. . • • (zmir ıenit bir hinterlanda maliktir ve 
~u ~u clem~bı-: .r:ıakliye ~sabın~ ha!· dmüryola ...,dır. 

~ın utıımar edibnelı .. halbakı naklırecı- S -m. bir hinler[• d ah" • 
ı,:, • • .ıı- .. ba amtua .-.. an a ı ıphr 
•11e. bir memlekette ııtis -, mu de!~nin . b" • _!_,.,, llM'YCUlt 
L.· • ld B "fbarla kar 'e ır ~7-- ur. 
:neıtiii u:li;.· --~-~~ Y a "e Merıi..&a INr hinterlindı vardır. Şi-
~niz nakliy ı --.uır. olua nak- diferh bu hinterlaıad hail d 
lire.cilik be..ı.aa batkalanıua keselerini menH ~-bir L"anta lindrl dır. 0 .ı _ lelııeti :1.&......_.. ay-r-s- , o er ı ır. • 
...,Wunnak ...... D ... ~ larmetle- d L: .. .. =-er . ..ı_ A dol 
• • _..._.-ı. del ·-La· _ • D11D a paA ~etı .arwır. na U• 

iini feda ~o•ur. Tirlııi1• sibi up 1-L:ı:....ı • bi h. t-ı~-
1ı._.. ti" ....._1_ nun cen -........ae senıt r m aw.a· 
"lltiin kuvve ı lvın-ta cah .... İnsanlara .. _ --L: olan r•I..:--· L!- • k 1 · l ~ • - _.p --.nız DiT ıı c emız Tar; 
•eh olan bır memlekette ukliye ifiain bu • _ a-.ıe Antal-d B .. _,,_ ·ı 
ı._ • h" tJ • ıaca J ... ır. u mnh.aaa ı e or· 
..... umı ızme er araıma sumeai kadar ta Anadolu araınıd ·c1c1· L • L-=. t t.b·· b" . a cı t uır ...._ mevcu 

u u· ıey tasavvur edilemnlren nakli· d w•Jdir Bir L..:..___ k ·k 1 A 
)' 'lii" bi - f • L~- egı · -.m e ıı o ması na-
~ an r nevı aız "H ..- added"J- dolunun cenabu 1 takala ·k-

llıııe • .... _ı..!ı "pli L!- d le • • garp m n nnm ı 
ıt mus1a1U& ve preası UU" ev t ıçıll bıat bakımından fena vaziyette kalma· 

._..u1 edilecek bir vaziyet deiilc1i. İzmir sma sebep olmuıtur. Antalya hattının 
'-- Kaaaba hattının salın almmaia karar derhal ba•J .... __ l" • "kt d" 
~ ·•~ 1 T"-'..! • • • :: .......... ıı eme ı yenı ı ısa ı 
'-'t11111! o ması urıuyenın tarife ııya· Türkivenin ı,· ı:::.· ı ı h' . . . . • ~ ıraqane yapı nu, o an ız-

~ ve netice ıtibanyle köylüyü koruma metle:-dcn b. · la kt l"''. • • • • • • • ıra o ca rr. 
-.....cebaın lltr ıfadeııdu. Türk m·ıı t" • 1---ı- · ü" 1 ı e ını parça lllilllA 11 yen ere 

• "' • kar~r ilk defa ıilihını !Uurlu bir endite 
Aatalya - Afyon K.arahisar batb _iıe ı ~e 11kan Ali Beyefendinin millet baihlı

°"tanm ortasını cenup sahillerine barlı· ~mı kı:vvetlcndirecek eseri süratle baıa
~ır. Anadolunun coirafyaca takıı· iracnklannda?t emin bulunuyoruz. 
~ !tatların i•tikametlerine ve limanlar•· ! Sadri Etem 

Sinemacılar 

ne istiyor? 
Ticaret odası faaliyete 

geçmiye karar verdi 
Sinemacılardan mürekkep bir 

heyetin lstanbul ticaret odasına 
müracaat ederek bazı taleplerde 
bulunduklarını yazmı,tık. 

İstanbul ticaret odası ıinemacı· 
lar heyetinin müracaatini tetkik 

etmit ve bu hususta faaliyete geç· 
meğe karar vermittir. 

Bu karar üzerine Ticaret oda· 
sında sinemacıların taleplerini ve 

arzularını teshil ederek hükumet 
nezdinde teşebbüıte bulunmak ü

zere bir heyet seçilmi,tiı·. 

Bu heyet ticaret odasından Suat 

Kara Osman, Refi Celal, Sait Ö
mer, oda umumi katibi Vehbi 
Beylerle Kemal film müessesesin

den Kemal, Yıldız sineması sa· 
hiplerinden Cevat, İpekfilmden 
Fahir Beylerden mürekkeptir. 

Heyet cumartesi günü öğleden 
sonra ilk toplantıyı yapacaktır. 

Öğrendiğimize göre sinemacı • 

larm talepleri ve iddaları bilhassa 
§unlardır: 

Baıka memleketlerden film it
halinden alınan gümrükler Türk 
parası ile 30, 40 lira iken bu mik
tar memleketimizde 400 lira tut

maktadır. 

Bu sebepten İstanbul sinemacı
ları iyi hiç bir film getirememek• 

ledirler. 

Bundan batka Anadolu ajansı 

ilan ıubeainin aldığı resim de pek 
fazladır. Film ilanları olarak geti

rilen resimler, fotoğraflar ve ilan· 
lar gümrüksüz olar:ak memlekete 

ithali edilmelidir. Bunların üstü

ne son günlerde İstanbul belediye

si de belediye resimlerini zam yap· 

mağa karar verımittir. 

Bir taraftan gümrüklerin çoklu

ğundan dolayı lıtanbula iyi film 
getirmek imkanı yok iken, beledi

ye resminin arttmlması üzerine 

sinemacılar bu itten bir .§eY kaza .. 

namıyacaklardrr. 

Elektrik Şirketi de fabrikalar 

ve matbaalarda olduğu gibi tenzi

lat yapmalıdır. 

itte seçilen komiıyon bu iddia
ları tetkik edecek ve sinemacıların 
arzularını ve taleplerini vekalete 

bildirecektir. 

Profesör Malş 
Profesör Mal! dün Üniversite 

konferans salonunda hazırladığı 
konferans serisinden 3 üncüsünü 
vermi!lir. 
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Kaçak 
Dokuz bin çakmak taşı 

yakalandı 
Gümrük muhafaza memurları 

tarafından iki çakmak ta§ı kaçak· 
çısı y:ıkalanmıştır. Muhafaza me
murları Çar§ıkapıda elbiseci lsti

rak namında bir adamın kaçak çak 
mak taşı s:ıttığım haber almı§lar 
ve kendisini sıkı bir surette takibe 

ba,lamışlardır · 

Muhafaza memurlarından biri

si aynı zamand-ı kendisine zengin 
bir halr tüccarı süsü vererek lsti-

rakla münasebet peyda etmiş ve 

dokuz bin adet taş üzerinde uyuş· 

mustur. Dün sabah lstirak elinde 
bir ~torb::ı. ile Sultanahmet meyda

nına gelmiş, sahte halı tüccarına 

torbayı verirken cürmümeşhut ha· 
linde yakalanmıştır. Torbadaki 

dokuz bin adet çakm1k taşı müsa
dere edilmi,, İstirak ile arkadaşı 
topal Şükrü emniyet müdürlüğüne 
teslim edilmi§lİr. 

Bundan başka dün Y alovadan 
gelen Maltepe v:ıpur yolcuların

dan Orhangazili Nazmiden de mu

hafaza memurları şüphelenmitler 
ve üzerini aramı,lardır. Nazminin 

üzerinde bir buçuk kilo esrar bu
lunmuştur. N:ızmi yakalanmıştır. 

Halkevindeki toplantı 
1atanbul HaJkevinin dokuz şu

besinde geçenlerde intihap edil
mit olan yeni komite azaları dün 

Halkevi merkezinde umumi bir iç

tima aktetmişlerdir. 

lçtimaa Halkevi Reisi Ali Rıza 
Bey reislik etmiıtir. 

Dünkü topb.ntıda Halkevinin 
çı!<annakta olduğu (Yeni Türk) 

mecmuasının daha güzel, .daha iyi 

şekilde çıkmasını temin için yapıl
ması lazım gelen şeyler konuşul· 

muştur. 

Gelecek hafta perşembe günü 
tekrar tophnılacak, bu mevzu ve 
Halkevlerinin diğer işleri konuşu· 

lacaktır. 

1 
Londra Alektubu: 

Londra'nın Sabahı 
lkis~nin de okunuşu bir, imlô.lan ay

ni Morning "\'C Mourning ! Biri ıabab, 
biri matem manasına ... 

Sabah, beynz \'C boz bir yas gibi .• 
Çünkü lngilizi sessiz ve merasimli köşe· 
sinden kalabalık ve nizamsız sokağa çı· 

kartıyor ... 
Sabah, Lonldraya Siti'nin kasalannı 

soymıya gelen ve donuk maskesinin al· 
tında gözleri değirmi ,.e kızıl yanan, hır
sız adımlariyle giriyor .•.. 

l nsnn, ancak saate bakarak lambasını 
söndürmek lüzumunu hissediyor .. Pence
renizden başınızı uzatıyorsunuz.. Nere• 
deyse avuç içi kadar bir yer doğru du· 
ı·üst görünebiliyor.. Uçsuz bucaksız bir 
şehirde olduğunuzu bir türlü tasarlıya· 

mıyorsunuz! Ve tabii, kışm ve yazın 
tam hakkını \"eren o Ankaranın muhte• 
şem ve mükemmel sabahlan gözünüzde 
tütüyor .... 

Hayipark, çoktan uyanıruı; beJ oll 

İ§Sİz., bir ge\·czenin sözlerini dinlemiyıı 

başlamış bile.. Seyrek ağaçların seyrek 
dallar:ı arasına bir §ark dokuması gibi 
sarılmış cörünen yarı beyaz: ve mor, yarı 
kızıl ve yeşil fecir, sisten, rutubetten ba
'ı dönmüş; bir türlü batını alıp gidemi• 
yor.. Seyrek ağaçları bir ıeye benzete
yim diye muhayyelemi ıarklılaşbrmanın 
faydası yok: Çünkü bu yüksek ve yap
raksız dallar, duaya açılmış çıplak kol• 
lara filan hiç benzemiyorlar.. Dalların 

biribirinden bu kadar ayrı ve ağaçların 
biribirinden bu kadarcık uzak oluıu, ken· 
dilerine ve manzaraya hiç bir kasvet ge
tirmiyor; hepsi bir lngiliz gibi kendi 
havası içinde ya§ıyor görünüyor .... 

Ağaçların arasındaki asfalt yollar
dan hızlı ve korkunç birer köstebek gi
bi altı neredeyse yere yapı§acak gibi iki 
kiıilik yeni otomobiller geçiyor. 

Ankarayı yapan asfalt ve betona Türk 
kanından bir sıcaklık karıımıı olacak ... 
Burada onlar büsbütün muhite uymuılar, 
yahut muhit büsbütün onlara intibak et· 
miş: 1ıte, §U uzun boylu İngiliz, bir 
müteharrik beton parçası gibi; iıte iki 
katlı otobüsler, asfalt yoldan kopup yu

varlanan bloklar: biribiri ardından yu· 
varlanır gibi gesiyorlar.. Londramn en 
büyük mağazalanndan birinin: AIN:lüf
hak Mollanın dükkanımn üstüne yazdığı 
o ber ceste mısraa tam uygun olarak 
"Ne ararsan bulunur derde devadan 
gayri,, denebilen ve hatta içinde eczaha
nesi bile olan "Selfriç,, in bahçesinde
yim. Babilonun asma bahçeleri gibi gÖ· 
ğe komşu olarak kurulmuı olan bu bah
çe, bu büyük mağazanın daml~n üıtÜn• 
dedir. Oradan büyük Londra smnın 
müsaadesi ni:;bctinde, seyredilebiliyor. 
Mağazanın önünden geçerken gÜneşin 
Ankaradan selfun getirir gibi gözlerime 
iyi ve açık güldüğünü görünce birden 
buraya çıkmak ve Londrayı görmek ak-
lıma geldi.. lıte; bütün şehir, ayakları· 
mın albnda.. Kaleler, sivri akıllı eıki 

Adliye memurları intihap lordl:ır gibi ci\•arlarrnda satılığa çıkan-
.. • d lan arsalarına aldırmadan gökte bir ıey-

en cum enın e lcr arayıp duruyorlar "\'C birçok bacat 

Adliye memurları intihap encü- soluk soluğa, durduğu yerde yetiımek 
meni, dün İstanbul postahanesinin istediği bir şey varrruı gibi tütüp, didi· 
adliyeye tahsis edilen kısmında nip duruyor.. Uzak ufuklara sis inmiı. 

Bütün §ehir, dört yam buhar olmakta 
toplanarak, adliye katip ve müba· devam eden, eski tabirle: Sulanna cem• 
§İrlerine ait bazı işleri, hu nrada re düşen bir denizle sarılmıı ve evleri bi
zabıt katipliği ve mübaşirlik için ribirinin üstüne binmİ§ bir büyük ada gİ· 
yapilan müracaatlar,ı tetkik etmiş- bi görünü)·or.. Ötede yeni yapılan ve 

t . muhtelif tehirleri alan ar.ılıklı iıtaıyon• 
ır. 

lan birer burcu andıran büyük radyo 
Dünkü toplanış, encümenin ad· merkezi göze çarpıyor: Bir beyaz Anka

liye sarayı yangınmdan sonra pos- ,ra kalesi gibi! Kalenin Cebeci tarafından 
tahane binasında ilk toplanıtıdır. <Lntfco nyıtayı cevlrlnlz> 

DEHRi Efendi Nasıl Görüyor? 

- Dehri Efer:d:, !U Staviski hi· 

df.e.be bir 1ürlü akıl erdirem:yo

"-:.ı ... 

..• Paris sobklarında kanlı 
nümayiılere ••• 

Kabinelerin 

ne ••• 

devrilmeai· • . • Ve hiikimlerin tahkikatı

na r:ığmen hala bir §ey anlaşıla

mıyor! .• 

De!ui Efendi - Azizim, düny:ı kuru· 
lalıdanberi bu böyledir: Küçük hrrıızlar 
hapse tıkılırl:ır, büyük bırıızlar iıe birı· 

birlerine yol verirler .... 
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B~kaaı misak&nın · 
ta&diki 

-- <Bıllclakaleden devam) 

bur etlebilecek h&rp tehlikeıini 
sadece kendi milli vesaiti ile kar· 
t:' -unak zaruretinde idi. Bugün 
Balkan miıakmm aktinden &0nra 
ise bu vaziyet esaslı bir surette de
ğipniıtir: Çünkü birinci derecede 
miıakm imzası ile harp ve teca • 
vüz noktuından füpheli ıörülebi· 
lecek mıntaka çok darlaımıttır. 
Fazla olarak böyle hududu darlaş
mıı olan tehlikeye kartı dört Bal
kan de.vleti müıterek emniyet ve 
ıigorta tertibab almıtlardır. 

Binaenaleyh misakın akti ile 
hiç olmazsa dört Balkan devleti 
araamda hakiki bir ıulh ve em
niyet teraiti teesıüı etmiıtir. Ta· 
bii bu netice misaka merbut mem
leketlerin iktraadi ıartlannı ıala· 
ha hizmet edeceği için bugün mi· 
aak haricinde kalmış olan mem• 
leketlerde de ittirak meyillerini 
uyandıracaktır. Belki buıün için 
miu.kta görülen noksan da yakın 
bir istikbalde ortadan kallmırı bu· 
lunacaktır. Ondan sonra bütün 
Balkan memleketleri hakiki bir 
Akvam Cemiyeti halini alacaktır. 

Mehmet ASIM 

Yeni adliye sarayı ve 
eskis.nin enkazı 

Adliye sarayının İstanbulun ne 
tarafında yapılacağı henüz helli 
değildir. Sirkeci garının karııam
daki arsada yapılacağı da timdilri 
halde tahminden ibarettir. Yerin 
bugünlerde tayin olunacağı söy
lenmektedir. 

Yanan adliye saraymm enlca· 
ZIDID Js.wırıJman, miinakuaya 
k9~Uftu. Enkazın bldmlmaaı 
iti, miin•keaa neticeıindo bir mü· 
teahhidin üzerinde kalm'tbr· 

Ba müteahhit, enbzdan adli· 
yenin i9tediii bazı parçalan tu
Iim ettikten aoma, geriye kalan 
Jaıımları altı ay içinde kaldıra· 
cakbr. Ahkoyacağı enkaza kar• 
plık olmak üzere hazineye bet hin 
lira ödiyecektir. 

Efoin kaçakçıbğı muha
kemesi devam ediyor 
Eeroin kaçakçılığı ile maznun 

Hikmet, izzet, Şaban, Baklacı 
Y orgi, Davit Şilton, Davit Safra, 
AD»er Kaldiron, llya, T ahain ve Ö
mer L6tfi Efendilerin dün ihtiau 
JD&hkmeıinde muhakemelerine de 
-.am edilmiftir. Mahkeme en-el• 
ce tahlrikabn ıenitletilmeaine ka· 
rar verdiğinden dün lıtanbul po
lia müdüriyeti ikinci tube müdü· 
rü Demir Bey dinlenmittir. 

Romanyadan ithalat 
Tutulan atatiıtiklere göre kimı

nuMni aymı içinde Romanyadao 
memleketimize 1293 ton benzin, 
827 ton petrol, 2987 motorin, 
3257 ton mazot ithal edilmi§tir. 
•••--•-dwıımıwww••------...,..,.....-ı_ 

sörünüıüne o kadar~ benziyor lü: 
Gösterimin doldujuau farbdiyormn. 
Yanımda biri ol-. "Otüdüm de...,. diye
c:eiim fakat timdi aalduuya ne lüum 
ftl': Aiı...k ._•7İm-·· Bapı..n 
halat ...... .tik M çok JaıuhJmlm'; 
iıte ıu 7IU'IBI ~ W.. da ietecliiim si-
bi tama ........ höyle ualrtan, l..ıkni'li 
ne çok ........... . 

Şehir, bin bir IJash bir dev silti QJU· 

... , •• Caddele .. , pİnematik posta yolum. 
da ...... cereJanl ,,. tamifi ile ,,.... llkan 
,_.. acan mektaplan andıran adamlarla 
dol . '3ü!iin ka , ~·.eler sı"bi 1ıp1. 
mıt- Strftt akıyor .... 

- Hakimiyeti Milıtye -
• ilS. K. 

GUnUn siyaseti 
-~ ... -. ........... -...-._ ... ..__....._ __ .._ 

Yeni bir misak 
Yüksek 

Şehir meclisinde müzakereler ••• 
M. Etienne Fournol bir müddet evv 
"T emps,, gazetesinde neşrettiği bir 
kale ile Ba1kan misakını alkıtlamıt i 
"Temps,, ın son nüshalarından birin 
ayni muharririn, gene Balkan misakınd 

Balıkpazarında inşaat - Tiyatrolarda yangına 
tedbirler - Memurlar ve tekaütlük hakları 

Kurbağalı derenin temizlenmesi 

karşı bahis yeni bir yazısı ç1knuıt1r. Bu y 
zıda Avrupa millet ve devletleri arasın 
mevcut itimatsızlıklardan ve bu yüzd 
aralarında yapılan misaklann fayda v 
mediklerinden bahıolunuyor. Balkan a 
laımaıı misakına dönen M. Foumol 
devletlerinin miDetler cemiyetinden y 

-
Şehir Meclisi dün Sadettin F e

rit Beyin reisliği altında toplandl. 
Eıki zabıt okunup kabul edildik
ten ıonra bina ve arazi vergileri 
taksit müddetlerinin tayin ve tes
pitine d.a.ir Beyoğlu ve Osküd:ır 
tahsil müdürlüklerinden gelen tes· 
kereler mülkiye encümenine hava· 
le edildi. Boya toprağından alm
maaı lazım gelen resmin tayinine 
dair hesap itleri müdürlüğünün tes 
keresi iktiaat encümenine, küçük 
pazar fener takdiri icar komiıyo· 
nuna bir aza tefrikine dair ma
kam teklifi riyaset divamn:ı, kon· 
aervatuvara devam edecek bel~di· 
ye memurları ailelerinin tedris 
ücretine tabi tutulmamaları bak
kmd:ı:ki makam tekifi bütçe encü· 
menine havale edildi. 

Mülkiye encümeninin mazba· 
tası okundu. Bunda deniliyor ki: 

Emln6nU • EyUp caddesi 
"- Eminönü • Eyüp caddesinin 

Rüstempaşa camünden Gazi köp
rüsüne kadar olan kısmını otuz 
metre olarak açılmasına ait dosya 
encümence tetkik edildi. Eyüp -
Eminönü caddesinin en dar yeıi 
Balıkpazan kısmıdır. Buradaki is
timlakatm zorluğu yüzünden yol 
açdamaımş, tramvay hattı uzatr
la.mamıştır. Bu krsrm üzerinde 
yeni yeni inşaat talepleri karşısın
da kalınmaktadır. Bu itibarla inşa.
ata bir veche vermek lazmıdır. 

Fen heyetinin çizdiği istikame
tin tasdiki heyeti umumiyeye arzo
lunur .,, 

Bu mazbata ve haritadaki isti· 
kamet kabul olunduktan aonra Ka
dıköyünde Caferağa m:ıhallesinde 
Duvardibi aokağmdaki araanın if
raz mu).Melesine dair mülkiye en· 
cümeninin mazbatası kabul edil
di. 

Tiyatrolarda yangına 
kar,ı tetbirler 

Sonra mülkiye encümeninin ıe· 
ne bir mazbatan okundu. Bunda 
Şehir tiyatrosu da. dahil olm:ık Ü• 

zere latanbulda mevcut bütün ti· 
,..trolarm yansına kartı almaları 
icap eden tecbbirin fen heyetince 
hazırlanan rapora uygun bir tekil· 
de birin evvel tatbiki iıteniyordu. 
Encümen, fen heyetinin raporun
da tiyatrolarda sigara içilmesinin 
k:ıt'i surette meni hakkındaki nok
tai nazarını kabul etmemiıtir. En· 
cümen, bir çok medeni memleket· 
lerde olduiu gibi husuıi, yani ze
mını ve duvarlarının yerden 
itibaren bir kısmı beyaz çİ• 
ni kaplı bir oda tefrik edil· 

da yapılacak teıtithanenin 10 sene 
müddetle itletilmesi için yapılan 
~artnameyi iktis:ıdi cihetten tetkik 
eden iktisat encümeninin mazba· 
tası okundu. Encümen mukavele
nin tanzimini muvafık bulduğun· 
dan kabul edildi. 

Son olarak kav:ınin encümeni 
mazbatası okundu. Bunda, bele
diye memurluiuna tayin ve hilen 
istihdam olunan mütekaitlerin is
tihkakları hillmda daimi encü
mence heaap İ!leri müdürlüğünün 
müzekkereıi üzerine alınan kararı 
havi müzekkere ile makam tekli
finin tetkik edildiği bildiriliyor, 
badema belediye hizmetine alm:ı
cak memurlar maat alsalar bile 
tek:ıütlük hakkından iıtif ade ede· 
nıiyecekleri tayin ediliyordu. Maz· 
bata okunduktan sonra Naklye H. 
söz aldı ve dedi ki: 

"-Bir masada oturan m~mur 
hasta olunca iki sene izin alabilir 
ve memurlara verifon her türlü 
haklardan istifade -edebilirken kar 
şr masada oturan ve 930 senesin
den sonra ücretli olarak alınan bir 
memur neden bu haklardan istifa-

Polls haberleri 

de edemesin? Bu gibi memurla· nız misaklar sistemini değil, ayni zama 
rın da vaziyetlerini kanun ve ni- da, cemiyet masalarının üstünde •· 
zam dahilinde tayin ve tespit et- rüncn karıılrklr teminat sistemini de 

niınıediklerini ve her şeyden evel ıa melidir.,, 
miyet çerçevesi içinde hareket eder 

Nakıye Hanımın sözlerine k.:ı- Balkan misakı gibi, samimiyet na 
vanin encümeni namına la;r::ail nazarından Avrupalıların yapbkları rrl 
Şevket Bey cel·ap verdi. Ücretli •aklara hiç de benzemiyen bir eser, v" 

1 b 
.f . k cude getirdiklerini beyan ediyor. memur ar, u vazı eye gırer en j 

bütün tartları bildikleri için bele· ~ransız m~harr~i.ni~ ~örü§ tarz~ 
diyeden bir hak talebinde buluna· kabil de::.:'dir M F ı b · 

takdır ve ıaabetinı ıtiraf etmem~ 
• ısu • • ourno u yazısı 

mıyl.caklarmı, maamafih ücretlı le, Balkan miaakmm kıymetini, bir k 
memurlara tekaüdiye yeı;ne taz• re daha, tebariU: ettirmekle kaim 
minat verilmesi etbabınm düsü- Avrupa, claba doğrusu, Amerikaya da 
nüldüğünü söyledi. Mazbata kabul mil olan. "Garp,. çerçevai içine dahil bır 
ed · ıd · lunan pulletler ve devletler arasında hl' 1 ı. kim olan zihniyeti, manaf tabirin 

Safiye Hiseyiıı Hanımla dokuz muhtasar ve müfit bir tarzda anlatmııtd 
ark:ldatmın verdikleri bir takrir 0 • Garbın en salahiyettar kaleınleri • 
kundu. Takrirde, Kachköyde Kur· Balkan anlaıma misakı hakkındaki b 
ıbaığalı derenin temizlenmeıi i · hatta gıpta duygularını bile ifşa ed 

k · b .. t 20 000 l~ın yazılan, bütün Balkan milletlerini s 
geçen sene ı u çeye · ıra Yİndirec:ek tezahürlerdendir. 
konulduğu halde bu paranın ne· s. h L-J__ •. . 

d f d'lmed·"• 1 •~ sore garpta yenı ve en ıar e ı ıgı soru uyor ve mumi J.ir milllk ati arzulan uy 
yeni sene bütçeaine bu paranın üzeredir. Ba de&ıld eniaiyatif iae, lıll 
muhakkak konulmuı iıteniyor· giine kadar ricucle aetirdilderi her 
du. yıkmakla ıöhret kazPJnmı olan 

Avrupa diplomatlarmclan deiil A ..... ,,... 
Takrir makama havale edildik- cümhur reisi M. Roosvelt'ten çı~· 

ten aonra pazar günü toplanılmak dır. 
üzere celseye nih:ıyet verildi. M. Rooıvelt yeni bir dii...,a konfr 

ran11 toplanmumı ve dünyadaki bü~ 

Tel-Aviv sergisinde 
devletlerin ittirakiyle yapılacak olan 
konferansta hir "l>iİll'la adeıni teca 
misakı,, aktolunmaımı teklif etmektecJir' Böyle şey olur mu ? Tel· Aviv'de Mart aonunda açı· 

Üıküdarda oturan ve lstanbul lacak beynelmilel ısergiye Türk h· gel~·, :=çmi~· 
d d l hm cirlerin.in ittiraki için ticaret oda· nuyor. Amerikanın so:ı aıır t~ 

itf ~iye efra ın an ° an Me et ıı f aahyette bulumnaktadır. en buhranlı ve gürültülü denetini ht~I) 
Lutfi efendi bu gece çok sarlıoı ol· mh 

p ·· .. ti et d d eden bu bir sene zarfında yeni cü 
duğu halde Üsküdar iskele cadde- azar ıunu car 0 aım a • • ıA d- - b ••• 1. • t o1duğd' .....,, .. . I . . tirak .. 1 b" reısı ame ı uıuneıı ır ,....sıye 
ıinde naraya baflamıt ve bu esna· ·uutun bcır erm 11 · 1 1 e ır top• na ıöatermiıtir. Bunan için, yeni bİ' 
da oradan geçen Hörmet Ha· lllıJltı yapılacaktır. Toplantıda. Tel dünya ademi tecavüz misakı huauıundtr 
nım ismindeki kadına dısı taarruz • Aviv'de daimi olarak teaia edile- husüne kadar aebkeden tecrübeleri '. 
.ettiğinden yakalanmqtır. cek Türk paviyonu meaeleıi de önünde bul~ndararak, ~aakm ~~ 

·· ·· .. l kf kolaylaıbracak bazı yenı ve mua7 ,.-: 
Hiç yüzünden dayak goru,u ece ır. tekliflerde bulunacaimı tahmin etnıt111 
T~simde motörcülükle metgul Pl!!!!!!ı!!!!!!!!!!!l!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!~• doğru olur. Fakat, günden süne dala' 

B O R S A ziyade alevlenaıiine şahit oldutuanof 
Bedri Efendiyi bir hiç yüzünden beynelmilel umumi antqonizm i~ 
döven Süreyya ve Şinasi efendiler Fransa, Almanya, ltalya, tqiltd" 

d ·· · nukut C ati · · · .~ Bedri efen dinin ferya 1 uzerıne ve Ruıya sıni her biri, diferininJp..... 

yetiıen polisler tarafından yaka· : :::~t 641
• ıs : ~·~~; ~::: zıt hir istikamet takip eden devleti' 

1 1 d * Pırts 1
1
6823.. _- aruım 'bu~ farzımahal olarak, .,..,.. anml .. ar ır • Bertin so -

dU fto, - * Varşova ıı.ı, -· .,.. J-
Y • • l\HIAao aran •Janaa ı.:ıe eıki ve -ni d~ 

DUtUP öl * BrlltHI 111. - * BDdapeşt• 30 - ya memfii aruıHa. IİJUİ bir anlat~ j 
Taksim bahçesinde büfecilik ; ~:

1

::vre s:!: : : =~:~ :~· : zemini lulzırlam.k fÖ>'le clunan, ik'!~ 
• b.f · · • sor)a ltir yakınlqDUJB yol açmak nuıl ~ 

yapan Tanaı, itinı ı ırı.p evıne "'Amsterdam ?ti,-· • Yolohama 37, - olacaiı çayı sualdir. Sovyetlerin rcf' 

gelirken Beyoğlu cadd0eaınde füc- * Prag r~!: - : ~~c~dlre 9;~'. : pzetesi "lzvestia,, dünya ademi teca1" 
ceten düfiip ölınüttür. oktor ken * ~rntho'm !i4. - • Rıı•hot tS"· - misakı hakkında Moıkova bükUmetistl 
diıinin kalp sektesinden öldüğü • _,Çekler (ka .... 18) yapılan teblipt dolayııiyle yazchiı ~ 
nu·· tethı·s etmı· .. ve defnine ruhsat s aımakalecle: "Sulh temüaatmm takvİ7'"'. : 

Y •Londra tı41.7S • tokholm !\ 024 ı f lan ; 
· t• • !'\ev• or~ o i93{1 • Vlyaııa 4329 ıine matu o her tedbir Sovyetler 

vermıt ır. * Paır; r706!'i0 • Mıdrıc :·ıı1tn kin umumiyeıinin tasvibine mazhar tV 
Merdivenden dUftü * Miltno 9.231, *Bertin 2.oow caktır.,, diyor. Fakat Japonya ne dii~ 

Hemıerisi Hakkı efendinin e· • Brfikse 3.4068 • Vı11ova 4 I079 nü)'OI'? Hitler ve Muaolini ne düpiılir 

f . le O f d. * Atin~ l!M838 • !Judapeşte 3,ıt615 •or? Acaba yeni bir=-..: L--mda ~ 
vine miaa ır ge D ıman e en ı * Cenevre 2.4360 • Bü~rc :9,3U; ::__,_ -•- ..1_ .... ., ....... ,.~-- "'-

merdivenden çıkarken ayağı bur- • sorsa 64.8117 • neıgrac 34 92-i~ 11111& muaaducr nu"? Yoksa B~ 
kulmn• ve düterek bir bacag"ı kı- • Amsttrda ıı 1.ı;-s9 • Yokoh:ıma S>.6.ı.32 aakmı vücucle setiren Balkan .--t 

-s « Pra~ l",'>912 • Mosıcovı 108Q.!H diplomaailerinia gösterclilıcleri yneWnir; 

nlmııbr. t~===~E!:=!S~~~A~M~====!ltı aarp diploınasisinde, göremedi~ 
Ampul ~alarken derec=de, derin bir akit ve intiba 

--.•M> yaptı da ba diplomasi eririm, bir del' 
r 2 ôO da k-1i samimiyetle )'efil maıa ett" 
-,oo fmda t..,Jamnak armaum düıtüler? 

Evvelki sabaha kartı Fenerde 
Göktaş sokağında bir evden am· 
pul çahn:ıkta olan hıraız lhıan me
§Ut cürüm halinde ,.-alnnnıtır. 

Taarruz ve hakaret 
Fenerde Ye§il balumbada otu• 

ran Kürt Mahmudun evine ıe·• .. e 
ile taarruz ve Mahmud& 7iilmek 
ıeıle küfür ederek hak~ bulu
nan sabıkaldarclan ŞemMttin ve 
biraderi Abdullah yakalanmıflar· 
dtr. 

iş Banta!t 
Aaıdolu 

Reji 
Sir. Hayriye 
Tramvay 
U. Sigorta 
Bomontl 

. ·.00 Tertos 
2S.60 * Çimento as 
4,15 Onyon l>cy. 

• -.00 Şark ile~. 
•• ,•)() Balya 
-,00 ~ırk m. cçzı 
rs.oo Teleloıı 

-.oo _11,tf 
-,OJ Çok pçİkmez, h-.liHler bu ıu--
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meai ve burada söndürme alet· 
leir bulundurulması ve her 
perde açıbtmda bu odanm hususi 
bir memur tarafından tef tiıten ge· 
çirilmuini teklif etmekteydi. En· 
cümenin mazbatası etrafında bazı 
müzakereler olmuf, neticede m:ıs
raflı olmuma rağmen tiyatrolar
da yanıına kartı icabeden tedbir
lerin almması mecburiyeti k'.lbul 
edilmittir. Bu arada Şehir tiyat
roıu binumda 12 bin lira ıarfiyle 
J'&DSID korunma tedbirleri alına· 
c.-tır. Tatar "eşetin marifeti 
Te9tlthanenln l•letflmeal 1 Şehireminli Tatar Neşet S:lmat· 

temilitından olup terkedilmit bir 
halde bulunan binalarm kapıları
nı tôkerken y:ıkalanmıttır. Kanaiaç mi.ieueaeleri civann• ye civarında Rum hastanesi müt· 
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mUffil mer ez UÇ VAKIT'ın yen'i Tefrikası: 125 Yazan: A. Mil 
öteki geldi. \ Ve sahillerde MY sesleri. 

}''azan : Selami I zzet 

müebbet ceza verdi Bulgar kaymakamı "ileri-
idman cemiyetleri ittifakı umu· • d • • d • • 

Biri iç: ıı Öt1:?ki ölüm habercisi, Ali bey elinde tabancası, sahile 
diğeri için de öliım habercisiydi. gideyim derken, uyuduğunu ıan· 

itte son ıöz: dığı kızının odasına girdi. 
mimerke~itoplanmaları~a.~evam ye gı emezsınız emıştı. 
etmektedır. Bu arada dovutmek· ' ' 

- Allahım artık tahammül e· Minimini uyur gibi yaptı. öteki 
denıiyeceğim ! vardı yanında. 

ikisi de benliklerinden uzaklaı Kımıldamadı. le biten Fener - Galatasaray ma-

mak istiyorlar. İpten düşen cam· Yatağında n.e güzeldi! çında verilen cezaların müstace· 
bazla, tehlikeli yoldan yürümeye Ve erkekler bu yatağa gelecek· len tatbikine itiraz etmiş olan F e· 
cesaret edemiyen minimini.. ler ona babasının namussuzluğun nerbahçe klübü idare heyet:nin 

Zarif ay, Marmaranın üstünde da~ bahsedecekler, onu tahkir e· reddedilen itiraznamesindeki im· 
sallanıyor .. Köşkün bahçesini ay· deceklerdi. O da boyun eğecekti. zalar tetkik edilmiş, klübün idare 
dmlatıyor. ihtiyar çama kur yapı• Hayat mülevvesti ,erkekler da· heyetini teşkil eden Cafer Ali, Ze-
yor. Yıldızlara: Sabrediniz, di· ha mülevvesti. ki Riza, Mehmet Reşat, Hayri Ce· 
Yor. Ve sularda akisler riziyor. - Gülderen ... dedi. S 

3' lal, Sait elahattin Beylerden lian· 
Çekirgeler istirahatte.. Minimini, ötekinin kolları ara· 

gilerinin bu itiraz ve portestoda 
Bir ateşböceği pırıldıyor. smdaydı. 

Ve Marmara.. Ali Bey çok çalışmıştı.. Etinin reyleri bulunduğu araştmlmıştır. 
- Artık tahammülüm kalma· eti, kanının kanı bu kızdı. Onu Netİcede beş zattan Zeki Riza 

d t ı b kı 'd d" Beyin kararda müstenkif kaldığı, 
ı... ya ruz ıra p gı emez ı. 

Ruhlar yanıyor. Facia oldu. Sait Selahattin Beyin içtimada bu· 
yalnız bu ruhlar nıey seslerini, Kızını deniz meleklerine verdi lunmadığı ve itiraznamenin imza· 

atkın ve ölümün bestelerini du· ve kendi de peşi sıra gitti. !andıkları anlaşılımı§tır. Bunun Ü• 

yar.. Zarif ay, yıldızdan özür dile· zerine itiraznameyi imzalıyan bu 
Ali bey sesleniyor, kızı sesleni· yip battı. üç zat hakkında müebbet 1boykot 

yor. Karısı uyanmadı bile.. . cezası verilmiıtir. 
Biri yirmi sene mücadele etti, Dalgalar, sahillerde ıhareleni- Gelen haberde, atletizm fede· 

b jri yirmi seneden fazla mücadele yordu. rasyon reiıi Bürhanettin Beyin 
edecek. Çekı"rgeler, kanat kımıldatarak edil k vaziyetinin de müzakere · ere 

Şi!nıan hanım uykuda... yenı' bı'r yolculug"a hazırlanıyorlar. f k b bir karara bağlandığı a at u 
Nuri bey it peıinde değil, baflo Birer birer, ateıböcekleri sönü• 

da .. Ali beyin dütmanlariyle kar· kararın gizli tutulduğu kaydedil· 
ııı kar•ıya ıarap iriyor. yor. ınektedir. 
~ 3' ~ Ve Nuri bey, poker masasında, 

lıte bir facia. Bundan batka sporu neşriyat 
önündeki bütün paraları öne sürü 

- 23 - ıahaımda da istedikleri şekle 50" 

Ne ~-adar bası·tt. yor, sonra: k b k' 1 h kkı d d •n. an azı ımse er a n a a 
Baba, o cambaz haydut, idman - Ful. .. diyor. . k ) ·ı · t• 

ettiriyor da, kızını böyle tehlike· 
Ve "kazandım,, diye gülüyor- arar ar verı mıt ır. 

lere terkediyor. duiıte .• Bir facia. 
Vctlnız Gitmek, yalnız ölmek... Sonu gelmez bu ::facialarla ha· 

Ali Bey bunu yapaına7aciık. 
Ali bey hodbin ve muhakeme· yatta .. 

· ı· ~ · h M d ki h t Şiı.man hanım üç gün ağladı. 
sız ıgı ta eser . a em aya S 
k·ı d "'I c··ıd k onra unuttu. çe ı mez fey egı, u eren çe .. N . b h "l" Al' b · h" 

· E" k d' · . . urı ey a a ı eyın yap gı 
meıın. ger en ısı, yırmı yatma h 

1 d ··ı d. b.. .. b f 1 ... 1 nı anlatıyor, sonra, ama er sefe· 
ge me en., o sey ı, utün u e a.. rinde her anlatışında: 
ketlere ugramıyacaktr .• Naınusııuz 'E . r d. 
bir baba ile, akılsız bir ananın e· ., _ nfaı '. ıbyor.F . k h 
1. d b k 1 ? ,toUua acıa u.. acıa a raman 
m e, u ız ne o ur .. Kadın mı h""kü . 
1 Kadınların ne ld ki }arına u m verılir mi?. Hayata 

o ur, o u armı h'"k""m veril" ·? 
b· ı· Ş b 1. d . u u . 1r mı •.. 

ı ıy:oı-. . unun unun e ın e eınr H t b B 
kalacak. Eğer İpten düımeseydi aya u.. ir gün biter. 

bir koca bulurdu .. Ama şimdi.. · - B1TT1 -

Amasya Cinayeti 
Arkadaşını öldüren muallim Süreyya 
Hanım Tıbbı Adlide müşahedeye alındı 

Amasyada ilkmektep muallim·/ askeri · mütekaittir. Süreyya ha· 
!erinden Süreyya hanım kanunu- nnn 327 senesinde Amasyada doğ 
ıaninin 23 üncü günü ayni uıektep nıuıtur. Ailesi bu çocuğun erkek 
muallimlerinden çok ıe~diği ar· nıi, kız mı olduğundan şüpheye 
kadqı Hatice hanımı iki kur§unla dü§mÜf, İatanbula getirerek bir 
öldürmüıtü. doktora göstermiş, doktor anlıya• 

Süreyya hanım, Amasyada mamış, on b~ş sene sonra tekrar 
müddeiumumilikçe isticvap edilir getirilmesini ıöylemittir. 
!ken akli vaziyetinden şüphe edil· Bundan yedi sene evvel Sürey· 
ımif, neticede Süreyya hanıının ya hanım tekrar lıtanbula getiri· 
lstanbulda tıbbı adlide müşahede lerek bir Alman doktora gösteril-
ye alınmasına karar verilmittir Sü 
reyya hanım tehrimize getirilerek 
mü§ahede altına almmııtır. Müd· 
deiumuml Süreyya hanımın pede· 
Tinin mal\imatına müracaat eder
ken, lımail bey kızının doğutun· 
da.iti gayritab!;liği anlatmış; 

miıtir. Süreyya hanım bu sıralar· 
da oğlan elbisesi giyiyordu. Al· 
man doktorun tavsiyesi üzerine a· 

meli yat yapıhnıt ve Sürey!ra efen• 
di Süreyya hanım olmu,tur. Sü
reyya han.mı k~z olunca Şişli T e· 

rakki lisesine devam etmiş, mek· 
·- Süreyya cı·ı bet Y•tı1'a ka• tehi bitirmit ve Amasyada öldür· 

dar oğlandı, so':'Jra. kız 011.lu dcıııit· 1 d~ğa Hatice hanımla bu mektepte 
tir. Süre;tya hanımın lst.e.nbuldaki tanışmıştır. Ve mektebi bitirince 
trbhı adli··e ı;ön:lerilmesine nede· ikisi de Amaıyada ilkmektep ho· 
sinin ba ~7.leri de bir amil ol· caıı olmuşlardır. Süreyya hanı· 
mu§tur. mm şimdi tıbbı adlide akli vazi-

Verilen malumllta gör~, S .ir~y· 1 yeti ile fiziyolojik vaziyeti de tet· 
}'·'· lıuımun pederi, Amasyalı bh· j kik edilecektir. 

Maltepe askeri 
lisesinde güreş 

Dün Maltepe askeri liseai gü .. 
re§ salonunda askeri liselerin gü· 
reş faınpiyonaıma başlanını§tır. 

Hikem heyetini tetkil eden zat· 
lar içinde İsmail Hakkı Beyle mil· 

li güreşçimiz Saim Bey de vardı. 
Şampiyonaya 7 Maltepeden, 7 
Kuleliden, 5 Deniz liıeainden, 4 
Deniz gediklisinden olmak üzere 
23 güretçİ ittir ak etmiıtir. 

Fikstörü Maltepe askeri lisesi 
müdürü erkanıharp miralayı Adil 
Bey alkıılar arasında açmıt ve 
müsabakalara batlanınıttır. 

56 da Maltepeden Ziya, Kuleli· 
den Yakup. 

61 da Maltepeden Suat, Kuleli· 
den Süreyya. 

66 da Maltepeden Hayri, Kule
liden Muzaffer. 

72 de Kuleliden Orhan, Deniz 
lisesinden Saffet, Gedikliden Ni
hat. 

79 da Kuleliden Muzaffer, dew 
nizden Hasan, Mal tepeden Safa. 

87 de birinciliği Mitat, ikincili· 
ği Nizam, üçüncülüğü Fethi E
fendiler almışlardır. 

Final maçları önümüzdeki per
§eımbeye yapılacaktır. Maltepe 

güreşçileri teknik güreşlerinden 

dolayı çok beğen ilmi~ ve alkıt lan· 
mışlardır. 

Muzaffer 

Dünkü içtimada 
Ankara, 8 (A.A.) - Türkiye 

idman cemiyetleri ittifakı umumi 
merkezi bugün de toplandı. Bütçe 
meselesinin gönderilıneıine ve bu· 
nun için lazım gelen tahsisatın ve· 
rilmesine karar vermiştir. 

Müzakerata devam edilmekte 
ve yarın neticenin alınacağı anla
şılmaktadır. İttihaz edilmit baıka 
bir karar yoktur 

bulunmak zamanının geldiğini ve fı naz-ırla maiyetile beraber Sof • 
fırsatı k-ıçmnamak icabettiğini an yaya geri dönmüştü. . Bununla be· 
ladığından kuvvetlerin bulunduğu raber Cumaibalada toplanacak o· 
Ustrumcaya müteveccihen Sofya· lan 150 kişilik kuvvetin orad:l ken 
dan hareket etmişti. Fakat (Rado· diıini beklemesini tenbih etmişti. 
mir) e vaıd olduğu zaman orada· lbrahim Bey irfan Efendime• 
ki Bulgar kaıym.J.kamı kendisini 

1 
selesini tahkik etmek için NeVTe• 

kartıhyarak: kopa gittiği zaman oradaki taıhki· 
- İbrahim Bey, buradan ileri katını Nevrekop çetelerine memur 

gidemiyecekıiniz. Çünkü Sofya - olan H:ılil Efendi vaaıtaıile yap• 
dan öyle emir aldım!, demişti. mıştı. Bu tahkikat bittikten son-

Bir emir ra Sofyada, Ustrumcada ve Yalan· 
Demek ki lbr::ıhim Beyin Sof· dovo müsademesi esnasında Halil 

yadan hareket ettiği haber alın- Efendi hep İbrahim Beyin maiye
mıştı. Bu haberin alınması ve (Ra· tinde bulunmuftu. Müsademeyi 
doınir) kayınak:ımına ileri hareke müte:ıkip kuvvetler gene Uıtrumca 
tinin menedilmesi hakkında emir. ya çekildikten ıonra Halil Efendi 
verilebilmeıi lbrahim Beyin Bul· gene Nevrekopa geri dönmü§tü. 
gar hükumeti tarafından takip e • Bu esnad:ı Bulgar komitecilerin 
dilmekte olduğuna delalet ederdi. den (Fili pof) ta Halil Efendiye 
Demek ki Bulgarist:uı yalnız Bul~ refakat ediyordu. Yolda giderler· 
gar çetelerinin Sırbistan dahilinde ken iki arkadaş son V alandova 
icrayı faaliyet ebnelerini isteme· müsademesi ve Bulg:ır komiteleri• 
mekle kalmıyor, ayni zamand~ nin tavır ve hareketi hakkında 
Türk çetelerinin hareketlerini de müdavelei efkar etmeğe bqla· 
büsbütün tatil ettirmeğe azmetmiş mışlardı. Halil Efendi diyordu 
bulunuyordu. İbrahim· Bey (Rado· ki: 
mir) kaymak:ınımdan yukardaki - "Bulgar çeteleri kancıklık et• 
haberi alınca bir an içinde bütün tiler. Müsademe esn:ısında Türk 
bu cihetleri düşünmüş, yabancı bir çetelerini yüzüstüne bırakıp kaçtı· 
memlekette istediği gibi harekette lar. Böyle bir hareket hiç komite
serbest olmadığını bildiği için inat ciliğe yakışır mı?,. 
ve ıır::ıra mahal olmadığını anla· Kancıkhk 
mıı ve kaymakama demitti ki: Bu ithamları (Filipof) haldı 

- "Pek ala, ileri gitmiyeyim a· bulmuf ve demit ki: 
ma nereye gideyim? Onu da sö • - "Doğru ıöylüyoraun, Halil 
ler misiniz?,, Efendi, bizim çeteler böyle yapmı• 

- "Aldığım emre nazaran Cu • yacakbrdı. Fakat onlarda da ka. • 
maib:ılaya gidebilirsiniz. Fakat bu bahat yoktur. Bulgar çetelerini ha· 
nu da ancak nezaret altında bulun reketten meneden gizli bir kuvvet 
duğunuz halde yapaıbilirsiniz. Ş:ı· olmasa idi, onlar dediğin gibi mü· 
yet Bulgaristan dahilinde ve bil • sademede kancıklık yapmazhrdı. 
hassa Bulgar - Sırp hududunda O gizli kuvvet Ruıyadır. Ruıyanm 
dobtmaıyıp doğru Sofyaya avdet Bulgaristanda kullandığı ıilah iıe 
eder ve orada oturursanız ona kar· (Sandanski) ile (Paniçe), en ziya• 
şı hiç bir diyeceğimiz yoktur.,, de (Sandansk;) dir. Onun vücudu 

- "Sof ya ile muhabere ettikten · ortadan kalkmadıkça bizim dava
sonra hattı hareketimi ıize bildiri· mız da yoluna girmiyecektir.,, 
rim.,, {Devamı var) 

lbr:ıhim Bey Radomir kaynıa • 
kamile bunları konuıtuktan sonra Türkler ,Sümerliler 
muvakkat bir zaman için maiyeti· 
le beraber R:ıdomirde birleımişti. 
Ondan sonra derhal telgrafhaneye 
bir adam göndererek Sof yaya çek· 
tiği bir telgr::ıfnamede Radomirde 
maruz kaldığı muameleyi anlatmış 
ve ne ıuretle hareket edeceğinin 
serian kendisine bildirilmesini ri • 
ca etmitti. 

Bulgarlar de!iitmişti 
Bir tarafbn lbrahiın Bey Sof • 

yayı vaziyetten haberdar ederken 
diğer taraftan Ustrumc'.lya haber 
göndererek 150 kişilik kuvvetin o· 
radan h:ueketle Cumaibalaya: git · 
mesini emretmi§tİ. Şayet çeteler 
Cumaibalada toplanacak oluna, 
onları o tarikle Sırbiatan:ı. geçire· 

Kadınlar birliğinde dün 
bir konferans verildi 
Kadın birliği tarafından tertip 

edilen konferanalardan üçüncüıü· 
nü müzeler Sami diller mütehu· 
sııı Hikmet Turhan Bey tarafın-
dan verilmiştir. 

Mevzu "Sümerlilerle Türkler 
arasındaki münaıebat,, idi. Hik· 
met Turhan Bey bu konferansın• 
da Sümerlilerin milattan be, bin 
sene evvel Orta Aıyadan Mezopo
tamyaya geldikleri, medeniyete 
pek çok hizmet ettiklerini ıöyle· 
dikten sonra Sümerlilerin Sami 
kavimlerle mücadelelerini, büyük 
hükumdarlarmın menkıbelerini bileceğini ümit ediyordu. 

Fakat ertesi günü Sof yadaki anlattı. 
merkezden gelen cevapta İbrahim Gazi ile Sümerlilerin en büyük 
Beye deniliyordu ki: hükümdarının iıtiklil mücadele-

" Bulgar hükômetinin son gün· lerinde biribirlerine çok mütabe • 
}erdeki tavır ve hareketi k:ı.rşısın· betleri bulunduğunu ıöledi. Kon· 
da şimdilik bütün harekatımızı ta- f eranatan sonra Nermidil Ahmet 
til etmek muvafık olacaktır. Bina· ve Şirin izzet Melih Hanımlar ta· 
en aleyh Radomirden doğruca Sof raf mdan güz~l damlar oynandı • 
yay:ı avdetle bir müddet burada Kadın Birliğinin tertip ettiği 
beklemeniz daha doğrudur.,, konferanslar büyük bir dinleyici 

İbrahim Bey bu haıberi alınca I kütlesi bulmaktadır, Birlik daha 
tabii Cumaibali.ya: ıitmekten sar· I bir kaç konferans verecektir. 
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LtıUdor 
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MEMLEKET Haberleri 

Meddah Süruri kimdi, 
nasıl yetişmişti ? 

( 
' Kırklarel in de 

Fırtına, yangın, 
intihap, balo .. 

Zonguldak belediyesi 
yeni varidat arıyor 

) 

Ustası Süleyman Efendinin anlathğı 
merak verici hahralan 

Etfaiyesız memleket 1 Ş h• 1 • d•l k? E J } 
Kırklareli, (Hususi) - iki gün- e il naSI imar e 1 ece • V enen er 

dür Kırklareli ç~k bü~ .~ırtma- artıyor - yeni köprüler 
Bursa, 3 (Hususi) - Nesli tü

kenmek üzere olan meddahlarm 
çok sevilen bir siması Bursada 
söndü, Sümri Efendi ansızın öl
dü. 

Meddah Sünıriyi bilmiyen yok 
gibidir. Onunla otuz beş yıldan
beri can ciğer geçinen belediye 
dellalı Süleyman Efendi, bu ölü 
me en çok ağhyanlardan biridir. 
Çünkü, şimdi dellalhk yapan Sü
leyman Efendi de meddahtır. 

Süleyman Efendi, bu eski arka
~m meddahlığa nasıl başladığı
m bana şöyle anlattı: 

- Meddah Sürurinin uıl adı 
Kemaldir. Kendisini biz daima bu 
adı ile çağırırdık. Gençtim. lıtan· 
lhulda Akaarayda ara 11ra aöyler
diın. Bir gün yanıma birisi geldi: 

- Usta, dedi, ben meddah ol· 
mak istiyorum. 

Kendiıine, o vakitler sai olan 
meddah ismet ve Şükrü Efendilere 
(levamı tavsiye ettim. 

Aradan bir yıl geçti. Ben uker· 
Jikle Trablus Garba gibnittim. 
Bir gün bir mektup aldım. (Ben 
meddahlığa bqladım, bir kaç yer· 
de de söyledim. Yalnız arap takti· 
dini pek beceremiyorum. Hazır o
rada iken aman arap taklidini iyi· 
ce tetkik ebneden gelmeyiniz.) di· 
yordu. 

321 de Bursaya döndüm. Ev· 
lenmtırl 1 1 bqladım. Gene 
bir gia K...L Beyi kartımda 
buldum. Bana kendini hatırlattı. 
lımi Süruri o1muttu. Çınarlı kah· 
vede hir hafta eöyledi. Sonra ba
na geldi. Geçmif bir gün, bin iki 
yüz mü, yaba bin üç yüz mü pek 
hatırımda dejil, kurut getirdi. Gü
müt para bu .• 

- Ne olacak bunlar? dedim. 
- KulUl'a bakma usta, dedi, bu 

bir haftalık hasılat, benim düğün 
hediyemdir. 

Parayı almak istemedim, fakat 
çok zorladı. 

Bundan aoma meslektathğnmz 
hakiki bir kardetliie inkılip etti. 
Ben~ kadar arkadq ve rok· 
1111 ayıran adam az bilirim. Ki· 
min ıdc•ntııda kaldıimı itibe der• 
hal o geceki buılitı ona götürür

dü. 
Kendisi temiz bir soydan, iyi 

bir aileden yetipıedir. Ula, dadı 
elindei bü,ümüttür. Babası binba· 
fi illi. Bir de miralay amcası var· 
dı. Böyle olduğu halde meddahlı· 
ia hemneli biraz gariptir. Faka~ 
o, İDtİlap ettiii bu meslekte çok 
söyledi, 90k ilerledi ve bilhaua 
taklitte, Acem Aliden sonra en 
yüksek dereceyi buldu. 

Taklitlerinde hiç bir falsu yap• 
mazdı. Ona bir Karamanlı gibi 
konuturkeıı, en küçük bir hecede 
bile o lehçeye tıpa bp uygun bu
lurdunuz. Hele Arnavut, Liz, 
Kayserili gibi ilmez ve unutul· 
mu taklitleri yapacak bafka kim· 
ae kalmamqbr. Taklit yapanla· 
rm çoğu Eiinli ile Karamanlıyı 
birib:rine karqtırırlar. 

Meddah Süruri, tak.litçiU ği iler· 
letmek, uobanh•l'IDJ tame'""llamak 
içiıı e:ı kuytu kahv' lere gider. 
Lizl.,.Ja, ft.rnavutlarla di!~r kaJ. 
k-r, o..Jarm 'ehçelerin.i bi:..ün te• 
ferrAl.a 1rad'"'. ~ğrenirdi. 

Şimdı nedddı Atkı Efendiden 

MEDDAH SÜRURt 

batka ağzı bütün meddah kalma· 
dı. Yeniden yetiıenler yok. Med
dahlık her ıeyden evvel kuvvetli 
bir qk ve zeka ister. Süruride 
bunlar vardı. 

- Süruri Efendi bu meslekte 
para kazanır mıydı?. 

- Kazanırdı. Gecesi on, on beı 
liradan aıağı düttü mü, ben gidi· 
yorum demeden, ortadan kaybo
lur, ıbir daha gelmezdi. ,,. . ,,. 

Zav.alb Süruri.. Bur .. dan ev· 
liydi. Belki biraz da bunun için 
olacak, Sunayı çok sever, sık 11k 
gelirdi. 

Heybetli vücudu ile oturduğu 
iskemleye pek yakıfır ve daima 
dostlarına takılarak fıkralar söy· 
lerdi. 

Plağa ıöylediği bir fıkradan do
layı mahkemeye verilmiıti. Da
vacı on bin lira tazminat istiyor
du. Pli.k mahkemeye getirildi, 
garamafona konup dinlendi. 

- Kendisi pehlivan mıdır, İran• 
da bulunmut mu, ıahm huzurun· 
da güret yapmq mı?. 
Davacı - Hayir .. Dedi .. Bunun 

üzerine Süruri : 
- Ben gerçi Hazrtti .Adenı za

deyim. Fakat her adı (Galip) o
lan pehlivan olmadığı ve lrana 
gi~ediii halde benden on bin 
lira istem.eğe kalkar1a, ben Adem 
babamızdan bugüne kadar tedavül 
eden tekmil paralama ıahibi ol· 
sam, gene tazminat vermeie Yf!lıt 
tiıemem •• Diyerek da•ayı kazan· 
dı. 

• • • 
Hiç bir hastalık çekmeden, 63 

yaşına varan Sünırinin birdenbi
re ölümü, evvela bir muziplik di
ye karşılarumşt~. Cenazesini ~~~-e 
den hiç kimse manmadı. Çünkü, 
yaşasaydı, o gece Halkevi kahve
sinde söyliyecekti. 

Gariptir ki cenaze kaldmlır ve 
gömülürken, Süleyman Efendinin 
Süruri hakkında anlattığı hatıra
lar kahkahalarla dinlenmiş ve ko
ca Süruri, mezannm başındakileri 
bile, hayatta olduğu gibi güldür-
üşt ... ' m ur ... 

Sa§dı~ 

Birecikte fazla yağmurlar 
nakliyatı güçleştiriyor 
Son günlerde yağan yağmurlar; 

gerek Birecik - Urfa, gerekse Bi· 
recik - (" aazi Antep yolu üzerin· 

lar geçirdi. Şehır dahılinde ve 
haricinde epeyce hasa.rat oldu. Zonguldak, (Hususi) - Belediye re- birdir ve burada belediye çıkan 
Pek çok evlerin damlarında kire· isimiz operatör Hayri B_eyin §ehir i§leri kömürden ton bqma yarım tilin 
mit kalmadı, dııarı çıkmak güçlet hakkındaki beyanatının. ilk ~8.~ e:- alır. Bizim de böyle •bir varidatı
ti, vilayet fidanlığındaki kulübe- c~ ~ildirmişti~ki· . Bfelemdeıyseeı::~U:kk~n~ mız olun:ı biz de ona göre asri 

f 'dd . d rın ıman ve ın şa ı "h • 
ler yıkıldı, ırtmanm ! 1 etın en d 1 ·· 1 dı"· ı tıyaçlarımızı temin edebiliriz. k" . a şun an soy e . ı 
iıtaıyon yolunda 1 ve ıstasyonda· yağmur mevsimlerinde Ç&rtlJI Çünkü Zonguldak belediyesi bü· 
ki bütün kumlar uçtu, cadde sanki selden kurtarmak için Gazipaıa tün maden ıirketlerinin pislikleri· 
kazılmıt gibi tatlan meydana çık· caddesinin kadırmı tefriti zamam ni temizlemekle meıgulclür. 
tı. ki, iki ay aonr:ı yapılmasına batla· . Bu ~alnız sokaldan ve cacldele-

Fırtma batarab kafi ıelmiyor· nacağı kuvvetle tahmin edildiğin· n temızlemekten ibarettir, iyi bit 
mut gibi üç yangın tehlikesi de den dereye lazım gelen kanallar a• kanalizu1on, muntazam pll'ke fO
geçirdik. On gün evvel yanan ma· çdarak çarfı selden kurtanlacak· aeler yapılması )i.zJm ıelmekte-
arif, nüfus ve iskan dairelerinde tır. dir. Tabiidir ki Nefta.tel tehrl 
biç bir teY kurtanlamamııtı. Bil· Belediyedeki nlkAhlar yarım tilinle iktifa edebilir, çiinldl 
tün evrak ve kuyudat kamilen . Nikiıhhr gittikçe artmaktadır. senelerdenberi almq olduiu bu pa 
yandı. yangına sebep olan odacı· yedi senelik iatatittiie bakımz: ra ve d:ıha b&fka varidatı •• &JDI 
nm sobayı yanık bırakarak sine- 927 tene9İnde 47 çift, 928 de zamanda senevi çıkan ldsma-
maya gitınesiydi. 41 çift, 929 ela 49 çift, 930 da 66 rün çokluğu onu yapbyor. Bl-

yangını söndürmek için suyun çift, 931 de 65 çift, 932 de 71 çift, zim havzamız bir buçuk milyoa 
bulunduğu yere kadar birer adım 933 te 76 çift·evlenmiftir. ton kömür çıkanyoraa da bumm 
ara ile asker dizerek elden ele te- Şehir günden güne teve11ü etmek· ancak yüzde altmıtı ZonpldQı. 
neke dolu su vermek suretiyle yan· tedir. Şehrimiz müstakbel vazi- tan çıkmaktadır. 
gmı söndürmğe uir&fılıyordu. Bu yeti bence ancaık ıu suretle olabi· Bu tebepten biz daha fulumı 
tekilde yangın söndürmek dünya· lecektir. MalUnıdur ki, Zonguldak almalıyız ki, m•k•dnnm mnkil 
nm hiç bir tarafında hatta en ipti· tehir olarak bir plan dahilinde y.a• file koyabilelim. 83.fka ftriclat 
dai memleketlerde dahi görülme- pılmadığı gibi bundan kırk sene ta lazımdır. Ma16mdv ki Dmha· 
mittir. evvel bqlanılan amele barakalan sebei hususiye senevi her tahıataa 

Hiç böyle yangın söndürmek o- günden güne ev' haline inkılap et• yolparuı olarak dörder lira al
lur mu?. Allah razi olsun, Edime mit ve z'.llllanla Zonguldak tebri maktadır. 
itfaiyesi bir motopomplu arazöz husule gelmittir. Belediye hududu cb:biliııde o
yetittirerek bina yandığı halde et· Şimdi 933 senesi Haziranında lan bu parayı niçin belediyeye ver
rafa sirayet ebneden söndürüldü. kabul edilen yapı ve yollar ka· meıin, yahut bunu niçin beledi,. 
Şehir çok büyük bir tehlike ve nunu mucibince ıebri imar plim almasın? Çünkü belediyeler tehir 
korku geçirdi. Burada itfaiye teı· üzerine tanzimi •ıwıii11iil• _. ••••'• ı:blai'iwl ' ı A ~ 
kilatmm olmaması hayret edilecek maktadır. ~~Mlit- taıız~e ~ü~ell~ftiıo. ve i~ i::ıea 
ıeydir • Yapılan pek çok masraf· tası mucibince ve aynı zamanda ıeçen ere enn ~kellrmef • N peki: 
lar vardır ki bunlardan biraz iktı• lkf t Vekaletinin maden .. ha- yapm:ıkla da mu e tir. et 
sat edilerek ufak bir meblağ ile sın~:ki yapılacak madencilerden biz bu alb ay içinde !ehri Soialrt
bir arazöz temin edilebilirdi. baş~~a ethua evler yaptmlma- su mahallesine ayıran Zonguldak 

Mühim ihtiyaçlardan bir diğeri muı kararına göre ve yahut deresi üzerine biri denize yalan 
de su ihtiyacıdır. Şehirde muhak· bunlann maden dairesine ver- tahta uma köprü, diieri tehrimiz 
kak su tesisab yapılmalı, en yük- dikleri taahhütname ile muta· çarıısmı doğrudm doinıya Solak 
sek yerde olan yaylaya büyük bir sarrıf oldukları araziye ev ıu caddeline rapteden kıama mü• 
su hazinesi inıa ettirilmelidir. yapılmakta iıe de asıl tehrin Yay· aıadif demir köprü ile iki köpril 

Yoksa bu vaziyet dahilinde te- la mahallesi üst kısımlarına ve yaptırdık. J 

bir her zaman için yangın tehlike- hastane t:ırafmdaki Kozluya mah· llv•• Rami 
sine maruzdur. Ufak bir dikkat• dut ıoaenin deniz sahillerine tevıii K . - l v l l 
sizlik yüzünden biçare fakir ~- cihetine gidilecektir. Çünkü bu aram~rse_ - a a ova yo U• 
ranm ocakları söner. Bugün dellil semtlerde itlenen kömür tabaka· nun bır koprüsü yıkıldı 
çıktı, herkes evlerinin bacalarını ları yoktur· Bu suretle ıehir sahile Yalova - Karamürsel toıesi ik· 
temizlettirecek, yanım ~ıktı!~ uzanan zarif bir fakil alecaktır. mal edilmittir. Fakat yolun Ya· 
takdirde tiddetle tecziye edılecegı Kanallzaayon ltlerl lakdere suyunun üzerindeki Ya-
ilan edildi. l(.3nalizaayon 7&pmak ıimclilik lakdere köprüsü çökmiiftür. 

Spor klübünün eski heyeti ida- mümkün değildir, çünkü bu bir Yalakdere; kazasının Akçat ve 
reıinin istifası üzerine yeni heyeti para meseleıidir, aynı zamanda imik kazuma hemhudut dağlar
idare intihabı yapıldı. Şimdiye haritanın alacağı son tekle ıöre dan çıkar ve Yalova ile Dil burnu 
kadar idaresizlik içinde bucalıyan tanzim edilecek projeler berinde araamdaki mümbit araziden .de
gençlik aralarındaki ikiliğin izale- olabilecektir, belki iki üç sene son- nize dökülür. Yalova- Karamür-
si için fevkalade içtinıa ettiler. ra b:ıtlendabilir. sel fOlesindeJrl köprülerin en mü• 

Yeni idare intihabında bakkal Yeni IH~Uler kanunu bimmini tetirli eden bu köprü, 
Hatim, yağhaneci Reıit, inhisar yeni ölçüler kanunu harfiyen Y alakderenin temellerini tahrip 
memurlanndan Huluıi ' bqkitip tatbik edilmekte ve halkın ald~- ebnesi yüzünden çıkmJ!br. 
Remzi ve zürradan Bilal Beyler ydan verilmemektedır .. 

ı d Ge muma me · d "k Yeni bir kadın muhtar ekseriyet kazanmıı ar ır.. ... DÇ· Esnafta ölçü ve tartıları te ~rı 
lerimizi tebrik eder azımkir a• etmit bulunmaktadırlar. lktı .. t 
donlarla yürümelerini temenni e· Vekaletinin gönderdiği ölçüler bat 
de, muvaffakıyetler dileriz. müf ettif inin burada yapmıt oldu· 

Musevi klübünde ıenenin ve ğu teftiıat neticesi Ankarı:ıdan ~e-
mevsimin son balolarından biri d . kk"" e gelmıt· le iyemıze tete urnam 
yapıldı. Salon fevkalade süslendi, 
Edirneden cazbant getirildi, saba· tir • 
ha kadar samimi bir hava içerisin· 
de fevkalade eğlenildi. 

Memleket hastahanesinde teda· 
vi edilen müddeiumumi Aıım Bey 
elektrik tedavisi için lstanbula 
gitmitti, tifayap olarak avdet et
miıtir. 

Hlmlt Celll 

Son aHz 

Ödemitin Adagide nahiyesine 
bailı Emirli karyeıinde •*
ıeçilmesi yapılmıt ve Ommii Ha• 
nun ittifakla muhtar intihap ohm· 
muttur. 

Ommü Hanım elli yqlarmda, 
köyün ileri gelenlerinden, dinç •• 
faal,, sözü •herkes tarafmdan hür
metle dinlenir bir hanımdır. 

Bu hanım istiklil harltine de 
ittirak etmiı, Ödemit - Badomye 
civarında dütmanla çarpıfmıt ve 
hizmet etmiıtir. 

de yolcu ve yük nakliyatını güçleı· I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
tirmittir. murlu, ve çıkılmaz bir ıekil almıt· 

Zonguldak henüz kırk .enelik 
bir §ehircik olmasına nazaran tim: 
diye kadar kendisine imari noktaı 
naz:ımıdan belli batlı bol para te
min edememittir. Halbuki burası 
ıırf kömür tehri ve daha doiruıu 
bütün kömür tesisatının ve ibra· 
catmm makam bulunması ,dolayı· 
sile baıkaca bir menbaı varidah da 
yoktur. lngilteredeki Nevkaıtel 
kömür ıehri gayet mamur bir te· 

Ommü hanım muhtar olur ol· 
maz ilk faaliyet ohnak üzere kö~ 
de evvelce bqla1111111, fakat hlll 
bitirilememİf olan mektebin int&• 
atım bitirmeie karar vermittir. 

Antep yolunun ıilincliraj ame- tır. Bu yüzden posta bile hazan 
liyesi yapılmadıiı için, yol çok s-· güç ve geç ıelmektedir. 
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Mahmut Esat Beyin Dünkü konfe- HiKiYe -------

• 
ransını aynen verıyoruz : •• BAŞBAŞA •• 

.,.. <Bat tarafı ı tncı aayıfamı:ı:.tıa> rüş olur. Bunun ne kadar kısa bir an· iıitiyor. Anne meyvecinin veya elm:.ek- i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii S e l ô. m i l zz.et 

B k d 
. ' s· d . layıı olduğunu ıoıyalist ihtilalcilerin ıö• çinin dükkanının önünde nöbetini bekle-

tır. u a ar ınanıyorum.. ız e ına· .. • • - 1 d . . k w • i b 1 
! G

.. b"' .. . 
1 

. ruşlennı muta ea e erken anbyac:ağa:. mek ıçın so aga ınme e mec ur o uyor, 
nınız • un, utun eıerıy e ınancın . . • • • • • • k k d" . • d" Bır mılletin ıktııadı, ııyaıı, ıçtimai orada açlıktan ıvranan, en ı ıabrahını 

venmı 1~·ht"lll" f I f . müeueaclerini istediği zaman deiittir- anlıyan ve haıbihaller~:le hiddetini son 
t ın e se esı mek hakkı var mıdır? ihtilal bir bak derecey• iıal eden dıger •nalan bulu-

-~e~uumuz Türk ih~alinin hu~uk lmıdır? lr.giliz alimi Lock',a aörc ••• ·yor: "Ne zavallı kadınlarız .• Fakat ek· 
tanhıd .. r. B~ ~~~ua ~ı~ezd~n oncc, "ihtilal, mazlum bir milletin hakkına mekçinin önünde nöbet bekliyeceğimize 
um.uı:ruyetle ~btılalın, .. ıhtılallenn f~lae- kavuımak için müracaat edeceği en neden ekmek aramak için aıilzadelerin 
f~ıını hukuk~yatın~ m~talc~ etmek ııte: ali, en son çaredir, son tedbirdir.,, Mu- ıaraylanna gitmiyoruz. Haydi! Hep bil'· 
nm. Bu etut, bıze ınkı~abımızın. ~c~ lum millet nedir? Kimdir? ihtilal hak· den belediye daireıine, Veraaya gide· 
verimlerini, yeni muencselerımızın k 1 • B 1 aill d . ka"d ını nası ve ne zaman kullanır?. hm.,, a, arına ar geçen buaz-
(Enıtitution) hukuki meınedinı, 1 e- zam kafileler talinde Veraay N· 

ıini anlatmıı olacakbr. (Locjc) cevap veriyor rayına yürüdüler. 

ihtllll nedir ? "' 1 - icra vazifesiyle mükellef 0 an Bakınız ıaray n Önündeki meydan 
lnıilizce anıiklopedi "ihtilal, ha ın kimse, kan.unların yerine §ahıi iradeaini kimilen elbiaeleri parça parça ve üzerle· 

concerte, birleıik ve az çok fırtınalı ha- ikame ederse (bizim Abdülhamit gibi rinden sular akan kadınlarla mellurdur. 
r~~etiyl~ ~emleket.in ve hü~umetin . ~a- ve Vahdettin gi i) \! J Uzun ve yapııık aaçlı kadınlar, baldıı-ı 
halı teıkılatım tedbıl ve taayır eamesıdır,, 2 - Teırii heyeti davet ebniyerek çıplaklar etrafı almııtır. Yağmur sel 
diyor. toplanmasına mani olur veya hürriyetini gibi yağıyor.. Muhafızlar kalabalığı bü-

Fran11z Anıiklopedisinde ihtilal taııf selbederse. (Gene Abdülhamit gibi ... tün bütü~ hıddetlendirerek ve biraz u· 
edilmem~ştir. Yalnız (Toqueville in l95 te meclisi dağıttı v4\ topla~dı, 1908 zakta yenıden toplanan kümeleri daiıta
(Souvenır, hatırat) adındaki eıerindcn ihtilali onu halletti.} 1 rak ıılıkla araırnda dolaııyorlar, bu aç, 
nakil ile deniyor ki: 3 - Kendi kendine müntehipleri inti· ıefil kadınlardan binlerce kiti reis ve 

"ihtilaller kendiliğinden doğarlar. hap eder veya intihap siıtemini de deiit· heyeti mura~h~ıayı ihata ediyor. Ona re-
Bu doğuma, gebe halde bulunan umumi tirirse. fakat et~k ıçın ıırar ediyor. Bizzat ha!· 
ıebeplere, inzimam eden hadiseler mey· 4 - Milleti bir ecnebi hakimiyetine metmea~ f pencereden bakbktan .onra 
dan verir. Bunlan (İhtilalleri) birinci- teslim eder yahut tabi lolaraa. (Vahdet· onların ne iıtediğini aormak için adam 
]erden çıkarmak yahut münhasıran ikin- tin gibi). Bu takdirde milletin hakimiyeti göndermedi mi? (Ekmek) iıtiyoruz. 
cilere izafe etmek sathi bir ıey olur.,. kalmamıştır. ihtilal çıkartarak yeniden ve kral ile konuımak iatiyoruz) diye ce· 

Ansiklopediye göre "Heyeti umumi- hakimiyetini tesis eder. Bu onun hakkı· vap veriyorlar, Müthit bağın,maları •· 
yesiyle Franıız ihtilali eıki rejimle, eski dır.,. ra11nda on iki kadın heyeti murahhaıaya 
idare usuliyledir ki kendisini anlatabi Fnkat Lock bu ihtilal hakkını yalnız iltihak ediyor. Ve saray önündeki mey-
Jir.,. icra teşekkülüne karıı tanımaz. Teşrii dandan heyeti murahhasa ile birlikte 

Fatma ile Nuriye iki aylık ah· 

baptılar Fakat öyle ahbaplıklar 

vardrr, ki kırk yıllık dostluklara 

bedeldir. ltte Fatma ile Nuriye 

kırk yıllık ahbaptan daha fazla 

biribirlerini sevmitler, biri birleri· 

~ ısınmıtlardı. 
Bir gece, soğuk bir kıt gecesi, 

sobanın yanında bat bata vennit
ler konU!uyorlar, biribirlerine ıö· 
nüllerini açıyorlardı. 

Fatma dedi ki: 
- Onu öyle ıevdim, ki uğruna 

hayatımı feda etmeye hazırdım. 
Nuriye gülüm.edi: 
- Ben de tıpkı ıenin gibi aev· 

dim. 

- Bana hemen kur 
baıladı. 

- Benimki de öyle. 

- Öyle muniı, öyle 
huyluydu ki •• 

yapmıya 

yumutak 

- Benimki ne muniıti, ne de 
yumuıaktı. Ben çok nbrap çek • 
tim.. Garip inıandı.. Soiuktu. 

Tatlı bir ıöz söylemez, kendili

ğinden öpmezdi .. Daima uzak du· 

rurdu. 

- Acıdım sana. Benimki bili· 
Gene (Ansiklopedi) ye göre bir ihtila- teşekküle karşı da kabul eder. "Teşrii dağıtılan küıneler ve öteye beriye gidip 

le gebe halde bulunan umumi sebepler tcııekkül, millete ait haklara tecavüz e- gelen muhafız aıkerler arasında, tufan 
mi meydan verir, yoksa, hadiıeler mi? der, milleti bu haklardan mahrum et· ıibi botanan yağmur albnda ıaraya dog. kiı sokulgandı. Beni her fırsatta 
Bu biçim bir tarife girişmek çok müı- miye knlkıtırıa millet müdafaa hakkını ru ilerliyorlar. (Ekmek iıtiyoruz. Faz. Sevip o~rdı .. lıtediiim bir feyİ 
küldür. istimale salfilıiyettardır.,, Lokun tabiriy· la lakırdı lizım değil.) Kadınlar; mız· alıp ıetirmek için dünyayı dola• 

Franıız ~tilalinin patlak vermesine le "Millet, salahiyetlerini tecavüz e~n r~kl.ı, topuzlu, baltalı, ıüngülü, çe· tırdı. 
malum ha~iıelcr -~ olmasaydı . buna teşekküllere karşı harp halindedir l kiçlı azgın kadınlar; krala ~.•uı ara: _ Ben onun bir rirek hed'-eıi-
baıka hadıseler lfilıık olı.rdu; dcnılmek Gene Lokun, prensiplerini müt~eaya banm etrafına toplanmıfb. Ve uç renldı 3'·3' •r 
isteniyor. Mesela on albncı Lui firara devam edelim. önce ıunu kaydedeyim bayrağa aanlımtlardı. Tariz ve kinaye ni bile görmedim. Eauen bir feY 

dım. Bulunduğunu bildiiim yerle-

re ıider, onu bulurdum. • 

- Kızmaz mıydı?. 

- Bilakis memnun olurdu. 

- Ne ıarip ! .. Benimki Irat~ 
nı çatardı.. Ağzımı açamazdım. 

"Bugün erken gel,, veya "Bufün 
nereye gidiyorıun?,, diyemezdm.. 

Her sözümü ölçülü söylemek mec• 
buriyetindeydim. 

Suıtular. 

Gözlerini yumdular ve ıeçmİf 
zamanların hatıralarına dalarlar. 

- Artık dütünmiyelim, -·u~ 
olmamıılu •• Ama artık hlttl. 

- Döre senedenberi Wtti. HalD
ıızbk ediyor, ilriye dctiJqe Jmı .. 
yordu. Gülaem bicide~, Jta. 
pürüyordu. Nihayet bir au. ıei
medi. Hiç sebep 7oım.. ~ 
üıtü bırakb. 

Suıtu ve biraz aoma 

teıebbüı etmeseydi krallıktan iskat olun- ki milli hakimiyet usulü haricinde kalan lerle dolu tarkrlar aöylüyorlardı. Bir iıtediğim de yoktu. Mevcudiyeti ma inler ıibi: 
mıyacak, baıı kiotin altında kopanlmı· devlet, hükumet siıtemlerine gelince, elleriyle bu ıarkılann iıtihdaf eyJediği bana kafiydi •• Daima acele bir iti _ ZaYalh Cahit ! dedi. 
1acak ve cürnhuriyet ilan olunmıyacak- Lok bunlan metru, ve haklı müesaeae kralın arabaımı, öteki elleriyle zahire vardı .. Buhııacaimuz aünler aevi· Nuriye doiruJdu: 
tı; denemez. Gebe halde bulunan umu- olarak esasçn kabul etmez. Meıeli mut· arabalarını aöıtererek !'! ıuretle baJrıJı· nirdim. "Gelecek, ben ona anla· _ Talaaf __ _. 
mi 'Mıf,eptere; cümhu'riyeti iıtilzam eden lakıyet, istibdat gibi... Bu gibi aiyaıi yorlardı: 1: .. -,- •nat~!lli ..... ifj~ 
aebeplcre l.ıka hadiseler müessir olacak teşekkülleri Lokun felıefeıiyle izaha İm· (Dostlar, cınar.tf... Artık ekmekıiz tacaiım, tunu YR'- buıpı toraca• hitıti. 
ve cümburiyet gene ilan edilecekti. kan yoktur. Bunlar; pıp, tahakküm, kalmıyacağız; ekmekçiyi karmm, ve jnn .. ,, diye dütünürdüm. Gelirdi Ve ilive etti: 

Burada müdafaa edilmek istenilen nok- tagallüp eserleridir. Böyle ıiyui müea- küçük ekmekçi çıraiını beraber getir· ve: "Acele itim var, çok kalamı- - Ali CahiL 
ta amumi ıeheplerle badiıelerin biribiri- scselere isyan inaanlığın en aziz !tir hak- dik.) yacağım ... ,, diye ıöze bqlardı.. Fatma ayağa kalktn 
nin müt•nnııiıni olmandır. kıdır. • Yağmur üç renkli bayrağı ıalabyor. Ne kadar 11tırap çektiğimi tuav• - Sıruerviler 199 =mıra. 

Almanca anıiklopedi (Der Grosa • Lokun muarızları diyorlar ki: Fakat onların netesini bozmuyor. Bun-
) • ·ı!!! 'l d '? vur edemezıin •• Boynumu büker• Tamam t Brock bauas ıhtiıA umumi manada ted- "Her defa halk kendini mazlum gÖ· dan 10nra her ıey düzelecek eğil mı - ••• 

rici inkitaf ve tahavvül ifade eden Evoli- rünce ona hükumet tekillerini deiittir- Birkaç •Ün sonra bu meıhur kadınlar dim.. Sustular. 
tion hilafına olarak mevcut bir halin bir- mek hakkını vermek devleti ~kak kraliçeye ıu sözleri aöylüyorlardı: - Ben iae akıine. Ona herteyi Nuri ye f&pkumı, 
denbinı tezelzülü ve esaıından değişme· bir harabiye, bir felikete maruz kılmak "Ah bizim iyi kraliçemiz! Bundan ıöyleı·rlinı. Her feYİ ondan ister· ıiyd.i, bir tey ıöylemecla ~ 
ıidir. olur.,, aonra bize hiyanet etmeyin. Biz de sizi dim. Ben iıtediğim zaman aynlır- Bir daha ıöriifmedil•I 

Bu manada olarak tabiatte bir ihtılal- Lok diyor ki: sevelim.,,??! .............................................................................. ....... 
den yahut meıela münaıebatr umumiye· "Halkı alııbğı bir hükumet ıeklinden Bu hadiae 4 tetrinievel 1789 da vuku Son dakikada sultan ve hükUmet dü,t· leri tabii hllldarmdandft'. T... llll•lllll 
de makine vaııtuiyle olan Revolution ayrılmağa cebretmek çok güçtür • .,, bulmuıtu. lki aeneye yakın bir m~~de~ manl~a kaçtı!.. • icababndandır. Bunları dejliftill••-1 
dan babıolulUIJ', Meaela Edimburg üni· Muanzlar diyorlar ki: kralın aileıi kemali emniyetle T~ılen ~illetlerin ihtiW baklarmı ne kadar heıeriyetin mukadderatiTI• t.lif 
Yel'liteai iktuat profeıörü Miıter Birnie "Bu nazariye her türlü iıyanlan kö- aaraYJnda ikamet etti. Eier ~Y ~JJete ~~tle ~llandddanna ltu da çok belij maz. Zira yer yüsinde i--
ilrtuat tarilaiacle bu manada ticaret ve rüklemiye müsaittir. ,, ihanet etmemi! olıaydı, xvı ıncı Luı ha· bır mıaalclir.._ telrimül ve inkipftır. TM 'f • 
sanayi ihtililinden bahıeder. Me· Lok buna birçok cevaplar veriyor: yabmn nihayetine kadar hükümdar ka· Loka IÖre: tafm.WO -..Beri kaldıu ıı& ,..,.-.:.11...-·.r 
leli Türki~de dar ve içtimai ma- 1 - "Bir milletin ibtilil baldo İıteniJ. lırdı. - "Halk letrü tetekkülü deiiıtir· kıdll". Ga,..Ji kay.,._ , .. JılMlllili ... IJ 
nada ihtilll Revolution bir de- diği kadar tanınmasın, bir millet iıte. MUllhaza mek ve Yerine ,.._•İni koymakla iıyan· tadil edelWeceii si1li İflla 
.ı.•ıW cemiyet teklinin umumi nildiği kadar 11kı bir zarplı rapt altma •· Tarihin verimlerine cöre aalihiyct lara _kartı .. yepyeni ve en kuvvetli bir İı· mües ... e yoktur ki,... 3'~lil ..... I 
... ıbtinin tam bir tahavvülüdür. lııuın. Muıtebitlere, müıtebit teflere ve idare uaullerini aui istimal eden mil- tihkinu vucude •etiraaiı olur. Zira ha· tekimiil ve iakipfı ı• 
Mrell feodalite uıulünde cemiyet ni- istenildiği kadar dini ve ciımani unvan- let deiil, ekaeriyetle ..WUyet sahipleri- kiki aıil~r kanunları, P.....Upleri iblil lmafua edebilsin. Edemez. Ba 
mmm hemteriJik nisamı önünde in- lar verilıin, meaela: Bunlara AJJahın dir. Bu miaal bize Lokun cörütlerinde. edenlerdır.,. . . kün delildir. Deiiımez pndalp J'llllllııitıl 
hilali. - Franaız ibtilili hukuku beter yer yüzü ıölıeai denilıin, yalnız Allaha ki iaaheti ıöıteriyor. Miıale dikkat edil- Bunlar .. kımlerdır? 
..,..._._.i - (lngiliı prtlan) aiyaai kar§ı mesuldür, denilsin •• A~lahın pey. diii zaman anlaıılır ki halk büyiik ıztı. Loka gore: .. zıt olanlann behemehal u.-, 
ı ı ula Revolution bir de1letin teşkilatı gamberin vekili ünvanı venl11n. Bol ke- raplar içinde kralı kraliçeyi, idare ıek· "Hakka kartı en once laanet Jltimal .1 • bi liziıınittlir. Kölıl~•&.••ll!d 
....,.. mesnetlerinin - kanuni yolda seden boyuna, durmadan çetit, çeıit lini gene affedi~ordu. Fakat bu affı edenler; hakkı tanımıyanlardJr.,, ;:,;eu ~rük saman •tetiM ..... .. 
....... plen 11lahat tadilat hilafına o· sıfaUar izafe edilıin; fena. i~are olunan, ve bu affın manaınıı anlamıyan kraliyet Diyorlar .ki? lc~~ın ve~~ letrii tefek- Bu.:::Oç:cmdürülmesi icap ...... ,... 
tank - Jllafmaııdır. fena idare edilen, ıefal~t ıçuıde kalan aklını batma almadı. Millet de bıçak ke- külün aalaluyetlerını tecavuz ettüd.ini lince, ltunlar da ., ........ ~ 

Gw Alman ansiklopedilerinden bir millet ıüphe edi!m~sın ki ilk fıraatta miğe dayanınca (lb itil hakin) m kul· kim takdir edecek? Bunun hülaıriiaü i:ta':endi kenclilerini ,.... 99 ... laa. 
M.,.. leh.ikon ihtilal ıeniş manasiyle Allaha dayandığını ıddıa eden hükumet- landı ve meseleyi ballletti. kim verecektir? l' Alman ihtiW •• fl•.L I ._. 
__ ı. ıı.11-~~ h ·· 1 · b • tah ·· 1 · d · · Lo'·- ·· b b ata teredd.ıöt Ateı 1 Clll ... ın.n - _._ er tür u ce rı avvu. en evırır.,, U U U - gore u usu .. ve . . • • 
la İflı.t. eder. (tabii ihtilal). Bundan Bence bu cevap çok doğna, çok mn· (Lok)un glSr f n n bizim ıüpheye mahal yoktur. ç~. denn ~leri hakkmdMi ıılllılılıı•~ 
batb ilatilil aiyaai ve içtimai hayatta kul vakıalara uypndur. Mesela: Türk lhtlllle tatbiki "Hükmü, millet verecektir. Millet. ~ d~ ;hıın IOn:: ~ 
tahanil, huıuıile bir devlet teşki.lab eu· ihtilali (Zıllullahı f~ı alem) unva· ihtilal hak~ı bi.zde sui iıtimal edildi milletin kendiıi! ... Zira, bo~unun bor- yüklen ınlemeie anı. r• .._ 
ıiyesinin hükumet edenler veya hiıkUnı nıru haiz sultan halifeleri yere vurdu mi? Asla ve hıç bir zaman. (Gazinin cunu ödeyip, «Mlemediiini vıcdanb ve ~ 
oluanlar tarafından cebri aurette ahar Yalnız Allaha hesap vererim diyen Fran- utku>.. ile bu nutka merbut (Veıika- aamimi alacaklıdan daha iyi kimbilir Celil Nuri 8. ti e:vı•li~I 
bir telde kıbnmaaıdır. Saray ıhtilalı, ıız krallarını Fransız ihtilali hakladı. Di- lar kitabı) ınillet ihtilal hakkını iıtimal ki?,, t ber d b hında 
Wr devlet hükümdarının cebri sukutu, ne ve istibdada dayanan Ruı çarlarını etmezden evel ne kadar durb~ ve ailr Salibiyetarlar orçlu, millet alacakh- e IU a U 
auay dahilinde ve tekli Mikumct degiş- son Ruı ihtilafı mağlup etti. Hatta baılı hareket etmiıtir. Bunu vuzuh ile dır. 
ıneklizin vuku bulur. d ha ileri gitti Allah da tarihe aklın, manbğın aelbedemiyeceii, red· Millet aldatılamaz mı? Millet nuıl 

8- ıöre ihtil81; Lir camianın dev· karııtı di e yaftalar yapıttı. Bu üç ih· dedemiyeceii bir iaabeti vukufla aöıteı~ takdir eder? Na11I hüküm verir? Bunun 
let, hiikUmet sistemlerinde; b"r camianın til 1 bugı.in bir rejimi baıtan bata deiit mektedir. Bunu ileride tafsilatiyle mü· cevabını faslın .onunda ben vernıeğe ça· 
deTlet hükUmet prensiplerinde vukua e· tirdı. Yerine yepyeni §eYler koydu. talea edeceiiz. Şimdilik bir noktacıiı lııacaiım. Şimdilik IMiyük adamları din· 
len lert ve tiddetli degi iküklerdir. Bu Gc e Lok diyor iri: iıaretliye biliriz: MiJJet. aarayı ve lıtan- lemeie devam eclelim. 
deiitiklilder hemen daimJt ıil" la ba- - "Ufak tefek sebepler milletleri a· bul bük\ımetini defaatle ikaz etmit; ak· J. J. Rouısaux'ya göre: 
tanlır. lhtilil, prensiplerin, sis· yaga kaldıramaz. Hatta ihtilil etmezden im, manbiın, hayıiyet ve ~n ica· Hakimi1et Wla kaydü pıt milletindir. 
temlerin birine karşı yapılacagı evci oldukça mühim aebepleri bile sör- babna uymaımı iatemiıtir. Milletin bu MüeaaeHlerinde iatediii -'bi tasarruf 
aibi umumuna ela istıhdaf ed bılir. ınemezli e gelirler.,, ikadan, bu, ibtarlan hiçe aayılmııtır. eder. Hatta kral, sultan, prent bun· 
Meaela yalnı• siyasi ~ h ya inhisar ede . Bu da çok clojrudur'. Valaalara Oıtüne kuvvetler aevkedilmiıtir, düı- lar, hakimiyetin teriki clelildir1er. Alet. 
1908 me,rutiyeti gibi.. Yahut siy i m t b klır Milletler aaburdurlar. manlarla birleıilıniıtir, vatanı, milleti ide memurlarchr. Millet bunlara iıtedi· 
içtimai, iktıaadi sahalara lJ°rc , ıo a u naz!ırİ eyi lnıiliz tarihçi Kariyi kurtarmak istiyenler ııyaben idama mah· li zaman kap1yı ıöstereltiliı-. Yol ..-eri· 
Tüı-11 ihtilali gibi. Son Ruı ıhtil"li ıb'. ve Velıt n Fran11z ibtiJiliqe dair vaka kUın edilmittiıı{ )Mücahitler aleyhinde lince INqiu llir .. , ida. ~-· ld· 
Halbuki 190.i Ruı ıhtı!ali .ad ce •Y . nakliyle iıpat: fetvalar utar .edilmiİtir· Millet elal'ete diaya baklan yoldar. 
idi deni" bilir. 1ht'le.I d c (B k b'r tavan ara ında, bir puar- ıürüklenınelr ipn ne limama yapılmqbr. Flc:lateye aônr t CeW Nuri Bey "ı ... Mi 
hHmın dev] t 1, uyandıiı zarm.n anne ço- O zaman millet karanın venniı dahili •eı "lbtilil halda ariiubp küul ....... ,·evine 100 cilt kitap 
altlge krlm rının agl.,arak ekmek •clilderini harici c1üpnan1arma kart• ~br. Milletlerin -•••uu WiftinWlme- c:eiiai -,c1 .,.qm. 
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1'ediAodu 
.,UNDAN 

Filler, Aslanlar, vahşiler diyarında 
Çocukları Terbiye 

Çocukları diğer yaşitlerinden ayrı 
ırakan ebeveyn yanlış düşünüyorlar. Alman gazetelerinden birinin 

muharriri Afrika çöllerinde oto· 
mobil ile büyük bir sey:ıhat yap

lursunu.z. Çocuğunuz arkadaşlari - maktadır. Muharrir bu seya·hat· 
le oynarken onlardan birisne: lerine ait olan görüılerini maka· 

Bir çok ebeveyn vardır ki büyü· 
eie b&!lıyan çocuklarına evle

indeki odaların ve bahçenin dar 
ldiii ve çocuğun hariçte arka-

• , aramağa hatladığı zamanın 

aklqmuından dolayı enditeye 
öterler. Çocuk bir gezinti esna
mda veyahut pencereden bakar -
en bqka çocukların oynattık· 

nı ve birbirlerile ,akala!bkları· 
1 prür: 

- "Anne, ben de gidip oynıya
ım mı?,, dem.eğe baılar. 

Anneyi korkutan ıual hudur. 
ocuk daima. yanında iken, ::.nne

·nin nezareti altında yap.rken ve 
irkin hallerden sakınırken ne iyi 
i diye düşünülür. Halbuki büyük 
ir ihtimam içinde yıfıyan çocuk 
ak timdi h:ıtarat araarna karıı

iatiyor denilir. 

Böyle dütünmekle ne kadar e· 
veyn ·büyük bir hata iılemi§ olu· 

orbr! içlerinde bir çokları çocuk 
nnı mümkün olduğu kadar diğer 

aklardan uzak bulundurmağa 
alıtırlar. Nihayet, buna büıbütür, 
ini olamıy:ıcaklarını anlıyarak 
oculdarını serbest bıraktıkları za
an çocuğun diğer akranı arasın
a pek garip bir rol oynam3ğa 
'şladığını görerek telata düter-

Çünkü birbirlerini çoktan beri 
· ıyan ve oynafan diğer çocuklar 

yeni gelene,, !Öyle yandan ba
r, onun acemice ha-elcetleri1e 

~ıenirler, sözlerini gülünç bulur· 
• Nihayet "yeni gelen,, çocuk a· 

dan çok geçmeden ağlıy:ı ağlıya 
nneıine ko,a·r. 

Şayet ebeveyn çocuklarını vakit 
e zamanında diğer arkadatbrile 
nıfbraa ve oynatsa idiler, ihtimal 

i çocuklar gene onunla eğlenir· 
rdi, çünkü herkes bir defa h:ıya. 
· da acemi olmağa mahkumdur, 
akat bu istihza o zaman çocuğa 0 

adar teıir etmiyecekti ve çocuk 
n bir zaman zarfında arkadat· 
ına ahflDlf olacaktır. 

E-icle alıkonulan b~yJe bir . co
uk mektebe gittiği zaman ora~da 

büyük mütkülata maruz k:ılır. 
a ders esnasında da muhteri.une 
· r tavır takmır veyahut büsbütün 
aini yapauk, serbest kaldığını 

Örür görmez fırsat düıtükçe yum
iundan ve dirseğinden istifade

e kalkıtır. 

Ve o zamana kadar ıösterilen ih 
am:ı ve itinaya rağmen yara· 

az, ar11z bir çocuk olur, derıiae 
Jıpnaz, akranına da ııınamaz. 

Bunu okuyan ebeveyn ıimrfı 
ıoracaklar !,, fakat -:1'\h:ı az 

biye ıörmü! olan cocukların 
pacajı fena te-ıi .. ; dutünmuyor
uıunuz? Çocu~unıuz:ı verdiği. 
iz terbiyenin ho?·ulP.cağını naza. 
dikkate almtyor muıucu:ı:?,, di. 
eklerdir. 

Bu .lcadaf \!ndı§eye dqmeıe hiç 
-1ıaı yoklu,·. Şaye-t. çocuğunu bir 
'ıı eve g~JJiği zaman onun ağ

an fen:ı bir söz iıitecek veya 
t onda fena bir hareket ıörecek 
ADız, ıiz bunu kolaylıkla tas
edehiHrıin~. Bu ıuretle belki 
._. tenlauza değil, o
lteralter oynayan arkad~tl•· 

• da hir hizmette hulunmu9 o· 

- "B:ma bak, Rıfkı, öyle ko· lelerden ziyade fotoğraflarla tes· 
nuşma ! Annem o sözü söyleme, fe- pit etmektedir . 
nadır, dedi!,. derse ne kadar iyi o- Ümitburnundan K-:ıhireye ka-
lur değil mi? dar giden yol üzerinde hazan zü-

Mühim bir nokta daha var ki o- rafelere, hazan aslanlara, fillere 
nu da unutmamak lazım gelir: Ço- rasgelerek bunbrın derhal fotoğ· 
cuğunuzu uzun zaman evde :ılıko· raflarını almakta ve gazetelerine 
ymıyarak onu vakit ve zamanında g~ndermekte~i~ · .. Bu fotoğraflara 
arkadaslarr :ıruına ıhveriraeniz, gore, otomobıh goren aslanlar ve 
çocuğu~ erkenden cemiyet halin • 1 filler kaçm:ıyıp ona hayretle bak· 
de yaıamağa alıtmasını temin et· • makt~·drrla~. Bundan ~a anla!ıh
miş olursunuz. Ne kad:ır gençlere yor kı, Afnkanm vahşı hayvanla· 
tesadüf edilir ki kendi akranlarmı rı da :ırtık medenileşmiye başla
beğenmezler, kendilerini yanlı! o· mışlardır. 

Iarak onlardan yüksek farzeder- Afrikanm bazı yerleri çok mah· 
ler. Bu gibi gençler çocuklukhrın· suldar olduğu için cenneti andır- ı reisi kendi memleketi dahilinden 
da evde kapatılmı! ve oyun arka- makta imif. Gördüğünüz fotoğraf geçerken Alman muh:ırririne kla
da,ından mahrum kalmı! olanlar- Afrikanın (Kikuyus) kabilesinin vuzluk etmektedir. Bu vazifeyi ne 

kadar büyük' bir ciddiyetle yaptı• 
ğı yüzüne bakıldığı zaman anla· 
şılmaktadır. 

dır. Bunlar b;ışkalarınm ne yap· 

bklarınr, nasıl çahttıklarını, neler 
bildiklerini tetkik ve tecessüse va· 
kit ve frtat bulamamıtlardır. Ço • 

Kısırlaştırma kanunu tatbik ediliyor 
cuklar en ziyade oyun m1hallinde Almanyada kııırlaıtırma kanu- tuf olan emel ve tedbirlerden ha- / vermiş ve bunlar "olbapta lazım 
oynarken, oyuncaklarını birbirle- nunun tiddetle tatbikine batlan· beri olmadığını göstermiştir. Bu- gelen cerr:ı.hi ameliyata., tabi tu
rile teati ederlerken ve arkadaşlı· mıfhr. Bu kanuna Karlsruhe•de nun için, Alman ve Yahudi kavim- tulmuşlardır. 
ğa alıtırlarken birbirlerine yalda· tatbike memur ol:ın hususi mahke· leri arasındaki fark dohyisile ni
tırlar, birbirlerile anlatmanın yo- me bir Alman ile bir yahudi kızı ki.hın feshine karar verildi.,, 
lunu bulurlar, hakiki hemşehri ol· 1 t-.Tasında aktolunan bir nikahı boz- Hamburg gazetelerinin verdik
mayı öğrenirler ve büyüdükleri za· muştur. Mahkeme sebep olarak leri malumata bakılırsa Hamhurg 

Berlin, 8 (A.A) - Silezy~da, 
Hislerg mahkemesi, ahlaPcı umu· 
miyeye taarruzdan dolayı evvelce 
yedi kişi daha mahkum olmuş olan 
73 yaşında bir ihtiyarın h:ıdım e
dilmesini emretmi§tİr. 

m'.'.n da öyle kalırlar. diyor ki: "Bu genç, bir yahudi kı· Sterilintion mahkemesi de, ırsi 

Dedikoducu zı ile evlenmiye kalkışmakb, Al-1 akıl 'hastalıklarile malul olan iki 
----------- man ırkının iyile,tirilmesine ma· gencin kısırlaştırılmasına karar 

Berlinde otomobil 
• • 

sergısı 

Berlin, 8 (A.A.) - Alman is
tihbarat bürosu bildiriyor: 

Bugün Berlinde açılacak olan 
büyük otomobil salonu teknik sa
hada inkılap yapacak derecede ye 
nilik göıtermektedir. 

Bilhassa Alman posta idaresi· 
nin sergide muhtelif modelde oto· 
mobil ve kamyonlan tethir edil
mektedir. 

T anzinı edilmiş olan mükemmel 

hir tablodan Alman postahrmın 
13 bin otomobille Avrupanın en 

büyük otomobil teıkilatına malik 

olduğu anla!rlmaktadır. 

Poıtaların 48 bin kilometre u• 

zunluğunda 2500 h'lth mevcuttur .. 

Bu hatlarda 15 ili. 50 kişilik dört 

bin otobüs i~lemekteclir. 

Diğeı· cedvellere göre, 1933 te 
1932 nin iki misli olarak 80 bin 
fazla yolcu otomobili hizmete ko
nulmu,tur. Otomobil fabrikaları 
450 milyon marklık it yapmı,lar· 
dır. Bu fabrikaların 1932 de yap· 
hklarr İf miktan 360 milyonluk 
idi. 

Deri ve barsak 
müzayedesi 

lngilterede dine karşı 
alaka azalıyor Elma.s 

Gelen haberlere bakılırsa ln- ı Cenubi Afrikada bulunan 
gilterede halk arasında dine ve ki· parça Londraya getirildi 
liseye kar§ı alakasızlık günden gü-
ne artmakta imi,. Bu h:\lden ol
dukça telaıa düten papaslar ara
sında bir "müteşebbis,, çıkıp halkı 
kiliseye rağbete tetvike başhmış
tır. Bu adamcağız, guya canbaz
hane veya sinema propağandası 
yapıyormuş gibi, göğsüne ve sırtı
na Üzerlerinde: "Ey ahali! Bari , . . 
günde bir saatinizi Allahın evınde ı 
geçiriniz!,, ibaresi yazılı olan lev
h'llar olduğu halde dolatmıya baş
lamıştır. 

İngilterenin Ledismit kasaba
sında yafıyan ve adı Pobinson O· 

lan bu "keskin zekalı,, papas bu 
suretle de halkı kiliseye celbe mu· 
vaffak olamamı~tır. 

Is\leç prensi aktrisle 
evlendi 

Kısa bir zam:ır: cvel cenubi Afrikada 
Jonker namına çalı!an bir amele· 
nin bulduğu büyük elmas parçası kendi
sinden 75.000 İngiliz lirasına alınmııb. 

Bu elmas parçası Londraya gelen ve ge· 
lir gelmez ona 100,000 lngiliz lirası ve
ren olmu! ise de ta§ın sahibi aatmağa ra· 
zı olmamıştır. Bu elmas parçası 726 
inattır. 

Bu çok kıymetli elmas cenubi Afrika-

Buz denizinde batanları 
kurtarmak için 

Moskova, 8 (A.A.) -Tayyare· 
ci Bolotof Moskovadan hareket et· 
miştir. Tayyareci Vladivostuk'a 
muvasalatından sonra vapurla 
V:ıkllen'e gidecek ve orada Çeliu· 
iskin felaketzedelerinin kurtarıl· 
ması işine iştirak edecektir. 

Bolotof 1929 da Çestakof'la bir
likte "Sovyetler memleketi,, ismin· 
deki tayyare ile Moskovadan ce
nubi Amerikaya parlak bir uçuş 
y3pmıf olan tayyarecidir. 

O zaman bindiği tayyare ıon 

günlerde tayareci Liapidevski'nin 
ve Çeliuiskin felaketzedelerin kam 
pmdan kadınlarla çocukları naklet 
tiği t:ıyya!renin aynı tipte idi. 

Cihan süt kongresi Ro
mada toplanıyor 

Roma, 8 (A.A.) - Gelecek 30 
Nisanda Romada açılacak olan ci· 
han süt kongresine şimdiye kadar 
31 memleket iştink edeceğini bil· Londra, 8 (A.A.) Bugün dan taa.lıhütlü bir paket halinde poıtaya 

V tını. · t 'd C t h il bel verilmiı ve Londrııya öylece gelmiştir. dirmiştir. 
es nıs er e ax on ao e• . . . . K p t f d n 

d
. d . . d I 

1
. h Posta ıdaresı taşın lı:aybolmaması ıçın ongre azası apa ara m a 

ıye aıreıın e, aveç ve ıa tının fevkalade tedbirler almıştı. kabul edilecektir. Kongre 2 Ma-
ikinci oğlu Prens Sigvart ile Al- ı Bu taş, ya altı, ya on iki parça:>a yısa kadar Romada ç:ılrşacak ve 
man sanayi erbabından Malına- aynlarak Hint racalarına satılacaktır. murahhaslar 3 Mayısta Milanoy~ 
zel Erika P..:ı.tzek'in evlenme mera- IÇ.~nk~ hunlar hala hüyuk tn:ılara rağbeti giderek 5 ve 6 Mayıs tarihlerinde 
simi icra edilmittir. soatenyorlar. or:ıda yapacakları toplantıludan 

Sabah t ll · d "t"b Fakat bu ta!ı kesmek de pek mühim sonra mesaisini bitirecektir. 
ın saa ın en ı ı aren b" . . 0 k 1 · · el k 

• ır ııtır. nu anca a tı ay ıçm e es- K J it } 
bekhyen fotoğrafçılar ve meraklı mek mümkün olacaktır. Bu taş, göze ayıp O an a lD ar 

Tayyare Cemiyeti İstanbul fU• •bir halk kalabalığı, genç evlileri rörünmiyecek derecede ince olan fosfor nerede ? 
besinden: belediyenin k:ı.pııında kar§ılamış- bronz bir dest .. re ile kesilmektedir. Londra, 8 (A. A.) _ Polis 

Kurban bayramında teıkili.tı- lardır. Ç k l h k müdiriyeti hafiyeleri cenubi Afri-
mız tarafından toplanacak deri 1 Tunusta kar! o kısa mevce er a - kadaki Standard bank tarafından 
ve baraaklar pazarbk auretiyle kında tecrübeler gönderilerek esrarengiz bir §ekil· 
t.yrı ayrı müzayedeye kon.muftur. Kar nedir bilmiyen Tunuı aha· Genes, 8 (A.A.) - Markoninin de kaybolan 6360 İngiliz liralık 
Martın 12 pazartesi aünü saat Iisi bir kaç gün evvel bunu da gör- it arkadafı mühendis Matyo ·San· 930 once altını aramaktadırlar. 
16 da fiat haddi layık ıörüldüğü I mütlerdir. Tunusun §İm:ıli garbi· ta Margarita'ya gelmiş ve Marko· Altını getiren Balmarolcaıtle 
takdirde ihalesi yapılacaktır. Ta- ı sine bol kar yağmıt ve bir çok te- ninin bir k,.ç aydır tevakkuf eden v'1 ıru Capetavn'dan Santhamp-
!iplerin taıUMneyi ıörmek üzere peler kar altında kalmııtrr. Maa· çok kısa mevceler hakkındaki tec- tr ~ıd;ği vakit altının içinde 
C.ialoğlundaki tu'bemize müra- mafih karlar atetin Afrika güne,i· ı·ü-belere tekrar başlamasını temine h . lığu kasada çimento oldu· 
caatları ilin olunur. 1 ne day.:ınamayrp erimitlerdir. matuf mesaisine başlamıştır. 1 ğlllllfıi!ml~ lmüştür. 
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Yans, deu.m etti: Yanı.la birlikte kalkıp otomo· 
- Fakat it bu kadarla kalmı· bile atladık. Y ernon tepesine doğ· 

yor. Mister Julyoa, Arterin ahpabı ru yol aldık. Hava nefiıti. Binba§ı 
idi. Bir kaç ıene evvel Julyoıun Julyoıu bulduk. Kendisi bizi çok 
teyzesi ölmüt, Julyoı onun mira· iyi karııladr. Orta boylu, nahif, 
ıına konmıqtu. Bu mirasın içinde 1 kurıuni gözlü, fakat net' eli, tatlı 
bir ıürü Çin vazolan lnılunuyordu. dilli bir adamdı. 
Arter, bunlann bepıini aabn aldı. Oturduk. 
Hem de gayet ehemmiyetsiz bir fi. Yanı anlattı: 
atle. Julyoı, nq'eli, sevimli bira· - Size ait bir köpek var. Onun· 
damdır. Vazoları Te resimleri ıat· la ali.kadar oldum. Bu lıkoç köpe
hiı zaman, bunların deieri hak- ii Tukaedoda tethir olunmuı! 
kmda bir fikir sahibi deiildi. Bu- Binbaıı Julyos, lskoç köpeğin· 
nu sonradan anladı. Bunların ha- den bahıolunun:a öksürdü. San
kiki dejerini bilen bir adam onun dalyasını ıeri itti. Ve arkasındaki 
ıözünü açını~, o da Arterle ko- pencereye baktı. Sonra cevap ver· 
nutmUf, fakat Arter ona bir bab- di: 
be bile vermemiıti. Bu yüzden iki - Evet, evet, kendim, köpek 
arkadqın arası açıldı. Julyos u- meıherlerine artık gidemiyonmı ! 
ker bir adamdu. umumi harpte Binbqı ayağa kalkmııtı: 
binbqı idi. Eli ayağı tutar, ıilih - Sizlere, dedi, güllerimi gös· 
kullanmasını iyi bilir bir adam- tereyim ! ve yürüdü. 
dır. Vam, katlarını çatarak kalktı 

Markam ıordu: ve Julyosu takip ederek: 
- Neticeyi söyle. Bu adam - Hay, hay, dedi, cok iyi olur. 

Vernon tepe.inden köpejile bir· Julyoı, biraz ilerledikten sonra 
Jikte inerek Arteri öldürdü mü? ilive etti: 

Yans, cevap verdi: 
- Hayır, ~Fendim, böyle bir id· 

diada bulunan yok. Size bulduk
larımı, anladıklarımı naklediyo
rum. Fakat binbafı Julyoı ile kö
peği ve Miıter Arıer aruinda el
bet bir münasebet var. Bu müna
ıebf'ti araıtmmak ve anlamak li-
zım. 

Varıı, ıonra ayaia kalktı ve: 
- Ben derhal binbqı Julyoı 

ile göriifmeie ıidiyorum. Ondan 
köpeği metbere ıötüren Miı Mak 
TaTiı hakkında dl( malGmat ala
cağım. Ba mülikabn çok faydalı 
ve çok aydmlabcı olacaima kani
im Mül•bu.a IODl'a sizi nerede 
bulllbiliria. 

Markam koltujmaa ıömüle
rek: 

- Öileden sonra burada kala· 
cainn ! Bqb bir yere ıitmek ni· 
yetinde deiilim. Beni burada bu· 
lunun! 

- Şu ıenin anlattığın meseleyi 
kanmm duymamasını isterim. Du· 
yacak olursa beni çok rahatsız e

der. Onun İçin birdenbire kalk· 
bm. S~i buraya getirdim. Y okıa 
size kartı terbiyesizlik göstermek 
aklımdan bile geçmez. Siz birden· 
bire bu meseleyi mevzuu bahset· 
mekle sinirlerimi oynatbnız .. 

Julyos, kafasını V ansın kafası· 
na yaklaftm:lı. Ve sordu: 

- Şimdi anlat bak.alım! Benim 
lıkoç köpeğimle neden ve nasıl a• 
lika dar oldunuz! Ona nerede ras· 
geldiniz? Karımın bu meseleyi 
duymamış olmasını temenni edi
,orum. 

Vana anlattı: 
- Mesele o kadar mühim de· 

iil ! Bütün anlatacaimı ıudur: 
Sizin minimini köpeiiniz, haliba· 
urda NeYJorkta, benim eTİJnde
dir. 

(Devamı var} 

Reşit Galip beyin 
hahrasını taziz 
Ankara, 8 (Hususi) - Yarın 

saat on beşte Halkevinde toplanı
larak merhum Re,it G:ılip Beyin 
hatırası anılacaktır. 

Mersinde teesaUr 
Mersin, 8 (A.A.) - Reıit Ga

lip Beyin ölümü haberi kendisini 
çok yakından tanıyan ve ıeven 
Mersin gençlerini çok müteesair 
etmiştir. Gençliğin bu tee11ürü 
ve taziyetleri telgrJ.fla ailesine bil
dirilıniştir. 

Bu hafla: içinde Halkevinde bir 
Reıit Galip gecesi yapılacak ve 
merhumun hatırası taziz olunacak· 
hr. 

Sovyetlerin taziyesi 
Moskova, 8 (A.A.) - llim a

kademisi ı·eiıi M. Karpinaki, Retit 
G-alip Beyin ölümü münasebetiyle, 
Türkiye büyük elçiıi Hüseyin Ra
gıp Beye a!ağıdaki telgrafı gön
dermİflİr: 

'Türkiyede maarif ilmi arat· 
tırın:ılar sahasında çalı§an Retit 
Galip Beyin vakitsiz ölWııünü öc· 
rendim. Derin taziyetlerimi bil
diririm.,, 

Karpinski 
Akademi azasından M. Marr 

ve M. Samoiloviç de, Türkiye ile 
Rusyayı bailıyım ilim ve hars 
b~ğlarının takviyesine pek zi
yade hizmet etmİf olan Retit Ga
lip Beyin vakitsiz ölümünden do
layı taziyetlerini bildiren birer tel
graf çekmiılerdir. 

r 
TAKVİM 

Cuma 
9MART 

22 Z11hicce 

Cumartesi 
10 MART 

23 Zilkade 
Gün de>RQSJ 6.'14 6.22 
Gllo atı ı ll, ~ ıx.1 11 

S:ıba .. oamw 6,30 6.30 
Oğlc un uı 1 2,çı; ıı.•u 

t indi namaz.ı 1 5.~0 15.41 
Akşım nımaıı IR,00 
Yatsı ııımazı 19,3:" 
im sat 4.44 

Yılın geçen gllolcrl 63 
Yılıotalaıı N ro:~ 

L 

BugUn 

18,JO 

19,39 
4.H 
~ 

:101 

Al d ı ı 
• 1STANBUL: 12,30: Alaturka plik 

manya a ev enen erın ~e,riya~. 18: Pl~k De!l'İ,.tı. 1!= Mubte; 
lif nqrıyat. Aıanı Jaaberı.:"· 19,30 e ek Türk muaikiai nep-iyatı. (Eliza Hanım, 

Sayısı gitti Çe artıyor inci Hanun, Olkü, Seviın Hannn). 21,2~: 
Ajanı haberleri ve bora& 2l,JO: Necıp 

Hükumet senede iki yüz elli bin 
çifte para mükafab verecek 

Yalaıp Bey orkestrası·> 
ANKARA 12,30: Ankarapalutan 

nakil. 18: K~ konffl'İ· (Ekrem Zeki 
Bey tarafından) ıs,40: Franuzça den. 
19,15: Cramofon. 20: Ajanı haberleri.) 

VARŞOVA, 1415 ın. 16,40: Hafif 
muıiki. 17 40 Müsaiıabe· 17,55: Tagan
ni. 18,25: Oda nıuıikiai. 18,50: Müaaha
be. 19: Mektepli pepiyab. 20: Muhtelif 
sözler. 21: Musikiye dair konferanı. 21, 
16: Vlll'!Ova fı)bannonik heyeti tarafın
dan konser. 23,40: Danı muıikiıi. 24: 

"Timeı,, ıueteai yu11or: 

"EYlenecek olan çiftlere hükG
metin yermekte olduiu nakdi mu· 
nenet için vaki talepler o kadar 
fasla olmuıtur ki, maliye nezareti 
bir beJıanMDe ~erek nam· 
.zet1.. abırlı olmalarmı tavıiye
ye mecbur olmUflur. 

Geçen buirancla, kabine tara• 
fmdaa Juaal eclilen kanun, ayda 
yirmi bin kifiye nakdi mükafat ita 
unı tahtı temine almıfb. F abt 
Aiuatoı ve Kanunusani ayları .a· 
r1L11Dda evlenenlerin adedi ayda 
vuatt 30.500 ü bulmut, ve Şuba
tm ilk on sünü zarfnada t~inen 
10.000 kifiye nakdi miild.fat Teril· 
miftir. Binnetice, bu JMkaat için 
.bekarlardan taheil edilen paralar 
elynm tiilrenmq olup, nüfusu ar· 
tırm-ı aİyuetinin bu tubeıinde 31 

Marta kadar bir tatil ,.apnlm · 
nııeti hud olmuıtur. E.. ' ~ 
eoma, Hilede 250.000 ç 

1 1 • miiklfat •erilmesi müJDldil.. ~-
ğı ümit ediliyor. 

Müaahabe. 24,05: Dana musikisi. 
BUDAPEŞTE. 550 m. 18: Sahibinin 

Sesi pliklar· 19: Stenografi derıi. 19,30: 
Spor haberleri. 19,40: Piyano konıeri. 

hiti ıöıtermiyorlana da, önümüz· 20,20: Konferans. 20,50: Tagannili kon-
deki m:ıli sene zarfmda icra edile- ser. 22: Haberler. 22,20: Badapqte mu
ceii ilin ediJm verri islibatnun tiki heyeti tarahndan konser. 23: Ha· 
onları da bu yola 1eTkedeceği Ü• berler. 23,45: Pali Pertiı Siaan takunı. 

Hükümelio, nüfusun tezyidi bu
ıuıunda açtığı mücadele amele ve 
atalı orta tabaka lan ar-31ında f ev· 
kalide pyanı hayret bir surette 
rağbet ve mukabele görmüttür. 
Bu sınıfhrda dört çocuklu aileler 
taammüm etmekte ve moda ol
maktadır. Zeaıin sımfı aynı ha-

•t .1·1m kt d" ViYANA, 507 m. 18,10: Popüler o-
mı e.ı e e ır.,, 

1 
d 

==;;ı::::;==========--ıopera ve peret er en puçalmo. 18,30: Hu 
ISTAnBUL BELEDiYESi 

ŞEHiR T!YATROSU 
TEMSiLLERi 

Bugüa 14 but-o ta m•t 11° 
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UMUMA 

go Wollf'un eaerleriaden ~. 18,55: 
Seyahat ve ıeyriıefer haberlere dair. 19, 
10: Haftamn beden sporlan haberleri. 
20,10: Jozef Holz• Radyo orkeıtruı. 
21,20: Aktüalite. 21,36: Halk opera or
kestrasmın kom.i. 21,46: Son haber
ler. 23: Org konseri. 23: Nqeli kanıdı 
musikili netriyat. 

BUKREŞ, 364 m. 13: Boru. - Plü:. 
14: Haberler. - Plak. 18: Radyo orkea
truL 19: Haberler. 19,18: Rad70 orkca• 
truı. 20: Oniftl'tite clenWi. 20,20: 
Plik. 20,41: Koaferam. 2lı Senfonik 
konser. 22: Mltalea 2%,1&: Senfonik kon 

Staviski rezaleti telılcilcetı 

M. Dalidiye ve eski poli 
müdürü istiçvap edildi 
Radikal sosyalist fırkası mevkuf 

iki mebusu ihraç etti 
Paris, 7 (Husuıi) - Mecliai 

meb'usan tahkikat komisyonu 
Staviıki meselesini hararetle takip 
etmektedir. Kcımiayona bugün 
yeni çek koçanları tevdi edilmi,tir. 

Meb'ua M. Louiı ProUNt heye
te gönderdiği yeni bir mektupla 
hemen aorguya çekilmesini ve 
kendisine Staviskiden 2,400,000 
frank aldığı hakkındaki iddiala
rın yalan olduklarını iıpat imki· 
nının verilme.ini talep etmittir. Fa 
kat, aon taharriyat eanuında M. 
Prouut'un 1930 senesi haziranın· 
da Staviıkiye ıönderdiği bir mek· 
tup bulunmUJtur. 

Tahkikat komiaerlerinden biri 
bugün Ampir tiyatrosu müdürü 
M. Şmit'i iıtiçvap etmittir. M. Şıaıit 
Staviıki ile hiç bir naünaıebeti ol· 
madığını ıöylemi,, Bayon beledi
ye bankasından kaybolan mücev
herat hakkmda bir ıeybilip bilme
diği hakkında sorulan bir suale 
de bu mücevherattan haberi olma• 
dığı cevabını vermiıtir. 

ile M. Şiyap'ı müvacehe etme 
karar vermittir. 

Kabine ic;timaı 
Pariı, 7 ( Huıuıi) - Mecr 

nüzzar bugün M. Domergin ri 
seti altında toplanarak Fransan 
harici ıiyaaeti ile me!gul olmu 
tur. Bu içtimada Staviıki mesel 
sini tetkik ve tahkike memur p 
limanter anket komiıyonun 
meaaiaine dair olan rapor dahi 
kunmuıtur. 
Şubatın iJk günlerinde Parist 

vukubulan kıyam harekitına da 
olan resmi istatistiklere ıöre 
hadiseler ımuında halktan 17 ki 
ölmüı ve 627 kiti yaTalanmııtır. 

Fırkadan ihraç 
Pariı, 8 (A.A.) - Radikal 

ıosyalist fırkası icra komitesi 
Garat ile M. Bonnaure'i fırkad 

ihraç etmit ve taıfiye muamelea 
ne tiddetle devam etımeğe ka 
•ermiftir. 

Radikal aoayall•tl..,ln 
mahirane bir hareketi 

Pari9> 7 (A.A.) - Aaaclolu aı.N· ınuıllll 
huıuıi muhabiri llilcliriyor: Bayon, 8 (Huıuıi) -Tahkikat 

hakimi bugün Orlean belediye 
kredi bankau müdürü Debrosae'u 

Radikal ıoıyaliıtler, 11 martta 
pdmasr beklenen K.lermonferan kon 
ıini 12 mayısa bırakmakla çok müh 

iıtintak ve temfine karar vermit· ve mahirane harekette bulundals. 
tir. Bu zat vaktiyte Bayon bele· Bu kadarla Doamerse ka......_ · 
diye bankası te!kilatmı yapmııtı. aylık hayat verilmiı ve rakip fır 

• vaziyetinin tavazzuhunu görmek için 
bkl poll• mUdUrUnUn ifadesı maa kazandm•ı oluyor. Eıki maı11a1er-ı 

Paris, 8 (A.A.) - Havaı bildi- bu içtimaı 1928 anpr kongresi pbi 
riyor: Jetler 'birliiiıü Y1kınMe 

T hk'k k d 6 mütarekeye aykın bir h a ~ at o.mısyonun a §U- dikall ...;ı_ h' __ ..:1_ • • ra er uwy ıne propq._ 
bat vakayıı hakkında ıehadette yapmııtı. Filhakika b - de aer-i 
bulunan Möıyö Şiyan cüm • içinde altı raclibl ~ikamete i 
huriyete merbutiyeti olduğu. tirakine lmqnnin munfakat .m.i · 
nu temin eylediği zabitanın 6 fU· timali yok gibidir. 
bata takaddüm eden vakayii eına· Böyle bir taıvip 1932 intihabında 
ıında · t hA k" oldug"' nu kaya eberiyet kaandıran aol cenah j 

vazıye e a ım u tihadmm daiıJm demek olacaktıı'. H 
söylemiı ve M. Daladie ile görüto buki miitarekey:S raimen uilann • 
tüiü zaman mumaileyhe efkarda· paganda faaliyeti Kartal fırkaları 
ki nziyet baklanda tekrar malu· da hareket beraberliiini her 
mat •erdiğini ve kendisine M. ziyade zaruri kılmaktadır. 
Frottun asıl ıoayaliıt fırkaımdan Radikallerin bu :zarureti takdir e 
ayni l" 1 l k" k ·· &erinin delilleri "Faıizm irticama . mıı ıosya ıst er e, es ı omu- namı albnda sosyalistler tanıfmdan t 

nıatlerde ve eski kral taraftar!•· tip edilen bir çok tezahürlere ndikal 
rmdan. mürekkep bir takıım ekıpıo ıekkülleri her tarafta ittirak edi7orlat• 
ler VÜCUde ıetirerek bunlardan Doamerge kabinesinden aoara mii 
iıtifadeye çalııtığmı ıöylemiş ol· bal bir analık ile Wr melnıslaia ra 
duğunu beyan tın· f kaller gene ~ fa.+ -· ma.-za11ıwı 

M D l d" e ıt •.r ·. . retiyle kazannu...._ Sel 
.' a a ıye, kendısımn de bu mecliıin feıhini iatediii 11rada ı.u sa· · 

kabıl malUınata sahip bulunduğu· yet aaglan korkutmuttu. Ve aoıyalia 
nu beyan ve M. Frott, "Ateı Sa· feahi iıterniye baılamııtı. 
lip,, tetkilitmın nıiizaberetini ve Son günlerde biri belediye diieri 
M. Patenotr'un mali nıuavenetini liıi umumi için iki müalaal intihabm 
iıtemit fakat redde Dıaruz kalmıt ıoıyaliıtler müzabent •tmecliiinden 

1 d ... •1A ._. • dikal namzetleri kaybettiler. Ra,,..·,1ır.11•1 
bu un ugunu ı ave eıuulftir. k . t-L: k . L bu . M ş· ongreyı wure arar venraen 

M. Daladıye ve • ıyap, böyle leyi de ehemmiyetle tetkik ederek intib* 

gayri kanuni müaellih kunetler bat müttefiklerinden taahhütlerine udi" 
tetkilinin tehlikeden hali olmadı- kat için mu•D"rane talepte bulunma1' 
ğmı M. Frotta ıöylemitlerdir. kararlqbrddar. 

M. Şi a muharipler milli bir- Bu hadiıc ıail.ar araaında bir taraf~ 
y p, k ttkrar ve derhal yapılmak suretiyle fe~ 

lig"inden nümayif yapmama va- · t:a.-- dırım b' 6 .. .. • ve ın ......, arzusanu uyan t. ır v 

dini almıt ve bunun uzerıne M. raftan • ıoayalist ve komünistlere kart' 
Daladiye kendiıine te§ekkür et- "Müttehit cümburi,.etçil•" namı aıtnad' 
mittir. ~phe ~aprnak üzere radikalleri ni~ 

N.h M ş· "Ate• Salip birletımYe dnet eden nefl'İyata zJ 
ı ayet • ıyap, ,. . " hazırlamııtır. 

tetkilitmın katiyen cümhurıyet Radikallerin iki aylık intizarları "' 
dütmanlarından mürekkep olma· parlamento tahkikat korniıyonlanmn it 
dığmı ve bu tetkili.tm bidayette lerini bitirmelerine hem de diler ..ı <il 
sadece bir miting yapmakla iktifa sol _fırkaların kendine kartı kati " -_, 

• t• d b 1 ld gu" nu vazıyet alchklannı gönneğe imkan ver' 
nıye ın e u unmut o u celıtir. 

söylem.ittir. Fublann temıil nisbetlerine ~ 
M. Şiyap, Paris balkının nünıa· birer küçük parı.m.nto .. ,......_ _.,,,, 

yitçilere son zamanlarda rezalet• kün olu bu parlamento komit~ 
ler yüzünden teveccühkir ~av· ve .._.saa 6 ıubat hadiseleri -Wa.t" 
r- olclaiwıu söylemiıtir. ai-" ı..m;.yonaa...., ~ 

P lA a_ı..1-:,1_ •- • kuarı.rt ndihlleri lntbar ..-ar amento wuaıa aomııyou, laatanmıa kili pleak 

M. Şiyap'ı dinledikten ıonra ıı... a..,..inin tatwıiı ,.;: U. ,...
ma aünü Dala(~ e ile M. Frott' Doamerp la.Wneeimn _..dclera~ . 



Kiitiiphcinesi Kitap Listesi 
- -- -- --.. -- -:-

CAZ ETE - Memleketin iç ve dışından 
gelen bütün haberleri muntazam surette ve ga -
yet çabuk olarak verir. Her gün, 12 - 16 sayıfa 
olarak çıkart haftada bir defa aynca 
16 sayıfalık muhtelif bahislere taalliik eden 
yazılan ve hazan bütün bir hikayeyi ihtiva 
eden ilavesi vardır . Memleketin iç ve 
dışındaki muhabirlerinin gönderdikleri mek -
tuplan muntazaman neşreder. Mühim vakayi va 
hadisatı en çabuk vasıtalarla okuyucularına ye -
tiştirir. 

MAT B A A - Temiz, ucuz ve seri iş yap -
tınııak için matbaamıza müracaat ediniz. Basıla

cak kitaplannızı, yapılacak cetvel işlerinizi, mak
buzlannızı, faturalarınızı ve baskıya ait her işi -

nizi "V A K 1 T Y U R D un her yerden çok u

cuz yapmaktadır. Siparişlerde bulunmazdan 

evvel matbaamızdan işlerimiz hakkında fiat al • 

mak alakadarların menfaatleri icabıdır. 

KOTOPANE - . Maarif Vekalet.inin; 
bütün ilmi ve edebi neşriyatı, Lise, Orta mektep 
kitaplarile ilk mekteplerin tarihleri ve diğer mü • 
elliflerin eserleri kütüpaneınizde satılmaktadır. 

Mektep kitaplarına ait listeyi evvelce fiat
lariyle neşretmiştik. Bugün diğer eserleri kari -
lerimize bildiriyoruz. Vilayet merkezlerinden 
arzu edenler oradaki bayilerimiz, vasıtasiyle ka
zalar ve nahiyelerde bulunanlar da doğrudan 
doğruya müracaatla bu kitapları tedarik edebi -
lirler. / 

== 

Kltabuı adı 

A 

Müelllf f1atı 

Adem Otlu Btıten Etn.f U<: 
Aklı 8eUm Abclnllah Cevde& ıs. 

Armonl , vev&t Memduh 

Atık Garip Mf. VekAletl 

Apk Kerem ıu. VekAletı 12,li 

Avrupa C:otratyur Maclt ı 76 

Lvrupa cofratyur Maelt 1711 

Av.rapa Edt-blyatı Tarihi Yll.811.f Şerif 43 

AhlAk Te.rbtyeııı HilBeyfn Cahlt 50 

B 
Bektatl Şairleri Sıı.ddettln Nüzhet 15.'> 

Beyaz zambakJa.r 
memlck.etlnde Ali Haydar 
Blsmark All Retat .25 

BugUnkU Alınanya SellDJ Sırrı 40 

Bulgarlıtanda Maa.rl1 All Haydar 100 

8üyUk '.lUrlı: 1.a&"att cllW 1 Htıae-

yln KAzmı 700 
IJUylik Türk Lfl&"ati Ciltli 1 Hlliıe • 

yln Dmn MO 
;:§ Düylik Tll.rk LOgatl Clltll 2 BU.ııe-

sa ;vln Dzım '100 • 
~ c 
ES 

Cihan tarihi (bez) 1 

Oi.ban tarlh.I (metin) l 

Clhan tarihi 2 

Vels 

Vela 

Vela '
~ Cihan TarUd 

~ Cihan tarihi (bez 2! Vela 

1'70 

205 

225 

1'70 

il Cihan tarihi ('mefln) :ı 
~ Cihan tarihi 8 

~ Cihan tarlhJ (bez) S 

ç 

Veli 

Vela 

2015 

225 

183 

2215 

Çocuk bakmu D.r. Jtetlt Galip 12,5 

Çocuk balotnı İbrahim AIAettln 100 
('.ocnklar hakkrnda 

urf tlklrler Rllleyln Cahlt 95 

Çocufua bedenJ terbfyest Ali HaydarSOO 

llkmektep 
4 üncU sınıf 

Kuru§ 
Çocuklara taganni dersleri Mü
ellifi Zeki 40 
T arilı 1 : Maarif Vekaleti 
Ev idaresi: Müellifi f. Hilmi 

5 inci sınıf 
Tarih il: Müellifi Maarif Ve. 

15 
40 

kileti 15 

Muallim Mektep/e,.i 
10 uncu sınıf 

Beden terbiyesi: Müellifi Selim 
Sırn 120 
Çocuk ruhu: Müellifi İbrahim 
Alaeddin 135 

es Sınıflara göre tasnif 

1 6 (Orta ve Lise ı) 
idebi kıraat nümunelm I: Mü. 
ellifi H .. lit Fahri 
Fen bila-iıi: Müellifi Maarif 
Vekaleti 
Meden. boııgilf'.r 1: Müellifi 
Afet 
Ortunekt&p tarihi 1: ( Bastl
maJ.t .. dll') 
Riyaziye derıJe.-i: MüE:llifi Ma-

45 

50 

50 

_.,-lf Ved~etl 55 

1lllllıı111111111!mll$lllllllOO 

- -- -;, =~ == - --
çocufun psikolojisi Hllaeyln Calılt 1M 

ocuk ruhu L AlAeddln 1815 

Çocuklara teganni denleri Zeki tO 

Oarvln 

Oenlzaşın 

Dlvanı Yahya 

D 
Dr. Galip Ata U 

FaUb Rıfkı 230 

Yahya ıo 

Düsturnamel Envert 1 Mtik.rlDıio 

Balll 100 

Dll.vcll blAmlye Ta.rlhl Hall1 Eethem :40 

E 
E.11,lerl rehberi bmaU Hakkı 80 

Epope Ali Cn.nlp 215 

Evliye Çelebi seyahatn&meli 450 

Evliya Çelebi Seyahatname 

vm Kllllll Blfat tto 
F 

Fransız edebiyatı AntoloJl.sl 1 Re-

pt Nuri 150 

Fransa: edeblyatı AntoloJl.sl ı Be -

tat Nu:rl '715 
Fmnııız edeblyatt, AntoloJlıd S Re -

ıtat Nuri 80 

Fenni Ziraat Ya§ar 800 

H 
Halk ıll.rlcrlnln eekll 
ve nevt TaJAt 73 

Ba.klkat romanı Bept Nort 200 

Kitabın adı Mllellif Ftatı 

Hamme.r tarihi \"ID Ata GO 

HOrrlyet Bilseyfıt Cıı.Jııt; 100 

t 
iki Can yoldaşı 

tımın kıymeti 

oım ve fahızıye 

tml~ Lftgatı 

tum ve 1UUJ 

D1m ve din 

Kaptan Mago 

Kayserı Şehri 
Kltabeıer 

K 

Mefharet Nazmi 815 

Salih Zeki 80 

Salih Zeki 315 

Mf. Veka.ıetı ııo 

Sallb Zeki 93 

Rüııeyln Cahtt ııo 

Mustafa 80 

BaW Etem aG 

hınau Hakkı sso 

Kitabı Dede Korkut Muallim Rlfat 10 

Kumlarda ocuk oyunları Bllml SO 

Küçük Erkekler 

Ktllha.nl Edipler 

Kütahya Şehrl 

L 

M 
Metre usulü 

MlkelaııJ 

Mimar SJnan 

Mufalaal mo.aUd 

IUefbAret Nazmi 115 

F&Zlı Necip 85 

lmıau Hakla '50 

Ahmet Reflk 

D.r. Befeı 12 

Namık İlmaU 120 

Ahmet Ret11ı; 7,3 

nazariyatı Ahmet Muhtar !00 

Muhammedin hayatı Betat Nu:rt ıao 

Muharebe pzlan Dr. Refet 10 

Menakıbı Hllne.rverao lbnWemln !L 

Kemal '70 

Mlmart tarihi 1 CelAl Esat 100 

Hotaasal Ttl.rk tarihi 1 Şemsettln ııo 

Mufassal TUrk tarihi V Şemsettin 150 

Muslkl tarihi V A. Muhtar 185 

MusJld t&rlbl n A. Muhtar 200 

N 
Ali Ekrem 8-0 

Ru,en Eşref 220 

tbrahtm Hakkı 116 

Namık Kemal 
Napolyon 

Neb&tlar Alemi 
Nlnıı.I UM Oemıd 12 

Notlar ve Ktlttlphaneler CelAI Esat 16 

o 
Ot.ello Dr. Refet 81S 

Osmanlı tarlbl M. A.rl1 ve N. AIIID 100 

p 
Put.er Dr. CJallp Ata 80 

PedagoJJ tarlhl Nafi Atuf '10 

Pestalozzl 

PllerlkWtllr 

R 
Bealmll Barltalık 

Re8tmll Baritalr 

s 

Dr. Balll Fikret 20 

Dr. tlısan Bllınl 220 

Saraylarda mecınuılar Fadı Necip 80 

Seçme yazılar Mf. VekAletı 150 

Sıhlıat Ta.rlhJ Vahit 901 
Slvaa Şeh.rl a. Nafiz ve L Hakkı 180 

Kitabın adı Hl1elllf Flatı 

ş 

' fjarlPD Uaaal Anaları Samlh Blfat 10 

T 
,.. Terf>IYe"I OJ'1Ul)ar KlmnNaml 25 

.. Teıırlh ve Flzıyolojl Banın Beeit 100 

.. 'l'lmı:ıron Ttın\tka.tı Muııtafa Babml 10 

Tuhfel hattatın İbnWemln M. Kemal 400 

Ttııtı tarlhl n .,. 1M 

Ttlrk &arlhf 11 IUza Nur 135 

_ Ttlrk fllrlerl C\U::l Mahmut Kemall UO 

Ttl.rk Şllrlerl Ctız: D MaJınmt 

Kemali 1.20 

.. Tll.rk Şllrlerl Cilz: m Mahmut 

Kemali 1.20 

Türk Medeniyet Tarl.hl (Clllt) 1 

Ziya Gök Alp 170 

Tt1.rk Edebiyatı tarihi Fuat ıao 

• rikk (Blln) Mogol tarlhl VDJ 

MlllWa Rahmi 100 

'.l'Ork Tababet tarihi OllD&D Şevki 4% 

TUrk htlkIM MUcahltlerl 

Cevdet Kerim 43 

Te.rblye ve Tedrfa tarihi ı Dr. HaUJ 

Fikret 123 

Terbiye ve ted.rlı tartlıl 2 Dr. BallJ 

Flkrei 80 

Tllrk edebiyatı Antolojisi Ali Canip ıoo 

TQrk falrleı1 cllz: 1 Mahmut Kemali U:O 

Tilrk ıatrlerl cüz: t Mahmut Kemall 120 

Türk falrlert cüz: 1 Mahmut Kemali ııt 

TUrldye tkUsat tarUıl Mebmet zıy& 85 

Tarlhl IAllm vı eıı.eytn Cahlt 100 

TarlhJ hl&m VD 

Tarihi lslAm vm 
• 

lltlleyln Oahlt 100 

BUseytn Cablt 100 

Tarihi tsllnı ı: ~ 

'l'a.rlhl hı.Am 

v 
Vlctor Hllso tbnahlm Al&ettln ıo 

y 
Yunan edeblyab ta • 

rlhl ı.man Bakla 150 

z 
Zeybek 

Haydar Rıfat Beyin 
eserleri 

Ayn.l Haklar 

Mlraa Ma.e!elerl 

Şe.rbll borçlar kanuna 

eoıoevlk o.ıemı 

Sovyetlmı 

Bolşeviklik, d6 MomJ 

Btlktlmdar, Makyavel 

Venay, Metlıor tarihçi IAıdvtr ' 

Blıımark Naaıl dUttüf. 

Temmuz 191& 

Huıollnl 

8talln 

tık Atk. Torgenlef 

Dwnan 

lkllmle.r, A.. Monıva 

Sosyalizm 

IOO 

100 

100 

Bud4a • J 
Tarih feleefesf, Gostav ili Boa ~ ~ ~ l:h 

Baaubadelmevt, Tolııtoy ı 15 

OlWcr evlnln batıra.lan, Dutayevakl 125 

Hep Vatan içini IO 

Hep Millet Jçlnı IO 

Cinayet ve Ceza '6 

~nlnln hayatı 100 

Sermaye, K. Mark.lclan tfıllllı W 
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Sınıflara göre tasnif 
7 (Orta ve Lise 2) 

Biyoloji 1: Müellifi Maarif 
Vekaleti 65 

Edebi kıraat nümuneleri il: 
Müellifi Halit Fahri 55 

Fen bilgisi il: Müellifi Maa-
rif Vekaleti 50 

Medeni bilgiler 1 Müellifi Afet 50 
Ortamektep tarihi il (Basılmak-
tadır) 

Riyaziye dersleri il: Müellifi 
Maarif Vekaleti 55 

Sınıf lora göre tasnif 
8 (Orta ve Lise 3) 

Biyoloji: Müellifi Maarif Veka· 
le ti 65 

Edebi kıraat nümuncleri 111: 

Müellifi Halit Fahri 70 

Fen bilgiıi 111: Müellifi Maa-

rif ve.kileli 50 

Medeni bilgiler 11 : Müellifi 
Recep 

Ortamektep tarihi 111 

Riyaziye .;enleri 111 

50 

Sınıflara qöre tasnif 
9 (Lise 1) 

Cebir 1: Müellifi I. Hikmet 

Fizik 1: Müellifi Kemal Zaiın 
85 

Sınıflara göre 

1t (Lise 3) 

tasnif 

90 Ahlak: Müellifi Muıtafa Namık 90 

Hayvani te,rih: Müellifi Sera• 

ceddin 

Hendese 

Hilmi 
1: Müellifi Nazım ve 

100 

90 

Aniyon ve katiyon: Müellifi Na

kiddin 
Cebir 1: Müellifi M. Halit 

Cehir 11: Müellifi M. Halit 

Cebir ili: Müellifi l Hikmet 

Nebati te§rih Müellifi Hayri 75 Edebi yeniliğimiz ı: Müellifi 

90 

145 

150 

170 

Tarih: Müellifi Türk Tarihi lımail Habip 120 

Tetkik Cemiyeti 140 Edebi yeniliğimiz il: Müellifi 

Sınıf /ara göre tasnif İsmail Habip 

Estetik: Müellifi Suut Kema

lettin 10 (Lise 2) 
Büyük Devletler Coğrafyası 

Müellifi Behçet ve Faik Sabri 

Cebir il: Müellifi l Hikmet 

Fizik II: Müe!Jifi Kemal Zairn 

Hendeıe il: MüeJlifi Nazmi ve 

Fizik: Müellifi Kemal Zaim 
225 Fizik (Edebiyat ,ubesi için) 

75 Müellifi Kemal Zaim 

125 Hendese III: Müellifi Nazmi 

Hilmi 65 

ve Hilmi 

içtimaiyat 

185 

25 

125 

75 

65 

75 

Jeoloji: Müellifi 1. Tevfik ve 

Malik 125 

Kimya 111: Müellifi Nalciddin 120 

Kozmoğrafya: Müellifi Ali Yar 125 

Tarih il: Müellifi Türk Tarihi Mantık: Müellifi Hasan Ali 

Medeni bilgiler il 
Metinlerle muasır Türk ed• 

biyat tarihi: 1 Müellifi M. Nihat 165 

ri ve Nazmi 

Müsellesat: Müellifi Ali Yar 
Tarih Ill: Müellifi Türk Tari-

hi Tetkik Cemiyeti 15<. 

Tarih iV: Müellifi Türk Tarihi 
Tetkik Cemiyeti 

T craimi ve terkimi hendese 

der~leri Müellifi: Lutfi 
Türk edebiyatı antolojisi: Mii· 

ellif i Ali Canip 20C 

Umumi filo:zofi: Müellifi Zeke

riya ve Hatcrni 

Ev idaresi: Müellifi I. Hilmi 40 Tetkik Cemiyeti 170 Mantık: Müetlifi Tezer 
100 

50 

Yarının mektebine doğru: Müel

lifi Kazım Nami 
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tAer kel- kumandaı .. ıs:ğı 
Sahnaln>a i<o"1l!syoaau 

ilôniarı 
1 

... ._.,. ll~'lllllm,.... ... ..,~ 

Hastahaneler ihti:;ra.:1 için 
5500 .;ift t(ldiğe kapalı •arfın 
da verilen fiat pahalı goriil
düğünden pazarlı1 .. la alına
caktır. Pa1a.,.lıkla 14/3/934: 
Çarşamba günü saat 14 de 
yapılacaktır. Taliplerin belli 
gün ve saatte Tophanede 
l\lerkez satınal:na komisyo
nuna gelmeleri. (920) (1097) 

:(. J(o ~ 

Askeri Baytar mektebi için 
iki adet nakliye arabası pa
zarlıkla alınacaktır. Pazarlı
ğı 13/3/934 Salı günü saat 
15,30 da yapılacaktır. Şartna
mesini göreceklerin her gün 
taliplerin belli saatte Topha
nede l\1erkez satın alma ko
misyonuna gelmeleri. 

(919) (1098) 
4 ~ il 

l\faltepe Lisesine ait 16f 
kaputa aleni münakasasınd 
talip zuhur etmediğinden pa
zarlıkla alınacaktır. Pazarlı
ğı 14/3/934 Çarşamba günü 
saat 15 de yapılacaktır. Ta
liplerin belli gün ve saatte 
Merkez satınalma komisyo
nuna gelmeleri. (921) (1100) 

~ ~ ~ 

l\'Ierkeze bağlı kıt'at ve 
müessesat ihtiyacı için 9100 
kiJo taze bezelye, 15.500 kilo 
semizotu, 16.000 adet engi
nar, 20.900 kilo taze bakla, 
8400 demet t&ze soğan, 17.600 
adet salata, 13.900 adet ma-
rul kapalı zarfla alınacaktır. 
ihalesi 1/4/934 Pazar günü 
saat 14 tedir. Şartnamesi her 
gün görülebilir. Taliplerin 
belli saatten evvel teklif mek
tuı>Iarını Tophanede l\ierkez 
satmalma komisyonuna ver-
meleri. (922) (1099) 

Lev~z~m eşya ve teçhizat 
anbar~ ıçın numunesi veçhile 
5000 kılo anbalaj ipi 11azarlık
la alınacaktır. Pazarlığı 
1~. - 3 - 934 Cumartesi gü
nu saat 14 te yapılacaktır. 
Sartna~e ve numunesini gö
re~eklerın her gün ve talip
lerın belli saatte Tophanede 
Merkez Satınalma komisyo
nuna gelmeleri. (914) (1053) 
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İstanbul ikinci iflas memurlu· 
ğundan: 

Müflis Antike S. Hayım Efendi 

Beyoğlu Tapu Başmemurluğun-ı 
dan: 

Galatada Arapcami mahallesi· 
nin Bakır sokağında eski 21, 21 
M. yeni 27, 29 ve Mahmudiye cad-

desinde No. lu olarak gösterilen 
maa dükkan hane Hacı Mustafa 
Efendiden veresesi namına mua• 
melei intikaliyesi talep , edilmiş· 
tir. Mahmudiye caddesinden 160 
No. nun tasarruf kaydında mev· 
cut olması hasebiyle kayıt kale· 
minden verilen Recep 285 tarihli 

malumatı kaydiyede Mahmudiye 
caddesinden 64 No. ile murakkam 
mahallin Ali ağa ile Ayşe Hanım 

namlanna mukayyet olduğu bil
dirilmesi ve Hacı Mustafa Efendi 
namına olan nisan 296 tarihli tapu 

senedindeki hududun iki taraftan 
birinin Bakır sokağı ve diğerinin 
Mahmudiye caddesi olarak mu• 

masasına müracaatla 46 sıraya 
kayt olunan Memaliki Şarkıye harrer olması görülmüş olduğun-
Fransız Bankasının istediği dan dairei belediye ile bilmuhabe
(10040) lira 40 kuruş ve 47 sıraya re Ali ağa ve Ayşe hamm nam
kayıt 'Olunan Polonya sefiri mütP.- larma olan mahallin vaktiyle tev· 
veffa J ozef Efendi veresesinin is· sii tarik dolayısiyle kısmen yola 
tediği 830 lira ve 48 sıra kayıt 0 • terk ve kısmen de belediye tara• 
lunanOstren Karpetinden temel· fmdan Hacı Mustafa Efendiye sa· 
lüken Fliks Hayıın Efendinin i~te· tıldığı bildirilmiş İse de bu husus· 
diği 2576 İngiliz lirasının Türk ta tapuca bir muamele sebketme· 
~arasiyle tu•uı olan 18186 lira miş oıduğc.nd&n 1515 No. lu kanu· 
56 kuruş 49 paraya kayıt o 1 .:ınan na tevfikaıa muamele ifa olunmak 

Umum ticareti hariciye bankası Ü?.ere itLu mahal hakkında tasar• 
nın isted"ği31534 lira 37 kuruşun ruf iddiasında bulunanlar mevcut 
altıncı sıraya kabuliine ve sıra def· olduğu takdirde defterhanede 
terinin bu suretle Jüzeltilme,1ne Beyoğlu tapu idaresine 933-5257 
idare heyetince karar verilmiş ol· muamele No. aile müracaatları 

duğt: ilan olunur. (14213) f :!an olunur. (142ô2) 

Tl:.J Q KiYE 

llRA~T 
BANKASI 

·DAoA 
BiRiKTiREN 
ı:2Al-lAT--~O~Q 

lnebolu Belediyesinden: 
Belediyemizin kırk beygir kuvvetinde mevcut elekt;ik kuvveti

nio tezyidi için 70-120 beygir kuvvetine kadar bir dizel motörü 
ve aynı kuvvette dinamo alınacaktır. 

Bunların gerek müstaoıel ve gerek müceddtt ola k w . . . ra vermege 
talıp olanların 934 seneıı Martının yırmı be4incı .. .. k d , gunune a ar 
bu baptaki bütün tekliflerini Belediye Riyasetine b"ld' 1 • . ı ırme erı 

alao olunur. (J 068) 

Devlet oemir yolları ~lanıarı 1 

idaremiz. için paıarhkla satan alınacak olan adi ateş t -ı 
1 b • . S f t 1 f Ui ası, 

p om aıın, ekati , e e on manyatosu, kordon tel ,hırdavat Ye 

saire gibi (33) kaleaı muhtelif eşyanın 14/Ul/934 Çarşı b 
.. U 11 1 w m 
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gun saat de pazar ıgı yapılacaktır. Isteyenlerın mezkur la· 

atte mağazaya mür~caatla tahriren teklifte bulunmaları ve ma

ğaza dahilinde asılı listede tX) işaretli malzeme için numune 

getirilmesi ve numunesiz tekliflerin kabul cdi miyeceği ilin 

olunur. (1102) 

ıet.enbuı Belediyesi llAnları 

Fatih Belediye Şubesı Müdüriyetinden: Şehremini Saray mey· 

da~ında,,. 78 nu~arah kahve önünda Belediye mah bahçe kiraya 
verdecegıoden ıstc~enlerin yüzde yedi buçuk pey akçesini ya· 

hrmak üzere. ~er gün daireye, müzayedeye ittirak etmek için de 
31/3/9~4 ta~'.hıne müsadif Cumartesi günü saat 14 de daire en· 
cümenıne muracaaları lüzumu ilan olunur. ( 1096) 

lstanbul ithalat Gümrüğünden; 
loebolu Gümrüğünde 6330 kilo sıkletinde ve bütün teferruata 

muhtevi 35 beygir kunetinde lokomobil vardır. Bu Jokomobil 
gDmrükçe satılacağmdan almağa talip olanlar Tarsa teklif ede· 
ceği bedel mıktarını Ye ne gibi bir şart dairesinde kRbul ede· 
ce~ini lstanbul lthalAt Gilmrüğfine yazılacak bir mektupla bil· 
dirilmesi ilin olunur. (1082) 

,------... 
Denizyolları 
iŞLETMESi 

Accntclcn Km.köy Köprübaşı 

rel.42362 ~irkecı Mübürdan:ade 
Har Telefon 22740 __ .. 

AYVALIK 
Sür'at Yolu 

SEYYAR 10•;.f'A'Rr 
CUMARTESİ 18 ~e Sir· 

kecı nh· 
tımından kalkacaktır. (1093) 

Mersin Yolu 
ADANA vapuru 

11 MART 

PAZAR 10 da Sirkeci rıh· 
hmıodan kalkacak. Gidiıte 
Çanakkale, lzmir, KOllllk, 
;odruın, Rodos, Marmariı, 

Dalyan, Fethiye, Kalkan, 
Kaş, Finike, Antalya, Alanya, 
Merıin'c. Dönüıte bunlara 
ıliveten Taşucu, Anamur, 
Kuşadası, Geliboluya uğrıya· 
caktır. ( l 094) 

Üsküdar icra Memurluğundan: 
Bir borçtan dolayı m:ıhçuz ve 

paraya çevrilmesine karar veril• 

mit olan bir büfe ve bir kırmızı 

halı seccadenin 15 - 3 - 934 ta• 

rihine müs:ıdif per§embe günü ıa• 
at 14 • 16 da Kasnnpaıada Kurt 

çelebi mahallesinde Matbahkapı 
caddesinde 40 - 44 numaralı h:ı· 

nede satılacağından talip olanla· 
rın yevmi mezkUrda mahallinde 

hazır bulun:ın memura müracaat 
etmeleri ilan olunur. (10759) 

KORKU 
Sadri Etemin küçük 

Hikayeleri 
Kitap halinde baaıhyor~ 
yakanda çıkacaktır. 

Remzi kitaohanesi: 50 kuruş 

BeşiktaJ icra Dairesinden: 
Mahçuz olup paraya çeVl'ilmeai 

k:ırarlaştırılan bir adet ıarı yaldız• 
lı, aynalı bro ve bir adet müdevver 

ıaat ve bir adet ayna ve bir adet 
moıtro tezgahı ve üç adet came
kan ve beş adet oda takımınm del· 
laliye ve ih1le pul resimleri müıte
risine ait olmak üzere 17 - 3 -
934 tarihine teıadüf eden Cumar-

tesi günü ıaat 10 dan 12 ye kadar 
Beşiktaşta puar m:ıhallinde sah• 
lacağından talip olanların o gün 
ve o saatte h'lzır bulunacak olan 
memuruna mürac:ıatları ilin olu• 
nur. (1086) 

lıtanbul ikinci icra memurlu• 
ğundan: 

Kamil Beye borçlu Nazile Ha• 
nnnın borcundan dolayı mahcuz 
ve paraya çevrilecek Buik markalı 

bir taksi otom-0bili 1()-3-934 
cumartesi günü saat 9 dan itiba· 
ren Sultanahmet meydanı otomo-

bil bekleme mahallinde açık arttır• 
ına ile satılacağından taliplerin 
mahallinde bulunacak memuruna 
934--1118 No. lu dosya ile müra• 
caatları ilan olunur. (14209) 

Göz Hekimi 
Dr. Süleyman Şükrü 

BabıAli Ankara caddesi No. 06 
Telefon 22566 

Sahibi: MEHMET ASIM 

Nc§rİyat müdürü: Refik Ahmet 

VAKiT Matbaası - Jıtanbul 


