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~lahkemede 
Kadını müdafaa, erkeği mü.da/aa 

etmekten kolay mı ? 
Yaııaı kadın aayıfası,da 

Vekiller lıeyeti bütçe 1 

zakerelerine perşembeye 
başlıyor 

17 hlcl Yll • Sayı: 5785 Yazı işleri Telefonu 24379 Çarşamba, 14 ŞUBAT c 21ııcı •J') 1934 Jdaı·e Tdefonu · 24370 Sayısı 5 Kuruş 

Mücadele bitmiş değildir, diyorlar 

Fransada 
lerin 

son 
• •• •• 
ıç yuzu 

Amele birliği beyannamesinde, Fr~~~ız proletarya
sının bir diktatörlük istemedıgı yazılıdır 

Avustlıryada Kanlı Hadiseler 
Hükllmet kuvvetleri, mitralyözlü isi

leri top nteşile tenkile çalışıyor 
Pa.ria, (Hususi) - Yeni Fran· 

sız kabinesi sabık Reisicümhur 
(Dounıergue) nin riyaseti altında 
teşekkül ett:ği vakit Avrupa efka· 
rş uınurniyesi Fransadaki galeya· 
nın sükunet bulacağını zannett; 
Onun için kab;nenin teşekkülü a: 
kabinde ,,.....!"le birliklerin~n idaıc 
nıerkezi tarafından ilan ve tatbike 
dilen umumi grev Fransa haricin
de !.:alanları hayrete düıürmüş o
lacaktır. F ransanın geçinn~te 

Jd ... b b hranlı günlerde ve . 
o ugu u u .. .. 1 PARISTE SON NUıVIAYlŞLER 
Yeni kab:nenin bulun fırkalardan E<;\NASINDA ALINAN RESiMLERDEN 

hirer adam ahnar~ her fırkanın !etmek töhmeti altında bulunmak
nıemnun edildiği bır zamanda bu t d 

a ır. 

grevin ne lüzumu vardı diye soru- B . k d F 
u vazıyet arşıım a ransız 

lacaktır. 1 b" l"kl · l k · ame e ır ı en ame e mer ezı, ye-
Böyle bir sorguya cevap ver- ni Fransız kabinesine kuvvet ve 

mek için söylemek lazım gelir ki, kudretini göstermeğe mecbur kal· 
Fransada milli bi~ kabinenin teşek mıı ve Yİrmi dört saat devam el· 

kül etmeai Fransız sosyalistlerini mek üzere umumi bir grev ilan et· 
hiç nıemnun etmem:ştir. mişti. Umumt merkez tarafından 

Linz, 13 (Havaa ajansı) - Yu· 
karı Avuaturyanın hükUmet mer· 
kezinde dün mühim hadiseler ol-
muştur. 

Polis, karı§ıklrklar neticesinde 
m:tli soayalist fırkasını muhasara 
etmek mecburiyetinde kabnıtbr· 

Buraya geceleyin, bir Scbutz
nd müfrezesi toplanmııtır. 
Polis gelip te kendileriyle görüş 

mek istediği zaman bunlar polise 
ate, açmıştır. 

Polis kuvvetleri, "Cbabro1,, ka· 
lesine bombalarla hücum etmitler· 
dir. Polise askeri kuvvetler de 
yardım etmiş ve hücum neticesin· 
de zaptedilmiştir. 

Bir çOk ölü ve yaralı vard1r. 
Vaziyet mühimdir. Çünkü ci· 

var fabrika İ§Çileri kütle halinde 
belediye binasına doğru yürümek· 
tedirler. 

Bütün kıtla efradı intizar vazi· 
yetindedir. 

Tuna teıgahlan topçu ateşi al
tına alınmıttır. Bir çok yaralılar 
vardır. 

VlYANADA OPERA BfNASI 
Gratzda ilin edilen umumi grev 

hükUmetin almıı olduju seri ted
birler karıısında muvaffakiyetsiz· 
liğe uğramııtır. 

Sosyaliıt demokrat belediye re
isinin yerine hiristiyan ıosyal reisi 
getirilmittir. 

Viyana, 13 (A.A.) - Resmi bir 

tebliğe nazaran, topçu kuvvetleri 
Schutzbund Ottokring'te ki.in olup 
mitralyöz istimal eden karargahı
nı topla dövmüşlerdir. Burada ten• 
kil hareketi hitama ermiştir. B11 
harekat esnasmda maalesef çok 
kan dökülmüştür. 

(Devamı ıı fnc1 saytanm l lnd eUtmıunda), 

Bir kere milli tabiri onlann ıi· bu münasebet ilan edilen beyanna
nirlerine dokunml}uştur. Onlar mede amele birliğinin takip ettiği 
pek ala biliyorlar ki, bu milli ke- maksat ve gaye tamamiyle izah o-

vekilimiz bu . limesi arka.sına faı:zm gizlenmek- lunmaktadır. Brrlik umumi mer- ·~····· • Hariciye 
~ektedir_ Fatism ise sosyalizmin kezi bu beıannamesinde djyor ki: = V A K J T j 
e~aa 8 *'" en liilnini !Dl•- "Devlet adamıarı denilen Bın·- ~ • 2 b h ı t b ı d •• •• 

lltdtr. Fr~ız amelesi ~u fa,~- juva fırkalannın liderleri bugün t Okuyucularına hır şahe- ~ sa a s an u a onuyor 
ID.e kar,tı mucadele etmege katı- zannediyorlar ki m·ıı .. b". k b" ~ ser takdim ediyor: 

· · (D ) , ı ı n a ıne = 
Yen azmetmı§tır. oumergue teşkil edilmek suretiyle faşizm ir- ~ B b Qg...., ( l Tevfik Rüştü Bey bu akşam Ankaraya hareket ede- \ kabinesinde İ§ nazırı olarak (Mar- ticamın önüne geçmiş oluyorlar. ~ a a U - · 

t) . lmmaıı amele nazann- D"" a d l : ! cek ve ismet Paşa Hz. ile Eskişehirde buluşacaktır 
dgu ek"'f?bı~ a. an te•kil edememek ~sy dyab a yakn rş olar~~ fırkalar ~ BütUn bir örnUr_ i~inde ~ 

a a ı ırzım ~ . .. aıa m ~ arısı lrk ve ınutareke ak ~ bir defa yazllabllen ha· ~ 
tedir. Çünkü (Marguet) mıllı to~~n?~•;ıın~ ilan ediyorlar. Bu ~ rikullde bir aşk ve ~ 
ıosyaliıt fırkaımm maruf ~~aım- ınuraılıge kımse inanmıyacaktır. ~ macera romanıdır. § 
dan olmakla beraber, kendıaı ıoı- j . N AK L E D EN : ~ 

1• l"k ] k f "zme mey· (Devamı 4 Uncu saYfanm s tıncU sütununda) 
ya ıst ı ten ayrı ara &§

1 J S E L A M i 1 z z E T ' 

400 Lira Kazanan Kedi! 
"Geçen ay da bir kedinin 

önüne tam bin papel 
saymıştım ! ,, 

Niçin? 
~ ~ 

Bir gündüz treni 
İstanbuldan Ankaraya her gün iki 

tren kalkar. Biri 18 de, ikincisi 20 de. 
(Vakıt) ın öğrenip yazdığına göre birin· 
ci trenin kalkma zamanı bir ay kadar 
sonra daha bir saat ileriye alınacaktır. 

Bizce geceyi yolda geçirterek 12-13 
saatte İstanbul - Ankara ulaşmasını 
temin eden bir tren çok iyi hesaplanmış 
bir trendir; fakat niçin şu ikinci treni 

Atina, 13 (A.A.) - Türkiye 
Hariciye vekili Tevfik Rüştü Bey 
dün saat 19 d:ı Campidoglio va
puru ile Pireden hareket etmiştir. 
Mumaileyhi vapurda Reiıicüm

hur yaveri ile Başvekil M. Çalda· 
ris,, hariciye nazın M. Makıimos, 
harbiye n:ızırı M. Kondilis, bahri· 

Haricin fikirleri 

Fransız gazeteleri Bal
kan misakını " TedafUi 
bir ittifak ,, görUyodar 

Ye nazırı, M. Haci Kiryakos, Tür
kiye sefiri Enis Bey, Sovyet Rus• 
ya, ltalya, Yugoslavya, Roman• 
ya sefirleri ile Atinadan teşyie 
gelen diğer bir çok zevat tar:ıfın· 
dan selamlanmışbr. 

Vapur Pireden halkın alkıılan 
ve limanda bulunan vapurların 
düdükleri arasında aynlmıtbr. 
Tevfik Rüştü Bey latan.bula çar
şamba sabahı varac:ıktır. 

Tevfik RUştü Beyin beyanatı 
Atina, 13 (A.A.) - Tevfik 

Rüştü Bey, Atinayı terketmeden 
evvel Atina ajansı müdürü M. 
M. Vekiarellis'yi kabul etmiş ve 
kendisine şu beyanatta bulunmuı• 

Bu seneki tayyare piyangosun
'da bir kedinin ikramiye kazandığI
nr dün haber vermiştik. Bir ınu
harririmiz dün Kısıklrya giderek 
bu kedinin bulunduğu evi ziya
ret etmiş ve Krsıklr kedilerinin 
talihi hakkında entresan şeyler öğ
renmiştir. 

Dört devletin askeri 
kuvvetleri neymiş ? tur: 

olduğu gibi tutuyor, iki tren arasında _ 4 üncü sayıfamızda -

~~~~~~~~?l~~~~~==~======~(•D•~-~-"-~.ci~e_a_~_~ __ 4_b_~ __ ~~-~-~-) 
Bu yazımızı 8 inci sayfamızda 

bulacaksınız. 

İstanbul Ankara arası için aradal-
böyle bir saat fark ile hareket eden bir 
tren değil, İatanbula Ankaradan ka11ı

Ta1ilı "Yumalak,, fotoğrafçımızın önünde hklı olarak sabahlan kalkıp yolcularım 
~=------~~=~~~~~~~~~~~~~""""!!!~~~~~~;;:;;;:; bütün gece yolda kalmaktan kurtaracak 

.. ---------;.------------;;~;;;- bir tren lazımdır. 
Bu lüzum çoluk çocuk için, yataklı 

vagon tedarik edcmiyenler için ne kadar 

mühim ise, bir gündüz treninin mevki üc

retleri gece işliyecek trenlerden daha u

cuz olmak tabii' olduğuna göre, o kadar 
mühimdir. 

Bugün bu ikinci trenle yolculuk e
denler hem bütün bir geceyi, hem bütün 

• bir gündüzü kaybediyorlar. Ücrette u
cuzluk temin etmek, geceyi keneli mer
halesinde geçirmek faydalan karşılığın-

Maraş'ın kurtuluş 
•• •• gunu 

da bu yeni tarifede dikkate ahnması Dün Maraıın kurtuluıu yd dönümüne duygulannı gösteren tezahürat yapblar. 

_ llafl~emln topraklarını dellk deşik eden mel'un 
k8stebel)i mutlaka ele geçireceiim ı .. 

icap eden i§te aaıl bu dediğimiz tadildir. rutlıyordu. Marqta büyük kutlulama Askeri muzika milli mar§onzzı çaldı. 
Bunu yapmalarını da Devlet Demtr- meraıimi yapıldı, hitabeler ıöylendi. Resmimiz bu toplan• 
yollannctan bekleris. Şehrimizde bulunan Manı.tldar da bda Maraşta yapılan merasime ait tafsl. 

ua. Halkevi ıalonlannda toplanarak eevinçli Ji.tı ikinci sayıfamıı:da bulac11kıımz. 
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Almanyanın milli 
f Maraş \ Filistin de Pariste yeniden 6 bin 

kişi tevkif edildi birliği tahakkuk 
etti 

Dün kurtuluşunu Yahudiler gittikçe 
kutluladı yerleşiyorlar 

24 saatlik protesto grevi nihayet 
. buldu, şimdilik sükun var 

Alman Rayiştağı, Almanyanın milli 
birliiini tahakkuk ettiren kanun layiha
sını kabul etti. Hepsi de nazilerden o
lan 600 mebus, kanunun ilk maddesi o
kunduktan 50nra maddeyi kabul ettikle
rini göııtennek için ayağa kalkmış, bütün 
kanun kabul olununcıya kadar ayakta 
knlmıf, ve bu ıuretle bir asırdanberi 
Alman siyn:ıctinin, üç asırdanberi Al
man halkının hedefi olan bir ıslah bafa
r:lmı!, ve bütün Alman milleti tam aa
lahiyctli milli bir hükumetin idaresi al
tında toplanr.ıııtır. 

Maraf, 13 (A.A.) - Bugün on 
beş yıl evvel dütmanı ana yurttan 
kovan ve cepheden cepheye koıan 
kahraman Maratlılar kurtuluı bay 
ramını ço,kun tezahüratla kutlu· PHi.s, 13 (A.A.) - Vilayetteki 

bütün merkezler dün, İ§ umum 
f ederuyonunun 24 saatlik grev 
emrine bailı müttehit ve federas
yon 'l bailı sendikalar azaları ile 
son unıurların tezahürlerine sah
ne olmuıtur. 

BilhaHa rrevcilerin greve itti
rak etmiyenler arasında bazı ha
diseler olmuıtur. Fakat ciddi 
hadiıeler ancak M,uıily:l, Mul
houso, Roubaix ve Lyon'da bir ö
lü, bir~ok yaralı vardır. 

Büyük ıehirlerde grev hareka
tına, bilhaua rıhtım itleri, liman 
ve deniz İtçileri, maden ıan:ıyii 
itc;ileri, belediye hidematı ve en 
h:zb alak'adar nakliyat, poıta 
memurları muallimler ,fabrik1 ve 
devlet tezgahları iıçileri ittirak 
el."l'lişlerd ir. 

Pariste dün akıam sükunet 
içinde geçmiıtir. Yalnız dııarı 
mllhallelerde grev yap7.uyanl lr 
ve grevcilerle poliı arasında çar
pıtmalar olmuıtur. 

Saat ikide asayit için sevkedi
len kuvvetler çekilmiştir. 
Şimdi sükunet hmdır. 

30 bin nUmayişçi 
Pariı, 13 (A.A.) - Dün Paris

te y::ıpılan büyük tezahürat bat
Janaıçtan daha uabt bir şekilde 

hitti. Pariı k~pıların.a gelen ko
müaıiıtler Belville, ve Menilmon
tanta çıkmak istemişlerdir. Teza
hüratı idare edenler polisin soğuk 
kanlJıiı ıayeainde müsademe ol· 
mamıf, tezahürcüler bayrakları • 
nı indirreke yan ıokl.klara dağıl
maj'1. razı olmutlardır. 

T ezahürcülerin yekunu 30.000 
kadardı. 

P~is müdürü, polislere sakin 
olmaları için nasihatler ve topla· 
nıp dajılm:ıları için küçük kala
balıkların geçmelerine müsaade 
etmelerini ıöylemiftir. 

Pariı, 13 (A.A) - Dün Venıen 
kap11ından yapılan tezahüratta 
bir hidite olınanuıtır. Hatipler te· 
zahürcülere intizamı ve sükunu 
muhafaza .etmelerini bildirmitler

dir. 
Marallyada 

Parla, 13 (A.A) - Röyter Ajan 
sı muliabirinden: 

Dün Marsilyada ciddi boğuıma
lar oauıtur. Bet sivil ağır, 12 po
lia hafif ıurette yaralanmıılardır. 

Alqama doğru borsa önünde ve 
Kannebiyer' de boiutmalar de
Yam ediyordu. 

Pariı, 13 (A.A) - Dün sabah 
Tillyet tehirlerinden bir çoğunda 
teaahürat yapılmıt, bir hadise ol
maınlflır. 

Manilyac:la 80,000 rrevci süku
net içinde tezahüratta bulunmuş
lardır. 

Pariı, 13 (A.A.) - Royter mu
habiriaden: 

Bir çok tehirlerde sükunet ol
IDUIDa mukabil Robaix, Dunker
.que ve Mulhouae da hadiseler ol--IBUftur. 
Daaker~,de ırevciler ile bir 

•at•• ,nJdlnü bopltan rıhtım 
iftileri arurnda yapılan bir dô-

ğüşmede bir çok kimıeler yaralan 
mıştır. 

6 bin mevkuf 
Paris, 13 (A.A.) - Dünkü nü

mayiıler ·esnasında zabıta muhte
telif suçlar itlemit olmak töhme
tile takriben 6000 kiti tevkif et
miştir. Yedi ecnebi hudut hari
cine çıkanlac:ktır. 

Tabii hayat ba9ladı 
Pariı, 13 (A.A.) - Royter a

j .. nsı bildiriyor: Hayat bu sabah 
mutat cereyanını almııtır. Tele
fon ve telgraf muhabereleri tek
rar baılamııtır. Trenler, mutat 
veçhile, itÇi ve amele ile dolu ola
rak ıefer ediyorlar. 

Paris, 13 (A.A.) - Reuter 
bildiriyor: Bu sabah Pa-
ris mıntakasındaki fabrikalar -
da amelenin İf baırn:ı dönütü ıü
kunetle vaki olmuıtur. Şehrin mül 
hakatın d :ı. sükun. hüküm sürmek
tedir. Şehir hizmetlerinde yer· 
altı demir yolunda elektrik, hava 
gazı, nakliyat ve posta iılerinde 
meni yeniden ba~lamıttır. Ve 
normal surette devam etmektedir. 

Staviski meselesinin 
tahkikat. 

Paris, 13 (A.A.) - Staviıki 

Almıınlar, ırkı bir, kültürü bir dili 
bir, bir millettirler. Fakat şimdi;e ka· 
dar miJli bir hükumete sahip olmamışlar
<lı. 1871 de mevcut bulunan Alman im· 
paratorluğu bir federasyondu. Bu fede
rasyon, asırlardan beri, biribirinden 
müı;takil yaşıyan, Alman devletlerini 
bir 3rup haline getiriyordu. Onun için 
her Alman, Alman rayhında merkeze 
tabi olduğu devletin nüfuzunu hiuedi
yordu. 

1871 İmparatorluğu büyük krallıklar· 
dan, prensliklerden, şehir devletlerin
den müteşekkildi. Umumi harbe ka
dar bu krnllıkların bir kumı, yabancı 
devletlere sefirler gönderir, ordulannı 
ayrı ayrı teşkil ederlerdi. Umumi harp. 
ten ıonra bu vaziyet, eaaa itibariyle, de
vam etti. 

Hitlerin bu defa baıarmağa muvaffak 
olduğu ıslah, federal on yedi devletin 
istiklal namına elinde lcalan her şeyi a
tarnk Alman milletini tam manasiyle 
bidc§tİrmcktir. Hitlcrden evel hiç bir 
kimse bu ıslaha teıebbüı edememişti. 
Gerçi harpten sonra Vaymar kanunu e
ıaaiıini yapanlar bu birliği gÖJ: önünde 
bulunduruyorlardı. Fakat bütün elde e· 
dilen netice "Ra71i,, 6i otor:iteıini art
tınnaktan ibarç\ti. 

lamı§lardır. 
Tekmil halk, milisler caddeler-

de istiklal aavaıının mesut netice
lerinden duyduğu sevinçli gururla 
birbirini kucaklıyor, bütün kalpler 
ulu kurtarıcıya kartı duyduğu min 
net ve tükran hisleriyle çarpmak
tadır. 

Kutlulama merasimi çok heye
canlı oldu, halk, miliıler asker ve 
mekteplilerle memurlar cümhuri
yet meydanında toplandılar ve 
merasime istiklal martı ile baı
landı. 

Müteakiben belediye reiı veki
li Maratın istiklal sava,ında kaun 
dığı madalyayı alkıılar araıında 
meydandaki tanlı bayrağımıza tak 
tı. Şehir namına aöylenen nutku 
müteakip C. H. F. re:si ve Burdur 
mebusu Halit Bey tarafından he· 
yecanlı bir nutuk irat edildi. Ve 
çok alkıılandı. Bundan ıonra bir 
geçit reımi yapılmıt ve belediye ile 
halk fırkasına gid:lerek tebrikat
ta bulunulmuıtur. Gece fener ala
yı yapılmıf ve müsamereler veril
miıtir. 

meselesinde ;methaldar meb'uı 

Bonnaure, dün Bayona gidecekti. 
Fakat hasta olduğunu bildirmit
tir. 

Halbuki Hitlerin programında bütün 
Almanyayı birJeıtirmek maddesi de var- Hükumetçiler intihaptaki 
dı. Kendisi bu itin, doğrudan doğruya - • } } 

Adliye, muayenesi icin derhal 
üç doktor göndermittir. 

kendisine karşı meıul valiler tayin et- zaferlerını kutlu uyor ar 

Bu suretle 24 saatlik umumi 

mekle baılamıf, geçen eylulde federal Atina, .13 (Huıuai) - Dünden
devletler itini tasnif etmek lazım geldi- beri hükumet taraf tarları burada 
ğini anlatmıı, nihayet son darbe ile bu 

grev hadisesiz bitmittir. 
Paria, 13 (A.A.) - M. Bonn::.

uru muayene eden doktorlar ken
d'sinin pekala Bayone nekledile
bileceğini söylemitlerdir. 

Bunun üzerin.e meb'us dün saat 
18,30 da adliyeye getirilmit ve 
ıece haerk etetmittir. 

Bayonne, 13 (A.A.) - M. 
Bonneaure 7,21 treniyle Bayon
na ıelmittir. Kendiıini Dakıa 
inmit olduğu söyleniyor. 

Filh:ıkika müessif hadisata se
bebiyet vermekten çikinerek toıe 
yolundan gelmesi muhtemeldir • 

Hakkında istar edilen ihzar 
müzekkeresi mucibince, maznun 
saat dokuza doğru mahkemede is
patı vücut edeceği tahmin edili -
yor. 

Paris, 13 (A.A.) - Maliyeci 
Sabı~ n, dün Beyrutta tevkif e

dilmittir. 
Beyrut, 13 (A.A.) - Dün ak

fa.m tevkif edilen maliyeci Saka
zan cüma ıünü F arnaaya aönde
rilmek üzere vapura bindirilecek
tir. 

Bulgaristanda sekiz 
idam kararı 

Pariı, 13 (A.A.) - Sofyadan 
bildiriliyor: Komünilt teıkilatı 

yapmak ve silah çalmıt olmakla 
müttehem Bulıar sahil zabıta me
murlarından 66 kiti hakkında dün 
verilen karar ile mahkeme bunla
rdan aekizini ölüme, on dokuzunu 
betten on bet seneye kadar hapiı 
cezasma mahkfim etmit. diier 
maznunları iae beraat ettinnittir. 

iti tekmillemittir. 
Bu ıuretle federal devletlerin parla· 

mentoları kalktıktan başka bütün haki
miyet "Rayh,, ta temerküz etmİ§, idari 
her varlık Rayhın şahsında toplanmıştır. 
mı ıtır. 

On yedinci aıırda Alman devletlerinin 
say111 1800 idi. On ıekizincİ asırda bu 
sayı (300) e indi. Bunlar biribirine 
iltihak ede ede Alman cümhuriyetini teı
kil eden 17 federal devlet vücut bulmuş
tu. 

Nihayet ıon kanun bütün Almanyayı 
milli bir vahdete çevirdi ve bu muvaffa
kıyeti Hitler kazandı. 

örner Rıza 

Gazi Hazretleri 
Ankara, 13 (Hususi) - Reisi· 

cümhur Hazretleri bu akıam A
nadolu klübünü teırif ederek bir 
müddet kalmıtlardır. 

Bir ölüm 
Ankara, 13 (A.A.) - Büyük 

erkanJ harbiye reisi Mütir Fevzi 
Pata Hazretlerinin kayınvaldeJe
ri han·.mefendi bugün vef:ıt etmiş 
namazı Hacıbayramda kılındık
tan sonra Gebeci kabristanına 
defredilmiıtir. 

Cen;zede Fevzi Pa,a Hazret
leri ile büyük erkanı harbiye ve 
milli ıniidafaa vekaleti rüesası, 
zabitan bulunmu! ve asker, polis 
müfrezeleri İ§tirak eylemiştir. 

Teksif edilen vitamin 
Leningrat, 13 (A.A.) - Meç

nikof hastah:ıneıi skorpit, kemik 
ve ıinir hastalıklarına kar91 tek
sif edilmit vitamin istihsaline bat· 
lamıttır. 

ziyaretler tert~p ederek hükumetin 
belediye intihabatındaki zaferini 
tesit eylemektedir. Dün bu nüma
yitçi gruplar, Omonya meydanın
da toplanmıtlar ve büyük bir nü
mayit tertip eylemitlerdir. Nü• 

mayitçilerin önünde direkler üze
rinde müteveffa kral Konıtantin 
ile zevcesi kraliçe Sofinin ve ıa-

bık kral Y orainin ve vaktile ihtilal 
hükUıneti tarafından kurtuna di· 
zilmit olan Gonariıin büyük resim
leri bulunuyordu. 

Evvela Atinamn yeni belediye 
reiıi M. Koçyaa ICSz alıarak nü
ınayitçilere letekkür etmiı ve Ati

nanın imarı için elinden ıelen 
gayreti ıarfedeceğini temin eyle. 
mittir. Daha bir çok hatipler 
nutuklar irat etmiıler ve nümayif

çiler, anıızın Venizeliatlerden mü 
rekkep olan ayan meclisi aleyhin
de tezahüratta bulunmu§lardır. 

Hük\ımet taraftarları, Seli.nik· 
te ve diğer büyük ,ehirlerde de 
zaferi tesit için büyük nümayiıler 
yapmışlardır. Bu nümayitler ha

diaesiz geçmiıtir. 
Kab:ne meclisi bugün toplana· 

rak belediye intihabatında kazanı
lan ~alibiyet meıeleıini tetkik e

decektir. Hükumet 6 yeni mebus 
int:habatı yaotırmağı ciddiyetle 

düııi.inmektedir. 

At:na, 13 ( Huıusi) -- Resmen 
tebliğ edildiğine göre Yunanistan 
da mevcut 79 belediyeden 34-
dünde hükGmet taraftarl:.rı, 25-
inde de muhalifler kazanmıtlar
dır. Dört müıtakil ve bir komü· 

Adana, 13 (A.A.) - Beyruttan 
bura ıazetelerine gelen haberlere 
göre, lngiltere hükumeti her sene 
Filistine kırk bin yahudinin girme-

sini kabul etmi§tir. Bu halin kaç 
aene devam edeceği belli değ:ldir. 
Bu yüzden yahudiler simdiden Su

riyeye ve Lubnana da el atmağa 

baılamıı ve bu meyanda bir yahu
di zencin Cebelidruz mıntakasın· 
da dört köyü 140 bin liraya satın 
almı!lır. Buralarının altı ay zar
fında botaltılmasmı da !art koy
muftur. Bu vaziyet Suriyelileri fe-

na halde sinirlendirmit ve gazete
ler tiddetli neşriyata ba.şlamı§lar
dır. Bu yüzden FHiatinde oldu
ğu gibi Suriyede bir arap yahudi 
meselesinin meydana çıkacaiı bek 
lenmektedir. 

934 bütçesi 

Yeni iktısat bütçesi 
5 milyon fazla olacak 
Ankara, 13 (Hususi) - Maliye 

vekili yeni yıl bütçesi hazırlıkları· 
na faaliyetle devam etmektedir. 

lktısat Vekili Celil Beyle 
Cümhuriyet Merkez bankur u
mum müdürü Sadettin Bey bugün 
maliye vekili Fuat Beyi ziyaret e-

erek .. kacla .. 0 &.iU.mii.çJ_._ 

dir. 
Bu görütmeler iktiaadi prog· 

re.mm tatbiki için iktisat Vekaleti 
bütçesine konulacak tahsisat etra
fında cereyan etmiştir. ktiaat Ve
ki.leli bütçesinin bu sene bet mil· 
yon lira fazla olacağt muhakkak 
g:bidir. 

934 bütçesi projesinin yarın ak
f&lll ikmal olunarak perıembeye 
kadar vekiller heyetinde müzake· 
reıine batlamaıı muhtemeldir. 

Hililiahmerin yardımı 
Ankara, 13 (A.A.) - Hindis

tan zelzeleai felaketzedelerine bir 
yardım olmak üzere Hilili::.l-..mer 
cemiyeti 250 İngiliz lirası gönder· 

miıtir. 
_, __________ llli81maıtnlnl~.W-INWAMI ...... 

nist te intihap edilmittir. 

Sekiz belediye dairesinde ek· 
ıeri1et temin edilemediğinden 
yeniden intihabat yapılacaktır. 

Atin:ıda 67,181 müntehip rey 
vernıit bunlardan hük\amet nam· 
zedi M. Kociyas 30,171 muhale· 
fet nanııedi M. Paçis 28,439 sa
bık Atina belediye reisi M. Mer• 
korİs 4,834 ve komünistlerin nam• 
zedi de 3119 rey ke.zanmıtlardır. 

P:rede hük\ımet namzedi 
14,591 muhalefet n"\mzedi de 
13,615 rey almııtır. 

Baıvekil M. Çaldaris intihaba
tın verdiği bu net~ceden ve iti
madı millinin bir defa daha hü· 

kumet lehinde tezahür eyle.me· 
sinden pek memnun olduğunu 

söylemittir. 
Hanyad • bulunan M. Venizeloa 

intihabatın neticeleri hakkında 
fU b~yanatta bulunmuıtur: 

.. _ Neticeden mUtehayyir de
ğilim. Çünkü hük4met intihaba· 
ta icrayı tesir etmittir. ,, 

n 
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d 
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Etatizınin kanunu 

ve ahlakı 
Devletin Vasfı etatiat olmaktır. Bu- yangından sonra 

nu yarınki iı hayatında kanantqtırarak 
iktısad! har.ta dnletin iftirakini temin D •• .. k dah ıld 
edecekiz. Bugün devlet Türk iktıucli· UD UÇ asa a aç l 

yabna YÜade iki nisbetinde el uzatımf• Yanan adliye sarayı enkazı &• 

tır. ~!arın bunu belki yüzde aekzeıı sö- rumd:ı bulunan baalardan çoiu 
recegq, Belki bir .. sanayi 
Türk c!evJ . . • ~alanada ·.ı: açılmıttr. l>ihHle, ıeriye kalan• 

etimn otonteaı tm ı~ye-
cek 8 lardan iir tanesi daha hefet önün-• Unlar iyi, bunları istemek bot .. • -~ 
Fakat bu ülküye vanncıya kadar bizim de açdnuı, vasiyet 22hrt tutula• 
hrılllbzda cehalet gi~ irtica pm kav· rak teıbit edilmiftir. 
v~lli bir tehlike var; bu tehlike: etatiz· Dün açılan k2Alal', ikinci •e 
~fena tecrübelerle itibardan diifme-I betinci hukuk mahJ.ıemeleriyle 
11 

• .Fena tecrübeler neler olabilir? be inci sulh h ..... _h1ıe1De8inin 
ihtisassız çalqmak. 1 

. Etayı ferdi menfaatler için siper ha- kualarıcbr. 
~·~ ko:ymak. Bunlann önüne pçmek Bmılann içinde hulunan aenet• 
IÇIQ Çare: ler •• Jriiıt paralar lr&nür haline 

lı.ın ibtiau ve ahl•k- imi...:.. Bronz par.lar~ hiç 'bir 
af" b erinci • -=-.t- kullan- ıe ,_. ute asam y eve ı...- olmamlflır• 

~! Kütleyi seven kuvetli bir ahlak, fer- ıey aluin 
~ ıtlcnfaatini bir kö141ye blrakan, kütle- Gerek kliıt ~ . , ' ~rek 

"ilı iıini kendi iti gibi yapmalı vasile brom paraların miktar ıtibariyle 
lı.'ıe:ı i:uanlar halkedecektir. fula olmadığı anhıılmqtır. 

lhtiaas itinde tianımz malmn: Yanım yerinde -ılmachk bir 
Mil bet ilim' ~ 
8 . s ~ bWl Wr 1"itiia kaç kaea daha vardır. Banlarm 

"1arn~ yarım mu da bugünlerde açılması muhte· 
Devletin Türk iktısadiyallm kaim· meldir. 
~ al:p radyo ıürati U. kopa dün~ -----.... ----
hnı:na sokması için w. s.laırpdaki, Dil mektebinde 
'bize 1 nönündeki giJli lııir ahlik serek. 

Sakaryada öa- mechal uker, lnö
llincle can yeren ıenç zabit kütleyi ken· 
dinclan çok sevdiii ve bu sevyiye İnan· 
driı idn kurtulat davunu kemikleriyle 
lcoradu. 

Me~ul Mehmet ben demedi. Biz de
di... Meçhul zabit ben demedi biz dedi. 
Şener, ben demedi, biz dedi .. 

Sanayi kurulurken, dnlet iktnat 
davasiylc alakalanırken müdürden ka
pıcıya kadar berbat• ayni ahWa isti· 
:receğiz. Hatta makinelerden. hatta o
..ıdardan ..• 

Ablak p imTvetli ka,.kbr. la ..... 
ı...... deruni kıymetlerine ~. 
8unu bir terbiye metelai addecfeJirouz. 
Çünkü bütün telikkileriyle fertçiliii •tı· 
Lnn bk imparatorluk enkazı üstünde 
• ....:c..... .ı,.._.. • 

ne e:ı büyük .....U .lolw Aawl da 

1staDhal ünneniteai ulih:ıt 
müp.Yiri Möıy& Alber Malche 
geçen hafta dil mektebi llocaJan .. 
na Uç konferans vermifli. Bu 
hafta da lconferamlarma de•:ım 
etmit, l>UUtesi ve alı .Jqamlan 
da hocalara hir fikir ftlmek üzere 
hlebe)te dil dersleri veımittir. 
Bu aktam da ı.ae hir den vere
cektir. 

Çubuklu vapur 
iskelesi yandı 

Evvelki ıece Şi1'etih&yriyenin 
Boğaziçin8eki ubuklu n ur İl• 

laizdo oJduiu kadar c:.niyet kontrolia- J•ete çanacau haya ıuını ya• 
den. uzak cemiyetin kıymeti~. alika- karken ııçnJan atqler JUdeki Du• 
ıız ıllSDD yoktur. 1 nlaru deft'UUll mah· 1 • · d 
ıulleri üstündeyiz.. Ba kötü fertçiliii unan ıçm e ıaz dolu tenekeyi ·lu· 
ayıklamak için çok uğrapcaia. Fakat taftut'mUt •e nnpa ba IUretle bü· 
efendim, feragat ablikı v~ N .. iJ. yiimiiftür. Deniz itfaiyesi 1: ·
ler yetişsin, ondan sonra ıte '-tl.,..Jan ye kadar Wcelenin LL _ k ıe .ncı 
di • uına 111111 ta· 
yemeyız. .. . mamen yamn-br 

Hiç bir lnutulaı davası böyle ~ --T • 

bailanarak aer_i~e ~·am vererek yapy&· - ..... -.._ 

1nu. Çare: Dasıplin.- Zincirli kuyu kavsi 
Kanunlan lmnetJendireceiİL Devlet d .. 

Ye kütle menfaatlerine dolmnanWm ~ uzeltilecek 
eri ceza hafif oJmı,-acak... T~ klüp tarafmdan beledi· 

Türk tarihinin her devrinde kunetli yeye olouüı ve otomohillraz•lan-
bir ıuur panlba nrdır. nm önüne 

Devlete ve kütleye zarar verenler en • .. leçGaek için bazı tedbir· 
··yük ceza11 söriirler. Tirk Jndmka· len ıo~ereıı bir rapor aCSnderilmit 
an tarihinde yer alan ba ...ı bir ~ ti. ~aka ile kartılanan bu rapor 
enin İ§81'etidir.. Yabm devletin malı beledıye fen heyetine verilmiftir. 
eniz, ycmiyen domu.s 8ÖzÜaÜ hili u- Rapor fen he elince aiiratl tet· 
u~ delil de-det müeaseaesiade kik edilecet..ı...! Y.Z • e • 
.,.p edilen ............ dan az randaaaa • • • ;ır• ineirlilmJU ıle 

da ""'uya çekilecek ve Türk ... Şıtlı ~illin hirlqt:j yerdek kav· 
tez elden ve kısa yoJdaa ,...._.. tın duzeltJıne.i kararlapnqtR'. 

temin olunacaktır. .- u • 1 • _ 

Sui istimale, 1urnzbia, itleri .,... bir ted~ir oı.. ~ :.W... nuj;_.. 
~ia leY~re karp tek ce-~ llir ~. Her sefer• 

:keJle)'J Vermektir. ....,Uiin aea'İ ...... .-. •- ' 
• ._L:: ~ • - PJTI l)üny• yanıma 8ll'eD bir cemiyette ... ~ -Su6. 

" ~ kanan llriieJ1e ıfeaine ihtiyati S.clrl ..... 

Denizde 
bir facia 

.............. ----. SOHBE1LER 

Zeytinyağı 

Makine yağı yerine 

- ......... 
Kanayan yara 

Silmiain Celiliye köyilnden, P. 
ntimzabbwmekwpumL Geçen 
betlerimizden birinde, kırtasiyecilikte 

bamedea yaznnm okuyan Cavit Bey: 
"Bizim de böyle kanıyan bir yar 

-.ar.,, diye söze bqlryarak, bizi hayret 
kullanılabilir dütüren bir muameleyi anlabyor. "Siliv 

Bl·r h t 1 ·ıe 1 t b 1 • . d ıinin Celiliye köyü kooperatifi müess· as a yo cu 1 1 an u tıcaret ve aaııayı o &il 1 • ele d' . tan bu bn - .• enn n,, ıye unza a za sozu• 
bir gemici boğuldular mecmu:ıııun aon n.üıhaaında, ne itimat 8östererek, ıiüyetini sütunu· 

Evvelki gün Boiaz haricinde Galip Ba~t~yar. Bey milli iıtiha!i ma pçiriyorum. _ . .. .. • 
bir facia im &· k. · dalgalar korumak ıçın dikkate deier bır Apttoa 1932 de, Celiliye koylülai 

o Uf, 1 lfl f!1-· ~ . A ,_ eli k tifi lar arumd bo w im R. r H • raır ortay:ı atmakı.dır. 111111r ıaraı ıue oopera ı yapıyor • 
a 811 uıtur. ıze 1 

• •. Gali Bah • Be d. ki Kooperatifın kanuni muamelesi bir sene 
l&D k:ıptanın Akdeniz motörü İki p tiyar y ıyor : -1 L! • t tik 6 -•dik dit• .. "Avnıpuun ZCJtİn memleketlerinde eTI:& ııntiyor Ye no er çe ...... e ıyor. 
~un evvel Midyeden lıtanbula ge bir ka~ zamandaüeri Jtİ Nıma . Çatalca ziraat bankası müdür mua.ini 
lırken tiddetli bir fırtınaya tutul· filildı motörleri Nı:. n. . imi: köye seli,.or, idare heyeti seçiliyor, reis 
muttur. Motör den!zde saatlerce m1ıp kulaıulnuyacafı ~ et tQia ediliyor ve ortakların mevduatmm 
sallanmıı bu t• Bo.. hari• mühim tecrübeler tetldld• ~- dört misli niabetinde kredi isteniyor. , ıure .e gaz ' >"' U "dürlük b . ... afık bul 
cinde Karabunma yakhpnıfbr' • tadır. mmn ::C.· . ~ ıat~p mu"Y U• 

M tö Bo.. Son zamanlarda Ceziı)iade '9a tecrü- Jor" ı emnm venyor. 
0 • r gaza doğru ilerlerken L....'er ma-U..'---1- ~--' • F•t Çatalca bankumdan paraJ'I a-
ak • b• d b• d b.. - ·-·-r-- neu...ıı ....... p. ı-L..-u.:....... __ ~ ıneaı ır en ıre urmuı, u· Zeytin Jaimm makine Y"iı ~ imi· ~ al... . • • 

tün çalıtmaya rağmen itletileme· lanman için liznn olan fiziki " kim1evi .. Buka memuru .kncli ~ on bet 
mittir. rnaf itibuiyle madeni N1ara ruibec> IUD mua utı etmit- Kendısme tekrar 

cah olduiu da aUa hm tekrar yapılan müracaatlen: 
Fırtına iıe gittikçe tiddetlen• ... __ ._ ! t• .. ._'~- u.. - Bu emir kili delildir, istizan ecı.. 
• tö. K b ~ ze., uD y&glAUIUIRln ...... e- -Z.:-·t 

mJf ve mo r .. ara urunda Kun· ch1ıiesi liznnchr. Bilhassa otomobilci· ..... ~··· ...... 
duz dere ı:ıhılınde battan kara e- tikte madeni yat yerine zeytinyafı imi· ~J• •ı• suru~ .. ~. 
derek parçalaımııftır. Motörde lamhnuı daha icarlı n daha faydalıda" Nihayet kooperatif ~~e~usl.en, ~t 
H kaptanı Ü yf b. d M k 1 h • . . l ak bmkau htanbul mudunyetine bizzat 

asan a ç ta a ve ır e a 'l e mu &n'lrı netice o ar ·· t ed' lar · h ki muracaa ryor ••• 
Midyeden bınen uta bir yolcu di~or : .. . . . . lstanbul ,abesi hayrette: Bw ~ 
bulunuyordu. Bu tecrübe aatihaal hayatmm ıçm evel bütün kanuni muamelesi biten 'bir 

Dl al :ıraaınd h·· • ı· son dereceil mühimdir. Son Mnelerde kooperatif nasıl olur da henüz harekete 
ag ar a uvıye ı meç zqtİll ya anınızı iyi satanuyonız. • ol ? 

hul olan bu hasta yolcu ile tayfa· Halbu~ motörlerin •• wtiiıa makine-~ :; k~tifin faydalı ifl!er 
lardan Rizeli Sadık boğulmuılar• leria zeytin Ylliı ile Yailanrnasmda ...ı.. p.mekte oldujunu aanıyorlarmq ... 
dır. Hasan k'lptan ile dig" er iki" zur olmaJJP fayda bulwıduiu tabaldmk * * ·m& ş halde 
tayfa tahliıiye motörü tarafmdan etmİ! ~ ~aiıÜd a ::L!_ bir~ytin Pilan· Dnlet, köylüyğ tefecilerin, insaf. 
kurtanlmı lardır. mıs ıçın ~ e m~ sufiyat ... as faizcilerin elinden 1mrtarmak ._ 

f bası bulunmuı demektir.,, L- • 1'-•~ı: k---=-.a. .._ _... teJ'I yapıyor. _..,.. or-...., 

Neıet Ömer Bey 
O niveraite rektörü Netet Ömer 

Beyin hıfzıuıh:ı kongresinde bu· 
lunmak üzere bir iki güne kadar 
Ankaraya ıideceği haber alnımı§ 
tır. 

kimbilir De zorluklarla bu koopaatif 
G !Çen sene içınde kanalmuıtur. Kö1lü, ~ı faizle.. 
satılan hayvanlar rinden kurtulmalı sayesiyle, di~ 

Tutulan bir ıtatiıtiğe göre 1933 tırnaiından arttırarak, koopera~ ,.. 
"nd J-a--L-'da d. • I ak brdıiı ekmek parumm muattal blclıP-

aeneaı e •uuıuw ın o ar 81 aöriine. ne der?.. Herhalde, Celili· 
ıu miktarda hayvan ıablmıtbr : ye köyÜnde, bu kırtuiyeciliiin acısı 

247614 adet ve 13046312 kilo çok büyük, ki mektup aahı"hi kanıyan 
Karaman, 101707 ::ıdet ve yara difOI'. Biz, hatka bir teJ' söyJ.m. 

Alman P-rofesörü 42096t 1 kilo dağlıç, 82771 adet ,..pz. 
Selamı tn Ankaradan geldi •e 2137613 kilo kmrcık, 167085 

Eski Maliye Vekili Abdülhalik adet ve 3826369 kilo kuzu, TJ67 Maakaraıar1n halka aaraun. 
Beye gözünden ameliyat yapmıf adet ve 288984 kilo keçi ve 666 talak yapmalar1na mUaaade 
olan profeaör lfer Sbaymer adet ve 11263 kilo otlak ve edlımı,ecek 
dün Ankaradan .. latanbula ıelmiı· 16665 adet ve 5870234 kilo öküz Pukalya yortuları münuebeti-
tir. Profesör bir iki aüne kadar ve dana, boğa, ıığır, manda ve le bazı sabıkalılarla ahlikıız ka· 
bir kere daha Ankaraya giderek malJ.k aablmııtır. dınlann da maıkar:ı elbiıeıi giye-
ııhhl vaziyeti memnuniyetbabt o- rek ıokaklarda dolaıbklan, bazı 
lan sabık veki.Ji bir defa daha mu- De~ ~~~~tlnt• metre::: meskaralann da balk:ı aarkmtıhk 

ed t..a.!.. e ı o~ er anunu ettikleri ıörülm" Uf.. tur·· • 
ayene ece&1a1T • satılan bütün maddelerde metre 

Berlln Ticaret odaaı balo· 
aunda ihraç 111addelerı111ız 

Berlin, Tıcaret odası tertip et· 
tiii baloda nümuııelik Türk maJ. 
lanm hediye olarak d:ıiıtmata 
karar vermiı ve latanbul Ticaret 
odama müracaat etmifti. 

Ticaret odaıı, bafbca ihr:ıç 
maddelerimizden bir çoklarını 
toplayarak Berline göndermittir. 

HndUrUlen yangın 
Fatihte B:ıba Huanali mahal· 

leainde tulGmba aokağında 8 nu· 
maralı ev den yangın çdmııf, ıira· 
yet etmeden aöndürülmüttür. 

usulü eau tutulmaktadır. Dün Sirkecide ve Beyoilwıda 
Ancak deri ticaretinde bu usu• maskara kıyafetinde dolatan bir 

le ria-t edilmemektedir. lıbn· kaç sabıkalı ve :ıblikaız yakelan-
.1- mııbr. Emni_. müdürlü~-:. dı:-bul Ticaret odası deri ticaretinin ~._. ... uu 

bütün dünyadaki ıabf ıekilletini bütün merkezlere emir göndere .. 
teıbite baılamıtbr. Viyanadan rek maskaraların aarkınblık yap

malarma müsaade edilmemeaini 
ıelen haberlere ıöre Avuaturya• 
da da 1871 aeneaindenberi deri hlldiımiıtir. _...,.....,_ 
ticareti lngili2 kadem mürabbaı 
üzerine muamele görmektedir. 

Sun'l ipek tabrlkaı 
Çekoalovakyab hir mühendis 

•tmıleketimizcle ıun'I ipek fah
rik:ıaı açmak için Tacaret Oclaıma 
müracaat etmit ve malGmat İlte
miıtir. 

Akaarayda terko• akmıyor 
Üçgündeaberi Akaaray, Yedi

ble, Samatya ıemtinde terkoa m 
aibi akmaktadır. 

Bunun aehebi büyük bir bonı· 
nwı patlamasıdır. Borunun buaün 
tamiri bitecek ve au verilmeie bai
lanacakbr. 

DPHRt Efendi Nasıl Görüyor? 

lle.'ıri Efendi, kim ne --ı . . . lbtimald bdmlar eJ'bk· ı y . . . • • • alım ıır demlen 
fU bd~laı m tahıatleri IMıln- lerin hayata ,.apbldarı her iti 7&• nkl••ıaau bilmezler-

p.rİrfil'··· ..W.lrler ... 

DMrt a. - 11eaae ı.u mm fok~' 
• • • Her hangi bir ıırrı duy- _ Nleba f 

duldan aün yedi mahalle7e ilin - ()Dnld -. .,. ... ••••ıntert .__. 
....... .,,..,,.. ........... lıılr .... anlıfaoo -....: 
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Ba!kan misakı ve haricin fikirleri Fransada son ha- Halkevinde Yenı n=tr•rat 

Fransız gazeteleri teda
füi bir ittifaktır, diyorlar 

l Ticaret ve Sanayi ocl 
dise erin İç yüzü Sergi komitesi bugün mecmuası euı yatında 

Dört dev!etin 
Sorı posta ile gelen (Tan) ga.. 

zetes"nin başmakalesi dört Bal
kan dJVleti arasında Atinada im
za edilmiş olan Balkan misalan
dan bahsetmektedir. (Tan) bu 
husustaki mütaleala.n arasında 
bilhassa şu sözleri söylüyor: 

"Balkan miaakın.!a iktııadl bir 

kuvveti nedir? 
mııtır. Balk:nlarda ıuluhun 
muh:ı.f azuı için bu ıiıtemden isti· 
fade etmek imkinını hazırlayan 
da Rom:ıny& hariciye nazırı M. 
Titüleıko olmuıtur.,, 

Dört dev:etin a!k?ri 
kuvvetleti 

madde yoktur. Fakat bu nokta "~iiçok A~p~ ~leleri, ~-
• ah 1 1 kan mi..ıa munaseoeüy.e, bu miaakı 

üzerımle aar at o mamak a : ___ ,_ d'·rt :.1 1 ti. -·'· • :ı~ d" • u;ıgauyan cı uev o n _.en ve u.uaa ı 

berab3r dört devlet arumdakı lnanetleri lıakkmda mütalealar yürüt· 

_.. <Bat &anı.11 1 1nc1 •)'lfada> seçilecek 
Faşizm darbesinin ferdasında te- a - M1be ~ llUat ,uk91: A> - llAl 

kevt mtızesl, B) - SucUer cnıpu olmak tl· 
şek.kül eden milli kabine ihtilal mü zere lk1 (TUp:t. aynlır. 
şevvikleri tarafından bir te§vik gi- ea - Hlhıe gTUPoJnm •ft4al ,.e faaliyeti 

bi telakki edilecek ve onlar bir IBlıaa• -~·ca fUlllarm: 
A) - Mcsop Oldnta llalkeTt mmtaka· 

"Beyaz diktatörlük,, ihdası için fa- amdakl tarna1 eeer Ye alıldelerla 111 nı•e.ta.. 
liyetlerine gene devam edecekler- ~ı Jlu!msu.ncla alAkaclar malnmlan tenvir 

dı·r. Fakat amele sınıfının ve mil· eder. Bu eserlerin h1Dhafaza11 ınNtllM'Dyte 
tetekktU fiden lnİllll8I ~ mttzaheret 

Ietirt buna karşı nasıl mukavemet ecSer. 

edecekleri görülecektir. Faşizm B> - Balkevtnııı 1'uhmtuta yenle ıeam1 
mtheler ''VM Olllan ~nnete, ek

çetelerin Parise sürdükleri lekeye .wmaı ~ ,.._ banlum ka-

bir nihayet verilmelidir. Onun :mlrneam• ~. Tarlhl abkWeria ıot.osnı-
" • t• lamı.ı almak. mtımktln olan ~ aıçr. 

için umumı grev ilan edilmış ır. dan kU~k moc!ellertn1 yaptrrmaJr, tbet1nc1e-

Bu wnumi grev irticaa ve hüku- ki ranıann totoı;rat ,·eya JcopJa1er11a1 81• 

mete karşı bir ihtar vazifesini gö- ~j Teberru ,eya madcll lmkla ._.... ... 

recektir ve Fransız proletarya.si- tıa .ıma 1111rdlyle tailhl ~ bala eekl 
. l" d · b" ~. clUler, tedılpler, dlvaalar, laln-nin, gız l en gızliye bile olsa, ır yattlı1er, çlnller, Jıalılar ve naın,br ıtM 

diktatörlüğe tahammül edemiyece- mlDI ktlltür vestkal:ırlyle eekl ad1D laya.. 

lıt:ı.nbul Ticaret oduınm ç 
kardığı bu faydalı meılek m 
muaaı elli yaıına ıirmiıtir. Yam 
aaırlık hayabnd:ı memleketin · 
tıaat ve ticuetine devamlı hh 
metler yapmıf olan arkadqmıı~ 
tebrik eder, faydalı çabımuınd 
devamını dileriz. 
Mecmuanın ellinci cildinin bi 

rinci ıayıaında bq muharri 
Mehmet Vehbi Beyin od:ı memu 
larmın ıigorta ıandığma, Def • 
yat müdürü Galip Bahtiyar Beyi 
milli iıtihaali.tmuzdan olan zey• 
tinyağlarıımıza, Ali Rıza Seyfi 
Beyin 1933 ıeneainin iktisadi hi 
diselerinıe ve denizcilik i.1emind 
olup bitenlere, d'.lir makaleleriyl 
diler bir çok iktısadi, ticari yazı 
lar ,tetkikler ve haberler vardır. 

ıiyasi te§rik: meaai tabii olarak melde ve rakamlar zi'rretmektec:lir. Bey· 
ik~ıaadl sahayı d& i,g:.ıl edecektir. nelmilel aıeee!elerde ihtiaaa aahibi olan 
Misak dev~etler :.ruında timdiye kimae!er tara&Dc!an )'apı!an bu tetkikle
kadar imza edil.mit olan mümasil re göı·e dört devletin nü:uau 66 milyona 

ğini herkese anlatacaktır. Müca- ıetıer, o,.ı. ;rumaıar, ~vreıer, 9k1 ~ıv. 
dele yirmi dört saatlik grevden ,....,...., tDfeJder, w.nce1ar, 'ftt alelt

sonra dahi devam edecektir. Grev nnım ..-..,, .w. .ıtm. sOmbl •e ..., tavıiye ederiz • 
den sonra mücadeleru·n bittigı" · zan_ k&knwJ•r ve oyma1ar rlbl mım etnocrafYa Matbaanuza gelen eserlen 

ka l ı · h · • b 1_ balii olmak~dır. Ba nüfua Almanya 
mu ve e.erın epıını vuzu DOA- R .. ·-- , __ L ::.- bi .. u-ve ua:ra mı.aı ... na OlllMI& _.. ~ ~ 

tai naztt'md&n ıeride bırakmak· Awupa devletinde yoktur. 
tadır. Çünkü bu muahede ile Askeri kumler itib.riyle dört Bal· 
akit devletlerin deruhte ettikleri kaa devletinin iatiııat ettikleri kudret 
taahhütler h"ç bir nokta U- Fran:a n Ruıya isti.na edilmek prt.iyle, 

\'e8lkalannl ~ ~ tlllretlyle ·-·--- .. ----- ·-
nolunmasm !,, ~ tnwe.,. tiıfelddllbe ili&- içki . düımanı gazete 

Franaadaki umumi vaziyeti sös- 64 _ ~ rrupa bl.rlal (Gtizel Sanat- Ayda bir intipr eden içki Dü 

· d •• h tereddu··ı bırak keulik biç bir- Avrupa devletinde 7ok .. 
zerın e ıup e ve • tur. 

teren bundan daha açık b~ ifade lar> a. dlferl mlDI Dlalbıat ve ....ı..aı&ta gazetenin 14 fincil tubat934 uyw çık 
olamaz. Onun için (Doumergue) aıt olmak esere lld'9 aynbp. Her birinin mııtır. içinde Dr. Kubi, Dr. Fabrettiıl 

-l'- bathca a,upı"" fUltıet ~ fQDlardlr: Kerim, Vecihi Münir, Safiye H~ 
kabinesi d~ha bir çok .... bü,,..... A) GOzel Saliatıar kmm ~rek B:ılkevt • • Ka1 

mı yor• Bir harp wlaiunda dört devlet 5 
· k 1 b lllllltüasmcla. pnı1r meillleketlD dlter tara- Mehdi, Necmettin ıay, A. ~~ 

mut Ü atla karıılaımaia mec ur ,_... lıqhınu retumiarm. -~ B. s. Beylerin yazılan vardır. Fıati S 
Bu itibarla Balkan mi11.kı hi- milyondan fazla uker çıkarmak kabili· 

rin:i derecede bir beynelmilel ve- yetincleclil'ler. 
kalacaktır. mlmadana. battatıarlıı. tezblpçQerm ve kuruttur. Karilerimize tavsiye eder& 

ıika tesk"l etmc~edir. Dört d; Eab"baya gelince bunlar ..SOO top, ıo 
.. .., b : __ L •ı bin afrr, 25 bİn Jıa.;f JDİtralyÖZ, 4S0 tank 

let açıl:~ açı!:\ u u:~ 1 e mu- ve 2 bin tayyareye malik bulumııakta-
batb.erın arazıye taallCik eden kı- dırlar. Harp için de, aınai tenkkiY•t 
ıımlarınd"l. tac!ilit yapılmaaı a• için de baıhca üç umur sayılan petrol, 
le btar bir cephe almıtlardır. demir Ye kömiil' cihetlerinden dört de•· 

• • • • • let bari~ lratfyen muhtaç oimıyacak bir 
Vaki:ı miaaka Buli~ mı~ vaziyettedirler. Çünlrii Yugoalavyacfa. 

koymam:ııır. Fakat bu cıbet mı• ki cleımir-, Romanyadaki petrol•• Türki· 
ıakm Bulg:riataD ve yahut her yedeki kömür madenleri. alınacak terti
lıangi diler b:r deTlet aleyhine 't..t sayesinde, iıtilıaalatı mühim mik
yr.pılmı§ olm&11 demek delildir • ~ fulalattumai• mil.Ut zenıinlik-

B--' • •ı d'v d tedİre M:ıak wıar11tan ı • •&er eT • Zirai ment cihetinden yabm Yuna-
let.er arasındaki münuebatm İD- Diatmı pyri mü.Ut Wr ..a,.ette buhua
in..::ı ·.f ına encel de tetkil etmez. ımldad.lr ki banıı da Roman:ra ilo Yu
Cerek Bulıar:atan ve aerek Ar- ıoala~anm iatilual fulalddan telifi 

• . ...... d"kl . ... • .-.... m:... ebnele fazla•l.,.Je rnfü·•tfr-. 
aavul1UA ı.M;; ı erı --- --· 
ika il~ihak ve iıtirak edebilecek· 
!erdir. Balkan itilafı misakın 
ik nci madt!eai mucibince küçük 
it!laf gibi Avrupada bir ıiyaai 
bıo- v- u::e ıetir:niJ oluyor. F:ı· 
kat:ı bu blok sadece araziye ta· 
alluk eden meseleler üzerinde te-

Adliyenin emri 
Ankara, 13 (A.A.) - Aldığı-

mız malWııata göre, tiftik cemiye
ti tarafından v::.ki letebbüı üzeri· 
ne adliye vekili Saracoj!u Şükrü 
Bey Ankara, İstanbul -ve lzmir 
adliyelerile barolaruııa gönderdi· 

eaüı ed~yor.,, b d h"k. l 

Sinema ve tiyatrolardan 
belediye vergisi 

Sinema ve tiyatrolardan alın
makta olan yüzde beı n · ıbetinde
ki belediye vergiıinin yüzde yedi 
buçuğa çıkanlma11 dütünülmekte
dir. Be!ediye kanununda bu ver
g:nin çıkanlabileceğine dair sara
hat vardır. Belediye daimi encü
meni bu meseleyi tetkik ebnekte
dir. 

ş·rketl Hayrtyade ta•a rruf 
Şirketi Hayriyenin umumi h:ue 

darlar heyeti önümüzdeki ay ba
tmda toplanacaktır. Yeni tene 
b~li.nçoıu hazırlanmııtır. Bu bi
lançoya göre, tirket baaılabndaki 
noksanlığı kartılamak üzere mu· 
raflarını haddi uaariye indirm:f, 
bu suretle zararrlan kurtulmuıtur. 

(Jurnal) gazetesinde (Sen ği ir emir e a ım ve avukat ar 
Brics) te gene bir Balkan misakın- t'lJ'afından bundan aonra yaptırı- Boy:ıcı Nip.nnı boya takımmı 
dan bahseden bır. m-1--1e V!ll'7mm.. lacak biniılerin Ankara tofundan ak 

E!ma Ali hapse 
mahkum oldu 

i;$.Aa.l J-~ •--- b"ld" · ti l"..lllmaktan ıuçlu olar Sultanah-
tır. Bu --1·-Iede de M .. lıca tın hll- yapbn11111Umı• : ~ıt r. ~ 
~ llClı>J4 :t... ... met birinci aulh ceza lllabkemee 

kü·mıer vardır: Adliye tara"' yangınında ha'..ı-•ettn, • d h k edı·ıen ı:oı __ A ,. ıu.uu ıın e mu a eıaıe a;.ıma • 

"Bundan epeyce bir zaman n- mlddehmuımi muaYinleriain n birçok li, dört ay on bet gün hap1e mah
vet ip~id:ı Yunanlılar tarafmdan. aftlıratna binada bulu~,_.... elbiseleri kUm olmuttur• 
dütünülmüt olan Balkan birliii JUlllllfb. Bu eJbiMlerin yeaiden 7apb. -::====:::::::========:::::-
fikri az ~alı~n ilk adımı yanlıı at- """:::t1:e1::;'~·5rm Beyin reisi ( 1S Yll fvelkl VAKiT ' 
mak nctıt.esı olarak tamUMD &• bulandaiu wrürk tiftik cemiyeti,,' yer. ...J 
kamete uğnyordu. Çünkü bin:ınm li mallarmın ıwvacnu, aJDi aunanda a· 1• ;jU8AT 1919 
temeli ablnıadan evvel çatmm libdarlann aailam kumattan ve ucuz - 8We1JDAP N..U lle7la 4lba 1ıua vatan 
kurubı:ısma çalıtılıyordu. Biri· binit ,.aptırmalamU ıözeterek, "Kay. netldderinelea JlllUtlkkeP "Fıraıa Irak., tın-

b• • . "teakip yapılan d&rt kon· aerl aüan,, TaaıtuİYI• latanb.ıla on bir ftlllı bir e-1 ıatlfM' ~ lee c1e bO. eecrl 
ır.nı mu topla 261 metre ai,.Jı Ankara sofu ıön· toplat;ddJll ıaaaıer &lmmltt.r. 

grede cereyan eden müzakereler denni • - ı.oacın. (1%) - DUn (Part.) tc .,.. 

h 1 __ 1_ ftİI'• reya.n eden 111Qzakerat neuceaınde mUtareke-
ıunu iıpat eder ki arpten iMi.iDi~ Bu soflar, El'%Ul'Ul11 hanında alb nu· nın tabdk11 ltla ıuw hOltıJe belmlıttr. MD-

ihtiliflı meıeleler halledilmedik· manda Selim zade Hamit Bey ticaret- tarekeıılD aa.a blr mllddet Wacıw ve bu ... 

_. bilht.sıa muahedelerin tadili hanesinde aatdmalctadll'. Yanım dola- retle yeni fe1111tln tay1n1 lı,ıln zaman bırakıl· 
:r-• • 1 ·--'-- ı-- -..l-'-- aofun motaaaVftrdlr. 
f .kr. k t'i t•- bertaraf olun· J11•Y • yapDl'JDllMIC• ..-.. __., mMI 1 1 a ıur~ M;; • metnaUü ADkaracla maliyet ftati olan iki - Farla. 11 - llalıye auın iL (JD09) 
madıkça ne ııyul, ne de ikbaadl lira aatıa alabileceklerdir. Sofwa muh· AJmanl-acla Fransız cırduaunun ellno dUfen 
ıah~da ciddi b:ç bir ti görülemez- ..U:-nalderdo olanlan da nrdır. blr Jdtalııl IUl.b konferansına takdim etmııttr. 

AlJnllD erkAlu barlılyeJ amumtycsl tarafından 
di. • Hakimlerin, müddeiumumi muavin- tertip edllea lıo lrftap (ip eclDen Franııacla 

Balkan misakının en eAtlı bır laiaiıa ft awbtlann Ankara sofundan sanayi) ııeıtmaaıı olup '8ı DJfadan mllttk· 

me::iycti varsa o da ıtatükonun -~ .1•P~. ~ ı::'1?"'nd~ hep keptır. 
muhafaauı eauma müstenit bir aJlb. c:ıns aoftaa llJIDllM!enm temın ede. Kitapta lfPI ecıuea Fraaaada yapılan taıa-

Ni • celıtir. rlbatt:ın usan P&ac!l)'a tııaNeADmektedlr. 

--a ~ temasa flterek, ........ 

na ru....,.... maaranan keDdlleıtae * Polis haberleri 
olmak Gzere muvakkat veya d&bD1 IW'eöe _ _ _ _ ,. 

tefblr edllme9baJ laUyeceklert eeerleriD Bal
tum' blnaa ~de laalka tııımtrt: muhtdlf 
mlh11elelerte ldllp&erde. pzbıolarda. kah· 
velaanelercıe. Ucaretııanelefde. mllll. bed1i 
zevkimizi yükseltecek eaerlertn yer bahuıma
llna .. memlekette büDcl autm reno Jra. 
zanmaamı temine çaJ13ır. 

B) Sergi knnu: Memleketin her tarafın· 
dakJ alAkadarl:ınn gene daimi veya muvak
kat kaydlyle " muraflarll'te aGn&-recelderl 
mlDı maıamat ve maluıul&t nllmanderlnl tet· 
bir eder. Abm '9e eatuna tulle namına fi. 
ten vaeıta olmamakta beraber mal eablplerl
nln adres1erfyle ımDarm •tlt p.rtlanm mo-
ldte ...... 

0) Mnıt toaıo......r ~-e lkti'lat tnıbelertnln 
baJnn-tnl"u TII bn t'!I Mu.at ,-:5rmek tstP.dlA't 
nrtf'n18 Balkfıft 1erıt lnlım!lıtrmm n.rlfest 
bn eernt.-et 111beterine m\lzaberetten ibaret 
blac1'km. 

Müzeye kalkacak 
mezar taşları 

Marmara - Haliç ufalti için 
Edimekapı ile Topkapı arasında 
açılan mezarhkb.rdan çıkarılan 

tatlar müze idaresi tarafından 
taınif edilmeje bqlanmı,tır. 
Şimdi her gün oraya gelen aıüze 

memurlannd:m Doğan Bey bu 
tatlann içinden tarih ve san'at 
nokbsından kıymetli olanlarm 
üzerlerine boya ile bir takım nu
maralar ve İf'll'etkr koyup onları 
bir tarafa ayırmaktadır. Bu ay• 
nlan tatlar bir kaç güne k1· 
dar kamyonlarla müzeye kaldırı· 
lacak ve orada bir de müzenin 
mezar tqb.n kısmı teaia oluna• 
caktır. 

Sovyet musikişinaslan 
şehrimize geliyorlar 

Merdivenden dUttU 
Y enik6yde Alipaf& m,.hallesin

de 12 numaralı evde oturan ltaJ. 
yan tebauından M. Kilyo dün e
vinin merdiveninden düımüf, ba
tından yaralanmııtır. 

Portakal hırsızı 
Eyüpte Büyük cami caddesin

de (30) numaralı m-:.ııav dük
kinımn aahipleri diikkAnlan • 
ıır '.i;rs 6 UillJ&e-raır. 

Dükklnın açık kaldığım gören 
Rif ~t oğlu Mehmet, içeri ıirerek 
portakal, limon çalnııııa da yaka• 
lanmııtır. 

Anaızın bayıldı 

Davutpqada Kuabilyu m:ı
halleıinde oturan Mehmet kızı 
Liltfiye Hanım Horhor cadde· 
sinden atalı inerken birdenbire 
üatüne fenalık gelerek yere yıkıl· 
mıt ve b,.yılnuıtır. Derhal etraf• 
tan yetitilerek haat::.neye kaldml· 
m19tır. 

Gramafon harsızı 
Samatyada. Sancaktar Hayre~ 

tin mahallesinde mektep aolraim
d:ı 45 numarada oturan çorapçı 

Mekki, polise müracaatla evine 
hırıız airerek bir gramofon çal· 
dığını iddia etmit ve yapılan tah• 
kikat neticetinde failin ayni so
kakta otur:m Arnavut lımail ol
du~u tılnlatdmıı, yakalanarak il'& 

mofon müsadere edilmiıtir. 

Gençler mahfelinde 
Yalanda ıehrimizde Sovyet mu- Mahfilde parasız iakrim denlerl 

•miı:nularmdan mürekkep bir he· açılrnııtır. Dersler haftada bir gün ~~
yet gelecektir. içinde Sovyetlerin tamları saat 18 de hatlar. Kayıt her gun 

1 ' tk.. 1 b l bu eaıt 14 ten sonda mahfilin Beyoğlu H. 
en sayı ı san a ar arı u unan Fırkası binası dahilindeki merkezinde ya-
heyet ıehrlmisde iki konıer ve~e- pılacaktır. 
cektir. Heyetin Ankaraya da ı.t- Denlere 18-2-934 puar günü ba§h· 

meıi muhtemeldir. yacaktır. 

Vala, Mu•lkl ve Şarkı Amatarlerl : 
tedafüi ittifak olm~ıubr. ıçm Birkaç clhelt• faydab olan bu te§eb- - nıın lleJıtwalıt lclaresbldea fil teı.-
bir kediye doirudan dclruya lme- biaün, alaka ile brtılanacaiı ıüphesiz lltl aldık: 1 
~l dememet:d·r7. El• dlrt dn- dir. ''Mıılınletet bava hMelllyle bir milddett.en 

Hepiniı 

Bu akıam ARTiSTiK Sinemasında 
• •• __ .,_ h l>erl K ar~enlac!en kömlb' gdmemesl yUz.lbt- 1 

Jet kendı aralamıda muflere5 u• S }" S 8 • den ıaevaJaDJ ınlltecınireye eeyrllııeft"r eden 
1 dutlann emniyetini tekeffül e• e ım urı eyın ldııre vapaılarmm yamıltl cuD* ~u de lb-

derl2ne, ayni zamanda hiç biri konferansı ııya& ldhaftr llU'fedllmck "postaların bir 
· ·1 • • , __ :-· y -~-- t dokuzda 1 tan kmm llast~ ımretıyle nmaddeJ Mr 1011 diferle ' ı e ilt:ıare etmeau~ın ana -ru- ~ on • • taHfe mnclblnoe icrayı flefer edel>tleutf ve 

her banai bir yeni ta ~hhüt altına bul rad1oaunda Sel~ S;m Bey mutat cama akJ&mma lndl\r harp k5ml1r merkezin- ! 
· ..,. k b 1 tm"t bUlunur- konferanaım vvecekür. MeY'Zll: Halk c1en klhıtır "VerllmedllH h1'1ı1e aımıı.rU!21 1111• 

1 rm~ı a u. e"faktı ..__ k terhiTainde lanıç musikisinin mevkü. b:ıhmıhn itibaren 1eurt\lef"rfn bUI ol'lr -w. 
lana ll1QJIUD adı ·~ı an us! a Komerana esnasmda Sellin Sırrı Bey lh r"""' muııteremece maıeun olmak üzere 

!>ir ,ey mtdir!. Bu ıistem iptida flütle ı.zı ineç halk türküleri placak-
1 

llAn olunur. ( 

Türk- Yuıır.n miıakı ile batla· br. 

toplanınıa Ye ilk defa olarak pıterilecek 

Fakir TALEBE 
nefis ve mükemmel V yana operetini görünüz. Oynayanlar : 

Şarkı kralTcesi JARMILA NOVOTNA- HANS 
HEINZ BOLLMANN ve FRlTZ SCHULZ 

lllveten: FOX JQURftAL ......... 



le 
le 

• 

5-VAKIT 14 ŞU1AT 1934 

1111111h!ıııııınııııu T I k t 1 
11tıınnınıı11n11ıııı " a ı ın 

v. Roman 1 efrikası ıı1ıııı:ııı11111ııııı111 
AlSQ ıııı 1111 11ııııı111111ııı 

-2 -
1-...;;İ~kt~ıs;;..;;.;,a--di_V_a_zi .... ye_t __ ı ~~. v Mu M 1 HA R p T E "il 

uc~;fu;,tor 1 T eşkil3tıMahsusa 
~il 00 I~ Ilı ~ 1 'ill'J mm~ ııı ınmını,n t llffillll ' . '~!lij .. 111 j ~mır tl ı.lljfılf!I lıı illllllllll'lıılnı 11~m 

Neden Evlenemedik ? .. 
ıııııı•ıııuuııııuııı111ıııını11111ııınıı1u ~, kl den Selami izzet ııı•"'""'"'"ınıı11111ıııııı111111ııııııı11 d 
llııım1ıııııı11111ııınııı111uııııııı11111rıı ıva e ıııı1111ıı11ııı1111ıı"""ıı"ıı'"'"'':uıı11 Geçen senen:n son ayın a VAKIT'ın yeni Tefrikası: 102 Yazan: A. MiL 

Perran, harikulade g~ze~ b~r içinde nazlı büyü"?üftü. Ben ~ıl· geçinme vaziyeti 
kız doğildi, fakat çok sevımh hır katen kabayım .. ltıraz etmeyın, İstanbul ticaret ve aanayi odaıı ~33 ~e: 
kızdı. Babası gibt uzun boylu, çe· pek ince nezaketten anlamam •• neıinin ıon ayındaki geçinme vazıyetını 
vik endamlı esmer tenli simsiyah Anla•amıyacağımız malUındu. gösteren bir iıtatiıtik ha:ırlaını!~r.. Bu 

' ı :r • t t' u· - - 1914 . bırıncı altı 
1 d A w b"" ""kt"" ma yay· ld K ı . ı· ıs :\ IS ge gore ıenesı . sar TV ı gzı uyu u a ' Neyııe, olan o u. :ırıan zmır ı· t 100 ku 

S' •J • • .. •• •• ayındaki paranın vaanti kıyıne ı · 
van dud:lklal".ınm gulufu, goze dir. lnnirdc oturuyor. Kızıyle ruştur. 1933 birinci kanununJnki kıy-

Nail Bey bu sözleri 
işitince .. 

ho! görünüyordu. Gözlerinde, saf muntazarer.n mektuplatır ve ya· met ise 1053 kuru§tur. 
temiz mnsum ruhunun ifadesi O• zın iki ay f ıtanbula gelir, kızı ile Maıraf maddelerine gelince 1914 ıe-

- "Az:zim, Rıza bey bugünler· derhal yatağından fırlıyarak etra• 

kunuy' ordu. k b nesinde ekmeğin okkası 60 para iken 
de lstanbula avdet etmek üzere fına bakınmıı ve alelacele giyine· 

görütür. K•zını ço sever, unu 193 
Onunla konuımakta zevkalıyor bı'lı"r"ım ve bütün kabahatlerine 3 senesinde 8,5 kuruıtur. 

bulunuyor, binaenaleyh burada i- rek dışarıya çıkmıştı. 

· b · Gene 1914 ıcneıinde ıu fıçısı 5 kuru§, 
dum. Onun sade halı enı cezbe- rağmen, iyi bir kadın olduğunu etin okkası 7 kuru balık 3, taze aebzc 

diyordu. Bir erkek elin.de büyü· itiraf ederim. Anasının rız:ısı ol· J, faıulya2, nohut ~:soğan 0,5, sade yai 
yen ve bir erkek terbiyesi alan nıadan kızımı evlendirmek iste· 10, zeytin yağı 8, ıeker 2,5, pirinç 2,5, 

kimiz kalıyoruz. Böyle olunca iki· Nail bey aradan bet on dakika 
mizin vaziyetine bir şek:t vermek geçmeden ortadan kayboluvermiş· 
lazım geliyor. ti. Rıza ve katibi mesul beyler o-

bu kızın, sahte ve yaFmacıkh hiç makarna 2,5, peynir 8, zeytin 2,S, yu-
b1r hali ve hvrı yoktu. mem .. Şimdi birkaç gün daha dü· murta 0,5, ıüt 2, kahve 12, meyva 2 ku· 

H p . k d w•td' tününüz.. B:r söylediklerimden ruıtu . 
.. ayır, er~en~. aşı . 7gı 1~i·; aoinra ,gene Perranla evlenmek 1933 sene :nde ise bunlar.n k yıncti !U 

Gunlerden bır gun, ıhtıyar . suret?e tesb·t cdilmL.ti-. 
P a isteyıp istemiyeceğinizi aö•J'lersi· ~ 

hanım geldi beni buldu ve .er.r • . E... " d . J Su fıçısı 30, et 52, balık 35, taze seb-

Harekatımızı intizama sokmak nu aradıkları zaman Nail beyin ye
için ıenin geri hizmetlerde çalıı· ni karargah aramak üzere gerilere 
manı muvafık buluyorum. Ben iş doğru gittiğini haber almıılardır. 
it'bariyle &enden daha kıdemli ol· Nail bey acelesinden arkadaılan· 
duğumda.n tabii ileri hatlarda daha na haber vermeğe bilt: vakit bula· 

nın hoıuna gittiğimi, ken:d~sı~l~ nız. ger evet,, eraenız, 0 za· :ı:e 6, patates 7,5, fasulya 17, nohut 20, iyi metgul olabileceğim. Tabii mamı§tı. 

evlenmek isteyip isteınedığımızı man karnna yazarım, k~lkıp ge- ıoğan 4,5, sadeyağ l15, zeytin yai 47, 
aordu. lir, kendisiyle görü§ürıünüz, ni· ~eker 52,. pirinç 27, makarna 24, pi~nç 

sen vereceğim emirlerin haricine 
çıkmazsın!,, 

d l "C" kabınızı kıyarız.. 60, zeyhn 27, yumurta 2, ıüt 20, yogurt 
Bazı insanlar va: ... •.r, ası .~ op 40, kahve 100 ve meyva 17 kuruıtur. Nail bey ıbu sözleri söylemekle 

çatan,, onlardır. Dugun temeh =.t- Muhlis beyin bu hareketine ba· Bunlann yekunu ise 1914 senesinde 426 adeta kendi kendine gelin güvey 
mak ve inıanları evlen.dirmek, yıldım. Bana hem dütün.ecek, kurut iken 1933 senesinde 3567,5 kurut oluyor gibi bir §eydi. Onun teşki
hayatta yegane tiarlarıdır. İ§te hem de ıorup soruıturacak za· olmuıtur. lat kumandanı olmasında bir mah· 
bu hanım da onlardan biriydi. man veriyordu. Yıkama ve aydınlatma ve temizleme zur yoktu. Fakat böyle bir kuman· 

l maddeleri ise 1914 senesinde 104 kuruta , 
zmirdeki dostlarıma bir mek- tedarik ediliyordu 1933 senesinde petrol, danlık esasen mevcut olmadığı için "Dütününüz, dedi, Muhlis be· 

yin de çok zengin olduğunu un.ut· 
mayınız .. ,, 

Muhlis bey, kızına on beı bin 
lira veriyor, ayrıca yüz lira maat 
bağ" ıyordu. Gözünü kapayınca 
da, Perran, hiç değilse, yüz elli 
bin lira servete konuyordu. 

O gece, sabaha k:ıdar gözüme 
uyku girmedi. Doğrusu bu izdi· 
vaç beni.m için bir devlet ku!UY· 
du, gelip başıma konmuştu. Gü-
~' • ıli:birJo!l..--o--ıti.i.z_ıl'lli hin li. 
ra servc ~İıa rağmen, üç bet 

gün tereddüt ettim. Taaavvur cl· 
ti~im ideııl kadın Perran değildi. 
Ben namuslu ad~mım. Nanıuslu 
b:ı. adam gibi vicdar.rmla konus· 
tum, kalbime danıgkn. Hayır, 

Pe:-rana aıık değildim, onu sade· 
ce bir ;kadıış gibi seviyordunı .. 
Düşünmeye başbdım. İyi ama, 

dünyr.da ideal kadın var mıydı?. 
ideal kadın bulacağım vehmiyle, 
bekar yaşamanın ve kimsesiz 
ihtiyarlam~mn manaıı yoktu. 

Birden, ömrümün boşluğu, 
gözlerimin önünde bir uçurum gi· 
bi derinleıti .. Kadınlı, çoluk ço· 
cuklu bir yuva tahayyül ettim. 

Perrana i.ıık <!eğildim, fakat 
her evlenen aşık olduğunu kadın· 
la evlenmemittir a ... insan karısı· 
r.J llikb sevmiyor aamr. Ona kar· 
f' basit bir muhabbet besliyor· 
"?~.' gibi gelir ve ilk çocuğun be
şıgı batında anlar ki karısına 
çılgınca iırktır. ' 

1~ teklifi yapan hanım, tekrar 
geldı. E'Ylennıiye karar verdiğimi 
söyledim. · 

Ertesi gün, Muhlis beyden bir 
klrt aldını. Beni .. .. ek irin ., d , gorutm ~ 
ço.grıyor u. 

f ki eJini uzattı "k· l" . •ıktı , ı ı e ımı "' ' 
Hemen gittinı. 

nra koluma · d. d ~ ıo . .. .. gır ı, çamlara og· 
ru yiıruduk. 

Konuflu: 
_ Sizi takdir ediy R t' . . . . orum a ıp 

Be.... Sızın gıbı bir d ti 'ft' 
·J • ama a ı ı· 

h .. r ederim· Yalnız h d ... , er fey en 
evvel size anlatın :lk ı'st d. w. ' e ıgım 

bir •ey var. Ben bekar d ğ'l' 
:r d' k e ı ım. 

On be"' sene ır arımdan 
~ &YJ'ı ya· 

ııyoruın. Kar"1?m hataıı ç.ok bü-
yüktü. Bunun ıçın, k?J:flnızı ben 

b .. "ttü"'" Benim de hat•-uyu .... ~var. 

Kırk ya~rndayken, genç, henden 
çok genç bir kız aldım .. O P3.nıuk 

tup Y:lzdrm. kömür, odun, su, sabun gibi bu mad kim o esnada kumandan diye or· 

Muhlis Beyin karııı, on sene· 
denberi, münzevi bir hayat ıürü· 
yordu. Henüz genç ve güzel ol· 
masına rağmen kimseyle goruş· 

müyordu. Sürdüğü dürüst hayat· 
la, gençliğinin yegane rezaletini 
unutturnıu§tu. 

- Selma hanrmı 16 yaıınday· 
ken Muhlis beye vermitler. Bir 
hnır..mül edememiş, kaçmış, bet 
'hnaılr •AJt.e sonra SPlmA uln bir 
h:yata ve arken bir kocaya ta-
sene kaçtığı adamla ya§amıf, beı 
sene sonra adam ölmü9. bundan 
sonra lzmire, ihtiyar teyzesinin 
yanına gelmit ve dünyadan çekH· 
mi§. 

deler 1168 kuru§a tedarik edilmektedir. taya çrksa ,o ııf at onun üzerinde 
Giyecek qya ve ev eıyası da 252 ku· bir süsten ibaret kalırdı. Cephe

ruta füen ıimdi 2850 ev kirau 150 kurut 
iken 2500 kuruı, cigara, bütün vesaiti n:n hakiki tetkilat kumandanı or• 
nakliye, sıhhat masrafları 140 kunıt dudan verilen emir mücibince 
iken 1375 kuruı olmuıtur. (Stange) beydi, bütün te§kilat o· 

Sigorta da 89 kuruıtan 762 kuruşa nun emrinde ve ne Nail ve ne kati
yÜkselmiştir. Bu rakamlardan anlaııl· 
dığmn göre 1914 senesinde 1161 kuruşa bi mesul bey kendi baıJanna ha-
geçinebilen bir aile için 1933 unesinde reket edem:yecek iken "ben ku· 
(12224,5) kuruıa ihtiyaç vardır. mandanım !,, diye ortaya atılmak-

Mruunafih 1933 senesi diğer senelere ta hiç bir mana yoktu. 
naznran çok ucuzlamı~hr. 1929 ıenesin· 
d ... ,....; .... daeıer :ıı~o 1381 kunıta ihti- Katibi mcaul bey vaziyetin 
yaç varken bu rakam 1930 senesinde böyle olduğunu bildiği iç:n Nail B. 
1272 kuruşa, 1931 senesinde 1203 ku- tarafından vakı olan teklife verdi· 
ruşa ve 1932 senesinde 1172 lı:uruşn düş- ği cevabında demitti ki: 
müı ve 1933 eenesinin ba~ında 1094 ku-
nış iken sene tıonunda bu miktar 1053 - "Çok iyi Nail bey, ben han-
kuruıa düşmüıtür. gi tarafta olursa çalışırım. Ancak 

En uzun diller bile 
knpanııtlar. 

Ancak 1933 ıen~si içinde en ucuz 
ağızlarını ıe~i' ayı cluldür. EylUldcki geçinme ben çok yoruldum ve hastalandım. 

·ıaziyeti 1027 knrı:~ id'. Buradaki vazifelerime devam ede· 

.. Eski bir aile f el&ketinin yükü· 
nu, 1naaunı ve günahuz bir kıza 

"ki yu etnıek haksızlık olurdu. 
Muhlis beye, Perranla evlen· 

mek fikr'ınd d "" ·· 
1 

_ı. en cayma ıgımı soy-
eaım. 

On beı gün ıonr:ı: 
d - Kanın ıeldi, sizi Tophane• 

e halasında bekliyor, dedi. 

Güıel bir gündü. Eylulün dur· 
gun, renkli berrak aünlerinden 
b" . . ' • 
ırıydı. T ophıme ıırtlarmdaki eı· 

ki konaklardan birisinin kapısını 
çaldım. Dört pefli entarili, batör· 
tülü, yüzü temiz, üstü b:lfl temiz 
bir kalfa kapıyı açtı. ismimi ıöy· 
l d' ~ r.nı •• 

- Buyrunuz ! dedi. 
O önde, ben arkada yukarıya 

çıktık. Genit bir odaya girdik. 
Y eıil kadife döıeli, abanoz kon· 

sollu, ağır aaç:ıklı perdeli odada, 
koltuklardan birine oturdum.. E· 
vin içinde çıt yoktu. Şehrin gürül· 
tüıü, uzaktan uzağa duyuluyor· 

du. Neden ıonra, dıtarda, hafif 
bir ayak pıtırtısı oldu, kapı açıl
dı, Selm~ Hanım girdi. 

ı 0P\arnı var) 

1 KONFERANSLAR f 

Kadınlar birliği tarafından ter· 
tip edilen k-0nf eranslardan ikinci
si yarın aktam üniversite prof eıör
lerinden Her Lipman halkevinde 
Yerecektir. Mevzu kadm hastalık
larıdır. Konferanstan sonra b~r de 
konser verilecektir. 

K1ş sportarı 
Zakopane, 13 (A.A.) - Ka· 

yak - Kotu tampiyonluk müsaba· 
kalarınm neticesi alrnınıtbr. 

50 kilometrelik koşuya 39 mü
aabrk girmiştir. 

Çek musil 3 saat 34 dak~ka 25 
saniye ile birinci gelnıi§tir. Cek 
Novak ikinci, Polonynlı Karpi;I Ü• 

çüncü olmuştur. 
Kayak şamp:yonaıı kadrosu 

dahilinde yapılan Slav Jnenıleket· 
Ieri maçlan tasnif neticesi şudur: 

Birinci 1323 puvanla Çekoala
vakya, ikinci, 1318 puvanla Po
lonya, üçüncü 1108 puvanla Yu
goslavya .. 

Varşova, 13 (A.A.) -Ayın 17 
ve 18 :nde Var§Ovn veya Polonya
nm l:aşka bir şehrinde Alman ve 
Polonya taknnları arasında buz Ü· 

zerinde hokey maçları yapılacak· 
tır .. 

Şubat sonunda da Berlinde inti· 
kam maçları yanılacaktır. 

Amerikada altın 
toplamak yasak! 

Vaıington, 13 (A.A.) - Cam 
pbell isimli bir adliye memuru, 
bankada mevcut altını olduğundan 
dolayı hükumet tarafından açılan 
bir davada mahkum olmuştu. 
Campbell ali divana müracaat et· 
miıtir. Fakat, ali divan bu talebi 
reddetmiştir. 

Bu ıuretle ali divan altın toplı· 
yanlara kartı yapılan kanunun me· 
riyetini tasvip etmif oluyor. 

bileceğimi hiç zannetmiyorum. O· 
nun iç:n lstanbula dönmekten bat· 
ka çare kalmıyacaktrr ~" 

Nail bey bu sözleri itilince: 

- " Nasıl olur?,, falan derneğe 
baılamıftı. O da Rıza beyle konuı

tuğu zaman lstanbula dönmekten 
baıka bir çare kalmadığını nihayet 
anlrunıttı. 

Yeni -;eteler toplanacaktı 

Keyfiyet lstanbula yazıldıktan 
sonra üçü de lstanbuldan ittihat 
ve Tarakki merkezi umumisinden 
talimat beklemeğe başlamıılardı. 

lstanbuldan gelecek emirc göre 
hareket edilmesine karar verildik· 

ten sonra üç arkadaı cephede müm 
kün mertebe çalıımağa ba§lamıı

lardı. Başlan bot gezen çete ef· 
radınr tekrar toplıyarak İ§e yarıya. 
bilecek yeni bir çete vücuda geth-· 
mek istiyorlardı. 

Şayet kendileri lstanbula döner 
lene bu çete ordunun e:nrine ve
rildikten sonra çekileceklerdi. 

Bu itle metgul olurken bir sa· 
bah Rusların Arhavi karargahının 
kartısmd:ıki tepeleri zapettiklerini 
gömıütlerdi. Ruılar o tepeleri ge· 
celeyin İ§gal etmiılerdi. Sabah 

olur olmaz o tepelerden Arhavi Ü· 

zerine tiddetli ateı açmışlardı. Bu 
atete mukabele etmek mümkün de. 

ğildi. Tetkilatı mahsusadan o eı
nada bir hizmet beklemek imkan 
haricinde idi. Nail bey sabahleyin 
uyku aenemliiiyle bu ateti itilince 

Arhavide uzun müddet tutun
manın imkanı olmadığından biraz 
sonra Rıza ve kat:bi mesul beyler 
dahi efradı toplcyarak ricat eyle
miılerdi. Bu rical kolay bir ıey 
değildi. Çünkü bütün harekatı 
Rusların tiddetli top ateti altında 
yapmak ve hayvanları toplıyarak 
geç:rmek icap ediyordu. Cephe· 
nin bir müdafaa hattı olmadığın· 
dan o esnada büyük bir karıtıkhk 
ve intizamsızlık hüküm sürüyor, 
karşılarında mul~avemet göremİ· 
yen Rus kuvve~leri de mütemadi· 
yen ilerileyordu. 

Rus tayyareleri 
Rical edenler arasında tab~i 

(Stcınge} beyle alayının bakiyesi 
de bulunuyordu. Arhaviden çe· 
kilen teşkiliih mahsusa zevatı bir 
müddet etrafı araştırdıktan sonr:ı. 
düşmanda!l, aletinden bir derece
ye ka ar nıuun kafabilecek olan 
koytu bir yer bulmağa muvaffak 
olmuş ve Qr:\s~nı yeni k:ırn .. gah it
tihaz etm1~H. Rusl;ır akşama ka· 
dar ateşle,i:ıc devam etmi~lerdi. 

Fakat iht'mal ki yeni mevzileri· 
ni nldıktan sonra arlık ilerlemiyor• 
lardı. Aleti akaş.m üstü kesmiı· 
lerdi. Bu suretle yeni karargaha 
rahat rahat yerletmek için imkan 
hasıl olabilmitti. 

Bu vekayi 1331 ıenesi martının 
nihayetlerine doğru cereyan ediyor 
du. Soğuklar yavaı yavaı zail 

olmuft havalar açmıı ve her tara• 
f ı bahar kol ulan istila ebneğe 

başlamıştı. T eıkilitı mahsusa ay
lardan beri şiddetli soğuklar içinde 

titreştikten sonra timdi Kafkaıya 
semasında parıldıyan güneıi göre· 

rek ııındıkça ıeviniyorlardı. Fa
kat güneşle beraber Ruı tayyarele· 

ri de havada görünmeğe baı!amı~· 
h. Yeni alınan karargaha yerle~· 

tiğinin ertesi günü bir Rus tayya

resi gelerek karargah üzerinde uç· 

muttu. (Stange) bey hemen ela· 
yına mensup efradı dıtarı çıkarta· 
rak onları arkası üstü yere yatır

mıt ve o vaziyette tayyareyi tüf ek 
ateti altına aldırmıttı. Fakat düt· 
man tayyareıi arkaaı üıtü yapılan 
bu yaylım ate,inden hiç müteeasir 
olmamıştı. Çünkü böyle garip bir 
vaziyette endahta alıımunıt olan 
efrat layikiyle endaht yapamıyor· 
du. Bu müthi! yaylım ateıine rağ
men Rus tayyaresi vazifaigi yap· 
mış ve geri dönmüıtü. 

Bu Hadise de anlatmı§tı ki tay
yare hücumlarına kartı hiç bir ted
bir alınmamı§, cephenin bu hücum
lara maruz kalacağı düşünülmemit 
ve müdafaa tertibatı ahnmamuıtı. 

<Devamı var) 
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Babaeskide yapılan Aydında Ankara Merkez barında 
ve iyi işler ç~!2~1~.~b:ş!r kanlı bir cinayet 

• 
yenı 

Yeni mektepler - Pancar yüzünden neşretti 

refah - Ekim biçim-Otel ve hamam 
0( O> + 

~a'Qa2s~:1 beiediye dairesi ve ~arşi yoru 

Babaeski, (Hususi) - Babaes- ı tir. Köylüler bu paralarla devle· 
iki !kuabası, Kırklareli vilayetinin te ve bankalara olan borçarını ö· 
mühim merkezlerinden birisidir dedikten sonra kendierine de cep 
ve Alpulludan vilayet merkezine harçlığı kalmış olacaktır. Bugün Zi 
giden demiryolu ile İstanbul - E- raat bankasında mevduat olarak 
dirne !Bsesinin birleıtikleri bir nok (100) hin liraları vardır. lıte bu 
tadadır. Havası ve suyu iyidir. servet ve bu refahın yegane amili 
Sivrisinek olmadığ halde Ergene Alpullu şeker fabrikasıdır. 
taraflarından sirayet eden bir mik- Diğer mezruat 
tar sıtma vardır. kazanın iki nahi· Kaza dahilinde 100 bin dönüın 
yesi, 43 köyü ve (23500) nüfusu buğday zerriyatı vardır. Hubu· 
vardır. Merkezde (800) hanede bat o kadar çok olmuştur ki, köylü 
3500 nüfus oturmaktadır. Merkez- ler harmanlarını hala kaldırama-· 
le beraber umum kazada 27 mek· 
tep 36 muallim mevcuttur. 

Tarihçesi 

Eaki bekta§İ babalarından (Sal
tık Dede) burada l::.ir tekke açtı

ğından ve mumaileyhin ismi de 
(Eski Baba) olduğundan buraya 
da (Babaeski) demişlerdir. (Sal
tanat devrinde buranın ismi (Ba
bayiatik) idi. 

Yapllan işler 

Vali Faik beyin himmeti ve ka
za kaymakamı ile nahiye müdürle
rinin gayretleri sayesinde bir bu· 
çuk senede yeniden (6) mektep 
yapılmıfhr. Bu mektepler be~er 
sımfb, kirgir ve son sistemdirler. 
Bu müddet zarfında köy bütçele· 
ri ve köy katipleri tet'kilatı intizam 
altına alınını!, köyler arasındaki 
yollar tami§ edilmiş ve merkez ka
zada zirai kredi kooperatifi te§kil 
olunmu§tur. 

Bu ıkooperatife 10 kilometre me· 
ıafedeki köyler de ortak edilmi!ler 
dir. Kooperatif, meydana geleli 
bir ıene olduğu halde (32000) lira 
sermayesi ve 207 ortağı vardır. 

Bu te,ekkülden köylüler pek çok is 
tifade etmektedirler. 

Pancar yUzUnden refah 

mışlar, ve mahsulatı taıımaktan 
uaanmı!lardır ! Meğer ki bolluk 
ta bir dert imi!! Burada içtimai bir 

dert daha vardır ki o da nüfussuz· 
luktur. Eğer ki, Roman yadan bu
ralara muhacir sevkine imkan bu· 
lunacak olursa Trakya arazisi bir 

altın ovası halini alacaktır. Ro
manya Türkleri çalıtkan,ziraate va 
kıf ve kendi it ve güçleriyle uğra
şan ve topraklarına çok bağlı olan 
insanlardır. Her nP. kadar mah
sdatın para etmediği fU asırda 
(ziraatten ne fayda olur?) denile· 
cek olursa b~ 'Z de buna kar~ı (ha!• 
ka memle~<etlere bol bol mahsulat 
sevkederek dampinğ yapsak fena 
mı olur?) deriz! 

Otel ve hamam 

Bu !İrin ve zengin kuabada 
şimdiye kadar maatteessüf bir ha
mam ve otel yapılamamıttır. Ger· 
çi bunları yapmak bir hayli para-

ya mütevakkıf ise de hiç olmazsa 
orada mevcut hamamın tamiriyle 
istifadeli bir hale konulması ve kü
çük bir otel de yapılması mümkün 

idi. Kasaba halkı bilhaHa hamam 
sızlıktan çok mustariptirler. Be
lediye reisi Mehınet beyin tu ha
mam işini biran evvel halleyleme· 

si halkın tükranını ve bizim de 
memnuniyetimizi mucip olacaktır 
ve o gayyur belediye reisi bu iti 

ba!armağa da muktedirdir. Ben 
şu satırları yazarken kasabada o· 
tele benzer bir yer çıldığını itittim. 

Şeker fabrikaıının civarındaki 

köylere iskan kanununun mevzua
tı dahilinde toprak verilmi! ve 
Bulgaristanla Romanyadan pera
kende ıuretiyle iltica etmi! olan 
muçıa-;irler de yerleıtirilmi! oldu· 
ğundan Babaeski ha valisinde bu Fakat henüz göremediğim için bu 
sene y ~nız (60) bin dönüm pan· bapta bir mutaleada bulunamıya-
cRr e!tilmitth·. Havaların müs&. · cağım. 

Ra ıp Kemal gitmesiııden t": ~ - :i:··n kaza a-
deti bir pancar anbarı halini a' 
mııtır. · 

Bir çocuk kaya altında 
kalarak öldü 

Fatsada telgraf hat çavu§u Ali 
Osman Efendinin oğlu Yusuf 
yıkılmıt bir binanın enkazı üze-

rin.de durup uçurtma uçururken 

Aydın Halkevi, Evin kuruluıu 
tarihi olan 19 şubat 932 den bu· 
güne kadar yapılan işleri resimle
riyle ve statistikleriyle gösteren 
çok güzel bir broıür netretmiş
tir. Broşürün kap:ığı Halk fır
kası b:ıyrağını, bir incir dalını 
ve aydından bir manzarayı ihti
va eden nefis bir kombinezonu 
göştcrmektedir. 

Başta Gazi Hazretlerinin re-
simleri vardır. Bu resimden son
ra ismet Patanın Halk fırk~sı u
mumi katibi Recep ve Aydın vali
si Fevzi Beylerin resimleri büro
tiirü süslemektedir. . 

Bu resimlerden baıka Aydın 
fırka idare heyetini ve H ::ılkevi 
idare heyetini teşkil eden zatların 
Halkevi komite reisi, katip ve a· 
zalarının, Halkevi binasının., tem· 
sil tubesi tarafından verilen mü
samerelerin, toplantıların, ve tet
kik sey:ıhatlerinin resimleri var· 
dır. 

Aydın meh'usu Adnan Beyin 
resmiyle Halkevi açılırken söyle
diği nutuk ve Halkevine ait daha 
bir çok yazı ve resimler broıüre 
konulmuştur. 

Aydın Halkevine 34 kadm ve 
319 zu erkek olmak üzere 353 a
za kayitli bulunmaktadır. En çok 
azası bulun:m tubeler spor ve giı· 

zel san'atlar şubeleridir. 

Vali Fevzi Bey de güzel san'at· 
lar şubesine yazılı ve komite aza
sındandır. 

Halkevi açıldıktan sonra 23 
temsil, konferans ve müs:ınıere 
tertip etmi,tir. Evin 933 senesi 
bütçesi (8800) lirayı bulmuıtur. 

Halkevinin güzel broşürü ki· 

taphane ve netriyat ıubeai reisi 
Asaf Kenan ve katip Seyfeddin 
Beylerin çalışmalariyle hazıralan· 
mıştır. Diğer Halkevlerimizin de 
buna benzer broıürler ne,ret· 
meleri arzu edilir bir ıeydir. 

lkbsat vekili Uınurbeyde 
bir mektep yaptıracak 
Gemlik, (Hususi) - lktısat 

Vekili Celal Bey doğduğu yer o· 
lan Umurbey köyünde bir ilk mek 
tep yaptırmıya, ve köyün su yolla
rının tamirine karar vermiştir. 

Ce!al Bey bahasının 45 sene 
mualli.mlik yaptığı bu köylülerle 
uzun hasbihaller yapmış, köyün 
im:ırına ve ınaarifine ait notlar 
almııtır. Köylüler Celal Beyin 
bu alakasından çok mütehassis ol
muşlardır. 

Manisa Halk evinde 
Manisa, 13 (A.A.) - Manisa 

Halkevinin açılmasının ilk yıl
dönümü olmak münasebetiyl.e 

ı şubatın 23 üncü cuma günü Halk-

evinde müsamere ve konferansbr 
verilecek ve o gün Halk Fırkasına 
ve Halkevine Gazi Hazretlerinin 

hediye buyurdukbrı fotografla
rın yerlerine konulması merasimi 
yapılacaktır. 

Dönüm batnıda vasati iki ton 
pancar alındığına göre hu sene Ba
baeski,, e bir buçuk m:lyon lira gi
ı ecektir. Bu miktar (32) bin nü· 
fuıa taksim edildiği takdirde be
her nüfusa (60) lire. miktarında 

bir para isabet edecektir ki, hane 
bqma (250) lira düfecek demek-

ayağı kayarak düımüı, bu düııme- sufun üzerine düımüıtür. Tat al· 
nin s:ırsıntrsı ile de 150 kiloluk tında kalan Yusuf derhal ölmÜ!· 
bir tat yerinden oynamıı ve ,Yu- 1 tür • 

Şoför Şükrü eski dostu Fethiyeyi 
öldürdü yaralayıp 

Ankarada Merkez barda bir/ lif etmittir. 
cinayet olmuş, Şükrü isminde bir Müteaddit tekliflerden sonra, 
şoför tabanca ile hlr artistlerin- Fethiye Şükrü ile dostluğunu la
den birini öldürmüştür. zelemeyi kabul etmittir. Bu vazi· 
Yapılan tahkikata göre, şoför yet çok sürmemi! ve Merkez bar

Şükrü bundan bir sene evvel m:k da feci cinayet vukua gelmittir. 
tul Fethiye ile tanış.mış ve seviı- Hadise, barın en coşgun bir sa• 
mittir. Şoför, Hacıbayramda hu- atinde olmuf, üst üste patlıyan ta· 
susi bir ev tutarak Fethiyeyi hi- hanca sesleriyle ortalık karıımı§, 
mayesine almııtır. Burada bir herkes birihirine girmittir. Pek 
müddet yaJamıfbr ve bir aralık az sonr:ı yetiıen zabıta memurları 
aralarında çıkan bir kavga neti· barın üç numaralı locasında, ıo· 
cesinde ayrılmışlardır. för Şükrünün üç kurşunu ile can-

Hayatını kaz~nmak zaruretin· sız bir halde yere serilen Fethiye
de kalan Fethiye, Merkez bara nin cesediyle kartılaınııtlardır. 
artist olmak mecburiyetini duy· Şoför Şükrü de göğsünden yaralı 
muıtur. olarak bulunmuştur. Şükrünün 

Aradan bir müddet daha geç· F ethiyeye silah çekmesi üzerine 
miş, Fethiyeyi çok seven şoför kadının fırlayarak silahı toförün 
Şükrü, ayrılığ:ı dayanamıyarak elinden :ılmağa kalktığı ve bu 
eski sevgilisiyle tekrar münaıe- mücadele esnasında Şükrünün de 
bet peyda etmek iatemiı ve F et- Yl'lralandığı tahmin ediliyor. 
hiyeye, birlikte oturmalarmı tek- Adliye tnhkikata başlamııtır. 

Samsunda yumurta kon
gresi neleri tetkik ediyor 

Samsun, 13 (A.A..) - Ywııurta 

kongresine verilen bir çok rapor
lar heyeti umumiyece encümenle· 
re verilmiıtir. Bunlardan İstanbul 
yumurta tüccarlarından Ahmet B. 
tarafından yumurtanın tasnif, ih
raç, işleme usullerin:n ıslahına 
ait verilen raporla Samsun koope· 
ratif teşkili ve yumurtanın himaye
si için bir kanun layihası tanztmi 
hakkındaki rapor heyeti umumiye· 
de okunmuştur. Encümenler ken· 
dilerine tevdi edilmit olan rapor· 
lar üzer~nde tetkikatlarma devam 
etmektedirler. 

ihracat encümeni kendisine ve
rilmiı olan raporlar üzerinde şun:
ları tespit etmiştir: 

Ziraat memurları, köy muallim
leri, katipleri ve ihtiyar heyetleri 
vasıtasiyle köylünün tenviri, yu· 
murtabrın behemehal ihraç iskele 
lerinde işlenmesi, ihracatın yalnız 
yedi yüz yirm:lik sandıklarla ya· 
pılması ve bu sandıkların ortadan 
bölünecek tarzda yapılması. 

15 mayıstan sonra yumurtaların 
lamba ile muayenesi, yumurtaların 
üç sınıf üzerine iıtandarize edilme-

Si. 

Sandıkların vapurlara tahtalı 

sapanla alınması. 
ihracat iskelelerinden her ay 

değiıtr:Imek üzere yumurtacılar
dan mürekkep üç ki§ilik bir heyet 
tarafından muayenesi ve tecrübe
ler heyeti arasındaki ihtilafta tica
ret odalarının hakemlik yapması. 

Samsunda buz fabrikası yapıl-

ması. 

Yumurta iıliyen amelelerin bir 
teıkilata bağlanması ve ücretleri
nin ticaret odaları tarafından tayi-

ni. 
Hariciye encümeni de şunları 

tespit etmiıtir: 
Sandıkların ve tala,ların kuru 

ve raorıı;; ... aıaruQı4'."'rc .. - vuuuı 

ve hunların bilhassa gülnar, kök· 
nar ağacından yapılması. 

Londra ve Hamburg piyuala• 
nnda alıcı temini çarelerinin aran• 
ması. 

Limanlarımızdan sonra karade. 
nizdeki baıka ecnebi limanlanna 
uğrıyan vapurlara mal verilmesi• 
n!n, bir kental yumurtadan hiç ol· 
mazsa iki liradan fazla navlon 
alınmamasının tem:ni. 

İkinci düğün 
Gehzede 20 sene evvel evlenen 

bir çift bu hafta tekrar düğün 
y::ıpmıılardır. Şaban Efendi iı· 
minde bir zat bundan dokuz ay 
ev\·el nüfus dairesine müracaatla 
kendisine, refikasına ve çocukla· 
rına ail eski cüzdanları deği!tİr

mek istemi§tİr. 

Nüfus idaresi usulen m:ıhalle
lerinden künyelerini getirtimti •• 
Gelen cevapta Şaban Efendinin 
bekar bulunduğu bildirHmiıtir. 

Bugün yarın gelin, güvey ola· 
cak çocuklara malik olan Şaban 
Efendi bu neticeye hayretle ha
k'lrken af kanunundan istifade 
ile yeniden evlenmelerinin tescil 
edilebileceğini öğren.mi!. Fakat 
elindeki cüzdanlarda olan evle
ni§ kaydini ve çocuklarını göster
mek suretiyle işin garipliğini ileri 
ıürmiye batlamıştır. 

Neticede anlaıılmıttır ki yirmi 
sene evvel evlenmelerini tescil e• 
den memur nüfus cüzdanlariyle 
beraber deftere ipret etmeyi u .. 

nutmıııtur. Bizzarur yeniden mu 
ameleye başlanmı§, evlenme teı
cil edi1.miştir. Lakin yirmi sene 
kaydPn bekar yaııyan Şaban E
f enrli ilk gilnlerine nazire 11"bi lı• 
men dostlarına bir ziyafet çek· 
mit komşularına !erbet dJ.iıtmıt
tır. 
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9 kün müdür? Bu suretle yaşın öğ- da gözetirler. Bunlar, zerzevat ye-d 2 aa fb't e o u ay mı g renilebileceği mülahazası, tab~i meklerine kar~ı da lakayt davran-
Q ~ fantezinin hududunu aıamaz. Fa· mazlar. 
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Kadın Avukat, Kadın Suçluyu Başı Kesilmekten Kurtarınca, 
Böyle Bir Anket Yapıldı. Avrupanı~ Tanınmış Hukukçu

larından Çoğu '' Eveti ,, Dediler 
Geçende Pariste mühim bir da- lenmittir. Avrupanm cenup taraf- tavrının daima erkeğin hal ve tav

'Va. görüldü. Suçlu mevkiinde bu- larındaki memleketlerde de çabu- rından daha tesir bırakıcı olduğu· 
lun K · · p · · d b' cak hissiyata kapılınır. Sevginin, nu dütünerek, umumiyetle ka~ı-an rıstın oten ısm:n e ır _ 
kadındı. Oturduğu evin sahibi o- sevenleri çabucak ve hararetle sar nın müdafaası daha kolay oldugu 
lan kadını öldürmekten suçlu mev dığı bu memleketlerde...... Bu nu söyliyebilirim. Gerçi kanunda 
kiinde bulunuyordu. Muhakeme memleketlerin insanları yumuşak kadın olmanın, cezayı azaltıcı se • 
neticesinde, başının giyot:nde ke· kalpli, kolaylıkla zaafa uğrayan, hep olduğu yazılı değilse de, ka· 
silmesine karar verildi. Fakat, suç l r ikkat duyan in~anard~r .. Tabii, dın, mahkeme huzurunda da ha • 
lunun vekaletini alan bir kadın a· kadın buralarda adeta ımtıyazh - yatın her safhasında olduğu gibi· 
'VUkat, müvekkiHnin yeniden mu· dır.! dir ! 
hakeme olunma"Sını temin etti. Es- Viyanada ve Avusturyada, or-
ki karar bozularak, yeniden yapı- ta Avrupa ve şimal memleketle -
lan muhakeme sonunaa, Kristin rinde vaziyet böyle değildir. Bu • 
Poten, bqı keıilmetken kurtuldu, raarda insanlar, daha sağlm duy

Hukukçulardan Dr. Herınan 

Krasna, şu cevabı veriyor: 
- Hakim ve bilhassa jüri heye· 

ti huzurunda, kadın, erkekten da
ha kolay müdafaa edilir. Çünkü, 
göz yaşı her insana az, çok tesir 
eder. Ve kadın, ağlamasını erkek· 
ten iyi bilir. Bu bahi:te, hakimle 
jüri heyeti arasında bir fark oldu· 
ğu kanaatindeyim. Bu fark ta, ha
kimin göz yatlarmm sahiden bir 
tee11ürün tezahürü olup olmadıgı
nı araştırması, buna kartı jüri he· 
yetinin pek öyle ince eleyip sık do· 
kum aması dır. Hakim, hazan "su· 
çu işlerken de göz yaşı döktünüz 
mü?,, yollu bir eualle, kartıaında 

rol oynanması botuna gitmediğini 
ihtar edebilir! 

rnüebbet ağır hapse mahkum oldu. 

Cezanın bu suretle değiımesi, 

suçluyu müdafaa eden Parisli ka -
dın avukat Jermen Briyarm mu
vaffakıyeti sayıldı. Bu avukatın 

töhrcti arttı. Bir taraftan da an
ketler yapıldı. Bu anketlerden biri 
"suçlu mevkiinde bulunan bir ka· 
'dını müdafaa etmek, ayni mevki
de bulunan bir erkeği müdafaa et· 
lılekten daha kolay mıdır?,, teklin 
dediT. Fakat, hem suçlusu, hem 
de ıuçlu avukatı kadın olan bir 
'1Cll~ euıe eonunthdd 
karar üzerine böyle •bir anket ya· 
pılmıf olmasına göre, avukatın 

kadın olması da, dolayısile anke
tin §Ümulü içerisindedir. Esas me· 
ıele, kadınla erkek araımda bu 
aahad'.1 da tesir uyandırmak fa!'la 
bulunup bulunmadığıdır. 

Fik:rleri alman tanmmı§ hukuk
çular, her memlekette vaz:yetin 
ba~ka türlü olabileceğini ihtirazi 
bir kayıt olarak ileri sürmekle be
l'aber, umumiyetle hukuk sahasın· 
da da kadının tesiri, erkeğin tesi • 
rinden daha bariz derecde kuvvet· 
li olduğu neticesine varıyorlar. Bu 
lılevzu etrafında, içlerinde biri ka· 
dm olmak üzere, Avrupanın be§ 
tanmmış hukukçusunun düşündük 
lerini yazıyoruz. 

~ 
Avusturya devlet hukuk müşa -

viri Dr. Jozef Kleger, bu hususta 
fU mütaleada bulunuyor: 

-Bunu eğer bir Fransız hukuk
çusuna ıorsaydmız, mutlaka kadı· 
nın müdafaa edilmesi daha kolay 
olduğu ıeklinde bir cevap alırdı
nız, F ransada, aıağı yukarı bütün 
erk.ekler, kadının lehine temayül 
beslerler. Paris jürisi simdiye ka
dar muhtelif nıuha'k:~elerde ek -
ıer:yetle kadınlar lehinde netice· 
Jer ortaya koynıuştur. Parist kadı
nı müdafaa etmek, kadın lehinde 
hareket etnıek, henı !kolaydır hem 
de erkeği müdafaadan, erkek le· 
hinde hareketten da'ha §erefli bir 
it sayılır. 
Avuıturyada vaziyet, f ransada

kinden farklıdır. Bu mevzuu göz
den geçirirken, her nıemlekette 
kadına karşı alınan vaziyet göz 
önünde tutulmalıdır. Mesela, A
mer:kada kadına adeta tapınılır, 
lnrflterede icadın - erkek farkı 
mevcut olmadığı !kanaati fümul-

Parisli Kadın Avukat 
Jermen Sriyar 

guludur. Bununla beraber, suçlu 
mevkiinde bulunan kadınsa, ceza· 
yı azaltacak sebep arayıp bulmak 
temayülü, buralarda da vardır. Er
kek, her yerde ne de olsa kadına 
kar§ı az, çok müsamaha eder. Ka
dın güzel ve cazip olmayabilir, 
fakat, lehinde temayül uyanması 
için, herhalde suçlu mevk:inde bit· 
kin ve hüzün verici bir tavırla o· 
turmalıdır. Bu, tesir icra eder. 

Her hadisede beraet kararı, sa· 
de masum olmakla elde edilmez. 
Tecrübeli bir av~kat, suçlu olduğu 
iddia olunan kimsenin mahkeme 
salonunda hal ve tavrile masum ol 
duğu intibamı vermesinin ne ka
dar· ehemmiyetli olduğunu öğren • 
nıiştir. 

Bu arada §unu da kaydetmeden 
geçemiyeceğinı. Kadın hakimler:n 
bir çok davada ~erek kadın, gerek 
erkek suçluya karşı çok sert bir 
cephe aldı1darını gördüm. Erkeği 
bir tarafa bırakalım, muhakeme 
edilenin kadın olmasının kadın 
hakim üzerinde lehte bir tesir icra 
etmemesi, belki umulmaz ve ina
nılmaz bir şey gibi gelir. Fakat, ha 
kik&ttir! 

j Kadının erkekten daha kolay 
müdafaa edilebilmesinde, hakla· 
nndan bir çoğunu elde ettiği bu
gün bile, yardıma muhtaç vaziyet· 
te bulunmasının tesiri de inkar o· 
lunamaz. 

~ 
Hukukçulardan Dr. Fritı Flan -

drak şunları söylüyor: 
- Suçlu mevkiindeki ıber inıa· 

nm, kendisini tabiı müdafaa ıilah
larile ko~yacağı §Üpheaizdir. Bu 
itibarla kadının mahkeıne buzu • 
runda kalbe hitap etmesi, §a.tıla -
cak §ey telakki olunamaz. 

Her erkek, bir dereceye kadar 
da olsa kadını muhakkak hilka-, . 
ten zayıf, tecrübesiz, bilgisiz say
mağa mütemayildir· Bu vaziyetten 
istifade etmesini bilen kadm, elbet 
te kazanır. Hakim, kendisine acır. 
İtte bu sebepten kadın, erkeğe niı
betle rüçhan hakkını haizdir. Son
ra, her erkek kadına karşı bir ka
valye gibi centilmence davranmak 
ister. Hatta, farkında olmadan, 
böyle davranmak lüzumunu düıün 
meden, böyle davranır. 

Kadın, ağlamasını bilir ve göz 
yaşları, rikkat uyandıı-ır. Erkek 
ağlamasını bilmez ve göz yaıları· 
nm uyandırdığı his, tiksinti, iıtih· 
faftır ! 

Avusturyanm tanınmış muhar- Hukukçulardan Dr. Villi Jakob 
rirlerinden birisinin "nasıl beraet zon Janina, diğerlerine zıt olarak, 
ettim?,, serlavhalı bir yl\zısını oku şöyle diyor: 
muştum. Muharrir, bunda hakika- - Her ne kadar kadın, erkek· 
ten masum olduğunu ileri sürmek- ten daha kolay müdafaa edilebilir 
le beraber, muhakeme edilenin, vaziyette görülüyorsa da, denken
mahkeme salonunda yapması ve di hesabıma masum tavırlarla la -
yapmamaaı icap eden §eyleri anla- ı mıldanan, mahcup bir halde göz 
tıyordu. Dolayıaile, kadının hal ve açıp kpıyan bir kadını müdafaaya 

kat, eğlendirici bir mevzu! 

~ 
Böyle bir mülahaza ortaya a· 

tanlara göre, tatlıyı sevenler, he -
nüz yirmi yatını geçmemiş kız ve
ya kadınlardır. Bunlar, tuzlu ve 
ekşili yemeklerden pek haz etmez 
ler. 

Salata ve çerez seven kadınlar, 
hem gençler arasında, hem yaıla· 
rı ilerlemiş olanlar arasında var· 
dır. Bu itibarla salata ve çerez ter
cihine bakılarak, bİr kadının yaşı 
hakkında, doğru bir tahminde bu· 
lunmak güçtür. 

Yaşı otuzu bulmuş kadınlar,~ 
yaz etten hoşlanırlar. Balık eti, Yalnız peynir seven kadınların 
daha ziyade piliç ve bıldırcın eti, mutlaka yatları hayli ilerlemi§ ol· 
yemekten en çok hoşlandıkları şey duğuna hükmetmek lazımmış. 

ler arasındadır. Bunların meyva yemekten de son 

~ derecede hoşlandıkları, tesbit e-

Kırkına merdiven dayamış ka- dilmi§ .... 
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Ev Kadınına Tavsiyeler 
Gerçi ıineklerin danıettikleri, 

teklifsizce her yere kondukları 
mevsimde değilsek te, bu teklifsiz 
misafirlerle karşrla§acağımız ha· 
valar, birdenibre başhyabilir. İs
tanbul havası bu ..... 

" Bu itibarla, sineklerin kaplar ij .. 
zerinde bıraktıklan izleri temizle
mek için, şimdiden bir çare tavsi· 
yeıi .... Bir fırça almalı, bunu taf
lan yağına batırmalı ve sinek izle
rini, bu taflan yağına batırılmış 

fırça ile iyice yıkayıp silmeli. 

Sert eti yumutacık hale getir-

Kauçuk ve lastik kesmek icap 
etse, bu İf, kolayca nasıl yapılabi· 
lir? Bunları ya bıçakla keseceksi· 
niz, yahut ta makasla, değil mi?• 
Kesme tecrübesine giritmeden, 
kesme aletlerini suya batırıp ısla
tınız ! 

~ 
Kırılan kehribaları yapıştırmak 

için ne yapmalı?... Kırılan yere 
biraz ketenyağı sürdükten sonra, 
ateşe tutmalı ve bu vaziyette ya· 
pıştırmağı tecrübe etmelidir. An -
cak, hararetin fazla olmaması la· 
zrmdır. Mutedil hararet ... 

mek için, tencereye ekmek içi at- Çocuğun midesini bozmıyan 
k müshil hangisidir? Bu hususta bir 

mak fay dalı olduğunu yazmıştı · 
çok tavsiyede bulunu1abi1ir. Bun .. 

Bazan fasulye de bir türlü pişmek l d 
arı bir annenin bilmesi lazım ır. 

bilmez. İyi pitmiyen fasulye ten- En sade bir tavsiyeyi kaydediyo· 
ceresine, bir tatlı katığı miktarın· ruz. Şeftali çiçeğinin şurubu, ya· 
da rakı katmanın aert fasulyeyi hut bu çiçek haşlanmak suretile 
yumutattığı tecrübe olunmu§tur. elde edilen ıeftali çiçeği suyu .... 
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soğuk kanlı bir erkeği müdafaa et-, duğunu f arzedelim. Muhakeme 11-

meği yüz kere daha fazla tercih e- rasında sevdiği adam şahit mevki
derim. ine geldiği sırada, meselenin ehenı 

Niçin?. Çünkü, ben, mahkeme miyetini unutur, bu adama, onun
salonunda kendi müdafaa tabiye - la kalbi alakası bulunduğuna de -
me güvenmeği, daha isabetli bu • lalet edebilecek bir tarzda bakar. 
lurum. Kadın nıüvekkillere itimat, "Muhabbetle gözlerini ona çevir
hiç bir zanıan caiz olmadığı fik • di !,, işte, müdafaa planı, bir ba
rindeyim. Kadın müvekk~lle haf- kışla altüst olmuştur. Hakim, bu
talarca konu§ur, müdafaa yolunda nu gözden kaçırmaz. Jüri heyeti, 
ne tarzda hareket edileceğini en bu bakışa daha fazla ehemmiyet 
küçük teferruata kadar kararlaş- verir. 
brırsınız, buna rağmen o, muha- Hal ve tavrın, bakışların, göz 
kemenin herhangi bir safhasında yaşlarının tesiri müsbet f ar2edilıe 
beklenilmedik bir hareket yapa- bile, işaret ettiğim hissiyatı ifta e
rak, müdafaa planını bozuvertr. diş ihtimaller ve hadiseleri yanm• 
Mesela, kadının, sevdiği bir ada- da, müsbet tesir derhal menfilete
ma kavupnak için suç işlemekten, bilir. Hal böyle olunca, ben, yal· 
kocasını zehirlemekten ıuçlu ol- (t.attcn a)'lfııyı ~> 
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Aşk Cilvesi 
Yazan : İ z z e t o ğ 1 u 

- A!.. eski adam değildi. Filvaki gene 
Şermin, ka.rtısında Vavidi gö- nazikti. Gene Şer.minin her dedi

riince duraladı, şaşaladı. Cavit ğine peki diyordu, fakat bir ek-
bunun farian:ı. vardı: 1 siklik vardı. 

1 
- Canmız m.ı 11kıldı?. Sizi te- Bir ~ün söyledi: 

mİll ederim ki, burada olduğunu- ·- Eskisi gibi değilsiniz Cavit. 
ra bilmiyordum .. Tesadüf.. - Hakkınız var .. eskiden .. 

Tenha ıa:hilde bir iki adım yü- - Eskiden bana aııktm .. 
riidüler. Ortalık çayır çayır yanı- - Seni gene seviyorum Şer-

yordu. · min .. fakat .. 
Neredeainiz?. Sözünü t:ımamlamadı, kaJkıp 
- Otelde.. gitti. 
-Ben de.. Birkaç gün gelmedi. Birkaç 
Bir müddet sustular. Sonra Ca- Birkaç gün sonra geldiği zaman 

vit: Şermin Cavidi tanımadı. Gözleri 
- Girelim, dedi, çok ucak. ağlamaktan kızarmış, rengi sapsa 
- Buıün mü geldiniz?. rı olmuştu.. Birk:ıç kere telefon 
- Burün ge)dim Şermin. Size etti, sonra odasına kapandr. 

s:adece Şermin diyebilirim değil Şermin.in içine fena bir hitl . , 
mı .·· doğdu. Biraz sonra yukarı çıkı-

- Tabii. Madem ki artık sa- yor. Cavidin oda kapısını vurdu. 
dece arkadaşız.. cevap alamayınc1 açtı. 

Bu ıefer Cavit sustu. Şermini Cavit, cansız gibi yatağına u· 
aenıelerce aevmitti. Şermin duldu. zan.mı§tı .. Şermin faciayı anladı 
Kendisi bekardı. Acaba Şermin ve derhal doktor çağıttı. 
de onu sevmiş miydi?. Bunu bil- Doktor, Cıvidin hayatını kur
miyordu. Her halde o daima uzak hrmıya çalışırken, Ş~rınin7 ken
durmuıtu .. Fakat hızı kadınlar di namına yazılıp masaya bırakı· 
Tardır, hem ıeverler, hem yaklaş- lan mektubu okuyordu: 
mazlar. . "Canım Şermin, sana her şeyi 

Uzaktan otel göründü. Şer- itiraf edeceğim. Çünkü bu dünya· 
mm: d:ı yegane arkadaşım sensin .• 

- Evet dedi, arkadaşlık.. Sizi Sen aşkımı ve beni reddettikten 
~oktandır görmemiştim. sonra, ben derdimi unutmak için 

- Dört sene oluyor.. başka bir kadına kapıldım .. Eğer 
- Atk böyle görüşmemeğe de- ölürsem, o kadmm, yani biraz da 

'ter mi?.. senin yüzünden öleceği.m.. Bu 
- Böyle söylemeyin .. Aşk dün 1 kadın beni mahvetti. Manen ve 

yaya bedeldir .. A§k her §eyi ma- maddeten yeyip bitirdi. Artrk t1-

zur gösterir, h'.lk kazandırır.. • hammülüm kalmadı. Fakat elin-
Su•tular.. den kurtulamıyorum. Çılgın bir 
Yemeği bir masada kar,ı karşı- kadın, kukanç bir kadın, çekil-

ya yediler.. mez bir kadın. Artık bu hayata 
Cavit telirar: veda ediyorum .. Bu hay:ıt .. ,, 
- Sizi temin ederim.. . Sizin Şermin ağla.mıya batladı. Alt 

'burada olduğunuzu bilmiyordum, tarafını okuyamadı. Facia gözö-
dedi. nündeydi .. Bu ölümden meı'uldü. 
Şermin güldü: Bu günahını a.ffettimıeliydi. 
- Bu bana iltifat değil. Karyol:ı.ya yaklaftı. Ağır ağır 
- Belki hatırınıza.. nefes alan Cavid in alnına dudak-
- H:ı.yır, ıiz benim iyi arka- larmı dokundurdu ve dü,ündü: 

clatmı değil misiniz?.. "Acaba beni hala seviyor mu?,, 
Günler geçti. Şermin, Cavidin Fakat düşündü ki kendi aşkı iki 

deiittifini görüyordu. Artık o kişinin aşkına bedel olac:ıktır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
nn kendi müdafaa tabiyeme gü- ı lı bir erkek te lehinde tesir uyan • 
venmekte ve bu planımı kolay ko· dırabilir. Mesele, kadın olsun, er
la.y ıuya dütürmiyecek olan erkek kek olsun, müvekkilin görünüşüne 
müvekkili müdafaa)Cı tercihte yer- bağlıdır. Fakat, tamamile değil. ... 

den ıöie kadar haklıyım! Bu tesir, fer'i bir teıirdir. Asıl me· 
sele, suçun sabit olup olmaması-

~ dır! 

N'ıhayet kadınlardan bir hukuk
çunun fikri .... Dr. Röne Kive, ka
dnı hukUkçuların tanınmışların -
d~ır. O, ne diyor? Onun söyle
ditrleri de tunlardır: 

- Eğe.= kadına perestiş edilen 
Amerika mevzuu bahisse, orada 
pek çirkin olmamak ıartile, kadı
nın müdafaaıı pek kolay olduğu 

fikrini hakiki vaziyete uygun gö-

Hulasa, kadın da, erkek te hal 
ve tavrile müsbet ve menfi tesir ic

ra edebilir. Bununla beraber, suç 
şahitler ve diğer delillerle sabit 

olduğu takdirde, müsbet bir tesi
rin hükme esaslı surette müessir 

olabileceğini sanmak, hayale ka
pılmaktır. Bu teııir, ancak teferru
ata yardımcı olarak, fayda geti
rir! 

riİrilll. Bu sözümle, bizde ve baş· __ _ 
ka yerlerd~, kadının müdafaayı =-==...;;===========~ 

lrolaylaıtmcı tesiri olduğunu büs· 
bütün inkar yollu söz söylemiş ol- · 
muyorum. Hal ve tavırları itr.bari-
le caaip bir kadm, her yerde lehin
de bir hava içinde müdafaa olu-

nu• I . 
Yalnız, bir nokta var. Hal ve ta

'f'lrian itibarile iyi bir te3ir bıra
ır. eı4cek yok mudur? .. Esaslı ter
l>lyıe '8nnftt, kibar tavırlı, nazik 
lMr edrıek yahut alelade, saf tavır-
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T A K v iM 
Çarıamba Perfembe 

14 ŞUBAT 15 ŞUBAT 
29 BAYRAM :o BAYRAM 
Gün do~uşıı 6,~6 6,55 
Göu ı aaşı l7,4 I 17.4:.! 
Sabai namazı 6,30 b.30 

o~ıe nıımazı 12.~6 12,ıs 

ikindi namazı ı:--.21 15,22 

Alrş:ım oamaıı 17',41 l:',4! 

Yatsı namazı ıcı,14 ı !l,t-ı. 

imsak !'.ı:- $ıf7 

Yılın geçen giınlerı 45 ~6 

Yılıol<alan .. 3~0 ;q\; 

Bu akşamki radyo 
!STANBUL - 18 Plak ne§riyatı, 

18,JO Fransızc:a den (llerlemiş olanlara) 
19 §ehir tiyatro&u artistlerinden Muam
mer Bey tarafından monoloğ ve Anadolu 
ajansı haberleri, 19,30 Bedayii musiki 
heyeti tarafından alaturka ne~riyat ( Se
miha, Vecihe, Servet hanımlar, Tahsin 
Bey ve Mesut, Ruıen, Cevdet Beylerin 
iştirakiyle), 21,20 Anado]u ajansı ve bor
sa haberleri, 21,30 Necip Yakup Bey 
orkestrası. 

ANKARA - 12,30 Gramofon, 18 
orkestra (Keman konseri Ekrem Zeki B. 
tarafından), 18,45 dans muıikiıi, 20 •· 
jans haberleri. 
VARŞOVA 1415 m. _ 16,40 Piyano 

parçaları, 17,55 oda musikisi, 19,20 
Org müsameresi, 19,40 Bariton mugan• 
ni tarafından farkdar, 21,05 Gürcü şar
kıları, 21,15 orkestra konseri, 22,30 Sop· 
ran muganniye tarafından şarkılar, 23 
c:iddi musiki. 

BUDAPEŞTE 550 m. - 17 Keman 
virtüozları tarafından keman konseri 
(Jenö Hubayin İ§tİrakiyle), 20,30 Buda
peıte operasından naklen Verdinin Trou
badour operası, müteakiben plaklar. 

VİYANA 507 m. - 18,20 Avusturya 
muıikiıi, 19,10 amele birliğinin netriyatı, 
20,35 Hadn'in eserlerinden mürekkep 
konser, 23,0S Eis - Palastan nakil, 
23,35 akıam konseri, J. Holzer. 
BÜKREŞ 364 ve 1875 m. - 13 Pli.k, 

14 plak, 18 radyo orkeıtrall, 19,15 rad
yo orkestrasının devamı, 25 Üniversite 
derıi, 20,20 plak, 21 oda muıikiıi, 
21,45 Meme Rodrigo Athanasiu tarafın. 
dan tagaoni, 22,lS Meme Amei]e Bart
feld tarafmdan keman konseri, 23 Cina 
restöranmdan naklen hafit muıiki. 

BRESLAU 316 m. - 17 Hafif musi
ki, 18,30 ıimale ait konferans, 18,50 
Mo:art'm eserlerinden mürekkep kon
ser, 19,10 Alman beatekarlannm eıer

lerinden keman konseri (Brahms, Kreis
ler, Begel'), 19,45 müaababe, 20 milli 
neşriyat (Veber - Brahmı'ın eserlerin
den), 22,10 açık ,arkı, 23,35 ıece ınuıi
kisi, 1 Silisya muıiltisi. 
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BORSA 
lHi zal:ırında yıldız ışareti olanlar üzer. 

1 lerfatle 13 ŞL.:BA l' muamele olanlar 
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I_-- rtukut (Satıf) 
* trrndra f4'.), -· • vı,~n• 'fi. -

• l\"r\•york 12tı, - • l\la".lrlı 18, -

• Parls 1~9. 00 • serlln ·o -
• !\lllAon J91, -· • Vııı~ova >J, • 

* Rrüi~el ııı:ı.- • Budapeşt. :·\}, 

* Atinıı ıs. - • ırnı.:reş ~ı. -
• Cenevre ~~o. - * Bclgraı •6, - ı 
* ~of\a ~ti. -· • Yııbnhama 40, -

1 * Amsıcrd~oı •.Altın 1 
~5. 

"" 00 1 . * Praıı ırn • l\lcdılfye :ıu -
i • Srokho' m :;9, - • B: nknoı ~Ji, -

--·---==-
(k~P· sa. 16)--1 

L çekler 
•Loodr;ı 14 2.-ıı Stokholnı 
• İ'\C I') ork o 7117!' • \ ' h arıu 
* l'aıi- ı2 r.1 • :'llat!rıı 

2.tıOJ:i · 
4.~i' 4 

• ıW:ı? 
2,0' 89 • MIUnıı q oı •o • P.erlln 

, • Erük~eı 3 ::1493 • \"arşoı•ı1 
* Atin;. .... ı 2.,2~ • l\udape5ıe 

4 ~ 17 
.1 8~ ı ~ 
i•ı.851\0 1 • Genene ~.4510 • P.iıkre, 

• Sofv:ı 64.fıQ~S • llelgraı 

1 

* İ.rrı'sttrdaıı• ı. ı ;()4 • Yıılwhanıa 
A Pnıı: 1 (ı, ! ( 1 ~ • ~loSkO\'a 

ESHAM 

95. l::i • ı:ınıeııtcı .ı~ 
4,45 Onyoıı De\ 

Sir. l layrı yc l.'i. 'ark ile~ 
Tramvay 48,'ifl Haly;ı 

3;,2;.~9 

", h 08 1 
fP!CO 

ı ı, -
ı.•s 

't,20 

U. 5iı:;orta ı ı • .cı 'ark m t'C7.ll 2.37 
1 llomontı 184" 1 elefıın 

193 l da i~t. Oıi.2!1 

ıs tik razid ı . 5;3,).) Tramuı ~ l,:l(I 

~Hk D.yo' '.?,45 t:rgani Q8 so ' 
I>. ı\luvah . :;3 O<ı l~ı htıın ı•t ·-
Gümriikleı ~.3s Anadolu ı -47 30 

1928 l\lu A. :·,20 Anadolu il ıt7,3 :J 

-

Piyango Kısıklıda kedilere çıkıyormuş 

400 lira kazanan kedi ile 
karşı karşıya 

''Nerdesin ayol.. Hu Yumulak nerdesin 
meydana çık kız ... 

Siz de bi~iy~r~unuz.. Amma, 1 - Ah, oğlum kar:ı.kışta üşen· 
ben ıurad:ı. bır ıkı satırla hülasa medtn mi? .... 
edivereyim: Kısıklıda bir zat var Güldü, geri döndü .... 
mış. Bahriye binbaşılığından - Yumalak, Yumalak !. 
mütekaitmiş .. Neyyir Bey, ıiz ve Diye seslendi ... Konuşuyordu: 
biz gibi, oldu olalı Tayyare pi- - Neredesin ayol ?. Huuu .. 
yangosunun hiç bir tertibini, hiç 1 Yumalak... Gene nerelerde, ne 
bir keşidesini kaçırmıyormuş .. · haltlar karıştırıyorsun bakayım ? 
ve .... benim gibi biletine bir kere Çık meydana kız!.. Bak s:ı.na gö

bile ikramiye vurm:unış bir türlü. rücüler geldi ayol!. 
Nihayet bu tertibin bu keşide bi- Gülüyordum. Birden, odanın 
ıetı·n· k d .... · k d. · Yuma kapısından içeri bir alay kedi gir· .1'. ço sev 1g1 e ısı ... • di ..... 
lak ıçın almıf .. Bayie, Yumalagın 
ismini vermiş.. • 

Şansa bakınız. Kedi kazanmış; 
hem de dört yüz lira ... 

Bu talihli kediyi ben merak et
tim ... Siz etmiyor musunuz?. 

Ji.. ~ 
Üsküdar çarfııınm en sonunda 

ki bir dükkan.da, kül dolu gebeı 
bir mangalın kıvılcımlarında el
lerini kızartan bayi Sabri Efendi 
hana her ıeyi anlatt: 

Yumalağın dört yuz lira k:ııan·· 
dığını duyar duyımaz, soluğu Kı· 

sıklıda almıf.. Neyyir Beyi köı· 
künde bulmuf. Uyandırmıf. Oda 
da iki kedi varmıf .... 

- Kedin, hangisi senin ke· 
din?. 

- Nuıl kedi?. 
-:- Y umalak •..• 
- işte fU .. i~ke'.mlenin üzerinde 

gerınen .... 
- Yuvarla tunu bir kere .... 
Neyyir Bey de takacı bir adam

·lruf .. Kediyi oynatmıf. Tam o aı• 

rada, bayi Sabri Efendi, yanında 
götürdüğü dört yüz lirayı Yuma· 
lağın üzerine fırhtnnf .. 

- Bu it masala dön.dil, bey .•... 
Geçen ayın büyük ikramiyelerin • 
den biri de ki.uıe çıktı bilir misin? 

- ..... 
- S~ylesem §aşarım ... 
- ..... . 
- Bayıla bayıla gülenin .. 
- ..... . 
- Gene bir kediye .. Kıııklıda, 

Neyyir Beyin kötkünün biti§iğin· 
de oturan Ali Beyin kedisine .... 

- ..... . 
- Tam bin papeli elimle bir bir 

saydım, bey ... Bu iş masala dönü
yor ... Bu İ§ ınasala dönüyor, bey .• 

~ ~ .. 
Atlad,m tramvaya... Gözleri

min önünde, tlırlü türlü renklerle 
' kimi tüylü, kimi tüysüz, kimi to-

r2."!lan bir sürü kedinin hayali oy
n"'.şıyor. K -ıfamda manasız bir 
beyit: 

Dam üstünde kediler, 
Bana mırnav dediJer ... 

Sanki neye?. 
Düşünüyorum: Analatıhyor; 

bu yıl şanı kedilerin... Sizi bil
mem, amma ben, Tayyare bileti
mi bu ay bizim h:c ıevmediğim 
çirk' n "Güzel,, in bahtina alaca-
... ' gım ...... . 

Kötkün kapısını iki k)t olmuı 
ihtiyar bir kadın actı .. Neyyir Be-

- Hanım teyze, Yumalak bun
ların hangiıi? ... Mutlak şu tekir 
o)ac:ık ... 

- Hayir, o miaafir .. Bitişiğin 

mercanı .•• 
- Şu pamuk olmasın?. 
- O da misafir ... 
- Peki, ya bu çakır? 
- Gene bilemedin oğlum, o da 

misafir; komıunun toromanı .... 
Evde misafir kediler .. Yumala

ğın dalkavukları .... 
Ah gidi yaramazlar! Paranın 

kokusunu ne de çabuk almıtlar?. 
ihtiyar k:ıdxn nihayet Y umalağı 

yakaladı: Gümüti renkte ,tüylü 
bir Van kediıi .... 

Dostum F. M., matbaada gayet 
dalgın §Öyle demişti: 

- Neyyir beyin kediıiyle bir 
, mülakat yapılsa ne iyi olur?. 

Aziz F. M .; bu benim ~ğil, an· 
c:ık kedileri çok seven ve dillerin· 
den de anlaması pek tabii bulu
nan M. S. in harcıdır .. 

ihtiyar nine anlatıyor: 
- Ah oğlum ,bilmezsin.. Ney• 

yir, bayılır buna.. Bayılır bu 
tontona Neyyir... Amma, ıen de 
bak söyle Allah rizaaı için ne no
not şey değil mi?. Bir yavrumuz 
vardı vaktiyle: Tortop. Bizim ha· 
nunın kedisi ... Yumalak işte onun 
yavrusudur ... . 

- Hanım teyze, kazandığı ik
raımiyeyle güzel Yumalağa ne he
diyeler :ıla.caksınız? 

- Vallahi bunu daha düşün • 
medik ... 

- Kurdeleler falan? .. 
_ Kurdele mi?. Onu İn.§aallah 

losahğında hkacağız .. 
Y umabğı göğsüne baştırdı; 

öptü, kokladı: . 
- Eskiden ciğer yerdi, §imdi 

et yiyecek tontonum! 
Dedi .... . ~"' 
Kısıklı tramvayı: Atkılı hoca-

lar ... Gocuklu ihtiyarlar ..•• 
- Kar müthiş!. 
- Müthiş kar .. 
- Sabaha kadar yığacl\k. ..• 

REH 
Muzibin biri diyor ki : "Bilet yumala

ğın namına almmı§. Çıkan para Yuma
lağa verilmesi lazım.. Bu nasıl olacak? 
Yoksa Neyyir Bey, mahkemece, henüz 
bir yaşında bulunan. aktl ve idrc:kten 
mahrum bulunan Yumalağa vasi mi ta
yin olunacak?,, 

REn 

Ayaşlı 
yin annesi... ve 

- Hanım teyze.. Şu dört yüz 

lira ~azana~ ~3htlı kedinizi ben V iracıları? 
de gor.mek ıstı yorum... 1 A ~ • 

-. ..... ._...,....,. .... iiôiiiiiiiiiiiiiiı0iiiiiiiiiiiiiiiiimii....,.iiiiiıiiiiiiiôiiiiii.-I Yüzüme bakmağa uğraJtr.. \. ,I· 
nal!da• * \liim~~~il :\ -'4.:l'i 
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bır saat sonra gırebılırsın! s 1 e ç· çe~i 
- Ne olacak ki hanımefendi· pıyı :lÇ, bir JeY aöyliyeceğim!,, Lenin atlı bir Tayyareci Lind-

1\.fançukuo imparatoriçesi berg ve M. Ruzvelt c:iğinı ! Mehmedin yediği çok bir - Şimdi olmaz oilum. Biraz 1 
Şey de~ildi ki! .. Öğleyin yedikle- bekte, bil' saat sonra ıirebilirsin! demirci vardı. 
riıni:.den biraz da ona vennİ§tim. - Hayır anneciğim, bekliye
Evde ne pişerse, Mehmet de on- mem. Seninle timdi konu,ma.k 
dan yer, kendisine ayrıca bir şey istiyorum, söyliyecejr.~ fey Sok 

harem da:resini hazırlıyor 

Pişirmem . ., mühim!, ~ 
Fıtrat hanım hizmetçisinin bu "- Canım biraz ıonra anlata-

küsbhlığına fevkalade kızar ve maz mısın?. Şimdi benim itim 
Yüzüne karşı b'.lğınr ! v:ır !,, 

- Utanmıyor musun sen? Her - Hayır anneciiim, tahi anne· 
tey bitt i de nişanlını da bizim ciğim olmaz, aç kapıyı, timdi aç! 
hevıbmuza doyurman kaldı, öyle Fıtrat hanım elin.deki kal~.mi 
illi?.. aabınızlrkla maıanın üzerine al· 

"- Ne olur hanımefendi! Bu tıkt:J.n ıonra gidip kapıyı açtı. 
ka·br 1 i:'clc1 .etmeye ne lüzum Cüneyt içeri girerek annesine de
\'ar?. Zavallı Mehmet asherlikten di ki: 
Yeni acldi. Her gün yürüyüf, her 
RÜn b lim, t -:bii adamcağız çok 
ıayıfl:ımı~ ! .. Doktorlar, inıan gı· 

da nlmnlıdır, .diyorlar. Ona ben 
b:ıkınazszı.;n kim bakacak?, Hem 
de bütün k:.dınlar 1öylüyorlar, si· 
ıe gelen misafir arkadatlannız 
da anlatıyorlar: Bir zaman ge]e
telcınit ki, erkekler kadınları de· 
ğ:J h:e~mlar erkekleri besliyecek· 
] . ' errn:ş . ,, 

Frtr&t hanım hizmetçisine bir 
tok., t aşltederek kapıdan dııarı 
atm"'.k r:ıddeG:ne gelmi§ken ken
disini tophyarak Haticenin yüzü
:ne k:lr~ı bağırmakla iktifa eyledi: 

- "Haydi ıimdi dı§an çık! ~o
tamln konuıtukt:ın ıonra sana ce
~abımı veririm!,, 

Hatice müstehziyane bir gülüt· 
le odadan dışarı çıktı. Hanımı 
ıne??.~tt' ği h ide e gene kendi ken• 
~hı.~ ~:;yloniyoı·dut 

-
0Şuna da bak!. Beni savacak 

amma cesaret edemiyor. ETVeli. 
koc-:sıyle konuşncakmrş !,. 
Fıtrct hanım kalkıp hiddetle 

kapıyı k ilitledi. 
"- Bu hizmetçi meselesi .de 

bitip tükenmiyen bir dert! Fakat 
neme lazım beniın ! Günün iıleri
le ui:;raşnuya vaktim yok. Yoksa 
''Hizmetçi derdi!,, mevzuu dahi
linde de bi~ok ıeyler ıöyliyebi
liriH.m ! Fakat ben nazarlarımı 
çok yükseklere atfetmek, 90k c:ı· 
zibeli olan istihbali gözümün ö
nüne getirmek ve o istikbalin 
kadmlik için ne kadar müihm bir 
inkılaba sahne olacağım muası· 

rrm olan kadınlara ~rJatmak isti· 
yonı:n. Bugünkü kadınlık cere· 
yanlnnyle istihza eden ve ıonra 

zay?f anlarında ayaklanmız:ı ka· 
panan o erkekler istikbal kadın· 
larır.m ne de;m.ek o!duğunu göre· 
cekterdir. - Bizi bağlıyan zin· 
cirleı·i l:opardıktan sonn - ,, 

Bu esnada §iddetle kapıya vu· 
rulduğu icin Fıtrat Hıınnn tefek· 
küratmı durdurmıya mecbur ol· 
du. Kapıyı vuran gene Cüneytti. 

- Ann.eciğim, anne, anne, ka· 

- Anneciğim, arkadaşlarım 
geldi, beraber bahçede oymya
cağız. Ceketimin kolu tÖkük, be· 
nimle alay ediyorlaı·. Ne olur, ça
bucak dikiver!.,, 

"- Oğlum, neden dün venne
din, bugün meıgul olduğumu bi-
l . ' ıyoraun.,, 

"- Sökük yerini dün Mn:ı göı· 
term:ıtim anneciğim. Sen dike
cektin aır.ma unutmuısun?,, 

"- Belki unutmuıumdur, oi
Jum. Zarar yok, bugün öyle giy 
de yarın dikerim!,, 

- Hayır anneciğim, timdi dik
meliıin .. Arkadaılarmı bana gülü 
yorlar, ut:ınıyorum.,, 

Fıtrat Hanım Cneydin ceketini 
dikmiye mecbur oldu. Çocuk an• 
nesinin boynuna sarılarak öper, 
ondan sonra odadan çıkıp gider. 
Fıtrat Hanım gene mu:ının ba§ı· 
na· oturarak konferanaını yaamı
ya ç.alııır. Bu aralık gene kendi 
kendine söylenir: 
"- Bu giditle konferamı ye· 

tiıtiremiyeuğim galiba! Aklıma 
bir nok\a daha geldi. Geçenlerde 
gazetelerde Yeni bir kanun mad· 
desinden bahıediliyordu: Erkek· 
lerin k:ıdınlar üzerindeki en ba
riz tahakkibnlerinden birisini ka· 
nun ıekline koyan 0 fıkrayı mut· 
laka bulmalı ve ko f d n eransrm a 
ondan bahıetnıeliyinı.,, 

F rtrat Hanım '-u •. 1. ,_ 11 nu toy ıyereK 
gazeteleri ar.:ınuya bqlar. Eline 
bir ımeanua ~er. Onu karııtırır
ken kocası içeriye girer ve: 

- Ne Yapıyorsun, Fıtrat? diye 
sorar?. 

(Devtmı var) 

BALo· 
Türkiye Hi•:.•:-L . r--~ t• B 'k 

~r -....ye ı eıı • 
taf kazaıı tarahndan B ~ .. ._ Mili t M • . • R • • • uyu. e ec: 
bsı. em K.ôzun Pap Haıretlerinin riya-
ıetınde ~ubatnı ıs 1·n • be .. .. 

cı perıem gunu 
akpmı Park oteli ealonlannda bir bola 
t"erilecektir. 

Balonun güzide bir aile mecmaı ol· 
ınasını temin için biletler Dama yazrl
nuıtır. Balonun muy•"-'-- t" • • h -·.-uye ı ıçııt er 
türlü fedakarlık ihtiyar edilmiıtir, 

Şirketi Hayriye: 

Sovyet Rusyaaa eski cinli 
perili masallar kald1rt1dı 
Sovyet Ruayada eskiden kalma, 

bütün perili masallar kaldırıldı ve 
bunların çocuklara töylenmesi me· 
ned~ldi. Fakat çocuktan hem eğ
lendirmek, hem kafalarını besle· 
ımek için gene masala benzer bir 
fey lazım olduğu anlatıldığmdan 
bir heyetin bu iıle meşgul olması 
muvafık görülmüt ve bu heyet yaz 
dığı masallan tasdik ettirdikten 
sonra neşre baılamıttır. 

Bu yeni masalların Burjuva ma· 
ıallarına benzememea:ne ehemmi
yet verilmif ise de masalların eski 
tekniğinden ihmal edilmemittir. 1 

Onun için Sovyet maıallan da "ev• 
vel zaman içinde ..• ,, gibi ıözlerle 
ba91amaktadJT. 

Y alna yeni masallar, çocuklara 
"Marka,, felsefesini öğretecek, on· 
ları sınıf muharebelerine hazırlıya• 
cak bir mahiyettedir. 

Sovyet heyetinin çıkardığı yeni 
masal töylece hulasa edilebH:r: 

Evvel zamanda Vladm~r Lenin 
adlı bir demirci vardı. Bu demir
ci hep baltalar yapardı. Ve gece· 
feri, gizlice köylüler~n yanına gide
rek baltalan onlara verir, ve (hay· 
di gidin, bunlarla çarın muhafızla· 
rını vurun, kellelerini uçurun!) 
der, onlar da onun dediğini yapar· 
lardı. 

Çok geçmedıen Len:n ile arka
datlarının çoğu yakalanarak, iki· 
§er ikişer zincirlere vurulur ve ti
mal ta.rafında buz gibi bir adaya 
gönderilirler. Ada o kadal' soğuk
tu IJri, burada ancak kutlar ya§ıya
bil iyor lard~ 

Çann muhafızlan, çok katı yü

rekli inaan oldukları için bu kuşla
rı da mahvetmek isterler ve tam 
bir hafta onlara atef ederler. Ken 
dilerine ateı açıldığım gören kuş· 
)ar, oldukları yerden ayrılıp gider
ler ve ate§ kesild:kten sonra tekrar 
geri dönerler. 

Bir gün Lenin erkenden bu ada
da 

0dolaıırıken bir siyah kuguyu 
görür ve onunla dost olur. Bu de
niz kuğusu bir gün Lenine teklif 
eder: Seninle bir dostunu tekrar 
Rusyaya götüreyim! Sen de gene 
baltalar yap ve çarın nıuhafızlarını 
öldürt! der. 

Len:n teklifi hemen kabul ede
rek sağlam kollu, parlak gözlü, düz 
kafalı, ve cesur yoldaşı Stal:ni 
aeçer. Ertesi sabah ikisi de birçıkın 
yiyecekle kuğunun sırtına b:nerler, 
kuğu da kanatlarını }·.ererek uçar. 

Çok geçmeden yolda§ların yi· 
yeceği b:ttiği için zayıflamağa bat 
larlar. Kuğunun da bacakları in· 
celir. Zavallı kuğu, iki yolcuyu 

'Y4=n• ımparchOr.~c 

Japonların uzak tarkta takip 
ettikleri iıtili aiyuetinden doğan 
(Mancukuo) devletinin hükümda· 
rı (Pu - Yi) nin imparatorluğu 
nııırbn b~rinci günü ilin edilecek-
tir .. 

Yukarıdaki resim müstakbel 
imparatorun zevcesi olan mustak· 
bel imparatoriçe (Yueh Hua) dır. 
imparatoriçe §İmdi 26 y&§ındadrr. 
(Yueh Hua) Çin lisanında "Gel:n• 
dk çiçeği,, demektir. Yeni impara· 
tor içe Mançurili büyük bir f abri· 
katörün kızıdır. (Pu - Yi) on üç 
ve (Yueh Hua) on iki yaımda iken 
evlenmiılerdir. 

Eski Çin imparatorluğunun bü
tün eıyasr ve harem ağalan şimdi 
(Pekin) de aranılarak meydana ÇJ• 

karılıyor ve yeni kurulacak impa
rator sarayı için (Mançukuo) nun 
paytahtına naklediliyor. 

Yeni İmparatoriçe bugünlerde 
sarayi imparatoride harem dairesi· 
ni kurmus olacaktır. 

Londrada 
Mühim bir CAava hakkında 

kar ar verildi 
Londra, 13 (A.A.) - Efkirı u· 

mum;yeyi §iddetli alakadar eden 
bir dava Londra cinayet mahkeme• 
s :nde neticelenmiş ve (Londra 
Salvage Corpı) kumandam yüzha· 
§ı Milea dört sene ağır hapse mah· 
kum edilmiıt:r. 

Miles, yangın tahkikatına Har
ris isimli bir sigortacıdan muhtelif 
paralar almıştı . 

Harr:s, kundakçılıktan dolayı 
hidenıatı §akkaya mahkUm olmuı· 
tu. Ve hap:ste bulunmaktadır. 

(London Salvage Corps) yan
gına kartı ıigorta yapan ıirketler 
tarafından, sigorta ettikleri efya 
ve binaları atet ve ıuya kar§ı müm 
kÜn oldui;ı kadar muhaf~.za için 
yapılmıf bir hus11ai te!k'!attır. 

yµrtlarına ulaştırmak için bütün Hapisanede isyan 
kuvvetini aarfediyordu. Fakat ar- Walla: Vaıington hi:kumeti, 
tık tap ve tüvandan kesilm:ıti. 13 (A.A.) _ Dün Vaıhingıon hü· 
Kuğu, Staline dönerelc: kumcti hapishanesinde b · r isyan 

H0

ssedaran Heyeti Umumiyesi içtimaı 
Hissedarın heyeti umumiyni 1934 senesi Martının 24 Oncll 

Cumart esi günü saat 16 da Şirketin Galata'da Fermenecilerde 
kain merkezi idaresinde alelide sur~tte içtimaa da•et o'unar. 
lfbu içtimaa elli ve daha 2 iyade bitse Hhibi olan hinedarlar 
iştirak ederler ve rey sahibi olıbilirler. . 

Ruznamei Müzakerat 

- Y oldaı ! der. Bir kepek parça- olmuştur. Dokuz mahkum ve bir 

l ıı olsun bulamazsan, yere dütece· gardiyan ö)mü§lür. 
iim ! Stalin cevap verir: Hançerlenen iki gardiyanın va• 

- Bir parça değ:J, iki parça ziye:leri vahim~ir. 
1 - 1933 senesi hesabah laaklunda Mecliıi idare ve Mu· 

rakıp rapo rlarının kıraati •e hesabah meıkOrenin tHtiki ile Mec· 
liıi idarenin ibrrsı. 

2 - ikmali müddet eyliyea a11lann yerlerine aıa intihabı 
! - ikmali müddet evliyea muralupleria yuleriae •uralcıp 

İlltibabı Te üereuerinin tayini. (13280) 

var! der. ============ 
Sonra el:ni cebine atarak bıça- , sonra yeniden kuvvetlendiği için 

ğmı çıkarll', dudaklarını ısırarak cihan ihtilaline doğru uçmağa de
parmaklarmm ikisini doğrar ve 

1 
vam eder.,, 

kui~ya uzattı: J Sovyet heyetinin çıkardığıma· 
Sıyah kuğu bunları yedikten sal budur. 

Hava postaıar1 meselesi 
yüzUnden aralara z.c;aldı 

Vqhington, 13 (A.A.) - M. 

1 Ruzvelt hava postaları mukave• 

l 
lelerinin kamil en feshedilmesini 
protesto eden Lindbergin protesto 
telgrafına cevap vermiyecekt:r. 

"Beyaz Ev,, me!hur tayyareci
nin tetebbüıünün "Uinat,, gazete-
siyle yapılmıt olduğunu, çünkü 
te)grafm henüz reiıicümhurun eli· 
ne geçmeden matbuata verilmit ol• 
duğunu ıöylemekle iktifa etmİft;r. 

Hük\imet, Lindbergin "tehlike
li ve fayduız,, olacağını bildirdiği 
askeri tayyarelerle hava postası 
nakliyatını yapmak üzere teşkili.
ta hararetle devam etmektedir. 

Halk, hükUınetle hava tirketleri 
arumdaki ihtilafı alaka ile takip 
etmektedir, 

Efkan umumiye ıuiistimallere 
ıkartr zecri hareketler ahnmuı lü· 
zumunu tasvip etmekte, fakat bü· 
tün mukavelelerin feshedilitinin 
dünyanın en mükemmeli telakki e· 
dilen Amerika hava posta nakli· 
yat sistemini tehlikeye dütürece· 
ğinden endiıe etmektedir. 

19 Subattan itibaren baslıca 14 - -
hat üzerinde ordunun 122 tayyare• 
si ça!Hmafi;a baAlıvacaktır. 

Japonya 
Asya miHetlerini birer 

biter kurtaracakmış •. 
Şimdiye kadar kaç defa, Japon· 

yanın Asya milletlerinden müte• 
§ekkil bir milletler cemiyeti vücu• 
da getirmek, bu milletlerin batına 
geçerek onları çahftırm:ık istediği 
yazılmııtı. 

Deyli Elupreı gazetesinin, Ja• 
ponyaya bilhassa gönderdiği mu• 
harrir Mister Green Wall Tokyoda 
bu meseleyi de tahk:k etmiı ve o
na dair de bir yazı yazmııtır. 

İngiliz muharriririn anlatrıına 
göre, Japonya Asya milletlerin· 
den her birin:n müstakil olması i· 
çin çok geni§ bir proje hazırlamak
tadır. Japonyanın vücuda getire· 
ceği ve istiklaline kavuıturac.ağı 
bu m:Uetler, Mançuko gibi olacak· 
tır. Mançukonun istiklali, hiç bir 
devlet tarafından tanınmamakla 
beraber Japonlara göre, bu yeni 
devlet, bütün Aıyanm müzahareti· 
ni haizdir. 

Burada yapılan netr:yata göre 
Japonya bütün Aıya milletlerinin 
birer birer kurtulmalarına çalı§a• 

cak ve bu itin ibzan safhası ile 
metgul olacak ve komite yakında 
faaliyete geçecektir. Bu kom:t e
nin merkezi Dairen'dedir. Komi .. 
te her §eyden evvel, bütün uzak 
ıark milletlerinin murahhaa!arm .. 
dan müte~c!tkil bir kongre tt>plıya
rak Aıyat L:T m1sa!t vücuda getire
cektir. 

Hindistanın muhtelif aksata 
mensup millivetperverler, bilhu· 
sa Nigale ihtilalcileri bu Japon pro 
jesi lehinde bulunuyor Te onun 
muvaffak olması için çalısryorfar. 

Uzak se.rkta miittef:kleri ol'ln 
devl~~ler ile Jıtl>OD"'ll arPsında bu 
hare1~~t yi•;r.ün-len bir b·1-;ım ger· 
ginlikler olacafmda füphe yoktur. 



~ 10-VAKIT 14 ŞU3ATl934-.-.!!!!!!!!!!!! .. _.._l!!!ml._~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~!!!1!!1!!!!!!!!!!!!!11 .. m!!ll!~""'!!!!!!!!l!!!!!!ll!!!l!l!!!!!!!ll!!lll!l!lllW!!'!l!!'!!!!m!!!l!!!l!!!!l!!!!!!!!!!l!!!!l!!!!!!ll!l!!!!!!!l!!!!l!!!!l!!'!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!I 

Su•m rıı:ıe1lı... K..:apı 111111muıııııu11ıtdlllUJlılıu 
~ """"""'ıııı11111ırıımııı1111 Denizyolları 

iŞLETMESi 
AccnteJen. Karakôy l<ôprütr.ışı 

1 f'I 42362 - 4\ırkı:c• Mühürdaı ~aıl 

•-• Maı T~1 fm• 2274-0 

Meı kez kumandanlığı 
Satınalma komisyonu 

ilanları 
Vapurculuk 
Türk Anonim Şirketi 

Istanbul Acentalığı ~'·"rn. Cinayeti 
Tıbbiye mektebi için 500 

çift dahili ve 500 çift harici 
fotin aleni münakasa ile alı
nacaktır. İhalesi 17 - 2 - 934 
yapılacaktır . Şartnamesini 
gö:ıeceklerin her gün ve ta
liplerin belli gün ve saatinde 
l\ferkez kumandanlığı satı
nalma komisyonuna gelmele
ri. (816) (854) 

Liman han. fe lefon : 22925 - 19 - YAZArt ı s. VAn DlnE 
------------------------Reymond içeri girdikten ıonra 

M1Ukama dönerek ıordu: 
- Bir §ey öğrenebildiniz ıni?. 
Reyımon:lun ıeai biraz titri· 

yo1Ju. llaıre elli: 
Miıter Gra11i nerede? .. 

Mar!<am cev:lp verdi: 
- Kendi daireıinde. Siz bayu· 

run, oturun. Size ıunu ıöylemek 
iıterim ki, maalesef ıimdiye ka· 
dar öğrend.klcrimiz, hiçbir ehem· 
miyeti haiz d~ğ]. Sizin bizi ay· 
dm ·abnanızı bekliyoruz. 

Reymon:l hemen çöküve1'eeek 
bir ~an vaziyetindeydi. Cevap 
verdl: 

E•. ..l 1 . X.--- .ı:ı-en ge enı yap::.ca5 uu. 

em:n o~unuz. 
V ms, bu ademı dikkatle ıüzü· 

yordu. l'larkam anlatb: 
- vu:y~t senin bildiğinden 

daha çok fec: !. Arter :n kardeti 
Brb:.en.i de ölC:ürülmüt bulduk. 
R~ymon:I, tatmnıt bir halde et• 

nfm:ı baktı. Sonra sandalyeaine 
bitap b:r halde dilterek: 

- Br iıben de mi öldüriilmüt? 
eledi. 

Ses ta maktan abediyormut 
gib" zayıftı. Sonra ilave etti: 

- Ama niçin?. Briıben niçin 
öJ.:ürülmliı?. 

V ans bağırdı: 
- Evet, n:çin?. 
Vımsın ıeıi, kaba ve ıertti. izah 

etf: 
- Evet, od~ ö!dürülmüt, o da 

çok tuhaf bir aletle arkumdan 
vunı!muı! 

R~ymcnd, g8zlerini Vanaa dik· 
ti. Dl!dckizmm kımıldatıyor, fakat 
b:r ses duyulmuyordu. 

Vans, sene ayni ıiddetle devun 
etti: 

- Mister Reymond, bu cinayd· 
le- h!;rnda ne b 'liyoraanız bize • 
an~::ıbn. 

R~yrncn:lun tepeden tmıağa 
k t. .~ar titrediii belliydi. CeYap 
verdi: 

- Maalesef, pek fazla bir teY 
bi:m:yorum. 

Ve biraz <lur:ı.kladıktan tonr.:ı, 
devam etmek istedi. Onun ııbra• 
bı çekti ği muhakkaktı: 

- Miıter Arterin Ufaiı Gam· 
bel, laı az.hah, Miater Briabenin 
Ş "kaıoya ~ittii"ni haber vermit
ti. 

- Evet. Briıben, Şikiıoya ıit· 
mele czere çıkmıı, fakat geceleyin 
dönmüı ve burada katlolunmuı
tur. 

Reymond kekele:li: 

-Acaba neye döndü? .. 

- B:Z anbyam~ık.. Siz bize 
bir teY ıöy!iyebilir milini:ı?. 

- Ben mi? •• 

Reymondun gözleri dört açıl· 
mıib. Sonra güçlükle devam etti: 

- Benim bu badiıeler u:amda 
hi;b!r fikrim yek r. 

- Miater Arterin evi dün ne 
haldeydi, bize bunu tarif edniz. 
BUDll aen:len duymak iıtiyoruz. 
Buııu b:Ze bütün laf ıilltıyle anlat· 
manrzı rica ediyoruz. Sonn. dün 
ne yı.ptııuua cnu da bilmek li.
.zrm :hr. Lutfen bize onl&11:ı clair 
de ma 'Uınat veriniz!. 

- Eenim hareketleriaıle hu ci• 
nayetler arumda ne münaaehet 
Tar? .. 

Reymondun aesi hail titri1or

du. 
Vana anlatmıya bathdı: 

- Şayet hareketlerinizi bize 
anlatmak iıtemezaeniz .• 

Fakat Reymond onun sözlerini 
hemen ke.ti: 

- Hayır, benim hareketlerimde 
sizli veya esrarengiz bir teY yok· 
tur. Dün bur~daydım. Sabahleyin 
ıaat ondan Aat on ikiye kadar 
Mister Arterle konuttum• 

- Neye dair?. Vazolardan mı 
b:ıhaettiniz, yoba Miı Hilda hak· ' 
kmda mı görüttünüz?. 
Reyımoni dÜfÜDdükten aonr·:ı 

cevap verdi: 
- Her ikiı:nden bab5ettik Ha· 

kikat tudur: Mister Arter, Mis 
Hilda ile evlenmemize muhalefet 
ediyordu. Bu yüz~en ikide birde 
tiddetli milnakatalara ıiditiyor, 
hatta kavıa ediyorduk. F mt iki· 
miz de bu Çetit müır kaıalara, 

kavgalara abşmııtık. Miıter Ar· 
ıer evlenm~mize aon derece mu· 
hal'f olduğu halce biraderi Mis· 
ter Br:ıben ıon dere::e müliyiuı 
dananıyordu. Ben, Mister Arşer· 
le gö~üyorken B:isben de geldi, 
o da müna!ta!aya İ§tirak etti 'Ve 

~nim khirnc!e v~ziyet aldı. 
- S:ıat on ikiden •cnra?. 
- Yeme(ii ev:mde yedim. Daha 

Trabzon 
Sür'at Yolu 

EGE 
vapuru 15 
Ş U ts A T 

Perşembe 20 de Ga~aıa 
rıbtamandan kalkacak. G diı 
te Jnebo'o, Sam!un, O rdu, 
G·rouo, Trabzon, Rize, Ho 
pa'ya. Dönüşte bunlara ılive .' 
ten Pazar, Of, Pulathane'ye 
u~rayacaktır. (701) 

' 
Hava krt'atı için 6 adet dış 

8 adet ic lastik ile 13 adet 
muhtelif ab'adda dolma las-

- M--E- R-S--1. -N--•t tik 17 / 2/ 934 Cumartesi günü 
saat 15,30 da pazarbkJa alma-

' caktır. Sartnamesini göre-
S ür at Yolu . c~kıerin her gün ve taıivıe-

INEBoLu vapuru 16 \ rin b-:!lli saatinde teminatla-
ş U d AT rile TonJl~ne!le Merkez ku-

CUMA mandan .,g" ı SaP'lc: lma k o· 10 da s :rkeci rıh· 
tımrndan ka ıkacak. G :diıte misyonuna gelme -:.:ri. 
Jımir, Antalya, Mera 0 , Pa· (867) (661) 
yas'a DöJüşte bun'ara i ive· • • • 
ıen Alıoyı, Küllük, Çanak· 
ka e'ye u1uyacal· ır. ,7 6 

Bartın Yolu 
BURSA v puru 15 

ŞU J AT 

Perşembe 19 da Sir H'c 

rı •hm1ndao kal .aca tar. 7 ı 7, 

Hastaneler ihtiyacı icin 100 
sırlı, 50 sürme oturalt, ioo ör
dekle 1000 adet kapalı süt ka· 
hı 17 / 2/ 934 Cumartesi günü 
saat 15 de pazarlılda satrn a-

l 
Imacakttt. Taliıılerin belli 
gün ve saatinde l\~erknz ku
man r?h Satrn? ima komis-

aonra sanat ga1eriı~n:le bir nıüza· •--------- - ---

yode nrdı. Oraya aittim. Birden· Ayva ık Y O.U 

yonunda ham b11l .mal~n. 
(865) (640) 

• • • 
bire b:ıım ağnmıya b-ıladı. Doğ· B d vapuru 15 Merkeze bağlı yedi mües-
ru evime dönerek yattım ve ancak an n ma ş U d A T sesenin ihtiyacı i~in 375.000 
bu aal:ah mmden çiktım. Perşembe 19 da S irkeci kilo odun 17/ 2/ 934 Cumarte-

- Evin'.z, Mister Arterin evine • ·• •• t 1 .. d l ki rshtammdan kalkacak tır. t718) sı gunu saa ';t e pazarı a 
bititik değil ıni?.. --------·---·•ı alınacaktır. Şartnamesini gö-

- Evet, ıark tarafından ilk ev Tamirde bulunan Kuadeniı rec~klerin her gün ve taliple-
l>c.'!'lim ev"ımdir. Eıkiden bir ko· vapurumuıu:ı bazı a sarnının rin belli saat inde Ta1lhanede 
naldı. Hali hazırda bir :.partıman rasp il İle Gülnihal t'Upuru· Merkez Satına rna ·om"s:vo-
ıibi kullanı1ıyor. iki ev arumda muıuo buı alcsamınıo bovao· 1 nuna gelmeleri. (868) (680) 
bot bir ana vardır. ması pazarhk ıuretıle talip ,,. :t- • 

- Arsa k·me a\t?. terine ıbale edı eccktir. Şart Kasımpaşada Deniz müf-
- M'ster Ar~~re.. nameıı ni öııne'c iıle~eoler rezes·nde bulunan bir topun 
-Dün öğleden ıonra sa.;,.t ü;ten her glln uat dokuzdın on askeri müzeye nakli pazarlık-

bu .-l:ah kadar evinizden ç.ıkn:a· stkiıe 1 adar ld· remız leva la yapılacaktır. Pazarlığı 
dmız ını?. ı ıım fefı iğine müracaat etme· 20- 2- 934 Salı gün saat 15 

- Hayır, çünkü rah~tsı::<lun. lidirler. Pazarl ı 17 • 2 • 934 tedir. Şartnamesini görecek-
M• ı.:ı·ı.ı 1 Cumartesi allnü a:1at o~ bet lerın· belli 8" tt t ı·natları· - Dün 11 ~. 1 uayı ıördünüz • ""a e em • 

te Y•(iılacaktar. ooı. J T h cd M ı 1 mü?. .._ ... _______ _. e o an e erccz {Uman 
_ Evet, ıabahleyin burada bu· danlığı Satınalma komisvo-

lundunum 11rada g8rdüm. Aksam nuna gelmeleri. (870) (709) .. . 
leyin klüpte görütecektik. Fakat Ki l k • • ~ 
bat aÖ'fııma uğJ\:ıyıp evime dön- ı' p a l Dikim evi için 22 kalem di-
dükten ıonra kendiıine telefon & . kiş makinesi malzemesile 12 

Karabiga Yolu 
Her Cumartesi ve 

Ç b günleri Hat 
arşam a ıo de lop 

hane rıbtamındao Gerze 
Yapuru kalkar. Gıdit ve dö 
nüşte mutat is '~ e!elere uğnr. 

TASHiH 
T. C. Merkez Bankaaına ait o

lup dünkü nüshamızda intipr e
den 8-2-1934 tarihli hilialık 

vaziyetinin Pasif kıammda "Muh· 
telif,, yekUnu olarak göaterilen 
rakam T. 44. 493. 677. 97 olacak 
iken sehven Ti. 104. 493. 677. 97 
olarak göaterilmiıtir 

Tashihen ilan olunur. 

İstanbul 6 mcı icrı dairesin
den: Bir borçtan dolayı mah· 
cuz deniz motörü ve bir biçki ma.
kineti ve bir miktar kereıte itbu 
tubatm 15 :nci perşembe günü sa
at 1 O dan 12 ye kadar kereıteci .. 
lerde 48-50 No. Ju kereıte de· 
polannd:ı bilmüzayede paraya 
çevrileceği ilan olunur. (15422) 

İstanbul asliye mahkemeleri 
bir:nci yenileıne bürosundan: 

Sultanhamaınında Havuzlu 
han a,tmdaki ticarethaneıinde ha
zır elbiıe ticaretiyle metgul iken 
as};ye 2 inci t icaret mahkemesine 
12 T. sani 1928 tarihinde ifluı

na ve 23 Kanunuevvel 1928 tari
hinde de ifluın kaldınlmuma ka 
rar ver:lmit olan (Yorgi Caridia 
ve Kiryal<o T eherıekOğlu) ICollek. 
tif ıirketi ve §Üreu11n~ ait ifli.· 
ıın kaldırdmuı hakkındaki 928 
-1313 numaralı odıyanın yeni· 
lenmesi, Y orgi Caridiı Efendi a· 
vukatı Methi Sait Bey tarafmdan 
İh edilen beyanne.me ile talep e
dilmif olduğundan bu itle ali.ka· 
dar eıhabı matlObun yenileme 
için tayin olunan 28-2-934 ta· 
rihine tesadüf eden ç.&rtamba aü· 
nü aa-t 14 te Yeni poıtahane üst 
katında birinci yen'leme büroıu· 
na gelmeleri ve akıi takdirde 
2357 numaralı kanunun 6 mcı 
maddeı] mucibince yenilemenin 
gıyaben icra edileceği ilin olu· 
nur. (13273) ettim Ye ıelemiyeceiimi söyle- kalem elektrik malzemesi 

diım. Q D A L A R 20-2- 934 Salı günü saat 14 --------
- Mlıter Gruıi ıizin yerinizi de pazarlıkla alınacaktır. DO K TOR 

tutmuı! Ankara caddesinde Sartnamesini göreceklerin 
- Evet, Mister Gra11i bu ıa· b ittisalı"n "'e her gün ve taliplerin b elli sa· Hafız Cemal 

hah bunu anlattı. mat aamı~ ;ı atte Tophanede Merk~z Satın Dahili butalıklal" müteha111a 
- Bu ıabah u,.k Gambel ıize Orhan bey hanında almakomisyonun'l ~elmeleri. 

telefon edince ne duydunuz?. (871) (710) 
Cuma ve pazardan haıka sünlerde 

öğleden tonra sa.at 21 den 4) e kadar 
lıtanbulda Divanyoluncla (118) nu• 
_....ıı haıuıi kabinesinde hutalamu 
kabul eder. 

Reymondun katlan ç.:ı.tıldı ve 
ıuıfu. Bjraz dütündükten ıonra 
anb.tmıya batladı: 

- Bunu tahlil etmek güç de· 
ğildir. Hadise beni ıon derece ıa· 
ıırttı. Gerçi Arteri ıevmezdiın, fa· 
kat mütee11ir oldum. Onun intihar 
etmesi fenam" gitti. Onun ölmüf 
oP uiuna inanma:lım. llk i~~.m, 
Miıter Markama haber verilmesi· 
ni temin etmekti. 

V a.ns, Reymondu hala tetkik e· 
diyordu: 

- Mister Markama haber ver· 
memekle çok isabet ebni~ıiniz. 
F:lkat ıiz Arterin intihar etmedi· 
iino kail olmakla bqka bir ihti· 
male zıhip olmuıhmuz?. Yani o
nun katl,..lunduhnu mu dilıi!ndü· 
nüz. l!öyle dü9ündüyıeniz, ıizce 
katli rm o'abil=r?. 

Reymond rene birdenbire ceTap J 

kiralık odalar 
vardır. Talip 

olanlar VAKiT 
idaresine müra
caat edebilirler. 

vermedi. Gene onun muztarip ol· 
duğu hareketlerinden cınlaıılı· 
yordu. Reymond, elleriyle ıaçlan
nı tartıyor, derin derin dütünil· 
yordu. Nihayet cevap verdi: 

- Ben de sabahtanberi bu su• 
ale ce"Vap vermek için ufrqıyor• 
dum. 

- Aklınızdan kimler ıeçti?. 
- Bir ıey diyemem .. 

fJ)eQllll ftr) 

• • • 
Hastaneler ihtiyacı için 

nümunesi vechile 25 adet et 
makinesiyle 50 adet makine Muayenehane telefon numaran 22398 
bıçağı aleni münakasa ile alı- Kıılık ibmetıilı telefonu 42619 
nacaktır. lhalesf 8-3-934 
Perternbe günü saat 15 de ya- ======== ===
pılacaktır. Nümunesini gö- misyona vermeleri. 
recekl~rin her gün ve taliple- (873) (712) 
rin belli ~aatte Tonhanede • "" • 
Merkez 8atmalma komisvo- Maltepe Askeri lisesi için 
nuna gelmeleri. (872) (711) bilcümle malzemesi müteah-

• • • bide ait olmak üzere 165 adet 
Hastaneler ihtiyacı i~n nü- kaput aleni münakasa ile yap 

munesi vechile 5500 çift terlik tırılacaktır. İhalesi 8 mart 
kapalı zarlla münakasaya 934 perAembe günü ~aat 14,30 
konmustur. Jhalesi 8 mart 934 da yapılacaktır. Nümune ve 
Pert-lembe gilnü saat 14 de sartnamesini göreceklerin 
ya'lılacaktır. Sartname ve her giin ve talinlerin belli sa· 
nHmune~"~ e-örece'kl~rin her atte temin;ltlariyJe Tonhane· 
gün ve bl~nlerİlı belli saatten de Merkez SatTD~bn~ komis
evvel teklif mektuplannı ko- yonunagelmeleri. (875) (714) 



Avusturyada dahili harp 
.... ( ... larab 1 ... -~> 

Şutahund baamd:ın yüzlerce 
kimae tevkif re dnanı harbe tea· 
li~ oluumuılardır. 

minlere eaaa olabilecek rakamlara 
ıöre, yalnız ölenlerin miktan otuz 
dörttür. 

bildiriyor: Linzdeki federal zabı· 
ta idareai dün aabah aosyal demok· 
rat fırkaaı merkezinde taharriyat 
yapmııbr. Orada bulunmakta o· 
lan mi aoayaliıtlerden mürekkep 
bir kalababk zabıtaya ıilihla mu· 
kavemet etmi1tir. Nihayet fede· 
ral ordu kıtaatmm yardımiyle bina 
itıal edilmiıtir. Mücadele eana· 
ımda bir poliı memuru ölnıüt, bir 
çok poliı ve aaker yaralanautlır • 

Ber.t·#ek:l muavini bir.batı Frey, 
harekatı bjzzat ,Jare etıtıektedir. 

Tramvay ve telgraf poata •• te
lefon itleri, normal tekilde aBrill· 
mektedir. 

F!lcatl 

Viyana, 13 (A.A.) - Eııen
berı kaaabaamm el bombaları ile 
iıtirdat edildiği Grazdan bildirili· 
yor. 

Şutabund'lar peritan •bir halde 
Goeıtinı köyüne çekilmitlerdir. 
Orda hi.li. müaademeler berdevam 

Viyana, 13 CA. A.)- Polia 
müdürlüiünde metkuf bulunan 
ı::bık belediye reW.M. S.itz bip 
sektesinde ölmiftlr· 

Halkı 8 a11ona davet 
Viyana, 13 (A.A.) - Saat 1,15 

te neırediJen •• resmi bir memba· 
dan ••ilen tebliie göre bir iki 
... te kadar mallGp edileceği tah· 

dır. b• k 
Yalnız Gorza tehrinde ve va· min edilen ır aç mubvemet 

rotlarmda ölenlerin adedi yetmit- ..,.kesi müıtesna olmak üzere 
tir. Graz poliı !kuvvetlerinin zayi• mefl'U kuvvetler vuiyete bikim· 
atı ise 6 ölü ve 25 ağır yaralıcbr. dir. 
Şehirde intizam iade olunmufllll"· Viyanada ( Ottakrinı it evi) 

_._.u,a; pol:ı tarafından zaptedilmittir. 10.000 nüfusun ikamet 97--.- y, 
"Kari Markı,, amele...._.... PY e mukavemet eden bir tek itçi 
n muhariplerin tahli112·n•• IOD· merkezi blmııtır. 
ra kııa bir top atetiai uaftrHp hü Binaenaleyh, eoayal - demok
k<imet kuvvetleri ....,._.... itıal rat fırlu.aı tarafından ilin edilmit 
edilmi,tir. olan ıre• mu.Ufak ohnamıtbr • 

... _-L:.ı- T .. - • .__ Bir -beke müateına her taraf· Soıyalill ------· - ... ,, •• ...-
larma dofru ricat etmitlerdir. ta elektrik cereyanı temin edilmit 

Kanlı .olsak muharebeleri tir. 
Viyana, 13 (A.A..) _Resmen Grata,de Süri Yiliyetinin ve yu. 

karı AYUlturyanm her t r .. fınc:la haber veradiiine .göre, Heimveh· 
•üldbıtt tamamen iade e·"· :ıittir. 

renler Linzde harekete geçerek, Diler viliyetlerin h ... birinde 
merkez demir yolu mevkiini iıtir- intizua bonlmamıfbr. 
dat ve marp.ndiz l&J'\'11 itıal et· ŞiıadiJe kadar, .,.yal demokrat 
mişlerdir. lamı tetebbüıleriyle mütehayyir 

Styriada Prea. Starhembersle olan naziler~n h~ç bir nokt:ıda 
maiyeti tehrin i.tirdadma yardım müda1ıaleleri ıörülr.:emi~tir. 
etmitlerdir. 

Gece yarııına doğru, hükemet, 
Styrada Bnıcken tehri pek kan· 

duvar ilanları ve radyo vaııtuiy· 
lı sokak muharebeleri pahaıına is-

le halka bir hitabede bulunmuf· 
tirdat edilmittir. Mühim bir ame-

tur. Hitabede meıru kuvvetlerin 
le merkezi olan Ka fembınte ha· . · · d ..:~ · ı . 1ı.··ı... t" 

---,+-UK<~ ...... -ı~ e ..... enu,.mae ın 
li müaacleme er devam ediyor. TUl,..19 tamam17'1e J.A'kfm orau • 

Yundenburıta YUkua ıetirilmi" tu bildirilmektedir. 
olan siperleri hükGmet kuvvetlerf Hü!<Uınet ,halkı aoğuk kanlılığa 
hücumla zaptetmit1erdir. ve aükUna davet etmektedir. 

Vlyanada harp 1 ölenler ve yaralananlar 
Viyana, 13 (A.A.) - Viyana Viyana, 13 (A.A.) - Royter 

belediye reisi M. Leib, ıece yanıı- mubabirind-en: 
na doğru bilimukavemet, tevkif "Sf . 1 L_ .n,, vi ayetinde Gretzede hü· 
edilerek polia müdüriyetine aevav- khı t ı__ 

e ıuıvvetlerile aosyalistler 
lunmuıtur. a~a.ıın.d:ı çarpıtmalar olduğu bil· 

D-ledı'ye reiıi naabedilen İçti· d ı kt 
UÇ ırı me ed" s·· 1 d'"'" .. mat buiret nazm M. Schmitz, bu ır. oy en ııne ıo· 

re 26 ölü, 200 yaralı vardır. 
aabab ite batlamıtbr. vı 

AVU1turya aoıyal - demokrat· Y•na belediye dalre•I 
lar reiıi M. Otto Bauer hali firar- Zaptedildll 
dadır. Viyana, 13 (A.A.) - Avuıtur-

Şehrin merkezinde bntıkbk· ya aoıyaJiıtlerinin umumi karar· 
lar hitama ermektedir. Mülha· gihı ve timıalleri olan Viyana 
katta ıükUnet vardır. Kanuni kuv· belediye binaaı, dün öğleden aon· 
vetler. eon mukavemet nüvelerine r:ı hükGnıet kunetleri tadından 
kartı hareketlerinde devanı ediyor itgal edilmiıtir. Tan.ınmıt bir 
lar. Bütün gece devam eden ten· çok ıoıyaliıtler tevkif ed:lmittir. 
kil harekib topçuların da insinıa· Berllnde ne deniyor ? 
miyle aabaıhleyin daha ziyade ,:d- Bertin, 13 (A.A.) - Viyana 
det keıbetmiıtir. Müaadeıneler hidiaelerini ,Berlin büyük bir ih· 
bilhaua üç noktada, Viyananın tiraala takip etmektedir. Reaml 
ıarbında, Ottokaring'te, 9ia1alde m•hafil kat't bir ıükUt muhafaza 
Heiliıenttadt'ta ve farkta ik:nci ediyorlar. F ak:ıt, alelummn mat• 
daire dahilinde devam etmektedir· buat, ummnı ırevin M. Dollfu11 

Topçu kuvvetlerinin atetine en için c:ddl bir ihtar tetkil edeceği 
ziyademanız kalan yer, betonar· kanaafndedir. Ve ,ayet son da· 
meden ıiperler ihtiva eden,, aoı· kikada dnlet idaraine nazi ha· 
yalm • demokratlann Ottokar:nr reketinin ıoku•ımaıı için bir teteb
teki tahaaıunıihlandır. büı yapılmaaa Avuaturyanm 

Buraaı adeti bir harabeye dön· Markıiıt kokuıu içine düteceğini 
müıtür. Hava gazı depoau infilak yazmaktadır. 
etmittir· Parla, 13 (A.A) - M. Bartou, 

Bina dahii;nde bulunanların 
cümleıi tevkif edilmit ve hapiae a· 
tılmıtbr. 

Linzde örfi idare ilin edilmit· 
tir. Rami makamata kartı yapılan 
ıiddet barekitmm tenkiline giritil· 
mittir. 

Viyanada belediyenin elektrik 
fabrJcaları amelesi rrev ilin etnıi! 
olduklanndan Viyanada da örfi 
idare ilin olunmuttur. HüJcamel 
A vuıturyanın elinde mevcut kuv· 
vetlere müracaat etmit ve ko111ü· 
niıt anaıır tarafmdan ihzar edil· 
mit olan bu caniyane ıuikaıtleri 
daha nüve haHnde iken imha et· 
mek için bütün tedbirleri almt§tır. 
HükGmet bütün millete hitaben bir 
beyanname neır~deı·ek halkı ıü· 

idin ve ihtiyata davet etmiıtir. 
'lddetli tedbirlerle 

imhaya kar ar .. 
Viyana, 13 (A.A.) - Korbro 

bildiriyor: Linzde polis ve aaker, 
aoayaliıtlerin ellerinde bulunan 
bin~ nn ekserisini İ§gal etm"!tir. 
Steyr' de <le sosyalistlerle icra kuv· 
vctlcri arasında müsademe o mut· 
tur. Askerler burada da ıükUn 
ve intizamı iade etmiderdir. la· 
Urya, Eggenberg ve Bruckanmur 
da sosyal demokratlar bir takını 
mefritane barelcetJerd '!-.uhıncluk 

Iarmdan buralarda askerlerin mü· 
daha.lesine mecburiyet hasıl olmut 
tur. Memleketin !air haval:sinde 
ve bilhaua Viyam· ·'~ tam bir sü· 
kun hüküm ıünne' .Jir. Her ta· 
rafta timencliferler ve telefonlar 
İ!lemektedir. Hük1'\"'Det b ·;tün A· 
vusturyada vaziyete hal-:~d:r. 

Hükumet intizam ve :: .. kune kar 
tı yapılan bu caniyane ıuikaatleri 
en tiddetli tedb'rlere müracaat e-
derek imha etmeie azmeylemittir. 
v:yanada elektrik tenviratı tekrar 
baflamıftır. Belediye daireai po-

liıler tarafından iıgal olumnuıtur. 
Bu harekitta methaldar bir çok 
hükUınet memurları tevkif edil· 
mittir. Linzde ıükiin iade olun· 
mutlur. 
HUkQmet vaziyete hakim 
V~yana, 13 (A.A.) - Korbro 

bildiriyor: Resmi mufahedelere 
ıöre hükumet tamamiyle vaziyete 
hakimdir. Alez de Vesteyr de 
müaellah ıoayı:listlerin mukave
metleri kınlmıttır. 

Mahpus liderler 
Viyana, 13 (A.A.) - Poliı bu 

tt-VAKIT 14 ŞUBAT 1934 

Harjciye vekilimiz bu 
sabah Istanbula dönüyor 
_. <a.e taratı 1 llK'ı .,..,_., 1 "Balkanlarda sulhün selameti 

"-:-_Atin:ıdan büyük bir heye· v~ Balkan milletleri arasında tari
can ıçınde ayrılıyorum. Arkadat· hı ve coğrafi mukadderat birlik
luımla müttereken yapmıt oldu- }erinin icap ettiği güzel münase
muz ıüzel itten Ye vücuda getir- betlerin inkişafını istihdaf eden 
dilimiz ıulh eaerlerinden dolayı bu misakın akit ve imzasını sene
memnun~. Herkesin hayretini lerdenberi devam eden mesaisi
celbeden cıhet, mütekabil anlat· l B Ik ·11 tl · d "Ik .. . e a an mı e en arasın a ı 
ma, munaaebelerdeki teaanüt zih· I k d ı 
D·ıy t• ··ıek b"I h. J d k "h an aşma ve aynaşına uygu a-e ı ve mu :ı ı ıı er e i ı • . . 
liıtır At" .. 1 .. · rmı uyandırmış olmakla ıftıhar • ınanın guze gunetı . •v• 

albnda 0 k d ı k b" 'h ·• edebilecek olan Balkan bırlıgı a ar par a ır zı nı .
1 

d · A 

yettir • Türk grupunu temsı e en samımı 
Türk' hariciye vekili bundan duygulu yüksek şahsiyetinizi de 

ıonra Türk- Yunan münaıeba· sevgi ve saygı ile tebrik ederim.,, 
bnın haliaane olduiundan b:ıhaet- BatvekD: ismet 

mit Te lizü Balkan miaakma Gene Türk milli ırupu tara• 
naklederek tunları ilave etmiıtir: fından Balkan birliği konferansı 

"Atinanm berrak ve güzel ıe· reiıi M. Papanutaayoya ıönderi· 
muı altmda i.mza edilmit olan bu len telırafa mÜf&riİDileyb fU ce· 
miı:ık, ıüphe ile karıdan~..,,_z, zi· v:ıbı vermitlerdir: 

ra miaakın kendiıi de ~ ~· • br • "Balkan birliği Türk grupu ıi-
Onda karanlık fikirl r tur, 
sizli bir taraf, mevcut '1ei" ..ıİr.,, 

Nihayet ,., • Bey, Yunan mil· 
!etinin Gazi Hazretlerine kartı 
izhar ettili hürmetten ve kendiıi· 
ne kartı d,. gösterdiği dottane 
kabulden dolayı necip Yunan mil
letine ve Atina matbuatma tük· 
ran ve minnetlerini beyan etmit· 
tir. 

Ankara, 13 ( A.A.) - Balkan 
itilafı miır ,:rnın imzaaı münase
betiyle Balk :ın birliii konferanıı 
Türk milli gtupu nnmına gönde
rilen te'gr.:ıfa. başvekil İmıet Pa§a 
Hazretleri fu cevabı vermitler
dir: 

yasetine: 

"Asil duygularınıza ben de ta· 
mamiyle iştirak eder ve misakın 
imzalanması münasebetiyle sizle
re kalbi tebriklerimi bildirirken 
ben de üm!t ediyorum ki, bu mi
sak bütün Balkan milletlerinin 
biribirlerine yaklaşması ve arala
rmda mesai ortaklığı etmesiyle 
tamamlanacaktır. Büt:.in gayret
lerimi bu hedefe hasr ve sarfede· 
ceğimi izlere ter.:in ederim.,, 

Başvekil Paşa 
Eskişehir de 

"Balkan birliği Türk gnıpu re- Ankara, 13 (Hususi) - Batve-
is· J • M. M. reis· vekili Hasan kil lımet Pqa Hazretleri bugün 
Beyefendiye: Eakitebire ıitmiflerclir. Yannı o

"Dört Balkan devleti arasında " ıı ıeçirerek pertembe aabahı 
Balkan yamnadasr üzerinde ki An:taray:ı döncektir. 
hudutlarının tesanüt ve kefaleti- H . . v kil" Tevfik Rüttü 
. . d B lk l ancıye e ı 

nı temın e en a an an aşma m- r Be . 1 ta b ldan Ankara· 
• • •• 1 yın yarın ı n u 

sa.lanın Atmada ımzalanması mu ' . h" d l 
nasebetiyle hakkımda izhar buyu- :ra hareket ederek ~te ır e .. 
rulan IUti.ifkar duygulardan dola- met Paıa Hazretlenyle bulu~k 
yr teşekkürlerimi takdim ede- ları ve benberce Ankaraya done-
rim cek'eri tahmin olunuyor. ..... :~~ .................................................................................. . 
_ reiıi prena Ştarbembers, aaa· ribat yapmıfbr. ltÇ:lerden kaç 
yif ve intizamın iadeıi. b~und_a kitinin öldüğü ve yaralandıiı be
ordu, jandarma ve pol.ı ıle tetrı· nüz hil:nmemektedir. 
ki meaal etmek üzere bütün birli· Floridorf civarındaki müaade
ğin aeferber olmaıını emrelmittir · melerde top istimali huauaunda bir 
Mumaileyh, icap eden tedbirleri rearnl tebliğ neıreden Viyana mev• 
ittihaz etmek üzere b:rlik menıup· ki kumandanlığı amelenin ve aoa
larmdan mürekkep kuvvetli bir kı· yaliıtlerin tramvay depolan etraf 
ta ile Linze hareket etmİ§tİr. fında betonarme tahkimat yaptık· 

Amele blrll§"nln bey~n· larını beyan etmekte ve hunlann 
nameal ancak top ateti ile kahili tahrip 

Viyana, 13 (Huıuıi) Soıyaliıt· olduğu beyan edilmektedir. 

ler ile zabıta ve ordu kıtaab ara· lngUtarede akl•ler 
ımda yapılmakta olan müsademe· Londra, 13 (Huauıi) - Bura 
ler Viyananm Flor!dorf mahalleıi 
etrafmda temerküz etmit bulun· ıiyaat mahfelleri Avuaturyada YU• 

kua ıelmekte olan hidiaeleri bü· 
maktadır. Ameleler ve aoıyaliıt· 
ler bu mahallede bulunan tramvay 
depoıunda top!amnıf •e tahkimat 
ta buunmuılardır. Burada olan 
müaademelerde amele mitralyöz 
kullanmııtır. Ameleden 15 ölü 
ve bir çok yaraı vardır. 

Buııün aabableyin vuku bulan 
şiddetli müaademede 10 polis ve 
Schutzbunda meuup 7 nefer 
maktul k•lmqbr. 

yük bir dikkatle ve enditeJle ta· 
k!p etmektedir. 

Avuaturyanm Londra aefiri Al· 
manyanın AVU1turya itlerine mü· 
dahaleıini ıöıteren veı~kalan muh 
tevi yeni bir muhtırayı Londra hü· 
kQmetjne taokdim etm:ttir. 

Avam kamara••nda 

Mitralyczlerle mukabelede bu· dün aktam AYUaturyamn Pariı ae

lunan Heiliıenatadt, kezal"k topa firini kabul etmiftir. Dollfu11 hü
tutulmu!lur. k6metinin AYUaturyadaki HitJe~i 

ikinci daire dahilindeki elekt· faaliyet hakkında yapmıı ve tevdi 
rik f&brikaıı muhaa1radadır. etmit olduiu do.ya ve meıelen:n 

Devlet kuvvetlerinin kati hare- Milletler Cemiyeti konaey:ne ıev· 
ketleri bugün aemereaini •erecek· ki hakkında ıtirü!mütlerdir. 

aabah Ottakring mmtakaamda mit 
ralyözle mücehhez aosyalistlerin 
i11al ettiği üç &inayıi berhava et· 
mittir. Ölenler:n adedi meçhul· 
dur. Belediye reiıi Setz ile diğer 
nafiz hir ıoıya1iıt lideri hapaed:J. 
mit, d:ğer iki lider Ottcbaur ve 
u.bık m:lli müc?af aa nazm Deutı· 
eh Çekoılovakyaya kaçmııtır. A· 
mele mahallelerindeki müsademe· 
ler sabahın aaat be§ine kadar de
Yam etmit ve bu saatte bükibnet 
kuvevtleri patlr.yıcı vasıtalarla 
kartı tar:lfm mukavemetini kmaıt
br. 

Amele odaları ameleye hita· 
ben netrettlderi bir teblilde son 
ıünlerin blcliaeleri ıiddetie tak· 
bih etmekte, •at...n slimeti namı· 
na itidale ela.et olunmaktadır. 

Londra, 13 (Huıuıi) -AJman. 
yanm Avusturya dahili itlerine mü 
dabaleai meaeleıi hakkında ayana 
kamaraamda irat olunn bir ıule 
verdiği cevapta haric~ye nazın 
Sir Con Saymon Londra hükGme
tin;n bu meaeleyi dilcatle takip 
ettiğ'ni, Almanyanm Avuıturya 

meaeJeler:ne müdahale etmealnin 
l'!cviz ~dilemiyecqini ve fakat 
4'imtf'l;k bu baDta kat'i bir •ev IÖ)"' 

lmemiyecefini beyan etmiıtir. 

tir. Avu•turya •J•"•ının verd'jl Seferberlik 
Yfraa 'mdaclı ııhht merkeı:'n· tı:feHlt Viyana, 13 (A.A.) - Vatanı 

den bu aaı,.ı. 8 de verilip aair tah- Viyana, 13 (A.A.) - Korbro müdafaa birliii - Helmvvehran 

8elon arma tahkimat 
Viyana, 13 (Hususi) - Flori· 

dorf etrafmda vakı olan müıade· 
melelerde ordu tarafından ku'hnı 
lan aahra obüa toplan mühim tah· 



işfe 
A~rıları ve so§uk algınlı~ını geçirecek 
bir ilaç isterken, daima bu sözleri ha
tırlayınız: Alacaaınız mal, hakiki olmalı. 

lsrarla eASPİR • 
2 ve 20 komorıme lık ambalajlarda bu ıunu r ---- Ambalajlarda ve kompri· 

melerin üzerinde EB 
markasının mutlaka 
bulunmasına dik
kat ediniz 1 

Harbiye Mektebi T alehe 
Kayıt ve Kabul 
Talimatnamesi 

Harbiye Mektebi Kumandanlığından; 
• - Bu aene Harbiye Mektebine, askeri hlkim Ye muallim 

ımıf ına M. M. Yek iletinin g~ıtereceği niıbet jçinde Ana •ata
aın iç •e dııındın Türk talebe kayıt •e kabul olunacaktır. 

A - Tam deneli Liae meıanlan ile Liıeye muadil oldukları 
Maarif Veklletince musaddak Tiirk •eya Ecnebi mektep mezun· 
ları Harbiye Mektebine girebilirler. Bunlardan bir aeae ıonra 
m üracaat edenler imtihanıız iki Teya daha ziyade sene ıoara 
alüracaıt edenler Aıkeri Liıelerden birinde Baka!orya imtihanı· 
11a tibi tuhllarlar. Liıe meıaolarındaa gayri smıf •e ibtiıaa mek
tepleri meıunlan imtibaaaıı Harbiye Mektebine kabul edılemez
lir. 

B - Ana Yatan dııındın Mektebe girmek istiyen TDrk tale· 
he rrcne Aakeri Liıelerden birinde Bakalorya imtihanını •erme· 
leri •e Türk diline •lkıf olmaları llzımdır. 

C - istekliler 17 )'apnı bitirmit ve 22 yaşına henüz girme
m it olmak. 

D - Vücudunun teıekkülita ve ııbbati (Tam teıekküllü he
yeti sıbbiyece yapılan muayenede) orduda ve her iklimde faal 
hizmete mflsait bulunmak. 

F . - Ablik •e seciyesi ye ailesinin hiç bir ıuibali ve fena 
f6bretler sahibi olmadığına dair vesaik SlÖıtermek. ( lcabmda 
Me!.ttep Kumandanlığınca muhtelif kanallarla yapılacak tahkikat 
neticesi mUsbet çıktığı takdirde Mektebe kayıt ve kabul olunur. 
Menfi zuhurunda ise kabul olunmaz. Müracaat edenler bu husus. 
ta biç bir hak talebinde bu!uoamazlar. ) 

Z - Birinci maddedeki şartları haiz olanlardan Iıtanbulda 
bulunanlar her sene Mart batından Temmuz batına kadar doğ· 
rudan doğruya Harbiye Mektebi Kuaıandanhğına ve Istanbul ha· 
ricinde buluoan!ar bulundukları yerlerin en büyllk Askeri Ku· 
mandanına veya Askerlrk Şubeşi Reisliğine en geç Temmuz ni
hayetinde Harbiye Mektebinde bulunacak veçhile istida ile mü
racaat ederler. lıtidalanna aşağıda yazıla kiğıt ve vesikalannı 
bı~larlar. 

A - Nüfus tezkereai veya musaddak sureti. 

B - Mütebassıı tam bir heyeti sıhhiye tarafından musaddak 
aıbbat ve aıı vesika l arı ( Aşı ve11ka ları olmıyaolara askeri he
kimlerce aıı yaptmlır. ) 

C - Mezun bulunduğu mektebin ı abadetnamesi. 

B - Mektebe kabul olunduğu takdirde Askeri kınualar, ni
zamlar ve talimatlars tamamen veya aynen kabul ettiğini nahk 
velisinin ve kcodiıinin birer taahhüt senedi, sar'alı, uyku halin 
de gezer, s=dikli, bayılmak ve çnpınmak hastalığına müptell 
olmadıklarsna dair talip!erin velılerinin taahhütnameleri. 

Bu gibi hastalıklardan birile mektebe girmezden ev•el malii' 
o!duğu billbarc anlatılan talebe Mektepten çıkarılır ve o talebe 
için sarfedı!en bütnn masraflar velisine tazmin ettirilir. (521) 

Darüşşafaka Müdürlüğünden : 
Fizik 1 .lbufa.tuvarı için •hnac;ak aletler hakkında malümat 

•lmak iıt.tyeo taliplerin her gDn ve nihayet karar günti olan 
JI- Mart - 934 Pazar gilnll aaıt 14,30 da Nuruoımaniye Camı i 
m•bfelinde Cemiyeti Tedriaiye Merkezine m&racaatlan. (706) 

lıtanbul uliye mahkemesi 
ikinci yenileme bürosundan: 

Halide H. tarafından Edirne
kapı Atik Alipaıa mahallesi c:uni 
sokak 10 No da mukim Mehmet A· 
li ef. aleyhine açılan tescil talik 
davasının yenilenmesi eınasmda 
h:ılen ikametgahı meçhul bulunan 
müddealeyhe ilanen tebliğat icra• 

ıına karar verilmi§ 0Jınakla mu
maileyh Mehmet Ali Efendinin 
ilin tarihinden itibaren on gün 

zarfında büroya ınürac:ıatı ve 
tetkikat günü olan 15 - 3 - 934 
perıembe saat 14 te büroda hazır 
bulunmaları lüzumu ilan olunur • 

(10430) 

J L A N 

P :ıngaltıda Hamamda Şaksi so
kağında t - 29 numaralı kasap 
dükkanını içindeki demirbaı ef
yalariyle iıtira ve tesellüm ede
rek mezkUr dükkanda müstakilen 
kuaplığa baıladığımdan alaka
dar:mın on be! gün zarfında mü· 
racaatları bu müddetin müru
rundan sonra hakkı müracaatları 
kalmıyacağı tica?et kanununun 
m-::ıddeyi mahsusuna tevfikan ilan 
olunur. Yorgi Epaminonda 

(10431) 

Zayi - İstanbul İmam Hatip 

mezunlarındanım • Mektepten 
almı§ olduğum tastiknamemi kaza 

Tl:JR.KiYE 

ZiRAAT 
BAN~A51 

.DARA 
BiRiKTiREN 
'2Al-IAT--l;D~r2 

Sinop şehri Elektrik T esisah 

Sinop Belediyesinden: 
Talip!ere •erilmesi lizımgelen proje ve ıa=r enak suretle· 

rinin ihzarı için ınünakasası tehir edilen Sinop Şehrinin ~6377 

lira keşifli Elektrik tesisatı 1 - 2. 934 tarihinden itibaren 31 gllu 
müddetle ve kapah zarf usulile tekrar Dlüoakasaya konulmuıtur. 

Bu husustaki harita ve planla rı ve şeraiti görmek •e anlamak 
isteyenlerin mezkür evrakları lstanbul, Ankara ve Sinop Beledi· 

yelerinden ve Samsunda Nafia bat mühendisliğinden alabilecek• 
Jeri ve taliplerin 3 · 3·. 934 Cumartesi günü saat 15 te kadar 

ıartnamede yazılı teminat akçesiyle evrakı müsbite ve teklifna· 

melerini Sinop Be!e~iyeıindc 01Uteıekk il Daimi Encümene •er
meleri veya göndermeleri ilin olunur. (660) 

/stanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
lstanbul tevkıfhanesi içindeki bakkalıye mahalli eski ıenelik 

kirası o!an 316 lira üzerinden açık arttırma usu'ile ve üç aeoe 

mUddct'e ~8 . 2. 934 Çarşamba günü saat 14 te yapılıcakbr. 
isteklilerin hüsnühal mazbataları ve teminat akçeleriyle müraca· 
atlan. (M) (586) 

Istanbul Posta T. T. 
baş müdürlüğünden: 

Üç bin adet yedi metrelik te!graf direği Bandırmada teılim 
şartıyla 29. 1 . 9~4 tarıbinden itibaren kapalızarf usuliyle mtı. 
nakasaya konulmuıtur. Taliplerin şar tnamesini ı?iSrmek ilzere her 
gün ve kanuna uygun o!mak şart yle ihzar edecekleri teklifna· 
melerini vermek üzere 18 • 2 · 934 tH ibinde saat 14 de kadar 
Galatasarayda Posta ve Te graf Baş müdüriyetinde milteıekkil 
komisyona müracaatları. (473) 

enzayi ettim. Yenbiniala~i~- --~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

dan eskisinin hükmü kalmamıı-

br. Servet 
(10428) 

ZA YI - Vazife cüzdanımı 
mührümle zayi ettim. ' Hükmü 
yoktur. Mehmet 

Sahibi: MEHMET ASIM 
Ne§rİyat müdürü: Refik Ahmet 
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