
ı ... 

Gazi Hz. lıalkın coşkun 
tezahüratı 

Yozgattan 
arasıntli:ı 

agrıldilar. 

Bulgar komitecileri bir 
yolcu trenine ansızın 

hücum ettiler 
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lstanbul-lzmir yolu 
Dünkü (Vakıt) ta bir frkra 

Vardı. Bu fıkrada lıtanbul ile lz
ınir arasındaki yolculuğu Bandır
ınadan bugünkü vasıt:Uar ile on 
döııt saate indirmek mümkün ol· 
dtıi• halde yirnıi dört, yirmi b~ 
sa~ı sürmesinden ıikayet edili· 
Yo'3u. itleri dolayısile alakadar 
olaa bazı dostlarımız dün bize ay
nı !İkayeti tekrar ettiler. Bu su· 
retle fıkranın yazılmuındaki isa-
bet! teyit etmİ§ oldular. 1 

Onun için bugün de gene bu 1 
mevzu üzerinde biraz durmağı ı 
faydalı buluyoruz. 

Bandırm1 yolu ile lstanbuldan 
lzmire on dört saatte gidebilmek 
içİıl elde vasıta olduktan sonra a
ca"'a neden bu imkandan istifade 
edÜmiyor Bu suale cevap olar:U< 
~öyle deniliyor; "Çünkü deniz 
yolları işletme idaresi bunu iste
miyor. Şayet bu yol kısaltılacak 
olursa lstanbuldan lzmire giden 
deniz postalarına yolcu bulun:ı· 
ma.z diye korkuyor.!,, 

Acaba bu söz doğru mudur? 

Balkan misakının son 
şekli kararlaştırıldı 

Hariciye nazırları misakı imzalamak 
için Atinaya gidiyorlar 

BELGRı\ 1 TAN BlR GÔRONüş VE HARlClYE VEKlLlMiı 

Belgrat, 4 (Telefonla) - Bal- bu hafta zarfında Atinada dört 
kan misakı bugün hariciye neza· devlet hariciye nazırlart ta.rafın· 
reti binasında saat bette parafe e- dan imza edilmesi kuvvetle muh· 
dilmiştir. Kat'i imzanın Atinada temeldir. 
yapılması kararlaştırılmıştır. Mu· Balkan misakının metni, Ati
ahedenin iki güne kadar imza edi- nada imza merasiminin icrum
leceği ümit ediliyor. Hariciye na- dan sonra, ilin olunacaktır. 

J 

Belediye buna ne et.er? 

"Maslak yolu hatalıdır, 
kazaların sebebi budur!,, 

Amatör olarak otomobil kullanan bir kariimiz 
böyle bir iddiada bulunuyor 

Amatör olarak bizzat otomobil 
k'llllanan bir kariimiz, matbaamı. 
za gelerek Maslak yolunda sık sık 
vukua gelen otomobil kazaları 
münasebetile düşündüklerini an
lattı. Bu kariimıiz diyor ki: 

- Maslak yolunda kaza ihti
mali her vakit vardır. Bu yol düz 
değildir, yuvarlaktır. Bu tarzda 
yuvarlak olan yol üzerinde hem 
~den, hem gelen otomobiller mec 

huri olarak ortadan gelip gider· 

ler. Başka türlü hareket etmek 
imkanı yoktur. Onun için giden 

ve gelen otomobiller arasında çar
pı§ma ihtimali fazlala!ıyor. An· 
cak bu çarpışma tehlikesinin önü· 
ne geçmek için ağaçları kesmek 
değil, başka türlü tedbir almak 
!azıımdır: 

CDcvıunı 8 inci ııayfanm 4 Uncil sütununda) 

Buna biz inanmak istemiyoruz. 
Fakat diğer taraftan lst:ınbuldan 
tı:ınire on dört, nihayet on beş sa· 
atte gidilebileceğini bildiğimiz 
için halkın bu imkandan istifade 
ettirilmemesine bir mana da vere-
nıiyoruz. 

Halih)zırda lstanbuldan Ban
drrmaya giden vapurlar akşam sa• 
at altı sularında kalkıyor, fakat 
lst::.nbul ile Bandırma arası beş 

saatlik bir m~saf eden ibaret iken 

zırları At:naya gitmektedirler. Atinadan alınan malUınata gö-
Belgrat, 4 - Saat 23,12 (Rad-ı re, bütün Yunan matbuatı Balkan 

Yo) - Türkiye Hariciye Vekili misakı meselesi ile uzun uzadıya 
Tevfik Rüştü Bey, Romanya bari· meşgul olmakta ve dört Balkan 
ciye nazın M. Titülesko, Yunanis- devleti arasındaki tam ahenkten 
tan hariciye nazırı M. Maksimos büyük bir sevinçle bahsetmekte• · 
ve Yugoslavya hariciye nazırı M. dir. 

Halkevi temsil şubesi 
kongresini yaptı 

Y evtic bugün öğ)ederı sonra Belg- "Proiya,, gazetesi bugünkü bq 
•. - ~-""'"'· -· ....... ~ -.lı. .. h aaat altıda · d 

k O d ratta hariciye nezaretın e topla. makalesinde bu mevzu üzerinde karaya çı ıyor. n :u .. ,onra Ban- k k 
drrınadan lzmire giden trene bi· nara n-.ıı.-... ft'.llsa ınm kat'i şek~ tlolaşmakta, dört hariciye nazm 

lini parafe etmi•leı·dir. Misakın aı d k" l"t fı kt Bel niyor. Bu tren de nihayet dokuz ':t asıl! a 1 ve u a en en, g· 
saatte gidebilecek iken on dört rat içtimamın, dört Balkan devle-
saat yollardn kalıyor. Bu suretle Niçin ? ti arasında birinci toplantı oldu· 
deniz ve kar:ı yolculuğu yirıni -- ğundan ve Balkanlarda yeni bir 
dört, yirmi~ sa~t tutuyor. ı .. Baş,. yaş ... devre başladığından sevinçle bah-

B':lgünkü ınedenı hay:ıtın en ba- . İşıttığim sözlerın bana güzel gelenle- setmekte ve ileride Bulgarlarm 
riz vasıflarından biri sür'attir. rınden biri de şudur: Baş kesenle yaş ke· da misaka iltihak arzusunu izhar 
Yirmi dört saat içinde dokuz, on sen iflah olmaz. Bunu bir Anadolu eylemektedir. 

bucağında dert yanan bir ihtiyarın dilin- ----
ıaat ı.reğil, bir sa:ıt bile tasarruf den duymustum. (De\•nmı 9uncu saYıfaııın birinci sütunuoda 

edebilmek çok mühim bir şeydir. Diridiri i~san öldürenlerle diridiri ağaç 
Bir kaç gün evvel Rusyada bir kesenleri bekliycn kötü akibet aynıdır. 
kaç ilim ve fen fedayisi ha- Böyleleri kendi başlarım kurtarmış sa
lon ile Stratosfer denilen hava yılabilirler. Fakat bundan bir camianın 

Maliye vekili Aptülhalik 
Bey istifa etti 

tabak:ılarının en yüksek mıntaka.. düştüğü zararla müteessir olmaktan ge- Ankara, 4 (Hususi) _ Maliye 
ne kurtulamazlar. Vekili Aptülhalik Bey hastalığına 

larına çıkarken dü§tüler, fenni Acaba yaş kesenlerle baş kesenlerden 
kk h ı f d binaen istifa etti. Yerine Nafia tera iyat için ayat arını e a e· iki yakasını bir yere getiren yok mudur? 

den bu hava kurb:ı.nlarının mak- Ya hak, ya bir kurtuluş yolu bulabil- Vekili Fuat Beyin tayini ili tasdi
sa.tlarından biri, mesela Avrupa'" rnek için yaşı da başr da fedanın bir za- kine iktiran etti ve yeni vekil bu· 
dan 4,merikaya seyahat müddeti· ruret olduğu günler bulunmamış mıdır? gün yeni vazifesine ba.,ladı. Fuat 
ni bir kaç saate indirmekti. Bu iki cinayeti işlemekte kurdukları Bey aynı zamanda Nafia Vekile· 

HALKE:V! TEMSiL ŞUBESl~1N DÜNKÜ KONGRESJND~N lKl GÔ~Ül'\GŞ 

ortaklrktan hatta §ercf bulanlar olma- tini de vekaleten idare edecclrtir. 
Medeniyet aleminde fen vası· mış ınıdır? 

b.ları Avrupa ile Amerika. arasını Lakin ne <le olsa ağaç kes- Aptülhalik Beyin sıhhati iyidir. 
bir iki ıaatlik bir mesafeye indir'" j mekle insan öldürme arasmda bir ya- On gün kadar nakahat devresini 
meğe çalışır iken bizim en büyük kınlık bulmuyor, tabiatın göğsünde in- geçirmek İçin hastanede yatacak-
ikı' ti"ca t k z"ımiz el t • sand~n sonra ağaç beslemeğe klymet tır. re mer e an ıs vermıyor 

d muyuz? 
tanbul ile lzmir arasın aki seya· ı.ı: * * 
hat müddetini imkan .derecesinde Şimdi siz bana bu düşünceyi niçin 
kınltacak yerde uz:ıtmağa çalış· yazdığımt sorunuz: Vazgeçerler, yap
mBl;Jız hakikaten hazin bir nıan· mazlar diye ..... 

zara ıleğiJ midir? us. 

makamlar derhal bu işe müdahale 
etmelidir. . 

İstanbul ile Bandırma :ırasın· i 
da işliyen vapurlar ile Bandır- 1 
.ma - İzmir hattının hareket sa
atleri yolculara az~mi sür'at te
min edecek surette yeniden tan· 
zim olunmalıdır. Hulasa lstan- ı 
bul - Bandn·ma - İzmir yolun
da mevcut nakil vasıtalarının sür' -

Ha.lkevi temsil şubesi umumi 
toplantısını dün öğleden sonra 
Halkevi merkezinde yapmıştır. 

Bu şube azası arasında memle
ketimizin tamnmış san:ıtkarlan da 
olduğu İçin dünkü toplantıda 

a 

Eğe!' lstanbuldan lzmire giden 
poa~ vapurlarına fazla müşteri 

hul::.ıak gayreti ile Bandırma yo· 
lunun §İmdi temin edebileceği 
•ür'atten istifade edilmiyorsa bu 
Y'>ldan lzmire posta sevkiyatını 
bütün bütün ker.mek dah:l kestir
ID~ bir yoldur. Yok eğer bu işe 
ait mes'uliyet deniz yolları idare· 
•ine ait değil de şimendifer idare· 
Iİlıde İM, yahut deniz yolları ida
l'eaile !lmendi(er idaresi arasında 
•adece bir anb§ma yapılmama· 
•rnıdan. ileri geliyor ise alakadar 

:ıt kabiliyeti ne ise mutlaka bun- 1 ş - - · . . . . • - cu ne ımdı de ıtalyan Faşısııerı gıbı mı selim 
dan memleketın ıstıfadesı temın vermeğe başladın ? 
olunmalıdır. ı -Yok canım, acaba ya~mur yağmıya başhyor mu 

Mehmet ASIM diye bakıyorum 1 

Şahir tiyatrosunun ve lstanbulun 
diğer sahnelerinin çok takdir edi· 
len artistleri de bu)unrnuşlardır. 

Kongreyi komite reisi Celal 
Tahsin Bey açrnış, bir kongre rei
si ve iki katip seçilmesini teklif et
miştir. 

İstanbul Şehir tiyatrosu s:ınat
kıirlarından l. Galip, Bey reisliğe, 
amatör sanatkarlardan Cezmi ve 
Niyazi Beyler katipliklere seçil· 
dikten sonra Celal Tahsin Bey, 
temsil komitesinin iki senelik fa .. 
:diyet raporunu okumuştur. Tem· 
sil şubesinin Halkevinin en verim· 

j li şubelerinden biri olduğu bu ra• 
1 pordan anlaşılıyordu. 

(Devn.mı 8 inci sayfanın 4. ünc!i sUtununda) 

Ankara stadyumu 
Ankar:ı, 4 (Hususi) - İstas

yonla mecliG binası arasındaki ara· 
zide yaprlacak olan Ankara st:ıd· 
yomu münakasası on beş şubatta 

ilan edilecektir. 
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y·unaııistan belediye 
h 

Oç teklif 
inti abatına hazırlanıyor Dünya umumi fikô'1erini ıürekli b;r 

ıurette it1al etmekte Olan me .. lelerden 

\Günün siyaseti - -- - Reisicümhur Hazretleri 
Yozgattan ayrıldılar 

ıilahlan bırakma, daha doğrusu Alman
ların tavsifine &'Öre, silihlaınnacla birlik 
meselesi aon sünlerde. az ç~ vuzUhlu 
bir safhaya ,.innektedir. Bu rnetele h&lr· 
kında İngiltere tarafından ileri ürÜlen 

Mfaa. 4 (Huıu11) - Belediye intı'hababnın yapılacaiı 11 Şul.t ıünü yaklaf· 
tığı cihetle, intihap faaliyeti hanretlenıniıtir. Muhalif ve muvafıldar, lııilbaa

aa, A.tina, S.liınik ve Pire ltelediye intihabatını kazanmak için hamınaJı Wr faa
liyet ıösteri)'Ol'lar. Çünkü IMı büyük ,ehirlerdeki intihabat milletin ittihadı han
gi tanita olduiuna dair bir miyar teıkil edecektir. 

ve teıviye çaresini muhtevi ınemoırandum 

Yo:ııat, 4 (Huausi) - Reisi· 
cümhur Hazretleri aut 14,5 ta 
Kayseriye müteveccihen ayrıldı
lar. Gazi Hazretleri mebus Ahmet 
Avni Beyin adını Sungur, Vali Be
kir Sami Beyin admı da Baran o

larak deiittirdi-ler. 

rennümleri aruınc:la 

hareket ederek ıeceyi 
trende ıeçirmiflerdir. 

Yo~ıattan 
Yerköycle 

Kayseri, 4 (A.A.) -Gui Haz· 
retlerinin Kay.eriyi tetrif buyura• 
cakları haberi Kayaerililer arasın
da aevinç ve heyecan uyandınnrttrr 
Kay.eri timdiden çotkun tezahü· 
rat içinde çalkanıyor. lıtaıyon cad 
deıi halk ile dolu. Şehir battan 
hata donatılmıttır. Dün geceden 
itibaren şehirde tenvirat yapılmrf, 
halk sahahlara kadar kurlancııını 
kucaklamak için iıtuyonda bekle. 
mittir. 

Burada cleftl'aft eden rinyetlere göre, hükiımet Atina, Seliınik 
Pire belediye intihabatın• kazanacak olursa, Mebuaan mecliıinde daha 
yÜk bir ekseriyeti haiz olmak için yeni mebus intihabatı yaptıracaktır. 

bü- Londrada neıredildi. Bu İqiliz memu· 
randumuna ıöre, ıulh nıuahedelerinin 
buı devletlerce kullanıhauını memnu 
kddıiı ıiWılar haldond.IQ ınemnuniyetia 

Başvekil, bu hususta sorulan suale menfi bir cevap \•ermİ!!tİr. 
Yozıat, 4 (A..A.) -Türkün bü

Y.ük öncüıü Gazi Hz. Yozgatlılann 
candan copn ve tapn emsalıiz 

heyecam içinde ,ehrimizde dokuz 

saat kaldıktan aonra maiyetJerin· 
de bulunan zevat ile 'birlikte bu 

Fransız kabinesinde 
iki istifa oldu 

• umumi bir ıurette lcaldınlmaıma dair 

Yeni olan teıvi~~ tarzının, timdilik ve burün· 
kü tenit ıçmde. tatWkına imün yok
tur. Bir de•letçe lcuHanıbnaıı ..n..t o;. 

lan ailihlarrn diler devletler için daimi 
ıurett• yatak olnaaaı prenaiW iw.Mt 
kalamaıı· Banun İçin, )'il fnblide ıilih· 
......... de•Jetl.in bazı ıilih katqoril.-İ· 
ni t_.ptmelerini derpiı eden anlapnayı 
tatWk ,..yahut bu devletlerin ıiliblan· 
malarml arttn-unr,acaklan tulıbüclünde 
buha...-Jan tıldarından birini MaimM
m.k lbımchr. lqi}tue hükWneti birin• 
ci pkkın kalMaUine taraftardır ve bu sa· 
yeye eritehilmek için 1 - emaiyetı 2 -
hukukta birlik ve 3 - ıilahlan brrakma 
yollarında Yİİrünmek lbımıeldiii kana• 
atindedir. 

Pariı, 4 (A . .A..) - M. Pierre 
F abry ile M. Douıı aün baıveki· 
le iıtifalan1n Yermiılerdir. 

Paris, 4 (A.A.) - Müstafi M. 
Pietrinin yerine M. Marıando m'l· 
liye ve bütçe n•zrrhiına miralay 
Fabrynin yerine de M. Paul Bon
cour, harbiye nazırlı ima naspo· 
Junmuttur. 

Paris, 4 (A.A.) - M. Pa.ul 
Boncour harbiye nezaretine ael· 
meyi kabul ettijinden h'l§vekil 
yerine gelecek kimıe ile mefgul ol
muttur. 

Bordeaux' ela bulunan M. Pal
m a d srhhf e•l>aptan dolayı kendi· 
ain-e bu hu1111ta yapılan teklifi te· 
easüf ederek reddebniıtir. Ken· 
dine müracaat edilen M. Mar· 
chınd yalnız e-velki kabinede ida· 
re ettili bütçe ne"aretir.i lı.:-.bul ~
mit, maliye l\ftaretinin batka hi· 
riıine "rilmeaini bildinnittir. 

Geç v.kit M. Daladier maliye 
nezareti için balibuırda vilayette 
huhanan bir mebuaun rizuını elde 
etmittir. Bu mebulıun iımi res· 
men buıün l>elli ol~r. 

Diler taraftan, batvekil M. 
Fabry ile M. Pietriyi takiben iati· 
fa eden fenni teclritat müstep.n 
M. Douaainin yerine batkurnı h· 

yine karar vermiıtir. 
Bu ıuretle deiiten kabine bu 

ıabah topJu.acaktır. 
Pariı, 4 (A.A.) - Fas umumi 

valiıi M. Pomol hatks hir vuife
Y• tayin edilmiftir. 

M. Qiappe Fu umumi valili· 
iine tayin ec:IHmittir. Onun yeri· 
ne poli. müdüriyetine Seine·et-oi 
ae ttelediye reiıi M.. Bonnefay -
Siboer ıelmittir. Emniyeti umu· 
miye müdürü M. Thornaı Fransız 
komedisi idaresi riyasetine tayin 
edilmiıtir. 

Dahiliye nezareti memurin mü· 
dürü M. Ge:ıy emniyeti umumiye 
müdirlüjüne tayin edilmiştir. 

Seine vilayeti müddei umumisi 
M. Preuard temyiz mahkemesi 
müateprlriına, temyiz mahkeme 
si 1111U.te14rı M. Deilh ise onun va· 
zife.ine tayin edilmittir. 

Pa~is, 4 (A.A.) - Sen eyale· 
ti valisi M. Renard dahiliye nazı· 
rın1 ıönderdiği bir mektupta isti
f aırnın sebeplerini izah etmekte
dir. Bu mektuba aöre M. Renard, 
uzu~ seneler bir arada çalı§tıiı a.· 
zil keyfiyetini babız bulduğu, 

Chiq>pe' e karıı merbutiyetini gös
tel'l!lek maluadiyle istifa etmittir. 
Yeni kabine de dllterae .. 

Pni" (Huıuat) - Fransız cüm
lnır relai M. ( (Lebrun) yeni kabi· 
neala tefkilini M. (Daladier) e 
iaaftle ederken ilk defa olarak ye
ni v .. ıtalara mO•acaat eylem ittir. 

Reis (Dııladier) yi bir fırka adamı 
aıf a.tiyle değil, kendi itimadını 

kazanmıt olan bir tahaiyet olarak 
it baırna •etirmi,tir. Bunun üze.. 
rine yeni kabine zamana uyıun 
ve milletin arzuaun:ı muvafık ola· 
rak maruf, lekeıiz ve genç naZJl"

lardan te,kil edilmittir. 

Reisicümhur Hazretlerinin Kav· 
Mütarünileyhi aellmlamak üzere ıeriye hangi saatte te§rif buyur~-
Yerköye ıitmiıür. I cakları henüz belli d~tildir. 

•balı saat 1 ,30 ela Yerköye hare· 

ket buyuımutlardır. Yozpt valiıi 

Ywlcöy, 4 (A.A.) - Reiaicüm- Halk sevinç ve sürür içind~dir. 
hu~ Hz. halkın, zahitlerin ve genç- 1 Gazisinin muvasalatına intizar et· 
lenn onuncu yrl dönümü marfı te- mektedir. 

Şayet dağınık bir halde olan 
parlamento yeni (Daladier) kabi· 
nesini de dütücerek olun3., hu _.. 
fer yalmz kabine deiil reisiciim
hur dahi kabine ile beraber istifa 
edecektir. Reisicümhur M. (Leb
run) bunu tehdit makamında aöy· 
lerken kenaiıi istifa etmeden evel 

Paris hükumeti, bu mesele hakkında 
l ünunuıani 934 tarihinde Berlin hülcU
rnetine, aide • memoire lıalinde yaptığı 
teklif rnünderecatmr muvanah bir ıu
rette nıatl>uata tebliğ etmiıtir· Bu bapta 
Paristen .ıınan malumata söre Frımaa
nnı bu teklifi, 1933 Mhesi tetrininelin
de Sir Jobn • Simon'un Cenevrede orta· 
Y• atıp birletmit Amerika cümhuriyetle
riyle ltalyanın taıvibine mazhar olan 
teklifle mutabakat halindedir. Pariı ka
bineıi, Berline vaki olan eon tekliflerin· 
de 11rar etmelctedir ve toplannın hacmi 

Celil Bey Bursadan 
Istanbula hareket etti 

tuk aöylemif, buna Celi.l Bey ce· 
vap venniıtir. 

Akıa.ma doğru Vekil B. maiy• 
tindeki zevat ile Geınliie hareket 

etti. Umurbey köyüne gidecek v.e 

meclisi de dağıtacak ve yeni inti· 
ha bat y3ptıracajrnı da ili ve et· 
mİ§tİr. Sol cenah fırkalarının ye· 
ni intihabattan çekinmekte olma· 
••ndan dolayı (Daladier) kabine· ni 155 milimetreye indirmeye razı ol. 
sinin ömtünün uzun olacaiı ümit m..ııtadır, Fransa bundan maada hava 
ediliyor, malzemesinde yüzde 50 nispetinde ten

Bursa, 4 (A.A.) - iktisat Ve· 
kili Celll Bey buıün öğleden ev· 
vel lpeki, fabrikası ile c:liier bazı 
fabrikaları ıezmittir, öileden son
ra ıanayi erbabı taraf m
dan tayyare ıinemaıında ve
rilen öğle yemeğinde bu· geceyi Gemli'kte geçirdikten eon· 

zilat yapmıya müheyya bulunduiunu be
yan n fakat huna kaqı difer dnletJ.e· 
rin de bu ualtmayı yapma1arnu ve •ıvil 
tayyareciliiin ve tayyare imalatmm mü· 
ettir bir ıumte murakaheaini tart ola· 

lunmu,, y--~ ,tRnlanna d-oi· ra, y:~ın Mudanyaya. ujr~aca.k 
ru Bursa C. H. Fırkası vilayet rei- ve lstanbul yolu ile Ankar"v" gİ• 
ıi doktor sadi Rasim Bey: l:i'" ""U· I decektir. 

Iraklılar Telefon 
rak ileri ıürmektedir. Fransızlar teıliha- Şirketi plançoları 

Türkler ile dostluğu tı azaltınamn, ancak, Fransa ile Alınan- tetkik ediliyor 
kuvvetlendirmek istiyorlar ya ~raıında ·~imi ~·~ınıa~ birliii ıa-yesınde yapılabilecefinı .aylenMldedir- Ankara, 4 (A.A.) - İstanbul 

Bağdatta Türkçe olarak çıkan ı~ .. En nihayet Fransa, eırıni~et ~-- telefon ıirketi pili.nçolarının tetki
(Yeni Irak) gazetesi son posta ile 51nin tam manasiyle temin edılmeııni, ilk katına deyam edilmektedir. Şirke· 
gelen bir nüshasında Başvekil ls- 'art olarak iıtemektedir. ., . tin altın ~ı üzerinden yaptıjı 

P H . hakkın 1 tal ya telsraf ajanaı Stefanl nan l.ir ak met aşa azretlen da çok t bJ'ıı.' .. 1 1 
b"kuırı-eti 31 ki.-- heaaplar evr 1 nakdiye kanunu . e ıaıne ıore ta ya u -..- ki 

takdırkir bir makale yazml§tıi'. nueani 1940 aeneaine kadar ınuteJ,er o1. ile tearuz tef 'l etmektedir. Mali· 
Bu makalede Türkiye ile Irak mü- mak üzere bir anlaıma yapılınaarnı tek- ye vekaletinde tetkikatını yapan 
nasebatından bahsedilerek denili- lif etmekte ve ıu ıartları ileri ıürmekte- heyet icap ederte ıirketin muha-
yor ki: ihr: sebeıinde de tetlcilcat yapmak üse· 

"B' bu --'--1 · ••dı 1 - Kimya harbinin her nev'ini ter· re latanbula gidecektir. Tetkikatm 
ıze maaa eyı Y- ran k ı.cak L __ 

. . T" L· etmek ve bu bapta yapı ~rlık· 'k' a rfrnda ı''- - ı d'l "' •n 
teY memleketimizle Gazı uraıye- lan müe11ir bir ıurette kontrol edebile- t ı y za n.nıa. e ı ecegı .,. • 
sinin yaldqma ve anlqmasından cek bir murakabe teıiı eylemek. l&Jılmaktadır. ' 

------------------elde edilecek iki taraflı kazanç ve 2 - Silahaız halkın handan bombar D . ollar .. t h 
menfaat kaygusunun doyulmaz dnnanını menetmek, yalnız aıkeri ınües: emıry 1 mu e as SiSi 
hırsından batka bir ,ey değildir. ae~erin bombardıman edilebilecefini Ankara, 4 (.A..A.) -. Demiı·y~l· 

teıbit etmek. hrı müteha11ısı Amenkalı Mıı· 
Irak ve Iraklılar bugün ve yarının 
en kuvvetli, en güvenişli komıusu 
olan Türkleri birinci derecede 

dost ve zahir bilerek elele 
verdikleri ~ün ıark siyasetinde 
sarsılmaz bir merkez ve mevki sa· 
bibi olacaklarına fÜphe etmiye· 
lim. Dünya siyaseti ne olurıa ol
sun, akaayı ıark ve Avrupa hü· 
kUmetlerinin vaziyeti ne renıe bo· 
yanına boyansın, muhterem Irak 
hükumeti bu vef akir aıinanın 

ahli.s prenıiplerine dayanmak 
suretiyle kendi varluıjını (terakki 
ve refah çerçeveıi iç.inde) ilelebet 
idame imkanını bulacaktır. Mem
leketimizin müstakbel kurtulutu 
istiklalimizin bili. kaydu ıart olu· 
fU ancak bu t'!n yakın qinanın sa· 
dakat bağlarını hali.ı umdesi tanı· 
ınamızla kabildir. Sevdiiimiz bir 
kavmin büyüklerini tanımak iıe 

yaldatma ve anlapsw.yı takviye e
den amillerin batında aelir.,, 

3 - Huıuıi anlaımalarla teıbit edil- ter Charles Belle, tetkikatını biti
rniı olanlar müıteına ol·~· üzere ıilih. rerek raporlarını tamamen Nafia 
lanma masraflannı buıunku aeviyeıi ile V k" let• ~ · M maileyh 
tahdit etmek. e a ıne verm.T'ır. u 

Amerikaya ıitmek üzere hu ak-
4 _ Müdafaa tesisatı hariç olmak Ü· 

7t" e kara muharebeleri malzeme.ini tala· 
dit eylemek. 

ftı.lya hükümeti, Almanyayla arasında 
mevcut dostluk aaikaıiyle, Almanya hiı· 

kuonetinin ._,. 1-MJerin ınii•alf'lnetkvıtne 
bevan:.tınr "azarı itibara 1'İ:r:ak mecb•J · 
riyetinde olduiunu ve Almanyanın 300 
bin kiıilik bir orduya malik olmak huıu· 
sundaki talebinin diğer devletlerle müaa· 
vi bulunmak arzusundan ileri geldiiini 
beyan etmektedir. 

Bu üç teklif arasında bir imtizaç :ae· 
mini bulunup bulunmıyacağı hakkında 

şimdiden l.ir t•Y söylenemez. Silih11z
lanma meselesi milletler cemiyeti ile 
yaııttır ve buıüne kadar birçok aafhalar 
ıeçirmiştir. Bunun için, meselenin ne 
renk ve ne ıekil alacağını anbyabilmek 
i~in bu hapta büyük devletler arasında 
yapılacak temaılann ıonunu beklemek 
ıerelctir. 

tamki trenle Ankaradan hareket 

etmittir. 

Amasyada yangın 
Amaıya, 4 (A.A.) - Şehrimi· 

zin Kurtunlu maabllesinde ıece 
on dokuzda yanım çrkmıt iki ev 
ve bir meaçit yamnıf, yanımın Ö· 

nüne ıeçmek için bir ev yıkılmıt· 
tır. Yangın aaat 24 te söndürül· 

müttür. 

inklllp enatltUaU tedriaatı 
Ankara, 4 (Hutusi) - Oniver· 

ıite inkılip enıtitüaünün bir mart 
ta tedrisata ıbqlıyacaiı haJckında 
henüz kat'ı bir karar olmadriı ri· 
bi C. H. FDbn umumt kinbi R• 
cep Beyin tedrisatta bulunması da 
Dlraz ıecilcecelctiF. 

Zelzele 
Dün iki defa sallandık 
l.tanbul, (A.A.) - İstanbul ra• 

aathaneai, 4 Şubat 1934 pazar rü· 
nü, biri 11 saat 37 dakika 3 sani
ye, biri de, 15 taat 32 dakika 2S 
aaniyede olmak üzere iki tiddedi 
selaele kaydetmiıtir. Bunların 
fevkalmerkezi latanbuldan 2000 
• 2500 kilometre mesafede tahmin 
edilmittir. ikinci sarsıntı ibirinci• 

den daha tiddetlidir. 

Tuz llylhaaında tadlllt 
Ankara, 4 (Huauıi) - lnhia&r!" 

lar idaretince hazırlanan Tuz' .. li· 
yihuı Yekalctlerce tetkik edilmek· 
tedir. M'lliye vekileti layihanın 
para cezalarına ait maddeleri ü~e· 
rinde ehemmiyetli tadilat yapmak· 
tadır. 

Ankaradakl tarlht tat 
Ankara, 4 (Husuıi) - Maarif 

vekaleti, m:.ıliye vekaleti binası 
yanındaki tarihi kız tatmrn yeni 
dikilecek yerin tesbitine kadar ıö· 
külerek muhafazasına karar ver• 
mi! ve tatın sökülmesine baılanı
rnıttır. 

934 bütçeleri 
Ank:ıra, 4 (Husuıi) - lnhiaar

lar idaresinin 934 bütçeai gümrük 
vekaletine ıehnittir. Buut inhi· 
aarınm bütçesi yarın gelecektir, 
Vekiletler yeni bütçelerinin hazır· 
lıklarını bitirmek üzeredir. Hafta 
içinde maliye veklletine ıönclere
celderdir. 

Mara, vall•I 
Ankara, 4 (Huıuıl) - Mar~ı 

Valiıi F ahrettin Bey Anbraya 
ıeldi. 
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Cı2arava ikramiye 
..... -
ı:onnıamalıdır 

Ben tiHunün ııahscn düşmanı değilim. 
Belediyede 

Belediye oktruva 
hissesini alıyor 

Hattl! ir;..i,arlar idaresinin en devomh 
ıutJ~t"ll'İsiyim dı>sem hat• etmem. Fakat 
tll cigara paketleriı:~ 500 liralıktan haşir· 
Y•rah: bet liralığa kaaar her ay kon~cak 
ikramiye:leı·c bir türlü aklım erır.ı!.or. 

Yalncz ti;tüne ac:il, kibrit.in de böyle Gümrük 35 bin lirayı 
ltüyük ilcramiycler vasıtaıiyle satı! hu· d" 
ılutlannı ç.oğaltmak iıtendiğini İ!İttiğinı 1 gönder 1 

~.,n:ın nyni 9eyi dü,ündüm. ' Kanunu.ani ayma· mahsu~ 
:r. .v. =1- 25.000 lira oktru-va hisseıin:n 

Tütün sab§ı bir hesap itidir. Tü{iinü gümrükler müdürlüğünce gönde
i;ok sat..-nak he58bınr kitabmt iyi ölçmek, ,ilmekte olduğu belediyeye bildi• 
biçmek demektir. Her §eyden evvel tü- rHmittir. Evelce bir aylrk oktru· 
tin ı:.abşr normal bir ticaret işidir. Nor- va hitsesinin 25 bin lirayı geçmi· 
ınal ticaret işinde ikl\lmiyelerden evvel 
başk. !erleri dü,ünmek limngelir: yeeeii tahmin ediliyordu. Güm· 

ı _ Maltyeti ucuzlatmak IUımdır. rükler müdürlüiünce yapılan Jte.. 
M..ntl ucuzlatmak için ne yapılmış- saplar neticeainde hu milttarın 30 

tır?. ~en senelere nazara:ı bu yolda bin liraya baliğ olduğu a.nlqıl· 
yapı lap. tasarruflar rakıımla gösterile- mıştır. Aradaki f azlahk beledi· 
lnlmtİ.dn-. ·ı · · B d 

Tütüniin bam olarak tabn alınma fia· yeye verı mışlır. un an sonra 
tı yü!uek deiildir. işçi ücretleri yükaek oktruva hissesinin 3S bin liradan 
değildir. S•b! ve büro maıraflan iyi ~ aşağı dü~miyeceği ümit ediliyor. 
:tacir gözüyle tetkik edilirse ıanmm Jci, lstanbulun imarı i~in 
IMr hayli fazladll'. 

Şehrimize gelerek lstanbulun Dc•letleımeyi bizler bürokratlatma 
ınanaıında memurlann çoialmau değil müstakbel ıdtli hakkında birer 
llıelki itin tam ....,..;,.ı. ikbsadi bir ıe· rapor ve taslak ha~rrbyan üç ec
lftlcle idaresi diye anlanz. Devletin iktx· nebi profesörün raporlaı-ı tercüme 
udi bir !.mide idanıi diye anı.nz. Dev- edilmektedir. Mütehaısıslardan 
Jetin iktnadiyata müdahaleei denıelc 'bir 
uda bu ct.nektir. biri İstanbul ile Beyotlu a.raımda 

bir metropoliten yapılmasını, bu z _ Maliyeti ucualıyan tütüne bol bol 
mahreç bulmak Ji.znnchr. Maliyeti ucuzfı. sayede ıokaklardaki kalahahğın 
, •• titiaümüz için yapılan hareketler gc da ortadan kalkacağını, Sultan• 
,.. rabmla •öıterilmek ıaretile bir tacir ahmedin denize nazır olan kıs·
silli çabfU'ak yürütülnriif miidür? •• ffi. nunda. büyük bir meydan açılma· 
ll dtwı piyuuında tölaretiDi muhafua 
ec1en Türk tütünü namma bizim firma. 
.ızı taklit eden yabancı tütünler önüıı· 
de haliei tamtmıya murufak olamadık. 

·Bu yolcla yapılan mii.apet hareketlerimi;s 
acaba ne .ulardadn-7. Behemehal mÜa· 
pet netice almak İçin yapbfmuz hareket· 
Jeri aadeee menıur zihniyeti ve ınanbğı 
it4! izaha ~ıımalc mazeret teıkil ede-

anı, yazmaktadır. 

Profesör Ağaı ise Sultan a.h
mett:e yeniden hir hamam daha 
yalma11nı lüzumlu görmektedir. 
Raporun tamamen tercümesi bit· 
tik.ten sonra mütehanıılann neler 
teklif ettikleri anlaşılaçaktır. 

-3·.- Tütüniin kaliteıini bouhafaza e- Belediyede rruıtdf ne 
der;,k üıtünlüğ\inij temin etmeliaı.ı. Ye Zanıuan Verilecek? 
1"i"nu cihana duyurahilmelidir. Türk tiı· Belediye memurlarına §ubat 
t"'lftünün vatfı üstün olduiu balde kaçak maa!larınrn biran evel verilmeıi 
~~~e !ıet~ v:~ lizandır. H~ için tahıildarlar azami faaliyetle· 
-~ ~- un Dlraz da fiat meaelesınclea • f 
dolayı r~ç bulQ!llktadır. Netelrim köy- nni tar ederek para toplamakta.-
lerde ucuz cisara uçaia karşı bir- ko-j dırlar. Maaım perşeınbe gününe 
lorda kokudan daha müessir ohnu!tur. kadar ~erilem!yeceği a.nlqılmak· 
ş.hirlerde ucuz tütün satı!t pahalı tii· tadır. 
tiindtn daha fezla sabş temin edecek, 
devlet hazinesine daha fazla lıdı· ıetire~ Sebze hali 
cektir. Tütünü sadece varidat menbaı Kereıtecilerde yapılmakta o· 
olarak kabul ettiğimiz talrdirde duman lan sebze halinin in~aatı devam 
ver:iıi bir defaarnda daha az almmak . ... tmekted" s·ınanın d ! akıa· · ı el h k k. , .. ır. em.r ıartiJ' e a a ço ye un tutabilir. Al · • d'l · t" 

mı ınanyaya sıparıs. e ı mı§ ır. 4 T"tii .. fuia x 
- .u. au ~ miktarda satışa sev· ı Demiı- rnalzeme b:r aya kadar gc-

ketmtic ı~ın alacagınuz bir tedbir daha 1.:... . 

rd T··t- ·· "'- · . . leceıuır va ır. u unu rum;ohnıız bır hale ko:ra- 1 ' 

rak &ıblai tehlikesini bertaraf etmeliclir. ı Kooperatifte 

ı~h! tehi likesi olnuyan bir kfeyd~dıhi teh i Belediye ınemurlarr kooperati· 
ıır.Hf o an nesneye nazaran en ıne dah:ı . . • • 

genit bir pazar hulagkbr. Hatta 0 211
• f ı sekiz ~ubatta h:r yaşına gırecek-

man tütün alr.ıayı bir nevi :zevkli men~·' tir. Bu münasebetle sekiz . şubat 
lekct İfi &ayncniraz, biı· paket Yerine iki ıPerşeınbe akıamı kooperatif lo
lane n!acaığJ:r:. kantası üzerindeki salonda koo-
~tta o ::aman çoluğa çocuğa bile cİ· 

garrı liçnıe, demiycecğiz. 

Evvela bunları bir tecrübe! edelim! 

Sadri Etem 
(Devamı 9 unca saJ'1fa&ı) 

~·. 

per:ıtif azalarına bir çay ziyafeti 
,·eri1ecektir. Mart ba§mda da se· 

' n~lik kongre yapılarak b:r sen~
ı:k faaliyet etrafında görüşülecek· 
tir. 

Salih Murat Bey Ticaret ve iktısa.t 

3- VAKJT 5 ŞU '~AT 1934-

1 Şg!!.!!.~?..1.::~~ - . . 
Güçü başarmak .• 

1 Haıtan::!cxi.."11İ:=e, dü:'ly:mm en meşhur 
profesöı-leri gelip işe b:ı.şl:ı.d.ktan sonra. 
kulaktan L-ulağ.ıı fısılt:!ar oldu: 

SefSmi izzet 

On tacar muaaeı umu .. 
m.liğever ildi 

D8HRi Efendi 1''1asıl Görüvor? 

, 
r 

~ .ı:. - ' .• d Al 1 y• tu •:!r. - tr- • ' F ' • ~. d" f·- - ··: •• ~ : ., _ .. _, __ d • A-.·--·'"'n "ı::·· t.. -.:ı - - r.:ı ·'~:.. ... ' • E·,. -"'., J .. ı · -
1
• > 1 - :&.#-ın • ıur.1:.ı._1 .ıarp ıçın c • • • • uz o z ıu.ome e.en anıı •.• ~ım ; ·--·-· c __ r. ı.e ıu- e . . • • .. ~~··"'· - -.-~..... ~'"' • ..""":ı -.ln •. - v_,.e.. ıı•e onun ı~ n ~ 

-.W11nn jcat ettiği §U me§bur topun hi· !döven ba esrarenıiz topa eırlanm M• 1Mı eırlan ortaya döktüler- bir takım harp detleri keşfetmi~ ob.cak . . n:ln!nr.n bu haliı:i r.-cren Franıabra 
-~ {V.tat) ta takip ettin mi?.. rine kadar nkladıl11r, _.lddar ._ lar ki, arbk bu •arlan aaklamaia Jüzuml"Almanya ail:ıhlanrnasm,, diye ayak di-

ıönnüyorlar. remekte bi~ hak vermek lazım ıeliyor. 



.K 

ı 

(j 

~==wwww::=;:n Aii'x·e .. M'8 .. Lı8R D E• a ' iliiil 
1:11··:111:111111········· ......... ==- ,.._ _____ == .. - ................... r.11m::a:::11sw11uuıııı ttfiii t ııuıı• 

Onıveraltede -Dil mektebi hocalarına 
Ecnebi seyyahlara 

kolaylık 
P etrof imzalı tehdit 

mektubundan dülayı .. 

konferans . 
Şubatın on yedisinde ~lacak 

olan Oniveraite dil mektebi ho
calarına huıiiıı profesör M. Malt 
tarafmd:ın tedriı hususunda bir 
konferans TOreCektit'. 

Haber aldıilllllza söre haripea 
vapurla gelen ecnebiler hakkında· 
ki paaaport muamelesini kolaylat
tırmak için hükumetçe yeni biT 
tedbir almnufbr. Bu tedbir ıu• 
dur: Ecnebileri himil olan vapur 
~aleye &'irince burada po
lıalenn vapura binerek puaport· 
lannr tetkik ve vize ctmeıi. BQ IU· 

retle ecnebiler letanbula pliace 
bütün muameleleri tamamlanmıt 
olduiu için gümrükte beklemelni· 
zİ1l dıtarıya çdc:maları mümlcün o
lacaktır. HülrUmetçe verilen hu 
karar bir haftadanberi tatbik 
mevkiine rimıittir. 

Mektubu yazan Sabri Efendi ile bu mektuptan 
bahseden Haber gazetesi mahkum edildiler 

Dekanlar toplandılar 

Her paur olduğu gibi dün de 
rektör Neıet Ömer Beyin riyaıe· 
tnide Üniversite dekonl.n topla
narak idari huıuaatı JronUflllut· 
lardır. 

"Haber,, gaı;eteaine "Petrof,, 
imzaı~yle bir tehdit mektubu ıön· 
deren diıçi mektebi talebeıirıden 
Şumnulu Sabri efendiyle bu mek. 
tuba dair bir yazı netreden "Ha
ber,, gazeteti sahibi ve netriyat 
müdfrrü Hasan Raainı B. aleyhine 
açıla11 davalara, dün Jıtanbul 

ikiııai ceıa mahkemeainde biTleıik 
olnrak bakılmıttır. 

Dünkü mahbmede, müddeiu· 
mumt muavini Nurettin Bey, esu 
h.~kkmda ~ütaleaaını bildinniı, 
toYle demı§tir: 

- Sabri efendinin "Haber . ,, 
gazeteıme mahkemede mevcut 
mketubu gönderdiği aabittir. Bu· 
nu, kendisi de ikrar odiyar. 
"Haber,, gazeteaine gelince, P.· 
zete, bu mektubu ıütunlanna 
aJ111en geçimıemiftir. Bazı nokta· 
lannı aynen, bazı noktalannı hu· 
laıatan almıf, bir kılDUJU ela biç 
almamıtbr. Ve bu Def1'iyatmda, 
Huan Ruim Bey, temiz bir 
Türk çocujunun dütüneceti tekil· 
de mütalealar dermeyan etmiftir. 

Nwettin Bey, Sabri efendinin 
!P..ltlİ üzerinde durarak, tözle
rine ~ö..;. .. vam etmiftir: 

- Maznun, Türle memleketin
de bulunuyor. Türk mektebinde 
okuyor, Türk idaresinde vazife 
s örüyor. "Nealen de T'' I-!!-.. . ur&um,, 
dıyor. Fakat, maalaef bu yazi
yete göre icap ettiği tekilde hare
ket edecek yerde Türk aleyhtarı 
bir Bulıarm yazacajı tekilde ya

zı yazmı!hr· Bu yazıyı, bazı Bul· 
gar talebenin tehdidiyle, cebir ve 
ta:ıyik teairi altında yazdılmr, biz 
varit tellkki ebnİYonız. Böyle 
bir mektubu, bu vaziyette bu
lunan biriıi, ancak n.zmak İlter
ae yazar. Demek ki kendiıi mu· 
hafaza etıne~i 1.lzmı gelen hiHlya· 
tını kaybetınıftır. Türk üniverai
tes:ıti, Türk ,.ençlifini ve efkirı 
amumiyeıinj Bulgarlara kartı talı· 
rik eder mahiyette bir h::ırekete 
8ir :,mittir. 

Sabri efendinin matbuat kamı
nwıun 28 inci maddeaj delaletiy
le ceza kanununun 312 iııc:i d· 
d 

. .. ma 
~:ne gore cezalandmlmumı İı· 

ter mı. 

Hasan Raaiaı Bey, hu mektup
tan gueteıinde 111karıda itaret 
ettiğim tekilde bahsetmiftir. M•· 
tup mealini tenkit ve takbih et· 
mit olmakla beraber '--- ·· • JU-en IU· 

tun!anna geçirmiıtir ki, bu da İle· 
tibu mahiyetindedir. Kanun 1 · 
1 'kt"b , uç o an yazıyı ı ı aı ıuretiyle alanı 

diai hakkında da matbuat kanu~ 
DL11tun 28 inci maddesi delaletile 
ceza kanununun 162 İnci maddesi· 
nin tatbiki icap ediyor. Eaua da
:ir mütaleamız, bundan ibarettir. 

bazı tözJer töyledi. Tahrik mak
admı takip etmoclijini iddia etti. 

- Şu halde mektubu ne mak· 
1&tla ıöııderdiniı? 

- Şikiyet yollu.. auı .. arıvm 
dütünceleriıri bildinnit olmak 
ıçın ... 

- Türk olduiwıuz halde Türk· 
ler aleyhinde ne diye yuı yazdı
ruz 7 Bu mektup, bir &dıar im· 
zuiyle yazıldığına göre, Türkle
ri BuJsvlar aleyhine tahrik eder 
mahiyette, deiil mi ıizee? 

- Efendim, "Petrof,, adı, "Ha· 
nnn teyn,, ıihi bir ilimdir! 

- Peki, soara? 
- Yani, Bulıarittanda 800 

hin Türk bulunduğuna röre ben 
Türkleri Bulıarlar aleyhine tah· 

Kadın birliğinin 
gazetesi yoktur 

Kadın birliii ıazeteıi diye ba· 
sı mecmuaiarnı ıabldıjı birliie 
haber verilııniftir. Kadm birliii 
bu ıibi JDec:ınualarla alakalı bu· 
lunmadrimı bildirmektedir. 

rik etmek iatemit olamam. Bulıar K 
talebe, beni tehdit ettiler. Buna adın birliğinin fakir 
phitlerim var. Bulıvittana dön· talebeye yardımı 
düğüm takdirde, akibetimin f_,. Kadın birliği tarafından muh-
,,1ae&l1111 söylecliler. telif ilk mekteplere mürekkep ve 

- Sonra? kalem dajıtılmıftır. Bunlar fakir 
- Solll'Uı, '9hyiç mabs- talebeye verilecektir. 

dmı yoktur. Böyle mektup ıön· nemll zade Mitat Beyin 
deriıim, aflıiundandır. Bulıa· ziyafeti 
riatanda 90ll isiyet çektim. Türk 
aleyhtan olamam. Buraya iltica Avrupaıuıı tanmmıf tütün fab-
edinc:e, çok JVC1mı ve himayeden rikatörlerinden M. Filip Remli· 
istifade ettim. Mektubu, bir Bul- mat evelki tün tehrimize gelmiı
ıarm lıiuine makea olmuı, tir. 
Balpnn hi•i7atmı temıil yollu lıtanbulda tetkilcatta bulunan 
yazdım. Bunun ne netice Terece· M. Filip §e?'efine dün latanbul ti
lini katil.nedim.. caret odası reiıi Nemli zade Mi· 

Hasan Ruim Beyin Tekili lr· tat Bey evinde huauıi bir ziyafet 
fan Emin Bey, müeldrilinin mü- venniftir. 
dafaumı yaptı. G6nderiı.n bir WWWMUllMWAMMW Wi 1 ww 

makaleJi netir tekli menuu bah· hu kanaati tarain edici bir tarzda· 
10lmaclıinu, laahatap olaan hir dır. 
had:.eyi Detir ftlltUİyle anlatma· irfan Emin Bey, müeldaJinin 
nm ıuç teıkil edemiyecejini ıöy- beraetini istiyerek sözlerini biti
liyerek, etraflı surette izahat ver- rince, 1&lon bofaltddı, ınahke-
di: me heyeti, müzakereye bqlacl1• 

- Bir tehdit mektubundan Bir buçuk ıaat ıüren Dıiizakere-
babeetmelc, l1IÇ olan b:r makale- den aonra, gazetede çıkan yazı
~ Mfl'etalek dejildir. T~hdit nm efkarı umumiyeyi Bulgarlar 
mektubu alan biT lrim.e, hunu za- aleyhine tahrik edici nıa.hiyette 
bıtaya bildirdiii P,i, bqkuma olduiunu, Türkleri Bulgarlar a
da '~yle bir mektup aldım,, di· leyh:ne tahrik 1ayeıiyle hareket 
yeb!lir. Biz de hem zabıtaya ettiii açrkç:ı belli olan Sabri 
bildirdik, hem ''b8yle bir mektup efendinin Türkler aleyhinde !Ü• 

aldık,, dedik. Ayni zamanda a• tum dolu mektubunun bir çok kıı· 
llkadarlann dtkkatlni ~lbett'k. mmın heyecan uyandırıcı bir tarz· 

iddia makammm iddf anameai, da, mütalealarla tesiri teşdit e• 
mUekkilimin hissiyatmı tebcil'e dilerek neıroluoduğu ınüla·haza· 
batladı. Bu pek güzel ve yerinde oiyle Sabri efendinin ınatbuat ka· 
mukaddemenm devamı da, lehi- ııununun 28 inci maddesi delile· 
mizde ohnak, tabii bir netice idi. tiyle ceza kanununun 161 inci 
Bu mukaddemeden sonra a•ağı dd · · ·ık f 1- -~ ına eaının ı · ıa.nuına ıöre bir 
yukan "fakat ne yapalnn, ki mi· h · 25 ı· "Y apaıne ve ıra p&ra cezaaı 

hanikt bir adalete iht:yaç vardır,, vermesine, Hasan Raa:m Beyı·n 
esaımı ifham eder bir m'r.batla ele ayni maddelerden bir ay hap-

inklllp enstitUaU 
Martta ac;ıhyor 

JnJalip enatitü•Ü bir marttQ iti· 
b:ıren edebiyat f akülteainde ted· 
riıata baf layacaktır. Enstitü me

raaimle açılacaktır. Emtitüde Re· 
cep vo Hikmet Beyler de dert ve• 
recelderdir. Bütün ünivenite ta• 
lebeai bu enıtitüye devam edip bir 
sertifika alm:lya mechul- tutul· 
maktadl1'. 

Enetitüden ıertifik.aaı olmıyan 
fakülteler talebesi IOD ınuf mezu· 

ııi1et inıtihanlarmda muvaffak ol· 
aalar da ıertifika alnıcıya lcaclv 
mezun addodilmiyeceklerdir. lu 
HM fakültelerden mezun olacalc 
talebe de ıertifika. almıya mec• 
bur tutulmuı1ardır. 

Sıhhat vekili A vrupadan 

geliyor 
Bir müddettenheri AYrUpada 

bulun:ın Sıhhat Vekili Refik Be· 
yin bqünlerde lıtanbula dönme• 
ıi beklenmektedir. 

Liman tarifeelnl tablt 
komisyonu 

Liman tarif• komiayouu eli.in 

deniz ticaret müdürlüğünde bil' 

toplantı yapmı§tır. lktıaat veki· 
leti f ir.keti oı.n bet liman için 
miifterek bir nakil ücreti talimat· 
naıne projeıi lıaz1Tlamııtır. Pro-
jedeki fiatlar bu limanlar için mu· 
teber olacaktır. Fakat limanla

rın hususi !&rtlarma göre ayn em
saller göz önünde tutuluyordu. 

Tarife komisyonu dünkü içti· 
maın:la umunıt meseleleri konut· 

muttur. T eabit edilen ve karara 
bağlanan hiç bir fey yoktur. 

Komisyon bu perıembe saba
hı toplanmaıma devam edecektir. 

Yangın 
Salmatomrukta Helvacı aoka· 

ğında 12 numaralı evde oturan 

Cemile hanım dün mangalı kapı· 

yarak komfuya gitmif, yanın aa· 
at .onra evden yangm çıkmıttır. 

Yanım ıirayet etmeden söndürül· 
müştür. 

Himayei etfal balosu 

Japon elçisi 
. Japon aefiri Ankaradan ıehri· 

mıze gelmi,tir. 

Üsküdar Amerikan 
kız liseıi talebesi 

Üsküdar Amerikq im lİMtj q,. 
lebeai, darülicezodelü f akiı- ye 
kim .. iz yavnılara b.di,.. n.-.. 
li kal'&J'lqtırmıtlar, 48 7tta ce

ket, örmütler, dört çocuk eıw. 
..,i dilmıiıler, altı tane bebek, 
dört kilo piaküi ve altı ldlo ..... 
~lar, duiilicezeye ,cinder· 
mıılenlw. 

H~ kızlanmmn bu delerll 
tefkat ve allkuı dviilicuede 
lftlinç ve tetekkiirle ~ 
tır. 

Adliyenin taıınmuı 
devam ediyor 

Adliyenin Jatanbul poltanaim 
tatmma ve .,_ı.,m.,i iti, -... 
ediyor. 

~.,ıunahmette lstanbul mual· 
timler birliii binaımda buhmua 
teblipt lriiroau, dün lmmen ,.ai 
binaya tqmmqtrr. Muallimler.._ 
liii binuında ?lıf&D afır cesa 
mahkemeeiyle üç cea mabk ..... 
ıinin tatnmuuı, daha bir müddet 
geçikecektir. Yeni binadaki •· 
fonlara m-.a, aanda]ye ve doıp 
aaklamağa ınahıuı dolaplaT ko
nulduktan sonra, bu mahkemele
rin iafmmuı da bqlıyaeakta. 

Ağır ceza ve ceza mahkemele
ri, timdi bulunduklan binada, ma· 
allimler birUjine ait ewMmı Mel• 
fade ediyorlar. 

lstanbul postane.inde adliJC19 
tahıiı edilen katlar ve merdİT•· 
ler, tatmmanm ilk günlerinde 
kirlenmitti. Adliye odacdan, hu 
katlan ve merd·ivenleri, dün ıG• 

pürmüt, temizlemitlerdir. Ta• 
1mma tamamlanınca, eaaalı ola
rak temizlik yapılacak Ye !»u yer
lerin daima temiz olarak muhafa• 
zuma ıayret edilecektir. 

Şevki Bey 
karfılqt:ık. Adalet, raıtıele ~il! ı· 

1 b
. 'l"'h ıine ve~ ıra para cezuı verme- H" • Etf ı bal 22 '--t pat ıyan ır ıt a değildir, kruıaa• ımayeı • oıu fUua • Muhtelit mübadele komie70aa 

tindeyiz. Meauliyeti, kendi kaıit ıine temyizi kabil olarak karar ta Terilecektir. Balo komitesi dün veriJdjii anlatıJ.dı. reiıi ve Madrit aefiri Şevki Bey 
Ye muhaıebr.n:zle ö'çmek, hudu- tekrar toplanarak hazırlıklarla Ank...aya gitmittlr. Şnkıi Bey 
dunu o aumle tayin etm~ gerek· Sabri efendi, on be! günden· meşgul obnuştur. Cemiyetin ıe- Ankarada mübadele komisyonu• 
tir. Batlangıçtaki tebcH, vakur b.1 mevkuftur. Bu itibarla en nelik konıreti iıe ıuartta toplana. nun tatfİyeai ifleriyle IDlflUl ola• 
biT iltifatla netlcelenmeli idi! "!~n aonra müddetini tekm'I- caktır. c:aktır. 

irfan Emin Bey, netriyata teh· liy~ tevkifhaneden çıkacaktır. ,------------------------.... 
yiç mevcut olmadıtı kadar tet- Sara lhaan tevkif edlldl Sinema artiıtlerinia 
Vİk te buJunmadıgm" 1 İleri ıÜJ'dÜ. 8' d ı. en leYJmlİIİ 

IT 01&ndıncıbk meıeleain· 
Mahkeme heyetine riyuet eden d d •- 1 Bug8ne lrıdır yaphta ea ..nzeı eseri en o .. yı ataııbul üçüncü ceza 5 

.. 

Haydar Naki Bey, sordu: mah!remeıinde muhakeme edil· Ç A R E v 11111 ç 
- Demek ,;z '«t8!'fik varda,, mek Uzere aranan San lhaan za-

MARY GLORY 

Sabri efendi, anıkat tutmak 
İçin mühlet iateğ:nde l»uhmdu. 
Müddeiumumilik, "Müdafaa hak· 
kıda,, dedi. Mahkeme heyetine 
:riyaıet eden azadan Haydar Na
ki ve aza Sakıp, Abdürrahman 
Şeref Beyler, on bet ıündür &TII• 

kat tubnağa kafi zaman bulundu· 
la 1'alde, daha avukat tutmadığı 
nokturndan, bu iıteği ittifakla 
Ncldettner. 

demek için sarih bir harekete da- ' 
ntln me.cudiyetl IGzumuna kani· bıtaca ya.kalanmıı, dün mahke· bUyOk Ye muhteıem mlzanıenli, FRANZ LEHAR'ıa •qbar opereti 
dn!z? meye gönderilmi,tir. Mahkeme, ÔalmOzdeki M E L E K sinema• 

Sabri efendi, müdafaa yolla l ıuçlu hakkında tevkif karan ver• çarıımba 1111cla 
- Elbette! Kanumuı maclde.i, miftir. ~--------------(12977) -~ 
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Peıtev Refik ellerini uğuıturdu: 
-!\iükemmel, dedi, ala .. Enfes .. 

Bu ııktam aayf anm aonuna "bitti,, 
kel"meıini yaı1acatun .. 

Fikr:ye, yolda selirken, bir ç.ı
kıtma menuu taıarlamı§h. Bu 
aahmetl be,ohudeye gitmesin diye 
ağ::m açtı: 

_ Kendini çok yoruyorsun ... 
Henı maddi hem manevi yonıyor· 
..... Biru dinlenıen ... Kalk bil' ye• 
re git, beni de burada biraz rahat 
lnrak •.. 

- Nereye 1~ae1iııı 1 
_ Canm aereye iıtiyoraa. Ama 

bu aefer aahiden dinlenmek için 
ıit .. Ann.aı bu aene her nedeıue 
kötkü kiı-aladı ... Nereye gideceği
mizi, ne yapacağımızı bilm:yoruz .• 
Acele etmeden, rahat rahat bir 
kösk ara ... 

Bir hafta evvel olsaydı. tereddüt 
etmez: 

--"Be1ı l)ır yer arltJ1cen, aen bura· 
da Hakkı Bey .. Hic b~1. ı:n11- at,, 

diye mulcal,ele eclerdi. 

Fakat timdi çenesini ka§ıyor, 
ıül~iyorda: 

- DütUnflrib ... Budalaca tey
ler Y•paıalrta anan rekor kırıyor! 

Fikriye lusdı, ama ısrar etmedi. 
.CSı1ii u•t.aadı. 

Kocum• u•alctan bakıyordu. 
Peıtemı J'ÜZÜne rünet VUmlU§• 

tu. Bu sür ıtıim a.ltmda, Pertevi 
ı..tandi. Güzelle,mi9, genç)ef1Dİf-
ti ... 

VAKiT," 
17 Memleketimizde : Teşkilatı Mahsusa Edebi Te~rikası : B l -1

' ~.unan • '--·-~-
YA Z A rt 

SELAM/ 
:m~ıtılll 

iZZET 

-Hanıi bey? 
_ Hakkı Behiç Bey .. 

-Evet. 
- Sen ne derain o beye· 

- B:r fCY demem. 
- Yok, öyle değil... Hakkı "Be· 

hic Beyi nasıl buldun? .. 
Yalnız kaldıkları uman, Bican

la ynvru, iki arkada! g"bi konu§ur
]ar, biribirlerine duygularını anla
tırlar, oynarlar, §akalatırlar, kav
ga ederler, sonra gene barıtırlar

dı. 

Peyman, gayet samimi itiraf et-
ti: 

- Güzel adam ... 
. c k .. l' - ... o mu guze ··· 
Peyman, Yavnınun gözlerinde 

bir timtek çaktığını, bir hın par
demek ister g0 b

0

, ıehaclet parmağı
ladığını farketti. "Seni gidi seni!,, 
nı salladı: 

- Ne demek istediğini anlıyo· 
rum .•• 

Yavru hiddetini gizliyemedi: 
_ Sen hiç b:r §eyden anhyamaz 

sız .. 
- Anlıyorum... Merak etme 

yavrum, aen büyüdiiğ .. n ı:-m.ın, on 
dan çok daha güzel bir erkek ola-
caksın ... 

-Peyman ... 
- Efendim? 

- Ya Pertev? .• 
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M~:~;::·::: .. :~~~~:::. Tifüs Erzurumda müthiş 
Hiti~ tarihleri etrafında büyük bi~ tahrı·bat l}QfJllJO,.du 
faalıyet vardır. Almanyanın, Ber 
lin üniversitesi profesürler:nden 

ve dünyanın ıayıh Sumer, Hitit Doktor Bahaetfn Şııkir Bey o ye ç~ktiği ibr telgrafnamede di· 
tarihi mütehassıslarından profe· günlerde Erzurumda bulundu· yordu ki: 
ıör Ungen lıtanbulda eski eserler sund:.n bu k•rıtık vaziyetin dil· Bahaeddin fakir lll9r 
müzesinde Suıner ve Hitit eserle- zelmesine de imkin yoktu. Çünkü Erzurumda 
rini tetkik ed:yor. ancak o söz ıeçirebilir ve itleri "E d ıhhiye itleri nı6· 

H. . b"I" d" D kt B rzurum a • Gene aayıh Sumer, ıtıt eser• yoluna koya ı ır 1• •0 or a- him beri tekil aldı. Zatı ilini& ribi 
leri mütehassıslarından profesör haettin Şakir Bey Artvın:en ~en· hamiyyetli bir zatm Y1icuduna ih· 
Boasert müze;nizdeki Hitit eserle- diıine ma~auı olmak uzere her tiyaç vardır. Memleketin lekeli 
rindon ilah Sanduya ait bir hey- gün eönderılen bu raporları oku- hümma gibi müthit bir afetten 
kelin altındaki yazıyı okumaia yarak vaziyeti anlıyorr. da 0 e~- lulfü hakla kurtulması için ıizin 
muvafak olmu•tur. Fakat bu çok nada Erzrumu terkederek Artvı· b l" t"bL-yı -wuwıza 

.,. . . ~ k k uraya ıe ıp e ı ·u. ,,_ .. Zor olmus.tur. Profeaör Boaaert ne dönmesıne ımkan yo tu. Do.· t ı l~--~ır Bunu an• 
"' . op ~,mamı1 &&1U1U • 

lslanbul müzesindeki Sandu abi- tor Bahaettin ~~k~r ~ey 11.~hı~e cak ıiz yapabilininiz. Şayet ora• 
desini okumak için tam on sene müdürü umumısının rıcaıı. ~zerı·- daki itleri bqka biriıine tevdi e-
~ahtmııtır. N:hayet ıoçenlertle ne E:rzuruma hareket etnu§tı. debiliraeniı muvakkat bir zaman 
kitabenin altındaki yuıyı tama· Erzuruma ge en tabipler için burayı tqrif ediııiı.. Hilmi 
miyle okumağa muvaffak olmut· Çünkü tifiia hastalıiı Ersu· Boy de bu fikrime ittir•k ediyor.,, 
tur. Profeıörun bu muvaffakıye- rum cepheainde müthit tahribat Doktor B:ıhaettin Şakir S.1 
yelinin Sumer ve H:tit tarihini ay· yapmafa batlamqtı. Doktor Ba- gerek lıtanbuldan, ıereluo Erzu
dınlatma hususunda pek büyük haettin Şakir Bey bu haatalıjın runıdan aldıjı bu iki telıraf u.~ 
bir rol oynıyacağı tahmin edil· önüne 1oçmek için lıtanbuldan rine Artvinden Enunmaa hareket 
mel:•edir. kifi miktarda doktor pnclerilme- etmele mecltur olmuttu· 

Profesör Bosaertin okuduğu ki· aini rica ettiği zaman sıhhiye - Orada hem bu ııhhiye itleriyle 
tabe Konya Ereilisinde bir kaya müdüriyeti umumiyeıi bütiln dok· ınsııul olauk ve hem, Erzurum 
üzerinde bulunmuttur. torların aakerde oldujunu, latan· valiai Artvin tetkilitı aıabauta 

Aaarı atika müzesinin !ark m:l· buldaki ıuhelerde çalıpn mahdut copheıi için ord~?n ~bit ft~· 
(etleri, Swııer ve Hitit aşarı ınü· tabiplerden maada mükellef ne medifini bildird ~ içı?, ~ .zabı· 
tehassıaı Hikmet Turhan Bey bu· serbest, ne de Şehre.ınanetinde tan, cephane Ye ııllh ıılerını hal• 
lunan kelimeler üzerinde uzun müstahdem tabip ve ne de nıüfet- letnıeie çalııacaktı. 
tetkikat yapmıştır. Neticede Hi· lif kaldıjmı, aıbhiyei alkeriyenin Artvin ve havaliıi ıubat ayı 
tit lisanında bulunan bir~ok ke· bir he.ftaya kadar Erzuruma on zarfında Türk ordıunun eline kal· 

_Beyefendi mi? Iimeler:n bugünkü Türkçemizde mükellef tabip ıönderecelini tel· mıt ol~n yegane dü~an wprajı 
_ Evet. kullanılciığını teabit etmittir. Bu ırafla bildirdikten ıonra demiı- idi. Orasını oll'QI uz.qft tQÜcldet 
_ Beycfendiy• ne ohnut? kelimelerden birkaç tanesi tunlar· ti ki: müdafaa etmek çarelerine bq 
- P tevi naııl buluyorsun? dır: "Lekeli tifoda mii1&pları bul- ftltmak lazımdı. Herkes Artvin 
Peyman biraz daldı, sözlerinin Hitit lisanında Ab, eski Türk- mak, vakit ve aamanile haber al- de ıülrut edecek diye aıUteesalr o-

içi güldü: çede eb, oba, şimdi kul!an.~lan mak, ve ilk tedbirleri tetkik et luyordu. 
- Şen ad:ım ... Çekilir erkek.. ev Hitit lisanında ad, eski Turk- mek için 11hhiye neferlerine muk• Oradaki kuvvetlerin IOD feda• 
- Öyle değil, Hakkı Bey ... Hiç çede ata, şimdi gene ata, Hititli- tezi malAuıat öğretilmelidir. Böy- karlığı yap:.cağma ıüpho yoktu •• 

beyle ... Y i:.ni Hakkı Behic Beyle şanında anu, Rimdi kllllamlan a- le yetiıtirilmit olan ırbhiyc nefer- Dütman Artvini aeri abra bwaaıı 
yan yana koyarsak... n~ Hi it li~armıcfa hcıl ~imdi kul· lerindon kırk kadarı y:ılnnda Er- mümkün olduju kadar pahalı. 

- Zevk meselesi bu yavru... lantbn bel, lf tit dilinde p.1r, zuruma yollanacaktn-. ya mal olmasına çalJtılac:ıktı, 
- Zevk meselesi de nedir? şimdi kullanılan "parlamak,, "ışı~ Aynı zamanda enırazı sariye tah· Doktor Sahaettin Şakir Bey 
- Öyleya, '-Cönül kimi sever- vermek,, , Hitit dilinde ~ş, şimdı ıi,atından kafi nıiktarda para Artvioden Erz\ll'UGD& banket et• 

ae güzel odur,, derler... kullanılan kişi, adam, Hitit lisa- telırd hav.)leai olarak Enununa meden en-el Enunam ~lifinden 
- Ben P{'.rtevin yerinde olaay. nmda dur, şimdi kullanılan du~·, ir-.1 edilecektir. :ıldığı bir tel~ede umumi 

dun, o adanı, i>u eve ayak ata· durmak mastanndan), Hititçe sı~ Fakülte muallimlerinden dok" TNİyet fU suretle i.U ohana1or-
Dıazdı. sigw şimdi sızr, (ağrı), Hititçe sağ, tor Hıuncli Bey Erzurunıda refa• du: ' , H. Şıı hayat,,.. ıau-lcanıılc teY• - Neden. şimdi sağ, . (di~ ma~~), ~· kati.U.de-• .~e müe&deleoi "A'-aıılarduı 

00 
orada ne ıle 

di
1 

ne kinden çllnhnaz bir muun· l==ıı::;:z=;;ı:=::=-==-==--='De-•Blll=-=ı=vu=ıııı==ıl -ı titçe ~r, şımd~ san, Hıtitç~ za~, ne memur edibniftir. O da bu burada aarardu bMka bir .. ,. 
maych. H k k 1 b • • şimdi solun ~, .olarak sag, Hı· haft:ı içerisinde harUet edecek· pnııedik. Şimdi her biri ı.trer 

llasün İ)'I idi, fllkat :rinni <!ört oa U U ta C eSIDID tit.çe suğqn, şımdı_ ~ğınmak ~aı;. tir. F .ı..t her ifMn enel ut. &lini- b:ıfıane ile lltullıula ıricll,.... !J. 
at oonra, ıicletli bir baı ağr11İyle tamı dan mğın, Hıtıtçe. ııt:l, şım- sin Enuruma ııiderek biitlln mili- zurwnun .,.ziyetinl t11plıell ıllren 
mutariı> olm.,._p ne maıa.n- Ç a V l di gül, Hfüt.çe sun, şımdı sun· ki 11bbiye itlerinin idareılni üze-- ı.-ıoo <Lanse) Bey dahi bir 
da?. mak. riıı.i:oe almamı opcaiımı• müca• iki güne kadar arka<latlarirl• lıe-

Ya 1&TN7.. Türkçe ile Hititçe ar.-..nda bu· delede muvaffakıyet temin etme- raber Jıtanbula banket ediJıor. 
YaYN IHr dertti. lftitıat1 kesil· lunan bu mU,..beheti tarih iliaıle- mia ~in b:ıılıca f&J'lbr.,, l t.nhulcl abnen h&Wlere 

mit. ,.....- ,_,iyordu .. UJQmıyor ri fevkalade mühim addetmekte- Sdıhi,.. müdürü ummniıi lıtan- 1 R :ın yanın harl»e sirip 
.ı ... .._ ___ L ___ :-._ L---.l- diri.-. buldan böyle yazuken Erzurum va ~uuan. omank.min tuafmcla 
111. ~ -- ~ınmu., d E aki hb. . I . rırmemeıı ft ı 
"Güeller süeti,, nin J'&laıQda bi· Dim taraftan tarihçiler yap· mi e d ~ ·~ Şı::. •t.;: harbe ıireceii meteloai laenüz 
ru .,.,..... .. Halbuki habuı ela ~an. te~ neticeainde aaü- bakknı a . Bahaettin ır metkdktür. Bulıariatanda harp 

buıı lnr netıceye vud obnuılar· ""'*'. . --::·-= • •• ·----:--- .. ' lehı"nde bır· ıaJevu Tarta ela bunu alui P.i .ı.ı.u bat- foplamıt, dır BilhaMa profuör Unııen bu DllfÜr. Buıune kadar tarıhte _.. . . 'j 1 lctaıl 
çoculdutrtu, lurpnbktan na ıeç· . . L.. bul akt.· sonların kadm oldukları kayde- d• netic:et• an 3fl amaına ır. 
•:.•i. Artık .L.-amr aJıp ribniyor- tetkikatın _,mda unın . . H h ld Almanyamn vaizvetine 

.,.. _, d p 1 a ..... L!•--u-- ıkan dılmekted1r er a e ı 
d 

11
• apı an ~ıaa.._.. ç · bid. Alamnlar iae ihütün 

u. netice ıudur: Tarihte, Yunan ef. Halbuki lıtanbuldaki Hitit ta· ta ır. k . 
ip ,.nu, tam bu aıralarda, an· 1 . d " d ·ı rihi mütehauııları, profesör Un· cephelerde pe aiır 11tmeje 1-t--·•m· •-1nn1nadan aWPılm_ı_ ı· -- aane erın e amazon,, enı en - ~ 1 N t• • k Ali h b. _... •-ı-- ı· aa ·- • • --~ d d-L'J ld w h ld )M11 ar. e ıceyı artı s ı· 

bir nen muhayyel ınaanlar varuır. ıen e .nı o usu a e ama• 
1
. H I b" . tah uı:ı-::-

miyerdu. 1 1 .. 1 zonlann kadın deıw il, fakat Hitit- ır. e e ızım uımı V414YA 
• • • Amazon ar uzun aaç ı, ıue, ya· ı,·ım k d d eclec:U? 

kıtıklı ve kadın olduklan :aanne- liler- olduğu kanaatine vannııla~ 1 em ne ~ . ar evam • -Pe,man? 
- Ne var pqun, 
- Ben Pat& defilim yayruyum. 
- Emret Ja'mlln ! 
- Sana bir 9e, eonc•inn ama 

"°ina .a,w. 
-Slylerim. 
y..,,. f,ir ıh6mı knıplJ'OI'" ao

n.,.du: 
- Hani bise yemeie bir bey rel 

di ... 

Hukuk t "aküitesi talebe cemi
yeti tarafından dün akpm. Pera· 
palaa aalonlannda bir çay aiyafe
ti verilmi,tir. Ziyafette hocalarla 
talebeler huır bulunmuılar Te 

ıeç vakte kadar ejlenmiılerdir. 

dilen bir talam earareqiz ınah- dır. Almanlar ıyıce -.k"blar. letaa• 
laklardır. Fevkalade ıilihtördür· Çünkü Hititliler uıun aaçlı, bul ıükut ediyor, IOl'cluldanmıza 
ler. Yunanlılar ınilittan eYel be- matrut, 'beyu tenli, ciltleri kadın· cev:ıp vetmioyr, hiç ltir ter n&

ıinci uırda Terme ve Si110p civar- ları kııkandnıaeak kadar parlak, mıyor. 
lvında dailarda bu eırarengiz çok tüzel insanlardı. Milattan bet Erzunuiı copheai kulnancluh· 
inaanlara raaıelmiıler ve onlar asır evel bunlar dağınık halde iına M.hmut Kiaril P .... ta,ia .. 
h~nda bir aürü efaaneler .,.. dağlarda Y&fl}'orlardr. Yutıanlr- dilmit, reliJ'OI'. Vehip Pata dob
dunnuılardır. Şimdiye kadar ta· )arın Terme ve Sinop havaliainde zuncu kolorduya tayin edilmiflıl. 
rihte hu mun aaçb cesur ıüvari gördükleri cesur şövalyelerin bun· Şjmcli ne oldutunu bHemlyorum.,, 
kadmlara "amazon,, i•mİ veril- lar olduğu anlqıhqaktadD'. !....._. tıe'1 
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Seyirciler, oyuncular ve herkes bilmelidir ki : 

Sporda yenmek ve 
yenilmek b~rdir .. 

Türkiye İdman Cemiyetleri İtiifakı denlerin de tribünlerden zaman zaman 
İkinci Reisi Beyazıt Meb'usu Bayraktar hakemin icraatına müdahale edecek 
Oğlu Halit Beyin "Türkspor,. mecmua- yaygaralar yaptıkları görülmekte, işitil
sında çok dikkate değer kıymetli bir ya- mcktedir. Bu ta~kınlığı bazan; sahaya 
zısı çıktı. Spor işlerinde en mühim dert- ı::irerek, oyuncuların huzur ve emniyetle 
lcrimi.aden birisini anlatan bu yazıyı ay- oyun oynnmalannı müteessir edecek de
nen alıyoruz : recede ileri götürmektedirler. Asla doğ-

Sporun esası ve her türlü muv:ıffalu- ru olmıyan bu halin önüne sureti kat'iye
yetin sır -.e esbabı devamlı faaliyet, aıkı de geçilmelidir. Sah:ımn emniyet ve inzı
bir zapbropt ve nizamnamdeı-e, talimat- batını temin ile mükellef olan alnlmdar
nameloro tamamen uymaktır. lara oyunun ce.-eyanını ihlal edecek ha-

Bizler her ,eyden evvel ıporda kuv- reketlere rr.eydan bırakmamaları için cid
vetli bir disiplinin vücudunu, her za- di ve kat'i emirler verilmelidir. Çok mü
man, her yerde, herkese kar§I bütün asar him hadiselere sebebiyet verebilecek 0-

ve :.ev:ıhiriyle görmek İstiyoruz. lan bu hususun daha evvelden ehemmi-
Spora ait ilimde, malumatla kusur ve yelle ncarı dikkate alınmasını bilha11a 

eksiklerin ehemmiyeti bence ikinci dere- tasrih ediyorum. 
cedsdir. Fakat zaptırapt ve inzıbata ait Hakem ıahadn hazan bir hatayı göre
ufak bir ihmale ve lakaydiye hiçbir su- mi>·~bilir vey:ı b:lıka türlü cö:-ür. Kabul 
retle müsamaha edilmemelidir. etmek lazımdır ki, hakemin yaln:z iki gö-

Son günlerde lıtanbulda ve memleke· zü vardır. Seyredenlerse binlerce göz
tin bazı manatıkında, sporda arzu edil- dür. 
miyen ve spor efkarı umumiyeıini bi- Hangi cihetten bakılırsa bakılım fera
haJtk.?n rencide eden esefli vak'alann gatli hakemlerimi2 himaye ve sahabete 
meydana gelmekte olduğunu görüyoruz. m~htaçtırlar. 
Bilhassa son (Boıiktaı • fstanb~lspor) Ve, bunca zamandır güç ıartlar altın
ma~ında hakemlerimizden ve lstanbul da sahalarda senelerdenberi uğra~mıı, 
futool he,-eti azasından çok kıymetli bir çok çekmit, çok yorulmuı, bedenden ol
zata kartı gösterilen itaahizliğin, ta§- duğu kadar ıeref ve izzeti nefisleri de 
kml.ğın ve hatta küstahça tecavüzün taarruzdan masun kalını§ hiçbir hakemi
mcı.~as! çok mühimdir. miz yoktur. Hal böyleyken hakemin ma-

Bu hal, ayni zamanda yalnız hakemin neviyatını kıracak şekilde oyunculardan 
§ahıına nit olmakla kalmayıp, Türk spo- ve hariçten müdahaleye artık sureti kat
runun hayati kudretini en yüksek mev- iyede nihayet vennek zamanı gelmiı ve 
kie çıkr.rmağa ~lııan sporculanmızm hatta ıeçmİ§tir. 
nurlu heyecanını da söndürmeğe matuf- Hakem için memnu olan bu haller bit-
tur. tabi oyuncular için de caridir. Onlar da 

Bu noktadnn müsebbipleri hakkında oyun esnasında aerbestü harekatını tah· 
nizamname ve talimatnamedeki ahkamı dit eden hariç rnüdaha1eden mutlak rna
vakit gcçinnede:l tatbik etmeli, bu İ§İ sun bulundurulmalıdırlar. 
yapaniar kimlerse derhal spordan tar- Mıntakalar bu buıuı için evvelden 
detm::lkirler. Mıntaka da hakemi der- ciddi tertibat almalıdırlar. 
hal r:u\ı~ccmeye müracaat ettirmek sure- Oyuncuların oyunlannı ve hareketle
tile o · ı:ı!t:.mm yüksek §eref ve haysiye- rini seyretmek sporcular ve herkes için 
tir: k:>:·umalıdrr. Bv ~yede cezanın isa- bir zevktir. Y a1nız seyirciler, oyuncular 
b .i, ib:.-eti müessir olur. Bunda vakit ve herkes bilmelidir ki, sporda yenmek 
ae;:rnc'.; b~ı i~e te .. ıhbüs edenleri dahıı ve yenilmek müsavidir. Elverir ki, spor
cür'ctk !" ve l!:;ı'ıa n :acc~v:z )·~pacağı cularımrzı; yann için ıöğıümüzü kabar· 
için b·~ ihtimalin iyi bir netice hasıl et- tacak ıekil ve surette hazırlanmıı göre
miycceğine itimat edi:mclidir. Efkn u- lim. 
mu,. yeye de, böyle hırsı menfaat veya Bugünkü spor neslinin spor inki§afına 
çirki.ı klüp rcl<abeti yüzünden sporun temel atan bahtiyarlar olduğu cümlece 
gayesini tebdile yeltenenlere, ıpor te§ek· malumdur. Senelerdenberi bin bir müt
küHcrinde yer verilmiyeceği derhal gös- külatla mücadele eden, bu yüzden mu-
terilın 'idir. tazarrır ve ıpor a§kı uğrunda vazife ve 

. . . memuriyetlerinden, maİ§etlerinden mab-
Sporun ıerefi mevcudıyetını azami su- kala h b ·· d .. d . rum n ve atta u yuz en vucu u-

rette müdafaa etmek mecburıyet.'nde o- nun muhtelif uzvu sakat olan sporcular 
lan te§ekküller de; ıporcularnnızı müte- .. 1 · • • .. ·· d d' 1 . . goz erımızın onun e ır er. 
essir eden bu kabil çırkın hareketlerle B ''k k hl ·ı kada•lar h • u yu ıe ru u, aıı ar ,. er 
!~rk spkoru ve ~nun .. terdakkl ı ve taalisi türlü tevkire layıktırlar. Bir bu ali dü
ıçı~ açı tan a~ıga muca. e e etıneyi, en ıünceli sporcuların yüksek mefkurelerine 
halla ve en azız emel edınınelidirler. bakı b' d ka t t k ı'stiyen .. ruz, ır e spora s e me 

Türk ıporculannı bu kabil hallerden . 1 · k' h k 1 · · kayeıe 
nzih k 

. . ınsan arın çır ın are et ennı mu 
te etme ıttenm. d" . A d ki f k .k. ·ı . 1 b·ne e ınız. ra a ar , ı ıncı enn a ey ı 

H,atta bu gibi hale yalnız sporda değil, yüz karartacak ıekildedir. 
hütün müddeti ömrünüzde ve hayatı hu- Stadyumda vukua gelen hadiıe dolayı
suıiyenizde bile kat'iyyen tenezzül ve sile bu yazıları bu haftaki yazıma tercihe 
t.heaaül etmemelisiniz. Vazife görmek- lüzum gördüm hulasa olarak tekrar ede· 
ten mütevelli~. sun'u taksiri olmıyan bir yim: Biz meO:ıeket için zinde kuvvet 
~ • teca'f'UZ etmek değil • en küçük olarak kabul ettiğimiz sporculanınızın 
İma ff istihfafla bile ~ılunnuya kimse- her §eyden evvel inzıbat ve intizam hisle
nia halda olmadıiı bilinmelidir. rile yetiımiı olduklannın efkarı umumi-

Eier hakıızlık olmuıaa meseleyi ha- yeye gösterilmesini istiyoruz. 
amelen ziyade hakemin merbut bulun- Emeli saf, maksadı sadece hizmet olan 
daia JNbmdan aramak lizımdır. idarecilerimizin de halkı spordan iğren-

Mahimdur lô, klüplerimiz her ıeyden direcek şekilde yapılan dedikodularla 
en.I sençlik ve teref ocağıdır. Bu ocak ciddi surette mücadele etmeleri lazım
memuplan da büyiik evsaf ve kabiliyeti dır. 

haia kimselerdir. Bunlann içlerinden Sporun faaliyetile yakından ve ciddi 
'- lmbil fena düıünceli tek bir sporcu- alakadar olan büyüklerimizin sporda 
nua hile çıkmaması hepimiz için §ayanı böyle naho§ hareketler duydukları :z:a. 

anıddur. Çünkü hakeme tecavüz eden man son derece müteessir ve mütecllim 
her kim ite bilmelidir ki yaptığı hareket olduldanna bilhassa sporculanmızın na
halr.emden ziyade teıkilatnı ıeref ve ma- zan dikkatlerini celbederiz. Te,ekküJler
nevt phsiyetini haleldar eder. Zira hake- den ve klüpler rüesasından da, vaziyete 
mi oraya sevkeden bizzat teıkili.tın ken- hakim olarak bu gibi müessif vak'alann 
diıidir. Hele bu hal kasten ihtiyar edil- tekerrür etmemesi için ciddi alakadar ol-
rniıae la§lanhğm en aıırı haddi olur. malannı isteriz. 

l tikaclımca spor terbiyesinin de, terbi- O mit ederiz ki, kııa bir zamanda Spor 
yei incaniyenin de birinci kademesi bu teıekküllerimizde bu haller bir daha du
ıibi hallerde çekinmektir. Her sporcu- yulmıyacak ve bir fikri esaıi etrafında 
nun, hakeme karıı hürmeti esas olarak inki§&f ederek yeni nesli, milletimizin 
kabul etmesi liznndır. kudretini, §eref n haysiyetini yükselte-

Evet, hakem de insandır. Layuhti oln- cek surette yetİ!tirmi§ olacaklardır. 
maz. Herkes hata ve nisyan edebilir. Bu Bu intizam ve inzıbat hislerile yeti§en 
lleteri bir haldir. Ve fÜphesiz hakemin sporculanmız ayni zamanda vatan için 
bağlı ~tu te.,lcilat da hakemden sadır zinde bir kuvvettir. Böyle zinde ve ncfis
dan k.ur ve kabahatleri seviyesine, ka- ferine itimat edici sporculara memleke
Wli,.a. sön takdir ft muhakeme ede- tin ali menfaati için çok ihtiyacımız var
nlt ... iib ftl'ir. Bu her yerde böyle- dır.,. 
ıılir. 

Bua4aa IMıtlıa huı lmere map ..,n-
Bayraktar oğlu 

Hallt 

MEMLEKET Haberleri 

Bartın da 

Peşte mallı 
kadınlar 
Zabıtaca yakalanıp 
cezalandırılacak 

Kadınbrın peştemal ve deste· 
mal gibi iptidai ve gülünç örtüle· 
ri kullanmaları, Bartında beledi
ye karariyle 1 O yıldanheri yasak
tır. Kendini bilenler, bilhasn ye· 
ni yet· ten genç kızlar, peştemala 
değil, çarşafa hile rağbet göster· 
miyorlar. Y almz, aradan seneler 
geçtikten sonra, y::ısağın gevıedi
ğini zanneden bazı mahalle ka· 
dılarının, son bir iki ıenedenberi 
mahalle aralarında gizlice, eski
den kalm:ı peıternalları kullandık· 
ları görülüyordu. 

Çarşıda hile tek tük görünen 
peşte.:nalhlardan bir ikisinin ni· 
hayet resmi dairelere de girdikle
ri görülerek, keyfiyet nazarı dik
kati celbetmit ve bu gibilere hiç 
müsamaha edilmiyerek ceza tat· 
biki için emir verilmiştir. 

Gerek mahallelerde, gerekse 
çartıda ı>eştemal ve deıtemal gibi 
belediye karariyle men edilmit 
örtüleri kullananlar zabıt~ca ta· 
kip ve tespit edilerek cezalandı
rılacaktır. 

Odun parası yüzünden 
Malatyada Dernek mahallesin

de Ağa isminde bir adam komfu· 
su Yusuf oğlu Osmana :ıraba ile 
odun taşıtmış ve 13 gümüş meci
diye borçlanmıttır. Ailesini ara
ba ile odun taşıyarak geçindiren 
Osman alacağını isteyince Ağ:ı 

kızmış ve bir kürekle Osımanın ka· 
fasına vurarak yaralamı§tır. Os
man hasbnede ölmüştür. Ağa fi
rar etmiştir. 

Bartında okuma işleri 
Bartında h~lkm neşriyatı be

dava takip edebilmesi için bir o
kuma odası açılması }<araTlaştırıl
ımıştır. Kaymakam N:ızıın B. bu 
hususta teşebbüslere geçmiştir. 

Alpullu tabrıkasına 
giden yollar 

Alpullu fabrikası civarındaki 
İmar itleri devanı etmektedir. 
Pancar arabalarının çamurlu yol. 
larda büyük bir mütkülitla f abri
kaya gelmeleri, Kırklareli vili.ye
t'.nin nazarı dikkatini celbetmiıtir. 
Vilayet hususi idaresi fabrikaya 
giden bu gibi nıühirn yolların ta
m:rine başlamııtır. 

Diğer taraftan Al pullu fabrika
sı da bu yolların yapılma11na yar· 
dım edecektir. Bundan bat'ka fab
rika civarında 4 bin metre mu· 
rabbaı araziye parke dötenecek
tir bu suretle fabrika civarında-, 
ki çamurlu meydan yerine, temiz 
parke bir meydan yapılacaktır. 

İşinden ayrılan amele 
Balyada kurşun, gümü§, altın 

ve bakır maden ocaklarında çalı· 
şan 450 yi mütecaviz :ımele hep 
birden işlerini bırakmıılardır. Bu
na sebep olarak amele yevmiyele· 
rinin azlığını iddia etmektedirler. 

itlerinden ayrılan amele res· 
men kaymak:ımhğa müracaat e· 
derek, yevmiyelerinin arttmlma-
11nı ve ancak bundan soMa çalı· 
tabileceklerini söylemitlerdir. 

Gönende 
Bir gece yarısı çıkan 

kavga ölümle neticelendi 
Gönenin iki kilometre cenubun

da yeni bağlık mevkiinde bir fa
hişe aram:ık yüzünden kanlı bir 
vaka olmuş ve bir kit inin ölümü 
ile neticelenmiştir. Katil ile mak
tul arasında iki sene evvel bir dar
gınlık olduğu anla§ılmaktadır. 

Pilevne mahallesinden anbacı 
Ömer oğlu Memiş, Yahya oğlu 
Hakkı, Muhacir kara Hüseyin, A-

lişan oğlu Ali, Ahmet oğlu Abdül, 
bozacı Muıtafanm Ali, Mami§ 
oğlu Ahmet, Şaban oğlu Niyazi ile 
Reş~diye mahallesinden Celil oğ· 

lu Recep, berber Mustafa ve ter· 
zi Mustafa nam kimseler arasın· 
da cıkan kavga neticesinde Şaban 

oğlu Niyazi üzerinde taıım:ıkta 
olduğu bir tabanca ile Celil oğlu 
Recebi öldürmüştür. Bu duyulur 

duyulmaz müddeiumumi doktor, 
jandarma kumandanı ve jandar· 
ma müfrezesi giderek hadiseyi 

tespit etıniı, failleri y3kalamak 
içni de jandarma kumandanı ta· 

rafından tedbir ittihaz edihni§, 
hepsi yakalanmış ve adliyece tev· 
kif edilm · ştir. 

Bir anne 

Zonguldakta -
Ereğli şirketi 
Mavnalarını 
işletebilir mi ? 

Kabotaj meselesi ve bir eml 

Zonguldak, (Hususi) - ls 
bul deniz ticaret müdürlüğünde 

gelen bir emir üzerine liman reia• 
liği tarafından Ereğli tirketini 

mavuna ile kömür taşıması yasa 
edilmiştir. Buna sebep tirketin 
liman imtiyazında nakliyat içi 
mavuna kullanabileceği hakkında 

açık bir kayıt bulunmamıt olma· 
sıdır. Mavunalar Türklere satıl
dığı takdirde kabotaj hizmeti ya· 
pabilecekleri ıirkete bildirilmit· 
tir. 

Şirketin imtiyazına göre ancak 
liman hizmetleri için tarak ve ro· 
mörkör kullanmaıma müu.ade o
lunmu§tur. Şu kadar ki nakliyat 
esasına göre mavunalarm çalııtı .. 
rılm:ısı menedildiğine göre ro

mörkörlerin de mavuna çelanek 
gibi kömür naklinde kullanılıp 

kulanılamıyacağı henüz anlatıl
mış değildir. 

Ereğli tirketinin limanda 21 
mavunası, S romörkör ve 2 tarak 
dubası vardrr. Şirket, mavuna• 
lardan sekizini 9400 liraya müte-

ahhitdi Mevali oğlu Ali Beye ve 
Bir yıl dört ay hapse ikisini de 1900 liraya Mevali oğlu 

mahkum oldu Mehmet Beye satmııtır. Sekiz 

iki buçuk sene kadar evvel, mavuna şirket namına. ipotek edil
Safranboluya tabi Eflani nahiye· miştir. Mavunalann tescili için 

sinin Y alacık köyünde bir f acb 
olmuş, Emine iaıninde duyaµsuz 
bir ana, yeni doğan iki çoeuğu· 

nun ölümüne sebep olmuştu. 

Zaim oğlu Hasanın karısı olan 
bu kadın bir günah işlemiş ve gay 
ri meşru iki çocuk düny:ıya getir· 
miştir .. 

Günahkar kadın, kabahatini 
örtmek için cinayetten çekinme· 

mit ve zavallı ikiz yavruları, T ev· 
fik İ!.minde birisinin kapısı önüne 

gizlice bırakmıştır. Çocuklar o 
gece soğuktan ölmüşlerdir. 

Cin :1yet haber alınınca kadın 
yakalanmış ve mahkemeye ıev· 

kedilmiıtir. Bartın ağırceza mah· 
kemeıinde görülınekte olan bu 
muhakeme bu hafta neticelenmif, 
duygusuz ana, bir yıl dört :ıy hap· 
se mahku.m edilmi!tir. 

Izmır fırınları 
lzmirde fırmlann aui bir ha

le konması ve ekmeklerin iyi bir 
tekilde çıkanlnı:ısı için belediye 
tarafından yapılan tetkikat bugün 
lerde bitecektir. 

Bu tetkikatın istihdaf ettiği 
nokta, bir müddet sonra ite yara· 
mıyac:lk olan fırınların faaliyet 

sahasmdan çıkarılmasıdır. Bütün 
fırmlar, bundan ıonra belediye 
kanununun gösterdiği tarzda ola· 
cak ve ekmeklerin iyi bir h'J.lde 
çıkmaaı hususu mutlaka temin o• 
lunacaktır. 

Mithat Akif Bey 
lıtanbula gelreek Cerrahpaıa 

hastanesinde uzunca bir müddet 
ted:ıvi edilen C. H. fırkası Zon· 

guldak vilayeti idare heyeti reisi 
Mithat Akif Bey tamamen iyilet· 
mit ve Zonguldağa giderek vazi· 
fesine devama batlamıttır. 

liman dairesine müracaat olun-
muştur. Lim~n r;T""_,çt i, •uuı.. 

AhhiCli "ıııınına devrolunan mavu .. 
naların çalıımaıına müsaade edi

lip edillemiyeceğini deniz ticaret 
müdürlüğünden sormuştur. 

Ereğli tirketi, kömür tahmili
tını, Türki! tirketinin bir mavu· 
vunası ve üç kayığı ile ve iskele 
esnaf kayıklariyle yapmaktadrr. 

Ancak bu kayıklar küçük oldu· 
ğundan çabuk boıahp ırk sık gi

dip gelme suretiyle zaman kaybet• 
melde ve böylelikle limanın tah· 
milat kabiliyeti düşmektedir. 

Çünkü itlemelerine müsaade 
edilmiyen mavunalar 50 - 55 
tondur, halbuki şimdi kullanılan 
kayıklar 20 - 25 tondan ibaret

tir. 

Ereğli şirketi, mavunalannı 
gene eskisi gibi çalııtırabileceğini 
iddia etmektedir. Bunun için 
devlet turasına müracaat etmittir. 

Amelebirliği deniz işleri te9ki· 
litı, mavunalann çalııtmlmama• 

sı yüzünden kömür tahmilitınm 
sekteye uğramaması için icap e
den tedbirleri almıttrr. 

Bir firari mahkum olduğu 
gün yakalandı 

Malatyada altı ay evel Malatya 
hap:saneıinde mahk\im olarak 
hulunan amcası oğluna hile ile ka· 

ma vererek hapisanedeki hasmını 
öldürten Pütürgenin Nohutlu kö· 

yünden Bekir oğlu Hüseyin ağrr 

ceza mahkemesince dört buçuk se

neye mahkum edilmittir. Halifi

rarda olan Hiiseyinin mahkUm ol· 
duğu gün Malatyaya geldiği ha .. 

ber alrnmıf ve saklandığı yerde 
yakalanarak adliyeye teslim o
lunmuftur. 



( \ \ ~~ 
------
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I Kuvvetli bir delil 
1 Adamcağız yorgun argın e

vine gitti. K:ımn sofrayı yeni 

kuruyor, hizmetçi çorbayı yeni 
pitiriyordu. 

O kadar açtı ki, hemen sofra
-= ya oturdu. Bir saat biraz ekmek 

kenarı, biraz salata ve biraz d:ı 
1 su indirdi .. 

1 Nihayet 11cak sıcak çorba 
geldi. Fakat daha ilk katığı a

tar atmaz içinden sert ve dinı 
dik bir kıl çıkınca kendini zor 

tuttu. Karısı biraz canı sıkıl

.makla beraber k:ı§ıktan kılı 

.....: tuttu, çekti. Aydınlıkta baktı. 
; Sonra gülerek: 

~ - Aman sen de,! dedi, ne ti
: tiz adanı11n, Hizmetçinin saçı 

Acınacak bir hal 
Sinemada iki hamm vahşi- "_ 

)ere ait bir film seyrediyorlar· 

dı. Beyaz perdede çıplak vahti 1 
kadınl:ırı görünce Süheyla ar
kad:ı.ıına. iğildi: 

- Bu vahıilere çok acıyo-ı 
rum! dedi. . 

- Neden?. 
- Baksana hiç elbiseleri yok. 

Zavallılar aralannd:ı konup.· 
cak ne mevzu bulabilirler aca
ba? ... 

Şüpheli bir akıl! 
Müflis bir tüccara bir dostu 

yolda rast gelmitti . 
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- Doktor, hararetime 
ne kadar? 

baktınız mı ? sandım da ben de kızmııtım. 

- Bir:ıder, dedi. Hani geçen 
gün senin namma bir bankaya 
sahte bir çek sürmek istiyen bir 
adam var diyordun, hükUmete 
ihbar ettin mi? .. 

- Ettim, aklından f Üphelen· 
diler ve herifi trbbı adliye gön
derdiler. 

- Sızaen oar r1cada buiunacağım iki 
aydır bekliyorum Hanımefendi •• - Peki, nedirya bu? 

-Sizin ı9n b .. lira. - Bizim köpeğin kılı ayol.. 
- Ben de size olmaz diyece§im, iki 

aydtr bekliyorum Beyefendi .. 
- ı:::wwws - - ••-•-••••••••-ııaım11Hııııwonnoıımmıuıuııınıwnn•tl - - - - - - - - -., _______ mDlllllllPSi 1 '• 

Tek elaiven g 

Geçen Cuma günü berber çı· 
rajı Hüsnü Beyoğluna çıkmıf, 
elini sallıya aallıy:ı caddede bir 
qağı bir yukan dolafıyordu. 

Karıılri komfulanndan bir 
çccuk ona rast geldi. 

Yerinde bir mazeret Doktorun tavsiyesi Yerinde bir iddia ı•nıım1111111mımııwwww•11118111111Mt111•111• 
Hanımefendi mutfak kapı11mn Şiddetli bir baş ağr111, ve sancı· Şakir parasızlıktan ne yapaca· 1 Bir şah.it! 

ar:ılığın.dan hizmetçi kızın karııki la.Tla yatağa düıen Akif Bey artık ğını fafırmıttı. Artık bin bir fela- ı Rahmi fevkalade bir yüzücü 
bakkalın çırağiyle iti pİfİrdiğini bir doktora ihtiyacı oldu • ket gözünün önüne giloyr, bat olduğu iddiasındaydı. Bir mec-
ıördü. Setini çıkarmadı. Akıa.m ğunu anhdı. Mahallenin ihtiyar vurduğu itlerin kendisine kapan· ıiste bu iddiayı tekrar etti: 

ğırdı: gibi ıiddetli bir öksürükle adam· mıye onu sevkediyordu. da bile benden 1yı yuzucu yok-
- Bakkalın çırağını mutfağa cağızın yüzüne püskürdü. Sonra Bir gün bir arkadatı: iur. 

- Hüsnü, Hüsnü! 

Diye aealencli. Beraber dola,· 
m:ıia batla.c:lılar, fakat komf u 
çocuiunun bir nokta merakım 
davet etti: 

kocasına söyledi. Kocau kızı ça· hekimi yam batına gelince aksi m~sı her türlü ihtim:ılleri dütün- ı= - lstanbulda. ~eğ~~, .:A~rupa· 

: almağa utanmadın mı?. utanarak: - Şevket, dedi, ıu meıhur Ri- Diyince birisi dayanamadı: 
1 

Diye sordu. Kız baıını önüne - Doktor Bey, dedi, bu öksü· zeli fındık taciri Sıyamettin E- İ _Sen ne biliyorsun, dedi. 
eğdi: rüğe karıı ne yapayım?. fendinin kızını iste!.. Hem bir & !\1emlekette neler var. Biz bir 

- ~.dedi. Neden eldi
vellİDİıı bir tekini giyiyorsun? 
Ötekini kayıp mı ettin? 

- Hayır, bunu buldum. 

Aciz hükD.met ! 
F raıwz mebuslarından biri 

aon günlerde meclis koridorların 
da kıyamet kopanyonnuf : 

- HükGmeti tiddetle itham e
diyorum. Bu hükiimet te mev· 

kiinde durmamalıdır, yerini da

ha ehli, daha namuslu insanla
ra bırakmalıdır. 

Arkadqlanndan birisi sor· 
muı: 

- Ne var, ne oldu, yeni bir is
kanda) mı var? 

- H.ıyır, itte ilk gün geçtiği 

halde hiç bir iskandal keıfede· 
medim. 

Birinden biri aptal 
Fahri bey eve girdiği zaman 

ortalığı darmadağınık gördü. 

Karııı öldüiündenberi bir uıak 

bulmuf, onunla ev itlerini idare 

etmiye çah,tnuttı. Fakat artık 

buhale tahammül edemiyecek . 
ti: 

- Bu lıal? dedi, evin hali 

nedir? Ben sana giderken alqa. 

ma her feyİ yerli yerinde bula
ymı demedim mi? 

- Evet, öyle dediniz, ben de 

onun için hiç bir ıeye elimi sür

medim. Her feyİ yerinde bırak
tım. 

Fahri bey bü•bütün kızdı: 

- Yahu, dedi, ikimizden biri 
aptal amma, hanaimiz bilmem. 

- Aman beyefendimis, ıiz 
biç aptal ufak kullanır mumız 1. 

- Üstü kirliydi de onun ıçın - Elinizi ağzınıza tutunuz e• karı ~ahibi olmut olursun, hem de 1 gün Adadan vapura binmittik, 
salona alamadım, efen.elim.. fendim... zengın oluT1µn. m tam vapur Adadan açılacağı aı-

Son pişmanlık Hangi aylık? Şakir fındık tüccarının yazıha· Irada birad:ım kendini denize at 
nesini öfrendi. Gitti. Rizeli tacirin 1 tı. Herkeı meraka düıtü, vapur 

-Nedime ve Şekip itti eski dost• Hatice kadın tabakları sofraya ayakbrına kapandı: durdu, adamı aradık, taradık, 
tular. Belki yirmi senelik .. İkisi de getirirken bir t:mesini nasılsa dü· - Beyefendi, dedi, hayatımı bulamadık. Vapur adalara uğra-
evlenmi§lerdi. Çoluk çocuk sa· türdü, kırdı. Hanımefendi hiddet- siz kurtaracakıınız, kızınızı deli dı.. Nihayet köprüye yanatacağı 
hibiydiler. Bir gün nasılsa Bey· le: gibi seviyorum, ona m:ılik olamaz- sırda bir de iskelede Adadan 
oğlunda raıtlaıtdar. Bir pastacı _ Hatice kadın, dedi, artık s:ım hayatım mahvolacak.. denize atlıyan adamı giyinmit, 
ya girip eski sevgilerini hatırladı· bıktım senden.. Kırdığın tabağın Rizeli tacir hayretle: ugarasını tüttürmiye batlamıt 
lar. Şekip: parasım aylığından keseceğim.. - iyi ~mma kuzum, benim kı· bir halde görmiyelim mi? Me-

- Nedime, dedi. Benimle ev· zım yok k"' k k 
H · k d d d 1 

·" ğer o bizden evvel araya çı • lenmediğine pitiman değil misin? atıce a m ayan:una ı: Deyince Şakir ayağa kalktı, 
- Pitiman olmaz mryım ! Her - Aman hanımcığım kesin de katlarını çattı: 

vakit döğünür dururum. Şimdi bari ben de aylığım olduğunu an· - Affedersin, dedi. Benim ar· 
kimbilir, ne kadar bahtiyar bir layayıım.. kadqrm yalan söylemez, sizin bir 
dul ohcaktını.. •r~•-•••••••1•=•1•••-•1111• kızınız varmıf .. 

Motörün kabahati Zaro ağa ve Kedei'li bir zat 
Adem Bey hapishaneye atıldı- Kısırlaşhrma 

ğının ilk akşamı dehtetli bir ke-
Yolunu hınızbr kesen bir a· 

damc:ığız hemen cebindekini çı· 
kardı, verdi. Sonra: der içindeydi. Gardiyanlar: 

-Alııırsın, alı§ırsın ! D:ıha dur 
bakalım, altı senen var .. 

Diye onu teselliye çalı§ıyorlar• 
dı. Adem Bey: 

- Ah, dedi. Otomobilin motö· 
rü bozuldu diye hapse tıkıldım, 
bu ne kısmetsizlik .. 

Gardiyanlar anlamadılar: 
- Yahu motör bozuldu diye a· 

damı hapse atarlar mı? diye sor• 
dular .... 

- Evet, ya, eğer bozulm:ısaydı. 
çokton kapağı Bulgariıtana atmıı 
olacaktım .. 

Sarbllf !isim ew ,.a:& g6ı~medi. 
Aaba ba 11 ... aa f•-r oln7 

Alm:ınyada bazı kimaelerin 
kısırlaıtırılacağı malumdur. 

Şimdiden hazırlıklar tama.m
lanmı§, doktorlar, cerrahlar kol 
ları sıvamııbr ve tam 450 bin 
kitinin k111rlaıtırılması karar 

- Aman biraderler, dedi. Ca
mına kıymayın ... Daha bugün ka
rımı mezara götürdüm, hiç olmaz· 
s:ı üç ~ gün rahat yüzü göreyim 
de gözüm arkamda kalmasın .. 

albna alınmıı. Amanın damadı 
Bunu kendisine anlatanlara 

1ki ama cami kapısında oturbizim bir buçuk :ısırlık Zaro a-
mu§lar. Ahvalden ve kendi husu· 

ğa, elini çenesine atarak: 

1 
siyetlerinden bahsediyorlardı. Bir 

- İyi ki · Almanyada deği-
tanesi: 

lim.. K d - ızını verdiğin a ~m bari 
Cevabını vemıif ... 

1 
iyi bir adam mı?. Kimseden tah-

Müsvedde ve temiz 
Tarih imtihanı.. Genç kızlar 

aıra ile imtihana giriyorlar, çıkı
yorlardı. Fakat bu ıeri içinde 
mümeyyizin sorduğu bir ıuale 

doğru cevap veren olmamıttı. 

Nihayet sınıfın en acan içeri gir 
di. Mümeyyiz aynı suali tekrar 
etti: 

1 
- Neden evvela erkek, sonra 

kadm halkolundu? 
- Heı-teyin evveli. müsved· 

• deai yapılır, aonra temize çe-

l kilir de ondan... l 
•aııuesu~w:Mlllllııııı111111111111M111• 

kik ettin mi? . 
- Hayır, etmedim amma doğ

rusu yüzünden iyiHği okunuyor. 

' l -.'9:. .. 

Dltçl l4rkadakl mGıterlyel- Bira
der fU belimden ••ılnrer, •ır•aız 
pllaee Ee1 de aize ~ardım eder. 

mış .. 

Bunu duyan Rahmi birden a
tıldı: 

- Aman birader, sen bu ada· 
mı gördün ha ... Hele tükür, bir 
§ahide rasgeldim. Ben bu seferi
mi kaç kitiye öyledim de inan
dıramadmıdı .. 

Laf yarışı 
Genç bir hanım yazın deniz

i deki maharetini anlatıyordu: 
- O kadar iyi yüzme öğren· 

dim ki iğne iplik alıp denize da
lıyorum, sonra suyun içinde İp· 
liği iğneye geçirip çıkıyorum... 

1 Bunu dinliyenlerden bir genç. 

1 - Evet, dedi. ikimiz ayni de- I 
1 recede mahir yüzücüyüz anlqı-1 
1 lan... Ben de bir kağıt lira alıı: 1 
1 dalarım, parayı bozdurup öyle 1 
1 çıkarım. 
1 Mü/avazı bir temenni 1 
1 Üstü batı periıan, yüzü gözü 1 
1 berbat bir h:lde bir adam ar-ı 
- kadaşma kemali hüzünle sefa· 
! letini anlatıyordu. 

1 Günlerde~nberi yersiz yurt-; 
fi suz dolaşhgım, soğuktan tir tir ı 
titrediğini söylerken arkadatı: ._ 

- Birader, dedi. Ben de ay-1 
n: h~ldeyim. Allahtan bir teYI 

· istemem, elimize bet on kuru§ 

geçse de seninle bir arsa alsak, 1 
~ mutlaka yeni olma:una lüzum 
~ yok, bu arsanın üstüne eski bir 
1 ev yaptırsak... ~ 
1 o 1 2 2 •ııııı illildlll• ••••• 

• 

• 
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TAK V iM Halkevi temsil şubesi 
kongresini yaptı ... KAÇANLAR ... 

nııu1111ıııııı1111111Hıı11111ıınuı111111ın 

J """"""""''lfılırııtıutıını 11'"111 111 Selami 
Otomobilden kaıları çatık indi. 

Bir od"a istedi. Otelin müdürü, hü
viyet fitini uzatınca, asabi ve sa
bırz11 bir yazı ile yazdı: 

"Ahmet.. Ankaradan geliyorum. 
40 yaşındayım.,, 

Otelin müdürü kendi kendine 
mmldandı: 

- Sahte iıim, sahte adres ... Üs· 
lelik kendini 10 ya§ ta gençle~tiri· 
yor. 

Ahmet Beyin elinde küçük biı
çantadan baıka bir şey yoktu. 
GaNOn& verdi, merdivenlere doğ
ru yürüdü. 

Sonra birdenbire geri döndü: 
Sesini tabiikttirmeğe çahşarak1 

fakat buna muvafak olamıyaı-ak, 
sordu: 

- Otelinizde Şefik Nuri Bey var 
mı?.. Karuile beraber ... 

Son aözü söylerken, az kalsın 

boğ.1.Jlacaktı. 

Otel müdürü, bir hi1'si kahlelvu· 
ku iie: 

- Zannetmiyorum, dedi. 
s~kin ve vakurdu. 

Ahmet Bey ısrar etti: 
- Deftere bakmız bir kere. 
Otelin müdürü bu emri yerine 

ıetirdi. İsimleri karşısın:lakine 
göntermeden gözden geçirdi, ka
pa.dı: 

-Yok, dedi. 

izzet ııı111111ıııuı111111ırıuı111ıuırııı111111 rıu 
1111mıı11111ıımııı1nıııımı1ıııııımıı111 

Şefik Nuri Bey ve haremi hanıme
fendi değil mi? 

- Evet. .. Ne olacak? 

Genç kadın kulaklarına kadar 
kızardı ... Bu hali de, vaziyetlerinin 
gayri tabii olduğuna delildi. 

Müdür her ikisine de bir göz at
tı: 

- Mütterilere miitküli.t çıkar· 
mak istemeyi2 ... Fakat bazı mec~ 

buriyetler oluyor.. Nasıl söyliye· 
yim ... Hüviyet cüzdanlannızı göre· 
bilir miyim? 

- Tabii ... Size hüviyet cüzdanı
mı göstereyim. 

- Hanımefendinin? 

· Cevap çıkmadı. Müdür devam 
etti: 

- Şey efendim ... Mazur görü• 
nüz .. Zabıta bizi srkıştınyor ..• Bu· 
rada uzun zaman kalamazsınız ... 
Eğer bu akşam gidecek oluraanız 

ehemmiyeti yok. .. 

- Peki.la, gideriz ... E,yalarımı~ 
zr aşağı indirsinler. 

- Peki efendim. 

Müdür çıktı. Memnundu. Dert~ 

ten kurtulmuftu. 

Esmer adam mırıldandı: 

- Sevgilim, peşimizi 
yorlar ... Gidelim, daha 
çok uzaklara gidelim .•• 

bırakmı· 
uzaklara 

Ahmet Bey gene ısrar eth Ahmet Bey merdiven ba9ında 
- Belki başka bir isi~ vermİ§· garsonun gırtlağına aanldı: 

tir. Size tarif edeyim. Esmer bir _ Onların çantaları L Burada 
achtm. Tabii matru, ve tabir ( dİ§· olduklarına emindim ... Odanın nu
lerini ııcırdath) kadın gibi güzel.. maraımı ıöyle .. 
Bu nevi erkekleri beğenen kadın· Garson korktu: 
lar varmı§ ... 

Müdür inatçılık etti: 

· - Otelde böyle hiç kimse yok. 
Ahmet Bey, biraz kekeliyerek 

İ.Jevam etti: · 

- Kadın ıa.n9ın... O da genç ... 

-45 

Ahmet Bey kapıya hücum etti. 
Garson müdüre haber vCTdi: 

- Çabuk yukarı çıkınız ..• Yeni 
gelen bey, 45 tekileri öldürüyor!. 

Müdür, Ahmet Beyi kapının eıi· 
ğinde buldu. Ahmet Bey aapsarıy
di. 

Pazartesi Salı 

5 ŞUBAT 
20 BAYRAM 

6 ŞUBAT 
21 BAYRAM 

Giın dofu~u 
Gü.o 1 atışı 

·saball namazı 
Oğle namuı 

l"indl namazı 
Akşıım namazı 

Yatsı nımazı 

imsak 

7,12 

17,22 
6,55 

12,27 
ı .•.07 

1;-.~ı 

18.56 
:'.29 

7,ll 
17,'l.4 

6,!iS 
12,28 
15.08 

17,'t4 
18,~6 

-- (J:S&t tar&fı 1 lJlcJ ~ada) 

Halkevinin temıil ıubeıi, aeçen 
jki sene içinde kadın ve erkek de· 
ğerli gençlerden mürkkep bir a· 
matör temıil heyeti yetiıtirmif, bu 
genç sa.natkarlar bir taraftan s:ıh· 

için hazırlanan taaavvurla.rı an] 
mıştır. 

Yılın geçen ı:Unlcn 36 

Yıhnkıılan 3\!9 
37 nede tatbikat görmütler, bir tanf 
:128 

Halkevi reisi Ali Rıza Bey K 

zel sanatlar tuheıinin kongereıi 
de; muıiki sanatkarlarının tem 
şubesi ile birleşmek isteğini ı· 
terdiklerini söylemi9, tiyatro ı 
natki.rlarının fikirlerini sorm ------------_J tan kendilerine edebiyat ve edebi· 

yat tarihi, tiyatro ve tiy!ltro tari· 

.. 

tur. 
· R A D Y O lr hi, mi,mik, makyaj, ııkrım, ve 

;d!.=============!.L..I_ saire dersleri verilmiştir. Halke· Azadan M. Keımal Celal Ta 
vi temıil ,ubesi sanatkarları Türk sin, Vaıfi Rıza, Galip Beyi BugUn 
inkılabını yaJatan bu eserleri üc- bu mevzu üzerinde söz söylemi 

ANKARA - 12,30 Gramofon, 18 A- ler, musiki şubeıile temsil tube 
laturka saz, 18,45 Dan, muaikiıi, 19,25 retsiz olarak ıeyretmittir. H:ılke-
Alaturka su, 20 Ajanı haberleri. vi temsil şubeıi tiyatro sevgisini nin birleşmesinin muvafık görü 

. l mediği anlatılmıştır. 
VARŞOVA 1412 m. _ 17,20 Ta- yaymak için tanmmıf kımıe ere 

gannili .netriyat, 17,55 Hafif musiki, bir çok konferanslar da verdirmİ§ Müzakere bittikten sonra id 
18,10 Piyano konaeri (Sonatlar), 19,20 tir. Halkevi temıil şubeıi, Cüm• re heyeti intihaıbına geçilmi9, C 
Askeri netriyat, 19,45 Şarkılı caz pli.k- huriyetin onuncu yddönümü bay· lal T ahıin, M. Kemal, Ettuir 
ları, 20 Muhtelif •özler, 21,05 Martha ramı şenliklerine de çoşkun teza• Muhsin, Vasfi Rıza, Refik Ahm 
iıminde!d Flotov'un operası, 2l,30 Dans h B J k tiratla iştir:ık etmiş, memleketi· ey er e seriyet kazanmıılardır. 
musikisi. 
BUDAPEŞTE 550 m. _ 18 Gizi Kar- mizde ilk defa olarak ıanatkarane $por komiteai intihabatı 

man tarafından taganni, 19,10 Saksofon bir şekilde vücuda getirilmiş olan bugUn 
ve banjo aletlerile kon•er, 20,20 Beli inkılap senbolü is!~li bir bale H lk · d E · • S a evın en: vırnızin po 
Rasz siıan takınu, 21,15 Filharmonik ta· pandomimiği sa·hneye koymuştur. şubesi komite intihabı bugün 1 

kım talrafrndan senfonik kon•er, 23•20 Rapor azanın: "Tetekkül"den at (17) de H~lkevi merkez ıal 
Haber er, müteakiben Eden Heinemann 
caz takımı, 24,20 Serci Raız ıiıan takı- batka söylenecek ıöz yoktur!,, nunda yapılacağından bu tubey 
rııı. sözlerile karJılanmıı, bundan ıon- kayıtlı azanın vaktinde hazır bu 
BUKREŞ 364 m. _ 19 Plak, haberler,! ra Celal Tahsin Bey 1934 ıeneıi lunmalan rica olunur. 

18 Hafif orkestra muıilö•İ, 19,15 •••n••••••n•n•••••••••••••••••n••••••••••••••••••H••••••••••••••••••••••••••••••••n 

'Belediye buna ne der? Radyo orkestrası, 20,20 Plak, 20,45 Kon
ferans, 21 Sarvas Kuarteti, 21,30 Kon
ferans, 21,45 Jori Stefano tarafından 
taganni, 22,15 Me11e Nadyo tarafından 

tagannj, 22,45 Haberler. -- (Bat tarafı 1 ıncıı •~) 1 Her halde Maılak yolunda tim 

VİYANA 507 m. - 18,15 Piyano . 1 _ M-:ıı)ak yolundaki yuvar- diye kadar olan kazalar daha zi 
konseri • (Rol.nd Raupenıtrach), 18,45 laklığı kaldırmak , yolu düzelt· yade bu yolun fenni surette ya. 
Modern operetlerden parçalar, 19,10 Gü- mek .. yol düzel~ildiği takdirde pdmamıt olm:uından ileri ıeliyor 
zel sanatlara dair, 20 Viyanada Karna· 
val (Musikili neıriyat ve Joıef Holzerin çarpıtma ihtimali bir dereceye ka· Bunu anlamak iç.in lıtinye yolu il 
idaresinde), 21,30 Aktüalite, 21,45 Or- dar azalır. Çi.inkü giden ve gelen Maılak yolunu bir mukayese Gt 
kestra konseri, 23,10 Son haberler, 23,30 mek kafi gelir. otomobiller d•ima yolun orta•ım 
Plak konıeri. Filha ika la ı·nye ,..olu dah~ takip etmek mecburiyetinden kQr· -T. 

BRESLAU 316 m. - 17 Öğleden 
sonra musiki, 18,50. Yortulara hürmet, 
19110 Askeri bahiıler, 20 Karnaval neı· 
riyatı, 21,10 Avustury~ 21,30 L&le 
dolandmcıbiı isimli temsil, 22,40 Neıe
li neşriyat, 23,55 Gece musikiıi. 

ISTAnBUL BELEDiYESı 
Şehir Tiyatrosu Temsilleri 

tulur. • 
1 

• ziya.de virajlı olduğu halde orada: 

2 - ikinci tedbir Mulak yolu· §imdiye kadar hiç •bir k1za olma• 
mı. müvazi olarak onun yanmda mıttır. Çünkü bu yol fenni yapıl· 
ikinci bir yol açmaktn. Bu ikinci mıthr. Mulak yolu hatalı olduğu 

yol açılınca biri•i gelen, diğeri gi· için kazaların çoğu burada vukua 
den otomobillere tahıiı edilir.. gelmektedir.,, 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bir ıece tuvaletile gelmi! olacak .. 
Ü~sde güzel manto vardı ... Ama 
bellti de elbise deği~tirmiştir. Elbi-

Müdüre: Ak,am ıuvare 11 ıııııııı-ıttllll ıesi eluik deiildi. Onun her arzu· 
ıuna peki denirdi. -Tam zamanmda yet.ittim, de- Saat 19,30 da 

Müdür b&§mı salJadı, Ahmet B. di. Eğer bet dakika. daha gecik.ey- Lüküs Hayat 111111 

Zonguldak icra Memurluğun- ı leceği evvelce ilan edilmit ve hu 
dan: müddet zarfrnda talip zuhur et• 

Müteaddit eşhaıın alac:ıkların- mediğin-den yeniden ar:tmn:ı.ya çı• 
da dolayı mahçuz ve pataya çev· karılmııtır. Bu artırmada yine 
ril-:nesi mukarrer bulunan Zon- muhammen kıymetin yüz~ yet· 
guldağın lnağzı namile m:ıruf miş be~ini bulmak tartile üç defa 
113 - 362 nurnaı·alı ve rnaadin nidadan ıonra en çok artırana ih:ı.· 
Türk anonim şirketine ait maden le edilecek. Böyle bir bedel elde 
ocağı atağıdaki t:ırtlar daireıinde edilmezıe ıatıı aeri brrakılac.a.k• 

içini çekti. dim, bu odadan iki ceset çıkacaktı. 
OPERE rt Yazan: ıu 

- Dün akf8.m Ankaradan ıele· Bu iki budala kendilerini öldüre-

111111111 ceklerdi. ı ceklerdi ... Evet, evlenmelerine i- Ekrem ve Cemal 
Reşit Beyler. 

- Dün akıam Ankara.dan kim- zin vermiyorum diye, canlarına kı-
se ıelmedi. · yacaklardı .. Bereket venin yazdı- , .. ••••••••••-, 

Alvnet Bey ınüdürün yüzüne lar, kaçtıkları yeri de haber verdi- V A K J T 
fiipheli fÜpheli baktı: ler .. Koşup geldim. Geherecekle· GUndeUk, Siyasi Gazete 

_,;..! d . l · I ı "E l · · ı ı t b - Peaı, edi, bekliyeceğim... rıne ev ensın er.... v enınız .,, 8 an uı Ankara caddesi. (\'AKIT) yurdu 

Yemek kaçta yenir burada.? demeğe geldim ... Sizin yüzünüz-
- Ne zaman em.re~r1eniz'... den geç kalıyorum ... Bu hanını kı-
Ahmet Bey oduma çıktıktan zımdır ... öteki de damadım.. An· 

sonra, müdür, katibine: lamıyorum, burada olduklarını ne 
- Bunun karııı bir gençle kaç- diye sakladınız? .. 

nııt, dedi. Bu da, cebine tabancası· Aksi aksi, dik dik müdürün yü

nı koymut1 peılerine dütmüş. Dik- züne bakıyordu ... Biraz ötede, Ah
kat !.. . Facianın önünü almalı. 

- Ne yapacakıınız? 
- Bir kere §Üphelerimin doğru 

olup olmadığını tetkik edeceğim ... .. :,. :(. 

Ahmet Beye verilen odadan çok 
uzakta, batka bir kattaki odalar· 
dan birinde, esmer bir erkekle, sa· 
MfID genç bir kadın, henüz uyan
ınıtlardı •.. 
Kapı vuruldu. 
Esmer adamm canı sıkıldı: 
-Kim o! 
Müdürün ıeıi mukabele etti: 
- Benim beyefendi .. Size söyli· 

yecek Lir çift 18.frm var. 
!mıer adam lc:apryı açtı. 
-CtTinhı. 

met Beyin kızile Şefik Nuri, biri· ! 
birlerine sarılmışlar, gözlerinin j. 
çi gülüyordu. 

Yerde, bir tabanca vardı. 

Beyoğlu be:;.inci noterliğinden: 

Unkapanında Haraççı Kara
mehmet mahallesinde Fener c:ıd
desinde 11 - 13 numaralı kereste 
hezar farikasında ve yine Vefada 
Hocateberrük mahallesinde 29 nu· 
maralı doğr:una fabrikasında mev 
cut bilcümle makine, alat ve ede· 
vat ve motörleri bütün tesisat ile 
birlikte çarıambada Fethiye cad· 
desinde 22 numaralı hanede mu· 
kime Mad3m lriniye bedeli ma· .. 

TEl..EFON NmiABALARI: 
Yazı i~lerl telefo11u: 248711 
Idare telefonu : 2·i870 

Telgrat adresi: Istanbut - (VAKiT) 
Poata ıcutuau No •e 

Senelik 
6 8Jlık 
S aJlık 
l aylrk 

ABONE BED.ELLERt: 

Türkiye 
HOO Kr. 

7i>O .. 
Ecnebi 

2700 Kr. 
14150 ,, 

8110 " 
l~O " 300 

lLAN tiCRETLEIU: 
Ticari 110.nlarm llAn sayıfalartnda san

timi 30 kuruştan btı§lar. tik aayıtada 250 
kuruııa kadar çıkar. 

BUyilk, fazla, devarnıı il!rı verenlere alt 
ayrı tenzilAt vardır . 

Resimli ilA.nlarm bir tıatırı ıo kuru:ıtur. 
KUÇ(JK iLANLAR: 

Bir defası 30, tkl defa..ı 50, uç detaaı 611, 
dört defası 75 ve on defo.sı ıoo kurtl§tur. 
üç aylık llfı.n \'erenlerin bfr defası mecca· 
nendir. Dö?'t satın g~en ll!nların fazla 

satırları be§ kunı,tan hesap edilir 

• 
üzere ilan eylerim. (10324) 

Çarşamba de Fethiye c 1d elesin· 
de No: 22 hanede mukim Meh· 
met Bedri B. 

Dairede ıaklı nüshaya mutabık 
olan bu ilanname netru ilan edil· 

açık arttırın aya çılca.rdmııtır: tır · 

1) Satış pe9in para olmak üzere 
8 - 2 - 934 tarihine müa:ıdif 
perşembe günü saat 14 ten 16 ya 
kadar Zonguldak İcra dairesinde 
yapılacaktır. Talipler gayri men
kule bkdir edilen 74, 700 lira kıy
met üzerinden yüzde yedi buçuk 
nispetinde pey akçesi veya milli 
bir bankanır.. te.minat mektubu tev 
dia mecburdur. Dellaliye veıair 
masarifi müşteriye aittir. 

2) Yukarıdaki artırma prtna· 
mesi · 25 - 1 - 934 ta'J'ihinden 
itibaren 932 2774 numara. ile her 
ke&in görebilmesi için icra daire· 

sinde açık bulundurulmaktadır.~ 
Ocağın hudut ve evnfı ve lazım 
g1'len izahat 9artnamede derce· 
dilmiştir. Tayin kılman satı§ gÜ· 

nünde artırma bedeli gayri men· 
kule takdir edil.mit miktarı yüzde 
yetmiş betini bulmak ıartiyle en 
çok artırana ihalesi yapılacaktır .. 
Tek lif edilen bedel miktarı kıyme
ti muhamminenin yüzde yetmiş be-

tini -bulmadığı takdirde ilk arttır-
mada en .. ksek •alrhOl+A 

3) ipotek sahibi alacaklarh di· 
ğer alacak ve alakada.rla.nn gayri 
menkul üzerindeki hakları huıu
ıile hiz ve masrafa dair olan ia .. 
dialarını evrakı müıpitelerile bir

likte (IS) gün içinde icra daire• 
sine müracaat eylemeleri lazım• 

dır. Aksi takdirde haklarında ta· 
pu aicillerile sabit olmadıkçl. sa· 

tıt bedelinin paylaşmasından ha· 
riç kalacaklardır. Bu fıkra hükmü 
irtifak hakkı sahiplerine de t"'mil· 
dir. 

4) lki numaralı bentte yazılı 

ıartlar tahakkuk etmek ıartile. gay 
rimenkul üç defa bağırıld.ıktan 
ıonra ihale edilecektir. ihale be

deli derhal verilmezee ihale bozu· 
Iur. Ve kendiıinden evvel yüksek 
teklifte müfteri alm~ğa razı ol

mazsa gayri menkul 15 gün müd· 
detle yeniden artırmaya çıkarılır. 
Ve en çok artırana ihale edilerek 

iki artırma ansındaki fark ve ge
çen ~nler ~in yüzde bet faiz ev• 
velki mü9teriden alınır. Taliplerin 



Balkan misakının son 
şekli kararlaştırıldı 

W'" <Bas taralı ı l.Jlcl uytfadal 

Aynı mevzu halckındaki baş 
~~!esinde "Katimer:ini,. Balkan 
m:..akının, her h:.mgi bir cihetten 
~n~e gelsin, fena teıirler 
k ,.~·•ısında Balkan memleketleri 
me~f aatlerinin, halelden vikayesi 
manasını ifade ettiğini beyan et· 
meh~edir. 

rn~ğlupların da buna temayül et· 
mcleri icap ede,· ve sulh ancak uz· 
Iasma ve anlasma neticesi olabi· . . 
lir.,, 

Bir Bulgar gazetesi 
nedlyor? 

Sofya, 4 (A.A.) - Bulgat a· 
jansı bildiriyor: 

Balkan mis::ıkından bahseden 
müstz.kil bir gazete diyor ki: 

"Bu misak, bütün kuvvetini 
irale edecek olan bir takını mane· 

Resmi tebliğ 
Belgrat, 4 (A.A.Y - Anadolu 

ajansının 8J.lkan hususi muhabiri 
vi ve siyasi imkansızlıklara tesa· 

bildiriyor: 
YugosJnvya, Romanya, Yu- düf edecektir. Bu misakın Bulga· 

k. h riıbne kar~ı bir tesiri olrnıyacak· 
n:ın~stan, Tür ıye ariciye nazır- "$ 

tır. Zin. Bulgaristan hiç kimseyi 
larr bu akşam Belgratta :ıtidaki . . n· ~ . 

bl'ğ' h.M.' l d" tehdıt etmemektedır. 1ger bakı· 
reı;mi te ı t ne!reu11ış er ır: ı .. . . b . 

n1! h · • b .. 4 kı tehlıkelere kar§I ıse u mısak .vvrt arıcıye nazırı, ugun, . . . 
b l 934 t y l k 11 ... hır temınat teşkıl edemez., , 

sh~ u ~t. e t~gdos avya l ra ıgkı ' Bulgar hükumetinin 1hattı hare-
o.rtcıye ne:::are ın e top anar:>. J ·-~1 k . 

Bal
. , ·ı·ı Af • kı k . t <elııwen bahseden Demo ratiçes· 

:tan ı ı a ı mısa nm atı me - l . S d' k' . 
. . f .1 n govor ıyor ı: 

nın1 para e etb er. " . . 
n .. t h · · bu ve" ·1 Bulgarıabna Balkan nusakına uor arıcıye nazırı, .,, • • . • .., . .. 

k . · k k reım'ınin bu ıttırak teklıf olundugu zaman bu· 
a~ a ımza oynt:ı ı .. _ • • .. 

hafta zarfmda Atinada yapılması- tu~ Bu~gar efkarı unı~•Y.caı, mut-

k · ı d" tefik hır hattı hareket ıttıhaz etna aı·ar ver.mış er ır. 

o-ık 'flafı misakının etn" miı ve bu hattı hareket ga.zeteler-
.DIJ. :ıo ı ı m l d k' 1 ıL 1 l . . B" 

A · d · ed"ld'kt de e a ıs er nası ey emııtrr. u· 
tına a ıınza ı ı en aonra . 

d'I ektir tün Bulg:ır efkarı umunnyesının 
neşre 1 ec · ·ı-~ • • • h" hiıKumetın ret.mi ııyasetıne za ır 

Veni tafslllt olması ilk defa olarak görülm\i4 
.Belirat, 4 A.A. Ajansmm bir feydir.,, 

huıuai muhabiri bildiriyor: Muhalif gazetelerden "Pladne,, 
Bu sabah saat 11 de dört harici- gazeteıinde etki nazırludan M. 

ye nazın Romany~ sefaretinde Coeta T edoroff diyor ki: 
toplanank Balkan misakı metni "M. Muıanofun bu meselede 
üzeı·inde son müzakerelerini yap. ittih:ız ebnit olduğu hatb hareketi 
tıl -. tasvipten kendimi alamadım. En.· 

Saat 12,30 da hariciye vekili- sen mumaliyb, milletler cemiyeti• 
miz ile, Yun:ın hariciye nazın M. nin bize teklif etmiı olduğu fayda
Maksiınot, bqvekilete giderek !ardan vaz geç.meyi arzu etımiyen 
M. Uzwıuviçi ziy&ftt ettiler. bir Clevlet itfbariyle hukUJd vazi· 

Saat f3,30 da Romanya ıefare- yetimizi tesbit etmiıtir.,, 
tinde hariciye naZJJ'ları ıereffne M. Çaldarisln gtirUtmeler! 
bir öğle yemeği verildi ve nazır. Atina, 4 (A.A.) - Atin1daki 
la: yemekten sonra. topb.narak İngiliz, İtalyan, Alman ve Sov
nnızakerata devun ettiler. yet sefirlerinin Balkan misakın& 

Dört Lariciye nazırı aaa.t 16,30 1 kartı itirazdaıbulunduklarına da· 
da, üç gün müzakereden sonra, ir bur :ıjanıların •erdiği haber· 
8alkan mia:ıkmın kati metni üze- lerin 4Uılsız olduğunu beyana Yu· 
rinde tam bir mutahakate varmıı· nan ajansı salahiyettardır. 
lırdır. Batvekil M. Çaldaris, ecnebi 

Saat 19,30 da. misak parafe e- mümessillerini kabul etmiı ve bu 
dildi. vesile ile Balkan mia~ının ıulh e-

Miakını p:ırafe edilmesini mü• serine yapacağı yardım hakkın
teakip hariciye na.zırlan evelce da bunlann. hükUınetlerinin n.ok
'bildirdiğim kıaa tebliii neırederek tai nazarını ve keza. bunlardan h:ı.· 
tviht laadiıeyi resmen ilin ettiler. zılannın Balkan ıulhunun tarami 

Bu gece Yuı;ıan sefaretinde için bu anda Yuna.n hükômetince 
hariciye nazırlan §Crefine bir zi· saTfolunan mesainin intayicinin 
yafet verildi. en iyi bir §ekilde temini husuıun• 

Y ann nbab aaat 8,15 te, hari· da ileri sürdükleri huıuaatı din
ciye vekilimizle, refakatindeki ze· lemiıtir. 
vat, Yunan hariciye nazın M. ---------~----
Makıimos ile beraber husuai tren· Cezayirde şiddetli 
le Atinaya hareket edecek!erdir. 1 fırtınalar 
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l(O oü~yA~~B~~~~~-~] 
Bu da başka çeşit buhran 

Ti bette yeni bir " Dalay Lama 
'' bulmıya çalışıyor ar 

Geçenlerde Dalay]ama ansızın öldü. ruhunu taııdığını anlamak bir hayli mü- Bunların içinde oğullannı fngiltereye 
Asyaıun siyasi hayatında büyük bir ıi- him iıtir. göndererek tahsil ettirenler de vardır. 
yasi rol sahibi olan bu büyük dini tahsi- Bunun için matluba muvafık ~ocuklar Bunların biri geçenlerde (Laaa) §ehrine 
yetin ölümü ile hasıl olan buhranın ko- bulunduktan sonra iki üç sene muhafaza I dönerek Tibetteki ilk fabrikayı tuiı et
lay kolay zail olmadığı anla§ılıyor. Sabık edilirler, ondan sonra hakiki hüviyetle· mİ§tir. Bu fabrikada madeni paralar ya. 

~~)ay!~anm halc~i benüz ~ul~namadığı nni. göttcrm~k i~~n .~~ha~. ç~~li~·~~· ı pılıyor, aı:kerler için elbise kumaşı do
ıçın butün Lama dayarıJ denn ıbadetlere imtihan hayli muşkuldur, Çunku ikı uç kunuyor askeri mühimmat tamir edili
dalmı§ bir halde buhranın halli için dua yıışmdaki çocuğun sabık Dalaylamaya yor. BütÜn bu fabrikayı elektrikle İ§leterı 
etmek~e ve Dalaylamanın ruhunu taşı- ait bir takım e~yayı tanıyıp eline ahp genç, geni:ı ve uzun kuyruklu bir aba gi .. 
yan bır ruhaı\i reisin gönderilmesi için çekmesi, çanını çalması lazımdır. Ondan kuJakl f" d k .. eler takan 
·ı.:.ı.ı d · k d' w •• d d b"'h yen, anna ıruze en up 
, llll ann yar nnını dileme ete ır. sonra çocugun vucu un a, u aua oınu- Ri d b" 

1 
d 

1 •. . b' • ngong namın a ır ama ır. Dalay 'lmalar, hazan ölmeden , evvel. zunda uzerınde ır takım alametler bu· . . ~ T" 
kendi rublannı la§ıyacak yeni Dalayla. lurunası icap eder. Lamalar, Cenreziı Bu çeşıt terakkiperver ~au~ 'ı ı· 
manı~ nerede bulunacagm~ r, hangi :ıile- 1 namında bir ilaha inamrlar. Bu ilahın bette de kuvvet buldukları ıçın un ani ~ 

uhaf kA l 1 · d l etme en den rıkarağmı ll"lber '\'erirltr. Fakat !On sayısız kullan vardır. Her Dalaylamanın m aza ar ar a mıJ.ca e e 
Dala;Jamanın bunu haber vermediği an- omuzlan üzerinde bu ilihr gösteren bira- bekleniyor. 
lasılıyor. Cünkü kendisi umulmJYllcak limet bulununnuı. Çünkü Dalay lama Bununla beraber, Tibet her ıeyden 
bir anda aldü. bu ilihm ruhunu tatmnıı!. fazla dini ile yaşıyan bir memlekettİJ'ı 

Tibette hükümran olan bir itikada Ye • D la 1 b 1 . 1• Tibette her ev, bir mabettir. Her erkek, 
nı a y amayı u up yenne ge ır- • 

göre, bir Dalaylama vefat etti mi, onun mek, onun yetitiP İ! başma gelmesini her kadm günün birçok saatlerini ıbadet 
ruhu, vefat ettiği anda doian bir çoc;uğa beklemek bir hayli uzun İ§ olduğundan içinde aeçirir. 
h.ul.ul eder. Onun için Dalaylam~ ı~le- aaıl mühim mesele al'll yerde kimin hü· Tibetlilerin senesi şubatta ba§lar ve 
nnı yumar yummaz, Lamalar alemınde küın •Ürcceğidir. fevkalade merasimle te.'it edilir. Tibetin 
büyijk bİ\" ~~~eket ha~laJ'. Büyük lamı-· Lamalar di annda Dala lam Lön· her tarafından binlerce rahip ve binlerce 
nl:"! vefat etıgı andıı Dolan çocuHat ara· Y Y anın . • B .. 

brı d L .. ..._ çen unvanını tafıyan bir ba§vekili var- bacı Laaa sehnnı doldururlar. u muna-
nTr'ı manas ar ~ yaşıy:ın .tı!&a nwım· ~ be .. ~.. .. • h" 

' 
.. d.. 'L-d t •- 1 b'" .. dır. Asıl bükümdarlıgı da o yapar. Tibe· se t)e buyuk ayınler yapılır ve §e ır ar gece gun uz IUd e e KO}'ll ur uyu- r A •• I B 

ler · D 1 1 b' 1 b'I tin bueünlrii batvekili 26 ya•mdadır ve evkalade teuhurlere sahne o ar. azan yapar, ve yeru a ay amayı u a ı. • :r 

mek için her vasıtaya müracaat ederler. sabık Dalaylamanm pek yakın bir akra· bu tezahürler arbedelere dönerse de Da .. 
Bütün bir memleketin cJüı:ünceıi bir nok· &asıdır. Bu ba§vekilin yahut kralm vazİ· laylamanm bir tek İ§areti bunları bastır .. 
ta üzerinde saplanmış ~ibidir. Dalayla· fesi, devlet İ!lerini idare etmektir. Fakat mıya kafi gelir. 
manm tahtına oturacak çocuk! kendisi her hususta Dalaylamanın emri- Bu sefer Dalaylama bulunmadığı için 

Dalaylamanın öldüğü dakikada doğnn ne tabidir. Bo başvekilin riyaseti altmda bir taknn endi!eler besleniyorsa da u~ 
!;O<:Uklann hepsini toplry:ırak denemek, çab§an bet nazır \.'ardır ki bunlara Şabe mum halk matem tuttuğu için mühim 
onlardan hangisinin 1abık DaJaylama denilir. bir hadiıe beklenmemektedir. 

Bulgar çetecileri 
bir trene taarruz 

ettiler 

Cıgaraya ikramiye 
konmamalıdır 

.... {Baı tarafı 8 tıncU sayıfıt.da) giıniz bir zamanda (mukadderat) yerine 
ikramiyeli cigara paketleri çıkarmakla kör talii dikmek ne kadar faydalı olur?. 

iki kötü hareketi teıvik etmiıı olacağız: Ciimhuriyetin terbiye rejimi bö7le bir 
1 - Halkft talile, havadan para kazan· havanın inkişafına kendi müesseseleri a

ma terbiyesini vereceğiz. Halb·.ıki bugün rasmda nasıl yer verir, nesilleri kumara 
bütün cümhuriyet müesseseleri bu telak· nasıl alıştırınz. 
kiyi yıkmak için seferber olnıu§tur. Tür· 2 - Halkın sıhhatini korumak için 
kiyede havadan para kB2anılınaz, herke• nikotinle mücadele ediliyor. Bu mücade. 
&eyinin mukabilini almıya alı~mabdır leyi yanda bırakarak ilcramiyelerle bu
düaturu inkılıip frrkas:•un ve devlet mii· nan aleyhine tertibat almak ne kadar 
cıseselerinin !İarıdır. Mcktep!erde çocuk doğrudur?. 
lara cigara fenadır eliyoruz. Onun aley• 

hine ce'?iy?~er teıkil ediyoruz. Fakat Şüphesiz ki, tütün paketlerine ikrami
paketlerın ı~ıne paralar koyarak çoluğu ye koymayı dü§ünen insanlar bun\1 hüs
çocuğu tİrYakiJiğe sevketmek ne kadar nü niyetlerinin bir eseri olarak ortaya 
faydalı olur. abyorlar. Maksat fazla varidat temini· 

So:ıra gene biz istiyoruz ki, Türkiye. dir. Biz de hüsnü niyet sahiplerinin büa~ 
de her hadiıenin bir sebebi vardır. Halk nü niyetlerini takdir ederek bu ite batka 
ve yeni nesil buna ab~sın! Pozitif ilim çare bulun diyonız. 
havasın~ müspet gÖl'Ü§Ü a~r?amak istedi-

Matbaa sahiplerine 

Sadri Etem 

lst:mbul Valiliğinden: K a d r o 
1 - Matbuat kanununun 8 inci Kadronun üçüncü yılının ilk aaym 

.ıt•tbaamı:aa Gel•• 
E S E R L E R 

Balkan itilafı r.niıakınm p:ırafe 
edilmesi Yugoslavya payitahtında 
çok b6yiik bir sevin; uyandırını§· 

Sofya, 4 (Hususi) - Dün ak· 
fam Sofyadan Eskizağra'ya ıiden 
yolcu treni gece yarıımdan sonra 
aaat biri yirmi geçe Asparuhovo 
ve Eıkizağra istasyonları aratın• 
da bulunan Kalinovo iıtaıyonuna 
yakın mesafede nıeçhul hlr çete
nin ate,~ne maruz kalmıştır. Çete
ciler trene pek ç.ok silah atmış ve 
fakat yolcular uyku halinde bulun· 
duklannda.n insanca zayiat olma
nuıtır. Ancak uyanık bulunan 
yolcular arasında dehşetli bir pa· 
nik zuhur etmiştir. Tren yoluna 
devam etmiş ve ~imendifer memur 
farı yo1cuları tes~ine rnuvaff ak ol
muşlardır. Hücuma maruz kalan 
lren E5kiğaua'ya gelince keyfiyet 
pol~se bildirilmiş ve derhal birç* 
polis amir ve neferlerinden mÜTek 
kep bir gı-up hadise mahalline git
mi,tir. Polis mütecasirlerden 
kimseye tesadüf etmemiştir. Vaka· 

Cezair, 4 (A.A.) - Fevkalade nın olduğu yere yakın evlerde a.· 
~id~etli bir frrtma hüküm ıürmek· rapır.nıa yapılmr~ §üpheli altmı§ 
tedır. Bir zelzele veya met ve ce-ı ki~i tevkif olunmuştur. 

ve 20 inci maddeleri mucibince çıktı. lçjnde, Şevket Süreyya Beyin. 
batılan ma-tbualardan mıakamnnı· inkılap ideolojisi bahisleri, Dr. Vedat 
za verilmesi lazım gelen iki nüs· Nedim Beyin "Kömürde dcvletçililcn 
h:uıın günü gününe ve kendi ve· Yakup Kadri Beyin "İnkılap edebiyab,, 

tır. zire atfedilen muazzam dalgalar 
M. Malinof diyor ki 

Sofya, 4 (A.A.) Bulgar ajansı 
Mustafa rıhtımının 200 metrelik Yunanistana ke'ji ihracatl 

Burhan Asaf Beyin "Y ıl&aşı bilançocu,, 
saitinizle vilayet matbuat kale- lsmail Hüsrev Beyin "Millet içinde sınıf 
mine gönderilere~ imza mukabi· meselesi başlıklı ya:ıılarile "Kömür ya. 
linde verilmesi ve bu tarzda yapıl· kan Türkiye,, ve ''Büyük Meclis •e İnlo
mıyan tevdiat muteber addedilmi- llap,, kitabı hakkında Şevket Süreyya Be. 
yerek mezkur maddeler mucibin- yin bir tenkidi vardır. Knrilcrimize tav. 

kıımmı dev!.nni!tir. Zararlar 20 İstanbul, 4 (A.A.) - ihracat 
bildiriyor: milyon tahmin edmyor. . ofisinden tebliğ cditmiıtir: 

Sobranya reisi M. M:.Ji11of, Bir çelik halatın kopmasından "AnadoJudan Yunan·st:ma ke· 
ce takibat y~pılacaktır. aiye ederiz ••• Bulgaristanın harici ıiyzseti hak

kında matbuat mümessi!lerine b~
yMa.tta bulunmuıtur. Mumaileyh, 
J:?dkm misakı hakkında demiş· 

Cebeli Ores zab:tlerinden birisinin çi cinsi hayvanatın ithali hakkın· 
ayağı kesihntş ve ölmü§tür. da ıne"zuu me1ıuiyet 3 ıubat 934 2 - Her matbaa sahibinin ay Album mecmuası 

sonunda o ay zarfında matbaasın· Vahkdetdı'!ülbtekind beb' Y vt e ar~daılan
• nm çı ar gı u e e ıya ve ıan at mec· 

da b~sılan matbuaların tam hır muasmın 3 üncü sayısı güzel ve dol n İlim kur ban larının 
tir ki: cenazesi 

"Şimdiki .arazi statüko5unu le· M!:>skova, 4 (A.A.) - Strc:.tos· 
mineden misakı Bulgaristanm im· fer .bolunu kurbanlarının küllerini 
Zi!. etme,m.iş olması milletlerin ve havi -olan sandıklar Kızıl m~ydan
hükUınetlerinir. bize karşı besle· dan Stalin, Molotof ve Voroıilo
mekt~ oldukları itimadı eksiltmi· fon muhafız kıtaları tarafmdan 
ye<:ekiir; zira bu imzadan imtin::-. j Kremlin'e götürülmüş ve orada bir 
sulhu ihliıl muahazalarmdan mül- matem mitingi aktedilrn.iştir. 
ham deJtldir. Bulr-nristan, sul- Sandıldar Kremlin hisanna ko
hun ıamimt dostudur. Bu tu!hun nulmuş ve bu sırada toplar atıl· 
saflam olması icin galiplerin ve mı,, bayrnkfarla donatılmışbr. 

tarihin:!e11 itibaren kaldınlmış• 

cedvelini vilayet matbuat kalemi· bir !ekilde çıktı. Tavsiye ederiz. gu 

italya ile Türkaye arasında . ne göndermesi. liznndrr. Yeni adam 
. Ro~a~ ~ (A.A.) - Stefani a• Yeni Adaın'ın 6 mcı s .. yısı da çık· 
ıanaı bıldırıyor: Halkevinde Fransızca tr. Bu sayıda lsmail Hakkı, M. Sami, 

Türkiye ile İtalya arasında tica- dersleri Abl:.dfeyyaz Tevfik, Cavat Memduh, 

lfl' .,, 

ri müzakereler cereyan etmekte Halkevinden: Evimizin Cağ'l• Hüseyin Avni Beylerin makaleleri, haf· 
olduğund]n 3 8/ 1929 tarihli Mo· loğla merkezinde Fransızca (A) tanın havadislerine ait kısa tetkikler, 

d V. d' · f h" · 7 b ve {B) kuralan 10 _ 2 _ 934 (D) grubu re&İm aergisine ait notlar ve 
us ıven ının es ının fU at resimler vardır. Tavsiye ederia. 

1934 tarihinden itibaren meri ol- cumartesi günü b&flıyacaktır. Bu ....... .,. .................................. ... 
ması hakkında notalar teati olun- kurslara devam ebmek İstiyenler raca"'t!a kayıt.larmı yaptırıp iza• 
mu,tur. her ııün idare müdürlüğüne ınü~ 1 hat alabilirler. 
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Merkez KumandanlığJ Satınalma 
Komisyonu ilanları 

l\'lalteoe askeri ]isesi icir ı 14-2- 934 çarşamba günü 
3219 cift tire corap 6 - 2 - 934 saat 14 te yapılacaktır. Talip· 
salı gllnü saat 16 da llazarlık· lerin mezkur gün ve saatin· 
la alınacaktır. Taliplerin bel- den evvel teklif mektuplarını 
1i gün ve saatinde Merkez Merkez k~mandanlığı Satın
kumandanlığı satınalma ko- alma komısyonuna vermele • 
misyonunda hazır bulunma- ri. (803) (306) 
lan. (847) (519) ~ :/- ~ 

~ ~ ~ 

Harbiye mektebi için yedi 
bin kilo nohut 14- 2- 934 
çarşamba günü saat 15,30 da 
aleni münakasa ile alınacak
tır. Şartnamesini görecekle
rin her giin ve taliplerin belli 
gün ve saatinde teminatlari
le Merkez Satın alma komis
yonunda hazır bulunmaları. 

(810), (301) 

Ordu ihtiyacı için bin a
det battaniye kapalı zarf
la alınacaktır. ihalesi 6-
2 - 934 sah günü saat 15 
te yapılacaktır. Şartna
me ve nümunesini görecekle
rin her gün ve taliplerin ihale 
saatinden evvel teklif mek
tuplariyle komisyona müra
caatları. (791) (231) 

Harbiye ve merbut mek
tepler hayvanatı ihtiyacı i~in 
132,000 ki1o yulaf ile 30,000 
kilo arpa 7- 2-934 çarşamba 
günü saat 14 te kapalı zarfla 

Kuleli Askeri lisesi için 
2450 çift tire çorap 13-2-
934 salı günü saat 14 te aleni 
münakasa ile alınacaktır. 
Şartname ve nümunesini gö
receklerin her gün ve taliple
rin belli gün ve saatinde l\Ier
kez kumandanlığı Satınalma 
komisyonunda hazır bulun
maları. (813) (323) 

Hastaneler ihtiyacı için 500 
adet Lftke karyola 20/2/ 934 
Salı günü saat 14,30 da kapalı 
.~arfla satın alınacaktır. Şart
namesini göreceklerin her 
~iin ve münakasaya girecek
lerin belli saatinden evvel tek 
lif mektunlarmı Merkez ku
mandanlığı satınaJma komis
yonuna vermeleri. (837) ( 450) 

" ~ ~ 

••.-;..., satm alınacaktır. Sartname 
ve nümunesini göreceklerin 
her .~ün ve mUnakasasma gi
receklerin beUi gün ve sa1'
tinde Merkez kumandanhğı 
Satmalma komisyonunda ha
zır bulunmaları. (793) (256) 

Harp Akademisi matbaasın 
da biriken 600 kilo kağıt par
çası 7/ 2/ 934 Çarşamba günü 
saat 15 tepazarlıJda satılacak 
tır. Talinl2rin l\ıferkez satın al 
ma komisyonuna gelmeleri. 

(826) (403) 

.DARA 
BiRiKTiREN 
RAl-IAT--bD~Q 

Harbiye Mektebi süvari bö
lüğünde biriken tahminen o
tuz arabalık gübre 14-2-
934 çarşamba günü saat ıs te 
aleni miizayede ile satılacak

Fen tatbikat mektebi ihti
yacı için satın alınacak olan 
14 kalem istihkam malzeme
sinin pazarlığı 7-2-934 çar
şamba günü Jaat 15,30 da ic
ra e~ilecektir. TalinJerin bel· 
i glin ve saatinde Tonhane

de Merk117. Kumandanlığı sa
TTI ~ima komisyonn"da ha
zır bulunmaları. (851) (569) 

- ·-------------··· ---------------------• tır. Talip1erin Merkez ku-
Denİz levazım Satınalma mandanlığı Satmalma ko

misyonuna gelmeleri. 

•' 

.. . ,, 

Komisyonundan ; ~ ' / k (806) (302) 

66,5 ton yuınuıak Simens Martel çeliği : 17 fUbat 9 34 •• ı gilnii ı ı. l r a l Merkeze ::r~ut kıt'at ve 
aaıt 14 le kapalı zarfla. müessesat ihtiyacı için 20,003 

66,S ton Simenı Martel çeliği kıpah zarf.a nıünakasaya ko· Q D A L A R kilo nohut 14 - 2 - 934 çar-
nulmuıtur. Şartnamesini gCSrınek isteyenlerin her gün ve müoa şamba günü saat 14,30 da a-
kasasına ittirAk edeceklerin de hizasında yazılı g '"ode Kasımpa leni münakasa ile Satınalma .. 
ıada kiin Deniz Levazım Satıaalma komisyonuna müracaat Ankara caddesinde caktır. Taliplerin belli gün ve 
tarı. (556) matbaamız. ittisalinde saatinde Merkez kumandan-

lığı Satınalma komisyonuna 

Devlet. Demir Yolları ilanları 

31 ıS,490 metre rnik 'ap kerestenin kapah zarfla milnakasası 
24 • 2 • 934 cumartesı güoil saat 1 S te An karada idare bioasm 

da yapılacaktır. Fazla tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerin· 
de beı liraya sahlan şartnamelerde vardır. \527J 

Şark hattında i;u 'unan idaremize ait 26 lokomatif i!e 7. 8 

hurda Yagoouo satışı için takarrur eden pazarlık 12 . 2 · 9 34 ta 

ribinde saat 15 te Haydarpa,ada işletme müfettişliğinde yapıla 
akhr. Taliplerin aynı günde saat 15 te teminatlarile birlikte 

Komisyona müracaatları lüzumu ilin olunur. (528) 

,·1· 
.~ .... :· 

müracaatları. (800) (303) 
Orhan bey hanında • ~ ~ 

Merkez Kumandanlığına 
k i r a ı 1 k o d a 1 a r bağlı kıt'at ve müessesat ihti

yacı için 50,000 kilo kuru fa
T l • sulya 14-2- 934 çarşamba 

a ıp günü saat 14 te aleni müna-vardır. 

olanlar v A K J T kasa ile satın alınacaktır. Ta· 
liplerin belli gün ve saatinde 

• d • •• merkez kumandanlığı satm 
1 aresıne mur a- alma komisyonuna müracaat 

c aat edebilirler. ları. (SOI) "' <:04! 

Tayyare Piyangosu ...... - Darüşşafaka 
Müdürlüğünden: 

Merkez kumandanlığına 
bağlı kıt'at ve müessesat ih
tiyacı için 15,000 kilo yeşil 
mereimek 14 - 2 - 934 çar
şamba günü saat 15 te aleni 
münakasa ile satın alınacak
tır. Ta1hı1erin beIIi gün ve sa
atinde Merkez kumandanlığı 
satınalma komisyonuna mü· 
racaatıarı. (802) (305) 

16 ıncı 1ertip 4 üncü Keşide 

11 ŞUBi\ T 1934 tedir. 
Büyük ikramiye 25.000 Lira 

Ayrıca, 10.000, 4.000, 3.000 Liralık ikra
miye ve 20.000 Liralık Mükô.f at vardır. 

·• 

~~·~ 

.. . , ., . 
··~ 

·1; 

.. . 
'-"ıl-• 

.,~r( 

·' 

1 Mektebin fizik laboratuvarı için 

1 münakasa ile alınacak aletler hak· 

, kında malumat almak üzere talip-

lerin her gün ve münakasaya işti· 

rak etmek üzeı-e şubatm 1 O uncu 

1 

pazar günü saat t 4 te Nuruoıma· 

1 
niyede Cemtyeti T edriaiye merke· 
zine müracaatları. { 479) 

Merkez kumandanlığına 
bağlı kıt'at ve müessesat ihti
yacı için 45.000 kilo pirincin 
kapalı zarfla satın alınması 

Harhive mektebinde bu
lunan 16 adet muhtelif cins
te yan~ın söndill"me alat1arı
nın eczah•rnun doldurulması 
ve b~zı :-Jatlarınm rleğj~t•ril
mest ve hoya11nH!SI 7 - 2 - 9~4 
carı;;a.,,,h~ günü saat 15 te 
na?:arlı~r V::lT\Ifoc~ldır. TaJio
]erin me?:l<11r ;\]etleri H~-rbi
ve nı.0l{"tf'binde 1?Örmeleri ve 

oJli o-iin ve ~;:-"t,inde Topha
n"ne ]\f e'"k'°Z J{ umanll:nı lr~ı 
ı:ıat'l"l'\ :ılm~ ko'"1C'"onuna gel
meleri. (852) (570) 

v • ., 

Harbiye ve merbutu mek
tepler ihtiyacı için 8000 kilo 
makarna ile 900 kilo şehriye
ye verilen fiat pahalı görül
düğünden pazaTlığı 10-2-934: 
cumartesi srünii saat 15 te ic
ra eiHJecektir. Talinlerin bel
li giin ve saatinde Tonhane
de Merkez Kurnandanh~ı 
satın ~ima koınisvonunda 
hazır bulunmaları. (85!l) 

(567) 

Harbiye mektebi talebele
ri ihtiyacı için 1500 ı;ift terli
~in yapılan nazarlığmda fiat 
"»halı ırörüldü~den 10 • 2-™ cumartesi giinü saat 
14_,30 da paz.::rlu'i:ı içra edile
c~ .. !::ıir. Talinl"lin belli saa· 
t~e..To.A']ıanede Me.rkez :Eu• 
m,.ndanl~ ~etm :;ıl~ Jm. 
mi:yoreınia h;.zır bulunma· 
ları. (854) (568) ~ 



1, latanbul Evkaf MUdUrlUIU lllnları 

Sida•eti ılln 
.:sı/J/9J4 

Kıymeti 
•a"'ltmmenesi 

Enkaz Nih•veti illa 
19/.l/~34 

1 

Lira 
1900 1 - latanbul Evkaf mildilriyeti binaııaın bahçeain· 

de vaktile kuyu=!u vakfiye kalemi ittihaz edi
len abpp bina itt'salindeki medreae bahçesi· 
ne kadar ve klğir kıaımları. 

2 - Bu binaya mutta11l depo Ozerindeki methal ve 
mahreci olmayan metrik hamam. (Üzerindeki 
kurıunlar ve depo dahil değildir.) 

3 - Diter bahçede Pertevpaıa ıokağına mBaadif 
olan vaktile mDlbalca kalemi ittihaz edilen ah· 
pp biaL (Klğir akaamı ile taı dınrı ve &ze· 
rindeki çingolar dahil değildir.) 

4 - DıYanyolu caddesi Ozerindeki mahz•i enak 
ittihaz edılea kadim medreaenin &at kabacla 
iki taraftaki odaların bahçeye nazar aqap ca· 
melclaları. 

Yukarda mııfredab g6ıterilen binaların enkarı 21 g&n m&d· 
detle paurbk mretıle ve tarihi ihaleden nihayet bir aya kadar 
ta'nımile kaldı.ralmak Ozere açık arthrmıya çıkar1lmqbr. Talip 
olıalar kıymetıa yBzde yedi bu~k niıbet ade teminat akçelerile 
19 · 2 · 934 ,OnO lıtaabal Ev<af mOdOriyetiade mabl6'1t kalemi-
ne m&racaat etmeleri. (454) 

Bidaveti i la 

29/11934 
ihale tarihi 

ı9/ı/934 
Kıymeti 

•a1amm~nui 

f4 ra K. 
5696 00 Galatada Şablculu maballeainde Galata mevle•i 

baneai arka cihet ne mDaadif bulanan yeni yol 
aokağında cephe tetkil eden lakeader p:ııa •Ak· 
fan~D 712 metreden ibaret olan ana kapılı zarf 
ualıle 29 • 1 - 934 tarihinden itibaren m&zayede
ye çıkanlmqbr. 

lbaleıi 19 • 2 • 934 tarıhıae mDHdif paıarteli ,a.u •at 15 
te latanbal EYkaf mlld&rlljtade idare Enclmenincle yaplacak· 
br. Talip!eria mhayede •• mhakua ve iballt lranaaa macibin· 
ce kıymetin yBzde y•di buçuğa ni9!>etinde teminat akçeleriai •e
J• teklif meldaplannı muhtevi zarfları ile ihale thl Eadlmene 
tndi e,lemeleri illa olunur. (475) 
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88 zira tenH•e halanın Beyojlanda HllMJin•· 
p malaallaiade limon aokıtıada eaki 4 No. ı. 
Waneaın tamamı. Dosya No. ıı 5136 

Saraçhanede Horhor caddeaiade Haydar H&ae· 
yia dede camii ittiıaliade imam mepata baaeai. 
212 metre terb.inde bulunan B•latta Hocaka11m· 
~aalİi maballeainde meydanak ıo <•tında eaki 
19 yeni 7 No la hane arHıı. Dosya No. • 5471 
43 metre terbiinde bufunıa Mıbmutpaıada Da
yaballUl malaalleıinde KOrkçObıa ikinci katta 15 
No. la odama tamamı. Dosya No. aı 95115 
63 metre teıbiinde b•!unan Dayabatun mahalle
aiade B&yilk yeni ban 2 ci katta 38 No. lı oda· 
aıa tamımı. Doaya No. 11 2928 
Tamamı 16 mebe 53 aantimdea ibaret ola• 
Mabmutpııa maballainde mahkeme aok•imcla 
25 No. lı d8kkln pdijiaia 1/3 bi11eai. D09ya 
No. 11 384 
78 mebe terbiıade balunaa Beyotlanda H&ae. 
yiaaia mahalleıinde Bilezik ıokağlnda eıki 29 
yeni 23 No. b hane eraııaının tamımı. Cedit 1786 
KOç&k Muıtafapaııda MollabGsrev maballeainde 
KüçDk Muatafıpafa caddeaiade eaki 19 ili 25 
yeni 33 ilA 39 No. ı. arsadan m:ıfrez 54 Hatim 
terbiinde ba'unaa 1 harita No. b araınıa tıma· 
mı. Doıy• No. 11 2673 
86 metre terbiintle bulunan Balatta Hamımi Mu· 
hiddin maballeainde lreamekaya caddaiade •ki 
ss~ 59 yeni 65 No ... d&klsla analtDID 1/2 his· 
aeai. Dosya No. 11 4644 
13 metre terbiiade bakman M•hmatpqada Ye
ıildirek ıokajında 21 No. la dik in ara111mn 
ta 'Dama. Cedıt 2062 
126 metre terbiiade bu'aua Yaylada Ayclıaket· 
biida mabelleainde yayla caddeı 'nele alcı 67 ye 
ni 83 No. Jı arsanın tamımı. Doı1a No. 11 1965 
50 metre terbiinde bu:unan Rlatempap .. laal· 
leainde Balbpaın hanı Dıt nbDda 58 No. lı 
... kamara odanın 2/5 &;nni. Dosya No.11109 
3S8 -tre terbi nele ba'aaa• Koca Maatafıpqa· 
ela C..t.aziye maballeıfnde cami 10kajı1Ha llu· 
tala bey .eamii imım1U ••ırata haae arlUI. 
Döıya No. 11 9t9 
WI .eıre terbiillcle ......... 2IO •etre tabiin· ........... ~a...-......... 
... ,.._ ... ıtıer...ıianua.O.ıaNo.•Mt 
• ••• ...... 15' ....... 

Kam bara ıalllplerl 1 
Şubat. s?nuna kad:U- iş Bankasına yahnlmış, y 
deftennıze kaydedılmek suretile hesabınıza 
paranın miktan en •Rğı beş lira olmalı.dıı. Ş 
sonuna kadar asgari beş lira mevduatı olan bütün 
kumbara sahipleri : 

5000 lira mükifath 
1 Nisan kurasına ithal edileceklerdir 

Türk Maadin şirketinden: j 
F evkalide hiuedarlar heyeti ruht etmek ve meadin imalitma Denizyolları 

umumiyeai aenei h:ıliye martının 
18 inci pazar sünü 1&at 11,30 da 
tirketin merkezi idaresi olan Ga· 
latada Ahen ve Munih hanının 
4 üncü kabnda 1 ve 2 numar:ılı 
yazıhanecle içtima edecelindeaı 
hi11edarla.nn prek ualete• ve ıe
rek veklleten malik oldukları his
se ıenetlerini yevmi içtiaıadan mu 
kaddem tirketin merkezi id:ıreai· 
ne teslim ile mukabilinde mak· 
puz almaları ilin olunur. 

Ruznamei müzakerat: 
Ş. k .• 1 - ır et nizam,,.metmın 

"Kavanini menuaY:ı tevfiki 
hareket edilmek üzere Türkiye 
memaliki dahilinde ıerek dotru. 
dan dojruya ve ıerek isticar tari· 
kile ve yahut ahardan teferruj ıu· 
retile ve kendi oamm:ı her nevi 
tat ocajı ve meadini uliye ve sat· 
biye ve miyabı madeniye ruhsat 
ve imtiyazlan abp balan bizzat 
veya :ıharları hesahma ve yahut 
aharlan ile bili,ıirak itletmek ve 
deruhte ve iltizam edeceii ba mi· 
• ma nıhaat ve imtiyazları lonnen 
veya tamamen ahara devrü beiy 
edebilmek ve Y~ut etbaa ve ti· 
rekib saire marifetile itletmek ve 
iilizati madeniyeyi ittira ve fu· 

ve imalib mezldlrenin tevıi ve in
kitafma ve filizati madeniyenin 
ıerelc tathir ve tasfi,..iae ve ae
rek her ne tekilde olurı:ı olaun 
bi11maa imaline hadim 'olacak 1&• 
nayii teaia ve ihdu etmek ve bun· 
lara taalltlk ve tefemı eden bil
cümle muamelatı tüccariyeyi icra 
etmek üzere lataabal dan vekille
rİDcl• Ali Nihat Bey ile tertip ve 
ihracı heneçhii.ti brarlqbnlan 
hi11eler esbabı beJDinde bir Türk 
Anonim Şirketi letldl o)unmut-
tur.,, 

Mealinde olan 1 İnci maddesi· 

lfLl!"fMESI 
Acenteleri l<mkôy KOprflbap 

r~ı. 42362 - Sirkeci Mabardarıadt 

-- Han Telefon 22740 --· 

Trabzon deniz 
y o 1 u 

Ankara vapuru' 
Şabat 

Salı 20 de Galata rıhtıma· 
daa kalkacak. Giclitte Zonpl
dak, laebola, Sinop. Sa-, 
Fat1&, Gireaaa, Vakfıkebir, 
Trabzon, Rize'ye. Dlalfte ba
lır• !llvetea Slrmeae, Ord•· 

"K:ıvanini mevzua:ra tevftki ya agrayacakbr. t549J 
hareket edilmek üzere Türkiye me 

1--z-m---:İ-r_S_U.-. 
1
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-t_y_O__:.)_. 

maliki dahilinde doinıdan doiru-

nin: 

ya kendi namına münhuıren ma- Konya ••pıra 6 
adin ruhsat ve imtiyazlan alıp it- Şabat 
letmeık ve cevlhiri madeniye- Salı 11 de Galata nhtamaa· 
nin tathir ve taafiyesi için ıinal dan kalkacak dotn lzmir'e 
müeueseler yijcuda ıetirmek ve t(idecek Ye dinecektir. (541) 
bunlara müteferri nnuımelib icra ---=~----------
etmek mabadı ile maadin imille- 934 ıeaeai aiba1etıae kadar 
rinden Ali Nihat Beyle tertip ve yalnız idaremizce vıpur ifl .. 
ihracı benechiiti hrarlqtmlan tilecek o!an Ayvahk •• Bar-
hiueler eehabı beyninde bir Tiirk tın batlan kala•• ocaka.n ,.. 
Anonim Şirket te,kil olunmut· zarhkla taliplerine verilecektir. 

ftıftl!7) Pazarlak 7/(ul:>at/934 çarpa.,_ tar.,, Suretinde tadili. (1.,.~ 
g&nft aaat oa dlrt llaçal b 

bulanan Uzaaçarflda Y aHtca tabia maballnin
de Samanviranı e••el camii imamma mepata ha· 
ne araa& Doeya No. 11 796 

Yukarda ya111a emlaki mablt e ve me1e't n IHfnda U8ala-

levaı.ım tefliğinde yapılacak
lar. Tal p:erin yh lira tem~ 
akçeai1le birlikte m&ncaa 
ları. (550 

n d6rt hafta mlddetle ilba kODm.. ve yevmi mDaayede 
26/l/934 pazartesi pOne kanrlaıtınlmlfbr. Talip o1anlar lny· 
meti mubammeneainin ylzde yecli baçafu niıbettade pev alsçe· 
lerUe 1e.mi mezk6rda uat 15 • lraclar llltanbul Enaf mlcllri· 
flli•de mablt it kalemine •"ncaatlarL (453) 
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