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Reisicümhur Hazretleri 
halkın tezahürleri arasın
da Kayseriden Niğdeye 
hareket ettiler. 

idare Telefonu : 24370 Sayısı 5 Kurut 

raamda Balkanlarda bugünkü hu· neticesinden çok memnun 
dutlann mu haf azuı esasına müs· 

öbürgün imzalanıyor 
Hariciye Nazırları Bugün Atinada 
Belgrat, S (A.A.) - Türkiye için Büyük Britanya otel~i~ hu-

tenit sulh tenıinatı vesikası Belg
ratta parafe edildi. Bundan sonra 
miaakm beynelmilel bir taahhüt I 
senedi mahiyetini alabilmesi için 
imza muanıelesi denilen bir for· 
maliteden ibaret kalmı§tır ki, bu 
da önÜJllüzdeki per§embe günü 
Atiaada yapılacaktır. Onun için 
daha 9imdiden misak ibir eınrivakı 
telakki olunabilecek hale gelmi~
tir. 

Fikrimizce misakın hazn'lık 
devresinde bilhusa heikeım dik
ka~ni celp eden teY Bulgaristanm 
mütelernn ve manalı vaziyeti 
oldu. Misakı hazırlıyan dört dev· 
Jet hu vesikaya Bulgarlann da İm· 
zalarmı koyma1an için ellerinden 
selen her §eyi yaptılar. Fakat bu 
emeklerin hepsi bo§a gitti. 

VEKiL llE.Y V,-\1-'URDA 

Eğe mmtakumm iktıı:ıdi vazi· 
yetini yakından görmek için bir 
tetkik ıeyahatine çıkan llrusat 
Vekili Celil Bey, tetkiklerini bi· 
tirdi ve dün aktam Bartın vapu· 
riyle ve Gemlik yoliyle lıtanbula 
döndü. 

Vekil bey, Toph:ıne rıhtımında 
başta vali Muhiddin Bey olduğu 
halde, iktisadi ve ma 1 müessese
ler müdürleri ve erk nı, dostlan 
tarafından hararetli bir surette 
karşılandı. 

Hariciye vekili Tevfik Rüştü susi daireler tahsis eylemı§tı.r ... Ro· 
Beyle M. Makaimoı bu ıabah manya hariciye nazın M. Tı~le~· 
Belgrattan Atinaya hareket et· ko henüz rahatsız bulun~~~ cı· 
mitler ve istuyonda M. Yevtiç ile hetle, Atinaya çarşamba gunu ge• 
hariciye nezareti yüksek memur- lecektir. • 
lan taraf ında.n tetyİ edilmiılerdir. Balkan misakının önümüzdeki 

Atina, 5 (A.A.) - Belgratta per§embe günü Atinada hususi 
bulunan Yunan hariciye nazırı merasimle imzalanması kuvvetle 
M. Maksimoı, kendisiyle beraber muhtemeldir. Yunan hükUnıeti , 
olan Tevfik Rüıtü Beyle Yugoa· Balkan misakınm .. i~zala~ası 
lavya hariciye nazın M. Yevtiçin merasimine hususı bır ?1ahı;et 
yann Atinaya vaııl olacaklarmı vermek emelindedir. M1&ak ım· 
telefonla bqvekile bildinnitler• za1andıktan sonra reisicümhur ri· 
dir. 

Yunan hükUmeti, miıafirler~ M. ÇALnARl" 
(Devamı ıı lncl saytanm 1 inci sUtununda) 

Bir gardiyan genç karısını öldürdü! 
Cinayetten sonra Müddei umumi Kenan Beye giderek teslim .olan katil 

" Her vakıt affediyordum amma bu sefer yapamadım ,, dıyor .. Bulgar hükUmetinin dahili bir 
takım sebeplerden d-olayı derhal 
böyie bir vesikaya imza koymak 
istememesi bir dereceye kadar an
latılabilirdi. Halbuki Bulgarların 
:misak önündeki vaziyetleri sade
ce menfi bir ihtiyatkarlığa mün
lıuır kalmadı. Bulgar Kralı Bo
ris'in Belgrat ve Bükreı seyahat
leri münasebetile aktedilmek İs· 

tenilen misak aleyhine taarruz ha-
_,.-....ıı-..·Lı.-~11'".W.. Bazı Bulgar ga

zetelerinin: "Bulgaristan YuJıo•· 
layYa ile anlaııyor. Yugoslavya 
fıilkUıneti Bulgaristan Balkan mi
ıakma İttirak etmedikçe bu muka
veleye imza koymıyacak.,, tarzm
(ia yaptıklan ne9riyat bu taarruz 
Lareketinin bir neticesinden baş· 
ka bir şey değildi. Hatta bu arada 
bir ltaJyan gazeteı:nin de Bulgar 
gazetelerinin neıriyatını takviye 
eder gibi görünmesi biraz manalı 
oldu. 

Celal Bey, bütün yorgunluğuna 
rağmen çok neı'eli ve memnundu. 
Seyahatlerinin nasıl geçtiğini so- , 
ran T-ali Muhiddin Beye ve kemli· 
sini karşıbyanlara, bütün tetkik 
ve müşahedelerini bir tek keli
meyle hulasa ediyordu: iN ULUUGU .t<,;V - OLUÜIHJL~N KAUlN 

- TafsilAtını 4 fincil sayıfamızda okuyunuz -

Kral Boriı'in Belgrat seyahati 
911'Umda yapılan bu taarruz ha· 
reketi ıemere vermevince Bükreı 
ziyareti etnaımda ikinci bir tecrü
beye daba airiıildi. Fakat bu ha· 
rilcet te Bulgarların istediklerini 
telllln edemedi. Ondan ıonra 
BulP.r pzete~nin ve hüktimet 
adam1annm dilleri değ:!tİ. 

Mehmet ASIM 

<t>enmı 4 OncU .eaytanm 3 tıncu atıtununda) 

"-Pek, pek enteresanı!,, • 
Bilahare gazeteciler, bu arada 

Vakrt muharriri, seyahatinden 
dönen vekile "Hoşgeldiniz !,, dedi. 

Celal Beyin Eğe mmtak:ı.aında· 
ki uzun tetkikleri bu seyahatte 
kendisine refakat edenler tarafın· 
dan ıöyle hulasaediliyor: 

''1zmirde1ri uğraşma, bilhassa 
üzüm, incir satışbrmın teşkilat· 
landırılması etrafında olmuştur. 
Müstahsillerle ,ihracat tacirleriyle 
uzu temaslarda bulunulmuştur. 
Satı§larının teıkilatl:ındınlması 
halinde, ne gibi esaslar dairesinde 
hareket edilmesi muvafık olacağı 
hakkında alakad :ırlarm fikirleri 
alımrıı§tır. 

(Devamı 8 inci saytanm 2 1ncl Siltununda) 

Balkan devıeuerl hariciye nazırla
rının buluşması n"'lUnasebetile 

Bclgratta çıkan "Po'ltlka,. dan 

Harp lllhl -·Rey kÜ~Uk! Zehirleyici gazlardan korunma 
111aakealnl unutmu,•un 1 

Sulh Mele§I - Balkanlara glttl§lm için IUzumu yok. 
Orllda ha-. medeni garp havuından ~ok daha temiz L 

Niçin? 
-.. ı._g.-

Musiki zevki 
Her cuma, her pazar Ankaranm bir 

köşesinde bir toplantı var ki hiç bir top· 
Jantı bunun kadar garassız ve ıvazsız 

olmamıştır. 

Eski üstatlar eski irfan yuvalanna öy· 
le bir pl§n çizmişlerdi, ki kıyafetleri· 

nin gösterişsizliği içerisinde bunlann içe· 
riye girenleri ilmin derinliğine indir· 
mek, içinde yaşıyanlara sanatın canlılığı· 
ru duyurmak istedikleri söylenilebilirdi. 

Şehir meclisinde heyecan ••• 

Maslak kazalarının 
önüne geçmek için •. 

Neler yapllmahdar? DUn Şehir meclisinde bu meaele ' 
konuşuldu. Hararetli müzakereler oldu. 

Yeni Ankararun eski Cebeci sırtında 
bekçilik eden işte bu güzel yapı da gü-

zelin bizde tekiimülü için pek muvaffak························ 

6 ıocı sayıfamızda o)uyunuz 

bir misaldir. Burası görenleri içine çe-
ker, içeri girenler kaybolan yenilikleri
ni burada bulurlar, 

Musiki muallim mektebine ve orada· 
ki konserlere işaret ediyorum. Fakat 
burada yetiştirilen yalnız beı on musiki 
sanatkan değildir. Bütün Ankaranın 
musiki zevki burada işlenip ıpldıyor. 

Zeki Bey, mektebin sanatkir muau. 
ril, gizli ve haklı bir övünme ile diyor ki: 

"- Başvekil Paşa cuma randevuları
nı hemen hemen burada verir.,, 

Bu güzel konserler için kapıda öde
diğiniz borç ise nazik rehberlere sadece 
bir teşekkiirden ibarettir. . ... ... 

İstanbul ne yapıyor? 1stanbulda ne 
yapıyoruz? 

Hükumet merkezinde bu konserler fi. 
larmonik orkestrasının uzuvlarına va
zife olabilir. 1stanbu1da da bunun ye
rinde, belediyemizin gücü yettiği kadar 
beslediği bir konservatuvarımız var, ki 
küçük bir kımıldanma ile haftalık parasız 
ve umumi konserler hazırlıyabilir. Acaba 
bu milyonluk şehirde bir ve tek yerde ol
sun böyle bir konser verecek niçin bir 

Büyük şair Hamit için 
Seksen üçüncü yıldönümü münase

betile dün bir müsamere verildi 

tertip vücude getirmiyoruz. Büyük f&İr Abdülhak Hamit Bey nıimiz bu müsamerede alınmıtbr, Abdül· 
Haniya bütün musiki üstatları latan- dün seksen üç yaıma basmııhr. Bu mÜ· bak Hamidi takdirkarJannm anıma 

bulda idi ve lstanbuldadır. İstanbul TQr- auebetJe dün Amavutköyijnde Feyziiti gösteriyor. 
kinyenin bir ilim ve sanat gehri olmak liıeıinde bir müsamere verilmiı, ıaınn Buna dair tafıilat sekizinci aayıfada-
iddiasındadır?. namı anrlmıt. eıerlerinden parçalar o- dır. 

U8. kunmuı "Elhan,, temıil edilmiıtir. Reı· 



SON HABERLER: TELGRAF - TELEFON - RADYO 
MEMLEKE1 DIŞINDAN: _____ _ MEML E KE1 iÇiNDEN: 

Sovyet Rusya-Japonya 
harbi mukadder mi? 

Londra, 5 (A.A.) - Uzak p.rk
taki buhrandan bahseden Neus 
Chronicle gazetesi, diyor ki: 

"Japon Başvekili M. Hirotanın 
itilafcuyane nutkuna ve Japonya
nrn Sovyet Rusya hakkındaki mak 
aatlanna dair dünyada mevcut o

lan şüphelerin izalesi için yapılmış 
ola.n diğer teşebbüslere rağmen 
Sovyetler, bir diplomasi mucizesi 
olmadıltça vukuatın alacağı seyir
den hiç şüphe etmemektedirler. 

Sovyet Rusya, Japonların beya
natını Avrupa• hükumetlerini al
datmayı istihdaf eden resmi bir 
iki yüzlülük addetmekte olup Ja
ponyanm ilanıharbe dahi lüzum 
görmeksizin bütün kuvvetiyle ken· 
eli üzerine saldıracağına kani bu
lunmaktadır. 

Böyle bir mütalea yanlış olabi
lir. Fakat Japonyada neticesi ye
ni bir harbe ittirak etmek veya 
böyle bir harbi tehir etmek olacak 
olan ıiyaai ve iktisadi bir takım 
müşküllerin nitaneleri vardır.,, 

Neus Chronicle, Japonya tara
fından inşa edilmiş olan bir çok 
hatların sevkulceyıi mahiyetinden 

bahsettikten sonra netice olarak 
diyor ki: 

"Büyük devletler, böyle bir 
harpte meraklı bir seyirci halinde 
kalmak tasavvurunda mı bulunu

yorlar ve bunu yapabileceklerini 
mi ümit ediyorlar? Garptaki dev-

let adamlarının bu derecede alda
nacaklarmı taaavvur etmek müş

küldür.,, 

P aris sokaklarında 
nümayişler oluyor 

Pariı, 5 (A.A.) - Yarın meb'u
aan mecliıinde umumi ıiyaıet 

hakkında büyük bir müzakere a
çılacaktır. isimlerini kaydettirmi§ 
iatihzah sahipleri pek çoktur. 

lstihzahlar bir taraftan dün 
hükümetçe kararlqtırılan idari 
deiitiklikler, diğer taraftan kabi
nenin teıekkül tarzı etrafında ce
reyan edecektir. 

M. Dalldiyenln sözleri 
Pariı, S (A.A.) - Dünkü kabi

ne içtimamda Rhone vali ve bele
diye reisi M. Villey'in istifa eden 
Seir.e vali ve belediye reisi M. Re
nard'ın yerine tayin edilmesine 
karar verilmiıtir. 

lçtimad:ın ıonra M. Daladier, 
tu beyanatta bulunmuıtur: 

sosyalist fedarasyonu S. F. 1. O. 
kongresie riyaaet eden M. Leon 
Blum, dün Pariste cereyan eden 
idari hadi•elerden bahsederken 
ezcümle demiıtir ki: 

"Perıembe sabahı grup topla& 
dığı zaman hülcOmete kartı rey 
verilmesine ittifakla karar veril· 
miştir. M. Chiappein polis mü
düriyetinden çıkanJımaaı üzerine 
dünkü hadiselerin grupun vaziye
tini deği9tinneıi muhtemeldir. 

Belki de bu vaziyet akaine ola
cııktır. Biz hükumetten bir ıey 

istemidik ve hükUınet bize kartı 
hiç bir teahhüt altına ginnit de-

ğildir. Son ıünlerde, Pariıte, 
meclis grupu ile fırkada bazı içti
malar yaptık. 

Bu içtimah.rda., itçi ıınıfının si
yasi hürriyetleri teıhdit edildiği 

takdirde fırkanın alabileceği ted
birleri görüttük.,, 

MUfrltlerln nUmayltleri 
Paris, 5 (A.A.) - Müfrit un

surlar dün alqam büyük caddeler

de nümayiıler yapmağa teıebbüı 
etmiılerıe de vaktiyle alınan ted

birler ıayesinde hiçbir mühim ha
dise olmadan, yani polis müdürü 

M.Bonnefoy Sibour tara.fmdan 
bizzat idare edilen polisler t:ıra
fmdan derhal dağıtdmııtrr. 

Tevkifler 

Pariı, 5 (A.A.) - Dün alqam
ki tezahürat eınasmda çoiu mu

vakk:ıten olmak üzere 75 kiti tev• 
Pariı, 5 (A.A.) - Pazar tatili kif edilmiıtir. 

olmuına ratm-n dün meclis ko- _____ _ 

"Hükumetin otoritesi meıuliye
tini üzerinde tafıyan başvekil mat 
buat münakafahrına İ§tirak et
mekten kendini menetmektedir. 
Baıvekil sadece memlekete karşı 
olan vuifesini yapmakla me§gul 
olnuktadır. Staviaki meıelesini ta 
mamiyle tenvire ve bundan ıonra 
,imdiye kadar vaki olan zaaf e
serlerinin takarrürüne katiyen ma 
ni olmağ:l karar vermi§ olan ba§
vekili hiç bir mani durduramıya
caktw. Meclis açılınca Staviski me 
selei ile mefgul olacak komisyon, 
te~Cfkkül eder etmez vazifesini ya 
pabilmesi için lazım bütün veaikı· 
lar Te Staviskinin tediye ettiği bü 
tün çek sahiplerinin listesi kendi
ıine verilecektir. 

o---- ........... , .......... .... 

ridorlarmda bir çok mebuslar ve 
hatta beraberlerinde bir çok ayan Barut inhisannın bütçesi 
azalan da vardı. Ankara, 5 (Husuıi) - Güm
Daladye kabinesinin mecli.te, rükler vekaleti müateıarı Adil Be-
kendisinden evvelki kabinenin 
eberiyetine sahip olacağı görünü
yor. 

Bu eberiyette Framız sosya-
1;.tleri, ortodokılar, radikal sos
yalistlerle bunlara yakın gruplar 
• TaTdrr. 

So•yalistlerin kararı 
Clermont • Ferrant, 5 (A.A.)

Dün Puy-de-dome' da yap; lan 

yin reisliğinde toplanan bir komis
yon barut inhisar idaresinin 934 
bütçesini tetkik etmiıtir. 

Bir ölüm 
Ankara, 5 (A.A.) - Şurayı 

Devlet azaıından Süleyman Emin 

Pata bu sabah ıaat on birde ıektei 
kalpten vefat etmiftir. 

Mevsimsiz bir haber 

Balkan birliği için 
merkez? 

Gazi Hz. Kayseriden 
Niğdeye hareket ettiler 

Bulgaristanda çıkan (UTRO) gazete- Kayseri, 5 (A.A.) - Gazi Hz. f fener alayının sevinçli ve heye-
ıinden: k t 

Paris, 2 _ Radyo ajanıının bir teb- berabeı-lerinde i zevat i !' birlikte canlı tezahüratı kartıımda balko· 
liiine aöre Balkan misakmın unuıın- dün ıaat on ıekizi yirmi ıeçe na çıkar:ık gösterilen bağlılıktan 
dan sonra lstanbulu Balkan ittihadına Kayseriye muvaaalat buyurmut- d<>layı mütehaasiı olduklarını be-
merkez yapmak fikrindedir. Bu takdir-j lardır. yan buyurmutlardır. 
de serbest bi~. ıe~ir hali~e ~etirilecek o-1 Mütarünileyh hazretlerini kar- Halk balkona. çıkan büyük kur· 
la~ lstanbulk uzenhnfde T~kl ıyenin haki-j tılamaia vali, kolordu kumandanı tarıcıarnr tiddetle alkıtlamııtır. 
mıyet huku u ma uz •a acakbr. Yal- • • •• 

B ık ml·--•-m ım' .... d k d 1 J ve C. H. Frrkaaı ıd~re heyetı re111 Gazi hazretleri bugün saat 13-
nız a an .-a• - e ece ev et-
lere kondominyum haklu verilecektir. sabah treniyle Yerköy iıtaayonu- te tayyare fabrikasını ve Talu 
lıtanbulun huıuıi •nnaar, hususi poli- na kadar 1itmi9lerdir. nahiye merkezini gezdikten sonra. 
ıi, posta pullan. ola~tır. Gazi Hazretlerini çoktanberi Kayıeriye dön.mü,lerdir. Kay-

\' AKIT :- ~ımdıye kadar ne reımi. mütehusiri bulunan Kayıeri hal- ıeride Honat Hatun medreıeainde 
ne yan resmı Turk nıahafilinden bu tarz· k 'f h b . . · d'l 
d b

. f "k'r ortaya at 1 H k.,.. 1 letrı :ı erlerını duydukları lesıs e ı en müzeyi gezmi9ler ve 
a ır ı ı ı mamıttır. a ıaı d 1_. • • • d k 

bir Balkan birliği tahakkuk ettiği zaman aıukadan ıtıbaren akın akın ıs- müze e i Hitit eserlerini birer bi· 
en münasip merkez §ilphesiz lstanbul o- tasyon yolunu tutmuı ve iıtaayon rer tetkik buyurarak lazım gelen 
Iacaktır. Ancak böyle bir Balkan birliği binaıını, istaayon meydanını, is- izahatı almıtl:ırdır. 
vukuundan . sonra lstanbula verilecek taayon methalini kimilen denile- Eserler arasında. Hitit impara• 
idari bususıyetlerin neden ibaret olacağı cek bir tekilde ıkapla.mıtl d torluğuna ait muahede ve turabrı, 
mevzuu bahıolunabilir. Bununla bera- Şeh' b ta b d ar ıİm Hitit cenaiveri heykeli ve tablet-
ber §unu unutmamak icap eder ki buO'Ün l kt ır af n &fa onatı lf, ., 
Balkanlarda dört devlet arasında :i~za e e rik tenviratı ile de süslenmiı- leri ile çoğu Kayseri civarındaki 
edilen misak bizim mevzuu bahsettiğimiz ti. Trenin muvasalatına anbean Gültepeden çıkarılmıf olan Hitit 
Batklln birliği misakı değildir. intizu eden halk büyük reisi can• asarını ve Selçukiler zamanında 

dan ve yürekten kopan ve dakika- yapılmıt bulunan. Honat Hatun 
Maarif vekilinin sözleri ıarıa devam eden ıürekli alkııtar türbesinin kaide ve türbe kısmını 

Ankara, 5 (A.A.) Son zaman
larda gazetelerde intiıar eden ye· 
ni tedrisat tefkilatma. dair hab~l'
ler henüz i<atiyet ke•betınemi! dü
tüncelerden ibarettir. Maarif ve
kili ibize bu husuıtaki beyanatında 
demittir ki: 

"Bütün bu haberler mevıinuiz
dir. Takarrür etmit bir tey yoktur. 
Henüz tetkik ediyor ve dütünüyo-
ruz.,, 

Paramızın kıymetini 
koruma 

Ankara, 5 (A.A.) - Paramı

zın kıymetini konuna ha.kkmda 
meri bulunan kararnamelerin tat
bikini daha ziyade kolayh§tırabil
mek ve kontrolün daha iyi temin 
edebilmek için maliye veki~ti, 
bazı nokaanlan da telafi etmek 
tartile aynı eaaslar dahilinde ve 
aynı hükümleri ihtiva etmek üzere 
yeni bir proje ihzarına baılaınıt-
tır. . 

Tuz fiyatlarında istıkrar 
Ankara, 5 (Husuıi) - Tuz li

yihaımın tetkikine vekaletlerce 
devam edilmektedir. Liyiha ile 
Karadeniz,· Marmara, Akdeniz, 
orta ve tarki Anadolu mm
takalarıdır. Bu mıntakalar
da tuz anbarları yapılacak, bu mm
takalarda, uzaklık ve Yakmhğa 
göre, bir fiat üzerinden tuz satıla
caktır. Şimdi ınemlekette ıenede 
120 milyon kilo tuz iıthiaal edil
mektedir. 

Posta umum müdürü 
tekaütlüğünü istedi 

Ankara, 5 (A.A.) - Poıta ve 
tel~raf müdürü Fahri Bey te
ka\itlüğünü istemit ve bu talebi 
vekaletçe kabul edilmittir. 

Yeni müdürü umumi tayin edi
linciye kadar umum müdürlük it· 
lt-ri müdürü umumi muavini tara
fmdan idare edilecektir. 

Y eni mUdUr kim olacak? 

Ankara,5 (Hususi) - Posta ve 
telgraf umum müdürlüğüne Dev
let Şuraaı azaamdan ve uınumi 

müdürlük eski levazım müdürü 
Edip Cemil Beyin tayin ed;lmeıi 
muhtemeldir. 

ile yafa Gazi aadaları ile kartıla- pek ziyade ta.kdir buyurmtJ!lar-
mıJtır. dır. 

Ga2i hazretleri trenden inince 
istikbaline k09anlara güler yüzle 
iltifat buyunmU§ ve halkın çok 
heyecanlı tezahüratı aruında oto• 
mobillerine binerek iıtirahat bu
yurmak üzere vali konağına tef· 
rif etmitlerdir. 
Şereflerine muazzam bir fener a

la.yı tertip olunmuıtiır. Halk vi
layet konağı önünde nmimi he
yecan ve teza.hilratla akm akın 

geçmektedir. 

Kayseriden hareket 

Ka.yıeri ,5 (A.A.) - Reisicüm
hur hazretleri, istirahat buyurduk
ları vali kon'lğı önünden geçen 

Reilicümhur hazretleri müze
den çıktıkları zıman oraya topla
nan binlerce halle kendilerini f ev• 
kalade tezahüratla kartılamıf ve 
alkıtla.mıtlır. Ga.zi Hazretleri .mü
zeden ıonr:ı Mimar Sinan camiini 
gezmitlerdir. 

Reisicümhur ho.ZTctleri vali 
beyin imar aalıumda Kayseride 
vücude getirdikleri eserleri tak-

dir ve kendilerine iltifat buyur· 
muılardır. 

Mütarünlleyh huretleri bugün 
nat 15 te halkın cotkun ve can
dan tezahüratı ve alkıılan ara-
11nda Niğdeye hareket buyurmuı
lardır. 

Borsada bir haydut iki kişiyi öldürdü, 
alh kişiyi yaraladı 

Burıa, 5 (Telefonla) - Bu ge-ı ınıyan bir sebeple poliı karakolu
ce tehrimizde iki kitinin ölümü ve na hücum etmi§, masa baıında ça-
6 kitinin yaralarunasile neticele- lıtan komiıer Hidayet Efendile 
nen feci bir vaka olnıuıtur. · 

Havlucu Ahmet isminde biri 
evinde karııile kavıaya tutuımu9, 
kadını bıçakla vurup öldürdükten 
sonra elinde bıçak yalın ayak so
kağa fırlamıttJr. Katil bu halde 
Reyhan mahallesine geçerek bu 
aktam orada olacağını haber aldı

ğı davalısı elektrikçi izzet 
Efendiyi de gene aynı bıçakla öl
dürmü9tür. Kocaaını kurtarmağa 

gelen izzet Efendinin kar111 ile e
lektrikçi lllDail Efendi de katil ta
rafmdan yaralannıı,lardrr. Ahmet 
bu iki cinayeti müteakip anla,ıla-

Yeni açılacak Halkevleri 
Ankara, 5 (Huauıt) - 23 Şu-

batta Halkevi açılacak vilayet 
merkezleri :ıunlardır: 

Amaıya, Erzurum, Elaziz, Mar
din, Menin, Beyazıt, Siir, Meraı .. 

Bunlardan batka Sandıklı, Düz
ce, Mudanya, Ödemif, Bergama, 
Ürgüp, Milaı, Ünye, Çorlu, Utak, 
Bitlis, iğdir, Silvan kaza merkez
lerinde HalkeTi ıubeleri açılacak
tır. 

Al•ancık, Kepn, Uzunköprü, 
Kola, GöTdeavde Halkevi açılmaaı 
taaa""111' olunmaktadır. 

diğer iki poliı memurunu da yara
lamı,, sokağa frrlayıp kaçmı!br. 

Yaralı polislerden biri katilin pe.. 

tinden kotmutsa da o, karanlıkta 
kaybolup gibnittir. 

Bunun üzerine poliı arqtırma
ğa bqlaınıt, katilin lrgandı köprü
sü eivannda olduğu, yolda reıgel· 
diği bir bekçiyi de bıçakladığı öğ
renilince köprü ve derenin etrafı 
ııkı bir çenber ile çevrilmiıtir. Po
lislerden biri köprünün altındaki 
kovuklardan birine elektrik f ene
rini tutunca katilin orada olduğu 
görübnüı, havlucu Ahmet yakala
narak Bursaya getirilmittir. 

Bütçe tetkikleri 
Ankara, 5 (Hususi) -933 ma• 

li yılı Taridat ve maarafmm tetkik, 
934 bütçesinin varidat ve muarini 
tespit etmek üzere vekiller heyeti 
önümüzdeki hafta toplantılar yap• 
mağa bqhyacaktır. 

934 bütçesi, timdiye kadar ol
duğu gibi, mütevazin tanzim edi· 
lece'ktir. 

Yarım metre kar 
Kütahya, 5 (A.A.) - Albntat 

nahiyesinin T omoynar köyüne -ye 
civıuma yarım metre kaT yatdı
ğmdan ıelit, cidit ıüçletmiftlr. 



&! m 3-VAKIT lj ŞU~AT 193ıf

S0HBE1 LER -··-·········· ................ . 
~ M · f?··ı .. 

Hüsnüniyet j Ev~~;:.n.~~' ı.~.~~ .. 
Kafi değildir 1 endiyle arl:ac:n~ıan, ıst;an caddesinde 

ru··rk - Yunan Yeni Adliye saravında ,ir gnzinoda k~.fol~ çe.Iaru~!cr ve di· 
Birisinden bahsedılirken: ı 1 jer ın::.ıı:ıda c~.:ran b·ı·l:~ç wşi ile kavga· 
"- Namuslu o.dtm .. Hüsnüniyet &a· faaliyet ya b:l;lbmı:lnrdı. A.'.:<ü: C-:cla:ı pek çab-.:k 

hibidir, d~rler... . . . 1 Tacirleri birJeşerek İstanbul postalmnesinin adli)·e- Müdafaa şahitteri b=rer yumruk sava~rna dC:runüş, k::dc~ıler, ti· 
Namuslu ve Jiu'' snü myct sahıbı olmı::.-, • k k l 1 1 h d ~ b l ve ar:ıya Şır et uraca { ar ye tahsis edilen i:çün~ü ve c!ör- b" d. l . ıe.er av~ :ı u:mnca :ı: :ımış yın dcmsk isterniyoıum. Fakat sosyal - ırer JD enıyor gi:mck istiyen g:ızino srl ibi, batından 

1 h .. - • ı Yunan tacirlerinden bazıları du··ncu" katlarınm. b:ı:tan baruıı te· dl. hl ·1ca 
hayatta s&dcee ruunuıı u ve usnunı~et :ı: r- A ıye sarayı yangını t:ı. cı • :ıfiır surcUc ynrcla.-uru~tır. 
sahibi o!mak kafi defildir. İzmir tacirleri birle§erek bir :ı· miz bir hale getirilmc!ii işiyle dün tı, şimdi, bu meeeleden dolayı B:ısit bir :ı: lı.ta v. k:ısı. 

"- fıinin ehlidir. Tuttuğunu ba~a- nonim §İrket le§kili i~in Atinada· odacılar meşgul o]ouşlar, bu ara· mevkuf bulunanlar t.ar;.fmdrın Evet, c ~s iti ariylc c:..e::ınüyetsiz sa-
nr. Sanat insanın öbür ımGtfianna kuv- ki tict.ret ımümetsilimiz halil Mit· da cnmio.rı do. :ıilmişlerdir. Siea• .. . .. . . . yılm::ı~ı ı:.zırl c t~, olnGnn ıeylerden 
vet vermelidir. hat Beye mürac:.at etmişlerdir. r" kağıt pnrça:;ı \'. s. nin yerle a· go:ıterılen mudaffaa şahıtlerının bir h:ıdi:oe. s~rlıo§luk! deyip geçmek 

Millete ait İffordc Kdece hüsnüni•Je· T k"I d l k .. dinlenilmesi, s:-. haszndadır. ..c.· ... ': ..• 
" eş ı e ilecck şirketin unva· tı matınm önüne ~eq.ne uzere "' telakki 

tim var. Namusunu muhafnzn edeceğim nı "Tu'"r]r - Yunan ı"thala-t ve ı·h- .c! l Aclliyc sarayının s&katlnn:ın c:z, bu hadi:>c.);, pek basit 
d. h t ba b. ~ tertibnt nlınncak, horı or ara ma· d . - . s .. 1 rdenbe • ·· ·· ıye susan, yıı u ıarnnuyacafrz ır duYarlarrnın yıktrrılmasma ve en· e emıyeccı:ız. e::ıw•- n, . on_un~ 
i,in M!mda 11rarla , Pl§ıp kalanların racat anonim ıirketi,, olacak ı.·e deni kutubr konulacaktır. lceçmdc için çareler aratnn ve bır turlu 
vaziyetleri eğer kötü neticeler verirae merkezi lzmirde bulunacaktır. Postr.haneye t-şınan adliye da· kaz arasımb. araıtrrma yapılma· bulunam:yan kanlı çnrpı§ma vakalannın 
bunan umumun hayat? ynnrnda ne ehem· Verilen malumah göre şirke· irclerinin yerleflmesi işi tamam· sına bir kaç güne kadar baçlana· lesası, işie ıu kavgad:ıdır. 
mireti kalır. ı tin Yunan müme1silleri arasında. lanmış gibidir. 

4

Henüz taşınmıyan I bileceği tahmin olunuyor. Suçlu Otomobil ve otobüs kaz:alarmın kökü 
Yaptıgr köprü hüsnünı·yctinc rağmen f b • · ··ı.e l h 1 k d db" · ı·k meyhan"dir n rikatör!er ve bankerler de ınahkcmclerin te.sınması, kasa, göru n er a c m a, te ırsız ı - · 

1 
. •

1 
• d 

1 
__ bilıdizlik yü:ı:iınden bir yağmurda yıln- • • . ~ O n?t·~ atılda gazınosun a ııw'Vıa 

1 -h d. •1 . .. b" vardır. M. Venızeloıun kahınesı dolap, iskemle eksiklikleri t"'maın. ve dikk;taizlikle ç.ıkan yangında ırılmıadı;,_1 ' la-ede!im. o .. azinoda an mu en ıı ı e yapbğı kopru gene ır • .. • :ı: o... ... • 

y11iuJurda çöken insafsız ve hüsnü ni- zaınamnda mıllı ıktrsat n:l.Zm o- !andıktan sonra başlryacaktır. odacı Mehmet Efen dinin yanma· Icıtvca çıkmıyor da, ıiz, ıece yanaın-
yetsz mühendis arasında ne fark vardır.! lan M. Kutopulos il~ kardeşleri sına sebep oldukları noktasından dan bir hayli son~~ bi_r dosta.n~zdan ~· 
Ikiai de bir neticeye nnyor. Bir mil-ı de şirketin mümessilleri arasında İlk mektep binaları tahkikat yapıldığına göre, tahki· ıkıyors~nuz. ~vi~ıze ııb.dectekllmzbil. T bii. 
Jetin ı>arası israf ediliyor. iş amıtlcri bo-1 bulunma.kt'ldırlar. Gazinonun onun~e ır o omo · a 
"U --~ l 1 * . b 'd k. ·ık kteplerd kabn neticelenmesi, od:'lcınm ce• biniyorsunuz ve ha .. -abnm, dört kadeh. :r na -.u-'"o unuyor. . . • . Teşkil olunacak anonim şirke. ıstan u1 a ı J me en j • • ... • " •· 

Vakıa bu adamlardan bınsıne cahil t• k . T'· k.- kırkı k' I k b. l d:ı yerletmiı ıedır..ın bulunmasına baalıdrr. Bu 
1
ten sonra knvga çıkaran, kafa goz yaran 

veya beceriksiz. ötel-inc namussuz dor- ın ma ~at ve gayesı, ur ıye - b 1 ıral ı d ına aBr 1 d' 934 da sakat duvarlar yıkıldıktan son· şoför lamail Hakkı efendiye tealim edi-
ler. Millet bakımından ne ayıptır. Fer- Yunanistan ticaretinde bir inki- u unma tta ır. e c 1yece yor 

k k ı k bu"tçesı·r.e konulan kira taluiıatı ra. yaktprlac:k arattırma ile belli o· •Muan':..z.ba•ında, do'·rt kad-'-ten ._ .... di ahla~ itibariyle b«p.ramıyncnğı i§i üs- şaf temin ctıne ve i i mem e et _ :r en ___ -. 

tüne nlan mazur görülüyorsa bu.nu cemi- m'lhsulleripi biribirine tanıtmak bir hayli aza!tılmıttır. Bu vaziyet laca ır. b\r insanın kafasını yaracak kadar gözi 
yetin menfaatleri, ve cemiyet ahlakı iyi t kar§ısrnd:ı ilk mektepler haziran- dönen hir adam, karırsma çıkacak bir 

bir şey diye :vadetmez. rrş. irketinin bilhassa Türkiyeden dan itibaren ya daha ucuz binala- Kaçakçılık vakaları kamyonu, bir otomobili nasıl görür?~ 
Saimı ıolunu naıd bilir? ••• Otomobili...-

iÇ. 11- of. mühim miktarda hayyan satın ala· ra taıınacak ve yahut bazı mınh• Gümrük muhafaza te,kilatı ka· ııl idare eder? ... 
Oamanlı imparatorluğunun !mtma ve ,. .. g"'ı ve bu ı·ti'barla hayvan 1·hr....... kalardaki bazı mektepler birle,. k" a· 1 · kök- b dadır ,,.._ 

""' _._ Ç:lK~ıları mütemadiyen ta ıp et· ızce, meae enın u ur • ~ par:.ll;:ınma senelerin~ ahlak davalım hmızın fazlalqaea.ğı bildirilmit· tirilecektir. d' n·· "d b k ce yarmadan aorıra, otomobiller kafi. 
da kahkari bir hezimete uğra.mı.. ahlak mekte ır. un yenı en azı a• k 

1 
-~!·-~ o·re1c. 

1
_ 

"' tir yen ontro ıcuıuwyor. ı aıyon .... ancak fertlerin kendı· ncfı·sı-..:nı· kurt•"· · " k b ra1#-ılar y- 1--lanmı .. trr Bunla!' kim 
malarına ""' ... Gayri kanunı re a et 'I ~ &JYl :I' • • bir takım ehliyetsiz ~erin, tunun 

jnhiaar etmitli. En iyi in5&n Belediye seyyar esnafı 1 • dan birincisi Romanya bandıralı bunun elinde kalıyor. Otomobiller Wr 
tipJ diye sadece kendi rıefıine karıı .mü· • Tı·caret odasında yerlı malların M d 1 k hal' • - '

1
- '-'- •---

k d k prenses ary.1. vapurun a olmuı· yata odası ım IUIJ'Or ve ortan&~ 
cadele eden adamı gösterirlerdi. Bu men- ta tp e ece 1 ecnebi malı gibi satı1ma11 İ§iyle tur Yunan tebaasm.dan Niko oğ· ldıktan aonra, 'Vakit biraz geçince, aizr 
fi l:Jir ablakb. Bunun faydası: Eski ölçülerin tatbikinden ıonra me§gul olan komisyon, tetıkikat • . . .. .. !içki kokmıyan toför bulmak güçlqiyor. 

•• o __ .. aJ' da ba gı' 1· kk d. h kull l Iu Hırıstonun halı gum .. ru .. k muha.· Otoın.o_b.illerin boyası -e p'"'---ı kont· - DCll ıen ıcc yapmıyayım f- z ıce o a ve ır em an· raporunu ktisat Vekaletine bil· _ .. .a-. 

•-- d d h ·ı · -1~- d faza memurlarının gozune rarp· rol edildıO'ı kadar, ~ .. o"rlerin hu-- -L. -.ı ne yaparsa yapıın an a n ı erı mwua ısrar e enlMe yapılan ta· dirmişti. :r o :s-4' J.., AQ 

~ezdi. Çünkü o devrin ahlaklı a· k.b f • d d mış Hrristoyu yakahynr.:ık üzeri· 1 ıara ve dun~ğı da kontrol edilmelidir. 
dlllnlan bile konınacak b·ır --:.,..t, b"ır 1 ::.t ve te ti§at neticesin e !İ • Yerli malların ecnebi malı rıek· ' F 0 lvak0 bu J tr ı b ı d. • Jaknl 

-...... ,,_ d ı· l im · ar~tırılmt§br Hrristonun üz~ 1 1 con ° 0 e ıyemıze P ar 
nainct hayatı tasavvur edemezlcr c:ıde- et 1 ceza ar nri ittir. Bunun linde satılmaınnr komisyon (gay· · .. . jgibi varidat temin etmez amma, ınemle-
ce kendilerini korumayı bir vazife ıınyar- netiooıi ola.r&ıf okka ve dirhem ri kanuni rekabet) şeklinde kabul rinde müsaadesiz 25 Turk lırası kete senede birkaç can kazand:r:ır. 

1vdı. Onun için inkıraz dcvrinia kullananlar lamamiyle ortadan etmis, ilk iş olarak bu gibi hare· hulunmuftuT, Se!Ami izzet 
alaliki sadece menfi mahiyette knldı. Fa· ka8lkmıttn. ketle-rde bulunanları derhal müd-
kat IMıcün ne sade hüsnüniyet, ne de undan b .. •ka ba f 

. ...~ zı esna m ye· dei umumiliğe ı.·ermeğe karu ver-
Mdece bndi nefsini düıüncn bir ah- ni ölçüler den istifade ederek ok-
Jür ideal adam nümunesini vücude gcti- miştir. 

Suçlu ikametgaha bağlanmıf, 
paralar müsadere edilmiştir. Bun· 

dan başka Ak:ıy vapurlanndan 

Muhlis Sabahatt.n Bey 
menfaatine 

rernez. ka fiatnıa satlrkları !eyler için Bundan maada komisyon lkti-
Halbuki bugün ahlak da bütün içti- kilo üzerinden de ayni fiati iste· sat Vekaletine yerli malların bu 

mek sur~tiyle ihdu ett~kleri sun'i ınai ~ gibi cemiyet içindir. Onan gibi vaziyetlere düşmemesini te· 
- · · tc f•yd-' -1--•-·· pahalılıgvm da kr•men önu·· ahn--
... -Yeaa cıemıye .. .uı ~. • min :çin bir kanun neşrini teklif 

Din de aö:ylerler di: ın11br. etmektedir. 
~n kaldrrmıJan hüsnüniyet Anc:ık bazı seyyar eınafın. hila 

ka~~~Je dö~ernelidir. Bus\in için 1 bu •uretle hileye N.pbklan görül· 

biriyle baytariyesi verilmemiş 80 19 f ubat pazartesi gecesi Şehir 
koyun Kadıköyüne kaçınlırken tiyat-rosunda Muhliı Sabahattin 
yakalanmıştır. Çankaya vapuru· 1 Bey menfaatine bir müsamere v~ 
nun ~barlarında bulunan güm· rilecektir. Şehir tiyatrosu •an• 
rük resmi verilmemi§ gaz motö- 'atkarhrı (Aynaroz Kadısı) oyna· 
rin mühürleri sökülerek '-·akılır· yacak, Muhlis Sabahattin Bey de 

~ ıya nıyet m~tl.aka iyi eaer doğması düğüQden belediye ıeyyar esnafı 
ı~n sebep defıldır. • • 

Avusturya ile ticari J b ı · · ı---•-
ken ve bir kınnı da ç.ıkanlrrken piyanoda azı eser erını ~ .,..... münasebetimiz 

iyi aİTeti ınüıbet neticeye ulaıbr· 
maılı limmdır. Ba davayı en iyi anlıyan 
.._ .... .ı.r.ı:1q. devlet maL+·eı:i ba§hl• 
da pis.-. tenclerdir merr.L::ctin nabzı. 
ıu elinde tabm ismet Pap oldu. 

1...- Patanın "Bin yarım adam bir 
biitüa adaaun :rerini tutamaz" sözü rne. 
seleyi kölriin41en hal için l.ir ıiardır. 

Millet itlerini üstlerine aJanlann sa
dece hfisaü niyet lalı.ilıi olmalan deiil, 
ünrlerine aldıkları vazifeleri hüsnü nİ· 
yet 1ııadar da 'bilıi ile hatannayı bilmele
ri lizmsdır. Bunan yegine çaresi her. 
ke.ın &zerine aldığı it fena netice verdi
ii takclircle ahlikaızlık yapnuı gibi ıstı
rap cluymıya alıımaaı )izrmdır. 

Sadri Etem 
r 

şıddetle takıp ettinneğe karar ver· 
mittir. 

Piyua fiatlariyle niıbet kabul 
etmiyecek derecede yiihek fiatla 
ım:I satanlu, dahiliye vekaletinin 
ıon emri mucibince derhal mah· 
kemeye verilecektir. 

Kontenjan h•rlc; ithal olu• 
nacak Fransa menteli 8'V• 

13 ~ğuıto:s 933 tarihinde kabul 
edilen Türk - Franaız ticaret 
mukavelesine göre kontenjan ha· 
rici ithal olunacak Fran.aız men
'eli ena listesine ilive edilecek 
eıya iıimlerinin bir ıureti veka· 

Memleketimizle Avusturya a· yakalanmıştır. Şark şimcndiferle· tir. 
ı·a.amda imzalanan ticaret muka· ri kondüktörlerinden Süleyman 
velesine göre her altı ayd:ı bir de· Efendinin üzerinde de 100 kaçak 
fa iki memleket arasındaki itha· çakmak taıı bulunmu!, müa:ldere 
lit ve ihTacatı gösteren bit'er lis· edilmi!tir. 

te hazırJanmaıı icap ebnektedir. Evvelki akıam Konya treniyle 
Bu liıtelerin hazırl :nmaaına bat· 1 Haydarpaıa bagajma iki sandık 
lan~ıftır · • 1 ve bir deni$ içinde 436 ~det köy• 

Lıstelerde ne kadar mal ıthal lü ıigara paketi geldiği görülmüt· 
ve ihraç edildiği gösterilecek ve t•• y I a"'t 1 d . ur. apı an ar ~ nıma ar an 
bundan sonra ikı memleket ara- l ·b· · ı· l 1 . . .. • aonrn sa ıı ıran ge ıp e§ya arı ~ • 
sındakı vazıyet uzerınde mukaye- b ] 1 · d.. b h B" 

1 1 __ :ı ması e : enmış ve un sa a u• 
sc er yapı ncruthr. ı .. · . . 
..................... ac ........ _ ..... -.... yukderede oturan Cevat ısmınde 
Jetten 1ttanbul ticaret odasınJ. I bir adam sigc.ralan ~lırken yaka· 
göndcrilm!9tir. lanmıştır. 

Sellnik panaytrı 
Sclan~kteki beynelmilel paD&• 

yırın bu sene de ilkbaharda açıla• 
cağı haber verilmektedir. _ 

Panayıra Türk tacirleri de da• 
vet e:!ilmittir. 

Üniversite profesörlerl 
Uluda§da 

Üniversitedeki Alman profesör
lerinden bazılarının dahil bulun· 
dukl ~rr bir grup Uludağa çıkmak 
üzere dün Buruya gitmişlerdir. 

Bet gün ıonra döneceklerdir. 

DEHRi Efendi Nasıl Görüvor? 
fi 

1 
. . . Bir rejimin fikirleri de o devri be-I Dehri elcr:di - Azizim, güzel aöylü-ı 

Va • ~ •- Dehri efendi, bir memle- ••. Bir ağaç kütüğü fabrikadan nasıl nimsemi§ cdi,forj~ lmicmindcn kü~kütük yorsun. Fa!:.:t b~n de tnna bir ::':l::.1 ı:o- Dehri c!endi - O halde Iİz keneli ~ 
.... ~ inkx;sp rejiırJni !nıvvcth:n· dolap ve ın;ısa· teklinde çık ,or da arhk bir (ya§:ıım!}, :rahut (knbrolaun!) nida-

1
raynn. Sen bucrünkü cümhuriyet r~jimi .tcrlcrbi::den i!:inde yn:a:ıın. yahut~ 

drnnek" yeni liki fori hruk tabakalan hnm odun mahiyetini kaybediyorsa_ aı değil, aı:tırları arnıır.da propapnda ni benimsedi~ mi? ırolsun ko?tu:ıu duyulınıyan hana bir aG-
vauRa iyice ıindirmek için )'ol vcırdır- kokuıu ae:Ulmiyen hikaye, roman, maka·J - Tabii değil mi ya... mune röateriniz. 

le halinde belirmesidir. 1 
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Yol geçen hanı 
yanındaki cinayet 

Hacı Ômeri, suç!u mevkiindeki Ömer mi öldürdü? 
Ömer, dava dosyası yandığı için, şahitlerin 

Balkan birliği 
Yolunda 
-- (Bqıııakaleden d~) 

Bu defa Belaı-at ve Bükreı hü· 
kUmetlerinden tiklyet edilmiyo 
ba§landı • 

Nihayet misakm akti kat'i bir 
safhaya girince bir hafta, on gün 
evvel misak aleyhinde taarruz ha .. 
reketi yapanlar ric'at ve kaçamak 

ifadelerini değ şt irdiklerini iddia ediyor! yollan aramıya mecbur kalmı1tı. 
- ----· Bu aon vaziyetin en bariz misali 

~İr müddet e~vel Çar§ı~apıda ı muı ~e. p.hit eskici Cemalin aran· Bulgar Baıvekili Mutanofun ga .. 
Yo geien ha~ı cıvarın.da bır ka~- maaı ıç n, muh,.keme bq marta 1 zetec;lere verdiği beyanattır. Mu-
ga 11r -:sında ıılenen cınayete aıt bırakıldı. şanof bu beyanatında aynen §Ö le 
dava, dün 1atanbul ağrr ceza Arif Ef.nin muhakemesi di or: Y 
mahkem~in.de görülmüttür. G~n yaz Bcğaziçinde bir o· y • 

Su .. Ju mevkiinde bulunan Ha- t ld M hl'ka H ··ıd- k "- BuI~arıstmı komşularından = e e e ı anımı o urme • . ._ . h . . 
şan oğlu Ömerdir. Ölen de Hacı ten suçlu Arif Efendinin muhake· hıç bınle arp etmek nıyetınde 
Ömer .. Davanın mahkemeye gön- mesine dün sabah İstanbul :ığır değildir. Fakat Nöyi muahedesi
deriliş şekline göre, H-:cı Ömerle ceza mahkemesinde devam edil.. ni kabul eden ve bize bu muahe
yo3'1rtçu Mehmet isminde birisi mittir. denin on dokuzuncu maddesile bir 
tütün parası meselesin.den tokak Pomak Hasanı aakladıklara takını haklar veren Akvam Cemi· 
ortnımda kavga ediyorlanm1.. iddia edilenler yetinin müsaadesi olmadan hiç 
Kavga, dövii§me şeklini almıt ve . bir şey yanılamaz. Eğer Akvam 
kavgaya karı§an Hasan oğlu ö- Öldürmekten ıuçlu olarak ara· Cemiyeti Balkan misakrna iştira
mer, arkadatı Hacı Omerle yo- nan ve geçenlerde yak~Ja~an. p': kimizi tavsiye ederse biz de işti
ğurt;u Mehmedin arasına rirerek, mak H~nı aakladıklan ıddıaaı· rak ederiz. Aksi takdirde hakkı· 
elin eki ç~yı Mehmede ıapla· le Medıha, F~t, Sdıer Hanım- mrzm temini iein gene onun bu
ınak istemiş. Fak1.t, çakı Haa lar ve H'lıan, . mer, Mustafa oi" laeağı yolda yürüyeceğiz.,, 
Öımere isnbet etmiı. Ald .. .. 1 lu Haıan, Necıp, Muhiddin Efen .. 

ıgı yara d"I ··dd · ·ı· .. d ·ı nm tesiriyle yere yıkılan H (). 1 1 er mu enunumı ıie ron erı -
acı mitler,müddeiumumiHk, polisçe ha mer ,ölmüf. 

zı noktalann tahkik ve teıbiti için 
bunlan poliı müdürlüğüne yolla .. 

Suçlu mevkiinde bulunan Ha· 
san oğlu Ömer, reiı Aziz Bey ta· 
re.fından ıorguya çekildi. Ömer, mıt_tı_r_. --------
k~veaya elinde çakı bulunduğu Polia haberıerı 
hal:le karııtığını inkar etmeJDek. -- - - - --
le beraber Hacı Omeri vuraıun Sebzeci dUkklnında haraızhk 
ken:!isi olduğunu kabul etmiyor. Çengelköyünde Halk caddesin-

$ · .. 1 · d . de 29 numaralı hanede sakin ıeb-
• ahıtler çagrı dı. O cıvar aki • hrab· • d!!.LL K 

:.ı··k,-~-ı d 1 b' k k" . zecı ıo ımm U&Kinma oço gu 44D ar a ça ifan ır aç 111 • • 

d . ı ·1a· B l boJh··-· rırerek 18 lıraaını çalmıt ve yaka-m enı ı. un ar, a~J'J I 
anlattılar. Öımerin hacı Ömere anmııtır. 
çakı .sapladığını gördüklerini ıöy· Evinin caml•rını kırmıflar 
let\iler. AJ;)C8.k, b:ıcı Omerin, ıuç• .. Kunnpatada Cedidiye toka .. 
Iu mevkiindelri Ömerin çakı sap• gmda 12 numarada oturan İranlı 
layı!ı tesiriyle mi, yoksa boğuf• Ali poliı merkezine müracaat &o 

ma sırasmda ba!ka birisi tarafm· derek aynı mahallede oturan Mü
dan çakı 1 :ıplanmuı neticesinde nevver ile Sakine ve kocau Yuau .. 

· .. ıd·· .. ·· ·· k ı· · ___ ,_,_--.!___. fmı evine aelerek tatla camlannı mı o ugunu es ıremıy~ı • 
ilave ettiler. kudıklarmı iddia ve tiki.yet etm:! 

O b ·f del ·.:-_ d" tir. Suçlular yakalanmışlardll'. mer, u ı a ere Iıı.u<eq e ı· 

yor §öyle diyordu: Kamyonla tramvay 
' H Ö . ,_ d 

1
. Dün T okatlıyan önünde Meh-- acı men TUran ·uen e ı· . 

). &x. d M h met Huan ve Saffet efendılerin 
ım. 8utma a e met te •ar-- ·a . d ki L--·ı lh 

d D d dl. ı aresın e tramvay araua.aı e • 
ı. ava osyası, a ıye y~gınm· • . _._ . 

d d ğ • • •ah"ıtl b hald aamn ıdare ettiği havc.gazı §ln~etı-a yan ı ı ıçın, : er u en . .. . 
· t"f d d ek eski •f d 1 . . nın kömür yuklü kamyonetı çar-
ıa ı a e e er ı a e erını . . . 
d .. · ti" • &TV"U tam . 1 b pıfm.Jtlar, ikısı de hafifçe zarara 
egıg rıyor ,..~ , amıy e a· 

na yiikletiyorbr ! uframıılardrr. 
Pansiyona taarruz 

Bir aralık, •. yogurtçu. Mehmet, Dün Tabimde Macar kardq .. 

Bulgar B8.fvek:linin Nöyi mua· 
hedesile Akvem Cemiyeti tarafın
d-.n Bulgaristana verilen haklar 
demekten ne mlna kastettiii kim
senin m~hulü değildir. Eğer ha
kikaten Nöyi muahedetile Bulga· 
ristana verilmit bazı haklar vana 

ve bu haklar yerine getirilmediği 
için Akvam Cemiyetinin müda
halesi İcap ediyorsa neden dolayı 
Bulgar hükU:meti timdiye ka-dar 
bu cemiyete niçin müracaat etme
mittir?. 

l,in doğrusu ,udur iri, Bulgar 
bükGmeti Balkan miıakma mani 
olmak teıebbüsünde bulummıt, 
buna muvaffak olamamq, bundan 

sonra kendi vaziyetini Akvam Ce
miyetinin karanna bağlar g!bi gö
rünerek bir ric•at yolu lutmlJ!lur. 
Ancak Bulgaristanm tuttuğu bu 
kaçamak hareketi bir (Çıkmaz 
yol) dur. Eğer Bulgarlar bir rün 
bu çıkmaz yol içinde aaplanıp 
kalmak istemez jse çok açık bir 
yürek He kendilerine dostluk ve 
iyi komıuluk yola gösterenlere 
- vr.kti geçmeden ve son piıman.. 
Irk devresi girmeden - sam=dlri. 
)'etle ellerini uzatmalan lazımdır. 

Mehmet ASIJWI 

Universitede 
davacı mevkııne geldı. Fakat, Jer dd inde 31 umanda otu
nıü~deiumumi K~if Bey, Meh- cay ~.:__ nkadaın y orai 

d. d • . • ran uvll&l'ID ve ar :..- 0 • 

me ın avacı vazıyetıne geçemı· h 1 ak N k ~-.l Millg"" .ı---'•'Lunu·· n, ..-ni ünivei-. ... . .. . sar Of o ar ame ıo aaunıa -. Q&l"UU ,,--

yecegını, OHasa~ ~gl~ Ömerın yal· Madam Evredikyan'nm pansiyo- ıite kadrotuna almmıyan 111üder-
nız Hacı ınerı oldurmekten mu- •--- iki . · · T-ı. · '--· b" dd.J.•e almak 
L d'ld" ..... 1 . nuna ~ruz ett en ıçın ,, .. a- rıınırın ır sene mü cu -
n:ı.keme e ı ıgını ı erı ıürdü. Re- l I d ta olduklan maaılar, Haziran ba-
. A . a K 1 s k D- &nmlf ar 11'. 
ıı zız, ~a ema ve a ıp uey· Yuvakim karakolda poJ:ılere §mda bitecektir. 
let", bu .miıtaleayı kanuna uygun d hak b 1 -- H •- -3 - üd" 
L 1 y .. M h e arette u unmu§uu-. a~- Bundan dolayı bir ç~ m eniı 
uuldu.ar. ogurtçu e met, da.. kmd hk"k b ı ...,,_ · d·ı_ -

·· d k ld a ta ı ata a~ anmıj'•H. ler lise hocalıklarrna tayın e ıuue-vacı mevkıın en çı arı ı. 

Şahitle-den es.rl('; Cemal Bakır- Cenabı Şehabeddin Bey ie bqlanmıtbr. 
kö-.•ündeki yerinde bulunamamı•, Ya§h olanlar tekaüt edilecektir. 

:r a Haber aldı-ğmuza göre, tair d ı 
Oskiidara o-erek orada çalı~a· c:....1.. b dd Bütçe darlıjuıdan ° ayı, tim-•-:Y :ı- Ye e:lip Cenap ~u .. c İn Bey h 
c; ... baıtladıg .. ı o""ğr•nilm"ş. r-a- rah dilik telif ve tercüme eyeti teıki· 
0° :ı: .. '-'CII1 bir müddettenberi atsız bulun· 
lin, vak'anın en ydcm tahidi ol· maktadır. linden sarfı nuar ed~lmiştir. 
duğu, boğu§anların, boğutma Üniversitede eenebi profeaör· 
sırasında onun üzerine devrildik· lerin ders takrirleri doçentleri ta-
leri anl:ııldıcmdan, milddeiu· Türk Tıp cemiyetinde rafından Türkçeye çevrilnıekte ol-
mumi, mahke.m.ede her halde Türk Tıp Cemİyetiaden: duğundan önümüzdeki seneden 
d. l .11 •• 1·· 1 buld İstanbul Univcrsitcsl umumt emraz or· itibaren, üniversite talebeleri ki· ın er..ı mesını qzum u u, a· d' of ·· Ob dorf .. 

121934 . • . •• ınaryusa pr csor :rn er " ı k ku t I akl d p 
ranmaıı ıçın polııe muzekkere ya• salı gUnU saat 18,30 da Bcyoğlunda Saka tapsız ı tan r u ac ar ır. ro 

· · t d' ı fe:ıörler bunlardan başka tama:· zwnaıını ıs e ı. ıokağmda Tnrk Tıp Cemiyeti salonunda: 
Suçlu mevkiindeki Ömer, eT· (Anar.Jllui) menulu bir t.wiğde bulu· men ilmi mahiyete yükaek ihtıaaı 

velce yirmi üç yaşında oldufunu nacağmdan arzu buyuran mcslcktll§lann eserleri de yazacaklardır. 
tôyle.t:ği gibi tetkik edilen nilfm tcırifleri rica olunur. L11"elerde'ki edebiyat tedrisah· 
kaP.rdma göre de yı"rmi üç yaşında nm ıslahı icin edeb;vat fakültesin· - - Münhal eczacılık 

"Satıma devlet kuşu kondu, •enin giltl •d•mı neyapilJım,, 

Bir gardiyan genç 
karısını öldürdü 

Cinayette'! sonra Müddeiumumi Kenan Beye gide
rek teshm olan katil "her vakit affediyordum 

amma bu sefer yapamadım,, diyor •• 

Dün öğleye doğru Sultanahınet. 
te Firuzağa camii avltElndaki bir 
evde feci bir cinayet olmU§, bir 
gardiyan genç karısını öldürmüş
tür. 

Cinayet şayi olunca bir çok 
kimseler vakanm olduğu yere gi
derel< merakla etrafta oturan kom 
şudan cinayet hakkında malllmat 
istemişlerdir. Cinayeti haber a
lan bir arkadaşınız da hemen va
ka yerine gitmiş, etraflr tafsilat al
mıştır. Bu cinayet etrafında anla
tılan şeyler şunlardır ki, bunun 
hakiki şekli bittabi tahkikat neti
cesinde an I~cıılacaktır: 

Sultanahmette Finnağa camii 
içindeki 19 numaralı evde hapis
hane gardiyanlarından Huip E
fendi oturmaktadll'. 32 Yatmda 
olan Haıip Efendi sekiz ıene ev
.el Hüıniye iımıinde bir kadınla 
evlemniftir. Bir kaç eene iyi ge
çinen bu kan kocanm arası sonra· 
lan günden güne açılmıı, Hüsni
ye H. kocasını ihmal etmiıtir. Bu· 
na rağmen iki sene evvel bir ço
cukian dünyaya gelmiştir. 

Hüsniye H. çocuğunu doğur

duktan tonra Samatyada bir ah· 
babmm evine ilk, nk gidip gel· 
meğe batlamıf, kocasmm geceleri 
hapishanede kalman bu miaafir· 
liklere daha fazla imkin "'f'el'mit· 
tir. Bir ıene evvel Hüıniye H. 
kocasmm evindeki ~lanm da. 
bu ahbabmm evine götünrıüf, a· 
deti Samatyaya yerlepm§tiy. 

Hasip Efendi, kanıma, Sa· 
matyaya gitmiyerek, evine dön· 
meıini tavıiye etmi§tir. Nihayet 
bir gün, karıımm Samatyada bir 
ahbabmın evinde değil, Bekir Sa
mi isminde biriıinin yanında otur· 
duğuna, bu adamla beraber sık, 
ıık gezdiğ:ne dair bir haber abnıı
tır. Hisip Efendi lı:anıma: 

- Evimize gel, eşyalan da ge· 
tir, çocuğuna bak .• Sonumuz fena 
olacak ... demiştir. Hüm:ye H. bü .. 
tün bu sözlere kulak aamıyarak 
Sama.tyada kalmakta inat etmittir. 
Evvelki gün Haaiı> Efendi öile 
paydosunda evine gelmiı, kapıyı 
açarak içeri rirmi!, Y&ftKa yuka
rı çıknuf, -kamı ile Samatyadaki 
adamı birlikte otururken görmüt
tür. Huip Ef. buhal k&r§ııında her 
ikisinin üzerine atılacak olmuı, fa· 
kat Bekir Saıni Ef · tabanca.mı 
çekmif .•. 

Hatip Efendi ölüm tehJi.keaini 
görünce mecburen geri çekilmit, 
evinden çıkarak hemen Alemdar 
polis mevkiine giderek vaziyetten 
meTki komi.erini haberdar etmiı· 
tir. 

Dün öileye dofnı Haaip Efen· 

di tekrar eYine ıehn~ iddiuma 
göre, karuma yeniden nuibuler 
vennittir. Hüsniye H. koca.tını bu 
ıefer büıbütün tahkir etmiı: 

- Sen koca ola.c.k adam dej;l
ıin. O, benim için ban.kaya 2000 
lira yatırdı. Bugün sene beraber
ce gezmiye gideceğiz. demiftip. Bu 
aözler üzerine Huip Ef. birkaç aa
at evvel aldıfı tabancaal'lll çeke· 
rek karıınun eöğıüue dotnı atef 
etmittir. Çıkan brfwılvcLuı iki· 
ti Hüsniye IMnRDro aöitüne ita
bet etm;.,, 25 1'-Wmdaki kadm kan
lar içinde canan olarak yere düt· 
müttür· Haaip Efendi karumın 
üzerine kapaımnı, öldQiünü an• 
ladıktan tonra tabancaınu cebine 
aokarak evden çık:mqtır. Bir&n 
içinde katil olan gardiyan Haaip 
Elendi hiç itidalini bozmadan bir 
tn.mvaya binmit, Sirkecide inmif, 
doiruca Yenipostane binuma ge
lerek nıüddeiumuml Kenan Beyin 
oduma sibniftir. 

Kenan Bey o emada vazifMi 
batmda ımeıgul bulunuyOTdu. Ha• 
ıip Efendi kapıdaki hademeden 
Kenan Beyin içerde olduğunu öi• 
renince kapıyı VlD'1DUf, içeri aire· 
rek mannm önüne kadar ilerle
miı, batile telim verdiktea eon• 
ra: 

- Beyefendi.. Ben bir kaç. da· 
kika evvel kumu &ldürdüm. Lm
diıini Bedestanda eanaf Bekin&aii 
ile yakaladım. İki yqmdaki çocu· 
ğum sana emanettir, demiftir. 

Ve bu sözlerden aonra elini ce--. 
bine atarak tabancumı çıkarıp 
masanın üzerine koynıuf: 

-l~e~banc:am,talimo}UJO
rum.. sözlerini IÖylemittir 

Kenan Bey hemen zile buaralt 
müddeiumumi nnıavinlerinden Sa· 
dun Beyi çağınııq, tahkikata 
bl.f lamaımı bildirmit, aynı 

zamanda müddeiumumilik polis 
Necatı Efendiyi de çaiuarak ka· 
til Haaip Efendiyi teslim etmiftll'. 
Bunun üzerine her 6çü Sultanah· 
mede gitmiılerdir. Sadun Bey va· 
ka yerinde hemen tahkikata bat• 
lamıf, biraz sonra Bede.tanda bu· 
lunan Bekir Sami Efendi de ıeti· 
rilerek sorruya çekilmiftir. Kadr· 
nm cesedi morp. kaldınlmqtD'. 

Hasip Efendi tahkikat yapılır
ken çok sakin görünüyordu. Bir 
aralık kendiıile görii§en muharri
rimize tunlan ıöylemEttir: 

- "Kanm beni her zaman tah· 
kir ediyordu. Çocuğum içfo her te· 
yi affediyordum. Nihayet tabanı· 
mülüm taıtı. "Benim 'bıışıma dev• 
let ku!U kondu. Senin gibi adamı 
ne yapayım,, diyince öldürdüm.,, 

En gftıel bir ıeı D E N N İ 5 K 1• N G 
l'Abi bir musiki 

T H E L M A T O [) D : Sin~ma yıldıılannın en güzeli insam kahkaha· 
dan hayıit1cık derecede komik rollerde : 

LAUREL ve HARDY 
Tam:ımcn Fransızca Suzlü Büyük 

ŞEYTAN Filminde Perşembe ı• PEK 
Mat nelerden KARDES ltıbaren • 

Sinemasında im"t· Mahkemede, böyle söyledi- · de teıki1 edilen iki korn"syon me-
i"ni inkar ve on dokuz yafmda ol- İstanbul Müddciumumiliğindcn: lft::IMe rlev !!1 etmel-:te~·r. -- - - - - - _ .. - - ----- -=-

30 lira maa§ı aılili Sinop hapisaneıi E L H A M R A Sıncm:ısında : Pcrşembe matinelcrrnden Jtıbaren 
4a§unu iddia etti. 1 ıı.. ünhal Jd "' .ı __ tali Y~pıl:ıor k ı~1"hatJ. korn;svon D O K T O R M O R O n u n A D A S 1 eczacı ı6• m o UılrUnUilll, p o-

l!unun iizerine Fatih nüfus me· ,lantann evrakı müsWteleriyle Sinop adli- "1'z rf !r'T"'hivctt• l?av.rf,,,. c k ve Frar sızca sat.o. niıhı:ılrye 00 kuru~. 
~luğundaki kaydınm crbrtm1- ye encümenine müracutlan. 1 bir raporla vekalete bildirecektir. 1 ~--------------------•13013 
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e:-UMUMl HARPTE 

ı Teşkil8tı Mahsusa 
ı VAKiT okuyucular1ndan 

VAKi Tın~-~ Andrin hekim 
Edebi Tefrikası: 18 

Y A z A n : u111111111mımaıııuınınııı 

istiyor! 
Andirinden yazılıyor: 
"On altı bin nüfuslu Andirin 

kazası doktorsuz ve eczah ~nesiz
dir. Otomobil de gelmediğinden, 
har'çten de doktor gelmez. 

im1•-mım1111ııl!ll•mı11ııoo~Jmmıtt~ı••111mıııı~ı~ 
VAKIT'ın yeni Tefrikası : 94 • 

SELAMI iZZET 

zur olduğunu kapıdan girince an
ladı. 

Teşhisler, tedavi~er, raporlar bir 
sıhhat memuruna kalmıştır. lnıaf 

Küçük fino köpeği ile, Ankara ve merhamet.,, 
kedisi, ak§a..~ güneşine ıırtlarını Hurşit 

• vermi,ler, karde, kardet yatıyor· V AKIT: Bu okuduğunuz mck-
Jardı. tubu Andrindeki bir . kariimiz 

tkis:r.in de tiiyleri pırıl pırıldı. gönderdi. Acıklı bir şikayet. Has
Pertev Refik, oda$mda ellerini talanıp ta tedavisiz, teşhissiz ve 

uğuıturarak, kahkah--.Iar savura· dohtorsuz kalan her hr.ngi bir va
rak dclaşıyordu. tandaşın istrraplaı·ma iştirak ·etme
Rcmanmın sonuna: "bitti!,, ke mek mümkün mü?. Memlekete 

limeaini yazmı!tı. çok faydalı işler gören Sıhhiye 
- Eh ... Artık oldu... Ham de y ck;,,ıe t.iniı1 bu şil;eyet üzerine 

iyi oldu ... Bakab:n eş dost bu ese· tetkikrı t ,r~nt.TrN•a rrrn'\ kaniiz. 
re ne d:yecekkr !.. f • • · d b t 

- Züppenin biri de ondan. Da· Fikriye, köşeGinden, mesut bir zmırı yenı en su as 1 . 

ha bir kaç gün evvel Pertev ona teb~ıoümle kocaamı ıeyrediyordu. I lzmir, 4 (Hususi) - F:vvelkı 
"Zu"ppe diyordu, bugün dost ol- Y.:ıvru u:o:un z:ımandanberi, an· gece akşamdan başlıyan saganak-

" 1 • b'l' , d -dular ... Züppe ne der.:ıekt:r 1 ır nesinin yüzünde bu !t:n, meıut ifa· lı yağmurlar, gece yarısına ogru 
miıin? deyi görme;nİ§lİ... ~iddetlenmiş ve saat bir buçukta 

_Kendini beğenmiş demektiı-. ÇJcuk birdenbire tatala.dı. Göz azami şiddetini bulmuttur. 
_ Hayır, uğurıuz, hayırsız · de· )erine inanamıyordu. lzmir ve köylerine oldukça de-

mektir. Fikriye yavruyu öptü, Pertev vamh dolu yağmıştır. Yağmurlar 
Peyman birt:.Z tereddüt etti. lh- aefik kolla;·ınclan tutup havaya da şiddetli olmuş ve lzmirin alçak 

tiyatiı davrandı: kaldırdı, tak'l olsun diye kıçına yerlerini su basmıştır. 
- Olabilir ... diye sözü kesti. bir tokat attı. Göztepe tramvay münakalatı 
Sonra mevzuu değİ§tirdi: Bu ne mükemmel bir hayattı ya keailmi§, Alaybeyini ıu basmıf, 
- Şuraya oturahm mı yavru .. ra: ti!... Turanda da ıeylap olmuftur. 

Valfo.hi güzel yer ... Pastalarda ta· Fakat saadet uzun ıürer mi? Burnuvanm denize aklin büyük 
ze t•'1Ze •.• Aldıiım zaman henüz fı Bir~:: &or.ra Pertev: Ç3.Yf ta~mı~ ve aeller bazı zeytin 
nnclın çıkmıttı... - Ben gidiyorum. dedi. a~açlanru sö1tmü~tür. 

Yavru bir teY aöylemedi. Boynu Y.:ıvru anasının cevabını ·bekle· Meraindeki Manda çayı da 
nu bükmüt duruyor, yere ayakla.· di.. Anneıi muhakkak: tatmıf, Bayraklı, Mersinli, Hal-
rmm ucuna bakıyordu... Peyman "A ... Kuzum gitme ... ,, diyecek· kapmar bağ ve bahçeleri Burno-
iğil di, afağı:lan yuka.rı doğru, ço· ti. va - Mersinli - Bayraklı yolu· 
cuiun yiiTiino 'bo.lct': Demedi. Bilakis: nun bazı mahalleri su altında kal-

- He o?.. - Güle ııüle ... dedi. mı,,.tır. 
--~- Bu ne 'biçim itti!.. Bahkesiri de su bastı 
_ Canın mı ııkılıy.or? Yo. öyle Bu ne anlatılmaz muammaydı!. Balıke,ir, 4 (Hususi) - Yağan 

fey iıtemıem ... H :wa da ne güzel!. Bu ne demekti?·· ~iddetli yağmurlardan §ehrimizde-
Haydi gel farkı ıöyliyelim... Yavru bunlara bir türlü mina ki ıel dereaine ve civardaki dere-

Yolun kenarındaki büyük dut veremedi. Sade, gece yatarken -3• lere fazla su gelmiştir. Sel deresi· 
ağaçlarının altına oturmuşlardı. naaına ıordu: ne gelen ıular her zaman olduğu 
Peymanı derin bir rikkat ve şefkJ.t - Senin. koynunda yatacağım gibi ovada yayılmış ve bir kıınn 
le, yavruya ıokulmuf, bir kolunu · değ~I ~i?.. .. .. tarlalar sular altm:la kalmıttır. 
omuzuna atıp boynuna dolamıt Fıkrıy~ gupldku': b' rtl Bu meyanda yağan yağmUTlar-
konuıuyordu. - Pekı... e 1 aı':lla ır ıa a... dan Balıkesir - Kütahya hattı Ü· 

Yavru putayı hiddetle yere fır - Ne?. zerinde bir yarma çökerek trene 
ıattl. - Çarpık y.:ı.tmıyaca.kıın... . . . 

geç1t vermemı§tır. 
Peym~nın gözleri doldu. Ta ya Yavru bir köıeye büzüldü ve u• Perşembe günü sabahı Eskite· 

nı batında, kalbin.in üstünde ç.aT· YUyormu~ gibi yaptı. birden hareket eden ve o gün ak· 
pan kalbin gizli bir elemle eza duy Fakat tuhd değil mi?.. Uyan· şam üzeri ıehrimize gelmesi lazım 
duğunu hi11etti: dıktan ıonra, Pertev gitmedi. An· gelen tren bu yüzden Mezitler iı· 

lırar etmedi. neıi, ıaatlerce Pertevin odumda taıyonunda kalnıı§ ve ancak e::tesi 
Yavruya teker kutusunu uzattı kaldı. Y::lvru, Fikriyenin kahkaha gün geç vakit aktaJ'l!la yapmak su· 

ve yüzüne bakm'li& cesaret ede- larmı duyuyor, neteli olduğuna retile geleb;lmiştir. Hat topraktan 
meden ıordu: kar..ut getiriyordu. temizlenmed=ği için tren dün de 
yonun? • Nihayet Fikriye cdaıma geldi, aktarma He gelmi!tİr. 

- Sen artık Peymanmı te\'Dll· yavrunun yanma yattı ve uyudu. Çöken yarma Mezitler iataayo-
Yavnı hmçkmkla dolgun bir Yavru, gözlerini bir:ızıcık ar.,. nu i'e Nusrat istasyonu araımda 

1e1 çıkardı: ladı. Uzun mür!det uyuyan anneıi ve 233 üncü ki!cmetrededir. 
- Seviyorum. Hem artık yalnız nin mele!:: gibi yüzüne baktı. Son 

Askeri vaziyeti qakın-
dan görenler .. 

Erzurum valisinin gönderdiği de küçük zabitlerin tesiri fazla o-

k lacaiYmı ve küçük zabit bulunursa yukardaki telgrafname ço faya· 0 I 
nı dikkattir. Çünkü biz harbe işti· mevcut kuvvetlerin iki misi art• 
rak ettikten dört beş ay sonra ha· mıı olacağını bildiriyor ve derhal 
sıl olan düşüncelerin ve enditele.. küçük zabit bulunmaıını da rica 
rin tam bir aynasıdır. "Muharebe· ed:yordu. 

ye girmemiz bizim için iyi bir ne: Hastahk Ruslar1 da •armı,tı 
tice vermiyecelrtir.,, dünşüncesı Doktor Bahaettin Şakir Bey bu 
yalnız umumi efkr .. nn malı değ:\, taleplere kartı verdiği cevaplarm-
ayni zamanda yüksek devlet me· da diyordu ki: . 
murları da pek a zb!r zaman zar· b . 

., b ı "Ruslardan ciddi ır taarruz fında 0 kanaati bezleı:ıege a~ a• Ç nkü 
beklemek doğru deiildir. Ü .. 

mı•lardı. d ı... t1• tah • 
~ · ı ı h .. •talık onlarda da eı~e 1 n• RUc' ahn net•ce er <MI 

Askeri vaziyeti daha yakından bat yapmaktadır. , 

go··re•ıler Sarıkanııt fecaatine mü· Siz maiyetinizde bulunan kıta.-
. ' rbutaunuz §ahit olanlar ve Rus ordusunun · lar)a (Stange) beye ~.e . . • 

cephemizi nasıl tehdit etmeğe bat Fakat bu merbutiyet ~r. nı~ı!e 
ladığını takdir edenler öyle :bi.r alayınm merbutif"eti . .ııbı deiıl~~: 
kanaat beslemekte çok haklı ıdı.. Yalnız harekib tavııye etmek ıçı 
ler. Erzurum cephesindeki kuv· dir~ Binaenaley'h .bizim için icnw 
vetler!miz 1330 aeneıi Kanunusa· kabil olmıyan emirler kar111mda 
niıi iptidaaındanberi yani son Art.. kaldığınız zaman bunlan icradan 
vin hadiselerinden bir buçuk ay evvel benim emrimi almaja mec· 
evvel, ric'at halinde bulunuyo~du. bur olduğunuzu ıöyler ve derhal 
E zurum vilayeti bu ahvalı de b · meıeleden haberdar ederai-

şak. B enı doktor Bahaettin ·.r eye aşa-
d. d niz.,, 

g"'·ıdaki ıurette tebliğ e ıyor u: 
f • Halbuki Halit Bey büsbütün "Bizim ordularımızda ennı 

harb;n tarif ettiği intizam dairesin bqka türlü dütünüyordu. O di· 
de ric'at .~mkanı olmadığı malu· yordu ki: 
munuzdur. Maahaza bu ric'at Bd· "Tetkilatı mahauaadaki idea· 
kan 'harbi ıekil ve vahametinde lim tudur: Eğer tqkili.tı mahau· 
değildir. sanın gerek (Staiıge) Beye, ıe-

Son karar bittabi Erzurumda rekıe aa:r kuvvetlere arzı iftibr 
kaleler önünde müdafaadır. Her etmemeıini ve batlı batma zafer 
ne kadar Diyarbek:rd~ki mürettep amm ve orduya gayet kıymettar 
ve gönüllü fırka hareket emrini hizmetler gören bir kunet haline 
aldıysa da, bu kuvvet gelinciye gelmesini iıtiyoraamz, bu ı•yen!n 
kadar ne olur, ne b~ter bilinemez. hakikate münkalip olmuı ancak 
Biz bittabi bütün kalp ve vicdanı· elimizde bol ı:lalı ve cephane, 
mızla müdafaa. edeceğiz. Düşman dört tane makineli Maluim tüfeği, 
dahi peritandır. Ne çare ki biz~ iki adet ıeri aletli cebel topu, mik· 
de zayiatımız, b~lhasaa zabit zayı· tan kafi mühimmat, b:r de bunla
atımız pek mühimdir. Zab:tan b~ n kullanacak olan zabitan ve ef
harpte Balkan harbindeki lekeyı rat bulunmuma bağlıdır. 
cidden sildiler. Hemen fırka ve a· Bundan başka daha mühim bir 
lay kumandanlarmm ıülüsanı te- mesele vardır ki, onun halli bebe
hit ve mecruh oldu demeXtir. mehal elzemdir. Elimizdeki kuv-

Ordu bu hale girdi, fa~:at nanıu· vetlerin bqmda bir takım bqıbo
au askerb1ni kurtardı. Dütmanm zuklar vardır. Bu herifler:n va
nııo.fmdan fazlasını ma·hvetti. tani hislerden nuipleri yoktur. 

Biz:m kusurumuz ihtiyat bir or· Bunların elimizdeki kuvvet!erden. 
dumuzun bulunmamasıdır. Böyle tecridi ve yerlerine zabit tayini el• 
bir ihtiyat ordu olsa idi timdi düt· zemdir. Bunu yaptıiımız takdirde 
man h:ze değil, biz düşmana taar· teşkilatı mahauaa kuvvetleri Alla
ruz etmekte olacaktık.,, hın yardmıiyle o hale aelecelder-

aeai aeviyonnn... ra çıplak kolunu ~ekti, hareketsiz 
Ve biraz durdu, 90DA. ilave et· d~.ıran eline dudaklarını dokundur 

ti: d~ 

Doktor Bahaettin Şakir Bey bu dir ki bir kaç mdli düpnan kuvve-
Eski binalar nasıl ve buna benziyen raporları ve tel· ti bile onlan mail6p ed~iy~ 

yıktırılacak? grafları aldıktan sonra uzuk nhmüd· tir. Kuvvetlerinıizin b~~~~·ı mektü~ıt 
-Am:ı ötekini teftlem ba§ka.. Bu eınada Pertev, ar.:!lık duran 

O batb o... kapıdan bu güzel manzarayı sey· 
• • • re::ti, &onra kapıyı uıulca kapayıp 

Akp.m, eve dönerlerken, Şitli odasmı. ıitti ... 
hutahaneıinin önünde Saime ye Yavru, gözlerini yummuttu. Kı· 
taadüf ettiler. mıldamıyordu. 

Saıime ıeneri gibi dolatıyordu. Ve içeride, odaımda, Pertevin 
Yavru bu kadmcl:m nefret eder- avuçlarını oğuşturduğunu ve usul 

di. Saime, çocuğun alnını oktadı: usul, dud ıklar"'.nın arasında, bir 
- Zavallı yavru!. dedi. timmi hava11 çaldığı~ duydu. 
Yavru irkildi ve biraz evvel, Artık Pertev Refik mes'uttu. 

putayı ııırdıiı zaman duyduğu Gene eskisi gibi mea'uttu ve 
mide bul:ıntısmı duydu. dünya genı'! t·.murunda olmıyor· 

Bereket versin evde içi rahatla· du, cihan ona vız geliyordu. 
dı. Onun için Hakkı bey ... Hiç 

Çocuklar, aile havayi neıimi· bey! .. maceruı bitmitti .. 
ıinin tahb teıirinde kalırlar ve e- Öyle deiil mi?. Pertev Refik 
18J1 h:ınyı dertıaJ sezerler. için Hakla bey ... Hiç bey!.. mace· 

YaYnl, anuile babumın yüzU· raıı bitmit deiil miydi?. 
nil dafla ı&rmeclen evde bir hu· <Onula ....,, 

det Artvinde kalamıyara emen b' yyar ıııüfreze a.ıcaı ec ır. Evkaf müdürlüğü bazı bele· k d ırer se 
Erzuruma gitm~ıti. Fakat yu ar a Muktedir zabitlerin kumanduı al-diye ıube müdürlerinin yol genit- d 1 l bu 

ı yazdığımız feylerden e an aşı a· tında bulunacak olan müfreze-letmek, meydan açmak için stan-
cağı veçhile onun Erzurumda bu- ler'ım·ız emin olunuz ki Oımanlı bulun muhtelif semtlerinde yıktır 
lunmaaı bu ıefer de Artvin i!leri- tar'ı"-ı'ne altın harflerle yazılacak dıkları eski bina!ar ara•ınd :ı bazı n 

nin karı~muına ve baş31z kalma - muvaffakıyetler kaydedecekler -vakıf binJ.lar d~ bulunduğundan -
sına ıebep olmuştu. Fakat bu karı· d·ır. l•te benim idealim budur. icap edenler nezdinde teıebbiiıat· ~ 
tıklığa mukabil doktor Bahaettin B:lmem zatı asili.neniz (doktor ta bulunmuştur. 

Belediye bundan sonra her Şakir Bey Erzurumda Artvin cep· Bahaettin Şakir Bey) ne tasavvur 
hesi. ı"çin epeyce i•Jer görmeie .ve. b ? hangi bir bir..;ıyı vaziyetini, kime T 

1 
uvuruyorsunuz . 

ait olduğunu tamamiyle hhkik et· tetkilatı mahsusanın eka:k er~nı Tabii yukarıdaki maruzatmım · 
tamamlamagva muvaffak olmu§tu. t tb'k' h••I'.__ Fakat meden, bilhassa eski, tarihi eser· k f ~ ı ı zamana mu ~ıı.11 • 

b 1 l d Bı·r kere Hilmi Bey miktarı a i es" .. sı'mdı'den hazırlanına o va· ler aruında u unup bu unma ı· "'o 

v b't t d 1 d zabı'tle Artvine hareket etmek Ü· kıt or.dunun bı'ze nizamiye kuv• gmı teı ı e me en evve mey an 
açmak ve yol genişletmek için yık· zere bulunuyordu. Ondan sonra vetleri göndermesine ve kuvvetle-

ktı Artvine mitralyöz, top vesair harp rı'nı' ı·n"uıama ugr"' atmaıma hacet tırmıyac1 r. 1 

H • h l 't l bi levazımı da az zamanda yola çı- kalmıyae;ktır. Bize gönderilecek uıusı ta ıı ara aı o mıyan - • 
1 

•
1

A I . . ord• 
nalar, evkafın ve müzeler müdür· ı kanlacaktı. Bertadaki tet {l a:ı olan nizamiye kuvvet ennı 
lüğünün mütaleuı :ılındıktan ıon· ·mahsusa :kumandanı. ~lan J:lalıt kazanınıt olacaktır., ' 
ra yıktınlabilecektir.. Bey miHı kuvvetleri ıçın en zıya • <Devaml ftl') 
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Masla_k yolundaki kazalar niçin l'Memıeket 
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Haberleri 

oluyor, önüne nasıl geçilir? Zonguldakta Yusuf atlı 
Şehir meclisinde heyecanlı bir celse: 
Tenkitler VeMuhiddın Beyin cevapları 

htanbul Şehir meclisi dün ha- 1 otomobilleri aaydmnıtbk. Kıt mev 
raretli müzakerelerle dolu heye-1 siminde, ölü günde yirmi dört saat 
canlı bir toplantı yapmıştır. Bi- zarfında buradan geçen otomobil
rinci celse ikinci reis v~kili Necip lerin saym 1500 dür! Yazın bu ra
Beyin reisliği albnda toplanmıştır. kam 2500 olur. Bu kadar kalaba
Ruznamede yazılı muhtelif işlere lık ve işlek bir yolda kazaların 
ait gelmit olan tezkereler, tetkik mesuliyetini yola ve ağaçlara at
edilmek üzere alakadar encümen- fetmek doğru değ1ldir. 
lere havale edildikten &onra Be
yoğlu azası Mehmet Ali Beyin 
verdiği bir takrir okunmuştur. 

Maslak facialarının 

sebebi ne? 
Mehmet Ali Bey, takririnde 

Şitli - Büyükdere yolundaki ka
zalar dolayısile gazetelerde çıkan 
tiki.yetleri ileriye sürüyor: "Sey
rü:eferin emniyetine taalluk eden 
bu huıuslar ve kazaların 11ebeple
ri hakkında izahat verilmeıini,, is
tiyordu. 

Vali ve belediye reisi Muhid
din Bey, söz alarak !U cevabı ver-
d;. 
'. 
- Bu kabil kazalar dünyanın 

her yerinde maalesef her zaman 
vukua gelen ve §ayanı arzu olmı
yan had:selerdir. Bu hadiseler, 
bilhassa insan hayatına taalluk et
tiği zaman be§erin infialıitı, tees
sürü, endi§esi ulu orta tezahür e
der. Son hadisede alakadar me
murları pek müteessir etm:ftir, 
hassasiyetle takibat yapılmıştır. 

Qök yUzünden genit 
yol o!maz! 

Y aptığmıız diğer bir istatistik
ten müsademelerin en ziyade ge
n:§ ve tehlikesi az yerlerde olduğu 
anlatılıyor. Beyazıt meydanında, 

Laleli caddesinde, Taksimden 
Harbiyeye giden yolda, Fatihte 
genit caddede çarpıtmalar daha 
fazla oluyor. Taluimden Harbiye
ye giderken bizzat benim batmıa 
geldi, arkadan gelen bir otomobil 
benim otomobilime bindirdi. Dol
mabahçe caddesinde, Köprü üstün 
de müsademeler oluyor. En az 
çarpıtmalar Maslak yolundadır. 
Tünelin yanında, kaymakamlığın 
önünden psaltının önünden geçen 
yer, en tehlikeli yoldur, burada 
hiç kaza olınamıthr. 

Gazetelerde okuduk, daha ge
çenlerde cevvi semada iki tayyare 
çarpııtı, biz cevvi semadan daha 
genit yol yapamayız! • 

Asıl mesele direksiyon batında 
bulunanın dikkatini daima uyanrk 
bulundurmak, nizamlara riayet
ten ayrılmamasını temin etmek, 
mesulün peıini bırakmamak ve 
dikkatsizlik yapanların yaptıkları
nın yanlarma kir blmıyacağı fik
rini zihinlerine iyice yerlettirmek
tir. Bunun için kanuni tedbirler 
ittihaz ediyoruz. Dahiliye Vekale
ti de ali.kadar oldu. Yakında bu 
tedbirlerin mahiyeti hakkında faz
la malumat vermek mümkün ola
caktır. 

Şoförleri tasfiye etmeli ! 

Muhiddin Beyin izahatından 
sonra toförler cemiyeti sabık reisi 
Senihi Bey söz aldı, evevlden ha
zırladığı bir kağıdı cebinden çıka
rarak okudu. Senihi Bey bilhassa 
üç noktayı ileri sürüyor: 

1 - Seyrüsefer merkezi kadro
su azaltılmıttn·, ihtiyaca kafi gel· 
miyor. Kuvvetlendirmek lazım. 

2 - Kronometreler, motosiklet
li kontrol memurları ihdas etmeli. 

3 - Şoförleri tasfiye etmeli, 
diplomasız ,oför kullanmamalı. 

Lutfiye Bekir H. da uzun yol
larda zabıtai belediye memurların· 
dan noktalar konulmasını teklif 
etti. Muhiddin B. münasip cevap
lar verdi. Avni B. söz alarak uzun 

Hadise DıÜnaaebetile gazeteler
de de bir takım noktai nazarlar 
tebarüz ettirilmiştir. Hadise kadar 
!&Yanı teessür olan bir not ta var
dır, o da bu meselede mesulün bir 
tarafta bırakılmı§ ve bir takım 

yanlıı fikirlerin tebarüz ettirilmit 
ohnasıdır. Karilerden alman mek
tuplara göre, yapılan netriyatta 
kabahat yoldadır, yolu geni,let
mek, iki taraftaki ağaçları kes
kes lazımdır, deniliyor. Halbuki 
bizim tetkik ve tecrübemiz, kaba
hatin doğrudan doğruya direksi
yonu elinde tutanlara ait olduğu
nu, hadiselerin nizamlara riayet 
etmemekten ileri geldiğini göster
mektedir. Beı metre genişliğinde 
ki yoldan ikiıer butuk metre ge
nitliğindeki iki otobüıün geçmiye
ceii ileri sürülmüttür; filvaki yo
lun ufalt kısmı beı metre gen:tli
ğindedir, fakat asfaltm iki tara
fında da birer metrelik yer vardır, 
demek ki, yolun genitliii yedi met 
redir. Batka yerlerde de şehir 
haricinde beı metreden fazla ge
nitlikte yol yoktur. Esasen bizim 
de daha geni§ yol yapmamıza ma
li imkan yoktur. Esasen bu kada
nnı da sekiz senede bilaaram 
mesai ile yapabildik. 

Hem en geni§ otobüsler iki ve heyecanlı beyanata bulundu. 
1 

metre otuz santimdir, Bunlardan imdadı aıhhT teşkillh llzım 
da ıehirde bir kaç tane vardır. Di- Avni 8. - Hadisenin hafif ge
ğer otobüsler iki metre veya iki çildiğ;ne kanitm. Muhterem mec
metre on santim genişliğindedir. lisiniz, boğazı lstanbula vasleden 
Bir otomobilin genitEği de 1 met- bu biricik tahdamarını umumun 
re seksen santimdir. Demek ki, yol istifadesine arzetmek için her fe
kar§ılıkh gelip giden otobüs ve o· dakaı·hğı yaptı; VaH B. bilhassa 
tomobillerin geçmesine bol bol mü bu yolun ehemmiyeti üzerinde çcık 
aa1ttir. Yol dar değildir. Ağaçlar tevakkuf ettiler, yol öldü, fakat 
yolun kenarındadır, ağaçların sey- bir ölürn yolu oldu. Bu güzel 
rüseferi güçle§tirdikleri doğru de- yol, bu tehlikeli yol, her hangi bir 
iildir, esasen ağaçlar kesilirse kaza vukuunda imdadr arhhiyi is
bu sefer otomobilleri yolun iki ta- tiyecek hiç bir vasıtayı haiz değil
rafmdaki hendeklere düterler, da- d ir. 
La tehl:kelidir. Şehirde toför dikkatle geçer, 
GUnde1500 otomobil gefjlyor fakat böyle gözden uzak bir yerde 

Memur lroJuP bu yoldan ıeçen hele amatörler kıyasıya hareket 

etmekte zevk duyuyorlar. Onun 
içindir ki, tehlike iras edebilecek
leri tethiş edici tedbirler almalı. 
Alınacak tedbirlerin yolun ve va
tandaş hayatının ehemmiyetle tid

detli mütenasip olmasını istiy-0-
rum. Yol da üç muhtelif noktada 
telefonla b~rbirine merbut üç za
bıtanın bulunması, imdadi sihhi 
teskilitı yapılması, iş masrafı i~
tiİzam ediyorsa onun da meclisten 
istenrneıi lazımdır. 

Yolun UstUnUn yuvarlakhöı 
meselesi 

Avni Beyden sonra Galip Bah
tiyar B. söz aldı, asfalt yolların 
sathının fazla. yuvarlak yapıldığı
nı, otomobillerin bu yüzden ke

narlardan gidemeyip ortadan git
mek vaziyetinde kaldığını, bu ha
lin kazaları çoğalttığını söyledi. 
Muhiddin B. tekrar söz alarak ce
vap verdi: 

Muhiddin Bey yo1un yuvarlak· 
lığının Nafia Vekiletince yapılan 
nizamnamedeki fenni şartlara uy
gun olduğunu, bu halin kazaya se
bep olamıyacağmı söyledi. Mas
lak yolunda senede ancak bir iki 
defa vuku bulan kazanın teessürü 
mucip olmakla beraber yolun it· 
letliğine göre fazla sayılamıyaca
ğını ilave ederek istatistikleri oku
du. Bu rakamlara göre, lıtanbul
da 1929 yılında ıekaen müsademe 
olmuıtur, 1930 senesinde 184 mü
sademe, 1931 de 97 müsademe, 
1932 de 92, 1933 de 72 müsademe 
olmuftur. Bu 72 kazadan ancak 
ikisi Maslak yolundadır. 

Muhiddin Bey Avni Beyin di
leklerine de cevap vererek mali 
imkansızhğr ileri sürdü, "tehir 
içinde seyrüsefer memurlarının a
dedini arttıramıyoruz, allahın da
ğmda nasıl memur bulundurabili
riz?,, dedi. 

Allahın da§ı1 
Avni Bey bu sözlere gene heye

canla cevap vererek tunlan söyle-

di: 1 . 
- Dinlediklerimden hası ettı-

ğim kanaat şudur: Ben mücrimi 
yakalamıt bulunuyorum· Kab~~at 
ne şoförde, ne yolun bom~elıgın
de, ne de başka bir teydedır. Asıl 
kabahat şehrin en güzel yolunun 
hala "Allahın dağı,, gibi kalma
sındadır. Boğazın ve lstanbulun 
bircik şahdamarı artık ~llahında
ğı halinden çıksın, benım yolum, 
üstünde emniyetle yürüyebilece
ğim yoİ olsun. Bu yolun bilakay
düşart emin bir yol olması neye 
mütevakkıf sa bunun teminini isti
yorum. imdadı sihhiyesile, zabıtai 
belediyesile, zabıta: belediyesinin 
tezekkuzlle emin bir yol olmasmı 
;stiyorum. 

Vali ve belediye reisi, Avni Be
ye kısaca !U cevebı verdi : 

- Büyük-lere yolu im..:ladısıhhi 

ister; Kartal, Maltene yolu da is· 
ter; T opkapı yolu da ister! .. Dai
mi encümen azasından olan Avni 

eyle birlikte yaptı~ımız biit~ede 
şehrin en kalabalık yerlerinden bi
ri olan Kadıöyünde imdad111hhi 
te~kil5.tı yaprnı-.k icin para bula
mamış ta vazgeçmist:k; orası da 

ister! 
Bu mevzu üzerinde azadan 

muhtelif kimseler söz söylediler, 

bir amele öldürüldü 
Ereğli tirketinin havai bat itçi- Pol!s derhal o civan karıt kant 

lerinden Yusuf isminde bir ada- tetkike b:ıılamış ve metruk bir o• 
mın oğlu müddeiumumiliğe bir cak çöküntüsünün üzerinde dur· 
istida ile müracaat ederek bir kaç muftnr. 
gündenberi kaybohn babuının Filh:\kika bu çöküntü kazddıjı 
meydana çıkarılmasını istemiıtir. zam.:tn içinden artık tefeaüh et-

Bu istida üzerine tahkikata bat- miye batlıyan Yuıufun nqı çıka· 
lıyan polis ilk hamlede ha.vai h:.t rılmı§tır. 
çaviıtlarından Osmanla Yuaufun Yapılan tahkik:ıta nazaran ci· 
münasebeti olduğundan bahıedi- nayet şu tekilde İflenmittir: 
len bir kadından §Üphelenmit ve HMaktul Yusuf, kaybolan hafif 
her ikisini de sorguy1 çekmittir . meırep kadının dostudur. Bu ka
F akat Osman çavuı ve kadın hiç dının aynı zamanda O.m:ın "Ye 
birıey bilmediklerini iddia etmit· ba~ka isimde iki dostu c:laba nr· 
lerdir. dır. Bunlardan Yusuf diler ra· 

Bu sorgudan bir gün sonra ka· j kiplerini tehdit ederek kadının e· 
dının esrarengiz bir şekilde orta· J vinden uzaklqtımuı, kadm ite 
dan kaybolufu, polisin büsbütün Yusufun bu h~ketine fena bal
naz~rı dikkatini celbehniştir. 1 de kızarak Osmanı ele almıt ve 

Polis bu defa da kaybolan kadı- bunun vasıtasiyle Yusufu öldürt
nın küçük çocuğunu isticvap et- müttür.' 
miş, çocuk bir gece samanlıktan Yusuf kurulan bir puauy~ diife
doğru silah sesleri itittiğini söyle- rek kurtun, bıçak ve balta darbe-
mittir. leriyle öldürülmüttür. 

Mersin 
Liman firketi hesabatı 

tetkik edildi 

lzmirde 

Yeni maliye tetkilltı 
yapılacak Menin, 4 (Hususi) - lmıir 

Liman ıirketi müdürü ve idare 1atanbulda yeni maliye tefkill· 
meclisi reisi Hulusi Bey ıehrimize tının az zamanda çok iyi netice
gelerek Liman firketinde tetkikat· j ler vermiı olması, İzmir maliye
yapmıttır. sinin de ayni tekilde ıalahı için 

HulU.i bey Liman tirketindeki 1 esaslı bir fikir dojmuma aebebi· 
tetkikatını Maliye vekaleti namına yet vermittir. 
yapmıt ve buradan da vekalete Şimdiden 11.-mh ......ı~.ıc 
bir r:ıpor göndehl\İftir. Liman münhal bazı memurhH·ea 71k
tirketi hissedarlarından Tarsus sek tahsil görmiif memarlann &

belediyesi hissesini aablığa çıkar- lınmaaı takarrür etmi!tir. Yakın· 
mı§ ve bu hisse de diğer hissedar da lzmlr maliyesine de latanbul 
müe11eseler tarafından satın a • maliyesi §ekli verilecektir. 
lınmıı ve o zam:uı tirket tarafın
dan Maliye vekaletine aluiyon al
maıı teklif edilmitti. 

Maliye vekaleti aksiyonu alın
ması teklif edilen §irk€.1lin mali 
vaziyeti ve it hacmini tetkik ettir
mek istediğinden bu iı için Huluıi 
Bey göndenniıtir. 

Hulusi Bey vekalete gönderdi· 
ği raporund:ı tirketin asgari ta
rife tatbik ettiğini mali veziyetinin 
düzgün olduğunu tahmil ve tabii· 
ye vesaitinin mükemmel bulun
duğunu bildirmi!tir. Bu rapor
dan sonra maliye vekaletinin ıir
ket aksiyonlarından alacağı ümit 
edilmektedir. 

Dağa kadın kaldıranlar 
yakalandı 

Merainlide Ali oğlu Haydarm 
evine gece taarruz ederek nde 

bulunan Havva:ı Hamm1a arka· 
da.tını dağa götürmekle maman 

bulunan Havva Hanımla arka
da.tı mevkufen muhakeme edil· 
mek üzere İzmir ağır cen mahke
mesine verilmitlerdir. 

H alkevi intihabab 
lzmir Halkevi ve İzmir Halke

vile beraber açılan diğer Hallen· 
leriroiz 19 tuhatta iki yqma ıi

receklerdir. Geçen aene olduiu 
otomobollerin sür'at:nin azaltılma· ıibi busene de 19 9ubaltaeYlerimia 
sının, kazaların azalmasında tesi- Halkevlerinin açılma bayramı ya• 
ri doku1'.acağı ileriye sürüldü. Tak- pılacaktır. lzmir HalkeTi bay
rir sahibi Mehmet Ali Bey Vali ram hazırlıkbrına bqlamıfbr. 
Beyin izahatının tatm:n edici ma- MalUnı olduğu üzere, Halkevle
hiyette olduğunu söyledi. Müzake- ri nizamnamesi mucibinu iki ae
re kafi görüldü. nede bir, tube komitelerinin yeni• 

Bak1r köyUnUn su meaeles; den intihabı lazım selmektedir. 
Saadettin F erif Beyin reisliği Bunun lzmir Halkevinin dokua 

altındaki ikinci celsede Galip Bah- §ubeıinde intihap hazırlddan ya• 
tiyar Beyin bir takriri okundu. Ga- pdmaktadır. 
lip Bahtiyar Bey bu hususta izahat Şubelerin intih'.lplan 19 tubata 
verdi, Bakır!{öyle Y eşilköyün su- kadar bitirilmit olacaktır. Spor 
suzluktan çok sıkıntı çektiğ:ni, bu tubesinin komite intihabı busün 
civardaki Aksuyun tehire getiril- 1 saat 18 de Halkevinde yapdacak• 
mesi iç:n be!ediyece bir haylı mas- tır. Bütün sporcular intihapta 
raf edilerek dağlara doğru borular h~zır bulunacaklardır. 
dö!end:eini ve bu itin bir türlü bi- --=- . . . . . 
tirileme diğini, buna mukabil bir yüne uzatılması ıt.nde tirketin Zı· 
bez fabrikasının açtığı artezi- raat bankasından ödünç alacalı 
yen koyusundan kolaylıkla ucuzça 170 bin liraya kefil olunmuı iate
iyi ve bol su temin ed:ldiğini söy- ğinin muvafrk görüldüiüne dair 
liyerek bu hususun belediyece tet- bütçe encümeni mu:batuı hehıl 
kik olunma.mı istivordu. Takrir, edildi. 
makama havale edildi. Mecliı perşembe ıüaü eaat OD 

Üıküdar tramvayının Kadıkö- dörtte toplanacaktır. 



Dünü unutan biz değiliz 

Bulgarlar bizi tehdit mi 
etmek istiyorlar? 

Bulgarca (Slovo) gazetesi §Un· ı lı§an devletlerin menfaatlerine 
lan yazıyor: uygun olm:ıdığı anlaşılan şeyler-

"Balkanlarda yapılmak üzere dendir. Fakat bu misak Balkan 
olan misakın en bariz vasfı bu iş- milletleri için mübrem bir lüzum· 
te Türklerle Bulgarların aldıkları dur ve aleyhtar bütün arzulara 
vaziyettir. Türk - Yunan misa
lonm bütün Balkan memleketleri
ne teşmili arzusu bazılarının zan 
ve tahmin edemedikleri derecede 
muhalefetlere maruz kaldı. 0-
mın için bunlar şimdi muhtelif 
devlet merkezlerinde kendileıinc 
müzaheret arryorlar. 

Türkler şunu unutuyorlar ki 
Bulgarlar umumi harpte kendile
rinin müttefikiydiler. Bu sıfatla 
memleketlerinin tamamen ecnebi 
orduları tarafından tahrip edilme
mesine hizmet etti. Yeni Türk 
diplomatlan buna karşı kendile
rince şimdi minnettarlık vazifesi
ni yapryorlar. Lakin kendileri
ni basiretkar zannettiğimiz bu 
diplomatlar Türk - Yunan misa
kı ile öyle vaziyetler ihdas ediyor
lar ki yarın realitelerin ·ii~tiine 
yükselmesi ihtimali vardır. 

Türk- Yunan yaklaşmasının 

neticesi sayılabilecek olan Bulgar 
- Yugoslav yaklaşmasmm ilk 
safhası şunu gösterdi ki Balkan
larda her şey henüz halledilmiş 
değildir ve yarın dünhii müttefik
lerimizin bize muhalif bir harp 
cephesinde bulunınala11 müm
kündür., , 

VAKiT - (Slo\'O) gazetesinin 
bu mütalealanndaki garabet a
~ır. ÇU..kü hakikati halde umu
mi harp içinde ve neticesinde 

Bulgaristanın vaziyetini Türkler 
değil, belki Bulgarlar unutmuş

tur. Galiba bu gazete umumi 
harp neticesinde İstanbul ve Bo· 

ğazlar ile beraber bütün Tr:ıkya· 
nın ecnebi istilasına uğradığınf 
ve bu akıbetin sebepleri arasında 
Bulgarların vakitsiz bir münferit 

sulh yapar:ık Türk cephesini düş· 
manlara açık bırakması da bulun· 
duğunu unutuyor. 

Türkiye bugün dünya haritası 
üzerinde ıiyasi ve milli bir mevcu· 
diyet ise bundan dohyı hiç bir 
kimseye minnettar olacak mev
kide değildir. Türk milleti ken· 
di varhğmı sadece kendi kuvveti 
ve kendi fedakarlığı ile kurtar· 
mıtlrr. Binaenaleyh (Slovo) ga· 
zetesinin istikbale matuf olar:ık 
·yapmak istediği kapalı tehditle-

rin hiç bir kıymet ve man.:uı yok
tur. Türklerin Balkan misalona 
ittirak için Bulgarbra gösterdik
leri hüsnüniyet bugün değilse bile 

yarm mutlaka anlaşılacaktır. 
Çünkü Bulgarların hakiki menfa
ati dünkü müttefikimiz dedikleri 

Türklerden :ıyrılmak değil, onlar· 
la ıam=mi olarak birlik hareket et· 
mektedir. 

Politikanın baş makalesi 
Belgratta çıkan (Politika) ga

zeteıi Balkan misakı hakkınd:ı 
yazdığı başmakalesinde aşağıda
ki okunmağa değer düşünceleri
ileri ıürmektedir. 

" ••••. Ecnebilerin Balk:ın mi-

rağmen aktedilmesi bundan ileri 
gelmektedir. 

Balkan yarımadasının türlü tür· 
lü faaliyetlere sahne aluşu artık 

kafidir!. B:ılkan milletlerinin her 

türlü tesirata maruz kalmış bulun· 
malan yeter! Balkan milletlerinin 
ecnebi menfaat ve hesaplarm:ı ça· 
hrınış olmalaı kafidir. Balkan 

milletlerinin milli kuvvetlerini, 
ecnebi hesaplarma değil, kendi· 
lerine t ::hsis etmeleri zamanı gel· 

mittir. Bu tesirlerden halas bu· 
lan Balkan milletleri faaliyetleri· 
ni, bilhassa bugünkü v:ıhim iktı-

sadi buhran anlarında, kendileri· 
ne ve aralarındaki birliğe hasre· 
deceklerdir. 

Fakat bu h:ıl Balkanların te· 
cerrüt ettiğini göstermez. Hayır, 

Balkanlar evvela Balkan milletle
ri arasında çalışma birliği, sonra 

d:ı sulh içinde iktısadi ve siyasi 
mesai birliğini istiyen komşu ve 
diğer devletlerle iş birliği için or· 
ganize olunmaktadır. Balkanlı• 

lar, hiç kimseyi bu birlikten dışa· 
rıda bırakmak istemezler; fakat 
Balk:ın misakı esasr dairesinde 

müstakbel Balkan birliği refahını 
temin etmek ister. Balkan dev· 
letleri buna §İmdiye kadar, te
ker teker çalı§mak suretiyle mu
vaffak olamamışlardır ve bunu 

takdir ettiklerinden, Balkan mil· 
letlerine her itibarla daha iyi ve 
emin bir istikbal temin edecek o· 
lan bir birlik içinde tophn.mak
tadırlar. 

Balkan devletleri, ecnebilerin 
Balkanların bugünkü nizamını 
bozmak hususundaki arzularının 
Balk::m heyeti umumiyesin.in men· 

f eatlerine mugayir olduğunu, biz· 
zat Balkanlardaki bazı mevzn 
menfaatlerin ekseriyetin menfaat· 

lerine hakim olamıy:ıcağını bil· 
diklerinden, bütün bu sebeplere 
rağmen aralarında kar§ılıklı ola· 
rak bugünkü ve yarınki vaziyet· 
lerini temin eylemektedirler.,, 

Bundan sonra Bulgarhrın vazi· ' 
yetine dönen (Politika) diyor ki: 

" ..... Bulgaristanın da Balkan 

ırnisakına iştiraki hususunda Sof
ya k:ıbinesi ile fili müzakerat ha§· 
layalıdanberi iki ay geçti. Sof ya 

kabinesi bunu reddetti ve muka· 
bele olarak, Balkan misakı yerine 
iki tar ;,.flı misaklar aklini teklif 
etti. 

Bulgar başvekilinin nasıl bir 
ademi tecavüz misakı tasarladığı· 
nı bilmiyoruz. Kellogg - Briand 
ve Londra misaklarını biliyoruz; 

fakat M. Muşanofun teklif ettiği 
misak her halde, Balkan misakı· 
na esas teşkil eden bu misakların 

aynı değildir. Böyle olmasaydı 
Bulgaristanın yeni bir misakı tek
life k::lkışmasına lüzum olmaz· 
dı .•... 

sakının aktine mani olmak için ..... Türkiye, Yugoslavya, Ro· 
ıebkeden bütün gayretlerine rağ· manya ve Yunanistanı bekliyen 
men §İmdilik dört devlet arasın· sulh içinde terakki ve iyiletme 
da Balkan misakı y:lpılması temin hususunıdaki g:ıyretli çahşmalar 
edHmiJtlr. Bu misakm, yapılma- ı lar bugünkü misak ile temin edi· 
mM1 için bütün kuvvetleriyle ça· • leccktir.,, 
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Atinada bir maç 
Bulgar milli 

milli 
futbol takımı Yunan 

yenildi takımına 
Balkanhrda büyük bir alaka u· 

yandıran Bulgar - Yunan milli 
futbol maçı nihayet yapılmıt ve 
ge1en haberlere göre Yunan takı
mı sıfıra kartı bir s:ıyı ile Bulgar 
takımını yenmiştir. 

Maçtan evvel bir çok mütehas
sıslar Yunanlıların zayif oldukla· 
rı ve formlarında bulunmadıkhrı
nı İJaret ederek maçın büyük bir 
fark]a Bulgarlar tarafından kaza
nıbcağını ileri sürüyorlardı. Bu j 
netice yakında kartılaıması etra- l3ulgar futbolculan lstaııbul muhtclitilc k:ı.rşılaştıklan bir maçta 

fında konuıulan Türk- Yunan la§ıhyor. İ§te bu maç.,. dair gelen telgraf 
maçı dolayısiyle de bizim sporcu• Bulgar talamının yabancı bir tudur: 
ları yakından alakadar edecek nhada oynaması do]ayısiyle ol- Atina, 5 (Husus!) - Balkan 
mahiyettedir. duğu kadar, hakikatte de ve ya- kupasr için dün burada Yunan ve 

Maçm neticesini tek bir sayı ta- hut zayif olduklan ileri sürülen Bulgar milli takımları karşılaşmış 
yin ettiği için iki takliillın son da- Yunanlıların hakiatte Bulgarlarla ve Yunan milli talcrnu çetin bir 
kikaya kadar çekiştiği ve at:ığı aynı seviyeye çıkmıf olmaları ay- maçtan sonra Bulgarları 1-0 
yukarı aynı kuvveti gösterdiği an· nı ihtimal dairesindedir. yenmiştir. 

Şilt maçları ne vakıt yapılacak? 
Geçen sene yapılmasına ba9la

nılan şilt maçları yarıda kalmış 

ve bir türlü bitirilememitti. Son 
maçı Galatasarayla Fener bahçe 
yapm19lar ve m:ıç 2--0 Fener le
hine devam ederken ikinci devre 
başında bir ihtilaf yüzünden ke· 
silmitti. 

Bu maçın galibi lstanbulspor 
takımiyle fir..al maçını yapac3k 
ve kazanan taraf "şilt,, §ampi
yonu olacaktı. Görüldüğü üzere 
geçen seneki bu yarıda kalan §ilt 
maçlarının tamamlanması için u· 
zun günlere ihtiyaç yoktur ve ya
pılacak maç ancak iki bnedir. 

lstanbulspor takımı 

Alakadarlar bize bu maçların 
önümüzdeki iki hafta içinde biti· 
rilmeıi pekala mümkün olduğu· 
nu söylüyorlar. MalUın olduğu Ü· 

zere 934 ş:ımpiyonasmın birinci 
devre maçları önümüzdeki cuma 
günü yapılacak Vefa - lstanbul
spor, Beşiktaş - Beykoz maçları 
ile tamamlan::caktır. Şu takdirde 
ertesi cumaya ikinci devre maç· 
larına baılanması icap edecektir. 

Halbuki bu ikinci devre maçlarına 1 için Gab.tasaraY ile Fenerbaliçe 
iki hafta sonra da başlanılabilir ve yeni bir maç yapacaklar, bu ma• 
arada geçecek günlerde geçen se- çın galibi de lstanbulsporla kartı· 
nenin !ild maçları y.:lpılır. !aşacaktır. 

Alakadar heyetler bu maçların G:llatasaray takımı geçen sene -
yapılmasına karar verirlerse Is· ki vaziyetin olmadığı için Gala
tanbul sporcuları iki çok mühim tasaray - Fener !karşılaşmasmm 
maç d:ıha seyretme imkanını elde çok heyecanlı o1acağmı işarete 
edeceklerdir. Çünkü beynelmilel h:ıcet yoktur. 
federasyonun kararı mucibince Futbol heyetinin bu mevzu ile 
yarıda kalan maçların yeniden ya· ehemmiyetle alakadar olacağını 
pılması icap etmektedir. Bunun umuyoruz. 

Ankara da birleşen iki klüp 
Ankara, (Hususi) - ittifaka \ reş, fütbol, ateltizm, tenis, boks I Bey, ikinci müdürlüğe Mitat, 

dahil Ankara güreş klübü ile ye· gibi sporlarla iştigal edecektir. ve azalıklara da Ziya, Derviş, Ser
ni teşekkül eden Demirspor klü· Kongrede fahri reisliğe Beyazıt met, Ekrem, Hid:ıyet, Sırrı Beyler 
bü birleşmişlerdir. Yeni klübün meb'usu ve umumi merkez ikinci seçilmişlerdir. 

Ankara sporuna çok faydalı o

lacak olan bu yeni teşekküle mu· 

ismi Demirspor olmuştur. Bu se- reisi Halit, h i mi reisliklere Nafia 
neki futbol liğ maçları b:ı§lamış vekili Fuat, fırka katibi Recep, 
olduğundan Demirspor ancak Devlet demiryollan umum müdü· 
şild ve kupa maçlarına iştirak e• rü Rifat Beyler, idare heyeti mü- vaff akıyetler dileriz. 

E. G. decektir. Demirspor §İmdilik gü· dürlüğüne eski Altınordulu Cemil 

Bu haftaki maçların programı 
9/ 2/ 1934 cuma günü yapılacak reımiı•.akımları saat 11 hakem Mehmet Reşat 

lig maçları: Bey. 
Taksim sahasında, saha komiseri: Beylerbeyi _ Hilal birinci takımları, 

Necmi Bey. saat 12,45 hakem Adnan Bey. 
Bc§ikta§ - Beykoz saat 11,30 B. ta- Vefa - Kumkapı - lstanbulspor 

kımlan. Hakem Ahmet Bey. birinci takımları şaat 12,45 hakem Cafer 

Kasımpa§a - Topkapı saat 13,15 l Bey. 
inci takımlar, hakem Rü,tii Bey. lıtanbulspor - Süleymaniye saat 10 

Be§iktaş - Beykoz saat 15 birinci genç takımlar, hakem Sadi Bey. 
takımlar, hakem Kemal Halim Bey. Fcnerbahçe - Topkapı saat 11 genç 

VcfA - Kumkapı - lıtanbulspor B. takımlar hakem Emin Bey. 

Yüzücülükte yeni bir 
dünya rekoru 

Kopenhag, 5 (A.A.) - Hollan· 

dalı kadın yüzücü Willy Denou· 

den bir düny:ı rekoru yapmı§trr. 

Yüzücü kadın, "Crawl,, ile 100 

yardayı 59 saniye 8-10 da yüz· 

müştür. 

Evvelki rekor, 60 saniye ile He

len Madieona aitti. 
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Mermer Dudaklar 
6 
şJ;~r 

1 
çşJ::~· Büyük şai-ri_n_y-ıl_d_ö_n_ü_m_u_· -m-ünasebetlle 

::::::::~~:::::::::::::::::::: Selami J z z et :::::::::::::::::~:::~::~:::::::::::::: 21 BAYRAM 22 BAYRAM dün bir müsamere verildi 
Şefika Hanımefendi katlarını 1 İhıan hizmetçileri çafırdı, aan· Gaa dotuşu 

1
7
7
·.!! 1~·.~~ Gllu bıuşı .. , 

çattı, Onıuzları hafiften ürperdi: dıkları tekrar botalttı. Saba" namaz• 6,ss 6.~s Büyük pir Abdülhak Hamit dün "Azimüttan üıtat; 
- Bu kadm benim peşimi bı- • • "' oııe DAmazı 12,'i7 ıus seksen üçüncü ya,ına oirmittir. Bu itte sene huzurundayız. Seni .... 

itin dl 11amuı 1 M 7 15.08 • kuanclıran büyiik sünü btlale _. itin ralanıyacdc mı? .. Tenisten aonr.a, Ihsan.kan ter j. Atşam nımaıı 17,n ı ?,24 münasebetle dün Amavutköyünde dı 
ı&,56 ı s,s6 l' . d b sene toplan k. . 

Şatırarak yüzüne baktım. Et· çinde yanımıza ıeldi. Heykelli ha 'iıtsı umaı• M 9 F eyziiti ısesın e ir müaamere Bundan bir yıl eni, s- YJ1e llir 
rafta kimseler yoktu. Havuzun ba vuzun batınc:laydık: ~~ı~cçen gllnten 37 !ı~9 verilmif, ıene Himidin (Elhan) ı sün aeni teıit etmek, aana ...,........... 

d S l __ ,_.. and d d Yılıatalan .. 3~8 :ı~7 temsil ediJmi.hr. nnmı aöylemek için buraya ---=...:a. tında, bir kaç serçe cıvıl ıyor, - usuz wuan y nn, e i. _J ,.... •-w-L____________ Kutlulama meruiminde Abdül- O ıün bu Mvimli bina71 teılıuaı lıl .-ç-
mermer bir kadın batının ağzı& Birden heykelin ağzından akan ,_-- hak HA "t B. Lüsiyen Abd"Jh-•- )anınızda belki daha az beyu 1111, Jlri-
clan su akıyordu. Atağıda, boğa· soğUk su ıözlerine ilitti. Hemen il A D amı ' . u aa müzde ltellri daha u: ltunaıa ,,..._ Pa-
zın ıulan, ağır, kızgm 'bir güneıin ile'fle-1 i. Şefika haykırdı: R Y Q Hamit Hanım, ıehır namma hele- icat mubakk•k ki, kalplerimis ...... 
altında cıvalaunıı gibi kmuldı· lh d • d!::::::============~~I diye reis muavini Hamit, Cümhuri- muhabbet ve netenle daha çok clobı, p 

r-- - aan, ora an ıçme... BugUn ·ı-- "d h '-" k ı..· 1 ---1--- d b yet Halık fırkası vı ayet ı are e- terimiz nete, ııhhatinle buıü .W.. yor, oüyü •oır tep, arJUUJın a a· Fakat İhaan dinlemedi. Hevke-
f"f b" k ük · · b k k l .1 ANKAR - 12,30 Gramofon, 18 or- yeti reiıi Cevdet Kerim Beyler, çok canlı ve uyanıktır. Demelr Jd· Milin 1 ır öp· ızı ıra ara yo a· lin dudakbrına dudaklannı va- land k 1 d-L-- !il- LL..!-

J keıtra: Hendel Ouverture Herolque Au- Ed" h · ••natkarlardan ve J'at 1 ça ıenç eten -=- - -lıyordu rd ıp, mu anır, - lci.ıı•. 1 ı ~ ~ ..1_1-J u_ ' pıftı ı, kana kana içti... • . .. . d ba •• -çe tue enen •-•~•mm - _. 
ber Fantezi• Le domino noire, Alberniz Onıversıte profeıorlerın en zı- mü hali dedir 

Şefika Hanım, havuzun heyke- Şefika banaı sokuldu: Prelude. 18,45 Alaturka saz. 20 Ajans \ k d k k L· k 11" Yazene n • 
arı, a m, er e 'oır ço mua ım Buıün de huzuruna o ._..._. ile 

linc:len gözünü ayırmıyo1'du. - Kocamı elimc:len alacak de· haberleri. ve münevverler hazır bulunmu,- seldik. Bir mümin ibadetiM, Wr lpk 
Sordum: medim miydi ıize... VARŞOVA 1412 m. - 17,55 Oda tardır. kibeaine naııl imanla sidene Wa ..... 

muıikiai, 1920 Maaahabe, 19,45 Hafif Abdülhak Hamit Be alkıslar- nin bir ~We Ye bir merlWa ._ laa· - Ne demek istediniz hanıme
fendi? 

F.ıınretti : 

- Şu heykelin 
nn! 

yüzüne bakı-

Sözü yerine. ıelıin diye baktım. 
Fabt hanımefendinin neden bu 
kadar heyecanlı olduğunu anlıya
madnn. 

Şefika H3nım · dişlerini gıcır
dattı: 

- Şu alına, fu çene kemikleri
ne, hele fU dudaklara bakınız ... 

Baktım. Gözlerim büyüdü. Şe
fika Hanım hayretimi ıezdi, iki e
lini omuzuma dayadı: 

- Deli değilim değil mi? •. lıte 
siz de görüyoraunuz. 

Evet ıörüyordmn. Bu heykel, 
Şefiks Hanımın kocası lhıan Be
yin, itık oldufu kadına benziyor· 
du; bu heykel, o kadının heykeli 
idi, tıpkı Cavidanaı benziyordu .•. 

• 
••. iki hizmetçi, 'bavulları, san

chklan hazırlıyorlardı. 
lhaan Bey bu hali görünce kız· 

dı: 

- Size eıyaları hazırlayın diye 
kb söyledi? .• 

Kapı açıldı, Şefika Hanmıef en
Cli içeri ıirdi, hizmetçilere emret
ti: 

- Haydi gidelim! 
Kızlar çıktılar. Yalnız kalınca. 

Ihsan .ordu: 
- Bu da ne demek?.. Buraya 

ıeleli cbha üç gün oldu ... 
Şefika seı çıkarmadı, önüne 

baktı. 

thaan israr etti: 
-·Söyleıene... Neden gidiyo

nız? 

Şefika batını kaldırdı, ellerini 
kavu,turdu, "yalvaran bir seıle: 

- Seni ıeviyorum Ihsan, dedi, 
aeni elimden alac:ıklar diye korku 

yorum. 
- Bunu ne münasebetle ıöyli

yoraun Şefika? 

- Seni kıskanmakta pek hak
arz deiilim Ihsan ... Cavidanı unut 

ma ..• 

- Suı ••• O macera bitti. 
Şefika b:ııını ,salladı : 
- Seni, elimden alacağına ye

mia etmitti ••• lıte bunun için bura
da• gitmek istiyorum. 

lhıan duraladı: 

- O kadına buarda tesadüf et· 
tin mi? 

-H ,,,yır. 
- Burada im it? 
- Hay.:ı·. 
- Öyleyse buradan gitmeğe 

hiç lüzum yok ... Yarın ben tenise 
ilz Yercfım ... Senin manasız kıı· 
~bfmm habrı için ıözilmden 
dinemem ••• Gitnıiiec:eiiz •• 

• • • 
•.. Bir hafta ıonra, lhaaru karaı 

topraklara gömdük. . 
Cenaze meruiminden 10nra 

doktor yanıma re idi: 
- Şefika Hanım kocasının za

türreeden öldüğüne inanmıyor .•• 
Terli terli içinlen ıu insanı öldür· 
ınez diyor ve mütemadiyen: "0 
kadın kocamı elimden aldı •.. ,, di· 
ye dövünüyor. Böyle devım eder· 
ıe çıldıracak. Sizi sever, ıözünüzii 
dinler ... Kendisile konlJ!ıanız, bi
raız teselli etseniz, Ihsan Beyio sa 
türreeden öldüğünü söyleseniz .. 

Doktonm dediğini yapmadını. 
Çünkü, kendi kanaatim hillfma 
bir teY yapmıt oluaktmı. 

musiki. 21,0S Popüler aenfonik konseri, . ! - zurune 01le aeldik. Çinlrii ............ 
la yerıne oturmut ve hıraz sonra nıyoruz ki hu löble büa..::.- _ ... _~ ~.ılı 

22,16 Hafi! rnuaiki, 23 plik ile tqanni ...... - --·· · 
F eyziiti lisesi müdürü Hıfzı T ev- rin durup el llailadıiı bir -A---ı 

23,15 danı musikiıi, 24 muaahabe, 24,07 f k _.. .. 
dan• muıikiti. İ Bey fu hitabede bulunmuıtur: çünkü inanarak tealim ediJ•• W .. 

"Büyiik üıtadmuz, muhterem miaafi· merhale fikir ve aanat J'ollarmıaa ,..,.... 
BUDAPEŞTE 550 m. - 18 Buda- rimiz.. . luifa1arm neliı ve hamle lra~. 

peıte musiki heyetinin kollff1'i. 1925 Buıün 5 ,ubat.. Büyük Abdülhak Hepimiz, dünün ve 1ııu..- pak
pıak, 20,30 Sab Kraliçe•i iıimli opera Hamidin yeni bir yıl dönümünü kutlu· lan, o kaynağın aerin ve z .............. 
teınıiJi Peıte opera1ında11 müteakiben lamak sevinci içindeyiz.. O Himidin lci dan taze hayat elmıı bütün W. -.ili 
Sisan muıikiıi. ' ona yalnız ruhumuzun bedii heyecanlan. edep, yüzlerimiz 0 mihrüa m1tftec. 

BÜKRE 18 Plik b be • ru deiil, bütün ltenliğimizin duysu Ye cib, ruhlarımız ErpD1n ,....._ mi• 
• Ş 3~0 m. - ' • ~ dütünceıini borçluJ'US· O H&midin ki ta- meleriyle vect içinde, kal ......... a• 

l~ı, 18 Motoı orkeıtra11, hafif muu- biatin ,iirini, beprin asalet ve ulviyeti- fiyetiıün dua11, dillerimizde Mirlldili· 
kı, 19,15 orkestramn devamı, 20,20 plik, ni onunla tanıdık. nün ıinau, aana candan ..,,p w ._.... 
20,45 konferans, 21 Molle Dorothy Hum Duyıulanmwn derinliiini, aılcnnı· sarıılanmm takdim ederiz illlıtl .. 
preyı tarafmun tapnni, 21,20 aenfo- zın ilhamını ve süzel yurdumuzun niha· Müıtak B. fıazır bulananlara 
niJc konıer, 22 harici siyaıete dair konfe- yetsizlijini ondan, onun eserlerinden hitaben de ıunlan töylQlıtiz 
rana, 22,45 haberler. aldık. Hamide kadar kalbimiz.in boı lca· . 1 

lan haıaaıiyeti onun kalemindeki sihir . Muhterem Hannnefendıler, ...,..,__ 
VİYANA 507 m. - 18,20 KonHr, ... 1 d lclu H , ___ L- dıler; 

wı fU1' ı e o • eyecanıanmu; -=te-
20 aktüalite, 20,25 müaahabe, 20,35 n1eıti Ve dütüncelerimiz ıenitledi. Fazi- S tubat 1852 •• - Sek.... iv ........ 
Frantz Liut'in eserlerinden mürekkep Jete tapmayı, fmhete nefreti öfrendik. ait 'bir takvim yaprafı; yıu.n. ,.ı l ı • 

C 1"} 8 h • • d konser, 21,40 Eıruft eine Melodie (Mü· Himidin sünetirle ufkumuz ayclınluı- madıiı, rüz~lann )'lpn....... lılr e 8 • şe rJMJZ e aabalca netriyab) 21,50 hayali cin ve dı. lnaanhfm acılarına ve ıevinçlerine yapra~. Himiclin ~i ~ 711Pftk-. 
peri hikayeleri, 22,20 son haberler, 22,40 bafrımızı korkmadan açbk. Saadetimi- O deTJrde memlelıetin fillir w wt 

-- (Baf cararı 1 
inci aa;rıtada> ak!AD' konaer ndyo orkestruı, Joaef u manen ve ııtualiıiabiilıı t.elli ....,... me• ~. ~ ~ ~~~~~~ 

Bu aı1'ada lzınir'in umu· Holzer. Hamit önümüzdeki aleme renk ve zi. farklı degıldı. Avare ve YOl'JUD ,,--,.,-:-:~--
~....&.! d · • d --L . . ya ve bizim vicdanlanmıza fazilet wı lin hakikate .. ......, aanat ... rıif,le 

mi auıaa 1 vuıyeti e ~ ya- BRESLAU 316 m. - 17 Hafif mu11· itili koydu. Himitten ıonradır ki büy6 çatla.mı dudaklan ufuklarda ... Wr 
kından mütahede olmımut, ebem· ki, 19,10 ıenç ne olacak, 19,30 Aktüa· dük, yükseldik Ye milli ruhumuzun mu- rahmetin aerinlifini arqbn)w ... O-.. 
miyetli ıörülen noktalarda uzun lite, 19,45 ertesi l'Ünün programı, 20,21 lcaddes ate,ine taptık. Tirde her aerap, bir eakuta ...... ye 

müddet durulmuf, vekil bey ta- konferan•, 21,10 yataınak hakla için bir itte bu naçiz çatının elbnda n hi· bütün akilar k aubm ..,.._....,. 
rafından notlar abnm19tır. sene mücadele, 21,20, 21,20 Skeç, 23 ıon yük üıtadm lcarpıında kalbimiz timdi çarpa ~.u._ 

Akhisarda, vekil bey, tütün ıa· haberler, 23,35 danı muıikiıi. bütün bu du1111lu ve heyecanlarla çar· .. Bu dninle ıdi. 5 ıulııat ı--. O 
tıılariyle yakından alakadar ol- pıyor. ıun lıtanbulun aernumda ~ " 

ı Cümlenizi aaysılanmla aelimbyarak meçhul bi1- balut belirmittL AIWam 
mUf, malumat a mı,, müıtahıille- B Q R S A sö ... ümü muhterem edip Müttak Beye- bü,;ik hir inayetini taf17U .. Wat Bo-
rı·n t-e-... ı·ıerini dinlem;..ı·r. b k rlc i n &--'erini ·-'--ı. '-'-- ... 

....... uıu "T" fendiye ıra ı en ıönlümden bu ıeai azı __.... , ... 7 ... -, -7--

Bursadaki tetkiklerin mevzuu· [Hiularmda yıldız işareti olanlar üzer. duyuyorum: rimini .s~lıelendirerek, ıularm ....._ 
nu "İpekçilik,, te,kil etmittir. terinde !i ŞUBAT muamele olanlar- Ne tahtiyar neıiliz iri büyük Gazinin esmer ırtııamlar bırakarak llİbQ9t pl-
Celil Bey burada da ipek aan~yi· dır.] Rakımlar kapanış fiyatlannı gösterir aarını ve inkılabını büyük Hamitle bera· di. Bebek •ahi11erinde AW&ak ..... 

• '- her yatıyoruz, aeviniyor ve yiikaeliyo- nın yelm Üıtüncle chm1a ft Wr _. 
cilerinin dileklerim te.uit etmit· nukut (Satıt) mebzul bir rahmet oldu: AlnlllWr aa. 
tir 

Bandrrma ve Gemlikte de umu
mi iktısadt veziyet etrafında tet· 
kikler yapılmııtır. 

lktısat vekili, tetkikleri intiba
larının çok müsait olduğunu IÖy
lüyor; bilhusa Buna, Gemlik ve 
Bandırmada vaziyeti geçen sene

ye n.iıbetle pek daha fazla iyi 
bulduiunu ipret ediyor. 

Celal Bey ıehrimizde iki üç gün 
k:ılacaktır. Bilahare Ankaraya 
gidecek, Bqvekil pqa hazretleri
ne, vekiller heyetine tetkiklerinin 
neticele1'İ hakkında izahat vere· 

ll~===;;;;;;;;;;~~~~=:o:;=111 ruz." 
1. Londra 643, -· • vıyan• 'ı!S, - Hıfzı Tevfik Beyin hitabetin- mit doimuıtu. 

• Ne.yor~ ,27, _ • Mıılrlt 18, - d ra S . d S .. "ipekli perdelerin lnıbir fıalblar, .... 
• Parts 111. - • eerlln sı. - en.'°".. amı Paıa za e ezaı halılann hotduiu mubt.-iz Q11k ..a.n, 
• Mlltno 220, _ • vaışova !.ı, -· ı Beyın gonderdiği mektup okun- dennanıız bir annenin yat41 elnfmcla 
* Brlltseı 118, - • Budapeşt. :ıo, - muttur. 4 Şubat 1934 tarihini ta- clolaf&ll elemli ruhlu ve endifeli t'rlw .. 

A ı 95, - • Buktes !I, ~o 1 b _,......__ 
• t na • Bel•rıt ;;6, _ rııyan u m-u.up aynen tudur: Sonra AUahm iımiyle tetnrif tılmit • Cenevre !iH. - " bir 
4 Sot)a 96, __ • Yol ohama 43, _ Muhterem efendim; yaldızlı beıiiin içiııde bir ~ ... 
* Amsterdam 84. - *Altı n 924, ~o Bu aene Abdülhak Hamit ihtifalinde yab11daki yd dönümlerinin laatapı.n.. 
• Prag 12'l!. - • Mecidiye :ı6. -· bulunmak ıaadetinden mahrum olarak u- 82 defa ıeçtikten aonra fU1 ft ....a., 

S • lhnknnı !36 _ ı L- Jl'lc ı • tokbo'm 54, - zaktan teıit ve teıx;il ediyorum. Nerede ıüze ı ve haımetle bize ...... ..ı.-

Lı~~~~=~(=k~a~p=.=.==.=.=1=S=)==~=:llbulunıam, kutuplarda olaam hen Hami· Abdülhak Hamit ilk ıaatini ,...,. ...... 
ı ;;;:dÇ~e~k;;;l;.::er~~~~~~=-~~=:=lldin yanındayım. Onun her halinde ve Nutuklardan 10nra kız w erkek 
~ !11 Stotholm ,, so·u d bul 
• Loodra M4 .• 

1 
" •·' bu ihtifalinde. Y•!"n.. a . unan bİl' bü· talebelerden 'bir koro b--.t: •-&!L. 

0.70IV Viyana 4.~ ~94 bü k d ... ,, .... _ ....-
• Nevyork M drl .~ ,,..s

4 1 yük Türlde bir yu taır e vardır. Na. ıa· ı ma .. I ..ı= * Paı ls ı t.06 • • 1 1 ·'o"" • d Ekrem rtını soy eUl . 
• l\11llno 9 032!ı • Rerlln 2.01 - mık Kemali Recaı za e ! Abd" th k H A "t il--:.. •C&O• 

V Abdu"lh-'- Hamide dair ıöz ıöylemeie Ur a amı .,.J'.. .. .. • Brlltseı 3 40- &rfOYa 4 tOJ7 - h 
Atin• '3 0790 BadapeHc J ,i0.°15 baılaraam korkamn ki nihayetsiJiliie ait an,, ı temsil edildi. 

• Genevre ı.45 - Butres i'>,665'l olduiu için nihayet bulmaz. Bunu ve Perde ara11nda mektebin IDÜ• 
cektiT. Sofya 66

·'
8
!
6 neı::rıı 30 111

" söze ıelmiyen uluVTiyetini dütünerek dürü Hıfzı Tevfik Bey Abdülbek 
• Amıurdını ı. 1 ~06 Yoltohamı sı.5283 

Tetkik edilen eta1lı meselelerin PraK ı s,99 1 9 Mostova 1088 50 bu bir ilci kelime ile iktifa edec:etim· Hıinıit Beye oynıyan taleWeri 
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Bir tiyatroda hadise 
Paris, 5 (A.A.) - Shake.peare 

İn "Coriolan,, eseri oynatılan F ran 
aız komedisinden çıkarken b:ızı 

seyirciler "Kahrolıun Thore, Yllf& 
ıın F.:ıbre!,, diye baiırmıılardır. 

Poliıin kalabalığı dağıtmak için 
müdah:ılesi ''Y qaam Cheappe !,, 
sesleri ile mukabele görmüftür. 

Dün ıece yapılan nümayiıler· 
de 75 kiti tevkif edilmittir. 

ı Rell 3,90 • Onyon Dey 19,- aek 

1 

şı r. Hayrıyc ıs. ~ark lld l!i,25 ı Hamit busün üzerine çıkbiı aen üç değil, onlar beni Y•f&tıyorlar.,. 
Tramvar .cs.!lo Ralyı 2,20 1 aene tahika11nu namütenahililde kartı Diye mukabele etti. 

1 
u. sıgortıı ı ı.~o ı.:ark m. ecz.a ~.3:' 

1 
karııya duruyor. tkiıinin araıınu I•· 

I• Romoati ıs.to • l'etefon ı ı 75 ~ içen Mrairi mana, olaa olaa H&midin ·--------------
,_ 1 muahhar olan tiirlerinde biıaolunur. ISTAltBUL B!LEDIY .. 
1 ıatlkrazlar tahvlller 1 Eminim ki gelecek aeneler Hamide yer Şehir Tiyatrosu 

ı 93J da lst. 9~.00 
ıstllcraıld 1 53, ~'I 
~ıırk D.yoı t.4S 
o. Mun h. ~3.00 

Gllmrllkteı 

ıus Mil t-. 
Raldat 

~.35 

F.lettrl\ 
Trımvıv 

t:rıanl 
Rıhtım 

Anadolu ı 

Anadolu ıı 

• Mllmessl! A 

yüzüne pek nadir inen bir gençlik ıötü- Alc .. m ıunre i ı 
~ 1 .30 recektir. Yatasın Abdülhak Himitt,, 

98,SO Bundan ·10nra kürsüye Hüseyin Saat l 9,30 da 
111

• - Siret Bey çıkmıt ve Hıimit için ha- Lüküs Hayat 
46 ~o 

•fi.so zırladıiı bil' yazıyı okumuttu1'. OPERETi Yaun: 
su ; Hüseyin Si1'et Beyden sonra da 

•iiiiiiiiiiliiiimiiiiiiiiiiiiiôiiiiiiiöiiilllilliliiiiiiliiiiiiiiiiliiiiiiiiiliiiiiilll•I lımail Müttak B. ıöz ala1'ak fÖY· Ekrem ve Cemal 
Refit Beyler. le demittir: 

Te•ıflleri 



11-VAKIT 6 ŞUBAT 1934 

Misak öbürgün imzalanıyor Japonya harp malzeme
sinin başlıca müşterisidir 

-- <ilet.....,, 1 bici •Jlfada> ı sakına müsait İtalya bunun aley· \Ve Türkiye tarsin eserinde devam 
yuetinde Balkan hariciye nazır· hinde tiddetle mücadelede bulun edebilecektir. Sovyet harbiye komiseri komünist 

kongresinde bir nutuk söyledi 
lannm ıerefine büyük bir ziyafet 
Yerilecek ziyafeti müteakip bir 
resmi kabul tertip edilecektir. 

muıtur. 

Bulgariıtarun tereddüdü ve ni
h :ıyeı miıaka girmekten imtinaıru 
ltalyanın nüfuzunda ara.malıdır.,, Dernmıyetll ve mes'ut 

bir hadi•• 
ATINA 5 (Atina ajansı) -
Bqvekil M. Çaldaris, gazeteci

lere fU beyanatta bulunmuttur: 
"Diler hiç bir memleket aleyhi

ne müte-veccib olmaksızın misakı 
imza eden devletlerin hudutlarını 
temin eden Balkan misakı ehem· 
miyetli ye meıut bir hadise tetkil 
etmektedir. Zira, ıadece Balkan· 
hrM tulhü zıman altına almakla 
kalmıyan miaak, milletler aruın· 
da umumi ıulh için fayd:ılı bir iti· 
mat ha-vaaı yaratmakta, uzun za
mandanberi takip edilen ve Yuna 
nistanm t:ıhakkuku için ne kadar 
çalııtıiı malim olan iktiıadt ve 
difer menfaatlerin inkitafına pek 
faydalı olacak daha h:ıkiki bir 
Balkan aDJqmumın temellerini 
atı!ııaktadır. 

Misakın, ıulhu iıtiyen bütün dev 
Jetler nezdinde g:ıyet müaait bira• 
kis uyandıracağına ve pek yakm· 
da diğer Balkan devletlerinin de 
iftiTak etmek iıtiyeceklerine emi· 
nim. 

Yunan efkarı umumiyeıi, Bal· 
kanlarda ıulhü ve Yunanisbnm 
her taraftan hudutlannı temin e
den Te harict ıiyueti eaaıına ta• 
mamiyle uypn olan bu mia3kı en 
büyük memnuniyetle kabul et• 
mektedir., , 

Misak bet yll i~ln .. 
-1e~r.t. s ata... ajana) -

Balkan miaakını dün parafe eden 
devletler Balkanların bugünkü 
ar32} vaziyetini muhafazayı te· 
ahhut etmektedirler. Miaakın mu· 
kaddemeai ileride Bulsariıtan ile 
Arnavutluğun da iltihakını kolay· 
l&§hrac3k bir tarzda yazılmqtrr. 

Miaalun müddeti, ıöyl:mdiğine 
göre bet sene olacaktır. Y aptl~n 
teblij'de metin hakkında izahat 
verilmemektedir. 

Siyui m'lhafil, bu ihtiyat kay
dını, miıakı imza edenlerin, miıa· 
ka dahil olmuı için kendisine 
müracaat edilecek olan Bulg:ıris
tam. kartı dürüat hareket ebnek 
enditelerile izah etmektedir. 

Fran••d• n-ıı k•1"9llandı? 
Parla, S (Hav:ıı ajanaı) - Da

hili ıiyuet Ye Chiappe meselesi· 
nin çıkardığı münakqalarla f ev
kalide meıaııl ohn F r&JMız mat· 
buatı Balkan miaakınm imzuı 
hakkmda pek o kadar uzun tafıi· 
littı bulunmiyor • Soayaliıt Le 
Populaire pzeteai bqınakaleıin· 
de diyor ki: 

''Ballcan miaakı yarımadanın 
buıünlcü ıiy::ııi çehreaini pek o 
kadaı- deiiıtiımiyor. Çünkü Bul· 
ıariatan ile Arnanıtluiun muka· 
vemetlerini pek o kadar kırma· 
mııbr. 

Maam:ıfih miaalmı büyük ebem 
mi,-i Yardır. Bu miuk aynı 
zamanda bir ademi tecavüz, hem 
de buıünkü hudutların aıkert te
minat miaakıdır. Bu ıuretle ta· 
dilit aleyhinde niıbl bir iıtikrar 
lıaad olmut demektir. 
Aqal bir inzivaya çekildiii zan• 

aedilmiı olan Türkiye y:ıyq ya· 
ftf faal bir büyük Avrupa devleti 
olmaktadır. 

Türkiyenin yanımda SOTJet Rua 
yama da halandufunu unutmıya· 
lım. !otJet Ruayanın geçen aene 

Belgrat gazetelerlnln 
de,rlyatı 

Bel.ırat, 5 (A.A.) - Bütün ıa· 
zeteler Balkan miaakının aktini 
r:ıüsait surette tefsir etmektedir· 
ler. 

Vreme gazetesi efkirı mnumi· 
yeyi tu ıuretle hulia:ı etmektedir: 

"Dört Balkan devleti siyui ve 
mülki statukolanm kartılıkh su· 
rette temin etmek, yalnız mülki 
tamamiyeti eri hakkında değil, fa· 
kat iktıaadi mün~aebetlerine ilişi· 
ii olan bütün meaelelerde arala· 
rında mevcut tam tesanüdü ku, .• 
vetlendimıek hususunda anlat· 
mıılardır. 

Vreme gazetesi "Balkanlar, 
Balkan milletlerinindir,, prensibi· 
nin tatbiki hususunda temin edil· 
mit olmaamdan dolayı memnuni
yet göstermektedir. 

Bundan bu gazete Balkan misa
kında. doğ::ıcak neticelerin ehem· 
miyetli oldujunu kaydederek 
dyior ki: 

"Balkan devletlerinin emniyet 
ve seliınetlerinin tehlikeye dütme 
ıinden artık hiç bir korkuları kal· 
mıyacaktır. Çünkü dört Balkan 
devleti bundan böyle ülkü itiba
riyle bir birlik tetkil etmektedir. 

Bu birlik mütecaviz kim olurn 
olıun müteıanit bir surette müda· 
faa edilecektir. 

Vreme waswteei yasıaım ta MI• 

retle bitirmittir: 
"Bu misak hiç kimse aleyhine 

müteveuih deiildir. Bilikiı 
baıka devletlerin de ona ittirak 
i.mki.nmı hazırlamıf, vermiıtir. 

Bilh~11a Bulgaristan Balkan· 
larda ıulh ve ıükunun teaiıine ça· 
hsmak istediğini göstermek arzu· 
sunda ise ona pekala İştirak ede· 
bilir.,, 

''Politika,, gazetesi de ıunları 
yazıyor: 

"Balkanlar Balkanhlarındır.,, 

düsturu ve bazı Avrupa devletleri· 
nin kabul edemedikleri Balkanlar· 
da tesanüt fikri, tahakkuk yolun• 
dadır. Avrup.anm rarbt lokarno
au da vardır. Balkanlar bUl'ÜD ma· 
zideki kuıur ve yanbtbklarma ni· 
hayet vemıit!erdir. Türkiye, Yu· 
nan:stan, Romanya ye Yq01laY· 
Ya ıükun ve emniyete doiru ti
den yolu hazırlamıılardır. Bulıa· 
ristanm vaziyeti ne olacak? Bu 
seyirci ve intizar vaziyetinde kala· 
rak ve bir kere daha maz:deki teh· 
tikeli oyunu oynamala tetebbüı e
derek Bulgaristan bir hata yapmıf 
olur. 

Böyle bir tetehbüı dört Balkan 
devletinin birletmit kudretleri kar 
ıııında pefİnen bir muvaffaldyet· 
ıizliğe mahkamdur. B'lak;ı, Bul· 

•.-...., • lL • 
garı.u.n mıuaa sırene, yarım a· 
danın sulh unıurlarmdan biri ola· 
rak hareket edebilecektir. B:ze ıe· 
lince, ikinci Doktai nazarm tahak
kuku iç· n her teYİ yaptık ve yapa
cağız, zira, Bulgariıtan için yeRa· 
ne ıellmetli hal çaresini misaka 
dahil olmak tetkil eder. Balkan 
misakının neticeleri yakmda Av· 
rupa siyaseti üzerinde kendini r.ös 
terecektir. Balkanlar artık ebe· 
diyen Avrupanm yanardağı ol· 
maktan uzaklqac:aktır. 

Miaak Türkiyenin Avrupa hu-

Yunanistan, Ven~zeloı'ıuz bir 
Venizeloı siyo.aetine dönmüttür. 
Tamamiyeti zıman altına alınmıı 
ve dahili vaziyeti istikrar kesbet
miıtir. 

Romanya, büyük Joneıko ile 
tilmizi Titüleıkonun fikrinin mu
zaffer olutundan iftihar duyabi· 
lir. 

Yugoılavyaya gelince, biz de 
Balkan ıulhünün en emin Zlllllanı 
olmakla iftihar edeceğiz. 

Ml•ak tedafUT mahiyettedir 
Atina, 5 (A.A.) - Gazeteler 

Belgratta parafe edilen ve gelecek 
Pertembe günü Atinada dört ha
riciye nazırı tarafından imza ed:
lecek olan Balkan miaakmm akti
ni ıamimt ve hararetli bir ıurette 
karşılamaktadır. 

Gazeteler, bu misakın açıktan 
açığa tedafüi bir mahiyette <>ldu
ğunu ehemmiyetle kaydetmekte, 
onu imza eden devletleri Balkan· 
h olmıyan diğer devletlerle olan 
hudutlarını değil, fakat Balkan· 
lardaki aktinde mi:§terek hudut
lannı müdafaaya mecbur tuttuğu· 
nu yazmaktadır. 

Proiya ıazeteai diyor ki: 
"Sulhü sağlam temeJJer üıtüne 

kurmak gerekliğini kavrıyan dört 
devlet bu m · ~nkı imzalamakla u· 
mumt aulha .,kunacak yardımla
rmın hakkiyle takdir edileceaine 
kani bulunuyorlar.,, 

Proiya gazetesi Bulgariıtanm 

ve Arnavutluğun da bu mi~aka it· 
tirake karar ••diklerini görmek 
dileğinde bulunuyor. 

Kathimerini gazetesi tümul hu· 
dudu yalnız Balkanlara munhaaır 
bulunan bu miıaktaki madde ve 
hükümlerden bahsederek yazdıiı 
bir yazıda, Balkan misakını imza 
eden devletlerin taarruz maksadı 
gözeten bir koaliayon değil, fakat 
bir müdafaa bloku teıkil ettikleri
ni kaydediyor. Gazete bu misakm, 
onu imza eden devletler:n Balkan· 
lar haricindeki ihtilaflara sürükle· 
nip karııınalarını icap ettirilebile
cefi hakkında neıred:len dediko
dulann da haklı ve doğru olmadı· 
lnıı ıöıterdiiini ilave ediyor. 

Romanya gazete•erlnde 
yazılanlar 

Bükreı, 5 (A.A.) - Gazeteler 
Balkan miaakmın tahakkukundan 
dolayı müttefikan memnuniyet iz
har etmektedirler. 

Uni-venel ıazeteai Ya::ıyar: 

Moakova, 5 (A.A.) - Tasa· 
janaı bildiriyor: 

ıebbüı et1J1if olduğumuzdan bah· 
setmeden evvel ıize biraz uzak 
prkta komtulammzdan bahset • 
mek zarureti vardır. Japonyamn 
buhrandan çıkmak için bir harp 
çıkarmak çarelerini aramıı ve ha• 
len de aramakta bulunan bqlıca 
memleket olduiu, hali hazırda 
bütün dünyaca anlqılmıt bir key 
fiyettir. Japonya, cihan piyaaaaın· 
da harp malzemeıinin ve harp sa· 
nayii için lazım iptidai maddelerin 
bathcaa mütteriıidir. Japonya 
aynı zamanda harbi siyaaeten ha· 
zırlamak aahaaında da büyük bir 
faaliyet aarfetmekte ve bu faaliyet 
ti yalnız Japon adalarına münha• 
aır kalmayıp Çine de pmil bulun· 
maktadır. Bu iae Çok vahimdir. 

Komüniat koqresinde M. Sta
line'in vermiı olduğu raporun mü
zakereıi eınaıında milli müdafaa 
komiseri M. Voroıilof, Sovyet Rua
yanın milli müdaf auı hakkmda 
mühim ve uzun izahatta bulun· 
muıtur. 

M. Voroıilof, föyle demittir: 
"Bugün ordunun teknik nokta

ımdan isli.hına müteallik bütün 
meseleler halledilmittir: Hali ha· 
zırda ta.."Damen aırt ve ihtiyacımı· 
za kifi tanklara sahip bulunuyo
ruz. Elimizde bulunan topçu kuv· 
veti gerek keJnmiyet ve keyfiyet 
bakımlanndan memnuniyete ta· 
yandır. Bir çok hafif ve ağır mit
ralyözlerimiz vardır. Kuvvetli bir 
ralyüzlerimiz vardır. Kuvvetli bir 
harp sanayiine ve gene kunetli 
bir kltııya sanayiine ve kafi mil<
tarda münakale vasıtalarına mali
kiz. 

Geçen üç buçuk sene zarfında 
ha.va kunetlerimiz tamlamaz bir 
hale gelmittir. Ağır bombardı· 
man tayyare kuvveti vücuda getir
di! ve hava la::IV"Yetıer:mizi:ı d' ğer 
bütün ıubelerini tekemmül ettir
dik.,, 

M. VoroıHof, Sovyet Ruıyanın 
Karadeniz ile Baltık denizi nour· 
mank Ye bilhassa uzak ıark ıah:J. 
!erindeki müdafaa veaaitinin tak
viye edilmit olduğunu aöylemit ve 
demiflir ki: 

"Bütün bu tahkimat, Sovyet a· 
raziı:ne tecavüz etmek iıtiyecek 
olan macerapereıtler ~çin büyük 
manialar tefkil etmektedir.,, 

Harbiye kom:Seri bundan ıözü 
deniz kuvetlerine nalde!m:ftİr. 
Mumaileyh demiıtir ki: 

"Son aeneler zar~mda yalnız 
Baltrk denizi ile Karadenizdeki 
kuvvetlerimizE artınnak ve kuvet
lendirmekle ve timal mıntakasın· 
da da müdaf aaıız kalmamak için 
b~r takım gemilerimizi Beyazde
nız - Balıtk den· zi ıkana.lı vasıta· 
ıile timale nakletmekle kalma· 
dık, aynı zamanda doğrudan doğ
ruya bir tecavi•ze maruz kalmak 
iht;maline binaen uzak farL-ta de· 
niz lnıvvetleri vücuda getirdik. 

M. Voroı'lof, bundan aonrn Kı· 
zıl ordunun k3.c!rol .. rı hru:km-'a 
m3.lfun:ıt vermi~tir. Mu."nz. "leyh, 
müteak"ben bu ka 'ro''"'.rın ne de
mek olduiunu "zah ile demi~:ir 
ki: 

"B· . " . . ızıın or umuz t:.mık b.r or-
dudur. Aırl tekn'ğ' sevl:i ile, ala
ka ile kabul etma'tir. 

Ge:on sene z;rfın ·~ 'hf ro. :::ı.
h~sınc?a b"zzat mu lari!J'crdcn 152 
b"n te.::l"fname a! "xk. Ba tc-'·lifmı· 
m~!arin büyü1t bir l:m:ıır.ın fayda· 
1 l1w hlıJ • ı c .. tau1u ta a . :;.1 t etm ş ,.e bun-

JaPonya. Sovyet Ruayaya kartı 
harp yapılmumı açıktan açığ:ı 
isterken bizi harp hazırlıldannda 
bulunmakh itham ec:liyor. Hudut· 
larımızda ve teJıirlerimizdeki mü• 
daf aa tertibatımız, Japonları 
kuıkullandırıyor. Filhakiln. yeni 
Mançuri ile hudutlarımız, 1931 
de Ç~n ile olan hudutlarımız ıibi 
müdaf aaaız kalmıı olaaydı hiç 
tüpbeıiz komtuhnmızdan daha 
ziyade botuna gidecekti. Bütün 
cemilekarbinnıza rağmen hiç 
kimsenin bu ıuretle h()§una gitmek 
istemeyiz.,, 

Türkiye ile olan münasebetleri• 
miz en doıtuıe ve en dev~mb dost 
luklardandır. 

İran ve Ef ganiıtan ile olan mü• 
nasebetlerimiz de fena değildir. 

A vrupab doıt!arımızla mün'l• 
aebetlerimizi biliyoraunuz. M. 
Stc:.line, bun~arı mufaaaalan izah 
etti. Fakat Uzak Ş:ırk afakı bu· 
lutlarla örtülü ve orada her an bir 
harp f ırtınumm kopması muhte· 
me~dir. 

B :ı harp zamanımızın harbi o

lac"lk, sebebiyet verenlere pek pa· 
halıya cturacaktır. B&tkalarının 
zararına çarçbuk iıtifde etmek Ü• 

midinde bulun-n uzak komtulan• 
mız, bu ciheti göz önünde tutma• 
hdırlu. Japonfa ile yapılacak bir 
harbin bizim için miifkül olmıya• 
cağını söylemek istemiyorum. E· 
ğer Japon imyperyaliltleri :ıakerl 
bir maceraya karar verecek olur
larsa hiç f Üpheaiz pek ziy=.de 
hazıir olduklan halele meydana 
galecekler ve bütün kunetlerini 
orb.ya ats.cakl':rdır. Kızıl ordu· 
n:ın piftarmı tetkil eden Uzak 
Şark ordumuzun, düpnan topraiı• 
ımızı iıtilaya kıyam eylediği z::ı• 
mm orıu uzak Şark hud~tlarımız· 
da 'mha etmeğe muktedir bir hale 
ao 1mı~k için ne yapbk?. Son ıe
neJer zarfınd.,, merkezi komite, 
Uzak Şark i!e mütemadiyen meı· 
gul o:muı ve halen de olmakta· 
d.r. Eu mmtahadaki aıkeri kuv 
ve~er

0

1'llizi te:z:yit ve takviye için 
:ız çc k her şeyi yaptık. lar an muvzıf fa!dye~lc istifade o

lun-:ıu:tur. 
Hat"p b .. n-' .. n •onr~ r--·- ~ .. , ı.. Bütün aah;ı mıı:takrunıu, §İma• 

"Bu miaak, beynelmilel ıulh ve 
miiaalemet ıiye.setimize yeni bir 
beyneJmilellik ehemm:yeti ilave 
etmektedir. Milletler cemiyeti 
miıakile olan tam ahengi Kellog 
- Briand m·ıakının aynı olan ru· 
bu Ye küçük ihtilaf miıakın.-n tıpkı 
olan hedefleri ile Balkan miıakı· 
nm esas prenıipleri arLızi at:.-.tiiko
ıunun muhafaz33ı aurctile hu. ut· 
lann masuniyet ve emn'ycH ve 
her türlü ihtilaf!arın kuvv~te m~
racaat usulünü kat'i sure· te meni 
ile, muslihane yoldan hallidir .. 
Dört devletin, b:r beyn~lm'lel te~
riki meıai ke.rarile ,aynı siy:ı::et ta 
kibi hakkındald anlaf-mdo.rı &l· 
kan 'arda yeni bir de~e açm:ıkb.· 
dır.,, 

Curetue gazete3İ, mi::akı, tadil 
siyaseti aleyhinde b:r hattı hare· 
ket alan Te iktiaadl aahada da mu· 
karenete tevessüle amade bulunan 
55 milyon nüfuılu dört milletin ıi· 

t"''ci h··-ı··si cr2u·'3n l::ı'ı's'e c!e- 1i S:: hdinimid, Kamçatkamızı, 
Iıu:l:a u=ah Şarkt..,ki toprağımı• 
zm er zerreaini müdafaa mecbu• 

mı•z:lan ve hu mınt .. ' ·ıı:la r,c '"'l ri7efntle bulunmaktayız. Ve mü
avfaru:ııım::ıh iç·n ne gibi şeyi ret"! da'"aa e:!e:eğ'z ..• Uzal: Şarkımı• ..... w-·•-.. '"""" 111-•ınımnııı ıttıııı11111ıııaıım ' zı y ln:z müdı: f na etmekle de kal 
kaydetme!dedir. mıyacağız.. B'ze kartı aplacall 

Gazeteler, diğer iki Bal'knn he:ı- fıangi bir harpte galip ıefece. 
memleketinin ıulh eserine iltihakı jiz., 

1 .. . . . . 
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1 

Kat' i y yen 
D A H A Elverişli 

Şeraite 
Nail Olamazsınız ... 

Beyoğlunda 

BAK ER 
VE 

HAYDEN 

Türkiye 
MERKEZ 

Cümhuriyet 
BANKASI 

ı 1211934 vaziyeti 

AKTiF" PASiF" 
Kasa: Lir• 

Sermaye ............ - ............................................ ~ 
lhtivat aı. çesı ·························-··· ............................ . 

ltın safi kilogram 12.277 561 L.. 17.269 4-08 44 
B:ınknm ... . ......... .... .... .. ..•.... ., 1013.i 032 -

Ufaklı ...................... .. . .. .... ..... . .. . . .. 644 12•2• 73 28646·564 17 TedaviJldekl Banknotlar: 

Dahlldekl Muhabirler: Deruhte edilen e\Ta k ı na ıaiye (.. 158 748 563 -
'\ltın ~2fl f,g ....... 1 788 024 L 2 515 003 70 Kanunun 6 ve 8 incı madde 
l'ür , lirası . .... .... ,., ı 013 888 59 3 528 892 29 leriııe tcvfi .an \•aki ıediyaı 7 488 563 -

Deruhte edilen evraıo na ~ tiye 
L:ı 'uyesı .. . . . . ........ .. . 151 260000 -
l\arşılığı tamamen alan olarak 

Hariçteki Muhabirler : 
\lun. Safi kilo~ram 3.':'45 107 5 267.803 72 

Lira 

150000000ıJ 

34911026 

tcdn\'üle vazedikn. .. ~ _ 8 688 000 159.948 000 00 
4-ltına tahvili kabil er bcsr dövizler 3 958 :I63 I 4 9 226 166 86 

Hazine Tahvilleri : 
ı )eruhte edilen r-rnıkı naktiye i 
arşı lığı L.158 748 563. -

Türk Lirası Mevduatı : 
Vadesiz ·················· ··········· 21.251 414.36 

Mağazalarındaki 
Mevsim Sonu Kanunun G ,.e 8 incı mad· 

delerine te,·fil:an vaki tediyaı ~ 7 488 563 00 151 260 000 00 
Vadeli ···· ···· .............. .-.. . ·------- 21.251.414.36 

Döviz Mevduall : 
Senedat CUzdanı: 
Hazine bonoları · · ·· L. 3.9!35 060 00 

V:ıdesiz 
Yııdel i 

. . ....... ················ ~ 3.796.708 97 
8 533.956 22 7.330 665 19 Eşyai Ticart senetl~r · · :l !l56 024 98 7.291.084.98 

................................. ~ 

uhtellf 43 58846302 
Esham ve Tahvilat Cüzdanı : 
Deruhte edikn evrakı naktiye j 
karŞllı~ı esham ve tah\'İIAt ı 

...... ..................................................... 

Mütebaki ye 
VE 

[itibari kıymetle 1 · ·········•············ ., 27.907 798 70 
~sham n TahvilAt ................... ~ ı 932 259 ô8 29 84-0 058 38 

llbn ve döv1z Ozerlne avan• . ...... · · 

Fırsatlarının 
Ml•seder lar ......... - ........... . 

Son Günlerinde 
istifade Ye mubayaahnı11 

tacil edmiz. 

Mobilya ve hah dalre
lerlmizl ziyaret ediniz. 
Sizi fevkallde allka· 

dar edecelctir. 

İstanbul 3 üncü icra Memurlu· 
ğundan: 

Tamamına 3500 Ura kıymet 
takdir edilen Y eıilköyünde Mü
hendis sokağında ikain eski 112 ve 
yeni 24 numaralı 1980 ar§ınh müf

rez olup bir sofa üzerinde iki oda 
arkada ufak bir koridor üzerinde 

zemini çini dötemeli bir mutfak 
ikinci katta bir sofa üzerinde dört 
oda ve hela ve bahçe ayrıca bir 
oda bir :kuyu ve bodrum katında 

odunluğu muhtevi bir ibap ahtap 
hanenin nısıf b:asesi açık artımu
ya çıkarılmıf olup 26 - 2 - 934 
tarihinde tartnameıi divanhaneye 
talik edilip 11 - 3 - 934 tarihi
ne müaadif pazar günü saat 14 ten 
16 ya kadar lıtanbul 3 üncü icra 
dairesinde satılacaktır. Artrrmıya 
ittirak için kıymeti muhammene- 1 

nin yüzde yedi buçuk niıbetinde 
teminat akçesi alınır, müterakim 
vergi belediye vakıf icaresi mütte
riye aittir. Artırma bedeli mu
hammen kıymeti bulduğu takdirde 
ihale yapılır. 1424 numaralı ka
nununun 1 19 uncu maddesine tev
fikan İpotek sahibi alacaklılar ile 

'luhtellf 
YekOn 

49017~0 
4.500000()() 

l!'i 125 sos ss 
247.467.t>52 8.i 

YekOn 
247 467 652 8J 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren : 
Iskonto haddi '9 5 112 - Altın üzerine avaoı % 4 1/2 

Tl:JQKiVE 

llRAAT 
BANKA51 

Denizyolları 
IŞLETMESi 

centderi. Karaköv Köprübaşı 

f .. I 42362 - ~irkecı Mühürdarudrf:a-• Han Telefon 22i4-0 

Trabzon deniz 
y o 1 u 

Ankara vapuru 6 
Şubat 

Salı 20 de Galata rıhtımın
dan kalkacak. Gidişte Zongul• 
dak, lnebolu, Sinop, Samsun, 
Fatsa, Giresun, Vakfıkebir, 
1 rabzon, Rize'ye. Dönüıte bun· 
lara ilaveten Sürmene, Ordu-
ya uğrayacaktır. 1549) 

lzmir sür'at yolu 
Konya vapuru 6 

Şubat 

SaJı 1 l de Galata rıhtımın· 
dan kalkacak doğru lzmir'e 
S?"idecek ve dönecektir. (548) 

934 senesi nibayetıne kadar 
yalnız idaremizce npur itle· 
tilecek o!an Ayvalık ve Bar· 
tın hatları kabve ocakları pa· 
zarhkla taliplerine verilecektir. 
Pazarhk 7/şu'Jat/934 Çarıanba 
günü saat On dört buçukta 
levazım ıefliğinde yapılacak· 
tır. Taliplerin yüz lira teminat 
akçesiyle birlikte müracaat-
ları. (550) 

TRABZON 
Sür'at Yolu 

vapuru 8 
Şubat Cumhuriyet 

Perşenbe 20 de Galata rıh· 
hmından kalkacak. Gidiıte 

lnebo'u, Samsun, Ordu, Gire
sun, Trabzon, Rıze, Hopa'ya. 

Dönüıtc bunlara ilaveten Pa· 
zar, Of, Pulataneye uğraya· 
cakhr. (583) 

lstanbul Asliye Mahkemesi Bi
rinci Ticaret Dairesinden: 

Franfonrtta mukim Vayt Derke 
Anonim tirketi avukatı lsak Sa· 

ges B. taraf mdan Gala tada Kutu 
hanında J1lukiın Jorj Kanaki ef. a· 
leyhine 656 lira 47 kurutun tahsili 
hakkında 33/ 41 dosya nmnaraaile 

ikame olunan davadan dohyı 
müddeaaleyh namına gönderilen 
arzuhal ve müstenidat suretleri 

ikametgahın meçhuliyeti huebile 
bila tebliğ iade kıhnmııtır. H. U. 
M. K. nun 141 inci maddeıi muci· 
hince hakkında ilanen tebliğat ifa

sına karar verilerek 142 inci mad
denin birinci fıkrası mucibince 

ilan ve dava arzuhali suretleri 

mahkeme divanhanesine talik o· 
lunmu§tur. 

Müddeaaleyh Jorj Kanaki ef. la· 
rihi ilandan itibaren 2 ay zarfında 
rnahkenıeye bilmüracaa arzuhal 
ve müstenidat suretlerinin tebliği 

ile cevapnameıini ita eylemediği 
takdirde kanunu mezkurun 398 in
ci nıaddesine tevfikan giyaben 

diğer alakadarların irt:f ak hakkı 

sahiplerinin dahi gayri menkul 
üzerindeki haklarını hususile faiz 
ve mesarife dair olan iddialarını 

.... _,~ muameleye devam olunacağı ilin 
olunur. (17) 

evrakı müıbitelerile yirmi gün •ı•WWWBADI(r .TihEsRaİnYSQaLmOI jl içinde İcra dnireıinde bildirmele-
ri lazımdır. A'ksi halde hakları D 

LAl!ORATUVARl 
tapu sicillerile teıbit olmadıkça L mumi ı,:ın t:ıhlil~tı. Frengi noktal 
satıı bedelinin pnylaımasmdan ha e ~ Q A nazıırındıın ( Fasserman ve Kıbn tca· 
riç bırakılacakları ve alakadarla· mLillcri ) l\:ın küreyvau sayılması, ti-
rın it bu maddei kanuniye ahka- B 

1
, R 

1
. K T 

1
, ~ E N fo ''e ısıtma hııstalıklan teşhisi . idrar, 

mına tcvfiknn hareket etmeleri ve ~ balgam, cerahat, kazurat ve su tahlllAu 
ültra mi ros'·opl, husust aŞllar lstlhzan 

daha fazla malumat almak iıt:yen RA· 1 A,.. - ,..... o• r-ı Kanda üre şeker Klorür kollesterin 
lerin 931 - 311 dosya numaraıi· ~ 1 - t: t: fıııC miktıırlannın ta,·ini. Oivıınyolu No. 
le momurtyetimize müracaatları----------------------------------------- i-mm-•l•R•9•T-e1.•:•.:nn•nl!lo•s~:.ı283~ 
ilin o1unUI". (12994) ' Sahibi: MEHMET ASIM 'Neıriyat müdürü: Refik Ahmet VAKiT Matbaası- lıtanbul 


