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M. TİTÜLESKO 

l\raamda, Türk kalbine olduğu 
kadar bizim kalbimiz için de aziz 
olan bir yıl dönümü geçirmek fır· 
satına. nail olacağım. 

Türk Cumhuriyeti tarihi, o ka
dar !kahramanlıklarla dolu ve te
rakki fikriyle o derece kaynaş.mı§· 
tır ki, herkese, ancak hürmet ve 

Mısır Kralı birinci Fuat 

bu makama bir kimse tayin olun -
mamıı bulunuyor. Bu makamı 

İşgal eden Tevfik Nesim Paşa 

1931 de kanunu esasinin keyfi bir 
surette tadil edilmesine karşı gel
diği için ist:fa etmiş, daha sonra 
bu makam hassa nazırı İbraşi pa
şa tarafından vekaleten idare o· 
lun.muıtu. 

lbraşi pa§a bu vazifeyi de ruh • 
te ettikten sonra nüfuzunu geniş
letti ve bu makama saray Jdikinin 
nüfuzuna tabi olmıyan biri • 
nin tayin edilmesi lazım geldiği -
ni gösterdi. 

ÜNİVERSİTEDE 
Yeni talimatname nasıl 

tatbik edilecek 

Rektör Cemil Beyin 
beyanatı 

Rektor Cemil Bey 

Bu yıldan itibaren Üniversitede tat-
• bik edilmeğe baılanan yeni Üniversite 
talimatnamesi hakkında dün Ünivcr-
site Rektörü Cemil Bey bir muharriri
mize §U sözleri söylemiıtir: 

"- Oniveraite talebeıi için hazır· 
lanan yeni talimatname bu yıldan iti
baren tatbik edilmeğe baılanacakhr. 

Bunun için Oniveraite fakültele -
rinde iki yıl ayni ıınıfta kalan talebe 
bu yıl tekrar mensup olduğu fakülte· 
ye devam edebilecektir. 

Ayni zamanda fakültelerin birin· 

ci ıınıflanna lc:abul edilen talebenin 

Oniverıitenin mevçut yeni talimatna -

mHindeki ıartlan benimsemesi lazım· 
dır. iki ve üçüncü ımıflard:ı ovuyan 

talebıoleri de, Üniversite elinden geldi

ği kadar korumaya çalııacakhr. Bu 

ta!e:bı:ıleı, dıtandaki vaziyet!erini ve 

çalııbğı müesseseleri en yakın zaman· 

da fakültelerine bildireceklerdir. 

(Devamı 10 nru ıı:ı) ıfıının 2 lncl sütununda 

Bir Bulgar çetesi 
Bükre!, 27 (Hususi) - Bir 

Bulkar çetesi evvelgi gece Kalya 
vilayetine tabi Gerencik köyüne 
hücum ederek Türk eırafından 
Rami lbrahim ağanın evini yağma 

etmiştir. 

Yakayı haber alanjandarmalar 
derhal çetenin takibine çıkmıılar· 
dır. Fakat çeteciler bombalar kul
lanarak ormana kaçmağa muvaf -
fak olmuı1ardrr. 

Hırvat tethi§çilerinin yanında bulun 
M sahte Çekoslovak pasaportlanndan 
hirisi Novok ve diğeri Beneş namına tanzim olunmuştu. Bu iki tethişçiden b[
~si Hariciye nazın Beneşin ismini ve diğeri de nazmn muhafazasına memur o -
lan Çek polislerinden Novokun ismini kendileri için sahte birCT isim olaralC 
kabul etmekten çekinmemişlerdir. 

Roma, (Husus!) - Gizli Hır- saya iade edilmeleri meselesi he· 
vat komitesi reisi Paveliç ile mua- nüz halledilmemittir. Yeni ltal· 
vini Kvaternikin ltalyadan Fran· (Dcvnmr '7 lnel aayfnnm 4 Unctı 11Utunnnc1a) _________________________________ .... __ ~--------------

M. Maksimos beyanatta bulundu 

Balkan antanti tebliğinde 
gizli bir tehdit yoktur 
Yunan hariciye ve iktısat nazırları, Yugoslav 

hariciye nazır vekili bugün geliyorlar 

Atina, 27 (Hususi) - Yunan 

Hariciye ve lktısat Nazırları An

karaya gitmek için dün aktam Se

lanik - Dedeağaç yoluyla ve tren 

ile 1stanbula hareket etmİ§lerdir. 

Yarın lstanbulda bulunacaklar · 

dır. Yunan Hariciye Nazırına zev· 
cesi de refakat etmektedir. iki Yu 
nan Nazırının yanında dört yük -

sek memur bulunuyor. Dün öğle 

vakti Batvekilin riyasetinde, Ha · 
riciye ve lktısat Nazırlarının ve 
bu iki nezaret erkanının huzurile 

(.Devamı ' tıneU Klll ıfnnın 1 tııd sOtununda) Yunan İktısat Nazın M Pesemazoğlu 

Yarın büyük Bayra
kutlula yoruz mı mızı 

Cumhuriyet meydanında bayrama hazırlıklar 

:(Yamı 10 uncu ~j 



Radikal Sosyalist 
Fransız hükUmetinde 
islô.hatı kabul ediyor 
Nant, 27 (A.A.) - · Radikal 

aosyaliat kongrui, ruznamenin a· 
f&iıdaki maddesini, 4 rey müstet· 
na olmak üzere ittifakla kabul et· 
mittir: 

"Kongre, hükQmette istikrarı 
ve devletin en iyi İ§lemesini temi· 
ne matuf bütün iılahata İ§tin.ke 
amade bulunmaktadır. Fakat, İl · 
tikbalde 9ahst iktidarm cumhuri • 
yet ıbiirriyetlerine kartı tetebblis • 
lerini kolaylattınnak tehlikesi 
gösterebilecelc tedbirlere muva • 
fakat edemiyecektir.,, 

Öğleden tonn.ki celse sabık 
nazır M. Pier kot'un, fırkanın ha· 
rict ıiyueti ve halen dünya üze • 
rine çöken harp tehlikeleri hak • 
kmdaki raporuna tahsis edilmit • 
tir. 

Rapordaı, milJetler cemiyeti le· 
raatının milletler nezdinde kuv • 
vet ve itibarını kaybettiği bildi • 
rilmektedir. 

Sabık nazır, Almanyanın hali 
hazrrdaki iktisadi mütkülatı ve 
diplomatik tecerrüdü sebebiyle 
yakın bir lıarbjn .muhtemel olma -
dığı kanaatinde bulunmakta ve ih· 
tilif ihtimali dolayısiyle hararetli 
hazırlıklar tezini kabul etmeksizin 
bUtün wayretlerin aulhun teı\rillt
Jandırılmasma matuf olmuı JA -
zrm geleceğini bildirmektedir. 

M. Kot, fırkanın, beynelmilel 
bir cemiyet için elzem olan ~hukuk 

nrilaavatma taraftar olarak Fran • 
aırz - Sovyet mukarenetini ta • 
haldruk ettirdiğini kaydettikten 
sonra diyor ki: 

"M. Meriyo1 Pol Bonkur ve Da
ladiye, Briyan'm büyük eserine 
devam ettiler. Bu •iyuet, ölünci • 
ye kadar, wlh davaıma hizmet et
mit bulunan M. Bartu tara.fmdan 
da takip edilmittir.,, 

M. Piyer Kot, bundan aonra, 
milletler cemiyeti itkidannın tevıi 
ini iat:emiı ve misakın levıii bey • 
nelmilel büyük meselelerin halle, 
silah yarıtmı ikırmağa v~ ihtiyar 
Avrupanın daha evvelki ve 
devrimizin iktiaadf icabatma da • 
ha uygun formüllere doğru iat:i • 
halesi temine ki.fi olmadığını bil • 
dinnittir. 

Sabık nazıraı göre, mahdut da 
olsa her türlü silahsızlanma mu • 
kaveleıinin kontrol hükümlerini 
de ihtiva etmesi icap ede<:eğini 
söylemi§, Avrupa devletlerinin 
hava emniyetini temin için beynel· 
milel bir kuvvet tlıdaaın istiyerek 
bunun için mükemmel :bir harp 
tayyueıinin ki.fi geleceğini bil • 
dirml§tir. 

M. Kot, harp ıili.hlar ticaretini 
ve bunlann ıeibeat surette isti • 
mallerini tenkil ederek imalihn 
tedricen millileıtirilmeaine matuf 
hükOmet kontrolu teıiıini iıtemİ§• 
tir .. 

Japonyanın, 
gördüğü 

tahdidini muvafık 
harp gemileri 

Londra, 27 (A.A.) - Japon 1 §imdiye kadar hiç bir nıuvafık ce
me.hafilinin zamıına göre, Japon J vap alamaınıttır. 
deniz murahhaı heyeti, dünkü mil- Önceden, ıatıı inhisarınm ye • 

kllemeler eanumda, tecavüzi un- rine kaim olacak bir "Mançuko 
ıurlardan saydığı bazı sınıf gemi- petroUarı itletme Jirketi,, teıisi 
lerin tahdidi muvafık olacağını mevzuu bahtolmuttu. O zaman, 
iıaret etmittir. Bu gemiJer, ıunlar· lngiltere, Tolrio hükUmeti ~ezdin· 
'clrrı de itirazlal'da bulundu. Bilahare, 

1 -Tayyare gemileri, aiuıtos ayı içerisinde, İngiltere, 
2 - Saffı harp gemileri, faza edileceğine dair olan beya • 
S - Sekiz puıluk toplarla mü· nahnı habrlattr. lngiJte~e'nin bun-

c:dıhez 10.000 tonluk kruvazörler. dan maksadı, Japon tasavvurunun 
MOzakerelerin ilerlemesine J aponya'ya "açık kapı,, nm muha-

lbqlıca mani tetkil eden sebepler· faza edileceiine dair olan •beya .. 
C!en biri: deniz altı gemilerinin te- natını hatırlattı. lngilterenin bun· 
cavOzt •illb1ardan madut olup ol- dan maksadı, Japon tuavvurunun 
mad1ğı hususunda Japon ve lngİ• vehametini açıkça anlatmıftr. Bu 
112 noktal nazarlanndaki müba - tasavvurun mevkii tatbika konma· 
yenettir. dığı ileri ıilrülmektedir. 

Royter aJanımm latih'baratma lngiJtere hükOmeti bu husus • , 
g8re, lngiltere hUk6meti, Mançu • ta, Amerika ve Hollanda hükil • 
J<o petrollan meselesi hakkında met1eri1e de temasa girmit ise de, 
Japon hUldlmeti ile mütemadiyen hiç bir mU9terek harekete gçiJme • 
h'ali temasta bulunmut ve fnkat mittir. • 

lngilterenin Hindistan 
siyaseti 

Londn, 27 (A.A.) - M. Nevil 
ç.mbet"leyn irat ettiji bir nutukta, hü· 
kOmetin Hindistan •İyueti aleyhin· 

C!elıi sal ceıulh müfrit bucumlanna ce· 
yap vermfıtir. 

Ba cevap müfritlerin Hindistan al· 
7U•tinl itibardan dütürmek için yap· 
tıklan aa~tlere mukabele için hüku· 
met tarafından açılmıı 8eniı bir mÜ· 

c:adele J>atlanaıcıdır. Filhakika M. 
Nml Çemberleyn ile ayni zamanda o

~ adliye num M. Antoni, Ur -
ningtonda İrat ettiği bir nutukta, müd· 
6ılamumt M, Tomas fnskip, Parts· 
mot de Britonda bu· temayqlab tenkit 

~ 

Bombardman tayprelerl 
Londra, 27 (1'.A.) - lngiliz 

bombardıman tayyareleri kule 
toplarile teçhiz edileceklerdir. İn· 
giliz Hava Nezareti, İngiliz icadı 
olan bu tayyarelerden bir mikdar 
siparit etmittir. Bu tayyareler bü
yük süratle hareket eanasmda atıf 
miltkülitını bertaraf etmekte ve 
ıaatte 200 mil ıüratle giderken 
tam atıtı temin eylemektedir. Atıt 
tayyarenin içinden idare ve hare· 
kette olan tayyarenin mevki ve va
ziyeti ne oluna olsun hedefe İsa -
beti temin edilmektedir. Harekat, 
zırhJı kulelerden yapılan atıılar 

aibi tamamen otomatiktir. 

kongresi 
B. Millet Meclisi 
A~ 27 (A.A.) - Büyük Mil· 

Jet Mec:U.i bugün Nİ.a vekili E .. t B• 
yio ...Uliii altmda ~lanmııtır. 

Celsenin açılmasnu müteakip Y •· 
kap Kadri Beyin Tiran orta elçilifine 
tayjıynden dolayi Manita mebuslu • 
fundan çekildifine dair iıtifanameıl 

okunmuıtur. 

Relı Esat Bey, ınüzakere edilecek 
baıka bir madde bulanmadıimı IÖYIİ· 
yerek: 

- Burinkü toplanb ile dördüncil 
devrenin üçüncü içtimaı nihayet bul· 
muı oluyor. Teıkilatı eaasiye kanu -
nunun 14 üncü maddHİ B6yük Mntet 
Mecli.inin her tene tetriıünni kıqı. 
da davetsiz olarak içtima ec:leceğ!ni 

zikreder. O gjin peffembeye Jesadüf 
ediyor. Yeni içtima devresine ıirer· 
ken heyeti celileye muvaffakiyetler te
menni ederim. 

Demiı n içtlmam nihayet buldu· 
ğunu bildinniıtir. 

Bütün memleket e 
belediye seçiminin 

verdiği netice 
Ankara, 27 (A..A.) - Dahiliye 

Veki.letinden resınen teblif olunmut
tur: 

Belediye kanununa göre, bu aene 
eylul •• birinci tetrinde yçılmaaı 11-
znn olan belediye inb'babı bihniıtnr. 

519 belediyede ~ediye kanununa 
göre intihap hakkını haiz 1.765.404 
hemıeriden 1.059.758 kitl reye ittirak 
etmiıtir. 

Reye iıtlrak nlılMft dlrt sene n• 
velkine 8Öre çok fazladır. 

a.. ~ ..._ --.ı-aı, ........ ....... 
kara, lıtan'bul, fzmir, Adana ıı"bi 
bir çok ıehirlerimizde dört miıtine çık· 
mıfbr. Rey verenlerin yan11 kadm· 
da. 

Reylerin hemen hepli Cumhuriyet 
Halk Fni<aıına nriJmittir. Bütün be
lediyelerde Cumhuriyet Halk FD'ku•· 
na mensup olmıyanlara •erilen bilt6n 
reyler ;r6zil ıeçmmnektedir. 

Her vilayette rey baldam hal• o
lanlarla ny kullananlann liıwi, taf. 
ıilitı reımi gazete ile Hakimiyeti Mit. 
Jiyeye verilmiıtir. 

San Fransiskoda 
sun'i göl 

San Fransisko, 27 (A.A.) -
Siera dağlarında, meıhur Yosemit 
vadisine yakın bir yerde tesis edi· 
len 9 mil ıeni§liiind~ki aunt gölün 
ıulanm San Franıisko'ya ıevke • 
decek 150 mil uzunluğunda bir 
bendin küpt resmi yaTın yapıla • 
caktır. 

Bubendin intuı, 20 ıene ıilr • 
müt ve 100,000,000 dolara ma}ol· 
muıtur. lnıaat eınaaında, 3S kiti 
ölmüıtür. 

Su kıtlıiı, San Franıiılio'nun 
inkitafma daimt engel olmuıtu. 
Altın arayıcılannm bu havaliye a· 
km ettikleri srrada suyun bir leie· 
ni, bir dolan. satılırdı. 

Yeni bent, elektrik iıtihaalinde 
de kullanılacaktrr. 

Bendi inıa eden, lrlandah mü· 
hendis Moris Oşang • Ne11i, eseri· 
nin hitamından bir 11ün evel öl • 
müttür. 

Firdevsinin bininci yıl 
dönümü münasebetile 

Berlin, 27 (A.A.) - Alman 
talebe cemiyetinin daveti üzerine, 
Türkiye, Suriye, Arabistan, Mısır, 
Irak, lran, Hindistan, Türkiıtan, 
Çin, Japonya ve Cava'dan 40 ta· 
lehe, lran tairi Firdevıinin binin • 
ci yıldönümü münasebetile Berlin
de tertip edilen şenliklere ittirak 
içinburaya ı1mit1erdir. 

Hangi memleketlerden ıeleıı et 
kontenjan dıtında girebilecelr~ 

Ankara, 27 (Huıuıt) - Birin- ye, M11ır, Amerika Birle 
ci teırinin birinden itibaren tat • metleri. 
bikine batlanan kontenjanı J<arar• Gümrük Vekileti~P ~ 
namesinde Türkiye ile mal veya ıi alınmadan kontenJllıı 

döviz eaulı klering anlatması ya· s:irilebilecek eı ya haklı~ 
pan memleketlerle, ikt11adi muva· Jetin verdiii bir emre 1 
zene vaziyeti lehimize olup Türki· leri tarfından gümrüklere

1 
• .A 

ye ithalatına kartı huıust hiç bir a1ı P"" 
rember Loymamıt memleketler • len ve ~anunen ~atılın ,,,., 
~ ~ len eıyanın, kazaya ulrl 
den getirilecek eşyanın kontenjan lerin yüklerinin, veya • 
dışında memleketimize girebiJe<:e- d 
ği lktıaat Vekaletince gümrükle • antrepolarında ;ıedeld ' 
re bildirilmiıtir. nın; kokacak, bozulaca~ 

Listede adları g~en memle • içecek maddelerin ırıut dd 
ketler ıunlardır: Almanya, Avuı - Vekaletten izin aJrnaı• 
tuJ'Y&, ispanya, lsveç, lıviçre, hal· batası yapılarak doif1lda$1 
ya, Macaristan, NoTVeç, Yugos • ya kontenjan dıtında ~fdt· 
lavya, Yunanistan, Filistin. Suri· ıokulmasma izin veriJOJl 

Ankara Hukuk fakültesi deka~I~ 
Mahmut Esat Bey getirilece / 

Ankara, 27 (Tusuıt) -Hulgık yini kuvvetler ıöylen!O~lıt 
Fakülteıi Dekanhimm mebuslu1'· Fakültenin ikmal 1~ 
la birlettirileceği hakkında Bat .. yarın bitecek ve ikinci t,_ 
Vekllet tezkeresini taıdik etti. kisinde derslere bati 

Eauiye encümeni bugün top • tık haftaımda mutat tet' 
landı ve bu iti görüttür. Meıelenin mezunlara ıehadetnanıe 
halli bir ikinci tqrine bırakıldı. tılacaktır. 
Dekinlıla Matlmut Eıat Beyin la• 

lktısat VekAletlnde 
bir toplantı 

Ankara, 27 (Huauat) - P.er • 
ıembe alqamı lktııat Vekaletinde 

rullah Eaat B. in ittirakile bir top• 
lanb yapdmıtbr. Bu toplantıda 5 
yıllık aa.nayi proğramile, Kayıeri 
fabrikalarının ifletilmesi itleri ve 

yeniden kurulacak Nazilli, Ereğ -
1i dokumacılık kombinelerinin kıs· 
men ıiparif edilmesi, ıiparit edi • 
lecek makinelerin fiatları görütül· 
müttür. 

Samsunda Beledlye intihabı 
Samsun, 27 (Huıuıt) - Bele • 

diye seçiminde 21 reyle Tütün in· 

hisarı Bq Müdüriyetinden çekilen 
Nazif Bey Reisliğe, azadan Laz 
oğlu Rahmi, Zühtü oğlu Şevket, 
ve Sarı oilu Rıza Beyler daimt en
cümen azahiına ıeçilmiılerdir. 

Asık mebusluklar 
Ankara, 27 (Huıuıt) -Mec • 

liıin anünıüzdeki toplantılarından 
birinde ~ık ualıklar için teklif 
yapıl&caktrr. Münhal dört azalık· 
tan birine ıabık Poıta Telgraf U· 
mum Müdürü Edip Beyin namzet· 
gösterileceii ıöyleniyor. 

'UkrU naın Pa9a 
Ankara, 27 (Telefonla) -Te

.kaüt edilen kolordu kumandam 
Şükrü Naili Paıanm merhum Ke
kalettin Sami Patadan açık kalan 
Berlin büyük elçiliğine tayin edi
leceği kuvvetle söyleniyor. 

J 

Yarış tayyarelerinden 
biri yandı • 

__,"" 
Ankarada curn1111

1
,rt 

bayramı hazırUM el 
Ankar, 27 (Huıusl~ -;, 

huri yet bayramı meraıtd'. '#, 

,. .. k ~tm .. 1' .::---· _.1 .. ~ ;4,;J 
leri An ara Erkek ve l{d 
ne yerleıtirilmitlerdir. 

Sokaklann donanJll,..,, 

trik taklarının kurulııı••1 J 
bitirilmiıtir. ;tr'j 

Balo Halkevinde •er~' 
nafıa . Velclletl tat~ J 

Ankara, 27 (Husuıt>.,;j 
fıa Vekaleti yarın Yen'•"'" ..J 
yeni binaıma taıınmlf bit f 
Kütal reımi için parlak . .; 

ram hazırlanmıttır. ~'· tıt' 
Haydarpatadaki h•11• 

sinin de Ankaraya nakit ~ 
mıtlır. Bu dairenin 4oO ,f 
bir hafta zarfında an""" 
cektir. 

"afla taırıııl•~) ~ 
Ankara, 27 (Jtu•"'.ı;ti 

"hell ır J 
dime nafıa bat uıu 1ı'~ 
hurrahman Osman Be~ d• '.J 
mum mUfettiıliği e111r•

11 ~~~r. 
aııeıt mak üzere nafıa ııı 1 

. d'l • t• Yefiıı ;J tayın e ı mıg ır. 
1 

&fl. 

bat mUhendiıi Kem•t S' 

lunmuttur. ""' , 
Erzincan 111•" f) / f 

Samsun, 27 (~u•11;_...~ 
zincan Mebuau Azıt. Jıtif' 
yarın Ankaraya gi~ ul 

• 1•JI"' 
Yugosl~vya. 11~eti .J 

mechsı rıY9 .,-,.v;;_ 
Pariı, 27 (A.A.) _.,,,.,. ~~ 

Allahabat, 27 (A.A.) - Pan· Yugoılavya niyabet Utlit~_ll'l I 
der ismindeki HoJlanda tayya.resi beyannamesini çok ~ .. ,ıı"...ı 
bugün t~miri bitip te Avusturalya rette kartılamıttIT·. eıı ~ 
yarııını ikmal için havalandığı an· bilhaua Pöti Pa~~e ~· 'I 
da ot yüklü bir otomobile ça.rpa - Yugoılavyanm da 

1 
ı;.' 

olduğu gibi kalnıa11 

rak atet almıt ve bir kaç dakika ... . • kt d r ; 
gını yazma a ı · it / 

içinde kül olmuttur. Pilotlar za • M. Ruz\'e ,_.) -_J 

manmda tayyareden athyarak Vaıington, 27 {J.· it'~ 
mucize kabilinden hafif yaralarla I Ruzveltin Upoon Siııtıı 
kurtulmutlardır. Otomobilin !Öfö· lesiyle alakadar olrııı
rü olan Hintli 



Hususi 1 

hastaneler l 
1 
1 

Cemiyet bir senelik ilk ' 
toplantısını yaptı 

Geçen sene memleketimizdeE 
Türk hususi hastaneler sahip ve 
meıul müdürleri tarafından ku · 
rula~ cemiyet, ·bu senenin ilk top· 
lantısmı Türk Tıp Cemiyeti salo· 
nunda yapmıştır. 1 

Evvela katibi umumi Ortaköy 
Şifa yurdu sahibi Dr. Ahmet A · 
11m Bey, geçen senenin faaliyeti· 
ni hulasa eden senelik raporunu 
okumu§ ve aza tarafından, "idare 
heyetinin geçen sene gösterdiği 
faaliyeti takdir ile karşılanmıştır. 

Bundan sonra yeni heyetin in· 
tihabına geçilmiş ve reisliğe Dr. 
Ferit İbrahim Bey, katibi umumi· 
liğe Dr. Ahmet Asım Bey yeniden 
seçilmiştir. 

Cemiyet yeni çıkan 'hususi has· 
taneler kanun ve nizamnamesi et· 
rafında müzakeratta bulunmu§, 
Srhhat Vekaletinin talebi veçhile, 
yurtlar için bir dahili talimatna· 
me ihzar etmiştir. 

Cemiyet bu ıene de muntaza· 
ma.n içtin:alar aktederek, hususi 
hastane!eri alakoıdar eden idari 

ait 

Diş hekimliği 
Kurultayda dün müna

kaşalar yanıldı 

lihtikir yapı
l lıyor mu? 

Komisyon reisf, henüz 
karar vermedik, diyor 
Yeni ölçülerin tatbikinde ihti· 

kar olup olmadığını tetkik ile meı· 
gul komisyonun Reisi Marmara 
mmtakası ölçü ve ayar bat mü -

, f etti§ Vekili Mehmet Bey bir mu· 
harrir.imize §Unları aöylemiıtir: 

- "Geçen seneye ait aylar içlıı
deki salı§ fiatlarile bu seneki ay -

'---l!IC1'!.::.cı~..a..... 1 lar içindeki fiatlan ayrı ayn tespit 
u.ıncı <uş taoabetı lurultayı - ettik. Bilhaasa bu senenin ikinci al 

nın beıinci ve altıncı celseleri dün tı ayındaki fiatlan karıılaıtırdık. 
yapılmı"t B · • 1 · "Ik :ı- rr. eııncı ce ıenın 1 Bazı maddelerde fiatlann pek 
raporu diş bakımı mevzuu etra • fazlafaımıı olduğunu bazı mad -
f ında Halil tlyaa Bey tarafından delerde ise fi atların 'tabii oldu • 
hazırlanmııtı. Bu rapor uzun mü
nakaşalar sebep olmuştur. Bun • 
dan sonra Orhan Aptullah Bey 
tarafından hazırlanan "Dit ve çe
nelerin içtimai bünye üzerindeki 
rolü,, mevzulu rapor okunmuıtur. 
Orhan Aptullah Bey bu rapo • 
rnnda, gayri tabiiliklerle müca -
dele eden dit tababeti ıubesinin 
henüz memleketimize girdiğini 
söylemi§ ve bu gayri tabiiliklerin 
hazim c:hazı üzerinde mühim rol-
ler oynadığını izah etmiıtir. 

Öğleden sonra açılmıf olan al
tıncı celsede Profesör Ahmet ve 
Re,it Bey tarafından (Hukuki 
bakıttan dit tababeti) adlı ilmf 
bir tebliğ yapılmııtır. Bundan 
sonra Kazım Esat, Orhan Aptul • 
lah, Kazım İsmail Beylerin ra • 
porları okunmuştur. 

Dün Prof eaör Kantoroviç bir 
konferans verecekti. Profesör 
gelmediğinden konferans bugüne 
kalmı,tır. Kurultay bugün de i -
kinci celseyi yapcaktır. Kurultay 
münasebetile di§çiliğe ait alat ıa· 
tanlar Etibba odasının alt katın • 
da bir sergi açmı§lardır. Resmi -
miz sergiden bir köfeyi göster • 
mektedir. 

Dadılar, sütnineler 
Evlerde aileler arasında bulu • 

nan dadı ve ıütnine gibi kadın - · 
lann bundan sonra mutlaka bele • 
diyeye kaydedilmesi Te her tene 
sıhhi muayeneye tibi bulunmala· 
rı tekarrür etmiıtir. Muayeneye 
gelmiyen ve belediyeden hUviyet 
cüzdanı almıyan bu gibi kadınlar, 
aileler arasına girmekten mene • 
dilecektir. 

ğunu gördük. Komisyon azaları • 
nm hazırladıklan rapora göre top
tan satı§ yapanların malları elle • 
rinde saklıyarak ihtikar yaptıkla· 
n iddia edilmektedir. Bilhassa 
ıeyyar satıcıların yeni ölçülerden 
istifade ederek ihtikar yaptıkları 
neticesine vasıl olmaktayız. Fakat 
henilz ihtikar yapılmaktadır diye 
karar vermi§ değiliz. Komisyon 
bunu tetkik etmektedir. 

Yumurta ihracı nizam
namesinin tatbiki için 

Yirmi dört ikinci teırinden iti· 
baren, tatbik edilecek olan yumur· 
ta ihraç nizamnamesine göre, Tü~ 
kiye'nin mühim yumurta ihraç li
manları olan lıtanbul, Mersin, 
Antalya, Barlın, İnebolu, Samsun, 
Ordu ve Trabzon limanlarında bi
rer yumurta kontrol Te hakem ko
misyonları teıkil olunacaktır. 

Kontrol komisyonu Türkofiı -
ten veya ticaret odalarından ta -
yin edilmiı bir reis ıbir yeminli 
eksper ve bir de yumurta gönde • 
ren tacirlerin gösterceği bir mü • 
messilden ibaret olacaktır. Yu
murta göndereck tacirler, yumur • 
ta göndermeden yirmi dört ıaat 
evvel yumurtalann muayenesi i -
çin bu komisyonu haberdar ede -
cektir. 

1440 yumurtalık yedek sandık· 
la.rın muayenesinden etiket parası 
olarak on kurut alınacaktır. Mu -
ayenede bir anlaşamamazlık olur· 
sa hakem komisyonuna müracaat 
edilecektir. 

Ayasofyada tamir 
görecek yerler 

Müze haline getirilecek olan A· 
yasofyada yapılacak tamir pllnı
nr bazırlıyacak olan heyet ketifle
rlni bitirmiıtir. Hazırla11an ke • 
tÜ planında camiin bahçesinde 
yapılacak tarhlar Te "1qmdali ııva 
Te birinci narteksin duvarlannda 
ve (föıemelerindeki tamirler göı • 
terilmiıtir. 

sıra ... 
Baki mi Fuzuliden büyijk f&İrd1F, 

yokıa Nef'i mi Nedimden üstündür? 
Edebiyatta, ıair, edip, muharrir ta .. 

nifine aklım pek ennemele bqladr. 
Bu taınif yalnız edebiyat kitaplannda 
antolojilerde değil, tenkit makalele • 
rinde de kendini gösteriyor. 

- Edebiyatı cedidenin en büyüJi 
üıtadı Cenapb. 

- Fikretin yanında ötekiler ııfll'

dD'. 
- NeredeNamrk Kemal. nerede 

Ziya Pqa-

Ben, iıinlleri tarihe seçen veya 
zamanlarında isimlerini tamtmıı olan
lan taınife tabi tutmanın aleyhinde • 
yirn. Filvaki, tanınmıf, meıbur olmut 
ıairler ve edipler araaında mukaye•• 
yapılır. Bu mukayeseler ruhi, içti• 
mai tahlil olur. Fakat bir ıair karak
terleri daha kunetli tebeDür ettinlf. 
diye kalemiyle kudretli ve canlı man. 
zaralar reımeden tairden neye da 
küçük addedilir?. lıte buna anLJa. 
mi yorum. 

Ben, Namık Kemal'i de aenırlm, 
Ziya Paıa'11 da ıeverim, Fikret'l C.. 
nap'ı da ıeverim ... Halit Ziyadan UTli 
aldığım kadar Rauf'u da zevkle oım.. 
dum. Yaıar Nabinin ıiirlerinl de be- 1 

ğeniyorum, Necip Fazılın tilrlertnf. 
de. ... 

Ne diye birini, diferlnln luC!ına 
ıevelim? Niçin birini yükıeltirken g. 
tekiıini kötüliyelim. 

Bence edebiyatta hahae deten ...,. 
değmiyenler vardır. Merdivenlere ih
tiyaç gönnüyonım. Bahse defenlerf 
basamaklara dizmemeli, bir ııraya 
koymalı. 

Fikirlerin çarprımurndan hakikat 
doğamııı derler. Bana kalD'aa edebi
yat münakatalan, fikirleri bOtün bütün 
karrıtınyor. Birbirine zıt 3yle ıeyler 
söyleniyor, ki nihayet kimse kimıeyİ 
anlıyamıyor. Söyliyenler de, neler 
söylediklerini unutuyorlar. 

Sellml izzet 

Umumi Meclise 
kazalardan seçi

len iza 
Umumi Meclis için latanbul 

vilayetine ballı kazalarda yapı • 
lan aza seçimi bitmİ§, bir kıırm 
kazalar seçilenlerin isimlerini be-
lediyeye bildinniılerdir. Silini -
den eski aza A11m, Kartaldan es
ki aza Şerafettin, Y aJoYadan aa 

Bakırköylü Kemal Beyler ıeçil • 
mittir. Kemal Bey EminanU:ısden 
de Şehir Meclisine yedek nahla 

seçilmitti. Umumi Meclise Çatal • 
cadan üç, Şileden de bir 2at ıe -
çilmittir. Bunların isimleri bu • 
giln belli olacaktır. 

Kok kömüründe 
ihtikar meselesi • 

Kok kHmUründe ihtikar yapıl· 
dıfr hakkında belediyeye vaki o-

lan tikayetlerin tetkikine baılan· 
mı§tır. Kok kömilrünUn tonu yir-

mi dört liradır. Havagazı ıirketi • 
nin maden kömüründen gaz çı • 

liarttıktan ve ıair ıuretlerle isti • 
f ade ettikten sonra geri kalan kö· 

ı müriln tonunu yirmi dört liraya 
&atması tikiyete sebep olmakta • 
dır. 

Yeni Tramvay durak 
yerleri 

Tramvay ıirketi tarafından 

Çapda, Atik Alipaşada, Bebekte 
yapılacak olan üç yeni tramTay 

S 
durak yerinin planları tasdik edil-

ovyet rusyada staj gören sanayi talebesi ıchrimize gelmişlerdir. Talebe ile beraber Kayseri mensucat fabrik.ala
rmm makinelerini kuracak: olan on kişilik mUtehassıs bir heyet te ıehrimin gelmiştir. Sovyet mlltehasStslar, işe bat- mek üzere Ankaraya .,anderil • 
Jamak üzere bir lkt güne kadar Kayseriye gideceklerdir. Yukanda solda götdUğünilz resim, Sovyet Rusyadan dö- mittir. Planların tasdikinden ıon
nen talc:l>9l. aağdaki resim. Ankara da yaprlan ordu binicilik müsabakasına iştirak eden süvari zabitlerimizden I ra hemen durak yerlerinin yapıl
birisini gösteriyor, maıma batlanacaktır. 



4 - V AKIT 28 Te§rinlcvcl 1g3 4 ~!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll~--!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!l-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l _______ !!l!!!!!!l!!!!!!!lm-11!!!!!1!1!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!'~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!~-
m. maksimosun 

beyanatı 
-- <Baı tarafı 1 lzıd a&yıfada) 

yapılan toplantıda, Ankarada Bal
kan Hariciye Nazırları toplantı -
smda görü§ülecek meseleler üze· 
rinde konuıulmu§, ve iki Yunan 
Nazınna .lazım gelen talimat ve • 
rilmittir. 

Hiildimet taraftan Piroia ga -
zetesine göre Ankarada toplana -
cak olan Balkan Hariciye Nazır -
ları, Balkan devletlerinin iktıaat, 
ticaret, nakliyat itlerinde daha ıı
kı bir te§riki mesaide bulunmalan 
hususlarını görilıeceklerdir. 

M. Makaimosun beyanatı 

Atina, 27 (A.A.) - Hariciye 
Nazın M. Maksimos matbuata be· 
yanatta bulunarak: "Balkan an • 
tantı ve küçük itilaf tebliğleri hiç 
bil' kimıeye karıı müteveccih de -
ğildir, ne bir ihtar teıkil ederler 
ne de altında gizli husumetler ve 
tehditler mevcuttur.,, demiıtir. 

Bu beyanatın, tebliğlerin aynı 
olmumda bazı devletlere kartı 
bir tehdit ve Balkan misakını im -
za edenlerin teahhütleri çerçeve • 
sini tecavüz eden ihtilatlar tehli -
kesi tasavvur eden muhalif gaze -
tel ere cevap olmuı çok muhtemel· 
·dir. 

BunClan batka, Nazrr, tebliğin, 
mesuliyetin tesbitine çalıımaksı • 
zın, münhasıran Marsilya cinaye -
tini §iddetle takbih gayesini istih· 
CJaf ettiğini beyan etmiıtir., 

Yunan lktısat nas1rının 
Vakıt'a beyl!natı 

Kıdem zammına hak 
kazanan muallimler 
Kıdem zammına bak kazan • 

dığı halde kıdem zammı göremi
yen bazı ilk mektep hocaları Ma • 
arif Müdürlüğüne müracaat ede • 
rek kendilerine kıdem zammı ve· 
rilmemesinin sebeplerini sonnut· 
iardır. 

Maarif Müdürlüğü bu gibi ho
calann ıiciJlerini tetkik ebnek -
tedir. Hakikaten kıdem zammı 
görmeye hak kesbetmit olan mu
allimler için ayrı bir liste hazırla· 
narak tasdik için Vekalete gön • 
derilecektir. 

Millet mektepleri 
Şehrimizin muhtelif semtle • 

rinde bu yıl açılacak Millet mek -
teplerinin yerleri tespit edilmek • 
tedir. Bu mekteplerde bu yıl ilk 
mektep hocal~rı ders verecekler -
dir. 

ilk mekteplerde HIUlllahmer 
teşkiUitı genişletilecek 

ilk mekteplerde geçen yıl ya· 
pılan Hilaliahmer teıkilatı hak • 
kında Maarif Vekaleti tarafın • 
dan ıtatistik istenmittir. Vekalet 
bu yıl Hilaliahmer teıkilatmı da· 
baziyade geniıletecektir. 

Kua 
--Şehir 

Haberleri 
§ AKAY iDARESiNiN ŞIKA • 

YETl - Akay lılebne idareai, Ya· 
takh vagonlar ıirketinin, A 'tTUpadan 
gelen yolcUlan motörle Sirkeciden
Hayydarpapya geçirme.ini, imtiya • 
zma tecavüz mahiyetinde görerek, 
deniz ticaret müdürlütüne fİki.yette 

bulunmuıtur. 

Yataklı vaaonlar ıirketi, sadece 
yataklı vagon yoleulanmn nakliyatmı 
denıhte ettiğini, ıirket imtiyazının 
buna m.üaait bulunduğunu, Siskeci • 
den Haydarpaf8ya yolcu nakliyatım 
bir tenezz6h motörü ile yapbğını ıö;. ' 
Jemiıtir. 

Deniz ticaret müdürlüiü me.eleyi 
tetkika baılamııtrr. 

§ BULCARISTANDA SANSOR 
MO? - Bulgariıtanda bulunan Agop 
Hayrebet Efendi isminde biri, Türki· 
yeden gelen mektuplann Bulgar hü
kumetince ıanıöre tabi tutuldufumı 
bildirmektedir. 

Şikayet sahibine göre, bu aanaör 
yüzünden, mektuplarm gönderilenlere 
verilmesi sekiz aün kadar gecikmek • 
tedir. 

§SAAT F ABRIKASI - Büyük bir 
lsviçre saat fabrikası, lıtanbulcla bir 
ıube açmak üzere lkbaat Vekiletine 
müracaat etmiıtir. 

haberleri: 

Saadet istimbotile İş 
molörü 

Salibattin Kaptanın Saadet 
istimbotu dün Galata rıhtımında 
it istimbotuna çarparak hasara 
uğratmıttır. 

Bir parlama 
Beyoğlunda İstiklal caddesin· 

de kadm ve erkek berberi Veli 
Beye ait atölyede çırak Cemal ha
vaga:n ile su ısıtırken gaz muslu· 
ğunu kapatmaml§, bu yüzden bir 
parlama olmu~a da çabuk sön -
dürülmüıtür. 

Latarnacı Mustafanın 
taarruzu 

Kara gümrükte ipek kaytan 
sokağında oturan arabacı Sala -
hattin Efendinin evine L6.tarnacı 
Mustafa tecavüz etmit, kapısını 
zorhyarak ta§lamııtır. Mustafa 
yakalanmıttır. 

Akademinin mimari 
şubesini bitirenler 

Bu yıl Güzel San"atlar Aka -
demisi Mimari Şubeıinde on üç 

gençle iki Hanım mezun olmuf • 
tur. Son sınıfta bulunanların hep
si imtihanda muvaffak oJmu§lar-§ ELEKTRiK ŞiRKETi FATU· 

RALARI - Elektrik ıirketi faturala· 
nnın vaz.ih olmadığı ıeklindeki tiki • 
yeller üzerine, faturalann defiıtiril • 
mesi ıirketler bapnüfettiıliii tarafın· 
dan ıirkete bildirilmiıtir. 

dır. Mezunlar dün öğleden sonra 
mektepte toplanarak hocalarına 
veda etmiılerdir. Mimari Şubesi

ni birincilikle bitiren Seyfi Bey -
dir. İkinci Rebii, üçüncü Leman 
Hanımdır. Diğer mezunlar da 
§unlardır: 

GÖRÜŞLER_; 

Avrapa iJe Avust, 
arası 25 d 

Son zamanlarda 
Jetinden Du de GJoc 
ralyada bulunrnaktadıt· 
A ~turalyada çı~ar~~ 
tografı telsizle yitII11 
zaHmda Londraya ·ıe .~ 
tir. Bu suretle Londta ~ 
ra1ya kttasr arasında 
mi beş dakikalık bir ıne· 
miş oluyor. 

Bu gidişe göre deye 
·1· f . kkl>~ ı ım ve ennın tera e 
yer yüziinde mekan J1l 

kaldıracak! 

Bir kômürcüyiİ 07 
dolandırınışlat 

. bit 
Kumkapıdıı garıP 

dırıcılrk vakası olınuff'I'' 
ıudur: Hamdi isıııi~d~ 
mürcüye Mıgırdıç ı• 
gelerek: 

- Şu eve on okka 
tür seni bekliyorlar .. 

Diyor ve uzaklatı.1°'' 
CÜ biraz sonra köıııiifİI 
dükkanı kapatarak go ~ 
kömürü götürüyor. f.,. ı:J1 
kimsenin kömür iste.,,,ı . 
rünce, evi yanlıt belledi rl 
nerek dükkanına k~1~ 
dükkanında bıraktığı 

lirası~n uçurulduğuııd ~ 
derhal etekleri tutu~ 
koşuyor. 

Belç-ik_a_ • .,..h--;,J 
Atina, 27 (Hususi) - Yunan 

Hariciye Nazırı ile beraber, Anka· 
raya hareket eden Yunan lkbaat 
Nazırı M. Pesmazoğlu bana §U be· 

Mekteplerde Cümhuriyet bay
ramı hazırlıklan devam etmek. 
tedir. Fırka ocakları kendi mm • 
takaları dahilindeki bütün mek -
teplere Cümhuriyet bayramında 
mekteplerini süslemek üzere bay
rak, ve elektrik ampulleri vermit· 
lir. 

§KARTAL BELEDiYE REISU. 
et - Kartal belediye reisliğine eski 
bahriye zabiti mütekaitlerinden Tur • 
aut Jley a~c:ilmiatir~ 

Yeni Belçika Kıralı~ 
rinin cülusunu l~~~,j,J 

.... , . _ u . ı __ ... -a.----t-'H~a;.;;;z:.=...re=t=l~-·n bil~ ı 
tin, İsmet, Bere, Müncer, Tahir, Brü e den hareket e~ 
Lütfi, Sedat, Feri dun, Eimonidis, tilik heyet dün şehri~ yanatta bulundu: 

İkbaadi ve ticari münasebet -
leriajn ve iki tarafın menfaatine 
sıkı olması tabiidir. 

Son Yunan - Türle ticaret iti· 
lifında bu maksat takip edilmi§ -
tir. Eğer bu itilaf istenen ıemere. 
Jeri veremefuitse timdi meslekta • 
fmı Mahmut Cel&l Beyle yapaca • 
ğmıız yeni müzakereler, batlanan 
iti tamamhyacak ve bu müzake • 
relere isnat ettirilen ümitleri ta • 
hakkuk ettirecektir.Gümrük re.im 
leri meselesinin tayanı memnuni -
yet bir tanda halledileceğinden 
ümitvarım. Bu meselede diğer 
Balkan hükUmetlerile UYU§tuk. 
Münaıebatımızın dah 11la olduiu 
Türkiye ile de bu' meselenin halli 
güç olmıyacakbr. Esuen kendisi· 
le müzakereye gİrİ§eceğim zat, 
mitmtaz bir siyaset ve iktısat ada· 
mıdn". 

Şimdiye kadar tatbik. edilen 
ticaret itilafname. her noktalarda 
eksik olduğunu bize tecrübelerle 
gösterilmiıtir, Şimdi bu natamam 
noktalan tamamlıyacağız. Birkaç 
saat sonra dost Türk ricali ara • 
sında bulunacağından dolayı me • 
sut ve bahtiyarım.,, 

• • • 
Bugün tehrimize geleeck olan 

Yunan hariciye ve iktisat nazırla· 
rı, ak§am Ankaraya hareket ede • 
ceklerdir. 

Bugün Yugoslavya hariciye na· 
zır vekili M. Puriç de §ehrimize 
gelecek, akşam Ankaraya hareket 
edecektir. 

Yugoslavyarun Ankara elçisi 
M. Yankoviç tehrimizde bulun· 
maktadır. Kendileri kartdıyarak 
beraberce Ankaraya gidecek, ve 
Cu~huriyet bayramı merasimine 
iştirak edeceklerdir. 

Lise mUdUrlerl dUn 
toplandrlar 

Lise ve Orta mektep müdürle· 
ri dün İstanbul Kız Lisesinde Ma· 

arif Vekaleti Umum MüfettiJle • 
rinden Salih Zeki Beyin Reisliği 

altında bir toplantı yapmıılar • 
dır. 

Toplantıda mevcut lise ve or -
ta mektep talimatnamesinin bazı 

mad~Ierinin değiştirilmesi işi 
görüşülmüştür. 

Derleme işleri 
Evelki yıllarda olduğu gibi bu 

yıl da tehrimizdeki bütün mek • . 
tep hocalan derleme itlerile me§· 
gul olacaklardır. Her mektep ho-

cası derlediği aözleri, Dil Tetkik 
cemiyetine göndereceklerdir. 

Gemiler hakkında verilen 
karar1n tatbikine baflandı 
Muhafız Başkumandanlığından 

verilen karara göre bütün gemi· 

ler gümrük muamelelerini yaptır· 
dıktan sonra Muhafaza teşkilatına 

müracaat ederek muamelelerini 
tetkik ettirecekler ve hareket ki • 

ğıdı aldıktan sonra hareket edebi -
leceklrdir. Bu kararın tatbikine 
dünden itibaren bqlanılmııtır . 

Kral Aleksandnn matemi do
layııiyle, Yugoslavya 'hariciye na· 
zrn M. Y evtiç bizzat gelmemekte· 
r1ir. Onun yerine gelen hariciye 
nazır vekili M. Puriç ile birlikte 
Yugoılavya hariciyesi kalemi 

mahsus müdürü M. Slovkokoviç, 
li M. Anciokoviç ve Politika gaze-

Belgrat matbuat bürosu muharriri 
M. Miholoviç gelmektedir. Anka -
raya gidecek Yugoslav heyetine 
Yugoslavya ceneral konsolosu M. 
Vukotiç de refakat edecektir. 

§ ÇATALCADAN BiR KATIL 
GETIRILDl - Bir arazi meselesin· 
den Şükrü isminde birini tabanca De 
öldüren Hüseyin, muhakeme edilmek 
üzere ıehrimize getirilmiıtir. Hüse • 
yinin muhakemesi aitr cezada sörüle
cektir. 

§ FIRJNLRDA HAMUR MAKİ· 
NESi - Bütün tehir hrmlanna ha
mur makineleri konulduğu jçin artık 
el ve ayak ile ekmek yapmak tarihe 
lcarıştığı •temin ediliyor. Belediye ik
tısat müdürlüğüne göre, elektrik cere
yanı olrruyan yerlerdeki fınnalar eski 
usulle ekmek imaline devam etr.:ek 
iatemiılerse de mazotla hamur maki • 
nelerini iıletmeğe mecbar tutularak 
gayri aıhli çalıımalarm önüne aeçil· 
mittir. 

Şehrimizde fmnlan aarileılirilmeıi 
yolundaki faaliyetin neticesi olarak 
mevcut 220 fmndan 10 u kapanmq • 
tır. 

Belediye hıfzıssrha rnütehauıslığı, 
ekmek itini halkın sıhhatine en uy• 
gun tekilde ballebn~ tam bir kon
trolu kolaylaıtınnak için fınnlann bir
Jcıtirilmesi ve fabrika haline getiril • 
meai 1Aznn geldiği mütalaaııncladır. 

§ PiYASADA CANLILIK - J\ı. 
racatrmrz ıon hafta içinde çok hara • 
retlenmiıtir. Ecnebi piyasalarda, lril
hassa Almanyada mallamnrza karıı 

gösterilen büyük istek, piyasaya bü • 
yük bir canhlık vermİJtİr. Müıtah • 
ailler, ma!lannı deleri f"ıatlarla sat· 
mak imkanını bulmaktadwlar. 

Son zamanlara fiatlan en ziyade çt· 

kan mal, yumurtadır. 

Son iki gün içindeAlmanyaya 1500, 
lıpanyava 5000 sandık yamurta cön
deriJmek üzere vapurlara yüldetiJmiı
tir. 

Tiftik rıatlarında da mühim yiik • 

admeler kaydedilmiıtir. Hamburs pi
yasasında kilosu 11,5 frarwz frangına 
çlkmııtır. 

ecnebi piyasalar çok ehemmiyetle la· 
kip ediyorlar. 

§ BiR MEKTEPTE DiN PROPA
GANDASI - Tarsustaki Sen Pot A· 
merikan kolleji talebeleri arasında dj. 

Torkum, Tahir Beylerdir. Mezun· tır. · 
ların bir kıımı yeni vazifelere ta- Belçika heyetini tet1'~ 
yin edilmiılerdir. Gaston İtyer, M. Mori• I_ 

M. Andre Vitak, yarJ11 dl 
ros ekispresile Tabaııs 
reket edecektir. 

Sıgara kağıdı kaçakcıhğı 
yapıyormuş 

Uzun zamandanberi sigara ka
ğıdı kaçakçılığı yaptığı söylenen 
ve takip edilen Haydarpa§ada Va-

gon • Li memurlarından Hasan E· 
fendinin evvelki gün evine gider· 
ken Muhafaza memurlan tarafın· 
dan elindeki torbası aranmı§ ve 

içinde yirmi bin yaprak kadar si
gara kiğıdı ile bir parça da teker 
bulunnıuıtur. 

Bunun üzerine Hasan Efendi
nin Karacaahmetteki evi de aran· 

»>7!. ve on metre kadar ipekli ku· 
"'ll&f, çorap, mqlab, masa ve seh -
pa örtüleri bulunmu1tur. Hasan ve 

suç ortafı olduğu tahmin edilen 
Ziya Efendi yakalanarak hakla • 

rmda kanuni muameleye başlan • 
mıttır. 

Belediye hukuk işleri 
mümeyıizliği 

Muhtelif hakem mahkemele • 
ri Türk Ajan Muavini Ahmet Bey 
münhal bulunan Belediye Hukuk 
itleri Mümeyyizliğine tayin edil
mittir. 

Dİ propqanda yapıldığına dair Maarif 
Vekiletine bir ihbar yapılmııtır. 

Banan üzerine Maarif Vekilelİ ha· 
relcete ceçrniı, mektep hakkında esas
lı tahkikata baıluıuıtır. 

§ BiR DOLANDIRICI - Oğluna 
it anyacağı bahanesiyle NuriyeHanrm 
isminde bir kadınm on lirasını do!an • 
drran Cevdet, ikinci ceza mahkeme • 
sinde görülen muhakemesi neticesinde 
üç ay hapse mahkum edilmiıtir. 

Belçika elcjisi Aıt 

Şehrimi,zde buluJJ'; 
Elçisi M. Dö Rayıııorı 
raya hareket etmittir~ 

suı damla~ ;,;/ 
elbise da~ıt" 1, 

Himayei Etfal ~ 
damlasınca yedi yü~ .,..ı 

se dağıtılacaktır. ı.ı.ıt 
ti dahilindel<i şubelet fİ 
da üç bin kadar çocıılı 
cektir. 

.~ 

Almanlar yumurt• ,~ 
Türkiyeden yuınu~ 

re Almanyadan b:,ço ~, 
iiJ'. 

lar yapılmaktadır. D ...t 
1·c~-

firması İstanbul • ~ 

telgrafla müracaat. ~~· 
ta almak istediğİDl 

nacaktır. 
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ll:FRtır a - Gördünz mü? 
"-'\ hoı 88 · 

(Tan ) hanç~rini çekerek, azg n 
kaplanın üzerine atılmıştı 

- Bu sabah geldi. konuıtuk. 
Cavit kızıyordu. Kan baıına 

ıı~ıyarak: 
- Talili köpek ... Tam sırasın

da her yere yetişiyor ... 
Y umruklarmı sıktı: 

Gku 
ll'ldar k d "K 1 J d ·· - · • • genç hassa kumandanının omuzunu o şa ı: ap an a ovuşmesını 

- Öyle ise hemen gidip !ken • 
disile görü§ecğim. 

~ bilen, düşmanın sırtını yere getirmesini de bilir!,, 
Udur 

Şikita önledi: 
- Hayır, o adamla konuşmı -

yacaksınız. krnuş bir kaplanla ) 
lr,

11
d a~şı karşıya 

• 1\ Yırın· d 1 
• 1 (S11u-

1 
1 en fazla eyalet 1 

ıti. 1 ap ık) f ·! erin " . vardı Satraplar 
B,bit (S alıleri demekti. 

~ .' Rele atrap) ı hükümdardan 
iti. n en nüfuzlu bir hıi -
n~ 
~:ıd •ef er h l ~ b' · tlti azrr ıgı ıllnce 

edece~ _trap da Daray ilti-
On tı. 

ıın l'cn 
~ 1 du1urıuı~e (Tan) m bırakıl. 
,.Ilı da. h Ufordu, Babil aatra· 

t)~ ~ttdı, u~ıi bir aaray ve mai -
~ lbır, h da hükümdar gibi 
·ı~lll L· Q.sıa k . 

Q\r h lla erı besler, muh-
r 't,l\ h arat Ya§ardı. 
ır,dt '-•a k 

lııiu· a kı um ndanlığından 
1
• 

1 ıa.tr phğına göz dik· 
't, t, l\, l>· , ' . ~ra r )\ ':: 1-f •e ere gittikten ıon· 
~ Ç\ittta. Uıtıanın sevgilisini aara-
~:1' l,~ "e onunla yaııya· 
~~chı. ' Ronıalı esireyi çok 

l(~ '~btbilde onun kadar 
• b., ~ İiı .• bir kadm yoktu. 

'l)/e t b \lıtın evinde bunalmıt· 
t,t '111

, hlzmetcisi vasıta • 
~~tlt ' 1\t •rk haber gönderi • 
~ llıtaltı~~ tekrar ve siiratle 
~~ tt..llle. ıattyordu. 

tdr, t aıkeri itlerle uğrat-
' \' Yalet a.akerlerinin 

i:~ hire~dareıi, Satrap'a tabi 
l q~ ndanatevdied~ 

\,'" ~~i. ' ~ıı i . •tlerle de meı~l ol· 
~t.'an Çırı D" " ~· l'a d h, ara yola çrktık • 
t/' a a fazla rahat ede· . 

~· . ~'it 
Lı ıta.h el'at 
.'ttf. r olar ~erde ahval ve mev· 
litdi 

1
tler hi ak· llıülkt idare ile as

aıı • ll l" lf . 
"le ı ..... Unda ının uhdesine veri-
~>l~~&.tte_ ~ llıakıat valinin sür· 

il" eltti. ~ ulunınaaını temin 
~tt ' S eaela Lid K'l'ky ~ llı, M· ya, ı ı a, 

· ~· Sekit ıdy~, Belh, Sagart, 
~ e htı \la Y~ Ve Partiya eyalet· 

l~ ~İbj \l te.tbik edilirdi. 
1k1 "a.ı· f 1 • lld '"h1d 1 e er en ziyade 

1'~ e te.,b· e hükümdarın gözü 
ı:ı · ttltt ısre ed'l 
~ı:~rtı tdir it' 1 en, tecrübe1i 

l dar h 'lll•elere ve bilhaasa 
~U· tr llled ltq• \'e . nnıa mensup 

"'ı. l\•ılı d 1 \ ''ıt a e eı-e tevdi e • 
~-· lle l 

tlı "itlı '14\tı~ 
·~ h &.de ol ana nıen,,uptu ne 
~ 1 Qah'ı arak t ' 
d· ı~ 1 Sıı.tr anrnmıttı. A-
~~i t tlliydi? ~ıir, kendisine 
~ l'a.11ı lı tlo1tt d nn ın bUtün en• 
b ~ s,\:tı l>ir e:die. t~planıyordu. 
~d,t 'lltn. )'a feıı daha vardı; 
s~t ~lilltlte.fınd:~da . gene hü
~ t'll' b\llu.. tayın edilen 
~ • •tı ·~Urdu B 
~~ '4~~11 tebaay k. u katip, 
t' ~UL. te l'a a arıı mezalim 
ı 1~ı h~llttı Prnasın . 
ıt~ ltıe ~~ 'kar r . a nıanı olur 
~~dıı.ta ~~ .. ehtı § ııy n emare)~ 
'bit\ 1~hh t ~ı Vaıiyeti hü· 
d, '~~ •• 'lld n e erdi. Her §ey 

~ litı t g erdi. Hükü 
ı il' l~~~tlld'Porle.rr kat' m· 
~ ı ~ ar a ıp y Zal"'! 

( fti~~lnınd:a •r~~ ans12ın 
1 t h ~ond '!1 bırıni vil" yet· 

~ıJ· ~aı\i) erırdi. 
t~ı . deni} b 

~rıl'l h n u memur-
valini Yakından 

Dara, hassa kumandanilc beraber 
orduyu tef ti§e giderken, yolun Us
tOndc kudurınug bir kaplan gördü .. 

tetkik ederler ve Satraplara gö- } mrştı.. Üzerine doğru yürüyünce 
rünmeden raporlarını hükümdara l kaplan ağzını açarak Tan'ın kolu-
blldirirlerdi. na saldrrmıftı. 

(Şah gözil) tebaa ile de temas itte bu sırada dünyanın enmüt-
eder, f enalrkları ve idareaizlikleri hit döğüş sahnelerinden birini sey· 
bizzat halkın dilinden dinlerdi. retmekte olan hükümd r müte • 

Tan (Şah gözü) ' denilen me- madiyen: 
murlardan çok çekinirdi. - Yata koca aslan! 

• • • Diyerek (Tan) a tetçi ediyor· 
Bir gün (Dara) Babilde hazır- du. 

lanan orduyu teftite giderken, e
vinde kaplan besliyen bir adamın 
ıokak ortasında yattığını hayretle 

Tan !kuvvetli bileğini kaplanm 
boğazına daldırmıt ve hançerini 
bu kudurgan hayvanın gırtlağına 

gördü. 

Diri kıyafetini değiftirmitti .. 
Ve yanında hassa kumandanı 

(Tan) dan başka !kimse yoktu. 
Dara kaplanı görünce korku

dan olduğu yerde mıhlanıp kal· 
mıfh. 

Kaplan sahibi hayvanı aç mı 
bırakmı tı .. Yoksa !kaplan mı ku· 
durmuştu? Ne olduğunu anlcya
mamıt lardı ... 

saplamıştı. 

En vahJi hayvanları bile ancak 
bu suretle öldürm k mümkündü. 
Kaplan birdenbire yuvarlandı .. 
Ağzından kan akıyordu .. Ve kap
lanın gözleri kapanmııtr .. 

Tan yavaşç kolunu hayvanın 

ağzından çekti .. Ve kaplanm çe -
neleri parçalanmı§ gibi, bir yığın 
et ve kemik halinde yere düıtü .. 

- Neden? .. Korkuyorsunuz! .. 
Onu hayatından mı etmek istiyor
sunuz? 

- Yanlı§ düşünmeyiniz .. Ev • 
veli onunla konuştuklarımı anla -
tayım. 

Şikita, Feyyazla konuştukları -
nı anlattı ve ilave etti: 

- f ıte bunun için randevüyü 
kabul ettim. O adam tehditlerini 
yapar ... Sizin isminizi de söyledi .. 

Cavit gene §aştı: 
-Tuhaf şey! .. Beni tanımaz!. 
- Nasıl tannnaz. Sizin Celi -

lin arkadatr olduğunzu bildiği gi • 
bi, burada olduğunuzu da bildi • 
ğine eminim .. 

- imkanı yok. Ben buraya ge

leli bir hafta olmadı. 
- Bu mektubu sizin burada 

olduğunuzun bildi_ğine delildir .. 
Bu mektubu o yazdı. Hatta bizim 
geçen gece görüştüğümüzü de bi
lir o ... O her§eyi bilir. O adamm 
ne adam olduğunu tasavvur ede • 
mezsiniz . 

- Nasıl adam olursa, oslun. 

- Muhakkak ki hafiyelik et -
mitlerdir. 

- Siz ade.mlannızdan 
değil misiniz? 

- Para ci~erleri açaT. 

emin 

- Demek siz, kendisine karıı 
yapmağa karar verdiğiniz §eyleri 
biliyor, haber aldı diyorsunuz. 

- Evet. Kendi~iyle konuşur· 
tien şüphelenmiştim, artık şüphem 
kalmadı. Eminim. 

- Nasıl emin olabilirsiniz? 
- Basit. Sizi ayaklandırdı . 

Tabit randevuya benimle beraber 
gelmek istiyeceksiniz, bu suretle 
kurduğu tuzağa ikimiz birden dü· 

şeceğiz. 

Cavit yumruklannı sıktı: 
- Ala! .. Görelim bakalım hl· 

Bir defa nasılsa sokağa girmiı· 
lerdi ... Geri dönemiyorlardı ... 

Kudurmuı kaplanın batı kan • 
lar içinde yerde duruyordu .. He. zağı neymiş! 
nüz ölmem itti.. F alcat bir daha - Rica ederim kızmayınız .. 

Kaplan sahibi yüz üstü yere 
kapanmıJ, solumadan yatıyordu. 

Kaplan çok müthiş bir hamleye 
hazırlanmıştı. Ağzı açıktı .. Ve 
iri keskin diıleri uzaktan seçile· 
biliyordu. 

Diri. o güne kadar ölümle bu 
kadar yakmcJan karıılaıttğmı ha • 
tıTlamıyordu. 

- Tan, son dakikalanmızı ya· 
fıyoru~. Eğer bu felaketten kurtu
lursak, bütün Babil halltma mu -
kaddeı §arap dağıtacağım. 

Diyerek, haasa kumandanmm 
yanına sokulmuıtu. 

Tan vahşi hayvanlarla döğüı· 
mekten zevk duyan ceru1' ve kuv· 
vetli bir gençti. 

- Merak etmeyin ve korkma· 
yml 

Dedi.. He.ncerini çekerek kap
lanm üzerine abldı. 

Tan iki yıl önce de (Desker) 
~rmanmda bir kaplam divle öl
dürmüttü. Kaplan, birdenbire 
kanısına çikan bu döğüıücüye 
gözlerini dikerek homurdandı. 

Tan ondan daha çevik davran-

alkmak ve saldırmak ihtimali Hiddet onun projelerine yardım 
yoktu. , eder. Randevuya beraber gitme-

miz muvafık değildir. Birimizden Kaplan can evinden vurulmuş· 
biri. hiç değilse ötekinin intikamı· 

tu. nı :almak için geride kalmalıdır. Dara hassa kumandanının omu· 
zuna elini vurarak: 

- T n, dedi, ben senin kap
lanlarla boğufacak kadar cesur ve 
kuvvetli bir 'kahraman olduğunu 

bilmiyordum. Artık gözüm nrka· 
da kalmzyacak. Sefere giderken 
seni (Babil) Satraplığına tayin e
deceğim. Kaplanla döğüşmesini 
bilen, düımanm sırtını yere ge
tirmesini de bilir. 

(Devamı var) 

Akhisar tütünleri 
Ege mıntakası inhisarlar 'ha§ 

ekisperi Haydar bey bu hafta i -
çinde Akhisara gitmiş, kazanın 
tütünleri hakkında umumi malu • 
mat toplamışbr. 

Haydar bey tütün mıntakaları· 
ru dolaşmış, Akhisarın tütünlerini 
çok beğenmİ§tİr. Bu sene Akh:aar 
tütünleri çok nefistir. Kaza dahi-

- Muvafak, ben yalnız gide • 
rim. 

- Hayır, olmaz. 
- Öyle ise fazla münakaşa et-

miyelim ... Ben bir kadının tek ba
şına tehlikeye maruz kalmasmı ve 
o tehlikeye tek ba5ma atılmaaını 

tervir: edemem.. O adam size kin 
bağladı, çünkü ben siz;n kalbinizi 
yumuşattım. Benim yüzümden 
tehlikeye düştünüz, sizi müdafaa 
etmek vazifemdir... Bunun için 
fikrimden dönmeme imkan yok. 
Bu ~ece Feyyaz beye beraber gi • 
deceğiz. 

Şikita, Cavidi fikrinden cay • 
dıramryacağını anladı. 

"'tr.truMmtf!f~mttatı •amnrıaıırmı1ıanııznt1tmtıııcmmıaııuım •••aMD 

linde istihsal edilen tütünlerin yüz 
de sekseni denk haline konulmut· 
tur. Piyasanın Te,rinisaninin or· 
talarına doğru açılması ihtimali 
kuvveti i d ir. 

Yazan : Selami izzet 
Gülümsedi: 

- Peki, dedi, bir ker inat et• 
tiniz, inadınızdan dönmiyeceksi • 
niz. Beraber gideceğiz .. Yalnız ... 

-Yalnız? 

- Sonuna kadar değil .. 
-Anlam dım? 

- Siz yelken kullanabilir mi • 
siniz? 

- Mükemmel kuJlanmm. 

- Ala .. Bu akşam hıo.va da iyt 
Denizden gideriz .. Siz sahilde ka· 

" yıkta kalırsınız. 

-Evet ama .... 

- Otel sahilden kırk elli adım 
ötede .. Sesi duyarsanız koşup ge
Iirıiniz. 

Cavit bir müddet tereddüt etti, 
ıonra hMka bir düşünce ile kabul 
etti: 

-Peki. 

Sonra arka cebinde tabancası- ' 
nı okıadı: 

- Bazı zamanlarda bu oyun
cak çok işe yarar. 

Şikita güldü, bir zile bastı, u• 
şak geldi: 

- Ben de beraber gelecek mi
yim? 

-Hayır. 

Uşak daha odadan çıkmadan 
Cavide: 

- Yarım saat sonra gideriz. 
dedi. 

Kayık, kalın Jiaburgah , , 
geniı karınlı büyük bir kayıktı. 
Sert 'havalarda, müvazeneyi temin 
etmek için iki yanında kum torba· 
ları vardı. 

Utak yelkenleri takh. Kürel<
leri hazırladı. Dötemeleri yerli 
yerine koydu. Sonra dipteki ke
resteleri kaldır~ı, çömeldi, bir ıey· 
ler yapmağa batladı. Hafif bir 
burgu sesi duyuluyordu. 

Doğrulduğu zaman, yüzilnClen 
itlediği fecaatin izlerini anlamali 
kabil değildi ... 

Tam o esnada Şikita ile Cavit 
göründüler. Kayığa bindiler. Ca
vit arkaya oturdu: 

-ltiniz. 

u,ak palamarı çözdü, kayığı 
itti: 

- Güle güle efendim. 
Biraz aonr yelken pupalandr. 

Cavit arkada, bir eliyle dümeni 
kullamyor, bir eliyle yelkenin ipi· 
ni tutuyordu. 

Yan tarafa Şikita oturmuştu. 
Sular doluyordu. 

Cavit sordu: 

- Kıyıyı takip edemiyeceğiz, 

değil mi? 
(Devamı var), 

Bir buçuk lira için 
adam öldü 

Konyada çartı ortasında güpe
gündüz bir cinayet olmuştur. 

Kasap lsmail oğlu Kör Hakkı, 
müıterilerinden bağırsakçı Mus • 
tafa oğlu Mehmetten yüz elli ku· 
ruı alacağım istemi§, Mehmet ya· 
nında parası olmadığı için şimdi 
veremiyeceğini söylemiştir. Bunun 
üzerine kasap kızmı§, söylenme • 
ğe başlamış, müşterile aralarmda 
kavga çıkını§, bu arada hiddetli 
kasap, tezgahm üstünde duran bı
çağı kapınca müşteriye saldırmış 

ve adamcağızı yaralayıp öldür • 
müştilr. 

Kasap yakalanmııtır. 
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Yazan : Selami izzet 
20 Mart 1900t. Bugün çok ca- j - Size bu gece ne oldu Murat 

mm ııkıldı •• Her aktam 6 dan ıe- Hüdavendigar Bey, dedi, katledi· 
kize kara tavla oynuyordum. Bu -
gün bu zevkimden mahrum kal -
dnn. Kahveye geldiiim zaman 
garaon bir mektup uzattı, açtnn, 
okudum: 

Azizim Murat, 
Zengin bir amcam vardı. Sen 

sağol. Ben hemen trene atlamak 
mecburiyetinde kaldım. Bir daha 
da geleceğimi zannetmiyorum.,, 

22 Mart ... Nihayet bir tavlacı 

buldum. Genç, sevimli bir adam. 
Birkaç gündür dikkat ettim, kah
vede, masalardan birinde hep yal
nrz oturuyordu. J,i gücü nedir? 
Bilmiyorum. Hem bundan bana 
ne, tavla oynamasını biliyor ya .. 

11 Nisan ... Benim sevimli genç 
karşımda kemküm ediyordu. Ni -
hayet bugün sordu: 

- Affedersiniz, isminizi iyi 
öğrenemedim ... Hüda ne? 

- Hüdavendigar ... Murat Hü-
davendigar ... 

Başını salladı ... 
-Ya!.. dedi. 
Tavlaya devam ettik.. Birden· 

bire hatırladım. Ben de onun ismi
ni bilmiyordum. Sordum. Sersem· 
ledi, duraladı, yutkundu. Niha -
yet kekeledi: 

- Miloş ... Evet, Miloş Kapilo • 
viç. 

13 Nisan - Her akıam dört 
parti tavla oynarken bu aktam iki 
parti oynadık. Geçen hafta biri

birimizden ayrılmak istiyorduk. 
Ne oldu bize? 
Üç gündür, biribirimizin yüzü

ne bakmak istemiyoruz. 

Karıııına oturdum mu, kalbim 
bir mengenede sıkılıyor.. Onun 
da ayni sıkıntıyı duyduğunu his • 
sediyonım. 

Artık ayrıldığımız 'zaman du
J.UYOrum, rahat bir nefes alıyor. 

Garip, çok garip! Halbuki ilk 
zamanlar bana ne sevimli görün· 
müştü ... 

Haydi yavrum Murat Hüdaven· 
digir ... Bu çocuk sana bir şey yap· 
madı. Bugün ne diye bu ... bu .. bu .. 
Miloı Kapiloviçi seviyorsun? .. 

24 Nisan - Aklı batında bir a
Ctam böyle şey yapmaz... Düfiin· 
mez bile ... 

Fakat neden insan hazan hissi
yatına hakim olamıyor? ... 

Bugün bu mu ... mu .. Milot gar· 
tonu çağırdı ... Bir bıçak istedi.. 
Ben titredim. Buna eminim .. Fa
kat sarardım.. Neden sarardım?. 

Tam bu esnada Miloşla göz gö· 
ze geldik.. O da sarardı. 

Acaba o da hissiyatına hakim 
olamıyor mu? 

Garsona haykırdı: 
- istemez ... Bıçak istemez ... 
Evvela ne yapmak için bıçak is-

tedi, sonra neden vaz geçti? ... 
Tavlaya oturdu ... 
6 Mayıs - lhlamur içmiyece 

ğim.. Hatta lüzum göürsem ilaç 
alacağım .. Fakat artık geçirdiğim 
iki gece gibi bir gece daha geçir· 
mek istemiyorum .. 

Bu gece de, iki gece evelki rü· 
yanın aynini gördüm .. 

Bir adam sürünerek geliyor ve 
~albime bir bıçak saplıyor. 

Bugün, oda komıumu gör-
ıftımt 

liyoraunuz sandım. 
Sonra bu sersem herif şaka di

ye ili. ve etti: 
- Ama korlanayınız, Miloı 

Kapiloviç çoktan öldü! .. 
Ah, eğer bilmiı olsaydı .. 
13 Mayıs- Her gün kendi 

kendime oraya gitmemeğe karar 
veriyorum, her gün de gidiyorum. 
Gizli bir kuvvet mi beni oraya çe
kiyor? Hayır, onu artık görme
mem lazım ... 

20 May11 - Bu facia! Bu 
mülhit bi facia.: .. Ben, Murat Hü -
davendigar, ben ki bir tavuk ke -
semezdim, nasıl oldu da onu bo
ğazladım. Y arm gazeteler yaza· 
eak: 

Murat Hüdavendigar Miloş 

Kapiloviçi öldürdü!... 
Hayır kaçmıyacağmı. Firar et· 

mek neye yarar? ... Hakimler el· 
bette bana hak verirler. Öldürdüm 
diyeceğim, evet öldürdüm, eğer 

öldürmeseydim, bir kere daha, ge
ne yeniden o beni öldürecekti! 

Bullnıaca. 
Okuyucularımıza, bir taraftan Türk

çemizdeki güzel keliıyeleri öğTetmek, 
diğer taraftan bot yaJUtlerini eğlence 
ile geçirmek üzere tertip ettiğimiz ye
ni bulmaca resminin ikinciıini veri· 
yoruz. 

Bulmacalarda, bir çok bildiğiniz ve 
daima kuUandığınız kelimelerle k&r§ı • 

Jaıacak11ııız. 
Bunların yanıbatında da ıimdiye 

kadar iıibnediğimiz, fakat Türkçemiz· 
de bulunan, bir çok güzel kelimeler de 
bulacak11ruz. Bulmaca ıerimiz ilerle
dikçe, bu çe§it tkelimelere daha fazla 
yer verilecektir. Bu suretle, bugün, 
hiç farkında olmaksızın, Türkçemizin 
F11ymz ve eısiz kelimelerini, hafızanız
da yer etmi, görecekıiniz. 

Sağdan sola doğru: 
1- Mefkure 4 
2 - Dakika 2, kırmızı bir renk 2 
3 - Arkadaı 2 
4 - Muhaddep 3 
S - Geniılik 2, büyük 3 
6 - Şöhret 2 
7 - Ateı 2, akıl 2 
8 - Mahcup 4 
Aıağıdan yukanya doğru: 
1 - Devir 3, liman 3 
2 - Alfabeden bir harfin te)affu. 

zu 2 
3 - ileri. 2 
4 - Mafıal 2 
5 - Ekmek yapılan madde 2 
6 - Memleket 2 
7 - Iıaret sıfatlanndan biri 2 
8 - Madun 2, mafevk 2 
Yeni bulmaca serimiz haftada iki 

defa, Pazartesi ve Per§embe gÜ!lleri 
çıkar. Sekiz bulmacayı da o eseri bu
lup çıkarana, gazetemiz, okuyuculan
mızın seve seve saklıyacaklan çok gÜ· 1 
zel hediyeler dağıtacaktır. 1 

~ı -- - -

Dl LIMIZLE: 
Bir bilginin 
Türkçe adı 

Dün, gençlerimize (iktısat} okutan 
yüksek düıünceJi ve çok değerli arka
dqım Yusuf Kemal Beyefendi bo.na 
fUDU anlattu 

- Benim okuttuğum bilginin bu
lrilnkü adı (iktısat} br. Bu •Öz, bi • 
zim dilimize, •aıunm, Süleyman Sudi 
Efendinin "Defteri muktaıit,, iyle gir
miıtir. Sonra böylece sürüp gitmiı • 
tir. Ancak bunu okuyanlardan ba§ka 
anlayan yoktur. Bu ad, bir bilginin 
ekıiksiz anlatılına11 değildir. O ka • 
dar ki büyük kalabalık bunu hiç an • 
laınadığı gibi benim arkadaıun (Ro -
ber kolJej) de okumuı bir bilgili jürk 
kadını iken, kızıma sırasına göre 
öğüt verirken, bir evin nasıl çevrile • 
ceğini anlabrken bu sözü kuUanmıyor. 
Hep geçinmeden söz açıyor. 

Yüce ustamızın 'u sözü ne kadar 
doğrudur, Arkadaılan Hanımefendi, 

yurdumuzun yükıelmiı ve duygulu 
bir annesi olmak üzere yavrusuna, ıu 
çetin yaşama yolunda yardımı doku • 

• 
nacnk öğütlerini anlatırken kendileri 
bu (iktısat) sözünden bir §CY anlama
dıklan için, başka bir söz kullaru • 
yor. 

Bizde de bu bilgiye takılan ıu a· 
dın nereden geldiğini herkeıten daha 
büyük vanıla söyliyen Yuıuf Kemal 
Beyefendi, kendileri de bunu benim
ıemiyerek buna icarıı (geçinme bilgi
si) gibi bir ba§ka anlab§ bulmak ge
rektir buyuruyorlar. 

Bilik doğrudan doğruya, deneme 
ve görme ıonu, bir yoldama (1) bağlı 

olarak vanlan bir bilgidir. Şimdiye 
kadar dilimize üıü,en Arapçada bunu 
"ilim,, ile anlatıyorduk. Bu yabancı 
söze, gene yabancı bir kural ile (ilmi 
iktısat) diyorduk. Bu ikttıat sözü 
bize bir ıeyi anlatmıyor. O lcadar ya
tiancıdrr. "Dunaan bır-ı urıcon anlayı· 
ıı geçinme ve geçim olunca (Geçim 
bilik - geçinme bilgisi) demek daha 

doğru olur. Sanrraam bu ıöz, (ilctı

ıat} gibi kafamıza sinmiyen ve pek az 

kimsece bilinebilenden daha uyıaJ, da
ha uygun ve umduğumuzu daha kes
tirme anlatll' bir ad • bilik (ıstılah) 

olabilir, 

Edirne mebusu Şeref 

(1) Yoldam - Metod, usul. 

TEPEBAŞI 

ŞEHİR TIY ATROSU 
TEM Si L LE R i 

Bu akşam 

20 de 

CÜRÜM ve 
CEZA 

20 Tablo 
Yazan: F. M. 
Dostoyevıky 

hu~uı Brltdiqui 

SehirTitJatl'osu 

111111111111111 

111..111 
Tercüme eden: llllllt(( 
Reıat Nuri .. 

Son gecesi 

Yann gündüz 15 te Beyoğlu Halk

evinde, sMt 17 de Fransız tiyatrosun

da, gece saat 21 de Tepebaşında Şe

hir tiyatrosunda: 

istiklal 
Milli piyeı. Yazan: Reşat Nuri. 
Bu piyeı için duhuliye yoktur. 

Eski Fran~ rz '"flyatrosunda 
Bu akıam 20 de .. 

YAR A SA 

Operet 3 Per· 
de.. Beıteliyen : 

Y ohann Ştrauıı 

Tercüme eden: 
Ekrem Reşit .. 

l\t:n~ul 8,lldi~İ 

S~hirTi&Jatrosu 

111111111111111
1 

ııııııuıı 11
1 

ıl 111111m ıll 
Dikkat: Operet flatJerinde büyük 

tenzilat vardır, 

J Ar sen Lüpen 'in Sergüzeşt eri---~ 
~ ....................... . 

• 
Kanlı lntikalll 

Arsen Lüpen, oğlunun düşınaJJI 

-•••••••••I• Yazan: Maurice 
-57-

Rolande burada kendini top -
ladı ve biraz Jeromeye yaklaıarak 
sözüne devam etti: 

hakim olarak sözüne de 

- "Fakat sen dar bİ~ 
çinde oyununu oynuyor 

- "Bir gün yanyana beraberce 
oturmuıtuk. Saat bette giderken 
yem.ğe davet ebnek üzere elimi 
tutmuıtun. Sen elimi elinin içinde 
iki üç saniye kadar fazla tutmut • 
tun. Bu hareketin ne bir dostluk -
tan,ne de Elizabetin acı hatrraıın· 
dan ileri geliyordu. Hayır. Bunda 
bir adamın, karıısındaki kadın ta· 
rafından bilinmiyen hislerini ifa -
de etmesi niyeti vardı. Bu bir iti -
raftı. Bu ne akılsızca bir hare
ketli, Jerome: Yaptığın o hare
kete tevessül etmek için hiç ol
mazsa bir sene iki sene beklem~n 
lazımdı. Fakat aradan henüz bir 
ay geçmişken nasıl olurdu? O 

günden itibaren her §ey bence sa· 
bit olmuştu. Cinayetten dolayı 

mesul olabilecek bir kimse varaa, 
o da nişanlısı Elizabetin ölümün • 
d~n bir ay sonra kancayı hemıire
sine takmak istiyen adam olabilir
di. Her ne kadar mesele bir mu· 
amma şeklinden harice çrkmıyor -
sa da bütün şüphelerim senin et

rafında toplanıyordu. Benim için 
artık düıünmeğe hacet yoktu. Se
ni tetkik etmem kafiydi. Ben seni 
cani senmi!sİn gibi tecessüs etme
ğe başladrm. Hatta daha fazlası-
m YCWJl.ll:Uo ÔÇn\ \.U&ii ... ı;- ..ıu:r"---L 

sana itimat telkin etmek için bana 
kar§ı gösterdiğin aşk ve muhabbe· 
te mukabele eder gibi göründüm. 
Buna o kadar inandın ki nihayet 
beni hakikaten sevmeğe başla· 
dın.,, 

Rolande daha kısık bir sesle sö· 
züne devam etti: 

- "Geçirdiğim hayat pek acı· 
nacak bir şekilde olmakla bera· 
her ..... ün geçtikçe kanaatim daha 
ziya ! kuvvet buluyordu. Artık 

Elizabetin intikamım almakta ol
duğuma emin oluyordum. Hatta 
sırrımın meydana <;ıkmasmdan 
çok korkuyordum. O sırrı bir va· 

zif e imiş gibi içerimde saklıyor • 
dum. Hatta hapisaneden çıktığı 
zaman Felisiyeni kabul etmek is
temedim. Kendisi Elizabeti iğfal 
ediyormuş gibi hareket ettim. An· 

cak F elisiyenin intihar etmek iste· 
diğini haber ahnca fena halde en· 
dişeye düserek bir gece gidip ken· 
disini gördüm ve ona J.#>r şevi an • 
)attım. Ondan sonra Fostine de 

mızdaki ittifaktan hİÇ 
yoktu. Sen F eJisiyenİ (( 
için F elisiyen ile f ostiııe 
zaman hiribirlerinde~ • f 
lardı. Bu suretle seJ)lfl 

hakkındaki endi~ele~.,. 
kançlıkların zail olu~0~e~ 
yede F elisiyen aleyhıfl · 
tına devam edebiliyor fe 

• dııt'' mektuplar gönderıyor 
·ıı 

zasız mektupların sen• ıııı' 
dan yazıl_ıp yollandı 
§Üphe yoktur. SinıoJ1 ~ 
öldürdüğün noktaya y,lc 
haldeki bahçenin içine S
mendili atan da senditı· •

1 
Jil FeJisiy~nin kulland•lb 
!erin ayni idi. Fakat del 
şeyler bt-nim aradığıııt b' 
değildi. Fakat nihayet · ~ 
hur etti, tesadüf bana ~ı 
Sir gün Jorge Dugri'f•1 t 
rt'le geldi ve o gün ıetl ,~ 
yardımiyle evde bu]urıJSI . .e 

Jerome burada titr~ 
sürünii gizlemeğe nıu ,JI. 
madı. Yüzünde korkıl de 
rüldü. Rolande sözüne 
ti: 

ıe\t 
- "Evet o beni ;1.Y. 

vve a-:Oen liu mü aı<ab " 
tim. Çünkü babamla 0~ 
aında bir kavga çıkıJllf ~ 

biliyordum. Fakat o 'falıtf 
ler ileri sürerek mülakıtl~bJJ 
ti. Onu bu odada le~., :J 
Evvela anneme karşı h• 'f. 
duğu derin muhabbel~~~,tl' 
t:kten sonra bana şu 1 

lundu: I 
"Rolande dedi ıoJ1 .,~;/ , , d•,. 

hasta olduğum esnll ~ 

çılarak içinde bulunat1 'l lı" 
• JJl • 

min bir kısmının sıze f.-' 
cağından bahis olan .,.,ıi 
mem açılmış. Ailede:;ı~'I 
maslar ve yüzükler, . i' 
çift yüzükten bir ta11ef;;1'1~ 
Aradan birkaç gün g~ot~/ 
ra Vesinatta bulunaJ1 SıJ 
dan bir mektup aldııfl· e'I 
tupta sizin kendisiyle e ~1J 
üzere olduğunuz Jer0'°ıet f, 

ef ~t 
hakkında çok fenli f ~ol• f 
yordu. Onun için 

1 
17\Jt'l 

d·y e 
ikaz etmek maksa 1 

dar geldim .. ,, ... ~ (fJe,r 

.... ::• , 
·-····· .... ····•····•• .. ······==···· ff .... B";i::~t:~;·Mii~i;~di _,.,., / 
•• ~· ,atrv- ' 

bana açılınca ve onun da intikam 
ve kin hisleri J-. esle diğini anlayın· 

ca sevgilisinin kimin tarafından 
öldürüldüğü hakkındaki siipheleri 
ona da açtım. Şüphe diyorum, 

halbuki kanaatlerimi demem ]a
zım gelirdi. F ostine de vaziyeti 
benim gibi görüyordu. Falcat de· 
)illeri nasıl bulmalıydı. Sen öldür-

!i Raıit Rıza ,,y G~ııt.: 
H 28 Teşrinievvel p.az:~.ptl sf " ~~ , 

dü~ün kızın evinde oturuyordun. 
Bahçede geziyordun, bana, öldür· 
düğiin kıım hemşiresine kur yapı· 

yordun. Birkac hafta evel Eliza· 
bete söylediğin sözleri bana tekrar 
ediyordun. Ah ne sefil adam, 
bunları nasıl yapabiliyordun?,. 

Rolandc burada Jerome'in yütı 
züne haykıracak derecede heyeca· 

na geldiği halde gene kendisine 

H .ıı saat 20.30 da (BU • <i" 
.. v :ıaıt• gv odvil 3 Perde. • 11 

•• • B ~ 
::run ey. ; ,ır 
:: . ,,eff" / 
i: Kadıköy Hale Sı t'lı" •• ~i1• ,, 
:: Raşit Rıza • o 
:: ~r ~ 
H 29 Teşrinievvel 19 f:~ •• o l•r 1· ::şamı saat 20.30 ( 11 • f:J' 
•• f. Rı:ıı . .ti 
H!:ın: Bedia H. Vas ı ~ ~M 

~E Oıküda:"iıaıc Siıt ~~ /ı 
•• ,. . .,.,.trv" ·-';.' 
H Raıit Rıza 1

" ~.,ı 
H .• 1 5şh v 
:: 30 Teşrıruevve ,,-..•) -...t ,. • o•"... . ,.. . 
ji20.30 (Bu hesapta ~ sııl"'" 
::Oerde. Yazan: Yusu 
;; 
::::::===:::::::::::::::: 
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Ankara toplantısı her tarafta alaka uyandıracak 
rlc 

1 
lnd ~> 1 Bey, Emniyet mildürii Fehmi Bey 1 it marılanru ve müteakiben istik-, Birinci tetrinin 30 uocu çal'" 

~duyguları telkin d ve Hariciye Vek&.leti namına Re- ili marımı çalacaktır. ıamba günü miıafir nazırlar tara -
4ııt ~ lÇTJMAJe er. file Amir Bey, Romanya konsoloı- Misafir Nazırlar kendilerine fından bir öğle yemeği verilecek -
··"?' ıçtİlna.nı.a ha.neıi erkanı, bil' bölük aıker ve tahsis edilen otomobillerle Pera • tir. 
' 'ftiıı· gelince, ha- k R h · · l l• k 1 • Saat 17 de Reisicümhur Hazret-cııeltta ıe~elin on dokuzun- aakeri muzi a omanya arıcıye pa u ote ıne azimetle i amet en • 
hir f~ top} laııdrğnnız halde nazırmm teıyiinde bulunmuf lar • ne hazırlanan dairelere inecekler-
dtt- aya. niçin yeniden dır. Jir. Misafirler kararlattmlacak 

, b -.qrıın aet.. -b· . M. Titleıko, lstanbula gelditi ıaatte lstanbul Vali ve Belediye 
01lııllJı ue ını aoruyol'" 

. c:e\'ab1 ga et b . • Jieyetle beraber, yani Romanya • 
'"'ti ..... _ Y asıttır. b 
J~\~r, M8.ı"ailyadaki feci nm Sofya elçisi, Bükreı mat uat 

f ql'fıı d bürosu tefi, Bükreı emniyet mü • 
İtinı· ın a. doatumuz ve 

1? bul dürlüğünden bir §ef ve üç memur 
~,, h ğl unan yô.ılı Yu • dün Yunaniıtandan gelmiı olan 

bi il ıldc duygusiyle 

Reisini ziyaret edecekler •e mer
kez Kumandanına kart bırakacak· 
lardır. 

leri tarafından kötklerinde misa • 
fır Nazırlara bir çay ziyafeti keti
de edilecektir. 

Misafir Nazırlar ikinci teıri • 
nin birinci günü Büyük Millet 
Meclisinin icra edilecek küşat res· 
mine ittirak edecekler ve saat 18 
de rükUplarma tahıis edilen huıu-

ıi katarla lstanbula azimet ede • 
cekler ve istikballeri veçhile teıyf 
olunacaklardır. 

Misafir Nazırları Haydarpqa 
istasyonunda tetyi veçhile istikbal 
edilecekler ve rükUplanna tahsis 
edilen bahri vasıtalarla deniz yol· 
lan itletme nhtımma ve oradan 
Prepalas oteline nazil olacaklar • 
dır. 

Misafirler azimetleri veçhile 
memleketlerine avdet edecekler • 
dir. 

~llt~ı" toplantı idi. Belgrat. Romanyanın Yunanistan elçisi ve 
v• lll'y elrilik müıtep.n birlikte gibnit • · datı a \'e F ranaayı za. - 3' 

ile lerltıd lYan facianın ıiyut tir. M. Titülesko, dün sabah kendi 
tt ~eıı...1en lba§ka hiç bir mese• 
'ltlh,,~~ obnadık. müıavirleriyle birlikte Perapalaı • 

lstanbul V all ve Belediye Re • 
isi bu ziyaretleri bizzat ve Merkez 
Kumandanı ise kart bırakmak su· 
retile iade edeceklerdir. 

Misafir nazırlar öğle yemeğini 
Perapalu otelinde hususi surette 
tenavül buyuracaklar ve saat 17 
de otelden Deniz Yollan itletmeai 
nhtımma gidecekler ve oradan rü· 
kQplarma tahsis edilen bahri va· 
uta ile Haydarpaşaya geçecekler 
ve Haydarpatadan ıaat 15 te hare
ket edecek olan huıust katara ra • 
kiben Ankaraya azimet edecekler• 
dir. 

Pasaportları yoketmişler 
' ı \Q{l Atık daki huıuıt dairesinde bir toplantı 1)1t ,.. 11 al"ll toplantısı Bi· 

:r'l !nı yapmıılardır. Öğleye doğru oto • 
1 ~ a toplantısıdır. "d 
4'1A_ mobille Taksim meydanına gı e • 

~f İSPAT EDiYORUZ rek Cumhuriyet abidesine büyük 

~::I teıuı, 'etmeği isteme- ·bir çelenk koymuştur. 
1 &İhf ~l Bebebi de Balkan iti- M. Titülesko, Franaanın Tur • 
'irıdinıanı, siyasi bir teşkila- ikiye ıefiri M. Kamerer tarafından 
0, 01.:.~ darbeye, ne kadar Fransız ıefaretinde öğle yemeği· 

(.Bq tarafı ı lnd sayıf&da) 

yan ceza kanununa nazaran siyasi 
mücrimlerin iade edilmemesi key· 

fi.yeti ortadan kaldmlmıtır. Yal
nız bu hususta Torino'daki tem· 
yiz mahkemesinin bir karar 
meai lazım geliyor. 

ver• 

vatinin emriyle hareket ettikleri 
anlatılacaktır. 

Belçikada tutulan suikastçı 

Obnll1a<Qı.m - katiyen müte- ne çağrılmıfhr. 
. ~e~ ~.~ut.at ve munta- Öğleden sonra gene Perapalu 

Misafir Nazırları liamil olan 
Bu iki maznun hakkındaki ev

rak temyiz mahkemesine ha vale 

Bir kaç gün evvel gelen telg· 
raflarda Belçikanm (liyej) ıeh· 
rinde (M. Peric) isminde bir Hır
vat ihtilalcisi yaaklandığı bildiri· 
liyordu. Son posta ile gelen malQ
mata göre bu adam Avrupanm 
muht f lif memleketlerine dağılmıt 
olan Hırvat ihtilal tetkilatlarmm 
mi: fettişidir. Marsilya ıuikastmı 
yapanlar arasında (M. Peric) in 
yakından tanıdığı c:!ostları var lTI'. 
Bunu istiçvapta kendisi itiraf et· 
mittir. Fakat bu adamın Fransa· 
ya gittiği anlaşılamamı§hr. Bu 
ciheti katiyen inkar etmekte, 
Fransa toprağına ayak bıumamıf 
olduğunu söylemektedir. Belçika 
polisi (M. Peric) i Fransa zabıtur 
tarafından iade edilmesi için bir 
vaki olması ihtimalini nazarı dili
kate alarak mevkuf bulundurmak
tadır. 

diirı gidışınde devam ede· oteline gelerek dinlenmiı, ak.tam 
~· Yaya ispat etmek arzu- ıaat bette, Ankarayaı hareketin • 
'oı.ı. den evvel, gazetecileri kabul e • 

tıııı:'4Qltıd, ~.~ d . nelerle meıgul ola- derek yukanda yazdığımız ıöz -
-~. li lır, §inıdi bir Jey söyli- iri söylemiştir. 
~lh~ftae~~!de ?u toplantının M. Titülesko, dönüşte Sofya • 

;:llllı )! Yük hır a.lnka uyan- dan geçecek, fakat oradaı kal mı • 
~~~ika l?uıediyorum. yarak Parise gidecektir. Gidece • 
~~U Balkan itilaf mın ka- ği tren Sofyadan geçmekte ve o • 
~ e11 i ~?inıe yardım ede- rada ancak bir iki saat !kalmak • 

~' ç,r Çalışma metodunu tadır. 
~ det~l't~ruz: Ayni za • Üç nazırın Ankarayı ziya-
'~l'le 1~ttn ııyast müna - retine ait program 
"~iL ~~ lllU\'azi olarak yürü - Ankara, 26 (A.A.) - Roman· 
>o,.,,_ 'qj~ d tefen iktisadi müba • ya hariciye nazın M. Titülesko 

·.'«t. e te-. • • 1 · · M M k · v •ıı çal'e ennı an• Yunan hariciye nazm • a sı • 
\, e llİbt) mos ve iktisat nazırı M. Pesma • 
~ (~) et nıerkczt Avrupa ile soğlo ve Yugoslavya hariciye na· 
\ ~de)~İlliarasındaki mahsulat zır muavini M. Poriç ile maiyet • 'i "'deıı· arttınnak için Tuna leri erkanının Ankarayı ziyaret • 
\~~izden istifade ederek leri mnasebetiyle haz1Tlanan prog-

)oh.. lle Yolla t • · · d "" d ı ·~ n esııını u· ram şu UT: 
"·fl~tj : .~) lllııi ib• • Romanya hariciye nazırı ve 
' e 1'.,·~· ttirdikten aonra bu maiyeti birinci te~rinin 28 inci gü· 
~ tcı1'ı~rnd& • • 1 ~i~. "'t~.... •ızın e daha u • nü saat 9.50 de Ankara ya muva· 
~'~l ~~i A.Jıt. Şunu da ilave e - salat edecek ve istasyonda harici
' ~Q lıataft. ~ada Büyük Şe~ ye vekili beyefendi, Ankara va
'~-"~ •İ}. eınaı !Hazretlerini lisi, hariciye vekaleti umumt ki· 
~~ı:.· ~•etin· .d 
~ 'lltıd 1 ı are edenleri tibi, Ankara merkez kumandam, 
a etle d:ıı dolayı kalbim mem ikinci daire şefi, protokol şefi ve 

~ .. : ,il._ ~ UdUr 
~e ~ itiJ"f • emniyet müdürü beyler tarafın· 
~lff 'te ~ tııın aulhçu gaye- dan istikbal edileceklerdir. 
tldi)' lktteı· ~ta toplantısında Misafir hariciye nazırı ve mai· 
&
1 
,,.,, lllltzden emin olarak yeti erkanı rüküplarma tahsis e· 

"'(.lr • dilen otomobille Ankara Palaı o· ''-'ti 111 
il ll'l.AJ FlLE KOÇOK telinde kendilerine hazırlanmıt o· 

l'ıt~d LAF lan dairelere ineceklerdir. Misafir 
nıeg~ '11,ollt nazır, ıaat 11 de hariciye vekili 

......., ~>'l. ıu "rtıuharririmiz M. beyefendiyi, 11
1
30 da Baıvekil 'lt.l '· · •uafi •onnu§tur: Pa•a Hazretlerini ve 12 de Büyük >~? ~dt 'bi l.l~ıl&fiyle kil .. k •t•ı af ~ .., ~ r "ltr] çu ı ı a Millet Meclisi Reisi Paşa Hazret • 

t.t. ~uı. !tılld eftne olacak deni· lerini ziyaret edecektir. Hariciye 
~~~e~iilealt0 ;:"

1 
Vekili Beyefendi 12,15 te, Baıve· 

~;' ''-1

1
ttir: u suale töyle ce- kil Paşa Hazretleri 12,30 da ve B. 

~~ ı.._ M. M. Reisi Paşa Hazretleri ıaat 
~ ~ İtil"f• 
'~ ~t a 1Yle kü ük ·ti· birde iadei ziyaret buyuracaklar• 
~ ' oersalı ç ı ~I) ~d· t.ıc,1 d !1Yorlar. Ay· dır. 
,l~~)'o~Jar, a~ a ayııi siyaseti Bugüne ait programm mabadi 

\i.-ı hı.- t . ralarmda bir Hariciye Vekili Beyefendinin ten· 
h ~ eırıki ın 
''l. -..... ')ok. esaf var, fa· tipleri veçhile tanzim edilecektir. 

t llGf " Yunan hariciye nazırı M. Mak-
t., A_ eskko bu sabah ıimos ve iktisat nazırı M. Poriç 

"1l' ..... ıtfiJ n arada ve ref akatlarmda bulunan zevat 
~ ~tll~ ~~•lco d" birinci tetrinin 28 inci pazar günü 

· ' un k v •ray h a !aın husu· Semplon sürat katariyle Sirkeciye 
\li 'te " &l'eket etmit· vasıl olacaklar, müıarünileyhim 

( lleıed· hudutta mihmandarları ve Sirkeci 
~) )l •Ye l"eiai Muhiddin i.stasyonunda İstanbul vali ve be· 

~~ ~~ :fd:. 'l'i .. lediye reisi, merkez kumandanı, 
~ hıı ~ .. ~rhıd tülesko Asya emniyet müdür, hariciye vekaleti 
~t'q:;1rrıe n: ,,~a~kuf ede hususi kalem müdür tarafından 

· '' ~ tt ... . ~Yeyi,, de- istikbal edileceklerdir. Bir ihtiram 
g.ı nı işn.ret et- Jntasr selam resmini ifa edecek ve 

muzika Yunan ve Yugoslavya mil· 

huıust katar birinci teırinin 29 un
cu pazartesi günü saat 10.45 te 
Ankarya muvasalat edecektir. Mi· 
tafirler iıtasyonda Hariciye Veki· 
1i Beyefendi, ltıaat Vekili Bf., 
Ankara Valisi, Hariciye Vekaleti 
Umumt Katibi, lktısat Vekaleti 
Müsteıan, Ankara Merkez Ku • 
mandam, ikinci Daire Şefi, Pro • 
tokol Şefi, Ankara Emniyet Mü • 
dürü taraflarından istikbal edile • 
cekler ve istasyon peronunda mev
ki almıf olan ihtiram kıtaaı tara • 
fmdan ıelamlanacaklar ve lataya 
refakat eden mızıka Yunan ve Yu
goslav ve Romen marılannı ve 
müteakiben istiklal ma1'Şmt çala • 
caktır. Misafir Nazırlar. ken'dile • 
rine tahsiı edilen otomobillere bi· 
nerek Ankara oteline nazil ola -
caklardır. 

Misafirler kararlaıtmlacak ıa· 
atte Hariciye Vekili Beyefendiyi, 
Başvekil Pata Hazretlerini ve Bil· 
yük Millet Meclisi Reisi Pap Haz
retlerini ziyaret edecekler ve itbu 
ziyaretler iade edilecektir. Miıa • 
firler öğle yemeğini Ankarapalu· 
otelinde hususi surette yiyecekler
dir. Yemeği müteakip Yunan, Ro
manya Hariciye Nazırlarile Yu • 
nan lktııat Nazırı ve Yugoslavya 
Hariciye Nazır Muavini ve mai • 
yetleri Reisicümhur Hazretlerine 
Milli Bayram dolayısile anı tebri· 
kat etmek üzere saat 1.45 geçe Bü
yük Millet Meclisi binasını teşrif 

buyuracaklar ve bunu müteakip 
geçit resmini temaıa etmek üzere 
koıu mahallinde kendilerine tan • 
ais edilen tribünleri işgal edecek • 
lerdir. 

Saat 20.45 te Başvekil J!aşa 
Hazretleri tarafmdan misafir Na· 
zırlar terefine Anadolu Kulübün· 
de hususi bir ak~am yemeği veri • 
lecektir. 

Birinci teşrinin 30 uncu salı 
günü saat 10 da Balkan itilafı kon· 
seyi Hariciye Vekaletinde Encü • 
men salonunda içtima edecektir. 
Saat 13.45 te misafir nazırlar şe • 
refine Büyük Millet Meclisi Reisi 
Paşa Hazretleri tarafından Ana -
dolu kulübüncle hususi bir öğle ye· 
mei?1 verilecektir. 

Saat 20.45 te Hariciye Vekili 
Beyefendi tarafından misafir Na· 
zırlar ıerefine Ankarapalas ote -
linde bir akşam yemeği ita edile -
cektir. 

edildikten sonra mahkeme gizli 
bir içtima yaparak evrakı tetkik 

edecektir. Fakat bu evrakın için· 
de bulunması lazrm gelen maz· 

nunlara ait pıuaportlar ortada 
.yoktur, maznunlar tarafından İm· 

ha edilmittir. Bu suretle onlarm 
Fransaya geçtiklerini ispat edecek 
olan en mühim vesika ortadan 
kalkmıt oluyor. 

Paveliç ile Kvatemikin pasa
portsuz olarak ltalyada dolatmıt 

olmalarına ihtimal verilemiyor. 
Çünkü bir ecnebinin paeaportsuz 

olarak ltalyada oturmasına imkan 
yoktur, ltalya zabıtası, yalnız o-

telerde değil, hususi evlerde otu· 
ran ecnebileri bile ada 'bir kontro
la tabi tubnaktad?r. 

Temyiz mahkemesi maznunla
rın Fransaya teslimlerine karar 

verirıe, bu karann on bet gün zar
f mda kendilerine tebliği lazım ge-

liyor. Halbuki maznunların avu· 
katları bu karara on bet gün zar-

fında itiraz etmek hakkına malik· 
tirler. Hırvat komitecilerinin a· 

vukatları vasıtuiyle her çareye 
tevessül ve kanundan istifade e· 
derek iti uzatmağa çalııacakları 
kuvvetle tahmin edilmektedir. 

Peştede yakalanan 
esrarengiz adam! 

Peıte, (Hususi) - Peıtedeki 

Yugoslav sefirinin isteği üzerine 

burada esrarengiz bir adam tev -
kif altına almmıştır. 

Bilindiği gibi, hasta olduğu i • 
çin Mataşayı temsil edemiyen 

Premetz'in yerine Hırvat tethişçi· 
!erinden Servati tayin edilmişti. 

Şimdi Peıtede yakalanan adamm 
bu Servati olduğu ve Sendrey na· 

mı altında burada yaşadığı kuv -
vetle zannedilmektedir. 

Servati endiıe içinde olduğun· 
dan bundan bir haf ta ev el karısıy
la beraber apartımanını terketmiş 
ve bir daha görünmemişti. 

I Servati büyük bir sebze ve mey· 
va ihracatçısı olarak tanılmakta· 
drr. Y apdacak tahkikat netice· 

sinde bu adamın Marsilya auikas· 
tında ne rol oynadığı meydana çı· 
kacaktır. Eğer mevkuflar tara· 
fmdan söylendiği gibi, bunların 
Macaristandan hareket ettikleri 

(M. Perc) , '(Searing) isminde· 
ki Hırvat tethiş teıkilatiyle alaka· 
dar olduğunu da istiçvabmda iti· 
raf etmiştir. Bu teıkilattan muhte· 
lif zamanlarda paralar almıt ol-

duğunu söylemiştir. Yalnız aon 
zamanlarda Londraya gittiğini, 
maksadı da orada İngilizce öğren· 
dikten sonra Amerikaya gitmek 
olduğunu iddia etmiştir. 

Yugoslavyadan bir lnglllz 
gazetecisi çıkarıldı 

Belgratta (Deyli Ekspresr ga· 
zetesine muhabirlik yapan M. 
Yugoslavya hükUmeti tarafından 
harice çıkanlmııtır. 

Kral Aleksandr için 
Fransada statU 

Müteveffa Kral Aleksandr için 
Fransada bir statü yapılacağı 

Fransız gazeteleri yazıyor. 
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lstanbul Ankara caddesi, (VAKiT) 1'\U"du 

TELEFON NmlARALA.Rıı 

Yazı işleri telefonu: %4379 
i dare telefonu : m10 

Telgraf adresi: utanbul - (VAIUT) 

Poet.a kutuau No. && 

Senelik 
8 aylık 

a aylık 

1 ayWr 

ABONl!I BEDELLEBh 

Türkiye Eenebl 
HOO Kr. 1700 Kr. 
760 • l'lSO • 

tOO • SOO • 
160 • soo • 

iLAN UCRETLERI: 

Tlcaı1 ua.nıarm lllD aayıfalarmda u.zı. 

tımı SO kuruştan bqlar. tık eayıfada ~ 
kun.ışa kadar çıkar. 

BOyük, f azla, devamlı llAD "Yerenlere aft 
ayn teru:llAt ~ • 

Re81mlf Ddnlarm btr satın 10 ırunı,tur. 

KUÇtJK iLANI.AB: • 

işbu yemeği saat 22.30 <Ia baş· 
lıyacak olan bir kabul resmi takip 
eC:lecektir. 

meydana çıkarsa, kendilerinin 
Sendrey namı altında ya§ıyan Ser-

1 
Btr defam 80. Ud dc"ası M, Oç defam eıs, 

dört defası 7~ •e on defam ıoo ku~tur. 
Uç aylık Dan • erenlerin btr defa.ııı mecca
nendlr. Dart satın geçen ua.nıarm fazla 

aatrrlan beş kuruştan hesap edilir 
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----- Yazı nu. ı: 39 - 2- Sabah Hma.ı:ı ~'° '·"° 
5. idare memurları 

Madde 19 - Univenitede ida
re, hesap vo ayniyat, yazı ve mu· 
habere itleri için bütçe ve kadro 
ile mukayyet olmak şaıtiyle liizu
mu kadar memul' istihdam olunur. 
Bunlarm tayini ve değiftirilmesi 
Rektör tarafmdan V ek.alete teklif 
edilir. Ücretli müstahdemlerin 
tayini ve değiştirilmesi Rektörlük
çe yapdır. 

UL Umvei'sire Meclisi 
Madde 20 - Oniverıite Mecli· 

si FakUlte meclislerinden terek • 
küp eder. 

M dde 21 - Oniversite Mecli· 
ai, görülecek lüzum üzerine Maa
rif Vekilinin vereceği emre göre 
Rektör tarafından toplanmıya ça
ğmlır. 

Madde 22 - Oniverıite mecli
sine Maarif Vekili veya onun tev
kil edeceği Rektör reislik eder. 

Madde 23 - Oniver ite mecli
ıi tezekkürü Maarif Vekili tara· 
fmd n lcendisine tevdi olunan ve 
üniversiteye, Maarifte kilatına ve 
memlekete ait bulunan ilmt mese
leleri tetkik ve mütaleasım teıbit 
eder. 

IV. Fakültelerle enstitii ve 
Mekteplerin idaresi 

1. Dekanlar 

Madde 24- Fakültelerin ida
resi Rektörün nezareti . altında 
Dek nlnra verilmiıtir. 

Madde 25 - Fakültelerin De
kanlan o fakültenin ordinaryüs 
veya proresörleri arasında Rek • 
törijn intihabiyle Maarif Vekale
tince tayin olunur. 

Fakülteyi temsil etmek fakülte 
ve fakülteye bağlı enstitü, mektep 
ve müesseselerin te§kilat ve tedri
sntım murakabe ile fakültenin sa· 
lahiyettar olduğu muhabereleri 
yapmak, mali hususlarda tabak -
kuk amiri olme.lc dekanın vazifele
rindendir. Dek n fakülte dahilin· 
de Rektörün riynıet etmediği bü· 
tün toplamşlarm tabii reisidir. 

Madde 26 - Dekanın üni-Yer
aitedeki tedris i§inden başk bir iti 
olamaz. lstisnat h ilerde dekanın 
yüksek bir mektepte aaah çok 
mahdut bir profesörlük almasına 
vek A let müsaade ede'bilir. Dekan
hı.r ders ve umumi mesai saatlerin· 
dP hk';l "-le ~bulunmak mecburi
yetindedirler. 

d~"' 27 - Dekan münaıip 
'!füd t eü , uauslnr için fakülteye 
ln~h enstitü ve mekteplere bazı 
rnuh ... bcrcl"r için tahriren salibi· 
yet verç.hi~ir. 

Madd~ 28 - Dekan her sömes· 
tir scnunda fakülte ve fakülteye 
bo.ğlı m ·;·:ııeselerin faaliyetleriyle 

alman neticeler hakkındaki müta· 
Jealarmı bir raporla Rektörlüğe 
bildirir. Bund n ba§ka dekan fa· 
!lriilteye bağlı tedris heyetlerinde 
bulunan zatlerden her birinin me· 
18.isinin tarzı ve derecesi hakkın· 

da her dersin sonunda Rektörlüğe 
bir rapor vermekle mükelleftir. 
Dekan lüzum görürse bu raporunu 
kısmen veya tamamen daha evel 
de verebilir. 

Madde 29 - Her fakültede bir 
de'kanlı'K 4catibiyle o fakültenin 
ihtiyaçlarına göre lüzumu kadar 
memur ve müstahdeminden mü· 
rekkep bir kadın hey'eti bulu -
nur. n ... ~0ffn metafslmn tan • 
ıı?tm ve murakabe etmek dekıml'I 

aittir. Dekanlık katibiyle kalem 
memurlan dekanm inhası ve Rek
töriin tasvibi ile Vekalet tarafın· 
dan ve müstahdemler dekanın 
telClifi ile Rektör tarafından ta • 
yin olunur ve değiıtirilir. 

Madde 30 - Dekan haıtalrk 

veya seyahat gibi mazeret ve e • 
beplerle vazifesi bqında. buluna
mıyacak olursa en çok iki hafta 
için Rektörün tenıibi ile ordinar • 
yUs veya prof eısörlerden !birini ve
kil ibrrakır. Daha uzun bir zaman 
için dekanm vakili olacak zatı 
Rektörün teklifi üzerine Maarif 
Vekaleti tayin eder. 

2. Universite istişare komiteleri 

Madd~ 31 - Her f akilltede de
kana bağlı ol r k: t • idare -ve 
maliye, 2 - tedrisat ve program • 
lar, 3 - neıriy t, 4 - talebe itleri iı
tiıare komiteleri v rdrr. 

Dekanın reisliği altında olan bu 
komiteler her yıl dekan tarafmdan 
mürettep adedi iki misli derece • 
sinde gösterilecek namzetler ara • 
amdan Rektörce seçilecek iki ordi
naryüs vey profesörden teıekkUl 
eder. Dekan bu komitelerin her 
biri için katiplik vazifesini yap
mak üzere ders yılı bqmda birer 
doçent seçer. 

Madde 32 - lati!ari liomiteler 
dekanm yardmıcılandrr. Dekanın 
hav leıi üzerine fakültece yapıl • 
cak itler ve bunların tatbik tarzı 
hakkında iptidat tetkikler yapar
lar. Ve reylerini aöylerler. Bun -
larm reyleri iıtitari mahiyette • 
dir. 

3. Fakülte Meclisleri 

Madde 33 - Fakülte meclisle
ri dekanın Teisliği altmda f külte 
ordinaryütleriyle profesörlerinden 
tetekkül eder. Tayinlerind~ki kı· 
dem ııraım göre münavebe ile 
ikişer doçent istişari rey ile mecli· 
se iştirak eder. Lüzumu halinde 
meclis herhangi bir doçentin de 
isti!ari rey ile toplanmada bu
lunmasına karar verebilir. 

Madde 34- Fakülte mecliıs1e
rinin vazifeleri şunlardır: 

A) Tedris heyetindeki münhal· 
ler için namzetler göstermek ve 
doçentlik imtihanlarının tertip ve 
icrasına nezaret etmek. 

B) Her derı yılı veya aömeı -
tircsi başmda dersleri tedris heye
ti arasında dağıtmak ve f külte -
nin mesai ve faaliyetini tanzim 
etmek, lüzum gördüğü surette 
fakültelerin te§kilD.t ve program· 
ları hakkında tadil tekliflerinde 
bulunmak, fakültelerin umumi su· 
rette inkişaf ve tekemmülü için 
düşündüğü tedbirleri üniversite 
heyetine bildirmek, fakülteyelbag· 
lı mektep, enstitü ve ıair müesse
selerin raporlarını ve tekliflerini 
tetkik ve bu hususta mütalea be • 

w ı~kadJI' - ''Ona benzer bir ıey, Cene• dogrudan doğruya a a iftİ" 
Oğle namuı ıı.ss 11.18 
lttndt namuı ıuı lf.SO 
At,ım aamıı.tı 17,JB 17,10 
Yauı aamıı.ı 18.49 18.43 
imsak 4.47 4.4'3 
Yılın geçen gUnlcrl !04 295 
Tılın talaa ı:Unlerl 7J ıo 

ral, af edeniniz Mister Bars, Her yan, fakat bir taraftaıı ç dil' 
ne kadar doğrudan doğruya ıöy • buğunu ıürmekle berabtrı,d 
lenmiyoraa da öyle bir zan ve fÜP- raf tan da kılıcını beline d 
he altında bulunuyorsunuz. Fakat yı ihmal etmiyen AhnanYd•.,' 

';;::;;;;;;;;::=~=::=;;:==:==:::;;:::;:;:~I d'r 1 • ~, if bizde böyle bir itham ile karıdan· bunu yapmağa mukte 1 

!_ R A D Y Q__ıt mıyacağımza şüphe yoktur. Her .. tün devletler, feraı-1'~ 
halde Amerikada parlak bir ıu· mütterek mesaiye, raütted•' su9Un k~ 

tsTANBUL: rette karşılanacağınıza emin ola.· ra hazır olurlarsa birço ,,~ 
ıs.so PWc neert1&tL ıe.ıo A.Jam ıı... bilirsiniz. Kendinize Amerikad rin bir araya gelmeleri te 

berlert. 19,SO Tlltk mtıJlkl ncoıvau < e- k · d 'hat 1 yeni bir ıerefli mev i temın e e • lebilir. Böyle bir ittı lıt· 
1JW11 Beoat, l\lesnt OemU, Maı:atter Bey• J' ' a 
ıu ve Vecthe, Vedia nır.a Banrmlar). 21 ceksiniz. Harhalde yakında bizim yecek bir kuvvet ha ını. 
Atet - gtıneo kltı1ıııncıen rıaJdt. AJ&m Te harbe girişeceğimizi de düşünür- Almanlar, tek bir ınilletiJ1 
bona haberleri. ıı;&o Radyo ortaıstram. eniz ... ,, kadir olabileceğini dUnY•~ 
Dana mu.stkhL -111 

as Khz. BO'KREŞ, !64. m. Bars cevap vermeden evel pro· ettik. Cihan tarihinin Yl 
ıı,so Dini n~rtyat. u PlAk. ıa Mu· fesör Bergeman onlara yak1a mı • sinin başlangıcında bu:: .... ıt 

- Orkestra. 1' Haberler. u,ao tı. Profesör demİ§tİ ki: Münferit kuvvetlerin dıaP-" 
P1Ak. 1'7 K3yll1 neert:ratı. 18 ÇM masl- h dl •e 

- "A, affedersiniz, ra atsız hale gelmesi, iktısa · .. .-d ktaL 19 Haberler. 19,11 Romen mnıılldsl. rıfP"'"' 
1 20 tlnıvemte. ıo.ıo Tagıumt Romen plAk- eltimi,, gayelerin birbirine k• fi 

IA~. 20,c.ıs M~ 21 Dana mualldlS. Atatc milter ona doğru yürüye· Jetleri kendi kanların• ıı.. 
n Spbr. :e2,10 J>tuıS mutıDdırt. ıs IJabeı-- • .,.. 

· rek cevap verdi: topraklarma irca ettı. IP.r. 2S.!5 P1AJr. 

us Khz. VAR.ŞOVA, HM m. - "Bilakis profesör, biraz ara- her millet nasıl kendi . 
n.ıo PITMo refah:ttqle earlalar. 1'·u mızda. meılek i!lerinden bahset • buldu ise, milletler de b~if1 

Maht.eıll1 bahlsler. 18 Vals mmlldsl. - 81- d · M' t 
yas! haberler. 20 Yollan ı,rtamtm eeerle- :ı tik. Size teb•ir e erım, ıs er n·ı bulmalıdırlar. Bu •• ~ 
rtn4e.n orkestra koruıert. 20 • .s Mnaaba1ıe Bara yakında Amerika.ya gidecek terek hayat için dah 
20.GO Mu zı Sentonlf popmer or- ve harp tecrübelerinden ordumu· tarz bulunmu§ olacak'Jrt· · 
tı:e«tra 1mn9ert. - Ha~. %8,IIS ltddAm kt 
-.e konııer. ıs,so Lontha&n nnkl"" dam zu istifade ettirece ir. kandan olan insanlar nal-Ml 
nmstk1s1. Profesör evvela gü\ümsiyerek: terini bularak bir millet t~ 

M5 Km. Bm>APEŞTE, 850 m. _ "Kedi, fare tutmadan yaıı· lerse Avnıpa. memteketlet' 
18,!JS tmre mıı.aart cıgaıı orklı!trur. B' h · t ı6& 

ıt,ıo NeeeD aöfler. 19,GO Berttıa saten ta- yamaz, derler· ır mu arıp e gün biribirlerini bulra••~...,, 
knm. 2MJS Spor. 21 Mtıhtcltf. 11.M Ka· muharebesiz ya~ıyamaz.,, dedi. fak olmtı§lardır. Bu bulur 
:rıştk neertyat. u Qln&'en. arla!struı. Sonra ciddt bir taTrr takınarak edilen şeyin rahat ve heft~I* 

71S mıı. BOMA, 01 m. "0 · • ... • '- d ,., J 
ilave etti: raya gıttıgınıze ÇOK de tadmı tatmak ı' rin •·• r 11 Hafif mtt!Dd. l\11lsalın.bf.~ PIA'k.!1,10 3' Jr 

PIAk. ,,1 ,45 Mllnno4ım nakf.1. 2' Haberler. iyi ediyorsunuz,, akis uzvun kendine bat O f'. 
Barı ıordu: saf sayesinde m~terek ;;" 

BORSA 
f Hiul:mnda yıldız işareti olanlar Uzer· 
j !erinde 27 - IO d muamele g6rcoler

dir.] Rakamlar kapanış ffatluını 1tlSstm1'. 

nukut (Satl ) 
* Londrı 6~S. 50 •Viyana n.so 
* Neryork 1!3. - * Mıdrtı 17, -
• Paıis 169. - * Rtt!ID %, -* MllAno 116, - * Varşova 24. -* Bı1!tsel 117,- * Badapeşte ~6. -
* Aılııa 2•. so • Btıtrcş 18.-
• Cenene 820, -- • Belırat !i!>, -
"Sofya ''·- * Tohbamı u.-
* Amsterdım 85.- *Attın 026. -
*Praı 100, - *Mecidiye as. -
• ~tokholm M. - • Rınnot !4.1, -

Çekler (kap. sa. 18) 

* Londra 624.. • Stothlm 3.1067 
* NeTyor~ 0.7055 • Viyana 4.'l45 
• Paıls 12.06 • Madrlt 5.8175 
ot: MllAao 0.2!S * BcrlJn l,9760 
* Brllbel 3.40!i • Varşon 4,205 
• Atın 83.305 • Bndıpeştc S,9 ~11 
* Ceaenc 2.4375 • Bllkr~ TO.~ 
* Sofya 66,4840 * Oelgrıt 14.625 * Ammrdam 1.1134 • Yokobamı t.76 
• Prag 19,012.'i * Mostcwa 1089.25 

ES_H_ A_ M 

tş Bankası 100.- Tertos -.- 1 
• Anıdolo 27.70 * Çimento as 13.8:1 

Reji 2.25 Onyon Del -.-· 
Slr. Hayriye ll".~O Sark De~ -.-
Merkez: Bankası f.9,00 Balya --. u. sııoru -,oo ~art 111. ecu 

- "Neden bayle s6ylüyorau- mü§terek imara ve ic&P 
nuz, profesör? Ata§e milter efen· mü§terek mücadeleye 
~inin teklifini henüz ben !kabul et· için yapılmı§trr.,, 
medim ki!.. B Okyt:ı • Jt 

Ata-.e milter buaralrlt: ..... mn ord'J 
:r bu nutku radyo ile dinli1 ~fı 

_ "Buyurunuz oturalım, a - l )ıç' 
A vrupadan uzak aıt1 • ~ 

Yalda ra:hat konu-.ulmaz.,, dedi. k k d' · d o 
J' dönme için en ısın e _,u. 'J 

Oç zat Amerika ahvali hakkın- 1 b Of"' f , 
t E giddet i ir arzu uyanlf • ~ 

da uzun uzadıya konu§tu ar. rte- · 'h d h 1 elılP" pa ıttı a ı usu e g .. 
ıi gün Bars Amerika ataşemilteri- uzak §arkta § hsi d~ ~ 
ne gönderdigvi bir mektubunda A· ·ıııfl hesap gömıeğe gitmesı 
merikaya gitmek için vaki olan dıs ~ 
teklifi 'kabul ettiğini bildiriyordu._ bir kıymeti kalmıyor del' 

Bars yarım İ§le kanaat e ı • • ır , 

Bu aralık Avrupada vukua ge· san değildi. i1ı'f' ,j 
Fakat B ram Aınerr -~..k 

len bir hadise istikbal için kati bir .. ~. 
d 

vasalatrnın ertesi günUı · ıJ 
ehemmiyeti haiz bulunuyor u. aıı f'. 
Franaada bulunan ve vaziyeti iyi· kerelerden hotlanınIY l bit-/ 

lılar onun önüne derh• .... ~:ıf 
ce kavrıyabilen bazı siyasilerle B v- ~ ı 
halkın bir kısmı, uzun bir mücade· vele koymuşlardı. ud'l~ 

mucibince Bara şiırı 1d~ ~ 
leyi müteakip Alman düşmanı o • k Am 'k or ~ 
lan kabineyi dü§Ürmeğe muvaffak Jay olara erı sn dl Y 

riyor ve tayyare filolarıtld1J• I 
olmutlardı. manda mevkii alıyor Jl~.J 

Fransa dahilde ıükUnete muh· hangi sebeplerden dol•'f' 1'İ~ 
taçtı. Askerlerini Afrikadada, dusundan çrkarıldığJ11~ 'f 
Suriyede ve uzak ıarkta kullan· 'bilinmediğini ıorduğu ~ ; 
mak mecburiyetinde idi. Kom~u- diısine verilen cevapı-.~fi 
lariyle anlatmak için artık yol a• olduğunu pek ala bildi...-., j 

"==============Ilı çılmı bulunuyordu. O günlerde hususta endi§eye dii1-~· 
istikrazlar tahviller toplanan Avrupa konseyinde Fran zum olmadığı söyleJ1111~ 1' 

-.-
Bomontl ıus Telefon -.-

• 1933Tflrt Bor.l 29.80 Elektrik -.-. il 29,t'i5 Tramvay 31.TS . - _ m 2s.w Rıhtım -.-* f stltrlz:ıDahlll J 99,00 * Anadolo ~ 46,-
•Ergani lstltrm 97.- • Anadolu il 46,-

19!8 A. MO. -.oo Anadolu Hl -.-
Bıldat. -.oo MCmeuU A 49.7Q 

etmek. 
F) Havale olunan huaualarr 

sa, Almanya tarafından bütün üzerine Bara muka-vele ~J 
Avrupa de"Yletlerinin ittihadına mııtı. 

1
,,_P·'.f 

dair ortaya atılan nizamnameyi Bundan sonra işler,- ~.J 
tetkike hazır olduğunu bildirmiş· le yürümeğe başlarrııttl~~J 
ti. mi dört aııat zarfınd~ 1i' I 

Barı tayyaresine binerek Ame- üniformasını giyınİ§~1• j .,, 

rikaya uçarken Hamburgda topla· da gehnitti. Gene yı~ di<tflt,,'i 
nan Avrupa devletleri konseyi zarfında 12 davet, 9,4 dı~ ~/ 

yan etmek. müzakere ederek reyini bildir-
devletlerin ittihat etmesine karar l ı rıll e•• I lifi, ki ise cemaat e. ııltt I 
vermitti. Konferans hin.asının Ü· girmek için 37 teklıf, :.ı~ / 

C) Üniversite mezunlarından mek. 
Avrupaya gönderilecek talebe Madde 35 - Fakülte meclisle· 
namzetlerini seçmek. ri her ömeıtir bqında veya deka· 

Ç) Fakülte neşriyatını tanzim nca lüzum görüldükçe dekanın da· 
ve lemin etmek. veti üzerine toplanır. Bundan baı-

D) llmi içtimalara ve merasime ka azanın mutlak ekseriyetinin 
i§tirak meselesini tetkik ve üniver· ı tahriri müracaatr üzerine dekan, 
siteye teklif etmek. 

1 

meclisi toplar. Ancak tahriri mü-
E) Fakülte ve fakülteye bağlı racaatta meclisin daveti sebebi a• 

f'nditü, mektep ve sair müessese - 1 çık ve tam bir surette gösterilme• 
!erin bütçelerini hazırlamak ve fa- lidir. Dekan meclisi her davet et· 
k:ilte tanslsabnın bunlar araımda tikçe ruznameyi de bildirir. 
tevziatı hakkında mütalea beyan (Sonu var) 

zerinde bütün Avrupa devletleri. miyetlerden 23 fahri ;eıı"'J' 
nin bayrakları temevvüç ediyordu. tlyesi, hatır ve bayadle 'tJ"J 
Salon hıncahınç doluydu. Bütün kilerde 1384 tane e 1ıl'°· 
dünya gazetecileri orada hazırdı. ne konulmak üzere ujcJ" · ,~ 
Cihanın radyo istasyonları hep ri almıştı. ~ 
Hamburg istasyonuna bağlanmı~- B · · ·· but' ı arı reısıcuın ,.,,.ei' 
tı. Alman murahhası nutkunu kabul edildikten, Y&JP'",._ :J I 
söylerken salonda derin bir süku· ziyaret eyledikten &011 ,r~ 
net hüküm sürüyordu: hava kumandanları •e (JI'~ 

" .•... Avrupa konferansını iç· babı olduğu halde }..rJJ~'lf' '·~ 
timaa davet eden Alman devleti, linde bir teftit şeyıı.h•t• 
Avrupa sulh ve müsalemetinin za· tt. 
afıdır. Asya.daM karışıldıklarla 



F oçada toprak altında yüz binlerce 
liralık niücevher bulundu! 

Bir köylü arı yuvası ararken hazinelere kavuştu, 
bulduğu mücevherleri satmıya kalktı, fakat .• 

Aydında 

Yol ve 
mektep 

Bu yazıyı (İzmir postası) ndan ı damıı bir hücreyi raıtlamıştır. { lemİ§tir. Fakat aradan geçen gün· 
aynen alıyoruz: Saf köylü böyle bir hücreye lere rağmen bu çocuk meydan çık· 

Size masal anlatmıyoruz. Söy· rutlaymca ·biran tereddüt göıter· mamııtır. 

Dış pazarlarda sığır 
ihracatı artıyor 

Aydın, (Husuıi) - Yollara 
verilen ehemmiyet sayesinde yol 
faaliyeti diğer senelere nazaran 
fazladır. Söke - Aydm - Sul • 
tanhiıar, Aydın - Ortaklar -
Aydın araaında bozuk kısımlar 

yenilendi, muntazam bir hale ge

tirildi. Aydın - Muila yolu ıün· 
den güne ilerlemektedir. Bu ara• 
da Meyanda muntazam iki köp • 
rü de ikmal edilmiıtir. 

liyeceklerimiz, timdi ye kadar mü· mit; bilahara vazifesine devam
teaddit defalar çıkarılan define etmiştir. Bir tesadUf 

ıayialarınm benzeri de değildir. Eski bir mezara pek benziyen 
Hnkikatın ta kendisidir. bu hücre içinde Ahmet parlak bir 

Öte taraf tan eline böyle bir ke· 
lepir geçiren Ahmet bot durma • 
mı§, F oçaya giderek tekrar eski 
mezarlığa inmit ve ilk seferkin • 
den dah kıymetli birçok mücev -
herler bularak bunları da satmak 

Yeni Foça civarmda Koz beyli cisim eline geçirmi§ ve hayretle 
köyünde kahveci Alitepe civarın • bunun bir altın varak olduğunu 
da eski bir mezardan kıymeti görmüttür. 
yüz binlerce lira olan altın varak· Ahmet ıevinçle araıtırmalarına 
lar, bilezikler, kıymetli taşlar, devam etmiş ve altın yüzükle ve
kolyeler, yüzükler ve sair kıymet" saireden mürekkep 30 parçalık bir 
li mücevherler çıkarılmıt ve İz· kolleksiyon ele geçirmiştir. 
mire getirilerek Emn·yet müdür· Köylü Ahmet ıevinç içinde 
lüğünde muhafaza altına alınmıf· bunlan almış; köyünde başkala • 
tır. rına göıtermeğe cesaret edeme -

Asarıatika müzesi müdürü Se - mit; bir kamyona atlayınca lzmi
lahattin beyle bir mücevherat mü· re gelmiı ve soluğu doğru Kuyum· 
tehassısmın ve Emniyet müdürlü· cularda almııtır. 
ğü amirlerinin huzurunda tespit Kuyumcularda 
edilen liste mucibince elde edilen Bir tesadüf onu Salamon E • 
mücevherler fUnla:rdır: fendi isiminde bir antika meraklı· 

9 adet altın varaktan yapılmıt sı ile lcartılaıtırmıttır. 
ve sanatkarane işlenmit taç, 3 a· Salamon Efendi bu mücevher· 
det altın varaktan yapılmıt tirit Ieri görünce derhal bir pazarlığa 
istif an, 5 adet altından mamul giriş mit; kıymeti on binlerce lira· 
defne dalı, 1 adet altın kolye zen· dan fazla olan bu mücevher par • 
ciri, 1 adet altın bilezik, 1 adet al· tisini 210 liraya kapatmıştır. 
tın bilezik (yılan klinde), 1 a· M. Jiroya göre 
det gül tabağı veya gözyaıı taba· Salamon Efendi, eski bir ku -
ğı, bir adet bronz mermi tıpası, yumcu olmasına rağmen bu mü • 
bir ipte dizili 24 adet altın bon· cevherlerin kıymetini anlıyama • 
cuk, 1 adet kırmızı yakut gözlü mı§ ve bunları meşhur tüccarlar • 
altın yüzük, (yüzüğün ucundaki dan M. Jiro'ya satmak üzere mü· 
taşta bir çocuk resmi vardır.) 1 a· racaat etmiştir. 

üzere lzmire getirmittir. 
Ancak bu sefer ortalık bot de

ğildi. Zabıta faliyet halinde idi, en 
uf ak bir İpucu için günlerce ve ge
celerce uykusuz kalarak ortalığı 
göz hapsi altında bulunduruyor • 
du. 

itiraf 
Ahmet Efendi kuyumcular i • 

çinde Salamon Efendiyi ararken 
zabıta memurlarile karıılatmıf, 

derhal yakalanmııtır. 
Bu namuslu köylü hiç bir fey 

gizlemeden her §eyi itiraf etmiı • 
tir. 

Bütün ip uçları birden ele ge • 
çince zabıta faaliyetini geniılet -
mit ve ilk partinin atıldığını teı· 

pit etmiştir. 

Bu ikinci partinin ele geçtiği 
sıralar Madam Rizin damadı in • 
giliz tebaamdan Mister Ruaaeldam 
Emniyet Müdürlüğüne müracaat 
ederek 40 küsur lira mukabili aa • 

tm alınan birinci parti mücevher • 
leri bir makbuz mukabilinde tes· 

det altından mamul cerrahide kul· Mister Jiro mücevherleri tet -
}anılan alet, 4 çift altın küpe (sa· kik etmitt.•, bunların çok kıymetli 
nat eseri).. ~ lim etmiştir. 

d b k d 1 "kk olduğunu anlamıt ve iyi bir vatan· Eski bir mezar 2 a et a ır an mamu ıı e 
dq gibi hareket ederek: (bu sikkeler milattan evvel Foça· 

-" Bunlar çok kıymetli mü • 
da kurulmuı bir imparatorluğun cevherlerdir. Ancak bunları satın 
parası imit) .•• l k · · h '-A t• l"' t 

58 parça altın taç kırıntıları, 

6 adet altın küpe kırıntısı, 1 adet 
altından mamul defne yaprağı .• 

Mücevher mütehassıslarının 

söylediklerine göre Karaburunda 
elde edilen bu mücevherlerin kıy • 
metleri yüz binlerce lirahktır. 

Bunlar Müzede muhafaza altına 

alınacaktır. 

rlasll bulundu? 
Bu mücevherlerin meydana 

çıkması sırf bir tesadüf eseridir. 
Şimdi de bunlann naııl ele geçi· 
rildiğini anlatalım: 

Yeni Çoha nahiyesinin Koz 
beyli köyünde Uman oğlu Ah • 
met isminde mütevazi bir köylü 
vardır. BU zatın Koz beyli köyün.
de kahveci Alitepe tesmiye edilen 
mevkide tarlaları mevcuttur. Nu· 
man oğlu Ahmet efendi, bundan 
üç ay evvel üzümlerini ıergiye a• 
tatken bir toprak çatlağından arı· 
ların girip çıktığını gönnüı ve o 

a ma ıçın ÜKume ın ma uma • 
tar edilmesi lazımdır. Eğer Pariıte 
olsa bunlan 35,000 liraya satın a· 
hrdım.,, 

Demiıtir. M. Jiro bunlann hü· 
klimete teslim edilmesini de Sala· 
mon Efendiye tavsiye etmitlir. 

Madam Rize 

Salamon Efendi bundan ronra 
Madam Rize müracaat etmİ§ ve 
mücevherleri satmak istemiştir. 

Madam Rizin çocukları bu mücev
herleri 400 küsur liraya satın al • 
mışlardır. 

Yunanistan yolunda 
Vaziyetin bundan sonraki tek· 

li biraz karanlıktır. 
Madam Rizin ifadesine naza • 

ran mücevherler Madam Rizin ço· 
cukları tarafından bir vapurla Yu· 
naniıtana götürülmüş... icabında 
oradan geri getirmek de mümkün· 

.. ' muş .. 
Zabıta faaliyette 

noktayı itaret etmiştir. lzmir zabıtası böyle mühimce 
Arılar üzümlerine dokununca bir altm satışından haberdar olun· 

Ahmet bu an yuvasını bozmıya J ca derhal faaliyete geçmiş, s:vil za 
karar vermit ve bir gün yuvanın bıta memurları bütün mücevher -
b "t · t• cileri tarassut altında bulundur • aıma gı mıt ır. 

Köylü Ahmet torağı biraz ka- mağa baılamııtır. 
zınca arıların ince bir yol açtıkla- Zabıtanm eline geçen ilk ip 
rını görmüf ve o yolun etrafmı ge- ucu Salamon Efendi o1mu~tur. 
nişletmiıtir. Geniıliyen yol gittik- Salamon Efendi isticvap edi • 
ce derinlere gitmiı; nihayet bir lince, altınları Foçalı bir çocuktan 
buçuk metre derinde beyaz, o- aldığını ve bunu göıterecğini •ÖY.· 

Bu mücevherleri 3 bin sene ev· 
velki bir hükümdar fi.İlesi meza • 
rından çıkarıldığı zannedilmekte • 
dir. 

Söylendiğinegöre Narlıdere ci· 
varında hüküm süren seı ilahı Ka· 
düs'ün ailei hükümdariıinden bir 
kız, Foça civarında ~turan bir ai -
t"ye gelin gitmİ§ .. Bulunan mezar 
bu gelininmİf ··• Esasen yüzüklerin 
kü-.;üklüğü, küpelerdeki fotoğraf 
da bunu anlatmaktadır. 

Mücevherler Emniyet Müdür • 
lüğünde muhafaza · edilmittir. Bu 
mücevherlerle lzmir müzesinde 
bir (Altın mamulatı vitrini) vücu· 
da getirilecektir. 

Vilayetçe definenin 11ulundu -
ğu yer jandarma mu haf aza altına 
aldırılmı§lır. Burada hafriyat ya • 
pıldığı takdirde kitabeler ve daha 
batka ' mezarların bulunacağına 
şüphe edilmemektedir. Vali Ka • 
zım Paıanın burada hafriyat için 
Maarif Vekilliği nezdinde teşeb
büste bulunduğu haber alınmıştır. 

Bu eserleri, hükUmetten gizli • 
yen ve satanlarla satın alanlar 
hakkında tahkikata devam edil -
mektedir. Bunlar adliyeye verile -
cektir. 

Karasaz bataklığı 
kurutuluyor 

Aksaray kazası yanında beş bin 
hektarlık genişliğinde olan Kara· 
saz bataklığı kurutulmağa ba§• 
lanm11tır. 

Ödemişle Aydını birlqtireceJi 
olan yolun güzergahındaki Pata 
yayla kıımı vaktile hayvan ıeçe
mez halde iken bu gün otomo • 
billerle sefer edilir bir hale ıel • 
mittir. Yaylada güzel bir çeıme 
yapılmııtır. 500 senelik çmar a • 
ğaçlannın olduğu yerde yum 
halkın istirahati için güzel ıetler 
vücuda getirilmittir. 

Hava ve suyunun letafetile ,öti
ret kazanmıt olan bu yayla Ay • 
dın gibi sıcak bir yer için bulun • 
maz fırsattır. 

Yaylanın ve yolların imar ve 
inıaıında hemen her gün bizzat 
meıgul olan Valimiz Fevzi Beyin 

himmeti büyüktür. 

Vali Bey bataklıkların kunı • 
tulmaıına çok ehemmiyet veriyor. 
Kara Pınar kurutma kanalının 
bu kere eksiklikleri ikmal edil • 
mekte olan (lskalatuvar) oteli ile 
açılmasına baılanacaiı gibi bu a· 
}etten daha birçok yerlerde istifa· 
de temin edilecektir. 

Mektepler 
imar iıi gibi Maarif işi de art• 

maktadır bu sene yeniden 7 köy 
mektebi açılmıttır. 

Maarif Vekili Bey burada iken 
merkezle civar kaza mekteplerini 
gezdi. Her mektebi geziıinde ıı· 
nıfları ve talebeyi tetkik etti, su • 
aller sordu. Y anmıt ve hemen he
men kamilen yeni yapılmış olan 
Aydın merkezindeki mektep bi· 
na1arile levazımının ve Maarif 
gidiıini beğendi, tehrimizden ay• 
rılırken "memnuniyetle ayrılıyo • 
rum,, dedi. 

~ığır ihracatı 

Vilayetimiz dıt pazarlara sığır 
gönderme iıi gittikçe artmakta' • 
dır. 

Yunanistana haftada 500-600 
bat Malatyaya da ayda 600 gön· 
deriliyor. 

Vilayetin köylere dağıttığı 

cins boğaların et ve ağırlık nok • 
tasından sığırların iyileşmesinde 
çok faydası görülmektedir. 

o s. 

Bergamada yeni asarı
atika bulundu 

Bergamada Alman aıarrAtika 
profesörü tarafından yapılan haf• 
riyat neticesinde yeni uanitika 
ile dolu genit bir saha bulunmuı
tur. Bu sa'ha bir zeytinliğin alhnıı 
teıkil eylemektedir. lzmir müze 
müdürlüğünce de burada ayrıca 
tetkikat >:apılacaktır. 

-



Yarın .büyük Bayra- , 
Mısırda siyasi 

vaziyet 
mın~uı KllınHD~ôDll 1 ~Htınoııno Knnıısyonu 1 
Çatalca Müstahkem mevki kumandan1~1 erlst1 

ki kıtalarm ihtiyacı için aşağıda cinsi ve ınıkt~n ft 
zıh erzak ve kömür satın alınacaktır. Taliple~ı ~c 
munelerini görmek üzere her gün, teınına d . 
lifnameleriyle beraber vaktinden evvel Fın331) 

mımızı kutlula yoruz ~ (Ba§ tarafı 1 inei sayıfada) 

Y arm cumhuriyetimizin onun· 
cu yıldönümüdür. Büyük hayra· 
mrınızı kutlulama için yapılan ha· 
zırlıklar bitmiıtir. Bayazrtta Cum· 
huriyet meydanmdaı büyük bir tri
bünle ıehrin muhtelif yerlerinde 
taklar yapılmı§tır. Buıeneki geçit 
resminde bulunmak üzere yilz §e• 
hit anasiyle yüz malul çağırılmrş· 
tır. Bunlar, kaymakamlar vasıta
ıiyle tespit edilerek davet ediliD'l!· 
lerdir. 

Yarm bUtUn resmi daireler ta • 
tildir. Ticaretlıaneler ise hafta 
kanununaı tabidirler. Şehrin her 
yerine vecizeler uılmııtır. Bir kıs
mı da bugün asılacakbr. 

Y arm ıaat dokuz buçuktan o
nu çeyrek geçeye kadar vilayet 
d ireıinde Vali Muhiddin Bey ta· 
rafından tebrikler kabul edilecek· 
tir. On buçukta Vali yanında 11· 
tanbul kumandanı olduğu halde 
Cumhuriyet meydanına gidecek 
ve 'meydanda yer .almıı grupların 

bayramını tebrik ettikten sonra 
tribüne gelecektir. Bu sırada mey· 
danda bulunan muzikalar hep bir· 
den fstil<lal marşını çalaacklar 
ve sonra geçit :reıımi başlıyacaktır. 

Geçit rıesmine ordu, mektepler, 
esnaf cemiyetleri ve halk iıtirak 
edecektir. Geç.it resminden aonra 
Yal! ve yanındaki zevat Takı ime 
eiderek Abideye çelenk koyacak • 
lardır. 

Sant on dörlte Edimekapıdaki 
şeh:tler abidesine çelenk konacak-
tır. 

Gece fener alaylan yapılacak· 
tır. Gece ve gündüz lstanbul Hal· 
kevi latanbul merkezinde ve Be
yoğlu §ubeıinde Fransız ve Tepe· 
baıı tiyatrolarında temsiller veri· 
ieeektir. Bundan başka Fatih, Fe· 
ner, Eyüp, Karagümrük, Eminönü 
Kumkapı, Beyoğlu, Beıiktaı, Ka· 
dıköy, Oıküdarda konferanslar 
verilecektir. 

izcilerimiz Ankarada 
Ankarada yapılacak Cümhu • 

riyet bayramı tenlikterinde bu • 
lunmak üzere dün ak§amki trenle 
Ankaraya 270 polis memuru ile 
izcilerimizden bir kısmı daha git· 
mişlerdir. izciler gelecek ıperıem· 
be günü döneceklerdir. 

Mekteplerde tatil 
Cümhuriyet bayramı müna • 

ıebetile lise ve orta mektepler iki 
gün, ilk melrtepler üç gün tatil 
yapacaklardır. 

Topkapı Fukaraperver 
cemiyetinin yardımları 
T opkapu F ukaraperver Ce • 

miyeti Cümhuriyet bayramının 

on birinci yılı münuebetile üç 
yüz aile ve ayrıca iki yüz kişiye 

yardımda bulunacaktır. 

Üç yüz aileye, her aile dört 
nüfus itibar edilerek bir haftalık 
erzak ve yirmi beşer kilo kömür 
verilecektir. Erzak, §eker, un, ma· 
kama, tuz, sabun ve buna benzer 
§eyler olacaktır. 

Diğer iki yüz dul ve yetim ço
cuklarına da ayrıca yardımda bu· 
lunulacaktır. 

Yunan ve Romen tayyarele•I 
geliyor 

Cümhuriyet bayramı dolayı • 
aile Ankaradakj meruime i~lirak 
etmek üzere Yunan ve Romen 
tayyarelerinin geleceği haber a • 
lınmıtlır. 

cumhuriyet gençler 
mahfelinde 

Cumhuriyet Gençler Mahfilinden • 
!denı 

Cumhuriyet bayramının 11 inci yıl 
dönümünü kutlulamak veıilesiyle 29 

teırinievvel 1934 pazartesi günü ak • 
tamı ıaat 20,30 da mahfilimizin Bey• 
oğlu Cumhuriyet Halk Fı?kım kaza 
merkexi binaımdalô ımÜaan;"!re salo -
nunda bir temsil verilecektir. Temsil 
meccanidir ve herkes aıelebilir. Salon 
dolunça kapılar kapanacaktır. 

Almanlar Abideye Cjelenk 
koyacaklar 

Yann Şitlide İngiliz mektebi 
spor sahaıında halk danaları ve 
spor göıteriıleri yapacak olan 
Alman kolonisi ak§am on altı bu· 
çukta Taksim abidesine bir çe -
lenk koyacaklar ve gece "Toton· 
ya,, kulübünde bir müsamere ve
receklerd ir. 

Merasime ı,tlrak edecek 
kulUpler 

T. T. T. t lstanbul Mmtakuı 
Reisliğinden: 

Cümhuriyet bayramında me • 
raıim geçiıine iştirak decek müt· 
tefik kulüplerin birer müme11ili 
28-10·1934 Pazar günü tam saat 
15 te İstanbul Merkez Kuman· 
danhğmca Üniversite meydanın • 
aa'.ki yangın kulesinin kapıgı ö • 
nünde bulundurulacak memurla~ 
ra müracaat ederek 29-10·1934 
Pazartesi günü merasim için Üni· 
veraite meydanında kendilerine 
tahsis olunan duruı yerlerini gö • 
rüp öğrenmeleri lüzumu ehemmi· 
yetle tebliğ olunur~ 

üniversitede 
-- c Baıı taratJ ı lnd sayılada) 

Talebeler vaziyetlerini fakültelere 
..bildirdikten ıonra bunlar için yapıla· 
cak fedakarlıklar 'Oniveraite heyetin· 
ce teıbit edilecektir. Bu talebeden 
maada Oniveraltede oku~- dil- fa;, 

kir talebeyle de Maarif Vekili Abidin 
Bey yakından al&kadar olmaktadır. 

Bunlar için yeniden bazı tedbirler a· 

hnmııtır. 
Bu talebeleri banndırmak için Ünİ· 

verıiteye yakın bir ycrie üç yüz kip. 
lı"k bir yurt inıa edilecektir. Yurdun 
yapılması için :mi.ınarlar tetkikatta bu
lunmaktadırlar. Yakında tetkiklerini 

Son hafta zarfında buna dair 
teklifler vuku bulduğu aibi na• 
musları .§Üphe fevkinde olmıyan 
iki nazırın da kabineden çıkanl • 
ması teklif olundu. Bu iki nazır iıe 
ibraıi pqarun en yakm dostları -
dır. 

Anlatılan bu teklifler lngilte -
renin Mısır komiıerliği tarafmdan 
teklif olunmuı ve bu ıuretle Mııır· 
da rejimin sevil~emeaine aaik o • 
lan aebeplerden en mUbimlcrinin 
bertaraf edilm~si a-özetilmiıtir. 
Bundan başka Öu teldifler hem 
kral ile haleflerinin, hem Mııırm 
menfaati namına ileri ıüriilmüı 
bulunuyor. Bu tekliflerin kabulü 
yüzünden müteeuir olacak 1ah11· 
lar onlara karşı geliyor :ve hu itek • 
lifleri Mısırın ıitlerine müdahale 
olarak gösteriyorlar. 

Bu mukavemetin ne kadar kuv· 
vetli olduğu bugün lbra§i paıanın 
kraldan sonra Mısırda en nüfuzlu 
adam sayılmasmc:1an anlaşılır. 

(Taymis) tarafmdan verilen 
bu malumat Mısırın mühim ıiyaıi 
tebeddüller arefesinde bulundu -
ğunu göstermektedir. 

Diğer taraftan Kahirecle çıkan 
türkçe (Muhadenet) ar'kadatmıız, 
hekim Fon Bergmanın neıredilen 
raporu üzerine kralın sıhhati hak· 
kındaki endişenin ıükUn bulduğu

nu yazdıktan ıonra diyor ]d: 

"Bununla bera.ber Kral ailesi· 
ne mensup prensler ark ark toplan· 
makta, millet meclisinin f evkala· 
de içlimaa daveti için bazı mebus· 
larca teıebbütler yapılmaktadır. 

Hükmeti tqkil eden fırkalar 
.aon günlerde f ev kala de olarak top 
larumılar ve reisleri tarafından 
Kral Hazretlerinin afiyetine dair 
verilen izahab dinlemiıler, saraya 
•ıhhat dileğine bitmez tükenmez 
ihlas ve merbutiyet duygular ( te· 
minine dair telgraflar göndermiı· 
lerdir. 

kom:-:·onda hazır bulunmaları. (6 

Kapalı zarf . ~ 
Saat Gün Münakasa tarihi Kilo ııic 

14 Çarşamba 31/T. evel/934 20.000 pjla"'ııJc 
14 ,, 31/T. evel/934 8.000 Çorba 

'.Açık münakasa 'Jtl~ 
14,30 ,, 31/1'. eve]/934 14.000 l\fetCl 
15 ,, 31/T. evel/934 25.()00 Bulgur 

· Kapalı zarf 
15,30 ,, 

16,30 ,, 
31/T. evel/934 82.000 Taf"eıı:. 

31/T. evel/934 162.000 La-vcftl~ 
• • • 

Fır'ka kıtaatı ihtiyacı için 300 ton un !Kapalı 
satın alınacakhr. İhalesi 31/Birinci Teşrin/9~~ 
şamba günü :saat 116 da<lrr. Taliplerin şartnant 
rnunesinı görmek üzere her gün, temiant '1'e 
meleriyle beraber vaktinden evel Fındıklıda saj 
komisyonunda hazır bulunmalan (163) (6330 

bitirecekler ve nıpor!annı O ni versite- , ,.11!llllımımmııııııımırnıı!IHIDlllllll!lllfllllDIDBIDIDBIIlıaııııeıımımımıııwıııııwıınnıııımıı• / 1 • il 
ye verecek erdır. 

Diğer taraftan bu pi fakültelere 
devam mecburiyeti ıbir teırinisaniden 

itibaren kati ıelcilde tatbik edilecektir. 
Bunun için ayrıca Üniversite tarafın
dan hiç bir fedakarlık yapılmasına im· 
kD.n yOktur. Her talebe Oniversiteye 
devam mecburiyetindedir. Devam it· 
ıerini kontrol için tedhirler alın

maktadır. Son zamanlarda Üniversi
te iıleri hakkında bazı Üniversite tale
belerinin gazetelere müracaat ederek 
Ü.niver5İtedeki vaziyetler lıakkında 

neıriyat yaplınnak istedikleri görül • 
müıtür. Üniversite talebesinin mercii 
gazeteler değil, Onivenitenin ta ken
ılisidirA Ta1ebe lier hususta Univerai
leye müracaat etmelidir. Bun.dan son
ra gazetelere müracaat eden Üniversi
te talebeıi hakktnda Üniversite tali • 
matnameıindeki cer.a tatbik edilecek· 
tir. Bunun için de icap eden sı'kı tet
hirler almnuıtır. 

Üniversite için 1'u sene yapılacak 
fizik, kimya, hayvanat, nebatat 
enıtitüleri ve Gura'ba haıtaneıindelci 
cerrahi pavyonu keşifleri önümüzdeki 
hafta bitecektir. Üniversite bahçesin· 
de yapılacak rasathane için de alaka
dBrlar arasında bir münakaıa açılrnıt· 
trr.,, 

V AKIT - Univemte yeni talimat
namesini dünkü sayımı:tdan itibaren 
aynen neşretmeye ba~la:nış bulunuyo
ruz. Bu talimatnamenin ortıı. kısmı 

bugün sekizinci sayıfamızdadır. 

Devam karneleri 
Bir teıriniaaniden iböaren Univer· 

siteye devam mecburiyetini l<ontrol 
için hazırlanan karneler talebeye dağı· 
tıJmaktadır. 

Karnelerde ameli derılere Üç yüz 

otuz aayıf a Te diğer derslere de yedi 
yüz elli sayrfa lconmuıtur. 

1 A K B A Taggare Piyangosu q.lm.ak suretile heTfl~,-
Ankarada AK 8 A kitap müdafaasına hem memleketin imarınJoll~ 

evinin birinci şubesi modern kesenize hizmet edersiniz. Kesesi 
bir şekilde Maal'if Vekileti ve apar.iman .sahibi olursunuZ·. I 
karşısında açılıcışhr. A KB A lstanbul Milli Emlak Müdürlüğünde~~ ~i 
kitap evleri her dilde kitap, Seneh Y 
mecmua, gaıete ibtiya,.larına Cins ve Mevkii l(irıltı 

:r Li,-cevap ~ermektedirler. Gerek 
kitaplarınır.ı gerek kırtasiye· Silahtarağa çiftliği müştemilatından tahminen s!JJ 
nizi en ucuz olarak A K B A "459,650,, metre murabbaı Paşapare çayırı nami· 
kitap evlerinden tedarik ede· le anılan arazi. ~ 
bilirsiniz. Devlet Matbaaiıı Hacı Osman Bayırmdaı Soğuk suda Büyükdere .~ 
kitapları ve V AKIT' ın neıri caddesinde 27579 metre murabbaı kulübeli tarla. dl j 
yahnm Ankarada aahş yer Yukarıda cins ve mevkileri gösterilen yerler bizş.Ja.r; ~/ 
A K B A kitap evleridir. ve müddetleri üzer.inden açık arttırma usuliyle Jcır~e ptf 
AKBA Merkezi Telefon 313? cektir. lstklilerin 11 - ll - 934 Pazar günü saat 14 

Birinci Şube 1761 çeleriyle müracaatları. (M.) (6961) linci Şube : Saman Pazar ________ _.. ...... 
1
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r Ihsan YAVUZ ,, Hocasız Alafranga 
Kadın ve erkek terzisi 

Bütün tıklar hep orada gi· 
yinirler. Her keseye ve her 
arzuya uygun elbisenizi ancak 
orada yaptırabilirsiniz. 

İstanbul Yenipoıtahane kar· 
şısmda Foto Nur ye.nında Leta· 
fet hamnda. 

~----------------Talebe bu karnelerden her yapra· 
ğrna ismini, numarasını ve dera adım 
yazarak derste doçentlere verecektir. 

Bir talebenin hangi ıderalere gireli· 
ği ve ginnediği aneak bu karnelerle 
belli olacaktır. 

Güreş Rehberi 'I 
Kitaptaki resimlerin altındıı ~~ 
okuyarak hocasız güreş öğre11• 1;;; 
Türk genci için mümkün olab• 

Kitabın içinde: Güreş tarihi, müeJlifin ve müter· 
cimin mukaddemeleri ve aynca Beyoelmilel güre.f 
nizamnamesi vard1r. 

Resimleri ve tab'ı güzeldir. 
Kulüplerimıze, mekteplerimize ve bütUn gençleri· 

1 mize taYsiye cderiı:. Fiah yalnız ( 30) kuruştur• 
VAHiT KÜTÜPHAnESittDE sablmaktadıt• 
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lı - VAKiT 28 Tcınntevel 1934 __, 

· ~eni kitaplar 
let Maıı... _ 

~hlnıı .,...1 Cumhuri-
beti,ı n.~ Yıld8nümü mü- DELİLİGİN PSİKOLOJİSİ-. 

Darüşşaf aka 
Müdürlüğünden: 

e ıaı-J . 
Ye • -.a erı ataiıda 

te b\ltı.lnı kitapları bu
i t e.r 'V AKIT kütü 
. tra.fınd • p
leıı f. ıt.n hızalarmda 

lır. 'Yatlarla aatıta çıka .. 
. kita 1 ıı· . P arın isi mı en· 

lıtıırı P.1 
Nlatıi ealek Ahlakı 
~111ı~ 45 Kurut 

~ıt,M·Al" 
'°ltıııı . 1 20 
• tı !, Sır Yolan 

" c:..teın Uf 
ltbitin 65 

on 'beı n-" •• •• 

.. 

Dr. Bernard Hart Londra 
Unlversltesl Tedris Heyetin· 
den ve natlonal Hoapital da 

Akliye MUtehaasıaı 

Dr. izeddln Akliye ve Asa• 
biye mUthassısı •• 

Fiatı 50 Kuruş 
~ .... -----------m•=ı=ı ıı=aı -111111:·a111::.-:::::::::r.::::::::::::-.::::::::::::::::: ............. .::::m::-::::.::::ı.::ı.:::m• .. 1ıııı. n ,.,. 
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ıı inci Kitabıdır. 

Münakuuı ilin olunan tale -
be ayakkabıları için mutedil fiat 
bulunamadığından bunların yeni 
numunelerini görmek ve 360 pa· 
muk fanilamn da pazarlığına if· 
tirak eetmek istiyenlerin 1 teırini
sani 1934 perıembe sabahı saat 
9 da Nuruosmaniyede Cemiyeti 
Tedrisiye mahfeline müracaatları. 

(7191)' 

İstanbul S üncü icra memurlu
ğundan: 

Aluarayda T opkapı tramvay 
tavakkuf mahallinde doktor Rüt· 

" fi. Tevzi merkezi : VA K l 1 Matbaası - lstanbul til bey nezdinde iken ikametgah· 
tt li.J· !! la.rı meçhul kalan Çorluda Osman 
iti> Ö~.. 2S ,, fi Kadıköy: - ANADOL Kütüphanesi, Altıyolağzı l ı.:r bey veresesinden Nahide hanım 

tt lilfÜ!ı .unu 
30 

tr 8t ttnçleri i.=.i Satıldığı Diğer · Yerler: lstanbulun ve Taşranın, Belli Baş ı ner ve müteveffa Fitnat hanım varis· 
iti> ~nakn 45 ,, 1

1 
K / 1 A p Ç J S / N D A B U L U N U R leri Servet bey, Xaniye Hilmiye, 

ti t-t re terlerı· i. Ruhat hanmllar taraflanna: 
1• c:.. eırı '.·= '1>~ 40 ,, fi BASILANLAR: ·--·-·-·· .. ---·---.. ---·! Hacı Hurıit efendi vereıesin • 
ilı,ı.ı•lııı 1! • 1 A den Süleyman Adil beyle Emine 

~ırı ~~ffer 35 ,, n ı - SAFO, Dode - Haydar Klfat 100 Kanıt t • Didar hanım ve Fahrettin beyin 
~ lilllt.·ı :: ' - A1LIC ÇEMBERi, Moruıa - ı. B. Alişan 

/ 
ıoo • i lıtanbul asliye üçüncü hUkuk 

)t ~ 25 ,, ,, ı - TIOAJll:T, BANKA ve BORSA. lktwlt doktoru 1 Peşinen Verilecek mahkemesinden istihsal eyledik • 
s," '-rifi MahlJ9 ICtem 71 • 6 leri 27 Te,rinievvel 930 ta -

l. Jitldc~din 130 ,, c - DEVLET " IBTlLAL. lAın!D - Baydar ıutat 7& • 2 3 KU RUŞ rih ve 938 numaralı ili.mı muci • 
ı - aosl'ALIZlılz Kaatald - Sablba Zekeriya 71 • ı hince alacaklan olan 2400 liranın 

-1.ı._ 1 1.ıııa.rat 1 ... d ı - ıunLtr&T a. RASiN. o. Nazım 7& • i ve 4 ay lc;in auda 1 lira :I. maa masraf tahsili hakkında va • b:~' ~l • or ~gun an ~ 1 
·~"~d QUrıyetıne 315 ' - ışct SINIFI IDTtLALt, LeııJn - Baydar Rltat eo • ki takip talebi üzerine tarafları -

ı A.li Z"ht" s - RUBJ RAYA'ITA LAşumt. Prot. ranı - Pror. Dr. Mukabilinde VAK/1 J nıza icra emri gönderilmit ise de 
S.ıa U U, 

\tb... C-ıi._h.ttin 15 M. lla7"lllU eo • matbaası, bu külliyat mezkUr mahallerde olmadığıruz 
~ ·.-ı ,.,, Metet 30 • - tsFAHANA oooau. 1'1;rer ı.ou - t. u. Alişan 100 .. için abone kaydediyor gibi ve elyevm ikametgahmız 
--~ v-.~.~e§at Nuri 25 ıo - nASJN KCLUYATI, D. B. Nazım 15 • :· meçhul kalmıt olduğundan ilanen 
,, Ş~ ı Mahir 45 ıı - DELtLtOtN ı•stKOLOJlS.t, Dr. Bentanl İ tebliğat icrasına karar veri im it • 
llıı.~ te Berin H. 35 Hart - Dr. beddlu &o • i tir. Tarihi ilandan itibaren bir ay 
t~ 'llrlası • -· ·-•-w·----·---·-· ............... -............... zarfmda borcu masraflariyle bir • 

~"lıt) 70 ·-· .. --····:..-·----i BASILACAKLAR: likte ödemeniz lazımdır. Bu müd -
~·lba~lıı ~ihat Sami 45 -- : ı - uomo HADA: ua.tzak _ IJ.a1daı' ltlfat det içinde borcu ödemez ve tet • 
(;;' ~ 8\trhan Bütün milletlerin edebt, içti· i ı _ :iLKBAHAR SELLERt, ıvan ftrgen!n _ eamı sade BGre.n- kik merciinden veya iadeyi mah • 
~~ ~~: ·, 30 mai, iktıaadi, mali..... En mü· ! 8 _ CEMlYET. .Muhittin k~me yolu ile ait olduğu mahke -
~"""il hallet eaerlerinden seçme kitapla· i , _ KAl'ITAUZ!ı BUBRANl, ProfesGr Plnı _ Ahmet Hamdi meden icranın geri bırakılmaıma 

>~ 120 nn tercümesi ve DON ve YARIN İ es_ KIRmzı ve KARA, sıanw dair bir karar getirmezseniz gı • 
\~ deatanı •. : tercüme külliyatı isimi altında, !! 1 - ISA: Parla .Ruhiyat mektebtnde Proteelr doktor Blae 8ıuıl'le _ Bayclmr Rltnt yabmızda ceb~t icraya devam o • 
'f ~ 30 !! yılda muntazam fasılalarla otuz E lunacağr ve yine bu müddet için • V •• t - ~T1Kı1 .: Kropotkln - Ataotıu ümet 

'-t"'d ekiletinin Devlet Eı.ı cilt kadarının çıkarılmaaı sureti1e de 34/2q92 doaya numarasiyle 
l ) "' a. : S - IÇ11HAI KAllı"Ul\"LAB, Oree.t - Rant Ahmeı ~ ~i ~F t.bettirdiği eski Ü yüz cilt vücuda getirilme.i temin 74 üncü maddeye tevfikan mal 
'~ lit~11 ~ilerle yazılmıt di· H edilmİ§lİr. En kudretli kafalarm, 1 

- çoous DCŞCRTENLER a. ıoonzaıve. Heııuale.r - Pmt. Dr. M.. Bay· beyanmda bulunmazsan12 hapia • 
~ "-tııd te.plar da y AKIT; kalemlerin yardımlarına müraca· rullab le tazyik olunacağmız hakikate 

~eltf~~la. &ahlınaktadır. ~ at olunmuştur. ıo - llALAMBO, Flober - L B. Allean muhalif beyanda bulunduğunuz 
011 • 

243 
Attlcara caddesi: H - ıı - 8illtMJ SAADET, Toısto:r - L e. Alı,a. takdirde hapide cezalandmlaca • 

ı.; ~O 24379 ı· ...._..,. ıı - DIZBAEL!NtN BAYATI. &. Horaa ğmrz mezkUr icra emrinin teblia 
k ~.at1·h - ı· 0 

"flıl S .................... ·-.-.................................... ·.··.··.--.···· ..... ·.·-··••••••••••••••••••••~,- makamma kaim olmak üzere ilin 1~d Ulh lki ~-=::=::::::: " olunur. (3107) 
~~~dudd~.~:Lt ncı Hukuk Ha. 120200 kilo Sığır Eti -~------
d"ll(f " 'l D • 11 r Üsküdar Birinci Sulh Hukuk 
~:,~~:~h F~~~~:liÇ efendbainin Çanakkale Jandarma mektepleri emzyO a I Hilkimliğinden: 
'-' 'llti "l 'a &rfam • l k i Ş L E T M E S i Nitantatında Meırutiyet ma • 
-~ --~~a.Rln:a~i kartıaında 5atJD3 ma OmİSYODUOdan: Acenteleri Kankov · Köprübaşı hallesinde Yeni Fabrika orta çift 
~~ i~t\ .\li R.,8 numaralı ha· 1 - Çanakkale Jandarma mekteplerinin aenelik ihtiyacı Tcl.42362 - irlteo Mühürdarıade likte Muharrem efendi nezdinde 
. ~~ llle ıa efendi aley • ı ... · •- 1 f ı· l "d k k I•-- ilan Telefon 22740 --•I Müteveffa Hüseyin efendi kan11 \i.. ·•·ı 'ldr" 'Yledifi 

100 1
. o an ııgır ettı ii;&p& ı zar usu ıy e yenı en müna asaya çı a-

~"l\t k ar \' ı ıra rdmlfbr. Karadeniz Yolu Fatma hanım. 

~ .t 
1 c--, e 00 liradan t•• • 1 M d'h h ,. __ .c d l 

t ~ .... "''il ıt.n 20() ..... 2- hale 15-11 - 934 _,.,...,mbe günü saat 15 de Çanak· e ı a anım \&Cıuın ana e}"" 
q ~tı...ı ]" ... _L r-... - KARADENiZ vapuru 30 B. 

~ . ~ -"4Qa.11 d ıranın 1&JP kale Viliyet deiresindeki komisyonda yapılacaktır. hinize ikame olunan elli liranın 
ttı... ~a. ·ı olaJI '"dd T etrin SALI günü aaat 11 de 
~. ·se ::ı-.t ı t)'h mu ea • 3 - Şartnameler Çanakkale ve latanbul Jandarma aabn tahsili davaaının neticei muhake. lll .. ~. h...• e .. ICSnderi)en da. Portsait'e kadar. (7168) • d ""dd b"h il 1 .~ yer1ı -·q" lllıtbat· . alma komiıyonlarmdan iıtiyenlere göıterilir. meıın e: mu ea ı e i iranın 
d~~ ~ttib ~ lkı~ruht, ırı tarafm. • 4 - Talip olanların ihale ıünü komisyona müracaattan ilin ı•--•T-i •F-0-•B-i •L--llliil (895) kuruş masarifi muhakeme 
~~ .)ı ıs l?ııtı ta nazaran ı• olunur. (7091) __ ,, ve o/o S faiz ile beraber sizden bi· 
'U~,t · tUıı ~eçhuliyetinden Dr. IHSAK SAMI huebilveraae müteveffa Hüseyin 
~ ~~ let'-""· IQliddetle ilanen Tifo ve paratıfo hastalıklarına tutul-
~ )e ·~~ ı·nhı·sa rlar U. Mu·· du·· rıu·· ğ u·· nden.· mam•k için ağu~dan .ıman tifo hap· efendi terekesine izafeten ta.hsm-

~.ni11·., '· i - ... L . . •r Verilmi• ol· k b']· t · l k ·· 13 .~ ~ ,...-aqJc ::r landır. Hiç rahatsızlık vermez. Her ne a ı ı emyız o ma uzere • 
ıı ... tdtt.11834 eıne olan 14 kes alabilir. Kutusu 55 Kr 10-934tarihinde gıyaben karar ve-
..,~._. 0ıııı.... .._t 14 d h 1 - Pa,ababçede yeniden yapılacak "106.704,, lira bedeli 
~~ ~, t. -t '-- e ma • ------------tll rilmiş olmakla tarihi tebliğden "' oır ~r l>ul d ke•ifli fabrika in•u1tı ıkapah zaırf usuliyle münakasaya konul· ·-- y · Ç k l\ıı, ... ~İlia.· ~~'kili Ilı UDma ığı- ::r ·~ , ent l tı ---, itibaren sekiz gün zarfında temyİ· 
tı .~elti 1

' ~el' U&&ddak gön· mufiur. zi dava etmediğiniz takdirde mez· 
~ı· h.... ırde h '-k d 2 - Kırdırma ıartnameıiyle projeleri on be, lira ~ukabi· K .. ~ H • ~ " 1 lb. - •l,t. ··T•\1... . 8:K ın a u ~ u.. 1 H y e e r kUr karar kesbi kat'iyet edeceği .... ~~ U 'bl .. ı_ .,e ıcre. ı linde Cibali Levazım !Ubesi nakit muhaaibi meıullüğünden ah· 
~ :::-qı.ı 0 unaca • ihbar ve beyan ve ilan olunur . 

~l~?}ı..: C)}'-''tt. ına kaiın olmak nacaktır. (3092) 
~~~l dördün .. . (3117) 3 - KH"dırma 7 - 11 - 934 tarihine müaadif çar§Mnba Haydar Rıfat Beyin 
~t ~ıt bo. CU ıcra :memur- ,Unü saat on dörtte Cibalide Levazım ve Mübayaat §ubesinde ZA Yl 
~l ')' I'~ yapılacaktır. 1(0 Kuruş 8763 numaralı liman cüzdanr-
t ~ ı· St"r·ı_ dolay 4-Teklif mektuplan kanundaki hükümlere göre yukarıda ta- , .. __ •lll!o~t!'!Ş--Dlll!!!OllllKllllTllllOll)lllllllR•u---..ı ı mı zayi ettim. Y eniıini alacağım· 
ıı~ ·~'hk • ..... eıi- ' lllahcuz ve ~llL ~U&t.ı~~ -1~ 'ka'ta.r verilen yin olunan gün ve saatten evvel komisyona verilmelidir. Ü be Y t Sa İt dan eskisinin hükmü yoktur. 
't:'t.,1)11 .. 'lif•·• ""11.934 t . S - Kırdırma, ,art.namenin maddei mahsusası mucibince Galata Mahmudiye caddesi 

..,.•ıı.:ı "'r ,~:11•• arı· f - hl" t' h · J 1 d ı ktır Fatih Karagu"'mrük' Tramvay 196 numarada Go"r:eleli Gu",ye,.c:ı·n-'td· ~,1. 'la, fl'e. .... u ıaat 15 de ennı e ıye ı · aız o an ar arasın a yapı aca . ~ ,, 
t.. 1l'e.ı 1 d.t ıı.ıa 6 -Talip olanların o/o 7,5 muvakkat teminat parasiyle bir- durağı No. 4 ci Ali oğlu Kamil (3159) 

t'{l l "~ l. :"li_li ... d .. L· ca2 desinde kt --··~-------.. 1 § N f k d \t..~ Q\ti .. _. ·• ... ~ 0 1i e müracaatları. (6755) • u uı iğı unla Fatih ıube· 
~~~~· ~:~ ~======================~ Göz Hekimi si~en~d~ma•~~~~u~i 
~~1~tt.1i),j~rtlrrma ile letenbuı E'eledlyesı lffinları Dr. Süleyman Şükrü zayi ettim. Yenilerini alacafım· 
.... ,., --~1'de ı._ nıezk(j,. Babıali, Ankara caddesi No. 60 dan eskilerin hükmü yoktur. 

' 1'lu.._:: Ubuluna • lıtanbul Umumi Meclis ikinci intihap devresinin ilk toplan- Telefon: 22566 Şehzadebaşı Kalender ağama-
a arı ilan tı9ft0!• ı'ki · t · • b' · · b ·· ·· b J cakt O " Salı günleri meccanendir .. (
31 

lS) .. u_ ncı eınnın ırıncı pertem e gunu aş ıya ır. gun hallesi Camiişerif sokağı 2 No. da 
saat on dörtte azanm meclis salonunda bulunmalan rica olunur. kunduracı Burhanettin. .(3110), 
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200 ,, 4700 ,. 1 ,, 
Biletler her yerde sahlmaktad1r. (~6H\ 

' ' • . • - • . . " . ':.. ~ ~ '"ı.t. ~ 

Osmanlı bankası 
%5 Faizli, 1918 tarihli dalıili istikrat ta'willeri ha nil!crine 

l Teşrinisani 1934 vadeli Ye 34 numarala kupo::ı bedelinin 
1 Teşrinisani 1934 tarihinden itibaren Osmanlı 6ankasının Ga

lata ye Ankara idareleri ile Yilayet merkezlerindeki bilumum 

§Ubeleri gişelerinden tediycıine ba,ıanacağa ilan o~unur. 

20 -Türk lirası itibari kıymetli beher tahvil kuponuoa mukabil 
klğıt para olarak 50 kuruş verilecektir. 

Askeri Fabrikalar U. müdürlüğünden: 

-. 
-, 

Küçük Yozgat fabrikasında Boşing sistemi bir asit sülfirik 

tekıifhanesi tesis olunacağından taliplerin 22 - 11 - 934 ta· 

rihine kadar tekliflerini Fen şubesine göndermeleri. (6921) 

Kadıköy Tramvayları 
Yeni şebekenin açılış resmi 

İstanbul Vali ve Belediye Raiıliğinden: 
Şehir sermayesiyle işletilmekte olan Üsküdar - Kadıköy 

ve havalisi Halk Tramvayları Türk Anonim Şirketi tarafından 
teıiı ve İn§a olunan Kadıköy tramvay ıebekeıiyle muhavvile 
mevkifi binasının işletmeye açıhı reımi 29-10 - 934 larihine 
müsadif Cwnhuriyet bayramında, saat 16 - 17 arasında, Ka
dıköyünde Altıyolda muhavvile mevki fi binası önünde olacaktır. 

latanbulda bulunan Büyük Millet Meclisi azaıiyle Umumi 
Meclis azasının ve resmi ve huıuıi tetekküllere mensup zevatin 
ve matbuat erkanının bu meraeime.iıtiraki rica olunur. Bu ilan, 
davtname mahiyetindedir. lstanbuldan iştirak etmek istiyenler 
saat 15,50 de Köprüden hareket eden vapurla Kadıköyüne geçe· 
bilecek ve 17,55 vapuriyle dönbilecektir. 

Moda ve Fener bahçe 
Tramvay seferlerinin işletmeye açılışı 
Üsküdar- Kadıköy ve Haval:si Halk Tramvayları X T. A. 

Şirektinden: 

Kadıköy tramvay şebekemizde inıaatı bitirilen Kadıköy -
Moda ve Kadıköy - F enerbahçe hatlaı;:ı, evvelce ilan edilen 
ücret tarifelerine göre, 29 Birinci Teşrin 1934 tarihine müsadif 
Cumhuriyet bayramında, §ebeke için icrası mukarrer açılma res· 
minden sonra, işletmeye açılacak ve bu suretle Kadıköy - Al
tıyol - Bahariye - Moda ve Kadıköy - Altıyol - Ihlamur -
Kalamıı - F enerb-ahçe arasında muntazam tramvay seferleri 
tesis edilecektir. ( 4066) 

Bergama belediyesinden: 
Belediyemize lüzumu olan et araba111 münakasaya konmuş

tur. Yapmağa talip olanların lzmir, Manisa ve Edremit be-

lediyel~rinde mevcut bulunan ıartnameleri görerek % 7,5 pey 
akçelerıyle belediyemize müracaatlan olan olunur. (7139) 

ÇIKTI ' ' ' . .. .. ~ ' 
.. 1 • •• .. 

İbrahim HoylBey tarafından çevrilen ... 

Y.~RASA 
.~{it~bı satışa çıkarıldı. Dünya edebiyatından seçilmiş. 

ozlu hıkSyeleri için de bulunduran bu kitabın fiyatı: 

30 Kuruştur 
Tevzi merkezi: Vakit Matbaası - İstanbul 

j Devlet Demir yolları llBnları ı 
Cınta, Somuo, Vidalar, Kopilya •e rondelalarıo kapalı zarf

Ja münakasası 24/111934 Cumartesi günü saat 15 te An karada 
idare binasında yapılacaktır. Tafsilat Haydarpaıa ve Ankara 
Yeznelerinde ikişer liraya aatıJan ıartnam~Jerde yuıhdır. (7123) 

Sahibi: MEHMET ASIM Nıtriyat müdürü: REFlK AHMET 
YAKIT Matbaaaı - lıtanbul 

Kısa orta ve uzun dalg.Iı 
, d" neıriyatı ayağınıza ka • 

getiren 1935 modeli yelli 

TELEFUNKE 
sayesinde dilnyanm en belli tıaJlı 
istasyonlanru harikulade bir • a 
dinlemek kabildir. Ne§riyatıJUO p 
rilzsüzlilğU, ahengi, biltiln ~~eli~ 
nakletmek hususundaki kabilıye 
milşküilpcscntleri bile hayrette 
maktadır. 

TEL.fFUNKEN 
Gramofon veya radyo ile batınız 

. hot değil ise yeni TELEFUNKEN 
radyolarını dinleyiniz. Fikrinizi 
her halde değiştireceksiniz. Gala
tada Burla Braderler ve §Üre· 
kası müessesesini :ziyaret ediniz 
ve hususi salonunda bu emsalsiz 
radyoları görünüz. 

Hayran kalacaksınız. 

Tc:JOKiY 

llQA _ 
BANK_A~ 

·DARA 
BiRiKTiR~~ 
RAl-lAT-i;DJ=:I"' 


