
Nüfus müdürleri arasında 
değişiklik yapılacak 

- 2 nci sayatacla -

17 inci Yıl .. Sayı: 80.00 Yan İtleri Telefonu: 24379 Pertembe, 20 EYLOL (9 uncu ay) 1934 

Her italgan 18 inden 55 ine 
kadar asker olacak 

- 2 nci aayıfada -

İdare Telefonu: 24370 Sayıaı 5 Kurut 

M. Litvinof "Harbın önüne geçmeliyiz!,, diyor 
Yılanı sırıtan 

bir tekzip 
Bir ~omisyon toplon~ı sovYETLER 

------- . Milletler cemiyetine 
Yıldız sarayı, modern 
bir konferans salonu .. Son zamanlarda Bulgar kom;te

cilerinin Türk köylülerini hicrete 
ınec'bur etmek için kundakçılığa 
bqladıklan, (Vama) civannda 
l>enizköy ile bu köye iki, üç kilo
ınetre mesafede bulunan Çelebi 
lcöyünde çıkarılan yangınlann 
böyle caniyane bir maluatla ya
pddıiı yazılmıtlı. Dünkü gaze· 
tel erde Bulgar ajanıı Sof yadan 
Verdiği bir telgraf ile bu netriyalı 
tekzip etmittir. 

~yasofganın muze halıne • .- ~ k t 
kon alması üzerinde gırıyor, , a a •. A 

1etkikler j içtimai, siyasi ve ikbsadı 
!sistemini muhafaza edecek 
I Cenene, 19 (A.A.) - Salibi: 

yetler komisyon"t Sovyet heyeb 
murahhasasının lihiyetnamesi • 
ni tetkik ederk heyeti. umumi
ye Sovyet RusA~a mecliste dai • 
mi bir azalık verilmesi hakkında
ki karar suretini 40 reyle kabul 

Başvekil, Parlamentolar konferansının 
toplanacağı yıldız sarayını gezdi 

Bu tekzipte hulasa olarak §ÖY· 
le deniliyor: Evet, Denizköyde bir 
Yangın olmuıtur ve bu yanım bir 
•uikut neticesidir. Fakat ıuikaı· 
tı yapanlar Bulgar komitecileri 
değil, bizzat gene Türklerdir. De: 
tıizköy Türkleri arasında ıahıı 
dütmanhk varmı,. Bu dütmanlık 
bu köylerden bazılarını hasıml_a
rının evlerini yakmağa ıevketmıt· 

çrkıtktan ıonra büyümüf. 
r de bu suretle yanmıt 

er olur ki bunların ya-
•.ıtftlhillu ıtP•t için delil ara

aeet kalmaz. Nitekim 
ıammm bu tekzibindeki 

ko1'uau da o kadar açıktır .. 
Biz, bu tekzibin mahiyetini gôs
ı.tmek için (Va na) "Po ça,, is· 

Ayasofya ca:niinln müze hali
ne konulacağını yazmıthk. Bu 
hususta tetkikler yapmak üzere, 
müzeler umum müdürü Aziz Be· 
yin ı:eisliği altında, belediye, vila· 
yet murahhuları ile asarı atika 

mütehassıslarından mürekkep bir 
komisyon toplanmıt ve işe başla· 

zuu ahiı 'Yanım hi 1ae1ı ak· Öjrendiğimize göre Ayaıofya 
kındalri netriyatını göıterecei~· camiinin son cemaat yerine Bi • 

(Potça) gazeteıinin ifadesı~e zans ve Osmanlılar devirlerine a
ıöre, Vama civarındaki (Denız· it eserler te§hir edilecektir. Bugün 
köy) yangını töyle olmuftur: eldeki Bizans eıerleri azdır. 

Mehmet ASIM Bundan sonra meydana çıkacak 
(..._ 4' o lnd .nıununda 1 {Devamı 10 ncu sayıfanm ~ inci sUtununcla) 
'""''l'lllhı t lhtni ~tfaftlD J au 

" M!ı,arif vekilinin Vakıt'a beyanatı ..... 
Üniversitede doktora 
sınıfları ihdas edilecek 
Bu sene Muallim mekteplerini bitiren talebenin 

açıkta bırakılaeağı doğı:u değildir 

elmİ§tir. 

Daha evvel heyeti umumiye 
toplandığı vakit M. Demaderyaga 
siyasi komisyonun raportörü ııf •· 
tiyle komisyonca kabul edilmit o· 
lan karar suretini okumuf, Sov • 
yet Ruıyanın kabulünü teklif et· 
miş ve yakında. Amerikanın da 
girmesi ıuretiyle siddetle arzu e • 
dilen cihantüınullüğe milletler 
cemiyetinin iritmesi temennisin -
de bulunmuftur. 

Heyeti umurnive 'rei11 M. Sand
ler, Sovyet heyeti murahhasasmı 
hararetle- seliwnladıfmı ıöylemit 
ve son günlerde geçen hadiseler 
ve ileri sürülen muhtelif iddi•lara 
tekrar avdet etmiyeceğini, herke
sin serbestçe kon~abileceğini ve 
artık kararın verilmit oldupnu 

candan selimlamıt 
ki: 
(Devamı 9 uncu sayıfanm 1 inci sütununda) 

Başvekilimiz 

ismet Paşa bu akşam 
Ankaraya gidiyor 

Baıvekil lımet Pap Hazretleri bu 

Üstte: Jdıre fıeyetınin toplanaca~ sadeflı salon: Baş\ ekıl Paşa 
Altta: Umumr 1oplantı ~alonundan öır görünüı; 

Batvekil lımet Pa,a dün saat Beynelmilel parlamentolar bir-
15,30 de Meclis reisi Kazım Pata, liği senelik toplanbsına riyaset 
ve Dahiliye Vekili Şükrü Kaya, edecek olan Batvekile, Meb'us 
Meclis Birinci Reis Vekili Rize Hasan Bey bütün daireler hakkın· 
Meb'uıu Hasan Beylerle birlikte a izahat vermİftİr. 
Yıldız sarayına gitmit, beynelmi - ismet Pata, konferans salonun· 
lel konferans için hazırlanan da· dan ba,lıyarak dolaıtığı bütün da-
ireleri gezm.ittir. (Devamı 9 unm sayıtanra 3 tıncu sUtunuDla 

alı::tam Ankaraya dönecektir. Baıvekil ---.------- ------------------

Paıa evvelki geceyi Tokatbyaa otelin- Artvin yolunda 
de aeçİnnİf, dün öğle yemeğini de 
T okatlıyan otelinde yemiıtir. Öğle
den sonra Büyük Millet Meclisi Reisi 
Kazım Pap, Dahiliye Vekili Şükrü 
Kaya ve Büyük Millet Meclisi birinci 
reis vekili Haıan Beyler kendisini ziya
ret etmiılerdir. 

Şehrimizde bulunan Milli Mü.W.. 

- - ---~ -
Borçkada fındık yetiş

tirmek tecrübesi 
Vekili Zekai Bey de bu aktaın AnJı:a. • • • • 
ı·aya ıidecektir. Kanundan hır tek vatandaş ıstıf ade etmiş.- Geçirdiği 

Dahili~ Vekili Şükrü Kaya Beyin tecrübe ibret alınacak bir hadisedir 
de bu akpm Ankaraya dönmesi mub· 
temeldir. 

Bugünkü sayımız: •••• ,. •• 
Şimali Afrikada Türkler 

formasını veriyoruz 

Yarınki sayımız: 

20 sayıla - ..................................... . 
i Alkerlik, Güzel ıan'atlar, : Giresonda fındık toplanması 

S Çocuk, Eilenceli yazılar, sd Rize taraflarında olduğu gibi 1 ıuretle kızıl ağacı ormanlarından 
L nı\ersıtenin Beyazıt meydanından görünüşü: Maarif Vekili Abidin Be' ~nema aayıfalan ·- Reaimliİ Borçka havalisinde kızıl ağacı meyve bahçesi yapanlar resimden 

Ankara, 19 Hususi) - Oğren- talimatnameyi he~ü~ maarif veki- L ... -~.~:'!~.~~~~ .......... J ormanları çoktur. Fakat iıtifade muaf tutulmuıtu. Bu kanun üç 
diiime ıöre bu sene üniversitede Jetine gördermemıttır. y ann dünya edilmediği için yedi, sekiz sene sene için kabul edildiğinden ,im-
doktora sınıfları ihdas edilecektir. Maarif vekaleti, ismet Pata kız ) • evvel Büyük Millet Meclisi bir di hükmü kalmamııtır. 
ı._ · alev enırse .. "'Unun için bir sene fazla tedriıat enstitüsü ile Gazi enstitüsünü ve kanun kabul etmitti. Bu kanun Onun için bu kanundan Borç· 
)apa)aca'kbr. Tıp fakültesinde Ji. Ankara lisesini kuvvetlendirmeğe Bu sok meraklı, çok heye- ile kızrl ağaçlarmm sökülerek lra havalisinde kaç kitinin istifa. 
'-iıaiye ~la&ilmek için üç sene kifi ve bunun için de Avrupadan ecne• canlı harp eserine de yann baş- yerlesine mandalina, fındık, ce· de etmit olduğunu bu defaki ae _ 
telecektir. Hukuk fakültesi, dok· bi muallimler getirtmeğe karar lill•lı•y•onı_z •. llİllll _________ , viz gibi ağaçların yetiıtirilmesi i- Mehmet Asım 
1- - • d h 1 d v <Devamı JO ncu aayıtanm 4 ün<"ü sütununda) ırin kolaylıklar göıterilmi•ti. Bu (Devamı 9 uncu •...Uaıı.m •üncü •ltuan..-1ı· ~& mevzuu üzerın e azır a ıgı :ır :I' _ 
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usolini kanun çıkardı 
Her ıla(qan 18 inden 1 

55 ine kadar a~ker 
Sovyetler 

ManCjuku'ıa ait bir araziyi 
işgal ve tahkim ediyorlarmış 

Kanun, Faşist rejiminin 
tedbirlerinden biri 

en ehemmiyetli 
sayılıyor 

Harbin, 19 (A.A.) - Röyter 
ajanın muhabirinden: , 

Mançukuo hariciye nezareti • 
nin resmi bir beyanatı, Sovyet 
~vvetlerini, Usuri ve Amur neh· 
rinin birleştikleri yerde Mançu· 

kuo'a ait bir araziyi İ§gn.1 ederek 
tahkim etmekle ittiham etmekte· 
dir. 

Roma, 19 ~~.A.) - Dey]i Te- ı sıfatlarının birbi~in.den ayrılmaz 
legraf muhabırınden: olduğunu söylemıştır. 

Kabine yeni kanunu ittifakla 

tasvip etmittir. Matbuat, bun~n, 
faşist rejimi tarafından 9imdiye 
kadar alınana tedbirlerin en ehem 

M. Musolini tarafından dün 
neıredilen bir kanun hükmünce, 
bundan sonra her ltalyan 18 ya • 
şından 55 yaşına kadar askerdir. 
Ba§vekil, bu hususta kaqineye 
verdiği izahat arasında, fatist miyetlilerinden biri olduğunu yaz· 
devletle, vatandaılık ve askerlik m ktadır. 

Mançukuo hükumeti, Sovyet 
bat konsolosuna, bir nota ver -
miş, 1860 da Pekin' de yapılan 

Çin - Rus muahedesine iatina • 
den hakimiyetinin tanınmasını iı • 

tediği bu . razinin i§galine karşı 

protesto etmiıtir. 
Versay muahedesine rağmen Alman

yaya da silah satılmış 

V tington, 19 (A.A.) - Silah 
ticareti hakkında tahkikat yap • 
mağa memur komi yonda ayan a
zasından bir zat Ünite~ AirCrft 
mümessilini Versay muahedesi 
ahkamına muğayir olarak Alman

yaya bir çok tayyare aatmıf olmak 
ile müahaze eylemiıtir. 

Müeuesenin mümessili Alınan· 
yanın ticari ihtiyacatım bu salı§· 
farı muhik göstermekte olduğu ce
vabını vermi , fakat satılmış o • 
lan tayyare motörlerinin mitral • 

yöz endahtına yarıyacak ekle 
sokulabileceğini ilave etmittir. 

Japonya yeni bir deniz muahedesi 
yapmıya karar vermiş 

M. Benes' e göre 

Milletler Cemiyetine 
iştirakiınizin büyük 
ehemmiyeti vardır. 

Cenevre, 19 (A.A.) - Anado· 
lu jan mın hu usi muharibi bil • 
diriyor: 

Tokyo, ı9 "(A.A.) - Hariciye r ah~deaini tadil e~ecek ;eya onun 

Nezaretinin söz söy)emeğe sala - yerme geçecek bır denız muahe· 
hiyetli ibir 'büyüğü, hükumetin, desi yap~ağa kararvermittir. V ~ 
llarp aleyhine olarak İngiltere ve gelecek sene yapılacak olan denız 
Amerika ile yeni misaldar ya.,tığı konferansının akamete uğramaSt 
he.berini tekzip etmiş ve demiştir ihtimaline karşı hazırlanmakta 

M. Benes, konseyin 82 inci 
devreıini açarken konseyin yeni 
azalarma saminıi· aurette beyanı 
hotamedi etmiıtir. 

M. Benes1 Sovyet uısyanin 
konsey mesaisine İ§tirallini mem• 
nuniyetle kaydel.tikten ıonra bu 
iJtirakin sulhun tahkimine hadim 
olacağını ilave eylemiıtir. M. Be· 
nes, ilk defa olarak konseye işti· 
rak etmiş olan Tevfik Rüıtü Be· 

ye de samimi sur~tte hoıamedi 
beyan ederek Türkiyenin sulh .siya 
seti herke e malum olduğunu ve 
Türkiyenin kQnsey meıaisine itti· 
raki bilyük ehemmiyeti haiz bu • 
lunduğunu söylemiıtir. 

!ki: değildir. 
"- Japonya, Va§İngton mu-

Bir Amerika şehrinde yangın ve kıtlık 
Nevyor, 19 (A.A.) -Dün, yan- ı yiycek ve içecek halka azar azar 

gın neticesinde harap olan Nome dağıtılmaktadır. Ahalinin her tür· 
şehri , şimdi de kıtlık tehlikesine lü yağmaya mani olmak için, hu
maruz bulunuyor. Bir çok gemi- susi devriyeler teşkil etmişlerdir. 
lere, şehrin iki bin kadar nüfu- Yangın, ahşap bil" evin damı
suna, derhal erzak yetiştirilmesi na sıçrıyan bir kıvılcımdan çık • 
emri verilmiştir. • mışhr. 

Tevfik Rüttü Bey a§ağıdaki 

nutku söylemiştir: 

Şimdiki halde Nomede mevcut 

İkhsat Vekilinin tetkikleri 
Safranbolu, 19 (A.A.) - lktt

sat Vekili Celal Bey bugün Zon. 
guldaktan otomobille Cumaya, 
oradan trenle Safranboluya geldi. 
Tez hüratla karşılandı. 

Vekil Bey, gelir gelmez demir 
ve kimya sanayiinin !kurulacağı 

yeri tayin için tetkikatta bulunan 
madenler umum müdüru B ' ir 

Vehbi Beyin reisliği altındaki mü· 
tehassıs heyetten tetkikleri ıhnk • 
kınd malumat aldı. 

Yarın Filyosa gidecek, 
Zonguldağa tlönecektir. 

Grev büyüyor 

sonra 

Vat~rvil • Men • 19 (A.A.)" -
Grevcilerle polis arasında çıkan 
bir aröede üzerine milli muhafız
Jar çağrılmışlar.dır. 

Grevciler, bir fabrikanın cam • 
larmı taşlarla kırmışlar, polis so • 
palarını ve ağlatıcı gazlar kulla -

arak grevcileri dağıtmıştı-r. Po· 
d! Cft>n grevciyi tevkif etmi , halk 
bunlar: !ru-rlP.·mak fçin giriştiği 

tetebl:.GstefTlluva-f.fak olamamıştır .• 

"- Reis efendi, söylediğiniz 

sözlerden dolayı size teşekkür e • 

Atinada memnuniyet derim. Keza gösterdikleri hüsnü 

kabulden do1ayı bütün konsey a· 
Atina, 19 (A.A.) - Atina a. zasına teşekkiir ederim. 

jansı bildiriyor: Tiirkiyenin -mil-
Türkiye, kon•ey azalıkların • Jetler cemiyeti meclisine intihabı 

dan birine namzetliğini koyarken, burada büyük bir memnuniyetle 
kaydedilmektedir. hi~ bir suretle boş bir prestiş en • 

Proia gazetesi; Türkiye ve Yu· di;esiyle Jıareket etmemiştir. Ye· 
naniatanın ayrı ayrı temsil edil • gane emeli1 milletler cemiyeti • 
meleri kabil olmıyan beynelmilel nin hikmeti vücuru olan büyük 
parlamentolarda her hangi birinin davaya, mütevazi vesaiti nisbe • 
diğerini temsil etmesini derpif e· rinde, hizmet etmekti. 

den Türk - Ynan itilafnamesini Memleketimin şimdiye kadar 
hatırlattıktan sonra Türkiyenin takip ettiği siyaset ve milletlerin 
milletler ceciyeti mecliıine inti - yaklaşması yolunda elde ettiği se· 
habmın Yunanistan için de bir k • mereli neticeler, mü,tereken ta-
~anç olduğunu kaydetmektedir. kip ettiğİ!DİZ eserin tahakkukuna 
Muğlada mektep itleri olan çözülmez rabıtasını gösteren 
Muğla, 19 (A.A.) - llk mek- en iyi delildir. Türkiye, bu ruh

teplere yazılma işine eylülün 15 tan derin bir surette mülhem ola· 
inde başlanmıştır. . Birinci te§rİ • rak konsey mesaisirıe iştirak ede
nin b irinde de derslere başlana· cektir. Bu mün.aıebetle, benim· 
caktır. Mekteplere istek coktur. 1 le ayni zamanda muhterem Sov
Merkez mekteplerinde açıkta ta - ı yet mümeaisli dostum M. Litvino· 
lehe kalmıyacaktır. Çok çocuğuy· fun da İ§tirakil'J.i görmekten his· 
la ünlü Marmariste bir mektep f settiğim büyük sevinci b~yan et· 
vardır. Bu mektep çocukları ala- mekle bahtiyarım ve hakkımda 
mıyor. Bu sene de almıyac ldır. söylediği güzel sözlerden dolayı 
Bundan ötür bn sene d,.. ~ocukla- kendisine hararetle teıekkUr ede
ra yarım gün dersleri verileceK· rim.,. 
tir. 

!vüfus müdürleri 
arasında değişiklik 

Ankara, 19 (Hususi) - Nü· 
fus müdürleri araımda yapılan 
değitiklik kararına. göre İzmir nü· 
fos müdürlüğüne nüfuı umum mü-
dürlük şeflerinden Mustafa, 
Afyona İzmir nüfus müdürü Hik
met, lspartaya Afyon nüfus müdü
rü Lütfi, nüfus umum müdürlük Ü· 

çüncü §Ube tefliğine Edirne nütus 
müdürü Muharrem, Erzuruma 
Kan nüfus müdürü Ulvi, Karsa 
Erzurum nüfus müdürü Fevzi, 
Giresuna Sarıyer nüfus müdürü 
Fahreltin, Gümüşhaneye Gelibo
lu nüfus memuru Şahap, Niğde • 
ye Sivrihisar nüfus memuru Meh-

met, Y ozgada Çerke§ nüfuı me· 
muru Tevfik, Balıkesire Yozgat 

nüfus müdürü Osman, Konyaya 
Maraş nüfus müdürü Kazım, 
Adanaya Sıvas nüfus müdürü 

Mitat, Sivasa Giresun nüfus mü~ 
dürü Rüsuhi, Çoruma Tokat nü

fus müdürü Veyai, Tokada Eski
şehir sabık nüfus müdürü Musta-

fa Hulusi, Mara§ nüfus müdürlü
ğüne sabık Bahçe kaymakamı 

Osman, Siirt'e Antalya nüfus 
müdürü Sabri, Antalyaya Burdur 

nüfus müdürü Şevket Beyler ta • 

yin edilmiı ferdir. 

Devlet davalar1nı takip Almanyaya tiftik 
edecek avukatlar gönderiliyor 

Ankara, 19 (Hususi) - Mali- Ankara, 19 (Hususi) - Türk· 
ye Vekaletince tanzim edilen ve .. ,fise gelen malumata göre, Al· 
Devlet Şurasından geçen, devlet manyaya son günlerde fazla tif • 
davalarını takip edecek vukatlar tik gönderilmeğe baılanmıştır. 
nizamnamesi yüksek tasdika ikti- On gün zarfında dört yüz bin 
ran etmiıtir. kilo tiftik satılmıttır. Fiatlar 46 

Adanada orta tahalle ra!tbet kuruştan 60 kuruşa çıkmıştır. U-
mumi kanaate göre, tiftik Jiatlart 

ANKARA, 19 (Hususi) - rlaha ziyade yükselecektir. 
Adanada orta mektep ta - TatköprU kazası köylerfnde 
Jebeleri §ayanı dikkat de"recede dizanteri 
artmıştır. Bunun üzerine Maarif 
Vekaleti Adana kız muallim ıiıek.. 1 Ankara, 19 (Husuai) - Tat· 

köprü kazasının bazı köylerinde tebini lağvetmiştir. Bu mektebin 
teh1ikeli bir hastalık olduğu ih .. talebeleri diğer kız muallim mek· 

tcplcrine tevzi ~dilıni t.i .K•P• • 

nan mektep binasın . bir o 
mektep açılacaktır. 

· Ankarah atletler 
ANKARA, 19 (Huıuıi) 

Ankara Gençler Birliğin • 
den ıekiz atlet, lstanbulda yapı • 
lacak atletizm birinciliklerinde 
Ankarayı temsil etmek üzere la • 
tanbula hareket edeceklerdir. 

Bunlar il<i ıenedenberi 4X100, 
A X 400 bayrak kot usu birincileri 
Hakkı, Ali Rıza, Salahattin, Se· 
lim, Semih tutfi, Cahit, Emin bey· 
lerdir. 
öldUrUlen zararh hayvanlar 

ANKARA, 19 (Hususi) -
Ziraat Vekaleti taraf mdan 
yapılan istatittiklere göre, geçen 
sene içinde (53768) domuz, 
(68953) muzır hayvan, (68953) . 
muzır kut öldürülmüıtür. Bu aene 
domuzların fazla olduiu vilayet • 
lerde mücadele yapılacaktır. Vu
rulan domuzların et ve derileri 
satııından avcıların istifade temin 
etmeleri için hariste müıteri ara· 
nacaktır. 

Maliyede y~ni bir bUro 

ANKARA, 19 (Hususi) -
Maliye Vekaletinde mün -
hasıran teknik itlerle me_faul ol • 
mak üzere bir tetkikat büroıu f aa
liyete geçmek üzeredir. Maliye 
vekaleti er-1'&.nmdan bir zat bu hu 
suıta bana ıu izahatı verdi: 

- Bürolar, vekaletin bilumum 
işleri üzerinde ilmi ve tatbiki ma
iyette etütler yapacak, tadil ve 
ıslahı lazımgelell' ıatıılar için ka
nun ve nizamname projeleri tan
zim edecek, alakadar dairelerin 
tekliflerini tetkik edecektir. Bun
dan baıka geçen devrede kabul 
edilen kanunların tatbik netice -

bar ~tlibnif, Vekaletten genden.-
len :ınüte auıs. n a fün di
:tanteri olduğu hakkında t'apor 
vermittir. 

Hastalığa uğrayan otuz kişi • 
<lir. Köyde tedbir altnmı§ ve 
"öylülere aşı yapılmıthr. 

Memleketlmlze gelmek 
isteyen 1rkdaşlarımız 
Ankara, 19 (Hususi) - Bul· 

gariıtanın Kırça Ali, Mestanlı 

taraflarından dört yüz, Roman • 
yadan dört yüz elli Türk, "fürki
yeye kabullerini istemitlerdir. 

Adanada sıtma kursu 
Ankara, 19 (Huıuıi) - 28 

Eylulde Adanada. bir sıtma kurşu 
açılacaktır. Aıkeri ve sivil olmak 
üzere elli doktor bu kur a devam 
edecektir. 

Ölen Holandalı 
Perapalaı otelinde uzun b!r uy• 

ku devresi geçirdikten ıonra kal· 
dırıldığı hastanede ölen Holan· · 
dalı tacirin bu ölümü, uyku hasta· 
lığından ileri geldiii yazılmııtı. 
Sonradan bu ölümlin mahiyetinde 
fÜphe haııl olmuıtur. 

Holandalı yolcu otele geldiii 
zaman bir ıece kendiı·ni uyku 
tutmamı§, bunun için ertesi ıün 
bir hekim çağırtmııtır. Rivayet• 
lere bakılırsa, yolcuya uyku ili. • 
cını veren bu hekimmit ! 

E1.1 ilacın teıirile yolcu, öyle bir 
uykuya dalmıştır ki hiç uyanama· 
mıttır. 

Morga kaldırılan ceset zerin· 
de tetkikat yapılmakta ve nasıl 
bir ilaç t>lduğunun tesbitine çalı • 
,ılmaktadır. 

r«ecmeddln Sahir bey 
Oıküdar - Kadıköy tramvar 

w 

ları müdürü Necmettin Sahir Bey 
lerine göre alınacak kararlar tes • idarenin işleri için dün akıam An
hit e.<Jilecektir. Bu bürodan büyük karaya gitmiştir. 
hizmetler beklenmektedir. 





-'? ~ - VAKIT 20 EYLOL 1934 

Yalanı sırıtan 
bir tekzip 
(~eden devam) 

"Gece yarısı saat birden sonra 
bir takım caniler Varnamn cenu-

. bunda Bela civanndaki '(Deniz. 
köy) üne hücum ederek Hüseyin 
Osmarun evini tutuşturmuşlar ve 
~urat Hüseyinin samanlığını . a
~ venniş1erd!ir. Çolt geçmeden 
Gütün köylüler uyanmış ve yangı
nı söndünnek teşebbüsünde bu
lunmuşlaraır. Lakin caniler köy
lüler üzerine ateş ederek yangını 
söndürmelerine mani olmU§lard~. 
Bu hadiseden yanın saat soma 
Denizköyden iki üc; Kilometre me
~fedc olan (Çelebi) köyünü de 
ateşlemişlerdi. Ayni zamanda o
rada da on beş, yirmi kadar silah 
~tmışlardır.,, 

(Potça) gazeteıi hadiseyi bu 
ıuretle tasvir ettikten ıonra ui· 
liastın mesuJiyetini Türk köylüle
rinin üstlerine atıyor: 

"Bu suikastların aralarında in
tikam almak istiyen Türk ailele
rinin kininden ileri geldiği anla
§!lmıştır.11 diyor. 

• Bulgaristandaki Türkler deni
hayet insandır. Bunlar arasında 
!ahsi ve aile geçimıizlikleri ve 
hatta dü manbkları olabilir. Fa· 
kat bu ge;im~izliklerin ve düt· 
manlıklann bir köy yaknıak dere
cesinde vah§et tezahüratı göı· 
tcrebileceeine inanmak mümkün 
'değildir. Kaldı ki ıuikaatçıların 
Denizköyü kundakladıktan, ate-
i ıöndünnek istiyen köylüleri si· 

lahla bundan menettikten aonra 
civarda olan diğer bir· köyde gi
derek ayni euretle orasını da atef· 
lemeleri ve gene köylüleri yangmı 
söndürmekten men için alet aç
mal n bu iıin mürettep bir komi· 
te auikastından batka bir şey ol· 
maclığmı göstermeğe kafidir. 
Galiba Bulgar jansı da bunu far• 
keÜiği için tekzibinde aadece De
nizköy yangınını mevzuu bahı;t
miı, ayni gecede bu köye bir kaç 
kilometre muafede olan Celebi 
köyünün kundaklarmaaını -aükUt 
ile geçmiştir! 

Elim olıın cihet §udur ki, Bul· 
gar zabıtaaı komiteci olan hakiki 
suikaatçıları bir tarafa bırakıyor, 
kundakçılık ıuçunun meı'ulü ol• 
mak üzere bil' takım zavallı Türk 
köylülerini tutuyor, hapis ve İt• 
kencelerle bunların felaketlerine 
yeni felaketl;r ilave ediyor! 

Mehmet ASIM 

15 Yıl Evvelki V AKlT 
20 Eylül 1920 

Eksblende mühim bir mülakat 
Möıyö Ciyolitti, Exbben'de ıaze

tccileri kabul ederek bUtün meselelerde 
Mösyö Mil\an ile ittifak ettiklerinden 
dolayı pek memnun bulunduğunu ıöy. 
Jemi§tir. 

Bunun üzerine Mösyö Ciyolittiyc 
§U sual sorulmuştur: - Sovyc"er me-
elesi ne oldu? Beyanmtnz:dan bu me

sele hakkında her hükQrnetin serbesti 
hareketini muhafaza ettiği sarih suret
te tezahür etmektedir. 

- Evet biz tamamiylc serbesti ha
reketleri muhafaza ediyoruz: r. 

- Siyaset noktai nazarından mı, 

yoksa ticaret noktai nazarından mı? 
- Her bir noktai nazardan. Biz 

Sovyetleri tanıyabileceğimizi ister 
isek tasdik de edebiliriz. Arzu edersek 
kendileriyle ticarete giri§iriz. Ve ge· 
ne arzu edersek bundan da imtina ede
biliriz! ... 

IWlllIJIDl-lllll'ılr~R 
mütercim çıkıncıya kadar, edebiyab
mız adar>teıyona esir kalacaktır. bu 
esaretin sebeplerini etraflı tclkik et
mek edebiyat tarihi müverrihleriyJe 
münekkitlerimizin vazifesidir. 

Selamı izzet 

Şark demiryollan kumpanyasında 
Yapılan tenzilat azdır. Tarifelerde daha fazla tenzilat 

meşgul olunuyor yapılması üzerinde 
Şark ~~~iryolları kum~y~ıı· ı ~i .. tenzilitileri sürmektedir. Ten -ı l~t.de~iryolları~ın ~ıaa hat tari~e

ıun banlıyo ve eu.ı hat tanfeıın • zılatı 2arurf kılan, otohüs rekabe- sının goze alındıgı soylenmekte ııe 
de yapacaiJ tenzilat üezrinde, ti Devlet demiryollarının banli - de, bu, gayri varit görülmektedir. 
dün, baı müfettif Faik Bey, §İrket yBıünde de vardır. Ve Devlet de· Çünkü her iki dcmiryolunun 
müdürü M. Pukalla uzun bir mü· miryollan bunları hemen hemen gerek mıntak sı, gerek tabi olduğu 
zakerede hulunmu§tur. Müzareke yarıyarıya indirmiıtir. teıirler ayrı yrıdır. 
münakaşalı geçmiı, ve bat müfet· Devlet demiryollan ıiıtemine, Şark dcmiryolları irketinin, 
tiı Faik Bey vekaletin noktai naza· prk demiryollannın uymasr, bu Paristeki merkezinden tekrar isti • 
rmı eNUJlı surette nlatmııtır. noktadan mülahaza olunmakta ve zahta bulunacağı muhakkaktır. 

Şirketin üç gün evvel Paristeki makul hadler dahilinde ayni ıekil Sinekli yangın tahklkediliyor 
merkezinden aldığı tenzilat .cetve• tenzilatın yapılmau istenmekte· Ge~n ayrn sonlarında Sinekli 
line göre, ücretlerde gayet az bir dir. mevkiinde vuku bulan yangın 
miktarda bir ucuzluk yapılacağını Devlet demiryolları ücretlerin- hakkında §İrket baımüfettiti Faik 
anlatılmakatdır. de meıela birinci mevki gidip gel· Bey tarafından teftiı yapılmakta 

Şark demiryolları ,irketi, Dev· me 34 kuruıken, fark demiryolla.· vakanm aslı ara§tırdmaktadır. 
let demiryolle.rınca tatbik edilen rımnki 80 kurU§lur. ikincide 38, Gelen harita ve rapora nazaran 
ıistemi tatbik etmekte olduğunu üçüncüde 33 kuruı fark ,görülmek· yangın hayli geni§ bir sahaya ya -
ileri sürüyorsa da, vnziyetin tama- tedir. yılmı§lrr. Yangın sahası 600 met-
men ayni olmadığı anlaşılmakta • Bu miktar azami derecede re uzunluğunda ve 300 metre ge • 
dır. yüksek ve halk için devamlı IUl'el· niıliğindedir. Fakat rapordan, 

Şark demiryollarının bugünkü te ödenemiyecek l<adar ağırdır. yangının ıebebi anlatılamamakta· 
ücretleri Devlet demiryollarınmki· Şark dcmiryollannın eıas hat- dır. 
lerle ölçülemiyecek kadar yiiksek ta- yani Edime Uzunköprü gibi u· Şirket başmüf ettiti bizzat Si· 
olduğu gibi, yapılacak 'ten.zili.tın zak istasyonlara kadar olan yolcu- nekli mıntakasına gidecek ve bu 
da ayni mikyas dahilinde olmadı· fok tarifelerinde yapacağı tenzili· büyük yangının sebebini ra~tıra· 
ğı görülmektedir. ta gelh1ce, bu, yüzde otuz olarak caktır. Yangının, lokomotif kıvıl~ 

Şark demiryolları ıimdiki hal· ileri sürülmektedir ki, gene az gö· cımmdan çıkıp çıkın dğı teabit e -
de banliyö ücretlerinde yüzde yir- rülmü§tür. Bu ten~ilat için, Dev· dilecektir. 

Mahkemelerde 

10 sene hapis 
Yan aşmasını öldüren 

mahkum edildi 
Edirnekapı haricinde yanaıması 

Necmiyi öldürmekten auçlu Y • 
rakinin muhamemesi dün ağır 
ceza mahkemeainde neticelenmif, 
ve suçlunun on aene ağır hap&e 
konulmaıına karar: verilmittir. 

Neşriyat davaları 

Sava Hacı Mina efendinin Ta
taotera gazetesi ıahibi Bali efen· 
di aleyhine açtığı davaya dün ü
çüncü ceza mahkemesinde bakıl
mı§tır. Dünkü celsede Hacı Mi· 
na efendi, Bali efendinin gaze· 
lede kendil5ine hakaret ettiğini, 

bu yazılarla kendisi aleyhine hal
kın dütmanlığım celbettiğini söy-
lemi§, Bali efendi de aazetesinde 
~ıkan yazılarda hakaret manasına 
gelecek kelime mevcut olmadığı· 
nr, mahkemeye verilen tercüme 
1Uretlerinin ki.milen yanlıı tercü• 
me olduğunu söylemittir. Netice• 
de mahkemenin tayin ettiği naip 
tarafından seçilecek ehli vu • 
kuf tal'afından bu yazdarm ter • 

1 kmal mektepleri hocaları 
Galtaıaray lisesinde, ikmal 

mektepleri hocaltklan için açılan 
kurs ;ı,ıtmi§ ve devam eden ilk 
mektep 1murı11imlerinin imtihanla
rı yapılmıt•""'.~---.~-~---. ...... ~ 

imtihan neticesinde kazanan 
on iki muallim ikmal mektepleri 
hocalıklarına tayin edilmittir. 

Tayin edilen ·hocalum isimle
rini ve vazifelerin yazıyoruz: 

Yalova mel'kez mektebi hoeafa• 
!arından Cemal Atalay Bey Geli· 
bolu ikmal mektebi riyaziye ho • 
cahğma, Beyoğlu altıncı mektep 
hocalarından Hüseyin Meral Bey 
Ünye ikmal ft)ektebi Tİyaziye ho· 
calığına, Oıkiidar yirmi ik;nci 
mektep hocalarından Ali Bey Ak
hisar ikmal mektebi riY-aziye ho • 
cahğına, Şaban Doğan Bey lıski· 
lip ikmal mektebi müdür ve riya
ziye hocalığına, Salih Bey Simav 
ikmal mektebi riyaziye hocalğı • 
na. 

Uyuşturucu maddeler 
inhisar• müdürü 

UyuftUl'UCu maddeler inhisarı 

müdürü Sami Bey dün V esta vapu
ru ile Franıadan ıehrimize gel
mı ır. i c P ri ~Ur:kiye· 

den afyon almak için göstenlcn 
iıtekler üzerine meşguldü. Fiatlar 
hakkında uyuşulacağı söylenmek • 
tedir. 

İtalyan talebe 
Şehrimizi ziyaret edeceiini 

yazdığımız 220 kadar halyan üni
venite talebesi dün kıam Piyere 
Faıya vapuriyle gelmiılerdir. 

Dün ,ehri gezmitler, camileri 
ziyaret etmitlcr, öğleden sonra 
ltalyan maslahatıüzarı Baron Di 
Guira tanıfmdan, Tarabyadaki 
binada ıereflerine bir çay ziyafeti 
verilmiştir. 

İtalyan talebe, buııün üniver• 
siteyi gezecek, ktam üzeri ayni 
vapurla memleketlel'ine dönecek -
lerdir. 

Yenibahçede yapılacak luğunda, ve yanm kilometre ge· 
stadyum jç.in nit1iğinde !aha alınmı!i:ır. 

Y enihahçede ataayom saha· Bu yerlerin civannda bulunan 
$1 olmak üzere iki senedenberi ar- evkafa ait çayırı da evkaf iaaresi 
sa, ev iıtimliki devam ediyordu. j belediyeye bırakmaya karar ver • 
Şimdiye kadar iki kilometre uzun- mittir. 

~~~~~~~~~~~~~ 

cüme edilmesine karar verilerek r ·-.., ... SARAY [Eski GLORYA] 
Akşam Sinemaıında 

Bu 

muhakeme ayın yirmi altısına bı· 
Takıhnıttır. 

Hırsızlıktan mahkum 
olanlar 

UNITED ARTISTS'in Fransızca muhtetem bir filmi ve RONALD 
COLMAN'ın fevkalade temsili olan 

KIBA~ HIRSIZ 
Meıhur bir kibar hınızın atk maceralannı tasvir ediyor. ilaveten: FOK 

hali hazır dünya havadisleri. Fiatlar: 30 ve 5!> kuruıtur. (2694j 

Günün 5Jyaaeti 

Ekalliyetler 
Meselesi 

Lehistan. ıon seneler içind km 
dini toplamağa, orta Avrup daki vazi 
yeti ıağ1amlaştırmağa, siyasi mües 
ıeıelerini temellqtirmeie, kuvvetli 

korr.ıulariyle iyi münasebetler teıiıi • 
ne çalıımnktndır. Ônun için Lehistan 
bu yolda ka:ı:andığı muvaffakiyetlerin 
neticesi olarak kendi siyasetini, kendi 
emelleri dairesinde idareye baıladı ve 
son haftalar :: "nde öteden beri müt • 

tefiki olan Fransaya da, Şark lolcar • 
noıu İ§İnde tabi o!mnyı istemediğini 
gösterdi '\'e daha ;: -~- vücudc getiri
len dört devlet misakmdan memnun 

olmadığım açıkÇ3 ifade etti; kendisi • 
nin bu itle alakadar olduğu için onun
la da bu huıuıta istiıare ehnek lazım 
geldiğini anlattı. 

Lehistan devletinin ayni yolda t· 
tığı en yeni adım, Milletler Cemiyeti 
içtimamda ekalliyetleri himaye n:eae
lcıinde aldığı vaziyettir. Lehistan Ha• 
riciye nazın, eknlliyctleri himaye iç.in 
umumi bir misak hazırlanıncaya ka • 

dar devletinin ekalliyetlere ait ahka .. 
mı tatbik hususunda beynelmilel me • 
ıaiyi reddettiğini ııöyledi. 

Milletler Cemiyeti mobili, Lehiıta
nın, bu huıuıta yalnız batına hareket 
etmesinden derin bir infial duydu ise 
de Lehlilcr Hariciye nazırlennın bu 
hareketini heyecan ve ıcıvinç tczahü ... 
leriyle karpl cltlar. 

Lehidan Hariciye nazınnın bu 
sözlerinden sonra 1ngiltere Harici 
nazın Sir Jon Simon söyledi i nut • 

kunda bu meselenin ortaj'a bilhassa 
iki nokta çıkardığını anlattı ve bun • 
lardan biricinin mqru oldu~unu, ikin• 
cisinin her har:gi beynelmilel kanun 

tarafıncl n ~asvip edilemiyeeeğiıü ıöy• 

lcdi. Ona ,göre V.histan, Avrupada -
knlliyctlere ait muhtelif siıtem ve ted
birlerin birlqtirilme:ıini istemekte 
he kbdır. 

ik eEfilmcJrt olat 
miıakları ya1nız pna redctctmege 
hakkı yoktur. Çünkü §&yet her hangi 
memleket istcdici zaman bir rniukı 
yalnTZ ba11na reddedecek oturan o mi· 
sakları müzakere edip ortaya çıkarmıı• 
ğa katiyen lüzum yoktur. 

Lehistan hükumeti bütün milletler 
cemiyeti azası tarafından tatbik oluna• 
cak bir ekalliyetler misakının hazırlan· 
masmı, bunun için bir konfenınım al· 
b ay zarfmda tophmmıt olmnıını tek· 
lif etmişti. Bu teklif cemiyetin altıncı 
komitesine ıevkedilmit bulunuyor. Ö· 
nümüzdeki iki hnfta içinde bu teklif tel· 
kik edilecek ve ona göre bir karar ve• 
rilecektir. 

Lehistan nufu:ıunun üçte birini, •· 

ıağı yukarı ekalliyetler tqkil ediyor: 
Avrupa devletlerinin 14 ü onun gib• 
hu ekalliyetlere kartı ayıü meıuliy tlc· 
ri yüklenmiş!erdir. Fnkat bu ıi&te111 
umumil tirilmemi~ti. MeJela İllll· 
yanın içinde lılavlar, AYUıturyah Al-

manlar bulund.ığu halde ckalliyetleri 
himaye için hiç bir mesuliyet alnuuntt' 
tır. Almanya c!a öyledir. Yalnız Al• 

manya ile Lehistan arasındaki husutİ 
misak Silizyadaki Alman ve Leh ekııt• 
liyetleri himaye etmektedir. Ekalli ... 

yetlere ait maddeler büyük devletler' 
tatbik olunmadığı halde Lehistana tal• 

bik olunuyor. Lehillam en çOk mütr 
enir eden budur. 

ö. R. 
Hırsızlıktan ıuçlu lhrahim ve 

Agah isminde iki kitinin muhake
mesine dün üçüncü ceza mahke
meıinde devam olunmu§tur. lb
rahim üç ay h pse, bin iki yüz 
kurut muhakeme masarifini öde- , 
meğe mahkum ve mevkufiyetinin 

................ .-. ... m._. ....... .._. .. ._.~_. ..... __. ...... -. 

müddetini bitirmit bulunduğu i · 
çin tahliye edilmi§tİr. Agah ıe -
kiz ay yirmi iki gün hapse, bin 
yedi yüz kuru§ mahkeme maaari· 
fini ödemeğe mahkUın edilmit ve 
kendisine mevkufiyet müddetini 
doldurmasına sekiz gün kalmt§ 

• 
iPEK sineması film er 

en muhteşem büyük 
hazırlamıştır. • • • 

sarısını 
Bugün matinelerden itibaren yeni mevsime başlıyor. 

SATGON •• • OUZILI 
Franıııca sözlü büyük flm, oyoıyanlar: KLARK GABLE - JEANE HARLOV 

ili.ve olarak: 1 - Dans ve şarkı 2 - Spor filmi 
Fiyatlar: Birinci koltuk 30 - Balkon koltuk 45 - Husuıl 60 kuruş. 

olduğu biJdirilmittir. 
Bugün matine1er 3 · 5 Ye 7 r?eCe saat 9 da (2692) 



5 - VAKJT 20 EYLOL 1934 

V AKI1 ın 1 efrikası: 53 !!!!!! 

Ölüme SusalJan Gönül 
Y a.uın . Selami izzet 

TEP.rollet 80 
onu dıtan ıürükledi: 

Babili ilk önce, büyük göçten sonra 
- Vay!.. Demek artık çabımı· 

ya batJıpqk?. 
- Buna eminim. 
Cavit parmaklarım taklattı: 

- Ali, dedi, ~ier çalıımıya 
bqlarıa kurtuldu demketir. 

- 8-i .....,. tltfirlJOl'IUD?. 
- Elinizi :sonra yıkarıımz. 
-Neden?. 

Sumerliler tesis etmişlerdi Fakat birdenbire afalladı, Ju • 
zardı. 

- Size vereceiim var. 
-Bana mı?. 
- Evet. 

Dirl (Babil)i zaptettifi uman Asur hükümdarının mezarını açbrdı. Fakat, 
mezarda umd\llU parayı bulamaclt. Ve kendisini mahcup eden 

bir levha ile karplqb 1 

Şah ende derhal ıordu: 
- Kurtuldu ne demek?. Ne de· 

mek istiyorsun? .• 
- Ben mi? •• 

- Ne verecekain?. 
-Buyurmı. 
Hizmetçi Celilin bırakb&ı mek· 

Babilde (Bahil lmleal) namne ı 
tlhret alan (Baal) mat>edinin i · 
kinci baniıi ve (Nabo Poluer) in 
büJitk otlu tarafmc1an Babllcle ya· 
Pm.nt üç tMiy8k mabet ftl'Clr. 
. (Merdalr) maWi de ilanlar ara• 
amda lıll& ihtipmım muhafua e-o 

ela Ye aö.ze çarpan mabetlerden 
hiriydi. DUA; Gelclaniler taraf m· 
dan yapılıp beaüs harap olmamıt 
lnitüa mabetlere lran maJ,utlan -
nın heykellerini doldurmut Ye ka· 
Pdanna: ''Diri t.arafmclan 7eni • 
den tesiı edilmittir.,, levhalarını 
aabrmııtı. 

Diri kendiıinden iki bin sene , 
enel (Hamorabil tarafmdan ya· 
pı1mıı olan eski kanalı temizl~ • 
nıiı, tarlaları sulamak n Dlcl~ 1!e 
F rat nehirlerini 'birleıtfrmek ıçtn 
yeniden kanallar açbr~ıfb. B.u 
IQakaatla Bal>il ci"f'arma yetmlt ki
lometre muhitinde triiyük l>ir pi 
kuılmtf, Fratm tafbiı emada 
f ula ıelen ..ıar buraya dold111'111· 
blUfbl. • 1aı kuraklık zamanın • 
da bir m hazineai gibi kull: ·lı • 
yordu. Diri. yeni ıef erlerden ge • 
f diği eairlerLaur dahilinde iskan 

.... ana• 
ruı ~ıya çalııırdı. 

-Evet •• 
- Ben böyle bir ıey ClemeClim. 
- Saçmalama Cavit. Eier ça· 

lıımıya baılarsa kurtuldu demek· 
tir, eledim. 

Cavit bu ılzfl afzmdan k~ır· 
dığına bin kere pif1Dan olclu. Şa • 
hende, Celilin mazisini haber a· 
lırsa felaketti. 

Kendini topladı, kaçamaiı bul· 
du: 

- Celili mildafaa etmekte hak· 
hsın.. Hakkın var, mildafaa et. 

- Ne diye mldafaa edeyim?. 
- Bana kal'fı müdafaa et.. E • 

diyOl'IU1l da. 
- rAnlamadrm. 
- Ben anladım .. Bana Joadm •• 
- Ne diye eanmı?. 
- Kızma, darılma .. Madem ki 

Celilin iyi bir reeum olduiuna 
kanilin, ))ek ili. 

- Anlamıyorum Cavit. 
- Artık bu meseleyi kapıya -

lmı. Reıim yapana fena yapar 
dedim, la&dın. .SU.Uyorum.. Bir 
daha ıöylemem. 

Şalıendenin itir~zına vakit bı • 

tubu uzatb. 
CaYit zarfı evirip eçvirdi: 
-Mektup?. 
-Evet mektup. 
- Kim Yerdi?. 
- lstanbuldan gelen oey. 
- Celil mi? • 
- EYet .. 
- Allah allah .. Bana ne diye 

mektup yazıyor?. Muhakk~ alay 
ediyordur. 

- Hayır. 
- Ne biliyonun?. 
-Çünkü bana tenbi1i etti. Ca· 

vit bey mektu1;umu yalnız okusun, 
dedi. 

Cavit zarfı yırttı: 
- Garip teY ! .. 
Mektuba çıkardı. Tam okuya • 

cafı za111a11 hizmetçi kolunu tut• 
tu. 

- Daha aöyliyecefim ftl'. 

- Söyle .. 
- Küçük hanım duymıyacali ••• 
- Bunu da mı Celil tenhih et• 

ti?. 
- Evet. 
- Öyleyse sen küçük hanımın 

yanma ıit, onu lafa tut. 
Cavit, mektubu bili an e:n•l o • 

k:unak için aabırnt.laDJYordu... Or-
-----. . .a..ı.ıttml79 .... ceılı ta1ı1r u.. 4.x. • • . 

mük~el bir reuamdır. F ev1'a· ar •• IÇUI peacerenıDfa• 
mna gitti. 

iade aüzel reaim yapar. Birkaç aabr okum11ftu ki doğ. 
Ve derhal ilive etti: nıldu, söaleri yerinden uğradı, sa• 

Gelclanller ve Asurilerde oldu· 
h 111>i, lranilerde de Babil Aı : 
hDııı en 'birinci ticaret merkezı 
olnn11tu. O deYirde Hindistan ye 
Arabiıtandan ,ıelen ıemiler Bu • 
ta körfezinden Frat nehri l)oyun· 
ca ilerliyerek Babile kumat, misle 
ve anber, baharat, filaip, ahanot 
ve tq ıetirirlerdi. 

Methur Sahil Kulesi - Hem bana ne! Suya aabuna rardı. Daclaklan titredi, nannak • 
dolöınmak iıtemem. ..--

Ermeniatan taraflariyle ticare
ti temin için .lllt •allatlyle ya • 
YVlak bir çerçne yaparlar, ba 
çerçeyeye deri kaplarlar, lçi8e ..
illan doldurduktan ıonra, kiçik 
bir aal teklinde ıuya bırakırlar •• 
haMule ,alclerlsdi. Ba kanklar 
ilci 1dfi ........,.. ,..koluaar •• 
--- Wr ..... tafıpbilirdi. 
..._. tehriBe Dide•• frat nehir
l•b .. b ı. .....tle inilir, eaatia 
................. ka;rık bo:mlur, 
••••*•deriler merkeple
re .,aldetilerek dallar~ ve daha 
.... .. hirleıe siclilirdi. 

a.lllll 11hri muhtelif deYirlerde 
HiMlara üram1f, birkaç defa 
talaip •• imar eclilmitıi- Sabili il· 
lcaace Sümerliler telİI etmitlerdi. 
Slmer Türkleri bü,Uk 'öçten (t) 
Ye lmnldıktan aonra Aayadan 
Dicle • Frat lnJılarma inerek hu • 
ralara 7erle1mitler~. 

Sümerler Babilden en'el, Ba • 
Wlin kırk kilometre timalinde 
<Sert elli - Sirtella) ıehrini kur
llhlflar, ondan sonra Babile ıeç • 
llliflerdi. 

Bal.il, Süınerlilerden aonn., 
Cel.lanilere, Alurilere merkez ol· ........ 

Aaur hükümdarlarından (Ni • 
IWe) •• (Semiramiı) tehri yeni • 
•• teU. etmifler, hillhare (Hi • 
'llol) an alim& ne 1-tlıyan (Semi
l'Uliı)' aaltanab uzun müddet de-"'• . -...if'lmlt ft Bahilin methur. u • 

ma köprüleri Semiramis tarafm • 
dan yapıbmtb· 

(Niaoı) alürbn, AsGr hazinesi 
dünyanm en zenıin hazinelerin • 
den biriydi. 

Ninol, keiadilini tehrin kapıla· 
nada birine bakan taruaya 
ıömdürmüt ve mezarına almeden 
ene! tu kitalleyi aatmnıtb: 

"Babilde bana halef olacak 
hükümdarlardan biri paraya muh-
taç olW"Ba, bu memrı açıp kendi
sine ne kadar para lazımsa bula
bilir. Fakat,, mezarımı başka şey 
için, bir de p~a pek ziyade 
muhtaç olmadığı zaman açma -
sm!.,, 

Aaur hüküpıdarmm mezarı 1-
ranilerin istilisına kadar kapab 
ka)mqtı. (Diri) Sabili zapteyle· 
diii zaman bu kadar çok paranın 
mezarda kalmumı muvafık gör • 
miyerek mezarı açtırmıttı. Fakat 
mezann içinde hükümdarın mum· 
yalanmıt ceıedi ile ıu kitaheden 
batka hir ,ey bulamamı,tır: 

"Paraya doymaz haris bir in -
san olmamış olsaydın, ölülerin 
kabrini açtmnazdm !,, 

• • • 
lraniler, Sabili zapt ve itıal 

ettikleri zaman, ıehre (Nabo Na· 
bit) ailesi hakimdi. Diri, Sabili 
itıal ettikten aonra, (Nabo Nahit) 
ile aileaini Karaman taraflanna 
lfirmlft6. (2) 

Dirl kendinden evvel gelen hü· 
kümdarlann Babil ıehrine çok e • 
hemmiyet Yerdiklerini görerek, 
'bütün meaaİIİni ıehrin imanna 
hurtttmlttl. 

Oeldaulye htatimdarı (Nabo 

Poluer) in yapbrdıx.. munzam lan takallüa etti. 
•• Bu ıırada ihtiyar hizmetçi sö • 

&arayın temellerini yeniden iDta ze kantb: - HaJD' .. Bu imkinaız.. Celil 
cttirmit ve bu l&I'&- birrok ill • böyle bir teY diifünemez .. 

1 - ~ - Ama dokunacal<sınız, geli· 
veler yapbrmlfb. Celilin mektubu ıuydu: 

Sarayın bpısmda '(NaL- Po. niz de ellerinizi yıkayınız, sabun "Asiaim CaYit, 
uo getirdim. 

laser) in oilunun büviik mermer A • d Ca d "Bugüne kadar beni sözümden ' - 1DI zaman a vi e gözü i-
kitahesi duruyprdu. Diri bu kita· le itaret etti.. dönmu hir adam umrdm .. Al • 
beyi inclirtmifti. Kitabede f1ID)ar Cavit yürüdü, ihityar hizmetçi dandm. Buıün sözümden dönlyo-
yazılıydı: nım .. Ç&nkft bir &lilnOn tlzüıril 

"Mabut MerdulC hana aaltana· ı~cla=mı==iaını=. =Bal=tanr~•,aa~·Baım..~~ .. ,.,.~~. 1 tutacafmı diye, sustum, aaf bir kı-
tı ihaan kılar kılmaz tehri intaya tahtı %aptcc1Uemu naınediyor, sarayın- zı aldatamam. 
bqladmı. Gözümün bebeği ıibi da %evceleri ve nedimeleriyle %evk ve (Denmr wr) 

sevdiiim Sabile inaaalan haynm aefa eyliyordu. Bir gUıı c!oatlarma bU-
edecek bir .ara,. in,. ettirdim. yOk bir .dyafet venn1, ve bu dyafete Ecnebi mektep-
HükUmeti burada teaia ettim. bin kiıiyi c!avet eytemltti. Baltuaır ft-

Bu ıara• Frattan V•- :a..::_.ıar ret ede ede mestolmağa baıJaı' batta· lerİD Ücret) eri 
ı -__. 1A1G mu, Xudltı mabet!lnc!en npteyledifi 

düz bir arazi üzerine inta edil • altın ve gUmüı kaptan ptirtml9, ne-~ <Bat &ararı ı Gnc:tl •yıfada) 
m\ıtir. Sarayı 11abam Nabo Pola· dlmelerlyle beraber bu kaplardan prap Dil wmnt•w ..W. itiaa 
ıer yaptırmıt ve burada İQJJlet lçmlftl. !ıte tam ba 'lll'ada alonun 1 - Yaancı mütebuaıı.. ıetü-
etmitti. Fakat bir feyezanı müte- du-nnna meçhul bir e!in bir takim ya- miıtir • 

nlar ya:ıc!ıfl göritldU. Baltanr bu 2 - Yabancı clil tedriubna ibni 
akip temelleri kimilen ,,.ökmü..:;. ~ s•u jarinU1ann haftlret ettiğini görünce lıiir iatilYaMl .ermek içia Qrılar aç • 
Ben bu temelleri temizletip ıawnn ............... ı- aunnııanbft •ranmı. dizleri titre- DUfbr. 

ıe"riyesine kadar indirdikten son· mele batlamlıtı· 3 - Yabancı dil teclriaabna ehem-
ra, zift ile tujladan dai kadar HBldlDMlar derhal bir çıtlık kopar· ıni:ret ••dili için &.mca 19drisatm
yübek bir Mt yaptırclnn ve 'Lil..::t. dı. Dhialeri, ailıitbulan yanma p- da ....... Galatuu.y liaetiai takft. 

-ra- prak; "kinızden ıu du-..a --•·o- -:ri •azife lliJmittir. sedre direkleriyle, aalonlar, t--Ja "-~ '~ ,,-
~ laa teYleri kiın okur Ye izah edene, 4 - G.a.tuara7 Iİllİ ,....cı dil-

mücehhez kapılar inta ettirdim.,, kendiıinc mükifatan bir erguvani elbi- le tedrilatta bulmaM için Ankarada 
Sarayın bilba11& tehir tarafın- se ile bir altın ıerdanlık vereceğim. Gal BılıMini teU. etmiftir. Bu liMde 

daki kısmı cidden fevkalade arif RUtbe olarak ta JaükQmet ricali auam- in.siline tedriaatta Wunulacaldlr. B-. 
Ye ıösteritli idi. Yan kötesinde da OllU "üncü ...... "4'1"e~... ıneksatla iki Amerlblı mütmaanı 
mazgallı ve tabyalı aynca mÜI• dedL Jfabt mil;eWdian ha; b1d bu ltucün Ankende bulunmaktadır. Bun-

h Yazılan okumağa muvaffak olamadı. Jerdan biri fen ınuf1ann.1- öbürü .. 
ta kem bir bina vardı. Dlr&. l,u ..., 
binayı da ihya etmiıti. NUıayet Yalıudlye penamberlerinden debiyat zibnruinde der, okutacak • 

Danyal ıelmif. ~ Wlede~ ele- tır. 
Babil eski saltanat ft ihtita 8'İf ki: "ltt- cluvana üzerindeki yazı- Bu temayüller •öıteriyor ki, laiikü· 

mını buluyordu. Jar pdan ibarettir: Mane, Tesel, Fa- metin maarif politikumda ecaeW ~ 
(Devamı var) rea. - Mane: (Ceaabıhak ıenin kralh- teplcrinin, kollejlerin dil ..-ktebi o • 

fmı tetkik etml§ ve ntMayet vermtı- larak yapmak istedikleri rolleri kartı· 
(1) "Aıyadan bir &ilııq doiuJor tir!,, demektir. Tetel: (Sen, teraziyle lamak vazifeıİllİ üıtünP almı,tır. Bl • 

birinci kısım - (Türklerin Orta Aıya. tartilclnt •• pek hafif geldin t) demek- naenaleyh ecneW mekteplerin ücret • 
~an Meropotamya•ya inlıterl) tir. Fares de: (Krallıfm talmim edil- leri lberiad9 .tnletin ıarvda hulun • 

İskender ll'ahı«tfn -.. JliclyaJdarla tıunere ..-flmit- 111U11U ütemek ftat.h 1lir söriiı .._.. 
(2) Tevrat ta (Babll) fn nptmı tiri) maıwmwr. O ıece lraııDer ıe- dan t.tb Wr 197 detildir. 

nrette 1IMyıe ...,.... ---0 _...,......,, bire kolayca ginniıler ve Baltazan te- Sadri !tem 
li İrmtıere kartı mtldafaa eden..lıilkDm· lef eylemiılerdir.) 
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Şartımız neydi ? 
!H!!!!!!!!!!!!·!!·!!!!!!!. Nakleden : İzzet oğlu 

Hayır, namuaau:t bir adam de·/ cenazesini iyi kaldırttı. 
ğildi. 

Fakat nasıl anlataynn, cebin • 
den para çıkarmak istemezdi. Pa· 
ra vermezdi... Elleri titrerdi. 

Ama parası da yok değildi. 
Ha·tti parası vardı, bol parası var
dı. Servet sahibi idi. 

-Güzel bir çiftlik. Ekilmit tar
lalar. Misli ender bulunur bağ 

ve bo.tan. Ahırında - sözüm ya
ı, na - iki etek, dört çift öküz. 
kümesinde bin bir tavuk bir 
horcn: ... 

Kazancı yolunda ... 

Fakat dedim ya, huyu böyle 
Mi. Elinden metelik almaia İm· 
kin yoktu. 

Öyle kurnazdı, ki bir bahane 
icat eder, borcunu ödemezdi. Bor· 
cunu ödememenin çaregini bulur· 
du. Bunun için aklına gelenler, 
.feylanın aklına gelmezdi. 

Kı!m karısı hastalandı. 

Evvela biraz ba ı aindı. Son -
ra biraz sancıdı, nihayet kalka -
maz, yürümez. oldu, yata a düttü. 

Karısı !İki.yet ettikçe: 
- Bir şey değil, diyordu, bir 

müshil alırsın geçer. 
Fak at müshil para etmedi. Ni· 

hayet doktora ba§ vurmak li.xım 
geldi. 

- Doktora gitti: 

- Karım ha:ata, dedi, hem de 
&ğır hasta ge.liba, Bir kere gelip 
göneniz. Parl!I. için de merale et· 
meyiniz. 

Doktor köylüsünün huyunu bil
mez :mi? 

- P rayı naJ1l verecekıin? 
· - M r k etme dedim ya, ka • 

rrmı iyi ederaen de, öldürünen de 
parayı loptan vereceğim. 

Doktor hastayı muayene etti. 
Kadın alırdr, hastalık valıimdi. 

Bakma.ğa, tedaviye bafladı. 
Tam bir hafta, aktam aabah 

geldt 
Sekizinci gün kadın 'öldü. 
K~uı çok ailadı. Karnın 

- Bund& anl&ınıyacak ne "f&r, 
vizite paralarını İ•tİyorum. 

- Ne vizitesi? 
Bize de mi lo lo lo ... 
- Bunda lo lo lo yok ... Ne pat.· 

raa.ı İ•tediğini anlamadım. 
- Aman deme .. 
- Demea.i falan yolc. 
Doktor faşaladı: 

- Hahu, geçen kıt merhum 
kanna bakmadım mı?. 

- Ha... Şu mesele... Ama a
ı-amı'Zda bu yolda mutabık kalma,.. 
m•ık ki .. 

- Ya nasıl mutabık kalmı§ -
tık? 

ti: 

- Karımı iyi ettiniz mi? 
- Doktor !a+aladı ve itiraf et· 

-Hayır. 

- Öldürdünüz mü 
Doktor tiddetle reddetti : 
- Katiyen. 
- Öyle iu benden ~ra i.te • 

meğe hakkınız yok. Size o za • 
man tut kottum. Dedim ki: 

"Karımı iyi ederseniz Teya öl· 
dürüneniz paramu toptan "Yeri • 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

I
_ .. ·-
~-J •• ! .. ~ e t !!!__J 
l~anb-.1l mnddeiumumilitinden ı 

Temyiz mahlremeai raportörm.rin. 

elen Se.W Beyin acilen memu.riyeeinü. 

:ı:e :ı:ritiracea t1. 
... , 

Yeni neplyat: 

Yeni Adam 
Y .ııi AMın'm l:tupn çık.an 38 inci 

.. ,. .. ında dikkat• dei• ya.ulan ••Y· 
mak bl>t1clir: lemail Hldda Bey.İn 'hir 
aııaatC :meıelen nr. "Tiirkiyede l>ir ta· 

l>i derdi var sibi yuılan ile Dr. Saip 
B11yiıa 11 Yeı.i. a1...imiz,, Bedi Zi1a Be· 
yİn "Ea iyi tedriı tuza,, batlılıılı yara-

• Per şcmbc CIJ~IA 

!l'J Eylul !1 E) 1111 
11 C. Ah r 12 C. Ahır 

Cüı doğuşu :5.45 ,q6 
Gün batısı 18.12 ı .ıo 

S&bıh .namazı 4411 -4411 
()~le ıı amu:ı 12.0S l!.07 
hindi na mu:ı [ ~.37 t!l.3~ 

1 Akı•m "m" 1 .!! 1 ,tO 
Yatsı nımu:ı 19.4~ H 43 
imsak / 4.05 4.06 
Yılın gtçcıı günleri !S6 2li7 
Tılııı talan ~nıılcrl 109 109 

Dansm devamı. 

MS llbz. BOKREŞ, SN ın. 
ıs - 15 GUndllz neınyatı. 18 Poptller Ro· 

:men muuııfJd.sJ. 19 Haberler. 19.20 Steliıuı 
Matza orkeetrur. 20 Uıı!Yeıılte. 20,15 Koııfe· 
Nl\S. 20,30 Plik 11e Ricbard Vagnerln Uı: 

:per"cttlik (Tannh&euser) oper&.11. 
HS 1\Jn~. :Rtm.4.'PF.$'.l'E, 1550 m . 
2(1,20 JJudape e konur orkeııtra.sı. 21,50 

Harice bJr bakrJ, çltt piyano kolll'!rf. 23 Ha· 
va raporu. 28,20 Pllk. 24 Slgan muefkt.I. 

ROM.\ • N ... roı.t • BARt: 
21,415 Karışı kkonter. 28.30 Dan ml1.lfkin 

24 Halleder. 
Ml KbL BE1'• ''°• ll11'J m. 
20 Yay'lı Mltlar koııaer1. 20,40 AktOallte 

21 Ha~rler 21,111 dans ve hafif mumkl par
çAları. 28,20 Haberler. 23.50 D&n!I musikisi. 

lltı Khr.. \'t'f'ANA, 50'7 m. 
20,10 Haberler. 20 ao Holzer radyo ork~ 

tra.ftl. 21,40 :Mtiıahabe, 21.50 Osvald Kabaa • 
taıım 1dareabıde Viyana Radyoıunuıı 10 un. 
cu yıl tenHklerl mOnaaebetne konser. 23 
ISchrammel muıdldfd. 23,BO Haberler, 28,50 
Blhrammel Jrnnı ıiııln di!\•amı. 24,20 Dans 
ın OMktai. 

A 

* Londrı 62.0, - ıt Vfyıu :!2. --

* Nnyor~ 124 - • Mıdı1t t7, -
.. Pırls 1611. ~ '* Bullo 47, -
* Mtl&no %18, - • Varşou "Ş·-ı * Brl!hc 117, - * Bdıptşıc ~6. - . 
. ... ıı .. 25, - ,. Blikt~ ~.-
• Ctnenc 816, -· • Bclfrat :-.{J. -
• SofTı ?S,- + Yohham:ı. :Si, -
• Aıuterdırn ss. - • AltıD 926, - ' 
• Prar !) .- +Mecidiye 58. -
• Stokbolm 33 - + Rs•'k•ot t39. -

Çekler (kap. sa. 18)l 
• FMJdta öil.~ * Stokhl11 3.1 m; 

I 
* Nnyork 0.8044~9 * Vlyann 4.26 
* Patis l!.05 • Madtlı S.8125 
• Mıl&ao 9.'27115 • Btrllıı l,,!\9S 

ı + lribel t.ss:ıg • Yar u 4,2065 
j + Athıa 8S.4l\11 * Bndıpışte .9~tt4 
+ Cuuıc ~.4862 ., But:rc~ 79.~7.!5 
* Sofya 65,9090 • Uclgrıt 3-4.6425 
* .Amttudam l.171S * Yoi:oh1aıa 2.69'.H 
• Pug J9,0 Y~ ~tO!l:on ıoss. 

·-
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ıJliiİFOB NtJılARA.JARI ı 
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T~~: llt&ııbul - (l'AIUT) 

' . ~ kutUIU No. '8 
aiDa.ınzı 

• 

Bun.daa bafka 1&nat, edeıı.iyat n cemi· 
Y•l aaYlfalannı "Halk Oninnit.eıi ae
:uMri,, nden Zübtü Beyin "M11ır ... 
nab., yaıı.,, Cevdet Memduh Beyin 
Ridaard Stran.a laaWmıdaki makale.si 

1, Bankası 10.00 

• Au.alo1o 27.45 
Re}I 2~ 

Slr. Hayriye l!i.~O 

Merkez: Bankası :;9,-
· V. Slı;orta -.oo 

-.-
• Ç!nıcııto ı.s ı ı.ıso 

Cıı.yon ueı. 

~ark De?. -.-
Oal ı -.-

, art m. ew -.-
Bomontl 17,!!I Telefon -.-

"RIK 11uıla.ıırnrl-U.in \ıirinci kon&TMİ,. ll==~==========:::==11 
yazıları itıal •hnelrt.dir. lamail Hak· 
kr Beyin "5.it Çelebi,, dramı ve "Yeni 
Ad21.m "'dJO alla\eai., aevaın etmek
teılir • 

Satılık ev 

iatlkrazlar 
• t9UTlrk Bor.I ~8.6"i . ıı n,ıo . _ m 2:-.6s 

lst.ti:Jbı Dıhlll l !H.~O 
•lrıaı bttbuı 97.-

1923 AU J\. -,00 
Bafdat. -,oo 

tahviller 
Elcl:trık -.-
Trımny -,-
Rıbtıııı -.- ~ 

Aııado1n 1 47!0 
Anıdohı 11 47,SO 
Audolu lll 
Ml•ns!I A <48,80 

• 
Kanlı intikamı 

Arsen Lüpen, oğlunun düşmanı mı? 

---------- Yazan: Maurice Leblan 
-32-

bunlardan haberi var mıydı? A • 
ralarında suç ortaklığı bulunuyor 
muydu? Benim yanıma gelişi, 

Torna.un iddia ettiği gibi, onlarla 
danı§ılmıı bir Jey midir? Bu genç 
Kağliyoıtronun istediği gibi bir 
hırsız ve bir cani olmuş mudur ? 
F ostin çok samimi bir sesle cevap 
verdi: 

- Bilmiyorum. Bu nokta onla· 
rın gizli hayatlarına aittir. Ben 
ise buna katiyen girmİJ değilim .• 
F eliıiyen ile hiç konu~madı:m. 

- Şu halde bana izahat vere• 
bilecek yalnız odur. Bütün bu ma· 
cerayı tenvir edebilmekliğ1m için 
onu soru!lurma'ktan \:uı.§k& çare 
yoktur. 

Raul az dü,ündükten sonra lla· 
ve etti: 

- Kendisiyle anla§tıktan sonra 
T oma11 tevkif ettiren benim. T o • 
ma.ı tahkikatı çikmaza sokmakta 
ve F elisiyen aleyhinde.ki itham 
delillerini baltalamaktadIT. O• 
mit ettiğim gibi kurtulur ve dıtan 
çıkarsa senin intikamına maruz 
kalması tehlikesi yoktur değil mi? 

F oıtin açrkça cevap verdi: 

- Hayır, tiedi, benim için en 
mühim nokta Simonun ölümüne 
sebep olanı bulmaktır. Halbuki 
bunu yapan veya yaptrran F elisi-
ym d ji i. ko bir ey 
yoktur. Bana gelince Simonun in
tikamını almadan rahat edemiye· 
ceğim. Bu cinayeti yap<l.n cezası• 
m görmezse Simonun ruhunun da 
rahat olamıyacağmı zannediyo • 

rum. 
Mülakat bitmitti. Raul ıenç ka· 

dına elini uzattr. Fakat Foıtin mu 
kabele etmedi. Bu muameleye 

kat"§I RauJ: 

- Olsun, dedi, bana emniyet 
etmediğinizi, bana karı1 doetluk 
duymadığınızı görüyorum. Fakat, 
F oıtin, düıman olmryahm. lıte • 
diğim izahati verdiğinize teıek • 

kür ederim. 
Raul bu mülakattan ıonra, ta • 

miri bitmiş olan köı'küne çekildi. 
Veıine ve civarında yaptığı ge• 

zintiler müsteına olmak üzere, 
katiyen dıtarı çıkmıyordu. Bu ge· 
zintiler esnasında Jerom Helmaıa 
"Klematit,, a gidip gelirken rash· 
yordu. Jerom yükıeklerBe teb -
dili havaya gitmek için vermiş 
olduğu karardan vazgeçmite ben .. 
ziyordı:. Bunu hazan Roland ile 
bir arada gördüğü de va'ki oluyor• 
du. iki genç yanyana 111ız cad • 
delerde dola§tyorlardı. 

Böyle bir gezinme ırruında 
Rolandr selamlamıg ve 2'enç kı~tn 
yüzündeki işmizazlardan kendisi· 
le konu,mak arzusunda olmadı • 
ğmı sezmitti . 

Bir müddet geçtikten sonra Ra.
u 1 bir gün tahkikat hakiminden 
bir davetname almı§ ve Parise gi· 
dip M. Ruseleni ziyaret etmittl· 
Tahkikat hakimini fevkalade 1!.1ef 
gul ve nC!esiz bir halde buldu. 
Bunun l'!ebebi Tomaıın, kendi ta • 
rafından hazırlanmış cevaplar 
vermekte oluıuydu. Tomaam h~ 
bir y~nlı11 söz sarfetme:diğini gö • 

l"Üyordu. 



·---------- •t 'Zorla J 
Sevgi 

Olmaz! 
Fakat Her Katlııı 
Er/ceii Eoknwıe 

J'oluna Çekebüir I 
Amerika ıazetelerinden biriae 

'-rikalı bir kadnun liJnder.clilf 
llaektap, bir anket •lmuma "'" 
aile Yermi9tir. Gas.etenin bdmla• 
ta ait yaz.tar .. yıfumda yer bto 

t&a - melctu;ta, mektup aaWlri 

YEMEK 
Her hafta bu sayfada yazdıft· 

mız muhtelif yemeklere ait tarif· 
ler serisine, devam e<l)'Gl'D&: 

Karna.oal 
Karnaval pulaaı denilell palla, 

eter itllMI ile " tarifhae unu• •• 
larak ............... , .. ,. lea..tli 
olar. Bunu .,.,..ak için, 150 ...
tereyajı, 4 yumurta..,._ w ıe 
ll'9ID ince ,eker iyice karıt\R'dır. 
Bum 80 gram y.umuıablmıt çiko • 
lata, l 50 ırana İç ka:buiu ile ren • 
deleamit badem, vurulmut 4 yµ• 
murta akı ve 15 ıram ua ilave edi· 
lir. Tekrar karıttırılıp, bavagazı 
fınaının orta ıözüae yerle,tirilir. 
Orada 20 - 30 dakika kadar pi • 
ıirilir. 

''Bir erkeği çıldıraııya .eviyo- Pastayı fmndan Çlliardıktan 
l'ılın. Bu erkelin de Leni 1evdiii· ıonra, forma ile Ytıvarlaldar kesi • 
ile 'kani:m. Bet 1enedenberi hafta· lir. Soma ayni büyüklükte, llkia 
da bir kaç kere bulufuyorus. Bu ortası delik formlar ke.Herek n 
eılrek, itana ftediyeler ya14ttıJOf, -----p .... m-•T••-nl ....... etl---... velkilerin üzerine birer ta• ~ 
benimle .......,e dair tatlı tadı ko- nur. Aralanna "Marmelacl,, tıGrii • 
11 n!_ 1..-· 1111-'- •• oda Wlemezf n Wkide ltileeıe-UfUJor. -" ıeı ... ~o ... uze- lür ve en üttte kalan ....... 
- B d • ! Qım" di d=~~aewmeknewleamektec· ·~.... u a, HVll mevzu "# • ... •r-r "Cft'llle mantiHy,, dold .... 
Ye kadar hana bir defa olıun .ev· r11te.- bac1ifıjindea airitnie-
ıiden bah1etmedl. Ukin, heni •it*· Kamı almı hadın, ona k.- 1 urta 
tevdifide mninim. Bu ere~ejin dw,le .. ı-ete id.er etmit.- Yımıurta akı &.. ....... ı 7amnek 
ı. .. ~ k ~.ıttc1"nd __;den be.· Ent, acleta öyle... Z-luut ve -- r-
-.ııa enaıaatJ• en -··· için, 7edi yumurta akı jvice VISU• 
lıia açman, 1>eniJllle eYleame tek· muaffak •lmqtur. Fakat, aeYdir· "- · 
lifinde halao•aıı için ne yapa· meie muvaffak .!amad• ! ı.cak. Buna .._.. uar vanilyalı 
J'bn? •• Bu neticeyi nuıl temin e- 250 sram ..kine tekeri, 130 cnm 

• Erkek, umumiyetle 1'u vazi· llİfalta, 120 INID eritillllİt ve ao • 
debillrfmr,, zırdır. Bu hedefe eritmek için, er• ğutulmuı iyi tereyajı iJiff edile· 

a. •ektup, neıir sahasında nqmanm ıonunda eYlenmeie ha· rek, yarım aaat lcadar orta ateıli 
,..,. tutuyor. Gazete, bu DJütkülün zırdır. Bu hedefe iritmek için, er· fumda pitirilecek. Turta aoiu4uk 

.. oka 
u.,ç~~l.~Mt'llti~I! 

gönderenlerin hepıi kadmdır. Erkelin miaaaa ıire tatbiki li· 
Bunlar, Mr noktada biıletiJorlar: zmaselir. But er....,., haJ'h UJ'• 

''KMsa lllladilile evJeıımıeii saldır. Budlara u Mr kunet ar
~ bile •tlÇİrJD8feD Wr er• file evlemne yolunu tutturmak, 
lrelde nl-.mek imkiauu lnılabi· mümkindür. Halbuki, bu Abada 
lir. F abt, erJEejin keadilini aev· fazla JDiteı'eddİl dananaa erkek· 
cliii ıoLuachlri k•uuti, hakiki va- leri yola ıetu.ek ıüçtür. Onlara 
ıire~ upaupna, onu -~ini kart• zi,.adece tazyik ıötterdiııiz 
'8vı0Mie icJ.r etmek, ildiclarJDJll mi, zaten ıeriye dCinmele bahane 
haricindedir. Oijer taraftan bir aradıklanndan ,elden kaçarlar. 
kadm, ~ zaıpeudaaberi arka· Onları ancak bu it için kuvvet 
clatlık ettiji ltir erkek,lea .zj,_de, urfettiiinizi aezdinneden, uzun 
enelce aralannd• böyle bir ,...;.. müddet ujraprak koca yapmak, 
Yet mnaat olmaJaD bir erkelin kabildir.,, 
leVIİIİDİ daha kolaf temin edebi- Bu mektu&u yazan nihayet 
~ bal ıözlerini fÖy)e l 11or: 

K.dm ilk tanıtDMr aafhumda 
erkek üzerinde ıihirliyici, malıi· ''Doil'UIUDU iıterseniz, en iyisi, 
Jeti meÇhul, hatta esrar dolu bir bdm, erkekte onu NVdili b· 
leair icra eder. Bir bdmla ilk ta· kanaatini u7aadırmak ıuretlle eY

ıııma, erkek için bir sürprizdir. lenmeye hazırlaQl!llllıdır · ihtimal 
PttU..bD, tanıtmanın devamı, bu tanıtbiı erkek, fazla alır tabiatll-

. 
Y umarta kremuı )'apmak iÇJn 

bir teacereye bir çay fincanı ·~ 
5 JUIDlll'ta .. n11, bir çay katıiı un 
40 dirhem iace teker, 2 çay katılı 
tereyağı koyup kanıtırmalı. Sonra 
tencereji lıafıf atete k~nk de • 
ftDIJı wnnfaı. 8a&UD içia &taç
tan yapılmıt husuet llet Tardır. 

Böylece ateıin üzerinde kayna· 
mamaıma dikkat etmeli ve koyu. 
lqınca ateıten indirmen. Arzu e • 
den, ateflen indırdikten eonra ren 
delenmit fındık illve edeWHr. 

Kii.l6astı 
Evvlce kaaaba etin den.ini 

yüzdürmeli ve külbutıluı tizla'
madan bir alilllMt eoik yerde mu 
Wua etmeli. 1..-raJJ J&ilaJJP 
.,,.._llılan ••J.& dizip fmada 
pltirmeli. Tus ve biber~ •tetten 
iadirileceiine yalan serpmeli. tesirl yavaı yavq ıiderir .Erkek dır. Ona kartı ihaaılarda bulun· 

kadına ahtır Ye onu aaclece iyi hit malı. bu iluulara sarahat •ermek· taıaıdık aayar. Artık MYIİJİ aldı• ten çekinmemelidir. Ejer kadlDID ...,. __ .,.. _______ .__._, 

ııa setinnez bil.. Uzunca atiren kendisini ıevdiifni an1adılı W
~qca tanıtı1dıkatn sonra ft• de erkek IikaJl duruyorsa, o ka
ld evlenmelere, hep bdm, erkeii d~ ıeY1Diyor, demektir. Yapacak 
•iirüklemittir!,, feJ, ya arkadat ıibi kalmak, J&· 

lıte hütün cevap pnderenlerin hut da bir daha hiç ıCSriifmemek 
l>irlqtikleri nokt. !.... Hepıi de 
aynj Muta brar kılıyor! 

Clııderilen cenplann l»irin· 

1 

ele, ftziftıl, daha -.,fbica ıöz· 
elen ~liyor: 

Bhderce kadm, erkekler ~ te 
iıtemedfll halde, olllan eTlenme 
Yoluna l&ptlrirlar. Bir Çok kealt 
llald olupta katn11Je nleadiliai, 
buna karar verftilclilln 1titOa ,.... 1a,.. mr ıllletime düfiUaür •• ıe

t.Mt ....... a..ı kanal p. 
... Wr kamn, ...,. • iJi. -
o ..... w..ı _.....- ..... 
.... iatercH. ~'·· ...., 

tir. 
Birde, kadmm erkeie ıevdiii

ni bildirmeyecek kadar mairur 
olclatuau h_._ kataJ.ma. Zeki 
bir kadm için, TMile düfÜP"k 
-.u ltildirmek, prana k#llladan 
da imnkin clalriHadeciir. likia, 
&una rapaen 1raftıımdald tat ke
ıilmit bir erkek vuiyetiecltt ka· 
ima, artm o erkekle eYJenrel• 
deymez. O takairde de ortada..
.. ı. yoldar. Kadm, 8"ti _.,..., 
da ela ...Wiae lt•ldm olmı- lsil· 
_.Hdir. O ama•, 1Mı ~ 1..4-l 
çiçi Mr .., olchaiana ....... 

TELEFONDA 
= - ~--- ,., = = s 

Kadın, Erkekten 
Fazla Koruışagor l 

Ea uzwı aüren telefon kOIWf- 1 Xadmm erkekden ıev.- ol-
maları, lcaclmlarm konutmuı mı· dulu yolwaJa bir aeticeye 1-tla· 
dır, yoka& erkeklerin konaımaıı· nan hu telefonda konU!flll& hall.i, 
mı? lMa huauıta lıııilterede r .. mi Londracla münakaplar ~d.,. 
bir iatistik yapılmııtır. mııtır. Xadmlar keadllerinin er-

Bu iatatistib aöre, muayyen keklerden se•e;e olduldan JO
bir ıüAcle Viktorya ı.ta.,.oaunda lundaki neticeyi kalnile J'&"Af1DI• 
kadınlar Muzar .lakika, -erkek- yorlar. Onlar, telefonda erkekler.; 
Jer ikiter buçuk dakika konuı· den daha MiNJdi ko•Qf1D111 olma• 
muflanbr. Çerinı Kroı Uklyo- lal'mm Hbepleri~ tizden aeçiıe
manda ka.lmların komıımaıı ıe· rek, konqflllalanncla eelim!Qlf, 
kiz, akekleriaki iki dakika, Tra· bal, \abr eon11 ciimleleriain bu
falıar Skverde ka.dmlannki on, lumnau ve ..,.. cleiııı da ft41a 
erkekleriaki bir buçuk dakika IÖzleriniıı ima keei'memmi c.19et. 
liirmiiftür. )erini, e1&1 menu bariciacle, .tela· 

Bir çok kitinin konup11a müd· JlllJle luzumauz oluak tefaiııi ye
d.ıi &Jl'I qn not edilerek, netice· rinde bul•arorJv ! 
de IMP9i 11m•ımi bir ölçQye uydu· 
rulauttur. Fakat, uydunna deiil, 
laakiki .... Lami! ... Ve netice iti· 
barile, kadıalarm. erkelderd~ 
çok konutmut olu,orlar ! 

Ka41mlann lr.oaa..-lan, •e
tlen ak4deria k.oıaupaalannclan 
daM einddillir?- Kcmupnalarda, 
uu -.nu laaricinde bir takma 
leiiml.,lf, ilaJ, Jaatır IOl'Uf ciim• 
leleri bulunmuı ve ıona dojru da 
-.eda IÖalerİDİD ima keıilmemeai, 
tiirekli olup; eeHp teıkil ediyor• 
1111f ! Halbuki, erkekler böyle lu· 
zümA&ı tefeıırüatı dillerine dola· 

K.._lar, 1Nal111m -.ılli1t l
ca1'ı, Mlla1cetia 4e t-• 
fil, ıa .... ~-·.... lilnreli, 
INalann ı .. ı ı l,_,.1111 
t8)ıll)aı.. V• lıiu 11Cıl1ı ••.,.. 
Wdere ... .,. ...
flyle 4iyorlul 

- Biz ko~a lia 
aözleri ihmal etmocliiimiz için pı 
veze oluyoruz, öy1-it ... EıW
lerde, ihmal ellikleri icbı aesa• 
ketsiz oluyorlar!. .•• Cevuellk, ae
zaketaizlikten daha mı fenadır.'? •• 
Şüpheıiz, Jti hayır! ... ŞWa.Jcl!ı ~ .. I .,.._ .... ~ ... ..-,~~~·~eklenlen . .,..~ 

~W.u 

SadetNı.te111nlf YllblllOd11 

Bir Amerikan 
Kızların Şiddetli 

Mekteb· d 
Pro 
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{)şakta sanayi ilerliyor 
Şeker fabrikasında yeni inşaat -

Halıcılık yerine dokumacılık! 
Uıak, (Hususi) - Senenin 

muhtelif zamanlermda başka, 
ba§ka i§ler üzerinde çalışan Ufak 
şeker fabrikasının en hummalı fa. 
aliyeti bir kaç ay evvel baıJamış 

bulunuyor. Kampanya zamanı 
yaklaşmakta olduğundan fabrika
nın verim kudretini fazlalaştır· 
mak ve dana ameli bir surette ça· 
hşmasını temin etmek icin fabri· 
ka dahilinde bazı iılah~t ve mü
lıim ilaveler yapılmağa başlan
ını§h. Yeni baştan bir eser olarak 
vücuda getirilen (Milas) fabrika· 
sı bu intaahn en mühiblerinden 
birini teşkil eder. 

Fabrikanın Umum müdürü 
Remzi Bey her gün f abikanın iler
lemesi yolunda ciddi himmet ve 
çalışmalarına .devam etmektedir. 

Bu sene kampanya devresinin 
10 Teşrini evvelde başlayacaktır. 
Kampanya hazırlıklarına hararet-
1 e devam edilmetedir. Bu seneki 
kampanyanın üç dört ay kadar de· 
vam edeceği tahmin edilmekte, 
geçen senekinden biraz daha faz
la pancar işleyerek şeker istihsal 
edileceği bildirilmektedir. 

Memleketimizde şeker fabri
kaları çoğaldığı için pancar zeri
yatında bazı mıntakaların tahdit 
'i~inirt dalla ziyade uzak mıntaka
'lal'a teşmil edileceği ve her se· 
ne ezriyat mıntakalarının daha 
ziyade merkezileştirileceği tahmin 
olunuyor. 

Uşak bir sanat şehri ve bir fab· 
rika diyarıdır. Eskiden en başta 
gelen sanatlarımızdan birisi de 
halıcılık idi. Uşak'ın halı imalin· 
deki rolü mühimdi. İzmir gümrü-

günden dış pazarlara ve bilhaua 
İngiltere ve Amerikaya sevkolu· 
nan halılar şehrimize mühim ser • 
vet getiriyordu. 

Halkımızın başlıca sanatını ha· 
lı dokumak teşkil ediyordu. Bu iş
ten vatandaşlar muhtelif vesileler· 
le istifadeler temin ediyorlardı. U· 
mumi buhran dolayısiyle dış pa · 
zarlara yapılan sevkiyat ve devlet· 
lerin iktısadi buhrana karşı ithala· 
tr azaltmaları, gümrük tarifelerini 
yükseltmeleri halılarımızın ihra -
sına imkan bırakmamağa başla • 
mıştı. Bu güzel ve verimli sanat 
bugün ölmüş gibidir; fakat bunun 
yerine dokumacılık sanayii her 
gün bir parça daha inkişaf etmek· 
te ve tekemmüle yüz tutmaktadır. 
Pek kısa bir zamanda dokuma tez· 
gahlarının adedi yükselmiş, verim 
kudretleri artmış, işte incelik, 
ve nefaset nisbetsiz derecede yük· 
selmiştir. Şehrimizde kumaş ve 
şayak fabrikalarının adedi üçe 
baliğ olmuştur. Bu fabrikalarımız 
her sene daha fazla tekamül et • 
mekte ve imal kudretleri de art • 
maktadır. 

Türk usta ve işçilerinin güzel 
birer eseri olan bu kumaşlar u· 
mumi surette sevilmekte, her gün 
bir parça daha rağbet KÖrmekte-

dir. 
Şayak imal eden fabrikaları • 

mızdan Hamza zadeler veBacak 
zadeler fabrikaları da çalışması -
na devam etmekte, imal ettikleri 
şayaklar vatanın her tarafına gön· 
derilmekte, vatandaşlarımızın se· 
vimli yerli mallarımızı kullanma· 
ları temin olunmaktadır: :t- ~ 

--~-··~----------............................. ----~------------

Hititlere ait mühim bir 
harabede hafriyat .. 

Harabeyi keşfeden Avni Ali Candar 
Beyin muharririmize verdiği izahat 

Ankara, (Hususi) - Niğde ci- , sinde harabenin çok değerli bu
varında Göllü dağda bir harabede lunduğunu gördüm. Harabe Eti 
maarif veklleli müzel«!r dairesin- devrinin en bariz evsafını göster
ce hafriyat yapılacağını bundan mektedir, Fırat üstündeki Garka· 
birkaç gün evel gazeteye bildir· miş Suygurludaki Boğaz köy -

miştim. Bu hafriyata memur edi • Hatusası harabeleri kadar kuv· 
len müezler daireıi argeoloğu vetli bir kültür, bu harabeyi bü
Remzi Oğuz Beyle daire mümey· yük Eti merkezlerinden birisi mev
yizi Haydar Bey bu sabahki tren- kiine çıkarmaktadır. Çifte as • 
le Niğdeye hareket etmişlerdir. lanl. Piye des taller. Barelzefler-

Bu harabe kaşifinin Avni Ali den mürekkep 12 parça büyük ve 
Candar Bey olduğunu haber aldı- çok ehemmiyetli eserler geçen se
ğım ~in bu hususta kendisinden ne maarif vekaletince yapılan ilk 
malumat almak üzere görüştüm. sondajlarda meydana çıkmıştır. 

Uzun zamandanberi muhtelif ga· Bunlardan dört parçaunı esasen 
zetelerde argeolojik neşriyat ya· ben bulmuştum. Bu havali esasen 
pan, birkaç eser neşretmit ve A - Eti asarı itibariyle bir yuva halin-
nadolunun argeoloji haritasını ya- dedir. Kızıl Irmak üstünde 
parak maarif vekaletine takdim kara burna biraz daha cenup-
etmiş olan Avni'Ali Candar Bey ta Sıvasa ve Muğla ve Nev
diyor ki: şehir garbi cenubisinde kaya üze-

- Göllü dağ Niğde şimaliıtde rindeki mahkuk büyük Eti kita -
'Melendiz dağlarının bir şubesidir. besiyle Eti damgasını taşıyan Ka
-Ceçen ı~ne bu havalide yaptığım rahöyük - Ağıllı mevkileri bu 
rargeolojik tetkikat sırasında bura- havalideki Eti varlığının tesadüfi 
dan da geçtim ve harabe üzerinde ve az zamana münhasrr bir şey ol· 
yapbgrm basit bir tetkik netice· madığını ifade etmektedir. 

Biletçi 
Trenden düştü, 

derhal öldü 
Afyondan lzmire gelmekte olan 

Af yon treninde feci bir kaza ol· 
mut, trenden düşen biletçi Mus
tafa Şevki efendi aldığı yaraların 
tesiriyle derhal ölmüştür. Yaka 
şöyle olmuştur: 

Afyon treni Kınlık ile Alaşehir 
arasında yoluna devam ederken 
biletçi Mustafa Şevki efendi debi· 
Jetleri kontrole çıkmıştır . Afyon 
postasındaki arabaların içinden 
geçilmez, tren memurları vagon
ların dışında dolaşmak suretiyle 
vazife görürler. 

Biletçi Mustafa Şevki efendi, 
vagonların dışından giderek bilet· 
leri kontrol ederken, tren de bir 
köprüden geçiyordu. Bu sırada 

Mustafa Şevki efendi köprünün 
demirlerine çarpmı§ ve derhal ye· 
re düşmüştür. Başından ve daha 
bazı yerlerinden yara aldığı için, 
düştükten biraz sonra ölmüştür. 

Mustafa Şevki efendinin ölümü 
demiryolu idaresiyle bütün arka • 
daşlarını müteessir etmiştir. Bu 
zavallı memurun büyük kardeşi de 
Kasaba hattında memurmuş ve 
ayni şekilde bir kazaya kurban 
giderek ölmüştür. 

---o,----
Mahmut .Esat Beyin dersleri 

lzmir, l9 (A.A.) - lzmir me· 
husu Mır hmut Esat Bey Halke • 
vinde "Türk ihtilalinde milliyet • 
çilik prensipleri,, mevzulu konf e
ranıına devam etmiş ve büyük bir 
kalabalık tarafından alaka ve 
!1eyecanla dinlenmiştir. 

Mahmut Esat Bey şehrimizden 
müfarakat edeceğinden konferan· 
sının diğer kısımlarını ancak bir 
.;)J;)A ;)PU!l;)PA1? 1!.ıuos .<1! >{n~nq 
cektir. 

Antalya mebusunun 
konferansı 

Burdur, 19 (A.A.) - Altı gün
denberi şehrimizde bulunan An· 
talya mebusu Rasih Bey dün gece 
halk okuma salonunda bir konf e· 
rans vermiştir. 

Bal mahsulü 
Muğla, 19 (A.A.) - Bu sene 

bal yerleri olan merkez ve Mar
maris ka~alarında bal mahsulü 
iyi olacaktır. Bazı mahallerde 
yaz hah kesilmeğe başlanmıştır. 

Burada hafriyat yapılması ma
arif ekaletinin hakiki kıymetleri 
iyi takdir ettiğine bir miyar ola • 
bilir. Yapılacak hafriyatın çok mü 
him neticeler vereceğini ümit edi· 
yorum. Gelecek hafta zarfında 

değerli arkadaşım Remzi Oğuz 
Beye bir iki gün misafir olmak ve 
keşfettiğim bu harabenin hafriya
tını görmek üzere Göllüdağa gide· 
ceğim. 

Verdiğim malumat üzerine ma
halline kadar giderek harabenin 
ehemmiyetini takdir eden ve bu-
rada hafriyata lüzum gösteren 
maarif vekaleti müzeler müdürü 
Hamit Zübeyr Bey üstadımız, u· 
nutulmaz yeni bir isabet göster· 
mi~tir 

Kadri Kemal 

Aydında Maarif, kada 
tro ve sıhhat işleri 

Vilayet içinde kaç kişi okuyor-Spor mınt akası 
Şehir liaritası - Halledilen ihtilaflar 

Aydın, (Hususi) - Vilayetin 
maarif cephesi son senelerde çok 
kuvvetlendirilmiştir. Vali Feyzi 
Bey baıta olduğu h alde maarif 
müdürü Salih Zeki Bey ve arka -

daşları maarifin tekamülü için o· 
lanca kuvvetlerHe çalışmaktadır • 
lar. Bütün vilayette 10~ mektep 
vardır. Bunlardan biri~i yatı 

mektebidir. Bu seneki bütçeye 

göre 263 muallim ve 10129 talebe 
mevcut olacaktır. Bunlardan 
3563 ü kızdır. Bir sene içinde 
dört köy mekteb=ne muallim gön· 
derilerek tedrisata başlanmıştır. 

Yeni yapılan dört mek~ebe de bu 
sene muallim gönderilmeğe çalı -
şılmaktadır. 

Bu sene Germencik ve Koçarlı 
nahiye merkezlerine de birer ya· 
tılı köy mktebi teşkilatı yapılmış
tır. Bozdoğan merkezile Atça 
nahiye merkezinde tam teşkilatlı 

ve diğer sekiz köyde de Vekaletin 
nümuneci veçrile köy mektepleri 
yapılmaktadır. Sökede iki sene 
evel başlıyan güzel bir meketp 
binası ikmal olunmuştur. 

Vilayet merkezinde üçü tam 
teşkilatlı olmak üzere altı mektep 
vardın 

Bu !ilene imtihanlarında 195 er
kek ve 81 kız cocuğu bitirme şa· 
hadetnamesi almışlardır. Üç sı
nıflı köy mekteplerinden de 256 

erkek ve 62 kız çocuğu köy mezu
niyet tasdikna.mesi almışlardır. 
Mektepleri olmıyan köylerde 11 
millet mektebi açıl:nıştır. 

Vilayet dahilinde millet mek -
teplerinin teşkilatından itibaren 
mekteplere devam edenler 25871 
erkek ve 8114 hanım A. dersha
nelerine ve 1560 erkek ve 330 ka· 
dın B. dershanelerine devam et
mişlerdir. 

Spor mıntakası reisli§i 

Vilayet dahilinde çok sevilmi! 
olan defterdar Nafiz Bey bu de
faki intihapta spor mıntaka reis • 
liğine sedlm;ştir. Mıntakanın iki 
bin liraltk bütçesi varsa da bunun 
ancak 800 lirası alınabiJ.mekte ve 
bununla faaliyet idame olunmak· 

tadır. 

Aydın mebusu Mazhar Müfit 
Beyin biraderleri Feyzi Bey ken
di konağının altındaki büyük dai-

reyi spor klüplerine parasız tahsis 
eylemek gibi bir alicenaplıkta bu· 
lunarak ger.~liğe ve memlekete 
büyük bir hizmette bulunmuştur. 

Kadastro 

menfaat temin edil.mittir. Ka 
tro harçları olarak tahakkuk 
r!len para yirmi bin liradır k 
paralar maaşlara tekabül et 
tir ve kadastro bu suretle de 
hazinesine yük olmamııtır. 
ranın kadastrosu dört sene e 
başlamış ve altı ayda 96 ihti 
iş gelmiştir. Kadastro heyeti 
hirin yanlış haritasını da dü 
mek suretiyle gerek belediye 
ve gerek hazineye arazi kazan 
mı~lır. Bu sayde mahkemele 
davalar da azalmıştır. 

Kadastroda lııviçre usulü v 

hile tapu kütük defteri tutul.m 
tadır ki bu urnl bir §aheserdir. 

incir kurutma makine 

Vali Feyzi Bey Kütahya va 
liğinde iken yemiş kurutmak i 
oraya getirtmiş olduğu iki ma 
neyi buraya naklettirmi§tir. 
makineler sayesinde güneş 

yağmur endiseleri kalmıyacakt 
Mahsulat ta b11 sayede fenni o 
rak kurutulacak v~ toz toprakt 
temizlenmiş olacaktır. Bn §ek 
de hazırlanan bir kutu incir Zi 
at Vekal~ı:ne takdim, Qlunm 
nek ziyade takıH" .,m,.r . 
beye te11e1<ki.ir olunmuştur. 

Hoçarh nahiyesi 

52 senedenberi nahiye merk 
olan Kocarlı kasabasının suyu ~ 
zelse de yazın havası ağırdır. 
careti pamuk vP. liavvan üzerin 
dir. lnc:ri azdır. Başlıca mahı 
lü de zevtindir. Merkezdeki n' 
fusu 1800 ,,e umum nüfusu 15 b 
raddelerindedir. 41 köyü vard 
Po!'ta vP. tel~raf mP.rkezidir. 

Kasabada beş buzhane, bir Y• 

zahire VP. pamuk fabr:kaaı, bir 
motörlü h1r değirmen mevcuttu 
Derekövünde d ... Muharrem Beyi 
bir fabr;J-;-,ı bult,nmaktadır. 

Sıhhat işleri 

Vilayet merkezinde mükem 
mel bir hastane, bir süt çocuğ 
muavene v~ "';1savere evi, oper . ~ ' 
tör Mitat Beye ait hususi bir ha 
tane v:. rchr. Memlekette sıtm 

hastalığı fazlacadır. Kaaabalard 
da 7.Ührevi hastalıklar vardır. 

Bü~ii n ı, .. o:ı: .. ların .l"ktor ve ıı>be 
leri tayin olunmuş, kaza merkez 
ler:- .ı .. buğu sandıkları yaptır~l 
mıştır. 

Pagıp t<emal 
----o---- -

Bir çocuk elektrik cere· 
yanına kapıldı, öldü 

Burada mütemadiyen çalışan T ekirdağda bir çocuğn ölümü 
kuvvetli bir kadastro teşkilatı var- ile neticelenen feci bir kaza ol • 
dır. 12 mahalleden ibaret olan muştur. 12 yaşlarında bir çocuk 
Aydının on mahalesi tamamen elektrik direği üzerine yuva ya • 
bitirilmiştir. Alu mahallesi de pan kumruların yuvasını yokla .. 
senetleriyle be•? her tapuya devr mak ve yavrularım almak üzere 
olunmuştur. İki mahallenin de elektrik direğine tırmanmıttır. 

muamelesi tekamül etmek üzere· Bu çocuk yuvadaki kumru ya91-
dir. Pek yakında l'On kalan ma.. rularını tutmak isterken elleri iki 
hallenin tahd=datına baslanacak - eletrik teline birden temas etmsi 
tır. Şimdiye kad"r 5954 parça üzrine elektrik ceryanına kapıl • 
ölçülmüştür. Mektum emlakten 1 mış ve direklerden aşağı düıerek 
hazineye on üç bin küsur lira ölmüştür. 
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Yıldız sarayı 
lBat taratı ı l.lld aayıfada) 

Artvin yolunda •. 
ireleri beğenmiı, bazı noktalar 
üzerinde fikirlerini söylemi~tir. 

,,... (Baş tanılı }attım. El birliği ile köyümüzde 
yahatim esnasında öğrenmek iste- fındık bahçeleri yapacak ve diğer 
dim. Bu hususta yaptığr.m tetki • köylüleri de hu işe teşvik edecek 
katın neticesi beni hayretlere dü- olursak iyi neticeler alacağımızı 
şürdü. Çünkü bu neticeye göre izaha çalıştım.,, 

Yapılacak beynelmilel at yarı,larrna bi
nicilik mektebi zabitleri de i§tirak ede· 
ceklerdir. 

Müsabakaya İ§tİrak için seçilen bi
:ıüciJerimiz Mülazim Cevat, MiiJazim 
Sadrettin, Mülazim Eyüp, Mülazim 
Salim, Yüzbatı Cevat Beylerdir. 

Zabitlerimize, antrenör M. Taton 
da refakat edecektir. 

Biniciler cumartesi günü §ehrimiz
de nhareket edeceklerdir. Yaru Ey
lülün ıon haftasında baılıyacak ve Teı· 
rinieneJin birinci haftasında bitecek· 
tir. 

Galatasaray la F enerbahçe 
yarın karşılaşıyorlar 
İstanbul mmtakasr Futbol }ıeyeti ri· 

)'asetinden : 
Bir hi.diae dolayııiyle yarım kalmış 

olan 932 - 933 aenesine ait ıild dömi 
fi~al maçt Galatasaray ve Fenerbahçe 
lclüpleri araımda 21 Eylül 934 cuma gÜ· 
rıü uet on altıda Takıim stadında ya-

r1rr0
· ı·,y; ~-

1 ı ı ; .. ı. t P. t r ~J 
Beynclmeil yarışlara girecek 

binicilerimizden Yüzbaşı Cevat Bey 
bir mani atlarken 

prlacaktır. Hakem Rüştü Beydir. Yan 
hakemleri Halit, Galip ve Şazi Beyler, 
saha komiseri Basri Beydir. Tebliğ ve 

Han olunur. 

M. Litvinofun beyanatı -- ı Ba:ş t.arntı ı inci eayı!ada 1 

''- Sovyet Ruıya, beynelmi -
Jel taahhütlerini yerine getirmek 
"e ıu)hun mu haf azasına yardım 
etmek suretiyle milletler cemiye -
tindeki haklarını istimal edecek • 
tir. 18 ~ylul tarihi 160 milyonluk 
bir kütlenin inzimam eden ağırlı
ğı ile milletler cemiyeti tarihinde 
ika.ti bir dönüm noktaııı olacak • 
trr.,, 

M. Sandler, hupten ve sefalet· 
ten doğan milletler cemiyeti hak· 
kındaki imanım öyliyerek sözle· 
:rtW\\ 'btt:irınittir. 

Reisin bu beyanatından sonra 
M. litvir..of, ekseriyetin alkışları 
arasında tam saat 19.25 te kürsü
Ye gelerek reise ve Sovyet Rusya

Ya milletler cemiyetine girmek im
kanını veren heyeti murahhasala· 
ra te§ekkür ettikten ve İngiltere 
Ve halyanm muz21.haretleriyle 
F'ransanın bu yo daki teşebbüsü -
.nij tükranla yad ettikten sonra 
dem ittir ki: 

"- Sovyet Ruıyaya gönderi -
len davet te]grafr ve hu aktamki 
karar, bende §U kanaati hasıl et • 
hıittir: Ender istisnalarla bütün 

basiretli ıi;aset adamları, henüz 
canlı bulunan batıl itikatlara te· 
baiyet edenlere ve Rusyaya dair 
istihbarlarını şüpheli menbalar • 
dan alanlara galebe çalmışlardır. 

Sovyet Rusyayı lakadar eden bir 
mesele milletler ce!Jlİyetinde mev· 
zu bahsolduğu vakit bunların mü 
dahale etmemelerine itina göste

rilmelidir. İyi anlayış ve bita -
raflık lazımdır. Şunu söyleme • 
liyim ki, milletler aTası bir işti • 
rakin Sovyet ülküsünce kabul e -
dilmiyecek hiç bir tarafı yoktur. 

Baıu ahvarae Jlarbi metru J<ı -

lan misakın 12 ve 15 inci madde· 
leriyle mandalar tesis eden 22 n • 

ci madde hakkında kuyudu ihti -
raziye dermeyan ederiz. 23 ün • 
cü maddede ırkların musavatmı 

teyit eden bir hükmün bulunma -
masmdan müteessiriz. Biz 13 

cumhuriyette muhtelif 200 millet 
tophyan bir milletiz. Yalnız 
Ukranya on milyonlarca halka 

maliktir. 

Sovyet Rusya, milletler cemi • 
yetine girerken, içtimai ve siya
si ve iktisadi sistemini muhafaza 
ettiğini ve hususiyetlerinin hiç bi
rinden feragat eylemediniği be· 

yan eder. 

Başvekil, yeni ihdas edilen ve 
210 murahhas alabilecek olan bü
yük konferans salonunu, "Sedef· 
li salon,, ismiyle anılan idare he· 
yeti salonunun tefrişatını, misa -
firlerin izaz edileceği yerleri, kon
ferans ve grup reislerinin odaları· 
nı, kambiyo, posta, matbuat da
irelerini muvafık bulmu§, binada 
yangına dair tertibat alınıp alına 
madığını ıormu§tur. 

Yangına karşı alınan pek sıkı 
ve hesaplı tedbirler hakkında Baı· 
vekil Paşaya izahat verilmiştir. 

ismet Paşa, ve kendisine refa· 
kat eden zevat saat 16130 a doğ· 
ru, Yıldız konferans binasından 
ayrılmışlardır. 

Bina, içerden ve dışardan bü
yük yenilikler görmüş ve modern 
bir şekil almıthr. Bir ara kumar 
salonu olarak kullanılan ve orta· 
sında büyük rulet masası bulu
nan yer, şimdi umumi meclis top· 
lantıları için ayrılmıştır. Burada 
21 O murahhas koltuğundan başka 
dinleyiciler için de yirmi otuz sı· 
ra bulunmaktadır. Koltukların 
hepsi marokendir. Ve her koltu· 
ğun önünde bulunan koltuğun ar· 
kayanında kolaylıkla açılabilir 
bir masa bulunmaktadır. 

Yabancı elçiler ve gazeteciler, 
salonun yanında dizili koltuklar
da oturacaklardır. 

Konfe!'~nsa, bir çok yabancı 
gazeteci de gelecektir. 

Konferans reisi kürsüsü yüksek 
muhteşem bir tarzda ve herkesin 
göreceği, hatibin ıözlerini işite
bileceği şekilde yapılmıştır. Reis 
kürsüsünün, arka ;yanında rei.ııin 
oda•wn• 'l>~r apı: ~.-lunm.Jdaclır. 

Umumi salon, reiıin kırmızı, 

yüksek koltuğu müstesna olmak 
üzere, kahve rengi döşenmiş, ida· 
re heyeti odasında mavi renk esas 
tutulmuş ve diğer yerlerde gene 
muhtelif uygun renkler kullanıl· 
mıştır. 

Mefruşatın hepsi yenidir. Bi • 
naya yeni kalörifer konmu~tur. 

Sarayın modern bir hale geti -
rilmesi i5in 200 bin lira harcan -
mıttır. 

Konferans ayın 24 ün.de öğle
den sonra açılacaktır. Murahhas· 
ların bir kısmı yoldadır. Ayın 
21 inde beynelmilel parlamento
lar birliğinin Cenevredeki bürosu 
buraya naklolunacaktır. 

Akıl hastalıkları 

lleyeti murahhaıalar Sovyet Rus • 
Yanın fetriki meıaisinin ve bun • 
dan elde edilebilecek neticelerin 
ehemmiyetini anlamı§ ıbulunuyor
!•r. Biz yeni bir devlet temsil e
diyoruz. Rejimimiz daima daha 

Sovyet Rusya sulhu temin et • 
mek uğrunda asla teşriki mesai • 
den imtina etmemiştir. Silahsız • 
Ianma konferansında umumi si • Akli tababet kongresi yarın 

b 1 d saban saat dokuz buçukta Bakır 
eaki rejimlerin liuıusiyetiy]e kar -
friatmrttır. Bu husumet askeri 
1?iid~alelerle de tezahür etmiş -
tn-. Milletler cemiyetinin tesisi 
~ında; Rusya istiklal kanını mü· 
daf aa için ıilahl.r bir mücadeleye 

iİrİfmİ§ bulunuyordu. Biz o za -
~n milletler cemiyetinde dev -
letlerin ve grupların hasmane his
lerini müttefikan verecekleri ka -
tarlarda göıtermeleriden kork -
~akta hakir idik. 

Bazı devlet adamları bunu dü
!Ünmiyorlardı. Bunlar cihan har
binin sonuncu h:ırp olmasını der
Pif etmekle beraber ancak muvak
.kat bir sulhu tahayyül ediyorlar
dı. Milletler cemiyetinin tarih -
Çeıi, iktisadi buhranın temadisi 
\'e bizzat Sovyet Ruıyanın geçir • 
)iği tekamül bu nazariyelerin bir 
Jütyaın olduğunu göstermiştir. O 
Uretle ki Rusya aleyhindeki in -

:~ ~l-wıti-'lıibAJMt bulmut ve 

j="h';zlanmaya amade u un u -
a · · köydeki Akıl hastalıkları müesse-
w nu bildirmiştir. Mütecavızın 
gu v sesinde toplanmaya başlıyacaktır. 
tarifi komşularımızla yaptıgımız 

S t Kongreye İstanbuldaki ve Ana • 
muahedelere geçmiştir. ovye doludaki akıl hastalıkları doktor· 

R harbi arıyan unsurlara kar· usya ld•w• ları iştirak edeceklerdir. Kangre 
cı mu··cadelede elinden ge ıgı 
'.:!' üç gün sürecektir. 
kadar Ve bu••tün kuvvetiyle yardı - ''""'""""'
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ma hazırdır. Harp yar~n~n teh • 
likesi halinde gözükmehdır. 

nımıl'ftPtUftlltHlllll ıuımmuıııı...ıımınuutmtnnllllllllUllUDIU 

Harbin önüne geçmeliyiz. Av· 
rupa ve Asya haritasını kılıç kuv· 
vetiyle değiştirmek istiyenlere yo: 
lu kapamalıyız. Son cihan harbı 
tecrübesinin de ispat ettiği gibi 
muharebe ancak herkes için f ela • 
keti mucip olur. Herkes fakir 
düşmüş, sefalet umumileşmiş, 
işsizlik artmış ve harsi kıymetler 
su1cut etmişlir. 

Hava harbinin, kara ve deniz 
harpleri yanında müsavi bir yer 
almış olması ileri sürdüklerime 
bir delildir. Sulh ve emniyet şi • 
fahi vaitlere-vemuılihane niyetle· 

re istinat ettirileme::, hususiyle 
iki, tecavüze intizar edilmesi mu
hik gösterecek ortada bir çok de· 
]iller vardır. Bütün devletler i-
çin komşularından müessir em· 
niyet zımanları istemek hakkı ka· 
bul olunmalıdır. Sovyet Rusya 
sulhu temin edici bir kuvvettir. 
Bugünkü günü daima milletler ce· 
miyetinin tarihinde şerefli mevki 
tutan bir hadise olarak hatırlaya· 
biliriz.,, 

Bu nutkun tercemeainden son
ra, celse kapanmıt ve M. Litvinof 
salondan çıkarken halk ta'raf m • 
dan şiddetle alkışlanmıştır. 

Büyük Millet Meclisinin bir ka - "Fakat benim ümidim boşa 
nunla gösterdiği kolaylıktan on çıktı. Köy muhtarımızın aklı bu 
iki bin nüfuzlu bir kaza olan Borç- işe bir türlü yatmadı. Yahut her 
kada yalmz Laz oğlu Mehmet is- hangi bir maksatla benim fındık 
minde tek bir adam istifade et- bahçesi açmak yolundaki teşeb • 
miştir. ı büsümü hoş görmedi. Kendisi 

Bunun üzerine merak ettim. fındık bahçesi açmak şöyle dur • 
Laz oğlu Mehmet denilen bu a - sun, beni de fikrimden çevirmek 
damı buldum. Fındık bahçesi ye· istedi. Halbuki ben kararımı 

tiştinnek için yaptığı tecrübeden sağlam vermiştim. Köyümüzden 
memnun kalıp kalmadığını sor • hiç bir kimse benimle birlikte ha
dum. reket etmese bile kendi başıma 

Hakikati hilde Laz oğlu Meh- fındık fidanı dikeceğimi söyle -
ımedin hu tecrübesi ibret alınacak dim. Bu fmdık bahçesi yüzünden 
'bir hadisedir. Onun için benim su- köy muhtarı ile aramız açıldı. 
allerime karJı verdiği cevabı ol • Muhtar beni teşebbüsümden vaz 
duğu gibi buraya kaydediyorum. geçiremeyince tehditlere kalkıştı. 
Bu vatandaş bana dedi ki: Benim fındık bahçesi yapmak is-

- Benim evimin önünde ba- tediğim yerdeki çalılıklar söküle
bamdan kalma bir iknç fındık a - cek olursa dağlardan kışın çığ i • 
ğac1 vardı. Bu fındıklar hiç bir nerek köyü basacağını iddia etti. 
timara ihtiyaç bırakmaksızın her Bu yolda hükUınete şikayetname· 
sene mahsul veriyordu. Ağaçlar- ler verdi.,, 
dan aldığım fındıkların içleri de "Hükumet vaziyeti tetkik etti. 
çok dolgun oluyordu. Bundan Bu iddiaları haklı bulmadı. Fakat 
başka şayanı dikkat alan bir nok- köy muhtarı artık 1şi inada bin .. 
ta daha vardı ki bu da Rize Trab- dirmişti. Bu defa köylüleri aley• 
zon, Giresun taraflarındaki fm- hime teşvik etti. Daha sonra ifti
dık ağaçları iki senede bir defa ralara uğradım. Bu iftiralar yü -
mahsul verdiği halde bizim evin zünden hapisanelere bile atıldım. 
önündeki f mdık ağaçları her sene Fakat gene aleyhimdeki şikayet· 
fındık veriyordu. Nihayet hava • lerin hep haksız olduğu anlaşıl· 
lar çok soğuk gittiği, şimal rüz - dı Mahkeme karariyle beraet ka· 
garlarına maruz 'kaldığı zaman zandım.,, 
Karadeniz sahillerindeki fındık - "Hulasa fındık baliçesi açma -
lar çiçeklerini döker, o vakit fın- ğa karar verdim ve açtım. Fakat 
dık mahsulü alınamaz. Bizim bu teşebbüs bana çok acı tecrübe 
Murgul taraflarındaki dağlar şi· oldu. Anamdan emdiğim süt bur
mal rüzgarını kestiği için böyle numdan geldi. Bununla beraber 
bir tehlike de yoktu.,, altı bin fındık fidanı dikmeğe mu-

"1şte kapımızın önündeki bir vaffak oldum. Bu s~e,, iki :yiiz 
kaç fındık fidanının verdiği iyi kilo fındık aldım. Ben lstanb.ul • 
mahsullere bakarak kızıl ağacı da bulunduğum bir sırada çocuk
orpıanlarının meyve bahçesi ya • larım mahsulü toplamışlar. Biraz 
pılması hakkındaki kanunun neş- erken topladıkları için aldığım 
rini fırsat bildim. Kendi köyü - fındıkların bu sene içleri tama· 
müzde fındık ibahçesi yapmak is· miyle dolgun değildir. Fakat ge· · 
tedim.,, Jecek senelerde böyle olmıyacak • 

"Fakat kocaman bir köyde bir tır. Ve her sene geçtikçe fındık 
tek adamın fındık bahçesi yapma- bahçsinden alınacak mahsulün 
ıı zordur. Zorluk ta fındık fidan- miktarı tabii artacaktır. GelecelC 
lan yetişinceye kadar çoluk çocu· r.ene belki bin kilo mahsul alabi
ğun ve hayvanların taarruzundan lirim. Öbür sene tabii fındık da· 
kurtarabilmektedir. Düşündüm ha fazlaı olacaktır. Nihayet bir 
iki komşularım da benim gibi fm- kaç sene içinde yaptığım bütün 
dık işine ehemmiyet verirlerse masraflar çıkacaktır. Ondan son· 
fındık rbahçesi yapmak kolaylaşır. ra her sene alınacak fındık mali· 
Bu maksatla iptida köyümüzün sulü b tma kar olarak kalacaktır.,, 
muhtarına gittim, maksadımı an- Mehmet ASIM 

Tiftik ihracatı arbyor, 
fiyatlar yükseliyor 

Türkiyeniiı tiftik ihracatı son 

zamanlarda çok fazlalaşmış ve 

fiatler de o nisbete yükselmiştir. 
Son bir hafta içinde dört yüz bin 

kilo tiftik ihraç edilmiştir. Dün 

htanhul piyasasında tiftiğin fiatı 
45,24 t<uruştan 60,18 kuruşa ka • 

dardı. Bundan bir hafta evvel 
ise 47 kuruştu. 

ihracatın ve fiatlerin yükselişi

ne sebep, Almanyanm Türk tif

tiğini doğrudan doğruya alabil -

mesidir. Bundan evvel Almanya 

Türkiyeden yaptıiı tiftik ithalatı· 

nı İngiltere vas1tasile yapıyordu. 

Almanya ile Türkiyenin bu şe
kilde doğrudan doğruya ticari mü 

nasebatta bulunması, diğer ihra • 

cat maddelerimiz üzerinde de iyi 

tesirler yapmıştır. İstanbul tica • 

ret borsasında fiyatlar gittikçe 

yülaelmekted ir. 

. 
Dairelerde çalışma 
saatleri değişiyor 

T eşrinievvelin birinden itiba -
ren resmi dairelerde çalışma saati 
değişecektir. 

Memurlar sabahleyin dokuzda 
gelecekler, akşamları ıbeşt ç.ıka -
caklardır. Öi!le tatili bir saattir. 

Kanalizasyon 
Fatih surlarından itibaren Ye

nikapıya kadar olan kısımda ana 
lağımlar inşası bitmiştir. Bu la -
ğımların boyu dört kilometre idi. 
lstanbul cihetindeki kanalizasyon 
inşaatı hu sene t:onuna kadar biti· 
1·ilecektir. 

Kadıköyünde Halkevinin 
şubesi 

Kadıltöyünde Hale sineması 

karşısındaki bir bina Kadıköy 
gençleri tarafından kiralanmıştır. 
Burada lstanbul Halkevinin bir 
şubesi açılacaktır. Bina tamir e
dilmekte ve boyanmaktadır. Açıl
ma merasimi yakında yapılacak • 
t 

- • .L. 
11'. 
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HAFTALIK 

RadlJo Programı 
• Deni~yolları •Maarif vek~linin ~eyanatı 

23 EylQI Pazar 
lSTANBUL, 

18,80 pllik, 19.20: Ajans haberleri, J0.80: 
Türk nnıslkl neşri) tı. (Kemani Resat, Me
sut CemJJ, Mnmffer ve Vcclhe \'edin. RJı.a, 
hıınıml:ır.) 21: Ateş - GUncıt klUbUndeıı nıı.

kU. 21JIO: Orke tra karışık program. 
82S Khz. DOKRE.,, 

1180: Dhıt netrf)'at. 1145: Dini musiki, 
1%: Öğle ltonııerL ıs: PIL\k. lS.4G: lodem mu 
sUd. l4.4G: l\lusnhııbe. 14.40: PlAk. 17: Kül
lü ne rl 1'3t.J. 18: Dıı.nı mu llı(lal. 10: llrıberler. 
19.15: Danam dCVGlllr. 20: 'Cnlçenlte. 20.15: 
Pllk. 20.45: Xonfcrııns. 21: Akşam kon eri. 
20.40: Mme Alda Heltn. tnrııfmdan tagnnnı. 
22: por. 22.lô: Radyo orJ<estnuıı. 28: Ha _ 
bcrler. 

228 Khı:. VARŞOVA, 18115 m. 
18 Dan!l mu lkt 1. 18.50: lıuahabc. 20: 

Hafil mu!llkt. - :Mu babe. 21: ı•opfiler sen
fonik konser. 21.45: l\luhtcllf bahisler. 22: 
Lembe.rgten ne il n~ryat. 22.45: fU!aha • 
bo. 28.115~ ReklAın \'e konser. 28 80: Dans 
24: MU&ahalro. - Innııın de' nmı. 

sn Uhz. nEm.lN, SQ'7 '11· 
19.S5: gan Sllrlnfan. l,ri5: P)ano • ıcc • 

man 'lyolonsel triosu. 20.40: por. 21: Rn.d
l O rolce trnsı, koro tarntmdnn konser. 22.20: 
Karı ık damı parç.n.lan. 28.20: H:ıberler, 23.t>O 
nan!I mu lkl!ıl .(DerlUn). 

M5 Kh7 .. BUDAPEŞ:n~. li50 m. 
19 l\lnndlts salııo takımı. 20.15: Neşeli u

'\-are. 21.20: Spor hab<-rlerl. 21.40: Bndapeşte 
komıcr or ua r. 28.10: Haberler. 28.80: 
li'11m nıuıılklll. 2.f.15: Bura lgnn mıuılkl ı. 

~!IS Khz, \"JYA • , li07 m. 

18.415: Cltız kon rl. 10.~:S: Yunıuılstan ve 
Glrltc seyahat h tırtiları. 19.50: Yeni &lirler. 
20.20: llnl:ıe1Jer ve fialre. 20.SO: Şarkılar. ,.e 
hafif pa.rraJnr. 21.03: "D r 'ellbesteufel,, i
simli piyes. 23: B:ılal ka J<onscrl. 2S.80: Ha
beri r. 2S.50: .Alq!lm kon._t;('rl (Hol:ı:er ye :rtıd· 
yo orkc trnsı.) 

24 ElflOI Pazartesi 
İST NBUL. 

18.80: rran ızca der . 19: Türk mu!ll i 
Of' rl) atı. (Ekrf'm, r.u~n, Cc\·deı, kemani 
C<ıvd :t, *ref, İbrahim, beyler ,.e \'eclhe, 
Belnın hanımlar.) 21.20: AJans '\C borsa ha. 
bert rl. 21.80: Bedtl.)o Rn im hatıımm 1 tırıı
ktlo caz ve tango orkestrııeı. 

ııu Km:. noırn ş, sG4 m. 
13-lt> Gllnduz neşriyatı. 18: Hnflf mm:ılkl. 

19: Haberler. 19.15: Jtnd~o orkc!ltr r. 20: 
t nhemtc. 20.ııs: Flik. 20.45: Konfernruı. 
21: Oda mu llıj:g t. 21.80: lusnh tx-. 21.<15: 
Tagunnı. 22.15: Kohvehnn" nmslklııl. 23: llıı. 
ll('rl r. 28.SO: Kalm~hnnedl?ll naklin d vamı. 

223 Khr.. \'AR.,.OVı\, 18'5 m. 
18: OcJ:ı. musUd.~I. - l'lluhtelll b:ıhhılrr. 

18 85: Tnı;annl ve ph nno. 18.50: 1\ht htıbt'. 
19.Ui: Htıflf muslkl. - PIAl<. 10.45: Aııkcrl 
n ri 'llt, - Haberler. 21.45: 'lynn:ı.dan 

naklrn 10 uncu yıl dvnl1mUnl1 mün:ı~cbt'tllc 
\crllecck konser. 23: lionfernn . ~8,15 Rf'k· 
IAm tc ı no • 

sn Hb7.. n m.t1"', S5'7 m. 
rn.so: 0.-nç be ~kL\rlann rııcrlcrlndcn 20. 

20: l\fusah be. 21: llaoorlrr. 21.16: Alplnra 
mahsus prkıl:ır. 21.45: ouru-ıcrl Schlller tıı
rnfından )npılan 3urlulnr. 2z.ıso: luslkl kaba· 
re ne"rl)ah. 2S.20: E' bftrlf'r. :!3.50: A k 
ş rk~arı. 

645 Klız. nuo \l'F..,.TE, G.50 ın. 
19.15: Plynno konseri • .:ıo: Mn<',ar musOO

ııl hnkkınd:ı. ltonfrra111. 20.Sli: Lnknl<> slgıuı 
tal m'l'I. 21.SJ: lı&sııJıııbe. 2Z.1G: Opera or -
ı, tr ı. %S.SO: HabrrlPr. ~U: tt.'\ly ncıı. 1,00-
frrnns. 

592 Jth7.. 'IYA. ı\, 501 ın. 
JS.SO: P 1 · 19.16: 1 lınbe. 20: Haberler 

,e saire. 20.20: Knn151k nı>şrl)nt. 21: lTmumt 
müdOr O~lmr 0-U-ljanm konferansı. 10 sene 
Vl)"Bll.I' rl\d)O u. 21.15: '?. 22.05: lcl"ll ım 

• progrnmı. Oın-nld lfabnetnnnı ldnrt' inde srn. 
fonlk konser. 2!t05: OenC\Tedcn ltll tler Oe
nllJ Ctl lçtlm:ır hullisa11ının nnkU. 23.2:>: llıı.
bcrler, 28.45: 01J<'rCt musiki (llob:.er ld:m.•. 
sinde). ı.ı.n: KiS> lU mu lldııl. 

25 EylQI Sah 
t ST.L.'1,'B UL, 
18.80: PIAlt n rlyııtı. 19: Mc t Cemil bey 

tamfmcbn çocuklara ın:ı.saJ. 19.SO: Türle mu-
lld ncviJatı. ( tUdyo saz heJCtl 'e Yn,nr 

bey, Emel ye Mrhllka hanımlar. 20.45: Münir 
Nurettin Jx>y v nrl;;aW4ıl:ırı. 21.20: Aj:ıns 

'cı borsa bııbc:rle.rl. 21.80: Q>mal Reşit, J..n-
5lnsld, İzzet Nezih, les'ut Cemil b<'~·lcr ta
rafından ldft!llk mmılkl. 

8ZS KhT. nUKREŞ. scu m. 
lS-15 GUnd ız n rlyatı. 18: barıtık ~·on • 

ser. 19: luhtellf, 19.lri: Glca Jonescu orkes
tnı..<ır. 2CT: 1}nlvcrsıt~. 20.111: Pltık. 20.45: Kon. 
ft>nıns. 21: Senfonik J[OrL~r, 2Z: lusııhıılx', 
2Z.15: Scnfonllc lı:on!!C.'rln d \'amı. 28: Haber

ler. 

228 KhL VARŞOVA, 1M5 Pl. 

18: Kemnn konsı rl. J8: Jusahalx'~ l8.S5: 
Hafif mnslkl. - usııhnl>c. 19.lG: Tngan • 
nlli kon er. 19.(5: lusahabt'. 20: l\lnndolln. 
ork.cstrnsı. 20.20: AktUnlltt>. 20.80: l\fıındolln 
orkestıııAı. lı:on rlnln d ~mı. 21: Ylynna 
muıılklslnden mOttkkep poplUer. 21.45: lla. 
herler. 22: Popüler senfonik orkl'stro. konse-
1'1, 23: JUrellm ve kon~r. 28.1Ci: Dans mu I· 
kisi. 

841 lilız. BEHLlN, m. 
19.35: .. ·esen ne ı1yat. 19.1>0: Senfonik teUd· 

ler. (Piyano f in "lasyonlnr). 20.40: Ak
tilnllt~. !l: llahreler. 21.15: Knnşılı: nesrl)at. 
2%.05: Berlln radyo orke trn r. 28.20: Ha • 

berter. 28.50: Dans musiki ı. 
M5 Khı:. BUDAPEŞTE, MO m. 

18.SIS: Tagıınnlll konlt'r. 19.15: Ftansttea 
ders. 20.80: Tagnnnuı lrnnser. 21.05 l'IAk. :?1, 
40: l\lusntuı.be. 22.50: Ya~1ı satıar bıartetl. 

ü9! KJu:. Y.IYA.VA, 60'7 m. 

18.S5ı l'l k. 1905: Ferrarnln "Siy., ı ımıı 
operası. 19.2.'): Konfernn • 19.40: Teknik neş
rJyat. 20.SO: • fnx Scbönberrln ldarestnde .:tın.. 
fit İtalyan mu ikisi. 21.60: Hotmnnsthalln 
"Der toc1d l'illıın,. l imli tem iti. 2S.20: E
debiyat. 28.80: Haberler. 28.50: Ado1f Pau • 
chrr cazı. 1.80: plAk. 

:.!:8 EylQI Çarşamba 
t TA.NBUL, 

10: l"rıuısııca ders. Ul.SO: FJAk ne rlyatı. 
19.80: Tilrl~ nıuslld n~rlyııtr. )Kemal ~I • 
yazJ, Azmi lx>yler '\C Hayri)<', l\IUU"Y)'CD 
hanrmlar.) %1: Sellin Sırrı l*-y tarafından 

kont ran • 21.80: Stüdyo orkestrası. 
828 Khz. BtlKREŞ, SG.J m. 
lS·l5 Glindüı: ne rtyatı. 18: UvertUrl r ve 

\1ll!!lar. 10: Musıı.babe. J0.115: Yeni Franıı~ 

operetlerinden pnrcnlnr. 20: nnt\'er ite. 20.15 
Pllik. 20,45: Konft.mnıı, 21: tıın Gnlest:ın 

nkşnmı. (PJynon • flüt) 28: Haberler. 
228 Jıı. VARŞO\'A, 1845 m. 
18: Tagnnnlll piyano kon eri. 18.25: Oda 

musikisi. J8.S5: Pl§k - nıus:Ut:ıbıı.. 19.lt>: O
da mu il.el ı. 19.45: Konferans. 20: Dans mu-

lk" ı. - l\tnsahnbe. 20.SO: Ham knh\.'ehane 
musiki ı. 20.45: lusalıabe. 21: Hnflf mu 1-
ld. - (u habe. 22: oplnln ~krlndcn 

konser. 2Z.SO: l\lu nhnbe. 2Z.4.0: Danimarka 
mu lld!;I. 28: RcklAm \C konser. 23.U: Dİinl. 
mark~ nm iki inin devamı. 24: lu nJulbe. 24 
05 Dıını; musiki ı. 

8'1 Kbz. BF.JU,t?tl•, 81'7 m. 

iŞLETMESl 

Acenteleri. Karakôy Kôprub:ı~ı 

Tel.42362 - ~irkecı Mühürdamıde P-- f bn Telefon 22740 

MERSiN 
Sür'at Yolu 

Çanakkale vapuru 21 
Eylül 

CUMA 11 de Sirkeci 
rıbhmmd n kalkacak. Gidişte 
lzmir, Antalya, Merıin'e. Dö· 
nüıte bunlara iliYeten Alan· 
ya, Küllük, Çanakkale'ye 
uğrayacakbr. (5897) 

TRABZON 
sür'at yolu 

KARADENİZ 20Vak;r~ı 
Perşembe 20 de Galata rıh
tımından kalkacak. Gidişte 
lnebolu, Samsun, Ordu, Gi
resun, Trabzon, Rize, Hopa'ya. 
Dönüşte bunlara ilAveten 
Pazar, Of, Polatban~yc uğ
rayacaklar. (5898) 

19.SO: Zamana alt rkıLır. 19.t>O: Bu ı- Ba rhn Yolu 
nln eserlerlnclen ~nyh :ıılar kuartet konee-
rl. 20.ıo: llnlk rkılarr. 20.40: Gllne alt. 21: 

Jlrıberl!'r. 21.10: .l\loıart konııerl. (Plynno • N ı· L u·· F E R vapuru 
K«".m:ın ııonıı.tlıln •• ) 21.S~: Hambu~n nahU. 20 E y 1 Ü J 
22: Ov dan giden )'ol,. lslmll f!keÇ. 28.20: IJ -
br.rlcr, 28,50 l\Ilmh, clnn!l \C ne 1 nt> rlynt. Perşembe 19 da Sirkeci 
(pllfü n('Şrlyatı.) b d k Ik k 

545 Hhz. BUDAPEŞTE, 550 m. rı hmın an a aca mutat 
ıuo: igan mıısiğlsL ıuo: l\lusııtuı.be. iskelelere uğrıyarak Cide'ye 

20.20: T "tınnl koro u. 21.15: Hlklyclf'r. 21• kadar gidip dönecektir. 
50: Budapeşre J·onser orke!ltrnsr. 28.llS: Jlıı-
berler. 28.85: Slgnıı. ve snora. dans musikisi. (5899) 

592 Klız. ''İYA?\"A, 607 m. !•·----------·------· 
20: .Al.-1.liallte. 20.20: Dans muslktsl. 21.05: Karadenı·z 

O \'llld Jmlhn11tnnnr idaresinde 8C11.fonlk kon• 
ser. 23: tcsam konııer1. 2S.SO: Jlnberlcr. 

2S.50: J\1< nm kon erinin dımımı. t: PlAk. Cumartesi postas 
27 EylOI Perşembe 

1 TA~'lll:L, 
JIS.80: Plak neşriyatı. 19.20: Ajans halx'r

lrrl. 19.80: Türle mu iki ne,.rlyah: Kemi 
Nl)n7.I, Azmi be3l•'r '\e Hayriye Mü7.ryycn ha 
nımlar. 21 Selim ırn ~Y tnmfından ko -
fernııs. 21.80: Stüdyo orkcstrııııı. • 

228 lth:ı:. \'ARŞOVA, 1M5 m. 
18: nad o temsili. 19.16: ıusahabc:.. 19.40 

ı~rman lrnnscrl. 20: l\lusııhnbt'. 20.16: Şarkı
l:ır (pi~ııno rcfakntlle) - Mu ahl\bc. Z0.50: 
Spor. 21: •eni ca't muSlklll. 21.%3: btlmhnt. 
21.so: ı•opUler. 22.so: PIAk. 2Z.45: Konfc -
rnn • 28: Reklfl.nı ,.e kon er. :?8.15: Senfonik 
lcon er. 28.45: tngUl:r.ce kottfemas. ıt.ı: lıı • 

sababP.. 24.()j: Dn.ns musiki • 

SU KJıı:. BERL1N, 35'7 m .. 
~O: .!!ld Almnn hali' şnrkıl:ın. 20.tll: l"c-

nl Macar Jıl)ano mu \ki 1. ZO.ılO: Mnsn be. 
21: llabcrll'r. 21.10: ]) n mu ikisi. 21.30: 
n n mıı iki inin dO'\l\lllı. 2Z.15: Slgllll mu. 
slkl!ll. 22.4G: Dans musldl ı. 2S.20: llabcrler. 
23.40: J.ondrnd:ln naldrn orkc tra kon rl. 
24.tll: lgan musiki t. l: Damrı mmıllds1. 

M5 IihL BUDAPEŞTE1 :>50 nt. 

18.80: Bcrthn "'alon tkımı. 19.%0: İngilizce 
denı. 19.UO: Konferans. 20.20: Opcmnın 50 
nci yıl dönUmU mUnm;cbctllcı galo. mllSnme
r f. 28.45: Slgnn nuı iki 1. 

IJ92 Khı. \'tY~"iA; ti07 m. 
19: l\fuhtellf batılsler. 20: Haberler, :.?0,20: 

Haftanın hnberlerl. 20.50: Holu~r ~yo or • 
it trnsı. (Strnus un eserlerfndl'n '\'alslar.) 
2Z.50: Aktl\alltc. :?S.10: Haberler, :U.SO: l'a• 
rl ten nnldcn orkestra konseri. 24.30: D ns 
mu kisi. 

28 EylQI Cuma 
l TA IBUL, 

18.80: l'l1k. ne rl)nh. 19.20: Ajan! haber· 
lerl. 19.SO: Türk mu lkt n ıiyatı. EkreM, 
Ru n, OC'\det be)J r ve Voclhe, Nazan, Fe
ridun, Nedime hanımlar O\Tll' efendi.) 21.20 
Ajan Ye borsa hakrlerl. %1.SO: Radyo or • 
ke trnsı tıırnlından hanr mll!llkl. 

828 Khz, BtililtEŞ, 864 mı. 
JS.ll> GllndUı: n l'tyatı. 18: Karqık mu • 

slld. 19: Musnhnbc, 10.15: 1'ad~o orkc tra-
r. 20: t'ııl\'ersltl'. 20.15: Konf rllll8. 2h ıce. 

m.'UI kon!e.rl. 2IJIO: UMhabc. 21.45: ime 
Florlda popurfsl tanıfınılan şarkılar. 2Z.1li: 
Plynno lcon rl. 

228 Iilız. \'ARŞOVA, 1845 m. 
18.15: JCoro kon eri. 18.50: )lııııııhn.hc. ıo, 

15: ı•optııcr 1t lyıın mu ikisi. 10 cıı: asn • 
hııl>I'. 21,15: Scnfoııllt kon er. 28.80: Şiiri r. 
28.40: Rekltım 'c lrnnscr. 24: l\ll\ aha be. 2-1, 

05 Dans musiki ı. 
841 JChz, Jıt:HLlN, S5'7 m. 

19.50: Küc\ik ocb mmıtldsl. 20: Hukuki 
b:ıhl lcr. 20.10: ıusatıııbe. 20.25: Akttlııllte. 
( Iynai bnhl ler.) 21: Haberler. 21.lli: Frank
fortta.n nakil. 2Uı5: Şnrkılnr. 22.1!0: BUttn~ 
rln eserlerinden senfonik kon r. 28,20: Hıı· 
b<'rler. 21.80: (1ccıı konseri. 

IH5 KJıı:. BUDAPEŞTE, 550 m. 

vapuru 
22 Eylül 

Cumartesi 18 de Galata 
rıhtımından kalkacak. Gidişte 
lnebolu, Sinop Samsun, Gire· 
son, Trabzon, Rize, Hopa'ya 
Dönüşte bunlara ilaveten Pa· 
zar, Sürmene, Fatsa ve Ün· 
ye'ye uğrayacaktır. (5900) 

ınt nmu nı ımıam umu 

20.05: l'lıtk. 20.45: Spor. 21: EtUd) ondan 
bir tıyııtro. 22.4lS: on hnbcrlf!r. 23.05: Slgan 
tnkımr. 28.80: Mn ahabc. 24.11>: Piyano kon· 
&eri. 

50Z J{h:r.. '1YA ı\, c;o'7 m, 
ı ,155: riyııno l<onserl. 10,!6: por. 19.ll:i: 
yyab ncşriyııtr. J0.50: Jlnhcrlcr. 20: Milli 

ne15rlynt. 20.20: Holzcr rııd)o orke trrun. 
21,45: tu!lalınbc, 2J,t15: Honfcrans. %2.15: 
Oınld l ıllbn tnııın ldarcııtndc bUyUk kon • 

r. 28..20: J'llik. 28.SO: Jlnberlcr. 23.50: Ak· 
fjam l•onsrrlnln c1C\-Umı. 24.20: Dans muıılk.'I. 
si • 

29 EylOI Cumartesi 
ISTA:SBUL. 
'18.80 PUlk n rfyııtı, lO: Prwı ızca clrrs, 

]0.80: Türk mu iki neıırlyatL (Irablre, o. • 
flyo hBnım. Udlk, J•"lkret be)IP.r.) 21: :E • 
ref Şefik l:ıc)• t rnfmcl.-ın .konferans. 21.80: 
Stüdyo ı: \'C tango orkrstrasr, 

828 Kbz. nu~:ş, ss.ı m. 
IS • lu Gllndllz ne&r1)"ntı. 18: Poplil r Ro

men mcıslklsl. 191 IUosıılt.'lbe. 19.15: ı·anıca 
Lura orksctrası. 20: Rndyo ünivcrst~sl. 20, 
lCi: PIAk. 20.4G: Konfcnıns. 21: Tngnnnlli 
musiki. ;.ıJ,20: Druct musikisi. 2Z: Musa.ba
ht. 22.20: Dans mu lkJs], 28: Hnberlcr. 

223 Khz. \'ARŞO\.'ı\, 1846 m. 
18: Solist konseri. 18.50: Musnhtıbe. 19: 

l\lasahabe. 10.lG: Piyano ile son Ura. 19.45: 
Itf'portııj. %0: Dans mu51kl 1. 20.ıtO: • ıu ah3-
bc. 20.SO: Dansın devamı. 20.•lı>: ~por. 21: 
l\IuSahabt'. 21.tti: R"~ mlnr ve konser. %11 

80: lusııbabc. 21.46: ıt-0uındıın naklen Usı 

knılın 11 la isimli lontcnzzlnln opera ı. ıı. 

20: l\1usnhabc. 2-1.55: D nsa dc,·nm. 
A4 L Khz. BERr.tN, Sü7 m. 
10.0ö: por. 19.20: Alcvebersommcr isim

li kf'Ç. 20.40: Gllniln ;\l'nlliklerf. 21: Hııbcr
lrr. 21.15: Dans mııslkl!ıl. Sollııtıetlıı 1 tlra. -
kil U.20: Hnbcrler. 28.60: Dnn mu lklsJ. 

Mti Khz.. BUDAPEŞTE, 550 m. 
18: Hafit rnnslkl. 19: :\lusnlınbe. 19.80: 

.ı. la r h:lllc rkılıın. 20.CO: Dobntın.)1nln 1. 
d3.reslnd fllharmonil< l•onser. 2S.15: Haber
ler, 23.40: l'ltk kon rl. 

l>92 Khz. V.IYANA, G07 m. 
19: Dolfuuu hıı.tulny19. 21: Hııb~lcr. 21. 

IO: Rad)o trm ili. 28.20: Haberler. 2S.li0: 
iDans musikisi. l: l'lük. 

lBaf ta.ratı ı lnd e:ıyıtac:ıaı 

vermi,tir. ismet Paıa kız enstitü· 
sü, iki aene ilave ile, be seneye 
çıkarılacakt1r. Enıtitüyi bitiren -
ler, enstitüye ve enstitü derece· 
sinde olan kız snat mekteplerine 
muallim olabileceklerdir. Bu se· 
ne enstitüye otuz leyli talebe alına· 
caktır. 

Dün, maarif vekili Abidin Bey· 
le, muhtelif maarif meselesi üze • 
rinde görüıtüm. 

- Mekteplerin talebeye kafi 
gelmemesi karşısında vekaletce ne 
gibi tedbirler alınmıştır. 

- T e§kilatımızdan, binaları -
mızdan azami istifade yollannı a• 
ramaktayız. Bu iki eleman bize 
ne verirse o kadar talebe lacağız. 

-1\Iualliın mektepleri mezun -
larmm yerl~ştirilmiyerek açıkta 
bırakılacakları söyleniliyor? 

- Bu sene muallim mekteple -
rinden 185 talebe mezun olmuştur. 
Bunların hepsi yerle§tirilecektir. 
Açıkta bırakılacakları haberi doğ· 
ru değildir.. · 

- :Bazı gazeteler orta tedrisat 
muallimlerine ihtisas harici ders 
verildiğini yazıyorlar; doğru mu
dur? 

- Vekalet, bugünkü ve dünkü 
okuttukları dersleri ve grupları 
gözö~üne alarak dersler muaUim
lerini tefrik etmiştir. Bu şekle 
göre verilen dersleri muallimleri • 
mızm okutamiyacakları bahse 
mevzu olamadığından, bazı gaze· 
telerin yazdıkları birçok şikayetin 
ve hoşnutsuzluğun yerinde olma· 
dığını söylerim. 

- Bu sene üniversitede yeni ıs
lanat dü~ünüliiyor mu? 

- Üniversite talimatnameleri 

çok e ah ir uret e h zırlanmış • 
tır. Üniversiteye girmek, çıkmak, 
talebenin üniversitedeki tavır ve 
hareketleri hakkında hazrrlanan 
talimatnameler yakında ncşredile· 
cektir. 

- Bakalorya ikmalleri hakkın-
da ne ·aüşünüyorsunuz7 . 

- Bir gruptan ikmale kalanla· 
rın yukarı mekteplerinde devamı· 
nm mahzurlu olduğu evelce talim 
ve terbiye heyetince kararla tırıl· 
mıştı. Bu kararın yerinde olduğu 
anlatılmış ve tatbiki tensip edile· 
rek alakadarlara blidirilmiştir. 

Geçen seneler bakaloryaımda mu· 
v~ffak olamadıkları h~lde, de • 
vam ettikleri mekteplerde sınıfla· 
rmı terfi eden talebeler görülmüş
tür. 
ıkt.sat ve içtimaiyat Ensti· 
tUsUne kimler glrebllecek? 
· Şehrimiz maarif mahaf ilinden 

öğrendiiimize göre, lıtanbul Üni· 
versitesi Hukuk fakültesine mer • 
but iktısat ve içtimaiyat enstitüsü 
1934 - 1935 yılı tedrisatına baş• 
lıyacaktır. 

Enstitü tedr .. isatı doktora ve 
sertifika kısımlarına ayrılmakta .. 
dır. Hukuk fakültesi mezunları· 
na mahsus olan doktoraı tedrisatı 
aytı bir talimatnameye göre ya • 

pılacaktır. Sertifika tedrisatına 

Üniversite ve yüksek mektepler 
mezunları ile yükıek iktıaat ve 
mülkiye mektebi mezunları de • 
vam edebileceklerdir. Tedrisat 
müddeti bir yıldır. 

Buraya yazılabilmek icin Türk· 
çeden başka Almanca, İngilizce 

ve Rusça dillerinden birini bil • 
mek lazımdır. Bu yıl enstitüde 
okutulacak dersler !Unlar dır: 

Profesör Röpke tarafından: 

Para. ve kredi. İbrahim Fazıl Bey 
tarafından: Beynelmilel ticaret. 
Profesör Neumerk tarafından: 

Mali ilimler. Profesör Rutoh b.· 

raf mdan: · lkt1sat ve içtimaiyat 
tarihi. Profesör Kesselr tafından: 
içtimai siyaset. Muhlis Etem Bey 
tarafından: Umumi işletme. Ah
met Bey tarafından: TatbiKati 
işletme, iktısat, ticaret i§leri. 
tarihi. Prof. Kessler tarafından: 
dan: b nka i~leri, Türkiyede b n· 
ka, horsa. Hikmet Bey ta • 
rafından: Bila=s. Naim Hazım 
Bey tarafından Türkiye iktuat ta· 
rihi. 

Talebe enstitüden diplom ala· 
bilmek için bu derslerden en az iki 
sini takip etmeğe ve imtihanını 
vermeğe mecbrdur. 

Bir komisyon 
toplandı -- ı Baş taratı l inci aa)'lfa4&) 

olan Bizans eserleri daima Aya· 
sofyaya konacaktır. 

Camiin büyük sütunları e iç 
tezyinatı kıymetli olduğundan, 

sonradan konulacak eserlerle bun· 
ların örtülmesine meydan v rilmi· 
yecektir. Ayasofyanın dahilin • 
de tamire ihtiyaç gösterilmemiş • 
tir. yalnız dış sıvalarının tamiri 
icap etmektedir. 

Müze, belediye ve evkaf mü· 
hendislerinden bir heyet dış siva
nın ve tamiratın keşfini haZil'la -
makla uğraşıyorlar. Keşif rapo -
ru ile komisyonun raporu Maarif 
Vekalefne gönderilecektir. 

Diğer taraftan Maarif Vekili 
Abidin Bey de Ankara muhabiri· 
mize şu beyanatta bulunmuıtur: ' 

"- Ayasofya nıiize olacaktır. ' 
Camiin e••• vaziyeti muhaf az e• 

=<lilece tir. Bu iş içın teşkil ed • 
len komişyon çaluıyor. Komisyon 
tetkiklerini bitirince raporunu ve• 
recek ve karar tatbik sahasına 

çıkacaktır. 

Sultanahmet camiinin kütüpha· 
ne olması hakkında henüz veril• 
miş bir lca.,.ar voktur ... 

Kibrit fiyatları on para 
daha inecek 

Hükumetle kibrit şirketi araıın· 
daki mukavele ahkamına göre 
gibrit fiatlarmı her üç ayda bir 
iki taraf murahhaslariyle toplanan 
bir komisyon tetkik ve tesbit el· 
mektedir. 

Mukavelenin hükmünce, kibrit 
fiatı doların iştira kıymetine göre 
tayin edilmektedir. 

Maliye vekaleti geçen aylarda, 
bu yolda bir tetkik yaparak dolar 
kıymetine göre, kibrit fiatlarını 
bir miktar indirmeği teklif etmit 
ve fiatlar inmiıti. 

Büyük kutu kibritler otuz para, 
küçük 'kutular yirmi para indiril • 
mitti. 

Son aylar içinde yapılan tetki· 
kat kibrit fiatlarının tekrar inmesi 
lazım geldiği gösterilmektedir. 

Sağlam bir kaynaktan aldığı· 
mız habere göre, kibrit fiatları 
üzerinde onar para daha indiril • 
mesi şirkete hildirilmiıtir. Yani, 
büyük kuru kibritler altını§ pata 
küçük kutular elli paraya satıla • 
caktır. 

Bunun, önümüzdeki ay b&§lan
gıcmdan itibaren tatbiki isten• 
mektedir. 

Diğer taraftan, hükumetin kib· 
rit fiatları üzerinde ieçenlerde 
yaptığı tenzilat dolayısiyle zarar 
ettiğini ileri ıürerek tiirayı devlete 
müracaat eden kibrit şirketinin 

davasına, yakında Ankar&da ba§· 
}anacaktır. 

1 
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186 . 

le Hann Pqadan hareketini ıoruyor 

Ye kçtan paıaya da Huan P&fUlla ne 
ıiW itleri vana hazrr edip müıtacelen 
ıöndenneaini emrediyordu (1). Fakat 
bu tacil emri de fayda vermedi ve Ha • 
aaa Pata Cuayire sidemedi. 979 da 
vefat ederek babumm yanma gömüldü. 
CuaJir heylebeyliii 29 Şeni 979 ( 1571) 
de Kocaeli heyi Arap Ahmet Paıaya ve· 
rildi (2). 

Kıbç Ali Pa!ll Cezayirde yeniçerile· 
re karıı ~k tiddetli davranıyordu. Ceza· 
yirde oturdutu zamanlarda kendisine 
gemicilerle mühtedilerden mürekkep bir 
muhw kıt'an 7aparalıt onlann arasın • 
da yaııyordu. Cenine aara71nı bıraka . 
rak (Burcü Ali) Y• çekilnıiıti. Cezayir . 
de bulunduğu müddetçe aük\inet asla 
bozulmadı. Paıa yeni memuriyeti olan 
Oorya kaptanlıiıncla pek büyük kuman • 
daalık evaah gösterdi. Bilhaıaa ine· 
bahtı zayiatının telifi•i için ibrq ettiği 
CaaJiyetle ıöhret aldı. Kendiıi yelittir • 
dili bütün reisleri lıtanhula getirdi. 
Bunlan inıaat tHgih,arına ve gemile . 
rin ltaıına koydu. Hem geııu yaptı, hem 
gemici yetiıtirdi. Donanmadan oku kal
dırdı. Bütün aıkere tüfek verdi (3). 

(ı) Divanı Hümayun Mühimme def

tui, numara 10, sahife 102 - 106. 

(2) Divanı Hümayun Mühimme def · 
teri. numara 1 O, liahife 179. 

( 3) Grammont. 
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Kılıç Ali Pata vkadaılarının ame· 
li kudret ve gayretleri ve kendiıinin 
ıiddeti ve Sokullu Mehmet Pqanm 
himmeti ile iki sene sonra evvelkinden 
dab' iyi yapılmıı ve daha iyi donanmı!, 
ıilahlanmıı (240) kadırgayı Padiıaha 
arzetti. Osmanlı deniz kuvvetlerinin 
böyle az zamanda yeniden canlanma11 ec· 
nebi sefirlerin gözlerini aıtı. Kılıç Ali 
Paıanın töhreti ıünden güne arttı. Papa 
betinci (Pi) Kardinal Alekıandirini va· 
11taıile Kılıç Aliye ispanya ve yahut 
Sicilyada İyi bir hükumet vermek ıuretile 
iğfal ve celbetmesini ikinci Filibe tavsi· 
ye ediyor ve diyor ki: "Bu tetebbüı mu • 
,affak dahi olmasa iktidar ve maharetile 
Oımanb hükumetinin itlerini yürütecek 
yegane zat olan Amiralin hakkında Sut • 
tan Selimin şüphesini celbetmek t• az 
faydalı olmıyacaktır.,, ( '1) 

ispanya kralı ba naaibatı beyhude 
takibe ufraıtr. lilal etmek iıtecliii zatı 
kızdmnakt«n batka bir feye muvaffak O• 

laınadı. 

Möıyö (De Noailleı) in mektuplan 
Kıbç Ali Patanın Divanı Hümayunda lı
P•nya ıefiri Marif laniye, ıiddetli kini· 

nin çok edibane surette na11l gÖatet'diiini 
anlatıyor (l). 

( 1) "De Thou., nın tarihi umumisi. 
cilt 4, aahife 254. 

( 2) D. C. De Ncgociationa, cilt 3, sa
hife 707, 712, 748, - 876, sn. 
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ilan etmiıti. (1). Hükmü Tunuı duva: 
Jannıdan dıprı geçemiyen ihtiyar hüküm
dar daha (1536 • 934) denberi Şarlkene 

mektup yazarak bütün müstahkem mev· 
kileri kendisine teılim edeceiini vadedi· 
yor ve imdat istiyor aksi halde bir dakika 
Tunuıta duramıyacağını bildiriyordu. 

Şarlken bu iıte (Don Bernardino d~ 
Mendoza) ntn reyini ıormuıtu. (De 
Mendoza): "Böyle herkesin nefret ettiği 
kudretsiz bir adamı hükumette zorla tut · 
mağa uğraımaktan iıe doirudan doğruy~ 
Tunuıu zaptetmek müreccahbr .. ,, cevabı
nı verdi. ( 2) 

(1544 • 951) de Molay Haıanın oğ· 
lu babasına hücum ederek Tunuıu zapt 
ve zazaıını (Golet) e kaçırdı. Molay Ha
aan hazinesini Goletteki lıpanyol kuman· 
danına emniyet ederek Sicilyaya geçti ., 
Bir çok iırar, ibram ve gayret neticesinde 
(J. B. Lecrede) kumandasında iki 'bin 
ltıdyandan mürekkep bir kuvvet alarak 
Tunuaa döndü ve oğlu ile kavgaya girİ§tİ. 
Fakat (Lecredo) da öldü. Molay Haıan 
mağlup oldu ve oflunun eline düıtü. 
Hamida babaıının gözlerini oydurdu. Tu· 
nuıta hükumeti eline aldı. Molay Ha1an 
bir kan,'1dıktan istifade ederek evvela 
(Tabarka) ya ve oradan (Sardunya) 
Napoli ve Romaya gitti. 

Augıburgda hulunan Şartken~ de mü
racaat etti. Colet kumandam (Tovar) 
emanet brralmu! olduiu (30 milyon de· 
ierinc1eki hazineıini T ovar zaptelmİf ol • 
duiandan bunun geri verilmesini iıtedi. 
(3) .imparator buna az bir miktar aylık 

(1) Grammont. 
(2) İspanyol iıgaline dair vesikalar 

'(D. C. Revu Afrieain), Sene 1877, uhife 
21 , 211. 

(3) İıpanyol işgaline dair vesikalar . 
(D. C. Revue Africain). Sene 1877, sa· 
hife 265. Bu hazine (22500) duka kıyme · 

tinde 4 büyük elmas ta§ ve 26 diğer el
mas, 100 yakut, 400 gök yakut ve bir 
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bağladı ve tekrar ltalyaya gönderdi. (1 ) 
Hamida da babası gibi herkesin nefretine 
uğramııtı. Hıriıtiyanlann mavcudiyeti 
Tunun ahaliıinin izzeti nefsini yaralı • 
yor Hamidanın ağır vergileri ahaliyi ezİ· 
yordu. Herkes gözlerini hallakar 
Türklere çeviriyordu. 

(1563 • 971) de'bir Tunuı heyeti Is· 
tanbula ıiderekHalkulvadın tekrar igga • 
lini padifalıtan iıtirham ebniıti. (2) 
Kılıç A.li Pap (1569 • 977) seneıi eylü· 
lünde Halifesi Mami Korıoyu vekil bıra• 
karak (5000) tüfekli ve (6000 kabile· 
den mürekkep ordu ile Tunuı üzerine 
yürüdü, (Beja) da Hamidanın 30.000 ki· 
tilik kuvvetiyle kartılaıtı. Fakat bu aıı· 
kerin ıayanı itimat olmadığım ve kuman· 
danlarının aylardanberi kendiainin gel · 
rncıini istirham ettiklerini biliyordu. Bu· 
nun için hemen muharebeye giriıti. tlk 
ateıte Tunuı aıkerleri Cezayir urafına 

geçtiler. 
Hükümdar için de dolu dizgin kaç • 

maktan bqka yapacak teY kalmadı. ffJ • 
kat Hamida Tunuı kapılarını da .kapah 
bulunduğundan Goletteki 11~701 istih
kmlarma ıığındı. TÜl'k aıkeri muluıveme~ 
te uiramadn tebn girdi. ( 1569 nihayet>• 
977). 

Kaid Ramazan lnımandumda (3000) 
kiJj muhafız konuldu. Memleketin İç ve 
sahil Jehirlerini itaat altına alındı. Bu 
memlekette çoktanberi meçhul olan asa· 
~~--,~~~~~~~--~~--.-:--

milyon duka kıymetinde zümrüt ve inci 
ve 800,000 dubl altını havi bir sandık 
ve 90.000 duka kıymetinde muhtelif eş
ya idi. 

(1) Molay Haaanın İtalyada papaa o· 

larak öldüğünü ve Hammer kitap 33, sa· 
hife 115 de İspanyollarla beraber Meh· 
diye muhauraıına gelip bir müddet son· 
ra orada ölerek Krvanda defnalundufun•ı 

ya~yor. / 
(2) Hammer Osmanlı tarihi, kitap 33. 

sahife 108. 
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la bir sefaret heyeti göndermeie karar 
verdi (1) ve Mehmet bin Aili Addrai İs· 
minde bir mürabıtı hediyelerle hilafet ma
kamına cönderdi. Bu sefir vazifeaiai 
yapıp döndüğü zaman Abdullah Elıalip 
ölmüı yerine Ebu Abdullah Mehmedül 
Mütevekkil Alallah geçmiıti (2). 

Abdullah Elmalik (976) da Jstanbula 
giderek arzı ubudiyet etmiı ve kardeşleri
le aralan bulunarak (Fas) ve orası ol
mazsa Taza veya diğer bir kıta verilerek 
!ulh edilmesini niyaz eylemiıti. 

Hünkar bunları Cezayire yakın bir 
yerde iskanlannı ve Cezayirde vaki üle· 
ma ve ıulehadan Seyyid Ebu Latif ve 
Seyyid Ahmet ve Seyyid Saidülmısri ve 
Seyyid Bin ·Aıir nanı kimseler tayin olu
nup tel'fibeyn için Fasa ıönderilnıeaini 
ve Abdülmalilde Abdülnıtiminin Cua • 
yire ıeldikleri vakit verilmekte olan tah _ 
sisatlarının e\'velki gibi tesviye olunarak 
ııkınbda bırakılmamalarını ve maamafih 
Fas halkının hangisine talip ve raııp ol • 
duklarının tahkikini Cezayir beylerbeY, • 
liğine emretmişti. ( 12 Cemuiyülevvel 

976 - 1568) (1 ). 
Bu uzlaştıma teşebbüsü bir netice 

\ermedi. !ki kardeş Cezayirde ikamet· 
lerini uzattılar. Abdülmalik Cezayirde 
ve Abdülrnüminin Tlemsende oturması 
münsapi görülmüıtü. Abdülmünıinin 
Tlemsende bulunması Fas hükumeti aley· 
hinde entrikalar, tep'lttler, hadiseler 

m~mbaı olduğu cihetle Fas hakimi 
bundan lstanbula §İkayet etmiş ve kar
deşinin on dört senedenberi memlekete 
dönmediğinden ve sulha razı o'madığrn· 

dan bnhı ile kardeşinin ifsadatrnın 

menolunt!'lnsını rica ehniştir. Paditah 
b umüracaatın icabını yapmasını Ceza
yir beylerbeyi Ati Pataya bildirdiğini 

bi rnamei hümayunla 979 da Fu hü -
kümdarına iş'a "İ. Bu ıırada Abd,t.!-

( 1) Divanı Hümayun Mühimme def. 
teri, numara 5, sahife 889, 898, 899. 
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mumın ölmüt ve A\,dülmaJik !atanhula 
ıldip kardqinin alufe cfülik1erinin ken· 
disine verilmesini rica eylemiıti. (1 ). 
Hünkar bunu da iı'af ederek kendisine 
sabıkı ıibi paralarını verilmeıini ve 
Abdülariiminin b~yük oiluna yarar •· 
damlarile hududa ıöndermesini Ce:ıra • 
yiri Garp beylerbeyine bildirdi. A\,dülma
lik ve kardeıinin çocu1dan Cezayir hüku
metinin elinde Faaa karıı tehdit ve ihtilal 
aleti olarak bulunuyordu. 

(1570 - 978) de Tunus ıehrile dahil 
memlelıetleri xaptolununca evveli Caa • 
yire merbut bir sancak olarak idareye 
batlanmı§b. Ramazan Bey Kılıç Ali 'Pa
ıanın vekili olarak idare ediyordu. Kır· 
van, Sus, Manaltır, Mehdiye daha en-elce 
Trabluısarpla beraber zaptedilmit ol
duklarından Trablusıarp beylerbeyi bun
ların kendiıine merbut olması ~elerini 
aramağa baılamıt n Kırvan ile diier bazr 
nahiyeler:in Trahlusa •erilmeıini Padi -
tahtan iıtemitıe de Tunus ayanı, eıraft 
lstanbula mektup göndererek Traltluıa 
tabi olmak iılemediklerini arzettiklerin -
den evvelki ıibi Cezayir kalemincJe bira· 
kılmıt ve (1571 • 979) MulaarNmİft«le 
Cafer Pataya td>liii keyfiyet oluftllltlt .. 
tur. (2). 

Fakat Cafer Pata sene ümidi ke..w-
di. Sus ve Manaıtır Tuauıa uzak oldu· 
ğundan alıatiainin Trablusa merbu• olma· 
ğı istediklerini lstanbula yazdı. Divanı 
hümayun da ahalinin ntteye tiı.i olmllk 
istediiinin tahkik olunma11nı V eair Per
tev Paşaya bildirdi. (23 C.maziyiilevvel . . 
979) (3). 

f nkat bundan bir netice çıkmadı. Tuı 
nus ayanı, e~rafı Ramazan Bey baklanda 

(1) Divanı Hümayun Muhimme Def
teri, numara 18 ııayrfa 15 • 

(2) Divanr Hümayun Mühimme Def
teri, numara 12. sayıfa 325. 537 

(3) Divanı Hümayun Mühimıne Def· 

teri. 17, sayıfa 5. 
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lara k.arıı müteaddit harplerde kuman • 
danlıkta bulunmuıtu. (1) 

Cirbe muharebeıinde Piyale Paıa 
hrristiyan donanmasına hücumda müte • 
reddit iken Kılıç Ali ıiddetle taarruz ede
rek zaferin kazanılmasına sebep olmuı· 
lu. 

Malta seferinde aösterdiii maharet 

Ye ıecaat herkesin takdirini celbetmiıti • 

Turgudun ıahadetinden ıonra Trabluı 

beylerbeyi oldu ve iki sene kadar orada 

( 1) Avrupa müverrih1eri Kılıç Ali 
Pa§anın pilpas olup bir gemi ile Napoliyc 
giderken Cezayirliler tarafından esir e
dildiği yazıyorlar. Sicili Osmani Turgut 
Pa_şanın adamı olduğunu, Kamusi.ilalcm 
Türk oğlu Türk olup müezzin zade de • 
nildiğini ve tarih ve coğarfya lugati de 
mliezzin zade olduğunu söylüyorlar. 

Fakat müezzin zade Ali Pa-ııı başka 

bir zattır. Kılıç Ali Paşadan e el Kaptan 
Pa~a olup 979 da şehit olmuşt.ır. Kılıç 

Ali Paşanın muhtelif ve miıte. kip mc· 
muriyctlerini tamamile teshil edip biri • 
birine bağlayamadım. Bulduğum muh -
telif mal\lmat şımlardı,.: 

Saffet Bey tarihi Osmanı Encümeni 
mecmuasının 24 Uncü sahifesinde Uluç 
Ali Bey 96 üncü sahifesinde Uluç Ali 
Bey 964 de (Bon Beldül ünnah) Kaidi 
iken idaresizliğinden dolayı Salih Pa~ 

bunu tutup getirmek üzere Memi reise 
gönderdiği, fakat Uluç A1i kurtulup 111-
tanbula kaçarak hassa reisi olduğunu ve 
2 Recep 967 de Karadenizc memur edil
diğini (25 inci sahifedeki hükme istina -
den) söylüyorlar. Grammont ise; ( 1 S58 • 

966) da Uluç Alinin Tlemsen beyi olarak 
gelip İspanyollarla olan harbe iştirak et
tiğini kayedi}or. Salih Paşa 963 senesi 
Şubatında öln•iiş olduğundan 964 de vu
ku bulduğu yazılan vak'a doğru olamaz. 
Yalnız ~u sırayı yaı.ıyorum: Uluç Ali 
964 de (Bon) kaidi, 966 da Tlemacn kai 
di, 967 de hassa reisi bulunuy:>r. t68 
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kaldıktan sonra Cezayire tayin edildi. ( 1 ı 

Kılıı; Ali Cezayirde evveli asa7i1 itle
riyle ve kalelerin harap yerlerinin tamiri 
ile uiraıtı. Bu sırada ispanya tehlikeli 
bir buhran içinde idi. Dahilde bir jhtili.I 
hazırlanıyordu. Akdeni:ıde islim korıan -
ları amanaız ve fasılasız bir harp açlftlf -
lardı. HükurJMt mevcudiyetini muiıUau 
ıçın bütün memleketi ıilahlı bulun • 
dunnaja mecbur olmuıtu. 

1 ıpanyada lc:almıt olan mtiılünanlaı 
kendilerine yapılan zulüm ve iıkence,.e 
sahrın •onuna selmiılerdi. Çok dikkat 
Ye himmetle silih bulmuı, setirmiı, Y•İ· 
mı§lar ve sizli tetkilit yaparak ordu ha-

ıı:ırlamı§lardı. Mukaddes haft.ıuun ~ -
ıambatında verilecek ayaklanma itarelini 
bekliyorlardı. (2) Reiıleri Meluneclüf 
Mamur namında birisi idi. (3) İspanya
da kahra uirıyan müalimanlara Osmanh 
hükumetinin hiç yardımı olmamıı yalnız 

Cezayirliler mümkün ola.; yardımı yap • 
mı!lardı. Kılı~ Ali Paıa D. zava)lrlarlll 

can ve yürekten meJpl olmuı Cuayirde 
bulunup (Taıann) denilmit olan Endü -

lüı muhacirlerinin ispanyaya ıilih ,.. 
cephane aötürmeJerine müaaade etmiı ve 

kendisi de yardıma hazırlanmaıh. En • 
dülüs islamlarr lıtanbula yudiklan iıtit-. 
hamnamede yirmi 1-in lcadar müeelltıh •· 
damlaırı hazırlanmıt olup sili.h11:1 yiiz 'bin 

kiJi çıkarabileceklerini n Cezayİrden Dl• 

-1560 da Piyale Pap ile beraber harbe 
de iştirak etınitti. 'Grammont Uluç Ati
nin (968 - l560) da Trablus ıarpta 
Turgut Papnın halifesi oldu~unu yaıı· 
yor. İhtimal ki Cirbe harbinden ıonra 
Trablusa gitmiştir ve Turgudun ıahade -
tinden sonra Trabluı Garp beylerbeyi ol
OlU!!lur. 

( 1) Grammont. 

(2) Grammont. 

(3) Taıilıi Oımant Eneümnl mec· 
muası, sahife 217. 
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Nafıa Vekiletinden : 
Uer;ncede teslım şartile muhammen bedeli (2300) lira olan 

12 adet travers arabası pazarlıkla mubayaa edileccktır. Pazarlık 
2/J0/934 tarıhine müsadif Sah günü saat 15 de Vekalet Müste
farJık makamında yapılacaktır. Taliplerin cari seneye mahsus 
Ticaret Odası vesikası ve 230 Iiralılıc muvakkat temioatlaranın 
ınerkez muhasebccılijine yahrıklığına d.ir olan makbuı veya 
Benka mektubu ile ayai rüa v.e Nalte Ko11>isyoada bulunmaları 
lazımdır. Talipler bu husustaki şartnameleri Vekalet Malzeme 
Müdürlüğünden meccanen tedarik edebilirler. (5921) 

--........._,_ ___ ~--~--~~--------~-----------------·~---

1 latanbul Evkaf MUdUrlUğU ilA1tları J 
--------~-

"•vmetı 

ınu 'ıammenesi 

L;,"' Kuru' 
600 00 Orfaköy'de Dereçıkmazı sokağında 20 No. ı. bir 

bap ahşap hanenin tamamı. 

100 00 Mehmetpaşa'da Çuhacıhanı alt katta 38 No. Jı oda 

tamamı. 

201 00 Samatya'da Mirabor llyas bey mahallesinde Hacı 

Maool sokağında 40 No.lı 201·metre terbiiade bu· 
lunan ar11nın tamamı. 

Oü 293 - metre tcrbiinde Fatih'te mubterik Pirinççi 
!!fna11 anm niBnii'ıfiM!n!lfiill:-""'liiliiil~~..-.~t .... ,..-ç_ 

• 

366 

425 

96 faşkasap'ta MoJlagürani mabaUesiode Hayreddin 

paşa sokağında T af mektep kart••ında 4 No. h •e 

1555 - metre terbiindeki bostanın tamamı. 

00 Koska'da Mimar Kemaleddin mahallesinde Camii 

Şerif sokagmda 45 - metre 75 -santim terbiiode bu

lunan Mımar Kemaleddin Camii imam meırutabanesi. 

50 F atih'te Mimar Sinan namı diğer Kumrulu mescit 

mahallesiode çıkmaz bakkalzade sokağında kiin 

6S·metre terbiinde bulunan Bakkalzade camii imam 

mcırutabane arsal'ı. 

00 Kadıköy'ünde Zühtüpaşa mahallesinde Tabtakapril 

caddesinde Mecidiye tekkesi arkasında ifrazen sa

tılacak 170 • metre arsa. 
Yukarcbki emlik satılmak üzue yirmi gün müddetle ilina 

konmu,tur. ihalesi Teşrinievvelin 6 ıncı Cumartesi günü saat 

15 te ahlacaimdan taliplerin pey akçeleriyle beraber MablGIAt 

kalemine müracaatları. (5714) 

........................ 
Vapurculuk 
TUrk Anonim Şirketi 

lstanbul Acentalığı 
Liman han, 1 elefon: 22925 

lzmir sür'at yolu 
Sakarya vapuru 

Her Pertembe ı:;ünü saat ıc:ı 
da Galata rıhtımından kalkan 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden; 
doğru lzmir'e gider. Bu vapur 

her pazar günü saat 16 da İzmir . 

den kalkıp doğru İsta11bul'oı ıelir. 

65 kalem elektrik malzemesi 

28 kalem resim malzemesi 
29000 kilo çinko 

Muhtelif helezoni makkapJar 
34238 adet muht~lif eb'atta ateş tuğlası 
l 1500 kilo harç 

13/J0/934 

17/J0/934 
" ,, ,, 
" ,, " 

201101934 

Yu'kardaki malı;emeler hizala11ndaki gösterilen tarihJerde 

lcapah zarfla alınacaktır. Taliplerin şeraiti anlamak üzere her gün 

afledea 1011ra Nat 13,30 dan IS,30 za kadar ve mltnalra· 

saya iıtirak edeceklerin de teminatı muvakkatelerile vakti mU· 

ayyellinCle sabo alma kom'ıyoouna müracaatları. (5925) 

---------~·---------~~~~-----------~-------~--------

l __ o_e_v_ı_e_t_o_e_m __ ı_r_.y_o_ı_ı_a_r_•_•_ı_a_n_ı_a_r_• __ f 
J 578 adet Lokomotif ve vagon bandajının kapalı zarfla mü· 

nakaaası 31/101934 Çarşamba "günli saat 16 da Anka idare 

binasında yapılacaktır. Fazla tafıilit Ankara ve Haydarpaşa vez· 

belerirıde befer liraya satılan ıartnamelerde vardır. (5750> 

Trabzon Yolu 
TARI Vapuru 

23 Eylü 
Pazar ıünü •aat 20 c1e G • . 

latı nhtınuadan kalkacak. Giclit 
te: Zonguldak, Jnebolu, Ayancık 

Samaun, Ünye, Ordu, Giresun, Ti. 

rebolu, Görele, Trabzon ve Rizeye. 

Oönüıte bunları iliveten Of ve 
Sünneneye uğrayacaktır. 

, .. _ Doktor · Operatör 

Ahmet Asım 
Doğum ve kadın hastalıkları 

mütehassısı 

Doktor • Operatör 

lff et Naim H. 
Cerrahi hastalıkları mütehassısı 
Muayene saatim. 10·12 Ortaköy Şifa 
vurdu 15-18 Beyoğlu lstiklil cad 19 

Tt!!JQ KiVE 

llRAAT 
6ANKA51 

dl'& 

HABER 
bugün 20 sayıfadır Giclft • d&aBte mablUa olup Eyli 1934 nilıayetiade mer'iyet 

müddeti bitecek olan fevkalAde tenzilltb yolcu tarifesi Birinci 
,kanun 934 sonuna kadar aynı şartlarla temdit edilmiıtir. t59 J 2) Telefon 42221 \e 46901 - ••••••••••••••••••• 
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Afyonkarahisar Madensuyunun hazımsızliğe, Karaci- ~i 
ğer ve böbrek rahatsızlıklarına karşı şifai hassalarmdan isti· ii 
fade edenlerin adedi gün geçtikçe artmaktadır. i; 

Hf yonkara~isar Ma~ensnunu 1 
içenlere kolaylı\c olmak üzere su kamyonetle müşterile- ii 
rinin yerlerine kadar gönderilmekte ve aynca on şişelik Si 
kasalarla da su verilmektedir. !5 .. 

Umumi ıatıı yeri: Yenipostanc civarında Aksaraylı- ii .. 
lar hanında Hilaliahmcr satış mağazasıdır. Telefon : ~~ 

i=: 20062 :: . .. 
m::::::::::::::-.::::::r.::::sau...-.::m-m:::::::::::::::::::n:::cm::a;ua::::::a.-a:::::::::::::::ii 

Nafıa Vekaletinden: 
Muhammen bedeli 40,000 lira olan Vekiletimiz Mobilyası 

mü11akasa11 kapah zarf usulü ile 25 - '.J • 934 tarihine müsadif 
Sah güaU saat 15 te Vekllet malzeme müdUrlüiil maka•ında 
yapılacakhr. Şartnamelerde hiç bir tadilit yapllmadığınd4lD ta· 
lipleria evvelki ilinlirda yazılı Tesaikle mOracaatları lazımdır. 

(5837) 

Kösele Parçası Sabşı --·" Beykoz Kundura febrikasında toplanmış ve bir sene ziıfın· 
da toplanacak olan parça lcöseleleri satan almak isteyenlerin 29 
Eylül Cumartesi gUnii saat 14,30 da pey akçesi ile fabrikaya 

müracaatları. • '26~3] ... J' 

Nafıa V ekiletinden : . 
Adapaıarı, Akhisar, Doğ'ançay veya Gey•e iıtasyonlarının 

h er hangi birisinde istif edilmit bir halde ve tam vagon olarak 
mu ıımmen bedeli (1750) lira olan 25X25X250 eb'ad1Dda (350) 
adet meşe köprü traversi pazarlıkla mübayaa eClilecektir. Pazar· 
'11< 27H/934 Perşembe giinii ııat 15 te Vekilet müıteşarhk ma· 
t\amında yapılacaktır. Taliplerin Ticaret Odası Vesikası ve (l 75J 
l. ra lık m;ua1'kat t~:n i :ıatlaunın Merkez muhasebeciliğine yahr· 
dığına dair makbuz veya banka mektubu ile aynı gün ve saatte 
kom s~ onda bulunmalan lizımd1r. Talipler bu huıuıtaki şartna· 
mE>iui mal7eme l'l.üdi'.r!ii~iinden meccanen alabilirler. (5838) 

F otogralları 
Muhtelif gazetelerde çıkan günün hadiselerine ait fo. 

tograflarla spor mecmualarında gördüğünllz spor hare· 
ı~etlerine ait fotograflar yalnız lstanbulda V AKIT 
kütüphanesinde satılmaktadır. 

Balıkesir Vilayeti Daimi 
Encüm.eninden ; 

B~lı\cesir . Edremit yolunun 00 + 63 • 00 + 61 kilometreleri 
arasındaki kısmın tamiri ıartname ve ketifnameıi mucibince ya· 
pılmak ve 27 · Eylül • 934 tarihine müsadif Perıembe günU saat 
on beşle ibate edilmek üzere yirmi gün müddetle ve kapalı zarf 
usu.iyle münakasaya vazedilmittir. Tamiratı mebhusenin bedeli 
keşfı 7520 lira 99 kuruıtur. Münakasaya: Liyakati fenni
y~si Baş Mühendiılikçe tasdik edilenlerin iıtiriki mes'uliyetleri 
ile çalışacaklar. Ehliyet vesikası Te ticaret vesika11 ibr.aı eden· 
ler kabul olunacak •e bu Tesikalar ihaleden liakal sekız gün 
evvel bat mübeadiıliğe ibtaz edilmiş bulunacakbr. Talip olanlar 
r1n b .. vesaik ile beraber yüzde yedi buçuk nisbetinde teminatı 
mu•akkate makbuz Teya mektuplariyle yevmi meıkGrda ve va"· 
ti muayyeninde usulü dairetinde Encilmeni Vilayete, fazla malii· 
mat almak iı1terenlerin daha evvel bat Mühendisliğe veya eacü· 
meni Viliyet kalemine mOracaat etmeleri itin olunur. (5608) 

26 Eylül Kurultay Bayramı Münasebetile 

KURULTAY MARŞI 
Sahibinin Sesi 

Plaklarında zaptolundu 

lngilterenin en maruf Askeri 
Bandosu tarafından çalınmıştır.· 

Ax 1934 

DÜN ve YARIN 
Tercüme Külliyatı 

9 uncu Kitap 

ISFAHANA DOGRU 
Yazan : Piger Loti - Çeviren : J. H. Alişan 

Fiyatı: 1 Lira 

~·------------------------------------------~------------~------------------------_,,--------------~ 

Bütün milletlerin edebi, içti

mai, iktııadi, mali..... En mü· 

hallet eıerlerinden seçme kitapla· 

rm tercümesi ve DÜN ve YARIN 

tercüme külliyatı isimi altında, 

yılda m ntazam o z 

cilt kadarının çıkarılması suretile 

yüz cilt vücuda getirilmesi temin 

edilmittir. En kudretli kafaların, 

kalemlerin yardımlarına müraca· 

at olunmuttur. 

9 
uncuıu çıktı. 

BASILANLAR: 
l - SAFO, Dode - HaJ dar Klfat 

z - AtLE ÇEMBERi, Monıa - 1. R. Allpn 

a - TlOARET, BANKA ve BOKSA, lktısat doktora 

MuJılla Etem 

ı - DEVLET ve IHTlLAL, Lenin - Baydar Rlfat 

6 - SOSl' AIJZM: Kautakl - ~blba Zekeriya 

8 - KVLUl'AT J. RASlN, B. Nazım 

1 - lşçt SINIFI blTILAU, Lenin - Baydar Rllat 

100 

100 

7Ş 

11 

'5 

15 

IO 

8 - RUHi HAYATrA LAŞUUR, Prot. Tuns - Prot. Dr. 

M. IWl'PMV IO 

--9~-~SFAllANA DO ırn, l'ıJCr Loti - ı. H. ıuı,an 100 

BASILACAKLAR: 
1 - K0LLl1'AT J, RASiN O. B. Nuım 

2 - GOKIO BABA: Balzak - Baydu Klfat 

Karat 

• 

• 
• 
• 
• 
• 

-.. 

ıs - 1LKBAHAR SELLERi, lvan Türl'enJev - Samlzade Süreyya 

4 - " EMlYET, Muhittin 

5 - KAPlTAUZM BUBKANI, Profeaör Ptra - Alımet Hamdi 

1 - 11°•MlZJ ve KARA., 8tandal, 

1 - ISA: Pam Ruhiyat mektebinde ProfaGr dokto. BIDe l!laqle - 11aJtu Bttat 

8 - ~TlK ıt : Kropotkla - Ataotıa Abmet 

9 - lÇTIMAI KANUNLAR, Grecf - Baut Ahme& 

10 - ÇOCUK DVŞURTENLER iL Gonzalve, Meaııaler - Prot. Ot. iL Ba1· 

raUab 

11 - 8ALAMBO, Flobcr - t. B . Allpn 

iZ - 8AMIM1 SAADET, Tolıtoy - 1. B. Allpa 

IS - VEBTER, Göte - A. Kimi 

H - DlZRAEUNIN HAYATI, A. Morua 

Istanbul Harici Askeri \ Posta T. T. binalar ~~ !e~~~~ 
Kıtaat ilanları mudurlugunden : 

----Sel inik 
1 ~lmlllMllllll~ll~l~lllllll 

Bankası 
Tesis tarihi: 1888 

lzmir Tayyare alayında 
inşa edilecek pist ve kanali -
zasyon kapalı zarfla yaptırı
lacaktır. Sartnamesini plan 
ve projelerini görmek isti

•* yenlerin her gün, münaka • 
~ sasına iştirak edeceklerin 

Miibayaası icap eden (55.000) adet tek Ye çift botaıb de
mirsiz porselen fincan kapalı zarf uıulile münakasaya konulmuı· 
tur. Mezkur malzemenin 22 Birinci Teşrin 934 tarihinde ihalesi 
icra edileceğinden taliplerin şartname almak için her gün prt
namedeki tarifat dahilinde ihzar edecekleri teklifname ve temi· 
natlarmı ihtiva edecek kapalı zarfları tevdi için de mezkur tari
he tesadüf eden Pazartesi günü saat 14 de Beyoilu Poıta T. 
Binasının 3 üncü katında Mübayaat Komiıyonuna mllracaatlan. 

(4882) 

Sermayesi: 30. 000. 000 Frank 
idare merkezı : LS1 AN BUL 

TUrklyedekt Şubeleri : 
lstanbul ( Galata ve lstanbul ) Izmrl. 

Samsun. Mersin . dana 
Yunanlstandakl Şubeleri : 

SelAnlk . Kavala . A tlna • Pire 

1
29 - 9 - 934 cumartesi günü 
saat 14 te teklif ve teminat
ları ile birlikte 'Ankara M. 
M. V. Satınalma Komisyo
nuna müracaatları. 

(194) (5468) 

Göz Hekimi 
Dr. Süleyman Şükrü 
R:ıbı!li, Ankara caddesi No. 60 

Osmanlı Banka 1 
Türk Anonim Şirketi, - Tesis tarihi: 1863 

Sermayesi : 10,000,000 lnglllz llr••• 
Türkiyenin baılıca şehirleri ile Paris, Marailya, Nia, LoDClra 

Ye Mançester'de, Mısır, Kıbnı, Irak, lras, Filiatin 
ve Yunanistan' da Şubeleri.. Yugoslavya, Romanya, Suriye 

ve Yunaniıtan'da Filyalleri vard1r. 

Her tUrlU bank• muameleleri y•p•r. Billmum Banka muameleleri, Kredi mektupları. Cari haap· 

1 ları kOşıdı. Esham Te TahYilit kasalar icarı. 

i l •llllmlfll ~~!!T!!eler!!..,n !!22!!5Cı!!ll ~~ Sahibi: MEHMET ASIM N91riyat miWürüt Refik Ahmet 
YAKIT Matbuu - htanbul 


