
Almangada geni hir karar
nameyle mason locaları 

dağıtılıyor 
- 2 ncl •ay.fada -

Baş muhanirimizin seyahat 
ve tetkik yazılanndan sekizin
çisıni bu gün dördürrcü sayıfa
mızda bulacaksmız. 
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~~·~ l t C. H. Fırkası namzetleri 

Yeni Şehir Meclisinde 
kimleri göreceğiz? 

C.H.F. Kaza yoklamalarında ekseriyet 
kazananların isimlerini neşrediyoruz 

Rel•lcUmhur Hz.nln Ankaraıı ter.eflendlrmelerine alt iki kıımetli lntlDa: Gazi H~. 
Ankara l•taayonunda - BUyUk Erkanı harbiye reisi MUşlr Fevzi Pata ve 

Sıhhlıe Veklll Refik Beı Rei•lcUmhur Hz.nl istaayonda kar,ılayorlar 

Parlilnentolar konferansı 
Dmallll lleret yarıa toplaaıror CcmaJ.-F...ı B. ,_Bey. 

Alhn yumurtlıyanl Bir ~PDI ınırı~~BSJllB Sözleri : 
t3\:uklar k~si- J BiZ llarp elleme1lzl 

lıyor mu. 
1 Saımunda çıkan (Saımun) ı•· ranlılar Hazer denizinden Basra körfez ine yaptıkları 

zetesinin son sayılamnlan birinde ıimendiferi Türkiyeye uzatmayı dü.iinüyorlar 
kale okuduk. Batında Halk· .,.-

ir komiteei-t..:'~ aön· Birlik umum~ katibi t1e lS'lJeç murah/ıasile 1-ean oe .:.u::-~: Japon muralılılıslarının V AKIT1e H,~tları 
euir OWanlast hıbil ol• · 

or. Çünkü Samtun civannda 
119pe vereıı ceviz ağaçlarının ke· ! 
ıHerek ecnebi memleketlere satıl-. 

1 iJot. 
Malumdar ki cem kiitiiiü, bil· 

hMaa bu kütüklerin ur denilen 
lnmp bazı Avrupa memleketlerin
de ınaaanıozluk için makbuldür. 
Bu itibarla arbk ihtiyarlıyarak 
meyve vermekten kesilmit ve kuru 
muı olan eski ceviz ağaçlan kesilir 
ve ifıracat malı olarak sablabilir. 

Etem Akif Bex. 

lıtanbul umumi mecliıi intiha
babnda C. H. F. ~~fmdan ıöJ
terilecek namzetlerin teıbiti iqin 
dün Bakırköy kazası fırka mer • 
kezinde yoklama yapdmııtır. Bu 

'• 

Ahmet Ferit Bey ~-ıre,,,..ı 

ıuretle namzetlerin hepsi kuotr • 
lqtırılmıı ob~yor. 

Fırka yoklaması biiılerce ze.-. 

<Devamı ıonou aayrtanm ı -... • ı az Fakat (Samıun) gazetesinin 
Wııettiği teY bu türlü afaçlarm 
kesilmesi değildir. Makalede he
nüz meyve vermek çağmda olan 
ceviz ağaçlarmm kesilmekte olma· 
undan ıikiyet olunmakta ve bu 
halin altın yumurtlıyan tavujun 
keailmainden farklı-ohnadıiı ileri 
aüriilmektedir. 

İran mur~haslan dün lstı1dil Abidesi ne çelenk koydular: Parlimentolar 
Umumi katibi .• 

Beynelinilel ~lqıeptolar kon-J Konferansa ittirak edecek ya· 
refanıı wpumi heyeti ilk toplanb· bant1 devlet murabbaılanndan 
ımı yarın saat on bette yapacak· büyik bir grup taı dün tehrimize 

Rıhtım Şirketi ikinı:i. 
kô.nunda devralınacak 

Hakikat halde bir ceviz ağacı 
lier sene en qağı bet liralık ceviz 
yetiıtirir. Ceviz mahsulü de mem· 
leketimb için kıymetli bir ihra· 
cat :aıah,ulüdür. Bunun için he· 
nüz meyve verecek hir çağda olan 
ceviz aiaçlarmm seneden seneye 
ma'haüllerini toplamak ve bu ıuret· 
le l.a alaçlardan devamlı fekilde 

Mehmet Aslftl 

.cn.r- ' llllıl!I •;vtf:lnrr t inci "8tıınanda) 

tır. Konferansın hulrulô, ıiyaaf, ıelmiılerdir. 
ıılıbi, içtimai, muhtelit euı.niyet, Birliğin Cenevredeki umumi 

'14.dlige Vekili Saraçoğlu Şükrü Beg 
dün Adligegi gezdi 

tealibatı tahdit, müatemleke, ik- katil>lik bürosu şehrimize getiril ... 
baa~i ve mali komiayonları bugün miş, umumi katip M. Buvasiye ~elki gün IZJQirden tehrimi
faaliyete ıeçecekler ve bu suretle dünden itibaren Yıldız konferans ze a4ben Adliye Vekili Saraçojlu 
konferanı, filen vazifesine bqla- bİJl4imdaki dairesinde faaliyete Şük~·· Bey dün adliyeye gibnit, 
mıt bulunacaktır. başljUI\Iştrr. teE't lerde bulunmuflur. Vekil 

Yarın yapılacak umumi top· Blrllk umlimf kltlblnltt .az. Be müddeiumumi Kenan ve bat 
lantıyı konıey reiei açacak, Büyük leıtl: Te9kllltı mUkem11tel mua.vin Salih Esat Beyler tarafın-
Millet M*1iıi R~ni Kl:tım Pata buldum dan adliyeye ait muhtelif mesele-

Saraçoilu Şükrii. .Bef, ,emil 
ıtintak dairelerini dolapnıf, .,_... 
da, yapılmakta olan miiimtılıiler 
hakkında baZı .U.Uu ..,.. .... 

Vekil Bey soDl'a; cellll ...... 

kemelerinde ıarülen hriları '-" 
kip etmiı, ~iindl hıikuk ........ 

Hazretleri de Tütkiye namına bir Ayni !Zatna.nda İsviçre murah· ler tiZerinde izahat verilmit ve 
nıltuk söyliyecektir. comım 9 11DCU ~ llnd ııtıtummda> daireler ıezdirilmittir. <De'raml ıonou..,.. 1111111 ,.,.,.,.. 
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Kati dü e oldu 
Staviski rezaleın 
Prensi öldüren a 

M.I e 
am! 

reni bir misak 
Sovyetlerle Balkan dev
letleri arasında görüş

meler oluyormuş 
Maryüs adını taşıyan katile, bu iş için 

yüz bin frank vadedilmiş! 

Barselon, 22 (A.A.) - Fransa 1 frank verilmiştir. Ayni zamanda, 
- İspanya hududu üzerinde, Vicl- müşevvikler ona bir de İspanya 
da, dün akşam saat 17 de, Etiyen için pasaport tedarik etmişlermiş! 
- Mariyüs isminde bir Fransız, Kom uzun müddet Barselonda o· 
kara~ola müracaatla, mösyö Pren- turduktan sonra, parasız kaldığı 
sin katili olduğunu söylemiş ve ve f ransaya dönmek istediği için 
bu cinayeti, Fasla askerlik eder- teslim olmuştur. 
ken t nıdığı aksaçlı lakabını taşı- Bu iddiaların inanılmağn değ -
yan bir arkadaşiyle birlikte işledi- mez olduğu söyleniyor. Kombun, 
ğini ilave etmiştir. Kendi rivaye- memleketine dönebilmek için, bu 
tine göre bu iş için ona yüz bin masalı uydurduğu zannediliyor. 

..... ~··"·················································································· 
Tayfun a a ı 

A on a ço u 
Tokyo, 22 ( A.A.) - 1923 ten-,. Ost' kada 500 ü çocuk olmak ü-

b~ri ~aponyada Tayfunun sebep zere 1039 ölü, 3000 yaralı, 586 ga
oıdugu kadar büyük bir felaket ol- ip vardır. 144 mektep, 3924 ev, 
rnamışlrr. Zarar, bilhassa gayet 3212 fabrika yıkılmıştır. 8120 bi
zengin ve sınai bir mmtaka olan na da hasara uğramıştır. 
Ozakada çok büyüktür. Burada Kiyotoda 207 kişi ölmüş, 939 
pirinç mah~ulü çok zarar görmüş· kişi yaralanmış, 1675 ev yıkılmış
tür ve hükumet antropolarmda tır. Bunlar arasında yirmi de 
dört bin buşel pirinç mahvolmuş- mektep vardır. 
tur. Kobede, rakamlar henüz tama-

Okayam;ı schrini, Ashigava miyle tesbit edilmemiştir. Ta mi· 
nehrinin setieri yıkılmış olduğun- ne göre burada da 155 ölü, 483 
elan 160 bin kişi yiyecek ve içecek- yaralı, 37 gaip vardır. 1234 kadar 
ten mahrum kalmıştır. Şehir, yi • ev, sular altındadır. 
yecek istemiştir. Koşi belediyesinin hnber verdi-

:f. :;.. ~ ğine göre 2350 parça balıkçı gemi-
Tokyo, 22 (A.A.) - Tayfun si batmıştır. Felaket sahasının 

kurbanlarının en son bilançosu önce tahmin edilenden daha geniş 
şudur: olduğu anlaşılmıştır. 

lllllttmntllll "ııımıım ıntllll'ftll1lllllllll!aım~ıımumıısııımııın 111111111 ııı ı: ıu r ı ıııını ııu ıı ınıı ını ıı ıııııuııı uırııııı ııııııu ıı ıııın 
• 
ilk A 

aza 
C. H. F. İstanbul umumı mec- caktır?. 

lisi için namzetlerini bildirdi. Bunu da 42 inci maddenin 6 
Listede bir azalık için iki namzet mcı fkras gösteriyor: 
yazılıdır. Hangilerinin nsliyde, ''Miisavi rey alanlardan evli 
hangilerinin yedekte kalacağı ala- olan, evlilerden yaş lıiıyük olan, 
caklan reylerle anlaşılacaktır. hu da müsavi be çocuğu çok alan 

Belediye kanunu der ki: Her tercih olunur. Çocuk adedinde de 
müntel1ip kendi reyini getirip in- müsavat halinde kur'a çekilerek 
tihap sandığına a~makla mükel - işbu kur'ada ismi önce çıkan sı

Belgrat, 22 (A.A.) - Yugos· 
lavya matbuatının haber verdiği -
ne göre, Sovyctler, Balkan devlet· 
leri ve Çekoslovakya arasında bir 
cenubu şarki misakı akti için Ce -
nevrede müzakereler cereyan et • 
mektedir. ,. 

Siyasi mahafil, bu münasebetle, 
Yugoslavyanın, Avrupada sulhu 
takviye edecek mahiyetteki her te
şebbüse katılmağa daima hazır 
bulunduğunu teyit etmektedirler. 

Cenevre 22 (A.A.) - Sovyet 
başmurahhası M. Litvinof, ve Po
lonya hariciye nazırı M. Bek, ken· 
di memleketlerini alakadar eden 
isler üzerinde, dün, uzun uzadıya 
~örüşmüşlerdir. Sovyet ve Polon
ya murahhas heyetleri mahafilin
de bu görüşmeye dair hiç bir tef
sir yapılmamaktadır. 

Ekalliyetlerin hakları 
Londra, 22 (A.A.) - İngiliz 

matbuatı, bu sabah, Polonyanın 
ekalliyetleri~ hukuku hakkındaki 
iddialarından vaz geçmi§ olması· 
nı memnuniyetle kaydetmektedir. 

Maamafih "Akvam cemiyeti -
n:n imayesin vb ekalli et -
ler sistemi,, nin mükemmel neti • 
celcr verdiğini teslim etmekle be
raber, bütün gazeteler, bu bap
taki ahti hükümlerin, bilumum 
mumzi devletlerin dostane iştira· 
kiyle tadilini istemekte müttefik
tirler. 

İşlettirilecek madenler 
Ankara, 22 (A.A.) - Beş se· 

nelik sanayi programına göre iş • 
lettirilecek madenler hakkında 
tetkikatta bulunmak üzere Profe
sör Granik, maden umum müdü
rü Bekir Vehbi, müfettiş mühen
dis Abdullah Hüsrev, altın ara -
ma müdürü Hadi Beyler yarın iz
mire hareket edeceklerdir. Ve 
oradan başlryarak Mardine kadar 
muhtelif yerlerde tetkiklerde bu -
lunacaklardır. 

lcftir. Hiç hir sebep ve suretle ı·acla evvel olur.,, 
haşkasr namına intihap pu!=;ula. ı Asil, yedek ayırımını, görülü- Denize gömülen hazine 
sandığa atılmaz. İntihap ım~uıa- yor ki kanun kendi üzerine almış· 
smda müntehibin ismi, adresi, im- tur. 

zası veya mühiirii bulunur. Bir namzet listesine olducu gi-

Londra, 22 (A.A.) - Batmış 
"Ecipt,, vapurundaki hazineyi 
kurtarmakla meşgul ''Artiglio,, 
vapuru 30.000 altın İngiliz lirası 
ile Plymouth limanına gelmiştir. 

Ameliyata devam için, müsait 
hava kollamak üzere yakında 

Havre limamna gidecektir. 

Her müntehibin elinde nüfus bi rey vermek - hususiyle pusu
hüviyct ctlzdam olduğu halde ın- lalara imza ve adres konacak bir 
tihap encümeni huzuruna geleıek seçimde - fırka mensupları için 
evvelden musaddak intihap def - ne kadar zaruri ise, gene her fır
t<>rleı indl'ki L mi hizasına imzala- ka mensubunun bir namzet liste· 
masr \ eya Türkçe okuyup yazma sini olduğu gibi kazandırmaya ça· 
hilmiyoı a paı ınak hasması ve lışması da öylece vazifesidir. Bu 

kd. d 1' · ·ık Sar hu··ku" met komitesi reisi ondan onra rey pusulası alarak ta ır e mec ·sın ı günü azası 
orada intihap olunacak aza mik - kimlerden toplanacak?. Şimdilik 
farının iki mi.li i im y:ızrn ve~ a seçim neticelerini yukariki düşün
Tiirkçcı okuyup yazmak bilmiyor- ce ile hep müsavi farz edersek 
sa emniyt.tt ettüri kim l'Y<', gene o- meclis azası da kanunun göster· 
rad.ı '\ azrlmp sandığa enciimnn diği terC:h sebeplerini haiz nnm
lmzm unda hizzat koynmsı ~art- zetlerden toplannc k demektir. 

Cenevre, 22 (A.A.) -Sar hav
zası hükumet komitesi reisi M. 
Knoks, Sardaki Alman cephesine 
dair akvam cemiyetine dördüncü 
bir istida vermiştir. 

trr.,, Meğer iki seçmek hakkı olan· Emniyet abidesi heykelleri 
Namzet l'stesi işte bu maddeye lardan fırka mensubu bulunmı - Ankara, 22 (Hususi)_ Anka-

göre hazırlanmıştır. het kaza yanlar olup ta rey pusulalarında rada yapılmakta olan emniyet a
namzet listesinin ittifakla rey ~ 1- bunlar kendiliklerinden seçim ne- bidesi 'bronz heykelleri Ankara 

a'ıgı ka'Luf ofunursa 'bunlardan han- ticesine tes;ri olacak değişiklikler gümrüğüne geldi, yarın gümrük • 
gileri asli. hangileri yedek ola • yapmış olsunlar. ten çıkarılacaktır. 

lllllftllllıtuıınnıııınııııUtlll1ll"ını~1ımffll"llllttıııııııııııııınunuııııııııııuıı111ıııııııııııııuıııııııııııııııuuıııııııııııııuııu 

Almanl}ada Mason loca
ları dağıtılyor 

Berlin, (Hususi) - Prusya da
hiliye nazırı, 8 kanunusani 934 ta
rihinde bazı Alman mason loca • 
larmın dağıtılması hakhnda bir 
kararname neşretmişti. Bu karar

namede, milli sosyalizm idaresi 
sayesinde Alman milletinin bir -
leşmiş olduğu anlatılyor, mason 
localarının vücudüne lüzum kal
madığı bildiriliyordu. Şimdiye 

kadar locaların dağıtılması an-

cak büyük locaların tasvibiyle 
mümkün olabilirken bundan son• 
ra dahiliye nezaretinin locaları 

kapatabileceği de o kararnamede 
yazılı bulunuyordu. 

Kararname mucibince Prusya 
dahilindeki localardan on üç ta• 
nesinin dağıtılması tasvip olun -
muştur. Bu on üç locamn hepsi 
de Almanyanın küçük şehirlerin

bulunmakta idi. 

i~unanistanda Reisicümhur intihabı 
biran evvel yapılacak 

Atina, 22 (Hususi) - Hüku -
met, muhalif fırkalarla anlaşa· 
maması üzerine, reisicumhur in
tihabını bir an evyel yapmağa ka
rar vermiştir. Hükmet, bu kararı 
vermekle şimdiki reisicumhur M. 
Zaimisin tekrar intihap edileceği
ne kani bulunuyor. 

M. Venizelosun muhalif fırka
lar tarafından riyaseti cuhmur ma 
kamına namzetliği konulduğu ha
berleri henüz mevsimsizdir. Bu
nunla beraber hükumet, muhalif 
fırkalarla anlaşmazdan evvel M. 
Zaimisin na.mzetliği~i koyacak o
lursa, o zaman muhalif fırkalar 
bloku tarafından M. Venizelosun 
namzet gösterilmesi ihtimali çok 

M. Musolini'nin ' 
yeni kanunu 

İtalyan başvekili ,sekiz yaşın
dan elli beşe kadar her İtalyanı as
ker yapan yeni bir kanun çıkardığı 
malumdur. Mussolininin altı, ye
di ay evci Afrika ve Asya milletle
rini kuşkulandıran meşhur atak 
nutku Habeşistam bile şüphelen -
dirdi. Şimdi bu mcmleke harp 
hazırlıklarına girişmi tir. Bakalım 
ltalya başvekilinin e.li ayağı tutan 
bütün İtalyanları askerleştirmesi 

siyaset dünyasında ne gibi akisler 
uyandıracak? Öyle görünüyor ki 
Avrupanın silah fabrikaları sulh 
mükafatına mukabil bir silahlan
ma mükafatı ihdas ederlerse bunu 
muhakkak Mussolini kazanacak? 

· Trakya Valileri içtimaı 
Edirne, 22 (A.A.) - Bügün 

saat 8 de Trakya valileri içtimaı, 
umumi müfettiş lbrahim Tali Be
yin riyasetinde toplandı. lktısat 
Vekaleti taı·afmdan gönderilen a

lakadar zevatın dn hazır bulundu
ğu ibu toplantı, İbrahim Tali Be· 
yin bir nutku ile açıldı. 

Her vali, kendi vilayetinin ik
tısadi ve siyasi ahvalinin hulasa • 
sını yapmıştır. 

Tıp talebe yurduna 
ahnacak talebe 

Ankara, 22 (Hususi) -Tıp ta
lebe yurduna bu sene 100 talebe 
alınacaktır. Alınacak talebele -
rin seçimine, ikmal imtihanlarının 
neticesinden sonra başlanacaktır. 

İktısat Vekili 

kuvvetlidir. Bu takdirde riyaseti 
cumhur mücadelesi, M. Zaimisle 
M. Venizelos arasında cereyan et· 
miş olacaktır. 

Bugün muhalif fırkalar reisleri 
vaziyeti müzakere için aralarında 
bir içtima yapacaklardır. Bu a
ralık, muhalif ve muvafık meb· 
uslardan yirmi beşer zatın arala -
rında bir atılaşma protokolu im • 
zalamalarına çalışılacaktır. 

Protokol imzalanırsa, bu yirmi 
beş muhalif mebus, M. Zaimise 
rey vereceklerini, yirmi beş mu· 
vafık mebus t hükumet tarafın -
dan teklif edilen yeni intihap ka· 
nununu reddeceklerini taahhüt e· 
deceklerdir. 

Nafıa Vekaletinde yeni 
bir şube 

Ankara, 22 (Hususi)" - Nafıa· 
Vekaletinde yeni ihdas edilen şu· 
be şefliğine askerlik şubesi me
murlarından mütekait yüzbaşı Ze· 
ki Bey tayin edildi. 

Afyon • Antalya hath 

Aıtkara, 22 (Hususi) - Aral 
inşaat şirketine bir milyon liraya 
ihale edilmiş olan Afyon ....-- An -
ta.lya hattının ikinci kısım 15 kilo
metresinde yakında faaliyete baş
lanacaktır. 

ııııııttuıııınıııınıııııııııtınrnıııııııııınııınnıuuıınnıınıın1ııımntli 

Yük arabalarına 
lastik 

Bir hesaba göre, bu iş 
alt.yüz binliraya mal 

ol:tcak! 

Belediye büyük arabaların le• 

kerleklerine sokaklar da fazla gü· 

rültü etmesin diye, lastik çember 
takılmasını mecburi yapmak ka
rarını vermişti. Araba yapanlar 
bu kararın yalnız İstanbul için ilk 

adımda altı yüz bin liraya mal o
lacağını hesap etmişlerdir. Ve bu 

para tamamen harice gidecektir. 
Ondan sonra da her arnbaı• n las

tiğini değiştirmek lazım ecldikçc 
parası yabancı memlckctlcı·c gi -

den bu masraf yeniler.ec k&.'ı. İs· 
tanbulda ıokakların gür .. lt ~jn -
den şimdiye kadar qil al c. rdcn 
görmedik. Hiç şikayetçi r>l "•yan 

sokak gürültüsünü kaldırmn için 
sarf edilecek altı yüz h~n r n ile 

her taraftan itittiğimiz in 1 ileri 
kesmeğe çalışmak daha a.~ıllıc:l 
bir iş değil midir. 

Ankara, 22 (Hususi} - 1ktı • 
sat Vekili Mahmut Celal Bey ve 
refakatindeki zevat . bu akşam 
Zonkuldaktan buraya döndüler. ıııuıuıutlfllllH!UuwıllliflilUtıtııı1111ıııııııııu11111ıı ı ı•ı ı ıı:~.ııııuı .ırı 
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Maarifte 

Mektep idareleri 

Artvinde: 8 Günün Siya.seti 

A t • • .. t- -.h-"-=- kJ Tayyare karşısında 
Alhn yumurtlıyan 

tavuklar kesi
liyor mu? 

-- (Ba§lllakaleden devam) 
iıtif ade etmek yolu varken kö
künden keserek kütüğünü satmak 
iktııat kaideleri ile telif olunabi • 
lecek bir tarzı hareket değildir. 

r ~ının arı 1 ve mera . ı deniz kuvvetleri 
Abone olacaklar. mecmualar b h ) 
hakkında ~~arlfVeklletlnin azı atıra ar 

fikrını alacaklar 
Deniz kuvvetleri, tayyare kuvvet· 

leri arafından imha olunmak tehlike-

ilave edelim ki meyve veren 
ceviz agaçlarımn kesilmesi meıe • 
!eıi Ziraat Vekili Muhlis Beyin 
geçenlerde Karadeniz mıntaka11 
ile ıark vilayetlerine yaptığı seya
hat eınaıında (Hopa) İ•keleıinde 
dikkatine çarpmıtbr, derhal ce
viz ağaçlarının kesilmemesi için 
icap edenlere şiddetle emir ver
mittir. Hükumetin bu hususta ·ö
nümüzdeki ıene zarfında ciddi ba
zı kaTar vermeıi ve tedbirler alma
sı da beklenebilir. Herhalde yat 
ceviz ağaçlarının kesilmemesi es
babı temin edilecektir. 

Fakat memleketimizde mevcut 
ceviz ağaçlarının muhafazası me
ıeleıiyle metgul olurken bir taraf
ta.o da yeniden fidan dikmek me • 
H"lea~ni de unutmamak lazımdır. 
Artvın havalisinin ceviz mahsulü 
beynelmilel bir şöhreti haizdir. 
Bundan dolayıdır ki buralarda her 
•~ne ne kadar ceviz yetişir iıe hep· 
ıı de •atılır. Bununla beraber o • 
nda bile meyvesi alınan ceviz a· 
~açlarının hemen hiç biri insan eli 
ıle dikilmemittir. Halk kendi 
kendine yetitmiı olan babaların • 
dan kalma ceviz ağaçlarının mah
sullerini topluyor. Fakat yeniden 
ceviz ağacı dikmek kimsenin hatı
rına gelmiyor. 

Dikkate·değer olan cihet tudur 
ki bir k111m halk bu hususta hüku
metin müdahalesini istiyor. "Hü • 
kumet bizi ceviz ve fındık fidanı 
rl:~..nıefe kanun ile mecbur etme •• 
li.,, diyor. Bu söz belki bircok 
kimselere garip gelecektir. Fakat 
ne Yanalım ki bir hakikattir. 

Mehmet ASIM 

Konservatuvar 
Dört ağız sazı mütehassısı 

getirtiliyor 
Konıer-.;atuvara yazılma mua

meleti ba~lamıttır. Tetrinievelin 
birinde'D itibaren tedrisat batlıya
caktu. Tetrinievelin yedisinde de 
yeni müracaat edenlerin kabul im
tihanları yapılacaktır. Bu sene 
konservatuvara girmek iıtiyenler 
ıeçen senelere nazaran çok fazla
drr. Konservatuvarın eıki talebe
leri dıe çok olduğundan bu seneki 
imtihanlarda kabiliyet bilhaaaa 
göz önüne alınacaktır. 

Avrupadan dört tane ağız saz
ları müteha1111ı getirilmektedir. 
Bu mütelıa1111lar konaervatuvarda 
den verecekleri gibi teıkil oluna
cak seliaen kitilik konıervatuvar 
orkeatruında da yer alacaklardır. 
C>Tkeatra her ay birer büyük kon
ser verecekti. Bu konselere gavet 
az ücretle p,irilebilecekitr. 

Bilecik Valisi 
Bohı valisi Rıza Bey Bilecik 

valiliiine tayin edilmiı ve yeni 
memuryeti yerine gitmek üzere 
ıehrimize gelmittir. 

Baıka baıka isimlerle mektep
lere müracaat ederek bazı gazete 
ve mecmualar namına ilan ve abo
ne bedeli koparmayı kendilerine 
it edinmiş bir zümre türemiıtir. 
Maarif Vekaletinden bütün mek
teplere gönderilen bir tamimde, 
gazete ve mecmualara abone ya • 
zıldıkları halde mukabilini görmi
yen mektep idarelerinin ellerinde
ki vesikalarla matbuat umum mü· 
dürlüğüne müracaat etmeleri bil
dirilmiştir. 

Gene Maarif Vekaletinin emri 
üzerine, mektep idareleri, abone 
olacakları mecmua ve gazeteler 
hakkında önceden vekalete danı
şacaklardır. 

Orta mekteplerde yapılan 
deAi,iklikler 

Orta mekteplerde yapılan de
ğişikliklerin alakadarlara bildiril
mesine devam ediliyor. Öğrendi
ğimize göre, yeniden yapılan de· 
ğiıiklikler §unlardır: 

Cümhuriyet orta mektebi Türk· 
hocası Sabri Bey Vefa lisesi Türk
çe hocalığına, Gelenbevi orta 
mektebi Türkçe hocası Sami Bey 
Davutpa§a orta mektebi beden ho
hocalığına, beden hocası Veli Bey, 
Davutpaıa orta mektebi yeden ho
calığına tayin edilmitlerdir. 

Orta mekteplere meccanf 
yazılmak lstiyen ilk 

mektep mezunları 
Bu yıl liıe ve orta mekteplere 

alınacak meccani leyli talebenin 
müsabaka imtihanı otuz eylulde 
yapılacaktır. Öğrendiğimize göre, 
meccani girmek istiyen ilk mek
tep mezunlarının, ellerindeki me· 
zun oldukları ilk mektep idarele
rinden verilmit iyi ahlaklı, çalıt • 
kan olduklarına dair bir vesika 
bulunması ıart koşulmuştur. Bu 
vesikayı alamıyan ilk mektep ta· 
lebeleri imtihana giremiyecekler • 
dir. 

iktisat mektebi muallim 
kadrosu geldi 

Yüksek iktısat ve ticaret mek • 
tebi muallim kadrosu dün gelmiş
tir. Bu kadroya göre, İstanbul ti· 
caret odası umumi katipliğinden 
çekilen Vehbi Bey iki den okuta· 
caktır. 

Ticaret odası tetkikat ve istih
barat müdürü Hakkı Nezihi Beyni 
lise kısmındaki dersleri li.ğvedil
mittir. Hakkı Nezihi Beyin yük· 
ıek kısımdaki derslerini Suphi Nu· 
ri Bey verecektir. 

Ticaret borsası umum katibi 
Akif Bey iktısat mektebindeki 
derslerini bırakmıtlır. 

Avrupaya gönderilecek 
liae mezunlar1 

Avrupaya gönderilecek liıe me· 
zunlarının müsabaka imtihanına 
dün Pertevniyal ve kız liselerinde 
baılanmıştır. imtihanlarda Maa
rif Vekaleti umumi müfetti§leri 
bulunmuıtur. 

61-Sporcular, Gençler:-.... 
Pek yakında lPEK sinemasında hakiki - büyük çok neıeli 

bir SPOR ve CENÇtlK filmini zevkle göreceksiniz: 

Çılgın Hayat 
Oy niyanlar: 

William Haines - Mad ge Evans - Conrad Nagel .. 

ve meraklı 

Am ft ..._tm munffakiyeti - Spor ve yarıı mücadelelerini - He
yeeanve zevki - Eğlence- ve hareketle dolu büyük film ... 

Ruslar 93 harbinden sonra şehri nası: 
işgal ve idare etmişlerdi? 

(93) muharebesinin son safha· 
ları, Artvinin karşısındaki yüksek 
dağların sırtlarında cereyan et .. 
miştir. Türk - Rus kuvvetleri 
arasında· aktedilen mütareke res· 
men tebliğ olunduğu zaman bizim 
askerlerimiz (Süveddüzü) deni • 
len yerde bulunuyordu. Bu defa
ki Artvin seyahatimde iyi bir te • 
sadüf beni, henüz eUi yedi, elli 
sekiz senelik bir maziye ait olan 
bu tarihi hadiseleri gözlerile gör· 
müt olan yatlı iki zat ile karıılaş· 
tırdı. Bunlardan biri Geliı oğlu 

Şeref Ağa, diğeri Gedik oğlu Ali 
Ağadır. 

O vakitki Türk ve Rus aaker· 
ferinin buralarda bıraktıi• izler 
hakkında bir fikir edinmek için 
hatıralarını dinledim 

93 harbi esnasında Artvin 
cephesinde bizim bir taburdan i
baret munta·uun askerimiz var -
mış. Mevcudu bin kişi kadar o -
lan bu tabur Ardanuş sırtlannda 
imiş. Orada Kars tarafından ge
len Rus kuvvetleriyle karşılaşmış. 
Askerlerimizin elinde hemen u -
mumiyetJe kapso1lu silah vaıımş. 
Yalnız o zaman yeni sistem silah 
olarak kullanlan Mancester nev -
inden beş on tane, kapaklı deni -
len cinsten ise yirmi beş otuz ta
ne kadar bir , y varmı~. Artvin 
havalisindeki ahaliden orduya il
tihak etmiş olan altT bin kadar gö
nüllünün ellerinde de gene kap -
sollu tüf ek bulunuyormuş. 

Rus askerlerinin silahlanna 
gelince; onlarda da kağıt fişek
leri bir mil vasıtasiyle iterek çı

karan eski sistem bir silah imiş. 
Hatta bu silahın kıymeti Türk as
kerinin kapsollu tüf eklerinden a
şağı imiş. 

Muhataplarım bu hatıralarını 
naklederken benim zihnim tari
hin ok ve yay devirlerine gitti. 
Görülüyor ki elli beş, altmış sene 
evvelki ordu teçhizatlarının çak -
maklı tüf eklerden pek le farklı 

değildi. Bugünkü harp silahları 
ile, bin. bir çe§it ölüm aletleri, 
tayyareler, bombalar, zehirli ve 
boğucu gazlarla, daha yarım asır 
evvelki harp silahlarını karşılaı· 
tırmak bile insana hayretler veri
yor. Yarım asır içinde, asırlara 

sığmıyacak derecede meydan a • 
lan geni§ mesafe, fikirlere dur -
gunluk getiriyor. 

93 harbinde Artvin cephe.in • 
de Türklerle Ruslar arasında ce -
reyan eden muharebe b:r buçuk, 
iki ay kadar aürmüttür. Bu cep· 
hede a 11<erlikçe gatip ve matlup 
vaziyeti tahakkuk etmeden müta
reke aktolunmuttur. 

O zamanlar Artvinde üç bin 
bet yüz evlik Ermeni varmıı. Mü
tarekeden sonra sulh şartları mü· 
zakere edilmeğe ba§lanınca Art -
vindeki Ermeniler gizlice Rusya • 
Y~ müracaat etmiıler, kendileri· 
nın Ruı idareıine alınnıaıını iıte
mitlerdir. Bunun üzerine çarlık 
Ruıyaıı, harben Ruslar tarafın -
dan itgal edilmemit olmasına rai
men Artvini ve havalisini iste
mekte ıırar göıtermitlerdir. Bu 

suretle Artvin sulhen Ruslara terk 
olunmuıtur. 

Çarlık Rusyası, kaza markezin
deki Ermenilerden baıka bütün 
Artvin kasabasının ve köylerinin 
ve etrafının tamamen Türk ol • 
makla beraber Çoruh nehrinin iki 
tarafını te,kil eden büyük dağla· 
rın fevkalade ıarp olmasını naza· 
rı dikkate alarak buralarını husu· 
si bir idareye tabi tutmuıtur. Bu 
hususi idarenin hedefi Artvin, 
Şav§el, Borçka ve havalisinden 
aıker almamak, yalnız bir mik • 
tar vergi koymak, buna mukabil 
mektep açtırmamak suretiyle bu
ralardaki Türkleri tamamen cahil 
bırakmaktı. 

Bu idare tarzının neticesi ola
rak halk tabakası her gün biraz 
daha cehalete dalıyordu. Bugün 
ATtvin ve havalisi ahalisi 'ahlak -
larının saffeti ile tanınmı§tır. Öy· 
le iken Ruslar zamanında mem • 
leketimizin bu kötelerinde bir kaç 
büyük cinayet olmaksızın bir gün 
geçmezdi. Ruılar, Türklerin böy· 
le biribirlerine dü,melerini kendi 
rahatları için hot görürlerdi. Bun· 
dan dolayı canilerin, yakın olan 
Türk hu<lutlarına iltica etmeleri -
ne karşı bile göz yumarlardr. 

Artvinliler Rus i,galinden son· 
ra Çar hük6aıeti namına .Artvin~ 
en yüksek idarei mülkiye amiri 
olarak gelen (Şufinıki Petro Pet· 
roviç) isminde bir Ruı erkanı 

harp kaymakamının garip hatıra • 
sını bili muhafaza ediyorlar. Bu 
adamın karde,i, o vakit Ruı Ça • 
rının ikinci hukuk mütaviri imif. 
Bu itibarla Çarın sarayında husu· 
ıi bir mevkii h11.iz bulunuyormuş. 

(Şufinıki) Artvinde gizlice 
müılüman olmu§. Güya kendisi
ni zahiren Rus idaresine kartı 
hıriıtiyan göıterir, fakat Artvin -
de kendi yanında hizmet eden 
Türklere ve jandarma neferlerine 
nıüılüman olduğunu söylermiş. 
Hatta müılüman oluıunda sami
miyetini göstermek için Şavşet· 
ten Batuma gizlice getirilen bir 
sünnetçinin eliyle sünnet bile ol -
mut! Şavıetten Batuma bu sün
netçiyi getiren de, o zaman jan -
darına baı çavuıu T~bahizi Meh· 
met ağa imi§. Şufinski bir gün 
Şavtetin Mirya nahiyesinde bulu· 
nan bir türbede Veyselkaraniye 
ait olup müılümanlar tarafından 
ziyareti adet olan bir külahi ya-

nında, gene o zaman ııra çavuş· 
farından Keleş oğlu Şeref ağa 

bulunduğu halde ziyaret etmit !. 
Fakat Şufinıkinin böyle gizli din 
tuttuğu Ruı idareaince hissolun • 
duğu için kendisi Tiflise kaldırıl
mıt. Oradan da Moskovaya gö .. 
türülmüf. Nihayet menkup olmut 
imif. 

Artvin ve havalisinde Çarlık 
idaresi otuz sekiz ıene devam et
mi,tir. Umumi harpte bütün bu 
havali İptida Türkler tarafından 
itıal edilmitken sonradan tekrar 
Ruılar eline geçmesi üzerine bü .. 
tün Türkler bir tek nefer kalma -
yıncaya kadar muhacir olmut, 
Anadolunun orta vilayetlerine çe
kilmitlerdir. Sekiz, dokuz sene 
kadar ıüren bu muhacerettir ki 

sine maruz mudur? 
Bu mesele 1 ngiltere gibi deniz 

memleketlerinde son derece dikkat ve 
ehemmiyetle münakata olunmakta • 
dır. 

Yapılan netriyata göre bu mesele 
üzerinde iki fikir mektebi vardır. 

Birincisinin telakkisine göre hava 
kuvveti, hali hazırda deniz kuvvetine 
ancak yardımcı olabilecek bir vaziyet· 
tedir. 

1 kincisi ne göre hava kuvvetleri, de • 
niz kuvvetlerini tehdit eden en büyük 
tehlikedir. Hava kuvvetleri olaa olsa 
ancak en yeni harp gemilerini tehdit 
edemiyecek bir vaziyettedir. 

Bu iki fikri tenkit eden mütehaa • 
sıslara göre ikinci telakki günden gÜ· 
ne kuvvet bulmaktadır. Çünkü hata 
silahı günden güne inki§af ediyor ve 
mütecaviz bir silah olmak haysiyetiy
le fevkalade ehemmiyet kazanıyor. 

Bununla beraber, ağır silahlan, 
deniz kuvvetlerinin günü geçmiı sa· 
yılamaz. Bir batın evvel, torpitolann 
tecavüzü tehlikesi ile kartılatan harp 
gemileri, buna kar§• çare buldular. 
Harp gemilerinin etrafına ağlar ku -
ruldu ve bunlara benzer tali bir takım 
teslihattan istifade edildi. Daha son
ra tahtelbahirlerin tecavüzü ile kartı· 
laıan harp gemileri buna kartı da ye· 
ni ailihlarla cihazlandı. Şimdi de harp 
gemileri, tayyerelere kartı, tayyare 
toplariyle silahlandı ve yapılan tecrÜ· 
belerden mühim neticeler alındı. 

Bununla beraber tayyarelerin harp 
gemileri üzerindeki tesiri meselesi an
cak gelecek sene toplanacak deniz 
konferansından sonra anlatılacaktır. 

Ancak bu konferans neticeainde en 
büyük harp gemilerinin yapılıp yapıl· 
mıyacağı anlatılacak ve her alakadar 
devlet ona göre tedbir alacaktır. 

Nisbeten küçük harp gemilerine 
selince bunlar. tayyare bombardıma
nından süra lariy e, uman per c! 
riyle, mukabil taarruzlariyle kurtula· 
bileceklerdir. Bilhassa mukabil taar • 
ruz, bu kurtulut çarelerinin en mü • 
himmidir. 

Bununla beraber istikbal muhriple• 
rinin tayyare tatıyan gemilerini de 
birlikte bulundurmıyacaklannı kim 
tahmi nedebilir? 

Harp gemilerinin fU veya bu te " 
kilde tayyare taarruzJanna kartı gele
bilecekleri ileri sürülmekte beraber ti· 
caret filolannın tayyare hücumlarına 

kartı ne ile müd.raa olunacaklan me· 
selesi kalıyor. Tahtelbahir, ticaret &e

milerine kartı mülhit bir afet olduğu
nu iıbat etti. Tayyarenin daha mü • 
debbir olması kuvvetle muhtemeldir. 
O halde belki de ticaret gemilerini 
tayyare filoları ile korumak icap ede • 
cektir. 

insanın icat kuvveti bir lahza 
dunnıyor. Tank ihtiraından evvel 
sipere kartı hiç bir kuvvetli tecavüz 
vasıta11 yoktu. O halde ayni icat kuv· 
vetinin bugün karıılanamıyacak de • 
recede tehlikeli görünen her silaha 
karşı yeni bir silah icat etmesi her za· 
man beklenebilir. 

ö. R. 
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bütün Çoruh mıntakaıında bulu • 
nan Türklerin bugünkü iktısadi 
ıztıraplarına sebep olmuştur. 

Artvinliler, Ruslar zamanında 
kendilerine mektep açtırılmamıt 
olmasının acı hatrraıını asla unut
muyorlar. Bugün Cumhuriyetin 
nimetlerinden iıtifade etmek için 
her §eyden evvel okumağa, yaz • 
mağa, ilim ve fen tahsiline heves 
gösteriyorlar. Maalesef bu hava· 
lide henüz halkın ihtiyacı ile mü· 
tenasip derecede mektep açılama· 
mııtır. Meseli Artvin merkez ve 
mülhakatında tahsil ç.ajında yedi 
bin iki yüz çocuk olduiu halde 
bunlardan ancak bin üç yüz elliıi 
ilk mekteplerde okutulabilmekte· 
dir. 

Mehmet Aaım 



LE il LEY ı=ıız= Sil J- VAKTT 23 EYLO'L l 934 

VA K/1 ın 1 ef rikası: S 6 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I 
•• 

Olüme SusalJan Gönül 
Yazan : Se/8.mi İzzet 

TEFRiKA Not 33 YAZAN: iSHAK FERDi Ben hunu §iddetle reddettim: - Korkacak bir §ey yok .• Bizi 

Lidyalı _kumandan, hükümdara sordu: 
--:- Jıtem!yorum, dedim. Ölümü arkadan görenler, keşfe çıktılar 

t~rcıh .~derım .... Vahti ara pi arın e· ı ıanacaklar. Bunun için dört nala 
~.ınde o!e~ek Turkler gibi ben de gitmiyorum. O zaman fÜphe ede-
o)mek ıslıyorum. bilirler. Beni idam etmiyecek misiniz? Bi~ ~eı homurdandı: Bu on dört yatındaki harikuli .. 

Şıkıta kamasını çekmiş, ikiye de mahluka hayran olmu•tum. 

Merduk zindanına mabedin büyük kapısından giriJirdi. Esir kumandan, ış1k 
ve hava görmiyen bu haşarat yuvasında, sert bir sesle bağırdı: 

bük" I .. .. · h" 'f . u mut, uzerıme ucum edecek- - Şikita dedim, sana bu borcu 
tı. ı "d' .. . , 

H 
naıı o ıyecegım . . 

" Burada benden başka kimse var mı? 
aykırdı: y ·· ·· rt b kb uzume ıe a : 

. " - Alçak katil.. Babam da sana - Vazifeni yaparak, dedı. 
Sonra parmağını dudaklarına 

götürdü: 

T aapa Sabile büyük bir eıir ka
filesiyle dönmüttü· 

Diri Libyalı acıdı:. Sen acınacak adam değil • 
kumandanın o· 
muzunu oktadı: 

sin .. Seni ben öldüreceğim. 
Kollarımı kavuşturdum: Dara sarayın penceresinden e-

sirlerin geçİfİni seyrediyordu. -Ben mem· 
leketini müda
faa etmesini bi-

- Yani cinayet işliyecekıin .. 
- Suı, dedi, yaklatıyoruz. 
Ağaçların altında bir alay be • 

yaz noktalar gördüm. Bunlar a .. 
raplardı. Buradan nasıl geçecek • 
tik?. 

Katil olacaksın .. Esirler arasında hatırı ıayıhr 
bir kumandan vardı. Bu söz üzerine irkildi. Doğrul

du. 
- Cinayet! .. len kumandan • Lidyalı kumandan batı aşağıda 

yürüyordu. Yolda gelirken: 
- Sakın beni Dari'nm huzuru· 

ları - dü,manım 

da olsa • takdir 
- Öyle ya cinayet.. Müdafaa· 

Şikita hurmalığa girmeden, ke
narından dolanmıya baıladı. 

na çıkarmayın ! ederim. Vazife -
sız bir inıanı öldürmek cinayet Arada bir, anlamadığım bir söz 

haykırıyor, hurmalıktan cevap ve• 
riyorlardı. 

işlemekti. Diye yalvarmıştı. 
Bu kumandan. Lidyalrların en 

mağrur askerlerinden biriydi. O • 
nun, Lidyada: 

nı yapmışım ! 

İdam değil1 tai • 
tife layıksın! 

Fakat ben ıeni 

taltif edemem. 

Geriledi. Yarı terbiye edilmiş 
bir pars gibi çadınn bir kötesine Hurmalığı geçtik. 
büzüldu. 

" - Ben günün birinde Diri'yı 
. ı ~ ' 

Ben ümide kapıldım. Devam et 
Hayvanını mahmuzladı. Ben 

ele mahmuzladım. 
eaır a acagım .,. tim: 

Ne de olıa, aıke
rimle cengede • 

Dediğini herkes gibi Diri. da 
biliyordu. 

Kumandan sarayın önünden rek, lüzumıuz 

- Sizin adamlarınız asker de • 
ğiJ .. Onlar birer haydut gibi ka· 
ranlıkta , arkadan vuruyorlar .. Ce· 
sarete bayıldığını söylemittin .. 
Arkandan gizlice vuranlar cesur 
mudur! Asker. göğüs göğüse, ay

geçerken sendeliyordu. yer~ bir çok ma· 
Daraya onu uzaktan göstermit· sum kanının dö· 

ler: külmeıine mey· 
d · · ' B b'l h _ işte ıizi esir almak istiyen an vermıt11n · a ı atkının korktuğu Cinlerden biri .. dınlıkta vuruşur. 

- Kurnazlık korkakların ıili· 
hıdır. 

lidyalı batı aşajıda gidiyor. Kumandan, Dirinın yüksek iltica ederler, cinlerden korunma-
Demitlerdi. dütünütü karrsında yerlere kapa· )arını isterlerdi. 
Dara Lidyalı esiri çağırttı .. Ona narak· L' d 1 k · ı ya ı umandan zindana ah· 

kendi eliyle yer gösterdi: - Sizin maiyyetinizde taş taşı· I lırken, herkeste şu kanaat vardı: 
- Korku alçakların kuvvetidir. 
Şikita ilerledi. Elimden tuttu: 
- Gel. dedi, beni takip et. _ Kahramanların sendelediği· mıya razıyım, dedi, beni kaç yıl l " Lidyal · . l b 

tti ilk defa görüyorum, dedi, hele · ) k k il - 1 esırın pa asını e· 
esır 0 ara u anacaksınız?· linden almamalı. Belki zindanda • Kamasiyle çadırın bir yerini 

keıti, çömeldi. Emekliyerek dıta· ~ lur saıraya ba~lım ! DAi'&<••- Nltılir ki dal.ııffe -~~e e4ıl•r cı.. hu-
t:ıi.r kumandAn gösterilen yere - Hükümetinle müsaleha ak - n~. raya musallat olan cinleri ıehri • 

rıturdu: tedeceğim güne kadar... mizden kaçırır.,, 
_ Diri elenilen hükümdar sen . 

Onu taklit ve takip ettim. 
Yaptığı fey vahimdi. Görülecek 

olursa, muhakkak onu da öldürür· 
lerdi. Çünkü, ihanet ediyordu. 

•niain ?. 
Dara gülerek ba!ını salladı: , 
_ Evet .. Hila tanıyamadın.· 
_ inanmıyorum. Çünkü, siz 

henim tanıdığım Dara olsaydınız 
heni ti!l'ldiye ktldar ~oktan ge· 

bertmiştini:r. !. 
_ Sana yanlış anlatmıılar .• 

Ben cellfıt df'ğil'm. Diişmüslere 
merhamet etmesini ele bilirim. 

_ Rakiplerinizin başını ezmek· 
te gecikmediğinizi ıöylemi!lerdi ! 

- Doğru söyJemi,ler .. Rakiple
rimden birini ele geçirseydim, 
cellada teılim etmekte tereddüt 
etmezdim. Cünkii, onlar da benim 
1.dl\mlarımı . ellerine geçirdikleri 
Zaman keJlelerini yere dütürmek· 
le gecikmiyorlar. 

Lidyalı kumandan hayretle 
hükümdarın yüzüne baktı: 

- Beni idam etmiyecek misi· 
l\iz?. 

- Hayır .. Senden ve ıenin ma· 
İyyetindeki askerlerden bir fena
lık görmedim! 

-Taspa senin kumandanın 
değil mi?. Bjz onu mağlup etmek 
iatemiftik. 

- Tali sizi ona esir dü!ürdü. 

Lidyahlar cinden korkmazlar· 

Merduk mabedinde bir. dı. Esir kumandan zindana girdi
ği zaman, kendisine: "Cinlerle 

karşılaşma · • mücadele edersen, belki hüküm • 
Gece aydınlıktı. Ay ortalığı 

parıldatıyordu. Uzaklarda süvari· 
lerin hazırlandıkları görülüyordu. 
Şurada burada beyaz kefiyeli nö· 

Aradan günler geçince, Babil· 
de eıirler karargahında oturan 
Lidyalı kumandan tekrar yeni bir 
emel ve arzuya kapılarak Diri a· 
Jeyhinde atıp tutmıya batlamıftı. 

Bir gece Lidyalı kumandanın 
yeni vaziyetinden bahsederek hü· 
kümdarı tekrar Lidyalılar aleyhi· 
ne kıtkırtmıtlardı. 

Diri o gece ıarho,tu .. Ne yap· 
tığını bilmiyordu. 

- Onu Merduk mabedinin zin-

dar tarafından affedilirsin !,, de • 
mişlerdi. 

Kumandan zindanda bir ıey betdler bekliyordu. 
görmüyordu .. Birkaç adım yürü· Biz, onlar arasında emekliyerek 
dükten sonra, yavatça toprağın ilerliyorduk. 

üzerine çökerek etrafa kulak Bu aralık sırtıma beyaz bir bor· 
verdi .. Bir hafif hıtırtı .. Ve insan nus düştü. Şikita geçerken, bir 
sesine benizyen bir solumadan bomus kapmıf, bana vermiftİ: 
ba,ka bir fey duymadı. Lidyalı _ Buna sarıl, dedi. 
kumandan ölümden korkmuyor - Hemen bornuzu giydim. Artık 
du .. Sert bir sesle bağırdı: biraz daha korkuıuz yürüyordum. 

- Burada benden batka kimse Doğrulmu' kalkmııtım. Şikita kor· 
danına atınız! var mı?.. kus uz yürüdü. 

Demitti. (Devamı var) Karargahın nihayetine geldik. 

Merduk mabedindeki zindanda ••-• ... 10
-••

11-··-··-•=••= .. --. ------.. -·, Orada atlar bağlanmıştı. 
(Arte) den baıka ölüm mahklı- Türk Tıp cemiyetinin Şikita, hayran olduğum bir el 

mu yoktu. Diri (Arte) yj unut· yeni idare heyeti çabukluğu ve meharetle iki hay -
mutlu. vana eğer vurdu. Yularlarını tak· 

Her hafta salı günleri ıaat 
Lidyalı kumandanı esirler ka· tı. Birine beni bindirdi, ötekine 

18.30 da Beyoğlunda Saka çıkma-
rargihından alarak Merduk ma· kendi bindi: 

zındaki hususi idaresinde toplan· 
'--dine götürmüılerdi. k 1 T k T - Rahvan gidece3iz, dedi. oe ma ta o an ür ıp Cemiyeti 

Mabedl·n zindanı büyük mabet · d 1 Hayvanı dört nala sürmemek i-yenı evre ça ıtmasına ba,lamıı 
kapı.inin Zemin katında, kırk a • ·ık 1 d h d çin kendimi güç zaptettim .. He • ve 1 top anhsın a u evre için 
Yak merdi.venle inilir, karanlık, ı'd h t' . · I . d nüz tehlike atlamamı•h .. Bedevi-are eye ıne ısım erı a§ağı a "f 

korkunç bir yerdi .. ltık ve hava- yazılı zevatı seçmiştir: ler arkamıza takılabilirlerdi. 
dan mahrum bu haıarat yuvasın· Onun korkuıu yoktu. Arkaıına 

İki yüz metre dört nala ıittii. 
Şikita birdenbire hayvanını dur • 
durdu: 

- in, dedi .. Türklerin siperleri 
buraya yakındır. Emekliyerek 
git .. Bizimkiler ıeni bizden bi1' 
casus sanıyorlar .. Ona göre hare
ket et, şüphe uyandırma. 

Yere indim. Fakat bu kızı, teli· 
likede bırakıp gitmeğe gönlüm 
bir türlü razı olmuyordu. Ona 
yaklaıtım: 

- Şikita, korkmuyor muıun? 
- Hayır. 
- Ya 'bu aeceki hücumda mil• 

16p olursanız? .. Buna ıen ıeJ,ehi• 
yet vermit olacakıın. 

- Babam bana hak verir. 
- Neden?. 
- Haydi git, vakit kaybetme •• 

Bir çeyrek sonra hücuma uirıya .. 
caksınız. 

Elini tuttum, öptüm. 

- Şikita, dedim, ıeni aUal\a e .. 
manet ediyorum. Allah vere de 
hasına bir felaket gelmiye. 

Elini çekti, benim hayvanımı 

pefİ sıra sürükliyerek, dört nala 
uzaklaştı. " 
Arkasından uzun müddet bak • 

bm .. 

Sonra emekliyerek, ilerlemefe 
başladım .. 

Bizim siperlere yaklattım. Na. 
betçi, tüfeğine dayanmıt. uyuya 
kalmıştı. Omuzunu sarstım. Uyan• 
dı, gözlerini dört açtı: 

- Arap! dedi. 

Bornozumu çıkardım: 

- Değil, dedim. Ama artık ıiS
zünü aç. Uyuma, yoksa bir daha 
uyanmazsın.. Biraz sonra arap1ar 
hücun,ı edecek.. Ben kararıi.h ku· 
mandanına emir Termeğe gidiyo-
rum .• 

Sarardı, kolumu tuttu: 
- Benim uyuduğumu ıöyliye • Lidyalı kumandan Taspaya ni

t;İn puıu kurduklarını anlatmak 
iatedi: 

da Arşe bet gündenberi ölümle Reis: Doktor Osman Şerafet- hHe bakmıyordu. 
tin, ikinci reisler: Etem, Ahmet 

cek misin?. ' 

- Cenup memleketlerimizin 
ltapısı sayılan (Küçükka1e) yi 
~aptctmek için geldiklerini tah· 
ltıin ederek, İran askerinin yolu • 
llu keamittik. Taspa'nrn oralar • 
dlln bir yolcu gibi geçmek niye • 
tinde olduiunu sonradan anladık 
"na, it itten geçmiıti. Taıpa or· 
~ ile Ozerimi:re yürüdü ve ka· 

1~ıniiz zaptederek bizi f'sir aldı. 
D!ri, Lidy;ıh kumandanın o • 

pençeleıiyordu. Bir aralık dedi ki: 
Şükrü, umumi katip: Şükrü Ha-

Halk buraya diifmemek için, - Ta ötelerde bir karanlık gÖ· 
zım, veznedar: Fethi Beyler. 

mümkün olduğu kadar fenalıktan ri.:nüyor. 
çekinir, hükümdara ve onun tabi· Evet. 

Avrupaya gönderilecek 
lerine itaat ederdi. - Orası ağaçlıktır. Hurma a • 

Hukuk mezOnlarm 
Mabedin zindanlarında cinle· ğadarıdır. Neresi olduğunu anla -

rin iç"ma ettikleri de halkın ara· Avrupaya tahsile gönderilecek d1n mı?. 
sın:Ja §ayi olmuştu. Cin Babil hal- hukuk mezunlarının imtihanına - Anladım, elinize eıir düttü-
kının ötedcnberi cinlere karşı dün sabah ıaat dokuzdan itibaren ğüm yer. 
korkuıu vardı, cinlerin fenalıkla- b,lanmıştır. lmitihana kırk bet - Evet .. Orasını geçtikten ıon-
rından uzak kalmak icin, sık 11k kişi girmiştir. Bunların arasından ra artık tehlike kalmaz. 
(Sınayet ve himaye mabudu) na dokuzu ıeçileccktir. - Evet ama, oraya gidinceye 

J kadar?. 

- Hayır, hayır .. Bunu aöyle. 
miyeceğim ama, bir daha uyuma •• 

(Dcnnu nr) 
.........,...."""••n•ıı ..... ._.._..._...,..1• 1••••=•••• 1 ...._ 

Yeni Eaerler -inkılapların öğrettikleri 
Me'buı ve hukukçulanmızdan V •~ 

fi Raıit Bey tarahndan "f nlaliplarq 
Öğrettikleri" adı altında bir tetlcilc eae
ri neıredilmittir. Gazetecilik •e mat. 
baacılrk ıirketi tarafından huılan 1t 
kitap lurlr tekiz büyük aa)·ıfadan te ~ 
11e~p ediyor. Fiati elli kuruıtm 
T avııye ederiz. 1 
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J-llKAY 
Ne oyunu bu? 

t!iU.i 

Sulh mahkemesinde.. Ahmet 
bey oturmuş .. Mahkeme reisi bir 
dosya kanştınyor .. Başım kaldırı
yor: 

- Davacı gelmedi mi?. 
Ceketi dizlerine kadar uzun, ha

sır şapkasının yanlan örülmüş, 
göbeklice 1Jir zat ilerliyor: 

- Burdayım efendim. 
Reis onu oturtuyor. Sonra maz

nunun ismini, mesleğini, adresini 
somyor. Davacı davasını anlatr • 
yor. 

Nakleden ; İzzetoğlu 
Henüz mağazaya yollamadıla·· 
mı? .. 

" y - ollnmadılar. 
" s· - ız mağazaya gidiniz. Ben 

kunduralarımı g;yeyirn, arkanız . 
dnn gelirim. I 
"Mağazaya gittim. Öğleye ka -

dar bekledim. Ne fıcılar geldi, mı 
de Mehmet bey.. Tekrar evine 
döndüm. Karısı ime.azının çame.· 
§ırlarmı ütülüyordu .. 

" K d - ocnnız nere e?.,, 

J Mecmualar Arasında 1 

arınca 

Cevdet Nasuhi Bey Çnnpazarı kredi 
kooperatifi azalariyle bir arada .. 

Ar sen Lüpen 1 in Sergüzeştleri----• 
~ - .· . ... . . . .. . . . . .. . . · . 

aalı 
• 1 tlkaml 

8 

•11B:JmJ••ımmmzm119 Yazan: Maurice Leblan 
-35-

- Bilmiyorum .. Gürültü işitti ~ için açıkça konuşmak lazımdır. 
ğimden odaya girmek istedim, Hakkınızda itham delilleri düştü· 
fakat kapı kilitliydi. Uzun zn • ğünden serbest bırakıldınız, fa • 
man yavaş sesle konuştular. On • kat, doğrudan doğruya z;izi ve be· 
lan sonra da meçhul ziyaretçi ni alakadar eden bazı noktalar 
-::tti ve ben de görmcğe muvaffak vardır. 

clamndım. Ve dostane bir tatlıhkln sordu: 
- Şu halde hiç bir fikir cdinc· ı - Fclisiyen, Puatu civarında 
- Hiç bir fikir edinemedim. bir çiftlikte oturan iyi bir kadın 

mediniz? tarefmdan büyütülmüş olduğunu• 
- Ayın on bc~inci pazartesi 

günü idi. Akşam yediye geliyor
du. işçiler gitmişlerdi. Ahmet bey 
de şapkasını giymişti. Seslendim: 

"Ahmet oğlum, yarın mağaza· 
ya gelmeden evvel T ahtakalede 
şarnp ambarına uğra, satılık fıçı -
lar ·armış .. İyi pazarlık et. Aldan· 
ma. Bana bir düzüne kadar fıçı 
al •. f şt'! sana elli Hra. 

"- Kötecleki kıraathanede bi· 
lardo oynuyor. 

"G;ttim. Mehmet Bey sahiden 
de biliirdo oynuyordu.. Bir seri 
yakalamış, on dokuzuncu karam· 
bolu çeHyordu. 

"-Bu ne hal Mehmet, ne oyu· 
mı bu!.. 

"Pek şaştı: 

"- F ıcılar hala gelmedi mi?. 
"- Gelemdi. 

B'r l:aç senedenberi memleke· 
timizde kcopera.tifçililı: hareketi 
ilerliyor. Ziraat Bankasının yar· 
dımı ile tcşk"l edilen kredi koope· 
rntiflerinin sayısı her sene gittik
çe artıyor. Şimdiye kadar üç ki
şilik bir ortaklık ne demek oldu • 
ğunu biLmiyen bir çok köylerde 
f~ydalı istihsal ve kredi koopera· 
lifleri meydana geliyor. 

-Ah ne yazık!.. zu bana niçin söylcm'!diniz?. 
Maamafih Raul daha ertesi gün Gen~ delikanlı kızardı ve ya • 

bu gece ziyaretçisinin yaptığı tc- vaşça: 

siri görmede gecikmedi. F elisiyen - insan bulunmuş bir çocuk ol
bu ziyaretten sonra tamamen de- duğunu öyle kolay kolay itiraf e• 
ğişmişti; neşesi dönmüş, yüzüne demez. 
hayat ge]mişti. Gülümsiyor ve - Fakat çiftci kadın tarafın • 
F ostin ile konuşuyordu, hatta dan bulunmanızdan evvelki za • 
genç kadının resmini yapmak is· man .. 

tiyordu. - Ondan evvelki zarnan'l ait 

Yetmezse üst tarafım sonra ve· 
riri::. 

"Pnraları altlı. Elinde evirdi, 
cevirdi: 

" F - en değil, dedi, iki gece 
v.ur patlasın, çal oynasın eğleni • 
rım! 

" s k - . n ayı bırak Mehmet, vak· 
tiyle git, mağazaya vaktiyle gel. 

"Erte:ıi sabah saat ondn mnğa· 
nda kimselcı· yoktu. Acaba Meh· 
·•et hastalandı mı?. 

Çıktım. Evi pek uzakta değildi. 
Ytirl:clüm, gittim. Kapıyı çaldım. 
i~ arısr evde yalnızdı. Kocasının 
']i:mleğini ütülüyordu. 

" M h b · · ., - c met ey gıttı mı .. 
"- Hayır, eledi. AşağıdA. kah· 

'·:::de, iskambil oynuyor. 
"Aşağı indim. Mehmet bey kah· 

vede isk mbil destesini kestiriyor• 
du. 

" B - ı>n SRna ne tenbih ctt.im 
MPhn-ı~t? .. Ne oyunu bu!.. 

" c - nnım efendim, dedi. fıcı • 
lar icin böyle knfa tutma .. Fıçıla
rı ald~m .. Hem de ucuza aldım .• 

"- Olur ~ey c.lcğil.. Müsaade 
ediniz şu seriyi bitireyim geliyo· 
rum .. Fıçıları alıp gelirim. Siz gi
'dip bakınız. 

"M ğazaya döndüm. Ak~am ol· 
du, sular karardı. Ne fıçılar geldi, 
ne c1e Mehmet!. 

"Gene evine gittim. Karısı koca· 
smın mendillerini ütülüyordu. 

"....:. Ynhu Mehmet nerede?. 
"- Kö~edeki meyhanede rakı 

içiyor. 
"Hemen koştum. Mehmet o.rka

d Jariyle m s ya kurulm g. e• 
k:ştiriyordu. 

"Beynim attı. Ha ·kırdım: 
"- Ne o~unu bu! .. 
Din1iyenler aranında 

yük&eldi: 

- Fıçı oyunu'·· 

bir GC~ 

Gülüşmeler erasınd::ı, Mehmet 
beyi nltı ay hapse mahldin1 etti -
)er. 

Mchır:et Beyi hüpse atralarl:en 
mırıldrmyordu: 

- Bei7cnmedim bu oyunu! 

Memleketimizde kooperatifçi· 
lik hareketi bu suretle ileriye doğ
ru süratli hnmlelerle ilerlerken bi· 
zi en ziyade memnun eden şey 
hakiki b:lgilcre dayanan koope -
ratifçilik fikirlerinin gösterdiği 
inkişaftır. Nitekim Türk koopera· 
tif cemiyeti tarafından neşredi

mcğe başlnnan ''Karınca,, mccmu
as[ bu inkişafın delillerinden biri
dir. 

"Karınca,, İsminden de anla -
şı 1ncağı cibi köylülerimize ve u • 
mum"ye le h illerimize iş 

sahasında küçük kuvvetlerin b:r • 
leşmesi ile lıiiyük neticeler alma• 
bileceğini bir sistem dairesinde 
telkin ediyor. 

Doktor CevdP-t Nasuhi, Ay· 
doslu Sail. Süheyl N~zami, Ali 
Süreyya Beyler cibi tanınmış im· 
zalarla süslenen "Karınca,, nm 
şimdiye kadar elimize geçen sa • 
yılcrı, hıı sny1lnrda tetkik edilen 
Lah"slcrin yazıhşları kooperatifçi• 
liğin ilcri:ıi kin beslediğimiz ümit
leri l<uvvctlcndirmiştir. 

~-·'"!."""'--~~~--~~~~~~------~'~---~ ......... ~-
' v AKIT 

Eöy!e br mecmuıı Türk koope· 
ratifçilcrinin ve uır.umiyetlc istih· 
sal adnml nnın yollarını aydınla· 
tan b'r bilgi projcktöriidür. Onun 
için Türl· köylülerinin "C şehirli 

müstahsillerin böyle bir mecmua• 

GUndcllk, sıyuı Gazete 

latantıul Ankara caddesi, <YAK1T) Y\lrdu 
TEl.EFON NlJMARALAıu: 

Yazı (flerl telefonu: 248111 
[dare telefonu : 24870 

refgTat adreıı1: lstanbul - (VARI"tı 
Posta lcu tuıru N o. te 

Senelik 
1 aylık 
Saylık 

ı aylık 

AJJONE BEll~l.1.ERJı 

TUrkJye Ecnebi 
1400 Kr. 2700 Kz. 
150 • 1460 • 
400 • KOO 
150 soo 

iLAN UOKETLF..RI: 

nearı Ullıllamı U!ıı sayıto.Jarmda 88.ll· 

UmJ ao kunJ§t&rı ba§lar. llk aayıfada 250 
kurup kadar c;ıkar. 

BUyük, faz.la, devamlı UA.D verenlere aJt 

ayn tenzil!lt varı1Jr • 

Reıımıı ua.nıano b1r ııatm ıo kuru§tur 

KUÇUK il.ANI.AK: 

Bir deruı 30, tkJ dc'ası l>O, Uc; defası 65., 
dört det&:Jı 75 ve on defası ıoo kut'U§tur. 
Uç aylık lllln vcrcnlerto blr defası mecca
nendlr. Dört antın gec;en UAolarm raz.ıa 

sntır:an beş kuruştan b~p cdiUr 

Hava ihtiyacı ıcın 

düzüne Kodak Ye Lumiyer 
marka fotoğraf camı ı>azar
lıkla alınacaktır. Şartname
sini görmek istiyenlerin her 
gün ve pazarhğma girecek -
lerin 26 .. 9 .. 934 çarşamba 
günü saat 10,5 da teminatla
rile birlikte M. I\I. Vekaleti 
·Satınalrna Komisyonuna mii
racaatları. (29l) (5992) 

ya dört e1le sarılmaları beklenir. 
Bununla berabPr Doktor Cev • 

det Nasuh! Beyin "Karınca,, nın 
dördiincii sayısına (dört koopera
tif' ziyaret) ba~lığı altında yazdı· 
ğı b;r tr•k"k mnbılcsinde şu satır· 
kırı hayrc-llc okuduk: 

"Biğadiç~e - Ne olur, ne ol
mnz, l'olki çok para i~ten"veriı· -
diye I<::trmca ıncrmuasınm ilk 
nii~lrınıa :ıit paketler açılmaınıs
tır. r endilcrine ınecmuaımza 

ahnne olnı·ımn iht\ycıri olduğu vr 
Kırıkkaledc ik zabitan a- z~trn ·11~ nil~h::ıızmın 7'iraat Ban -

partımanı ve mevcut lise bi- kası b'r:ıfmdan hediye olarak 
nasmın tevsii ile gedikli kü- 1 g-önclrrilni~ arlat,ldr .. , 

c·ük zabit mektebii1in Yeni J z d" k" ı t l • • · • .. anne 1ycruz • ~u tia !r arı o· 
den ınşasınm kapalı zarf mü- lcuya., lıcr1 ;r--'l bizim sibi hayret 
nakasas1na talip çıkmadı- etm'~tir. 

Raul nrtık daha ziyade tered • kalbimde l1içbir hatıra yol,tur. ~~ 
dücle ve beklemeğe yer olmadığı • ni evlath~a kabul eden ve haki • 
m görmü~ ve üç gün sonra bir sa • ki ralidem demek olan kadın. ev· 
hah pavyona gelerek dinlenmekte veJJ,i zamana nit hichir ~ev sövle· 
olan genç dalikanlmın yanına meden ölün nitli. M'lnmafih öl • 
yaklaşmıştı: mezdcn evvel bani'\. bir kadın ta· 

Raul kendi kendine diyordu rnfmdan IcenrHs;ne tevdi cdHmi 
ki: olan bir ır.eblfıf!ı V('rdi. Görü"!.üse 

"Bugün bütün hadiseler, hiç ol
mazsa benim nazarımda, tama
men açık ve basit bir §ekil almış 
bulunuyorlar. lki hadise doğru • 
dan doğrnya birbirinden ayrıdır. 
lk-inci, yani, B rteleminin hazır • 

ladığı §Rntaj meselesi Bnrtclemi 
ve Simonun ölümü, T omasm ya -
knlanması ve F ostinin itiraflariy· 
le tasfiye edilmiş bulunuyor. Be
ni ancnk ba§ımn çntılmış olması 

clolayısiyle alakndaı- eden Gave· 
rel hemşireler me:;elesi ise, hiç 
bir hal ümidi olmadan cereyamnı 
takip etmektedir. Yalm:r. Felisi· 
yen kalıyor ki, bur..un harekatı 
da yanlı~ tefsir edilmiş bulunmak· 
tadır. 

Evet, Felisiyen, şantaj, hadiııe 
ve tertibinin yegane amil ve mü
cssiridir ve kalan bir odur. Ga • 
vcrcl hemşireler faciasında onun 
rolü r• dir? O kimdir? in.san bir 
sebep olmadan tabii intihar el -
mez. Demek oluyor ki. ruhunda. 
omı intihara kadar tıevkedcn ha • 
zı ımlar var. Bu FeHsiyen kim • 
dir? Evet, kimdir ve benden ne 
istiyor? 

Raul pavyona her gcli~te Fe1i· 
siyeni keskin bir bakışl<' tı;tkik 
ediyordu. Onunla konuşmak hu· 
su:mnda büyük bir acele gösteri
yordu. Yaralının harareti düş • 
müştü. F ostin pansıman yapma • 

ğa lüzum hissetmiyordu. Fakat 
yaralı gayet yorgun, bitkin ve ru • 
han büyük bir üzüntü içindeydi. 
Adeta, intiharını icap ettiren a -
millerin silinmediği hissini veri -
yordu. 

Bir [!Ün F ostin Raulü bir kena· 
ra çekerek: 

nazaran bu kArlı, benim hakiki 
velrl(>m d ... ~ildir. 

- Son seneler T.arfmda bu 
çiftliğe bir yabancının yerleştiği • 
ni hatırlıyor musunuz?. 

- Evet •. Bir doı;t veyahut bir 
akraba. 

- Bu adamın ismi neydi?. 
- Bu adamın hakilci ismini öğ· 

renemedim. 
Raul cevap verdi: 

- Onun adı Bartölemi idi 
F el is iyen &tçrıyare.k: 

- Bıırtölemi mi?. decli, k"til, 
hırsız Bartölemi?. 

(Oevanıı var) 

41umtftfttfttrmttnt4tmıteıınııttısrnını?ttrınn11mımnnnnn ntmın•mı ım:nntnuı n " 

Polis haberleri: 
mW*>.:::XWWWi 

Gene otoınobil ! 
Bakırköylü Mümin isminde 

bir çocuğu, ~oför Enverin idare· 
~indeki 2092 numaralı otomobil 
~arparak yaralamıştır. Çocuk hns· 
tahaneyc kaldırılmı~lır. 

Düşüp yaralandı 

Bcyoğlunda Kafesçi sokağında 
oturan Ohnnesin kızı dört yaşın· 
da Akavi solmkta oynarken düş· 
miiş, )'aralnnmı~br. 

Alac:a~ yüzünden kavga 

Civiciler icnidc Kemerli hcnda 
oturan Ali efendi ile han sahibi 
Ali Hoca alacak yüzünden kavga 
ctmir.ler, biribirlerini dövmü~ler· 
dir. 

iskeleden düştü, baca~ı 

kırlldı 

Yeni postahane arkasında bir 
yapıda çalışan amele Kegork, is • 
kelcden clüşmüş, bir aya(iı kırıl· 
rnıştır. 

:··········· ............................................... . ğından bu defa ı>azarlığa A "~ :t. 

- Bu gece, dedi, biri gelip Fc
füiyen ile görüştü. 

Edirne mektupçuluğu 
1 
1 

1 
i • 
J 
! 

Yurttnş, 

T ıııarruf için en kirlr ve en e

min yatınm yeri olan Ergani bakır 

baUı ikramiyeli dahili istikraz C. 
tertibi tahvillerinden ~l. 

M. 1. ve T. C. 

•·························································· 

konmuştur. ihalesi l - 10 -
934 pazar günün saat on bir- Halk sandıkları 
de yapılacaktır. Ta1iplcrin htnnbul eımafı nrasında Halk 
Ankarada l\f. M. Vekaleti sandıkları mmı altında bir ban -

S · .. knnm teşkili clüşünüf.mcl;:tedir 
atınalma Kornı'iyonuna mu- Bunun icin nt·ı d 1 f"k· 1 •• 

1 

~ m nr arın 1 ır erı 
racaatları. (293) (5991) alınmaktadır. 

- l"imdi? 

Yanına yaklaşmı§ll 

- İyilqtiğinizi gfür.:ckten ve 
bugünden itibaren eski münase • 
betlcrimizin devam edeceğinden 
ço!< memnunum, dedi. Yalnız bu 
münasebetlerin kalbi olabilmesi 

Uzun senelerden beri l&tanbul vi· 
laycti Hukuk i§leri müdürlüğü tefli • 
ğindc bulunmuı, ciddiyet ve dürüst 
hareketiyle kcndiıini tanıtını' olnn 
Tevfik Beyin, Hukuk fakültesini bitil"" 
mcsi üzerine terfian Edime mek•··- • 
, .. ,ı .• .;.,. ,, .,.,.;., r-1·1~;;-;_; memnum • 

• •tlc hııber almıştı~. Tevfik Br-r yeni 
''azifcsindc de muvaffakiyet dileriz. 
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~aca mektuplau 

BOzkırda bir yolCuluk •. 
lı-T AK V i M-ı1 

- 1 - Yazan: Kadri Kemal 

Kalecıgın umu mi gorunuşu ... 

Bir çok Ankaralılar gibi, ben 1 ıeferlerin biraz daha ucuz bir ta
.,e o cuma sabahın yedi buçuğun· rifeye tabi tutulması, ikincisi; 
da Çankırıya gidecek trene bin - bu trenlerde daha fazla temizliğe 
dim. Fakat ben Çankırıya degil, itina edilmesi ... 
Kale<:ığe gidiyordum. Tren An Hele bu ikincisini mutlaka. yap-

kara istasyonundan tam yedi bu- mak zaruridir. O gün, ben ve 
çukta hareket etti. Vagonlarda benim gibi bir çokları bu halden 
biraz geç gelen müşteriler yer bu- çok ıztırap duymuftuk. Bir defa 
Jamamıslardı. für cokları kori. şunu kaydetmek lazımdır ki; bu 
dorlarda dola-sıyorlardı. Kendi trenlerin birinci ve ikinci mevki· 
kendime: lerinde fark yalnız kadifelerin 

Yuz kuru~a Çankırıya g' dip renginde kalıyor. Temizlik her iki 
r. ~!rne-k belki de ucuz bir seyahat- tarafta da göze batar şekilde nok· 
fı .. D;yc düşündüm. sandır. Demiryollarınm kıymetli 

Acıl: kompaı lıman pençeresin- Ankara mektubu 2 
'l sab:ıhın hol Zİ)asiyle, temiz müdürü İbrahim K~mal Beyin 

h H\SI 'ceri doluyor ve b"z, yas - küçük bir himmetiyle bu noksa • 
l ndrcr·'luz il.inci mevki kompar • nın telafi edileceğine hiç. şüphe 
tı'Tan k ltuvunda biraz eksik ka- etmem. 
i n u·1kPmuzun mahmurluğunu Burada sırası gelmi!ken, bir 

· n ndirmeğe çalışıyoruz Fakat noktaya ita ret etmek isterim; ge
ne nezer; pencereden yalnız gü - çenlerde bir arkadaşım Avrupa 
ne: ve yalnız hava değil, ıarapnel dönütü görüşlerini anlatıyordu: 
tanesi gibi kıvılcım ve kömür par- Bir aralık Pire - Atina arasında 
çaJarı da içeri akıyor, suratımıza Yunanlıların işlettikleri elektrikli 
siddetli bir kamçı gibi çarpıyordu. trende en yüksek ücretin bizim 
Ref:ka.m huna mani olmak için paramızla 6.5 kurut kadar tuttu· 
pençerenin kafesini kaldırdı. Fa· ğunu söyledi. Halbuki bizim Ga· 
kat o zaman da ziya azaldı ve zi Çiftliğine cuma günleri i~liyen 
gözlerimiz, tren yolunun ve Boz· tenezzüh trenlerinin yolcu tarife • 
kırın güzel manzaralarını gör - leri bu nisbetten çok daha yüksek
mekten mahrum kalmıştı. Kala - tir. Hem bu -yolun Atina - Pire 
balık bir trende yerimizi değiftİ· arası kadar uzun olmadığı söyle • 
rerek, da:ha arkalara gitmeğe de niyor. 
imkan yoktu. Birçok yolcu ayak- Irmak istasyonunda on dakika 
ta bekliyordu. Çaresiz Kale<:iğe kadar bekledik.. Burada sahanın 
ıidinciye kadar bu bale katlan • bam bat'ka bir güzelliği var. Bol 
mak lazımdı. bir yeıillik, biraz dalgalı bir ara-

Gtın doğu u 
Guo batııi 
S:ıbıh nama 
Oğ!e namız.ı 
liındı namazı 
AL am nnmar. 
'ı aısı namaz: 
ima\.: 

P.-\7.ı\1 l' .ırtc 

i3 ryıuı 24 E~ itil 
14 C. Ahir 15 C. Ahır 

!i.4!J 

18.Cı 

120~ 

1 ~.31 
1807 
19.3 

4 o 

44 
ı ıo 

l'i.30 
1 ,O• 
19.J6 
410 

\ ılıo g<çcn guolcrı 
Yılın alıın t ınlcrl 

60 

RADYO 

1'ANHUL. -
18,SO pllk, 19.20: AJan!I haberl"rl, 19.SO: 

Törk mu,lkl ııeı,ırf~atı. (Kemani R<'şllt. Me
ııuL Ct•nıll, l\hız.affer \t> Yooibe \'cdiR Hi7.ıı, 

hanrmlar.) 21: k'!i • Günc-1! kh\bund•·n ıııı

kll. 21.SO: Orke8tra karı ık ıırog-rtıın. 

828 Kh:r~ HtlKREŞ. 
llSO: Ulııi ne§rl~at, lHG: Dini nııı<>lld, 

12: Oğlc ı.oııııeri. JS: PIAk. JS.45: l\lodt'rn mu 
ıılkl. J4.4:S: Muımhabe. 14.40: J>IAk. li': Ko.}· 
ıu neşriyatı. 18: J>an muııiWı,.1. 19: Hal>f'rlt'r. 
19.15: Dansın dl'Hlmı. 20: t nhen;ite. 20.15: 
l'lı\k. 20.45: Konferaıı". 21: .Akşam konseri. 
%0.411: Mme Aldıı Heltn tnrafından tagnnııl. 
22: Spor. 22.10: Rad~o orkı>ııtrası. 2S: llıl • 
l>f'rln. 

228 Khr" Y~RŞO\"\, ls.&5 m. 
18 Danıı mu,.lklııl. 18.50: ~in ahalM! 20: 

Hafif muılkl. - l\ltı!'!aha!H>~ 21: J'opülrr rn
fonik konııcr. 21. ili: Mııhtl'Jlf b:ı.hlsln. 22: 
~mbf.rgtıın ne~ll nn~rlat. 2%.45: 1\luı;nhn • 
l>f'. 2S.J~: RekJflm \il korıııer. 23 SO: Dnns 
:u: Mtı!!ahabe. - Dan ın deTamı. 

BORSA 
1 Hizab.rında .,,Jdız ı,aretı olanlar uzcr· 
!erinde ~2 Eyhildc muamele gorenler
dir.] Ra\.:amlar k.ıpanı. fiatlarıoı ~bsterir. 

!=-

* Londu 
* Ncnorl * Parls 
* Mllbıo 

ı • Brulı: se 
• Aıioa 
• Cenevre 
• Soha 
* Amsıerdı"n 
*l'ug 
* Sto\.ho• nı 

• !\C\) ork 
• Paıls 

1 * MIU.no 
* Brulı;se 
• Atlnl 

620, - • \'l~aua !ı?4. -
124. 2:. • !\h'.irlı 17, -
lb9. - * Bcrllo 44, -
'18, - • Var,ou 
118, - * Badape~te 

5, - • Bül:rcş 

20, ·- • Bclgnı 
4,- 4 Yokıhaırıa 

*Altın 

* lecldlyc 
" l'lan\.'11ot 

O.SC-48 
l:!.06 

9.ı7 • Rcrlıo 
3.SS7~ • \ar, on 
3 5066 • Budapc~te 

2.4370 • Buli:reş 9,445 

• Sofya 66,095 • ficl raı 34.74 
• Amıterdam 1 . 17~7 • Yo\:ohıma 2.69fı2 
• Pul! 1ıı,01J~o Moslou 10%.75 

Çok sürmedi. Tren Küçük zi gözlerimizi oktuyor. Karşiki 
Yozgat istasyonunda durdu. Pen- dağ sırtlarına yaslanmıt kayalann 11:;;===;;:;.;....:...--=i'---"'.".'-'"~..;;..=-.;..;;;...--
eerenin kafesini indirdik. Pem - rengi bile batka ... iş Bıııtası ı o.o ı l'crkos 

be, bol bir ziya ve ciğerlerimizi Irmak_ Filyos hattı buradan 
ti!iren toprak kokulu taze hava ayrılıyor. Trenimiz Kayseri hat
yüzümüze çaTptı. Trenin kalaba- tını sağda bırakarak ıimale doğ· 
lığı hemen İstaayon sahasına in • ru yoluna devam ederken, Kay -
mi,ti. Bir çokları da su, üzüm, seriye giden hattın demir renkli 
arm~ elemek satıcıları lle ahı kayalıklar arasında kaybolduğu • 
verit ediyorlardı. Bir satıcı hile nu görüyoruz. Fakat artık loko • 
v.nmıt olacak ki, yolculardan hi- l k l 
.7._ motif kömür toz arı ve ıvı cım 
risi, birinin yüzüne doğru sert sert 

savurmuyor. 
hakarak bağırdı: Biraz sonra Kızılınnak görü • 

nünce, yolculardan birisi: 

-.-
Ana dol 7.4~ • Çimento aı 12.10 
Hcjl :-to Cn\oa De~ -. 
sır. HıHl)c ı .~. ~o <.ark De -.-
Merkez Baııhsı 1'9,- · Rıl}a ' 
U. Slı;onı -,00 , ar\: m. ceza -.-
Rom o ot 17,!'S 1 clcfon -.-

tahviller 

•1933Turi Bor.1 2 7~ Eld:trU.: -.-
• . • 11~7,50 Tram\a -,-
• • ııı 77.60 ltıhttm 

lstık:r!ııDıhlll 1 94,"0 • Aııadola 
[rganl istlkraz;ı <ı7.- • Anadolu il 

1928 Mu A. - ,00 Anadolu 111 
Rı~dıt - .oo • rıtli•essı A 

Yahu ne insafsız adamlarsınız; 
uzümlerin altma çürüklerini yer
letlirerek kese kagıtlarını öylece 
doldurmuşsunuz ... 

- Şimdi yanından geçeceğiz .. ı• ..... -...-..._..;...,;;;.;o..-..... -.--.. ..... .__ .... ı_ 

Sancı hiç te oralı değil, pi,kin 
hir bakış la mütterisini süzerek ve 
•üzülerek çekilip gitti. ZavaH. 
yoku, ticaret ahlakından haber
dar olmıyan bir satıcıya, beyhu· 
de yere çıkıımıştı. 

Bozkmn Y ozgadından sonra 
büyük bir ovayı geçiyon,ız. Tel • 
ınaf direklerinden ba,ka ortada 
sinilmit tek bir şey yok. Buralar, 
insana bir çöl hissini veriyor. Sa
at dokuzu çeyrek ge<:e tren Irmak 
'fltasyonunda durdu. 

Burada Cankırıdan Ankaraya 
giden trenle karşılaştık. O tren· 
de de yolcular tıklım tıklım ... 
Belli ki halk bu trenlere çok rağ
t.et gösteriyor. Fakat bu rağbete 
-anı, bana kalırsa Deımiryollar 
iW. .. ~·inde:c. iki şeyi beklemek, 

ıe !>irisini istemek lazımdır: Bu 

Dedi. Hakikaten çok geç.me • 
den tren Kızılırmakla yan yana 
geldi. Ağaçsız, bodur tepelerin 
arasından kıvrılarak akan Kızıl • 
ırmağın yatağı, aanki kızıl kumla 
dö,enmiı gibi. .. 

Kızılırmak sahili hep güzel, 
hep yefillik ve biraz da ağaçlıklı 
geçiyor. Sahilde otlayan beyaz 
tiftik kecileri zaman zaman tren· 
den iirkerek çil yavrusu gibi dağı· 
lıyor ve sonra görünmez bir cezre 
tabi olarak tekrar çobanlarının 
etrafına toplanıyor, kızıl kumları 
çevreliyen otlaklarda kümeler teş 
kil ediyorlar. Cobanlar sürüleri
n:n bu m"d '"" ce7.rİne o kadar a
lışkın ki.. Hiç aldırış bile etmi

yorlar .• 
Kızılırmak, Kale<:iğe yakın bir 

yerde yedi gözlü büyük bir taş 
köprOnün, bugün ancak bir tek 
gözünü tamamlamadan akıyor. 

Tuğyan zamanlarında bu köprü· 
nün kenarlarından taşarak etrafa 
yayıldığını söylediler. Bu önüne 
geçilemiyen yayıhşın bir çok za • 
manlar, ıahildeki üzüm bağları
nı bir haylice tahrip ettiği de olur
muş .. 

Biraz sonra Kaleciğe yetişece
ğiz. Fakat Anadolu kırlarında, 
bilhassa sabah gezintisinin unu • 
tulmaz hazzı içindeyiz.. Gerçek
ten bu gezmenin hususi bir zevki 
var. Bu müstesna zevk, her yer· 
de duyulmıyan bir zevktir.. Ge -
çenlerde Yabanabat gezintisin -
den A11karaya dönen muhterem 
Ziraat Vekaleti z'.nüste!arı Atıf 
Beyefendi b · r aralık '"öylem? .. ti: 

- insan bu güzel yerleri gez
dikçe memleketini daha çok sevi
yor ve daha başka bir gurur du -
yuyor. 

Kadri Kemal 

YARIN 
Dtiaya Alevıenlrse .. 

.... "..__Çeviren : A. C. '----- Yazı rtu. sı : 3 

lsveçli mühendis Malstroin iıe 
heyecanla dem itti ki: 

- "Adam sen de hep lngilte • 
reden bahsedersiniz. Siz Rusların 
işin ehemmiyetini layıkıyle takdir 
edemiyorsunuz. Burada mevzu 
olan bir şey vardır: O da ya biz· 
ler, yani beyaz ırk ve yahut Japon 
lar, Çinliler ve sairleri, yani sarı 

ırktır. Bu işte tek bir devletin men 
f aati ortaya atılıyor.,, 

Mühendisler aralarında bu su • 
retle konutmaktalarken birdenbi • 
re radyonun hoparlöründe: 

- "Dikkat, dikkat!,, sesi işitil· 
di. Krasnoyarsk'taki radyo merke 
zi sert bir sada ile JU haberi ver· 
meğe başladı: 

"Saat onaltıdan beri bir Japon 
filosu Vladivostok limanımızı 

bombardıman ediyor. Karaya as • 
ker çıkarmağa çalışıyor. Mütead
dit Japon tayyare filoları oradaki 
istihkamlaTımıza bombalar attı ve 
kışlalarımızı zehirli gazlara bürü· 
dü. Japonların hücumu şimdiye 
kadar defedilebildi. Fakat saat on 
dokuzdan beri yeni bir haber ah • 
namadı ... ,, 

işte harp böylece ba,lamıştı. 
Ne nota taati edilmit, ne harp ilan 
olunmuştu. Japonlar bir emri vaki 
yapıvermi~lerdi. En yeni ve en 
müthiş vasıtalara malik olan iki 
tlevlet artık çarpışıyorlardı. 

Rus kuvvetleri mukavemet et .. 
mek istemiyerek geri çekildiklerin 
den Vladivostok limanı Japonlar 
tarafından İtif~l dilmitti. Bu li· 
mana beraber sahi al i olan 
Habarovsk dahi Japonların eline 
geçmişli. Japonların bomba tayya 
releri Blagoviyçensk'in bir anda 
bir harabe yığınına çevirmitlerdi. 
Mançukuodan ilehliyen Japon aı· 
kerleri Amur'u geçerek Şarki Çin 
Demir yolu istikametinde Bayka· 
listan'a doğru yürüyorlardı. 

Bütün harici Mongolistan alev· 
ler içinde kalmıştı. Kobdo ile Ul· 
yassutayda bulunan Rus garnizon 
ları kısa bir mukavemeti mütea • 
kıp püskürtülmüıtü. Oralardaki 
A.vrupalılar öldürülmüt ve evleri 
yağma edilmişti. 

Yalnız Urgada bulunan motör
leştirilmiş; Rus fırkası şimşek sür· 
atile harekete gelerek tayyare fi • 
}olarının yardımile Mongol kuv· 
vetlerini geri püskürtmeğe ve ıeh
ri istirdada muvaffak olmu§tu. 
Fakat orada bulunup ta Rusların 
zırhlı otomobiller ve mitralyözler· 
le teşkil ettikleri müdafaaları hat· 
larının gerisindeki Rus kolonisine 
vakit ve zamanında iltica edem· 
yen Avrupalılar dahi öldürülmüş• 

lerdi. 
Mongolların ruhani reisi olan 

Hutubtu hükumetile beraber hiç 
bir iz bırakmadan kaybolup git· 
mişti. Urgada yaşıyan on bin La • 
ma rahibinden yalnız bir kaç la • 
nesi kalmıştı. Eski bir Çin şehri o
lan Maymaçideki Japon tacirlerin 
den de eser kalmamıştı. Gobi çölü 
bunların hepsini bir anda yutmuı
tu, yoksa onlar, rahiplerden bir 
çoğunun yaptığı gibi Tola ova11nı 
geçerek dağlardaki manastırlara 
mı iltica etmişlerdi? Buna dair 
hiç bir haber yoktu. Mongolların 
Boran dedikleri müthiş bir kasır • 
ga bir kac gündenberi dağları ve 
stepleri ke.sıp kavurduğundan tay 

yarelerle istiksaf yapmak müm • 
kün olamıyordu. 

Radyo dalıaları Vladivostok 
hücumunu ve Uzak Şarka dair ye· 
ni harp haberlerini hergün arz Ü· 

zerine yaymağa haşladığı zaman 
bütün dünya kulak kabartmıştı. 

Bir taraftan devletler araıınd, no 
talar taati edilirken, gizli mu'kave 
leler akdolunurken, bir devlet ö • 
hür devlete teskin edici teminat 
vermekle meıgul olurken bütün bu 
yük devletler gizliden gizliye ıefer 
berlik yapıyorlardı. Bir takım se· 
bepler ileri sürülerek ihtiyat asker 
ler silah ahına alınıyo~, cephane 
fabrikalarında çahtan amelenin 
adedi arttırılıyordu. Yola çıkan 

vapurların kaptanlarına vapur §İr 
ketleri tarafından mühürlü zarf .. 
lar içinde gizli emirler veriliyor· 
du. 

Sivil tayyare şirketleri seferde 
bulunan büyük asri tayyarelerini 
birer birer geri alıyorlardı. Bütün 
istihbarat idareleri, daha doğrusu 
casus tetkilitr, gerek hükUmetler, 
gerekse doğrudan doğruya Harbi· 
ye Nezaretleri tarafından idare e· 
dilerek, hummalı bir .faaliyetle ça· 
lıımağa başlamışlardı. Bankalu 
ve tasarruf sandıkları tediyah a • 
zaltıyorlardı, Sigorta ıirketleri ise 
primlerini yükseltiyorlardı. Kim
yevi maddeler yapan fabrikalarla 
harp sanayii hisselerini birden bi
re çok rağbet görmeğe ba,lamı§ .. 
tı. Bazı korkak ve yalnız kendi ne 
fnlerini düşünen kimseler şahıs· 
larını ve paralarını uklamak için 
aulh v~ ,üku~t içinde kala bile
cek bir memleket arıyor ardı. 

Gazete muhabirleri ve ıinema 
şirketleri harp sahnelerine uçU§lar 
hazrrliyorlar ve birbirlerine reka
bet için bin çareye baş vuruyor • 
)ardı. Fakat harp sahneleri o ka· 
dar genit idi ki orada rekabetten 
korkmadan her gazete muhabiri 
ve her sinemacı kendisine mahsuı 
enteresıan bir faaliyet sahaıı bula· 
bilirdi. 

Japonya tarafından yapılan D\; 
ani hücum, uzun zamandanberi 
Tokyoda hazırlanan Utak Şark u· 
mumi kıyamı için bir itaretti. Bu 
kıyama Ruıya hududunda bulu • 
nan bütün Şark milletleri i§tirak 
ettirilecekti. Hazer denizinden 
Amura kadar bütün milletler Ja
ponyanın yardımile Rusyaya kar
tı ayaklanacaklardı. 

"Büyük islim milletleri ittiha· 
dı,, Pamir etrafındaki bütün 
memleketleri bir anda bir araya 
toplamı,tı. Bu hareket ayni za • 
manda hem Rusyayı, hem lnıil· 
tereyi, hem de Çini tehdit edi • 
yordu. Harp cephesi bütün Mon· 
goliıtan, timali Mançuri ve U • 
zak Şarktaki Ruı arazisi üzerin • 
den uzanıp gid.iyordu. Bu muaz
zam cephe atağı yukarı bet bin 
kilometre uzunluğunda idi. Bü • 
tün Aıya adeta alevden bir çem .. 
ber ile çevrilmitti ! 

S:mal eyaletlerini kaybetmesi 
ve dahili kar~aıaltkları yüzünden 
zayıf düıen Çin devleti, üç tara
fmdan ihata edilmit olduğu halde 
Japon - Mançuri kuvvetlerinin 
hücumlarına seyirci kalmaktan 
batka bir fey yapamıyordu. Bu 
hücumlar, Vladivoıtokun ıuku • 
tundan ve ıahil eyaletinin zaptın
dan sonra Şarki Mongolistan üze· 

rinden ilerliyordu. 
(Devamı varY 





- 10 - VAK!T 23 EYLÜL 1934 

Yeni Şehir Meclisinde Kimler Var? Balkan güreş birincilik-
,~ ı.araıı 1 uıcı eayııacıaı Nuri Bey (Tüccar), Habip zade ha Bey (Muallim), Hacı Recep ı • h zırlık ı•lerlı•yor 

Ziya Bey (Tüccar), Safi Nüzhet Bey (Tüccar), Aıım Bey (Avu • erıne a vat huzurunda yapıldığı halde 
Bey (Baytar), Tevfik Amir Bey kat), lhıan Arif Bey (Doktor), teşkilat arasında tesbit edilen 

namzet iıimlerinin timdiye kadar (Umumi meclis azasından), Ha· Galip Hakkı Bey (Doktor), Halil 
bir aile mahremiyetinde kalmıt ol· san Fehmi Bey (Deniz kayma - Hilmi B. (İstanbul barosu reisi), 
:nası ve harice inti9ar etmemesi kamhğından mütekait), Nail Bey Bican Bey (Umumi meclis azaıın· 
kayde deier. (Eczacı kimyager}, Necmettin dan), Cemalettin Fazıl Bey (A· 

Fırka yoklamalarında yokla - Bey (Mütekait kaymakam), Na· vukat), Necip Bey (Ecza tücca· 
ma talimatnameıinin bütün ruhu· cİ Bey (Mühendis), Mustafa Fa- rı), Huluıi Ertuğrul Bey (Dok -

ik Bey (Mütekait kaymakam), tor), Muzaffer Bey. (Fabrikatör), na sadık kalınmııtır. isimlerini 
Sadettin Bey (Eski polis müdürü), lsmail Sıtkı Bey (Umumi meclis aşağıda neıretti imiz zevatın ıc • 

çiminde fırk tetkili.tı kademeleri Hulki Bey (Kimyaıer), Fuat Re- azası), Naci Bey (Liman inhisa-
tamamen ıerbeıt bırakılmıttır. fat Bey (Rıhtım tirketi müdürle- rı memurlarından), Meıut B. (E-
y oklama esnasında intihap edi • rinden) · yüp fukaraperver cemiyeti reisi), 
lecek tahıaların isimleri etrafın • EmlnönU kılza ı Abdulalh Hulu~i B. (Fabrikatör) . 
da münak alar cereyan ctmit, Kavalah Hüıeyin Bey (Sabık Kemal Bey (Di, tab1bi), Ali 
ekıeriyet kazanan isimler listeye İstanbul mebusu), Doktor Refik Ma7.har B. (Doktor), Latife Be
girebilmiıtir. Münür Pata (Doktor), Kemal kir Hanım (Kadın birliği reisi) . 

Liıtcdc her kaza için intihabı Bey (Zahire bonau komiseri)' Kadıktiv kazası 
lazım gelen aza dcdinin bir miıil Raıit Bey (Emniyet sandığı ba§ Yusuf Ziya Bey (ihtiyat deniz 
fazluı niıbetindc iıim teıbit edil· murakıbı)' Nafiz Bey (Harbiye kaymakamı)' Şefik Pa§a (MiUi 
mittir. ve ihtiyat zabit mektepleri mual· k 

Müdafaa es i müsteıan), Resmi -
Fırka, iıimlerı' bo··yl-c aılı· ve timlerinden), Refika Hulusi Beh- (H Ş P ...... ye Hanını akkı inasi aıamn 

yedek olarak tasnife tabi tutma· çet Hanım (Uumumi meclis aza)- refikası), Cemal Bey (Umumi 
dan halkın ı'ntı'habına arzet-ek • ıından), Ali Rtza Bey (Doktor , d Al B 

OA• k meclis azasın an), Naci i ey 
tedir. Bu zevattan, aldıkları rey• Feridun Bey (Mütekait er i.nı . B 

B (A (Moralı zade), Hüsamettın ey 
lcr fazla olanlar asli, diğerleri harp), Hasan Fehmi ey l ;u- (Avukat), Hayd r Bey (Şirketi 
yedek aza. olacaktır. kat), Ramazan zade Cema ey 

ı t nb 1 (Ecza tüecarı) 1 Yusuf Ziya Bey Hayriye idare meclisi azasından), 
1 a u umumi meclisinin i • Şevki Bey (Miralay mütekaidi), 

kinci devresi için tesbit edilen Clt B nkaaı lıtanbul ıubcsi mü - U l' 
C h · dürü), Refik Ahmet Bey (Yakıt Retat Bey ( mumi mec 11 aza • 

um unyet Halk Fırkası namzet- sından), Yusuf Ziya Bey (Sabık 
leri tunl rdır: gazetesi neıriyat ınüdürü), Nem-

Adalar kazası 
Emni Ali Bey (Muhtelit mah

keme Türk umumi ajanı), Avni 
Bey (Umumi meclis azaaından). 

Bakırköy kazası 

Ali Rıza Bey (lıtanbul Halke
vi reisi), Galip Bahtiyar Bey (Ti· 
caret odaaı netriyat müdürü), 
Atıf Bey (Eski deniz kumandanı 
mi.\tekait miralay), Hilmi Naili 
il"y / Tüccar). 

Bef lkta, kazaaı 
Fikri Bey (Tayyare piyanaıo 

ınüdürü), Doktor ·Etem Akif 
~ey (Sabık müderris), Abdülka· 
Jir Ziya Bey (Umumi mecliı aza· 
sından), Ahmet Arif Bey (Avu· 
kat), Ahınct Ferit Bey (Avukat), 
Ihsan Namık Bey (Umumi meclis 
azasmdan), Hamdi Rasim Bey 
(Tüccar), Recep Ferdi Bey (Dok
tor, Musa Kazım Bey (Mütekait 
k1tymakam), Yusuf Ziya Bey (A
vuliat). 

Beykoz kazası 
Rep'at Yılmaz Bey (Liman ıir-

'keti umumt katibi), Ferit Bey 
(Eczacı), Mehmet Ali Bey (Umu
mi mecli11 aza'lından), Salih Bey 
(Tüccar), Kenan Bey (Beykoz 
fa,;rikaıı §Cflerindcn), Mehmet 
Tahir Bey (Tüccar). 

Beyo§lu kazası 

Kara Mustafa oğlu Ahmet Bey 
,(Tüccar), Nemli zade Milat Bey 
~{:Tüccar), Nakiye Hanım (Umu· 
mi meclis azasından), Sadrettin 
Enver Bey (Maden mühendi 1), 

Aziz Bey (Lastik firkcti müdürü), 
Renam Cemil Bey (Cem), Suphi 
Bey (Ummi meclis azasından), 
A11m Bey (Bankacı), Hakkiye 
Emin Hanım (Sabık kolordu ku
mandanı Emin Patanın zevcesi), 
Kara Osman oğlu Suat Bey (Tüc
car), Nihat Rıza Bey (Tüccar), 
Nail Bey (B hriyeden mütekait), 
Mustafa Şevket Bey (Avukat), 
Halil Rüıtü Bey (Mütekait mira
lay), Hayri Bey (Seyahat acen· 
tası müdürü), Kadri &y (Boru. 
komiseri), Hafız Raif Bey (Umu
mi meclis azasından), Tevfik 
ley (Eski şehir eminlerinden). 
Kamil Bey (Umumi meclis aza -
mdan), Mehmet AH Bey (Umu-

9tf meeliı azasmdan), Otman 

li zade Cemal Bey (Tüccar), E· umumi meclis azasından). 
sat Bey Sabık lstan~ul müddeiu· Sar1yer kazası 
mumiıi), Orhan Tahsin Bey Tevfik Bey (Esnaf cemiyetleri 
(Doktor), (brahim Şükrü Bey murakıbı), Aziz Bey (Avukat), 
(Avukat), Hakkı Cenap Bey lımail Hakkı Bey (Tüccar), Hü-

(Doktor), Hüseyin Kazım Bey samettin Paıa (Umumi meclis a
(Avukat, Selimi b.:zet Bey (Mu- zaaından), Ali Bty (Tüccar), 
harrir), Neıct Halil Bey (Mat- Celile Fikret Hanım. 
buat mümeuillcrinden). Hazım Pata (Doktor), Faruki 

Fatih kazası Bey (Avukat), Makbule Esat 
Sadettin Ferit Bey (Avukat), 

Manyui zade Feri dun Bey 
(Umumi meclis azasından), Ce • 
lal Feyyaz Bey (Avukat), lamail 
Hakkı Bey (Tayyare Cemiyeti ls· 
tan bul müdürü), Vasfi Bey (Tüc
car), Rıfkı Bey (Sigortacı), Ba-

Hanım (Cöz doktoru Eaat Paşanın 
refikası), Muharrem Naili Bey 
(Avukat), Celil Bey (Eczacı), 

Servet Yesari Bey (Noter), Ce • 
lal Bey (Avukat), Safiye Hüse • 
yin Hanım (Umumi meclis aza • 
smdan). 

Adliye vekilinin sözleri .... ı Pa, tara.u ı IJJd ıayıtad ) 

meainde talak davaları üzerinde 
sorgularda bulunmuştur. Burada 
Şükrü Beye verilen malumata gö· 
re, a§ağı yukarı bir heşapla, bir 
yılda üç bin boıanma davası gö
rülmüıtür. 

Vekil ilcy bir aralık: 
-Talaktan ıonra erkeklerden 

nafaka iıtiyen oluyor mu? 
Sualini ıormut ve "Hayır,, cc· 

vabını almıttir.. ' 
Saraçoğlu Şükrü Beye burada, 

uğranılan bir zorluktan bahsedil
miıtir. Buna göre, nafaka için 
dava açanların, dava edilenin 
bulunduğu yerin mahkemesine 
müracaat elmcleri mecburidir. 
Halbuki hazan dava edilenin çok 
uzak bir vilayette bulunutu vazi
yeti güçleıtirmektedir. 

Saraçoğlu Şükrü Bey, mahke -
melerden sonra, icra dairelerini 
ge:ımi~ ve çok beğenmittir. Ve -
kil Bey, adliyeden ayrılırken, 
yeni adliye binası hakkındaki 

memnunluğunu şu cümle ile ifa -
de etmittir: 

- Adliye binası olmak üzere 
yapılmamıı bir binada ancak bu 
kadar intiza.m temin edilebilir. 

Adliye Vekilinin muharriri· 
mlze beyanatı 

lzmirde rıhtım ıirketinin hüku· 
metc devri ifiyle me11ul olan Ad· 
]iye Vekili Saraçoğlu Şükrü Bey, 
dün bir muharririmize ıu bcya -
natta bulunmuıtur: 

"- Rıhtım şirketinin hükfımet· 
çe ıahn alınması iti hallolunmu§· 
tur. Bunun için konutult.n ve ko
nutulacak olan kısım, esasla ala· 
kadar olmıyan teferruattır. Bu 
teferruatta iki tarafın birbirine 
göstermeleri lazım aıelen kolay • 
lıkların en iyileri hangileri oldu • 
ğunu ayırıyoruz. Gölcükteki mü• 

zakerelerde tirketin devir ve mü• 
bayaaı~ esaıları üzerinde uyutul • 
muttur. Bu esaslar, ben, Anka -
raya vardıktan ve İ§i ·hükumete 
verdikten sonra aynen neşredile • 
cektir. Şimdiki mukavelede, müd· 
det hakkında derpİ§ edilen kıs
ma göre, ıirket, en geç olarak bir 
kinunuıanide hükumete devredil
mif bulunacaktır. 

latanbul Adliye sarayı 
nerede yapllacak? 

"İstanbul adliye sarayı hakkın
da bir kanun çıktı. Vekalete la· 
zım gelen salahiyet verildi. Bir 
proje hazırlanmaktadır. latan • 
bulda hükGmeti temsil eden zeva .. 
tın, en münasip yer olarak göı • 
terdikleri yer, vilayet konağının 
arkasındaki arıadır. Bina bura -
ya yapılacaktır. 

"Memleketin muhtelif yerle· 
rinde adliye sarayları ve yeni ha· 
piıhaneler inıa edilecektir. Bun -
)ar için, icap eden karşılığı te. 
min edecek kanun bir kanunuaa· 
nide meriyete girecek ve bu ta 
rihten sonra da inıaat hatlıyacak· 
tır. Yeni hapishaneler, daha zi • 

Bulgarlar tam takımile geleceklerdir. 
En tehlikeli rakipler Yugoslav 

güreşçileridir 

İkinci Balkan Olimpiyatlarından sonra gürcşçilerımiz Balkan 
bera 1.ıcr ..• 

güreşçileriyle 

Birinci teşrinin dördüncü günü 
başlıyacak üçüncü Balkan güreş 
§ampiyonaıı hazırlıkları ilerle -
mekte ve milli güreş takımımız 

muntazam aurette hazırlanmakta
dır. 

Haf tanın muayyen günlerinde 
Beyoğlundaki idman minderleri 
antrenör tarafından kontrol edi
liyor ve her senekinden daha kuv· 
vetli çıkabilmenin çareleri aranı • 
yor. Güreşçilerimizin umumi va· 
ziyeti pek iyi olduğu söylenmek -
tedir. Yakında müsabakalara da· 
hil olacak takım ilan edilecektir. 

Müsabakalara girecek Yunan gü· 
reşçileri için Atinadan gelen ga· 
zetelerde bazı hav disle;. vardır. 
Gelecek hafta Romanya vapuru 
ile şehrimize gelecek olan Yunan 
güreşçileri, bu sene her senkin • 
den daha kuvvetli bir halde gele
ceklerni, birincilik almayı um -
madıklarını, fakat üçüncülükten 
a§ağı düşmiyeceklerini söylemek· 
tedirler. 

Romenler geçen sene olduğu 
gibi bu sene de deniz yolu ile 
gelmek istediklerini.ileri sürmüş· 
lerse de, federasyon tnraf ından 
deniz ve kara tariklerinden her 
hangisi seçilirse biletlerinin ona 
göre gönderileceği bildirilmiş ve 
bu suretle münakaşa edilecek hiç 
bir mevzu bırakılmamıştır. 

Romenler ekseriyeti kendi ida· 
resindeki Macar gençlerinden mü
rekkeptir. 

Bu sene, en fazla hazırlıklı kar• 
şımıza çıkacak Yugoslavlardır. 

Yugoslav güreşçileri tatil zaman· 
farında hakikaten ç.alışarak milli 
temaslar yapmışlar ve pek iyi de 
neticeler elde etmişlerdir. "Tur
nuvada en fazla heyecanlı maçlar 
bu rakiplerimiz.le olacaktır. 

Geçen sene ilk defa ıampiyo • 
naya gelen Bulgarlar ancak üç gü· 
reşçi ile gelebilmi§lerdi. Bu sene 
Bulgarlar, Balkan güreşlerine tam 
takımla İ§tirak edeceklerini bildir
mişlerdir. 

Salon meselesine gelince; bil • 
dirildiğine göre, Maksimin Türko• 
vaza verilmesi, i~i mütkül bir va• 
ziycte sokmu§lur. Teşkilat biitün 
kuvyetiyJe müsal>a'Kalarm Mak • 
simde olması için çalı~aktadır. 

imkan olmazsa Fransız tiyatrosu 
bu maçlara hazlrlanacaktır. 

Binicilerimiz Viyanaya 
hareket ettiler 

Viyanada yapılacak olan her 
nelmilel atlı müsabakalara iştirak 
edecek altı ıüvari zabitimiz dün 
akşamki konvansiyonelle Viyana• 
ya gitmiılerdir. 

Kafileye binicilik mektebi mü· 
dürü miralay Cevdet Bey riyaset 
etmektedir. Giden zabitler şunlar· 
dır: Yüzbaşı Cevat. birinci müla• 
zim Cevat, Eyüp, Saim, mülazim 
Sadettin Beyler. 

Müsabaka 31 eylulde baılıya • 
cak, yedi tcşrinievelde bitect-ktir. 

........................................................................................... 
yade ihtiyaç görülen mıntakalar • ı "Bunlar, memleket ihtiyaçları 
da bulunacaktır. göz önünde tutularak lüzumlu ta• 

"Mahpusların ıslahı, fikren dilata uğramıt ve Meclise veril • 
yükseltilmeleri için bir kanun la- miş bazı kanunl~rdan ibarettir. 
yihası hazırlanmış, Mecliae ve - Bunlardan maksat, halkın daha 
rilmiştir. evvel vr. daha süratli bir şekilde 

Hakimler kanunu hakka kavu~.m.asmı temindir. 

"Hakimler kanunu yakında çı
kacaktır. Kanun, tedrici olmak· 

la beraber, her sene~ bir yıl ev• 

velk:nden daha iyi bir hale geti • 
rilmektedir. Mektepten yetişmi -
yen "alaylı,, hakimlerin vazı

yetleri hakkımda söylenecek 

bir şey yoktur. Bunun için ha -
kimler kanunu vardır. Mektepsiz 
hakimlerin hangi sınıfa kadar çı· 

kabileceğini kanun tesbit etmiş • 
tir. 

"Münferit hakim usulü, Türki
yenin her tarafında, lüzum ve 

zaruret hasıl olursa lstanbulda da 
tatbik edilecektir. Yeni bir avu
katlar kanunu hazırlanmı§hr. Ce· 
za ve ceza usulleri kanunlarmda 
tadilat )'.apılmııtır. 

TalAk davaları 
"Talak davalarının gecikmesi 

meselesine gelince; evleninceye 

kadar herkes serbesttir. Evlen· 
dikten sonra cemiyetin malı olu• 

yor. Ayrılmak, evlenmek kadar 
kolay olamaz. Bununla beraber 

bizde, bo§anma davaları diğer 

memleketlerdekinden daha kolay 

lıkla neticelendirilmektedir.,, 
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Çinde afyo li 
hudutsuzmuş! 

Cenevre, 22 (4.A.) - Çin...... del mete~inde idame Jtı· 
aaı betl!,İci komisyona wrmif dı.r -.arWmuhtelif ti~tlj ceza 
lu lzatiatta mazbata muhar • derpit etmekte~ir. Çmin büyük 

. .. inin muhtırasında Çinin va· merkezlerilltle hutallaaeler açıl • 
fttine dair olan kııımlar llakkm m"*"' UJ •fta...., ımı ııltl•I• _. 

ala bir takım mitalealar ileri ıür- telı~ ~- l>u .ıere 
· tür. Marbata muharriri noJa• j ıevked0

haekte, ıi ek· 
a, Çinde afyon btilaaalinin..hew ler ain' ezalar·~'1P~ .... ~ 

• hudutlu oldulunu beyan• kesfne m6Jıız l.umııaaııa 
~~··dir. 

(:in marahhaaı bu noktai •aza· -~ tari~q 
tlıoiru bulmuyor. Çüakü M. mil· bqlamıtbr• Bu da Çinin 
ile bizzat kendiıi tarafmdan bu metelefe ~ .ıı lu e. ı 
oluak ilar• aüriilea f"ıkiı;. istillr ' bemmb.rt wlltmir. 
tm artmakta olduiu teklinde 
Bu İte büıbütün batka bir ıey• 

urahha dem ittir ki: 
- Geçn mayıı aJIPcWaWİ 
hükUmeti bir takım tedbirler 
az etmiJtir. Bu tedbirler sa • 
nde vaziyet ıılah edilecektir 
edbirler mamul uyuıturucu 

deleri ve afyon bealeıneaini 
daf ediyor. M~ul uyutbml· 

....... -addelere dair olan tedbirler 
daha tiddetlidir. Çünkü Çi · 
takip etmekte olduğu ıiyaaet 

ndra, zz (A.A.) -+ latiltere urm ikiıııııri ~mda ebedi i~ 
~·l!Mlht:, Wko'-ma ve Kobena· muka•elenameleriyle YUi arazi e

takalarında İngiliz ıabaa • le geçirmitlea:di. 

... irlıillfil'*ret& 
11 f!thuı biribirine düıürmiit • 

.:fi .... i ...... 

~Urdk•u'lu Mezlıet ... 
(Vl-NG) 

• l1ltı Dil •J"'•••Dc:la ÇI -

• Aila\&Dt heyecanlan • 
.... bbartan .. milli 

.,... __ içiae, .0. Ttirkçe 11iattı-

llllfbr. On blriıad ahif .. en 
ili • tibi olnrJacakunız. 

romanda tek 1abancı kelime 
lctur. Fiatı 50 kunt' Basan 

Yı 

....,., İfİll ....... " .... 
nm.. ,..; olu Ersani .... 
illıııJııli .......... c. 
• t.ı.dlerindea al. 

taç etmiıtir. 

111111 Wr. • . • r .. ' 

Türk • 
ıcare 
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• Zafiyeti umumiye, F 

1 lftlhaaızhk ve kuv- osf at 1 
~etalzllk halltlnda 
~üyUk f aide ve tesiri 

görUlen 
Şark Malt Hulasası 

Kullanınız. 
Her ecza· 
nede satılır. 

(2248) 

ıstanbul ~ tediyesi ilanları 

Keşif bedeli 245 lira 26 kuruş olan lstanbul 18 inci il 
mektep pazarhkla tamir eltirılecektir. Talıp olanlar ke,if evra-
kını görmek üzere her gün, paıarhğa girmek için de 37 liralık 
teminat akçesi makbuziyle 25/9/934 Sah günü saat onbeşe kadar 
Levazım Müdiirlüğüne müracaat etmelidirler. c6007) 

Yüksek iktisat ve ticaret mektebi 
müdürlüğünden: 

Mektebin her üç kısmana talebe kaydı 30 EyJül 934 Pazar 
gDDüne kadar devam edecektir. ( 5978) 

f
. 
ı 

~ . 
\ 

\~';,! . !? . 

, __ 111 1 

Sel inik 
Tesis tarihi: 

ı• 

ve YARIN 
Tercüme Külliyata 

9 uncu Kitap 

ISFAHANA DOGRU 
Yazan: Piyer Loti - Çeviren: 1. H. Alişan 

Fiyatı: 1 Lira 

Bütün milletlerin edebi, içti· 

mai, iktısadi, mali..... En mü

hallet eserlerinden seçme kitapla· 

rm tercümesi ve DÜN ve YARIN 
' 

tercüme külliyatı isimi altında, 

yılda muntazam fasılalarla otuz 

cilt kadarımn çıkarılması suretile 

yüz cilt vücuda getirilmesi temin 

edilmiştir. En kudretli kafalarm, 

kalemlerin yardımlarına müraca· 

at olunmuıtur. 

9 
uncuıu çıktı. 

Deni%yolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri Karakôy • Köprübaşı 

BASJLANLAR: 
l - SAI-'O, Doda - Haydar KIJat 100 

2 - A1LE ÇEMBERi, Morua - !. il. Alipn :1.00 

S - T1UARET, liANKA ve BORSA. lktuıat doktoru 

Muhlla .Etem 13 

& - DEVLET ve lBTtı...AL, Len1ıı - Baydar IUfat 15 

5 - SOSYALiZM: Kaut.kl - 8abi.ba Zekeriya 16 

8 - KULLlY AT J. U.AStN, B. Na.um '15 

'1 - tşçt SINIFI IBTIL\U. Lenin - Baydar Rllat 80 

8 - RUHi HAYATTA LAŞUUR, Prof. Yun~ - Prof. Dr. 

M. Hayrullah 60 

9 - lSFAIL\NA l>OORU, Plyer Lot.1 - t. H. AU~aıı 100 

BASILACAKLAR: 
1 - KCLLlYAT J. RASİN U. B. Nazın: 

1 - GORIO BABA: Balz.ak - Baydar Rlfat 

• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

s - lLKBAHAB SELLERi, 1van Tlir&'cnlev - Samlzade Sllrena 

' - .... .EMIYET, .MohJttta 

5 - KARlTA.LlZM BUllBANJ. l'rofe9Br Plnı - Ahmet Hamdi 

1 - P ~l\llZI ve KABA. Stanclal, 

7 - ISA: Parla Rablyat mektebinde Profeııör doktor Bine Saacle - ~ ..,.. 

8 - ~'Il.K..t: Kropotklo - Afaotlo Ahmet 

t - lÇl'tMAl KANUNLAR. G.reet - Rauf Ahmet 

10 - ÇOCUK D1'Ş'OB'l'ENLEB iL Gomalve, Jıleqnater - l'zol. Dl'. M. a.,. ........ 
11 - SALAMBO, Flobcr - t. D. Ali~ 

U - 8AMtMl SAADET, Tolatoy - t. JL A1ll&ll 

lS - VEBTEB, Göte - A.. KAm1 

H - D~"t:N BAYATI, A.. .Monıa 

Kırıkkalede Pirinç Haddehanesiyle 
istasyon arasındaki yolun inşası : 

Askeri Fabrikalar Umum Mldtırlüğünden: 

Sermayesi: 
1888 

30. 000. 000 Frank 
IS1ANBUL 

Tel.42362 - <iirltecı Mühürdarzade I•-- Hao Telefon 22740 
Yukardaki malzeme kapalı zarf suretiyle 20/10/934 tarihinde 

aaat 14 le ihalesi icra edilecektir. Taliplerin şartname için her 
gün öğleden sonra, münakasaya girmek için de o gün temiDat idare merkezz : 

TUrklyedekl Şubeleri : 
lstanbul C Galata ve Istanbul ) Izmrl. 

Samsun. Mersin . Adana 
\'uoanlstandaki Şubeleri : 

SelAnlk. Kavıda. Atioa. Pire 

fst.anbul beşinci icra memur -
luğundan: 

Mahcuz olup paraya çevrilme
sine karar verilen maa ayna yarım 
komol, aynalı gardrop, maa ay
na konaol, kadife yüzlü kanape 
takımı, İzmir kilimi, hah secade 
Te aair ev ef yaıı şehri halin 26 sı· 
na müsadif çartamba günü saat 
9 dan itibaren Ortaköy Taş mer
diven caddesinde 20 numaralı ha
nenin önünde açık arttırma ile sa
tılacaiından talip olanların yevm 

Z AY 1 
15 Eylul 934 tarihinde tatbik 

mühürüınü zayi ettim. Kimseye 
bo~çlu değilim. Yenisini çıkarta· 
cagımdan eskisinin hükmü olma • 
dığını ilan ederim. 

Arnavutköy Eğlence sokak 
No. 1 Fatma Sab!ha 

(2381) 

ve vakti mezkurda mahallinde ha
zır bulunacak memuruna müraca· 
atları ilan olunur. (2374) 

SPOR POST ASI 
Memleketimizde ve ecnebi memleketlerinde bütün spor ve 

gençlik hareketlerini ve sporcu gençliğe verilmesi lizım gelen 
yeni tekiller hakkındaki yazılara muntazaman takip etmek iste· 

..,.. münhasıran SPOR P O S T AS 1 nı okumalıdırlar. 

tieryerde fiah 5 kuruştur. 24 üncii savıvı mutlak olcuvunuz 

Trabzon Yolu 
ANKARA vapuru 

25 Eylül 

S A L 1 20 de Galata 
rıhtımından kalkacak. Gidişle 
Zonguldak, lnebolu, Sinop, 
Samsun, Fatsa, Giresun, Vak
fıkebir, Trabzon, Rizeye. Dö· 
nüıte bnnlara iliYcten Sür· 
mene, Orduya uğrayacaktır. 

(6003) 

Bartın Yolu 
B U R S A vapurw 

24 Ey 1ü1 

Pazartesi 19 da Sirkeci 

rılılımmdan kalkacak mutat 
iskelelere uğrayarak Cide'ye 
kadar gidip dönecektir. 

(6002) 

lzmir sür'at 
lskenderiye yolu 
1 Z Mi R Vaporu 

25 Ey 1 ü ı 

S A L l 11 de Galata rıh· 
hmandan kalkacak, doğru 
lzmir, Pire, lskenderiye'ye 
gidecek ve dönecektir. (6004) 

Sahibiı MEHMET ASIM 
Neşriyat müdürüı Refilr /' • • A• 

V AKIT Matbaaaı - htanbul 

ve teklifat iJe m6racaatlan. (5826) 

OsınanJlı Bankas1l 
Türk Anonim Şirketi, - Tesis tarihi: 1863 

Sermayeai : 10,000,000 ingiliz lirası 

Türkiyenio baıhca ,ebirleri ile Paris, Marsilya, Nis, Londra 
ve Mınçester'de, Mısır, Kıbrıs, Irak, lra9, Filiıtin 
ve Yunanistan' da Şubeleri.. Yugoslavya, Romanya, Suriye 

ve Yuoaniıtao'da Filyalleri vardır. 

Her tUrlU banka muameleleri yapar. 

üniversite mubayaat komisyonundan: 
1 - Üniversite Hukuk Fakültesi okuma aaloau mobilya 

itleri. 

Z - Tıp Fakültesi Bakteriyoloji laboratuvara tamir ve tadil 
işleri. 

Yukarıda yazıla iki iş olbaptaki şar~namesine tevfikan ayra 
ayn olarak kapalı zarf usuliJe münakasaya konulmuştur. Talip!er 
şartnamelerini görmek için her gün Mübayaat Komisyonuna 
müracaat edebilirler. Münakasa günü olan 3/10034 Çarıamba 
günü saat 10 da teminat mektuplariyle Mübayaat Komısyonunda 
hazar bulunmalara ilin olunur. ( 5530) 

Günün 
Muhtelif gazetelerde çıkan günün hadiseluine ait fo. 

tograflarla .spor mecmualarmda gördüğünüz spor hare- · 
ketlerine ait fotograflar valnaz lstanbulda V AKIT 
kütüphanesinde ıahlmaktadır. 


