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Sıhhat Vekaletinin ihtarı: Çiçek 
aşısı tatbikatının kontrolüne 

ehemmiyet verilecek 

- 2 inci say.tada -

Ankara elektrik ve havagazz 
şirketinin muameleleri 

tetkik edilecek 
- 2 inci say.tada -

17 inci Yıl • Sayı: 6010 Yazı İşleri Telefonu: 24379 P A Z A R 30 EYLOL (9 uncu ay) 1934 ldare Telefonu: 24370 Sayısı S Kuruş 

30 uncu Parlamentolar konferansı işini bitirdi 
- ------- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

.Rusljaqa 2 mil1Jon liralık 
ihracat lJapacağız 

Parl3.mentolar birliği, Türk 
Matbuatına teşekkür ediyor 

Sene sonuna kadar Sovyetlere yoJ/ayacağımız ve 
buna karşılık alacağımız eşya hangileridir? 

Ankara, 29 (Hususi) - Sov • 
Kadıköy - Su adi ye yet hükumetiyle yapılan son tica

ret itilafı mucibince, önümüzdeki 

Temsili rejim buhran geçiriyor. Bir murahhas, Parlamento 
karşısında hükumetin sağlamlaştırılmasını, bir diğeri, meclisi 

dağıtma·k hakkının Başvekile verilmesini istedi 

tramvay hattı ikinci kan.un sonuna kadar mem-

s leketimizden Rusyaya iki milyon 
İki gündcnberi Kadıköy - Ü· 

h t .. b l Türk lirası yün, tiftik, canlı 
adiy tramvay altının ecru e e-

e .. f hayvan, av derileri, zeytin, por - 1 

ri yapılıyor. Tecrubeler muva - t k 1 .. d ·ı kt" B . . a a gon erı ece ır. una mu-
fakiyelle neticelenmıştır. Bu ay kab"ıl Rusy d "th l d w• • 

1. 

1 
a an ı a e ecegımız 

ba .. ında bu hat yolcu nak ıyalına l d 
:J' eşya şun ar ır: 

arılacaklır Daha sonra Cumhu - M t "kA b 30 d 
~ · e re mı a ı gram an yu -

riyet bayramında bu hat Bostan - k kA w t 450 b" k"I 1 k k ·ı . . arı agı ; m ı o u esı -
cıy kadal' uzamış olacağı gıbı memiş, yazı ve iyi cinsten mat-
Kadıkôy ---:- Moda hatlı da işle - baa kağıdı; ağaç ~akaralara sa -
meğe hatlıyacaktır. rılmış muhtelif cinste pamuklu 

Vaktiyle lstanbulun Anadolu iplikler; çeşitli boyalı boyasız 
yakasında tramvay hattı yapmak 1.750.000 kilo pamuklu mensu· 
mevzuu bahsolduğu zaman işe cat: yere sermeğe mahsus mantar· 
Usküdar - Kısıklı tarafından de· lı mantarsız muhtelif renkte mu· 
ğil, Kadıköy semtinden başlamak şamma; çiniden, porselenden ya
lıiznndı. Çünkü Kadıköy tarafı pılmış sofra, tuvalet, salon eşya
An~dolu yakasının nüfusça en ke· sı; elektrik malzemesi; çe~itli şi· 
aafetli bir mıntakası idi. Bu ta - şe mamulatı; lamba şişeleri; pen
rafta esasen bir banliyö battr bu- cere camları; elektrik ampulleri; 
]unmakla beraber, yeniden yapı • font, demir çelikten mamul 
lacak tramvay 1ıattı Üsküdar - alat ve edevat; mutfak takımları; 
Kıarklı hattından ziyade masrafı· kahve değirmerueri; bakırdan ya
nı korumğa müsaitti. pılmıf tek ve kablo; petrol, ben • 

Anadolu zin ve petrol müştekaniyle müte
Bir kere bu suretle 

k ""kü" harrik makineler; çeşitli elektrik 

30 uncu beynelmilel parlamen· 
tolar konferansı, dün Yıldız salo· 
nunda be§inci ve ıon toplanbamı 
yaptı. 

Konferans, sabah nat onda 
reis Hasan Bey tarafından açıldı. 
Bütün murahhaslar gelmişlerdi. 

iki Kral 
Arasmda 

NUTUKLAR 
Yakasında tramvay hattının ° 

d h motörleri; akümülatörler; piller; 
kurulduktan sonra etrafa a a Yugoslavya, kUçUk itlllfla 

H motörsüz velespitler; 25 bin kilo-
kolay dal budak sala bilirdi. u· luk kalınlığı iki miLimetrc ağaç Bulgaristan arasında irti· 
liaa, Üsküdar - Kısıklı :tramav- mamulatı, 1.500.000 'kiloluk ka - bat vazlf.,si mi görmek 
YI bu taraflarda en son yapılac~k rı§ık ve saf antrasit, 25,000 kilo· . istiyor? 
bir hat idi. En son yapılmak la. luk lastikten yapılmış kaloşlar. Atina, 29 (Hususi) - Yugos • 
zrm gelen bir hattı en öne almak ithalatın 650.000 lirasına ka • lav kralının Sofyaya olan ziyareti 
bir hata idi. dar olanı münhasıran Kafkas hu· bura siyasi mahafilindc büyük bir 

Mehmet Asım dudundan, ötekileri de diğer alakayla takip edilmektedir. Yu -

ki d · h 1 d"l k goslavyanın, küçük itilafla Bul -ı.oenmı , 11n~,u uy1fanrrı ı lnef sütununda gümrü er en ıt a e ı ece tir. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~1 guidanarasındairtibdvazikıi· 

Italya Habeşistanı ni ~:;:~2;lc!.~.~":'.'.'.'~~:uya~·-
,am Sofyadaki kral aaraymda 

l
·stilaA mı edecek?. parlak bir gale ziyafeti veriJmi§ 

ve bunu Yugoslavya !kral ve kra. 
)içesi şerefine tertip edilmiı olan 

Habeşl.SfaD hududundaki ltalyan mu··s- bir resmi kabul takip etmi1tir. Bu 
ziyafette Yugoslavya ve Bulgaris-

temlekeıerı•De gönderilen sİ)ahJar tan kral ve kraliçeleri prens Kitil, 
prenses Odeksi, Yugoslavya ha -

' riciye nazırı M. Y evtiç, Bulgar 
baıvekili M. Gorgiyef, Bulgar 
hariciye nazırı M. Batolf, hükU -
met erkanı, kumandanların mai· 
yelleri ve diğer sivil ve askeri ze· 

Habeş Kralı İtalyada İtalyan hükümdariyle beraber bir gezintide .. 

Roma, (Hususi) - Son za
m~larda yakında İtalya ile Ha· 
bef iıtan arasında bir münakaıa 
çıkacağından uzun uzadıya ve 
.W aık bahsedildi. Hatta bazı ga-
9'1eleı: italyanm bu son baharda 
ıilih kuvvetiyle Habeıistana gi
receiini ve Habeıistan imparator· 

luğunu İtalyanın himayesi altına 
alacağını bile yazdılar. İtalyanın, 
hu münasebetle Fransa hükume·' 
tiyle yaptığı müzakereler netice· 
sinde İtalyan ordusunun serbest 
bir surette Habeşistana ginneğe 

< Devıımı % inci sayda.om 3 UncU ırillunwıla 

(Devamı 2 inci sayfanın 4 Uncll aQtununc1&) 

GÖRÜŞLER: 

Vünkü iktidarsız 
nahiye müdürü .• 
Anadoluda nahiye müdürlerin· 

den biri iktidarsızlığı dolayısiyle 
sınıfı indirilerek bir kaza tahrirat 
katipliğine tayin edilmiı. Fakat 
bir müddet sonra bu !kazanın kay .. 
makamının askerlik vazifesini 
yapmak için mezuniyet alması ü. 
zerine vekaletin tahrirat katibi 
geçirilmi§. Yani iktidarsızlığı ha· 
sebiyle nahiye müdürlüiü yapa
mıyan o nahiye" müdürü busün 
filen kaza kaymakamı o1muı t 

konferansının son toplantısına ait bir ka ç intiba •. ı 

Gazeteciler ve şehrimizdeki Türk 
ve ecnebi fikir adamlarından mü· 
rekkep büyük bir dinleyici kala
balığı, konferansın son toplantı • 
sında hazır bulunuyordu. 

Jik söz, Fransız murahhas he
yeti reisi eski Fransa maarif na-

zırı M. Rustana verildi. 

M. Rustandan ıonra kürauye 
kında yazdığı rapora, meslekdaı· 
ları taTaf ından gösterilen ali.kaya 
teşekkür etti. Birliğin siyasi ko .. 

(Devamı 10 ncu aayı!anm 1 lncl l!Utununda), 

Artvinden dönerken : 11 

Limanlarımızda umumi 
tetkikten geçirilmesi 

13.zım noktalar 
Karadeniz vapurundayım. Bir 

gece evvel yatarken "Karadeniz,, 
Polo1hancde bulunuyordu. Ge
minin +.a eket programına göre 
gece yarısında vapurumuz bura • 
dan kalkacak, sabahleyin Giresu
na gclmiı buhmacaktı. Halbuki 

sabahleyin kalkıp ta güverteden 
etrafa göz gezdirince geminin 
hala Polathanede bulunduğunu 

gördüm. 
Polathane, Trabzonun garbin· 

(J>c,ıuıu 2 nci s.-ıytfaıım birinci sütununda) 

Bafradaı bir cinayet 

Mevlôdeadında bir kadın 
3.şlkını öldürdü ! 

Okur yazar bir kadın olan katil, sigarasını fosurdata 
fosurdata cinayeti ve sebebini anlatıyor! 

'Mevlude Hamm .• 

Bafra, (Husus) -Ak,am üze· 
ri kasabada bir havadis yayıldı. 
Gelemari köyünde bir kadın bir 
erkeği öldürmüt: Niçin öldür -
müş, nasıl öldürmüş?. Kimse • 
nin bir §ey bildiği yok.. Yalnız 

bir §ey varsa o da, vakanın hakiki 
olması .. 

Nihayet katil tevkif ediliyor, 
tahk;kat başlıyor. Yakın seneler· 
de kasabamızda emsali görül.mi • 
yen bu vakanm failini bizzat gö
rüp hadiseyi ağzından dinlemelC 
merakından - bittabi gazetem 
hesabına kendimi alamadım. 

itiraf edeyim ki ben karşımda 
bildiğimiz köylü kıyafetli bir ka
dın göreceğimi ıanmıttım. Hal· 
buki muhatabımın bir Kasabalı 

(De,-amı 2 ind ısayıtanu 2 tncl .UtunUilda) 



Artvinden dönerken .. 
lBaf tarafı ı inci sayıfada> 

jle olomo'bll ıle yarım saat mesa· 
e JSaradenizin bir dereceye 
ar nidfuz limanlarındaa biri· 

• Ba lbnabı kara yel tutmaz. 
· zin dalıalı zamanlarında va· 
lar Tra'bzondan alamadıkları 

in ve eıyajı bwadaıı alırlar. 
ier taraftan son seneler zarfın
Tra'bzon limanında iakele reı· 

i arttmlmıı. JCaı*çdar •e mav· 
lar da aralarında bir şirket 

........ lır yolcu ye eşya nakliyatına 

mlfte'lek bir tarife cepı.esi 
Bu. pi .. bepleıden dola· 

ıinıai l»olatlıane Trabzonun. a• 
bir ~, ikinci bir İl• 
• MliDe ıelmiı. 
......... 1'rahzondan kalk· 

_._..enet oW._ iM bir 
................ ,h ...... ..... 

s.-..1111 ._ ... ._._Polat-,._ ....... 
-.~---- ........ Wr 

.~ .. WdİJ,ealli 

vakit anlatıldı ki ha...m 
11nwuu~ dolayuiyle geceleyin 

olatbane ka,lkçıları ,Q almak 
ftP'll'& ıelmemiş. Onun için 

iiraılllll' •ece7i burada ıeçirmeie 
har olmuı. Fakat ge • 

kayıkçılarının ve mavnacılarının 
önlerine çıkan fırsattan istifade 
etmeleri icap etn1ez mi? Bunun 
için de vapurlardan mal çıkara • 
cak ft onlara mal verecek vaıı • 
taları arttrrmalan lazım gelmez 
mi-? IMlhaHa ellerindeki vasıta· 
larla azami derecede iş görebil • 
mek için mümkün old..p ka•r 
fazla cahşmaları iktıza etmez mi? 

Esefle söylemeğe mecburum 
ki Potathanede 1Mı icaplarm tak .. 
dir edildiğine dair hiç bir i!aret 
yoktur. Bundan dolayıdll' ki Ka· 
radenizin Polathaneden mal alıp 
Yermesi hemen bir gün ıürmGt, 
Yapurun yolda bir aün ıecikmeıi· 
ne ıebep olmuştur. Karadeniz, 
proıramı mucibince lstanbula pa· 
.... paü ölleJia •&racak. İbn ba 
~ yüsünd• ancak puar• 
telİ abatu yetipbilecektir. 

Bu h&cliae fUDU llaterİJOI' ki, 
mı•Wcıetimisia muh .. lif ı-.ıa
nadald talmil ye talalbe ....... 
n U. tarifelerinin " ilkele re
sUDl.W. uamnt Mr tetklkttıa ..
çlrilmesl l&smdll'. Çünldı ... ~ 
..... itlıW&t " lhncat u..ri6 
ppdan malt w,ikler ....ıeket 
iktııadiyatını izrar etmekted&. 
Her halde hu zararlı vaziyetin bir 
gün evvel 3niine geçilmesi arzu e-

dilir. 
Mettmet A9ım 

n:rı:.a :;:;:: ::~ç~~U: Bafrada bir cinayet 
~-te wepaelwi lizDD ıelmez ... cs.1 taralı ı '"lC 

1 • kadmdan hiç farkı yok. Olmr ya• 
Sat.hm saat Jediıi, ..kbi ol· .... , koauf1D9nı iyi bilir, aıri 

halde hil& ..mWen tHr ha· bir kadın.. Kendisi Gel~ari kö· 
• ,laareket eaeri ıörülmiyor• yiindeadir. Vaka bu köyde ol .. Ji.,...,... ha9 a oldullıça bo • muttur. t 9 - 20 Yatlarında ka· 

Fakat dalgalar seminin dar oldug"'unu aöyliyen Mevlude . ---= olabile-- Hanm eeki mulatar Necip aianın 
~ de i4Udt O halde kızıdır. 

olathane kayılrçılannın bu can • Şimdi hadiseyi kendi ağzından 
ılı, bu har .-ıilt nede• tlinliyelim: 

edebilirdi? "- Köyümüzden Nevreı iki 
«aradenizia taJfalvmdan bi • ıenedir bana musallat olm11flu. 
ktlıa8'l-edea liıM•a doinı bakı· Beni almak istiyordu. Nenes 18 

kemli keJMline lii71eaiyor • yaşlarında hir ,.nç olmasma rai· 

Diyordu. Tayfanm böyle tem· 
ı.ıııuae itham eltili adamlar bu 
(lllllıamn kayıkçtlan kff. .. .... 

byıJt!ılan n..ı ~eri 
K&Qdenizde tC'fltet .,. .... ile 

...... er billkia temtiellik'lim 

men kendisini MT1Diyordum. Her 
müracaatında reddettim. Niha • 
yet pe11embe günil (20-9--934) 
ölle vakti eYimin ıeldi. ETde 
ki~ıe yoktu. Bermutat gene sar

kmtdıta bafladı. Başkaamı. ~~v· 
diğimden, kendiıini ıevmedıg~· 

en şidatli bir lisanla bahsetti: 
~iİllll•ıtl.. ·~Mahiri MYiyenun, onwala 

Vakit ölleJe yaklqtı. Gem 11n1habere ediyorsun, bana onun 
.._.ftln yük alıp "•rllltlk 7ql...ı. aekttaplan'u ver.,. eledi. 

it ıörebildiği yoktu. Ölle tel• Filvaki Mahir ilminde biri be· 
i. Hili vaziyette bir de- ni pyahen seviyordu. Fakat o. 

__. ... a&?itlmedi. Nihayet b • nunla btr kere olsun sfJrü!mU. d .. 
lllcıdar:, .. anacılar -~el~ lilda. Y.tlaız bir mebıp gön· 

..,ıaıerini venneie, ~· .. 1• d ..... IMa ele cevap vermiıtim. 
IODr& da yük almaıa f1111Dılaa lllalret. 

•11111 •• qleden aoma başlayan 
alıp yerme iti gece yarıla· h .............. 

liUar deftlD etti. 

ltalya Habeşistanı 
istila mı edecek? 

muvaffak olacağı da ıSylendl. 
Fakat bu işe lngilterenin ne diye· 
ceği hep ıizll kaldı. 

Habeşistan imparatorluğu in • 
giltere, Franaa ve ltal1a devlet • 
leri tarafından laukub düvel ka • 
idelerine g6re tanmtnıfttt. Habe· 
tistan hududuna bitişik müstem• 
lekeleri olaa ltu iç dnlet, arala • 
rında hususi bir muahede yapa • 
rak, Hahet imparatorluğunu ÜÇ 

nüfuz deirealae aJirmıtlaıdu· Ci• 
butiden Adla ~hebaya ıiden de • 
miryolunun imtiyazına malik olan 
Fnma bu \fte •D ıiJade kir te
mineden memlekettir. Çünk'" 
Habetlatan ticaretilltn yüsde elli· 
a( lııa 'hat üserindea ppıbr. On • 
dul aoara ylıle albnıt tl • 
c.al'ılla 1'* l-lllle Ye 
_....,~--- al· 

ıhhat vekaletinin ih n! 
Aakara, 29 (Huaui) - Sıhhat 

Veltileti, Zonguldak ve Manisa • 
da priiı.n birkaç çiçek vlkaıı 
üzerine, vilayetlere umumt bir 
tamim göndererek bu iıte layıkiy· 
le çahııldıimı ihzar edecektir. 

V eki.Jetin ıon emrine &Öl'e, kü· 
çük sıhhat memurları ayın yir t 
ıünunde k3yle~ ~sdiri ... 
ler, atı tatbikatdıı ııkı sıkıya kon• 
b-ol edeceklerdir .. 

Ankara elektrık ve havagazı şirketinin 
mııameleleri tetkik edilecek 

Ankara, 29 (Husuıi) - Nafıa Vekalete yazılan tikiyellerin 
vekaleti, yakında Ankara elek· en battnda, şirketin halktan al 
tfik hava gazı şirketi muamelele- makta old\llu kilovat RatlM-nlm 
rinin tetkikine bir komisyonu me· ve hava aazı saat kiralarınm çqk· 
mur edecektir. lu u gehılektedir. 

Berutta 134 yaşında bir Tür'k kadını 
Berut (Hususi) - Aılen lıtan· ı hisle kendine yardım edilmesini 

bullu Ye Türk olan Abdülhamit kı· iıtemİ§tİr. Bu kadının sözüne ıö
zı Ayte isminde bir kadın hükG· ı re, kendisi 134 yqındadır. Val'c • 
mete m&racaat ederek hiç kim1eıi tiyle Mısır o~uıu Suriyeyi iıcal 

Wç kalmadıtmdan •e Lübnanın en ederken otuz yqınd~ iki ~uk &• 

..... er- yafh kadını bulunduğundan ba· nası bulunuyonnuf . ... 
Wr ..,._ l•t•nl»al - Dly•rdteldr h•••jVecihl mektebin bir hab.I 

ram teklia.H kutlulanır. ltalyan • ...... •rl 1N9Un ba,ı_,or Ankara, 29 (Huıuıi) - Ve-
müıtemleke gazetelerinin son se• Ankara, 29 (H•susf) - İı· cihi Tayyare Mektel»lnhı kapatıl· 
nelerde dikkatıizlik eseri olarak tanhul - Ankara - Diyanbekir madıiına dair Zaman aazetb1nhi 
Habetistan hakkında yazdıklan tayyare aeferleri yarm abahtan yazdığı haber asılsızdır. Mektep 
makaleler iki memleket araamda• itibaren bqbyacaktır. Yolcu1atm reımen kapablmqbr. Alakadar 
ki münaferet aletini kürü~emek• aiprta meselesi halledilmediil bir zat mekte'bin kapabldıiııp ve 
ten ~aşka bir teJe yaramamıfbr. için ıime1illk yolcu alınmıyacak Türkiyede aivil tanare m•ldelai 
Bu fıraattan iıtifade ile Framn posta nakliyatı yapılacaktır. bulunmadığmı, bu nepiyatm ku-
ıazeteleri bu ateşi ku~etlendlr • Denlzll elelctrlk 9lrketl tı mahsusla 7apılclıimı aiylemq • 
meğe çalıımaktan gen 4iuraunıt· f 
lardır. A•ha~ 29 (Huausi) - De- ır. 

nizli elektrik tirketl proj•i baıı Yenllf ltlr halt• 4alla ~· 
Şimdi Ha'\eıittan hakkmda nobanlan ikmal edilmek ii&ere Ankara, 29 (Hmual) - Aa· 

yazı yumak ItalJ&D gazeteleri i· Nafia Veklletince iade edilmi·•ir. 
---La- ltal "'" kara Şehir MDcliei aensetleriain 

çin şiddetli y ....... • fUm ş,· -L-a.ln nı· ··-nam-l İktisat Ve· ~ '- • ltal d H be- ~ _.. .... buıün ilan eclilecejiai '"'·i8'a"Q, .... 
resmi mahafiliade ıt:tya aliti:.. kileti tarafmdan imza edilerek yet pzeteai yuıyotcha. Farka tek• 
ti.tana ka11r 'bir iati .. po 1 taed"L olunawıL .. Vek"ll H 
takip eclHmedili töyt .... lttıedlr. em: anked~z;re 1 er e laması eua.rtai ıüail ,.Pilacaii ~ 
Ayni nıahaflle gire ltalya, HalMe 1 • " 

1~· • na ..._ n-atler awk Salı IÜ • 
ıiatanla hem ltudat olan müttem· Tramvay Şırkeble yenıden nü ilin e.lilelHlecaktR. 

lekelerinin muhafazası için harp müzakere başlıyor ler üzerinde nalıa vekiletiJle gö-
malzemeıt ıindennekten -~ Ankara, 29 (Hunıi) - lı· rüteceklerdir. Bu görüımele de 
bir şey yapmıyora119. Son hafta· tanbul elektrik ve tramvay titket· tirkeitn halktan aldıiı fazla pa • 
lar zarfmda .en1en lau karar yal• leri müme11illeri bu ayın aonun • ralar, elektrik saat kiraları, tarife 
~ız harp ma1temeth"11 ait olup ... da Anlraraya gelecekler n timdi· ve yeni hatlar 1nfUI me.elelM 
ker nakliyatı mevzuu bahis delil• ye kadar halle11ilemiftft metele heHedthıeetdir. 
miş. Avrupa matbuatm• D&f1'09 -----.... --.... ,._ ..... ----~--=1 
lunan 'bazı haMrlerden 4iol&JI çok İki kral 
kutkulanan Hal.etleriıt miiltemlee 
ke hudutlarında badise çıbrm& • _. es., taraıı 1 

1nc1 •Ylfadl> 

lan ihtimal dahilinde oldulumfan 
ltalja b3jle hir tedbn mUracaat 
etmek mecburiyetinde blaıt-

• mıf. 

ltalyan reımt mahafill tara• 
fından s&ylenen bu s6z1erin ne •• 
receye kadar doinı oldatu bili
nemez. Franaa ile yapılaa mlD• 
kereler ıimdilik Habeflttaa hak
kında değildir~ Fransac1aM ltal • 
yanlara ve Trabl\IM.ID luı•uduna 
dair olduiunclan Ye 1Mı müzakere
ler de-helliill-ilerlemnuiıtir. 

adeaisde poeta yapan va .. 
Hır'11M111'Gldell gidiş eeferle • 

yollamlı 
mekbfl"- c-ınıg..-..-. Irak tanareleri 

yolcuları ıidecekleri lİllDAD'" 
eıfjen yetlftirmek için ,Ukle
aan tamami)'le akanan • 
ini iti danütlerine bırakırlar. 
ftptıtlar aidtfl.W Polat· 
eutramazlar· ıan.ıaa bat· 

,._da lfaret ettitlm sibi 
_..._ um•nmda ilkele rami 

....... tirketinin lhtUcin 
il!raTm ıizUnil yıldırmıf, hu ,U.

Wr çok ldmeeler mallama 
IMlaa11e7ı6 ıetiri:JOlantf· Onan 

••wbrda Polatha• 
Trehon limanından daha 
79PJ0nmq. 

okumdt .... ..._.. 1tfık ~in la~ 

muma T., di,__ __ ıaatm aldıjı bet tanare e•elki 
ti, Userime •tef ıün teh-mnlz~ ıelinit •• Ytıtll· aın•br 
tehlikede oldu-••• !k) laJyare h~ iMaiftir. Ye .. milletlerlıilüle .-•ıı:1...-:ar 
hal aeaelenlenheri tafl .. l)lt,JIJ Jfak b.n&ftlerl dib tCoaya, Ada- hir i•lkhal '-ia -~ 
dutum tat.ne=••• ~ iılıl.._ lil. fola illr Halfte "'1nek U&We Yuaoelavya kralı, verdiii ce· 
bele ettim" aldirdlm.,, ~yd9ır '-•~· ftpta bilhassa ıu noktalan teba • 

Me•lltl.m. ~ IMpda itls ettirmiftit: 
tiyor. M._..41.,_ ~ P" ••- Bulpristanla Yuaoıla\'fa 
ken ........... ,aptalı ifle!l )'oralmabmn dostluk yolunda 
teeulr chıJap ....,_.. ...... IOI' • Umemlye derim etmek ıureti1le 
d.. Twe.Wtill&s c:nap nrcli: ~l tetrlld nıesai fikrini 

,._ Nama •• liaJabma 7&J>I• tablJe edecek, nıilletlerine uade 
lan tecavüze karşı mukabele et· • dnmalı Mr inii .. f temin eJ"' 
mi• bulunduium için mütee11ir ============:sı Jiyec:elder •• hu ametle milletleri· 
delilim.,, l6de Hanım, timdi tevkifhanede mlz, diler milletlerin hürmetle 

akibetini emnilf'lle be1di7-or. itimatl'M ._,._. ~ ... 



İŞARETLER 
--···························· 
Kötü 
Nazariyeciler 

Nazariye güzel ıey, enfes ..,., İn • 
san bir kere kendisini bir nazariye • 
nin temposuna uydurdu mu muzikaya 
ayak uyduran insan gibi yorulduiu • 
nu, vaktinin geçtiiiai fakretmez. F~
kat nazariyenin mutlaka bayatta bır 
hakikat olduğunu sanmak epe)"o tehli-
keli olur. 

Nazariyeler çok defa bir sarbotlu-
iun hüJ)'Üan, bu hülyaların güzellik· 
)eri ile insanın içini eloldurur. 

Realite bha sert, keskin, süJmez, 
fakat yqamak, yürümek. ilerlemek 
bir kellme ile hayat •• Ona uymak, uy
duktan sonra ona gem talamık, bir .a! 
ve yahut ltir otomoba1 kulbımr. gıhi 
onu emirlerine rmnebnek tfemektir. 

Fakat bu söz ltilirim, .,.._..lanm im· 
drracalrtrr. Bana mutaffak olmut, ha
yata hükmetmit nazariyeleri sayıp 
dökecelderdir. 

Pekala! 
Bn onlara h.&er veriyOl'Um. Çün-

kü on?ann ileri sürdükleri ~ariye~r 
tıpkı Oedene uyfun gelen. . ·~ elbise 
git.i realitenin üstüne geçırihnİ1 vnaza
riyedir. Sizin elinizle ~dapnuz 
feY nazariye değil, hayatın ti kendi • 

sidir. 

Nazari7e hayatin üstüne ıeçirihnİt 
uyfun bir kılıf halini ~ça on.· 
dan kaçmak, ona u1ınamak ıf ve poli
tika adamı için adeta ltir zaruret hafı-

. hr ,. __ IMı w&eptendir ki, nice 
m a . uv.- • 
nazarİfecİ ilimler, mü'!eteüirler I! 
batmü çok defa realiteyi bvnyn 
cahillerden daha beceriln•z lralmrfhır· 
tl11'. 

Realiteye uyan, vtoya uymıyan na• 
zariyeleri kontrol etmek ltem düfiinen 
adamıu, hem de it ve politika adamı-
nın v:.zifesit!ir. " " 

Hele it ve politika adamının kotü 

"thit -nazariyeci halinııle ........ mu 

tehlikedir· . • . 
Kötü nazariyeci, nazan7eıının 

tatbik edildiği sahanm ne olduğu te• 
ferrüatiyle tKlimneden Oll1I tatlNk •t· 
mek istiyeadir. 

O, fikiırludea kiirttaa lraJe ,-par 
gibi hareket eden bir adamdır. 

Size küçiik bir misal: . 
Farzediniz ki, memlekette (Men· 

noı) cinıinden koyun yetittirece~ : 
niz. Yani lruımf falribl&..rnuza iYi 
h .. matlde bamllllnals niJ9tİndaİ • 
nİL •• ...,.._. ..... busrlıyac:akea-
nız? 

Derhal nazariyeler kartınıza 9 • 

kar. 
Biri der ki, Merinos cinslerini gö

türün lı:öylülere verin, yahut lnı cinı 
haynnlan lröJlilw tedarik ebinleTt 
Çiiıialdi •u nman,.ie U,..dıiı hir 
illlluıt fe)seMai ....-.. O.vletia ikti
sada müdahalesini lrüul etmez. 

Öbür nazariye size meseli aksini 
söyler .• Fakat siz, her ıeyden evvel it 
ve politika adamı sıfatiyle ne hu löta· 
bm, ne fll lıitabm değil, öniniztleki 
ha~ liitia fSl)urna .,.... filll'İ 
ölçi ,., ... hemlMıuu .... &ÖN yi
riitecekliniz. Meseli Türkiyecle Meri
nos cimiaıin yetipıaesi içİnr köylünün 
iktısadi prtlannı, li:öyiin psikolojisini, 
mali vaziyetini, bayar telakkilerini, iti
yatlanm, teker, teker hatırlamak Ji • 
zmtdır. BUlm düfiiııııdliini aman 
MwW.. koy-- ilrlumıli ~ -

Mektepler yarından itibaren açılıyor. 
üniversitede merasim yapılacak 

ilk mekteplerle 
ları geldi. 

ecnebi ve ekalliyet mekteplerinin kadro-
250 muallimin yeri değiştirilmiştir 

llk mekteplerle ecnebi ve ek.il
liyet mekteplerinin muallim kad • 
roları taadik edilmek üzere maa • 
rif Tekiletine gönderilmqti. Kad
rolar dün vekaletten gelmif ve a· 
likadar mualimlere maarif mü· 
dürlüğü tarafından tebligat yapıl
mağa batlanmıttır. Bu yıl kadro
larda mühim deiiıiklikler yoktur. 
Yalnız sıhht sebeplerle nakilleri· 
ni miyen bazı ilk mektep mual
limlerinin istedikleri imkan nisbe
tinde yerine getirilmiıtir. İstanbul 
vilayeti dahilindeki ilk mek-
teplerde bulunan on ye· 
~ • ._. • .._, _ _. ............. N ..... Mlll.._.,_ 

Pire ve iskenderiye 
limanlarında 

tetkikat 
Seyfi Bey nele!' yapıla

cağını anlahyor 
P"ıre ve lskencleriye limanların

da tetkikat yapan lstanbul güm -

rükleri bat müdürü Seyfi ve mu· 
lıafaza hq müdürü Hasan Beyler 
dün pmrük muhafaza .kumanda
nı Seyfi Pata ile konutmu,lar ve 
kendisine izahat ?ermişlerdir. 

Dün kendisini aörea bir arka
dqımıza tetkikleri hakkmcla §un· 
ları söyledi: 

- Gittik, gördük ve seldik. 
Tetkikabmıznı cidden semereli o· 
lacağmı ümit. ediyorum. Bu ara
da vapurlara lskenderiyeden ve 
Pireden binen yolcularla lzmir • 
dea binea yolcwların yazİyetlerini 
tetkik ettik. 

tzmirden binen yolcular da İs· 
tanbula geldikleri vakit, diğer 

yolcular gibi aayet sıkı bir suret
te aranmaktadırlar. Halbuki • • 
raDlllMı IUnn gelen yolCul.. ta • 
keatieriye Ye Pireden binenlerdil'. 
Bu hususta Seyfi Paıa ile görüt • 
tüm ve izahat verdim. Muhafaza 
bat müdürü Huan Beyle tetkikle· 
rimi.s hakkına• bir rapor ba:&ll'1a· 
m.P bafladık. Bu raporu yalan• 
da Vekalete takdim edeceğiz. yot
aılar meselesi hakkında diifün • 
dülderimizi ilive edeceğiz. ICuv· 
vetle zannediyorum ki dütündük
lerimiz Vekiletçe de kabul edile
cektir. Bu kabuf edildifi takdir· 
de buna göre bir yolcu tarifesi 
tatbik edeceğiz.,, 

di bin muallim arasından ancak dair bri ders konferansı verecek· 
iki yüz elli kadarı değiıtirilmit· tir. Bu merasim her yıl tekrarla -

tir. nacaktır. lıaret edildiğine ıöre 
Şimdiye kadar ilk mekteplerde 

haftalık derı Hallerinin mecmuu 
yirmi altıydı. Her muallim haf· 
tada 20 - 22 saat ders okutuyor, 
diğer saatlerde de mektebin ilave 
muallimleri tarafından ders veri· 
liyordu. 

Yeni ders yılında 'bu şekil de
;iştirilmittir. Her muallim hafta
da yirmi ahı aaat ders okutacak· 
tır. llive muallimler merkezde 
yeni açılacak sekiz ilk mektebin 

ilk yıl için esasiye hukukunun se· 

çilmesi memleketimizin büyük hir 
hukuku esasiye inkılabı yapmıt 

ve esasiye hukukunun ideal olan 

cümhuriyet şeklini kabul elmİf ol-

masmdan üniversitenin sayıı ve 

menfaatlerini bu suretle ifade 

etmek içindir. İntihap günlerin· 

de olduğu~uz için mevzuun bu 

itibarla de ehemmiyeti vardır. 

muallimliklerine tayin edilmitler- • =• -···--·-·----....... , __ , __ _ 
dir. İzmir, Bahkesir 

lstanbul civarında hulunan ha· yola kısaldı 
zı köylerde bet sınıflı tam teıki • 
lath mektepler açılmıttır. Bu 
mekteplere merkezde bulunan 
ila-.e muallimlerden yirmi bet ka· 
dan gönderilmiftir. 

Ayni zamanda iki üç dershane
li mekteplerin hat muallimlerine 
de idari vazifeleriyle beraber sı· 
nıf hocalığı verilmiıtir. Bu ıihi 
batmuallimler hem mektebin idari 
vazifeleriyle mqıul olacaklar 
hem de sınıf hocalıj"ı yipacaklar• 
dır. 

Ecnebi ekalliyet ·mekteplerin 
kadrolarında münhal bulunmadı • 
ğı içia Jaiç bir deiitildik yoktur. 

Yarmdan itibaren !Mitin ilk 
mektepler, liseler, orta mektep• 
)er yeni den yıb tedrisatma batlı· 
yacaklardır. lstanhul maarif mü
dürlüğü hiç bir çocuğun mektep
siz kalmaması için icap eden bü • 
tün tedbirleri alDUJ, her müracaat 
eden talehe kendi oturduğu ıemte 
yakin olan ilk mektebe kabul e
dilmiıtir. Bu yıl ilk mekteplere 
on üç bin kadar talebe yazılmıt -
tır. 

ille t .. isat mUfettitHll 
ilk tedriAt müf ettitlerin teftit 

mıntakalan deği§tirilmi§tir. De -
iitmeler alakadarlara birkaç gü -
ne kadar bildirilecektir. 

Üniversite ve merasim 
lıtanbul üniversitesi de yarı°' 

ıabah dokuzda üniversitenin kon• 
ferans salonunda yapılacak mera
ıimle açılacaktır. 

Rektör Cemil Bey bir açılıt 
nutku eöyliyecek, hukuku e1&1i • 
ye profesörü Ali Fuat Bey hukuka 

Yeni tren tarif esinin 
tatbikine başlanıyor 
lzmir - Kasaba hattı uen 

tarifesi yarından itibaren deiite • 
cektir. Yeni tarifeye aöre, pazar 
ve çarf&IDba günleri -..ı on üçte 
lzınirden kalkacak olan .arat 
treni 18.48 de Bahkeıirden geçe
rek 20.45 te Bandırmaya gelecek· 
tir. 

Cumarteıi ve talı ıünleri Mat 
23.50 de Bandırmadan kalbcak 
olan sürat treni 2.28 de Babkeeire 
varacak, 8.25 te de lz!"ire muva· 
.. ... edecektir. 

Cuma, cumartesi, pazarteıi, 
salı, pertembe günleri de yolcu 
treni iıliyecektir. Yolcu trenleri 
Bandırmadan saat 6.35 te, lz
mirden 7.15 te hareket edecekler• 
dir. 

lzmir - Bandırma arasında 
sürat trenleri aekiz saat kırk beş 
dakikada, yolcu trenleri on dört 
saat yirmi dakikada alacakiar
drr. 

Diğer taraftan lstanbul Ban· 
.d:ırma arasında vapurların da it· 
lemesi intizama sokulımuıtur. Her 
hafta cumartesi ve salı günleri sa• 
at on bqte lanhuldan kalkan 
Tapurla Bandmnaya giden yolcu
lar, ayni gün beklemeden sürat 
trenine bineceklerdir. 

Pazar Ye Ç&l'!&lliba pllleri iz. 
mirden saat on üçte kalkacek aür· 
at treniyle Bandırmaya gelecek 
yolcular, dahf llalkac:ak olan 
yapurla saat 17 de lstaabula se -
leceJderdir. 

t ................. dlny..,. lr.fı tek ı-.... ---.... --:-... --~~~~~~------~~ ..... --........... -----------... ----1 
bir iman halinde ıw..r köylünün..: Yirmi bir· senede 3560 san'atkar yetiştiren bir müessese 
ima haj:.mamn manasızhimı anl8r ,.' 
muz. O :aunan cliyecebiniz lci, ma • 
dem iti, yeni bir hayat isti7oruz, 4 
hi, iktisadi tutJan iste<!"jimiz telııil -
de Am;ur iN J&la.• ıüailc:i ..._. 
meitame devı.t ~ yapMÜ 

M.ica~ cia.Jai o.U. c:.ba. ço~ ~ 
li bir iaalie JllllİIJIİrm~ imkinını elde 
etmek mlmkiindüır cier.W... Bu İt• 
dunı · ·, ı:azcriye:ıin ..ı!tında'-i haJ.ab 
göremewr • cehaletir.den, ~ ev • 
velkind• Jôa ~,adür. 

Sadrl Elem 

Verit •••U.ı p112arr N..-. 
Mya Mr llallcl'Ura .... ,. ... 119,_ 

Yerli mallar pazan tarafmdan 
karaköyde eal'ci .bora &inuı al • 
tmda kurulan. kundura pıbeai.Din 
yana ac:dm• ......-. ......... 

tır. 

Divanyofundaki Türk Kadın • 
l.ı biçki yurdunun yirmi birinci 
yılma ait seqiai düa aPfmıflır. 
.e.... , eebetle m J9• .a.-bi
tiren 115 hanıma da diplomaları 

veriTm;tlir. Mektepten yirmi &ir 
eaede 3SIO hanmı mezun olmuı· 
tur. 

Dirt odatla aiiıter-. .. qa.i 
ziyaret edenler tarafından çok be-

ienilmi§tir. Sergi on gün açık 
hhmaeaim. Tafcanii resimler
de meldeM &a yd lritiren 1'amm -
Lmlan bir b1111111 Ye- eergiden hir 
l:öteyi görüyonunuz. 
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KONUŞUMLAR . ... ......... .... . . .......... .. 
Hoşuma gitti 

lstanbul sokaklarında yirmi iki mil
letten İnran dola,ıyor. Amerikalı var, 
Belç!k ·ı nr, Danimatbb, hpanJOI, 
lnıilia ..... Franııa, ltaiyan, Polon • 
yalı, R~ ftt. Japonyaı.lu· nr, 
Çekoslovakyablm' 'Yar, Yugoslavlar 
var. 

Budunlar arası Parlimentolar Wr
liii i-;.:tı gelen elç:lerin yanındaki ka • 
c1ınlar.n kı1afeti berlresift ıözüne 

~ .J INlmem. .>.mim fm'Plı. 
Bir kere dilduit eltim. 01aeijeali 

veya kınalı saç yok. Eski zacan kül
hanbeyleri gibi, yana e;ilınif ppka • 
mn veya 'berenin kenarlarında fırla • 
nnt kmrcik perçimler )"Ok. E18HD 
...... yok. IHptİ9İa .-pkaeı ••'N ... 
lr ıı.pncla. 5-çlar manlwm lletiltni,. 
Dudaklar boyalı değil, sözler bot-ah 
dejil, yanaklar boyalı cleiil ... 

Hepsinin göiüsleri kapalı. Hepsi
nin elhiseleri uzun kôlla. 

Çorapsız sezmek moda nn imit? .. 
Ba yirmi iki mın.te mocfa ui • 

t1UDUll a...ı.. Hep.inin ~ ..
rap, elinde eldiven YR. 

Aealta bu yİrmi iki millette levan
ta denen nesne yok mu? 

Geçtikleri yerde koku lnrakmryor
lar. Eeana kolnni71e etnıfmdaldlerie 

bmunJan lanmyorls. 
Paralan mı tok deninis? 
ÇoPnua ayajındaki iskarpini•• 

burada on on het liraya alamıyac:aiı
mız cinsten. Çantalan timsah derisi. 

OıtiincJeki elhiselerin iyi c:İlis b .. 
llUlflaa yapddllf .................... ;. 
çin el ile dolmımMia hacet ~. 

Şu yirmi iki milletin laııılmluma 

baktım da, kıyafetleri, halleri. bota • 
ma gitti. 

Y ahuz bir ıey clütindim: 
0.- ki, o memlelıell.- ,., • 

lan ....... kmamn, ,..le ........ 
yuı, en çok IMllivut St~le, 
bizim Şiıli, Nipntaıı kipneleri, Fa • 
tifı, Kunnpata viranelerinde satdı • 
yor olacak ... ................... 

Boya ile .......,..... ınodama la 
nine p~mek için hir tel' ya...-. a. 
yız7 

Selimi izzet 

Bir dereten •man ohmfar 
Oniweraffe,e alıftftt.,acatc 

Lise bakaloryumda bir desten 
ikmale kalan talebe üç sene evelld 
bir vekilet karan mucibince fa • 
kültelere namzet olarak yazılalri • 
liyorlardı. Bu istisnai vaziyetift 
lise talebesi için ikmalden bate
dilen fay dayı temin edemiyecefi 
dikkate alınarak talim 'Ye ferbiye 
heyetinin ı&terdifi lizmn tin "' 
rine bu kal'al' marif •elrifi Hilf. 
met Bey tarafından bldmlnift
tı. Oirendifilllize g8te .dAlet 
istianatlifia lcallmmtı htwıııı Mır 
pnmip oler8 alclıtı ~· 
dersten ikmale kalanlar ilfllt · · 
nal karar bhul ebli,.eek w 16:r· 
le talehe:re • r ..r tll•s 
verilemiyecektir. 

1 Kıaa Haheır'- 1 
Lastik - deri meac!esi - Ustilt ve 

deri sanayii er&abr arasm'da pbn° te
ka&etinf Mldk edeft k....,.dllUft ftfö 

pora buPtll Oda idare .., ..... nn.. 
ı .. ım.. 

Bu rapor yarın toplanacak olan i
dare heyetinde mü.ukere edilecektir. 

Yumurfacdar litQimk - Tlirtl
yede yumurta- itlerini tan.un edeU • 
melt için tqelrklll edıen Yummtacdılr 
birliii kiJlüyü telW'ir' etmek için bro
,urler ı. .... ıamaja kuar vermi§tir. 
Bunlar. lliJW,.. ve MMll. 4ıpdacak • 
ar. 

Mıliw rmbla ı ı•j•• - W.ta 
civarında esru sattıklan üldiaei,w ... 
kizinci ihtisas mahkemesinde duwı • 
malan yapılan Madam ltatina bir ... 
ne ı..J>R, 200 tmr pan cezmll' v~ 
ğe maldtGm edilmlt Keram ....... • 

Gü••"#we nim ı•ı• w
GGmrOJdere aJmıcak memurlarm U. 
tihanlanna PefFnbe gizıü laqlına -
cakttr. fmtfhanJarda bqmiidür S.,ti 
Bey bulunacaldirot 
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Kadıköy - Suadiye 
tramvay hath 
~ 

Bu hatanın cezasını iptida te -
ıebbüaü yapan evkaf idaresi çek
ti. Sonra bu ceza, hiç ıuçu olma
dıiı halde tehir beledi,eıinin ka
salarına devredildi. Şimdi yeni 

lstanbul Umumi Meclisi • • 
seçımı 

yapılan Oıküdar - Kadıköy, 
Kadıköy - Suadiye tramvay hat
ları belediyeyi bu para cezasın • 
~an kurtarmak için bat vurulan 
bir tedbirden 'haıka bir teY de • 
iildir. 

yarın başlıyor 
-~~----------------~---

Geçen Meclisin 4 yıl içinde maarif sahasında yaptığı işler 

Acaba bütün bu hatlar, eıki 

yanlıtlıiın zararlarından lıtanbul 
belediyeaini kurtarabilecek mi?. 

Yeni hatların ilk projeleri hep 
bu heeaba ıöre yapılmııtır. He -
ıaplar aıaari rakamlar üzerine is
tinat ettiii için filiyatta tahakkuk 
etmesi kuvvetlidir. 

Otobüı benz;n yakar. Tram -
vay arabaları yerli kömür sarf 
edecektir. Milli iktıır.diyat nok -
taamdan tramvay arabası iılet -
mek, otobüse üstün bir ittir. Oto
büsler lastik iıtihli.k ediyor, ni - ı 
hayet bir kaç sene içinde harap 
oluyor. Bunların bu kadar kııa l 
bir zaınan içinde amorti edilmesi 
meseli. ömrü 20 sene sürecek olan 
tramvay arabalarının amortisma
nın& niıbetle çok ağır bir yüktür. 

Her halde Kadıköy - Boıtan
cı, Kadıköy - Fener bahçe, Ka
dıköy - Moda otobüs hatları ye
rine birer tramvay hattı konmuf 
olmaıında, memleket hesabına 
zarar deiil, kir vardır diyoruz. 

Şimdiki halde mühim olan ıey, 
bütün tramvay arabaları itlemeğe 
batladıktan aonra halkın eski oto
büsleri arayıp aramıyacaiı mese· 
lesidir. Fiat itibariyle tramvay 
araı;alan daha ucuz olacaktır. Bu 
cihetçe mesele yoktur. lıtirhat 

noktunMlan da tramvay araba -
larmm ıene otobüslere faik ola • 
caima ıüphe etmemelidir. Çün • 
kü tramvay arabalan otobüslere 
niabetle daha kısa fasılalarla ha
r~et edecektir. Uzak mesafeler 
için ilk iatuyondan doğru araba
lar çıkarmak suretiyle de 
ıüratini otobüse yaklaıtırmaya ça
bımak ta dütünülüyor. Yolcular 
artık muhtelif durak yerlerinde 
liuan uzun uzun beklemek mec· 
hariJetin'de llalmıya~ır. Hele 
yeni ıelen tramvay arabalarının 
l.tanhal tramvay arabalanndan 
ulia ziya«le rahat, daha kulla -
-lı Te emniyetli olmaları fazla 
taDo tö,mettir. ~ .. 

1 

Şehir Mecliıi intihabatı yann bat
lıyacaktır. Dünden itibaren ıehrin her 
tarafına propaganda afitleri, duvar i
lanlan yapııtmlrnııtır. 

Bu afiı ve ilanlarla vatandaılann 
.li··e intıhababnda rey venneğe 

çafınlmaktadır. 

intihabın baılamaıı münaıebetiyle 
bugün de bir alay geçiti yapılacaktll'. 
Hazırlanan programa göre, bugün ıa
at on dörtte alaya ittirak edecekler 
Sultanahmette Ticaret mektebi önün
de toplanacaklardır. 

Alay ıaat on bette hareket edecek, 
Belediye, fırka binalan önünde nu -
tuklar ıöylenilecek, ıonrl\ Eminönü 

a Fa~ih sandıklarını tatıyan kamyon· 
lar Fatihe ve Eminönü kaymamaklı • 
ğına gitmek üzere aynlacaktır. 

lıtanbul belediye hududu dahilin
deki kazalardan Şehir Mecliıine 61 
aza ıeçilecektir. Bunlann onu Eminö
nünden, on ikiıi Fatihten, on ikiıi 
Beyoğlundan, beti Betiktattan, üçü 
Sarıyerden, üçü Beykozdan, dördü Oı
küdardan, beti Kadıköyünden, ikiıi 
Bakırköy, biri adalardan ıeçilecektir. 

D6rt yılhk Cjahtma 
lıtanbul umumi mecliıi intihabab

mn yapılmakta olduğu ıu ıırada gene 
C. H. F. namzetlerinden te§ekkül et
miı olan bundan evvelki Umumi mec
liıin geçen dört yıl içinde yaptığı iı
leri göz önüne getirebilmek için kü • 
çük bir hüliıa yaptık. Jıtanbul Umu
mi mecliıi seçen dört yıl içinde maa
rif ıaha11nda ıunlan yapmıtbr: 

Yeni yapllan mektepler 
Dört yıl _içinde Belediye hududu 

içinde 28, köylerde 31 ki, ceman (59) 
llRktep yeni olarak yapılmııtır. Bun
lann yerleri ıunlardır: 

Beyoflu kazazı dahilinde; Büyük
tipte; (Nitantatı) nda 2 mektep, (A
zapkapı) da 4, (Kaınnpaıa), (Fındık
lı), (Kuledibi), (Bomonti), küçük tip
te: (Cihangir), (Halıcıoğlu) •. 

Fatih lcaza11 dahilinde. büyük tip
te: (Çarf8111ba), (Topkapı), (Davut
P•t•), (Unkapanı), (Eğrikapı), (E -
yüp). Küçük tipte: (Rami Eyüp), 
(Nipnca), (Cibali). 

Oıküdar kazaaı dahilinde (Hün -
kir imamı), (lhaaniye). 

Beykoz kaza11 dahilinde: (Bey • 
koz), (Aanadoluhiaan), (Kanlıca), 

(Bozhane), (Poyrazköy), (Cümhu -
riyet). 

Kakırköy kazaıı dahilinde: (Mah-
mutlııey), (Bakırköy), ( Y eıilköy), 
( Firuzköy). 

:Vama 0.ıdidar tramvayları 
liaPne 1Wlar maırafmı lioruya - Ekmeklere mısır 
m:Mtı. Beletliye için zararlı oldu; Udu karışbrıl-
faat unatmamali lizımdır ki w 
IUıltıa itletme idaresi tramvaycı- mıya~ak 
bli ftiılde Türkler için faydalı bir Bazı fırıncıların ekmeklere 
mMtep oldu. Kac:bköY. liatlarmın mııır unu karııtırarak ekmekleri 
· tm ·· ·· ününe yetiftirmek ınpa: ı sunu 1 . j beyazlatbrdıkları anlqılmıttır. 
limumida ıöaterilen muvaff akı • Ek ki . 

• • . B • me erın çetnisi muayyen ol • 
yet h tecrübelenn eıerıdır. u d iund 
itiiula Oalrihlar tramvayları ida- ~ an ... 111111r unu kanttırmaıı 

~-'" • _ı..t.: N bır sahtekarlıktır. Bu itibarla be· re magııı murannaı azaıı ec • . 
mettin Saliir Bey arkadatımız ledıye ıubelere ı6nderdiği bir ta· 
meaiıinin muvaffakiyetli netice· mimde mııır unlu ekmeklerin he-
ıini g8rere1i müıterili olabilir. men müsadere edilmesini bildir· 

Mehmet ASIM mittir. 

Tramvay şirketinin davası Bundan batka ekmeklerin açık 
Y azıldıirna ıöre, tramvay tir- kaplarla ve çuvallarla taımdıiı 

keti Nafıa :Vekaleti aleyhine ŞU· da görülmüttür. Bunun da önüne 
rayı Devlet nezdinde bir dava aç- geçilmeai bildirilmiıtir. 
llllfbr. M. Hameıin temibiyle 
liuırlman, elektrik ve tramvay 
tiı4ıetleri idare mecliıi ikinci reiıi 
Utalri zade Halit Zya Beye imza-
1attın1a.n da't'a Iayıhuı "Devlet 
~ yaQft riyuetine,, unvanı 
IJe YillYete verilmit,tir. 

inkılap liseleri müdür
lüğünden: 

Derslere 1 Birinci teırinde bat· 
lanacaktır. Talebelerimizin o 
tünden itibaren mektebe devama 
bulamaları. 

Beıiktaı kazaıı dahilinde: (Dikili

taı) ta.. 
Kadıköy kazaıı dahilinde 1931 de 

inp11na karar verilen mektepler: (lk
baliye), (Yeldeğirmeni), (Merdiven -

köy) .• 
Sanyer kazası dahilinde: ( Petna -

hor), (Yeniköy), (Karaburun) .• 
Kartal kazaıı dahilinde: (Pendik), 

( Samandira) .• 
Silivri kazaıı dahilinde: (Merkez), 

(Çanta), (Mandıra) da .. 
Şile kazaıı dahilinde: (Ağva), 

(Tekke), (Kabakoz) da .. 
Çatalca kaza11 dahilinde: (Boıde

re), (Yeniceova), (İzzettin), (Elba • 
ıan), Uhıaniyeköy), (Muratbey), 
(Aaarıe), (lıtiranca), (Akköy), (Ku

rukÖY.) .. 
Yalova kazası dahilinde: (Çınar • 

cık), (Kadıköy), (Laledere) .. 

Bundan baıka: 

Eski binalarda aCjalan 
mektepler 

Eminönü kazaıı dahilinde Gedik -
paıa Amerikan mektebi kiralanarak 
tam devreli 59 uncu ilk mektep açıl • 

mıttır. 

Fatih kazaıı dahilinde Çarıamba 
V alde medreıeıinde 60 ıncı ilk mek -

tep açılrnııtır. 
Bunlardan batka bu kaza dahilin • 

deki ilk mekteplerden 13 tanesi mual· 
lim ihtiyacını karplıyamadığından bu 
13 mektebe k11men birer, kıımen iki
ıerden 14 ıube ilive edilmittir. 

Beyoğlu kazaıında Takıimde Se • 
tim Melhame konağı ıabn alınarak 
tam devreli 29 uncu ilk mektep, Sa
kızaiacında Ermeni Katolik mektebi 
bina11nda 47 inci ilk mektep açılrnıı

tır. 

Azapkapıda da yeni yapılan 11 in
ci mektepten baıka 48 inci ilk mek • 

tep açılmııtır. 

Bu kaza dahilindeki ilk mektepler
den (8) tanesi yani 1. 2. 3. 13. 35. 37. 
44. 45 inci mektepler gene mahalli ih
tiyaçlara yetmediğinden kimiıine bi • 
rer, kimiıine üçer olmak üzere 15 ıu
be ilive edilmiıtir. 

Betiktaı kaza11nda 34 üncü mektep 
yeni yapılmıı ve açılrnııtır. 46 mcı 
mektep te keza yeni açılmııtır. 

15. 34. 39. uncu ilk mekteplere 
4 ıube daha ilave edilmiıtir. 

Adalar kazaıında Büyükada mek
tebi tamir edilmiıtir. 

S•nyer kaza11nda 33 üncü mekte
be bir ıube daha ilave edilmittir. 

Kadıköy kazaıındaki mekteplere 

Şark şimendiferlerinde 
Nafıa bat müfettiıliği, Uzun· 

köprü ticaret odasının kavun ve 
karpuz nakliyatı için yapılan ten· 
zilitlı tarifenin diğer eıyaya da 
teımilini istemesi üzerine, odun 
ve kömür nakliye ücretlerini in -
dirmeğe lüzum görmüf, kumpan • 
yaya tebliğatta bulunmuftur. 

Sıhhat Vekili hastanelerde 
iki gündenberi ıehrimizde bu -

lunan Sıhhat Vekili Refik Münir 
B. dün Cerrahpaıa ve Haseki hu• 
tahanelerine giderek ıertabipler • 
le görütmüt ve hastahanelerin da
hili vaziyeti hakkında izahat al • 
mıılardır. 

5 tube daha ilave edilmiıtir. 
Beykoz kaza11ndaki mekteplere 3 

ıube daha ilave edilmiıtir. 
Bakırköy kaza11nda Kanada, Ye • 

ıilköy ve Mahmutbey nahiyelerinde, 
Finızköyde birer yeni ilk.mektep bina-
11 yapılrnııtır. Bundan batka ve mev

cut mekteplere iki ıube daha katılrnıı

tır. 

Şile kaza11nda ilk mekteplere 3 
ıube daha ilave edilmittir. 

Yalova kazaaında ilk mekteplere 
13 tube daha ilave edilmiıtir. 

Bütün bu güzel ve iti iıler Cüm
huriyet Halk Fırkaıı programının be
tinci k11rnındaki "Şelıirlerde, köyler -
de veya köyler rnıntaka11nda ihtiyaca 
göre ilkmektepleri muntazam bir pro
gram altında arttırmak" prenıipin -
den doimuı feyizli neticelerdir. 

Tamir edilen mektepler 
Bunlardan baıka dört yıl içinde 

Umumi mecliıin tahıiı ettiği 186.000 
liralık tamirat tahsiıatiyle 171 mektep 
tamir edilmiıtir. 

Gene dört yıl içinde umumi mec
liıin bütçeye koyduğu 130.000 liralık 
tahıiı~tiyle 4500 ıma, 500 yazı tahta
ıı, 800 rr.uallim künüıü, 3400 candal-

n, 600 yemek maıa11, 1600 bank, 
1200 d .1lap, 1200 ecza dohbı, 70 h 
takımı, 4600 talebe maaaıı, 6400 tale
be aandalyeıi, 40 takım kanape, kol -
tuk, 400 tel paıpu, 100 inaan gövde
ıi modeli, 200 Gazi Hazretler!nin f o

toirafileri, 500 bayrak, 300 yangın 
kovaıı, 300 yangın kanca11, 400 yan
gın balta11, 300 yangın İp merdiveni, 
ıatın alınarak mekteplere dağıtılmı§ • 

tır. 

Orta mektepler 
(Kandilli), (Kadıköy) orta mek -

tepleri liseye çevrilmiıtir. Kadıköy • 
de bir kız orta mektebi açılmııtır. 

(Çatalca) ve (Adalar) kazalannda da 
birer orta mektep açılmııl!.r. 

( Kasımpata) ve (Bakırköy) kaza
larında birer orta mektep açılmaıı 
karar altına alınmıı, tahakkuku bina 
tedarikine bağlı kalmıttır. 

Bunlar da gene Cürnhuriyet Halk 
Fırkaıı programının betinci k11mın -
da her viliyet merkezinde ve Orta 
tahıili memlekete yaymak eaaıı göze
tilmek İacp eden kazalar mıntakaaında 
orta mektep bulundurmak yolundaki 
prenıibinin tatbikinden olarak lıtan -
bul viliyetinde dört ıenede bapnlan 
k111mlardır. 

Önümüzdeki dört yılın verimi için, 
bu ilk dört yılın verimini delil olftrak 
göıterebiliriz. 

Haydarpafa llaesi mUdUr 
muavlnllli 

Uluköy orta mektebi müdür 
muavini ve muallimi Hadi Fikret 
Bey Haydarpafa liseıi müdür mu
avinliğine tayin edilmittir. 

Haliç şirketi imtiyazı 
feshedilecek 

lktısat Vekileti, belediye hiı
aeıini ödememek suretiyle taah -
ıhütlerine riayet etmiyen Haliç tir
keti imtiyazının feshini e1&1 iti -
bariyle muvafık görmiiftür. Feshe 
ait muamele yakında tamamlana· 
cak ve reımen tirkete bildirile -
cektir. 

• 

Geçen sene •HAYATIM SANA FEDA" filmin\ kim 
prmemif, Ye kim beğeamemiftir? 

Ballla aıla aaatmaz 
Mtime••illeri: 

MARGARET SULLAVAN - JOHN BOLES 

Frumca 11111 •••• (3082) 

Günün Siya.seti 

Çin demiryolu 
Uzak taktan selen haberlere gör9 

Japonya, Mançuriden seçen ve Şarki 
Çin hattı adile tamlan demiryolunu 
Sovyetlerden on milyon Jngiliz Jiraaına 
aatın almaia razı olmuttur. Sovyet 
Ruıya ile Japonya'nın münaıebetlerini 
gerginleıtiren en mühim ıebeplerden 
biri, bu hat üzerinde vukubulan ve iki
de birde tekerrür eden hadfse!erdir. 

Bu hat Ruılar tarafından yapılmıftı. 
Yapıldığı zaman Ruıya'nın makıadı 

1\lhn~•u·inin iktisadi mukadderatına ha

kim olmak, ve bu ıuretle Mançuri'yi 
Çinden koparmaktı. 1904 tarihinde vu· 
kubulan Ruı - Japon harbinde Ruıya
mn mağlup olma11 üzerine bu hat kıy· 
metini kaybetmiı, daha ıonra Japonya
nın Mançuri'yi iıgal etmesi üzerine Ja
ponlann eline düımüı, Ruıların bu hat
tı idareye iıtirak etmek iıtemeleri ve 
bunun üzerinde 11rar etmeleri yüzün
den iki taraf ara11nda bir ıürü hadise· 
ler vukubulmuttu. Nihayet Sovyetler 
bu hattı aatmayı teklif ettiler ve yük
ıekçe bir fiat istediler. Bunun üzerine 
ba~layan müzakereler kah kesilmiş, kah 
yenilenmiı, arada hat üzerinde çalıpn 
Rus ınemurlar tevkif edilmiş, bu yüz
den gerginlik tehlikeli bil" mahiyet al

mıf tı. 

Nihayet iki tarafın da bu hat yüzün
den tehlikeli bir maceraya giritmekten
ıe iti tesviye etmenin daha iyi olacağı· 
na kani olduktan anlaıılıyor. Japonya· 
nın bu hat için on milyon lira iıteme

ıi de bunu göıteriyor. 
Japonya bu hattı aatın almaia karar 

vermekle Uzak t•rktaki itlerini düzelt· 
mit ve Mançurideki vaziyetini aailam· 
laıtınmı oluyor. 

Onun için Japonya, Amerika ve l n· 
giltere ile deniz meae!elerini daha ıer
best ve daha gailesiz bir vaziyette ko
nutmaia imkan bulacaktır. 

ö. R. 

Polla haberleri • 

Ağaçtan ve pençereden 
düşen çocuklar 

Beyoğlunda Bostan batında o• 
turan Cevdet adlı ibr çocuk .ağaç• 
tan düterek ağır surette yaralan• 
mııtır. 

Beyoğlunda Sakızağacında Şa
hin sokağında oturan Sergis efen• 
dinin üç yatındaki oğlu Mihal da 
üçüncü kat pencereden sokağa 
düıerek ağır surette yaralanmış • 
tır. 

Bir kavga ve bir yaralama -
Langada Hiıardibi sokağında se· 
kiz numaralı evde oturan sandalcı 
Hüıeyinle Celi.1 kavga etmitler • 
dir. Celal odunla Hiiseyini batın· 
dan yaralamıt, kaçmıttır. Yaralı 
Cerrahpaıa hastahanesine kaldı • 
rılmııtır. Celal biraz sonra yaka· 

lanmıtbr. 
Söndürülen atet - Dün ıaat 

birde Sirkecide Hamidiye türbesi 
yanında 32 numaralı gömlekçi 
dükkanının saçaklarından duman 
çıkmıf, itfaiye gelıniıse de ate9 
daha evel bir kova su ile söndü
rülmüıtür. 

Kazaya uğrıyan canbaz - .Ja· 
pon tebaasından canbaz Donya 
dün saat ikide Takıim bahçesinde 
tecrübe yaparken sahnenin orta· 
ıındaki cam kırılmıf, ayağı keıil· 
mittir. Canbaz tedavi altına alın
mıtlır. 

ı ıs Yıl Evvelki V AKIT 1 
so e:,ıoı 1no 

Esirlerimizin sevki 
Muhtelif tarihlerde lıtanbula g• 

len ve ıelmekte olan eıirlerimizin 
memleketlerine sevkleri tekarriir et • 
mittir. Evvelki gün Müdanya ve Ban
clırma taraflan ahalisinden olup sn• 
kedilen sekiz yÜzÜ mütecaviz eaİrİ • 
mizden maada dün de Karadeniz bu
zaıı mürettebatından aekiz yüz nefe
rin memleketlerine izamı için lazım 
gelen muamelei aevkiye itmam edil • 
mit ve levazımat idaresince vapur te
darik edilir edilmez hareketleri mu -
karrer bulunmuıtur. 



TEFRiKA 1'et 4 O YAZAN : iSHAK FERDi 

Hükümdar, şarap bayramı için, 
şairden bir methiye istemişti 

( Liji ) üç günden beri pir Huma'nın evinde oturuyordu. lraniler toprağı 
şarapla ıslatmayı dini bir vazife. bilirlerdi 

..Diyerek ailamıya batl~ı9tı. ı 
sendeliyerek yüriiyordu. Şaıre ha .. 
tını çevirdi: 

- Benden ne istiyorsun, ihti· 
yar?. 

Huma koll•nnı açtı: 
- . Seni karanlıktan aydınlıia 

çıkarmak iıtiyorum.. Bana doiru 

rel!. 
Kadın ıuli.ımıedi: 
- Karn.ı !İtkin ve aırtı ipekli 

kumatlarla ıarılı inıanların, bi • • 
zim ıibi aç ve cıplaklarla alay et• 
maine hiç de sapuyorum. 

Bil' müddet yürüdüler .. 
Çablıklann kenarından ıeçi • 

yorlardı. 
Huma kadına yaklaımı•tı .. 
lran tairi, bu çıplak kadını, ne 

pahaıına o1uraa olıun lqırtarmıya 
azmetmiıti. 

Aktam ıün.eıi, Roma dilberi • 
nin omuzlarına dökülmüı kum • 
ral ıaçları üzerinde dalgalanır • 
ken, Huma birden ıenç kadınm 

Oıüıı fil difi tacirleri Afrikadan Babile gelmlflerdi. 

koluna sarıldı: 
- Seni ölümden kurtarmak İt

tiyorum .. Niçin kulatmı bana ver
miyorıun?. 

E.U kadın birdenbire sendele
t\1 .. Calılıklann aruma ,uvarl.., 

dr. 
Şair Hmua elini aizma ıatü-

rerek: 
- Suı, dedi, kafile ıeçinceye 

kadar burada ıineHm. Seni e'Yime 
ptüreceiim ! · 

Genç kadm .-!km y,,. 1rnrkak 
ltir taTirla ıordu: 

S k. . ' - en ımtın •. 
- Hükiimdann biricik ıairi Hu 

ma.. Benim adımı ziodanda yatı• 
yan bütün eairler ve mahkümlar 
tumlar. Sen iıitmedin mi?. 

- Hayır.. Beni neden yolum • 

dan alıkoydun?· 
- Esirleri (Ölüm dalı) na ı(i. 

türüyorlardı. Seni uzaktan gör • 
düm .. Çok beiendim. 

- Beni nereye ıötürecehin? • 
-Evime .. 
Kafile uaklafmqtı. 
Huma çaldıldarm arasmdan 

ba91nı kaldırdı. Meydanda kim ... 
ler 1oktu. Zaten hu meı'um yol• 
dan aliim mahkumlarından 'batka 
k. d'" ım ıeçer ı ... 

Etir kadm bu himayeden hiç 
de aeYinmemiıti. 

- Beni arakdqlanmdan ayır • 
maaydmız ! .. Şen de onlarla bir
likte 31ıeydim .• 

Diyerek ajlamıav bqlamqtı. 
Şair, Romalı kadının metane • 

tine Te yurttaılarma kartı ıöıter • 
dili muhlLbbet Ye alika,a hayret 
etmekten kencliai a)uııyoTdu. 

- Her koJUD kendi Hc:aim • 
du asılır, yaYl'Wll ! · diyerek 
mustarip kadmı teeelliye batla • 
clr. Senin iUümGn ı..kalarma ha
Jal nremez. lnea.n laer llbraha 
katlanmalı ve en büyük ıaye1i .,... 
...-1r olmalıdır. Seni" ıiM ıG*I •ir adın, llmef• delil, ,. ... ,. 
,. 1&,.tdır !. 

S,ir pnç bdmı cUJtpesiain U. 

tma aldı •• Çıplak omuzlarını ört· 
tü. Şehre döndüler. 

• • • 
Babilde( Şarap )bayramına 

hazırlık 
(Liji) üç sündenberi tair Hll· 

manın evinde oturuyordu. 
O ıiiD e•ill öaiiadea, Afrika. 

elan ıelen filditi tacirleri ıeçiyor • 
du. Fil tliti ticareti Babil hallmu 
senainlettiren en kirb itlerden 
biriydi. Zeaclerin omÜmnda ta • 
tıdddarı bü)'iik fil diti pazarda ta• 

tıldıktan IODra bunlardan kıy • 
metli taraklar, kemerleri, kadeh• 
Jer Ye kaclınlar için birçok ziynet• 
IH yapımdı. 

(Liji) pencereden zencilerin 
ıeçitini seyrediyordu. Huma yir • 
mi dört aaatteaberi tıykuauzdu. 
Hükümdar Babilde eyl61ün birin· 
ci tünü yapılacak büyük (Şarap 

bayramı) ada okunmak üzere ta· 
i·den bir tara? ro .. thiyeıi İllemit· 
ti. ()~ dirt ~iiu ıonra bayram bat· 
b,acakh. Huaıa bu methiyeyi hü· 
kümdara beten~irebilmek ~in 
yudıjı muralan eneli kendi 
kendine yüksek "'le okuyordu. 
Dlrl ıiirclen, aımikiclen çok iyi 
anlryan, fena ve ahenksiz tiirleri 
tenkit eden bir hükümdardı. 

(Liji) ihtiyar tairin (Şarap 

melatiyesi) ya1111•1da laetıul ol • 
dutunu ıöriince yanıaa tokuldu. 

- Şarap hayramma kaç tün 
Yal', üıtat?. 

- Dört ıüD-. !>art IÜL· EJYah, 
ben lleceiim. Daha tiirmin yan
ımı bile yazamadım. D&rl duyar-
1&, bu iti hatkuma haTale ede • 

cek. 
- Her sene ayrı bir ıiir mi ya• 

zarmuz?. 
- Evet .. Bu Mnenin methiyeıi· 

Din ıeçen senekine 'benzememesi 
lizımdır. Şarap hakkında alylen· 
meclik ti• ı.J.-dt .. Ne yuacaiı· 
mı bilmiyormn. 

- O ıece herkeı ıarap mı içe
cek? .• 

- E'fft.. Hatta llutalar Wle. 
Sair elindeki metW,.iıl Mr 

paıçumı olnum,. hqladı: 

"... Şarap içerkelf toprafm 
hakkım unutmayınız! Elinizdeki 
şarap kadehini son yudumuna ka
dar içmeyiniz! Kadehinizi yere 
vururken, dibinde toprağı ıslata
cak birkaç damla şarap bırakı
nız!,, 

duı 
<.YM> q 4.... ~ IOf• 

- Neden kadehi son damluma 
kadar içmiyorıunuz?. 

- Topraiın hakkı yok mu, Li· 
ji?. Biz, yarın yere d\itünce, vü • 
cudumuzu miı kokulu topraklar • 
la örtecekler. Bize de mukaddes 
tuap ıerpıinler. Etimizi çıyanlar 
aaracağma, miı kokulu f&rap 11 • 

lataın.. Ruhlarımız toprak altmda 
farap haareti mi çektirelim?. !. 

(Liji) kendi memleketindeki 
itiyatlardan bahıediyordu: 

- Komada yere tarap dökenin 
batını topraia dütürürler. Ben ... 
nin yerinde ol1ayd1111, halka, tar•· 
hı, 11n yudumuna kadar içmesini 
tavıiye ederdim. Böyle mukad • 
des bir içkiyi yere ditünnekten 
çekinmiyor 111119'!ftUZ?. 

Romalı kadmm fikri pir Hu
mayı dütündürmiiftü. 

-Çok doiru aiylüronun, yaT• 
rum! dedi· Senin hu .&derinden 
ilham alarak yepyeni bir (farap 
methiyesi) yuacai ... 

(Devamı •ar) 

Asliye mahkemeleri ikinci ye
nileme bürosundan: 

Emine Muıtafa Hanım ile ,)fa. 

dam Kleopatra Minak arumda 
4 üncü hukuk mahkemesinde ce
reyan eden muhakeme neticetin• 
de 19 - 7 - 933 tarihinde ka • 
rar verildiii anlaııl11µ1 ve illmr 
alınarak mabktmanalerh Kleo -
patra Minak Hanıma teblii edil • 
dili iddia kılmmq ise de bu cihet 
anlqılamadrtınclan v~ ~emin ver
dirilmeai talep edildiiinden yev • 
mi tetkik olan 4 - t t - 934 p 
nü ..at 14 te büroya müracaatla 
.,emini ifa etmeıi ve ekai takdirde 
yeminden cekinmit addOluaacalr 
ilan olunur. (218) 

V AKn ın 7 efrilca•ı: 6.3 --------- --------

Ölüme Sıı aqan 
Bu ıösler Rıdvan beyi mette

der, Şikit.:ya aılonı haykmr ve 
kızın hemen dediiini yapardı. 
Karııiyle kızına, Boiazda bir 
kötk tuttu. Şikitayı Pendikteki 
kö9ke yerlettirdi. 

Kıtm, mükellef bir apartıman 
aldı, döıeyip dayadı, Şikitayı 0 • 

turttu. 
.. Bir buçuk aene tonra, Rıdvan 

bey, bütün emvalini rehin etmeye 
mecbur kalmı9b. Hemen hemen if 
liı edecek hale ıelmiftİ. 

Nihayet bir ıün damadına 1>at 
vurmak mecburiyetinde kaldı. 

Feyyaz, kayın pederinin ıözle
rini dinledikten ıonra batını ıal • 
ladı: 

- O kızı ıize tanıttıiıma mü • 
te11ifim. 
Rıdvan bey katlarını çattı: 
__.. O kız da ne demek.. Şikita 

beni .. 
- Fena ıeyler yapmıya tefYİk 

ediyor. 
- Halk ne diyor?. 

- Ne diyecek, kızı kapattı di· 
yor. 

- Yalan. Ben Şikita11 haN si· 
ıi ıeverim. 

- Bunu ben hiliyôrum. Fakat 
dedikoduların önlne pçmem ka· 
bil olmuyor. Eler .Pylenen aösl• 
kannızm Teya kızınızı lmlatma 
gidecek oluna •• 

- Bana vız ıelfr. Benim Yicda• 
nrm rahat •• Haylr, daha dotruıa 
bu kızı dilden kurtarmak için li • 
zımıeleni yapmıyorum diye Tİc • 
danım rahat defil. Neyse, bunlan 
l»ir tara'- brtalral-.. 

- EYet, bir tarafa bırablnn 
ve sadede ıelelim. Size luaa hir 
zamanda on bin lira llzım deiil ., 
mı •• 

- Maaleıef ıize 'bu paraJI 'bu· 
lamıyacaiım. Ben bütün ricudu • 
mu tehlikeli bir ite kapattım. Fa· 
kat kazanırsam çok kazanacıtrm. 

Ve Rıdvan beyin önüne muka• 
vele ribi bir t•Y koydu: 

- Maaleıef mecliıi idarede ;.. 
mi tanınmıı bir kimse yok .• Bunun 
için iti yürütemiyonn. Meseli ıis 
mecliıi idareye ıineniz. 

RıdYan bey irkildi: 
... 

- lmkiata.. Bea böyle İpeia 
aap11z itlere ıiremem. 

- ICmnaymıa Sisi zorlamıy .. 
rum .... ini iti ıisin kadar feea 
telikki etmiyorum •• iami verelim 
diye ıerefimden bir fey kaybetti• 
time kani deiiJim .. Dütllnünls .• 

Oç tün sonra, Rıckua lley da· 
pıadiyle tetrik\ mesai etti. 

Feyyu, •ıdftD -Y olmatlrlı 
bir sün $ikitaya ıitti: 

- Güzelim, dedi, yakında hm, 
riyetine kawtacakım. RıdTan 
bey öyle hir ite ıirdi, ki IODU if • 
lit Te ceza mahkemesitlil-. 

-20-
Netrinle annesi, apartımanla • 

nnda &a, hata talmi, mea'lat hir 
hayat ıüriiJorlardı.Fenula Rrd· 
van eYe ptik ..,nk ,.tdWeri..., 
ikiıinin ele 'bqlan dint.&'. 

Hani bitil olta, hiç ldmaeti 
kabul ellni,.celdenli. Ne ,... 
ki llaftada .... ... .. mieafir 
daYet etmeie liaedur 1m1ıJor1ar • 
dı • 

Afeemafilı keadileri1le prii • 
tenaaclı. 

Bir t6a kapı çalmdı Ye C.... 
hanım ıeldi. 

Yazan . Seli.mi İzzet 
Rıdftn bey hakknqla 16.yle-ı 

nen bütün sözleri, yapılan h~ 
tletfHrıM..a.n. iyice ....._. • 
Noksan hiçbir söz kalm•mıtfs. 
Hepıini içine 'biriktinnitti. 

Nesrinle amaeania kendiaioi 
ıüler yüzle kartılamuı biru 
hayretini mucip oJdu: • 

"Biçare bdm, diye dltündii, 
acal»a hiçbir ıer hilmiyor mu? ... 
Onu böyle aldatmak dofta olmas. 

Handan 111dan konutulcluktaa 
ıonra, Cena hanım aözü RıclTMf 
heye intikal ettirdi. Fakat Netria 
ketti: 

- Eter babam 'bir hata itledi 
iıe, bu bana ait delildir. Anneme 
ıelince, iımini tqıdıiı bir adam 
hakkında ılSs dinlemez. 

Cevza hama ıülüımedi: 

- Hakknm Yar. Müa•me1'a ie 
yi ,eydir. Fakat derecesi vardQ' 
iman seriiiinin mahnldupa, 
terefais kalmıra baf1adılmı s6 • 
rünce aüt•m•hayı bir tarafa br • 
ralar. 

- Ne elemek iıtiyonuıauz?. 
- Kocam bana 'bazı te1ler 

Jedi. Ben de bunun üzerine lmneıa 
ıiae ıeldim. 

- Kocam kimaeaiz bir kın 1'1· 
maye ediyor, bundan mı bahtet • 
mek iıtiyor1unuz). 

- Kocanız bu kız utnma Yarı-
nı yolunu aarfetti. 

Ana kız likayt kalclılu. 
CeTza deTam etti: 

- Onun afnına lcaçöçılık \i-
l• Yapmif.. . 

Bu ılz herine haykırdılar: 
- Yalan! .. B&yle teJler siyi .. 

mek ayıptır. 

- Ben de inqanyorum. Fakat 
ıiz söylenene bakmıs. 

- Biz bu eTcle ana im, kimteY
le ıörü,meden yqıyorm, hiçllbı 
ter duymuyoruz. 

- Dotna .. Geçen kıt, ı~ 
yu, ... kıt 'bir yerde *lriimnedi· 
niz .. Ama yu pliyor .. Her laaWtı 
ba yas. 

- Gene Bota• ıidecetis. 
- Alt •• Y alnıs ıizden IHr ncaa 

Yar. BOiaza aftmeden enel 
nimle bir kere ılrütUnüz.. Dala 
doirutu lizi davet edeCellm, 
daYete ıeliniz. 

- Ne rapa.cakınuz bisi.. 8i& 
tık 1Pauefe nete ftl'IDi;Jeııd ld 
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~IKAYE 

Bir lokma bir hırka .. 
t> zengin ıehrin topu topu bet 

fakiri, altı tane iki yürekli kadını 
varilı. Bu altı kadının iti gücü, bu 
dfüi. fakiri beslemek, giydirmek, 
elin,; beı on para V'ermekti. 

Nakt~den ; fzzetoğlu 
- Ama ne de olsa, on bet bin 

lirayla inıan neler neler yapmaz .. 
- Adam ıen de günde bet ö • 

ğün yemek yiyecek değilsin ya. 
- insan halini düzeltir. 
Kadın kaılarım çattı: F .. kat günlerden bir gün ôört 

falti~den biri öldü. Derken onun - Seni iyi beslemiyor muy .. 
arkaıtndan ikincisi d~ öldü. On .. duk . 
dan tcmra üçüncüıü öldü. Dördün- - Nankör değilim ben .. İyi bes 
cü fa.kire piyanko vurdu. Kala ka. leniyordum. Ama bu dünyada yal· 
la bir tek fakir kaldı. Ihsan baba.. nız gırtlak yok .. Mesela kulübem 

Altı kadını bir telaı aldı. To .. tamir ister. 
pu topu bir tek fakire bakmaktan _ Hemen yarın tamire başlatı· 
ne çıkardı! Adeta iıleri güçleri ı rız. 
ıekteye uğramıf tı. _ Teşekkür ederim. Fakat ma• 

Yollara koyuldular, tehrin için- dem ki artık param var sizi ra-
C:le muavenet edilecek baıka fakir hatsız etmem. ' 
aradılar. Yoktu. Kimse muhtaç _ Eğer bizi yüz üstü bırabp 
"değildi, herkes \:alıtıp kazanıyor· gidersen nankörlük etmiş olunun. 
'du. Sen elimizde kalan son fakirsin. 

Yalnız lh•an baba vardı. _ Bu da doğru .. i3en de gider· 
Siz işe bakınız, ıehrin çok zen. sem haliniz ne olur?. 

ıin yerlilerinden Eima kadın öl • _ Biz senden ayrılmak istemi· 
'dü. Öldilkten sonra vasiyetname- yorui .. Dinle Ihsan baba. Senin 
sini aç.trlar. İhsan baba.ya on bet miraıa konduğunu henüz kimse 
bin lira bırakmı§tı. . duymadı. Bu nıiraaı reddedecek • 

Bunu haber alan iyi yürekli al· • 11n. 
h kadın deliye döndüler. Baktık· _ Ne!.. ' 
ları yegane fakir de zengin ol • - Dütün, ıenin için sonra ne 
muştu. derler?. Buna ne mana verirler? .. 

-- Şimdi ne yapacaklarclı?. - Benim için söylenen söylen· 
Baş bata verip dü§ündüler. mif .. Verilen mana verilmif .. in· 

lçlerihden biri: ıanın on bet bin lirası oluna .. 
- İşi bana bırakınız, eledi, hen _ Sen çocuk musun?.. Dinle 

her şeyi i:ltiteltirim. beni. E'Vini tamir ettiririz. Yiye • 
- Ne yapacakım?. ceğine daha fazla itina gösteririz. 
Kadın hemen 11>kağe. frrladı, Günde eline yirmi bet kuruş verir 

Ihsan bahanın kulübesine gitti. ve seni birkaç gün gezinsin diye 
lhaan baba, velinimetlerinden lstanbula da göndeririz.. Oldu 

birinin geldiğini görünce şaşala • ? mu .. 
dı: İhsa'l baba biraz tereddüt etti: 

- Hayrolsun hanımefendi?.. _Evet ama, Esma hanıma kar· 
- Hayrolıun Jhıan baba .. Zen· 11 haks1zlık etmiş olmaz mıynn?. 

gin oldun. _O öldü. 
fhAan habıtmn gözleri -dört k .. - Beni htartbula yoHıyacak 

çıldi: . mısınız?. 
- Ben mi zengin ohium !.. B~n _ Evel. ., 

mı ... - Peki, kabül 'eltim. 
- Evet, Eıma kadın sana on 

b~ bin Jira bıre.km~, .. 
Hemen mahkeme,,e Jtitliler. 

Ihsan baba miraıı reddetti. 
- Or l ~ş bin lira .. Bana. hil?. •. 

Bu para'yt ben ne yapacağım?. 
- Ben de bunu diiJünüyorum. 

Her hallle ıenin hiçbir şeye ihti • 
yacın yok. Li.zımgelen her şeyi 
ıana biE veriyoruz. 

Bir hafta sonra lh-.-ı.n b~b"" ı:ı-i
yinmi! kutanmı~. Cebine dolu bir 
cüzdan koymu§ lstanbula g•di -

yordu .. 
.... Geldiği zama.n kıtlübesini 

- Evet, allah razı olsun! 
Sonra batını salladı: 

gül gibi buldu ve itene bacağını 
uzatıp çubuğuh\i tellenclirip ya§a• 
makta tlevam ettııt. ...... ~······••\•··············•·••\\ ........................................................ . 
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SAVAŞTAN il 
BARIŞA 

Yazanlar: Va-N8 ile Çiirüksulu Meziyet 
Öz Türkçe ile yazılmıf ilk roınan 

Tevzi Merbıi: VA K 1 T Matbaaıı - İManb"l 

fiyatı 50 kuruş - Her Kitapçıda bulunur. 

.. 
15 
:: .. .. 
H .. .. .. 
=ı 

lı • 
~= .. .. .. .. .. .. .. .. 
i! 

~-, t•=::mm::ca.:rt=:m:ac:a::m:ı:=s:a:z:uwımr.:::•:ım:mii 

150,000 kilo Arpa münakasası 
Pendik Bakteriyoloji Enstitüsü Müdürlüğünden: 

Peidtk ~akH!tiyoloj'tianei B•ytarisi HayHnatının senelik 
ı•tiflfl '4ih lSÖ,000 kito Atpa 9 Tefrinievvel 934 tuihioe mtı
Matlff S.lt ti116 •••t 14 te kapalt zarf usuliyle ibaleai icra kıhn· 
mllk tıffte mllnekasay• h\fllulmuıtur. .Şartnamesini görmek iste-
1üiM lıtt ~' Bi&Hsese Wıld6riyeUn~ ve münakaslya -iıtirak 
MBaek fltty~etill ytttll 'te lilati mezki'ırda Fmdıklıda Güıet 
&n'atNt attadafıRıde YOkatk Mk\epler m\ifıa~beciliğincle 
Mltetekkil mübayaat kodyob\lna mllracaat eylemeleri. (5796, 

Konya da 

içme suyu işi 
hallediliyor 

Eskişelt.irde 

Bir avukatla 
hizmetçisi 

ViJayet, belediye ve ban
kalar arasın da bir şirket 

Tutuştular, yanarken 
kurtarıldılar 

Konya - Şehrin son zaman • 
larda pek daralan su ihtiyacını 
temin için yapılan tetkikler neti
cesinde meV'cut su !ebekesinin ta· 
mirinden ve havuzlu evlere saatle 
su vermeden batka bir çare olmı· 
yacağı neticesine varılmıttır. Bu 
huıusta vali Cemal Beyin riyase· 
tinde yapılan toplantılarda husu· 
11i muhasebe, belediye ve milli 
bankaların ittirakiyle bir ıirket 
tetkil olunması kararlathrılmıt • 
tır. Yeniden yapılacak tesiıatla 
eski şebekenin tamir 'Ve tanzimi 
içih iki yiiz bin liralık bir serma • 
yeye ihtiyaç olduğu tahmin edili -
yor. Bu ıeı-maye yukarıda yazdı· 
ğıftuz tetekküller tarafından te· 
min edilerek su yollarının yeni • 
den tanzim, tamir ve tesisi itleri 
bir 9irkete verilecektir. 

Birkaç gün evel Akşehirin su 
tesiıa\ını yapan mühendis Baeri 
Bey alakadar makamlarla göriif· 
müt, Çayırbağı suyunun ilk ku -
ruluş projelerini göndermek üzere 
Ankaraya gitmittir. 

Bu suretle yapılacak esaslı bir 
proje ve tamiratla ,ehir suyunun 
intizame. konulacağı ve !ehrin 
auıuzluktan kurtarılacağı umul • 
maktadır. 

Balıkesir nahiyelerinde 
yeni yatı mektepleri 
Balıkesir - Balıkesirin Gire • 

sun nahiyesinde açılacak (Köy 
çocukları yatı pansiyonu) etra • 
fında hazırlıklar yapılıyor. Mek • 
tep binası yatı pansiyonu için tnü· 
sait görülmediği için münasip bir 
bina aranmaktadır. Konak pına· 
rmdaki eski mektebin sıralan 
buraya taşınacaktır. Pansiyona 
elli talebe alınacaktır. Bu talebe· 
lerin karyolaları tahta.dan ve seh
padan yapılmak şart:iyle yekne-
11~k olmaıı ve het' talebeye çinko· 
dan bir ıu bi.r\'la.ğı ile bir çorba 
kasesi, Uç. yemek tabağı, bir çatal, 
.,ir ka,ık peçeteye lüzum görül .. 
müıtür. Bu ıekiz parça malzeme 
bir Uraya temin edilebilecelrtir. 

Giresunlular yatı pansiyonunu 
diğ'er nahiye ve köylere nümune 
yapmak azmindedirler . 

Yeni bir pazar 
Eskiıehrin Emirdağ kazasının 

Umraniye nahiyesinde, per,embe 
günleri top.lanmaktadır. 

Kuduz köpeklerle 
mücadele 

Kuduz bir köpek Balıkesirin 
Çağış n.ahiye merkezinde köylüye 
ait ~tuz, otuz beş köpeği ıaırmış • 
tır. Bunun üzerine nahiye muh • 
tarı lbrahim ağa derhal şehirden 
250 gram barut ve bir kilo saçma 
alarak köy korucusuna kendi ne:. 
zareti altında kuduz köpekleri öl .. 
dürtmüşlür. 

Ralıkesir memleket hasta· . .. . . 
nesı goz servıst 

Eakiıehir - Eskifehrin Ho§· 
nudiye caddesinde oturan avukat 
İsmail Halil Beyin hizmetçisi, tu· 

marteai günü sabahı erkence kal
k1Lrak, efendisinin kahvalbslnı 
hazırlamak için alet yakarken, 
eteklerini tutuıturmuıtur. Çabu· 
çak yanmağa baıhyan kızcaiız, 

bir müddet, kendi kendini kurtar
mağa ıavatmıt, fakat bunu ya
pamayınca sesi 'Çıktığı kadar ba -
ğırmağa ba.,lamıttır. GUriiltü ve 
bağırı,tan oyanan Salthattin e~y, 
hemen ~ıaiıya k~U§, hizmetçi· 
yi kurtarmak için •ar gücüyle uğ
ratmıı, hu sırada da, iki elini 
birden yakmıttır. lımail B~y son
radan kıtı kurtarıttlntn bay· 
le olmıyacağını hatırlami9, onu 
hemen bir kilime satn\i!> fakat iki 
elini de berbat etmittir. Hizmet· 
çi kız hastahaneye klh:hrılmıtbr, 
hayah tehlikeaeair. Salahattin 
Beyin tedavisine devam edilmek
tedir. 

Midiliçoğlu çiftliğinde 
yapılacak tesisat 

Y ozgatta Midiliç oğlu çiftliği 

Heyeti vekile karariyle maliyeden 
Ziraat Vekaletine intikal etmit • 
tir. Ziraat Vekaleti bu çiftlikte 
büyük bir \avuk deposiyle bir i -
nekhane ve aygll" tleposu yapda • 
caktır. Çiftlikte yapılacak olan 
bu tesisatın planlan gelttıittir. 

Yapılac'k tesisat hakkında. t~l
kikte bulunmak ve çiftliğin mühi· 
tini görmek üzere y ozgi.da relen 
vekalet ıube müdürlerinden Bay· 
tar lhsan Bey lazım gelen tetkik&· 
ti ya'pmışbr. Orta Anadoluda 
mühim bir müessese halini iktiıap 
edecek olan hu çiftliği genişlet· 
mek için vekaletin Midiliç oğlu 
çiftliği yanındaki Bayazıt oğlu 

çiftliğini de alacağı söylenmekte • 
dir. 

Konyayı su bastı 
Konya - On be§, yirmi gün e

vel yurdun bir çok yerletine ve 
bu meyartda vilayetimiz havali
si~e de tiddetli yağmurlar yai· 
mıştı. Konyanın Töttıek nall'iye-
tinin Camili ve Göğenç köyleTi 
seyliptan lıayli zata\' ve halat 
görmüştür. Surun bastığı ~vler
den bazıları ylkilmıf, sakinleri a· 
'Çıkta kalmr,la.rdır. $eylip geçti· 
ği sahadaki hayvanları da ıüriik .. 

},yip götüffiiüftür. Boğulan hay· 
vanların cesetlerine tastlanmıttır . 
Seylapzedelere derhal rnüavenet 
edilmif, zarar ve hasar miktarı 
tesbit olunmuıtur. Melce ve mes
kensiz kalanların evleri hükumet
çe yaptırılacaktır . 

Ovaköy panayırı 
Balıkesirin Ovaköy panayırı 

açılmıştır. Civar kazalarilan, ci
var nahiye ve köylerden ~anayıra 
satılmak üzere yüzlerce hayvan 
getirilmiştir. 

Panayır nıahallinde birçok ça· 
dırlar kurulmuştur. 

Bahkeıir memleket hastahane· 
si göz servisi faaliyete geçmİ! bu-
lunmaktadır. Bu servisin başına 1 Hüsnü Bey 
Adana trahom mücadelesinden Konya - Tokat mebuıu Serdar 
göz mütehaH111 doktor Ihsan Ah· oğlu Hüsnü Bey ıehriinize iel· 
met Bey gelmiştir. mittir. 

Adana da 
............. ııiiıi .... 

Kadın yüzünden 
bir cinayet 

Katil Hacı ile onu teşvik 
eden yakalandılar 

Adanatİa Çaktırlt - Egrlağa\o 
köyleri arasındaki yol üzerinde 
bir cinayet olmuş ve Bekir adında 
biri lbralıim oğlu Hacı tarafından 
tabanca kurşunu ile öldürülmüş • 
tür. Cinayet hakkındaki maluma· 
tı aşağıda yazıyoruz: 

Adalı köyünden koza yüklü on 
araba Adanaya gelmek üzeı-e yo· 
la çıkıyor ve tam Çakşırlı ile Eğri· 
ağaç yolu üzerinde iken bir ada • 
nun boylu boyunca yerde yattığı 

görülüyor. En önde giden araba· 
cı bu adama n.için yol üzeı-inde 
yattığını soruyor. O da hasta ol
duğundan dolayı yattığım söylü • 
yor. Arabalar ilerliyor. Beşinci 

arabayı sürmekte olan Adalı kö· 
yünden Müslüm oğlu yirmi beş 

yaşlarında Ali de arabasını dur
durarak buna ayni suali soruyor 
ve şu cevabı alıyor: 

- "Hastayım, Adanaya gide• 
ceğim, heni arabana bindir0 

Diyor ve red cevabı alınca he· 
men arabanın. üzerine sıçrıyor ve 
tabancasını çektiği gibi bütün 
kurşunları hunun üzerine boşaltı
yor ve cansız olarak yere deviri -
yor ve arabadan atlıyarak oradan 
savuşup gidiyor. 

Arabalardan bir kısmı orada 
kalıyor ve diğerleri de en yakın 

.1andarma karakoluna gelerek ha· 
diseyi haber veriyorlar. 

Bunun üzerine ikinci m•lstan • 
tik Vasfi, jandarma bölük ku • 
mandant yüzbaşı Aziz ve hüku • 
met tabibi Hamit Beyler cine.ye • 
tin olduğu yere .giderek lazım ge
len tahkikat~ haşlıyor ve verilen 
eşkal üzerine bu cinayeti yapıp 

1<açan Ni~de mıntakaıında iakan 
~dilmiş olan ve çalışmak üzere 
incirlik köyüne gelmiş olan Bah
fitŞ aşiretinden lbrahim oğlu Hacı 
ile bu adamı cinayete teşvik eden 
ayr.i. köyden Derviş oğlu Duranı 
yak""lıyor ve şehre getiriyorlar. 

Cinayete müsebbip Bekirin 
Duranın karısı aleyhinde söyle· 
miş olduğu bir sözden ileri ~eldiği 
gösterilmektedir. Bekir göksün· 
den ve sağ kolundan aldığı yara· 
ların tesiriyle ölmüştür. 

Duran.la Hacı ikinci istintak 
hakimliğince ıaorguY'a çekildikten 
_,nı,a tevkif edilmil}lerdir. 

Yozgat belediyesi 
aza namzıe\leri 

Y ozgatta. birinci teşrlnln onun· 
cu çarşamba giinü yapılaı:ak be
lediye intibahı için C. H. Fırka • 
sınca aşağıda adları sanları yatı

lı zevat namzet olarak seçilnıiş· 
lerdir: 

MuhUin oğl Celal, Karslı o8lu 
Yusuf. Hacı Hüıseyin oğlu Muı • 
tafa, Ba!Ç&Vuş oğlu Behçet, Hacı 
Kahraman oğlu Yusuf. Atlı oglu 
Mahmut, Arap oğlu Ömer, Kafa 
oğlu Nazım, T onü.stu oğlu Saffet, 
Damat hoca oglu asan, T onuılu 
oğlu Celal, Hacı Hi.iseyitt oğlu 
lhean, Mirahor oğlu Kental, Sivi' 
o'ğfu Memduh. Boztepeli -oğlu En
vet-, Saraç oğlu Şekip, K'ô,e oğlu 
Musta'feı., Köseleci liüseyin, Ömer 
ata oglu Hayrullah, Hantanıcı oğ· 
1u Hacı, Ha~ı Evü-p oğlu 11lüseyin, 
Hüseyin, oğlu Vkkup Beyl~t'. 

' 



7 - VAKİT -

Radyo amatörü /Viyana Rad·IKzsa, orta ve uzun dalga 
1 b·ı ı·d· ? yosunda ne er ) me 1 ır • Radyo aanayii de.,. adımlarla pılacak te>' makinenin anti fa· 

kotuyor. Memleketimizde buaüne dinı cihazını harekete setirmek. 

Detektör bobini aıağı yukan 
anten yani Hotfrekanı bobinin-
den farklı değildir. Yalnız evvel· 
de söylediğimiz gibi bobinin diğe· 
rindel) farkı üç devreli olma11 ve 
75 aargıhk orta dalıa bobini ile 
1 SO &argıhk uzun dalga bobini a· 
rasmda 60 sarııhk reakıi7on bo • 
bininin bulunmuıdır. 

Bu bobin de 3 ıaantim laltnında 
•e 10 santim boyunca e'fftlce ha· 
2trladığımız boru üzerine l&raca· 
lrz 've bundan evvelki sayımıztla 
sôylediğimiz, resmini gördüğünüz 
gibi her iki hobinin yekd~erinden 
farklı olmamasına dikkat edece· 
ğiz. Detektör bobinimizi de yap • 
mış olduk. Elimizde hazır bulu • 
nan malzeme ve ıase ile montaja 
bathyalım. Evvelce tarif ettiği -
miz alüminyom §MC üzerine ıe · 
çen nüshamızda neırettijimiz ıe· 
kil üzerindeki malzemeyi Jerli y~ 
rine bağhyalım ve bu bağlamaya 
ilk defa konclanHtörler ve küçük 
anahtarlar ile bathyalım. 

Kondansatörlerin piyasada ıa• 
hlanlarmm altmda ıaıe üterine 
~itlalanmak için delikler vardır 
ve bu deliklerden iıtifacle etmek 
gayet kolaydır. Eier kondansatör 
Ier bu §ekilde altından vidalı de • 

ğilse 3 ila 4 milimetrelik ince kö· 
§ebentler ile §&aeye bağlıyabiliriz. 
Bu makinenin ön kısmıdır. Şimdi 
yan ve arka taraflarını bağlıya • 
lım. Transformatörün bağlanma· 
sı gayet kolaydır. Bu tranıft>rma• 
törü elinize alır almaz ne.111 bağla· 
nacağını bulabilirıiniz. Yalnız Re· 
dretör Tranıforatörünti primer 
ve Segonder uçları ile dört ~otluk 
çift Uçlarmi güzelce aymtıak li • 
zrmdl1'. 

Bu transformatörün de bağlah
dığmı fatzeclerek nıontaja devam 
edelim:' 

Yaptığımız makinenin i!ött 
f ı s 

lambası olduğunu biliyoraunuz. 
Şu halde dört tane: lamha ayağı 

li:ırmtlır. Yalnız bu ayakları ıe· 
kil (19) ela görüldüğü veçhile 

flimanlan bir sıraya ıetirmek ve 
birihirine ilave edeTek paralel o • 
Iarak bağlamak lazımdır. Bu lam· 
balardan üçü e.hizeye ve biri de 

redreeöre ait olduğu için fleman • 
latı ayn\'lkr. 

Ahize llmhalarmm nemanla· 
rı ile redreıiSr lambaıının Haman• 
larını biribirine ltarıt'tıtmamak 
§arttır. itte lamba ayakları ile be· 
raber IAmbaların flemanlarını da 
bailadık. 

Maamafih ahizenin montajını 
burada brrakaralt 'redresör tranı • 
fOi'Wlatltünün montaima devam 
edelim. Çift plaklı lamba ile çalr· 

f&n bir ndret&- tranaformatörü· 
nün sekiz üCü t;lduğünu ve bu uç• 

lardan ikiiinin Prime.- a1ttıının Se 
gon&er oldufünu •lylemit idik. 

Bize ıiıtttli llzmı olan bu ıegon • 
det de~ıinih alb ucuaur. Bu üÇ· 

lann ikisi bize yüksek cereyanı 
verir. Diier dardü de ikiıer, iki -
şer ayrılarak ayrı ayrı dört volt 
verir 'kı bu t1ört voltluk uçlardan 
biri ahize lambalarının Elemanla· 
rıaı, diğeri de redreıör lambası -
nm flemanlarmı ·yakar. Bir trans· 
formatöriin yüksek cereyan uçla· 

nnı ayırmak cayet kolaydır. Bir 
voltmetre -ile bunların uçlanm bu· 
JalMliriz Fekat bir tranaformatö -
rün <ahize.ye e.it dört voltu ile red· 
relÖr llm1taıma ait döri volhi a • 
yırmak için amper meeelesi mev • 
zau bahaoldujunclan ayrı bir te -
eiaal Ye e.mpetmetreye lüzum var· 
drr. 

8u ınuıküla\tan kurtulmak i . 
çin \ranıfo'rina\arü ma'ğazalarclan 

alırken bu iki dört voltu ayırt -
mak daha doğru ve daha makul 
olur. 
;il 

Sorgulara cevaplarımız 
Ştşıfd~ Nuri bey~: 

1 - Radyo sayıİaaının günden 
güne tekamül ettiğini görüyorıu • 
nuz. 

2 - Desler devam edecektir. 

3 - Avrupa temalan ile bqla
dığımız deraler bittikten .onra A-

merikan temalatma Mth1ata • 
ğız. 

~ - Son !e~anm tnontajnta 
yeni batladtk. Sit de ilevafıı ede· 
bilinin it:. 

Vanıköyde Ali beye: 
Kulaklıklı makine}er iİe Av • 

rupanın bazı iıtüyonlarını din -

lemek kabildir. Haftaya bu tarz • 
ela bir makine yapacaitz. 

.Ankarada Kemal beye: 
I ._ a.-ı •uldt. (Radyocu M. 

.., 
1 

.... Mr llleclftft ~t•~ 

:i-Ankara n cöirafi TUiyeti 

1 itibariyle yüksek ole!ugu için ora· 
da tabp 'Ve mllıait ha•alarda dün· 
ya radyo netriyabnı lstanbuldan 
daha iyi -Ab'U~t>ilmelt ihtitn•lden 
uzak değildir. 

3 - Gazetemize abbne olunuz 
ve adresib'izi bildiriniz ~lendim. 

Adanada Ali beye: 
1 - Sorduğunuz redresör lam

basının nemanları dört vo1t ile ya 

nar. 
Eksitasyon için pllk1ara iki 

defa 250 volt vertraetıiz çok müs· 
pe't n-e\tce alıtlmrz. 

Lllft'bahin yeni obna\ı ve mik
roforatİatln çok otmaaı }artbr. 

U'skiHtarda !if evhit beye: 
l 935 model\ nıa\ii\elerin niha· 

yel te~rinie't'el ~onünda lstanbuİa 
gelehU~tin~ 8irendik. Bu ma
kineler lıtanbula ~liligi i:aWıaii 

ıin ,prdmı -etmefi ~ife biliriz. 

Mile. An Selma Voyner 

Ne,riyat itibariyle en mUhim 
istasyonlardan biri olan Viyana 
ratlyotu mevsimlik a>rottraıntnı 
hazrrlamı§trr. 

Bütün dünyaya Rikard Tavlter
glbi kıymetli sanatkarı dinleten 

Viyana radyosu bu kı9 için Mat • 
ıtn'-tel An Selma. Vojner'i anraje 
etmi§tir. llu kaclın Viyananın en 
mühim opera artistlerinden biri -
dir. On dört yaıında sahneye çı· 
kan bu aan'atkar, daha ilk günle
rinde çok kuvvetli bir yıldız ola • 
rak tanınmıf, bu sevgi ve takcliri 
yirmi sekiz yaıında Viyana rad • 
yosu tarafından angaje edilmek 

suretiyle daha ziyade kuvvetlen· 
dirmiıtir. 

ftBdYBYU tiı 
i&BI etti 1 

Yayin Rihertz .• 

Hepimiz radyo denildiği za • 
man Markoniyi hatırlarız. Fakat 

Mlle. An ~ ... lr.:ıa Vojner 

ekserimiz bilmeyiz ki metb•r 
Markoni -radyo ihtiramda ~)na 

değildir. Ona biısok büyük &daiıi .. 

kadar bu itle ciddi •Urette uğra • tir. G6recekainiz ki gene i 
tan bir fabrika veyahut bir li.bo • muıiki ayni kunetİe 'fe ayni ~~ 
ratuvar yoktur. Bunu burada bü • mizlikle makinenizin hoparlörün· 
y\lk tee11Urle itaret ediyoruz. den çıkıyor. 

Son gelen Avrupa ve Amerika Bu muvaffakıyet kar§ısında 
radyo tekniği mecmualarında çı· b"'t•• 'h • t u un cı an ııtasyon arı müraile • 
kan müteha1111 yazılarına naza· 1 · · k d erını ı&a alga üzerinde tadil 
r~ ~üt.ün cihan radyo teıekkülle· etmek için 2 aruret duyuyorlar. 
rı mursıle merkezlerini küçük dal· 
gaya uydurmağa gayret ediyor - o halde yakm bir ati bize yal-
lar Fı'lha ... ~ık ,._.. ··k d 1 d d 1 nız kna dalgada neıriyat yapan 

• .K a KUÇU a ga a a bi ok • t 
radyo 1'çı'n '-v ti' ·• • rç 11 asyon \'erecektir. Eli • 

1 b
• d" F d' ,... mı2 eKl ma •neleri buna göre ta• KU ve ı ve muzıç o •

1 

· d-ı-· k' 
an ır utman var: a ıng. ca • d·ı · 

kat b 
·_ı.. k h. ı eUırmek hemen hemen elzem· 

u GUfmanı yenece ve a ıze d' 
h 

•• d ır. 
arıcın e tatbik edilebilen bir ta• 

kım teritbatla bu mü§külün de Memlekette bu tadilatı yapacak 
a&amt ıurette önüne geçildiğini bir tadil müessesesi ma•teenüf 
memnuniyetle kaydediyoruz. yoktur. Bu hale karıı yegane çare 

. Bu senenin yeni radyo menlnıi de radyo satııı ile me§gul müeı~ 
dolayniyle son relen 1935 mödeli ıelerin bu it için Avrupa ve A:.. 

h
. l d merikadan müteha11alar .aetire • 

a ıze er e uıti f adSnı 'Ve an ti pa· 0 

ra2tt tertlbata te•düf edilmekte- rek nıüt'terilerinin itl~rini kolay • 
lathrmtlandır. 

dir. 

'Bu makinelerCle 'bilhassa l<ısa 
dalgaya yani (onde coute) da Fev· 
kalade ehemmiyet verildiğini gö· 
rüyoruz. 1935 senesi modeli yeni 

makinelerin lcısa dalgaaı harekete 
getirdiğiniz zaman karıınızcla hiç 

bir parazit ıürültüıü duymadan 
sakin bir hava içinde gayet temiz 
bir muıiki ıesi kulağınızı okıar .. 
Bir müddet sonra muı1kinin hafif 

S\lrette kuvvetten düttüğünü gö -
rür-aünüz. Buna karşı yegane ya-

lar yardım etmiıtir. Hatta belki , 
o, radyonun (Rı) sını bilmezken 

bu branıta etüt yapanların adedi 
yüzleri geçmiıti. 1870 te doğan 

Rober F~n Lil»~n l90S 1. t906 da 
ilk mütekamil radyonun irsal ve 

ahize limha•ı bulmuştu. Halbuki 
bu ıadamdan ~vvel de 1"8.dyo ile 
uiratan ve iptidai irtal linıbala· 
rı ..ut:uda getiren büyük mucitler 

'yek ~idi. Bul\i" küllanliığınu~ 
inl'1 'ft ıahize latnbaları, af&'ğı :ju· 
karı, bu adanun yaptığı Jlmba .. 

]ardan çok tarklı ıey1er l'leği\dir. 
Bu adam eaerinı ikmaİ edemeclen 
191~ te öldü. Ve büyük eseri de 
Markoni teYarüs etti. 

Radyo ile alakadar ıolanlai' ga· 
:ret iji bilirler ki ittaayonlan tef· 

rik ~esi1'de en tiıühim ı~ytef'ı" 
ilen Mti de ~i nıeseleaiilır. 
Eler l>u llü•\\atü Möıyö Hayinrih 
Hertz b~fe\tttemit bulunsaydı hu 
gün radyo din\emebin lmklnı yol< 
tu. 

Son zamanlarda Mösyö (Fe. • 
rat) Mikrofaratlrk büyük kondan· 
•törleti keıfdti, h kontlaMa ._ 

tiStlet Mr radyonan tekamülüne 

en mühim imil olMkla berabet 
- td w l;it rilel}'b '~H\in kalltidir 
- ıehir cereyaniyle radyoİarı ça· 
lııtrrmak imkinrm vereli. Bütün 

bu hakikatler ve bu büyük adam· 
lar •özönünde dururken yalnız 

Marlmniy'i tlblmak ve bu terakki· 

)'i ya1iıız ona IÜ'llmııya gönül ra• 
ZI olm1&10r• 

Filhakika hirkaç hafta evvel 
gene bu sütunlarda bir tertibat· 

tan bahsetmiı ve buna dait de bir 
§ema koymu§tuk.. Ancak bu en 

baıit iletin imal ve istimali bile 
radyo i§leriyle uğraşmıyan kari1e· 

rimiz için çok ince ve gayet .dik • 
katle hesap edilmesi li'Zımge1en 

bir fendir. Y apbğınrz 'herhangi 
bir montajda yüzde bir hata mu • 

vaffakıyeti k'ôkünden siler götür· 
rın-~ Eğer karilerim (Radyo ama • 

törü neler bilmelidir?) b&~hğı ile 
ya'Zdığım teknik ~Tntı•a" takip e • 

diyor ve bunları ellerinBeki maki· 
iie1er üzerinde yürüyerek amett 

surette de nazariya\lannı kuvvet
lendiriyorlra.a o z.ıtnan bahıetti• 
ğimiz tertibatı kendi makinele • 
rinde hatasız olem\k tatbik ede • 
rinde ve iyi neticeler de ahrlar. 

UEun ve orta dalga1erda para• 
zite kartı Jrullanılmasmı evvelce 

tavsiye ettiğimiz tellerden, fazıla• 
ruıuz üzerine, radyo aahtlan ile 

uğraşan bir müeasesenin getirtınit 
olduğunu haber aldık\ Ellerinde 

orta ve uzun dalgaler için a1'ize • 
leri olan karilerimiz bu telden ala 

rak tarif ~ttiğitniz ~ild~ en\en • 
lerine tatbik ederlet"te orta ft u • 
zun dalga dütınant olan parazit• 
lerden de - bir derece~ bdar-
kurbı111nq ohırları. 

Hususi surette yapbgımız tel • 
kilc:atta, mem)eket da'hillnde 'orta 

ve uzun d~lga icin imal edllmi' 
~ ~\'an ~alı!Itt~kft olan lÔÔOO 
den fazla ~hize makitteıi bld\i ı. 
ğunu anla'llı'k. 

Ve pek emihiz ki, 'b!itün dinle· 
yicileri parazit giiriiltülerinden 

şikayetçidirler. Su hale nazaran 
radyoyu temiz ve iyi hir ıurette 

dinliyebilmek için bugün elimiz • 
de iki Jekil var: 

Ya radtolıannntda lnt& dalp 
tadilat. yapmalfyıt ve.}'6hut da 

anti para~t us'til ve Uaveleri ltt • 
bik -edef-ek ~tta ~ tUUh dtlplal' 
dan İltif•de etmeliyim. 
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1 ç.1ca.r (icap .... 18) 

...... • •••••••••••• 1 ...... . 

eeııliJe köJi mubtannın 
muhakemesi 

DlaJ 
...._ __ çeviren : A. 

vsat uzakta J..,_ tanarelwl 
ıitlerla ......... ........... 
Tayyareler bir anda •aziyetlerini 
teıbitr elılbitler, harp ftiiyetine 
ıeçmitler ve mitralyozlarile, bom· 
balariyle ve ıaz torpilleriyle hü • 
C'81l& hq}•ıflal'clı. 

Onların ilk hedefi iıtikpf t&J
yareleri olmaıtu. Rue tanarecile
ri iıittikleri Y1Z1lbn111 neden ileri 
pldiiini der.hal anlltdıklarmdan 
pilotlar hemen tayyarelere atla • 
mıılar ve motörlerini iıletmele 
6.ılamıılardr. Fakat daha hava • 
lanmaia muvaffak almadan Ja • 
ponlann hücumuna maı:u kala• 
rak mah•~dilmiılerdi. 

Şimdi bu Ruı tanarelerinin ell 

kası iiuriade açaa J...- tana· 
releri ovayı ıeçi,....ıv ft cenap 
aalaildeki menilere ciolru ıeli:yor. 
lardı. Motörlerie aüriiltii.-,. mit· 
ralyoslarm talortıluı. •e ilk bolD" 
belana sert infilak pmbürtiilerl 
karqıyordu. 

Her teJİ param .parça eden 1"a 
m-.i yaianuru timdi . U1ık ite 
yaramıyan hafftll aiperleri ün • 
rinden geçiyor, \ataryalan tanyol' 
ve nihayet lrmnandan me•ldialn 
bulanchaf\I ıeçide kadar ıeli,.,.. • 
cfd. Atılan mermiler Ye kurfmilar 
fıtknvak, plardl)'Uak ...mdıJa· 
ra yere, ta11arelere. taMlva .. 
i ..... rieutlanna ailf-. ecliJerla. 
Aralanna ,_ t6rltilleri de bnt
tınl.- mütetelail bomba terileri 
yıntcı bir tarab ile o ıeçidi dol· 
d..uyorclu. Ce.-r rua lef!çularmm 
Ja,. t.nar•Jerine Aıp &terhal 
tilldetle l»ir alet açbklan Ui J&• 
macı üzerine ta11areler tarafm • 
dan &lüm doluaa yaJdml11onla. 
J•.,.ıar korht;aC:a lth' ~WI• 
mennUerim •eetetlerine Jeiletti • 
riyorlardı; mitralyo.z ft t.at&,,a 
menilerinin •• seminll1rlerm lie • 
men hiçltirin onlum atetiaden 
brtalamryorda. • 

Fa"-t Ruw ı.atarplan da ..,._ 
hude atef etmemitlerdi. J~· 
ra 1tiJik ta.,,....ı.riadea 1'etl 
1•• dütGriilmüftU. Bu ta,,_eJer 
miit1ait ta..Ualarla w Wr _.. a • 
)evlere ltüriinerek tulmt eiiyOrlar 
dı. 

Uşak asliye hukuk mahkeme. 
sinden: 

·""itftlltlftlrl>at.h maMU..iHen 
Rah· ~Ata Be:J ..... 

~anlı ~nk.:. aalt~clfiri Vi • 
santel ve valdesi ~--W,hiae 
ikame edilen iptali 1enet Ye ala • 
eafc da•umdl icra kdm • 
makta olan ta•tm•a 
mumaileyh ...... a•tti. 
ye ..Uma. lraia eliuk ti
ure KitallJa ..-.. ia 11.._.. 
t• llM tlrilimde illtifar 
ı.-e Wtteldri'ret ....... ·-
9 - 934 tarihi ilin Ye ... ,,.. 

tinde .... ...,. - kemlleri 
Te - .. .wrif~ri 19Jla1•if Oliu-
81 hueltile PJap Jrararmm llı•lli
llerine lıtan1nal ı-teleri ile il&· 
nen ,tebJil• •• ~~da 
6 - 10 - 134 taft1aine tali • 
karar Terilmit olup müd~ • 
himin maanea ,U.de ..ı.a ... 
Je pldleleri •• itaİa tari1Iİlicfen 1-
tillarm liet .. ...,,.... ltifD 
w.lan ~· Wıllllıli!"W_..ıle 
111.aii ...... d ... dllllll'-M 



Faik Sabri Beyin Coğrafya Atlas, 
Defter ve kitapları 

ORTA MEKTEPLER VE LiSELER iÇiN 

ORTA ATLAS 
Maarif Vekaleti tarafından mekteplere kabul ve ortakem

tepl~r resmi kitap cetveline dercedilmiştir. 

Londrada büyük bir dikkat ve itina ile tabedilen bu atlas 
aynca muf asaal 'bir indenksi ve istatistik malumat cetvellerini 

de ihtiva eylemektedir· 
Tabii coğrafyaya ait iklim haritalarına, hey'i 

grafiklere de ayrıca yer verilmiftir. 
Fiatı .indeksile beraber 150 kuru,tur. 

Maarif Vekaleti tarafından Ortamekteplere kabul 
ve resmi kitap listelerine dercedilen 

Coğrafya 
YEN 1 

defterleri 
SERi 

BOTON DÜNYA 
BEŞ KIT'A 
AVRUPA 
ASYA 
AFRiKA 
AMERiKA 
TORKIYE 

Defter nurama : 1 
Defter numara 2 
Defter numara 3 
Defter numara 4 
Defter numara 5 
Defter numara 6 
Defter numara 7 

Her defterin fiatı 10, takım halinde 70 kuruftur. 

cOORAFYA KlTA·PLARI 

Orta J. Cofrafya 
Orta il. Coirafya . 

81 
113 

72 
185 
225 

" 
Orta 111. Türkiye coğrafyası 
Lise 1. Umumi coğrafya 
Lise 111. Tiirkiye coirafyuı 

" ,, 
,, 

tLK MEKTEPLERE MAHSUS 

İLK ATLAS 
tık :Atlas yalnız harit:a vazifesi görmekle kalmaz, muhtevi-

tı ayni zamanda hayat bilgisi derslerine de temas edecek 
ya dil ·m;,. tarzda tanzim ve tertip e mıısı~ • . . .. .. 

lı>ndrada tabedilen bu a.t'liamn meydana gelişı bu~k mas-
raf ve emeklerle kabil · olaöilmiştir. 

Fiati 80 kuruıtur. 

Başvekilimizin büyük oğlu 
Bqvekil lımet Papnm oi~~ 

ömer Bey iki gün evel operator 
Ömer Vasfi Bey tarafmdan Jı • 
met Pt n.n Çankayadaki l:ö,kle-
rinde sünnet eclilmittir. Sünnet 
esnasında ismet Pa§&, Batvekilet 
müstetar11Kemal ve Kalemi mah
sus müdürü Vedit Bey hazır bu • 
lunmuıtur. Sünneti müteakip 
Gazi Hazretleri yaverlerini gön • 
dermek suretiyle Ömer Beyin ha· 
tınnı sordurmutlardı. 

Eyüp sulh mahkemesi ahkamı 
şahsiye hakimliğinden: 

MüddeiJ.e Hatice Hanrmm ko· 
caıı Mahmut efendi aleyhine aç· 
tığı nafaka davasmdan dolayı 
müddeaaleyhin ikametgihmıo 

meçhul olmasından dolayı ilin~ 
ve yevmi muhakeme olarak tayin 
kılınan 18 - 9 - 934 tarihinde 
gelmemesine mebni gıyabında ic· 
ra kılınan muhakemede tedbiri 
ihtiyati olarak 18 - 9 - 934 ta· 
rihinden itibaren ayda yirmi bet 
lira nafaka takdir edilmit ve usu• 
lün 402, 405, 406 ıncı maddeleri 
mucibince hakkında verilen m;:'" 
ameleli gıyap kararmm ilanen 
icrasına ve yevmi muhakeme ola· 
rak 2 - 10 - 934 tarihinde aa• 
at 15 te icrasına karar verilmit 
yevın ve vakti mezkUrda 
gelmesi ve yahut tarafın • 
~an musaddak bir vekil 
~ akai takdirde iddia 
edilen nlaaları ikrar ve kabul 
addal1macaiı niahim olmM üzere 

ŞARK DEMIRYOLLARI 

t LAN 
Ana hatta mahsus seyriseri "A" 

harfli iıtiınai ve muvakkat tarife ile 
mücavir mevkilere mahsus aeyıiseri 
ı No.lı 'tarifenin 1 inci ve 2 inci ili -
velerinin plecek Birinci T ep'İnin bi
clayetinden itibaren ili• edileceji 
muhterem yolculara ilan olunur. 

Bundan maada ana hatta mahsus 
aeyriaeri "C" harfli iılianai ve muvak
kat tarife de ancak 28 Eylule kadar 
(28 dabi1) muteber olacakbr. 

Ahalinin seyahatlerini kolaylqbr
mak maksadiyle Birinci Tep'İnin iti • 
clayetinden itibaren mutat olan tarife
lere tekrar avdet ebnelcteme, h tari
felerde atide l>ildirildiii üzere mühim 
tenzilit yapılmasına Şark Demiryolla
n ıirketi tarafından karar verilmiıtir: 

ı - lıtanbul Banliyö mevkilerine 
mahıus olmak üzere: 

- Yalnız azimet için yüzde 30 
tenzilatı havi huauıi yolcu tarifesi; 

- Azimet ve avdet için yÜzde 30 
tenzilib havi bir buıuıi yolcu tarifeıi 
tatbik edilecektir. 

2 - 106 - 107 ve 322 • 323 katar
lan ile yapılan dahili münakalita 
mahsus olmak üzere: 

- Yalnız azimet için yiizde 30 
, tenzilah havi bir huıuıi yolcu tarife-

ıi; 
- Bazı mevalöf arasında, azimet 

ve avdet için yiizcle 50 tenzilatı havi 
bir huıuıi yolcu tarifesi tatbik edile
cektir. 
İstanbul, 25 EylUI 1934 Müdüriyet .. 

itbu illan varakalarmdan bir nüs• 
hası daire diTanhanesine ve bir 
nüıhasr dahi müddeaaleybin eski 
ikamet,ibma talik kılmdığı gibi 
evrakı havadisle dahi keyfiyet i • 
lan olwıur. 

·· ~T .,. 

Haftanın Filmleri 

Katerina 
......------------------!---- - ... _......,. 

Kıymeti Olan 
Bir Filmdir! 

"Saray,, sinemasında bu hafta 
"Büyük Oaterina,, var. Son za· 
manlarda ayni Çariçenin hayatı
na ait iki film çevrildi. Biri Ame
rikada yapılan Marlen Ditrihinki, 
biri de lngilterede yapılan Eliza -
bet Bergnerinki.. Şimdi göıteri

len, lngilterede yapılandır. Diğe
rini de "Kızıl Çariçe,, ismi altın
da sonra göreceğiz. 

Elizabet Bergner, çok kudretli 
ve ,öhretli bir artiıt olduğu halde 
lıtanbulda pek az tanmmııtır. 
Şöhreti ıahne artisti olarak ba,Iı
yan ve bilha11a da-hi edip Vilyam 
Şekspirin ıaheserlerini oynayı,ı, 

hayranlık uyandıran Elizabet 
Bergnerin sanat hayatından ve 
ıahneden ıtudyoya geçiıinden 
gelecek sinema 1&)'1f asında hah • 
setmek üzere, filmi gözden geçi· 
relidı. • 

"Büyük Katerina,, filmi... Ta· 
-;ih, 1745~ R~yada Çariçe, Eliza· 
bet Petrovnadır. Yeğeni Deli 
Petroyu, Katerina ile evlendiri
yor. Kendisinin ölümü, tahta 
çıkan Petronun deliliklerinin çe· 
kilmez bir hal almaıı, öldürülme
si ve Çariçenin tek batma hü-
küm ıürmeğe baılaması ..• Mevzu, 
kııaca budur. Tabii, vakanm 
filmdeki cereyanı bu kadar kup • 
kuru değil.. Az, çok teferruatla 
beslenmiıtir. Çariçe, tarihin 
Üydettiğinden hayli bqka türlü· 
dür. Muhteris ve mütehakkim 
değil, uslu ve yumuıaktır. Bu ti· 
pi, Elizabet Bergner, kuıurıuz 
canlandırıyor. Deli Petro rolünde 
Duğlas F erbanksın oğlu da, hid • 
d~t ve tiddet tavırlarım, tarihte• 
ki ve mevzudaki tipe uygunlukla 
gösteriyor. Çariçe Elizahet rolü
nü yapan Flora Robıon da, ol· 
dukça iyidir. 

Toplu bir gözC:len geçİri§te ıe• 

Dugla• Ferbank•'ın O§lu Ve Elizabet Bergner, "BUyUk 
Katerina,, Filminin Bir Sahnesinde Karşı Karşıya 

..................................................................... .._ ....... 
Böyle Avlandı! 
"Türk,, sinemasının bu hafta 

gösterdiği film, "Bir gönül böyle 
avlandı!,,... Oynıyanlar, Key 
Fransis, Jorj Brent, Glenda Far-
rel ...• 

Aslan Adam! 
"Alkazar,, sinemasında, ha 

hafta yeni bir film gösteriliyor. 
uAslan Tarzan,, ! .... 

Bu, geçen mevsimde Franses 
Deyle birlikte "Aslan adam,, fil· 
minde görülen yüzme ıam· 

Mevzu, ıalon piyeslerinde gö· piyonu Buster Krabbeni~ 
rülen mevZ\llardan. .. Genç kadın, Jaklin Velsle beraber ç-evirdi-
yqlı koca, kadmm henüz bo- ği bir filmdir. Vaka da, anahat· 
tanına muameleıini tamamlamı • lariyle gene yüzme şampiyonla· 

yan ve tehditle para çeken ilk ko· rmdan Coni Vaysmüllerin Mo
casr.. ""!atlı kocanın şüphesi, ka • reyn O' Sullivanla çevirdiği 

rısını bir polis hafiyesine takip "Tarzan,, filmindeki vak'anın 

ettirmesi ve kadınm genç bir a· çok benzeridir. Hemen tıpkıtıpkı· 

dam olan bu polis hafiyesiyle se· sına ...... Hele tip, ayni! 

Yitmesi.. Sonunda da onunla bir- Bu hafta gösterilen film, bu iki 

letme.... yıldızın eski filmleri çeınisinde, 

Senaryo, alaka ve lieyecan u • 
yandırıcı olarak tertip edileme -
mittir. Netice, daha bat taraf • 
larda seziliyor. Halbuki, bu tarz· 
da bir mevzuda, seyirciyi merakla 
sürükleyİf mümkündü. Oynayı§ 

da, •.• ıöyle, böyledir. Orta dere· 
cede bir film! 

ama daha üstün değil. Bilakis, .••• 
hayli alelade! 

Cenup ormanları, vahşi insanı-
. ların ve hayvanların muhiti seçi• 
lerek yapılan filmler, önce alaka 
uyandırmııtı. Fakat, bu alakanm 
devamı için, mevzu seçiıte ye
rinde saymamak, değiıiklik gös
termek lazım! 

naryonun kıvraklığına, uınu- 1 ................................................................................ . 
miyetle oynayıfın ahenkli olutu • 
na, muhitin itinalı hazD'landığma 
itaret etmek, yerindedir. Film • 
da vaka, dııan muhitin karıııklığı 
arasından değil, doğrudan doğ • 
ruya ve hemen bqtan sona kadar 
içerden takip ediliyor. Şimdiye 

kadar gördüğümüz tarihi filmlere 
göre, bu, ·bir deği,ikliktir ! 

Bu noktada, bir an durabili • 
riz. Bu teklin tercih edilmeıi, se· 
yirciye perdede filmden ziyade 
salmede bir temıil karıısında bu- J 

lunduğu intibamı veriyor. Bir 1 

bakıma sinema tiyatrolB.fDUt olu - ' 
yor. Bir kuıur mud1D'?.. Film 
için bunu kusur sayaiılar, .tud· 
yonun vakaya daha ıenit sahada 
geçit imkim vermesi lüzumunu 
ileri sürenler bulunuyor. Etraflı· 
ca arqtırma mevzuu olabilecek 
bir cihet.. Burada mülahazayı 
kıaaca not etmekle iktifa ediyo • 
rul 

Aşıklar Oteli 

"Sumer,, sinemasında gösteri • 
" len "Atıklar oteli,, ve "Melek,, 

sinemasmda gösterilen "Sana ta • 
piyorum,, filmlerinden, cuma 

güııgü "Haftanın filmleri,, aütun· 
lannda bahsetmiıtik. Bugün de 
bu iki filmden birer r~ıim koJU· . 
loruz. 

Sana. Tapıyorum 

Resimlerden birinde, "Atıklar 
oteli,, ıide Anni Ondrayı bahriye
li elbisesi giymif olarak Peter F o
ıun kucağında görüyorsunuz. Di· 
ğerinde de "Sana tapıyorum,, fil· 
minde Magda Şnayderle Villi 
Forst kartı brııya duruyorlar. 
Haftanın operet tarzmdaki iki 
filminden iki sahne! 
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Parlamentolar Konferansı Dün işini 
(Baş tara!ı ::. lncl saytfada) 

miıyonuna bir tali ıiyaıi komiı -
yon daha ilave edildiiini bildirdi. 

M. Rostandan sonra kürsüye 
çıkan hatiplerin hepsi de, temsili 
rejim hakkında eaulı bir tetkik 
eaeri olan ve bazı mülahazaları ih· 
tiva eden bu rapor üzerine düıün· 
celerini söylediler. 

Romanya murahhaaı M. Pilla, 
])Ulamentolar birliği konferanaın· 
dan alınan '.kararlarla her murah
haıın kendi parlameatoaunu ali • 
kadar etmeıini ve alınan neticele· 
rin, birliiin Cenevredeki büroıu· 
na bildirilmesini temenni etti. 

Fransız murahhası M. Lobrus, 
yalnız parlamantarizmi değil, 

naebuaları da müdafaa etmek, on· 
ların phıalarını tecavüzden koru
ıuk IUmı ıeldiğini ileri sürdü. 

Parllmento kartıaında 
hUkOmet 

Yupıla vya murahhası M. 
lvankoviç, daha müttehit siyasi 
bir -.arlık teıkil etmeji tercih et· 
tijini IÖyledikten sonra, parla -
naento karıısında hükUmetin va -
ziyetini aajlaml&ftırmaktan bahs 
etti. "Her f ıraatla hükUınet isti -
f:ıya mecbur edilmemelidir.,, 
dedi 

Sonra parlamentolar birliği 
Türk ırubu murahhası Tokat me
busu Nazım izzet Bey kürsüye 
çıktı. Nazım luet Bey, temıili 
rejimin büyük bir buhran geçirdi
ğinden bahsetti ve bu meTzu üze
rinde izahlarda bulundu. Ya • 
pılan tarizleri gösterdi. Rejim 
buhranının, "Umumi harpten son· 
ra hükUmet: itlerinin pek ziyade 
artmış olma.amdan ileri geldiğini,, 
söyledi. 

Nazım izzet Bey, temsili re
jimde yapılacak ıılahal hakkında 
da şöyle dedi: 

"- Eıasa dokunmamak tartile 
bazı tedbirler almak lazımdır. 
Encümenin raporundaki tedbirle· 
ri muvafık buluyoruz. Bütçe vak
ti..ıe çıkuılmal~ iktıaat mese -
leleri esaalı surette tetkik ve :mii

tehauıa heyetle~den iatifacle edil
melidir.,, 
Varhklarını millt mUcade

leyle kazanan milletler 
....... ~ .......... ? 

Türk muralıliasmm nutku bü -
yik bir dikkatle dinleniyor, arada 
bir alkqlarla kesiliyortlu. 

Nazım izzet Bey, biraz sonra: 
sözlerine ıöyle devam ediyordu: 

"- Fırkaları çok medialercle 
müza.'<ereler beklenmez neticeler 
veriyor. Jrunetli bir disiplin ih
tiyKJ keadini aöateriyor. Milli 
=iicMıele netceainde vulddamu 
eW. eden milletler, el birliji ile, 
nu1•21•n bir progrMDla çal....
ğa mechanhaiar .,, 

Nazma Jnet Bey, en sonunda, 
natlmau fU ıaeticeye vardırdı: 

Uof ebik i!leri taahih ederek, 
temaili rejime aad1k kalmak li -
zımca.,, 

Türk ,......ı,ı...mm franaızca 
obdup. wubak, bi~ de lngilixe1e 
çnriili ~ bütün murahhular t......_ siireldi aurette alllıt • 
landı. 

Mecllai daldmak hakkı 
bapeklle verUmeli 

Sonra F ranaız murahhası he -
tia.den M. Kandas kürsüye ıeldi. 
M. ~andas, temaili rejim lehinde 
fiklrlerini ıöyledi; M. Ruatanın 
aJUi mevzu üzerindeki raporunu 
tasvip etti. Ve sonra, ınecliıi da-
2ıbnak hakkından, mebuılann 

mebusluk müddetinden bahis aç· 
tı: "Meclisi dağıtmak hakkı bat· 
vekile verilmeli, fakat bu karar 
yükıek bir meclis, meseli ayan 
tarafından terviç edilmeli. Meb
uıluk müddeti de uzatılmalıdır.,, 
dedi. 

Kürsüye çıkan bir diier Yuıoa
lav mebuıu M. Civanceviç, rapor
da yazılan tedbirlerden bir kıı -
mmın ıimdiki Yuıoalav parla· 
mentosunca alınmıı olduğunu söy
ledi. 

Bundan sonra, celse öğleden 

sonra saat 14 te tekrar toplanmak 
üzere, tatil edildi. 

ikinci celae 
ikinci cebe açıldıiı uman, 

otomobil ka:ıaama ujrayan Fran • 
sız murabbası namına, F ranaız 
murahhas heyetinden M. Tuvana, 
Hatan Beye hitaben bir tefekkür
de bulundu. 

Öjleden soDI"& celtede, ilk de
fa olarak, Japon murahhaalarm
dan M. T aneyçiro Nakamo söz al
dı. Japon murahhaaı, kürsüye, 
kendine tercümanlık edecek olan 
Japon meclisi mehusam 111T4ımi 

katibi M. Moilre ile birlikte çıktı. 
Japon murahhası M. Nakamo, Ja· 
ponyadaki tayfon felaketine, bir
liğin bir taziyet telgrafı gönder • 
mek suretiyle gösterdiği alakaya 
teşekkür mahiyetinde olan kısa 
hitabesini Japonca ve yüksek ıes· 
le söyledi. 

Nutuk, Japon mecliıi umumi 
katibi tarafından İngilizceye ve 
konf er ana tercümanı tarafından 

Fransızcaya çevrildi. 
Japon murahhasından sonra 

İspanya murahhası M. Esterlih 
kürsüye çıkarak milletler arasın -
da müsavat olduğundan, galiple 
mağlup arumda hir fark bulun .. 
madığmdan bahsetti. Mıntakavf 
miaakluı tasvip ettiklerini söyle • 
di: "Elverir ·ki, ıtatoku muhafa
az edilıin.,, dedi. 

Temsili rejime dair alınan ka· 
rarları tasvip etti. Mısır murah -
haslarının ileri sürdüğü "Mnırda 
kapitülasyonların lağvi,, mesele -
sinin Mısırlıları tatmin edecek bir 
tarzda neticelenıııesini dilediiini 
ilave etti. 

Sonra, Belçika murahhası M. 
Lal>run, Belçika parlamentosun -
ca alman tedbirlerle bugünkü ra
por muhtevasını kar,ılapdl 

Arkasından Polonya murahha· 
sı kürsüye geldi. Milli tqkilit .. 
tan ve faaliyetten bahsetti. "E • 
ğer millet iyi tetkilatlandırılmış • 
ıa, beynelmilel iftiralilerden da-
n. iyi :netice ~.,, dedi. 

Tewilı rejim ~ tehik sa· 
h· dan ..,n. ne a* fayd.ıw ted • 
birle; aı. r k Ihma seWiiini an • 
ı.etı.. 

J.y~ -aNıie11 M. •rpen; 
"Bu t.ıdbirler ~xe de 
t:altdhı ........ n di,erek rapor 

surftİYİe ~ l.eç parla -
mentoau 8l'U1Dlia '- mabyne 
yaptı. Halk al'MIC ı) filair tes& • 

nütiü vüCude getiııı a eMaı
qetinden bebMttL "IWlıı \ir
birine tahaJlküm ebr •iı .... -
mamalıdır.,, dedi. 

Danimarka murahhası, M. 
Ulstrih, raporu tasvip etmekle bir 
noktasına itirazda bulundu. Kü· 
çük fırkaları parlamentoda mü • 
meaü bulundW'D1a1armm parla • 
mentodaı ekser.iyet vücuclüne ve 
hükumetin istikrarına zarar: Ter

miyece~ini "öyl:verek bu madde-· 
nin tadilini istedi. 

Sonradan butadil isteği, rapor 
sahibi M. Rustanm; "Maddenin 
yazılıtı tarzının tadile muhtaç ol
madığı,, Y.Olundaki izahı üzerine, 
reye konmadı. 

ltalya murahhası M. Rezenti, 
parlamentonun ltalyadaki mahi -
yeti ve hüldimet hakkında söz 
söyledi. "Hükiimetin istikran, 
ba§vekilinistikrarı demektir.,, 
dedi. 

Arkasından kürsüye çıkan A -

merikan murahhası Mister Ro • 
benson: "Bazı noktalarda fikir· 
lerimiz uymasa dahi, ıu iki eaaı· 
ta daima bir olmalıyız: Adalet 
ve sulh!.,, cümlesini sarfederek 
fevkalade alkıılandı. 

Nihayet, rapor sahibi M. Rus
tan küsüye gelerek gayet ince bir 
üılup ve ifade He raporu üezrine 
serdedilen mütalialan ayn ayn 
tahlil etti. Sonra, katibi umumi 
M. Buvasiye, birlik heyeti idaresi 
azalığına seçilenlerin isimlerini 
okudu. 

Heyet idareye Türkiye grul>un· 
dan seçilenler Fadıl Ahmet ve 
Nazım izzet Beylerdi. icra ko • 
mitesi reisliğine Lehistan meclisi 
mebusan reisi M. Lovenhertz in
tihap edilmişti. 

Lehistan mebuslannclan M. 
M. Jon Deleıki, hu ara ayağa kal
karak Leh milefo:- ... O'Österilen te-
veccühten dola~· · ·kür etti: 

Heyeti idare ~ jine Belçika 
mebuslarından Kont Karton dö 
Viyart ıecildi. Cenevede bulu -
nan Belçika mebusunun tefekkür 
telgrafı okundu. 

Hasan Bey, lrapama 
nutkunu okuyor 

Sotıf&, konferaıu reiıi Hasan 
Bey, Fransızca .olarak 30 uncu 
beynelmilel parlamentolar kon • 
f eranaınm kapama nutkunu ıöy -
lecli. 

1'onf er anı reisi Hasan Beyin 
nutku f evkali.de parlak oldu. 
Çok samimi ve hararetli alkı,lal" -
la solan bir tlayli çınladı. Konfe
raDS' reiıi Hasan Bey ru:ımamenin 
sena erdiğini aöyliyerek müzake
re edilen mevzulan kısaca bir göz 
gezdirdi. Komi.yonlann f aaliye
tinde11 bahaetti. Umumi kitibi 
çalqmumda. ıötterdiji hararet 
ve ehemmiyeten .&olayı teb~ik et
ti. B• yıl, ıelemiyeıa. hazı mu .. 
rahhaslara rağmen, konferansa 
daha fazla aza geldiğini söyledi. 
Sulh ve demokrasi doetu olan 
Türkiyenin, kendi topraklarında 
yapılan 'bU ıulh toplantısından 
l'H'U1' duycluğunu hilelircli. 

Hasan Beyin Matbuata 
t ..... kiirii 

"Konferamı bütün teferruah -
na kadar layık olduğu ehemmi
yetle takip ve günü gününe netre
den Türk ve ecnebi gazetelerine 
tetekkür edemm.,, dedi. 

Hasan Bey murahhaslara hita· 
ben nutkuna töyle den.m etti: 

"Büyük !elimiz Gazi Muatafa 
Kemal Hazretlerinin tuakkuk 
etmdiği kıalkmmamn:m amorni 
takdire mazhar oldujumı 
görmekle bahtiyarız. T akcliriniz 
biai yolwnuzda devam etmel< bu
._da t.tvtk ediyor.,, 

Konferam reiıi Hasan Bey 
bamdan sonra, diğer safhaya ge
çerek, kendiıi hakkında Roman· 
ya muralahası profesör Peila'nm 
sarf ettiği iltifatki.r bir cümleye 
mukabelede bul~du. Bitalıare 

bütün murahlıaslara iyi lıalıratar -
la dönmelerini, yolculuklarmm 

kendileri için hayı1h olmasını te -
menni etti ve alkıtlar arasında 

IÖzlerini bitirdi. 
Sonra, Danimarka murahhası 

M. Ulıtrih künüye gelerek, Tür • 
kiyede gördükleri efsiz misafir· 
perverliğe gazetecilerin alakasma 

bütün murahhaslar namına tefek· 
kür etti. 

parlamentolar birliğinin, kür
ıü üzerinden matbuata teıekkür 

ettiğinin ik defa vaki olduğu söy
leniyor. 

Sonra Amerikan murahhası 

Mister Konelli alenen teıekkür el· 
ti ve bütün murahhaslar bir ağız • 

dan Türk milleti ve büyük Reiıi • 
cümhuru !ere fi ne üç defa ''Yap,, 
diye bağırdılar. 

Son defa olarak Belçika mu· 
rahhası M. Lbbryn kürsüye gele· 
rek, Türk misafirperverliğine te
'ekkür ve murahhaıları, gelecek 
sene konferanıın toplanacağ.ı 

Brüksele davet etti. 

M. Löbryn bu arada dedi ki: 
"Türkler kadar sizi i2az edemi

yeceğimizi itiraf ederim. Fakat e· 
limizden geleni yapacağız.,, 

Beynelmilel parlamentolar bir· 
liğinin bütçe mürakipliğine Na· 
.zmı İzzet Bey tayin edilmittir. 
lran murahhas heyeti yarın ak· 
f&Dl Ankaraye gidecektir. 

Amerikan murahhas heyeti bu 
a)qam memleketlerine dönecek· 
lerdir. 

Dahiliye vekilinin murah
haslar şerefine verdiği 

ziyafet 
Hariciye vekaleti vekili Şükrü 

Kaya Beyin dün akıam Perapalas 
otelinde beynelmilel parlamento • 
lar konferansı azalan ıerefiııe 
Yerdiği büyük ziyafette murah
hubmlan t.tka B. M. M. Reiai 
Kazım Pap. Hazretleri, büyük el
çiler, sefaretler erkanı ile diğer 
rical refikalariyle birlikte hazır 

bulunmutlardır. 

Ziyafetin sonuna doiru Şükrü 
Kaya Bey bİJ' nutuk IÖylemit ve 
buna sıra ile Romen ımıral:ıliıula -
rmdan M. Saveano, lngiliz mu· 
rahhaı lleyeti reiıi Sir Park Coff; 
Yugoallavya heyeti :murahha11 M. 
Y ankoviç, Japon azaıından M. 
Maıauji Hachiauka, Macar heye -
tinden M. Lukacs, Fransız heye
tinden M. Candaee ve laveç m\l • 
rahhaalanndan M. BergJD&a u -
vap vermişlerdir~ Marahhaalu 
nuhıklarında Ca'Zi Madafa Ke
mal Hazretlerinin yükıek rehl>er· 
likleri altında Türkiyede vücude 
gelen büyük inkılap hareketleriy· 
le terakki eserlerini takdirle ya· 
detmitler, Türkiye cümhuriyeti • 
nin sulhperver faaliyetini tebarüz 
ettirmi§ler ve söcdükleri bü.nü 
kabulden dolayı minnettarlıklan
nr ve teıekkürlerini bildirmi§ler -
dir. · 

Bütün nutuklar, !iddetli alkış
larla karJılanmıftır. İngiliz mu· 
rahhası Sir Gof f nutkunu, Türkçe 
olarak söylediği "Eski doıt düş· 
l'll&D olmaz,, cümlesiyle bitirmi§ 
ve tiddetle allaşlanmqtır. 

Salonda yapılan radyo terb'Da
tı ile bu nutuklar lstanbul radyo
su vasıtasiyle cihana neırolun
muttur. Ziyafeti ibir suvare takip 
eylemiJtir. • 

Hariciye vekaleti vekili Şükrü 
Kaya Beyin §İddetli ve sürekli al· 
kışlarla brtdanan nutku ıucfur: 

Hanımlar efendiler: 
Milletterin müntebap vekilleri-

Bitirdi 
ni bu salonda toplanmıt görmekle 
derin memnuniyet ve hakiki bir 
sevinç duyuyor ve kendilerini 
cümhuriyet hükumeti namına se
lamlamakla bahtiyar oluyorum. 

Sulh ülküsünün istinat ettiği 
temellerden biri de §Üphesiz mil• 
Jetler arasındaki mesai ittiraki-

dir. Sizden fazla kim bunun mü• 
ceuem timsali olmak iddiasında 
bulunabilir? Siz ki cihan millet• 
lerinin en büyük bir kısmının ba
kim idaresinden doğan parla
mentoların murahhaalarwnız. 

Bu itibarla Türk milleti parla
mentolar konferansını, otuzuncu 
İçtimaı için, misafir etmekle haklı 
bir gurur hi11etmektedir. 

Milli temıil müesseselerinin 
vekili sıfatiyle siz, nevibeşer sa· 

adeti gibi mutlak bir ülkünün ha
dimi olabilecek en büyük manevi 
kuvvete taıarruf edyorsunuz. Bu 
konfer.anslarda toplanarak müş • 
terek ve bu itibarla müsbet bir ta
hakkuk temini maksadiyle mesa· 
iniz arasında ahenk tesisine çalı • 
şıyorsunuz. 

Siyasi olsun, iktısadi olsun, har• 
si veya içtimai bulunsun, beteri 
faaliyetin bütün sahalarında mil· 
Jetler arasında menafi iıtiraki' bir 
hakikati toplantılarınızla, metgul 
olduğunuz itler itibariyle ve mü
tekabil anlayıılarınız hakkında 
elde ettiğiniz malumat sayesinde 
mukarenetleri daima kolaylattıra 
bilir. Ve bahusus bu menfaat itti
rakinin en salim ve en müsmir tat~ 
bik tarzım temni suretiyle ona in
tibak edecek eserin kurulması sı• 
raaında içtinabı gayrika~il olua 
teasdümleri tahfif edehilininiz. 

Biz "Fürklft bunun 'kriz bir 
tecrübesini yapmadık mı? Ve bu 
tekarrüplerin tahakkukunu temin 
ve gerek mıntakavi anlatmaları• 
mala ft aenk .ievletlerden Inr 
çoiu ile aktettii.imi2 itilaflarla 
sulhun nefine olarak bu tesadüm· 
leri bertaraf etmeğe mımaffak ol
maddc mı? 

Türk milleti böyle bir. tabak• 
kukun temini için kendieine limn 
olan kuveti en büyük haliskirlDUI 
meffmreainde bulcht. 

F ahiı: ve ıururla diyebilirim 
ki Mustafa Kemal, beyıaelmilel 
sahada kuvvetli bir ıulh ve terak
ki &milidir. Ve onun bütün ciha
nın teslim ettiği ihata, intibak 
ve icra kuvveti, Türk milletine, 
binlerce yıllık ecdadına haı ibda, 
ihya ve tanzim kabiliyetlerini 
meydana koyamk iml<inını verdi. 

Hanımlar ve efendiler, Büyük 
ınuhyinin müten:1i bir Jakiıılit sı· 
fatiyle milletler mümeui.lterine 
hit.9 ederlcea zaptı m.ütkül bir 
heyecan duymaktayım. Yüluek 
mecli.inize bu inanlı demo1ua -
tın takdim ettiii tazimkar ihtiram 
iı»anlarıll ve müeueselerin fumu· 
lünü aııyor: Şahıslarım:ıda, efen· 
diler, ben milli hakimiyeti selim
lıyoı:um.,, 

Evlatlık almai istiyenlere 
Yedi yqında ıbit- kız, död, bet, 

ıekiz yatlarında ü~ erkek çocu -
ğum var. Anneleri öldü. Ben ço

cuklarımı beıliyemiyorum. Bun -
lardan her.hanıi birini manevi ev• 
lit ittihaz etmek istiyen çocuk se
ver hayır sahiplerine vereceğim. 

Çocuklar Kasımpap.da Uzunyol
da Karaman mahallesinde 75 nu
maralı hanede Hatice hanmım 

yanmdadır; oraya müracaat edi· 
lehinr. 

.. 



Sult.anahmet 3 iinci.i sulh hu -

kuk hakimliğinden: 
Davacı Kanelti biraderler ta -

rafından müddeialeyh Ergli Kan· 
dilissinde Türk kömür anonim 
şirketi memurlarından Osman 
Haydar Efendi aleyhine ikame o· 
lunan alacak davası mahkemesin· 
de verilen muameleli gıyap kararı 
üzerine mumaileyh mezklır adres· 
te bulunmadığı mübaşiri tarafın· 
dan verilen meşrubattan anlaşıl • 
mış ve muhakemece. on beş gün 
müddetle ilanen tebliğat icrasına 
kuar veriJm;ş olmakla yevmi mu
hakeme olan 22 - 1 O - 934 ta
rih saat 14 te clefinizi beyan et· 
mek ü:t .:re Suhanahmct 3 üncü 
nulh hukuk mahkemesine gelime -
niz ve yahut bir vekili kanuni bu· 
lundurmanız lazım geleceği, aksi 
takdiı de definizden sarfı nazar 
etmiş sayılacağınız gibi vakayı 
dahi ilcrar ve kabul etmiş addo
lunacağmız tebliğ makamına ka
im olmak üzere ilanen keyfiyet 
olunur. 

'ultanahmet 3 ünci.i sulh hukuk 
Hakimliğinden: 

-

İstanbul evkaf müdüriyeti tap 
rafından Haydarpaşada İbrahim 
ağa mahallesinde Saraclar cadde· 
sinde 65 No. lu hanede mukim 
Kemal Bey aleyhine mezkur ma
hallenin Camii şerif sokağında 
kain 19 No. lı muvakkithanenin 
tahliyesiyle beraber kira karşılı -
!Ymdan dolayı alacak talebiyle a
çılan dava için müddeaaleyhe 
mezkur ikametgahında evvelce 

mü'<errer tebliğat yapıldığı halde z A y 1 . z"ıraat IÜnİVersİte mubayaat 
ahiren tagayyüp eyled : ği mübaşi- 1323 senesinde Bursa komisyonundan: 
rin mcşruhatmdan anluışılmış ve mektebinden almış olduğum şa· 
malıkemece ilanen tebliğat ifası- ı h d . · tt' Yenisini . . .. a etntmeyı zayı e ım. 
na karar venlm1ş olmakla mud • I . . bb" t·~· · ·ı· 

h 
.
1 

h' 
16 10 

a mak ıçın teşc us et ıgımı ı an 
dcaaley mumaı ey ın - d' 
_ 934 salı günü saat 1 O da mah- e( ıyorum. 308 Beıim 

b. ~ b 1 d ., 2487) kemede ızzat 11azır u unma JP"l 

veya tari\fından mucaddak vek;l; §Galatasaray lisesi ilk kısmın· 
resmi gönderilmediği takdirdP dan aldığım şahadetnameyi kay" 
muhakemenin gıyabında devam 1 bett=m. Yenisini alacağımdan es
vc intaç olun .. c'1.fı tcbJ;;y rn:lls:amı· ı kisinin hükmü yoktur. 
ni\ kaim olmak üzere il;l"' rhmur. (2484} 936 Ruhi Vehbi 

(2499) 

1 - Üniversite Hukuk Fakültesi okuma saloau mobilya 
işleri. 

2 - Tıp Fakültesi Baktcriyolojı laboratuvara tamir ve tadil 
işleri. 

Yukarıda yazılı iki iş olbaptaki şar~namcsine tevfikan ayrı 
ayrı olarak kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. Talip:et 

şartnamelerini görmek için her gün Mübayaat Komisyonuna 

müracaat edebilirler. Münakasa günü olan 3/10/934 Çartamba 

günü saat 10 da teminat mektuplariyle Mübayaat Komi110nunda 
lıaıır bulunmaları ilin olunur. (5530) 

Sult. t 3 .. .. ulh hukuk 
11 k' ıı uncu s 
:ı.a ·ımı 

1 • 
lstan · d. • . t 

f d 
\rnf mü ırıyeb a • 

ra ın an C .. k . .Paşada amn e-
bırv mahar~ Türabi baba so· 
k.agında 5 dük"kan müsteci· 
rı şapkacı l Efendi aleyhine 
acılan alaca d n dolayı · \sın a 
berayi tebliğ erilen davetiye 
ve zabtı dava i müddeaa\ey· 
he Kasımpaşa m\i kebir ma· 
hallcsinde Civi k .. nd .. 35 · so agı .... 
No. h meyhane eciri oltluğu 
hasebiyle mezkuvhanede ev. 
veke tebliğ edilı.e bir celse 
de muhakemede İf.vücut eyle· 
dikten sonra taga~ etmi• ol· 
mal-la bilahare mül~reµ çıka· 
rılnn advefye varak1 bilateb· 
liğ iade kılınmış ve i,e\gah ve 
meskeni meçhul buluı1ş ')\du -
ğunclan mahkemece il.n ~bli • 
ğat ifa"ına karar ·jlmıştir. 

Müddeaaleyh mumailein nu • 

hakeme günü olan 16 0-934 
salı günü saat 1 O da mkemeye 
gebnediği veya taTafınd~usad
dak Vf•kili resmi göndcedigi 
takdirde davanın gıyabın rüyet 
ve intaç cdil~.ceP,i tebl=y, lkamı· 
na kaim olmak üzere .ilanlunur. 

(2>0) 

1 t;ınhul 5 inci icra mnurlu

ğundan: 
Mahcuz ve paraya ç.evlmeıi 

mukarrer hane eşyası teşriievve· 
lin 3 üncü çarşamba gün saat 
9 dan itibaren Taksimde 5-aıel· 
vilerde 104 No. l1 hanede saıTaca· 
ğından taliplerin mahalli :ıez • 
kurda fo_,.,.1 • bı•luPacak memıruna 
müracaatları il~n olunur. 

(3>62) 
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f u Hililiahmer ~ 
merkezi umumisinct 

Eskitebir Merkez ambarında. B l° 
lltil marka, markalı otomobille; Per ıye = 

muhtelif otomobil ve mak· , erles kaı:rm 
"b . ıne parçaları ( 4) T ~~ 

llRUUIUUJI tarı lermde sahlacagv ınd t 
1
. 

1 
. eş_ 

- an a ıp erın ınürr 

Kadıköy • Bost 
J r a m. v ~ J u f e r ı e r i n i n ; s ı e ı m. l.8 1 

Şl.rküts~uddar - Kadıköy ve Havalisi 
e ın en : Halk 1 

K dk
.. oy-

a 1 oy tranıva b k · . .. 
Bost h Y şe e emızde ınşaatr b gore, 

ancı attr 1 ·ı 
J birin . t . , evve ce ı an edilen ücretcak ve 

cı efrın 1934 t ·h· 
bu suret} K d .. arı ınden itibaren ;e bosta-

e a ıkoy y ~ 
nı - Suad' - ogurtçu, Fener.ıuntazam 
tramva teı-: Bo~tancı mmtakaları 3076) 

Y se er erı tesıs edilecektir. -----------

Ji n h iSa rf ar U. Müdfnden:j 
"GOOOO .ılalı Tripleks 

k·ı "266 . . -ka t '' 1 0 
,, mılımetrelik ve şa'Ttnameyi 

r onu aatın ahnacakt ı· T 1· 1 . "crt 7 5 
sırörd ·· kt 1 

• a ıp erınızere ıo , ,, 
r- u en sonra paza l ... . . ·"' .. 15 ıe · . r ıga ışt rak , gunu saat te 
Ci~~~~~arıle beraber 8 - lO - 93rı. (Ss92) 

Alrm,Satnn Komisyonuna .. 
C'b ı· F . akum edecek olan 

r a ı ahrıkasınd b" l h l 220 bi k. . a ır sene .21)Inb arının i a esi 
rnüt hnh"dı~o raddesınde kağı t ve dolayı feshedilmiş . 

ea ı ın teahh .. d .. ·· •t old ... d u unu ı a etrruştur. Mezkur kır· 
ugun an yenid ·· . 

Pıntıl en muzayedf- 934 tarihme müsa-
ar ıartnames · t t·k . d'f l .. ıne ev ı an .:aktır. Talıplerin 400 

1 ıa 1 gunü saat 14 
Dört .. . te pazarJC;bli Alım, Satım Ko-

• yuz lıra teminat parasiJ, (6060) 
~ısyonuna müracaatları. --·-------

lstan bul umi Mecli
sine 61 af!çilecektir 

Istanbul V nden: 
Kaza M k 

1 
. ~tediyesi sınır\arı içinde bu1u· 

er ez erı lsoı k .. h . d b. 
Jt111J nahiye ve köyler d m

1 
a buz

1
erUe son ~aMrır1_e. tes ıt 

o1una.n ··r .k .n stan u mumı ec ısıne 61 
nu us mı tarın · b . . b ld ··f aza aeçilec k . e şu esının umum e e nu usu 

e hr. Her . b t• .. E . .. .. S b . üza-ind h .; nıs e ıne gore mmonu u esı· 
en eıap edil . > 

ne JO F t"h 1na 16, Beşıktaşa 5, Sarıyere 3, 
Beyk~za 3a 

1 U~ kl~, Kadıköyüne 5, Adalara 1, Bıakır· 
' ' udi a· köyüne 2 A • .te ır. 
aza ısabe . . d b l .. h. 1 k Her bel a· -nın ıçın e u unan munte ıp er en· 

di ıubeJ . ~ . ıye !J aza miktarının bir misli fazlasile rey 
erı ıçın ·· 

verecek] d. go belediye kanununun 22 inci maddes:-
er ır. K 

ııe tevfika ·ı ~ (6217) 
nıan'--------~--~------~ -;-;;::-:---

Yüksek j;at ve ticaret mektebi 
üdürlüğünden: 

Mektebin JÇ kısmına talebe kaydı 30 Eylül 934 Pazar 
glnObe icada .tm edecektir. (5978) 

il il 

Stimer Baak 
Yeri Mallar Pazarları . 

GALATA ŞUBESi 
Yarın açılıyor 

'Bu şube B E Y K O Z Deri 
ve Kundura Fabrikasının 
mamulatını satacaktır. 

BEYKOZ Fabrikası en son sistem 
makinelerle gayet sağlam kunduralar 
yapar. Beykoz kunduralarını giyerse
niz son baharın yağmurlu ve kışın 
karlı günlerinde ayal{larıııız ıslan• 
maz, hasta olmazsınız. 

Beykoz fabrikasında kunduralar ~öy
le ıcon sistem makinelerle dikilen,. 

dikişleri katiyyen ıökülmez .. 

Kadın, Erk~k, ÇoCu:k 
Hazır ve ısmarlama 

Saqlam, Güzel, Ucuz 
GALATA KARAKÖY CADDESİ 

111 il 

Şirketi Hayriyeden: 
Iktısat Vekaleti yükıek makamınca tastika iktiran etmiı olan aşağıda yaııh tarifenin 29/9/934 

Cumartesi sabahından itibaren tatbikine batlanıldığı muhterem yolcularımıza ilan olunur. 

MINTAKALAR 

Mıntaka Kısım 

Birinci linci 

,, 2 iuei 

ikinci 1 inci 

" 
2 inci 

Tam ücrete tabi sivil yolcular kısmı: 
Köprüden iskelelere ve 

iskelelerden köprüye 
tek bilet 

ı inci mevki 2 inci mekvi 

Maa rusum Maa rusum 
bilet bedeli bilet bedeli 
Kuruş Kuruş 

11 14 
13 16 
17 20 
20 23 

Köprüden iskelelere 
Azimet Ye avdetli bilet 

1 inci mevki 2 inri mekvi 

Maa rusum Maa rusum 
bilet bedeli bilet bedeli 

Kuruş Kurul" 

22 27 50 

25 30 
32 50 38 50 

32 50 38 50 

iskelelerden köprüye 
Azimet ve avdetJi bilet 

1 inci mevki 2 inci mekvi 

Maa rusum Maa rusum 
bilet bedeli bilet bedeli 

Kuruş Kuruş 

18 50 25 
20 25 
30 35 
30 35 

Resmi elbiseyi la his askeri erkan, .. 
umera ve zabitan kısmı: 

iıkelelerden köprüye 
Aıimet ve avdetJi bi!et MlNTAKALAR 

Köprüden iskelelere ve 
iskelelerden köprüye 

tek bilet 

Köprüden iskelelere 
Azimet ve avdetli bilet 

? inci mckvi 1 inci mevki 

Maa rusum Maa rusum 

bilet bedeli bilet bedell 
Kuruş Kuruş 

Birinci mtntaka 6 25 7 50 
ik:incı • 

" 875 10 25 

2 inci mekvi r inci mevki 

Maa rusum Maa rusum 
bilet bedeli bilet bedeli 

Kuruş Kuruş 

12 50 

17 50 

15 
20 50 

2 inci mckvi 

Maa rusum 
bilet bedeli 
Kuruş 

12 50 

17 50 

1 inci mevki 

Maa rusum 
bilet bedeli 
Kurq 

15 
20 50 

Memurin ve zabitan karneleri: 

MINTAKALAR 

Birioci mıntaka 

ikinci 
" 

Sahibi: MEHMET ASIM 

Ne~riyat müdürü: Refik Al ...,et 
VAKiT Mathaa11 - lıtanbul 

50 varakah memurin 
ve zabitan karneleri 

2 inci mevki l inci mevki 

Maa rusum. Maa ıüsum 
bilet bedeli bilet bedeli 

Kuruş Kuru§ 

312 50 375 
437 sa 512 50 

-- --
--

lstanbul E.elediyesi ilanlan 

Cerrahpa§a hastanesinde mevcut eski 151 yorgan, 500 kilo 
demir, 150 kilo çinko, 2 halı ve kilim ile 26 kalem eşyn 
3 - 10 - 934 çar!amba günü saat 13 ten 16 yakadar hastane· 
de müzayede ile satılacaktır. Almak istiyenlerin o gün orada 
bulunacak memura müracaatları. .(6219), 


