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ilgi/iz, F raıısız, Belçika 
e,.kô.nı harbiqeleri 
<ırasında anlaşma · 

Yen• . Pari•, 12 (A.A.) - Pari: _Midi 
Si,. l kehmeler gazetesinin Londra m~habm Aln· 

kaç D . . giliz Fransız ve Belç:ıka erkanı 
~ ·ı e un e l b. k , k .. h. ı e d·ı . vve ır ar a - harbiyeleri arasında ço mu ım 
~ Retitdi~i •nkı_labı~ın gazete - anlaşmalar yapıldığını haber ve· 

k ~?tıı.ıtuy:enı kelımeler üze- rerek diyor ki: • 
• tlıt'tte) • rduk. Arkadatrm "Bu hususta Hollanda da ıs· 
~d erın b · .... b k 1 

Londra üzerinde son sistem bir /ngiliz tayyaresi. 
h lı, 'i 1 ır çogunu eğe- timzaç edilmitae de o ayrı a ma-
~~ılara ntı Yeni kelimeler • g" ı tercih et.mittir. Anlaşmalara 
b" •nda b · ı k b' · · t İı. 1 ııOtjj" ır zor ama o • göre bu üç memleketten ırısı a-

~. ~ordu K d' • , 1 k • 
'atedi • en ıaınden bir arnıza uğrarsa her üç mem e etın 

, f~tteJ·rn. Cevap vererek: hava kuvvetleri beraberce hare -
lii~ulle a "arıtrnak ... dedi. Son- ket edecekler ve bir muharebe ha· 

"Almanya kendini müdafaa edecek 
kadar silihlıdır ! ,, 

'(,\ ftl Yolda devam etti: linde de lngiliz tayyareleri muay· 
{•. ı-ıtlllak k B 1 'k .. .. h ~~•fi elimeaini arap- yen F ranaa ve e çı a ussu ava· yeniden silahlanmasına/dair çok mühim 
, a~~Ye) karıılığı olarak kul- ilerine geleceklerdir. bir yazı yazmııtır. 
~de ( lia.Ibuki, bugünkü di- Bu anlatmaları M. Bartu Londra İngiliz gazetesine· göre, Almanya, 
'~hti telllblemek) kelimesi yı ziyareti esnasında hazırlamış hıtftada bin tayyare yapabilecek bir 

bij~ Ş lllanayi pek iyi ifade 2 •--• ·_..tununda kudretle bulunuyor. Haftada bin tay• 
( ' \J h {Devamı 4 UnrO ~~,farım ...,...., au 

lel)ıj a.lde (arıtmak) ye -

Deyi Meyi gazetesi, Almanyanın 

yare miithİ§ bir yekündur. Resmi h -

uplara göre, büyük devletlerin bir se
ne içinde yapabilecekleri tayyare mik
tan, Almanlannkinden daha aıağıda 
bulunuyor. 

Bir senede Amerika Birleıik devlet
leri 3.000, Fransa 2.000, ltalya 2.000, 
İngiltere J.000, Çeko11lovaky11, Hol
landa, Lehi11t11n 'Ve hveç mÜ§tereken 

1.500 tayyare yapabilirler. Almanya 
ise 50.000 tayyare çıkarabilir. 

Deyi Meyi, bugün Almanya tay -

yare fabrikalannda çalrtc"lnlnnn 150.000 

kiıiden az olmadığını, tayyare mey -
danlannda bulunanların bu hesaba da -

bil bulunmadığını bildirmektedir. 
h ~ d~~lerne~) kelimesi kul -

\ı.'T a dogru değil midir? Alman ceneralları ,_ _______ ......., Dahiliye Vekilinin sual takririne cevabı 
~ 1 ki bu y ld d'· .. ~~~ ' o a uşunen 

8
0
1, ~ı!.. ,:llaşlarımız \'ardır. Ve 

~ "Lir bu dütünüş insana 

'i~~ haklı gibi gelir. fa. 

şehrimizde Soruyoruz! O~ ;,~/d;; ,;,_;;,Tek~ifmize 
lttj ~lllek) ve (arıtmak) 

dı%ır~~erinde biraz dura • 
~bı.ı~ u Ur~e bu ilk hükmün 
la_~ıttı Verıldiğini kabul et • 

tı-e gelir. 
'~'"" t, (t . ~ak) elllızlemek) kelimesi 

~~.. Yerini tutabilir Fakat 
d ı fı (a · 
\qC\ b rıtmak) kelimesi -
~ ~!ka . ·ı·k ~ (arıt ıyı ı leri vardır. 

t. (ili') d lllak) sözünün kökü . an 
ı §u kelimeler çı • 

~ .\r ~ 
' -....:Na , ..\1'11~ _ rnus, haya. 

3 - Utanmaz, haya -

Q A. .. J ::::: • • 
~ l.ıl\t~.. lialıı, aafi. 

ı.ı ( arasınd b' b- t\rı) k . a ılhassa ao-
ll' ~ı:y111 elırnesi dikkate de-

ettedir. Anadoluda 

l'v.ehrnet ASIM 
~ •rı~b :;----.... 

l •fıının 

Türk ordusunu ziy11ret makşadiylc 
Berlinden Ankaraya gelmiı olan iki 
Alman cenerali dün Yüksek Er,kô.nı 
Harbiyeden kaymakam Nihat Beyi~ 
birlikte §ehrimize gelmi§lerdir. 

Alman zabitleri ~ehrimizde bir hafta. 
kıtdar kalacak, askeri mektep ve. mü
esseseleri gezeceklerdir. Yukankı re· 
simde Alman cenerallerini görüyorııu· 

Selamveteşekkür . 1_ • o 

Hangi sözler uygundur? ge en mUnQClTln ufarı: 
Sel#m' ve teşekkür yerinde 6 2 8 3 o 5 

kullanılınasım uygun gördüğü- ' 
nüz öz türkçe sözler 11angileri- ...... - •• - .................................... ·-····--·-·····-·--········-···-··-··· .. -··· ... ·---··-• 
dir, bize yazın; gazeteye koya- i Devletin ülküsü, muhacirleri muntazam metot dahi- : 

k kl j linde getirmek, yerleştirmek v«: onlar1 hemen ~ 
cağız. Aldığımız arşılı ar : mUstahsil hale koyabilmektir : 
ştınlaı·d ır: :...._. .............. -····-·················---.. ··----·········-···············-························= 

Konservatuvar müdürü Yusuf ANKARA, 12 (A.A.) -
Ziya Bey - "Günaydın., 'Tünaydın,. 
sözleri denenmiş, tutmamıştır. Da -
ha başka sözler bulmalı... Düşüne
lim, arayalım. Garbi Anac'foluda 
"Sagol,, Orta Anadoluda "Varol,, 
derler... Teşekkür sözü de öyJe bir
den bulunup söylenemez. Aramalı. 

Yörükler yola çıkan adama "Var 
sağhcanan !,, derler. O da "Kal sağt 
lıcanan 1,, diye karşılık verir. ''Alla· 
ha ısmarladık!,. yerindedir. Bunla
rı da araştrmıah !. 

B. M. M. bugün reis vekili I • ~ 

~ 1 :-nd BUtununda 
.--~ nu:r.. 

İzmir müstahkem mevki baş he
kimi Miralay Aptullah Ahi Bey -
Bonjur yerine "Şengün,, mersi ye
rine "Varol.. .... Her jk:işj d~ du • 
daklann arasından oldukça edah ve 
tatlı sert olarak çıkar ki, tatlı sert
lik, söylenişe iyi bir kıva01 vermekte 
ve kulağa zevkli bir canlıhl<la do -

san Beyin riyasetinde toplanmı,. 
tır. Celsenin açılmasını mütea -
kip reis Hasan Bey memleketi ~ 
miz drıından gelip te toprakları
mıza yerle~tirilmit olan millet -
tatlarımız hakkında hükfunetçe 
J!e gibi tedbirler alındığına dair 
Refik Şevket Bey tarafından ve
rilmİ§ olan ~al takririne Dahi -
)iye Vekili Şül<rü Kaya Beyin 
cevap vereceğini bildirmiş ve 
talirir okunmu.ıtur: 

,ıRefik ~evket Beyin takriri şu 
noktaları ihtiva ediyordu: 

&: ......... 
·~ q '/' "lı 

~'l' Q/ de• .. ı ......._ O°: 4..~,,:ı itti, ne kadar ,.ok kitap okursam o nisbette bil-
'lctlci • ::r 

eQrnrna k I J·t 
So okumuısunuz; Hanıme enaı. 

kunmaktadır. 
İstanbul ticaret odasından Selfi -

mi Bey - Seliim yerinde sabah ıçin 
"Akgün .. gündüz için "Akgün,. ge
çe için de "Aktün,, demeli! 

İstanbul ticaret odasından Tev -
fik Bey - Bonjura karşılık "Günay
ôın.. mcrsi'ye karşılık olarak ta 

"Varol! ... 
Gümrük muhafaza deniz memur

larından Mehmet Ati. Emin ve Nu
ri Beyl<'r - Bonjura karşılık "Gün
aydın,, mersiye karşılık "Varol ,, 

~---------·-----1· Yunan Jkhsat nazuı 
Bursada 

Buna, 12 (Hususi) - Yunan 
1ktısat nazırı M. Pesmezoğlu ve 
Jktrsat Vel<irmiz Celal Bey bugün 
buraya geldiler, merasimle karıı
landılar. Misafirimiz, Celal Bey 
ile birlikte yarın şehrimizdeki rıuü 

J esseıeleri gezecektir. 

1 - Memleketimiz. dışından 

(ı;:>~vamı 10 .uncu sayıfada) Şükrü Kaya Bey 

Türk- Vunan Ticaret mukavelesi 
Atinada büyük sevinçle karşılandı 

~ 

Ticaret mukavelesi Yunan naz;ırı M. Pezmezoğlu ile lktısat Veki
li Celtil Bey tarafından imzalanırken... (Yazısı 4 üncü sayıfamızda) 



- 2 - VAKİT 13 Tc§rinisani 1934 

lngiliz ordusu kuvvetlendiriliyor 
fll!odern şekilde qeni 

bir sefer fırkası .. 
M. Eden, lngiliz ordusundaki her hangi bir zaafın 

dünya sulbü üzerinde tesiri olacağı kanaatinde 

Londra, 12 (A.A.) -Deyli Tel· 
3rafm itimada değer membalar • 
dan aldığı malumata nazaran, 
İngiliz ordusu ehemiyetle kuv • 
vctlendirilecek ve son teki.müller · 
le teçhiz edilecektir. 

Bütçeye, 1914 senesine benzi· 
yen ve fakat modern bir ıekilde 
tertip edilmiş bir sefer f ırkaıı 
ihdası için beş milyon İngiliz lira· 
sı ilave edilmiştir. 

Londra, 12 (A.A.) - M. Eden 
dün söylemiş olduğu bir nutukta, 
:Avrupanın akibeti hakkında endi
şeye mahal olmadığını bildirmİ§ • 
tir. M. Eden, yakın bir harp teh· 
likesine inanmamaktadır. Fakat 
günün müşküllerinin de inkar e -
dilemiyeceğini ilave etmektedir. 

- Büyük Britanya ağır mesu
liyctlerine karşı koymuş olmalıdır. 
Büyük Britanya, Milletler Cemi-

yetini tutacak, silahları bırakma 

konferansı için çalııacak, kollek
tif sulh sistemini kuvvetlendir -
meğe gayret edecek, fakat ayni 
zamanda kendi müdaf aasmın ih • 
tiyaçlarını da bilmemezlik etmiye· 
cektir. Bu müdafaanın kuvveti 
ve zaafının bir gün dünya ıulhü 
üzerine büyük bir tesiri olabilir.,, 

M. Eden, hiç bir vak!t bir ta
raflı silahları bırakmanın taraf -
tarı olmadığını ilave etmiş ve de· 
mittir ki: 

- lngilterenin silahları di -
ğer m:lletleringilerle mütenasip 
olmu~tur. 

Diğer taraftan, milli hükumet, 
umumi bir silahlan bırakma mu • 
kaveles:nin imzalanmasını harp 

'tehlikesini azaltacak mahiyette -
dir ve alt üst olmuş clünyaya bir 
emniyet hissi verecektir.,, 

Orim tethiş cemiyetinin 
öldürdüğü insanlar 

S'ofya, 12 (A.A.) - ' Make • 
donya dahili ihtilal komitesi adı· 
nr taşryan ve Marsilya katilinin 
mensup bulunduğu sö:>r:lenen Orim 
tethiş cemiyetinin öldürdüğü bir 
çok kimselerin cesetleri zabıta ta· 

M. Heryo ve kabine 
buhranı 

Pa-ris, 12 (A.A.) - M. Herriot 
son kabine buhranı hakkında de • 
miştir ki: 

"İttihat evet, fakat irtica aıla, 
Fransız radikal sosyalistlerine çok 
aziz olan bu formül ıon kabine 
buhranını ve benim bundan evvel
ki, bugünkü ve ilerideki hattı ha
reketimi izah ctmeğe kafidir.,, 

in giliz deniz planı 
Tokyo, 12 (A.A.) - lngiliz 

deniz planı hakkında hiç bir ltarar 
alınmamış olmakla beraber res • 
mi m&:hafil bu planın reddedil • 
meıinin pek akili.ne olmıyacağı 

fikrini izhar etmektedir. Bunun -
la beraber J aponyanın bu planı 

" faaliyetine esas tutabilmesi için 
planın teşrih edilmesi, aydınlatıl· 
maın icap etmektedir. 

200 bomba 
Bilbao, 12 (A.A.) - Zabıta 

Sansalvador' da çok kuvvetli 200 
bomba meydana çıkamıııtır. 

İngiliz parıamentosunun 
içtima devresi 

Londra, 12 (A.A.) - Parla • 
mentonun bu içtima devresinin 
cuma günü biteceği muhakkak gi
bidir. Kral, ayın yirmisinde yeni 
devreyi açacaktır. 

Şehrimizde zelzele 
İstanbul rasathanesi ıimoğrafı 

dün sabah saat 9 u 21 dakika 36 
saniye geçe şiddetli bir hareketi· 
G1'Z kaydetmiştir. Bu zelzelenin 
merkezi lstan~uldan 1020 ila 1050 
kilometre mesafededir. 

rafından meydana çıkarılmakta • 
dır. Bu cemiyet tarafından Ma • 
kedonyada on sene içinde öldü -
rü]muş, aralarında bir çok çocuk 
ve kadın bulunan yüz kadar ölü· 
nün hüviyetleri tesbit edilmiştir. 

Fransada mütareke 
• • 

merasımı 

Paris, 12 (A.A.) - Dün Fran.
sada mütareke merasimi cereyan 
etmiştir. 

M. Heryo'nun reisliğinde Lyon
da cereyan eden merasim havanın 
çok güzel olması sayesinde pek 
parlak olmuştur. 

M. Heryo büyük bir nutuk irat 
ederek bütün Fransızların birleı· 
mesi ve "siyasi rejimleri ne olur
sa olsun,, diğer memleketlerle iyi 
anlatma fikrini metetmiş ve de • 
mittir ki: 

"Sulh fikrine, vatan fikrine 
hizmet etmek lazımdır. En aziz ve 

en hararetli temennim, Fransızla· 
rm emniyet~ hususunda bazı en
diteleri yatıımış bir vatan içinde 
tekrar hirleımeleridir.,, 

Cübbeleri, sarıkları 
çıkardılar 

Giresun, 12 (A.A.) - Vilaye

timiz tehir ve köylerindeki imam 

ve hatipler, kendi aralarında yap· 

tıkları bir toplantıda dini vazife -

}erinden başka zamanlarda sarık 

ve cübbelerini çıkarmağa karar 

vererek sarık ve cübbelerini çı -

karmışlar, medeni kıyafetle gez· 
meğe batlamışlardır. 

Belçika kabinesi 
Brüksel, 12 (A.A.) - Kabine· 

nin istifas yarın resmi bir şekil a· 
lacaktır. Bu sabah toplanan ka-

bine yarın parlamentoda okuya -
cağı beyanname üzerinde muta 
bık kalmıştır. 

/ ı ıuııırnııııı ıı ııııtMllll ıı ıııııı ıı uııııııtıııııı uıııııtıtıtıııııu1utııı1111t1J11ı 

f Sar reyiamında 
karışıklıklar olacak 

Pariı, 12 (A.A.) - Maten ga· 
zetesinin Londra muhabirinin, u -
mumiyet itiilarile iyi haber alan 
mahafilden edindiii malumata gö 
re, İngiliz hükumeti, reyii.m es -
nasında Sar araziıinde mühim ka · 
rıf ıklıklar olacağmı Pariıteki ıe • 
firi vaııtasiyle Fransız hükUmeti· 
ne bildirmiştir. 

Muhabire nazaran, lnıiliz hü · 
kUmeti, ayni zamanda lnıiliz 
hemıehriıi olan Sar hükCamet ko
misyonu reisi M. Knokı hakkında 
da endişe göstermit ve mwnailey· 
hin mniyetj için dört polis hafi
yesi göndermi~tir. 

n~llllClll""""""'911111111ı_. ....... -..._. 

Uçan kamyonet ! 
Trabzonda altı insanın 

ölümüne sebep olan 
feci bir kaza 

Trabzon, 12 (A.A.) - Dün 
Akşam Oftan tehrimize gelen bir 
kamyonet 40 metre irtifalı bir u • 
çurumdan yuvarlandı. Yolcu ka· 
dınlardan beti öldü, biri ağır, 

diğeri hafif yaralandı. Şoför öl· 
müş, muavini yaralanmııtır. 

lsveç Veliahtı Tahranda 
Tahran, 12 (A.A.) - lıveç 

veliahti, Prenseı lngrit Te Prenı 

Bertil ve maiyeti ile birlikte T ah· 

rana muvasalat etmittir. Veliaht 

refakatinde Prens B~rtil olduğu 
halde saraya giderek Şahı ve mü· 
teakiben Başvekili ziyaret etmif• 
tir. Batvekil, kendisine hükü • 
.met azasını takdim eylemiktir. 

KISA=::::::::==:=:==: 
:::=::TELGRAF 
=::=:=:=:=Haberleri 

§ ANKARA - Sümerbank, demir 
sanayii hakkındaki tetkiklerini bitir
miıtir. Bu tetkikler neticesinde demir 
fabrikaıının Zonguldakta açılmaıı ka
rarlaımııtır. Fabrikanın temelleri ilk
baharda açılacaktır. 

Demir fabrikası, ıimdilik lıveçten 
cevher halinde demir getirecek, bunu 
eriterek muhtelif ıekillere dökecektir. 
Fabrika, ilk it olarak demir çubuklar, 
potreller gibi inıaat i,lerinde fazla kul
lanılan malzemeyi yapacaktır. 

§ ANKARA - Radyo proıramla. 
rının tetkikiyle uğra14n komisyondaki 
Vekaletler murahhaalan radyodan ne 
gibi istifade edileceğine dair düıüncele
rini izah etmiılerdir. 

Son günlerde radyolardan alaturka 
programların kaldınlma11 münaaebetile 
alaturka muıikinin gazino ve kahveha
nelerden de kaldırılma11 buııün için 
mevzuubahs değildir. 

Anketimiz 
başlıyor 

Türk kadınının içtimai hayat
taki yerini sağlamlattırma he • 
defini güden anketimize aldığı • 
mız cevapları Perte.mbe günü 
netre ba,lıyoruz. Yerli, ecnebi 
tanınmamıt değerli hanımefendi

lerin orijinal düşüncelerini alaka 
ile okuyacaksınız. 

Seçimin genilenms 
fikri kuvvetleniqof 

Yeni mebus • • 
seçımıne 

Teşrinde başlanması muhteıııe 

Ankara, 12 (Husus) - Meb·. bii iizaoı oldukları içi~~ 
us seçiminin yenilenmesi cereyan- greye de yeni meb'uıl 
ları meb'uılar arasında gittikçe etmesi daha uygun 
kuvvetlenmektedir. Bu cereyan tedir. 
iki ıebebe dayanıyor. Biri; 1935 Meclis azası ara",rl 
bütçesinin tanzimidir. Biliyoruz kuvvetJi temayül kartı 
ki devre 1935 Teşrinievveli sonun· habatın yenilenmesi 
da bitiyor. Halbuki 1935 bütçesi emri vaki sayılabilir· . 
bu müddetten sonra daha yedi ay Yeni seçime 22 ikill',' 
tatbik mevkiinde kalacak ve büt- başlanmasr, mecfaill ~ 
çenin tastiki yeni meclis tarafın- nun sonuna kadar çalıfl"'" 
dan mürakabe olunacak demek- temeldr. 
tir. lıte meb'uslarm mühim bir kıs Ancak bütçe işinill dl 
mı tarafından mürakabesi yeni ı hepten biri olduğuna i"'. 
me~lisçe y~pı.Jn_ıasl zaru~i olan ~üt batın dört ayda bitirİ~ 
çenın tanzımının de yem meclıse 1 ni meclisin mart sonlJP'.a 
bırakılması daha muvafık görül- toplanması bekleniyor·. 
mektedir. nunda toplanacak ye01 

ikinci sebep le önümüzdeki ba- hem iki ay içinde yeni 
harda Ankarada toplanacak olan karması, hem bu aral~ .:1 
büyük fırka kongresidir. Bütün cak büyük fırka kon~ 
fırka meb~usları bu kongrenin ta- l Iunması mümkün o1/. 

muhacirler için tsB 
ödemeğe başl 

Yugoslavya, 
ettiği tazminatı 
Ankara, 12 (Hususi) - Yu - rımızın Yugoslavyadslıİ 

goslavya, muhacirler için taah - tını teabit etmek üzere. 
hüt ettiği 17 milyon dinarlık taz- teıekkül ettiğ:ni bildir 
minatın birinci taksiti olan yedi misyon toplantılarına ~ 
milyon dinarını muhtelif taks"t - rnektedir. Yugoda"1',_ 
lerle hükmete ödemeğe başlamış· terketmiş vatandaılard. 
tır. Yugoslavya muhacirlerine ve· yona müracaat edenleri' C 
rilecek tazminatı ve vatandaşla- mühim bir yekuna çık lf 

--------------. 1 ">'i 
Yunanistanda yer yer nümay~ o 
Atina, 12 (Hususi) - Dün A- halde Seliniktekiler, . ~ ~ 

tinada, Selin;1."te ve Yunanistanm kumetçe iflıaf ed=ldiği b ~ 
diğer şehirlerinde eski muharip • ye kadar dağth:ıak i•.. 41 f>i 
ler cemiyeti tarafından nümayiş- dir. Bunun üzerine b d ~r 
ler yapılmıı, eski muharipler ta· ki muhariplerin topl~:,,. ~ ~ 
rafından ileri sürülen taleplerin yaz kuleye piyade, •~. 
kabulü istenmiştir. Atinadaki nü ralyöz kuvvetleri g 
mayiıçiler ıiikOnctle dağıldıkları onları zorla dağıtrnıftıt• 

Atina bankasının memle· Musiki muallim -~ 
ketimizdeki şubeleri flarmonik kort•)/ 

k d ~ apan ı Ankara, 12 (Hu•. de 
Ankara, 12 (Hususi) - Atim\ ki muallim mektebıl1 ~ 

bankası, Türkiyedeki şubelerini olduğu gibi bu ayın 24 J 
kapattığım, tasfiye muamelesi • k ıı' haren filarmon~k 0 

n:n ikmal edildiğini lktısat Ba -
kanlığma bildirdi. Ticaret umum 
müdürlüğü, Atina bankaıiyle a -
lakası olanların bankaya, icabın • 
da lıtanbul valiliğine müracaat -
ları lazı mgeldiğ"ni söylemekte • 
dir. 
TeeyyUt etmlyen şayialar 

Ankara, 12 (Hususi) -Teıki
latı esasiye kanununda bazı eleği· 
şiklikler yapıl cnğı, kadınların 
seçilebileceğ., bir de-ec~li rcçi
min kabul edileceği ctrnfmdaki 
,ayialar teeyyüt etmemektedir. 

Bu meseleler ancal· bü~ iik ı~on· 
greden ıonra mevzuu bah::olabi • 
lir. 
Hlmayei etfalfn kostumlu 

balosu 

Ankara, 12 (Hususi) - Hi.ma· 
yeietf al, birinci kanunda bir kos· 
tümlü balo verecektir. Balo, Mec· 
lis Reisi Kazım Pasa Hazretlerinin 
himayeli altındadır. Balo tert'p 
heyeti yarın cemiyette toplanarak 
programı tesbit edecektir. 

)anacaktır. 

iki taY
1:J / 

Ankara, 12 (Hui11,. 
içtimai muavenet ~.-! 
Bey Muta, KonY:-,ı ,ı, 
muall:mi Nihat ~ fJ' 
maarif müdürlUiUtı' .~ 
lcr. ~ti"' 

Yeni Tiran ,..., / 

Ankara, 12 (HU ~ 
Tiran elcisi YakUP · .J • p'P" 
pcricmbc günü ı.t•-;t 
yeni vazifesine har 

tir. 

lsm_e_t _P ... a-şa-----rd· 
aras111d•1 

(~~· 
Moskova, 12 .~ 

teler, Teırinievvel 1
• it 

d .. ·· .. "nasebetı>' I' onumu mu s•" 
1 f aft' . .d şa ve M. Mo oto flırY 

verilen tebrik telgra 

mektcdirlcr. 



• 1••retler 
Prop ai, ,"6 . aganda 
. '"'" tnal llıt"'-cac:I ını tanıtmak 

"'ı 4itQ an, radyodan, ga:e-
tr Plan .. d . ' ' •o: en ı.ıilade 
!j, 
tri lcrfrcrnrn 

IQtl, • •atmak iıtediii 
dılle aül' .. _r a· iti ' o er yu:ı;ıe ta-

. rr t
0 

.. , ç •eı çıkarma-z 
• Jll.Q/ k .T. • 

Cbtırılf h rz. : topluluğun tq • 
4tvteı ı. cılı olan bir fırka, 

'«end' • 
CbtlQ.l'I '"' tanıtmak, a • 

; '6q
11

Q •;• anlatmak i•ter•e 
ır #iL • uclak bükeriz? 
" "'•n l ıı d" .. an atılmaıı, bir top-
la.. "frıncel · · ~ to erını tanıtmaıı 

L· " dem· . tr 4 ırın •atılma•ın • 
CIS kilo pa ... • 

ırt1- mu~un pıya· 
· ··•Gaınd >eti' d an daha az e • 

ı e"ild' g ır. 

&ip,. . "' ,,. :1o 

· İ4rin bir ·· · b' L ' reırmın ır 
· 'fendi · d ' lif~ nı ünyaya tanıt • 

Qrq ı. ' Yakınlarındaki in-
4.a "entl' • li~ 

1 
• ınr anlatabilmeıi 

tri r erı k Orfad Yt mak, baıka re-
Qıı ~İYad an ~aldırmak Java
'" d e bar hakikati bir 

' aha l k ''>ıe4ı· par a ıfıklarla e tr, 

" İfl-·• •oarla oll>ıtı • ~ropaganda olmı· 
~ ol.citıl" gıbı göıtermek değil 

fi .·r in ... !~ gibi göıtermektir. 
'· --.ilız m ·· ll'f' · ~ •. Jı l>ro ue ı ının dedi. 

,.,, rıe ;aganda ne bir ıenui-
.\iir, ;. fikirleri •aklıyan bir 

•r hakikatin daha iyi 
ır. 

"~ ,,.,,..,,., 
't. Lii "!'•zda propaganda ar· 

.... ' ' ve pek revaçlı bir if 
··•lftır. 

l~Q ~nrcr11 acununitı pro • 
l...' qeulederin milli mücla
.'~1le b" ~· , ır tutulmaya bcq· 

.ı'Qp b 
~el>ı Unun için, 
c~ er brınun için 
lf~ e btinu •. ' )':-"',, 6ıı n ıçın, 

')Q rtun irin 
ro 6 :r , 

\ 0•vı. 
rınun için aef erber 

l>t tflerin 
~ 

1 
°ı>QRQnd "~:"retleri araıın-

'" lrff.. a 1!t birer ··h' .. ~ ... .c\l mu ım 
it r lle~q rtıanyacla propa~an-

t. · Qf~ft..1 rettir. 
""") "q( Q b • 
'~le.,.de ır müatefarlılrtır. 
t.,.· ~ir clQ Propaganda baflıba-
~"tıi&.. . UQf/ır ..t 1 -.,"wl,'"llllqf/Q -,.. • ı.ng ONlııon 

• or er fqelrlriil bir pro
gqnıd ır. 

~r ~ ,,. 
')Q o~Q11cla • 

tlf s~'fQn b: hakikati tanıt • 
it '-· Vını .. t ır vaııtaclır lt.r..1t ! ..... , crnı • ~fftrtlcrr." rnuvallak olma-
~ C • İrtQ,; Her feytlen önce 
'tiı, ~eril ntalt, •crmimi ol • 
,4 ~ıcff/111 1tthek iatenen haki • 
fıL : '-'e b Q arelt l ~Q b ol fek • ef ere 1"eçme· 

fil ~"o tılır11c1rı.,:k :a•ıtayı eli al-
• ~ 1'Qtcr11t1 a tır. 

ftt er bu crrtcrcla manada ak • 
"1uvalfalttır. 

Sildrl Etem 

üniversitede yaptı· 
nf acak rasathane 

Ünivenite bahçesinde yapıla
cak olan rasathanenin münakasaıı 
devam etmektedir. 

Münakaaa alakadar)at araıın • 
da büyük bir alaka uyandırmıt • 
tır. Üniversite idaresine her giln 
bir çok müracaatlar yapılmakta -
dır. Avrupanın en aıri üniversi -
te raıathaneıinde bulunan bütün 
teçhizat burada da bulunacaktır. 

Fen f akülteıi anatronıin profe
sörü M. Frödli bu huıuıta tetkikat 
yapmış ve fikirlerini bildirmittir. 

Raıathane ancak ıelecek yıl -
dan itibaren faaliyete bathyacak • 
tır. Rasathanede anatromin tale
besi de ameli dersler ıörecektir. 
Rasathane için Almanyadan alet· 

ler getirilecektir. 

Maarifte: 

ilk mekteplerde yarım 
tedrista devam edecek 
Bazı ilk mekteplerde yarım 

tedriıatrn kaldırılacağı yazılmrıtr. 
Haber aldığımıza ıöre bazı ıemt• 
lerde yeni mektep açmaya tahıi· 
ıat olmadıiı ve o .emtte mektep 
olmıya uyıun bina bulmadığı için 
yarım tedrisat yıl ıonuna kadar 

devam edecektir. 
eski ha• fJerle yazdı nufu• 

kl§ıtları hakkında 
Bazı mektep müdürlerinin eski 

harfle yaz ıh nuf us ki.ğıtlannın 
deii§tirmeleri için talebe velile • 
rine ihtarda bulundukları haber 

alınmıştır. 

Mevcut nufua dairelerinin bu 
iti ıüratle yapmaları için zaman 
olmadığından acele edilmemesi 
ve nufus dairelerinin doğrudan 
doğruya mektep idaresinden nu -
fus kağıtlarım sıra ile a1arak de • 
ği!tirecekleri bildirilmiştir, 

imtihan neticelerini 
gösteren defterler 

Bütün mektep müdürlerinin inı· 
tihan neticeleri defterlerini geçen 
ayın sonuna kadar maarif müdür
lüğüne teslim etmeleri fazımdı. 
Fakat müdürler arasında kadro • 
larda yapılan deiitmeler netice -
ıinde bazı mektep müdürleri he • 
nüz daha defterleri maarif müdür
lüğüne vermemişlerdir. Müdürlük 
defterleri bu ayın ıonuna kadar 
teslim etmeleri için mektep mü -
dürlerine müsaade vermittir. Bu 
aydan sonra gelecek defterler ka· 

bul edilmiyecektir. 
Alman useslnde okuyan 

talebe velllerlnin mUracaatl 
Alman liseıinde okuyan tal• -

belerin velileri maarif müdürlü -
ğüne gelerek derı 'batlama ıaat :_ 
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Vilayet Nafia baş 
mühendisliği 

lıtanbul vi . 
la yeti N11.f ı bat· 
mühen dis liğine 

1 

Hariçte işi olan 
üniversite talebesi 

Üniversiteye devam mecburi • 

yetinin tatbiki münasebetiyle ha • 

Nuri B. 

tayin edilen 
İzmir Nafıa baş· 
mühendisi Nu
ri Bey gelmiş, 
vazifesine baş • 
lamıttır. 

lzmirin ima
ıında büyük gay-
reti görülen Nu

ri Beyin İstanbuldaki vazifeain • 
de de muvaffak olacağı muhak
kaktır. 

Erzurum Nafia mühendisliği • 
ne tayin edilen İstanbul Naffa 
batmühendisi Cevdet Bey de Er
zuruma gitmiıtir. 

Umumi meclis 
encümenlerinde 

İstanbul umumi meclisinde 

ihtiıaı encümenlerine kimlerin 
seçildiğini yazmıttık; encümen • 
ler, toplanarak aralarından reis 
ve ma~bata muharrirlerini ayır

mıılardır • 
Bütçe encümeni reiıiliğine 

Rasim, mazbata muharrirli~ine 
Abdülkadir Ziya Beyler, miilki· 

r--. 
ye encümeni reiıiliğin.e Suphi, 
mazbata muharrirliğine Muıta • 

fa Faik Beyler, kavanin encüme
ni reisliğine Sadettin Ferit, maz· 

bata muharrirliğine Cemalettin 
Fazıl Beyler, tetkik hesap encü • 
,_ni .W.Iiiine •ıu.t ToYfik. 
mazbata muharrirliğine avukat 
E,.t Beyler, Maarif encümeni re
ialiiine Emine Hanım, mazbata 
muharrirliğine Refik Ahmet BAY 

riçte itleri bulunan hukuk fakül • 

lesi talebelerine üniversitece edi • 

1ecek yardım şekli henüz tespit e • 

dilmemittir. 

Fakültede öğleden aonra veri_ 
len ameli deralerin sabahları ya • 

pılması veya haftanın ayrı gün • 

lerinde verilmek üzere haftada üç 

saat indirilmesi düşünülenler ara· 

smdadır. Hariçte i§iyle me§gul 

olan talebelerin verdikleri beyan

namelerin tasnifi işi de henüz bit· 

memiştir. 

Polis Haberleri 

Çalıp kaçarken 
yakalandı 

Gala tada gene F ranırz pasa
jında İsmail Efendin in dükkanı
na anahtar uydurarak giren de
niz ameleıinden Bilal çekmece • 
deki yirmi bir lira para ile bir 
kat elbise çalmış, kaçarken ya • 
kalanmıştır. 

KUkUrt Cjalanlar yakalandllar 
Liman sahil sıhhiye merkezin

de hamal Kemal, Şaban, Mehmet 
iki ay evvel kükürt çalmışlardı. 
Bunların kükürtleri boyacı Mi -
halidise sattıkları anlaşılmış, ü • 

çü de yakalanmıştır. 

Kumara teşvik ederken 
Galatada Arapojlan sokağın

da oturan .AmaYUt Ahdi kırmızı 
kağıtlara sarılı kaiıtlarla eelip 
geçenleri kumara tef vik ettiğin • 
den yakalanmı§hr. 

Çamur iamail 
Sabrkalrlardan çamur lsmail 

-·---·· _ _. .... _______ fazlaca sarhoı olduğu halde 
lerinin sekizden dokuza çıkarıl - Samatyada caddede dolaşırken 
maıı için ricada bulunmutlardır. yakalanmıştır. 

intihap edilmiılerdir. 

Uzak yerlerden gelen talebe mek· -----------
tebe yetitememekte ve mektep i- Adliyede teftiş 
daresi tarafından ceza görmekte- Dünden itibaren lıtanbut nıüd· 
rlirler. Maarif müdürlüğü meıe- deiumumiliğinde umumi bir tefti· 
ieyi tetkik edecektir. §e başlanmıttır. Bu teftiıin, yıl-
Fındıkhde yapllan yeni başında yeni tatbik edilecek adli 

ilk mektep a~llıyor kanunlarla ve yeni tayin edilen 
Fındıklıda yapılmakta olan ilk hakimlerle alakadar olduğu tah • 

mektep binasının inşaatı bitmi§tir. min edilmektedir. Teftişe, ehem -
miyet verilmektedir. 

öz Türkçe 1 
önderi dinlerken 

Dinledim ben •Özlerihi ey ulular ulusu 
ıııklar)a yıkarken aen ba§tln bata ulusu. 
Öğütlerin gönüllere köpürerek akardı 
Adın, sanın §U acunda §im§ck gibi ça· 

kardı. 

Boralara (geri!) dedin, RtdınlığA (ile
ri!) 

Sen ftnlattın bize nedir öz türktenin 
değeri 

Batılara (kaçıl!) dedin, doğulara (gell) 
dedin 

(Ey Türkoilu, yüksel çabuk, gökleri 
de del!) dedin. 

Her doğruyu, her gliıcli seve seve ta· 
nımak, 

Bin yaıaaın bu yurt diye ölüme de anı· 
mak· 

itte sen bu ülkülerle aydın ettin ulus~ 
Ey en özel duyguların en CO§kunu, 

kutlusu! 

Yıpranmayan, aıınmayan, aksamıyan 

tek gençsin, 

ı ne111n sen, gönüllere Ba~ üstlinde ü · 
aüvençıin. 

Yurt içinde J§ıkırn ıen, yüreklerde 
incisin. 

Ateı ıaçan tepelerin en genciıin, din· 
cisin! 

Ozellerden çekip almı§ damarlann bu 
kanı 

Sensin ıimdi 'u budunun •ünet batlı 
bakanı. 

Evet ıcn bu topraklara İç ıöziyle ha· 
kansın. 

Karanlığı dcvirenıin, çürütenıin, ya· 
kansrn! 

Bu düzeni tıen düıündün, ıen kurdun 
hu düğünü 

Ekiminin ta huıünden b&k yemyeıil 
ürünü! 
Sende gördük bu evrensel kavrayııı, 

varı§ı 

Ululukla andiçiıi, güzellikle barışı! 

F AZ1L AHMET 

Ölçüler ihtikarı 
Olf(iler ihtikirı ile mücadele 

komİ•yonu bu ayın on yedisin • 
de dördüncü toplantısını Ticaret 
odasında yapacaktır. 

Bu komiay,onun vilayet mu • 
rahhasr Eminönü kaymakamı Ra
if Bey istifa ettiğinden viliyet 
yeni bir mümessil tayin edecek . 
tir. 

Ocak kongreleri 
Cümhuriyet Halk fnkaıı o • 

cak kongreleri devam ediyor. 
Dün kongreleri yapılan Fatihte 
Karagümrük Beyoğlunda Evli • 
yaçelebi, Osküdarda Umraniye 
ocaklarıdır, 

Bugün de Eminönünde Ho • 
capaJa, Fatihte Gazlıçeşmc ocak 
larmın kongreleri yapılacaktır. 

Mektebe lazım olan sıra, masa, 
sandalye, ta§tahtaaı gibi eşya da 
tedarik edilmitlir. Mektep önü -
ınüzdeki cumartesi gününden iti· 
haren tedri&ata başlıyacaktır. 

Otobüslere fazla yolcu 
ahnmıyacak Şehir Meclisinde 

Otobüslerin fazla yolcu aldık· Yeni şehir meclisi bugün dör-

Mektep on sekiz derıhaneli • 
dir. Bat muallimliğine de onun -
cu mektep baş mualimi Rütlil B. 
tayin edilmiştir. 

larınd~n şikfıyet edilmektedir. düncü toplantısını yapacaktır. 
Beledıye zabıtası memurlarının Bugünkü toplantıda encümen • 
otobüsleri sıksık kontrol etmele- lerden gelen evrak okunacak 
ri lüzumu §ube müdürlerine bil • 1 tetkiki biten yenı' azal 't ' . . . . ara aı maz-
dırılm1ıtır. hatalar kabul edilecektir. 

Efendi 
Nası 1 Görüyor? 

• • • ı:.ıcK ,ı.. 1 ela L- 'ı kendiıi alıy 'd' b"l" 1 en ı uııu ı mıyece ~ ~ o.nıdum: ~iJMı&onun 

1 

... Bir tiyatror.un bütün biletlerini 1 ... Acaba bundan maksadı ne ola· ı Dehrı Ef d _ B b·ı lıı 
_:a., d l · d•n Petty •Y ar n-r or ve sı ıp ı ır • 'k' .. .. . meıbur IM'Yar er crın - .. nlan d' , ne var ı ı gozum: Seyredılmekt 

tek batın• oyu ıeyre ıyonnuı .. 
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Yeni kelimeler 
W- (Ba~makaleden devam) 

(m"ı Buğday) tabiri (halis huğ • 
day) manasına gelir. Buna göre 
(temizlemek) kelimesi ile ayni 
manada telakki edilen (arıtmak) 
kelimesi (tasfiye) nin hakiki 
kar91lığı demek olur. 

Tortulu su satanlar 
cezalanClınlacak f Mahkemelerde 

Dil inkılabının Türk kültürü -
ne getirmekte olduğu kelimeler 

uydurma feyler değildir. Bunla· 
rın bazıları Türkçe yazılmıt es -
ki kitaplardan, bazıları Anado -
lu halkının dilinden alınmış söz
lerdir. ihtimal ki, bazıları ilk gün-
lerde bize yabancı gibi gelse bi
le kullanıldıkça yavat yavaf duy
ğularımız ısınacaktır. Şimdi bi -
ze yabancı gibi gelen kelimelerin 
bile ne kadar tatlı, ne kadar ca-
na yakın olduğu o zaman anlatı
lacaktır. 

Daha ıimdiden bazı terkipler 
var ki, bize Osmanlıca tekillerin
den daha canlı ve daha manalı 

geliyor. Mesela (sulhperver) ke-

lim esile (barıtsever) kelimesi bir
birine kıyas edilebilir mi? Ba · 
rıf, barışık, barıtıklık, barıtmak, 

bar19bozan, bar19çı, barıttırıcı, 

barı9tırıcılık gibi tekiller alan 

ayni kelimenin Osmanlca (sulh) 
kelimesi ile ondan çıkan diğer 
kelime tekillerine bin defa mü -
raccah değil midir? 

Osmanlıca (hayat ve memat 

mücadelesi) diyecek yerde (ö -
lüm ve dirim sava91) demek duy
ğumuza ve zevkimize elbette da
ha yakın değil midir? 

Mehmet ASIM 

ıı11ııınıııı1111111ıııııııııııı111111ııımııııı1111111ııııınııııı111mıııııııııı111 11 
GÖRÜŞLER: .................................. 
Ecnebi işçiler 

Fransa bHe böyle 
düşünürse .• 

F ra11sa ecnebiler için en çok 
kolaylık gösteren bir memleket 
diye tanınmııtır. Böyle iken ora
da bir ecnebi için it bulmak son 
derecede zordur. Fran11z mesai 
nezaretinden ayrıca bir müsaade 

alınmadıkça hiç bir ecnebi her 
hangi bir müesseseye kab~l edil
mez. Bu müsaade ise ancak yüz
de on nisbetinde verilir. 

Son zamanlarda F ransada it
sizlik buhranı çoğaldığı için bu 
suretle bir kısım ecnebilere veri
len çalıtmak müsaadesi çok gö -

rülmeğe batla.mıttır. Bundan 
dolayı (Malin) gazetesi yazdığı 
bir fıkrada Fransız mesai neza -
retini ,iddetle tenkit ediyor ve 
ecnebilere verilen çalı,mak mü
saadesinin derhal kesilmesi lü -
zumuna itaret ederek töyle di -
yor: 

"Franıız toprağı yalnız. Fran
sızlar içindir. Ecnebilerin bu 
memlekette para kaz.anarak ye

yip içmeğe aıla hakkı yoktur. 
Binaenaleyh bir tek F rann:z yurt
ttı§ı iınz. oldukça bir tek ecnebi -
ye Franıada çalıımak ve para 
kazanmak müıaadeıi verile -
me:z!,, 

Ecnebiler için büyük sempa
tisi olan Fransızlar böyle" olursa 
ba,ka memleketlerin hali kolay
ca anla,ılabilir. Hal böyle iken 
iki sene evvel Büyük Millet Mec
lisinin küçük sanatlar hakkında 

kabul ettiği kanunun hi.la ıura
da, burada bir takını tiki.yeller 

ile ka11ılanması çok garip değil 
midir? 

Piyasada ıatılan menba sula
rının tortulu olduğu görülmüt ve 
bunların kapların temizlenme -
mesinden ileri geldiği anla,ıl
mı,tır. 

Bundan sonra bu kapların 
menba suyu ile yıkattırıldıktan 

sonra doldurulmasına dikkat e -
dilmesi alakadar memurlardan 
bildirilmi9tir. Bundan baıka bu 
gibi tortulu su satan sucular da 
cezalandırılacaktır. 

Otuz bin lira Gayri müba
dillere dağıtılacak mı? 

Muhtelit mübadele komisyo -
nundan gayri mübadiller hesa -
hına maliyeye devredilmiş olan 
otuz bin İngiliz lirasının gayrı 

mübadillere dağıtılması düşü -
nülmektedir. Gayri mübadiller 
cemiyeti buna dair Maliye Veka
letine müracaat etmi,tir. Henüz 
kati bir karar yoktur. 

Diğer bir habere göre, tlağı -
tılmanın nihayet bir aya kadar 
başlıyacağı umulmaktadır. 

Belediye bütçesi 
Belediyenin 935 senesi bütçe

sinin hazırlanmasına başlanmış • 
tır. Bu münasebetle belediye re
isliğince bütün ıubelere bir ta • 
mim gönderilmittir. 

Bunda, bütçenin darlığı göz
öünunde bulundurularak yeni 
tekliflerin nihayet bu ayın yirmi 
betine kadar belediyeye gönde -
rilmesi bildirilmittir. 

Cebellttarek bat papası 
ingilizlerle tanıttırıldı 

Şehrimizde İngiliz kolonisinin 
yapacağı dini ayini idare etmek 

için hususi surette Cebelittarık 
başpapazı, dün İngiliz elçiliğin -
de ıehrimizdeki İngiliz kolonisi
ne tanııtırılmıf, bu münasebetle 
bir çay ziyafeti verilmiıtir. 

lngiliz, Fransız, 
Belçika anlaşması ... t Baş tarafı ı inci saytfada ı 

ve Fransız büyük erkanı harbiye 
reisi Ceneral Veygand ta lngilte
reye seyahati sırasında ötesini ta· 
mamlamıştır.,, 

. Pari - Midi gazetesi şunu ili.ve 
etmektedir. 

"M. Baldvin İngiltere hudutları
nın Ren' de olduğunu söylemişti. 
Bu anlaımalarla lngiliz hudutları 
filen Ren'e nakledilmit olmakta
dır.,, 

Türk - Yunan ti
caret mukavelesi 

ı ~ıtş tarafı : inci u.yıtada) 

Atina, 12 (Hususi) -Türki -
ye ile Yunanistan arasında yeni 
ticaret mukavelesinin akte{tiği 
haberi Atinada büyük bir mem -
nuniyetle selamlanmııtır. 

Bilhaasa yeni ticaret muka ve
lesinin yapılmasında hakim olan 
genit zihniyet, iki komtu ve dost 
memleketin ticari ve iktısadi mü
nasebetlerini ilerletmek için açı
lan ufuklar, takdire ve memnu -
niyete li.yik görülmektedir. 

Ticaret mukavelesi müzl\ke • 
ratının bu kadar az bir zaınan 
zarfında neticelenmeıi, iki taraf
ta hüküm ıüren samimiyet ve 
hüınüniyete bir itaret olarak le
likki edilmektedir. 

Oör~onco Vn~ıf ~nnı 
Belediye hanın 
arsasını istiyor 
İki sene kadar evvel beledi -

yenin Evkaf idaresi aleyhinde 
açtığı bir davanın yenilenmesine 
dün Hukuk mahkemesinde bat
lanmıttır. Bu davada belediye ev
kaf tan dördüncü Vakıf hanının 
bulunduğu yeri istemekte • 
dir. Verilen istidada "Haliyen 
anitşevağil" tabiri kullanılarak 

Dördüncü vakıf hanının yerin -
den kaldırılarak arsanın beledi
yeye verilmesi isteniyor. Beledi -
ye bu sahayı Kubeizemin saya -
rak, bu noktadan istifade ile 
dördüncü Vakıf hanı yıktırıp ar
sayı, bırakması lazım geldiğini 

ileri sürmektedir. İstidada, mah
keme masrafı ile vekalet ücreti -
nin de evkaf idaresince ödenme -
si icap ettiği bildirilmektedir. 

Arsanın Kubeizemin arsası 
olup olmadığının tahkiki için mü· 

zeden kuleizemin haritası getir -
tilmittir. Ayrıca tapu idaresin -
den ketfi yapılması istenmiştir. 

Muhakeme, bu cihetler için bat
ka bir güne bırakıldı. 

Çatalca civarında soygun· 
culuk yapanların 

muhakemesi 
çatalca civarında soyğuncu -

luk yapmaktan suçlu Pomak Hü -
ıeyn, Yaıar ve İbrahimin mu -
hakemelerine dün ağır ceza mah· 

kemesinde devam edilmittir. Dün
kü celsede dinlenen bir ıahitten 
sonra dava neticelenmiı, evrak 
okunmak için iddia makamına 

verilmiştir. 

Dün dinlenen ıahitler, erzak 
yüklü arabaları İbrahim, Y aıar 
ve Hüseyinin çevirdiklerini söy -
lemittir. 

Kaçakçılıktan 
mahkumiyet 

Ihsan, Hasan reis, Arap Ali, 
Artin ve Osep isminde altı ıahıs, 
arabada rakı içerlerken polis ta
rafından yakalanmıtlar ve üzer -
lerinde elli bir defter siiara ki -
ğıdı bulunarak otuzuncu ihtisas 
mahkemesine verilmiılerdir. 

Dün bu suçluların duru9ma -
ları bitmit ve sigara kağıtları • 
nın ihsana ait olduğu sabit oldu
ğundan, Ihsan altı ay hapse, altı 
ay Kastamonide sürgün cezası -
na, altı ay umumi emniyet neza
retinde bulundurulmasına, 50 li
ra da para cezasına mahkfun ol • 
muıtur. 

lzmire gönderilecek 
lzmirde bir saatçı dükkanını 

soyarak lstanbula kaçan Kamil, 
burada yakalanmıf, Sultanahmet 
ikinci sulh ceza mahkemesine 
götürülmü9tür. 

Kamil hakkında tevkif tezke
resi kesilmiş olduğundan kendi -
si, mevcuden lzmire gönderile -
cektir. 

Esrar i~mekten su49lu 
Esrar içmekten suçlu Bedri -

nin duruıması bitmif, altı ay haı
tahanede kalmasına, bundan 
ba,ka sekiz ay hapsine ve ayrı -
ca yüz küsür lira para cezası ver-
mesine karar verilmittir. Suç or
tağı olduiu söylenen karııı Fani 
Hanım beraet etmiıtir. 

I 
. 

Kısa 
--Şehir 

Haberleri 
' 

§ ADA ÇAMLARI - İstanbul 
orman müdürlüğü, Ada çamlanyla ali.· 
kadar olmağa karar venni,tir. Ada 
çamlan bakon11zhk yüzünden mahvol -
mak tehlikesinde bulunduğundan or -
man müdürlüğü hem !imdiki ağaçlan 
korumak, hem de yeniden ağaç yeti,. 
tirmek iıtemektedir. 

§ KISKANÇLICIN SEBEP OL· 
DUCU ClNA YET - Kemal ve Mus
tafa isi;.,lerinde iki delikanlı, Ziba ma
hallesinde Eleni isminde bir kadınla ta
nı,mıılardır. Kemal, bir zaman ıonra 
Muıtafayı kıskanmağa baılamııtır. Ele
niye, Mustafayı eve almaması hususun
daki müteaddit tembihlerniin tutulmadı-

1' ğını gören Kemal, kafayı tütaülediği 

bir gecede, Muıtafa ile evde kar,ıla, -
mı' ve onu iki yerinden bıçaklamııhr. 
Muıtafa ölüm halinde hastaneye kaldı
rılmış, Kemal yakalanmı,tır. 

§ANKARA - lSTANBUL TAY
y ARE POSTALARI - Ankara - f s
tanbul tayyare postalan çok rağbet 
görmektedir. Son yapılan seferlerde 
tayyarelerde hiç bo, yer kalmamakta • 
dır. 

§ GiZLi RANDEVU EVLERi -
Polis ahlaki zabıta memurları, Beyoğ
lunda bazı ıemtlerde yapılan sıkı bir a· 
ra,tırmada yedi evde gizli randevu ya· 
pılmakta olduğunu meydana çıkarmı,. 
lardır. Evler kapatılmı,, içinde bulu
nan münasebetsiz kadınlar muayeneye 
gönderilmi,1erdir. 

§ HAZiNEYi ZARARA UCRAT
TIKLARI IDDIASILE - Ağır ceza 
mahkemesi, umumi harp yıllannda te
kalifi harbiye mazbatalanm tahrif ede· 
rek hazinenin 28 bin liraaını zararlan· 
dırmaktan suçlu olarak Ahmet, Hamdi, 
Galip, Nevzat, Ra,it, lımail Hakkı, 
Hilmi ve Osmıo.n Beyleri muhakeme et· 
mektedir. Davanın son celM1inde ıuç
lular, i~de müruru zaman bulunduğunu 
ve suçlannın af kanununa dahil oldu • 
iunu iddia ebni,lerdir. Mahkeme bu 
iddiayı tetkika karar vermi,tir. 

§ MAÇKA TRAMVAY HATTI -
Maça tramvay hattının Maçka mezar. 
lığına kadar uzatılmaıma tramvay ,ir • 
keti muvafakat etmiıtir. 

§ BELEDiYE BROŞORLER BAS
TIRACAK - Belediye, bu sene ıehri
mize ıelecek seyyahlan kar,ılamak, 

gezdirmek için tedbirler alacak, muhte
lif dillerde broıürler bastırarak seyahat 
acentalanna verecektir. 

§ ECZA FIATLARINDA NARH 
- Ecza ve ilaç fiatlarının narh itile 
metgul olacak komisyon önümüzdeki 
cumartesi günü nkarada ilk toplantısı
nı yapacaktır. Farmakologlar birliği, 

bumünaaebetle Balkan memleketlerin • 
deki ecza fiatlannı, eczane masraf ve 
satı,larını, buıünkü vaziyeti etrafiyle 
teabit eden bir rapor hazırlamıtbr. Ra
por, komisyonun faaliyeti araıında ıö
rüıülecektir. 

§ TÜRK - YUGASLAV AFYON 
MUKA VELESl - Afyon inhiıan u • 
mumi müdürü Ali Sami Beyin riyase· 
tindeki bir heyet ayın 25 inde Belıra· 
da gelecektir. Belıratta, müddeti uza· 
tılan Türk - Yugoslav afyon muka
velesinin tatbikinde rastlanan güçlükler 
dolay11iyle bazı maddelerin deiiıtiril • 
mesi meselesi görütülecektir. 

§ TiCARET ODASINDA - Dün 
öğleden evvel İstanbul ticaret ve sa. 
nayi odaaı idare heyeti toplanarak bazı 
meseleleri müzakere etmi, ve komis • 
yonlara aza ıeçmittir. 

-ı ıs Yıl Evvelki V AKIT r 
1~ 2 ncl Te,rin 1920 

Vilson 
Amerika riyaıeti cumhuriyetirıe a

hiren Harding'in intihap oluncluiu m~
himdur. Maamafih Amerika kanunu 
cıasisi mucibince eski reisi cumhurlar 
martın 4 Üncü gününe kadar mevkile· 
rinde kalabi!ecekleri için Vilson henüz 
mevkiinden çekilmi' değildir. Bunun
la beraber Şikagodan çekilen bir telıiz 
telıraf demokrat ayandan Mister Bro
cyanın, Vilıona hitaben hir açık mek
tup neırederek kendiıini derhal riya• 
setten istifaya davet ettiii bildiriliyor. 

Günün Si 

Amerikada 
intihap 

reisin seciye kudretinlr 
kuvvetine inanarak on\111 
rümeic karar verdi. 

Miıter Ruzvelt, rir-"~ 
aıaiı yukan yansına .,,-. 
yor. 

azminde bulunduğunu 

Lütfi Fikri 
Emlakinden bir 

hayırlı işlere 
Pariıte kanıer h 

davisi sırasında öleıs , 

mebusu Lutfi Fikri 8' 
namesi açılmıthr. zS 
tarihinde Beyoğlu d! ~ 
terliğinde tanzim edil 

fi Fikri Beyin yejeısİ " .. 
ridun Fikri Byein flJ 

derilecektir. 

Lutfi Fikri BeY~ 
idit·.;) 

?ki erkek kardef ~· 
mülkler içinde Be 
ıeliri bet bin lir• 
büyük bir apartJllall 

drr. 
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~oı 84 f' y AZAN: tSHAK FERD[ 

~r ı, ~it le r i (U ol gn) ne~ r i K en or ı 08 
;~;~aıos ~Hhr to~il etmiUi.. 

1llde~ .L\rzarnesin elçisini ,-üksek bir dağın tepe
YakŞağıdaki şehre fırlatmıştı. Yerliler, Zarosu 

alamak için kız kardeşini sıkıştırmayı 
D lranilere tavsiye ettiler • 
lta s· 

~ ~ld .. ıaleri Vol~a nehri kena· . cismin yuvarlanarak indiği görül-
h, .. r t•k· 
llır ... ıp et · t' d" ette • taraf nııt ı. u. 

~· ıs) tan A ,.ıt '-tlı b rınazes Suriyede- ·· 
~d~ ~da" astırırken d'~ t f 

1 

Zaroı lran kumandanının gon-
u ..J • uar .,. , ıger ara • . d duktan 
'f!ltll" ·filli k a "ral (A ) derdiği elçiyı epeyce oyur 

• biİ~ " O\'alıyord coma nm sonra dağın tepesinde hazırladığı 
ı .Jf , Uat U, , • .. ğr'ttıJ. 1 . a, Bab·ı .. . büyük ve kuvvetlı hır sapanın us-
rŞı,tt n ttı trınen~ uzerıne yürüyen tüne oturtmuş ve gerili yayı boşal· 

e ~ ·I den •Ürd .. k &tanın cenup ha va· 1 tınca :zavallı adamın dağın tepe· 
ete f'~i ~~!arda~ tçn s~nra, bir müd- sinde'n aşağıdaki şehire fırlatmış-
t .-1'!' ~. alrnagn mecbur ol- 1 

bit 1. 'i~ll l tı. . . d'' .. y •• .l ... iki 
ti)' ,, rıUku d tran elçisının uştugu cıag 

e lia.,tn~ arı: bin dört yüz metre yükıekliğinde 
rıtı •. IJ 11 ... ,hka.1

1 
rn Aconıa'yı diri ota· 'd' 

• tf" '41 "a- d ı ı. ıı · • " ·••a rğıma müteessi- Arzameı'in rn~haf rzı yere dü· 

~d ~t 
31

et ~ ,, u 
8 

h. §Ünce parça parça o uı u. 
"'~ı t• s· 

1
· a ıle bir l:aç defa: Muhafızın göğsümle şunlar ya-

t ıt er' k bt~Ciirrı ı ın ralını yakalayıp zıhydı: 
1te b .,, ,, :reye ve kime güvenerek beni 

b aber .. d . . a· ') tt- ,~, •. gon ermı,tı . dag"' dan sehire davet e ı~·oı-sun. 
~ •oı·· ~ S ~t ~-ı (J\ unde duramıyacağını CP.saretin varsa yanmm gel.. e-

' ~ '-ı c~rna) nın o havalideki ninle orada değil, buı'!ada anlaşa-
\~~ ~ıd~n i!tifade ettiğini biliriz!,, 

· abıle dönmeğe karar Arzames, uzun kahramanlık se-
nelerinde böyle bir istihzaya ma· 
ruz kaldığını hatırlamıyordu. · 

Bütün lran ordusu ve §ehir hal

k i, ye;~e par_çalanmıt yatan mu· 
hafızın matemini tutuyordu. 

Bu müthit ve tüyler ürpertici 
faciaya ağlamadık kimse kalma· 

m1,tı. 

Zaroı'un bu vah§iyane hareke· 

tinden herkes müteessirdi: 
- Kahrolsun Saydalı §akiler !.. 
Diye bağrıtıyorlardı. 
Şehir halkı o gece Arzames'e 

gelerek Zaros'u elde etmek için 
bir çare bulduklarını söylediler. 

Arzarneı halkı dik'katle dinle-

di. 
Yerlilerden biri anlatıyordu: 
- Zaroı'u dağdan ehire indir· 

. k l r Zaros'un kız 
:nenın o ayı va .. 
ı. d . Sayda prenıinin karısıdır. 
ı-.ıır eşı . 1 ...... Bu kadın Sayda da zengın ıg_ı ve 

·: l'Jg"'iyle tanınmıştır. Hatta Say g ... 7.e ı . 1.y. 
l 

. bile onu :zengın ıgı ve 
r ı· prensı b .... 

.. ll'"'' ı'ç'ın almı•tır. Zaros utun guze ıgı s • 
kuvvet ve cesaretini kız kardeıın· 
den almaktadır. Parasız kalınca 

k Adamsız kalınca on.dan 
ona açar. . s· bu kadını ya-
yardımcı ıster. ız , b"' . 1 z Zaros un u 
kalayıp esır a ırsanı ' 

. h l Güvenece-
t .. ··mitlerı ma vo ur.. .., unu d' a agı 
..... b' er kalmaz ve ken ı y 
gı ır y . 1 1 
ile size gelir, teslırn o ur. d 

A zames bu teklif kar§ısın ~ 
r d 5 da Prensı-

d .. .. megw e basla ı. ay 
uşun · ~ · · dost 

nin karısını esir almak ıçın, l 
açı rnall 

geçinen prensle arasının 

lazımdı. 
Gerçi Sayda Prensi lraniler~ 

d d ve kuvvetı 
tabi değilse e, or usu . . hi 

l d 
.., ·çin lran devletının -

o ına ıgı ı r dernekti. 
mayesi altında yatıyo 1 l 

d.... ya et er-
Her ıene 1ranilere ıger e 
den çok fazla vergi vermek sure-

tiyle müstakil kıılrnııtı. 

(Dev&Illl var) 

Birinci Teşrinde 
incir, üzüm satışı 

Birinci Teşrin ayı içinde satı
lan incir miktarı 58.475 çuvaldır. 
Geçen ayın son haftaaı zarfında 
piyasa hararetlenmit ve fiatlar bir 
kuru~ kadar yükselmittir. Fiatla· 
rın bu yükselişine sebep Alman -
yanın son zaman1arda Türkiyeden 
yaptığ':ı istekdir. 

§ Birinci Teşrin ayı zarfında 
Bursada 43.493 çuval üzüm satıl
mıştır. Bu suretle birinci te rinin 
sonuna kadar satılan üzüm mik • 
tarı 189.364 çuvalı bulmuştur. 

Bu seneki üzüm fiatları geçen 
senenin Hatlarından bir iki kuruş 
kadar yükse1ctir. 

Fındık piyasası 
Trabzon fındık piyasasında 

JOn hafta zarfında kırk üç kuruş· 
tan yüz elli bin kilo iç, yirmi bir 
kuruştan üç yüz doksan bin kilo 
kabuklu fındık satılmıştır. 

Mahsul iptidasından birinci 
teşrinin sonuna kadar 714.492 li
ra değe:inde iki milyon kilo iç, on 
bir bin lira değerinde altmış bin 
kilo kabuklu fındık ihraç edilmiş-

tir. 

Tütün nıahsulünün 
yarısı satıldı 

Yeni tütün piyasasının açılma
sından beri geçen bir hafta zarfın
da Eğe mıntakasmda altı milyon 
kilo tütün satılmıştır. Bu mikta· 
rm sekiz yüz elli bin kilosunu in· 
hisar idaresi, bir buçuk milyon ki
losunu Gary T obaceo kumpanya· 
aı, bir milyon üç yüz elli bin kilo
sunu Glen Tobaceo kumpanyası, 

bir milyon iki yüz elli bin kilosu
nu Felemenk tütün ıirketi; geri 
J<alan ti.İtünü de bazı tüccarlar al-

mıştır. 

Eğe rnıntakasının bu seneki tü-

tün rekoltesi on üç milyon kilo 
tahmin edilmektedir. Bu miktarın 

Hemen nısıfı ilk hafta zarfında 
satılmış olmaktadır. Fiatlar umu· 
miyetle elli beş ile doksan kuruş 
arasındadır. Alım hararetle de • 
vam etmektedir. Akhisarda fi • 
atlar yüz kuruşa kadar yükselmit -

tir. 
Uzak Şarkta yunan 

üziimlerı 
Yunan ofisinden verilen ha • 

herler~ göre, uzak §arkta ve bil • 
hassa Japonya ve Çinde Yunan 
üzümleri rağbet görmektedir. Yu
nan ofisi bu rağbetten istifade et
mek üzere her yıl uzak şarka Yu· 
nan üzümlerinin nümunelerini gön 
dermektedir. Fakat nakliye üc· 
reli ve gümrük resmi fazla ol~u • 
ğundan kaliforniya üzümlerıyle 
Yunan üzümleri rekabet edeme • 

mektedir. 
Mu§lada bir ayhk ihracat 

Muğla, 12 (A.A.) - Vilay:ti
mizin Küllük, Bodrum iskelelerın
den birinci teşrin ayı içinde 8 at, 
3 merkep, 95 öküz, 67 inek, 121 
dana, 3 domuz, 398 keçi, oğlp.k, 
1254 kümes hayavnı 41 koyun ve 

940 kilo sünger ihraç ediJmiştir. 
Oiresonda fındık pivas:tsı 

Giresun, 12 (A.A.) - Kabuklu 

f ndık 20 iç fındık fop 43, ltabuk-
ı ' . 

lu ceviz 12 den 13 e kadar, cevız 
içi 31 den 45 e kadar muamele 

görmüştür. 

Yeni neşriya< - Nankör 
!fazına Kur§1!11'1s Bey tuafmdan 

yazılan milli roman basılarak &atıf ... 
ha

11
na çıknrılmıştır. 131 snyıfa tuta~ 

ye Olkü matbaasınca bnsılan bu uerın 

fiatı elli kuruıtur. 

Kanadı Ya~alı Kaş 
Nakleden: Selami izzet -

Şefiğe görünmemek lazım. Sü
heyla mektubu göğsüne &oktu. 
Nazarı dikkate çarpmamak için 
şapka giymedi. Arka kapıdan fır· 
ladı .. Yol yirmi dakika tutu. Fa· 
ruk berbat, kötü bir partman • 
da oturuyor ... Daha doğrusu iki 
odası var. Biri bomboş, tamtakır, 
öbür odada bir demir karyola, bir 
tahta masa, bir çatlak ayna .. 

- lskemlenin ayağı kırıldı, ya· 
tağın ucuna oturuveriniz. 

Mektubu okudu, sonra etrafı· 

na bakındı: 
- Cevap mı yazayım? .. Ney· 

le?. Ne kalem var ne kağ1t. 
- Çantamda var. 
- Hayır, hayır. Söyliyecekle· 

rimi tekrar edersin. Darılmadnn. 
işi anladım. Amma Şefik Beyin 
de alacağı olsun. Yarın Selma 
Hanımı muhakkak görmeliyim. 
Bir çare ini bulsun ve her zaman· 
ki yere gelsin. Bütün gün bekli • 
yeceğirn ... Yiizüğe gelince, nere • 
ye koyduğumu bilmiyorum ... A • 

rarım. Haydi arllk git. 
Selma Süheyla ile sahiden 

dost oldu: 
- Af erin arkadaıırn.. Bu İ§i 

iyi becerdin ... Bundan sonra ba
na çok yardımın dokunacak .. O • 
nu gördün demek .. Uyuyor mıy • 
dı? .. Çok kızğın değildi ya? .. E • 
vi nasıl? .. Sade değil rni?. O hiç 
zijppe değildir .... Yavaş, daha ya-
vaş konuşalım ... Hem ne fenalık 
yapıyoruz sanki?. Resmim duru
yor mu? .. Maaanın üstünde mi? .. 

Her halde yüzüğümü kaybetme • 

mittir ... Teşekkür ederim SühP.Y. • 
ıa .. 

ikinci kısım 
-1- . 

Bir yaz gecesı 
Sekiz sene geçtdi. 
Süheyla on sekiz yaşında. Şa· 

kir yirmi yaşında. Nermin on üç 
Evin bütün işlerine Süheyla bakı· 
yor. 

Kıtm A vrupayn, yazın Avru-
paya gidiyorlar. Süheyla yalnız 
kalıyor. Bir kaç kere fabrikada 
çalışmak istedi. Selma bırakma-· 
dı. Artık Süheylidan ayrılam.az
dı. Ona çok yardımı dokunuyor • 

du. 
Artık f aruktan bahsedilmi • 

yor. 
Şakir nihayet bakaloryasını 

verebildi. lngiltereye gidip gel • 
di. F aknt gene de cevval ve faal 
değil. Gene uyuşuk, beceriksiz. 
Babası onunla artık hiç rneşğul 
olrnıyor. 

Selma yalnız sıhhatiyle meşgul. 
_ Doktor Şakirin fazla çalı§ -

masını yasak etti. 
Nermin çabuk büyüdü, çabuk 

~erpildi. Hayah romanlardan öğ· 
re;ıiyor. 

Nermin güzel değil, fakat bü· 
yüdükçe güzelle,ecek. Bunu bili • 
vor ve aabırs1z1ıkla bekliyor. 
. Süheyla fevkalade. Misafir ol
c1uğı1 zaman herkesin gözü onda .. 
O~t-dn bulunmadığı zaman: 

- Süheyla Hanımı çağırsa • 
nıza, diyenler oluyor. 

Ktnan Bey ölürken ona bir kaç 
bin lira da bıraktı. Paresı da var. 
Bunun için kendisiyle evlenmek 
istiyen bir kaç kişiyi reddetti. 

r.P.kmecesinde, babasiyle ana· 
;;::m 810mtınü yazan gazeteleri 
saklamıştı. Arada sırada, kimse -
ye göstermeden, odasına kapanıp 
onları okuyor. 

O, Faruk hadisesinden aonra 
akinle ti. O sene yazın Nise git .. 

tiler. Bir ay sonra Şefik yalnız 
geldi. Süheyla onu ihtiyarlamıt 
buldu. Ne olduğunu gözleri)e sor
du. 

- Bir fey yok. Amma ~ok sı • 
kıldım: Selmanın konu§maktan 
zevk duyduğu insanlarını sıktı. 

Şakir esniyor. O çocuk insanı~ 
ğuyor. Nihayet geldim. Kitap1arı• 
mı kollekıiyonlarımı düzeltece 
ğim. Sen de yardım edersin.. Mü· 
him işler bahane ettim. Bıraktı • 
lar. Sen nasılsın SüheyJa? Bura• 
da canın sıkılmıyor ya? .. 

- Neden sıkılsın. Eğlenceden 
başk~ ben herşeyle eğlenirim. 

- Teşekür et öyle ise. 

Süheyla evi baştan aşağı temiz 
1etmiş. Her taraf pml pırıldı. 

- Seninle evlenecek adama 
imreniyorum Süheyla... Kendina 
iyi bir koca intihap et. 

- Ben intihap edecek değİ• 
lim .. Meğer ki, kendisi zorla be • 
ni alsın. Eğer böyle biri çıkmaz• • 

sa evlenmem ... 
- Fena da etmezsin ... Biliyor 

sun ki. 
Süheylanın odasına bitişik bir 

odada idiler. Bu odaya "Bitaraf 
oda" ismini vermişlerdi. Selma a

yak basmazdı. 
Açık duran pencerenin önüne 

oturdular. Uzaktan uzağa kuş cı .. 
vıltıları , duyuluyordu. 

Şefik rahat bir nefes aldı: 
- Oh ... İnsan iradesinin mü • 

kah.tını görür. Az kalsın gelemi· 
yecektim,, Selma. 

Suııtu. Bu huzura Selma ismi -
ni kattığına sanki pİ§man olmuf• 

tu. 
- Hayatta bir kere ölmek iyi 

şey .. Halbuki asıl ölüm gelinciye 
kadar insan bir çok kere ölüyor .• 
Onu çok sevmiştim Süheyla .. Bu· 
güııse yalnız acıyorum... Şakir 
ömrünü esniyor, Selma haytını 
raksediyor .. birbirlerinden fark • 
}arı yok. Konuşmadığım için 
benden şikayet ediyorlar. Ne di • 
yeyim?. Artık dilimden senden 
başka anlıyan kalmadı. Evvelden 
kendi kendime konuşuyordum. 
Dinletiyorum sanırdım. Selmanm 
sesizliği cevap yerine geçerdi. 

Selmanın ela gözleri uğruna 
ne ümitler beslediğimi tasavvur 
edemezsin .. Onun hayat arkada • 
şırn olduğuna kanidim. Sahiden 
de üç çocuğum var .. İhtiyarım de· 
mek. Geri kalıyorum. uBüyük ba· 
ba bize yetişemiyorsun !11 

bütün 
bunları alaya almak... Çaresiz. 
F ako.t benim için mazinin kıyrne· 
ti vardır. Senin için de var. lşte 
bunun için anlaşıyoruz .. Sana çek
tiklerimi söylemeğe utanıyorum. 

Zengin adam derdi ... Etrafımdan 
maddi zenginlikten başka her şey 
çöküyor.. Daha kırk altı yaşın • 
dayım! .. Fakir bir ihtiyarım Sü • 
heyla .. Her şeyimi verdim .• Böy • 
le bir ak§amdı, Selma beni gör • 
miyordu.. · Karanlıkta hiilyaya 
dalmıştı. Gece alçalıyordu. Gece 

bizi sırıyordu .. 
Selmanın aşkı ile ürper • 

dirn ve gayri ihtiyari onu himaye 
etmek ister gibi elimi kaldırdım .. 
O geceden sonra bu himayekar el 

bir daha inmedi... 
Şefik gene elini kaldırmı!tı· 

Süheyla da onun gtbi elini kaldır-
dı. 

(Devamı var) 
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Tefennililer ne istiyor? 
Posta, yol, müşteri ve buğday 

istasyonu -:- Okuma ve nufus işleri 
Tefenni, (Huıusi) - Tefenni 

halkı bana dertlerini ıayıp döktü
ler. Postalarının az olduğunu 

söylüyorlar, bunun \iç olmazsa 
'ıaftada üçe çıkarılmasını istiyor -
lar. Hakikaten burası ıapa bir 

yer olduğundan posta otobüıün -
den ba.tka makineli arabalar pek 
ender uğramaktadırlar, bu sebep -
ten dolayı da hayat inkiıaf ede • 
memektedir. Asırlarca zaman -

danberi yapılamıyan Burdur ıo -
sesinin bitiriimeıini istiyorlar. Bu
rası arpa, buğday, anason ve bil
hassa afyon istihsal olunan bir 
kaza olduğu halde bunların aarfı
na imkan bulunamıyor. Ziraat 
Bankasının mütteri olacaiın hü • 
yük ümitlere dütmüılerse de ha -
la bir seme.resi görülemediğini ve 
Çardak İstasyonunda bir buğday 
istasyonu yapılması için emir ve
rildiği halde ıimdiye kadar onun 
da açılmadığını söylüyorlar. 

Maar:f itleri 
Kaza dahilinde 14 mektep, 25 

muallim ve 1200 talebe vardır. Bi
ri Çavdır, diğeri de Karamanlı na· 
hiyelerinde olmak üzere iki yatı 
":lektebi daha açrlma?t üzeredir . 
(aza merkezinde 1928 senesinde 

Kahve parası için karde
şini öldüren adam 

Bandırmada Kara Hasan is -
minde biri, üç kitiyi öldürmek, bir 
1tİ§iyi yaralamak suçuyla muhake
me edilmif, idama mahkQm ol • 

muıtu. Temyiz mahkemesi evra • 
kı tetkik etmiı, fahitlerden biri -
nin iki ifadesi araunda uygunsuz • 
luk görmüf, bu noktanın halli i -

çin idam kararını bozmut ve ev -
rakı tekrar Ban3ırma mahkeme • 
sine göndermiftir. Kara Hasanın 
muhakemesi yeniden yapılacalhır. 
Kara Hasamn tevkif edilip muha
keme altına alınmaıına sebep olım 
hidiıe ıudur: 

hususi muhasebe tarafından kırk 
beı bin lira sarfiyle büyük bir 
mektep yaptırılmııtır. Mektebin 
çok geniı bir bahçesi vardır. Tale
be mevcudu 270 dir. Köylerden 
gelen 25 talebe için bir yatakhane 

· ayrılmııtır. Bunların yemeklerini 
hususi muhasebe tarafından ayda 
beı lira ücretle tutulan bir ka
dın piıirmelctedir. Mektep yeni 
tipe uyaundur. içinde telefon, e· 
lektrik ve tulumha suyu tertibatı 
vardll'. Üç sene evvel talebe mev· 
cudu 160 iken mecburi tahsil ka
nunu ıayeainde bu mevcut her se· 
ne yükıelmektedir. Mektep 400 
çocuk alabilecek bir genişliktedir. 
Fakirler yüzde 5 nisbetindedir. 
Mektebin himaye heyetiyle Hi -
mayeietfa] bunları korumaktadır. 

"Ufua i•!erl 
Kazanın bütün nufusu 32 hin· 

dir. Oç nahiyesi ve 60 köyü var· 
dır. Son kanundan istifade edi
lerek 714 kayıtsız evlenme, 4290 
kayıtsız doğum, ve 2412 kayıtsız 
ölü bulunmuıtur. Taramıya de -
vam edilmektedir. Bu sayede 500 
nufus daha tescil olunmuştur. 

Defterler muntazamdır. 
Ragıp Kemal 

Ödemişte· kanlı 
bir vak'a 

Ödemiş Küçük Ulucak köyün
de bir vaka olmu,tur. Köy deli • 
kanlılarından Kırbıyık oğulların -

dan Mustafa oğlu Molla Hüseyin; 
köy kahvesinden evine dönerken 

evvelce aralarında dü!manlık bu
lunan ayni köyden Hacı Tahir o

ğullarından Ömer oğlu Mehmet 
yolunu beklemif, tabancasını an· 
11zın iki defa ateı ederek Molla 
Hüseyini karnından ağır surette 

~aralamııtır. Yakadan sonra ka
çan Mehmet jandarmalar tarafın· 

dan tabancaıiyle birlikte yakalan· 

mı§, adliyeye verilmiştir. 

Çanakkalede 

Muhacirler için 
Yeni evler yaptar1ldı, ~ocuk
lar1 mektebe ıerlqtlrildl 

Çanakkale, (Hususi) - Vali 
Süreyya Bey yanına Maarif mü -
dürü ve Eceabat ve Gelibolu kay • 
makamlarını alarak Bulgaristan 
ve Romanyadan ı~en muhacırla
rın yerlepneleri ve çocuklarının 

mekteplere tamamen alınmaları 

üzerindeki tedbirleri yakından 
görmek için Eceabat ve Gelibolu 
kazalarına ve köylerine gitmiıler· 
dir. İskan mıntakaları görülmüf, 
Evreşede şimdilik 20, Bayır kö
yünde 17, Tayfur köyünde 8, Bur· 
gaz köyünde 6, Y eniköyde 15, E· 
ceabatta 20, Kumköyde 10 olmak 
üzere 96 tane ikişer gözlü ve plan 
üzerine yapılmış temiz ve munta
zam muhacır evlerini gönnüıler· 
dir. Hele Evreşe nahiyesinde ya· 
pılan evlerin açılan genit cadde
nin iki taraf mı bezeyerek mey da· 
na getirdiği maha]]e çok tirin ve 
güzel olmuştur. Bu mahalleye 
Gazi mahallesi adı verilmiıtir. 

Gezilen yerlerdeki mektep binala
rı temiz ve güzel bir tekilde ta • 
mir edilmif ve yeni gelen muhacır 
çocukları da tamamen mekteple • 
re alınmıtbr. 

Bu kadın deli mi? 
Elbüstanda bir anne çocuiu • 

nun hastalığından usanarak ayak
larını ve ellerini bağlamı§, nehire 
atmııtır. 

Çocuiun ceıedi üç gün sonra 
avcılar tarafından meydana ç.ıka
rılmııtır. Çocuiunu denize atan 

anne adliyeye tealim olunmuştur. 
Kimıeaiz kalan diğer çocukları 

da bakımlarının temini için bele
diyeye teslim ed!lmittir. 

Arpa islah istasyonu 
Arpa tohumlarının ıslahı için 

Af yon vilayetinde iki ıslah ista.a -
yonu açılması dütünülmektedir. 
Af yonkarahisar ziraat müdürlü -
ğünce bu it içiıı en uygun iki yer 
olarak Sandıklı ve Sinanp&f& tes
pit cdifmittir. 

Yarım milf on lirS ~ 
Beş · yıl önce .. yapılan ihbB gi · 
doğruluğu şimdi anlaşılıyorJll 

lamir - 929 ıeneıinde Maliye 1 bonoları bir banka~ 
Vekaletine yapılan bir ihbarın iç paranın tamamını a •Je 
yüzü, nihayet he§ sene sonra te - Ancak ~übade!e 1~ 
nevvür ederek mühim ve yepyeni gelen bu aıl~ t.eını~ 
bir iıkin hidiıeıi meydana çıkı • talepnamelerını 0 ı telit 
yor. Hadisenin iç yüzü üzerinde tanda bulunan muh ri 

kk f d ~ komisyonu Türk beY' 
teve u a egecek kadar ehem • d 'k · er~ 

. l'd. y h . . sauna tas ı ettır ~ _.,. 
mıyet ı ır. e azınenın yarım . hu! yor"· 
mHyon liraya varan menf aatını a· vesıka almıı unu 1' 

Bu vesikalar, kand 
likadar etmektedir. Hulasa ede- • da müracaat netice•~ _1ı 
lim: görmÜ§; bu aile bJSIF 

Loaan muahedeıi ve bu mua • telif yerlerde iıtih~ 
bedeye mütedair Türk - Yunan külliyetli miırt.rda 
mübadele mukavelenamesi Türk ve saire almıfb. 
ve Yunanlı unsurların mütekabi - Satılan bu malın 
len muhaceret esnasında bıraka • milli hazineden çık~ 
cakları gayri menkullerin tufi • mine matuf olan bu b · 
yesini amirdir. de daha uzun müdd~ ~ 

Katerin muhacirlerinden zen • caktı. Bir ihbar bid:i; 
gin bir aile, Loaan muahedeıinin 
aktinden evvel Katerinde mevcut 

emlakini Katerinin yerli halkına 
takı itle satını!; bu ıalttı muayyen 

tarihli üç bono ile tevsik etmiftİ. 
Lozan muahedesi imza edilince 

mübadele itleri ilerlemİf; bu aile 

lzmjr amef esine ucuz 
yemek 

lzmir sıhhat müdürü Cevdet 
Bey İzmir fabrikalarını tefti§ et • 

,ınektedir. Cevdet Bey bu tefti • 
ptı sıraıında İfçilerden çoğunun 

yemeklerini it tezgahları batında 

yediklerini ııörmüt ve iıçilere mah 
sus yemekhaneler yapılmasını 

müeneıe müdürliiklerinden iste • 
mittir. 

Halkapınar ip1ik ve ıayak fab· 
rikasında birer yemekhane yapıl
maıma baılanmııtır. 

Bundan baıka Cevdet Bey Hi
liliahmer reisi doktor Cevdet F u· 
at Beyle de İzmir için bu yemek
hanelerde İzmir Hili.liahmeri ta· 

yetini tamamen nıeY 1' 
Maliye Vekaleti ihb'1 
oldu. 

Hükumet, keyfiyeti 
kaletimizin delaletiyld~ 
den tetkik ettirme~~ 
sonra bu malların 1 ;I, 
ediJmiyeceği an1a!ıl• 

Sunada belediye 

rin çokluğundan dola1' 
• . l ''"' ' 'hdaJ; reıs muavın ıgı ı Jif 

vermiı, vaziyefe b~ 
uaaından Zehra H 
etmiıtir. Zehra HatlJ 
milli mücadele yıll-'.I 
hizmetinde çalışnııfı , 
(Bizim Mektep) iıiosJi 
müdürlüğünde pulu~ 
mmdır. 

,/ 

·~ Raşit Rıza heyet1 
Bir zamandır Balı jlı 

sili er veren Rat it Rı~ 
kadaıları temsil beY ~ · 
Manisaya &itmittir, 

Kati1, Çepni köyündendir; ö -
vey kardeıi kahveci Kara Meh • 
mede 250 kurut borcu vardır; 
kahvede içtiği kahveden para is • 
tediği için karde§ine muğber ol • 
muf, evinden mavzerle gelerek 
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raf mdan ucuz ııcak yemek ha • 
zırlanmaaı huıusunda görütmüt 
ve beraberce yapılan tetkik neti • 
cesinde bu da karar altına ahn • 

mııtrr. Bu uıul gün geçtikçe bü • 
tün İ! kaynaklarına. tetmil edile • 
cektir. 

bir kaç oyun verdaıtı' 

YAKIT'ın MIİIT Romanı: 10 ... -... · .. ··---------................ . 

Fakat hadiseler, tesadüfler 
neler hazırlıyordu. 

Bir sabah gazeteler dört yıl 
dünyayı alt üst eden büyük sa • 
vaıın ilk kıvılcmıını haber verdi

ler. (Prençip) in tabancası yıl -
lardan beri top sesi ititmiyen 

Avrupanın bütün cephanelikle -
~tti ateıe verdi. 

Avrupanın harbe ıusamq mil
letleri düğün, bayram ederek a-
lete atıidılar. 

Kara Mehmedi kahve ocağı ha • 
tında katletmif, üzerine gelenler • 
den köy muteberanından Mehmet 
ve lbrahim Beyleri de yine kur • 
şunla katlederek k11çnuştrr. Taki -

:Yarası 

Burhan Cahit ................................ 
Türkiyede ıeferberlik ilin c

dilmiJti. 

Tabii yeni çıkan kanunlar 
askerlik hizmetini yurdun bütün 
gençlerine ayırıyordu. Binlerce 
yüksek tahsil görmüş Türk gen-

ci zabit yetiımek için Harbiye 

mektebine toplandı. Bu aile ço

cuklarına, bu kafalı gençlere 
iyi ve temiz bir aıker terbiyesi 

ve onların terbiyelerine ıöre ta .. 
lim ettirmek lazımdı. 

bine ııiden korucuyu da ayağın -
dan yaralamıttır. 

Katil sekiz Mat sonra jandar • 
ma tarafından tutulmut ve mah • 
kemeye verilmittir. 

Bunun için o yıl Harbiyenin 
son sınıf talebesini, zabit çıkma
larına on bet gün kalan genç e
f endileri ayırdılar. 

Her ıubede yüzden fazla Har-
biyeli muallim sıfatiyle gene 
mektepte kaldılar. 

Ergin ve arkadatları timdi 
yeni vazifelerine yeni bir heveı
le batlamıılardı. 

Cephelerden gelen ilk zafer 
haberleri yüreklerindeki asker -
lik heyecanını körükliyor, bir 
çok arkadatlarr cephelere git • 
miıken kendilerinin böyle talim 
terbiye itleriyle uğratmalarına 
üzülüyorlardı. Fakat vakalar, 
hadiseler o kadar ıüntle ıeçi • 
yordu ki, dünya üzerine Ifık ve
ren güneş her sabah milletlerin 
hayatını deiiıtirecek yeni bir a
cı haberle doluyordu. 

Akıamm ümidiyle biru en • 

ltçilere kalorisi tamam vttile -

• ditaiz uykuya dalanlar 1abahle
yin müthit bir f eli.ketin taraka-
11 ile ıöalerini açıyorlardı. 

lıte bir sabah çanakkaleden 
kelen haberler lıtanhulu mah • 
mur uykusundan hau:ietle uyan
dırdı. 

Boğaz zorlanıyordu. 

En yakın noktalardan Gelibo
luya ve çanakkaleye aıker koıu
yordu. lıte latanbulun bu çok 
tehlikeli vaziyetini kurtarmak i
çin Bojaza kot&n kuvvetler ara .. 
ıında Harbiyenin artık zabit o • 
lan 50P ıınıfı ile onların yetiıtir
dikleri zabit namzetleri de ka -
rıftı. 

Bir karanlık gece ışıksız bir 
gemi birbirinden dinç, birbirin
den kuvvetli, birbirinden zeki, 
birbirind.a bilıili . bin bet yüz 
Türk gencini Marmara.dan ıeçir
di Geliholuya çıkardı. 

tır. 

Erııin ve arkadatl-" 
rini ancak vapurd& 
lerdi. 

O kadar candan 
sevinç gününü uni~~ 
kıp lstanbul soka1' d-' 
mak zevkini tad~~ 
varlar arasında bır~ 
miyle acele acele 1 fi 
kumandanının kısık iJ1 
kadar sert bir nu~.,d' 
ce yarısı kafile h•1:..... 
pura gönderilnıitl• -~ 

Bu gidit onl~ ~ 
ti•t • .. ~ ı-•eriOI nyen yureaı 
ti. 
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llt kızartmasının altı 

1 Fen Aleminde 

Atomların 
Parçalanması 

ra Yanarsa ne yaparsınız? 
b €!dek· 8 iİd • 1 ve evdeki yemek kokularının 

1k.',tılınesi yolunda bir kaç çare daha 

Dün Mühendis mekte
binde bir kon/ erans 

verildi 
Tetriniev • 

velin birinde 
Londrada top
tolanan bey -
nelmilel Fizik 

~ ı us Riin . -----
~ -..ıı_, eYVel ellerin tenve- zan zihin batka bir ıeyle metıul 
'1»ıJ.ıılır }"'aza etmek ~ neler olduju için atef üzerinde pitmeli
~ o.;ınn geldiğini anlat- te o!an but kızartmaıımn dibi tu
~Yde.ı. h~ulannuzdan biriıi, tuyerir. Mutfaktan gelen yanık 
r9' •likad 

1 &ıler,, ıütunwnuz'Ja kokuıu hanımın aklını baktına ıe
dtf· ~Üerd~~ olduğunu bahaed~ tirir. Hanım derhal mutfaia kote.r 
llıı ı ISirı bi Yemek kokularının ama it i§ten geçmiı, bulun alt kıs

&öyJij r Çare daha bulunduğu
''S Yor, diyor ki. o • 

hLı "'n ı>ır.a •• k . 
~~"dr'" -..veya erevız a-
b... f eıı, t~ ıa.ınall bunlar da eller
~ def ır koku bırakır. Bu ko-

~~rr.~k için ~~k iyi bir ça-

'

. '""lf~ 
1
• • LeıJıek p191rdikten Te 
fl u

0tt'kt ~ '°hl 1 1 en aonra bir pa· 
b~ .. ur, rendelenir ve bunun 

·"' 0 ~IUtturularak iki dakika 
~ e}J ~ide bırakılır. Ondan 
q~ erıni • ka ..:._Lir ko ıı yı dıiınız zaman 
"l'>tt ed ku ka1madığım görerek 

erıiniz . ,, 

mı yanmııtır. 

Fakat hayır, kat'iyyen it itten 
geçmit değildir. Bu yangını gider· 
menin de bir çareıi vardır. Tence

re derhal ocaktan indirilir,. Hemen 
ağzına varınc:ıya kadar ıoğuk su 
dolu bir bbm içine oturtulur. Ya· 
nan tencere tamamiyle 1<>ğuyuncı· 
ya kadar suyun içinde bırakılır. 
Ondan IOlll'a but yanık tencereden 
çıkartılır. Batka bir tencere ahnır, 
bu tencerenin içi biraz yağlanır 
bir parça ıüt ve gayet az miktarda 
ıirke ilave edilir. Butun yanan ta-OL._ • • • 

';"'<=ularnnızdan 
'1t •ıı1or: 

rafı biraz kesilip çıkarılır. Ondan 
birisi de 

sonra yeni tencereye konularak 

'
~ :~n~nı kocaıımn iatediği 

,..ıtırd"x· 
l. '' k 1ıst zaman o yemek 
~ ~ • onu imadan koca11 da ev
~~ l"iye • k 
.. ~ gırer en ek•eriya o ye-

~· Ç:nı:!duğunu kokusundan 
... "ıa ı_ fıer yemek kendiıine 
'6...-' 1 oir k ku 

kızartılmaarna devam edilir. 

Yanık but bu ıuretle muamele 

konferan11na İf· 
tirak eden Sa
lih Murat Bey 
bu konferans 
etrafında ıerı 

halinde kon -
Salih Murat B. feranılar ver -
meğe baılam19tır. Dün verilen bi
rinci konf eranıta {Atom nüve -
sinin) parçalanmuı üzerinde ya
pılan tecrübelerin bir tarihçesi 
ni yapmıt ve bu vadide en ileri 
giden Gembriç ünivenitesinin 
kovandit laboratuvarına ait iza -
hat vemıittir. Bu izahatta bu la
boratuvarın nasıl kurulduğunu 
ve altmıt sene :zarfında nasıl in
kitaf ettiğini bildirmit Razerkor
tun ilk tecrübelerinden bahse -
dilmittir. 

., 
1 
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} edi yaşında yaptığı işe bakın 

Beş yaşındaki ·kardeşini 
niçin yaralamış ?! 

"K'" k oşe apmaca oynamak istiyordum razı 
olmadı. Pişman · oldum amma ' .. ,, 

Dünkü aayrmızda zabıta haber- Bu esnada iki k d 1 1 
leri d ·· ı b' h ar eı e e e an. 

arasın a !°! e ır avadiı nelerinin yanına geldiler. Ahme· 
vardı: Şehremınınde Nevzat iı • d" 

ID bat w J • • d ' minde yadi yatında bir çocuk, bet H 1 sargı ar ıçın eydı. Eıma 
d kik d . L • / anım Nevzada· yafın a ar eıı A.nmedı, çiviyle _ • • . 

batından ağır ıurette yaralamıt _ • , Bak: kardeıını yara'8dığın 
tır. ıçm gelmııler .. Seni götürecekler. 

Zab..a h b 1 • d i Bir daha yapacak mısın' na a er erı arasın a güç N • • 
tesadüf edilen hu haber, her hal- evzat cevap vermiyordu. 
de okuyucularımızı da alakadar - Bu ıefer affediyorlar. Bir 
etmittir. Yedi yaıında bir çocuk, daha yaparsan seni hapse atacak
be§ yaırndaki kardeıini yaralıyor. lar .• 
Niçin? Muharririmiz Nevzadın kazayı 

İtte bu meraklı hadiıeyi anla· anlatııını da ıöyle kaydetmittir: 
mak üzere dün bir arkadatımız - Sokakta oynuyorduk. Ahme. 
Şehreminine gitti ve küçük yara· de köşe kapmaca oynıyalım, de • 
r. tJzlarla. anne1erini ziyaret etti. dim. Razı olmadı: 
Muharririmiz gördüklerini §Öyle - Ben oynamam, dedi. Halbu-
an:ftbyor-c ki ben bu oyunu oynamayı çok iı· 

- Kapıyı açan, evsahibi ve kü- tiyordum. Yalvardım. Kabul etme 
çiik yaramazların anneleri Eıma di. Birden kızdım. Y o1da bir tat 
Hanım oldu. görsem, kafasına vuracaktım. E • 

Gelişimin sebebini an)aymca: 
-Aman sormayın onların batı· 

ma getirdiklerini .. Aktam üıtü ço-
cuktar •okakta oynuyorlardı. Bir
den Alimedin acı acı çığlığını duy
dum. Hemen dıtarı fırladım. 
Nevzadı bir tarafa çekilmi9, Ah • 
medi yüzü koyun yere kapanmıt 

buldum. Birden §atırdım. Çocu -
ğumu kucakladım. Her tarafına 
baktım. Yara batındaydı. Nev • 
zada: 

lime çivi geçti. Kafasına vurmu • 
fum ... 

- Vurduktan sonra pİfman ol· 
madm mı? .. 

- Oldum ama, vurmuttum .. Ne 
yapabilirdim. 

'91't11ı ı,· 0 netreder. Hem 
h:_ ~ • ır ıürpriz yapmak hem 

•411 ısın ' 

görüne yanıklrğından hiç bil' eıer 

kalmaz. Onu sofraya koyduğunuz 
zaman yandığını ıöylemeğe bile 
hacet yoktur. Çünkü hiçbir kimıe

nin yerken yanık tadı duymıyaca

ğına emin olabilininiz. 

1897 de radyo aktif unıurlar
dan oranjonun karakteriıt hassa· 
sını keıfedildiğinden beri atom 
nüvesinin parçalanması ve bir a
tamın diğerine tahvili meaelele
ri büyük alaka uyandırmıttır. 
Bu vadide yapılan tecrübelerin 
son üç sene zarfında büyük mik
yasta semereler verdiği ve bu 
tecrübelerden elde edilen netice
ler bu konferansta bildirilmittir. 

e Yemek lcokuaunu net-!a.t. ~ ele • ivv.lce •tam nüvel.-i radyo 
"'llbİti k ııteyen bir hanım fU aktif unrurların neırettikleri Al -
l' u}Jllnnıalıdır: ,.. V A K J T ""' fa fualariyle parçalanıyordu. 

l '-'ıiı b' b C •itı-.1 . ır ez alınmalıdır. Bu Yeni vesait aayeıinde atom nü-
~ ""' ı GUndellk, Siya.il Gazete 

lonr, •uya batırrlmalıdı9r.On IstaobuJ Ankara caddeat, (VAKITJ yurdu veleri mihaniki bir ıurette par -
~ı._,1 tencerenin üzerine ko· TELEFON NUMAKAIAJUı ça1anmağa baılamıttır. Ve bu 
~, l 1 •e b b . Yazı lflert teletoou: ı4s711 neticelerin tebabette ve ileride u. ~.,,i k u ezın üıtüne ıtence- idare telefonu : !4870 
ı... ~P•iıı apanmahdır. Tencere Telgraf adrul: JataobuJ _ (VAKiT> sanayide mühim itler göreceği 
~liıı ) •raarnda kalan b be P09ta ırutuııu No. .. ümit edilmektedir. 
~~ eJnek k ku u z . AJIONJt R•:mr;ı..ı.r:ru: b ~ hi.. ı_. 0 larını alır evin TOrkıye &:coebl Salih Murat Bey undan son -

- Ne oldu .. Ahmedi kim yara -
ladı •. dedim. Batını yere eğerek 
cevap Yermedi. O vakit kendiai • 
nin yaralamıı olduğunu anladım. 
Vakit geçirmeden çocuğumu içeri 
aldım. Fakat batı gittikçe §İtiyor
du. De>jru, iki çocuğumu da a
larak polis merkezine gittim. Nev
zadın Ahmedi yaraladığını söy • 
ledim. Ahmet, hastahaneye kal • 
drrılarak tedavi yapıldı .•. 

Küçük Ahmet, bir ıey söyleme
mektedir. Bir ıey sorulduğu va• 

kit gözlerini Nevzada çevirmekte
dir. Başı, henüz sargılar içinde 
olduğundan ıstırap çektiği pek an
laşılıyor. Maamafih bu kavga iki 
kardeşe büyük bir ders olmuştur. 

Yurttaı 

Ankara milli sanayi ıergiıi ıs . J J • 
934 te kapanacaktır. Türkiyenin bu ilk 
sergi evinde yerli maJlannın naııl Lir 
güzellik ve aağlamlılda aana nrlığını 
gösterdiğini çabuk git Ye l'Ör de söfıün 
EahirlarJa kabanın. Unutma iri tenzilit
lı tarife de var. 

M.1. ve T. C. 

'4ll ~ 0ır y ' 1 d • la~ tı. O emek kokuıu ıirayet BeaelUI HOO "'· 1100 &.r. raki konferans arın a bu yem 
;; lilt\i :;:an evin hanımı ak· : :: !!! : 1:!! : ketiflere ait tafsilitiyle tekniie 
.._.,•~ ko'-,:ına Mvdiii yemeği, ı •Jldı ıao • soo • giriıecektir Bu mühim konfe -

"lll: L ll\l .. nd 1 tıAN OCRPJTl&Rlı rantı mühendiı mektebi talebe • 
~'- 0 &4ltaL d .... an. an atılan ye· ncart uADJ&rm uan ııayıtaıarmda an· • 

lll: ) " egıJ b leri derin bir alaka ile dinlemit· 
'dirt ı,· . ' ır ıürpriz ola· tım1 ao kurufta1I ııqıar. nır ..,.ıtada ~ 

e ılır.,, 1rur11,a adar cıJcar. tir. 
),ı • SOyQk, fazla, devamlJ lllıı veren.len aft -----------

' 'd~Jc· * * ayn tenz:UAt vardır • TEŞEKKÜR 
)~~iı de ;::ekten bahsediyo- RelllmJI '; ~81,0 ıruru,tur. Lüc Erganian Efendinin vefatı do· 
"' 'otııek h ndaki naaihatlere str det&11 ao, Ud dc"uı 00, Uç defam a, Jayııilye taziyette bulunan zevata te-
J~~e)c bu ~~landa bir çare ila dört detuı 111 v• on defası 100 kurtıftur. tekkürlerimizi beyan ebnek için aaze· 
''Qltıi ı.-.. itil nkii faydalı bilgi- Oç aylık uan veren.ltrfıı bir deta.a mecca· tenizin tavauutunu rica ederiz. 
••.. .. ... hl ıvaf nendir. DlSrt aatm geçen UAnlanıı fazla Zevcesi: Dul Madam L. E-anian 
'le d' ı ıın: atalan bet kuru§t&D beaap ed11fr •• 

L... - İttkat edil' oilu Selim Erıanian, kızı MaJ"&'Uerİte 

VAKiT ın okuyucularına lıizmetleri 
_. .................................................................................................. . 

VAKiT Balosu .. 
Parasız ilan .. 

Parasız hekim •. 
Gazetemizin baılıiı yanında neşrettiğimiz kuponları biriktirin 
ve Perşembe gOnkU sayımızda vereceğimiz taf silitı bekleyiniz 

1 

..._ ıc_ ırıe edilıin ba· Erganian. 

~I P"-ra;::~--------~--..... ------------....;.---------------------------------------------=~~ ~ h.aırı_~ecenin kendilerine { deki kuvvetler yetitinceye kadar ,, danı planını yürütebilmek ıçın danlarla yürekleri ana yurt sev • arnda Avrupada tahsiJini bitiren
ler de pek çoktu. ' Uılllrı ~fı~ı dütündüler. eldekilerle cepheyi tutmak li • bütün hızını dökecekti. gisi ve harp hasreti ile çarpan 

ıc.;ıı:~'-• ·~ ~~ ikinci müla • zımdı. Ve bu bekleniyordu. tftz.e kuvvetler dütmanrn bu hü-
~~ ~.. ~eti Gelibolu Dütman taarruzları kırılabi - Beklendiği gibi de çıkh. cumunu sarsılmaz bir inanıt • 
' ' 1•1-ıı~;du. lirse bu seçme kuvvetleri daha sı- O g~e dütmanın denizden a- la karııladılar. 
~~·~ lııuJca kaldırımlarının kı bir an için elde tutmak kabil- tınna atıflarla yaptığı kümeli Mülazım Ergin ikinci fırka • 
)''ıl Jıu lcıı.ç1_,1nabele edemediği di. Fakat zabit . ~amzetle~inin topçu ateıi bütün mevzileri ta.. nm sağ cenahını tutan alayın be
'~ cU!taun le'· 0 ıabab batlı _ mürettep bölüklerı ıle Harbıye .. radı. 9inci bölüğüne kumanda ediyor-

k. ~erdi. \lnıeli top ıealeri nin bu ıeçme genç zabitleri ken- Sabaha doiru kara topçuıu du. 
~ ~~lilı Jcuın dilerine verilen vazifyi ne olursa da bu alete karııtı. Yüzbaıısı, mülazım gibi bir 
~''-~ deaerJi lru andanlığı bu ta- olıun yapacaklardı. Ve nihayet gün doğarken Ge- gün evvelki taarruzda ölen ve 

l', .. ~ltıaııd ~ete pek daral- ilk gün hafif piyade ve topçu libolu y~rım adasının bu sivri efradından yarısından çoğunu 
te~ ~'&at i ~ ka\r\ıtmuıtu. ateti ile ıeçti. • burn~ hır cehenneme dö~dü. . kaybeden bu kahraman bölüğün 
~~ti ~ıt l>e ib~~nde bin bet yüz Fakat bu .!'Jrğunluğun yenı fu~~an ~umandanr T~rk sı. kad~oı~ da Erginle beraber ge. 
••t'~ ~l>erlerd •Yat zabit nam .. bir taarruz batlangıcı olduğu bel- ~er e~ı~m ;g~rl~o~çu ~tefı altın- len ıhtıyat zahit namzetleri mü -

~ ~laffı ,e ateı mevzi" r . d" Kumandanlık dütmanın a enyıp agı ıgına ınanmıştı. rettep bölüğünden bir takımla 
ct.ı.:tirı "• .a dağıblıverd'I ıne ı ı ı.rtı hu··cumlarla bu adam- Bu imanla bütün hatlardaki pi - d ld 1 ·~ .. ~ır L "'4'lltiJ.ıı b ı er. sırt sı na d .. h'' k ld d o uru muttu. 
•Q~ ~ oi~ dii~ «ı İr rün evvel akıllı beılenmemit ceph~yi 2 or • ya esım ucume a ır 1

' Bu gençler zabit olacaklardı. 
"'-)L._;eı;., kadr~ taarruzuna hyacağından tüphe etmıy~~d~. Topçu ateşi çok emniyetli si • Talimlerini bitinnitlerJi. 
~)~ )i~. • unun )'anımı Bu dar toprak parçası uıtun- p~rle~~eb!atan _krtalara da ehem- Her biri hukuk fakültesinden, 
~· v•ıi •ııcı fn-lraya düt - de pek az olan tabii mevzileri a- mıyet 1 ır zayıat yapamamıfh. mülkiye mektebinden .. h d' 
~ ;et •ılutıktı. damalalb tahkim etmeden ele Bundan ?tü~ü evvelki çarpıf- J mektebinden, edebiy~t ~:b:~e ~s 

ePo JnerkezJerin- feçİrmek utiyen dÜfmaD kuman- malarda yeb§Mlf olan kuman . rinden yetİfMİf bu gençler ara • 

Fakat vaziyet nazikti. 

Ana yurdu kurtarmak için 
kahraman neferlerle beraber on
Jara da İ§ düşmüıtü. Ve onlar bu 
İşi süngülerinin çelik uçlariyle 
yaptılar. 

Taarruz hiç ara vermeden 
dalga halinde devam ediyor. 

Siperler dolup botalıyor. To2 
dumana karıfıyordu. 

Topçu ateşi kesilmişti. 
Biraz sonra piyade ateşi de 

hafifledi. 

çünkü artık kurtuna ve gülleye 
İf kalmamıştı. Düşmanla boğaz, 
boğaza, göğüs göğse gelmitler • 
di. 

'.(Devamı var) 
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Ö1Jle 
Ahmte Efendi gece sokakta iki 

kadına musallat olmu§, ite müda· 
hale eden bekçiye el kaldırmış, 
küfretmi§... inkar ediyor: 

- Kulaklarıma inanamıyo • 
rum... Aklım duruyor... Bekçiye 
el kaldırmışım, küfretmişim. Hun· 
lar inanılır şey ieğil. Ömrüm -
de iftiranın bu biçimini gönne -
dim .. 

Size meselenin nasıl olduğunu 
anlatayım. 

Pazar gecesi evime dönüyur· 
dum. Bir ahbapla yemek yemi§ • 
tim ve söyledikleri gibi de sarhoı 
değildim. Bilakis, aklım tamamiy· 
le başımda idi. 

Beyoğlu caddesinde bir kadın 
bana musallat oldu. Ben kendi 
halimde bir insanım. Bckirım, 

bekarım ama, sürtülderin yüzleri· 
ne bile bakmam. O tarakta bezim 
yoktur. Ömrümde sürtüklerle ko· 
nuşmu§ insan değiHm. 

- Bu bizi alakadar etmez. 
- Size benim ne adam oldu -

'ğumu anlatır ya. O yoldaki ka • 
dmlarla alış verişim olmadığını 
isbat için söylüyorum. 
Kadın peşimi bırakmıyordu. 

Sokağa saptım. Aşağı doğru 

inmeğe başladım. Kadın ayrıl • 
mı yordu. 

Köşede bekçiyi gördüm, şika -
yet ettim. Bekçi gülümsedi. 

Kadın bundan yüz buldu, yüz· 
süzlüğü arttırdı. 

Bunun üzerine bekçiye, kadı· 
nı merkeze götürmesini rica et .. 
tim. Kadına da: 

- Sus artık! 
Diye emerttim. 
Bekçi bana hak verdi. Fakat 

benim de şikayet için merkeze 
gelmem lazım olduğunu söyledi. 

yapmamış 
Yazan : İ z z e t o ğ l u 

Bu da makuldü. Doğruydu. 
Fakat İ§ o zaman değİ§ti. Söy· 

lediğime siz de şa§acaksınız. 
Bekçi beni yakamdan yakala· 

dı. Halbuki kadın önümüzde e -
lini kolunu sallayarak yürüyordu. 

Bekçiye: 
- Yakamı bırak!. dedim. 
- Bırakmam!. Dedi. 
Ve beni tart~klamağa, İlmeğe 

ba§ladı. 

- Doğru söylemiyorsun. 
- Tek kelime yalanım yoktur 

efendim. Bekçi adeta koşar gibi 
yürüyordu, beni sürüklüyordu. 
Ben hızlı yürüyemem. Bunun ü
zerine kadına seslendi. Kadın 

beni arkamdan yumruklayıp itme
ğe ba~ladı. 

Ses etmedim. Kabahati üze· 
rime almak istemiyordum. Çün • 
kü ne desem, ne yapsam benim 
aleyhime çıkacaktı. 

Merkeze geldik. Bu sefer iş 

gene değişti. Kadını serbest hı -
raktr, beni içeriye tıktı. 

Şikayeti eden bendim ve ben 
hapsedildim. 

ti. 
Komiser bey beni sorguya çek
Bu anlattıklarnnı anlattım. 

Bekçi: 

- Yalan söylüyor. Beni döv· 
meğe kalktı, bana küfretti, dedi. 

Ömrümde bir kerre bile ağzı· 
ma almadığım sözleri söylediğimi 
iddia etti.. Yalan söyledi. Bu· 
gün de burada yalan ıöyliyecek • 
tir. Onların sözlerine katiyen i· 
nanmayınız. 

- Kimseye yalancı derneğe 

hakkın yok. 
Müha§ir bekçiye seslendi. 
- Gelmemiş efendim. 
işi başka bir güne bıraktılar. 

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

-TAK V i M--,,__ ________ _ 

+ 
Gün doğU$U 
Güa bausı 

Sah 
ı~ 2ct Teşr n 
6 ŞABAN 

6.4S 
16.:13 

çarşamba 

f4 !el T~şrln 
7 ŞABAN 

6.46 
Yaran: Cierhard Hauptmann 

Sabah namuı 6 
Olle namazı 1 f,!18 

16,!12 

6 
11.!18 

13 ___ _ 

~::~: Rita, birden bire tarifi kabil 
18.37 olmayan bir rikkatle ve gizliden 

[tlndl namazı 14.Si' 
Ak$•m Hmazı 16.58 
Yatsı namıu ıus 

s.5 gizliye muzaffer görünen bir te -
318 

imsak 58 
Yılın grçea cilnlerl 317 
Yılın hlıo gilolerl 49 48 bessümle ne mucizeli bir gaflete 

-·------------_J mağlup olduğunu söyledi. Fakat, 

R A D Y O J dedi, hunun böyle olması lazımdı 
;;;.;..;;;;=========~;;;;.:;;;=;;;..::!-=-I ve aUahın emri bu idi. Kavuşmak 

B u g U n evincinin bu ayrılık ıstırabından 
JSTANBULı doğduğunu anlattı. Sonra dedi ki: 

18 - 18,30 Almanca ders. 18,30 
19,30 Dans musikisi pHlk ile. 19,30 -
19,40 Ajana haberleri. 19,40 - 20,10 
Kadın saati (Selma hanım tarafından 
kadınlık hakkında musahabe). 20,10 
20,40 Garp musikisi ne~riyat plak ile. 
20,40 - 21,10 (Ne~ir esnasında ilan e
dilecektir). 21,10 - 21,30 Ajans ve 
boru haberleri. 21,30 - 22 Orkestra. 
22 den itibaren radyo caz ve tango or
kestrası. 

823 1\.hı:. BUKREŞ 864 m. 

ıs - ll'i GUndilz neıırtyatı, ıs plAk, ~9 ha
berler, 19,15 pl~k, 20 Unlver.ııite, 20,20 plAk, 
20,4l'i kon!eranıı, 21 Scbumannm eserlerin
den ttnlonlk konser, 21,45 sentonik kon~rln 
devamı (Dovorak) - hııberler - 23,10 kah
vehane kon.seri. 

%2S IUız. \'ARŞOVA, 13'5 m. 

18 Piyano 'keman konseri, 19,2:5 muııahdbe 
18,35 pl!k, - muııababe, ı9,15 Brahman e

.serlerlnden vfyolonsrl ile sonatlar, 19,45 E
debiyat, 20 çlft plynno cazı, (plA.k) 20,20 
akttıallte, 20,30 şarkılar (plAk) muhtelli 

bahlıler, 21,115 edebi ne~rtyat, 22 ıentonlk 
23 koruıerll rekltunlar 23,115 pl!k, 23,4ı:i lngl
llzce konterııruı, 24,015 muıUd. 

:5i5 Kbr:. BUDABEŞTE, 550 ra. 
l Bertha salon orkutra.ııt takımı, 20,50 

musahabe, 21,215 tagannlll yeni Macar bes
teleri, 22,SO hıı.berler, 22,50 Budapeşte kon-

ser orkeıtra.ııı, 24 Almanca konleranıı, Ma
car ııahne heyeti, 24,ll'i car:bant. 

SU Khz. BımLL~, 3.5'7 m. 
18 Hatif muıılkt, ı9,05 çocuk ne§rlyalt, 

19,30 bando mızıka, 20,30 hukukl bahisler, 
20,40 al<tUallte, 21 haberler, 21,10 n~ell 

n~rlyat, 21,40 "Sonsuz duvarlar., lslmll mik
rofon :maaal, 22,10 danı ritminde melodiler 
(küçük orkestra ile), 23 haberler, 23,25 'Mo
zart neıırtynlt, 24 danıı mu.ıılklst. 

59% KhL \'lYA'SA, 50'7 rn. 

18,20 ha.fil muııikt, 18,50 kadm neşriyatı 
ıS,55 konteraruı - denı, telallk ne§rlyat, 20 
haberler, 20,30 Holzerln idaresinde raydo 
ork~tra.sı, (Lco Fallln eserlerinden), 21.<lO 
musahabe, 21,50 ııenlonlk konser, 23,2Q 
musahabe, 23,30 haberler, 23,50 dans mu· 
ıılkiııl, 1 pltı.k. 

# 

- "Kocam Erasmus'un gözle
rimin önünde boğulduğunu zan -
netmemiş olsaydım, !İmdi olduğu 

gibi böyle azim bir saadet duyabi
lir miydim? Onun kurtulacağı a -
§ikardı. Onun iyilik perisi yalnız 
mesai odasında değil, 'biz seyahat 
ederken otel odasında, tabledotda, 
Rigi dağı tepelerinde, velhasıl ne
reye gitti isek hep onunla beraber
di. Yalnız kazadan sonra iyilik 
perisinin, kocamı kaldırıp deniz • 
ler üzerinde taşıdığını ve bu ada -
nın ağaçlal'ı altına getirdiğini gö .. 
rememiştim. Tatlı ve semavi peri, 
seni görememiştim, halbuki şimdi 
altın kanatlarım saUayarak bir -
denbire gene meydana çıktın ve 
kocamla benim aramda gidip ge· 
lip duruyorsun. Sen uzakta oldu
ğun zaman küçülmüyorsun, yakın
da olduğun zaman da büyümüyor· 
sun. Bu kadın, kayalıklar üzerin .. 
de kurulu olan kırmızı çadırın ö • 
nünde Erasmusla konuıtuğunu 

ördükçe .... ,, 

işte Rita gözleri önünde teceı -
süm edn sahte manzaraları bu ıu· 
retle anlatıp duruyordu. O, san
ki genit ve akıntılı bir- nehr.i yüze· 
Tek geçmeğe teşebüs etmif, .sula.ra 
kapılmış, sonra batmıf ve bayıl
mıştı, fakat sular tarafından niha
yet öbür sahile atılmı!tı: Şimdi 
burada uyanıyor ve yeni, daha 
yüksek bir mevcudiyete kavu,tu· 
ğunu zannediyordu. 

Mis War Tavusa: 

öne doğru eğdi, dağın~rtt" 
nun yüzünü, gözünü 0 • 

vus yüzünü annesine do~ 
la§tırdı, Rita da biraz d 1.: 
di ve ağzından fU ıö~let ~ 

- "Sevgilim! Benıııı tı . , 
perım . ,, trı1 

Tavusun kollariyle t\I 
ağırlaıtı. 

"S ·ı· · ·ı·k _.;.-, - evgı ı ıyı ı r· 
götür beni!,, 

Tavus, bir dağ a1tnıd• 
muş gibi oldu. Kulağın• o.O 

leri geldi. Sanki birisi oO 

rındaki kokuyu ciğerlerİll' 
çek!ı:ıek istiyordu. 

Tavusun kolundan, 1 
omuzundan, göğsünden~# 
kü kaldırdılar. Tavus af"! •. 
tı. Çocuk tımak1arınırı dı 
dar bembeyaz kesildi. ,;> 
tün kan beynine hücuJll 
da bulunanlar ne oldui11oıı, 
meğe vakit bulmadan 'f• 
dan fırlayıp gitti. . "' ,,. 

Rita Strl\dmannın öl~ 
se~ini kadınlar adasınd• . 
ümitsizlik devri takip ~ 
mezarına gömülürken b-.J 
dınlar kendilerinden geÇ'ı 
hi~ surette feryat ve fig; 
dılar. 

Avrupalı kadın old 
onların ölüm arkaıındaJS, 
kadınlar gibi yumrukl 
ğüslerine vurdukları gö,. .t 
haıpm bu hale "umuıtı• 
ri,, namını verdi ve bu t 
disniden bir kaç müıtelı 
me daha ilave etti. Her. 
dmların teskin edi}mele~ 
uğratmak lazım geldi. 
kayda ve şarta tabi o--!~ 
dmlar tarafından göıtet"" 
mumi halin hic bir ••~ 
yoktu. Çünkü. içlerind~ 
rınm kendilerini ö}dil d' TEPEBAŞI 

ŞEHİR TIY A TR OSU 
TEM Si L LE R 1 

Tophanede levazım Aınir-ı 
liği satlnalma komisyonu 

illnları 1- B Ü R S A 

- "Annen gittikçe fenalaşı • 
yor!,, diyordu. Fakat Tavus bu. 
na bir türlü inanmak istemiyordu. 
Annesinde gördüğü iyilik halini 
hakikaten iyiliğe doğru bir değİ§· 
me gibi telakki edenler arasında 
bulunuyordu. Tavus son seneleri
ni annesiyle büyük bir ablanın kü
çük kardeşiyle yaşadığı tarzda 
geçirmişti. Rita oğlu Tavusun o
kuduğu gençlik romanlarından do 
ğan hayatlere bir anne gibi değil, 
büyük bir abla gibi iştirak ediyor
du. Ana ite oğul arasında o ki· 
taplar üzerine yürütülen mübaha· 
salar iki derdeş arasındaki ko
nuşmalara benzerdi. Rita oğluyla 
olan bu yaşayış tarzını büyük bir 
memnuniyetle kabul etmişti. Şim
di, Rita ölümünden evvel bir ta· 
kım hayali düşüncelere kapılmcc, 
Tavus bu düşüncelerle, romanlar 
üzerine yürütülen hayali mübaha
salar arasında bir benzeyiş bulu
yor ve annesinin o hayalatını sö
rıen bir hayatın son ateşi gibi te
lakki edemiyordu. Rita bir gün 

oğlunu gördüğü zaman ona: 

it 1 
güçlükle önüne geçeb ı' 
}arının yüzleri simsiyah 

0 fi' 
lar boğazı kesilmit in•JJ' ,- ~ 
hırıldamağa başladılar·~ ~~ 
kunç hırıltılar ta uzalc~ '.J. ~· 
i~itildi. Nihayet ~r• .. ll':ı ~· 
kızardı. O zaman ya~---

Bu gece saat 20 de 

Madam 
San Jen 

Komedi 3 t'eı·de 
ve 1 başlangıç. 
Yazanlar: Vik
toryen Sardu 
ve Emil Moro. 
Çeviren: Seniha 
Bedri H. 

ht~r.~uı 8rltii111si 

SehirTiyatrosu 

11111 ıııııırııı 

111..11 

111111111 

lstanbul '1 ünci.i icra memurlu
ğundan: 

Bir borçtan dolayı mahçuz ve 
paraya çevrilmesine karar veri -
len muhtelif yazıhane eşyası 
15 - 11 - 934 tarihine müsadif 
perşembe günü saat 14 de Bahçe
kapı Şam1ı han 2 No: da açık art
tırma ile satılacağından taliplerin 
mezkur günde mahallinde hazır 
bulunacak memuruna müracaat .. 
ları itan olunur. (3487) 

İstanbul Levazım Amirliğine 

bağlı kıtal ihtiyacı için 30 ton zey

tin yağı 24/ Teşrinisani/ 934 Cu .. 

martesi günü saat 14.30 da kapalı 

zarf ile almncaktır. Şartnamesini 
göreceklerin her gün ve münaka-

saya iştirak edeceklerin belli saat· 

ten evvel tekliflerini Tophanede 

sahnalma komisyonuna getirme • 

leri. "497,, "7237,, 
lf· 1(. 1(. 

lıtanbul Levazım amirliğıne 

bağlı Jnt'at ithiyacı icin 35 ton ma· 

karna ile 11 ton şehriye 24/ 11/ 
934 cumartesi günü saat 14 de ka· 

palı zarfla alıancaktır. Şartname 

ve nümunesini göreceklerin her 
gün ve münkasaya iştirak edecek-

lerin belli saatten evvel teklifleri· 
ni Tophanede 'Salınalma komisyo· 

nuna getirmeleri. "509,, "7239,, 

- .. ~ •••• !' •• f.. • .. ~ .. 
• ... 4! •••• ı.. . 'ıı .. ···~·· ÇIKTI ' . ,, - .. - . . ' 

• "' ı'ı I • , 

İbrahim HoyiBey tarafmdan çevrilen ... 

y A RASA 
Kitabı satışa çıkarıldı. Dünya edebiyatından seçilmiş. 

özlü hikayeleri içinde bulunduran bu kitabın fiyatı: 

30 Kuruştur 
Tevzi merkezi: Vakit Matbaası - İstanbul 

1 

f I !İz'.\larında yıldız işareti olanlar üzer. 
. lerinde 10 • 11 de muamele görenler. 
1 dir.] Rakamlar k .ıpanış fi atlarını ~österir. 

! "u kut (Sataş) 
* Loodrı h'.!K, - * Vlyaca ıt3, 50 
* Nevyork' 126 -- * Mıı:lriı 17, -
* l'ırls 169 - • Bcrlln 45. -
* l\lllino !1:5, - * Varşovıı 24, -
• Brliksel 117, - • Budapeşic ~6. -

24, 50 * Bıllı:reş ıs.-

* Cenevre 819, ·- • Belgm :;6, -
• Soryı 5'4, - • Yokohıırna 3.J, -

r it .Anısıerdam 8'1, - * Altıo 930, -

• l'rag 10'), - •Mecidiye 38, -
• ~ıokholm • Hanlıoot uı. - ı 

Çekler (kap. sa. 16) 

* I.ondrı <ı2 ı. - * Stokblın ll.Oi41 
• l'\cvyort 0.793 84 • Viyana 4.'l41.i 
* P.ııls 12.05 • i\hdrlı 5.sı,14 

* MllAno 9.272l • Beri la 1,97 ı:: 
• Brlllı:sc' 3.4069 • \Tarşon 4 2016 
• Atla~ 83.48~0 • Hudapeşte 4,1343 
* Cenevre 2.U • Bfikreş 79,JS -
* Sory a ôtı,;,1 ı • De lgraı 34. QO -
* Amsrudam 1.1743 • Yotohımı 't-7104 
• Prag 18,98 !5 • !\1oskovı 1097.-

iş B.ınkısı ıo.- Tcrtos -,- ı 

Anadolu 60.- * Çimento as 
Reji 2 ~:; Coyoo Oe~. 

IS.115 1 -.-.. 
sır. llayrlyc 1 :-.1ö0 ~art ııcı. -.-

• !\1crkez nanlı:ası ~s.oo R:ılya 

U. ~l~ortıı -,00 Şarlı:: m. ecu -.-
Bomooti 17,75 Telefon -.-

tahviller 

• 193 fflirk Bor. 1 29.'4-0 Elektrik 
, . • il 28,2'1 Tramvay 

• .. • 111 28.50 1t Rıhtım 

lstltr.tııDııhlll ı 99.Co • Auııdola 1 
• F.rgınl lstllı:ruı 97. • Anadolu 11 

19t8 A. Mil. -,00 Aaadolo iTi 
Rı(dıt. -.oo • Mllnmsll A 

-.-
31 75 
17,50 

4S 70 
45,70 

-.-
4Q.!!O 

- "Ey iyilik perisi, tut elim • 
den!,, dediği zaman Tavus hemen 
annesinin elini tuttu. O anda Ri· 
tanın artık son dakikası çalınmış 
oluyordu. Kadın: 

- "İyilik presi, sevgilim, tut 
bec i !" diyince Tavus diz çöktü ve 
vatlığı yerden doğrulabilmeıi için 
ko1alrmı annesinin beline sardı. 

Çü':lkü annesinin doğrulmak iste
diğini tahmin etti. Hakikaten 
Rita olduğu yerde oturdu, başını 

yahut çömelip sessiz, Jı1 · 
lerine balcmağa batlad 

Mezarın önünde ~a~; 
ağlıyan ve hıçkıran b•~. , 
den kahkahalarla g?ıd;;ı I 
me diğerlerine de ıırŞ 
gülen kadının orada" dfP 
rılmasına vakit kalııı• ?' 
birden korkunç iğrtll~ 

' . 
tuttu. Bütün kadınl•r 
lan fikir şuydu: . ., lı 

- "İtle hepimiz ıe~\.,d' 
birer böyle yalnızlık ıÇ 
ğiz ve bir dııha dünY•{' 
bize nasip olmıyacak ,,, f1~ 

Ölmek istiyenler iıt 
şünüyorbrdı: .. iti ,e .. 

- "Ölü arkadaş, .. bil 
Çu··rJ<&I bizden cok iyi. 

larak gömüldük!., (fJe~ 

ZAYi ~ 
29 30 - 10 - 3'fı .. ~ 

. . h ı.rıa 
mıze gırcn ırsız d 

b'ıt e 
nan elbisemin ce 1 •e ~ 
komisyoncu karneJll 1 

dıt· 
şahadetnamesi vat •• ;ıs 

k')er• .. 
alacağımdan eı 1 

yoktur. c~ 
Gümrük koıni&Y00 



h~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~9-VAfilT 1STqri~n~l934 
trlfl .,_. 
~ BZ1eımiz hakkında düşünceler 

200 makam servet 
değil, Perişanlıktır! 

~UNDAN 

Uzak Şarkın beyaz filli memleketi! 
ık UsilQ~· • 1 l d 

· öttt-' ••ılzın a çalmasında üstat arın a 
doifll b 

Siyam'da Cumhuriyet taraftarları günden güne artıyor 
z d.h' Ü yük kabahati vardır 
zler ' . Afilır d'J . 
irrı t•tlı .._llıik.' nulli tarih yanında çok iyi biliyorlardı. Fakat ıazlarm 

~~~er alamadı. Milli dil tekemmülü namına yapılmıt olan 
tuttdf ~1)edeıı a.ıı) miletten ve öz tecrübelerden istifade etmek yolu 

e hptı a.radı. M:!! tarih te dururken cümbüt diye eskilerin • 
i~ k takat :nilli muıiki den daha idi milli ıazlar icadına 

~tİJ<i ll dı. lnkılep yürür - kalkıttık. Bu da iptidai ve .z~v~ • 
J) '-fh durall" a7dr. Nitekim ıiz bir 9ey idi, halbuki musıkımı • 
)eti h a.ta.rında milli musi • ze hemen kabul ediliyordu. . 

~da il& bo9tur. 3 _Çeyrek sesler - Bu bahıs 
~k ınuıikitinaılarımızın üzerinde çok atetli münakaıalar 
~ lııı.ı 'k•ka.bahatleri vardır. olmu9tur. Ve neticede anla~ı~~ıt. • 
~:t ç ~1 •rnizde ıılah oluna • ki çeyrek ıesler Türk musıkısının 
'1eıe~· ftı\ihim noktalar var· servetidir. Fakat bu ıesler tamam· 
-...ka a. 1'ürk musikisinde a· landınlmamıtlır ve yaylı sazlar 
~ L in, •az, rarik seı me· m ·· ıteına olmak üzere perdeli saz· 

"'l c'" ~ u k · k~ 
Urnledendir. Ne va· farla bu ıeıleri ~ıkarma ım anı 

ed"I J b" ki~ İd .1 ıe bunların servet yoktur. Filhakika bir f üt: ır ar-
et d .. ~ıa edilirdi. Halbuki t bir piyano bu eeılerı çıkara • 
. . '"llılen b ne , "k. . d ıııı t u sanatları mu • maz. Bunun için Türkün musı ısı· 

it, lı eheddiıine ıebep olmut· ne girmit olan hususiyet bunlar 
~ .. ' ~ edelim: tarafından ifade edilemez. :,ak.at 
~~;ilde 0~ nıeıeleıi: Türk flüt zaten cazip bir ıaz d~f1ldır, 
~· kh ıupürde, davut, bol klarnet de kör ve topa1 edası e saz· 
~~il' So ' nıabeyn, manıur }arımız arasına zaten k;rıtm~~:ır. 
t., tlı... k &kort vardır. Hal • Pi ano ile ıair sazların ata 1 e· 
_.,,. .~P 1)1 .k. y d w"ld. 
\ıı.. ~İt usı ııinde La normal dilmeleri imkansız egı ır. . 
~· 't~·e)( sa.bit akort mev • Tahmin ediyorum, denecektır 
....._, L.a k Utk nıusikiıinde akort • ki garbin en esaslı bir sazı olan pi· 
~~ det~ar bolluğu onun için yano üzerinde oynamağa hakkınız 
'~ole~' za.af idi. Her ma - yoktur. Cevabımız hazırdır. Pi· 
~ YucuYU yormamak o• yano timdiye kadar garplı'lar ta· 
~i~a~tırınamak için akort rafından da tadil edilmemit de • 
''Lir~· Değiıtirilmese bile ğildir ki.. Bartolomeo, Silirman, 

" ti))· a.rıtrklık haııl olurdu. Ştayn, Ştriıer, Erar, Pleyel, Herç 
~ 1e,. 

1 ataiı perdeler • taraflarından birçok tadiller gör· 
\~~ red~n bir fasıl ça. miif.~lan piyano.bu d~a ela bi•ÜD 
\...'ili d~~ bir akorda maksadımıza göre pekala bir da • 
l1.!- hh edılırdi, fakat aynı a • ha tadil olunabilirdi. 
~~ ok:•z \'eya muhayyer gibi Haydi tadilin de aleyhinde bu· 
ft, ~-1-ı::~ken hane~de seıi • lunalım. Garp musikisinde muh • 
t... llt, L_ · 1• Halbukı kemen • telif ıazlar için ayrı eserler bulun· 
.'1\~ ~Un "b· . 
~I trı.\lr ıı ı ıazlarımız tah duğundan tegafül mü edeceğız? 
~ ~e~eıl ak~rduna da taham - Biz de çeyrek seslerimiz için yap· 
~~· 'kort t eı-dı. Böyle ıazla, tıg~ ımız eserleri gene garbın yaylı 
h. -ı t_ enevvij·· ·1 T k l . .")) llorın u ı e ür mu· sazlariyle mükemmelen ça ar ve pı· ,i .. ~lel'lİii . al akordunu, yani yano gibi noksan bir a,et kullan • 

.... , le llın en . r d " k 
L .• '" ab\ll edem ıp dı" aı malze • mak mecburiyetini duN~arkı~ :;a 
~~ l'iitd ez ı. göre eserler yaparız. ıte ım Y· 
~le ~ltile~n ~folklor) denilen le eserler yapılmamıt değildir. 
~~i ~la.ra. 1:;ü ••~. tetkikatımızda 4. _ Makam. - Rauf . Ye~ta 
~;,~•ı ta.r f ttuk. Maarif Ve • Bey aibi yarım aaırdanberı Turk 
~~rı a ınd • d b .. ··k 
li~ eliceıind an yaptırrlan bir musikisini müdafaa e en uy~ 
·~~ tin ~i e neırolunan (yur .. tat da dahil olduğu halde hıç 
~ ... ~ 'ltrııı ftıeleri) adlı eseri e. ku~ taya çıkıp ta adetleri aa· 
t "' , ora.d ımae or 
't,d ti>ruıe f· a.notaların yazı· hih o1arak malum olmıyan ına -
~ili, etıilliı. Ç .. •h~~ hatalara hay- kanılarımızın periıanlığını ~e mu· 
~ 'turk bı u~ku o notaları ya· ıikimize zaaf verdiğini inkar ede· 

't·· etini b·ıuı_ıkiıinde akort te- Makamlarımızın adedi meç· 
~ )U~tk 1!1\la~;ıı;orla.rdı. ~u~~ür; bir kısım musi~itinaslardı • 
~ "lele 1tınaıla G0-80 hır kısmı a 
1• 1't İti . •a.l&h. . rı arasında mız bunları ' k kt • 
.:~ tt..._~ı diiıelt~etı olanlar bu a· hatta iki yüze bdar çı 8:~a.. :. 
·ıtı.ı -'41lttl •uek I" · ve mınorun ... 
L ·qe erdi f k uzunıunu teı· dır. Garbın m•J0 r . . l'k 
"t.1. 1•t-. ' a at b .. . . .. k m bır zengın 1 
~ "it \' r ede unun uze • karı ı ıkı yuz ma a . . k · 
L l~)d· -.ıtııı b~ek düzeltmemiı - değildir. Şunu d~ .. söyl~y~yımk d~ 
ıı,lb... ı, d''" nokta 1 h d" .\ . . aJor mınor a 
~ ~ 1terl . 11 a. e ıle- garp musıKtll m ' w 

'tı t,lcdırd;r8ı bunun arkasına roıu içinde bunalmıttır, tabtmab~a 
lb "Jı- • u ın "k· B ı bera er ır ~ 1 1t kah h' uıı tfinaı - uğratıyor. ununa . 

Siyamdan 

Bir zamandan beri telgraflar 
Siyam memleketinen, Siyam Kra· 
hndan, Londrada bulunan Kra
la gönderilen heyetlerden ve 
Kralın istifa niyetinde bulundu· 
ğundan bahsediyor. 

"Beyaz fil" memleketi olarak 
tanılan bu uzak Şark memleketi, 
son üç sene içinde üç mühim ih
tilal geçirdi. 

Üç yıl evvel Siyam bir mutla· 
kiyetti. Siyam Kralı, mutlak bir 
hükümdardı. Onun hüktlmeti ba-
1ında A vrupada tahsil gören 
prensipler bulunuyor ve bunlar 
kabineyi teşkil ederek hükfunet 
dairlerini idar ediyorlardı. Bun
dan bafka hükumet memurları • 
nın çoğu da ya devlet yardımiy
le, yahut kendi servetleriyle Av
rupa ve Amerikada tahsil gör • 
mÜ§ kimselerdi. 

iki manzara ve iki Buda heykeli 

dğişiklik görüldü. çünkü eski • 
den hükumet dairelerinin başın
da bulunan prensler, bu makam
lardan uzaklaştılar, onların yer
lerine başkaları geldi ve Kralın 
vaziyeti nazikleşti. Çok geçme • 
den Kralın salahiyetlerinden bir
çokları kısıldı ve Siyam gençliği 
arasında Cümhuriyet fikirleri 

kuvvet bulmağa ba§ladı. Onun 
için bugün Siyam Kralı ile de • 
vam eden müzakereler netice 
vermene Siyamda Cümhuriyet 
ilanı bekleniyor. 

Bugün Kral ile hükiimet ara • 
ıundaki ihtilaf, mahkemeler tara· 
f ından verilen idam hükümleri • 
nin Kral tarafından tasdik veya 
tasdik edilmemesi üzerindedir. 
Kral bu hakkı muhafaza etmek 
ve lüzum görüldüğü takdirde i · 
dam hükmü giyen bir mahkiimu 
affetmek salahiyetini haiz olmak 
istiyor. 

Siyam hükumeti ise Kralın bu 
salahiyetini tahdit için bir ka • 
nun hazırlamıf, bu kanunu mec
lise arzederek kabul ettirmiıtir. 

Kral ise bu kanunu kabul et • 

memktedir. Hüklımete vaziyeti İ• 

zah için Londraya bir heyet gön
dermeğe karar vermit bulunu • 

yor. Netice bu heyetin mesaisine 
bağlı olacaktır. 

Siyam memleketi oldukça te
rakki etmit bir memlekettir Yol
lar, şimendiferler, tramvaylar ve 
ıair nakil vasıtası pek mükem • 
mel bir surette İ§lemektedir. Her 

şehirde tayyare karargahı bulunu· 
yor ve tayyareler o şehirler ara· 
.,nda muvaaalayi temin ediyor. 

Siyamın payitahtı olan Bankok 
güzel otellerle, spor klüpleriyle, 
yanf sahalariyle dolu olan ma • 
mur ve güzel bir tehirdir. Şehrin 
nüfusu bir milyondur. 

Siyam hükiimeti bilhaaaa Da • 
nimarkadan istifade ederek mem. 
lekeli asrilttirmeğe çalıımıtbr. 

Bankok ıehri aaraylarla ve 
mabetleriyle meıhurdur. Hele 
"Zümrütten J;oda" adını taııyan 
mabet bir sanat harikaaı aayı -
lıyor. 

Bu sıralarda vukubulacak o
lan hadiselerin neye varacağını 
yakında göreceğiz. 

Üç yıl vvelisine kadar iıler bu 
tekilde devam etti. Üç yıl ev • 
vel, Siyam halkı ile ordusu in • 
yam ettiler ve bir hükiimet dar
besi yapmak istediler. Bunun ü • 
zerine Siyam Kralı meırutiyet 
ilin etti ve memlekette büyük bir 

~--------------------------~-~-:----~~~~ 
Kamçatkada Buz kıran 

• • gem ısı 
Andorer 

• • • • 
arazısının mevcut olmadığı anlaşıldı 

Tas Ajanaından: Altı ay de· J fenni bir çok büyük itlerde bu • ı Varangel adasından çelagski 
am eden seyahatten sonra buz- ı lunmak. bumuna kadar olan tul dairesi 

:ıran gemisi (Krasin) ~amçat- Bu üç büyük itten en gücü üzerinde A~drev arazisinin mev-
kadaki Petropavlovs~ .. lım~~ı~a 

1 

tüpheıiz kazazedeleri .. ku~tar • cut ol?1ad~gı, Varangel adasın • 
dönmüttür. Bu gemı uç muhım mak olmuttur. Bunun ıçın hır çok dan bın mıl mesafeye kadar ara
vazife yapmıf oluyor. çelyoskin deni•leri ve iki Okyanosu geç • z_i bulunmadığı tahakkuk elmİt· 
gemisi kazazedelerini ~rtar - 1 mek lazım geliyordu. tır. 
mak, Verangel adasına gıtmek, Varangel adası, kutba doğru Hava tetkikleri, yirmi bet bin 

Rusyaya en uzak olan bir nok • murabbaı bir mesafe dahilinde t\°bf) . ......._ S l a. •tidir. "k'de iki yüz makam perıtan • 
~ 'dl aı ar musı ı 'k' inde ma· 
d.~l\çb ı hir 1'ü ·,~Kanun (Fi - lık eseridir. Türk muıı kıs k bir 

h. f ki bulunan Suzinak mü ım ar ar tada bulunmaktadır. Oraya git • yapılmıştır. 
ve Hicazkar makam!arıru ~ir~bi~i· mekten maksat, bütün bir kıfı 
ne karıttırılar; ve nıhayet ıkı yuz geçirecek olan Minoev grupunun 
zannedilen Türk makamlarını be· .ihtiyacı olan §eyleri götürmekti. 

l) t ,,.e d rttün e "d fh karma arıtı d e.,~i . e, lanı, ıerı ir. Ke· kam me umu . trafında 
lıı".t;-,~ı· llt te u~a. da milli saz haldedir. (Sol) perclesı: derainiz 

~ '-~ı,l'ı t ~\lılar~!ı t~rap çalıısı • dolatan bir ~akam;e~::i, Sazkar 
d\l \)~a dır, diye balalayka mil- fakat pesendıde, 1 tefrik e • 
ı.. ~erı.1.~'t de"·ıı &fkalarından makamlarile rastın nası "k' ·• 
"lltı) .,.,._.. tı erd" 8 1 b .. değme ınusı ıtı 
~ \t •ıe nı ır. iz de u- dileceğini ugun .. se ni de· 
ıı.. ~') ~k-.. da. . aletrnitiz. Fakat naslarımız bilmezler. Hud Y. den 
"'4~1 \le ıza.h tt•.... 1 k "'ksek per esın 
.\ et, orduna t h e ıgımiz la nilen ma amı yu d Gülizar 
,"'~ te~tlarlar a •ınınü) ede • söylemeie baılarıanız a ı h·le 
l' ' itinin ' ~atlarlar, yani olur Utak makamını aynı veç ı 

k... \th._ en ıpf d • ' . b na muhayyer 
~ a.a "oq•ia eh. 1 a.ı bir nok- icra edersenız, u 

"llıilci,· ıl deg"'ild" 1 d 1 Hatta son zamanlarda ba. 
.ına.ı ır er. er er. 1 d 

arı bu noktayı zı hanendelerimiz ara arın a 

te, on.a indirmek mümkündür. Bu hareket pek mü§küldü. Çün-
Bunlar zenginlik değil, peri • I kü kalın buz tabakalarını ıeç • 

şanlık eseridir ve tasfiye edilme • r mek lazımdı. 

lidir. Bunlara aldmlmadı ve böyle 1 Bundan baıka Krasin gemi • 
darmadağın olmut bir musiki, bü· 1 sinde bulunan fen heyeti bin de
tün dünyaya bir millet muıikisi fa suların sühunetini almıf, dört 
diye teıhir olunamazdı. Kabahat yüz ~efa denizlerin derinliiini 

Türk musiki üstatlarına aittir. ZSl~muıtfir. 
Dr. Oaman Şevki Havadan yapılan tetkikat ile 

- Doktor - Operatör --• 

Ahmet Asım 
Doğum ve kadın hastalıkları 

mUtehasıııı 

Doktor - Operatör 

iffet Naim H .. 
Cerrahi hastalıkları mütebassıs 
Muayene saatb.rı: 10-12 Ortaköy Şifa 
vurdu. 15-18 Beyoğlu lstiklAl cad. 19 

- Telefon. 42221 ve 46901 -
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1950 de Türkiye Nüfusu 35 Milyonu Bulaca 
.... lBaf tarab 1 inci.,., .. , 
ıelerek yer'.-·ıtirilmit milleltafa 
larnnızın sayııı, bunlara yapılan 
yardımın mahiyeti ve miktarı, 

2 - Bunlardan on bininin Köı 
tencede vapur beklediklerini ga
zeteler yazmaktadır. Dojru mu
dur? Doğru iı bunların kıt bu
ma dan önce meml~kete ıetiri • 
lip yerleıtirilmeleri dütünülmiif 
ve tedbirleri ahnmıt mıdır? 

3 - Memleketimize daha ne 
kadar muhacirin nerelerden ıe
leceji tahmin ediliyor? Ve bun. 
lan ne kadar zaman içinde ara
mızda bulundurabilec:eiiz? 

DAHiLiYE VEKiLi CEVAP 
VERiYOR .. 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya 
Bey 1\1&1 takririne ka111 Yerdiii 
izahabna Refik Şevket Beyin 
takririndeki ilk noktayı bqlan • 
gıç olarak almıt bu sorımu ile 
Refik ŞeYket Beyin Cumhuriyet 
deninde ıelmit muhacirleri ku
detmit oldujunu zannettiiini ak
si takdirde Osmanlı tarihinden 
büyük Türk tarihinden batlamak 
li.znn ıelecejini itaret etmit Ye 
demiştir ki: 

" - Cümhuriyet devrinden 
ıonra ıelen muhacirlerin vazi -
yeti hakkında mal\amat verece -
ğim ki, zannederim Refik Şey -
ket Beyin maksatları da budur. 

923 tarihinden 933 tarihine 
kadar Türkiyeye ıelen muhacir
lerin miktarı mübadil olarak 
99.709 evde 379.913 kitidir. Mu
hacirlerin miktarı yani mübade -
le mıntakası haricinden ıelen -
lerin miktarı 58027 evde 248.392 
dir. Bunun yekunu ev olarak 
157.736, nüfus olarak ta 

6281305 dir. Bunlara 107564 
ev, 16315 arsa, 15201 dükkan, 
6.230.971 dönüm arazi verilmi9-
tir. Mübadillere ayrıca kanun mu
cibince verilen muhtelif renkli 
bonolar bunun haricindedir. Bu 
bonoların yekftnu da altı milyon 
lira tutar. Ondan sonra, 1 Hazi -
zan 933 ten 1 Haziran 934 ta -
rihine kadar gelen muhacirlerin 
miktarı üç hin on sekiz evde 1 S 
hin 319 nüfustur. Bunların 337 
eTde bin üç yüz seksen üç nü -
fuıu Yugoılavyadan, 956 evde 
4743 nüfusu Bulgariıtandan, 

749 e~de 4284 nüfusu Ruıyadan, 
47 evde 325 nüfs Suriyeden, 52 
evde 252 nüfu• Adalardan, 230 
evde l 112 nüfus lrandan, 5 evde 
9 nüfus ıarhi T rakyadan ıelmit
ler, 1345 evde 6397 nüfus Trak-

ra, 8 evde 24 nüfuı Elizize, 3 evde 
15 nüfut Diyanhekire, 1661 eTde 
8881 nüfus muhtelif vilayetle --re yerleıtirilmit, 1 evde iki nü • 
fua serbest olarak kalıiıııtır. 

1 Haziran 934 tarihinden 1 
ikinci T eırin 934 tarihine kadar 
gelen muhacirlerin yekunu ıse 

3149 evde 11.924 nüfustur. 
Bunlardan 496 evde 1959 u 

Yugoalavyadan, 1519 evde 5059 u 
Bulgaristandan, 972 evde 4337 si 
Romanyadan, 37 evde 1787 si 
Ruıyadan, 28 evde 95 ti Suriye • 
den, 62 evde 161 i Adalardan, 3 
evde 23 ü Kıhrıstan, bir evde beti 
Efganistandan, 12 evde 49 u İran· 
dan, 19 evde 54 ü Garbi Trakya· 
dan gelmi,Ier ve iki bin otuz iki 
evde 7739 u Trakyaya, 60 evde 
159 u Antalyaya, 174 evde 1255 i 
Elizize, 66 evde 279 u Diyarıbe· 
kire, 322 evde 1245 i muhtelif 
•iliyetlere yerle§tirilmi§, 505 ev
de 1246 ıı da serbest olarak kal • 
mışlardır. 

YENiDEN TOPRAK TEVZiATI 
BAŞLAMADI 

Vekil Bey, hunlara kartı kanu
nen yapılan muavenetlerin mahi
yeterini kaydettikten ıonra !İm -
diye kadar gelen muhacırlara top
rak tev:z.i edildiğini, yalnız bu ıe
ne ıe1enlerin bundan hariç oldu
iunu söylemi§, dem ittir ki: 

- Çünkü yeniden bir toprak 
tevziatı bat lama mı ıtır. En çok ıe
len mubacırlar rençberler, çiftçi
ler olduklan için yerlettilderi yer· 
]erde mevci.t köyleri tak.iye ıure
tiyle yerlettirilmitlerdir. Kendi
lerine emvali metrukeden ve milli 
araziden toprak verildiği ıibi is • 
timlik suretiyle ve 1505 numaralı 
kanuna ıöre toprak verilmi§tİr. 

Bundan sonra çıkacak en mü • 
him mesele ıelecek muhacırlara 
toprak bulmak keyfiyetidir. Çün • 
kü elde devlet malı olarak pek az 
toprak kalmıttır. Kanunun der • 
pİf ettiği köy meralarından fazla • 
ıı hunlara toprak olarak Terile -
cektir. 

Bu miktarda gelecek muhacır· 
lara kifayet etmiyecek derecede
dir. Bana karşı yapılacak İş, 
mevcut ve işlenmemiş sahipli top· 
rakları istimlak ederek bunlara 
tevzi etmektir.,, 

MUHACIRLARA EV TEMiNi 
iÇiN TAKIP EDlLEN USULLER 

Vekil Bey, bundan sonra, mu • 
hacırlara eT temini için takip e • 
dilen usulleri ve bütçedeki tahsi • 
satın imkanı nisbetinde yapılan 
çalışmaları anlatarak şark vili • 
yetleri için iki ıenedenheri 250 
bin ve aıarp vilayetleri için de 55 
bin lira sarfedildiğini •öylemit •e 
demiştir ki: 

- "Bizim memleketimizdeki 
kolayhklar •e yerli halkın muha -
cll'lara gösterdiği 9efkat Ye mer • 
hamet sayesinde buıün iskan 
masarifi çok ucuza mal olmakta -
dır. Bunun nufus ba9ına 100 lira 
olarak hesap edebiliriz.,, 

Refik Şevket Beyin sualinin i · 
kinci noktasına cevap verirken 
Şükrü Kaya Bey demittir ki: 

- "Köstencede on bin muha -
cırın beklediii doğru değildir. Bu 
havadis mubalaialıdır. Bu sene 
ıelen bütün muhacırlarm yekunu 
12 bin kitiden ibarettir. Orada 
toplanan muhacırların bu sene bi
raz fazla olması, Bulıariıtanda 
Deliorman Tfü·klerinin şimalden 
Romanyaya hicret ederek memle
ketimize gelmek istemelerinden 
doğmuştur. 

Romanyadaki Dobriçe Türkle • 
ri de buna inzimam etmitlir. Şim
diye kadar altı ay zarfında gelen 
muhacırların miktarı 4337 dir. 
Dün telefonla İorduk, Köstence • 
deki muhacırların miktarı yüzden 
fazla değildir. Ve bunlar da top
landığı vakit lstanbuldan gönde • 
rilen vapurla nakledilmittir. 

BALKAN MEMLEKETLERİN
DEKi TÜRKLERİN SA YlSI 
Bugün Bulgaristanda bir mil -

yon Türk vardır. Bunların kesif 
bulundukları yer Deliormandır. 
Buradaki Türkler kuvvetli ve bil • 
diğimiz Tamtürk evsafını haiz o -
lan Türklerdir. Diğerleri Rume • 
liyi şarkide ve bir kısmı da Edir • 
ne vilayetinde Bulgarlara kalan 
kısımda Kutukavak, Ahıçelebi, 
Daridere denilen dağlardadır. 
Romanyada 400 bin Türk vardır. 
Bunların içerisinde hıriıtiyan 

TUrkler denilen Kakavuz Türkleri 
<le vardır. Yugoslavyada 800 bin 

kadar Türk vardır. Buradaki Türk ( derim ki, Türk milletinin ve Bü - ( yet erdiğimiz iskan.;; 
lH, evvela, Makedonyada kendi- yük MillM Meclisinin hissiyatına ya mmtakaııdır. T b.c' 
)erine kalan kı11mlarda henüz gel- tamamen tercüman olurum.,, mz bu sene 12 b~n. rrı~ 
:nemi! olan Türklerdir. Diğer ta- REFİK ŞEVKET BEY lettirdik. Müfettışı 
raftan yine Türk unsurundan ol- TEŞEKKÜR EDiYOR maiyetindeki müfettit1.~ıer· 
dnkları halde kısmen dillerini mu- Vekl Beyi müteakip kürsüye diyen bu İ!le meşıu.Jdı.ı~ 
hitlerine uyduran Türkler Tardır. gelen Refik Şevket Bey Dahiliye Hükumet te eJınd 
Har~çteki Türkler bUndan ibaret- Vekilinin rakamlara müstenit o - kuvvetini sarfedcre~. b~ 
tir.,, larak verdiği malumata ve hü • seneden itibaren ~ı.ı•J; 

Bunlar doirudan doiruya ıon ktlmetçe muhacırların yerlettiril - ne geçmelerini teının a · 
asırlarda bizimle beraber İltilala- meıi için yapılan itlet"e dair olan birleri almıstır. J(end e 
ra ittirak edip orada yerle,en, a· ' izahatına tefekkür ederek, muha • laliahmer b~ş bin lira f if' 
ıırlarca bizimle beraber hükum- ceret denilen halin behemehal tir. Daha da beş bin 
ran olan Türklerdir. Bundan bat- maddi ve maneVi tazyikin icra receğini vadetmi!tir. • 
ka diier yerlerde de Türk ırkına ettiği tesirde aramak lazım geldi • Huzuru alinizde ttU 

d O·~et 
mensup daha 20 - 30 milyon Türk ğini, oturduğu ve ya,adığı yer en arzışükran ederim. il' 
Tardır ki, bunlar meTzuumuzun evini, yurdunu bırakıp harice çık- Ziraat Vekaleti de Zir• 
haricindedir.,, mak vaziyetini gösteren kardet - ıiyle anlaşarak bunlar•1~ Vekil Bey, Türk tarihinin hic- lere Türk milletinin aöıterdiği yecek ve gerek tohuOl .. 
retle bqlannı bir tarih olduiunu §efkatın yerinde olduiunu ıöyle • altı bin ton buğday 1 
•e dünyaya medeniyeti yayan, mi,tir. karar altına almıttıt• 
dünyaya inıanhiı tanıtan ve ta - Dahiliye Vekili Şükrü Kaya B. tükranla yadederiın· 
nıthran büyük Türk muhacereti sonra yine demiştir ki: 
olduiunu itaret ettikten sonra - "Yaz ayları içerisinde, yani 
Türklerin bir memleketi kolonize bundan bir iki ay evvel hakikaten 
etmekte tarihte misli ıörülmemiş Bulgaristandan bir muhaceret ce
bir iıim kazandıklarını söylemi§ reyam ba§lamı§tı. Ve bu muhace
ve hiç bir devlet Türklerle boy ret bir akın halini almaktaydı. Fa
ölçütebilecek kolonizasyon misal- kat hariciyemizin yaptıfı diplo -
lerine malik değildir. n:atik teşebbüsler, Bulrariıtan 

Türk her nereye gitti ise mede- 'e Romanyadaki bu akmr tama • 
niyeti, imar ve irfanı da birlikte miyle durdurmuftur. Bunlann 
götürmüştür. Türkün ikinci bir mahalli tesirat ile olduğunu da 
hasleti de vaktiyle bayrağının hi- Bulgaristan hükUmeti bize söyle • 
kim olduğu yerde esir yaşıyama- miştir. 
masıdır. Bunu zaaf olarak telak- Bugün perakende, yani malmr 
ki edenler olduğu gibi kuvvet ola- sa.tmıt veyahut malı kalmamış, yo
rak ta telakki edenler vardır. la dütmÜJ Türk muhacırlan hari-

Ben Türklerin esir yafayama· cinde büyük bir akına mani ola
malarını büyük bir haslet ve kuv• cak ıerek siyasi, gerek idari her 
vct olarak tanırım.,, türlü tedbirler alınmııtır. 
CUMHURiYET DEVRlNDEKl Arkadaşımızın pek iyi söyle -
HiCRET VE iSKAN iŞLERi dikleri ıibi kıt ortaıında buraya 

Şükrü Kaya Bey Türklerin son 
asır içerisindeki hicretlerine de 
temas ederek bu hususta çekilen 
sıkıntıları anlatmış ve bu hususta 
misaller saydıktan sonra cumhuri
yet devrindeki hicret ve iskan iş
lerine geçerek bizim bu devirde 
ilk olarak karşılaştığımız müba • 
dele hicreti olmu,tur, demiştir. 

Vekil Bey, içinde bulunulmuı 
olan mütkül tartlar ve her türlü 
vesaitsizlik ve 'mkin11zlık ile mu

vaff akiyetle batardmıf olan mü -
badele itinde bunların iskin ve 
müıtahıiJ sınıfına geçmelerinin 
bizim memleketimizde daha se -
mereli ve muTaffakiyetle bitiril • 
miş olduğunu söylemittir. . 

gelecek muhacırlar, memleketi • 
mizin kıtlarının sert olma11 itiba -
riyle çok büyük ıstıraplara dü9e • 
bilirlerdi. Onlann çekeceği bu 
ıstırap memlekette çok büyük te • 
euürler husule getirir. ilk \>" • 
harda memlekete gelmeleri daha 
muvafık olur. Bu kıt ayları içe -
risinde beklediğimiz muhacırla • 
rın miktarı, belki 100 evi ıeçmi -
yecek kadar 0Jma11 iktiza eder. 
Eğer baıkaca bir hadisat olmazıa. 

TRAKYA YA BU YIL BiN 
MUHACiR YERLEŞTiRiLDi 

Gelen muhacırlara buıün ge -
rek kolaylığı, ıerek lüzum ve 
ihtiyacı itibariyle en çok ehemmi -

Kiralık 

Geçen aene Büyük ·~ 
bul etliği kanunun 1 ; 

maddeler çok mühiın fe 
lıdır. Hükumet derı,.l 
bikine geçmek üzere l ~ 
mıttır. Evveli nazar1 ° 
name hazırlanmış ve ~ 
Talimatnameler de h . 
denebilir. Nizamna~, 
Devletin kabul ettiğııı~ 
ber aldım. Kanunun 
ği hususi bir komisyo11 . 
komisyon devlet daireldl" 
lı azal~nndan ~n büyiilı af 
ve harıçten seçılecek · . 
mürekkeptir. Bu ko1111

• 

landıktan sonra me,.~ 
yacaktır. Şunu arze 
ki efkarı umumiyeye 
Meclise hesap vermi! Jt 
devletin ön siyasetlerıJ1 
tamamiyle nufus ıiyaıe 

· · de bu nufus siyasetımız 
muhacırları muntazatrl 
hilinde getirtmek, yet 

••• ve onları derhal ınil 
getirmektir. Bu gaye:f;J 
edecek siyasi muzakere j1l 

rif esinde bulunduğuırııl 
rim.,, ~ 

Bundan sonra aıu"""" 
miye kanununun 99 

1
, 

ai hükmünün jandar~~ 
hakkındaki kanun li>'' 
kere ve kabul edilere1' · 
aünü toplanılmak uıere 
nihayet verilmiştir. 

Daireler 
Vekil Bey, nufuı meselesine de 

temas etmit, 1950 tarihinde Tür • 
kiye nufusunun 30 - 35 milyona 
varacağını söyliyerek hu doğru • 
dan doğruya milletimizin kendi 
ıermayesinin verimidir, demiş ve 
hariçteki kan kardeılcramizin his 
ve hars arkadaılarımı:ıın ıerek 
arzuları ve ıerek diğer ıaiklerle 
memleketimize ıelmelerinin nu • 
fuıumuzun artmasında kıymetli 
ve büyük bir amil olacağını iıaret 

Posta ve Adliye binasına en yakın yerde Ankara "1"! 
de Orhanbey hanında Matbuat Cemiyetinin bulundui11 ~ 
oda dahi kiraya verilecektir. Cemiyetlere, avukatlar•ı , 
lere, ıazete, mecmua idarelerine mükemmel daireler'' 

etmiıtir. 
Sürekli alkışlarla karşılanan 

beyanatlarına Vekil Bey fU sözler
le"nihayet vermittir: 

- "Gazetelerde bazı hadiıat -
tan bahsedilir. Yalnız şunu söy - 1 

liyeyim ki, buıün Türkiye Türk · ı· 
)eri ve Türkiye Büyük Millet Mec- il 

.. V AKIT idare evine 

Tesis tarihi: 1888 ~ 

5ermayeıl: 30.000.000 f ti 
idare rrıerkez1 : lS'"f AN BUL 

TUrklyedc.kl Şubeleri: -~ 
lstanbul ( (lalala '7e lstanbul ) 1' lisi ve onun hükumeti har:çteki 1 

bütün insanlıkla, insani hareket • 
terle alakadar oicluğu ıibi tabii Samsun· Mersin . Adaoa 
kendi kardeşleri Türklerle de a - • Vunanlstandakl Şubelerip:l41f 
lakadardırlar. Bugünkü Türkler IJ SelAnlk . Kavula . A tlna • , .. 
ba!ka memleketlerin kendilerine • cari ~ 
olan dostluklarını or~da bulunan Biltaıum Banka muamel~leri. Kredi mektupları.. ,· 
Türklere yaptıkları muameleler • ları &iü(adı. Esbım ve TabYillt kasalar ı car 
le ölçtüklerini söylersem zanne - • OOlllOO~llllBlmll~-111-~ 



Gorio Baba -
BALZAK 

lfagdar Rıfat 
23 forma 1 lira 

lstanb=:---------' . ur 4 üne·· . · u ıcra daireı:,in-

t allt 
ı,._ lrtıına "k· b' 
.... Yrnet 1 

•1 ın yüz otuz üç 
de Çık ~akdır edilen Sarıgü -
.eıi1tin tı 5çı Kemaleddin ma -
ı ~.. ar ·· l ua rn··k ıguze caddesinde 
87 bıet~ errer Yeni 64, 66 No. 
"ıette e ınurabbaı araziden 

l'e lnUrkahbaı üzerine hah • 
:t ıo akt ..:i .. ·ı an methali bulu • .. ı en· 
~, d ın oturmasına mü -

o alık" . b' r ~e d argır ınanm ta • 
.__i Je.,,:r:ununa cari bir masu • 

.-.ııın k ,, açı arttırmaya 
• .., o) 
~e ta up l - 12 - 934 ta-
~ tdi) ttnaınesi divanhaneye 
·~ ın·~rek 15 - 12 - 934 ta-
l )A llaadif cum t . .. .. " t ar eat gunu 

liııta ic:n l6 Ya kadar İstanbul 
• 1 ' da· • d ,g "'ttt ıresın e satılacak • 
l~j ... llınaya iştirak için % 
. ••lt k . 
tıı:ı.. a Çesı alınır. Müte • 
· •er • 

Türkiye 
MERKEZ 

_!LE ZMJEE & 

Cümhuriyet 
BANKASI 

8/11ı1934 vaziyeti 

lJ - VA KlT 13 Te~rinisani 1934 -
ıllfl/l9-Kirahk daireler--, .. 

Şi,li, Osmanbey, Ahımetbey 

ıokağında Celil Bey aparlıma· 
mnda her türlü konforu cami 
ıeniı odalı daireler ucuz fiyatla 
acele kiralıktır. Kapıcıya müra
caat edilebilir, 

1 
PASiF 

1 ~ ~~:00 1 lstanbul Kumandani;I 
663 914 JG Stınalma Komiıyonu lliııJan 

Lira 
Kasa: Altın: !ali kiloırram 13.731 ·226 !.. 19.314.109 40 Serm•Y• ................... - .. ···· · ····· ·· ... .. " lhtivaı akçesi · .......................................... ·- · 

13anlmoı ........................... - ......... 8.266301 - .t8229416 52 
l.JC:ıt.:lık ............................. - ··· .. 649 006. 12 l edawUtdeki Bank11otlar: 

Dahildeki Muh•blrler : i1crııhtc edilen evra'<ı naı..riye 1. 1:5S148 56.1 -
88 0<>4 L 2 515 004 - !\an unun b ve 8 inci madde 

Altın: ~an ı,ı; ........... ı 7 . ... . . S! i66 020 06 
l'ürı;.. lirası •..•........ .. . . .. 251 01606 lerıııe tevfı ,an "'ııki ıedivaı 

tiarlçteki Muhabirler : 
Altın . Satı kılosram 3 807 · 016 5.354.884- 45 
o\ltına tahvili kabil Serbest do,·izler _ 6_93_1_·5_

1
_
7
·_
0
_
8 12.286401 53 

Deruhte edilen- evra ı naı.ııyt 

La'Hyesı .. . 
t\arşıltfrı tamamen altın olara~ 
ıedHüle ,•azedilen . . l. 

9 632 517.-

149 l J6.'U6 -

8088000 157 S040ı6 

Kumandanlık kıtaat hayyanatı 
ihtiyacı için ihale edilen 150 ton 
yulafı müteahhit tebellüğünden 
ıonra nükül eylediğinden ihaleıi 
18 - 11 - 934 pa~ar günü aaat 
16 dadır. Pazarlıkla alınacaktır. 

Taliplerin §artnameyi görmek ü· 
zere her gün Fındıklıda satın al. 

Hazine Tahvlllerl : 
t)eruhte edilen e\·rakı naktiTe J 

Türk Lirası Mevduall : ma komisyonuna müracaatları ve 
\'adesiı ········ ·········· ......... 19 237 57~ 6 

19 237 
,.,,

75
.
6

.:. vaktinde komisyonda hazır bulun-
Vadeli _............................ - " ,, 

·-----ı maları. (282) (7680) 
Oöviz Mevduah : 

~::~: ;,iz :::::.: .. _: ..... ~ .. :::·· 1 IO.~:~ ~~! ~~ 1O824 837 33 

9 580 224 32 J u h telll · ·--·· .. ····- ··-........ .................... ...... 46 390 621 O ı 

karşılığı r ı~t58748563-
Kanunun 6 \'C 8 incı mad· 
delerine ıc\'fıkan vaki ıediyaı 9 t>.12.517. -

149116046 

Senedat CUzdanı : 
l lazıne bonoları •··· · · ... , L. 3.767.747 60 
ficarr senetler •····· · · ~. .. :; 812 476 72 

.\\ • * 

Esham ve Tahvilat Cüzdanı: 
esham ( Deruhte edtlc:n c:\ ra· 

ve 1 kı naktiye karşılığı .. 28 024 272 22 

tahvil~t f [ itibari kıymetle ) 
Esham ve TahYillt ..... - 4.504.912 42 39.529 184.64-

~ "ıUtt g~, belediye, vakıf ica • 
ı ııı.. erıye 't • A Altın , e dö,·iz üzerine :l\'.tns ~ 
l '<lllh.. aı tır. rttırma be-
"lt} "ll\ln ,_ T ahvilAt Gz~rine anns 

d11 .. en Kıymetinin % 75 

102.~38.86 

.304.492 6? 406 731 ~3 

45000CO
ıo 506 9fi9 70 
~2U.Y9430 

Bir:nci muhabere alayı güver -
cinleri ihtiyacı için kuı yemleri 
pazarlıkla 6 bin kilo mercimek, 
1200 kilo darı, 600 kilo buğday, 

600 kilo mısır, 600 kilo pirinç, 50 
kilo kenevir, 100 kilo keten tohu
mu alınacakhr. ihalesi 19 ikinci 
T e~rin 934 pını:artesi günü saat 
15,30 dadır. Taliplerin ~artname· 
yi görmek üzere her gün Fındıklı· 
d:ı sa.tın alma komisyonuna mü • 
racaatları ve ihaleye iştirak ede • 
ceklerin de vaktinde komisyonda 

h takd' d 'h ı · Hissedarlar······ ......................... . 
4 
~ • • ır e 1 a esı yapı-

1 • YelcOn 249 9:!0.99! so 
~ ~ı .~alde en son arttı· , muhtelif 
'\..~ du baki kalmak üze-
\.~ 

30
:15 gün <Jaha temdit 

dif Do:: - 12 - 934 tarihine 
.. _ .. n" 

'\\a. ~ayni saatte o/o 75 
ı,a,..!>-ı ... 

~ ~o No. lu J<anuna 

~ ıt;:tlf...-ten tnraKııll'. 2004 

"-"' ~&mJm ,, 126 ncı 
\ ~ ~-ipoteli sahibi .. ,_~~er alaka.darla -
\.,..~ • sahiplerinin 

~~e li ttienJiut üzerindeki hak 
4-11' lıtus'iyle faiz ve maı -

\~ <>lan. iddialannı evra -
.._ leleri ı · · .. · · \,.:"\ d . Ye yımıı gun ıçın -

~ '· ~ıresille bildirmeleri la • 
4'\k • h 

·)} ' 1 a1de hakları tapu 
'lirıil\ e •ahit olmadıkça salı§ 
ır~ l>a l ~ L , ll': aşmasından hariç 

~· ~tıı.r.·l\ adarların ithu mad -
~t· •ly~ hl A 

~\t \etil\ 
1 

- a (amma göre ha· 

\> ~ltı-ı,~.it ."'e daha fo.zln mahi· 
i~ ~ ~\J.ttı ıstiyenlerin 934 '4760 
~ ...... rnsiyle · · "''llra memurıyetı -

taalları ilan olunur. 

ı (3477) 
, arı uı be-·------

tı: nci icm nıemurlu-
.\ıı-.,t .. 

b 
t?t ... , ef end' . 
i t~tl'ı .. 1 vekılleri e.vu-
aı • e li .. 

~i~ it lttı 2<tso 
1
.usr.ü beylerin ta-

1 ~ a.,llla h ıra ve masarif ve 
t tıtf or~ı 1 '""h'tıdarı b ~ u o duğu alacak· · 

'1 ar,~r eyan edilen ve cr:-
a.~.. ıened .. 

t:a k e mustenit olan 
etr .. arşı ın 1 ıı_ 1!fi B u rnddema ikn-

'ıı ~aralı e:~ğlu tiyatro sokak 
l~lııi <;ı..ın·ukkanda ikamet e

ı ~ h l ef d' 
ett· Y in ""' en 1 hakkında 

, ı"· ··•ezk" 
~h g, llliib . ur dükkanı 

1 •ta açır ın h 
t.lılıtı ta. Ya l eşru atından 
~ ~ 1! olı:n 1>

1

1
_ an tahkikattan 

il ~~ a~ıa. ·ı A 

t\~ \'eri) • 1 anen tebli -
tı.ı ete ·ı rnıgtir. 1 ·b ·ı~ "'tt ıe ıı uıa-

,.~ ay nesrind 
~i ,· ~l\rf1 d. en sonra bir 

lf er ti a 
t.L 'tıd 'Ya ~a. b' 1111ımaileyhin 
~l ~ lZZat t~ llatert·k ve ·ahut 

t\ .. Ilı~ ib 
1 

Çe ınusnd..:ınk 
a.\ ~~.erilt:'l::~ ede.cek bir ve

\ ~ 1
' illa " ve ı şbu taki • 

f ı· ara~ b h 
~l ~·:n .. k U ususun 

\ı ı ~·· e~a bu müddet 
~.. tt ı . Ca.atı ak . 

i kat· 51 takdirde 
1ııı. ~ i;ı.ı l'a le lYet etmiş clarak 
~ ()] \l "eaa··ı 
'· ~ ~e etnri ~ olunacath bu 
i\ı 1 rt>a.· ~~re il. a.karnına ka· 

:\ıı ~ llli~de~~~n tebliğ olu-
6() dır ) ( osya numa~ 

3363) 

YekOn 
2 mart 1933 tarihinden itibaren: 

Iskonto haddi yUzde 5 1-2 - Altan üzerine avans yUzde 4 1·2 

Tc:JQ KiVE 

l\RAAT 
B~ l<ASI 

I 

.DAoA 
BiRiKTiREN 
RAı-IAT--bD~Q 

hazır bulunm;'\ ı .... , 1288) (7682) 
~ .. .. 

Kumandanlık kıtaatı ihtiyacı 

için müteahhit nam hesabına on 
bin kilo kum fasulye pazarlıkla a• 
lınacaktır. lhale!iİ 19 lkinci Teş· 
rin 934 pazartesi günü saat 16 da· 
dır. Taliplerin şarln~meyi görmek 

üzere her gün Fındıklıda satın al
ma komisyonuna müracaatlarl ve 
ihaleye ittirak edeceklerin vaktin· 
de komiayonda hazır bulunmaları. 

(289) (7683) .. ,\': 

Afyon dekovil depoau için Ki· 
ğıthanedeki bulunan nümunelere 
ııöre malzeme kok kömürü aleni 
münakasa ile alınacaktır. fhaleıi 
6 Birinci Kanun 934 per~cmhe 
ı;:ünü saat 15.30 dadır. Taliplerin 
ıattnameyi görmek üzere her rün 
Fındıklıda sntın almn komiıyonu
na müracaatlnrr ve ihaleye iştirnk 
edecelder:n vaktin.le kom:syonda 
hazır bulunm" 1 ~ -· <287) (7681) 

:f. .... 

Kumandanlık kıtaat ihtiyacı 
için 6 hin lcilo arpa şchriycsine la· 
lip çıkmadıijından pazarhklr.. alı· 
nacaktır. ihalesi 17 lkind Teşrin 
~g4 cumartesi günii saat 14 dedir. 
Sutnameyi görmek üzere her gün 
fındıklıda satın a1m1'. komisyonu
na miiracaatları ve ;haleye iştirak 
edeceklerin vaktinde komisyonda 
ha~ır bulunroA.ları. (278) (7694) 

,, IJ. :f 

Fırka kıtaatı hayvanatı ihtiya· 
cı icin 31 O ton ·ulafa verilen fiat 
makamca pnhah görüldüğünden 
pazarlıkla alınacaktır. ihalesi 18 
ikinci Teşri~ 934 pazar günü saat 
16 30 datlır. Tal;p]erin ~artname
yi görmek üzere her gün Fındıklı
da satın alma komisyonuna mü· 
racaatları ve ihaleye iıtirak ede· 
ceklerin de vaktinde komisyonda 
hazır bulunmaları. (291) (7679) 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehaasısı 

Cumadan başka günlerde saaı 
(2,20 den G ya) kadar. İstanbul 
Divanyolu N o. 118. 

Muayenehane ve ev telefonu: 
22398. Yazlık ikamet~ah telC'fo
nu: Kandrilli 381 Beylerbeyi 48. 
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Deni%yolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri. Karakoy • Köprübaşı 
Tel.42362 - Sirkecı Mühürdarzade 

Han Telefon 22740 ••mlll 

Karadeniz Yolu 
KARADENiZ vapuru 13 

ikinci Teşrin Sah günü saat 
20 de Rize'ye kada

0

r. "7641,, 

Mersin Yolu 
ANAFARTAvapuru 15 lkin

ci Tetrin PERŞEMBE günü 
ıaat 11 de Mersine kadar. 

(7658) 

Ayvalık Yolu 
ANTALYA vapuru 14 ikin

ci Teırin ÇARŞAMBA günü 
aaat 19 da Ayvalığa kadar. 

(7659) 

Asliye 6 ncı hukuk mahkeme
sinden: 

Hulusi efendi vekili avukat 
Ahmet Şaban bey tarafından 
Balat Tahta minare mahallesin· 
de Y ıldmm sokağında 84 numa· 
ralı hanede mukim Ef timya ha • 
nım aleyhine açılan boıanma da • 
vuının usulen yapılan tahkika -
tında ilanen vaki tebligata rağ • 
men gelmediğinizden biltalep gı • 
yabrnızda tahkikata baılanarak 

davacı vekili isticvap olunmuı ve 
tahkikat 16 - 12 - 934 pazar 
günü saat 15 de bırakrlmıı ve bu 
bapta yazılan gıyap kararının bir 
ıureti mahkeme divanhanesine a
sılmıt olduğundan tarihi ilanın 
ferdasmdan itibaren on bef gün 
zarfında itiraz etmediğiniz ve 
mezkur gün ve saatte İstanbul 
aıliye mahkemesi altıncı hukuk 
daireıinde tahkikat hakimi hu -
zuruna gelmediğiniz takdirde' da
vacının dermeyan eylediği vakia
lart kabul ve ikrar etmiı addile 
ııyabınızda fahitler istima ve tah· 
kikatın ikmal olunacağı tebliğ 

makamına kaim olmak üzere ilin 
olunur. (309) 

t~tanbul asliye birinci ticaret 
mahkemesinden: 

Galata Mumhane sokağı 59 No. 
da A. Mandeğu efendinin ha -
mil bulunduğu ve Lloyd Trieati • 
n<> kumpanyaıından 4 - 5 - 932 
tarihinde alınan ve Viyena va -
pu.-unun 7 nci seferiyle vurul e • 
den 7468 No. ve M. C. O. mar • 
kalı Madara 158 Kg. sikletindeki 
ebonit kağıdı ve mutambayı muh· 
leTi ~ümrük ordinoıunun zayi ey· 
lediğinden bahıiyle iptaline ka • 
rar 5tası talep edilmif, mezkur or
cHnC"lr.un kimin yedinde ise 45 gün 
zarfında mahkemeye ibrazına ve 
ibraz edilmediği takdirde iptal 
edileceği lüzumunun gazete ile 
ilinma mahkemece karar veril -
mit olduğundan bermucibi kararı 
mahkeme keyfiyet ticaret kanu • 

rın 

Tercüme Külliyatı 
Bütün milletlerin en muhallet eserlerinden vücude getirilmiı bir kütüp· 

hanedir. 100 cilde baliğ olacak bu kitaplann 10 eserden ibaret birinci aeriıi 
için V AKIT matbaa11, peıinen verilecek 236 kurut ve dört ayda birer lira· 
dan ödenecek 4 lira mukabilinde abone kaydetmektedir. 

Bu muamele Yakıt matbaa11 tarafından verilecek abonman kartının alan 
tarafından imza11 ve tabi olduğu daire amirinin kefil ıuretile imzalamatile 
resmi mühüriyle mühürlenmt.inden ibarettir. Bunun haricinde kalanlar 
i~in bir tücrann veya esnafın kefaleti de muteberdir. 

çıkan her on kitap bir ıeri teıkil eder ve ayn ayn fiatlara tabi olur. 

13 Uncu kitap: 

Ilkbah r 
SELLERi 

lvan 1 ürgeniev 
Sami Zade SUreyya 

Fiyatı 75 kuruş 

[!ivzi Merkezi : V AKIT Matbaası 
Dün ve Yarın tercüme külliyatından 

Şimdiye Kadar Basılanlar : 
1 - SAFO, Dode - Haydar Rifat 100 Kuruı 
2-AlLE ÇEMBERi, Morua -1. H. Alitan 100 
3 -TiCARET, BANKA ve BORSA, lkt11at doktoru 

Muhliı Etem 75 
4 - DEVLET ve iHTiLAL, Lenin - Haydar Rifat 75 
5 - SOSY ALlZM: Kauttki - Sabiha Zekeriyya 75 
6 - KOLLIYAT J. RASiN, H.Naznn 75 
7 - IŞÇl SINIFI iHTiLALi, Lenin - Haydar Rifat 60 
8 - RURl HAYATTA LAşUUR. Prof. Yuna - Prof. Dr. 

M. Hayrullah 80 
9 - ISFAHANA DOCRU, Piyer Loti - t. H. Aliıan 100 
10 - RASiN KÜLLiYATI, il, H. Nazım 71 
11 - DELILICIN PSiKOLOJiSi, Dr. Bemard Hart 

- Dr. izzettin 
12 - CORIO BABA: Balzak - Haydar Rifat 
13 - iLKBAHAR SELLERi, lvan Türıerüev 

l Sami Zade Süreyya 

Bas lacak Olanlar: 
1 - RASiN KOLLIYATI, Cilt 111. H. Nazım. ":. 

2 - EGNEREK DOCOMO Peyami Safa ; 
3 - CEMiYETiN ASILLARI, Muhittin. 

50 
100 
71 

4 - KAPiTALiZM BUHRANl,Profeaör Piru - Ahmet Hamdi 
5 - KIRMIZI ve KARA, Standal 

" 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 

" 
" • 

,, 

" 

6 - ISA: Pariı Ruhiyat mektebinde ProfelÖr doktor Bne Suale- Hay 
dar Rifat 

7 - ETIKA: Krootkin - Aiaoflu Ahmet 
8 - iÇTiMAi KANUNLAR, Gnef - Rauf Ahmet 
9 - ÇOCUK DOŞORTENLER H. Gonzalve, Menuıier - Prol. Dr. M 

Hayrullah, 
10 - SALAMBO, Floher - 1. H. AJitan 
11 - SAMiMi SAADET, Tolıtoy -p t. H. Alitan 
12 - DlZRAELININ HAYATl,A. Morua 
13 - iSTATiSTiK, Suphi Nuri. 

İstanbul ü~üncü icra memurluğun
dan : 

Mahcuz ve paraya çevrilmeıi mu· 
karrer 3 aynalı, mermerli lavabo, 3 a· 

det aynalı gardrop, üç mennerli ko
modin, bir kütüphane teklinde gardrop 

bir iılemeli ceviz büfe, bir krittal 
camlı büfe, bir mermerli etajer, büfe, 

bir 1edefli arabeık büfe, iki sedef itle

meli etajer, iki tedefli kanape, bir ıedef· 

li kanape ve tair kıymetli etya Harbi· 

ye Hamam Bilezikçi ıokak, 27 numaR.· 

lı hanede 17 - 11 - 1934 tarihine 
müıadif cumarteti günü saat 9 - 10 

kadar birinci arttırma ıuretiyle 1atıla

cağından taliplerin yevm ve mezkur 
mahalde hazır wlunacak memura mü-
racaatlan ilan olunur. ( 4726) 

Asliye beşinci hukuk mahke
-Pı~inden: 

Melek hanımın Adapazarın • 
da Kozlukta mukim Saibo lımet 
hanım aleyhine ikame eylediği 
davadan dolayı mumaileyha Sa. 
ibe ismet hanımın ikametıilu 

meçhul olmaarndan dolayı ilanen 
tebliiat icraarna karar verilmit 
ve bermucibi talep emri muha • 
kemenin 24 - 11 - 934 tarihine 
müaadif cumartesi günü ıaat 14 
de tayin kılınmı§ olduğundan 
yevm ve vakti mezkurda mahke • 

ınede hazır bulunması ve yahut 
tarafından muıaddak senetle bir 
vekil göndermesi lüzumu beyan 't•nun maddei mahsuıaıı muci -

b;nc~ ilin olunur. (3484) ••••-•-•••--llliı••I ve aksi halde hakkında gıyaben 

DIŞ DOKTORU 

O beyt Sa it 
Fatih Karagümrük Tramvay 

durağı No. 4 

Göz Hekimi 
Dr. Süleyman Şükrü 
Babıali, Ankara caddeti No. 60 

Telefon: 22566 
Salı cünleri meccanendir •• 

muamele icra olunacağı tebliğ 

makamına kaim olmak üzere i -
lıin olunur. (3479) 

911"""""""r.nm.ı"'"-.'~ .............. "'" ................. , ...... _ 

Sahibi: MEHMET ASIM 
Nııriyat müdürü: REFiK AHMET 

V AKIT Matbauı - lıtanbul 

\ 

nsınr 
A 

ozomı 

LE Ri sari 
Vi T· el~I 

Holantse. 
Bank-Cni 

Sabık Bahrıseflt 

Bankası 

lstanbul Şubesi 

Galata KaraköY P•1•' 

Meydancık Aıaı•"'c:I 

ıerı. Kasalar icarı 

uMuMı MDDDRLDK = AMsTE~o 
' .-Şub•l•rl : Amsterdam, Bueno 

İstanDul, Alo de .lanelro, Santos, &•O,,, . 

Nafıa V ekiletinde 
Ankarada Y enitehirde Vekalet binasındateılim 

yerli Kadıköy kok kömürü kapalı zarf usulü ile mün 
muıtur. 

Münakaıa 1 - 12 - 934 tarihine müaadif cümarteıi ,·· 
Vekilt!t Malzeme Müdürlüğünde yapılacaktır. TalipleriO 
Ticaret Odası veıikaıı ve 600 liralık muvakkat temi 
aandığına yatırıldığına dair olan makbuz veya banka 
tubu ile birlikte ayni gün ve saatten evvel Komisyon it 
meleri lazımdır. Teminat çek olarak kabul edilmez. 

Bu hususa ait §artnameleri parasız olarak Mali 
ğünden alabilirler. 

lzmir zıraat mektebi müdürlü 
1 - İzmir • Bornova Ziraat Mektebi: T araçaJJI) 

tamirat 28 - 10. 934 tarihinden itibaren Yirmi gün Jlliİd 
palı zarf uıuliyle münakasaya konulmuıtur. 

2 - itin bedeli ketfi on bin bet yüz lira olup 
lca9aya ittirak edebilmeleri için 787 lira 50 kuru1luk t 
katelerini Mal Sandıklarına teslim ettil<lerine dair m 
mek mecburiyetindedirler. 

3 - ihale 17 - 11 • 934 tarihine milıadif Cumart 
on lie9te mektepte yapılacaktır. 

4 - Talipler teklif mektuplarını ihale günü saat 
dar komiıyon riyasetine tevdie mecbur olup mezktlr 
teklif m*1!pları kabul edilmiyecektir. 

5 - it hakkında tafıilit almak iıtiyenlerin f 
MüdüriyetbJe müracaatlan. 

Sopk al11nhiJ_. nezle siyatik, bat ve dit 
ajnları için en faydalı ve müsekkin iliç
br. Bltla eczanelerden 1/6/12 lik orijinal 
madeni kutularda olmak üzere isteyiniz. ---~ 

inhisarlar U. MüdürlüO 
... 

Nümuneıi veçhi le ( 175) takım ma kasket elbİ~ 
paltonun kuma91 hariç olmak üzere malzeme ve t 

veçhile (175) çift fotinin pazarlığı 15 - 11 • 934 
Perıembe günü ıaat 14 te icra kı lınacağından talir 
7,5 muvakkat teminat paralariyle birlikte Cibalide 
bayaa Şubesine müracaatları. 

lstiınbul ithalat Gümrüğü Müdürl 
120 lira 50 kuru! bedeli ketifli Sirkeci rıh. 

Gümrük kimyahaneıinin denize nazır pencerel~ri:;. 
ramalarmın yeniden imali olhaptaki ketfi nıucıb• 
ve ithalat kanununun on sekizinci maddesinin A f 

1 kan pazarlıkla yaphrılacağından talip olanların 
20 nci .Sah gün ıaat on dörtte lıtanbul ithalat G.:._..) 
teıekkıl ıatın alma komiıyonuna müracaatları. (7-r.-


