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ınsan 

Hasan Cemil 
r11ıı ~ütefekkirlerinden F. 

'Şairler ve Kahra -
b &dlı e .. C ıerını türkçemize 

" • Undolf ak b" • 1 iiiü anc ır rıaa e 
>'iaiin ilde ~lan bu eıerinde 

e •et "b • i11aa • arı e ıekıl veren 
~ tıplerini taıvir eder. 

lrtit? ~edir? Kahraman ne 
~ Pttı11onlarca ve milyon

,._. lllalzeme!erini hamur 
~un içinde yoğurarak 

•t '~en, onlara yeni bir te· 'l lıı kabiliyeti veren bü
• •rın cem'iyet ve tarih 

~ llleyJc•• • t..nd il ve rolü naaıl ıey-
İle 'flit.:: nıanevt kıymeti hac· 

L,. kabul etmiyecek de-
VU1iik ' ea olan eserinde bu ha-

• • tarını herkeıe anlatmak 
ır . 

••. )airier 
· ~İaacl, Ye kahramanlar,, 1913 
' \J'Yazdmıt, muharriri -de 
· tf.., 1 harpten evvel ölmüt· 

bu Alman mütefekkiri 
~~ kadar yaf&Dllf olıay

itJe • ~eçen yirmi ıenelik 
~· de görmüt olıaydı 

... ~ ~~e~i daha mükemmel 
• ~Yük ınaan,, nazariyesi· 
1Si!' buıünün hayatından 

•aalleri bulurdu. Bilhaa
Y&lı yeni battan ya· 
Timıal ile eıerini ik· 

oturdu. 

Almaıalık aleminde, 
.... ~,·- -~·t 1.ı&yiilc 

ıMlt kuvvetli bir 
• tur. Dünya tarihini 
~- ıöz ile tahlil etmiı, 
~tarih denilen feyİn 

lraynatmdan gelme 
~&nııfbr. Bundan ıon
llaaaa ihtiyacı ile ruhu s; . 1-tlamı,br. 

"ıt llıaaıı nedir? Bu ıuale 
~ •erdiii cevaplardan 

tı buraya kaydedelim: 

, ......., IWlehmet ASIM -.... 
~ 1 inci llGtmlmıda) 

=-·-··-----·· .. ······---· .... ·- ..• 
i 
1 . Fırka gurupu 

dün toplandı 
Aiıkara, 31 (A.A.) - Cumhurl1et 

Halk Fırkası grupa idare heyeti 
bugün lsmet papam r•Uilnde i 

: 
toplandı. 

1

. 
Umumi riyaset dlvaıu tarafm

dan B. M. M. reisJijine namzet P.. 
terilen Balıkesir Meb'asu Kbm 

• Paşanın namzetliği ve umumi ıba-1 
set divanı tarafından C. H. Fırtuı 
grupu reis veldlllklerlne nanmet 
gösterilen feldrdaf Meb'asu Cemil 
ve Çantan Meb'U811 Abdllhalik 
Beylerin intihaptan mUttefiba 
kabul edildL Cemil Beyhi refall
ğinde müzakereye devam olunarak 
Büyük Millet MeclisJ veldlllk1eri
ne idare Amir ve kAtlplfklerfn• 
namzet gösterilecek sent De grup 

j idare heyeti azası ~ldL Seçilen 1 
İ yeni grupun idare lle1eti azası f1111· i 
i Jardır: Damar Bey, Rasih Bey, A· 1 
1 ziz Bey (Erzuram)ı Abdulhak Ber ı 
1 (Erzincan), Kılıç Ali Bey <Gazi 
i Antep), Ihsan Paşa (Giresun), Fa- i 
i at Bey (KITklareli), Hamdi Bey ı 
j (Ordu). Rasih Bey (Smas). 
:e .... e•••-•••••WC IJJIM•H ... _. ..... --· 

GaziHz. 
Balkan nazırları 
ferefine bir çay 
ziyafeti verdiler 

Ankara, 31 (A.A.) - Reni· 
cimlmr Hazretleri buaün Çanb • 
ya k&tldbıde Balkan ltilifı Hü • 
kiirnetleri.Hul.ly..aasnim ~'"" 
fine bir Ç&J' si,aleti .. ~. 
Ba ziyafette Marahlaul&rclan ..... 
ka tehrimisde 'bahman ecneht 
matbuat mümeuilleri de bulun • 
mutlardır. 

Ankara, 31 (A.A.) - Reisi • 
cumhur Gazi Mustafa Kemal Haz· 
retleri, buaün saat 14.30 da Ya • 
goslavya Hariciye Nuır Vekili M. 
Puriç'i huzurlarma kabul buyur· 

mutlardır. . 
BALKAN iTiLAFI DAiMi KON· 
SE~ININ gOÇOK iTiLAFA 

TELGRAf J. 
Ankara, 31 (A.A.) -Dün top-

Jl ıı g .. lanan Balkan itilafı Daimi Kon • 
U n seyi namma, Reis Yunan Hariciye 

l 
Nazın M~ Makaimos tarafından 6 Çekoslovakya Hariciye Nasırı M. 

S A y ( F A Benea'e ataiıdaki telpafname çe-
~ kilmiftir: 

;:~---.;;;..•ı (Dnaaa 11 bici_,.,.... .................. ) 

. 

KADiNLAR Yalnız başlanna kalırlarsa 
neler yaparlar? 

Bugün iki . geni Romanımızın neşrine başladık 
Bqia ilD ,.m rcımennmn WrdeD ramam okalaa 4aha iyi, daha yalan- 4'1.,.. aimaa n ~ oıa Od ,... ' 

n8trine ... ..,..,... ........ birisi - .............. ı.aJaaılnımz. pncla ... erkek ~ ..... ldmae 
"Kanadı yanlı im., bir. Selbll iz- Diler .............. adı ~· buhmmaJD .,.üzı.. Jwlm ..._ 7a• 
setin Miyilr Wr _.. ,..ek ...... ........ mr. Mı .. • AJman ecliW Ger- ............. nud .,.ı...wsr, __. ya-

tiii iN .... Wr a-s ... rdsw ı.. .._. ......_,.. • P olmma p,.wım...71- 11111 • p msaldı' 
Fakat ya1na ~ rcımam MiD- ............ ._ Wrilidir. ~at • .,....-... aııcnıcma•t 
dir. Atk .,. i.titap • ••ı' tiıı? a. l'llJD Wr nparclaa brtaink bir a-

zws ~- -2-Jl- - ---
Beşiktaş 

. AKIT BALOSU 
. ' 

Bugünden itibaren 
kupo~ : toplayıiıız 

Olmpcalanm :ram - a.ia ... 
ziali,;...a. Wr ...,_ topla,aıa VA-
KiT, lapa da •Jllİ toplulaia 11ir 
Woda ppma11 diıüiıdü. M.vai.
mia • parlak secıeleriDdm Mriıi 
V AKIT Wot111111D v.rildiii ıeee 
olacaldlr. 

BaloJ& siıeWlmıtlr içia ...... 
elen itihanm V AKIT '-tJıimJn 

JUUDda MfNtmefe bqladı~ 
Jmpon)an toplamak küidir. Taf
tillbm ileftde vencefiaub ba balo
_. • mibim ba•IİJetini tunlar 
tetlD1 edeceldirı 

EIWM ...-.ı olacak ve baloda 
elanı •• süzel elbise müaa•k•Jan 
yapdacakbr. En iyi danı eden çift 
ile lımclmlv •• erkekler anamda se
ptec:ek en süzel elhiıelilere verilecek kıymetli hediyeleri yakında ilin ede-

c:ejiz. 



oş omaya Gıd 
M car başvekili, Avus-1 

t rqa başvekilile de 
Japonya 

lngiltere ve Amerika 
ile müsavi hacimde 

bir filo istiyor görüşecek. 
Budapefte, 31 ~<A.A.) - Gaze

teler, Ceneral Gömbö§ün yakında 
Viyana ve Romayı ziyaret edece
ği~i y zmaktadrrlar. M. Gömböı 
4 Teşrinisanide Viyanaya giderek 
Avusturya Baıvekili M. Schuaclı· 
=ıis'i 7.İyaret edecek ve ertesi gü· 
nü Romaya hareket ederek iki ve
ya üç gün orada kalacaktır. 

Mumaileyh, seyahatinden dö • 
nü,te mebusan meclisi hariciye en· 
clımenin~ MRca!'istanm harici va• 

ziyeti hakkında bir rapor verecek· 
tir. 

Belgrat, 31 (A.A.) - Leh -
Yugoslav !birliği, M. G&nbôtün 
V artovayı ziyaretinin Leh - Y u-

goılav dostluğuna indirilmit me• 
şum bir darbe mahiyetinde oldu-
ğunu ilan etmektedir. Birlik, u· 
zun bir karar sureti kabul etmit 
ve bunda Macar Baıvekilinin Le
histanı ziyaretini takbih eylemit· 
tir. 

Şar Misakı işi .• 
Londra, 31 '(A.A.) - Parla - ı üzerine Parla TC Moıkova kabine

mentolar açılır açılmaz §ark mi>· lerinin nasıl bir hattı hareket itti· 
sakı meselesi ortaya ahlmıım. haz edeceklerine dair mal\imat al· 
Mebuslardan biri M. Antohni E • madığmı IÖylemiftir. 

den' den bu meselenin ne halde 

olduğunu sonnuf, Mührihas Lor • 
du, Alman ve Leh hükilmetlerinin 
Fransız ve Sovyet hükGmetlerine 
bazı itir zlar aerrettiklerini ve tn
giltere hükUmetinin bu itirazlar 

Lord, bu husustaki müza.Kere -
lcrin yeniden baılama.amm Te~ 
terkedilmeainin bu planm başlıca 
amillerinden olan Fransa ve Sov• 
yet RUJya ıhükUmetlerinin hattı 
hareketlerine bağlı olduğunu ila· 
ve etmiştir. 

lngiliz ordusunda tahrikat gapmağa 
cür'et edenler cezalandırılacak 

Londra, 31 (A.A.) - Avam 
KamaTe.sı, ordu ve donanmada 
tahrikat yapmağa cür'et edecekle
ri cezalandıracak ve bu tahrik.ata 
mani olacak tedbirleri tiddetlen • 

. dirmeğe matuf kanunların müza • 
keresiyle meıguldür. Muhalifler, 

hükilmeti, hüniyeti tahdit ile it· 
ham ederek bu kanunlann tiddet· 
le a1eyhinde bulunuyorlar. 

Silahları azaltma meadesinin 
müzakeresi, muvakkaten 8 Tetri -
nisaniye tecil olunmUftur. 

Giresun yolunda · bir kamyon 
yuvarlandı dereye 

Yatington, 31 (A.A.) - Japon 
sefiri M. Saito, Japonyanm lngil· 
tere, Amerika ve Japonya harp fi .. 
lolan arasındaki 5 - 5 - 3 niı· 
betini kaldırmak ve bu devletler
le müsa'Vi hacimde bir filo yap· 
mak hususundaki kat'i iradesini 
.teyit ebnİ§tİr. 

Sefir J aponyanın bu müsavatı 
yapmak için lazım vesait ve za • 
man hususunda her türlü imtiyaz • 
lar vermeğe baz1r olduğunu da i · 
lave etmi§tir. M. Saito bugünkü 
S - 5 - 3 niıbetinden Japonya • 
nm hiaaesine dü en atağı rakamı 
Japon §eref ve haysiyetini yara • 
tadığını bildirmiıtir. 

Muahede yapıldığı zaman, bir
leıik Amerilca bahrimuhit adala• 
rmdan lbazılarmda istihkamlar 
yapmaktan feragat etmi§ti, fakat 
tayyareler ytizünden bu ferağatm 
bugün ehemmiyeti kalmamıştır. 

Sefir, Japonyanm ber §eyden 
evvel deniz kuvvetlerinin hatta 
büyük mikyasta, azalblmasmı iı • 
te.ımektedir. Fakat o zaman, Fran • 
ıa, ltalya, Holanda, Almanya ve 
Arjantinin donanmalarının naza· 
rı itil:iaTe ahnftla.sıtıı -i•tenıeLt-li...-

Diğertlılraftan <Sefir, ibu devlet· 
lerin Japonyanm nid>eti derecesi· 
ne lkadar donanmalarmı arttır .. 
mak için taleplerde bulunabile • 
ceklerini, bunun o devletler için 
bir milli haysiyet meselesi olduğu· 
nu ilave etmif ve demiıtir ki: 

·"Japon halkı !hükQmetinin hak· 
lı bir talepte buluduğu hususunda 
müttefiktir. Son günlerin dahili 
kantıkhğı ve suikaatler muahede· 
nin imzası neticesidir ve Japonya· 
nm iradesi şimdi ursılma'Z ibir 9e

kil almııtır.,, 

Açlık yürüyüş
çüleri 

Ordu kıqaf et karar 
mesinde tadilô.t yapı 

Ankara, 31 (Hususi) - Vekil· \ Kilotlara zırh kull _.ıa 
ler Heyeti kararile, ordu kıyafet Pek soğuk mıntakaltf"' 
kararnamesinde bazı tadilat ya • mevsimlerinde·amirin 111 

pdmııtır. Bu tadilata göre; zabi • le yakaar ve içi kürklü 
tan kıım haki veya kurşuni renk • lecekti. Ceket, kaput, Ol 

te boyun atkısı, kulaklık, kar göz· pelerinlerdeki bütün d'' 
lüğü, ıiyah lastik ve yün eldiven zarda zabitler için t-"1 
kullanabileceklerdir. parlak; askeri memurlar .JI 

ihtiyat zabitleri, mütekaitler ve yaz, düz ve parlak; ıefer" 
askeri memurlar, bayramlaTda, miyetle mat olacaktır. 
evlendikleri günlerde, resmi aıke· Zabitan baruti renkti 
d kıyafetlerde, davetlerde, mera· pelerirt giyecektir. Deııİ' 
simde aıkeri üniforma giyebile • rımn kıyafeti, kara inı•l 
ceklerdir. yafetinin aynıdır. 

Ankara Belediye mecll i 
ilk toplantıaını yapıyor 
Ankara, 31 (Hususi) - Vali 

ve Betediye Reisi Nevzat Bey, ya· 
nn saat 17 de, yeni Ankara Bele • 
diye Meclisini laaa bir nutukla a • 
çacaktır. ilk toplanhımda Reis 
Vekilleri, daimi encümen, muvak
kat Encümenler, Kitiplikler ıeçi • 
mi yapılacak, gelen evrak okuna • 
caktrr. 

lzmlr askert memnu 
mıntakasında 

Ankara, 31 (Huıuıt) - Ha • 
riciye Vekaleti, lzmir aı~eri mem· 
nu mmtakasmda Türk veya ya • 
bıuıcı hiç kimsenin. r"Caim çelqni -
ıece~4J<!ok.L.nı>..ıpıyacağı hps!-J • 

n ıy ır -
hancı e çilik ere tebliğ etmiştir. 

iki komiser merkez 
memurlu§una terfi etti 

Ankara, 31 (Hususi) - An • 
kara Emniyet birinci komiserlerin· 
den Mııstafa Sıtkı ve Hamdi Bey • 
lerin Merkez memurluğuna terfi -
leri yaprldı. 

Belediye aetjlmlne ait 
istatistik 

Ankara, 31 (Huıuıt) - Da • 
biliye Vekaleti, Belediye intihaba· 
tı neticelerini bildiren bir istatis • 
tik hu1rladı. istatistikte, intihap 
eden bütün belediye smıflan içe
riıinde intihap hakkını haiz ve in· 
tihaba iıtirak eden vatandaılann 
sayıır gösterilmektedir . 

Qazl Terbiye Efl,t 
lngillzce hocald' 

Ankara, 31 (HusuıO / 
fort Oniveraiteıi me 
'Saffet Mustafa Hanını, 
biye Enstitüsünde Jngilil" 
lığına tayin edilmittir. 

Avrupaya gönderil~ 
lerin imtihan evrakı al 
misyonca tetkik edilnı 
ayın on betine kadar 
tahmin olunmaktadrr. 

Hakem heyeti 
Methet, 31 (Hu•u•) 

Afganistan ara11nda h 
fını hal için lrana gt:ieJI 
yeti Meıhette imam Rı" 
lerini türbesini ve tair 
K b-rtnı Z!)' t etti. 
lran • Afganistan hud11 
aaabada hareket ediyof• 

YUzlerce Ankarallf 
evini gezıyot 

Ankara, 31 (Huıutl~ 
evi bugün yüzlerce A 
rafından gezildi. Ser • 
laka büyüktür. Satıılat • 
olarak devam ebnekt'• 
yeni firmaların ta 
vesile olmuştur. A 

Muhtelif mekteplere 
lebeler, tatilden iıtifad' 
sergiyi gezmitlerdir. 

Ankara Hukuk F• 
devalll / 

Giresun, 31 :cA.A.) - 21 yolcu 
ile Karahisardan Giresuna gel -
mekte olan bir kamyon AsıTlık 
köyünün bir kilometre ilerisinde 
yoldan çıkarak dereye yuvarlan -
mıı, kamyon parçıalanm.ıştır. Yol· 

culardan bir kadm ölmüt, iki 
kadın, bir edede de ağır eurette 
yaralannıqtır. :Y aralrlar hasta .. 
haneye kaldmlmrt ve §Oför ne .. 
zaret ~ltma almmıştrr. 

.A.lbany, -Amerika - 31 (AA.) 
- Kıt için yardım dilemeğe ge • 
len "Açlık yürüyütÇüleri,, nden bir 
grup, Hutaon köprüsü üzerinde 
zabıta kuvetleriyle çarpı§mı§br. 

Casuslar idama mahkum! 

Ankara, 31 (Huıu.ı~ 
bul Üniversitesinde J 
Ankara Hukuk F 
bütün gün devamın ,.ı« 

Sovyet Rusya - Japon harbi tehlikeleri 
c.eq taratı 1 met 0 YJfad&> 1 Moıkova, 31 ,(A.A.), - Japon 

"- Bugünkü tartlar içerisinde 1 M~nçuko mabtuah, Çin tark .de • 
böylece ibdaı olunan bu vaziyet, mıryollarmm ıah!ı meıelea~nde 
kilçük görülemiyecek kadar vahim Sovyet Rusya aleyhınde yenıden 
bir tehlike te§kil ebnektedir. Ne .1 şiddetli hücumlara btı§lamıfbr. 
tice itibarile, Mançuko hudutların· Tas ajansı bu meselenin bugünkü 
tehdit eden bu tehlikeye kartı 0 • •aziyeti hakkında salahiyettar ma-
radaki Japon kuvvetlerinin icn amlardan §U malO.matı abru§hr; 
eden müdafaa tedbirlerini dütün 

1
• Sovyet Rusya fedak&.rhğm ıon 

meleri tabiidir.,, haddine kadar giderek Japonla • 

Yüriiyütçülerden 20 kİ§İ yara • 
lanmıt ve bunlardan 12 ıinin haa· 
tahaneye kaldmlmalarma mecbu· 
riyet hasıl olımuıtur. 40 kiti tevkif 
edilm.iftir. 

Batka istikametten gelen 150 
kadar yürü~ de §ehre yaklat· 
maktadırlar. Zabıta, mitralyözler 
ve gaz bombalariyle lbnlan kartı· 
la~ğa hazırlanmışbr. 

H d t h~d· 1 ·ı 1 1 rm mezkar demiryotunu aatm al • Başvekil Hz.nin teşekkürü u u u ıae erı e m~gu o • k • . . 
mı\k ve Porsbnouth muahedeai ah· m~ ıçın v~nnek ııtedikleri 140 Ankara, 31 (A.A.) - Cumhu· 
l"&ınrnı Mançuko hudutlarına da mılyon y~n 1 kab~l. e~.i~.v~ bu riyet yddönümnü kutlulamak in· 

•1 ..A k .. b" S paranın uç aene ıçınde ıuluaü na• 1.~. d b l 1 h • . teımı eyıeme uzere ır ovyet - ce •tsın e ı u unan arm epsıne ay 
Jnpon • Mançu muhtelit heyetinin 1 kit ve sülüsnru eıya ile ödenmesi • rı ayrı cevap ve tebrikte bulun• 
tetkilini faideli sayan M. :Amau: 1 ne m~~af~kat eylemiştir. Anc:a1' f mak imkansızlığından ötürii Bat· 

1 vadesı ılerıde gelecek olan taksıt • f vekil Paıa Hazretleri t~ekkiirle· 
"- Mançuko hü~~ti, Çin 1 ler hakkında esham çıkanlmaaı • 1 rinin iblağma Anadolµ ajansını 

topraklarınm herliangı hır kımıt· ı nı ve bu eshama Japonyanm kefil f .. _ •t bn. ti 
f •U1.VSI e 1§ r. 

ru ele geçirmek niyetinde değil • olmasını istemiıtir. ==~===~====== 
fr.,, dedikten eonra, Japonya'nm Sovyet Rusyanm bu kadar ta • nin imzası akabinde tes1imini iate-

!İmdilik Akvam cemiyetine dön • vizlerine mukabil Japonya her • mektedir. Bu ise, gayet açık olarak 
m~sine imkan olmadığını söyliye • hangi bir kefaleti reddettikten Sovyet Rusyanm menfaatlerine 
r k ıözlerini btirmiftir,. bqka demiryollarmın mukavele • aykmdır. 

Berlin, 31 (A.A.) - Halk mah· 
kemesi ecnebi bir devlet menfa -
atine cuul'luk etmekle müttehim 
müteaddit eıhaıı idama mahktlm 
etmiı ve birçoklan hakkında da 
muhtelif hapis cezası vermiıtir. 

MııhkOm 
0

0Ianlann ismi mahrem 
tutulmaktadır. 

Fasta bir hadise 

Ceuta tehrinde mühim bir silah 

deposu keıfedilmiı, bunun üzeri • 
ne bir çok anartist sendikalistler 
tevkif olunmU§tur. iddia edildi • 
ğine göre bu ıilahlar genç an~r • 
tistlere verilecek, onlar da lima -
na ihraç edilecek olan müıtemle -
ke askerleri .üzerine hücum ede -
rek, ihracı menetmeğe çahıacak • 
lar ve ayni zamanda, Futa bir 
heyecan uyandıracaklardı. Sa • 
lahiyettar makamlar, evvelce ha • 
ber alarak bu ıuikastin önüne geç .. 
mİ§lerdir. 

ğı söylenmektedir • 
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V' J" ........... KONUŞUMLAR 

~~~ -~~~~~===~~u~~~~-~:~'' ~h~-~~ 
ke. diiıı Ankar. ,., b. h k eyecanı 
!.._ ti11 biit.. " taımdan ve- Ağır cezaua entressan ır mu a eme Cumhuriyetin on bir:nci - .:.nr kuf· 
~1lll b' u~ koıelerini çabıı alb- J ı..ı·ğ 

ır i\lZcl bi ka • 1 d d k u uı una gece, a nnemle benı.ber 
t~~~ ViJayetı:evi~ılannıın- Karısını, ö ür Ü ten sonra döşeme ::d:i~d~=~~~d~~;~:~lığ::n::· 

1~ de G .. •iikllnun, htirahatin eaki zamanlan yadettiz 

ı ı~~~~::,.ıı ... -:..ili tahtaları altına gömen adam! dedi, :0=•0ç::!::·~::= 
en IOll 91ericlir. dı.. Erteıi gün kulaktan kulağa, iıle-

ı ' lılııraı •iiktln, Ütirahat bekçbi nen cinayetlerin, ıoyulan evlerin, ya• 
,d• ~ ~ aı- !ıter ıibi 1ıazırbyan Maktul Nazmiye, dün mahkemede şahitlik eden arkadaşı Naciye Hanıma ralananlarm, 1ca1dmm1arda muıta yİ· 
~ ·'~; ~Uı\in ••erinin açılı- şöyle demiş:" Kocam bodrumda bir kugu kazdı; beni diri diri gömecek/" y•nlerin sayııız.lığınr haber alırdık. 
ıf "keıctitti k1Qo~ ftl1o evel aon eseri- Hakikaten eıki devirlerde bayrnm 

fıı~ u1ctan ıonra TaJlanm Kanıı Nazmiyeyi feci bir ıu "\ tuplarda insan kanı leketeri tespit 1 -Arkadatıyız. Nuıl ne yapa- günJeıi, cülus geceleri sokağa çık • 
La"-- beton medeniyetinin rette öldürdükten aonra döteme edildiği bildirilmekte idi. Osman cağız? Soruyoruz! dedik. mak hayli tehlikeli idi. Hnzinci ev-

.'""" banan 1-ka baka öl- tahtaları a1tma gömerek gizlemek- buna kartı da tunları söylemekte- - Bilmiyorum! dedi. rak ka'"lş:ın!ır~ .:r.bıta vak'aJanmn o 
. ~ bıı taer ten ıuçlu Oımanm muhakemetine dir: - Benim bir tanıdıfmı taharri gün ve o ııcceJerde fazlalnıbiı ııörü-

"ll @•~ ~andı. Tamam- . b 1 d O B • k ) k ! • d h" f lür. ~,,.-;:_ l'ibiriye c:bmhuri•etinin dün AğD' cezada at an ı. ıman - enım an e e enn en ıç meuru var. stenen ona haber ve • Halbuki bugün milli baynun}an 
al ~ .... k&n 1 Ağır C'CZa aalonuna iki jandarma· haberim yoktur. Bir gün eve gel· relim, belki bir §ey yapar, dedim. d b _, __ ka d ~~ un iistünlQfüne ver- l ımz a za ıta Voaıuı y etmek ıöyle r oıı bl YetiJı tinua . nın muhafazumda alındı. Suç u, .Jiğim vakit Nazmiye yoktu. Ara • Kızdı. dursun, ~ kalabalık aıddelerde,ipe 

""neUk · lldir. Bu abide ıalona cırirerken, önce bütün ıeyir· dım; her tarafı aradım, bulama • - Siz ne karıııyonl!nuz? ceva- abha yere düımiyen yerlerde çıt çık-. ~U.. CUınhuriyetin taılq. • 
t . llllı devlet premiplerinin cileri bir defa ıüzdü, ıonra Ha • dım. Samıuna aitmit olduğunu bım verdi; korktum, fazla bir 9ey mıyor. Kimse kimseye yan bakmıyO!'. 

tıııı.i kimler heyetine döndü. Birer birer dütündüm. Ben kaçmıyordum. O· söyiiyemedim. Birkaç gün evvel Bu canlı vakar, bu terefU eflen-
~ Jet •bid • O celer, Cumhuriyet idareıinin en bQ • 

:.ıı ıı.,,~ı '!~ kanuna ve baktı ve yerine oturdu. ıman; nu aramak için Samıuna gidiyor· Osmanı baıka bir arkadatmıız yük mazhariyetidir. Cumhuriyet yıl 
aıı 0>'ıl~1 veoıen mananm taı Kuımpatada Bedrettin mahalle • dum. O zerinde leke bulunan e§ya· görmüttü. O da aormuı, ve Osman. ~tııt."'°:_ .. baJııdır. N dönümü günlerinin büyük gün oldufu 
hı~"'~IQ ıinde oturdukları evde, kanıı az· lar evde bulunmuı.. fU cevabı vermi!: balkın vekarlı tezahüründen ne iyi an-

~~ ihtiy:~: .•~bfı baK.oeıer, miyeyi, boğazına kayıf takıp boğ· Reiı Aziz Bey sordu: - Onu koca11nrn yanına gön • laıılryor. 
'de ·~ b' ıçı ıenç nak mak, döıeme tahta1nnı ıökerek - Peki Nazmiye kaybolduktan derdim! Büyük gilnlerin heyecanı aaaha .U-
t..~ ~e l' it' IMU'çayı vermedi. Bu d • ı· .... d k' kUn verir. Bu ıükilndur, ki hey--· 
-~ Grk lbalz • • Anka kazdığı iki metre enn ıgın e 1 ıonra on bet gün kadar evde kal • Eaki liocaaı ölmUttU. Bu cevap ........... 
l>l.ı.:: ,. ......... bir emeıuun, • rukura go"mmekle ı'tham edı'lmek· B dd rf d b b h • d vakur eder. Coıkunluk vardır. Se .. ~ ........ nı >' mıııın. u mü et za m a ce • iiı ütün fÜp emızi artır ı ve o· tctiiııı medeniyete deı- vinç kalplerden ta§8r, eğlence ayuka 
' . röaterdi. Türk kalası. te idi. ıet kokmuf, hiç bir koku duyma • nun Nazmiyeyi öldilrdilğünü anla· çıkar. Herkeı güler, ıöyler, ellonlr, 
t" tibi t-..ı_ Diln mahkemede okunan ilk d 1 d k ~ ~diliii u ... malzemesinin de m mı ı · fakat vakar içinde. .. 

>l tıt) tııiJı~ 2aJnan1an hep hatırla· tahkikat evrakına göre, Oıman, - Hayır .. Ben blSyle bir feye Reiı .(zlz Bey Oımana ıordu: Büyük günlerin heyecanı vakur ve 

>\ l'.. • davaınmn kudreti cinayetten sonra on bet gün daha ihtimal vermediğim için koku duy· - Şahidin ifadesine ka111 bir aıil olur. 
'-~ ~ ~ üıtünlilfü bak. evde Öturmuf, ıonra Samsuna git· madnn. Ceıedin gömülü o1duğunu sözün var mı? Hiç ıüpbe yok, ki bize coıkunlufu-

~ ~ dersi olmuııa, en ileri mittir. Oıman, odayı terkettikten bilmiyordum, ki .. Sonra oda rutu • - Yalan ıöylilyor! Hem Naz. muzdaki bu vakan ve bu ualetl milJI 
ıoı..._~ elıle o1-Lil---'- T!ı..1- ••·ı, f k ku 1 " ha• b I bayram günlerimizin kudaiyeti veri • ~~ ~ wao ~ ura - ıonra etra a o yayı maga :r • et i idi. miyenin eski kocası ölmüt değil • 

\o; QlG Uide .. wayetlerni lamıf, eT ıahibi meseleyi polise - Nazmiye kaybolduktan ıon· d" yor. 
'~~·>'ll ttn ortaya koymuıtur. ır. ~ .. :• '· ~ . haber vermiıtir. ra niçin poliıe haber vermedin? Bundan aonra Naciye Hanımla Se14ml rzzet 

Yün ihracatımız gün 
geçtikçe arbyor 

~ ) '"•nin projesini hazırlı • k lt!.: ltea- de bu aeri ile öTii- Derhal hldiıeye el oyan po • - Efendim Nazmiye ile reımt J;eraber Oıman Efendiyi gören 
·ili,._ Hı, 9üphe edilen yeri kazmıf, ve niklhrmız yoktu. Aıkerlikten çık· Fatma H d' 1 d" F tın H · .~ k . ın en ı. a a a· 

'~ ~de Wa ,..tam Tiirk «sedi bulmuf, çıkarmıtbr; om • tıktan ıonra Taziyeti mi düzelte • nnn: 
~ ~ 'Gatün bir e.m sörüyo • tulara göıterilen bu kokmağa ba§· miyordum. Uğrqryordum. Polise _ Biz Nazmiyeyi ıor"duiumuz 
~ · • .,.1:.ı. ...-ı;.,. • .ı.w-a.un - - l&mıı cesedin, Nazmiye Hamma karım diye müracat edebilmemi- vak\t, gözleri yatardı. "Beni yüz 
~ l'ıı: ':ı lcıır:~a f:alıyo:· ..:z. r ··- ait olduğu pek çabuk anlqılmn. • rin nı'ka"'h kt:.iıdınım bulunmaıı _,'it ~ tOJ>raıı-- .,. Y • Ustü bıraktı, kaçtı!,, cevabını ver• 

L.. >tt.ı 'I.! .. ._, Türk tqma trr. Ceaedin batı ıiyalı bir örtü ile lıızımdr. d d~ ~ o. '11 
1 
"'\ uqo taraftan • i. eai. Rei•, mana tekrar sor· 

'-~ >~ Ee dalı haya- ıarılmıt bulunuyordu. Üzerinde Bundan ıonra ıahitler dinlen - du: 
..._ "'" l)i lı:;.,eden Türk inunm bir kombinezon vardı. meğe batlandı. ilk dinlenen tahit, -G6zleriniz yaf&rmıf, ağlamı· 
... " ltt. .. ~b..._. ,_ tnıa gı"bi süzel ...,_ Ceset buradan morga kaldml • Naciye Han ...... , Nazmiyenin arka· ·~">~ ... d~ '44r. Türk uıtalan- •··· tınız l 
~~~t~~tliiiü bu güzel bina. mıt, otopsisi yapılmııtır. Aradan datı idi. Naciye Hanını ıunları - Elbette yaıarrr. Dört buçuk 
, ~ --ı lrn yirmi güne yakın bir müddet geç.. söylüyordu: ·· ıene beraber yaıamrıtık! ...._, .. o uıtur. 

•• "\ ~ 1 tiğinden ceset tamamile titmit ve - Nazmiye ile Rejide beraber Bundan ıonra, aynı evde otu· 

Son hafta zarfında Türkiyeden 
Almanyaya yüz bin kilodan fazla 
yün aatılmııtır. Bir kısım Anado 
Ju yilnleri 8a9 iyi yünler ise 12 
Franıız Frangından muamele g8r 
mektedirler . 

Son günlerde C:le bir firma Tiir
kiyeden yüz bin kiloluk bir yün 
partiıl almak üzere mliracaat et .. 
mittir . 

'4.._,' l!'b-.t~ e ••erin ustalarım, 
)~ .\1ı1.~ hatırlarken bu SÜ· saçları dökülmeğe baılamıt bir çalı9ryorduk. Bana kocaamdan ran Şl'hit Ester Hanını dinlendı. - Yalan ıöylüyor. O, Nazmi .. 
~"' .,_~tt. tahakkuku İmkl· halde idi. Bununla beraber, Morg, bahseder, çok fena oldufunu, her Eıter Hanım: yeye: "Seni alacağım •. ,, diye kan· 
~ tatri etleı-jidni habrlamak, onun boğularak öldürüldüğünü Takit kendiıini yoraana ıanp döğ- - Nazmiye kaybolduktan ıon· dırmak iıterdi. Şikayet ettik bu 
,,, \.~ lcendiıi ıibi düıün- tespit edebilmiıti. Evrak okunduk· düfünü söylerdi. Hatta bir giin: ra Osman gramofon çalar, ağlar· yüzden mahallemizden değ.iıtiril • 

~lttil-et ~:ve.t ~viııin tahakku- tan ıonra, Oımanın iıticvabına "- Kocam bodrumda bir çu· dr. di ı · 
~ · 8 tnıinın temellqmeai haılandı. Suçlu, tunları söylüyor- kuT kazdı. Bana: "Seni onun içine Dedi. Dedi. Bekçi: 

>tt~d~ b~1!aıdreti fikir halinde du: g8meceğim.,, dedi, çok korkuyo • - Niçin ağlardı? - Ben öyle bir teklifte bulun• 
~e ,.:•.vekili Şükrü Kaya "- Evliydim. Nazmiyeyi kan • rum,, diye bana dert yandı. Bir - Bilmem. Karmna ıevdalry • madım. On bir ıenedir namwum .. 

tibi te~- karıramda bil' mın muvafakati ile almıttım. Dört pazar ıünü Nazmiye gelmedi. A. • dı.. la bekçilik yapıyorum! dedi. 
urı-.;e llyıkbr. O ~ S ıen evvel htanbula geldik. ç ıe· radan günler geçti. Belki huta!an- Baıka bir ıey bilmiyorum. Bundan ıonra ev ıahibl,, Bo. 

f~ •drl Etem ne burada aıker1ik yaptım. Bu dı dedik. Katip bir gün: Oıman bir gün "Ben Nazmiyeyi a· hor, Anna, Sultan, Virjin, Eliz,,;.. 
~ ~JtJt .. _--..-..___ müddet içinde Nazmiyeyi besli • - Nazmiyenin evine gidiniı:, rıyacağım,, diye çıktı gitti. ziz, Zülfiye isimlerindeki tahider 
l~d~ h tir ederiz yen ben değildim. O, rejide çalı • !>etki hastadır. Kendisinde iki fit Betrettin mahallesi bekçiıinin dinlendi. 
~ v... eı- t.raf d fryor Te kendini ıeçindirlyordu. var. Paraımı alım .. dedi. ıayledikleri de tunlar: Suçlu, bütUn ıahitlcrin dofru 

~· •1 .~lı\1-..... ın •çıkan cıra- · tk· k d K d N N • H b b . 1 d'kl ,ıı..., llı h· • ·111 011 
k" • Aıkerlikten sonra memlekete gıt· ı ar a aı aumpa§ a az • - azmıye anım azen enı söy eme ı erini, Nazmiyeyi al • 

"it~ hll'\ 1~i deı; ~e ız Y&fına tim. iki buçUk ay kaldım ve Naz • miye Hanımın eTini aradık. Bu • bulur dert yanardı: "Osman bir dümıediğini iddiada ısrar etti. 
~~~ ltltt t 11 hır ıevinç i .. miyenin yanma döndüm. Onu ben rada Osman Efendi ile kar§ılaıtık. kuyu kazdı, beni öldürecek, g8 • Kendisinin çok söy1iyecek söz· 
•l~. ıı-ı .... ll.\tlt •ö•Ierle kutlu· H d k R • k d d' B' h l' d f b "' "' o"ldii d' Nazmiye anımı sor u . engı mece er ı. ır ayı e a mer.. leri ulundug"unu, hakkını mu'"da .. 
~ '_I I)" rlc d rme ım.,, 
.... ~, ı ·~iıtı a aJlarımızın Okunan enakta, Oımanm ya • aapıar:ı oldu. kezde tikiyet etmi9ti ! faa için vekil tutacağını anlattı. 

t~''ltıtu r ıtıinnet duyıu- kalandıktan ıonra üzerinde bazı - Ne yapacakımız? diye ıor.. Osman bekçinin de tehadetini Muhakeme, bunun için 8 ikinci 
r ederiz. bu k d kabul etmiyordu: T · ·· b k 

>tıı... t .. ıf 
~.'il'"'~ 

mektuplar bulunduğu ve me • u. e§rın gunüne ıra ıldı. 

Efen d 1 Nası I Görüyor? 

-·"'li... edeni. . • . kaynanamla refikam, kıumla ~ t~.hiı. ~t J •. , Her gün münakaıa .. Her ııün an- ret olsaydı acaba --: t 1 l " ka • ......... ye naıı o ur· 

I 
... Ya dünya sade kadınlardan iba-

laıamamazlık .. Her &'Wl vp... du .rok merak d' 

Dehri Efendi - Derhal bugün VA· 
KIT ta tefrikaıına ba§lnnılnn "Kadınlar 
adası,, m okumaya ba§la doıtum. Bu 
romanda merakım haJledersinl~ 

halaıı arasında.- ' ,, e ıyonım ... 



Büyük insan 
(Başmakaleden devam) 

l Uyuıturucu 
Maddeler 

Buıtıa maline· 
lerden itibaren M E L E K Sıneması; rr. 

müdavıaıl 
"B"yük· · ~n ........ 1, • u ınsa.n en.,~ timsal-

lerdir. Onlarla biz ila.Jıiyi idrak 
ederiz: Nazari ve tarihi dünya şe
ni insanların haricinde hiç bir yer
de mevcut değildir ... ,, ''Büyük in
san odur ki yeni ruhlara yeni şekil
ler verir. Ve yeni şekiller vasıta • 
sile yeni kuvvetler yaratır. Sayımz 
nesilerin ihtiyaçlannr uyandırma
ğa ve duyurma.ğa bir insanın dol
gunluğunun kifayet edebileceğini 
ispat eden büyük insandır.,, "Fi
kirler eskir, kanunlar aonar. Se
mere veren yalnız insandır. Daima 
yeni fikirlerin ve yeni kanunlann 
kaynağr insanlardır.,, "Fakaf bü
yükler hiç ·acğişmiyen evvel za -
man çehrelerile değil, hiç tüken • 
miyen yeniliklerile büyüktür. Bü
yükler bin yıl sonra da mevcut ol
duldarr için büyüktür. Yoksa bin 
yıl önce de mevcut idiler ·diye 'de
ğil.,, "Bu kubbede hiç bir ses br
rakmadan göçüp gitmeğe malı -
kum olan şekilsiz insanların arzu
larını, dualarmr, fikirlerini ve fi
illeıini büyük insanlar kurtarır. 

Bu yer yüzünae her şey neşvii ne -
malanm onlardan alır.,, 

Universitede 
toplantı 

Profeaörlerln devamı hak· 
kındakl hUkUmlerin tatbiki 
l~ln laU9are komıtelerl 

Kaçakçılığı takip için bir 
büro teşkil edileli 

2 bUyGk film 

Gizli 
birden görmek fırsatını verecekt 1' 

Oynıyan 
lrene 

Onun içindir ki Gundolf 11tırap 
içinde olan milletlere ve memle • 
ketlere, hülaıa bütün bugünün ve 
ya-rının insanlarına timsa1leri gös
teriyor. Sistemleri değil. Doğru 

yolu bulmak için kılavuz olarak 
büyük insanları gösteriyor, mev
cut kanunları değil. 

ae~lldl 
.Yeni Oniveraite talimatnameıi 

mucibince her hafta çarıamba ıü.n 
leri, Oniverıite rektörü Cemil Be
yin reiıliii altında, f akiilte dekan· 
larmm ittirakfYle bir toplantı ya

pdaacktıır. Dün ilk toplantı ıaat 

tam ıs te .tıııulmıtm. 
Toplantıda, Oniveraiteye kayit 

kabul ve tecdidi kayit itleri, iki 
aene ayni mufta dar.en talebenin 
vaziyet~eri tetkik edfJmİ§ ve bun • 
lar hakkında yapılacak muamele, 
U niveraitenin yeni t~limatname • 
ıine uyaım olarak kararlaıtml -
mııtır. 

Bundan aonra Oniveraitenin bu 
ıeneki kitap ihtiyalarma geçil -
mittir. Edebiyat ve hukuk fakül • 
teleri için gönderilen eserler tet • 
kik ve kabul edilmiıtir. Fen fa • 
kültesine a:t kitaplar evvelce ya • 

pılan bir toplantıda kabul edil • 
miıti. 

Univerıite talimatnamesinin, 
profesörlerin devamı hakkında 
koyduğu hükümlerin tatbik edil • 
meıi için iıtiıare komiteleri ıe • 
çilmiıtir. Komitelere ıeçilen pro • 
fesörlerin isimleri bir li&te halin • 
de tanzim edilmiıtir. Her komite • 
de biri ecnebi diğeri Türk olma'k 
üzere iki profesör bulunmaktadır. 

Üniversite deralerlnl herkes 
takip edebllecek 

Üniversite derslerini her yurt· 
daıın takip edebilmesi için, bu yıl· 
dan itibaren fakültelere dinleyici 
talebe kaydedilecektir. 

lıteklilerde tahsil dereceıi a • 
ranmıyacaktır. Bu gibilerden yal • "Biz bugünün Türkleri güneı • 
nız kayit ve devam ücreti alma • ten gelir gibi Türk dünyasında gÖ· 

Gundolf bundan yirmi, yirmi 
bir ıene evvel söylediği bu tözle<o 
rin manasını ve kıymetini Türkler 
kadar candan anlamıt ve inanmıt 
bir millet yoktur . Onun için Ha· 
san Cemil Bey çok haklı olarak 
e:;ere başlangıç olarak yazdığı sa· 
tırlar arasında ~öyle diyor: 

rünen ve beraber getirdiği ezel ate- caktır. 
· '( t 'h' · b t d"k b" Talebelerin diploma almalan f ı ı e arı ı yem aı an o en u· 
··k t 'h · · t' ı· · b 1 için bir imtihan açılacaktır. yu t:.rı çının ımıa ını u muf, 

asil, kuvetli bir ırkm talihli ve , Fındıkhda ki yeni ilk mekt.ep 
canlı bir nesliyiz. Bu sebeple Gun· Fındıklıda yapılmakta olan ılk 
dolfun derin ruhunu herkesten da- mektebin inıaatı ancak on bet l • 
ha iyi anlıyabiliriz.,, kinci T eırine kadar t~mlana • 

caktır. Mektebe lazım olan sıra, 
Benim bu yazıyı yazmaktan maıa gibi ders vasıtaları tedarik 

·maksadım. Hasan Cemil Beyin kt 
edilmeğe batlanmııtır, me ep on 

tam bir salahiyet ile dilimize he<- d bet sınıflı olacaktır. Te risata on 
cHye ettiği kıymetli bir eseri hula· 

yedi ikinci Tetrin cumartesi gü· 
sa etmek değildir. Ancak eserin nünden itibaren baılanacaktır. 
kıymeti hakkında kısa bir fikir Mekteb!n baı muallimliğine Is • 
vermeğe, kuvvetli fikir mahıulle • tanbul onuncu mektep ba, mual • 
rine meraklı olan1arın dikkatini bu limi Rüttü Bey tayin edilmiıtir. 
eser üzerine çevirmeğe çalıımak • Vazifelerine gltmlyen ilk 
tır. Hakikat halde bu eserin hakiki 
kıymetini tamamen okumadıkça 
takdir etmek kabil değildir. 

Mehınet ASIM 

ltalyan seyyahları 
bu sabah şehtimizde 
Bin yedi yüzü geçen büyük bir 

seyyah kafileıi getiren Volikanya 
vapuru bu sabah saat yedide lima
nımıza gelmit bulunacaktır. Sey· 
yahlar tehrimizde iki gün kala • 
caklar yarın şehrin Oıküdar tara• 
fında arabalarla Çamlıca tepeleri· 
ne kadar gezdikten aonra aktam 
gün batmadan vapurla hareket e· 
deceklerdir. 

Vapur Boğaza doğru bir gezin
ti yapcak, dönüıte durmadan li · 
manımızdan ayrılacaktır. 

me.ktep hocalar1 
ilk mektep bocalannın, den 

yılı içinde hastalık ve diğer bazı 
mazaretlerle mezuniyet aldıkta· 
rı aörülmtütür. 

Bu gibi hocaların yerlerine çok 
defa vekil hoca tayin edilmekte, 
fakat hazan vekil bulunamadığı 
için çocuklar hocasız kalmaktadır
lar. 

lstanbul Maar;f müdürlüiü bu 
•aziyet kart11mda yeni.den bazı 
tedbirler dütünmilJtür. Vazifesi • 
ne gelmiyen hocalara mezuniyet 
müddetince yamn maat verilecek· 
tir. 

Maarif mUdUrlUAU depo 
memuru Vekllet emrine 

ahndı 
lstanbul Maarif müdürlüğü le· 

vazım depo memuru Recep Bey 
görülen lüzum üzerine, vekalet 
emrine almmııtır. 

Uyuftwucu maddeler kaçakçı. 
lıiı ile mücadele etmek üzere İı· 
tanbulda "Uyuıturucu maddeler 
takip büroıu,, namı altında bir bü· 
ro teıkil edilmiı ve Müdürlüjüne 
Muhafaza Kumandanlıiı lıtihba • 
rat i.miri Cafer Bey tayin olun • 
muıtur. Büronun merkezi Bahçe • 
kapıda Afopyan hanmda 19-21 
numaralı dairededir. En-ellce u • 
yuıturucu maddeler kaçakçılan 

Muhafaza T eıkilatı tarafından ta• 
kip edilmekteydi. Büro ve Mu • 
haf aza Kumandanlığının emri al• 
tındadır. 

Selçuk kız san'at 
mektebindeki müsamere 

Selçuk Kız San'at Mektebinde 
dün Cumhuriyet bayramı müna • 
aebetile ııüzel bir müsamere veril· 
mittir. Müsamere tamamen tale • 
be Hanımlar tarafından hazırlan· 
mııtır. htiklal mar§ile baılanmıf, 
tafobeden bir Hanım kız Cumhu • 
riyet hakkında güzel bir hitabe 
söylemittir. Müsamerede monolog 
ve tarkılar söylenmif, Aka Gün • 
düzün "ikizler,, isimli piyesi tem • 
sil edilmittir. 

Selçuk Kız San'at mektebinin 
itina ile hazırlanmıt ve iyi tertip 
edilmit olan müsameresi büyük 
bir muvaffakiyetle bitmiıtir. Ha • 
nım kızlar şiddetle alkıılanmıtbr. 

Yeni Şehir Meclisi 
~ugün toplanıyor 

Yeni Şehir Meclisi bugün ıaat 
ondörtte ilk celsesini yapacatkır. 
Mecltıt Y1n!" ~ 

Muhittin Bey, kısa bir nutukla a· 
çacak, ıonra Riyaset Divanı, Kl • 
tipler, Daimi Encümen azalan ıe• 
çilecektir. Meclisin bu devre top • 
lantısı bir ay sürecektir. 

Kaçakçı Matmazeli 
Romanyadan ,ehrimize gelen 

Romanya bandıralı Recel Karol 
vapuru yolculanndan Nent İl • 

minde bir Matmazelin hareketleri 
ıüpheli görülmüt, üzerinde arq • 
tırma yapılmıttır. Neticede manto
sunun astan arasına gizU bir ıu • 
rette dikilmit ipekli kumatlar bu· 
lunmuıtur. Matmazel yakalanmıt· 
tır. 

Gümüş paralar 
Gümüt paralar piyasaya ancak 

on gün sonra çıkarılacaktır. Dün· 
den itibaren yirmi bet makine bir· 
den çahımaya batlamııtır. 

.......... ,~mum.nımıııııanııMtMWW.,... 

TEPEBAŞI 

ŞEHiR TIY ATROSU 
TEM S 1LLER1 

Buakşam aaat 
20 de h1~nbul ldldillftl 

MadamSanJen $rhirTü.ıafl'OSI 

~o~:!~ı!:;;:.e llllll~lllllll 
Yazanlar: Vik· m ... nı 

tor Sardu ve E- 1(1 il 
milMoto. 
Çeviren: Seniha 
Bedri H. 

ımmn 

Eakl Fransız Tiyatrosunda 
Bu aktam 20 de .• 

l\t~~bul 8rlt4iqni 

YA R A 5 A $ehirTiyatrasu Seyah kafilesi mutadından faz· 
la olduğu ve bu kadar seyyaha ka
fi gelecek İtalyanca bilen profeıi· 
••••• '1-, 1 _.] .... 

JvnL ... aı"" .r;n11 <aa .,a;um~•i= ;..: - ' 1·1 .,_ d 1 ak 1· Operet 3 Per· 
:.::::!: ~~~-t!..W} o atar ' azım .s_ a •• ı.t:v.... • 

ı ııııııııımııı 

1 111.J 
çin, belediyenin müaaadeıile ltal· 
yanca bilen bazı talebeden de is· 
tifa-ie edilecektir. 

ltal~ca bilen tatebe, tehri bil' 

olan maltlmatı edlnmitlerdh-. 1 -y h __ Ş_t_ -

l 
o ann rauı 

ltalyan seyyablann bir kıımma Tercüme eden: 
da Fransızca bilen tercümardar Ekrem Reıit .. 
verilecektir. 111111111 

Sevda 
Biltilo kadınlık • Biltün bir aşk 

Her p ıaat 4,30 ıeanıında, geçen haftanın emıalli• 
fakiyeti olup halkımıııo umumi arzuıu üıerio• 

ilkbahar Resmigeçl 
FRAnSIZKA GAAL 

Aynca : FOX Jurnalda Marsilya'da Yugoslav Kralı Hazretlerinin il 

Suikast Hadisesi. 
Kral Hazretlerinin Marsilyaya geliıi • M. Baıloa'aUD 
Suilraıt bldiıHi • Katilin &ldürllmeıi - Kral Hz. Dİll 

Hire bütün teferrüatile göıterilmetedir. 

Bugün matine• •• p E K sı·nemasıfl 
ferden itibaren 

1-Sib;;·y;m M0

~hkft
1

;n1 
Muazzam ve mubteıem sahneleri muhtevi, Rus b•>'' 

alınmıı nefis bir ıaheıer, Oynıyanlar : 1 
Lupe Vele.z - John ao 

[ Fraıwıca Sözlüdür ] 

2 • CANLI GETiJı 
Va~ .or~nlar Ye hakiki vahşi hayvanlar arasında alıfl~ 
,etli bır film. Ayrıca: FOX Jurnalda Marsil7ada Yut°' 

Hazretlerinin uğradıiı 

Suikast Hadisesi 
Kral Hz.nin Marsifyaya gelişi • M. Bartou'nun iıtikbılİ • 
bldiıeai • Katilin &ldOrDlmeıi - Kral Hazretlerinin veftll 

bOtOn teferr&ab ile gösterilecektir. 

Bu akta• SARA y Sineması 
DehakAr artist CHARLES LAUGHTONun b&yilk 

6 KARiLi KRAV. 
[ United Artiıt] in Fransızca s6zln filminin ille iraesi. 
nalde : Ika edildiği dakikada bütnn teferruatile aJınoı:' 
nema taribinde yeglne vesika kalacak olan) Yugo•!, 
hna Manilyada yapılan ıuikaat • Katil nasıl ~HdOrftfCP' 
kralm belediye dairHiae nakli • 22 me•leket muf8, 
ittirakile Belpatta yapıla11 cenaze merasimi • T ethif9 

Franaada teYkifi ve lngiltere·Awılorya tayyar• 
Lükı çamaıırlar Ye dahili elbi.eler 

Yumurta kontrolu 
komisyonu reisliği 

22 ikinci teırinden itibaren tat· 
bik edilecek olan yeni yumurta 
ihraç nizamnamesi mubicince ih • 
raç limanlarında. bir yumurta kon• 
trol komisyonu tetkil edilecek ve 
bu komisyonda Türkofisin göste • 
receği bir reille, bir yeminli eksper 
ve bir de yumurtacıların mümessi· 
li bulunacaktı. 

Kontrol komityonu reisliğine 

Türkofiıten Şefik Bey ıeçilmit • 
tir. Yumurtacılar da Ticaret Oda· 
amda toplanarak Y umurtacı1ar 
Birliiinden lbrahim Beyi ıeçmif • 
!erdir. Ancak bu it fahri ve de • 
vamlı olduğundan bir mümesailin 

bu itle uiraımaıını yumurtacılar 
doğru bulmamıtlar ve Türkofiae 
müracaat etmişlerdir. Türkofia bu 

müracaati tetkik edecek ve bir ka· 
rar verecektir. 

lstanbul-Edime tenezzüh 
trenile gelenler 

Şark Demiryollannın 29 T~ • 
rini evvel Cumhuriyet bayramı 

münasebetiyle Edirineden latan • 
bula tertip ettiii tenezzüh treni • 
le tehrimize 400 kiti ıelmiıtir. 
Ge-lenler cumartesi gUnü Edimeye 
döneceklerdir. Kumpanya Edir • 
nenin kurtuluı bayramı olan 25 i
kinci te9rinde de tehrimizden E • 
dimeye bir tren kaldıracaktır. 
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Kanadı Yaralı Kaş e 
11 ,7'fltn<A r.oı 72 YAZAN: iSHAK FERDi 

"""t Kafanı ben keseceğim ve kafa 
Birinci kı~ım 

-1-

Süheyli 

Nakleden: Sellimi izzet İii 
iıterim.. O da orada iıe bana ne? 
Onun ~öyledilderini dinlemiyo
rum bıle. Ben bir, nihayet iki ka
deh İçerim. Üçüncüyü içmem. 
Sen beni hıç aarhot gördün mil? asına şerbet doldurup içeceğim!,, 

[)it" 

-1-
On iki yatında bir kızdı. Onun 

gibi kızlara ıehir içinde pek teaa· 
düf edilmez. Onları ıur dıtların
da, iç Erenköy kızlarmda, kıyı 
mahalle kaldınmlarında görünü· 
niiz. Saçları iki örgülüdür. Yüzü· 

-Görmedim. 

- Öyle iıe ağzını kapa, dilini 

~ fiirklerin Dicle-Fırat kıyılannda vıiktile büyük bir medeniyet 
f>trt ~ Urduklarını biliyordu. O, Sitlerden öç almağa yemin etmişti 

yut, ıuı ... 

Eve airerlerdi. Kar gibi beyaz 
mutambab aohaya otururlardı. 
Büyük bir kasede bol etl · · klltıı tl!ııeJi Yakumda birkaç 

•ıtr .. İran d ·ı ,. !)( or uıu ı eru· 

r..-~ 1'l da ord 
tı'°llrl lı unun •onunu aldık-
11~ areket edecekti. 
'd,İr :•r {Boğaziçi) nde Sit· 
detıiıd ayJi ınalümat almııtı. 

topl'\Jt] en. gelen balıkçılar 1-
. SitJerj~~a. akın yapmak ia
~b ~0kunden kaznnak 

~~iti 
Qofeti)'] aahfflerde Yunan ma· 

; ~ e teınaı eden Sitler git • 
""*~leniyorlardL 
. ( da {Alanlar), daha 

0tA "J l<eltler) ve Kafkuya-
1" ~'") otu taraflannda da {Sar

'11 ~ İtti turlardı. Sitlerin bun-
t, 

1alcları ve dostJuklan 

• (ta~e llh ·ı 
'-.~ 1 de (Atazonlar) ile 
._ '~) de Sitlere tabiydi. 

..._......,~ (Skolotlar) ile RU1ya-
~'~lre.bilelerin büyük bir 
'\: a ~inainden olduiu 
~ ""'' lerı Türk ve Moa-ol 

~ ltft. ~ l'~· Dara Sitler araamda 
~ Ur-klerden de ~ekiniyor-

~ ~llPp mabuClu) - ta· 
'-tt ~), (S llde.n batka aynca 

ne 'baktıimız zaman kızarır, elle- b l ' e pışmıı 
. . k .. çor a can arına can katardı 

rını nereye oyacagını f&§ırır. • 
Gözlerinde hüzünlü bir vekar val'- · - 2 -
dır. Onlar, ne devamlı mektebe Sarhoş 
giderler, ne de bebek oynarlar. 

Bir ıabah aa.at ıekize dogru"' Sü
Onlar ıu taıırlar, ortalık ıüpürür- h 

eyli mektebe gitmeğe hazırla· 
ler, küçük kardetlerine bakarlar. k 

nır en, qağıda, mağazada bir 
Süheylinın kardqi yoktu, fakat 
babası vardı. gürültü oldu. Arkadan bir küfür, 

ağız dolusu bir küfür ıavruldu. 
Sadık efendi, kimseyi lffmi -

yen ve kendini kimseye aevdirmi
yen acaip bir adamdı. Doıtu yok· 
tu. Ailesiyle de dargındı. Ka11ı· 
ımda itiraz edilmeıine tahammül 
edemezdi. Hele haksız olduğu 

zamanlar, ıeai daha gür çıkardı. 

Konuftuju bir tek kiti vardı. 
Komıuıu lhıan Baba. lhaan so
bacı ve ibiıiklet tamirciıi idi. Fa· 
kat uıl iti gücü durmadan cigara 
tellendirmek, kötedeki meyhane -
de kafa çekmekti. Kanır Dilber 
de kendini konyağa vermiıti. Eı • 
kiden ak§Am olunca kapmm önli· 
ne çıkıp hava alırlardı. Ama bu • 
nun için ıaç taramak, giyinmek 
lazımdı. Zamanla bu büyük kül
fet oldu. :Artık odasından çıkını· 
yordu. En büyük keyfi konyak 
titesiyle haıbap kalmaktı. 

Şadan kızma: 

- in de bak, dedi, ne oluyor? 
Sadık, testereıini bir köıeye 

fırlatmq, keail.memeğe inat eder 
gibi dimdik duran bir kaim tahta 
önünde, batını avuçlarına almı§ 
dütünüyordu. 

- Ne var baba? 
- Ne olacak, dert, bela .. Ya 

ben takattan dilttüm, ya odunlar 
demirlqti.. Kızdım, bir tekme a· 
tıp her feyi devirdim .•• 

- Ziyanı yok baba. 
-Anneni çafır. 

Şadan koıarak, mağazaya in· 
di. Kocası haykırdı: 

- 'Artık bıktım .• 
Kadın gijlümsemele çalıştı: 
- Bıktın mı? Neden bıktın 1 
- Her ,eyden bıktım. Attık el-

;:. Oe eata) ve (Deniz) ma-

' ~~ a:•hudeleri de vardı. 
, ... ~~(Gün~) mabudu. 
'~~,arken, Türklerle te-

Sa~ltı.ı lonra günete de tap
ıı~~ 1tlardı. ,... ~) l 
~' eı. ne terefi dütman 

~~ ~rh ~· Ele reçirdikleri 
•, ''ftt h~ llıeınlekederine gö
\ı.t~!• du~~etlerde kullanırlar 
~ı. ~qların bqlannı ke-

İakcnder (Persepolis) tehrine geldiği zam:-- fr~- - • •tlerinde Aınu·ıcr
den blma ıu g8rd0ğUnUz mabutlar1; bOtQn heykep .. -· yrk1mf ye bir Jammıu 
da toprak a1•...,a gömdihm~til. O taraflarda uzun bfr seyahat yaparak bet 
on &lln evvel dönen muharrir arbdqlanmu:dan Murat Selami Bey bize (Diri • 
İakender) dcvirleri.M ait yepyeni vesikalar gctirmiftir. Bu maltlmata ve yeni 
~ıkarılan vesikalara glSre tarih kitaplar mdaki o devre ait malOmat bqtan bap 
değfımcktedir. Romanmuzrn kalana bu yeni ma1Qmata göre çtdlmlftlr. 

Duan Baba: 
- Kanyı bu liuyelan vazteçlr

mefe ~ıflım ama ne milmkOn .• 
Ayılıp bayılmaga bqladr .. Ne l-11-
yecekain, kan ayyq ... Ben bqka, 
ben 1'eyif için içiyorum ... 

lliaan Baba iri yan, ıenlt o
muzlu zıfm gibi bir adamdı. Ba
balıiı ibtiyarlığmdan kinaye de
ğildi. Bu, mdıa1Iedeki çoluli ço
cuğun ona taktıfı bir llkaptı. 

verir. 

- lıtenen blru yabp uyu. 
- Sen ayadan delil mi? .. Ben 

pc:8'Jf harada seçlrdim .. Farlan -
da bOe defllefn.. 

- Faı:kmdayım. ~C:ele bltlrile
cei itin Yar eandmı. 

harplerde ne kadar inıan J;a,ı lies· 
tiklerini göğüılerini kabartarak 
anlabrlarclı. 

meC:lenİyet kurduklarmr Te hlnter
ce yıl yqıyarak buradan da A~ 
paya yayıldıklarını 'biliyordu. 

- :Artık ı,.. ,-etltemlyorum ... 
Bılitnn. 

Şadan liızına ieslen(Hı 

- Çabali ol Stlheyll, ıeç l'alı-
-, 

yonun. ~ ·~i~ 

~~~e. t&.larmı temizle • 
~~hı~ ola, h bayrak ve ya • 

Sit İ)Jc ta.Jc kullanırlardı. 

İran muharipleri de ıon zaman
larda, Sitler gibi, harpte kaç adam 
öldürdüklerini öYiinerek anlatma-. 
ia bat!amıtlardı. 

- Türkler aıll ve büyük bir 
miJJettir. Onlarm Sitlerin peıine 
takılacağını ummam 1 

Diyordu. 

lbıan Baba Süheyllnm lımlnl 
böcek koymuftu. Sadılm kansı 
Şadan hanıma da Sultan 1ianmı 
derdi. Ama böceği hiç sevmezdi. 
'Bu bacak kadar kız ona ters tert 
bakınca pek see çıkaramaz, yalnız 

Sadıkla kızının adeta emri albn -
da yqryor diye alay ederdi. 

- ZiyamfO)r um& 

s.aık ha:rlmdıı 

- Ziyanı ,oli. .. Hiç Llr Mfn 
ziyanı yoktur ••• Bana bugiln ne ~ 
luyor yalnı, _ Tibiyot um. 

Sitl 's~i 't'Qrduiu düpnanın 
~· 
~ t, l'eiei (D .. 
", Ol)' ~he ad) ya gön-

Dirinm ölümden yılmaz ku· 
mandanlarmdan biri olan (Arza
mes), bir gün hükümdara: 

Filhakib Kafkaı yamaç!amı
da yerleıen Türkler, Sitlerle ancak 
ıiyueten ittifak etmiılerdi. Onla· 
nn adetlerini hiç bir zaman kabul 

- :O,odcm belki .Grip n.ırmc 
Doldor çafıraJ'l'lll mıT ~ha rde: 

· ·'I • ' ltaf-.u be kesece-• 1s la ta n 

- Ben timdiye kadar yedi y{lz 
inan kafası kestim ama, bunlar
dan Iİ%e bahıebniye lüzum bile 
görmedim. Çünkü bir muharibin 
vazifesi, harpte hıummı mailup 
etmektir! 

etmezler ve gaddarane hareketle
rini nefretle kartrlarlardı 

Alqamlan Sadığı meyhaneClen - Fasla pu..a nr .. m>aıl 

be11. ~11-, 'illa §erbet dol-ha-oqltt. • , , 
c-'-t 1, 

'~o~~Letcı 
. ~ lttthe.en sonra, Sitle-

~ lf h karar ver- Demiıtl. 

"9...~ hlt d 
~.._..)i efa fU Makedon-
~ ~--h~~d- kaldıraymı 
~s~, ~de lörilrüm! 

'~· dii '-,~'t~? k.ııı içınekten 
""t d .. _ -· 0ılb 

S f. :h.... ~ı. ol aaea lrant)e • 

~i ~~ ~i:ı:d~ kanmı 
~' ~,, ı>ler clu • 
~f't '->t 1-ı-ı l".eie} !llıandan al-

J.r \].~~ t6r hrıne IÖtüfiir. s' dı. e edire ve mu
~ , .. _hiiku 

" ·~· lnd~a. ~ift~t'tclt IJ> korJt .. ,_ ~ hat gö • 
>. .. ~~ t ' 'I( ~e becerik. 
l"'~ qer r.a. ~.~~!ti l»u:Jiik b 
~ tef litı lta'biJc] lr ıenlik 
ı..,. '"'.' trlerc1· er bu tenli
~ Sitler· ı. 

>ll ı..ı'll 1'ıctllur ın r 
·~ilde una .. 

Yaptıktan 

~- ft 

Dara harpte adam öldürüp Cle 
övünenlerden hotlanmıyordu. Bil
ha11a (Arzameı) in bu sözlerini 
dinledikten tonra: 

- lnıan, harpte ya ölür, ya öl· 
dürür! 

Diyerek aıkerlerine harbin ga· 
yeıini anlatmağa ve muharipleri 
tenvir etmeğe baılamııtı. 

Dara kafa taamdan ıu içilmesi· 
ni de hot görmüyordu. 

lran orduları (Boğaziçi) nden 
(Tuna) ya giderken, Dira: 

1 • ' G·· - Kahraman asker erım. u· 
nün birinde ıizin kafalarınızın da 
dütman elinde birer au kabı ola· 
cağını dütünerek Sitlerin bu çir· 
kin ve iğrenç adetlerinden vaz • 
geçiniz! 

Demiıti. 

Diri (Türkler) in Dicle • Fırat 
sahillerinde Taktiyle büyük bir 

SOheyil ıelip alırdn 
- Haydi baba •.•• 
lhıan homurdanırdı: 

( 

- Kız babanı rahat 1>ırali .• 

-Yoli. 

- Senin çaldcalm Cloifof Dt-
an1ar? •. Bunan bir UAcı YU-. 

- Sobeyi& gidip alan. 

Türkler o vakit muhtelif mem
leketlere dafılmıılvdı. Sitler, 
Türklere niıbet1e daha toplu ol • 
dukları ~, kendilerinden daha 
kuvvetli gördükleri Jranlleri yen -
mele ve lran topraklarmı iıtiliya 
karar vermitlerdi. 

SOheyli aldırıı etmez, babaımı 
kolundan çekerdi: 

- !enin için naç eczalian~-
a11DJ1' I Beni rahat brraknm. EY. 
vetl, Jler teYC!en evel rahat Mmeli 
iltfyorum.. ~ Şaıo 
aan? ..• 

Dara (Sitler) in bu kararm<lan 
haberdardı.. Ve Makedonya dö· 
nütünden ıonra ilk yapacafı ıe • 
fer, (Sitler havalisi) olacaktı 

(Devamı var) 

TEŞEKKÜR 

Sevgili validem Halise Hanı -
mın cenaze merasiminde bulun -
mak ve bizleri teselli etmek ıure -
tiyle kederlerimize ittirak lutfun
da bulunan hııım akrabamıza ve 
muhterem dairemiz erkanına ve 
diğer zevalr muhtereıneye arzı 
ıükran ve minnettari eylerim. 

İstanbul Maliye icra Amiri 
Şükrü 

- Haydi baba, annem oekli· 
yor .•. 

Ihsan omuz ıilker, faliat Jç1n 
için imrenirdi. Onu bekliyen yok
tu. Dilber bulaşık ıuyu gibi bir 
çorba piıirmiı, bir köıede ırzmıı 
olacaktı... Sadığı biraz <laha ah· 
koymak iatedi ı 

-Otur be! .... 
Fakat Sadık hlkar, linınm e

Unden tutup giderdi. Yolda Sü· 
heyli söylenirdi: 

- Bu adamla dütüp kalkmak 
aana yaratmaz baba. 

- Vay canına! .. Bunu Cla anan 
öiretti defil mi? 

- Hayır baba, ben aöylüyo-
rum. 

- Bana Ihsan vız gelir. Ben 
aktama kadar çalı§ıp yoruldum 

mu, alqam üstü l<af amı dinleme1' 

O ana &Clar tnünlstl Yaft) 
1Con1J!Uyordu. Eaaten &fKesl uzan 
aUrmezdl. Hızlı ba'fınr, fa&I 
çabuk geçerdi. Faht o IÖD mmı 
d!rdil. Hiddetini yenemfyork 
Bir yanar dal gfbl, mtttemadiyen 
fıılimyorCJu. Bir tekmeCle bir 19-
kemle lardr, bir yamndda yen1 
yapmafa baıladıfı bir masayı ç8-
kertti, kaplamakta oldu'lu para· 
vanayı Cleldf. Saat ~artte ~ı'ltrp 
gitti. Gitmeden liarıama ~a ıkçtt
trı 

- ~lzrm açrp bir ~ '8yleml
yorsun? 

- Ne s3yliyeylm. BuraCla sa• 
liıp ıemin. 
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Haqaf nelJmİş? Sıbıh aamuı 
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Yazan : Selami İzzet Akşam •amuı 
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1 ----· 
"Hanımlar ne yapacağız, Hanıınls! 

mühim meseleyi düşününüz!~ Co.vid~n, annes~ öldükten altı.' j tesadüf ettim. Beni ıevdi.. Onu 
ay sonra ımzasız hır mektup aldr. yanıma alıp, para kazanmak, it 
"Gel, kapım Cavidan hanıma aç.lk· yapmak ümüdiyle Anadoluya git· 
tır. Bekl iyorum,, adres de sari-bti. tim .. Çok para kazanamadım. Fa
Ca '* idan b ir şey e.nlıyamadı. ı kat nem vana ıenin olacaktır. 

Cavidan bir bankada mer.aur • Görüyorsun ya, benim hakkımda 
du ııbcr çalıştığı memurfar • söylenenlerin hepıi haklı değil .. 
da:a Hüsnü onm:ıla evlenmek isti· Senden artık ne ıaklayayım. Ya • 
yordu. Fakat CaYidan bir türlü 

§adım, nefsimi birçok §eyden 
razı olamıyordu. HüsnüniSn iıtik· mahrum ettim. Sevdiğim kadın 
balinden emin eğildi. Halbuki o 

ko1larımda can verdi. Hayatın ce· 
hayattan çok şeyler bekliyordu. 

Fakat en iyi ardaka§ı Hüsnü falı safhalarından geçtim. Sana 
hayattan bahsedebilirim. Annen olduğundan mektubu ona göster· 

d. Ak l d t H·· ·· hep o kadın kaldı. Hırrm, aıabt.. ı. ı anış ı, usnu.: Y 

- Ben senin yerinde olsam gi· Allah rahmet eylesin. 
derim, dedi, belki de hayırlı bir Cavidan ağlıyordu .. Kaybetti· 
haberdir. Belki de miras yedin. ği bahasını hulmuı, fakat yeniden 

- Kimsem yok. 
- Babana Tal' ya 7 
- Yirmi tene net annemden 

aynldr. Anadoluya rittl. Öldil di
ye anneme haber getirmitler. 

kaybetmek için bulmuıtu.. Belki 
de babuı kabahatlıydr, fakat iyi 
yürekli olduğuna da §Üphesi yok· 
tu artık.. Eğer babaımdan ayni· 
mamıt olıaydı, belki de mesut o• 
lurdu. . .. 

Son aylan J;abaımm yanm<la 

4.51 4.5~ 

Yılın gı:çea fllnlul 30• 805 
Yılın talın ,;iiıılerl 61 60 

Hint denizinin cenup kısmın -

R A D y O il da aüzelliği ve yanlrzlrğı içinde 
~===========~· parıldıyan, iç taraflarından gölde-

B ug Un 
8%S Khz. BtJKREŞ, 18' m. 
ıa - 115 GUndllz (plAk) acerfy4tı. ıa 

Radyo aalon orkeatnuıı. 19 Haberler. 19, 
15 Komerln de\."8.DU. %0 'Unlveralte. Z0,20 
Konterana. 20,SS Rome.ıı operuındım nakU. 
Mllt.eaklben 110n haberler. 

2%S JDır.. V ABŞOV A. HSŞ m. 
l '1,%0 TapıınJ. - Mııaalıabe. 20 Senfo

nik konser. %1 Mt18&1ıabe. %1,fO Tortnodan 
nakJL Verdlnln eeerlerlnden (Falstatt) ope
ruı. U,05 1'1usalu\be. 24,SO Konser Te 

l't'lklAmlar. 
M5 mız. BUDAPEŞTE, MO m. 
ıa Konferans. 19 Musahabe. 19,30 

Harpa 110lo. 19,110 Konferans. %0,SO Bu -
dapeote opMMmdan naklen Yerdlnln (Reo
ulem) operuı. 

'71S Khz. ROMA, 4%1 m. 
18 Baftf musDd, mosalıabe 't'e plAk nee· 

rlyatı. %1,45 Lombardo Ranza.tonun eeertn
den (ti paue dt>J campanelll) 14'tmıl opera 
tıemstu. H Hnbt-rler. 

BORSA 

re doğru dağ tepeleri yükıelen bir 
adanın kenarına doğru bir gün, 
güneıin etrafı yakıp kavurduğu 

bir aaatte, birçok sandallar yakla • 
tıyordu. Bunlar pek garip sandal • 
Jardandı, çünkü içleri bu uzak 
mem1.eketlerin koyu renkli adam • 
lan tarafından değil, Avnıpalı la. 
yafetinde giyinmit kadınlarla hm
cahmç denilecek derecede doldu • 
rulmu§tu. Sandallann içinde kü • 
rek çekenler de gene bu kadınlar
dı. Umumi görünilt bir ıandal eğ· 
qencesine benziyordu. Sandalların 
zigzak tekillerde ilerlemeleri ve 
zahiren keyif ve eJlenceden dol • 
mut gibi görilnen kadm çıihkları 
il2'erine ıandallarm mlltemadiyen 
yol defittirmeleri, kürele oturan 
kadmlann kilrek kutlanmakta ua-

kucaklarında feryat eder' 
mağa baıladı. j,ı 

Kadınlardan birisi ıel 
tirmek için donmuf bir So 
kunun üzerine tmnand1• ıj 
umumi knrgafalık ve çı! 
ımda daima aynı sözleri 
diyor ve §Öyle diyordu: 

"- Hanımlar, ne , 
Hanımlar, en mühiın ııı~ 
§Ününüz, emniyet ve ,e 

1 temin için ne yapacai1' 
pacağız? Ne yapacai~;:,, 

Gayet sert ve uzal'I' 
nüfuz eden bir seale d 
feyat, ıahile vuran 
gijrültiisil araımda kıaJlle9t 
malda beraber, nihayet 
dan bir kısmının o la•~ 
tmda toplanmalrmı 
Şimdi bu kadınlar birib' 
raretli hararetli konu - Ne oluna olıun bir kere sit. 

Cavidan mektupta yazılan ad· 
reıe gitti. Kendbin' irin y(lzln, 
çenber kara ıakalb, kadide aan
mttı bir ihtiyar karftladı ı 

geçirdi. Cavidan bankayı bıraktı, Hinlannda yıldız ffarcti olanlar Uzer· 
babasma baktı. Jtrinde Si • ıo da muamele glJrenler-

blok üzerinde bağırt' 
ta olmadıklarına delalet ediyordu. feryatlan arumda b' 

- Gtr Candan, dedi, ldm oldu· 
fumu aııiadm. 

Oda 'dalmıli faliat temlmL tıi
tlyar bir koltula kmm oturttu. 
G&zlerl yqardı, nlhayet liıçkırdı .. 
Neden eon.ra Jrendbd topladrı 

- Gbelıln, t!edl, rttzel oldu· 
fana 1mıfndlm. I 

- Gheldlm. Ota ~ tel
dtm, lbtfyarhjUi um. 

ihtiyar dalım denm eltb 
.- Bana tiarım mnm. ~ 

6en1 tana ldt'dbmedL Bana ea
chli kalan bir arbdqmı ftidD'. 
Onunla haber g&nderdlm. Kendi· 
mi atdft blldm:Hm.. 8111111 amıenln 
içi rahat etsbı diye yaptım. Fena 
yapbm dlJOIWD delil mi? Biliyo
rum. Bu yaptılnnı keyif için ml 
yaptım MWIJOIWGD T 4 , . 

Bfr mtıddet Wlbi, ~ mun 
Jazma baktı, ınitım-dlt " 

- Beni dinle, butaymı, 1iaDM' 
benl kemiriyor. Ölecethnl blliyo
nım. Birkaç günlGk &mri1m kaldı .. 
1~ uY"aya ırrf teni g&rmek lçbı ıei
'dlm. Seni hiç unutmadım. S..dt
lln YO bugUn artık dO:nyada olmı
yan annen için bir teY dlyemiyece
llm. Ben de anneni çok aevdim. 
Ama ben aevdbn. O bana hiç ta• 
liammtll edemedi. Neden! .. Bunu 
bllmiyonmı. Bir türHl bana ımıa• 
madı. Esaıen bana hıncı wrdı. 
B&tka birini eevlyordu, o adam 
J>aıka biriyle evlendi, annen de ne 
yaptıfmı l>ilmiyerek bana vardı. 
Bunu biliyordum. Fakat hayatı 
bilmiyordum. Her fey düzelir, yo
hma girer aandım. Kulatma kn· 
pe ot.un, diinyada biç btr fey di1-
zelmiyor. Sen doğduktan ıoma, 
benden nefret eden annen, bana 
kin bağladı. Seni benden uzak 
bQyüttü. Çok iıtirap çektim. Fa• 
Ka.t insan boyuna muztarip olamı· 
yor. Ya ölüyor, ya uzaklafıyor ... 
Ben "de uzaklatbm. B&Jka kadın· 
larla dütiiP kalktım. Annen, aan
ki beni seviyormuı gibi, onlar için 
benimle kavgalar etti neden? Ben· 
den nefret ediyordu, fakat ben o

nun erkeği idim. Bütün para1an· 
ını yediğimi söylemiflerdir. Bu 
lıem doğru, liem yalan.. if leri 
ben batırmadım, büyük baban ba· 
tırdr. Bunun üzerine bir &ama 

Bir gUn dedi ki: dlr.l Rakamlırkapanıf ffıtlannı ~sterir. Halbuki bu ıanllal ıeya. 

r - Hayat nedir? Nuıldrr? Kor· nukut (Sab ) hatinl icap ettiren hldise bir san· 
liunç mu? harikullde mi? ölilyo • 11 ı==.~to~nd=r.==öı=s,=-=r=.=v1=1.=0=1 ==23=.=110==tl dal etlenceai değildi. Tamamile 
nnn, lnmlau bllemeden 'dilnyayı • Nnyort 11&. - • Mıdrlt 11, - sakbı bir denizde yQrilyen bu aan• 

• Plrll 160. - * Ber11a ~. -
terkediyoıum.. • Mllbo ııs. - • VUJOY• !4. _ daftar tahlisiye aandallan idi Ye 

Erteal hafta MdO. Candan hem * Brttaeı 117• - • B•dıpeşıe ~6• - içindeki kadınlar iae vapur kaza· * Atlaa H, SO • Bllkr~ !O, -
tıznldn, hem Yicdan azabı çekti. • C.ıaını s20, - • Beıınc SG. - zedeleri idi. 
Tam yirmi acıe, keııdiılnl eeven • Sofyı "· - * Yotehımı U. - Tahllılye aan'dallan nlha...,. a• . * Amıtırdam SS. - * Altıa 9!7. - 3._ 
'bir babadan uzak kalmtfb. Onu, • P11r ıoo. - * Mectdlrı sa. _ ~anm kilçük bir k&rfezine Yardı • 
babalık ıefkatinden malınım br- 1 .,.•.s.t~ot_11o1ııi!l"!ı111-.!!lll!l!ıı!!ıi!ıı.!ll!-'.::i!=i•il:=B!iııiıiıiaıiiıitaiiiiiot._.~!4~~-· -~ ....... ı---.-....... s:-...... IJie Y.Ur•n hdif d&lnlarm 
rakmıfb. Çekler k•~•a. ) aandallan bhu ıallamur ilzerine 

Bir alipm J;anhClan çıKarlien • Loııdra 62US • Stothlm ı. ıoıe birçok afıztardan birden çıkan 
HBsnO Ca'lldana raat-ldl. Can • • NIYJork 0·1941 • Viyana 4.2

45 fe-.tlardan eonra kazazedeler, 
•- • Parla tt.oe • Mıdrlt S.S216 .,,_ 

dan mlrua 1'ondufmm Ye artm • MJUao t.tSH • Berna ı.0767 sevinç, korku, endife, proteato ve 
çalqamayacafmı MSylelll. HtlmG * BrUıcı 3·4087 • V111nı 4•90' teıci ıadalrmdan dolan çıllıktan 

• .Atlııa 8&3050 • BadıpeJte 8,,9?5 
Ca.tdam baldufwıa memınmdu. * c .. m• u411 • Bltrq rt,62 bir kargaf&lık içinde karaya ayak 

Cavidan yemeli beraber yemek • Solf• 66.4140 • Bılıru H.8440 baablar. Şimdi yilz çiftten fazla 
k1 '--' d H 1~ •- • Amterdaın ı.1754 • Yotohama t.r514 

te lftnde uuıllD U. QsnG &Wax- • Pnr 19,0t>:IO • Mosto.,. 1089,IS kadm iskarpini deniz auyu ile bir 
larma lnan&JDIJOl'du. Yemekten E S H A M az ıalandıktan ıonra artık adanın 
ıonra Candan, "dllfnDdOlt\ntl Te topraklan üzerinde tepinip duru • 

x.-. •-' dl F kat - t.: it Butuı ıo.- Tertoı -.-ona ftl'aC&au.u ıu.,&e . a a&• yordu. 
Aaıdola !7.80 * Çlmeato 11. 11.75 

lmdan geçeni HOmft anlıyamadı. ıeıı 1. u O•yoa Def. -.- Bu karaya çıkıt, kazadan ıcur • 
r--'d•- '.tUt"-"-or·.ı .. , Ştr. Ha-yı 19..:10 Şut D.ıt. -.- h 
~TI a&.9 u uuu.J a.. • Meıta&u...ı :;9,00 Balya ·& -.- tuJmak içinlizım olan en mü im 

*Ha 1jg, lia bir liqliuı .• Haya• u. Stıorta -.oo Şart a. eaa ""'\- adımdı. Bu vaziyet bu garip 
tm ıd x.- -.ı."-d11.- Bomoatı t2,!5 Ttlel01t -.-ne o Ua'-UM& aor UUI ••• ,, kafilenin mühim bir kıum ta • 

Yeni n99rlyat 

Fotoğraf haberleri 
Bqtba lılrlnd aJm pba -J'otof. 

raf haberleri,, macm11&mlcla ,a. Ja
km Ttlrld,e " dthıJa htcU9elerln• alt 
.tııema, tiyatro, IPJ'O n moda,.. dair 
1:0k ctıze1 n.lmler ftl'dır. Blllıdaa 
bqka mecmua Hikmet l'erl4ma Be
yin, 11aD'atklrlammzdaa BAmn n 
Vuft lbla Beylere dair dik.kate d• 
fer resimli bir yumlyle de ltlslenmlfo 
tir. Blrlnd aymnda ddden muaf· 
fak olan "F'ototraf Haberleri,, m~ 
muasmı okuyuculanmıza bfihaesa -taftlye ederiz. 

Açık teıekkür 
RefOramm ebedi dyalyle ufradıfr· 

mrz elem " ınatem içinde gerek uzat. 
tan IGtatklr mektup n te1graflarl,
le beyam taziyet " tesllyet eden ,., 
gerek merhumeyi habglhı ebeclislne 
kadar tefyf etmek mUrOnetklrbfm· 
da bulunan n.tandq n ecnebi. dost
lanmm bu dlJnQvaz zahmetlerine ay• 
n ayn te~knre tmkAn bulamadıfrm· 
dan aflanm diler n bu mazeretin o 
Alicenap dostlar nezdinde hUsntl b· 
bol buyrulacafmdan emin olarak ma· 
temzede ailem ve cocoklamnla birlik· 
te kendilerine candan tqekkUrlerf· 
mln ibUğmr kıymetll sUtunlarmmn 
mihmannüvazhğından rica ederim. 

Budapeşte Elçisi 
BEHiÇ 

l•tlkrazlar tahviller 
•••nrt Bor.l 19.7' lltttrtk 
• • • • il 18,40 TramYay 

• ,. • m 29.10 Rılıttıa 

bdtrbaDalılD 1 99,00 • A11dola ı 
dtpat lltltrua 97.- • An1dor. il 

Hll A. MI. -,00 Aaadota m 
llafdıt. -,oo • Mll•mll A 

-.-
aus 
-.-
4S.SS 
•s.ıs -.-
50.05 

Bir Japon ceneralı 
şehrimizde 

Japon Ordusu Ceneral!erinClen 
Ceneral Maaataka Yamasaki refi· 
kası ile birlikte dün tehrimize gel· 
mit, Pera.palu oteline inmittir. 
Kendiıine Kaymakam Fujituka 
refakat etmektedir. 

Japon Cenerali Clün Japon se
fareti otomobilile Sefaret Erkanı 
tarafmdan gezdirilmi§tir. 

rafmdan pek iyi anlatıldrlı için 
&admlar derhal bir sevinç 1arhoı
lutuna kapıldılar. Bu aarbotluk, 
ıarı§malara, apnımelere, luçlank· 
lr sevinç gaz ,.atlarma Ye hattı fU• 

rada burada rakaeder aibi sıçrayıf• 
lara sebep oldu. Kurtulanlardan 
birkaçı korkudan veyahut yorgun• 
luktan ölüme benzer derin bir uy• 
kuya daldılar. Bazıları umumi bir 
zlfa kendilerini kapbrdılar. Bir 

kamı da hiç seslerini çıkarmadan 
öyle bir ümitsizliğe kapıldılar ki 
diler kadm1ardan bir ikiıi bunla• 
n tedaviye ve ceıaret verici s8z • 
lerle teskine mecbur oldular. içle-
rinde yalnız bir taneıi teselli edi • 
!emiyordu. Bu balayı seyahatine 
çıkını§ iken bahtiyarlrimm en tat· 

Ticaret odası umumi 1r günlerinde kaza neticesinde sa. 
katipliği adetinin birden bire yıkttdrğmı 

lstanbul Ticaret ve Sanayi O • gören, henUz on sekiz yaımda 
duı Umumt Katibi Vehbi Bey methur bir milyonerin kızıydı. Bu 
Yüksek Ticaret ve lktısat mekte • genç Alman kadını, bütün mevcu• 
binde boca kalmağı tercih ettiği diyetile sevdiği Cordunu kaybetti· 
için Ummni Katipliği vekaleten fi için kendiıini hiç bir §ey teselli 
yapıyordu. Dün Umumi Katipliğe edemiyordu. Bu genç kadın, oka· 
Tiirkofis İstanbul Şubeıi Müdürü dar büyük br ümitsizliğe dü!MÜJ • 
Cemal Beyin tayin edildiği bi1di • tü ki kendiıini tutan kadmlarm 
rilmiıtir. Cemal Beyin yerine ki • kollanndan kurtularak bir kaç de· 
min geleceği henüz bilinmemekte- ı fa denize doğru atıldı, geri getiril· 
diT. di ve felaketzede arkadaı'armm 

an!atmağa muvaffak , 
Bağıran kadm yaf irca bit 
dr. 

Reasam Hannnm Us 
1i ipek elbise Yardı. Ş~ 
tana ıef er yapan yolcu .JI 

da yemek zamanmda 61~ 
biıe giyilmesi muaıerel 
idelerindendl. Bu k 
kolte elbisenin açılc 

Yqma göre oldukça 
lan saç podrelt lmit gibi 
yordu. Saçlan aynı z 
Vll'Cık da oldutundan 6' 
yeti ile roko1'o kıyaf 
dma benziyordu. B 
ldrlt ten rengi, çene 
zumundanf~adqa~ 

maaı -.e Arap dudaklatf (1 

siyetine bir huıuıiyet 
gibi parlryan kestane;,/_ 
gözleri bu huıuıiyete ~~, 
yordu. Ressam H-?, 
varlıft, güzeililC ve çir~ 
alakası olmıyan ke~Jılİ' 
bir fevkaladeliğe ınab 
ki _Al, 1 

- "Hanımlar, ~ 
,areetmeğe !11.ecb~-:U'~ tfl 
havra da imıtız gıbı lı 
dan konutmıyalnn· f • 
lardaki gibi riayetle, .w/. "j 
siıtem dahilinde har; r 
Onun için her tef J 
reis seçelim.,, ~ 

Kadınlar aras111dıa pr,~ 
reia seçilmeıi !,, a&~ ıa Şd 
za dolaımağa batl:J~~ 
ı5zdü ki dünya ku 
aahilde ilk defa ai••;~ 

Kadmlann çoi'I d~ 
ait etrafında topl~~l 'I. 
re11am hanım ıös 1 d,di 
düğU teıvik üzerin4' ı,ıafJI"" ~ 

- '.Hanımlar, ~ ~ 
çen vapur kazaıı •:rl• 
ya çıkmamız oP.,P { 
lerdendir ki b dıl /ıı 
line timdiye 1'• edilı" ~ 
def al ar teaadüf dJ'J'll" 

kat, dünya kuru1•!:de ~' 
kılık ve kryafetifll

1 
e1'f''' 

itbarile bu kad~r :it ,,, 
te teşekkül et~ıf JeJIİ-1 
cemiyetinin f:lıııt d~ • ·rı ... 
adalarından bırı . 

"rıJ 
ıimdiye kadar go 



~}' "d d;d .o üın koptu! 
. en ko ihu nu~a konup. gi· 

Ya.r •·--d-1 ..... _ b" • 
tıı oto ~ uuan ın, ge· 

es' d-. ir:obıllerin her koma 
r ı~t ~o~ l~rek, böyle diyor· 
, 8• haJi •taı?den ürken tanıdı· 
~ı~ tıı ~ne hır türlü mana ve-
ıı • • llıdık "h 

tıı lra ' nı ayet bunun 
~edeııl~dı. Şöyle 8ordu: 

kap l er koma çalııta he· 
d,,, ,,.~ 1Yorıunuz? Biz, kal-

" "Ur" ltı iİd' UYoruz, otomobiller 
1Yor G . Çıktık} • erçı hazan kal· 

tırı.._ arı d 1 
·~ ıc . a o ur, ama ... 

sın.den irkilen tanıdık, 

1 
' Q' ld 
ıı~ lt ~. b' 1

1'1 RÖı] ır at satın almıf h. 
lti, [) erinin görmediğini 

1 llıa, • trhal tıd satan adamın 
b erek k 

ıl- «ıtı h 'çı lflI: 
l', l'\ı'tı! l>hğınızı beğenmedim 

~t 'L h· iıai'> B 11' lt ··· en ne yaptım? .• 
t~et •attıın, parasını aldım! 

~ ~.' lnıa nasıl at! 
~·, ip§ 1

••• J.t ey!., Atı beğenmedi-
'QHiı~.~huki heienerek alıp 
. ~ "{jliı ! 
~t 1 ltı.. .. 1 . • •. 
~~ ,,

1 
. •• goz erının gorme· 

~htimal verebilirim. 
d ~ an farkma varabil • 
dı~ ~~ki gözleri görmüyor-

-4ı a.11a öylemeniz lazım· ,, 
dt Jt\ ,'dun, güldü: 

1 
~ dofa ı.t mesele,-...,,;.. •. -. - F=akat, 
q1tı.ıı. ~ hana sıkıtmakta: 
4 ~ btt ~Unkü, atı bana satan 
~- .tı. ~ih Uıuata bir ıey söyle-

ııı~;. k.~·'Yet, gözlerinin gör
tl '-hlı 1 ~lursa, hayvan üztl· 

\t 1 ~?l a&ıyJe bundan bahaa~ 1.. ''ti . ttt· 1ıe ıa ıı1 edindim ve ben 
>I ı~ tarken "k"tu "hti' ~~ • S• , IU U 1 • 

~t t~~·ıı de kimseye bir fey 
t •ı h •e?i . .' ayvana kartı 

ioat . 
h. ernı1§ olununuz ! 

a· <Ir,. n 
d ıı- •e)) ~ekor 
~~1 . "-hın h . 
>t~ ~?'iıt de.h llııgı memleket • 

1 dıitııı 'f~Ja bir zaman· 

diğerine ıu izahatı verdi: 
_ Korkum, 0 yüzden değil e-

fendim, o yüzden değil! •• e:~en
dik evleneli bir türlü kendmyle 
nnlatamadığımız genç karım, ni • 
hayet geçen hafta bir deli~ı il~ 
kaçtı. Genç bir §oförle... Şımdı 
her koma ıesi itittikçe .• 

- Yaa vah vah!. O halde hak· 
krnız var.:. Ben, bu hadiseyi bil· 
mediğim için, bu hareketinize ~ir 
türlü mana veremedim. Çok u • 
züldüm doğrusu ... Demek vaziyet 

böyle! 
_ Bu ayrılığa mı üzülüyorsu • 

nuz? 
- Evet ..• Tabii değil mi, ya? 
-Katiyen! 
- Nasıl? .• Bu koma sesi, o ka· 

çıt hadiıeaini hatırlatıyor da ıizi 
heyecana uğratıyor, sanıyordum! 

- Hayır, hayırl... Heyecana 
kapılmamın sebebi, zannettiğiniz 
gibi değil! 

-Ya nedir? 
Bu suale muhatap olan yafh 

zat, ıöyle söyledi: 
- Koma sesi itittikçe, şoför, 

kaçırdığı kanmr geri getiriyor, 
zanniyle ürküyorum! 

- Eşki kannla. a~ on ilçilnd• mi • lcnmi§tiniz?. Sen. bu rakamm meı'um 
olduğuna inanmai mısm? 
- Onunla evleninceye kadar .... fnarunardmıl 

Lokomotifler 
Dütünme kabiliyeti lat olmakla 

ta.nınmıf bir adam, trene binmitti. 
Trene çift lokomotif t&kmıılardr. 
Bir ista.eyonda lokomotif in birisi· 
ni ayırdılar. 

Böyle yapddığmı gören adam, 
dü§ünmeğe ve bunun ıebebini bul 
mağa çalııtı. Kendiıince muamma 
olan bu harekete bir türlü mana 

Bir kadın hizmetçi bulm.nğa deli· 
lct eden bir mücııese;o gitti. Kendi. 
ıini karfdıyan memura, evine bir uıak 
iıtedi ini ıÖyledi. 

- Hay hay, efendim!. Yalmz, na• 
•ıl bir ufak iatcdiğinizi anlatır mısı· 

nız? 
-Bana, tam manaıile itaat edecek. 

Ne dersem, yapacak .. Hiç itiraz yok! 
- Evet, efendim. Peki, ıiz ne gibi 

iılcr yaptıracakınm? 
- Bir evde ne gibi iıler görülürse, 

hepıini! 
- Me.eli1.. Bir kaçını ıöylerıeniz, 

daha iyi bir fikir ediniriz! 
- Kapıyı açıp kapamak t 
- Yani, bir nevi kapıcılık! 
- Evet. Sonra, ıobaya odun, kö-

mür taıımak. .. Tabii kııın .... 
- Tabii, tabii! 
- Sobayı yakmak... temizlemek ... 

ortalık ıüpürmek .... Sofrayı h zırla· 

mak, toplamak ... Bulaıık yıkamak! 
-Yemek? 

- Yemek le piıinnek! .. Evde aıçnn 
yoktur. Ben de yemek pişirmesini bil· 
mem. Bilsem de zaten hoılanmnm. 

Şimdiye kadar lokantadan yemek ge
tirtiyordwn. Ukin, lokanta yemeği iyi 
obnuyor. Ağız tadile yen.nUyor. in· 
aan, hazimsizliğe uğruyor. Tabii uşak, 
jyi yemek p!!irmeıinl b:lecek! 

- Yani tnm mana.ile mükemmel hlr 
aıçı olat df! 

- Evet, tam manaıilc mükemmel 
bir aıçı! 

- Daha ~atka? 

- Çamaırr yıkamak, ütülemek, dev• 
tirip yerleıtirmck.... Bunlar da onun 
vazifesi olacak! 

Memur, evine u§8.k isteyen kadını, 
dikkatle ıüzdü. Bu kadrn, bumunun 
üstünden bakan, kü,ük dağlnn ben 
yarattım, diyen azametli bir kadındı. ' 

tıknaz, yaılıca bir kadın 1 
- Daha baıka, efendim?. Yapaca· 

ğı itlerin hepsi bitti mi? 

- Hayır. Benim çocuklanma da ba· 
kacak. Ben, dulum. Geçende kocam· 
dan boıandrm. O varken, uıala ihti
yacım yoktu. Kocam, evin bütün jıi· 
ni görürdü. Ha, unuttum. Bu ufllk, cl.i, 
yüzü düzgün bir dam olacak.. Öyle 
hnnbıl, mendebur kimselerden haz el• 

mem. Ôylelerini klll'§onda görmeğe ta· 
hammÜl edemem. Gördükçe, ıinirleni• 
rim! 

Memur, gülümsedi. Elindeki kalıt· 
lan kan;brarak, bir müddet suıtuk· 

tan aonra, ,öyle dedi: 
- Verdiğiniz izahat ldifı, efendim. 

Bu itler için bir kadın hizmetçi İltc

meyip te bir erkek..- • 
Dul kadın, memunın sözünü kes-

ti: 
-Erkek :İltememin sebebi, ev iıleoı 

rini erkeklerin kadınlardan daha iyi 
yapması! Bu, tecriibemJo sabittir. Ko-
cam .••• 

- Anlaııldı, efendim, anlapldı, yal• 
ruz, bizim idarehane hizmetçi w.ı upk 
bulur, ama koca bulmaz. Siz, bir ~
lenmc idarehaneıine müracaat etseniz, 
daha iıabetli hareket etmiı olursunuz! 

.... . . -

- Tepsiyi biraz daha yukanya kaldır. Davetlilerin elleri kadehlere kolay k°"' 
lay yeti§mesin 1 

•eremedi. NihaY.et yanmdaki yol· , ____ ,..... ________________ _.. .... _ .... _..._
11111 

culardan birisine aordu, o da ,öyle 
izah etti: Fal! 

, .\~11ttt~-'raıtrnnak için se-
· • Q "·"r ,.. l 

: ~ 
1 
~h b oy erler. Bu ıey• 

lttt )1 e•-t· llftan aıağı doJ ... 
Q~ h "«l ıar'"· h ~ 

~ ~ ~ ltıe . •rı er memleke-
Seh... ~llt .. •ınde Yapmayı mu• 

- Bundan sonra yol a§Agıy& 
doğru meyilli oldğundan, inigtc 
tek lokomotif yeter, Arkada va· 

______________ _._.., gon ne kadar çok olursa olsun, tek 

Neticede hangi memlekette bir lokomotif çeker! 

- Baba, alacaklı nedir? 
- Verdiği parayı tekrar ele geçire-

bileceğini sanan adam 1 

Fala ve falcılara inanmıyan 
bir adam, günün birinde bir fıal .. 
cının kar§ısına oturdu. inanma .. 
dığı halde ne diye falcıya giderek 
falına baktmT? .. Bir arkadl\§ı çok 
:ısrar etmİ§, o da arkadqınm ha· 
tırmı kırmamak istemİ§tİ. 

~:~'tlıt 
d ~-":"- ~- &ele bir k- L 
~ ~lc>n t a.aTeye 

~:_ ~t· . ··· bir kahTe -
• . "Ql t. •nı 1' 1>e~~ q_S claı/ •ne alıyor, bir 

l?tldiiUı·ika ~ene kadar 
ı hesaplıyacak. 

fincan kahvenin daha geç geldifi· _ Ha, demek bunun için!. Pe· 
ni tahmin edeniniz. ki, ayırdıkları lokomotifi ne ya· · 

Bu memleketin lıpanya oldu • parlar? 
iunu söylüyorlar. Bir kahve, _Ne yapacaklar?. lstaıyonun 
yarım saat, yedi dakika ve dokuz arka tarafındaki yere doğru çe-

so.niyede gelmittir. kip, orda bırakırlar! 
Dütünme kabiliyeti kıt olmakla 

tanınmıt adam, 9öyle ıöyledi: 
_ - Trenin her geçİ§İndo böyle 

mi yaparlar? 
-Evet! 
- Şa§B.cak §CY ! Şu lialde §İm • 

diye kadar istasyonun arka tara· 
fmdaki yerde yığın yığm lokomo· 
tif birikmi§tir. Yer o kadar loko· 
motifi alacak kadn geni§ mi ki?! 

Kurnazlık/ 
Bir adam, bir adama sordu: 
_ Kurnazlık denilen bir fey 

vardır. Bunu bana bir misalle ta• 

rif edebilir misin? 
-Tabir! ... 
_Anlat, o halde! ... 

11 _ Kapama saati gelince, C!ük· 
• I k K&nm kapısını apayıp, pencere· 
sinden alış verit etmek! 

Falcı, bir rum kadını idi. lı
Jiambille fala bakıyordu. iskambil 
açtr, baktı, baktı baktı. Sonra an· 
latmağa batladı: 

- Size sok iyi ıeyler görüyo • 
rum. Siz pek yakında bir mirasa 
konazak ... Ama sok büyük.. Sok 
zengin olazaksmız ! 

Falcı kadmm bu yoldaki söz· 
lerini, fala inanmıyan adam, uzun 
boylu dinlemedi. Kadmm sözünü 
bir yerde keserek, §Öyle söyledi: 

- Mademki ben pek yakında 
büyük bir marasa konacalanııım. 
O zaman faiziyle ödemek üzere, 
bana şimdi ödüne olarak bet li· 
ra verir misiniz, madam?! 

Getirsin! 
.,_,_ _:'j_• ' p .. 

- .Pa.:K §U a&Jtye. ... ara cuz· 
danmır evde unutmuşum!... Ba· 
na bir lira ödünç verebilir misin? 

Yolda iki tanıdıktan biri, diğe· 
rine bayle söyledi. Diğerinin ver• 
diği cevap, §U:, 

- Bu ppkanm sana pek yalaıtığr• 
ru bUtUn tarudıklamn söylliyorlar. Ne-

den beğenmiyor da yenisini almak is
tiyorsun? 

- Senden başka hi~ bir erkeğin ho
§un& gitmek istemiyorum da, ondan t 

- Bir lira veremem. Fakat, 

istenen on kurut vereyim, §lU'a • 

dan bir çocuk çağır, eye göndet, \ 
cilzdanmı getirsin. Evin de P.eK 
uzakta değil!. 



Kaçak çakmak taşı Cumhuriyet bayramı nasıl 

k ı d 
kutlulandı ? 

ya a an ı 

lzmrde kaçak çakmak tqı Nt· 
makta olan bir ,ebeke meydana 

çıkanlmq, bu kaçakçılardan biriıi 
(3750) kaçak çakmak lafı ile bir· 
likto elde ediliniİtir. Zabıta, tebe
kenin diğer adamlannı da yakala
mak için tertibat almrfbr. Onlar 
da bir kaç güu.,.içinde ele geçirile
cektir. 

& kaçakçılık tebekeıini mey • 

dana çıkarmak için zabıta me • 
mmlan miiıteri rolünü Oyn&mlf -

lar, okka ile çakmak taşı almak iı· 
tediklerini aöylemitlerdir. Kaçak· 
çı böylece kolaylıkla elindeki ka· 
çak çakmak tatlarını ıivil memur· 

lara bilmiyerek .abnıı, o sırada tu· 
tulmuttur. Hiıar camii önünde ay· 
nalı kahvehane müıteciri Seyit oğ
lu Kazım Efendinin yanında gar-

sonluk eden Kasabalı Mehmet a • 
dmda birisinin kaçak çakmak taıı 
sattığı zabıtaca haber alınmııtır. 

Bu haber üzerine Emniyet Müdür
lüğü; taharri dairesi memurlannı 
faaliyete ıevketmiıtir. Memurlar 
kendilerine müıteri süsü vererek 

garson Mehmetten kaçak çakmak 
taıı satın almak istemiılerdir. Ni
hayet ne kadar çakmak taıı vana 
hepsini satın alacaklarını ıöy1e • 
mişler, Mehmet de evindeki bütün 
taıları getirmiştir. O ıırada polis 

memurları bunları cürmü meıhur 
halinde yakalamııtır. 

TatlaT sayılmıt ve (3750) tane 
olduğu anlaşı1mııtır. Mehmet ad· 

liyeye verilmiıtir. Mebmedin ka -
çakçılık arkadaıı Kilisli Hikmet 
kaçmııtrr. Zabıtaca aranmakta, 

bu ıebekede alakadar olanlar hak
kında tahkikata devm edilmekte • 

dir. 

Sekiz yaşında 
•bir kaçakçı 

Gaziantep, (Hwusi) - Kızıl

hiıar köyünden sekiz yatlarındaki 
Reşit isimli çocuk 14 top kaçak 

menıuca.tı tehre sokmkta iken po
lis tarafından yakalanmııtrr. 

Gene ıehirde Kevaer mahalle • 
sinde Cezarh kaçakçılar tarafın • 
dan üç beygirde memlekete sokul
mak istenen 360 top Japon keteni 

zabıtaca yakalanmııtır. 

lzmir Baytar müdürü 
Gaziantep vilayeti Baytar Mü

(Uirü Cemil Bey İzmir vilayetine 
tayin edilmiıtir. 

Zeytin toplarken 
Bergama Araplıovasında zey· 

tin toplamak yüzünden mühim ve 
kanlı bir vak'a olmuf tur. 

Araplıovasında zeytin topla· 
makta olan Yeniceli Hasan ve 

t:.d1rnede <;azi al>ıaesi 
ön Un de 

Edimede Cumhuriyetin on bt • 

rinci yıl dönümü bayramı büyük 

ıenliklerle kutlulanmııtır. Resmi • 

miz Gazi abidesine konulan çe • 

lenkleri göıteriyor. Hey~elin ka • 

idesine çıkan bir genç izcinin Ulu 

Önderin elini öpmekte olduğu gÖ· 

rulüyor. 

lzrnitte 
İzmit, (Hususi) - Cumhuriye· 

tin on birinci yıl dönümü bayramı 
ıehrimizde çotkun tezahüratla ya· 
pıldı, Vilayette kabul merasimi 

yapılarak Vali vekili Hasan Faik 

Bey Kumandan Mehmet Ali, Mus· 

taf a Sabri Paıalar Cumhuriyet 

meydanına geldiler, mevkilerini 
alını§ olan asker, mektepliler ve 

teıekkülleri gezerek bayramı kut· 
lulayan veciz hitabelerde bulun -

duktan sonra Gazi heykeli önüne 
geldiler. istiklal martı çalındı, bu· 
nu müteakip Vali bir nutuk irat 

etti, heykele çelenkler kondu. Ka· 
ra, deniz aıkerlerile jandarma, po

lis ihtiyar gaziler, ıehit anaları, iz· 

ciler, mektepler, sporcular, köylü
ler geçit resmi yaptılar. Tezahüra

ta iştirak eden halkın yirmi bin ki· 
ti kadar olduğu tahmin edilmek • 
tedir. Bundan sonra aynı ıekilde 

şehitlik abidesine .gidilerek Halit 
Kaya Bey tarafından kısa bir nu • 
tuk irat edildi, çelenkler kondu. 

Öğleden sonra spor ıahasmda bin· 
lerce kitinin önünde türlü spor 

müsabakaları yapılmış, tehir için· 
de muhtelif yerlerde konferanslar 
verilmiştir. Sinemada halka mec· 
canen sinema gösterilmif, orta 

mektep talebsi tarafından bir tem· 
sil verilmiştir. Gece büyük fener a· 
layı yapıldı. Halk Fırkası önünde 
muhtelif kimseler nutuklar irat et· 
ti. Halkevi tarafından Necati Bey 
mektebinde bir temsil ve Ulu Ga· 

Bayram, arkadatlarının ve kom· zi mektebinde de balo verilmiştir. 
tularmm taarruzuna uğramıı ve Bu temsil ve balo çok kalabalık ol· 
yaralanmışlardır. muştur. 

Bayramın yaraları karnından 

ve ayağmdandır. Karnına isabet 
eden kurıun arkasından çıkmııtır. 
Hasanın yarau başında ve hafif. 
cedir. 

Vuranların Yeniceli iki kardeş 

irfan ve Ihsan efendiler ile arka· 

datlarr Tevfik olduğu kanaati Ü· 

zerine her üçü tevkif edilmiıtir. 

Gaziantep Belediye re;s1 
Gaziantep, (Hususi) - Şehri · 

miz Belediye intihabatı neticesin • 
de Vilayet ve kazalarda Halk Fır· 
kau namzetleri ittifakla kazanmıf 
ve Gaziantep Belediye Reisliğinde 
eski reis Ahmet Hamdi Bey ipka 
edilmiıtir. 

iktisadi vaziyet, 
asayiş ve maarif 
UluhW'lu, (Hususi} - Ulubur· 

lunun hava11 ve ıuyu çok güzel • 

dir. Sokaklarda, kahvelerde (80) 
ve yüz yqlannda birçok ihtiyar • 
lar görulmektedir. Bu da havanın 

ve ıuyun ıağlamlığma delildir. O
dun ve kömür çok bol ve çok u • 
cuzdur. iki türlü ekmek çıkıyor, 

bir nevi beıe, has ekmek doku • 
zadrr. Sadeyağ 50-60, koyuneti 20, 
sığrr on kuruta, bal ve iç badem, 

(35-40) kuruşa cevizin kilosu dör· 
de, pekmez ve yağlı peynirler on 
beşer kurşa satılmaktadır. 

Mahsul 
Buranın erazisi dardır. En çok 

meyvacılığa ehemmiyet verilmiş • 
tir. Fakat bunları değer fiatlarla 

satamadıklarından dolayı tikiyet 
ediyorlar. Hububat cinsinden de 
buğday, afyon, burçak, fasulya, 

nohut ve mercümek çok yetişir ve 
ihraç edilir. Kazada, gayet tatlı 
bal çıkar. Dağ köylerindeki ballar 

daha nefistir. Kazanın üzümü de 
çoktur. Fazla mıktarda gayet cins 
dutlar vardır. Bu dutlardan çok 

tatlı pekmek kaynatrrlar. Burada 
iki türlü pekmez yaparlar. Birisi 
bildiğimiz tarzda, diğeri de güne§· 

te kurutmak suretiledir. Ate§ gör
meden güneşte yapılan pekmez 
çok enfes olur. Burada badem ve 

ceviz pek çoktur. Hesapsız elma 
ve armut varaır. ~yva ve eril< ae 
öy1edir. Marta kadar meyva bu • 
lunur. 

lktısadf vaziyet 
Kazanın iktisadi vaziyetinin 

düşük olduğunu söylediler. Bura • 
ıı sebze ve meyva diyarı olduğu 

halde para etmediğinden ve huğ -
day da aynı vaziyette olduğundan 
para sıkıntıu hasıl olmuştur diyor· 
lar. 

Asaylf ve ahllk 
Kaza halkı çok temizdir. Ahlak 

cihetinden ıayanı taktirdirler. A • 
sayiı çok mükemmeldir. Ahali son 

dercede çalııkandrr .. Mahkeme ve 
müstantik iş bulamıyorlarmış! Ba· 

zı kazalardaki hayvan hırsızlığı 
buralarda yoktur. 

San'at işlerl 
Kazada halıcılık ve dokumacı· 

lık da vardrr. Kasabada: '(100) do· 
Kuma destegahı faaliyettedir. Ev

velce (500) halı destegahı varken 
Şark Halı kumpanyasının çekil -
mesinden dolayı destegahların sa· 
yısı otuza düşmüttür. Evvelce bu

ranın gül yağcılığı da meşhur iken 
timdi bu sanat ancak iki ki§iye 
münhasır kalmıştır. 

Maarif 
Kaza merkezinde iki ve köyler· 

de de dört mektep açılmıştır. Köy
lerde altı mektep varken ikisi kal· 
dırılmışhr. Mekteplerden birisi • 
nin de muallimi yoktur. Merkez 
mektebi kadrosunda (10) mual· 
lim varsada ikisi henüz tayin o· 
lunmamıthr. Seringent nahiyesin • 
de bir mektep ve yedi muallim 
vardır. Merkezdeki mektebin biri 
üç diyeri de bet sınıflıdır. Mektep 
iki kat iken ze1zele yüzünden üst 
katı yıkılmıthr. 

Ragıp Kemal 

Cenup denizindeki adaların Ja
ponlar tarafından iıgali, o mınta
kada alakaları olan devletleri ve 
Avusturalyayı heyecana dütür
müıtü. Hindistan yolunu Jcvrtar· 
mak için Arabistanda harp et
mekte olan İngiltere, şarktan da 
tehdit edilmekte olduğunu gör
müıtü. Filipin adalarının Japon· 
ya tarafından iıgali Holanda için 
de büyük bir tehlike idi. Çünkü 
Sunda adaları Japonyanın pençe
si altında kalmıı gibi bir §ey olu
yordu. Beyaz ırkın maruz kaldığı 
bu tehlikeye kartı A vusturalya da 
bigane kalamazdı. Fransa ise 
Hindi Çiniyi kaybetmekten kor
kuyordu. Maamafih Fransa ora· 
daki müstemlekelerin müessir bir 
surette müdafaa edecek vaziyet
te değildi. Memleket dahilindeki 
galeyanı efkar ,imali Afrikadaki 
muharebeler onun bütün kuvvet • 
ferini meıgul ediyotdu. 

Büyük Okyanusta Amerika ile 
Japonya aruında baılıyan cenk
letme bu suretle bütün devletleri 
alakadar ediyordu. Bu yüzden 
Japonya yeni bir düımanla kar§ı· 
laımağa mecbur kalmııtı. Çünkü 
Avrupa ve AvustuTalya deniz ve 
hava kuvvetleri o harbe iştirak et· 
mitlerdi. 

Amerika kuvvetleri Japon,ann 
eline geçen Guam civarında ve Ka 
rolin adalarında toplanmıştı. Bun
lar Filipin adalarından gelen harp 
gemileriyle harp tayyareleriydi. 
Celebes deniziyle Moluklar etra• 
fında da İngiliz - Holanda - Avus· 
turalya donannuını.• ı 1.i a ı~!l .... 's"'· 

Havay adaları üzerindeki hava 
muharebelerinde ağır surette ya· 
ralanan Jenkuis'in yerine Ameri· 
ka hava kuvvetleri kumandanlığı· 
na tayin edilen miralay Bara, A
merika1ıların Presideut Roosevelt 
namındaki tayyare ana gemisi Ü· 

zerinde bulunan bir tayyare filo -
su ile beraberdi. Bundan başka 
diğer deniz tayyareleri de hususi 
romörkörler tarafından deniz üze· 
rinde cerediliyordu. Bir 'donanma
nın kendisine mensup 'harp tayya· 
relerini bu suretle berabernde bu
lundunna11 tarihte ilk defa vaki o
luyordu, donanma amiralı bu tay· 
yarelerden mahrum olmamak için 
böyle bir çareye bat vurmağa ken
diliğinden cesaret etmitti. Amiral, 
tayyarelerin Havay adalarına geri 
gönderilmesi için gelen emre bu 
suretle muhalefet eylemi! oluyor
du. 

Donanma cenubu garbi istika • 
metinde ilerliyordu. Tayyare ana 
gemisi önde giden ikinci filo kıs
miyle beraberdi. Üçüncü filo kıs
mında ise eski bir tayyare ana ge· 
misi daha bulunuyordu. Bu gemi
nin ismi uEenterprice,, idi. 

Hava çok sıcak olduğu için ba
§ında bir tropik fapka11, vücudün
da yalnız bir gömlek ve donla do
laşan Bars, diğer gemicilere na
zaran banyo kostümü giymit gibi 
görünüyordu. Harp gemilerinin 
yürüyüşünü, tayareci olduğu için 
pek bati buluyordu. O Japon do· 
nanmasının yakınlarda bulunması 

lazım geldiğini hissediyordu. 
Birkaç gündenberi dütman do

nanması hakkında hiç bir haber 
almmamıfh. Tayyareler tara· 
fmdan yapılan istikşaflarda Jap 
adası civarında yalnız bazı kruva
zörler, destroyerler ve tahtelbahir· 
ler görülebilmitti. Büyük Japon 

harp ıefinelerinin n 
bilinemiyordu. faka! 
Japon donanmaıoılll 
n sahasında bulundu 
ediyordu. 

Amerikan harp ge 
da her türlü telsiz 
menedilmi•ti. Bu • 

:ı: 'ki 
donanmasına Aroerı. l 
nin bulunduğu yer gıs 
niyordu. 1ıaretler fir • 
riliyordu. Tayyare -"! 
deki telsiz memuru b 
katle aleti dinliyor fe 
bir iz bulmağa çalıtr1 
yaparken kısık seıie 
şuyordu: 

- "Herhalde ya 
yük bir harp ge111iıİ fl1' 

Jep adaıiyle nıuh•" 
T elaizle muhabere ed 
ponca tifreler veriyof• 
taraflarında herhalde 
h1der var. Belki Y ~ 
Ilo da olabilir. Çil~ 
ler karma karııık bit 
ediyor.,, 

Bu aralık tayyar' · 
deki telsiz İ§aret at..'1 
rette miralay Barsııı 
sine gelmesi emrol 
emirle beraber bir t 
ana gemisine yan 
mira} gemisine çı 

kendisini kar§ılıyan 
- "Miralay, dü 

da haber aldık!,, SÖ 

sini karıılamıftı. 
Amiral, bütün za 

mahsusalarmda bir 
UllfLı. 'OUla.l a. '\ll 

- "Efendil~r, 
telsiz haberlerinden 
nanmasınm Palan a 
da bulunduğunu 1<11 
ediyoruz .•. ,, 

Aradan yarım ıJ 
ıonra bütün Ameri 
de yarım saate kad,t 
rebesinin baılıyac:J 
Fakat kartıdaki dii 
lerine ihtimal ki pe~.., 
nu yalnız kumand~ı 
dı. Amerikan anı~ 
gönderdiğ bir ha ; 
donanmalarının p.I it 
varında muayyen ~ 
lunmalarını kendil 

caat 
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_ 
3 

_ Beşiktaş Türkiye şampiyonluğunu 
e I~ - Mecliı dekanca ıerden iki lisana yapDUf olanlar 

kal ··~~· ilo nya aza• birlilanoyapmlfolanlaraY•dokto Beşı·ktaş - Altay 
nasıl kazandı? 

Maçının taf s.ilitı 
~ llıUr üzerine toplanmq- ra yapanlar liamiyeler Ye mflte .. 

acaatta .. 1 . e lne\'ıu • ıoy enen mü • addit dil bilenler bir dil bilene ter- M ~top1 ... ~ı1. bağlıdır. cih oıunur1ar. tki ıiıan• bir dokto- aç Beşiktaş için talisizlikle başlamıştı iyi bir t• ·ı 
eye dab·~ yapılan teklifler raya et aayılrr. b "tti Alt A k ne ıce 1 e IGk..ı· ı olrnryanhuauala· Madde 42 - Doçentliie talip 1 • ay, n ara ve Samsun takımları Üzerinde görüşler 

l'tril--ıkyorıa. mutlak ekseri- 29 T qrinievvel günü Betiktat 

l 
~ icar olan1ar Rektörlüğe müracaat eder· ;Cl.ıanbul) ile Altay_ (lzmir) ta- •• n-:A;~ 

·~tar} ruznamesine ko- D k 
1 

td-'~-- an Bmaada Türkiye pmpi- ...... I>~ 'ntııanın ~üzerine gele- ler. Rektörlük alAkadar Fakillte lmn1 
. l &~ llıutlak ekseriyetle e anının müta eaımı a uub.au yonluiu için karfdqtılıır. Maçı - . ~~~"'· ,.., 
~v :ı.._ sonra §ahır mUtaleasile bera er n_:ı ...... 

dutu t 1 ualinde dekanın b ~--wı.y 1 - 3 kazanarak Tfuki· &rafın reyi tercih olu- Vekalete bildirir. Vekilet tale i ye pmpiyonu oldu. Kıymetli Be· 
lh.l'h"'-- muvafık gördüğü surette namzet· !İ.kta! takmıımrzm bu maçı nasıl 

.... ,,! VERStTE TEDRİS 1erin imtihanının icrasını Onhrer· mUtkül ~lar içinde kaundıfmı 
'.dd .. 
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IIE_YET_t. . siteye havale eyler. lmtilianı b • bugün maçın tafıilatrnı atrendik _ 
"' O zanmış olan namzet Vekaletin elı O d' nıversıte Tedris ten aonra daha iyi anlıyoruz. Hu· 

ti 
r ınaı-v;; p tasdiki ile Doçentliğe tayin olu • t etd ·, ••, rofesör ,.. sus eurette Bursa ya giderek maçı 

•dde ~ teıekkü! eder. nur. takip eden arkadatımrz, bu bü • 
tı0rde - Ordiyanüı veya Muvakliat ma~de- Mevcut yilk ıpor lıidisesini ,öyle anlatı· 
t. r.~~ünhal vukuunda ait Doçentlerden imtihan ile tayin e • yor: •tıı Ü le Mecliıi tarafından dilememi§ olanlar ÜÇ yıla kadar bu "Saat iki buçuk. Sahaya evveli 
•ttı.J ltatıızet gösterilir; bu imtihanı vermelidirler. Venniy.,,.. "Al~ .. "°""' "Betildafu talrrm. 

. ÖrOrı·rı her biri hakkında Ier Doçentlikten Maarif teıkili.tı.. lan allaılar araımda çıktılar. Sa .. 
~ ı ~1 '"er · d""' •f 1 · d b.. h d L d d """k sıte Heyetinin de re- nrn ıger vazı e erın en ırme a a üç vin en fazla seyirci var • 

ı.<lıiııı .. anı am her biri hak. naklolunur. dr. Seyirciler arumcla bilhaua 
Vtl· ı.ıtale· k b' M d O d. .. m •. k . . 1 1 •• I "<l•t b" •llnr açı ır ıuret· a de 43 - r ınaryuı Ye açı gonne rçın ge en zmınn ta· 

; . •r .,,e ıldirir. Maarif Vekili Profesörler ite•I ettikleri kürıü • nmmrt aimalan göze çaipryordu. 
~•ıı..'~dan birini tercih ve !erde bilfiil nazari denler vennek, Herkes heyecan içindeydi. tiri 
."i ııı~ · •kil gösterilen nanı - ameli mesaiyi ve ıemineleri ve taclmnm da fonnur siyah beyaz 
"11, ..ı "f ık bulmadığı takdir· kürsüye bağlı li.boratuvar, kli • olduğu için Bctiktatlrlar beyaz 

·ı.,:.'•k baıka namzetler nik ve ıaireyi idare etmek, talebe· pantalon siyah caket, Altaylılar 
lıılıld •ın; her vakit istiyebilir. nin müracaatlarını kabul ederek beyaz caket siyah pantalon giy· 

TUrkiye 9ampiyonluğunu kazanan Beşiktaş takımı 

tıf~ ~ 39 o d' 1 mesailerini tanzim eylemek, okut· mişlerdi. Orta hakemi Ankara 
. tlt d - r ınaryüı er, • '. ;n ıeçilir. Ordinaryilı tuklan derslerin müfredat progra- mmtakasınm Macar antrenörü, 

.. ,~J~n .. : en az bet ıene bil- mma göre tamamen notlarım ve • yan hakemleri Şazi ve Nuri Bey • J Alt t "~ k ki b h 1 k O · • lerdi. ay akımının gesen yll ahnmıc bir resmi 

. , u . etmit olmak ve ya ta mı azrr ama , nıversı • 7 ~~ .e. dıkkate değer mu. tece netredilecek mecmualara il· Betiktaı talrrmr, Samsun ma • liacimlerine attırılan top lialenin J Beşikta h • • d ~b.~~.. ı k h ı d keııanndan geçı"p aittı·. Jıtte bun· . . ş şe rım1z e 
~~'it ·~•lermiı bulunmak Te mi yazı ar yazma , imti an arı çm a yaralanan Hüsnüden mali • o· , ı..::!lit ~ıtabr Te bqka ilmi yapmak veya imtihanlarda hazır rum olarak ,öyle kurulmqtu: dan aonra Beıiktatlrlar daha emin şehrımıze dönmüı, ve merasimle 

~ '-ltıı --nıesaiıile memlekette bulunmak ve Dekanların kendile • Mehmet Ali _ Nuri, Adnan, oynamağa baıladrlıır. k11r1rlanmııtrr. Adnan gelir gel • "ıit,, uı bulunmak lizımdır. rine tevdi eaeceği bunlara benzer eyzi, Fahri, Fanı _ Hayatt, lzınirlilerin faikiyeti yavaf ya· mez .tı~haneye yatrrılmışbr. "'-i~ ~ ~rof esör !eri araımda ilmi ve idari iıleri batannakla mü· Hakkı, Nazım, Şeref, Etref. ..., --.ldı Ye T&Ziyete Betiktaı hl. Kendılerıni tela-ar tekrar tebrili ı,,,,, •ız olanlar yok iıe ha - keleftirler. Fakülte Meclislerine ·Altay talınn1 da ıu kadroyJ.. irim olmıya batladr. ederiz. ~ ııil llflarda bulunanlardan liomite ve komiıyonlarma ittirak yer almrfb: Birinci devre Betiktafm mai - Dün Betiktat kafileıine riyuet ~I 'lıı '~erilebilir. Ordinaryüs- etmek de Ordinaryüı ve Profeıör- Cemil - Ali, -Hilmi - Fey· libiyetiyle böylece bitti. Jed~bn, Abdülkadir Beyle görüttük. ı d• ı oa l • l d ntı alarmı sorduk, bize •unları 
• ~. ""1t ıeraitine bağlı enn asi vazifelerinden ir. zi, Enver, Şükrü-Dogan, Şinasi, ikinci devre söyledi: :s-
t"f M dd D ı O d" Vehap Basri H-•~•- ikinci devre Be•ikta•m hu··cumu · • "il a e 44 - oçen er, r ı - • • """'• ' ' - "Betiktaıı Alta ya çok f ailC 

~ b rl~r )" · ·· p f b 
1 

Birinci devre ve faikiyetiyle ba:ıladr. Daha ilk rd ~ .... t b azını olan vasıfları narıyuı ve ro eösrü u unmıyan , gö üm. Yalnız iki tarafm da en ~ .. ,,., • ..ıııı... oakikalardaı Naznnm ibir •ütünü aI~.d ulu-arnak gibi bir kürsülerde Fakülte Mecliıinin ka- Mutat merasımwon sonra oyu• ' iyi oyunlarını venUklerini ııöyli _ 
I\"' "' ık R kt ·b·ı t d · na ba•landı. Altay muhacimleri kale önünde eliyle tutan İzmir haf T" ,_. b 
;_""r ._ Ça prensip itibarile rarr ve e örün taevı ı e e rı • , yemem. ut"Kıye irinciliği gibi 
.. , "·qı d b 1 k b ... :1 b 1 d "' ıer1' bir ini• yaptılar. Bu hücum !arından Baron feyzi takımı a • ··h· b. · · · 

'"'u.l:>taf ...... rn an ıeçilir. Do. satta u unma , agıı u un ugu ~ I h. b mu ım ır netıce ıçın çalıtmak '"~ '"•O kü d . f Be•ikta• kalesi önünde bir karı....ı. ey ıne ir penaltıya sebebiyet .k. t f .. . d d ı ••tı 
0

r olabilmesı· içı·n en ··rsü eki Ordir.arıyüs ve pro e • ~ :r tı- d ı ı ara uzerın e e tesir ediyor-~ '" e k. 1 k Ad --'· ti ak ver i ve Betiktaf muhacimleri d .-'41liı .... 
1 

OÇentlikte 
1

·y
1

• hı"z • ıörlerin kendilerine tevdi edece • ı yaph. nanm aaAa anar l u. Beşiktaf takımında günün ve 
,b._, "' l'Q d B :ı- .. Jcal · • zmirliler gibi bu fırsatı kaçırma-ı:ı:°:l'.:I &ıı derslerile umumi leri not veya eserleri tercüme et • yere ütfüğü ve ' et~-. ecm· umumiyetin takdirini çeken oyun· 'tli ·• e Ve il , nin bloka edilmesi imkaur bulun· drlıır. Hakkmm emııalsiz bir tütü arlar Nuri, Feyzi, Fanık, H•kkı 

d 

htı ı'I nı. ı arattırmaları mek ve lüzumu halinde Profesör • lzmir kalesine girdi. Artık lzmi· ... •k e On 

1 

d t .. anlık mıyacak !ekilde göğsüne kuvvet· ve Şerefti. Bilhaua Şeref en gu··. 
"ıstt ıversitenin dik· ere takrirlerin en ercum d ı rin tansı dönmüıtü. İzmir ıkalesi ~ldu" l'Qll\'&ffakiyetl" b' eylemek ba "'gir bulunduiu kürsüde- li çarparak geri önen topım z· zel oyunlanndan birisini verdi. 

l~ tl.ıtı.. •• ı ır un. mı"r muhacimi Vahabm ayag"iyle sdc sık §üt yağmuru altında kah· Alt 1· k 1 ·ı 
··' l. '~ '4 g t ki Ordinariyu·· • veya Profesörlerin d aya ge ınce; a ecı erini çok ,. ""L tıııd.,. "-~s ermit bulun • ayni ııauiyede Bctiktq ağlarına yor u. Bu aralık Şerefin nefiı bir iyi buldum. Diyebilirim •-ı· her 

fı l ~b·ı· · '-'rta kud tt ·1 istediklerı· etüdleri hazırlamak ve "t·· t · ı_ I · · "'l d K e ı ıy~t .. re en ı e- takrlmur bir oldu. Altav daha bi- !U u zmır .. a esının ag arın" ey· k. "- . 1 )e.J go t aTa•tırmalan yapmak, ameli kur· .T. d. f-'-- t . l va ıt 111u güze oyunu oynana, bu e~ al qj •e ı erememek iti • :r rincı· dakika tamamlanmadan ilk ı, a.KAt zmır ka eciıi topu der- ·ıı k 
"!: ~ rıe ıo d larda ve m-aı"de Ordinariyü• ve- ,L l . d . y h-1- genç, mı i ta ım kalesinde yer a-
tltl .. '•~•flar•nı nukn a Profeıör ç• golü kazıımnı:şh·· Yaralanan Be. na ıa e ettı. an aı<emleriyle labilir. Altayın orta hafı Enver 
~ "r • ya Profesöre yardım etnıek ve ica· d r·· Ad h d beraber seyircilerden mühim bir ·cı ht lar'f• azanamıyan tiktat mü a 11 nan sa a an çı .B .. ey. de yakın 'bir istikbal içı"n ço~ 

l 

~ 
1 
ın On· · d bmda bu mesainin bir k11mını ve- ld · · B ikta ek ··d kummm gördüğü ıbu gol hakem n tt~ etler; ıversıte en I kan ığı ıçın eş t t mu a • umıt verecek kabiliyettedir. 

~'-rfl ne geçirilir. Pro • ya bir kıımı talebeyi idare ey e • fiyle oynamak iztıraTmda kalmıf • tarafından sayılmadı. Ar;ıda e • V h • atnı k mek talebenin müracatlanD• kabul peyce münakaıalar oldu. Netice - e ap malilm olan oyununu 
l'_.C)F ltıiirıh 

1 
1 

azanan Do • h. Maçm kendileri için böyle bü • oynadı. Bundan dolayıdır kı' Be· 
.1 eaa ' bu1u etmek, seminer, laboratuvar ve I'h · l'kl 1 t de hakem karanna uyuldu. •• ı, >luı, .. nmadrğr hal- yük lıir ta ı sız 1 e açı mall • • tiktaıın kendisini tutmak huıu• 

.ı:;:ı,, ~h•anı ~erilebilir- klinikteki kitaplann ve aalr etY• • tanbullularr bir hayli sinirlendir • Bu devrenin sonuna kadar, ha· sunda yaptığı ta'biye muvaffak 
de•anı ~entlrk itlerini nrn tanzim ve muhafazaeına ne. mit ve taırrtmlfl•· Altay vaziyete kim oynamakla beraber Beşiktaı· oldu ve bu tehlikeli muhacimin 

ı' . l.t,dde ıle mükelleftir. zaret emtek Dekan!a•.r; ~end;;;; hakimdi. Top !Betiktat sahasından lrlar 'baıka uyı çıkaramadılar. fazla sayı çılıaramaamsınr temin ., 'k. ?<> - D ne tevdi edeceklen 1 mı ve çdrnuyor, fa)(at lzmirliler bu va· Maç birer cayı ile berabere bitti. etti. 
•n~ı ~ent 1 b 1 ı· c.len· yapmak gibi vazifelerle ınü· . tt . t"fade ederek ba•ka sa • Uzatılan mar Al dr,. ta11ıa~ o a imek ' zıye en 11 1 ' • tayın oyununu çok favüllü 

') 't . bulunması kelteftirler. '(De•atnı var)° yr çıkaramıYorlardr. Bu hal on lıeı Maç birer çeyrekten iki dere u· buldum. Nitekim ertesi günü be. 
b) ~'tı k.,.ı, dakika kadar sürdü. zatıldı. 8efiktat iki devrede de raber dönerken hakem de ayni 

~11ttd .. ~ 'ı t .. ~~!lCın olnıaınak K• •• · Bu esnada Adnan tekrar oyuna hakimiyetini muhafaza etti. Bı·rı·n· mütaleayı ileri aürmüctür. 

t "·•" ... ,,ın d'J • Müderris K. ömurc1yan ıı :r e~eh eta 

011 

e ı eceği Fa • d oirerek bo§luğunu kapattı. Bu o· ci devre Nazımın vole bir vuru. k maçımızı Ankara ile yap • 

>-. "" '- a. ın asarın an "" -·~ L 'a•ut uadil b" F yuncunun sakat bir halde büyük !iyle, ikincide Şerefin güzel 'bir mııtık. Ankara taknnını fevka • 

il t) h,:'lılu.. YUkıek nı ktır a· Yeni harflerle f l 
"th t ~. lil>:,

1

·•tnak, e epten bir enerji ile vazi esine muvaffa- 1tütiyle sayılarını üçe çıkararak &de enerjik ve mukavim buldum. 
'

1 

Q "'ttt Tenzi11i bedeli J{r. • B 1 T E"' b k ile ı>i~i hl'p ku .. 
35 

kiyetle devanı etrnesı ursa rları maçı ve ürkiye birinciliğini ka- ger uta ım Altay ile lcaqrlq. 

>iı.)ı'l>i\ .. hu dille dltur dillerin. Ameli ve tatbiki kambiyo 
1

,,., 5 çok mütehassis etııni§tir. zandı. saydı, belki Altay ıkaybedebilirdi. 
Qı -.,1 r Yeni muhasebe usolU "; ıtı•ı. • •e Ya e ilnıı bir tet· Ticad malOmat ve bankacılık 10> Vaziyete gene lzmirliler iti • Bayılanlar Gerçi Altaylılar kadar teknik de-ı,~~) "t.

1

: :a:a.cak surette i- lk . .
1 

• 87,5 kirndi. Bu esnada hakem kale - Maç o ka"dar heyecan uyandır- ğillerdir. Fakat verimi Altaya na-
" ı tısas 1 mı 175 1 b. rk k .ı h ı~ ltı•ı thtisa• muhasebeleri cinin hata 1 ır ç qrna artı Be· mıılı ki Beıiktat golünde bir iz- zaran <ıa a çoktur. Baştan lı•-.ı ~,.d··~lih,. d!'\al'lleaı·n .. b k ib. ~ '"• • d• "'it • tıı e gore yapı· (Şirket, .ana~i, zirnat «. an • 70 ,ikta! aleyhine ' ır penalh ver - mirli ıeyirci leeeaiiründen, bir Be· genç olan bu lalo.m iyi antrene e· 

'-d 11 U•affak 

1 

Tlcad ,.. mali hesaP di. Fakat çok heyecanb g3rünen tiktatlr seyirci de sevincinden ba· dilirae her lıangi bir lıtanbul klü· 
~ l'tı\t ..._ lllltih 0 ınak, Lugartima cetve11eri <Yeni tzm·ır ... ubacimleri bu fırsattan yılmı•la ... .ıır. bn • • ti" b" -

1

-\'aff .. L anda ayn"ı 56 ... , •" rçın çe n rr raı<ip olur. Bu e-

"'I{ ol ı·akamlarla) f d d a·ı E K an 
1 1 

··t·' h "" 1·sti a e e eme ı er. n genç mu· ıymettı· B 'kt t kı namzet - Raşlıca satış yeri: kbal rn ııp ••'-'·· eşı aı a mrmız (Devamı ıo ncu mydnnm 5 ln<'l •lllnn""""l' 
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S~ .. ~"~_TLAD. 
.... 'r~-~,~.,,,,,, ,•.. . .. . . . 

Aruz .1ürk veznidir Konservatuvar 
konserleri 
Teşrinisani hafta
sında başlıyacak 

Bütün Arap elleri kama varlıklarını ba arada 
~ , 

soz aran/arını Samer Türklerinden almışlardır 

;(Blı1inci ına.kale geçen haftaki 
sanat sayıfamızdadrr) 

En eski ve lJzsoy Araplara ken"tU 
tarihçileri "Balde,. diyorlar. Rabln 
HaUdun, tuthlnln lklnd beytlııjn, 

on seklzind yaprak yüzünde bunlar 
için "Sam oğullannm sılaştmnuly
le Dahilden(!) Arap yarım adasma 
göç ettikleri söylenJyorn diyor. Demek 
ki Dahil elini kuran Samiler arasında 
en eski sayılan Baldcler varmış. Babll 
elini, bUtün soysallıi;'l Sumerlilerden 
alan SamfJilerfn kurduğunu bir daha 
söyleyelJm. 

l\f. Şemsettin Beyin "lslAm tarihi,, 
nin 58 inci yaprak yüzünde "Arap ta
rihçileri, Amelekn adı altında, Sina 
yanın adasından başlıyarak yukarı 

Hicaz topraklarını kaplıyan en eski 
Arapları sayarlar.,, diyor. OyJe ise 
Babillilcrln Amelekadan olması gerek 
oluyor. 

Büyük !skenderfn günlerfn'cfe yap
mış olan Bruso adh bir Geldant kAhl
ni, birinci Bnbil elini Amaleka Arap. 
lannm kurduklannı, Hamorabfnln 
:Amnlekadan olduğunu söylüyor. Is • 
lam tarihinin blrind yılının, 59 uncu 
yaprak yüzünde "Yeni Arap tarihçile
rinin en çok dnyattıklarma göre Ama
Je.ka .Arnplnn lsa doğuşundan yirmi 
yüz yıl önce biri lnnaklar arasında .. , 
oteki Mısırda olmak Uzere ild el kur-
nı uştur.,, demliyor. 

El Arap lmplelis1Am bitfğlnfn M 
inci yaprnk yiizünde, birinci Babll ya. 
hut Hamornbi elini Amaleka Arapla
rının kurduğu yazılıyor. Bu aoyuıı 
önce ne ka dar geri olduğunu Sumerlf
Jcrin türküsünden alıp söylemiştik. 
I~es Lumeriens bitiğinin şu sözlerini 
de ona kntn.Imı. "Snmtli soyu, daha 
yılmaz, daha kavgacı ise de aşağıda
ki soya (Sümerlilere) karşı, yüksek 
bir soysallığa dayanamıyacak kadar 
vahşt idiler.,, 

O Halde, üstün bir soy olan SU· 
merliler, gün geçtikçe, bunlara ken
rinf, düşünüşlerini vermişlerdir ''Les 
premieres dvllfsations,, un 107 inci 
'dl dillerini, nom (1) larmı, e.z (2) Je
yaprak yüzünde şunu görüyoruz: 
"Samili dil, Sümcrlllerden ödünç al· 
dığt sözlerle kamu (3) düşünüşleri 
anlatabilecek kerte (4) de türlüleşmfş 
daha zen~rin olmuştu.n 

Habil elinin soysallığını biliyoruz, 
ki Sümerlilerin i)i yansıyıcısı (5) ol· 
maktan öte) e "geçememişti. O' kadar 

yüksek bir ün (6) alan Hamorabl ttt
resi SiiınerJilerden alınma idi. Onla· 
rın söz oran <6) lığı için ise Les pre
rnicres civilisations da, 108 inci yap· 
rnk yiizüncle bu sözler yazılıdır: 

"Bu öz oranı belli ki kökten yeni 
değildir. Eski Sümer saruka (7) ları· 
nın (8) tek def;-iştirnmcsidir.,, 

Daidc Arnplan olan Amaleka, Sü • 
mer czini, yaşayış biçimini, türesini, 
dilini. nomunu, söz oranını alıyor da 

türkü )apmak kural (9) ını mı bırakı
yor? Buna inanılır mı) 

Arnnlckanm Sümer kültürü ile 
beslenmiş, yetişmiş olduğunu gör • 
dükten sonra nerelere gittiklerini ve 
nelcır yaptıklarını gene tanıklarımız 
o1nn bilginler anlamağa çahşalım, 

böylece, Sümcrlilcrden aldıklarını ne
relere lcadar götürmüş olduklarını 
görebileceğiz. 

~da, Semfdln Hicaz topraklamı
da "Medaylnl Salih" çeweşlııdekl yer
lerde yerleşmiş oldaklan dUtUnülflrl. 
se, SUiner killtUrOnQ.n bütttn Arap 
ülkesine yayıldığını anlamak kolayla
şır. Bunu daha açık olarak, lslAm 
tarlhlnln 100 UncU yaprak ytlztlnde 
görebflfrlz: "Hamorabf elJnfn dtlfllle
sfnden son~ Amelaka, Iraktan çı • 
karak Fırat kıyılarmdan Arap Ulk~ 
sine dağılm~, orada bir çok uruklara 
ayrılmıştır.,, Bunlardan biri de Neba
tflerdir. 

Edom topraklannda bir el kuran 
Nebatfler, bir kmm (10) tarihçilere 
gijre, ırmaklar arasındaki, bqka1an
na göre B&.ml körfezi kryılanndan 
geJm~lerdJr ki iki görll§ de bfr yola 
çıkar. Sunun i~in ki her iki yerde de 
çok gezmiş bir Sümer ldlltttril ftl'cb. 
Bunu bize çofluğu ile «lstereeek bir 
tanık (11) da vardır. NebaUler, SU • 
merlflerln çivi yazılanndan pkanlan 
ve Aramı denilen yazıyı kullanıyor • 
lardı. Bunu Sumutlularda da ıUrU
yoruz. 

Nebatflerln büyftk lakendeiden 
sonra Antfgonos ile oğlu Dlmitriyosla 
kavga ve barış kaynqmalamıa glrdf. 
ğinl, artık Grek B<>ysallıfma 11ymafa 
başladıklarmı gi>rfiyoraz. Burasmı 11· 
nutmamak gerektir. Ortaya attığım 
i~ fçln bundan da tusu (18) lanacağu.. 

Arap ellerinden Mlnahları da gU • 
relim: lsldm tarihinin birinci bitik 
194 Oncil yaprak yüzünde, bu si5zleri 
buluyoruz: "Mlnalılann Nomluk, aa
yesalık 03), topluluk Yq&)'Jflanna, 
hakan ile tannlarmın adlan :yasılı o

lan taşlardan anlaşıldığına göre bun· 
lan Irak Ama1ekasmdan, demek ld ÇÖ· 
lemen Arnmflerden saymak daha doğ· 
ru bir buluştur. Tarihçe belli olduğu. 
na göre Hamorabl elinin kurulmasın· 
dan önce Aramt çölemenleri Arap ya· 
nm adasının yukan yerlerinde oturu
yorlardı. Bunlardan bir kısmı, son • 
radan Bnbill elde edip orada Hamora· 
hl elini k11rarak Sümerlilerin nomla
rmı, tUrelerfnf, tüzük (14) lerini daha 
başka toplu yaşama yollnrmı almış. 
Iardır.n daha aşafıda da bu sözler 
var: 

"Minalı1ar, oralardan çeki1'ikten 
sonra, az çok soysal olan yaşayı:şlan
na uygun bir yurt bulmak için, Arap 
ülkesinin aşağılarına kadar inmiş, o
ralarda yerleşmişlerdir.,., 

Bundan sonra Sebalılar geliyor. lş
te burada uzun araştmnalara yol aç

ması çok gerelt olan bir durak nr ! 

Arap tarlhçJlerl, Sibablart Kahtan! 
)erden sayarak, derler ki Kahtantler 
Yemen çevresine geldikleri yıllarda 
Arapça bilmiyorlardı, bu dili yerli • 
lerden öğrenmişler. Pek güzel t Bun· 
1ar kimlermiş, nereden gelmişler. Ha-

Geç.en sene muallim Cemal Re
tit Beyin idare ettiii yaylı sazlar 
orkestrası ,(Saray sineması) nda 
ancak üç konser verebilmit ve bu 
konaerler pek büyük bir raibet 
görmilttil. Yaylı sazlar orkestra,.. 
aı bu eesıe (Konaevatuvar orkest
rası) olarak resmen teıekkül et• 
mİf, teırinisaniden mayıs nihaye
tine kadar her ay birer konser ver
mek için provalara baılanm!fbr. 

Bundan bqka oda musikisi 
lionserleri ve brositaller için de 
programlar he.zırlanmqtrr. 

Konservatu'Yar orkeatrasmm 1>u 
8elle vereceği yedi konıeri Cemal 
Ratit ve Seyfettin Asaf Beyler i· 
dare edeceklerdir. Bunun haricin
de AYrUpanm pek meıhur aanat
kirlan bu konserlerden bir ilcisi~ 
ne ittirakleri için yapılan müre.ca
atlar memnuniyetle kartılanmq 

ve kabul edilmiıtir. Bunlann i
simleri ve konserlerin tarihleri 
de gazete ve afi§lerle aynca ilin 
edilecektir. 

Konserler Franıl% tiyatrosun • 
da küçük bir duhuliye ile verile -
cektir. 

Kon1ervatuvar lilr taraftan, 
lieman, ıan, ve bulonso), piyano, 
jimnastik ve musiki nazariyatını, 
ve yaylı kıımmda da biHbnum ha
va aazlanm tedris ve talim etmek· 
le beraber memlekette kuvvetli ve 
kıymetli bir orkestra ile halkın ve 
gençliğin musiki zevk ve ihtiyacı· 
na ve sanat hayatının inkitafma 
da bu suretle hizmet etmek arzu· 
sundadır. 

8 Teırin~sani per§eml>e, 18 
Kinunuevvelıt salı, 7 Şubat salı, 4 
Nisan ıalı günleri verilecek kon· 
serleri Cemal Retit Bey, 10 Kanu· 
nusani perşembe, 7 Mart ve 9 Ma· 
yıs günleri verilecek konserleri 
Seyfettin Asaf Bey idare edecek
tir. 

Oda musikisi konserlerin.de A
li, Orhan, İzzet Nezih, Metut Ce· 
mil, Muhiddin Sadık Beyler, M. 
U.siski ve Nazlı Hanım vazife a
lacaklardır. Orkestra ıolistleri a· 
raamda Ömer Refik, Ferdi, M~ut 
Cemil, Sezai Asaf, Muhiddin Sa
dık, Ali Sezai, izzet Nezih Beyler 
vardır. Nimet Vahit Hanmı da 
farkı söyliyeeektir. 

morabl eJfni kurduktan aonra yurdu l •=--=------····1111"'1111"-ıııınnm1111111-
bırakarak Hasra körf ezf kıyılanndan oradan almışlar, Arap eJlerine dağıt. 

mışlardır. Daha soq!a Hicaz çevre· 
aşağıya inen Sümer olmaz mı? O çev· sinde lsmaflilcr yahut Adnanfler de· 
rede, o çağlarda Samililerden başka nllen bir uruk görillilyor. Bunlar ise, 
yaşıyan yalnız türlQ Türk uru.klan Hamorablnln günlerinde Urdan ~· 
.vardı. Neyse bunu geçelim. Arap fil. kan, SUmerlllerin bütün türesin!, tü
keslne Sümer killtUrünO. yaymak için, zUk, sanıkalannı almış olan Hazreti 
Arap uruklanmn, boylarmm ne ka. lbrahimln torunlarmdan türemiştir. 

Bu torunların bir kolu olan lbranfle
dar bittiğini bu yazılarla anlatıyoruz; rin Tora (16) sındakl Sanikalar, ttt-
Kahtantler ola ki daha çoğunu yap. zükler doğrudan doğruya Sömerlile. 
mış olsunlar. rindir. 

Sebalılar Kahtantlerden ise, onla
nn bir kolu da HlmyerllerdJr. Başka-

'};..ismet 

Anatole F rance için· 
Soviget gazıcılarından Madam Dgnnk 

migetli bir kitap oücatle getirdi 
(Bu yazr Le Journal de Mos

cou'dan almnuştır). 

Eserin inni: Anatole France 
Yazan: Valentine l>ynnik 

:<Rusça 419 aayfa) 1934 
Biz7:at müellif in söylediği veç· 

hile, Anatole France hakkmda 
gerçi bir çok eserler kaleme alm· 
mıftrr. Bununla beraber bu kül
liyatm en mühim unsuru noksan· 
dır. Bu unsur da France'in ese· 
rinin ilmi tekilde yaZilmıt bir 
tahlil ve tefıirdir. Şu kadar ki 
O.tadın huauaiyeti ve mahremiye· 
tile uğratmakla kalmıyan eserler· 
de bile (beğeniliyor, beğenilmi • 
yor) ıeklindeki tahai bir zevk mi
yan hüküm ıürüyor. Meseli mü· 
ollifin tekamülü asla nazarı dik -
kate almmaksızm e.erden raage -
le zikredilen parçalarm kıymet ve 
,ehadeti makbul addedildiği gibi 
France'in yarattığı hayal ve teı -
bihler de sırf kit~biyat noktai na· 
zarından görülmeğe kalkıtılıyor. 

Hatta müdekkik ve müfeaairler 
France'm aaJNLtmda tena~lar 
meydana çıkarmağa kadar varı· 
yorlardı. Nitekim iıte France'm 
bir taraftan nafiz ve taklidi güç 
bir sanatı taııyan kısa hikayeler 
yazabildiğini söylerken, onun ay· 
ni zamanda mevzu itibariyle "Şe
kilsiz,, (e.morpbe) 'rvllllanla-r lsa -

leme alabildiğini <le kaydediyor• 
lardı. 

Vaziyet .Ou merliezCle iken iıte 
Madam Dynnik bütün .bu tena· 
kuzlan izah etmi§tir. Keza F:ran· 
ce'm bütün eserlerini doğruca 

tefsir etmen"n ancak üstadm üs
lubunu tahlil ile bu üsliibuiı içti • 
mai mahiyetini tethis ettikten 
sonra mümkün olabileceğini kav· 
ramıttır. 

Mme Dynnik'in vasıl olduğu 
baılıca: neticeleri §Öyle hulasa e -
debiliriz: 

Anatole France'in en ziyade 
tercih ettiği tarz felsefi, daha 
doğrusu felsefi hicvi olan tarz • 
dır. Sanatkarın gayri münteıir 
yazılarının tetkiki de, sırf bu ga· 
ye için bir Paris seyahati yapan 
Mme. Dynnik'e iabat etmiıtir ki 
France hangi sözün veya hükmün 
hangi kahramanına raci olduğuna 
pek ehemmiyet vermezdi. Mese· 
la müsveddelerde filin ıahsa atf 
edilen söz, eserin sonradan gör· 
düğü tuhihte bafka bir şahsın ıağ· 
zmdan ititilebiliyor ve yerini de • 
ğiştiriyordu. Bununla beraber 
Anatole France'in kahramanları • 
nm kendilerine mahsus mütebariz 
bir çehre ve seciyeye sahip olma· 
dıklan iddia edilemez; fakat 
fU kadar ki burada aydınlanması 
icap eden nokta ıudur: 

Ustıat için uıl ehemmiyetli o• 
lan cihet okuyucusuna muasır JiDe• 
deniyet hakkındaki tenkidi görüt· 
lerini arz etmektir. 

France'in medenl,.tl 
tenkit tanının çok kert 
fe]dfne bOıibıclüfünll '1J'I 
dedi70l'. ·• 

Bu turetle ortaya ~-
doxe filin veya filb ,.-:. 
kümleri ihtiva etmekl• 
ayni zamanda bul b8tflO 
lara, hatta bqtan ~ 
raci oluyor. Franee ~ 

,_ki L!1-! ~ 
YOK , ;ı-mnne para il' 
v~rmesini severdi. Zi~.Jdf 
vasfı mümeyyizi m~ ı 
ıeleri tebarüz ettimıekli'~ 
France'a m6c&Tir iled', 
yet ve hakikatin gizJed~ 
kuzlar hakkındaki tedO;ftİ 
satını nafiz bir tekilde ., 

mek imklnmı veren •""' 
radoxe tekli idi. 

l\taahaza parad~j~ 
sırf tekle ait bir ten~" 
cut paradoxe itte "ff aV" 
bit içindeki birbirleriY!':.t 
le halinde bulunan IJaV; 
lan,, itaret edecek yerdi 
Jd bir karg&Jalık ve 
lüğe,, alamet olur. 

itte Mme. Dynnik'iıı 
mukni bir tekilde ilhal 
hile, ıeniyet hakkmd~ıJ 
görütü hassaten SopbiP'"ıı 
fistat) bir görüt olsJS 
Fnince•a azm olan fi' 
"d" l ı. 

Binaenaley!i tiura&I' 
bahaokn ıey muharriri' 
"Kelime oyunundan,, ~ 
tezevvükundan,, iha,.C 
"Meleklerin iıyam,, Ol 'I 
gerçi hayat tezatlarınıtl 
ve temataıını göıteriY~r 
CO§ma ve temata sof itır' 
olup mücerret tekilde.~ 
mit bir plina aksettir• 
nan ayni zamanda ikİ 
temayülün parado~ • ..:t 
leımesinden müteıe~.,
halettir. Bu iki müte' 1 
yülün mahiyetine gel~ 
"Kapitalizm tenakuz) ~ 
tıki yayılıt ve içtiııı-!~· 
kaybolutundan i~ ~ 

Eier Anatole Fr"""' 
zıt temayülü birle~ 
yayılı ile ortadan ııb ,,_ ~ 
maya cehtediyor .. , -~;lı 
bebini kendi içtiın•• ~ ~ 
liiinde aramalıdır. .1ıı 
taraftan bütük kökle,. 
liat rejime bağlı bul~ 
tarafta ise emperY•I 
içtimai ve iktıa.adi t ~ 
dan son derece aı~~ 
müreffeh küçük butJ 
nm tabiridir.,, e· v;;. 

işte böylece r.flll ~ 
vardığı en baıhca ııe J'IS 
termit bulunuyoı:'1~to.I # 
lerin hiç kimseY1 

1 
,-~-• 

Araplar, Ad, Scmut, Tasım, Cedis, 
Curhum, Hadromut gibi uruklann 

Baidelerdcn olduklnnnı eöylerler. Js. 
U\m tarihinin 80 inci yaprak yüzünde 

"Yer.! tarihçilerin araştırmasına göre 
'.Ad urnkü Amalaka ntıklanndan ve 
yn .Arnml çölemenlerinin kalanlann
dan oJabiJecektfr.,, deniliyor. 

larmın görüşüne göre, Sebalılar ile 
Himyeriler Mısır yolu ile ilkin Habeş 
topraklarına gidip yerleşmiş, sonra 
Babülmündep boğazından Yemene ge
çen Amaleka artıklandır. 

Buraya kadar saydığım en belli 
başb Arap urukları ile ellerinin SU • 
mer kaynağından ne denlil (15) tusu
Jandıklan anlaşılmıştır. Bunlar dof· 
rodan doğruya Sümerlilerle kaynaş· 
mışlar, büttin ~~ş varlıklannı 

l - Nom : din. !-Ez : Sanat, 3 -
Kamu : Umum, 4 - Kerte : Derece, 
6 - Yan8ı r: Taklit, 6 - 01'.an : ıuul 
ve ıanat, 8 - Sanıka : Efsane. 
9 - Kural : Kaide, 10 - Kıaım : kıı· 
maktan Türkçedir, 11 - Taruk : Şa

hit, 12 - Tıuu fayda, 13 - Seyaaa : 
alyaaet, 14 - Tüzük : Nizam, ıs -
Denlu : kadar, 16 - Tora : lbrantler 
de tcvrat demektir ki Türkçe türeden 
alımnııtır. 

Sylv~tre Bonnar.d, Bergered, 
rahip Gorgnard ·gibi bir çok ön 
aafta bulunan ethe.s vardır ki 
France'm romanlarında kendini 
temsil ve ifade etmekten ~baıka 
hikmeti vüeutları yoktur. 

in takdir ve ha,,.-ı1 ~~ 
atı, keza üıtad.~ ~._ 
yet ve tecrüb~uıı ,.,,. 
kikten alrkoyanı•d~ 
ğe haçet yoktur·~ 1'd 
Mme. Dynnik'in ;• 
ve bu yolda atı~,., ;J.-! 
Bu 'kıymetli •e cid ,. ttJ 
Anatol France ırı ,d 
nazarı dikkati celP 
,üphe edilemes. Ad urukunun Yemen ile Amman 

Mme. Dynnik, France'in felse· 
fr içtihe.tlarmm, daha doğrusu 



tanbul Vilayet Muhasebecil·_~ 
~at ınaatları aahiplerlnln Tetrini•anl 934 ikinci altı aylık yoklamalar.na alt cetvel 
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dt 'ı~Üd .. Joklama muame • 
~:'ııııa Utlükleri merkezle • 

"tld ca1ctl1'. 
~ ' 

Eminönü kazaıı Beyoğlu kazası Oıküdar kazası 
Kaaunpafa - Beyoğlu (P&§akapısında) 

Aıke.ri yetimler 

1 - 350 
351 - 700 
701 - 1050 

1051 - 1400 
1401 - ili 

Mülkiye 7etimleri 
1-300 

301 - 600 
601 - 900 
901 - ili 
Aı. tebütleri 
soı -5300 

S301 - 6600 
5601 - 6900 
5901 - 6200 
6201 - 6500 
6501 - ili 
Mülkiye tekaiitleri 
3001 - 3300 
3301 - 3600 
3601 - ili 

lln:aiye ve bidematı vataniye anım 

Fatih kaza11 
• Eyüp gi9eıi 
Aık~ yetimleri 
1943 -2200 
2201 - 2340 
Aa. tebütJeri 
5075 - 5250 
5251 -5462 
Aı. yetimleri 
7391 - 7550 
7551 - T166 

pit edilmeyen Balörk3y, San • 
yer, Beykoz, Adalar, Kartal ve di

'ier kazalann yoklama itleri de 
cetvetde tayin edilen günlerde ka
za merkezlerinde icra kılmacaktır 

2 - Fatih, O ıküdar kazaları • 

1 

Aı. yetimleri Aı yetimleri Askeri 7etimleri (Paıa knpıaında) 
4001 - 4200 1 - 175 2231 - 2468 
4201 - 4400 176 - 350 2469 - 2732 
4401 - 4670 351 - 520 2733 - 2980 
Jlmiye, Mül. yetim 2981 - 3226 
6001 - 6110 521 - 712 3227 - 3478 

Mülkiye yetim 

6111 - 6410 2001 - 2151 
Aı. tekaGtleri 
5001 - &160 5151 - 2300 
5301 - 5450 2401 - 2500 

As. tekaütleri 
5451 - 6600 1001 - 1200 
5601 - 5750 ·1201 - 1400 
Mülkiye tekaOt 
6201 -627S 1401 - 1650 

Mülkiye tekaüt 
6271 - 6375 3001 - 3250 
6376 - ili 3251 - ili 

Samatya glteıi, Fatili: 1 ncl aite 
Askeri yetimleri Askeri yetimleri 

1147 - 1400 1 - 300 
1401 - 1100 so1 - 600 
1701 - 1942 601 - 900 
As. tebütleri 
4283 - 4500 
4501 - 4100 
4701 - SOS4 
Mülki,.. yetimleri 
7059 -7390 
Mülki79 tekailtleri 
8576 - 8956 

901 - 1146 
2341 - 2600 
2601 - 3055 
Aa. tebltleri 
3501 - 3800 

3801 - 4100 
4101 - 4283 
5463 - 6900 

MGiki,. 1etlmlerl 
6701 - 'IOl4 
T187 - 8100 

nın yoklama mevkileri yukarıda • 
ki cetvelde yazılıdır: 

3 - Yoklama muamelesi 6/ 
TEŞRiNiSANi/ 934 ıalı günü 
bqlryacak 27 T etrini aani 934 salı 
günü bitecektir; 

• 

3479- 3800 
Mülkiye yetim 
.sooı - 5300 
6301 - 5650 
Aı. tekaütleri 

1 - 200 
201 - 400 
,401 - 600 
001 - 800 
801 - 1000 
1001 - 1400 

Mülkiye tekaütlerf 
İlmiye peıin Ye avanı 

4001 - 4200 
4201 - 4600 

Fatili: 2 inci aite 
Mülkiye tekaütleri 

Mülkiye tebGtlerl 
8201 - 8579 
8960 - 9350 
ilmiye •• avanı 

( 1-200) 

( 8801 - 9850 ) 

4 - Zat maaıları aahJplerl yap· 
trrace.ldarı yoklama ilmühaber • 
lerile birlikte yeni ve fotofraflı 
nüfua cumhuriyet cüzdanını, reı • 
mi senet, maat cüzdam ve malul 
ise raporlannı getirecektir; 

Kadıköy kazası 

Aı. yetimleri 
3001 - 3250 
3251 - 3500 
3501 - 3700 
3701 - 3950 
3951 - 4250 
4251 -ila 
As. teknütleri 
soo1 - 5250 
5251 - 5500 
5501 - 5750 
5751 - 6000 
6001 - na 

Mülk:ye yetimleri 
1 - 151 

151 - 300 
301 - 450 
451 - 550 
551 - ili 

Mülkiye teknütleri 
ısoo - 1750 
1751 - 2000 
2001 - Ha 

Betnda§ Jiazaaı 
Aıkeri yetimleri 

1-250 
251 - 600 
601 - 760 
"151 - na 

Mülkiye yetimleri 
3501 - 3750 
13751 - ila 
:Askeri tekaütler{ 
1601 - 1800 
1801 - 2000 

2001 - 2200 
2201 - il! 

M :.:·· . J.J tekaGtleri 
6001 - 5250 
llmf ye n avans 
5251 - iU 

5 - Müracaat zamanları saat 
10-12 ve 14-16 ya kadardır; 

6 - Yoklama ilmühaberlerine 
fotoğrafların zamkla yapıfhnlma-
11 ve resmi mühürle İpta1 ettirilme· 
si talimatname icabındandır. ~ ~umaralarr teı. 

~~i Hz. nazırlar şerefine çay ziyafeti verdiler /Beşiktaş. Türkiye 
~·8,~ ~ 1 

lnd .. ,.,..... maz tesanüt hiılerini izhar eyle. Nazrrı M. Yevtiç Hazretlerine; 1 f&lll Dahiliye Vekaleti Matbuat .... şaBmpfılY9 ODUf d 
' Cl , , • • • .. • .. .. f d h • aş tara uncu sayı ı a 

"'ıı •tretlerine· dıklerını görmekle pek zıyade Be 1 ıı r at U. Mildurlilgu tara ın an ıe rı • .. S I 1 d d .. d" '°'11s.. ' • • nerJyı amsun u ar a a gor um. 
~ lilc ltiJ· Prai bahtiyarım. Şahsen bu mühim içti· Balkan itilafı Koıueyi, Türk mizd~ buluna~ ecn_ebı. gazetecıl~r Futbol bilgileri çok eksik olmakla 
\>~~li ~f ~ Reiıi M. Titü • maa İftirak etmek imkanını bula • milli bayramı vo Konaeyin Anka • ıerefıne Karpıçte bır zıyafet verıl· beraber Samsunlu gençler hiç yıl· 

'i, l aJ, llı~ın ınuvaffakiyeti madığımdan dolayı da ıon derece rada içtimaı münaaebetile Tevfik miflir. Bu ziyafette Dahiliye Ve· madılar. Bizim yedi golden sonra 
lthıt~ı~ .. Utufkir temennile • müteeuirim. Kalben ıizlerle be • Rüftü Beyefendiye gönderdiğin!z kili Şükrü Kaya Bey, Bükret Se • bize iki gol yapmaları da bunu is· 
~tl ttti. 1111ıla birlikte bizle- raber olarak bir tesanüt ve ıulh e- telgrafa muttali oldum. Komeyın firi Hamdullah Suphi Bey ve refi· pat eder. 
l ~d, t ıeri olan Ba1kan !tilafımızın mü • içtimamda bulunmanıza mani o • katarı, ıabık Romanya nazırların • Bunlar da iyi antrene edilirse 
ıı. t~ıttltr· Op]"nınıt olan Bal- tezayit bir ıurette inkitafı bakkm· lan sebepleri pek ali anlıyoruz ve dan M. Popeıko, Romanya Mat • mükemmel bir takım olurlar 
~itrı1\lııiirneaıilleri namı- da ıamimt temennilerde bulunu • M: Puriç Hazretlerile tetriki m~: buat Umuml Müdürü M. Filoti, Abdülkadir Bey B •}İktaş;~ bu 
~ 'lllh ll;!:klcürterimizi ar- rum. saı ~~ek f_matmı elde e~erek m~· bütün Romen, Yugoslav ve Yu • maç.ta daha fazla aayı çıkarama-
aı~tliceairı ndaJcj gayretle • Y evtiç ıarunıleyhın tahsında mum~az ~~r nan gazetecileri, 'Fimeı ve Daily ma11nı, bir çok §Ütlerin kenardan 
\l~~: ta_zn bir itima • YUGOSLAV HARiCiYE NAZI • meılekd~t .buld~. ~~~af;h ~~- Telegraf muhabirlerile Türk mal· gitmesinde buluyor ve ıansrmız 

~. '\' etlıın edeı-im. RiNA CEVAP. zakerelrımızded a~ I ev ~t ~·~~n buahnm tehrimizdeki batlıca er· olsaydı, maç 1 - 8 bitebilirdi, di-
J vr:- t\"tt"t Makıimos H · · bulun .. amdayıdtmk ana ~ ti~yı erın ~r. kanı ve bu arada Mehmet Aamı ve yor. 
~ ~lQl ~ti b Ankara, 31 (A.A.) - arıcıye teessur uy u u ıç marmız -

l~I'> cıARICIYE Vekili Tevfik Rüttü Beyefendiyle d h bb t d ti ğu. Yunuı Nadi Beyler hazır bu1un • lzmirlilerln s6zlerl 
I• ~, ', ~ <-€ CEV h ı· h nasın a, mu a e v~ oı u. • mu lardır. liltj .\Jl (A.A ABI. ı Balkan itilafı Konseyinin a 1 a· muzun teminatını Zatı Devletmı • ! 

IQ.jl' c~:J'e N~ .) - Yugoı - zırdaki Reiıi M. Makaimos, M. ze takdim etmekle bahtiyarız. Matbuat Umum Mildilrü Vedat 
· "~ ll-~lıtt oıı h''? M. Yevtiç, Yevtiçe qağıdaki telgrafla cevap Maksimos Nedim Bey tarafından ıöylenilen 
r· ~a~ İtila~rınci yddönü • vermiılerdir: ECNEBi GAZETECiLERE nutka ecnebi meılektatlardan ba • 
·~~il l)'11İle li 1 

konseyinin Yugoslavya Kırallığı Hariciye ZlY AFET. zılan hararetli mukabelede bulun· 
1 
t lı. tli.i ile atici ye Vekili Nazırı M. Y evtiç Hazreti erine; li~ft Yefend' Ankara, 31 (A.A.) - Bu ak· mutlardır. 

ti törıd ıye aıaiı • B e l ı r a t 
r~}~e h k etbıittir· b 

-•{\t· Ye il' · Türk milli bayramı münaae e • 
ıl't; ı 1' edik Rüttu" d 

) tile hisiyatunıza ittirakinizden e-
~· • rin ıurette mütehauis olarak bu 
i 1)e ~ "' :n k a 
)tJ .. '-~ r a husuıta ifade buyuru lan dostane 

• ~t dall" hllriy-· · d d 1 
1 
~l~~ ~ii tıı" '""1Dı.n on bi. ve hararetli kelimeler en o ayı 

'-~ ~İtaj tlıniı h~•ehetile, a • en ıamimi tetekkürlerimi takdim 
! tir-.:'~ın L hıtıda. en aa • eder ve iki memleket araımda mü
q ıı;: tdtritn 1'a. u'l huyruJ • esaeı dostane ve ııkı tetriki mesai· 
'~ltt .~ ltiJ&f · Bu ınünaae • nin istikbali hakkında atetli bir 

Qı)' ı a~aı d D 1 ti . ~d t tı.t rn.. 1 evletle- iman beıliyerek Zati ev e enne 
· · ~ ~llitrlteıin~~~••illerinin sarsılmaz dostluğumun teminatını 

• ~ tıatk hu e konsey tecdit eylerim. 
lll}~ ~evletleri bi

derı11 ..,. 
e aaraıt.. 

Tevfik RütUl 

Yuıoılavya Kırallığı Hariciy:e 

'Osmanlıı Bankas:' 
Türk Anonim Şirketi, - Tesis tarihi : 1863 

Sermayesi : 10,000,000 inglllz llrası 

Tnrkiyenin başlıca şehirleri ile Paris, Marailya, Niı, Londra 
ye Mançcstcr'de, Mısır, Kıbrıs, lralc, lra51, Filistin 
ve Yunaniıtan'da Şubeleri.. YugoılaYJ•, Romanya, Suriye 

t'e Yunaniıtaa'da Filyallcri vardır. 

Her tUrlU banka muameleleri yapar. 

lzmirli gençler de lzmire git
mek üzere şehrimize gelmişlerdir. 
Bir kısmiyle konuştuk. Beşikta§J 
umdukları gibi bulmadıklannı, 
Yalnız Şerefle Hakkının oyununa 
hayran olduklarmı söylediler Ve· 
hap Bey de Beıiktaılılarm sert oy· 
nadıklarını ileri ıürmüıtür. 

Yarınki maç 
Yarın Şeref kupası iç:n Kadı

köyünde F;nerbahçe ile Beşikta· 
tın karşılapnaıı İcap ediyor. On 
gün içinde dört maç yapmıya mec· 
bur olan Beıikttt,lıları daha yol 
yorgunluğu almadan Fener karşı· 
ıında göreceğiz. Ayni takımın 
pazaTa Galatasarayla maç yapa• 
cağmı, cuma günü de ilk liğ ma• 
çma çıkacağını düşünürsek Türki• 
ye §ampiyonunun çekeceği mÜ.§• 
külah takdir edebiliriz. 
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Evkaf Umum 
Müdürlüğünden ; 

Osküdarda Dağ hamamında (6000) metre murabbaında 
tarla. 

Üsküdarda Bülbülderes:nde (3000) ,, ,, tarla. 
Yukanda mevkii ve miktan yazılı tarlaların 30 - 10 -

937 tarihine kadar icarları arttınnağa çrkanlmı§br. ihalesi 5 -
11 - 934 Pazartesi günü saat 15 tedir. Talip olanların lstanbul 
Evkaf Müdüriyetinde varidat kalemine müracaat eylemeleri. 

--
Eskişehir Lisesi Müdürlüğünden: 

Mektebimizin elektrik teıiıatı 21 Bir:ıtci tetrin 934 tari
hinden itibaren 20 gün müddetle açık münakasayaı konulmut· 
tur. lıtiyenlerin proje ıartname ve mukavelenameyi görmek 
üzere mektep idaresine, münakasaya iıtirak için de tesisatı, bu 
gibi itleri muvaff akiyetle ba§&rmıı, fenni ehliyet vesikasını haiz 
bir mütehassısın nezareti altında yaptıracaklarına dair noterlik· 
ten tasdikli bir teahhütname ve % 7,5 teminat mektuplariyle 
münakasanın yapılacağı 1 O lk\nci T etrin 934 Cumartesi günü 
saat onda mektepte toplanacak komisyona müracaatları. 

(6922) 

ii D ~-----------
.............. •VE ........... . 

. , . ..... .. .. . ~Yarın 

Tercüme Külliyatı 
Bütün milletlerin en muhallet eserlerinden vücude getirilmiı bir kütüp

hanedir. 100 cilde baliğ olacak bu kitaplann 10 eserden ibaret birinci ıerisi 
için VAKiT matbaasıt peıinen verilecek 236 kuruı ve dört ayda birer lira
dan ödenecek 4 lira mukabilinde abone kaydetmektedir. 

Bu muamele Vakıt matbaası tarafından verilecek abonman kartının alan 
tarafından imzası ve tibi olduğu daire amirinin kefil auretle imzalamaıil 
resmi mühüriyle mühürlenmt,inden ibarettir. Bunun haıicinde kalanla 
i~in bir tücrann veya esnafın kt.faleti de muteberdir. 

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

Şimdiye Kadar Basılanlar : 
1 - SAFOt Dode - Haydar Rifat 100 Kurut 
2 -A1LE ÇEMBERlt Morua -t. H. Aliıan 100 ,. 
3 - TiCARET, BANKA ve BORSA, lktısat doktoru 

Muhlis Etem 75 
" 4 - DEVLET ve iHTiLAL, Lenin - Haydar Rifat 75 ,, 

5 - SOSYALiZM: Kautski - Sabiha Zekeriyya 75 ,, 
6 - KOLUY AT J. RASlNt H. Namn 75 ,, 
7 - iŞÇi SINIFI iHTiLALi, Lenin- Haydar Rifat 60 ,, 
8-RURI HAYA1TA L.A.ŞUUR,Prof. Yung - Prof. Dr, 

M. Haynıllah 60 " 9 - ISFAHANA DOCRUt Piyer Loti - 1. H. Aliıan 100 ,, 
10 - ASIN KOLLIYATI, il, H. Nazım 75 .. 
11 - DELILlClN PSiKOLOJiSi, Dr. Bernard Hart 

- Dr. luettin 60 n 

Basılacak Olanlar: 
1 - GORIO BABA: Baluk -Haydar Rifat 
2 - iLKBAHAR SELLERi, lvan Türgeniev - Sami zade Süreyya 
3 - CEMiYETiN ASILLARI, Muhittin. 
4 - KAPiTALiZM BUHRANI, Profesör Piru - Ahmet Hamdi 
S - KIRMIZI ve KARA, Standa1 
6 - ISA: Pariı Ruhiyat mektebinde Profesör doktor Bne Sangle - Hay· 

dar Rifat 
'1 - ETIKA: Kropatkn - Aiaoğlu Ahmet 

S - iÇTiMAI KANUNLAR, Greef - Rauf Ahmet 
9 - ÇOCUK DOŞORTENLER H. Gonzalvet Menus.ier - Proi. Dr. M. 

Hayrullah. 
18 - SA LAMBO, Flober - 1. H. Aliıan u 

11 - SAMiMi SAADET, Tolatoy - 1. H. Aliıan 
12 - DIZRAELININ HAYATl1 A. Morua 

Dr. Hafız Cemal 
Dahi~i~·" t üteh~sı111 

Cum!l.dan ba~:.a glinlerde saat 
(2,30 d~- 6 ya) kadar İstanbul Di • 
•ıanyolu No. 118. 
Mı. ayenehane ve ev telefonu: 

22398. Yazlık ikametgah telefonu: 
Kandilli 38, Beylerbeyi 48. 

•-• Doktor · Operatör •••• 

Abmet Asım 
Doğum ve kadıo hastalılf ları 

mütehassısı 

Doktor - Operatör 

iffet Naim H. 
Cerrahi hastalıkları mütehassıs' 
Muıyene saatlan: 10-12 Ortaköy Şifa 
nırdu. 15-18 Beyoğlu lsıiklAI cad 19 

Telefon 42221 ve 46901 -

Beyoğlu Tapusundan: 
Buğaz içinde Büyük derede is

panya aokağmda eski 40 yeni 60 
No. lu mahal defatiri müdeverede 
Atina binti Bogos namına mukay· 
yet ise de sırf mülk olması hase • 
bile Tapuda kaydı mevcut olma· 
dığmdan senetsiz tasarruf at mua • 
meleıi yapılmak üzere tasanufun· 
da tevsik ve tayini için mahallinde 
Tapu memuru tarafından tahki • 
kat yapılacaktır. Bu gayri menku· 
le gerek eşha11 hakiki ve gerekse , 
eşhası hükmiye etrafından bir gÜ· 

na tasarruf ve müdahale varsa el
lerindeki vesaiki mutebere ile ya 
mahallinde bulunacak memuru • 
muza gönderilmesi veyahut illn 
tarihinden itibaren yirmi gün zar· 
f ında Beyoğlu tapu idaresine 934 
/ 4855 No. ile mOracaatlan ilin o
lunur. (3210) 

Adapazarı Türk Ticaret Ban -
kasından: 

Adapazan Türk Ticaret Ban • 
kuı Anonim tirketi Hi11edarlar 
umumi heyeti fevkalade olarak 25 
/Te§rİni Evvel/ 1934 tarihine mü· 
sadif Perıembe günü Adapazarın· 
da Banka Merkezinde toplanmıı 

ve aıağıda'!!i maddeler ittifakla 
karar altına alınmııtır; 

1 - Şirketin vaziyeti ve ser • 
mayenin artırı'lması hakkında l · 
dare Meclisi ve Murakabe heyeti 
raporlarınm aynen kabulü. 

2 - idare Meclisi azahklarma 
yeniden intihap olunan Müteahhit 
zade Ahmet Asım, Cumhuriyet 
Merkez Bankası idare Meclisi a· 
zasmdan Hakkı Saffet, Cumhu -
riyet Merkez Bankası idare Mec • 
lisi azasından Mahmut Nedim, it 
Bankası Umum Muhasebe Müdü • 
rü Muvaffak, Ziraat Bankası Mü
dürlerinden Mümtaz Bahri, Cum • 
huriyet Merkez Bankau idare 
Meclisi azasından Nusret Namık, 
Sümer Bank Umum Müdür Mua • 
vini Osman Nuri Beyefendilerin 
memuriyetlerinin tasdiki, 

3 - Şirket sermayesinin bir 
milyon lira artırılarak 2,000,000 
liraya çıkarılma11 ve yeni hiaae se· 
neHerinin ittirasmı taahhüt ve be· 
dellerini tediye edecek hamilleri • 
ne temin olunacak hak ve imti • 
yazlann kabulü, 

4 - Sermayenin tezyidi neti • 
ceıinde Ese.s mukave\enamenin 3-
üncü maddesinin birinci fıkrası, 6 
ıncı maddesinin üçüncü fıkruı, 7 
inci maddesinin ikinci ve üçüncü 
fıkraları, 11 1 12, 24, 30, 35, 36, 37, 
47 inci maddelerin teklif veçhile 
ve 5 inci maddesinin teklif ve tak
rir dairesinde tadili. 

5 - 12 Mart 1931 ve 1 Mart 
1934 tarihlerinde "erilip tamamen 

tatbik olunamayan ıermaye tezyi· 
di kararlarının iptali, 

Ve.ki teklif üzerine bankaya hi· 
maye ve müzaharetlerini ibzal bu
yuran Bat vekil ismet Pata Haz • 
retlerine ve lktısat Vekili Mahmut 
Celal Beyefendiye heyeti umumi • 
ye,..in ıükran ve taha11üslerinin 
telgnfla arzı, 

Evvelce gazetelerle ilan edilen 
tadilat teklifleri ve takrirler dai • 
resinde ittihaz edilen bu mukar • 
rerat, tasdik muamelesi ikmal o • 
lunduğunda ayrıca ilan edilecek • 
tir. 

Kartal İcra Memurluğundan: 
Bir borçtan dolayı mahcuz olup 

paraya çevrilmesine karar verilen 
Maltepede eski küçük yalı yeni 
çiftlik caddesinde 426 No. lu 1125 
metro mıktan ve beher metrosi 20 
kuruş kiymeti muhammeneli veyi
ne Küçük yalıda 427 No. lu ve 
4950 metro mİktari ve beher met· 
rosu 1 O kuruı kıymeti muhamme
neli ve yine Küçük yalıda 428 No. 
lu 4500 metre mıktaii ve beher met 
rosu 10 kurut kıymeti muhamme • 
neli ve yine Küçük yalıda 429 No. 
lu 2000 metro miktarında ve beher 
metrosu 10 kuru§ ki~ti mubam· 
mineli tarlaların a1tida bir Hissesi 
1-12-934 tarihina ınuıadif cuma 
ertesi günü saat 14 de açik artirma 
ile ıatılacağınden talip olanların 
kiymeti muhammenenin yüzde ye
di buçuk nisbetinde pey akçesile 
ve şartnamesini görmek isteyenle
rin tarihi ilanden itibaren Kartal 
icra memurluğuna muracaatlari 
ve diğer hiasedarlardan Sıdıka ve 
ikbal Hanımlarla Mehmet Ziyaet· 
tin ve Mehmet Kemal ve Ahmet 
F ahrettin efendilerin ikametgah • 
)arı meçhul olduğu Tapu dairesin• 
den mevrut cevaptan anlatılmak • 
la keyfiyet malUınları olmak üzere 
ilin olunur. (3217) 

IstanbuJ Seledlyesi uanlat"• 

latanbul Ziraat Bankasından maaı almakta bu~~ 
halli idareler tekaüt, dul ve yetimlerin ikinci altı af~ =sı~ 
ilmühaberlerinin kabulüne batlanacağından 1 Teşrı~· d 
tarihinden itibaren alakadarların reuni ıenet, maat cüı ti 
b 'k üh' .. .. L. __ h" · et •• d 1 doldurttıı : m uru ve nunıa uvıy cuz an arı ve 

1 fotoğraflı ilmühaber ile sicil, kalemine gelerek yok • 
yaptırma1an. (7330)' 

k f• 
Karaaiaç müeueaatı müıtemilatından bağır&! .. , 

üç sene müddetle kiraya verilmek için kapalı zarfla p:ı~ 
konmuıtur. Talip olanlar tartname almak üzere ~er e1' i 
zmı müdürlüğüne müracaat etmeli, müzayedeye gırsıı ,,11 
teklif edecekleri üç seneHk bedeli icarın o/o yedi buçııS J 
tindeki teminat akçesi makbuz veya mektubiyle teklif ~ıııl 
rmı 22 - 11 - 934 Perşembe günü saat 15 e kadar d•

1 

men:ne vermeleri. (7328) 

San'atlar mektebi için bir sene zarlmda lüzuınu ol~ 
't'. 

kilo ekmek pazarlıkla alınacaktır. Talip olanlar ıera~ııl 
üzere her gün, pazarlık için de 337 liralık teminat ın d"' 
mektubu ile 8 - 11 - 934 Per,embe günü saat 15 e 1'll 
mi encümene müracaatları. (7323) 

b' 
Darülaceze için bir sene zarfında lüzumu olan 4, 

zeytin tanesi, 1500 kilo beyaz peynir, 3500 kilo benıitlı 
kilo vakum yağı pazarlıkla alınacaktır. Talip olanJ•r" 
anlamak için levazmı müdürlüğüne, pazarlık için de 90;~ 
li~lık temine.t makbuz veya mektubu ile 8 - 11 - ~~ 
fembe günü saat 15 e kadar daimi encümene müraca• ( 

Ketif bedeli 4736 lira olan Hacı Oıman -Tar~~ 
da yaptırılacak istinat duvarları pazarlrkla yaptırıla b~ 
lip olanlar keıif evrakını ve :şartnameyi görmek üzere ti 
levazmı müdürlüfüne, paazrlık için de 355 buçuk liral~ .. 
makbuz veyaı mektubiyle 8 - 11 - 934 Pertembe ~ 
15 de daimi encümene müracae.tlan. (7329) 

Ketif bedeli 3056 lira olan Fatih kimyahaııesinin s'~ 
kapalı zarfla münakuaya konmuıtur. Talip olanlar ket 
kını görmek ve §artname almak üzere her gün levazJ!ll ~ 
ğüne müracaat etmeli, münakasaya girmek için de 2~ 
teminat makbuz veya mektubu ile teklif mektuplarını 
- 934 Per.tembe günü saat 15 e kadar daimi encünıet'e 
leri. (7327) 

Ke if bedeli 3296 lira 21 K. olan UiKüdar i rıtı1 I 
ıesi ikinci kıımmın tamiri kapalı zarfla münakuaya lc0 ~ 
Talipler keıif evrakmı görmek ve ıartname almak üzere~ 
levazım müdürlüğUne müracaatları, münakasa için ele 
lık teminat makbuz veya mektubiy)e teklif mektupla.~/ 
11 - 934 Perıembe günü saat 15 e kadar daimi encı.ıtSl 
meleri. (7324) ,..A 

Deniz levazım satınalma komisyonu re~sl~ 
1800 kilo reçel: Açık eksilbnesi: 17 ikinci tetrill .,t1 

··o~J' martesi g~ fi, 
750 kilo fe<hriye: Açık eksiltmeıi: 17 lkinci te~riJ'., I~ .. ., .. 

martesi f'1 
4500 kilo makama: ~ 
1300 kilo beyaz peynir: Açık eksiltmesi: 17 ı~. il 1~) 

Cumartesi ı\iS1 /'ı1 

D · 1 d ·h · · · k d · • 1e ' enız evazım eposu ı tıyacı ıçın yu arı a cııı ~ 

yazılı yiyecek hizalarında yazılı gün ve ıaatlerde açılı ;ıe< 
ye konmu,tur. Şartnamelerini görmek ve almak istif~ 
gün Ye eksiltmeye gireceklerin o gün ve saatlerde 1' 
daki komisyona müracaatları. (7028) ·~ 

. . ~' Denız levazım satınalma komısyonu re~~ 
10000 kilo kuru üzüm: Açık eksiltmesi 6 lk~~~',,.r j 

Sah günı.ı . te#~ 
4000 kilo zeytin ya:ğı: Açık eksiltmesi 6 iki~~·.,,, j • 

Salı güJJU 9"
6 

8000 kilo zeytin: Açrk eksiltmesi 6 ikinci tef.~~ 1 tı 
iiJı ıJ 9". ~' 

12000 kilo sabun: Açık eksiltmesi 7 tkinc~ t~~j:,,ı ı' 
ıamba güıı"' 

1500 kilo arpa: , ~~ 
2000 kilo saman: Aç.ık eksiltmesi 7 ikinci ~.eı;:,,t 1 

1500 kilo kuru ot: pmba gul1 d• e'ıfı' 
Deniz levazım deposu !çin lüzumu olan yUk~~ı 1e ~ 

mıktarı yazdı 7 kalem yiyecek hizalar~ndaı yazılı gı.1:1eri"I 
de açık eksiltmeye konmuttur. isteklilerin ıartııa~ıı -;e 

mek iç'n her gün ve eksiltmeye gireceklerin de o gıı 
de Kasnnpqadak komisyona gelmeleri. (6703) Jİ. 
--~-----~----~----~--~---~ ~~pftP' 

lstanbul ithalat Gümriiğü Müdurl~ 
120 lira 50 lkunıı bedeli keşifli Sirkeci rı~tiıt ~ 

Gümrük kimyahanesinin denize nazır pencerele~IJ&e 
ramalannın yeniden imali olbaptaki ketfi nıucib~,,~ 
ve ithalat kanununun on ıekizinci maddesinin A 1~~.JI 
kan pazarlıkla yaptrrrlacağmdan talip olanların. rıılil!' 'j 
20 nci Sair gün saat on dörtte lstanbul ithalat G;;. 
t91ekkil atın alma komisyonuna müracaatlar!· ( 



stanbul. Ziraat Bankası satışı~·;:;~·~:
1

:
4

;;-
I 

TUrk Anonim Şirketi 

Oın
• d lstanbul Acentalığı 

ıto.' •• S·-tt ısyonun an : Liman han, Telefon: 22925 

~ .. _ •ıt-baıı__. So'-aA-ı cı·naı· Trabzon Yolu illUI - K 

5 

Emllk Hlı9'ı1 Hisseye g&re mu-
No. sı muhammen kıymeti T ARJ Vapuru 4 

29 1/2 400 T. L T. saoi 
Pap.J>ahçe Fenerli AhJap hane 
Kurhdut Saa.tsi Kigir hane 

19 Tamamı 792 p ,, azar günü aaat 20 de Ga-

Kandilli Bayır Ahıap hane ve bahçe 3 1/3 520 " la 20 Tamamı 122 ta nhbmmdan kalkacak. Gicliı • 
25 1/2 666 ,, teı Zonguldak, lnebolu, Ayanc:dc, 

,, Samıun, On:re, Ordu, Cireaun, n. 
35 Tamamı 376 ,, rebola, Görele, Trabzon Te Rizeye. 

Ku.qunc:uk Kumbooğlu Ana metresi 204,50 
Bebek Dere Ahfap hane 
Huanpqa Mektep Kagir dükkan 
ıBil}"ükdere T epebaıı :Ana metresi 68 

20 ,, 68 ,, Dönüıte bunlara iliveten Of Te 

2 Mü. ,, 660 ,, Sürmene:re ufra1acaktır. 

2 Mülk mahallini 1/ 8 fıtsaeJİ 200 
3 Tamamı 102 

27 ... 27~1. 29 ,, 876 

,. Buz-hane Ana metresi 660 
Tercüm.&n)'Unus Dıragman Ahp.p dUkkan 
Km:guncuk Köık Arsa metresi 17Z,25 
Jekenderap Bostan Bo.tan ve taf oda 

,, 
,, 
,, 

}\ metresi 4380 
~uk KozP?.cuk l.ıin.tikalfa E. TomnıkafaSJ Y. :Ar.. metre.i 143,50 39 " 115 .. 

'Sdc rda mevkıı ve evaafı yazılı gayri menkullerin mnlki yetleri Bankama: kapısına uıh ıartnamedeki ıartlar dahilinde 
~ auretile satı§a çrkanlml§br. ihaleleri 17/11/ 934 Cumartesi günü sut on dfüttedir. 

g ıı. ıııu,,. bflar nakden veY.• gayrimubadil bonoaiyledir. Alıcılann eski Kredi Liyone Banb11 binasında toplanan satq l<omisyonu-

~ ıta caatları. 

16~'' Semti Mahallesi Sokağı 
1 1·4 
ı~·I Boıtancı 
l 8 

~ ı~·9 " 
Bostancı Çatalçeom• ve Yozgat 

1610 

2494 

}SS6s 
4) 

ts.,.l 

" " 
'' " Çatal,eıme Ye Alipaıa 

o " " •kOdar Tenbelbacı Mehmet SeJAmi Aİi Ef. 
0 Selmanağa Karacaahmet 

B&yOkdere 

Beyoğlu 
80yükada 

. 
"i i 

Bnytkdere 

Firuıağa 
Meşrutiyet 

Bağlaryolu 

Çorbacı çıkmazı 
Çankaya 

Cinıi 

Arsa Met 106 

" " 103,50 
,, " 264 
" ,, 103,090 
,, " 53,50 

Yanm klgir 
dükkln Dıtn oda 

Hiuesi 

Tamamı 

" ., 
" 
" 64-120 

ıofa Ye bab,e 
Bahçe Ye fundalık 1·6 

Emllk Hf11eye g8re ma-
No. sı 'bammen kıymeti 

11·15 eski MOk. 37 harita 106 T.L. 
11·15 eıki Mnk. 38 ,, 104 ,. 
11·15 eski Mnlr. 70 ., 422 ,, 
11-15 eski Mük. 65 ., 186 ,. 
27 yeni 29 eski 320 
22 2206 ,. " 

2 eski 290 " 
Met. 26641 
KAgir hane Tamamı 20 

,, kBşk ve babçe1i 12·24 57 

7390 
8670 " ,. 

Met. 1238,50 
' " Hamlacı Ye Çankaya Klgir ahır Ye odalar 12.24 7565 l·S " 

\ y . , •• eamekh ve 
~ S55 ~d · · bahçe Met. 503 

!/;,, ~ 1$§1 :;•j~4t~ilı ıraynmen~ll•in mDlklyetlerl .~ank~mızın kapısında asılı tartnımedekl şutlar dalrt1lnde sabşa çıkarılmıfbr. 
S,.. ~ •nn at d •ır•k.n:•:ı~ ıl:r apalı zarfla dıgerlerı çık arttırma uretiledir. ihaleleri 12·11·934 pazartesi günl saat 14 
tı.. 1 a • es ı • ı ıyo e D a ınd mllteıek i i yonu mür caatluı. (6947) 

l3cı...1 Semti Mahalleai Soka~ Cı'nıı· 'l. "\J •• .Hlaeai Emltk 

l~ 0 , N 

20
3111 8rtak6y Ortak•r MO • 1 o.aı "O v ezunoğ a Abıap hane maa bahçe 1·2 9 

19
5() ~~~f~upı ~•merhabm Kordelya Ana metresi 71 Tamamı 62 
21 'lllcOdar ubıinebatun Erdeklibakkıl Ye Telliodalar Kigir iki dükkı\n Ustn odalar 75-120 2-16 

l 
t Hacımebmet Toptaıı Ahıap hane ye dnkkin Tamamı 441 

Hl.ueye g8re mu· 
hammeo kıymeti 

357 T. L. 
1420 
1251 
894 

2838 

" 
" 
" 
" S9ı 1 •ı:ıbul Hocapa.. H dd l k. d k 

0
16 9 11 17 ls~ ır- ocapaıa ca esi ve ha- Klgir ote Y• i ı ük Anı ~ - -

l 
:'fl 1> mam ıokak olan baa• 

93 Q()Yacı'-•y B k 
19 

2 su oyacı ly Koru DBkkb ye ana 9·80 81-85 52 ,. 
91 llaı~ " .. Ahıap hane Ye bahçe 1-7 20 258 " 

ıı. IJDka HıııırçaYUf Hııırçavuı Ye Çorbacıçeşmeıi Kagir h1111e 1·2 13 1000 .. 
""2 P•nı Haraççı Kara Tekke Klgir apartman Ye mağ&1a Tamamı 1·3·5 14000 ,, 

Ilı ~ 1(
11111

1c Mehmet ye aht•P hane lıaı,'~"ıda •pı Bayraıaça't'Df KlıiıOrcO Klgir iki han• 5-6 16-18 1350 .. lq~ ~'Palı•nafı Y•!!lı ıra!"m•nkullerin mDlkiyetleri bankammn kap11ında a1ılı ıartnamede yaulı ıartlar dairaiııde ye 1991 nu-

lmroz Yolu 
Her PERŞEMBE günü Topba

no nhtımmdan aaat 18 de bir 
vapur kalkar. Gidit ve dönüıte 
Gelibolu, Lapseki, Çanakkale 
iıkelelmne uırar. 

Mudanya Y oln 
Bir vapur Cuma, Pazar, Salı 

günleri saat 9.30 da ve Per§eJD· 
be g{ln saat 9 da Tophane nh -
bmmdan kalkar • 

Perıembe postalan ayni gün
de Mudanyadan ıaat 14 de ls
tanbula d6ner. 

lstanbul İkinci !cra Dairesin oen: 
Mahçuz ve paraya çevrilmesi 

mukarrer ayna, konsol ve saire 4. 
11.934 tarihine müsadif pazar gü· 
nn sat ondan itibaren iıstinye, is -
tinye cadeıinde 29 No. hanede a
çık artmna ile satılacağından ta
lip olanların mahallinde hazır bu· 
lunacak memumua müracaatı ilan 
olunur. · ( 4236) 

İstanbul 5 inci icra memurlu
ğundan: 

Tamamına Uç ehlivukuf mari
fetile 1193 lira kiymet takdir edi • 
len kaaımpaıada aahaf muhiddin 
mahalJeıinin iplikçi f rrını ao
kaiında eıki S3 S3 müker -
rer yeni 67, 69 numaralar • 
la murakkam ve tahtında bir 
bap diikk&nı müttemil hanenin 

• tamamı açık arttrrmaya konup 
prtnamesi 20/11/34 tarihinden i· 
tibaren dairemizce herkesin gö • 
rebileceği bir yere asılıp 1/ 12/ 34 
tarihine müıadif Cumartesi günü S~ tl,ti 

6 
larfJa dııerltm açık arttırma ıoretile sabıa çıkaralm11br. ~ .. 

1 

S,, .' 11.934 Sah gtlııtı uat on dlrttedir. Alıcı18rın Eski Kredi Liyone Bankaıındaki_ Sabı komisyonuna mBracaatları (6806) 

~Ss 1 bili MabaUeoi Sokajı Cillsi Emlllı: Hisaeıi Hi11eye gllro mu· 
,.!o ~•Jojlıı No. a hammen kıymeti 
j°'l ..,.

0 

Hacı Mimi Camcı Ara Met. 67,SO 19 1·2 202 T.L. 
~9 Ç C.aıuatapap Beyuıt g l -ık Bahçe Ye baraka 104·1 Tamamı 300 " 

saat 14 den 16 ya kadar birinci a· 
çık artmnaaı lstanbul S inci icra 
memurlufunda ya.pıfacaktır. "k -
tınna potin para ile olup i§tirali I· 

""q3 ll tııırelka Çenırelkly T!:i:i.a~; Aru Met 206 6·8 " 412 ., 
)o. ı.:.~~l 1 Bebok Ki!iıa .,. Manolya Alıfap iki hane ve bahçe 26-36 2·21 858 .. 
~ Ahiçelebi Zindankapı Kagir mağaıa 101 Kale mabaUinin 1-8 hiı· 688 " 
lt l! !l-J.ı , aeıi ye gidiğinin 1 ·4 hiueıi 

!19 l.ı,Db Hacı i11 Leblebieiler KAKir dnkkln ye oda 32 Tamamı 2000 ., ı F'••er ul Abiç!lebl Kemerli Sok. Kagir mağaza üstn ~~alar 19 4576-29558 916 .. 
23%2 Abdı Sobaıı Fener K&ırir dGkkin Oıtn ıkı kat 11 2-5 960 .. 

S3 ~ditıı k odalar. ye1aire. 'Ilı 'I' Oıko.İ •pı Hacı Muhittin Yağhane Araa 26 Tamamı .!166 .. ı.~•lile ""•••da :• Pazarbaıı Miroğlu Kagir iki hane ye dGkkln 35,37 • 1·~ 405 .. 
& 1 ~.~tık j;s•fı yızılı gayrimenknllerin mülkiyetleri bankamız kıp111nda aoılı ıartnamlde yazılı ıutlor daıresınde açık artbrma ~ "- 1111•10

0
:

8 

lldmııtır. ihaleleri 14· 11·934 Çal'fllmba gBnO ıaat ond6rttedir. A~cıların eıki Kredi Liyone Baıılıuı binaaındaki 
~ Q,,l S,Qa . lllOracaatJın. t70.:.2.:.:5):_ ________________ -; 
%~ ti Mahalleıi Sokağı Cillıi Hiueai Emllk 

Hiueye gBre mu
hammen kıymetı 

~ ~~ •a ~ı~o 'i tfiJı. •r Selimi Ali efendi Sellmııa .,. Sillbtar Altında 2 dnkkln olan klgir 1-16 278·280-282-.3 
ıs'l.1 •ly bahçeai . hane ve arSa •• bahçe •• ahır 
1 

91 llıa ,, Şe•lcetiye Rum kiJiıui ye ta•iıkeleıı Ahşap hane ve dükkan 75-720 2-13 98 s~·l lfYllkd r Ar1a metresi 2536,50 1·6 16 846 

1 
.. , ete B u Ermeni mezarhfı 06 

1 

ıa1 <\ıı.d ., fiyGkdere Bil yük dere Oç han• •• bir dükkln 3. l 6 1 . ı 08· 11O·4 2167 
~ 1' •lııı.,... .. H1111e ve mağaza 21-48 249·251 3800 

l!a6 o•n., aı Anadolo\ıaniı Yalı" Aht•P hane 405-6240 28 75 :: 
I~ S •lrod., Gtılcami Ayiıkapı iskelesi Arsa metresi 91,50 Tamamı 2 1656 " 

l(•ıııaı,_ Selmanağa Bülbtıldereıi Ktgir hane ve dBkkAn 176-3200 122 176 " 
~llıkapı Beyaut Samatya Aiışop hane•• dilkkin Ye barakal84-240117·119·1211228 ,. 

'(), 1Cuaac
11

edi Patrikhane Ar11Ye dahilde ahşıp hane Tamamı 16 2000 ,. 

·~~ 't,~~lld,1 ye baraka • l~''ttı 1•tıı. e lcadiyo Karabet Kalfa Ana metreıi 1148,50 " 10 2296 •I,..;'~• ..,,;:.~fı Yukarıda ya1ılı gayrimenkullerin mDlklyetleri bankamızın kapısın asılıa ,artname ıuretindekl ıartlar daireoi;de 

· l 1-934
1 p ••hta çıkarılmıştır. . · · · •zırteıi günü ıaat 14 tedir. Alıcıların Galatada es\u Kredı L1yyone Bankasındıkı Htıf komisyonuna mllraeaatlırı. 

~40 T. L. 

" 
tt 

tt 

çln muhammen kiymetin o/o 7,5 
nlıbetinde pey akçesi alınır. J\rt • 
tırmada Terilen kiymetleT bedell 
muhammenhı % 7S ni bnlduftt 
takdirde ilıalel kat'lyest icra edl • 
Ur. Abl takdirde en aon antıra • 
nm taahhndn bakt kalmak üzere 
artırma ıs gOn Claha uzatılaralt 
16/12/34 tarihine mnsadif Pazar 
gUnn saat 14 den 16 ya kadar ikin
ci açık arttmnan yapılır. 

2004 nttmanlı icra •e iflas lia
mmunun 128 mcr maddesi hüJC • 
mnne tevfikan alakadarlarm ve 
irtifak hakla ıahiplerinln mezk<h' 
pyrl menkul Ozer1ndeld hakla -
rmı, hususile fatzt Ye masarlfe da· 
lr olan lddlalarmı tarihi ilandan 
itibaren 20 gtln t~lnde evrakı ml\s
bitelerile icra dairesine bildirme • 
lerl, alisi takdirde haldan tapu si· 
clllile ıe.blt olmadıkça satq bede • 
linin yaplaftnamıdan hariç kala • 
caklan ve al&.kadarlarm itbu ma'd
dei kanuniye htikml\ne göre hare • 
ket etme1eri ve daha fazla malu • 
mat almak iatiyenlerin daiTemizin 
34/ 2725 numaralı dosyasına mü • 
racaatlan ilan olunur. (3208) 
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ÇAPA M·A R K A ~~~i:r~1!~~· ~~ Istanbul Kibrit 
f b • k b •• •• k Acenteleri. Karaköy - Köprübaşı :m Pirinç unu a n asının uyu Tel.42362 - Sirkeci Mühiirdarıade :::: s 1 . 

ıJt•- Han Telefon 22740 --'fii,
1
! atıcı arına 1 

bir muvaffakıyeti Karadeniz Yolu Hı 
iilf 1 T. Sani 1934 tarihinden itibaren kibrit aatıtı. 1 

BuıOne kadar laailtere Ye Amerikadan yeni ithal CUMHURİYET vapuru 1 1- m 
1 

K"b . Çakmak tnh1ıstl 6
" :::1 Fennenecilerde 106 numara ı ı rıt ve edilen Kuvakeroçu, yani eı.me tane yulafa ba kere memleketi· kinci Teırin PERŞEMBE ıaat m 

• · 1 1 fı daa imale mu•affak olan 20 de Hopaya kadar. "7270" füi bul satıı mağazasından yapılacaktır. ı·f 
mızın en ° gun yu a • " ------------· iij! Kibrit satıcılarına kolaylık olmak üzere muhte 

1 
• 

Ç A P A M A R K A ::. d l.!!.1... • cak b ·ı . d 0 1m· t• ~ibrit ı.-------------.ı==ı e toptan Kiunt sata ayı er tayın e ı lf ır. ~ 
Tophanede leva1.1m Amir· il: iıtiyenlerin gerek yukarda. adresi yazılı satı§ mağaı lJll 

~-B•u•y•e•n•i•b•iz•m•e•t•i•d•e•ı•e•r•d•d•~•u•a•k•m•a•h•t•e•~•m•h•a•&•a•a•n•e•d•u•.•~lll§i nhn~ma~mi~onu ~~~s~l~~~m~nn~re~~qa~da~ili 0 
ı illnları fİ!I tancı bayilerden kibrit alabileccı;kleri ilan olunur. 

Devlet Demir yolları llAnlarl 1 
9022 adet Meıe Travenin kapah zarila mibıak•usı 21/11/. 

934 Çarpmba günU eaat 15 te Ankarada idare blnumda yapı
lacaktır. 

Fazla tafsilat Ankara ve H~arpaf& veznelerinde iklter 
liraya satılan !arlnamelerde vardır. :(7299) 

Tecrübe mahiyetinde olmak Q%ere latan bul ile EJ&ziz ıara· 
sında bir yataklı vagon servisi ilidaa edilmittir• 

Her hafta Cumartesi günleri Haydarpqadan kalkan 8 nu· 
·maralı yolcu trenine ElAziz için ve her hafta Salı günleri de 
Elazizden kalkan yolcu trenine Haydarpap için birer ya.taldı 
vagon ilave olunacaktır. Haydarpqadan ilk hareket 3/tl/934 
ve Elazizden ilk hareket 6/11/934 tarihindedir. '(7272)' 

Maden kamürü :yakacak ııkara tertibatmı han lier nevi ve 
tipteki demir ve dölane sobalardan ton ve kilometre bafmaı 

Tam hamuleli vagonla nakliyatta 3 ve perakende naldlyu-
ta 3 50 kurut ücret alınacaktır. 

'Bu tenzilat; 1/1 t/1934 tarihmden batbyuaktrr. '(7291 )' 

idaremize ait Samsun iskelesinden geçirilecek qya ve hay• 
vanattnn 1/ 11/934 den itibaren §U ıuretle ücret alınacaktır: 

. . KUIUI 
Her nevi etyanm ~lier )"ft% kilo ve ldDunmdan 2 
Büyük boy hayvanlardan, hayvan batma \ 1 O 
Orta boy hayvanlardan, hayvan batma 5 
Koyun ve keçi gı1>i ldıçük boy hayvanlarla orta \;oy 
hayvanların yaıvnmmdan 2 
Sökülmemit yük ve bine1' aralialarmm h• n.mıden 
"Sökülmüf olanlan etya gibi ddet ilzerinden Ocrete ta-
<bidir,, 20 
Her nevi otomobll, bmyon, tayyare, ıUlndlr ve em· 
salinden 100 

iskeleden etya geçirl1me1C •çtn yapılacak lier tilrlil ameliye 
mal sahiplerine aittir. Vinç çalrttırıldığı zaman ton ba!ma 40 
kunıf vinç .ücreti alınır. Beher parçası 501 kilodan fazla ağır
lıkta olan etya)arm Tinç \icreti, parçanm afrrlıfma g3re 'de
de~iıtr. 

Jsliele ile ltıtuyon ara~a, • h1ieleden geçlrQmel( bere, 
vagonlaı yapılacak nakliyatta vagon batma 300 kurut almır. 

iskeleden geçen qya, t!emiryol ile nakledilmi! veya edi
Jecekse bu ficret almmaz. 

Fazla tafsilat: için istasyonlara mOracaat edilmelidfr. (7290) 

Seyhan Vilayeti sıhhat 

müdürlüğünden : · 
Seyhan Til&yeti Adana Memleket butahanesi için 9439 

l'&a !bedeli tahminle yeni bir Röntken makinesi kapalı zarf UIU

llyle aatm almacaktır. ihale 934 eeneti Birinci Klnunun yir
minci Pertembe gUnU eaat 16 da Seyhan Yillyeti encümen dai
resinde olaCaktır. İhaleye iJtirak Te fal"bıameaini görmek iati
yenlerin lstan'bul ve Seyhan vilayetleri Sıhhat ve içtimai Mua
venet mUdürliiklerine müracaat etmeleri. (7213) 

Maliye Vekiletinden: 
Ankara.da Y ~irde yapılmakta olan Nafia V ekli etiyle 

lktnat ve· Z-traat Vekil etleri binaları arumda 20532 metre m~ 
kabı toprağın prtnameaine tevfikan kuılmaaı ve o taraftaki çu
kur yerlere doldurulması kapalı zarf unliyle milnakuaya ko
nulmuttur. Taliplerin münakasa günü olan 20 Teırinlaani 934 
Salı günü saat on bete kadar Mafiye Veklleti lnıaat kombyonu· 
na milracaatlan. '(7288) 

Yüksek Deniz Ticaret Mektebi Müdürlüğünden : 
Mektebimiz talebelerine mübay.ae.ıı mukarrer elbise, ka

put, fotin, iç çama,'fırlan ve saire 10 - 11 - 934 Cumartesi gü
nü saat on dörtte ihaleleri icra edilmek ilzere aleni münakasaya 
konulmuftu.r. Taliplerin nilmune ve tutnamelerini görmek 
üzere mektep müdürlüğüne ve münakasaya iıtirak edeceklerin 
Fmdıklıda yüksek mektepler muhaaebeciliğine tevdi edecekleri 
21! 1iTa1dc muvakkat makbuzunu veya banka mektubunu hami
len tayin olunan gün ve saatte mektepte müteıekkil komiıyonu 
malı1111una müracaatlan. (6840) 

, ... _J.-tan-bu_l_L_e_vaz-nn--A-m-ir-li-ğı-.ne .. i Türkige Kibrit ve Çakmak ;,Jıi~ 
ballı kıt'at ihtiyacı için 35 ton Toptan satan bayilerin semt oe adre~J~ 
makarna ile 11 ton tebriye 24/11 BALIKPAZARI: Tahmb aokağı 52 No. Tahir efe~ 
/934 cumartesi ıilnil aaat 14 de BEY AZIT: Cumhuriyet caddesi No. 2 Mehmet flayı"~ 
kapalı zarfla almacaktır. Şartna • I FAT1H: Atpazan Manisalı Mehmet pafa caddeti 
me ve nUmuneaini ıöreceklerin •. t;akkal Ali Methi ef. ~ 
herg{hı Ye münakasaya iıtirak e • ~ AKSARAY: Ordu caddesi No. 202 kahveci, tütilJlc'I 
deceklerin belli ıaatten evvel tek· met Ali ef. 
liflerini Tophanede ıatm alma ko- • KOCA MUSTAFAP~A: Bakkal lbrahlm ef. 

miıJ.onuna geti~;;;,:· "509,, : BEYOOLU: fıtikl&I caddesi No. 175 Murat ef. dd 

••• l. "!h.

1 BALAT: Karabaf caddesi No. 1 tütündl Yuauf Bu 
~ EYÜP: Pazar yeri No. 65 Kanaat bakkalı Hacı JJ1. 

lstanbul (naznn ~mlrllftne ·~! HASKÖY: Cadde üzerinde tiltündl Yuda Kal~ 
bailı kıtal ihtiyacı için 30 ton zey- :: • SAMATYA: Balıkçılarda. Rıza, ve Abbas efendilef· J ' 
tin yalı 24/ Teıriniıani/ 934 Cu - ~:::·S·.=·==: BAKIRKÖY: lıtuyon caddesi aynalı bakkal Etetll 
marteıi rfuıil aaat 14.30 da kapalı YEŞILKÖY: Yeıilköy caddesi bakkal Hiriato ef. İ 
zarf ile alınacaktır. Şarbıamesini BEŞiKTAŞ: Tramvay caddesi No. 75 Mehmet Jzıel 
gareceklerin her gtin ve milnaka· ii ORTAKÖY ı Tramvay durak yeri tbrahim ef. 
ıaya lttirak edeceklerin belli ıaat· :İ ARNA VUTKÖY ı Doğru yol No. 94 Abre.ham ef. 
ten evvel tekliflerini Tophanede ~i ... ıBOYOKDERE: Büyükdere caddesi No. 182 Nuri ef· 
tatmalma komiıyonuna ıetirme • :ı SARIYER: Oıta çeıme caddm No. 19 K!m.il ef. 
lerl. "497,, "7'137,, ii .. USKODAR: 1.SCele caddesinde No. 40 tütüncü H.-' .. 
~bul 4 üncü tcra Memur -

luğundan: 

Bir alacalm temini llttfaat zım
nında mahcuz olup paraya çevril
mesine karar verilen Bilfe, Ayna, 
çini ıoba ve aafr ev e,yaıı Şiıti 
Rumeli cadd .. bıde 31 No. lu hane-
de açı1' arttırma ıuretile ıatrlaca • 
fından talip olanların 3-11·934 ta· 
ribine müaadif Cumartesi saat 10 

dan 12 ye kadar yevmi mezkOrda 
mahallinde hazır bulunacak me • 
muruna milracaat eylemeleri lü -
zumu itin olunW'. 

"(3220)' 

~ -r KUZGUNCUK: Jcadiye caddesi No. 62 tütüncU İ. 

ll ~ BEYLERBEY: A~acı aoklıfı No. 22 baldial Te~ j 
il ÇENGELKÖY: Cumhuriyet meydam ıbakkal MehıO,ı 

KANDiLLi: İskele caddesi No. 12 bakkal Emin ef. 
BEYKOZ: Jıkele caddesi No. 70 tütüncü Nihat ef. j, 
KADIKÖY: Jıkele caddesi No. 38 tütüncü Haydat' 
KADIKÖY :Y ... -..ıdcleet Ho.~S:b~ı H-~•1 

KIZILTOPRAK: No. 91 bakkal Kemal ef. 
ERENKÖY: Eski iatuyon caddesi No, 74 Hatan J. 

r BOSTANCI: Bakkal Ki tip zade Sıtla ef. 
KARTAL: Çan,ı ıboyunda No. 33 bakkal MeJlmet ef· 
PENDiK: Refet Pata caddesi No. 63 bakkal Sabri ,1 J 
BOYOKADA: Vapur iıkeleal tütüncü Nikola Esk1d1 

HEYiBELIADA'.: iskele caddesi No. 48 bakkal Afi J. 

- -------·----- .:n ma: . ••• = ................ .. 
..;; 1 • ••-••• •liııiiıwwww•••••••••••••••••-•:::z::= 

1 
Istanbul Kumand~nlığı 12020Ö kfr~·-5~ğır Eti 

Sbnahna Komiayoma llinlan J 

Çanakkale Jandarma mekteP htanbul lrumandanhiı emrin
deki kıtaat ihtiyacı için iki y\1z 

ton un kapalı zarfla ıatrn alma· 
caktırr. ihalesi 11 ikinci teırin 
1934 Pazar günil ıaat 15.30 
dadır. Taliplerin fartname ve nü
munealnl görmek üzere her gün 
ve teminat makbuzları ile o gUn 

vaktinden evvel Fmdıklıdaki Ko
misyonda hazır bulunmalan. 

'(104) (6818)" 

Fatih Sulh 8 üncü Hukuk HA -
ldmliğinden: 

Fehime H. m kocası Mehmet 
Ef. aleyhine açtığı ıulh teıebbüıU 
dava.amm muhakemesinde Meh • 
met Ef. in ikametgahı meçhul ol • 
duiundan Ulnen tebliğat icruma 
karar verilmit olup mumail&yhin 
24/11/934 saat 10 da mahkemde 
hazır bulunmadıiı takdirde gıya • 
bmda muhakemeye devam oluna· 
cafı teb\iğ makamma kaim olmak 
üzere ilan olunUT. "(3207) 

7 incl lcra Memurluğundan: 
Mahcuz otup paraya çevrilmesi

ne karar verilen Taban halısı 4/ 
11 /34 tarihine tesadüf eden Pa • 
zar gilnü saat 10 dan itibaren Oı • 
küdarda Toy karda Zeynel zade 
aokağmda 17 numaralı hanede bi
rinci açık artırma ıuretile satıla • 
cağından talip olanların mahallin
de hazır bulunmaıı ilin olunur. 

satınalma komisyonundan: ,1,, 
1 - Çanakkale Jandarma mekteplerinin senel~ / 

olan ıığır etti kapalı zarf uıuliyle yeniden münak.-1' 
rılmıttır. · çl 

2 - İhale 15 - 11 - 934 perıembe g(lnii saat tS d• 
kale Vilayet deiresindeki komisyonda yapılacaktır. -~ 

3 - Şarbıameler Çanakkale ve lıtanbul JanôaıfO' 
alma komiıy?nlanndan istiyenlere gösterilir. tJ,tff 

4 - Talıp olanların ihale günü komisyona milr.-
olunW'. '(7091) . / 

Samsun Askeri sahnalma ~: 
komisyonuııd~I 

Samwn garnizoıiunda bulunan ve bulundurul.~,ıs 
taat ve müesıesat h.ayvanatımn bir senelik ibtı~1":""1 
340,000 kilo arpaıı kapalı olarak 20 gün müddetle ~I' 
konulmuftur. ihalesi 17 - 11 - 934 Cumartesi gün~ 
dir. Taliplerin ıeraiti anlamak üzere her gün •e ~il"' 
ittira.k edeceklerin de yevmi ihale günü teminat Jll 

kooıiıyona müracaatlan ilin olunur • . (7264) 

' 
Tokat ViliyetindeJJ' 

Niksar - R*diye yohmun 14+000 üıd ~l~ 
yapılacak 15605 lira 75 kurut keıif bedelli 36.~ sııe., 
köprüsü inıaatı 20 - 10 - 934 tarihinden itı~, 
suretiyle ihaleıi icra edilmek üzere bir ay aıU~d bitıi16' 
uzatılmıfhr. lıteklilerin fenni ehliyet vesikalarıyle ·· 
zılan müddet zarfında vilayet daimi encümenin• 
ilin olunur. (7287) 

1 
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dil!~ Jandarma Efrat Mektebi Emniy.et sancİığı 1933 senesi blinçosu 
27 Kumandanlığından : Ga ctcmizin 31 Tgi.."11;.~·d n:4 tarih ve 60 41 num~,. ... , nUs!ıasın4l ne§roJunan Emniyet Sandıfmm 19S3 

' - 10 93 · · . Bil• d tertip hatası olarak bir rakam yanlf!lıl'ı movcut olduğu görUldUğünd~=ı tashilıcn ve ıckrar ncırc-
~ - 4 de yapılan mektebin kapalı zarfla tamırı ıcncsı ançosun a 

~tir. p •ına. istekli çıkmamıttrr. Münakaaa pazarlığa çevril· 
~ .. lateJc~.lık 6 :- 11 - 934 Salı günü ıaat 1 O da yapılacak· 
°ltı~ erın Edıme merkez mal müdürlüğünde toplanacak 

ciyonız. 

naı ~elıneleri. (7295). 

atıkırı M ·f M .. d .. ı·· 'ti·· d • ıs. . aarı u ur ugun en · 
.~60o hra. 22 kuruı ıbedeli keıifli Çanları Merkez Gazi ve 

ite; lllektebi bahçesinde yeni<len inıa edilecek ilk mektep 
'lt!Udd P~lı ~al'f uıuli ile 9 - 10 - 934 tarihinden itibaren bir 
~ ıo ete ıınünakasaya vazedilmittir. Taliplerin ihale günü 
~hu- 11 - 934 Cumarteıi günü saat 14 de o/o 7,S teminat 

MVCUDAT ve MATLUBAT 

Kasa ve bankaılardaki nükut 
Emvali gayri menkule ve mef-
ruıat 

Esham ve tahvilat ciizdanı 
Menkul ve gayri menkul temi· 
nat mukabili ikrazat 
Muhtelif borçlular. 
Nazım hesaplar 

Lira 

11054839 
495 540 

609 969 
9 158 570 

ı 456 002 
257 257 

23 032 179 

Kr. SERMAYE ve DOYUNAT Ura Kr. 

05 ihtiyat akçeıi 1746800 
02 Yadeli tevdiat 18 720 015 04 

20 
Alacaklı heıabah cariye 1 932 902 46 

84 Muhtelif alacaklılar 366 050 90 

Nazım hesaplar 257 257. 42 
55 
42 Kar 9 153 26 

08 23 032 179 08 

t1 tlt \'e ~ l'e ehliyeti fenniye veıikaıiyle birlikte encümeni vili.· 
f tUn Çartııanıei fenni, keıifnameıİnj görmek istiyenlerin de Kar ve zarar blançosu 

a.nk1rı M ·f d · · ·· 1 ·ıA 1 aarı aıreııne muracaat an ı an o unur. 
'(6917) 

·~ De . . 
~hı~ı~cilere ve Gemicilere ilan; 

1\ ısıye Umum müdürlüğünden; 
iıı arade . . 

de aj d"nızde Kerempe feneri yanında hir adet Tifon aııte· 
' Udüğü tesis edilmiıtir. Bu mevkiin coğrafi vaziyeti: 

Arz 42 ,, 01 ıimali: 
Grihiçtendir 

ti\ l)Üdük ~ ul! 33 ,, 17 tarkf: 
,~,k.a.d, ' 1.•h havalar.da sekiz deniz milinden itidilmek üzere 
k lit ha.ı·1ekız saniye imtidat eden bir ıeı verecek ve 52 ıaniye 
•ııq •tıde b 1 . ~ tıı İtih u unacaktır. Tesisatın 29 Te~rinievvel 934 tarı· 
ere ila aren faaliyete baıladığı alikadaranın malumu olmak 
" n olunur. (7293) 

~skiid t h ·ı ""d"' r•v"' d 
1\ ~ef ar a sı mu ur ugun en; 
ı.}1 ~"~enayi Türk Anonim tirketinin vergi ~borcundan do· 
• ~ S1 Umur yerinde ve §İrketin fabrikaımda mahçuz bu· 
t~ "e ~det etrafı demir çemberli bot d~acana 6 varil asit 

t ~\ &.det bot varil 7/ 11/ 934 tarihine müsadif Çuıamba 
lıt~s 14 de mahallinde satdacakbr. Talip olanların yevmi 
~;,o/o 7,5 depozit akçeleriyle mahallin<le bulunan ıahf 
~~ ~ 

1
"'e daha ziyade mal(lmat almak istiyenlerin her gün 

(ftl 'ııaiJ :tubeıi bat memUTluğuna· müracaaıları. (7296) 
l?ô 

~J Milli E 
1\ Muhammen bedeli 
~,~~· Lira 
~ lrde: Papas oğlu ıoltağmda eski ve yeni 1000 Petin 
lt .. ,,. 

<ıtebird 10 numaralı dükkanın tamamı. para ile. 
e: Çuhacı hanmm alt katında ikinci 

Ç~hı~ adada 1/1 numaralı odanın tama· 
~· m~ 850 Oırd 11 u " 

y e: Gelincik aokağmda eski ve yeni 22 

' ı 
1 
\ı~'rıd . numaralı. dükkanın ~öıtte bir hiaaeıi .. 32 ,, ,, ,, 

~~h '~alcı mallar hızalaırmdakı laymetler üzerınden 28 
I~ ~ rı~~en. hÇarıanıba günü pazarlıkla sablacaktır. isteklilerin 
~ll~~ 'te Ç!elin yüzd~ yed.i buçuğu niıbetinde ~ey a.kçel~~İy· 

" l't, (~ ) §amba gunlerı saat on dörtte lcomııyona mura· 
\l '' . (7289) 
ijlltt •• 
d ttk muhafaza umum kuman-
anlığı Jstanbul satınlama 

~~'lıı komisyonundan; 
d~ 1~ L ~ha.fa ..... d • t k.l... ' . " ik" • . ·<"tte qllalı ...... en12 eı ı atı ıçın yetmıt ton ıncı nevı 

~ ~il~ Zarfla 22 - 11 - 934 Perıembe günü ıaat on 
\ ~ ''t~d~Ye konulmuıtur. 
~- a' tlıiidUrı~ı.~ §~rtnameıi her gün lstanbul Gümrük muhafa
~' '. lıte]c~u ~ıııasmdaki komisyondan alınabilir .. 
b~~~ ~lı.- "eı~r~n hangi müeueıe sahibi veya vekili olduk~ 
~lİltt ltaltJt ıle ınuvakkat teminat olan bin yedi yüz elh 
l ti e tcltlifl'eıne 1111.akbuzu veya banka. kefaletnameleriyle 

• ('1162) ~ektuplanru belli iaatten evvel komisyona ver• 

lle'r. 
~so ı~ let10.~ 

Oo ~ilo . ~rn satınalma komisyonundan: 
~, Pırınç: Açık ekıilbneıi 3 ikinci teırin 934 Cu· 

~ilo ku marteıi ı~t 14 ~e 
8ooo ru fasulye: Açık eksiltmesi 3 tkınci teırın 

lti10 k Cuınarteıi saat 15 de 
lsoOo §e er: Açık eksiltmesi 3 ikinci teırin 934 Cu-

lti10 n h martesi saat 16 da 
~--b'll' 0 

ut: Açık ek8iltmeıi 4 ikinci teırin 934 Cu· 
ı:~l't 1~ le"~ martesi saat 14 de 
~ ~~~ıh d~ dePosu için lüzumu olan yukarıda cins ve 
tı t Q~~ tltaiJ~ ~a]eını erzak hizalarında yazılı gün ve ıaat· 
~~l\ ~. ~'k "e '"l e ıle ıatrn almacaktır isteklilerin şartnamele· 

·oq• ., a "" lllak • • · · tıl'o ltlerd tçın her gün ve eksiltmeye gireceklerın de 
~ e Kaa '- d k" teitne1 . •ntpa§ada Deniz Matbaası ;K.arJısın ~...! 

erı. (6566)' 

MASRAFLAR 

Maaıat ve ücretler 
idare maıraflan 
Vergi ve harçlar. 
Sair masraflar 
Verilen Faizler 
Muhtelif zararlar. 

Amortimıanlar 

Kar 

TASHiH 
Dünkü nüshamızda Cumhuriyet 

Merkez Bankasının 25-10-934 haf
talık vaziyetinin pasif kıammın 
umumi yekUnu 249.754.002.53 ola· 
cak yerde sehven 240. 754.002.53 
olarak çıkmıştır. Keyfiyet tashih 

olunur. 

Lira Kr. VARiDAT Lira Kr. 

206 035 95 Alman faiz ve Komüsyorlar 1385683 03 

19 775 25 11 273 40 Banka hizmetleri mukabilin· 

13 623 94 de alman ücret ve komüıyonlar 

27 951 78 Muhtelif karlar 56 089 74 

1 159 919 66 

18 553 27 

ıs 036 76 

9153 26 

1 461 548 02 
--~ -

K!RALIK KAG!R HANE VE 
DUKK.AN 

Beşiktaşta akaretlerde 51 nu • 
maralı hane ile 20 numara • 
b dükkan kiraya verileceğin • 
den 31/ 10/ 934 tarihinden itibaren 
açık artırmaya çıkanlmı§hr. Talip 
olanların !kinci teırinin on ikinci 

1 461 548 02 

. 
pazartesi günü saat on üçe kadar 
mahatli mezkUrda 54 numarada 

mütevelli dairesine ve yevmi mez .. 

kUrun ı at on üçünden on beşine 

kadar lstanbul evkaf müdüriye • 

tinde id re encümenine müracaat 
etmeleri. ,(3185). 
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. 
Az masraf - Az kdrla 

En nefis ve en halis kahveyi en ucuz satan yalnız 

Osman Ef. o§lu 

KURUK HVECi A. iliS ~N 
Ticarethanesidir. 

Satış yeri yalnız ; 

Istanbul, Tahmis sokak, sahibi olduğu Kurukahveci hanı altında 

e 
Mevaddı iptidaiyede: ve tazelik 

"sta a ı e 
Fiyatta; Rekabetsiz yürüyüş 

Ancak 19 ıenelilı aynı saha üzerinde devamlı •e meteklmil bir çalışma sayesinde 
( Çapa Marka ) Pirinç unu fabrikasının elde ettiği muvaffakıyetin mabaulüdür. 

Halkın sıhhat •e menfaatini düşünerek, müıtabıaratının en fenni naaitle imaline çalı
şan ( Çapa Marka ) fabrikası iştirak ettiği yerli ve beynelmilel nrgilerde fevkallde altm 
madalyelerle takdir ve taltif edilmiı •e daima 11bhatini koruyan, zevkini bilen muhterem 
bal~ın rağbetine maıbar olmuştur. 

Tercih: Sizi aldatmıyacak en doğru hakikat işaretidir. 
Bu sahada Yegane <iz Türk san'at eseri 

Marka· Müstahzaratı 
Kuta ve torba pirinç unları 15-50 gramlık paket Te kabı Karabiber 
Püre •e çorbalık Mercimek ,, ,, ,, ,, ,, ,, Kırm1Z1biber 

,, ,, Bezelye ,, ,, ,, ,, ,, ,, T•rçın 
,, ,, P•tateı ,, ,, ,, ,, ,, ,, Yenibahar 
,, ,, Yulaf ,, ,, ,, ,, ,, ,, Kimyon 
,, ,, Arpa ,, ,, ,, ,, ,, ,, Sablep 
,, ,, F asulyc ,, ,, ,, ,, ,, ,, Zencefil 
,, ,, Bakla ,, ,, ,, ,, ,, ,, Karanfil 
,, ,, Nubat ,. Kapsjjlü beyaz biber Şiıe 
,, ,, Mısır ,, Tuzluklu ,, 

ve en nefis nişasta son sistem vesaitle ihzar ve imal edillr. 

T 1/2 ve 11/1 kilo kutu sofra tuzları. Adres Beşiktaş
Kılıcali, apa Marka Telefon: 40337 

SPOR POST ASI . 
Memleketimizde ve ecnebi memleketlerinde bütiln spor Te 

gençlik hareketlerini •e ıporcu gençliğe Yerilmesi lizım gelen 
yeni şekiller halıckındaki yazılan muntazaman takip etmek iste· 

yenler münhasıran S P O R P O S T A S 1 nı okumahdsrlar. 

Heryerde fiah 5 kuruştur. mutlak okuyunuz. 

DIŞ DOKTORU 

O beyt Sa it 
Fatih Karagümrük Tramvay 

durağı No. 4 

VAKiT Matbaası - lıtanbul 

Sahibi: MEHMET ASIM 

Nı,riyat müdürü: REFiK AHMET 

_.,.ADAPAZARl 
Türk Ticaret Bank 

Merkezi Adapazan • 
lıtanbul tubesi: Dördüncü Vakıf han ıeoıİ' 

kat Tel: 22042 
Komisyon ve ticaret kıımı: Tel: 23623 I 
Galataıubeıi Tel: 43'JD 
Uıküdar tubeıi · Tel:~ 
itimadı Milli Tel: 41"1' 

Bandırma, Bartm, Bilecik, Biga, Bolu, p,o.J 
yük, Buna, Düzce, Eıkitehir, Hendek, lzmi:, ICt' 
ramürsel, Kütahya, Mudurnu, M. Kemalpaf& ~ 
ta, Gemlik, Gerede, Geyve, Safranbolu, Tekird.I 
Oalrildu, Yeaiplnr. 

Müaait ıartlarlamevduat, havale lialnıl ed' 
Tahsile ıenet alır. ikraz muamelesi yapar. Me'fd' 
at faizlrei müdüriyetle görütülerek teıbit edilir· 

Komiıyon ve ticaret laımı her nevi emtiai 
cariye ı&b§ma delalet eder. 

1 (itimadı Milli)• Kendi ~i 

İbrahim HoyiBey tarafından çevrilen ... 

Kitabı eatt~a çıkanldt. DUnya edebiyatından 
özlü hikayeleri içinde bulunduran bu kitabın fiyatı: 

ti' 

30 Kuruştur ıs1 
Tevzi merkezi: Vakit Matbaa" - Is' 

Milyonlarca insan Bütün dünyada fevkalade 
rağbet kazanmış olan DA-iMON 

R 
P L A Y tıraş bıçaklarını tercih ediyorsa elbette 

bunun bir sebep ve hikmeti vardır. 

Pilleri ve 

Cep fen erleri 
~ 

Jro1•1• 
Gayet pratik, istimali . 1.~. 

d )'dır .. · •e aonderece iatif a e 1 f delı• 
karanlıkta yüz metro aıe,. ~.~ 
aydınlatarak yolunuıa ke 
devim edebiliniaiı. 

Pillerin muhtelif boyları 
muhtelif cinsleri vardır. 


