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·cumhur Hz. , Büyük Millet 

Sayısı 5 Kuruş 

Meclisinin dördüncü 
nutukla açtılar "lf~ır toplanma qılını--=--m_ü_·h_im __ b_ı_·r 

h' tltnet, ulusal koruma gücünü pekiştirmeğe çalışırken, barışın sarsılmaması için, ulusların 
~ ltlikte çalışmasına ıımut veren yoldan ayrılmamak uğrunda elinden geleni esirgememiştir,, 

R)k 
1 

Ankara, 1 (A.A.) - Reisicum· nel siyasamıza, ulusal ülkümüze ğunun temelleri atılmıştır, hepsi • 
an ant aşma hur Hazretleri, B. M. M. nin dör· uygun olarak başarılmıştır. Bup- nin kuru1up i~letilmesi için, fen • 

çıkarfüğı yeni gidişler içinde, ye • 
ni ticaret yöndemlerinin iyilikle • 
Ti görülmüştür. Ancak, bir yan • 

dan da, dış ticaretimizi, yard~ 
kurumlarla, doğru bilgilerle ko • 
laylaştırmak yolları araştırılmalı • 
dır. 

l ~h ı\.~Onseyı· düncü içtima.devresinin dördüncü dan ötürü, büyük meclisin ulıil ce, maliyece gerekenler de bulun. 
.,,;•..., toplanma yılını açarken aıağıdaki iılerindeki özeni, ulusumuzun ca:,. muıtur. 
"ııı.~~ Ankarada ikinci Bal- nu~ -~r~t bu~urmuılar~~r:. .. !ılığı, gerçekten öğünç ile anılmı- Ülkenin, en belli eksikliğini gi • 
'ı "'tı .ı antlaıma konseyinin 

1 
•• ~uyuk M_ıl~et M~_clı~~nı?. dor· ya değer, derecek olan bu fabrikaları, çok 

•c• ~.... 1.ılhsever insanları ve · duncu devresının dorduncu top· Arkadaşlar, geçmeden, kurup işletmek, hüklı • 
"~~! ı o \ ~ ... ,..,1.1rekten memnun ede - lanma yı ını açarken, ulusun de- lkenin ökonomik l<urumunu metin en önde göreceği işlerden 
~.~' .. nl.du. Yugn~lavya • ğerli vekillerine saygılarımı suna• berkiterek genişletmek, en önde oiacaktır. 

1 liüyük felakete ve bu rım. r cle i . nun i · Ticaret bağlılıklarımı~ .kaqı. 

Arkadaş11ar, 
Bilirsiniz ki, dışarıya sattıkla • 

-nmrzm ba,lıcasr, ekim ürünleri • 
mizdir. Bu yıl, ürünlerimizden ' IWlehmet ASIM Geçen yıl içinde, yurtta çok ge- çin, sanayi programımızı. durma· Jıklr, denk, anlatmalar çevre•İ i . 

• rekli itler görülmüştür. Dıt itlerin- dan, yürütmekteyiz. çindedir. 
anın 1 lncl sntununda) d k' 1 J d T ] b 1 ·-1 Ök e ı arasız ça ı,ma armıız a, ge- asar anan fa rika aroan ço • onomik aıkmtının ortaya <DeTanu 8 inci uyıtanm ). i'Dc1 ırObmunda' 

r-·--------------------~----------------·--------------~ .., Alaturka musikiye 
4 ,, ll_üyük Millet Meclisi!'de 

~llcü intihap devresi
~ .111 4 üncü toplantısı 
~ısı·~ ·-·----=--

tı~ ~ •ge Kazım Pş., reis vekillikleri-
"' -~~t, Refet, Hasan Beyler seçildi 
eı .... d0tdu

11 
~'. 1 (A.A.) - Büyük Millet Meclisi bugün saat 15 

~h cl.l ınt"h d · R · · Ut li 1 ap evresinin dördüncü içtima senesıne eısı· 
b a:ıretı .. ~. f 4#fJ. ttıu erının mutat nutuklariyle baılanııştır. 
~,kal&:;ase?etle Meclis bugün, bu gibi büyük günlere mah· 

l~"d lllltUn 
1 
e hır manzara gösteriyordu. 

~et '°tltaletOcal larla gene içtima salonunda ayrılmıt o~!'-n yer· 
1 ·~ er ın ·· ~ ' b' ll)d eler .. uste§arı ve umüm müdürleriyle milli ve ecne ı 

~·, lnudürleri ve davetli dinliyenlerle hıncahınç do· 
"""l ~il . , 
~le . er l 

cj)e ti~ ltta~ında büyj.ik ve o~a elçiler, Reisicumhur Haz-
~:ıll'ları '~ localarda ise Balkan itilafı hükiınıetleri lhari· 

· Maksimos, M. _ Titülesko, M.· Puriç ile Yunan· 
(Devamı 8 lncl eayıfA!ı!D s ,Undl BUtunnndA) • 

PAYDOS! 
Gazi Haz'retlerinin 

nutuklarındaki işaret ü
zerine, Ankara ve ls
tanbul radyoları dün 
akşamdan itibaren Ala
turka musikiye nihayet 
vermişlerdir. 

Yeni Umumi 
Mecliste 

Vali Bey bir açıf nutku söy!~di, 
reir1ik divanr~~ildi, daim~·encü-

1 

• 

men tamamen değiı tirildi, öndere 
" ve·büyükl&e saygı telgrafları çe • 

kildi. 

sayıfada 

- -- - ----. ,_, ~ ,_, ,_.. - ,,_,, 

balosu çok 
mükemmel olacak 

Güzel elbise, güzel dans müsa
bakaları, elbise serbest olacak 
· Dünkü sayımızda haber vermiştik: Okuyucularını yazın bir 

gezintide bir araya toplıyan V AKIT kıtın da aynı topluluğu bir 
baloda yapmayı dütündü. Mevsimin en parlak gecelerinden biri· 
si VAKiT balosunun verildiği gece olacaktır. 

Balomuzun hususiyetini şunlar teşkil edecektir: Elbise seııbest 
.. olacak ve gerek hanımlar gerelc e!kekler arasında güzel elbise 
. ve dans müsabakasr yapılacaktır. , . • )o 

. . · .En iyi dans e;~en,çiftle güzel elbise müsabakasında birincilik 
ikincilik, üçünc~lük ~aza~an}~r~ .kıymelli hediyeler verilecektir'. 

Baloya girebilıriek için düılden itibaren V AKIT başlığının 
yanında neşretufefe. başlaClığ+h lruponları biriktirmek kafidir. 



az· in Ziyarel e • 
1 • 

Aleksandrın asıl katiJletl Kral 
Londrada üqük Şef, em.niyet 1 

.bidesıni çok beğendi 
Leh Başvekili 

Radyoda hükumetin 
ikl,sadi ve mali faa

liyetlerini anlattı 

takip ediliyorlıt 
Londra, 1 - Dünya tarihinin en Hususi otellerin hep•İ 

korkunç katillerinden müte§ekkil tan bqka sahipleri k•Y 
ıebekenin mensuplarım birer bi • yalar da birer birer ar 
rer tevkif için emirler verilmi§tİr. tadır. 

Ankara, 1 (A.A.) - GaZi Hz. I Reisicumhur Hz. emniyet a· 
bugün Millet Meclisinden çiktık - bidesini pek beğenmiırer ve "BU· 
tan sonra beraberlerinde Dahiliye yük, manalı, çok güzel bir eşer,, 
Vekili Şükrü Kaya Beyefendi ol - diye tavsif buyurmu§lardır. Vila-: 
duğu halde emniyet abidesini tel· yet evinin gerek planını, gerek in· 
kik buyurmuılardır. ,adaki isabetini ve .binanın mak· 

Bundansonra Reisicumhur Hz. sa<ıa mutabakatını takdir buyur· 
tarafından ilayetler evi gezilmiJ· 
tir. Vilayetler evinde Cumhuriyet 
ıbayra.mı münasebetiyle Ankaraya 
gelmiş ol n lstan'bul polisleri şe -
refine Dahiliye Vekaleti tarafın -

dan çay ziyafeti verilmekteydi. 
Reisicumhur Hazretleri ziyafete 
şeref vermişler ve Dahiliye Veka· 
leli erkanına ve çaya iştirak eden· 
lere iltifat buyurmuşlardır. Reisi· 
cumhur Hazretleri Yilayetler evi· 
nin ve devlet mahallesinin ileride 
alaeağt şekli proje ve maket üze
rinde de tetkik buyumıu lardır. 

Sualler sormuşlal', verilen iza
hatı dinlemişlerdir. 

lngi tere hü~ômeti 
silah satışı işini 
tahkik edecek 
Londra, 1 (A.A.) - Deyli 

Meyi gn=-ı~si, İngiltere hükUmeti-

. nin -silah v~ mühimmat imali ve 

s lı§ı hakkında tahkikat icra.ama 

karar vermi§ olduğunu yazıyor. 

Bu karar, kısmen Vağingtonda A
yan meclisi tarafından yapılan 

tahkikattan, kımıen de silahları 
bırakıma konferansı müzakereleri 

nin kesilmesinden mülhemdir. 
Daily Mail, f ngiltere hükOmeti 

tarafından açılacak bu yeni tahki
katın, h~uıi silah imalatına mü· 

teallik umumi bir konf eransm 
mebdei olacağını öylüyor. 

Malumdur ki, M. Ruzvelt, A • 

met"ikarun sulhu iıtiyen milletle .. 

rln en b&§mda bulunduğunu isbat 
makaadiyle böyle bir konf eranıa 
taraftal'dır. 

Ayni gazete, şu ıöı:1eri ili.ve e • 
diyor: 

muşlar, Ankaraya kazandrnlan 

bu güzel eseraen dolayı takdir ve 
memnuniyetltrini bildirmi§lerdir • 

Dahiliye Vekil.Jeti buglin Bü -
yük Millet Meclisinde G zi Haz • 
Tellerinin alatul'ka musiki hak -
kındaki irşatlarından ilham ala .. 

rak bu aktamdan itibaren radyo 
programlarmdan alaturka musiki· 
nin tamamen k.aldırılma.amı ve 
yalnız garp telmiğiyle beıtelenmit 

motifleri milli musiki parçalan· 

mızın garp tekniğine vakıf sanat
karlar tarafından çalmmasmı ala
kadal'lara bildirmi,tir. 

Balkan Hariciye 
nazırları bu Sabah 

geliyorlar 
Ankara, 1 (Husuıt) - Balkan 

Hariciye Nazırlannm bu gece saat 
24 den sonra hazırlanacak hususi 
bir trenle hareketleri ve kendile -
rine Hariciye Veı<ilimiz Tevfik 
Rüıtü Beyin refakati muhtemel· 
dir. 

Devlet otoritesinin kuv
vetlendirilmesi muva .. 

fıktır , ancak". 
Pariı, 1 (A.A.) - Dün akıam 

üzeri dolqan rivayetlere göre, bü· 

tün kabine erkanı devlet otorite -
sinin takviyesi lüzumunda muta -
bık iseler de bu programın bir 

noktaaında uyuşamamıtlardır: o 
da, ayanın muvafakatini almadan 

mebuaan meclisini feshetmek me -.. 
ıelesidir. 

Radika! nazıilardan Heriyo, 

Berto, Köy, Marıando, Vilyam 

Berton ve Laniürö, Mont kongre -
"Sarfettikleri gayretlerle, an • sinin temennilerine sadik olmak 

cak İngiltereyi silahtan tecrit et - . için, ayanın hukuk Ye imtiyazla -

meğe muvaffak olan İngiliz na • rma tealluk eden her türlü tedbir -
zırlan da, İngiltere hükO.metinin lere muhaliftirler. 
ıulhun i tikraTını halisane arzu ey· Dün, cezri noktai nazarla, M. 
lediğini dünyaya isbat etmek ar- Dumergin noktai nazarı arasında 

zusundadırlar.,, 

Silahlan bırakma 
konferansı 

gene bir itilaf ha ıl o1amadığı an
latılıyor. 

Dün akşam, Baıvekil, bu hu -
susta hiç bir pazarlığa girmemek 

Londra, 1 (A.A.) - Silahları azminde görünüyordu. Bununla 
baakma konferansının müstakbel beraber parlamento azahmndan 
mesaisi meseleıi bugün M. Hen -
derson, M. Avenol, M. Henderson 
arasında Hariciye Nezaretinde gö
rü§ülmü§tür. Bu üç.zat arasında 
Sir Con Saymon ile M. Eden ile de 
görüpnüflerdir. 

M. Henderson, M: Nonnan D~ 
vis ve Hug Vilson ile görüımüttür. 

Milletler cemiyeti Londra bü -
rosu tarafından neşredilen tebliğ, 

ti. ~~rson'un yakında büro a • 
34Jığına mGıt khel mesai hakkın· 
rla bazı teklifler yapacağını bildir· 
mektedir. 

birçoğu kabinenin gelecek içtima 
günü olan cumartesinden evvel, 
her türlü çare1ere ba§ vurulacağı
nı ve böylece tesiratı dahilde ve 
hariçte çok vahim olacak bir buh· 
ranm önüne geçilebileceğini ümit 
etmekte idilet". 

Lortlar kamarası ıslah 
edilecek mi? 

Londra, . 1 (A.A.) - Lordlar 
kamarasının ıslahı lüzumunu tav • 
ıiye etmek üzere kendisine mjira• 
caatta bulunan parlamento aza -
smdan ve muhafazakarlardan 150 

Var§ova, 1 (A.A.) ..,... Bqvekil 
M. Kozlowski dün aktam radyo • 
da hükumetin son üç ay zarfın -
da iktisadi ve mali ~nha1ardaki fa· 
aliyeti hakkında bir nutuk söyle -
mittir: 

" - Diyet Meclisine veıjilen 
bütçe projesi pek fazla olmıyan ve 
tedricen azalmakta bulunan bir .. 
çık göstermektedir. 1933-34 dev -
resi açığı 337 milyonken 1934-35 
açığı 223 milyon olmu§ ve l 935-36 
açığı ise 150 milyon tahmin edil -
mekte bulunmuştur. 

Bütçe vaziyeti hiç bir suretle 

paranın istikrarı üzerinde müessir 

olmamaktadır. Es~sen bütçe filen 
müstakar bulunmaktadır. Zira ve· 

rimli iılere sarf edilen para derpiı 
edilen açık miktanndan f a.zladır.,, 

Çünkü Marsilya faciasınm asıl y anlız ıebeke efr 
mürettibi olan ve asıl katil Kale- kısmı, Londrada buluo", 
mene Kral Aleksandırı öldürmek lerinden bazılarının J1 

için emir veren caninin lngilterede safir o1duldarı, bu ıeTat. 
dulunduğu anlaıılıyor. Ayni tebe· her insanlar sayıldıkları 
ke ye mensup olan güzel sar,ışm ta bunları bulmak huflJI 
Maryanın da 'ebeke liderini hima• )üğe uğr maktadır. ti-. 
ye için '4>ndraya ge1diği haber ve· lskotlandiyart, caııil 
riliyor. olan zatın ismini bi1 ,_,_, 

Jskotlandiyart, §ebekeye karşı nunla bernber cani, ik 
tethiş edici bir hamle hazırladı~ iHtt.irmekte 800 der-" 
Lonıdrada aldanan tethiıçilerden d d o 

uğu ve iste iği zaııı• ,,, 
çoğunun adları hko!Iandiyardın kaybolabildiği için o!IO 
elindedir. Bunlar haftalard n mek işi büsbütün güçlet 
beri takip olunuyor ve birer birer ,,-. 
ele geçiyorlar. Liderle güzel MarY 

Zabıta West End taraflarını drada görüldüklerinde f 
kamilen taramı!, facianın vuku • 
undan sonra Londraya gelen şüp• 
heli eşhası birer bireT yakalayarak 
lngiltereden ihraç için toplamış· 
tır. 

tur. 
Bu kadının ManilY' 

da kullanı1an silahları t 
)aşılıyor. 

Ba1v~kil, bundan sonra masra- SUmer Bankın Avru aya Bu ay l~inde Erel~ 
fı azaltmak ve halkın satın alma yolllyaca§ı talebe cat fabrikasının 
kabiliyetini çoğaltma-k yolunda a· atalacak 

Ankara, 1 (Hus!'lat) - Sümer Ankar , 1 (HuıusO iman tedbirleri ve bu arada bil - Bankın Avrupaya göndereceği ta· 
içinde Erğani mensucat 

ha.aıa ziraat borçlannm affı, içti· }ebelerin imtihan evrakmm tetkiki •--"" 
nın temellerinin abJPJllP' 

mai sigorta islahatmı, vergilerin bitmiıtir. Kazananların isimleri Iaımıştır. Fabrikanın 1 
tadilini ve ıimendifer ve posta tel- banka idare meclisine verilecek, nnı birinci tetrinin de 
graf ve diğer umumi hizmet tari - bundan .sonra kendilerin~ kazan • 1 baılaması muhtemeldir· 
f e\erini azaltılmasını aynıı, tll' • 

Sanayi efya fiatlannm azal~ 
Iarak ziraat mabsulatınm fiatlan • 
dmlması müsait neticeler vermi§ -
tir. Bu devam eden ve bu suretle 
!ehir - köy araıındaki mübade -
lenin ç.oğalmasına ve ziraat mah • 
aullerinin revacına imkaıı verile -
cektir. Diğer cihetten hükQmet 
timdi 100 bin ameleye iş temin et
mekte olan Nafia itlerine devam 
edecektir. 

Bundan sonra son tufanda mü· 
teessir olanlar lehinde alman ted 
birleri izah eden Başvekil, bükU· 
metin bütçe ve milli iktisat müva
zenesini tekrar tesis için çok fey 
yaptığını ve fakat yapılacak daha 
çok şey mevcut olduğunu ve bu· 
nun için de milletin itimat ve mü· 
zaheretini istediğini söyleyeTek 
sözlerini bitimıİ§tİr. 

Almanya - Lehistan 
dostluğu gittikçe 

kuvvetleniyor 
Almanya ile Lehistan son gün· 

lerde karşılıklı olarak (Berlin) 

ve (Var§ova) orta elçiliklerini bü· 

yük elçiliğe çevirmişlerdir. AJ. 

manya Var§ovaya, Lehistan da 

{Bel'lin) e birer büyük e1çi tayin 

etmitlerdir. Her iki memleketin 

- tzmirde· uii timal 

IZMIR - llkandaki kaladan 

35 bin liralık mübadil bonosunun 

aırnldığı görülmü§ ve tahkikata 

başlanmııtır. Eski müze katibi 
Nezaret altmaalmmıştır. iki arka

daıının da lstanbulda bulunduk

ları anlaşılmııtır. 

Ankaraya giden pollslerlmlz 

Ankara, 1 (Husuıi) - Cumhu • 

riyet bayramına ittirak etmek ü • 

zere gelmit olan lstanbu1 polisleri 

bugün ikinci trenle hareket ettiler. 

Yanyada miting 1 

Atina, 1 (Hususi) - Şimali E· 
pirdeki Yunanlılara Arnavutlar 

tarafından yapılan tazyikleri pro

testo için Y anyada 12,000 kitinin 

ittirak ettiği bir mitinğ yapılmıt • 
hr. Mtingde bulunanlar, tazyikler 

devam ettiği takdirde münasip 

gördükleri §ekilde hareket ed~k· 
lerine yemin etmi§lerdir.Nümayİ§

çiler, Arnavutluk Konsoloshane -

ıine de gitmek istemiı1erse de • 
~uvvetli bir zabita müfrezesi tara· 

frndan menedilmitlerdir. 

Yunan lktısat nazırı 

Ankara, 1 (Hususi) - Yunan 

iktisat nazın Pasemezoğlunun da-
bu kararlan Almanya ile Lehistan ha bir kaç gün şehrimizde kalarak 

arasında bir müddet evvel yapılan Türk_ Yunan iktisadi meıe!eleri 

Parlste kar 'I 
Paris, 1 (Hususi) _. 

4.30 arasında Pariıte ı,ol 
mıtlır. l.J 

Sergi evini ge• 
Ankara, 1 (Husuıi) 

vini gezenlerin sayısı U:, 
de 15 bine yakınlatınlf ı;f' 
keden elde edilen d1.1hd 

. raya varınıtbr. 

Emniyet Abide•'"~ 
Ankara, 1 (HusuıO ~ 

yet abidesinin bir ~~ 
ve jandarma timsali ;kı 
nulmaıı dütünülüyot• 

GÖRÜŞLER..!~ 

Kahklı e1' ~ 
Almanlar son ıaı:na~j 

cins ekmek yapmış~rdı'~ I 
meğin Almanca isını ( ~ 
ki Tilrkçcai (Kuvvet 

demektir. · A 
Bu yeni ekmeğin ~· 

terkibinde ailt butunııı8~ 
meğin (yilzde 97 ,5) u 
2,5) u da yağı alıJUOlf' ~ 
toz haline geti~;.... 
Bu yeni ekmeğın ıçe 
1U albomin haırnını 

mıı. ~ 
Hatırlarda otdııl'S • 

•• de de umumi harp ıçın ~t 

anlaşmanın yeni bir safhaya gir- hakkında temaslarına devam ede· 

mek yapmıglardı. O-*~ 
na (harp ekmeği) d ~ 

Harp ekmeği 0 ~ 
lan buğday etaneğ:;::,0-diğini göstermektedir. 

kitilik bir heyete cevaben, Mr. 
Baldvin, ezcümle demiştir ki: 

"- Parlamentonun bu içtima 
devresinde Lordlar kamaraıınm 
ıslahını istihdaf eden bir kanun la· 
yihasını tevdi hakkında henüz hü· 
kUrnet erkanı arasında ittifakı ef -
kar hasıl o1mamıfbr.,, 

ceği -söylenmektedir. 

ViUlyetler evinde mUze 
Ankara, 1 (Hususi) - Haber 

aldığıma göre, Vilayetler evinin 
büyük salonu bir müze haline ko .. 

m.dacaktır. Burada muhtelif de • 
virlerdeki Tiirk kıyafetleri teıhir 
edilecektir. 

mak üzere icat ed .~ 
Anla§ılan bu def• bit 

lU.zum göstenniyece1' "/~ 
mrıtar ve butınuftar· 1' 

ekmek yemekte ya~ 
fctmişlcrl HülS5~ • Jcttflt 
kesin aynca ycdığı 
risine koymuşlar 1 

mnıwmııııınıınır.mıııı-'Rll 



Ticaret '1e iktı&at Bir hayasızlık 
Yumurta kontrolu komis- Beyoflanda oturan Fahri iemlnde 

Wr zat on bir )'afmda Mari Uminde 

Polia lıa/Jerleri 

Yangın zehirlenme 
bir hırsızlık 

ve 
yonu ve yumurtacılar bir laza tecaTiiz 111çiyle mflddeiuma • 

Yumurta kontrolu komiayonun- milif• ftl'ilmiftir. 
da yumurtacılan temıil edecek l Kızın 'babaaı, ıuçluna:n kızma hu. 

az ... ,,_ "ld".... • f-•- t rta f tahk ta ftl"difinl iddia •tmiıtir. ...... .,.. aeçı ıgını, aKa yumu • 1 

cılarm, bir kitinin daimi aurette J "Şimdilik mOdürlük itlerine Hay. 
bu tle meıgul olmaımı imklnırz rettin ŞükrU Bey bakmaktadl1". 

Dün Beyoilunda bir yan8'JD, bir 
zehirlenme ve bir hır11zlık hidiıe
al olmuıtur • 

Y eniıehir caddesinde 46 numa· 
ralı Mordik efendiye ait bahçede, 

bularak müme11il adedinin çofal· 
tılmaıı için Türle Ofiıe müracaat BrUkselde Beynelmilel sergi 
ettiğini yaznııfbk. Alakadarlar 1935 aeneıi niaanmda Brüksel· 
araamda mümeHil ıayıımm ço • de beynelmilel bir aergi açılacak• 
ğalblmaamın nizamnameye uy • br. Bu aerıi için llzım l'elen ha· 
gun olmadığı ve bu itibarla ko • zırlr~I~ timdiden batlanılmıttır. 

yanmakta olan bir mumdan ya -
tak tutuımuı, fakat büyümeıine 

meydan verilmiyerek ıöndürül • 

m • 1 xaJtmanm Sergının açılacalı yerler ıüılen • 
ıtyon arın aay11mı ÇOa • • 

dah I ~ ·ı · ürül • I mekte ve muhtelıf yerlerden getı • 
a uyıuıı 0 ac&ıp 1 en 1 ·ı 1 1 b" k luk h ı· 

ekt d
• n en ağaç ar a ır oru a ıne 

m e ır. 1 . "lmekt d" 
Türk Ofisi henOs yumurtaeıla· •etirı e ır. 

rm müracaatına bir cevap verme- (JzUm Kooperatifi 
mittir. 1 iktisat Vekileti iiziim itlerini 

Ticaret Odaaında iılah etmek üzere büyük bir üzüm 
lıtanbul Ticaret ye Sanayi oda· kooperatifi kurmak iıtemektedir. 

ıı umumi kitipliiine tayin edilen Bütün üzüm mümbıillerini içine 
Cemal Bey dünden itibaren yeni alacak olan bu kooperatif müm· 
vazifesine bqlamıfbr. kün olduğu kadar çabuk faaliye • 

Türk Ofiıte yerine kimin ıe • te reçecektir. Bu tetekküle .ziraat 
lecefi henüz mal4m delildir. Bankalı da yardım edecektır. 

müıtür. 

§ Boıtanbqı Tımtım mahalle • 
sinde dört numaralı ıokakta otu • 

Doktora sınıf Jarı 
Oni.....itede yeni kunllan Dokto

ra ınuflan tedrİICita on yedi ikind 
Teırinde baıbyacakbr. Şimdiye kadar 
)'İnnİ talebe yazılmııtır. On ikind T.,. 
rin Uf8DUllA kadar ıGrecektir. ran Haıan ve kanır Makbule ba • 

kır kaptan yemek yediklerinden Doktora kıımına gİJ'en talebe Sem
inerde de çıllıpnak mecburiyetinde 

zehirlenerek Beyoilu haıtabane • ayni umanda bu talebelerin en az bir 
ıine kaldmlmıılardlJ". ı ecnebi liıan bilmeleri lizımda. 

§ B09tanbqmda Çiçekçi aoka • Maarif .. d.. -
ğmda 35 numarada Rıza ile be • 1 tanb 1 ---..!~m'! "~ru 1 u •UACU"U muduru Haydar 
raber yatmakta olan Hüıeyin e • Bey bir ay mezuniyet aJmııbr. Hay • 
fendi durava aıbğr pantalondan dar Bey mezuniyetinin bir lamıım la. 
Rızanın 28 liraımı çaldığını id • tanbulcla, bir kıımını da Ankarada ce-

çirec:elrtir. 
dia ettijinden Rıza yakalanmıt • Ha•dar o-.:_ --'-"'-Al--

ı """'7&11 Til&AI~ henüz 
kİmM taJin edİlmemİftir. 



.... (Baımakaleden devam) 

f eli ketten mütee11ir olan doıt 
memleketlerin matemlerine rağ -
men konsey toplantııının geriye 
bırakılmamaıı Balkan antlqmaıı· 
nm sadece sözden ibaret olmadı • 
ğını bütün dünyaya pek açık göı • 
terdi. 

Ankara konferansına i1tirak e
den Hariciye Nazırlarının ıözleri 
bu hakikatin en canlı bir delili İ· 
di. Fazla olarak Büyük Reisicum• 
hurumuz Gazi Hazretlerinin kon
sey azalarını radyoda dinledikten 
sonra yüksek bir hitabe ile ken -
dilerini teyit edişi, Balkan Antlat· 
maıını beıeriyetin istikbaldeki 
doıtluklaruıa örnek olarak göıteri
!İ bu ıulh eıerinin kıymetini bir 
kat daha attırdı. 

Hayatında bir defa bile harp 
görmemiı olan herhangi bir diplo
matın sulh ıever olmasında hiç bir 
fevkaladelik yoktur. Fakat Gazi 
gibi bütün hayalını sava1 meydan· 
larında geçirmif, bununla beraber 
hiç bir zaman mağlup olmamı§, in· 
kıraı uçurumlarına yuvarlanan bir 
imparatorluk içinden tek nefer ile 
işe ba§lryarak yeni ba1tan tetkil 
ettiği ordu aayeıinde bir devlet 
kurmuı olan bir büyiik kumanda • 
nın ıulh kılavuzluğu etmesinde 
pel< derin manalar vardır. Bu iti• 
barla dün An.karadaki Balkan 
konseyi azalanna kar§ı söyledik • 
leri hitabede §U ıözler dikkatimize 
çarpmaktadır: 

- Balkan birliğini istiyenler ve 
onu kendilerine şiaredinenler harp 
ile sulhun ne olduğunu tecrübe ile 
bildikten sonra sulhsever olmayı 
forcih edenlerdir. Beşeriyetin sa • 
ndet Ye refahının sulh içinde Y~~
makla kabil olacağı inancının 
kanii olanlardır. Bu kanaatte bu -
lunanlardrr ki en önce bugünün, 
beşerin başı üstündlıa yükselen ta
nınması zaruri realitelerini gör -
ınüşler, ve onun değiştirilemez i
caplanna uygun olarak reel dast
luklarla birleşmişlerdir.,, 

Dört Balkan devleti araımda o· 
lan bu birle§menin makıadı bu ka· 
dar açık ve kati bir sulh temeline 
dayandığına göre gerek Balkan • 
lar içinde, gerek Balkanlar dışın • 
daki dev1etlerden hiç birinin bun· 
dan dolayı tela§a dü!meaine ma • 
hal olamaz. Olıa olsa bu birle§me 
Balkanlardaki ıulhun bozulmasın· 
da kendileri için menfaat arayan 
sulh düımanlannı memnun etmi • 
yebilir. Bu ise pek tabii bir ıeydir. 

Bununla beraber dört Balkan 
devletinin antlaıması ile Balkan • 
}arın emniyeti bozulamaz derece· 
de kuvvetlenince, tahmin olunabi
lir ki, sulh düımanı olan devletler 
de uıl menfaatlerini bu birliğe it· 
tirak etmekte bulacaklardır.Yahut 
Balkan antla,maıma karıı doıta • 
ne bir vaziyet alacaklardı~. EieT 
Balkan antlaımaıı rünün birinde 
böyle bir netice alınmasını kolay • 
laıbrırıa en büyük ülküıü o :u. • 
man huıl o!acaktır. Cünkü hu ne
tice hakiki bir Balkan Birliğinin 
Tiicut bulmasından baıka bir teY 
değildir. 

Mehmet OSIM 

ltalyan tayyareciler 
celeceiini 7Udıi'mm tanrnm•ı l. 

talyan ~anıcileri dia ... t on içi 
on ceçe Biyükdere Tanare ittuyona· 
.. ıinnüfMrdir. 
T•~• t.an-e!.-ini _.. 
~ telare ...... ,.., ... alııiade-
ri ~. 

Oçü de ltalyacla rekor sahibi olan 
M. Stopano, M. Koradino ve M. Sur• . 

lllllıım~n-•"""""11111 

Bulıııaca 
Okuyuculanmıza, bir taraftan Türk· 

çemizdcki güzel kelimeleri öiretmek, 
diğer taraf tan bot vakitlerini •ilence 
ile geçirmek üzere tertip ettiğimiz ye• 
ni bulmaca resminin üçüncüsünü veri
yoruz. 

Bulmacalarda, bir çok bildiğiniz ve 
dalına kullandığınız kelimelerle .kartı • 
Jqacakaınız. 

Bunların yanıbaıında da ıimdiye 

kadar İ§İtmediği.miz, fakat Türkçemİz· 
de bulunan, bir çok güzel kelimeler de 
bulacaksınız. Bulmaca serimiz ilerle
dikçe, bu çe§İ t kelimelere daha fazla 
yer verilecektir. Bu suretle bir ıün. 
hiç farkında olmaklızııı, Türkçemizin 
Fnyısız ve e~ıiz kelimelerini, hafızamz. 
da yer etmiı göreceksiniz. 

1 

l 

'3 

it 
j 

6 

"1 

•J l 9 2 

,_.., .... -i ___ 

8.._ __ ""--
Yukardan ap.ğıya doğru: 
l - T ecrübeaiz, 3 ceriha 4. 
2 - Kamer 2. 
3 - Deniz lcenannda bulanan bir 

nevi toprak 3, hakem 4 
4 - Muıikiden l>ir nota. 
S-2. 

SeYenlerin ft sevilenlerin filmi 
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TEPEBAŞI 

ŞEHİR TIY A TR OSU 
TEM S 1LLER1 

Çeviren: Seniha 
Bedri H. 

Eakl Fransız Tiyatrosunda 
~UJÜn tUt 14,30 da Te sece 

aaat 20 de-

YARASA 

Operet 3 Per
de.. Beateliyen : 

Y ohann Ştrauı 

Tercüme eden: 
Ekrem Reıit .. 

f \IJn&ul 8dtlıqni 

SehirTiyafrasu 

mmııımm 

lllJ 
Mahkemelerde 

intihal davası 
Bearoe ZekiBey tarahiıdan Kemal 

Bey aleyhine açdan intihal da......., 
dün üçüncü ceza mahkemuüıde bakı). 
mqtır. Dünkü celaede, dava edilen ta
raf vekilleri, davaıı.uı af kanununa da
hil olduğunu söylediler. Bedroı Zeki 
Bey, bunun varit olmadığını delifterle 
iıbat etti. Neticede c1anmn af kamı • 
tııaaa dahil ohııaadriı :aalatıJdı. 

B•uan 80IU'a pne dan eiilen • 
nl •ekili SMi Riza Bey, maarif - • 
retİllİa ftl'lllİf o!duiu telif ilm-... -
rinia mr zihel eeeri olarak Till"iWİiiai, 
...__ --- b.alduaa ait ihft ... 
oldupma ~di. Bedros Zeki a.,. iti
m etti. Neticede, ı.u haaasun -W
ten aonalmuma kanır nri1di. 

Berberterin i01tihanı bir 
ay daha uzatıf dı ....__in imtihM müddeti w ay 

Uha uatdmıttır. 
Ba midde tip..- imta... sinmi • 1 

:rea!• w imtilıımMla wwafhik oa- • 
pa]aı- ça1q+ ., rıeld.. '" a.t..lik 
•mtr•m•ı 1W ieraJeriee 41de91U-• 
mee1-r bltuı.c.1ı:l.rdır. 

Şimai:re ba... -· yüze yalaa -.. 
... 'eledfsc1• ..._. ~ dııliıwt • 
namelerini almıılardır. Kadın lw:rber
leri imtı"hanlarda az muvaffak otm.lr........ 

Bin yedi yüz 
seyyahı 

Bin yedi yüz ltal 

Belçika be 
Yeni Belçika kralı~ 

polt Hazretlerinin ":" 1f1 

Reisicumhur Hazreti' ..ı 

iblii etmek üzere A 

cek olan Belçika i 
rekkep heyet bugilJI 
lecek ve aktam useri 
hareket edecektir. 

Ankarada zi,.I; 
ve heyet lstanbula 
zaman bir müddet 11 

lacak, ,ehri gezed~· • 
J 

Askerlik yalı 
Beyoilu Askerlik 

330 doğum!ulaJ'lll ~ ıl 
sil dolayııiy)e ertetl I 
nacaklann yold.-.... ~ 
Teırin 934 akıamııta ~ 
ceğinden ıubemlze ~ 
bu müddet zarfrncı:.z 
lan ve müddetin. bı ~ 
racaat ec1ecekleriJI 
mükeJtefi,.eti aakert~ 
dei mahıuıtauna t• 
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Kanadı Yaralı Kaş 

l'ttl\ılt\ l hoı 73 YAZAN: iSHAK FERDi 

~fit .. • rakyalı dövüşcüler ( Dara ) nın 

Nakleden: Selami izzet iii 
Diln çrkan ilk kısmın hülbasr: gibi herif ne ye k k me yer, ne oy u 
Siibeyli lıtanbulun kenar ma • uyurl 

hallelerinde yaııyan, el itleri ile meı· Elini uzattı, bir tabak aldı, ye-
ful, mahcup on iki yqmda bir kızdır. re dütürüp kırdı. 
Fakat düıüncesi yqrndan beklenilmi· 
yecek derecede ıenitlemiıtir. Babaıı - Titriyorum .. Ama geçecek .. 
maranıoz Sadık Bey ak•i, geçimıiz bir Altmııa kadar sayınız.. Ondan ·j iti Önünde meydana atıldılar 

llıon) h . ) ~ şe rı muhafızı, (Mavro) yu müdafaa ediyordu. Dara da (Mavro 

adamdır. ıonra titremem ... .. 
Süheyli.nın annesi. Cavidan iıe mu- Bir de bardak kırdı. Süheyla 

niı, uysal bir kadmdrr.. Sadık. Beyin yalvardı: 

~~~o otdu,nun hasmı galip geleceğini umuyordu. D öğüş başlamıştı 
~ u tunaya dogru gidi- t1J _. 

ı · <l'r~ ,~· B-'; 
oıı) Şeha~ dan geçerken ··· 

-,,..~~ld,r ı tıne konaklamıfh. 
~d ran ordusuna ken-
. ltıg-

~ 1tl,td' ~enıene müsaade 
, •Lttrğ 1' :e, ordunun dehıet 
~- l'ol ~ ar.tısında korkarak 

011) d etınıtlerdi. 
1t }'i~.kuvvet ve cesaretile 

~dr. ~ b~! ya,Iarında bir 
b·'d, b aun ,ehrin güre§ 
it Solc d·· ~. ceıur gençle bera-

~: 0"Utçüler ortaya atrl 
'ı-\ 

• \ tthit h 
elldi lrlu afızıyla bera-

(~i "Sldıtından bu heyecan-
ltj~ l'l'ediyordu . Daranın hatırladığı (Aralan ile boğa) dSğUşü Babilde senede bir defa 

On) ınuhafızı, lran hü· yaprlırdr. Bu döğü~te galip gelen hayvan mukaddes uyılrrdr. 

arkad\lfl Ihsan Baba, Sadığı dai""a 
meyhanelere götürür, küçük Süheyla 
babasını çağırmağa gelince homurda • 
•:ur .. Bundan batka. Böcek adını ver -
liği bu lazı hiç sevmez. Bir gün Sa • 

.ılık çalııbiı dükkanda her ıeyi kınp 
dölanefe baılar, kansı ile münaka14 
:.derler. 

Oturdu. Bu aralık 
ge1di. Kızı ıavdı: 

- Hava güzel, sokakta oyna. 
Yalnız kalınca batını salladı: 
- Sen de kendine ne erkek 

bulmufıun ya ... Piyangodan bü -
yük ikramiye çıkmıı: Ben .. 

- Hoınudum ıenden . 
- Beni sevdin miydi? 
- Evet. Hila da severim ... 

- Masal okuma. Benim ıibi 

- Bir yere otur baba. 
- Küçük hanım emrederse o• 

tururum .• Daha baıka ! 
- Bir daha lhıan Baba ile 

meyhaneye gitme. 
Annesi danldı: 

- Sen kanıma .•• 
- Nud kantmam anne ..• • 
Sadık yumu§aktı. Hiddetlenme-

di. Evveli razı oldu. Sonra güldü: 
- Bir daha diyorsun... Bunu 

söylemesi kolay •. Bir daha demeli 
hiç bir :zaman demektir •. Beni din
le Süheyla, sen hayatı bilmenin .. 
Hayat bir cifedir.. Alt tarafmı 
ıöyliyeyim mi? .• Danlma Cavi· 
dan, ıaka ediyorum.. Şaka1aımı
yalım mı arbk? ... Aldmıa bir feY 
geliyor .• El ele veı:ip ıideceğiz. 

1 '- ~latıyordu: • 
d ,,,~t~iiğünüz giiretçiler 
.ı. (' tı bugünü bekliyor

Diri, tehir muhafızına: Diyerek, müatehziyane bir ta• 

herjf sevilir miya? ..• Seni burada 
mahpus gibi yaşatıyorum.. Ama 
aeni aldatmadan. Sen kendi ken
dini aldattın. Senin aklınca ben 
büyük aanatkirdım. Elimden ıü
zel it gelirdi. Okumu§tum ... Bü -
yük bir marangoz fabrikam ola· 
caktı.. Hayaldi bunlar. Sana söy
ledim. Benim elimden it gelmez 
dedim.. Ben bir §ey olamam de
dim.. Sen kartıma nereden çık· 
tm.. Kör o'laydnn da seni körmi· 
yeydim... Seni de yaktım ... 

-Nereye? 

- Bilmem, ama bir karar veri-

Ol~d "ro) Yunanlı bir renç· 
,,. Onu hiç bir mem• 
~ ~.diler. Etrafmdaki 

' ~'k.tün onunla gürete-''hl t, ben (Mavro) nun 
eceğini zannetmiyo-

cı,,ı, \ 

S ~· kaç kiti ile glirefe" 

- Bu aslanı ıizin meıhur(Mav- vırla gülümsedi. 
ro) nuz yenemez, ben ıana bir A- Şehir muhafızı: 
rap atı hediye edeceğim. - Arap atma kavuıacağım, 

Dedi. Şehir muhafızı cevap dedi, ve bilseniz böyle bir ata nail 
verdi: olacağım için, ne kadar çok ıevi· 

- Mavro mağlup olursa, ben niyorum! 
de ıize bir küp eıki ıarap takdim Diri (Mavro) nun yenileceği• 
edecelim. ne hükmetmitti •• Çünkü (Mavro) 

Diri ıehir ·muhafızı ile konu- nun haamı tunçtan göğsünü öyle 
şurken meydanda bir gürültü kop- derin ve kuvvetli bir soluyuşla şi-
tu. PeliliTan ann ikisi hirden ye- ı"ırl d k" 

riz elbette ..• 
Süheyli: 

- Haritaya bahlnn, CleC:li. 
- Lüzumu yok ... Benim hari-

tam henüz basdmadr. 

lıaret parmalmı havaya kal· 
dırdı: 

- Öbür dünyaya gideliıh .•• 
Cavidan kalktı: 

·~~ ~ tıi,le boy ölçüfmek İı· 
'"' hel>ehlivan var. Fakat, 
\~~ l>ıini kedi gibi ba-

f yor u ı ... 
re yuvarlanmıtlardı.'. • . . 1 (Mavro) timdiftn yandmıt ... - Neler ıöylüyorıun Sadık? ... 

- Haydi, dedi, yat pyu .•• :Artıli 
.ayJenme. Beni amyonan auı ar
tık ... Aldm bqmda defil ... (Lamponyon) gureıçııı mı p.- J yılabilirdi. Y oliaa ıana ağır mı aelmiye hat· 

ladım ... Süheylayı dütünmüyol'-dlite 'l~rup yere abyor 
1\. titlll l>ehlivanlar bir daha 
""'t~ 'I''. 

lipti? Yokıa Mavro mu?.. D" .~ • 
l ara: 

Herkes heyecan ve te1it içinde _ Mavronun hasmı as1ana ben-
titriyordu. · Ben aılanlann aalip ael· 

-3-
Akla konan 

ıun? ... 
- Ha! .. O da var .... 

. Şi~hetı .. 1 • . 
11...ı "'41dı' e goz erını açtı: 
'"'ııl· ~, ıc-
'Q'"'tı h dar onu yenecek 

. zıyor... o o 

Pehlıvanlar yerde boğuıuyor· mesini arzu ederim. 
!ardı. D' du ıyor • 

- Üçümüz pek ili geçinmiyor 
muyuz? .... 

içi rahat etmit gibi gülümsedi. 
"' Utull Ulaınadınız mı? 
"~bil~ t"ıtraftaki hükQmetle· 

~~dit ~h;. h~ber gönderdik. 

Mavro o güne kadar hiç bir (Estrimon) muhafızı da: 
pehlivanla bu derece uğratma· _ Boğalar galip gelecek .. Çün· 
mııtı. kü ulan yalnız gösteritiyle insa· 

Süheyla ismi, asabını teskin etti. 
- Mükemmel geçiniyoruz. 

Cavidan bütün rece beJdedL 
Sadık dükkandaydı. Şafak .aJdln. 
ciye kadar dolatb, nihayet aısdı. 
Cavidan ıenit bir nefe. aldı: 

"Sarhoılukla .öy)endi, aklına 
ölümü koydu. Buıün unutur .. ,, 

Sabahleyin kocuma çay aötür
dü: 

o~'t>. koı •ınıze gelen pehli
'k d .. u "en bacağı ıağ· 

on, b' ~ n ır kimıe yok-

dıı~ Ittc1a.r ku 
, 

1 
Urıu .. vvetli bir inıa· 

(~ ~ '•lı 20
1lnek isterim. 

'~o) bt a'la çıkıyorlar 
A. 'Yda-..ı .. .. .. 

Yerde biribirine dolanmıtlardr. 'k kutu' t 

B. d bov k b" "k 1 m or r. 
ır en acı, gu ır ıes yu • 1 D' ap veriyordu . ıye cev · 

ıeldı... lran askerleri bu döğüf~ bü • 
(Aslanla boğa) nın boğufmas~· .. k bir merak ve heyecan içinde 

na ve ohlann haykırmasına. benzı• yu d ken ikinci bir gürültü da· . ıeyre er , 
yen korkunç hır ıeı.... h • "t'ld .• .. a ıtı ı ı. 

Dara: -Ahhhhh ... Boğu1uyorum! ... 
- Trakyanın tarabı nefis mi· 

dir? 
(Devamı var) 

·~.._, -.ıaua gorunmut· () ·ı ________ ........ --
1>() J e rG ••••-••• ··-- u u lııb.t>.l'orı) reıınek üzere Yeni rte,rlyat Müessif bir vefat 

uwıvr••--·---

~, l>elı1· fehrinden gelen iri Es bak Adliye rica!inden Hacı 
~t ~e ~:::u hir iki adım yü- VARLIK .Reıat Bey mahd~u. Yuıuf Ziya~ 

~~lll,dıltt._rarıe bir tavırla Bu kıymetli fikir ve sanat mec· ettin Beyin tedavı edılmekte oldu 
b~ •ine a:r n tonra, Mav- muaamm 1 tetrinisani tarihli 32 ... Heybeliada ıanatoryomunda 

'et ll • :rvyle b" 1 · · y ,..__ gu 34 'h' d f t Ş· tibi "'ll•eai k. ır e attı. ıncı sayıaı aıar Nabi, Hasan ~ 30 _ 10 _ 19 tarı ın e ve a 
1~di ~ " lın bir kavak mil, Cemil Sena, Celal Sahir, Ah· ettiği haber ahnmııtır. Keder~ide 

·, t~ılll. de el ,~hareketsizdi. met Kutsi, Abdulhak Şinaıi, Sa- ailesine taziyetler beyan edenz. 
~t\ de;~~· be" ak •ll'aıı Mavro- bahattin Ali, Ali Mümtaz, Halit t:,i: ~~hrı.:~~una ben· Ziya, Hamit Macit, Nahit Sırn BUyUk harpte ölen ltalyan 

· C\\ltale d 1 ekleri taı kı- ve Cevdet Kudret Beylerin maka· askerleri 
b r en f 

"-' Qtı arkıızdı. le, hikaye, şiir, tercüme ve piyeı· Büyük Harpte ölen ltalyan asker • 
't 1 ldlı... l . 1 k Oku 1 mıza ıen· ı· rin her --• oldutu aibi bu yıl da b· 'Qfl\ 

1
.... erıy e çı mııtır. r arı r ~u 

I)~ ~ ogıij ne kadar tavsiye ederiz. , aym bqinci ıünü Feriköydeki Kato • 
tll 't'!ld lik kiliıeıinde bir merasim yapılacak -. v ~ ~~ 'llıtke Foto Sürevya caktır. Merasimde halyan ceneral 
~ a... '•İtle n (Mavro) 35 tltı f ~-""•lı., •ağ elini dola _ Foto Süreyyanın 34 ve nu· konıoloeu bulunacakbr. 

~\ ~it b l>orı'}>0 .. maralı nüshaları bir forma ile çık· .mı-·-·-·-·-·•• ·--
bil .n) Peh]i mı§tır. Elli sayıfadan mürekkep ıiyetin on birinci yılı baynmu müna • 

ı_ .\"' tıbi h vanı da az- . sebetiyle altmıt sayıla çıkmııtır. 
"t~1·cr~ b· . oınurdanıyor- olan bu nefis salon mecmuası rıca· Memleket iktisacliyatmı güzel bir 
~ llibi.-ıerjbı- 1i aliye, sinema, tiyatro, hadisat, surette tetkik ve tahlil eden bu mec • 
. ..._..._ " '" t d f bn'ka r-imle- muanm son sa""ırncla lıtanbul mebu • 

·r0ıı ututmut· mo a ve ıpor ve a .... ~-
~ &d._ llıt "" riyle müzeyyendir. Okuyucuları - su Aliettin Cemil, profesör Suheyp 

~ llıı 
0 

.. • d . Niyazi, doktor Cevdet Nasuhi, Aydos-
• • t\i)."" '. itine kadar mıza tavııye e erız. lu Sait, Suphi Nuri, Atla N~ Bey • 
~~ 'to_.d _çıJetin hi b" 4 Jen'n .,_a.1..:1. --ı..-, Tal1t Be:yın but• 
~~ ·~u. J) ç ın- Karınca mecmuası L"'uua 7---· 

~il ıa~lllir ~ibi bi- ı Türk Kooperatifçilik cemiyeti ta- day silolan bathkh resimli bir maka • 
llı:n hır göğ- j ralmdan çıkanlmakta olan ~ leli, ırafıkler ve statistikler Yarda. 

..U. meanıaemn 6 .a aaJW, Cümbu - AJikNlarlu'a taftiıe .-U. 

- Bugün dükkanı kapa .. Din· 
len ... Haydi lhıan Babaya ıit. 

- Onunla düıüp kaUanak ha· 
na yaratmaz. 
-Şen adamdır o ... Vakit ıeçi

rirain •••• 
Gece döndüiü zaman ıarhot 

deiil, körkütüktü. Bu ilk defa 
batına ıeliyordu. Öyle ıöylen· 
mit, hayattan öyle ıikiyet etmiıti, 
ki lhaanm canını aıkmııtı, ki lb -
ıan ona kad~h kadeh üıtüne daya· 
mıı, içkiyi iyi hazmedemeyip mey
hanede ötekine berikine çatmaır • 
nın önüne geçmiı: 

- Siz ona bakmayın, ahbaptır. 
Biraz :rahatsızlandı, diye onları 
teskin etmif, Sadığa: 

- Hey, kendine gel, Alemi ra· 
hat bırak, diye çıkıtmıftı. 

Bir aralık Sadık ağlamağa bat· 
1amıftı .. 

- Erkek olacakım. Ayıp değil 
mi sana .. Karıya benzedin be! .. 
insan rakıyı burnundan içecek ol· 
du mu hiç içmemelidir... Haydi 
kalk git artık •• Hem de yalnız git. 
Seni ben götürürsem karın neder? 
Yarm sabah limonlu bir ~y iç. 

Sadık limonlu çayı duyunca 
gülümsedi. Etraftakiler homur
danıyorlardı. Ayağa katkbğını gö
rünce ıuıtular .• Sendeliyerek yü • 
rüdil, çıktı. 

Eve ıelince: 
- Siz yemeğinizi yiyiniz, tledi, 

beni Ihsan Balta alıkoıdu. Benim 

-Nasılım? ..• Açıldm mı? 
- Beni bırak, mektup yazaca• 

ğmı. 

- Bugün gelip paravana7-1 ola• 
caldar. ı 

- Baılamadım ki ... 
- Batla, akp.ma bitirirsin. 
Mırıldandı: 

- Dün gece ıöylediiimi unut• 
madın ya? 

Kadm ürperdi: 
-Ne dedin? 

- Uzun seyahate çıaa'IC. 
- Çıldmyonun? 

- Kız ne diyor 
-Hiç ... 
- Ben onu kandırmm .. 

bak. 
itine 

Bir kağıt uzattı. Cavidan oku· 
du: "Kimseyi meaul tutmasınlar 
biz üçümüz ... ,, 

Kağıtları yırttı .. 
- Soğuk pka .... Haydi f arze. 

delim ki, aeninle ben öldük.. 56· 
heylinın önünde koca bir hayat 
var. 

- lıtikbali çok karanbk. •• 
- Ne malfim? 

- Ben bilirim .•• Bana malam 
oluyor .... Neyse, bir müddet daha 
diltünelim. · ' 



6 - VAKİT . ,.. 
.J-U KAYE ı: A ~~~"~ ~ .. ~ 

...,. 1 ta UCU M llCıtP Kadınlar ası 
GllJı. doğuşu 6.81 6.S! 
Gtın batısı 17.06 17,0!\ 
Sabah namazı 5.40 5.40 
Oglc nam.azı 11,58 11.58 
İkindi nımazı 14.48 t4.4ô 

l -P :anla gibi kalp ... 
Yaran: Cierhard Hauptmann 

Dün çıkan ilk kıımın hüliıaıı: 
==~~~=------_.;;;;;;: Yazan : Selami İzzet Ak~am aamuı 17.06 17,05 

Yatsı namuı l8.39 18.38 Hint denizinde "Kormoran" vapu-
Şakire Perapala.aın önünden ge- leyip öldürmüt müydüm? •• Bere. imsak 4.51 4.52 ru batıyor. Evvela kadınlan ve çocuk-

çerken, kapıda mükellef bir oto- ket verıin hafiften öksürdü. içim Yılın geçen günlırı sos S06 lan lıurtannak için onlar tahlisiye 

b 
Tılıo lcalao ı:linlerl 60 59 

mo il durdu, fevkalade tık bir rahat etti. lliç ona da iyi gelmit· sandallanna bin.i:riliyor. Kadınlar kü-
kadın indi ve duraladı: ti. ~===============~I reğe sarılarak kazazede vapurdan u -

Şak. f 11~ R A D y O [ zaklaşıyorlar. Bir müddet sonra ıssız 
- ıre ..• Erteıi günü guaon bana bir de-
ş ~=========~==;;::;!.!! !,;;; bir adada karaya çıkıyorlar. İçlerinde 

akire döndü ve eski mektep met riçek getır• dı'. Oda kom•um -'3' s B u g ü n kimisi ağlıyor, kimisi kurtulduklanna 
arkadaıı Neırini tanıdı. yollanıııtı. lSTANBUL: seviniyor. Aralarında bulunan yaşlı 

- Neırin ! - Seni tanıyor muydu? 18 den 18,30 a kadar Plak ile k1a • bir ressam kadın arkadaşlarına söz 
Nesrin fır1adı: - Hayır. aik Şan parçalan, 18,30 dan 19 a ka • dinletmek üzere yüksek bir yere çıka-

- Evet Nesrin. A1i Faik Beyin -Amaıenonunkimolduğunu dar mual ve hikaye. 19 dan 20 ye ka- rak nutuk söyliyor: 
kan11 Nesrin. biliyordun e1bette. dar Türk muıikiai neıriyatı (Ekrem, 

F b 
"k Al F Ruıen, Cevdet Beyler, Vecihe, Nazan, 

- a n atör i aik Beyin.. - Hiç bilmiyordum. Ne yu"zü- Feridun, Şükran Nadide Hanımlar, 
- Evet .. Senin acelen var mı? nü gördüm, ne de ismini sordum.. Ovrik Efendi.) 20 den 20,20 ye kadar 
- Yok. Daha erteıi gün, bizzat tetekkür Plak ile dana muıikiıi. 20,20 den 20,30 

,. -Gel de öyle ise birer çay içe- etmek istediğini haber ' yolladı.: •kadar Ajanı haberleri. 20,30 dan 
lim. Atafıda, holda oturduk. Öğle ye- 21,20 ye kadar Türk musikisinin de -

Otele girdiler, büyük salonda meğine davet etti. Kabul ettim.. vamı. 21,20 den 21,30 a kadar Ajans 

tu d 1 N 
· 1 d ve Borsa haberleri. 21,30 dan 22,30 a 

o r u ar. esrın çay 11mar a ı.. Bir hafta ıonra niıanlandık. Doğ-
ş k

• d kadar Sigan musikisi, Stüdyo Tango 
a ıre Ü§Ünüyordu. Nesrin çir- rusu ayağıma gelen bu koca aer- ve Caz orkeıtralan. 

kin bir kızdı. Bir noterde daktiloy- veti tepemezdim. Ali Faik ihti- 82S x.m. BtnmEş, !64 m. 

du. Ali Faik Bey gibi zengin bir yar, ihtiyar ama çok zengin .. Yal- 18 - 15 GDndUz (plAk) neortyatı. ıs 

d b k k 
• . ~ Radyo orkestrası mmtmdan hallt mualkl. 

a am u sıa a ızın nereaını aı· nız bana ukından bahaettig"' i za - "' ~ 19 Haberler. 19,lG Radyo orkestmaı. :?O 
mt§h?. Dü§Ü~cesini belli etme- man güleceğim geliyor. Up.Jve.r51te. 20,20 PIAk (Bulgar moslkfsl). 
mek için: - Neden? 20,45 Konferanft. 21 Senfonik konser. (Fi· 

S 
• k • 1 lamıonlk orkestra Ue). 22 İstirahat. 22,lS 

- enın ço mezıyet erin var· - Ona ilaç yaptırdım ve gön- Konsel'ln devamı. 
dır, dedi. dimse, bunu acıdığımdan mı yap- 22s Kh:r'~ VARŞOVA, 11sıs m. 

• - Evet, kocam da beni bunun tnn ! 19,15 Piyano konseri. 19,45 Korılerans. 
. . Jd ? 20 Org mwılklı". 20,%0 AktUallte. 20,SO 
ıçın a 1 • .. - Ya neye yaptın 1 Org konserinin dcvnnu. - l\lusahabc. 21,115 

- Nasıl oldu? _Eğer ıen de böyle zannettin Sen.tonlk konser. 2s,so ŞUrlcr. 2S,40 Bek· 

A 
• t G IAm ve konser. 24,05 Koro konııert. 

- nıa ayım. eçen ıene iıe ıen de onun kadar budalasın ... 

Kadınlar reS!am hanımın bu 
sözlerine güldüler. Esasen onun 
maksadı da bu idi, biraz tuhaflık 
yaparak hanımlara cesaret telkin 
etmek istiyordu. Ressam hanım 
sözüne devamla dedi ki: 

- "Bütün bu hadisenin proğ • 
ram haricinde kaldığını ve Cook 
seyahat acantaaının bundan mes -
ul tutulması lazım geleceğini söy • 
liyeceksiniz. İtiraf ederim ki he -
pimizin hesap ve kitabı altüst ol • 
du. Bununla beraber, hiç olmazsa 
ıimdilik acenteden zarar ve ziyan 
iatemeğe kalkı,mamanızı tize tav· 
siye ederim.,, 

Reaaam hanımın bu son sözle -
rine daha ziyade güldüler. Yalnız 
bazı kadınlar o sözlere kızdılar. 1-

545 Khz. BUDAPEŞTE, 5.50 m. 
yazın bir hafta kalmak üzere ada· Kendi rahatım için yaptım. 18 şurıer. 18,85 tmreStetanla taratın- çinde bulundukları vaziyetin müt· 
ya gittim. Bir otele yerlettim. - Anlamıyorum. elan nıht moıılkl CLlfl7.tın e!lerlertnden}. 20 hit ciddiyetile alay edildiği zan • 

G
'tt' .... • • d k Ünh·cnılte kilise tanlan. (n~rlynt t.atfldlr). 
ı ıgımın erteaı günü, yanım a i - Yahu adamm öksürüğünden 713 Km. ROllA, uı m. nında bulunan bu kadınların ıstı-

odaya bir bey geldiğini duydum. geceleri uyuyamıyordum. Bütün 20,20 .l'tluııahabe, musikili neartyat yok- rabı hiddet ve tehevvürle galeya • 
Adamcağız o gece sahaba kadar bir gece öksürdü. Ben: "Hay ge - _tu_r_. ::---:--:--:-----------·na geldi, fakat bun1ar biraz sonra 
öksürdü .. Ertesi gece öksürük ae-: ber!,, diye dua ettim .. Ve aklıma İstanbul asliye mahkemeleri teskin edildiler. Ressam hanım aö-
vam •etti. Ben de kışın öksürüğe öl<sürük ilacı geldi... Bilinci yenileme Bürosundan: 
yakalanmıştnn. Doktor bir ilaç Tam bu esnada sustu.. Kocası 4 Kanunuevvel 933 tarihinden 
vermitti, çok iyi geldiydi. Kalk- görünmüştü. Onlara yaklaştı. Nes- evvel ikame o!unup s anbtU aa i
trm, eczahaneye gittim, reçeteyi rin takdim etti: ye Birinci ticaret mahkemesinde 
yaptırdım, oda kom,uma hizmet _ Eski arkada,larrmdan Şaki· derdesti rüyet ve Türkiye iş Ban
eden garsona: "Bu şİ§eyi yanım· re... kaaı ile Hatap kapılı zade Meh
daki yatan hasta beye veriniz, de- Ali Faik Bey selam verdi, son- met Kadri ve İsmail Hacı Gafur 

efendiler arasında mütekevvin da-dim, öksürüğe çok iyi gelir.,, Gar· ra derin bir şefkatle karısının iki 
son ilacı götürüp verdi. Ve benim elini tuttu, ok§adı: 
yolladığımı söyledi. Fakat gece - Bulunmaz bir kadındır ha -
içime korku girdi. Yan odaCla seı nımefendi ... Pırlanta gibi kalbi 
seda yoktu. Acaba adamı zehir· vardır.... • 
........................................................................................... • Deni2!yolları 

iŞLETMESi 
Acenteleri Karalcôy • Köprübaşı 

Tel.42362 _. .;;irkeci Mühürdarzade 
1~.ın r elefon 22740 

Mersin yolu 
1NEBOLU vapuru 4 ikinci 

Tetrin PAZAR günü saat 10 da 
Meraine kadar. (7346) 

Karadeniz yolu 
ERZURUM vapuru 3 İkinci 

Teırin CUMARTESi günü saat 
18 de Hopaya kadar. (7347) 

Ayvalık yolu 
MERSiN vapuru 3 ikinci 

Te§rin CUMARTESi günü ıaat 
18 de lzmire kadar. (7348) 

İstanbul 3 üncü icra memurlu
ğundan: 

1 
Istanbul Kumandanl~ı 

Sbnalma Komisyonu llinlan 

Fırka krt'atı ihtiyacı için 96 ton 
kuru fasulye kapalı zarf usuliyle 
satın alınacaktır. ihalesi 21 lkin
d Teırin 934 çarıamba ıaat l:i te 
dir. Talipler, §artname ve nümu
neyi görmek üzere her gün ve iha· 
Je günü vaktinden biraz evvel te
minat ve teklifnamelerile Fmdık
Jıdaki komisyonda h~zır bulun
maları. (120) (7~35) 

"" "" il-

Gümüıauyu hastahanesi ihti • 
yacı için 1500 adet tavuk pazar -
hkla alınacaktır. ihalesi 5 - 11 
- 934 Pazartesi günü saat 15 te -
dir. Taliplerin ıartnameyi gör -
mek üzere her gün Fındıklıda aa -
tmalma komisyonuna müracaat -
ları ve ihaleye i§tirak edeceklerin 
muvakkat teminatlariyle birlikte 
vaktinde hazır bulunmaları. (259) 

(7343) 

TEŞEKKÜR 

va dosyasının yenilenmesi için ve· 
rile"n beyanname ve gönderilen 
davetiyenin lamail Hacı Gafur e
fendinin ikametgahının meçhul ol
duğu beyaniyle mübaşiri tarafın • 
dan bila tebliğ iade edilmif ve 
yirmi gün müddetle ilanen tebli -
gat ifasına ve 4 - 12 - 934 ta -
rihine müsadif Salı günü saat 15 
de yenileme muamelesine ba§lan • 
mauna karar verilmiş olduğundan 
mezkur günde Yeni postahanede 
kain birinci yenileme bürosuna 
gelmediği takdirde 2367 numaralı 
kanun ahkamına tevfikan yenile • 
menin gıyabında yapılacağı ilan 
olunur. (4294) 

İstanbul asliye mahkemeleri 
1 inci yenileme bürosundan: 

4 Kanunuevvel 933 tarihinden 
evvel ikame olunup İstanbul asli
ye ikinci ticaret mahkemesinde 
derdesti rüyet ve Türkiye İ§ Ban· 
kasile İstanbul menba suları Türk 
Anonim şirketi arasında mütekev
vin dava dosyasının yenilenmesi 
için verilen beyanname ve gön -
derilen davetiyenin İstanbul men· 
ba suları Türk Anonim şirketinin 
ikametgahının meçhul olduğu be -
yaniyle müba§iri t~rafından bila 
tebliğ iade edilmiş ve bir ay müd -
detle ilanen tebligat ifasına ve 4 
- 12 - 934 tarihine müsa<lif Sa-

züne devamla dedi ki: 
- "Ben bugün o ya§ta bulunu

yorum ki hayatın bana bllll c.:lc'bl-

leceği şeylerin hepsini tatmış ve 
maziye terketmiş oluyorum. 
Onun için geçirmekte olduğumuz 
bu ho§ macerayı belki yalnız ben 
memnuniyetle karşılıyabilirim. 
Zannetmem ki taliim benim için 
şimdiye kadar görmediğim bir ye

nilik saklamış olsun. 
Şimdi sadede gelelim: Ani bir 

sadme ile bizi medeniyet alemin -
den harice fırlatan hadiseye kar§ı 
olan bu vaziyetim, felsefi bir la -
kaydi ile size, hanımlarıma, reh • 
berlik etmek, bu suretle müfit ol • 
mak için bana imkan veriyor. 

içinizde benim ismimi ve mazi
deki hayatımı bir dereceye kadar 
bilen yalnız bir hanım var. Bu ha
nım, bizimle beraber kurtulan on 
iki yaşındaki erkek çocuğun anne
sidir. Geri kalan hannnlara ken • 
dimi takdim edeyim: İsmim Anni 
Prehteldir. Barbarlar memleketi 
denildiği için Almanyayı birçok • 
larmızın sevmediğini bilirim. Bu
nunla beraber, Jaha iyi bir vatan 
bulunamaması yüzünden ben bu 
memlekette ve onun merkezi olan 
Berlinde ressam olarak şöhret ka
zanmağa muvaffak oldum.,, 

Bu aralık kadınlar arasından 
bir ses isitildi: 

- "Aziz Prehtel, ben sizi pek 
ala tanıyorum. Fakat erkek çocu· 
ğun annesi def.ilim. lsmirn Rosen· 
baum'dur. İçimizde sizi tanıyanlar 
birden fazladır . Rica ederim, bi • 
zimle alay etmeyiniz. Mütemadi · 
yen fena şak.,. lar yapıyorsunuz.,. 

Matmazel Pr~htel c!erhal bağı· 

2 
mürekkep bir koyun siib. 
vaff akiyetle idare ede 

1 

Her taraftan birçok~' 
- "Nası'l ne detıı , . 

sebeplerini izah ediıııbı~ 
"B · · ı· ... e ka - enı reıs ıg I 

sanız yerime Matınaıe 
teklif etmek istiyorutı''' 

Ressam hanıJJ'l tar•~ 
düşUnülmeden yapılaJI ·td' 

. .. h" b' edçıS zerıne mut ış ır r . 
Çünkü Rozita on yedı 
ve biniciliğile şöhret 
k ça•' adar beş kara par . r 
güzelliğinin de bir ını• 1 

tu. • 

Anni Prehtel oyıt~: 
tik rolü sayesinde bıJ 

"e 
kendi tarafına çekıne~ 
oldu. Zira orada ınef'~ 
içinde en çirkininin r _ _,t 
olduğuna umumen )<Jll"" 

Bir az sonra ress"~ 
kaldırılmak suretile r~ 
di. Onun derhal başlıı.~ 
reketleri sayesinde bİ. O 
alındı ve tatbik edild1

• -JI, 
nasip olan bütün tedb 
vuruldu. Anni iş bafııı'JJ 
sonra kadınların araııl"" • 
nen en zeki olanların~ 
on kadına bunlardan 
şı tayin etti. LiderJerİJI 
arada :Anninin reisliği 
kumeti temsil edeceıd 
metin ilk icraatı, rne"t? 
bir demirba§ defterittİ 
mek oldu. 

Kim bilir hangi f 
1..uınlc11 411<~. •••v· - -1' f 
nedar olarak batmıştı 
hakikaten batmı§mıYd1 

ka vapur yan tarafına 

sular yalnız kıç gÜ'\' ,t 
çıkmıştı. Fakat kadın\,1 
ta siyah bir nokta hal~ 
luncaya kadar o vaziY, 
lerdi. Kaza en güzel~ 
çar§af gibi düzgün d . 
zerinde vukua gelnıişll·,.., 

}İfl1-

dınlarla ço~u~la~ t~h 8" 
}arına bindırılmıştı. ~ 
sonra vapurun istiı:tı 
rilecekti. Vakit uygııtt 1,J 
tahlisiye sandallarııı~t• 
da erzak doldurul~. tU'_f' 
halatlar, çiviler, ıurl~,e 1: 

h A ab1 

edevat ve atta z .. f.o' '/ 
le§tirilmişti. Çünk0 idi· ;1 

.. k.. hire .dl~ purunun yu u za IJY 
hanım şimdi bütiitl 

yet etti. ·,,e 
G.. . ·1yell -~ 
uneşın vnz. 01~,r,, 

olursa guruba hıç ~ad 
saat vardı. Anni b~ f.'~,r 
ı ;fa de etmek istedi· b".,t 

d' ~e ıt beş kadın seçil 1 1'''" 
bir dağ tepesine ~aıı'" ~ 
de bulundukları IJ. d' P 

. edil 1
• 'fıe 

tnyıne memur . ıet• 

şavirlerinin tahıtı'~•r çeet 
dağın tepesine lcıJ. ..,d•· 

1,. ııw f1l 
bir buçuk saat a b" 

.. kk olşt\ ,o 
dan mure ep 1 .taı' 

. ıkll~ "'iJ ğm tepesıne Ç •• ii1' 
b.. .. k u·· J<ı.1Ç ..., 

nın uyu m ' . ıııi• :· fi 
mi gayri münbıt 0ıdıJP~ 
gayri me~fın ıtı0 .. 1ıe "'iJfı 
edecekti. Bunlnr 

0

13j~ '1 k. )<f. ' 
selelerdendi 1 deJl o"'I_ 

Mahçuz ve paraya çevrilmesi 
mukarrer elli top asker markalı 
patiska muhtelif cins ve renkte 
mantoluk kumaşlar ve defterdar 
fabrikasrnır: kaput bezi vesair tu
hafiye malları 6 - 11 - 934 ta -
rihine müsadif Salı günü saat 16 
dan 17 ye kadar birinci açık art - 1 
trrma suretiyle lstanbulda Mah - 1 

mutpaşada 181 numaralı manifa - ' 
tura · mağazasında ıatılacafm -
dan taliplerin yevm ve mahalli 
mezklirda hazır bulunacak memu · 
~müracaatları ilan olunur. 

Kerimem Reyhanın tutulduğu (ti
fo) hastalığından hiç bir menfaat bek
lemeden ıırf vicdani duyğularından 

doğan fazilet kısa bir zamanda yavru
mu bu hastalıktan kurtardığı için Be
şiktat Akaretler ~lr diıpanıeri dok
tor Fahri Bey ile ebesi Zehra Hanım -
efendilere aleni teşekkürlerimin muh
terem eazetenizle iblağını rica eyle · 
nm. 

lı günü saat 15 de yenileme mua· 
melesine başlanmasına karar ve -
rilmiş olduğundan mezkur günde 
Yeni postahnede kain 1 inci yeni -
leme bürosuna gelmediği takdir -

l k .. ..k körfez Ç" 
rarak cevap verdi: an uçu klıl• j 

w • k"n yo ıııJ 

(4307) 
Valdesi 
~ll--

- "Madam Rosenbaum emre- mege ım a ., ııı so 

derseniz derhal bu hür~üden ine - sarp bir kaya~ıiırc • U.-
rim. Kendimi methetmek gibi ol • herhalde t~ ds ,1' 

' .... o c1t.- -
de 2367 numaralı kanun ahkamt - mastD ama mevkii ve vaziyeti iti· ı c:met varsa · cJi. 

i . . t .b. }nıas1' 
1 na tevfıkan yemlemenin gryabm - baril• !JencJ~,.. .1,.ha münasip bir . ne gı 1 0 (~ 
11 da yapıl&ctıfr ilAn t>lunm. (4286) ! Tefo ıutaTr.azsmız ki kadınlardan 



Yeni Umumi Meclis ilk toplantısını yaptı -
Daimi encümen değiştirildi 

ali bir nutuk söyledi, reislik divanı secil~i, . öndere 

Ana vatandaki 
ehemmiyetle 

milli 
takip 

cereyanları 
ediyorlar 

biıs 1 ve büyüklere saygı telgrafları çekıldı 
,eı . •tlnhuı .__ ,_..,~_.~._.-

Filistin ve Şarkulerdendeki 5000 Türk 
Suriyeye hicret ediyor 

e~! de\>r ~nıumi meclisi ikinci 
eıınin ·ık . . z,,, · Satt 1 ıçtımaıru dün 

bul loftı1 On dörde doğru mec-
~ ~e ko 'd el r doJın .. rı orlar yeni ıima-

... teı:ia ha§lamı§tı. Eski a-
llık ar &eç.ilmi! olanlar bu 

. araaında .. d 
ı ısti encumen o a -
la ,,.~a •a1onuna alıtık a 

h· ı:ıltıp k lrhir) . . çı ryorlar, tanıdık · 
\!' erırıın ll . • lda .. e erını ·11kıyorlar 
· trıu!t ' ı '•kil . erek tanıdıklar ye 
td1 erı lbiribirlerine tanıtı

tık. 
e ı ltleclist k 

'l}011 en almalar müza· 

Antakya, (Hususi) - Malum 
olduğu üzere Fransa Suriyeyi İş· 

gal ettikten sonra, bu ufak kıtada 
dört hükUınet kunnu§tur. Bunlar· 
dan biri dahilde merkezi Şam ol
mak üzere (Suriye Cumhuriyeti) 

1 
diğeri, merkezi Beru~ olmak üzere 
(Lübnan Cumhuriyeti), üçüncüsü 
merkezi (Soyda) o1an (Dürzü hü· 
kumeti), dördüncüsü de merkezi 
Lazkiye olan (Alevi hükumeti) 

1 dir. işte bu dördüncü hü~met 

~ııı-ı_ Unda eski yerlerini bu-
-'IYoriar .

1 
. 

l'\ıtg l , Yem erden hır 
dı&ııı e e bir tarafa veya bir 

vaıı ve l:$etediye reisi Muhıttin ,µer Umumi mecliste a~ış nutkunu söylüyor 

olan Alevi mıntakası dahılınde 
yüz küsur köyü havi iki Türk nahi
yesi vardır. Bunların biri Bayır, 
diğeri Bucaktır. Bayır nahiyesi· 

I•· )'ah.._ ·1· • · d ""'ldı' ııtıtıci d f "'11a ı ı§ıyorlardı. suretle mümkün ve can egı r 

liuı~ ~ seçilmiş olan1ardan ve olamaz. 
eık 11 Behçet Hanım, sa - Belediyenin hakiki geliri S mil· 

'tı ~ 1 
)'erinde oturmuı tek yon 855.088 liradan ibarettir. Vi· 

d ,. a)'dr. s ·b· b d ~~ har •. alo~ tamamen la yet kısmında olduğu gı ı ura a 
~01ii~ .. de otekı hanım aza - da azaltılması mümkün ve caiz ol· 
l.}j ~ ~Yorlardı. mıyaİı hizmet kar§ıhğı maırafla
~tlrtı~ elediye reisi Muhiddin nn yekUnu 4.374.796 liradır. Ge.a,t, teislik kürsüsüne çı - riye kalan bir buçuk milyon lira 

'!e tei,Uftu. Va1i muavini, be - ile §ehrin planı, yollar, infaat ve 
't\~ ?tuavinleri, belediye tamirat, yeni lambalar konmaaı, 

'llbıt ''la t • • h f \"'th eısı, memurin müdü· mevcut lağim1arın mu a aza ve 
~ 'U ~ ~üdür muavini reis· tamiratı velhasıl §ehre yapılacak 
~''11{ e. ıstenoğraflar yeri· hütün yeni hizmetler bu rakamın 
~at~ akı sıraya dinleyici o • dar çerçevesi içine sığdmlmak ik· 
~ ~ıt Utlardı. tiza ediyor. Buna mukabil büyük 
\ ~~~ llıuamelat §ubesi mü - ve küçük ileri ve mamur memle • 
d''S~ Bey, istenoğraf ha • ketlerde belediye varidatı §U ra -
~~e~\ trin aon hazırlıklarına kamlarda dola§ıyorı 
~ --,!\:ret ediyordu. Müza - Berlinde belediye varidatı 532 
~le'~ k üzereyken yeni ha· :r. Lyon, Hambur ta 355 milyon, 'i ~ ' lia.kiye Emin, Mak • Bal 20 milyon, Bükreşte 12 mil
~ J.t,ıı1 '°e Resmiye Hakkı Şi - yon, Sofyada 8 milyon liradır. 
11. )'t lı "ıla,.. k' · B · .. · · l'k "" t' 'll • - es ı yem aza unu sıze tasa ve umıtsız ı ver -
\t~;diJet~l!tıın vedaetiyle salo - mek için söylemiyorum.Türk g~~ü 
~ ~1-t Nakiye Hanım, yeni 

1 

büyük işleri en müşkül şartlar ıçın 
~li~~· l'et;111~ her birine bir yer de başarabilir. Sözlerim sadece 
ııı ~efi~ e!ltrdi, sonra kendisi vaziyetin ifadesidir ve yeni dilek· 
~'tı.trıda ~ülusi Behçet Ham • lerde bulunulurken vaziyetin ha· 
~ tı~ltt altı hoş yere oturdu. kiki şeklini bilmiş olmak içindir.,, 
b 1ıe, 1" Be:vin nutku Muhiddin Bey bundan sonra 
l;ltdilla.t taın iki buçukta va1i meclisin tatil gününden beri bele-

'-Od t tei · · 't . ~ a 81 Muhiddin Bey diye ve idarei hususıyeye aı ya-
, .. 'l'et \> çtldı. Muhiddin Bey pılan ifler bakında malumat ver
~l ~ ard, d 
lld al~a.r r, edikten sonra di: . 
~ r. bn~~lt nutkunu okumağa "Himmet sizden, hı~et biz· 

ll.. de, •idd atie dinlenilen ve den! diyerek yeni meclıse mu-
~~d ~ eti " · · lltdlt il v 

1
. e alkışlanan bu vaffakiyetler temennı ettı. 

''l; a 1 Şunları da söylü ~ Reislik divanı · . 
''lıtt • .k. • maddesı Te· 
~ l iller Ruznamenın ı ıncı • 
e ed· epı a 1~ ·ı · di lnti· to •}'~ l, r~adaşlarım; islik divanının seçı mesıy · 

d~ te tttUd&.ndununun hükümle· hap gizli reyle yapılacaktı. Rey 
ıt. ·q e er B ılar sı· 
tt is- "'1eJıt" 1 '<>na ermiş olan varkaları dağıtılmı§tı. a . 

1ll "" t \Unu-.. ı· l .. t·· "''l'p kalemler ış· ~d "'nid •uı mec ıs aza- Ta arın us une egı ı 
dN: l heı- t·~n Yapılan seçme lemeğe ba§ladı. 
• ·ceı'f' Ur(·· d .. mı a· l'litı 1 ()Iaıı l u saygı ve hizme· Muhiddin Bey rey san ıg .. _ 

1
. '" l"el> \>~ • dstanbul hemşehri- çıp içinin boş olduğunu azaya gos 
1 ()}~ "ila:te~i aresiyle lstanbul terdi: . . k-
, ttı .. illt lt\t'ıh lıalkmın mümes- - Reyler bunun ıçıne atılaca 
ı "d·· ap ı ~11... 1.()11 ,.... • 0 undunuz. Bu tır, efendim. k k '"\; l • '"••e • r . a • 
.. Q h 11tıi •e1"h~ın vilayet umu- Sandık kilitlendi, mec ısın d • 
~l~ ~taca~ •Yet ve liyakatla dim hademesi Hacı tarafından ° 

• ~ ~, ~likıeJt stnız. Sizi kazan· laştrrılmağa ba§ianıldı. ' k' 
~. "ti \>e !ereften dolayı kut- Muhiddin B-ey - tik sıranın ı. ı 

<' ~;\>~ita '&.Ygı ile selamla- başında oturan iki arkada§ln gelı.p ·c" ~lt J.t • • t klif edı· ~ ~~l\ t)etini reyleri tasnif etmesını e 
\ı.1tleti l't'~ldaşıaze Y~niden şe • yorum. 
~:''>le t ltıızi }' k rın §ıındiye ka- ilk sıranın iki batında oturan 
~~. h,~1tlti)( eta_~nkdan ve tefer· Mehmet Ali ve lsmail Sıtkı ~eyl.er 

'4 a ....... f . Ik ~ Tasnıf bıt· 
~ tlıa.rn ırsat ve im- yerlerınden ka tuar. 

~ttlı. İlih tş olmaları tabii- ti.. b 
)' ll!t h ltJa h Mecliste Muhiddin Beyle e. -
lbiı- ~it elediy d S dettin ferıt 

J.r ~) 111da. e Utnumi hiz- raber 68 aza var ı. a . •v• 

t .ı.ı. ltı~~ horcu lllalunıat verme· Bey 68 reyle birinci reis. vekı_lhg~-
t ı1... lda ....... tanırıın. N . B 67 reyle ikincı reıs 

t "<1~1 ''"•• ne, ecıp ey . . 
'1~,ıl\ı-f~ 3.46~n7s8ene~ik hakiki vekilliklerine, Abdülkadır Zıya, 

~~ .ı eiiat .. .'l 3 Iıradır. Bu Refik Ahmet, Selami izzet, Avu-
~ı 1 --rı en h' 1 ' tta)drr ızınetlerin kat Faruki Beyler 67 şer rey e r.e· 

r1ınası hiç bir islik divanı katipliklerine seçıl· 

mitlerdi. nin merkezi (Killi), Bucak nahi· 
Muhiddin Bey - Refik Ahmet yesinin merkezi (Saray) kasabası· 

Bey, Abdülkadir Bey buyurunuz, dır. Bu iki nahiyenin mecmu nü
efendim ! fusu 10.000 i mütecavizdir. Bu iki 

Divan katipleri yerlerinden kal- nahiye yekdiğerine muttasıl olup 
karak reislik kürsüsüne çıktılar, ti.mal cihetinden Antakya kazası • 
iı1erine b&§ladılar. na biti~iktir. Her iki nahiye Uzki-

Dalml encUmen de§lftl yeye merbuttur. Alevi müdürler 
Daimi encümen intihabı gizli tarafından idare edilir. Yalnız 

reyle yapıldı. iki rey sandık açıl· (Saray) kasaba&ında bir iptidai 
drktan sonra verildiği için hesaba mektebi vardır. Diğer köyler mek· 
katılmamııtı, 66 reyden birisi bof tepten mahrum bulunuyor. Bu .na· 
çıktı, müstenkif demekti, birisi hiyelerin arazisi dağlıktır. Bura • 
daimi encümen azaımı yazacağı - nm en iyi ve bereketli mahsulü tü· 
na bütçe encümeni azahklan için tündür. Suriyenin en nefis tütün • 
rey vermi§li; iptal edildi. Nakiye leri bu arazide yetiştirilir. Ahali· 
Hanım 64 reyle müttefikan, Is • si hars itibaTiyle ana vatan }ürk· 
mail Şevket Bey 60 reyle, Ga1ip }erinden f arksızdrr. Bu nahiyeler 
Hakkı, Reşat ve lsmail Sıtkı Bey· su ve hava itibariyle Lübnana fa· 
ler 55 er, Hulki, Hayri ve Nemli iktir. Suriyenin en muhteşem or· 

zade Mithat Beyler 52 şer reyle manları buradadır. · 
seçilmitlerdi. Bu auretle yeni da· Antakya Alevflerl 
imi encümende eski daimi encü- Antakya ve Jskenderunda aa • 
men azasından yalnız Nakiye Ha- kin azlıklar arasında bir de Alevi 
nım tekraT rey almı§, encümenin cemaati vardır. Bunların Osman· 
öteki azaaı tamamen değitmit olu· lr idaresi zamanmda Türk mek • 
yordu. teplerinde tahsil görmüş olan mü-

lhtısas encUmenlerl nevverleri mensup olduldarı tai • 
Bütçe encümenine itari reyle fütli.i·;·;~ .. ;~1tı~'bj'; borçt;~ıııını•ımm-

Ratit, Halil Hilmi, Celil~, Abdül: istifa eden aza 
kadir Ziya, Tevfik A.mır, Hamdı Telgraflar okunup kabul edil· 
Rasim, Süphi, Fuat Fazlı, Etem dikten sonra azadan Kara Musta· 
Akif Beyler s~ildiler. fa zade Ahmet Beyin birinci cel-

T etkik hesap encümenine gene sede bulunup ta celse arasında çı· 
i~ari reyle Tevfik, Esat, Hayd~r, kıp giderken yazıp reis1ik maka· 
Yusuf Ziya, Amca Tevfik, Azız, mına bıraktığı istifanamesi okun
Fikri, Kavalalr Hüseyin Beylerle du. Kabul edildi, Ahmet Bey 
Refika Hülusi Behçet Hanım se - dört yıl evvel de geçen umumi 
çildiler. • meclise aza olarak seçilmiş, gene 

Diğeı- ihtisas encümenlerıne a· ilk celselerden birinde böylece is· 
za seçimi için reislik divanı tara - tifa etmişti. 
fmdan namzetler gösterilmesi ka - lstanbul umumi meclisi önü
rarlaştm1dı. Divan bunları celse müzdeki pazartesi günü saat on 
arasında tespit edip ikinci celsede dörtte toplanacaktır. 
teklif etti, kabul olundu. Abdül: Meclise gelecek yeni azalar 
kadir Ziya Bey'Reisicumh~r _Gazı Kara Mustafa zade Ahmet Be
Hazretleriyle B. M. M. Reısı v_e yin istifasile lstanbul umumi mec· 
Başvekil Paşalara, Dahili:e V ~~- !isinde Beyoğlu kazası azalıkla
line tazim telgraflaı'ı çekılmesını rında bir yer açılmıştır. Buraya 
teklif etti, kabul edildi. bu kazanın ilk yedek azası müte· 
Gazi Hazretlerine ~ekilen kait miralay bahriye hekimi Ha· 

tel yazısı san Fehmi Bey gelecektir. 
C mhur Reisi Hazretlerine Va· Umumi meclis azasından Nem-

i
. u Belediyeu Reisi Muhiddin Ii zade Mithat Beyin de istifa e· 
ı ve k'I k .. B . • 

B 
· imzasiyle çe ı me uzere deceği söylenilmektedir. u ıstı· 

eyın d .. 
iki celse arasında yazılan ve un fa. tahakkuk ettiği takdirde rey 
mecliste okunarak alkışlarla ka· sırası itibariyle yedek azalardan 
bul edilen tel yazı&ı şudur: esbak polis müdürleri1lfen Sadet· 

Cumurluk Reisi Gazi Mustafa tin Beyin meclise iştirak etmesi 

Kemal Hazretlerine lazım geliyor. 
Jstanbul Umumi Meclisi ikinci Yeni daimi encümenin 
·m çağının ilk toplantısını bu- ilk toplantısı 

: yaparken kurtarıcı önderin u- Yeni daimi encümen dün inti-
l mm sonsuz saygı ile anmış ve he.p edilir edilmez Vali ve Beledi

b:dan duyduğu •v~erin. ~ancı ye Reisi Muhiddin Beyin .. reisliği 
bildirıniye sözbirJıgı etm1ştir. Ku- altında toplanarak bazı muzayede 

lta rımızm bu duygulanm ulu ı ve münakasalarla meşgul olmuş· 
n1 ') b . . . 
ba.~buğa yiiccltmek emm ıçın ~n tur. 

feyi müslüman ve Türk camiasın• 
dan ayırmak istememektedirler. 
Onların düşünüşü hulasaten §Öyle 
dir: 

"Alevilik namı altında bir millet 
ve milliyet yok. Dinimiz İslam, 
lisanımız Arapça, bize ayrı bir ce· 
maat muamelesi yapılmasına razı 
değiliz.,, diyorlar. Fakat bunları 
ayrı bir cemaat olarak göstermek
te menfaat bulanlar, onları ayrı 
bir taife addetmekte israr ediyor • 
lar ve bir takım uydurma vakalar 
ve anane1er icat ederken bu taifeyi 
bir tarih yapıyorlar. Bu ce • 
ma.at son günlerde binlerce 
muteber imzayı havi mazbatalar 
tanzim ederek bunda müslüman 
oldüklanru, Kur'andan baıka dini 
bir kitapları mevcut olmadığını, 

ve kendilerine ayrı bir taife mu • 
amelesi yapılmasına medeni ve 
harsi hususiyetleri müsait olmadı· 
ğmı ve evkaflarmm da diğer miiı· 
!üman evkafınm tabi olduğu ka -
nunlarla idaresini dilemektedirler. 
Bu mazbatalar alakadar makam• 
Iara gönderilmiştir. .. 
Şarkllerden ve havalisin· 

deki Türkler 
Filistin ve şarkulerden hükiimet· 

leri dahilinde kalmış olan Türkler 
fevç, fevç kafile halinde Ha • 
lehe gelmektedirler. Bunlar hay· 
vanat ve e,yayı menkulelerini de 
beraber taşımaktadırlar. Aylarca 
çöllerde sürüklendikten sonra an
caJc bu ay .zarfında ve periıan bir 
'halde Halebe varabildiklerini an
labyorlar. Büyük harpte Filistin 
ve Sina cephelerinde askerlik et· 
miş o1an bir at mezkar havalide
ki Türkler hakkında fU malumatı 
vermektedir: 

Salt ve Umman taraflarında tak 
riben beş bin kadar halis TürK 
vardır. Bunlar 93 harbinde Karı 
ve Erdihandan hicret edip bu ha· 
valiye yerle§en muhacir kafileleri· 
dir. Bunlar dağ eteklerinde ve 
sulak yerlerde oturmaktadırlar. 
Lehçelerini ve harslarını çok güzel 
muhafaza etmişler~ir. Dillerine 
Arapça bir kelime bile karışma· 
mıştır. Buradaki Türkler biribiri
ne yakın o~mak üzere dokuz köy 
Y,apmışlardır. Köylerinin adları 
(Bahçecik) (Durusu) gibi Türkçe 
kelimelerdir. Hayvan beslemek 
ve bahçecilik etmekle geçinirler. 
Köylerinin yapı tarzı Anadolu 
köylerinden farksızdır. 

Şapka 
' İskenderun ve Antakya ve A

mik köyleri arasında artık şapka 
giymek taammüm eylemiş gibi • 
dir. Buralarda her Türk şapkayı 
giymeği milli bir vecibe addedi • 
yor ve seve seve giyiyorlar. Bu me· 
deni cereyana muhalif cephe ala· 
cak hiç bir kuvvet yoktur. 

Dil işleri 
lskenderun sancağı Türkleri 

dil işlerine ve dili yabancı kelime
lerden temiilemeğe büyük bir 
gayretle çalışıyorlar. Hususiyle 
Lazkiyede ve Alevi hükUmeti mm 
takası ılaiıilinde kalan on iki bin 
Türk köylüsünün dillerinde halis 
Türkçe kelime1eri toplamak için 
büyük bir cereyan mevcuttur. );.. 
na vatanda yapılan dil inkılabı 

burada da müsbet ve yüksek akis· 

ler yapıyor "' • 



8 -VAKİT 

Gazi Hz. 
..... (13&§ tarab l lnd ~) 

bir nicesinin değeri geçen yıllara 
göre daha elverifli olmU§tur Ya • 
prlan siloların da, yurdumuzun üı· 
tün güzellikte olan ürünlerini, pi .. 
yasalara tanıtmakta çok yardımı 
olacaktır .• Bununla birlikte, ekim 
it ine, ürünlerimizin anblmaıma, 
bütUn özeninizi vermeniz çok ye • 
rinde olur. 

Arkada~ar, r 

YW"dun baym"dırlrğı proJramı· 
da büyük emekle durmadan yürü· 
tülmektedir. 

Bugün, yapılmakta bulunan ye • 
ni demiryolları beı yüz kilomet • 
reyi geçmektedir. Satın alman· 
1arla birlikte devlet elindeki de • 
miryollarımız bet bin kilometre • 
J:İ geçer. 

Arkada§lar, 

Geçen yıl, bütçede alman tu -
tumlardan ölçülerden ayrrtmıya • 
rak yürümiye özenle ça)qılmak • 
tadır. Devlet gelirinin, oranlan • 
Ciığı gibi gerçeklettirileceii çok 
umulur. Türk parası ıağlam de· 
ierini tubnaktadır. Hükamet bu 
ııyaıaya çok değer vermektedir, 
bundan böyle de bu ııyaaadan ay• 
nlmıyacaktır. 

Ergani ödüncünün, üçüncü bö • 
lümü de, bu yıl, beklenildiği ıibi 
kapanmııtır. Ulusumuzun, böy • 
]elikle, hem devletin matiyece o • 
lan gücüne güvenini, hem de ha • 
yındırlık uyaaamıza verdiği de • 
ğeri, bir daha göıtermit olmaır, 
övünülecek bir erginliktir. 

Devlet işlerini maliyece sağ • 

lam bir temel üzerine kurmak için 
Millet Mecliaiııin ıaıterdiii uy:a • 
ntklığı övgülerle anarım. 

SAGLIK SOYSAL YARDIM 
BAKANLICI 

Ulusun,, uhu gençlerinin, ço • 
cuklarmın s.ağlıklan, aağ1amlı][ • 
ları, gürbüzH.ikleri. üzerine düt .. 
tüğümüz çok gere~ bir diriklik 
ittir. "Sağlık soysal yardım ha• 
kanlığının,, bu yönden bize kıvanç 
verecek yolda ça1ıımakta olduğu • 
nu görmekteyiz. 

KOLTOR iŞLERiMiZ 
Kültür itlerimiz üzerine, ulusça 

gönüllerimizin titrediğini bilirai -
niz. Bu işlerin batında da, Türk 
tarihini, doğru temelleri üıtüne 
kurmak, öz Türk diline, değeri o • 
lan genişliği vermek için candan 
çalışılmakta olduğunu söylemeli • 
yim. Bu çahşmalarm göz kamq • 
tmcı verimlere ereeejine §İmdi • 
den inanabilirsiniz. 
TORK MUSiKiSiNi EN ÖNDE 

GÖTÜRMEK 
Arkadaşlar, 

Güzel sanatların hepıinde, u'luı 
gençliğinin ne türlü ilerletilmeıini 
istediğinizi bilirim. Bu, yapılmak 
tadır. Ancak, bunda en çabuk 
en önde götürülmeıi gerekli olan 
Türk musikisidir. Bir ulusun ye
ni değİ§tkliğine ölçü, musikide 
değişikliği alabilmesi, kavrayabil
mesidir. 

Bugün dinletmiye yeltenilen 
musiki yüz ağartacak değerde ol • 
maktan uzaktır. Bunu açıkça bil • 
meliyiz. Ulusal, ince duyguları, 

dü~ünceJeri anlatan, yüksek de -
yişleri, ıöyleyiıleri toplamak, on • 
ları, bir gün önce, genel son mu • 
siki kurallarına göre iılemek ge • 
rektir. Ancak, bu güzeyde, Türk 
ulusal musikisi yükselebilir, ev • 
rensel musikide yerini alabilir. 

Kültür işleri bakanlığının bu· 
M deferince özen vermesini, ka -
munun da bunda ona yardımcı ol -
masını dilerim. 

• mühim nın 
CUMHUR1YET TORKlYESININ 
oosnUKLARINA ÇÖZÜLMEZ 

BACLILICl : • 
Arkadqlar, 
Uluılar aruı ııyaaa acuou, ge • 

çen yıl içinde korunma kayguau • 
na düıtü, bu yüzden bütün ülke· 
lerde ıi'lihlanmıya hız verildi. 

Cumhuriyet hükı1meti de, bun· 
dan dolayı, bir yandan uluıal ko • 
ruma gücünü pekiıtirmiye çalıtır • 
ken, bir yandan da bal'Jfm ıaraıl • 
maması için, uluslann birlikte ça • 
hıma.ama umut veren yoldan ay .. 
nlmamak uğrunda elinden ge1eni 
eairgememittir. 

Cumhuriyet Türkiyesinin, CJoat
luklarma çözülmez bağlılığı, aeç· 
mit yıllarda, türlü itlerde denen· 
mittir. Ulusumuzun acunca tanın· 
mıf özlüğünün gereği de kartı'lık· 
b verilmiı ıözü tubnaktır. Buna 
ne türlü özenildiği, bundan böyle 
de özenileceği bellidir. 

Balkan antlaımaıı, Balkan dev· 
Jetlerinin, biribirinin varlıkla • 
rma özel ıaygı beslemesini göz 
önünde tutan mutlu bir belgedir. 

Bunun, ımrlarm korunmum • 
da, ıerçek bir değeri olduğu bet • 
bellidir. 

Ankara'da toplanmrt olan "Bal· 
kan antlaıma divanının,, verimU, 
yerinde, çabımaıını ulusumuz ıev· 
giy)e karııladı. 

Arkadaılar, 
Ulusumuz, genel ölionomik, ge

nel ızyaaal karıtıklığı büyük ol· 
ğunlukla karıdamıfhr, kendine 
gösterilen yolun doğruluğunu an -
lamııtrr, yeniden çıkabilecek güç • 
lükleri yenmiye de anık olduğunu 
göıtermittir. 

Son belediye ıeçimle~e, rey 
kutlanabilecek ola'Qlann, yilzde 
yetmit betinden çoğu reylerini 
kullanmrılardrr. . 

Uluıun, içerde birliğinin, hem 
belli, hem denenmif. olmuı, ge • 
lecek için, ~n büyük güvençtir. 

Arkadqlar, 
Dördüncü Büyük millet Meclisi, 

ulus birliiinde, devlet 11yaaasmda 
yüksek çahıma deierini göstermiş 
tir. Bu toplantı yılındaki çabt • 
malarmız ırraıında, size gelecek 
uluı itleri için de, en doğru yol • 
ları bulup göstereceğinize güve -
nimiz Tardır. "* 

Toplantınız kııtlu o1aun.. 

• • • 
'.Ankara, 1 (Huıuıt)" - Gazi 

Hazretleri nutuklarmr söylerler· 
ken, elçilere, misafirlerimize nut· 
kun franıızcaaı verilmit bulunu• 
yordu. Bu ıuret1e, nutku Gazi lo· 
caıından -takip eden miıafirlel'İ• 

miz ve elçiler Meclisin sürekli al
kıılarına sık 11k iıtirak etmek fır• 
satını bulmuılardrr. 

Nutkun Balkan palCttna ait Kı&
mında, misafirlerimizin yüzlerin· 
de çok bariz memnuniyet izleri 
görünüyordu. 

KAZIM PAŞA HAZRETLERi 
MECLiS REISLICINE 
ITIIF AKLA SEÇiLDi 

Ankara, 1 '(Hususi)' - Gazi 
Hazret1erinin nutkundan sonra 
Büyük Millet Meclisi reis seçimi 
yapıldı. Qzmı Pqa Hazretleri İt• 
tifakla intihap edildiler. Bunun Ü· 

zerine Kazım Pata Hazretleri al· 
kıtlar aruında kürsüye geldi: 

"- Beni tekrar reisliğe seçtiği· 
nizden ötürü ıiz değerli arkadat· 
larrma tqekkür ederek ite batlı· 
yorum. Sizin değerli yardımlarını
za güvenerek yüce bevetinizi say· 

nutukları 
ALATURKA MUSiKiYE 

PAYDOS! 

Ankara, 1 (Huauıt) - Gazi 
Hazretlerinin nutuklan, mütead· 
dit hoparlörlerle tehre yaydml • 
nuıtrr. Büyük Şefin nutukların· 

daki ipret üzerine Ankara radyo
ıu bu a)qamdan itibaren alaturka 
musikiye nihayet vermiıtir. lıtan• 
bul radyosu da bu harekete tabi 
tutulacaktır. 

NUTUKTA GEÇEN TORKÇE 
KELiMELERiN OSMANLICA 

«ARŞILIKLARl 

Gazi Hazretlerinin nutuklarm• 

da ıeçen türkçe kelimelerin kartı· 
lıldarı ıunlardır: 

Türkçe Oımaalıca 

Sayın - Güzide, muhterem. 

Üye - Aza, unsur, uzuv. 

Uluı - MilleL. 

Genel "sen, geniı" - Umumi. 

S~ "yasa" - Siyaset. 

Ulusal "Ulus" - Milli. 
Yöndem - Uıul. 
Ozen - 1 tina, dikkat. 

Oğünç, övünç - iftihar. 
Oiünmek - Fahretmek. 
Okônomik - lktuadi. 
Kunım "lnmnak" - TeıkiJat. 
Beriôbnek - Tahkim ebnek. 
Gerekme - icap etmek, li.mn. 

olmak. 
Gerekenler - Jcap ec1enler, li.zmı 

olanlar. 

Denk - Muaclil, milaaTİ. 
Ekim - Zirut. 
Vriin - Hiıılat, mah111L 

Baymdrrbk - imar. umran. 
BaymdD' - Mamur. 

:Antmak - Tasfiye etmeli. 

Oranlamak - TabmİJl ebnek. 
Odüoç - l.tilaaz. 
Güç - Kudret, kuvvet. 
Öğmek, övmek - Sena ebnek 
Oiriklik "clirik" - Hayati. 
Soysal "ıoy" - içtimai. 
Bakanlık - Vekil~ nezareL 
Bakan - Vekil, nazır. 

YARIN 
Dtlaya Alevlenir• 

~--Çeviren = A. C. ____ _ 

- "Nerede bulunuyoruz, bili· 
yor musunuz? Bana kalına Au· 
repıik adaları önümüzde bulunu• 
yor?,, 

- "Evet, atalı ~an öyledir. 
Fakat adalan ıöremiyecek kadar 
açıklarda bulunuyoruz.,, 

Ban haritalara efi'lere~ ıordu: 
- "Bunlar na.ati adalardır?,, 
- "Berb. bir yer, miralay. 

Karolin adalarına mensuptur. Her 
taraf mercanlıktrr, oraya uğrıyan 
'Yapurlar ancak teknelerini del-· 
mekten bqka bir ıey alamazlar.,, 

Ondan ıonra ikiıi de susarak 
tayyarelerin avdetiıii beklemef e 
bqlamf!lardı. Ancak ortalık ka
.ramıak üzere iken tayyareler geri 
döndüler. Getirdikleri haberler 
sadre tifa verecek mahiyette 
değildi. Gördükleri yegine fey 
Jap adası üzerinde iki Japon tay· 
yareıiydi. Büyük Japon donan • 
mu;na tesadüf etmemiılerdi. 
Şimdi Barım kanatlı tayyaresinin 
avdetini bekliyordu. Onun daha 
mühim haberler getimıeıini ümit 
ediyordu. 

Bars karanlıkta iatilqaf tayya• 
relerinin birer birer geri döndük· 
lerini duyuyordu. Mürettebattan 
birisi vaziyetin farkına varmadan 
ana gemisinin projektörünü yak· 
mıflı. Barı derhal: 

- "Söndür projektörü!,, aiye 
bağmnıt ve ıu sözleri ilave etmİf• 
ti: 

- "Aklını mı bçırilın be lie • 
rif? Bu zamanda projektör yanar 
mı? ya civarda dütman uhtelba· 
hirleri vana timdi bulunduğumuz 

projektörlerini y·alcılllll',... 

zamanda tayyare ana 
- "Düıman tahte 

tikesi var!,, iıareti 
anda bütün mürettellll 
topiarma 'Ye projektlt 
ne koımuftu. Biitün 
2in ıathmı arqtmyord" 

Derhal uamörlet 
müteaddit otojiro ta 
rıya çıkanlmı§tr. su* 
ıabit kalan tayyarel 
takılan bombalar d · 
bahirleri üzerine atı 
tayyareler birkaç d 
olduklan yerde ha 
mitlerdi. Bunlardan 
deniz tayareai de 
Bwılar da dütman 
}erinin araıbn1muma 
deceklerdi. .. ..-
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B. M. 
Kural - Kaide. 
Güzey - Saye, ıölge. 
Evren - Felek, kainat. 

· ,,,,. (Bat tarafı 1 inci aayıfada) pret eden nokta ile 
ve Türkiyenin harid 
tesbit eden kısımlar 
lar ve yqa aealerile 

Evrensel - Alem§umuL. 
Pcki,tirmek - takviye etmeli. 
Ban§ - Sulh. 
Gereği gibi - lcabı gibi. 
Ant - Aht. 
Antlaıma - Misak. 
Ozel "öz" - Huıuaf. 
Ozel - Eze\, evvel. 
Mutlu - Bahtiyar, mesut. 
Belge - HGccet, veailca. 
Siya.al - SiJUi. 
Annnak - Hazır olınaJC. 
Anık - Amade, lıazrr. 
Güvenç - Iıtinatgah, zahir. 
Güven - itimat. 
Kutlu - Müteyemmen. 

'VAKiT 
Q1lııdeUk, 8lyul Gazete 

ı.tanbuJ Ankara caddesi, (VAK.iT) yurdu 

TELEFON NUMABALAJUı 

Yazı lflerl telefonu: 24118 
tdare teıefoııu : !tlnO 

Telgraf adresi: ı.tanba! - (VAEIT) 

Senelik 

1 •Jlık 
S ayWı 
ı ayWı 

Posta 1nıtmu No. '4t 

ABONlll BEDELLEIU: 
TOr'ıciye Ecnebi 
1'00 Er. l'JOO Kr. 
'150 • ıuo • 
'°° • 800 • 
uo. soo. 

ttAN UORETLl!mlı 

T!cart DAnlarm DAıı ııayıfaJarmda azı. 

tfmj 80 lnlruetaD bql&r. tık eayıfada 200 
lrunıp kadar çıkar. 

Bllytlk, fazla. devamlı llAD vereıılen alt 
ayn tenzfllt ft1'dır • 

Ralm1J UAnlann bir satın 10 kuraftUt 
KUÇUK tı.ANLA.R: 

Btr cıeta.sı ao. Ud dı•uı eo. nç defam 80. 
dört defam 7ö .., on defam 100 lnuuftur. 
Oc aylık llAn •e.renJert.n tı1r defuı mecca· 
ııeııd!r. Dört utm geçen UAnlarm tuıa 

iktitat nazın M. Peamezoğlu ve 
refakatlerindeki zevat ve madam• 
ları yer almrşlardı. 

Büyük erkanı harbiye ve milli 
müdafaa erkanı büyük üniforma· 
lariyle riyaset kürsüsünün kartı· 
smda kendilerine ayrılan§ olan 
yerde oturuyorlardı. 

Saat 15 e doğru Reiıicumliur 
Hazretleri Büyük Millet Meclisine 
tetrif buyurmuılar ve bur.ada Bü
yük Millet Meclisi reiıi Kazım ve 
Bqvekil lunet Patalar Hazeratı 

, 'Ye riyaset diva111 azaları tarafın· 

dan kartılanmıttrr. 
Reisicumhur Hazretlerinin ge• 

litleri Meclis önünde toplanmıı o
lan halkın coıkun tezahüratına' se
bebiyet vemıit ve batta Riyaseti 
Cmnhur bandosu olduğu halde bir 
kıta uker ıelima durmuıtur. 

Saat 15 te Reis Vekili Eıat B., 
yanında riyaset divanı kitipleri 
olduğu halde mevkiine geçmit ve 
nisabı ekseriyet bulunup bulunma· 
dığını teıbit için yoklama yapıla • 
cağını bildirmiıtir. 

Yapılan yoklamadan sonra ek
seriyet olduğu anlaşılmı§ ve Eaat 
Bey Reiıicü~hur Hazretlerinin 
nutuklarını ıöyliyeceklerini bildir· 
mittir. Bunun üzerine Reiıicüm -
hur Hazretler Millet Meclisi aza • 
lannın ve samiinin alkııları ara • 
smda salona teırif ederek riyaset 
mevkiini it1al buyurmuı1ardır. 

Reiıicumlıur Ha 
salonundan alkrıları. 
mıftır, Müteakiben 
sete aelerek reiı ve 1"' 
idare amirlerinin ve 
kitipliklerinin intib• .. 
imı bildirmiı ve meb 
meie daTet eyleıniftİt• 

Yapılan intihabat 
riyasete Balıkesir M 
Pqa Hazretlerinin~ 
lerine de Etat ( 
(Bursa), Hasan (T d 
rin seçildiklerini bil 

idare amirUkleri11' 

1i (Artvin), Halit ( 
fan Ferit (Menin); 
Hamdi (Mersin), 
(Merıin), Refik (ICO 

Rüttü (Denizli)• ~ 
(Konya) Beyler ıeÇ 

Riyaset intihapl 
kürsüye gelen Kiııdl.f 
leri fU nutku söyledi' 

"- Arkada§l~:lil' 
Beni tekrar re•• lı~ 

den do1ayı çok tef~...k 
te batlarken ıiziıı ;'~ 
dımlarınıza gii•efl'~~ · ·ıe-zi saygı ve se'VB1 1 ., 

re' Bundan ıonra ıte 
ne ıeçilmit olan • 
Hasan Beyler a:;,J 
layı Mec1ise lef 

mittir. be 
Mecliı peraelll 0 

gı ve ıevgilerle selamlarım.,, 
Dedi. 

Reisicümhµr Hazretlerinin öz 
türkçe olarak söyledikleri nutkun 
her noktası, ve bilhassa bu yıl i · 
çinde baıarılan, itler, musikimize l••••••••••••• .. I verilmesi lizrm gelen istikameti İ• 

eatırıan bcıı kuruııtaıı heaap edWr mak üzere toplaııJ,
mittir. 
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lli\1ersite talimatname-T ~ .!' 0 R 1 ısta[;;r;~at MS~~d~ğ~ 
Sİnı· neşredı·yoruz Beşiktaş-F.bahçe namına birinci derecede ipotekli olup tamamına c2s15) lira kıy-

met takdir edilen Oıküdarda Bulgurlu mahallesinde Şekermaı· 
Türkiye birincisi Şeref ku· lağı aokağmda eski 33, 3, 3, mükerrer yeni 7/ 9, 
pası maçını bugün yapıyor 7 / 8/ 1 Numaralarla murakkam maa arazi bir ahıap ta - 4 -

) llıeıtir 
~, Prof ~ııunda ordinari-
dcıçttıt) eıorler kendilerine 
d' ere o .. . 
ı ett·kı • •0ıneıtır zarfm-

L, 1 erı · 1 "il!~ .. lf erin neden 
ile d llgunu ve doçentlerin 

ereee 
ını h. ınuvaffakıyetle 

•'bildi ~rer raporla de
k . rırler, Dekanlar bu 

t L endı ın .. t ' 
tıqör u aıealariyle bir· 

•e rekt·· 
tletakd· or mutaleasiy· 
e 4S ıın eder. 

' •e dn.. - Ordinariyüs pro-
. ~entıe • • , 
1lede•-· r ıçın asli meslek 
• 11:1.. 'f , .' lltn aıı eleridir. Ken· 

'ınen ·· · ~ unıverıiteye ver· 
~I lr 't'e anıeli derıleriy· 
s.ı11~;ırnı~ ve neıriyatla

' arı ılim tubesinin 
ltrd 'çdzn~ına ve ilerle
• U. lıtı etıneleri lazımdır. 

·~-U Prof eıör ve doçentlik 
k& tretii daiıni bir vazife 

~ .. ~itn; ~~ ~aıanç teminine 
,~ V r 1tle birleımez. 
~'°t) tkalet ordinariyüs, 

İlıti._: doçentin kendi meı· 
~)e hdahilinde olmak ve 
~ ~ aıretıneğe mecbur 
~~il haricinde yapılma· 
~ ~lu".ınak şartiyle ünt-

cırıde d • .. h" 
~·r aımı ma ıyette 
e.ı \ e deruhte etmesine 
\{tll')• 46 ı ır. 

'- '..._ Ordinariyüı, pro
\ lltler kendilerini Uni
~~er~e verdik1erini 

4; \k.~11\ derslerine, libora-
•~ ~ . )" · "~l semıner, ame ı 

, ':beyi kabul gibi vazi· 
l~'~I t •eya haf tada kaçar 

,r~•rını tesbit ederek 

~ h-°"erirler. Dekanlık· 
~ırJeıtirerek ve listele-

\~le relttörlüğe, rektör • 
'~ifte takdim eder. Veki. 'lt\r t)e ayrrtan saatlerin 

• 1 ~f eınredebilir. Ordi-

~ drııııd~r Ye doçentler üni-

' da. derslerini hazll'-

lamak, ilmi arqtırmalarda bu • 
lunmak ve eser yazmak için ne 
kadar zaman tahsis ettiklerini ve 
hariçte tali meıguliyetlerinin ma· 
hiyet ve nevini ve kendilerini ne 
müddet iıgal ettiğini ayni yol ile 
vekalete bildirirler. 

Bundan batka ordinariyüs, pro
f esör ve doçentler her ders yılı ao
nunc:la tatbike mecbur olduldan 
mesai ve müfredat programlarını 
tamamen tatbik edip edemedikle
rini ve edemeyif sebeplerini ve ik· 
mal çarelerini, denlerine ve met· 
gul olduktan ilim ıubelerine ~e 
katabildiklerini veya bunlara daır 
ne gibi eserler yazabildiklerini, 
okuttukları denlerin kitap yeya 
notlarını ne dereceye kadar hazır· 
ladıklarını birer raporla dekanlık· 
lara bildirmeğe mecburdurlar. De
kanlıklar bu raporları vekalete 
takdim edilmek üzere ayrı ayn 
mütalealarla birlikte rektörlüğe 
tevdi ederler. Rektör aynca bu 
raporlar hakkında mütalealarını 
ilave eder. 

Madde 47 - Ordinariyils, pro • 
fesör ye doçentler üniversitedeki 
vazifelerinde dekanlar vasdasiyle 
veya doğrudan doğruya rektörün 
mürakabesine tabidirler. 

Derslerine ve vazifelerine .ma· 
zerebiz gelmiyen, geç gelen veya 
ünivenite içinde veya dıtmda pro
fesörlük terefiyle uymaz hareket
leri g5rülen ordinariyüs, profe&Ör 
ve doçentler hakkında inzibati ce

zalaT verilir. 
Tahrirt ihtar rektörün emriyte, 

bunun üıtü vekaletin tensibiyle o· 
lur. 

Mazeretin takdiri dekana ve 
itiraz halinde rektöre aittir. 

Madde 48 - Her fakültede 
dekanlık katibi prof etarlerin ders 
lerine devamını gösteren günlük 
bir cetvel tutar. 

(Devamı var) 

~ ~ ' b "1~t Dem fr yolları llAnlarl 

"' lt.,~1't )) o A ~~ ~ eıtııryollan idaresinde gerek Matbaa imalatından 
~d, ~ıntı kağıtların ve gerek sair suretle terakü~ ed~

.,,,,~ attı41 i~ defter vesairenin her ay kaldmlmak p.rtıle bır 
d,,>'ede ~zayedeye konmuttur. .. 
S() ~'l'd, 7111/934 tarihine müaadif Cmarteai günu saat 

h.-_ ~ r~~ nıağazuında icra kılınacaktır. Talip olanla-
~\b.._ lıııııat ··d·· ı·· ·~ P&ralarmı hamilen mezkur maiaza mu ur u-
l~ tları. cc7360 '·- . ,, 

."1\ li ~ .. . ---
~·~· llitı itıı Pazarlıkla satın almacak olan Gazi ve ltmet 

L~' eleın~ll'afileri ile yalnız Gazi Hz. nin büıtü, kadr.an· 
~ ~ ıc;.~uc, h~rdavat, cıva.ta, zeytin yağı, beyaz ~arton, i'- lia tibı (125) kalem muhtelif efyadan Gazı Te it• 

'-.. """1•t... Z'retJe • • L- ~1..:!r 
"'-~~ ,,·11-34 rı~ın fotograflarile büst ve kadranlı vomau un 
,~ 1~ '1.t ı .~rihine müsadif pazar günü, diğer kal~ mal· 
..,., t.,., ~.~ltti,., .. 

1 
~amba günü saat 11 1/2 da pazarhgı yapı· 

ı ~· ~1 ·• eri • h . l~1 ,
1 

~I 11 ınezkUr saatte mağazaya müracaatla ta rı· 
~ 'd~' ~-~rı ve maiaza dahilinde asılı listede (x) ip· 

ıı.... -~tıı tıüın • ·ı · ·· · ı klı·flerin .... ?_ une getırı mesı ve numunesız e 
t! ~'"ei• '1"' "- ~,t 1 1 an olunur. "7361,, 
\ıı,~ '- S0 

'bi1'\"-•a ~~~· Vjdalar, Kopilya ve roadelalana kapab sirf· 
'ti._ "'d' 11934 Cumartesi günü uat 1 S te Ankırıda 

lo d, ikiıe~·~;1•cakbr. TafsilAt Haydarpqa •• Aakarı 
'~~·93.t •ya aablan fartnam~lerde yazılıdır. (7123) 

h lıt ·i4t "'t.rihinde • "b akl' t 1•'1.a~'1tj "-l>•h.ıı n ılı aren para ve kıymetli eıya n ıya ı-
~, ''\ ~ ~ıı ~ t ftn-. 

~\lı:~·~ e, :Uliyet• 1 '-.-:h 't ı) ~ı tt l>e lciiau 1 ~ t~da yapılacak nakliyat~ ·~ er 0~ 
'~U· ~Ilı IJı 1 ru 1çın, sigorta, tahmil ve tahlıye ucretlen 
~ lll \>~ a. de ibeı kulllf. 

llt•ı· adanını •uı·.-..; Jtmda 
11: '>'atta nı nıuhaf azası ye mea ı,.-.. • 

Bacün Kadıköyünde Fenerbahçe hanenin tamamı açık artbrmaya vazedilmit olduğundan 5-12· 
stadında Beıiktat ile fenerbahçe ta· 9M tarihine müsadif Çarıamba günü saat 14 ten 16 ya kadar 
lam1an Şeref kupaımm ikinci maçı dairede birinci arttırması icra edilecektir. Arttırma bedeli kıy • 
için karfılapcaklardır. Bu maçın ls • . meti muhamminenin o/o 75 ni bulduğu takdirde müıterisi üzerinde 
tanbulan ba mevaimde ıöreceii en bırakılacaktır. Aksi takdirde en son arttıranm taahhüdü baki 
büyük ıpor bacliaeleıinden biri olacak- kalmak üzere arttırma 15 gün müddetle tecdit edilerek 20-12-

il muhakkakbr. 934 tarihine müsadif Perıembe günü saat 14 den 16 ya kadar 
Galatuarayı kazanan Fenerbahçe keza dairemizde yapılacak ikinci açık arttırmasında arttırma 

takımı maneTiyat ib"bariyle mükemmel 
bir n.ziyette olduiu ıibi bütün kadro- bedeli kıymeti muhamminenin o/o 75 ni bulmadığı takdirde satış 
ilin& da ıahip bulunmaktadır. Bu maçı 2280 No. 111 kanun ahkamına tevfikan geri bırakılır. Satış peşin-
k,azanmanın yalnız Şeref kupuını de- dir, arttırmaya iıtirak etmek iıtiyenlerin kıymeti muhammi-
iiJ, Türkiye futbol birinciliği:ıl kaza· nenin % 7,5 nisbetinde pey akçesi veya Milli bir Bankanın te· 
nan taknnr da kazanmak demek olaca· minat mektubunu hamil bulunmalan lazımdır. Hakları Tapu si-
fını ve bu neticenin bu c:ı"hetten bir cilli ile sabit olmıyan ipotekli alacaklarda diğer alakadaranın 
fevkaladelik te§kil edecetinl pek iyi ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve ma· 
anlıyan fenerlilerin bugün en iyi oyun· 

tarife dair olan iddialannr evrakı müsbiteleri ile birlikte ilan 
Jannı yenneJeri beknilel>ilir. 

Buna mukabil Be§İktaf taknnı da tarihinden itibaren nihayet 20 gün zarfında dairemize bildirme-
11rtında üç yorucu maçın yükiyle aa - leri liznndır. Aksi takdirde hakları Tapu sicilli ile ıabit olmı· 
baya gelecektir. Onun da rakibi kadar yanlar satış bedelinin paylaımasından hariç kalırlar müterakim 
maneviyatı mükemmel olarak ıahaya vergi, tenviriye, tanzifiyeden mütevellit Belediye rüsumu med· 
çıkacaimı kabul etmekle beraber kad· yuna aittir. Daha fazla malumat almak istiyenler 15/ 11 / 934 ta· 
ro n istek cihetinden rakibi kadar rihinden itibaren he~kesin görebilmesi için dairede açık bulun• 
kuvvetli olacağını iddia ebnek dofnı durulacak arttırma ıartnamesi ile 934/ 2822 No. lı dosyaya mü• 
olamaz. Bir kere müdafaa hattında en 

racaatla mezkur dosyada meYcut vesaiki görebilecekleri ilan temkinli oyuncuıu Adnanı oynatamı • 
yacakbr. Bundan ba!k• Hüsnünün de olunur. (7357) 

oyn.iyal>ileceii tüphelidir. Bu ib'barla istanbul 4 üncü icra Memurlugv undan : 
Beıiktaf müdafaa hattının lüzuma ka-

::-
01
..._ .... muhakkok • Emniyet sandıgv ı 

f tittiğimize göre buıGn Beıiktaılı· 
lar Naznnrn yerine orta muhacim mev- namma birinci dereceed ipotekli olup tamamına (2678} lira kıy-
künde Bambinoyu OJD&tınak n bu met takdir edilen Kadıköy Cağferağa mahlJeainde Bahçe 
ıuretle müdafaa hattının yükünü ma • aokağmda eski 47 yeni 54 Na. lu maabahçe bir hanenin 
hacim hattmı daha lılek bir tekle ge- tamamı açık arttırmaya vazedilmit olduğundan 5-12· 
tinnek ıuretiyle hafifletmek iıtemek • 934 tarihine müsadif Çarıamba günü saat 14 ten 16 ya kadar 
teclirler. d d b aire e irinci arttumuı icra edilecektir. Arttırma bedeli kıy -

Bunun i~ndir ki, bupnlrii mUaa • 
bakada en mühim rolleri daha çok iki meti muhamminenin 'fo 75 ni bulduğu takdirde mü§teriai üzerinde , 
taraf muhacimlerinin 0yniyacaklannı bırakılacaktır. Aksi takdirde en ton arttıranın taahhüdü baki 
iki taraf kalesinin ıık tık sıkıtacaiını kalmak üzere arttırma 15 gün müddet1e tecdit edilereJ: 20-12· 
talımia ediyonıL 934 tarihine müsadif Perteinbe sünü saat 14 den 16 y-. bdar 

Betildat mlclalaaa, tapa ..ıdR si· keza dairem.izde yapılacak ikinci açık arttırmumda arttırma 
bi ayaklannda tutmadan derhal pu bedeli kıymeti muhamminenin % 75 "Dİ balmadıfı takdirde 1&bf 
ftl'11lek si.temini tutan F....., maha • 2280 No. b kanun ahk&mma tevfikan reri brrakılır. Sabf peıin· 
cimJerini muYaffaldyetle tutacak " dir, arttırmaya i,tirik etmek istiyenlerin kıymeti muhammi· 
ba muhacimler kadar hüner ye nüfu • • l1f 7 S • betind ak • M.111 b• B nk nenın 70 , nıs e pey çeaı Teya ı ır a anın te-
zu nazar ıöıterecek oluna Betiktat mİnat mektubunu hamil bulunmalan lazımdır. Haklan Tapu si· 
muhacimlerin.İD Fener muhacimlerin • 
den daha müessir olabileceklerine ih- cilli ile sabit olmıyan ipotekli alacaklarda diğer alakadaranm 
timal yeriyoruz. ÇünJdl Beıiktat ma • ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve ma· 
hacimleri uzaktan ıüt atmak huauıun- tarife dair olan iddialanm evrakı müsbiteleri ile birlikte iJin 
da Fener mubacimlerinden daha iyi bir tarihinden itibaren nihayet 20 gün zarfında dairemize bildirme• 
nziyettedirler. )eri IAznndır. Aksi takdirde hakları Tapu sicilli ile sabit olmı• 

t.tanbul t (A.A.) - TilrJdye ld • yanlar satıf bedelinin paylaımasından hariç kalırlar müterakim 
man cemiyetleri ittifakı tıtanbul mın • vergi, tenviriye, tanzifiyeden mütevellit Belediye rüsumu med· 
tabu nyaaetinden: y:ıma aittir. Daha fazla malômat almak istiyenler 15/ 11/ 934 ta· 

1 - Şeref kupaaı maçlarmm ikin-5 rihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık bulun· 
ciıi 2. 11. 934 Cuma Pnü aaat 15,1 
te Beıiktaı • Fenerbabçe birind fut - durulacak arttrrma prtnamesi ile 934/ 2604 No. lı dosyaya mü• 
bol takımlan araımd'1 Kadiköyiinde racaatla mezkUr dosyada mevcut vesaiki görebilecekleri ilin 
Fcmerbahçe ıtacbnda yapılacaktır. olunur. (7355) 

2 - Saba komhe:i futbol heyeti 
reiıi Necmi ..,•yclir. 

3 - Müaabaka hakemi Suphi, yan 
hakemleri: Şazi, Halit, Galip Beyler-
dir. 

4 - Kiteler aaat 12,30 ela, kapılar 
saat 13 te açılacaktır. 

5 - Bu müaabakalar için tanif e· 
dilenlerle müaabab yapacak idman • 
cılar ye hak~mlerden maada bill iıtia
na herkea bilet alarak sahaya P"ecek-
tir. 

6 - OçGncü müıabakanm proıra· 

ıatanbulapor • OrtakUy 

SPOR POST ASI 
Memleketimizde ve ecnebi memleketlerinde blltnn spor ve 

gençlik hareketlerini ve ıporcu gençliğe Yerilmesi lbım gelen 
yeni ıekiller hakkındaki yazıları muntazaman takip etmek iste· 

yenler mOnhHıran S P O R P O S TAS 1 oı okumalıdırlar. 
Heryrde fiah S kuruıtur. 

mı aynca bildirilecektir. 1 
şilt maCjı 1 Tesis 

fıtanbul: 1 (A.A.) - lıtanbul fut-
bol heyetinden: Sermayesi: 

tarihi: 1888 

30.000.000 frank 
IS1 AN BUL 

Geri kalmıı olan latanbulıpor • Or- Eil 
taköy Şilt maçı 2 - 11 -Ş934fCuma § idare merkezi : 
günü saat 10 da Be§İktaı ere ıta • ~ 
smda yapılacakbr. Hakem izzet Mu - 1 TUrklyedekl Şubeleri : 

hôt
6
• Bcrd;eıii Çıktı ı lstan~~~s:::a~:r::n :st~~~~~ lz~I. 

K 
" H 1 b"yn1 e 1 Yunanlstandakl Şubeleri : Ü~ b l ft B l'ı r SelAnlk • Kavala . Atlna • Pire 

f t 
8 

• Biltlmum Banka muımeleleri, Kredi mektupları. Cari hesap· 
Haydar Rı a eyın il lan kOşadı. Esbım •e TahTillt kasalar icarı· 

11 da Leher on lira kıymet için yanm kuru§· 
Ocret aJnur. 

~ ....... ecliı..Jidir. '(7260) 

ı<O Kuruş E:illr.iillllnııııı 
11-----~---ı~ııımııı 
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ÇAPA MARKA 
• Pirinç unu fabrikasının 

bir muvaffakıyeti 
yenı 

Bugüne kadar lngilte.re ve Amerikadan yeni ithal 
edilen Kuvakeroçu, yani ezme tane yulafı bu kere memleketi

mizin en o!gun yulafından imale muvaffak olan 

CAPA M,t\RKA 
;> 

Bu yeni biı::ı(}ti de şeref Juyarak muhterem halka arzcder. 

Istanbul 4 üncü icra memurluğundan : 

Emniyet sandığına 
(1600) liraya mukal>il birinci derecede ipotekli olup tamamına 
,(9871) lira kıymet takdir edilen Bojaziçi Kandilli mahallesi 
Kandilli cadCleıi Rıhtım yolu etki 42 yeni 25 No. lu maa 
bahçe ahfap yalı açık arttırmaya vazecliluıit olCluğundan 5-12-
934 tarihine miiladif Çarp.mba ıünü saat 14 ten 16 ya kadar 
dairede birinci aittmnaaı icra edilecektir. Arttırma bedeli kıy -
meti uıuhamminenin o/0 75 ni l:>ulduğu taKdirde müıterisi üzerinde 
bırakılacaktır. Aksi takdirde en son artbrarun taahhüdü baki 
kalmak üzere arttırma 15 gün müddetle tecdit edilerek 20-12-
934 tarihine müıadif Perıembe günü saat 14 den 16 ya kadar 
keza dairemizde yapılacak ikinci açık arttırmasında arttırma 

bedeli kıymeti muhamminenin % 75 ni l:>ulmadığı takdirde ıabt 
2280 No. Jr kanun ahkamına tevfikan &eri bırakılır. Satı§ peşin
dir, arttırmaya ittirik etmek iıtiyenlerin lriymeti muhammi -
nenin o/0 7,5 nisbetinde pey akçesi veya Milli bir Bankanın te
minat mektubunu hamil bulanmalanı lazımdır. Haklan Tapu si
cilli i]e sabit olmıyan ipotekli alacaklarda diğer alakadaranın 
ve irtifak hakkı aahiplerinip bu haklar.mı ve hususile faiz ve ma
sarif e dair olan iddialannı evrit.ltı müıl>iteleri ile birliltte ilan 
tarihinden itibal'en nihayet 20 gün zarfında dairemize bil<lirme
leri lazrmd~. Abi takdirde haklan Tıapu aicilli ile sabit olmı
yanlar satış bedelinin paylqmaamdan hariç kalırlar müterakim 
verai, tenviriye, tanzifiyeden mütevellit Belediye rüsumu med· 
yuna aittir. Daha fazla malibft&t almak iatiyenler 15/11/934 ta .. 
rihinden itibaren herkesin göre'bil.-ai ~in dairede açık bulun
durulacak arttırma tartnamen ile 93412609 Ne>. h tlc;ey~ mü

racaatla mezkUr dosyada mevcut vesaiki görebilecekleri ilan 
olunur. (7356) 

lstanbul 4 üncü icra memurtuğund3n : 

Emniyet sandlğı 
namına birinci derecede ipotekli Glup tamamma (1914) 
tira kıymet takdir edilen Kartal Maltepeıinde eski 
vapuıı itkeleti ~ağında etki 519'/10 mükerrer yeni 
338/ l 1 numaralarla miiTaldıam maa ~ahçe bir bap müfrez 
hanenin tamamı ~ık arttırmaya vazedilmİ§ olduğundan 3·l2· 
934 tarihine müaadif Pazarteai günü taat 14 ten 18 ya kadar 
dairede birinci arttmnuı icra edilecektir. Arttırma bedeli kıy -
meti muhamminenin o/o75 ni bulduğu takdirde müşterisi üzerinde 
bırakılacaktır. Akıi takdirde en ıon arltrranın taahhüdü ha.ki 
kalmak üzere atttırma 15 gün müddetle tecdit edilerek 18-12· 
934 tarihine mnadif Sah günü ıaat 14 ten 16 ya kadar 
keza d7..iremizde yapılacak ikinci açık arttırmasında arttırma 
bedeli kıymeti muhamminenin o/o 75 ni bulmadığı takdirde satıı 
2280 No. lı kanım ahkamına. tevfikan geri bırakılll'. Satı§ pefin
clir, arttırmaya iıtirtk etmek istiyenlerin Tuymeti muhammi
nenin o/o 7,5 nisbetinde pey akçesi •eya Milli bir Bankanm te· 
minat mektubunu hamil bulunmaları li.zımdll'. Hakları Tapu si
~illi ile aabit olmıyan ipotekli alacaklarda diğer alikadaranın 
vo lıtifak hakkı aahiplerinin hu haklarını ve huıuıile faiz ve ma· 
aarife dair olan iddiala-rını evrakı müsbiteleri ile birlikle ilan 
tarihinden itibaren nihayet 20 gün zarfında dairemize bildirme· 
leri lazımdır. Aksi takdirde hakları Tapu sicilli ile sabit olmı· 
yanlar aatıı bedelinin pay]aımaıından hariç kalırlar müterakim 
vergi, tenviriye, tanzifiyeden mütevellit Belediye rüaumu med
yuna aittir. Daha fazla malumat almak iatiyenler 15/11/934 ta· 
rihinden itibaren herkesin görebilmesi icin dairede acık bulun· 
durulacak arttırma §attnamesi ile 934/ 2So8 No. lı do;yaya mü· 
racaatla mezkur dosyada mncut vesaiki ıörebilecekleri ilan 
olunur. (7354) 

~ fi 

Osmanlı Bankası 
" Türk Anonim Şirketi, - fesis tarihi : 1863 

Sermayesi : 10,000,000 inglliz lirası 

TOrkiyenin baılıca şehirleri ile Pariı, Marsilya, Nis, Londra 
Ye Mançester'de, Mısır, Kıbrıs, lra:C, lra:ı, Filistin 
•e Yanıaman'da Şubeleri .. YugoslaYya, Romanya, Sariye 

.. •e Yananistao'd• Fily•Ueri vardır. 

Hw tUrtU banka Muameleleri yapar. 

Ankara lcra Murafaa. Hakim .. 
liğinden: 

Maliye Vekaleti Muntazam 
Borçlar Müdüriyetinden mütekait 

olup evvelce tstanbulda mükim i
ken halen ikametgahı meçhul bu
lunan Memduh Beye: 

Ankara Emlak ve Ey • 

tam Bankası memurlarından 

Mümtu Beyin hakkınızda aç • 

mıı olduğu kira bedelinden 
mütevellit alacak takibine itiraz 

ettiğiniz cihetle bu bapta Murafaa 
günü ve vakti oimak üzere 15/1 l/ 
934 Pe11embe günü ıaat 14 de ta

yin edilmittir. Bu 2am~nda ıel -

meniz lazımdır. Gelmediğiniz tak

dirde murafaanız gıyaben yapıla· 
caktır. Keyfiyet ilan olunuT. 

İstanbul Asliye Mahkemesi U -
çüncü Hukuk Dairesinden: 

Saime hanımın ikametıi.hı 
meçhul bulunan Emin bey aleyhi
ne açtığı 934/ 1403 No. ra mukay
yet bo~anma davasınm ilanen 22/ 
10/ 934 tarihli mahkeme celıesin· 
de icabet etmeyen müddaaleyh [ .. 
min bey ha kında davanın hüküm 
derecesine geldiğinden bahisle H. 
U .S muhakemeleri kanununun 406 
ıncı maddesine tevfikan gıyap ka
rarı ittihaz ve tebliğine ve mahke
menin 24/ 11 / 934 saat 13,30 ata· 
likine karar verilmit ve bu bapta 
doldurulan gıyap kararı uıahkeme 
divanhanesine asbrılmıt olduğun· 
dan tarihi ilandan itibaren S gün 
zarfında itiraz edilmediği takdir
de muhakemenin t?ıyaben intaç e· 
dileceği ilanen tebliğ o1unur. 

(3244) 

ZAYl - 5 Tetrinievvel 931 tari • 
hinde Galata 1 thalat süınrüiünde 
13240 numaralı beyanname ile mua • 
melesini yapmıı olduğum s~ le"f'haJa. 
nn maknuzunu zayi ettim. Yeni sini 
sıkaracağnndan eskisinin hülonil yok· 
tur. Sirk"?cide Mühürdar Hanmda 24 
numarada NAZMI 

(430.1 

lstanbul 4 üncü Jcra memurJuğundaoı 

Emniyet sandığıll 
300 liraya mulcabil birinci derecede ipotekli ohl~ ~~ 
(1356) lira kıymet takdir edilen Sultanıeliın Tabal1-~ı 
halleıinde Tabağyunus sokağında eski 39, 37 yeni 41 ~'
hanenin tamamı açık arttırmaya vazedilmi§ oldlaııuı' 1'. 
934 tarihine müaadif Pazartesi günü saat 14 ten~ 
dairede birinci arttırması icra edilecektir. Arttmn• . 
meti muhamminenin o/o 75 ni bulduğu takdirde müttef'İll. _,_ 
bırakılacaktır. Aksi takdirde en ıon arttıranm t • . ~ 
kalmak üzere arttırma 15 gün müddetle tecdit edıl~ 
934 tarihine müaadif Sah günü saat 14 ten t'61' 
keza dair.emizde yapılacak ikinci açık arttıruıasıııdt 
hodeli lbymeti muhamminenin o/o 75 ni bulmadığı tak ,tıf 
2280 No. 1ı kanun allkimıııa tevfikan geri bırakılır. S 
dir, arttırmaya i§tir.ik etmek istiyenlerin ktyınetİ 
nenin % 7,5 nisbetincle pey akçeai veya Milli bİ1' 
minat mektubunu hamil bulunmalan la~ımdır. Haki-" 
cilli ile sabit olmıyan ipotekli alacaklarda diğer al . 
ve irtifak hakkı 11ahiplerinin bu haklannı ve huauail•_~ 
Arife dair. olan iddiatannı evrakı müıbiteleri ile bi"':J 
tarihinden itibaren nihayet 20 gün zadınaa daire111İ., .... 
leri Jizmıdır. Akai takdirde haklan Tapu ıicilli il• 
yanlar: ıabf bedelinin paylatmaımdan hariç kalırl~ 
Tergi, tenviriye, tanzifiyeden mütevellit Belediye 

1 yunıt aittir. Daha fazla malUınat almak istiyenler 15/~ 
rihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairecı. W"'" 

durulacak arttırma ~rtnauıeıi ile 934/ 2817 No. b .......... w;ı 
racaatla mezkiir doıyada mevcut vesaiki görebi._.... 
olunur. (7358) 

lstanbul Belediyesi ilanlara 

Beyoğlu, Emrazı zührmye, Zeynep Kamil, H..,etir .J 
pafa Hastaneleri için bir sene zarfında lüzumu olan ~~ 
bin 700 asgari 135200 kilo ekmek pazarlıkla ahnactv 
olanlar fel'&İli anlamak üzere Levazım müdürlüğüne, 
için de 1253 buçu){ liralfk teminat maxbuz veya Dl 

1.1/934 Pazarteıi günü saat 15 de Daimi Encümene 
lan ''7351" 

Mahmut pata.da tarakcılarda Ralıiki zade medı.-' 
verilmek üzere açık müzayedeye konmU§tur. Tal ip o 
iti anlamak üzere her gün, müzayedeye girmk için d~9 
minat makbuz veya mektubiyle 22/11/ 934 Perıeırdte 
14 de kadar Eminönü Kaymakam ve Belediye Ş. 
müracaatlan. "7350,, 

1 
Eminöninae Rqadiye caddesinde klrn eski : 
Kantar: kulüben 1 
Kapalı çaıııda Divrik sokağında 35.37 No. la d~ 
ÇarfJd& Y organcılarda Ali paıa hanuua üat katıııO- I 

• 10 No. hı oda 1 
Sebze hali içinde 1 No. lu kantar kulübesi \t 
Küçük pazarda mektep sokağında Abdüaaeli.uı I I ~ 
mektebi binası 1 
Çarııda Divrilt soka.iında. 45-47 No. 1u dükkin 1 
Kepenekci .inan medre.esirufe On iki No. lu oda-
Yukarıya yazılan yerler pazarlık suretiyle kiraya .. =Al 

Tutmak İstiyenlerin hizalarında gösterilen teminat t*'.r.i 
buzlariyle 15/11/934 Perıembe günü saat on dörtte 
ıelmderi ilan olunur. "7352" 

latanbul Ziraat Bankaamdan maaı almakta ~ 
idareler~, dul .. ve yetimlerin ikinci altı aylık. , ., 
ha.beılerının !kabulune bqla.nacağmdan 1 Tqr~ 
hinden itibaren alakadarların resmi senet, maat c~ 
mühürü ve nüfus hüviyet cüzdaaları ve doldurt~~ 
toiraflr ilmühaber ile ıkil, 'kalemine gelerek ~ 
tınmalan "7330° 

ÇIKTI 
İbrahim HoyiBey tarafından çevrflen ... 

Kitabı satışa çıkarıldL Dünya edebiyatından • 
özlü hikayeleri içinde bulunduran bu kitabın fif&tı• 

--------~-~--------------------------------~ 
Selimiyede; askeri satın 8 

komisyonundan: .. ~ 
1 - Selimiyedeki kıtaat hayvanının ihtiyacı ıç~ , 

Kuru Ot kapalı zarf usulile 24/ 11/ 934 cunıartet~ 
de ihalesi yapılacağından taliplerin teminatlarile b_..,_ 
lif mektuplarını alarak Selimiyedeki Aakeri Sa~ 
yonuna müracaat eylemeleri. 

2 - Arzu edenler ıartnameyi Komiayonda 



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~~~~~~~~91!-U~T 2T~~~~l~4~ 

Na&; Vekaletinden: 
i Afy0 
~ lcı 11 

- Antalya hattı 56 - 7 4 üncü kilometreleri aruı 
'-'- k •nıı inıaat ve ameliyatı kapalı zarf uauJü ile münaka· 
d~,.. orıulınu .. t-u M·· __ 1 __ - 5 T . . . 934 "h" .. re.- ":t r. umuus.aa 1 eırınısanı t~rı ıne musa· 

feınbe g·· .. 1 k ~ unu eaat 16 da Anbrada Vekalet müıtep.r ı 

1
,,. • eti~- ~apılacaktır. Taliplerin tekliflerini Ticaret Odası ve 

Y ennıy 'k 1 . . t 
11 M e vesı a arı ve l 0.000 lıralık muvakkat temına • 

J ~~ ltij erkeı ınuhaeebeciliğine yabrıldığma dair olan makbuz 
ttc

11 
hluneıine uygun Banka kefalet mektubunu ayni ıün ve 

t"n:;eı konıiıyon riyasetine vermeleri lazımdır. (Muvak· 
l t lllukabili çek kabul edilmez.) Talipler bu husustaki 

"ııderı eti (40) lira mukabilinde Vekalet Malzeme müdürlü· 
•atı 1 n a abilirler. (7185) 

Osta t 1 e graf ve telefon binalar 
Ve levazım müdürlüğünden: 

·ı •. O•rnaniye tel . .. d . . . d b 1 1 komo· "e elek . ıız gon erıcı ıstasyonun a u unan, o 
kttr. ~ık esaslı hurda makine parçaları müzayede ile ıatı· 

'lllcı.rıi alip olanların mezkUr eıyayı görmek üzere her gün 
tk i;: telsiz iıtaıyon mühendiılijine, müzayedeye ittirak 

~ ~ •a.a.~n de 5 ikinci Teırin 934 tarihine müsadif pazartesi 
lidUrlii"··14 de Beyoğlu Posta T. T. merkezi binasında levazım 
t tUrı iUnde rnüteıekkil komisyona müracaat eylemeleri ve 

!artnarneyi alabilecekleri ilin olunur. (6802) 

Holantse 
Bank-Cini N.V .. 

Sabık Bahruseflt l"elernenk 

Bank••• 

l•tanbul Şubesi 

Galata KaraköV Pala• 

Meydancık Alaıemcl Han 

Her tOrlO aank• muamele• 
ıerı. Kasalar icarı 

"""UMI MODICJALICJK 1 AMSTERDAM 

Tc:JQKiYS 

llQA_AT 
6ANK_A51 

'"bel eri : Am•t•rdam, aueno• Alr••• • D 
41 

'•ta.,buı, Rlo d• .1aneıro, &antos, 5ao Pauıo. • '.A Q A 
~r b 

ili 4 üncü icra memurluğundan: B • q ··Kı· ·•QE-N 

~~~~~~~;! olu~t:~~~!~lira ~- -----------:-~--"".:-:--'-:-~--~-'~'-'vx ı -'i; ö~_J_2_· __ _ 
~~ I~~ edilen Kadıköy Oımanağa mahllesinde eski Soğütlü lstanbul asli~. mahke~eleri 1 Liseler alım satım komisyonundan: 
S~ "°~ ~0kağında eski 172 mükerrer yeni 9 No. lu maa bahçe ı inci yenileme bürosundan. Komiıyonumuza merbut JeyJr mekteplerin Tavuk -re Hindi 
dti ~l'ihi "lllr açık arttrrmaya vazedilmiı olduğundan 3·12· 

4 
Kanunuevvel 933 tarihin4.ien Etleri 21/11/934 tarihine müaadif Ça11amba ıünü saat 16 da 

lııet~ede b~~ ~üsadif Pazartesi günü ıaat 14 ten 16 ya kadar evvel ikame olunup lstanbul aıli· ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile mevkii münakuaya ko· 
ı..· ı~\ll ırıcı arttırması icra edilecektir. Arttırma bedeli kıy • hk · d nulmuttur. Şartnameıini 0 örmek iıtiyenlerin l.tanbtıl Erkek Ll• 

~ ~tltt q~tn ye birinci ticaret ına emesın e 0 

~I~ 1-~:ineni~ o/o 7~ ni bulduğu takdirde müıterisi .~z~rind~ derdesti rüyet ve Türkiye it Ban • seıindekj Komiıyon kalemine ve mümı.kuaya iftirik edece)de " 
~ ... ~ ~ · Aksı takdırde en ıon arttıranın taahhudu bakı kası ile Rıfat Abdullah, Abdullah rin de teminatı muvakkate malcbuzlarile birlikte Komisyonumu· 

~ ~tih~re arttırına 15 gün müddetle tecdit edilerek 18-12· Kadri, Ahmet Ziya beyler arum· za mür.acaatlan. "7333" 
~d,ı~•ire~~ nıüıadif Salı günü ıaat 14 ten 16 ya kadar da nıütekevvin dava dosyaımm -- E k f •• d •• ı •• v •• d 
n:ııı~hr..._ 1~de Yapılacak ikinci arık arttırmasında arttırma "l be lzmir \' a MU ur UgUD en: ~~ ~ "'4Q~ ~ yenilenmesi için ven en. y~nna• 
~. o. b k 1 hluhamminenin o/o 75 ni bulmadığı takdirde ıatıt me ve gönderilen davetıyenın Rı· lzmirde Mezarlık batında inta ettirilecek hal binaıı için 25 

~:1t~•'ltt,:a_nu? ~hkklmına tevfikan geri bırakılır. Sathıt peti.n- fat Abdu1lah, Abdullah Kadri ~ Teırinievvel 1934 tarihinde yapılan kapalı zarf münakaıaıında 
.~ ' O '1,5 . •ttıra etmek istiyenlerin kıymeti mu ammı • fendilerin ikametsi.hmm meçhul istekli çdmıadıjından evvelki p.rtlar daireıinde 27 /Teıriniaani 

~~I! it~e~ı:.ı~:e~ind~ pey akçesi veya Millf bir BankTanm t~- olduğu beyaniyle müb&1iri tara - /1934 tarihine kadar bir ay zarfında pazarlıkla ihaleai kararlat· 
ı~İf ~bit 

1 
a.mıl bulunmaları lazımdır. Hakları apu ıı· fmdan bili tebliğ iade edilmif ve tmlmıJlır. istekli olanların Salı ve Perıembe günleri ıaat 15 de 

'İfa •lt h,b0 lllıyan ipotekli alacaklarda digw er alakadaranm . 1 .ı::. bl' lzroir ,Evkaf Miidürlüğünde toplanan ihale komisyonuna müra· 
ı. " el 'ltı h" yirmi gün müddetle ı anen te ı • 
J:~h·1...,_}tir ol ~a ıplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve ma· g•.u caatları ilin olunur. "7300" ~ ·•" e.n dd' at ifasına ve 4 - 12 - ..>-. ta • 

l~ 'rı itih 
1 ıalarmı evrakı müıbiteleri ile birlikte ilan :ihine müsadif Salı günü ıaat 15 s f b J b ) d• • r • d 

~ ~ .. ~dll-. ~~:~ niha.yet 20 gün zarfında d.a~r~~ize bi!dirme· d~ yenileme muamelesine bqtan • a ran O U e e ıye reJS ığın en: 
~~tı, ::t•ı hed 

1
. ~dırde haklan Tapu sıcıllı ıle sabıt olmı· masına karar verilmit olduğundan 2290 No. h kanun mucibince yaptırılacak "3200" lira bedeli 

>ıV' 'it:\>İti~e et ını~j.ay)aşmaaından hariç kalırlar müteraki; mezkur günde Yeni poıtabanede ketifli Safranbolu kasaba haritasına münakasa ve pazarlık müd· 
d 11l~, •.r· l>ab anzı ıyeden mütevellit Belediye rüsumu me • kiin 

1 
inci yenileme bürosuna gel· detleri zarfında talip çıkmadığından 18/ 10/934 tarihinden iti· 

~k rı 1tib .... a fazla malumat almak istiyenler 15/ 11 / 934 ta· 367 1 ka haren bir ay müddetle yeniden kapalı zarfla mu"n•1-a••ya '-- • ~~ ~·en h d .... takdirde 2 numara ı - .... - aw 
~, ~ ctrttrt erkesin görebilmesi için dairede açık bulun· me ;~kimına tevfikan yenileme· nulmut olmakla taliplerin 18/ 11/ 934 Pazar gününe kadar mü· 

t..:'- lir, ( llle~kGrın~ fartnamesi ile 934/ 1761 No. lr dosyaya mü· :~gıyabında yapılacaiı ilin olu· n.akaaaya İftİrikları ve izahat almak istiyenJerin Safranbolu Be-
·~tı '1359) osyada mevcut vesaiki görebilecekleri ilan lediyeıine müracaatları ilan olunur. "7337" 

\1 ~.ıl ~ ı nur. ( 4293) 

~~~~~"~~~:esin. Istanbul Ziraat Bankası Satı~ .Komi.syonunda_n: 
\... ~ . ... 1 ~tçh llldı cfend" . . M hailesi Sokağı Cınıı Hısseaı Emllk H111eye gorc mu• 
"'tt t..~' 9~ uı A.driy ının ı· Sıra Semti a No. ıı bammen kıymeti 

~iı·L.:ili 11269 No ana aley· No.ıu Bedrettin Yaımaksıyıran ArH metresi 42 Tamamı 19 1059 T. L 
~ı 1~1 llct da · roya mu- 1543 Beyoflu Hacı Isa Mıhkem ealb Kiıir dükkln üıtü oda l/2 21 500 ., ,. 
ıt~l~\ı '1~-1cı v~ının tahki- J548 Balat . He belıada Karanlık Ab~ap harap Haae Tamamı 1 290 " " 
4~ 1&111

1 '°e ıtıuh ava. heyete 1553 Heybehada Y. t Kutucular Abıap dOkkln 112 61· 63 1000 " ,, 
~1\~ 193.ı akeıne rünü 1556 KüçOkpazar Kantarcılar ~e;,:b::ua Imameli banıD Dıtkabnda Klgir oda . Tamamı 14 1200 ,, .. 
,~~lllıı~uı~:~ar~eıi .aat 1558 Iıtanbul Mercan H b r da E Değirmen Y. Çınar Arsa metresı 142,S ,. 9 284 " " 

~e"t ••litınıed·~~ızzat ve- 1559 Heybeliada . eky 1~ :e 28· 10 934 sahııada muıteri çıkmadığından aataılırı ayni ~artlarlı, bir hafta mOddetle 
~otun-..~~· ~dirde Yokarda eTSafı yaııh gayrımen u e "7266,. 
3252} gı ı in olu- uzatılmııbr •. 1 944 Salı -aı saat on d6rttedir. 

lbalelera 6· 1 • gu 



Mevaddı iptidaiyede: 
a 
Fiyatta; Rekabetsiz yürüyüş 

Ancak 19 senelik aynı sabı üzerinde devamlı •e meteklmil bir çalışma sayeainde 
Çapa Marka ) Pirinç unu fabrikasının elde ettiği mu•affakıyetin mabıullldür. 

Halkın sıhhat Ye menfaatini diişilnerek, müıtabzaratının en fenni naaitle imaline çalı
şan ( Çapa Marka ) fabrikası iştirak ettiği yerli ve beynelmilel sergilerde fevkallde altın 
madalyelerle takdir ve taltif edilmit Ye daima sıhhatini koruyan, zevkini bilen muhterem 
halkın rağbetine mazhar olmnflur. 

Tercih: Sizi aldatmıyacak en doğru hakikat işaretidir. 
u sahad eg" y··rk san'at eseri 

ar üstahzarat 
Kuta •e torba pirinç unları 15-50 gramlık paket ve kutu Karabiber 
Püre ve çorbalık Mercimek ,, ,, ,, ,, ,, ,, Kırmızıbiber 

,, ,, Bezelye ,, ;,- ,, ,, ,, ,, Tar çın 
,, ,, Patat~ı ,. ,, ,, ,, ,, ,, Yeni bahar 
,, ,, Yulaf ,, ,, ,, ,, ,, ,, Kim1on 
,, ,, Arpa ,, ,, ,, ,, ,, ,, Sahlep 
,, ,, . F aıulye ,, ,, ,, ,, ,, ,, Zencefil 
,, ,, Bakla ,, ,, ,, ,, ,, ,, Karanfil 
,, ,, Nubat ,. Kıpsülll beyaz biber Şiıc 
,, ,, Mısır ,, Tuzluklu ,, 

ve en nefis nlta•ta son sistem vesaitle ihzar ve imal edlllr. 

11/2 ve 11/1 kilo kutu sofra tuzları. Adres Beşiktaş-
Kılıcali, Marka Telefon: 40337 

memuru aranıyor 
Bankamıza merbut Utak Şeker fabrikaıından plan ve heaap 

itlerini yapabilir ve resen yol itlerini ihata ve idareye mukte -
dir tecrübeli bir nafıa memu~ istenilmektedir. 

Utakta çalıımak tarliy)e 150.- liraya kadar aylık ücret veri
lecektir. İsteyenler veıikalarile birlikte Sümer Bank İstanbul şu
heıi Muhabere Servisine müracaat etmelidirler. 

Takımı Sahiplerine 
Sondaj takımı olup .atmak, kiralamak ve yahut bizzat ça· 

lıtmak arzu edenler çar§81Dba ile pazarrteıi günleri ıaat 10 ila 
12 arasında Galatada Kürekçiler 18 numarada Mehmet Vasfi 
müessesesine sahip bulundukları burgulann evsafını hamil şi

f ah en müracaatları. 

Macunu 

Sancıyı 
TESKiN EDEN 

HARARET 
Ağrılannızı dindiriniz. Tebahhur 

eden ve çamaıırlan kirletc ı nayilerin 
mazarrabndan ari olarak tabii bir 
tedbir olarak tabii bir tedbir ile san -
cılannızı teskin ediniz.Ağrıyan ma -
halle delikli bir ALLCOCK yakısmı 

yapııbnnız. Müessir, nüfuz eden ve 
mütemadi bir hararet vasıtasiyle he -
men aancılanma zail olac:akbr. 

ALLCOCK yakmısı istediğiniz kadar 
vücudiinuzda tutabilirsiniz. En küçük 

Halı alacak mısınız? 
Zevkinizi okşıJacak en eyi 

halıları ancak 

ÇOLAK ZADE 
HALI LTD ŞiRKETi mamullta 

HALILARINDA 
bulacakıınız. 

1 S P ART A Ye H E R C 1 N S 

İ•tedı .. A-çlit'AP:CD~e; müeC-Ô 
Sataı yeri ve deposu: 
Mabmutpafa, Tarakçılar Biraderler Han 

Hilci1cf, saf, lcaft fesirh ASPlRIN: EB manc• 
sını faşır. A§nları çabuk ve emniyeJle gider .. 
mele için başvuracağınız. deva, dünyada 
meşhur, • ..,_. H müstahzan olmalıdır. 

lsnuıa 

Mtmleketin her köıesinde 

ya 
MESAJERi 

Rahatlık - Çabukluk - Emniyet 

Antalya Nakliyatı Umumiye Şi 
TELEFON 24 (;Miıte Di 

En mükemmel bir diş macunudur 
Çünkü: iki yüzü mütecaviz mütehauı.a dit tabiplerinden mürek
kep bir heyet tarafından ihzar olunmuıtur. Ve bu heyet aon te

rakkiyatı tetkik etmit ve bütün dünya mütehauıalarmın da 
aradıkları bilumum evsafı bir araya toplıyarak 

hareketlerinizden istifade ederek tesirini 
icra edecektir. İ§İnİzde, yazıhanenizde 
ve sokakta sizi tedavi etmeğe devam 
ve soğuga kar§ı muhafazaya yardım e
decektir. Hararet tevlit etmeleri itiba
riyle ALLCOCK yakılan: Bel ağrıla
n, Romatizma, Nevralji, adale sertli -
ği, böbrek sancılan ve soğuk alğmlı

ğmı teskin ve tedavi eder. Bütün ecza· 
nelerde 40 kurup sahlır. 

MOHIM: Taklitlerinden sakınmak 
için kartal markalı ve kmnm daireli 
ALLCOCK yakılannı musırran iste -
yiniz. 

~ 
~ 

Tokat Vili yetinde- ~ 
~ 

Niksar - Re;ıadiye yolunun 14+000 inci ki1°;ı~ d 

Göz Hekimi 

MiWE 0,iŞ MACUNUNU Dr. Süleyman .Şükrü 

yapılacak 15605 lira 75 kuru§ ketif bedelli 36.00 ıııe 
köprüıü inıaatı 20 - 10 - 934 tarihinden itibareıı ' 
suretiyle ihalesi icra edilmek üzere bir ay müddetle. ıil"' 
uzatılmıtbr. isteklilerin fenni ehliyet vesikalariyle b•.~ Babıali, Ankara caddesi No. 60 

meydana getirmiftir. (4317) 
Telefon: 22566 zılan müddet zarfmda vilayet daimi encümenine ııı 

Salı günleri meccanendir •• ....................................... ,, ..... ______ ~---- ilin olunur. (7287) 

,,, 
1935 modeli yeni TELEFUNKEN sayesinde berrak ve pürüzsüz 

olarak ayağınıza kadar gelecektir. K11a, orta ve ozun 
dalgalı nefriyatı bu harikulade makine kadar 

hiç bir marka temin edememittir. 

BURLA BiRA· 
DERLER VE ŞÜ
REKASI ISTAN
BUL -ANKARA 

IZMIR 

• 
fstanbul Ziraat Bankası Satış Komisyonundan: 

Sıra Semti Mahallesi Sokaiı Cinai Hissesi Emlak Hisseye göre mu-
No. aı 

1417 
No. ıı hammen kıymeti 

Beyoğlu Ferik6y Kurluluı Arıa metresi 194 Tamamı 115 Mü 8730 T. L. 
Yukarda evsafı yazılı gayrimenkul 9-10-934 tarihindeki satışında müıteri bulmadığından satışı bankamız kapısında asılı şartnamede 

yazılı şartlar dairesinde bir ay müddetle uıatılmııtır. Ve pazarlıkla 10· 11·934 Cumartesi günü saat on dörde talik olunmuıtur. 
Alıcıların. Galatada Gümrük ıokağında eski Kredi Liyone bankasındaki satış komisyonuna müracaatları. . (6643) 

Banka, Şirket ve 
Ticarethaneler de 
Kullanılan 


