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PAZnR, 4 2 incı· Tetrin (11 inci ay) 1934 İdare Telefonu: 24370 

Beyin roma-
" ·- .. Dugüü lıaşladik 

Sayısı 5 Kuruş 

1 
Yazı İşleri Telefonu: 24379 -

~lletleri bir dünqa ha~-
1lden kurtarmak için 
· lferyoya göre : Sovget -Rusyayla 

Fransa elele vermelidir ! 

Yanın yeni yap.I 
bharp gemileri 1 

. lfta ev 1 1 in ve talyanlar fa§ist 
. 'Yani Ka .. l kl'l . \lıer- ra gom e ı erın 
l •nde Yapt ki ·· ·· ·· Qİrj • ı arı yuruyu-

tlar. 'Qncı Yıl dönümünü kut-
d, b··u .. rnünasebetle bütün 

1 ,, ~k n~mayiıler oldu. 
fa.· fvekıH M. Muıolini 
-ıl•tlig"· ı .. .. . . tke ın yı donumlerını 

t\tti~tejirn için yeni bir ile
l lci b lzırlamağa da özenir. 

· in Undan evvelki yıl dö • 
--~d bazısında memlekette 
"il filQ.~l~ai yerine karşılıklı 
l. •lld •nı kuvvetlendirmiştir. 
~l·~' buğday savaşı açmı§-

• """1nd . ~ . ".nakliyat vasıtala • 
· ~1' 1 1!•ne ehemmiyet ver-

,__ '-it &a kırk iki milyonluk 
·Slttini demir bir disip • 
~~~toplamakla beraber 

M. Heryo 

Moskova, 3 (A.A.) - Tasa· 
jansı bildiriyor: Pravda gazetesi, 

hususi muhabirinin M. Herriot ile 
yapmış olduğu bir mülakatı neş • 
retmektedir. M. Herriot, Fransız 
- Sovyet yakınlaşmasının haliha
zırda önünde en iyi ihtjmaller bu
h.:nan sağlam bir esasa dayanmak
ta olduğunu söylemiştir. 

Romen ve Yugoslav nazırları geldi 
lavya konsoloshane erkim ile bir 
inta asker, polis ve muzika tara· 
fından karşılanmışlardır. 

Muzika milli marşları çalmış 
ve nazırlar hususi bir muşa bine· 
rek lstanbula geçmiılerdir. 

Misafirlerimize Hariciye Ve
kaleti kalemi mahsus müdürü Re
fik Amir ve Hariciye memurlaı:ın· 
dan Bülent Beyler refakat et· 

mektedirler. 

te, Bükreş elçimiz Hamdullali 
Suphi Bey ve Yugoslavyanın Tür· 
kiye elçisi M. Bankoviç de gelmiş• 

tir. 
Romanya hariciye nazın M. Ti· 

tülesko ve Yugoslavya nazır mua• 
vini M. Puriç doğruca perapalaı 
oteline çıkmışlardır. 

Yugoslavya nazır muavini M. 
Puriç beraberinde hususi katibi,. 

S ~ı ulusal itler üzerin-
' ıle çalıtmağa çağır - (Devamı 9 uncu Ayıt-m' UncU slltununda) ,,., 

Ankarada Balkan konseyi top· 
lanhsma iştirak eden Balkan na· 
zırlarmClan Romanya hariciye na· 
zırı M. Titülesko ve Yugoslav hari· 
ciye nazır muavini M. Puriç dün 
maiyetleriyle birlikte hususi tren
le Ankaradan gelmişlerdir. Tren 
saat on ikide Haydarpaşa istasyo
nuna girmiş ve nazırlar, İstanbul 
Vali ve Belediye Reisi Muhiddin, 
polis müdürü Fehmi Beyler ve 
şehrimizdeki Romanya, Yugos· Ankaradan ayni heyetle birlik· 

~a!İıtliğin on birinci 
~l'U d~ ise (35,000) ton • 
•. . k ıalıhaTp nın 
•ltıa-· • 
1. • J'••••ıtır. 'a~·n.iı1 {35,000) tonluk 

~ det~'~İ yapmak fikri yeni 
1'İt : dır. Dört, bet ay evvel . "'\' 

) 1>'tt( rupa matbuatını e • 

~i ~" ek:eıgu1 .. e~~ iı~i.. Şayet 
i~· ->'al>a dar buyuk ıkı ha,rp 
~ 1 \lıtt1 tıa Akdeniz hakimi -
ta11,.,d § olacak, denilmişti. • 
tli a.n b k . . ı ~·· ~t b .~! a lngılterenın 
~}'~~hu gun (35,000) tonluk 

dı~ kı.ıvv atrp gemisine karşı çı-
tı· e le d · ~, 1~h1 h cnız silahı bulun-
~e u h~d. )\~ lltıirı" a rsenin Akdeniz 

jı ~?tlıat, 'Fternelinden bozaca· 
ıtı • · ak temi at (35,000) ton -

Yaptırmak mes' el esi 

, 
11 

~ehrnet ASIM 
"en 

arkı, gazel 
Devrinin 

•• SONU 
Londranın teklifleri Mısır Kralına bil-
dirilmiş, başvekilin istifası bekleniyor Yusuf Ziya, Mes'ut Cemil 

mamazlıktır. Hatta bu anlatama· Beylerle Bedriye Rasim H. 
mazhk geçen hafta o derecede e- . neler söylüyorlar? 
hemmiyet peyda etmi,ti ki Kral Dün nıusiki.) e ayırdığımız sütun-
ile lngiliz fevkıalade komiserliği Jurda c~ld gazel, şarkı deHini yaşatıJ> 
araımdak münasehat tamamen uzatacak, milli musil,imizin inkişafı-

nı, balkın mu iki zevkini geriletecek, 
kesilmi§, fevkalade komiser ve· sanat değeri olmı)ıtn şe.) !eri dünyaya 
kili Maurice Peterson Kral Fuat· 'J'ürk musikisi diye gösterecek n<'şri
tan mülakat istemi§, fakat Kral yat karşısında devletin teşvik veya 
bu talebi reddetmişti. Bu suretle müsaade edici bir \'aZi.)ette ka1ma
fevkalade komiserlik ile Mısır sının artık bcklenıi\emcsi lıizım geldi-

ğini mu.;;ikimizin inkılilp ve tekamülü 
hızını alacağını işaret etmiş ve bu mü· 
nasehetle l.Ju mühim mevzu üzerinde 

Başvekili arasında münasebat son 

MısIT Kralı Fuat Hz. ı derecelerde gerginleşmiş bulunu· 

Y
ordu Başvekil Yahya Paşa ga- calışıp )eti miş g<'nç musikişinasları· 

Mes'ut Cemil Bey 

şünşelerini veri) oruz: 

Konservatuvar Müdürü Yusuf 
Ziya Bey fikirlerini §Ö~e hulasa 
ediyor: 

~;\1fıının 
1 ffi~ stltwıwıd:ı Mısır Kralı Fuadın hasta oldu· j ' ·~· . J d 

_ ı. mızdan Jfaı;;an l"<'rit \C Muhiddin Sa-

QlQt~~:~·-·•••11'1• ... l ~ d F k t Kralın has· zetelefcre ver ıgı tJlr bayanatta n· Q ı gu mıa um ur. a a .
1
. k l~ d k . 

1
..... . M dık Bt'ylerin diişiincelerini yazmıştık. -'Q• l gı ız ev a a e omıser ıgını ı· n .. d k t .. d .... ,r 'ay B 'k talığma dair olan haber ere ayrı· ugun e onscrrn umr mu uru ... u· 

Q I "ıQçl b - eşı taş ca i ,. b" b hran meselesi .de sup Ziya, genç musikişinas Mesut Cc-

"-Evvela alaturka enstürman• 
)arı yani alaturka aletleri ıs1ali 

. güçtür. Onlar, devir ve zamantn 
malıdır. Yeni1beynelmllel evsafı 

a ~tasa Ugün • ya11 ır u (Dovanu. unco ,...., ..... Unoll ........... , ruil YC )Jcddı c llasôm Hamının dil- ıo:vann • llnoll U)Offtmn ' inci ........ . 

ları b ray ·ı B karışıyor Bazı İngiliz gazetele· , aksı· lıo-t: ı e eşiktaş ta _ . . · . ... . ,. .. b h· ~ıııııuııı11rııt1ttıtıılffllHllNtlııt111ııtıH111i1"""""""'Hı111un1ııııınıııırın1111ııımııııı111ııııııııııttııı111111ııııırnuıı111uııııııı:ıııııııı1111111ıHllllftU1uıınıııımıu1ııııııııııınnıı111nııılfl"'111111Hıııflllllllltltııııııi'$ 
llJ. t)l.(n S f rının verdıgı malumata gore u '§ _ = ~a ~d ·ere kupası için d - K y b 1 d = Saatıs:,d~.ş~:::i~~~- ~:n;:v~:~:~:~o:::::.~~~i:··~,:; ( " urşun arası '' aş a 1 ~ 

Fuat arasında hasıl olan anlaşa· 

I 

Burhan Cahit Beyin VAKiT için 
yazdığı Milli Romana bugün başladık 

çok heyecanlı büyük milli ve e· Bu eserin ruhunu ve dikkate de- J 
debi romanın adıdır. Bu güzel 

"Kurıun Yarası" Burhan Ca· 

h 
ğer mevzuunu bizzat muharriri· 

eıerin er ıatırmda, büyük ve 
itina ile hazırladığı çok nefis, çekici bir kuvvet bulacaksınız. nin dilinden dinleyiniz. , 

Bugün 6 ve 7 inci say1falar1m1zda okuyunuz 
t \ 

bit Beyin bilhassa gazetemize 
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: Reşat rturi Beyin ·ı· : Yeni anketimize : 'E 
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Buhranın •• •• onune 
Fransız devletine ait ıs-1 

lalıat proiesi kabul 
edildi 

Parla, 3 '(AA.) - Kabine buh
ranmm önüne geçibnJttir. Bqvekil 
M. ~erg'in kanunu esasi ta.eli· 
llt metni ittifakla kabul edilmit-

.tir. ' 

Nazırlar mecliti tarafmdan fık. 
seri7etle kabul edilmit olan dev· 
lele ait isllhat projesi, nazırlann 
adedini azami 20 olarak tahdit et
mektedir. Bqvekil bu miktara 
aahil değildir. Baıvekil nezaret· 
siz olarak kabine reisliğini yapa • 
caktır. 

Resicumh'ur, teırii devrenin ilk 
senesinde mebuıan meclisini, i.ya· 
nm müsait mütaleaımr almak ıu· 
retiyle teırii devrenin geri kalan 
senelerinde iıe ayanın mütaleuı· 
nı almaksızın feshedebilecektir. 

Devlet, memurlara hizmetle • 
rinde istikrarı temin eylediği gibi 
onlara mesleklerinde her türlü te
minatı da göstermekte olduğun • 
dan memuriyet hizmetinin gayri 
kanuni veya müctemian terkedil
meai, memurlan devlete bağlıyan 
rabıtalarm kıınlmaımı intaç eder. 
HükOmet tarafından yapılacak 

t91ebbüa haricinde maıraf ibtiya -
rma ait yapılacak hiç bir teklif 
kabul edilmez. Meierki mebuaan 
meclisinden bu meaarifin kartılıiı 
olacak olan varidat evvelce kabul 
edilmit ola. 

Bir senenin bntçeai mebusan 
ve ayan meclisleri tarafından o 
sene kinunuaanisinin birinci günü 
kabul edilmediii takdirde ondan 

· evvelki ıenenin bütçesi ıOrayı 

devletin bir karamameıi ile ta -
memen veya llaamen temdit edi • 
lir. 

Baıvekll, ~ alqam radyo ile 
söyliyeceği nutukta devletin iıli • 
hına ait proje baklanda memle • 
kete izahat verecek ve kanunu e -
aaıinin tadili projesini meclisin 
önümüzdeki yıl içtima günü olan 
sah günü meclise vermiyecektir. 

Filvaki M. Doumergue, bu pro
jeden evvel üç aylık muvakkat 
bütçe projesini tevdi ve bunun her 
§eye tekaddümen müzakere edil -
meıini talep edecektir. Bu müna • 
aebetle genit bir ıiyaıt müzakere 
açılması muhtemeldir. 

ingittere, yeni bir hava 
· siyaseti arayor 1 

Londra, 3 (A.A.) - Dün ıa -
hahtanberi deniz kuvevtlerine 
karıı karadan ordu ve hava kuv • 
vetleri tarafmdan müıterek büyük 

manevralara 112 tayyare, ile 31 
liarp ıemlıl lttirak etmektedir. Oç 
zırhlı, bet kruvazCSr, 16 torpito, 6 
deniz altı gemiıi ve bet hava filo· 
sunu hamff bir tayyare gemisi Pa· 
'dökaleyi zorlamağa tetebbilı ede
Clerek Portımouth ve Portland üs· 

Fransa harbe 
hazırlanıyor! 

,, Bon günlerde Fransada yeniden 
Uker! haztrhklar başlamıştır. 
Fransız harbiye nazın bir kaç gün 
evvel mebusan maliye encüme
nbide ordu ihtiyaçları hlıkkmda 
izahat vererek Alınanların müte
madiyen sirnh kuvvetlerini arttır
malan karşmmda Fra.nsanm da 
mildafaa vamtalarım takviye et· 
mek liizQ.mundan bahseylemiş, 

Fransız ordusunun teçhizat ve mü
hlmmatmm k!fi derecedk bulun -
ma'dığmı !Öylemiştir. 

Ceneral Peten yetmiş sekiz ya-
şınaa olmasına rağmen izahatı bir 
saatten fazla sUrmüştür. Yakın

da ordu ihtiyaçlarmm ilonali iç.in 
harbiye nezaıteti tarafından rnun
ızam tahsisat istenecektir. 

Sar' da asayişi temin içın 
Berlin, 3 (A.A.) - Hariciye 

Müsteşarı M. Fon Bülovun Franea 
sefaretine giderek Sar hükGmeti 
tarafmdan talep vukuunda orada 
uaYİfl temin için Franıanm asker 
18ndermeie hazırlanmasını pro-

ıübahrilerine hücum edecektir. 
Bu müdafaayı münhasıran sahil ve 
dahildeki hava kuvvetleri temin 
eyliyecektir. Bu yazın batmdanbe
ri yapılmakta olan büyük manev • 
ralar silsilesi nazan dikkate ah • 
nırıa, yeni bir hava siyaseti arıyan 
lngiltere, milli emniyetindeki bot· 
lukları doldurmak için hava kuv • 
vetlerinin tedafii ve tecavüzt ka • 
biliyetlerini ölçmek istemektedir. 

Nevyorkta ' asansörcular 
· grev yaphl 
Nevyork, 3 (A.A.)' - Nevyork 

ıehrinin 250 binasmda çalııan a • 
sa.nsörler grev ilan etmiJlerdir. 
Bunlar, ücretlerinin arttınlmaımı 
istemektedirler. 

Bu grev bütün telire yayılmak 
irtidadmı gaıtermekte ve efllke 
ter çeken binaların kiracılarını 

derin derin dütündürmektedir. 
Grevden müteeuir binalann 

içerisinde 102 kat yülaekliğinde • 
ki F.mpire State binası da var.dır. 

Deniz görüşmeleri bitti 
Londra, 3 (A.A.) -Deniz mü

zakerelerinin birinci 1afha11, artık 
bitmiıtir. Bundan böyle resmi top-
1antılar vukuu beklenmemektedir. 
Ancak muhtelif heyet azaıı ara • 
smda sadece noktai nazar teatisi 
vuku bulacaktır. 

Bugün Japon murahhasları, M. 
Mac Donald ile bir1ikte yemek yi • 
yeceklerdir. 

-------------------------· tamam.ile aıılsızdır. Fransız aefiri 
M. Ponse bazı ecnebi gazetelerde 
çıkan bu haberi katiyen tekzip et· 

geçildi 
Bilmece - ,_,_ ~ 

lzmir yolu 
lzmlr, lfUrdun l.tanbuldan ıonra 

n kalabalık bir ıehrldlr. Bu Ud ba
l/Dk ııhrl blrblrlM ballı11an golu de
nfzdın bir gl1nM alı11ordıık1 Bandır· 

ma thmlr11olu thıdm geçfnu, iki ku· 
rum anl(Jfhl Vapurla trın daha •Y· 

sal oldular. Simdi Bandırma llzerln
den 18 saatte Danp gıll11onu. lıtan· 
bul Bandırmadan 64 mil uzaktadır; 

lzmlr - Bandırma 144 ldlMMtr• u
sunlu6unda ••• Aradaki aktarmalll çı
karırıak oopur 8 mll ,,ara11or, trın 'O 
kUomdre yapıyor tkJMkffr. Biraz 
daha ııkıftınrıak, bu ta1111ar• devrin
dı 18 ıaaff 11, ıe 11a oltun lndlr~· 
mek için hiç bir engel yoktur. 

Ldkln, bu saat taralı ıündUlk fÖY
l• durıun, niçin lıtanbuldan be,te, 
lzmlrden birde kalkıyoru:ı da 11an 
gtındilzle bütan geeevt yolda geçin· 
yoruz1 

Bir kere Bandırma trenlnü IJG· 
taldı rxıgon yoktur. Olıa da bu her· 
bıfn harcı olamaz. Soma bu yola.. 
tllnde ~lanlıa .. Balıke!fr gibi iki bil· 
ylJk vUdyet merkezf, Akhl3ar gibi vl
Utyet merkezliğine yaJ...'lıır kaıabalar, 
Menemen, Kırkağaç, Soma gibi kaza 
mukezlerf ııar. 

Bütiln bunlan giderken, bfü. 
bUtiln, gelirken yarı yanya gece ka· 
ranlı6ında ziyaret ediyoruz. Bu yolda 
gece Da8ıtoıı bulacak 11•r dı Ud ıon· 
raldlerden bafk~ı thğUdlr. Yolcu· 
nun, yolcularla aldkcuı olanlann ıe
be,,.U ,,aı 1catlandıla dlrlUcslzlfll biz 
dilıi1iıilük1-

EDet, ltınunıuz 111rel Çanldl bu 
tren lzmlrMn, oapur lıtanbuldan 
karşılıklı olarak ıabah ırkm, ılb g• 
lifi, sekizde çıkmalı w çoluk çocuk, 
gUndüz glJzf yle gidip rxıracalı yerde 
yatağına gf rmelidi r yahut her ikf yan
dan akıam üstil çıkarak yalmz bir ge
ce palıcuına yolcuyu 1' saatte yerine 
ulaıtırmalıdır. 

B/Jyle yapılmamak için alln u
~p bulunabilirdi; Seyrl3efaln d• 
nlzden kazancını, kasaba fimendilerl· 
ne vermek istemez denebUirdl. Ama, 
bugQn böyle yapılmamak _için sebep, 
ne olabilir? 

Almanların 
Anşlus planı 

• • 

(Eko dö Pari) gazetesine göre 
Almanyanm '.Avusturyayı ilhak et
mek hususunda takip ettiği plAn 

şudur: Avusturyacla. kanştldrk ÇI· 

karmak, karışıklık neticesinde bir 

hükfunet buhranı yapmak, iktidar 
mevkiine Habsburglara düşman 

olan PanOOrnıenistleri getirmek, 
bu suretle bir taraftan Berlinin te-

Yunan nazırları miı 
bankalarımızda 

"' M. Maksimos ve M. Pesemezoi 
Sumer, Ziraat bankalarını gez 

Ankara, 3 (Huıuıi) -Yunan 

Hariciye Nazm M. Makaimosla 

lktısat Nazm, M. P.esemazoilunun 

yarm akıam lıtanbula hareketleri 
kararlatmıfbr. Miaafir!er 19.30 

Ekiıpreıine ballanacak husuıl bir iki nazır, ft 
vaıonla ıeyahat edeceklerdir. Sümer •e Ziraat 

M. Makaimoı ve M. Peaemu • ıezmitler, çok bei 
oilu, bugQn milli bankalarımızı 

----~------------------------------~ ..... .-.. Bulgaristanla ticaret Erkanı harbiye r G 
anlaımaıı teşekkür 

Ankara, 3 (Husuıl) - Bulga • Anbra, 3 (,A.A.)~ 
riatanla yeni bir ticaret anlqması Erklnı Harbi1e Reitİ 
eıasları üzerinde konutulmakta Pı. Hs. Camhmiyel 
oldutu duyu{muttur• on 'birinci yıl dönBmll 

lktısat bakanlığı tile muhtelif makam fi 
müsteşarlığı lerden aldılı te'brikleff 

Ankara, 3 (Huıuıi) - lktıaat ce•ap vermek imkiJstd 
Bakanlıiı müıte§&rlıima teftit he- tundan mukabil te 
yeti reisi Hayrettin Beyin getiril • ıelddlrlerinin ibllima 
meıi kararlaımıı ıibidir. janımı tanlt buyunn 

Akhisar tütün piyasası F evzipaşa - Di 
Akhisar, 3 (Huauıl) - TUtibı demiryol 

piyaıası açıldı. inhisar idaresi iyi Ankara, 3 (Hua 
malları 95, kumpanyalar 85 kuru· pqa - Diyarbekir d .. ~-·~-"'! :JW ne ooo 

Resmi zarflan herkes 
kullanamıyacak 

Ankar, 3 (Huıuıt) - Resmi 
zarflar içinde hükOmet itlerinden 
olmayan bitiklerin ve kiiıtlann 
ıönderilmemesi, ıönderenlerin 
cezaya çarptmlacağı Poıta Tel • 
ıraf Bqçevirıenliiinden bildiril • 
dl. 

Naftada bir tayin 
Ankara, 3 (Hususi) - Nafıa 

Bakanhiı müze, tercüme, iatatis • 
tik ve yayma itleri çevirıenliiine 
Münür Retit Bey ıetirildi. 

Erzurum Muallim 
mektebi binası 

Ankara, 3 (Hmml) - Yapıl· 
ması geçiktirildiiinden &türü, Ma· 
arif Bakanlıjı ile müteahhidi ara• 
ıında davalı olan Erzurum Mual -
lim mektebinin tamamlanması ka· 

itleri ibate edildL 

Nafıa bakan 
bir karatl 

rarlaıtırddı. ,....,,,/ 

lngiltere ordusunda fesat tahrikatı~ , 
Londra, 3 (A.A.) - Avam ka· ı bulunulmumı 111 2'1 ı-· 

marası lngilterenin müseDah kuv· il 85 muhalife kart1 

vetleri içinde fesat tahriki.tında bul etmiftir. 

mayülA.tma hizmet etmek, d!iğer !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
taraftan Habsburgların gelmesin- VAKiT Hlll 
den korkan ve derhal sonuna ge - BALOSUNA 
çıeoek olan küçük itilaf ile lt:alyan
larm muhalefet cephesini yarmak. 

Yugoslavya Hariciye Nazın 

·(Yevtiç) de gv.etecilere Habs -
burg hanedanı hakkında şut.arzda 
beyanatta bulunmuştur: 

- Eğer bir gün Habsburglar 
Viyaıida vaziyete hakim olurlarsa 

şimdiye kndar daima tarihte gö • 
rüldüğü gibi, Berlin hükfımeti he-
sabma çalışacaklardrr. Bunun ne-
ticesi de gizli bir a.nşlus olacaktır. 

Bu anşlus zamanla l\facaristanı da iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 



• "'•b'uau: Şeref 

~IJe,./eri 

>~ki çıyı neden 
~- •dılar? 

1 

~ı '::t. oturan Ali Oı • 
ı,il ddeainde OJUDcak 

Yeni Daimi encümen 
toplandı 

Şehir Mediıi yarm ikinci top • 
lantıımı yapacaktır. Yeni dalmt 
encilmen aün ıaat ikide toplana -
rak belediyenin arttırma ve ekailt
me itlerile ufratmıtbr· 

Haksız tahrik var mı, yok mu? 
S:'ll b liakkr isminde bi

'hı' ~~ anlqılamayan 
~,•1111ı1ttır. Jımail 
11.... ~ rı, Yaralı tedan 

t..._ i · Beşiktaş cinayeti muhakemesinde iddia makamı ve avukat 

- Aauhf :Ame•maf Medet! Y-. ._, 
DJ,.. lnll7W91r nwlTO ~ 

nla meriy(llhabrlar kofuıuncla rahaf 
~teffne uz•ndr, 

Efer hali fW'8cla '"2rac1a, w,.cr. 
llacalrta c1a..,.1, dilmbelek " dlmMlı 
ahenkle ona diriltmefe ~ ...,.. 
• onlara ela brnlanaı derim, hutaJr • 
tmı ~ çekti, artık hırpalama~ 
samlı ebedi aandukaamda biraz barı
m dinlednf 

Oaman Cemal 

ihtiyar tilki 
'>\ dt \' tede oturan Meli ff.. K • 1 • • "Jd- d .. JCı... .. 1 t J lt "- 1•drı bannd __ ._.: useynin evserı nası ve nıçuı o ur ua unu an a b ar 

le d an~ BeynelmiJeJ heroin kaçak 
~. ~ Gtınüı, baım· Bundan iki aene enel Betik· tealrlyle aıe,ıor. unda imil olduğunu kabul etmekle .. • .. 
~~~ •• ! · tatta nituıbıı Keneri aJdGrmekle Hldile phltlerlnhı lfadeleriy- beraber, hakaız aduikin mevcudi- çısı ceza muddetıni bitirdi 
~'~ ~Yar lımlnde iki euç.lu Hlheyinin muhakemeeine le Ye doktor raporiyle, suç sabit yetini kabul etmek istemiyorlar. Beynelmilel heroin kaçakçıla • 

tle.- hrııet Kaptanın dOn afrr ceza mahkemesinde de- olmuftut. Buna cevap vermeden ve haksız nndan Vaıil Grimalidi geçen ıe .. 
~~d...,' eı1a ~arken ya- Tam edilmit, dGnldl celıede id- Ölümün vuJiuunda Httıeyinin tahrikin nrlrfmı iıpat ebneden ne Avrupaya heroin kaçırırken 
~~. dia makamı iddiumı .aylemif, sezmek teklifini kızın tiddetJi bir eYTeJ vakanm ne tekilde cereyıan yakaJanmıı, bir ıeno hapıe mah • 
~d ~-d~ baklCaJ Hulki 8UÇlumm -.ekili ankat J.mail nrette reddetmesi lmil ollllUfbır. ettiğini anlabnak iıterim. kQm edilmitti. ihtiyar tilki namilo 
~ ~ }f::hıııet, !atine İt· Hakla bey de mGclafaumı yap • Fakat tuÇlu H{heJin bmııaı kendi- Bundan tonra, anıkat Jımail tanman bu adam mahkOmiyet 
~~deQ 1 Ef. 1İ aopa ile IDlfbr. ıi 1ebep olduju cihetle, hak.tız Hakkı Bey, ölen Kevıer ve öldü • müddetini bitirmiı, hapisten çık .. 
~ ~ )'ake.lan11111Jardır. MGddeiummnl ıınaaft11 K&Jif tahrikin mnmdiyeti kabul edile- ren Hüseyinin nr•larmda devam mııtır, Vaıili Grimalidi iki y{lz Ji .. 
~- ~11 ~le aıenıurlarrn • Bey iddiumı f3yle yapmqtır: mez. Bu ih°barla auçlunun Kevae- eden iki ıenelik ırkı ve ıiddetli ra para cezaıını da ödemeye mah .. 

~~llta,. 1ıı Perihan Ha- _ ~u Hilte7fn, Keneri ni • ri kaaten 8ldürdüfil anlqıldıim- münaıebeti, naııl ıeviıtiklerini, iı kUm edilmiıti. Bu parayı verirse 
a_~ )~ t~~'\'e.ylarmdan kihlai almak ntemit, fakat Kener dan hakkında 448 inci maddenin tikballeri hakkında neler dütün· hudut haricine çıkanlacak, ver • 
'liıı •ll)ltd a &!rırıtır. hanrmm ailesi, Ha.eyinin bir ai • tatbikini, ancak vaka zamanında düklerini, birbirine nasıl mektup- mezıe tekrar hapse konacaktır. 
'~~ ~lo1 ~:n CenıaJ, Trao- le geçindirmeğe kudreti olmadı • 18 yaımı bitirip 21 yqıru bitirme- lar ve fotoğraflar verdiklerini, 
~ ı· c.fend' d diği ciretle, af kanununun nazarı H'' · • K bu hareketinin ölümü intar eyi-
. •ta)'a ıye adi bir ğı:nı ileri sürerek bu iz İYaca mu • ıı!lleyının, evserin verdiği ümit- ~ ... -

1)' •atarken yaka- vafakat etmemitlerdir. GOnün tibare alınmak suertiyle cezaımm Jer üzerine her feye rağmen evlen- diğini ıöylemit ve hak11z tahrikin 
•~.. b. . ı· tayinini iıtiyonmı. k • t d""'" • h mevcudiyetinde israr ederek de _ ' '\;;ta·ı ınnde Hüıeyin Kevıere raııe ı · me ıı e 1gını, atta ana veba-
"'-it~ ~de dev yor, ona gezme teklifind~ bula - Kaıif Beyin iddiaamdan ıonra b:'•m~ izdivaca ımun.f~kat etme- ~ittir ki: 1 
de,,._ t.tL·k arn nuyor Ke.-ser münuebeti olmı. avukat lımail Hakla Bey müda • dıklerı halde ıuçlunun (gönül bu .· -Müvekkilim, Kevaerin bu te-

l · ~ 111 ed·ı ' Jd ' kilde küfür ve hakaret etmesine ~~~ -ecbuıi •.ıneğe yan ıuçlu ile gezmeği bittabi ka - Jlaumı fU yo a yapmıfbr: ben bundan baıkaımı istemem, o-
~ :~ ı,~i d Yetı kon· bul etmiyor: - Biz iddia makamının kanaat· nu almazsam kendimi öldnrii- önceden sebep olmamıftll'. O yal-
;.;;il ~ ı...ı, ,";.- .ü~e- _Şu l>udalamn • ...- Jıali, !erine Mnııet etmek mevkiinde- rfim) dem .. i Ozeriııe ... çıbra· nız iki ıenelik ııamiml Ye mahrem 
....... _ dGn ~~~ıftir. diyor. yiz ve suçun Hüseyin tarafından madıklarmr ve günün birinde Hü· mGnaıebetlerine güvenerek gez • 
tld~~ h•tınci ve Bundan muğber olan HüteyİD iılenmediğini iddia ederek hadi- ıeyinin nisanlısı Kevaere her za. mek teklifine ldarıı tahammUI e. 
tt~ ~it ~ıt ukuJc fa-/ bıçafmı çekerek Kevıer hammı aeyi inkir edecek ıamimiyetine manki gibi gezmek telClifinde bu- dilemiyecek derecede fiddetli ve 

1-lebeııiıı :lcae ~Iun: yaralıyor Ye oradan ımııyor. Et - kani olmadığımız ıöz'leri dinlete - fonunca kızın Aebepsiz olarak ağ- galiz küfnr1ere maruz kalmr~tır. 
~etı j faJ hastaneıine nakledilen Kev - cek değiliz. Ancak iddia makamı .•. a_lmmaz küfürlerle hakaret et- Kevıerin suçlunun hissiyatmr ken-

"'-uJıiıl · ıı--. 'fUb. ,.. 'w••a .--. aWJjı pr8IUD .,. iiinı, bunun üzerine Hüseyinin 



~ - VAKiT 4 Teınnlaanl 1934 ' _________________ aB!! ____ ımıl!l!~---11111!1----------------~ 

ltalyanın yeni yap
tığı harp gemileri 
-- (Baımakaleden devam) 

bir müddet proje halinde kalıp da 
inıa ve tatbik ıahaıma ıeçmediii 
görülünce bu it ehemmiyetini kay· 
betmit ti. Hatta bu projenin bir az 
da hayal mahsulü oldulunu at>y • 
liyen)er bulunmuıtu. 

Binaenaleyh bu. defa ıemi1e • 
rin yapdma11 için ilk fili adım ab· 
hnca mea' ele yeniden ehemmiyet 
peyda etmİf oluyor. Diler taraf· 
tan Londrada bahri ıili.hlarm tah· 
didi için üç büyük devlet arasında 
cereyan eden müzakereler henüz 
bir netice vermeden ltalyanm böy· 
ie otuz bet bin tonluk iki büyük 
harp gemisi yapmağa teıebbüı e
dişi ayrıca dikkati celbediyor. 

ltalyanın bu hareketi ilk tesiri· 
ni tabii olarak Fransada yapmıf • 
tır. Nitekim bir Fransız gazeteıi 
bu hadiseyi yazarken "Uyuyacak 
zamanda değiliz.,, demi§tir. lngil· 
terenin de bu yeni vaziy.et kartı • 
unda alakasız kalmıyacağı füphe· 
sizdir. Hulaıa devletler ara11nda 
cereyan eden müzakerelerin ıonu 
şimdiden kat'i o1arak anlatılmıt 
gibidir: Bu da kara kuvvetlerinde 
olduğu gibi deniz ıilahlannda da 
hudutsuz bir yarıtın baılamuıdır. 

IVlehmet ASIM 

di lehine çekmek teklinde uzun 
zaman ümitler verdikten aonra 

ya1nrz bu teklifi reddetmekle kal-
mıyarak ıebepıiz ve mana.ız ıe • 
kilde sövmeıi naıd bir hakka 
müıtenit olabilir? Bu aebeple tah • 
rik, hem de ağır ve tiddetli tekil • 
de olan bu tahrik, hakındır. 

~anunumuz -haksız tahrikin 
na.zan itibara alınacağı suçları ta· 
yin ve tahdit etmemiı ve bunun 
tatbikini hakimlerin takdirine ter· 
ketmiştir. Kanunun bu husustaki 
maddesinin metnine nazaran, tah· 
rik bizzat suçu iıliyen aleyhine 
yapılması zaruri olmayıp akraba· 
ar, dostu aleyhine, hatta hi11iy&tı· 
nı kendi lehine çekebilecek olan 
yabancı bir tah• kartı yapılması 
bile, tahrikin mevcudiyeti için ka
fidir. Maamafih burada tahrik 
pek ağır şekilde ve doğnıdan doğ· 
ruya: müvekkilimin tahıma ka111 
yapılmıştır. Velhasıl Kevser ka • 
ha, manasız, terbiyesiz hareketi • 
nin kumam olduğu giıbi, Hüseyin 
de hasta ruhunun ve tekamül et • 
memit kafasının mukavemet ede -
mediği manevi cebrü ıiddetin kur· 
banı olmu9tur. 

Müvekkilim fakir ve ihtiyar bir 
baba ile bir ananın ve ki:içük bir 
kızkardetin biricik geçim menbaı 

idi. Şimdi bu aile her türlü ka -
zanç ve nafakadan mahrum, me • 
teliğe muhtaç denecek halde, ae • 
falet içindedir. 

Hukuku umumiye ,ahitlerin • 
den Vecihe hanımın if adeıinden 
de anlaşılıyor ki, Kevıerin huyauz · 
]uğuna mukabil Hüseyin, halim, 
sakin, temiz ve günlük itiyle meı· 
gul bir çocuktu. 

Muhterem mahkemenizin auç • 
lu hakkında, cezanın tatbikinde 

ceza kanununun 51 inci maddesi -

nin 2 nci fıkrasını ve 59 uncu 

maddesini nazarı dikkate alma11 • 
nı istirham ederim. 

g_a_z_e_ı __ d_e_v_rinin sonu I~!..!-2,~,__l 
_. <Bat tanıı 1 

IDd l&YJ%&0&J Türk kadınıdır. Kendiıini ziyaret ~ f K 
Şarkı, 

haiz mu.ikiyi bütUn medeni dün - eden bir .~bd.aı~mıza Bedriye H. e r e u o 1 s 1 
yanın tanıdığı kiıve altında orta • t~ları ıoylemıttır: U 
ya koymak lazımdır Zaten ıark "-Hiç füphe yoktur ki Türk G 7 muıikiıi aletleri, ancak oda muıi· muıikisi de, özlü kaynaklardan iJ. aıalasarag- Beşiktaş 
kiıi aletleri olabilecek yapılıt ve ham alarak, Gazi devrinde inkitaf maçı bugün 
kabiliyettedir. 

edecektir. Buıün bütün ıençlik Şeref kupaaınm üçilncü maçı 
Bu aletlerden hiç birinin 

"alaturka,, imıi verilen bu,Unkü bugün Ta.kaim ıtadında yapılıyor. 
bayat ve kooterde kullanılabile -

muıikiyi ıevmemektedir; alatur • Galataaarayla Bet iktaıı karıılat • 
cek yapılııı yoktur. Tanburu, udu 

kadan zevk alabilenler ıUpheıİ• ki bracak olan bu maçın bir hayli 
ayakta ve binnetice konıer1erde 

ömürlerinin ya.namı bitirmit olan· heyecanh olacağmı umuyoruz. 
çalmak imklnıızdır. !ardır. Milli muıiki be-etmilel Daha evvelki giln çetin bir maç 

Tanburun aeıini yüliıeltmek i · J-

tekniie bUründükten aonra mu • daha yaparak yorulan Betiktat ta· çin piyano, Yiyolonael ıibi alede • 
hakka ki daha cazip, daha azlü ve kımmı buıün sahada nurl bir kad

rin araya ıirmeıi hareketleri, ınu· 
k lmak h · daha hayaU ola--,_.__. Muallri, kı" ro ile ıörecelimiz belli delildir. 

ıikinin konser muı iıi o i tı • ~ 
Fak b d d daha .. ok alıımawa balhdır. Din • Bu itibarla maç üzerinde uzun 

yacını gösterir. at, u a oğ· ~ J boylu tahminlere giriımeyi doiru 
rudan doiruya aarp muıikisine lete dinlete alaturkaya aaplanmıt bulmuyoruz. Yalnız güzel, temiz 
bir temayül eseri idi. olanların zevklerini bu yeni aaha • ve Şeref kupaıına iayik bir maç 

Büytık inkılapçı, her ıuretle da toplayacaiız. Bu, çok büyük bekliyoruz. 
uriletecek, millileıecek bir muıi • bir inkılaptır. Gençlik, ıon derece T 1 C J 1 b 1 taka . . • • ıtan u mın ım • 
ki iatiyoT. memnundur. Beni biltiin tanıyan· ·dan: 

Muıiki, kulak ahılianlığı meıe· lar garp muıilriıinden hotlanırlar. ı _ Şeref liupuı maçlarından 
leıidir. Kulak hangi ıeye ahtrrıa, Dikkat ediyorum. Bunların ara • üçOncliıü 4/11/934 pazar ıünü 
inıan ondan zevk alır. Onun için ıında garp muıikiıini zevkle din· aaat 15 de Takıim ıtadmda Gala· 
birçok teıekküller meydana getir· lemelc neticeıi ona tapanlar var • tuaray - Bqikta.t birinci takım • 
meli. Kuvvetli harekete ıeçmek dır. Alaturkayı ıeven!er değil mi lan arumda yapılacaktır. 
ve halkı ciddi muıikiye alıtbrmak ki bunu doğup büyüdükten ıonra 2 - Saha komiıeri Salahattin, 
lazımdır. Fakat bununla da it bit- dinleye dinleye ıevdiler. Niçin maç hakemi Kemal Halim, yan ha
mit o1maz. Aynı zamanda iyi tah· beynelmilel teknikle itlenecek kemleri Halit Galip ve Şazi Bey • 
ail görmlit ve musikinin tekniğini musikiye ıevmeıinler, ona tapma· lerdir. 
konaervatuvarlarda tahıil etmit ımlar? Bunun akıini kimıe iddia 3 - Kiıe!er ıaat 12 de ıtad 1'a· 
unıuTların vücuda getireceği eıer· edemez. Yalnız ıunu ı6ylemek iı· pıları 13,30 da açılacaldır. 
ler milli damgaları tafıyacağın • tiyordum, ki a1afranga, ilim ve 4 - Bu maçın tertibine memur 
dan bu cihetten de faaliyete geç • bilgi iıtel'. olanlarla müsabakaya iıtirak ede· 

k 1,.. d cek idmancılardan ve hakemler • me aznn ır.,, Alaturka bir ,arkıyı lierlieı e • 
Yu.uf Zl'ya Bey konıervatuva· Faka den maada bilaiatiına berkeı bilet vinde iıtediii gibi eöyler. t a· 
f l. • f d d n1 alarak sahaya gİHCektir. 

rın aa ıyetı eh'a ın a a fU arı lafranga böyle d-Xildlr. Bu itte 
1 • • --a Atletik ekzeraizler ıöy emııtır: lionaervatuvar ve mekteplere dil· 

Atletimı federasyonundan: 
- Konservatuvar orketh'aıı ter. Mi11t Türk muıikiıi biç 1Up • Atleti .. muallim Pradc her Paur 

bu ıene yirmi konıer verecektir. heıiz yakın bir zamanda inkitaf rinü ak.-m aaat !bet buçuktan aeki • 
Türk muıikiıinin mi1H hayattan edecektir. Türk muıikitinaılannm n kadar Be:yoilu Halkevi aalonunda 
mülhem olaTak bütün dünyanm besteleri yok deiildir. Bu ara. atletik ekzeraizJ.,. batlıyacakbr. At· 
tanıd ığı kisve altmda ortaya çı • da ecne 1° -er ... erini tercüme et • 'Wtleda • ....... - _.. ttlllilkw _.. 

ı b ı ._. 1' vinde mumaileyhe müra t ederek 
ması lazımdır. Hareket er •ta • mek de pek ala" kabı.ldı"r. brne alm•wn w talimi .. ~ et· 
mıttır. Avrupada tahsil eden genç· meleri lüzuima teblii olunur. 
ler, bu yolda çalıımağa. ve eıer -
ler meydana getirmeğe batlamı9 • 
lardır.,, 

Belediye hizmetlerinin ta
mamen yapılabilmesi için 

Belediye reiıliğince ıube mü • 
dürlerine bir tamim ıönderilmit -

tir. Bunda 934 mali seneıi zarfın • 

Maarif i,ıeri. 

Mea'ut Cemll Beyin flklrlerl 
lıtanbul radyoıu spikeri Mea' • 

ut Cemil Bey de tunları anlatıyor: 
"- Bu huıuıtaki fikirlerimi kı· da bütçenin müvazenesi gözetile -

saca ıöylemek iıtemezdim. Mutia· rek tahıilata fazla gayret edi1me • 
ıi tavsiye edilmekte, belediye biz· 
metlerinin tam•men yapılmaaı i· 
çin varidatın tamamen toplanma• 

Dün Maarif müdürü Haydar 
Beyin reiıliği akında müdür mu • 
avinleri toplanarak maarife ve 
mekteplere ait qya, muallim ih • 
tiyaçları ü2erinde görütmüıler • 
dir. 

ka istediiiniz için ıu kadar söyli • 
yeyim, ki muıikimiz, aon zaman • 
larda ıannatıklarla ıarılmıf, ku • 
ruyan ve görünmiyen bir büyük a· 
ğaç manzarası halini almıttı. 
Meyhanelerde ve eğlence yerlerin
deki, aan'atla hiç bir ili9iği o\mı • 
yan bir cinı musikiyi yükıek ve 
aıil Türk musikiıinden ayırt et • 
meli gerekti. Gazi Hazretlerinin 
itaret buyındukları esaslar, hiç 
ıüphem yok, ki bu neticeyi almak 
içindir. Bu bir batlangıçtır, ki ta· 
rih ve etnoğrafya ilimlerinin çer • 

çevesi içinde Türklerin (kifltilr) 
ve (folk) musikilerini, bu muıiki· 
yi ileriye götürecek ıan'alkir ıoy· 
lara tertemiz sunması beklenir. 

ıı lazım geldiii bildirilmektedir. 

Haydarpaşa - Eliziz ara
sında yataklı vagonlar 
Haydarpaf& ile Eliziz araımda 

haftada iki defa yataklı vaıon it
liyecek, yataklı vaıonlu trenler 
cumartesi ve salı ıünleri Hayda!' • 
p&Jadan hareket edecektir. 

Yakında Merainle Ceyhan ara
ımda da ilave olar9k iki tren da
ha İf liyecek Ye bu trenler Mersin
den kalkgı Ceyhana tidecek ve 
Ceyhandan MeraİM dönecektir •• 

Aynca da mmtaka müfettiıleri 
müdür muavini Adil Beyin reiıli • 
ği albnda ikinci bir toplantı Y'&P· 

mıılardır. Toplanbda açık bulu -
nan muallimliklere vekil muallim· 
ler tayin edilmiıtir. 

Beraet eailer 
Dün ıekizinci i1ıti1&1 mahke· 

meainde bir dava neticelen • 
dirilmiıtir. Bir kahvede top • 
!anarak huauıl aletlerle eırar 

içtikleri iddiuiyle aekizinci ihti -
aua verilen Refet, Ali, Haaa.n, Ke
nan Hüıeyin, Pandeli ve Nuri e -
fendilerin aon dm'Ufmaları yapıl -
mıt ve beraatlanna karer veril • 

HABERin müsabakası 1 
Istanbulun Gürbüz Çocuklanna 

160 Lira NAKTEN 
"HABER,, refikimiz bütün okuyucularDDizı ali.kadar eden 

yeni bir müaabaka hazırlamıtbr. 
Bu müaabakaya ııhhatli ve ıürbüz çocuklardan (5 - 10) 

yaıma kıadar olanlar ittirak edebileceklerdir. 

Hakikt ilim ve aan'at adamlan• 
nm bu itlerin tef enüatı üzerinde 
toplu olarak kararlar aldıktan ıon· 
ra hakiki Türk muıikiıi tarihini, 
hem nazari, hem ameli olank reı· 
mt konservatuvarlarımızda, Mu • 
ıiki Muallim mekteplerimizde ve 
bunlara eı olacak daha batka aka· 
demik mUee11eıe1erde garp muıi· 
kiıi ile müvazi olarak öğretilirse, 
gelecek soylarda muıikimizi ileri· 
ye doğru uzatıp, götürecek ıan'at· 
karlar da çıkar. Unutmayalım, ki 

Aziz Beyin reiılik yaptığı hi • tan'ati yapanlar, ancak iıtidat ve 
kimler heyeti, bu duru§lllanm ıbit • ilimle silihlanmıt sanatkarlardır. 
meaine ve eau hakkında karar 

fllıüsabaka Şeraitini Anlamak için 
HABER'i okuyunuz 1 

bildirilmek üzere muhakemenin Radyoda alafranga söyllyen il 
İkinci Teırinin 10 uncu cumarte _ Hanım ne diyor? İ Refikimiz, aürbüz çocuk 

bırakılmuına karar 1 Bedriye Ruim Hanım, radyo - = (160) lira hediye ver~yor. 
• lir,a 

müoabakaımda kazananlara c 

GünUn 

il ihtimali çok ıüph • 
\.'llhlLu .ınponyıs 

bunakartı peıinclen 
laıılıyor. 

Kısa 



!J - \ ...... aJ. 't ıc:t,;•ulMUU 1!134 -

VAKJT'ın Edebi Tefrikası No. 4 ::--:--:.·=--= ...-. ....... _ 

'tt~ 

Kanadı Yaralı Kaş 
Nakleden : Selami izzet ii 

Mutfak kapııını açmaia çaba- _ Merk I f . . 
ladı. Sürmeliydi .. Kapıyı kurcala- y k eze te e on edınız. 

• d Kil'tl' d' Y 1 - a ızı ne yapacağız? r. ı ıy ı. a nız tepe pencere- _ S h' . , __ , a ı .. 
ıı JUMdı. Şadan kızına baktı: _On I --'-? 

M d ki b
.. eo a~ 

le.\ ltoı 7 

Öbet;inin ensesine uzakt;;= 
1

;f ;j;~ 
b· • Zehirli bir hançer saplandı ! 

ilta r 
, una b oyundan giderken sordu: " Arzames! 

ti. lllenıleketleri şimdiye kadar neden istila 
Bu şirin ve zengin 
etmedik ?n 

en " t1ıı,. onra Darayı 
"cağım! 

eı hm.:!~ " 
"''"°'- -"1rldarm çadırm· "en d 
· ' Ifarıda bir gürül .. 

4hLJı 
... VuruJd 

lltıı um .... 

e~~•d;! sahile yakındı .. 
bitj Ilı a dolaıan nöbet

Lire ' a1akta dururken -----L ,. , 
ı. tete du •nden hançerle 
~ ltıe lco ıınu, tü. 

'otd~. kıt Arzameı nöbet-
~· 
~~~du? 
~ bo~: Yaralanan uker 
'1. ltlce Yerde yatıyordu. 
~ "1 rin •naeıinde küçük 
L.~~ 1-ıuyordu. Fakat, 
~ .. •: ••Uı k · . "~ddetı· aı erın enıeaıne 
~' tJ..- 1 ıaplanmııtı ki .. 
'-t ~~!yordu. 
~ ._ .. ~lrabyan hançer .,, 

~ 'b mahir bir nitancı 
~ .. ~ lınqtı. 
~tıJ, iti. la.nçer bir gece evel 
~~'meçhul adam ta
~~ ~lanmııtı? N ~··- oirdenbir· ıa.. 
~' Coır -...ırıtı.. Gazleri ka-

1 "- Senden ıonra Dlriyı vma• Dedi. 
cağım!,, ıözilnil ı8ylememifti. Arzamea yara!mm .c>tlerini 

Darayı, yaralı askerin son ne- anlatb: 
feıinde ıöylediii bu sözü duyıa~ - Dü§man meydanda olsa, di
dı, birçok kimselerin canı yana· leklerini dinlemeie lüzum gSrme· 
caktı. den, hatta ıize ıormadan, ben o-

Dari aıabt bir hükümdardı.. nun cezaıınr vereceğim. Fakat, 
Böyle tehditlere hiç de tahammülü aıkerlerini zehirli bir hançerle öl· 
yoktu. düren bu meçhul eli yakalamak 

I kabi1 olmadı 
Diri o gün akfama kadar çadı· D" · 

rından dıtarı çıkmamııtı. ara 0 geceyi de Tunanm beri 
tarafında geçirdi. Orduıunun bü· 

Arzameı kendi kendine dütü • yilk bir lcıımı ka k 
. d ~p~ ~ 

nüyor u: mifli. 

- Darayı da vurur!arıa, ordu Arzames hüknmdann, ordu ta .. 
yabancı ellerde peripn olacak. mamiyle kartıya geçtikten eonra 
Meseleyi yavaı yavaı açmalıyım. hareket etmeıini istiyordu. 

Arzames hadisenin içyüzünü 
yani yaralının ton nefeıinde .ay• 
lediii sözleri hükümdara ıöyleme
ie karar vermiıti. 

Dara bqka türlü arkı bir inzı • 
bat altına giremezdi. İran hü-
kümdarı seferde buan ordunun 
ba,ma geçer, hazan da serideki· 
ledi tetÇi için en arkadan welirdi. 
Eğer bu meç.hut el ordu iç.inde ...., 
kerle birlikte yürüyorsa, Daraya 

kıymak fırsatını da. bulmakta ge • 
Cilail)'et:tllırl. 

Arzames: 

Diri aıkerin aonunu bekleme-
di ... 

Erteıi sabah çadırını toplattı. 
Maiyet zabitleri ve muhafık aıker.. 
leri hilkümdarnı etrafını ıamut • 
lardı. 

Diri ırkı bir inzıbat altm'da 
köprüden geçerek kartı yakaya a
yak butıiı zaman: 

- Artık tehlike bertaraf edll • 
mittir. Bu vu~ette yolumuza de
vam edersek, aramıza, bizi ra • 

• c...t.i:vri•inek Lila 
a-iremez. 

- a em o ızımle takala- _ An · ...ıı b b 
b

. d akal • aıı,.,e a aımı.n paralan 
fıyor, ız e f aıaıım .. Ben ma· yok muydu? ' 
aaya çıkıp tepe penceresini açaca• _ Met 1.,__. d'I I 
i Se 1 ____ 1__ D e ııuız ı er.. ıte bu da 

an.. n çıaacaıuın.. mndan at- rakı fa . N ı.. _ 

A 1 ı . cıuı.. eye oen telefon e-
Janm.. t anm atlanın.. kı a - deyı'm . kı ~ k il , d bo . . , ıız zcagızı 0 ayınız •. 

am yu yer .. Al ıu hır lırayı.. O h h b 
Nurinin bahçe.ine git, çiçek alıp luzum" - ynka eOmenakra erb lvermefe 
el.. • . ~ .• nu a a arından 

g • • • bırme gonderemez miyiz? 
- Ben gıtmek ııtemıyorum an- K ' · k - ımıeıı yo . 

ne.. - Ahbap, dost? 
- Ben iıtiyorum .. Madem ki o _Ben varım. 

bizimle alay ediyor, hiz de ona bir G enç erkek, Ali ŞefilC zengin-
ıürpriz yapalım .. Sen bana yardım c!i. Güzeldi. Zenrindi, kendi be-
et .. Maıayı buraya çekelim. Ko • sabma felaket nedir görmemi,ti. 
nuıma artık, ıeıini duymasın .. Gel Batkalarınm fe1aketini de göl"' 

ıeni öpeyim .. Daha 11kı öpeyim... mek istemezdi. Hayatında ilk de
Benim aevgili bir tanecik melek fa olarak, gazetelerin zabıta ha
kızım .. Güle güle yavrum.. berleri araımda li.kaydane oku • 

Hafif bir gürltü .. Şadan kapağı yup itittiği kanlı sahnelerden bi -
kapadı, masayı yerine çekti. Bek • rini ıözleriyle görüyordu ... Ve ha 
ledi .. AldanmamJ!b .. Kapıdan Ö• faciayı, öraiilü saçlı ıenç kıza ha· 
lüm girdi. Kocası girdi .. Üç el ta· her verecekti. Hayır, bu itine 
banca .. Oda bir maktele döndü. gelmedi, bunu koDıfunun kanıma 

4 haTale ebnek daha dofruyda. 
Bir başına Böyle ifleri kadınlar daha llyıkir-

Süheyli eve çabuk dönmek iı • le becerirler.. Cenazeler için il . 
temedi. Aımeıile babası barıımıt- zım ı~en mall'aflan da Tereceli 
lardı. Varsınlar biraz da yalnız ve mademki teıadüf onu buraya 
katamlardL getinniıti, bu kızla da metrul ola-

Admılarmr a'fır abyordu. caktr •• 
Dükkinm önünde bir otomobil lhtan Bal>anm mne rlrcU. 

ıördü. Biri bek1iyor gibiydi. Süheyla ıordu: 
- Kimi iıtediniz Efendim. - Annemle babam geldilet 
- Sadık Efendyi. ml? 
- Burada Efendim. Ali Şefik'in gayri i1itlyart göz. 
- Dükkanı boJ. Arka merdive

ni çııdım, kapıyı vurdum, açan ol· 
madı. Kimseler yok ••llha. 

- VardD' Efendim 

leri yqardı: 
Babanm karnı mJJ'lldancb: 
- Getirt• elhet... Bir kadel 

lionyak içer miıin beyefendi? l.~. ta,1:~ipti. Kulak-
~.~' l'iııın etrafı karar. - Hayatınız tehliJiededir. Et· 
. " lftı. rafınrzdaki muhafalarm ıayıımı 

Demiıtl. 

Ordu Tuna boyunClan ilerliy~ 
du. 

Snbeyll ela çaldı •. Gene çaldı .• 
Tekrar çaldı .• 

- Hayır, tetekldlr ederim. 
- .Ama iyi ıelir, yGrek açar-

)'r-tının batma efiJ. arttmnak lizmı J ... • 

? '· Demiıti. 
~ l -taıu tanıyor mu • Diri uabt olduğu kadar da 
·--~ ceaur ve atılgandı. Bu ıözil itit~ ' ' ~: 
~' llbldıiını biliyor 
~'-t 

- Sana ıilah atmak ve canımı 
yakmak iıtiyen biri varsa, kqı • 
ma çıksın ... Eneli onun dilekleri
ni dinliyecefim f 

Diri, bu havalideki aüzel köy· 
leri, yetil vadileri, ormanlan, te
peleri, ıenit yollara IDa'Yİ ıöl • 
geler aalan uzun ajaçları ıördük· 
çe: 

-Anametl diyor"du. Bu tirin 
ve zengin mem!eketleri timdiye 
kadar neden iıtila etmedik? .. 

(Dnamı var) 

- Belki babamla annem çık -
mıttardır. Ama ben tepe pencere
ıinden rirebilirim. Bir az bekleyi-
niz. 

Tam hu eenada Ihsan Baba 1e1• 

lendi: 
- Kapıyı açmıyorlar mı? Sn -

beyli aen buraya ge] biraz. Beye -
fendi ile 'ben bakanın. 

Beyefendi: 

'.Ali Şefik kadmm ıarbot oldu
ğunu farketti. Kıza döndG: 

- Senin imıin nedir bakayım? 
- Süheyla efendim. 
- Yaklq bana Sühey1'-
.lbsanm karnma döndG: 
- Bir fincan kahve olaayCh 

içerdim. 
- Piıireybn. 
- T etekkür eC:lerim.' 

\ ha~ ita •fıııda.n ıeldi •• Ve 
~..._h it ittim: "Senden 

\~ .::;!::danarak ... ;;~·-;;:;;;;~· ............. "."'"""i{;;;;;;;.;";;;: .. :;k;;i,i 
, .. '"Rfl. llaeıine hD'aktı. Hukuk gazetesi lzmirde Kartıyab. orta mekte-

- Kız tepe pençeresİnClen gir
mek iıtiyordu, dedi. 

- ffaJ'll' ıirmeain, ıize anlatı • 
nm .. Kızım Süheyla, ıen benim e

ve çık. .. 

Silheylinm baımı olqa'C.iı. Krz: 
- Ben artık eve gideyim, dedi, 

neredeyıe gelirler. 
- Kaç yqmdum led yawam? 

'~ ll8L hl yeni binaamm açdma merasimi 
. ~taı.~. llere baftrdr: Cnat Halda e.,. tanfmclaa.... yapılmqtır. 
~~·- SaJı·ı redilmekte olan Halrak ........... Meıaimd• Vali Klzmı P&f& 

)'1.,., - q:de L ı i arqtm • altmc:ı numaruı daha mllremr...Jleı -
\~hJ) ).. __ lı- Yabancı var! mİf bir ,.kilde İDtİfar etmiıtir. ile Maarif Müdürü .Ahmet Naili, 
ıL -~iL ~ • Sıhhat flıdürü Cevdet Şakir Bey • 

o.°'t, ~ l' lh._ letiıiniz ! Ba aa.Jaada Om.....ıte ~ -. ~ riad ]erle Maarif Vekileti ve JCartıya • 
~h cunlanna ya- • Saim Ali BeJin TıbW Adliye, --L • _...ı • d b• b.__-.... Mutafa Retit B.,.m icra .,. lflla .._ kanın maruf ,_..ııyeuerm en ır 
~ı h.1~1 ile beraber ka mlariyle lıftçr. federal ...,_........, çok zeY&t hazır bulunmutlardır. 
Üti -"'q)'a r er p- Kanrlanna M. Kraat'mn Dnlet ... 

l t)• "Lll 'bo eç ken, na- rauna lıtanbuJ mektupçusu Osman 
b. 1 ~-t hııda da bu Nuri Beyin Belecliyec:ilife, Qm1et 

~ .. d a lco:vulmuıtu. Haldu Be,U. Hapiabanelerin ıılaJm,.., 
4111l,..~ ~ mGteallik yazılan Altına Noter Galip 
~· -~İ)\ '&},ita BU.öl, HaTcı. Rifat, Betinci icra 
Is~ ı... CSldii ızlaıuyordu. memı.:rn "'~-:ı. c-·~ " - :-' ·.., mu•ıte • 

ltu,. ~il ~ t'tıtra lciındi? lif habld menalara ait ettltleri, ma-
il~ ... ___ bleleleri nrdır. TatMbt lannmda da 

... ,1 ---.ınıttı7 a....-1.! 

L..'l~~ad· ~oıdi içtihadat m..ı.n lı1llndd _. 
" ._..._ ""11Qla 11en mai • zai miitalealar naneattar. 
~ btt Lit rı I0111Jor, biç Memlebtimizin hukuk aah•rnda • 
'i ~ c:e•ap alamı- la !.otlutuna dolduran bu ilim .-. • 

, lı1lJcu tesini hukukçulara ... olruyueulanmı-
.\L • lllda za taniye ederiz. 
· ~>ı,.., ~İıı: l'IJı ceaare- _..,..._ , -.::::::::::::::::;.-

' ~7· b111Q-ı.__. ,-™-__ T_._,_e_k_ku_r_•• _____ f 
~ . • , la l•N- "'"\'11111 eli I ., 'il -.. "Celcl ıtal.ul Vermıl• IDfiadeJe cemi • 

VAK 1 T 
OQDdlOı .,... amc. 

ı.tazıbal AJllr&ı'a cadCSMI. ( v AJlJT) 1Ul'dD 
nıu:roN l'f1JllA.UIABJı 
!'- ..... tıl)efGGGI Kl'l9 
idare t,eWcwaD ı 1&111 

Telınf adnlll: ı.tanbal - (V ADI') 
PcWta ırutmu No. '8 

&BOl'OI BEDIJll.ll:Blı 
'l'Ul'Jd)ra JCculıl 

HOO Kr. 1100 Kr. 

'ao • HM • 
tlO • IOO • 
1IO • IOO • 

IL&N O~ı 
'l'lomt IJlnlarm IJ&a ~ 8Ul

Uml ao 1taruttaa ..,..... ms laJlfada 2110 
kunqa kadar çıkar. 

8(ly1lk, ruıa. dnamlı Din ftNldtıN alt 
ayrı teD.Zfllt nrdlr • 

RelılmU DADlarm bir •tiri ıo kutqtur. 
KUÇUB rıANIABı 

Süheyl& .az dinledi. 
Ihsan Babanın karısı nuılaa o· 

na rüler yüz gösterdi: 
- Otur bakayım ev1idım .. Sa· 

na limonata yapayım mı? 
Ilı.an Baba, Sadıim müfleriıi-

ne: 
- Galiba bir cinayet oldu, de

di, biraz e.el ıitlh aeelsi duyar 
gibi oldum... Şimdi kapı açılma• 
ymca ıqtnn.. Biru müaaade ve
rin de, fU tepe pencereainden bir 
bakayım. 

Bir merdiven ıetirdi, Claya'C.lı: 
- Zahmet olmazsa ıiz çıkıp 

bakınız, dedi, ben çok afır)aftmı, 
merdivende batım da dönüyor .. 

Mütteri tırmandı. Bu ıenç bir 
erkekti. Baktı ve tarardı. 

inerken Ihsan aordu: 
-Ne Y&r1 
-Facia? •.• 

- '.Anlamlfbm. 
- Bir bdm bir erkek, l>eyinle-

- On üçe refiyonım. 
- Çocuksun ha ... Ama aklnl 

l>afmda bir kıza benziyomm .• 
Söyle bakayım, yüreğin pek mi • 
dir? 

- Kolay, liolay lier teJ'C.leD 
liorkmam .... 

Süheylayı, JCen"di JCmnı teselli 
ediyormuf gibi bairına butırdı: 

-Annenle baban çok hasta. .. 
- Çok mu hasta? 
-Çok huta. .. 
- Öyle ise gidip baaynn. 

- Lüzumu yok. 
- Annemle babam &idil mG? 
Şefik ıuatu. Çocuiun yanalda• 

rmdan öptü. Süheyla hıçkırıyor
du. Şefik, hayatında ilk defa bi
rine acıyordu. Gönlünde hakiki 
merhameti hi11ediyordu. Kendi e
vindeki rahab, oilu Şakirle kızı 
Nermini dütünüyordu. 

- Babam annemi aldürdü ... 

' er •• Me. J'etindmı 
"'-... ~ ili •d'-- c.m,..t, aza yudarak 934 ..-.i 
.. ~°"1111• •rot, hiddetini .W.tlan olan yib elli iki lirayı sön

Bir defam ao. Od cı.-.. ao, ao detua u, 
dM defUI 76 99 cm detul 100 turuwtm-
00 aylık DID TerealwlD bir del .. mecoa
aendtJ'. 08rt •tm ıec- dllllann ruıa 

ri patlamıf .... 

Annem beni bunun için uzaklaı • 
tırdı .. Babmn üçümüz de uzun se
yahate çıkacağız diyordu. 

Ihsan Baba geldir 
denn muhterem it Bankuı menwr • 
lanna bu yiiJuek a)iblarmdan dola -
J'I en derin ~ hildirir." 

ll&ırlan .... lcuraflUI a..p edilir 

- Bi1iyor mu? 
-Evet. 

- Şimdi ne yapacağız 7 
- Telefon var mı? 
- Yan dükkanda var. 



• 
6-VAK!T 4 Teırfniıani 1934 

Buqün Avrupanın en 
tehlikeli mıntakası 

"Sar,, dır. 

1 EVLENENLER 1 
Eski vakıflar kanunu 

Ge1ecek ikinci kanunun 13 ün· nın yüzde yüz Almanlarla bir1~
cü günü Sar havzaıınm halkı mu· mek için söz vereceklerine inanı· 
kadderatı hakkınqa rey verecek, yordu Çünkü Sar halkı, kendile· 
Almanyaya mı dönmek, Fransa - rine, Fransızlaştırmak için yapı -
ya mı katılmak, yoksa bugünkü lan her şeye karşı geldiler, bir 
gibi milletler cemiyetinin idare • 

1 
aralık ileri sürülen "Ren cumhu· 

sinde mi kalmak istediğini bildi- ı riyeti,, teıebbüslerini kısırlaştır -

"V AKIT,. evlenenlerin adlarını, 

eakiden olduğu gibi, gene haftanın 

belli günlerinde yaznuya karar verdi. 
Bugün Beyoğlu ve Fatih nikdh me· 
murluklarında evlenmeleri yapılan 

çiftlerin adlarını yazıyoruz: 

Beyoğlunda 

Seher Hanımla gemici Ali Efendi, 
Rozik Hanımla marangoz Artin Efen
di, Vasfiye Hanımla tüccar Senet 
Bey, Zinnur Hanımfa kahYeci Murat 
Efendi, Fatma Hanımla gemici l\luh
füı Efendi, Ayşe Hanımla rençbcr Nu
ri Efendi. Roza Hanımla seyyar satı
cı Samoel Efendi, Rebeka Hanımla 

ı:;eyyar ı:ıatıcr Davit Efendi. Mari Ha· 
nımla balıkçı Adirye Efendi, Anas
tasya Hammla 8ebzeci Tanaş Efendi. 
Marl Hanımla sebzeci Ohane~ Efendi, 
lzmaro Hanımla kah·reci Yorgi E
fendi, Hatice Hanımla Celill Eft'ndi, 
İclal Hanımla Süleyman Efendi, Ali
ye Hanımla memur Şükrü Efendi, E
ı;e Hanımla hademe Kadri Efendi. A· 
lek~mndra Hanımla lokantacı Mi~el 

Efendi, De1onya Hanımla seyyar ~a-

Hazırla 
esasların 

"y·h~ 

yazıy~r 

Vakıflkrın hukuki eh iyeti -M 
vazife ve şartları değiştirfll 

recek. dılar. Franaızlar Rur vadisine 

Rey verecek halkın ıayıaı 800 girdikleri zamanlar Sar işçilerin • 
bindir. Sar ha.vzası 730 murabba den 70,000 i grev ilan ettiler. 
mil genişliğindendir. Fransanın Sar halkı, milletler cemiyeti • 
son muharebelerden sonra geri al- nin idaresi altında epeyce bir va.
dığı Loren ile Almanya arasında- kit geçirdiler. Halkın verdiği ver
drr. Buranın en belli başlı zen • giler hafif olduktan başka Alman· 
ginlik kaynağı kömürdür. Bugün- lar da, Fransızlar da halkın gön
kü darlık sırasında bile 50 bin iş- lünü hoş etmek için onlara türlü 
çi Sar maden kuyularında çalışı- titrlü ticaret müsaadelerinde bu • 
yor. lunuyorlardı. tm Enrake Efendi. Broı:;yak Hanımla 

değirmenci Razorot Efendi. 
Sar halkı, Almandırlar. Fran· Sar ile Loren arasında bir bağ-

sızca konuşan halk ile Almanca lılık vardır. Çünkü Sarın kömü· ·fatihte 
konuıan halkı birbirinden ayıran rü Lorenin demirini işler. Vak· Pakize Hanımla şapkacı Recep E-

Al fendi, Zehra Hanımla tütün amelesin-çizgi, hududun batı yönünden ge- tiyle bu iki ülke de manyanın 
den AH Efendi, Zineti Hanımla fabri-

çer. Gerçi Fransızlar eskiden de elinde bulunduğu zaman bu bağ ka nmelelerinden Şebabettin Efendi, 
bir kaç defa Sar havzasını ele ge· lılık ikisinin de işine gelmiş, iki- Behice Hanımla tüccar Abdurrahim 

4 Teşrinievvel 1926 dan yani Ka -
nunu medeninin meriyetinden önce 
mevcut vakıfların idaresine dair gene 
Kanunu medeni icabınca hazırlanan 

kanun layihasının bazı esaslarından 

dün haber vermiştik. Bugün de vakıf
ların hukuki ehliyeti, malları, vakıf 

~artlanm değiştirme yolları üzerinde
ki hükümlerini bildiriyoruz: 

Hükmi şahsiyet 
Layihaya göre her vakıf mahkeme 

veya vakıf kütüğünde kaydedilmemiş 

olsa bile hükmi şahsiyet sayılır. Ev -
kafça henüz tescil edilmemiş vakıfla
nn yeni kanun hükmü yürümeğe baş· 
ladığından itibaren bet sene içinde Ev
kaf kütüğüne kaydedilmeleri mecbu • 
ridir. Bu müddette kaydedilmemiş o

lan vakıflar hükmi Jahsiyetlerini kay
betmezler. 

Tescilin nasıl yapılacağı niza.mna • 
mede gösterilir.Tescili yaptıranlar tes
cil ettirdikleri şeklin hilafını iddia e • 
demezler. 

çirdiler, fakat Sar halkı bir aaır sinin de ilerlemesine yardım et • Efendi, Cahlde Hanımla seyyar sa· 
önce de Prusyayı, Napolyona üs· m§ti. trcı lsmail Hakkı Efendi, Hatice Ha- Hayrat vakıflar 
tün tuttular. Fransa da Loreni aldıktan ve nımla mağar.a katibi O~man Ferit E- Vakınann doğrudan doğruya hay-

fendi, Hayriye Hanımla Mehmet kap- rattan olan gayri menkulleri haciz ve 
Bu Alman toprağının Alman• Sardaki maden kuyularını zapt tan. Emine Hanımla manifaturacı lıo;- rehin edilemezler. Bunlarda mülkiyet 

yadan koparılarak milletler cemi· ettikten sonra bu bağlılığı ilerlet- mail Efendi, Kadriye Hanımla kol- ve irtifak hakkı için iktısabi müruru 
yetinin idaresine verilmesinin se· mek istedi. Sar halkı Almanya- tukçu Halit Efendi, Fatma Nihal Ha- zaman cereyan etmez ve bu kanunun 
bebi, burasının madenlerini işle. ya dönmek için rey verirlerse bu nımla muallim Recep Bey Naciye Ha- tayin ettiği haller haricinde satılamaz. 
tip çıkararak Almanların umumi bağlılık kırılacak. Çünkü Fransa nımJa Millet kütüphane~i memurla- lar. 
harp sırasında harap ettikleri iki ülke arasında iktisadi emniyet rından Cevdet Efendi, Kadriye Ha- Bu gayri menkuller Evkaf idaresi • 

b nımla miitekait Şevket Rey, Didar 'h.İn talebi üzerine vakıflan namına ta-
Fransız maden kuyularının zarar· namına bir engel koyacak ve u 

Hanımla po~ta müyez:r.ii Jı:;mail Hakkı puca teıcil olunurlar. Bu tescil hi~ bir 
larmı ödemektir. Fakat Fransa yüzden Sar halkı da zarara uğra- Efendi, Hamdiye Hanımla dokumacı reıim ve harca tabi değildir. 
içinde "kaplan,, adıyla tanılan yacaktır Gant Efendi, Şadiye Hanımla Emnl- Bu gayri menkuller Devlet mallan 
~iemanso gibi Sar elini Fransaya Bununla beraber Sar halkı Al- ~·et müdiirlüğü iiknc.1 ı;;ube memurla- imtiyazından istifade ederler. 
katmak istiyenler de vardır. Bu • manyaya dönmek inanmdaııt.. sar. rından Remzi Efendi, Huriye Hanım- Malı değiştirme 

k Al 1 d b "'Ik 1 • · la lft tik fabrlkaıııındıın Mehmet fen- u. · ·ı~· na ar§t man ar a u u e e· sılmadı ve vaziyet Hit er TeJimı • - • 
k ıd k di. de kullarulmalan kanuna cya amme 

rini vermc.me ve e en çı arma • nin Almanyayı kaplamasına ka • 
İntizamına U)pun olmryan yahut iie 

ma.k istedikleri için bu çetin işi dar böylece devam etti Hitlerci· yahut milletler cemiyetinin bir vrıamaz veya fpydasız bir hale geler. 
şöyle böyle kıvırmak üzere bir liğin Almanya.da tutunmasından müddet daha Sar havzasını idare· t•e.yrat Evl.:af idare meclisinin teklifi 
çare bulundu. Fransızlar maden ve kök salmasından sonra vaziyet ye karar vermesi umuluyor. \"e icra Vekil:eri Heyetinin karariyle 
kuyularını ele geçirdiler, fakat değişti l mümkün mertebe gayece ayni olan di-
b ·d re · de mı'lletler cemı' 11 Bu yüzden Sar havzası sinir e- gv er hayrata tahsis olunabilecegvi gibi 
uranın 1 a sı • Snrdaki sosyalistler, libera er, 

. ')d' B "d b rin gerildiği, kanların kaynadığı bu kabil hayrat ayın veya para ile mü-
yetıne verı ı. u ı are on eş Yahudı'ler Hı'tlercilig" e düt1an ol • 

S h ık ~ bir yer olduğundan zabıta kuvveti badele edilerek elde edilecek ayın ve· 
yıl sürecek, sonra ar a ına dukları ı"ç'ın onun aleyhinde rey şimdiden iki misline çıkarıldı, ya nakit dahi ayni suretle diğer hay • 
hangi bayrağın gölgesi altında vermeg" e hazırlandılar. Sonra Sar rata tahsis olunabilir. Mimnri veya ta-

k · d'kl • 1 ır_ Fransa Sar havzasına aıker gön· 
ya§ama ıste 1 erı soru acaKh. halkının yüzde yetmişi katolik. rihi kıymeti haiz binalar satılamaz. 

ı dermeyi düşünmeğe başladı. Fa • 
§le gelecek yrlın ilk ayında tir. Hitler rejimi ile katoliklik a· Hususi mülkiyet 

S h ık b 1 1 k kat böyle bir hareket yüzünden 
ar a ına u sua soru aca · rasında bir savaş ba§lamıştır. Bu Vakıf paralarla vakıflann akar ne-

Sar havzası içinde dahili bir sava• · d 1 • k 11 • d h Asıl mesele bu sor~unun vere· sava! yüzünden Sar halkının bir vın en o an gayrı men u erın e u • 

•11ıpı11111ttn11ıınn1tııınııımnıruııınııımuıımmımmımmnnnımııımt11tt111ıuornnıırm-

w vd' 
ya çıkararnk satınnga ·c 

w' f rf11el ri menkul ile degış 1 

ıde lıdır. Bu satışlarla e . il 
. h Uerırı ralar tcrcıhan rna "' _.it 

Ptırııı-. 
tın almaga veya ya 
"akfm mevcut akarının 
olunur. ~ 

Mülhak vakıflarda ;J 
lo• karar vermeden evve 

lisinin mütalcasını alır~ 
Vakfın satılacak o,,JI 

maksada sarfedilinceYe 
tınlması mecburidir. 

Eski adl,r 
. "' Gerek satıı bedelleri~ 

ğişme neticesinde ab
kuJler evvellti vakıflard' 

Yeni gayri meftkUlde 
vakıflar alakadar old~ 
gayri menkuller en bllY'"'::Jll 
mit olan vakıf adını t•:;; 1 
kayıtlanna öteki vakıfl 

sustur. Böyle zararlar 
silen miktar eski mikuı' 
caya kadar ayni ıuretl• 

Vazife ve 
Doğrudan doğruya 

Umum müdürlükçe id 
laflardan varidatı id 

mıyan veya mamur 
ıartlan müsait olan v 
tından bunlan temine 
Jük snlahiyetlidir. 

Vazife ve ıartlarınJ11 
deten imkan kalnuyan 
lan büsbütün kald~ 
tirmeye de idare meclitl 
mum müdürlük salahİ·~ 

Mülhak vakıflarda • 
rar vermeden evvel rnii J 
talcasını alır. f1'~ 

(Oteki il 
.. · · d d' b .. ın baclamasından ve Almanların ıuıi mülkiyet hükümleri caridir, 

cegı netıce e ır. çoğu Hitlercilikten soğumut u - "( ~ 
bu sava•a destek olmalarından Her vakıf, Umum müdürlükçe ema- K d ş 

Bir bakıma göre bu sorgu Sar lunuyorlar. ~ onya a korkuluyor. nelen idare olunsa bile, kendi tcahhü- • 
meselesinin düğümlerini çözecek, O halde Sar halkından büyük dü ile ilzam olunur ve borçlannı ken- abidesi ya~ ~w 
Sar halkının dileği yerine getiri - bir ekalliyetin Almanyaya dön • Böyle bir vaziyet Fransada da di mallarından öder. Ancak Umum Konyada bir telP"' 
leceği için Almanya ile Fransa da mek aleyhinde rey verecekleri Almanyada da derin akisler hıra- müdürlükçe idare olunan vakıflar ge· 1 kt ··'*" 

ı k b k kacag ... riçin bir barba sebep olma• lir, masraf ve borç noktalarından bir yapı aca ır. cJİı". uz aşaca ve arışaca tır şimdiden belli olduğuna göre me· Kumandan P!· ..,e 1 .. 

D h d ... b. b k ·· 1 d'k 1 • S S h sı da hiç de uzak deg"ildir. bütün tcıkil ederler. ...pr a a o~ru ır a rma gore, se e ı en eşıyor. onra ar av· vat vilayet makaJ11•~ ~ 
bu mesele yüzünden bir sürü di • zasınm Fransaya yakın tarafla - Onun için Sar havzasını bugün Vaklfların akarları rak ab:denin yapılll' ıı' 1 
k h h k k Mevkilerine ve temin ettikleri men- fi 

enli, ze irli, bir takım işler çı· rında halkın Fransa lehinde rey Avrupanın en te li eli mmta ası zım olan paranın :ııl 1" 
faale göre ipkalarına liizum görülmi - ıJ 

kacak, Avrupa bir takım yeni teh- vermeleri de beklendiğinden ya saymak hiç te yanlış olmaz. yen mazbut ve mülhak vakıflara ait leceğini konuşmutl ~ 4' 
likelerle karşılaşacaktır bu tarafların Sardan koparılarak Ömer Rıza akar ve araziyi ldarc meclisinin kara- bir müsamere verllle 

İki yıl önce herkes Sar halkı- Fransaya verilmesi bekleniyor, riyle Umum müdürlük açık arttırma- Iaşhrrnı"lardır . 

.............................. __________ , __________ ·-----------------------------------~----------------~--------~-----------------------mayı vadederaem çok heyecenlı ve - Sizin için getirdiler. bu kof meşin parç-'' O = "Yakıt,, ın Edebi Romanı 

Kurşun Yarası 
Romana başlamadan önce 

Bir ay kadar oluyor. 
Bir gün iyi çıkmamış bir poıta 

damgasl tafıyan yarım aayıfalık 

bir mektup aldım. Gazeteye ve ba
na gelen mektupları açmak hak -
kını verdiğim arkadaşım bu zarfın 
bir köşesine "bir roman mevzuu,, 
diye yazmış. 

Hergün memleketin dört buca
tmdan gelen }llektupları okumak 
pek ko1ay değildir. Bunun için iki 
postada biriken bu mektupları ön
ce arkadaşlar elden geçirir, i§e ya· 

Yazan : Burhan CAHiT 

rıyacak olanların arkalarına böy -
le bir iki kelime yazarak bana ve
rir ler. 

Gazetelere ne mektuplar gelir 
bilseniz. Bunu bir başka vakit an
latırım. Şimdi bana sahiden bir e· 
ser meydana getirmek fırsatını ve· 
ren bu mektuptan bahsedeyim. 
(Roman mevzuu) işaretli yarım 

sayıf alık mektubun imza yeri 
iki adı iki ilk harfini taşıyordu. 

S. H. harfleri üzerinde çok dü
§Ünmedim. 

Mektup sahibi bana eğer yaz • 

enteresan bir maceranın İp ucunu - Kim? lüm sertliği duyur~:iilcJi. 
vereceğini vadediyordu. - Görmedik. Bir hanım kapı • Yarım kol bot _, 

Böyle va.itlerin ne kadar yavan, cıya bırakmış. smı salcladığı kahr~t dit' 
macera denilen masalların ne gü· İçime doğdu. (Odur!) dedim. mişti. Fakat ona;:. 
lünç §eyler olduğunu tecrübe ile Gazete işlerime şöyle bir göz at· hatıraları saklıyor ,.ıı ;,J 
anladığım için ilk önce dudak tım ve hemen kapıyı kilitleyip pa· llk gözüme ç•':,ıs., 
büktüm. ketin batına geçtim. bağlanmış iki altı" , 

Dudak büktü~ amma bu yarım Titiz bir kadın elinin hazırla • kası oldu. . ~;JıJI" 
sayıfalık yazıyı bir daha okumak- dığı düzgünlüğünden belli olan Bunlar birleştır rııt' 

d Ç k k Jıtl• ·rl tan da kendimi alama mı. ün Ü bu paketten ilk çıkan bir yarım lerden uzak a . birib1 

bu yazı bana çok ince ve özlü gö • koldu. Dirseğine kadar parçalan- mamış gibi sirn<h k•)afl 
ründü .. Söyleyişte, anlatışta sahi • mış bir kolun madeni halkalar yer- rılmışlar o yarııtl 
den gün görmüş, çile çekmiş, he • kiştirilmiş meşin kol kılıfı. tıyorlardı. ba11'~ 
yecan geçirmiş bir insanın teklif· İçime bir ürperme geldi. Bu a1tm nişan. teli 
• ..ı}' "· t kl " d Eli · · · d K' b' l' d " ·· oehf1 ..Jlll sı..r. ıgı ve o ugu var ı. crım tıtrıyor u. ım ı ır nm a gumuş, r:> etb· 

Bundan ötürü cevap istenen ad- hangi cephede hangi düşmanın mış bir düiJÜ_1' ~:rİ· 
rese bir mektup yazdım. bombası ve kurşunu ile parçala • mus limon çıçe tıl 

O k turı ç gün sonra idi. nan kolun bu sahibini kaybetmiş Bu yarım 0 da 
Matbaaya geldiğim vakit bana mahfazasını gözden geçirdim. mek için buıılar 

kocaman bir paket göıterdiler: Sakladığı yarım kolu da kaybeden kette bunlnrdlll1 



!:tıkesirde 
köy d...... .. . . .........., ugunu 
nlı b· -

ır şekilde 

Konya, Adana ve 
Cumhuriyet bayramı 

Kayseride 
şenlikleri 

~ona erdi 
ı· ll'de y 
~l J ~nice köyünde 

J llrı 
0~ •raıında kanlı 

~ ki,,. f, bu vaka netice • ı' 
• Yar l '~ a annııt, bunlar -

. dan haıtahanede 1 

r "'1c. h· 
tel- . ır gelin alayında 

41111,ti • 
tii\'e""r •• Celın alayı ge • / 

tının evine ··t·· d" 4h go ur u -
biti t.J lbet oğlu Y akup is · 

o) •Yın önünde bayrak 

.,,, a.rı hzet oğlu Musta • / 

'-,..._ '<>kulnıuı ve: 

b,h-, .. iı hen fa§ıyacağrm ı 1 a.:.. .. 'ar eli d . 
1 ' •• n en çek"p almıı • ı 

Uı • ı Ji erıne Mustafanın 

'te.k'lllıa. Yakuba bir cel -

dt --~ere düşürmüf. Mu1 - ı 
ii.. 08.srnı Y akuba dogv -"'IU ·~ti'• tik~ '\'~ı-t el hotaltnu§tır. 

._~ol uhun arkadatları 
~ilta.k İfe karıımı§, va. 

'6' '-bı Yer müthit bir kar -

~ ld.tı l\e olnıuttur. Vaka 

'ıl~ ":.1<it Y akuptan bq

Yune düğün için ge-
l. e k•· .. d Konya, (Hususi) - Cumhuriyet 1 
"At ~ oyun en Meh -,;.~ bayramının on birinci yıl dönümünün 

" edin de yaralandığı ,ehrimizde büyük 'enlik ve coıkun / 
·.~ . , ~ sevinç içinde kutlulandığı, tehrin ge· 
~.~ ~ ~k d ce gündüz süılendiği telgraf haberleri ı 
~~ & a an sonra derhal 

•etj ·ı . olarak bildirilmitti. 
\ •irıd tJ ınış, memleket Bayram intibalarım Vakit için fo • 

de e tedavi altına alın· tofrafla teıbit ettirn, gönderiyonım. 
'-.· etteai .. ld v 

l'İ)J .. gun a ıgı yara· Adanad a bayram şenliği 
ı. "-rift~ 01ınüttür. Ahmedin 1 r~ ır. Adana, (Hususi) - Cumhuriye • 
lal; d, tin on birinci yıl dönümü §ehrimizde 
~il 11 •o e~~t nra zabıta ve adli - coşkun ve içten ge'.me ıbir sevinçle kut-

~ el koy t ş· lulandı, Bir kaç gündür bütün sokak!ar, 
'İJ t '\' nıuş ur. ım • 
, ~ Lı akubu "ld.. caddclerbu sevinçli günü kartılamak 
ı"d 'l•,.. o uren Mus • · · .. 1 • d -. ..... l d ıçın suı enıyor u. Taklar kuruluyor, 
L ~ l>'r· a an maada İzzet dükkfınlar defne dallan ve yapraklar
"t~ı 1 de 
llıd ıc te~kif va.~d~ ralakadar la hoşa gidecek ıekilde bezeniyordu. 

Konyada bayram 
intibaları 

Adanada hUkOmet erklnı tribünden 
geçit resmini seyrediyor 
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Bir açık göz 

Çay yerine ot saf atken 
yakalandı 

Adanada çay yerine Sabanca 
otu saten bir sahtel:ar, zabı~nca 
yakalanmış, adliyeye teslim edil • 
miştir. Bu sahtckarlılc hnkk•n d a -
ki malfimatı aşağıya yazıyoruz: 

lstanbulda Aksaraydn oturan 
Mehmet oğlu Ths·n, kılığı kıyafe
ti yerinde, kelli felli bir adımdır. 
Görünüşte ve konuşuşta karşısın
dakilere saf ve temiz yürekli bir 
insan hiss: verir. Bu adam bü-vük 

~ ı J 

bir çay ticarethanesinin, kendin -
ce, ajanıdır. Yanında bavullar , 
sandıklar, kutular vardır. Bunla
rın içinde dünyanın en meshur 
Hint ve Seyhan çayları dolu.dur. 

Tahsin, Adanaya gel'nce çay sa -
tan tüccarları öğreniy-0r, bunlar • 

dan bir kısmile tanışarak satış ya
pıyor. Bu çaylardan alan bakkal 

Zekeriya, Ömer Hulusi ve kuru 

1 

kahveci Rifat efendiler de vardır. 
. Bunlardan birisi satın aldığı çay 

kutularından birini açıyor, üst kıs 
mındakiler evvelce gösterilen nü -

munelerin ta kendisidir. Fakat 

bu miktar pek azdır. Bunlar kal -

dırılınca bir de ne görülsün: Ku -
tunun içi hep Sabanca otu ile do -

1 l~ !. ~iğer kutular da gözden ge -
çırılıyor. Onlar da hep ayni şe -
kilde ..• Hemen keyfyetten zabı -

ta haberdar edliyor, Tahsin, ya -
nınclaki eıyalarla Mersine kaça -
cafJ bir arrada iataayonda yaka -
lanıyor, merkeze getiriliyor. Ba • 
vul, ıandık ve kutular muayene 
ediliyor, hepsi ayni tekilde çıkı • 
yor. 

Adliyeye teslim edilen Aksa -
raylı Tahsin, aorgaya çekildikten 
sonra tevkif edilmiştir, hapisha -
neye g-önderilmİ§tİr. 

·--- 1 1 ·- • ·····-··-· .. •••• 
'F t.I\ '\' edılmıştir. Köy 29 Birinci Te,rin aabahı bütün u· 

'b' O.ltJ,. :.kup oğlu Mehmet, lus sokaklara dökülmüıtü. Geçiş yapı
''l~" "' cı lacak olan asfalt caddenin iki tarafı 

''4 ,IQaet asan, Hacı Fahri binlerce kadın, erkek, çoluk ve çucuk-

{Vaıi Tevfik Hadi, C H. F. viliyet idare heyeti reisi Aksaray 
Süreyya Beyle Kumandan Salih Paıa görülüyor .. 

imparatorluğunun nasıl battığını ve 
Mebusu Cümhuriyetin nasıl kurulduğunu an • 

latan bir konferans vermi§tir. 

~ tlıttE' AhduUah oğlu Nail la dolmu§tu. 
dt lıı .\tı il 0 ilu Riza ve ibra _ Saat ona geldiği zaman Cumhuri • 

1~~~t İrıttıinde altı kişi. yet meydanında bütün mektepliler ve 
"' e.l • k askerler yerli yerlerine yerleşmitlerdi. 

'o d a alıuı olduğu Valimiz Tevfik Hadi Bey yanında Fır· 
.. lh.ı .... 8 l 
~ •"llrı un arın adli - ka kumandanı Salih Paşa olduğu hal· 

~~~~e der:::ılınadığı için bu de geldi. Evvela askerlerin ve sonra 
-~~ll]d Ye kadar alaka • mekteplilerin bayramlarını kutluladı. 
l. •tt' arı h .. Cumhuriyet marıı hep bir ağızdaı! as· 
Yal 1t. enuz tespit e -~ 1- keri muzikanın yardımiyle söylendi. 

• o) ltıcınd Yer n gök bir ağmfıin çıkan Cümhu-
~' i ~ t.ı.ı ~ adJiy.ece yapıl • riyetçilerin ıesiyle inledi durdu. 

l'lJc 'll< kat b • Tam 10,30 ela geçit baıladı. Asker· 
1ttf .. d ır Kaç gün l . . T" k" b'" "k)"~·· .. .. te '" ec k . erımız, ur un uyu ugunu gos • 

• ll"'J e tır . ,_. . 

ler. Kızliaeıi, erkek liıesi, erkek mu -
allim, ziraat, ticaret ve orta mektep
ler talebeıi de temiz kıyafetlerile düz
gün geçtiler ve alkıtlandılar. ilk mek· 
tep!er de bu geçitte muvaffak oldu -
lar. Öğleden sonra Cümhuriyet Halk 
fırkası halk kürsülerinde vatandaılar 

duyğulannı anlattılar. Cümhuriyetin 
feyizlerini söylediler. lsmail Hakkı 
Hoca isminde birisi yazdığı destanı o
kudu. Güzel düıünÜ§leri ve derin ma· 
naları olan bu deıtan Belediye önün • 
deki Halk kürsüsünde söyler iken sık 
sık alkışlanıyordu. 

Cavit Ihsan, Reşit, Sabri, Kemal, 

Ulvi Beyler de söz söylediler. 

Halkımızın kürsünün çevresinde 
toplanarak söylenen sözleri dikkatle 
dinledikleri göze çarpıyordu. 

Öğleden sonra Erkek lisesinde bir 
müaamere verildi. Bunda memleketin 
büyükleri bulundu. Talebe yaptıktan 

temıilde çok muvaffak oldular. 
Erkek liseıi, bu Cümhuriyet bay • 

ramı haftaıında çak cantı bir varlık 
göıtermiftİr. Her gün konferanslar 
verilmiı, şiirler okunmuı, Cümhuri • 
yetin feyizleri anlatılmııtır. 

. :a~ih. muallimi Ömer Kemal Bey, 
Jıse ıkınçı devre talebesine Osmanlı 

Bu konferanstan evvel mektep mÜ· 
dürü Salim Bey bir mukaddeme yap· 
mı§, talebeye çok güzel bir hitabede 
bulunmuttur. 

Gece, ,.jJ.iyet tarafında::ı Cümhuri· 
yet Halk Fırkası salonunda çok mü • 
kemmel bir balo verilmittir. Büyük bir 
intizam dahilinde geç vakte kadar de
vam eden balodan herkes neşe ve şevk 
içinde ayrılmıştır. * ıı< 

Kayseride Cumhuriyet 
bayramı 

Kayseri, (Hususi) - On birinci 
Cümhuriyet bayramı burada emsalsiz 
bir surette toplanmıştır. L_:., lto, b• • · rır ŞCKıldc ve aikrş'ar ııra~ında geçtı • , 

ı';!'"h ırsok -----------..-. ..... ~-----------! biw.~ttı-ll deft f~toğraflar ve vaşa giden aenç zabit dü§manla defterleri yakaladım. gibi yazılarına aynı muameleyı· 
Biı· gün evvelinden memleketin her 

tarafı bayraklarla ve Cümhuriyct 
meydanı da belediyenin yaptığı elek • 
triklerle aydınh.ttığı taklarla süslen • 
miş bulunuyordu. Merasime kolordu 
bandosunun lstiklnl marşını çn'rr.n i • 
le başlanmış, bundan sonra Mnarif 
müdürü Hüsnü, Halk Fırkasından ec
zacı Hazım Beyler tarafından konfc • 
ranslar 'Verilmiı, ondan sonra resmi 
geçit başlamıştır. Geçit resmine hol • 
ordudan bir alay, mektepler, izciler, 
cemiyetler, esnaf cemiyetleri, civar 
köylerden gelen milli kıyafetli süvari 
köylüler . ittirak etmiş, resmi geçit 55 
dakika sürmüştür. 

,,... "l\ill b erı d d b w o. B k k J l d "'ht. \l rıı e var ı. ogu!utken hır şaraprıel parçası u pe o ay o ma ı. yapıyor, sülemek hevsi ile fikirle -

l~i:. ~ele~ bunla:::~~~· zçöze - kalbini parçalamak ister gibi göğ· Gazetenin gelip geçici, günlük rini çürütüyorlar. Nasıl ki akça 

J~tjı toıte 1tta dolu b~ ıh atf'n 1 süne saplanmış. Fakat karsısına .1zılarmdan ayırab.ldiğim saatle· pakca göriiJlmek için boyanarak 
~l,t ~olld ren b l ır ayat.rn bu altın bir kalkan gibi çıkmış. Bu rimde bu defterleri okudum. yüzlerini buruşturdukları gibi .. 
~ er u tırık d"k" l ~ 1U1, en de ın k ' b o. u : 

1 

çarp;şmada şarapnel parçası me· Bu defterlerin ikisi bi zabitin Fnkat bu defteri dolduran ka • 
t, e., bi . c tu unda tamına eremeden yüz geri git • gürlük hatıraları. Üçüncü defter.. dın eli özenti ve gösteriş hevesle • 

t:' ~ı-.t tı d.. , . F k · 1 .ı .. k .. h . d "IJ. ~ 'rı b lıne / mış. • a 3.l bu çıl a tın ua ç.c muş Bundan şimdi ha setmiyeccğim. rıne eP,meden 0 kadar icfrm ve 

,"'~tı ~Uk lı Şey}te~ıniş bir ömrij ve çatlamış, kırılmış. Çünkü onu sizinle beraber okuya· candan levh:ı.Jar ç:zmiştİr ki on _ 
• ~ ~~tf . erı ka · ' d ld -

' t ·~~ ~ı bir 't ıçinde b~ ıştırırken Çökmüş ve kırılmış. fakat al - cağız. an a ığım parçaları okurken siz 
it~~ litti ı.. \İrk alt ır. de altın tında çarpan kalbi durdurmamış. Yalnız şunu işaret etmeden geç- de benim gibi kadın ruhunun ve 
'~L }'e.. ' 0 •ci · ını ı d i F l · v · B · k k k ka J •• .. • • h • -..:)~~· "'rı d ·

1 
lltınj k b · a • Altının hayatta ne büyük ro mıyecegım. en ço 0 umş. ço mn ~cZl'nun "lesi?. ve pürüzsüz 

"t ' ... o ay et · • k · b' k f k kl • · t 11\,. ·ıı '"d u ltıi\cer nııştı. oynadığından süphe etmeyiz. Fa· görmüş, ço gezmıf, ır aç ren r~n erını !!Ötecek ve beğeneccksi-
;.. 1·~~ .1 •ııı anın b·· .. • b ı k h l. 'il~ '-:ı1.. ~tltl•d tıtun kat bu yassılmıııı catl~mıs sarı ma- dili i ir. yc:zı yazma eves ısi nız. 

. •ıı ~ an .,., . ~ 
, ~ ı. ll esrarın .;vvel bu den parçasının iki gönül arasında Hanımefendiler bilirim, tanırım. B·ı parcalar romanın içinde si-
-. :!tttı1 c 1 1 fa ede- yanıltığı tesadüf ona mabut gibi Kadın yazı'r;·mı daima emniyetsiz zi bulacaktır. 

~ 1'1-i~i 'r>he}'e g'd topanlara iman tazeletecek kadar likle okurum. Kusursuz bir kadın EnıirJ?"ftn 2-10-934 
'dlla "ll ltafır 1 e" sevgili- yüksektir. Bu altm parçasını da yazıs-na hatta edip ve muharrir Burhan Cahit 

eh,... aman ı d ı · 1 d b"I t d"f t ''\KIT F -:q•t. A.lt 1 o an j dern bir saygı ile arka af arının geçmen er e 1 e csa u e me • J - rı • aımnızm birin-
ını uğ J b 1 dim. Bunun ıebehini de buldum. • k k e t&f ur o • yanına ayırdıktan ıonra ana aıı cı ·rsmı yann ·i rnyımızda başlı-
IJarak ıa • bu maceranın esrarını söyliyecek Onlar tuvaletlerine itina ettikleri yacaktır. 

Öğleden sonra Halkevi stadı oda 
maçlar, lise ile Halkevi salonlarında 

müsamereler ve konferanslar verilmiş, 
bu toplantılara bin1crce halk iştirak 
etmiştir. Gece muhteşem bir fener a • 
layı yapılmış, Şehir .sinemasında veri
len &alo sabaha kadar devam etmiş, 
bu suretle Kayseri bayramımızın ·iik
J•'k şerefiyle mütenasip bir ı;iin yaşa· 
mı!lıt. 
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Belagat 

Ses çıkarmadılar. Sonra ~a 
Galibi damatla gelinin kuşuma 
oturttular. 

le. 

Yemek ortasında biri fııılda(h: 
- Kalk bakalım bir iki ıöz •ÖY.· 

Galip kalktı: 
"Sevgili ıarkada§lar, 

"Bu neşeli sofra baıın'da bu1u
tıanların keyiflerine tercüman ola
cağım için bahtiyarım.. Araka • 
daşımız Mehmet, bö~e bir saade
te kavufacağım belki de ümit et 

0

miyordu. Fakat biz sabınızlıkla 
bunu bekliyorduk... O bizi sevni
dirdiği kadar, ailesini de mesut 
etti, bundan dolayı onları taziyet 
beyan ederim.,, 

Bir mırıltı yübeldi. Galip yut
kundu: 

- Affedersiniz, onları · tebrik 
ederim diyecektim. 

- Ha şöyle. 

Galip devam etti: 
"Sevgili a.rkadatımız, mullte • 

rem vengemiz, 
"Bugün sizin saa'tletinize işti -

tali etmekle zevk ve neıe duyuyo• z ~"pfımer ... ,, 
Burada i3yliyecefi kelimeleri 

uadn 

salatası 
Yazan : Selimi İzzet 

Bunada kanal ıirketinin Mih -
raplı köprü yanında yaptnmağa 

bqladığı yeni köprü ile barajın 
temel atma . merasimi bayram gü
nü yapılmıfhr. Saat on yedide 
Vali Bey, Kumandan Pqa ve bir 
çok davetliler hazrr olduğu halde 
köprüye gidilmif, kurdele Vali 
Bey taraf mdan kesilmiıtir. 

Bu ıırada makineler itlemeğe 

Daşlamıt, yapılan inıaat hakkında 
davetlilere izahat verilmiıtir. Bun 
dan sonra, köprü yanında kurul -
mut olan büyük bir aalaıta ziY.a -
fet çekilmiftir. 

Burası lüks, radyom limbalan 
ve kağıt fenerlerle aydmlabllDlf -
tır. Dışanda yer yer meıaleler 
yanıyor, amele davul zuma çaldı
dmp oynayarak eğleniyordu. 

Ziyafet, büyük bir Defe içinde 
geçmiş, davetliler otomobillerle 
şehre götürülmüftih". 

Alman musikisi 
Selim Sım Bey lıtanbul Radyo • 

ıundaki konferanslarını timden sonra 
Pazartesi g\inleri saat (20) de vere -
celctir. 

Y ann akfUll ~bnan musikisi hlllr· 
landa hir müaehahe ,-aıpacakbr. 

TAKViM

+ 
PAZAR f puırtes1 

4 !.!d Tcşr n ~ lef Teşrl ıı 
:iS RECEl' 26 RECEP 

* Londra öt6, - •Viyana U. IO 

* Nnyork 116, - • Madrlt 17, -
• Partı 169. - .. BtrllD <M.-
•MUbo 214, - • Vaııo-rı 2 ... -
* ISrltael 117, - • B•dapqte ~6.-

* Atlaa 24,~ • BD.kreş !O.-
• Cenene m.-- « Belırat 56, -

• Sofya ?4,- * Totebama u.-
* Am1ttrdım 85,- •AlbD 9JO. -
• Praı ıoo. - * Meddlyı 38, -
• Stokhol• 81, - • 1bataot !419, -

Çekler (kap. aa. 18) 

Eski Fransız Tiyatrosunda 
Bu gece saat 20 de.. 

YARASA 

Operet 3 Per
de.. Beıteli7en : 

Y oh&nn Ştrauı 
Tercüme eden: 
Ekrem Rcıit .• 

r,1~11bul ltltdiqtsi 

SehirTüıatl'OSU 

ıııııııııııını 

uı 
111111111 

İzmirde bir otobüs 
bir genci yaraladı 

Jzmirden Güzelyalıya giden 
351 numaralı otobüı X:.ratq va .. 
pur iıkeleai ağzında anaızm çıkan 

fmncr çirağı Ali efendiyi çamur -
luğa takarak ıüriiklemit ve mü • 
teaddit yerlerinden J9.ralamrftır, 

Otobüs §oförü Kenan efendi 
hidiseden sonra hemen yakalan -
Dllf, Zehit F ahrettin karakolu ve 
müddeiumumilik tahkikata el 
koymu§tur. 

Kaı1alı memleıiet liaatalianesi -
ne yabrrlmqtır. Ali efendinin ;>:a -

Yazan: Gerhard Hauptmann 

Fatrat rica eCJerbD 
takın her zaman f · 
taııdıirma zahip o 
medeniyeti kaç defa 
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YARIN 
lıa1a Alevlealrse •• 

YalovatcraMemurluğundan: /Mı•JJetJerı· b• d •• h Açık artmna ile paraya çev~i. - ) r U 0 ya ar-
lecek gayri menkulün ne olduğu: 1 b• d k • • 

ç•.,lren 
l>ite ~...._; A. C. ----·vazı rtu.sı: 38 

>.:•amaa?rmeküç~kbirgözdü~- ın en urtarmak ıçın 
kin, Gayrı menkulun bulundugu 

.At~ d\&Qıllıi:ta bir aiiriiltü, Bu ıelenler herhalde Japonlardı. 
-...._ile. baaıt olmuıtu. Barı derhal onlara doğru ilerle -

mevki, mahalleıi, ıokağı numa • --
rasn Yalova Süleyman B. mahal -

<138§ tarafı ı inci sayıta4a) \ ran mütevellit ıeraitin çıkarabi • · 
leceği engelleri hesaba kabnaları 
iktiza eder. 1-rdı 11 

harp remil eri a- mit ti. Henüz tayyare!erin tipleri 
d, ' A.Yni zamanda anlaıılamamııken birdenbire rad

to~ botnbatarmı denize yo aletlerinde İngilizce aeıler iti • 
~d I• hatlamıtlardı. tildi. 
~d lL' Patlıyan bomba • İngilizler mi? - Bu iıtikamette 

•ıııUtunJ 
e,1'11 an arumdan ne arıyorlar? Fakat hakikaten ge-
llet) er ~e~izin dibinden )enler İngilizierdi. Kartıdan ge • 

]etinde f&J'kı Jımail Hakkı Ef. 
Garbı Hafız Hoca oğlu lsmail §İ· 
mali yol cenubu lımet Ef. ile mah
dut m&hallen (1005) artın. Tak -
dir olunan kıymet: (300) üç yliz 
lira, Arttmnanm yapılacaiı yer, 
gün, aaat: Yafova lcruı 8/12/934 

M. Herriot dem it tir ki: 
"-Ben Fransız-. Sovyet mü

nasebetlerinin istikbalini en bü -
yük bir itimatla derpiı ediyorum. 
Zira ıuna kaniim ki, her iki taraf 
da ıimdiye kadar olduğu gibi bun
dan sonra da aynı hüsnüniyeti ve 
mütekabil menfaat1eri hakkında 
aynı anlayııı gösterecekelerdir. iki 
memleketin münasebetlerini daha 
ziyade inkiıaf a mazhar etmek ve 
daha ziyade derinleıtirmek için 
iki memleket devlet adamlan ara
sındaki ıahai temaılan artırmak, 

kuvvet1endinnek lazımdır. 

Bu engelleri ortadan kaldırmaJC 
için lazım gelen vasıta ve çareleri 
beraberce arttırmak ve bunu ya • 

parken de Franaız - Sovyet ya. 
kınlaımasında ta~ip etmekte ol • 
duğu büyük iş1eri unutmamak ge
rektir. Umumi ıulhun temini 

0

İçin 
baılamlmı§ olan müşterek mesai • 
mize Cenevre de hem de muvaf fa
kiyetle devam edebiliriz. Fransız 
- Sovyet yakınla§maırnın her iki 
memlekete ve aynı zamanda Av. 
rupada ıulhun idamesi davaıına 

yapmıt olduğu ve yapmakta bu • 
lunduğu hizmetleri kabul ve tes • 
Um ederim. 

ttllt fJ. ~ ~bı görünüyordu. len tayyare filosunun kumandanı 
dQ ıerınde iz bırakarak radyo vasıtuile Amerikalılarla ln
krh. flrıl arı ta.btelbahirleri • gilizce konu•uyordu. Ban çok ıa-

) -~atı a·· :r 
ttltıi 'b U§ınanrn dulun· ıırmı§tı. Çünkü gelen sesler Ame-
de.t,,tl el!i ettiğinden Ame- rika radydarmm kulandıklan ay· 
~d tri onlan şiddetle nı tulü mevçte idi. 
'rtlıJt ~ Barı cevap yererek ~llflll&D1 
dUfu h ~are ana gemisi görüp görmediklerini sordu. Bu 
.' htıı \l ııler üzerine ate§ muhavere esnuında iki taraf filo

İ?ıfi)~~ı!t.ı, Birdenbire bo· ıu gittikçe biribirine ya]Pqıyor • 
Usulle" • •tıtilıniıti. Bunu du. Gelen tayareler Awtturalyalı-

ı~·-...,lt düu ınfiJ&k takip etmit· Iann büyük güzel iıtilqaf tayyare-
lttt t tlll~n tahtelbahrleri· lerindendi. Bunlar Japon tayyare· 

~Uill a~ı~lerdi. Filhaki - )erinin prk, cenubu prkl iıtika • 
~~il ı edef e isabet et- metinde bulunduklarını bildirdi • 
t. 'Aın 'k Q~, ı, erı an zrrhlıla- Ier. Avusturalyalılar Japon tayya • 

'ıı: erha.va olmuıtu. Ha· relerinin tazyiki karfııında kendi 
!_ ile do" d'kk 1 b _._ • • ~ ... ,_ gru 1 at e a- donanmalarma iltihak etmCK ıçın 
• ""111: l 1 lıth) a ı arın Texaı na- yola çıkmıt bulunuyorlardı. Bu 

h... -., darının ik'ıye bo"lu" • d l d 1 '1_ donanma da Palau a a arma o • 
11:ta old .. ·· ··ı ·· J ku t' Oı... ugu goru muı- na gidiyordu. Japon arm vve 1 

._--...._ ~·· hakkında A9111sturalyalılar da ka· 
'il >t l.i.nde duran ve Ameri- ti malGmat veremiyorlardı. A91Us· 
~"1 

harp gemilerinden turalyaldarla Japonlar aruındaki 
~!enıiıi dahi yana yat- hava muharebeıi çok ıidetli ol • S deatyerler onun im- muı, Avusturalyalılar tayyareleri
~ ~ Otlardı. Diğer dest- nin üçte birini zayi etmiılerdi. 
~'~illa kruvazörünün Benzinleri de pek az kalmııtr. 
~ ""'P etmekte olduktan Ban onlara daha yakında bu • 

Cumartesi ıaat 14. 

1 - lıbu gayri menliuliln art • 
tırma prtnameıi 27/11/934 tari .. 
binden itibaren 34/734 numara ile 
YaloYa icra dairesinin muayyen 

numarasmda herkeıin gCirebilme -
ıl için açıkbr. llinda yazılı olan • 
Jardan fazla mal6mat almak isti • 
yenler, itbu f&rbıameye Ye 34/734 
..doıya numarasite memuriyetimize 

müracaat etmelidir. 2 -Attırma· 
ya it tirlk için yukarda yazılı kıy -
metin % 7,5 niıbetinde pey yeya 
millf bir Bankanm teminat mektu· 
bu tevdi edilecektir. (124) 3 -

ipotek sahibi alacaklılarla diler 
allkadarlann Ye irtifak hakkı sa-
hiplerinin gayri menkul üzerinde • 

ki haklarım huauıile faiz ve mu • 
rafa dair olan iddiaJarmı itbu ilin 
tarihinden itibaren yirmi gün için· 
de evrakı milıbitelerile birlikte 
memuriyetimize bildirmeleri icap 

eder. Ahi halde haklan tapu ıi • 
cillile ıabit olmadıkça ıabf bede • 

linin paylaımaımdan hariç kalır • 

lar. 4 - Gaıterilen gUnde arttır -I~ ediliyordu. tunan Amerikan donanmaıma il · 
t... t1 -teti keıilmitti. Yal· tica ve oradan benzin tedarik et • maya iıtirlk edenler artırma f&rl· 
.,_İ ~etrafı arıyorlardı. meleTinl taysfye eylemltJf. Fakilt •&iiiiidnt ollııiiiiiiiiaı..,. laıınanlu ma -

. ~'lt..ı llıdanlyle beraber Avusturalyalı kumandan mağru • IGmat almıt ve bunlan tamamen 

İdi ltı •ttı. Barı o kadar rane teıekkür ederek uzaklaımıı • kabul etmlı ad 'Ye itibar olunurlar. 

Aynı zamanda iki memleket a
rumdaki iktısadt münuebetlerin 
ilmf ve harıl münasebetlerin geri
sinde kalmaması için bu münaıe • 
betleri tanzim etmek icap eder. 

Hiç filphesiz,Jki memleketin 
devlet adamlan Fransız - Sovyet 
münasebatrnm muhtelif ıafhalar • 
daki inkitaf yolunda garbi Avru
padaki iktisadi buhran ile bu buh· 

Şuna kaniim ki, Franaa ve Sov
yet Rusya milletleri yeni bir har -
bm f ecaatlarmdan kurtarmaya 
muktedirler. Böyle bir harp, her 
ıeyden evvel büyük amele kfitle • 
lerinin menafiine darbe indir~ek· 
tir.,, 

Nazırlar Geldiler 
(Bat tarafı 1 inci sayıtarn ızd 2cı•ı ı Ankarada bir gün da1ia blan 

ve matbuat mUmetsilleri olduğu Yunan hariciye nazırı M. Makıi· 
halde davet edildikleri Fransız moı ve iktisat nazırı M. Pemıez· 
aefarethaneıine gitmiı, öğle ye- oğlu, bugün geleceklerdir. 
meğini orada yemiılerdir. M. Pesmezoğlu ticaret itilafna· 

M. Titüleıko, öğleyin ve ağle- mesi üzerine görüpnek üzere bir 
den sonra dinlenmiı, yemeğini o- gün daha kalmıt ve M. Maksi-
telde yemiıtir. mos kendisine refakat etmiştir. 

Romanya heyetinin diğer aza· Romanya hariciye nazm ve 
Lan ,.Ju.imiadelci Romanya kon- YuaoslayYa hariciye nazır muavi· 
solo.hanesinde yemek yemİfler- ni her iki heyetin diğer azalariyle 
dir. birlikte ıbugün Adaya götiJrüle-

Yuıoıla.TY& lieyeti nazır mua• cek, yemek orada yenecek, ve A· 
rini M. Puriç de oldufu halde öi· da ~ezdirilecektir. \ ,~~:!~:rt:f."::ı~ tı. ·en...,.. nr) 5 - Tayliı •lilen samanda pyri 

? ~ lYetten .. ü bumb menkul Uç defa bağnldıktan ton· 
•. o tı~,tdu. Fak::ev.pr. :~~ Fatih lcrasmdalı: .ı:a en çok arttıran& ihale edilir. 

leden sonra tehirde bir gezinti Nazırlar aktam üzeri hareket 
yapmrılardır. edeceklerdir. 

"'e ~ ~- Cemiyeti Tedriıiyei lıllmlyeye d li muh ~, •İçinde bulund;.;~a Ancak arttırma be e ammen 
l t ~ borçlu Beyazıt Nizamiye cadde • 

1 
1 M •• b L'tth.1 enı. İainin de biitün ı,...,_etin yüzde yetmit betini bul- • • t 

~ J eh ıinde 28 numaralı dükkanda mu· llUT&U DgJ JZ JSJT mUD3Se a J 
la.. ~ .1_t •tlikte mahvolma- _ ..ı ·ı .. maz veya tabf iıtiyenin alacalma • ... ., -... "~ kim Halim Efendiye göIJU.en en o-
A. )a~ en baıka yapacak deme emn·ne mu"ba•ı'n' tarafmdan rüçhanı olan diğer alacaklıtar bu- 1 .~ kaled 'Ilı~~. ' Y d l '-unl • ..... (Baı tarafı 1 inci aayıfada) her milnevver M11ır ıyı J"eY A o 

·q_ •1 h b -" ma lunup ta be e u arm o ıayrı • • • .. d k h' _ ...... _ ..ıir 1 t.ı il teın·ı Yerı en metnı atta o~.unun • . • . . 
1 

__ ._. ıırm dahıll ıılenne müdahale et- memnmı e ece ma ıy"'"1CU • n· 
ltı ""llteJh h~ eri bütün gece halli ikametinin meçhul kaldığı menkul ıle temm edılmıt a açaıua• mekle itham ediyordu. ptere, Mısır halkmm hislerine ıta-
~Rltl i ırlerini defet• anlqıldığmdan on bet (Ün müd • rınm mecmuundan fazlaya çık: Son haberlerde İngiltere Mwr mamiyle uygun bir tekilde hare-

t!~lttt~ f~ınıuıtu. Fakat Ja- detle ilanen tebligat icrasına ka • 
~ ~~ a bir muvaffakı- rar verilmiıtir. Tarihi ilandan iti- bakı kalmak üzere arttırma on ğini anlatıyor. (Teymis) in Ka- rumdaki münasebetleri iki tarafı 
df d"tt:nılılerdi. Ya!nız haren mezkftr müddet zarfında bet gün daha temdit Ye on betinci hireden aldıiı malOmata g8re in- hopıut edecek bir esasa dayamak 
~ ter daha batırabil· borcun ödenmeıi ve boreun tama· 23/12/934 pazar günü aynı saatte riltere tarafından Mıımn vaziye- istiyor. 
)~~~İaiıı· '- mına veya bir kımıma ve yahut a- yapdaeak arttırmada, bedeli satıf tini düzeltmek için vuku bulanı Gene Taymiıe göre Mraır Bat-

>tta.._:'tll. S 1 ıuırtannaia da !acaklmm takibatına bir itirazı istiyenin alacafma rüçhan olan di- teklifler Mı•ır Kralma arzedilmit- vekili Yahya Paıanm yakında is· 
l-...~ l>t.tı efine gittikçe ya- varıa yine bu müddet zarfında is· ler alac&klılann ° ıayri menkul tir. (Taymiı) e göre bu teklifler tifa11 beklenmektedir. 
~ l}._~du, Sefine sa • tida Yeya !ifaben icra dairesine ile temin edilmit alacaklan mec -
l ~ İçi 01nıuı ve bir bildirmesi ve yine bu mOddet için· maundan fazlaya çıkmak ıartile, 
t'ı.~~ htIYermifti. de 74 cü madde mucibince mal be- en çok arttıran& ihale edifir. Bayle 
d"ıi 1 SOoQ 'l'llı en rrüzel yanmda bulunmadıiı takdirde bir bedel elde edilemezse ihale 
~~:fıt dihi~~lik derin • borçlunun lıapten tazyik edileceği yapdamu. Ve satıt talebi düter. 
"'"' """attı· ""bulunuyor • ilin olunur. (33Sr 6 - Gayri menkul kendiıine iba· 

t~ • •re.Jı '"-ı·~ . ..----------••! le olunan kimıe derhal veya Teri-~ -~«111n· ~ ıromıa 

~ loı>J,~~ .. Da.tıJan do - Den •. .,,yo 1 la rı len mühlet içinde parayı vermezae 
ı:'l\J.._ 11 • g- ça.Iıııyordu. '- ihale karan feıbolunarak kendi • 

- ·~ ftieıe • i Ş L E T M E S i ıinden enel en yUktek teklifte bu-
~-._ ~ •tdrnl d Acenteleri. Karakoy - K~bqı lunan kimae arzetmit olduğu be -
(_,Jct.~e fiJ01 an ıktan Tel.42362 - Sirkeci MUhardarra.de delle almağa ram oluna ona, razı 

Samsun Askeri satınalma 
komisyonun elan • • 

' Sanuun pmizonunda bulunan ve bulundurulacak olan kı-
taat ve müessesat ha,vanatmın bir ıenelik ihtiyaçları olan 
340,000 kilo arpası ka,palı olarak 20 gün müddetle münakasaya 
konulmuıtur. ihalesi 17- 11 - 934 Cmnarteai günü ıaat 14 de
dir. Taliplerin ıeraiti anlamak üzere iher gün ve münake.aaya 
ittirak edeceklerin de yevmi ihale günü teminat mektuplariyle 
komityona müracaatJan ilin olunur. (7264) 

O)d ~ Unu uçura. l•-İI Hm Telefnn 22740 bul h , ,.... ııı., 'L~gq bilinen Ja- - ,, olmaz yeya unmu1a emen on 
"'•du~ qrtı uçm lskenderige Yola bet gün m6ddet1e arttırmaya ÇI - Selimiyede Askeri 

°Lit •q aiL· Uftu. karılıp en çok arttıran• ihale edi-
~ ~))'~ Barı ıene lZMIR vapuru 6 lkinci Tet. tir. iki ihale arumdaki fark ve ge-

Satın alma 
komisyonundan ; ~ tld eye !'&kip ol- rin SALI ,ünü aaat 11 de çen ,unler için o/o 5 ten hesap olu-

"4!,ll ~h !atiltıaf ı.:_ Por:tsaide kadar. "7398" nacak faiz ve diğer zararlar ayn· 
~U li~a- • ~vazörle-

~ittı"' ';:' hır irtif d r::ı.-:-.::m::::::s Doktor W f: ca hükme hacet kalmakaızın me • 
't- ' 0 • a. a u- ı :: muriyetimizce alıcıdan tahsil olu • 

1c1: lt~' lltık llçan kuıtar • Ca/ıit Ceoat ii nur. Madde (133) 
ı, Jl ~f Yas- yalnız Birinci muf li 
~l~ ~11~, .;~111~ ıu ve i: Sinir ve ruh haatallklarl il Ana ve dükkin Yukarıda göa-

' t "'1c ~'ı· On tayYare 11ı. mltebaa... ii terilen 8/12 / 934 tarihinde Ya· 
~ ~ 1Y~tleri tespit :: Lileli _ Cibnhariyet c:acldeti Galip fi (oya icra memurlufu odasında it-

~ ~~ '1ı ~: Bq apartımanı.. !~ bu ilan ve gösterilen arttırma ıart-
• ~ l>Gy"J ıf~ Maay ... 1Ut 16 • 19 fi namesi dairesinde ıatılacafı itin 
~~ =· . (4380). 

1 - Haydarpaıi Haltahane.i için aıağıda cin• Ye mıktan 
yazıla iki kalem kömllrllo 14111/934 günü saat 14 te mDnak11a· 
ları icra edileceğinden itteklilerin meıkOr l'ünda teminatlariyle 

birlikte teklif mektuplariyla beraber Selimiyede Satınılma ko
miıyonuna mDracaatlarL 

2 - Arza edenler ıırtnameleri 
miayonanda gl>rebilir. 

Cinıi Mıktan 

Selimi1ede Sahnalma ko
( 6930) 

Saat ihale tarihi 
Kapab urf anliyle 
Açık eksiltme uıalirle 

800 Ton LaYemarin 
175 Ton Kariple 

14 14/11/934 
14 
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Tophanede levaum lmlr•j 
11§1 •atınalma komlayonu 

il Anları 
Tl!!J Q KiVE 

J • -

Harbiye ve merl>dtü melttep • 
ler için 3500 kilo çekirdekli ve 
çekirdek.iz kuru üzüm 18 - 11 
- 934 pazar günü ıaat 14 de ale -
nt mllnaka&a. ile ahhacaktrr . .Şart· 
name ve nümuneıini g6receklerin 
her gUn •e milnakaıa için belli 
saatte Tophanede komisyona gel· 
meleri. (496) (7207) 

i:IRAAT 
BANKA~I 

• • • 
lıtanbul levazım imirliiine 

bağlı lat'at için 80 bin kilo upa • 
nak; 30 bin kilo lahana, 56 bin 
l<ilo pırasa.. 14 bin kilo havuç, 
19 bin kiJo karnıbahar, 10 bin ki· 
lo kereviz, 28 bin demet mayda • 
noz 20 - 11 - 934 ıalı günü ıaat 
14 de kapalı zarf usuliyle alma • 
caktır. Şartnameıini görecekle -
rin her gün ve münakasaya itti • 
rak edeceklerin belli saatten ev • 
vel teklif mektplarınm Tophane • 
de sa.tın alma komisyonuna ver • 
nıeleri. ( 480) (7009) 

• • • 
lıtanbul Levazım lmirlifine 

bağlı kıtaat için 700 ton ekmeklik 
un 19/ 11/ 934 Pazartesi günü ıaat 
14 de kapalı 2arfla ihnacaldı:t. 
Şartnamesini göreceklerin her gün 
ve münakaıaya gireceklerin belli 
saatinden evvel tekliflerinin Top· 
hanede Satınalma Komisyonuha 
vermeleri "479" "7066,, 

İstanbul 2 nci İcra memurlufundan: 

Mahcuz o1up paraya çevrilme • 
sine karar verilen ve tamamına Uç 
bin üç yüz kırk yedi lira kıymet tak 
tir edilen Betildatta köy içi yıldız 
sokağında eıkl 26 yeni 30 numa -
ralarla murakkam maabaliçe bir 1 

bap hanenin 96 lıi11e ltil>üile il 
hiaaeıi açili arttırmaya •uedil -
mittir. !>/ 12/ 934 tarlhine müsatlif 
Çarpmba günU ıaat 14 den 16 ya 
kadar dairemızde açrlt itttftma 
ıuretile ıatılacaKUr. Arttırma be· 
deli kıymeti muhammtnenin til• • 
de yetmit betini bulpulu taktirde 
mezkur gayri menkul bisieıi m\lt • 
teriıi uhteıine ihale Munacaktif. 
Aksi halde ıon arttıranın taahhü- Eyüp Sulh lcra Memurluğun .. 
dU baki kalmak üzere 20/12/934 dan: 

rı F 

1St&nbul beşinci icra memurlu
ğundan ı 

tarihine teıadüf eden Perıembe Balatta Hacı lıa mahaUeıinde M h I il . . . a cuz o up paraya çen me-
günü saat 14 i:len 16 ya kadar ke- KtiprU batı sokalfftda eskı 38 yenı . t k ü d .ı a.ı. ...... . ıı e art t e en ... e ~1mına ye-
za. dairemizde yapılacak olan ikin- 94 N~. lu hır bap ~ü~a~ \re üstün- miılli ehli Yukuf tarafmdan (S3eZ) 
ci açıl< arltırmasmda mezkGr gay· de hır oda ve her ıkııının tamamı- . . 
ri menkul hi11eıi en çok arttıran na 618 AL Ti YOZ ON SEKiZ Ll- lıra kiymet ~a~tllr ed.ılen lioca pa-
üıtUni:le bırakılacaktır. Arttırma· RA kıymet takdir edilerek Eyüp ta mahalleaınm demır kapu orta 

ıokaiında eıki 37 Jeni 53, 53/1 No ya ittirik etmek iltiyenlerin mez • Sulh Mahkemesi lcrasmtla açık 
lu ve 412 metre murabbaından l· kGr gayri menliulün tamamı • atırılmak ıuretile 16/ 10/934 tari-
baret üıtünde odaları Ye arkasm-na takdir oluna kıymetin hinde satılıia çıkarılmıt Ye betle-

hlueyi mezk6reye isabet edecek li müzayede teslim vezne edilme • da bahçeei olan kirıir 3 bap dük-
kanın bir milyon 786 bin kıymetih yüzde yedi buçuiu niıbe- diiinden mezKur müzayede feıh 

tinde pey akçesi veya MiHi bir edilerek ON BEŞ gün müddetle elli hi19ede yüz otuz iki bin üç YÜZ 

banxanın teminat mektubunu ha • tekrar ıatılığa çıkarılmıtlır. Satıt biueıiyle yine mahalleyi meıkOre
mil bu1unmaları llzımdır. fal'ltıameıi 4/ 11/934 tarihinde Di- de kain •e tamamma (2922) lira 

Hakları tapu ıicillerile ıabit ol· vanlıaneye talik edilecektır. 20/ 11 kıymet takdir edilen e•ki 2 ve 37 
:rruyan ipotekli alaca1Uılarla diler / 934 ıa1ı günü ıaat 14 den 16 ya mükerrer ve35 yeni 11, 13, 47, 49, 
alakadarların, irtifak hakkı ıahip· kadar açık artırma ıuretile satıla- 51, 51/ l No. lu 143 buçuk metre 
!ermin bu haklarını ve huıuıtle cal<lır. En ıon attttana ihale edile- murabbamdan ibaret altında ÜÇ 

faiz ve maıarife dair olan iddiala- eektir. Artırmaya itlirak için o/o bap dükklnı olan klrgir iki liane
nn ilan tarihinden · itibaren ytrmi yetti b~uk teminat akçeıi altnır, nin iki yüz aekseh beı milyon iki 
gün zarfında evrakı mUıbttelerile Müterakim \rergl Tanzlfat, Tenvi • bin beıyihı hl11ede yirmi bir mil • 
birlikte dairemize btldlrmeleri ik • tat, reiıni ile Evkaf icra11 emlak yon 137 bin yedi yüz altmq 
tiza eder. Aksi ıurelte haltları ta" ıahiplerlne Telllllye milıteriye a- hi11eıi •e yine BakırköyUnele Ku
pu aicillerile ıabit olmıyanlar aabt ittir. Hikları Tapu ıiclllerile sabit tal tepede tepe karakolu ıoblm • 
bedelinin paylatmaıından har~ç olmadıkça ipotekli alcaklılarla di- da yeni 37 mUkerre ve tamamma 
kalırlar. MUterakim verıl, vakıf iet allkadir&nın ve irtifak hi.kkı (398) lira kıymet takdir edilen •e 
icareıi, tanzifiye ve tenviriyeden sahiplerine ilan tarihinden itiba - balçede tulumbalı bir kuY\iiu ltu
mütevellit belecUye rUaumu müt • ren on gün içinde evrakı müıbite - luMn (316) metre nıurabbamdan 
teriye aittir. Daha fazla malumat lerile bildirilmeleri lazımdır. Aksi ibaret bir kıta arsanın tamamı a· 
a1mak ~ıtiyenlerin 8/ 11/ 934 tari • takdirde hakları tapu ıicillerile ıa- çık arttırmaya 9ıkarılmrt olup 25-
hinden itibaren dairemizde açık bit olmıyanfar aaht bedelinin pay- 11·934 tarihinae ıartnlttietl dl • 
bulundurulacak olan arttrma tart- latmaıınclan hariç kalırlar. Alaka- vanhaneye talik edilip 8-12·934 
namesini 934/ S331 No. lu dosja • daranın icra ve iflas kanununun tarihine müaadif Cunıarteai gUöU 
ama müracaatla mezkur dosya de· 129 uncu maddesi bilkmUhe g;sre Hal 14-16 ya kadar birinci arttır
rilnuntla mevcut •t! mez'lror gayri hareket etmeletl ve daha fazla ması İıtanbul betinci icra daire • 
menklilUn evıaf, mesaha ve daire- malumat almak: isliyeı\lerin 934/ sinde paraya çenilecektir. Arttır
ıfnl lıaYI vaziyet Ye taktiri kıymet 860 No. lu memuriyetimizde maya ittirak için muhammen kıy· 
raporunu törüp anlayabilecekleri mevcut dosyaya müracaatları itan metin yüzde yedi buçulu nlıbetlnı. 
iliJ' olunur. ( 4370) ol••· (4383) de hmihat akçeıi almır. Mltera • 

İstanbul Altıncı İcra Memur -
luğundan: 

Mahcuz Ye paparaya çevrilmeei 
mukarrer 8 Yatında Kırım ineii ve 
1/5 yqında dana açık arttırma ıu
retiyle 8/11/ 934 tarihine müsadif 
perşembe ıünü ıaat 10 dan 11 ka· 
dar Beıiktat Y ddız eski hutane 
arkuında mandırada aatılacaiın • 
dan talip olanların mahallinde ha· 
zır bulunacak memuruna müraca· 
atlan ilan olunur. (334) 

kim verılıt )akıf lcareıl müttetlye 
aittir. Arttrtma bedeli

1

muhamme
nln yÜ2Cle yetnıit betini bulduıu 
takdirtle iha,ei kattiyyeal icra eaı -
lir. Akıt takdirde en ıon arttll'anm 
taahhüdü haltl kalmak •üzere ön 
bet gün daha temdit edilerek 23· 
12-934 tarihine müsadif Paıar gU· 
nü •aat l 4ı 18 ra kadAt lltinei art • 
tırmaıı icra edilir. 2004 No. lu ic· 
ta ve iflaı kanununun 126 met 
maddesine tevfikan ipotek sahibi 
alaeaklılarla 4iier alikadal1arm 
ve irtifak hakkı sahiplerinin dahi 
gayri menkul üzerindeki haklan 
ve hdıuıile faiz ve maıtaFa dair o
lan lddlalanhı t!ftakı mtiıbllele • 
rile icra dalreıine 'btHlltmeleri la• 
zımdır. Akıi halde hakları tapu ıi
cilli ile ıabit olmadıkça 1&bf be • 
delinin paylltınaıınd•n hariç ka .. 
lacaklarr ve a1lkadarlarm it bu 
maddei ltanunlye ahkltftn\a tnfi· 
kan hareket etrneletl Te daha ziya• 
de mt.H\mat lllttıak latlyenlerti\ da· 
İremizin 1933/ 205 No. lu doıya -
ıile müracaatları ilin olunur. 

'(G77)' 

bulunmaları. ''288,, 
Süi1Un içitt 
No. Adet 
ı 85 
2 il 
3 .. 

• 
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:f, ilkbahar selleri • 
Yazan: lvan Turgeniev. 

Çeviren: Sami zade Süreyya.. 

llıı dit.. . Fiah 75 Kuruştur 
kit Plann tevzi merkezi VAKlT Matbaaaı - Ankara cad· 

ittıci• desi - latanbuldur. 

ı, 8~~e kadar Basılanlar: 
~ "0 Dod · a' .\ltt' e - Haydar Rıfat 
''tlCft. ÇEMBERi, Morua - 1. H. Aliıan 

~ tw1t.ıhli RET, BANKA ve BORSA, lktı&at doktonı 
'l>ı- ' Etem 

& ~vlET 
6' Sosy ve iHTiLAL, L~nin - Haydar Rifat 
l' l\{)l ALIZM: Kautaki - Sabiha Zekeriyya 
a' lş Lty AT J. RASiN, H. Nazım 
'~lı~I SlNIFI IHTJULt, Lenin-Haydar Rifat 

100 Kurut 
100 ,, 

75 
75 
75 
75 
60 

" ,, 
" 
" ,, 

8 ~· li J.iAYATTA LAŞUUR,Prof. Yung - Prof. Dr. 
l' tsr 8Yrullah GO " 
l~ ft.\~J..IANA DOCRU, Piyer Loti - t. H. Aliıan 100 ,, 
'l>t iN KOLLIYATI, il, H. Namn 75 ,, 

l~ , l> llLtCIN PSiKOLOJiSi, Dr. Bemard Hart 
'6İ 'llJc "· izzettin 50 ,, 

&Q~l/ bahar Selleri, lvan Turgeniev - Sami zade Süreyya 75 " ,. 
: '~cak Olanlar : 
3' ~ltlo BABA: Balzak -Haydar Rifat 

• '~ trek Düjiinü, M. Maria, Peyami Sefa.. 
t ~ ~IYETIN ASILLARI, Muhittin. 
e IQ~T ALIZM BUHRANI, Profeaör Piru - Ahm t Hamdi 
' Is ızı ... KARA. Stanc:IU -~--~ 

, ~ /\:, Panı Ruhiyat mektebinde Profesör doktor Bne Sangle - Hay· 

1 , t IUEat 

8 'l~~ll<A: Kropatlm - Ağaofla Ahmet 
' ÇocMAı KANUNLAR, Greef - Rauf Ahmet 

lo ~~l UK DOŞORTENLER H. Gonzalve, Menuıier - Prof. Dr. M 

•ı' s" 16b. 
l~ ' sl\~MBO, Flober - t. H. Aliıan 
q '!>tz iMi SAADET, Tolatoy - 1. H. Alipn 
'~.RAELININ HAYATI,A. Morua 

ın kulliyatı. 111, H. Ni.zrm. 

lstelnbuı KJ ~ Milli Emlak Müdürlüğünden : 
f o; ~fı: l' a.t..L Eski Yeni 
' '' lJ ~ilcr aokaiı 26 26 Dükkan 
~ ~, lt~C\t oğlu aokağı 32 32 ,, 

~ tll : l' e~ Baımacılar ıokağı 66 66 ,, 
~ ~!is~ liııır ııc.afer Tq ~erdiven sokağı 16 20 Hane 
~~ il~, ... Ça~Uf Mesçıt ıokağı 5 17 ,, 

~Ut·· • Alı Pata ham 36 36 Oda 
I' oy. B·· 

1 
~\t. · U:yijk ayazma oaddeıi 139 Hane ve 

d: ""' kk"' 4'.'l>•er-·ı· 141 Dü an 
•• 

1 1 oğlu aokağı 33 33 " 
., t'r, 35 35 " 

~l\t l'erı~~ oğlu ıokağı O 18 ,, 
:: ~ eıf ıJer aokatı 15 ıs " 

>\ ~ ~lad, 1~i Keresteciler 12 ıs Depo 
~ı~ilece1-ı111'"ki ve numaraları yuılı emval ~,Arhkla kira· 

t~· ·ft tr-d· ,..--
.. 1 "'t ır. Tıalip olanlar haftanın Pazar ve Çarşamba 
çil' 0ıı d·· 

r~ ' 0 rtte müracaatları. (F.) (6988) 
etJ 

10n,._ Q~l1Jt t . . ı·... ..1 • 
-""O 1t· sa ınalma komısyonu reıs ıgınaen • 

110 kuru üzüm: Açık ekıiltmeıi 6 ikinci teırin 934 
40oQ ltiı Salı günü saat ı 4 de. 

ar..._ 0 
Zeytin yaığı: Açık eksiltmesi 6 ikinci te§rin 934 

-"\JQ kı Salı günü ıaat ıs de. 
l o~ • 

l~ 'Ylın: Açık ekıiltmeıi 6 ikinci teırin 934 Salı 
Ooo ltiı günü saat 16 da 

ls 
0 

•abun: Açık ekıiltmesi 7 ikinci teırin 934 Çar· 
~ Oo ltu

0 
• ıamba gilnü saat 14 de 

l OOQ l.Qıo l'J>a: 
~ b Sao kiı0 ~an: Açık ekailtmeıi 7 ikinci teırin 934 Çaır· 
-» ~ -tlli~ ı ru ot: tamba günü saat ıs de. 
"!~ -~ ) C\>~ltn d • 
,'sıtt ~ıh 7 ita 'P<>au için lüzumu olan yukarıda cmı ve 
~ ~ isi ~iltrn, lenı Yiyecek hizalarmdaı yazılı gün ve saatler· 

l\ h e}'e k · · ·· un. " oıunu,tur. isteklilerin şartnamelerını gor· 
ille: k ek~iltnıeye gireceklerin de o gün ve saatler· 

OJnıı O • 6703 

Yeni çıkan kitaplar 
Cumhuriyetimizin 11 inci 

yıldönümü şerefine 
KANAAT KOTOPHANESl 

En son neşriyatından 
okurlarını haberdar eder 

Ruıen Eıref Beyin: Beyaz ge· 
celer, Rus edibi Doıtoyevski'den 
tercüme (75) kunı,. 

Köprülil zade Fuat Beyin : 
Tilrk Dili ve Edabiyatmdan ara§• 
tırmalar (100) kunıf. 

Halit Fahri Beyin: Graziella 
(La.martine'nin taheseri) (75) 
kunı§. 

Viktor Hugo, liayatı ve eserle· 
ri (75) kurut. 

Sadri Ethem Beyin: Bir vagon 
penceresinden (50) kunış. lmpa• 
ratoriçe ve Saray (30) kuru§. 

48,000 Kilo yaş sebze 
Marmara Üssübahri Kumandanlığı 

Satınalma Komisyonu Raisliğinden: 
Deniz efradı ihtiyacı i~in 48,000 kilo yaı sebze ka.palı zarf 

uıuliyle münakasaya konmuştur. 2 inri Te§. 934 13 iincü salı 
günü saat 14 te ihalesi icra kılınacağından taliplerin §&l'tnamesi· 
ni almak üzere lstanbulda Kasnnpaşada Deniz Saıtınalma Ko
misyonuna ve lzmitte Oasübahri Kumandanlığı S tmaılma Ko-
miıyouna müracaatları. (7084) 

inhisarlar U. Müdürlüğünden:! 
4500 Kilo Alçı 
4500 ,, Reçine 

500 ,, Ritapon 

Mahmut Yesari Beyin: Aşk ' 
Yarışı (50) kuru§. 

Yukarıda nevi ve miktarı yazılı malzeme 12- J 1 - 934 
tarihine müsadif Pazartesi günü saat 14 te pazarlıkla alınacak· 
tır. Taliplerin Cibalide levazım ve mübayaat §ubeaine mUra• 
caatlarr. (7392) Burhan Cahit Beyin: Kır çiçe .. 

ği (75) kurut, Dünkülerin roma • 
nı (75) kuru§, Gurbet yo1cusu 
(75) kuru§. 

Orhan Seyfi Beyin: Kerem ile 
Aslı (50) kurut. 

Va - Nu Beyin: öldüren kim 
(75) kuru§. 

Kemal Kaya Beyin: Yeni mek· 
tepte Eıya Fen Bilgisi, Atölye. 

Ragıp Rıfkı Beyin: Almanca -
Franırzca - Türkçe Askeri tabir· 
Ier Higatı (150) kurut. 

Şemsi Talip, Finazzer ve Tubi· 
no B. : Türkçe - ltalyanca ve 
İtalyanca - Türkçe JQgat (250) 

kuruı. 

Oıküdar tapu dairesindenı 
Darii»üad ağası Mehmet ağa vak· 

fından 10/L/267 tarihli ve Hace Nefise 
hanım vakfından 29/Ca/217 tarihli iki 
kıt'a teınesıük ıenedile Şerife Hatice 
hanım uhtesinde iken vefatiyle veresesi 
tarafından intilmlen senet istenilen Oa
küdarda Arakiyeçi Hacı MehıMt ma· 
hatle91Dd• n ıcvu- cadcleidftda eaki 
69 yeni 89 No. lu bahçeli bir evin Hace 
Nefise hanım vakfından olan mahılllin 
1290 ıeneıinde teme11ükü muayene gör 
memit olmaımdan dolayı 1516 
No. lu kanun ve nizamna • 
mesi hükümlenne tevfikan tasarruf tah· 
kik için 11/11/934 tarih ve yevm Pazar 
ıünü saat onda mahalline tapu memuru 
gönderileceğinden bu bapta &ir iddiası 
olanlar vana vesaikı muteberleriyle bir
Jilde O aküdarda doğancılarda kain tapu 
dairesine 934/1214 No. sile veyahut 
mezkt1r gÜn ve saatte mahalinde tapu 
memunına müracaaat etmeleri itan olu-
nur. (3261) 

ıstanbul Asliye Mahkemesi 8 -
üncü Hukuk Dairesinden: 

Şiılide Hacı Mensur mahalle -
sinde 8 No. lu hanede mukim Sa -
bahat Hanımın ıiddetli geçiınaiz -
~ik sebebile ayni hanede mukim i
ken ikametgahı meçhul kocası 
Mehmet Ef. aleyhine açbğı bo -
şanma davasının tahkikatı 15/11/ 
934 pertembe günü ıaat 14 de ta· 
yin olunarak bu bapta tanzim edi· 
len davetiye verakası mahkeme 
divanhanesine talik edilmit oldu • 
ğundan müddea aleyhin yevmi ve 

vakti mezkOrda tahkikat hakimli -
ğinde hazır bulunması ve aksi hal
de gıyaben muamele ifa ofonaca • 
ğı ilanen tebliğ olunur. (3280) 

- tstanbul 4 üncü tcra Dairesin -

den: 
Kadıköyünde Çiftehavuzlarda 

2 No. lu köıkte Fatma Hanıma: 
Harilauı Efendinin alacakların· 

dan dolayı mahcuz bulunan gayri 

nkulünüze ı8/9/934 tarihinde 
me d .• laym 
yazılan vaziyet ve tak ın et 

nda ehli vukuf tarafından 
raponı 

ha11i mezkUnın tamamı 14860 
ma · d·ı · · B lira kıymet takdır e ı mıı.~ır ... u 
ba ta bir itirazmız varsa uç gun 

p 1 • ı·· 
zarfında dermeyan ey ememz u -
zumu icra ve iflas kanununun 103 
üncü maddesine tevfikan davet • 
name tarafınıza tebliğ kılındı. 

latanbul Evkaf MUdUrlU§U lllnlara 

4/11/934 - Pazar 
S/11/934 - Pazartesi 
6/11/934 - Sah 

1 - 70 
71 - 150 
ısı - ııa .• 

1 

Hayrat hademesinin 1 - ci Te§rİn 934 vazifeleri yulianda 
yazılı tarihlerde No. srralarma göre tediye edileceği ilan olunur. 

J7409)j 

Talimin olunan be"del 
Lira Kunıt 

802 50 Kadıköyünde Zühtüpqa mahallesinde Ba'ğdat 
caddesinde Selami çeımesi ka11ısmda 321 metre 
terbiinde Şuhihatun namazgah arsası. 

800 00 Y edikulede Mirahor Uy.as beY. mahallesinde 425 
metre terbiinde llyasçelebi camii anası ve mevcut 
tqları. 

172 50 Y enikaprda Tülbetçi Hüsamettin mahallesinde Se
petçi sokağında 34/ 1 No. lu 69 metreden ibaret 

araa. 
687 00 Yenikapıda Tülbetçi Hü amettin mahallesinde 

Y enikapı cadde.inde 31 No. Ju 229 m~en ibe.· 
ret ana. ' 

1184 00 Beyoğlunda. Kamerhatun mahallesinde Keçi ve E· 
leni ıokağmda 11/13 No. lu hanenin tamamı. 

26 30 Kadirgada Bostanali mahallesinde Tülbentçi haıı 
i~i ıokağmda 35 No. lu 25 metreden ibaret arsa. 

Yukarıdaki emlak sablmak üzere yirmi gün müddetle 
müzayedeye çıkanlmıttrr. ihalesi 14 - 11 - 934 ÇaTtamba 
günü saat 15 tedir. Taliplerin pey akçeleriyle beraber mahlOlat 
kalemine mül"acaatlarr. (6996) 

Müddeti icar 

t - Beyoğlu Katip Mustafa Çelebi, 936 Mayıa nihayetine 
Telgraf sokağında 13 - 15 No. lu hane. kadar. 

2 - Eğrikapr, Mollaaıkr, 7 No. lu 
meırutahaneden gari kısım. 

3 - Tahtakale, Rüstem pap, Mah· 
keme sokağında 12 No. lu dükkan. 

4 - Çarııda Resaam Basmacılarda 
25 No. lu dükkan. 

S - Eyüp Camiikebir, Kalende11ha-
ne, Özbekler tekkesi arkasında bostan 
ve baraka oda. 

6 - Koca Mustafapa§8, Mektep o-

" 

,, 

,, 

,, 

,, 
" tt 

" 
,, Jl 

,, " 
,, 

,, ,, 

kağında 5 No. lu arsa. 935 ,, ,, ,, 

Yukarıda yazılı emlak hizalarında yazılı müddellerle kira
raya verilmek üzere temdiden müzayedeye konmuıtur. Talip 
olanlar 5 - 11 - 934 Pazartesi günü sa.at on beıe kadar Evkaf 
müdüriyetinde v lnf e.karlar kalemine müracaatları. (7396) 

Osküdarda Dağ hamamında (6000) metre murabbamda 
tarla. 

Odrlidarda Bülbül deresinde '(3000) metre murabbamda 
tarla. 

Yuloarıda mevkii ve miktan yazılı tarlaların 30 - 10 937 
tarihine kadar icarları aıttırmağa çıkarılmııtır. lhnleai 5 - 11 
- 934 Pazartesi günü saat 15 tedir. Talip olanların İstanbul Ev· 
kaf müdüriyetinde varidat kalemine müracaat eylemeleri. 

Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk 
Mahkemesinden: 

F eriköyünde Ok meydanı cad· 
desinde (69) No. lu hanede mu• 
tasarrıf en sakin iken Darülaceze • 
de 11 /9/934 tarihinde vefat eden 
Fatma hanımın terekesine mah -

(7340) 

kemece vaziyet edilmiıtir. ilan ta• 
rihinden itibaren alacaklı ve ve • 

receklilerin bir ey ve mirasçıların 
üç ay içinde Beyoğlu Dördüncü 

Sulh Hukuk mahkemesine mür -



' 
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ima de 
Mevaddı iptidaiyede: Birincilik ve tazelik 

M.üstahzara ı d e 
Fiyatta: Rekabetsiz yürüyüş 

Ancak 19 senelik aynı saha üzerinde devamlı •e metekimit bir çahşma sayesinde 
Çapa Marka ) Pirinç unu fabrikasının elde ettiği muvaffakıyetin mahıulOdür. 

Halkan sıhhat ve menfaatini düşünerek, müstahzarahnın en fenni vesaitle imaline çalı· 
şan ( Çapa Marka ) fabrikası iştirak ettiği yerli ve beynelmilel sergilerde fevkallde altm 
madalyelerle takdir ve taltif edilmiş Te daima sıhhatini koruyan, zevkini bilen muhterem 
halkın rağbetine mazhar olmnştur. 

Tercih: Sizi aldatmıyacak en doğru hakikat işaretidir. 
Bu sahada Yeg·ane öz Türk san'at eseri 

Çapa Marka Müstahzaratı 
Kutu ve torba pirinç unları 15-50 gramlık paket ve kutu Kuabiber 
Püre ve çorbalık Mercimek ,, ,, ,, ,, ,, ,, Kırmızıbiber 

,, ,, Bezelye ,, ,, ,, ,, ,, ,. Tarçın 
,, ,, Patates ,, ,, ,, ,, ,, ,, Yenibahar 
,, ,, Yulaf ,, ,, ,, ,, ,, ,, Kimyon 
,, ,, Arpa ,, ,, ,, ,, ,, ,, Sablep 
,, ,, Fasulye ,, ,, ,, ,, ,, ,, Zencefil 
,, ,, Bakla ,, ,, ,, ,, ,, ., Karanfil 
,, ,, Nuhut ,. Kapsülü beyaz biber Şiıe 
,, ,, MHır ., Tuılulilu ,, 

ve en nefis nişasta son sistem vesaitle ihzar ve imal edilir. 

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

Bu çocuğun bankada 25 bin lirası vardır. Ve bu parayı 
kendisine hediye 
ttt~i piyango bi
letleri sayesinde 
kazanmıştır. Siz 
de çocuğunuzu 

böyle zengin ede
bilirsiniz. 

babasının 

Vapurculuk 
TUrk Anonim Şirketi 

Jstanbul Acentahğı 
Liman ban, Telefon: 2292~ 

Trabzon Yolu 
TARI Vapuru 4 

T. aani 

Pazar sünü ... ı 20 • ca. 
lata nbbmından lial1'aca". Gidiı . 
le: Zonpldak, lnebolu, Ayancık, 

Samsun, Onye, Ordu, Giresun, Ti
rebolu, Görele, Trabzoe " RİaQ'L 
Dönüıte bunlara ilintea Of " 
Siirmeneye ufrayac:akbr. 

NEYE 

Bağlıdır? 
Bu ıene meıut bir izdivaç yapmak 

iıtiyor muıunuz? Bunun için hayali -
nizde Y•taltığınız erkeğ celbetmek i
çin en ziyade hoıuna gidecek ıeyı 

evvelden bilmeniz lazımdır. 

Milyonerler de dahil olmak Ü· 

zere yüzlerce erkek arasında 

bir anket yaptım, ve onda 
dokuzunun bir kadında her 
ıeyden evvel düzgün, beyaz, 
kadife gibi yumuıak bir cilt 
ve parlak bir ten aradıklanna 
ıahit oldum. Şimdi az masraf
la ve zahmetsizce her kadın 

arbk arzulannın tahakkuk et· 
tiğini görebilir. Yeni TOKALON 
kreminin fiab ne olursa olsun, başka 

hiçbir müıtahzarda bulunmıyan, cildi 
güzelleıtiren ve takviye eden madde
leri havi olduğunu lemin ederiz. To
kalon kremi hiçbir zaman ademi mu
vaffakiyetle karıılanmaını§lır. Cildin 
gıdası olan PEMBE REKTEKI 
KOT ALON kremini geçe yatarken 
kullanınız. Uykunuz esnasında cildi
nize gıda verir ve onu gençle§tirir .• 
Beyaz renkteki yağsız KOTALON 
Kreminide ıabahları istimal İdiniz. 

İ st-e bir nııl 
ile evlenebıl 

genç, kıt· 

Asipin Kena~ ;~ 
Sizi soğuk algınlığından, nezleden ~ 
baş ve diş ağrılarından kôruyacak en 

--•budur. İsmine dikkat buyurulmaSI 

iç ticaret umum müdürlüğü 
30 ikinci Te§rİn 330 tarihli kanun hükümlerine göre 

lan ecnebi ıirketlerinden Metro • Goldwyn • Mayer ıirketi Türkİ 
- .ibaJ'ft. ....diii-i llildinnittir. M-ku r 1irlretle alakaıı o1an1~ 
bmda latan1'ul Valiliğine müracaatlan ilim olunur, (3730) 

ı•· 50 
-,-z_m_i_r __ v_e __ M_e,_r_s_i_n_. Mt m!eketin her kö,,sinde 

Çocuğunuza her ay bir Piyango 
bileti almayı unutmayınız •• 

sür'at yolu 
İNÖNÜ vapuru 

8 Teırinisani Perıembe sünü sa
at 11 de Sirkeci nhtnnınclan kalka
rak doiru İzmir, Antalya, Alanya, 
Anamur, Merıin ve Payua gide • 
cek. Dönüıte bunlara iliveten Taı· 
ucu Çanakkale ve Geliboluya uin
yacaktır. 

Dr. lhaan Sami 

BAKTERIYOLO jl 
LABORATUVARI 

Deniz Levazım sahnalma 
Komisyonu reisliğinden : 

Umumr kan tıhlilltı. Frengi noktaı 
Kapalı zarfla münakuuı: 26 1 • nazarından (Wusermın n Kaha tea· 

259.312 Kilo Ekmek kinci T eırin 1934 Pazartesi günü mfttıerl) Kın kiireyvau ııyılm111, d· 
ıaat 14 fo n sıtma hastalıkları tefblıl, idrar, 

balgam, cerahat, kazurat .e ıu tahlilin 
6.000 ,, Koyun eti · ı Kapalı zarfla münakaıaıı: 26 1 • ültra mikroskopi, hususi aşılar istihzan 

418.248 ,, Sığır eti kinci Tetrin 1934 Pazartesi günü Kında üre şeker. Klorür koJlesterinl 

9 995 K t • t 15 d mlt'tarlınnın tırinl. Divanyola No. . ,, uzu e ı aaa e. 
• .... lllİ.Im89m. mTmeml.:•2m0981iıiıilm 

Deniz talebe ve efradı ihtiyacı için lüzumu olan yukanda '1C5 

clna ve miktarı yazıl. dört kalem yiyecek hizaımda gösterilen 
gün ve saatlerde kapalı zarfla münakıau.ya konmuttur. istek
lilerin ıartnamelerini görmek ve almak için her gün ve müna· 
kaN.ya gireceklerin de o gün saatte Kasımpatadaki komisyona 
gelmeleri. (7349) 

Gümrük muhafaza umum kumandan -
lığı Istanbul satınalma komisyonundan 

1 - Gümrük muhafaza memurları için 1530 takım elbise· 
nin dikimi 7 - 11 - 934 çarşamba günü saat 14 de kapalı zarf· 
la ekailtmeye konulmu§tur. 

2 - istekliler her gün komisyondan §artnamesini alabilir ve 
• 

nümunelerini de görebilirler. 

• - istekliler elbisenin dikimi için o/0 7,5 teminat oln.n 517 
Hrahk vezr.~ makbuzu veya banka kef aletnamesini teklif mek
tuplariyle birlikte belli zamandan evvel komisyona vermeleri. 

.(6843) 

Beşiktaş 2 inci Hukuk Mahke • 
mesinden: 

Bebekte Cevdet pafa caddesin· 
de Arifi paıa yalısında mukim i • 
ken vefat eden Arifi Pata oğlu 
Mustaf Şekip Bey terekesine mah-

kemce vaziyet eelilmiıtir. Müte • 
veffanın bıraktığı kayık ve altın • 
daki kızak ve keresteler ve hırda • 
vat efya 11/ T. Sani/ 934 pazar 
günü saat 1 O da. açtk artırma ile 
satılacağından talip olanalrın ma· 
ha'linde hazır bulunmaları ilin o • 
lunur. (4388) 

V AKIT Mathaa11 - lıtanbul 

Sahibi: MEHMET ASIM 

Nqri7at müclürih REFiK AHMET J 

................................... ~ 
işçiye lüzum 

Sirkeci Ebu11uut caddesi 3 No. ya müracaat. 

•••• Böbrek ve idrar yo!ları hastalıkları mUte~ııs~el 
Profesör: Doktor Behçet Sabıt 

1
eç 

Taksim bahçesi karşısında CEYLAN apartnıarııP• 4 
G&riiıme saatleri : Cumadan başka 3 - 6 TelefoO 

ÇIKTI 
İbrahim HoyiBey tarafından çevrilen ... 

YARA S ~u~ 
seç 

Kitabı satışa çıkarıldı. Dünya edebiyatından atı= 
özlü hikayeleri içinde bulunduran bu kitabın M 

30 Kuruştur 0ı,uı 
Tevzi merkezi: Vakit Matbaa1t -- _!!!a 


