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Fransız hükiimeti istifa etti 
af\'ekil M. Dumergin istifa mektubu, Radikal fırkasının 

darşı şiddetli bir hücumdur 
M. Fianden, kabinenin 

• • 
egoızmıne 

~ansız buhranı 
ta.nıad 
d~lld a. Dunıerg hükumeti, 

Çekilrn· e~ tahmin edildiği gi
~liltl ;§~ır. Yerine kuvvetli 
'elec \~le eski başvekil La -

teşkilini kabul etti 
Paris, 8 (A.A.) - Hükumet 

Sı. e hr 
. 'tViak· • 
11 ba 1 rezaletlerinden son-

!•na . 
teke h·· Reçen Dumerg bır 

'tg h·· u~umeti idi. Fakat 
tar i .lıkuınette sürekli bir 
l llt· Çın sadec~ fırkalar ara

,r;"'akkat mütarekeyi ka -
Q ltllıel Ordu. Bunun için devle
t lllıı.ı kurı.ınıunda değişiklik
~ ltı gö:ıteriyorclu. 
'~:tgin kanaatine göre 
't\relli ~· belli ba~lı bir derdi M. Laval 

istifa etmi§tir. M. Dumergin iıti
f a mektubu, radikal fırkasının 
Egoizmine karşı şiddetli bir hü
cum teşkil etmektedir. 

M. Lebrun, M. Lavalden yeni 
kabineyi teşkil etmesini istemiş
tir. 

Paris, 8 (A.A.) - M. Löbrön, 
Nazırlar meclisinden sonra. M. 
Dumerg ile yapmağa lüzum gör • 
düğü mülakat esnasında, yeni ka· 

(De\'amı 9 uncu .. a.\ ıı. · ıın • UDeU ..Utuounda 

~~ b ır hükumet yapama -
'Qu 

h tııttı· .11un sebebi de Mebu -
l l" l&ı • 
,~ "'ttıı llın fırka kavgaları ile 
~ dt\'j a &elen hükumetleri sık 
,~ te~esidir. lngiltereae 
'~~ıı icap ettiği vakit rne
,· t, tlisini dağıtır. Yeniden 

Üsküdar Amerikan kız 
lise talebesi matbaamızda 

~~~~~------------~--~-:'.::--=::=::::-----~-- - -- -....., 
Bugünkü Sflyzmız 

~Pılır. Halbuki Fransa -
~~r~eisine bu salahiyet 
~~~ftır. Hükumet meclisi 
~ ~\ '7e yeniden intihabat 
f t t t lüzum görürse mut-
i·\~ rtıeclisinin muvafaka -
~6 h. rnecburdur. HaHıu -
~~;~"akit ayan mecH1Sleri 
. , •fl~rinl kabul etm'!zler. 
· ktıu IYıebusan mt: ı lisle -

~r. .a\'galar ile bir düzüye 
ı1. "'il" 'il d ~· 'd' B 'il~ "tra· egı§mesı ır. u te -
~ tib· '~ ilacı lngilterede ol
ftı~ tıı 1 

F tansada dahi hüku -
\ ,dtb~~liyeti altında meclisi 

'tiı. ~1'itı ~ rtıektir. Eğer fesh işi Üsküdar Amerikan kız lisesi doku

~' o) eırii devresinin ilk yılı zuncu sınıf talebesi, dün muallimleri 
~~~li ll~orsa gene ayanın mu- Miu Putny ile birlikte mıttbaamızı zi
' 'atıt ~ ınabilir. Fakat on • yaret etmi~lerdir. Derslerinde makine• 
"-· ~""': böyle ayanın muvafa- ler hakkındl\ malumat alan hanım kız· 
~'. lıd, •nı alnıağa hacet kal • lar, bir tabı makinesi görerek bilgileri· 

V t •t' ni görgü ile kuvvetlendirmek istemiş-'d 1 
tl' ~ lerdir. Talebe hanımlar, sıra ile "VA· 

\~ tlıUv raftan Fransız bütçe- KIT,, kütüphanesini, idare, yazı, resim, 
l\tı:ıeneyi bozan bir dert kıliıe, dizme kısımlarını gezip gördük· 

l karşılığı var mı, ten sonra tabı makinelerimizi tetkik et· 
, ., 4 ıı-,:::!!~hmet ASIM mişler ve kendilerine izahat verilmi§tir. 

..,.'"" Resmimiz, talebe hanımları matbaamı-
ııal •t:ının 1 inci ııütununda) •• • f ~ un k•pmnda ro•t•"yor. 

ıır~ttin Pun ue nr~n~uınrı 
ınh nasıl ~nr~ılnn~ılor1 

S. A. Y. /. F. A . 
i4j sayıt alaramızda : 

.. 

Memleket aayıf ası - Spor -
Faydalı bilgiler - Yatı mektebi
ne para11z kabul edilen talebenin 
adlan - Uzun Mehmet bayramı 
- mektuplar - Muharrir Vebin 1 

hayatı - Raayo Programı 

V AKIT'ın okuyucula
rına temin ettiği 

faydalar 
t'arasız ilan - Parasız mu • 
ayene - Hukuk ve sağlık 

bilgisi yolunda sorgulara 
cevaplar. 

Yarınki sayımızı 

L bekley~~iz _ J 

Meclis 
B. M. Meclisi ihtisas 

encümenleri 
seçildi 

Ankar,a 2 (A.A.) - B. M. Mec· 
lisi bugün Esal Beyin riyasetinde 
toplanmış ve celsenin açılmasını 
müteakip f ransa Ayan ve Mebu • 
san meclislerile Yugoslavya ayan 
reisi taraf mdan B. M. Meclisi Rei· 
si Kazım Pa~a Hazretlerine gön • 
derilen aşağıdaki telgraflar okun• 

muştur: 

"Müessir tabirlerle B. M. Mec· 
!isinin muhabbet hislerine tercü • 
man olan tel yazısından dolayı 
yüksek Asamble namına te§ekkür 
eder ve samimi minnettarlığımızı 
Türkiye B. M. Meclisine iblağ et· 
menizi rica ederim.,, 

Fransa Ayan Reisi 
Janneney 

"Fransız Mebusan Meclisi, Re
is Bartu'nun ziyaının Türkiye B. 
M. Meclisine ilham ettiği değerli 
ve yüksek muhabbet niıaneıinden 
hassatan mütehassis olmuıtur. 

Buradaki resimde Fahrettin Paşa ile 
Şah Bahti Hazretlerini, Ezcrbeycan 
valisi Muzaffer Han Asım, erkanıharp 
miralayı Rıza ve Türk - İran hudut 
temdidi komisyonu reisi Miralay Sey
fettin Beyleri Hoy hükumet konağı 
önünde görüyorsunuz. (Devamı 911.DCU ııayı!anm 3 ÜDCÜ ıılltuııunda) 

Mevıimin en parlak baloıu olacall.tır. Bu baloda oulunabilmek ve 

baloda yapılacak güzel elbiıe ve dans müsabakalarına İ§tirak ede
bilmek için bcı§lığımızın yanında ne§rettiğimiz kuponları biriktir
mek kifayet eder. Bu kuponların daha bir çok faydaları olacaktır. 

Talıilatı yarınki ıayımızda arayınız. 

Hı~sızlık ve öldürmige teşebbüs 

Pariste tevkif edilen 
Panosyanlar kimlerdir? 
lstanbulda Panosyan adını taşıyan bir kaç aile 
var. Pariste yakalananların mütarekede Parise 

nakleden aıle olduğu söyleniyor 
Paris gazeteleri, 350 bin frank

lık mücevherat hırsızlığından ve 
öldünniye tetebbüsten dolayı ev· 
velce fstanbulda iken Parise git
mi§ olan Panoıyan ailesin!n tevki
finden bahsediyorlar . 

Bu yolda §ikayette bulunmuf 
olan ıahıs, Madam Virjini Panoı· 
yan ile yirmi bet yaşındaki kızr 
Jozefinin arkadaşı Madam Som· 
merdir. Bu kadın Parisli bir mü· 
cevherat komisyoncusudur. Bah· 
sedilen mücevherleri satmak için 
Panosyan ailesine vermiştir. 

Şikayetçi kadın, ayni zamanda 
Panosyan ailes:nin kendisini ye -
meğc davet ettiğini ve beyaz bir 
tozla zehirlemeğe çalıştığım, bun• 
da muvaffak olamayınca en kü • 
çük Panosyanın kendisini merdi • 
venden düşürmek istediğini iddia 
etmektedir. 

Pariste tevkif edilen Virjini ile kızı 

Jozefin 

kızı tevkif edilmittir. Jozefinin 

nitanlısı yirmi üç yaıında Moris 

Giyo, anne ile kızın cihaz olmak 

Polsin ıorgularına, Panosyan • 
lar, inkar ile mukabele etmişler 

ve madamın kendiliğinden merdi
venden düıüp kolunu kırmış ol
mak iht' mö".li olduğunu söylemi§· 
Ierdir. 

üzere kendisine mücevherat ver • 
Beyaz toza gelince; İstanbul 

diklerini söylemi§, daha bir ta • tıp fakültesinden mezun olan ve 
evvelce doktorluk yapan M. Pa • 
nosyanın, Madam Som.mere, ye • 
mekten sonra hasıl olan rahat11z • 
lığını gidermek için vermi! oldu • 
ğu veronal imiş. 

Tahkikat neticesinde anne ile 

kım mücevheratın Panosyan ai • 

lesi yanında bulunduğunu bildir • 
mİ§tir. 

Panoıyan!ann evinde yapılan 

(Devamı 9 wıc·ı sayıfaııu ı ıncı a\ltununda) 
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Nafia binası dün açıldı 
Açılma resminde Gazi 

Hz. de bulundular 
An kara, 8 (A.A.) - Yeni na- ı Gazi Hazretleri ıergi evinde 

fia vekaleti binaaı bugün saat 1~ iki saat kadar dolaflllltlar, Lozan· 
da açılmıftır. Açılma resminde dan önce ve Lozandan sonra ıalo
B. M. M. Reisi Kazım, Baıvekil nu hakkında Vedat Nedim Bey ta
İamet Paşa Hazretleriyle vekiller, rafından verilen izahatı alaka ile 
mebuılar bulunmuılardır. dinlemiıler ve bu ıalonu uzun 

Kordeli Baıvekil İsmet Paşa müddet halka, mekteplilere ve 
Hazretleri .tarafıı-"an kesilmiş ve 

gençliğe açık bulundurulmaıını eReisicumhur HazretJeri de açıl • 
mir buyunnuıarldır. 

ma akebinde te§rİf buyurmuşlar • 
d Gazi Hazretleri müteakiben lı, ır. 

Reisicumhur Hazretleri Na~ia 
.Vekaletinden ayrıldıktan sonra 
beraberlerinde B. M. M. Reisi Ka
zım Pafa Hazretleriyle, Afet Ha
nıınefendj olduğu halde sergi evi
ni şereflendirmi§lerdir. 

Deniz görüşmele
rinde uzlaşılamıyor 

Londra, 8 (A.A.) - İngilizler
le Japonlar arasında dün yapılan 
konuımalar bir netice :vermemiı 
ve uzlafma formülü bulunamamış
tır. 

Japon heyeti, lngilizlerih tek -
liflerini Tokyoya bildirmeyi bile 
gerekli görmemiftir. Dün sababki 
görüşmeler hilafına olarak tedrici 
ber~berlik tM'lifi de benimsenme -
miştir. Böyle bir teklifin İngiliz 
deniz mahafilinde .ciddi bir muha
lefetle karıılanacağı şüpheıizdir. 

M. Gömböşle M. Musolini 
neler görüştüler? 

Roma, 8 (A.A.) - M. Muıo -
lini ile Macar Baıvekili M. Göm· 
höt, iki uzun konuıma yapmışlar • 
dır. Bu konuşmalarda İtalya -A
vusurya - Macaristan protokolu
na dayanarak genel siyaıala mü -
teallik meselelerle iki memleketi 
ali.kadar eden meıe1eler hakkın -
da tam bir beraberlik ve her iki 
hükUmette Avusturya ile çalııma 
bMiğini genitletmeye devam ar • 
zusunun bulunduğunu görmüıler • 
'dir. 

Geçen martta yapılmıt olan 
protokoldaki tartlara göre bu pro
toko1a diğer davetlilerin de gir • 
meleri imkanı vardır. 

Ruzvelt'in zaferi 
Nevyork, 8 (A.A.) - M. Ruz -

~elt şimdiye kadar hiç bir Ameri -
lian Reisicumhuruna nuip olma • 
mıt bir güven reyi almııtır. De -
mokratların kazanmış oldukları 

muvaffakiyet büyüktür. İktidar 
mevkiinde bulunan Cumhuriyetçi 
fırka, iki riyaset seçimi arasında 

daima bir mikdar azalık kaybe -
derken demokratlarda bunun aksi 
olmuştur. Demokratlar mecliste 
üçte ikiden fazla bir ekseriyetle 
CJayanncaklardır. 

Sümer Bank ve Orman çiftliği ile 
diğer sanayi ıubelerinin pavyon

larında esaslı tetkiklerde !bulun· 
muılar ve aanayiimizin yıldan yı
la gösterdiği ilerlemeyi takdir bu
yurmu§lardır. 

Protesto! 
Londra, 8 (A.A.) - Franıız 

kıtaatmın Sar hüduduna 8oğru 

h"areketini protesto is:in Londra -
daki Alman ıef aretine Berlinden 

talimat gelmittir. Hariciye na -
zrrı M .. Simon çok mefgul oldu • 

ğundan Alman sefiri dün yapaca • 

ğı ziyareti bugüne bırakmıttır. 

Gazi Hz. ile M. Titülesko 
arasında tel yazıları 

Ankara, 8 (A.A.) - Romanya 
hariciye nazırı M. Titüle&ko Türk 
topraklarını terkederken Reiıi -
cumhur Hazretlerine bir telgraf 

göndererek mazhar olduğu büyük 

iltifattan dolayı minnettarlıkla -
rmı arzetmit ve Gazi Hazretleri 

de M. Titüleskoya bu sevimli tel -
graftan pek müteha11is oldukta -
rını teşekkür ve selamlariyle bir • 

likte bildirmeğe Bükreş elçiliği • 

mizi memur buyurmuşlardır. 

M. Kalenin'in ziyafeti 
Moıkova, 8 (A.A.) - Tetrini

evvel inkılabının on yedinci yıl • 
dönümü münasebetiyle M. Kale -

nine, Kremline sarayında büyük 
bir ziyafet vermİ§, bunda bütün 

hükumet erkanı ile sefirler heye • 
ti hazır bulunmuştur. 

Nobel edebiyat mükafatı 
.. lstokholm, 8 (A.A.) - 1934 

Nobel edebiyat müki.fatmı ltal • 
yan muharrirlerinden Luizi Pir an· 

dello kazanmıştır. 

KISA :=~=:==:::: 
1ELGRAF 

======Haberleri 
§ANKARA - Ankarada ev meıe

leıini halletmek için bir yapı kooperati
fi kurulacaktır. Kooperatifin baıarma 
heyeti buıün toplandı, nizamnameıini 

hazırlamağa bafladı. 

Aza, paraıını on senede ödemek Ü· 

zere ev ıahibi olacaktır. Bu suretle Ye
niıehirde bir kooperatif mahallesi vÜ· 
cuda gelecektir. 

§ATINA - Arnavutlukta Yunan 
ekalliyeti hakkında tatbik edilmekte o
lan tazyikler devam etmektedir. Gaze• 
telerin netriyatından efkin umumiye 
çok heyecanlanmııtır. Gazeteler hü • 
kumetin Yunaniıtanda bulunan Ama • 
vutlara mUkabelebilmiıilde bulunmaıı • 
nı tavsiye etmektedirler. 

Siyaı, m&hafil Arnavutluğun tatbik 
etmekte olduğu tedbirleri hoı görme • 
mektedir. 

§ ATINA - Yunan cumhur reisli • 
iine yeniden seçilen M. Za.itniı, 15 ki • 
nunuevvclde parlamento huzurunda ye
min edecek, n kabine de alelusul iı

tifaaını verecekt.U. 
Yeni Yunan kabinesinin yeniden teı

kiline tekrar bugünkü baıvekil M. Çal
diris memur edilecektir. Muhalif Yu • 
nan gazetelerine göre M. Çaldariı bu 
fırsattan istifade ederek kabinesinde ba
zı değiıiklikler yapacak ve muhalif par
tilerle anlaımayı ve uzlaımayı iıtemi

yen müfrit nazrrlan deiiıtirecektir. 
Değiıtirilecek nazırlar arasında ad

liye, nafia nazırları bulunduğu söylene• 
yor. 

§ ANKARA - Maarif Vekileti 
memleketin muhtelif yerlerincle yeniden 
mıntaka ilk mektepleri ihdas edecektir. 
Bu mekteplerde okuyacak talebe, bir 
mıntaka dahilinde oturanlarla birbirine 
birer ıaat yakın bulunan köylerden bi
risinde yapılacaktır. Vekalet, önümüz
deki ıene mıntaka sanat mekteplerinin 
daha geniı bir miktarda teıiıi için ilk 
tedrisat kanununa müzeyyel bir kanun 
Jayiha11 h11%Jrlıyaacktır. 

§ ANKARA - Yağma suçunu iıle
mek için adam öldürmekten maznrn Ha
cı Şerif oğlu Cambaz Süleyman çavuı, 
Ali oğlu Hasan, Süleyman oğlu Hüıe
yinin ölüm cezasına çarpılmalan hak
kında Aydın ağırceza mahkemesince 
verilen karann tasdiki hakkındaki tez
kere meclise gelm:iıtir. 

§ ANKARA - İktisat Vekaelti de
niz yol1an, Akay fabrika ve havuzlar, 
kılavuzluk idareleriyle devlet reisine ait 
deniz vasıtalan memurin, zabitan, mü
rettebat ve müstahdemleri tekaüt san
dığı kanun layihasını hazırlıyarak mec
lise vermiıtir. 

incir, UzUm ihracı 
Ankara, 8 (Husuıi) - İzmir 

ihracatçrlarmdan Şerif Remzi Bey 
burada, incir ve üzüm ihracı İ§leri 
hakkında alakadar makamlarla 
temas edecektir. 

Arnavutluk a;an 
resmen tekzip edi 
Ajans, şimali epir rumlarına t 

haberlerinin asılsız olduğunu bilJı 
Atina, 8 (Huıuıi) - Arnavut

luk ajan11 dün burada neşrettiği 
bir tekzipte Şimali Epirde yaşa -
yan Rumların tazyik edildiğine 
dair Yunan gazeteleri tarafından 
yaprlan neşriyatı tekzip ve Ergeri 
şehrindeki Rum aleyhtarı hareket
Jeri, Rumca konuşan bazı fesatçı • 
lara atfetmektedir. Bura siyasi 
mahafil ve gazeteleri, Arnavut a· 
jansının bu tebliği hakikate uy -
mayan bir tahrik mahiyetinde te -
lakki etmektedir. 

Alınan malumata göre Yunan 
hükUmeti, Arnavutluk hükumeti 
nezdinde yeniden şiddetli bir te -
şebbüste bulunacak ve Arnavut • 

Iuk hükumetini, cihall 
miyesi huzurunda . 
hakkındaki ahkama t 
mekle itham edecektir· 

Yunan hükumeti, 

teşebbüste, Arnavutl~ 
sasisinin yabancı dil ile 
tan mekteplerin kap- 1ıM 

mir bulunduğu hakkıSI"."~ 
nın beynelmilel teahb 
ımyacağını bildirecektt 

Şimali Epir Ruml.ıı 
miyetine müracaat 
Yunan mahafili bug·' 
Jetler cemiyetinin it' 
bekliyorlar. 

Buğdaylarını silolara tesliıu 
köylüler açık bono alacakl 

Ankara, 8 (Huıuıi) - Ziraat 1 beraber büyük genitl' 
Bankası, köylüden buğday alımı lomuz ve ayrıca üç 
i§1eri üzerinde yeni bazı projeler lacaktır. Siloların 193' 
hazırlamaktadır. Silolara buğday· kadar ona çıkanlma1ı, 
}arını tealim eden köylünün eline ki mahsul zamanında, 
açık bir bono verilmeıi, bononun 

1 
b"' .. k .. le . • arına ve uyu §Ole 

zahire boraalarmda esham gıbı te· k b t kat 
• .1 . 'b" d"' .. l ra ya ın azı mın a davül ettırı meaı gı ı ufunce er . 

projeye dahildir. Derincede ona - yaa merkezlen kurul 
n1ması bitmek üzere olan ailo ile nülmekt~dir. 

Ziraat bankasının zeotekniği 
beş yıllık p!___ogramı 

==--=-= 
Aniltara, 8 (Hususi) - Ziraat 

bankasının hazırlamakta olduğu 
bet yıllık programın zeotekniğe a· 
it kıımında, her vilayette birer ze
otekni mütehassısı bulunması, 
bunların idaresinde aygır ve da • 
mızlık hayvan depolarının tesisi, 

Meaajeri acenteliğini devlet\ 
demiryollara aldı 

Ankara, 8 (Huıusi) - Haber 
aldığıma göre Devlet Demriyolla
rı Sirkecideki Antalya anbarından 
Mesajeri acantalığını almıthr. 1 -
darenin bu iti kendi memurlarına 
gördüreceği ve bu hareketin orta• 
ya çıkarılan bazı yolsuzluklardan 
ileri geldiği söylenmektedir. 

Ankara, 8 (Hususi) - Meclis 
• 

encümenleri intihabında ilk reyi 
Afyon mebuıu Ali, ikinci reyi lz- . 
zet Ulvi Beyler kullandılar. 

yarı§ ve hayvan itler' 
edilmeıi, Şifad iıtasy 

ğaltılmaıı, baytar f 
cıkacak müstait gençl 
~ının ihtisas yapmak j 
Avrupaya gönderilnı 
mektedir. 

500 kişı vatall 
kabul edlll 

Ankara, 8 {Huıutd 
kitinin vatandatlıi• ~ 
öldürmek suçundan '/; 
ya mahkum Mehnıet r~ 
nın hastalığına bin•" -· ... -... 

kili" cezasının affı Ve ~ 
affı Vekiller heye ·I,.' 
kararına iktiran etJl1~ 

ilkmektep "'" 1 hjin 1e11r / 
Ankara, 8 (Hu~ııtlJ,-ı 

tep mualimleri içııı ~ 
ıünde bir kura a~1~ 
için, cumartesi giiD 
Jetinde bir komi•>'011 

tır. "9 
Ankara atleti~) 

Ankara, 8 C ~at11'l 
Fırkası Uınunıi ,.ifl 
gençlik tet~illtı tJJfl 
Rahmi Beylerll> •J• 11•""•bı 

k ·flerı ' yüksek dire tı . 
·ıı rı buıu Refik Beyı _ 

tleti•rak Ankara a ··büı' 
kül etmititr. J(ulu ,,..,ıt 

. ı k k•ı• şampıyon u 

Demokratlar, eski Cumhuriyet- . 
çi Muhafız heyetini tamamen yık- ! 
mışlar, yani fırkanın sağyönü or • ı 
tadan kaldırmışlar ve ayandaki 
bir cumhuriyetçi üyeyi açıkta hı • 
rakmıflardır. 

Misafirimiz Yunan hariciye na- hiddin, hariciye vekaleti namına Hariciye nazırı İstanbuldan 
• lerdir. I•' 

··ı U ve ay•' ) ./ zırı M. Makıimos ve refikau, dün kalemi mahsus müdürü Refik A • ayrılırken bir kıta polis ve asker 
Yunan iktisat naztrı mir, lstanbul emniyet müdürü 

) Y 
loit kumpanyaıının Heluvan va - ve muzika bulunmuş, Türk ve Yu-

11ıt t N 
1 

M p vl purıyle Yunansıtana hareket et - nan milli martları çalınmıttır. .ne ısa azırı . eıma2og ucu· solosu M. Kopsaliı, diğer Yunan 
marteıi günü Ankaradan ayrıla - mittir. Yunan hariciye nazırını, Is- konıoloshane erkanı uğurlamış - Ayni vapurla, Belçika ınurah-

o ~ (f-1&1•°' 
Ankara, ~. U ~--l 

ayarlar müdor d 
kete 

lstanbula hare Jd• bit. 
mi Bey lstanbu . 

Ankara 8 (Hususi - unan l . . Fehmi Beyle, Yunan ceneral kon· 

caktır. tanbul vali ve belediye reisi Mu - lardır. bu heyeti de aitmittir • ............. __. __ ................... _._ _____ ~ dıktanıo~ 
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KONUŞUMLAR .................................. __ 
Nerde emektarlar? 

ı::U~7i"i'•er1ı;a.,,,,,,_ Zarar, ziyan 1 Mahmut 8. l 
e ·~ı· . f) lırkcın •on be-

C. H. F. 
"Hey gidi günler heyi" diye 

eski zamanları yad etmenin :zü· 
gürt teselliri olduğunu bir kere 
daha anladım. $ fil elde ,~~de biiyqk bir ha. Kuru çeşme kömür depo-

Değerli bir muallimi 
daha kaybettik 

Ocak kongreleri hararetle 
devam ediyor 

Hizmetçi derdinden konuıu • 
luyordu. Biri içini çekti: ' ,~de lırkaı • • ları aleyhine açılan dava 

q d0tt t arın polıtikala- Kurur,.•medeki kömür depola· 
q iıQ ClnıJltırılar b k :rs 

~lcr, Yret ediJec k u a- lan aahipleri aleyhine açılan da • 
f'ere ~e bununla e tarall'". vanm tahkikat aafhaarnda latan • 

fal, . 1f 1>Cbti.i •anırlar kı bul dördüncü hukuk ınahkemeıi 
~jf 

1 
lfle,. ~GPılactı'-btakımınclan tahkikat hakimliğince dün devam 

Dün maarif hayatımız için 
yürek ıızısiyle karıılanacak bir 
haber aldık: Fizik muallimi 
Mnhmut Bey ölmü9 .• 

İstanbul Halk Frrkau semt o • 
caklarında kongrelere bu ayın be • 
tinden itibaren batlamııtır. Halk 
Fırkası nizamnameai mucibince 4 
yılda bir Ankarada yapılan umu • 
mi kongre bu yıl mayıs ayında 
yapılacağı için ocak kongreleri da· 
na hararetli olarak ceı:eyan etmek· 
tedir. Dün Eminönü kazasından 
Langa ocağı, Fatih kazaaında 

- Hey gidi günler hey, Jetli, 
r.olerimize, konaklarımıza genç 
ya§ta bir kız alırdık, ömrünün 
•onuna kadar otururdu. Cenaze. 
si ilk girdiği kapıdan çıkan e • 
mcktarlar vardı. Halbuki §İmdi, 
gömlekten sık hizmetçi, ahçı Je. 
ğİ§tiriyoruz. 

8 d R. ır. ed"lm' • enberi • ı ıttır. P 

ıı e 0ftf /ak •ı baıına geçme· Bu davada, Kuruçeımede evi 
e'J ~ctıılarıJ~a~ ~lı) partili bulunan Salih Münür Bey ~av~cı 

ri•f Pq,lctln buyuk bir ~ok- mevkiindedir. Dava, on sekız ko • 
tit· ~ #tu,;ntoYtı eline aldı, mür depoıu ıahibi aleyhine açıl • 
.. ol lf 4a6 •11

• Fakat §imdiye m19br. Evvelce Sovyet Tica~t mü· 

Uzun yıllardan beri bir çok 
orta mekteplerde ve liselerde ho· 
cahk ebnişti, İstanbul kız mual-

1 lim mktebinin, Kabataf ve Per • 
tev Niyal liselerinin müdürlük • 

Lal bu! .. 

Y"' . ,, ltıeleri J efJ • • k" " k tf re11ıi l a ını tCJff- me11illiği ile hal erının ömur 
11 dtlcır. 1> ere llYgun i§ler çı- deposu dolayısile istenilen para 

lı,.J._ harir timdi dava edilen kömür 
. "'llln, L._ • s-, • b" ı· 
lf 6 ""'llTllluf bakımın- deposu ıahiplennden ın ıraya 
Clffığ1 ;ın~ geldikten •onra yakın bir tazminat iıtenilmekte • 
bi,. teı~alıteler bakımından dir. Depolardaki kömürlerin toz -
ct,.11111~ k~ ecleraeniz kolay· larile muhtelif eşyanın harap ol· 
•o.l'a-• .1' bq politika top- duğu zarara uğradığı iddiAır, da· 

t iti; ""'-'eğ• ' ı 
De ~4, .. '!~eler yapacak vaya eaaıtır. . 

l1eri11c1 kiiçuk itlerle uğra· Bu huımta ehli vukuf yıı rapor 
' 6ir 0,,:. ~~nmak için uf- vermesi kararlqbnlmııtı·. Ehli vu· 
eeild;,. tiinıatten bcqka bir kuf olarak ıeçiJen Miraby Doktor 

~ ~ AptuUah, mühendiı -Cemalettin 
~ • Beylerle mezat daireü muhammi· 
~ l1ii bakımından liıt par- ni tarafmdan verilen ehlivukuf ra
tri11 4 ~ Yllı11 baılanncla li- poru, dünkü tahkikat eınaımda 

°lıQ tir~·fuia altında parla- okunmuttur. Bu raporda, ne gibi 
itt d~· Liberallerin çı· eşyaya hangi depoların ne mik • 

ııı.ı e ık/ • 
"I. erı yıualara el darda zarar getirdikleri, zarar ve ' -~~ • ziyan mikdan~ ne

1 
kadar tuttu • 

. ~ ıı Partlri lçln nor- fu ayn ayn tespıt o unmuıtur. 
111>\· ~ değildi. Cünkü Raporda zikri geçen türlü tür• 
ı:~ ıp eri itincleki düıün- ]ü efyadan, ıeben lira kıymetin• ''1>1 ediyordu. deki bir aynalı do!aba gelen zarar "'*. dqha doğarken Jün- mikdarmın onbet lira., otuz kunış 
la teldi. •. ödenmek ıuretile tazmin edilebi· 

<lera 
•onr • b • llto a ıf cqına geçti. 

~ c/Cl, ~ keneli adamlariyle 
lif>e, ctkqt verdiği km-ar-
~ qll e,_ fi er, rıe de konaerva-

Clt~lı:ı~latı 6Qfka defileli. İlli 
İtl~titq1131 "'ardı. Bu·impara-

1l'orc1 er 0claaını bealemek 
"· 8• kil Qll ır ometre mu-

't,.e k ~rt toprağı için 10 
~ >o .ı Qc/q,. b 

lıQ '"tı. 8 . Ya ancı toprak 
1 b<lıteı ır ana yurt ~ocuğu 

leceli yazı ıdxr. u ara a i 
aan Pa9aya ait deponun yüzde 
1,06 mikdarmda, Dunun ve Ali 
Beylere ait deponun yiizde 1 ,03 
mikdannda zarara ıebep olclukla· 
rı ileri ıürülmektedir. ı / 

Dava. edilen on sekiz kitinin ve-

Mahmut Beyin 18 yıl önce ~elrilıhlt 
bir resmi 

!erinde, evvelce de resmi, huıu • 
ıi bir çok mekteplerde ders na • 
zırlığında bulunmu§tu, rakamın 
tam manuiyle ve mananın tam 
tümuliyle binlerce talebe yeti§ -
tirmi§ti. 

Mesleğini seven ve talel>eıl 
tarafından sevilen bir hoca idi .•• 
Ve nihayet ancak elli yaşında, 
sapasağlam bir adamdı. 

Malunut ~, ,._,... J"•I refi • 
kasını kaybetmi9ti. Görünüt te 
neıeli ve takacı bir adamdı; fa. 
kat bu ölümle için için üzülmüı, 
içlenmitti. Son günlerde derale -
riyle meığul olmakla beraber bir 
taraftan da bit yıl önce ölen re
rikasının mezarını yaptırmak, 

bu mezara bir taı koydurmak, 
bu taıa bir kitabe, - kendi ıöz
leriyle basit, gösteriısiz, kısa bir 
kitabe yazdırmakla me.,tğuldü. 

Horhor semt ocağı, Osküdarda Britiıh Muscum'cla Beethove. 
Sultançiftliği ocağı, Bakırköyde nin hatıra defteri vardır. Bu Jel· 

terin bir aayJannı bir mecmua 
Şamlı ve Halkalı köy ocaklarının 

nahletmiı ... Meıhur be•teharın 
kongrelri yaprlmıftır. Şimdiye ka· lı 

er ay, hatta her on bq günde 
dar kongresi yapılan ocaklar ıun· b 
Jardır: ir hizmetçi değiıtircliği anlatı • 

lıyor. 
Beıiktat kazası dahilinde mer· 

Bu yaprağı ben ele aynen nak
kez ocağı, Yıldız ocağı, Muradiye le diyorum: 
ocağı, Osman ağa ocağı, Raıim 31 lkincikanun _ Uıağı aav-
ga ocağı, Kumkapı ocağı; Fatih 

ı dım. 
kazau dahilinde Eyüpte slambey 15 Şubat__: Bir ahçı tuttum. 
ocağı, Fenerde Sultan Selim oca • 8 Mart _ Ahçıyı •avJım. 
ğı, Şehremininde Ereğli ocağı, Ka· 22 Mart - Bir uıak tuttum. 
dıköy kazası dahilinde Caferağa 1 Nisan_ Uıağı aavclım. 
ocağı, Osman ağa ocağı R,a1ım 16 Mayıa - Ahçıyı aavclım. 
pafa ocağ;. 30 Mayıı - Bir hizmetçi tut· 

Bugün de; Adalar kazaaında, 
Kınalı; Beıiktat kazası dahilinde 
Ortaköy ve dikilitat; Beykoz ka • 
zaar dahilinde Anadolu hiıarı, F.e
ner, Sırapmar, Poyraz, Kanhca, 
Hüıeyinli; Beyoğlu kazaıı dahi • 
tinde Firuzağa ve Kadı Mehmet; 
Eminönü kazaaı dahilinde, Gedik
paıa, Tavşantatı; Fatih kazaıı da· 
bilinde Merkez efendi; Kadıköy 
Eminönü kazatı dahilinde, Gedip· 
rahim afa, Osmaniye, MerdiTen • 
köy, Göztepe; Sanyer kazasr da • 
hilinde Tarabya; Oıküdar kazaaı 
dahiJinde Şemıi Pata, Bakırköy 
kaza11 dahilinde Ayayorgi, lkitel· 
ti~ Firuz köyü, Avcılar köyü ve 
Anbarlıköy semt ocaklarının kon· 
greleri yapılacaktır. 

Hal nizamnamesinin 
hazırlanmasına başlandı 

tum. 

1 Aiustoa - :4.hçı tuttum. 
18 Ağustos - Ahçı gidiyor. 

Dört günüm lena geçti. Lencher
leld' de yemek yedim. 

29 Eyliil - Hizmetçiyi •o-; . 
dım. 

6 Birincite§rİn - Hizmetçi 
tuttum. 

3 lkincitqrin - Hizmetçi ıi· 
Jiyor. 

18 Birincilt8nun - ~hçıya yol 
verJlm. 

22 Blrincilt8nun - Hizmetçi 
tuttum. 

Her halde be•telrlinn geçim. 
aiz olcluiu anlCJfJıyor. Fakat 
haydi bakalım ılmcli gelin Je bir 
:zaman hizmetçilerin girJilıleri 
kapıdan cenazelerinin ~ıkhftna 

inanınız. 

'b· e- k . ı., ~ ··•e veriyordu. 
() rttc:ı ku 

11 ilce 4ot • rulmuı olan if 
"°ece4fi onıler için bir ka. 

. . F k 
'· 1tt'1 4endi a cıt bu karan 

, «ltql • Prenaiplerinclen 
i r:.le 4on itini Türk murah-
1~ ,, İ</i, "fan İ§ partin a
~ ~,.4 el 

q.,,,, evlet cıc/,.-• 
·• "Q (l ~'"arı bu ko-

~ ~ltıj.. f) ~ilerde ·· d .. 
~~ tı 4 n gor u. 

t· N İtti. 
8 
onıervatörlerclen 

ıff' q q l>Q)le olrı to~luluk dıt po-
clq dugıı •6 •• 

""enli l • gı ı ıç po/i. 
!.. P f?lirtden ayni. 

. l'l~ 
ıf c/~ 4e11t1• 

killeri, mahkemede hazırdı. Bun· 
lardan Madenci Makıut Beyin ve
kili avukat Sinan Bey, hangi de • 
polarm ne mikdarda zarara sebep 
olduklarmm tespiti mevzuu etra • 
fmda ıöz ıöylemi9, raporun ken • 
dilerini tatmin edici ve kafi birer 
rapor olmadığını, Boiaziçinden 
gelip geçen vapurların, bütün ya • 
lılardaki evlerde bulunan etyaya 
tesir ettiğini evdeki eıyanm bozul· 
mumr, depolann teıirine yükle~ • 
mek doiru ohnadıimı kaydebnıt
tir. Bilhasa, !Boğazdan ıeçerken 
fayrap eden npurlarm, Boğazın 
herhangi bir cihetindeki yalılarda 
bulunan etya üurinde iz brraktı • 
..., a ''bu cihetlerin göz önünde 
gın • • 
tutulması lazım getir,, demııtır. 

Neticede bütün vekillerin ra • 

Mahmut Bey dün evinde öğle 
yemeğine otumıuı, çorbayı iç • 
mİf, fakat "İçime fenalık geli • 
yor!" diyerek y~meği yarı bırak· 
mı~trr. Bu son ıözle beraber üs • 
tadın hayatı, maarif hizmeti, 
dersleri, ve yapbmıağa teıebbüs 
ettiği karısının mezan da yarım 
kalmıttır. ' 

Fatihte kız ta9ında Değirmen 
ıokağmda 8 numaralı evde otu -
ruyordu. Cenazesi bugün kaldı -
n1acak. Talebesinin ve muallim 
arkadaılannın alakadar olacağı 

tabiidir. 

Kerestecilerde yapılmakta olan 
halin inıaati üç aya kadar bitecek· 
tir. Sonradan ilavesine karar ve • 
rilen kmm ise ancak ilk baharda 
tamamlanacaktır. Belediye iktısat 
müdürlüğü halde tatbik edilecek 
yeni nizamnameyi hazırlamakta • 
dır. Bunun için Avrupa tehirlerin· 
deki hal nizamnameleri getiril • 
mittir. Ayrıca Kartal, Maltepe, 
Karamürsel, Yalova gibi meyva ve 
ıebze ınıntakalarmda iıtihıal ko· 
operatifleri kurulmasına yardım 
etmek için ziraatçilerle temasa ge· 
çilmi§tir. 

Günq altınJa yenl bir ıey 
yok ıözii Joğnı. Bu hizmetçiler· 
eli, hizmetçi belbı da yeni bir 
ıey değil ... Emektar! ••• O fimdi 
ele var. Fakat ıiz ekaeriyete ba • 
kınız.. Babalanmızın babalan 
ela bu dereli tıpkı bizim çektiği • 
miz gibi çekmi§ler. 

Selamı izzet 

Etleri damgalamak 
işi etrafında 

Etlere cinılerini gösteren dam• 
galarm vurulmamaıından tiki.yet 
edilmitti. Belediye ~rklnmdan bi
risi dün bu huıuata demittir ki: 

ı OJ>e,. .. ı .Prenripleri ba-
' ı. lıelli ı_ trınııt olan • • 
1' vı., ~a~-- ıı parti· 

tel' ı. --rı~lar dolau..: l 
) .. ı. oeJd "-~Y e 

Aileıini ve irfan alemini tazi-

ye ederiz. 

Mani•a maarif mUdUrU da 
öldU 

Cebelittarık baş rahibi 
geliyor 

• '<(lat enernez. U 
.,ı ' ""'tileri • )'Ofu· 

l' İl QrıdQ bu ;'" kaybet-

ru gözden geçirerek, etraflı ·~
!:te cevap hazrrlamalan için, tali· 
kikat, yirmi dokuz teşriniıani öi· 
leden ıonra ıaat on bete bırakıl .. 
mrıtn'::.:..· ________ .....,._..-- Bir müddetten beri ıehrimiz· Umuınt harp mütarekesinin yıl 

- Etlerin cinsleri çoktur. Bun• 
ların hepsine ayrı ayn damga vur
mak maddeten kabil değildir. Bun 
dan baıka halk lavırcılm tyi ve 
fenaaım pek ali. ayırabiliyor. Be • 
lediye 11ğır ve koyuna ma"YI, keçi 
ile mandaya da kırmızı 'damga 

vurmaktadır. Bu suretle de koyun 
ve keçi eti ile manda ve ıığrr eti 
biribirinden ayırt edilebilmekte • 
dir. 

C4le et~ azan, lazla 
ez. Posta işleri 

Poıta ve Telgraf uınum müdil· 
ril Nazif Bey dün büyük P.oıta • 
haneye gelmit ve bat müf ettıt lb • 
rahim Beyle uzun müddet konut .. 
muıtur. Nazif Bey öğleden ıon. 
ra da bazı posta ve telıiz merkez • 
lerinde meıaııl o1muıtur. 

Belçika heyeti 
Memleketlerine hareket eden 

Belçika murabbaı heyeti, hareket· 
lerinden evvel, elektrik ve tram· 
vay ıirketi binasına giderek ıir~et 
müdürleri M. Hanses ve M. Gın· 
clorf'la görüımüılerdir. 

de belediye hastahanesinde te • dönümü dolayııile Cebelitarık bat 
davi edilmekte olan Manisa ma- rahibinin riyaıetinde lstanbuldaki 
arif müdürü Hilmi Bey dün ıa- f ngiliz kiliıesinde bir ayin yapıla· 
hah vefat etmiıtir. Hilmi Bey ma· cağını yazm19tık. Ayin pazar günü 
arif~ilik hayatında tanınmıı bir yapılacaktır. Fakat aynı günde 
tahsiyettir. İngiliz ıefaretinde yapı1ma11 ka -

Usulü tedris ve pedagoji ilim - rarlaıan kabul reami pazarteaiye 
}erini Viyanada tahsil etmif, Bo- bırakılmı§trr. Sebebi de, Cebelita· 
Ju kız muallim mektebi müdürlü- rıktan gelecek olan lngiliz bat ra· 
ğilnde bulunmuı ve oradan Ma • hibinin gecikmesidir. 
nisa maarif müdürlüğüne geti • Baırahip bugün bette vapurla 
rilmittir. lstanbula gelecektir. 

Hilmi Bey dün arkadatlarınm Ankarada bulunan İngiliz elçiıi 
göz yaılan arasında Eyüp Sir Peni Loren ve refikası bu ıa • 
kabristanına gömülmüıtür. Al • . bahki ekiapres!e ıehrimize gelmi§ 
lah rahmen etsin. bulunacaktır. 

Hukuk talebe cemiyeti 
Hukuk talebe cemiyetinin ye

ni idare heyeti dün Hukuk fakül· 
teai dekanı tarafından kabul e • 
dilmiıtir. 

idare heyeti ile yeni yıl için • 
de yapacakları itler hakkında 

görü§ülmüı ve kendilerine muvaf. 
fakiyet temenni edilmiıtir. 
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Gazete 

oıLıMızLe: Kaa8111 Yaraıı·sq 
Nakleden: Selami lzzet iii 

Sabahları kalkınca jimnastik Selma b · k d . .ı l _, ır ar a aıına vaıı~eti 
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YAZAN: iSHAK FERDi 
yapar, mo'4&J a me111ul .ıur: ıöyl• izah etti: 

- Beni modaya muvafık giy • 

·~ ltıddes ıdımJ oımuıu! 
köy).. .. . .. 

'nder)eunun hdesını. sezdiği halde, bunu 

Gazi ülküsünün en büyük yapım kıl
dacı (1) gazetedir. Bunun içindir ki, 
ne büyük Türk öniirmesini (2) yapacak 
olan gazetedir. 

Gazete dili kültür dilidir. 
Zira kamuda (3), büyük kalabalıkta 

söz yürüten odur. Gazete dilinden her 
g-linün olanını, bitenini öirenenler var • 
dır. Ona herkes inanır. lıte bu dünya • 
nın doğru, •ailam, ıaımu ve .-ıırt • 
maz olması gerektir. 

diriniz, derdi. 
Erkek kardeti ue kadar d.ıam

aa o, o kadar açık gözdü. Her ıe· 
ye dikkat eder, giiziindın kıl ka
çırmazdı. 

- Kızın ana11 bu Kenan Beyin 
metresi olacak.. B~lki de kız ı.. •• 
"h. ~ ı ti.Yum kıub.r, 8v bJdo Y6• 
hancı bir adam fff yüz lirayı böy
le Mkağa abna:1.. Buna inan • 
mam. Bunu batkaıma anlatsın • 
lar. Hem Kena Bey çok zeyin bir 
adam da defif •. ~a (M açmağa cesaret edemiyordu. Make

ukaddes adam ) aleyhinde söylemek Bundan birlik dofar. 

Fakat onun için dlyor1ardı ki: 
- Nermin yalnız kendini ali • 

kadar eden 19ylerle metıul olur • 
Bu noktadan ıayanı hayret bir 

Süheyla ıerM m"tbMıw. ye • 
mek yinıek iıtemif ti. Pennanla yİ· 
yordu. Yatoız ~uwa günleri büyük 
sofraya oturuyOl'du. Cwna fÜnleri 
Selma öğle yemeklerinde bulun • 
mudı. Şefik kızın IUlimiıetin • 
den hoılamyordu. Ş•kir hi~ ko • 
nu!Qladıtı, Nermin f!laima Jlafa 
~Q içi,Q. IÖI S\ibqlip. k..h • 
yordu. 

. " • " 

günah sayılırdı. Gazete hepsinden önce yurt itlerini 
bilmek üzere okunur. Pek çok ta çevre· 
sindekilere okuduklarım anlatır. lıt• en 
ıüçlü yapım avadanı gazetedir. 

kız ... 

• • 

- Kuılar ~ok ıevimli mahluk • 
lardn-. Ben kuı avından çok hot· 
lanırım.. Seni yaraladığımız ,ün 
bile Clıkender) ile kut avlıyor • 
duk. 

Bilmem nedenıe, açu savaıı (4) ıonu 
gevıeyen, yahut boz'Jlan ve iıteraeniz 
düzelen deyiniz, sinirler eskisi gibi bir 
köıeye çekilerek uzun uzadı dört yam· 
nı anlatan, kocaman bitikJerin (5) yap· 
raklan arasına gömülerek okumaya ar • 
tık dayanamıyor. Kestirme yoldan, da • 
ha az sözle, daha az yorularak pek sıva· 
da olsa öğreneceğini öfretmek istiyor. 
Derin öirenmeie selinceı 

Amma Nenninln aııl dikkate 
9ayan olan teyi rülmeıtydl. Çok 
ark gülmezdi. Fakat ıUldülü aa • 
man kadm gibi gülerdi. Nemti du· 
daldan arasında, nemli di9lerini 
pmldatmaaını bilirdi. - lnıan, ıevdiii mahlukları av· 

lar mı? On lan benı aeviyorsun, 
hem de kendi elinle öldürüyor· 
sun?! .. 

Soriı yan ıözle köylüye bak • 
tı: 

- Ben öldürürüm amma, onla· 
rm kanlarını hiç bir zaman batka· 
lannın fenahğına alet etmem. 

Köylü bu sözleri İJidince tüy· 
lerinin ürperdiğini duydu. Lafı çe
virmek iıtedi: 

- Omuzumdaki yara ne vakit 
geçeck acaba? .. 

Soriı'in tüpheıi büsbütün art • 
mıttı. 

Köylünün bu mesele etrafında 
lionuımaktan çekindiğini görünce, 
ciddi bir tavırla cevap verdi: 

- Bizim oklanmızm açtığı ya· 
ralar ancak kut kaniyle geçer .. 
Diri bir kut yakalarsın .. Kendi e
liıdo beer ve kanJJN yarama ütü
ne dökenin! •. 

Köylü tojuli kanlıliğını mulia • 
fa,ıa ediyordu: 

- Ben kut vuracali vaziyette 
delilim .. Eğer söylediğiniz haki • 
btte, bana bir ku getiriniz. Ke· 
ıip kanmı yaramın üıtüne akıta • 
YJDl•n • 

- Söz venyonım .. Yarın geti • 
reeejim .. Fakat, bu lnıf 1 kanının 
mileHir olması için, memleketi • 
uıizin adetine riayet ederek hare
ket etmen lizmıdır ! 

- Yaramın geçmesi için ne 
miimkünte yapacajım .. 

Sorit ciddiyetim bozmwordu • 
Köylüye anlatmaia bqladn 

- Kura Ntı ıetiroceiİID·· SeD 
liesecekain ! Ve kanım yar&DJll ÜI· 

tüne dökerken, bizim, butalara 
· ıifa veren mabut (Oratiı) e fU tU• 

l'etle yal"nraeakım ı "Beni ölüm • 
den kurtarman lçln, ıana Make • 
donya dallarından getlrdlJim bir 
knfUD bnmı yaramm üıtbe alo· 
byonım, ye lıallaklr Oratlı ! Seıı 
bu kanı, ölmüt bir iman kaJll ıtbi 
damarlanma çaklF kanfld'· Ve 
damarlarımdaki kan, bu JaıfUP 
kaui7J. çabuk ka~·-!.,, 

Kiınbilir, o da bir gün olacaktır. lıte 
(günlük ekmek) denilen ,uetanio bu 
kadar büyük İ§İ vardır. Yan ~en, bü • 
yük Türle dönenmeıinden bir lapma (6) 
kendisini uzaklaıtıran, kamuya söz .&y· 
lemiyen, nahncr keseri gı'bi salt kendi
ne rontan gazetelerin ,oy .. l Te ulu1al 
bir muıtu (7) yaptığına ıinanmak biraz 
zor olur. B.izim gazetelerimizin en bü • 
yük iti geriye çeken hir söz yazmamak 
hep ilerisini iıtemek, ileriye götürmek 
ve ileri atılmak için ıereken ıııit ver • 
me~r ki, bunun batında 'büyük Türle 
dönenmesini (8) derinle§lİnnek ve yap
mak gelir. 

Bu biraz gÜçtür, çetin ittir. :(ncak 
~~zinin buyuruğu, yurdun buynıiu, ve 
yukselen türklüğün buyuruğu budur. 
Her Türk gazeteci buna gönülden bağ
lanarak ba! e~elidir. 
~dfrne mD""u•u teref 

1 - IUl~ = Amil. 2 - ÖnUrmek 
= terakki etmek. 3 - Kamu ;:= umwm 
4 - Acu aavap = hiddet bygaaı. 

S - Bitik = kitap. 6 - Kıpma = lih
t:a. 7 -· Muıtu a:: MOjde. 8 - Danen
me .:= tıılaıtp. 

Odadan çıkarken ıülüm1İyes"ek 
fu sözleri söyledi: 

- Makedonyalılar hir :rüzlü 
in.anlardır. Gündüz bir t6rl8, 
gece bir bqka türlU konaflllUDU 
bilmezler .. saz Yerdim .• Yum ... 
na bir kut ıetirecefbn r •• 

• • • 
MakeClonyalılarm çok ıarip iti· 

katlan •ardı .. 
Bu garip itikatlarClan biri Cle, 

memleketin tellmeti için hayatını 
tehlikeye koyan adamın mukad • 
dea aayrlmaaı idi. 

Yerliler, Tnkyadan gelen kay· 
lünün baıbğı yerlere yüzlerini sil· 
rüyorJar, oda.sının etrafım kır· 
metli J.ediyelerle dolduruyorlar • 
dı ...• 

Bir çok Öyuuncaiı, bebekleri 
yardı •. 

Malmın bir ç3pünü bile SülitY· 
llya •ermİyeceiinl anlayınca, kı· 
za rüler yüz ıöatenneie, OD& bot 

Hiımetçiler: 

- Derdw sabuli ~ ~IJOJ
ıardı. 

Halbuki Stiheyll ilW4iDI ken • dananmala batladı •. 
Ali Şefik Nerminclen törle bah· dine ıaklamumı 8frenmifti. le .. 

tederdi: · fik de bunun farkında~ 
- Bu m 1&nki bizim IOfdan Bir cuma ,unu: 

defil .. Aramıza kanımıt Ye tide- - Yum Şakir 'M N11t111al• 
cek gibi.. Etlencelerimize, laa1d • l;eraber fabrikaya ,.ıec.aıa, el• 
katlerimize maktan bakıyor •e dl. 
tam alaka"1ar olacağı ıırada ol • 
mryor, kendini toplıyor. Oduı ay• 
n l>lr malikine, ı.tb bir diyar •• 
Odaıma pdiniz mi ideta km • 
yor, ııkıhyor. 

Sehna Nermint üca'ima aldıiı 
zaman yalnız ıevip oktamazdı. O· 
mın çocuk olduiunu unutur, akıl 
danııırdı: 
-•elhl.-i lielmdia mi7 

fyiolma,ea7 
N..m mabl ••taraflı~ 

.-erirdi. 
Bu m, yabus ...... Wr bam 

delil, a7111 •••,.da ..lat. çocuk • 
ta. 

Şimdi eYin içinClekileri sa.,.tımı 
Şakire J,eyhade yen den •• • 

mele ıelen JlltlAllim Hikmet Bey. 
Peyman, Mr dp, bir atal', Sel· 

manm oda hizmetçiai MerJ.- Y• 
ıJtir. f' 

-7-
'Yabani 

# • 

Ew pim KeDNI Bey SüJie71&11 
blkutardu. ... aı ildi,.nlı. Ai· 
smda ..... diiamiiJorda •• •I • 
temadiyen homurdanıyordu. Bu 
adam nenii7 HeJ• plaütti? Kim· 
di 7 SOheJll bunları ula1ama • 
dı. Yalms KMI•• S., ..U1-
•eriyor Ye onun her dediii J:&pıb· 
Y.ordu. 

Sülieyli ite ara11 iyi ClefiW. (). 
nu ıardümil çılatmlıs 
_._.,.~ .. ? Yoba 

Bu h~ te fena bit ıeZlntl Cle • 
ğildi. Yalmz Şakir memnun ot • 
madı. Bir gün babaaı onıı fabri • 
bela çalııtmr diye korkuyordu • 

Sabahleyin. tekiz buçUkta ıi· 
~ecek, akfam bet buçukta çıb. • 
cakıın .. Dokuz uat mahpua t 

Bu itine ıelmiyordu ve kendi· 
ne ~ir me1lek arıyordu. Reame 
..,, ... ., Bir .. .._, ... beıledı Bir , .......... ..... 

Şef"ık ... . 
- Bir f9Y el ila ne olalı• ol, 

a-lftl. Y ahus btiyenk oL. Fa
bt taheilais hiç ltir ~ G' ...... 

:Alqem n• pldUd..t n••• 
Nermin annealaeı 

- Ba1Mm Wsi memurlanaa ~ 
cuJdanm diye takdim etti, dedi. 
biliyonun J,& Süheyla da__.... .. 
dL . 

Selma llbJt 'CHn11yonfa. Fa • 
rukla ilk nndmbünClen dönmUt • 
ıo. Oıbe kadar yahus a.Mle .,._ 
rlki!e aalon kafelerlnde lmr 7&P • 
makta iktifa etmifti. Bir sia Fa • 
rd: 

- SiziDle ıezaM, Cleill. 
Puarteal s6Dil lçiD rancı.d 

ftrtliler. O ıWa, ~fik $0CUk.lan 
fabrika7a 16türecekti. T eaadtlfle • 
rlne imkiD J.Okta. 

Sorit (lsliender) e lnı ıGplieli 
kaylil hakkmda bir teY .aylmıele 
ceearet edemiyordu. Fabt, sün • 
ler seçtikçe k&,lüob JUUI bile
ıjyonlu. .. 

.... ,.,...- .ı ...., ....... Ben ,....,, .,... 

Selma randnlye llderlien, ..v
kin o kadarla kalacainu ümit edi· 
JOl'du. Fakat tlBndükt• IODJ'&, 

kalbinde bir,.,_.. W.Matl •• 
erteli daG •"'-le sittL 

F ..... MJ•HllbWb 
- Sbi bekliyordum. 
Mmldanch: 

Soritsumı..,ı.. 
K6ylü ran ıazle ~elibnlınm 

yibüno babıaktaa k.aclini ala • 
madı. 

Sorb, )Cly)GDllD, süPUn mm. • 
de meydanı bot bularak kaçmu 
fmabnl elde edecelinden korb-

,..,.,.., Wru pramulıli etti 
mi x- a.,a. knl •alurchı. "• ..,, ...,.. --. 
.......... ilmek ..... p>k kır· 
met1l 1'irÇln puawt...almut-

- Sabi iDİ 7 Sizi fasla ltral et· 
miyeceiim, çal..-• mani ol• 
JDUll. 

Faru1' tallı· Cal•tli •17 Ha• 
'Jlr, o çalrtmuclr. ~aki ea· 
rar perd•lnl bhlumzk mecburi • 
yetinde kaldı. Çok seasbıdi. Alle
ıilo Anado111DUD bir kBtetlnde idi
ler: •AıtıJs •ben onları tamyo • 
ram, • onlar ı..m . .,, ~inin /i.· 
•dohnnm huct Wl111mcl• oldu • 
1mm tlylemlyorda. M-1.ketmln 
h&bra11 hile aklmda blmımqtı.. 
V~lı hiçbir ıe1 ı5ylememekle \;e
ra'bir, herteJi itiraf etmlt sihi koo 

- ıt.Jeliotinbio pk prip 
'detleri .,...,.., r., 

- Trakyada ela bize prip 18 • 
riDea i41atlv yok delildir, anne-
derim .• 

QJlü •i eHTi• .ı omuzunu 
tultaı 

- y .,._,, •• eol' ..-taJibim .. 
Bı11iad• alay .-.Jbı ! latırahnnı 
dindirecek Wr d&ç 'Y&rA, ıetir, •Ü· 
reyim .. 

Soril ._jcli,1.orda.. 

70rd1a. .. 
Soriı, '(D&r1) nm elbfeeain&Wlii 

ICan lekeJerbıiD bir kut bm oldu. 
fuaa çoktan hükmetmitti. Fakat, 
lıkendere bu hakikati aud ~ • 
liyecekti? 

(t.kender) köylü aleyhlnl-le 
ıöylenecek aözleria bile ıünah oJ.. 
duğuna inanmıttı. 

(Mukaddu adam ) aleyhinde 
bir teY ıöylemele kimin dili vara • 

bilirdi? 
(Devamı var')' 

tı. 

ZiJa to1wa paraona7.1 al· 
mak ittemeclL 

- SGMrl&J& UCliJe eili1....., 
dedi.. 

,.,. ... ,.Şemi"' Jls lira-
ya Altı. Para71 .... ,.e eaaclılma 
lioyda. Keaaa ~- 4le, kam 
Y&tiıi ohnumı istiyordu. 

Şefik S61a.,llyaı 
- Paran ftl' arblC, Clb'oria. 

Şimd mır çoıc hiT ,ey delil •mma 
ileTide teni kimseye m~ el
ma. 

ımttu. . ., .. • r 
ıı&ıum-... 



Biırdurda okuma işleri 
Ortamektep bina istiyo"r-Nüfus işleri

Cevizlere yazık - l'icaret odası 
Bordur, .(HUM16t) - Yillyetin mUj, altnı amıfta kalmıfbr. 

maarifi yeni bir iıtikamet alma· Yeni bir orta mektep binaama 
la bqlamıfhr. Eski mUdilr Ne- ç.bk ihtiyaç vardır. Yekilet 10 
tel Zb1rtil Bey Ödemit ilk ted· ,bin liralık bir yardım da bulun -
rlsat müfettitliiine nakledilmi§, 1 mut olsa alt tarafmın mua11imle -
yerine Manisa ilk tedrisat müf et • rin rehberliliyle ikmal edileceği· 
tftlerinden Fazıl Bey getiri1mit - ni ıaylüyorlar. Bordur çocuklarm· 
tir. I dan bu kadarcık bir iyilik eıir-

Fud Bey vazifesinde ci:!k~ ıenmemetidir. 
muamelatmda dürüst bir za . HUfua itleri 
Burada bilhuıa muallimler ani • Berıama nüfus memurlujun -
ımda urt hayatm takviyesine ça• dan baranm nüfus mildürlüiüne 
lqmıf Te muTaffak olmU§bıt. Vi- tayin edilmit olan lımail Hakkı 
llyette bir orta mektep; (49) ilk Bey ıeçıenlerde ite batlamıftır • 
mektep, (93). muaUim ve (4000) Mumall.,b nafuı muamelltmı 
talebe vardır. I muntaum bulmuttur. Yalnız ku-

Mekteplerden beti villyet: mer • yudat ~ok eekimit Te bazı y•leri 
mm&ledir. Evvelce me~ iki bozulmuttur. Nüfus kananuna g8-
yatı mekte1:6e dört tane da.ha ill· re her on senede bir tahrir nüfut 
Ye olunmUJtur. Her sen~ bet ta• bnumına g8re her on aenede bir 
ne ya.ti mektebi yapılacalttır. Fa· tahriri ntlfm mecburiyeti vardır. 
mi Bey villyete bu eene alnderil • ilk tahrirden aoma (30) sene ıeç· 
<illi halde bUyük bir varide gaster· tiil halde 1928 e bdar tahrir ya. 
meie muvaffak obmıı~ pdmamqtır. 

Gazi mektebt Yalnız nüfmla1'1 ziyaa uğrayan 
CGmhuriyet meydanma bakan 

yerler tahrirlerini ya.pmıılardır. 
bıı mektep, bu sıralard& Kocaeli 
valilitine nakledilmif olan Faik MGdilr İamail Halda Beyin, bütün 
Bey tarafından 925 tarihinde ya~ kuvvetiyle nüfus İ!lerini tekamül 
mlmq gibel YO kulbantlı bir bl- ettirmeie bqladıiı ıörülmekte -

Bir cinayet 
Hem amca•ını, hem amca

sının kızını yaraladı 

Balıkeıirde kanlı bir vaka ol -
mUf, Şükrü efendi imıinde bir 
genç amcumı ve amcasının kızı -
nı yaral8.DlJ'!tır. 

Vaka Kalem köylü Fahri efen· 
dinin Yenice mahallesindeki e • 
vinde cereyan etmiıtir. Bir miras 
meselesinden amcası ile dargın 

olduğu anla1ılan Şükrü akıam 
aaat yirmi sıraları amcasmm evi -
ne gitmit ve vakayı yapmııtrr. 

Yaraları ağır olan Fahri efen -
di ve kızı vakayı müteakip hu • 
tahaneye kaldırılarak tedavi al -
bna almmıılardır. 

Şükrü vakadan sonra kaçmıı -
tır. Bugün yarın yakalanması bek 
lenmektedir. 

Yaka mahallinde umumt bir 
heyecan uyandırmıfbr. 

Komünistlik maznunu 
iki genç · 

Aydmda komünistlik yapmak
tan maznun Halil lbrahim oğlu 
Muıtafa ve Hüseyin Azmi oilu 
Cihat efendiler mevkufen lzmire 
getirilerek hapishaneye sevkedil • 
mitlerdir. 

Bunlardan Ciliat efendi Aydın nadır. Faik Bey her gittiği yer• dir. 
de mükemmel eaerl• bırakan bir 
validir. Menin ye Kırklareli vil& • 
yetlerinde yaptmnıf, oldup bir 

Marangozluk mnddeiumumiliğinin tevkif mü .. 

çok yeni tip mektepler zrikle te • 
map. edilecek binalardır. 

Bu mekteplere 310 talebe, 7 mu
allim ftl'dl1'. Bu sene 23 çoc:Uk 
mezun obnufhir. Himayeietfal 
heyetlerinin merliezi bul'Uldır. 30 
çocuia aıcak yemek ve elbise v& 
rilmiftir. Nebi zade Şükrü Bey 
ba çocuklaTa altı k~t elbise hediye 
etmiftir. 

Mektebin baı muallimi Rtza 
Bey belediye reiıliğine aeçilmiıtir. 

Orta mektep 
Mektep bundan on bir 9e11e ev

ı-el teeie olunmuıtur. Mektep bl • 
nuı enelce bir kilise imif. Sonra 
bir tabın tadilat yapılaralt: bu ba
le ıetirllmlttir. Mektebin mev
cuda 175 talebedir. Bunlardan 
21 rl kızdır. Geçen sene 34 tal& 
beden yirmi sekizi muvaffak ol • 

VAKIT'ın Mlln Romanı: 8 

BucOnt kadar çran parça
Jann hUlhur: 

Haili,.. mekteWnia eoa • 
mfım lıitina ErPa, cWcluıa 
pçmeclen önce on bet pnlUk 
tatili, uun Jıllardanberi aör
mediii ~ yanmda ,... 
çinnek ü.,.. Foçaya sidi1'0"'· 

Ergin, yeaaesinin km Ayse
li yedi teldz yapnda halmôtb, 
A1sel ıimdi koskOaıma, boyha 
boela aüzel 1lir lwnpndwr. K...
da ilk onllflla ~. ta
DlflDIJ'oriar. 

Yen,esi Bedia Hanım ve 
lrocan Kamil Bey ıeneleJiden
'-"f sörmecWderi Ergini Mi:rlk 
••• ... i:uph)'Gl'lar, a.tia 

Bcmlmda maranıozlulC aan'ab, zekkeHai tizerine lstanbulcla tev • 
oldukça ileri ıitmiıtir. Buralarda kif edilmi§ ve mevkufen Jmıire 
ceYiz ağ~lan çok oldu'lundan ~ getirilmiıtir. Mustafa efenlli Ay_ -
mden masalar, sandıklar, dmda bir mektepte talebe bulu -
sandalyeler, etajerler, tavfa ve ıi· nuyordu. 

gara iskemleleri, yazıhanelerin DuruflJlaları lzmirde yapılmak 
enn'r, karyola ve oda takrinlan üzere lzmire getirilen iki maznun 
yapılmaktadır. Bu zarif eıyalar müddeiumumilik makamınca bi • 
lstanbul, İzmir ve Ankara ıibi bü- rinci istintak hakimliğine veril • 
yUk tehirlere gönderilmektedir. mitlerdir. istintak hakimi tahki .. 
Bmadaki bGtün eyler, dükkanlar kata batlamııtrr. 
ye dairelerin möbleleri hep ceviz • ===~========:::: 
ağacmdandır. 

Bu nefi. maddenin bol Dol sar
fı kümenin ıözüne ç&rpmıyor. 

Bunlar daha ince keıilerek diğer 
alsçlara kaplama smetiy!e kulla
mlmıı olaa milli senet namına da
ha faydalı olur. Cill ve fırınlama 
qlerine de çok ehemmiyet veril • 
melidir. 

Ticaret: ocluı 
Vilayetin bafhca ticareti arpa, 

Hummn umelİ Eqinl sör\ince 
eski yerl.W, ~ .. ki 
aile ocaimı, Drum11 hatırla

DJ'fbr. 

O timdi bütün lievesinl torun· 
larma (Aysel) le '(Sevim) e ver
mlfti: Dramada bıraktıiı malla
ra ve mülklere o kadar keder et· 
memifti. Onan )'ilreiüıe ım dü
türen o birbirine kilit aibi batlı 
kalabalık ailenin dafilqr olmut
tu. 

Kolkola verıeler hütün Dra -
mayı kapbyacak bu eıki Rumeli 
ailesini bozğun çil yavrusu gibi 
daiıtmıftı. 

buiday, akdarı, afyon, yün, yapa· 
iı, ıill yatı halı dokuma ve bir 
miktar itlenmiı deriden ibarettir. 
Dokumalar çok revaç bulmuıtur. 
Bunlar tark vilayetlerinin en u • 
zak yerlerine kadar gitmektedir. 
Ticaret odaaı reisi Şükrü Beyle 
kltibl ŞUkrü Efendi odanm inli -
zam Ye terakkisine bütün yarlık -
lariyle çalqmaktadır lar. 

Ragıp Kemal 

Acı dolu yıllar, yerlqmek, 
yeniden ocak kurmak kayğula -
n ile didiıen bu aile parçaları • 
nm perİfaD olan ıevgisini zede
lemit gibiydi. 

Şimdi artık bozgunun açıbğı 
yaralar az çok kapanmıı, eski 
ıenİf, ferah halinde olmasa bile 
yeni yuvalar kurulmuıtu. Hele 
aile içinde filiz gibi boy veren 
çocukların büyümeıi hayatın ge
çici iatiraplarını ailmiı, temizle • 

·..ı mı,. ... 
Hafize Hanım 'da artık Rume

li hatıralarmın acısından ıilin
mif, blltün zevkini de en kederli 
demlerinde onu eilendiren (Ay
sel) ve (Sevim) e vermiıti. 

Fakat bu akşam ... 
Bu alqam {Aysel) in sık ıık 

likırduı geçtiği halde kendisi 
görünmiyordu. 

Ergin bahçede gördüğü genç 
kızın (Aysel) oJduiıJnu artık an· 
lamııtı. Fakat konutma arasın -
da kendisinden bahsedilen {Ay· 

Esrar perde~i yırtıldı· 
Menemende sekiz yıl önce yapıl 

cinayetin faili şimdi anlaŞifdı 
926 ıeneainde Menemen civa -

rmda bir cinayet vuku bulmuı, 

faili ele geçirilememiıti. Sekiz se· 
ne evvel Ali oğlu Jbrahim iuninde 
bir hizmetkar bir tabanca kurıu • 
niyle ağır bir surette yaralanmı§ 

tedavi için İzmir memleket has • 
tahaneıine nakledilirken kendiıi -
ni kimin yaraladığı sorulunca yal · 

- Bir aün Emin ef~ 
nına ıitmittim, telif . 
Teli.tının sebebini ıorduJll' 

"Bizim çocuk Bedel I 
yaraladı. Bu meaeleJİ ~~ 
için aJlah afkma ban& ,.-~.~ 

rtedi. Ben de: ''Mesele . 
Bakalım ne olacak?,, .~~~ 
verdim. Sonra müıtaııt~ 

nız: ~·..ı 
- Beni Mustafa vurdu! rılmadığnn :~in bu 
Diyebilmit ve ondan sonra öl - hiç kimseye bir ~~y tÖYI 

müftü. Dem ittir. 

Aradan geçen uzun senelerden Y apıl~n tahkikatta~ 
sonra bu cinayetin faili meydana suçu aabıt olmuf, k 
çıkmıttır. edilerek ağır ceza ma 

Hadisenin vubunda Menemen 1 muhakeme edilmek üJer' 
müıtantiği tarafından yapılan tah · gtiriJmittir. / 
kikat neticesiz kalmıf, takibatın ~ )J 
muvakkaten tatiline karar veril.. Bergamada peçP-
miıti. kalkıyor 

Bu defa dnayetin faili fu tekil- Bersama belediye 
de meydana çıkmıtbır: kadmlarmm kıyafetle ' 

Saliıe hanım adında bir kadın hat yapdmaıını, peçeletİ' 
bu cinayetin taııdığı esrar perde· nlmuını ve kadmlardl 
sini yırtmıftır. Jayafetlere girmelerini 

Salise hanımla Mu.tafa arum• 
da Menemen hukuk mahkemeıin· 
de bir dava rüiyet edilmektediT. 
Salise hanım bu davada kendisine 
avukat M~stafa Kemal beyi vekil 
tutıniııtu. 

Bir gün avukatmm yazıhane· 
sinde Saliıe hanım sözü sekiz ae • 
ne evvelki cinayete intikal ettir • 
mit ve bu cinayetin failini bildi • 
ğini ıöz arasmda avukata söyle • 
~it, fakat hukuk m•u -c•fn-
deki daTası münasebetiyle bunu 
ihbar edecek olursa kendisinin 
garazkarlık yaptığı zehabmın ha
sıl olacağını da ilave etmittir. 

Hatta vaka failinin Emin oilu 
Muıtaf a olduğunu kendisinden 
daha iyi bilen eaki Menemen be • 
lediye reisi Fadıl !bey olduğunu da 
anlatmııtır. 

Keyfiyet Fadıl beyden sorulun
ca hakikatm bütün çıplaklığı ile 
meydana çıkacağını iddia e1le • 
mit ve mesele adliyeye haber ve -
rilmiıtir. 

Fadıl Bey istiçvap edilince va .. 
kayı 9öyle anlatmıtbr: 

sel) meydana çıkmıyor, anneıi 

ara sıra küçük Sevime: 
- Haydi yavrum, ablana 

ıöyle, benim yukanda atkım var
dır, versin. 

Yahut: 
- Haydi ablana git te sana 

dersini göıtenin ! 
Gibi emirler veriyor, Hafize 

Hanım da {Ergin) e dönüp: 
- Şimdi itte bunlarla avunu

yorum. Bu küçük yaramaz ama, 
abluı akıllı uılu mqaUah, di -
yordu. 

Ergin bir kaç kere dudakla -
rma kadar gelen bir soriuyu 
söylemekten çekindi. 

- Ya Aysel, niçin gelmiyor! 
Diyecekti. 
Fakat onun bir yerde misafir· 

likte ve yahut yanma ıokulamı

yacak kadar huta olmadıimı bu 
geçen lakırdılardan anladıktan 

sonra hunu aormala cesaret e • 
demiyordu. Her halde onun ya .. 
nma çıkmamaamda bir 1ebep 

tına almqbr. Bu karar 
)erde yeni hafriyat ıı 

meydana çıkan eıki 
dolayı yerli ve ecnebi s 
ri çoğaltan Bergamada 
sir bırakmııtır. 

Ölümle neticel 
bir kaza 

BürhaniyJ.-. • ...,. 
~rnnaaat 
lunan Çamaprbk çö 
küntü eanaımda köydd 
isminde bir kadm s~ 
Zehra iaminde bir çocısl' iti' 
ıırlıkta bulunmuı, Elll 
altında kalarak ölmüttii'' 
biç bir ıey olmamqtır· 

vardı. _J, 
Kim bilir belki de ~ I 
Kim bilir belki d• '-· 

ca kız lan (Ay,eO i!' _.hl 
nikah dütecek bir ~ • 
ğuna çıkmasını yentefl' 
doğru bulmıyorlard•· 

Fakat bütün eY ~ 
kadar cabdan teYsİ ;.,el 
rinden delikanli lı 
rip gelen bu hareket• 
di. 

Vakit ıeçtikçe, . ( 
arttıkça anliyordu ld:_k 
•ırf büyüdüiü içİJI ~ 
crfara ıörünmiyor· 
y:ıbancı dejildi. ~ 

Fakat Hafise 17it 
iri kadmlara m.ı-t• 
ona çıtlatIYerdi. .,.,;ı 

- '(Ayael) de ,.ı ,dl· 
diki kızlara be~~ 
diyıe ltorozdan k• 
dar s8yledim. 

Bedia ffamıll 1 
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tınde fidanlara nasıl Berlin olimpiyadının çok mükemmel 
olacağı anlaşılıyor 

ç· 
bakılır? 

~~e 
'tı11 ikak;b~e. bahçelerinde fi- kifi gelir. Kazma ameliyeıine 
~ llı:nı arada ıırada bu nevi otlar üredikçe devam edi • 

~t' ~ dır. Fakat bu mü .. lir. Yalnız yağmur yağdıktan son
"tl'ıne "1da yapılmazsa hiç ra, hele ıert topraklarda mutlaka 

iten \'e ı. Meseli. yağmur toprağı gene kazmak lazımdır. ,, h::~ut hemen yağmur- Çünkü güneı çıktıktan sonra ha • t" he huı toprak 11Jak iken 111 olan toprak tabakası havanın 
e fid,

11
r ude çalıtdmıt olur. nufuzuna o derece mani olur ki 

dipletj lr Yeni yetiıirken on fidanlar ondan sonra gayet ya .. 
ırrk derin kazdırsa vaı büyürler. Hatta toprak çok 

lı .. • e.ınen yeni kökler sert ise büyüme tamamiyle dunır. 
' Fid,~ın fidanlar tahrip e- Fakat mutlaka kuru havada ve 
~ f,

1161 
~a iyilik yapayım yağmurdan sonra toprak kuruma· 

~e ''n· ~ Yapmrt olursunuz. ! ğa batlarken kazmak lazım oldu· 
'itç~n fidanlann ve kü.. ğu unutulmamalıdır. Bahçenizde 
? t 11

11
, l etrafım kazımalı?,, iki yatak hazrrlıyarak onlara ayni B 1 

1 B ' ~İ)e il ve ne zaman kaz • zamanda havuç tohumu ekiniz: er i~d~ on birinci olimpiyat 1 .~nun önünd.e, kadı~.ıa.rın ~mtre • ı 8 - Berlin elektrik aürat treni· 
L IOl'acakımız? Top. Yataiim birisini daima kazmız ... oyunları ıçın yapılan hazırlıklar nomanyapabılmelerı ıçın bırmev• nin iıtuyonu. 

, tı.,,";~rtılmuındaki ilk diğerini hiç kazmaymJZ· O zaman ~itmek üzer~dir.0 BU.tü? mevkilerin ki, lor danaları için de bir pist var· g _ Tenis stadı. Buraaı on bin 
. ' ~kendine çıkan ot • görecektiniz ki kazılan yataktaki fıatlan tespıt edılmııtır. ~aoolarm dır. ıeyirci alabilecek ve tenis, olimpi· 
, ,L_~eıuıi m. enetnıektir. 

1 
• havuçlar sekiz, on gu··n daha evvel ıatılmaıına l kinunuıanıden iti • 3 - Yüzme havuzu. Bunun on yat oyunlan programma kondug"u 

u :-t •- b b 1 cakt D . " k rt b. k.. 1 .k. .b.. .. Ih. it ... fıdan diplerinin olıımı bir hale gelmit olacaktır. aren ııı ana ır. aımı a • ın mev 
110

an
1 ı trı unu,• ıse zaman iıtifade edilecektir 

, l' Oprağı yumu·-'· hıt _ Şayet toprak ıert i•• bu aecikıne lar ise 1 temmuz 1935 tarihinden yeri, dinlenme ıalonu, ve gazete. 10 V 1 d B • ~ ,_ - • • ·b J .. b 1 __ ,_.._ ·ı d · • d - e o ronn. urası 15000 
.. -11tak kazılma fidan • dört haftaya kadar bı"le çıkar. ıtı aren ıab maga at anaca.Aur. cı er aıreıı var ır. . . l b·ı kt. 

1 
D

... k ı ·ı • 
4 

A .. · ıeyırcı a a ı ece ır. 
tt-» e eri için muhtaç ol • ıger art ann ıatıf zamanı ı erı • - ntrenoman meydanı. Bu-

l.!" q'1I - H d 11 h S h" B de bildirilecektir. Oyunlar 1 ag"uı • nun garbmda futbol, hokey, hant· 
11 

- Stadyomun cümle kap111 
.._ Ll agza götürülmeğe am u a up ı ey 12 B l °" e t• · J tostan 16 ag"uıtoıa kadar edvam e- bol antrenömanı irin on ikı· mey • - er in elektrik ıürat tre• 

ıe ırmıt 0 uruz. Romanya hariciye nazm M. Ti· 
7 

• • • 

0 

lay d fid h decektir. de.n, kadınlar ve "-ocuklar ı",._ı·n hu· nının ııtaıyonu. 
t, e e an, arare - tülesko ile birlikte Bükreıten An-

7 7 

llL Yajjınuru daha ko. karaya gelmi• olan Bükreı elçi· Bir pasonun fiatı birinci mev. ıuıi yerler bulunuyor. 13 - Olimpik stadyomu. için· -~. Şayet top k k ki irin 100, ı•1 _!nc"ı mevki ı",._ı·n 60, 5-0n bin seyirciyi alma':7a da koıu, atlama, ve atma pistleri 
lfı: ra ço •i Hamdullah Suphi Bey Roman- ' K• ' ' &; "lı: kazılmalıdı:r ki ya hariciye nazırının dönüıü esna· üçüncü mevki için 40 marktır. Da· uygun açık tiyatro. burada konser· ile bir futbol meydanı bulunacak· 

~·' ç.ı.buk içeriye tesir amda fstanbula gelmiıti. · imi kartların fiatlan hafif aile. !er verilir, tifatro oynanır, güreı tır. Buranın 100.000 kiıilik mev • 

~ amdul 

tizm için 40, 30 ve 20, yüzme için gibi sporlar yapılır. kileri olacaktır. Bunun 63,000 i o-

toı_ H lah Suphi Bey dün tek· ~"";" bat verince .,,. • rar Ankaraya ııitmiıtir. Bir kaç 40 ve30, boks için 40, 30 ve 20, eı· 6 - Spor meydanı. 1500 seyir· turmak, 37,000 i ayakta dumıak i· 
\.~ fı\lan tutunca der • aii"e kadar do··n·· B .. kr ·d krim için 35. sandal yarı•1arı için ci alabilen bir salonu vardır. Ya. çindir. 

\:"'fi._ - ...,. ..,.,... 35 ... 25, ııüret müıabakalan için nında 600 kitinin girebileceği bir 14 - Stailyomun lokantası ve ' l~ topraklan 1-- - • ~:-,---&.!... up u eıe gı e- :ı ~"""'al.cbr. Toprak sert " 30 ote zo, Mlici'ı IÇlft 311, 2lO ... ıs, .ı.ı.., ı.ır lokanta ı.uı-. Bu • teneffilo J.ahçeoi. 

'tl~;~~~b~ınrl oa)uyüzeor _- ı.ı Tı:c--a·=-ret ve Zahı·r'e ı·= hokey oyunlan için 25, diier o • rada aporcular dinlenebilecekJer - 15-7000 lritilik tribUn ve yüz ıı..~.., -- _ yunlar için 15 marktır. Tek kart• dir. at için ahın lıulıman hipodrom. 

~ Y•ımei• batla - ı Borsasında dUnkU eatıf Iarm fiatları baılıca oyun ~ün1e - 7- Berlin yeraltı treninin iı • P. - 10000 araba için durak 
\ lolı mDTafıktır. SJT& tlatları 1 rinde 10, 6, 4 mark, sair günlerde taıyonu. yerleri. 

"'~d ... ~tnlarda bunu )'.llP. 1 BUGl>AY (yumupk) lıilosu 4 l 6, 4 ve 2 marktır. Ayakta durmak Bugün yapılacak olan maçlar 
~~ beıı· I . • ı·i kurut 12,5 paradan 4 kurut 32,5 pa· için verilecek biletlerin fiah esas 1 .. ;"il - ı o ".""ı ıçın ara • J raya kadar, ARPA (Y eınlik dökme) günler için 2 ve adi günler için 1 Bugün yalprlacak futbol maçla. çenlerde Galatuaraya kartı çoli ~i ~- '"h' ken bıten arpa ve 

1 
kiloıu 

3 
kuruı S,G paradan 

3 
kurut marktır. Biıiklet, endabt, yelken, rının netice eri lig vaziyeti üze • muvaffakiyetli bir maç yaptılar ve ~L · 'U •-ı kmek · d "h. b. 1 t · · ancak 0-1 yenildiler. Bu itibarla 

• .... -• ar e mu • 9 poraya lıador, ARPA (lıUeldr) ki· • jmnutik, polo, basketbol ve ıüva • rın e mu ım ır açı ıt eıırı yapa• 

dl.~- ·k.Bıunlar daha evvel ı· loıu 3kunıı17,S paradan 3'--ruı18 1 • • d . "k rt ·ı . cak derecede mühim ıaydabilir. Fenerbahçeye kartı alacakları ne-f'• .. nıd au ri yanf arı ıçın aımı a verı mı· tice her tarafta merakla lıeklene • 
~ '-ı..._ en aralannda ka. para. :va kadar, KABUKLU CEVİZ kt. Filhakika Kadıköyünda yapılacak ..... ....,

1 

kil 8 ku yece ır. bilir. Diller taraftan Vefa - Be· 
~ --...ıt L.. arın aıruma ita - oau ruıtan 11 kuruta kadar, 1 1 d uapllacaaı uer lıtanbulıpor - Fenerbahçe maçı ıL,~ıı olur. Arada ka. ı ÇAVDAR (Trakya) kilolu 3 lnmıı Ol nlP ya ın" " " ıiktat maçı üzerinde bazı iddiala· 
, ._1'1!ı, Oatl 1 S para, KABUKLU FINDIK lıiloou 1936 olitnpiyadmın yapılacağı batta olmak üzere Şeref •tadında ra giriıenler de vardır. Çünkü Ve-
'loıı..,. 

0 

arı meydana 20 lnmıı 20 para, TiFTiK MAL ki· genit saba mükemmel ıurette ha • yapılacak Vefa - Betiktaf, Tak " fa bu yıl bir hayli ku....-etli olduğu 
~.!tola arpa ve yulaf H loıu 85 kunıı 32 poradan !11 kunıı zırlanmaJctadır. Bu •ahanm tak•İ· •imde yapılacak Süleymaniye - gibi Beıiktat da son haftalar için· 
~~d!lıkla kazıp çıbr-120 paraya kadar, SUSAM kilosu 12 i mab yükarda resimde gösterdiği- Beykoz maçları, üzerinde cidden de devamlı maçlar yapmıf, tam 
tıtL -· ille J_ ur. kuraıtan 12 kuruı 10 paraya kadar, Si mis tekilde yapılmııbr. Numara durulacak maçlardır. Bilhaala la· kadrosunu kullanamıyacak b·ır •a· 

b ~'41lı1ri...__ YULAF (M s-r ırrasile yazıyoruz: tanbulıpor - Fenerbahçe kartı • ziyete dünnü.+ür. Türkiye §ampı· _ 
·.·"t t..~- ~endi !Cendine yeti. u· YAPAK (Anadol) lciloıu 60 kuru•- il .. 

Qlh.._ ., •qqs kazrnap ~-- • enin) lciloıa 3 kanıt~ ,.... ,.. -..., :va ..., 1 - 200,000 kiıiyi alabilecek laımuı gUnün en mühim maçı ıa· yonunun lıugün yapacaiı maç illi 
meruim yeri. 2- a ın ar 11mı. yı a ı ır. ıtan u ıpor u ar ge • lig maçıdır. : Plnak çok defa ™ K d 1 k 1 b·ı· l b 1 1 1 

'çdo yoruldu. Jan• tünde top oyniyan kürük bir ka· Yengesi ne demek istediğini 

• 
. anmm 1-- 1 bal :r aı~ma a ığı gösterdi: anlamıttı. 

· 't~lfi ~ -Ablam orQda? '(Aysel) gölğeıini bile göster· 
~' e.iJ,, 1ıa .tı. Ergin bahçede bir an için memek için evin içinde ldeta bir 

it. •. '-lot1er; !e. Rmnelide • gördüğü (Aysel) ; bir daha gö. ruh ııibi do)&fıyordu. Gününiln 

1 

~ nı btrakmamtt- rememiıti. bir çok oaatlerini jandarma ku· "-,td· Sabahlan lialkbğı zaman mandanuım kı:ıiyle beraber ıe • 
.. •11ıloneye giden am .. ...... onu ya küçük Sevim, yahut yen· çiriyordu. 

b.., ... ~ kafada idi. • k" .~ h gesi kartılıyor. Sonra Hafize Ha· Yengesi dedı ı: 
'teıitl.ı: enı de daha nım onu yakalayıp Dramaya ait _ Sen bizim evladımız sa • 
~ •ı,l hatta geçme • hinbir hatrralarmı anlatıyordu. yıl1r1ın yavrum· Hiç ayrımız, gay 

'~oıı11 ° dukları halde yemek :zamanlan J.abçede e- rnnız olur mu. Fakat &.det iıte, 
l., eli, 1., teklifıiz, kayğu. Dİfıtesi ve yengesiyle birleıiyor• (Ayıel) sıkılgandır. Bir kere 
~' )ardı. ötekiler aVl"ı bir .n'llp 0 • çıkmam, utanırım, dedi, inadı 

l ~:- J" e·-~ ~~ küçül( '(Se.:m) le luyorlardı. tuttu. Oatüne diltmiyonız. O za· 
"Jıı:•ı:torlardı. • • Bir gün eniıteai de öf le y_... ten bizimle her zaman yemek 

k ~ ~ lıer y d ğine eıraftan birine da-vetli ol • yemez ki! 
~~ ı..:~ke.· er en evvel duğu için Ergin yenfesiyle bat· Ergin ısrar etmedi. 

titi~e ~lijlara çek • bata yalnız kalmıfb.. Ş1mdi Sevim: 
t, >'or, ku e insanlar Sıkılarak ıordu: - Ablam orada! 

rnaalda eğlenİ· _ yenge galiba ıizin raliatı• Deyince içine tiddetli bir teceı· 
~~ b nızı kaçırdmı. ıüs arzuıu düttü· 
,...L . İr "•-J ... • b" °'I' •n 

1 
~ ıım ar· Bedia Hanım f&fD'llllftr: Ehemmiyebız ır 9ey ıorar 

le-: 1 rnııtı. - Neden oilum? .ibis 
d•r Iİttil •· er. - Bilmem, evde ailece bir - Hani, nerede dedi. 

Sevimin küçük parmaklan u
zandı. Aıaiıda büyük bir )istik 
topu havadan, yerden biribirine a
tan kalabalık arumda kırmızı 
mayolu, kırmızı takkeli birini 
gösteriyordu. 

- itte, bak. Şimdi topa vur· 
du. 

Ergin dütman mevzii keıfe • 
den bir ileri kol kumandanı gibi 
gözlerinin bütün foıforunu bu 
sıçrayan, kopn kızıl mahluka 
dikti. 

Evet o idi. ilk geldiği gün 
bahçede gördüğü kızdı. 

Delikanlı daha ıokuluraa gö
rüleceklerinden korktu Sevimi 
elinden çekti: 

- Haydi dönelim yavrum. 
Oraya biraz uzak küçük bir 

yalı gazinoauııa ohırdular. 
Şimdi yanmdaki küçük arka

datı ile konufuyordu. 
Sordu: 
- Senin derslerine ablan ba

kıyor. Peki o mektebe gitmiyor 

mu? 
Sevim o yqta kalan bir ıa • 

delikle cevap veriyordu: 
-Ablam mektebi bitirdi. 
- Sana ne öğretiyor. 
- imli yazdmyor, heıap öğ-

retiyor. 
Sevim çocuklara maliıuı bir 

gevezelikle anlatmaia devam et· 
ti: 

- Hem ablam kendi de derı 
alıyor. 

- Ya, kimden? 
- Madam Geri den veriyor. 

Fransızça öğretiyor. 
- Kim bu Madam? 

- Bizim komıularımız onlar. 
Kızları da var. Ablam onlarla 
çok ıezer. Amma timdi lzmir. 
den gittiler. 

- Nereye &ittiler? 
- Bilmem, uzata. Amma ge-

lecekler. Onlar her ıene gider. 
ler. 
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Gün do~uşu 6.41 642 
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BUHRAJ\J 
Sabah namazı S.41J ~.40 
Oğle nam.ır.ı ll ,5H 11.58 
lt indl na maı:ı 14 411 14.39 
Akşam namaz• 16.~6 16, ; 9 

Reisin bu sözlerine cevap ola • 

Trea Geneı'ten Marailyaya doğ· 
ru ıiden yolun genit kıvrımlarını 
dol&flyor, deniz ile dağ araıında 
demir bir yılan gibi kayıyor ve 
birden, tıpkı bir hayvanın ınıne 

ıiriti gibi, bir tünelin ıiyah ağ -
zmdan içeri dahveriyordu. 

Trenin en ıon vagonunda tit • 
man ·bir kadınla genç bir adam 
kartı karııya oturuyorlar, hiç ko
nutmıyor, yalnız arada ıırada bi· 
ribirine bakıııyorlardı. 

Kadın yirmi bet yaılannda ka· 
dar vardı, erkek le takriben yirmi 
yatlarında görünüyordu, çok za • 
yıftı ve rengi, günef altında ıa • 
bahtan akıama kadar çahtan in • 
sanların rengi gibi ıiyaha yakın 

ennerdi. 
Bütün malı, yanındaki boh • 

çanın içindekinden ibaretti. Bir 
çift eıki ayakkabı, bir gömlek, bir 
pantalon ve bir ceket. Oturduğu 
ııranın altında da ortalarından İp· 
le bağlanmıt bir kürek ve bir kaz· 
ma vardı. 

Marailyada it aramağa gidiyor· 
tiu. 

Dıtarıda günet, tepelerin üze • 
rinden bir alet yağmuru gibi dö • 
külüyordu. Bir Mayıı nihayeti 
idi. 
· Tren ıanki bu bahçeilklerde, 

bu raha vet içinde vakit geçirmek 
iıter gibi gayet yavat gidiyordu . 

Küçük bir istasyondan çıkar • 
ken kadın birden harekete geldi; 
zembilini açarak bir parça ekmek, 
bir kaç suda pitmiı yumurta, bir 
tite tarap ve bir miktar da erik, 
kırmızı erik çıkardı ve yemeğe 
batla:!ı. 

Genç adam birden bire uyanı • 
vermitti. Şimdi kadına, lokma· 
}arın yututuna bakıyordu. Kolla • 
rını kavufturmuf, yanakları çök
müf, dudaklarını srm sıkı kapa • 
mıt, gözlerini sabit bir surette ka· 
dına dikmitti. 

Kadın oburcasına yiyor, yu • 
murtaları rahat yutabilmesi için 
arasrra birer yudum ıarap içiyor, 
ve sonra biraz da durarak nefes a· 
boyrdu. 

Nihayet önündeki ekmek, yu • 
murta, ıarap ve eriklerin hepsini 
ıilip süpürdü . 

Bu yemek faslı bitince del ikan· 
lı tekrar gözlerini kapadı. Kadı • 
nm kamı iyice tiflllit ve bu yüz • 
den korıaıını gevıetmek mecbu· 
riyetinde kalmıttı. 

Bu iti yaparken delikanlının 
ıözleri açıbvermiıti. Fakat o hiç 
tereddüt etmeden koraasını ıev· 

ıetti ve göf sünü müthit bir tazyık· 
la ııkan büyük bir bez parçası çı· 
kardı ... 

Kendiıini biraz rahat hi11edin
ce ltalyanca: 

"-Hava ne kadar sıcak, nefes 
bile alınmıyor!,, diye mırıldandı . 

Delikanlı ayni lisan ve ayni ti· 
Teyle cevap verdi: 

- Maamafih seyahat için çok 
ıiizel bir hava .. 

Ahbap olmuılardı, konuşmaya 
devam ettiler. Uzun zaman ahali 
tarafından her zaman tekrar edi· 
len teylerden konuttular. Epey 
bi1ıi1eri vardı. lkiıinin de tanıdı· 
fı ve salıip1erini gördüğü isimler 
ortaya çıktıkça garip bir haz du • 
nyorlar, memnun oluyorlardı. 

M O P A S A N' dan 
Nihayet yekdiğeri hakkında mahl
mat almağa batladılar. 

Yatsı namaıı 
1 rnsak 
Yılın grçen günleri 
Yılın talan ~Cinleri 
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5~ 

18 30 
s. 
313 
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· rak yeni bir sevinç çığlığı daha 
çıkarıldı. Reis hanım sözüne fU su· 
retle devam etti: 

Kadın dütmüttü. Üç çocuğunu -,, 
kız kardetinin yanında bırakmıt, ~=::..-=R--==A,;;,._;=-D;;..-.;~Y---""=O~==L 

"- Çocuklar, sizlerde o kadar 
fevkalbeıer bir güzellik var ki bu· 
nu tasvir etmek için kelime bula • 
mıyorum. Şayet henüz medeniyet 
alemi içinde bulunmuş olsaydım, 
asıl sizin bu güzelliğinize baka 
baka re11am olurdum.,, 

Marsilyada iyi bir aile yanında 
süt analık bulmuf, oraya gidiyor -
du. 

Delikanlı ise it arıyordu. Ona, 
Marailyada fazla intaat yapıldığı 
için orada"it bulabilirsin demitler· 
di. 

acı ... 

Buglin 

ISTANBUL: 
12,30 dan 13, 30 a kadar plik neıri· 

yatı. 18 den 19 a kadar plak ile klaıik 
ıea muıikiıi. 19 dan 19,30 a kadar 
Çocuklara masal. 19,30 dan 20,30 a ka· 
dar plak ile dana muıikiıi. 20,30 dan 
20,45 e kadar ajanı haberleri. 20,45 ten 
21,15 e kadar Garp muıikileri: Solo. 
21,15 ten 21,30 a kadar dünya haberle
ri. 21,30 dan itibaren orkestra • caz ve 
tango_ 
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Genit nefes alan, taze görünen 
ve her bir hareketleriyle muzaffer 
olduklarını ima eden istiktaf hey· 
etinin cesur kızları, her birisinin 
omuzundan ondan yirmi kiloya 
kadar ağırlıkta sarı, yetil renkte 
muz salkımları olduğu haude o • 
yuk önünde duruyorladı. Bunla • 
rın içinden mis Page muzları gös· 
\ererek dedi ki: 

"- Şimdilik bu kadar getirdik, 
fa kat daha çok var!,, 

Öbür taraftan Matmazel War • 

"- Reis hanım, dedi. Ekmek 
meselesine de haledilmiş nazariy· 
le bakabiliriz. Yenilecek o kadar 
çok muz ve meyva var ki yüz de • 
ğil, yüz bin kadın bile olsak hepi· 
mize kafi gelir.,, 

Heyet azası arasında bulunan 
genç güzel ve henüz yirmi yatında 
olan Muçi Smith bahçivanlık öğ • 
renmitti. Bu kız, çocuklara mah • 
sus sevinç alametleriyle reis ha -
nıma salatalığa benziyen yetil 
meyvalar göstererek bunların 

Durian alacı m~yvatan olduiunu 
söyledi ve dedi ki: 

"- Reis hanım bunları bir ke· 
E S H A M re tatmanızı tavisye ederim, o za· 

lf-==:==::=~==:.=ı======dll man hakikaten cennette olduğu • 
iş Bankası ıo.-

Anadolu 60.-
Reji 2. !ı!S 
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muza kanaat getireceksiniz.,, 
Matll\Uel W...-ntku'da ~u ıoz • 

Ieri ilave etti: 

"- Evde benim için üzülüp ağ· 

li=~=:==============lll )ayacak olan babamı dütünmüt 
idim, kazazede oluşumuza hiç te • 

• Bomontl 17,90 rcıeton -.-
---

latlkrazlar tahviller 

Tren gene kalkmıf, çiçekler • 1933TürkBor.I 29·67 Elektrik 
• il 28,:ı~ Tramvay 

-.-
3( 75 
li,bO 

essüf etmezdim. Çünkü bu adayı 
görmek, tozlu, yırtık, topal ve ıa· 

şı olan bir insanın yerine batka 
birisini yeniden giydirip kutat • 
mak demek gibi bir şeydir. Ada· 
nın manzarası, insan ruhunu da • 
ha sakin, daha sevimli, daha meı· 
'ut bir hale getirecek kadar gü • 
zel.. insan akraba ve taallukatını 
da buraya getirtebilaeydi, bir da • 
ha dünyaya geri dönmemek ar • 
zusundan hiç kurtulamazdı.,, 

içinde ve denizi takip eden yoluna • • .. • ili 28.SO • Rıhtım 
devam ediyordu. Ara sıra hare • lstikr.tzıDahlll r 99,oo • Aaadolo ı 
ketsiz beyaz yelkenleri ıakin su· •Ergani istikrazı 97
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ren balıkçı kayıklarına tesadüf e
diliyordu. 

Şatkın bir hale gelmit olan 
genç adam tereddüt i.çinde ve dili 
dolatarak: 

- Bilmemki ... Madam... dedi. 
Ben .. Sizi bu azaptan kurtarabilir· 
miyim? 

Kadın bitkin bir halde cevap 
verdi: 

- Evet .. Eğer bunu yapmak is· 
terseniz .• Bana büyük bir iylikte 
bulunmuı olacaksınız. Artık ta· 
hammül edemiyeceğim, artık ... 

Genç adam kadının önünde 
diz çöktü. Kadın bir süt anne me· 
baretiyle memesini eline aldı. Ona 
doğru yaklaşarak eğildi. iki eliyle 
biraz sıkarak bir miktar süt akıttı. 
Genç adam gayet alışkın bir te
kilde ve daha çok süt içmek isti· 
yen obur bir çocuk gibi baııyle vu· 
rarak emmeğe batladı. Kadın da· 
ha iyi yaklatabilmek için ııranın 

iki kenarına çıkmağa yapıpnıf tı; 
tıpkı çocuklar gibi ağır ve büyük 
yudumlarla emiyordu. Kadın bir· 

kine geçti. Kadın iki elini genç a

damın sırtına koymuttu. Ve artık 
rahatlamıı, dinçletmiı ve trenin 
hareketiyle İçeri dolan nefis ha • 
vayı memnuniyetle teneffüs ede • 
biliyordu. Nihayet: 

- Ehh.. Kafi dedi. 

Genç adam hiç sesini çıkarmı· 
yor, ıüt emmekte devam ediyor, 

ve bu gıdanın tadını çıkarır gibi 

gözlerini kapıyordu. Fakat kadın 

yavatça onu göğsünden ayırdı. 

- Y etitir, dedi. Şimdi çok ra· 

hatlandım. Sanki hayatım geri gel 
di. 

Genç adam elinin tersiyle ağzı· 
nı silerek ayağa kalktı. Kadın ko-

caman memelerini entarisinin içi
ne ıokup göğsünü iliklerken: 

- Bana çok büyük bir iyilikte 
bulundunuz, size çok teşekkür e
derim efendim, dedi. 

Genç adam tevazula cevap ver • 
di: 

Lolo da dedi ki: 

" - Yemiş ağaçları ile yüklü 
olan bu dağ yamaçları, bu sevimli 
hurma ağaçları ve Pizang ovaları 
bana hüzün veriyor. insan bunla
ları tatmağa mecbur oluyor, bütün 
ha11alarını en mutena şeylerle tı· 
ka basa doyuruyor ve fak at şu 
veya bu kimse, mesela annem de 
bunların lezzetini tadamaz mıy • 
dı diye düşünüyor. Bu da kabil ol· 
saydı, o zaman her türlü tasavvu· 
run fevkinde olan bu lezzetlerden 
tam manasiyle istifadeye imkan 
hasıl olurdu. Halbuki bu vazi • 
yette her tey hem var, hem yok 
gibi! Bana öyle geliyor ki daima 
ıiddetle istediğimiz, -..aha doğrusu 
öbür dünya için tasavvur ettiği • 
miz her ıeye sonunda nail olduk 
ta onları el ile tutup almak kabil 

den: - Aııl tefekkür edecek olan olamıyor.,, 

- Bu, ki.fi, dedi. Şimdi ötekine benim madam, çünkü üç ründen Reis hanım cevap verdi: 
geçiniz. beri afzıma bir lokma ekmek koy• "- Peki hanımlarım müsaade 

Genç adam kemali itaati. at .. mamııtım. ., eclerHDbr ıiae pcu]danm cli1• hl-

tap edeyim ... Benilll 
sur çocuklarım, ilk ,.si 
ümidimizin üstünde~ fi 
vaff akıyetinizden do•., 
rik ederim. YaptığıJllS~ 
ri diğerleri, daha bii r 
edecektir. Şimdi g~ 
kahvaltıma j~tirak ed 
çay içiniz ... 

~ ,,. 

Kazazedeler ıer 
ayak basalı bir ay 0 b' 
müddet içinde onlar . 
d t ı .... · · ·· 'ıt edil' a ge ccegını um 
kalmadılar .. Anni Pre 
li idaresi altında baZ1 

de hat vurdular. 11e ç 
fak oldular. .. df} ' 

Mesela adanın UÇ. 

rabbaı geni~liğinde -~-

yüksek tepeye malik 
ve arazinin gerek yı.1 
rekse ovalarda çok 
duğunu öğrenebildilet:.-
bir körfez halinde '· 
nah ıeklindeydi. 1' 

bit garp tarafında dar 
denize bağlı bulunu 
)erinden birinden ·· 
ince bir duman aütıııı' 

Adanın "Kadınlat 
isimlendirilmesi J!I 

dü. Muvasalat 1i 
dınlar limanı) denil 
danın ondan baıka 1 
tu .• 

Ada sahilinin dile' 
sarp uçurum o1dui 
dan içeriye geçmek 
di. isimleri de kolayl 
adadaki dağ (Kad 
içeriden denize doit" 
vetli bir çay da 

1
(K 

namını aldılar. 
--ısu çayın kenarl 

kamıta1rı bulundu fi 
dir teklinde kulübe}et 
Bu kulübeler yalrUS .t:t. 
duğundan dolayı dd"i .. 
narlarının da çok ~ 
gibi yetil ve mahsul 
dan ve ağaçlıklar •• ~ 
en sıcak saatlerinde 
bürünmesinden dol•f' 
Bu suretle hasıl ol~ 
da, biraz tuhaflık ol 
dmlar ıehri) iımİ 
bulunduğu ovanın (,8 
vası) adını aldığıJ)I 

mem lüzum var mı? 
Kadınlar ada~ı, ,_,J: 

kutlarla süslüydu· Jıl 'I. 
bata dolaıan kad•:ı,..ı 
ma, bir kaplana, Y ~~ 
keli bir hayvana l~ 
)eri için, biribirleriıı& 
rik ettiler. ~ 

lç körf ezderı d•· f 
da da girintiler "~ 
lar, vapurların gitlP 
ğı kadar dardı. bet 

Derinlikleri ()il 

tutan bu küçük )cÖ~ ,ı 
suyu o kadar bert 

11
11 

kumlar üzerinde "Sd' 
görülebiliyordu. .. 17it 
renklere bürünoıut 
alemiydi. ffP., 
Mercanların ettde 

mızı, sarı, renkler 1" 
ri, portakal ve .pe:,. 
bir takım denız .. tt 

··çor 
d\.\ruyordu. Bu ~ ilt;rd; 
den en güzeline 1 

körfezi ftdını "erdi 
dınlar birleıtiler • 
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Q~ e s,, in çocukluğu ve gençliği Musiki üzerinde düşünceler -

Utün d·· G f J unyaca tanılan muharrir ve mütefekkirWeJs, ramo ODCU arın musi-
~ı· . i·v·· aktile dükkan çıraklığı etmiş bir adamdır! kim· d•kl • J •ı. ·ıı.,.. . ızever ı erızarar ar 
iıı i}'tdarrnd enb~ı~ ve en ve-ı yorgun, bitkin bir hale geliyor • ı geçirdiği saatlerdi. Kendisi bot 

111.. ,, . .... _ an ırı m h't' d ak' b ld k -'lld .,""Qldığ1 v b. ' u 1 1 - u.,, v ıt u u ç.a nehir kenarında 
"au ~ister ~Vır kaç .eseri· Bu çeşit yafayıf içinde bunalan bir han itleten amcasına uğrar, o-

~ıcı, halk d ela) ~ır ... Bu 1 k~dına günün birinde, evvelce rada gezerek, dola§arak kendini 

Çok yakın. z~~anlarda bizde I raya beş kitilik aaz takımı kirala• te g~amofon ıptılası bat gösterdi. mıtlardır ve böyle kolayca dol -
e hır kaç ıe~mayedar memleket· durdukarı plakları ve b k k 

te gramofon tıcareti kendi inhisar· üslupsuz küJt•· 1 . ..k uk fa~ıfı ' l'•·~ ların ae .8 8.mr, ulkü a· hızmetçilik ettiği evde kahyalık dinler ve dinlenirdi. 
,." J vıyeaıni yu··k it "b" b" · · H 1 e,ı· "'tarını .

1 
ae • ııı ı ır ıf verılyor, fakat kadın - e e amcasının güzel kızıyJe 

'•t td 11'lıle}( İçin 1 ~rletm~k. ve kon utmak onun içine fer ahlık veri 

ları altına alınca tabii olarak plak l l t l udr erı yu se ıyat-
d ı ar a ıa mı§ ar ır 

o durmak da bunların keyifleri- · 
ne göre devam etti. Bu muhtelif Gramofoncuların marifetleri ~ıdır ça Ifan fıkır ve yor, ona ho§ bir vakit geçirmeğe 

e. . 
ter ~1 !bede ... . yardım ediyordı.ı. 

t~ tliıtıe J nı lısanlarm hep • O b 
•• ~iılerd .. ~ Unan Mister Wels nun u sıralara ait bir hatıra-
" 

0 
'"teend· h ' st lngilterenin en değerli ve en ta-

llııa .. · . 1 ayatmı yaz-c:ı ~ıt ılk ·ıd· nınmıt aktrislerinden Ellen Teriye 
ıL ~di ok cı ı neşretti. e ~tr. Ç·~Yka·hilmek bir bahti- tesadüf etmesidir. Genç delikan-

un ü b .. lı, yüce san'atkarı görünce hemen 

gramofon markalarını temsil e. bu kadar değildir. Onlar mi.nası:g 
den ticarethanelerin müdürleri a· feyler de yapmıılardır. Mesela 
raunda zengin sermayedarlar var- fu (ninni) lere bakınız.. Anneler 
dı, yalnız musikinin biraz da ter· laraf ından tefkat, muhabbet, atk 
biye ve kültür işi olduğunu anla • ıarkıları olarak miniminileri uyut· 
yacak fahıiyetler yoktu. mak için ırlanılan ninniler, koıko· 

ca adamları bile derin uykularm • 
· erı iler· ugun muhar- yanma koşarak nehrin en güzel 
'.l'le •e ı safında duran ve 

i: ~lll<J.;etier Yapan bu a _ zambaklarla dolu tarafını göster ... 
. "lel "'gU!ıd h mit, ona "beni unutma!,, çiçek1e-
lııde aleti ile k a 

1 
ayatın her rinden bir demet toplıyarak tak • 

~. llıllkadd arşı aşan, genç- d~rn etmitti ! 
1't}'a11 f Leratın her darbe -' a.ıs:at h Tam bu sıralarda han iıleten 

Gerçi bunlardan bazıları (re • 
jisör) adını verdikleri mütehaasıı· 
lar tedarik etmişlerdi, bu müte -
hassıaların kıymeti, birinci yazı • 
mızda mahiyetlerini gösterdiği • 
miz bestekarlar ayarında idi. 

dan uyandıracak derecede kaba , 
hoyrat ve iğrenç bir şekilde plak • 
lara geçmittir. 

Bilmem kim demiı: Musiki 
aiiş]ü bir kültürdür, diye... Ben 
hı tarifi sevmem amma Türk mu
ıikiai son senelerde yalnız ıüılü 
değil, hatta bayağı bir gürültü o1· 

jır,. •e.\'.. er engelle sa • 'ı • "!a h amcasının evinde facia havası eı 
of lttj~'lllet· ayatına is • meğe başladı. Amcasının kızı Ket 

il, 'ıı Lir 1 vermeğe muvaf. Q(S)'I L ıeciy k h evlenerek evinden ayrılıp gitmi§, 
e Qİr h e a ramamdır. ay t ikinci kızı bir a§ıkın iğfaline kapı-
eıı h a ın tarihi, des • it eye l larak evini bırakmıf, dört yıl son-

h.. l'aa h' can ısıdır. Ve bu 
~~! ilh' .. ~lhassa gençler için, ra gençliği kurban olmuf, yıkık, 
tı~'iaı h"'·~ nıenbaıdır. M. Wels bitik bir halde geri dönmü' haya. 
·~Oııu ... ayahna dair yazdıg"ı cağız kahyalığı beceremediği için tının bütün ıtıkları ve ümtleri sön· 

ı ..... <:oc ki hanuniyle kavga ediyor ve ayrıl· müş, çok geçmeden kendisi de ka-
l ~ı,l ~ u uğunu ve genr. '"'d 1>'or. :- mağa mecbur oluyor.· ra topra'klara gömülmüttü. Fela -
\ e bu y "Hiç şüphe etmiyonım ki a- kete dayanamıyan amcanın ölü -

'-tJ,.l azımda onun koca b d k l "'tık! nam, u ura a şaşırmış a mıştr. mü bu hadiseyi takip etti. Derken 
~ arının özünü nak- • 

~ trın. Çünkü geniş ve büyük şapkası (Wels) in büyük yeğeni de aile 
~l ~ • "' içinde kararmış, küçülmüş bir in· mezarlığına katrldr ve bu ev, ö • 
'il.:~kir h aan gibi idi. Onun o gün mavi lüm boras .. "b' k 1 ~"o'" ' eın de çok fakir ına ugramış gı ı yı ı ıp 

&lud A gözlerinden yaılar boıanarak ge • gitti. 
l. . ur. nası, bir ai· . d d •1:vd· rı ön üğünü hatırlıyorum.,, (W 1 ) · • • d k r 

8 
1• Y oktul bir ka- l e s mensucat tacırının ü • 

• ... ı_ d stikbalin büyük muharrirı" ve k" · I ·· b · · k k d" . ı. O -.oaaı a ansaından • amy e munase etını esere ı -
'di d h' yüce mütefekkiri bu sıralarda cı· "' b" d · ~ i ltı,dt a ır bahçivan çı • g~r ır amcasının i are etlıği mek· 

etke.:ı:.· adderat bu kadın • lız, perİf&11, ki~~. aıdyızhiın te~ •irdi ve orada yarı hoca, ya. 
. d, ~t bir araya getirmiş, tesiriyle çelimsiz bir çocuktu ve rı talebe gibi yaıadı. 

enllı · 1 civardaki bir mektebe devam edi .. Çok 8,.,.meden bu amcası onu 
, t.tı 'onr 1§ erdi. Fakat ev- d -:-

~ıtı~tıı ... t .~kadının el kapı .. yor u. bir eczahaneye çırak olarak ver· 
'""rl k Fakat bu çelimsiz ve cılız çocu~ d (W 1 ) b d l "'k • .ı. çj\'. ~ ı etmesine, koca- ı ve e s ura a ça Ifla en, 

Bunlar sözün ve nağmenin ta -
rihi, edebi ve terbiyevi kıymet ve 
tesirlerinden gafil idiler. Hatta 
(ika) denilen en esaslı bir musiki 
kaidesinden dahi haberleri yoktu. 
Aruz veznini hiç ·bilmezlerdi, a· 
ruzla yazılmıt Türk tiirlerinden 
yapılan ıarkıları berbat ederlerdi. 
Hece veznini de bilmiyorlardı ve 
bunlarla yazılan §İirleri aUak bul· 
lak bir hale koyarak beıteliyorlar· 
dı. 1 

İtle bu mütehaesıslara eser be
ğendirmek mecburiyetinde kalan 
bestekarlar, onlann kafalarına 
göre beste hazırlarlardı. Mütehas• 
sısların verdikleri hükümlerde gÖ• 

zetledikleri bir tek nokta vardı : 
Piyasanın tutup tutmıyacağı ... 

muıtu. Pek çok ecnebi şehirleri 
gezdim, fakat nur beldesi denen 

- Pariı ıehrinin en güzel ve ıenit 
caddesi olan Şanzelizede dolaırr
ken yüreğim ııkıftı, kendimi bo

zuk kaldırnnh İstanbul sokakla • 
rında görmek istedim; Ron vadi
sini s~yrederken Bursa ovasını dü· 
şündüm; Lokmajor etrafında do
la§ırken Terkosu özledim; Alplar• 

da Uludağdan aldığım zevki bu -
Jamadım ve bunların, her kim ta• 
rafından olursa olsun, tayip edil· 
meıine tahammül edemem. 

Çünkü bu haller nihayet vatan 
severlikten ve memleketini de 
böyle aii.Jü Ye ihtimamlı arörmek 
arzuaundan batka bir ıey deiil -
dir. 

Muaikide de böyleyimdir; din
lediğim beıte ne kadar ıan'atki -

111h.... 't\ çırakl " ·ı .
1 

ğun içinde bir deha uyuklıyordu. ! ;~t.eleri okuyabilmek i,.in bir ge· 
·~e,· ıgr ı e aı esini · 3' 

~·bir İtltıe inıkan kalmamıs ~ ı. Onu kim ve nemi uyandırdı? ce mektebine devam ederek ora. 

Kendileri tarafından yapılıp 
plaklara 8'eçirdikJeri aürü sürü e

serleriyle kendi'lerine göre bir mu· 
bit yaratmıt olan bu kerametleri 
kendinden menkul rejisörler ken· 
di izanlarmın üstüne çıkabilecek 

eterleri mümkün değil kabul et -
rane olurıa olsun onda milletimin 

.ı il' Se.re td~~ınak gerekti. K~rı Çok garip bir hadise! (Wels) • da Iatinceyi öğrenmeğe uğraıtı. 
"'ta ur· d·· in ayağını kıran ve yatağa seren Fakat mukadderat ona yardım 
il hirikr un uler, kazanç • bir kaza'· 
e bir el .. ırecekleri bir kaç etmedi. O da bu iti bırakmağa 

mezlercli; ve: .,, 

- Bunu piyasa tutmaz... ' -

Hükmünü verirlerdi. Baait bir 

eıerini, ve onun tesirini ararım • 
Fakat eene itiraf edeyim ki bizde 
aon senelerin muıikisi çok ıinir 

)eh ukJcan k Çünkü (Welı) bu kaza yüzün· mecbur kalarak gene bir mensu -
>, u dijı.... açmayı ur • d .ır.C\k ta l\4lnda halkın itine en kitap okumayı öğrendi. cat mağazasında çıraklığa batla· alıt verit yeri olan piyaaa ıahası· 
•t Ica llldan y 1 K~disi diyor ki: dı nın sunulan mallara göre müfteri· 

gıcıklayıcı bir fey olmuf tu. Bu, 
devresi tamamlıyan eksikliğin 
devamı değildi, fenalığı yalnız 
gerilikten ibaret değildi. Bayağı 

idi •. 
l>t. l'l\r b apı ma etya "Bu sırada hurdaha• olan ba • . d" · · d" 1 ı· h il 1 d -.ıh. •erdil B 1 '.!:' Ken ıaını ın eye ım: si olan pazar ma a i oma ıg .. ını 
~· -~ Ilı h er. öy ece 

L ı ii..... U tar ol d cağım yatağımın içinde dimdik " Her ıabah bütün çıraklarla dütünmezlerdi. Keçi boynuzuna 
~I', ~ıt ed. :r nıa an ge • 1 l'I~ lYorla d K k duruyorken, ben yepyeni dostlarm birlikte yedi de uyanıyorduk. Bir müıterı· var diye, pazara boyuna 
'dı) l'ıtı1 ı-tb· r ı. arı o-\\.> e.r 'Cl ık d k refakatinde yepyeni ufuldarda ve çeyrek sonra İt batına geçerek or• bu metaı sürdüler. Ayni pazarda 

Graı:ri'ofonun sürüklediği muıi• 
kiyi kaba ve bayağı bulmama ae • 
hep garp musikisine olan atkım • 
dan değil, ihtiyaca cevap verme • 
diğinden dolayıdır. Frengili bir 
kadının atkına kim talip olabili • 
yor? Bu aık iğrenç olmaktan bat· 
ka hayat için de tehlikelidir. Türk 
musikisi de ıon ıenelerde Fren· 
giye yakalanmı§tı. 

eı · e ere ite da;;. tepe·Jerı"nde dola•ıyordum'.,, l ·ı· ·· " ·· t 1 l dı& " te b " Y ta ığı ıı ıp supuruyor, oz arı a 1 • iki metre patiıkaya da müfteri 
~atd U ••rad Onun bu sırada okuduğu kitap yor, camları siliyor, eşyayı yerlet- bulunabileceğini kafalarına ıığ • 
İti ll. Fak a, 1866 eylô • lar, romandı. Fakat çok geÇme • tiriyor ve sekizden evvel her iti dıramadılar, bu yüzden bütün pa· 

ı,l't ~~ _di.ib .. at ana ve baba • den ciddi kı'taplar okumag"' a karar tekmilliyorduk. Saat tam sekizde et L "'ttt ıı:aUn de"' 'ld' K zar keçi boynuzu ile doldu ve fe-
''"lti ı. Ottlln · ~ı 1

' a • verdi. • hepimiz hiribirimizle yarııarak e- ker yemek ihtiyacı duyanlar, onda 

(~~.hir. •efalet i ı~ınd Wels, za. (Welı) devam ettiği mektebi limizi yüzümüzü yıkıyor, üıtümü • dokuz odun yemek bahasına da 
'Y .. l lıhede çın e yetitti. d .... . . b' l k L~.•) iaı ı_ n farksızdı. Fa • tarif ederken diyor ki: müzü batımızr egıftırıyor, ır o olsa, Hacı Bekirin lokumunu bula· 

Şb .. 'ıtlrıer}i ı'od~baıı kriket oyu • "Hocamız bize ders takrir eder.. ma kahvaltı ederek ıekiz buçukta madıkları halde, ona hücum ede -
~ "'Qe, b ı. ken uyuklar, bütün sınıfı derin bir İ§ batına dönüyorduk.,, ceklerdi. Pencerelerden sokağa fıtkıran 

cırlak bir kadın sesi, kakafoni 
yaptığının farkına varmadan bo
yuna yay çeken kemancının keyfi 
nağmeleri, gazel diye nesimi hava 
içinde boralar yaratan haykırma -
lar, .... İtte gramofoncuların bize 
sundukları ... 

.'tle,d ~- h ıükUt kaplardı. Çok geçmeden (Wels) in bu iti de uzun sür· "b .. • ı. • l'e ı. ." 0 Yunu ög"retme. l .. 1 · . .. k"" akl Bu keçı oynuzu tuccarları, hır 
t (J 0 tr ki çocukların patırdı1arı, 0 iirii tu erı med Çun u onun eczacı çır ı· 
0
1

jl' '-• .. 8St) d iibün batına - 0 1
' •w• taraftan piyasadan tekleri kaldır -r' "!ttt> 'tl en (1869) aka- hocayı uyandırır, hoca yaramaz ğı sırasında deva~ ettı~ı gdece J dılar, diğer taraftan da kendi mal-

~ tt,. alllına b tanıdığı bir kaç kişiye ceza verir, mektebi onu kendıne çekıyor u • ) k d' h k d 
ltd t e hi u oyunu oy it ' .. d .1. 1 w arını şe er ıye er ese aun u· "'•l(t,._ I' ka k • ve ondan sonra topumuzu, a m • (Wels) in ıçın e ı ım susuz ugu 1 . T b"~ .. . h l ki d L~ 

1 
ç ere de re _ d '"k 1 w • • • ar.. a u muşterı u aca ar ı. C)Sq'" h 0 llra bardak .. dan kalkamıyacağımız erdı. Y, u • vardı. Bu ıusuz ugu tatmın ıçın ça· 

·• •a sura ,, k b kt t b" · Gramofoncuların bu hareket • ı, lltı ~ ieçti ' k . • 'ıeri altında bırakara ezer ı .. ,, re araya araya u me ep e ır ıf 
C)~ ~~· llıaJ ' ve rı- (Wels) on dört yatına varmca buldu ve oraya girdi. Orada ça· leri kıymetli istidatları söndürdü. 

'-tı ik~tı~e)i ~eıneıini sat • i, hayatın~ atılmak mecburiyetini hşa çalışa fen tahsilini ilerletti, Musikinin iptidai tekniğine vakıf 
(~di. ı )aka,lllr r:u. Fakat bu hissetti ve Windson• da pamuklu ve fen medresesinde biyoloji ve je• olanlar geçinmek kaygusu ile bu 

~la) . ır araya ge- d d""k d h · h'b" ld B "h re1"isörlerin verecekleri hükum·· lerı' 111 h mensucat satan bir a amm u • oloji e i tısas aa ı ı o u. u ı · 
~il aba,

1 
h kanına girdi. Kendisi burada bir tisu sayesinde fenni romanlar ya· avlamağı düşünerek onlar tarafın· 

' \at..,. U Yaziyettey• "} ) b" J"kte k b ··k b' '"h t k d dan beg" enilecek eserler yapmag"a ' ·•ı" ıürü tezgihdar ve itçı er e ır 1 zara üyu ır §O re azan ı. 
" tı!,t te)ill d G b h ·ı · d d · batladılar. Çok iyi bilirim ki ııh-a· .\l\11~)'or: C~; (\Vela) k düşüp kalkıyor, yatıyor u. ene u ta sı sayesın e evrın 5

& 

~ .~ . ' en- (Wels) bu iıten hiçte memnun en derin düşünen içtimaiyatçı mü· mofoncular beste sahiplerinin ih-
.. , .aJ-tı' •çtıide değildi. Kendisi burada tezgah • tefekkiri olabildi. tiyaçlarından daima kendi hesap-
.1 isi ... t.~.°"İh.~· .... otllru.lına.z hı"r t larına ı·stı"fade t · 1 d' "k" l' '4'ı ·• Q oq-.1 t tarlık, kasadarlık yapıyor, ora • (Wela) in kendi hayatından e mış er ı; ı ı ıra· 

d...~·. ~,~tiiıı ı- .. ~.:rn. İ2!leınek ve 1 lıyor h d · · ·ık 'ld" b l ya beste satın almıtlardır, bet li· .""t .. 1 l( ........ t lığı silip süpürüyor, toz arı a ' ba se en eserınm 1 cı ı un an 
~!İ)o., \lr ~adrrııni i

1
araf edi- camları parlatıyıor, fakat bu işle· anlatıyor. B.üt.ün bunlar onun ha· "lı;;;;;:·;·~·~~·ffuk~;j;;;k"""""'i~~iy''";;· 

Daha eski eserleri plaklara ge· 
çirselerdi, Naima tarihi okur gi • 
bi, bunları dinlerdik. Onların es• 
ki buldular, pek ıyı amma, yeni 
diye de kulaklarımızı tırmaladı • 
lar. Musikiyi pazar efyası zanne
den bu gramofonculardan batka 
ıey de beklenemezdi ve denilebi • 
lir ki Türkiyedeki gramofoncular 
Türk musikisini inkitaf yolundan 
alıkoyan tesirlerin başında zikre • 
dilmeğe başlandı. 

•)f\ • .' ql\ ... ,.,t ' )I dan - • l"k d t 'yor il " ff k ..... ""' e> ~· rin biri de onu a a a ar e mı • yat enge erını yenmege muva a her genç için bir hayat deıta • 
' .. e ı_ ııu giin b. h f .h. l ' , nı c .. n d tte~diıi bu Yü'"gd~ • du , olan ır ayat atı ı ~lduğunu dır, bir ilham kaynağıdır. çunc yazımızı yarın ne!re e-

z en J Onunzevki, 'dükkan 4ıtında gösteriyor. Şüphe yok ki hu eser ö ceğiz .• mer Rıza Dr. Osman Şevki 
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Eski Evkaf • 
ıçın 

• 1 TiCARET 1 
~~~ 

Yaş meyvayı 
Uzun Mehmet ha 

Hazırlanan kanun layihasında hangi 
esaslar düşünülüyı r ? 

muhafaza için 
Dün Türkiyede maden kömürüoü ilk 

milli kahramanın günü idi 

4 Te§ripi evel 1926 dan önceki 1 2 -Vakfa zarar veren kavli 
Evkaf 'hakkında hazırlanan kanun veya fili hareketlerde bulunması, 
lıiylh"1.sının son §eklinden haber 3- Vakfın varidatını vakfi • 
verir"ken mukataalı ve icareteynli yedeki şartlar ve muayyen salahi· 
evkafa dair olan hükümleri de bil· yeller haricinde sarf ve istihlak et· 

Bir İngiliz firması Türk Ofüe müra
caat ederek ynı meyva ve "sebzeleri U• 

:zun müddet muhafaza edebileceğiaıi 
aöylemi§tir. Bunu tenı.in eden madde· 
nin Türkiycye girebilmesini rica ebniı· 
tir. 

Mehmet kimdir, ma Uzun 
kömürünü nasıl bulmuş 

dirmittik. meşj, 

Dün, 8 ikinci Teırin 'Zongul
.dağın (Uzun Mehmet) bayramı
dır. Uzun Mehmet, Türkiyede 
maden kömürünü ilk defa mey • 
dana çıkaran milli bir kahra • 
mandır. 

Liyihaya .gör.e; tarizler toptan 
ödendiği takclirde ınütuarrıf na· 
mına mülkiyet tapuda tacil :olu • 
nur. 8u tavizin be,te biri peıin 
Ye müte"bakiıi dört ıenede ve dört 
müaavitakıitte ödeııeöilir.Bu tak· 
dirde mülkiyet ımutuarrıf namına 
teıoH ıedillMkle bera.\>.er g~ri 
~nlıulün ta.ınamı ger; kolan tak • 
aitler için bir.inçi der.ecede ve }>i • 
rinci sırada ipotek .aay.ı.lınak t~u
ya o ıuretle kaydolunur. 

4 - Y..apılması Evkaf idaresin· 
den izin almağa bağlı i§leri kendi· 
liğinden yapması, 

S _..... Hesaplarını vaktinde ver· . 

Türk Otia bu maddenin tecrübesini 
yapmaktadır. Muhafaza edilmek İlle· 
nilen sebze veya meyva ıu halinde bu· 
lunan bu maddenin içerisine batmldık
tan sonra kurumağa•bırüılmakta ve bu 
madde meyva veya sebzenin Ü%erincle 
bir zar halini almaktadır. lıte lnıiliz 
firmasının iddiasına göre bu zar mey .. 
vayı uzun müddet muhafna edecektir. 

Bugün Türkiye iktısadiyatın • buluşunu kuduz bir 
da birinci planda ıelen Zongul • !ılamqb. çünkü 

d~k .. Kö~ür ha~ı~ndaki t~f kö- l si üzerine 0 da bi 
murun ılk ketf ının hazın ve takımlariyle her 

l'akıitler için yüzde bet faiz 
yürütülür. Bir takıit zamanında 

ödenmezse geri kalan taksitlerin 
tamamı muacceliyet kesbeder. 

Mülkiyetin mutasarrıfı namına 
tescilden itibaren mukataa ve ica • 
re alınmaz. 

To_ptan ödeme h~linde taviz 
den yüzde beş tenzilat yapılır. 

On yd lejlnde 

On sene isinde bu kanun hü • 
kjimleri Clairesinde taviz vermek 
suretiyle icareteyin veya mukataa 
kayıtları terkin edilmemi§ olan 
gayri menkullerin -mülkiyeti on 
sene nihayetinde kendiliğinden 

mutasarrıflarına intikal eder ~e 
evkafın hakkı -da ivaza inkılip e
derek gayri menkulün ıtam•mı ıbu 
ivaz m11kabilinde birinci ,derecede 
~e ıbir.inci •»:•da .i,P<>tek .ta_Y.lhr. U· 
mum müdürlük o sene tahakkuk 
ettirilen · care veya mukataa üze • 
rinden hesap edilecek olan .bu 
tavizlerle vaktinde ödenmiyen 
taksitleri, mutaıarrıfrn bllşka mal
larına Jnüra.caat suretiyle ve tah • 
sili emval k8J1ununa göre tahsile 
dahi ıalahiyetliair. 

Malların .roülk olarak tescili hiç 
bir resim ve harca tal>i değilair . 

MUeyyecleler 

Aıaiıda yazılı ıebepler müte • 
Yellilerin azlini muciptir: 

1 - Vakıfta mülkiyet Hldia e· 
dip te mahkemece ıabit .olmama· 
11, 

memesı, 

6 --- Kanun hükümleri daire • 
sinde vakfı kütijje kayt ve tescil 
ettirmemesi, 

7 - Hayıiy:et ve şerefi ihlal e· 
den veya bir seneden fazla hapsi 
veya ağır hapsi mucip suçlardan 
biriyle mahkum olması, 

8 - Vıakf m zararını mucip Q}a
cak surette vazifesinde kayıtsı:zlı· 
ğı görülınesi . 

AzledHen mUtevelll 
Azli kat'ileşen mütevelli başka 

bir vakfın da mütevelHsi ise .on • 
dan da .azledilmit sayılacağı gibi 
bjr daha mütevelli de olamaz. Va· 
kıfta mülkiyet iddia edip te mu • 
lıak~e,de sabit olmayan, vakfa 
LZUar Y.eren hareketlerde bulunan, 
:vakfa teıcil etlirmiyen, bu sebep • 
lerle azledilen mütevelliler vakıf· 
tan başka menfaat hisseleri varsa 
ondan da mahrum olurlar. 

Mütevellinin azledihnif olma· 
aı hakkında .a:vrıca takibat yapıl • 
1111aıına mani Rlauıaz. Ceza kanu • 
nunun tatbikatında vaz.ifelerin • 
den doiuı ııtUÇlardan ,:!olayı mü • 
tevelli memur ıayrhr. 

Kayd"ttiril,neyenler 
Müddeti 'çind~ kütüie kaydet· 

tirilmiy~ vakıflar m,azbut vakıf· 
lar arasma alınır. 

lV.aklf par.alar.ı 

Paraları f.aizıiz bırakanlardan 
bunların faizi ve bu pataları bu 
kanunla gösterilen yerlerden baş· 
ka tarafa sarf edenlerden v~ya sar· 
fını emredenlerden, yerlerine ko • 
n)ıluncıy;a kadar ziyaa uğrayan 

faizleri maatlarından kesilmek 
suretiyle tahsil olunur. 

(Bitmedi) 

Yumurta komisyonu 
Yumuttacılarla Ticaret Odasını a· 

lakadar eden yumurta komisyonu ihti· 
lafı hakkında iktisat Vekaleti tarahn· 
dan henüz cevap gelmemiıtir. 

Te1kil edilen yumurta muayene ko
misyonu bir jki giioe kadar çalııma.ğa 
baılryacaktır. 

İç ve dış pjyasaları 
takip için 

Türk Ofisin Ankaradaki merkezj 
tüccarlanrnızuı iç ve dıı piyaıalan günü 
gününe takip edebilmesi için her gün 
çıkanlmak üzere bir bülten çıkarmağa 
karar v~rmit we çıkardığı ilk nüıhayı 
tüccarlara da_ğıtnuıtır. 

Afyon işleri 
Bazı gazeteler Türk Ofiıin afyon 

ıtandardizaıyonu ile doğrudan doğnıya 
meıgul olacağını :YazmıtlardL Bu hu • 
ıuata malumat almak için afyon inhiıa • 
rı müdürü Ali Sanıi bey.e müracaat et • 
tile. Dedi ki: 

"- Afyondan da yapılmaıı müm • 
kün standardizasyon İ§İ ikmal edilmiı 
ve ilk ihracattan itibaren tatbiki yoluna 
gidilmiştir. Ancak iktisat Vekaletinde 
umum ihraç ma8clelerimizin standarBi· 
~aıyon IİJİyle ıneıgul 1Hr makam oldu· 
jundan Ye bu ~ın da atandar.li. 

zasyon işlerini takip etmeıi tabii bulun
maktadır.,, 

Y unanistanın ipcir 
:ihracatı 

Y.unanütanın iDc:ir ihracab faaliyet· 
le devam etmektedir. Bununla bera· 
ber y~ti,ttiriciler ge$en ıene gördükleri 
zarardan dolayı bu aene biraz mütered· 
dit c1avraıu;naktadırlar. 

Son aylar ihracatının 'büyük bir kıı· 
mı Triyeıte limanı vaııtaaiyle yapılmıt· 
hr. lkinci derecede Almanya ve Filiı· 
tin gelmektedir. 

Mevıim .ba1ında 14,600,000 oWı:a o· 
larak tahmin edilen rekoltesinin Kala· 
matadan alınan son ha~lere göre an· 
cak 10 milyon okka olduğu anlatılmak· 
tadır. Ccçen sene rekoltesi 12,900,000 
okka idi. Kadınlar asker! 
f talya yerli ipek istihsatini 

acıklı bir hikiyesi vardır. arqtırıyordu. 
(Uzun Mehmet) bundan 106 Ereğlinin de 

yıl önce Ereilinin (Ke1taneci) Mehmet) gibi 111 

köyünd~. tq ~ö~ürü bulmadan , hizmet a!kile bu iıe 
evvel Turk mılleti, donanmanın, 1 O, maden kömü ·· 
tophane, darphane ve tenhane sonra bu bulufUDll 
gibi fabrikaların mah~ab i~in çok yeni ve zenfİll 
yabancı devletlere mılyonlarca mukabilinde haber 
lira ödüyordu. Memleketin ihti • ıarlıyordu. OnuJI 
yaçlannı ka11ıladıktan sonra e • Mehmet) in kömüt'i 
aaalı bir ıelir kapıımı da açacak ber vermeden Is 
olan maden kömürü topraklan • 'ü Derebeyinin bü 
mızda ıömülü bir hazine durur • lerini baltalamqtı. 
ken Osmanlı hükfuneti devrinde Ereğli derebeyi 
her sahada ~lduğu gibi kömür met) e beslediği 
yjizünden de memleketin serveti kömür ki!ifini öl · 
harice akıp giderdi. 

Zonguldak havzasındaki laf 
kömürü ilk defa bulan (Uzun 
Mehmet) askerliğini bahriye em· 
rinde yapmıfb. Bahriyenin her 
ıene terhiı ettiği askere, vaktin 
iyi dii§ünen bahriye zabitleri do
nanmanın yaktığı lngiliz kömür-
lerini nümune olarak aıösteriyor· 
lar ve memleketlerine döndükle
ri zaman bu taı kömürün benze -
rini aramalarını, bulanların mü
kifatlandırılacağını aöyliyorlar • 
dı. Gene bu deniz zabitlerinin fi .. 
kir ve te§vikleriyle· de Padiıah i-
kinci Mahmut bir irade çıka.rmış, 
memleketin her tarafında taş 
kömür aranmasını emretmiıti. 

Bahriye neferi (Uzun Meh • 
met) köyüne döndükten sonra 
yılmaz bir azimle nümunesını 

beraber getirdiği taıkömürünü ara 
ramağa koyulmut ve nihayet kör 
taliinin eseri olarak değil,1 bir a· 
r41brma aıkmm hayırlı neticesi 
oluak havzanın ilk maden da • 
marmı bulmuıtur. 

du ve sarayının c 
zun Mehmet) i lı 
rından birinde bo 

Bugün sanayİİD 
mek olan maden 
ilk bulan milli k 
retle kqfini kaniyle 
li servetimizin bat 
larmdan biri olan 
nelerimizin katifi ( 
met) adlı Türk çocu 
değerindeki bulut 
öclemit oldu. 

Padiıahlık id 
mür hazinelerinin 
Mehmet" e tükran 
bopzlatmak oldu. 

Zonguldak Ha 
ğu günden batl~ 
işler arasında laf k 

1 lan (Uzun Mehmet) 
dü. 

Türk tabiatini 
mek hususunda keti 
yete veren bu milll 
aziz hatıraımı 
onu hürmetle annı~ 
Mehmedin köm~ ,ati 
nü arattırdı; tesbit 

Lehistan meeburihizmettkaaunu çıkardı çoğaltıyor 
İtalya ziraatçılan birliğinin ge_çea• 

lerde tertip ettikleri bir toplanmanm 
neticeleri büyük bir dikkat ve alaka u• 
yandırmııtır. Verilen kararlar aratrnda 
devleti, İpek lcozaıı yetiıtirimini.; çok 
fazln arttınlmau karar.ı da vnar. Zi· 
raat~ılar bugün yetiJtirilen (30) ıailyon 
kilo kozanın (120) milyona .bdar arttı• 
rılmasını Jstiyorlar. Bunun tatbiki için 
ilkbahar rekoltesinden ba!ka eylülde 
ikinci bir rekoltenin zaruri olduğu a. 
.dermeyan olunmaktaaır. 

(Umn Mehmet) mevsimin ha
sat sonu olması münasebetiyle 
.tarla•mdan kaldrrdığ- zahire • 
sini üğütmek için Ereğlide · (Kö
aeaizı) denilen bir mevkideki 
değirmene gitmit ve o gün de • 
jirmenin çarklarını çeviren de • 
renin kenarında gezerken sel su
larmm aürüklediği moloz yxğın· 

l•r.ı .arasında tq kömür parçala

nü (Uzun Mehnıet) 
larak kutlulamal• 

Halkevi netri,.a 

Kadınlann ukerJiği nihayet bir 
hakikat oldu. Bunu ilk defa r~ 
men tatbik eden Lehiatu ıhüku • 
metiair. WakJa Fı 'alaocli.J,ada, Le
tonyaCla, LitTanyada,, JMajı yukarı 
küçük Baltık h~eriııdeıka
drn aakerlerdeıı büyükler ;varaa da 
hwılar gönüllülerdir. Mecburi hiz
met, Uhiltanda ~eni bir kanun ile 
batlaımt tve '.ilk 11.aYe.t 7~ılmıtlu'. 
Bu hal kadınlar arasında ıhü,Y.iik 
bir aeviJıç ~ojurmuf, henüz sıra -
il ıaelmiy~ aenç kıZ'lar bile aşker
lik ıuhelerine müracat etm~lerdir. 
Ku:lar.dan teıekkül eden kıt'ı,Jar 
muavin kıt'•lar olacaktır . 

verilmektedir. 
Evli kadınlar kıılalarda yatını· 

yacak evlerine gidebilecekler, 1i
kin sabahleyin muayyen umanda 
kıılada bulunacaklardır. Buka -
nun Lehistan meclisinde münaka • 
ta edilirken, bir mebus fazla mas
rafı mucip olacağından bahsede -
rek kadınların askerliğine itiraz 
etmiıti. 

Halbuki hariçten celhedilmek· 
te olan siv.il iJÇilere verilecek pa· 
radan tasarruf edilecek,, güçlü 
kuvetli kadınlar orduda pir çok 
vazifeleri Üzerlerine alacaklardn'. 

.Kızlar ukeklerden daha genç !••••••••••••• 
YNıi JS y.a9uıda askerliğe girecek· 
lerdir. J:abii bunlar erkek:lerin va· 
zife&.in.i tamamiyle )'.a_pacak .ôeiil· 
!erdir. 

Oı--duda daha çok ter~ilik, ta • 
mircilik, ütücülük ı,1ibi Jıizmette 
1ullanılacaklardır. Kanunda ka • 
dın u1cerlerin-vazlfeıine .a8ır sa· 

Vurtt~ 

Ankara ıJDİlli aanayj eergiıi 15 ,. ıll .. 
934 u -kapanacaktır. '[üdciyenin bu ilk 
aerJi evinde y.er.li mallannın nasıl bir 
g\U:ellik ve [Jağlamlıkla sana var~ım 
_göıterdiğini çabuk git ve gör de göğsün 
fahirlarla kabar.ıın.. Unutma ki ten.z.ilat· 
lı ~de var. 

.M. t. V$' T. c. 
rahat yoksa da bu cihetin talimat· !•••••••••••••• 
namelerle aydntlanacağı haber 

Y etiıtirme <(adasının ıiirümiinü~ hi· 
kUmetin aun'J .ipeğe yü~de 25 ıni.betm· 
de yjin katılması me~buriyetini koyma. 
SİY.le temin etmek istiyorlar. Böylec.e 
dokunacak çefitli dokumalar çok ucuz 
fil,ltla evvelemirde Ttalyada satılacaktır. 

!staı;ı_bul ikinci icra memurlu
ğUtLdan: 

Merhuın olup paraya çevrilme
si takarrür eden bir .adet Kredj 
Fonsiye tahvilinin 14- 11 - 934 
çarı§anıb11 günü !aat onda latan· 
bu! esham :ve .tahvilat borsasında 
açık arttırma suertiyle satılaca
ğından talip olanlarm.nıezktlr gün 
ve saatte mahallinde hazır bulu • 
nac:\l m.ıt"muruna müracaatları i · 
lan olunur. (4609) 

n Jnılawftur. 
(Uzun Mehmet) deiirme • 

nisa ,ocağında bulduğu bu tatla • 
rı yakarak kömür olduğunu iyice 
anladıktan aonra dere boyunda 
günler.ce uzayan zahmetli bir 
arqtmuadan sonra Zonguldak 
havza.sının ilk tat kömürü dımıa· 
rmı bulmuttur. 

(Uzun Mehmet) bu damar· 
dan alc4jı .nümuneleri karadan 
~ilyerek lstanbula ıötürmü' 
ıve bahriye idaresine vermiıtir. 
(Uzun Mehmet) memlekete, top
rak .altında :ömülü bir servet ha-
.zineainin anahtarlarını bu ket • 
Iiyle hediye ettikten sonra vak • 
tin bükWııetinden elli altın mü -
klfat Te küçük bir maaf yardı • 
mı ıörmllftür. 

Zonguldak havzasında ilk kö
mürün (Uzun Mehmet) tarafın. 
dan bulunuıu 1848 aenesinin 



HAFTALIK 

1
, adyo Prog a.a.ı 

~1 ~i11c; ~ls Pazar zart neşr.lyat.I, 24 d8.D8 musiJdBf. 
14, ~Ut.: 693 mız. \1.YANA, CI0'7 m. 

2:ı Ue dıuıa 18,20 hafit musiki, 18,CIO kadın neoriyatı 
.20 'Jazıa tnU81kıat, 20,20 dünya ha· ıs.~ konferans - dcrs, teknik ne§rfyat, 20 

,dll '?ı ~~)'o ve borsa haberleri, 21,30 haberler, 20,30 Holzerin idaresinde raydo 
0 ,.Jt t~ nna: ve tango orkcstraaı. orkest.rası, (.l.,co Fallln escrlertnden). 21,tO 
ejW O: l>lzıı llCfı1 Ş 884 m. musahabe, 21,CIO senfonik konser, 23,20 

6fİ ~ ~a lt Yllt. ı2 koro koll6Cri, 12,30 musahabe, 2;ı,so haberler, 23,CIO dans mu-
lıİ! ~ , lt ı;ı, 13,SO hafit mus11d 8Jldsl, ı pi~ 

de 1z. 18 Co,to bafft muslld 17 klly- b 
ebt1' ·~~ daııa roıogos cnz tak~. 19 ha- 14 ikinci Teşrin Çarşam a 
det' !\~~ 20.20 ~uaı.ıtıaının devamı, 20 U· l Tı\NBL"L: 

M ,. .t: ~en nıJJlltıuat, 20,(CI konferans ı8 Fransızca ders, 18,80 p!Ak llc Uyatro 
Ol"" ~;;:o ~Yo lllUalk1sı, (koro taratm- musiki ne§rlyatı, 20 konterııns, 20,80 ajan 
di~ :l'o orkeaır O?ltestrnst, 22 konferıın.s, haberJerf, 21,20 ajans ve borsa haberleri, 

~ >... ~. 2a 
20 

ası, (Uvertür ve val.ıılıır' 2).,30 radyo ve t.ımı;o ve caz orkestralan. 
''i)rL 1 pJ&ı. Jt n •e• Ço '"Q. ""'- 8~3 Khr.. BuHllEŞ., • m. 

fll i.! h.. - \'J\tıı:ıo\• 18 • ıl5 GUndüz pldlt neşriyatı, 18 karışık 
rı ;:-ıe ıtı .... 'i A, l 845 m. -.ıtlltı -.kJsı 18 orkc.şt,rıı. konseri. lD haberler, 19,15 radyo 

1 '20 ~:S ' '50 musahabe, 20 ka- orkestrası, 20 üniversite, 20,20 p!Ak, 20•85 

.ri leııtonİk lllUhtellf bahisler,.. 21 Leh pldk, 20,415 konrclans, 21 piyano konserl, 
Cr' \ ~.:. l°,ı 'l.• Orkestra Ve piyano 21 45 " d eJ; ~~ '1"~eıı ' • 21~4:S tagannl (Romm muslldsl) 22,0., ans 
J l rıı ~kJ~C§J'lyat - musahal'c, muslk'41 22, 415 Jıal>crlc:r. 23,10 dans musiki· 
~ ~ ~ .le,r, 23,lJO pWc {.L•ıb 

~ ~ ü ~ llliJ>A.ıı al. %%S Kin. YARŞO\'A, 1845 m. 
ti :bt:J la!on lEŞ:te, Cl150 m. 18 Piyano • keman muslklst • muhtelif 
f'I 1 P?aıt, 2:UslklsJ, 19,10 neşeli söz· l.8.35 §ıı.rkılar ve hıw.f havalar _ musahabe 

, ~~tı\ 2ı 80 .4:S hlkAyoler, 2120 Ko- 19,15 koro konser!. 10,45 lktısat. 20 sesli 
lıa~1 eakı ve yeni Macar aarla- f'Um ~alan (pllU<) 20,25 aJttUalttc, 20,80 

~l I{~ ~ ~~~~3 polis takımmm serenatlar, 20,45 muhtc:llf 'bahisler, 2). Viya· 
' ~ · na.dan na.lcll, 22 Choplnln eserlerinden mü-

habe ,.. 857 m. .ut t, 22 4,0 
~ letı.ıı~c!'I, ıD,80 bando mızıka, rekkop koıısor, 22,30 tnglllzco ne;l"'.ya ı 
~~ """lcrı, 21, "Lobe•n-• 1a1mlt viyolonsel konseri, 23 konserli rckldmlar, 
O:llllt ., 22,ao .........,, 23,HS danıı musUdsl vo hafif havalar, 23,05 
~ Otkc rnUntehap keman kon- kahvehane konserinin devamı. 

~ ~; ;;~ı;~~~~~catıyle) 23 ha- 1545 Khz. BUDABEŞ'I'E. 1550 m. ''it, :ı.e:A~A. IS0'7 m. 18,30 Plak konser!, 19 lngııtzce ders, 19,80 

~ lıttıc .... tavtc:ro ~ Avuatuı;ya futbol JılkAye, 20,30 Pu~çlnln ">IADAME BUT-
13 _, (VJ TERFLY,ı opcraaı, 23,20 b$c:rlor, 23,15 lm-
~ ·iO 2u Yana etadmd&n) - mu- re Ma~art çingene orkestrası, 24,15 caz-
~O ~ekınayer (kendi eserlerin- 0

" 

l'ı, 2
1 

ler, 20,20 Viya.na §ar.~ bant. 
b ,05 S hl 841 Klır~ BERLIN, S5T m. . 

~ ~r ıcıa c ller neşriyatı, 23,05 
18 

Hafit musiki, 18,40 kra spQrlarmıı. ha· 
i '~aın reııtnde konser, 23,30 ha- 7.Irlık, 19•05 kadın neÇ.lyatt, 19,30 .Anton 

l~ konaerln!n devamı, 24,115 Brucknerin tklncf senfonisi, 19,40 ev muııl • 
~ltı~f l' klııt vo ı:ı.rkıları, 20,40 aktUaUte, bahisler, 

·~"t1ı.: e rln Pazartesi 21,10 valsler, 21,35 ınım neşriyat, 22 scn!o-
~ ~ nlk Bnıckner konscrl. 23 haberler, 23,20 

lQ ~ ~ 18.SO pl&k 1h n•11 ak~ dans mıııUQst. 
~21) erans (Selim Srrn Bey t&ra· Cl92 mır.. vtY.ı).NA, 60'7 rn. 

r:ıana haberler!, 21,%0 ajaruı 18 05 Yeni musiki, 18 tıbbt ne§l"fyat, 19,25 
Yl 2:ı..so Bcdrlyo ~ b&· mµJıt~ııf, 20,20 lte.Jya - lnqntere dllnya 

b 11 l'Q.Ydo tango ve d6nll orkeıı- şam~lyonlu$'U için Londradzı yapılacak tut-
• la ı" b bol maçı neticesi hakkmdıı. mo.lOmat, 20,80 
~"' Cllncı 8M m. bando mwka, 21,80 akt!l.ılUte, 22 ''Der llebe 
.~ -&ı-, 19 Uı neşrıyatı, 18 hafit musiki, AvgusUn,, tstmll Viyana şarkı serisi, 23 Es-

~0.2Q'115 rıı.dyo orkestrUl, 20 U- perantoca musahabe, 23,10 Holzar radyo or
llaa tı;ı~ 20,(Ci konferans, 21 kestra.sı. 23,30 haberler - konserin devamı, 

~~·20 ,._ • 2L4<> konferana, %1,55 ~ • ..t~ dBllll plAkları. 
~.;~rler. "'il.bara muatkisl, (plMt Ue), 
<ı'l''".\ 15 2inci TeŞrln Aerşembe 
~ aşOVA, 19415 m. W JDız. B'UKRE 864: Ql. 

' ~ lS,25 musahabe ,18,SO pllk 13 • 15 GUndUz ne~rlyatı, ıs salon musl· 
~ ııı~:Ualhls1), 18,50 mU.ahabe, ~. 19 haberler, 19,115 kotıl!Crln devnmı. 

ile han~ 19,415 ~k ne§rtyatı,. 20 Unlverslte radye>A 20,20 konfe~, 20,35 
r f rnusıkl • musahabe, 22 Bükreıı operasından naklen opera temsili 

2~ ' 22,45 musahabo, 23,15 sonunda haberler. 
..... tu~bc, 24,0IS dau musl- 2%3 Khz. VARŞO\"A~ 1345 m. 

.ıo .. ~ lilJJ> • 18,(5 Salon muslldsl - musahabe, 19,15 
, 'k~..\JıEşTI!:, 550 m. Boothovenln sonatıarmct.uı (plt\k ilo), 19,35 
tıı~eıı0 rt, 19 A~o. ders, 19,30 pllk ue viyolonsel konseri, 10,45 mu.vab.al)e, 

l'ıııon1~rkestre.şı, 20,30 musahabe, 20 plA.k _ musahabe, 21 hıı,flt orkestra 
l ' 23.~ l>llıt l\rka:ıtra l<onserl, 23,30 konseri 21,45 haberler, 21,55 Musab:ıbe, 
~' ttb • 24~20 Pctril çingene or· 22 akşam kDncsrl, 22,45 m~bc, 23 kon-
~ 11tnı.ı~ serll reklAmlar, 23,15 dans musikisi · 

4l lllll:!Utı • '8117 m. MiS Kh7. BUDA BEŞTE. 550 m. 
• ~ ~ %ol9,0ts spor, 19,SO Frank 18,83 Lakatos çingene orkestrası. 19,80 
~~ k.ııobtı uı:ı~._:1'am. 20 &kUlali· musahabe, 20,05 plyaııo refakatiyle aarkılar, 
~ ıı...:' 211

0 1 
.....,.., 20.,(0 ı:ousaba- 20,tlS ha.rtd etyasete dalr, 21 Stüdyo piyesi, 

~ .:""l81, 22 ~anca ııarkıls.r, 21,80 22,50 haberler, 23,10 musahabe ve plynp<> 
~4o~ ,~Uar. bavalnn, 23 haber- bestelerin. 23,80 halk ~kılan ve vtngene 

~b.. l.tuı, ft.... ·"" flOl nı. orkestraııı. 
.~ .... nt Ml mır.. BERLL~. $5'7 ID· 
~\ııı • l&,25 8a \lalkıaı, 18,40 musaha'ba 18 Haflt nıwılkl, 18,40 ıtaıyan opera 

tJJ' ba~a.t hayatına dair, 19.~ parçalarından düetler, 19,05 gençler n~;;!~. 
• 2a.ao ;yı~e~ • 20,35 progro.m aon- yatı, 19,80 musahabe, 20 neşeli koU~I~ 21 
~~ iıAbetlcr 21.l,3 Budapeoteden liJl radyo orkestra.81) 20,40 aktU~;kls! 
~~~uaıkbı 28•~ de.ns musiklsf, haberler, 21,10 ııesll rum ve dans d~ 
1~ : . 23 haberler - kart§ılt ne§ell parçaıarm 

la ı ~il'lc:I 
.')..~ .. l'eşrln Sah 
... J 1\1~ "cra 
'~ ~llo.' 8~·80 Pl&k ile dans mu
~. !!\ berıctt ;ıa h$nım laratmde.n 

~q .ao Soı ' ı.20 ajans ve borııa 
kı. o Otkest t? ~ ll ra, caz ve tan-

• 13 (: 'Oı{Ittş 
~ '1ı~~ ~~ ne,~s.ı nı. 
~~~it, 20 u:.ınb, 18 plAk, 19 ha
~ it 2\ Elcb :vcraıte, 20,20 plAk, 

~ (~_"tl:ıaer, 2ı UJnannın c.ııerlerln",J ~l ~) _ ı;::s aentontk konserin 
it~~ V.\ı berter - 23,10 kah· 

'ıı...~~o ite~""· 184~ m. 
~., kons 
, t ~~ t\lı.a.l:: ert, 19 215 musahabe 

I~ ~ ~ft loııııel tı • 19,15 Brahmıuı e
' ~O.ao lllyano e ııonatıar, 19,45 E-

~"" ' ~ıs ~ıı.rıtıınr azı, Cpl!k) 20,20 
t lc(lı, lı t-clııt eıı l:ıt n (pl!l.k) muhtelit 
~· 1~'' l'lllıı.r 23e~~Yat, 22 senfonik 

" ~ .. tıt;!i.05 ttı lCLk, 23,45 lngl-
" "''J\tı U!ikl. 
"" taı . ~ 2t 25rtrı, Qrk~ '• li.'IO en. 

fJı.lt ~ batıe laıan:ıı~aaı t:lknnı. 20.:ıo 
• ~ rıer 22 Yent Macar bes-
"lı t: ~' 2t ' Go B 'ltı :r'!!tı .l\trna~ uııapeşto kon· 

~>.. ,,' 2• ııs ca konferans. Ma-
b Jt l'ıt "'l.t~ eıu:bant. 

o ~ lıaucı' • 8;;7 rrı 
'ltt~ bıtıut ' 19 05 • 
~ 1tte, 2 ıı., 20.~0 ~cuk n~rtyntr, 

in h ı ha"- l ••Ukukı be.hisler 
~ "llter ' 

!!ı l" i'J\ıl! du ' 21,lO ne~ell 
' ' " d varlar 1 

vamı" 
592 Khr.. ViYANA, llOT 111• 19 40 
18 30 Musahabe, 19 piyano ıruarteU, ' 

' "Vfütorya ve 
m'L\btellf, 21 Paul Abrahamm UI 23 80 

• -'-" operet lCll.1& • • mızraklı süvarisi,, ..,,......,.. ücUerl), 
800 haberler, 28,50 plAlt (opera d 
24,150 d:ıu musik ısı. 

18 2 inci T şrrn cuma 
823 Khr.. B'OlffiEŞ SM m. d •0 or· 
18 - 15 GündUz n~ rlyatı. 18 ra Y • 

cıyo orkestra 
kcstro.sı, 19 haberler, 10,ll5 rıı. 

0 20 plAk 
smm devamı, 20 Unlversıte, 2 ' 21 

20 45 konfer(UlS, 
(seııll film yııdIZlo.rı} • . • 15 ceorr;escu-
konserc ds,!r btrl;caç şöz. 21 • 22 ıstı· 
nun idaresinde !ilharmonlk konser, 23 ln devamı. 
rahat. 22,15 senfonik konser 
haberler, 23120 plak. 

228 J(h:!'.. VAR OVA. lllt:i ın. 1815 
7 45 ınusatıabe. • 

ıŞ,45 Orkutra, ı • habc 1915 
Trio piyano lrnn<;erl, 18 50 ::=abc, ~O ha
parkılr piyl\nO lconserl - m., dans mu
!,. musiki ~0,20 aktUaute, ,.0,30 ı enfo-" • ırs ıyo,no u s 
ıılklsl, - musahabe, 21. :o konserli rek· 
nlk konseri, 23 80 ıııırı~r, 23 konserli rnus!Jd. 
ıtmtar. 24 ınusababe, • 4 40 

• • ....,. • nıı:şTE. 550 m. 
15,ı., lıı.b:ı:. B •. .,:• ' fi dersi 
ıs Salon kuarteti, 18,35 St nt.gr:ıf si~ 

idaresinde ha!l mu 
19,015 T!bor Poıgarın 0 konferans, 
kl, 19,SO spor llaberlc~~·~akll, 23,30 ı;ln· 
20,80 operadan btr te 

24 Oskar mızıluı.m. 
gene orkestrf\St, lorl _ musaha-

18 PopWer wagnerln eser ., 
... 19 40 •a.rkılar, 20 .,arkı ve s!Szter, ... O,r12~ 
""• · ... •t 15 mlllt nef • aktUallte, ıdyas1 ne rtyat, ~ ' 
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atı meccanilik seçim imli anında 
azananların listesi 

915 ıayılı kanun hükümlerine söro 
yapılan yatı meccanilik se'im imtihan· 
lannda kunnan talebenin adlan ve ba· 
ba adlriyle bulunduklan vilayetler aat· 

ğıda yazılıdır: 
Seçim imtihanlan ıu saılara göre 

yapıJmı§ tır: 

l - Her vilayet merkezinde mü " 
baka imtihanı açılmı§br. 

2 - Müsabaka imtihanlan "Türk· 
çe - edebiyat, tarih • coğrafya, riyaziye,, 

derslerinden yapılmııbr. 
3 - Sualler Vekaletçe tespit edil • 

mİ§ ve y rlerine gönderilmi§tir. 
4 - Cevaplar Vekalet~ hazırlım • 

mı§ ve köşeleri kaaplı talebenin adla • 

nnı ıaklıyan kağıtlara yazılmııtır. 
5 - Vekiılette teıkil edilen bir he • 

yet kimin olduğu bilmediği bu kağıt • 
lan okuyarak not venniıtir. Baıka bir 
heyet te kağıtlann köıelerini açarak 

adlanru cetvellere yazmııbr-
6 - 1934 bütçe kanununun 10 un· 

cu maddesi hükümlerine göre lisesi ol
mıyan ''İlayetlerden müs:ıb!\kaya iıtjrıık 
eden talebeden en fazla not alanlardan 
87 ve umumi müsabakaya iştirak eden· 

lerden 223 tal~ alınını tır. 
Alınan talebe ıunlardır: 
Amasya: Mustaf oğlu Davut, Ya· 

kup oğlu Mustafa, Murteza oğlu Ke· 

mal. 
Aydın: Mehmet oğlu Mustafa, Ali 

Çavuı oğlu Selahattin, Ali ·oğlu A. 
Hamdi. 

Beyazıt: Cevdet oğlu A. Ihsan. 
Bilecik: İbrahim oğlu İsmail, İsmail 

oğlu Kazım. 

Bolu: Sadık oğlu Hasan, Sezai oğlu 
Sabri, A. Ro:a oğlu Fikret, Hakkı oğlu 

Halim, Vasıf kızı Leman. 
Burdur: Hacı Süleyı;ıµn oğlu Ha • 

sarı, Ahmet kızı Lemnn. 
~nakkale: Şerif Ali kızı Lutfiye, 

Hüseyin oğlu M. Vahdet, Ahmet kızı 

Nigar, Ali oğlu Mehmet, Talat kızı A

kife. 
ç,.nlan:. M 

Heyrl oflu Ekn=ın. 
et ov Abdullah. 

Çoruh: Osman oğlu Sülenrıa.n, Tev· 
fik oğlu Mehmet, Mehmet oğlu ls~ 
Mehmet oğlu Mehmet, Kemal oğlu 

Nazmi. 
Çorum: Nuri oğlu Feyyaz, Yusuf 

oğlu Hilmi. 
Elaziz: lsmail kızı Müye11cr. Ali 

oğlu Mehmet. 
Erzincan: Rız."\ kızı Zehra, Abdul-

lah oğlu Cafer. 
91nrmrns nmm ıımnnrıı mıımmtmı:.ıııı11111nnmırmııın1111nnlmi•nttıt1nı11tm1ttt111 

20,40 Slav eserlerinden konser, (Ka.buta· 
trı:ı.sı, 23 haberler, 23,20 neşeli muslklntn de· 

vamr. 
Ci~ Wıı. \1l"AN \, flOT m. 
18,25 Scbumıınnm ~crlerlnd~ kon.ser, 19 

lktısadt propaganda ne3rlyab, 19,20 spor, 
19,80 seyyah eclbl, 10,45 teknik neşlyat, 
20 haberler, 20,10 battıuun Jıaber lsnlall, 

Radyo 8 
nm fdareslnde), 22 memleket servis ne§?iya
tı, 22 20 pl4k, (ş.rtı.stlk parçabr), 2S.10 Hu 
Sch6nherrin ld:ıresinde raydo orkest.ı'Ml 
23,80 haberler, 23,150 hafit musiki, 24,CIO ku· 
artct koruıerl. 

] 7 2inci Teşrin Cumartesi 
8.13 Khz. BC BEŞ 8M m. 
13 • ı5 plAk (gündUz ncıırtyatı), 18 S1blçt

s.nu takmı taratmdan lcarr§lk kon.ser • ha
berler, 10,15 koııserln deı.-anu, 20 üniver
site, 20,20 plOJ>, 20,415 kon!orıuı.a. 21 Romen 
nıuslklsl, (koro). 21,80 musahabe, 21,50 
hatif musiki, 22,45 haberler, 23,10 kah· 
vehane konııcrL 

%2Ş JUız. \'ARŞOYA, 1846 nı. 
ıs Solist §arkıları • piyano konseri, ı8,150 

musahabe, .l9 ır; keman konacri. 19,45 Len· 
bergten nakil, 20 Kortı. I«ı.;ıserl ,20 20 mu· 
s:ıhabc, 21 m\lslkl, 21,45 Jıaberlcr, 22 Popü
ler konseri, 22,45 ed blyat, 23,115 dana mu
ıılslkl - musahabe, 24,35 plAk. 1 danam de-

vamı. 

6115 Khz. nrı>APEŞTE, tl50 m. ' 
18,35 Lajo T?.ajterln tdnreslnde opera or

kestrnaı, 10 4(i atizler, 20,20 pllk, 21,10 etüd
yodan bir temsi\. 22.40 haberler, 23 Rlgo 
çingene orkeoıtnı."lı, 24rJ nrmuslklsi. 

811 Khz. BEl'LlN. $57 m. 
ıs Frontc~ı hal"nll\r, l!l 20 küçük mikro-

4'on nE' .rıyatı, (sl"'ara tç nl<'re) 20,15 Jınlk 
p.rk ıan, 20 40 alctllallte, habıırler, 21,15 
mu kfli v n ıı teman "Bel Gusta\' KUb· 
nin Nevnıp11ln . 1 dllllll m1.1!1lklsH S;ıbntı Uçc 

k:ıd:ır ııUrel".el tir). 
5!1'! J\hz. \1Y \N \, 507 m. 
l~,05 Bando ork tra (Vl.}ana musikisi). 

.g 30 h3 11< şark ıım. 20 hnbrrler, 20,10 ak· 
wıı.ııtc. 21l.35 Koro 1 on r1, 21.a:s ml\ntehap 
bir RADYO KONSERİ (Viyana operet TI\U· 
slldslnden mürekkep ve Holzcrln idaresinde) 

23 d:ıns mu Ud 1, 2:: 30 eon h:ı.bcrlcr, 23.50 
d~M ınuslkialnl nd vamı, 1 ı~uartet musl· 

Giresun: Tevfik oğlu Selahattin, A· 
li Rıza kızı Lutfiye, Ahmet oğlu Mü-

nir. 
GümÜ§ha,ne: Yok.. 
İçel: Fwıt oğlu Hikmet, İsmail oğ

lu Ali H. Kemal oğlu M. Cemal, Yuıuf 
kızı Neriman, Hayri oğlu Fahrettin. 

Isparta: Sadık oğlu Sadetti~ Şükrü 
oğlu Zeki, Salih kızı Pakize. 

Kocaeli: Ali oğlu Mehmet, Halil of· 
lu İsmail, FehJni oğlu Fehmi, Hidayet 

kızı Jlbamiye. 
Krrklareli: Hüsnü kızı Nedret, Ab

dülhalim oğlu Selahattin. 
Kır§ehir: Ömer oğlu M. Kemal, Re

sim oğlu Fazıl. 
Manisa: Mustafa oğlu Bekir Sami, 

Mustafa oğ!u Osman, Süleyman oğlu 

Rifat. 
Mar : Abdülkadir o~lu Necd t, 

Mustafa oğlu Ayhan, Bilal oğlu Hay • 

rullah. 
Mardin: Mustafa oğlu Raif, Beıim 

oğlu Hızır. 
Muğla: Yakup oğlu lrf!lTh H. lbra· 

him kızı Sem· 1 Şükrü kızı lfakat. 

Muı: Tıı,hıin oğlu Ziya, Mahmut 

oğlu M. CemAI. 
Niğde: Mutahher oilu Muzaffer, 

Halit oğlu Sırn, F.aik kızı Melahat, Ab· 

dullah oğlu Mustafa, Adem oğlu Ziya. 
Ordu: Musa oğlu Asaf, Ali Osman 

oilu A. Osm Mahmut oğlu Sabri. 
Sürt: İsmail oğlu Netip. 
Sinop: Mustafa oilu H,üseyin, Hü· 

ıeyin oğlu R~. 
Tekirdağ vilayetinden: Abidin oğ

lu A. Zihni, Hüseyin oğlu Mustafa. 
Tokat: Şükrü oğlu A. Turhan, Tah· 

vil oğlu Salih, Ali oğlu Salih. 

Urfa: Şemsettin oglu Vahdi. Seyit 

Ahmet oğlu S lih. 
Van: Ali Rız.a oğlu Galip. 
Zonguldak: Süleyman oğlu M. Yıl

maz, Ekrem kızı Perihan, Ali oğlu Se

lahattin. 
Afyon: Hallın oilu Samim, Ahmet 

o*lu c-1, .A. Rahmi ofhı Arif. 
Ankara: H. Bahattin kat M~ • 

yen, Beytullah kızı Gülbiye, Re§İt oğlu 
Ragıp, Abd,ııtralıRıan ~lu Hakkı, 

Osman Remzi oflu Fikret, Yusuf Zi • 
ya oğlu Muvaffak, Emi» oğlu Hal;t; 
Ahmet oğlu Hasan, Hüseyin oğlu Is • 

mail, Mehmet oflu Necmettin, Hü • 
eeyin oflu Hamdi, Hüseyin kızı Feri • 
de, Kasan oğlu Zafer, Hakkı oğlu Fey • 
zi, İbrahim kızı Kezibnn, Habibullah 
kızı Sevim, Mehmet ~ ilhan, Oıman 
kızı Firuze, Ömer Hayrettin oğlu Ma· 
cit Hilmi, S«bit oğlu H !uk, Tevfik 
oğlu Samih, Mehmet Nuri kızı Latife, 
Sıpkatullah oğlu Seffet, Bekir oğla 

Halit. 
Antalya: Mehmet oğlu Abdurra • 

hinı, Nazım oflıı Semih, Emin oğlu 

Kemal, A. Tahir oğlu Cevdet. 
Balıkesir: !brahinı oğlu Orhan, lı

mail oğlu Recai, Muıtafa oğlu Mus· 
tafıı, f. Hakkı oğlu A. Hamdi, f ımail 
oğlu H. lbrahirn,. Ki.mil lmı Meaen-et, 

Mustafa oğlu Yusuf. 
Burşn: Mınet Kemir oğlu Halit Zi· 

ya, Mehmet oğlu Hikmet, Sabri oğlu 
Kemal, Sait oğlu Sait, M. Nuri oğlu 

Muhittin. Süle~n oğlu Kadr:i, Ab· 
dülkadir oğlu Mustafa, Hüıeyin oğlu 
Sait, M. Şeref oğlu Şevket, Mahmut 

oğlu Ahmet, A t Hulusi oğlu Suphi. 

Denizli: Mahmut oğlu Ali, Şü~ 

oğlu Hytm, Emin oğlu Mustafa, Halil 
oğlu Ali, Mahmut oğlu M. Gafur, 
Mehmet Qğlu A. Demir~ Osman kızl 

Mü§erref. 

Diyanbck\r: M. Faik oğlu Ahmet, 
Nasır oğlu lsma.il, Adil oğlu Behram. 

Edirne: Mustafa oğlu Hicri, Nt.ıri 

oğlu Abdi, Suphi oğlu Sedat, Hüse
yin kızı Fntma, Ra§it oğlu lsmail, Şa
ban o lu Ali, Mustafa km Hadiye, 
Mastafo oğlu Bcyz.,, Fehmi kızt Fatma 

' Bn~'Tam kızı E~ F ·k oğlu Hicri, 
Yakup oğlu Tahsin, Recep oğlu Hali~ 

Mehmet k17 1 E "ne, Ahmet kııı Fatma, 
Hüsnü o;lu Halil. 

Muatafa oğlu Sabri, Şükrü oğlu Ülker, 
Ahmet oğlu Salih, AJi Osman oğlu 

Mehmet, lsmıül oğlu Mahmut, Eyüp 
oflu Hasan. 

Gaziantep: Mustafa oflu Lebip, 
A. Hasan o lu Mustafa. 

latn,nbul: Kfu:ım kızı Bedia, •Hasan 

kızı Zehra, Adil kızı Nihal, İsmail kı
zı Vedia, Nuri kızı Türkan, Şakir 

kızı Olf t, Hasan kızı Mürüvvet, Meh· 
met kızı Aliye, lbrahlın kw Mansure, 
Zihni kızı H !Yriinnis , Recep kızı M~ 
diAA Hid y t kw T ika, Cc:mal oğlu 
Cihat, Sclahattin oğlu Nejat, Memduh 
oğlu Mehm t, Mehmet o lu H. Hüsnü, 

İsmail oğlu Yusuf, Şükrü oğlu Muhit
tin, Nurettin oğlu Ertuğnıl, 1. Hnk· 

kı oğlu EJP• B iç, lımail Zühtü oğlu 
l. Ki:um, Mehmet oğlu Abdürrahim, 
Sami oğlu Avni, Tevfik oğlu 1 brahim, 
Nazif Qğlıı Orh n, Nuri oğlu Hasan, 
Ali oğlu Mehmet, Muhittin oğlu 11 • 
hami, Hüsnü oğlu ismet, İbrahim 
oğlu irfan, Enver Ziya oğlu Naci, Ö • 
mer oğlu Şükrü, Oıman oğlu Sedat, 

Sıtkr oğlu Abd~ , Osman oğlu 
Ahmet,, ~er oğlu Abdurrahman, 

Mehmet oğlu. M. ~cm , Kıyas oğlu 
Şehap, Emin oğlu Süha, Yasin oğlu 

S~ Ali Şevki oğlu dvan, Rüttü 

nilu Reıat., Ahmet o~lu 1 mail Halckı, 
Ziya oğlu Ömer ismet. 

hmir: Hüseyin oğlu Mustafa, M. 
Ziy oğlu ur ttip, lsnıail Hekkı oğlu 
Bedri Do~ Y'&kq oğb~ Mehmet 

Lutfi, Milalim kızı 1'ürki~ Nuri oğhı 

Ahmet, Fe.ik oğl F'lat. ~ Recep 

oğlu Hüınij, Ahmet oğlu Halil, Muh· 

ıin oğlu Kemal, Tevfik ~ Fethiye, 

lbrahim oğlu Nevzat, Mehdi oğlu Se. 

Inhattin, Münip oğlu Hürrem, Rama

zan kın Sandet, AV1)t oğlu Fethi. 

Kastamonu: Ali Ruhi oğlu Aslan, 

Ihsan oğlu Turan. 

Kayaeri: Mehmet kızı Fehima~ 

Mehmet oğlu Mehmet, Necip oğlu Nu· 

rullah, Musa oğlu Hüseyin, Şakir oğ
lu MuZAffer, Ha.an oğlu Ali, Abdül
mıecit oflu Fevzi, Ali oğlu Azmi, Ah· 
met oğlu Kazım, lbrahiın oğlu Ali, Ha· 
er Nu~n oğlu Ahmet, Hamit oğlu 

Abi<IİDt Omcr oğlu H. Hüaeyin. 
Konya: ~it oğlu Sadi, Halil oğlu 

Kemal. Hayri oğlu A. Şükrü, Adil oğlu 
A. Suat, ~ Hazım oğlu M. lfilmi, Ö· 
mer oğlu Mehmet, Abdullah oğlu Ali, 
Adil l~ı Behice. 

Kiitahya: Abbas oğlu Ali, Mustafa 
oğlu S. Gündüz. 

Malatya: Mustafa oğlu Şevket, 

Mehmet o "Iu lbrnhim, Cuma o vlu lb
rahiın, Ali oğlu izzettin, Naci oğla 
Şerif, Mehmet Nafi oğlu Mükerrem. 

Merq: Halil oğlu Rıfkı, A. Ahmet 

oğlu Abdullah. 
Mardin: Ayfer oğlu Musa, Dervi, 

oğlu Sndettin, Ahmet oğlu Mahmut, 
Abdi oğlu Ali, Ali Rıza oğlu Rif 11t, lb
rahim oğlu Ahmet, Nurettin kızı Saa • 
det, Mehın t AH oğlu Kemal, Emin oğ • 

lu Osman. 
Muğla: İbrahim oğlu Fikret, Meh· 

met Ali ktzı Nafize. 

Muş: Tahsin oğlu Salih T hıin. 

Samsun: Os111 n oğlu Aziz, Numan 
oğlu Kemal, K&sir o!hı Sükrii, Yusuf 
Fahri oğlu Hasan, Salih oğlu Ahmet 

Ali oğlu Ahmet, Hüseyin oğlu Ahmet. 

eyhan: Aziz oğlu Hüseyin, Ali kı

:tt Lema Omınn oğlu Ahmet, ehmet 
km Emin~ M=hmet oğ u Zek,i, Mu.ı;t • 
fa oit u et~ ibis oğlu Sürey3'·a. 

Sıvas: AU çğlu 1 dris, Kcı-.. "'tl oğlu 
Tufnıl. bhir k•zı Zc.: r:ı. Mu!ltnfa 
o .. lu M. Ali, Sıtkı kızı Zeliha. 

Tekirdağ: Akif oğlu Nusret. 
T~zon: Mustafa oğlu NQ'.~i, Ah· 

met oğlu tıılam. 
Urfa: Hasan oğlu Reıit. 
Yozgat: Ahmet ofll! Mustafa, Faz· 

lı oğlu Neıet, ir oğlu Abdul,Wh. 

Ko o t suçlular1nın 

hkeme i 
Eliiziz: Derviş o 1u Fettnh. Dokt Hikmet, eczacı Vasıf 

Erzunım: Stlbri oi u Salih. Nanm ev Salibi Beylerin, k ·· · tl"k 
"I H.. • N-'· omunıs 1 

O"' u usamcttm. ~man oğlu Menı- alır· .. 
duh, Abdullah o "lu Hayri. Raif oflu t ı tınd bulunmn.ktan muha -

ra U ııa rıt " ııhnll mlk· 
e) • 23 ha:lnde melodiler 

rler, 23,25 Mo-
yat, 2l ,41i "H'.nhrarnnn. ~nluı.t tanınmamı~, 
fslmll nılkrofon ne,rlyatı, 22,35 radyo orke - 1 kisi. 

Selahattin, M. Rüstü oğlu M. Razi, ke el rine, latanbul ağır ceza 
Hüseyin oğlu Ha~nn. \ mahkem sinde dün apalı celse -

Eskişehir: İsmail oğlu Alaettin, de dev dildi. 
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Hılili8hmer 
Merkezi Umumisinden; 

Eskişehir merkez: ambarında ; tunç Ye mermer bavao, 
sırlı testiler, seç Hndı'k, müstamel muhtelif ıedye ve araba 
demirleri, müstamel gıfvaniz 1aç parçaları, 'otomobil ıaseleri, 
dökme soba hurdalan 10 Teşrinisanide, eski ip .fe hortum 
ve çuYal Ye muhtelif bez ve sedye be&i 11 Tefrinisanidc, 

· GalYaniz Yaril, baılıklı eyer taknnlan, ayarlı kalay, torna, 
zımpara, makkap tC:%glbları 12 Teıduisanidc, 

Muhtelif somun anahtarlan, demir çekiç ve tornaYidaları, 
bidonlar, zımpara kağıdı Ye saire 13 Teşrinisani 934 tarih· 
)erinden satalacaiından taliplerin müracaatları. (4595) 

DAR» AZARI • 
Türk Ticaret Bankası 

Merkezi Adapazarı 
JstaııWI ~ubesi: Dördüncü Vakıf han zemin 

liatTmı22042 , 

Komiayon Te ticaret kıamı: Tel: 23623 
G•lataıubeti / Tel: 43201 
Da1dldar pbesi Tel: 60590 

· itimadı Mlllt Tel: 41937 

ŞUBE~ERI 
. Banaırma, Bartın, BilecilC, Biga, Bolu, Bozö· 
ıtdi. Buna, Düzce, Eakitehir, Hendek, Jzmi:, Ka .. 
ramüraol, Kütahya, Mudurnu, M. Kemalpa1a Gala· 
la, Gemlili, Gerede, Geı.ve, Safranbolu, Tekirdağ, 
O.ıkildar, Yeniıehir. 

Müsait prtlarlamevauat, liavale ICal>ul eder. 
Talisile senet alır. ikraz muamelesi yapar. Mevdu· 
at faizlrei mUdüriY.etle görüıülerek tesbit edilir. 

Komisyon ve ticaret ktmu her nevi emtiai ti· 
cariye aatı,ma delalet eder. 

Tesis 

Sermayesi: 

Bankası 
tarihi: 1888 

30.000.000 
idare merkezi : 

Frank 
ISIANBUL 

Türklyedekl Şubeleri : 
lstanbul ( Galata ve Istanbul ) lzmir 

~ 1 Istanbul Kumandanlığı 1 
Sbnalma Komisyonu llanlan 

lstanbul Kumandanlığı kıt'atı 

ihtiyacı için 750 kilo ayva, 750 ki· 
lo zerdali reçeli pazarlıkla alma· 
caktır. ihalesi 15 ikinci te§rİn 934 
Perıembe günü saat 16 dadır. Ta
liplerin şartnameyi görmek üzere 
her gün Fmdıkbda satmalma ko
inisyonuna müracaatları ve ihale • 
ye iıtirak edeceklerin de vaktinde 
komisyonda hazır bulunmaları. 

(274) ,(7510) . . ~ 
İstanbul Kumandanlığı lcrt'atı 

ihtiyacı için 1200 kilo domates 
salçası pazarlıkla alınacaktır. lha· 
lesi 15 ikinci teırin 934 Perıembe 
günü ıaat 15,30 dadır. Taliplerin 
her gün Fındıklıdaki satmaJma 
komisyonuna müracaatları ve iha· 
leye iıtirak edeceklerin vaktinde 
komisyonda hazır bulunmaları 

(273) (7511) 
... 

Jitanbul Kumandanlığı krt'atı 
ihtiyacı için "25000" kilo patates 
pazarlıkla alınacaktır. ihalesi 18/ 
İkinci Tetrin/ 934 Pazar günü ıa· 
at 15,30 dadır. Taliplerin şartna • 
mesini görmek üzere hergün Fm· 
dıkbda ıatınalma komisyonuna 
mü~caatları ve iliaJeye iıtirak e • 
deceklerin de vaktinde komisyon· 
da hazır bulunmaları. (271) 

f f • \ :<7513) 

• •• 
Fır1ia lirt'atı ihtiyacı için 96 ton 

kuru fasulye kapalı zarf usuliyle 
satın alınacaktır. ihalesi 21 ikin· 
-:i Teırin 934 çaqamba saat 1S te 
dir. Talipler, tartname ve nümu• 
neyi görmek üzere her gün ve iha
le günü vaktinden biraz evvel te
minat ve teklifnamelerile Fındık-
lıdaki komisyonda hazır bulun· 
malan. '(120) '(7035) 

lst.anbul dördüncü icra memur
luğundan: 

Kiralık 
Posta ve Adliye ıbinasına en yakın yerde Ankara 

de Orhanbey hanında Matbuat Cemiyetinin bulunduğu ~ 
oda dahi kiraya verileeektir. Cemiyetlere, avukatlara, 
lere, gazete, mecmua idarelerine mükemmel daireler·'' 

.. V AKIT idare evine müracaat ·• 

Maarif Vekiletinden; 
Erzurumda inta edilmekte iken müteahhidinin ~ 

feshile yanm kalan muallim mektebinin tamamlanın~~ . 
rınm ikmali 1 - 11 - 934 tarihinden itibaren yirmi gün nıüd 
palı zarf usuliyle münakasaya konmuıtur. 

Şeraitin öğrenilmesi için Ankarada Maarif Vekaleti .. 
iresine müracaat olunur. İhale 21 - 11 - 934 çarıamba ıiil"' 
'e Vekalet inıaat komisyonunda yapılacaktır. 

Istanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Y eıilköyde Şevket.iye mahallesinin Bolvar sokağınd• 

)aliye ve Baharistan irfan camii Şerif sokaklariyle çevril~.,._ 
metre murabbaı arsa üzerine meb na maa bahçe ahpp k~ ' 

5-384 hissesi bedeli naklen ve pef in verilmek ıartiyle 1654. ~ 
ruı üzerinden açık arttırma usuliyle satılacaktır. lsteklileriJI 
934 Perıembe günü saat 12,5 da yüzde yedi buçuk pe"/ 
müracaatları (Y.) 1 

Sıhhat ve içtimai muavenet ~e 
hudut va sahiller sıhhat umuıll 
dürlüğünden; 

64 kalem evrakı matbua klfı t ve levazımı taraf unıs~ 
mek üzere açık münakasa suretiyle 29 - ikinci Teırin - 93' 
günü ıaat 14 te Galatada Kara Mustafa Paıa sokağında 1 
manı Sahil Sıhhiye Merkezinde müteıekkil Komisyonda :oi 
kılınacağından taliplerin ,artna mesini ve nümuneterı 
için Ankarada Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum müdürlii'4 
Muhasipliği ile mezkur Merkez Ba,ki.tipliğine müracaatlar'• 

Posta T. T. binalar ve le" 
müdürlüğünden; 

Telefon febekeleri ihtiyacı olan '(50.000) metre H 
(100) bin metre çift ve (50.000) metre tek nakilli sahra 
pah zarf usuliyle münakasaya konulmu§t\ır. MezkUr 
( 26- ikinci Teırin - 934) tarihinde ihalesi yapılacağındaJI ~ 
§artname almak için her gün, §art namedeki tarif at dab 
edilecek teklifname ve teminatları ihtiva edecek zarfları-" 
de mezkur tarihe müsadif Pazartesi günü saat 14 de Betn-... 
Telgraf binasının 3 üncü katında mübayaat komisyonun• 
ları 

Samsun • Mersin • Adana 

Tamamına bin sekiz yüz lira 
:ıirymet takdir edilen Beyazıt Sek· 
banbaşı Y akup ağa mahallesinin 
Laleli caddesinde eıki 4, 4 mü -
kerrer, yeni 4, 6 numaralı beden 
duvarları kargir bodrumunda ka· 
pın bulunan maa dükkan hane· 
nin on altıda üç hissesi otuz gün 
müddetle açık arttmnaya konul • 

1 mut olup 17 - 11 - 934 tarihin • (t 
Yunanistandakl Şubeleri: de ıartnamesi (livanhaneye talik Devlet Demir yolları llAnU' 

SeU\nik • Kavala• Atlna • Plı:-e Mi edilerek 12 - l2 - 934 tarihine idaremiz için pazarlıkla satın alınacak olan El~ . .. . . . 1 müsadif çarşamba günü saat 14 M D" b b fp Bıfumum Banka muamelelerı, Kredı mektupları. Cuı heaap- d 
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d'' d" vat, Cam, Demir otör ve ınamo yağı, oya, sa un, ~r ~ 
. d E T b . k . en ya a ar s an u or un- l h - .. ... ht 1· f 1 "b" (435)~ ları küşa ı. sbam ve a nllt asalar ıca•· = .. . d • • d t 

1 
kt manı, ça ı ve asır ıupurge, mu e ı sap ar gı ı 

' cu ıcra aıresın e sa ı aca ır. lif e9yanm 14. 11 • 934 çarıamba günü saat 11,30 da 
im ınnnıım1~1 1 1 lllllllll • Arttırmaya iştirak için yüzde ye - ı . l . k"' at1' il MtlUlllll Hlilllll lllllıre lacaktır. stıyen erın mez ur saatte mağazaya mürac:a • 
T E P E B A Ş 1 · di buçuk teminat akçesi alınır. teklifte bulunmaları ve mağaza dahilinde asılı listede JC 

ŞEHiR TiYATROSU Va P U re U 1 U k müterakim vergi belediye vakıf · ·ı · · kl"fl · ıı-zeme için nümune getırı mesı ve nümunesız te ı erın 
• icaresi mütteriye aittir. Arttırma yceği ilan olunur. 

T EM S i L L E R 1 TUrk Anonim Şirketi bedeli muhammen kıymetinin yüz 
Bugün gündüz saat 14,30 da \'e gece d • b · • b ld w t kd" d Jstanbul Acent~ıg"" 1 e yetmı§ e§ını u ugu a ır e 
20 de • ihalesi yapılacaktır. Aksi halde 

Liman han, Telefon: 22925 en sona artbranm teahhüdü baki 
Madam 

San Jen 
Komedi 3 Perde 
ve 1 baılangıç. 
Yazanlar: Vik-
toryen Sardu 
ve Emil Moro. 
Çeviren: Seniha 
Bedri H. 

t~wıbu1 ldtdiııni 
SehirTiljatrosa 

1111111\\111111 

1
111..111 ı 
nnnm 

Eski Fransız Tiyatre>sunda 
Bugün gündüz saat 14,30 da ve ıece 
20 de 

YARASA 

Operet 3 Per
de.. Besteliym : 

Yobann Ştrauı 

Tercüme eden: 
Ekrem Rqit .. 

l\t~r.bu1 8tltdiııni 

SıhirTiyaf rosu 

il 1111il1111111 

llLlll 

Trabzon Yolu 
Sakarya Vaputu 11 

T. ıaai 

Pazar günü aa.at 20 de c.. 
lata nhtmımdan kalkacak. Gidiı • 

te: ZonıuJclak, lnebolu, Ayancık, 

Samsun, 0117e, Ordu, Gireıun, Ti
rebolu, Görele, l'rabzon ve Ri~ 
Dönüıte bunlara ili.eten Of •• 
Sürmeneye uirayacaktır, 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehas11sı 

Cumadan başka günlerde saat 
'(2,20 den 6 ya) kadar. İstanbul 
Divanyolu No. 118. 

Muayenehatıe ve ev telefonu: 
22398. Yazlık ikametgah telefo
nu~ Kandili 38. Beylerbeyi 48. 

kalmak üzere arttırma on be~ gün 

'daha temdit edilerek 27,- 12 -
934 tarihine müsadif pef§emb'e 
günü ayni saatte en çok arttırana 
ihale edilecektir. 

2004 numaralı icra kanununun 
126 ncı maddesine tevfikan ipo • 
tek sahibi alacaklılar ile diğer a • 
likadaranm ve irtifak hakkı sa • 
hiplerinin dahi gayri menkul üze • 
rindeki haklarını ve hususiyle faiz 
ve masrafa dair olan iddialarını 
evrakı müıpiteleriyle yirmi gün 
içinde icra dairesine bildirmeleri 

lazımdır. Aksi halde hakları ta -
pu sicilleriyle sabit olmadıkça sa
tı§ bedelinin paylaşmasından ha
riç kalırlar. 

Alakadarların İ§hu maddei 
kanuniyeye alıkamına göre hare -
ket etmeleri ve daha fazla malu • 

Devlet Demiryolları İdaresinde gerek Ma.tbaa İ~ 
toplan~cak kırpıntı kağıtların ve gerek sair ıuretJe te "A 
cek hurda kağıt, defter vesairenin her ay kaldırılmak ~ . 
senelik satııı müzayedeye konmuıtur. ~ 

Müzayede 17/ 11/ 934 tarihine müaadif Cmarteıi ~· 
10 da Haydarpaşa mağazasında icra kılınacaktır. 'falil' 
rın 50 lira teminat paralarını hamilen mezkGr mai•
ğüne müracaatları. "7360,, 

ÇIKTI 
İbrahim HoyiBey tarafından çevrilen ..• 

YARASA 
Kitabı aatııa çıkarıldı. Diinya edebiyatından ., 

özlü hikayeleri i~inde bulunduran bu kitabın fiyatı: 

30 Kuruştur bU1 
Tevzi merkezi: Vakit Matbaası - htaıl 

..... ••--•-•••--=-=••sa a 



lktısat Müfettiş 
Pttuavinliği imtihanı. 
:~t 'Vekaleti teftiş hey'etiı:.den: 

"-.~c :.~aaılı iktisat müfettİ§ mu&vinliği için 22/11/934 ta~ 
I ıı olırı.ıtıı an Yapılacaktır. "Namzetler içinde evsafı aaireyı 
~ d, \> •

1
8 beraber bir derece fevkinde maaı alabileceklere.40 

crı ehil' 
ır.,, 

1 
Arama şartarı şuardır : 

iJ ~ ol~~enıurin kanununun 4 üncü maddesinde yazılı evsafı 
2 ........ .\ 

.. . 3 ..._ M~a~i 35 yaıın~a olmak. . .. 
t \'er lkıye, mektebınden, Hukuk Fakültesınden, yukaek 

~tki h' ıcaret mektebinden veya bunlara mümasil ayni dere· 
ır ecn b' . k· 4 ..._ .\b .. e ı mektebınden mezun olmak. . 

ile 'nla, I lak ve seciye itibariyle şayanı itimat olduğu bıttah· 
L 1 111ak 

f~. ~tiha .. "-t Yek~a talıp olanlar 18/ 11 / 934 tarihine kadar Ankarada 
crd' aleti Teftiş Heyeti Reisliğine arzuhal ile müracaat e-

l.._~· Arzuhale şu vesikalarını raph lazımdır. 
~I 2 ..._ k ufu~ cüzdanı ve adresi. . 
tta lttılnJa e~~ı el yazısiyle tercümeihal hülasası "Memurıyette 
~kl rd~uddet ve sureti hizmetlerine dair resmi vesika rap· 
3 er ır ' .,, ~ ~e~ Aakerliklerini yaptıklarına veya tecil edildiklerine 

4 '· 
~ S ~ ~ektep tahadetnameıi ve taıdiknameai. . . .. 
~ t.hih~l~m ve yolculuğa mütehammil o1duk1arına ila1r hu· 

\ l't)j I ının raporu. 
lil.. ~ I> er tahriri imtihana tabi tutulacaklardır. Tahriri imli· 
~ )er~ra ~e İstanbul da yapılacaktır. lıtanbulda yapılacak im· 

alakadara bilahara tahriren bildirilecektir. 

1 
imtihan proğramı 

1.:J~ lktiaa.t, "lıtihsal, Tedavül, lnkisam ve iıtihlik,, 
~,Mali ve ticari hesap "baıit ve mürekkep faiz, iılConto 

J ahı carAı 
'-?· . 
i h;~d ve mali hesap "Şirket muhaıebeıi, banka mu· 

~. ti~ •nço tetkik ve tahlili,, 
,,, t hukuk "ticaret kanunun borçlar kanunu, icra ye iflas 

s 'JI 1 • 

...... 't .. 
8 ....._ Urkiyenin tabii ve iktisadi coğrafiyeıi. 
~ ~ka muamelatı "Bankalann nevileri, ve yaptıkları 

tlıda umumi malumat, Türkiye Merkez ihraç bankası,, 
((7336) 

Çocuğunuza her ay bir Piyango 
l , bileti ünayı unutma~·· 
qltı' .. ._ .. ,. 
'~i ::::i~~anbul başmidürlü~ ~~~n 
, ~ ~Sttı ~hdi) en alman müskirat bey'iye ruh.ati} :.le~nın ~
~ · '" ınu-.ueleıine 15 T eıriniaani 934 taflhınden ıti· 

~ ro•f) ~dan nıüskirat bayile;imizin nüfus cüzdanlan ve 
• r-..-.. t1 • b • 1, arıyle b" •:ı ~e eski tezkerelerini ıatıt fU emıze 

)'~lctir. dır. Bu tebdil muameleai S • 12 • 934 tarihine kadar 

''d S • 12 • 934 gününün 24 üncii ıaatinden sonra ffPl· 

' te:zke~esi:z içki satanlar görülürse haklarmda mua· 
~. ~7141l 

--Kiralık daireler·--
Şiıli, Osmanbey, Ahmetbey 

sokağında Celal Bey apartnna
nmda her türlü konforu cami 
geniı odalı daireler ucuz fiyatla 
acele kiralıktır. Kapıcıya müra• 
caat edilebilir, 

ZAYİ 

latanbul ithalat gümrüğünden 
verilen 22700 numaralı beyanna • 
meye ait 124946 numara ve 17 -
3 - 34 tarihli 3124 lira 47 kuruf• 
luk makpuz zayi olmu§tur, yenisi· 
ni alacağımdan diğerinin hükmü 
yoktur. 

Bamatan han 5 N o. tshail çık-
vaşvili. (8400) 

§ 5522 No. Ju cüzdan maat mü· 
hürümü zayi ettim. Y eniıini kazdı 
dığnndan eskisinin hükmü yok -
tur. 

Mütekait Miralay Bahattin. 
(3401) 

Ihsan YAVUZ. 
Kadın ve erkek terzisi 

Bütün §ıklar hep orada gİ• 
yinirler. Her keseye ve her 
arzuya uygun elbisenizi ancak 
orada yaptırabilininiz. 

htanbul Yenipoıtahane kar· 
§ısında Foto Nur yanında Leta· 
fet hanında. 

48,000 Kilo yaş sebze 
Marmara Ossübahri Kumandanlığı 

Satınalma Komisyonu Reisliğinden: 
Deniz efradı ihtiyacı için 48,000 kilo yaf ıebze bpalı zarf 

uıuliyle münakuaya konmuttur. 2 inri Teı. 934 13 üncü alı 
günü ıaat 14 te ihalesi icra kılınacağından taliplerin ıartnamesi· 
ni almak üzere btanbulda Kaıımpatada Deniz Satmalma Ko
miı,onuna ve lzmitte 011übahri Kumandanlığı Satmalma Ko· 
miıyouna müracaatları. ,(7084) 

Selimiyede Askeri Satınalma 
komisyonundan ; 

1 - Haydarpııa HHtabaneıi için apjıda cinı •e miktarı 
yazılı iki kalem kömürün 14/11/934 günU saat 14 te mOnakaaa-

Jarı icra edileceğinden isteklilerin mczkür günde teminatluiyle 
birlıkte teklif mektuplaıiyle beraber Selimiyede Satanal•a ko· 
miıyonuna mOracaatları. 

2 - Arzu edenler şartnameleri Selimiyede SabDalma ko· 
misyonunda görebilir. (6930) 

Cinıi 

Kapalı zarf uıuliyle 
Açık eksiltme uıuliyle 

Mıktan 

800 Ton La•emırin 
175 Ton Kıriple 

Saat 
14 
14 

ihale tarihi 
141111934 
'' ,, ,, 

Yüksek Mühendis Mektebi 
Sabnalma Komisyonundan; 
t - Demirci ocağı için maden kömürü, petrol, benzim ve ıaire. 

2 - Makine montajı. 
3 - Mengene mübayauı ve saire imaliyeıi. 

Mektep ibtiyacatı için balada yazılı mevat ~zarlı}( suretiyle 

mübayaa ve imal ettirileceğinden talip olanların 14. 11 - 934 çar

§amba günü aaat '(14) te mektep alını ve &atım komisyonuna müra. 

•---------...ıı•ı caatları ilin olunur. ,(7484) 

, 

.DAcA 
BiRiKTiREN 
RA~-~.D~Q 



.. 

Gramofon veya radyo ile batı· 
nrz hoı değilse yeni TELEFUN
KEN radyolarını dinleyiniz. Fik
rinizi her halde değiştireceksiniz. 
Galatada Bourla Biraderler ve 
şürekası müessesesini ziyaret edi-
niz ve hususi salonunda bu emaal· 
siz radyoları görünüz. 

Hayran kalacaksınız. 

. 

Kısa, orta ve uzun dalgalı 
neıriyatı ayağınıza kadar 
getiren 1935 modeli yeni 

TELEFUNKEN 
sa~·eainde dii.nyarun en belli ba~h bütün Is· 
taıyonlarını harlkulAde bir aurette dinlemek 

kablldlr. Xeorlyatmın pUrilzsll:r.IU~ü, ahen
gi, bütün lncelill ile nnkletmek huımsundakl 
kabiliyet!, en nıU,kill~scnUerJ blle hayrette 
brTakmaktndır. 

' 

•mı Kamaştırmıyan bir ziya ile mıııııı~I 
müşteriyi celbetmek lcizımdır. 1 

Mağazalardan olduğu gibi vitrinlerden de çıplak, kamaştmcı ==:= 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

Acentelen Karak~y - KOprüba~ı 

JimbaJarı uzaklaştırmak lazımdır. 1 

Hülisa 
iYi DA~ITILMIŞ VE TAMAMEN MÜN
TEŞiR BiR ZIYA V ASiT ASiLE ve iYi 

OP ALIN CAMDAN DJFF~ÖRIER 

VEYA (INDIRECT) TENViRLE LA
TiF BiR ZIY ADAR MUHiT MEY
DANA GETiRMEK LAZIMDIR. 

AT • 1 
iYi TErtVIRI 

VERESi E 
OLARAK YAPAR 

11111111~1 !m•ııımı 

1 el.42362 - Sirkecı Mühürdarzadc 
Han Teldon 22740 

Karadeniz Yolu 
VATAN vapuru 10 ikinci 

T eırin CUMARTESi günü saat 
18 de Hopaya kadar ."7574" 

Ayvalık Yolu 
MERSiN vapuru 10 ikinci 

Teşrin CUMARTESi günü ıaat 
18 de lzmire kadar. "7572" 

Mersin Yolu 
ÇA~AKKALE vapuru 11 i

kinci T eırin PAZAR günü nat 
10 da Mersine kadar "7573" 

iLAN 
Ödemiı Tayyare fubesi binası 

üzerinde yapılacak bazı değişik • 

Selimiyede askeri satın 

- Iik ve tamirat dolayısile binanın 
kubbesi üzerinden çıkacak tahmi • 
nen 9-1 O bin kilo kadar levha kur· 
fun 1 T efriniıani 934 tarihinden 
itibaren 21 gün müddetle müzaye
deye çıakrılmıştır. Ödemişte tar • 
tılarak pefin para ile teslim edile· 
cek olan bu kurşunların müzaye • 
desine girmek istiyenler dı§arda 
iseler Ankara Türk tayyare cemi
yeti umumi merkezile İstanbul ve 
İzmir tayyare şubelerine uğrayıp 
(200) lira pey akçesini veya ban· 
ka mektubunu bırakarak 21 teıri
nisani çarıamba günü telgrafla ve 
ya bizzat Ödemifte bulunmak su
retile müzayedeye iştirak etmele • 

Göz Hekimi alma komisyonundan: ri ilan olunur. 

1 - Fırka kıtaatı ihtiyacı için 24.000 kilo Sabun kapalı zarf Dr. Süleyman Su··kru·· 
Babıali, Ankara caddesi No. 60 usuliyle yapılan münakasada pahalı görüldüğünden 10 • 11 • 934 Cu- Telefon: 

22566 
martesi günü saat 14 te pazarlıkla ihalesi yapılacağından taliplerin Sah günleri meccanendir .. 

teminatlariyle birlikte Selimiyede Askeri Satınalma Komisyonuna ••••••••••lllım•-'1 
müracaat eylemeleri. Sahibi: MEHMET ASIM 

Nııriyat müdürü: REFiK AHMET 2 - Şartnameyi daha evvel Komiıyonda ıörülebilir. (7525) VAKiT Matbaaaı _ lıtanbul 

-
ly bl lzd 

NEYE 

Bağlıdır? 
Bu sene mesut bir izdivaç yapmak 

istiyor muıunuz? Bunun için hayali • 
nizde ya,alhğınız erkeğ celbetmek İ· 
çin en ziyade ho§una gidecek §eyi 
evv'elden bilmeniz lazımdır. 
Milyonerler de dahil olmak ü-
zere yüzlerce erkek arasında 

bir anket yaptım, ve onda 
dokuzunun bir kadında her 
§eyden evvel düzgün, beyaz, 
kadife gibi yumuıak bir cilt 
ve parlak bir ten aradıklarına 
şahit oldum, Şimdi az masraf
la ve zahmetsizce her kadın 
artık arzulannın tahakkuk et-
tiğini görebilir. Yeni TOK.ALON 
kreminin fiatı ne olursa olsun, batka 
hiçbir müstahzarda bulururuyan, cildi 
güzelleıtiren ve takviye eden madde· 
leri havi olduğunu temin ederiz. To
kalon kremi hiçbir zaman ademi mu
vaffakiyetle kar§ılanmamııtır. Cildin 
gıda11 olan PENBE RENKTEKi 
TOKALON kremini geçe yatarken 
kullanınız. Uykunuz esnasında cildi
nize gıda verir ve onu gençleıtirir .. 
Beyaz renkteki yağ11z TOKALON 
Kreminide sabahları İstimal ediniz. 

İste bir rT1 11 

ile evlenebı 
genç. kıt· 

ün ve Yarın 
Tercüme Külliyil 

Bütün milletlerin en muhallet eserlerinden vücude ge 
hanedir. 100 cilde baliğ olacak bu kitapların 10 eserden iba 
için V AKIT matbaası, peıinen verilecek 236 kuru§ ve dört • 
dan ödenecek 4 lira mukabilinde abone kaydetmektedir. 

Bu muamele Yakıt matbaası tarafından verilecek abonınllfl 
tatafınClan imaaaı ve tibi olduiu daire amirinin kefil su 
resmi mühüriyle mühürlenr.ıt-.indcn ibarettir. Bunun 
için bir lÜt"rann veya eınafın kc-faleti de muteberdir. 

çıkan her on kitap bir seri teıkil eder ve ayn ayrı fi• 

12 nci kitap: 

Baha • 
orıo 

Balzak 
Haydar Rifat 

Tevzi Merkezi : 

Dün ve Yarın tercüqıe 

Şimdiye Kadar Basılanlar: 
1 - SAFO, Dode - Haydar Rifat 
2 - Al LE ÇEMBERi, Morua -1. H. Alipn 
3 -TiCARET, BANKA ve BORSA, lktısat doktoru 

Muhlis Etem 

4- DEVL'ET ve iHTiLAL, Lenin - Haydar Rifa~ 
5 - SOSYALiZM: Kautski - Sabiha Zekeriyya 
6 - KÜLLiYAT J. RASiN, H.Nazım 
7 - iŞÇi SINIFI iHTiLALi, Lenin - Haydar Rifat 
8 - RURI HAYATTA LAŞUUR, ProE. Yung - pro/• 

M. Hayrullah 
9 - ISFAHANA DOORU, Piyer Loti - 1. H. Alifd 
10 - RASiN KÜLLIYATI, il, H. Nazım 
11 - DELILICIN PSiKOLOJiSi, Dr. Bernard Hart 

- Dr. izzettin 
12 - CORIO BABA: ·Balzak - Haydar Rifat 

Basılacak Olanlar: 
1 - RASiN KÜLLiYATI, Cilt 111. H. Nazım. • 
2 - "İLKBHAR SELLERi, lvan Türgeniere - sa111• 
3 - CEMiYETiN ASILLARI, Muhittin. ~ 
4 - KAPIT ALIZM BUHRANI, Profesör Piru - A 
5 - ~IRMIZI ve KARA, Standal 

8
.,. 

6 - ISA: Paris Ruhiyat mektebinde Profesör doktor 
dar Rifat 

7 .:._ ETIKA: Krootkin - Ağaoilu Ahmet 
8 - iÇTiMAi KANUNLAR, Greef - Rauf Ahmet • 
9 - ÇOCUK DÜŞÜRTENLER H. Gonzalve, .Meıuı~ 

Hayrullah, 
10 - SALAMBO, Flober - 1. H. Alitan 
11 - SAMiMi SAADET, l'olatoy - t. H. Alif8n 
12 - DIZRAELININ HAYATl,A. Morua 


