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~ sonra ı Atinada misak münase-
Anktr., (Telefonla) - Bal· 'b •ı t ki •• ı d• 

kan Pal.ııııın ıon ıekli hakkında. etı e 0U U ar soy en ) 
Atinadltı gelen lt:ıberler Ankara ı 

muhitinde büyük bir memnuniyet· H . • k·rmiz• "Atina muahedesi sulhe 
le kar!ılllJııPıttır. Bu •on tekil arıcıye ve I 1• • • ' d ha 
Paktın d 1ı bir hayat kabili- süslü ve müphem lısanla yazılmış mısaklardan a . 

~vaııı • " 1· b. d. dedı yeti ol~y:ıcağını iddia eden bazı ziyade hizmet eden sıyası rea ıst ır eser ır,, 
ecnebi lne:ınleketlerde inkisarı h'l.· 
yal UYlrıdıracaktır. Şayet Türki
yeye 'en doat olan memleket
ler içiııde Pakta karıı bir ar:ılık 
endite duyınuş olanhr varsa bun

lan dt tunaınen tatmin edecektir. 
Balk&it paklı ile hakikaten gerek 
Bal~ar d:ıhilinde ve gerek ha
ricin~ :ınenf aati bozulan bir tek 

memleket yoktur. Bu itibarla Pak· 
ta ~fi en çok aleyhhrlrk ce
reya~ görülen Bulg'lristanm bile 
yak bir zamanda buna İftİrak 
ede9tini tahmin edenler vardır. 
Paklıil bu suretle ihzarında ve 
imz'4uıda h:ıriciye vekilimiz Tev
fik tu,tü Beyle beraber mesaj ar· 
kadlfı olan diğer devletler mu
rahlaılanrun iyi bir neticeye var
mal hususunda gösterdikleri g:ı.y· 
ret~e hüsnü niyet çok büyüktür. 
Bilıaısa bu gayret ve hüsnü niyet· 
tirki bugün elde edilmİ§ netice· 
njı henüz bir baılangıç olduğu ve 
b!ndan sonra bu yolda büyük İn· 
lttaflar göstereceği kanaatini 
.-ermektedir. Paktın metni res
ınen netrediJmemit olmakla bera
ber aldığı !ekli Tevfik Rü§tü Be· 
•in Ankaraya dönüıünden ıonra 

n-c:e-ıint wneluiumuz o1ruyu· 
cularımız dört 8-ı.lkan devletinin 

elele veritindeki samimiyete ve 
hüsnü niyete ve neticesindeki bü
)'uK •u---,.,,. o zaman daha yakın
dan nüfuz etmit olac:ucıcu '1u. 

Mehmet ASIM 

Piyangoda 
Büyük ikramiye 

bugüne kaldı 
On :ıltıncı tertip tayyare pi

yangosunun dördüncü keşidesine 
dün öğleden sonra baılanmıt· 
tır. Bu ketiden.in en büyük ikra· 
2!1İ:Jeıi olan 25.000 lira dün çık
mamrt, bugüne kalmııtır. 

Üç bin lira dün 13,224 numa
raya, iki bin lira 20,221 numar:ı· 
Ya çıkmıştır. Dün altı yüz numa· 
ra fekilmittir. Keşideye bu sa
bah dokuzda devam edilecektir. 
Dün ikramiye kazan:ın numara
lann sıraya konulmu§ listesi on 
birinci aayıfaınızdadır. 

Atina, 10 (A.A.) - Atina a- Tevfik Rüştü Bey 
jansı bildiıiyor: . 

Yunan hükUmetı t.arafmdan dönüyor 
verilen resmi tebliğde M. Titüles- Ankara, 11 (Hususi) - Ha· 
ko iradettiği nutukta demL~tir riciye Vekilimiı: Tevfik Rüttü 

ki: Beyin önümüzdeki pazartesi gü-
"Romanya kralhk hükUmeti, nü Ankaraya geleceği tab.ınin 

M. Maksimos cenapları t:ırafın· edilmektedir. Tevfik Rüştü Bey 
dan söylen.ilen asil sözlere iştirak gerek lstanbulda ve gerek An· 
etmekle bahtiyardır. Bu hükU· karada büyük bir sevgi ile kar· 
met, bugün mühürlediğimiz hü· ıılanacaktır. 
yük eserin tahakkukunda Yunan _ _. ___ ___ . 

hükumetinin mühim hizmetini bil- Yunan toprağında imza edilen hır 
hassa kayıt ve İş.1!'et etmeğe ve muahede, bütün ciddi eserlerin 
Atinamn imza mahalli olarak in- gayesi olm:ık lazım gelen sağlam· 
tihap edilmiş olduğunu görmek· hk ve devamlılık şartlarınr daha 
ten mütevellit sevincini bildirme· timdiden yalnız muhitten almak· 
ğe lüzum görür. Filhakika, hü- tadır. Bizleri, Balkan itilafının 
tün Avrupa milletleri aruınd'.1 Yu- banilerini sevkeden fikir basittir. 
nan milleti ebedilik ile en samimi 
rabıtalan olandır. Bunun için, (Devamı 9 uncu sayılanın linci sütununda 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ... ihiiiii ... lı;ii;ditdi 

YOL YAPlUYOR 

Belediye tarafmdan Eyüp 
Sultanla Yedikuleyi biribirine 
bağlamak üzere sur dııında ge· 
niş bir Aıfalt şosamn inşasına 
başlanıldığmı, fakat, mezarhklar· 
dan bir kısmının yola gitmesi 
zarureti karşısında, Belediye ile 
Müzeler idaresi arasında ihtillf· 
lar çıktığını yazmıştık. Ôğreodi· 
ğimiıe göre bütün ihtiJUlar hal· 
ledilmiş bu unuyor. Yolun İnşa· 
sını üzerine alan müteahhit iıe 
başlamıştır. Yola giden mezar· 
lıklar botulmuş ye içindeki ke
mikler geri taşınmıştır. Bu arada 
bir kısım servileri de kesmek 
lazım gelm ı ştir. Müteahhit, bu 
yolu üç senede bitirmeyi kabul 
etmiştir. 

Yarın: 

iki güzel tefrikaya 
başlıyoruz 

1 - Niçin evlenmedik? 
Scl!ml Izzet'in yazdığı 
bu küçült roman sızibeşon 
gün alakadar edecek gü

ze~ meraklı, cdebt bir 
eserdır. 

2 - 150 gıl sonTa kadın 
Dedikoducu muharririml· 
zin yazdığı bu eğlenceli 
cstr, kadııılar erkeklere 
tahakküm etmekte devam 
ettikleri takdiıde bir bu
çuk asır sonra kadınlı([ 
aleminin ne hale gelece· 
ğini meraklı olduğu ka
dar güldürücü bir tarzda 
anlatıyor, 

Yakında 

Büyük edebi 
roman tefrikası 

Ayaşlı ve kiracıları 
Ankaranıo hususiyetlerini 
ve bir çok tiplerini sao'
atkılrane bir şek.ilde ya· 
şatan bilyük cdcbt roman 

Yazan : M. ş. 

Niçin? - -••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• (de) değil ( te) 

~ 
\ 

- Büyük ikramiye bızim numaraya c;ıKmış. ı:s11e11 
11er<,ye koydun ? 

- Kocacıgım, billyorsun ya, gec;en gUn tjantamı 
kaybettim. Bilet l~lnde idi .. 

Sert sesli harfleriden, mesela (otu
rup) kelimesinden sonra gelen bir ~ece
nin sert bir sesle başlxyacağı, harf ınkı· 
!ahında bir kaide olarak kabul edildi. 

Fakat şu (oturup da), (gidip de) ya~
mak lazzm iken niçin (oturup ta), (gı

<lip te) yazıyoruz ? Buradaki (de) Aıe.r, 
(da) lar vakıa birer hecedirler; lakın 
birer heceli birer edat, birer kelimedir
ler. 

Bu kaideler iki hece arasındadır, iki ke
lime arasında değildir ki. . (Memleket 
davası) iki kelimelik bir terkiptir; 
davanın (d) si, eğer kaide böyle 
olmasaydı (t) ye çevrilmek icap ederdi. 

Halbuki mürekkep kelimelerin birçok
lannda bile bu kaideyi cari göremiyoruz: 
( Taşdelcn) i, (Taıı bilezik) i niçin böyle 
yazıyorsunuz? 

us. 

SANAYİ BlRLIGINJN OONKO TOPLANTISINDA 

Sanayiciler 
Dileklerini 

An karaya 
hükômete bildirmek için 
bir heyet gönderiyorlar 

İstanbul sanayi birliğinde dün 1 bitti. Sanayi erbabı yeni muafi· 
fevkalade bir toplantı yapılmıştır. yet listesini teşrine kadar m:ılları· 
Bu toplantıda lstanbuldaki bütün nın eskisi gibi depozito ile içeriye 
sanayi §ubesi erbabı hazır bulun- girebilmesini istediler, iktisat veki 
muştur. leti de bu şekli kabul etti. Fabri-

Topl:ıntrda reisliğe İstanbul kacılar milyonlarca liralık mah 
mebusu Vasıf Bey seçilmiş ve depozito mukabilinde gümrükten 
müzakereye başlanmıştır. çıkardılar. 

Toplantının maksadı şu idi: Ma.mul emte:ı. haline koyarak 
T eıviki sanayi kanununun 9 ve maliyete gümrük resmi de zam 

uncu maddesi mucibince yerli edilerek sattılar. 
fabrikalarm hariçten getirtecekle- Şimdi hükUmet 933 için hazır· 
ri iptid.:ıi maddeler icra Vekilleri ladığı liste mucibince depozito su• 
heyeti karariyle evelce beş sene retiyle çekilen mallar için gümrük 
müddetle gümrük ve duhuliye res- resmi istemektedir. 
minden muaf tutulmuştu. İstanbul sanayi birliğine men· 

İcra Vekilleri heyetinin bu ka· sup fabrikatorlar, dünkü toplan
rar müddeti 933 haziran sonunda trda bunu görüşmüşlerdir. 

..... E·;~iki .. ·g~~~· .. s·· .. ri;;~ .. ·ş~h~· .. ;;· .. ;;: .. 
dükkan yandı man gelecek? 

Şaın gazetelerinin verdiği ma· 
lumata göre Iran hükümdarı 
Riza Şah Hz. Bağdatta kral 
Gazi Hz. ni ziyaretten sonra Ha
lep tarikile Ankaraya gidecek
tir. Rıza Şah Hz. (Halep) te bir 
gün kalacak ve Türkiye cümbu· 
riyeti tarafından gönderılecek 
hususi trenle Ankaraya hareket 
edecektir. Rıza Şah Hz. ni, Ha· 
lepte, Suriyenin ekabiri bekliye· 
rek kendisini karşılıyacaklardır. 

Seyahatin gelecek Nisan bat· 
larında Yukuu beklenmektedir. 

111tınmmnnmımKm1111111111Hıaaam&rmıM1t11111111mUm11nnmnmmansanrt,... 

~ ioından c;ıkmıştır. Yangıaı ilk 
YA?\GIN YERiNiN DÜ~KO HALI ıöreo ve itfaiyeye haber veren 

Evvelki ıece sabaha karşı mahalle bekçisi Ahmet ağadır. 
saat dörtte, sekiz dükanın yan· Ahmet ağa, sokakla dolaşırkea 
masile biten bir yangın oldu. Yakubun dükka..,ından alevler 

Ateş, T abtakalede kutucular (Devamı 4 tıncll sa.yta.nm 4 Uncn stltunund&) 
caddesinde, kutucu Yakubun dü· 

"""""AOkara""H'ilikeViO'dE;""'""" 

Ankara H-.:ı.lkevinin bütün şu
belerinin ayni günde Halkevi bi
nasımn ayn ayrı salonlarında top· 
lanar:ı.k kongrelerini yaptıklarını, 
>:eni komitelerini $estiklerini J.U• 

-

mıştık; Bu resim Anliara Halkevi 
temsil şubesi azası toplantıdan 
sonra Halkevinden çıkarken alın• 
MI§tır. 



SO!vHABERLER: 
Yunanistanda belediye 
intibabab dün başladı 

GUnün siyaseti - - - -
Para skandalları 

Son seneler içinde para ıkandalluı 

biriltiriai t.aDp etti " her muhitte llun
lann önünü almak için bir hareket a)'UI· 

MU., 11 (H111ml) - Busün Dün ıece Atinada muhalif fJT· dı. 
Y•tt'•em her taıfmda beledi· kalar namzedi olaa M. PllÇiain in- Son haftalar içinde Staviıki realeti 
19 .... ,.._ bqlanmıfbr. Mu· tibap merkezi &nünde büyük bir bütün dünyayı sardı. Daha evel ln,ilte

hallfl... ile hilk6met taraftarlan toplanb yapdmq, muhalif fırblar reele türe~• !latry, lı•eçte çaba 
..._ !-&!ıl..- .. d 1 1 • --L • 1 . .. al ak :ı-a-h" 1er· Krueıer, merikacb meydana çıkan 

arMID-, ..._p muca e e en 1""'5"• re11 en soa ar muuwı ıp 1• lnıul bütün d6nyayı alt üst ettiler. 
tMW.tlidir. MeMDafila bu husua- kendi namzetlerine rey mermeie Bu sahtekar dolandırıcılar, çalqan, 

ta ni8bl bir iülcGn hüküm ıürüyor. davet ve teıvik etmitlerdir.. Se- didiıen, elitinden bmaiuadan birka~ 
Atinada en hararetli intihap faali- lanikten gelen haberlere göre, Ati- para arttıran !Dilyonlarca insanın haya• 

yeti hükimet namzedi olan Koç- na ve Pireden bqka Selinikte de tiyle oynamıft onların batma en ağır, 
kal . "h .. • . . n ezici darbeleri İndirmitler, l»undan 

yas ile muhtelif fır arın namze- ı~h ap mucadelelerı pek tıddeth· utka bulilar hallan emniyet •• itimaclmı 
di olan (Paçiı) in intihap mer- dır. .....mıtlar, n bu yüzden aaifua ...... 

lralerinde prülmekteclir. Muvafık ve muhalif fırkalar, Jiin "rmaye ı.ı.....,,,., iflemeaine, ı.. 
Şimdiki Atina belediye reııı zı bazı itıizleri çabıtmnaıına mani ol· 

efkarı umumiyenin barometreıini •--d B Sirkoriıin de namzetliğini koyma- mut ... ır. unun sebebi Avrupa hallu· 
tetkil eden bu üç büyük ıehirde nm paralannı bu itlere yatmnalctan 

ıı ve kendiıine harbiye nazırı belediye intihababnı kazanmak i- korkmai• bat1mnuıdır. 
ceneraJ Kondiliıle müfrit kraliyet 1 • f_.___,_ su··..ttk ku'"Mık ... _, __ ...___. _ _...__ --· çin azami gayret erıni sar ~· , - ~- UUIUluın...._ -
taraftarları tarafından rey veril· tedir. yananlann, onların aahilııi .. umu .. 
meai hüldbnet taraftarları cephe- ıuzluiu yüzünden parau batanlana dert-

Netice, gece yarııına doğru bel- L-"-eini aJlflatmakta ve muhalif fır- Jeri .e aauua ,....._ çelaneai ~ 
li olacaktır. ~•- ı :ak •-- -•- .~.. Ba llalar namzetlerinin cepheıini kaumı"u~ zarar...- Çua bü,,.~tür. 

kunetlendirmektedir. Atina, 11 (Huauıi) - Yunan ,üzclen birçok AV1'Upa memleketl.-inde, 
halkın biriktirdiği para ile milli aerYetİ 

Maamafih muhacir mahalleleri mebuaan mecliıi, M. Venizeloıa dolandırmak ve YataJJt aeTiye11m 

Atin& mlecli7ainc:len tefrik edildi· kartı yapılan ıuikaıtta methaldar yükseltmek imkanı zail olacakbr. 

ii ve •Jn belecliyler tfkil ettikleri olduiu anlatılan sabık dahWye Onun için lııaaüniin ea mühim meee

cibetle, hanıi tarafm ekseriyet nazırı M. Raliıin teırii maauniyeti· lelerinden biri halkm ba itimusalıim: 
kuanacaiı .belli delildir. Vazi- n"n refi hakkmda bir karar ver- bertaraf edecek tedltirleri almaktır. 
Yete •akıf olanlar, A•:--dakı· iU- k · · Para akandallarnun en mühim ....._ ... ....... -,. me ıçın yarm (bugün) fevkalade 
namzetten bV. biriıinin r-lerin l bi büyük kazançlar npmak iıtiyen ma-

~ -., bir top anlıya davet edilmi9lir. ceracılann hırsını umumi istifade fey. 
niabı kanuniyi tefkil eden yüzde kinde tutmak, herban..; --ı. .. a ve •aaı6-

---~ temı"n istinaf müddeiumumiıi, M. Ra- - ~ .. kırkını tophyamıy--amı ile olursa olıun carçabUk zencin olanları 
eyhlllektadirler. liıin aleyhindeki takibata dair takdire llyik görmektir. 

~ ve ahali f ırkuı reisi ıazetelerin her hangi bir haber Uzak yakın her muhitte akisler yapan 

M. Çaldariı tNıün .Atina ve Pire yazmalarını menetmiftir. para rezaletleri bu telikkiyi deiittirmit 

mütemetlerine hitaben netrettiği Müddeiwnuminin bu kararı, bulunuyor. Onun için halka ait paranıa 

ı k"b k"' I k b umumi iıtila~ t...m etmesinin çareı.. ~e Atina ve Pire ha kı- ta ı atı it a etmeme ve u me- ri ~ve ~ 4\n milli IMr he-
m 1 • 1 et n••secli olan Koçyaa selenin fırkacılık nOktai nazarın· yetin bu sermayeleri kontrol albnda lııa
ile StraticiJıe rey vermeğe da- I dan iıtimıar edilmemek maksadiy· lundurarak on1ann nerelerde kullamla

vet eylemektedir. le ittihaz edilmiıtir. cainu a&termeti lizım seldili miidafu 

fırkasının merkezi Komünist 
komitesine seçilenler 

olunmaktadır. 

Çünkü bu sayede balkın para11 ancak 
memleketi aWradar eden, oaa istifade 
veren tqebbüalere barcedileceii gibi l>ir 
takım maceracılann milli servet ile oyna
rnalarma imkin Ulmıyacakbr· 

( a. A ) T G f l • f K f S k" Milli heyet, para anyan her te,•bMi-Moekovk, 1 "· • - at a- ı iro , OJe , ouare ' teta ı, ıü tetkik ederek bun• hem memleket. 

j._ bildiriyor: Gamarink ve Kubitef aeçihnifler- hem halk balunundan sağlam bir it olup 

K091ÜDWt fırkasının 17 inci kon· dir. olınacbiına hülmıecleceii için Staviıki 
~~ memzi komite azaları Moakova, ll (A.A.) -Tu a- ıilııi. Kr.ser ailııi maceracı ve do...._ 
~---.. IODl'a dajıbmftır. Ye· jantı bildiriyor: ncmın hüküm ıiirmeıme meydan kahna-
Dİ teçilen merlrezt komite dün u- 1acakbr. 

Merkezi komitenin icra teıki- Papa ıkandallarının kökünden berta-
111111111 l»ir celle aktetmiftir. Siyasi · tedbir 

litları azası m.,uunda M. Lit· raf edilmesini temin için kati IMr i . 
IMiroJ& exibnle Stalin, Molotof, alınmazsa hüküm aiirmeie ~ ti· 
Aıwlreef ye Ko11ior, lcitibi umu· vinof ve namzetler meyanında da matualıim vahim bir mahiyet alacağın. 
milite Stalin ve Kaıanoviç ve teı- Roıengoltz ile T ukaçevski, Bluıer da ıüphe yolctur. 

killt !Nrotuna Stalin, Kaganoviç, ve Budennyi de bulunmaktadır. ö. R. 

Yeni Fransız Kabinesi 
Toplantılarına Başladı 

KeMae eltin eaat 17 de toplan-
1'1111 .... ·• JCal,iDe sünün adli mete
lıbrW. liintle Ye hakkaniyet 
__ ..., Wi itinin deYUDma nen.· 

•••re adli1e nuınm memur 
-.ıiltir",. Kabine enelce yapılmıı 
._. .... m6faWh Wr tanda bir 

mhlriht kamİIJODU 
Jlldllmı ,..,...... kalnal etmit-

..... D ....... M. Bar-
harici .... laakkmdaki 

.......... anıı ...... ittir. 

icap eden teahhurlara sebep olan 
aalibiyetlerine dair kanunun 
madclei mab1U1&1mı deiittiren 
raporun mün~ meclis· 
ten iıtemeeine aalihiyet Yermit
tir. 

Mösyö Şeron bazı cari mesele
ler baldwıc:la alınan tedbirleri bil· 
dirmittir: 

M. Bartlu ile M. Lamurö lnail
tere tarafmdan Fruwz itbalitı· 
na k:mulan ve bu itbalib muta
zarrır eden munum sümriik re
ıimlerine ce•aben büktmetin al· 
ması icap edecek tedbirleri kabul 
ettirmitlerdir. 

M. Germain Martin mali vazi· 
yeti teferrüatı ile izah etmiı Ye 
bütçeyi kabul ettirmek için hükti· 
metin teklif edeceii tedbirleri 
bildinniftir. 

Amerlkada ao11111tan 
40 kiti öldU 

Nevyork, 11 (A.A.) - Soğuk 
dalgaıı yüzünden .Amerikanın bet 

hükumetinde 40 kiti ölnıüttür. Bun 
lardan 17 ~i Nevyork hükumeti 
dahilindedir. 

Stratosferın tetkiki 
Moakova, 11 (A.A.) - Sovyet 

Rusya uluın akademiıi profeıör 
F euenkof'un idareıindeki Stra.tcı· 
ferin tetkiki için husuıi bir komiı· 
yon tetkil etıııiflir. Heyeqinaılar, 
Stratosferi husud ıpektograflar ia. 
nesiyle tetkik edeceklerdir. 

Konyada Halk 
konferansları 

Konya, 11 (A.A.) - Halkevi
nin, balkın toplu olarak bulundu· 
tu kıraathanelerde muhtelif me•· 
zular üzerinde yerdirmekte olduğu 
konferaml:ıra devam edilmekte 
Ye halkm alikaıım kazanmakta· 
dır. 

Fındık ihracatı nasıl 
mürakabe edilecek? 

Ankara, 11 (A.A.) - Fmdık 
ihracının murakabeıine cbir n.İ· 
zamnamede deiitiklikler yapd
mııtJT. Nqrinclen yirmi beı aün 
sonra meriyete ıirecek olan bu ni
zamnamede fındık ihracı iskelele
ri olarak Trabzon, Ordu, Rize, 
Ünye, Görele, Fata'l, Sürmene, 
Vakfıkebir, Tirebolu kabul edil· 
mittir .• Çıkanlacak mallar bu ih· 
raç iakelelerinde kontrol edilecek 
ve mühürlenecektir. 

İhraç iıkeleai olmıyan mahal· 
lerin mahsulü yukarıd:ı. İlmi ıeçen 
iskelelerin her hanci birinde veya 
lıtanbula aeYkedilerek orada kon-

Kayseri ve Kon- 1 

yada kar yağryar 
Kayıeri, 11 (A.A.) - Soiuk 

ve kar !iddetlidir. Bilhassa civar 
kaz"l ve köylerde ıürekli kar yai· 
maktadır. Aktam Kayıeriye gel
meai lazım ıelen Ankara treni 
kardan ıelememit Ye Yerköyde 
kalmıttır. Bugün ıabahleyin ıel· 
meai beklenen Samıun Sivas pcı· 
tası d:ı kardan relemmıi, ve Zi
lede kalmıfbr. 

Konya, 11 (A • .A.) - Şehrİl9iz· 
de çok tiddetli l>ir 10fgk Ye fırtı· 
na ile lcanpk bir br tipili batla· 
mıtbr ve deYem etmekteclir. 

Slnopta •liaır h-......a.rla 
llltlcaClele 

Sinop, 11 (A.A.) - Vili1etin 
her tar-.fmda muzir hayYanlar 
müc:ı.deleıine ehemmiyetle c1n_... 
edilmelrtNir. Şu.diye ı. • .ı-AA3 
domuz, 108 unar, 2128 çakal. 
58 kurt, IS4 ~ive 5232 tavıan 
aY1anmqbr. 

Ecnebi türizm malzemesi 
Ankara, 11 (A.A.) - Ecnebi 

Türinn teıelckülleri tarafınd ~n 
Türkiye Turizm Ye otomobil klü· 
bü nanıma ıönderilecek ecnebi 
turizm ınalzemeıi için kabul edil
ınit olan muafiyetten AYUlturJ&, 
Belçika, Lüluenburı, lıpanya, 
ltalya, Birletik Aemrika, Hohn· 
da, YuıoelayYa, Soayaliat hü
kUmetlerinin istifade edecekleri 
gümrükler umum müdürlüiünce 
tamim edilmittir. 

Konya Halkevinde 
intihabat 

Konya, 11 ( A.A.) - Konya 
Halkevinin dil, edebiy:ıt ve tarih 
kom:teai umumi toplantıımı yap
mıttır. Komitenin raporları o

kur;-nut ve taıTip olunmuttur. 
Umumi heyet yeni idare heyetine 
muallim Hicri, cümhuriyet müd
deiumumiıi Şükrü, kütüphane mü
dürü Meıut, müze müdürü Hayri 
ve muallim Abf Beyler aeçilmit· 
tir. 

T email tabeıi umumi toplanb· 
ımı yapmlfbr. Senelik mesai r~-
ponmu tanip ederek 1eni komite
ye ziraat banıkumdaa tlnlıakip 
Cent, m.,.ıu.. S.bah•ttin, mu· 
allim Emel hananla, demiryolla
rmda laif, -lljm EaTer Beyler 
intihap edtlmltlenlir. 

trol edilecektir. Ancak lıtanbula 
bir ihraç iskele.inden tahmil edi· 
len mallar nere m:Jıaulii oluraa 
olıun, tahmil edildiii ilkelede 
muayene edilmesi farttır. Muhte• 
lif nevi ve muhtelif aenelere mah· 
ıua fm.cbkların yekdiğerine kanı· 
tırdarak ihracı yasaktır. Fındık 
lar temiz ve ecnebi maddelerden 
ut, ve kurutulmut olacaktır. 

Her sene, memleketten çıka· 
rılacak fındıkların azamt rutııbet 
derecelerini iktıaat vekaleti ihraç 
zemarundan an bet sün eyel tica
ret ve ıanayi odahrma teblii edi
lecektir. 

Aydında iki 
kardeş asılacak 
Aydm, 11 (Huıuıi) - Sabık 

mecliı azası Mustafa efendinin 
katilleri Salim Ye kardeti 0111n• 
run muhakemesi buaün aiır ceza• 
da bitti. iki kardeş idam:ı mah• 
kGm oldular. 

lsviçre ticaret itilafı 
Ankara, 11 (Huauat) - ls'Yiç

re ticaret itilifiyle Klerinai bu
aün meriyet mevkiine ıirdi. Kon• 
tenjJn harici ithaline müsaade e
dilen lıviçre eıy:ıı Amerika, Al· 
manya, Fransa liıtelerine dahil 
olmıy.an eıyadır. 

iamlr v..... llump•S" 
ıar1nın bir karan 

Ankara, 11 (A.A.) - lzmir ib-
racatçdan bir müddettenberi etya 
navlunlarmda ıörülen iı~--~-
lıktan mii._._ı..: ,.,.,nçc. fllhalrika 
navlunların zaman, zaman 12,5 ti· 
line kadar indirildikten sonra 35 
t:line kadar çıkarıldıiı ıörülmekte 
ve ihracatıanzı müteeaair eden nav 
lunlarındaki bu iıtikraruzlık ildi· 
ıat veki.letimizi ehemmiyetle met· 
gul etmekte idi. 

KumpaDJaları ton h&fına 18 ıi
linden fazla navlun almamayı le• 

ahhüt etmitlerdir. 
lzmirde faaliyett bulunan va• 

pur )adnpanyalan ton b'lpna 18 ti· 
ihracatçılarını tatmin edecek olan 
bu teahhütleri ıehrimizde de iyi 
bir tesir bıraknu,tır. 

,, bank••• edlrnecle 
fUbe a~_,or 

Ankara, 11 (A.A.) - Aldıiı• 
ınız malimata pre iktisadi .aha• 
da mazhar olcluiu inkipfı dola11-
ıiyle ltbankaıı Edirnede bir tube 
açmağa karar nnnittir. 

Veni Posta umum müdürü 
Ankara, 11 (A.A.) - POlta ye 

telıraf umwn müdürlüğüne de•· 
let tCiraaı umumi katibi Edip Ce
mil Beyin tayinini ili tasdike ikti· 
ran etnaiıtir. 

Hariçten gelen hediyeler 
Ankara, 11 (A.A.) - 2,81 Ye 

148&9 numaralı kararnamelere ili· 
tik (A) liateıinde tarifenin 334 
numaruı hizaıındaki takyidat 
kaldınbmf bun'.1 nazaraıı ethu 
n.smına hariçten hediye olarak 
ıönderilip ko ... jan liatelerinde 
yazılı olmıyan azami on lira deie· 
rindeki eıya iktuat vekiletiDia 
mii&a.'ldeaiyle kontenjan harici o
larak ıeçirilecektir. 
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lnsıilterede lord 
TÜrkiyede ekaliyetı 

Zaman zaman konuşuyor. 
belediyede 

_ Türkiyede ekalliyet unsurla
n ötedenberi refah içindedir. Hal· 
tl onların bu l':ıziyetini zaman za
man bir nevi ırki üstünlük halinde 
düşünenler olmuştur. 

Türkiyede ekalliyetlerin asırlar 
süren bir hayat neticesinde refa-
ha ernıiş oldukları muhakk.:ıktır. 
Fakat bu vaziyet ne ırki bir üstün
lükten, ne de onların fikirce biz
den daha yukuı bir kafaya sa· 
hip olmalarmdan ileri gelmekte
dir. 

Bunun sebepleri başkadır. 
Asırlarca yanyana yaşıyan 

Türklerle Türk olmıyanlar arasın
daki bu farkı izah icin evvela öl· 
çülerimizi tayin edelim; bu ölçü 
imparatorluğun Türklere mi, ekal
liyetlere mi refah verecek çareler 
bulduğunu bize gösterecektir. 

imparatorluk, Türkleri cephe· 
den cer>heyc sürüklerdi. Türkler 
vc:-~i ...,·erirlerdi. Türkler kozmapo
lit!e§en imparatorluk sınn·lan 
idrıde milli bir teşkilata tahiY> de· 
.g~ildiler. Tanzimattan sonra Türk
leı:m vaziyeti daha çok kötüleımis-

~ A 

tir. 

0.enınnlı imparatorluğu içinde 
reaya denen zümre ta eakidenberi 
cepheye gitmek, cephede kan dök· 
mek vazif sinden uzak kalmıttr. 

Bu şu demek idi. Ömrü sınırda 
baJlıyan, sınırda biten Osmanlı 
deYleti muharebeye Türkleri sür~ 
miff, iktisadi vazifeleri reaya ye ter 
kebnittir. Bu suretle onlar paza· 
ra ve kazanca haltim olmuşlardır. 
Harplar onlara tesir yapmadığı 

na koymu~lardır. Balkanlarda 
nıiJletlerin te,ekkülünü hazırlıyan 
Omıanlı imparatorluğunun iktisat 
- .. oattkerlik politikası olmuştur. 

TanzimatLclı. ---.... riayanın 
Yergileri Türklere nazaran çok 
hafiflemİ§tİr. 

Ekalliyetler imparatorluk için
de dini ve miUi bir vahdet halin· 
de kendilerini muhafaza edebi1-
miılerdir. Fatihin fermanları '\e 
onları takip eden emirler ekalli· 
yelleri ülküsü müşterek bir millet 
haline koymağa hizmet etmiştir. 

imparatorluk hudutları içinde 
Türk olmıyan1arın dini letekkülle· 
ri bir millet davası için çalışan ye
ıine milli müeHeaeler olmustur. 
Patrikhaneler bunun en güzel. mi· 
salidir. 

fı;nparato"luk onları bir vahdet 
halinde tanıd1ğı halde Türk cami· 
aıım.~~meği bir vazife bilmiştir. 

Turkıyede ekalliyetlerin Burju
va mesleği lıaHnde inkitafı böyle 
olmuıtur. 

Avrupa tarihinde bu · k' f 
ın ıga 

seyrine benziyen bir Burjuva te· 
@il.!! 

Fiyat listesi yapılmaktan 
vazgeçildi 

Belediye, yeni ö[çülcrio tatbi· 
kı sırasında halkın aldanmama· 
sını temin için fıyat listeleri tes· 
bit ve ilau etmekteydi. Halk ye· 
ni ö'çüye alıştığı ve artık okka 
hesabı ottadan kalktığı cihetle 
fiyat listeleri tesbiti ıüzumsuz 
sayılmış ve bundan vaıgeçilmit· 

tir. 
Raporlar basllıfor 

t:e:rdıyede teıekkül eden 
imar komiıyonunun kararile, üç 
şehir mutaha.ssıs 1na terclme et· 
tirilmekte olan lstant u un imar 
plaoma ait raporları tamamen 
ıcıcCmc edilmiş ve basılmak üz· 
re l3elediye matbaasına verilmış· 
tir. Rıpor.aran baskısı iki güne 
kadar bitirilecek ve lcomtsyon 
azasına dağıtılacaktır. Raporla
rın azaya tcvıiindtn kısa bır 

mi!ddet sanra komisyon ikinci 
içlimaını yapacaktır. 

Eski okka ile kilo arasın
daki farkı bildiren cetvel 

Çoruh maarıf müdürü Ali B , 
banyici zaruriyeuin eski okk.a 
iJe olau fiyatlarının lciloda ala· 
cağı şekilleri gayet ko ay bir 
surette gösteren bir cetvel vü· 
cuda getirmif, belediye ikhaat 
mildürlüğUne göndermiştir. Bele· 
diye mahafili, Çoruo maarif mü· 
dürünün bu eaerin1 çok beğen· 
miftır. Cetvel, ufak kartonJara 
bastırılmış bır halded r ve satıl· 
mak üz:re hazırlanmıştır. 
==~====~====~========= 

İngiltere tarihinin seyrini takip 
edenler şunları kabule mecbur ol
muşlardrr: 

1 -""lnvüterede a.&alet zümreıi· 
nin yüzıene harplen'n::ı h b uen sonra mu 

are eye mecbur o1n:ur.n ~ tuı.1· 
l'ak lal&J'tiıfiyle oeraoer siyasi ve 
askeri hakiıniyet __ L. im . e aanıp o ıyan 

hır kütle halı'n·ı al 
ması. 

2 - Bu kütlenin milli müdafaa 
masrafları \'e m'ıll" ··d f h' 

1 
ı mu a aa ız-

uıet eri Yerine kendiıinden iktisadi 
faaliyeti alınası İngilterede feode
lite yerine IDÜreffeh Burjuva ha· 
kimeyetinin doğma.ama sebep ol
mu§tur. 

lngilterenin 18 inci asırdaki bü
yük inkişafını yapan şey Türkiye· 
deki ekalliyete imparatorluğun ver 
diği iıntiya:zlara benziyen vaziyet
lerdir. 

Bunun İçin diyoruz ki, impara
torlukta ekalliyet olmakla lngilte
rede Lord olmak aynı neticeleri 
veriyor. 

Sadri Etem 

Halkevinde 

Kütüpane ve 
Neşriyat komitesi 
Dün seçildi 

Dünkü toplanllda 
Halkevi kütüphane ve neşriyat 

komitesi iki senelik umumi toplan· 
tısını dün Halkevi merkezinde 
yapmıştır. Toplantıda bu komite· 
ye kayıtlı olan muharrir, muallim 
bir çok zevat hazır bulunmuştur. 

Komite reisi Mehmet Emin B. 
kongreyi açmış ve reisliğe bir za
tın seçilmesini istemiştir. 

Yapılan intihabatta Salih Mu
rat B. kongre reisliğine ve Sabri 
Salim, Münir Müeyyet beyler de 
katipliğe seçildikten sonra Meh· 
met Emin hey, komitenin iki sene
lik faaliyet raporunu okumuştur. 

Bu rapora göre, şube iki mec· 
mua neşretmiş ve lstanbulun muh
telif taraflarındaki kütüphanelere 
kitaplar ve gazeteler göndernıi~tir. 

Bundan sonra Kenan Hulusi B. 
ile diğer b:r zat Halkevi mecmua· 
sının haf talık olarak neşrini teklif 
etmi§lcrdir. Bu te lifin temenni 

mahiyetinde idare heyetine ibildi-
rilmsin kaxar verilmiştir. 

Yeni idare heyeti intihabına 

bat lanmış, neticede Mehmet Emin, 
Yusuf Ziya, Servet, Muallim Ah
met Halit beylerle Şükufe Nihal 
H. ekseriyet kazanmışlardır. 

KöytülUk şubesi inti
habatı bugün 

Halevinin, köycülük şubesi 
intihabı bugün saat 0 7) de Ca· 
ğaloğlu merkezi salonunda yapı
lacaktır. Bu vesile ile h1Ikevi ta
Hmatna,mesinin bu şubeye ait kıs
mım aşağıya çıkarıyoruz: 

57) Köycülük şubesinin esas 
vazifesi, köylerin srhhi, ınedenl 
bedii inkişaf ve tekamülüne köy
lü ile §ehirli arasında k:ırtılıklı 
sevgi ve tesanüt duygularının 
kuvvetlenmesine çahşmaktn-. 

58) Şube muhit köylerini müm
kün olduğu kadar şık ve çok ola
rak Halkevi umumi müsamerele
r inde ve halkevi mensuplarının 
d'.l müsait mevs"mlerde köylerde 
tertip edilecek kır bayramlarımı 

Polis haberleri 
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SOHBE1LER ................................. 
Devletçi Tiyatro 

s~; d~a-;;;dan zehir
lendi, başı yarıldı 

Istanbul Gümrük idaresi me~ 
murlarından Mustafa efendi, oda· 
sandaki l<ömür sobasının çıkar· 
pığ1 dumandan :tehirlenmiş,. dı
şarJ çıkmak istemiş, taş merdi
venlerden düşmüş ve başından 
ağır surette yaralanmııtır. Yarah, 
derhal Cerrabpafa hastahanesine 
kaldmlmışhr. 

Jsmnil Hakkı bey ''Yeni Adam,, 
ın yedinci sayısında, tiyatronun 
devletleşmesi bahsine tekrar doku. 
udu. İsmail Hakkı beyin bu yazı-
sı, bizim 1 §ubat tarihli "Yakıt., 
taki sohbetimize cevaptır. 

Bir hırsız şebekesi 
yakalandı 

Üsküdar polis merke:r.i, o mu
hitte birçok h1rs1:r.1ıklar yapan 
bir şebekeyi meydana çıkarmış 
ve şebekenin elebaşılarını cürmü 
meşhut halinde yakalamıştır. 
Bunlar, Hasan, Nazım, Mehmet, 
Abdullah jsim!erınde dört kişi
dir. Zabta, febcke tarafından 
çahnan eşyanın saklanıldığı ev· 
leri de bulmuş, bütün bu eşyayı 
arabalarla merkeze nakletmiştir. 
Şebekenin diğer efradı şiddetle 
takip olunmaktadır. 

Kulübede esrar 
Balat iskelesi hamallarından 

Sıvaslı Ömer oğ.u Osmanın Ay
vanaarayda Molla Aşkı mahalle· 
si~d~ Mübeodi~ Ahmet beyin 
evıom yaoıodakı kulübesi zabıta 
tarafından aranmı~ Ye yedi kilo 
esrar bulunmuştur. Osman yaka
lanmış ve mahkemeye verilmiştir. 

Dayak attılar 

P:.ngaltıda bilezikçi sokağmda 
69 numaralı evde oturan Şekure 
hanım, ayni evde oturan Asaf e· 
fendi ile karısı Meliha, hemşiresi 
Mesar hanımdan dayak yemiştir. 
························~········~··········· 

Hk yazımızda, mütefekkir mu
harrirle aramızda esaslı bir ihtilaf 
olmadığım söylemiştik. İsmail Hak 
kr bey, tiyatronun devlelleşmesi
ni pek basit telakki etmişti. Bu işin 
basit olmadığını iddia etmemiz ü
zerine, "Yeni Adam,, ıahibi diyor 

ki: 

'"Selami !zzet bu i~in hiç te ba
sit olınadrğmı söyfüyor, hakkı da 
var ya. Ancak benim basit buldu
ğum, yazının sonunda çıkardığım 
neticedir: Devletleştirmek .. Fakat 
onun anlatmak istediği belki be
nim de. derhal knlrnl edeceğim ha
kikat şudm·: 

Bizzat bu devletleştirnıt ~i kendi 
üzerinde basit bir iş <leğildir, nazik 
ve ince biı- i§tir. Fildr adaınlaıı
nm vazifesi biri~ ve teşebbüs ada
mı olan devlet adamının yolunu ay 
dınlatmaktır .• 

lsmail Hakkı beyin bu fikri, a
rc:.mızdaki dar ayrılığı da kaldır .. 
mı§ oluyor ve kendisinin " ..• Yal
nız ve sadece görüşmek, münakaşa 
etmek sayesinde karşınızdakinin 
yeni bir şey öğrenmesi, sizi anh· 
ması kabil değildir.,, hükmü de, 
çürüğe çıkıyor. İsmail Hakkı beyi 
şimdi anladım. 

Biz de, esas itibariyle, tiyatro
nun devletleşmesine aleyhtar deği
liz. Ancak, ilk iddiamızı tekrar 
orta ya koyacağız: Devletleştirmek 
istediğiniz §ey nediı-? Tiyatro. Var 
mıdır? İsmail Hakkı bey, Türk 

davet suretiyle sevişme ve anlaş- ~iiri, Türk ress::.mı, Türk hikD.yecisi 
ma vesile ve vasıtaları hazırlar. ne kadar var veya yoksa tiyatroda 

59) Halkevinin dersane ve o kadar var vey~ yoktur diyor. Bu
kursl:ır şubesi ile çalışma birliği nu, hakkı geçmekten korktuğu iç'n 
yapmak suı·etiyle mümkün olan söylüyor. Halbuki hiç bir ~eyden 
yerlerde köylüyü okutmağa çalış· korkmamak lazımdır. Türk şiiri. 
mak. temasa girişilen köylerde Türk ressamı, Türk hikayesi, Türk 
15 günde bir yazı bilmiyen köy- mimarı, Türk mütefekkiri olduğu 
lülerin mektuplarını yazmak ve kadar Türk tiyatrosunun olmadığı 
içtimai yardım şubelerinin müz:ı· göz önünde bir hakikattir. 
heı-etiyle hasta köylülerin şehir "Fikir adamlarının vazifesi bir 
sıhhat ve bakım müeıııeselerinde İş ve teşebbüs adamı olan devlet a· 
muayene ve tedavilerine rehber· damının yolunu aydınlatmaktır,, 
lik etmek köycüler şubesinin va- diyen lsrnail Hakkı beyin, bu ha· 
zifeleri cümlesindendir. ı kikati kabul etmesi lazımdll'. Bu 

60) Şube, m:ıliil ve bilhassa j hakikati kabul etmesi lazımdır, ki 
harp malullü köylülerle şehit köy· devlet adamının yolunu aydmlata
lülerin aile ve yetimlerini him-,,ye· bilsin. Nasıl, ki bu hakikati tama· 
ye ve bunların kasabada kendieri mile inkar etmiş te değildir. "Türk 
için takibi müşkül veya imkansız tiyatro binaları devletin, masrafla· 
resmi işlerini kolaylaştmnağa ve . rı devletin, mevzulan cemiyetleşe
netice!endir:meğe çe.hşır. rek devletin yüksek ülküsüne hiz-

61) Bütün köy muallimleri ha· met edici ... olacaktır,, diye, yakın 
y::ı.t ve mevcudiyetlerini köylü- olmasını temenni ettic;,imiz bir is· 
nün yükselmesine ve saadetine tikl:>al; isaret ediyor. Fakat lsma
vakfetnı~ş olmak itibariyle halke· il Hakkt beyi, son söz'inü söyle-
vi köyciller şubesinin tabii azası· Sel3mi izzet 
dır. {LOtfcn s:ıyıf:ıyı Ct'Vlrtnh:) 

DEHRi Efendi Nasıl Göı-üyor? 

f 

f 

- Canavaı- hlkA;vclcri nldr, ~llıüdıı Deh- ı .. , .En.:ı İlh~yndıı bir tUlde g\ırfil·ı , - l'lırcğiınl Q:l-ııatn.·orımn, a·•-=- _ w ~ • • • Şfmdi do Yugo!ll:ı.,·~adı.ıkl Ohrl gö-ı • "J -......ııı._ 
rulifti.t, •oııra. Y.ran•ada meydana s:ıktı, ta bl· . 

• &!in Marmaraya :kadlll' celdJ .. Bir b:ıhkeı ka. lilne gıt011,.. Aoaba. bu miib:ır<'IC denfzdPn 

f ırrtı d~.. cıne., glllden denize nasd yol bulcıl or ! 

- • ·ı(:in Dehri Elendi': 
- Öylo ) ıı.. Mademki yol buluyor, akim .. 

r~ip te bulm kuyunun jçlnden de sıkabl.111'% 



-- 4-VAKIT 12 ŞU1AT 1934 

' ............ _ .... _ .. ·~·················••ff••······ .. ······•······· ....... --······=•11111t::····· .... ······ .. 
l ...... _ ...... _ .. M .. "A ... ff.l( .. "f: .. M .. i:._iE"R D E-..... -.... ff 

.. 
•• :nncm::m::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::rm-•• ..:... ........... ===::::::::::::::ii 

'' Otomob ·ıden kaçtım, 
kaldırım üst·· n ... ,, 

lr nlı Nurullah Efendiyi baldırından yara lı yan 
İranlı Takı Efendi, on d ört ay hap s yatacak 

ti,, diyor. Kamik efendinin 
kabelcsi §U: 

mu• 

- Bu ihtiyar, beni Serop ismin
de birisi va:ııtaı'yle öldürtmek is-

lranlı Nurullah Ef., lran ı Taki 
efendiden davacı. "Bu, \:eni baldı
rım :1an bıç:ıkla yaraladı,, diyor. 
İstanbul birinci ceza malıkeme:ıin· 
de .... tedi, Serop, bunun teşvikiyle beni 

Mevkuf bu!unan Taki efendi, yara adı. Sonra dükkanına gi:ti-
ken.!is:ni ş5yle müc!afaa ediyor: I ğ'm zaman, bu ihtiyarla karısı ha-

- YoEan geçerken, üzerime na hücum ettiler. K:ırısı tnkunye 
otomob:l geliyordu. Az kalsın, ile ~ni kovaladı: Asıl ben davacı· 
ez.focektim. Cc:nımı kurtarmak İ· yun. 

Muha'keır.e, şahitlerin çağrılma· 

11, için kaldı. 

E\I •~h binin davası 
Evsahibi, kiracılarından dava

cı ..•• Vasfiye hanım, Safiye hanım· 
la Mithat beyin evine kapı kırarak 
girdikler:ni iddia ediyor. Muhake· 
me, lstanbul birinci ceza mahke· 

T k. f d' hk b' . mesinde ..... , a ı e en ı, ma emeye ır ıa-

ç:n, ken:limi kaldırıma dar attım. 
Bu sırada Nurul!ah efendi kaldı
rımda imi§. Hızla ona çarpınca, 
bana kızdı, kendisi ve arkadaılan 
üzerime saldırdılar. Beni kıskıvrak 
eıtiler. Ben de, elterinden kurtul· 
mak için çakımı çıkardım. Boğuı· 
ma sırasında, nasılsa çakı Nurullah 
efendin:n baldırına saplanmı§ ! 

tida verdi. Bunda "Allahm ve~il- Dava edilenler, kapı kmnadık· 
leri olan siz hakimler, e•bette itin larını, eve zorla girmediklerini, e
iç yüzünü anlarsınz,, diyordu. aasen Vasfiye hanımın evinde ki-

Müddei umumi, müdaf auını ıı- racı bulunduklarını söylediler .. 
pat yollu tahit gösteremediğini ile- Vasfiye hanım, kiracılık bahsini 

inkar etmedi: ri ıiirerek, ceza iıtedi. Reiı Haaan 
ve Asaf, aza Ertoğrul Sait ve Mu· 
rat beyler, müddei umuminin mü· 
taleaıma uygun olarak, on dört ay 
hapls kararı verdiler. Karara göre, 
bir kaç aydır mevkuf bulunan Ta
ki efendi, davacıya elli lira da te
davi masrafı ödiyecek ! 

iki gazete arasında 

- Evet, kiracı idiler. E!yaları 
evdeydi. Fakat, kapı kırarak zorla 
girdiler.! 

Mahkeme, müdei umuminin is
teğine uygun olarak, Mithat beyin 
hem kapı kırmaktan, hem eve zor-
la girmekten beraetini, Safiye ha
nımın eve zorla girmekten berae
tin~ kapı kırmaktan üç gün ha1>4 
ıini, yirmi lira para cezaaı vermesi· 
ni kararlaıtırdı. Ancak, kendiıi· 
nin içtimai vaziyeti ve :ıhlaki te
mayülleri, bir daha böy !e bir §ey 
yapmıyacağı kanaatini verdiği kay 
diyle, bu ceza tecil edildi. 

Safiye hanım, aahsi hakkmdan 
bahsetti, "kırılan kapımın parası· 
nı isterim,, dedi. 

Himayeİ etf al umumi 
merkezinin yapbğı işler 

Himayei Etfal Cemiyeti umu· 
mi merkezi 27 kanunusani 934 
tar~h ;nden 1 ıubat 934 ::kşemımı 
kadar 1223 çocuğa yardım etmiş
t ir. Bunlardan 254 hasta çocuk 
ve kadın umumi merkezin poliki · 
lin'k erinde ve dit muayenehane· 
sinde muayene ve tedavi edilmiı
tir. 360 çocuk umumi merkezin 
b- nyolarından istifade etmiıtir. 
Süt damlası kısmında 102 ç.ocuğa 
448 k·lo bedava ıüt verilmiıtir. 
Y udnn için müracaat eden fakir 
ailelerle ~cuklardan 147 kiıiye 
111 lira 27 kuruı p::lra yardnnı 
yapılmıf tır. 

Fakir talebeler için a~ılan at· 
haneden her gün 1145 talebeye 
ııcak öğle yemeği verilmittir. 6 
fakir çocuğa elbise vererek giy· 
dirm:itir. 

Umt?ıuıi merkezin Keçiörende· 
ki Anakucağı müessesesindeki 
süt çocuk!arın'l bu müddet zarfın 
da 28S kilo si=t veri'mİ§tir. 

Maliye miıfettişlerinin 
faaliyeti 

Maliye nıüf ettit leri muhtelif iş· 
fer hakkında tahkikatta bulun· 
maktadır. Bu arada bir v-ergi me
selesinden dolayı Beykozda b:r 
tirket ve alakadar memurlnn hak· 
kmda tahkikat yapılmaktadrı. 
Bundan b&.§ka g'zli vergi ihbarla· 
n da ehemmiyetle tetkik edilmek· 
tedir. 

Sıhhat vekili 
Şehrimizde bulunan ve biraz 

rahatsız olan Sıhhiye Vekili 
Refik Beyin bir kaç gün 
daha lstanbulda kalacağı tahmin 
edilmektedir. 

BakırköyüQdeki define 
Bakırköy civannda Karaahmet

li çiftliğinde Bizans devrinden 
kalma bir defineyi meydana çı· 
karmak üzere faaliyete geçen tes
viye ustalanndan Mehmet Efendi 
ve arkadaılan havaların düzelme· 
s:ni beklemektedirler.Hafriyat aa· 
hası jandarmalar muhafazaıında
dır. 

Memnu s h lh ta,ıyanlar 

"Son Posta,, gazeteıi tarafın· 
dan "Cümhuriyet,, gazetesi aley
hine yakııık almıyan nqriyatta 
bulunulduğu kaydiyle açılan dava· 
ya ait muhakemeye dün İstanbul i· 
kinci ceza mahkemeıinde devam o 
lunmuı, muhakeme, dava edilen 
gazetenin iki neıriyat müdüründen 
bir:ne tebligat yapılması ve bir is· 
tilame cevap gelmesi için başka 
güne bırakılmı§trr. 

ö 'Umle tehdit 
Reis Hasan Vuıf bey ıordu: fatihte Atpazarmd:ı Resul oğ· 
- Bu kapı kaça yapılrr? Iu Şübü, dokumacı Mehmet oğlu 

Yetmiş bet yatında olan bakkal 
Karabet oğlu Hamparaum efendi, 
on sekiz yaıında Simon oğlu Kar· 
nik efendiden davacı .. lstanbul bi· 
rinci ceza mahkemesinde ..... 

Hamparıum efendi, "bu deli· 
kanlı, beni ölümle tehdit etti, kor
kuttu, dükkanıma geldi, bıçak çek-

- Artık onun orasını ben bil· Ali, Kiicükmuıtafap:ıta ıakinle-
mem ! ı-in:!eu Nuri, Mehmet, Fahri, Ka-

- Ne kadar para istiyorsunuz ıımpaıada Ali, Galatada Seyfi, 
hanım? ' Mehmet oğlu eenıi1, Bahadır oğ· 

- Artık siz bilirsiniz! lu Mehmet, Ahrııe~ oğlu Hüaey· 
Safiye hanım, §Öyle söyledi: n:n Üzerlerinde bırer bı~k bu· 

- Ben, kapı falan kırmadım. lunmuı, mü~der: edi1miıtir. 
Zaten kapı dediği ı,apı defiil ki.. Kalp sekees.nden öldU 

- .. ---·""-"""'-"""""""'"- " ••• Çerden, çöpten tahta perde gibi Fntihte Hafızpaşada Sadrgvm 
mit, devlet adamının yolunu ay· 

Evelki gece 8 
dükkan yandı 

.... <BM &arlLlı ı tnci aayıtada) 

çı ~ lığıoı görmüş, tabancasını 
ateşlıyerek devriyelerio dikkat ni 
celbetmiş, diger taraftan da te· 
Jcfonla yangın hakkında itfaiye· 
ye ına '(imat vermııt r. ltfai}·e, 
yangın yerine yetiımekte gec k· 
memiş, fakat içleri tahta ve ta· 
laola dolu bulunan dü~kinlardan 
birkaçını alevler içinde bulmuş· 
tur. Yangın beş saat sürmüş ve 
bu müddet içinde, biri tenekeci 
ve diğerleri tıulucu dükkioı ol· 
mak üzere sel iz dU"kln yanmıtbr. 

Yanan dükkanlardan Yakup 
efendinin, Nuri Biraderlerin, 
Mustafa efendinin, Musl vı Ha· 
yım efendinin cıilkkin ları sigor· 
talı ve Ce'i efendin n, Mehmet 
uıtamn, Mu ::ıarrem ustanın dük· 
i<ioları da sigortasızdır. Zabıta 
yanj?ının sc?bebinı araşhrmaktadır. 

Öğrendiğimize göre yanan 
dükkanlardan birinin sahibi bu· 
Junan Muııauem uıta, bir müd· 
dett r yattığı hastahanede evelki 
gece ö.müı Ye •hada ea büyü· 
gü on üç yaıında cört çocu~ 
bırakmıştır. 

Beyoglu Postahan esının 
yeni fekli 

JstanbuJ Posta ve Telgraf bat 
müdürlüğünün Beyoğlu postaha· 
nesine naklinden aonra Beyoğlp 
postahanesinde yeni bazı teıiıat 
yapdmıfbr. • Bu cümleden olarak 
poatahanenrn alt katında ıağlı aol· 
lu idi, taahhütlü., dahili, harici 
mektup ve telgraf kabul giıeleri vü 
cuda getirilmittir. Methalin kar
!llmda, binanın üst katma çıkıla
cak yerin yanma abonelere mah
suı posta kutulan konulmuı ve 
mektup atm.ap mabaua bir de d~ 

lap yerleştirilm:ştir. Yeni te liyle 
eski Beyoğlu postabaneıinin alt 
katr, tanmmıyacak mükemmel bir 
hale gelmitlir. 

Et ka~akcıları 
Pendikten Haydarpafaya ge-

Jen trende Üsküdarlı Tevfik efen• 
dide 30, Diyamandi efendi de 17 
kilo kaçak et bulunmut ve müıa· 
dere edilmittir. 

Askeraik işleri 
Kadıköy askerlik şubesinden: 
İhtiyat zabitanından hekim 

binbaıı 300 doğumlu Trabzonlu 
Rıza Bey oğlu Hayrettin Bey 
1647 / 30 - 327 aranılmaktadır. 
lıt -:nbulda ise derhal ıubenıi:ıe 
hariçte iıe bulunduğu mahal as· 
kerlik ıubeıi vasıtasiyle müraca· 
ati aksi takdirde hakkmda kanu· 
ni muamele y-:pılacaktır. 

dd pestenkeran· bir §~y.... 32 numarnlı evinde oturan di!en-
dınle.tmış a etmiyoruz. Tiyatro ci 

60 
ynşm :.:a Osm~n kalp sekte- Kadıköy askerlik şubes~nden: 

binaları, masrafları devletin olun- Mahkeme, Safiye hanımın ka- Su~emiz ihtiyat zabitan defte-
d b l 

s:n:Ien ö!müştür. ~ 
ca, mevzular da yüksek ülkümüze pı iç!n avacıya C§ :ra verme~ini ------------ r"nin 82 16~5 sayısında yazılı Boa· 
hizmet edici o!ur mu!.. muvafık gördü. Dava edilenlerin, ( 15 Yll Evelki VAKiT ~ tancrda Vükela caddesinde İ!.ma· 

tıte, devlet~i tiyatro dendiii Vufiye hanımın ltocuı Ab~üllah 1 il paş:ı köşkünde iken h- len ma· 
zaman, bizi &r . "ndüren nokta ••. bey aleyh:ndeki da\•a is~idalarını ~ ~ !jı'-! BAT 1919 h.ılli ikameti me~hul bulunan jh-

- ltllM cRh-eIJ lll'.ı::.zz:ımaaı marahbaıı!an - ., 
Her ıeyden evel bu yolu aydın.- da icap eden muame!eye tabi ola· d:ln h:ırteı.re nezaretinde içtima <:tını, , .e AI· tiyat m:kliye mülizimi Agah og· 
}atmak lnzımclır. Bina ve masraf rak mnh!:emeye verilmek üze.re, oıan mUtarek inin ttı.lı:Udl hakkında müza. lu 3!)3 do~umlu Ahmet ŞiHcrü e· 

l d Fak müdC!eiumumil'g"' e gönderdı". kc~tucemıbul~ntJnıu~rılır. 1 fen i ( 1721) latanbulda ise he. para mese esi ir. at, tiyatro - )e AL"V:ı:D l·ncUınenl p.,z.artcsı 1 ... k 
mevzulannın; operetlerden, ipsiz Bir d Hslzin muttai·em si gnnu (ICrlynn ) oteıın:ıe topt:ınar.ıl• (l\I. Lo- men ha"i;te ise bulundugu as er-

ı 

aapsız eserlerden halkı soğu- lbo isminde bir dilsiz Eycp .. e on ll '>urge~ıss, wrd (&h"'rt Occll>, (IJuyn· ı lik tubesi vası~asiy!e şuh.eye nıü-
tac:ık ve ayni al&k:yı cel· rnruı) " c (\ enlzch.-.) tar~n· nnd:ın tanzim e- raca ~ t etmeai aksi takdırde ka- . 

bir yerden palto çaldığı ic' t 'n,. 'ylc Cllltm pro• .. yı t "tkllt etml,tlr. HM:ıratm ta.- • l b•k edilecekt• 1 
be~e:ek kadar cazip ve ay· muha!:eme eiliyor. fstanbul i:ç'"ncü m 'rl t'nr''::l::nl p:tz:'lrtcsl r,l'n ll 1"Um'l eyle- nunı muame e lnt ı ır. ı 

Adliye yangını 

Mes'uller 
Ağır ceza mahkemesine 

verildiler 
Adliye sarayımn yanmaıı do• 

layıs ·ıe İstintak hikimliğiace ya• 
pılan tahkikatın bittiğini, iddia• 
namenin a ikadarJara bildirildi
ğini, onların da itiraz ettiğini 
biJdirm •ıtik. Bu hadiseye ait ka· 
rar yaıılmıı, V utiycr Etem 
efendi ceza aanuounao 383 DncD. 
daire müdürü mDmeyiz Tcmk, 
baş hademe Mehmet ve kapıcı 
Atım et efendıler 2: O uncu mad
deleri mucibince muhakeme edil· 
mek llzere, dava dosyası dOn 
ağır ceza mah'"mesine vcrilmiı· 
tir. Muhakemeye, şubabn yir
minci salı gtlotı baılanacakhr. 

383 Uncü maddede, tedbir• 
sizlik ve dikkatsizlikle yangına 
sebep olanlar hakk1nda, bu yan
gında bir şahsın hayab tehlike· 
ye girerse, altı aydan bir seneye 
kadar hapis, eUi liradan y&z 
liraya kadar ağır para cezası, 

ö1üm vukoa gelırae beı •eneden 
fazla o 'mamak üzere ağır bap:s 
ve yUz liradan beş yüz liraya 
kadar ağır para eczası tayin 
etmektedir. 

230 uncu maddeye ge1iace, 
bunda vazifelerinde ihmal g&ste
ren mcmur'ann, otuz liradan 
yüz liraya kadar para cezaaı Ye
recek leri, bu ihmalden de•letçe 
bir mazarrat huıale gelmiııe, 

bir aydan Uç seneye kadar ba
piı cezasile birlikte mUebbet 
yahut muvakkat olarak memiı· 
riyetten mahrum kalacakıan 
yazılıdır. 

"---~~-~ Veıtıyer Etem e eneli bak· 
kında tedbirıiz!ik ve dikkatıiı• 
likle çıkan yangın net . ccıinde 
odacı Mehmet efendinin aınmll· 
ne sebep olmak. rfiR-•·1- · ...... -

•--Ju, .azıtede ihmal g8ıtere• 

rek mazarrat husulüne sebep 
o:mak davaları, mubakeye esastır. 

Bu hadisenin tabkikahnı yap· 
mak üzere, kendisine latanbal 
istintak blk'mliği 1allbiyeti Ye
ri en baı müddeiumumilik mu• 
av:ni Bedri Bey, dün akıam Ea
kiıebire dönmüttür. Gene bu 
hadisenin tahkikab için, keodi· 
ıioe lstaobul müddeiumuoi ma
avınliği salahiyeti verilen lzmir 
l!ıtisas müddeiumumiai Arif bey 
buradadar. Arif Bey. bu muba• 
keme esnasında müddeiumumi· 
liği temsil edecektir. 

Yangın badisui etrafında 
ayrıca tahkikat yapan adliye Ye 
mülkiye müfettiı!eri, henOs tah
kıkatı tamamlamamıı!ardır. He
yet, yangın esn;sında hazır bu· 
ıunanları şahit olarak dinlemek· 
tedir. 

Dün, mü'kiye bat müfeltİfİ 
Alı Server Bey tarafmdao Islan· 
bul icra reis Yeki!i Kemal Beye 
.. Son Posta11 ga:ıetc!si muharrir· 
lerioden lbrahim Beyin malOmab 
alınmııtar. 

Heyet, bug6nlerde "Haber,, 
gazetesi mubarrirlerınnen Vail 
Nureddin Beyi de dinliyecektir. 

ni zamanda da ülkümüze ceza mahk . d mı tir. n "''tl"l...,_n ı mes!ll \ 'C :rcll" r h " ld<m· ı 
h

. :1 emesın e ...• • ct'lk:I .,n .. ımıen•er do t"tıma ederek mtlıake- r Sınema Yıl dızlarının En Güzeli ve Eo Nef'eliai 
· "Jilet e· ici olması ne meselesi- v 

D·ı . . "f 1 • l _.;1 dil l':l t'-\ tM''lnnm~tnrd'ır. L ı· L •. D A M . T A dir? •. Hi-:: bir zaman, tezli eserle- 1 sızın ı aae3ı a mırKen, • ı - (Tcogt-l'ls) gauıteslnde okundu~na 

1 

1 · ı ·., b'l 1 t b 1 "" - ce..,.a ~ rin, J.a.fif m~ lzular hatlar alaka u· sız ı.,nnını en s an u ngı. ·. Mir" ı• n"t w ?ı".rrl~rt fır t" bi r hr,·etı m t b-

hı f Ônümuıdeki ÇARŞAMBA akşamı 
yandl!'n.cUDıt olduğu iddia edi- ma temesi mü ::ı.~iri Arif e en ı , Sl!_'f'.\ , .., ... t" .. ' .. k~' .. ııı-n ıoırtt" .. '!ttlı f"l"p f'd"-

t .. 1 k tf A w 
1 1 1 a ,.,. .. VP t " "' 1 l•'"tl "•n..,,.,,.~, '•" H" M~ N-'" - 1 M E L E K S • N E M A S 1 N D A JeMez. a İugunun eserleri, ŞiJlerİn e:~ı:man ti .e I J, "'i Z, e ' t~ •

1 
- b:ım,. nı .. ırt'" 'M'l< \ıı!mn mTJ"tr'tlPl ııbn ah· ) 

ht ıJutları bu idd;avı kökünden ya~ ı§aret erıy e sorguya çe · 1 en 
~ııı~ n d ':ıVt bir hlr n11' 'u'lyct knlrnl etml- ş E N o L A L 1 M çüri!t.oıcek b;r abide::lir. dils"z, aynı tarz a cevar.> ver i, vet-"'''"' rn-...... n " "C'"' rtlr. 

Bu sü~ı~:z"n ceva1-.mı, lsmai1 pan " on eal:rr:--t ı ;ı;ınr r nl-.ttr. - P"!l1ı""'t-n nt- t ~ ıtevrt Wnr,ı 

1 
G l h k d I . J m'l'ııı ::frt ı'l:ll " ' • •ll-••r.i'I " " ~"~t m""..mm l 

Hakin beyden dinlemek is!eriz. '.!le ece · mu S\ ·eme e §tı. u t er ıt-ı1ma aym yırmı Ddslnde lptfdnr edilecek- \.~---m:m--- fılmiode 
Sell::ıi izzet dinlenecektir. ttr. 
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- Ann.:-!.. 
Yavru sendeledi.. Gözleri kı

rardı .. B~şı döndü. athyan, başı 
ağrıyan beyni döndü.. Yere düş· 
tü: 

- Anne! ... 

VAKl·T"~ 
Edebi Tefrikası : 24 

YAZ An: 111111u11111ıuıııı111m111111111uıııııııııı 

SELAMI IZZE·T 

Pertev henüz gemlemi§ti .. Dört 
gözle onu bekliyorlardı. İzmire 
telgraf çekmişler ,Yavrunun ağır 
hasta olduğunu bildirmitlerdi ..• 

Kapının önünde boğuk bir hıç· 
kırık duyuldu. 

Bu Pertevdi. 
Peynıanı görür görnnez fela·ke-

ti anlamıttı. 
Salond :ı, muztarip, ürperici bir 

:ıesaizlik oldu. 
Saime gene i~ini çekti: 
- Ne facia!.. Ne yürekler acı· 

sı ! .. Gidip teselliye çalııaynn •.. 
aörmeyin, ölüm döşeğinde bir me
lek gibi yatıyor .• Siz burada du· 
run .. Ben şimdi gelirim .. 

Odaya girdi. 

Beyninden hastalan.an bu yav
rucuğun feryadını duyacak kim· mrştı. 

O k fikriye, kocası odaya girince, 

Pertev, gözleri yerinden uğra· 
mı§, balmumu gibi sara.ımıış, y:ı.· 

tı:.ğın biraz öteıinde mıhlanıp kal· 

ıe yoktu.. nu aldıracak, teda-
d k göğsüne küçük, mavi bir defter 

vi e ece • yatağına yatıracak 
kimse yoktu.. ıoktu, sonra inledi: 

D"rt ·· - Pertev .. 
... 0 gun sonra salonda S:ı· 

· L ' ' Ve bir çığlık kopardı: 
ıme •. ~nım te!efon buşm.dan ayrıl· · · 
mıyor T ı f d 1 1 - Pertev, Yavru gıttı .• 

· e e on e en ere cevap , p . 1 d" 
veriy T · 1 1 . k 1 ertev ıler e ı, karısının boy· er. azıyeye ge en erı artı· I ca.k 
hyordu. ıuına s:'.l'ı a tr. 

"B f . N .. ki Fikriye doğruldu: 
u ne acıa.. e yure er a• G"" .. Ö .. 1 A 

cısı... Allah kimseye gösterme· - . ordun ya., ptun ya• •• r· 
• tık gıt .. 
sın .. ,, 

Kocası, •oluya ıoluya odadan - Ne?·· 
odaya dola,ıyordu: - Git 

- Yavrucuk dört gün içinde Döndü, Saimeye haykırdı: 
~...,.....~ııı.ı~::vip • . • • b.yin - Sen de aiL 

hümması olmuf .. Am '.l bunun ça· Sbnra, dlilia yavaf tiir aeale, 
resi yok mudur?. Dört günde İn· çıldırdı, zannetmesinler diye izah 
ıan ölür mü?.. etti: 

Yavruyu değil, kendinin ölü- - Git .. Yabancılar var .. Onhr 
m1inu, 1L1::u..ı~ •• !_ ..t@ dört gün için· buraya gelmesin .. 
de ölehileceöini dii§iinüp saraı • - Kimse yok. 
yor, sonra, bütün kan ha§ına hü· . - Var .. Mecnunla., Hakkı Be· 
cum ediyor, kızarıyordu. hıç bey geldi!cı .. 

Belediye tabibi ceaedi muaye- B' d •~ · ır enı.ı•re kalktı. Göz ya,ları· 
ne edip rap::>runu verımişti. nı sild· 1 · ı, sac a.rını düzeltti ve kat't 

Peyman bitkin bir haldeydi. hı" · r emu· verdi: 
Ağl-:.mıyordu, konuşmuyordu, H - ayır, ıiz bur.J.da kahn .. Siz 

kimsenin yüzüne bakmıyordu. iki · d 
U ı ' nız e kalın, ben gideyim .•• 

su ca, Akil Mecnunla, Hakkı B 
B h. en gidiyorum .. Siz burada ka· 

e ıç beyin geldiklerini haber l ın ... 
ver<li .. 

- Bitti-

lngilterede de Yahudi 
düşmanları cemiyeti 

L~ndr.:ıdan bildiriliyor: lngil· leyhin.de propag::.nda ile İ§e ba§lı· 
terenın bilhassa !İmal tarafların· Yan cemiyet neşrettiği beyanna

da Yahudiler aleyhinde bir hare- ı ?2ede İngiliz milletine yahudilerin 
ket batladı. Bu hareketin başın- ıçyüzünü anlatarak, museviledn 
da tanınını• siy--•"l ··t k "t te~ehhüalerin"' mukavemetin yolu· : .... ı er, mu e aı .. -
İngiliz zabitlerind b' kl nu gostereccğir,i söyledikten son· 

d 
en ırco an r ıa 1 .1A d' 

var rr. Yeni har k ı· . ., . '' a :run arı ı J.Ve e ıyor: 
e e m ısını ya- "M .1 l 

hudi ihtikil.rına k . ,. usevı er ngiltere d~ hüküm-
. . . ınu ave:met mıl•J ran olmu~ladır. Halbuki lngil• 

cemıyetırı dır Ce . . k . d h k' , 
L . l · mıyetın mcr ezı tere e -:. nniyet lnl!iliz]erde kal· 
ıverpo •eh 'd' .. -ı rı ır. Yahudiler a- malrdı• !.,, 

Surye ile bak ar asında 
asfalt yol 

Beruttan bildirildiğine gÖTe 

Suriye ile Irak hükt:rnetleri Bağ
dat ile Şam yolunu aça.rak ve as

faltla döşiyerek iki hükumet mer· 

kezi araıında muv:ısalayı temine 

karar vermişlerdir. Çöl yolu as

faltla döıeııdikten sonra Şamdan 

Baidada on altı a-:at içinde git· 
mek mümkün olacaktır. 

lspanyada Cümhuriyetin 
yıl dönümü 

Madrit. 11 (A.A.) _ Birinci 
cümhuriyetin yıl dön.umu müna
sebetiyle hükumet, 1875 te cüm-

huriyetin kurulması tetebbüıün· 
de bu rej'.,mi kabul etmiı olan kim
selerden halen hayatta bulun'lnla· 

ra cümhuriyet nişanının verilmeai
ni kararlattınnı,tır. Hükumet, 
ayni zamanda salnk nazırhrdan 
M. Alvaro de Albornoz ve Joae 

Avrupa musliimanları 
kongresi 

Avrupada yaşıvan Müslüman· 
larao 1ştirakile Cenevrede b:r 
lılam kongresinin akdine teşeb
büs edilmektedir. Hali hazırda 
müteaddit zevat bu korıgre le· 
binde propaganda ya;uyorlar. 
lbsan Hakkı a. namında bir ut 
Şamda faaliyettr. bulunduğu gibi 
uki meb'usan meclııınde Horan 
meb'usu o lan Şekip Artlan l:J de 
Balkanlarda yışıyao Müıtüman 
lar •ras•nda teşebbüs erde bu· 
!unmuş, Surjye ricalinden l~san 
Cabiri B. aynı maksitle Bagda· 
da gitmiştir. 

Kabirede çıkan Eıbelii gaıe 
tesi l: u mat ômıb verdikten son 
ra Şamda çıkan "Eanchar,, ı(3• 
ntesinin l.ısan Hakkı Beyden 
aldığı ma \bıatı nakletmektedir. 

0 Avrupa Müslümanlaunın bir 
kongre toplamal arını ilk düşü· 
nen ıat, Munrh doktor Mahmut 
Salim Beydir. Kendisi, Şek P 
Aralan ve 1 . san Cabiri Beyi da· 
vet ederek onlarla birli de kon· 
greyi baıarJamıya çahıh. Ceoev· 
rede yapı lan müteaddit içtim~· 
ardan soara tert p heyeti reislı · 
ğine Şekip Arslan, yeznedarh 
ğına Ihsan Cahiri, umumi katip· 
Jiği~e ben intihap o~undu:n. Aza· 
:ar Abdülbaki Gamizi, Türki Ki· 
ram, Zeki All, Şeyh Ali Gayati 
Efendilerdir. 

"Kongreyi toplamaktan mak· 
11t ATrupa Müslümanlarının va· 
ııyeti ilmi, ikt·Hdi. edebi ba· 
kımludan tetkik ederek sev:ye· 
lerini yllkseltmiye çahımaktır. 
Koaare muhlelif_Avrupa ıebir
lerit de birer fUbe tu sine çalı· 
tıcaktır. Kongre siyasetle met· 
gul olmH . ., 

Ihsan Hakkı Bey bu tertiba
tın m11rafı•ı kimlerin temin et· 
tiği sualine kar11 şu cevabı ver· 
1nj9t•r: 

''Arap memleketlerinin bir 
çok bilyükleri ezcümle 1.1bık 
Hıdiv kongre heyetine yardım 
etmektedirJer. Sabık Hidıv 200 
Mısır lirası •erdi. 

- O halde bu kongreye 
yardıon dokunan en büyük zat 
sabık Hidiv nıl? Kendisi bir 
tal:Jta oturmay1 umduğu için mi 
yardımda bulunuyor? 

lb.aD Bev bu suallere ıu ce· 
vaba vermiştir: 

_ Bu vadide birşey söyJiye· 
mem, Hidivin. yaptığı yardıml2r· 
dan, ne kastettiğini bilmiyorum. 
Yalnız şunu söyliyebilirim: Kon· 
gre heyetinin reısı ıJe veznedarı, 
yanı Ş~kip Beyle ihsan Bey 
Suryede loralhk tes•sine taraf· 
tar dırlar .. , 

Aıman J(adınından 

istenilen şey 
Berlin, 11 (A.A.) - Mesai 

cephesi reisi Berlin spor evinde 
irat ett:ği bir nutukta demiştir ki: 

''Nasyonal sosyalist kadın ha
reketinin gayelerinden biri mem· 
lekctin haro zamanında manevi 
müdafaasını hazırhma'kbr. 

Milletin tabii reisi olan erkeğin 
gaybubetinde, on.un asker oiarak 
vatanını müdafaa et.mesi lazım 
geldiği v:ıkit, Alman kadınının 

memlekette şef olma~ı lazımdır. 
Kadınlık hnreketimizin bir gün 
yapmuı icap eden ,ey budur.,, 

-IM~1mt111am111ıuttuu.ınımnrr11ttthM1U11uHmtıııtuıı11auııt1UtıMliltfl1Hlıll'1tt1tıtlP 

Girave cümhuriyet nitanınm hi· 
rinci rütbesini ihdaya karar ver· 
mİ§tir. 
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Yazan: A. MiL 

Çete efradının bütün va
zifeleri teshil edilmişti 

Bir ':f'tenin kuvvetli kalması ve 
her zaman işe yar:lyabilmesi için 
intizamını ve çetecilik terbiyesini 
muhafaza eylemesi lazımdır. Çe· 
teleriıı teşkilatı a§ağıdaki tarzda 
olacaktır: Evvela büyük çeteler 
onar neferden ibaret t:ıyf alara 
takıim edilir. On, on beş nefer· 
den ır.ürekkep olan çeteler de be· 
heri beş, altı kişiden ibaret küçük 
takımlara ayrılır. lş esnasında 

bu takımlara nezaret ve onl ... rı 
idare etmek için birer takım reisi 
tayin olunur. 

Saniyen, çete efradından her 
birisinin ;şağıdaki şartlan dik· 
kat ve itina ile riayet eylemesi la
zımdır: 

Efrattan her biri silahını daima 
yanında bulunduracaktır. Her ne
fer her an işe başlamağa hazır bir 
vaz\yette olacaktır. Tüfeğini ve 
fişek kolanın.ı kat'iyyen üzerin
den ve yanınd'ln ayırmıyacaktır. 
Çünkü ağrr b~r müsademede çete· 
ci bunlardan birisini kaybede
bilir. Kaybetmese bile takınıncıya 
kadar en kıymettar vaktini zayi 
eder. 
Kazaların önUne get;mek i~ln 

Çetede cinsleri muhtelif olan 
tüfekler bulunduğu takdirde bu· 
racla dikkat edilecek olan mühim 
bir nokta vardır. O da tüf eklerin 
ve fişeklerin biribirine karıştırıl· 
maııdır. Silah, revolver velhasıl 
her nevi silah ark:ıdaşa karşı tev· 
cih edilmemelidir. Çünkü bu yüz· 

derı. birçok kaı:alar vukua gelmİ§· 
tir. Hiçbir zaman iki üç nefer bir· 
den tüfeklerini açmamahdırlar. 
Tüfeğin içinde damia üç adet fi. 
şek bulunmalıdır. Bu kaideye ge· 
celeri v·e aefer ean::sında riayet 
edilmelidir. Tüfekler sessiz aeda· 
sız doldurulmalıdır. Piştarlar ve 
arka nöbetçileri ıilihlarını daima 
elde tutarlar. Tek fişekli tüfekle· 
rin daima boş bulundurulması la· 
zımdır. 

Dai.ma ve her yerde, her v~zi· 
yette çete efradı reiıin vereceği 

emri bekliyerek ona göre hareket 
etmelidir. Her nefer daima ve her 
yerde sırasını muhafaza etmeli· 
dir. 

Her çetenin harp fennine vuku 
fu olmalıdır. Onun iç.in çetenin 
akşamları on bir ile on iki :ıra-
81r.da askeri talimleri yapması 

muvafıktır. Çete efradının herbiri 
gündüzleri niıan ve ayak talimi· 
ne çalı§malıdır. Çetenin v::ıkti 

müsait olursa ayda veya iki ayda 
bir kere endaht talimi yapıması 
fena değildir. 

En ziyade itina edilmesi lazım
gelen ş~rt İniizam ve terbiyeye 
riayettir. Mesela sefer esnasında 
V€ •al.ut · stirah::t zamanında sü
kUn Lin nıuhafazast vo yolda gİ· 
dm kcn gerek münferiden yürür· 
ken gerekse müçtemian seri ve 
zincir §eklinde hareket edilirken 
ice.p eden k:ıideleri gözönünde 
bulundurmak çok mühimdir. 

Çete efradı arasında kavga ve 
gürültü çıkarmak ve efradın biri
birlerine karşı bir takım ftllüddei· 
yat serdeylemesi suı-eti kat'iyede 
memnudur. 

Aşka d:ıir hissi şarkılar söyle
mek, nesani lezetlere d:ıir mü· 
bahaselere gir:şmek de sureti 
kat' iyyede memnudur. 

Çete afradı arasında ve yahut 
efratla köylüler arasınd :ı her han· 
gi bir mesele üzerine konuşulma• 
sı ve ya münakaşa ve münazaa 
edilmesi de sureti kat'iyyede 
i.llemnudur. Efrat kendi reylerine 
göre hiçbir zaman h:ıreket ede· 
mezler. Çete efradı her hususta 
itaatli ve her şeye kartı kanaat· 
kar olacaktır. Bir çetenin takdire 
Şllyan olması için efr:.dınm yu· 
kardaki ev·safa malik bulunması 

icap eder. 
Çetenin nöbetçisi reisin emir· 

lerini harfiyyen icra ile mükellef· 
tir. Çünkü bütün çetenin seli.met 
ve emn.iyeti nöbetç · nin müdebbi· 
rane hareketine istinat eyler. 

Nöbetçi tayin edildiği nokt:ıda 
kalıp bütün tetkik ve tecessüs 
kuvvetiyle daima etrafım dinli· 
yecektir. Bu esnada bat ka bir 
şeyle meşgul olması, mesela ge· 
lip geçen~erle konuş.'!llası ve niza 
çıkarm:ısı kat'iyyen memnudur. 
Bir çete nöbetçisi nöbet esnasın· 

da tütün bile içemez. 

Tehcir kanununun neşrı 

Birinci nöbetçinin arkasında 
bekliyen ikinci nöbetçinin vazi
fesi evvela onun da müteyakkız 

bulunmasından ibarettir. Saniyen 
birinci nöbetciyi yoklama etmek, 
onun vereceği işaretleri çetenin 
bulunduğu m~halle ihbar etmek 
ve birinci nöbetçiyi vakti geldiği 
zam an değiştimnektir. 

İtte memleket dahilinde te§ek· 
kül eden ve cephe geriaini teh· 
dit etmek üzere olan dahili düş• 
manlann hazırhkları ve buna 
benzer daha birçok veıikalardan 
:lnlatılıyordu. Doktor Ba·haettin 
Şakir bey bunları lstanbulda İt
tihat ve terakki merkezi umumi· 
sinin nazan dikkatine koyarak 
orduyu büyük bir tehlikeden kur
tarmak için alınacak tedbirleri 
müz:ıkere ile meıgul bulunuyor· 
du. 

Bu müzakereler nihayet tehcir 
kanununun netri ile neticelen· 
mişti. Doktor Babaettin Şakir bey 
bir müddet ıonra Kafkaa cephesi· 
ne avdet ettiği zaman yeni vazi· 
yet tamamiyle ta:ıyyün etmit bu· 
lunuyordu. Fakat gene hu nokta· 
lara tema& edemeden geçeceğiz. 

Çünkü Ermenilerin tehciri mesele 
ıi tetkilatı mahauaa mevzuunun 
büsbütün haricinde kalmaktadır. 

Kafk:1s cephesinde geçen teı· 
kilatı mahsusaya ait son vak'alar 
Artvin etrafındaki vukuattan ıon 
ra, hep (Arhavi) de cereyan edi· 
yordu. Ali Rız:ı beyin oraya ka· 
dar çekildikten sonra teşkilatı 
mahsusa kumandanlığını Trab· 
zondan geri gelen Nail Beye ter· 
ketmiş olduğunu ve hududa yakın 
bir .mahalde iki üç gün kalan ka· 
tibi mes'ul beyin de, Arh::ıviden 
çıkarılması üzerine atına binerek 
oraya müteveccihen hareket eyle
diğini yazmıştık. 

(Devamı var) 

' 
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1!!!.lgratta ı 

Acıklı bir 
macera 

Radyo stüdyolarında gürültü 
yapmakta bir hünerdir! 

Vivana radvo . idares·nde m;safir olarak bulunan marifetli aiam 
Çingeneler.o ça. ıp dilen

dirdikleri kız 
Dünya radyoları, clinleyicile

tiıı değişiklik ~arını yerine 
getirebilmek için nelere baş vur- t 
muyorlar? ; 

lstanbuldan, tam iki buçuk• t 
kilovat daha hafif olan Belgra~ 1 
radyosu, son neşriyatından birint, 
de, hiç hatıra gelmiyen bir yeni"'. j 
lik yaptı: Çingeneler tarafından 
~an ve dilendirilerek istis
mar olunmak için gözleri mille
nen sekiz yaşında zavallı bir köy

Solda: ( utelli) ve gUrUatu ç11earan ltetlerlnden bazdarı (Soldakl rUzgar maklnul) 
Ortadaki hafi gBk gUrleme ırnakln•ı, ••ldakl at yUrUyU9U maldn•I 
Solda : (Gutelll) ve Viyana radyoau için ln9a ettl§I gUrUUU lletlerl 

lü kmcağIZDU, tedavide bulun- Radyo ıtüdyolarmın en mühim Bu vazifenin mucidi elyevm 
duğu körler yurdundan mikroion 1 tahıılanndan birisi de netriyat Viyana rad10sunda miaafir ola
başma getirdi ve çok ac.~ ~a-1 esn--:ım:la lazım olan gürültüleri rak bulunan (Cutelli) dir. (Cu
ce~, k~ndi ~~ dilı ve if~- 1 çıkaran zattır. Tiyatro piyesleri telli) bu vadide büyük bir ,ahret 
desıyle dinleyıcılere anlattı. Bı- oynanırken mikrcfona göre li-
çare Anna.nın, yürekler yarası zım olan seıleri ç:karmak, muh- kazanmııtır. Kendiıine "Gürül-
macerasuu siz de dinleyiniz: 1 telif 1e1 taklitleri yapmak bu a· tü uıtaaı,, unvanı verilmittir. 

"- ••• Anam hindileri otlat- damm vazifea~dir. (Gutelli) oyun esnasında lizmı 
mamı aöylemitti. K&mçıyı aldım 

ve hindileri ç1yıra sürdüm. Gü- Almangada radyo 
n:t parıldıyor, parıldıyor, panl· 
dıyordu... Ben de hindilere ba- ticareti 
kıyordum. Evin önünden tozlu Yapılan istatiıtiklere nazaran 
bir yol geçiyordu. Ansızın yol-

1 
1933 ıenesi nihayetinde Almanya· 

dan tozlar yükseldi ve arabalar da radyo ticaretiyle iftigal eden 
selip durdu. Abaralar çingene• imtiyazlı 40.000 tüccar vardı. 
ferle dolu idi. Arkad "'.".fım Çuran Be 

1
. de 

1936 
· d 1 

Be d 
,__ _ r ;.n seneım e yapı a-

l<işart l'avber 
15 Şubatta Vıyallada 

Şarkı söylüyor 

ol:ın gürültüleri çıkarmak için 
bazan aeıine, baun da etrafın
daki aletlere müracaat etmekte· 
dir. 

(Cutelli) evveli Amerikada 
(Hollyvood) da ıeıli filmler ~h
nırken ite bqlamq, ondan sonra 
radyoya geçmittir. 

Parisin Eiffel istas
yonu işe yarar mı? 
Pariıteki (Eiffel) kuleıi radyo 

istaıyonumın vaziyeti henüz bel
li değildir. Memurlard:ın bazda-
rı oradaki iıtasyonun biç bir ite 
yaramıyacağmı ve eakiımit olduğu-Pero yola koftu. n e arıuutm· cak 1__ 

1
. . __ , .. 

~ ...a- I omu o ımpıyat o,.uuaan ıçın nu idd" ir ku-
..._D {~bml. "tiha 

Ç. 1 b 1 d atlı bir de radyo komiıyonu ın P e- JD1 y·--·'·cak tadilat ve uhhat sa· ngene er ara a ar an - . . . • ..--
k P _ .. 1 d ı B d dılmıftır. Bu komııyon oyunlar es- yeıinde lstasvonun muntazaman yara eroyu ,._-: a ı ar. en e . .1 

ark:ı!anndan kuttum· Soma be- nasında radyo vuıtaaıyle yapıla- itliyebileceğini ileri ıürmektedir. 
ni ele yakalayıp arabad*i saman- cak neıriya~ ve propagandayı kon Fakar her ne de olıa (Eiffel) iı-

1 A"I d .. trol edecektir. &-- lah d"ldikt ıonra 1* üstüne attı ar. g a ım, ag- &«Qyomı ıs e ı en 
ladım, ta güneı batnıcıy.1 kadar nacajımızı söylüyordu. Ben ve ancak radyo tecrüh,ı. w,.J'; __ .. -.. ·-
•i~adım. Anam ve kız kardetim sakat taklidi yapan çinıene kanıı yabflec*tir. Muntazam netriyat 
Muiya aklmndan çıkmıyordu. Penayle kilise önüne gittik. Şubabn on bet· n:i günü Viyana yapmak için orada mevcut olan te-

Çinıeneler çuran Peroyu bo- O gün Meyremı ana JUJtuau idi. radyosunda me!hur beıteklr \ ıiıat kifi değ:ldir. 
iuladıhr. Bana dokunmadılar. Etrafıma birçok kimseler ıeliyor Lehar'ın idaresindeki orekltra ta- _.....,.· ıı---
Ben ...,anlar üstünde uyuyor· · ecek ·1 ı 
dum. Sabah ınrandıiım zaman ve b:na y:yecek, ~ç . wıriyor· ı rafın~an büyük bir konser verı e- Radyo - Bigoloı• ik 

-.1 lardı. Ben hep dılendım ••• Sonra cekf y k--ny S111ini koydu-
cüneti göremez oldum. O andan etrafımı bir takım adamlar sardı., .. ır. u h. a re _ .... tkin Ri- kongre 
1-ri hiç bir teJi ıördüiüm yok. gumuz met ur ıeı -
Çinıenelere siineti niçin göreme· Dilenerek çok para toplamıt- cbard Tauber de bu konserde tar- Bir çok meşhur tabipler son sa· 
dilimi tonlum. Bilmediklerini bm. Çok ıalabalık v~rdı. Yanı- la söyliyecektir. manlarda muhtelif radyo dalaala-
ıöylediler. Halbuki hiç bir ajnm ma bir adam geldi ve butoniyle nmn vücudu be;er üzerinde icra 
JOlr;ta. batımı ıiper ederek bağırdı: d ettiii tesirlerle pek ziyade alika· 

Çinaeneler Peroyu boi-::ızlar- "-Bu yavrucaiız Sırptır! Cenup kutbun an dar olmaktadırlar. Şiındi dünya. 

bil ben kenarda ıamanlar üstün- Haydi baka!ım çinİeneler timdi ge/enradyo/ıaber/eri nın bütün meıbur doktorlan önü-
de uyuyordum. Dinlenmek mec- k:ıymakınnbğa yürüyünüz!... müzdeki eylGl zarfında toplanarak 

:::~;e!:H~ece~~';:ire~: Peraa feryat ediyordu. Köylü· Cenup kutbunda dolqan bir (radyo - biyolojik) kongresi 

ba 1 d 1 lerden bazdan: (Byrd) sefirini tatlJa.n vapur ıon l akdine karar vermitlerdir. içtima. tq yalap rakı içmeie t a ı ar, , 
1 

• .. 
h:ma .ta rakı veriyorlardı. 'Vurun! Vurun.,, dıye bagrı· günlerde bütün .Amerika radyo iı- mahalli olarak (Venedik) gösterıl· 

Vlqka on!anm &flp Pançe- tıyorlardı. tasyonlarm:ı sefer heyetinin ba- mektedir. 

YOJ'a geldik. Çinıene:er lokanta· ! .. P~rsa tekrar fery~da . b~§ladı. tından geçen vakayie dair munta- Kongrenin reiıi İtalyan aıilza
da yemek yerken bem 90kakta 1 Koyluler Pernnm d:tlerını kır· zam haber!er gön~ermcğ~ muvaf· delerinden ve sa.bık nazırlardan 
bıra~ıtlardr. Bunu gören bir ı· mıt, sa;hnm yoluyorlardı. Çin- fak oluıuttur. Heyet &on günler- Kont (Volpi de Misurata) olacak
.adam ç:ngeneleri hapse götürdü. ıeneleri de yakaladılar. Bunların de büyük tehlikeler geçirpıiştir. 
Pit iman~la bir yerde yatıyor-, da dit'erini söktüler, saçlarını H~yetin rakip olduğu tır. 
dur.a.. Pireler beni yiyor~ardı.. yoldular, kestiler ve hem kırbaç- vapur az 

, T kalım buzl;r arasında kalarak 'ngı'/iz radyolarında Ert.nai sabah npur.a unayı İ lan, hem arab-ı ve beygirleriyle parçalanacaktı. Vapura konulan l J 
ıeçtilc ve Sırbistan& seldik. Sular birlikte nehre attılar. d d•l ""t 
kC''--or ve dal-~lann gemiye ıön erici alet 1000 kilovatla çah- ta ı a 

·au,. • Soma beni kurtardılar ve kör- k "k 
çarpıp :.:diliyordu.. Ondan son· taca ı en transfor motiirün y:ğı 

&T
11 ler yurduna getirdi!er. 

ra ka•haclan kasabaya git- üzerine yglmz 120 k:lovatla çalıı-
tik ft lten kili• kapıla· Artık annemin yanına gide· mağa mecbur olmuftu. Buna rağ-
n önl~nde dileniyordum · mem. O fak:rdir. Beni görürse men Amerikadaki aboneleri ıe
Elime dü-n _.,.lan .. inıeneler çok atı~. Hem ben böy.le kör, 

~ .,.... 3' ı ki fer heyeti tar:::.fından verilen ha-kapıyorhrdı. Bana yalnız ek- artık hindileri güdemem ••. ,, . 

l 1 · · berleri muntazaman dinlemeğe mek ,e rakı Yeriyorlardı. Belgrat radyosunun din eyıcı-
Kaca adlı bir çinsene vardı. lerine dinlettiği vaka çok acıklı, muvaffak o~muttur. Demek ki 

BeJsi:-İen kırbacivle vururdu. yürekler yaralayıcıdır. Fakat, 120 kilovat 13500 kilometre uzak· 
Kaca Vanarm• ıidecelimizf ve I o nisbette de doğrudur, hayaıt tan radyo dinlemete kifi plmit-
ora•~ di1enmekle çok paraı kaza. değildir. tir. 

(Droitwich) deki İngiliz rad

yosunun 150 kilovatlık yeni uzun 
mevceli gönderici aleti Daventvy
deki eski uzun mevceli aletler ye
rine gçecektir. Bunlardan maa
da dahili lqiliz iatasyonlarmdan 
West, Londra, Midland, North ve 
Scotteıh namındaki istasyonlar 50 
kilovattan 70 kilovata çıkarılacak· 
tır. 

1 ·ı ı: ı 1 1 1 ! 
1· '·1' 1 ! 1

1

1 ı , 1 

lngilterede 

Koca bir 
istasyon 

Baştan başa yanıp gü
rültülerle yıkıldı 

Kinunuıaninin otuz birinci gü· 
nü lngilterenin (Grimıby) radyo 
iıtaıyonundaki Anjen meçhul ıe
bep!erden dolayı yanınıtbr. Yan
gın bütün gün devam etmittir. 
Alqama doğru bütün Anten kule
si yerden müthit giiriiltüler çıks
rarak yere düpnilftür. Bunun Ü• 

zerine zemindeki daireler de atef 
almıtlardır. Anten· kulesi 165 

metre UZUnluğunda idi, etrafı 
tahta kaplıydı. Daha geçenlerde 
( Gimıby) iıtuyonuna -~yet mü
kemmel bir (Neon) zi,.a teeisau 
vazedilmiıti. 

Milletler cemiyeti 
ve radyo 

Milletler cemiyeti beynelmilel 
radyo •üsalebuını temin etmek 
için gayet 111ühim bir plin hazırla
maktadır. BeJnelmilel tepiki me
ıai müe11eaesi ~fmdan tanzim 
olunan bir makale projesi milletler 

cemiyeti büyük ftiruma arzedil· 
mittir. Bu makale kabul edlldiii 
takdirde devletlerin biribirle · 
iar§ı ra yo vaa ~ıy e a a: 
propogandaaı yapmalan menedil
rınit olacaktır. Çünkü mukaveleye 
d:ıhil olan memleketlerin her hiri 
diğer memleketin ahalisina- ı.ı--: 
e~-s !,, ... -um teragat etmeli 
taah'hüt eyliyecektir. Milletler 
arasındaki ahengi bozma.la ma• 
tuf her türlü prop:ııandadan sarfı 
nazar olunacaktır. Bütün radyo 
istaıyonlan, bu esular dahilinde 
kontrol albnda bulundurulacaktır. 

Diğer tarilian Cenevrede mil· 
le~ler cemiyeti tarafmdan tesis e-

dilen radyonun tevsii Ye munta· 

zam Defl'iPl 1apmaamnı temini 
itiyle metıul olacak komieJ'O•aa 
riy:aetine m"lletler cemiyetindeki 
İtalyan heyetine mensup olan ze. 

vattan (Mauimo Pilottli) tayine
dilm~ttir. Bu komisyonun vazife
•i (Pranginı) deki milletler ce
miyeti radyo istasyonunu muraka· 
be etmek ve yapılaç* nepiyat 
İçin hazırlıklar yapmaktan ibaret
t:r. Yevmi netriyat itlerine mil-
letler cemiyeti matbuat dairesi mü 
dürü olan Holindalı (Adrian 
Pelt) t:ıyin olunmuftur. 

Motala radyosu 
lsveç (Motala) daki büyük rad· 

yo iıtaıyonu 160 kilovat ile çahta
caktı. Fakat istasyon, alman aon 
haberlere nazaran kolaylıkla 220 
kilovata kadar çıkanlabilecektir. 
İsveç posta idaresine tabi olan ba 
radyo istasyonu bir zaman IOnr& 

150 kilovatın kifi gelmiyecetini 
nazarı dikkate alarak İltalyonu 

220 kilovat üzerinden İnfaJ• ka
rar vermittir. 
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Meıhur lbir piyanist, zengin kim· ması bir olur, denilebilecek dere- ları için, ortada mesele yoktu! 
eelerin lnzla.rma piyano derai ve· cede kısa bir müddet talebesinin Meıhur piyanist, günün birinde 
rirdi. Ancak, o kadar aceleci idi, salonunda kalP", kendisini dııarı- çoktandır görmediği bir dostuna 

ki hiç bir talebesi, piyanistin der- ya dar atardı. raat geldi. Ayak üstü bir müddet 
Tal ebeler, ondan istifade ede- l d 

sinden tam bir aaat istifade etmek · ·ı ı konuıtuktan sonra, şöyle söy e i: 

7-VAKIT 12 ŞUBAT i934 ~ 

Çifte Pantalon 
Aptallığı ile tanınmış bir arka· 

da,ile !karşıla§an Ferit Bey, onu 

battan &§ağı, şöyle bir süzdü: 

- Sen adam akıllı §ıklaşmı§sın, 
Yakup Bey! 

terziye yaptırdım elbisemi, iyi et
medim mi? 

- Çok iyi etmişsin. Pantalonu 
çift yaphrmanı söylemittim. Öyle 
mi yaptırdın?. 

miyorlardı. Fakat, zengın aı e er, 
lmkinmı bulamanıı,tı. kızlannm böyle meıhur bir piya- - Beni burada bekleyiniz. Bet Yakup Bey, ağzını bir karış aça· 

M-L l' k Ş k ak rak .. fd .. • 

- Tabii değil mi ya. Yalnız, ha· 
zan bacaklarım ate§ gibi yanıyor 

çifte pantalonla ! ~·ur piyanist, dera saatinde n:stten ders aldığını söy ıyere ö- dakikaya kadar gelirim. u on , gu u • 
f6yle bir uğrar, oturmasile kalk· ğünmekten sonsuz zevk duyduk- taki bir talebeme ders vereceğim! - Değil mi? ... Senin söylediğin 
-ıııın18111umııın1111uuıımıııııuuuıııııuıınınıınııııtıııı11tnııııınnuıı111u1ıuıııııııııı11ıııııııııııııııı1111111ııııııııııı111ııııııııııııııı111111.11111111111uaı-~ıı11twuıuıııııııııuuUllllllillllU11ıtı11ıııouı1111111111ıııı1111nnwıuıııwııı11111 

Meslek 
Aşkı 

Bir evde eı, doat toplanmıılar• 
dı. Eğlenti yapıyorlardı. Bu arada 
toplanlnla.rdan her biri, muhtelif 
sahalarda bilgi ve meharetlerini 
gösterdiler. 

Bu evin tabibi olan Didar h:ı· 
nmı efendinin evinden misafir ek
aik olmazdı. Hemen her akpm 
7&Pılan eilentilerde, birçok ki,i 
hazır bulunurdu. Tabii bu kadar 
aıiıa~ir .ağrrlıylhilen kadın, çok 
sengındı. Zengin ve miıafirper· 
~r! 

Salonda dakikada lbir manalı, 
minaaız kahkahalar koyveriliyor, 
lıerkeı bir ıey aöylüyor, el takırtı· 
lan it itiliyor, hulasa çılgınca eğ· 
leniliyordu. iki saatten 'beri böy· 
le ..... 

Kibar ık 

lnsln ıno~ 
Hosuna 

üitnıiyen 

R i r 

Ferit Bey, dikkat edince, aptal· 
lığı ile meşhur arkadaşının panta· 
lon paçalarının çifter çifter sarktı• 
ğım gördü! 

~ . 
iki arkadaş, sokak ortasmda 

karşılaıtılar. Selamlatblar, hal ha· 
tır soruıtular. Sonra, konuf1Da 
şöyle devam etti: 

- Kuzum, bana beş lira ödüng 
verebilir misin? 

- imkansız, azizim! 
- Neden? 
- Benim, şimdi bir adetim var. 

Belki biraz garip gelirse de, ... aym 
birinci günü, alacaklıya bile para 
vermiyorum! 

- Mükemmel, fakat, bugün a .. 
yrn ikisi! .... 

Bir an sükôt. Sonra cevap: 
- Sahi, öyle! .. Fakat, ayın iki· 

sinde de paralar suyunu çekiveri· 
yor! 
"- Vermeğe niyetim yok,, de • 

sen, e! ....,... 
- Ne o? Bugün pek dalgın du-

Misafirler arasında bulunanlar- f 
Ln doktor Halil Bey, en sona kal·\ 

:---~~--!j;:::c.t;r~.;;.;E~~v aahib • Jlidar Hanıme· H D ~ 1 n 

ruyorsun? 
- Sade bugün mü? 
- Bilhassa son zamanlarda ıe-

ni hep böyle görüyorum. Nqin 
var? 

- Doktor bey, ırra ıizde ! 

Şitman bir adam olan doktor 
Halil Bey, iyice yaslandığı !kübik 
koltukta, yan uyuklar vaziyette 
idi. Birdenbire dofnılmağa çalıp· 
nk, nunldandı: 

- Ben de mi? •.• Eh, yakl&Jm, 
Lakaiım. Ben de hepinizin nabzmı 
:rokJıyaymı bari r 

-Üzüntü, beni adam akıllı yıp
Tatıyor. Dü,üne dütüne bundan 
kurtulmak için bir çare buldum. 
Gazeteye ilan verdim, beni üzün• 
tüden kurtaracak olan kimseye 

- beı yüz lira vemıeği vadettim ! 
- Kocam, tazıa masraf ettl§lmden tlklyet~I. Bana ge~en gUn 1'. - Güzel, fakat, bu kadar para• 

klbarlarmn cıc k sade giyindiklerinden bahsetti! ~ yı nerden bulacaksın?. 
- Sen ne le ıap verdin ? -Zaten benim üzüntüm de pa• 
- " Ben, kibarhk taslamaktan hoflanmarn ,, dedlml ra bulamamak! 
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~Erkeğe .Acıyan Kadın~' Hangisini? 1~ Bebek-Fiyat- Kız ~ 
. Baidat caddesinde yaıvana yü· 

rüyen kan:, koca, yqhca bir zata 
rut geldiler. ihtiyar, selam vere
~'sordu: 

- Acaba Göztepe istasyonuna 
kaç dakikada varabilirim. Daha 
c:ok uzak mı? 

Kadm, hemen !U cevabı verdi: 
- Hayır, Beı dakika sürmez 

bile! 

İhtiyar, teıekkür ederek uzak· 
latırken erice"- k 

' K, arısına sordu: 

- Niçin doğru söylemedin? O
nun yürüyijıü ile istasyon en aşağı 
yanm saatlik yoldur! 

Kansı, ihtiyarın ark nd b ,_ aıı an a-
kara ... : 

- Evet, decli. ihtiyara acıdım 
da...... gözünü korkutmak iste· 
nıedim! 

Nimet 1 lanmı, aa.bah kahvaltı • 
sında kocasma danıfb: 

- Bey, Nennine yarından iti

baren kendisine yol verdiğimızi 
fin:dlden bildireyim mi? •.. 

Ytlait Bey, az kalsm çay finca
mm elinden diifürecekti: 

- Sakın ha, dedi. Unuttun 
mu? ... Bugün ev sahibi gelecek. 
Sonra benim evde olduğumu söy
ler! 

~ 
- Sana bu ak§am, bir hal oldu. 

Bana boyuna saatin kaç olduğunu 
soruyorsun! Bu, altıncı defadır! 

- Bunda taıacak ne var? Sen 
de her aoru,umda başka türlü ce· 
'\'ap veriyorsun! 

~ 
Faize Hanım, kasaba giderek ya· 
rmı kilo kıyma çektirdi. Kasap, 
bunu tartarken ba§ parmağı ile te
raziye kuvvetle bastı. Bu, hanımın 
gözünden kaçınadı. 

- Otuz kurut! 

KaAap kıymayı kağıda sardığı 
sırada, azametli bir tavırla böyle 
diyince, Faize Hanım, gülümsedi: 

- Kasap efendi, tartmasaydı· 
nız istemezdim, fak at mademki 
bir kere tarttınız, oldu olacak onu 
da kesip kağıda koyuveriniz ! 

Kaaap, bir şey anlamamıştı. Hu
ıunetle kadına baktı ve sordu: 

-Neyi? 

- Bat parmağmızı l 

- Boduruma odun taşı· 
makta kıza yardım eder· 
sen.sana eski bir pantalon 
veririm! 

- Görebilir miyim? 
- Odunu mu? 
- Hayer, kızı 1 

ııııı1111111ııııııııııı11111111ııııııııııı11111111ııııııııı111111ıııııııııııı1111111ıııııı 

- Bana kalına, artık kızımızı 
evlendirsek iyi olacak, kocacığım. 
Kız, tam evlenme çağında ... Vakit 
geçirmeğe gelmez! 

- Karıcığım, ne acele ediyor
sun? ... Dur bakalım, hoşuna giden 
bir delikanlı karıııma çıkıncıya 
kadar beklesin ! 

- Ya, mükemmel doğruıu ! Ben, 
o kadar bekledim mi zannediyor· 
ıun?. 

Minimini Feriha, annesinin he· ı -Niçin olmasm? Sobaya attm 
diye ettiği ~özleri kapanıp ~ç~~ır mı, altın gibi parıl panl yanar! 
bebeği sevınçle kucaklamı§, opu • ....... 
yor, kokluyor, her tarafını gözden H · 'f 1 • · . . - oca, senın vazı e ennı ya• 
geçmyordu. k b · d · .. · • . par en enım yar ım ettıgımm 

Bu muayene sırasında, hır ara • f k d ? 

b b . b' . d k' f. f ar ına var ı mı. 
Jık e eğın ır yerın e ı ıyat ya Ç k b b b aı· . . . ocu , a asının u su ıne 
tası gözüne ılıttı. Bunu okuyunca, ' k b il d 

. .. .. .. . . ar§ı, aşını sa a ı: 
bır an duıundu, sonra annesının . d b ba, 

k t - Galıba anla ı, a • 
yanma Of u. N d 1 d ? 

N F 'h ? - Y aa? ere en an a ı. - e var, erı a. • 
A · · ·· ·· d d k - "Bu kadar yanhıı, aenın yal• 
nnesının onun e uran ız, 

parmaklarının ucuyla eteğini tuta· 
rak kaldırdı, şöyle söyledi: 

- Anne, benim fiyatım ne ka • 
dar?... Baksaı:ı, a ! 

~ 
- Baba, ben ne olmak istiyo· 

rum, biliyor nıusun? 
- Söyle de bileyim! 
- Altın arayıcı! Demin roman· 

da okudum. Altın arayıcıları, ka
ranlık mağaralara girerek, altın 
madenleri keşfediyorlar, sonra ... 

- Kafi, eğer sahiden altın ara· 
yıcı olmak istiyorsan, hemen ola
bilirsin! 

- Sahi mi?. Nasıl? 
- Çabuk, sepetle küreği al, in 

kömürlüğe, sepete maden ltömürü 
doldur, getir yukarıya! 

- Kömür altın değil ki, baba! 

nız haıına yapmıf olman, müm• 
ıkün değil!,, dedi de! 

Baba, çocuğuna naailiat veri· 
yor: 

- Sen, daima "isterim de iste· 
rim,, diyorsun. Halbuki, çoculC 
kısmı hiç bir şey "istememeli,, dir. 
Bunu sana bin defa söyledim. Bir 
türlü kar etmedi. Vazgeçmek için, 
evvela vazgeçmek "istemen,, li· 
zım! 

~ 
- . Kocam, gençliğinde kendiıİ· 

ne en uygun düıecek kızı bulma· 
dan evlenmemeğe and içmitmit ! 

- Peki, senin en uygun düte
cek kız olduğunu ikimden 8fren
miş? 

- Kimden olacak? Benden! 
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C:ıvit Ferdı ba§ını kaldırdı, 
dişleı·ini gıcırdattı: 

- Affedeceğim ha! .. Daha ne· 

Sah Puartcsi 
12 ŞUBAT 

27 BAYRAM 
13 ŞUBAT 

28 BAYRAM 
Giin do~uşu 7,12 i',lt 
GOn 1 atı,ı li',H 17,V4 
Sıbalı oamaz 6~5 6.55 
Oğle namazı 12.'<7 12,!8 
hindi namazı t!'.07 15,08 
A\:$am namaıı 17.'i! 17,24 
\'auı namazı lfl,Sli 18,S6 
imsak ı;,trı 5,!9 
Yılın geçen gunler 4.1 '44 
\'ılın kalan h S'ı?2 au 
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M EMLEKET Ha be rl eri 

Samsunda 

Muallimler 

Huıuıi bir mektep açan ve yıl· 
lardır memleket maarifine hiz
met eden deierli bir muallime 
birlik veznesinden otuz lira yar
dmıda bulunulması, yeni ida
re heyeti taraf mdan bir it progTa· 
mı hazırlanma11, ikinci bir he
yeti umumiye içtimaında varidat 
ve masraf bütçelerinin tanzimi, 
aylık taahhüdat meıeleıinin kat· 
i bir tekilde raptı, .müsait bir bi
na temini meseleleri görüşühneai
ne karar verilerek intihaba ha,. 
lanmıştır. 

Yeni idare heyetini fU zevat 
teıkil etmi,tir: 

Liseden Salim Rıza Bey, orta 
mektepteni Mürziye Hanım, ti
c:net mektebinden Nadir bey, ilk 
mekteplerden K1lıç, Hayri ve 

Kongre; Gazi Hazretleriyle 
baıvekil ve meclis reisi paıalara, 

ve maari1 vekilimize birlik aza
sının sevgi ve saygılarının telg
rafh iblağını a!kıtlarla kabul e· 
derek içt:.maa nihayet vernıiıtir. 

Halkevinde 

19 şubatta üç yaşına basacak 
olan halkeviınizin dokuz fubesin
de de ayın birinden itibaren id-.re 
heyetleri intihabına ba§lanmıştır. 

Her tubede kayıtlı aza, tayin 
edilen günlerde toplanarak yeni 
kom:teleri seçmiye devam etmek
tedir. 

Konyada 

Gençler 
Müsamere, balo ve 
piyango yapıyorlar 

Konya, (Hususi) - Şehir genç
ler birliği spor yurdu 8 ve 9 ıubat 
perşembe ve cuma günü gündüz 
ve akşamları belediye sinemasında 
ıenelik müıamerelerini verdiler. 

Zengin bir program ve müte
nevvi numaraları ihtiva eden mü
samere hazırlıklarına hararetle de 
vam olunmakta idi. Bu zengin pr~g 
ramın saat 20 üçe kadar itmam o

lunamıyacağı tabii bulunduğu na
zarı itibare alınarak binanın saat 
24 de kadar açık bulundurulabil
mesi için vilayetten müıaade alın
mıt h. Programda bir çok spor 
uumaralariyle beraber klüp saz he 
yeti tarafından millt havalar, mo
noluğ, komedi ve facia vardır. 

Ayrıca JankiPora tarafından 
temıil olunan (Bir gecenin farkı
••) isimli film gösterilmi9tir. 

Gençler birliği senelik baloaunu 
bu sene Halkevi salonunda vere
cektir. Balo bir mart perşembe 
günü aktamıdır. Bir taraftan ba
lo için de haznlıklarda bulunul· 
maktadır. Fevkalade bir caz temi 
ni için lizmı gelen ihzarata -bat· 
lanmıttır. Balo için bir takım sür
priz numaraları hazırlanmaktadır. 

Geçen ıene tertip edilen büyük 
eıya piyangosunun gördüiü rağ • 
bet üzerine ikinci bir büyük etya 
piyangosu tertibine bir hazırlık ol· 
mak üzere timdilik 11462 ikrami
yeli bir ıehir pipaa~ ~il· 
mittir. iletlerin fiati r1ruruJ· 
tur. Fazla ve mütenevvi etyalar 
teıkil eden bu piyangonun ikrami
yeleri araımda radyo, motoıik-
1et, bisiklet, gramofon, halı gibi 
kıymetli efyalar vardır. 

Büyük varlıklar gösteren bu 
klüp gençlerini, genç ve çalışkan 
klüp reiıi SüreyYa beyi tebrik ede· 
rız. 

T. 

Bursadaki balo 
Gemlik, (Huıuıi) - Buna vi· 

liyetinin bütün kazalarında fakir 
çocukların korunması ve köyler· 
den gelen Çocukların okumaları 
nı tem'n için panaiyonlar açılma• 
sına vali, m-:arif müdürü, kaza 
kaymakamları bütün kuvvetleriy
le calıtmaktadırlar. 

Bu pansiyonların açılmasına 

y:ırdnn olmak üzere de çocuk ge
cesi Burs~da belediye ıalonların· 
da güzel bir balo tertip edilmiş 
ve sabaha kadar gayet samimi ve 
neşeli bir tek' Jde eğlenilmittir. 
Bursa valisi Abidin Beyin him:ı

yeıinde tertip edilen baloda bü
tün burıanın kibar aileleri ile be
raber kazalardan gelen muallim 
ve muallim hammbr da vardı. 
Baloda Vali Bbidin, H. Fırkası 
Bursa vilayet re:si doktor Sadi, 
belediye reiıi Muhittin, maarif 
müdürü Fakir Bey ve aileleri de 
bulunuyordu. 

Bursanın güzellik kraliçesi Le-
man S-:ıdullah hanım da baloda 
bulunuyordu. 

Vali ve maarif müdürü beyler
le müfett' ! Zühtü Beyin davetli
leri ağırlamak hususunda göster· 
dikleri ihtimam baloya hakikaten 
bir kıymet k"lzandırıyordu. H«"
men, hemen bir muallim gecesi ve 
muallimler ba1osu halini alan bu 

Gaziantepte 

Lise 
Bir yaşına girdi 

Gaziantep (Huıui) - L 
zin kuruluıunun birinci yıl 
mü sevinç içinde kutlulandı 
ziantepteki lise ihtiyacını 
dan tetkik buyuran ve sene 
olmasına rağmen devlet bü 
den bir f edakirlrk yaparak l 
fan ocağını açan muhterem 
kil ismet Pataya kartı m 
tin duyduğu hürmet ve sevg' 
ıuzdur. Buraaı da liıenin 
ıına bir ,ükran kar,ıhğı ol 
zere bu ıene yeniden 12 biı 
sarfederek dört ye~i dersanel 
tırdı. Yıl dönümü münaseb 
de kütat resmi yapıldı. 

Valinin, belediye ve fırk 
)erinin ve bir ç.ok değerli ad 
rın önünde yapılan bu ihtif 
güzel oldu. Lise müdürü 
bey bir nutuk ıöyledi. 

Talebeden biriıi yazdıiı 
•iiri okudu. Halk fırkası re 
mer Aınn bey dört dersane 
çılıımı yaparken söylediği n 
la. dem ittir ki: 

"Ayıntaplıların muıırr 
se talebi üzerine lmıet Paş 
"Biz yarım lise açmak iıt 
ruz. Muallim ve levazım 
muzu ikmal ile mevcut liıele 
viye etmek istiyoruz. Korkar 
Ayıntap liıeıi de yamn lise e 
ıın,, buyurdular. Ben buna 
ben "Hayır, Pqa Hz. Ayın 
aeıi yanm liıe olmıyacak, 
~ olacaktır,, vadmda bulun 
Bu vaClımı sızın a§ ın ze 
tatkın çalıt manız yerine geti 
ve Gaziayınla.p liıeıi bütün 1 
arasında en kuvvetli lise o 
göıterilecektir .,, 

Liae talebeıi bu sözlere 
hay, çalıtacak ve vadinizi y 
getireceğiz,, mukabelesinde 
lundular. 

Bugün Ayıntap lisesinin 
cudu 470 i bulmuttur. Lise 
ci sınıfın mevcudu 100 ü buld 
dan iki şube yapılmıştı. 

Tekirdağ Halkevin 
Tekirdağ (Hususi) - Ha 

temsil ıubeıi azaları Halke 
toplanarak şube komite azal 
seçm:§lerdir. Komiteye mu 
Haydar Nami, Şinasi ve Sıtkı 
ler İntihap olunmuştur. 

Sındırgıda menenjit 't 

Sındırgıda menerjit vakı 
olmuf bunun üzerine Balr 
sıhhat müdürü Sındırgıya git 
tir. 

Vilayetin tahkikatına naz 
h:ııtalığın membaı tesbit edi 
ve icap eden tedbirler alınm 
Sıhhat vekaleti de bu husust 
yük hanasiyetle mücadele en 
ver.m'.ştir. Ankaradan bir m 
dele memuru hastalık çıkan ı 
tak:.da atı tatbik etmek u 
gönderilmittir. 
....................................... 
balo, sabaha kadar büyük biı 
2ahet içinde devam etti. Baı 
hocamız Ali Olvi Bey tarafıı: 
mua.llim manzumesi okunı 

Gemlik mualimlerinden aıua 

Nedim Bey tarafından birkaç 
mar:ı yapılmıf, ve alkıtlanmıı 
clrr. 

Kiraz AH o§ 
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Atinada Misak münasebetile nutuklar söylendi 
,,... (llaıt lanıll l IDCI •J'lflııl&) 

Sulha teıneyiz. F-3kat, hakiki 
ıulbqn kaynaiı itimatta ve itima
dın kaynağı da iıtikrarda olduğu
nu biliriz. Bir devletin, hodbin 
menafii iç.in değil fakat umumi 
menf a.lt İçin elde ettiği ilk iıtik· 
rar, hudutlarının iıtikrarıdır. Bir 
devlet beynelmilel camianın bir 
uzvudur. Kendisi için yapacak 
vazifeleri vardD'. Buna ıöre bir 
devletin hudutları meselesi ;tra
fmda k::ı.rarsızhklar mevcut olduk· 
ça beynelmilel camianın iıtilzam 
ettiği tam verimli mesai imkin· 
s!.z~ır. Filhakika, bu tartlar da
hı!ınde, neticede devletin h t 
·ı b' 1 aya ı 
ı .e ır eıen günlük hayatın ye-

keale, bu hudutlan kat'i manevi• 
lepnelerine kadar tedricen kıymet 
ten dütürecek iktisadi ve ıiyaai 
genit bir mukarenet mesaisine si· 
ritmeğe amade bulunuyoruz. O 
gün timdiki vatanlanmız artık bir 
vatan olacaktır. Beteri yet bu bü· 
yük vatanı her birimizin kendi va· 
tanına karıı ayrı ayn beılediği mu 
habbetin heyeti mecmuasını temsil 
edeceğinden bizim için o nisbette 
aziz olacaktır. Emniyet, anlayıf, 
ittirak, tamamlama. İfte Atina mu 
ahedeaine imzamızı koymakla bu
gün sulh için diktiiimiz mabedin 
dört ıütunu •• 

tin benimaemit olduğu ve benim
semesi icap den bir mütearifedir. 
Fakat bu medeniyet prensipinin ha 
ricinde cihan harbinden istihraç e· 
dilecek iki ders daha vardır. Birin· 
ciıi ıudur: Gözümün önüne büyük 
harbi yapmıı olan milletleri getire
rek diyorum ki: "O fena günlerin 
avdet etmemesi için her şeyi yapı· 
nız, fakat o zamanlarda yapmı§ ol
duğumuz feyleri yapmayımz.,, 

rürken gene ayni yükaek ilhamın 
delalet ve irıadı ve hükUmetimi· 
zin faaliyet ve .muvaffakıyeti ne· 
ticeıi obrak Balkan anlaıma mi· 
sakını~ bu defa Atinada ir.na e· 
diJmiı olmaıı gibi kutlu bir hadi
seyi görmekle bahtiyar olmuştur. 
Balkan birliği ülküsünün ilk ta· 
hakkuku demek olan bu büyük e
ser ve muvaff akiyetten dolayı 

milli grupumuzun en derin min· 
nettarlık hislerini yüksek huzuru
~~ arzeriz büyük reisimiz efen
dım:z. 

tebriklerimin kabulünü rica ede-
rim. 

Bunu ta~:ırlıyan değerli devlet 
adamlarının çalı§muı neticeıj o

lan bu eser, altına imza koyan 
devletlerin ıulh için kati iradeleri 
sayesinde husul bulmuştur ve Yu
nan h-:.lkının aail Türk milletine 
olan dostluk hislerini teyit etmek· 
tedir. 

Alcxandre Zairnis 

rıne milletin hayatını muallakta 
~utan ııkıntılı bir siyasi mesele 
ıkame edilmiıtir. 

Umu.mi harpten eYelki sulh 

Bundan böyle Balkan devletle-
rinin milli bayramı olması lazım 
ıelen bu unutulmaz günde Yunan 
reiıicümhuru hazretlerinin ıihhati· 
ne ve onun milletinin refahına 
ve miaakımızı imza eden milletle-
rin devlet reislerinin ıihhatine iç· 
mekle müsaadenizi rica ederim. 

Bu nutuk uzun müddet alkış
lanmıştn·. 

Hariciye vekilimizin 
sözleri 

devirlerinde, günlük hayatta hiç 
bir hudut enditesi mel'ZUU bahsol· 
muyordu. Milletlerin, hudutlan• 
nın akibeti h::Jckındaki husurunu 
yalnız harp bozdu. Yeni sulh mu· 
ahedelerinden biri, bazı ma.aum 
~yüllere 7apdan ifrat ve hafif 
9iddet yiiaünden, bazı ıınıf dev- Atina, 10 (A.A.) - Yunan hü
detler için garip ve huıusi bir re· kumeti tarafından verilen resmi 
jim ibdaı edildi. Onların hudut- dinede hariciye vekilimiz Tevfik 
hrı meselesi her vesile ile haıbaıa Riiştü B. şu nutku iradetmiştir: 

lkinciıi de buna daha ziyade 
bir müıahade diyeceğim, sekene
lerini ve arazilerini bu felaketin 
tahribatından imkan dairesinde 
masun bulundurmuf ve mıntakavi 
münasebetlerini idare eden bir a· 
henk ile muhabbetin kine galebesi
ni temin ebnit olan. Avrupanın o 
bir ucundaki mıntaloda kain mem 
leketlerin baıiretkarane ve kiyaset 
eıeri olan hattı hareketlerini taki
betmekten ibarett:r. 

Dost me:nleketin binlerce sene· 
lik tarihi olan güzel paytahtında 
bugün imzalamış olduğumuz nıi
ıak, hiç f üphe yok, milletle· 
rimizin iıtemekte oldukları yeni 
devreyi açıyor. 

Kadeh:mi, burada mümessilleri 
hazır bulunan dost memleketlerin 
devlet reislerinin ıereflerine ve 
milletlerimizin refahına kaldınr 

ve Yunan hükumeti gibi bize kar· 
tı büyük misafirperverI:k ve hara
retli bir kabul göstermit olan bu 
güze) beldenin refahına içerim.,, 

Yunan başvekilinin sözleri 

ve yahut aleni surette münak "Zatı devletlerinin pek belij 
edileceğini teyit !artiyle bu .. ~ nutuklanndan ve pek sarih izahat· 
devletin biruzvundan mat!: : lerinden aonra benim aöz almakb· 
d~l?1esi açıktan açıla talebedile- ğım zait olacaktır. Yalnız müm
bılır ve böyle bir noktai naz:ır te· taz arkadqnn M. Titüleıkonun aç· 
atisini reddeden devlet ıulhu teh· mıf olduin yolda yürümüt olmak 
dit etm!t ve yahut beynelmilel için bir kaç söz söylemek istiyo- Nutuklar silsilesine hfümı veren 
ruhtan mahrum bulunmuı olmak· nun. Yunan ba.~vekili 1\I. Çladaris de-
la ·ıh H d ı h ti mistir ki: ı am edilmek tehlikeıine er ıey en evve aon aeya a e- .. 
ku ti · d üt" 1- dd 0 t 1 "En umimi ve en halisane dos-vve e maruzdur. Bir devlete nn e ve m ear.a mı emaı arın· 

bilerek intiharı ale edilmek ık· da iki memleketimizin menfaatle· tluk münasebetleri idame etmeğe 
m 0 , r • :-.. l.a auretle ,,. , r ia--.e balkan 

ıu"l Ih J b ) m -----~a deruhte eder~k sarfet· yanm ada.ama sulhu temin ebne-:une usu u mama.aı muvafık AllDllllHI .,. 

olamazdı. Hudutlar ıulh zama· mit olduiu doıtane mesaiden dola· ğe azmetmiş olan dört milletimiz 
nında tehdit edilebileceğine göre, yı mümtaz dostum M. Maksimosa için uzun bir ıulh devresine işaret 
h. lıudutlann, harp hazırlddann· teıekkür ebnek isterim. Yunan ha- olacağına kani olduğum bu tarihi 
d• bahtedilmeksizin, tekeffül e· riciye nazırı, iradetmit olduğu he- günde balkan misakmm ilhamlı 
clilebilmeleri de metraclur. Mer- yecanlı nutukta Balkanlarda sul· amil ve banileri bulunan ve de
kezi Avrupada bqby.:m hu a'bül- hun tarıininin en iyi &mil ve mea- vamlı ve daima itimada müıtenit 
amel devam etti .. huaün Balkan- nadi bulunan ve umumi sulha na· muhalesetten mülhem olan mesa· 
larda tamamlandı. çizane ve fakat ihmal edile:niye- ileri ile büyük bir eser, dört mille-

Atina muahedesi, her ,eyden cek bir yardrnıı dokunacak olan t~mizin refahını temin edecek olan 
eTel beka ve muh:lfaza ıevkitabi· misakımızın ehemmiyet ve tümü- bir sulh eseri yaratmıı olan M. 
iıinin emrettiii bir harekettir. A- )ünü tebarüz ettirdi. Titüleıko, Tevfik Rü!tü Beyefen
tine maahedeıi, ıulha ıüılü ve Ben !İnıdi bqka bir zaviyeden di, M. Yevtiç ve dostum ve arkada
müphem lisanla Yazılmıt misak· aynı hakikati ifade etmek iıtiyo· tım M. Maksi.Dıos hazaı-atına bay
lardan daha ziyade hizmet eden ~· Büyijk harbi ıörmüt ve onun ranlrkla kanıık tekrimatnnı arze· 
ıiyui realist hir eserdir. O mi· e~ım fecayi teıbihini sekmit olan derken bütün Yunan milletinin 
•~arda, alicenaplıklar biribiri· b:.zler, bizleri Kl'l&ll bir rqe hia- minnet ve tükran hislerine tercü
::a:ı derece brıfllUftır ki bu hü· Htmeden bu feci deinleri hatalıya man olmakla bahtiyarım. Kade-
• •rüa ~- bir teJ' mi verdikle- m&JIZ Ye hu hailevl demleri yap.· h:mi onların ıihhatine kaldın-

rı, yokta ıızden bir fey mi ald kla- mıı oluı $0CUklarmuz biç füphesiz 
rı her ~:\kit bilinemez N'h 

1 
A o v-'-- ·· ı· • . • ı ayet • aulYlı tafıil eden muı ım say· 

tı?a ı:uahedesı bir adalet eseridir. falan oklayarak bu büyük felaketin 
Zır& 

1 
aıkalannın hukukun:ı mut· ne deınek olduiu baklanda bir fi· 

lak o arak o derece riay'""t -a--L. ki d' d. k' b "" .. wuca r e ıneceklerclir. Ben hiç 9üp-
t~ :. 1

• ~~~n alakidarlan imza ~iz bu latif ve ne,eli ıüvareyi bu 
e. e ennd ı as ettikleri '"'eJ·nn· e .... eı-ı· 1.._.._ , _ t..J!._ k 

:ık • .,. "' ... ı -unuarı teZ'aar etme ıure 
tır e avet eylemektedir. tiyle kederlendirmek istemem. Bun 
. filh~ik~, iDfa ettiiinıiz ev ıe· ları habrlatııı, beteriyetin bu 

nıı ve mıaafırpenerdir. feliketli b.aıraadan ders alması 
Kalpleriınizin bekJed• ... h irindir. d ıgı erkes 7 

için ora a yer vardır. Eminim ki, bütiin dünya, biz ke-
Fakat evimiz aydınlı•--- d maliatlerin proıramunızda·. "Da-z· h aur ... 

ıya ~Y~ der taraftan nufuz e- hilde sulh, hariçte aulh,, vecizesi i· 

l"lln.,, 
Balkan birliğinin 

te!grafları 
Ankara., 11 (A.A.) - Balkan 

itilafı misakının imzası münasebe
tiyle Balkan birliği Türk milli 
grupu namına Reisicümhm· Haz
retlerine ~c;ağrdaki telgraf gönde
rilmiştir: 
RelslcUmbur Gaz.1 Mustafa KentııJ Hz. nln 

)ilksck bumrlarma 

Ball<an Gemi~ eti l"t'I ı 1 mumi Kfıtıp 

Uas:ın Rliıtea E~ 

~alkan birliği milli grupu Baş
vekil İsmet Paşa Hazretlerine de 
şu telgrafı göndenuiştir: 

Muhterem na,vekU İsmet Pa,a &. ne 

Balkan devletlerinden dört mem 
Jcketin, aralaı-mda, bu yarım a
da üzer:ndeki hudutlarının tesa
nut ve kefaletini temin eden Bal
kan anlaşma misakının dün Atina
da imzalanmıt olmasını cümhuri-. . ' 
yet ıdaresınde iktidar meauliyetini 
üstünüze aldığınız günden beri 
memlekete her sahada temin bu· 
yurmuı olduğunuz büyük muvaffa
kiyetlerinizden biri olara:k kutlula-
rız. 

Bugün bu yarım ada üzerinde 
yatayan milletlerin, tarihi ve cog· 
rafi mukadderat birliklerinin icap 
larmı tahakkuk ettirmeği kendine 
ülkü sayan Balkan birligi Türk 
grupu için bu meıut anlqma hi.
diseıinin haiz olduğu huıusi ve 
müsteına ehemmiyeti hepimizden 
fazla zatı devletlerinin takdir bu
yuracaklarına inanırız. 

Şimdilik dört Balkan memleke
tine maksur olsa dahi bu misak ile, 
Balkan birliği ülkümüzün ilk ve 
çetin kıımmı tahakkuk ettinnİ§ o
lan sevgili ba§vekilimize milli gru· 
pun ıonsuz saygı ve minnettarlık
larını ıunarken gayemizin bun
dan sonraki kısımlarının da tevali 
edecek büyük hizmet ve muvaff a· 
kiyetler:niz arasında az zamanda 
yer bulmaa•nı candan ve gönülden 
dileriz efendim. 
Balkan Cemil 4!tl rrlsl Umumi DtJp 

... nEırct 

Ankara, 11 ( A.A.) - Balkan 
birliği Türk milli grupu namına 

hariciye vekilimiz Tevfik Rüştü 

Beye şu telgı.-af gönderilmiştir: 
S. E. Te' flk Rli,tll Beyefendi 

Atına 

''Bu kerre Atinada büyük mu· 
vaffakiyetiniz neticesinde imza· 
lanmış olan anlaşma misakını, ce
miyetimiz ülküsü bulunan Balkan 
birliğin:n tahakkuku yolundaki ilk 
müsbet yüksek ve parlak eser ola
rak kutluluyoruz. Bu unutulmaz 
hizmetinizden dolayı zabilinizi 
candan tebrik ve sonsuz saygıları· 
mızı ıunarız efendim.,, 
Balkan Oeaıl.rett l'f'lsl Umumi .IUUp 

Bilfen E!ref 

Ankara, 11 (A.A.) - Balkan 
itilafı m:sakının imza11 mün:ıse
betiyle Yunan reisicümhuru M. 
Ale:x:andre Zaimis Hazretleri tara· 
fından Reiıicümhur Gazi Mustafa 
Kemal Hazretlerine fU telrraf 
gönderilmittir: 

Türkiye Reisicümhunı Gazi 
Mustafa Kemal Hazretlerine 

G3zi Hazretleri cevaben fU tel· 
grafı göndermişlerdir: 

.M. Aleksandre Zaimis Hazret-
leri, Yunan Reisiciimhuru, 

Balkan anbıma miıakının i.m
za:n münasebetiyle zatı devletleri· 
nin tebriklerini büyük bir sevinçle 
aldım ve samimiyetle teşekkür e· 
derim. 
Misakı imza eden memleketlerin 

devlet adamlarının anbyı§ ve uza 
ğı görüşleri mahsulü olan bu miıak 
ile Balkanlarda bir ıükün ve saa· 
det devresi açtıklarım görmekle 
bahtiyarıım. 

Asil Yunan milletinde Türk 
milleti arasında mevcut olup bü
tün Balk:.n miUetlerinin biribirle· 
riyle kardet olmaları yolunda in· 
kitaf eden dostluğun bu vesile ile 
bir kere daha teeyyüt ettiğini gör• 
mekten aureti mahıusada zevk 
duymaktayım. 

Gazi Mustafa Kemal 
Türkiye Reisicümhunı 

Ank')ra, 11 (A.A.) - Balkan 
itilafı misakının imzası münasebe
tiyle sabık baıvekil dördüncü Bal
kan birliği konferanıı reiıi M. Pa· 
paanaıta.ayu ile BatTekil lr.met 
Pap Hazretleri aruında şu tel
graflar teati edi'm~ştir: 

Başvekil İsmet Paşa Hazretle-
rine 

Ankara 
Balkan itilafı mis:kınm imzası 

münasebetiyle zatı alilerini yü· 
rekten tebrik ederim. Tah:ıkkuk 
eden eser Balkanlılar arasında 
muttarit bir tefriki mesai ile bü· 
tün sahalarda takip olun"\cağına 
ittibah yoktur. Mümtaz hariciye 
nazırınızın Balkan sulhu lehinde .. 
ki kıymetli mesailerinden dohyı 
da zatı alilerini yürekten tebrik 
ederim. ' 

Papaanasatsyu 
Eski Başvekil M. Papaanast<ıs

yu Hazretlerine 
Atina 

lltif:.tkar telgraflardan dolayı 
zatı devletinize teşekkür ederim. 
Yapılan anlaşma ve sulh eserinin 
zatı devletleri tarafından takip 

olunan büyük ve asil ülkünün ta• 
h-:.kkukuml mesut bir baılangıç ol
maıını ve bütün Balkan milletle· 
rinin birlik ve kardet olmalanna 
hizmet etmesini temenni eylerim. 
Dostum ve ıeriki meaa ;.m doktor 
Tevfik Rüıtü B. hakkındaki ıena
ki.r sözlerinizden dolayı da zatı 
alinize teıekkür ederim. Benim ta
raf undan da, bugün memleket:ni
zin harici münasebetlerini idare e· 
den ve yorulmaz mesaiıi, bütün 
dünyanın da gördüğü gibi, millet
lerin anlatmasını ve dolayısiyle 
sulhun tarsinini istihdaf eyliyen 
mümtaz devlet adamının basiretli 
ıiyaıeti hakkındaki takdiratımı 
burada ifade etmekle bahtiyarım. 

der. k ıııı~ en .•tlıyan herkes, a· le ifade edilen battı hareketimiz 
laca • ~ran 1~ ibdaı ettiii hayal hakkında icraatımıza bakarak hü
zevıkını tatm fikrini terketmeli- km ünü vermiıtir. Bence hakim o
dir .• F~t Atina nıisalunı imza lan fikir ıu bir kaç kelime ile 
edenler ıçın, arazi hudutları kat'i ifade edilebilir: Mensup bulundu· 
ve nıünakap kabul etmez bir feY jmnuz cemiyetin haklarını en mu
olınakla. beraber bu hudutlar had- kaddea bir teY gibi muhafaza ve 
di sabnda İnsanları •YD"an ve on- müdafaa etmek, aynı kunetle ve 
larm hayatmı mütküllqtiren ma- aynı kanaatle diierlerinin mevcu
nialardır da.. diyet ve bekalarının meıru terai-

Bunun için, hudutlvımızı kat'i tine nayet ve hürmet etmek. Benim 
ve llaliıane olarak tanıyacak her- fikrimce bu her mUnener cemiye-

Yakın mazilerine :ıit dü~.manlık 
ve ayrılık hadiselerinin kanlı ve 
acıklı neticelerinden ders almı§ 
bulunan Balkan miHetlerinin mu· 
kadderat birliklerini ıezitlerin· 
den ve isteyiılerinden doğan Bal· 
kan konfer:ınılarındaki milli gru· 
pumuz ikinci Balkan konferansı 
araımda Ankarada zatı riyaset· 
penahllerinin, bu miJletlerin tari· 
hi mente ve müıterek hedef ve ga· 
yeleri h ~kkında irat buyurmuf ol· 
duğu büyük nutuktan aldığı yük· 
ıek ve açık ilhamın aydınlığında 
Balkan birliği ülkilsUne doiru yü-

Balkan anlapna misakının im
zası münasebetiyle zab devletleri
r..e, Balkanhrda ıulhun istikrarı
nı temin eden bu mesut hadiseden 
doğan derin sevinc;ımi arza müsa
raat eder ve bu vesile ile hararetli 

Çok derin muhabbet ve çok sa• 
mimi dostluk hislerime emin ol· 
mamzı zatı devletinizden rica 
ederim. 

Ankara, 11 (A.A.) - Batkan 
birliği Türk m'lll rrupa namına 

(Devamı 10 uncu Sayfanın 4 GılcU aııtununda) 





k.. Keşidede Kazanan 
Begazıtta Okçular Başında Yeni ikbal Gişesi Sahibi M. Bahri Bey ve yine Beyazıt ve Fatihteki itimat 

Bürhanettin Gişeleri Listemizdeki Numaraların ikramiyelerini Verirler. 

NG. L. No. 
13 30 3184 
38 50 246 
64 50 252 

l 14 30 31 B 
241 50 333 
2~9 30 374 
278 30 418 
355 50 430 
360 30 448 
~ôı 30 489 
377 30 492 
Sl5 30 508 
5~2 30 .. 52 
"52 50 6'23 
~ so 30 631 
ı02 50 649 
739 30 ~co 
7~5 30 704 
t- 86 50 743 
915 50 753 
Y70 30 lôS 
Y72 150 801 

1001 30 034 
7 t 50 4 103 
98 30 114 

1 46 30 1 50 
170 500 221 
181 IOO 2t3 
205 30 343 
ıoa 30 384 
204 30 50 ı 
3?8 30 557 
~2'\ 50 ?41 0 
•OT 100 ,43 
Sl4 30 778 
l 00 50 ı8Q 
Ql5 100 952 
~no 30 c.55 
9S 1 30 5002 

2035 ı~o 5t 
96 50 85 

15l 30 105 
279 30 1ı5 
32l 150 126 
432 50 251 

_...~r.6---"--........... ~W..._,·~9~ 
543 50 ~38 
550 30 315 
561 150 405 
60.0 50 439 
ti o 30 464 
756 30 ô 16 
~13 30 090 
825 30 738 
910 30 765 
30~ 1 50 823 

1'()4 30 84) 
ln soo 881 

L. 
30 
30 
30 
50 
!2 o 

100 
ıoo 
50 
30 
50 
30 
50 
30 
50 
50 
:ıo 
30 
50 
tO 

l50 
30 
50 
30 
50 
50 
30 

150 
150 
50 
30 
30 
50 

t50 
30 
50 
50 
30 
30 
50 

JOO 
30 
30 

500 
50 
50 
30 
30 
30 
30 
50 
30 
30 
50 
30 
50 
30 
30 
50 

No. 

5942 
<H5 

600~ 
117 
140 
14 l 
ıeo 
197 
25~ 
370 
418 
451 
525 
542 
562 
597 
647 
ô61 
72~ 

800 
·, 08 l 

<J2 
ı 13 
138 
106 
114 
187 
308 
309 
3i9 
347 
361 
419 
522 
:-,74 
51,:5 
6 6 
627 
036 
6~8 

713 
749 
764 
85\J 
( 03 
0"4 
154 
185 
2'>5 
203 
340 
356 
~77 
i8() 
403 
406 
44j 
463 

L. 
30 

100 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

l 50 
30 
50 
50 

500 
30 
30 

150 
30 
50 

150 
~o 

100 
30 
30 
30 
30 
ıoo 

30 
150 
~o 

30 
50 

1 o) 

50 
50 
30 
30 

ıoo 

30 
30 

100 
50 
50 
30 

150 
ıoco 

150 
50 
00 
30 

100 
50 
30 
30 

No. 
sno 

485 
504 
516 
55t 
55:; 
5<l7 
ô35 
f3l 
8Q5 
956 
96 t 
9;\5 

9015 
19 

147 
208 
282 
2.) l 
31 l 
377 
410 
4Q9 
Ô31 
737 
752 
756 
s,o 
846 
864 
878 

1 0001 
ı '27 
201 
2H 
4H 
4 72 
540 
5Q4 
59S 
710 
7~0 
759 
802 
806 
8~5 

878 
885 

l lOH 
41 
05 
96 

104 
144 
190 
'lOY 
340 
347 

L. 

150 
50 
50 

500 
50 
30 
30 

100 
30 
30 

500 
500 

50 
100 

30 
30 
50 
50 
50 
50 
50 
ıoo 
50 
30 
50 
30 

100 
50 
30 
50 

150 
50 
30 
30 
30 
50 
50 
30 
30 
50 
30 
50 
50 
30 
30 
50 
30 
50 
30 
50 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
50 

No. 

lt359 
315 
452 
483 
503 
517 
525 
r.s4 
734 
767 
782 
789 

l 20 ı 3 
38 
S9 
82 

115 
123 
14 l 
144 
165 
169 
19J 
200 
255 
275 
'l 05 
33Y 
386 
5ı5 
5-,9 
586 
040 
041 
645 
ô69 
703 
76l 
777 
e37 
F45 
SB 
~9S 
ç47 
<J87 

·~054 

~9 
us 
155 
224 
227 
291 
470 
4:H 
482 
480 
5H 
6~2 

L. 
30 
30 
30 
50 
30 
50 
30 
30 
30 
30 
50 

100 
30 
30 
50 
50 
50 
30 
30 
30 
50 
50 
50 

150 
30 

100 
30 
50 

500 
50 
30 
~o 

500 
30 
30 
50 
30 
30 
30 

100 
50 

100 
30 
30 
50 

f50 
30 
30 
30 

3000 
100 
50 
30 
50 
30 

100 
lO 

100 

No. 
1 '3649 

670 
ô80 
6C.Q 
757 
7 ~ 

881 
857 
8S9 
908 

t 4023 
30 
41 
()5 

108 
157 
163 
190 
223 
289 
307 
321 
3ôl 
414 
42l 
469 
600 
ô!d 
773 
77 5 
776 
821 
Sô5 
ı,79 

QQO 
151~9 

170 
2J~ 
241 
252 
2C8 
294 
3~5 

408 
4l9 
407 
542 
5;0 
5S3 
5~9 

590 
593 
06 

029 
")56 
743 
145 
770 
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•• v .~rbıye Mektebi süvarı bö· ~agh kıt'at ve müessesat ih-ı malan. (813) (323) 
ugunde biriken tahminen o- tiyacı için 15 000 kilo yeşil • • • 

tuz arabalık gübre 14-2- mercimek ıi- 2 _ 934 çar- Hastaneler ihtiyacı icin 500 
!~ çcır~~mba gü.nJi saat ıs te eamba günü saat 15 te aleni adet Lake karyola 20İ2/934 
t nı ~u~y~e ıle satılacak· münakasa ile satın alınacak- Salı gUnü saat 14,30 da kapalı 

L. 
30 
ıoo 

30 
30 
50 
so 
30 
30 

500 
30 
30 
30 
50 
30 
30 

500 
30 

150 
30 
50 
30 
30 
30 
30 
50 
50 
50 
30 
50 
50 
50 
30 
50 
30 
30 
50 
50 
30 
30 
30 

500 
30 

150 
100 

30 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
30 
30 
30 
50 
30 
30 
50 

No. 
l';83l 

850 
864 
88J 
906 
9 •3 
Q64 
975 
9~8 

16014 
30 
1ı4 

187 
288 
324 
377 
478 
700 
664 
092 
ı51 

917 
944 
947 

l 7020 
47 
89 

196 
208 
251 
25~ 
3l8 
355 
436 
45'l 
•'iO 
483 
597 
ôl3 
755 
887 
920 
983 
<:.84 

ı 8115 
178 
279 
2 4 
30.J 
405 
474 
534 
1~7 

5~9 
75) 
7 3 \) 
793 
627 

L. 
150 

30 
500 
153 
500 

30 
100 
30 
50 
30 
30 
30 

100 
30 
30 
30 
30 

PO 
ıoo 
30 
30 
30 

150 
30 
50 

100 
100 

30 
50 
50 
50 
30 
50 
30 

500 
50 
50 

J50 
30 

150 
30 
30 
50 
30 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
30 
50 
30 
30 
50 
30 
30 

No. 

l8857 
911 

19033 
ıog 

269 
301 
310 
376 
437 
505 
5 8 
551 
5J7 
ôOl 
013 
t59 
677 
fı82 

709 
798 
8Q8 
929 
9'>4 

2CO l7 
U5 
ı 4ô 
221 
237 
280 
3'8 
s2ı 

534 
594 
ö75 
705 
715 
, 97 
812 
873 
886 
(, 4 4 
9ı1 

2 07'> 
118 
12 l 
126 
209 
344 
465 
503 
531 
5~3 
537 
53Q 
5 8 
702 
13 l 
119 

L. 
30 
50 
30 
30 
30 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
50 
30 
50 
30 
30 
50 
30 

500 
50 
30 
30 
30 
30 
50 

2000 
30 
30 
50 
50 
30 

100 
30 

100 
30 
50 
50 
30 
50 
50 
50 

100 
30 
50 
30 

100 
30 
30 
50 
30 
50 
30 
30 

500 
100 
50 
50 

No. 

21748 
7ı9 

SOj 
837 
947 
978 
989 

22ı34 

13~ 

169 
18~ 

227 
277 
458 
499 
5ô7 
6 o 
ôB 
685 
115 
7~2 

788 
789 
8 o 
812 
sn 
853 
928 

l3 32 
157 
193 
264 
270 
282 
411 
4 Cı 4 

643 
680 
714 
793 
97~ 

999 
2lOW 

54 
71 
sı 

160 
202 
21 o 
398 
413 
456 
469 
624 
715 
750 
849 
891 

L. 
30 
50 
30 
30 

150 
30 
30 
50 
30 

500 
50 
30 
80 
30 

100 
30 
30 
30 

100 
50 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
50 
30 
30 
30 
30 

100 
50 
30 
30 
30 
30 

100 
50 

150 
30 
30 

100 
50 
50 
50 
50 

100 
50 
50 
50 

150 
100 
100 
30 
50 

30.I 

/inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
l - Şartoames ne s;!Öıe bır ade.~ yenı tor~a ma"incsı; 
'l - Nümuncsine göre ''500,, kı o Formalın; 

Pazarlıkla satın alınacak bu iki maızcmedeo Torna makinesi 
için ta.iplerin ° ~o 7,5,, temınat akçe!erile beraber "19. 2· 934,, Pa
zartesi ve Formalin için de "21·ı·934, , Çarşamba günü saat 14 te 
Galatada Mübayaa komisyonuna müracaatları. (629) ır. d ~lıylerın Merkez ku- tır. Taliplerin belli gün ve sa- .~arfla satın alınacaktır. Sart

m~n an ıgı Satına1ma ko- atinde Merkez kumandanlığı namesini göreceklerin - her 
mısyonuna g ı ı 3. K. o. Satınalma Komisyonu ilanları e me eri . satınalma komisyonuna mü - gün ve münakasaya girecek-

(806) (302) racaatları. (802) (305) )erin belli saatinden evvel tek Ankara Merkez Kumandar. Üçüncü Kolordu satın al-
1\f k • • ~ • • • lif mektuolarını Merkez ku- lığı satın alma komisyonun- ma komisyonuna müraca-
.. er eze merbut kıt'at ve ... mandanhğr satmalma komis- dan: atları ve ihale günü vak-

muessesat ihtiyacı için 20 000 Merkez kumandanhgına yonu eleri (837) (450) lki yüz bin kilo un kapalı tinde teminat ve teklif 
kilo nohut 14 _ 2 9.u ;~•- bath kıf at ve mtlessesat ihti- na verm · · l7/S ba / mektuplannı makbuz mu-

b "'"'"- - .-JI* ~ ı.:_ .. ~ 000 irin · • • • r.arf usulile ihalesı u t 
pm a auııtl saat 1.a,30 d a yacı~..,, kilo P cm · · ·· 99 .1 T c · ·· ·· t k b.li d Ankn- Merke Ku leni münakasa ile • a • kapalı zarfla l8tm alınması Merkeze bağlı yedı mues- ~ • um~rtesı gunu s~a, a ı n e Q&.. z 
eaktır. Talipl-L Sa~~a- 14--2-93' ~mba günii sesenin ihtiyacı için 375.000 o~ dilrttedır. Şartnamesını mandanlığı satın alma komis 
saatinde M ~k ~ gun ve t 14 te I ktır T li kilo odun 17/2/934 Cumarte- gormek üzere Fındıklıda yonu riyasetine verm0 leri. 

er ez kumandan- 888 Y•PLaca • a P- • no:: •• 1 1 kl == (3469) (421) 
htı Satmalma komisyon lerin mezktr gtin ve saatin· 815 ,.anu saat 4 de paz~r.ı .:1 yonunda hazır bulunmalan. • • • · 
r.ıiiracaatlan. (800) (- den evvekl teklif mektuplarını alm~cak·tıri. Sar.,!'~me:i! ~o- (865) (640) M. l\I. V. Sa. AI. Ko. dan: 

• • • Merkez umandanhğı Satın- rec enn er 5 uu ve ıp e- • • ,,. Yerli fabrikalar mamull· 
Merkez KUDaanclanlıjma alma komisyonuna vermele - rin belli saatinde Tonhanede Hava krt'atı için 6 adet dıt tından 25 000 metre cantalık 

baih kıt'at ve ınleasesat ihti rL (803) (806) Merkez Satmalma komisyo- 8 adet iç lastik ile 13 adet bez ka'>alı zarfla münakasa• 
y8CI için &0,000 kile kuru fa: • • • nuna gelmeleri. (BG8) (680) muhtelif ab'adcla dolma las- ya konmuştur. İhalesi 28 Sn· 
salya 14--2-93' çarşamba Kuleli Alkerl lileei için • • • tik 17/2/934 Cumartesi glinü bat 9M CarMmba g6nil seat 
glinU saat 14 te aleni miina- 2'&0 gift tire ~rap 13-Z- Hastaneler ihtiyacı için 100 saat 15,30 da paarlrkla alma- 15 tedir. T~n ... ı~ eartname
kala ~e satın ~aeaktır. Ta- 984 sah siinU saat 14 te aleni aırh, IO lllrme oturak, 100 ör· caktır. Sattnamesini göre- s·ni görmek ttzere her gün 
Hptenn hem aiin ve mtinde mUnakasa De almacaktır. dekle 1000 adet kapah sllt ka· ceklerln her gün ve tali le- ve mii~,.ks.ısaya ifıt1rak icln 
r.ıerkez kumandanJıiı satın Sartname ve nümuaesinl si- bı 17 /2/934 Ctunartesi gilnU rin beUi saatinde teminat la- ~e n P-"in ve vaktmden nvel 
alma komilyonuna mUraeaat receklerin her glin ve taHple- saat 15 de _.tıkla satın a· rile TonhanMe Merkez ku- tekl°f ve tem· at m~kttmla· 
lan. (801) (804) rln bem ıttn ve saatinde Mer- lmaeaktır. Taliplerin beW mandanl1ğı Satmalma ko- rf" lf! Ankara'da M. M. V. Ss. 

• • • kes lnnnamlanhiı Satmalma .un ve saatinde Merkez ku· mlsyonunagelmf'l~"1. . kom "" n~ mlracaat-
nez kamandanJıima komlayonuncla huırbuhm- mandanbiı8atmalmakomfs· (867) (661) lan. (3475) (603) 
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12ı& d 4et '(f::.====...... llk•ektep tarlb~erl 
~ d~ if' e ~ r Maarif Vektilet~ 7 arafından llkmektepler1n _ Dördüncü oe 

te1'1 i1 Beşincı Sınıflarında Okutturulmak Uzere 

ı.1'- ·il T. T. '!· C. t~rafında? yazdırılıp tab'ı ve t~vzii 
ı~ ıi "VA 1 T,, muessesesı tarafından deruhte edılen 

i! T A R 1 H kitapları satışa çıkarılmıştır. 

-
Deniz levazım Satınalma 

Komisyonundan ; 
51,S ton yumuşak Simens Martel çeliği: '27 fUbat 9j4 sa ı günü 

ıaat 14 le kapalı zarfla. 

51,5 ton Simens Mertel çeliği kapalı zarf.a münakasaya ko· 

nulmuıtur. Şartnamesini g6rmek isteyenletin her gün •e müna 

kasasma ittirlk edeceklerin de hizasında yazılı günde Kuımpa· 

;ada kiin Deniz Levazım Sahnalma komisyonuna müracaat 
ları . (556) 

Milli müdafaa vekaletinden : 
Gö:cükde inşa edılecek liman ve tersane teaisabnınyapıla

cağı arazinin tetkikatı Ye yapılacak tetkikat neticesine göre bu 
ite ın avan Ye nihai proje!eri ile bun ara ait inşaat resim!erini 
ıre fenni 4artnamelerini yap na iti kapalı zarfla münakasa va kon· 
mui ur Manakasa ancak fenni, mali, idari kabiliyeti haiz ol
du tl arını musaddak vesaikle iıbat edecek firmalar arasında ya
pılaca tır. 

Bu ışe talip o!acalda11n haiz olanları lazım gelen evsaf, umu· 
mi ve fenni ıarlname, münakasa şartoames1 ve idari ahkim de· 
niz 111fıteşarhğ1ndadar. Teklif mektuplara Türkçe yazılacaktır. 
Bu Jıektuplara iliştirilecek her nev'ı ve saikin Türkçe musaddak 
t«;rcümeleri bulunacak ve İfbu Terkçe nüshalar muteber olacak· 
tar. 

Teklif mektuplaranın l 5/Mart/cumarlt-si günü saat 10 a ka· 
dar Ankara'da Mitli Müdafaa Vekiletinde teşekkül eden koınis· 
yona nrilmiı olması ıarttır. Eu andan sonra verilecek teklif er 
kabul edilemez. Teklif mektuplarının açı 'masma ayni gün ve 
aaatta baılanacaktır. 

Talip olanların ya bizzat Yeya usu en Vekiletoameyi haiz 
Tekilleri marifetHe matbu şartname ve teferruatını 50 Türk lira· 
Si mukabilinde almalc üzere Mılli Mjdafaa Vekaleti deniz müste· 
ıarhğında Deniz iıralA t şubesıne müracaat.arı i io o:unur. (206l 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

S Şubat 934 tarihli Miıliyet ve Vakit gaıe elerıyle neşri icra 
ft!ifen 66,5 ton Simenı Martel Çeliklerinin habiki mıktan 51,5 
ton olması Jizım gelirken yanlış ıkla 66,5 ton diye ilin edilmiştir. 
Tashihi keyfıyet olunur. (659) 

1 latan bul Evkaf MUdUrlU§U illnlar1 

Kıyneh tleber Metre ar ita 
Muba mmeneai Metrosu Mürabbaı No Su 

L ra 
11925 45 26S 45 

9800 40 245 46 
13470 30 449 43 
35195 

htanbul'da Yeni postane arkaamC:la Aşırefendi caddcsinc!t. Üç 
paı çaya ifraz edilmiı olan vakıf arsa sah mak üzere kapah zarf 
usuııle 5· 2· 934 tarihinden itibaren müzayedeye çıl<arılmıştır. lha
lefui 5 3.934 tarihine müaadıf Pazartesi günlı saat 16,5 da Is· 
tanbul Evkaf m6düriyetinde idare Encümen nde yapılacaktır. 
Talip o acaklarm muhammen kıymetlerin yüzde yedi buçuk nis· 
betinde teminata muvakkatelerini ve teklif mek tuplarını mu!ıtevi 
zarfları hıyin o'unan gün Ye saatten evvel idare Encümen ne 
te•di eylemeleri ve ifrlılZ haritasını gCSrmek ve ıera ti Hİresini 
anlamak isteyenlerin her gün 3ğleden ıorra lstanbul Evkat mü· 
dDriyetinde MablClllt kalemine müracaat eylemeleri ilin o'unur. 
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Bu kitaplar, yalnız talebelerin değil herkesin istifade edeceği bir 
surette yazılmış bir çok haritaları ve resimler .. ihtiva etmektedir • 

Bir kaı tonla kap' anmış olan bu TAR 1HLER1 N fi atları nefasetine 
ve sayıfalarının çokluğuna rağmen .ı 5 şer kuruştur. 

Satış Ve Tevzi Yeri: lstanbul Ankara Caddesi 

VAK 1 T YURDU 
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DOKTOR 

Hafız Cemal 
""ahili hastalıklar ,... · ehassısı 
Cuma ve pazardan ba>ka günlerde 

öğleden sonra saat 21 den 4) e kadat 
lstanbulda Divanyolunda ( 118) nu
maralı hususi kabinesinde hastalannı 
kabul eder. 
Muaye:ıe.'ıane telefon numarası 22398 
Kı!lık ikametgah telefonu 42519 

Sahibi: MEHMET ASIM 
Neşriyat müdürü: Refik A!:met 
VAKiT Matbaası - latanbul 

T~QKiVE 

llRAAT 
BAN~~51 

·DARA 
BiRiKTiREN 
RA'-'AT-t; Dt;Q 

KiRALIK 
Kagir hane ve dükkan 

Bcşikta, Akarah Vakfıye i daresinden: Beıiktaıta Akaretl..
de ~ 5. 26, 30, 41, 91 rumarah banel'Jle l9, 24 numaralı clllılr ... 
lar birer sene müddetle kiraya verilfceğinden Şu'>atın YecliDCI 
Çarşamba gününden itibaren yirmi gDn müddetle müza1ecle,. 

çıkarı l mışhr. Ta'ip o an'arm Şubatın yiımi sekizinci Çaqamba 
günü saat on üçe kadar mahalli mez ürda 54 numarada m&te-
nlli da=reıinde ve yevmi mez' iirun aaat on i\çünden en beti• 
kadar rstanbul Evkaf Müdüriyet.nde idare Encümenine m.._., 
at etmeleri. 


