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Piyango 

Büyük ikramiye bir 

Dahili 
Harp 

roktor- t' ~mekleteaen 
katli• i~ demedim mi? son,.a ou ılatttan ram oır ~orba 

-•~a!ta ~Ben :e döy~i yapıyorum. Yalnız Haç ~ok pahah 
...,.u111un an S n e r kere ıemek 1ı1orum. 

Balkan 
Misakı 

Dün akşam nezfi 
dimagiden öldü 

Bir kasadan beş lira eksik çıksa kim
bilir kaç memurun peşinde koşarız da bir 
kere para için haline geçti mi, kırılıp 
dökülen binlerce liralık bir kıymet te ol· 
sa görmez, işitmez oluruz. Bunu csas
landmncıya kadar ilk tedbir, bu bina
lan vilayetlerin hususi idarelerine ter
ketmek olmalıdır; hatta umumi bütçe
den alınan para ile yapılmış bile olsa .... 
Valiler, kaymakamlar kendi salahiyetle
rini oturduktan yerlere temiz bir şekil 

vermek için kullanmakta daha çok hare
ketli ve daha kolay mesul olacaklardır . .... 

F ransada karışıklıklar 
Dün umumi bir grev yapıldı, muha
bereler kesildi, yüzlerce mevkuf var 

Paristeki son nUmayişlerden intibalar 
Diln Parlate11 gelen telgraflar Fraaaada normal vaziyetin henb 

avdet etmedi tini goatermekted.Jr. V ün amumt bir grev yapıldığı için 
telgraf ve telefon muhabereleri keallmJt, nakliyat durmWf, gazeteler 
lntltar edememittlr. Yeniden ni.mayiıler yapıl11Ufbr, yGzlerce kiti 
mevkaftar. Bu huaaataki telvrafları 10 uncu aayıfama.da bulacaknaız. 

Tarihi eserler konseri 

RAUF YEKTA BEY VE KONSERVATUVAR fCRA Hb:YETT 

(Yazıaı 4UncU •aııfacla~ 





iŞARETLER .. .. __.._. ... ..._ 

& s~ni!:~eed~hiyat 

Halkevinde 
l)iin)N'. her zaman ayni gözle seyre• 

deriz. fı\kat her devirde görülen dünya 
ayni ~~kilde, ayni hacimde olduğu hal
de nnlnyııımız biribirinc uymaz. Niçin? 

Çün1tü gören inıanın, anlatan zeka- • • d 
nıo <Hç;sü zaman zaman deii§mcktedir. Yeni köycülük komıtesı e 
Bunun iç.in inıanlar ayni dünyayı her za. dün seçildi 
man başkH, batka türlü anlatmı,Iar-
dır. 

•• Halkevi köycülük komi.teıini~ 
iki &enelik kongresi dün Halkevı 

Tnnrak hayata hakim iken insanın lnu t r Köycü• 
,...... meı~kezinde yapı ! 1 • • .• 

zekis-;..a ve onun göriişünü ifade eden ı··k .
1 

akından ali.kadar olan mu 
edebi)'qt kıymet olan toprak mahsulleri- u 1 e Y d ·· k ·· 
ni ancak gören için mikya1 olarak kabul nevverlerden pek çoklan un u 
eder. Göreni öykce anlatn-dı. toplantıda hazır bulunmu~. . • 

K e reialiiiM beledıye ıktı-N~clöm, Naturizm devrinde Y&Jıyan ongr k. 
d •at mu""du··ru·· Aımı Süreyya ve a· cıemiyedcr e edebiynt kültüründe zirai .. 

J]28bıı.;llcrin yeri pek büyüktür. Adeta tipliğe Kız Muallim mekt~bi mual
Uırla mahsulleri, ve onun ku!lan edebi- timlerinden Hidayet Bektr Hanım 
yatın unsurları nrnıma girer. ile Ali beyler seçildikten sonra mü 

BaCcın gözlü, kiraz dudaklı, elma zarekere batlanmııtır. 
yannWı... Sözleri bir devrin edebi kül- 1 · k "t · • uk l 
ffirüMi ifade eder. Evve a omı e re111 av at ı-

• • • mail bey komitenin iki aenelik fa· 
aaliyetini ıöateren raponı oku-
muıtur. 

Miıtik din hayabnı bir akU suNtinde 
cemi.reli l:npJadığı zaman güz.el mefhum· 
larını cantandrran aözler ilahi bir mtbi· Bu rapora aöre !komite iki sene 
yet c!cl:. içinde pek çok itler yapnnftır. Bu 

Peri, melek ...:: güz.el. itlerin başında "Köy Duvar,, ga-
Conz:ct rahat ve meıut yer 2eteıi neıri suretiyle köylünün ir-
Şc7tan - çirkin, ahlik1Jz 
Ca.'ıennem azap çekilen y.r !at edildiği, 11ıtmah köylere kinin 
Mllnalarmr ifade ediyordu. gönderildiği ve f ıtanbul köyleri 
B:.. dovirde benzetilen !Jeylcrin öteki ;hakkında ihau maliimat ınalii· 

tabi:ıt değil mücerret mcfhumlardl?'. mat topl.ııdıiı bildiriliyordu. 
Teknik ilerliyor. 
Zcl:ô t binten hendesi bir !clcilde nü. JsmaiJ Şevket bey bundan son· 

fus ediyor. ra komitenin yeni tene içinde ya-
. ftJU"ağı i,lerden bahsetmit ve köy· Tr.bil'!ti ne tarlada. topal eteği ile sü- r-

rcn insan gibi tarn tnhıi ve hisai bir ıe- lüler için nümunelik av yapılacağı 
kilde görüyoruz, no de dünyayı mücer- irtat ve iltaz için bürotür:ler nef
ret ve hayali mefhumlann arkasından bir redileceğini .öylemitlir. 
sır c!bi seyrediS-onız. Tabiati lciilli, Azadan ilk tedri5 müfettiti 
2aıu:i hır takım hacimler, .... kemiyet. Mansur, ve Edip beyler qe köyler· 
l~r h::-.lir.tl~ EÖrÜyoroz. • 

de yapılacak itlerden bahaetmıt· 
T:ıbiıı.f zeka ile tekigin açbğı zaviye- Jer, bu nuausta yeni komite idare

den scyr~diyoruz. 
ıinin çalıf1ll&lmı dilemitlerdir. 

Bu znviycde tabiat bir henliesenio, bir Bundan sonra intihabat yapıl· 
lifçünün kadrosu içindedir. Şekiller, 
~ -·~ ........... =-1.~aııiı .... .... ikan -.Lal ........ 
ınızm temellerini teıkil ediyor. şeYket, muharrir Ye muallim Zeki 

Onun için ne mehtap, ne bülbül, ne Cemal, doktor Fuat Sabit, Halka· 
aü!, ne sünbüJ, ne de iptidai tabiat bizi lı Ziraat mektebi müdürü Ratit 
aarıyor. Çünkü teknik bizim gözümü- beylerle Meliha hanım yeni idare 

,ye:ıi bir aö~ük takmııtır. Dünyayı heyetine seçilmişlerdir. 
onunla seyrediyoruz. Nasıl ki tabiati 

naturizınin ve Y8tıut itahi dinlerin 1röZ1 .. 
l~ri ile aeyrctnüılik. Şimdi de hend~ 
nın adesesi ardından göriilen bir kiinat 
tasavvuru -devrı·nu· • • ··nal oörü•ünü • zın orıJı .. s 
tqkd ehnektedir. 

Onun zevki decliiimiz zaman aramız
da yığıü kalan eserler ne kadar öı.lü de 
oba bize gitgide ha ... :ı..- Al gı"bi .. _ yagı uır a em 
~orunecektir. Bunu yapan büyük teknik· 
tir. 

Sadri Etem 

Hayvan borsasında 
lıtanbul hayvan borsaıında 

dün 40743 kilo Karaman, 2593 
ikilo dağlıç, 740 kıvırcık 10569 
kilo ıüt kuzuau, 4013 kilo kara 

iş kanunu 
Ankaradan gelen haberlere gö· 

re Yübeık iktıaat nıecliıi içtima· 
bnna devanı •hne:ktedir. Bu iç· 
timada bilhassa it kanunu hak· 
kındaki tetkikata devam olun.
maktadır:. Evvelce mecliı latan· 
bul ve İzmir ticaret odahnndan 
it kanun liyihaıı hakkm41a bazı 
sualler ıonnuıtu. Bunlara gelen 
c.evaplar taınif edihiıit ve müza· 
kerede bu ınaddeler ehemmiyetle 
tetkik edilmektedir. Meclisin 
pertemhe rünü itini bitireceği h'-· 
ber almmıttrr. 

Polis haberleri - --- ....... 
Cinayet mi? 

Bir dilencinin ölümü 
şüpheli göıüldü . 

Sehzade camii bodrumunda bır 
ce~t bulunmuş, ölüm §iipheli gö
rüldüğünden, ceset morga kaldl· 
rılmııtır. Ölenin ağzının kanlı ol· 
ması, §Üphe uyandırmııtır. 

Ölen, dilencilikle geçinen Ö· 
mer oğlu Mahmuttur. 

Cami bodrumunda yatıp kalkan 
Mahmut birikmi1 parası olması ih· 
timali göz önünde tutularak, para· 
ya tamaan i§lemniı bir cinayet va· 
kası ltar§ısmda bulunulup bulunul
madığı nokta.undan müddeiumu
milikçe tahkikat yapılmaktadır. 

Otomobille ~arpışan tramvay 

Dün saat 12 de Fatihte Fevzi· 
paşa caddesinde Eminönü -Top· 

kapı hattında işliyen 77 numaralı 
tramvay arabasite §Of ör Kirkorun 
idareıindeki 1911 numaralı otomo· 
bil çarpışmışhr. Nüfusça zayiat 
olmamıthr. 

KömUr hırsızı 

Dün Kabataşt:ı Feh.mi beyin 
kayığından sabıkalı Niyazi bir çu· 
val kömür çalarken yakalanmıJ· 
tır. 

Bu da fasufye hırsızı 

Gök.suda, Bentlerde Y orgi kah· 
yanın bahçesinden 3 çuval fasulye 
çalan Halil ve arkadaşı liz Ömer 
yak:ılannııştır. 

Dövüştüler 
Eyüpte Oçıehitlerde 8 numaralı 

hanede sakin seyyar satıcı Salih 
ile Münir, Mehmet, Mecit, ile Hü· 

seyin paf& boıtanmda sakin sey
yar satıcı Tevfik ansında kavga 
çıkmıf, Tevfik Salibi dövmüı ve 
bıçakla yaralamıştır· 

Ete§i tututtu 

Dün Üıküdarda Tophaneli ıo· 
kağında 31 numaralı h3nede otu· 
ran 14 yaşında Halime hanım o· 
dasında gezinmekteyken kazaen 
odada bulunan mıngaldan eteği 
tutuımu! vücudunun muhtelif yer 
Jeri yandığından tedavi edilmek 
üzere Zeynep Kamil hastanesine 
yatınlmıştır. 

Ayaşlı 

Kibrit şirketi 
Türk memurJarı neye 

çıkartıyor? 
Türkiyede ~ışan ecnebi §İr· 

ketlerin bazıbrı zaman zaman 
tasarruf iddia.siyle tasfiye namı 
altında bir sürü Türk memuruna 
yol vermektedir. Son zamanlar· 
da da böyle bir tasfiye, kibrit şir
ketin de çalı§:ın 20 Türk memuru• 
nun başına gelmiştir. Kibrit ıir· 
ketinde namus ve istikametiyle 
hizmet eden bu memurlar ancak 
birer maat nisbetinde ikramiye 
verilerek çıkarılmı§lır. 

Halbuki ıirketin §İ.mdiye ka
d~rki adeti, yol verilen memurla
ra üç aylrk nisbetinde bir ikrami· 
ye vermektir. Bu defa buna ria
yet cdilmenıİ§tİr. Diğer taraf· 
tan şirketin hesap ve ta§Ta tef· 
kilatmı idare eden Türk memur -
lar vazifeden çıkanldığı h~lde 
itleri tali derecede olan ve kendi· 
Jeri Türk olmıyan bazı memurla· 
rın maaılanna yüzde be§ yüz nis· 
betinde zamlar yapıldığı haber 
veriliyor. 

Bu anda evve1ce 270 lira ile 
idare edilen muhasebe müdürlü· 
ğü vazifesinin 650 lira ma&.§la bir 
gayri Türke verildiği, vazifesi 
günde iki saat bile tutmıy:ın gay· 
ri Türk bir dalı.1:iloya. l 70 lira 
maat bağlandığx bildiriliyor. 

Halbuki sabahtan akşama k1· 
dar hizmet gören daktilo Türk 
kızların:ı ayda aza.mi 60 liradan 
fazla para. verilmemektedir, deni
liyor. 

Bu misallerden anlaşılıyor ki 
Türk memurlar idare bra.f ından 
fena muamele görmektedirler. A· 
lakadarlann her halde Türk me· 
murlann dileklerini nazan itiba
re alacaklarını ve bu İ§e bir istik
r~r temin edeceklerini ümit ede-
riz. 

-----------------Va p u ı c u. ar arası?da. 
Vapurculuk Türk anonım ıır· 

keti müeaıiıleri arasında bir ihti• 
laf çıktığım yazmııtık. 

Şirketin umumi heyet topl~ntı
amda muhalif bulunan akallıyet· 
le kaldıklarından ekseriyetin ver· 
mİ§ olduğu kanra göre hareket 
etmeğe mecbur kalım§lardır. 

Bilhasga akalliyelte kalan kı· 
ımı idare meclisi izalığmdan da 
istifa ettikleri için şirketin idare
s~ne de ekseriyette bulunan] :ır 
hakim olmutlardır. 

!-V.AKIT 13 ŞUqAT 1934 -

SOHBE1LER .................................. 
r ekzip etmiyclim 

Gazetelerimizin çocuk aayfala· 
rmda, hazan: "Bilmece hallin izi 
eski harflerle yazıp gördemıeyin,, 
ihtarını görüyoruz. 

Bu haf ta çıkan "Yeni Adam,. 
gazetesinde: "Bize arap harfleri~
le yazı getirmeyin ve gönderm~ 

yin,, diye okuyanlarına nazikane 
bir oltimatum vardı .• 

:{. ~ ı; 

Geçen gün, ecnebi diliyle çıkan 
bir gazetenin sahihini, resmi bir 
makama çağırmışlar ve yan resmi 
bir kağıt imzalatmışlar. 

-
Bu gazeteci, imza.la.dığı kağı· 

dın, arap harfleriyle yazılmış ol· 
duğunu söyledi. 

Mektepte ders takrir eden mu• 
allimin not defterinde, konferans 
veren hatibin elindeki. kağıtlarda 
arap harfleri ıırıtıyor .•• 

1(. ,. :;. 

Türk harfleriyle zabıt tutan 
yerler yok değil.. Fakat hala za• 

bıtların arap harfleriyle tutulduğu 
yerler de pek çok: "Efendim, araJ> 

harfleri stenografi yerine kullanı· 
lıyor,, diyenler de var.. Hayır, a• 
rap harflerinin hiç bir yeri yoktur. 

~ . ~ 
Vapurlarda, tramvaylarda, tren• 

Ierde, ders çalışan üniversite tale

belerine rasgeliniyor. Ellerindeki 
- eğer matbu değilse - arap har

fleriyle yazılmış dolu bir defter• 
dir... " 

'{. :;. ~ 

Avukatlarımızın yazıhanelerin• 

de §Öyle bir dolaşınız. Kanunların 

hemen hemen hepsi eıki harflerle
dir ve müdafaalan esnasında önle-
rindeki kağıtlara bakınız: Arap 
harfleriyle yazılmıştır. -... .---.. 

Bunları tekzip etmiyelim, yap
maınağa veya yaptırmamağa ç.a• 
lıtahm .. 

Settmi izzet 

izmlrde UzUm piyasa91 
İzmirden gelen haberlere göre 

üzüm piyasau biraz düşmüıtür. 
Maamafih üzüm tacirleri fiata 
haklın oldukları için fiatm daha. 
fazla düımesine mani olmakta· 
dırlar. 

Bu§day piyasası 

Dün ticaret ve zahire borsaaın• 

da buğday 4,39 kuru§tan muamo-
le görmüttür. 

' k · 44B2s "kü· Ek k f · t eçı, o z, 5498 kilo man· me ıya 1 
d 

176 kilo - ı-•- Afuon fiuatfar1 yUkseliyor a, .... a a:x eti s:ıtıbnq· lıtanbul belediyeainden: Gemlikte fı~ı fabrikası 
1 1 t Karaınan · K • l ? f b ·k Afyon fbtları son günlerde rr. etınin kilosu 17, Şubatın on do··rdun·· cu··, rar._.""'.. arı Gemlikte bir fırı a rı ası a· 

ve 
Bunlar umumi heyetin verdiği 

kararları tatbike baılamışlardır. 

dııü!ı1 ~2•1 kı~~rcık 27, kuzu 25, ba. gününden itibaren demek ye~ ' 1 • çılmıttır. Fabrika bilhasaa zey• ..,, ~- z•acı ::r yükıelmektedir. Dün 933 malı 
kallf.k~~-·5, ;r~~üz 7, ırıanda 71 di kurut otuz para ve francala on tin ve zeytinyağı ihracı için fıçı· incir 712,20 kuruıtan 819 kuruta 

ınab;lc~aeK=-==t~z~~~tu~f~tu~r~.~~~~~~ik~i~ku~ru~f~tu~r~.iEiii!i:i!~~~====~~~~~~~~~====~~~~:::=~l~~r~y~a~p~a~ca~k~t~ır~.~~~~~~~~~k~a~d~a~r=ı~a=b=l~m~I~f=tı~r.======~,~=~=~~· ~·':!" 

Görüyor? DRHRt Efendi Nasıl 

_ Dehri Efendi, dün 

bir iıivadİI okudum ... 
ihti1ar adanla ... 

aazetede 1 . . . Erzincanda yetm' ~lik bir 
ğızın •••• 

Elli yaşında bir !kadınca- • • • Bir batında üçüz çocuğu 
olmuş, doğrusu bu ihtiyarlara 
hayret ve gıpta ettim, 

1 

Dehri Ef. - Hayret edilecek ne 
var? Onlara ihtiyar demek müna• 
sip değil azizim, eski sağlam neıil 
demek daha doğru .. 
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/(.onservatuvar Balkan misakı 

büyük bir siyasi 
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konseri 
Üç devlet arasında yeni 
bir konferans kurulacak Po~ta ane 

Tamamiıe Adliyeye mi 
verilecek? Yeni bir şayia 
lıtanbul poıtab-:.nesinin adli· 

yeye tahsis edilen iki katında ba
zı değiş:klikler yapılmaktadrr. A
ğır ceza, ceza, hukuk ve ticaret 
mahke.meleri, bu değişiklikler h· 
maı:ılandıktan ve masa, iskemle, 
dolap v. s. eşya temin olunduk
tan sonra, yeni b:naya tD.§macak· 
la?tlır. 

Şimd:ki b~lde muvakkat ola
rak yerleıtikleri binalarda çalııı· 
yo:lar. 

htanbul postahanesicln tama· 
miyle adliyeye verileceğine dair, 
dü.1 b:r rivayet cıkmıştır. Söyle· 
ni~nlere göre, bu takdirde Bey· 
oğlun:la evvelce post:ıhaı:ıenin 
bu!unduğu "Serkl Doryan,, m 
k~şı ııro.sm.daki bina, tekrar 
postahaneye verilecektir. Bu ıu· 
ret!e, posta işleri, Galatasaray li
s~i kar§ısmd ... ki bina ile beraber, 
bu binada görülecektir. 

Beyoğlu adliye dairesinde mu• 
val:kten bulunan hukuk nıahke
meleri, İstanbul pastahanesine 
ge!ccek, Beyoğlu sulh mahkeme• 
lerine de başlt:ı bir bina buluna• 
ca~tır. 

Bununla beraber, bunlar tim· 
di.-i hdde ŞQyia ve tahmin mahi· 
ye'füıdedir. Ortada kat'iyet ifade 

der bir vaziyet yoktur. 

Eroin kaçakcı'ığı muha
kemesi başladı 

Eroin kaçak;ılıiı ile maznun 
Hikmet, izzet, Şaban, Y orgi bak· 
lacı, Davit Şilton, Davit S:ıfra, 
Albor Ko.ldiron, Tahsoin, Ömer 
Lutfi ve llya Efen:lilerin muha
kemesine dün öğleden evvel 8-
ind ihtisas mabkemeıinde bat· 
lanm:§tır. 

Maznunl :rdan, Y orgi, Hilanet, 
Ömer Lutfi Efend:ler muhakeme· 
de bulunmadıkları için bunların 
cel:ine karar verilclikten ıonra 

d:~er maznunlar IC68"'JY& çekil • 
mi§; bepıi eroin kaçırmadıkları• 
nı, rıtırma yapılan evde misa• 
f ir -olarak hazır bulunduklarını 

$Ciylem~~lerdir • MuhakeıM diğer 
ma~unlarm da celbi için 19 §U• 

bat.ı kalmıştır. 

s·r talebenin davası 

Bir yankesicihk hadise· 
sinde rol oynamış! 

B~lıkpazarında tüccardan Le
on Manakyan Efendinin gö;:leri· 
ne bir avuç kara biJ:er serperek, 
el:nden çantasını kap?p kaçtığı 

iddias:le dün Y ervant isminde bir 

Rauf Yekta Beyin 
bir hasbuhali 

\B&§mak&J~ devam) 

Ancak misalan imzası yaklaş· 
bğı bir sırada muhtelif memba· 
brdan efkan umumiyeyi tered· 

İstanbul konservatuv~n alatur· 
ka eski musiki eserlerini tetkik düde dütürecek bazı şayialar çık· 

mı§tır. Bu §aİyalann ne derece-
heyeti tarafından davetlilere 
mahsus olar.ak tertip edilen tarihi ye kadar doğru olduğu anlatılma· 

"Deyli Telegraf,, gazetesine 
göre yakında lngiltere, Amerika 
ve Japonya arasında 1935 ae
nesinde toplanmak üzere, yeni 
bir deniz konf eranıı aleti husu• 
sund:ı. hazırlık temaslarına baı· 

)anacak ve üç devlet arasında e
ıaıh bir anlatma hazırlandığı 
takdirde Roma ve Paris hükn-

malda beraber iıter istemez zi· 
eserler kon.seri dün aktam Tepe· binlerde bir durgunluk hasıl ol· 

eczacı çırağı muhakeme edilmiş· batı tiyatrosunda verilmiştir. Ön· metlerinin de fikir1eri ıorulacak· 
tir. ce tetk:k heyetinden R:ıuf Yek· muştur. Aktedilen minkm ma· 

h hiyeti kat'i bir tekilde anlaıılm- br. 
5 1 h t b. . • lh h ta Bey bir aıbihalde bulunmu•, F 1 l _..ı_,._. u tan~ me ırıncı su ma • d 

1 
:ı' cıya. kadar vaziyet biraz ihtiyat ransa - ta ya arasıouaaı an· 

kemesiııde görülen muhakemede, bu ara a şun arı söylemiştir: Ja" .. mamazlık Londra mukavele· ' M d ile karşılanmıthr. :r ... 

Y t ke d. · • L •• 1 b' ' - 0 cm mus='-ı" denı"len b lu ervan n ısının ı;oy e ır şey ~ Bununla bera er §İmdi biz ainin yen.ilendirilmeai İ!ini zor • 
d ... - ı 'kt" beynelmilel nıuaikiyı" talı"m eden h ı ya~ ıgını ıoy emı ır. 1 k (Vakıt) in bütün mu terem kari- ğa dütürmek için kifi ı:ıyı ıyor. 

lıtanbu onservatuvan ayni za· Mahkeme, Yervanbn hadise • lerini tatmin edebiliriz ki artık Bundan başka. Japonyanm inatçı 
ı mmda eski Türk muıikiaine ait 'h · den evvel karabiber satm a dığı · d en küçük bir tereddüde ve ı tiya- vaziyeti de endiıeleri mucıp ol-

b h 1 b.b . I .1 eserlerı e toplar, tetkik eder, ya· maktadır. mevzuu a so.an ı ercı smaı ta hacet y lrtur 
zar, bastırır, musiki kütüphane· 0 

• 
Hakkı Efendi ile bir kaç müd:ıfaa · h" Atinada imza edilmiş olan mi· Tam bir surette silihlan-nuze ızmet eder. Bunlar klasik 
tahidini dinliyecektir. eserlerdir ve Türk kültürünün pek sakın ıaldığı son tekil hakikaten mada müaavat huıuıund:>. temi-

d ... l" L_ her memleketten ziyade Türkleri nat elde etmedigvi takdirde Ja• 
Yangın tahkikatı eger ı maoaulleridir. 

H l sevindirecek ,yalnız kendimiz için ponyanm, taahhütlerini yenile· 
Belediye dairesinde toplana· er meın ekette klasik eserleri 1 b 1 ·· 1 deği, ütün doıt memleketler ve mek şöyle dunun, konferansa ih 

rak, adliye sarayı yaı:ınmı eb'a· ça ıp soy enıek üzere "Tarihi . • '$' 
b k d milletler ıçın iftihar edilebilecek tirak etmemesinden bile korkulu-

fında tahkikat yap"""' adliye ve onser,, enilen m\Uamere yapı- d" 
.....a ş· bir mahiyette ır. Bu itib:ırla bat· yor. 

mülk!ye müfettişleri, dün de ba· hr. d ımdi dinleyeceğiniz eser- ta Balkan birliği fikrinin ilk be· -----------
:u ıtah:tler dinlemi"lerdir. Bu ....... ler e böylece milli musikimizin hb . B 

:r S' .,.- ki" "k §aretçisi ve re erı üyük Gazi-
b:tler, yangın esnasında hazır .. ası eserleridir. Bunları çalıp miz olduğu halde İsmet Pqa bü· 
bulunanlardır. soyleyecek olan san'atkarbr da k kUmeti için de en derin takdir Te 

Bu arada "H;ber,, gazetesi : on~ervatuvardaki eski eserleri tebriklere layık olacak bir ıiyaai 
muharrirlerinden Vala NW-eddin tetkık heyetile birlikte çalıfltlak- muvaffakıyettir. 
Beyin de malUınab ahnmıfbr· ta olan icra Myetini tetkil edi- Vaku son gun·· lerde Ba1kan mi· 

yorlar. 

Kasım paşada 

Soba ateşinden üç 
evyandı 

Evvelki sece sa.haha kartı Ka· 
sıınpaşada b!r yangın olmuf, üç ev 
yanmı§trr. Yangın Kumıpatado. 
Hasköy caddesinde Ali efendinin 
evinden çıkmııtır. 

Rauf yekta Bey çalmac:ık eser· ıakmm bir taraftan Türkiye için 
ı muvaffalayet ise de diğer taraf· 
erin her biri ve icra heyetini te§· 

kil eden ıan'atkirlar hakkında u· tan Türk - Rus dostluğunu boz· 
masa bile biraz incidecek bir e· 

zun uzadıya izahat venınit, bu a· 
er olduğunu zannedenler bulun

rad :ı eski Türk musikisinin değe
muıtur. Fakat h:ıkikatte bu 

rini ve ecnebi ilim ve sanat adam· 
zan dehi yanlıttır. Zira Atinada 

lannm bu musikiyi pek beğenip 
imza olunan miıak o tekildedir 

takdir ettiklerini, Türk tarihi tet ki Türk - Rus dostluğunu zayif
kik cemiyetinin yazmakta oldug-u )etme ··,-ıe dureu ,bl • i kuT-
dört ci!tlik Türk tarihinin ana vetlendirecektir. Nitekim Gazi 
batl:ın isimli eserin güzel san'at- Hazretlerinin misaka ait cev:ıbi 
lar kımımda bu san'atın tarihin· telgraflarında bütün eski ve yeni 
den de bahsedild'.ğini ıöylemiıtir. dostlukların ve taahhütlerin mah• 

Rauf Yekta Bey, koıuere mü- f b 1 d "' k ... ı b" . ı uz u un ugu ç-o mana ı ır ıu• 
ıaade eden vah Beye, tert:hinde tt .. t ·ım· ti" B h ı-·k re e gos en 1§ r. u aAI a· 
hizmet eden kontervatuvar mü- ı· k eks" • d"... b' k 

ın ço geçm ızın ıger ;r ço 

Istanbul kız lisesinde 
çay ziyafeti 

lstanbul Kız Liaeıi Müdürlüiün· 
den: Eski ve yeni mezunlarnnızı 
birbirine tanıtmak ve mekteple o• 

lanlan ali.ka ve münasebetlerini 
takviye etmek üzere mektebimizde 
bir çay ziyafeti verilecektir. Me-

zunlarrmızın hepsinin adrealerini 
bilemediğim;z için kendilerini ay• 

rı ayrı davet etmek imki.nmı elde 
edemediğ:mizden bu ilim davet 
telakki ederek bilGmum mezunla· 

rımızın 15 Subat ~!!embe ~nü 
saat on dortte mektetiı teırıflefi 
rice olunur. 

Ankarada merkez lkll•at 
ofisi yapllacak 

İktıaat Vekaleti Ankarada mer-
kez iktııat ofisi namiyle bir ofis 
tqkilini kararl-tbrmlfbr. Bu o-

lki katlı ve ahıap olan evin ıo
lnn tutu~turmu§tur. kfaiye ıc
ba borusuntlan ~tan ateıler şaç:ı\· 
linciye kadar Rli efendinin evi ile 
vanın:laki b:nbaıı Kazım beyin ve 
Saadet hanımın evleri tamamen 
yanmı"ltrr. 

dününe ve kontıervduv:ın yaşa- delilleri kendi kendine meydana 
tan §ehir meclisi azalarının hazrr k --1..... fise müdu"r olarak ticaret nıüm.-

çı °'.'4.AUr. 

bulunan!arma vicahen, hazır bu· Balkan ırı!sakı için yeglne ku· si'ler:nden Fe.ik Bey getirilecek-
Gülhane me :teb=nde lunmıyanlanna gıyaben teıekkür sur ohrak İ§8.ret edilen bir nokta 

Tıbbi müsamete et".lle~tte olduğunu söyl:yerek has- olmak üzere Bu1go.ristc.run iştirak 
Güllıo.ncnin ikinci t:bbi ınwrunere:ıi bih ;.tini bitirmittir • etmemiı olmasına gelince, bu ci· 
n ·ı B · Kemer heyetı·ni nıemleketimi-mua im Funt Knmi ey nyıuetiyle bet hakikaten teessürü mud.p bir 

yapılmıt ve ıu mevzuln:la vnlWar hah- zin alatuıka musikide en yüksek cihet olsa b·le mis;.ka imza koy· 
landa tcbliı::ntta ve münnlnıplarda bulu- s~n'atl·a::lan sayılan Kemani Re· muıı olan memleket.er.in istihdaf 
nulma§tur: §at, bmburi Dürri, udi Sedat ve ır 

1 - Rie lava3·ı: Ozviye mwıvini Dr. N · H ettikleri gaye itibariyle büyük e· 
seı ıan' atk.ln H :Iil urı ve afız z· 

Nej:ıt Bey bıhllmdao. Müntıknraya iı- l serin kıymetini ula eksilt:Jne&. ı· 
tiralı cde:ılcr AbdüIW.dir, Süreyya ve Yaşar Beyler te~.~·ı etme iteydi. ra nıiHk gerek 1°y;l$İ, gerek il:tı· 

tir. Ofisin vazifesi ihraç malla• 
rımızm sürümünü arttırmak ırıak 
sadiyle çalı~aktadır. 

Yeni neşriyat 

Türk destanına 
• • 

gırış 
B • s Pr.->gram ilk kısnnlo.rıncla eski . · ıır.~an::tt.L., O.::m:uı c .. er. sadi noktud44n bütün gaı·e:;mı te· Fo.fh k k-. H 1Uk Ni· 

2 - Veclıi felcinde l;ıtof;;nlnıiyc har- devirlere, son kıS'J?lın.tla olduhça 1 k l ,_ b"l" t• 1 ayma ~1 a 
!' I min eoece ruvvct ve öa ı ıye ı h B · · b" -d · ld );.... 

~ı pilastik muallim M. l'cmcl oey. yen· dev:rl re nit eser erden ter· B l . 1 at ey, ıyı ır ı arecı o u.,.. 
.... 1 t • • b haizcl"r ve n'lı yet u amıstan 'b' . d .• b" d b" 

3 - Miyop:lllilİ:ı cnın::;.ın..o c avı~ı: tio edilmir.ti bir zey e.t bavnsi· .ı b" gı ı aynı zaın""n a ıyı ır e e ı· 
Wli • · Re B tarafın • - ' için de her val"it · ıtirak euc ılmek 

A Y 1 munvım ~un ey · ı ıe b"tiyordu. Eski eserler araı;mda h 
1 

,_ . k" l b k l yatçrdır. Daha mektep aıralarm• 
dan l ... ıan ve ım r,.ı r.cı t ırr ı mrş . . .. . 

hin , inzib t komisyonu az~ı ıı- l\. ,,.. !" ı·r_""......... c:-' : M .u:- t ""mburi Dürri ve tema.ni Rc~at l ... . • b" .. • b d dan ıtıbaren f:kir ve ıanat alemı· 
... .. tırAA ıuuın .l b o urru ıc n ır gun u no san a . . -• 1... N. 

fat!yle hakkında verdik eri bir ka· Ab • .'l.u""-~:.., ~urc·· .. nrn... Hiiliı + N":rnn
1 

Beyler to.r.afın~Wl ırer td:o"m 1 .. f" - • 1 d · ne ıntııap peyda eden Haı61l t• 

Oniverıite talebesinden Bed· 
reddin Bey, b:r müddet <evvel 
Köp~ülüzade Mehmet Fu:ıt, Mus· 
tafa. Şekip ve HUııit Beyler aley· 

ı.u<1.aw - .;-#-. ~ te 1 o unu ı ece • eme ·tır. 
rardan c:lolay.ı dev Ç.JDI.h. Is- Şakir VO n~rıı~.c·tin o m:ı:ı Bcylcrd:r. ynpılmrtır. s M hat Bey, Bilh ... saa değerli fo1k-
tanbul birinci huL.-uk mahkane- 4 - B~:- ı;ır:ıvi~ t'" ilrli r..l."tm: B~- I' onser h!?yeti, programdaki lor eser eri olan eski masallarnnı-
inde açıb.n bu d~v da. verilen liye r.ıunvi.ni Kemal •. y. eserleri h"k"m"yct ve büyü}· bir l "f • zı temiz bir Tütk"e ile, mun.f• 

• l\11·· ' millim F t Kiu ., s anıa i au esı ·;S" kararın us alı uz oldu~·n::ı. istin t .ıu:ı:ımı~cya ı:: • wı mı. oy teknik miik meli yetiyle çalmı§, f akıyetli bir naz im teknig"' i ile 
[SW i1tlmk etın"~Lir• lkr ı 

ed·~~ordu. 5 _["alp rom:.funın•t ce biylc bi!ü §iddetle 8 • M.nuştrr. Hamalların tr.:·'fcı;inden müte • ve güzel bir tiir havası içinde ye· 
tava dosyaaı, adliye aru-ııyı k j mı::ıllim Abdü im"ir Bey tr-.ımn:!l~n. madiyen ~U:fiyct edilıneh"teydi. niden ya2arak %evkle okunac:dt 

~.ı.;un da yandığı iç"n Bedred· Mü::::.ka~ya i:ti:-cl: ec_nlcr: Mıı:-llim ( 15 "~KIT ""\I Ticaret od ... sı ile al&kac,arlarm eserler vücude getirmiıtir. 
din Bey, hukuk ve ticaret dosya- Lutfi, Sürey H'i:f~ et, B:..-.hancttin t~şebbilsü üzerine hamr..llar iç"n 

Ozrna?ı ve Fu:ıt KUmil Deylc:-dir. AT 1919 Bunlardan "Tahir ile Zehra·,, 
]an.... ·ı t" b'" ·· yeni 'en bir tarife yapılınasına , t ,..,... 

n• renı e~ ınne uroauna mu· 6 - Ku' avi Aı::tl ~dit 'tant: parıs 11 - Alm:uıl:-nın caııl' geldiği ul<· 'Şah umail ile Gülizar., ve 1 a• 
r:ı ' tm" • D · cı kar"r verilmiıı ve lktısat Vekale-cac..: c t§tir. csy&nm ycnı· Tep-iht m·rnzi rnunvini Ni::ı:.~ettin Bey. tllrJe Fr.ıns:ı.yıı ~y:ın ctmrtı knrnrl:ır:tıl"' ~ :ı: ınar hatun ile Süleynnn talı., 
den ~:ı.zırlanmasma ba§lanmıftır. Söz almıc Bl.l, a+b.n Ş~ !; • Bey. tıı ı.~ı:;:nc~aı~~"'"~ tine de müracaat edi!Dtittir. Ve- isimli İM" maı:ıZ\?m masal, IOD (Ün· 

B. .....,,. ......... N mnttemlcktıtının kA l ' k üzerine -7 
iki ki 1 d h muhakeme 7 - ır rcnl:Iineh~r~, vnbııı: Cil· tcr:tı. a etten ge.ece ccYnp lerde bir k"tap halinde intitar et· 

edll Cek diye bat m:.ı"vini A. Ali Bey. 2 - Frıuıunın c.tm:ill Mld in"'••""" ....... _ yeni tarifenin tesbitine b;.şlana· 
" u;oıu "'... ti. Hilmi Ziya Beyin bu mua.1· 

Türk Tıp cemiyet"nde yet!"rlnln tcrkJ. caktır. 
Ö.ı:ümüzdcki cümartesi günü 1 b . . ğ s - On r.ıllynr frcuık t:!.z:mln!lt ıtıısı. -=---==-==-:=-===-=-==:::: lara yazdığı bir b~tlangıc maka-

8 inci ihtisas mahkemesinde A- yapı acak r tebh ' - 2" ne mlldact•e Ahı:ınl·ad:ln Frruı-ı~uııa tcmını. lesiyle ıene ayni muburirin 
Til~k Tıp Cemiyetinden~ aıı n glree"k yacl:ın resim clmm m 1 ve 9 - Frnns:ı.nm U:ısya ,.a ltıgUtero D mı'llt d••tanlar hakkındaki dü•ün-

narkiros, Yakovas isminndeki iki Doğum ve k:ıdın ha:t:ıbl:laı-ı mütehaı· Fr!\l1Sll1:ın hı: nn:rB gtrccck eıynnm &:Um· ittıNrttın '"nzg-~mcsı. ... 7 

ah:-.:n muhakemeaine haf lana. arsı Prof~ör Fuat Fclıi Bey 12-2-934 rllk :reınntn hbl tutulması.. j ıo - Frnnsanm 2s sene mncıcıeuo Alman.. celerj bu manzum masallarla bir-
cakttr. Bunlar btanbuldan Ati. aab günü saat on Wriz buçukta Beyo(;.I 6 - Fraıı ın 25 seno mUdd t1 mooburi ~a u IWIC&k ıme.ı.. likte basılmıtlır· Kibbm ismi 

1 d T'" k T C . • l d hlrn"tl ar'te-rıvo ucmmnn t:?.rl: t:rn>'51. 1 - Geçcnd tmıır ,-nıuı~ne tayin edildi· 
nay sardalya ihraç ederken tar- un ~ ur ıp cmıye~ 111 onuo a: 1 G - Jmcttmı FrnMı~ hıtlhkturilnrınm ~Lnl l'nUlııtnnız kıılordıı lnımnn:hınlnnndan "Türk destanma giriı,, dir. 
dalya kutularmm içine «oia kor "Rah'!ll ~ıklı~ ve ıcan yırttklnn,, rıectd. mirııva Ncdretun P11$ıı lıınlr 'Vo lıa,·aııııı im- Haluk Nihat Beyin eım, ede-

• ~· • • • ( ınevzu!u hır teb.ıede bulunn~ktır. Arzu I '7 _ Al"llnnvn''I\ Uç mnyon tıırctc, iki bin nunıhnlığı:m t.ayln kılınmış ve on yeclln,.t hi at kütü hanemiz i in bir ka· 
W9 .. 91'0ıft ~ eden meılektaılarnı aelmeleri rica ola· top. 4.0 Nn bcvrir lt'l.Sl. • hlnr.tnn•m ıb mti!ll"rllnlle~hln emrine veril· y p • - • Ç 

lığı yapmakla maznundurlar. nur. 1 8 - Jl'nuısııan. A1ınan beruetıcrlno hulruku mtı!'I takarrUr etmı,ur. 1 zançtır. Tavııye ederız. 



ır.~.ııııı Vakıt'ın 
111 ................ ıı 

v R 7 f •k 1uıııı:1111111ıımı111 
nısa oman e rı ası .. ,,11111,,1111,11111111 

-1-

Neden Evlenemedik? .. 
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-1-
Hazin, bomboı bir akp.mdı. Ar· 

k~nıım miralay Ratiple, sobanın 
batında oturmuı pinekliyorduk. 

Ratip, sobanın kapağını açınıı; 
s~nki içinde mühim bir fey varmıt 
gibi; gözlerini kordan ayımııyor
dııı. Ben, biraz ötede, !koltuğa gö· 

••1 .. 

mu;muı, gazeteleri karı§tırıyor· 
dum. 

Ratip çok eski arkadaıımdır. 
ldadideyken, ben nehariydim, 

0 1:!liydi. Çekmecesinde, ipek bö· 
cegı beslerdi. Ben, dut yaprağı ge
tirirdim. Harbiyeden çıktıktan 
sonrn, çok muztar mevkideydi. O
na çok yardım ettim. 

Ben, me:hur ~iftelerden Selma 
ila, küyük babamdan kalan mirası 
ezerken, Selma Ratibe atık oldu. 
R-:;;ip, bir dostun aevdiği kadına 
y:::.n gözle bile bakmamak için, kı· 
la!lnı deği!tirdi, lıtanbuldan kaç· 

mek kolay iımif gibi ... insan ev· 
lenmek iıter de evlenemez. 

Şaftım: 
- Ben aeni kanıkıamıt bekar 

sanırdım. Evlenmeyi aklından ge· 

çirdin mi? 
_ Evet, bir kere geçirdim. Ya 

sen? 
_ Doğrusunu söyliyeyim mi? .. 

Ben de bir ıkere evlenmek istemit· 

tim. 
_ Evlenemedin değil mi? 

- itte görüyorsun. 
- Garip şey l.. Biz birbirimizin 

hiç bir ıırr1mızı saklamayız. Nasıl 
oldu da bunu birbirimize anlat
m<ıdık? 

- Sahi Ratip ... Eh, geç olsa da 
temiz olur. Bu ak~am konutacak 
ıey bulamıyoruz; Bari bunu anla· 
t&lım ... 

- Bir sigara ver de anlatayım ... 
-2-

tı. - Aakerlik benim kalbimi ka-
Bunlar, unutulmaz hatıralardır. tıl&§hramadı. Yufka yürekli, has
Yirmi bet sene, ayn Y&§adığı- ıaı, rakik bir insanım. Mektepte, 

~, birb:rimizi görmediğimiz hal en güç muadeleleri bir tarafa bı
dc, ~ok acvi§iriz. O, kanş karıı A· rakır, hulya kurardım. inanır mı· 
nadoluyu gezerken, ben de adım sın? .. Tabiye dersinde ıiir yazar· 
adını, bütün Avrupayı dolatbm· dım ... Uzun boylu aık macerala· 
Scforet katipliği ile bütün büyük rım yoktur. Şöylece bir kadını sev 
merkezlerde bulund~. dim, o da beni elinden geldiği, gü-

Nihayet lstanbula yerlettim. Ra cü yettiği kadar üzdü. Fakat yirmi 
ti" tc, lıtanbulda fırka kumanda- altı Yatına baıtığrm halde, bekle· 
nı,.dı. Ondan sonra sık ıık görüt· diğim, aradığım ve bulamadığım 
tüt. Ayni yattayız; kırk üç yatın· kadına hiç tesadüf etmedim. Na· 
da. Ratibin ikarabıyıkları, bugün ııl söyliyeyim, hani töyle... Hani 
kr.c-dır. Romatizmalar da baıladı. böyle ... Bil' kadın vardır, ideal ka· 
B;,ına kan hücum ediyor ve kıza- dm. l~te ideal kadınımı bulama
ra.·ak ihtiyarlıyor. Ben sar~rarak ı mı~tnn. 
.. , . ' . 

l;ln--...._.U"'lll:l ::U ..u:ı :UI ~J rn ı l .J ya- "'P t!.J ır 
cır ~ er midemi harap etti. ikimiz Daha ilk aylarda yaralandım ve 
de genç değiliz e.rtık ... Bu çağdaki esir düttüm. Esirlerd n birini fo· 

dcıtluğ ., kıymeti pek büyüktür. katlıyan zabiti b ir temiz dövdüm, 
Haftada üç dört gün Ratip ye· hapsedildim ... Mütarekeye kadar 

meğc bana gelir... Uslu akıllı ye· çok çektim. Sulh imzalandıktan 
mele yeriz ... Hayır, ne rakı, ne ta· aonra latanbula geldim. Sıhhatim 
rap ... Buı gibi ayran!. Karnımızı çok bozuktu. Adaya gittim. 
doYUrur, ikahV'elerimizi içer, siga· B"stonl., d 1 ... b't 
r • 'k h "" · .... o aşan, yagız za t 
&.ınızla beraber, e.ıu gençlı a- nazan dikknf lb tt' Y 1 -

tıral ll d ' - · ı ce e ı. ara an 
arını te en ınnz dıg"ım es·ır d" t".... · k 

R · Jd - ' uı ugum, eıır en za· 
atıp hana, atık o ugumuz bit dövd....... b' f h ı· d Pasta K b · e ugum, ır e ıane a 1n e, 
cı kızı anlatır... ızı ır ç y· ağızdan ... .... d l d 

rek . e ... gıza o atıyor u .... 
seyredebilmek içın, pasta Y • Adad b' k hb ı d' 

nı .ı... ~ a ır ço a ap ar e ın-
G41en nasıl mide fesadına uı:sra- dim. 

dığınuzı hatırlatır. Ben, çapkmlık· 
larnnızı yadederim. O harbiyeli, 
h~n n:ıülkiyeli Göksuda, kadınları 
takip eder. kı~lara laf atardık .. . 
Bir gün iki kızın pef İne düttiik .. . 
Kızlar, bir çingenenin önünde du
~ fallarına baktırdılar. Çingene 

• ~11 bir esmerle 4u esıner Ra-
tıptı- b' be d' ır ıarııının -bu da n· 
ıırn- kendilerine hayırlı bir kıs· 

~et olacağını söyledi.Sonra sandal 
ara bindik ... O zamanın nakaratı-
nı tuttu d . 

1 
r uk: "Oğlan yaylı, kız 

Y~Y ı- ben dayananııyom gay· 
n ... ,, 

ı.. itte aktanıları Ratip)e aobanın 
roqında otu . h 

11 d' . rur, ıeçen günlerı a· 
'f_~ b~n ~~z. Fakat o aktam -kö-
tu ır ruzı&r . 
duk N . eıınıtti- mahzun· 

b km
. ktae!emız Yoktu. Ratip ,alete 

a a ıara d' 
t 

. _,1__ r e ıyor, ben de ga· 
ze eyı un.1.1yord 11 .. k d unı. anlara varın -
cıyaB' a ar, her teyi okudum. 

ır aralık ıöz" b' . 
d. . .1• • \llll ır vergı ha· va ıııne ı ı,tı. 

- Ratip, dedim b' . ~ 
d k b . h ' ızı ali.kadar 

e ece Jr aber var. 
Ratip yüzüme baktı .. l .

1 d 
ı goz crı e 

90f' u. 

- Bekarlardan verıi alınacak. 
mıı ... 

Ltlp amuz silkti: 

- Mana11z 9ey ... Sariki evlen. 

Ahbaplarımın arumda, albnıf· 
hk b!r de zengin vardı. Muhliı 
Bey çok zengindi. Kızı Perranla, 
tepede bir köşkte oturuyordu. Mi
safir sever bir adamdı. Evi herke
se açıktı. Ziyafetler çekiyor, kır 

gezintiler; tertip ed!yordu. 
Beni de bir kaç kere davet et

ti. Ona da evine de c:>k ısındmı. , .. 
Kendimi yabancı yerde h;ssetmi· 
yordum. f1k görütte de kızı ho,u
ma r.-:tti. Perran on yedi ya~mday· 
<h. Mtik~mel ir ev h2'nmnvdı. Mi· 
safir nğırlr-.mcı.amı bil'yordu. 

• ,,,., nmı nrı 

Sulhün idamesi için 
Pariı, 12 (A. A.) - Tan g4ze· 

tesi başmıkalcsini Avusturya 
buhranına t-:.hıiı ediyor: 

"Sulhün idamesi için en ipti· 
dai endite, büyük devletlerin M. 
Dclf:.11e yardımlarını esirıememe· 
}erini emreder. Zira, ancak bey· 
nelmilel efkarı um~.miye ve bü· 
yük devletler tarafından tasvip 
edileceklerine kani olduktan ıon· 
r:ı Avuıtury lılar kendi selamet· 
!erine kani olacaklardır. O.i e7. Av· 
rupanın akıbeti ve Avrupanın si· 
yasi iıtikbali .erbest ve kendi ken 
dine yaııyabilecek bir A vuıturya· 
nın mevcudiyetine bağlıdır. 

5-VAKIT 1~ ŞU,,A.T 1914 !!!!"1!!11 

Cenap Bey ıe::-uMuMı HARPI E 

Dün akşam.~e~fi 
1

1· T eşkilatıMahsusa 
dim~g den oldu .~ ;11m1111~•~1-lll!ll!ITT 1illmlllı1nlllllllll-· 

"Edebiyatı Cedide,, devrinin VAKIT'ın yeni Tefrikası: 101 Yazan: A. MiL 
en lirik ııairlerinden biri olan Ce· 
nap Şah~beddin Beyin h-:.sta ol
duğunu bir kaç gün evvel yazmıt· 
tık; teessürle haber aldığımıza 
göre Cenap Şahabeddin Bey dün 
akıam Bakırköyündeki evinde 

Yollar efrat ve muha
cirle dolul}du 

nezfi dimagiden ölmii§tür. 

Cenazesi yarınki ç.arıamba gü· 
nü Bakrrköyünde birinci ilk mek
tep yanındaki evinden saat on 
ikide k::ıldırılacak, namazı Bakır· 
köyü camiinde kılınacak ve şair, 
Bakırköyü mezarlığındaki aile 
kabristanına bir z:mandır mat~ 
miyle ağladığı çok seV'diği kızı 
Destine H::mnnın mezarı yanına 

gömülecektir. 

Cenap Şahabeddin Beyin iki 
kızı, iki oğlu vardı; kızlarından 
biri Süleyman Nazifin geliniydi. 

Cenap Şahabeddin Bey altmı~ 
yatında idi. Tıp fakült~in.den 

Katibi mes'ul bey yolda gider· 
ken yenj kumandan Nail beyin 
cephe gerisinde bazı yenilikler 

yapmıı olduğunu görmü,tü. Me
sela yollaTJ. asılmış olan bazı lev· 
halara tesadüf ediyordu. Bu lev-

halarda "Bu yol falanca tarafa gi
der, bu yol filanca tuah gider!,, 
diye yazılıydı. Katibi mcsul bey 

bu yollardan Arhnviye gidenini 
bir müddet takip ettikten bir müd 
det sonra çıkmaz bir yola saptığı· 

nı anlamıf tı. Çünkü karıısına al· 
çak ve kuru yapılı bir duvar çık· 
.mı§tı. Bu duvarı atın üstünde at· 

layıp geçecek kt.dar binicilik 
mehaı-eti olmıyan katibi mes'ul 
bey attan inerek evveli kendisi 

mezundu, kar::mtina idaresinde 
sıhhiye hekimliği et.~iıti. Me· 
murluk hayatı denilebilir ki buna 
inhisar eder. duvarı atlaınıı ve ondan sonra 

1839 dan sonraki Avrupahlat· atın dizginlerini çekerek hayva· 
nı bin mütkülitla. duvarın öbür 

ma · devrimizde edebiyatınııza 
Ek tarafına geçirmeye muvaffak ol· 

Namık Kemal - Recai zade • mutlu. 
rem - Abdülhak Hamit - Se· y 
zai grupunun getirdiği yenilik ha· ollar hep ric'at eden efrat ve 

vası içinde yetiıen Cenap Şeha· muhacirlerle doluydu. Bunlar da 
bed'bin Bey ''Timat,, isimli ilk Arhavide toplanmak üzere ayni 

tiir mecmuasiyle bu üstatları t&k· 
istikamette gidiyorlardı. Nihayet 
katibi mes'ul bey dağları, tepele· lit ederek şiir yazmağa baılamış , 

ıonrabrı "Edebiyatı Cedide,, is- ri aşarak 0 aktam Arhaviye mu· 
vualat etmiıti.Arhavide(Stange) miyle ıöhret kazanan edebi gru· 
Bey alayına meıuup olan efratla 

pun birinci planda.ki san'atkarla· _.. 1 k k k b'r halde . . . . çcae er arma arıfı ı 

n ar m.? geç.m çtı. l.ıs2 .• ı ınadı· olaşıp duruyo.-la1·dr. (Stanae) 
na Arap, Acem kelime ve lcrkip· I bey alayı aon rua miaaademesin· 
Ieriyle do u ve Şa. klı i•r , buna d 11 ionrö. büsb~tün intizamını 
mukabil tiirlerindeki ruh o devir kaybetmitti. Muhsin efendi §İmdi 
için pek yeni ,Avrupai ve san'at· Arhaviye merkez kumandanı la• 
karaneydi. yin edilmişti. 

Cenap Şehaheddin Bey, edebi- Katibi mes'ul bey Arhaviye 
yatımızın eıki devirlerinde Evli. muvaaalat ettiği zaman Nail bey 
ya Çelebi ve Yirmi Sekiz Çelebi tarafından verilen emir üzerine 
Mehmet Efendi gibi ınuharriJerin her nedense merkez kumandanı 
kalemiyle tek tük n,ümunelerini Muhsin bey t~rafından kartılan· 
gördüğümüz seyahat erlebiyatmı mııtr. Muhsin bey katibi ~es'ul 
canlı ve ıan'atkarane bir tekilde beye beyanı hotamedi ettıkten 
diriltmitti. Ayni zamanda vecize sonra kendisi için hazırlanan o
teklindeki yazılar da edebiya· daya göndermif ve bun.dan ıonra· 
trmıza gene Cer..ap Şehabedclin ki hattı hareketi hakkında bizzat 
Beyin kalemiyle gir:mi§tİr. Nail beyden hlimat alacağını 

Şiirleri kitt p halinde toplan· 
mamııtır. Ne!ir helin:leki yazıla· 
rı "Evrakı Eyyam", "Hac Yolun· 
da,, , "Avrupa Mektupları,, , 
"Afakı lr:.k:, , "Nesri Harp, Nes· 
ri Sulh,, , "Tiryaki Sözleri,, isim
li kitapkrında toplanmıttır. 

"Yalar.,, isimli baaılmamıf, 
''Kör Ebe,, isimli basılmıı iki pi· 
yeıi vardır. "Küçük Beyi.er,, 
isimli p:yesini de Hüseyin Suat 
Beyle birlikte yazmıştır. 

Umumi harpt~n sonra Frın.sız· 
cadan Türkseye büyük bir lugat 
kitabı yapmıftı, ıon zamanlarda 
bu lugati yeni harfleri.mize göre 
tasnif etmekle meıguldü. 

Bir muahede 
Aden, 12 (A. A.) - Röyter 

ajansından: İngiltere ile imam 
Yahya arasında dostluk muahede· 
si dün imzalanmıştır. 

Paınuk fiyatları 
Adana, 12 (A.A.) - Pamuk, 

koza ve çiğit fiyatlarında mahlUI 
dercede bir yükıeliı görülmekte· 
dil'. 

söyliyerek çekil' p gitmitti. Demek 
ki eski arkednthk yerine bundan 
sonra amirlik ve mooıurluk va.zi· 
yeti kaim olacaktı. 

Böyle bir §ey katibi mes'ul be
yin hiç botuna gidemiycceğinden 
ve o zamana kadar takip edilen 

mütterek metııai te.rzının değiştiril 
nıesi için bir lüzumu kat'i de gö· 
remediğinden Muhsin beyin göı· 

tertliğ' odaya qyasını bıraktıktan 
aonra. doğru Nail heyin kar:.rga· 
hma g'tm~tti. 

Karargahta Rıza beyle N~il hey 
kartı ka.rııya oturuyorlardı. Fa· 
kat Rıza bey hiç bir işe k:.rıtmı· 
yordu. Uzımgelen t .mirler doğru· 

dan doğruya Nail bey tarafından 
veriliyoı-du. Rı:za Bey katibi meı· 
ul beyi görür görmez çok ır.emnun 
olmuştu. Nail bey de sevinmiı gi· 
bj görünnıüıse de onun gösterdiği 
samimiyet RızP. heu;n samimiyeti· 
ne benzemiyordu. Çünkü Nail bey 
katibi mca'ul beyin anaızm kar:ır· 
g&ha s-elip yan.arına oturmasını 
istemiyor, arada hakikaten amir· 
lik n memurluk tee11Uı ebneaini 
istediği anlaıılıyordu. 
Kar~nıah heyeti umumiyeıi iti· 

b=.riyle hiç fena değildi. Son gün• 
lerin karıııklığma ve gürültüleri· 
ne mütekabil bir ıükUnet hasıl ol· 
mu:tu. Karargahta kumandan o
das~ndaki ocakta yanan odunlar 
etrafa güzel bir aıcaklık neıredi· 
yor ve uzun zamandanberi sıcak 
oda yüzü görmemit ve istirahat 
etmemit olan katibi mes'ul beyin 
yüzünü güldürüyordu. 

Katibi mes'ul bey, üç arkadat 
arasında ayrılık, g:ıynlık, amirlik 
ve memurluk olamıyacajnu anlat• 
mak için evveli. kararaihtan hiç 
ayrılmamııtı. Alqam yemeji de 
tıbii beraber yenmi9ti. Yemekten 
sonra herkes bir köıeye çekilerek 
uyumıya baıla.mıttı. Katibi mes'ul 
bey artık o gece rahat bir uyku 
çekeceğini ümit ediyordu. 

Fakat bu ümidi maateeııüf bo
ta çıkmııtr. Çünkü pce herkes 
derin bir uykuda iken pathyan bir 

ailih ki.t:bi mes'ul beyle beraber 
Rız:ı ve Nail beyleri de uykudan 
uyandırmıf tı. Üç arkadat biribir· 

lerinfo yüzüne bakarak bu ailih 
sesine bir mana vermeye çalııır
larken Nail bey arkadqlarmı ten• 
vir etmit ve dem'tti ki: 

- Mer:ık etmeyiniz, ıili.h düt
man tarafından atılmamı§br. Mut• 
laka hapiıha.nede bulunan etki· 
yadan birisini kaçırmıtlardır. 

Nail beyin böyle aöylemesi k&· 
tibi mes'ul beyin n:lZ&n dikkatini 
celbetmiıti. Nail bey nud oluyor

du, ki sili.hın hapisten kaçmlan 
bir taki için atddıimı biliyordu? 
Aca.ha. k.açınlmaaını Nail bey m;. 
emretmitti?. Rıza bey ve katibi 
mes'ul böylece dütünürlerken uy· 

kuları kaçmıftı. Bunun üzerine 
tahkik1t yapılmaıma ve silahın 
kimin taraf mdan atıldrğmm mey· 
dana çıkarılmaaına karar veril· 
mitti. 

Tahkikatın ilk safhaamd,. haki· 
lcaten eıkiyadan birisinin hapisten 
kaçtığı anlatılmııtı. Kaçan taki 
te§kilatı mahsusanm bid:ıyeti te• 
şekkülünde bir vergi memurunu 
katlettiği için sili.ha sanlarak 
dağlarda şekavet yapan adamdı. 
Bu tnki te,kilatı m:ıhsuaa kuman· 
danlığının emrine itaat etmediği 
için vaktiyle Rıza bey tarafından 
verilen emir üzerine hapse tıkıl· 
mııtı. Şimdi bu ıaki cezasını gör
meden tekrar hapisten kaçmıttı 
ve gene civar d~ğlarda p.kavetine 
devam edecekti. 

Tahkikat bu neticeye vi.sıl ol· 
duktan ıonra kaçıranın kim oldu· 
ğu arattırılmıı, bunun irim olduğu· 

nu anlamak mümkün olamamıftı. 
Velhasıl bu hadisede neticeıi meç· 
bul k:ılan birçok diğer hadiıeler 
mey,a~ına kaydolunmakla iktifa 
edilmiıti. 

Kendisini Arhavide teıkilitı 
mahsusa amiri bilen Nail bey ki· 
tibi mes'ul beye ait olan müıtak· 
be) vaz'feleri bir kiğrt üzerine 
kaydetmi ftİ. Ertesi günü kitibi 
mes'ul bey kar:ırgihta otururken 
Nail hey onu !>lr ldl,eye ~brett 
ve gülümıiyerek demift:i kh 

<Devamı..., 



(:. MEMLEKET Haberleri ] Kapalıçarşı tamir 
edilemiyecek mi? I{ırklareli umumi mec-

lisinde konuşulanlar 
ViHlyet lağvedilecek mi?-Vize, Dem~rköyün merkeze 
te;efonla bağlanması meselesi - Müddeiumumiler 

Kırklareli (Husuji) - Aldı· 
ğımız malumata göre lağvedile 
cek on beş vi iyet meyanında 

f ekırdai ile Karklareli vilayet· 
!erioin de dahil olduğu sövJeo· 
mektedir. Büyük Mı l ıet Mec isi· 
nin Mart ı ç: .maında vi ayetimi
zio mu cadderatı da tespit edi· 
lere ~ ne olacağı an! aşı .a:aktır. 

Kırklareli ~ aza yapıhrsa bu 
ha e nazclran Demır köyün ve 
Saı'hlyıo nabu.·t o ması muhakkak 
ad•d mekted ı r. 

Umumt Mecliste 
Vilayet umumi meclisi vali 

Fai~ Beyin riyasetinde ikinci reis 
Ali Rıza, katip Nail ve Naci Bey· 
lerl• Zıhni, Raif, Hamdi, Adil, 
Ali ltıza, Ahmet Ziya ve Mehmet 
Ali ~eylerden müteşekkil az:ıların 
husuriyle üçüncü intihap devresi
nin !kinci toplan.ışını yaptı. 

Vize ve Demirköy kazalarmm 
meri:.eze telefon ile bağlanmuı 
için fi'ı34 bütçesine 2500 liralık tah
sis:-.~ konmasına d:lir jandarma 
~tlanlığmın verdiği müzek· 
kere ile 10 bin liralık Burgaz bir
lik t.iaıe.ret bankasmm ikinci tertip 
istill" k hisses:nin alınması cin 
~ -

gör.-ierilen mektup okundu. 
ereköy nahiyesinin Koyva kö

yü i&minin koyuncuy.::ı. çevrilmesi 
De11!1'rköy kaza dahilinde bulunan 

bazı köy ve kule isimlerinin de· 
ğiştirilmesi ve Burgazm Evren.se
kiz köyünün Karıştırana bağlan,· 

1 

ması ile vilayet meclisinin açılma
sı münasebetiyle Reisi Cümhur 

1 H -:.zret!erine ve dahiliye vekili 
' Şükrü Kaya Beyefendilere çeki
l len telgraflara gelen cevaplar o-

kun:lu teşekkürlerle hıfzına karar 
veri!di. 

inşaatı bitmek üzere olan vila
yetler evi için tahsisat konm :ı.ama 
dair 6-1-934 tarihli taharrirat oku· 
narak bütçenin tetkikinde nazarı 
dikkate alınmak üzere celse tatil 
edildi. 

Edirne ve K1rklareli 
mUddei umumiıeri 

Bund::ın iki ay mukaddem Pı
nar hisarında Edime otobüslerin
den birinin çiğnediği çocuk için 
tahkikate memur edilen Edime 
müddeiumumisi buraca olan tah-

kikatı ikmal ederek Edirneye av· 
det etmjttir. Kırklareli müddei· 
umumisi Asını Beyin rah:ıtsızlığı 
vehamet kesbettiğinden bir heyeti 
sıhhiyece yapılan konsoltasyon 
neticesi gösterilen lüzum üzerine 
tedavi için İstanbul hastanelerin· 
den birine gitmesi icap ett!ğinden 
berayı tedavi lstanbula hareket 
etm~ştir. 

I 

· dana çiftçisinin 
hükUmetten istedikleri 
Pamuk ta buğday gibi satın alınmalı- Kuraklıkla 

mücadele - Ö~ e rımiyen borçlar ve silo 

Adana, (Huıuıi) - Adana 2 - Sulama işleri: 
çiftçisi son yıllarda büyük sıkın- Dört yıldan.beri devaın eden 
ttlar çekmiıtir. Hükfunetin kendi· kuraklık çiftçinin gözünü korkut
lerini dütündüğünü ve dertlerini muftur. Adanamızd.:ı normal bir 
gidermeye 91lr!h~1nı anlıyorlar. pamuk alabilmek için vasati 500 
Ziraat bankası vasıtasiyle buğday milimetre yağmura ihtiyaç vardır. 
ıatm alınması çiftçilerimizin yü- Halbuki üç senedenberi yağan 
zünü güldürmüı, nıutedil bir fiat yağmurların nıikt:ın 250 - 300 
onlan dütmek üzere bulundukları m:Iimetreyi geçmemektedir. 
çok feci vaziyetten kurtarmıştır. Seyhan ve (;ey han nehirlerinr 
Bugün Adanı:ı çiftçisinin bükU- den istifade edilerek tarlaların 
metten bazı dilekleri vardır. Bun- sulanması bu kuraklığı izale et
lan birkaç madde halinde teıbit meye kafi gelecektir. 

eylemek mümkündür. Hük:Umetin bu hususta yapaca-
1 - Çiftçinin en mühim ve en ğı min:.heret ve yardım bu çiftçi 

başta gelen dertlerinden birisi pa- u"lk · · k · d·--1·.. ı k 
esını ço sevın h·~ :s- o aca -

muğun da buğday gibi hükUnıet tır B t · · tı in de b 'k' 
f d 1 

• unun emını ıc u ı ı a-
tara ın an satın .:;ıJmması ve istih- kar el 1 t tk-ı.kat ı su a esas ı e yapı ma· 
s~I masraf~~a tekabül edecek bir sı ve onun icaplarına göre hareket 
fıatın teabıtı. d"l · · kt d' 

Çünkü bugünkü ıerait altında 
e ı mesı ıstenme e ır. 

3 - Faiz meselesi: 

Çiftçi birkaç. senedenberi mah
sul ·:ıla.madığı ve eline geçen mah
sulü de değerinde satamadığı için 
bankalarda olan borcuna karşı 
fazla bir tediyatta bulunamamı:1k
tadır. 

çiftıçi pamuğunu çok ucuz satmak 
mecburiyetinde kı~lıyor. İstihsal 
masrafını ele geçiremiyor. Bu da 
ümidi azaltıyor. Toprağa bağlılı
ğı eksi:tiyor. Tabiabn kahn, yani 
kuraklrk da buna inzımam edince 
v:ıziyet büsbütün değişiyor. yeis 
ve };eder artıyor. Bu vaziyet, borçların günbegün. 

HükUmet pamuğu da satın alır kabarmasını ve faizi mürekkep 
ve mutedil bir fiat tesbit edecek usuliyle korkutucu bir !ekil alma
olursa çiftsinin büyük bir endişe- sım mucip oluyor. Bu da çiftçiyi 
si de izale ediJm:ş olur. Kayseride yeis ve endişeye düşürüyor. 

yapılacak mensucat fabrikası fa- Borçbrın henüz tecil edilmemiş 
..:- liyete geçinceye ve Çukurova pa· bir vaziyette olması, çapa zaman
muklannı işleyinceye kadar bu ı ları para bulmak imkanını orta
d~rtler ortada:1 k~f~ırılırsa çi!~çi· ı dan k~l::lırı~or. Bu da çiftçinin 
bu)'bk 'bir MVJnç ıçınde kendısını p :lmugunu ıstediği şekilde çapa-
buiacakbr. _ latmaımı intaç ediY.or. istihsal 

Bir katil cezasını 
buldu 

Muş - Üç. sen.e evvel, Bulanık 
kazasında İbrahim oğlu Mehoyu 
yukarısı Nazife ve komşuların
dan Hediyenin yardnniyle para
sına tamaan boğup öldüren ve 
bir yorg~na sararak kuyuya atan 
mektep bademelerinde Mikdat 
oğlu Ömer, muhakeme neticesin
de ida.ma mahkum olmuş ve ken
disi evvelki sabah çarşı ortasında 
asılmıştır. 

Cürum şerikleri olan Nazife ile 
Hediye de onar sene hapse m1h
kUm ohnuşlardrr. 

70 yaşında kadına tecavüz 
Çankırı, 10 (Hususi) - Çankı

rının "Hacip köyünde çirkin bir 
vak'a olmuştur. 

Vak'amn faili 15 yaşında, Ali 
ism:nde bir çocuktur. Vak'a ıu 
suretle cereyan etmiştir: 

Ali ayni köyde oturan F atm:ı. 
isıninde yetmişlik bir ihtiyar ka
dının torununu almak istemiş, fa
kat Fatma kızı vermeğe razı 
obnamrıtır. Bunun üzerine kızan 
Ali, bundan üç. gün evvel gece 
sa:ıt 21 sıralarında Fatmanın evi
ne gİbni§, evde kimsenin olmama 
smdan İstifade ederek içeri gir -
miş Fatmayı yakalıyarak: "Sen 
kızı vennek istemiyorsun ha?.,, 
diye ak saçlı ihtiyara tec:\vüz et
miştir. 

Kadının feryadı üzerine yeti
şen damatları Aliyi cürmü meş
hut halinde yakalayarak köy hey
eti ihtiyariyesine teslim etmi§, 
heyeti ihtiyariye de AJiyi adliyeye 
vermiştir. 

Adanada yağmurlar 
Adana, 12 (A.A.) - Son iki 

gün ve gece zarf mda şehrimiz ve 
civarına hafif fasılalarla ve bol 
miktarda yağmurlar yağmıştır. 

Yağmur merkeze bağlı nahiye 
ve köylerde daha fazladır. Çiftçi 
vaziyetten son derece memnundur. 
Son yağan yağmurun miktarı on 
beş milimetredir. 

Kazalardan henüz bir haber a
lınmamakla beraber buralara da 
aynı miktrda yağdığı znnolunu
yor. 

Elma ihracatı 
Kastamonu, 12 (A.A.) - Şiın. 

diye kadar lneboludan Suriye ve 
lakenderiyeye her biri kırk kilo
luk sandıklarda 18 bin 796 sandık 
içinde 731 bin 840 kilo elnıa ihraç 
edilmiştir. 

içeride satılan 377 hin 900 ki
lodur. Gelen haberlere göre Su
riye, İslcenderiye limanlarında fi
atler gümrüksüz 14 ile 23 arasın
dadır. Aynı zamanda elınalarnmz 
Kalifomiya elmalarından aşağı 
kalmamakta ve rekabet etmekte
dir. 
............................................. 
üzerinde bunun da tesiri oluyor. 

4 - Silo meselesi: 
Adanada da hububat mahsulü

nün muhafazası için bir silo y:lpıl
ması çok faydalı olacaktır. 
Yukarıya kaydettiğim istekle

r' n alakadar m:.k !.mlar tarafın
dan imkan ıt:spetinde nazarı dik
kate alınacağını bütün çiftçiler 
ümit etme!rtedirler. 

HükUmetin muzaheret ve yar

dımıdır ki çiftçiyi ayakt:ı tutabi
lir. 

Şehir meclisinde : Yeni varidat aranırken-Köprü 

mahaHesi-Meclise pişirilmeden getirilen işler 

latanbul Şehir Meclisi dün bi· 
rinci reis vekili Sadettin Ferit Be· 
yin reisliği altında toplandı. 
Geçen zaptı okunup kabul edil· 
dikten sonra azad:m bazılarmm 
verdiği takrirler okundu: 

Çatalca azası Mustafa Bey Ça
talcadan Büyükçekmeceye giden 
yolun pek bozuk olduğunu, tamir 
edilmesini istiyor. 

ls~:ıil Sıtkı Bey, Fatih kaza
sında halkm su sıkıntısı çektiğini 
söyliyerek mevcut çetmelerdeki 
suyun bostanlara veriLmemesini 
ve daha bir kaç tane yeni çeşme 
yapılmasını diliyor .. 

Bakırköy az:ısı Kemal Bey Ye· 
dikule kapısından otobüslerin 
zorlukla geçtiklerini vaziyetİnı 
tehlikeli olduğunu, oradaki iki 
dükkanın istimlak edilip yrktrrıl
ınaaı lazım geldiğini söylüyor. 

Gene lsmail Sıtkı Bey Y edikule 
dıtında milyonlarca lira masr:ı.f 
edilerek fabrikalar vücude geti
rildiğini, oradaki mahallenin bü
yüdüğünü, fakat lağım ve kaldı· 
rı:m olmadığı için çok sıkm.tı çe
kildiğini söyleyip "bunl3r yapıl· 
malıdrr!.,, diyor .• 

Tıakrirlerin hepsi makama ha
vale edildi. Evvela belediye re· 
isi tetkik edip mütalecumı söyle
sın. 

Kadıköyündeki Senlui Fransız 
mektebi binasmm ilk mektep yapıl 
nıak Üll!t"TI!I .-.ı.-... •• dii!iani•ı-.kte-
dir. Binanın 28,000 liraya alın· 

ması mümkün olacaktır. Muhase· 
be, bu paranın verilmesini istiyor; 
tezkeresi okunup bütçe encümeni· 
ne havale edildi. 

Belediye yeni varidat arıyor; 

bugünkü kontrat resmi tarifesinin 
tadiline dair gene hesap işleri mü
dürlüğünden gelen tezkere okun
du; tarife yapmak mülkiye encü· 
meninin va:ı·-:esi ... Bu tezkere de 
oraya gönderildi. 

Gene aym mesele: Yeni varidat 
lazım. Bugünkü Lubiyat resmi ta· 
rifesi pek hafif; bunun da tadil e· 
dilmesi ve alınacak resmin kanun
da yazılı azami hadde çıkarılması 
için gene hesap işleri müdürlüğü~· 
den bir tezkere var. Bu da ınülkı· 
ye encümenine ..•. 

Belediye reisliği geçen celsede 
Karaköy köprüsünün bir sokak sa
yılıp Şeyh Mehmet Geylani ·mahal
lesine bağlanmasını isteınif, tezke· 
resi mülkiye encümenine gönderil· 
mişti. Encümen bu isteği muvafık 
görmüt, mazbatasını yapmış, o· 
kundu. Fakat bu sefer belediye re
is muavini Nuri B. kalktı, maka· 
mın teklifini biraz daha tetkik e
dilmek üzere geri aldığım söyledi. 

Mehmet Ali 8. (Beyoğlu), köp· 
rüyü adı geçen bu mahalleye bağ~ 
lamakla kaza hududunun değişti· 
rilm~t olduğunu, bir kazanın hu
dudunu değiştirmek için evv~lde~ 
yapılması lazım gelen bazı nızamı 
muameleler bulunduğunu, maka· 
mın tetk:katı srrasında bunları da 
nazı-.rı dikkate almasını hanrlattı. 

Geçen sene kapalı çarsı esnafı 
belediyeye müracaat ederek kapa
lı carsının vıkı1mak üzere oMu~u-

- - • "1 •••• t . 1 
r.11 sn·~'--~r"' er. taw.1rın• 1s em•s er-
eli. l'vfo~,,.l~ 1..ete.:ı; ...... e,,c•;rnenle· 

rintle ve Şehir medisinde uzun u
zadıya konu!ulmuş, ne .,olur!,, ne 

de "olmaz!,, denilememitti. So-
nunda tetkikatın daha etraflı yapıl 
ması, itin ondan sonra meclise ge· 
tirilmesi iç.in evrak belediye reis· 
liğine iade olunmuştu. Bu sene, 
belediye reisliği meseleyi tekrar 
Şehir meclisine getirdi, meclis ge
ne mülkiye encümenine havale e
dildi, encümen yeniden tetkik 
etti, mazbatasını yaph, meclise 
bildirdi, dün bu mazbata okundu. 

Belediye fen heyeti kapalı çar· 
§tnın tamiri iç.in §Öyle bir tahmin· 
le üç yüz bin lira lazım olduğunu, 
fakat işe girişilince bu rakamın 
daha pek çok artması da muhte
mel bulunduğunu söylemişti. Mül· 
kiye encümeni mazbatasında "be-
lediyenin bu sıkıntılı zamanda bu 
kadar parayı bulabileceğini um• 
mayız; gerçi kanuna göre ıonra 

bu para mal sahiplerinden kısım 
kısım filan alınabilir, lakin önce 

belediyenin harcaması lazım. .. Bu 
da imkansız gibi.. Onun için ·bizi 
boşuna uğraştmnaym. Evvela pa
ranın verilip verilmiyeceği anlqıl• 
sm da ötesini ondan sonra dütünü· 

.. ' d' ruz.,, ıyor. 

Dün mecliste, mülkiye encüme
ni mazbata muharriri Manyaa za
de Feridun Bey, bu noktai nazarı 
müdafaa etti. Meh.met Ali Bey: 

"Tahsisat meselesinden evvel ta· 
mirat itinin ne suretle ve kaça o
la.ca.ih ~n~t ... .ı:ı_,.Ji na.-ııör• 

de talisisa.L aranılır!,, dedi. Emin 

Ali Bey: "Para iti herıeyden evvel 
gelir. Önce on~ helletmeli.,, diye 
cevap verdi. Mülkiye encümeni re
isi Raif Bey bu mutaleayı teyit et
ti. Avni Bey: "Kapalı çar§ının be
dii ve mimari kıymeti vardır. Mut· 
laka tamir edilmelidir!,, diye be
yanatta bulundu. 

lsmail Şevket Bey, Nakiye H. 
bu mevzu üzerinde söz söylediler. 
Nakiye H., ç.arşımn kısım kısım ta• 
mir edilmesini, bu suretle belki 
maddi imkanı da bulunabileceği
ni ileriye sürdü. Nihayet, Cevdet 
Kerim Bey söz alarak: Belediye 
dairelerinin bazı işleri pek üstün· 

körü geçerek, ihmalkar bir şekil· 
de kuru tahminle: "Şu kadara çı
kar!,, diyip meclisin önüne attık· 

lannı, meclis senelerce botu botu• 
na böyle itlerle meşgul ettiklerini 
aöyliyerek şikayet etti, kapalı çar• 
§I meselesinin de daha esaslı suret
te tetkik edilip hazırlanmak üzere 
makama geri verilmesini istedi, bu 
teklif kabul edildi. 

Bu teklifle beraber kabul edilen 
esaslar şunlardır: 

Belediye reisliği ve alakadar 
daireleri kapalı çarşının tarihi, mi· 
mari, bedii ve iktisadi kıymeti o• 
lup olmadığını tetkik etmelidir • 
Bu tetkik neticesinde tamirin la
zım ve beledi.yeye düşen bir vazi
fe olduğuna kanaat getirilirse o 
zaman gene belediyenin alakadar 
dairesi bu tamirin kat'i surette ka· 
ça çıkacağını, kısım kısım tamirin 
mümkün olup olmıvacağını iyice 
tesp:t eylemeli<lir. Ondan sonra· 
dır ki, mesele gehir mecl;sirıin mü
z k~re~ine müspet tekliflerle geti• 
r i l ~·'' :1 :1". 

Mec 1js önümHzdeki nerşembe 

günü tekrar toplanacaktır. 
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Vatanını beğenmiyen adam 9_3_6 __ o_l_im_p ... iy._a_d_ın_a __ lı_a_z_ır_lı_k __ ha_ş_l_ad_ı 

Cim Londos'un nankör- Berlin etrafında da sporculara mahsus 
. lüğüne bakınız! hususi köyler inşasına başlanacak 

Amerıkaya döner dönmez "Yunanlılar şarap içmek-
ten vesarhoş olmaktan başka birıe1 bilmiyorıar,,demiş Birçok milletler şimdiden iştirak edeceklerini bildirdiler 

Atina, Şuba.t (Huauıi muhabi-
rimiıı:~en) - Dünya serbest güreı 
pmpıyonu olduğu söylenen Cim 
Londos, bunda.n bet alb ay 
evvel bir müddet istirahat et· 
mek için buraya geldiği zaman 
Yunanlı'lar, kendi.ini hararet Ye 
samimiyetle ka.rıılamıılar, nerede 
görünmüt İse, tiddetle alkıtlamıt· 
lar, onu a.deta ilah gibi tannnıt· 
lardı. Cim Londoaun Yunanlı ol· 
maaı vatandqlannm göğıünü gu· 
rur ve iftiharla kabartıyordu. 

Cim Londoa, terbeet güreıtiği 
kadar maharetini vatanda.şlan
na göStermek ve aynı zamanda bir 
kaç bin lirayı cebine indinnek için 
Lehiıtandan bilhaaaa tayyare ile 
ile getirtt:ği dev cüsseli Kuarian 
namındaki bir kazak ile Atinanm 
ıtadyomunda güreımiı ve 45 daki
kada hasmını yenmeğe muvaffak 
olmuıtu. O gün Atina ıtadyomu 
ilk defa mahteri bir kalabalık ile 
dolrnu,, maçı ıeyreden halkın mik
tan aaıart 70 - 80 bin olarak tah
aıin edilmitti. 

V akta o zaman bazı Yunan ga· 
zetelerinin apor münekkitleri Cim 
1?ndoıun bu m~i galibiyeti· 
nın mur otaüliiııa, fiUlm ola-
rak getirttiği kazak Kuariani'nin 
dev ciiaaeainden maada hiç bir ma
haret Ye tekniği olmadığını karile· 
rine ihae.a ebnitler, fakat Cim Lon· 
doıun bu ıalib;yetinden çılgına 
dönen ve bu galibiyete milli bir 
mahiyet veren halka meram anla
tunaınıılardr. 

Halbuki Cim Londoı,. Buradan 
~erikaya döner dönmez vatan· 
atlarından maddeten ve manen 
g~düiü bu emaalıiz hüanü kabule 
buyük bir nankörlükle mukabele 
etti Ve Yunanlılann kendisini öz 
vatandaı olarak telakki etmekte 
ne kadar elnn bir ıurette aldandık· 
larnu ıspat etti. 

d·· Coın londoa, Nevyorka döner 
b 
0

~ez, Y UJıaniıtandan ne inti· 
a arla döndu··ı ·· .. ..... ek ı"dn 
tr f unu ogrenm ,. 

e a tnr ıa • 
lere b ran Amerikalı gazetecı· 

akınız neler aöylemiıti: 
- Yuna · b" 1 nııtan yaıanacak ır 

~beklet değildir. Havası, ildi· 
1111, a a isi 
N d ' Yemekleri berbattrr. ere e 0 
ınekler· b C&nnn Amerikanın ye
Y ;·1 unlara hasret kaldnn. 

d 
u~~ arın terbiye ve nezaketi 
e yvauır. 

YunanhJa 
k d r Yalnız sabahtan ak· 

pnıa a ar far . 
ho; oI:naktan ap ıçmekten ve sar· 
ınez1er. y b&fka bir ıey bil· 

d. Ultan ahalisi de tenbel
ır.,, 

Cim Londoıun 
vatandatları ale h. lllemleketi ve 
detli ithamları, ~~°t~ki bu şid
rin bir infial uyanda ~burada de
hlar göklere ka.f rr ı. Yunan-
mürcttE'p galibiyc:lre..: Ç~ardıkları, 

• •nı ·· ·· aluıladıkla.n bu Peh . aore gore 
--L·· J"... •. d hvanm bu 

n.waor ugun en fen. halde • • 
lenıniılerdir. ıınır-

Ba§ta V enizeliat Paıti 
Jm-L L •• • l&zetesİ 

o .. Ozere uGtün Atına ga 
1 . Cim Lo d zete e-

n n osa karıı •teı Piiıkü-

Çoban Mehmet pehlivan 

rüyorlar ve bu beyanatı tekzip et
mesini, kendi vatanını itham et· 
memesini talep ediyorlar. 

Bu beyanat netredileli, iki ay 
geçtiği halde Cim Londosun hali 
tekzip ebnemeıi, bunların doğru 
olduğuna fÜphe bırakmamakta ve 
Yunan efkarı umumiyesindeki hid 
det derinletmektedir. 

1936 ıeneainde yapılacak 11-
inci Olimpiyat oyunlan tetkilit 
ve tertib:ıb ila uğratan komite 
şimdiden fevkalade çalıtmaia 
baıla.mııtır. Komite tarafından 
oyunlara davet makaadiyle 52 
memlekete gönderilen mektup • 
larm çoğun:ı cevaplar gelmittir. 
Bu cevaplarda 1936 senesi Olim
miyat oyunlarının muvaffakıyetli 
olması dilekleri izhar ve davete 
tetekkür edilmektedir. Bunlar 
araıında ,İftir:ık husuıunda, kat'i 
cevaplar verenler de olmuttuT· 
Avusturya, Çekoslovakya, Leton
ya, Belçika ve İsviçre bunlar ara· 
unda bulunınakt:ıdır. İsveç ve 
Finlandiya iıtiraklerine muhak· 
kak nazarile bakılabileceğini bil· 
dirmiılerdir. 

Bi1ha11a Letonya hükfimeti bu 
iıe büyük bir ehemmiyet vermek· 
tedir. Riga'dan :ılınan haberlere 
göre Letonya Olimpiyat komitesi 
cümhur reiıi M. Kviesis'in riyase
ti altında, baıvekil M. K. Blodni· 

XI• 
LY"PIADE. 
BERLIN 
19J6 

Şayet Cim Londoı, bir defa da
ha memleketini ziyarete cesaret e
derıe, evvelki ıahane hüsnü istik
bal ve te§yİe mukabil, bu defa 
liman kabuklarile kartılanaaaiına 
ıOphe yoktur. 

ekain, maarif ve harbiye nezaret- 9~ö uıımpiyadı Ujın t-1ıman komitesınin kaouı eltigı t.msal 
leri ve bütün spor te§ekkülleri müzdeki yazda Rigada muazzam lüzumlu daireler mevcut idi. 
mürahhas!arınrn iıtinkiyle 20 bir ıtad inıaıına baılanmasına ka- Berlinde bu köylerin inıaatı 
Kinunuevvelde bir toplantı ya.o rar verilmiıtir. meseleıi tetkik edilmeie batla• 
pılmııtır. Bu toplantıda, önü· Beynelmilel Olimpiyat komite- mııtır. Bu köyler, meıhur "Unter 

Avrupa güreş şampiyonluğu 

Roma müsabakalarına 
hazırlanmıya başladık 
Güreş antrenörü Ankaradaki güreşçiler arasında 

derhal istifade edilecekleri seçecek 
Niaanda Romacla. yapılacak 

beynebniJeI Avrupa güreı fampi· 
yonasın. İftirak edecek milletler 
çok ıdu ıurette ic:lmancılannı ha
zırlamıya baılamıılardır. 

Bu güreıçilerin ne kadar mü
him ve dikkate değer olacakları
nı aöyleıniye hacet yoktur. 

Bunıüsabekad:ı bizim de gir -
mekliğimiz ümidi çok kuvvetli 
olduğundan, federasyon bili.hare 
mütkül mevkide kalmamak üze, 
re, milli güreı takımımızı §İmdi
den hazırlamıya batlamıttır. Bir 
taraf t:ın da güreı antrenörünün 
Ankaraya giderek orada yekunu 
yüzü geçen güretçilerle meıgul 
olması ve bunların arasında ken
dilerinden derhal iıtifade edile
cek dereceye gelmit güretçiler 
bulunup bulunmadığı ta:ıyyün et· 
mesi kararlattırılmııtır. Ankara 
bilhasıa son sene içinde güreıte 
çok ilerlemit yapılan mmtaka ve 
federaıyon tetvik müsabak:ılan 
çok dikkate değer neticeler ver· 
miıtir. Mütehauıılar bu müaa
bakaların verdiği neticelere ba
karak milli güreı takrmımızm ye
ni üç eleman kaz:mmak ihtimali
ni ileriye sürmektedirler. 

Roma müsabakalanndan evvel 
ırkı bir tecrübe geçirmek üzere 
Mart içinde bir ecnebi güref ta
lmnmın ,ehrimize getirilmesi et-

Cim Londos 
rafındaki tasavvur da henüz kat'i 
bir şekil :ılmamııtır. Bu mesele 
biraz da Roma ıeyahatinin kat'i 
ıurette kararlattmlmıt olmaama 
tabi görünüyor. 

Bu ıeyahat üzerinde ne kadar 
m:ıaraf lazım geldiğini aoran u· 
mumi merkezin bu maarafı temin 
ederek Roma seyahatine müsaade 
edeceğini biz çok tabii ve yerinde 
buluyoruz. Yalnız temennimiz 
bu müsabakalara ittinkimizin 
bir an evvel kararlattmlmıt ol· 
masrdır. 

Roma müıabakalarma lttir:ık 
etmemiz her noktai nazardan 

ıi azasından M. J. Dikmanis bu den Linden,, caddesinin ıehir
içtimada 1936 Olimpiyadı hak· dııarıım.daki ıon noktaımdan 
kında uzun izah:ıt vermittir. Döberitz talimgahına kadar uza
Toplantıda mali ve sportif bir nacak ve stadtan 14 kilometre u
plin hazırlamnıt ve hükumet, im· z:ıkta bulunacak bir yer de yapı• 
kin dairesinde, azami mali yar· lacaktır. 
donda bulunmağı v:ıdetmittir. Burada da Los Angeleıte oldu-

Berlinde çal11makta olan ha- ğu gibi ıporcular bütün rahatlık
zırlık komitesi, 1936 oyunlanna ları bulacak ve ıtad ile köy ara• 
ittirak için Almanya hükUmet aında munt:ızam otobüı ıeferleri 
merkezine gelecek sporcuların• tesiı olunacaktır. 
Amerikad:ı Baldwin tepelerinde Köylerin yapılacağı arıa Al· 
yapılmıt olan "Olimpiyat köyle- man ordusunun malıdır ve Alman 
ri" nde bulduklan iıtirahatı Ber· orduıu, oyunların muvaffakıyeti
linde de bulabilmeleri için böyle ne yardrm makndiyle inıaatı 
köyler yaptmna.ğa karar vemıit· bizzat yapmağı deruhte eylemek· 

I tir. Bu da, ıüpheıiz, Berlin: ?Iim· tedir. Bu suretle oyuncular Al· 
piyadmın muvafhkıyetlennı ço· man ordusunda miıafir olacak 
ğaltacaktır. ilk defa Amerikada ve yalnız nakliyat ve yemek içmek 
yapılan bu köylerde 37 milleti için sarf edecekleri g:ıyet az mik
temıil eden 1500 atlet bir arada tarda paradan batka hiç bir 
oturmut, yekdiğerini daha y:ıkın· masraf yapmıyacaklardır. 
dan tanmııt ve aralannda hiç Program projesi haztr 
bir hadise çıkmamıttır. 1936 olimpiyat oyunl:ırı için 

Amerikada bu köyler, ıehirden umumi bir proğram projeai ha· 
ve atadtan otobüs ile 20 dakika zırlanmııtır. Muhtelif ıporların 
uzaklıkta bulunuyorlardı. Bu progra.mları 1934 aeneıi zarfm· 
köylerde her biri iki yataklı iki da bütün milletlere mensup ıe
odadan mütetekkil bet yüz ev lihiyettar spor teıekküleri mü· 
bulunuyordu. Burada her mille- rahhaıları tarafınd:ın tanzim o

tin kendi yemeklerini piıirebil· lunacaktır. Burada mevcut ka
meaı ıçın ayrı ·:ıyrı mutfaklar, naate göre bütün müsabakahr 
banyolar, konutma aalonları, ka· Olimpiyat stadında yapılacak ve 
bul salonları, ıinema ve emsali <LOUen aaylfayı çevtrtnlz) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
muhik ve faydalıdır: rinden çok yüksek olduğunu ita· 

A - iki aene üıtüıte Balkan ret ederek, kendine layık rakip
fMDpiyonluğunu kaz:ınan takımı· leri Avrupada araması li.zıım ıe-

• mız Avrupa fampiyonasma gir- leceğini ileri sürmüılerdir. 
miye hak kazanmrtbr. D - Nihayet güretçilerimizin 

B - Avrupalılarla mükemme- tecrübelerini, bilgilerini arttır· 
len boy ölçüıebileceğini tehri- mak ve binnetice d:ıha çok yük· 
mizde İtalyan milli takımiyle ıelmek için en kuvvetli rakıpleria 
yaptrfı rüretlerde iıb:ıt etmittir. boy ölçüıecekleri minder içinde 

C - Balkan güreı müteba11a· ve etrafında bulunmak fırsatını 
lan bile Türk blummm, kendile· kaçırmamalan lazımıdır .. 



- Artık bu hayatı çekemem!.. 
Ş~gır ıungur !.. Bir tabak, ha

vada. uçtu ve duvara çarpıp bin 

bir parç:ı oldu. 

Bu tabak, dünyada hiçbir ıeyİn 

payidar olmadığına bir misaldi. 
Atıf et, kızıp da, tabak fırlattı 

mı, fırhtılan tabak, havada, ha
zan, batka bir tabakla toslatırdı. 
Çünkü, kocaı Laminin de elleri 

armut devt irmediğinden, o da, bir 
tıJıbak fırlatırdı. 

Anlıyoraunuz ya, karı koc~ ara

smda geçimsizlik vardı. Anlata· 

mıyorlardı. Yalnız biribirlerine 

tabak fırlatmada müttefiktiler. 

Hay:ıtları tam bir cehennem ha

yatıydı. Kaldırımları kırık tabak 

parçalariyle dötenmit bir cehen· 
nem .. 

Karı kocanın aklından ayni şey 
ıeçiyordu: Aynlm:ık ... 

Bunu evveli Atıf~t söyledi. 
Umi: 

- Ben de bunu ıöyliyecektim, 
dedi. 

- Malum! .. Zaten 

mizin erteei günü sen 

akTına koydun. 

evlendiği

ayrdmayı 

- Hayır, evlendiğimizin gece-
Sl •• 

- Öyleyse ne diye nikah me

murluğuna. ıeldin? ... Ne diye ev· 

Ienme memurunun sualine: "Atı· 

fet hanımı karı diye kabul edi
yor mutunuz?.,, sualine: ' 1Evet,, 

dedin? .. 

- Ne yapayım, ziyafet hazıT· 
l&nm.J!, yemekler ıımarlannııtt 
80fra kurulmu9tu .. Müthit karnım 
açh. 

- Terbiyesiz!.. Hem yalan 
söylüyorsun. Gözün paramdaydı. 

PaTamr ne y.sptm? .. yedin. Düğün 

yalnız tayyare müıabakaları Grü· 
nau Aerodromunda olacaktır. 

Y eikencilik müsabakaları ise 

Müıeclaee gölünde ve Kilde 

yapılacaktır. At koşubrma ge

Knce bunların bir k11mı için Dö
beritz civarında ayn yerler tah
ıiı ohmacaktır. Gece yapılacak 
hoka maçları için tehirdeki büyük 

ulanlardan birinin kullamlması 
diifünülmektedir. 

Beynelmilel Olempiyat komite-

8i 16 Mayıı 934 tarihinde Atina

da bir toplantı y3pacakbr. Bu iç
tima rumamesine 1936 senesi dün
ya Olimpiyat bayramı meselesi 

de dahildir. fakat bu içtimaın en 
mühim huıuıiyeti, 15 aıırlık bir 

teyakJcuftan ıonra, tekrar bath

yan Olimpiyat oyunlarının kır

kıncı senesini kutlulamadır. Ma -

hiın olduğu üzere 23 Haziran 

1894 tarihinde Pariste Sorbonne 

aa&onlannda y:ıpılan bir içtimada 
Baron de Cobertin Olimpiyat o· 

yunlarmm yeniden doğutunu 
ilin etmitti. 1914 ve 1924 sene

lerinde ayni salonda buna benzer 

merasim yapdm19tı. 

Bu meseleye ne kadar ehemmi

yet vmldiği.1i anlam:ık iç.in Fran 

sa mtL29'if nuaretinin Akdeniz ü
nivetıitcleri merkezindet yani Ni
cef ~ l:ir. ,.Olimpiyat kürsüsü,, te

;irine karar verdiği:ti hatırlamak 
:z!fil .. 'f'. 

P.vusturya İtalyayı y~ndi 
'füreu, 12 (A. A.) - ltalya 

>.nı~urya futbol maçmda A,·us

t.Js:1& ~ - 2 kaz,.nmı'tı~. llk dev· 
... n · · ., O ! ...ı· ı.: .: :ce11 • ., - ıc;ıı. 

Yazan: Selami İzzet 
sofrası kafi gelmedi. 

- Sen de bana yardım ettin. 
Çok müsrif ain .. 

- Başlama .. Demek ayrılaca· 
v ? 
gız •• 

-Evet. 

- Ali .. Uk defa anlathk. 

- Öyleyse kavga etmiyelim. 

-Tabak çanak kırmıyalım ... 

Bu iti nasıl yapacağız? 
- Tabak çanağı naaıl mı kır-

., ? 
mıyacagız ... 

- Sersem nıuıl ayrılacağız?. 
- Arzumuzla. 

- Ben ş:ıhit huzurunda kavga 
etmek istiyorum. Sana sövüp sa
yayım bir de tokat vurayım. 

- Hayır. Bir kadın kocasını 

tokatlıyabilir. Tokatın hükmü 

yoktur. 

- Doğru değil. 
- Doğru olur. Eğer ben seni 

ıahit huzurunda tokatlars:ım, 

mr,mnuniyetle sana bir tokat ala· 

rrm. 

TAKVİM 
Sah Çarıamba 

14 ŞUBAT 13 ŞUBAT 
28 BAYRAM 29 BAYRAM 
Gün doğuşu 
Giln ! atışı 
Sabılıı nama.ıı 

O~le oamm 
lıı:lodl oamazı 

6.ts 
l:',40 

6,30 
12,'<:ı 

!S,'iU 

6,56 
17,24 
6.30 
12.28 
15.'2[ 

.'\kşAm namazı 17,40 ı7,41 

Türkiye- Yunanistan 
takas itilifnamesi 

Türkiyeye serbestçe ithal olunacak 
Yunan mamulatı listesi 

Yatsı oame:ıı 19
'

11 19·°'3 Türk ve Yunan cü,mhuriyetleri 
tmsa~ :.ı~ !'.!7 bonoları, itilafnamenin inkiza11 tarihin

den itibaren dört ay sonraya kadar Yu
nanistanda emtea i§tİrası hususunda isti· 
mal edilebilecektir. 

Yılı o ıı:eçen gilnlerı ·O 45 arasınd :ı yapılan takas itilafna-
\.ılıakalan 3

"'
1 ~20 .J mesi Sicilli Ticaret gazetesinde 

L------------- netredilmittir. lktıaat Vekaleti 
Dördüncü madde: 

]1--~ R A D y Q ,- tarafından tebliğ olunan bu iti- işbu itilaEname ile tesis edilmiş olan 
lafnameyi alakadarlarca faydalı tarzı tesviye, Yunanistana bilfiil ithal 

Bugün görüleceği düşüncesiyle alıyoruz: edilmi~ bulunan emteadan ba~kasr hak-

!STAN
BUL _ lSPJ"k . Aralarında mevcut samimi itilaf ve kında tatbik edilmiyecektir. Yunanis-

a neJrıyatı 19 . . . • · .. 1 • tandaki tahd·d· h"k·· t • 'k' ] 
1 

· te~rıkı mesaı ııyaıetıne mutea Jile esas . ı ı u um, ransıt tan ıy e 
Anado u aJanH ve muhtelif neıriyat · Y ]' 1 k ı · 

E
ft ı 5 d' h ' lan, mübadelab ticariyelerinin tanzimi- ve unan ıman arı ve mer ez erı vasıta-

19,30 a ye a 1 anım pubu tarafın· . . ıiyle sair memaliki ecnebi e e naklol • 
dan alaturka muaiki netriyab (Sa.J: Re- ne tatbık etmek ve 9 mayıs 1933 tarıh. T·· k .. Y .Y .. • u 

UAt li k•-- • • 'l"-ıt. • • nan ur emteas2na muteallık dovızlere 
fik Şeref Beyler i•tirakiyle 21 20 Me muva -t ticaret ıh uruıme11nın tat- .1 I k , ,. , , • tamı o mıyaca tır. 

ıut Cernil Bey tarafından maıal Ar.ado- bikahndan ,imdiye kadar meksup neta-
lu ajansı ve boraa. haberleri, 21,~0 orkea- yici imkan müıait olduğu derecede tevıi Betinci Madde: 
tranuz tarafından oda musikisi. eylemek arzulariyle mütebassİ5 bulunan 1 - ltbu itili.fnıune her iki mernle-

T .. k "mh • · mh · kette cari ld - ··dd -..L..-d h ANKARA - 12 30 Gramofon 18 or- ur cu unyeh ve Yunan cü unye- o ugu mu et :ııunn a er ne 
, • ti zaman ol 1 . halA 'ka keıtra, Verdi Ovverture Nabuccodonoıor : .. ur~a o ıun ıt at vetı ıı uıu-

. 1 .n l lu, kontenJantrna d" . tak "d t d' Bi%el: 1 ve 2 ınci ıuite L'arleıienne, 18,45 - es>a kan konferansı mukarreratiy- n, ovız yı a ı ıye 
alaturka saz, 20 ajımı haberleri. le tasavvur edildiği veçhile iıtihsalde ve mevcu.~ ~lac~ rejim meselesine gelince: 
VARŞOVA 1415 m. - 17,55 Piyano ıatı,ta nazım vazifeıini görecek tütün 8.u reı~ın dıge~ taraf emteaaına müsait 

· 18 1 k f' · · 'hd hır ruh ıle ve bır .. .. ·· d ı l:onserı, , S piyano ile caz, 18,35 plak mer ez 0 ısının 1 aıma imkan müıait o· uçuncu ev et emtea11 
Salon muıikiıi, ı9 iktııadi ne~riyat, 19, lur olmaz teve11ül ebrıefi. lehine diğer taraf emtea11nı mutazarrır 
20 karnaval zamaıuna ait neşeli neıriyat, 2 - Emtealarının ıür" .. ·· teıhı"I kılmıyacak bir ~ekilde tatbik edileceği 

uh li umunu h d ··k k 'k' ·k· 20 ın le f müıahabe, 20,05 üç perde- ve müna$ebatl ticariyelerinin en mün- uıuıun a yu se ı ı a ıt taraf araların-

- Malum .. T erbiyeıiz, 
bayağı adam .. 

lik havayi çiçekleri Fleur de Havai iıim- ba 't b' k.ld . k' af da mutabık kalmıslardrr. kaba. . I ' . ıı ır ,e ı c ın ı§ ını umumiyetle -
h Pa~. AbrıJıanun eserlerınden operet temin makıadiyle her iki memlekette 2 - Bu düsturu tatbik etmek gaye111-

- B:ışlamıyalrm .. 
t~ki~11.1 1' 23,30 danı musilcisi, 24 danı mu- Türk - Yunan ticaret ofisleri tesiı ey. le Yunan hükumeti, muhtelif limanlar 

H h f Si SJ, 1 v • em ıı: ı emegı. arasında kontenjantman tevziatını o ıe-

vurmam .. 
- Zannederim .. Ama beni, ta

nıdıkların yanında döğmene razı 

değilim. 

- Bir gazinoya gidelim. 
- Gidelim. Ama hı:zh vurnn-

yacağına yemin et. 

BUDAPEŞ TE 550 m. - 18,30 So- 3 1 ba kilde tanzim eylemeği taahhüt eder ki 
mogni orkestrası, 19,50 B. Kenez Lili 

1934 
-k }u. t . 1934 ten 31 temmuz neticede Türk ithalatı bir ücüncü devlet 

tarafından piyano konseri, 18,30 müıa· . . e ~ ar ımbdat eden altı aylık dev- emteaıında d .. . - . . 
habe, 21 b beri 21,20 Be · Ra 

5
. re ıçın tıcari mübadelit münasebetleri . . n aba az musaıt bır va:ııyete 

• er, rcı ez 1• t • k"nl d . . . . gırmıyecek ve bu limanlar tarafmdan 
gan takımı, 22 neıeli neıriyat, 24 Buda- mevc.u .1m 8

• ar aıreıınde ve iki mem- tabii Türk ith ı· tı t ak v 1 
peıte musiki heyeti tarafmdan konser 1 leketı bırlettıren iktisadi ııkı rabıtaların 1 acaktır a a en usa ugratı mış 

' akvi · • 'zh o mıy • Maudits caz takımı. ~ ycmna ı ar ederek atideki ahkam 
VİYANA 507 m. - 18 Karnaval, ile tanzim eylemeği kararla~~rşla~drr. 3 - ~ilmukabele, i~bu itiliinameye 

- Yemin ederim. Oktar 
18 20 Ri h d V . 1 • d Ancak ıuraıı mukarrerdıl' ki, ııbu merbut lıstede muıanah Yunan men•eli 

'b' , ec ar agnenn eser enn en 't'J•f T" k' .1 • • . • "' 
gı ı p)ALI (V . ..ld"ğ"' .. .. ı ı a name ur ıye ı e Yunanı$tan ara- mahsulatta, yalnız bedelınin tedıyeai ta~ 

Vl!_rac:ığım. 

Bet dakika sonra Abfetle La
mi bir gazinoya girdiler. Hiç kim
seler yoktu. Garson, elinde kirli 

peçete dola,ıyordu. 

aa; ar a1r11erın o u u gun munase- d 30 · • . . . · 
bet' l ) 19 10 Ali 1 19 35 

d sın a tetl'lnievel 1930 tarihınde An· kas bonoluı vasıtasıyle ıcra edilmek §Al'• 
ıy e , , genç a m er, > en, k d · d'lm' I • . · 1 ·· ·· · 

20 aktüalite, 20,15 müsababe, 20,30 kar· ara a ıınz~ e ~ 1§ o an dc:amet, tica· tay e h~r tuArlu ~yıt~e~ (kontenjant• 
naval popüriıi, 22 karışık neıriyat, 23 ret ve seyrı.sefaı~. mukavelename ahki- man, .. ıt~alat vesıkası ılab ... ) azade ola
ıon haberler 23,20 plak koıueri, 24,aq mı çers.ııvea. dahilnule tatbik edilecek ve rak Turkiyeye serbestçe girebilecektir. 
haberler-, 2~,20 plak konseri 24130 BaCI- o ah~'. n~ zarar venniye~ektir. . lşliu ıtmifname .... mcrıyere ğfl'ecegı ta-
Av11eeden naklen karnaval ne!rİyatı. Bırıncı Madde: rıh olan l şubat 934 ten itibaren altı ay• 

BÜKREŞ 364 ve 1875 m. 13 Borsa 1 - Türk emteasırun Yunanistana lık bir ~~d~det için akt~dilmi§tir. 
a.. haberleri, plak, 14 haberler, plik, 18 ihracından mütekevvin alacaklar, 1 §U· 'h.1!!U ıtılafname .2~ k~unuevel 933 ta· 

- Neden? .. Ama biraz d·n.ha Fanica Luca orkestrası, 19 haberler, batt:ın 30 niıan 1934 tarihine kadar r~ ın de.1A?k~rada ıkı nusha olarak tan-

y- Garsonu da ıahit tutamayız 

.. ·· 1 k d • zım e ı mııtır 
bekli yelim. 19, 15 orkestranın devamı, 20 Üniversite mumtet uç ay ı evre zarfında ııbu • 

Birer kahve ısmarladılar. dersi, 20,45 konferant, 21 Mme Pia emt~ kıymetinin (yüzde elli beJi) Yu- Türkiyeye serbestçe ithal olunacak 
Biraz sonra bir bey geldi. On· Zgariad~aco tarafından taganni, 21,20 nana.tan tarafından münakaleaine ser- Yunan mamulatı listesidir: 

senfonik konser, 22 konferans, 22,15 beıtçe mezuniyet verilecek dövizlerle Türk tarife No: 66 A, 66 B, 68, 71 C, 
la.ra arkasını döndü. Bir kahve ıs· d. k 1 senfonik konserin devamı, 22,45 haber- te ~ye ı ınınak ve bakiye (yüzde kırk 101 A, 102 B, 102 C, 126, (yalnız taslak 
marladı ve bir şeyler yazmıy1 bat· ler. ~şı) de Yunanistan mahsulü vıe Yuna- şapka), 144, 163, 164 A, 164 B, 165, 169 

ladı. BRESLAU 316 m. -17 Münihten nllltan.ınahreçli olup filfiil Türkiyeye it- A, 169 B, 179 (portakallar müstesna), 
Atıfet rol yapınıya başladı. danı musikisi (Rythmıe parçalar), 18,30 hal ed~lecek ınuııdil kıymette emtea ta- 228, 230, 231, 235, 238 A, 238 B, 261, 
Umiye ıöylemediği ağır sözü hayat ve ölümde dana isimli raydo kas eddnıek ıuretiyle itfa edilecektir. 274, 275, B, 277 C, 277 H, 280, 281, 281 

bırakmadı. Bildiği bütün küfürleri melo~ramr, 19 zirai müsahabe,. 19,05 2 - 1 Mayıstan 31 temmuz 1934 C, _300, (ıapka kalıplan, ıablon tesmiye 
saydı ve .. bir de tokat qketti. aktüalite, 19,45 müsahabe, 20 e~~. Rhe· tarihine kadar mümtet üç aylık devre cdılen bilcümle ayakkabı kalxpları), 302, 

d in karnavalı milli ne!riyat, 21 gunun kı.· zarfında Yllkanda me"'ku"r alacakların ~06 A, 306 B, 307 A, 307 B. 307 C, 
Limi hiç aeı çıkarma ı, Y3.lla· 1 k • sa haberleri, 21,10 karnava onserı, tesviyesi; bunlardan (yüzde ellisi) ec- 307 D, (diş fırçaları ve sıhhi fırçalar), 

ğını oğutturdu. 22,10 kanıık neıriyat, 23 aktam haber- r.ebi dövizi olarak tediye edilmek ve ba- 321 A, 324 A, 324 B, 324 C, 324 D, 328 
- Sen de bana bir tokat at .. leri, 23,15 haberler, 23,30 karnaval mu- kiye (yüzde ellisi) de Yunanistan mab- A, 332, 341 C, 342 A. 342 B, 356 A. 359 

Tokat atsana canım!.. Ama dur •İkisi. ıulü ve Yunanistan mahreçli olup bilfiil B, 360, 363 B, 366 A, 366 B, 366 C, 367 

bakayım .. Hacet y~k .. Adam tok:ı· Türkiyeye İthal edilecek emtea takas o- A, 367 B. 367 C, 368 A, 368 B, 368 C, 

tı kimin yediğini göremedi. Bekle.. v A K J T lunmak suretiyle icı·a edilecektir. • 399, 417 A, 417 B, 449 (sünger ta§ı ve 
beyefendi?. . 3.- ~u husuıta Yunanistana ithale- tozu), 464, 467 A, 467 c, 468, 471 (te-

Adam yazıaını bıraktı, döndü: Gll.ndellk, sıynal Ga.zete dılrnış .T.ur~ .~nh:nılatı kıymeti baliğin- he!Jir müstesna)• 4 77 (yalnız asfalt ma-
latanbuJ Aı:ıkara cadde~CVAKlT) yurdu den (bırıncı uç aylık devre için) yüzde mulatı), 483 A 483 B 485 487 A 

- Efendim? TELEFON -NUMAR.u.ARJ: kırk beşin ve (ikinci üç ayhk devre için) 487 B, 487 ç 4~7 D 4~8 A, 488 B• 
- Kocamın bana attığı tokatm Yazı iflerl teıetonu: 24870 yüzde ellinin d~i muadili Yunanistan 490, 494 A. l,' 494 A.'2, 494 B. ı, 495: 

şaklamasını duydunuz ya? ldare telefonu : :!13'70 bankasına tevdı edılccek ve banka Türk 496 497 A A 
ı Istanbul - cvaulT 'h . • · 1, 497 . 2, 497 A. 3, 497 

- Duydu.m .. f.:ıkat tokatı hak· Telgraf:::~ :ırutus:ı No q ~ l ı .racatçm n~~na .''P. o~un emrıne mu~- B, 498 A. 1, 498 A. 2, 499 A, 500 A, 
sız yere yemediniz, çünkü koca- ABONE BEDELLERJ: d~ kıy~ette bıla foız ve ıbrazında vacı- 500 B, 502, 503 A, 503B, 505, 511 c. 
nıza söylediklerinizi de duydum. Tllrkiye Ecnebi bu)tt~hdıye tadkas ~n~la~ı (v~n~ lmakkbb~- 511 D, 515 D. (yalnız vantozlar), 530, 

1400 
K zu ı raç e ecekhr. Cıro tarıkiy e a di 533 53 - Ehemmiyeti yok. Kocamın &nelik ;~ r. 2700 Kr. devir olacak bulunan bu takas bonoları C 

1
' 4·.., 536· 537 A. 1• 537A. 2• 537 

bana tokat attıgwma -hadet eder- 8 aylık " l·UO " ancak Tu··rk· e 'hr d'I k Y · ' 53 ' C. 2 • 538 C, 538 D, 545• :r- 8 n~hk 400 800 ıy ye J aç e ı ece unan 545 B 
misiniz?. ı ıı~·hl< um soo emteaıı bedelinin tediyesinde istimal olu- D 

1 
' 

557 A, 557 B. 569 
H . 

1
• 

596
• 

6
07 

A 1 k · t' ? tLAN oCRET• ""RI: nabileccktir. · • 607 D. 2, 627, 632 A, 632 B, - yn ma mı ıs ıyorsunuz . • ~ _, 6 
_ Evet. 1·ıcıırl tı&nların llA.Jı sayıfal:ırmda s:ın· 4 - Yunanistan mahsulü ve Yuna-

6
!! C, 632 D. 632 H, 653 A, 653 B. 

tımı 30 kuruştan bn~lar. m: sayı:fada 2150 niııtan menşeli muadil emte:ırun Türkiye- • 700 B , 703 A, 703 C, 703 D, 703 
- Şu halde ,ehadet etmiyece· kuruş:ı kadrır ~ıkar. iye tahııisen tahmil edildiğini mübeyyin M, 703 V, 704 A. 1, 704 A. 2, 704 

ğimi aöyl;yeyim. Bir kere görme- BOytık. fıtzll'\, devarruı ilan verenlere aJt vesaikin ibrazı üzerine bu takas bonola- A. 3, 704 B. 1, 704 B. 2, 704 B. 3, 
'd' d . • . d b :ı.vrı tcnzih\t varılır b d 1· . k h' 704 C 1 ~o C C 70 A ım, sa ece l§ıttım ve ıa e en - si 11 !'in' · ın;ıı.1 c c ını, Yunanistan ban ası a- . , ı 4 . 2, 704 . 3, G , 

ı 
cıe m • .. :ı.rın blr s:ı.tıı ı ıo kuruetur. , . . . . 7 

i~itti,m. Kanunda, tek ~-;ıhidin kıy· ı rmçUK lLANLAR: lınılı ı~de~cn tesvıye eclecektir. ~6 B, 706 C, 706 (kundura boyası ve 
meti yoktur .. Hiç değilse iki ıahit Bir defası 30, lk.I ı.l~!ası 50, üç defası 6;,, İkıncı m;ıddc: cı!ası yalnız 500 kilo), 709 A, 709 D, 
lA d dört defası 75 \·e on defası 100 kuruştur. 

1 

Yuknndıt zikri geçen takas bonoları 718 A, 718 B, 718 C, 718 D, 754 A, 
azım ır'. ... 

1 
üç aylık ll~n verenlerin bir defam mecca- hamilleri talep ettikleri takdirde Yuna- 754 B, 754 C, 754 D, 754 H, 754 V, 

- Emın mısınız·.. nendir. Dort satın geçen ilAnlann ful& niıtan bankaaı kendisine ibraz edilecek 7 54 Z 7 54 H 7 54 T 7 54 Y 7 54 K 
E f d . B k s&tırlc.rı b"" k t h dil' • • • • • - vet e en ım. en avu a· ~,. uruş an e:ıap e ,r bonolann mübadeleo;İ mukabilinde ve 7 54 L, 7 54 M, 7 54 B, 7 56 C, (nebatı 

tmı ... Benimle de kanuni bir isti- • muadil kıymette alakadarlara kesirli mü- esaslı olup Yunan devletinin bir labo-
şarede bulundunuz. la herif .• Duydun mu?.. Bey efen- teaddit bonolar verecektir. ratuvarı tarafından verilmiş bir şahadet-

- Evet. diye bet lira ver. Takas bonolnr kesirlerinin asgari hnd. nameyi haiz Türk konsolosunun vizesi-

·- lıti,are ücreti bet liradır. Lami be! lir::ıyı verdi karısı ile diniOYunan bankası tayin edecektir. ne ihtiyaç yoktur)' 7 56Ç, 763, 78S (kar-
A , çüncü madde: ;borafin), 792, 805 A. 805 B. 805 C, 
tıfet ' .. ocaaına çıkıtb: yediği tokllt üstünde kaldı. Yunanistan bankası tarafından, itbu ,805 D, 805 H, 810 A, 810 B, 835 

·- Münaaebetsizt sersem, buda- Bir sigara yaktı, kahvesini içti. itili.fname mucibince, verilmit olan takas (yalnız asetat dahil), 835 C, 
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191 ı~':8 ın~.~~ '(O DüNY A HABERLERi 
':Y3nm ~at bile rahat bı~k~azlar.. J k Ç atomdan mÜte~ekkildir? 
bır§eydegılkonferansımyetişmıyecek,, nsan a 'ı 

Orta boylu bir adamı tek atomlu 
bir ip halinde tasavvur 

edecek olursak .• 

bah çıkan muhalif gazeteler hü· 
k1imete tiddetle hücum eylemek· 
te ve intihabata fesat kanıbnl· 
dığın.ı iddİllt eylemektedirler. 

Hatta aöylenilcliiiııe söre mu• 
halifler, hük6meti protetto ede
cekler ve Selinik ile Atina da ye· 
niden intih:ıhat yapılmasını İllİ· 
yecelderdit. 

netice 
Atina, 12 (Hususi)- Belediye 

intilıabatmın neticeleri hakkında 
ıu mütemmim ma.IGmat abnmıt· 
br: · 

Atinada hükCimet ~edi M. 
Kociyu 31,000, muhalefet nam· 
zedi M. Paçiı 29,000, t~ımdiki be
lediye reiıi M. Merkoriı 5,000, 
komünist namzedi 3,400 rey k:ı· 
zannuılardll'. 

Pirede hüldimet namvdi M. 
Stranaia, muhalif fırka namzet· 
lerinden 500 rey fazla alm11tır. 

Sellnikte liüktmet namzedi M. 
Manoı, muhalif fırkalar n~ze-
dinden 3000 rey fazla kazannuı· 
tır • Patratta ve Ll.risada hü· 
kOmet aleyhtarı namzetler k:ızuı· 

belediye reislerinin onda dokum 
hiik6met fırkaıma mensuptur. 
Şimdiye kadar VenizelOIÇ1dann 
intihap edilegelmekte oldukları 
Sera, Günıülcüna ve Drama sibi 
tim:ıl tehirlerinde de bu sefer hl· 
ktimet namzetlerinin kazanmıt 
olduktan kayde f&)'lm ıariinmek. 
tedir. 

Muhalttlet namzetlerinin inti • 
hap edilmit oldukları tehirlerde 
bunların elde etmit olduklan ek· 
seriyet çok zayıftır. Hatta b:ızıla· 
rı on, on iki rey farkla kazannnt
lardır. 

Çekoslovakyada kabine 
buhranı mı? 

Prape, 12 (A.A.) - Bir kabi· 
ne bahr.:uu muhaklr.a gibi aöriin· 
mekteclir. Milli clemOkratlann 
Çek karollllllu kıymetten difüriil· -meaine muhalefeti yüzündne tica· 
ret llUD'I M. Reanm bugün veya 
yarın utifuı muhtemeldir. 

Bu takdirde yerine derhal müı· 
takil bir DUll' seçilecektir. 

mıılardll'. Xorfocla, Zantada, •·------------
Argostolide, Tırhalacla, Kardiça- ISTAnBUL BELEDiYESi 
da lıüldbnet tar.~ftarlan, Drama, Şelİir Ti11troıu Temsiller • 
lakeçe, Y anya, Pmeze, Artada Akpm Salt 
muhalifler kazanmıılardır. 20 de 

Atin&, 12 (Atina ajamı) - Bu I 
pnkü belediye intilnhr, hütüa z EH RL 1 
memlekette ailldbı içinde yapıl· KUCAK 
mıtbr· 4 PERDE 

Atina, Pire, Selinik, ve diier Yaza• : Lo•c Le 
bir çok tehirlerde hüyü:k hirer ek· Ce•riad c. T« me ' " : .... ait 
eriyetle intihap edihniılerdir. AAL M•Ui91 ıte 1 alebe geceli. 

Sellnikte intihap ecliJaüt olan 



Frans da k la 
Dün umumi bir grev yapı dı, muhabe

re er kesil<!i, yüzlerce mevkuf var 
ftk1a. 11 (A.A.) - Ro;rter a· Petaia tarafuıdan karplanmııtır. 

j&1111 .............. ) ~ Şimendifer M. l>oamerpe ele ijleda .._. 
carıu.taa ......... poliıia itıali ra bu aon &ünlerde yaralananlan 
aJt..ta•. ,.....,_ kadar b:ç ziyaret etmiftir. 
bir ••W. ...._ lıaıiıhımn:ı· Pariı, 12 (A.A.) - Ver1a1 Q. 
mıfbr. 11.u:aaM. ...-ı- bazı varmda Şavil komibıi.t tube re1ıi 
otoblllm ..... aiııaJumı JOI i&erin~ bnlır içeriaiaclo ölü 
kırnatlanla'· ... 111111J~ Ceı.ne .... ltlr 

Bir çok fallrilm1um hrw Ma JU& wr& 
arewl • il• ~ .... Drr•llbe n......._ 161ir11-
tan.._....~. E.., •li• .... Pariatalla---• 
tevkifat w.rdır. ..... .. . 

Komiinilt ve IGlyaliat foblan. ...._ aeclitiDia h ..... lra 
lllD""'t if keafeder&QODUM ....... Ve • .. ıfaa ...... ... 
meDlllP :maele, mütt.kll emdik-· 1-.,ot. 
lar, farmı10Dlar ve fq:.St aleyh- •aria. il y:ww.., 

tan cemi79tler huaün iijleclen ma lllİl-11 
IODra Muon bpwnda namen lratlcraedllllılllldl 
bir niima7İf icruma d:ıvet edil· na .. .wı ....,_-.re-
m~lerdir. 'iail• Y•& ..... 

Te!araf Ye telefon muı...ı....tı- Paria 12 (A.A.) - Tempı ıa· 
Dm duçar buhmdalu taepdp ...... lııaftabk malt ........ 
do!a111i7le Yil&,.tlerden çok u M -O.le ..ı.- ,..W..z 
haber alppnaktadır. "Gesea hafta .... ..._.. .. .., 

LUle beledi79 müatabdemleri daa pek taWI 'bora da •ilıa• .. 
...... ittb'ok etmitJerdir. Şimal olıllı111tar. 
maden mmtabmada pey Jabm B....ıa ı...ı-. 1aora fiatleri 
!tir laama manhMD' blmefbr. Walikeli lbt-de bile hakiki bir 

ManU,ada liman ... ıalatma •• ınbYemet ı&denaiflir • 
...ı ... ele..- ~an, 
t.iitün aaldl ... telgnjı itllri -. Dahili Harp 
•Uflar· ( ......... llllal~J 

20 blll kltlnlll ... ....,... • - &1, 13 • pce IUt 1,30 (Te. 
Parla, 12 (A.A.) - L,ter •· lefonla) - Vi,_dan bildirili· 

jwr bilclbiJW: Bqin ilb edil- JWı Ba alr.pm Gnb pbrinde .,... 
a3t olan -wwwl pn dola,.._ ,..u.tler ile la8k8met katvotleri 
"Actioa Fraaçal1e,, cbı batleıa hiç arumda fftlral&de bnh bir çar
tm ..... plaaamqtrr. Bitin pıpw olm'lfba'. Ba çupıtmada 
faaliyet!• cfarmattar ........ tarafeınd• iki JÜ& alü ve J&r&h 
l&t, ........ a.w-. ..ı.nı -- ftfthr. Htllınrer tııfdl&tr nW 
~eri ....... inkıta& alrumt Prw ~. Linb'e ıitmif Ye B ·, n ,. K T ,· r-\E N 
wib!dir. Heiaaw•1la W ~ t< ~ 

Malalellf malaallelerde ... .... emrelmltdr· • rı A 1 1 A-r ,.. or-"" 
t.aua Bona merclanmda ...... Grab'ta ..,.&.tler ile fıük4· fz<J\~ 1 .. il: t=tc 
m:a toplaatrbr '8Pl .. lfbr. Bor met kıtaatı arumda da kanb blr 
• ..,c1aDDM1a topla...., olan -We olmut" taıde,nden 35 ---------------:..----------------=:::..::... ~ w.ıA=::;~ Karanti Ziraat Vekiletinden : 
~:..~! ~~0 - .. ~ 9'1&1'11ade fiddelll Wr 6rft idare 
....-......,...........p-···~ tadırlu illa etmiftlr •• H••• U. _,.. 

• Bltl.r uumda ,arm '111,& atlla· 
Soblda -·-- ................ -. lloıtmhıJw. y._ ... 

de·~ 70ktws. ~:ı,_ ~ tin meldepler kapalı hlMlılr, to-
de bır teeaaüt pen J&PIDlfln'• cu1dar -'--s- ~acaldardır 
~ ~ lrAba .... ki- ---~ • 
U...la W"lhallade bir ._.it U ak Ş kta ıüpheli 
pe•le...., ldH11°m camlan lard- 1 ar 
llbfbi. manevralar 

887 111nlluf 
Parla, iZ (A.A..) - Polia aü

dirbetindea bildirildiiiM alıe 
it hfirriyetini tahdit etmek l1IÇ1I 

ile S87 kiti tntdf edllmittir. 
.... h&d!aat -~ nakli· 

7a1U.....,.ı ....... t ..... . 
...,. otolala aen!alerini ...... . 
.. tatil etllleJi ..... ....... ... 

Tatlı,. ........ ... 
LWe, . 12 (A.A.) - BW.C. 

...._.., bqJarllMla ...... ile 

........................ ! ....... . 
N_,.. it me1d .. nda ftrilen hir 
................... ~ta--...... 

y ...... _ .... 

Parla, il (A.A.) - Rekicüm· 
-~, ... _,......,..Sana-
• iJe rQtu66mhar ti1'il Ye ... 

lrnt ......_ •kinr olftla Wde 
ctla -.hlıeUf li.U .,. ulnıt ..._ 
IÜ•s .... poli. ........... ...._ 
ili ,.,.....,. ... etmfttlr. 

•w' br, Val ile pi• 

Maek•n, 12 (T .. ajauı) -11•• "Mançari sabıtumm 
....... QWM'f'IÜ~,, batblı aJ.. 
tm&la Khabuoftkden sele• bir 
te?palr ~irlv. Bu 
telırafta Harbin~eki Şuld Çh 
clmaiıyo:a müclüriJeti Ye idare1i 
Din •1maı Ue mezldr idare mü 
dGrll M. RoadJ'nin Ye mUd&r mu 
&Yiaba ....UU~erl Ye ffarbindek 
SoYJ'9l 1Eouolcalaaıa11 "Din 6110. 
de poli9 kanetlerin.ia top! mmt 
..,. bir çok müclclot ıoura da!ıbmt 
ol:lula W!dirilmektedir. Ba bapta 
Taki olu ietlfara cevaben polil 
iclarelİ, ul .. midafaa anııeti 
lakdirin:la , .. pı!acak hareklt içiD 
Wr manevra JaPSlaut oldutmm 
b•td" • • ti ı ırmUf<ll"· 

iki idam kar arı 

Vekllet ficlaDhklaım .. retitliriJea •a~ll. Mil• klldl Ameri· 
ka Asma pbakwil• aiat ficlaDlara ta••en teni 9dildıjiad• 
d•jıtma İfİae ailaa1et •••&.iftir. Fid .. iateti baklanda den• 
eden mlıacaa._ maa•I• yıpala•J•ealdar. Keyll,.t alllraclar-
lann mı'tma ôlmak Oıere i'I• o aaar. (6~2) 

Holantse 
Ban -anı N.v. 

....... ..""..... ., ....... " .. -"--• •••n •u• •'*-•• 
aaıata Ka,._ey 19alaa 

Meydana. ı H•~ 

ıer1. ICaeaıar lcart 

UMUMi MDDDltLDIC 1 AMSTERDAM 
•u•••••I ı A••terdam. •ueno• Alr••• 
latan1auı. lllo •• .taneıro, ••ntoa, -o ftauıo. 

............... er ı ı • __ ._ tt • ...,,. 

V A K 1 T ne rl a 

evkalade heyecanl1 bir roman 

a a'lı • 
1 

•• u 
Aı mnıe ea meı • •diplerladu Gcrhaıt Hıuptmana•ın 

eaeridfr. Bır papaaa fe•ltallde beyec:aeh. ,.erakle, eoşkan 

•tkı111, aan'at~lrane bır tekilde aalabr. 

Te Yerb Alakan Cadd•"•de lalAIAp ttltGplul•••• 

Flab 21 kuruf. 
• ' 1t L...a..L • ~- ----1 ··u,..---~ ... ~ 

.A.,dm, 11 (A.A.) - Saltık mec
liai gmgml azuı Muatnfa Efmdl· 
J'I t.-ı ._. pkmak fitili ile 
...... llcllrea s.lih .,. Kvdeıi 
Alı llllsk~aamheb-
me.,.1•.a...._.mcnı.... ~:;11::=::=:::==========-.. lllllllll ........... . 

Vapurculuk 
Tllrk Allonl• e1rll9ll 
latanbul Acentabiı 

Liman hu, felefoa: 229B 

Mudanya Yolu 
Her~ • 

Perşembe, Cama 
gilnlerı aaat 9.!0 ta 1 oplıı-

nh ...... ı• BAR 7 / N 
npara kılku. Gıdıı " dl 
alft• matat ilkeleler• •lr•· 
ZAYl-18Z7....W. ,_,. 

ati u .. .w. abart ......_ w
dHrna•-• •Ji .-... Y..W.. • 
laeainndan ..ıdainln hllmlı of. 
madıimr beyan .,........ 

FeJZiiti liseli birinci dm'81ba
den 252 Murat Melih Numi. 

DOKTOR 

Hafiz Cemal 
Dalaill lautabldar. .--..... 

e-. ..................... . 
öileden soma aut 2l ._ 4) • ..... 

........... Dl·~·-.. (111) --_.... ....................... -.......... 
... ,.. ............ 1 Fili -

ICa"6 ... -... ........ -· 
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Dünkü Keşidede azan 
Beyazıtta Okçular Başında Yeni ikbal Gişesi Sahibi M. Bahri Bey ve yine Beyazıt ve Fatihteki ltimot 

Bürhanettin Gişeleri Listemizdeki Numaraların lkramiyelerini Verirler. 

No: Lira No: Lira No: Lira No: Lira No: 
2 100 2004 30 747 30 295 30 689 41 50 185 30 774 500 47S 30 818 228 100 225 30 817 500 591 30 976 268 50 228 30 826 30 771 50 11141 .-ı 289 30 30 804 30 

.. 
237 30 5072 163 

318 50 254 50 209 30 807 30 195 
324 30 357 30 237 50 892 150 348 
348 50 416 30 357 50 911 50 382 
368 30 444 30 333 30 993 30 505 
396 50 494 ısol 344 50 8018 30 522 
420 553 30 28 50 1 673 500 3() 547 

670 50 53 30 728 30 675 50 564 
855 50 30 795 3() 77 50 645 
856 

725 843 150 91 500 500 11666 30 774 8"4 30 101 30 867 30 935 30 876 
893 150 3174 100 903 50 9156 30 895 
905 50 904 100 379 30 961 30 190 

907 483 50 959 30 432 100 30 983 
988 500 516 30 12117 996 30 463 50 

1059 484 50 6087 50 627 50 205 30 
64 30 501 30 94 50 649 50 231 

1121 50 3554 150 136 50 671 50 335 
188 50 721 500 151 ~o 769 30 519 

50 772 500 5~2 192 30 800 30 233 
308 100 874 30 345 500 765 30 548 
356 30 958 500 266 50 801 100 647 
420 30 974 30 277 50 8~3 30 663 
441 30 977 100 343 30 870 30 743 
510 30 4035 30 381 500 880 500 764 
516 30 30 398 50 10002 30 753 39 
558 30 66 100 549 100 34 30 809 
563 500 110 30 550 100 199 500 811 
569 30 148 50 757 30 206 ::to 818 
687 50 788 100 300 50 [ 12811 30 233 
756 30 801 30 103.:!8 301 849 50 333 
773 30 353 30 820 50 358 50 954 
789 30 355 500 882 30 400 500 13014 
855 150 362 50 916 50 424 100 15 
856 100 382 50 930 500 551 50 285 
862 50 441 500 7023 30 635 301 293 
880 30 554 500 147 30 671 soo 418 
915 50 ; 4704 150 169 30 684 sooı 573 

Lira No: Lira No: 
30 619 500 499 
50 635 30 506 
50 746 30 555 
30 784 100 590 

150 830 50 612 
25000 8~3 30 680 

30 14117 50 16759 
30 166 100 824 
30 254 30 955 
30 275 50 994 
50 299 JO 17031 
SG 396 50 138 
30 14725 4000 284 
50 751 50 374 
50 847 100 388 

ıoo 15011 50 4~5 

500 60 50 531 
30 133 100 633 
30 186 500 6~5 

30 193 500 665 
50 277 50 691 
50 302 30 745 
50 399 100 921 

100 ~.~4 30 949 
500 525 150 18038 

574 30 30 52 
30 740 30 69 
30 774 500 93 
30 783 30 211 

100 800 50 234 
30 15915 50 241 
30 933 30 310 

967 100 30 385 
100 16013 30 415 
30 122 150 487 
50 168 500 670 
50 197 30 686 
30 272 30 726 
50 322 500 7?.7 
30 327 30 737 
30 421 100 763 
30 490 50 835 

---·· 
Lira No: 
500 844 
50 782 
30 18909 
30 963 
30 968 
30 984 
30 19010 
50 165 50 228 100 
50 291 

306 50 
339 30 

30 344 
30 558 
30 622 
50 733 
50 799 

100 901 
50 928 

100 985 
50 20211 
30 227 
so 303 

150 320 
50 325 
30 461 
50 531 
50 543 
50 578 

100 609 
30 681 50 
30 716 

1000 756 

30 807 
50 832 

500 937 
1000 967 

30 22036 
150 51 
50 90 

' ' . .. ' . ..~ . ... 

Lira 
30 
50 
50 
30 
50 

100 
500 
30 
30 
30 
30 
50 

100 
50 
50 

100 
30 
30 

100 
100 
100 
30 
50 
30 
30 
30 
50 
50 

500 
30 

100 
30 
50 
30 
30 

2000 
50 

301 30 
30 

No: 
163 
262 
283 
345 
515 
705 
716 
731 
759 
783 
813 
856 
952 

23323 
458 
480 
522 
536 
580 
603 
682 
763 
827 
830 

• 893 
983 

24096 
257 
288 
310 
374 

24394 
437 
508 
540 
652 
665 
713 
822 
871 
871 
956 

Lira 
50 

100 
500 
30 
30 

150 
30 
30 
30 

100 
500 

50 
50 
50 
30 

100 
30 

500 
100 
100 
30 
50 

100 
50 
30 
30 
30 
50 
50 
30 
50 

500 
30 
30 
30 
50 
30 
50 

100 
30 
30 
50 

,1~ . . . . ,. . ~ . '1 
, ____ , ___ _, 

Amasya tahsilat komisyonundan : 
Birikmit •ergi borcunun temini tahsili İçin Amasyada Hü· 

kfimet konağı ci•annda ve Yeşil ırmak üzerinde kain gölön:i 
fabrika11 namile maruf bir kıt'a uo fabrH,aaının mülkiyeti alit, 
edevat ve mOttemilah ile birlikte aatılığa çıkarılmııtır. 

1934 nnui 'ubabmn yirmi birinci günü birinci ihalesi ve 
nıarten Uçüocü cumarteai günü ıon ihalesi Amasya ViJivet idare 
heyetince icra · o'unacağından talip olanlann tnezkur ihale günle· 
rinde saat 14 de idare heyetine ve şeraiti anlamak ve görmek 
iateveolerin tahıilit komisvonuna miiracaaUarı ilin o '.uour. t653 ı 
--:-----~~~~~~~-=--=-------~~~~~~~-

Emniyet işleri Umum 
Müdürlüğünden : 

1 - Zabıta memurlar içfo yaptuılaıaaı münak•aaya konulan 
eibisc ve kaputlar p11ar'1k ıuretile ıbate cdilecektır. . 

2 - Şartnamede bir deiişikiik yoktur. 
k 3 - ihale 24. Şubat-1934 Cumartesi günü saat 15 de An· 
d ar~dı Emniyet 1ı'eri Uınum Müdürlüğü mloakasa komisyonun· 

a •cra edilecektir. 

d 4 - Talipler her gün Ankara'da Emniyet işleri Umum Mü· 
lüiltltiğbnde münaka1a komisyonuna ve lttanbul Emniyet Müdür-

~Oracaat cdcbilirl~r. (596) 

lstanbul Deniz levazım 
:;25 Satınalma Komisyonundan: 

R:ıda ınuhtelıf burğatada Halat: Kapata Zarfla 21 Şubat· 934 

1750 Metr Ç1rt.•mba 11at l 4 te. 
e Beyaz yazhk kumaş : A enı mUoakasa ile 21 - Şu· 

y k bat· 934 saat 15 te. 

1 u ardı cinı ve rnıktarı yazıh halatlarla beyaz yazlık ku· 
maı arın IDO k . 

~ d na. asaıı hizalarında yazıh gün ve aa.atlerde yapı ıa-
cag1a an ltlli k ki . . 

t . . na aıalanna iıtirl.c edece er.n yev .nı mezkürda, 
şır nameaını .. . K 
,_ aoroıek iıtiyenJerıa de her gilo asımpaıada ı.iin 11.om ıyoaa ın .. 

_ Uracaıtları. (460) 

lstanbüTMıntakası Varidat 
Tahakkuk Müdürlü!)ünden: 

r Bakırköy, Sili•ri ~e Adalar Kaıalraı dahilinde bulunan bi· 
••arın amumt bina bb · . . M 1. v k .. , t• ._ . . .. rırınıo icr&1ıoa a ı ye e a e mce ~arar 
Yerılmıı ol~u~ndan keyfiyet 1837 ı10marah bina vergiıi kı.ou ~ 
nunun 41 ıncı maddesi mucibince il&n olunur. (683) 

Meı kez kumandanlığı 
Satınalma komisyonu 

ilanları 

Harbiye mektebi için dör
der parça teferrüatı ile 
beraber 3 adet A1idat olomet
rik aleti aleni miinakasa ile 
satın alınacaktır. Münakasa
sı 21/2/934 Çarşamba giinü 
saat 14 te icra edilecektir. Ta
liplerin belli gün ve saatinde 
Merkez kuı:nandanlığı Satı
naln1a komısyonunda hazır 
bulunmaları. (81 ) (470) ,,. ~ .,. 

lhtiyat zahit rnektebi iç!n 
altlı üstlü 150 karyola 13/2/ 
934 Salı günü saat 15 de pa
zarlık1a alınacaktır. Nürnune 
-ve şartnamesini göreceklerin 
her gün ve taJi1})erin belli 
gün ve saatinde Tonhanede 
Merkez kumandanlrğı satın
alma komisyonunda hazır 
bulunmalan. (866) (637) 

~ :/- ~ 

Harbiye Mektebi ihtiyacı 
için 1500 çift terliğin pazar
lığı 24-2-1934 cumartesi 
günü saat 15 te icra edilecek
tir. Şartname ve niin1unesini 
gör~ceklerin her gün ve ta
lilllerin belli r,-ün ve saatinde 
To11hanede Merkez kuman
danhih Sattnalma komisyo
nunda hazır bulunm!llnrı. 

(869), (679) 

c ... &Z:*+c mew • 
Göz Hekimi 

Dr. Süleyman Şükrü 
Babtılt Ankara caddesı No. 06 

Tel~ron 2256'1 

'~------•s,_t_a __ n_b __ u_• __ B __ e_ı_e_d __ Jy __ e_s_ı __ ı_ıa __ n,_ı_a_r_• ________ ı 
Belediye zabıtasında inhıJAI eden 50 lira ücretli memurlulc

lar için 22 • Şubat· 934 Perşembe günU saat onda Merkez Be· 
Jediye Umumi Meclis salonunda müsabaka imtihanı yapılacakhr. 

Aşağıda yazılı şeraiti haiz o anlardan isteyenlerin bir istida 
ve iki fotograf ile riyaset makamma müracaatları illa olunur. 

(700) 
1 - 30 yaşından yukarı ve 23 yaşından •tağı olmamak. 
2 - Fotogıafh nüfus cüzdanı ibrazı. 
3 - L'O}'U 1,65 deo aıağı o'mamak. 

4 - Asterfiğ:ni ifa dmit i:u uıımak (Aılferi terhis nıika· 
sile tenik ed 1meıi llzımdır) 

5 - HürnUbal t:sbabmdao o'm2k ve mubiJJi haysiyet ve na
mus ahvalden dolayı mahkum o'mamak. 

6 - Evvelce bulun~ukları memuri,tet!er ni ve tahsil dere
celerim gostereo ves k.ı!2r. 

7 - imtihanları : 
(A) Yazı. kitabet. 
(B Coğrafya) Türkiye co ~rafyası. 
(C) Hesap) k.esri adı, kesri aıarı, milcyıut. 
(D Hendese. 
(E) 1:80 nuınarah be?ediye kaı:unuııun zabitaı beledi

ye veıaifine ait madde'er. 
8 - lmtihe.nd.ın so:ıra belediye zabıtası memurluğuna ka

bulü ıçio ıeraiti sıhhiyeyi haiz o up o madıklıııırı Heyeti sıbhiyece 
ayrıca tes lİt o unac1ktır. 

Karal.öv köptf sünün baı ç cınetınde Karat öy tarafında 59 
No. u dübl.in bir ser:eden t:ç seneye kadar kıraya verilmek 
üzeae t2palı zarfla a:lıayece}e 1 orulo uctur. Talip olanlar şart
ll&D'i e. almak üzere her giin Lf. vaıım Müdürlüğüne. müzayedeye 
girme< için de 67,5 Jiralık tcm;nat makbuz veya mektubu He 
teklif tnel tuplaranı 5 · 3 · 934 Pazaıtes güııll saat on beıe kadar 
Daimi Er.cümene vermclid ı rler (699) 

Sur baric
0

nde tevsian vıpı 1 rr.a',ta olan yol co!ayııile Mevle· 
•ihane ve Siııvrikapı mez r!ıklarından vola gid"n kısım üzerinde 
mevcut ~ 6 tatle kadar se-rvı ağacı Şubatın 13 Ut cü Sah günü 
ıaat 13 ten 16 ya kadar mi'zayede ı le satılaca ~tır. Talip olan
lar Mevlevıhane kapısı dışarısınd• Hı san Beyin kabvesınde bu-
lunacak memura müracaatları. (695) 

Sümer Bank Umumi Müdürlüğünden: 
Bankamız iç:n inşaat İf erinde tecrrbeli bir res!lama ibtiyaç 

•ardır. Ta pi erin ves kal arı ve f trci.l mei baUerile Bankam azın U· 

mumi müdürUiğlne mUracaatlan. (13l39J 



Trabzon yolu 

Trabzon 
Sür'at Yolu 

EGE vapuru 15 
ŞUBAT 

Perşembe 20 de Gala•a 
rıhhmandan kalkacak. Gidiş 

te lnebolu, Saınıuo, Ordu, 
o·reıon, Trabzon, Rize, Ho 
pa'ya. Dönüşte bunlara ili.ve· 
ten Pazar, Of, PuJathane'ye 
uğrayacakbr. (701) 

vapurumuzuo bazı aksamınm 

rupa11 ile Gülnihal vupuru· 
muzun bazı akaamının boyan· 
ması pazarhk auretile talip 
lerine ihale edilecektir. Şart · 
nameıini gar mek isteyenler 
her gün saat dokuzdan on 
ıekize kadar idaremiz leYa· 
zım şefliğine müracaat etme· 
lidirler. Pazarhk 17 • 2 • 934 
Cumartesi günn uıııt on beş 
te yapılacaktır. (702> 

İstanbul dördüncü noterine: 

Bugünkü tarihle dairenizde 
taıtik ettirdiğimiz mukavele ile 
Kırklarelinin Demirköy kazaım· 
dJ. Balçıkhiaar mevkiin.de kain 
Balçrkhiıar Papakotra ve Polih· 
ron ormanlarındaki kerestelik 
meıe ve kaymağaçlarmı 15 Şubat 
934 tarihinden itibaren üç sene 
sekiz ay müddetle Türk orm1.n 
ıinrketine Ltd'de kaimen sattığı· 
mız cihetle keyflyetin Vakit ve 
Aktam gazetelerile alelusul ila
nını ualeten vekaleten talep ede-

Türkiye 
MERKEZ 

Cümhuriyet 
BANKASI 

81211934 vaziyeti 

. 
nı. 

Mutasarrıfbrdan Seyfettin oğ
lu Hasan ve Ahmet · oğlu Arif 
kaptan. Diğer mutasarnfların ve
kili Seyfettin oğlu Şevki. (Adres
leri dairece mazbuttur.) 

AKTiF 
Kasa: 

~~~~~;~'. .. ~~~.~:.~ .. -~~:~.~: ... ~~~ 1 ~- !~·:!~::~ 92 
Ufaklı k..................... . ............. . . .. ,, 663.124.88 

Dehildekl Muhabfrler • 

~~~: s~~~s~g~.:::::: ::".: .. ~ .. ~.~-~ -~~: ~ ~ ~ ~~~ ~~: ~~ 
Hariçteki Muhabirler : 

Altın: Safi kilo~am 3.745 l36 ~ 5 267.845 27 
~!tına tahvili kabil Seı best dövizleı il 3 770 506 35 

Hazine Tahvlllerl: 
İstanbul culiye mahkemesi 6 Oeruhte edilen evrakı naktiyc l 

ınc:ı hukuk dairesinden.: arsılı~ı LJ 58 748 563. -
Kanunun 6 ve 8 inci mad· 

Bedia H. tarafından kocası delerine tevfikan vaki tedivar ,. 7 593 56300 

Yedikulede istasyon caddesinde Senedat CUzdanı: 
2 No. lu hanede sakin H:ıyrettin l lazine bonoları ··· ·· ····· ··· ········~ L. 3 .968 280 00 
bey aleyhine açılan OO§anma da- T icari senetler · ·········· ........... ~ .. ~ ~5!Hı92 ıs 
vaaı yenik.ile bürosundan mah- Esham ve Tahvilat Cüzdanı: 
kemem1".:e devir ve havale edilmiş Deruhte edi!rn evrakı naktiye 
ve tahkikat günü ol:ırak 22 _ 2 karşıt ı~ı esham ve tahvilı\t 
934 per§embe saat 14 tayin ve 'it ilıari kıymetlel·· · ·· · ··················· ,. 27 9:'8148 70 

bu bapta imla kılman davetiye F:sham vr Tahvil At ................. ! .. 3 O::ll.626 t 6 

varaka11 dahi m:ıhke.me divanha- Utı .. ve d6viz Uzerl!!"le avans .............. . 
nes.ne talik kdmmıı bulunduğun,. ~~ht~~l~rler ..................................................... . 

dan tarihi mezkiirda İstanbul as
liye mahkemesinde tahkikat al
bncı hukuk dairesinde t:ıhkikat 
laikimi huzuruna gelmeniz lü-
%Umu tebli~ makamına kaim ol-
mak Gsere ili'.n olunur. 

Yek On 

Lira 

1 serm•re ·=--~-~~=-·-··-··-··-········ jjJ.btivat akçesi····-.............. - .. - ........ - ....................... . 

28 850 442 80 il T edavUldekl Banknotlar: 
Deruhte edilen evrakı nakliye iL 158 748 563-
Kanunun 6 ve 8 inci madde· 

3 596 855 22 lcriııc tevfiı<:ın vaki tcdiyaı 7.593 563. -

Deruhte edilen cvtakı na .. tJye 
tıa!<ıycsi ................................... 151.ISSOOO -

Lira 

t 5 000 000 Oü 
34911026 

9 038 351 62 Karşılığı tamamen altın olarak 
tedavüle vazedilen ............. .. JI. 8 688 000. J 59.843.000 00 

Türk Lirası Mevduatı : 
Vadesiz ·-··-······ .. ···· .. ···-···· n 20.655 555.98 

5 00000 1 Vadeli .............................. ~ 20.655.555.98 
151 ıs 0 •. • ------ı 

1 ~::!izMe~~~~~'..: ....... I 3.8•1.SIS96 
Vadeli .............................. ~. 3 453 332.67 7.284 848 63 

7.s2 ı.972.ı 5 'lluhtellt ........................ - .................... ·-·········· 104493.677 97 

30.969 774 86 

50 637 05 
450000000 

12 14 ~ 159 14 
247 fü!6 ı 92 84 YekOn 

247 62t> 192 84 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren : 

Iskonto haddi 01t 5 112 - Altan üzerine avanı '- 4 1/2 

(13250) Sahibi: MEHMET ASIM N efriyat müdürü: Refik Ahmet V AKIT Matbaa11 - lıtanbul 

Kat'iyyen 
Daha elverişli 

Şeraite 

Beyoğlunda 

BAKER 
ve 

Mağazalarındaki 
Mevsim Sonu 

• 
1 

Mütebakiye 

VE 

Fırsatlarının 
Son Günlerinden 

istifade Ye muba1aabaı11 
tacil ediniz. 

1 

İstanbul asliye mahkeme•i bi· 
rinci hukuk dairesinden: 

Berlinde mukim Şark müesae
seainin lstan.bulda Sultanhama • 
mmda 25 No. da mukim Refet 
Osman Bey zimmetinde olan bir 
kıt'.:ı poliçe mucibince 418 lira 
alacağının tahsili için İstanbul ü
çüncü icra marifetiyle tebliğ e
dilen öde.nıe emrine kar§ı vaki 
itirazın rePi mezkiir müesseseye 
izafeten avukat lsak S:ığeı ve 
Nesim Barok.as tarafından aebk • 
eden talep ve evrakı müteallıka• 
sının mahkemeye tevdi edilmesi 
üzerine t:ıstir edilen davetiye 
medyunu muına,ileyhin ikamet
ğahı hazıramn meçhuliyeti ha· 
sehiyle bili tebliğ iade edilmiş ve 
olbaptaki davetiyenin ilanen teb
liğine karar verilmit ve emri mu• 
hakeme de 3-3-934 tarihine 
müsadif cunnrtesi günü saat 14 
de talik edilmiş olduğundan med
yunu mumaileyh yevm ve vakti 
mezkUrda bizzat gelmediği veya 
bir vekil göndermediği takdirde 
hakkında muamelei kanuniyeye 
gıyaben ifa edileceği tebliğ meka
mına kaimolmak üzere ilan olunur. 


