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Ankarada Başvekilin Emrile Büyük 
Bir Komisyon Toplandı 

Ta,ldlltl Mallıaıa 

-Ai~'"'~·;;t;Ş;~""""' Teknik tahsil müesseselerini 
Türk komitecilerinin fedakirlıklan 

"Tetlüllb mahauaa,, tefrikanm:na birinci kısmı bitiyor. Yanndan i · 
M.bdonp " Tnk7a cepbeaincleki icnab aaldetmeie bqlqoruz. B 

ptel.iJ'le miif--... yapılan mü .. demeleri, Türk çetelerinin çarpıtma 
lunu, Tirk komitelaiain feclakirhklarnu bii,ük bir merakla okaıyacıdWD&I 

'ktı..t nıen'i ıslah için tedbirler alınacak 
. Vekili Celil Beyefindi· 

nm IOa defa ıarbi Anadoluda 

!~ler~ aeyabatinin verdiji 
--.c dün bu ıütmılarda 
bab.eııL..ı._ •• .. • • L' •le-Jin• ~ uzum ve mcır ı~~ 

lla dUfllıeainden mütevellit buh· 
~ 'batbca bir imili olarak (~-

...:s) l&bf uulünü SÖ8te11Dtf, 

t,~ feıaaJıia mini olmak için İz· 
•ırde İhracat tüccarl 'ln arumda 
bir b:rlik .ticude ptirildiiini yaz
llUftık. 

Tıp &leminde bir hutalıjı doj
ru olarak teıhiı etmek ha.tayı ya
n tedavi etmek demektir. Onun 
İçin Celal Beyefendinin tetkikab 
neticesinde aadece bu (alabea) 
haatabimm meydana çıkmıt ol· 
ID&lı bile büyük bir faydadır. Zi· 
ra (alabea) hutahiınm piyaaa il· 
zerinde hakikaten fena teairleri 
oldutuna artık bizzat lzmirin en 
•ilbim ihracat tüccarlan da itiraf 
etnaiftir. 
• Şim.Ji meaele ha fenalıta kartı 
ilancat tür,.11.rlan UUmda hir 
!arifti 'it!cude ıetb'llmeeinın lsl!i 
llir Qlç olup olmaclıtmı t..ı- .. 
clebi~ekt~. 1 

Fılhakıka alivre 1&bf ticaret 
lıayabnda bir nevi hava oyunu• 
dur. Yapanlar ba türlü abt Yerit
ten uru ıörehilir. Fakat buna 
makabil mü.bet IUl'ette bazı fay
dalan da Yardır. ÇGnJca aline 1&• 
bt buducla daineiade ticcar ha· 
riçten kredi alır. Ayni zamanda 
mahıulünü daha eline almadan 
•iitteri tubDuf bulunur ki, Bu hal 
kıymetli bir 1&bf teminatı mahiye
tindedir. 

Halbuki alaheı 1&bf alivre mu· 
ameleai ıibi cari fiat üzerinden 
•bf değildir. Mahaul idrak eltili 
~an ~iatlerin çok diifkün olaca· 
ıı tabının edilerek ni8beten karlı 
•JJlahilecek bir fiat üzerinden 
=.:::.aktır ki, yüzde bet yüz 

İbarettir. 
<r>nunı,-- Mehmet AS'M 

-...u •)'faıun 4 1lnctı .Utununda) 
El a a 

Ankara, 21 (A.A.) - Meıleki biye daireainde bqün aileden 
Ye teknik tahlil müeueselerini .-onra Nafi:ı, lktuat, Ziraat yeki• 
daha verimli bir halde ve memle· J letleriyle büyük erkim harbiye 
ketin hakiki ihtiyaçlarına uyıun mürahbularmdan miirekbP hu· 
bir ıurette 111 :ıh etmek ve muay- ıuai bir komiıyon içtima& bafla• 
yen bir plan ve proaraım daireain· mıtbr-
de in:kiıafı, temin için alınacak Komiıyona riyuet eden taliln 
tedbirleri dütünmek üzere batve- ve tertriye daireai reiıi . lt..:ın 
kilet yükaek makamının emirle-
riyle maarif vekaleti talim ve ter- <DnaDU 11 met1&1fanm a anca ııtıtuJIUlld&> 

ltalya, Dolfus'un Faşiz· 
mi yayacağını umuyor! 

BUGÜN 

Çekoslovak
ya da alınan 

mali tedbirler 
10uncu 
••ııf•d• 

M. RÔPr.ER 

... Büyük Bir San'at Eseri ... 
~ ===_.s..:3 =----===::-=s===-= 2---s--

M. Ş. BeJin WO...aa (V AKIT) isin ,.azdıiı bu biiJiik milli romu, 
pnıza IMi)'ük hir sanat eseri olarak Çlkacütır. 

Yalanda ıitunlammzda olnmuya bafbyacalumız. 

''Cenap Şehabettin hakkında 
Gayet şahsi mütalaalarım,, 

YAZAnı Cl!LAL NURi 
Ru~n 4 fincü sanfwmızdadrr. 

Tren y "lundaki facia 
Kemal Ef .qin cesedi diin arkadaş
"larının gözyaşları aıasmda gömüldü 

Amerikada mii.tlıiş bir kar fırtınaı 

4 bin tren yolcusu karlar 
ortasında imdat bekliyor! 
Şehrimizde de lodos poyraza döndü 

ve dün akşam kar tekrar başladı 
EGLENCELI 

YAZILAR 
Nevyork, 21 (A.A.)- Senenin ı muntazam itliyebilmitlerdir. 

Somestre tatilinde Genevre, Zü- bu meYıiminde, bu bdan timdi- Nehir üzerindeki eeyriiaefer de 
rih, Viyana ve Peşteye giden la- ye kadar hiç a&rülmemit bir de- ıayri muntazam olmuttur. 

••• tanbul Universitesi iktisat profe· recede tiddetli hir k::ı.r fırtmuı Filidelfiyada tramv:ıylar yol• 
Veni bahçenin sörlerinden M. Röpker dün gue- olmattur. Kar o kadar çok yal· lardan çılmııtbr. Manlandda e-

FATMA temize bu ~yahati. . etn:fıDda mıtbr ki, Nnyork bonuı ancak lektrik kablohn donmat " .._ 

~ - ............ -m·11ıl ia._ maia? Ba· 
...... llİr .,......_ 

d o k t O r u mal~t vermış gezdiği. ~uihtler- aeç •akit açılabilmiıtir. yaz evin kapmWt• w1ı huhman 
le sıyaset. a~ b,zım hbah-ak· NeYJorka dvar mahallelerde 1000 dolar kıJmet•e hir ,__ 

81nd 
.. Jlfllcl. 

kan.,!~ dügüncelermden oturan IOO bin kiti kadar itleri- kopup paıçalanmqtır. 
IS 11.. - Teaülriir ec1.rim, hen· wlwll, ..__ ..._ 
• twıdm nr! 

•~· ı ne ıidememiflerdir. Zira trenler 
(Dlftmı ıı tne1 _,,.... 11 IDCI 111twaı•> ancak ciddi mütkülltla pJl'i (Deftmı 2 1Dc1 l&1famD ' tmoa ....._.,, 
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Rayişta~· yangını m~selesi 

Taymis, 
hücum 

Almanlara 
ediyor! 

Moskova Don nehrine bağlanıyor 
Volga - Don kanalı rı··ı •• f ••t •• • h • 

projesinin hazırlan-. u un ve u un ın ısarı 

Rayiştag mahkumlarının zindanda sürün
dürülüşü medeniyetle kabili telif midir? 

masına başlandı 1 l A • 1- l • ·ır J • 
MOSKOVA, 21 (A.A.) aqınası mec ıse verı uı 

Moskovayı dona bağlamak için 

hazırlanan proje ikmal edilmiştir. ANKARA. 21 (A.A.) - Güm· ı sıfları, memleketin ihraç ettiği ip
Volga - Don kanalı hakkındaki rük ve inhisarlar Vekaleti tarafın· tidai maddeler meya.nında bi~in~i 
projenin hazırlanmasına ba,lan· dan hazırlanan yeni "tütün ve safta gelen ve on bınlerce çıftçı· 

LONDRA, 21 (A.A.) - Ha- ! ğa etmek kabil değildir. Önümüz- mıştır. Kalaçtan Volgaya kadar tütün inhisarı,, layihası heyeti nin maişet ve iradını teşkil eden 
vas muharibinden: 

1 
de duran çetin meselelerin esasın· olan kısımda tetkikata başlanmış· vekilece tetkik edilerek B. M. ve ekiminden biçimine kadar ka· 

Leipzig mahkemesi tarafından da kar,ılıklı iyice anlatmamıza tır. Kanal beş metre derinliğinde Meclisine verilmiştir. yıt ve şart altına alınmış olan 
beraet ettirilen Reichstag yanğmı mani olacak başlıca bir enğel var· ve takriben 100 kilometre uzunlu· Layiha lktısat, Ziraat, Gümrük Türk tütününün ziraatini ıslah et· 
maznunlarından elan devam eden dır ki, o da ıudur: ğunda olacaktır. ikinci beş senelik ve lnhisar1ar Vekaletlerile, lstan- mek, cihan piyasasında haiz ol
mahpusiyetleri Times gazetesinin Almanya, diğer milletlerle ay· devrenin nihayetinde Volga - Don bul, lzmir,Samsun ticaret ve zira- duğu şöhret ve itibarını muhafaza 
tavrı, bu muhafazakar gazetenin ni müsavat seviyesinde tutulabi- kanalı üzerindeki eşya nakliyatı at odaları murahhaslarından ve veiade için harici ticarette ve a· 
adeti olduğu itidalden ayrılması· lir mi ve tutulmalı mıdır? Panaroa kanalı nakliyatı derecesi- bütün ticaret ve ziraatle uğraşan lım satımında alıc1larımıza emni· 
na sebep olacak derecede itirazını Hukuk müsavatı istediği za· ni bulacaktır. tüccar ve zürradan mürekkep hu- yet telkin edici şart ve evsafı mu-
mucip olmuştur. Bu ga-:P.~P., ez- man, biz, herkesten daha devamlı ıusi bir komisyon tarafından ha· ayyen yeknesak meta haline koy· 

F Eski askerıer.n •'oonusu,, 
cümle şunları yazıyoı: bir tekilde Almanyayı tuttuk. a· zırlanmıştır. mak gibi yeni hükümleri ihtiva 

k R · h · ı · · 1 __ b Vaşington, 21 ( A. A.) - Ruz· "lngilterede heı· §eyden ustün at eıc stag esır erının Kur anı Ld.yihanın başlıca mümtaz va- etmesidir. 
1 ld ki k k t• ı k veltin eski askerlere derhal ve 

bir hiı varıa, o da, zi.:lmı.: :tarşı 0 
u arı, açr ve as 

1 0 
ara a· 111ıııııuııııın111ııı111111ııı11ıııııııuımııı11ıııı1ıııııııı ıı 1 11 11 1 1ııınııııı111111111ıııt1ıııııı11 1111111ı ııııı ıı 11111 •ııııııııııı111111ı111111nı ıııııı1111mıııınıııııı11n d 1 • • '-~ d·ı· · f'-- peşinen "Bonus,, nun tediyesine nefrettir. Bu itibarla Dimitrof ile a etın ınKAr e 1 ıfı, e 'Karı umu· . 

. . Al . d" w d • ]<at'iyyen muhalefetine rağmen, K • t f b • aı-kadaşlal'lnın Ber!i:ı gizli polis mıyeyı, manyayı ıger me enı ayserı mensuca a rı• · ·ıı tl f d b. f mecliste, maksadı bu meselenin höcerelerinde bapşedilınelerinın mı e er sını ın an ayrı ır sını a 
kmak · · h 1 b" h k t 12 martta müzakeresi olan bir vatandaılarımızın çoğunda doğur· so ıçın esap ı ır are e e 

b takrire 145 imza t<>pl:ın.abilmiştir. k b ı 
mus olduğu nefret hissini m_ü_b_aı_a.-__ en_z-iy_

0
_r·------------ a Sina aş an J y O r 

" Muvaffak olacağıma itimadım var!,, 1400 amelenin geceli gündüzlü çalışışile 
,.. Yeni Fransız başve- S . Ta are biryılda30milgonmetrekumaşçıkarıJacak 

Sıhhat Şurası k '/° b .. 1 d. r essız yy Ankara, 21 (A.A.) - Rusya- mak için lazım gelen makinelerle 

Hususi hastaneler nizam
namesi tetkik ve 

tasvip edildi 

ı ı oy e ıyo .. h d k d ·ı .. b 1 k de mu"cchhe2di·r. Oyle bir tayyare ki, iç an re i ı e mu aya:l o unaca 
Meclis bütçe müzakere

/e,ine başlaaı 
PARIS, 21 (A.A.) - Ayan 

Ankara, 21 (A.A.) - Yükcek dün öğleden sonra tasarrufu mü
Sıhhat Şurası 17 §ubatb. başlıyan dafaaya dair bir projeyi müzalCere 
içtimaın.ı dün bitirmİ§lİr. Bu içti- etmiştir. 

mada yenecek ve İçecek maddele- M. Doumergue, ilk defa olan 
re konulmaıma müsaade edilen hükumet sıra11na oturmuş, ayan 
boyalarla .antiseptik maddelere azaları tarafından uzun uzun al
süt ve mamulatına dair talimatna· kış1anmııtır. 
meler ve hususi hastahaneler ni- M. Doumergue, heyecanlı te
zamn"lmesi li.yihalarını tetkik ve şekkür etmif, ayan azalarından 
atavip etmittir. 1 kendisine yardım ebnelerini isti-

Bundan batka baytarların te- yerek şunları söylemİ§tir: 
daviıi için verecekleri uyuşturucu - Muvaffak olacağıma itima· 
maddeler reçetelerinin bazı §art- dım var." 
lar altında eczah::meler tarafın· Paris, 21 (A. A.) - Meclis 
dan kabulü karar verilmit ve dün öğleden sonra bütçe müzake· 
memleketin umumi sıhhi vaziyeti resine başlamıştır. Evvelce karar 
ve bulatıcr hastalıkların seyri verildiği gibi bütçe toptan müza
mütalea edilerek bunların t:ıina· kere edilecektir. 
men tabii bir halde olduğu tesbit Raportör M. J :ıky maliye ko-
edilmi§tİr. misyonunun tamam muvazene 

teklif ettiğini söylemiştir. Varidat 
bu suretle 48.622 milyon yüksele· 

Memur . kadroları cek ve açık kapanmı' olacaktır. 
.. ' .,. ~ - "'~" • .../nıpıacak Eğer yirmi aydanberi hiçbir 

aaraLt1ii,,.~ tedbir almm:ısaydı, açık 1933 te 
" "' · ~-sraf 

~NKARA, 20 (Hususi) _ Mıs ._ 14 ,JDilyar ve 1934 te bütçenin ımu· 
yekununu azaltmak için memur kad • ~enesine kalkınma tedbirleri 
rolanrun daraltılacağı hakkındaki ha • va~ inleri hakikidir. Varidat tah
berl~ dofru değildir. Yeni teılcilat do tahrr..se gayet mütevazıane yapıl-
fayıaıle 934 ıeneıi memur kad • 
. rosu ge mini i 

~ııfeyecektir. Maliye vekaletinin teıki mıştır. tportör, gelecek bütçe· 
lat kanunu hazırlanmak ·· d. o uzere ır. Fakat r .. "'rmelerine mani ol-cretle müstahdem olanlar arasında 
bazı tensikat yapılması nıuhtemeld" . lerin açık ve fm bilhassa demir 
iTi •• •-L'--" Jr • • 1 

u__,at tahrir komisyonlarile ka _ mak için masra. '\ önüne geçı me-
daıtro heyetleri bir1e!tirileccktir. yolları maırafmrr. diyor. 

!kbıat Vekaletine be§ •eneJik :ktı. si lüzumundan bahs~"'tçelerin 

bir alet geldiğini 
kaydedemiyor! 

LONDRA 21 (A.A.) - Daily 
Herald gazetesine göre hava neza· 
reti taharriyat ve tecrübeler ıube
si hiç bir aletin geldiğini kaydet
miyecek sessiz bir tayyare hazır
lamakla me§ğuldur. 

Motörü~ gürültüsü l<olayca 
bertaraf edilmi1tir, şimdi aadece 
pervanenin gürültüsü ile me§ğul 

olunmaktadır. 

Belçika kralının 
cenazesinde 

Paris, 21 (A.A.) - Türkiye 
reisicü.mhuru Gazi Mustafa Ke· 
mal hazretleri tarafından kendi

lerini müteveffa Belçika kr:ılr Al
bertin cen.aze merasiıninde bizzat 
temıile memur edilınit olan Tür· 

kiyenin Paris büyük elçisi Suat 
Bey bugün Brüksele hareket et· 
mittir 

Müessif bir irtihal 
Trabzon eırafından ve Samsun 

tüccarı muteberesinden Yelkenci 
vapurları firmasının banisi büyük 
armatörlerimizden Yelkenci za

de Şükrü Beyefendi t:ıhtı tedavi· 
de bulunduğu Şişli Sıhhat yur· 

dunda dün gece irtihali darıbeka 
eylemiş olduğu ke,mali teessürle 
haber alınmıştır. Allah rahmet 
eylesin. 

;~!:":O:::.~::::::. ~~;r;;;~~:': Münaka~a .. gelecek h• · • led· 
kaletlerJe gayri müJbak d . b.. ımuv:ızenesı ıçın a1mabi1ecekt 1 . evaır utçele b. I .._ 
~r.geçen seneki bütçenin ayni olacak- ~.r ere dökülmüş, M. Pol Reyno T abJoıa. 

serbest girecek 
(A. A.) - 3 - 7 de 

YaJ,GJzNafia vekaleti b .. t • 
1 u çesıne zam 

yapı "-*t.·r. Tezayüt bilhaııa D 1 
d · • ev et emıryollanntn ıalahı haki- nd A . 
k' ·· :h a rnen aa mut., as:ıaı.. verdig" j rapo s· run ve 
ıv~ı • Er:ıurum hattının İnp11 hakkın 
~ laıı,.ann latf:.:.kından ileri gelmek _ 
o.agq'. 

hutçe masrafları için bir deflas- "lk hazinenin bir 
yon tavsiye etmiştir. M. Reyno L~ndra, 21 "I İ byağlı boya ve 
hükumete yardım vadetmiş, mer· tatbıka başlanac~ 'hali serbest 
kez Ve aağ cenah tarafından aJ- emİrnamesİne gÖreJjalarda ser• 
krşlannııştır. akuarel tabloların i .ittir. Buna 

~~============I ol:ıcakbr. Bazı matb mn ve eski 
bal.a~ı nranmaktadır. Kontenjan liıte . beatçe ithal edilebilece,:er nüsha· 

y. ·d lerırun t .. J •· muk b"J k 1 d . ~ abn arttmJması iç.in Yt:ni ver evıu c ıumrük varidabntn art a 1 ata oğlarla iJa.eri tak ir· 
l'I r-.__ _ d' tınlrnaıı bu cümledendı'r. ] _,..... Üfünülmüyor. Ancak mü 8 .. mecmua ar ancak on ü .aklardır. 
hJlefi ~yacak · "d · I • 11 munaıebetle Vekiller Heyeti d.. dan fa J •• d yenı '\'an at mem • l 'Vız vaziyetini tetkik ediyor. o z a gon erildikj 

de resimden mu:ıf ola<' 

makineler ile kurulacak f abri • Fabrika Adananın iane denilen 
kalardan Kayseri men.sucat fahri- pamuğunu kull:macak ve aenevi 
kasının muamelesi ikmal edilmiş, bunun birincisinden bir buçuk 

milyon- jL:;n,_;._:-~-nı-X. •-..!l.,lln 300 
klt'i planlar aelecek niaan .,. b in kiJo sarfedecektir. 
zarfınaa inşaatına batlamak üze• Fabrikanın bu istihsali 1400 a• 

re tedbirler alınmııtır. İplikha- melenin geceli gündüzlü mesaisi· 

nesi 32 bin iğ, dokumahan.esi le meydana gelecektir. Diğer fab· 
1008 tezgahtan mütetekkil olan rikalar için de tetkikat yapılm-.tl<· 
fabrik:>. çıkaracağı otuz milyon 1 ta ve birinci projeleri hazırlan• 

metre kumaşı boyamak ve hazırla maktadır. 

ııııı11111111111mıııııu1111ınnııııuu11111uııııııuııınıııııınııııııu1111ıııııınıııuınıııııııı ırııı11111111ııııııııııı11nıııııııııııııııııu11ııP1'ıtını11ınıııııttıı 

Amerikada müthiş bir kar fırtınası 
.... cu.a, taralı ı ıocı 11&yıfadaı 1 rının gayreti sayesinde hiç bir 

Bir çok şehirlerde kapı ve pen· felaket vukubulmamıftır. 
cere araları buz tutmuş ve buzları Nevyork şehrinin kardan te· 
kı!·m:ı.k icap etmittir. mizlenmesi için bir çok ışsız a-

Nevyork, 21 (A. A.) - 4.000 meleye iş çıkmıı ve bu hususta bir 
kadar yolcu tafıyan 15 tren karla milyon dolar sarfına zaruret hasıl 
sarılıp kabnrttır. olm~ktadır. 

Boston ve Nevyork hükiimetle- Viyanada şiddetli bora 
rinde de iki ekspres yolda kalmış· VlY ANA, 21 (A.A.) - Dünkü 

tır. 1 gün Viyanada ve vilayetin her ta
Ray üzerinde otobüs hattı da j rafında hüküm süren şiddetli bo· 

Houg - lıland civarınd:ı kardan ra maddi mühim zararlar tevlit 
dolayı itliyememektedir. · ederek, geceyarısı şiddetini arttır
Rüzgarın yıktığı karlar bu hat mış ve uzun senelerdenberi Avus· 

üzerinde hazan iki metreye yük· turyada misli görülmemiş bir kar 
.selselmektedir. fırtınasına çevirmiştir. 

Kızaklarla bile uzak yerlerde Viyanada kar tabakasının ika· 
ve tek baş·n'l ol ~n evlere yiyecek lınlığı 50 santim, başka yerlerde 
götür.mek kabil olamamaktadır. ise 80. 90 santimi bulmuıtur. 
Saatte yüz kilometre ! Memleketin her noktasından 

Nevyork, 21 (A.A.) - Saatte demiryolu münakalatı ve telgraf 
100 kilometreden fazla süratle ve telefon muhaberatma tezep
esen rüzgar bir çok vapurları teh· züpler vukua geldiği haber veril· 
dit etmektedir. Sahil muhafızı mektedir. 
gemile,r bir çoklarının yardımına Viyana tramvayları işlemivor. 

gidip onları yedeklerine almak Hava poyraz/adı ! 
mecburiyetinde kalmı§lardır. Dün sabah oldukça tiddetli e• 

25 kişi öldü! sen lodos rüzgarı, öğleden ıonra 
Nevyork, 21 (A.A.) - Hararet 1 birdeubire poyraza döndü ve dün 

derecesi yükselmektedir. Kar fır· akşam k'lr tekrar batladı. Kandil• 
tınasının sonu geleceğe benzeme· li rasat merkezinin tesbitine göre 
melctedir. Bu fırtınalar esnasın· dünkü lodosun hızı saniyede 14 
da 25 kişi ölmüştür. Denizde bulu metreydi. Rüzgar aaat 14,5 da poY 
nan ıekiz vapur henüz tehlikede raza çevirdi. Saat 21 de batlıyan 

bulunmaktadır. Bunlar imd'lt karın kalınlığı kısa bir zaman için• 
istemişlerdir. Sahil muhafızla • de iki santimi buldu. 
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iŞARETLER ............ -................ . 
San'atta fakirlik 

ve zenginlik 
Bazan pir eserin kıymetinden LL 

.. _ _,. k" ~se-derken..A:lfOruz ı : 
"-Dili ne kadar güzel! 
"-Yazısı ne kadar nükteli! 
"- Vezni pek kuvvetli 

"- Efendim, şu kafiyelere bakın, ne 
yaman. 

"- Hayali pek engin .... 
"-Pek hnssı:ı.11 ... 
"- Derin ihtirnılnrı d'l .. 
"- Kuvveti" "dd" ı c getn'lyor .. 

ı ı ıa:ıı var 
' D 1· . 1 
- er ı toplu, ü~lü .. 

. . .. k 1 " P guzel, tek· 
nıgı mu emme , görü·u·· d .. 

2 ogru hftkikati 
kavraym enfes, orijinnl ' 

eser •.• 
~ ov. 

~ 

Ve.ıdigiıniz 1:.'.ı h.'k'· l u um eı· 
man b.i.r eserin ··h . . • zaman za· 

§o retinı t•• • d" 
Bazı şı.iı~eri dil' .. . ~nun e ıyor. 

1 auzel <lıye . 
Ba::ı l-..~tayeleri rru"... l b" sevıyonız; 

0 .. e ır T"' k ·ı zdıruş <l~ye "h ur çe ı.e ya· 
!O reıJendir· 

yazıL-nı~ diye b" ıyoruz. Tatlı 
ır ı·omanı b w d'v· • 

devirlClr var, egen ıgımn 

Fakat her Zillll • 
tünde ilya.k d" an aynı hükmlcr Üs· 
der~ ..... :_ b bırcyoruz. Son•·a dikkst e· ..... ~ u "k"' 
b"ı .. ~1 ... u urnler bir zaman sonra ...... gu unc .. .... 
b" • • &onını,r. Oldukça ahmakça 
ır ış Y<:pnu ld H ~ 0 uf!umuza inanır12. 

., ay.ıt .. çok ch·elck şeydir ona bugiin: 

.. - G~zelain deriz, yarın: 
- Kotü.sün ... 
Eğer İnsanlar b" · · • 1 ır çıvı gibi l.::afalanna 

ının a~~n kıymet hükümlerini boyuna 
tnu~afU<l etselerdi, insanlık pek korkun,. 
ve •k'r\n b' iJ " ınid b iç ır enı olurdu; yatamak bir 
hn :. u antısrndan daha :ıevkli olma.zd1. 

ın ıcnc )'a§ıyan bir adam d ...... nü2 b .J___ uşunu-
lu ' u .~~rn dü,ünceleri, fikirleri, 
L Ynı~t 'hukumleri her gün biraz daha 
uctou.ı,acak h ü . 

·'-ı_ • er g n yeruye kar•ı bir az u~HJa ıtrk " 
. a safta ka1acaka. 100 ıene 

yafıyan bır adamın &Ö2iyle 1934 .. 
retrniye lahanun "T' .. ~•- u ıey· 
v.. I .J_ ı_ u umuz y.,... ya bu 
· la er UG.Ua çok uzasaydı? 

15 sıkıntısı halini alan hayata ka · ı 
Yegane teıellinüz de w. il l'Ş 
hamlesidir• y eni~e ;1.lme ve. erleme 
bası.. d w • a yenıye, daha 

KWıına "O'• .a uenı., .. _ 
Ua dcğivrncler her • .., 

geriden ileri ol zaman mutlalca 
.... ye ınuyor ,.._,_ def h 

trg ıırnzdan 1 • ~ a a Ş· 
Ya..lıut bıktı ~Yn "'-• unuttuğumuz ve 
lind gmuzrn zıddma ıevgi ~-

e ortaya çıkıyor. 
Bu arzulan sanat 1 • 

iıtckl · kii .. eser erınde ruhların 
en, lturlerin ilttleıne cel•eli 

diye tetkik etmek imkanı va el r ır. 

• Bu değ~ırneler dilin pek çetrefil oldu· 
au, ınescla Oırnanlı Türkr .. aini '·-~ -. .k • r- n -nna• 
arı~ık bır ağda, bir kara ıakrz hali • 

aldığı bisaedilrneg" e bas'-dıw ı~ 
~uı gı zaman -· 

ra ıınk12dan nefret ediyo ... •• G" l T"" k 
·~· uze ur • 

ç~7e hayr8?Iıimuzı bir mısrada birkaç 
T urkçe kelunenin bulun-- . 

1 
l 

.. -11y e an alıyoruz. 

KnfiyeJer pek berbat bir halde mi? 
Artık mıaralann sonu kulakıarınu:a • 
sahur davulu gibi bir 
raman • • b" ~rprnıya baılar. O 

~ enı ır se& getiren ilk . . alla • 
la kar~llanz. ıaın ~ 

Anladınıı; ya b · 1 . . 
nel . . ' ız ne erı aevıyorı.ız ve 

er ıcın eseri 1-. • • ere .... ,met venyon.ız! 

~ ~ ~ 
Verdiğimi h.. .. 

kmıd ~ ı.ıkumler ba§lal bir ha· 
an, meseli kilit.. '-- . • 

üıtünJe,ıneııi ur 1U)'lnetlennın 
da bize bir ha vl~Ya alçalması bakımmdan 

Y 1 leyler 1 - ı H nun ifade etf ~. u oy er. atta bu-
1B'l nıanafa b. • 

zen:fo sanatların h r ıze fakir ve 
Meıeliı b. d . aklarını da ayırır. 

ır cvırd b" 
(Şu vezni) ı, lla e ır !aire sadece 

u nclı d · :.:1-1 
karıyorsak derhal ~ ıye lrU1Ucre çı· 
sanat kıymeti 0 cc . huk:ıne~ebiliriz ki 

. . y ~ rnıyette Pek f-'-!-J 
mııtir. egane kıy iUU.I' eı· 

met olarak b. . 
kalmıttır. Sade vez.· ır \-eznı 
nen bir pir elbette ın ~ehareti ile övü

zcngın d W•ldir 
Sade güzel Türkre egı • 

"ki • Y~lını! d" b" romanı go ere çıkarrr..ıc bu ~Ye u 
atın fakirliğini nn!atınaz d da bır san. 

Edebiyat ve lcnki• t•~ih~ neyi söyler-? .. ... ıın· . b 
okursak acaba naııl bir n ti ızt u gözle 
Ne dersiniz? e c:e alırız? 

Bir facia 
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SOHBE1LER .................................. 
Evlilik mi? 
Bekarlık mı ? 
Bu Mevzu hatırıma geldi. Elli ya· 

:ımda beldir bir baba dostu ile. yirmi iki 

ı . Saatlerin damgalanması 1aıında evlenen bir a•·kada~ın arasında 
hracatımızı. ~~ suretle 1 Tuzla açıklarında oturmuştum. Genç arkadaşım; "Evli-

artırabılırız? •• b ldu bir kaç sene sürecek tik ne iyi §ey ... ,, dedi. ihtiyar dostum: 
UÇ ballkÇJ O~U yeni ölrüler nizamnamesi mu- "Dekarhk sultanlıkhr, diye söylendi 

Y umurtı. ihracat t:1cirleri dün 2i :s 1 
· T 1 cibince, Jlrket ve müesseseler, Ve bu kırk yıllık, yıpranm?ş, köhne-

1.ıtanbul ticaret odasını davetı Ü· Dün s1hah saat onda uza a- kullanılmakta olan ve alok halin• i miş mevzu zihnime tnkddı. Baronun 
zerine odada bir toplantı yapmış- , çıklarında bir deniz kaıası fad· d b I d .. 

1 
.. l ti lbir tözü aklıma geldi; "işin asıl fenası, 

!ardır. Bu toplantıda. yumurta ası olmuş, üç balıkçı boğulmuş· .e. u u_~an amga~~z 0 çu a e e- ' ne kadınla ya;:anrlıyor, ne de kadın· 
k d d l rının mufred:ıtını goateren beyan· t~cirlerini ala a a-r e en mese e- tur. sız 

ler görüşülmüştür. Heybeliada sandalcılarından name.leri .ölçüler müfeltifliğine 'Şimdi gelin sizinle Rabelais'in, meş· 
Bunun en batında yumurta ih· Mehmet Ağa ile Herekeli Hasan, vermı!lerdır · bur Panta:;ruelinden bir parça okuya 

ı·acatınm arttırılmuı için alma• Rom:ı.nya.Jı İsmail, Mehmet oğlu Y aJnız Ka·dıköy Su şirketiyle lım: 
cak ted·birler gelmektedir. Yu· lamail isminde dört bahl<cı arka· Elektrik Sirkeli müddet geç:niş ''Pımta:;ruel :zarları attı: 

d ı · b l' ~ v "- Artık bunun sözünü bıral<al murta tacirleri Samsun a top an· daş torik tutmak üzere Hey e ı· bulunmasına ragmen beyanname- "d . • 
1 

l k d 'l · s""rmüq den erkence Tuzla ı"stı'kaınetine l · · d'kl · d "dd · at ışı yapa nn. mt§ 0 an ongre e 1 enye u "J erını verme ı erın en mu eıu- ı "P d" .. d .. 
1 · kr · l lık anurge usun u: 'Oldukları fikir erı le ar etmış er· doğru açılmışlardır. Dört ba • miliğe verilmişlerdir. Bundan " E - .. d kıl d 

ıh · 1 - vet amma. sınır en a anı§· 
dir Bunlara göre bi usa denız çı !&al ona kadar bir k:ıç ki 0 başka bir kaç müessese daha be- "madan yapamam. 

nakliye i!leri ile ücretlerden şika· balık tutmuılardır. yann~me vermediklerinden hak- "-Ala, size akrl öğreteyim. 
yet edilmektedir. Fakat bir aralık hava birdenbi· larrnda kanuni lakibata başlan • "-Ben bugünl<ü halimden memnu· 

Bugün bir sandık yumurt:ı. Av-ı re lodosa çevirmiş sandal lodos le 1 mı§lır. l"num, hayatımı değiştirmek istemem. 

~paya ancak 16 gü~~e sevk.e· siriyle devrilmi~ti~. S.ında~cılaa~ Ölçüler müfettişliği şimdiye "-Öyle ise evlenme. 
dıbnekte ve 230 kuru!} ucret verıl· dan Mehmet Aga ıle Herekelı H kadar yamn milyon parca ölçü "- O zaman, ömrüm oldukça yal 

mektedir. Halbuki bir teş~ilat, san, Roma~:alı İım~il boğu~"Jluş· aletini d:ımgalamıştır. ~ Bütün "ruz ya~ıyamam. 
yapılacak olura.l. bunun yarı fıyat.. lardır. Dıger lsnıaıl alabora o· esnaf yeni ölcüleri tedarik etmiş· u_ Oylo ise evlen . 
la ve daha kısa bir zamanda gön• lan sandalın üzerine cıkmış, fer· B ,~ b b b 1 d' " - Ya hasta olursam, ya karım ban 

d . . . • k b. - . tir. ununa er::ı er e e ıye "bakın a benden bıka"sa enlmeaı mıkinı pek ço tur. yad l. başlamış t ır saat sonra cı· azsa, Y • ••• • 
ayar memurları, ölc_üler müfettiş· " O ı · ı Yumurtacılar bunun bir an vardan geçen Şahinbahri motörii - Ye 111e ev enıne ... 

evvel 'haUi için teıebbüsatbı hu· sahibi Kemal Efendi ile tayf ala• }eri, srk ıık teftişler yaparak dam• "-Evlenmezsem çoluk çocuğum ol 

lunulm::.sını istemiılerdir. rı tarfmdan kurtarılmııtrr. lsma· gasız veya esk1 ölçü kullan?.n es• "mıyacak, ismim lcnybolacak, miras 
...... f hakkında zab t k t t "Kimseye kalmıyacak. Bundan &0nra yumurtacılar ko- il baygın bir halde Büyük:ldaya ...... 1 vara a-sı u • 

f k·ı· b h 1 \ T d -aktadırlar "- Öylo iıc evlen .... ,, operati i te9 ı ı mevzuu a so • getirilmi•tir. ahkikata mü .. ... ' Hacı·y 
~ d Bu tekerlemeler, Karagözle 

mu§ ve_ müteşebbisler bu hu~_usta j deiumumilik ve zabıta el koymuı· Şim İye kadar 20 ye yakın et· vat arasında da yapılır. Bu mevzu ü 
bir prOJe hazırlıyacaklarmı soyle· tur. n:ıf mahkemeye verilmiştir. Mü· zerinde :uzun söz söyliyen M. Andr 

mitlerdir. feUişlik ayar memurları Terkos Maurois: 

Maarif Vekili Amerikalı su saatlerinden atok halinde bu- "Panurge ile Pantngruel henüz 
)unan dört bin kadarını ayarla• nuşrt".alannı bitirmediler.,, diyor 

Maarif VekiJi Hikmet Beyin Muharrı•r ··h" 1 b 1 !Karagözle Hacıycat bitirdi mi? 
nıaya ve mu ur emeye aş amı§• 

27 ıubatta Ankaradan ~hrimize 
geleceği haberi teeyyüt etmekte 
dir. Hikmet Beyle vekat.et erka· 
nından bazıları refakat edecektir. 

Memleketimız için duy
duğu hayranlığı anlatıyor 

Nevyork Herald Tribun g:ızete· 
si muharrirlerinden T c;mas Sügr 

Ateı ve Günet klübünde yarınki · · d b' t .., k .. .. . ısmm e ır za gezmege çr mıı 
ccukuma .~~ut sa~t ond' blme~te. hır ço- ve bu arada lstanbula da gelmiş· 

gunu ertıp e 1 ıştır. Ateş . . l 
V Gu··nea kl"'b"' .. - 'Ik 1 tır. Sır Tomas stanbulda· çok be-

e 'S' u unun yaptıgı ı ço· .., . . · 
cuk günü lktısat Vekili Celal Be- genmıştır. :abancı muharıır, 
yin namına i%af d'I . t' abideler, camıler k:ırtısında duy-

e e ı mış ır. n1 ... h t)' ·• ı duğu hayra ıgı arare ı cum e· 

Afi } d • lerle ifade etmektedir. 
ş er en resım -- 1atan'bul hakkındaki intibalan· 

B • nı gazetesine ya-zacak olan mu• 
. azı bcarethanelerin h'lrrir Amerikada Türkiyeye ait 

şıkayeti varit görülmedi havadislerini . i:i okunduğunu, 
Anadolu A. . ~ . · Gazi Hanetlerının çak fazla ali· 

. Janıı ılanat şubesı- ı v Am ik ı ı 
nın bazı dükka . ı ka uyandırdıgını, er a ı arın 

n ve tıcareth-ınele· ı b" .. k f' · 1·n Musolinide d rin tabela.· uyu şe Lmız: n a· 
ve f · I • d • l ... . .. a l! enn en azamı ha fazla itler yaptıgına k:ıni bu· 

tarıfe u~eri . ald ~ b k ~ ne reaım ıgı ve u- lunduğunu bilhassa ay.aediyor • 
nun _bazı ticarethanelerce §iki.yeti Amerikalı gazeteci, Amerikan 
mucıp olduğu yazılmıJb. gazeteciliği haJckında anlattığı 

Aldığıın12 malUnıata göre, be· hızı şeyler anısında, gazetecile
lediyeye höyle bir müraeut ya- rin kazancına da temas etmiştir. 
pdmıf, belediyede ajan.sbr bu hu· Anlattığına göre orada bir ga• 
susta gö...:~ .. ı·· y 1 1 zeteci ba,langıçta 30 dolar haf-

• u.ŞlDuş ur. anız yazı· ! ·ı 
dıg" · b· • • . talık ~lır. Bu, göıten en muvaff a· 

ı gı ı aJan11n her tabelaya ve k b ftad 
afi • . . . .. . ıyete göre pek az sonra a a 

!e azamı tarıfe tatbık ettıgı 1150 d 1 ib 1 Tahrir müdür· 
dog.. d ""'ld" 'f o arı ı u ur. 

ru egı ır. Aza.mi tsrı e ı · · Irk k 10000 'ıle m er.nm ay azancı 

ıo 50 nıoksa?iyle yalnız büyük 1 1500 dolar arasındadır. Gene 
caddelerdekı tabelalara tatbik e· s· T "k · h "ni· 
dil kt d' ır omu, Amerı 1nın er u 

me e ır. . • d b' 'k b versıteaın e ır gazetecilı şu e· 
Yüzde 50 tenzilat olduğuna si bulunduğunu, bununla beraber 

gö~e a~i tarife ~akkiyle tatbik 1 ga-zetecilik hayatına intisap eden• 
edıl.memıa demektır. Bu itibarla 1 I d .., ·· · •t • ~· . - . . • er en çogunun, unıversı enın CJl• 
tıce.rethanelerın ıukayeti varit gö- ~ f k"'lt ı · d km ld 
··ı . . · ger a u e erm en çı ış o u• ru memıştır. .., .. 

1 
.. 

gunu soy uyor. 

hrdır. Evlerdeki elektrik ha~ Shelteye göre, aşk ferman dinleme2' 

1 · • ' kıskançlık, endişe aşla öldürür. Aş 
va gazı saat erını de ayar etmek b bo 1 v b"' serbest ya"ar ' atı § ugu sever, ur ve Y • 

ve damgalamak üzere Avrupaya Aşk, müfrit Jiberalisttir. 

ısmarlanan büyük makineler gel• 
dikten sonr:ı evlerdeki elektrik, 
hava gazı, Terkos saatleri sırasiy· 
le sökülerek ölçüler müfettişliği
ne getirilecek ve ayarı yapıldık
tan sonra damgalanacaktır. Bu 
işin bir k~c sene süreceği muhak· 
kak addedilmektedir. 

ispanya heyeti 

Bern:ırd Sbaw da diyor ki: "Hayatt 
tek kadına veya tek erkeiie bağlandıkla 
rını iddia edenler de itiraf ctmelidirJer ki 
bağlandıkları k;ıdın ve erkek, her zama 
ayni erkek ve ayni kadın değildir.,, 

Bu; "Bir gülle yaz geçmez,, sözünün 
alafrangaııclır. Evlilik, bekarlık mese 
lesinde, yegane doğru olan söz de bu 
dur. Fakat bekarhğm sultanlık olduğ 
iddiası, züğürt tesellisi gibi bir şey •• Ye 
yüzündeki inııanlıınn binde dokuz .. 
doksanı evli. Şu evlenmiyenlere sora 
nm: 

- Dünyamn en akıllı insanları sizsi-
niz de, geri kalan dokuz yüz dokaanr 
budda mı? ... 

Bekar1dc ıultanhk olsaydı, aile mü
e&aescsi ya hiç kurulmaz, yahut da ku
rulduktan pek az sonra yıkılırdı. 

Dün Ticaret odasında 
tacirlerimizle konuştu 
İspanya ile memleketimiz ara· 

sında.·ki ticm münasebatını ar• 
tırmak maksadiyle tehrimize gel· 
miş olan ispanya ticaret heyeti a• 
zası dün öğleden evvel İstanbul tn~ar, her zaman, her asırda, 

d 
. . l d" zevklerim ve rclıatlannı düşünmüşlerdir. 

ticaret 0 asını zıyaret ebnış er ır. E b •. "k ki b-yük· rah tı . h . d n uyu zev n, en u a n ev· 
İspanyol tıcaret eyeb oda :ı l"lik ld ~ hakk k B bö. ı ı 

ı o ugu mu a • unun y e o • 
buluna·n Türk ihracat tacirlerin- duğunu, aile müessesesi ispat etmiyor 

den bazıları ile görüşmüşler ve mu? 

bundan sonra ticaret odası idare 

heyeti azalan ile Türk - tsp'ln· 
yol ticaretinin inkitafr için ne 
yapmak lazım geldiği hakkında 

müazkerede buluıımuılardır. 

· lıpanyol ticaret heyeti bundan 
sonra yumurta ihrac-ıt tacirlerile 
de temas etmişlerdir. 

Setimi izzet 

Askeri Çin heyeti 
Ankaradan döndü 

Dünya askerliğini tetkik için 
seyahate çıkan, bu uada üç gün 
evvel şehrimize gelerek Ankara
ya giden Çin ~skeri heyeti dün 

Memleketimızden afyon sabah dönmü,tür. Heyet, mih-
satın J k · · mandarları kaymakaıın Sırrı Be .. 

a ma ıçın yin ve hariciye teşrifat memurla-
M~~leketimizde afyon sabn al· I nnclan Fuat Beyin refakatinde 

mak ıs:ın Avrupanın tamnmıt fab· ,ehrimizdeki kolorduyu ve .askert 
t"ikaları İıtanbula bir heyet gön· daireleri gezeceklerdir. 

______ s._ad-...;"i:...:E:=:t•~rn Talebe birli§i kooperatifi Finlandiya He Ticaret 

Bir çocuk yaraıand - Milli Türk Talebe Birliği dört itillfnamesi 

dermi§fordi. Heyet müzakere 
esnasında kendilerinin tam aeli· 
biyeli olm~dığını söyliyerek 
memleketlerine dönmütlerdi. 

Çin heyeti şubatın 25 inde Çi· 
çeron vapuriyle Odesaya gidecek· 
tir. 

1 nk.. .. d R 
1 

bin lira sermaye ile büyük bir ko• Finli.ndya ile memleketimiz çere oyun e ecep Ki .1 l . . 
tne . . l . d 3 ' ını' S• operallf vücude gehrmektedir. Ko arasındaki 6 aylık muvakkat tica-

t ısım erın e çocuk oync} t•f b.. .. "k k tah j . ·ı· f . . '-!' k R I K- .1 t ar- opera ı e utun ye :;e sil ret itı a namesı merıyet mev&ııne 
en ecep e amı smeti ·t k . . . 

d.. .. .. l b 1 ere gençliğinin hisaedar olmasına ça· gınnıstır. 
Ufurmuş er ve aşının yaral 1 -

a.aı be J t d l an. ııılacaktrr. Kooperatif yüksek Buna göre her iki memleket 
h ... ~~na sek ı..ldo mi uş ar ıukr. snıet tahsil gencliği için ucuz yemek ve mahsulat ve mamulatı mütekabi· 
--neye a ırı mış coc Iar kn 1 . ·. . 

1 
ıL _ 

ı·~'- t t' ·ı • 1 d. ~ - Y\lrt temını, bır ta eoe mahfeli te· len memleketlere serbestçe gire-
~o a ge 1n mı§ er ır. • •

1 
. 

eıaı e me,.·ul olacaktır. cektir. 

Dün gelen haberlere göre ımü· 
rahhasların mensup olduğu fahri· TUrk talebe birliğinde 
k:ılarm direktörleri Bal şehirinde M. T . T. B. Umumi Katipliğinden: 
bir toplantı yapmJ§lardrr. Top· 23 - 2 - 934 cuma günü saat onda 
lan~ınm neticesinde bunlan afyon 

1
birlik merkez binasında hususi bir top-

1 1 k anlı yapılacaktır. Kongre murabbaı 
saLrn a ıp .a amıyaca ları anlaşıla· k d 1 1 ı · · b:!'IL-- • ar a a~ arnnızın ge me enın lUMHI& n• 
<.aktfl'. lca ederiz. 
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Cenap ~elıabettin !'011·..!'~b"''-:! Alabes satışın men'i 
y• Samatya mensucat 

Ha k k ı n da . • d hı k -- UJap>•hleden devam} lıte biz bu ihtimalleri nazari 
' rk etın e rsız 1 

Fazla olarak bu kumarın zara· dikate aldıiıma için ihracat tÜC" Gayet şahsi 

-1-
Geçen Oamanlı edebiyatmm en 

yUksek iki tahikuı: Ekrem Te Hi· 

Son ıünlerde Samatya mensu· rı yalnız oJUDCQDun §ahımı muta· carları arasında birlik yaparalı 
Onun felsefesi de hünerdi. Dü • cat şirketinin iplik balyelerinde zarrır etmez. Diğer it adamlarına bunlardan alabes aabt yapmıyr 

DÜriİ Süleyman Nazif cihi hiç bir her gün birer miktar noksanlı!: ve umumiyetle müşterilere f iatle· caklarına dair söz almağı kafi bir 
akidede tebı.tı yoktu. görülmiye batlanmıflır. rin hakikaten ileride düteceği ze· teminat telakki edemiyonız. Fe-

mütalaalarım 

Pek alafranga bir Osmanlı. Bunun üzerine tertibat alınmış habmı vererek aatıılarm durması· nalın önüne geçmek için dah• 
Pek alaturka bir frenk. ve dün sabah iki memur fabrika· nı ve fiatlerin sebepsiz olarak da· baıka tedbirler almak ihtiyacını 

ınit. 

Ayni edebiyatm yüksek phika· 
ları: Nazif, Cenap, Faik. 
Hayatımd, en büyük bahtiyar· 

bklanmdan biri hu büyük ediple
ri pek yakından tanmıaktır. Me
seli Cenap merhum ile muarefem 

Bazan, yazılarında, bir me§hur nın süpürğeciai Ali Rizayi görülen ha fazla dü§mesini mucip o1ur. hissediyoruz ve bunu mümkün de 
Alman veyahut lngiHz hakiminin ıuç halinde yaka1aınıtlardır. Bununla beraber alabes satı§·.: görüyoruz. 

otuz ıenelik bir tarihtir. 
Sülüs asıra yakın bir müddet· 

tenbeıi Cenap Şeha'bettmi daima 
tetkik ederim. 

bir fıkraıını zikrederdi. Bu fıkra· A1i Rizanm her gün qırdığı bugünkü ahval ve ıerait içinde ba Madem ki, alabeı sabt muame
larm çoiu isnattır. Onlan yazan o bir kaç paket ipliği çöp sepetleri zı kimseler için bir menfaat mese· lesi milli ihracat mahaullerimiziıı 
Avrupalı feylesof değil, Cenabm araıma aakladığı ve sonra gizlice lesidir. Muhtemel bir menfaat piyaaadaki itibarım ve kıyınetioi 
kendisidir. Sözüne kuvvet vermek çr" ararak çorapçı Aliye sattığı kar§ısında gerek ferdi, gerek u• bozuyor, madem ki, fiat diifk~ 
için, bazan, bu gibi harp hilelerine anlnşılmı§br. mumi zarar ihtimalini dü§ünmi· Iüklerine sebep clarak buhran ya" 
ı:.a, TUrurdu. Kevfiyet di•n fal.rika müdürü yenler bugün dahi bulunabilir. pıyor. 0 halde alabes teklinde a

Tekrar e:liyonmı: Maksadı, ga· Fuat Bev tl'lrafın-tan polise bildi· Mesela icabında lzmir ihracatçı· lan ıatıf muamelelerini bir ıuç r 
Cenap Şebabettin bir kuyumcu· 

dur. Pariste Rue de la Paix deki 
kuyumculan gölgede bırakmqtır. 

yesi hünerdi. ri1rnİf, Ali Riza ile çorapçı Ali ya· lar birliğinden ayrılmağı ıöze a· larak Ceza kanununa koymak "'' 
Me,hur ressamlar, h•;nerlerini kalanmı!br. lan her tüccar alabes satı§ yapa- bu suçu irtikap edenler için bir ce-

Cenap Sehabettin bir qtldır. 
röstennek idn Hazreti faayı tas .. Üfürükçülük yapaı ken bilir. N:hayet bütün alabes s:ıtıı za tayin etmek lazmıclrr. .Aksi 
Yİr ederler: Raplıael'in lsalarma, Edimeka.pıda Sultan mahalle- yapabilecek olan k imselerin fz. takdirde alabes ıatıf muameletİ" 

Bir -.eva bir kaç Leylinm Mecnu· 
na. Fakat bunlardan eT"Yel Cenap 
Şehabettin bir müstehzi idi. Her .. 
feYİn alayında bir fe lesof ..... 

Meryemlerıne bakınız: Taranmııı. . d K l bo dd 'nd 83 mirde~i ihracatçılar birl'eine gir· n;n memnuiyeti sadece sözden i-
k aın e a e yu ca esı e nu- • d 

saçlar, s:ık Har, süs1ü, renga ren 1 al .1. miş o!an müessese snhip!erın en baret 'kalacaktn-. 
v ınar ı evde oturan Arap Cemı m 

ft ütülü elbiseler.. nlar dcg· ••f" "k m· :~L ., haL..:. lı ibaret o ma.lını da ır.a]".,..., ~ur. Mehmet ASIM 
ı tl u u uru Ç """ yaptıgı uc:r :ı n· ------------~~-------ru mu? H'"ş- .... Aul ~.as ruer· ik' . h l tar Y d 

Cenap Şehabett;n im- mantık 

hocası mı idi? Aıli n bt'a. Man· 
tık, hakikat? Bu iki fakire, nadi· 
ren olmak üzere, bir kaç mangır 

. 'k' NaaA t B JDJf, ıncı fU e memur arı a- Adliye kor.doru c.ıaıu teller ancnn avası 
yem s·m ,1 ı~a veya u ev· fından tertibat almmııtrr. Arap kaldırılacak 1 ~· 
mll~him kbylü~den herb~lde Cemil bir kadından üfürükçülük 
fark.tadı. Fakat lnıne.rver h~hkat ak .. abr:k ak 
ile iktifa edemez. O hayalin:n pe· ipm uzere para en Y a· 

sadaka verdiği olurdu. . ı . .. 1" dek' ki' ·ır anmııtır. restic:ıeııne ıon un ı ıe ı ver · 
Cenap Şebabettin bir ıekerci 

idi. Eserlerini kanpma: Çok 
tatlı, gayet tatlı, ifrat ile tatlı, ta
dından yenmez tiirler we nesirler ... 

tte Cenap ta ö le. Soba borusu tutuf'U 
Cenap, aşıktı: Hem manen. heın Kadıköyünde Mühürdar cadde· 

C.:enap merhum büyük bir anti
kacı idi. Buhran artık lstanlnılda 
büyük antikacıların mağazalarını 
!kapadı. Cenabın külliyatı onlar· 

madde!en. Bir hdız Osman nası sinde Borsacı Dikran Efendinin 
IL!k ile, tevkile, kendis:ne mahsus 44 numaralı evinden soba bacası 
bir üslup daireı"n..Je bir Kur'an tutu~mak suretiyle yanğın çıkmış, 
nüıhası yazarsa, Cenap ta, tıpkı o- sirayet etmeden söndürülmü§tür. 

nun gibi..... . Bir ~ocuk daha Jaralandı 
lmdi Cenap Şehabettinde fanı· 

dan biridir. lerin daima aradıklan hakikate 
Artık Cenaptan bqka bir ıey intibak buıaımı aramayınız. 

beklemeyiniz. Cenap Şebabettin Zaman deği!lti: Artık Fo Jurlar, 
bir mütabuaıı deiildi. Diplomuı- Mertebanller, Beykozlar, Cetmi • 
na ra~en bir doktor değildi. He- bülbüller yapılamıyor. Sö le usta· 
le asli bir ıiyui değildi. lar taaa..uY edin;:a ki Üskü~ar ve 

Cenap Şebabettin bütün ],ir dn- Bilecik çatmalannm sehkirlarmı 
rin mümenilidir. ricude getirmi!1er. Artık bunlar 

O devir, ton Omı•nlı devridir. {!pekit) in Bursa fabrikaıma gi • 

Geçen devirde Türkçeden, Fa· np ..... · 
url 

riıiden, 'bilhaua Fari•iden. Arabi· 
den mürekkep OananJı dili ilerle
tilmek iateaiJW. Tnfik Fikret. 
yübek dile, bir bç yiia yeni müe-

Harp malullerire şehit 
yetimleri çağırılıyor 

lüman kelimesi katb. Bu {lehçe) Eminönü askerlik ıubcıindcn: 
tutmadı. Fikret tez öldü. Bilmem: 1- Şubemizde kayıth harp malulle-

h - b .. d "'· • riyle -.w hal3ft maaı ab:lakta olan 
Aca a uıtat ugune egın ya§& . . . den vila clwli d bu-
aaydı ve yauavdı kelimelerini de- ıebit J•timJerin. . d J•t 

0 
el d 

v. • • • • ? lunanlann keodilen •tan memleket er e 
gıf tırecek mı ıdı • hulaoaoJann yekil veya aknhalan vası· 

Fakat Cenap Jat&dı. UkiD ye • tuiyle 31 • 3 • 934 ak§Ulllfta kadar her 
niye intibak edemedi. Kendisinin ıia sMt 13 ten 17 ye a.iar ıubemize 
ıahikalara çıkardığı Ounanbcayı aunti kati,.- müracaa~. . . 

Arnavutköyden Ortaköye ge
len şoför Alinin idaresindeki 
1884 numaralı otcmo'bil Kuru· 
çeımede Balıkçı Nuri Efendin'n 
9 yaıındaki oğlu Adile çarp.mıf, 
baıından ve ayaklarından yarala· 
mııtır. Şoför yakalanmı§, çocuk 
hastahaneye kaldırılmıttır. 

Borcunu vermedi§I gibi 

Ulelide Rençper Cafer, Ali
den alacağmı iatemif, Ali borcunu 
vermediği lf.bi üıtelik bıçağım çe· 
kerek Caferi ıol bacaimdan yara· 
lamıftır. Ali yakalanmqtır. 

Kala• ıursızı 

Haıköyde Ka'afatçı Yuıuf ve 
lbrahim Efendilerin kalaılarım 
çahn Davit yakalan.mıttır. 

Ampul hırsızı 
Cemil isminde birisi dün ak

f&ID Maksiaı bardan ampul &§mr· 

ken yakalanmıfbr· son derece l>eğeniyordu. Onun 2 - 933 aeoesind• vazıyetleri te:obit 

için zamana uyamadı. EdeM haya• ~ meçmalh~11 kalanlduk~~bit~:~ -------------
•h Terd' wra u o ( J tına hemen hemen nı ayet 1

• • en) malUllerden henüz müracaat et- 15 Yll [velkl VAKiT 
Yeltenli ıüT&riıi idi; buhann ica· ::....... 26-2-934 pazarteıi aiaüne 
dmdan sonra vapur kaptanı olma· ....., .. ...,. plmeleri. 22 ŞUBAT 1919 
ia rafbet etmedi. itte Cenahm 3 _ 10 seoelik aıaatianm alan ma-
tercümei hali. Wler.ten ham maaılan iade~en bağ-

Adileyeye Terilen latanbul poı• Mevkuflar, dün akşam 
tahanesinin üçüncü katında.1<i ko- lzmite gönderildiler 
ridorda •bulunan ve postalıanenin Tedbirsizlik ve dikkatsizlik 
avlusuna bakan pencelerin önüne göstererek lstan.bul adliye saray!" 
teller gerildiğini bir kaç gün evvel 1 be ldukl 'd• 

k nın yanmuma se p o arı ı 
yazmıttı • . . 1 bol 

Bu suretle pencerelerin onun· diaa yle dava edılen ve ıtan 
deki sıralarda oturanlann kollari· ağır cezı mahkemeı·ne verilenlef 
le dayanarak camları kmnalarmın hakkında davanın temyiz mahk&
önüne geçilmesi düşünülmü~tü. meıinin karariyle Kocaeli allf 

Bu tellerin, koridorda hoşa git.. ceza mahkemesine naklolunduğır 
uıiyecek bir manzara te~kil ettiği· nu yazmıttrk. Bu d~vadan dola>" 
ne, esasen bu suretle daire e iti mevkuf bulunan V C$liyer Eteaı ' 
olanların sıralara oturarak biraz kapıcı Ahmet ve bat odacı Melr 
dinlenme!eri imkanının ortadan met Efendiler, dün aktam lzıııitl 
kaldırılması doğru olmadığına, 
camlann önüne p1rinçteıa -:: .. huldaı:. gönderilnı'&l-...,1!--
konulması daha muvafrk olacağı· 
na itaret Te mevcut vaziyetin 11la· 
hını temenni etmittik. 

Dün memnuniyetle öğrendiii· 
mizegöre, tellerin kaldmlmaıı Ye 
camların önüne pirinçten çubuk· 
lar lc:onulması ka"'arlaşbnlmıtbr. 

iRTİHAL 
Kadıköy erkek liıesi bat :oı..-" 

vini Kenan Beyin pederi Divarıl 
muhasebat mümeyyizliğindell 
mütekait H ~san Şükrü Bey kı" 
bir haah.bğı müteakip vefat el
mittir. Cenazeıi Maçka Valde" 
çqmeai Ada acrkaiı 26 numaralı 

Eroin kaçakcılığı muha- haneden ıı,s da kaldmbr~ 
kemesi devam ed·yor Teıvikiye camiincle öğle namıtl 
Eroin kaçakçılığı ile mazn.un kı!ındıktan ıonra Feriköy mezar 

Kaldiron ismindeki tacir ile arka· lığına defnedilecektir. ( 
dqlannın 8 inci ihtisas mabke· ------------
mesindeki muhakemeaine devam ı-.;··A "V -E'tteR 1 
eJilınittir. --mm----·--· 

Bu celıede maznunlardan Bak· '' Alhnordu ,, kongreel 
lacı oğlu Y orgi ile diğer iki ınaz• Altuıordu klUbUndcn: 
n~rı baıka memleketlerde bulun· Albnordu senelik kongruini 23-2-93' 
daklan İcin hazır bulunamamıt· cuma günü öileden tonra ... t ikide Ki' 
]ardır. Mulukeme pazar g\inüne dıköyijnde klüp merkezinde yapac:aktJt• 
talik ed:L':llittir. Kongre karan veçhile kayıtlanıu yed* 
-:;;;;;-;;;,;:;::=:::::--~-;;;;;G leıtirerek azahklarmı muhafaza edip ~~ 
,- ARTiSTiK de ahhütlerini ifa eden '" klijpt. adrald" 

(Claude Farr~re) in ,azıh arkadatlarm içtimaı tereflonclinlll' 

. . d lekte d ... · 1aımuyaa kimMlerin vaziyetleri ancak ~ • • Ben o fikir e, o meı egı· , __ ı.,_ t !>it dil k 

- Parla IO şutıet (T. B. it.) - Baevekll 
Ye Harlılye Da11ft Jıl. (JCmn99IO) dQıa Oto

mobil 111) Jkame~ &TcJet ederken 
(Franklen caddoel kö~ılnl döndUfU caııada 

ıeri rica oluaur. 

HARP C::. ... h maaı bai..uwatan ıonra eE e ere 1 dd • ·ı· .. • -lim, delilim. Fakat Cenap ~ a• lıeçen Mnelere ait atamaclıldan ikrami- rth'eh-er ue tızcrıne ııır kaç el atee edllınle· ıtanbul mü e·unıumı ıgı.-
bettin gibi eski modayı bu derece :releri muılumm bailanıp '9Uiyetleri tl.r. Bdsl nttzzar ıw.flt surette raraltuılm§tır. filminin iraesi, en btyük aine• den: Şimdi lıtanbulda bulundu~ 
ilerleten, yübelten, belki bu ıeba· tesbit edildikten aonr• güzqte ol~ _ Saat on bir .,.,~ta Kadıkti;>dekl tn- ma had sesı te$kil edecektir. bildirilen ~e memuriyetçe adre•' 
bnda haklıdır. teni edileceiinden bot yere müracaat gUlz tutbol takımı ne Fenerltah~ ar:mnda CHARLES BOY ER- bilinmiyen Kandıre hukuk hiki-

,..___ • • 1 d "d' Umu etmemeleri Udncl oyYna lp&kbr elunc1u. Bakan Tazlfe- A d h 1 "f tİ 
'-'CUAP, ıım a ayın a ı ı. • · mı NasubJ Be ifa ecD)ordn, ANN ABELL mi Recep Beyin er a v.:ızı e 

mun kanaatine muhalif olarak atiy Vekileti celilenin 29-t-934 T. ve 2~6 tnc 81~ F61er.ıbhtc ıunhaclm hattı L ı 3573 ~ batma hareket etmeai lüzumu. 

~~·~i~~~~~~~~~~~~uro~~~~~~~~-~-1•-•;;;;;;;;;;;;;;;;~--~~~·••••·~~~~~~ . 'h · . t" Hatti bunan maatlan verilerek hükumetle alakalan dan yapılan Dk •l'IYI oaııp ~1n lldncl 

~~1 •.z e~emıt. •: .. ' .. .. katedilmit olan " hali hazırda maat al- golil t"klp etti. :Knlc önDnllckl mllbareze l)ugün matıoe.crdeo • p E K sinema11nda bOylik bir 
ı~ındir kı, her bm ~ ~~lükte .,..makta olan tehit yetimlerine.~ ae- I esnasında tı~nnctı sayıyı kaaaen lreı11uıcr1

1 
itibaren 1 film. bOyOk bir program 

bırer ıahaer olan ınrlennı topla· neaindeo itibaren ikramiye verilmıyece- yaptııar. FREDERIK MARCH - KARY QRAltT 
yıp bir mecmua bile Tiicude setir- tinden müracaatlan nazan itibara atın- !kinci partide Fr.ncrbahoe oymı eahaana• ve KAROL LOMBARD 
memiıtir..... nuyac:aktır· ayn~ a:ıkatıanaa ıaıptaalan Zeki B~ydcn 1 tarafındae bariku'ide bır surette temsil edden Fran11zca a6ıll\ 

Ne yazık! Bu tiirler bundan son· s-ffarp ~Ulleri!le ~en maaı aJ- ı maı;::r= o~~o d1Wam ettlğl bu Kartallar Uçarke~ 
ra toDlanamaz da: Yeni Türk makta olan fChit yetimlennden 930• ikinci partide 1st1eanılan eJlel'Ctl tenkııı ctm~ 

• HDel • ele ikrami eleri-
'harfl erı Osma'."l!ıcaya gelm;vor. ~t-932 " 933 ennohan ~- tL Y:Wm Etem ve AJkttla B"ylerln uerıe-

0 'halde CenaD ne itli?. Bir ti· m hs •suretle~·~ - t mok i(la epeyce pyrctıerl gör.tlkUyordn. Programa i ıiveteo: PARAMOUNT dünya bavadialeri. Pariı'te 
.. .. .. .. .... • • lann 31-J..934 tarihine kadar muracaa nn 111ttcb d~ gavet h!ıraretıı oyntyan ın .. ı. hü ümet buhranı ve sol< aklarda yapılan nllmayııter ve 

hap; ~Def buyuklu~unde bir JI• •...___,__: mecburidir. Göıterilen tarih- 11?.ler birinci , .... ikinci sayıyı :rapm..,'ar lao d -" . ., D . K Eft 1 Hammın lpekfHm atudyosua • hap; 0.manlı ,:rö~derİni otuz sene• tn aonra eaki senelerden ikramiye iati· de ıınt Rçılc Hllcmet ~ in hl lılr wmşu ne· eDJZ JZ) 3 ya yrpılan nefıı konser filmı 
de gecen bir şiJıap... ,..Jerin dilelderioin yerine getirilmeıine tlccslnde Fcnt'rbahçe dDrd'lneU sayıyı yap-

• - • imlDn olmadı nkileti celilenin kati mr,tt. Bnnd'ln eonra lnntlrler bir ~nk hti· t ÇAREV• ç 
.... Tam bır bunener. Gavesı. . leri,.Je lıil~ olduiunclan bu etm''-"th bıt'rınd'11""" tk mnıı .. h& lıattm- l ug.ın matine er· Elhamra da 1 

tftrden. nesirden makstt.fr ne Aan. ~ . . ! . . _ t1a «Md f '!"'t•t, H~Mn, Ant """'t'rln ~ovreH den itibcren 
lı f t. Hün •çtn ı--• -.....,. uteklilsimn muracaa • ne Mtnn tınl"tl"'t r lrn'"'"ntn· n~l:'t'ı!e iki· Ovnıvanlar: MARY GP ORY • GEORGES RiGAUD 

U. f8 ret, M mer. a~ er l n kabal edilmi,eceii IOD defa olarak , ye korıu dDrt 983, ne Fent'rbabııe pltp , ........................ 13574) •• ., 
!.atıer. İfte o kadl\r. iln olunur. 1 gelmleti. ... 



5-VAKIT 22 ŞUqAT 1934 

fZiraiBahislerJ UMUMJ HARPTE 

Ağaca ve ormana T eşkil3tıMahsusa 
it akıt' ın Edebi Tefrikası 
---..,ot - - ~ ~-----~ 

"o. 4 

Minimini Kız Ve Aşk ihtiyacımız .Mııınııııııın· · ı ı mı~ ın ııı ın u it. 1 111 ı lllllllID_ I -
Nlri Bey piposunu doldurdu: 

- nsanlar, farkına varmadan 
sebebini b ·ı . . . : ı nıede~ bırbırlerını 
müteessir ederler, dedi. Dur sana 
anbtayını. G b 'h · v · eçen sene, u ı tı-

yaT agacın Yanında, bir filiz pey-

d'~k~lmuftu, Kopardım, acımadan 
s~ . up attını. Bunu neden yaptım 
bılıyor ın ? l . k 
k 

Usun.. htıyar çam ıs· 
aıun"'sın d' 

ıye. 

:;- Beni kıskanıyor musun am· 
ca .• 

- Evet., Ama bunu anlıyamaz· 
sın. 

. - Eınin misiniz?. Ben be'bekle
rıınle oynarken kıskanmıyordun. 
k - Emin misin? .. Erkekler kıs· 

ançhk kutusudur. 

~ene çakmağını çakmıya baş· 
hdı: 

- Bu pipo, milli bir rezalet! 
- lçme, batkasını dü§ün. 
Ağacın altına iyiden iyiye u

Zan:nıştı. Bir gül gibi açılacaktı. 
Sonra, daha sonra, bu gülde to· 

nıurcuklar peyda obcak, onlar da 
açılacak,, serpilecekti. 

·- İnsan tütün icmek istedi mi, 
başkasını düşünemez. Hem ne dü 
§Üncyim istiyorsun! 

- Beni düşün. 
- Seni düşünüyorum. Babanı, 

babanın batına gelenleri dü§Unü· 
Yorum.. Buradan belki de git· 
mem, sizden :ıyrılmam icap ede· 
cek. 

- Merak etme amca, o zamana 
kadar piponu yakarsın. 

- ueney. 
- Neden behey dedin?. 
- Bu eski adetimdir. Mahzun 

olduğum zaman behey derim .• 
- Şimdi m~hzun musun?. 
- Tabii.. Bu felaket .. 
- Ha, felaketten?. 
- Aliye kaç kere söyled=m, 

cambazlıktan vazgeç, bir gün İp 
kopacak dedim. 

- Felaket .. 
- Sen bunu kavrıyamazsın 

yavrum, kavrıyanı::ızsm .. Her han 
gi bir tahvil, sekiz puan birden 
düşer veya: on puan fırlarsa, al
tın :lan kn lkılmaz. 

- Matmazel Emmayı s:lvacak· 
1ar. Amma bundan bana ne .. Fena 
k:ıdın da değildi. Ona mektup 
Yt.~ilrım. 

- Sekiz puan .. On puan •• Ne 
dcv:rlere k·lclık. 

- Başka devirlerden farklı 
mı? 

- Hem çok .. Ben de so .mete-
lig:me kadar verdim. 

Ve güne1. 

Ve Gülderen: 

- B~bam senin paranı verir. 
=~r ara ık hizmetçiyle de böyle 

1
'" ş~yler oldu, babam pnrasını 

verdı .. Annem agvl.,d 
A - ı. 

. - n~:n her zaman ağlar. Ya-
m hep duıünür v d" .. d"k . , e uşun u çe 
ş ş nn,adığ1 için wl s· 

h ag ar. ışman-
lar da a çabuk agv hrl • 

B r.r. 
- en onu sevme . . ? z mıyım. 
- Anne.ın aeni sev er .• 
- Amma babanıla k k 

onuşur en 
hep seFden tarafa. çıkar. ' 

- Ne diye benden taraf k 
k 

? a Çl I• 
yor br. ayım •.. 

Dirseğir.e dayanmış, kızın yü
züne bakıyordu. 

- Darılma amca. 

- Suaıi.ni tekrar ediyorum. 
Annen bf!ude'l tar:fr. ç•khysa, ba 
ban aleyhimde bulundu &emek
. N d' 1 hr. e ıye .. 

Yazan : Selami 1 zzet lıtati&tikler, medeni beşerin yn~yan VAKIT'ın yeni Tefrikası: 110 Yazan: A. MıL 

Gülderen bir:ız tereddütten &on başına 0,32 hektar olarak tesbit etmek-orman servetine ihtiyacını beher ansan ~edrı·cen lJapılacak 
d d. T" k" · d vcut ormanların ra cevap ver i: te ır. ur ıyemız e me 

ı . 1·~· . 8 5 ·ı hekt3r olarak fı l l • _ O çalışıyormuş, sen ça ışmı· gemş ıgı ue , mı yon • 
takdir edilmektedir. Bu miktar orman vazı e ere ge ınce .. 

yor muşsun?· her ferde 0,6 hektara yakın bir orman 
- Ha, çalışmadığLmdan !İka- servetini ve nsıl ihtiyacın iki misline ya- Bu hal mazeret götürmez, itiraz ve aralarındaki mesafe ve bu me• 

yet ediyor. kın ağaç varlığını gösterir. kabul etmez bir hakikattir. safeyi husu le getiren müttehit ve 
- Hiç kimse kendisi kadar ça· Binaenaleyh, ormanlanmu:ın ~üfu- Şu kadar var ki bu kadar muh • muhtelif müesseseler meydana çı· 

. h k t "k" t l . "k üzerınden - b b . lışmadığı içın, er e~ edn şı laye s~.m~za 1..'~~t edken ~·/:~ mütnlea ve teşem tabii bir tekamül karşrnmda kar. Bu zümreleri ve elleri ir irı· 
d. ben onun yerın e o sam yurutecegımız te cep e ı 1 O I d l • d b" . _ı_I t a mu"ttehit ve uzaklac-c ıyor, .. .. .. . bk ihtiyacımız Gman ı ev etme üşen ır vazı· neyux aş ır n :s 

1 M tmazel ba goru§, agaç scrvebne ar . .. 1 d 
bu kadar ça ışm~m. a • 1 1 ~ t" . -.·· bilir Ağaç ve fe vardır. Bu vazifeler bugüne ve tırnn muhtelıf muessese er mey a• 
na Sayıfalarca vazife verdiği za· o mn< ıgı ne ıcesınc go.ure • J . 'h t ·hrı·f k 

orman servetimizin nüfusu nis~et.t~n n-1 yarına ait olmak üzere ik~ kısma na cıktıktnn v~. ı~ı ~ , ı ı a no .. 
mrın yanlışlarım çıkıyor. Eğer az lınacnk zait neticenin memleketımızın o·: ayrılabilir: Bugüne ait olanları taları açıkça goruldukten sonradır 
verse, yanlış yapm:lm. insan dara dun (kereste ve yakacak odun) ihr~.ç (müstacel vazifeler) ve yanna ait ki asıl vazifemizin tesiri artar. 
gelmemeli. kabiliyetini gösterir, Ancak tekabul olanları ise (tedricen yapılacak Umumi vazifelerde aradaki 

- Şayanı hayret. mülahnzasında arazinin geni§liği, or~. vazifeler) dir. Müstacel vazifeler müttehit müeaaeselerin takviyesi 
N ? mnnlnrın ülkemiz üzerindeki tevziatı nu· ı:ıunlardan ibaret olmalıdır: ve muhtelif mümessillerinin tev· 

- e.. fu t k · t • "hl"k · tismar şart· :s 
_ Şayanı hayret diyorum. Sen 5 0 sıma 1

' ıatı a ve 15 
' .. H k · · l hidi noktasına m::ıtuf bulunmalı· 

ları gibi çok mühim unsurlann da goz 1 - ars mer ezının a acağı B kt 1 k 1 1 tır 
ıfaha on dört yaşında bile değil· önünde tuhdmosı lazımdır. Ormanları· vaziyet ile yapılması lazım gelen dır.. . u no da ar~ ol ay aı a~ 
sin. mızın, Anadolu yarımadamızı çevreli- vazifelerin nevilerini ve vasıtala- en ıyı vasıta . a z~mre er, ~e • 

- On dört buçuk yaşındayr.m.. en deniz kenarlanna muvazi bir saha rını tetkik etmek ve kararlaşhr· ler arasındakı munaaebetlerı, le· 
__ On beş yaıına gelmiyen bir ~zerinde birleımiş olması, nispeti ihtiya· mak üzere lstanbulda Müslüman. m-:.sları çoğaltmaktan ibarettir. 

b" .. ı "ksız, dog"'ruyu acık acık söy- cı ve tevziatı en bas.ta ih.lal eden kök.lü T kıf Bunun için de ıimdilik aıağıdaki 
... ürk ellerinin ahvaline va ze-

lüyor .. Ne dersin buna ihtiyar ça- bir sebeptir. lıtc tabii tevziabn bu nıs• çarelere bas vurmak hatıra geli· 

mm?. 

Camın göğdcsini okşadı. 

Gülderen gülmeye ba,ladı. A· 
ma kahkahalarla, katılacakmıı 
gibi gülüyordu. Yerlere yuv:ırla
nıyordu. 

Nuri bey yan gözle ha.kıyordu. 
Yirmi, otuz, kırk yaşında olma· 
lıydı. Muhakkak ahlaksızca bir 

şey yapardı.. Gülderen atkı çağ· 
rıyordu .. Evet, atka sesleniyordu. 
lns-:.n güneş altında, çam gölge· 

sinde, gülünmiyecek söze gülerse, 
aıkı çağırır, aşka sealenir .. 

- Uslu dur Gülderen •• Kıvra· 
nıyorsun, b cakl ın görünüyor. 

Sustu, gülmesini kesti, etekleri· 
ni indirdi. 

- Hakkın var amca, birkaç 
gündür bana bir h::ıl oldu; ne ol
duğur:ıu ben de bi1i:niy:ırum. 

Nuri Bey, ~öylediğini işittirme· 
den mırıldandı: 

- Ç~ğm. 

O, Güldercnin yaşındayken ne· 
ler yapmaınıstı neler. 

Gülderen:· 

- İçiın\!en ağlamak gdiyor, 
detli. 

Nuri hey omuz silkti: 

- Va!<tin var. 
Genç kız içini cekti: 

- Onu koğmak ist"yorum. 
- Kimi?. 

- Onu sevmiyorum. 
- Deli misin?. 

- Bir gece, haber bile ver.me· 
dtn geldi, ş::fok sökmeden uyan
dı·ıı. 

- O. İsmini bilmiyorum. Gü
neşte, seninle yan yana yattığım 

zar..1:ln memnun oluyor. 
(D~l\"nmı \ 'ur) 

Matbaamıza gelen eserler: ......................................................... 
Varlık 

betsiz İ§galidir ki çıplak kalmıı olan orta vattan mürekkep bir komisyon teş • 
Anadolumuzu en lüzumlu bir ihtiyac: kil edilmeli ve hemen işe başla· yor. 

1 - Ellere mensup gençlerin mataından mahrum bırakmaktadır. Va· malıdır. Bu encümenin en evvel 
k talebenin Türk mekteplerinde ve !<it vakit şeçirdiğimiz orta Anadolu u· halledeceği meseleler ikinci mad-

f · M d h a&ının · darülfünunlarmda tahsil edebil· rnldığı acınsını, en eres avz de de gösterilenlerdir. 
zaman zaman h:ğyanından ziraat ve bazı m~leri için ,:erek Türkiyece, ge· 

· 2 - Ruıya.nın izmihlali üzerine ~ 1 k l iıkan yerlerimizin bulduğu akibetlerı ve rekse mevzu zümre ve e ce o ay• 
hür bir halde kalmış olan Müslü- lık go"stermek ., nihayet en mühim merkezlerimiz ve ge-

çitlerimiz üzerine mahsus arazi kayım· man - Türk cllerile doğrudan 2 _ Osmanlı imp:ıratorluğu ile 
larını da hep agv açsızlık ve ormansızlık la doğruya muhabere tesis etmek d h 1 t rt" 

eller arasın a aeya at er e ıp 
izah edebiliriz. Şu halde &ahil memleket· için aef aretimize merbut veyahut 

etmek; )erimizin insan ihtiyacından tn§kın or· müstakil bir merkezi idareye tabi · ·· 
man servetinden kahir duymakla bera· 1 k 3 - llmi, hani meselelerın mu· 

o ma üzere Kafkasyada Hıvede. · · l ı· Tu'"rk • zakeresi ıçm umum ı am • ber ormanların kereste ve odun ihtiyacı 

kadar zirai, sıhhi, bedii faydalannı da 
göz önüne getirerek boş ve çıplak top· 
raklarımızı ağaçlandırmak ve bunları 
kümelendinnek zaruretindeyiz. 

Bo! arazinin ağaçlandırılması pren
ıipleri ziraat edilecek topraklnnn dar 
çerçeve içerisinde kalmasını ve mahdut 
bırakılmasını ifade etmiı olamaz. Orman 
ağaçlan, her çe§it ziraate yaramıyan zi
raat mahsullerini beslemiyecek derece
de zayıf ve fakir olan yerlerde dahi yeti
şebilecek kanaatte ve kabiliyettedirler. 

Binaenaleyh, orman civarlal'.ındaki 

tiraatin aleyhinde bir varlık değil, biln
kis bu ziraatin su kaynakları hazinesini, 
zarar gör:ıbileecği tesiratın en kuvvetli 
siperinde ikliminin nnzıını olmak f aydala
rını temin eden başlıca inkişaf unıuru 
olacaktır. 

Ağaç ve orman, ziraatin hemen ta· 
mamına yakın ekseriyetini kazanan mah
sulleri gibi, varlığı senesi zarfında idrak 
olunabilen bir mata olmadığından ağaç· 
)andırma i§lerinin ifrattan ziyade devam· 
lı bir hayata malik devlet eliyle yürütül
mesi zarureti meydandadır. 

Bu sebeple, ağaçlandırma ve yeni
den orman meydana getirme i~leri; biri 
zaten mevcut oJnn ormanlar içerisinde ve 
sınırındaki boşluklann, ikincisi de büs
bütün çıplak kalmış arazinin teıciri ol
mak üzere iki şık olarak mütalea edil
mektedir. işletilmeleri şimdilik müteah
hide terkedilmiş onnanlardaki bo§luk
lal'.ın doldurulması, mukavele hükümle
rine maddeler ilavesi ıuretiyle, müteah
hitler mecbur bırakılmakta, ve serbest 
ormanların ufak boşlukları iJe, sınırlan 
tabii tebzire açık bırnkılarak ve çobansız 
hayvan bakımı kaldırılarak inhişafn 
yürütülmektedir. Ormandan hariç boş· 

Buharada, Türkistanda, Ufada, alimlerinin ve murahhaılarm.ın it 
Kazanda, Sibiryada, Altayda, A- tirakiyle kongreler tertip eyle· 
zerbaycanda, Kaıgarda birer me· mek; 

muriyet tesiı ve bu memuriyetle- 1 - Eller, zümreler arasında 
rin harai ve mali vaziyetleri açık iktıs::ıdi münasebetler tesiıine im· 
bir surette tayin edilerek hemen kan varsa müslüman, Türk mer
işe baılattırılması, bu memuriyet· kezlerinden bazılarında umumi 
lerin vazifeleri aşağıdaki kısımla- panayırlar, sergiler tertibine ça· 
ra ayrılmalıdır: lışmak; (Tabii bunun meydana 
A- Siyaset ve hars itibarile in- çıkması zam:ma muhtaçtır.) 

kişaf etmek fırsatına nail olan kar işte bu ve buna benziyen layi· 
deş ellerin siyasi ve milli mefkure· balar ve raporlarla ittihat ve te· 
mize muvafık bir surette teşekkül rakki erkanının Ruıyadaki iılam· 
ve tebellür etmelerine çahıınak; lar hakkında nazarı dikkatleri 

B - Bu maksatların husulü için celbediliyor ve Rusyanın izmih· 
mevızalar tertip etmek ve ettir· lali üzerine ele geçen fırıabn ka· 
mek, neşriyatta bulunmak, amil O• Çtrılmaması için hemen faaliyete 
lan mehafil ile temasa gelmek ve· p~çilmesi tavsiye olunuyordu. Fa
aair her türlü vesilelerden istifade kat bu fikirler yeniden ortaya çık· 
eylemek; tığı z::ıman arttlc it itten geç.mi§ 

C - Türk - lslam eller arasın· oluyordu. Çünkü umumi harbin 
daki bütün siyasi ve milli cereyan· son safhalan yaşanıyordu. Ruıya· 
ları takip ederek bunlardan mer • da teessüs eden Bolşeviklik, latan 
kezi haberdar eylemek. buldaki 1tt:hat ve Terakki hükii-

3 - Gazetelerle ve hususi vası· metinin Rusyadaki Türkler ara· 
talarla alınan haberlere göre şark, smd:ı yapacağı propagandadan 
garp ve Knfka:ıyanın bazı Müslü- her halde daha müesir ve daha 
man - Türk ellerinde asker teşki· kuvvetli idi. Belki dünya o zaman 
la tına baslamlmış ise de tecrübe- Rus Bolşevizminin ne demek oldu
sizlikler dolayısile bu işin gayet 1 ğunu anlayamamışb da Türkiyede 
ağır gittiği anlaşılmaktadır. lşte yaşıyan bazı Rusyalı Türkler, ırk
bu kardeşlerimizin şu hayırlı te- daşlarmm artık serbest kaldığına. 
§ebbüslerine hars merkezi tarafın· kail olarak onları birleştirmek için 
dan, tecrübeli bir büyük baba sı· bir fırsat elde edildiğini zannedi
f alile, müstacel bir yardımda bu· yorlar ve bu hususta ittihat ve 
lunmak. Terakki hükumetini uyandırmağa 

Kıymetli bir fikir ve ::nnnt mecmuası luklnrın ve bu zümrenin en mühim &k· 
ol:ın '"Vnrlık, ın on bı::~inci sa}"Isı dolgun samını teşkil eden orta Anadolunun ağaç· 
mündcrccatla çıl,h. Necip Fazıl, Re§at landırılmnıı için civarlarında orman ol
Enis, Y~~nr Nabi, Cevdet Kudret, 0- mamnk ve tabii tohum saçımmdan isti
mcr Bcdrettin Beyler gibi edebiyatın de- fadoye imkan bulunmamak sebeplerinden 
ğerli imzalarını toplayan, ve Y akup Kad- yeniden orman fidanlıkları kurulması ve 
ri, Mustafa Şekip, Cemil Sena cibi bu fidanlıkların veriminden civannın n· 
kıy::ıetlcrc do s.ıyıf larında yer veren ğaçlandmlarak biribirine eklemek su· 
varlık, her niishatiylc biraz daha tekem- retiyle her aenc geni§liği arttırılacak 
mül ediyor. cnı:> gnıp nğaçlıldnr yetiştirilmesi tntbi· 

Necip Fazıl Beyin "Yolculuk,,, Ya- kına ba§lrunak üzere olduğu mesai prog· 
şar Nabi Beyin "Güne§ ülkelerinde,, , rnmımızın ba§langıç maddelerindendir. 
Ömer Bcdrettin Beyin "Çağlıyanlaro,,, Ankara hükumet merkezimizde mües· 
Suat Salih Beyin "Vehim,, adlarını ta- scı orman fidanlıklarına Ankaraya ya· 
şıynn §İirlcri Reşat Enis Beyin çok kın olan ağaçlandırma sahalnnnda fay
kuV\·etli, realist bir hikayesi bu saymm dalı neticeler .ermiı olması bu mesai yo
okunacnk belJi ba§lı yazılarıdır. Tavsiye lunun meydana çıkmıı yapyeni bir tecel· 

Tedricen yapılacıık v~ifelere çalışıyorlardı. Fakat bir taraftan 
gelince onlar zümreler, eller ara· Bolşeviklik ve diğer taraftan beş 
sındaki ~ukarenet ve cereyanları altı ay sonra Umumi harbin verdi· 
teshile yardım edeceği muhakkak ği netice Rusyadaki Türkleri bir· 
olan b'r takım vazifelerdir ki "il· leştinnek gibi büyük bir vazifenin 
mi vazifeler,, ve "ameli vazifeler,, de İstanbuldaki teşkili.b mahsusa 
nnmilc ikiye ayrılabilir. merkezine tevdiine mani olmuıtu. 

ilmi vazifeler, Türk zümrelerile Bilahara Bolşeviklerin Kafkas 
ve ellerine ait içtimai müessetele- cephesinden ricatleri üzerine Türk 
ri ilmen tetltik etmek cümlesile hu ordusu ilerlemeğe başladığı za· 
liisa edilebilir. Bu ilmi tetkikler mnn Kafkasyadaki Türklerin Oı· 
ihtısas İşi olup darü!fünunn, ilmi manlı devletiyle birleımelerine 
encümenlere, içtimaiyatçılara, ve mani olmak iıtiyenler itilaf dev· 
tarihçilere ait vazifelerdir. !etlerinden evvel Osmanlılar ol-

lıte ancak böyle ilmi tetkikatı muştu, 
müteakıp zümre ve ellerin iç.yüzü r ederiz. liıi ·:e feyizli bSr verimidir. CDevamt var) 
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Masonluk 1 ıi.rkiyege nasıl giıdi? 

1877 de Mithat Paşa 
Pariste bulunuyordu 

- 3 - 1 milletler arasında ittihadı perçim 
Genç Türkiye partisi lstanbula Iemek. 

nakledilmiı olan garp masonlu· Be§inci Sultan Murat, 1872 de 
ğunun h:ırici tezahüründen 'başka masonluğa irşat edildiği zam:ın 
bir şey değildir. 1882 senesindeki akide beyanatında bu kararının 
''ittihat zinciri,, nde mevcut §U srrf uhuvvete giden yolu bulmak 
sayıfalar bunu ispat eder. için verilmiş olduğunu söyledi. 

"Masonluk hayatı Türkiyede Bir gün resikara gelirse bütün ha
ıittikçe yerletiyor. Merasimine reketlerinde cemiyetlerin esası o· 
Osmanlıların ,her türlü merasime lan adaletten ilham alacağını va
verdikleri sadıkane ehemmiyetle dediyordu. 
riayet ediliyor. Fikrine gelince Sonradan Osmanlı padişahı o
garbın en mükemmel loc:ılarında lan prens Mur:ı.dm üç ay süren ve 
hakim olan fikirle ha§ başadu. kargaşalıklarla geçen bir salta-

Bilveaile İstanbul büyük locası nattan sonra ne gibi elim şeraitle 
azuından olan genç Türkiyenin tahtından indirildiği malumdur. 
iki kıymetli mümessili Mustafa Eğer yapmış olduğu projeleri 
Fazılla Kemal beyin akideleri yerine getiremediyse, bunun sebe 
hakkındaki söylediklerinden baş· bi kendisinin sözüne sadık kalma
lıca parçaları nakletmeyi f aydalr masmdan ziyade etraftakilerin. 
buluyoruz. auiniyetinde ve saltanatının kıaa 

Muatafa Fazıl p:ıfa hulasa ola
rak demiıtir ki: 

"fradei ilabiyenin ·kımıetime 
daha ne kadar saat bahşetmiş ol
duğunu bilmiyorum. Hayatımın 
son gününde maddi vaziyetim ne 
olacak, ıervetim ne olacak? ıa· 
adete mazhar olacak mıyım?. Her 
ne olursa olsun en deruni kanaa
time iıtinaden ıunu beyan edeyim 
ki h"1yabmm bütün geçen kıs
mında iyilikten baıka bir fey iı· 
temedim ve kudretimin yettiği 
kadar iyilik yaptım. Şu halde 
prensiplerime sadık kalıyorum. 
Ve yalnız iyilik yapmak, gayemi 
iyilikte aramak k:mıaatiimn aarsıl· 
mıyacağım beyan ediyorum. Her 
fena Ye .ıani ahlaki fiilden nef· 
ret ederim. Eğer..bir gün bir mille· 
tin idare1i bana tevdi .olunsa te· 
baamdan her birine "lnrdeş,, mu· 
amelesi yaparım ve bütün gayre· 
timi umumun saadete mazhar ol
maaı uğruna ıarfederim. Mukad· 
derat neyse o tecelli etsin.,, 

Bu im'ln ifadesi "Kadrilik,, 
ile tebarüz ediyor. Maamafih öy· 
le hissiyatın ifadesidir ki bunla· 
rm tahakkuku halinde Osmanlı 
milletleri araımda yeni bir devir 
açılryor. 

Kemal Bey d:ıha yüksek müta· 
leat yürütmüttür. Uıulü olan: 
"Buray:ı nıeye geldiniz?,, sualine 
sadece: "Muonluğa irıadmıı iste· 
meye geldim,, cevabını vermiştir. 
"İrşadı hangi maksatla· istiyorsu• 
nuz?,, "Bütün kudretim le k:ırdet· 
lik nazariyesini insanlar ve diğer 
mason cemiyetleri arasında neşre 
çalıflllak niyetindeyim. Eğer bu 
cemiyetler hakikaten tasavvur et· 
tiğim gibiyseler,, "Masonluk hak
kınd:ı fikriniz nedir?,, 

"İnsanlar arasında tesaviyi te· 
mine ve cihanıümul bir umumi 
huzuru tevlide matuf olduğu 
kanaatindeyim. Nihayet §U kana
atteyim ki, m:!ıonluğun kullandı
iı remzi itaretler ve lisandan ye· 
ıi.ne maksat cemiyete daha bü
yük •bir tesanüt kuvveti vermek 

sürmemesinde araştırılmabdrr. 
1877 de genç Türkiyenin batlı· 

ca şa:hsiyetlerinden biri olan Mit
h:ıt paıa Pariate bulunuyordu. Bir 
çok cemiyetlerin ve bahusus Po
zitivistlerin gönderdikleri heyet· 
leri kabul etti. 27 ağustos tarihli 
ajans havas •bu bapta ıu tebliğde 
bulunuyor: 

Pazitivvist cemiyetinin bir heye
ti dün Mithat paşaya Türkiye ve 
Mithat P&J1 hakkındaki ıami:nıİ· 
yeti ifade eden bir ariza takdim 
etti. 

Mithat paşa verdiği cevapta is· 
lam dini hakkında Avrupada mec 
cut olan rivayeti reddederek bu 
dinin hrristiy.:mlık kadar modern 
medeniyete tevafuk ettiğini söy
ledi. Dini hisleri i~ zihinleri ka .. 
raran, ve Rusyanın Türkiyeye 
kar§ı iki senıeclir yaptığına muka· 
bil yalnız Türkiye aleyhine söz 
söy)iyen Avrupa devletleri adam· 
larını protesto etti. Eğer din ad:ı· 
lete götürmezse neye yarar?. 

Pariste bulunan Macar heyeti 
reisinin nutkuna cevap veren. Mit· 
hat paıa, Macarhrı Osmanlıların 
vatandaıı diye tavs!f etti. lki 
millet bugün seviıiyorlar. 

Bir kaç sene sonra Mithat Pa
şa Sultan Azizi öldürmüş olmakla. 
ithaın ediliyordu. hte genç Türki
ye Osmanlı imparatorluğunu bu 
yolla teceddüde götürmek istiyor. 

Mısırda da buna benzer bir 
hareket oldu. Avrup:::.hlar her 
cinsten muon locaları ithal etti· 
ler. Fakat asıl mason localarını 
yapanlar İngilizler oldu ve mem
leketin ricalinden bir kısmını lo
c:.lara almak istediler. Hatta bir
çok arap locaları da açıldı. Ara• 
bi pata loca mensuplarındandı. 
Bu mesele oynadığı garip rolü, ln
giliz kabinesinin iki yüzlü siy-:se· 
tini, milli haTeketin ihanetle neti· 
celenmeıini ve neticede yapılan 
muhakeme komedyasını izah e· 
der. 

(Denmı \ 'llr) 

Tuzlada bir yangın 
ve bu ıuret~ bütün cihana yayı· Tuzlada Rasihefendi caddesin· 
larak iyilik uğrun1 daha kat'i bir de Seli.nik mübadillerinden fırın.
surette faaliyette bulunabilmek· cı Mehmet' Efendinin evinden 
tir. Franmuon cins ve din farkı y:::ı.ngm çıkınış, yanyana bulunan 
yapmaz. Onun için büyük, küçük ve Mehmet Efendiye ait olan iki 
yoktur. Herkesten ayni faziletle· evle postacı Halil Efendinin ev ve 
ri, &'YJli iyiliğe matuf cesareti, ay· samanlıkları ile Abdullah pehli
ni l&yez:ıl karde§liği ister. Kendi vannın samanlığı yandıktan son· 
payıma onda başka İ:>ir vazife da- ra söndürülmüştür. 
ha gariiyorum. Vatandaş!arrm a· Yangının çıl...-tığını devriye ge • 
rumd-a yer tutmuş oh P hunf ele- zen muhaf :ıza memuru Mehmet 
ri yok elınek ve ::lımanlı impara· İ Efendi görmü,, düdük çalarak et· 
torlaj_unu tefkil ed~n muhtelif 1 rafı haberdar etmit ise de Tuzla-

\ . - - .. _...., 

. ~ . .... 

(- MEI\ilLEKET Haberleri l 
Sinopta 

Fakir çocuklar, Gazi 
köşesi, Boyabat yolu 
StNOP, (Hususi} - Fakir ço· 

cukları koruma heyeti (70) fakir 
çocuğa sıcak öğle yemeği vermek
te olduğu gibi hu defa da Cemiye
tin reisi Vali Abdülhak Beyin 
himmetiyle ayakkabıcı esnafına 
müracaat edilerek gene bu yetmiş 
çocuğa ayakkabı tedarik edilmiş
tir. Bundan başka gene teberrü o
larak toplatılmakta olan para ile 
23 Nisan Çocuk Bayramında bu 
çocuklara ayrıca elbise yaptırıla· 
caktır. 

Ortaınektepte de güzel bir Gazi 
Köşesi tesis edilmiş, talebe ve 
muallimler tarafından alınan Ga
zi Hazretlerinin büyük büstü ha
zırlanan yerine konulmuş ve bu 
konına derneğinde talebe tarafın· 
dan (Mustafa Kemal ne demek
tir?) mevzuu üzerinde güzel söz
ler söylenmiş ve şiirler okunmuş! 
tur. 

On gündenberi hali faaliyette 
bulunan Sinop vilayeti umumi 
meclisi bütçe müzakeresini bitir
miştir. 

Bu sene gene vilayetçe yollan· 
mıza çok ehemmiyet verilmekte
dir. Kış mevsiminde karla kapa
narak aylarca geçit vermiyen Si
nop, Boyabat yolu ayrılan kar a
melesi sayesinde bu sene kapan
manu§tır. 

Sinop şehrinin elektrik tenviri 
işine baılanmak üzeredir. Tesisat 
işi münakasaya konmuştur. 

Son zamanlarda artık köyler
deki hayvan huıızlığının da ta· 
mamiyle önüne geçilmiştir. 

Gerze ve Kabalıda y:Jpılmakta 
olan yatı mektepleri bitmek üze
redir. 

Nezipte kanlı 
bir vak'a 

Kars, güzel ve muhteşem 
bir bina kazandı 

Ordu evi, 1330 murabba metroluk bir sahaya 
kurulmuş, medeni ihtiyaçlara cevap veren bir yerdir 

Karsta inşaall biten ordu evi 

KARS, (Hususi) - Halkını Şehir halkı da zabitan gibi buraya 
ve bilhassa zabitanın en büyük ih- gelip istira~at E>hnek ve lokanta
tiyaçlarından biri olan güzel bir sından kamım doyurmaktadır. 
mahf el binasının inşası kararlaş· Kumandan Kemal Paıa ile ar• 
tırılarak geçen yaz içinde buracia kadaşlarınm şayanı takdir gayret• 
kıymettar bir bina yapılmış ve leri ve hassaten Kemal Pqanın 
adına da (Ordu Evi) d~nmiştir. tiddetli alakası bu güzel ıinemayı 

•Bu binanın hususi bir motorla §ehre kazandırmıttır. Ümera ve 
tenvir edilmesi şehire başka bir zabitanın nakdi muavenetleri ve 
ziynet vermiştir. Binanın içinde herhirinin büyük heveslerle bina• 
salonlar, yatalı::h:meler ve bir de YI benimsemeleri sayesinde bu .. 
lokanta vardır. gün Karsın bedii ve hissi zevıkleri .. 

(Ordu Evi) 1330 metre murah· ni tatmin edebilecek muhtqem 
hamda bir zemin üzerine kurul- bir (Ordu Evi) elde edilmittir. 

muş ve antresinde somaki sütun·· 

lar konmuş, cepheleri üç balkonla 
ve işlenmiş taşlarla süslenmiştir. 
Alt ve üst katlarında (231) lncA 

re murabbamda ?ki salon yapıl-
mıştır. 

(Ordu Evi) nin s!nerr.ası, siga· 
ra salonu, bilardo !alonu vardır. 

İzmit vilayet umum 
meclisi açıldı 

Vali Cevdet Beyin debu Ordu E-
vinin inşasında çok kıymetli mü• 
zaheretleri olmuıtur. Cevdet B~ 
yin himetiyle Karst. ..Jdukça mü• 
ııı.... uınalar yapılmıştır. 

Bunlar arasında Belediye dai• 
resi, Süt ve Elektrik fabrikaları 

vardır. Bazı resmi binalar da ta• 
mir olunmuştur. 

Bir tüccar cami 
yaptırmak istiyor 

İzmit, (Hususi) - Vilayet u· 
mum meclisi vali Eşref Beyin 

Nez~bin Kefer Cebel köyünde nutuklariyle açılmış, dahiliye, 
bir cinayet olmu§, Davut namın- maarif, nafia encümenleri teşek· 
da birinin amcası diğer bir köylü kül etmiş, umum meclisin mütale-

Adap::ı.zarı tüccarlarından Ha
cı Numan Efendi memleketinde 
50 bin lira sarfiyle bir cami yap• 
tırınıya karar vermiş ve icap eden 
makıo.mlara müraca::ı.t etmiştir. 

tarafında.n öldürülmütşür. Katil ku ası o nduktan sonra Gebze ve 
zabrtac:ı yaokalanarak adliyeye Adap"'.zarından yolsuz intihap 
teslim edilmiştir. yapıldığı hakkında vaki olan şi-

Davut, katilin yakalanmasına kayetler tetkik edilmiş intihabın 
rağmen intHmm almak sevdasın- . muvaf ıkı kanun, olduğu anlaşıldı· 
dan vazgeçmemiş, me~kuf suçlu- ğından tekrar meclis tekr ar top· 
nun -:ımcazadeleriyle akrabaların· lanmak üzere d~ğılmıştır. 

Hacı Numan Efendi camii bun· 
dan 15 sene evvel yanan KaTaos• 
man camiinin :ırsasına yaptınla· 
caktır. Camiin plim Evkaf ta• 
rafından yapılacak, Türk mimari 
tarzında ve kagir olarak inı~ e
dilecektir. 

dan beş kişiyi takibe başlamıştır. Önümüzdeki cuma günü şehri· 
Davut, kasabanın en kalaba- miz Halkevinde lttihatsporla Seferihisar orman mua-

lrk mahalli olan pazar yerinde gençler tarafından Halkevi tem· melat memu~unu 
t:ı.kip ettiği adamlarla karşılaş-

sil şubesi n~mına müsamere veri· yaraladılar 
mış ve birdenbire tabancasını çe- lecek, büyük merasim yapılacak· Seferihisar orman 
kerek Üzerlerine ateş etıneğe baş- muamelat 
lamıştır. Ktrr. memuru Celalueddin Bey Yo· 
Çıkan kurıunlar, Abdullah, aynanasını ağır surette ğurtçu Hamdi tarafından ağırca 

Hasan ve Mustafa adlı üç kişiye yaraladı yaralanmıştır. 
isabet etmiş bunlard::n biri derhal Antalyanın Çirkioba köyünde Bu hadisenin sebebi mer':ı me-
ölmüş, diğer ikisi de ağır surette b:r :ıile faciaaı olmuş~ Hüseyin is- selesidir. Kahvede bu meıele 
yaralanmıştır. minde biri, kaynanasmı ağır su- hakkında aralarında müna-zaaa 

· rl l k k rette yaralanw:tır. zühur etmi• neticede i• bu safha· Silah sesleri üzerıne o a ı a- 3' 3' 3' 

rışmıf, faküat orada bulunan Şe- Hüseyin, bir kaç ay evvel zev• ya girmiştir. 
rif namında biri şiddetli bir yum- cesiyle ·kavga etmiş, kadın koca- Bunun üzerine Hamdi evine 
rukla k:ıtili yere serm:ş ve ma- sını bırakarak ; nn.esinin yanına gidip tab;ncasını alarak kahveye 
halli vak'aya koş::n jandarmalara gitmiş, Hüseyin, hiddeti geç.ince gelmiş ve Celal Beyi dışarı çağı· 
teslim etmiştir. g' dip bir kaç <lefa kansını almak rarak üç el silah atmıştu. Kur-

""""""'ı"'"""'""""""""""""""'"'""'"""'""'""'"'"'ınıırııııııııaıııııınuıııımı• istem~ ş. Fakat kaynanısı kızını şun.!ardan biri Celal Bey'.n kasığı• 
la yangın teşkilatı V"e su olmadığı bırakmış. Bunun üzerine kavga na isabet ederek yaTalanmaaına 
için ateşin ön.üne geçmek müm- etm"şler. ! sebep olmuştur. 
kün olamamıştır. iki giin evvel Hüseyin teknr C ' rih firar etmiş ise de jandar-

Yangm neti.cesinde 5 ev, 3 a- kaynanasmm evine gitm·ş, karı· malar tarafından derdest edilmit· 
hır, 3 ınmanlık yanmış, Mehmet sını a'.mak istemiş. Gene ayni mu- tir. Celal Bey belediye dispan• 
Efendinin evinden hiç eşya kurta- ameleyi görünoo bıçr:ğmı çekerek serinde pansuman edildikten ıon
rılamamıştır. kadını ıol küreği altından ağır su· ra b"r otc.mobi le lzmire kaldırıl· 
Yangın nasıl çıktığı anlaşıla· rette yaralamıştrr. 1 mıştır. 

mamıştır. Zarar ve ziyan 15 bin K:ıdın hastahaneye kaldırılmış, Müddei umumilik ta.ohkikatla 
lira tahmin edilmektedir. carih te yakalanmıştır. meşguldür. 
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Biri Çıt Olsun 
istemezken Diğeri 

Çıtır - Pıtır •• 
Necil Be 

malda her Y, Beyoilunda otur· 

pek aber, aayfiye h:ı.yatmı 
aeverdi F . A 

lbuld ~ · ıraat ve ımkin 
bo~ Bo.iaziçine,. Adaya, hat 
taıın ;: dıier sayfıye yerlerine 

• _.. ır, r yazı bqka bir yerde 
-~ı~ii .. ' d" A k h yaz . aozetır ı. ne.::. , er 

ati baıdeınez, arada bazı ya%ları 
a rdr. 

Ne İıc, bunu~imdiki bahisle 
:u~ boylu alikuı yok... Y almz, 
le: ecıJ ~eyin ıayfiye yerine pek er· 
en 8'•bnek ve çok geç inmek a

deti olduğunu not etmek lazım. 
.Ayni za.nıand :ı ev ·beğenmek hu· 
•u.unda da: pek titiz davranır, "o· 
~ı 'böyle, turaaı §Öyle!,, diye kılı 

k Yarar, aradığını bir hayli do· 
lattıktan sonr:ı, bulurdu. Daha 
d ... 0ıruıu aramaktan yorulur, niha· 
Yet bir tanesinin bazı kusurlarına 
IÖz Yumardı •• 

'r a.biati böyle ol :ın bir adamın 
li fubat batmdan sayfiye yel'inde 
n aramağa bat lam11, pek ta bit ... 
Necil, Bey, bu sene F eneryoluna 
~mmajı dütünüyol', o civarda 
._. anyordu .. 

......... 
Bu aramaları ııraunda, seçen

lerde bir kötk gezmiı.. Üıt katı 
ibraya veriliyor. Alt kahnda ev 
•:ıhibi oturuyor. Fakat, Necil Bey 
ne kadar titizae, ev ıahibi de o 
bdar ... Belki onu gölgede bıra -
lcacak derecede qırı titiz. Dola
Jıaiyle, eğer Necil Bey bu kötke 
taımıraa, iki cambazm bir ipte 
oyn::mMı İcap edecek!. 

Necil Bey kötkün kiraya verile
cek lonnmı battan. ibqa ıeziyor, 
odalara tekrar tekrcr girip çıkı· 
.,or, her köteaini inceden inceye 
• özden ıeç· · ırıyor. Nihayet bir saa· 
te Y~kın süren Ye ideh bir ketif 
mahıyetini a·lan tetkiklerinden 
ıonra, Kö,kü gözüne kestiriyor ... 
l,y aa·hibinin katına iniyor .• 

....... 
- Görüteliın, beyefendi!. 
- Hay ·hay, buyurun ıu odaya. 

Kahveyi sade m· • . . k ı· 
ı ıçeraınız ıe er ı 

mi? .• Ben aad . . ' . 
deriaı r •• ' e ıçmeiı tercıh e-

Yatbca, kuru y" ı·· L~ 1 b UZ u, A.Jı~I 1 .. 

~ı ve çıplak baılr, uzun boylu 
bir adam olan ev __ L 'b' t . . . .anı ı en arı ve 
hırka &•Jmıt... Alaturka yqayıtlı 
bir adam .• Bu nıe.eı d .... 1 f k . e egı, a :ıt 

fil IOl"Uf, ·bira~ Y&dl1'ganacak tarz· 
da deiil mi 7. 

- K~veyi ıa.de _ · . . . 
..... ı ıçer~nnız 

,ek~rli mi?... Ben ıad . ... : ' e lÇl!llegı 
ihed • ' tere enm ... 

J. deta, ''•iz de öyle iç.ın' t l .,, YO • 
)u ihaaı ... H:ılbuki, Necil Bev, ye-

mekten tonra, tatlı üstüne bile sa
de kahYe içem~, tekerli içer. Q. 

IMID lçiıııı "Aman, t'Oiendiın, zah

met «-eyinlz !.,, diyor. LiL;n ev 

ıllıMW, "Ric.. ederim, emredin! ,, 
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Düşmanına Bir Cevap l /)) 
Cemal Bey, cigara içmezdi. ! tiryakilikten vaz geçme t:ıvsiye- \ Cemal Bey, bir gün vapurda \ - Hele zabaHniz, pek çok içi• 

Kendisi içmediği gibi batkaları- ıin.de bulunmaktan çekinmezdi. gene hiç tanmıadığı bir kimsenin yorıunuz. Birini söndürmeden bi· 
nm da içmemelerini isterdi .. Tek- Bazı kimıeler, bu yolda sözle c~g~Ta İçmesine k:ınımaktan ken- rini yakıyorsunuz. Bu ..... 

l 'fl' kl'f . bü't" tan bkl müdahaleleri dinler, "haklısınız, dını alamadı .• Cigara içmesine ka- Buraya kadar, kendisine ıöyle• 
ı 1, te ı sız un ıf :ınna . d ., . . . · • 

fakat alı,ılmış bır kere!,, er, ge- rıftıgı adam, surab asık hır adam· nılenlen suratı :ısık bır halde hıç 
nikotinin sıhhate zararlarını ıa- çer. Fakat, müdahaleden keyfi dı .••• Ve pek çok cigara içiyordu.. cevap vermeden dinliyen adam, 
yıp dökerdi .. Hatta, gazinoda, va- kaçan, ıinirlenen kimseler de yok Birinin ~tefiyle diğerini yakarak.. birdenbire katlarım çattı: 
purda falan yanına veya k:ırtısma değildir. Hele bu müdahale, hiç Cemal Bey, bu adama mutat - Beyefendi, dedi Siz iki ciga• 
oturan hiç tanımadığı kimselerin tanıtmadığı bir kimse tarafından nasihatlerini verdikten sonra, söz· ranın ayni zamanda içilme usulü· 
bile cigara içmesine karııma·ktan, vaki olursa!.. lerine §Öyle devam etti: nü biliyorsanız, bana onu öğretin! 

.._ 111111 as uıı nı:zwı••ıu•t•tMı_,...._..._.ısrwın•;•ıııı :ua ......--.""""'""::111111111111111111t:1111HHJll"h•ntmııılflllllıtıııı1mııııııı111111"11nııttı:m:""-"""'""'"""_.'_....ııaı:1' 

@ Felemenk M~zahı k!m:~~~~:~;:~~~f~ hu~;~~;:mf~;~~.m~; 
m&"lı kolundan tuttu: gün sofra batında misafirlerinden 

Herkes 

Düşecek 

OiH 

o 

- Şu kız, bana dikkatle bakıyor, aca· 
ba bir kazaya u§rarsam, yaramı o 
aarar mı ? 
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Öpüş Ve Para 

- Seni o kadar seviyorum ki .. 
İşte delili B' .. .. "k, ... ır opucu . 

- Mutlaka gene para istiye

ceksin. Zaten beni ancak paraya 

ihtiyacın olduğu zaman öpersin! 

- Ne kadar da çok sitem eder

sin?· Sanki öpmeği ihmal ediyor 
muşum 'b' gı ı .... 

Seni sık sık öpmiyor muyum, 
cicinı r 

Teyze, Misafir 
- Ne bakıyorsunuz öyle bana, 

çoc'uklar? 
- Şimdi gidecek, diye bekliyo

ruz! 
- Şimdi gidecı:>ğimi size kim 

söyledi? 
- Annem gBçcn gün "Teyze, 

koltuğa yaslanmadan oturursa, ça
buk gidiyor, bizi fazla Sikın.ıyor" 
diyordu! 
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diyecek kadar da nazik... - Efendim?. 

- O halde tekerli!.. - Kanarya yahut pap:ığan?. 
~ Necil Bey, gülümsemekten ken· 

- Yazlığını k~ça veriyorsunuz dini alamıyor: 
beyefendi?. • - Hayır! .• 

Namzet kiracıya bir ciğara u- - Kedi miyavlamasın.a hiç ta-
zatan nazik ev sahibi, koltuğa hamm.ül edemem .. Kediniz?. 
yerleterek, aoruyor: Necil Bey, adam:lkıllı sinirleni· 

- Daha vermiyorum, efen- yor.. Bu sorguya cevap verme· 
dim ... Sıra oray::ı. gelinciye ıkadar den: 
sizden öğrenımek istediklerim - Müsaadenizle, diyor, bir su· 
var .. Kalabalık mısınız?. al de ben sorayım .. 

Necil Bey, izah ediyor.. Kala- B ! - uyurun .. 
·balık değiller .. Mükemmel. Faka·t, 
ıorguya çekilmenin bir türlü sonu 
gelmiyor: 

- Çalgı çalar mzsımz?. 
- Hayır! .. 
- Gramafon veya 

yoktur, inıaallah?. 
-Yok! .. 
- Kutunuz?. 

radyonuz 

- Geceleri kaçta yatarsınız?. 

-Tam onda uyuruz.. Ondan 
aonra ~rtık kö§kte çıt olsun iste· 

. ' meyız ... 

- Şu halde anlaf&Jllayız, bey· 
efendi •. Çünkü, ben muharririm. 
Y azılaronı gece yazarım.. Kale
mim, k.3.ğıt üzerinde çıt etmekle 
kalımaz, çıtır çıtır eder!. 

- Hamal efendi bavulum... daha yeni tanıştığı bir erkeğe tor• 
Kendisine bu ıekilde hitap edi- du: 

len hamal, azametli bir hvırla, - Hayyanları sever misiniz, 
yolcunun sözünü kesti: beyefendi?. 

- Ver götüreyim. Nerede?. Maıanm intüne hep zerzevat 
Yolcu, soluk &oluğa anlattı: yemeklerinin konmasmdan canı 

' - Bavulum, kayboldu. Çabuk.. sıkılan misafir şöyle söyledi: 
Hamal lakll'dmm alt tarafını - Çok severim, hanımefendi. • 

dinlemedi bile: Bilhassa kızamıtf pilice ba)-ılı• 
- Bavulun k:ıyboldu ise, bana nm !.. 

ne yükleteceksin, efendi?. Bırak 
kolumu! 

Geç Giderimi 
İt istiyen gence it bulan adam, 

bulduğu itin pek uygun olduğun· 
dan bahis açtı.. Sözlerine §Öyle 
devam etti: 

- Gerçi önce fazla para ver· 
miyecekler. F a·kat, sab:ıh erkenr 
den İşe başla... Daha sonra daha 
fazla para verirler . 

Bulunan it pek hoıuna gİbni· 
yen genç, tU cev:ıbı verdi: 

- O halde ben de sabahleyin 
erkenden başlamam, ..•. daha son· 

.d . ' ra gı erı.m ... 

Hangi Karısı? 
Hapishanede ziyaret gün,ü idi .. 

Gardiyan, mahktimlard :ın ·birinin 
yanma gelerek: 

- Haydi kalk, dedi. Karın gel· 
mit! 

Duvara sırtını dayamıı dur.:ın 
mahkUm, gerindi, eınedi: 

- Han.gi ·karım?. 

- Uzabna lafı .. Karın i§te! .. 
- iyi amma hangisi, gardiyan 

efendi? Malum .:ı, ben paralı ·bir 
kaç kadınla evlenerek onları do· 
!andırmaktan mahkUmum ! .. 

Kuş ile Kafesi 
Küçük Faik, babaaiyle beraber 

bir kır gezintiıine çrkmı§h. Şitli 
açrklannda hava alırlarken, bir a• 
ğaç üstünde bir k::::.ç serçenin dal• 
dan dala zıpladığını gören çocuk, 
baba·11run kolunu çekti: 

- Baba,.... baba!. Bak zavallı 
kutlara bunhr fakir kutlar .• Bir 
kafealeri bile yok. Evdeki eski 
kan3rya: .kafesini versek olmaz 
mı? 

Eller cept11 f 
Muallim, talebeıine aorduı 
- Ellerin ÜfÜyar mu?. 
- Hayır, muallim bey!. • 
- O halde ne diye cebine aok• 

mut duruyoraun, benim kartım• 
da? Çıkar ellerini cebinden! .• 

T:ılebenin cevabı tu: 
- Fakat, o zaman üıür, mual• 

Iim bey! .. 

Güzelleştirmemişl 
iki kadm arasında bir konut-

ma: 

- Haberin var mı? Lamia, 
resaam Naciye resmini yaptll'llllf t 

- Deme!.. Ne de resmi y:ıprla• 
cak yüz doğrusu... Benzemit mi 
k d. . ? en ~s ne .. 

- Evet, ressamla kavga etmitl 
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Lodos 
Havada 

M od ı 
VE 

Ren~ 
Balısi 

- Şu adamı ~örUyor musun, Sacide? 
yUzUnUn rengine bak. ı,ıe yeni dlktlr
dlilm balo elbl•ealnln rengi, bpkı o
nun yUzU gibi Jetil 1 
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tı-VAKIT 22 ŞUBAT 19!4-

Altın kar~ılığını azalttılar 

Çekoslovakyada yeni 
mali tedbirler 

Tekniktahsilefaz)a Italya Dolfus'un F aşiz-
. ehemmiyet ' v 

... , .... v!!.i~2'~~--· mi yayacagını umuyor! 
Beydir. lhıan Bey toplantıyı fu 
aözlerle açmııtır. 

C.-1-- · "-Memleketimizde §İmdiye ·~a kuronu hakkında ıonj:Ian hali değildir. Çekoslovakya efkln ka . 
~ dolapn muhtelif rivayetler- 1 umumiyesinde çok uzun münakaplan dar umumi tahıil miıeueıe· 
den a-. AYrapa gazeteleri, Çekoılo. lmücip olan bu plan ile Dr. Englit tu mU- lerine kifi derecede mevki veril· 
YÜ7a '-ı?ekili M. Malipeter'in, Prag taleatı ileri sürüyordu: memiıtir. Şimdi artık garp siıte· ::liai ~sanma .aevkeclilen y~~i m~!~ . '.'Çekoslovakyanın ~ b~yUk derdi it- mine geçmek ve umumi ve mesle-

-... lllüzalrereaı aıraımda ıoyledıgı sızlıktir. Memleketteki biltOn zorluklar ki tahıil arumda bir müvazene 
~tkua la.ıa...mı yazdılar. Buna cöre işlerin fikdanından ileri gelm~edir. Ç~- teıis etmek zamanı gelmittir. Bu 
Jra~Y• hükumeti kuronun albn koslovakya mamulltı amaiyeauım ekserı: müvazenen.in eaulan memleket 
-:=-~yüzde 30 dan yüzde 20 ye in- si ihracat için yapılıDaktadır. Halbukı 
d~r. ihracatımu günden güne azalmaktadır. İçin zirai, ainai, ticari aahalarda 

ı. -a._.. bebi muıa·t._.... tahakkuku . t .... hmı'n edı'len ve hu· ' •Y&aÜpeter'in verdiji izahata göre Bunun da bqlıca se ma ... &&6.n .. 
~-._a hük6meti bu yeni mali pahalıhitdar· Bu yüzden ımai memleket- ıulü arzu edilen inkipfa tabidir. t9C1L:.._ -·-7 B • • 1 

.....,. Çelro.Jovakya milli parasının ela· terle rekabet yapamıyoruz. unun ıçm Fakat bu üç ıahada da muhtaç o • 
hilcle ._ hariçteki İftira kabiliyeti ara· mamulitmımn fiatlanm dütürmeliyiz. duiumuz unıurlar ıon derece az 
~ fark ve bu farkı izale ile dahili [GörüldU~U veçhile Prof. Dr. Englit de· ı._:J...a.• -L-'l .. 

• ve eıuuuır. Umumi bwıı mu· ve Ja..ici pariteleri tevzin maluadiyle flisiyonu tavsiye ediyor.] Bunun temini I . 
~l etmiıtir. Bu baptaki kaaanun için ihracat tacirlerine, ihracat kıy- eaaeae erme müracaat eden genç· 
"'ı ınecliıi mebuaanmda miizaÇresi metlerinin mali bankada konveniyonu )erimizin ıniktan bugün ip ha· 
l.ibtait" kanun çok PriiJtfili ıınüab- eanaamda yilzde 10-20 nisbetinde ih· line •elınittir. 
"'-dan aonra ünuncuNnjn 11 ma si- raç primi verilmelidir. Bu suretle hariç- Bu müeaae.elerde yapılacak 
ili lrabuı edilerek derhal tatllikat aahuı· te mallanmızın daha ucuza sürümü te- tey umumi tahıil yolunu tutan 
111 konmuıtur. min olunur. Hariçten ithalatta bu- gençlerin aay11ın1 azalbnak, fakat 

küçük itilif 'ilm..ti www La ai•i• son lunanlar ise, kendilerine döviz verile- tedriaah daha verimli bir bale 
P,.1 içtimamdan aOlll'll .. ti Wr safhaya bilmesi için ayni nisbette prim tediyeaine getirerek mektepten çıkanlar ara· 
ıiren bu mesele Çelrollımlkı• hikGmeti- mecbur tutulrnahdırlar. Bu sayede de ıında iyi yetiıenlerin niıbetini 
ili çok itsal •tmİ•li. a. t..pta muhtelif ihracat artar, ihracatın arttınlmaar için timdikinden daha yu"kaek bir d~ 
rical ve maliyeciler .-illetin, ilet" ı- verilecek primlere mukabil ithalit tacir-
di buhranın neti........_ olen hnliha· terinin tediyesine mecbur tutulacaldan receye çıkarmaktır. 
aırcfakj çok mütlriil YllSi,.tine çareaaz ol- primler devlet huinninin herlwıfi bir Mesleki tedrisatta iıe hem key· 
ibate için birçok projeler hazırlamıtlarch. fedakarlığa katlanmasına meydan vermez fiyet hem kemiyet itibariyle nok· 

Yeni mali kanun Prq hükUınetinin ve ipizliğe, mehmaemktn, koJayhJr. aanımız o kadar çoktur ki önü· 
ıneYCut, enfliaiyon ve clefliıiyon tıkla· la .~are ~ulurun.u§ 0!~ k~, . bu da dahilde ınüzdeki senelere ıade yetiftimıe 
l'Jn.I-- tam manuiyle olmamakl bera- mustehlikler kiltlesının iftira kabiliyetini ı.-1...·ı· tim• • • • 'b al 

_.., a · d li · la c:anlarur -.:uı ıye ızı ».azarı ıtı ara a· ber • . • • • ercih . • • • tezyıt e er ve yer pıyaaa r . ., . . 
• biriac:asam t ettiiini &öıtenyor. D E lif, iktuadi p1amnc1a karo- nJc azami miktara ıençlerimızı 

Bu tedltiria, hem amai hem de zirai kal- nun ~yoau ile memlekette ih- mesleki tahıile tnketmek mecbu· 
inak İ8tipa, yani ~ Çekoalonlıya tilrirJara 1rapı --lmıı oı. ... .ın... muhak. ri-tind · ,.;_J .. -- :_._"Ll<lL _.;ı • • • -r -o••~ J v eyız. 
- m ma uua -UIUllK cuen :ıanu •--•- dded' d iL- ı _n!O_• 

• . .... a ıyor u; ve uaıı e1U ... 1yon Bu ametle gençlerimizin mem· ~ ..-.uma etmek ve dahilde . deflia' laym .. 
de Dr. Milin Hocama riyueti altında Yd~~ kt ı~onumal; larmp•ran;.n ti etını leketin içtimai müvazenesini 
L_lu .. •- • • uıurme en ıae 18 annın a· bo cak · bett umum"ı tahıı"l uu nua :ınarram ana_._ yenne setır- 1 . d' d za nıı e 

_._ • ti' .L.1..-=-a.- !L.o.... d- _ za tılmaıım tavııye e ıyor u. I 
illa& ıa yen ve ~~- -uaa ı vazı. S h L--'-- p-~ E 1... b 1- müeuese erine hücumun:ıçare bul -ti .. ..____ bir --Ln _.;ı__ Çek on auancr .--. nı ıı ın u p a· 1

• mu•- .-- ..-cn °•· 1-bul edilmed'v• · .. · J mu• ve onlar:ı hem kendileri hem ı -L • • -"L: --a!~I-- v• Dlftln - lglDI goatenyor ar, :r 
OY9a)'a ıçan ne • ._ ~ verece11 r..ı, 1 · - d 1 k · d h f b . . • .. _ " Bu da ~o• ovalıya mılb bankaıı guver- e meme et ıçin a a na i ir 
e~= =i~':::r =...:= nör ve müdürlerinin iıtifaımı mucip tahsil iıtikameti göstermiş oluruz. 

akd~ amcip olalıilnqiaclea ç. --::~J.Llaae llnllaaleıfet edenlerin ha- Mealeld teclrieat denince bth· 
lı:oılovak,.. hüldboetlnin aon tedllirinin ıııut., ıüpbeaiz, sınai kapitlizm bul • ca 3 umur yetittirmeyi göz önün· 
lııuı ıarııntılan mucip olmuı ihtimali nuyordu. Maamafib, Çekoılovakya h~- de tutmalıdır: 
habra seı..ldedir. Nitekim IJizzat llat· lmmetinin ittihaz ettiği aon kıımen enf- a - O meslekten arılar memur 
vekil M. Malİpel9r de mec:IİIİ mebuaan· liaiyoa tedbiri, dahilde fiatların yükıel- ve yükıek memur yetiıtirmek, 
da aö11ediii nutkunda bu ihtimallerin meaine tidetle mani oh~n tedbirleri der- b _ Memlekette inkitaf eden 
tnevcadiyetinden ı.haetmit ve tahakkuk pİf etmektedir. 
etildsi talalinle ••••ti&, bu sihi • bank•cılık, büyük t:caret müeı-
lııala.i tama._ ..-.m .......__ itin A d "' • aeaeleri, büyük fabrikalarımız 
pddetle tedbiri• hazırlaclıiuu, tehditkar vrupa evletlerinden buılan bugii. j,.in her derecede mutahauıı ye• 
W.. liaanla, Jaallrlalmlfbr. ne ~.dar .buna benzer tedbirlere teveuül ~ 

etmi,.erdir. Bunlar da ühim tiıtirmek, 

... <Bat tarafı 1 lncl •ptamn:da) 

lıyana kendilerinin sebep olduğu 
hiçbir taraftan iddia edilememit· 
ti. 

Buna r:ığmen nasyonal aosya· 
liıtlerin Avuıturya için bir tehlike 
teıkil etmeleri baıka bir sebepten 

ileri geliyor. (Dollfua) hük\imeti 
Avuıturya parlamentoıu için ya
pılacak intihap zamanı gelip geç• 
tiii halde intihabatı epeyden beri 
tehir etmektedir. 

Çünkü bu intihapta nuyonal 
eoayaliıtlerin kazanacaklarından 
çok korkmaktadır. intihap yapı· 
lır da nuyonal aoayaliatler kaz1· 
nacak olursa,Avuıturyanın Alman 
yaya iltihakı ve hiç olmazıa bir 
gümrük ittihadı ile bu iltihakın 
ilk h:ıtveıinin atılması artık bir 
ıün meseleıj olacaiı için (Doll
fuaı) kadar diğer alakadar Avnı
pa devletleri de bundan endiıe et· 
mektedirlerler. Onun için Avus· 

turyadan itidilen imdat haberleri 
üzerine Frama, ltaly:ı. ve lngiltere 
devletleri bir müdahele teıbbü
ıünde bulunmağı tuavvur etmek
tedirler. 

Bu taaanura en ziyade ltalya, 
belki onun kadar Frans:ı çok ta
raftar iseler de alman son haber
lere nazaran İngiltere hükUmeti 
ve İngiliz efki.n umumiyeıi mü -
dahaleye pek Y&n&§mak istemi
yorhr. Çünkü (Dol!fuu) un ıon 
zamanlarda göıterdiii cebiT ve tid 

det, mutedil bir ıiyuet takip et· 
memeai ve Avuatuyadaki hoınut-· 
suzlann adedini arttırmuı ln.gi-

liz efkln umumiyeai üzerinde fe
na bir teair huıule ıetirmiıtir. 

(Dolfuu) ıiyueti Londradaki 
ıiyaai mahafilde itibarden düt· 
müftür. Bir hükUmet lehine 
müdahalede bulunmak için 

Çekoslovakyanın komtulariyle ve olan •ü h . 1 arum en m M 1 k t' h 'h 
bilhassa urf airat birer memleket olan de 11 P eıız nsilterenin 1930 eyl~lün- c - eme e •n er et etine mektedir. 
Yueoalavya ve Romanya ile iktısadi ve ~apbfı enfli&iyon mane't'l'Uldır. yayılmıt ve göreneklere saplan- Vaziyet böyle bir tekle girmiı· 

o hükumetin itiıi müemmen ve 

hali aağlam olmak liznn gelirken 
(Dolfu11) un bunlardan ikisinden 
de mahrum oldulu ileri aürül· 

zirai müııuebatı henüz, bu ilci memle- leri ~~: llaaada Skandinadavya hde~~~- mıt olan yüz binlerce meslek er• ken (Dolfuu) hükUmeti ıoıya· 
ketle Prag arasında mevcut dostluk ve birler a1ın,,.:;-• mevzµun e1U wu• babının seviyesini yükıeltmek liıtleri ancak top ve mitralyöz 
itdfak münaıebatına tekabül edecek bir y · ır. Ye bu ıuretle memlekette mesleki kuvvetiyle ıusturdukt~n sonra 
tekilde defildir. Daha bundan bir bu k uıoalavya hülrUmeti, lrö1lü bcqia. ..-hada umumi bir kalkınma hu· 
buçuk sene evel Çekoslovakyanm eabak ~ı a?unıuıun tatbiki yüzünden .....ıı.- timdide bili. İıtisna bütün Alman 

Belgrat sefiri M. Yan Şeba'nın, iki ~:·~lllda haul olu fiddetli itimat- ::Jı!e1t1.t::ıeklere muhtelif de- gazetelerinin Avusturyaya ithali· 
lnemleket iktıudi mı.inaıebatı hakkında olaıı . ranmm ve bunun avalabmdan ni menetmek, 'kıyam edenlerin 
neırettiği raporların yugoılavya ve Çe- mek P•~~aa du~u~un ö~iine PÇ· recelerde mutahaaaıı Yetittirmek ele baıılarmı İpe çekmek gibi 
koalovalcya efldn umumiyeleri arasında --ti çın hakiki ile __ "izafi kıy- yolu daha kobydır. Evvela bu -- •aa _.ı_ old L bQ..:"-L fuldar l tiddetli tedbirlerle mevki;nde tu-nıucip olduiu münakaşat hatırlardadır. bul •- uaça 7 - makatla yetittiri eceklerin aayıaı 
Nitekim bu münakaplar, eenç Çekoalo- ta un-._n .&iimü! para çıkannıttar·. Bilvaıı- binniıbe, azdır. tunabileceiini ve gelecek intihap-
vakya cUrnhuriyeti ile Yugoslavya kral- enfliaıyonu ifade eden bu tedt.ir, Fran- ta naıyonal eoıyaliıtleri mağlup 
• ~ arasında ti·car·ı ve 1·ı-....- .. u mı:-A ___ dan alınan iatikrazlarla kJ ...... eti stabili- Saniyen onlar için az çok mü-

•• .. u .. Q& .... UUK ı- 1 edeceiini zaım.ediyor. Ce'bir ve betlerin, harpten sonra ilk tesis olun- z~ edilen Dinarm hariçte yüzde 30 emmen bir iıtikba göstermek Jra. 
daldan z . . nııbetinde düımeaini mucip olmuı, fa. bildir. Fakat en müımir ve fu- tiddetin •aleyanı ve hunun taraf-

atnandanben, ebenya man- kat dahili · · -·1.-- Dinarlarla l ht l'f ı...-....:ıL tarlarmı attırdıg"ının farkında de-tık ve itidal dairesinde, seyrek olmakla d L-• P•Jua yem~ ınü lü neticeleri mu e 1 ·~-
beraber '-A-an . . eruu canl•nmııbr. • t' -'- 1...__ iildir. ~ da, karplıldı 11ddetli hü- Para i••-.:-~- k t "beli tedbir- aanayi erb:.b!m yetı§ ırmC'll. ve uu 
cumlar halinde d d eım· · :r..-.aae ço ec:na ve ı-ı ..... _ 1--' k ymetlerm" ı" F~da olmak ıöyle duraun,. evam e eg l§tir. Bu Ji olan Çelıoel ..ıcy hükümetinin 'tti- mes V&&e o awann ı 
mtinakaptm en tiddetlisi, Yugoslavya baz ettiii aon ~-.:ıa..!_•1 . w• ~- artbrmak yolunda atılacak. adım· Avuıturyayı Alman n.uyonaliıt· jbracatmuı en buyu"k .. t hl'k· VUUll' enn vereceıı 1 1 

mua e ı ı olan ceJer az zaman zarfında, tabü anla•· lar verecektir. erine kapbrmamak için talyan· 
!taJyanm !UCOtJavya milvaredatma kar- laeakbr. ' 

1 
D----•-- - 1 • t vari bir (F••ızm' ) tesiıine k-.lkrt· fi vuettifi takayyüdat zamanmda ol- N N ~umaaı en pç o an ıı e -s 

tadında kabul edilen bir kanun
la Alman ittihadını tetkil eclen 
ve aon zam:ına kadar bazı idari 
muhtariyetlere malik olan muhte• 
lif memleketler tamamiyle birleı· 
tiler. Avuıturya bu cereyana daha 
ne kadar zaman mukavemet ede• 
bilir?.,, 

Asayiş müdafilerinin 
cenaze merasimi 

Viy:ına, 21 (A.A. - lıyanda 
ölen aaayİ§ müdafilerinin cenaze 
meraıimi dün öğleden ıonra ya· 
pılmııtır. 

Belediye meydanında, elli or• 
du ka.myonu üzerine tabutlar kon• 
muttu. Kardinal Jnnitzer, dini 
meruimi büyük bir b.b.balrk hu· 
zurunnda yapmıfbr. 

Cümhurreiai bir nutuk aöyle
mit, aonra batvekil muavini, or
dunun kahramanlığmı yadetmit 
ve iıyanın ıüratle baabrılmıt ol· 
olduğunu kaydetmit ve demittir 
ki: 

"- Nereden gelirse ıelıin, her 
h~mıe kal"Şı böyle hareket edece· 
tiz.,, 

Sonra bir çok nutuklarm aöy• 
lendiği merkez bbriatanma ıidil· 
mek üzere cenaze alayı hareket 
etmiıtir. • 
Örfi idare kaldırıldı 
Viyana, 21 (A.A.) - Bu aabah 

tan itib:ıren bütün memleketten 
örfi idare kaldmlımfbr. 

Rei&icümhurun istifa 
edeceği doğru değil 

Viyana, 21 (A.A.~ - Avua
turya cümhur reiain!n pek yaJan. 
da iıtif a edeceiine dair pyialar 
bükUmet merkezinin iyi haber a• 
lan m-:haf:l'nde ve reamt mahafil 
tarafından katiyen tekzip edil· 
mektedir. 

inkılabımız 
.. (Dılf ...... ı .... a&J'lfada) 

Profesör ezcümle şunlan söyle
miştir: 

"- Sey~atimde Türkiyenin 
yeni iktıaadi programı hakkmcla 

çok büyük bir alakaya teu.clüf et
tim. Ben de kendilerine inlalibın 
geniıliii ve ünivenitenin tefek· 

külü hakkında izahat verdim. 
Türkiyedeki binaların ea süzelle
ri mektep binabn oldujunu ve 

bunun da Türkiyede inlal&ba kar
tı olan duygunun büyük bir tim • 

aali olduiuna ıöyleclim. Bilhaua 
ıunu da ilave edeyim ki Türkiye-

nin teairi yalım Avrupada kalma• 
mq ayni z:ımanda Aınerib.ya 
kadar nüfuz etmittir. Bilhaua 

yeni ve muazzam bir ünivenite 
teıkili Avrupada pek büyük ve 
aamimi bir alakayla kartılamnıı muıtu ve 0 zanıanıar Çekoslovakyanın · · budur. F:.kat bu olmadıkça diğer maktadu. Avuaturyanın atikli-

yuıoüavlarca tanı&kir diye tavzif olu- /(}QR~U !erinin temelsiz kalmaıı da tabi- li lehine müd:ıhalede bulunmak 
nan battı hareketini en ziyade tenkit e- idir.,, iıtiyen devletler arasında en zi· 
den YuıooJavya tlcart •• ilttnadl mahfil- I yade ltalyauın bliyle bir müdaha· 

ve böyle mu"lzzam bir ite ceaa• 
ret sok büyük bir takdir uyandır-

Ierinin}Tlkirle~~~ Ye Belgratta Sadri Etemı·n ku""çu··k Şsizler kanunu hakk.•n.d .... a leyi terviç etmeıi de İtalyan (Fa-çıkan ırgonn --nür., gazetesi ol- L d 21 (A A) 1 1 
muıtu. Bu bapta "Politika., ela çık Hikayeleri . on ra, · • - tıız ıge ıizm) nin (Dollfus) sayesinde 
tidetli ve silıileli malraleler de henüz .:a~ ait kanun li.yihumın mii%akereıi ATUıturyaya yayı]:u:ajını ümit et• 
ttrlardadır. Kitap laalinde ba11byor, eınumda muhafazakar H:ırlam . d .

1 
• 

1
• 

k d lr kh • . . • • mesın en ı en re ıyor. Zaten üçük itilaf ınanzumeaı içinde J• ın • çı •ca r. tarafmdan ıp•zlerın aıleıme, ço-
bir ika.adi encümen tetkillni amir olan cuk batma haftada üç tilin• ve- Fakat her n~ olur:ıa olıun, A-
nı&Wıua da, ü~ m~mlcket ara&ındaki ai- ikinci lflia memurlujundan: rilmeıi hakkındaki teklifi bükG· vuaturya A•man milletinin bir 
Y&lf doatıutun takv1yesi için ticari ve Müfliı Beyoilunda Aamalı Mes- met hrafmdan muhalefetle kartı· cüzüdür.. Bir Prusyalı ile bir 
lktıudi anlapmamazlıklann giderilmesi citte 33 numaralı mobilyacı Alki- lanmıt ve 125 reye kartı 177 reyle Avınturyalı arasında fa!'k g5rül-

•rz::~thwebetle, cıbak Çekoüovakya Yiyadis Lukrezi Efendi hakkında- reddedilmiıtir. se bile, ve Avuıturyalılarla cenu
ııaaıı,. LdUl Porf. Dr. Kare! Englif'in ki ifliam kald~l~ına ma!11'e- Bu rey taınifi neticesinde hü- bt A'manhr arasında bu fnk he
irin~ t.ıtangıcmda ileri sflrdilğil mece karar venlmıt olduiu ılan ldbnet ekaerlyeti aadec:e 52 reye men hemen kaybolur. Halbuki 
ittnacl p1tm da gö.rden geçirmek fayda- olunur. (105&7) dütmüttür. Alman parli.mentoıunun ilk kü-

mııtır. Ayni zamanda tunu da 
ilave edeyim ki, üniverıitenin 
te~k:li inkılabın genitletilmeaine 
çok büyük bir imildir. Gene aamİ• 
miyetle tekrar ediyorum ki ÜDİ• 
versiten:n teıkili Anupacla çok 

büyk takdir uyancbnn19 Te hil~ 
ıa merkezt ATl'Up8Dlll pdnü 
Türkiyeye doiru çeTirmiftlr. 

Avrupı., timdiki brıtık TUİ,... 
ti ile Tiirklyenfn bugünkü müıta• 

kim idaresini ııpta ile takip et• 
mektedir. 
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KiRALIK 
Kagir hane ve dükkan 

~etiktaı Akarah Vakfiye idaresinden: Beıiktaşta Akaretler· 

de 25, 26, 30, 41, 91 ııumaralı hanelerle 19, 24 numaralı dükkan

lar birer sene müddetle kiraya veriltc~ğinden Şubatın Yedinci 
Çarşamba gününden itibaren yirmi gDn müddetle müzayedeye 

çıkarılmıştır. Talip olan'arın Şubatın yiımi sekizinci Çarşamba 
günü saat on üçe kadar mahalli mcz ılrda 54 numarada müte· 

velli daireıindc ve ye.mi mezkdrun saat on üçünden on beşine 
kadar Jatanbul Evkaf Müdüriyetinde Idare Encümenine müraca· 
at etmeleri. (612) 

Kırık Kaledeki Askeri 
San'atlar Lisesi için 
Muallim Aranıyoı-: 

Aıkeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 
1 - Askert San'at lisesinde San'at derslerinden başka muh

telif ders zümrelerinden münhal muallimlikler vardu. 

2 - Bu muallimliklere Maarif liselerinden muallimlik yap· 
mış olanlar yahut bıraoşlarma nazaran okutmak selihiyetini ve 
kınuni vasıfları haiz muallimler ahnacakhr. 

3 - A'ınacak mualıimin haftada en az on beş, en çok yir· 
mi saat derı okutması mecburidir. 

4 - Talip olanların muvazzfth adreslerini havi istidal~rile 
fiş Ye hal tercümelerini 15 - Mart • 934 tarihine kadar Ankarada 
Askeri liseler milfettişliğine göndermeleri lazımdır. 

5 - Tayin edilecek Muallim'ere kıdemlerine ve okutacak· 

farı ders zümresine ıöre ayda 98 liradan 150 liraya kadar üc· 
ret verilecektir. 

6 - Bu mektep için ayrıca 126 lira ücretle bir doktora 

ihtiyaç vadır. TaJip olanların bir istida ve tercümei hallerile bir· 
likte müracaatları. (742) 

Ticaret İşleri Umum Müdürlüğünden : 
S 'gorta şirketlerinin tcftiı ve murakabesi hakkıodaki 25 Ha· 

ziran 927 tarihli kanun hükümlerine göre Türkiyede Hayat ıi· 
gorta iılerıle iıtigal eylemek üzre tescıl edilmlt olan ecnebi si· 
gorla ıirketlerinden Viktorya dö Berten HaHt ıigorta ıirketinin 
Türkiye umum Yckili bu kere müracaatla kendisinin gaybubetin· 
de ifayı muamele eylemek V'e ıirket namına yapacağı işlerden 
dolacak daYalarda bütiin mahkemelerde dava eden, edilen ve 
üçüncü şabıı ııfatlarile hazır bulunmak üzre Samoel Karaso efen
diyi yerine Yekil tayin eylediğini bildirınit ve lazım gelen vesikayı 
vermiştir. Keyfiyet kanuni hükümlere muvafık görülmüş olmakla 
ilin olunur. f 13556) 

1 çel Defterdarlığından: 
Mık'abı Fi atı Uzunluğu bulunduğu Mahal 

L;ra K. 
1217 22 00 4 ı, Bankasının Ayrancı deposunda. 
422 22 00 415 " " " " 200 2l 00 2/40 iş Bankasının Tarsus Paç köprü-

sü depo ;unda. 
550 17 
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11~::~:::J llkmektep tarihleri c~~ 
ii ~I Maarif Vekô.leti 1 arafından llkmekteplerin Dördüncü ve lli 
ii ii Beşinci Sınıf farında Okutturulmak Üzere 

1
İ.İ 

:5 =ı· ; .. 
il I[ T. T. T. C. tarafından yazdırılıp tab'ı ve tevzii 1 • 

!!ıi "VAKiT,, müessesesi tarafından deruhte edilen !I 
!l li T A R 1 H kitapları satışa çıkarılmıştır. ff İl 
~E r-

2j89 Yeku"ıı. U !i Bu kitaplar, yalnız talebelerin de;,il herkesin istifade edeceği b. i1 il İi 
i! ii h 6 :l i! Yukarda cins ve nevi yaZ1h keresteler mahallinde ve vago· :: :: suretle yazılmış bir çok aritaları ve resimler. ihtiva etmektedir. =ı :. 

50 2/60 ,, ,, 
" " 

:: ı: i !! 
na testim alınmak fartile 10/ l/9 34 tarihinden itibaren yirmi bir !i i! r H 

gün rnüddette, kapata zarf usulile satıhğa çıkar.ımııt.r. ii li Bir kartonla kap, anmış olari bu TARI HL ER 1 N fiatları nefasetine ıİ H 
l!ıalei kat'ıye 1213/934 pazarte!i günü saat 14 tedir. Talip !! ii ve sayıfalarının çokluğuna rağmen 15 şer kuruştur. ıi 

_:_~-=-~-~_;_.~_h_·~_d_e_y_~_i_b_u_ç_u_k_p_e_y_a_k-çe_s_~_ıç_e_ı_n_e_h_e_~_a_rl_·_~-~-40-~-ü---~~ &hş ~ ~=i Yui: hfud~ AnkMa Ca~d Jı 
1 

Sebze halinde 2 numaralı baraka : teminat J 3,5 lıra 
,, " 1 /1 ,, ., il 18 " 
tt ,. 1 ,, " " 13,5 " 

Yukarıda va:nh mahaller kiraya verilmek üzere açık müza· 
yed~yc konulmuştur. Talip olanlar şeraiti anlamak üzere Levazım 
MOdllrlüğüne müzayedeye g irmek için de hizalarında yazııı temi
nat makbuz veya mektubu ile 19/3/934 pazartesi gJnü saat on 
heıe kadar Daimi Encümene müracaat etmelidırl~r (8 8) 

lstanbul üniversitesi rektörlüğünden: 
Maarif Vekaleti Müşaviri Profesör M. Ma'c'ıe Terbive hak· 

kında Üoiverıite konferans salor:unda cört konferans verecektir. 
Konferansların günleri ve mevzular1 atağıda gösterilmiştir. 

2'2 şubat Ye 1 mart perşenbe günleri: "Terbiye prensipleri.,, 
8 mart perşenbe günil: "ilk çağda tnbiye - eski Yunan 

Ye Roma terbiyesi.,, 
15 mart perıeobe günu: ''RCSnesaoa devrinde terbiye.,. 
Konferanılara saat 14 te baıhyacakbr. Herkes l'elebilir. (838) 
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İstanbu~ Asliye Üçüncü Hukuk ~ çıl<tı . Ahır zaman peygamberinin, 
Mahkenıesınden: Şayan Hanımın Hazretı Muhammed1cnç ıği Ev.ılik bayata, peygam· 
Ali Malik Ef. aleyhine açtığı bo- berlıgı, muharebeleri kanunları. 
şanuıa davasının giyaben tahki- Afr.ka:la Mülazım Nurullah Efendi-
katı ikmal edilerek evrakı dava Vahşiler arasında n n b~tıraları çıktı. Maarit Kütüp-
müctemi heyete tevdi ed:lmiş ve hanesinde 5 lm~uştur. (13583) 
yevmi nıuhakeme olarak 21 - 3 -
934 Çarşamba günü saat 13 çe ta
yin edilmiş oldueundan yevmi· 
mez~dirda gelmediği takdirde gı
yaben muhakemeye devam olu
nacağı ilan o!unur. (10572) 

Sa.'1ibi: MEHMET ASIM 
Ne~riynt müdürü: Refik Ahmet 
VAKiT Matbaası - Istanbul 

l'nhisarlar U. Müdürlüğünden: 
idaremizin Üs <üdardaki Şems'paşa deposunda bir tonluk 

yük asansörü lrnrdunlacaktır. Taliplerjn şartnameyi gördükten 

ıonra yap la~ak aleni münakasaya iştirak e•m .. k üzere (5/3/934) 
pazartes ı günü ıaat ( 14) de ( % 7,5) teminat al çelerile beraber 
Galatada Ahm satım komisyonuoa müracaaltarı. l720) 


