
şirketi yeniden 
gemi satın almağa ka

rar verdi. Mekteplerde ikmal 
imtihanları bugün başlıyor. 

Vapurculuk 
iki 

Sahip ve Başmuharriri : Siirt Meb'usu MAHMUT 

Amerikada mensucat sanayii 
amelesi umumi greve karar 
vermiştir. Bütün fabrikalarda 
bugünden itibaren iş duracak. 

FIATI 5 KURUŞTUR. 

liarp tehlikesi 
Var mı? 

Sulh ve müaalemet namına dünyanın 
•n tehlikeli iki mrntakası, Orta Avru· 
Pa ile Uzak ıarktır. Dollfuu'un katli· 
ne &ebep olan darbe, az kaldı Orta Av
':{?•da bir harbe ıebep oluyordu. Şim· 

1
1
1k orası sakin ıı:örünüyor. Ancak U

lo,. ıark vaziyeti vahimleımitlir. 
fııı.ı Uzak fark tehlikesi Japonya tara
~ •n bu mıntakada takip edilen ve 
t Çini, kah Sovyet Ruıyayı istihdaf 
._den tecavüz ıiyaıetindedir. Japonya 
~•ene evvel Çinin bir parçası olan 
b· nçuryayı istilaya batladığı zaman, 
ıl' harp emrivaki gibi görünüyordu. 
b'u harpten kaçırulmıı ise, bunun sebe
~ llıeaele ile yakından Yeya uzaktan 
~•dar olan devletlerin Japon emriva-

•ne kartı boyun eğmeğe razı olınala.. 
l'ıdır. 

~ Şimdi Uzak ıark tehlikeıi, Sovyet 
. Uıya ile Japonya arasında tarki Çin 
:.~ndiferlerinin satılması meselesi yÜ· 
.;::den çıkan bir ihtilaf teklinde teba· 
l'i etmektedir. Şarki Çin ıimendiferle
) •ak .ile Çin hükumetile Sovyet Rus· 
,;,. tarafından müıtereken iıletilen ve 
1 nçurya'yı ıarktan garbe doğru ka· 
~en demir yollandır. Japonya tarafın· 
1\ Yapılan cmrivakiden ıonra Sovyet 
ı.1'..'Ya bu ıimendiferlerdeki hiuesini 
t.ı.,"çııkoya 1atınağa karar nrmittir. 
, nçııko da demiryollarını aatm alma
~- esaı itibarile karar vermit görünü
! •r. Ancak fiat üzerinde anlatmak bir 
q•lii kabil olmuyor. Japon veya Man· 
~Uko ia11darmalan ıı:eçenlerde bir takım 
... ~· tiınendifer memurlarmı te..kif et
.~~ ·~ bazılan hakkında iıkence tatbik 
l'i ilırıitti. Sovyet bükümeti bunun üze
b ~e Tokyo hükumeti nezdinde teıeb-
11a""':~a bulunmuıtur. Rusların iddialan
"' ııore, Japonya ve Mançuko büku
l'ı •Ucri tarafından ıimendifer memurla
! hakkında yapılan muamele, ıimendi
.i; hattının ticari kıymetini indirerek 
"'-llıiryolunu ucuza almak maksadına 
p lUftur. Filhakika Mançuko Ja
d0" . himayesine girdikten ıonra bu 
..;:'ll•yollannın ticaret kıymeti hayli a· 
~lflır. 

ı.,. ~ier Uzak ıarktaki tehlike, yalnız 
1 tınıendifer hattının aatılması etra
d1"daki ihtilafa münhaaır kalırıa, o ka
) ar büyük ıayılamaz. Ancak Japon
ıt"ın 1931 ıonbaharındanberi Sovyet 
tn llsya i ~e harbe girmek için veıi]e ara· 
_,:k.ta olduğu ıöyleniyor. Sovyet bükU
~ t'.'. ıulhperverl iğini b!r çok vesileler· 
ltı aostermittir. Uzak tark meselesi bak
\d"da da en aaliıhiyettar Sovyet devlet 
~•mi arı, SovyeU araziıj tecavüze uğra .. 
t .~1kça Rusyanın ıulhü muhafaza ede· 
.~ıııni dünyaya ilan etınitlerdir. Ancak 
ı;'tr bir taraf mutlaka harbe girmek is-

Yoraa, nihayet muvaffak olur. 
, Filhakika bugün Ruıya ile Japonya 
~•1ndaki münasebetler normal ıayıla
ljl '- Her iki devlet te aralarındaki ih· 
11 

ilfı halledebilecek bir budunlar ara
ihı!•.tkilatına mensup olmadıkları gibi, 
~•lafın hallini hakeme tevdi etmeğe 
' 1 değillerdir. Uçüncü bir devlet te ta· 
t~'•11t teklifinde bulunmak ceıaret'ini 
•ıt . . . lh 
~ (.'trn?yor. Bu aykırı vazıyetin su 
dq, •na büyük tehlike teşkil etmekte ol-

tıı aıikiirdır. 

1 l'ehlikeyi azaltacak iki amil vardır: 
\J '- Sovyet Ruıyanın askeri bakımdan 
)\~ farkta kuvvetlenmeıi. 2 - Sovyet 
~il 'Yanın ıiyaıi bakımdan Avrupada 
'• ",;':_tlenmeıi. Sovyetlerin bu hedefle· 
~- tru yürümekte olduklan berkeıin 

unıudur. 

~1 Sovyet Ruıya Uzak ıarkta aıkeri ha· 
Pr "'~n kuvvetli olmak için bet senelik 
.t. •r.anunı feda etmiıtir. Uzak tark 
~~Pa Ruıyaımdan aıkeri noktadan 
~il "oın bir bale getirilmittir. Sonra 
lı:ıi;Ya hava kuvvetlerine büyük ehem
\ı1~eriyor. Filhakika Uzak tarktaki 
~ ekelerine çok yakın olan kala· 
ı.;,•lc Japon tehirleri için Rus tayyare-
1\111 Çok büyük tehlike olabilir. Sovyet 
•ld'Y,arıın büyük tehirleri çok uzakta 
~. U&:undan bu memleket Japonyaya na· 
fıtd~tı b11 noktadan daha iyi bir vaziyet-

ır. 

ttıı Sovyet Ruıyanın Avrupada ıiyaae
~ .lt\a\Pvetlenmeıi meselesine celince; 
t.iiıı'lci tekilde olur: Evvela Rusyanın 
oı., •tler Cemiyetine girmeıile. Sonra 
~ ';'

1
k lokamoıunun imzaıile. Filhaki· 

J-.._ a rıız Milletler Cemiyetine girmek 
t.!ı,ij'Yaya karıı Ruıyaya kiıfi teminat 
J,l>o edeınez. Eğer Milletler Cemiye_ti 
·~~ rı tecavüzüne kartı müeııir bir ha .. 
Çılli te .. bulunabilseydi, 1931 ıenesinde 
"-ııta"'"dafaa ederdi. Sovyetlerin de bıı 
Nblı d~ hayale kapılmakta olmadıkları 

'•ızdir 

~i., ~11cak Milletler Cemiyetine girme· 
b'Yl" faydaaı olabilir ki harbin Avru• 
lttj11 ~•çıneıine mani olabilir. Sovyet· 
•.ı.,: ~~ktııkları ve Japonların da ümit 
'-rı.ı:1t göründükleri ıudur ki Uzak 
)' irır tlayan bir muharebe Avrupa• 
.,_,ı,1 •kal eder ve Sovyet Ruıya hem 
1ıı.cı_ a;:;. heın de garptan taarruz kartı· 

tı· lır. 
),ı;lle;f er taraftan Sovyet Ruıyanın 
~. Leh'.• Cemiyetine girmesi Almanya 
i:1' b' ••tanın da iıtirakile imzalana· 
t 'ele ''1 fark lokarnoıu ile takviye edi
dtlılik: ~•ıa, o zaman Uzak prktaki 
~l•biı· "'n de bertaraf edildiği iddia e
' l,,i ır. Görünüyor ki Uzak ıark me• 
~ '~i~.r•kın ıurette ıarki Avrupadaki 
d 'le ta. k bağlıdrr. Sovyet Ruıyanın U
•. da :ita ,:ııkeri noktadan ve Avrupa

Ilı~..... Ya~ı noktadan takviyesi sulh ve 
llıetın en büyük zımanıdır. 

.Ahm~t SUKRU 
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Eski tarif eye dönüyoruz Tehdit mektubu 

Tel: { 

Yeni şehir 

Müdür : 24318. Yazı it leri müdürü : 21319. 
Jdare .,. Matbaa : 24310. 

meclisleri 

Bugünden itibaren tram- ~- Ruzve~tt~n 168 Belediye intihabatı bugün 
•• • Bın dolar ıstıyorlar • •• 

Vay UCretlerJ UCUZIIyOr Eğerbuparaverilmczscto- her yerde bılfııl başlıyor 
Bu tenzilat bilhassa uzak mesafelerde oturan- runlarını kaldıracaklarmış !su münasebetle her yerde tezahürat yapılacak 
ların daha ziyade lehindedir Kadıköy. Haydar- f şehir donatılacak, İntihap encümenleri bugün 
pata tramvayları da bugün itlemete haılıyacak ıteıekkül etmit bulunacak ve faaliyete geçecek 

• 1 ı 

r 

Yeni tramvay tarilesi ve Nalıa Vekili Ali Bey 

Tramvay ücretleri bugünden İ· 
tibaren ucuzluyor. Bugüne kadar 
tatbik edilmekte olan tarife 1926 
senesinde Nafıa Vekaletile Tram
vay Şirketi arasında yapılan itilaf 
üzerine meriyete girmitti. O za -
mandan beri hayat teraiti hayli 
deği,mi,, gıda maddelerinden baş
ka her türlü e'yanın fiatlerinde az 
çok bir ucuzluk görüldüğü halde 
tramvay ücretlerinin inmemesi gay 
ritabii bir vaziyet husule getirmit· 

• 

ti. Filhakika tramvay ücretleri, 
buııünkü iktııadi terait ile telif e
dilemiyecek derecede pahalı idi. 
Bu pahalılık Nafıa Vekili Ali Be • 
yin nazarıdikkatini celbetmif, ve 
tirketin taahhüdatını ifa etmedik. 
ten batka, yeni hatlar inşası ve sa. 
ir hususlar hakkında tirketle bir i
tilaf yapılmak üzerıe bllflanan mü
zakeratta tirket murahhasları teh. 
rin menfaatini muhil bazı tartlar 

(Devamı 7 inci sahifede) 

ikmal imtihanları 
JJugünden itibaren Lise ve Ortamekteplerde 

ikmale kalanların imtihanları baılıyor 

Geçen devrede yapılan 

Bugün liıe ve ortamekteplerin 
mezuniyet ikmal imtihanlarına 
başlanacaktır. Maarif Vekaletin • 
den ver.ilen emir üzerine lıtanbul. 
daki mezuniyet imtihanlarım yap-

imtihanlardan bir intiba 

mıı.ğa Maarif Vekaleti müfettitle • 
rinden Ekrem, Besim, Harun Reşit 
ve Retat Nuri Beylerin reislikleri 
altında muhtelif imtihan komia • 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Dünkü At yarışları 

Dün Veliefendi ko§u yerinde, 

'.At yarıılarının sonuncusu yapıl• 

mııtır. Yarışa kadın erkek bir çox 

seyirciler, vardı; bunlar •rasında 

• 

bazı mümtaz zevat ta bulunmak
taydı. Yarıılar alakalı ve heyecan
lı olmuıtur. Resmimiz dün yarışta 
bulunan meraklı hanımları ııöster
ml"L-t,...I:,. 

\ 

M. Ruzvelt 

NEVYORK, 31.A.A. . 168 
bin dolar verilmediği taktire Rei
aicumhur'un bir veya bir kaç hafi· 
dinin kaldırılacağı ve hatta bizzat 
Reisicumhurun da hırpalaru1cağına 
dair bir mektubun mevcudunu if. 
fa eylemittir. Mektup Madam 
Ruzvelt' e gönderilmişti. Fakat 
mektup Reisicumhurun zevcesi. 
nin eline geçme~en evvel gönde
rilmiş olduğu "Beyaz Ev" de me
murların eline geçmit ve kendisi. 
ne verilmemiştir. 

Bu iftaaten evvel, Nevyorkta, 
Zarn isminde 33 yatlarında birisi 

(Devamı 7 inci sahifede} 

Bakır yolu 
Tahviller bugünden 

itibaren 
satışa çıkarılıyor. 
ikramiyeli ve yüzde bet faizli 

Ergani Bakıryolu istikrazının C ter 
tibi bugünden itibaren satılığa çı • 
karılacaktır. 

Büyük müesseselerle bankalar 
istikrazın mühim bir kısmına daha 
evvelden talip oldukları için piya
sada perakende satılacak tahviller 
pek azdır. Eylülün sonuna kadar 
bütün tanınmıt bankalarda ıatıla
cak olan bu istikraz tahvillerinden 
edinmek her vl',tandatın hem tah
sına faydası, hem memleketine hiz 
meti demektir. 

ikramiyeli ve yüzde bet faizli 
Ergani bakıryolu istikrazının C ter
tibinden her halde siz de alınız. 

Dolma bahçede 

Mes'ut bir ev
lenme merasimi 
Hariciye Vekili Dr. Tevfik Rüş

tü Beyin kızı Emel Hanımla Hari
ciye Vekaleti memurlarından sefa
ret katibi Fatin Rüştü Beyin evlen· 
meleri münasebetile evvelki gece 
Dolmabahçede Cumhuriyet Sara -
yında Reisicumhur Hazretleri tara
fından bir kabul nesmi yapılmıtbr. 
Bu kabul resminde lstanbulda bu
lunan vekiller, meb'uslar, hükumet 
erkii.nı, gazeteciler ve diğer davet
liler hazır bulunmu,lardır. 

Gazi Hazretleri ıaat on buçukta 
salonu 'ereflendirmi,ler ve gelin 
hanımla ilk dansı yaparak müs-a -
mereyi açmışlardır. Müsamere çok 
parlak ve emsalsiz olmuştur. 

Hariciye Vekilimizle genç evlile
ri tebrik eder ve kendilerine tüken
m~z saadetler dileriz. 

...... , 

Ateş böcekleri 
Nezihe Muhiddin 

Hanımın 

yeni milli romanı 
-o--

Pek yakında 
Tefrikaya başlıyoruz 

Eski belediye intihaba tından bir kaç intiba 

Bugünden itibaren, Türkiyenin 
bütün tehirlerinde belediye inti
habatı bilfiil ba,lamaktadır. Bu 
münasebetle her tarafta büyük te-

zahürat yapılacak, tehir donana. 
caktır. 

Belediye kanunu'.lun 32 nci mad
( Devamı 7 inci sahifede) 

Şıpkaya dikilen abide 
Merasim esnasında Bulgar kralı bir nutuk sÖy· 
liyerek ordunun Sıpkadan doğduğunu söyledi 

Son gelen Bulgar 
gazeteleri, Şıpkada 

Saint Nicolas tepesine 
dikilen istiklal abi
desinin açılış resmi 
etrafındaki tafsilat i
le doludur. Elli yedi 
sene evvel o sırtlar· 
da üç gün, üç gece 
<levam eden muhare
belerin hatırası aml
mıt ve Bulgar istikla
linin ilk adımı kutlu
lanmıttır. Gelen Bul
gar gazetelerin ver· 
diği tafsilatı hülasa 
ediyoruz; 

"Şıpka ve civarın· 
da iki yüz bin Bulgar 
ve Rus yatıyor. Me
raaımı idare eden Bulgar kralı Bori. ile Bulgar BafVekili M. 
Bulgar Kralı açış nut- Georgie/I merasim esnasında. 
kunda, timdiki Bulgar ordusu nü- hiimet tarafından verilen ve gerisi 
veıinin Şıpkada doğduğunu söyle milletten toplanmak suretile sekız 
mittir. Bir buçuk milyon levaaı hü (Devamı 6 ıncı sahifede) 

• 
lstanbul mıntakasının 

senelik kongresi 
Yeni intihap edilen heyetler 

lstanbul mıntakadl •ene lik kongre.inde bulunanlar 
Jstanbul mıntakasının senelik koncrre· ı 

si dün Halkevi ıalonundıı toplandı. 
Mmt•lc- ikinci reiıi Fethi Tahıin Bey 

tam •~at ondn kongreyi açtı. Riyasete G. 
la.'asaray murahhası Cevdet Bey kiıtip

_{Dcvamı 6 ıncı ıahifede ). 
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TARiHi TEFRiKA: 130 

ittihat ve Terakki! 
HARİCİ HABE-RLER 

... ~· 
. " . . ' ',... . . . ...... - ,. ~· "~ ' . -(BAHAEDDiN ŞAKIR BEYiN BIRAK.TICI VESiKALARA CORE} 

Amerikada unzumı prev 
Ziraat Vekili Muhlis B. in tetkikleri Her hakkı mahfuzdur. Yazan: A. C. 

Bu greve 425 bin işçi 
iştirak etmektedir 

___ ...., ____ _ 
Trabzon hakkında istenilen bir MERDINCIK, 31 (Milı'iyet) - Ziraat Vekili Muhlis Bey refakatin

de Vali Paşa, Kars Meb'usu Ömer Kamil, Vali Cevdet Beylerle birlik· 
te Goleyi teşrii buyurdular. Memurin ve halk tarafından parlak teztı: 
hüratla karşılandılar. Vekil Bey k iıylü ile hasbüha~Lerde bulundu, dı· 
[eklerini dinledi. Vekil Bey Kars ile Gole a 'tıSında 2500 metre yük· 
sekliğindeki Zacut köyünde kaşer ve Geravyer köyündeki peynir irna· 
lathanelerinde tetkikat yaptı ve mütehassıs köylülerimizi beğendi. Ve 
kil Bey Karsa avdet ettiler. 

liste Dr. Bahattin 
Şakir Beye nasıl bildirilmişti? 

Grev daha büyürse gı-evcilerin adedi 
yüz bine kadar yükselecektir 

•ekiz 
itte belki buradaki zenginlerin 

"düşünceleri bundan ibarettir. Bu 
halleri gördükçe ne yapacağımı, ne 
dü üneceğimi ve ne yazacağımı u
nutarak sadetten barice çıkıyorum. 
Burada müsaade ederseniz bir mü
ta!ea beyan edeceğim. Ahalimiz 
de garip bir fikir vardır. Herkes 
"benim., diyip gidiyor. Acaba bu 
fikirden istifade edilemez mi? 
Mesela muhterem "Şurayi Ümmet,, 
cemiyetimizin falan 'ubesi 'u hare 
ketle_ıde bulunuyor, fU tetebbüsatı 
tu kadar ilerletmiftir, Lazistan fU· 
besi valiler ve kumandanlars tehdit 
ediyor,biz de bunları ahaliye okut." 
sak o zaman eminim ki birçok kim
seler bu işte "benim" de parmağım 
olsun diye cemiyete kotacaklardır. 
"Benim,, diyenler arasında açılan 
musabakadan cemiyetimiz istifade 
edemez mi? Biz de burada bazı 
ne~riyat yapmak istiyoruz, bu ara
lık "Şu ıayi Ümmet,, gazetemizde 
bizim sözlerimizi tasdik etmif olur. 
Herhalde rey cemiyetimizin reisle
rindedir . ., 

Doktor Bahattin Şakir bey tara
fından Trabzon hakkında istenilen 
bir liste kendisine afağıdaki mek
tup suretinde gönderiliyordu: 

"lstanbulda Avukat Baha bey
den bir mektup aldım. Onda bu
taraf m bir listesi isteniyordu. Bu !is 
leyi İfte takdim ediyorum: 

Vali Ziver bey, Hakim Bahattin 
efendi, mektupçu Süreyya bey, def
terdar Abdurrahman efendi, ağni
yıı.dan Nemli Zade Hacı Osman, 
Şükrü, Belediye Reisi Cemal, Meh
met Salih ve Şevkı efendiler, ket
hüda zade Galip bey, tüccardan 
samancı zade Ziya efendi, barutçu 
r:ade Ahmet ve Arif efendiler, kır
zade Şevkı efendi, Kozin zade Fev
zi efendi, Eyüp zade Ali efendi, 
Arnavut oğlu Hasan efendi, Hacı 
Bilal oğlu Osman efendi, Hamamcı 
oğlu Ihsan bey, Rizede tuzcu zade 
Rifat efendi. 
A~niya kısmı oldukça efkan ce

dide eshabıdır. Bu isimlerin üze
rinde çizgi olanlar (Belediye reisi 
Cemal Bey, hacı Bilal oğlu Osman 
efendi) bizdendir. zait çizgili olan
lan ( Şevkı efendi, kaptan bey, tuz
cu zade Rifat efendi( mÜfevvikler
dir, altında çizgi olanlar (mektup
çu) ise diyenlerdendir. 

Aslen Erzurumlu olup Mısırda 
i~ali tahsil eden ve 7 numaradaki 
Fedai arkadaşımız fetvayı vermek 
suretile büyük yardımı dokunan ho 
ca Şevket efendi Mısıra gitmek is.. 
tiyor. Evvelce Baha beyin vadetti
ği akçayı bu gibi hususlara sarfa 
mezun isem hem ona ıarfedilmek
ve hem de buraca icabeden yerlere 
verilmek üzere paranın Trabzonda 
otelci Şükrü reisin oğlu Re,at efen
di adresine gönderilme i elzemdir. 

Evvelki parayı 7 numaraya tah
sis etmi~tim. Ondan iki yüz kırk 
kuru5 kaldı. Onu da verdikten son
ra makbuzunu takdim eleceğim. 7 
numaranın ailesi sayenizde refah i
çinde ya,ıyo:1. Bizzat Naci efendi 
ise maiyetine verilen bir iki hem 
mesleğinin gayrettile emniyet ve 
saadet içindedir . 

Piyade mülazimliğinden istifa 
~den ve neticede ifsizlik yüzünden 
Jandarma zabitliğine talip olan bi
risi lstanbula gitmitti. Orada rüf
vet vantas~ ~l'.'"n "Rodoslu Ali bey., 
namında hırısme müracaat eder. 
O da kendisini Ebülhüdaya götü
rür. Ebülhüda jandarma zabiti ta
yin ettirmek icin Traboznlu zattan 
iki yüz altın i~ter'. Tabii veremez. 
Ondan sonra Hacı Ilyasa götürür. 
O da derki: "Abdülhamit çok has
ta." 

. Hatta bütün iradeler izzet pafa 
ıle batkatip Tahsin paşanın ellerin 
de. Be~i.m i11e onlarla aram açık. 
Onun ıçın bir fey yapamam!.., 

Bunun üzerine jandarma zabitli
ğine namzet arkadafımız cuma se
lıimlığı~da derdini anlatmağa ka
rar verır. Bu maksatla camie gid r 
bekler bekler, ne gelen var ne ;i.' 
den! Namaz kılınır, herkes çıkar. 
Fakat çıkanların içinde Padi,ah ' 
yok! Bunları gördükten sonıa ar
kadaşımız döner Trabzona gelir. 
işte lstanbulun hali bu merkezde! 
Hocayı ısıra yolladıktan sonra 

buradaki menfaları da birer birer 
kurtaracağım. Hocanın bize bura
da fevkalade hizmeti dokundu. 
Avukat Baha beyin tensibi üzerine 
gÖnderilen adresle·e vuku bulacak 
tesebbü•at 'emeresiz kalamaz. 

Bir de hacı Ali Hafız zade lbrahim, 
Mehmet Salih ve Ömer efendiler 
vardır. Bunk da epeyce yola ge
tirilmiştir.,, 

Trabzonlular bu suretle çalışır
larken 1907 senesi eylul sonlarına 
doğru Erzu:,umluların da kıyam et
meleri Paristeki Terakki ve ittihat 
cemiyetini memnun edecek haoise
lerden sayılmıştı. Üç senedenberi 
istipdat hük\imetinin her türlü ha:
inane icraatına mukavemet eden 
Erzurumluların ittifakı takdire sa· 
yan bir azametle kendisini göst~r
mitti. llk ve sonbahar mevsimlerin
de o havali mahsulatının kar altın
da kalması üzerine hükumet ahali
ye pa.1a için insafsızca tazyik et
meğe ba,Iamıftı. 

Ahalinin bu suretle ihtiyacı bir 
taraftan artmakta iken diğer taraf
tan muhtekirler yazın ucuzca ıatın 
aldıkları zahireyi kışa doğru yük. 
sek fiatlerle satıyorlardı. Bu vazi
yet karşısında muztar kalan ahali, 
hük\imetin muhafaza etmediği 
mefru haklarını kendi kendine mü
dafaaya karar veıımişti. 

Erzurum ahalisi kıf mevsiminde 
karların altında açlıktan ölmeğe 
mahkum edilen fukarayı o müthif 
beliyyeden kurtarmak için, o za 
mana kadar hep öyle iblisane bir 
surete servet toplamı' olan gaddar
lardan zahireleri me,ru fiatlerle 
satmalannı istemisti. Bu smada hü
kümete müracaat ~tmiş olmamak 
için vilayetten de yardım istemiş. 
lerdi. 

Bu tefebbüslerinden bir seme
re hasıl olmıyacağmı gören halk 
nihayet o zamana kadar bir kaç d~
fa kuvvet ve kudretini denediği 
sağlam sopalarına müracaatla mub 
tekirlerin birkaç tanesini öldürrnüt· 
tü. Sağ kalanlar da ancak kışlala
ra iltica etmek suretile hayatları 
nı güç bal ile kurtarabilmişlerdi. 
Bu hadiseye dair Erzincandan Pa
riateki Terakki ve ittihat cemiyeti 
merkezine yazılan mektuplarda de
niliyordu ki: 

"Görülüyor ki Erzurumlular, u
mumi hakların müdafaas ılçin umu 
ma, memleketin en hücra bir köte
ainden gayı.et, hamiyet, fedakarlık 
numuneleri gösteriyorlar. Onlar 
gayretlerinin ve fedakarlıklarının 
semeresini gördüler. Bütün Osman
lılar kendiler.ine medyunu tükran !. 
Tekmil insaniyet alemi teşebbüsle
rine hayran! .. 

-Bitmedi-

Amerika 

VAŞiNGTON, 31 (A.A.) -
Mensucat işçileri federasyonu ic
ra konseyi dün müzakere etmiş ve 
grev ilanına karar vermiştir. Umu
mi grev emri verilmiştir. iş cumar
tesi günü saat 23.30 da duracak
tır. 

ipek, sun'i ipek, yün ve sente
dik mensucat itçilerine yeni emir 
!er gelene kadar beklemeleri bil
dirilmiştir. 

Grev binden fazla fabrikaya şa· 
mildir. Bilhassa şimalde hadise
ler çıkmasından korkuluyor. 

Grev büyümek istidadında 
VAŞiNGTON, 31 (A.A.) 

Grev komitesi reisi M. German i
pek ve yün sanayileri işçilerine de 
grev yaptırmakla tehdit etmekte
dir. M. German bu sanayi iıçileri 
mümessillerine kendisile görüşme
leri için telgraf çektiğini bildirmit
tir. 

Greve 425 bin işçi iştirak ede
cektir. Eğer büyürse bu mikdar ~e-

kiz yüz bin olacaktır. 
M. German bir hal çare&i bul

mak üzere grev komitesinin iş na
zırı ile görüşmekte olduğunu bil
dirmiştir • 

Bazı merkezlerde İş şimdiden 
duruştur. Bu arada Makon - Ma
con - Georgie • de bin işçi grev 
halindedir. 

Buna mukabil bazı fabrikala
rın itçileri g•.eve ittirak etmeme
ğe karar vermişlerdir .• 

Ucretleri indirmek için 
NEVYORK, 31 (A.A.) 

"Vinted States Sted" şirketi bü
tün ücretli işçi ve memurlar için 1-9 
tarihinden itibaren cumartesi gün
leri çalışmağı kaldırmı.tır. 

Bu tedbir sayesinde ücretler 
filen yüzde on indirilmiş olmakta
dır. 

Diğer iki şirket te buna ben
zer kara ralmışlardır. Bu yüzden 
Ücretler yüzde 9 inmiş olmakta
dır. 

Rus,qa ve Milletler cemi11eti 

Hangi devletler Rusyaya 
müsait rey vermiyecek? 
İsviçre kabinesi Rusyanın Milletler cemiyetine 

kabulü aleyhinde rey verecek 
LONDRA, 31 (A.A.) - Dey- yini ittifakla vermesi İcap eden mec 

li Heralt gazetesinin siyasi muhar- liste Savyet Rusyanm da;mi aza-
rirlerinin iddiasına görıe Sovyet lık alması meselesinde entrikaln 
Rusyanın Milletler cemiyetine gir· teşvik edebilir. Vaziyet o kadar 
mesi birdenbire beliren ciddi mu- ciddidir ki İngiliz ve F ranıız hü-
halefetler yüzünden tehlikeye gir- hfımelleri bazı devletler nezdinde 
miştir. Amele fırkasının naşiri ef- hattı harekelerini anlamak için 
karı olan mezkur gazete diyor ki; anket yapmaktadırlar. 

"lsviçre kabinesinin pazartesi LONDRA, 31 (A.A.) - iyi 
günkü toplantısında Sovyet Rus- malumat alan mahafil, Sovyetler 
yanın kabulü aleyhinde rey ver- ittihadının Milletler cemiyetine 
meği kararlaştıracağı muhakkak- girmesi hakkında diplomatik te,eb 
tır. Holanda ile Belçika aleyhte büslerin tlevam ettiğini bildiriyor-
mi rey verecekleri yoksa sadece lar. lngilterenin bu husustaki ic-
müstenkif mi kalacakları hususun- raatı tali bir mahiyette ve Fransız 
da henüz mütereddit bulunuyor- tezine muzaheret etmekten ibaret-
lar. Hattı hareketleri şüpheli olan tir. Sovyet Rusyanın Milletler ce-
diğer devletler arasmda Macaris- miyetine girmesi yalnız bu mües-
tanve Kanada ile bazı cenubi A- sesenin otoritesini kuvvetlendir-
merika devletleri de vardır. Bir mekle kalmıyacak ayni zamanda 
memleketin M!lletler cemiyetine Sovyeller ittihadı ile diğer aza dev-
kabulü için usule nekıeriyet kafi Jetler arasında da;mi temas tesi-
ise de heyeti umumiyede kuvvetli sine imkan verecektir ki bundan 
bir muhalefetin mevcut olması, re- Avrupa havası istifade edecektir. 

--Kuraklıktan dolayı ot ve Girit Ereğ }isinde j 
samandan resim almıyacak -o-

Fal er limanında 
-o-

VAŞINGTON, 31. A.A. Maliye Yaralanan Vali için Büyük 
nezareti, kuraklıktan muzdarip bir miting yapıldı 
mıntakalardaki hayvanları besle-
mek üzeredünyanın her hangi bir ATINA, 31 (Milliyet) - Girit 
memleketinden gelecek ot ve sama Ereğlisinde dün büyük bir miting 
nm hiç bir resim alınmadan itha- yapılmış ve tehir valisini öldür • 
line karar vermittir. meğe tetebbüı edenlerin tiddetli 

M. Morgantav • Morgenthau • bir surette tecziyesi istenmittir. 
hayvanata mahsus diğer maddele-
rin de bu listeye sonraca <ithal e- Karışıklığın önünü almak için 
dilebileceğini söylemiştir. Bu ka- hükumet dün Ereğliye "Pavlos 

Yunan gemileri büyük bir 
deniz bayramı yapacak 
ATINA, 31 (Milliyet) - Bu. 

günden itibaren Faler limanında 
Deniz Bayramı batlıyacaktır. Bir 
hafta sürecek olan bu bayrama bü
tün harp gemileri İştirak edecek • 
!erdir. Muhtelif bahd müsabaka
lar, yelkenli gemi ve kayık yarıtla
rı yapılacaktır. 

rar 1-7-935 e, yahut, Reisicümhu- Konduriyotis,. namındaki torpito 
run tabii vaziyetin avdet ettiğini muhribini göndermittir. Bu gemi ••··-·•._.••••••·-··-••-..--. ..... -
bildireceği tarihe kadar tatbik e- ile Vangeliımos hastanesinin mü- ğır tıurette yaralı bulunan valinin 
dilecektir. dürü de gitmittir. Mumaileyh a· tedavisi ile meşgul olacakıtr. 

KAGIZMAN, 31 (Milliyet) - Muhlis Bey refakatlerindeki zevat 
ile buraya geldi. Şarkın meyve ambarı addedilen bu havalinin şimdiki 
vaziyetini tetkik etti. Meyveciler hükUmtein bu derece yakından göı• 
terdiği alakadan dolayı son derece memnundurlar. Bu seneki meyve · 
ler son derece mebzül ve nefistir. Vekil Bey buradan Tuzlucaya hare· 
ket ettiler. 

30 Ağustos Zafer bayramı bütün 
memleketle hararetle tes'it edildi 

AMASYA, 31 ( A. A.) - Dün gece 30 ağustos Zafer Bayramı 1e •• 
re/ine Hal-kevi tarafından büyük bir müsamere verilmistir. HalketJ1 

bandosu tarafından çalınan istiklal marşı ile merasime baslanmıs, saz 
heyetinin konserinden sonra "Kahraman,, piyesi tenuü edilmiştir. Bü_
yük salon hıncahınç dolmuş yer bulamıyanlar ayakta ve dışarıdan mu· 
samereyi takip etmişlerdir. · 

ÇANKIRI, 31 ( A. A.) - 30 ağustos Zafer Bayramı Çankırıda em
salsiz bir surette t&it edildi. Gündüz resmigeçit yapıldı. Her taraf du
natıldı. Gece de leneralayı yapı~dı. Tayyare Cemiyeti namına müsame• 
reler verildi. Büyüklerimize tebrik telgrafları çekildi. 

Hiamayeietfal Cemiyeti dünküZafer Bayramı günü bir sünnet dü· 
ğünü yaparak elliye yakın fakir çocuğu sünnet ettirmiştir. 

ANT ALYA, 31 ( A. A.) - 30 ağustos Zafer Bayramı Antalya'J~ 
çok heyecanlı ve sevinçli tezahüratla kutlu/andı. Gece fehrin muhtelıl 
yerlerinde mi:li oyunlar yapılmış, balo verilmiş,- sabaha kadar eğlenil· 
mistir. 

·AKSARAY, 31 ( A. A.) - Alıearay halkı Zafer Bayramını coşktln 
tezahüratla kutluladı. 

AMASYA, 31 ( A. A.) - 30 ağustos Zafer Bayramı Amasyaıla 
fevkalade tezahüratla kutlu/anmış hr. 

Nafıa müsteşarının tetkikleri 
ANT Al YA, 31 ( A. A.) - Afyondan şehrimize gelen Nafıa Mü• • 

teşarı Arif Bey vilayet nafıa teşkil atını teftiş etmiş ve bugün Afyona 
dönmüştür. 

• 
lngiliz lirası düşüyor 

LONDRA, 31 ( A. A.) - lngiliz lirası 1924 ten beri en dun sevi· 
yeyi bularak 75 e inmiştir. 

Türk-Leh ticaret mukavelesi 
V ARŞOV A, 31 ( A. A.) - 29 ağustos 1931 tarihinde Ankaraıla 

imza:anan Türk - Leh ticaret ve seyrisefain mukaveluinin musaddtık 
suretleri Hariciye Nezareti siyasi şube müdür muavini M. Şaetzel 
(Schaetzel) ile Türkiye maslahatgüzarı Kadri Rıza Bey arasında teati 
edilmiştir. 

Ergani istikrazına dair kon/ erans 
AMASYA, 31 ( A. A.) - Gece Halkevi salonunda Halkevi idare 

Heyeti azasından Kemal Bey tarafından salonu dolduran çok kalaba· 
lık bir halk huzurunda "Ergani istikrazı,, hakkında bir konleranı ııe • 
rilmiştir. Amasya bu yeni tertibe daha geniş bir şekilde iştirak ede • 
cektir. 

l zmirde rekzedilen Gazi büstü 
IZMIR, 31 (A. A.) - Burnovada Cumhuriyet parkında dikilen 

Gazi büstü merasimle açılmıştır. M crasimde mülki ve askeri rüesa bu· 
lunmuştur. Kordelii kesilince Gazi Hazretlerinin büstünü gören halk. 
yürekten gelen bir heyecanla "Yaşa Gazi,, diye bağırmışlar ve süı-ekl• 
alkışlarla minnet hislerini izhar et 111işlerdir. 

Fransadaki lıav:ı manevraları 
Lö BURJE (le Bourget) 31, ( A.A.) - Hava manevra/an hitam bul· 

muştur. 

Kumandanlık, mürettebat ile malzemenin vaziyetinden memnun• 
dur. Manevralara iftirak eden 500 makineden ikisinde bozuk,\uk ol_; 
muftur. Manevralardan hava taarruz ve müdafaan hakkında favd"'' 
neticeler elde edilmiştir. 

= 
Zırhlılar için top 

NEVYORK, 31 (A. A.) - M. 
Norman Davis'in Cumhurreisini zi
yareti neticesinde, "Herald Tri • 
bune,, gazetesi, Birle,ik Amerika' 
nm, deniz görütmelerinde, zırıhlı
lar için on dört pusluk toplar tek
lif edeceğini haber almıştır. 

Ayni gazete Japonya'nın azami 
on iki pus teklifine lngilterenin de 
ittirak edeceğini ve lngilterenin, 
Amerikadan buna muvafakat et • 
mesini İ&tediğini yazmaktadır. 

= 
Prens 
Starhemberg 

""" 

Heimverlere hitaben ço1' 
ate~li bir nutuk söyledi 
ViYANA, 31 (A. A ) - A~~ 

turya Telgraf Ajansı bildiriYor• 
L. Starhemberg Viyana HayJll'; 

h '1 · ·· ·· d b" ~-•- ir• ve ren erı onun e ır nucw-
ederek demiştir ki: . 

L, . EBı· MA UA A OKUDUKLARIMIZ ) Herhangibirdüşmanak~'ı~; _ vusturya'nın hürriyet ve istıl< ıı.fe 
"-H::-~~---_,;;;;;._: __ .:,=;_:=:..;:..:::_.::..;:.::_.:;_::.::.:..::..:;.:; __ .:,_.;:;_:;,_:::,_::_.:=.::..:;:..:,:.:..:;=:.:::..:::._ için bütün şerai·t dahilinde son ~e, 

ayf a • 8 ı.ğdat altın liralık sermaye ile bir şirket te- anılan bu hot, bütün cihanda büyük tesi muhabirine verdiği bir mülakatta simize kadar muharebe etrnel< ı> , 

d . J •İs edilmiştir. Bu ıirket, Akdeni:z'i bir lıeyec:an uyandırmıı idi. ezcümle ,unları söylemiftir: . 8 . A l I bııf 
emıryo U Fırat nehrine bağlamak için, Hayla Umunıi llarbin ilanına rağmen hat- (Bugün Almanya harp yapamaz. tıyoruz. ız vusturya ı arın ·, 

Büyük Britanya, Hindi•tan'dak· me- ile Bağdat a"uında bir demiryolu te- tın inşasına devam edilmiı, Fakat mü- Bugün harbin psychologique ıeraitini 1 barlığa karşı yapacağı vazife_l_er·:o 
nafini Süveyt kanalı ııasıtaırile te:..in •İsinin la:zım olduğunu düıünmÜftÜr. tarekeden sonra bu meaele bi."t.bütün temin etmek kabil olduğu söylenebilir. miz vardır. Bunun için de bur 
-tm•k•dı"r. O zamanlarda Fırat'ın seyru""s•le • deai•mİ• ııe lıattın bir kısmı Tu""rkı"ye- d 1 d d r • - • - • r- ~ ' • Fakat bundan baıka ma di §art ar a- mu·· •·takı') olmaklıg"ımız laz• un 1 '' 
Su.veyı kanal·~ın aç 1 a mu.ait oldug"u -~nnedı"lm·kt• ı"dı" .,. nin, bir kısmı F ransa'nın v• bı"r kı•mı h • ~· ı m sı, geçen a- - • • • • • hi vardır ki erhalde çok mühim rol .ryıı. ' 

sırda be~eri3·etin en yük•ek bir muci- bu suretle lngiltere hükümeti nüfu- da lngiltere'nin eline düpni;ştür. oynarlar. Ben kendi namıma on sene M. Starhemberg bilhassa Y 
1 .ı 

:zesı· olmu•t Bu 1 b b k zunu ta Bosra körfezine kadar tevsı· lm,•iltcrc, •İmdi eski proı"eyi yenı"· dd 1 h. b f defv •ur. nun a era er as er· • mü ete ıç ir harp tehlikesi olma- na tetkilat reişi M. Fey'e e tl-
lik tabiyesi noktai naz.arından bu ka- ey/İyr.cğini t<ılımin ediyordu. O e•na- dım ihya etnıek arzu•unu göıteriyor, dığını milletlere karşı temin ııe tekel- d dalca -
nal, ı:ski kıymetini kaybetmiıtir. da b_ütün /ngiltere, Lessepıı'in büyük yani Hayla ıle Bağdat arasında bir lül etmeğe amadeyim.) or U icra kuvvetlerine sa . tir• 
Çıi'!kü tayyare/erde husuıle gelen son eserme karşı rekabette bulunmak demiryolunun inıasını istiyor. Bundan sonra lngili:z devlet recülü rinden dolayı teşekkür etıtı•f Jı· 
ınkiıal ve terakki dolayı.sile Süveyı maksadile, bu projeyi tasvip etti. Hü- Bu projeyi hazırlamak için üç sene- F .. al k v· H yrJJ"e 
karuJlı, her türlü haııa taaru:z ve teca- küme! te bu projeyi yüksek bir alaka denberi !·alışılmaktadır. Yapılacak de- sö:zünüd. b"§_ka bir sahaya intikal etti- ey soz ara ıyana a JdUğıJ 

ı "l k l d B ı b mı·ryolu, lnailtı:renin nu·-ıu-u altında rerek eml§tir ki : ren'ler·ını"n •1°mdı·ye kadar o t•~ vüz. erine maruz; bulunuyor. Bu SU• ı e arşı a ı. unun a eraber lngilte· '> • T p•' 

""''" <'•hi Albinne (/npi/terenin eski re lıükiımeti, Fransanın muhabbetini bulunan mıntaklan takip edecektir. "Cihanın refahı hali ve teıriki me• gibi Starhemberg'e sadık ve "~ııı.· 
• ") B h · h · kazanmak için bu büyük planı terket yani Hay/adan baılıyacak, Maverayiı· saisi meselesinde bir gerilik BÖrüyo- h d laca.o> umı a rımu ıti Hindı"'de bulunan I ı"çı"n mu arebeye ama e o '• 

meife mecbur oldu. şeria'dan geçecek ve lrak'a kadar gi- ruz. ktısat mekanizmasını yeniden g 0 

nıiistemleketrini "" bu mü•temleke- decektiı-. harekete getirmek ve ondan ıonra ik- rını söylemis ve M. Starhernber ~i 
ler" ait yolları muhala:za için bn•ka ça Alman hükümeti 1888 senesinde H 1 B d d. 1. • . h .. d I . • • bit se'" 

1 --,. Anadolu demiryolarmın inşası için bir oy a. ağ at demir yolu inşasının tua ı na•yona ız.mı ım a muca e .,. hitap ederek: "Bizi çagır .., ' 
re ere tet1cssül etmek mecburiyetinde · · / h f do··rt •ene kadar süreceg·ı· ıo-ylenmekte· . . k ı · d A . d St~~bew kalmııtır. ınıtıya:; a mıı ve emen aaliyete baı· ne gırııme azım ır. ynı :zaman a takip edeceğiz, yaşasın .._. 

I lamıştır. On sene aonra, Almanya dev· dir ve sekiz; milyon /ngil~ lirası sar.. Milletler cemiyetinin ölmeme•i için de 
ng;(ter bu meseleyi fu tarzda hal- leli Basra körfezine kadar bir hat /edileceği de tahmin olunmaktadır. l"d" M · · · M"ll 1 berg !,, demiştir. _.....-:: 

letmeJ·i dU§ünü;y_';"r: ileride bir harp t d.d. . . (C . gayret etme ı ır. ançurı ıft ı et er •a••·--·••• ....................... - •• ..-- biiyJJı 
zuh_ ur e.d_ eP. c:e Suııeyı kanalı tayyar•. em ı ını ıstemiı ve iıntiyau da ve• orrıera delta Sera) Cem;.,veti için ağır bir darbe te§kil et- ·- h kt B l beraber le' 
1 - rilmiştir. Bu hat bir tarltan Halep, LJ d G t miıtir. Japonyaya serbesti verildiğin- fUP e yo ur. unun a lrhiil 
erm mı.thış lıücumlarına maruz ka- M l B oy eorge a naza• devletlerin Çin'e karı• olan ta sJJ>" 

ı.ır.<a, Hayla • Bag· dat demiryolunun usu , ağdat ve Fırat hava/isine ka- de Almanyamn da genişlemesine yol . . k 1 . . :zı olma e· 
dar uzanaca.'.&., diier taraftan da Is- ran OD açılacağını Fran•a'nın idrak ve tak· rını na zetme erıne sız ra . l ıter & 

ınşası •ayes "ndıt Hindistan yollarını kenderon limanına kadar ayrı bir de- dir etmemesine hayret edi"orum. Bü- dını:z, doğrudan doğruya Mıl e ·ıel'' 
elde etmiş olacaktır. . 1 . sene harp olmıyacak ~ . . . k d ""t llit va;r;ı mıryo u ınıa edilecektir. yük Britanyanın Fransay karıı olan mıyetı mısa ın an mu eve 

... Tanı seksen aen euvel bir mı"lyon ı t B ı· B "d l ·ı· d uz .. f e er ın • ag at hattı namile L oyd Geurge, Petit Joumal 11a:ze- taahhüdatını ila edeciine katiyyen zuhur edecğini de bı ıyor un · 



aııc•k remli mektep kadrolarının 
taliğinden sonra yapılabilecektir. 

Kadrolar gelmeden evvel dene 
bqlamak mecburiyetinde olan 
mektep idareleri kendi muallimle
rine göre bir kadro hazırlıyacaklar 
reımi kadrolar geldikten sonra Ma 
arif Müdürlüğü bütün mektep mü
dürleri ile temas ederek kadroları 
ikmal edecektir. 

Firdevsinin yıldönUmO 
Büyük lran tairi Firdevainin bi

ninci yıldönümünde Tahranda ihti· 
faller temip edileceği yazılmı,tı. 
Üniversite Edebiyat Fakültesi De
kanı Köprülü Zade Mehmet Fuat 
Beyle Edebiyat Fakültesi Doçent
lerinden Ali Nihat Beyler eylülün 
yirmisinde Tahrana gideceklerdir. 

Diğer taraftan verilen malii,.,,- h 

göre Firdevsi'nin bininci y•' ' 
münde Halkevinde de r-
pılacaktır. 
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( Fikirler ve" İnsanlar 
)

1f ... _o_· z_d_ilı_·m_i_zl_e_.) 
Kimin için Yazıyoruz? 

insanın sanat faaliyeti daima 
bir muamma gibi gözükür, bu hu
susta ruhiyat alimlerinin en ince, 
en derin sözleri bile bizi tama
mile tatmin edemiyor ve "Niçin 
yazıyoruz? Niçin resim yapıyo

ruz? v. s." sualleri her zaman so
ruluyor. Belki en doğru hareket o
lanı kabul edip sebebini arama· 
maktır; fakat insanın bathca 
vasfı mütecessis olmasıdır, ba
zan saadetini, bazan felaketini, 
her zaman terefini temin eden bu 
vasıf da onun herhangi mümkün 
bir sualden kaçmasına manidir. 
"Bir hakikat kalmasın Allahım 
ôlemde nihan,, mısraı, doğrusu 
pek ahenkli ve güzel değildir am· · 
ma ötedenberi bütün insanların 
duyduğu bir ihtiyacın ifadesidir. 

Her esaslı sual gibi bu da bü
tün insanlığın muammasını ihti
va. eder, çünkü "Niçin dütünüyo
ruz?" sual: ne ircaı kabildir. Hiç 
tüpheıiz ki insan dütünen bir hay
van olduğu, sadece insiyakları 
ile ya.ayıp hayati ihtiyaçlarını tat
min ile i'<tifa edemediği için sa
nat eserleri de vücude getiriyor, 
Fakat bu bir ce·.tnp değildir, çünkü 
bu cevabı "Niçin böyleyiz?" sua
lil'in takip etmesi mukadderdir. 
Fransızca Commune mecmuası

nın sorduğu "Kimin için yazıyo
ruz?" suali ise bu cinsten değil
dir; o her zaman ve her yerde 
sorulmaz, ancak bazı devirlerde 
akla gelebilir. Metafisik bir sual 
değildir, sarih bir cevabı olabilir 
ve bir muharriri kendine bir taraf 
seçmeğe mecbur eder. Zaten bu su
alin Commune mecmuası tarafın
dan sorulması kafi derecede be
liğdir; kommüniı t ihtilalciler ken
dileri ile beraber olmıyanı hasım
ları ile beraber sayar, onların bi
taraf olmasını kabul etmez. Hat
ta koyu kommünistler indinde 
"sympathisant., !arının bile diıt· 
mandan farkı yoktur. Hiç "nu
ance" tanımıyan böyle toptan bir 
görüt insana ilk bakıtta pek ip
tidai, pek kaba geliyor. Fakat 
biraz dütünülünce haklılığı anla
şılıyor: bütün müesseselerin ye
niden tetkik edildiği 'böyle bir de
virde kimsenin &itaraf kalmağa, 
bir alim soğukkanlılığı ile ilci ta
rafın da iyiliklerini, fenalıklarını 
göstermeğe kalkmağa hakkı yok-
tur. insanlığın istikbali mevzuu
bahis olduAu zamanlarda: "Ben 
bu gibi davaların dıtındayım,, de
mek, "fil diti kule" ye çekilmek 
gülünçtür. 

Bir muharrir kimin için yazar 1 
Herkes için .•• Bu basit cevap an· 
cak sükun zamanlarında doğru
dur, çünkü öyle zamanlarda "her. 
kes" vardır; yani insanlar, arala
rındaki menfeat, unıf farkları ne 
olursa olsun, birçok noktalarda 
ittirak ederler, aralarında bir bir
lik vardır ve ıanatkar bu mütte
rek kanaatleri ifade ettiği, onla
ra hitap ettiği için eserinin her
kes tarafından okunmasını isti· 
yebilir. Öyle zamanlarda da va
kıa her insan evvela kendi sını
fının adamıdır; fakat bir sınıftan 
olmak öteki sınıflara düfman ol
mağı iltizam ettirmez, muhtelif sı-

1 
nıflar arasında bir hürmet, hattıi. 
bir muhabbet bulunabilir. Hepsi
nin de kabul ettiği ve bittabi bi. 
rer mevzuadan ibaret olan "yük
sek hakikatler,, vardır. Bugün ise 

Avrupa memleketlerinin hemen hiç 
birinde böyle bir ahenk bulmak 
kabil değildir, sınıflar arasında 
tiddetli bir husumet olduğu inkar 
edilemeze. Bir muharririn bunla
rı unutup, yahut görmezlikten 
gelip: "Ben herkes için yazıyo
rum!" demesi saflığını gösterir. 
Geçenlerde Le Figaro'da Paul 
Morana kendisinden Fransa tari
hini gösterecek, fakat bütün F ran-
11zları alakadar etmesi umulan 
sahnelerden mütekkep bir film se
naryosu ietendiğini, bunu yapa.. 
madığını, çünkü Fransa tarihin
de bütün Fransızların sevdiği bir 
tek kahraman bulunmadığını an
latıyordu. 

Bizde hiç tüphesiz ki Avrupa 
memleketlerinde görülen sınıf ay
rılığı, husumetleri yoktur. Fakat 
bizde bir "herkes" var mıdır? 
Kitap okumasını sevenlerimiz bu 
kadar az olmasaydı muharrirleri
mizin, birtakım mevzularla ikti
fa etmek tartile, herkes için ya. 
zabileceklerini iddia etmek kabil 
olurdu. Fakat İf mezvu ile bitmez; 
kıymet hükümlerinde iştirakiınız 
yoktur. Eski ve yeni zihniyetten 
bahsetmiyorum; çünkü eski zihni
yetin büsbütün söndüğü iddia e
dilemezse de onu tem~il edenle. 
rin, yani gerikalmı,Iarın "attar· 
des" yeni zihniyete uyınalarınııı 
bir zaman, hem de kısa bir zaman 
işi olduğu söylenebilir. Fakat "ye· 
ni" dediğimiz zihniyet tamamıle 
vazih bir 'ey değildir, daha doğ
rusu birçok cephelidir. Böyle ol
ması da tabiidir, hiç bir inkılapta 
uzun süren bir arattırma devri ol· 
maması kabil değildir; hatta her 
inkılabın derinliği o araştırma 

devrinin uzunluğu nbbetindedir. 
inkılabımız henüz gençtir ve kıy
met hükümleri silsilesini henüz ik
mal etmemiştir; onların tamamla
nacağı ırüne kadar da bizde bir 
"herkes" vardır denilemez. 

O halde bir Türk muharriri ki. 
min için yazar? Yine "Herkes İ· 
çin., diyeceğim, fakat buradaki 
"heı:ıkeı için,, sezüne yukarıda
kinden batka bir mana verece
jim. Yukarıda "Herkes için,, der
ken umumun esasen bildiği, ka
bul ettiği kanaatlerden istifadeyi 
kabul ediyorduk; burada ise mu
harririn, herkesçe tanınmıyan 
kanaatleri yaymağı kastediyoruz. 
Avrupa meleketlerinde "Kimin 
için yazıyorsunuz?,, sualine ce
vap veren muharrir bir sınıfı ter
cihe, onun davasına iştirake mec
burdur; bizde de o sual sorulabi
lir,fakat ona cevap veren muharrir 
bir sınıf değil, ideologia intihabı
na mecburdur. Bunun içindir ki 
bizim bugünkü sanatımız ancak 
bir propağanda sanati olmak tar· 
tile canlı, manalı olabilir; onun 
haricindeki eserler geçiciliğe 
mahkumdur, çünkü dayandıkları 
kıymetlerin atisi belli değildir. 

Nurullah ATA 
Hamif. - J. • R. Bloch'un 15 ağuı

toı tarihli Europe' da bu mevzua dair 
makalesi çok güzel; karilerimin onu O· 

kumalarını çok isterdim. 
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Nedense tekrar küfeciliğe de dö. 
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defa bir temiz it arayacaktı, bula
mazsa başka memleketlere gidip 
çalışmağa çalıtacaktı. Eier bula-
masa ... 

Arar tararken Samanpazarında 
Bodrum Palas meyhanesini tutan 
kebapçı deli F evai'ye raatgeldi. 
Derdini açtı. F evai gözlerini fÖy)e 
bir devirdi. 

- Ulan Sansaros ! dedi. Ben 
Hafız ağa rahmetlisinin çok para
sını aldım. O seni severdi. Şimdi 

1 
seni sokakta bırakmak olmaz. Seni 
meyhaneme alayım. Akşamları pal
toculuk fapkacılık edersin, gündüz
leri de bulaşıkları yıkarsın. Olma
ya ki bir şey aşırasın. Ma!Um a, 
benim meyhane mütterileri adamı 
polise vermezler. Adliyeyi masa 
başında kurarlar. adamın pestilini 
çıkarırlar. Çaldığına çalacağına ye
di ceddine pitman olursun. 

- Ben hırsızlıktan vazgeçtim. 

ı 
1 

Yazan: AKA GÜNDÜZ 
- Onu sen dersin, ben de ina

nırrm. Ama gelgelelim başkalarına. 
- Görürsün. Hele beni yanına 

al. 
Sansaros dört bet gece vestiyerde 

çalıftı. Sonra bir gece .••. 
Kıt gelmişti. Dışarda ince bir 

kar yağıyordu. Müşteriler paltoları
na bürümnüt geliyorlar ve tapka
ları ile paltolarını Sansarosa tes
lim ediyorlardı. 

Sansaroı dar köşesinde dütünü
nüyordu. Emine üç aylık gebe. Sa
lim efendi çok iyi bakıyor. Kendi
sinin kemikleri ısınıyor ve karnı 
doyuyor. 

Gözleri daldı. Etekleri dizlerine 
dokunan yeni birı paltoya baktı. 
içi titredi. Şakakları zonklamağa 
başladı. Boğazı kupkuru, fakat ağ. 
zının iki köşesi ıslak. Yumrukları 
sı~ıldı,. kolları ileri doğru gerildi. 
Gozlerı buzlu cama döndü. Ve Düğ 
melerden birine saldırdı. Her düğ 
~e kapkara ve pasparlak birer 

Bu ocak neler 
yetiıtirdU .. 

Yurdun binbir bucağından derle
yip çatısı altına topladığı gençler
den nice yavuz alp (l)ler yeti,ti
ren savaşçılık (2) okulağımızın 
(3) geçende yüzüncü yıldönümünü 
kutluladık. 

Bundan birkaç gün önce de Bul
garlar Şipka balkanının tepesinde 
bir bitikta1( 4)kurarak 93 so:vaşını 
andılar. 

Bizfm yüzüncü yılına vardığımız 
okulağın yetiştirdiği gençlerden 
Şipka bitikta1ı altında kaç babayi
iit ka.'\Jı, diye dü1ünüyorum. 

O Şıpka balkanı ki her kan, top
ragı kanımızdan gelenlerin kanile 
sulanmırtı. Bulgar gazetelerinin 
yazdığından öğrenmi,tik: 

Şıpka dağlarında yatan kendi 
öluleılini birer birer adlarüe çağır
mı,lar. Onlar da dirilerin ağzın
dan: 

-· Buradayız! Buradayız! diye 
ses vermi11ler. 

Ölüler ses verebıTseydi, eski T u
na kıyılarının gür bıyıklı erleri, 
öyle bir haykınş haykırırlardı ki 
koca balkan temelinden sarsılırdı. 

Bizden biri de, isterdim ki Sve
di Nikola dağının dorıığurıa (5) j 
çıkıp bağırsın; kim bilir bu çağıılı
,a her taşın altından kaç Mehmet
çik karşılık verecekti. 

Bizim yalnız bir okulağımızın 
yüz yıllık geçmişi var. 

57 yıl önce bayrağımız altında 
yaşamış olan':arın, eski efendileri
ne karşı biraz daha saygılı olacak· 
larını umardık. 

Neyse, biz unutmağa alışıkız. 
Yeter ki karşımızdakiler, bize dif 
bilemekten vazgeçsinler. 

Yüz yıldır, çocuklarını Türkürı 
onur (6) unu kurtarmak yolunda 
tüketen bu öz ışıklı ocağa binbir 
saygı! 

En büyük ııaygı funun İçin ki 
bu ocak, bağrına bastığı yaı•rular 
içinden bir Gazi Mustafa Kemal 
yetiftirdi • 

M. SALAHADDiN 

(!) Alp - Kahraman (2) Savaşçılık 

- Harbiye karşılığı (3) Okulak - mek
tep (4) Bitiktaş - Abide (5) Doruk -
tepe (6) Onur - şeref, 
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l'ııtten nÜ•balar 10 kun.1ıtur.- Gazete ve 
matbaaya ait itler için müdiriyete müra• 
caat edilir. Gazetemiz ilinların me•'uliy., 
tini kabul etmez. 

göz olmu,, Sansarosun buzlu cama 
dönen gözlerine bakıyor ve: 

- Çal bizi! Kopar bizi! 
Der gibi oluyordu. 
Yakaladığı sağlam dikifli düğ

meyi bir büktü. Parmaklarına atef 
değmitti. Düğme sanki bir parça 
kara atef olup kemik parmakları 
yakmıftı. Kolunu çekti. Benliğini 
bir topladı. Ka~sını salladı. Bey
nını yerine getirmek istiyordu. 
Beynini bir tarafa kaymıf sanıyor
du. Sonra elini bir daha uzattı. Bir 
daha yandı. Derken ayağa kalktı, 
arkasını mütterilere döndü ve sağ 
elini ince sivri ditli ağzına götüre
rek ısırdı, kemirdi, kemirdi •. Par
maklaı~ndan kanlar fıtkırdı. Acı· 
sını duymuyordu. 

- Sansaros ! Şapkamı ver. 
- Hırsız Sansaros ! Hani benim 

paltom? 
Sansaros dönünce iki çakır keyif 

müfteri tata kaldılar. Sansarosun 
ağzı, dudakları, çenesi ve sağ eli 
kan içinde idi. 

-Ne oldu Sansaroı? 
- Bir şey olmadı. 
- Ağzın burnun kan içinde. 
Kendi etini kendi kemiren ve ken 

di kanını kendi içen Sansaro ken
dine geldi. 

- Uyuya kalmı•ım, elimi kırık 
' 

Ayşenin düğünü 
Efenin kızının artık o yaz dü

ğünü olacaktı. Bu, lköyün dört * 
neli'k dedi'kodusunun tükenmeıi 
demekti. Her sene 
demekti : 

Efenin kızı güzey Ayte dört yıl
dır muhtarın oğluna ni§an!ı idi. 
Her sene düğün hazırlığı yapılır
ken Ay§e hastalanırdı köylü an
lamıştı Ayte yavuklusnu sevmi 
yor! .•. Ama gönlünde kim vardı ? ... 
Onu bilen yoktu işte dört senedir 
köylünün ağzında sakız gibi çiy· 
nediği dedikodu artık bitecekti. Ay
fe o yıl 18 yatına girmitti. Bu yat 
bir kız için evlenmek çağını atkı
m bile. Neyse düğün hazırlıklan 
bitmiş de basta olmamıttı. 

Ali efenin uzaktan akrabaları o 
lan misafirler her sene tehrin bu
naltıcı sıcaklarından kurtulak için 
yazın ağaçlıklı §İrin nahiyemize 
gelirler efenin bağında misafir O• 

lurlardı. 

Bu sefer düğün münasebetile da
ha erken ve bir çokta ahbaplariyle 
gelmişlerdi. Şehrin kenarındaki e
fenin bağevi bambaşka bir alem ol
muştu, her gece gramofon ut ses
leri şarkı ve kahkahalar elşıkırtıla- · 
rı köyün sessiz gecesi içinde kay
boluyordu. 

Efe neşeyi sever temiz yürekli 
görmüş geçirmiş baba bir adam ol
duğundan oda bu neşeli misafirle
re katılıyor ara sıra onlara Har
man dalı oynuyordu. Her kes neşe
li idi yalnız düğün günü yaklaştık
ça Ayşe mahzunlaşıyor, bağın ten
ha köşelerinde yalnız kalmak için 
ne yapacağını bilmiyordu. Birde 
M;safirlerin içinde efenin en ya
kın akrabası olan Sezai yaşından 
umulmıyacak 'kadar sessiz ve ne· 
şesizdi. Kimseye benzemeyen ta
biatları eski kızanları hatırlatan 
erkekçe hareketleri ve ağır başlılı
ğı efenin çok hoşuna gider onunla 
çok eşgul olur bu sessiz gence ne· 
şe vermek için türlü tuhaf hikaye
ler anlatırdı. 

O herkese karışmaz daima spor 
elbisesile şehirden getirdiği mo
tosildetine biner bağ yollarında do· 
!aşır, peşine biriken köy çocukları
nı arkasına alır motorla dolaştıra
rak gönüllerini alırdı. Her tatil bu 
raya gelirdi köylü onu o köylüyü 
çok serdi 

Efe niçin d'ütünceli olduğunu 
sormuş "lmtihanlarrmı düşünüyo
nıın" cevabını almıştı. Y1ılan söy. 
!emişti Ayşeyi ta çocukluğundan
beri seviyordu. Onu her gelişinde 
uzaktan kafes arkasından görür, 
muhabbetini izhar etınek şöyle 
dunun baımı eğer geçerdi. Ayşe
nin evlenmesi ona dokunmuştu. 

Ertesi gün düğün olacaktı. Her 
ke-ı yatmış yalnız Sezai kalmıştı, 

• 

hiç sevmediği gramofonu çalıyor 
du. Bununla gençler alay etti 

"Yandnn Ayşem çıktnn 
yollara baktım yarım gele
cek diye çifte lambalar yak-
tım. . . 
Yandım Ayşe o yar benim 
değilrni" 

plağını çaldı. 
Gündüz düğün çok neşeli oldu. 

Civardan gelen köylüler harman
lık ta birikmiş. Davul sesleri ara
sında pe'hlivanlar güreşiyor, Cirit 
oynanıyor, kuzular yeniyordu. Ak
fam kadar köy yerinden oynadı. 
Bütün köylü eğleniyordu yalnız 
beyaz duvağının altında Ayte ağ
lıyordu. 

Gece oldu düğün devam ediyir. 
eşaleleri ndalgalı ziyalar ı altında 
efeler oynuyordu. Nihayet güvey 
köy delikanlılarının arasında itila 
kakıla yumruklanarak (adettir) 
gerdeğe girdi. Köylü düğün evinde 
birikmişti Güvey girince halkta e
fenin etrafında çevrelenınit onu 
tebrik ve duala rediyordu. Ortalık 
birdenbire karıştı odaya müthiş 
feryatlar çrka.rarak sağa sola koşu
şan ve alevler saçarak yanan iki 
ateş yığını girdi .Halk birbirine ka
rıştı kaçan bağıran kıyamet gibi 
güvey odadan fırladı. 

Biraz sonra iş anlaşılmıştı. Mu
zibin biri iki kediyi gaza bulayarak 
ateşlemiş ve hayvancıkları pence
reden odaya bırakmıştı. Sinirler 
yatıştı herkes yerine oturdu. Gü
vey odasına girdi fakat bu sefer bir 
çığlık daha koptu (Gelin yok) a
randı tarandı yok. •• yok ... 

zaklarda motosikletin homurtu
larile karanlığı yırtan mi torunun 
sesi geliyordu. Güzel mAyte iste
diğine kavuşmuş. Köy de dedi
kodusuz kalmamıştı.- N. 

Muhasip aranıyor 
Fransızca bilen ve a1kerliğini 
yapmış bir muhasip aranı7or 
6 ay İıtanbnlda ve 6 ay Ana· 
doluda çalışacaktır. Taliplerin 
sür'atle T. S. rumuıile İıtanbul 
176 posta kutuıu adrealae tah-

1•••-• riren mlracaatları __ .. 

Devredilecek ihtira beratı 
" Ziftli mürekkibattaki zift mürekke

batına alt iılahat" hakkındakJ ihtira i
çin lktııat Vekiıleti Sanayi Umum Mü
dürlüğünden istihsal edilen 19 Ağustos· 
1929 tarih ve 1084 nınnaralı ihtira bera
tının ihtiva ettiği hukukun bu kere baı· 
kasına devir veyahut icara verilmesi 
teklif edilmekte olmakla bu hususta faz. 
la malumat edinmek iıteyen zevatın Is. 
tanbul'da, Bahçekapuda Taı hanında 

43-48 numaralı idarehaneye müracaat 
eylemeleri ilan olunur. (2159) 5546 

ittihadı Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

Hc.:ı-ik ve hayat üzerine sigorta muameleleri icra eyleriz. 
Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir 
Merkezi idaresi : Galatada Unyon Hanında 

Acentası bulunmayan tehirlerde acenta aranmaktadır. 
Telefon : 4.4887 +4641 

rakı hinliğine çarpmışım. Kanı din
sin diye emdim. 

Deli F evai kandan korkardı. iki 
avucunu yüzüne kapayarak hay
kırdı: 

- Kot eczahaneye! Cafer Tay
yar beyin eczahanesi açıktı. 

Sansaros eczahaneye gitmek İ· 
çin değil, buradan kaçmak için fır
ladı. Arkasından bir garson seğir
tip eczahaneye soktu. Cafer bey 
sordu: 

- Sansaros ! Bunlar cam kesik· 
!erine benzemiyor. 

- Düğme kesmit olacak. 
- Düğme hiç kesmez. 
Sansaros kendini topladı. 
- Çivi diyecektim. Oturduğum 

tahta sandığın çivileri var da .• 
Garaaon İfİne dönmüftü. Sansa

ros eczahaneden çıktı, fakat mey. 
haneye girmedi. Atpazamna doğru 
yürüdü. ince kar lapalaşmıttı. Or
talık beyazdı. 

Sansaros nereye gidiyor? 
Sansarosu götüren nedir? Kim

dir? 
Bir karıf çamur birikintilerine, 

dört parına1k karlara basa basa, 
lc:aldımm tatlarına çarpa çrpa, ka
ranhk sokaklara dala çıka yürüdü. 

Yüzünü, ensesini ıslatan karı, 
iliklerini donduran poyrazı biaaet-

mi yordu. 
Saatin önünden yangın yerine 

saptı. Tabakhaneden Bentderesİ· 
nin Tatköprüsünü geçti. Sola bü. 
küldü. Çamur dizlerine kadar çık
mıttı. 

Sansaros hiç bir şey bilmeden 
Atıf bey mahallesine geldi. Buma
hallede evler, Akköprünün eski 
evleııinden bir iki numara daha iyi
ce ve daha seyrekti. Mahalle yeni 
kuruluyordu. Hiç bir evin pence
resinde ıtık yoktu. Bu mahallede 
it güç sahipleri oturdukları için 
erkenden yatılırdı. Eminenin evin
de de ıtık yoktu. Ozaman aklına 
geldi ki Eminenin kocası bugün 
Beypazarı için acele iki müşteri 
bulmuf ve gibnitti. Emineyi akşam 
üstü terzihaneden dönerken görüp 
haber almıttı. 

Bet aydanberi Eıninenin evine 
ilk defa geliyor ve niçin geldiğini 
bilmiyordu. 

Kapıyı yavatça tıklatmadı. Ko
cası nasıl çalarsa öyle çaldı. içeri
de bir pıtırtıoldu ve bir kibritin 
çakıntısı duyuldu. Emine bet nu
mara el lambasını yakmıt kapının 
arkasına gel mitti: 

-Kim o? 
- Benim Emine abla. 
Uyku sersemi Emine birdenbire 

Bugünkü prograıll 
223 Khz. V ARŞOV A, 1345 m. t ııJ' 
21: Clıopinin eıerlerinden lconıe ~,;, 

E.cz:ıebi dililıııı konfreans. 21,40: Po!0~: /. 
kı•ı. 22,12: Hafif orkeıtra kon•erı. paıs' 
li.te. 23,10: Pozna.rwlan nalül. 24,0S: 
sikiıi. 

686 Khz. BELCRAT, 437 m. .r·~ 
21,SO: Kralın takımı tarafından k0~

1

,Jı 
Reklimlar. Takımın devamı. 23,JO: 1~· ne konseri. 24: Pli.le. 24,30: Dalll• P 

823 Khz. BOKREŞ, 364 m. ,..ı''. 
13 • 15 Gündüz netriyab. t8: ".! .. ı tl.-

18,06: Vals musikiıi. ( orkeatra ile.)"-' 
ler 23,30: Kal:ıvebane muıikiıi. 

Khz. LOKSEMBURC, 1304 m· ıı.!. 
Fransız akıamı. 20,35: Pl&k. 21: . ~ 

21,20: Fransız muaikiai. 22: Muıabab'.lf ~ 
Radyo orkestra•• tarafından büyük 1

01 f' 
•eri. 23,10: Soli•t orkeıtrası. 24: O• 
ı..... I 

Kbr:. Deutscblandaender 1571 rtı· fi 
21: lfaberler. 21,10: Halk tarkıl!~p: ~ 

amıoniii ile musiki. 23: Haberler. ""' ,, 
23,45: Deniz haberler.i. 24: Badeıad.0 
dana muaikiai. 

175 Khz. MOSKOVA, 1714 m. ~ 
· 11,15: Gündüz konseri. 12,15: ~<111: 
16,15: Coculr: neıriyab, (konıer). J";İif 1 
babe. Ye musiki. 21: PIRk. 22: fd.,JIC 
de neırİıf'att. -

8322 Kbz. MOSKOVA, (Stalô•) 3'~ 
17; Radyo temıili.. 22,30: Dao• .... 
Khz PRAC, 470 m. ıJ' • 
21,15: Hukuki bah.iıler •e ıarkal-'· •• ~ 

ayarı. 22,15: Orkeıtra refakatile k!~ı5= 
teri. 23: Saat ayan. 23: Haberler• ~ 
23,30: Neteli kanıılr: neıriyat. 

545 Kbz. BUDAPEŞTE, 550 m. z;Jfl 
2J,15: Stüdyodan muıikili pire•· 

herler. 23.SO: Farka• aiıan taknn•· 
950 KLz. BRESLAU, 316 m. .. .. ~, 
20,30: Pli.kir muıahabe .. 21: Habt!'

3
)f 

' 1Sil~zyanın zenainliği11 i•!mli piye•• 2 
herler. 23,45: Danı muaikiai. _J 

592 Kbz. ViYANA, 507 m. .jJ: l'j 
21,0S: Şarkılar, hafif havalar. 21. (ıı'-' 

berıeeden nakil. 21,15: Jarnonun ••et,.,ı 
"Dans Mu•ikantenmAedeln iıimli o~e d 
sili. 23,30: Haberler. 23,45: OpereW' 
24,15: Caz.band. 

VAPURCULV 
TORK ANONiM ştRJCt1j 

ISTANBUL ACENT~~ 
Liman Han, Telefon: 'J,JY, 

Trabzon yol\1 
D 1 v•Pc~ um upınar 2 Btl 

PAZAR günü Hat 20 de ıı 
rıhtımından kalkacak. Cici.iti• j 
guldak, İnebolu, Ayancık, 5' ~ 
Ünye, Ordu, Gireıon, Tirebol~ ı(" 
rele, Trabzon ve Rize ye. D0:,t 
bunlara ilaveten Of, ve SiiJ11' 
uğrayacaktır. 

Karabiga yol\1 
Her CUMARTESi ve Çf 
ŞAMBA günleri saat 20 d~ 
hane rıhtmıından bir vapur el 
Gidit ve dönüıte mutat islı 
uğrar. 

lzmit yolu ~ 
Haftanın CUMA p .AZA 

SALI, ÇARŞAMBA ~rıl' 
bir vapur saat 9 da TophaJ11 

mından kalkar. 

Mudanya yol~ 
CUMA - ARMUTl,tJ~ 

TENEZZÜH SEFE~t ~ 
Cumartesi ııününden uıaa 1 I 

gün Mudanya yoluna Tophal'c/ 
tımından bir vapur kalkar• .. 11 

Armutlu tenezzüh ıeferlerİ"',o I 
pan vapur lıtanbuldan saat ~· 1' 
diğer postalar 9,30 da kalka' ~ 
nezzüh posta11 ayni ııün Artfl~ 
16,30 da döner. ._ ____ .,,,,il 

ZA Yl - · Rru <>rta mektep J ,f_ 
ruftan aldığım taatiknaınerı>İ ~· 
tim. Yen.isi çıkara~ağnndan .~,il 
hükmü yoktur. Büyiikdere 1'i 3,ı 
rikaaında kontino d11ireıind• 
lu Sabri Sadık. 

anlayamadı: tJI 
- Sen kimsin? Efendi e 1 1 
- Benim ben, Sansarot;~,,ı' j 
-A! Ne oldun Sansar0 ~ 
-Çabuk aç! ~ 
Emine kapıyı açtı. Saıı• - . 

dı. Kartıdaki yatak odaslll0~1 
ve sönmüt sobanın yanıll J 
napeye oturdu. 1 ~~r 

- Ne var Sansaroıutl''.fıe~ 
niçin geldin. Beı1eket en• 
de değil. 

- Eniftem kim? 
- Salim efendi canııtl•;ıil· 
- O benim enitteDI ele~ 
- Ya neyin? 
- O senin kocan. ,ıııı ~ 
- iyi ya. Sen olmasaY~ı· 

de Emine ablan olınIY~ ill 1 . f 
'eyi yapan sen değil ınıs pel''~ 

Sansaros ensesini kan• 1 j' 
kahğına dayıyarak ağlat" p 
!adı. J jllJt 

- Niçin ağlıyorsun? f ~· 
çıktın? 1Jıtl 

-- Hayır. Kendimden "ıet ~ 
- Anlaşılmayacak ,er ~ 

fUYorsun. Je tiıı' 
- Evet. Onu ben fi. 

kadar anlamamışıın. Jıı· r 
Sansaros hınçkırıyor ttı'• 

yanına oturdu. Baf'nı tıı · 
süne dayadı. ,. ' 

k 
b 
el 



Sart harabelerini ziyaret 1 Köyde radyo 
t· '• ., .. • • .. • Akçalılar her akşam lstan-
ıvar tarlalarda çalııan koyluler zaman bul radyosunu dialeyorlar 

k• 1 b J kt d J KANDRA. (Milliyet) - Kan· Zaman eS 1 eser er U ma a lr ar drakazasınınAkçanahiyee.imüdü-
rü Cevat bey nahiye merkezine 
yüksek söyleyicisi ile beraber kuv
vetli bin radyo makinesi almıftır •• 
Bu cihaz nahiye dahilinde çok bü
yük bir tesir icra etmit ve köylüler 
bundan fevkalade memnun bulun
duklarını izhar etmitlerdir. Radyo 
Akçaova nahiyesi hükfurıet kona
ğına vazedilmit olup nahiye Cum. 
huriyet meydanında köylünün din-

\ liyebilmesine müsait bir fekildedir. 
Bu suretle köylüler aktam istira
hat zamanlarını pek neteli bir hal
de geçirmektedirler. 

Salihlide Sarı harabeleri 

SALIHLl, (Milliyet) - Bu ya· 
~ 1tııla dünyanın en eski Türk tehir· 
:eııinden olan Sart sitesinin harabe· 
erini anlatmağa çalışacağım. 

Tarihin ilk fecrinde Büyük Eti 
f~derasyonuna dahil Gediz havali
~tnde oturan Lidyalıların merkezi 
idi. 
']' Takriben milattan 25 asır evvel 

takyadan Anadoluya geçip bu ha
"aliye gelen Orta Asya Trak Türk· 
~erj evvela Firikyada yerleşmişler, 
onra atalar namı altında Gediz 
tavzasında bir , hükumdar sülalesi 
Urınuşlardır. Zamanla Eti Hane

danına tabi birçok ıülaleler kur
llıutlardır. Ve M.E. Vll. asırda Lid
Yalıiar namını almıtlardır. 

k Litler Giges ve Krezüs ismindeki 
tallar zamanında ikbal devrini 

~~~rnuşlar ve o zaman Saııt şehri de 
Unyanın para merkezi halini al

llıı~tır. (M.E. 640 • 525) 
1!k defa madeni para imalini 

C?. ~ese atfederler. Bu icat ticarette 
Çok mü,kül olan mübadele usulünü 
0ttadan kaldırması münasebetile 
he,eriyete çok büyük bir hizmet ol
ıııu,tur. 

Lidya o zamal) Şark ve Garp a
lasında mühim ticaret transiti idi. 
~~apta Efesten başlıyarak bir kolu 
ınovaya, diğer kolu Mısıra giden 

rol Sarttan geçiyordu. Bu yolun 
ervanları Sartı cihan bankası hali

ile sokmuttu. 

Fakat zamanla Kimrilerin hü
tuınlarına uğrıyarak ve son hükum
~ar Krezüs lranh Kurusun orduları 
S aışısında tutunamadı. Kendisi 
art kaleleri arasına kapadı. Düş
~anın eline geçeceğini anlayınca 
? llnlar üzerinde kendini yakarak 
'11tihar tetebbüsüne giritti, fakat 

ona da muvaffak olamadı. Böyle
likle Lidya tarihi kapanır. (M.E. 
525) Sonra sirasile lranlıların iyon 
yalıların Bizanslıların Osmanlıla 
rın, Yunanlıların ve en nihayet 
Türk tehııinin harebesi gene Türk· 
lerde kaldı. 

Böylelikle tarihin çok eski gün
lerini gönnüt olan bu harabe Sart 
istasyonuna 15 ve Salihliye 30 da· 
kikahk oldukça muntazam bir 
şose ile merbuttur. 

Eski Sart sitesinin Akrapolu yük
sek tepeler üzerine inşa edilmiştir. 
Kale duvarları hala mevcudiyetini 
muhafaza etmektedir. Dik yarfarın 
kenarına yapılan duvarların altın
da kimbilir kaç esir kafası ezildi. 

Şehir bu akrapolun eteğindedir. 
Yerden semaya yükselen muazzam 
sütunların yapılmış olduğu taş 
blokların İnsan kuvvetinin nasıl 
taşıdığını alı:ıl almıyor. Birçok te
meller, sütun başlıkları nazarı dik
katı celbediyor, fakat hangisinin 
Bizansa, hangisinin Lidyalılara ait 
olduğu belli değil. Bir bekçi harabe 
!eri daima beklemektedir .Sık sık 
ecnebi alimler gelmekte tetkikat 
yaparak çok eski ve kıymetli bir ha· 
rabe olduğunu söylemektedirler. 

Civar tarlalarda köylüler çift sü
rerken birtakım para, ufak testi 
şeklinde vazolar, filditinden hay
van heykelcikleri bulmaktadırlar. 
Fakat ekseriya Bizans paraları bu
lunuyor.Lidyalıların paraları bakla 
şeklinde altından yapılmış bir tara
fı yazı diğer tarafında domuza 
benzer hayvan resmi vardır. 

Senede bi~ defa tren idaresi te
nezzüh tertip etınekte ve her cuma 
da lzmirden meraklılar gelmekte
dirler. Propaganda yapılırsa çok 
seyyah gelir zannederim. 

Altı ok ve Sümer spor kulüpleri 

Gümüfhane Halkevinin s;alıfkan uzuvları 

&a~ÜMOŞHANE, (Milliyet) - j son zamanlardaki mesaisi çok de· 
lıa fUbatında tesis edilen Gümüt· ğerlidir. içtimai yardım tubesi alt
laıılle lialkevinin sakfı altında top- mıt bet fakir yavruyu giydirmittir. 
de·'n gençlik her sahada kayde Köycüler tubeıi köylüleri munta. 
~r b'.r varlık göstermektedir. zaman ve meccanen muayene et. 

ta. 8;-rıf Müdürü Vehbi Beyin ri- tirdiği gibi, muhtaç olanlara mec-
•tıh e~ınde toplanan gençler bwtün canen ilaç vermektedir. Kütüpha-
ıııat er !e•kilatını az zamanda lk- ne fubeıi 600 cilt kitap tedarik et-
lerd·etını,Ier ve faaliyete geçmiş • mi• ve açtı~ı okuma salonuna mem 
ta, ır. Şubelerin Evin soa günlerde lekette intitar eden gazete ve mec
' lltdı· . . b 
Q;ı.ft gı fırın naımm salonunda muaları celbetmeğe ba,lamıftır.Sa-
dikt anın muayyen günlerinde ver. lonun müdavimleri her gün artma'· 
' erj ko f k 1 d T 1 b 4\(k n erans ve onser ere ta ır. emsi 'u esinin verdiği tem 
~kın günden güne alakası art - siller de canlı alaka ile takip edil-

i tadır. mi' ve çolc rağbet görmü,tür. 

~ ..... Çtiına; yardım , köycüln. kiifüp- Spor subP.•nin himayesinde (Al-" .. .. . . 
· ·" ı '' nl.-) v,. (~'imer •por) İsminde iki 

Köylüleıı bilhassa alaturka musi
ki parçalarına fevkalade meraklı
dırlar. Ve bilhassa oynak havalar 
umumi bir neteyi celbetmektedir. 
Radyoda en fazla ehemmiyet veri
lerek takip edilen teyin çocuklara 
ait masallar olduğunu söylersem 
bilmem bana inananlar olur mu .. 
Köylüler Mesut Cemil beyin anlat
tığı masalları dinledikten sonra bi
ribirlerine bilahare anlatmaktadır
lar .. Musikiden sonra en fazla ta
kip edilen teyler günlük ajans ha-
berleridir. Köylüler radyo sanat
karları arasında bilhassa Kemani 
Reşat Bey ve Mesut Cemil beyler
le Vedia Riza hanımı fevkalade 
beğenmektedirler .. Ve bu sanatkar
lar devamlı olarak netriyatta hazır 
bulunduklarından dolayı bilhassa 
günleııi beklenmektedir ... Ses sana
tında Vedia Riza Hanım buraları 
alakadar etmekte ve sesini burada 
en küçük çocuklar bile tnımakta· 
dır. Nahiye merkezinde, Cumhuri
yet meydanına yakın ev sahipleri
ne, bu rıadyonun mevcudiyeti dola
yısile pek fazla misafirler gelmek
tedir. 

lstanbul radyosunun hitamından 
sonra bir miktar Avrupa istasyon
ları açılmakta ise de bunları kimse
dinlememektedir ... Yalnız Romen 
halk tarkıları biraz bizimkilere 
benzediği için dinJeyicisi fazlaca 
oluyor .. 

Akçaova köylüleri Anadolu ha
valauna çok fazla kıymet vermek
tedirler. Ve bilhassa bu hususta 
netriyat için müsait zamanlar ay. 
nlmasını ve bunun da taaddüdünü 
istemektedirler. 

Bütün köylüler kıymetli nahiye 
müdürü Cevat beye bu hususa ö
nayak olduğundan dolayı fevkala
de tefekkür etmekte ve kendilerini 
bahtiyar addetmektedirler. ilk ev-
vel kazamız dahilindeki nahiyeler 
içerisinde bu tetebbüs, Akçaovada 
meydana gelmit ise de peyderpey 
kazanın Şeyhler ve Salmanlı nahi
ye merkezlerinde de bu hususa e
hemmıyet verilecek ve yeni yeni te 
tebbüslere girileceği muhakkak gi· 
bidir. Ve bunu sair nahiyeler halkı 
bir hisse olarak benimsemişlerdir. 

T enezzUh trenleri 
SiY AS, (Milliyet) - Devlet de

miryolları tarafından sıcak kaplıca 
ya tertip edilen haftada üç aefe 
halkın büyük memnuniyetle karşı 
lanmıştır. Cuma günleri bu tenez· 
züh treni daha fazla bir rağbet 
görmektedir. 

Sivas • Erzrum yolu 
SIV AS, (Milliyet) - Sivas • Er

z.urum yolundaki faaliyet gün geç
tikçe daha hızlı bır tekilde devanı 
ediyor .Bet kısımda durmadan ça
lıtılıyor. Son seyahatle buraya ka
dar ulaşan kıymetli Nafıa Vekilimiz 
Ali beyle Maliye Vekili Fuat bey 
Malatyadan itibaren ilerliyen yol 
faaliyetini tetkik buyurmutlardır. 

kulüp tesis ediln"ıittir. Gene Evin 
yardımile temin edilen sahada 
gençler haftanın pazartesi, pertem 
be ve cuma günleri muntazaman ça 
lışıyorlar. Bugünler bütün Gümüş
haneliler sahada toplu olarak gö • 
rülmekte ve spora kartı meyil gün
den güne artmaktadır. Hazırlanan 
kulüpler son haftalarda dört kupa 
maçı tertip etmişlerdir. 

idare Heyeti şimdi güzel ve son 
sistem bir de radyo siparit etmiştir. 
Bununla Evin son noksanı da ikmal 
ed'lmit olacaktır. 
Gümüşhaneyi ziyaret edenlerin 

esasen miktarı mahdut kahvelerin 
ıssızlığına mukabil Ev salonunun 
geç vak'tlere kadar gençlerle hın-

Afyon kurtuluşu ve Afyon - Antalya yolu 

Alyon muharebesini temsi.len ıoıkarı~an bir yangın ve hücum müfrezelerinin 6ir akını 
~ 

J 
Afyon - Antalya hattının te

mel atına merasimi hakkında ev· 
velce tafsilat evrmiştik. Dün mu
habirimiz bu merasime ait resim
ler gönderildi. Ayni zamanda 30 a
ğustos bayramı kutlulamıı merasİ· 
mi yapılmıştır. Merasim şark vece 
nup istikametlerinden tehre iler
leyen ilk ordu kıtalarmı temsilen 
yapılan hareketlerle başlamıf, a
tılan toplar ve kıtaat tarafından 

kullanılan manevra fiteklerinin 
tırakaları arasında on iki sene ev
velki cehennemi gün canlandırıl-

r. 

l ~ 
., 

r 

mıştır. Saat on yedide hattın te
mel atma merasimi başlamıt, nu
tuklar söylenmiş, kurbanlar kesil
mittir. Bu münasebetle 84 tehit 
yavrusu da baştan aşağı giydirii
mit ve sünnet ettirilmittir. Alyon - Antalya demlryolların ın temel atma merasimine dair 

muharrfr.imizin gönderdiği resimlerden. 

Sıvasta silo inşaatı bitirilmek Üzre j Mazgirtten 
·Bir geçiş 

SiY AS (Milliyet) - lst~syonda 
yapılmakta olan buğday silosunun 
intaatı hitam bulmaktadır. Harici 
kısmı tamamen ikmal olmuf, içe
risindeki bazı noksan kalan yerle
rin tamamlanmasına çalıtılıyor. 

Siloyu teslim alacak heyet gelmit· 
tir. Eylül ayı içerisinde Ziraat Ve
kili Muhlis Beyin resmi kütadı ya
pacağı söylenmektedir. Silonun ilk 
yapılmasın aait üç fotoğraf gön • 
deriyorıum. 

• 

• 

Sivaspor gençlerinden mürekkep bir kafile cuma günü Hafik gölü· 
ne gittileıı. Orada aktama kadar sazlı ve sözlü bir canlılıkla ııünlerini 
geçirdikten sonra neteli olarak Siv aıa döndüler. 

- - ·------~----------~---
cahınç dolu olduğunu görerek 
cümhuriyet rejibmin;n )'arattığı 
.varlığın tahidi olmaktan duyduk-

ları haz ile haklı bir gurur duyarak 
benim gibi göğüsleri kabaracaktır. 

aAGIP 

Bu kazanın kalkıaması için 
yardıma ihtiyacı var 

ELAZIZ, (Milliyet) - Vil&yeti
mizin kazalarından birisi de Maz• 
girt'tir. Mazgirt manzur suyunun 
iki saat ilerisinde bir dağ eteğindeo 
dir. 

Ma.zgirtin üç nahiyesi vardır. 
Bunlar da Pali, Türütmek, Mahun• 
du nahiyeleridir. 

Mazgirt merkezinde asarı atika· 
dan bil\ kale ile bir caml mevcut
tur. Mazgirt merkezinde bir illi. 
mektep mevcuttur, Halkın okuma. 
ya h~vesi ziyadedir:Kazanın iktc. 
sadi ve ticari vaziyeti çok geride. 
dir. Halk henüz medent ihtiyaçları 
tamamile duymamıttır. Y aşayıf ba. 
sit ve muhafazakardır. Pah, Türü,. 
mek nahiyeleri halkı hayvan besle• 
mekle iştigal ederler. Cüz'i nisbett6 
ziraatle de uğratırlar. Mahundu 
nahiyesi ahalisi ise kendi eker1 
kendi yer, iktısadiyat kavaidinl yal. 
nız bir senelik zati yemek ihtiyacı
nı tatmin suretinde telakki eden zi
raatçilerdir. Bu havallnin arazisi 
münbit ve mahsuldar olduğu için 
hububatı mütenevvie ekilmektedir, 

En çok kazandıkları mahsul 
buğday ve beyaz nohuttur.Mazgirt 
ahalisi zengin olmakla beraber 
tarzı maitetleri pek sefilane bir 
ıurettedir. 

Mazgritte sıtma ve göz ağrıları· 
na tesadüf edilir. Bu kazada en ba. 
sit iptidai sıhhi tedbirlere yarar 
ne malzeme ne de batka vasıtalar 
yokhır. 

Ofta mısır mahsulü iyi 
OF, (Milliyet) - Hemen hemen 

mısır zeriyatı ve biraz da fındık 
ihracatile geçinen kazadan senevi 
iki milyon kilo mısır ve yarım mil. 
yon kilo fındık ihraç edilmektedir. 
Geç~n sene havaların yağmurlu geç 
mesınden mahsul idrak edilememiş 
ve memlekete civar iskelelerden iki 
milyon kilodan fazla mıaır ithal 
edilmittir. Bu sene mahsulü halen 
çok İyi bir haldedir. Hasat mevıİ· 
mi eylUI ve birincitetrin aylarında 
fazla yağmur yağmadığı takdirde 
bet milyon kilo mısır idrak edile
ceği tahmin ediliyor. Bu sene fın
dık mahsulü de temizdir. Fındrklar 
toplanmış ve satış başlamıftır. Ka
buklu fındruğın kilosu on iki ku
ruştan satılmaktadır. 

Hafikte su işine başlanıldı 
HAFiK, (Milliyet) - Getirile

cek suyun yapılmasına batlatılmı•
hr. Büyük bayramda suya kavuşula 
caktır. Ve o gün büyük şenlikler ya 
pılması takarrür etmiştir. 
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MÜTEFERRİK HABERLER 
EKONOMi 

Küçük el sanayii 
Müesseseleri 
Fazla imalat ve rekabet 

fiatleri düşüyor 
Brtıaat veki.leti el sanayii mü

dürü Saffet Bey buradaki tetkika
tına devam etmektedir. Son sene- -
lerde trikotaj, çorap ve umumiyet 
itibarile dokumacılık sahasında 
bariz bir inkifaf göze çarpmakta
dır. 

Diğer taraftan trikotaj çorap 
ve alelfunum dokumacılık saha. 
~unda büyük bir rekabet bat gös
termiftir. Batta trikotajcılar, tri
kotaj istihsalatının fazlalığmd'an 
,ikayet etmi,lerdi. Bundan son
ra çorapçılar da ayni tarzda ;ika
yete ba,lamıtlardır. 

Neticede bu tikayetler sanayi 
birliğinde toplanmı•, trikotaj, Çf" 
rap gibi sanayi sahasında tahdi
dat fikri ortaya çıkmıttır. 

Bundan batka, trikotaj, çorap 
gibi i1lere küçük mütetebbialrre 
nazaran büyük denecek derecede 
sermayedarlar da karıtmıftır. Bir 
iki büyük çorap fabrikası, küçUk 
dıikkanlarda elle çalışan çorap i
malatçılarile rekabete muvaffak 
olmuftur. 

El İfleri müdürü Saffet Bey, 
fabrikaların kanısında mevcudi
yetini muhafaza' eden veya reka
betten müteessir olan bu gibi mü
e.seseler etrafında tetkikat yap
maktadır. 

Almanyayı tiftik ihracatımız 
Türkiyeden Almanyaya tiftik 

ihracatı artmaktadır. Berlin Türk 
ticaret odasının yaptığı istatistik
lere göre bu senenin temmuz ayın
da Almanyaya 1500 balya tiftik 
ıevkedilmi,tir. Ağustostaki ihra
cat 200 balyedir. 

Evvelce Almanya tiftik ihtiya
cını lngiltereden alırdı. Yani Tür
kiyeden lngiltereye gönderilen 
tiftiklerin mühim bir kısmı da Al
manyaya ihraç edilirdi. Klering 
usulile yapılan ticaret muahedele
ri her iki memleket arasındaki mü
badeleyi daha ziyade takviye et
mi,tir. Bu suretle Türkiye tiftik
lri lngiltereden transit olarak Al. 
manyaya sevkedilmek vaziyetin
den kurtulmuttur. Bunda Türkiye 
ihracat tacirlerinin menfaati ol
duğu gibi, Alman tiftik alıcılan 
da istifade etmittir. Çünkü doğru. 
dan doğruya tiftik alan Alman a. 
lıcıları, aradaki mutavassıtların 
karından kurtulmutlardır. 

Al manyadan zerdali çekirdeği 
isteııiyor 

Son günlerde Almanyadan zer
dali çekirdeği talep edilmektedir, 

\iman malümata göre,Almanya her 
sene dııarıdan külliyetli mikdarda 
zerdali çekirdeği almaktadır. Bu se
ne Kaliforniya, Iran gibi müstahsil 
memleketler Almanyaya diğer sene 
ler olduğu gibi, mühim miktarda 
zerdali çekirdeği satamıyacaktır. 

Bu itibarla Türkiye zerdali çekir· 
dekleri için Almanya müsait bir sa 
ha olmu§tur. Bu yüzden piyasada 
zerdali çekirdekleri 32 kunqa ka· 
dar fırlamııtır. Geçen ıeneki fiat 
19 kuruttu. 

Yağ yUksaliyor 
Piyasada yağ fiatlerinde bir pa. 

iıalıl& görülmektedir. Bir hafta ey. 
vel 58 kuruta sahlan Trabzon tere 
yağları timdi 62 kuruıtur. Fiatle. 
riıı artıımdaki sebep akisi kadar 
latan.bula mal gelmemesinden ileri 
gelmektedir. Evvelce haftada 200 
teneke yağ gelirken timdi 80 te
neke mal gelmektedir. 

Peynir 
Peynir fiatleri pahalılatmakta

dır. Bir iki hafta evvel ticaret bor
•asında beyaz peynirin kiloau 22-23 
liuru§tur. 

Bulgaristanda koza 
Bulgar ziraat nezareti neşriyatı

na göre, bu seneki koza mahsulü 
1 milyon 300 bin kilodur. Bu mık
darın 700 bin kilosu Bulgar ziraat 
bankası tarafından satın alınmıştır. 
Geriye kalan kısım da hususi mües
ıeler tarfından satın alınacaktır. 

M. Maksimos avdet ediyor 
ATINA, 31 (Milliyet) - Hari

ciye Nazırı M. Maksimos gelecek 
pazartesi güniı Paristen avdet ede
cekt' 

Vapurculuk şirketi iki 
gemi daha alıyor 

•••••••• 
Bir heyet salı günü hareket edecek, 

gemiler iki aya kadar getirilecek 
Vapurculuk Şi~eti İdare Mecli-1 

ai son toplantısında yeniden vapur 
alınmasına karar verıni,tir. Şirketi 
buna sevkeden sebep, yeni gemi • 
!erle daha verimli neticeler elde e
dilebilmesi keyfiyetidir. Bu bakmı 
dan, bugün tirketin malı olan, fa
kat hiç bir ife yaramıyan küçük ve 
ve fa.zla masraflı vapurlar da elden 
çıkarılacaktır. 

Öğrendiğimize göne, yeni vapur 
alınmaaı hakkında verilen kararı 
neticelendirmek üzere, şirketin U
mumi Müdürü Mustafa Beyin riya
setinde bulunan bir heyet salı gü
nü İtalyaya hareket edecek, ayrıca 
ecnebi vapur kumpanyaları ile te
masta bulunacaktır. Bu arada, tir
kete fİmdiden gemi satmak üzere 
mÜı1acaatlarda bulunan vapur tir
ketlerinin de teklifleri tetkik edile
cektir. 

Şirketin alacağı yeni gemilerin, 
modern tesisatı ve yolcuların bütün 
ihtiyaçlarını kar,ılıyacak teçhizatı 
ihtiva etme.ine bilhassa dikkat ve 
itina edilecektir. Bu noktadan, salı 
günü hareket edecek heyetle bera
ber bir de mütehass11 zat gidecek
tir. Heyet, evvela İtalyada bazı ge
mileri tetkik edecek, anlatma kabil 

BELEDiYEDE 

Açık lağımlar 

Belediye bir ay içinde 
kapatılmalarını emretti 

Belediye Beyoğlu ve Şitli ta
raflarındaki lağımların bir an ev
vel kapatılmasına büyük bir ehem
miyet veriyor, yağmur mevıınu 
tbatlayınca lağımlar etrafa yayıl. 
makta ve bu suretle lağımları a
çık olmıyan semtleri de bulattır
maktadır. 

Bunu nazarı dikkate alan be. 
lediye, tehirde bulqık haatalık
larm önünü almak için nihayet 
bir ay içinde bütün açık lağımla
rın kapatılmasını emretmittir. A· 
çık lağımların kapatılması, lağlm 
sularından vııkua gelen tehlikeyi 
yan yarıya indirecektir. 

Hacıosman bayırı 
Tarabya ile Hacıosman bayırı 

arasında yapılan çimentolu yolun 
İnfaatı ilerilemektedir. Yolun 
Cümhuriyet bayramına kadar ik
maline çalıfllmaktadır. Bu yol bit
tikten sonra yolun Tarabya için· 
deki kısmı inta edilecektir. Bü
yükdere ile lıtinyeye kadar uza. 
ınan yol ile rıhtımın tamirine ait 
ameliyata henüz yeni batladığın. 
dan tamirin üç aydan evvel biti
rilmesine imkan görülmüyor. 

Oktruva yerine alınan gDmrUk 
bisıesi 

Lağvedilen okturva resmi ye
rine günırük munzam hissesi ola· 
rak alınan ve belediyelere veril
mekte olan paradan yüzde 15 nis
betinde hisse kesilerek belediye. 
ler bankasına olan belediye borç 
larırun kapatılması dahiliye veka
letince muvafık görülmü9tür. Ve. 
ki.Jetten lzmir vilayetine gönderi· 
I~ bir tahriratta lzmir belediye. 
11nden 15384 lira, Adagide 339, 
Alaçatı 315, Armutlu 147 Bade
miye 260! Ba~dır 950,' Berga
ma 1376 lıra hısse kesildiği ve bu 
belediyelerin ,bankaya olan borç. 
)arının kapatılmıt olduğu bildiril
mittir. 

Sur dışındaki yol 
lstanbulun surları haricinde 

Marmarayı Halice bağlıyacak olan 
yolun toprak tesviyesi ikmal edil
mittir. Yolun bir kıınu mezarlık
tan bozulduğu için derhal tqı ve 
asfaltı dötendiği takdirde kışın 
yağmurlardan çöküntü yapmast 
ihtimali olduğu için müteahhit 
intaatı biraz sonraya bırakacak 
ve ilkbaharda tekrar batlıyacak. 
tır. Yol ancak gelecek &ene hazi
ranında umum aaçılabilecektir. 

Şehitler abidesi ve Konserva
tuvar binası 

16 mart tehitleri abidesi ve 
konservatuvar binası projeleri i 
çin açılan müsabakaya •imdiye 

olmadığı takdirde Marsilyaya ve 
diğer limanlara gidilecektir. Vapur 
culuk Şirketi, yeni gemilerini 20 
gün içerisinde limanmııza getirt • 
mek kararındadır. 

Öğrendiğimize göre; vapur satın 
almak üzere salı günü hareket ede
cek heyet, ayni zamanda, vapur -
culuk itleri etrafında da tetkikatta 
bulunacaktır. Bu tetkikat, ecnebi 
aeyrisefain idarelerinde ve deniz
ciliğe müteallik bazı hususat üze -
rinde temaslarda bulunulması su -
retile yapılacaktır. 
Vap~rculuk Şirketi Umumi Mü

dürü Muı.tafa Bey, dün kendisile 
görü,en bir muharririmize bu hu
susta tunları söylemiştir: 
"- İdare Meclisinin verdiği ka

rar üzerine yeniden iki vapur alımı 
için bu hafta hareket edeceğiz. Se
yahatimiz pek fazla uzun ırürmiye
cektir. Yeni gemiler, bize bugün i
sabet eden tonaj msbetini arttır -
mayı temin maksadına matuf de -
ğildir. Eıaaen, bu tonaj maelesi 
değitmez bir miktar halinde tesbit 
edilecektir. Satın alınacak iki yeni 
gemiyi azami bir ay içerisinde ge
tirtebileceğimizi mnuyoruz. Bun • 
lar, derhal seferlere çıkarılacaklar
dır.,, 

.. .. 
Yaş uzum ve anason 

alınıyor 
İnhisarlar İdaresi tarafından ge· 

çen hafta Buıınovada batlıyan yat 
üzüm mübayaatına devam olun -
maktadır. 

İdarenin mübayaa ettiği iyi cins 
üzüm miktarı 10 bin kiloyu ve di· 
ğer ıomalık ya' üzüm miktarı elli 
bin kiloyu bulmuftur. İyi cins fA • 
raplık üzüm miktarı 50 bine çıka
rılacak, soma imali için alınacak 
Yat üzümün miktarı da bir milyon 
kiloya iblağ olunacakbr. ı 

İnhisarlar idaresi, ayni zaman
da Çeşmeden de kilosu 25 kurug. 
tan anason almaktadır. 

Şimdiye kadar alınan anasonla
nn miktarı on bin kiloyu bulmuş-
tun. 

Alınacak anasonlar Çetmeden 
buraya getirilmiyerek geçen sene 
olduğu gibi temizlenip doğruca İs
tanbula gönderilecektir. 

Bu ıene Çeıme anason istihıa
litmm miktarı yüz bin kilo olarak 
tahmin edilmittir. 

Hava raporu 
Sıfır derecei hararet ve deniz 

seviyesine indirilmit barometre 
dün sabah: 

Saat 7 de 761,5; 14 le 761. De
recei hararet saat yedide 22, saat 
14 te 29. Azami derecei hararet: 
30. Asgari 19. 

Rüzgar umumiyetle 
esmittir. Azami sürati 
meb'eye çrkmıftır. 

yıldızdan 
saniyede 7 

Yunan Reisicumhurluğu 
ATINA, 31 (Milliyet) - B..,ve

kil M. Çaldaria matbuat mümeaail
lerine Mösyö Zaimis'in tekrar Re
iaicwnhur intihap edileceğini ümit 
eylediğini aöylemit ve bqka bir 
zatın namzetliği Ywıanistanda bir 
yan~ın çıkarmak için bir kığı)cım 
tetkil edecektir, demi9tir. M. çaı. 
daria hqka biıı namzet derken M. 
Venizeloa'u kastetmektedir. 

Belçika - Franıa 
P~İS, 31 (A. A.) - Belç.ika 

Hancıye Nazırı M. Hanri Jaspar 
(H~n~i ~aapar) Milletler Cemiye
tının ıçtımamdan evvel beynelmi
lel siyasi me.elelerle iki memleket 
arasındaki muhtelif ticari merele
ler hakkında M. Bartu (Barthou) 
ile görüfmek Üzere yarın buraya 
gelecektir. 
NHH•lllHlllll ....... l .. IHIHHlqenHlll•llllll--

~adar (30) sanatkar i9tirak etmiş
tı~. ~üsa?aka müddeti 25 teşri
nısanıde bıtecek ve bir hafta için
de netice belli olacaktır. Bu mü
sabakada birinci, ikinci ve üçün
cü dereceler vardır. Kazanan san
atkarlardan birinciye bin, ikinci
ye 750, üçüncüye de (200) lira vc
~lecektir. Konservatuvar proje
sınde birinciliği kazanan (2500) 
lira alacaktır. 

Harbin civarında 
--o-

Bir trene karşı 
Suikast yapıldı 
Dört vağon biribirinin 
içine girmiştir ölenler ta
nınmıyacak bir haldedir 
HARBİN, 31 (A. A.) - Hrbin' 

fo yirmi altı mil cenubunda 9imen
difer hattı üzerindeki bir trene su
ikast yapılmıttır. Rayların vidaları 
söküldüğünden lokomotif yuvar -
lanmıf ve dört vagon biribirinin i
çine girmittir. 

Kaza yerine gönderilen hasta
hane treni bir çok ölü ve yaralılar 
getirmiştir. Bardaklardan boşanrr
casına yağan yağmur kurtarma ifi
ni güçleştirmiştir. Olülerin çoğu 
tanınmayack bir haldedir. 

MOSKOVA, 31. A.A. - Harbin 
den ve Mançurinin diğer yerlerin. 
den gelen haberlere göre Japon ve 
Mançuko mahafilinin Sovyetler a
leyhindeki tahrik faliy~tleri Prog
ramiçnay İstasyonundaki Sovyet 
konsoloshanesinin ve bilhassa kon
solos M. Stelmaş'm §ahsı etrafın
da temerküz etmektedir. Mançuri 
ve Japan gazeteleri mümaileyhi Çin 
şark demiryollanndaki tahribat faa
liyetine iıtirak etmekle açıktan a
çığa ittiham ediyorlar. Demir yol
lan memurlarının klübünde mez
klir istasyon polis müfrezesi tarafın 
dan yapılan taharriyat bir netice 
vermemiş olmakla beraber l<lüp hü
kumet tarafından yine kapatılmış
tır. Harbinin eyi malumat alan ma· 
hafilinde söylenildiğine göre Sov· 
yet konsolosuna yapılan taaruzlar 
Sovyet Rusya ile Japonya araaın
da vahim bir ihtilaf çıkarmağı is
tihdaf eylemektedir. 

Almauyauın borçları 
VAŞİNGTON, 31 (A. A.) -

Alman Hükiimeti, Birleşik Ameri
ka'ya göndermit olduğu bir notada 
Amerikalı Daves (Daweı) ve 
Yung (Young) hamillerini diğer 
milletlere mensup hamillerle müsa 
vi tutmayı kabul etmediğini bildi!'\. 
miştir. 

Hükfunet mehafili nota metnini 
bildirmekten çekinmekle beraber • salahiyettar bir menbadan haber 
alındığına göre iki hükilmetin 
noktai nazarları biribirinden çok 
uzaktır. ----

iki avusturya ticaret 
vapuru 

ROMA, 31 (A. A.) - llk Avus 
turya ticaret vapuruna dün Anko
ne (Ancone) limanında bayrak çe
kilmittir. T riyeste ser·best limarun
ııa merbut olacak olan vapura "Vi
yana,, ismi verilmittir. 

Makaim Gorgi'nin eaerleri 
BERLIN, 31 (A. A.) - Polis, 

Maksim Gorki'nin almanca olarak 
intitar eden bütün eserlerinin tek
mil Prusya arazisi üzerinde musa
dere edileceğini bildirmiftir. 

La Turquie 
" Milliyet" in franaızca nüshası 

olan "La Turquie" gazetesinin a
bonmanlarına gösterdiği sühulet: 

La Turquie Türiı;iye ve Ecnelıi mem· 
leketlerindeki abonelerine bir hizmet ve 
kolaylık olmak üzere faideli bir teıeb
büıte bulunarak gerek Türkiye ve ge
rekse Ecnebi memleketlerdeki tüccar 
komisyoncu, ithali.ı, ve ihracat tüccari' 
fabrikatör, ıan'atkar ve tekniıyenlerl 
birbirine tanıtmak ve icabmda abone• 
l~e büyük ticarethanelerin, tarunmıt 
fırmalarııı, Doktor, ATukat, otel, pl&j, 
lokanta umumi bahçe veıair büyük ve 
maruf mahalleri bildirmek üzere bir 
sütün açıyor. Bu. ıütunda Is tan bul vi
ljyeUer ve ecnebi memleketlerdeki ~bo
nelerinin iıimleri adresleri ve meıleki 
il:\nları meccanen neıredilecektir. Bu 
adreı i15.nlarında müracaat maksat
larının izahı li.znndır. Bu suretle abone• 
ler ticaret ve itlerini ayni zamanda ha
riçte de tanıtmak fırsatını bulabilecek
lerdir. Bu maksatla gönderilen ilanların 
dört be' satırı tecavUz etmemesi Jizım. 
dır. Her üç aylık ahonenin ilanı üç de
fa altı aylıklık abonenin dokuz defa 
12 a)·lık abonenin yirmi defa tekrarla· 
nacaktıT. Gönderilen ilanlarda abone 
numarasının bildirilmesi her tekerrür 
için de ( 2) kuruı pul gönderilmesi Jiô
zımdır. 

La T urquie abone fiyatları 
Türkiye için Ecnebi memleket için 

Lira Kr. Lira Kr. 
M6ddet A7 - - Müddet Ay - -

3 3 350 3 550 
6 6 6 so 

12 12 12 -
6 w 50 

12 ır -

lstanbul 
Mıntakasının 
Senelik kongresi 

(Başı 1 inci sahifede) 
liklerede Beşiktaş tan Nuri, Haliçten A
dil beyler aeçildiler. 

ilk sözü alan mıntaka ikinci reisi ve 
Hilal kulübünün murahhası Fethi Tah
sin Bey, mıntakanın bir senelik idari ve 
fenni faaliyetini hülasa eden bir rapor 
okudu, Merkez heyetinin hazırladığı he
sap hülfuasını kongreye arzetti. Bu ra
poru hesap müfetitişnin mıntaka hesabatı 
nın yolunda olduğunu teıbit eden raporu 
takip etti ve bet dakikalık bir iıtirahatten 
sonra ikinci celse toplandığı vakit ilk 
sözü Betiktaı kulübünün murahhası 
Fuat Bey aldı. Fuat Bey oldukça uzun 
ıüren beyanabnda, en ziyade üç nokta· 
ya naz.arı dikkatini celbediyordu : 

1 - Mmtaka merkez heyeti, merkP.z 
umuminin Beıiktaı kulübüne verdiğ 
bin liranın bet yiizünü kulübe vermİJ 
diğer beş yüzünü vermemiıtir. Halbuki 
kongreye arzedilen hesap bülasa11nda 
buna dair serabat yoktur. 

2 - Betiktaşm çirağan aabasmın mü· 
kemmel bir bale ifrağı için mıntaka mer 
kez heyetinin yÜz lira masrafla yaptırJı
ğı plan bu plandan istifade vaziyetinde 
bulunan Beıiktat kulübüne verilmemiı
tir. 

3 - Kulüplerde bir itiyat neticesı 
olarak faal aza miktanm fazla göater
mek itiyadı vardır. Bu yüzden lstan
bulda bilfiil sporcu adedi muhtelif res· 
mi teıekküller tarafından tesçil edilmiş 
miktar.n çok dunundadrr. Bunu tashih 
etmek laznndır. 

Fethi Tahsin Bey, Fuat beye cevap 
vererek merkez umuminin Beşikt'eşa bin 
lira verdiğinden malfunatı olmadığını 
ve böyle bir muamelenin mıntaka mer
kezinden bu sene zarfında geçmediğini, 
ıercf stadına ait planın da merkezden is
tenmediğini söyledi ve müıeccel sporcu 
adedi hakkında Fuat Beyin noktayi -
zanna iltahak eUtiğini bildirdi. 

Bunu müteakip Beşiktat murahhaala
nndan Rüıtü Bey Eyüpten Kemal Ha
liçten Mazhar, Eyüpten Şemsi, Galatasa
raydan Sabit Beyler muhtelif meseleler 
hakkında izahat is~ediler ve aldılar. 

Müteakiben F enerbahçe murahhasının 
bir takriri okundu. 

Bu takrirde klüplerde 18 yaşından kü
çük gençlerin tesçil edilmemesinin spor
cuların iyi yeti~meıine mani olduğunu, 
daha küçük yaştakilerin kaydedilmele
rinde kanuni bir mahzur bulunmadığı be
yan olunuyordu. · 

Uçüncü celsede in.tahabat icra edildi. 
Bu intahabat neticesinde yeni heyetler 
fÖyle teıekkii letti: 

Merkez heyeti: reiı Hamdi Emin Bey 
Albnordu. ikinci reia Fethi Tahsin B. 
Hilil Azalar : Sadi (Galatluaray) Sait 
Salabattin (Fenerbabçe) Salahattin (Be
ıiktı) beyler. 

Futbol heyeti, Reia Necmi B. (Topka
pı), Aza : Nüzhet B. (Fenerbalıçe) 

Muılib B. (Galatasaray), Baari B. (Be-
ıiktaı) Kemal B (Eyüp). , 

Güreı boks iakrim heyeti: Reis: hmail 
Hakkı B. (Vefa-Kumkapı), Aza : Sedat 
(Haliç) Saip (Anadolu) Nuri (Beıik

taf) Vefik (Vefa- Kumkapı) beyler. 
Voleybol basketbol heyeti: Reiı Ali 

Ridvan B. (HilaJ). Azalar: Tehir htan
bulıpor Hadi Vefa Kumkapı, Feridun Ga 
latasaray, Ekrem Topkapı beyler. 

Atletizm heyeti: Reiı Ali Riza Bey 
Beıiktat aza Vedat!, Abut Beıiktat. il
han htanbulspor, Kemal Fenerbabçe 
Ekrem Hilal beyler, 

Denizcilik heyeti: Reiı Kadri Nuri B. 
Galatasaray, Aza: Razi Beykoz, Bedri, 
Haliç Dr. Demir Turgut lstanbul ıu 

aporu Kadri Fenerbabçe Beyler. 

Bisiklet heyeti : Reis : Hikmet B. 
Süleymaniye. Aza Talit Feneryılmaz Fab 
ri Beıiktaı beyler. Hesap müfettiıleri: 
Vrh Kumbpıdan Suat, Hilildan Ra
sih beyler. 

• • • 
ISTANBUL, 31.A.A. Bir baftadanhe

ri clnam eden Tarabya bniı turnov .. ı· 
nm yarı son müsabıhlın dün Tarab
,.acla SiiıMr Palaa kortlarında yapılmıJ
tJr. K•W..lık bir seyirci kütlesi önünde 
yapılan bu müsabehlerm neticeleri JUD· 
!ardır. 

Matmazel Grocleski - Şirinyan çifti 
matmazel Zagrapuı Haaan çiftine 6-0 
6-0 galip. 

Mia Kaming Kolonel Bina çifti mat
mazel Jorj - Vedat çiftine 6-4 5-7 6-4 
galip 

Tek erkekler: Mehmet Karakat Mah
mut 6-2 6-2 galip Şirinyan Trebugofa 
6-4 6-3 ll'alip 

Tek hanımlar:. Matmazel Grodeıki 
mabnazel Şoclvara 6-0 6-0 galip mahna
zel Bobule mabnazel Jorj 6-3 6-! galip. 

Çift erkekler : Franko - Baldin çifti 
Jiraı Jafe çiftine 6-3 6-3 mağlup final 
maçtan pazar giinü yapılacaktır. 

IZMIR, 31.A.A. - Bugün Alsancak 
stadında Balıkesir idman birliği lzmir 
ıampiyonu Altay ile karıılatb Izmir şam 
piyonu tamamile hak'miyeti alttnda ge
çen oyunu 4-2 galip bitirdi. 

Tevfik Kamil Bey itimat
namesını verdi 

LİZBON, 31 (A. A.) - Tevfik 
Kamil Bey, Ceneral Karmona'ya 
itimatnamesini tevdi etmiştir. Rei
sicumhur nekahet devresinde oldu· 
ğu için merasim yalnız bir kaç da
kika sürmü~tür. 

~ipkaya dikilen 
Abide 

(Başı 1 inci sahifede) 
milyon levaya mal olan abidenin 
açılıt resminde bafta kral olmak ii· 
zere, bütün kabine azası, ceneral· 
ler, kordiplomatik, atatemilterle.r, 
mütekait ihtiyar askerler ve on bııı· 
!erce halk hazır bulunmuş·tur. Kral 
evvela abideyi açarken, sonra d• 
bu münasebetle verilen sekiz bill 
kişilik bir ziyafette iki nutuk sÖY' 
lemiş ve Bulgar milletinin cesaret 
ve kahramanlığını methiisena et· 
mittir. Bilhassa §U sözleri tayalll 
dikkattir; "Bulgar milleti çok fe· 
laketler görüp geçirmittir. Sabır 
ne demektir bilir. Onun için hiç ii· 
mitsizliğe kapılmadan emniyetle • 
istikbale bakabilir." 

Kralın açıf nutkundan sonr• 
Batvekil M. Georgief te bir nutıılı 
söylemi§ ve bu nutku harbiye na· 
Zlrı jeneral Zlatefin nutku takiP 
etmittir. Her biri "hurra" !arla ıı· 
zun uzun alkıtlanan bu nutuklar• 
da 57 sene evvel o tepelerde sııl· 
garlarla yanyana harbeden Ruıl•· 
ra karşı geniı minnet cümleleri aY" 
rılmıttır. Bulgar Kralı nutkunııll 
bir yerinde de tunları söylemiştir; 

"Hayatta kalanlar, sizler oıağ· 
rur olunuz, bu uğurda can veren· 
ler, sizlerin de vasiyetinizi unutıııll 
yoruz.'' 

Açış resminden ve ziyafetteJ1 
sonra geçit resmi yapılmıt ve kral 
otomobille avdet etmittir. Tepede 
kalan binlerce halk geç vakitlere 
kadar eğlenmitler ve milli rakW 
lar oynamıılardır. 

Bulear gazeteleri, Bulgar ınil· 
li hayatında şimdiye kadar bu de
rece canlı bir tezahür kaydediJıııe
diğini de iiave ediyorlar. 

ikmal 
imtihanları 

(Başı 1 inci sahifede)' 
yonları memur edilmişti. . 

İmtihan komisyonları muhtelıf 
ıise ve ortamekteplerde imtih•11 

yapacak ta.li imtihan heyetlerini fe 

mümeyyizleri seçmit ve alilkadaf' 
lara tebligat yapmıttır. Bugün lise
lerdeki imtihanlar tifahi olaral' 
batlıyacaktır. Komisyonların yaP' 
bğı programa göre tifahi imtihal'' 
lar her mmtakadaki mektepte a'Jf1 

dersten yapılacaktır. Ancak orta' 
mekteplerde bugün yapılacak illi 
imtihan riyaziyedir. Ve tahriri el•' 
rak yapılaoaktır. 

Maarif Vekaleti tarıafından bıı' 
zırlanmış olan riyaziye sualleri e~· 
velki gün imtihan komisyonları ~.~ 
isliklerine kapalı zarflar içinde ıı0• 
derilmi,tir. İmtihan komisyonJar11, 

mezuniyet imtihanına tabi olaıı ot 
tamektep talebesinin çokluğu kal': 
tısında talebenin imtihan yerle 
rinde bazı tadilat yapmıfhr. 

Buna göre resmi mektep taleııe' 
!eri kendi mekteplerinde imtihal' 
olacaklardır. 

Hususi mektep talebeleri de O:.Jı 
telif gruplara ayrrlmıftır. Bı• :;. e-. 
beler Şişli Terakki, Feyziye v~ .1' 
l"Üfferakada imtihan olacaklardır·. 

Ecnebi mektep talebeleri ise ~; 
kısma ayrılmıftır. İmtihanlan frr 
SlZca olarak vermek ar2uaund• fi. 
lanların imtihanları Galatasarıı1 1 
sesind eyapılacak ve imtihanl-1 
türkçe olarak verecekler de Kıılı'' 
tat Lisesine imtihana girecek.let1~ dir. Bu teldide takıim edilen ta e' 

be bugün saat sekizde imtihan 1;. 

rec:ekleri mektepte hazır bulun•;,. 
lardır. Tam sekizde imtihan k0 V 
yonu kapalı zarfları açaı'lllk tale 
ye sualleri bildireceklerdir. I , 

Talebe; haziran devresinde 0 
11• duğu gibi Maarif Yeki.Jeti tar•f't1 

dan gönderilen renkli kağıt!• 
cevap yazacaklardır. ·# 

İmtihan evrakı imtihan koJJJ~)e • 
nu tarafından derhal tetkik edı 11• 
cek ve en kısa müddet zarfınd':ıııi' 
lebeye neticeden haber veııileC J'" 

4 eylül salı günü de ortaıııelı:~· 
lerin mezuniyet imtihanı gene ıJıl'ı 
riri olarak biyolojiden yapılaC ,il 

Bu derse ait sualler de 1'<111!~jl• 
V eki.Jeti tarafından gönder!Jf11l 0~· 
Bundan sonraki dersler tarıh'. ~Jil• 
raiya grupu ile lisan, fenbilg•'!11e 
V eki.letçe ver.ilen karar ü:ı~'\i • 
bu derslerden tifahi olarak 1111 

han yapılacaktır. .. 11J 
İmtihanlar eylülün 20 nd gıı 

bitecektir. .../ 

Göz Hekiıni ., 
Dr. Süleyman Şükti' 

Birinci sınıf müt~ha55•* GD 
(Babıali) Ankara cadde., 111°· 
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'ı' eni 
Şehir meclisleri 
d • (Başr ı inci sahifede) 
ı '~ı ınucibince intihap encümen
'~• bugün tamamen tetekkül et
i•ş olacak ve faaliyete geçecekler
bır, Her kazada teşekkül eden inti
. •p encümenleri, mahallelerden se
:~en ikişer mümessilin ittirakil.e 
"1ekkül etmi•tir. Bu encümenlerın 
1 ' 1 T 
'
1
' eri kaza kaymakamlarıdı .. Her 

llıa.halleden gelen ikişer mümessil 
lıasında kur'a çekilmit ve encü
~n azaları taayyün etmiştir. En
~llıeııler, kazaların nüfusuna göre, 
• 12 kişiden ıbarettir. 

~intihap encümenleri tetkil edilir 
1 •lnıez, evvelce ~ubelerde hazı~
tlıdırıJmış olan intıhap defter!erı 

l'llc" kt ne ııınenle . ıe tevdi olunaca ır. 
.. fterlerin tetkik ve tasdiki bu
~ ikmal edilecek ve mahallelere 
1,1lacaktır. Defterlerin kontrolu 
~~~memurlar tayin edilmittir. D~f
J er altı gün asılı duracak bu mud 
''Ct " 1 tçınde itiraz eden vatandaş a-
·ı~.. d le ıtırazları encümen tarafın an 
tkik olunacaktır. 
~iilhak kazalarda da defterler 

Ôhıi günde askıya konacaktır. 
r·'fterler altı gün nihayetinde key
cl~t. kanunu:: 3 : ncü maddesi mu
t •nce ilan edilecektir. 

d. Defterler tetkik edilip, itirazlar 
~klendikten sonra, listeler tekrar 
ltıa 1da kalacaktır. Bu sefer liste ta-

m bir şekilde olacaktır. 
~ıl({eylerin atılması ve intihabın ya 
r ına,, günü henl!z kat'iyetle taay
~~~ etınemiş ise de, intihabın teş
i'~ıevvelin ilk haftasındaki cuma
l~~ii Yapılması çok mümkündür. 
l~t~hhap bin günde neticelenecektir. 
~· 1

• apta bütün halkın reyi
'd ısthnal edebilmesi için icap 
iıtİn tedbirler alınmıştır. Rey ka
~ arının atılacağı sandıklar her 
'<I ~ada muhtelif yerlere konacak, 
Cek~ıklar halkın ayağına götürüle
~,t~ır. Kanuna nazaran intihabın 
da lcelenmesi için rey sahibi vatan
b1' arın attıkları rey miktarı nisa
~jkseriyeti temin etmelidiıı. lstan
dah~a, bu vaziyete göre, mülhakat 
(~l olduğu halde atağı yukarı 
~~ ) bini mütecaviz rey top-

.;:.ası lazımgelmektedir. 
lıd· 0 rt sene evvel yapılan son be
~ıldy~ intihabatında intihabın ya· 
tet •gı birinci hafta nisabı ekseri
~Jeınin edilemediği için, intihap 

J liıi ~eti bir hafta daha remdit edil-
1,:11· iki hafta sonra istimal edi
~ tey sayısı (200) bine yaklatmış-

1 llu · 'h b' .. d t' ..,~ sene ıntı ap ır gun e ne ıce-
~ 'tektir. Teşkilatı esasiye kanu
~~~k:ı:a göre, vatandaşların reyle· 
' ııllanmaları, kendileri için 
~i l'·hak ve hem de vazifedir. Mede 

~ ~11 lltk camiasmda,bütün"vatandat 
~.~bu vazifelerini yaparak, hak· 
~e1~1 da yerine getirecekleri şüp-
l 1 ~dir. 

~~tihabat 1927 senesinde yapılan 
a~ rtlti nüfus üzerine yapılacaktır. 
l~ı~ a.hriri nüfu~a nazaran lstan
\j~~n nüfusu yuvarlak hesap (700) 
i'ıııt Bu miktaıı üzerine intihabat 
~iı Ilı il.cağı için, İstanbul halkı, şe· 
I~ eclisine gene evvelki gibi, 68 
~U/e~ecektir. Halbuki istatistik 
'tı~llrıyeti umumiyesinin son kayıt 
0 ~ a. nazaran Istanbulun nüfusu 
~~bjandan beri çok artmı,tır. ls
'ıi(~ 11 • tn.iilhakatı ile beraber bir 
'tııı,tn Yiiz bin kişi nüfusu ihtiva 
y tedir. 

lehr'ni fehir meclisinin yepyeni bir 
tııı: ilt:ı:edeceği, azaların ekseri
"1ııtı f ençlerden seçileceği söy
~ e .~ecıir. Haber aldığımı· 
L1iııd· tore, aza olmak için, 
·~)e:~e.kadar fırka vilayet idare 
~)a1 1 ~Yasetine ve batta belediye 
~~ ~tı ın k ı··· . ~Ilı . a amma namzet ıgını 
\ı a.lt ıstiyen bir çok zevat müra
~t~j~ittir. Bu tekilde müracaat 
'llıtı·'rın ~ayısı, bir kaç yüz olarak 
~~edir. 
~rı ··------

~il' ı· " a ıahmere teşekkür 
ı... .,1 
ı;"til':;a.do,n yazılıyor : Hilaliabmer 
~1~t ~ 1 E:ıninönü kaza11 tarafından 
• lıl• te t~yYare bayramı münase· 

ı1( \' ,jttıp ettiği deniz tenezzuhu
" 

11,., 0 ".o. olo.rak intihali biz Yalo-
l t~1 ~., "']"".eltar ettiği gibi caz ve 
ı~•I ~ •t •rıte milli bayra.mnnızın 
\j •I• ı e "."teli olarak geçirilmesine 
')"liıı~lkıl ettiğinden Hilaliahmer ce-
. • . •tı ' h . . . )" tlt11, .. a aıyet manevıyeaıne ve 
~ 1de 1:: lı~ı Y alovaya tertibinden do
)' lt tnuıönü kazası reisi Cemal 

l•kkür ederim. 
Yalova mutekait 

M FAiK 

~ DOK TOR. 

·;ı.~sçuklu Hakkı 
,,,,,,.:o.rayda Kanzak eczahancsi 

"1 a. Sahne aokağında 3 n..ıma· 
t a.Partımanda 1 numara. 
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Eski tarifeye 
Dönüyoruz 

(Başı 1 inci sahifede) 
dermeyan ettiklerinden müzakerat 
akim kalmış ve Nafıa Vekaleti de 
926 mukaveled ni feshederek 1923 
senesindeki itila fname ahkamının 
tatbikini şirkete bildirmiştir . 

Bugünden itibaren tatbik edile -
cek tenzilatlı tarife, 1 ~23 itilatı mu 
cibince yapılmış olan tarifedir. Bu 
tarife mucibince bugünden itiba • 
ren t.<ı.mvaya şu ücretleri verece • 
ğiz: 

Birinci mevkide birinci ve ikinci 
kıtalar için 6 kuruş 10 para, ikiden 
fazla kıta için 8 kuruş 30 para ve
rilecektir. Yani eski tarife muci -
bince yedi kuruş 10 paralık bilet
ler 6 kuruş 10 paraya, 9,30 ve 12 
.kuruşluk biletler de 8 kuruş 30 pa· 
raya indiuilmiştir. Ucuzluk bilhas
sa uzak mesafelerdedir. 

2 nci mevkide birinci ve 2 nci 
kıtalar için :S kuruş otuz para faz. 
lası için 6 kuruş 1 O para verilecek
tir. Yani bugünkü tarifede 4,20 ku
ruşluk biletler 3,30; 6,30 ve 9 ku
ruşluk biletler de 6, 10 kuruşa indi
rilmiştir. 

Birinci mevkide zabit kaı aeleri 
4,10; küçük zabit ve efrat karnele
ri bet, harp mali.ılteri ile 15 yatına 
kadar olan mektep talebeleri için 
bilet ücreti beş kuruştur. 

2 nci mevkide zabit karneleri 
yüz para, küçük zabit ve efrat kar 
neleri elli para, harp malulleri ile 
mektep talebele:ü ücreti 100 para· 
dır. 

Bu tarife muvakkat mahiyette • 
•lir. Yakında Tramvay Şirketi ile 
yeniden müzakereye başlanacak ve 
bugünkü iktısadi şartlara uygun 
yeni bir tramvay tarif eai yapıla • 
caktır. 

Bugün tatbikine batla.nacak ten 
zilatlı tarife 1923 senesi iktısadi 
tartlarına göre yapılmı•tı. O za • 
mandan beri vaziyet çok değişmiş
tir. ince bir tetkikten geçirilecek o
luıısa, bu tarifenin de pahalı oldu
ğu anlatılır. 1923 senesinden beri 
her türlü eşya fiati düttüğü gibi, 
tramvay ücretlerine esas ola., kö
mür ve elektrik fiatleri de inmiş • 
tir. Bu esaslar gözönünde tutula • 
rak daha ucuz bir tarife tanzimi 
lazımgelmektedir . 
Kadıköy • Haydarpaşa tramvay

ları bugün işliyor 
Bugünden itibaren Kadıköy ile 

Haydarpata arasında da tramvay
lar işlemeğe başlıyacaktır. 

Üsküdar - Kadıköy ve Havalisi 
Halk Tramvayları Şirketi Müdür
lüğü bu hususta hazırlıklarını bi
tirmiş ve alakadarlara tebliğat ta 
yapmıştır. Aynca bir de tramvay 
tarifeı i hazu'.!amıştır. • 

Kadıköyünden itibaren başlıya
cak olan tramvay hattı Haydarpa
taya; oradan da Bağlarbatına, Kı
sıklıya kadar gidecek, diğer kol 
da Osküdar iskelesine inecektir. 

Şirket tarifeyi şimdilik tenzilat
lı olarak hazırlamıştır. Ve hatları 
dört grupa ayırmıştır. 

Bi,1İnci mevki 6,5 kuru~tan iti • 
haren 12 buçuk kuruş ve ikinci 
mevki de 4,5 ile 8,5 kuruş arasın • 
dadır. Tramvay Şirketi Kadıkö • 
yünden itibaren Dörtyola ve ora • 
dan Kurbalı üzerinden Ihlamura 
kadar devam eden hat üzerinde de 
direkleri dikmeğe başlamuıtır. 

Ihlamur ile Erenköy ve Cadde • 
bostanı a:ıasındaki tramvay yolla
rı da bitmek üzeredir. Bu tarafta
ki yollara Bostancıya kadar ray dö 
şendikten sonra direkler dikilecek 
tir. 

Ihlamur ile F enerbahçe arasın • 
daki ray döşeme işi henüz tamam
lanmamıştır. Maamafih Ihlamur ile 
F enerbahçe ve Ihlamur ile Bostan
cı arasındaki yollaı ın nihayet Cum ' 
huriyet Bayramına kadar bitiril -
mesi için çalışılmaktadır. 
-------o 
Tehdit mektubu 

(Başı 1 inci sahifede) 
tevkif eailmiştir. Bu adam deniz 
tayyarelerinde eskiden makinist
lik yapıyordu. 

V AŞlNGTON, 31.A.A. - Zarn, 
şimali Karolinde Şarleston' da o
turan zengin bir ai1eye mensupkr. 
Ailesi, kendisinin 1921 de başına 
bir tayyare pervanesi çarphğını,şuu 
ı·unun bozulduğunu bunun netice
sinde tekaut edildiğin söylemekte
dir. 

Nevyorkta, bulunan Reisicum
hur ile zevcesi bu tevkife hayret et
tiklerini bildirmişlerdir. 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı 

Cumadan başka günlerde saat 
(2,30 dan 6 ya) kadar İstanbul 
Divanyolu No. 118. 

Muayenehane ve ev telefonu: 
22398 yazlık ikametgah telefonu: 

Kandilli 38, Beylerbeyi 48 
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Ankara jandarma umum kuman., 
danlığı Satınalma komisyonundan il 

Aşağıda mıktar ve pazarlık gün ve saatleri yazılı iki ka
lem teçhizat kapalı zarf usuliy le satın alınacaktır. isteklilerin 
şart ve evsaflarmı anlamak Üzere her gün ve pazarlık için 
de muayyen gÜn ve saatinde komisyonumuza müracaatları. 

1500 
2841 

(5234) 
Portatif çadır 27-9- 934 Perşembe giinü saat 10 
arka çantası 27-9- 1)34 Perşembe giinü saat 15 

------=------·---·--·-··--·· -----· --
Ankara Jandarma Umum kuman .. 
danlığı Satınalma komisyonundan 

2278 adet maa sap zincidi yular başlığı 20 Eylül 934 
Perşembe günü saat onda kapalı zarf usuliyle satın. alın~cak: 
tır. Talipler nümune ve şartnrımeyi görmek üzere ıstedıklerı 
vakit kaoalı zarf münakasasınn iştirak için de gösterilen gün 
ve saatt~ komisyonumuza müracaatları. (5085) 

....:..:.....:..:..:..:.._ __ ~---~-~---~~--~-
ı, ____ ...:;:E~V~K~A~F...;.;.;M~O~D~IR~l~Y~E~T~l....;.;IL=AN.;;;.;.;L=A~R-1,__ __ _.I 

Gureba hastanesine 934 senei maliye>i zarfında lüzumu 
olan 179 kalem alatı tıbbiye aleni surette münakasaya vaze· 
dilmiştir. Eylülün 1 ci cumartesi günü saat 14 te ihalesi icra 
edileceğinden talip olanların şeraiti anlamak ve listeyi gör
mek üzere her gün Levazım Kalemine ve ihı:ıle günü de idare 
Encümenine müracaatları. ( 46G ) 

Ankara Jandarma Umum kuman
danlığı Satınalma komisyonundan 

Jandarma ihtiyacı için kapalı ~arf usuliyle bin beşyüz 
yerli yün battaniyesi 22 Eylül 934 cumartesi günü saat on
da satın alınacağından istekli.lcrin nümune ve şartnamesini 
görmek üzere her gün ve paz .ırlığa karışmak için de ihale 
!!Ünü ve saatinde ilk teminat makbuzu ile Ankarada komis-
y~numuza mi!racaatları. (5086) 

Ankara Jandarma umum kuman .. 
danlığı Satınalma komisyonundan 

Tarsus American College 
Amerikan Erkek Lisesi 

Tedrisat 1 Teırinievvelde hatlar. 

7 

Tam devreli L'se olduğu Maarif vekaletince tasdik edilraiJtir. 
Türkçe, İngilizce, Fransı:ı:ca okunur. Titaret ders '.eri vardır. 

Leyli ücret 220 lira, Nehari ücret 40 l'radır. 
Kayı t muamelesi yaoılmaİ<t•dır (2227) 1 

Ankara jandarma umum kuman
danlığı Satınalma komisyonundan 

Aşağıda isim ve mıktarları yazılı techizat hizalarında 
gösterilen gün ve saatlerde pazariıkla satın alınacaktır. is
tekliler şartname, nümuneJeri görmek üzere her gün pazar
lığa iştirak için de gösterilen gün ve saatlerde komisyonu
muza gelmeleri. (5233) 

Adet Alınacak techizat Pazarlık Ta. Günü Saati 
10 Tevhit Semeri 20-9-934 Perşembe 15 den 16 

2773 Fırça "Hayvan için" 25-9-934 Salı 10dan11 
389 Bez su Koğası 25-9-934 Salı 13 den 14 

1382 Sünger 26-9-934 Çarşamba 10 dan 11 
1031 Kıl Kolan 26-9-934 Çarşamba 14 den 15 

•• 
Usküdar Kız San'at Mektebi 

Müdürlüğünden: 
1 - Kayıt ve kabul muamelesine 1-9-934 tarihinden i -

tibaren başlanacaktır. 
2 - 1-9-934 den 20-9-934 tarihine kadar mezuniyet ve 

sınıf geçme ikmal imtihanları yapılacaktır. 

3 - Orta Mektep ve Lise mezunlanna iki 
sene tahsilden sonra San'at Mektebi diplo· 
ması verilir. . 

4 - 1-10-934 tarihinde derslere başlanacakt1r. 
(5226) 

Maliye Vekaletinden: 
5567 

1 - 2257 numaralı madeni ufaklık para kanununa tev
fikan silik olmıyan ve ayarlarile nizami vezinleri tam bulu
nan eski gümüş paralardan 34 kuruş hesabile alınmakta o
lı:.n bir mecidiyenin 38 kuruş üzerinden kabulü tekarrür et· 
tirilmiş ve bu hususta Malsandıklarına tebligat yapılmıştır. 

2 - Cumhuriyet Merkez Bankasınca 17, 41 kuruştan 
alınmakta olan beher on gram safi meskiik veya gayri mes
lruk halis gÜmüş fiatı 19,03 kuruştan satın alınacaktır. 

(5235) 

Giresonda Piyade Alay Satınalma 
Komisyonu Reisliğinden: 

1 - Gireson Garnizonınd a bulunan ve bulundurulacak o
lan kıtaat ve müessesatın bir senelik ihtiyacı için 60,000 kilo 
Sığır eti kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

2 - ihalesi 24 • 9 - 934 Pazartesi gÜnü saat 14 tedir . 
Merkezi ihale Kumandanlık Dairesindeki Satınalma Komis -
yonu reisliğinde icra edilecektir. . . 

3 - Talipler şeraiti öğrenme ve şartnamenın suretı mu • 
saddakasıru almak arzu edenler her gün Komisyona müracaat 

edebilirler. Bedeli ihalenin muvakkat teminatı 832 lira 50 ku • 
ruştur. 

4 - Münakasaya iştirak edecek olanlar teklifnamesini bir 
zarf icerisine koyup mühürledikten ve üzerine ismini yazdık
tan s~nra bu zarf teminatı mu vakkateye ait makbuz ilmüha
beri veya Banka kefaletnamesi le diğer mühürlü bir zarf içeri
sine koyup üzerine teklifnamednin ne işe ait olduğu İşaretle 
madde ikide yazılı tarih ve sa atin Jıitiminden evvel Komis • 
yona makbuz mukabilinde vermeleri ve tali!'~erin ihale saatin· 
den evvel Komisyonda hazır .bulunmaları !lan olunur. (5136. 

5~1~7 

Jandarma ihtiyacı için 17461 adet yerli yün kilim kapa 1 ı 
h zarf usuliyle 23 Eylül 934 pazar günü saat onda satın alı- lnhi•arlar u. Müdürlüğünden: 
nacaktır. isteklilerin nümune ve şartnamesini görmek Ü· 1------------------------..... -~~ 
zere her gÜn ve pazarlığa girmek için de yüzde yedi buçuk Düzce ve Hendek anbarl armda takriben bir milyon 200 

_____ .....;., _______ . __ 

ilk teminat makbuzu ile pazarlık günü ve saatinde Ankarada bin kilo yaprak tütünün Ada pazarı, Haydarpaşa tarikiyle Is 
komisyonumuza müracaatları. (5087) tanbul anbarlarma kadar nak liyatmın pazarlığı 8-9-934 tari 
--------·------------- hine müsadif cumartesi gÜnÜ saat 15 de İcra kılınacaktır. ................... 
Deniz yolları 

İŞLETMESi 
Acenteleri : Kara.köy Köprübatı 

Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdar.zade 
........ Han. Tel 22740 ___ _ 

Mersin yolu 
CANAKKALE vapuru 2 Ey
lül PAZAR 10 da Sirkeci rıh
tımından kalkacak. Gidişte Ça
nakkale, İzmir, Küllük, Bodrum, 
Rodos. Marmaris, Dalyan, F et
hiye, Kalkan, Ka~, Finike, An
talya, Alanya, Anamur, Mer
sin' e. Dönüşte bunlara ilaveten 
Taşucu, Kuşadası, Gelibolu'ya 
uğrayacak yalnız Anamur'a uğ
ramıyacaktır. (5216) 

AYVALIK 
sür'at yolu 

ANTALYA vapuru 1 Eylül 
CUMARTESi 17 de Sirkeci 
rıhtımından kalkacak ve Ayva
lık yolunun mutat iskeleler:ine 
uğrayarak lzmir'e gidip döne
cektir. (5217) 

f b 1 lru danl - ı Talip olanların şartnameyi gör mek için Cibalide alım satım ko 
stan ~J man ıgı sa - . · .. d.. · · ı k · · d t 

lm k • "'"nl misyonıyle Koca Elı baş mu u rıyetıne ve pazar ı ıçın e a· tına a omısyonu ıı.a arı .. d 7 5 kk · l • l 
yin olunan gün ve saatte yuz e , muva at temınat arıy e 

1.F.Kıt'alarının hayvanatı ih Cibalideki alım satım komisyonuna müracaatları. (5097) 
tiyacı için üçyüz kırkbir ton 
saman kapalı zarfla münaka
saya konmuştur. ihalesi 
8-9-934 cumartesi günü saat 
on beştedir. Taliplerin şart
namesini görmek i.izere her 
giin, münakasaya iştirak ede
ceklerin de o gün ve saatinde 
teminatlarile birlikte mektup
larını 1. F. Satınalma Ko
misyonuna göndel'İiıeleri. 

(63) (4961) 5326 

• • • 
1. F. kıt'alarının ihtiyacı İ· 

çin on sekiz bin kilo kuru fa· 
sulye aleni münakasaya kon· 
muştur. ihalesi 8-9-934. cu
martesi günü saat 15 tedır. Ta 
}iplerin nümune ve şar.~nam.~ 
yi görmek üzere her gun mu
nakasaya iştirak edeceklerin o 
gün ve saatinde teminatlarile 
birlikte 1. F. Satmalma Komis 
yonuna müracaatları. (65) 

(4974) 5327 

1 - Ankara' da Atış mahallinde idaremizce İnşası mu
karrer Çardak, Derenaj, Su tesisatı ve sair inşaat kapab zarf 
usulile münakasaya konulmuştur. 

2 - Kırdırma şartname sile projeleri. beş. lir": mukabi · 
linde Ankara Baş Müdüriyet inden ve Cıbalıdeki Levazını 
Muhasibi Mes'ullük veznesinden alınacaktır. 

3 _Kırdırma 16-9-934 tarihine müsadif pıuar gÜnü 
saat (15) te Cibalideki Alon, Satım Komisyonunca icra kı· 
lınacaktır. . . 

4 -Teklif mektupları kanundaki hükümlerıne gore, 
yukarıda tayin olunan gün ve saatten evvel Konıisyona ve· 
rilmelidir • 

5 - Kırd1rma şartnames;nin maddei mahsusası muci· 
hince fenni ehliy~ti haiz bulun anlar iştirak edebilir. 

6 - Her istekli inşaatın bedeli keşfi olan (15581) lira 
(67) kuruşun yüzde yedi buçuğu nisbetind~ muvak~3:t temi· 
natı tayin olunan gün ve saatten evvel teslıın etmelıdır. 

(5008) 

3.9.934 .arihine müsadi f pazartesi günü pazarlığı ya
pılacak (34500) kilo Mangal kömürüne ilaveten Cibali Fab 
rikamız için ayrıca Beş bin kil o pazarlıkla satın alınacaktır. 
Taliplerin ona göre müracaatları. (5214) 

\ 
1 
1 : 
' 
l 



"'""""_ .. Beyoğlu -Tünelbaşı - Yeniyol 

c~keke Alman Lisesi v~.~~::;;t 
MAARiF VEKALETiNCE MUSADDAK : 

1 - Tam devreli lise ; 2 - Orta Ticaret mektebi 

3 - Lisan öğreneceklere ihzari sınıflar. 

Türkçe - Almanca - Fransızca mecburi, İngilizce ihtiyaridir. 

Ortamektep ve Lisenin resmi 
bakaloryasına hazırlar. 

Terbiye ve tedrisatının ciddiyetile tanınmıttır. -
Tedrisat 1 O Eylülde batlıyacaktır. Kayıt için : 3 Eylül pa· 

zartesi gününden itibaren öğleden evvel 8 den 12 ye kadar müra
caat edilmelidir. Fazla tafsilat için her gün mektep idaresine 
müracaat edilebilir. 

Telefon : 

Ev yapmak için 
200 metre bir arsa aranıyor 

200 metre ınurabbaında bir araaya ihtiyaç vardır. Bu arsanın Taksim· 
Ayaspşa arasında denize nazır olmau şarttır. Satmak istiyenlerin gazete

mize (araa 200) rumuzu ile müracaatları. - 5591 

OSKÜOAR. KADIKOY 
Jramvag Seferlerinin işlotmaga Açılışı 

Üsküdar - Kadıköy ve Ha valisi Halk tramvayları T. A. Şirketinden : 
Kadıköy tramvay şebekemizde inşaatı bitirilen Haydarpaıa - Kadıköy hattı 

ı Eylül ı934 sabahından itibaren itletmeğe açılacak ve bu suretle Kadıköy • 
Usküdar araıında muntazam tramvay seferleri tesİ5 edilecektir. 

Bu yeni işletme yüzünden, Usküdar tramvay şebekesinde tadil ve Kadıköy 

Tramı•ay Şebekesinde tesis edilen mıntakalarla ı Eylül ı934 sabahından itibaren 
tatbikt mukörrer ve her mıntakaya ıamil len2i15tlı Ucl"et tarifeleri bekleme yer .. 
!erinde ve Kadıköy iskele durağında muhterem yolcular tarafından görülebilecek
tir. (2ı69J ,_ ....., 5549 

Ankara Jandarma Satınalma 
Komisyonundan: 

Mevcut evsafına uygun olmak şartile 1797 çift çizme 
kapalı zarf usulile satın alınacak ve pazarlığı 6-9-934 per
şembe gÜnÜ saat on beşte yapılacaktır. isteklilerin şart ev
safını görmek üzere her gün ve pazarlığa karışmak için de 
pazarlık gün ve saatinde muvakkat teminat makbuzile An
l<ara Müstakil Taburu kararg·ahmda müteşekkil Komisyonu-
muza müracaatları. ( 4 7 46)) 5200 

Maarif Vekaletinden: 
1 - Ankara ismet Paşa Kız Enstitüsü meslek muallim 

mektebine kız enstitüleri veya kız san'at mektepleri 1931, 
1932, 1933, 1934 ders senesı mezunlarından ley
li meccani talebe alınacaktır. 

2- Taliplerin mezun oldukları mekteplerin muallim 
meclislerince seçildikten sonr a yapılacak bir müsabaka im
tihanında kazandıkları takdir de kabul edileceklerdir. 

3 - Mektebe ücretli ley li veya nehari olarak devam 
etmek isteyenler imtihansız kabul edilecektir. 

4 - Müsabaka imtihanı 2 2 Eylül cumartesi günü yapı
lacaktır. 

5 - Mektebe girmek isteyenlerin şeraiti anlamak ve taf 
<>ilat almak üzere Ankara' da ismet Paşa, Bursa' da Necati 
Bey Kız Enstitüsü, Üsküdar da Kız San'at Mektebi müdür
lüklerinden birine müracaatları. (5046) 5445 

Nafıa Vekaletinden: 
Vekalet ihtiyacı için muhtelif eb'atta muhammen bedeli 

1400 lira olan 9 adet halı pazrlıkla alınacaktır. 
Pazarlık 6 eylül 1934 l1lrihine müsadif perşembe günü 

saat 15 te Vekalet Malzeme Müdürlüğü makamında yapıl 
acaktrr. 

Taliplerin cari seneye mahsus Ticaret Odası vesikası ve 
105 liralık muvakkat teminatlarının Merkez Muhasebecili
ğine yatırıldığına dair olan makbuzla birlikte aynı gÜn ve saat 
te müracaatlan lazımdır. Bu husustaki şartnameler Malzeme 
Müdürlüğünden meccanen tedarik edilebilir. (5166) 

5511 

Güzel San'talar Akademisi 
Müdürlüğündenı 

1 - Güzel San'atlar akademisi talebe kayt ve kabul 
muamelesine bir Eylül tarihinde başlanacaktır. 

2 - Mimari şubesine lis e mezunları imtihanla, Resim, 
Heykel şubelerine orta mekte P mezunları, Tezyini san' atlar 
şubesile, Şark tezyini San'atl ar me~tebine orta mektep me
zunları veya lstanbul, Ankara, lzmır, Aydın, Edirne, Diya
rıbekir, Bursa Mmtaka San'a t mektebi mezunları imtihansız 
kabul olunurlar. 

3 - On beş ilk T eşrind e kayt muamelesi bitecek ve 
tedrisat başlıyacaktır. . .. 

4 - Fazla tafsilat için 1 dareye müracaat edılmelidir. 
Müracaat günleri pazartesi ve çarşambadır. (5230) 

5569 

1 DEVLET DEMIRYOLLA.RI 1DA.RESI iLANLARI 1 
Halk Ticaret biletlerile Seyahat edecek yolculara yatak 

lı Vagon ücretlerinden de yüzde yirmi 20 tenzilat yapılacağı 
ilan ojunur. (5169) 55ıJ 

Eskişehir hastanesinde i nşa edilecek olan kalorifer te
sisatının kapalı zarf ile müna kasası Ankara' da idare bina
ıırnda 15-10-934 pazartesi günü saat 15 te yapılacaktır. 

Tafsilat Haydarpaşa ve Ankara veznelerinde onar lira-
ya satılan şartnamelerde yaz ılıdır. (5285) 5577 

lstanbul Harici Askeri 
Kıtaat ilanları. 

lzmir Müstahkem Mevki ta I 
rafından gösterilecek mıntaka 
da 19000 lira bedeli keşifli 18: 
20 kilometre tulünde telefon 
hattı inşası kapalı zarf usulile 
münasakaya konulmuştur. Iha 

İ lesi 3 Eyl!l 934 Pazartesi gü -
· nü saat 11 de lzmir Müstah -

kem Mevki Satınalma Komis
i yonunda yapılacaktır. Taliple 

rin mezkiir Komisyona müra -
caatları. (82) (4704) 

5106 
• • * 

Balıkesir Merkez kıtaatı i -
çin dörtyüz bin kilo un ile dört. 
yüz bin kilo arpa kapalı zarf -
la 5 Eylul 934 Çarşamba gü
nü saat onda ihalesi icra edile
cektir. Taliplerin mezkur gün 
ve saatte Balıkesir Askeri sa
bn alma komisyonuna müra -
caatları. (81) (4705) 

5107 
• • • 

lzmir Müstahkem Mevki 
tarafından gösterilecek mınta 
kada 35,000 lira bedeli keşifli 
36 : 40 kilometre ıulünde tele
fon hattı inşası kanalı zarf usu 
lile münakasaya konulmuştur. 
ihalesi 3 Eylul 934 Pazartesi 
günü saat 10,5 da lzmir Müs
tahkem mevki satınalma ko -
misyonunda yanılacaktır. Ta • 
]iplerin mezkur komisyona 
müracaatları. (80) (4706) 

5108 
• • • 

Aleni münakasa ile Beş bin 
kilo beyaz peynir satın alına
caktır. ihale günü 11 Eylül 
934 salı günü saat on beşte
dir. Şartname ve evsafını gör
mek isteyenlerin her gün ve 
münakasaya İştirak edecekle
rin belli gün ve saatte temi
natlarile birlikte Çorludaki 
Komisyonumuza müracaatla
rı. (97) (4826) 

5214 
• * • 

Corludaki kıtaat ihtiyacı i
çin ~leni münakasa ile 1000 
kilo Benzin satın alınacaktır. 
ihalesi 11 Eylül 934 salı gü
nü saat 16 buçuktadır. Şart
namesini görmek isteyenlerin 
her gün ve münakasaya iş
tirak edeceklerin belli gün ve 
saatte teminatlarile birlikte 
Çorludaki Komisyonumuza 
müracaatları. (98) (4827) 

5215 
'f. 'f. 'f. 

Çorludaki Kolordu ihtiyacı 
için aleni münakasa ile Beşbin 
kilo Benzin satın alınacaktır. 
ihale günü 1 1 Eylül 934 salı 
günü saat 16 dadır. Talipler~ 
sartname ve evsafını görmek 
Üzere her gün ve münakasaya 
iştirak edeceklerin belli gün 
ve saatte teminatlarile birlik
te Çorludaki Komisyonwnu
za müracaatları. (99) (4828) 

5216 
• • • 

lzmir Askeri Hastanesi i-
çin 31500 kilo koyun eti l O 
Eylül 934 pazartesi günü saat 
16 da kapalı zarfla alınacaktır. 
Taliplerin şartnamesini gör
mek için her gün ve müna
kasasma iştirak edeceklerin 
müstahkem mevki satınalma 
komisyonuna belli saatinden 
evvel teklif r· ektuplarını ver

MDesaiıi: Nebi Zade Hamdi 

Buton 
sınıfları havi 

KuYvetli bir talim heyetine maliktir. Resmi mekteplere muadeleti musaddaktır. Kayt için her 
arasıncla mllracaat olunabilir. lıtiyenlere mufassal tarifname gö: d ~· ir. 

m: Cağaloğlu - Yanık Saraylar caddesi. Telefon: 20019 

~ NiŞANT AŞJNDA 

ve NEHARi KIZ ve ERKEK 

FEVZiYE LiSESi 
Memleketimizin en eski buıuıi mektebidir .,. raımt mekteplere muadil olduju lalelik edilmiştır. 
Ana, ilk, Orta va Lise kısımları Fan ye Edebiyat şubeleri vardır. 
( F ayziye mektepleri Cemiyetini• ) idaresi altında manevi bir şahsiyettir. 
Talebesini• talim ve terbiyesiae kııkançlıkla bağlı olduğunu muvaffakıyet! ile iıpat etmlıtir. 

isteyen talebe valilerine mektep tarifnamesi gönderilir, 
Li<e ve ort• kı<ım mezuniyet ikm

0

al imtihanlarına J EylOlde ve sınıf ikm~I im0t~hanlınna 22 EylOlde mektepte başlanıcakur •. 

~ Ye kayıt içın herglln mektebe mtıracaat edılebılır. Telefon: 44039 ~ [5144) 

Kartal Malmüdürlüğünden: 
llecmuu Muhılll~ e' Karyesi Mevkii ciıııi 

Bostancı KGçllkyalı kılağuz çayın Araa .. " " .. .. " ,, 
" .. 

" " 
,, 

Kartal w,.n ıyaııma Tarla 

Harita 
No. 

32 
33 
21 
22 
23 
00 

Metre Beher metre 
M. murabbaı 

497 
497 
433 
433 
433 

1897 9a
yla11 1/S 

L K. 
00 12 
00 12 
00 12 
00 12 
00 12 

kıyaı•IJ 
L -'· s9 6' 
59 64 
51 96 
51 96 
51 96 

hiueıi ta• oO 
mamı 100 00 Hl11aye mulİp miktar 20 . .,, 

Yukarda cinai yaıılı "S,, kıt'a ar1a Ue "bir,, kit'a tarlanın peıin para Ue temliki 5/9/934 tarib!1ıe mllsadif Çartamba gQnD nat on dllrtte lbıaleıi .icra kılınacağından taliple~in dipoılto mıkbuıl•;~ 
Kartal MalmüdilrlüğGnda mtıte9ekkil Satıı komııynuna mllracaat aylemeları. [5231) 55 

Şehrimiıin en alizel .,. aıri meleri. ( 488 ' ) •••111!1•.,. Profeallr j 
5233 Dr. IHSAN HiLMi B. ! Panorama Bahçesi • * 1 Avrupayı gitmiştir. Teşrinievvel oaıala· 

Tokat g.- ·nizonu ihtiyacı rma kadar çocukları kabul cdemiyecektir. 

için 135,000 kilo Un 22-9-934 (i!IO) !i.584 

cumartesi günü saat 15 de ka-
palı zarfla satın alınacaktır. 
Taliplerin şartnamesini gör
mek için her gÜn ve münakasa 
111na iştirak edeceklerin belli 
saatten evvel teklif mektup
lariyle Tokatta Kol Ordu sa
tınalma komisyonuna verme
leri. (5115) 

5440 
• • • 

Çorludaki kıt'at ihtiyacı 
için ~çık münakasa ile 62 bü
yük 48 adet küçük olmak ü
zere 11 O adet maden kömürü 
yalrnr.ıı.k soba alınacaktır. Ta
lipler ihale gününden bir hafta 
evvel işbu sobalara ait Kuleli 

marka istuvani ve zümre za
de rna.-I.alı menşuri ve üstivanl 
ve yerli mamulatı olmak Üzere 
Çorluya birer nümune geti
recekler ve getirecekleri hu nü 
munelere göre sobaların mü
nakasasına başlanacaktır. Iha 
le günü 15 Eylül 934 cumarte
si günü saat 15 tedir, isteye 
<:eklerin 15erait ve evsafını gör
mek üzer ... her gün ve müna
kasaya İştirak edeceklerin 
belli gün ve saatte te
minatlariyle birlikte Çorluda
ki komisyona müracaatları. 

(51116) 5441 

2 EylUI pazar gUnU ve ak,amı 

BÜYÜK SÜNNET DÜGÜNO ~ 
· ·ı s·· · ( F"k ·ye ban• Bahçenin daimi maruf uz beyetınc ı lveten: ureyya opereu ı rı 010g. 

Ayşe rolünde ) 20 kişilik bando, orkestra. varyete, kukla, hokkabaz, ~on 0,0 
muhtelif e~lenceler. Fiatlarda zam yoktur. Çocuk kaydı için her Rün o~Ie 

ıonra bahçeye müracaat. Telefon 41005 

Ankara Jandarma Satınalaı• 
Komiıyonundall~,. 

~· Jandarma ihtiyacı için 43 630 çift kundura 6-9-9:J1 ,,dıı~ 
şemhe giinü saa~ onda kap~~ zarf usul~~e satın alı~ac;;~~ıı' 
isteklil~ri~ Aşer~ı~ ve evs.~fı ogrenm.~k uzere ~er gun 052 l!'~ kasaya ıştırak ıçın de munaka sa gun ve saatınde 15 rJiıf 
35 kuruşluk muvakkat teminat makbuzu ile Jandar~~ ca.ııt' 
takil Tabur karargahında müteşekkil Komisyona ınur~ 
ları. (4748) ~ 

Ne,riyah idare eden: MOMTAZ FAiK 

1i ,, 


