
Aliiglı liakımler arasın~~ 
tasf İ!Je gapılac 

söyleniyor 
- 2 inci sa 

lagoslô.vga Kralı Hz. dün 
Sofyadan memleketine 

lıareket etti 
- 2 ınci aaylfada -

Namzetlerine 

Dün §chrimizdc yer yer intihap sandığr alayları yapıldı, resimde sandık alayının geçişi, Belediye binası önünde Avni Beyin nutuk söyleyişi, Kadınlar birliği azasının sandığı takip cdi§lcri görüluyor 

Yurtdaş, sandık 
başına! 

Belediye seçiniine 
bugün başlanılıyor 

Hariciye Vekilimiz geldi 
, 

Cenevredeki kazancımız 
Artık vilayet - belediye meclisi· 

ne aza aeçimi hazırlıkları bitti: 
.Şimdi her yurtdaşın rey vermesine 
ıra geldi. Daha doğrusu seçim için 

1 zırlık yapmak idareye ait bir iş 
~· İdare bu vazifesini yaptı. 

Sandık alayı nasıl ~ldu ? - Radyoda Tevfik Rüştü B. gördüğümüz itibarı ve 
intihap gecesi -Sandıkların yerleri dostlarımızın yardımlannı anlahyor 

Hariciye vekili Tevfik Rüıtü 

Bey Cenevreden ıehrimize gel, 
miş, aktam üıtü Ankaraya gitmit• 

:y vermek ise halka, bütün yurt
~şlara ait bir iştir. Bunun için 
urldaşlar bu vazifelerini yapma
ıdır. Herkes kendi semtinde 
ıandık başına giderek reyini kul
lamnahdır. 

Belediye meclisine aza seçme' 
"ey sahipleri için hem vazife, heı 
' bir hakbr, derler. Bu söz ı 
~kikaten çok doğrudur. Fakat 

unu unutmamak lazm gelir ki va· 
da-sını yapm ml olan kimsr> 
ki sahibi olduğunu artık iddia 
ve mıez. Belediye meclisine aza 
K~ilirken rey vermemiş olan bir 
~:ı-t~a!, sonra şehir 1şleri hakkın-

kaf ı derecede 'kuvvet ve sala· 
Cf 

•etle söz söyliyemez. 

Fikri Bey Yusuf Ziya Bey 

Belediye intihabı bu günden 
itibaren en hararetli safhasına gir· 
miş bulunuyor. Bu,.sabahtan iti -
haren, İstanbul ~ehir hududu da· 
hilindcki on kazada rey sandıkla· 
rı evelce ilan edilen yerlere konu· 
lacak ve rey atrlmaıına ba~lana· J 

cakhr. Sandıklar, intihap encü· 
menleri taraf mdan halkın gözü 
önünde açılarak boş olduğu göste
rilecek ve rey atımına bundan 

on &~başlanacaktır. 
.... .Q, ·~ .\ 

ı: ~ • uşı on iki gün devam ede-

l 

· tir. 
Tevfik Rüttü Bey dün §U beya• 

nalla bulunmuıtur: 
- Doğru Cenevreden, milletle!' 

cemiyeti umumi heyet içtimaın

dan geliyorum. Bu toplantıda 

iki, üç mühim hadise oldu: 

Biri, bildiriniz gibi, Türkiye• 
nin meclis azahğma intihap edil· 
mesidir. 52 dev1f'tiA - bir 1ki 
rey nokıan - '1ttifak sayılacak a• 
raıiyle, milletler cemiyetine air

d iğimizin henüz ikinci ıeneti kon· 
seye intihabımız, Gazi Türkiye· 
sinin medeni dünyada kazandığı 
büyük itimat ve ıempatiye delalet 
eder ve bilhaasll sulh ıiyasetinde Bundan baıka iıtanbulda be -

deiYe azası seçiminde bir huıu • 
halt daha vardır. Bu da lstan • 
derlbelediye tetlrilatı ile vilayet 
alhitatrnın bir çok noktalarda bir 
yap~la birlettirilmit olmasıdır. 

cektir. Tcşrinievelin on ikinci 
günü akşamı ıaat yirmi bire ka -
dar rey atılacak ve sonra sandık
lar açılarak reylerin tasnifine bat

lanacaktrr. Dün sandıkların kay
makamlık dairelerine teılimi mü
nasebetiyle bir intihap alayı ya -
pılmıştrr. 

Tevfik Rüştü Bey Sirkeci istasyonun- f 
da İstanbul valisiyle birlikte.. (Dc\1U11r 6 ıncı a~ıfanın 3 tıncıı ııOtunwıla 

mak • ı· ' ' · ·ı k " ıye mec 111 1çın seçı ece a • 
,~, vilayetin umumi idare iş-
ı 

.ri üzerinde de vazifeler görecek· 

Hüsamettin Bey Hüseyin Bey Alaya ittirak edecekler saat 
on dörtten itibaren Sultanahmctte 
Ticaret mektebi önünde toplan
mıya başlamıılardır. Hava kapa· 
lr ve yağmurlu olmasına rağmen 

alayın etrafını binlerce halk çev -
relemişti. Saat on befe kadar 

toplanmalar bitmit ve alay bele· 
diyeye doğru haTeket etmittir. 

Dünyayı dolaşan Çin 
askeri heyeti geldi 

fn'. Bu cihet nazarı dikkate alı -
nmca, lııtanbul belediye meclisine 
aa sesmek ;,inin ehemmiyeti bir 

k"' aalia meydana cıkar. 

Ceneral Şing Ju T u, muharririmize seyahatlerini ve 
memleketimiz hakkındaki duygularını anlattı 

Önde alayı idare eden fırka 
mcnıupları yürüyor, bunların arka Bu senenin başındanberi, he • Mehmet Asım 

'l11ı..-. ı ttncD ~ın ıfanır 4 OncO uyıfanm Safiye Hanım Feridun Bey sından bir sıra polis ve yeni tqkil men bütün dünyayı dolaşmakta 
edilen itfaiye muzikaıı ıeliyordu. olan bir Çin askeri heyeti dün 

t.leclis reisi, Hariciye, Da- c. H. F. Belediye aza ıehrimize ael111iştir. 

h A k 
namzetlerinden (lffl\'llnır 6 ıncı M~ıfanU1 l lncl ıUtununda) ç· lı: et" •· d t 1' • iliye Vekilleri n araya ın n&J ı a:.on ra o e me ın • 

ı-~---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~mi~oudabirgünkaldı~anson· 

gittil~~ . . . B b .. Büyük Millet meclm re15ı Kizım ostancı tramvayı ugun ra, dün akMmki ~kspresle Anka· 
~ ile Hariciye Vekili Tevfik Rü~- raya gitmiştir. 
tG ve iki sün evvel Şehrimize gelmı§ 

1 
b 1 Çin heyeti altı kişiden mürck· 

olan Duiliye Vekili Şükrü Kaya iş emı• ye aş ıyor keptir. Aralarında gayet iyi ln· 
leyıe~, dün akpm~ kıpreılc Anka· gilizce bilenler vardır. 

r-.. &itmiılerdir. Üsküdar - Kadıköy ve Hava- Dün bir muharririmiz, Çin he· 
lıtaayonda kendilerini lstanbul 'V:-•: B )isi tramvay tebekesinin tamam . yeti reisiyle Ankaraya hareketin -

-. ve helediye reiıi Muhittin ey, 
oı-... kumandanı Haliı Pap, vali )anması için fehir meclisinden a· den evvel ~onuımuştur. Heyet 
nı~ Ali Riza, poliı müdürü Feh - lınan karar ile beş ay evvel faali- reiıi askerlik ;,Ieri mecmuası mü-
nı Be,1er, l.tanbulda bulunan mebuı· yete geçilmiş, Kadıköy Haydar • dürü majon Ceneral Sing • ju - tu, 
tv ve diier bir çok zevat teıyi etmiş- pa .. a hattı eylülün ilk günü işle- seyahatleri hakkında mııharriri • 
lerdir. T 

J 
meğe başlarnııtı. Üsküdar halk mize şunları ıö)'lemiştir: 

ıtaıyonda bir Jota poliı bulun • 
1.·· "k tramvayları şirketi, öteki yeni "-Yarı resmi mahiyette olan 

"-'• ııUYu bir kalabalık tren kalkar· 
lcen Mecliı reiıini ,.c Vckillcriınizi al· hatlardaki faaliyetini de hayli bu seyahatim:z eşnasmda yüksek 
kı,lamıtlır. ilerletmiştir. Şirketin müdürü fahsiyetlerle de temas ediyoruz. 
Büyük ftfillet Mecliıi rei5i Kamrı Pa· Necmettin Sahir Bey dün bir mu- ?ekinden, kanunusaninin birinde 
~ refikal•"1 hanımla birlikte gitmiş • b · ayrıldık. Medeni dünvanm bir 
tir. harririmize u münasebetle şu 

· t' çok merkezlerini dola$lrk. Bu ara· 
P L •nt ı k ki ı"zahatı vermış ır: arJBn1.. o ar onferanıını ta P d T k' d " u·· k"d d K ki u·· a ür ·yeve ,. hüvük bir arzu 

e llefriyatla alakadar olmak için bir - s u ar an 111 ıya, s -
., ·el §ehrimixe gclmi~ olan küdardan Haydarpafaya ve Hay· ile gefm;s l>ıılunuvoru~. 

&-, unıam müdürü Vedat Nedim (DeVUDI Ü m J •YıfUUJl 2 lncl .Utununda) necmeddln ....... 8. l - Memleketimiz hakkındaki 
f.. dün Anbraya dönmüıtür. düıünceniz nedir? 

- Samimiyetle söylüyorum ki 
Türkiye, Çin ruhunda etsiz bir te
ıir bırakmıştır. Yeni TiiTkiyenin 
yükıek yaratıcıar, dahi bir aıker 
olduğu kadar .dahi bir ıiyaıi otan 
Gazi Mustafa Kemal Hazretlerine 
derin bir ıaygı ve hayranlığımız 
var. itle onun içindir ki, bu ka· 
dar uzun yollar aı tık, memleketi• 
nize de geldik. 

- Ankarada Türk büyüklerile 
de temaı edecek miıini:a? 

- Törkiyenln yeni im,.r ~~ 
]erini, büyük inkılap tecellisini 
görmeğe gidiyoruz. Bunu ortaya 
koyanları görmek elbette ılrefli • 
dir. 

- Çindeki :çtimai ve ıiyaıi ha. 
yat hakkında malumat verir mi • • 
siniz? 

- inkılap geçirmif bir mille 
arf atiyle pek ili takdir edebilir• 
siniz.... Çin ıon devirler içind 
pek mühim buhranlar yqadı. Bü· 
tün bu zaman zarfmda hükemeti
mlzi lcuvvetlendimıele uğrattdi. 
Bugün Sen ·ye • fen iıimli milli • 

(UUen 1&yıfa71 oemtalz) 
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Yugoslavya ile Bulgaristan arasındaki 
Kahireden Deyli Herald gaze

te,,ine bildirildiğine göre, Mısır 

Kralı Fuat Hazretleri ehemmiyet
li surette h stalanmıştır. münasebe takviye edilecek 

Sofya, 30 (A.A.) - Yu oslavya 
kral ve kraliçesi beraberlerinde Yu -
goslavya H riciye nazırı M. Y evtiç 
oldu u h ide sant on biri on geçe Sof
yadan hareket etmi 1 rdir. 

Kendilerini 1 stasyond'l Bulgar 
kral ve kraliçesiyle Prens Kini ve 
Prenses Ödoksi hükumet erkanı teı:yi 
etmi'ş ve halk §İddetle alkışlamıştır. 

Sofya, 30 (A.A.) - Yuğosl vya 

kral ve kraliçesini hamil olan tren hu· ' 
dut Üzerindeki Drorrmnn istasyonuna 
öğle vakti vasıl olmuştur. 

Kral Aleksandr trenden inc .... k se
lam resmini ifa etmekte olan asakeri 
teftiş etmiş ve kendilerine Droğmana 
kada,. refakat etmiş olan zevata ve -
da etmiştir ve trene binmiştir. 

Kralı hamil o'an tren Drof;man hal
kımının alkı§ları arasında istasyondan 
ayrılmıştır. 

Sofya, 30 (A.A.) - Bugün C\· 

şağıdaki resmi teğliğ neşredilmiştir: 

Bulgar Başvekili M. Gorgief ile Yu· 1 
go3l.-vya Hariciye nazırı M. Ye\·tiç 

1 
ve Bulgaristan Hariciye nazırı M. 
Batalof dün Ha~metlu Kral Aleksandr 
ve Ha~metlu Kral Boris hazeratının 
huzurunda yapmış oldukl. rı mükfı.le
r:ıclere v.c müzakere tcmiş oldukları 
meselelerin müzakerelerine devam et
mişlerdir. 

lkı memlcke~i al:\kadar eden ve on
fann mütekabil teşriki mesailerine ta
ıılhilcu bulunan bütiin meselelerin gÖ· 

rüsülmiiş olduğu bu mülakatlar sami
miyet, itimat ve dostane his ve tema
yül havası içinde cereyan etmiştir. 

Nazırlar, ahiren aktedilmiş olan 
Ticaret muahedenamesini ve baytari 
mukavelenamesini çok İyi neticeler 
vermİ! olduğunu müşahede etmişler
dir. 

Bu da, Yugoslavya ile Bulgaristan 

arasındaki ikhsadi münasebetlerin da
ha ziyade sıkla§acağma d i. gösteri -
len beslenilen umidi muhik göstermek
tedir. 

iki kom u n.cmleket , rasındaki ·ik
tisadi mün~sebet'erin inkiş fa maz • 
har etmek ve kuvvetlendirmek için na
zırlar pek yakın bir zamanda hudutta 
yeni mürur noktalan acmağa teşebbüs 
elm"k husus nda mutabık kalmışlar -
dır. Bu mürur noktalarının biri Çarİb· 
rot - Dragoman haltının §İmalinde, i
kisi de cenubunda olacaktır. Binneti -
ce iki taraftan her biri kendi toprağın
da bu geçit noktalanna giden yollnn 
iyi bir hale koymak icap eden ted -
birleri almayı deruhte ederler. 

Üç nazır !'on zamanlarda mahsus 
surette basitlcııtirilmiş olan pasaport 
muamelatının daha ziyade basitleşti -
ril si lüzumunda mutabık kalmışlar· 
dır. 

Bulgarlarla Yugoslavlar arasında 

münakalat ve münasebatın daha ziya
de kolaylaştınlması ve bu suretle iki 
kardeş ve komşu millet arasında da· 
ha dQstane ve daha halisane rabıtalar 
vücuda getirilmesi için nazırlar, Bul -
gar ve Yugoslav demiryollraının ilti -
sakı meselesini mali ve teknik noktai 
nazardan vakit geçirmeksizin tetkik 
ettirme e karar vermişlerdir. Bu ilti
sak noktaları Cnrigrot - Dro oman 
h~ttı üzerinde ve bilhassa Vidin No
gotin ve Guiochv - Komanova'da vu
cuda cet'rileçektir. 

Nihayet nazırlar ycl<diğerine o ka
dar yakın olan ve bir seneden beri 
müşterek kardeşlik ve dostluk işlerini 
samimiyetle izhaı etmekten hali kal
mamış bulunan iki millet arasındaki 

kültür rabıtalarını takviye edecek ih -
timamlarda bulunmaya ve bunun için 
İcap eden tedbirJcri almaya da lüzum 
RÖrmüşlerdir. 

lspartada gül yağı fabrikasının 
temeli atıldı 

. 1s_rrhı, 30 (A.A.) - Isparta- sonra de.mişlir ki: 
d gül ya(:>r ve Keçiborlud... kü- "- Gül yağı Türk ihracatının 
kürt fabrikasının temelini atmak mütevazi bir rakamıdır. Hüku -
üzere İktıtat Vekili Celal Bey melimizin bu mütevazi rakamı ih
beraberlerinde lzmir valisi Kazım mal etmeyi§i, memleketin her işi
Paşa, lzmir mebusu Osman zade ne olan büyük ve geniş alakanın 
Hamdi ve Zanguldak mebusu Ra- bir misalidir.,, 

ıp Beyler olduğu halde bugün sa- Müteakiben, gül yağcılığı na. 
at onda hususi trenle Kaleönü is-

sıl bir dikkat VP. itina istiyen ince 
taıyonuna ve oradan lspartaya 

bir iş olduğunu ve fabrika teşeb-
gelmişler, istasyonda kalabalık büsünün nasıl ele alındığını anlat
bir heyet taraf mdan karşılanmış-
larc.hr. rnıştır. 

Bu nutuktan sonra lsporta me· 
Vekil Bey halkın ilezahürah a• busu İbrahim Bey, Cumhuriyetin 

rasında fabrikanın kurulacağı sa· 
büyük «>serlerinden ve yurdumuzu 

haya gelmiştir. Sahada icabeden imar hususundaki iradesinden 
bütün hazırlıklar ilm.aI edilmişti. bahsetmiş, büyüklerimize saygı 
Temele konmak üzere yazılan ha-

ve minnetlerini anlatmıştır. Bun -
hra kağıdına imzalar atıldı. Mü - dan sonra merasime nihayet ve • 
teakiben nutuklar söylendi ve te-

rilmiştir. 
mel atma rne,.;ıı.imi Vekil Rey ta-

Vekil Bey, kumandanlığı, vi
rafmdan yapıldı. 

layet makamını, Cumhuriyet Halk 
Jspartalıl r n mına kürsüye 

fırkasını, İş Bankasını ve daha 
gelen Isparta MPbuı:.l• K"mal Tu-

bazı daire ve müesseseleri gczdi-
ran Bey Ispartalıların sevincine ler. .Şereflerine bPlediye salonun-
ve fabrikanın temeli atılışından da bir ziyafet verildi. 
dolayı hisse•tikl0 "i cP.uk ..,.,. heve-

İspartalılar büyük gün icin se-
cana tercüman olan sözlerinden 
--~=~!!!!!!!:"~~~~-~=~~~-! vinç ve sürur icinde bayram ya -
ye'ipervcr f'ırka.mız, hemen biitün 
vatandaştan temsil ediyor. Bir 
kuvvetH fırka ve h:lrekM: vücude 
getirmeğe çalıştık. llerliyoruz.,, 

pıyor. 

Vekil Bey, öğleden sonra hu
susi trenle Eğirdire ve akşama da 
Keçiborluya gideceklerdir. 

Ceddi Mehmet Ali Paşanın 

heykelini açmak üzere Yunanista
na gidemiyccegi ilan edilmiştir. 

Mısır kralının bir zamandan-
bcri rahatsız olduğunu bildiren 
İngiliz muhnbiri şöyle diyor: 

'.Kralın hastalığı hükumet ta· 
rafından miimkün olduğu kadar 
gizli tutuluyorou. Şimdi de enflo
enzayı takiben gelen bir zaaf tan 
muztarip olduğu söyleniyorsa da, 
kralın rahat .. ızlıV.mm ehemmiyet
le karşılandı~ı anlatılmaktadır'. 

Mısır kralının rahatsızlığı Ka
hirede olduğu kadar Lonch-ada da 
cntl\c;e "'rnnd•rmıstır. 

Hariciye V <:killerinin 
toplantısı 

Ankara, 30 (Hususi) - Bal
kan devletleri hariciye vekilleri 
birinci teşrinin yirmi yedisinde 
Ankarada toplanacaklardır. Bir 
akşam gazetesi bu toplantının vu
ku bulmıyacağını yazmışsa da ver 
diği haber doğru değildir. 

Ticaret mektebi koopera
tifi pansiyon açtı 

Ankara, 30 (Hususi) - An
kara tic ret mektebi koQ a.tıfi 
Y enitehirde Sıhhat Vekaleti kar -
şısında yirmi beş hişilik bir talebe 
pansiyonu açtı. Ayda yirmi lira 
ile bir talebenin burada her ihti· 
yaciyle yatması kabil olacaktır. 

11111ıııııııı1ııuııııuıııııııı111Muıııııırıı:uııııııııımntn1NıııılfllllllttN111 
Bir tekhf 

imtihanda 
dönenler 

İkmal imtihanlarındcı dönen tale -
beden bu neticede takdir hatası bula
rak Vekalete baş vuranlar oldugunu, 
bu müracatlcrin de mekteplerinde 
yeniden tetkika alındığını öğreniyo -
ruz. Kayb•den talebenin takdir hata· 
sı iddiası h men mütat gibi bir şey -
dir. Ancak orta mektep veya lisenin 
son sınıflarında kalmış talebe bakı -
mından başka bir haksızlık olduğu 
iddia olunabilir: 

Bu sınıflarda kalan talebe kaldığı 
dersten ertesi yıl yeniden imtihana 
girmek hakkını haizdir. Ancak. imti
handa muvaffak oluncaya kadar ne 
eskiden oldU{;U gibi imtihanını vere -
medi i ınıfa devam edebilir, ne de 
gecen sene istisnai olarak yapıldığı 

~ibi geçmek istediği sınıfa devam e -
debilir. Bu talcl> bu seneyi bo~ta ge
çirmege mahkumdur. İşte bizim hak. 
sız buldugumuz budur. 

Bizce bu ef ndilcr için istisnai hü
ki'm koymamalıdır. Madem ki, bunla
ra birer yıl f la ile daha bir cok ker
rc ikmal imtihanına girmek hakkı ta
nınmı tır. O h ldc bu fasılaları kı -
saltmak, gidilecek volların en tabii. 
sidir. Bu fasıla1 r. muvaffak olan ço
cugun girccc i ınıfta devam mecbu-
riyeti olan giinlcri doldurabileceği 

kadar bir aman vermek suretiyle 
tanzim olun b'lir. 

Vakıa bundan Maarif VekAleti ve
ya m kt lcr y ni ·r imtihan açmak 
külfeti e katlanmak lazım gelirse de, 
gcnçl rini b'zim ((bi bir gün önce ha
yata çıkarmak ihtiyacında olan bir 
mcmh:kettc bir k ç sual tertip edip 
ikmalli rocııkları olan mektebe yolla· 
mak külfetini göze almalıdır. 
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Bir l<omisy~nun a aylı hakim 'eri tas
söyleniyor fiyeye tabi tutacağı 

Ankara, 30 (Hususi) - Ad· j cetvelleri geniş tutul rak bul clt 

liye tefrik encümenine gelmiş o • ona göre para konduğundan mı.ı1'· 
lan temyiz azalnrınclan Sacli Yu • tcscp hak sahibi bir çok h k rrıJe· 
ıuf, Cemal Şefkati Beyler işleri- rin terfilerinden fayda eörer kle· 
ni bitirdiler. Yam1 Eskişehirc ri söyleniyor. 
dönmeleri muhtemeldir. Yeni kanunda y zıh olan ek 

Eski hakimler kanununa göre tep mezunlarına mahııus naınıet' 
terfi edecek olan hakimlerin lis - liHe st i müddetlerinin iki serı 
tesi bug-Ün v ckalet makamına ve- geri bır~kılması düsünü)üyor. a.ı 
rildi. Bu terfi listesine girmek suretle ilk derecelerden t rfl yıı' 
veya girmemekten ötürü yapıla - pıldıi!ı zaman ilk l<ademelerdt 
cak itirazları, yakında toplantıya yeniden istenen evsaf ve farkltlrf 
çağrılacak olan adliye sicil encii- taşıyan hakim bulamamak ınUt • 
meni tetkik P.d1>cek ve terfi etmiş . külünün önüne geçiLmiş olacali ' 
olanları münhallere tayin edecek· tır. , 
tir. Yakında toplanacaK Jiuıusi bif 

Bundan önce çalı mış olan es- komisyonun ~laylı hakimlerin ~ 
k. .. h k k · · d f.. • · · I ... ... f 1=at t;ı ı encumen, u u tan en ıyı e - ıyesı ışıy e ugra~acagı, ~ 

rece ilP- mezun olanları müddeiu- tasfiyenin sanıldığı kadar 
mumilik, sulh hakimliği gibi yapılmıyacağı öyleniyor. 
müstakil yerlere, iyi derece ile Adliye Vekaleti yeni avu'ka 
mezun olanları muavinliklere, aza lık kanunu lnyihasım nazırlama 
mülnziınliklerine tayin etmişti. tadır. Ceza, hukuk avulCatlıkl 

Bu prens0 hin yeni encümence rı ayrılmaktadır. Bu !!Uretle biı 
ele ıröz önünde tutulare <tr. veni diğerinin isine mi•daliale demi 
'hft 1,.:,..,1e .. ~8"""'1" lın r.h ~:o tlrn v~c~k · r. 

Yugos avya muhacirlerine tazmina 
n 

Ankara, 30 (Hususi) - Yu- messil iştirak edecektir. Ko 
goalavyadan memleketimize hic • yon Türkiye ile Yugoslavyl 
ret eden vatandaşların Yugoslav- smda yapılan emlak mukave 
yada terkettiklcri <.mlake ait mü- mucibince Yugoslavya hükfım 
racaatlarmı tetkik etmek üzere nin vermeyi taahhüt ettiği on l 
maliye vekaletinde bir komisyon milyon dinarlık tazminatın ne 
te§kil edilmiştir. retle ve ne nispet dahilinae da 

Bu komisyona hariciye ve nd- lacağını tesbit edecek ve bir 
liye vekalctlerinden de birer mü- talimatn me hazırlıvaca.ktır 

~--------------------mPiı ..... -.ıı-. ____________ , 
Resmi evrak nasıl yo edilecellr1 

IJu 
Ankara, 30 (Hususi) - Res - ı Dahiliye, Hariciye, M~l 

mi ev1ak defterlerinden d mgasız faa Maarif Vekaletlcrıı. 

o~anlarmn ne şek:lde y~k e~il .. ce· l çilmiş beş ki ilik ' :r koırıiı;Y: 
ğı hakkında Vekaletlcrın duşun • verecektir. Komisyon hunl~rd 
celeri alınarak SOradan gecirilcn tarihi, ilmi, siyasi, askeri ·~~ 
nizamnamenin meriyete girmesi sadi, hukuki de;eri olmıy yı\ ı· 
kararlaştırıldı. yolt ettirecek, diğerlerini de 

Her Yek~ 1"'•" hu iş icin önce- den geçirecöktir. 
den üç kişilik hir hevct avrılacak, 111 
bunlar mahz~nlerdf'ki aklı PV • Memurların :.icillcri, mc'J'flll 

raktan 925 ~enesirc kndar olanla
rı ayıracak ve 1'nzin<'1 evrakta bu
lunup ta yok edifmP.k icin ayrıl -
ımış olanları d ... eözden geçirecek· 
tir. 

Bu he,,ctlcr hrr sene basında 
toolanarak üzerinden yedi y1l tycc

miş l!vrakı t"'tkik cdr.rPk yok erli!
mesi k:ı.rarlas;an <-vrt>1°n cet rclini 
yaparalr .,... ..... 1.,.-.1,. "'-~,.ol ;1 • 

rın ölümünden on yıl gcçmcd•l•cr 

mahkumiyetle biten ceza da\'all' 
h. b' k. .. .., ti 
ıç ır va ıt, mururu zamaıt ... 

bi islerin evrakı bu zamanın b~ 
mesinden sonra beş yıl geçmcd 
çe ve tapu kayıtları ile Büyük~ 
k~ nı Harbiye, Milli Mudafatı" 
Hariciye e rnkı yok edilemez. V 
vanın yok edilecek evrakı ayrı 

Hangi mal arın gir esine 
müsaade edildi 

Ankara, 30 (Hususi) - Kle • 
ring sözle§mesi olan yabancı di • 
yarlardan kontenjan harici geti • 
rilecek şu malların yurda girme • 
sine izin verilmiştir: 

Trakya ~ker fabrikasının 

87600 dolarlık m kinclcri, llgaz 
kazasının ,;u boruları, Hereke 
fabrikasının ~üzgeçleri. Beykoz 
kundura fol-rikaunıp Q(\ L,._..,.t 

kabara çivileri, 50000 kiloluk 

çivi ve iplik, 
me tarcntleri, Nafm V c' , ... 
Borçka köprüsü malzemesi, 1" 
bul cam fabrikasınrn kllrrm c~ 
sı, F e~ane fabrika ının te .. ,.. 
şeritleri, Osküdar tre."llvny r.'r 

t'n'n 750tl ""~rklrlc r.. , .. t " 

leri, bal{ f\Tivcgo ayna f h•~ı.
nm 120 marklıl< }ı;J i t- 1 

"f m•h1dı emaye fobri'·n•ınm 1 

liralık parralarr. •. 



·şARETLER .... , .......................... . 
insanın kıymeti 

lngiliz bilginlerinden Thoıyas E. 
Lawsdn altmış altı kilo ağırlığındaki 
bir adamın 9.000 fahmi yapacak ka • 
dar karbon, 2200 kibritik fosfor, 1 
kalıp sabunluk yağ, bir kümesi bada· 
na edecek kadar kireç, biraz ba· 
kır, bir köpeğin pirelerini 
öldürecek kadar kükürtten hülasa, 
17 kimyevi maddenin 40 litrelik bir 
ıu İçinde halli hamur edilecek olursa 
insan meydann gelirmiı! 

Bilgine göre insanın ptalı, zekisi, 
dahisi, ahmağı, hepsi bu on yedi mad· 
denin birleımesinden meydana çıkı • 
yormuı! 

Bilginin hesabı yalnız kimyada 
kalmıyor, üstat bir adamm bu kimye
vi maddelere göre maliyet fiatini de 
heşap etmif; bir adamın değeri bir 
dolardır, 

Evvela tuhafıma gitti; 
Bu kader ucuz muyuz diye .. 

Bir kundura bana nazaran dokuz 

kere pahalı? 

Bir frak satın almak için kaç ada· 

mı satmalıyım? 
Hakikaten insan oğlunun bu kadar 

ucuz oluıuna ne kadar hayıflansanız 
yerindedir. 

Bir Ankara kedisini, bir kurt kö -
peğini salın nlmak için zeki, budala 
kaç düzüne insnnı terazinin bir kefe· 
ııine koymak lazımdır? 

Bunu düıünebildiğiniz kadar dü -
şünürı. 

Ben ucuzluğumdan dolayı memnu
num; 

Buna belki de zügürt teseıtisi di
y nler bulunabilir. Fakat siz de dü • 
şününeniz bana hak verirsiniz. 

Mesela, dütününüz, si:.dn vücudu
nuzdc bir küçük kümesi badanalıya • 
c; k kireç yerine, kümes kadar bir ye
-j yaldızlryacak kadar altın bulunsay
di. 

Vücuduni.ızdeki bakır faraza bin 
kişi için yirmi kilo olmayıp ta bir a • 
damda on kilo olsaydı, vücuduntizde· 
ki ucuz maddelerden bir kısmı yerine 

ve bedeninizde kauçuk bulunsaydi""° 
gövdenizden 9000 kur§un kalemin; 
kafi gelecek karbon yerine onun on
da biri kadar elmas olsaydı haliniz ni
ce olurdu? 

Tek kelime ile: Harap. 
Evvela, vücudumuz, kıymetli ma • 

denler:i ıaklıynn dağlar, ve topraklar 
halini alırdı. İçimi:r.deki kıymetli ma
denleri çıkarmak için derilerimizin 
altından tüneller ııçarl,.r, sondajlar 
yaparlar, biraz bakır, biraz elmaı bul

mak için bizi yalnız öldürmezler, pa· 
ram, param parça ederler. Tıpkı ma
denleri iılenc, iılene iskelet haline 
gelen maden mıntakalarına dönerdik. 
Yalnrz bu kadar değil .. 

Böyle kıymetli vücudunuzle siz 
ba§ka1an için bir müstemleke olurdu
nuz, iki ayaklı müstemleke.. 

f ıkarayı yalnız müstemleke ol _ 
makla da bırakmazlardı. 1 çinden altı
nını çıkarmllk için köşebaşılarını ke _ 

&erler. Tıkır, tıkır doğrarlar, elmas -
larını bulmak için değirmenlerde be • 
denlerini lime lime ederlerdi. 

Bereket versin ucuzuz. Par•. etmi
Yoruz. Halimize bin şükür edehm. 

Sadri Etem 

o 

- Dehri Ere d' . . 
Devlet de • n ı, Nafia Vckaletının 
.._ti • mıryollarının nakliye üc • .... .,,ı. 

Bekçi adam 
soyar mı? 

Gece yarısı sokakta 
geçen garip vak'a 

Y eohayel isminde bir sütçüyü 
yolundan çevirerek altı lirasını 

almakatn uçlu Şaban oğlu Ah
met ve Mustafa oğlu Ahmet isim· 
lerinde iki bekçinin muhakemele· 
ri dün ağır cezada bakılmıştır. 

Y eohayel efendi, hadiseyi şu su -
retle anlattı: 

- Gece saat on birde gidiyor· 
dum. Ahmet önüme çıktı. Nere· 
ye gittiğimi sordu. Evime gittiği
mi söyledim. 

- Hayır .. Sen hırsızsın gel ka
rakola gideceğiz ... dedi. 

Ben korktum, peki gidelim de
dim. Yürüdük. Yolda ahbabım 
bir dondurmasının evi vardı. Q. 

raya daldım. Kapıyı kapadık. o, 
dışarıda kaldı. Düdük çaldı. Bir 
az sonra resmi elbisesiyle geldi: 

- Haydi işte görüyorsun ki 
resmi elbise giyiyorum. Şimdi gel 
karakola gidelim dedi. Ben de 
baktım elbisesi sahiden resmi 
peki, dedim çıktım. Yürüdük. 
Karanlık bir yerde tabancasını çı· 
kardı: 

- Eller yukarı.. Emrini verdi. 
Ben de ellerimi yukarı kaldırdım. 

- Paranı çıkar, dedi. Altı lira 
param vardı. Çıkardım. Verir· 
ken ikisini yere düşürdüm. Sonra 
bulur alırım diye dört lirasını ver• 
dim. Bu esnada öbür Ahmet de 
yanma gelmişti. Burada beni hı· 
raktılar. Giderken yolda bizim 
mahallenin bekçisine rastladım. 
meseleyi anlattım. Karakola 
gittik. Oraya da meseleyi anlat -
tık. Gece benden parayı alan Ah
med in arkadaşı olan diğer Ahmet 
geldiler. Polis dört liramı bana 
iade etti. "Davacı mısın?,, dedi. 
Ben: 

- Mademki param iade edil
di niçin davacı olayım, dedim. 
Sabahleyin de erkenden parayı 

dü§ürdüğüm yere giderek öteki 
iki lirayı aldım .. ,, 

Davacı mevkiinde bulunan süt
çünün bu ifadesinden sonra mev· 
kufen muhakeme edilmekte olan 
bekçiler isticvap edildi. Bekçi
lerden parayı aldığı iddia edilen 
Ahmet şunları söyledi: 

1 
- Ben devriye idim. Bu ada· 

mın vaziyetinden şüphelendim. 
1 Etrafa bakıyordum. lsm~ni sor.-

dum. Evvela Osman dedı. Sonra 
asıl ismini söyledi. Şüphem büs· 
bütün arttı. Kendisine karakola 
kadar gitmekliğimizi söyledim. 
Yolda kaçtı. Bir eve girdi. Ben 
düdük öttürdüm. Elbisemi giye· 

Efendi 

•.• Yüzde elli, hatta yüzde sek • ı 
sen tenzilat yapması ... 

Sonbahar 
Yağmurlar başladı, odun 

kömür fiyatları yükseliyor 
Hava birkaç gündenberi :soğu· 

muştu. Dün de sabahtan akşama 
kadar kapalı geçti ve f asıJalr bir 
surette hafif yağmur yağdı. Ya -
ğan yağmurun irtifaı bir buçuk 
milimetredir. Hararet azami 19 
dereceye kadar çıkmıştır. Rüzgar 
yıldız ve poyrazdan esmiştir. 

Odun ve kömür fiatları son 
günlerde yükselmiye başlamıştır. 
On gün evel oaunun çekisi 230 
kuruş iken 400 kuruşa çıkmıştır. 
Belediye lstanbulda iki senelik 
ihtiyacı karşılıyacak miktarda o• 
dun ve kömür bulunduğunu tesbit 
etmiştir. Kömürün kilosu da altı 
kuruşa çıkmıştır. Belediye odun 
fiatlarını yükseltenler hakkında 
takibat yapacaktır. 

Çıplak adam çocuklarını 
alamadı 

Çıplaklar cemiyeti taraftarı 
olduğu ve evde çıplak gezdiği id· 
diasiyl~ kocası Dokiclis aleyhine 
boşanma davası açmış olan ma
dam Raşelin muhakemesi bitmiş
ti. Fakat bundan sonra da Doki
lis efendi karısı aleyhine bir dava 
açmış, çocuklarım istemişti. Bu 
dava dün üçüncü hukuk mahke • 
mesinde neticelenmiştir. Mahke· 
me, Dokilis efendinin isteğini 
"reddetmiştir. 

Maaş 
Umumi bütçeden maaş ·alan 

memurlara teşrinievel maaşları 
bugünden itibaren verilmiye baş· 
]anacaktır. Belediye memurları -
nın maaşları da birkaç gün zarfın· 
da verilecektir. 

---tllttetllılU!ftlJlllll~WllU•llSHIJ wnu.-...unıum• 

rek evden çıkardım. Eğer onu 
soymak için bunları yapsaydım 
düdük çalarak imdat istemezdim. 
Parasına gelince, kendisini ev
den çıkarıp karakola götürürken 
adresini verdi. Hırsız olmadığı -
na kanaat getirdim. Bıraktım. 

Pana kahve parası diye para ver• 
mek istedi. Almadım, zorla ver· 
di. Parayı elime verir vermez dört 
lira olduğunu gorunce, bunun 
kahve parası olamıyacağıru dü .. 
şündüm. O esnada yanıma yak
•aşan arkada~ım Ahmede mesele
yi anlattım. Geri ver, dedi. Pe
!inden ko tum, almadı; sonra po• 
liıle iade ettik. 

Bu ifadeyi diğer bekçi 'de teyit 
etti. Bundan sonra diğer ıahitler 

dinlendi. Neticede müddeiumu 
minin mütaleasını bildirmesi i'in 
muhakeme başka bir güne bıra· 
kıldı. 

Tayyare cemiye
tinden çıkarılanlar 

Müdür İsmail Hakkı Bey 
izahat veriyor 

Tayyare Cemiyeti merkezi ta -
rafından hazırlanan yeni kadro • 
lar vilayet şubelerine bildirilmek
tedir. lstanbul merkezinden ye· 
di kadar memurun açıkta bırakıl
dığı gazetelerin birinde yazılmış
tı. Tayyre Cemiyetinin İstanbul 
§Ubesi müdürü İsmail Hakkı Bey 
dün kendisiyle görüşen bir mu • 
harririmize şunları söylemiştir: 

"- lstanbul cemiyetinin kad
rosu, diğer vilayet cemiyetleri
nin kadroları gibi doğrudan doğ· 
ruya merkez tarafından yapılmış· 
tır. Açıkta kalan memurlar yedi 
değil, beştir. Bunlara da ikra -
miyeleri verilmek suretiyle tekaüt 

edilmişlerdir. Bunların yerine li· 
san bilen gençler alınmıştır. Ce
miyete bu hususta şikayet yapıl -
mamıştır. Bu memurlar zaten 
bundan evvelki mesleklerinden 
tekaüt edilmiş, ve yaşları olduk
ça ilerlemiş zevathr. Cemiyet te 
bunları ikramiyelerini vererek te· 
kaüt etmiştir. 

Kadrolarda yapılan değişmeler 
doğrudan .doğruya merkez tara -
fından yapılmıştır. Kapatılan 
sevk müdürlüğünden de cemiyeti· 
mize iki memur verilmiştir. 

Ayni zamanda sevk müdürlü • 
ğü, İstanbul şubesinin !binası mü· 

sait olması dolayısile buraya nakl 
edilmiş ve cemiyet ambar kirası 
verilmekten kurtanlmıştır. Görü

yorsunuz cemiyet tasarruf etmek
tedir. Şimdiye kadar 8.300 lira 
gibi mühim bir para tasarruf edil· 
miştir. 

izinsiz mecmua çıkaran 
İzinsiz mecmua çıkarmak su

çundan muhakeme edilmekte o -
lan Mahmut Saim efendinin mu· 
hnkemesine dün üçüncü ceza 
mahkemesinde devam edilmiştir. 

Dünkü celsede neşredilen mecmu· 
aaların Mahmut Saim efendi tara· 
f ından iddia edildiği gibi kitap mı, 
yoksa mecmua mı olduğuna dair 
ehli vukuf taraf mdan verilen ra· 
yor okunmuştur. muhakeme mü
dafaa için başka br güne bırakıl· 

mıştır. 

Sovyet sanayi heyeti 
İstanbul geldiğini yazdığımız 

on dört kişilik Sovyet sanayi he· 
yeti dün akşam Ankaraya hareket 
etmiştir. 

Na.sıı Görüyor? 

••• Yiy cck ve yakacak maddele
rin ucuza naklini temin ederek ha -
yat pahalılığının önüne geçmek iste
mesinden ileri gelmittfr ... 

••• Halbuki fiatler eski tas, eski 
hamam hiç değiımedi. 

1 
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KONUŞUMLAR 
-········· .. ···················--··· .. 
Yaşasın Türkiye 

Cumhuriyeti 
"Bize, y radılı§rn eısiz vcrgileriy· 

le donattığı bu güzel şehirde, Os • 
m nlı imparntorlannın bir zaman 
krallar kabul ettikleri bu saraylar, bu· 
gün budunlar arası beraberlik çalıı -
rnasm ıı hne olmuıtur. 

"Bin bir gece masallariyle dolu bu 
s rayl r, bugün Türk azim ve ruhunuı 
parl k mis ilerini bize göstermiı olu· 
yor. Bu çatı altında, Türk milletini, 
Gaziyi ve muhterem reisimiz Hasan 
Beyi selamlıyoruz. 

"Türk zabıtası, liyakatli, dirayetli 
ellerle idare edilen çok kıymetli bir 
müessesedir. Zabıtanın ve lstanbul 
halkının bize gösterdiği nezakete te -

şekkür ederiz. 

"Yaınsrn Türkiye Cumhuriyeti." 
Bu son sözden sonrn, candan gönül

den gelen çok samimi bir alkış tufanı, 

bir alkıı sıığnağı, bir alkış kasrrğası, 
sarayın duvarlarında §Crefli, ,.akur 
aksisadalar uyandırdı. Ve alkış dal -
galariylc "Yaııısın" nidalan uzadı, u~ 
zadı, dinmek bilmedi ... 

Sevinçten gözlerimiz ya§armıı, ku· 
rumdan göğüslerimiz kabarmııtı. 

Fransızlar gibi herıeyle alay eden, 
l ngilizler ibi herkesi yan çizen, Da
nimarkalılar gibi herkese lakayit ka
lan ve anha minha, Türkü bugüne 

kadar yamyam diye tanıyanların, 

yirmi iki yabancı millet elçisinin, ııd 
bir nezaket eseri, mi5afirlik gayretİy· 
le değil, çok samimi, çok yÜrekten 
beğenerek konuşmaları "Gazi" ismi 
geçince büyük bir hayranlıkla el çırp· 
maları ve Cümhuriyetimizi bitip din
miyen "Yaşasın" nidalariylc lkı§la -
maları, Türk zabıtasına, Türk zabıta• 
sından gördükleri iyi munmeleye hak
ir ve yerinde olarak teşekkür etmeleri 
on yıllık Türk Cumhuriyetinin bırak· 
tığı en verimli, en değerli intibalar • 
dan biridir. 

Danimarkalı bir münevverin zihnin• 
de bir Osmanlı imparatorluğu var • 
dır. Fakat bu imparatorluk bir Peri 
masalı gibi bir ıeydir. Bugün yctmi' 
iki milletin zihninde bir Türkiye Cum 

huriyeti vardır ve bu Cumhuriyet, az· 
min, iradenin timsalidir. 

Budunlar arası Parlimentolar bif'o 
liğinin son toplantısının bitişinde, ka
dınlı erkekli yirmi iki millet elçisinin 
can ve gönülden "Yaşasın Türkiye 
Cumhuriyeti" diye bizi alkıılamalım 
her Türkün göğüs kabartarak, ku -
rum duyarak yadedeceği mes'ut bir 
hadisesidir. 

Selami izzet 

Şapka kumaşı kaçıranlar 
Şapka kumaşı kaçırmaktan 

suçlu olarak sekizinci ihtiaa5 
mahkemesinde duruşmaları yapı· 
lan Haçadoryan, komisyoncu Ko· 
ço, Şevki, Mığırdıç, kolcu Ragıp 
ve kaptan Ekrem efendileri mu
hakemeleri bitmiştir. 

Haçadoryan, Koço, Şevki ve 
kolcu Ragıp efendiler beraet et
mişlerdir. Komisyoncu Mığırdıç 
ile kaptan Ekrem efendiler birer 
hafta hapse ve 900 lira ağır para 
cezasına mahkum olmu§lardır. 

Dehri Efendi - Doıtum bu iıte 

yalnız mutnvasıttalr küplerini doldur• 
du. Eğer bu ihtikarla mücadele edil .. 
mezae hem h zinc zarar görecek, hem 

" de,lıalkJ tif d etmİf o~ 



lnebolunun kayıkçıları 
dünyanın en mahir 

denizcileridir 
Dünkü notlarım arasında Ka -

radeniz vapurunun Polathanede 
yirmi dört saat vakit kaybettiği -
ni, buna da Polathane kayıkçı -
)arının ve mavnacılarının sebebi
yet verdiğini yazmıştım. Bu ya -
zimda kayıkçılara ve mavnacılara 
ait olan şikayet manasını tashih 
etmek isterim. 

Çünkü Karadeniz, Polathanenin 
mahfuz limanı içinde bir gün ve 
bir gece fazla kalmakla çay-
lak fn1masınm şiddetini at-
latmış, bu sayede bütün yol -
cular da farkında olmadık-

ları halde büyük bir l\arsıntı teh -
likes: geçirmiş. 

Biz Polathanede bir glin ve 
bir gece fazla yatma9ın hepimize 
temin ettiği istirahati ancak Sam
suna geldikten sonra anladık. 

1ki gün evvel Karadeniz dal -
galarının şiddeti Samsun iskelere
rini harap et.miş. Fırtına kopmaz
dan evvel "Tan,, vapuru ile 1i -
mana gelmiş olan Şükrü Naili 
Paşa hile bir iki saat gezmek için 
~ehire çıkmış olduğu halde ~1ava 
birdenbire bozunca dalgaların 
"dehşetinden dolayı bir daha va -
pura dönememiş, Tarı vapuru 
Paşanın eşyalarını alıp T rabzona 
doğru kalkmış, gitmiş, kendisi 
Samsunda kalmağa mecbur ol -
muş. Paşa şimdi eşyaları ile be
raber geri dönmek için Tarı va -
purunun tekrar Samsuna gelme -
sini bekliyormuş. Bu arada bir 
kaç gününü boş geçirmemek için 
Bafra ve Terme taraflarında gezi
yormuş. 

Bu misal şunu gösteriyor ki 
Karadenizde geçici bir yolcunun 
gezmek icin vapurdan limanlara 
çıkması tehlikeden hali değildir. 
Çünkü her hangi bir limana çıkan 
kimsenin selametle vapura dö -
11cbileceği daim<:ı. şüphclid:r. 
· Acaba Tevfik Fikret: 

"Deniz kadın gibidir, ~akın 

inanmak olmaz ha.,, 
Dediği zaman Karadenizi mi 

düşünmüştü? 

Karadenize niçin kara demiş -
ler? Akdenize niçin ak sıfatını 
vermişler? Her halde karayelde
ki "kara,, ile karakıştaki "kara,, 
da olduğu gibi Karadenizin kara
sı da suların rengindeki koyuluğu 
ifade etmekten ziyade denizin 
fazla hırçınlığını, dalgalarının 

İnsafsıxa şiddetini, havasının 
ini değişikliklerini göstermek için 
ilave edilmiş olsa gerek. 

Denilebilir ki Karadeniz, tabi
at kuvvetinin şiddeti önünde in -
san kuvvetinin aczini anlatmak 
için yaratılrnı§tır. Karadenizin dal. 
gaları bir kere harekete geçti mi 
artık en büyük gemilere bile ha -
kim olan şey, kaptanların iradesi 
değil, dalgaların iradesidir! 

Filhakika Karadenizde hemen 
her lj.man az çok tehlikelidir. Fa
kat bunlardan hiç biri lneboluya 
benzemez. lstanbuldan İnebolu -
ya cıkmak iizere vapura binen 
yolcular hazan buraya çıkamaz -
lar. Vapur limanı tutmadih iç=n 
Sinop'a kadar gelirler. Burada 
Trab ... on tarafından gelecek va -
puru beklerler. Fakat bu defa 
gene lneboluya cıkamadıkları icin 
ldanbula srelmeee ve burada tek-

rar başka bir vapura binm.eğe 

mecbur olurlar. O suretle ki kışın 
lneboluya çıkmak için vapurdan 
vapura geçerek bir, hatta hazan 
bir buçuk ay Karadeniz içinde 
çalkanarak seyahat eden yolcular 
çoktur. 

Fakat şayanı dikkat bir nokta
dır ki Trabzon ve Samsun gibi 
limanlarda ekseri kayıklar motör· 
leştirilmiş olduğu halde sularının 
emsalsiz şiddeti ile tanınmış olan 
lneboludaki !rnyıkların hemen 
hepsi motörsüzdür. Bu kayıkla -
rın bütün kuvveti sahiplerinin kol
larile bu kolların idare ettiği kü
reklerdedir. Denebilir ki lnebo • 
lu kayıkçıları yalnız Karadenizin 
değil, bütün dünyanın en cessur 
ve en mahir denizcileridir. 

Büyük gemilerin 1neboluya ge
lip demirlemeğe cesaret edemdiği 
zamanlarda bile onlar, küçük ka
yikları ile dağlar gibi büyüyen 
dalgaların üstünde cambazlık ya
parlar. 

Onlar yolcuları almak ve ge • 
milere yolcu vermek için gemile
rin merdivenlerine bile lüzum gör
mezler. Dalgaların sırtında va • 
purların küpeştesine kadar yükse
len kayıklarından yolcuları kapıp 
güverteye atmak, yahut güverte
den alıp kayığa alarak sahile çı -
karmak, yalnız İnebolu kayakçıla
rına mahsus denizcilik harikala • 
rındandır. 

Hayatın her sahasında•ntuvaf
fakiyete eriştiren şey kuvvet, ce
saret ve maharet vasıflarıdır. Fa
kat insanlarda bu vasıfları yara· 
tan da h;ç şüphesiz zorluklar ile 
mücadele etmek mecburiyetidir. 

Mehmet ASIM 

Evine erkek aldığı için 
Zührevi hastalıklarla mücade

le talimatnamesine mugayır ola
rak evine erkek aldığı iddiasiyle 
mahkemeye sevkedilen Evanın 
muhakemesine dün ikinci ceza 
mahkemesinde devam edilmiştir. 

Eva, mahkemede okunan za· 
bıtta imzasının bulunmadığını 
söyledi. Zabıt varakasına itiraz 
etti. Muhakeme, zaptı imza eden 
polislerin celbi için başka bir gü -
ne bırakıldı. 

Ergani tahvilleri 
satışı bitti 

Ergani bakır yolu iç istikraz 
tahvillerinin C. tertibi satışları 
dün akşam nihayet bulmuştur. 
Yüzde beş faizli ayni zamanda se
nede iki defa ikramiyesi olan b~ 
çok karlı tahvillerin hemen he
men hepsi satılmıtlır. Tahvillerin 
bir kısmı halk, bir kısmı banka -
lar tarafından alınmıştır. 

Hayvan sergisi bugün 
açılıyor 

Ehli hayvanlar sergisi bugün 
saat on dört buçukta Edirnekapı· 
daki belediye temizlik ahırların· 
da açılacaktır. Sergi iki gün a
çık bulundurulacaktır. 

Alman elçisi 
Şehrimizde bulunan Alman se

firi Her Rozenberg dün refikaıile 
birlikte Ankaraya gitmiıtir. 

Maarifte: Konferans bittikten sonra .• 

Mektepler Murahhaslar dönüyorla 
Bugün açılıyor 
Bugünden itibaren lise, orta ve 

ilk mektepler tedriıata batlıya
caklardır. Bütün mekteplerin 

kadrosu tamamlanmııtır. Ders 
programlarında geçen seneye na
zaran hiç bir değişiklik yoktur. 

Üniversitede merasim 
Bugün saat dokuzda İstanbul 

Amerika, Macar ve İtalya murahhasları gittiıer, 
Fransız murahhasları Patriya vapurunda Türk 

grupuna bir çay ziyafeti verdiler 

Şehrimizde toplanan otuzuncu 1 akvam misakının on dokuzuncd 
beynelmilel ~~r!~~entolar birliği ı' m~ddesi mucibince "tatbik edile• 
konferansı bıttıgı cıhetle, murah • mıyen muahedelerin tadili JazıJll 
haılar birer birer memleketlerine geldiği için, biz de tabi olduğu • 
dönmeğe ba,Iamışlardır. muz Triyanon muahedesinin tadi• 

Dün Amrika, Macar ve halya lini istiyoruz. 
üniversitesi merasimle açılacak • hh l mura as arından b=r kısmı git - Muahedenin ahkamı niçin tat• 
tır. Bu hususta üniversite rektörü 
Cemil Beyle görüşen bir muharri· 

miştir. Büyük bir grup halinde bık edilmiyor, onu da söyliyeyiıo; 
olan Fransız murahhas heyetini 1) Galipler, muahede hilaf ın• 

rimiz kendisinden §U malumatı şehrimize getiren ve bir hafta li- hareket ediyor, silahlanıyorlar. 
almıştır: manımızda k~lan '"Patriya,, va - 2) Milli akalliyetler tazyik gô-

" Yarın (bugün) üniversite puru bu ~abah saat altıda hareket rüyor. Macar gazete ve kitapI•• 
merasimle açılacaktır. Ben bir edecektir. rını bile okumalarına müsaade e' 

nutuk söyliyeceğim. Hukuk fa- Partiya vapuru ile Fransız mu- dilmiyor. 
kültesi esasiye hocalarından Ali rahhaslarından başka İrlanda mu- 3) Bugünkü umumi vaziyet 
Fuat Bey bir konferans verecek, rahhasları da gitmektedir. sulhu tehdit edecek mahiyettedir 
edebiyat f akülteıi ordinaryüs lrlanda murahhas heyeti re!si Bunlar, muahedenin gayri kabil 
profesörlerinden Yuıuf Akçura B. ve İrlanda ayan reisi olan Mister tatbik olduğunu gösterir. 
de bir hitabe söyliyecektir. Salı Benet, dün ıehrimizden ayrılrken Bazı memleketlerde, Macari•" 
günü de yalnız tıp ve edebiyat fa- muharririmi~c şunları söylemiı· tandakinden fazla Macar topr•"' 

kültelerinde tedrisata batlanacak- tir: var. Buna ne dersiniz? Biz hart 
"- Hükumetin ve halkın gös- istemiyoruz. l•i muslihane surel-

tır.,, ~ LJıt 
terdig-i misafirperverlik ve alaka t h 11 t k · t" or z Bı"z har~ Tıp ve edebiyat fakültelerin - e a e me ıs ıy u · 
cidden unutulmıyacak şeydir. umumiye de muhaliftik. O za • 

de diğer fakültelerde olduğu gibi Memleketinizde kaldğım bir haf- manki ba~vekilimiz harbe ,iddetf 
kayıtlar 15 teşrinievele kadar de- ta zarfında, yeni Türkiyenin• ru - le muhalifti. 
vam edecektir. Üniversitede ç.a- hu, beni hayli mütehassis etti. A- Biz, tecavüzi değil, teda( 
lı!ma saatleri tayin edilmiştir. bideleri ve müzeleri dolaştım. bir harp yaptık. HiikumetimiziO 

Lise ve Orta mekteplerde 
ikinci bir imtihan 

Dün bazı gazetelerde lise ve or
ta mekteplerde ikinci bir imtihan 

yapılacağını bakalorya sınıfların

da da tek gruptan kalan talebele-

rin tekrar imtihan edileceğini 

yazmışlardı. Maarif vekale~i u· 

mum müfettişlerinden Ekrem Bey 
bize dedi ki: 

"- Bugün1 bu şekilde imtihan 
için bana ve mektep idarelerine 

müracaat eden talebeler oldu, 
kendilerine ben ve mektep idare-

leri bu huıuıta hiç bir malumatı -

mız olmadığını bildirdik.,, 

Maarif cemiyetinin 
talebe yurdu 

Türk maarif cemiyetinin Ka -
dırgadaki talebe yurdu bugün a -

çılacaktır. Bu yurt, geçenlerde 
tamir dolayısiyle kapanmıştı. 

Yurt binasının tamiri tamamiyle 
bitmiştir. Bu sene yurda birinci 

derecede üniversite talebesi, yer 
kalırsa lise talebesi alınacaktır. 

Anadoludan gelen 
Hukuk talebesi için 
Geçen sene teşekkül eden hu -

kuk talebe yemek kooperatifin-

den başka bu sene bir de hukuk 
fakültesine Anadoludan gelen ta-

lebelerin yatması için bir yurt te
sisini düşünmüş, tertibat almış

tır. Hukuk yurdu yakında açıla· 
caktır. 

Tal ebe kooP.eratifleri 
Milli Türk talebe birliği koope

ratifi hukuk talebe kooperatifi ile 
birleşmek üzere temaslarda bu
lunmaktadır. 

Talebe birliği reisllği 
Milli Türk talebe birliği reisi 

Zeki Bey tıp fakültesini bitirmit, 

Anadoluda bir vazife almı§ oldu
ğundan yerine muvaff akaten tıp 

fakültesi talebedniıen Osman Nu
ri Bey geçmiıtir. Talebe birliği, 

yeni idare heyeti intihabı için 
15 teırinievelde toplanacakbr. 

Asarı atika müzeniz, dünyanın en programı, muahedelerin ıulhpet 
büyük kıymetlerinden biridir. llk ver vasıtalarla tadilidir. Bu ol• 
defa geldiğim memleketinizden mayı~ca, merkezi Avrupada ~ 
ayrılmak istemez gibi bir hisle dö- Tuna havaliıinde sulh yoktur "'' 
nüyorum. Ne çare ki döneceg-iz.,, ) m ı o a az .. ,, 

Macar murahhas heyetinden Dün akşam, Fransız murab 
M. Lukatz da memleketi ve taşı • haslarınm gideceği Patriya vat'ıı• 
dığı prensipler hakkında şu beya- runda Fransız murahhasları tar•· 
natta bulunmuttur: fındauı Türk grupu şeref ine bir af 

"- Bugünkü Macaristan hu • rıhş ziyafeti verilmistir. 
dudu haricinde 1.700.000 Macar Beynelmilel parlamentolar bii• 
var. Bunlar bila kaydü şart Ma- rosu da tekrar Cenevreye gitme1'· 
caristana iade edilmel:dir. Biz tedir. Ki.tibi umumi M. Buvash'' 
muahedeye multalif değiliz. Biz, dün gitmiştir. Büronun d;ğer ki: 
b'u muahedPlel'in tat'hik ~dileme - tioleri de bugün veya yarın gide' 
diğini idd1a ediyoruz. Cemiyeti ceklerdir. 
......................................................................................... -
Yurt da ş, sandık başına! 
~ l3aş mak,aleden de~a~ A 1 seçimde asli ve yedek aza ayrı ar 

Nıhayet beledıye meclısıne a - rı gösteriliyordu. 
za ıeç.mek işi, Türk kadınlarının 1 Bu sefer her rey sahibi 
umumi memleket işlerile alakala
rı derecesini gösteren bir hadise 
olacaktır. Acaba lstanbulda kaç 
erkeğe mukabil kaç kadın beledi
ye aza seçimine i!tirak edecektir? 
Kadınlar, Cumhuriyet idaresinin 
kendilerine vermi! olduğu rey ver
mek hakkını arzu edildiği şekilde 
kullanabilecekler midir? Bu nok
ta haueten geçen devre gibi bir 
fırka gürültüsü işitilmiyen bu dev
re için merak edilecek bir cihettir. 
Tabii olarak Türk kadınlarının 

belediye meclisine aza seçmek hu
susunda gösterecekleri dikkat, 
kendilerinin umumiyetle siyasi 
haklara ve vazif P,lere ehliyetleri 
derecesini dP. göstermeğe hizmet 
edecektir. Bu itibarla b!lhassa 
kadın intihapçıların bu defaki be
lediye aza seçiminde alakadar ol
maları icap etmektedir. 

Bir de geçen d~vrede yapılan 

nin rey pusulasına bir aza,. 

Irk için iki isim yazacağı yof 
]undaki kanuni kayda bakılar 

yedeklerin de tesadüfe bırakılnl 
sı istenmemit ve namzet listeıJ 
bir aza yerine iki ad gösterm~ 
suretile tesbit olunmuştur. Liıtl' 
ler, bu devre için aza olabilec~ 
zatler olmak üzere şehrimizin ;ti
mat kazanını' simalarını topJad•• 
ğı için seçime gelecek yurt " 
da!ları düşiınme zahmetindeO 
kurtarmıştır. Bunun Fırka ıneıı• 
suplarının ıittif akını temin ettilı • 
ten baıka Fırka mensubu olıııı " 
yanların dahi verecekleri reyler· 
de bu listelerin rehberlik yapac.ıı• 
ğını şüphes~z görür, hatta asli i' 
zaları yedeklerden ayırmak husıı• 
sunda bn reylerin rol oynıyacağı 
nı tahmin ederiz. 

Mehmet Asnn 

AŞK 'ı ve KADIN'ı en iyi tanıtan şaheser 

K AD 1 N ASLA UNUTMAZ! 
JOHN BOLES As LA UNUTMAZ! 
(Hayatım Sana Feda fııminin 

büyük yaratıcıaı . UNUTMAZ! 
[Fransızca fülii j MARGARET SULLOVA 1 
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"Gönüllerdeki yangını, şarapla ateş-
leyen canlara ne mutlu ! ,, 

- Herkes içtikten sonra, ka -
dehlerini tersine çevirecek •• 

Dirinın maksadı belliydi .. Da
vetlilerin kadeh\erini iyice bo9al
tıp bofaltmadıklannı anlamak is • 
ti yordu. 

Bu, eğlence saha11nda da olsa, 
bir inkılap aaydabHir.di. (Huma) 
nım leoyduğu kanunu Diri takvi· 
ye ediyordu. 

Şair methiyesini okuduktan 
sonra, hiç kimse yere ıarap dök -
meje cesaret edememiıti. 

(Devamı wr) 

Han ve apartman 
kapıcılan 

lırtanbulda bet bine yakın a • 
partman ve han kapıcııı olduiu 
halde bunlardan ancak bini bele· 
diye müstahdemin büroıuna ka -
yıtlı bulunmaktadır. Belediye re-
iıliji ıubelere gönderdiği bir ta· 
mimde mıntakalarmda bulunan 
han ve apartman kapıcılarının be
hemahal müıtabdemin bürosuna 
kaydedilmelerinin teminini bil-

Bu aralık hizmetçi ıirdi.: 
- Doktor Cemil bey ıeldi. 

Cevza hanım yerinden fırladı. 
Doktorun iki elini tuttu: 

- Siz tam sırasmda geldiniz. 
- Neye?. 
- Bana hak vereceksiniz. 
- Sebebi?. 
Cevza bir iki kelime ile miıba • 

baseyi anlattı. 
Doktor Cemil: 

- Hakkınız var, dedi. Ben çok· 
tandır Nesrine nasihat ediyorum, 
ama söz ıeçiremedim. 

- Siz ıeçirememit olabilirsi -
niz. Fakat ben sözümü dinletece-
ğim. . . ' 

Nesrine döndü: 
- Yann görüıeceğiz değil mi 

.. ı· , guze ım .• 
Neuinin iki yanaiını öptü, öte

kilerin ellerini sıktı ve çıktı. 
Doktor arkasından baktı: 

- Ne sev\mli kadm .. Ama ge • 
veze mi geveze .. Size kimbilir ne
ler neler anlattı. 

Dilferip hanım: 
- Nearin, dedi, )>eni doktorla 

yalnız bırak. 
Nesrin düıünceli bir tavırla o • 

dadan çıktı. 
Dilferip hanımefendi doktoru 

yanına oturttu. 
-Doğru ıöylüyorıunuz doktor. 

Cevza hanım bize birçok ıeyler 

ıöyledi. 
- Malum, onun aizı durmaz. 
- Kocamdan bahsetti. 
Doktorun hafifçe kaıları çatıl • 

Jı: 

-Ya!.. 
-.... Oa parasız kaldıiı doiJJı 

mu?. 
Doktorun tereddü~ünü görün • 

ce ili ve etti : 
- Ri~ ederim benden bildik· 

lerinizi ıaklamayınız .• Buaüne ka· 
dar bana bir ıey söylememenizi 
mazur ıörürüm, fakat bugün su • 
ıananız hata edeniniz. 

- Vallahi söylenenleri duyma· 
mak için saiır olmalı. 

Dilferip hanım ıarardı: ' · 
- Demek kocam .. . . . 
- Mektep kaçkını bir çocuk 

gibi daTianıyor. 
- Vahim bir fey yok mu?. 
- Bunu demek iıtemedim .. Fa• 

kat kabahat sizin o Feyyaz beyde. 
- Amma yaptınız!. 
- Ben bir türlü damadmızı 

ıeYmedim. iki senedir de onu alt· 
tan alta tara11ut ettim .• Ben öyle 
ıeyler hiliyorum, ki Cevza heaim 
bildiklerimi öğrenmek için haya • 
tınm yan11m verir. 

- O kız deiil mi?. · ' 
- Evet..., kız. O kız damaCluu· 

zm cürüm ıeriki.. Birlik oldular, 
Rıdvan beyi tuzaia clütürdüler .. O 
kız kimdir?. Kimin nesidir?. Ne• 
reden gelmit?. Nerede tanı•blar?. 
Bunlara cevap verilehilir, bualar 
öfrenilebilir. Fakat anlamadıihm 
bir ıey var: Feyyaz neden Rıdvan 
heyi on parasız bırakmak istedi! •• 
işte bu henüz bence muamma. 

- Kocam ne yaptı?. 
- Hem kendinin. hem de ıizia 

Yazan . Stıtliili l•sd. 
-Daha ne var? .. 
- Rıdvan bey o haydudun 16 

züne kapıldı •• 
-Doktor .. 
- Evet o haydudun sözüne b• 

pıldı ve bir dolandırıcı, sah~ 
ıebekenin reisi oldu. 

- imkanı yok doktor~ Biru 
dütiınünuz. Kocam böyle ..,. ya• 
par mı?. 

- Maalesef yapb. Bir sün-... 
si birden mahkemeye Yerilecek • 
)er. 

Dilferip hanım yan 'bayına bir 
halde olduiu yere yıkıldı. 

Doktor fazla ileri sittilini an • 
ladı: 

- Telat etmiyelim. Belki ller 
ıey mahvolmamııtır. Rıdvan beyi 
bu tuzaktan kurtarabiliriz. 

Dilferip hanım doiruldu: 

-Na.ad?. 
- Feyyazı, kullandıfı kendi ıı. 

lihı ile vurarak .. O kızla gidip ı&
rüımek lazım. Para veya tehdit ee 
deriz. 

- Bunu kim yapacak?. , 
- Her halde ben değil. Feyyu 

beni tanır .. lıi bütün bütün altü~ 
ederiz. 

Ve Dilferip hanımı fazla üzme 

mek için ili.ve etti: 
- Dütineceiim, birini bulaca• 

ğım .. Her halde ıizi f eliketten 
kurtaracak doıt)arınızın mevc11t 
olduiuna inanınız. 

- T e19kkür ederim doktor. 
- Şimdi ıize batka bir ıey IÖJ'• 

liy~yim. ..., 
- Söyleyiniz. 
- Nesrin bütün bunları 

ma11n. 1 • . . ' ,, 
- Olur. · 
- Sonra Cevza liannnm Mizli • 

nü dinleyin. Nesrin ka~ otur
mum. Halk içine çıkaP'- B'"'1aı: 
fiipheleri izale eder. 

-Doiru· 
- Yann Nemn Cevza lianımla 

gezsin. latediii yere citain •• 
Doktor, hutuında, kendiıP• 

beılemediği kunetli bir ümit m• 
rakarak ıitti.· 

(Devaım ._f} 

Selim Sırrı Beyin kızlan 
Beden terbire-i n.tadı Selim 

Stm Be1in kalan beden terlliJt
si mütehu11sı Azade Ye Sel 
Hanımlar dün Avrupadan fe\rl 
mize dönmütlerdir. Azade ve * 
ma Hanımlar Almanyada yüliİ1I 
jimnastik mektebinden me~ 
durlar. Bu mektebin talimatD& • 
meaine ıöre 111ezunlar üç ..aede 
bir mektebe dönüp iki buçu~ .ay 
bilgilerini tazelemek ve ilerle~ 
mek mecburiyetindedirler, ~a· 
de ve Selma Hanımlar bu eeferki 
Avrupa seyahatlerinde mekteple
rine giderek bu tahail deneaiai 
bitinnitlerdir. Azade ve Selma 
Hanımlar ayni zamanda Avrupa· 
nm muhtelif tehirlorinde ve 1'u a• 
rada Romada milli rakular hak· 
kında tetkiklerde bulwunuılar-
dır. 

Heroin davası bitti 
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Miras 
Şakir, kollarını, paçalarını ıı· 

v&mıf, dere kenarında ıolucan tu
tuyordu. 

Cahil efendi ıeldiı 
- Naırl, dedi, itler yolunda mı? 
- Yolunda amca.. Yirmi ka • 

dar tuttum. 
Cahit efendi, memnun bir ta· 

vırla, teneke bir kutuda kıvrılan 
kıpkırmızı etlere baktu 

- Öyle bir buldum ki, dedi, 
aandalla açılmıya hiç lüzum yok. 
Balık kaynıyor. Her halde bugün 
çok balık avhyacağımıza eminim. 

Şakir mırıldandı: 
- ln,allah !. 
Şakir, iıyan etmemek, haykır • 

mamak için kendini güç zaptetti. 
Bu ihtiyarın, bu balık budalası 
bunağı boyunduruğu altında ya • 
§&maktan bıkıp uıanmı§tı. Ona 
her istediğini yapıyordu. ve yap• 
tırdığı §eyler de manaaız, milna • 
ıebet.aiz, faydasız ,eylerdi. 

Cahit efendi: 
- Haydi gidelim, dedi. 
Şakir olta kamı§larını bir eline, 

tutulan balıkları koydukları kova· 
yı öbür eline aldı. Cahit efendi· 
nin sahilde oturdutu aç.ılır kapa • 
nrr iskemleyi 11rtladı. 

• • • 
ihtiyar hizmetçi ikbal o gece 

sofrayı topladıktan ıonra, Cahit 
efendi, Şakirin önüne bir yığın ol
ta iğnesi ile, bir yığın tüy koydu. 

- Yalancı, balık yemi naııl 
y•ptığımı gördün, ölrendin ya. 

-Evet. 
- Haydi bakalım, yap öyleyıe. 
Şakir ıeuiz ıesaiz homurdanıp 

tüyleri, olta iğnelerinin etrafına 
dolarken, ihtiyar, büyük bir def • 
ter aldı. Karıttırmıya baıladı. 

Şakirin karısı mırıldandı: 

- Siıe yaNım edeyim mi am
ca?. 

Cahit efendi kqlarını çattı. 

Şakirin karrar onun uzaktan akta· 
baııydı. Bu amca tabirinden hot· 
lanmıyor değildi, fakat, kimseyle 
yüz göz olmak iıtemedifini belli 
etmezdi. 

- latemem kızım .. Bu eaeri kim 

Nakleden ; lzzetoğlu 
senin yardımına muhtaç olmadan 
bitirip tamamlamak istiyorum. 

Ve ihtiyar, "Balıkların haya
tı,, na dair yazmakta olduğu eıeri 
tamamlamıya koyuldu. 

Bir hafta ıonra Cahil efendi .. 
nin ölmesi, karı kocanın biraz yü
zünü güldürdü. 

Miraıa konacaAız. 

Be§ on para biriktirmitlerdi. 
Bunu ıeve ıeve cenazeye sarfetti • 
ler ve bir hafta aonra noterden, 
merhum Cahil efendinin mirasına 
dair konu§ulmak üzere davetiye 
geldiği zaman yürekleri hop etti. 

O gün Şakirin karısı biraz ra· 
hataızdı. Ocağın batında olur • 
mu§, dört gözle kocasını bekliyor· 
du. 

Nihayet Şakir geldi. Kadın sa· 
bıraızlıkla ıordu: 

- Ne oldu!. 
- Allah belasını venin •. 
Şakir omuzundaki açılır kapa· 

nır İ§kemleyi yere fırlattı. Olta 
kamıılarını dizinde kırdı ve "Ba
lıkların hayalı,, yazılı olan defteri 
oacia fırlattı: 

- İ§le bize miraı diye bıraktı· 
ğı ıeyler. Bir de utanmadan: Onu 
balıkçılığa teıvik için bu eıeri bı· 
rakıyorum, diye yazmı§. 

- Tabii. Onun gözünde o def· 
terin büyük kıymeti vard1. 

- lıte ben o defterin icabına 

baktım. 
Ocağın alevleri araınnda ya • 

nan defteri acı acı gülerek göıter· 

di. 
• • • 

O zamana kadar ağzım açma· 
mı§ olan ihtiyar hizmetçi lkbal ni· 
hayel konutlu: 

- Efendi sizi çok severdi. 
- ispat etli. 
- Daha ne iııtiyorsunuz bilmem 

ki, defterin her bir yaprağı araıı· 
na yüzer liralık birer kağıdı benim 
gözlerimin önünde koydu. 

Karı koca fırlayıp haykırdılar: 
- Ne diyorsun?. 
- Efendi merhum: "Böylelik-

le çocuklar miras vergisi de ver • 
mezler,, dediydi.. 

Belediye seçimine bugün başlanılıyor 
m:- <Bq taralı ı tocl aytfada> ba her vatandatm ıeve, seve İfti • 

Muzik!uun arkaarnda Eminönü ve rak etmeaini, bunun hem bir hak 
Fatih mmtakalannın ıandıkları • ve hem bir -.azife olduğunu aöyle
nıtqryacak olan ıüı1ü kamyonlar mi,tir. Nurettin Beyden ;sonra 
ilerliyor, kamyonlardan ıonra kadınlar birliği :namına Aliye E • 
liadm birliği azalan, biçki mekte- aal hanımla belediye dadimi en· 
bi muallim ve talebeleri, ebeler cümeni azasınan ATnİ Bey de hi • 
cemiyeti azaları ile esnaf cemi· rer nutuk söylemit1erdir. Nutuk· 
yelleri mensuplan geliyordu. E- lar alkttlar araıında bittikten 
minönüne ait olan bu alayı fatih sonra iatiklil marıı çalrnınıf, E
alayı takip ediyordu. Fatih ala· minönü alayı C. H. Fırk•sı binası· 
yında ıporculal' muzika, esnaf na doğru hareket etmittir. Emin· 
cemiyetleri, süılü arabalar, atla- önü alayı fırka binası önünden 
ra binmit Alibey köylüleri ve Ali· geçerken büyük tezahürat olmuş, 
hey köyü ilk mektep talebesi aıra· ale.y Sirkeci - Eminönü meydanı 
ya girmiş bir halde yürüyordu. A· yolu ile Eminönü kaymakamlık 
lay t·icaret mektebi önünden geçe• binasına gelmittir. Burada rey 
rek FuatPP.ta türbesi yolu ile be· ıandığr Eminönü intihap cncü· 
Jediyeni:t önüne gitmi§tİr. Rey menine teslim edilmif, :alay da 
ıandıkları ıüılenmit bir halde dağılmı§tır. 
belediyede haur bulunuyordu. Diğer taraftan F aHh alayı da 

Alay belediyenin onune ge- belediyenin önünden geç.erken a • 
lince -.;ali Ye belediye reiıi Muhit· vukat Cemalettin Fazıl ıBey bir 
tin Bey batta o1duiu halde bele - nutuk ıöylemiı, hu alay da fırka 
diye t"!"kim kapınm önüne çık· bina11 önünden ıeçerek Çemberli 
~::. !k.-ada ny •ndıkları taı yola ile Fatihe gitmiftir. Bun· 

'llamyoniara yerfe~tiri~it, ı:-...:::1.da 

1 

dan b:ıfka dün sabah Beyoğlunda 
ll!uatiim NID"ettin Bey bir nutuk da hir MUdık alayı yapılmııtır. 
aöylemittir. NuNttıin ~ intiha- Alay ıaat onda Beyoğlu belediye 

Cenevredeki Kazancımız 
~ (Baı taralı 1 frıci aayıfamızdadır 

elde ettiği fili muvaffakıyetler 

İçin, bütün devletlerin haktanır 
bir mukabeleıidir. 

Bu intihap, ayni zamanda, bU· 
yük şeflerinin anf ayı§h ve uzun 
görü§lü idare ve irşatları altında 

Türkiyeye dı~ politikada ifası mu· 
kadder vazifenin tabii bir netice· 
ıidir. Bu sayededir ki, her ıeya
hatimde beynelmilel ıiyaıet ale • 
minde, Mustafa Kemal Türkiye· 
sinin mevki ve kıymetinin daima 
daha fazla arttığın.ı muhtelif vesi
lelerle mÜ§ahede ediyoruz. Bu 
hakikati son intihap münasebetiy· 
le tekrar görmekle müftahir ol
duk. Bilhassa, bizimle müıterek 
hareket eden, bizim intihabımız 
için çalışan dostlarımızın kıymetli 
yardımlarını zikretmek lazımdır. 

Biliyorsunuz ki, lran devleti 
namzetliğini koymuıken, bi~im 
namzetliğimiz üzerine bu te§eb· 
büsünü Türkiye lehine tevcih etti. 
Komf u ve doıl devletin bu hare• 
keti bizi çok mütehaaais etmiştir. 

Yunaniıtanın murahhası ve 
kıymetli hariciye nazırı aziz doı· 
tum M. Makıimos, bizim muvaf· 
fakıyetimiz için adeta Yunaniıta· 
nrn intihabı mevzuu bahiımiı gİ • 

bi, candan çahıtr. Sıkı dostluk 
rabıtalariyle biribirine baih olan 
bu iki komtu milletin beynelmilel 
siyaset .aahaıında gösterdikleri 
bu ıamimi birlik ve beraberlik bü· 

tün aleme en güzel örnek oluyor. 
Bunun içindir ki, Yunan matbu· 
atına son beyanatında Türkiyenin 

konıeyde bulunmaıı Yunaniıta • 
nın bizzat kendiıinin orada rey 
sahibi demek olduğunu söyliyen 
M. Maksimos cenaplan tamamen 

hakikati ifade etmiştir. iki dev· 

dairesi önünden hareket ederek 
Taksime gitmiş, abidenin önün
de Hakkı Bey bir nutuk söylemi§, 
sonra Tarlabaşı yolu ile gene be
lediye dairesine dönülmüttür. Bu 
gün Hbahtan itibaren seçilen ha· 

tipler sandıkların ba§rnda nutuk
lar söyliyeceklerdir. Bundan 
başka bu akşam İstanbul radyo • 
sunda bir intihap gecesi tertip e • 
dilmiştir. 

Bu aktam saat on sekiz buçuk· 
ta İstanbul radyosunda Nakiye 
Hanım taraf rndan yurttatlara in· 
tihaba iştirak vazifelerini hatırla· 
tan bir hitabe söyliyecektir. Na· 
kiye Hanımdan sonra şehil' ban· 
dosu tarafından değerli musiki 'e· 

serleri çabnacakttT. Bundan 

sonra lf fet Halim Hanım, bu 
münasebetle yazdığı bir şiirini o· 
kuyacnktır. iffet Halim Hanımın 
tiirinden .sonra ~ehir bandosu ba
zı parçalar daha çalacaktır. Bun • 

dan sonra Galip Bahtiyar Bey, 
belediye intihabı hakkında bir hi· 
tabe söyliyecektir. 

Sandıklar nerede duracak 
intihap aandıklarmın bugün hu· 

)undurulacaklan yerleri okuyu· 
cularımıza kolaylık olmak üzere 

Iet araarnda, harict siyueti tem· min ve kuvvetli olarak ite atılr10-
ıilde hiç fark gözetmiyoruz. ruz. 

Ayni memnuniyeti ayni noktai Milletler cemiyetinin bu senek! 
nazardan izhar ve ifade eden Yu· toplantısında bir mühim hadi•• 
goslavyanın kıymetli '1ariciye nl\• de büyük ıkomşumuz dost de•let 
zırı ve Yugoslav matbuatına da Sovyetlerin cemiyete girmeleri· 
teıekkür etmek iıletim. Türkiye dir. Avrupa ve Aıyadaki muaz· 
- Yugoslavya arasındaki rabıta- zam mevkii a§İkar ve sulh vadi· 
nın ne kadar canlı, ne derece sağ- ıindeki gayret ve eserleri cihanca 
lam ve kuvvetli olduğunu •İze malum olan Sovyet Rusyanın mil• 
tekrar beyan etmeğe hacet gör· Jetler cemiyetine girmesi orada 
mem. Bu hakikat artık bütün kuvvet ve hararetle söylendiği gi· 
Türkiyenin malClmudur. bi - Cenevre müesseıeain~ anuk 

Balkanlarda müttefikimiz Ro· yeni bir nüfuz ve kudret getire· 
cek amildir. Türkiye hem bundaıt manyanm namdar hariciye nazırı 

M. Titüleıkonun bu iıte bizim 
için bütün gayretini ıarfettiğini 

teıekkürlerimle kaydetmekteyim. 
Yalnız Balkan miıakına dahil 

devletlerin değil, bütün dostları· 
mızın hakkımızdaki iyi duygula • 
rının bu münaıebetle parlak teza· 
hürüne ıahit olduk. Ken.diıiyle 
daima iyi ve dostane münasebet .. 
]er idameıine çalıttıiımız Bulga· 
rislan, lcardeıimiz Arnavutluk bi
zimle birliklerini izhar ettiler. 

Polonya hariciye nazırı M. Bek 
cenaplarının göıterdiği samimi 

dostluğa mütetekkirim. 
Diyebilirim ki, bu münase-

betle §&rk Avrupasr tam bir vah • 
det manzaraıı gösterdi. Garp 
Avrupası devletlerinin de hemen 
hepıi bize rey verdiler. 

Konseye intihabım12:, Gazi 
Türkiyeıinin umdeıi olan ıulh 
siyasetine daha fili tekilde yar· 
dım etmemiz 'için bize yeni ve fay· 
dalı fırsatlar verecektir. Milletler 
cemiyeti kürsüıünde ıöylediğim 
gibi, biz, şimdiye kadar yaptık· 
larıİnızrn gururu ile iktifa eden 
bir millet değiliz. Şimdiden ıon· 

ra daha fazla yapacağımızdan e • 

1 Ask e rJ i k 1 ---Askere çağırılanlar 
1stan bul vilayetinden: 
Birinci teşrin 934 celbinde bir 

buçuk Te iki "Senelik hizmete tabi 
316, 326 bakayaıiyle 327 doium· 
lulardan geri kalanlar ve 328 do • 
ğumlu ve bunlarla muameleye ta
bi olanlar ve deniz ve :muzika ıı· 
mfına menıup 316, 326 bakaya • 
siyle 327 ve 3f8 doğumluların 
hizmeti tamme erbabının ıevko
lunmak üzere aıkerlik tubelerine 
müracaat eyleme

1
leri ilan olunur. 

Maarif Vekili Ankaraya 
döndü 

Ank&ra, 30 OHuıuıi) - Bo

dolayı - diğer bütün dostları gi
bi - memnundur, hem de, büyük 
komşu memleketin değerli hari '" 
ciye komiseri dostum M. Litvinof .. 
la milletler cemiyetinde, konıeY" 
de daha ıık le§riki meaai edece .. 
ğimdcn dolayı ayrıca bizzat hah· 
tiyarım. 

Milletler cemiyetinin bu seneki 
içtimaı, batta ıize söylediğim gi• 

bi mühim hadiselerle mn!idir. h· 
te bu meyanda Asyadaki büyük 
doıtlarımızdan Af ganislan ceıni· 
yele ıirdi. Bu hadise bizi çok te'" 

vindirdi. Afganislanın cemiyete. 
girmesi muamelatını usulen tetkik 
eden komisyonun reisliğini, ve \J'" 

mumi heyet nezdinde bu itil 
mazbata muharrirliğini -Türki
ye Afganistan münaaebetleriniıı 
ııkılığmı ve bu devletin cemiyet• 
girmesinde tahsan ne derece ç• .. 
lıştığımı bildikleri için - barış 
tevcih ettiler. 

Bu vazifeyi ıevinçle yaptı111· Bu 
.suretle milletler cemiyeti orta As· 
yada kıymetli bir unsur daha, ve 
biz de Cenevrede bizimle birli~ 
çalııacak bir doıt daha kazandrlc· 

Bu hadiseler haricinde millet· 
ler cemiyetinde her seneki mutat 
işlerle muhtelif komisyonlarda 
çalı§ıldı. Bu mesaiye her zaınan 
olduğu gibi yakından alakadar ol• 
duk. 

Cenevreden avdet edinciye ka'" 
dar hafi ve aleni konsey içtimala'" 
rına i~tirak ettim. Orada bulunan 
dost devletler hariciye nazrrlariY'" 
le sık sık temaslarda hulunara1' 
gerek kendimizi yakından alaka'" 
dar eden meseleler, gerek diğer 
beynelmilel siyasi mesail hakkıır 

da fikir teati ettik. Balkan miti'" 
kına dahil devldler hariciye ıı•· 
zırlarımn içtimamd&n sonra net• 
redilen tebliği ajanılar verdilet• 
Gelecek içtMııa 27 teırinievelde 
Ankarada olacaktır. 

Milletler cemiyeti mecliıiniıt 
ğazköy hafriyabnu yerinde tetkik ı.. 

kanunusani toplantısında reisli• 
etmek üzere Boğıızköye giden ma· 

'-ı0ze teveccu''h --1jvor. Avrupa 
arif vekili Abidiın .bey bu sabah a eo ~ 
Anka.raya dörlıdü. Abidin Be- devletlerini meşgul eden Sar, ,-r-

bulunan sandığ~a, 

ki Avrupa miıakı, .Avusturyanırt 
yin orta Anadol•u seyahatine bu 
hafta çıkması ll't)uhtemeldir. istiklali gibi mühim meseleleri~ 

Telefon habECrlerimizin devamı önümüzdeki aylar içinde ınüzake• 
6 ncı sayıfamız,,dadır. relere mevzu olmakta devam et 
·- www_,.,,...,,,.'"_""'" __ ..,.,, ·---·· meıi muhtemeldir. 

BeYkoz beleldiye ,ubeıi dahi • 
lindc Beykoz llı•ymaltamhk bina· 
sında bulunan t\a.ndığa, 

Kadıköy belt~diye tubeai dahi· 
tinde belediye b~naıında buluna· 

yazıyoruz: cak sandığa rey latrlacaktır. 
Bugün Eminönü belediye şube· Be!iktaş beleıdiyeai dahilinde 

Sözümü bitirmeden size şuıtd 
arzedeyim ki i~eı·de kuvveti bet 
gün daha fazla artan ve bu ku" * 
velini yalnız sulhun devamı113 

vasıla olarak kullanmağa az111e * 
den Türkiye cümhuriyetinin, dıta'" 

rıdaki itibarı milli vahdet 'V~ 
kudretiyle mütenasip olara1' her 
gün aTtıyor. Bir milletin Gazi gi'" 
bi tefe, ismet Paşa gibi 1'ir de•'" 
Jet adamına malik oJm,.aındakİ 
ender, tarihi bahtiyarlıj1 Avrup• 
ortasına her gidiıimre :bindir İt 
ve binbir iman içinde, elde etti .. 
ğimiz müabet neticel•rde, dalı• 
fazla anlıyarak ve .eviaerek dö • 
nüyorum.,, 

ıi dahilinde sabahtan akıama ka· ise Beşikta! kay makamlığı kartı· 
dar Eminönü belediye dairesi bi • srnda bulunan S inanp&Ja camii iç 
nasında bulunacak sandığa, meydanındaki ı•andığa rey abla· 

Fatih belediye ıubeıi dahilin· caktır. 
de sabahtan aktama kadar Fatih Beyoğlu, ada lar, Sarıyer, Ba • 
dairesi binasında bulunan sandı- kırköy belediye ·ı ıu'belerinde de 
ia, belediye dairelerzri binalarında bu· 

Üsküdar belediye §Ubesi dahi· · ıunacak aandrklakra ny ablacak· 
lincle sabahtan akşama kadar Os- tır. Sandıklara allqam aaat yirmi 
küdar belediye dairesi binasında bire kadar rey atı . labile~ektir. 
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Yorgun? 
Kenan Bey, bol bol yiyip 

içen ve yan gelip yatan bir adam· 
dır. Hali, vakti yerindedir, fti 
gücü yoktur, dilnya tuuı umu· 
runda değildir. 

Yeni tanıdıklanndan Esat Bey, 
onun bu halini öğrenince, fa!ıp 
kaldı. Çünkü, kendisi onun zıd· 
dmadl1'. Devamlı surette faaliyet 
halinde yatar, yazar, çizer, çalıtır, 
hulasa durup dinlenmek nedir? 
Bilmeı:! 

- Efendim, zatı alinizle daha 
yeni tanıttık. 

- Eıtağfirullab, efendim, ben 
deniz ... 

- Eatağfirullah ! 
- Zatı i.linizle ,erefyap ol-

maktan ... 
- Eıtağfirulah, efendim, es • 

t•ifirullah ! O ıeref bendenize 
ait! 

- Estağfirullah ! 

- -.. - -

Bu tarzda merasimli bir bat • 
Jangıçtan sonra, Esat Bey, Kenan 
Beye bir §eyi bilhasaa merak et· 
tiğini, lakin yeni tanıtmıt olma • 
Jarı itibariyle sormaktan çekindi-
ğini söyledi. - Siz, galiba kimseye iğreti kitap vermiyorsunu~, Hanımefendi!.. Benim 

kitap salonumda da evvelce bin bir cilt kitap vardı. Eş, d09t okuyup getirmek 
- Aman, efendim, sormak • üzere aldılar. Şimdi bende kalan tek cilt, gidip gelmiyen kitapların fihristi 1 

~n~ç~M? .. Ha~~~m~~------~~~--~----~~---~-~~-

Kapı Ve Pencere I 1 
Hıraıılıktan ıuçlu görülerek Küçük Faizi, ablasiyle birlik-

Bırakan Kim? 

Dansöz l 
- Ya paranı, ya caruru ! 
Amerikalı bir dansöz, bir gece 

Şikqoda ıokak ortasında kar· 
manyolacılarla karıılafb. Yüz
lerde maske, ellerde tabanca .. 
Şaka yok! 

Fakat, •dansöz, o kadar soğuk 
kanlı bir kadındı, ki teliıa kapıl • 
madan, ıordu: 

- Ne kadar istiyorıunuz? .. 
- On bin dolar! 
Dansöz, tüldü: 

- Yanımda para yok .. Yalnız, 
çantam elmas tatlıdır. Beı bin 
dolar eder! Ki fi geliyor mu? 

- Hayır, on bin istiyoruz. Hem 
derhal! 

Çantayı alan karmanyolacılar 
böyle deyince, danıöz, töyle 
söyledi: 

- Elmaslı çantayı aldınız. Beı 

bin· dolar elinizde, demektir. geri 
kalan bet bin dolar için, mademki 
derhal istiyoraunuz, size bir tek
lifte bulunabilirim. Eier bu tek • 
lif hoıunuza giderse ... 

- Çabuk, .. çabuk! 

- -

- Kocacığım, rüyamda seni mil • 
yoner olmuı gördüm 1 

- Memnun oldum. Bu, uyanıkken 
milyoner sanman gibi zararh değil! 

Hasislik/ 
Bir İngiliz, bir lskoçyalı ve bir 

yahudi, bir birahanede oturuyor• 
larmıf. Üçünün da önlerinde birer 
kadeh bira duruyormuı. Derken 
üç kadehe üç sinek dütmüt ! 

Bu vaziyet kaııı11nda, ne yapı• 
)abilir?.. Üçünün de ne yaptıkla· 

rmı öğrenen, bangiıinin daha ha· 
ıis olduğunu apaçık anlar! . 

İngiliz, eline bir katık almıı, 
kadelıindeki sinekle beraber, bira• 

- Ben, bir tut dana ederim, nın köpüğünü de atmıf. lskoçyah, 
bet bin dolar alırım. laterıeniz, katığın ucu ile yalnız ıineği çıka· 
hemen kartmu:da dama bafhya rıp atmağı kifi görmüf. Yahudi· 
JDD, bir saat aoara aize bet bin ye selince, o, sineği parmaklariy· 
dolar daha vermit olurum! le kadehin içinden çıkannıt ve Ü• 

ha eski !... Ben, hiç tanıımadıiım 
kimselere sokakta rastgelirim de 
tanıdık, tanımadık demem, hahrı· 
ma ne eelirse, ıellemebüsaelim 
sormaktan çekinmem! 

- Efendim, 'bu biru ayları 
telakki olunur ihtimal, diye tered
düt ettim. Olur ki, bmmiyyeti 
ahvalinie müteallik bir IU&li. •. 

mahkemeye verilen adam, haldm 
tarafmduı aorwuy& çekiliyordu. 
Bir aralık, hakim .ordu: 

te plaja gönderen Raika hanım, 

kızına 11kı sıkı tembih etti: 
Polise yakalanmak niyetinde zerinde tutup sıktıktan sonra, bir 

omaıy&n karmanyolacılar, bir aaat kenara fırlalmıt- Sineğin, lairıuHb 
- Ben, yarım ıaat kadar ge • d&D8 ıaretiyle verilecek bet bin bir damlıwnı içmiı olduğu müli· 

cikeceğim. Sen, Faizin elini aa • dolardaa .azseçtilerl bazasiyle! 
- Evin 'kapısına polis geldiği kın bırakayım deme, Ferhunde! ,_. _ _..._. __ ........ _ ...... _______ ... __________ _ 

zaman ıen içeride ne yapıyordun? 

- Nuıl? .. Ne buyurdunaz?
Beadeaime ait mi? 

- ETet, efendim, zatı alinize! 
- Aman, pek merak ettim, ri· 

ca ederim sorunuz! 

Muhakeme edilen adam, §Öyle 
cevap verdi: 

- Ben, o zaman İçeride değil· 
dim, efendim ! 

- Ya nerede idin?. 

Anne, plaja geldiği zaman, 
bir de ne ıöraün?.. On bir yaıın· 
daki kızı, plajın bir ucunda, ya· 
payalnız.. Beı yaıındaki oilu da 
öbür ucunda .... 

Raika Hanım, kızma çıllııb: - Efendinı.. Bana öyle ıeli
yor, ki istirahati, zahmete tercih 
edi_yoraunuz. 

- Evet, evet, öyledir! 

-J>ıtarıdal 

- Dıtuıda ! .. 
- Ferhunde, bea una Faizin 

Yani ne taraf· dini brrakmamanı aöyledijim 

- Bütün gün ... 
- Biitün gün itsiz güçsüzüm-

d .. ' ur. 

- Hah, İ!le Le.ab ant sormak 
istediğim noktaya ~dim ! 

- Buyurun! 
- Sormak ayıp olmaam, ama 

böyle itsiz, güçsüz vaziyet de,, İn· 
sanı yormaz mı 1 

Kenan Bey, EHt Beyin tneTak 

ettiii ıeyin bu kadar ebennniyet
ıia olutuna taımııtı doğrusu .. Ce
~a.p verdi: 

- $üphesiz, tüp1ıesız ı 
-O halde ... 
Kenan Bey, fazla SO!'juya ha· 

Cet bırakmadı, kestirip attı: 

ta?. 
- Pencerenin dıt tarafmda ! 

Do1ayısile, ben o eTde b1r11zlık 

etmit deiilim. Öt~ beri çalmıyor• 
dum!. 

- Peki, pencerenin dı§&J'ıam
da ne itin vardı? 

M..ıaakeme edilen adam, o ane 

kadar inklr ediyordu. Bu euaJ 
ilerine bo! balanda: 

_ Hiç bir itim yoktu. Fakat, 

polis kapıya gelince, pencereden 

batka nereden dıt~a çıkabilir· 
dim? !. 

1'arım Ve Bütün! . 
Bir ticarethaneye it uaznaia 

- Fakat, onun da çareai •ar, 
efendim. fşın, güçaüalöknn ,.. • 
rulırnea, ... yahp dinleniyoram! tiden sence, it -Yardı. Ancak bU 
________ ...... _. .. _ _._! itin parası -pek udı. Genç, bu 

Dondurma/ aztıktan bah1ederek, iıi kabule 
- Anne, bana on kurut ftl'İI' yanapnadı . .. , 

mısın.. - Olabilir. Fakat, timdi daha 
-- Ne yapacakllll on brüf11, faala para veremem. Anca1c, se· 

lnztlll? ... ne bat~ bir mitli daha arttıra· 
- Şey, ..• fU köte ·batmcla fakir bilirim!. 

bir adam var da ona verecejiıa. 
- On kurut birden mi?. Göre· 

yim bir ıenin bu kadar acıdığın 
fakir adamı!.. Hani nerede? 

- İtle köte batında duruyor! 
- Kızım, o, dondurmacı! 
- iyi ya itte, 'ben de ona on W. 

nıt verip dondurma alacaimı ! 

Teklif edilen itin paraauu as 

bulan genç, bunun üzerine tica
~ane sahibine ttöyle dedi: 

- O halde, ben de timdilik 
bu İ!İ yarım yapayım, sene ha • 
tından itibaren 1'iit6n ,.pmağa 
batlWllBl 

halde, niçin bıraktm 7 

Kızından fU ceTabı aldı: 

- Kabahat bende değil ki, 
anne! 

- Nasıl sende değil? 
- Öyle ya!.. Ben, onun elini 

bırakmadmı-.• 
-Ya? 
- O, benim elimi bıraktı! 

- Ben, sizi tanır gibi oldum, Yü
zünüzü evvelce bir yerde görmn,1üm 
ama nerede? 

- Her halde §imdi bulundufu yer
de! 

~dın, kocasına sesleniyor: - Hu, pek o kadar uzaklara gitmef 'Ne
redeyse tren gelecek. Biletler de senin cebinde 1 

J'atmak! 
Bir otomohil, qaca çarpauf, 

a tarafı yamya•ı olmUf. Şoför. 
le içiadekilere nasdaa hir teY ol -
....,. ~adaa .onra, birçok 
ki!i tıoplum11flar, bakıyor ve kooo 
DUfUYOrlar. 

lçlerindea titm&DC& bir adam, 
fllllları söylüyor: 

- Bea, bundan birkaç aene e· 
vel bu toıeden otomobilimi ıek· 
aea .kilometre hızla .:aürerken, bir· 
den bire otomobil hendeie devril

Can bazın Esefi 1 
Canbaz, otelin balkon parmak· 

lıiına otul'llnlf, ıazetesİDİ obr • 
ken, birdenbh-e a1ağı yuvarlan • 
dı. Fakat, havada müvazeneılni 

bularak, tepetaklak değil, kedi 
gibi ayak üstüne düttü. 

Canbu, atlattıiı asadan 80D-

ra, ku~clufuna ıe'linecek yer -
de, etrafına bakıp womurttu •e 
kendi kendine mtrıldand1: 

di ve parçalandı. Mucize kabilin· - Hem balkondan ayak üatü
den ben kazaya kurban gitme· ne düt, hem de düttüiün yer ci· 
dim. Fakat, büsbütün de bir yeri· varında bunu prüp elkıılıyacak 

( me bir ıey olmadı deiil.. Vücu· tek ldaue halunmasın. Bu da be • 
dum, muhtelif yulerinden zede • Dİ111 tali.aisliğim ! 
lenmiı, bayılmıtım. Tam iki bu· •-iiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-iiiiiıuiiiiı iiiiiwiiiı•iiiii•iii-iiiiliiiiiliiiiiliill•• 

çuk ay yattım! ha? .. İyi ki açlıktan ölmediniz. 

Bu llkmblan, gözlerini fal ta· Ben obam, dayanam•zdun. Peki, 
p ıibi açmq, •im aralık dinliyen o zaman ba 111adea biç iw ıeç· 
Wisi, bir miiddet sustuktan IOI\• mu miydi? •• 0,le olacak, ki *i 
ı. !lyle aft: düttiilüab yeniat tam iki ~ 

- Tam iki buçuk •Y. yattınız, qrlsalclmını••prJ 





Toprak altındaki servet . Trakya 
lktısat Vekciletinin getirdiği ecnebi Kongresi 
mütehassıslar nereleri gezdiler? 

Jzmir, 29 (Hususi) - lktııat 
Vekaletinin maden işleri için celp 
ettiği ecnebi maden mütehasaııla· 
rından altı zat; hatlarında Bekir 
Vehbi Bey bulunduğu halde şeh· 
rimize gelmişlerdir. Bunların i • 
çinde Avusturyamn Leaben şeh • 
rinde yüksek maden mektebi pro· 
fesörlerinden M. Herrn Bartelene 
Grang da vardır. Torbalı havali

sinde bulunan demir madenlerile 
Cumaovası civarındaki linyit, de-

Orduya giden ziraat 
mütehassısları 

Ordu - Ziraat Vekaleti tara· 
fından gönderilen iki mütehassıs 
Orduya vanmşbr. Mütehassıslar 

Yona mmtakasında tetkikat yap· 
mağa başlamışlardır. Bu havali· 

nin meyveciliği hakkında çok ü -
mitler besleniyor. 

Dahilden giren keresteler 
Adana, (Hu usi) - Memleke

timize hariçten kaçak kereste it • 
haline mani olmak maksadile Ka

radeniz limanlarından gelen ku -
tuluk keresteler, Vekaletin bir 
emriyle orman müdürlüğünce mu
ayeneye tabi tutulmakta 1di. 

mir, kömür ve altın madenlerin· 
d~ tetkikat yapmış olan mütehas· 
sıslar Aydına gitmişlerdir. 

Aydın havalisindeki madenleri 
de tetkik ettikten sonra Ergani 
madenine gideceklerdir. 

Heyete dahil bulunan Vekalet 
altın arama ve işletme idaresi 
müdürü Hadi Galip Bey Aydın -
dnki tetkiklerden sonra şehrimize 
gelecek ve burada bir kaç gün 
kalarak Avdma gidecektir. 

1 
Barhndaki kasaplar grevi 

nasıl bitti? 
Bartın - Belediyenin et narhı

nı indirmesi üzerine Bartında 
grev yapan kasaplar, iki gün sonra 
tekrar dükkanlarını açmışlardır. 

Bunun sebebi, elinde kafi de· 
recede hayvan bulunan birisinin 
yeniden dükkan açarak kasaplı· 
ğa başlamak istemesidir. Netice· 
de kasaplar, belediyenin narhını 
da kabul etmiş bulunuyorlar. 

Zonguldakta dil bayramı 
Zonguldak, (Hususi) - Zon • 

guldak Halkevinde 26 eylul gece-

si ilk büyük dil bayramı fevkala

de merasimle kutlulandı. Akşam 
Bu hal tüccarın muamelesini yediden .itibaren Halkevinin bü -

işkal ettiği hususunda vuku bulan yük salonu yüzlerce halk kütlesi 
şikayet üzerine eıki emrini yeni ile doldu. Vali bey ve diğer ze
hir emirle tadil edilmiştir. vat, saat dokuzdan itibaren yerle-

Badema memleket içinden ge- rine oturmuşlardı. Salonun üst 
ten keresteler muayeneye tabi tu- katında fırka bandosu muhtelif 
tulmıyacaktır. 

Ovaköy panayırı kapandı 
Balıkesir, 29 (Hususi) - Üç 

gün evvel açılan Ovaköy panayırı 
dün kapanmıştır. P nayırda emtia 
ve bilhassa hayvan alış veriti ha
raretli olmuı, iyi bir fiatla bir çok 
hayvan satılmıştır. 

Panayırın kapanması münase _ 
betiyle bugün Ovaköyünde namlı 
pehlivanların iştirakile büyük bir 
Pehlivan güre§İ yapılacaktır. 

Ankarada tifo var 
Ankara vilayeti tarafından 

H kimiyeti Milliye gazetesinde 

neşredilen bir tebliğe göre, hüku." 
lllet merkezimizde her sene görü
len tifo va.kalan bugünlerde ço -

ğalrnak istidadım gösterdiğinden 
halkın aşılanması tavsiye olun • 
muştur. Aşı için muayyen yerler 
tayin edilmiştir. 

Çorumda 
Çorum - Çorum vilayeti nü

fus müdürlüğüne naklen tayin o • 
lunan Tokat nüfus müdürü Veysi 
Beyle vilayet baş komiserliğine 
tayin olunan Muharrem Bey işle
rine başlamışlardır. 

An asını öldüren asılacak 
Bursanın Fidyekızak köyünde, 

·u·.dm kıyafetine girerek üvey a -
rıası Emine Hanımı öldüren Eyü -
bün Burııa ağır ceza mahkemesin· 
de idamına karar verilmi tir. 

parçalar çalıyordu. 

Program mucibince merasim 
büyük dil başkam Saffet Beye -
fendinin nutukları ile açılacaktı. 
Bunun için büyük ve kuvvetli bir 

radyo salonun münasip bir köşe

sine konmuştu. 

Saat dokuzu beş on dakika geç
tiği halde ne lstanbul, ne de 

Ankara radyoda çıkmadı. Zon • 
guldak radyo acentası Mahir Bey 

radyo başında terledi, çalı§lı, uğ • 
raıtr. Bir türlü Ankara ve lstan -
bulu çıkaramadı. 

Merasime bandonun çaldığı is
tiklal marşı ile başlandı. ilk defa 

sahnede bir grup mektep talebesi 
tarafından kurultay marşı söylen· 

di. Sonra fırka reisi Milat Bey 

kürsüye çıktı. Bugün ilk büyük 

Türk kurultayının birinci hayra· 

mıdır, diye başlayan çok ateşli bir 
nutuk söyledi. 

Bundan sonra sıra ile baş mu· 
allim Mustafa Bey, büyük ölü Sa
mih Rifat Bey için yazılan güzel 
bir şiir okudu. Baş muallim Na
zif Bey, Türk dilinin ululuğu hak· 

kında bir konferans verdi. Kü • 
çük bir hanım kız bir şiir okudu. 
Halkevi idare heyetinden Bedri 

Bey Türk dili inkılabı isimli bir 
konferans verdi. 

En son olarak bir hanım kız, 
ya ölüm, ya zafer isimli bir şiiri 
çok güzel okudu. Büyük hayra -

mın güzel ve istifadeli gecesinden 
halk, sevinçle ayrıldı. 

Bir çok işleri programa 
bağladı 

Trakyanın iktısadi, ticari ma· 
li, içtimai bütün meselelerini gö· 
rüşmek üzere Trakya umumi mü· 
fettişliği İbrahim Tali Beyin reis· 
iği atında yapılan kongre nihayet
lenmiştir. 

Kongrede bir çok işler prog • 
rama bağlanmıştır. lbrahim Tali 
Bey, kongre mukarrcrah hakkın
da şu beyanatta bulunmuştur: 

"- Evvelce teshil edilmiş olan 
program mucibince müzakerelere 
bugün nihayet verdik. Bu müd
det zarfında, lktısat Vekaleti ta· 
raf mdan gönderilen ve burada 
tetkikatta bulunan iktısat müte -
hassıslarmdan müteşekkil heyetin 
de fikirleri alındı ve Trakyanın 
iktısadi ve idari işleri hakkında 
faydalı görüşmeler oldu. Bu mü· 
zakerelerden bir program çıka -
rıldı. Bu programı tatbika çalı • 
şacağız. 

Bütün işlerin ba;.ında, Trak· 
ya halkının iktısaden yükselmesi 
için verilmiş kararlar vardır ve 
bunları her gün artacak bir kud· 
retle tatbika çalışacağız. Güzel 
Trakyanm hizmetimizden fayda 
göreceğini ümit Pderim.,, 

Adana Halkevinin rozeti 

Adana muallimlerinden Nec -
mi Bey, Adana Halkevinde ya

pılan dil bayramı münasebetiyle 
bir rozet nümunesi yapmış ve bu 
rozet kabul olunmuştur. Bu ro • 

zet, bastırılarak Adana Halkevin· 
de yapıle.n dil bayramı müsame • 

resinde davetlilere dağıtılmıştır. 
Rozetin bir resmini dercediyoruz. 

Az daha cinayet oluyordu 
Adana, (Hususi) - Dün saat 

on bir buçukta hükumet civarında 
Çukur kahvede bir alacak yüzü~
den Havyar zade Mehmet ve bı
raderi Ahmet Efendilerle müte • 
ahhit ekmekçi Ahmet Efendi oğ· 
lu Saffet Efendi, dil kavgasından 
sonra yekdiğerlcrine tabanca ve 
bıçak çekmişlerse de kahvede bu· 
lunanlar hemen bunların arasına 
girerek büyük bir cinayetin olm~· 
sının önüne geçmişlerdir. Hadı • 
seden haberar olan polis memur· 
ları kavgacıları oradan alarak ka· 
rakola götürmüş ve haklarında 
tahkikata başlamıştrr. 

At tepince öldü 
Niğdede feci bir kaza olmut· 

tur. Pazar yerinin arkasında a • 
rabaya bağlı duran A:hmet ağnın 
beygiri, ynmdan geçen kadaifçi 
40 yaşında izzet Efendiye doğru 
bir çifte savurmuştur. Çifte izzet 
fendinin yüzüne isabet ederek 

hemen yere düşürmÜ§lÜr. izzet 
Efendi hemen ölmüıtür. 

Tire suya kavuşuyor 
Belediye bir proje yaptı, 200 bin lira 

harcanacak, borç alınıyor 

Tire, (Hususi) - Yeşil Tire 
denilince akla bol sulu bir şehir 
gelir, değil mi?. Halbuki geçen 
inhitat devirlerinin ihmalleri yü -
zünden Tire, susuz bir §ehirdir. 

Etrafın çok bol ve iyi olan su· 
ları, dağlardan şehire kadar ge-
lecek yollara mazhar değildir. 
Memleketin bu elim vaziyetini ıs· 
lah çarelerini, çalışkan belediye 
0

düşünmüş ve 200.000 liralık bir 
proje ile su işini halle karar ver· 
miştir. 

Belediye, borcu olmıyan mes
ut belediyelerdendir. Fakat bu 
iş için senelik varidatın ayrılan 

Ta?susta kumarla 
mücadele 

Tarsusta bazı kahvelerde ku -
mar oynandığı haber alınmış ve 
bununla esaslı surette mücadeleye 
girişilmiştir. Irmak, Yüksek, 

Parmakh kahvelerle gene Irmak 
kahvesi etraf mda bulunan kah -
veler kumar oynattıklarından ka· 
patılmış ve haklarında kanuni ta· 
kibata başlanmıştır. 

Diğer kumar oynatan kahveler 
de tesbit edilmektedir. Bunlara 
da kanun hükümleri tatbik oluna· 

caktır. 
Gösterilen bu icraat, halk ara· 

smda çok hüyük bir sevinçle kar· 

şılanmıştır. __ ... __ 
Denizli köylerinde tetkikat 

Denizli, (Hususi) - Denizli 
köylerini irtat ve yeniliklere alış· 
tırmak, içtimai yardımlarda bu • 
lunmak üzere teessüs etmiş olan 
köycüler şubesi, her cuma oldu -
ğu gibi geçen cuma da A'khan, 
Koyunaliler, Kola köylerinde tel· 
kikatta bulunmuılardır. 

içtimai muavenet cemiyeti re
isi mektupçü Şevki Beyin delalet 
ve riyasetiyle bu hafta da Özerlik 
ve Şamh gibi ova köylerinde bir 
tetkik seyahati yapılacaktır. 

Heyet, köylerde içilen sular 
üzerinde mütalaalarda bulnacak 
ve suların fenni ve sıhhi bir hale 
getirilmesi için muhtarlara vesa· 

yada bulunacaktır. 

Dahiliye teftiş hey eti reisi 
Mersin, - Dahiliye Vekaleti 

teftiş heyeti heyeti reisi Sabri Bey 
buraya gelmiş, bazı tetkiklerde 
bulunmak iizre vali Hazım Beyle 
beraber Tarsusa Rilmişlerdir. 

Bursada istikraz satışı 
Bursa, 30 (A.A.) - Bursaya 

gönderilen Ergani bakır tahville
ri Bursada ve bütün kazalarında 
tamamen satılmıştır, halkın gös -
terdiği alaka ve rağbet çok yük -
sektir. pek çok kimseler satışta 

bilet kalmadığından dolayı ala -
mamışlardır, ve müteessirdirler. 

Aksarayda eşya piyangosu 
Aksaray, 30 (A.A.) - Köyle

rin birbirine telefonla bağlanma. 

çalışmasına devam edilmektedir. 
Mühim köylerle muhabere başla
mıtbr. 

ve bankaya yatırılan yüzde onla· 
nndan mürekkep para kafi gelmi
yecektir. 

Bunun için belediye, belediye• 
ler bankasından 100.000 lira is • 

tikraza karar vermiş ve bu kara -
rı şehir meclisinin 23 eylul tarihli 
fevkalade içtimamda kanuni şek
le koymuş ve mazbatayı bankaya 
göndermiştir. 

Belediye, bu i tikraza 10 - 12 
bin lira varidatlı mezbahayı, 20 -
25 bin lira varidatlı elektrik tesi· 
satım, 2 • 3 bin lira iratlı kara• 
tım, 16 bin lira getiren gümrük 
hissesini karşılık göstermektedir. 

Ada nadaki bez fabrikası 
genişletiliyor 

Adana, (Hususi) - Ziraat 
Bankası fabrikasının genişlendi • 
rilmesine karar verilmiştir Fahri· 
kanın genişlendirilrne planları ta· 
mamen hazırlanmıştır. Bu iş için 
fabrika bir, iki milyon para koy· 
muştur. B:r kaç gün içinde Al -
manyadan getirilecek makineler 
Ankarada pazarhk suretiyle ıs • 
marlanacak ve çabuktan işe baş • 
lnacaktır. 

Bu işlerle uğraşmak üzere ıtn,Ü· 
dür Sükuti Bey bir kaç gün içinde 
Ankinaya gidecektir. 

Fabrika, acunda en ileri git· 
miş dokuma fabrikalarından biri 
olarak yurdumuğa değerli fayda 
dokunacaktır. En ince bezler çı· 

karacaktır. 

Kamyondan düşüp öldü 
İzmir, 28 - Dün sabah Seferi

hisar - İzmir yolu üzerinde feci 
bir kamyon ıkazası oldu. Seferi
hisardan lzmire gelmek üzere ha· 
reket eden on çuval üzüm yüklü 
ve üç yolcuyu hamil bulunan kam 
yon, Ulamış kahvesi önünden 
geçerken kamyon içinde bulunan 
kamyon sahibi otuz yaşlarında 
Sabih Efendi kahveye bir boş 
fıçıyı atmak isterken müvazenesi· 
ni kaybederek düşmüş ve başın • 
dan tehlikeli surete yaralanmış • 

tır. 

Yaralı memleket hastanesine 
kaldırılmışsa da üç saat sonra öl· 

müştür. 

Aksaray köylerine telefon 
Aksaray, 30 (A.A.) - Yetim 

çocukları koruma kurumu tara • 
fmdan hazırlanan büyük efya pi· 
yangosu çekilmiş, çoğu köylü ih· 
tiyacma yarayan mükafatların 
ekserisi köylülere çıkmıştır. Bun· 
dan biriken para ile ilk mektep • 
lerdeki öksüz çocukların ihtiyaç • 
ları temin edilecektir. 

Bafrada çocuklar 
sünnet edildi 

Bafra, 30 (A.A.) - Himayei
etfal cemiyeti kimsesiz fukara ço
cuklaranndan üçyüzü geçen ço.
cuğun sünnetini yapmış ve mü .. 
kemmel düğün derneği kurarak 
yetimleri ıevindirmi§tir. 



Faik Sabri Beyin 
Defter ve 

Coğrafya Atlas, 
kitapları 

ORTA MEKTEPLER VE LlSELER lÇIN 

ORTA ATLAS 
Maarif Vekaleti tarafından mekteplere kabul ve ortakem

tepler resmi kitap cetveline clercedilnıiştir. 

Londrada büyük bir dikkat ve itina ile tabedilen bu atlas 
ayrıca mufassal bir indenksi ve istatistik malumat cetvellerini 
de ihtiva eylemektedir . 

Tabii coğrafyaya ait iklim haritalarına, hey'i 
grC\fiklere de ayrıca yer verilmittir. 

Fiatı indeksile beraber 150 kuruftur. 

Maarif Vekaleti tarafından Ortamekteplere kabul 
ve resmi kitap listelerine dercedilen 

Coğrafya defterleri 
YEN 1 SER l 

Defter nurarna 1 BÜTÜN DÜNYA 
Defter numara 2 BEŞ KIT'A 
Defter numara 3 AVRUPA 
Defter numara 4 ASYA 
Defter numara 5 AFRİKA 

Defter numara 6 AMERiKA 
Defter numara 7 TÜRKiYE 

Her defterin fiah 10, takım halinde 70 kuruştur. 

1 

CO<:lRAFY A KIT APLARI 
Orta 1. Coğrafya 81 kuruş 

Orta il. Coğrafya 113 
" Orta 111. Türkiye coğrafyası 72 " 

Lise 1. Umumi coğrafya 185 " 
Lise 111. Turkiye coğrafyası 225 ,, 

iLK MEKTEPLERE MAHSUS 

İLK ATLAS 
llk Atlas yalnız harita vazifesi görmekle kıılmaz, muhtevi

y~tı ayni zamanda hayat bilgisi derslerine de temas edecek 
tarzda tanzim ve teıtip edilmiştir. 

Jıı0ndrada tabedilen bu atlasın meydana gelişi büyük ma::;
raf ve emeklerle kabil olabilmiştir. 

Fiati 80 kuruştur. 

Büyük Millet Meclisi idare 
Heyetinden: 

Büyük Millet Meclisi Kalöriferlerine lüzumu olan 250 - 300 
t• kok l'ömürü ile 30 ton blok kömilrü pazarlık •uretiyle satan 
~ bll kömürleri vermek İ•teyenlerin teminat akçesile 
.. 9eneekleri kömüriin evsafı fenniye raporu ile beraber teıri· 
nieYYelin oa dördüncü pazar günü saat on beşte Büyük Millet 
lıleclai idare Hey'etine müracaatları. (6210) 

'J"~"111 Istiklil Lisesi Müdürlüğünden: u-f 
~ 1 - Henüz kadrosu olmıyan birkaç sıoıf için kız ve erkek leyli Ye nehari talebe kaydın• ı;s 
"§ devam olunmaktadır. 

I 2 - Kayıt için her gün saat ondan on yediye kadar müracaat edilebilir. 

\ 3 - Istiyenlere, mektebin kayıt şartlarını bi!diren tarifname gönderilir. 1 
~ıııııııııuuııuııımııııuıı Adres: Şehzadebaşı, polis merkezi arkası. Tel. 22534 11111urırııııııuıııııtlınııi ---------

Va p u re u 1 u k •/ ı ____ o_e_v_•e~t_o_e_m_ı_r...;y;;,;_o_•_•a._r_• _11_0~n-•a.:.:..:...r.:..• _:I 
. Bandı~bıa yoluyla latanbul • lzmir yolcuJuğu 17 saate indiri· Türk Anonim Şirketi 

Jstanbul Acentalığı 
Liman han, felefon: 22925 

Trabzon Yolu 
Sakarya Vapuru 

2 Te§rİnİevvel Salı günü saa 20 de 
Galata nhtıınından kalkacak. Gi
diıte Zonguldak, lnebolu, Sinop, 
Samsun, Fatsa, Giresun, Vakfı Ke
bir, Trabzon ve Rizeye. Dönüşte 
bunlara ilaveten Sürmene ve Or
duya uğrayacaktır. 

lzmir ve Mersin 
1 sür'at yolu 

INÖNÜ vapuru 
4 Teırinievvel Perıeınbe günü sa
at 11 de Sirkeci Tıhtımmdan kalka· 
rak doğru İzmir, Antalya, Alanya, 
Anamur, Mersin ve Payasa gide -
cek. Dönüşte bunlara ilaveten Taı· 
ucu Çanakkale ve Geliboluya uğrı
yacaktır. 

Mudanya Yolu 
Cumartesi gününden maada her 

gün saat 9.30 da Mudanya yoluna 
Tophane rıhtımından bir vapur 

kalkar. 

• ınıınnıı nımııınııımıııınıı nı ııımııı ınıuıııııınııınnıunıın n mn""I 

IA KB Aı 

1 
Ankarada A K B A kitap 

evinin birinci şubesi modern 
bir şekilde Maarif Vekaleti 

karfısında açıln:ışbr. AK B A 
kitap evleri her dilde kitap, 
mecmua, gazete ihtiyaçlarına 
cevap vermektedirler. Gerek 
kitaplarınızı gerek kırtasiye
niıi en ucuz olarak A KB A 
kifap evlerinden tedarik ede- . 
bilirsiniz. Devlet Matbaaisı 1 
kitapları ve V AKIT' m neşri· 
yatının Ankarada ıa" yerı 

lıyor. Izmır • Kasaba Demiryollarmın Devletçe satın alınarak 
De-~J~t _Demiryolları meyanına ithali üzerine, tarifelerde yapılao 
degıııklıklerle 1 - 1 O - ~34 tarihinden itibaren lstanbul - Iımir 
yolculuğu 17 saate indirilmektedir. 1 - 10 - 934 hrihinden sonra 
lstanbuldan Cumartesi, Salı günleri saat 15 te kalkacak vapurla 
Bandırmaya gelen yolcular aynı gün Ekspres beniyle Bandırma 
dan hareket ederek Pazar, Çarşamba günleri saat 8, 25 te iz:· 
mire varacaklardır. lzmirden yine 1 - J O - 934 tarihinden sonra 
Pazar, Çarşamba günleri saat 13 te kalkacak Ekspres treniyle 
Bandırmaya gelecek yolcular da Bandırmadan derhal vapurla 
hareket ederek Pazartesi, Perıembe gOnleri saat 7 de Istanbula 
~aracaklardır. Daha fada malumat edinmek isteyen yolcuların 
ıstasyonlarımıza müracaatları ilin olunur. (6059) 

Fren HaYa sevk boruları ~e teferruahnın kapalı zafla mÜD"' 
kaıuı Ankarada idare binasında 10/11/934 Cumartesi günü sa· 
at 15 de yapılacaktr. Tafsilat Haydarpaşa ve ankara veznelerin· 
de Onar liraya sahlan şartnamelerde yazlıdır. (6080) 

653 ton odunun kapalı zarfla münakasası Ankara'da idare 

binasında 20/10/934 Cumartesi günü saat 15 de yapılacaktır. 

T afsilil Haydarpaşa ve Ankara veznelerinde üçer liraya satılan 
şartnamelerde yazılıdır. (6254) -
inhisarlar U. Müdürlüğünden:/ 

AVCILARA: . 
Almanyada Valsrode'de kiin Wolf barut fabrikalan mam6• 

lih Perfekt markah birinci nevi dumaa.ız av barutunun Topba· 
ne Sataı Majaz .. ında satııına başlandığı ilin olunur. (6049) 

Nafıa Vekiletinden; 
15/9/934 tarihinde pazarlıkla ihalesi yapılacağı ilin edilen 

(4) adet kamyonet şartnamesinde yapılan tadilit dolayısile pa· 
zarlık 10/10/934 çarşamba günü saat 15 de Vekalet Mü•teşarbk 
Makamında yapılacaktır. Taliplerin 880 liralık muvakkat teminat 
!arının Malsandığına yatırıldığına dair olan makbuz veya nümu
nesine uygun milli ~ir banka kefalet mektubu ve Ticaret Odası 
vesikası ile birlikte ayni giln Ye saatte Komisyonda bulunmalara 

liıımdır. Bu huıuıtaki şartnameler Ankara'da Vekalet Malzeme 
Müdürlüğünden ve Haydarpaıa'da Tesellüm ve Muayene Memur-

luğundan par111z alınabilir. (6272) 

ŞiRKETi HA YRiYEDEN: AK B A kitap evleridir. 
Al<BA Merkezi Telefon 3137 ~ il Dünkü gazetenizde intişar eden tarife ilanımızın tam ücrete tabi sİV' 
Birinci Şube l 761 ı yolcular kısmında ( skelelerden Köprü ye azimet ve avdetli bilet) sütunun· 
licniŞubc : Saman P.ıza• ) 

• • 
daki birinci ınıntaka, birinci kısım, birin ci mevki maa TÜsum bilet bedeli (23 

_.lllllllllllllllllllllUl!lllllllDlllDmııı n il mil unnı kuruş olduğu yazılacak iken sehven (25 ) kuruş gösterilmiştir. Tashihi keyfiyet 
- Doktor - Operatör m olunur. 

Ahmet Asım 
Doğum ve kadın hastalıkları 

mütehassısı 

Doktor - Operatör 

Iff et Naim H. 
Cerrahi hastalıkları mütehassısı 
Muayene sa:ı.tlan: I0-12 Ortaköy Şifa 
yurdu. 15-J 8 lkyoğlu lstikl:1l cad. 19 

Telefon 42221 ve 46901 -

Satılık ev 
Fatih tramvay durak yeri ile 

Fatih parkı arasında tramvay cad· 

desine nezareti, elektrik tertiba

tını havi, yeni yapılmt! kargir 

hane satılıktır. Görmek istiyenler 

her gün öğleden sonra saat ikiden 

altıya kadar içindekilere müracaat 

edebilirler. 

Fatihte Dürgerzade mahallesin· 
de Küçük meydancık numarasız 

hane. 

1 
ıstantuı Seledlyesı ilanları 1 -------Haseki hastanesi için lüzumu olan ecza ve edevatı tıbbiyeye 

kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. Talip olanlar şartname 

almak üzere levazım müdürlüğüne müracaatları mütayedeye gir

mek için de 1393 lira 50 kuruş teminat akçesi makbuz veya 

ınektubiyle teklif mektuplarını 22/ 10/934 pazartesi günü saat 15 
kadar Daimi Encümene •ermelıdirler. (6255) 

Çöp arabaları tekerlekleri için lüzumu olan 600 adet oluklu 

taban demirle 1800 metre tekerlek lastiği kapalı zarfla müna· 

kasaya konulmuştur. Talip olanlar şartname almak üzere fevazuıı 

müdürlüğüne müzayedeye girmek için de 65 lıra 25 kuruşluk 
teminat akçesi makbuziyle yeyn mektubiyle teklif mektup'arını 

22/10/934 p:aıartesi gilnü saat 15 kadar Daimi Encümene ver• 
melidirler. (6256) 

Topkapı caddesinde Yusuf paıa Şirment çavuş mahallesinde 
124 - 126 No. lu hane an kazı satılmak üzere kapalı zarfla müoa• 

kasaya konulmuştur. 1 alip olanlar şartname almak üzere levazım 

müdürlüğüne möracaatları müzayedeye girmek için de 45 lirahk 

teminat akçesı makbuz veya mektubiyle teklif mekhlplırını 

22/J o/934 pazartesi günü saat 15 kadar Daimi Enclimeoe yer-
melidirler. (6259) 
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DÜN ARIN ve 
Accntelen Karaköy • Köprubası 

.4:.?362 - "iırkecı Muhurdarz.ıd~ 

·-- l lao Telefon 22740 

Bandırma 
Postaları 

lstanbuldan CUMARTESl 
ve SALl günleri saat l 9 da 
kalkmakta olan Bandırma 

postaları 2 T. evvelden itiba· 
ren saat 15 te kalkacakla.rdır. I 

(6195 
.--:-----~~~~~-ıl 

lzmir sür'at 
Jskenderiye yolu 
EGE Vapuru 

2 Teşrinievvel 

S A L 1 11 de Galata rıh-

ıı 

' 

1 

tımından kalkacak, doğru 
Jımir, P.ire, Iskenderiye'ye 1 

gidecek ve dönecektir. (6211) 

Bartın Yolu 
B U R S A vapurtı li 

1 Teşrinievvel 11 

Pazartesi 19 da Sirkeci .! 

r hhmından kalkacak mutat 
elelere uğrıyarak Cide'ye 

kadar gidip dönecektir. 

(6212) 

lstanbul dördüncü icra me:~J 
lugundan: ~ 

Tamamına 1106 lira kıymet 
takdir edilen Tophanede Ekmek-

• 
çibaşı mahallesinin Güğümbaşı so-

ka mda yeni 6 ve 8-halen 14 numa 
ralı beden duvarları kargir tav n 

v döşemeleri ahşap ufak bahçe • 
inde kuyusu bulunan hamnm t • 
mamı açık arttırmaya konulmuı 
olup 20 • 1 O • 934 tarihind şart • 
n~nıesi divanhaneye talik edilen 

5 - 11 • 934 tarihine müsadif p • 
zartesi günü saat 14 ten 16 yaka· 

dar lstanbul 4 Üncü icra dairesin
de satılacaktır. Arttırmaya iştirak 
için yüzde 7 buçuk teminat akçe

si alınır. Müterakim vergi beledi
ye, vakıf icaresi müşteriye aittir 

Art~ır~a bedeli muhammen kıy • 
mehrm yüzde yetmiş beşini bul -
duğu takdirde ihalesi yapılacak • 

lır. Aksi halde en son arttıranın 
taahhüdü baki kalmak üzere art• 
lırma 15 gün daha temdit edile • 

rek 20 - J 1 • 934 tarihine müsadif 
salı günü ayni saatte en çok art • 
lırana ihale edilecektir. 

2004 numaralı icra kanununµn 
126 ıncı maddesine tevfikan ip

0
• 

tek sahibi alacaklılarla diğer alil,. 

kadarların irtifak hakkı sahiple • 

rinin dahi gayrimenkul üzerinde -

ki haklarını ve hususile faiz ve 

masrafa dair olan iddialarrnJ ev -
rakı müsbiteferiyle yirmi gün için-

de İcra dairesine bildirmeleri 1 ~ -
7•mdır. Aksi halde hakları tapu si 

cilleriyle sabit olmadıkça satış be

c' elinin paylaşmasından hariç. ka -

lırlar. Alakadarların işbu maddei 

kanuniye ahkamına göre ha~eket 
etmeleri ve daha fazla malumat 
almo k istiyenlerin 934 4763 dos-

ya nuınarasiyle memuriyetimize 
müracaat!e.rr ilan olunur. (270) 

W!H ···---------l!ILJIP~•l Göz Hekimi 
Dr. Süleyman Şükrü 
lhbı \okır:ı caddesı o. 60 

Te cr ... n 22561) 
YiU JI 

T crcümc Külliyatı 

'--------------------------------------------------· ıo uncu Kitap 

LLİYATI 2 
H. NAZIM Fiyatı: 1,25 Lira ....... __ .... ___________________ ~zwwwı._,:::wzı,_, _..., ,_., _ .. ,_,, - -

Bütün milletlerin edebi, içti

mai, iktısadi, mali..... En mü

hallet eserlerinden seçme kitapla

rın tercümesi ve DÜN ve YARIN 

tercüme külliyatı isimi altında, 

yılda muntazam fası1alarla otuz 

cilt kadarının çıkarılması surelile 

yüz cilt vücuda getirilme i temin 

edilmiştir. :En kudretli kafaların, 

kalemlerin yardımlarına miıraca

at olunmuıtur. 

10 
uncusu çıktı. 

" ... ~ 4~~·~, •. l·-·. . . . ·• •1. ·~ 

"' 

BASJLANLAR: 
ı - SAI u, uoa - llıı.)llar ıtU t 100 Kuruı 

z - AİLE ÇE:\WEHI, I\Iorua - J, JI. Allpn JOO • 

8 - TlOAUl.T, llAl\ilV\ \C llOl,SA, fübaat doh-toru 

llJuJılls Etem 

" - DI,\'Llıo"T ve tIITll.\L, Lcnla - 11.a)dar lllfa' 

5 - SO l'ALİZJ\J: Kaut ki - ::Sahilin Zekcrl.)a 

6 - h0Lı.tl'ı\T J. ltASlN, il. Nazım 

'1 - lı:;Çl Sll'ilFI 111111~\LI, Lenin - 11.ı)dar IUfat 

'16 

'1Ci 

80 

8 - ıttHI H\l'ı\TT\ LAŞUUH, l'rof. l'unı; - l'rot. Ur. 

1\1. Hn) rull:ıh 

u - ı ı \H \l'i" uoc:ııw. l'l.)cr Lotl - ı. ıı. ,rn,an 

10 - h.lLLh \'J .ı. 1; \SİN il, U. Nnıııu 

BASJLACAKLAR: 

flO 

100 

1 ... .. ., 

• 
• 
• 
• 
• 

• 

" 

Tc:J O. KiVE 

l\QALlT 
BANKA 51 

DARA 
BiRiKliREN 
~ı-LAT-.~.D~Q 

Z AY 1 
Malatya askerlık ~ubesınden 

aldığım askerlik vesikasile nufuı 
tezkeresini kaybettim. Bulanın ce
vahir Bedesteninde 37 No. Ali 
Beye getirmesi rica, aksi takdirde 
yenilerini alacağımı ilan ederim. 

Malatyamn Kale nahiyesi 
Deve köyden Hüseyin oglu 

(2515) Ali 
§ Jmzn mühürümü kaybettim. 

Yenisini y ptıracağımdan eskisi • 
nin hükmü olmadığını ilan ede· . 
rım. 

(2520) 

Fındıklı tramvay caddctftı. 
de No. 75 Tuhaf:yecı 

ve tütüncü 
F. Remzi 

--ıstanbul Yedinci lcıa i\foı 
luğundan: 

İpotek borcundan dolayı Pil • 
ray cevrilmesine karar verilen ve 
iiç ehli vukuf tarafından (1359) 
lira kıymet takdir edilen Molla 
F enari mahallesinin Nuruosmani• 
ye catldcsinde 297 ada 12 patı 1 
eski 84, yeni 76 numaralı ve 40 
metre murabbamda dükkan ife 
ıtene üç ehli vukuf tarafından 90 
lira kıymet takdir edilen ayni ma· 
hallede yüksek yarım han üst 1<at 
297 ada 24 parsel eski ve yeni 
6 - 5 numaralı 11 buçuk metre 
murabbaında iki odanın tamam • 
Jarı açık arttırmaya vazedilmiştir. 
Arttırma peşindir. Arttırmaya İş· 

tirak edecek müşterilerin kıymeti 
muhnmmenin yüzde yedi buçu· 
ğu nisbetinde pey akcesi veya 
milli bir bankanın teminat mektu• 
bunu hamil olmaları icap eder. 
Müterakim vergi, tanz;fat, tenvİ• 
riye ve vakıf borçları müşteriye a· 
ittir. Arttırma artnamesi 13 -
10 - 934 tarihine müsadif cu
martesi günü da:rede mahalli 
mahsusuna talik edilmiştir. Bi • 
rinci arttırması 5 - 11 - 934 
tarihine müsadif pazartesi günü 
dairemizde 14 ten 16 ya kadar ic· 
ra edHecek, birinci arttırmada be· 
del kıymeti muhammenenin yüz· 
de 75 ş·ni bulduğu takdirde üstte 
bırakılır. Aksi takdirde son 
artlıranın taahhüdü baki katmak 
iizcre arttırma on beı gün daha 
temdit edilerek 20 - 11 - 934 
tarihine müsadif salı günü saat 
14 ten 16 ya kadar dairede yapı· 
lacak ikinci arttırma neticesinde 
en cok arthranııı üstünCJ bırakı • 
lacaktır. 2004 numaralı icra ve 
iflas kanununun 126 ıncı madde· 
sine tevfikan hakları tapu sicille
rile s pit olmıyan İpotekli alacak
lılarl diger alnkadarlar.ınm ve ir
tifak hakkı sahiplerinin bu hak • 
larmı ve hususiyle faiz ve masari
fc dair olan iddialarının ılan ln 

rihindcn itibar~ 20 gün zarfında 
evrakı müsbitelerile birlikte dai • 
remL.e bildirmeleri lazımdır. Ak· 
si takdirde hakları tapü sicillerilc 
sabit olmıynnlar sa:tı bedei'nin 
paylaşmasından hariç kalırlar. 

Daha fazla malumat almnk istiyen 
lcrin 934 - 2266 numra1ı dosya· 
da mevcut evrak ve mahallen ha· 
ciz ve takdiri kymet rapoYunu si· 
rup anlıyacnkları ilan olunur. 

(3112) 

Sütun şıklar hep orada giyi· 
nirler. Her keseye ve her arzu· 
ya uygun elbisenizi ancak ora
da yaptırabilirsiniz. 

İstanbul Yeni postahane kar· 
ş sın a letafet Han. 

~ .. 



Reklam değil........ bir hakikattır ki: -- ~ - ~ ,..., ,_,, .-. ,_,, ---...---.w:r• ,_. ,_,, _._,, ,_,., ~.-.~-.- - -

• 
Ticarethanesi: . 

1-Kahvelerini en yüksek cinslerden sipariş ederek ihzar eder. 
2-Ha'isiyeti ve nefaseti teminatlıdır. 
3~ Açildığı günden beri Iıahve f;~ rlarının tenzilinde yegane amil olan iş hu ticarethane 

Bugünden itibaren yeniden tiatlarını tenzil etmiştir. 

Yeni liatıar: 
Gram 

80 
100 
200 
250 
500 
750 

KiLO iLE 

Satış yeri yalnız: 
-~~------

Kuruş 

10 -
12 50 
25 -
31 25 
62 50 
93 75 

Kahvehane Ve 
Kazinolarla 
Bakkallara 
Ayrıca basası llat 

·r:wwws .. -

Kr. 
Arzu edenlere meccanen 

nümuQe verilir. 

ıston~uı Jo~mis 80~0~ - Kuru~oheci Hanı ff ltınh lel. ll4~~ 

Kadıköy - Bostancı 
Iramuay seferlerinin i~letnıeye ntılı~ı 

Oıküdar - Kadıköy ve Havalisi Halk Tramvayları T. A. 
Şirketinden : 

~:adıköy tramvay şebekemizde İnşaatı bitirilen Kadıköy -
Bostancı hattı, evvelce ilan edilen · ücret tarifelerine göre, 
1 'birinci ietrin 1934 tarihinden itibaren işlet.meye açılacak ve 
bu ıuretle Kadıköy - Yoğurtçu, F eneryolu - Cadde bosta
nı - Suadiye - Bostancı rnıntakaları arasında muntazam 
tramvay se/erleri tesis edilecektir. (3076) 
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il SAV AŞTAN ~ 
ı. .. 

jl BARIŞA il 
ıl Yazanlar: Va-Nu ile Çürüksulu Meziyet I~ 
i l ö :: 1ı ... z Türkçe ile yazılmış ilk roman :: 
·I :: il Tevzi Merkezi : V A K I T Matbaası - İstanbul !$ 
~ ~ 
il Fiyatı 50 kuruş - Her Kitapçıda bulunur. U 
ıı :: : :: 
..... ... -=::::::::::::::::::::::::::::::::-.=::::.-:::::::::r.:."'ll:::::r.Ja:::::ı:::::::ii 

·Osmanlı Bankası:' 
Türk Anonim Şirketi, - f esis tarihi: 1863 

Sermayesi : 10,000,000 ingiliz lirası 

Tiirkiyenin başlıca şehirleri ile Paris, Marsilya, Nis, Londra 
•e Mançester'de, Mısır, Kıbrıs, Irak, Ira:ı, Filistin 
•e Yunanistan'da Şubeleri.. Yugoslavya, Romanya, Suriye 

ve Yunanistan'da Fityalleri vardır. ' 

Her tUrlU banka muameleleri yapar. 

lehihi: MEHMET ASIM Neşriyat müdürü: REFiK Ahmet 

VAKİT Matbaası - lstanbul 

Sl•er Baak 
eri Ma ar Paz r 

GAL TA ŞUB 
Yarın açılıyor 

Beykoz: fabrikasında kunduralar böy
le ı;on sistem makinelerle dikilen 

dikişleri katiyyen sökülmez .. 

Saqlam, 

Bu şube B E Y K O Z Deri 
ve Kundura Fabrikasının 
mamulatını satacaktır. 

·BEYKOZ Fabrikası en son sistelll 
makinelerle gayet sağlam kunduralat 
yapar. Beykoz kunduralarını giyerse
niz son baharın yağmurlu ve kışıtl 
karlı günlerinde ayaklarınız ıslan
maz, hasta olmazsınız. 

/(adın, Erkek, Çocuk 
Hazır ve ısmarlama 

Güzel, Ucuz 
GALATA KARAKÖY CADDESİ 

.................................. 'il • f I . t l 1 . ' . .er· 


