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oır tecrübe .• 
Aziz Beyin sporculuğu - Ordu gençle

rinin çalışkanlığı - Fındık işleri 
Gülcemal vapuru, 3 Eyliil -

Erzurum meb'usu Aziz beyin An
karadan başlıyarak Samsun • T rab 
zon yolu ile intihap dairesine gi
derken her uğradığı yerdeki spor 
tetekkülleriyle meşgul olduğunu 

yazmıştım. Aziz bey yalnız genç

Jik teşkilatı noktasından Türkiye 
aporcularının reisi değildir. Biz· 
zat en iyi bir sporcudur. Aziz 

Bey sporculuğa ta çocukluğun
dan başlamış, henüz pek genç İ· 
ken at ve av sporlarına merak et· 
miş. Vaktiyle babası Konyada va· 
li iken at, tazı ve şahin ile büyük 
av meraklılarının aralarına karış·. 

mış. Sonra Mülkiye Mektebinde 
Jimnastik muallimi Faik Beyden 
gümrükler ve inhisarlar vekili Ali 
Rana beyle beraber ders almış. 
Mektepte ağır gülle kaldırmak i· 
pe tırmanarak yükseklere çıkmak, 
kolları ile bir mihver etrafında 
devretmek gibi kuvvet tecrübele· 

l'İnde nıuvaf fak olurmuş. Sonra 
hu türlü sporlara yaya yürüyüş ve 
yüzüci.i1ük gibi hareketleri de ila· 
ve etmiş. Hala bugün at, yüzücü· 

lük, uzun mesafeve yürüyüş spor· 
luma dev•m edivqr~ Geçenlerde 
Bursaya gitmiş. Uludağa yürüye • 

rek çıkm1stır. Fası!asrz sekiz, do-
...... 

kuz saat yürüyebilir. Sekiz dokuz 

sene evvel İzmirde belediye reisiy
ken bir kol büküşme tecrübesinde 

sağ kolunun kırılmış olmasına 

rağmen spor işlerine karşı kendi
sinde en küçük bir soğukluk hasıl 
olmamıştır. 

Mehmet ASIM 
(Devamı 4 linc·tı " 'l.\ ı l :rnın 1 inci slitunundA.) 

Nafıa Vekili Ali 
Beyin tetkikleri 

--~ . 

" 

Osmaniye telsizl 

Nafıa VekW Ali &y tetklklPrine, d4'vam 

~r. DOia .telals ~· ..,__ 

mJ!tflr. Yazm191 Uçllncti ııayı:lamızda bula.. 

ca.kıımı:ı:. 

Şehir tiyatrosundan çekilerek Raşit Rıza Beyle beraber çalışacakları söyle· 
nilen Saziye ve Halide Hanımlarla Hüsnü Kemal Bey 

' (Yazısı 9 uncu sayıfada) --
Seyyahlara kolaylık gösterilmeli 

ıttr.ıovak. Leh, Yugoslav ve Ma car seyyahlarından bir grup Adada 
eğleniyorlar .. 

_(Yaz~sı 7 nci ıayıfada) 

Sonbaharın en güzel gezintisi 
"V AKIT,, ın tertip ettiği büyük 

gezinti yarın yapılıyor 
Davetiye ve bilet almak 

idaremize muhakkak 
istiyenlerin bu akşama kadar 

müracaat etmeleri lazımdır · 

Gazetemizin tertip ettiği büyük son bahar gezintisi yarın başlıyor. Sabah sekiz buçuktan gece yarısına kadar süre• 
cek bir gezinti ki, buna iştirak edecek davetliler nereye götürüleceklerini yarın sabah vapura binerken alacaktan VA
KIT gazetesini okuyarak öğreneceklerdir. Kupon biriktirerek davetiye almıya hak kazanmamış okuyucularımız da 
idaremize gelerek altmış kuruşluk bir bilet mukabilinde bu güzel gezinti ye iştirak edebilirler. Yalnız davetiye ve 
bilet almak için bu akşama kadar idaremize muhakkak müracaat etmek lazım dır. Gezintimize ait tafsilatı ve gezinti 
programım bugün yedinci sayıfamızda bulacaksınız. Resimlerimizde gördüğünüz Şirketi Hayriyenin "71,, numaralı 
vapurile gece ve gündüz manzaralarr ya nn sizi bekliyor .. 

Gazi Hz. ve Fransız demokrasisi 
Bir fransil nozırııın 

iUisoslnrı 
Geçenlerde Reisicumhur Gazi Mus

tafa Kemal Hazretleri tarafından ka
bul edilen sabık Fransız Maliye Nazırı 
M. Georcea Boanet fark ım-1u hak'
kmda Cooperation•a bir makale yaz
mıştır. Sabık nazır bu. yazısında Yalo
va koAW.ılarından bahsederken ihti
saslatınr şu suretle işaret etmektedir: 

"Bun3an bir kaç hafta evvel Y alo· 
vada Türkiye Cumhurreisi Gazi Mus· 
tafa Kemal Hazretlerinin sofrasında . 

bulundum; Gazinin Başvekili ismet Gazi Hz dün şehirde bir gezinti yaptılar 
Paşa, Hariciye Vekili Tevfik Rüştü ve • 

Dahiliye VeklJi Şükrü Kaya Beyler de Reisicümhur Hazretleri dün sa· 
orada hazır bulunuyorlardı. Bana Ja. t 16 d f k tl · d M J' . . . . a a re a a erın e ec ıs re· 
salmış hıssını veren hır çabuklukla ge· 
çen saatle.- sırasında latif ve ~mimi bir isi Kazım Paşa olduğu halde şehir· 

yi ziyaret etmişlerdir. Sergide ban• 

ka umum müdür vekili Muammer 

hava içinde, büyük bir siy~ıet adamı o- de bir gezinti yapmışlardır. Gazi 
lan ve tarihin en şanlı ve şöhretli şah- Hazretleri dönüşte, İş bankasının 
siyetleri ile bir arada görülen bu bü- Galatasaray lisesinde açdığı sergi· 
yük kumandanın çok kuvvetli ve şekil------------------------------

ve sergiyi hazırlıyan Salahattin 
Beyler tarafından kendilerine iza• 
hat verilmiştir. Reisicümhur Haz· 
retleri sergiyi beğenmişlerdir. 

itibarile fevkalade parlak düşüncelerini 
dinledim. Bazı anla~ı _cidden ulvi bir 
heyecana münkalip olan ve devamı · 
müddetince harici siyasetten ·dahi bah
sedilen bu konuşmalardan yalnı;r; Mus
tafa Kemalin bir cümlesini işaret el· 
mek isterim. Gazi demiıtir . ki: . 

Bir Yahudi · genci eski 
.· nişanlısını öldüf dü 

"Ben, sulhu kuvvetli bir surette or
ganize etmek istiyen Fransız dem~kra
sisini anlıyor ve seviyorulJI.,, 

.. . .. ' , ... ' 
Cinayetin sebebi kızın . aifesi tarafındş.n başkasına 

Bunu·n için bize başka ınak.aatlar, . -
izafe olunmamalıdır ve Fransa, sulh· is
teğindendir ki, karŞıhklı yardım husu· 
sundaki Şark mir.a~ının akti için te§eb-
büste bulunmuştur.,, -

Yarınki sayımız 

20 
·s. A. Y. 1. F. 'A. 

Her Per§embe yirmi aayıfa olarak 
çıkan "V AKIT,, bu haftaya rnahı.u 

olmak üzere, yirmi sayıfalık nüsha· 
sını yarına bırakmı§hr. Okuyucula· 
rımızdan özür deleriz. 

1 Sinema, Güzel San'atlar, 
Çocuk, Askerlik, Eğlenceli 1 yazrlar sayıfaları . 

Yarınki saY.ımızda 

verilmek istenmesidir · · .. 

Lcon Ba hu Ra:ııelin çalıştığı: dükkan 
.(Yazıu 4 üncü aa,.da). 
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Siyaset alemi uşkuda ! 
Almanya Şark mısakınal Protesto ettik 

Millim·· 
yada te ı· 

ili Trak 
apıyoı· 

• 
nıçın 

• girmiyor? 
Notanın, Sovyetler'in Milletler cemiyetine kabulü 

sırasında verilişi şüpheler uyandırıyor 

Londra, 12 (A.A.) - Havas Almanyanm şark misakı hak· 
ajansı bildiriyor. Dün akşam, kında cevabı münasebetiyle, Pa • 
resmi İngiliz mahafilinde Alman risteki Alman sefiri M. Roland 
muhtıraaının şark misakı hak.km- Köster'in sekiz gün evel bu vesi· 
da 8-erlnide müzakere kapısını ka- kayı vermek i~in M. Bartudan mü· 
payıp kapamadığını takdir etme· lakat istediği ve müteakiben bu 
nin Fransaya ait bir iş olduğu mülakatı iptal ettirdiği hatırlatıl· 
bildirilmekteydi. Bu kapı kapan· maktadır. O zaman herhalde Al· 
mamışıa, Londra evvelce olduğu man notası mevzuu bahisti. Tevdi· 
gibi Fransız teşebbüsüne müza • de vukua getirilen gecikme kadar, 
harele devam edecek, aksi tak - bu tevdiin Sovyet Rusyanın millet· 
dirde İngiltere de, bu müzakereye ler cemiyetine kabulü hakkındaki 
kapanını§ nazariyle bakacaktır. müzakereler neticelenmek üzere 

Paris, 12 (A.A.) - Havas a· ı bulunduğu bir sırada yapılmış ol• 
janst bildiriyor: ması kayde şayandır. • 

Sar' da yeni bir hadise! 
Sarbruk, 12 (A.A.) - Beşi Al

man cephesine mensup maden 
sendikası azaaından bulunan ame· 
leler olmak üzere otuz kadar şahıs 

dün Sar hıristiyan amele sendika· 
ıı bürolarını iki defa işgal etmiş -
lerdir. Bu büroların reisi Pik son 
defa Montrö'da toplanan hıristi· 
yan sendikaları beynelmilel kon • 
greıinde yaptığı beyanattan dola
yı Alman propaganda te,kilatının 
11iddetli hücumuna maruz kalmış • 
tır. 

. 

Polis, büroları işgal edenleri 

dağıtmış ve büroları kapatmıştır. 

Bu husustaki müteaddit tefsirler 

arasında Alman radyo teşkilatı 

tarafından yapılan bir tebliğde, bu 

teşebbüsün Almanyanın 1923 te 

maden amelesinin greve devamını 

teminen para verilmesi i~in Sar 
sendikaları nezdindeki icraatını 

ispat eden vesikalara vaz'ıyet e • 
dilmesine matuf olduğu bildiril • 
mektedir. 

Silah satışlarını tetkik 
komisyonunda Türkiyenin 

ismi ge~iyor 
Vaşington, 12 (A.A.) - Yapı· 

lan silah satışlarını tetkika nıe • 
mur teknik komisyonundaki ifade· 
leri protsto etmişle.r.dir. hjiiulitö 
ileri, Arjantin ve Şili hükumet· 
leri protesto etmişlerdir. 

Türkiyenin de ismi hu işlere 
karıştırıldığından Türkiyenin Va· 
şington büyük elçisi de tahkikat 
komisyonundan istizahlarda bu • 
lunmuştur. Amerikanın eski Lon
dra sefiri de keza komisyanda 
bazı mülahazalar dermeyan et -
miştir .. 

Komisyon reisi beyanatta bu -
lunarak, tahkik komisyonunun 
silah tacirlerinin dosyalarında ha· 
kikati bulmağa çalıştığını, yoksa 
ecnebi memleketlerdeki ajanlar 
tarafından gönderilen mektupla • 
rın hakikate yakın olduğuna dela· 
let edecek ortada hiç bir emmare 
bulunmadığını söylemiştir. 

Diğer taraftan ihariciye nazırı 
M. Hul, ecnebi hükUmetler tara· 
fından yapılan yeni protestolar Ü· 

zerine alelacele Vaşingtona: dön • 
rnüştür. 

• Bulgar gazetesı 
yalan söylüyor! 

Yankoviç 
Konsey, nota projesini Sovyetlere verdi Kırklarelinden kendi iste-

Cenevre, 12 (A.A.) - Sovyet göre, M. Henderson, evvelce dü· ğile çıkıp gitmiştir 
Ruıyaya yapılacak davet hakkın· şünüldüğü gibi, konferans büro • Kırklareli, (Hususi) - Zariya 
da Cenevrcde murahhaslar ara • sunun ancak ikinci tetrinde içti· gazetesi &on sayılarından birinde 
smdaki görüşmeler, usul mesele· maa davet edilmesine kati olarak küçük sanatlar kanununun Türki· 
ferinin halli için Moskova ile Ce· karar vermiştir. yede ikamet eden ve hiçbir sanatla 
nevre arasında müzakereler inzi • Heyeti umumiye bugün umumi iştigal etmiyen Bulgarlar hakkın· 
marn etmi~tir. Sovyetlerin müta- müzakereye başlıyacaktır. Bunun da da tatbik edildiğini yazmakta 
laalarını ve vermeği düşündükle· saati henüz tesbit edilmemiştir. ve misal olarak senelerdenberi 
ri cevabı bildireceklerdir. Bu su· Bazı şayialara göre, siyasi ve ik· Yerleşmiş bulunan Yankoviç is· 
retle önümüzdeki hir kaç gün zar· tısadi Avusturya meselelerinden minde bir Bulgarın menkul ve 
fında konsey azasiyle Sovyet iko· bahsedecek olan M. Şuşnigin be· gayri menkul emvali zaptedilcrek 
miıerleri arasında Sovyet Rusya· yanalı merakla bekleniyor. Türkiyeyi terke mecbur edildiği· 
nrn Milletler Cemiyetine girmesi· Varşova, 12 '(A.A.) - Yarı d 

d ni :zikretmekte ir. 
nin senaryosunu tesbite matuf mü resmi lskra ajansı, Ce!"evre e 
,.,a" lemeler baıılamı• olacaktır. S R ,~ .. t ·ı Zariya gazetesinin bu münase· K ~ T ovyet usynya •Karşı gos erı en 

M. Şuf ingin beyanata güzel kabulden dolayı sevinmek • 
mera lda bekleniyor · te ve Lehistanın, Sovyetlerin Mil· 

Cenevre, 12 (A.~.) - Havas Jetler Cemiyetine iltihakına karşı 
ajansı bildiriyor: hiç bir ihtirazi kayıt dermeyan et· 

Dün sükunetle geçımittir. M. mediğini bildirmektedr. 
Bartu, aktanı üzeri Milletler Ce· Ajans, Lehiıtamn bu husustaki 
miyetinin umumi vaziyeti ve bil • vaziyetinin, Sovyet Rusya He o -
liassa Avusturya meselesi halc1'm- lan münasebat iyi olduğu için, 
ad, M. Aluizi ile görüşmü tür. müsait olduğunu beyandan sonra 
Bu görüşme esnasında Sovyet diyor ki: 
Rusyanı~ cemiyete girmesi ve Sar "Lehistan, Sovyet Rusyanm 
reyiam meselesi mevzuu bahsol • halisane bir arkadaşı olmağı bil • 
muıtur. diğini her devletten daha iyi tak· 

Bundan başka, öğrenildiğine · dir etmektedir.,, 

Milletler meclisi koridorunda Hendersonun büstü 
Cenevre, 12 (A.A.) - Macar gayretlerimi bırakmamağa kati

hükiımeti tarafından hediye edi • yen azmetmiş bulunuyorum. Dev. 
len ve kütadı milletler meclisi ko· Jetleri müsellah kuvvetlerini art -
ridorunda yapılan M. Henderao • tırmakta serbest bırakmamak la • 
nun büıtü büyük bir alaka uyan • zımdır. Sulh davası her ıeye te • 

dırmııtır. Küşat merasimi müna· dakküm etmelidir. Çünkü konfe· 
sebetiyle M. Henderaon söylediği rasmın nihai bir atalete uğraması 

Jlutukta teıekkür etmiı ve kont gerek milletler cemiyeti için gerek 
Aponi'nfn iıabrasını yadederek yava§ yava§ vücude getirilen müş· 
de:r.İştir ld: l terek sulh sistemi için ağır bir dar· 

"-Silahsızlanma yolundaki be olacaktır. 

betle Türklük aleyhinde yaptığı 
neşriyata cevap vermiyeceğiz. 
Y almz bir kısım Bulgar gazete .. 
lcrinin ulu orta neşriyatı arasında 
Zariyamn ilk defa olmak üzere 
isim zikrederek aleyhimizde neş· 
riyat yapması, memleketimizde 

-senelerce oturup servet sahibi ol· 
duktan sonra kendi arzuları ile 
vatanlarına dönen Bulgarların o .. 
rada aleyhimizde nasıl propagan• 
da yaptıklarım göstermesi itiba • 
iile de dikkate şayandır. 

Zariya gazetesinin kendisin -
den bahsettiği Yankoviç, küçüK 
sanatlar kanununun tatbiki neti • 
cesinde Türkiyeyi terke mecbur 
edilmiş aeğildir. Merkum !kendi 
isteği ve altı nüfus ailesile birlik· 
te vilayetimizden ayrılmış ve 
menkul eşyasını kamilen berabe· 
rinde götürmüştür. 

Kırklarelinden ayrılmazdan ev
vel tapulu bir evini 310 lira mu· 
kabilinde Aslan ağa i~inde biri· 
ne satmış, bedelini de tamamen 
almrştır. Hatta tapuya kayıtlı 
bir dönüm miktarındaki tarlası· 

Tekirdağ, ·12 (A.A.) - Milli 
Müdafaa Vekili Zekai Bey refa

katlerindeki zevatla bu sabah 

Çorludan hareket ederek şehrimi· 
ze gelmiştir. 

Zekai Bey şehir methalinde 
kendisini istikbal edenlerle hasbi
hal ettikten sonra hük·jmet daire· 

sine gitmiş ve bir müddet istira • 
hali müteakip askeri hastaneyi ve 

piyade alaylarımıZJ teftiş etmiştir. 

Belediyede Vekil Bey şer~fine bir 
öcle ziyafeti verilmiştir. 

Zekai Bey öğleden sonra refa· 
lmtindek; zevatla Malkaraya git· 
rnistir. 

Maarif cemigetıne alınacak muallimler 
ANKARA, 12 (Husus) - de vazife almak üzere müracaat 

Türk maarif cemiyeti bu yıl edenlerin sayısı sekseni geçmiştir. 
yirmi altı muallim alacaktır. Şim- Bunlar nrasmda yabancı bir dili 
diye kadar cemiyet müesseselerin bilenler tercih edileceklerdir. 

Ankara' da bir terbiye mütehassısı 
ANKARA, 12 (Husus) -

İngilterenin tanınmış ter -
giliz terbiyecisi memleketimizde 

Türk maarif cemiyeti müessesele· 
biye mütahassıslarından Mis Ma· 
riyon Noter buraya gelmiştir. ln • rinde vazife almıştır. 

lktısat Vekaleti hususi kalem müdürlüğü 
ANKARA, 12 (Hususi) - da tahsil etmiş kıymetli bir genç• 

lktısat Vekaleti hususi ka· 

lem müdürlüğüne Haldun Bey ta· 

yin edilmiştir.Yeni vazifesine baş 

lamış olan Haldun Bey Almanya· 

tir. 
Eski hususi kalem müdürii Ca· 

hit Bey Madrit ticaret mümessilli· 
ğimize tayin olunmuştur; Paı~r 

eiinU. Madrite harel--et edecektir. 

rtebat hastahkları 
mütehassısı 

ANKARA, 12 (Husus) 

I Muşiki muallim mektebinde 
kabul imtihanları 

Alman nebat hastalıkları 

mütahassıslarmdan doktor Kas· 

ner Teşrinievvel sonlarında mem· 
leketimize gelerek Ziraat V ckale· 
ti hizmetinde çalışmağa başlıya • 
caktır . 

ANKARA, 12 (Husuş) -

Musiki Muallim Mektebin· 

de kabul imtihanları bu ayın yir· 

mi ikisinde yapılacaktır. 

Talebelerin musikiye olan isti· 

datları tercih sebebi sayılacaktır. 

Amerikada grev harbi devan1 ediyor 
Va§ington, 12 (A.A.) - Men· geri alındığım söylemiş ''C demiş· 

sucat sanayii gr~vi işçi lideri M. tir ki: 
Gorman hakeme mijracaat teldi-

finin dün, saat on seki~e kadar 
kabul edilmem0~i it?Prin"" tf'klifin 

- Harµ devam ediyor. Grev 
olan y~rlerdc çnrpı~mal, r :-ıklaş· 

mıştır. 

Duçe, jftihar duyuyor Almanyada affedilenler 
Roma, 12 (A.A.) - M. Mu· Berlin, 12 (A./4..) - Reiıicum· 

ıolini, 23 bin genç faşistle 7 bin hur von Hind<'~" rgun vefatın • 
zabit ve faşist beden terbiycşi a· 1 d n biraz sonra ilan edilmit o• 
kademisinin 600 talebesi tarafın
dan yapılan bir geçit resminde 
hazır bulunmu tur. 

Duçe, irat ettiği kısa bir nu .. 
tukta, milletin çocukları ile ifti • 
har edileceğini, zira bunların fa • 
§İst inkılabının mü~nfileri ve va· 
tanm istikbali olduklarını söyle • 
miştir. 

Askeri heyetimiz Sovyetlerin 
Karadeniz filosunu gezdi 

Moskova, 12 (A.A.) - Fah • 
rettin Paşanın riyasetindeki Türk 
askeri heyeti murahhasası Sivas • 

topolda Sovyet Rusya Karadeniz 
filosunu gezmiştir. Sovyet kuman· 

danı Kocanof heyet şerefine bir 
ziyafet vermiş ve ziyafette Koca· 
nof ile Fahrettin Paşa arasında 

dostça nutuklar tenti edilmiştir. 

m ela alıcı bulamadığından mu -
vakkaten Hayri Efendi namında 
bir şoföre bırakmıştır. 

Hakikat bu merkezde iken Za· 
riyanın, Y ankoviçin emlaki zapt 
edilerek Türkiyeyi terke mecbur 
tutulduğundan bahsetmesi Bulgar 
gazetelerindeki neşriyatın mahi • 
yeti ve hedefini gösterir. 

hın umumi af mucibince yalnız 

Berlinde şimdiye kadar 32 bin 72 
kişi affedilmiştir. 

Beynelmilel hava yar111 
Varşova, 12 (A.A.) - Dün 

saat 11 den 13 e kadar yirmi üç 

tayyare Tunusta yere inmiştir. 
Bunların sekizi Lehistanlı, sekizi 

Alman, üçü Çekoslovak ve üçü 

de İtalyandır. Bugün Palermoyll 
hareket edeceklerdir. 

Ziraat Vekili Orduda 
Ordu, 12 (A.A.) - Ziraat 

Vekili Muhlis Bey refakatinde 

Erzurum mebusu Nafi Atuf Be:Y 
olduğu halde Vatan vapuru ile 

şehrimize geldiler. 

Sarda Alman cephesi 
reisinin protestosu 

Cenevre. 12 (A.A.) - Sar'da· 
ki Alman cephesi reisi Milletler 

Cemiyeti konseyine bir nota gö~
dercrek hükumet komisyonu reı • 

sinin beynelmilel polis teminine 
matuf talebini protesto et.mi~tir. 
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Yahudi g • 
1 

• 
ncı nişanlısını öldürdü 

lktibaslar: 

Dünün Valileri 
bugünün Valileri 

"Ta Ncotcra,, yazıyor: 
Yeni Türkiyede bugünkü idari va

ziyeti ve ou vaziyete veçhe veren zih· 

(Ba§makaleden devam) 1 
Aziz bey bir gün evvel Samsun 1 
Ordu sporcu gençleri arasında 1 

yapılan maçtan çok memnun kal- 1 
mıştır. Bir müddet evvel Samsun
lular Orduya gelmişler, orada maç 
yapmışlardır. Bu defa Ordu genç
lerinin Samsuna gidişi bir iadei 
ziyaret mahiyetindedir. Muhtelif 
şehirlerin gençleri arasında bu 
tiirlü temasların faydası yalnız 

Katil: Kız sözlerini bitirince •• \ • k d niyeti tetkik eden bitaraf bir ~ahit ve goz erım arar ı hakşinas bir münekkit, yeni rejimin 

çakıyı çekerek d d 
• bütün devlet faaliyetinde husule getir· 

vur um, ıyor .• diği memnuniyetbahş. karakterin apa· 

Dün sabah saat dokuzda tahtasporculuğa münhasır kalmaz. 
Gençlik teşkilatları vasıtasiyle kalede bir cinayet olmuş, on do-
memleketin muhtelif parçaları a- kuz yaşında bir yahudi genci eski 
rasın<la daha sık• kaynaşma vücut nişanlısı olan matmazel Raşeli üç 
bulur. Bu kavnaşmada birçok iç _ yerinden bıçakhyarak öldürmüş
timai, hatta iktisadi iyi neticeler tür. Leon Bahar adında olan katil 
verir. genç Galatada Bankalar caddesin-

sebetle ben çalııtrğım tuhafiye mağaza
sını tcrkettim. Kızın çahıtığı dükka· 
nrn karşısında bulunan bir demirci 
dükkanına çırak olarak girmeyi tercih 
ettim. Otuz lira aylığımı bırakarak iki 
lira haftalıkla bu dükkanda çahşmıya 
başladım. Bittabi nişanlım Raşeli her 
gi:n ve her saat muntazaman görüyor• 

nİ§anladığını, bu ıefer niıanlandığı ço· çık alametlerini hemen teslim eder ve 
cuğun ungin olduğunu da ilave etti. bu teslimden sonra da iki devrin. mu· 
Ben itidalimi güçlükle muhafaza ettim. kayesesi ve. bu mukayeseden birbırin~ 
fakat dün gec;eyi pek zor geçirdim. son derec;eye kadar zıt olan fark kcndı• 
Bu sabah erkenden dükkanıma geldim. liğinaen tebarüz eder. 
Re.ıel de gelmiıti. Doğru Raşelin dük- Bu mukayese, bugünün Türkiycsi· 
lt&nına giderek kendisini aıağrya çağır- nin istipdat idaresine olduğu kadar 
dım. Bir defa da kendisinin fikri~ al· me~rutiyet idaresine de pek büyük bir 

Aziz beyle berab"'-'r (G\ilte- de 14 numaralı Rü§lÜ Bey apart dum. ı mak mak&adiyle: • rüşçhanla faik olduğunu gösterir. 

mal) vapuruna gelen Ordulu manında oturmaktadır. 
"enderin birkaçı ile oörüştüm. , Vurduğu kız da ayni aparlman
Bn J?Örüşmenin bende bıraktığı da oturmaktadır. Kız g·;., .. ldir ve 
takdir h\slerini burada kaydetme- on altı yaşındadır. Lccn Bi'.har, 
liyim. Avrupada muhtelif mem _ vurduğu kızla bir h .ıcıık sene evel 
le ketlerde harpsonu f!endi~i hak- nişanlanmış, sonra ,. yrılmıştır. 
kın~a yapılan anketlerin neticele- Raşelin annesi iki genem ev-
ri çok defa betbinclir. Bizde de. ı a..:ııınesini istf'me rliği için nişanı 
yeni yetişen yeni nesilden şikayet I bozmuştur. Katil ise, nişanlısı -
edcnl!"r Pltsik cle!!ildir. Fakat yeni nı çok sevmekte olduğundan bun
nesil lıakkımla iyi ve fena bir hi.i- dan mütee'"İl' oimus. nihayet baş
küm vermek için mP.mleketin her ka birisiyle nitanlanmak üzere 
hangi bir kö~::-sinde raııgelinen bulunan genç krzı öldürmüştür. 
münferit v~.k'aları umumileştir - Dün akıam ~tlliyeye teslim e-
mek tabii doğru olamaz. dilen katil cinayetini kendi&ini 

Benim ordulu gençlerden yakalıyan m'emurlara şöyle anlat -

al:lığrm ıyı intibalara ge • mıştır: 
lince Bunlar istikbal için "- İkimiz de Yükaek kaldırımda , 
bize sadece ümit verecek Banger sokacında Rüştü bey apartma· 1 

nında otururuz. Bir buçuk sene kadar: 
laymetlerdir. Bilhassa çalışkan • evvel bu kızla oturduğumuz c,•de tanıı- ı 
lık, doğruluk, memleket hislerine tık. Bir sene e'•vcl de resmen niıanlan· 
ve menfaatlerine bağlılığa dela- chk. 
ıet .eden hareketleri ve sözleri yü- Bu bir- senelik niıanlı müddetimi.ı· 
t ekl~re kuvvet veriyor. de kız .ile o kadar scviıtik ,.e öyle hale I 

Bu defa veka]et emrinr. alın- geldik ki, artık bir ııaat birbirimizi gör·! 
mesek deli gibi oluyorduk. Bu müna·' 

Dün bizim bayramımız vardı. Bay-
ramdan bir kaç gün evvel Raıelin an· 
nl!si anneme kızının drahoması olmadığı 
için l:-ana venneği muvafık bulmadığını 
,.e zaten kcndilel'İ fokir olduğundan ba· 
nn ktzlarını vcrirlcnc mesut olmıyacak· 
lannr ileri sürmü~ ve kat'i ret cevabını 
vermiştir. 

Akşam oldu, eve geldim. Annem 
meseleyi bana nnlattı. Derhal yanlım· 
na koştum: 

- Bana drahoma lazım değil, bunu 
y:ıkl;nde dÜJÜnmediniz mi, sonradan 
böyle bir şey yapacaktınız da bana ne· 
den ni§nnladımz? dedim. Sizde şayet 
drahoma endişesi Vilr da onun için böyle 
yapıyorsunuz, benim sizden drahoma 
i:-ıediğim yok .. 

Raşelin annesi bu sözüme de razı 

olmadı ve o gün epeyce ağız patırdm 
yaptık. Bu yüzden cerek ben ve ge
rekse annem bunlarla darıldık. Dar· 
gınlrğımızd:ın iki gün sonra, yani dün, 
ben annemi nlarak apartmanın nlt ka· 
tında oturdukları odaya gittim. Annem 
bunlardan ço!s büyük olduğu halde a
yaklarına kndar giderek el Öptük ve 
barıştık. Ben işime gittim, akşam üs
tü eve döndüm. Raıelin annetıi bani\: 

- Kızımı sana veremiyeceğim. 1 
Dedi ve niştmlım Raşeli b:ışkasına 

mış olan Fµat Beyden e.vve~k~ \ _____ : 

Orcl\l ''alisi N~zi! Bey . (~ı~d~~· J B } · f Şehir Meclisi bugün 
J\.nta}ya V:.\!i~ t \ r:turacla ?Yl hır un atırı an vapur e 

b•rakmış. O. dunun yollarını ve toplanıyor 
'·öprülerini yapmak hususunda Gümrük kaçak~ıhğı tah· Şehir meclisi bugün saat on 

büyük hizmetlerde bulun~u§. Or- kikatına devam edHiyor dörtle fevkalade toplantısını ya-

ıı_ Ra§el, yazık değil mi?. Bir bu
çuk sene seviştik. Bu kadar zaman nİ· 
şanlı kaldık.. Ortaya konan sebepleri 
de kabul ettiğim halde beni bırakarak 

başknıiyle nişanlanmıya nasıl muvafa· 
kat ettin, beni hatırlamadın mı?.,, de· 
dim. 

Raşel: 

- Ben ne yapayım, annem Öyle is-
tedi, öyle oldu. Kumanda benim e· 
!imde değil ki ... 

Deyince gözlerim karardı. Çakıyı 

çekerek Üç yerinden sapladım. Kız da 
öldü ... ,, 

Ratcl, Tahtnkalc caddesinde lbra· 
him Bey İfminde birine ait Şanı bisküi 
mağazasında çalıtıyordu. 

Leon müstakbel kaynanasından al· ı 
dığı bu cevaptan sonra dün tıabah bir 
sustalı çakı tedarik ederek bu iıi yap• 
mııtır. 

Leon, çakıyı kızın üç yerine 53pf a· 
clıktan sonra kaçmak istemiı, fakat kar· 
ıısına Şevket e(endi iıminde biri çıka· 
rak yakalamıştır. Çocuk bu zata da 
çakıyı saplamak istemİJ&e de Şevket 
efendinin bir tok2!tiyle yuvarlanmı§ ve 

bayılmıJtır. 

l~eon dün iıtiçvap edilmiş ve te,·kif 
edil mittir. 

Usküdar cinayeti 
Suçlu on sene hapse 

mahkum edildi 
du memurları arasında vazifele - Batmadan batırılmı§ gibi göste- pacaktır. Bugünkü toplantıda, 
rini suiistimal ~denleri ayıklamak, rilen Andreas. K. vapuru dolayı- belediye intihabının kaç günde bi- 932 yılı teırinisaniainde Üskü-

k 1 l ı · k · t' ·ı "' · 1 1 v hak darda Enver isminde birini öldü· geriye a an arı yo a gehrme ı· siyle yapılan gümrük kaçakçılığı m ecegı ve nası yapı acagı • 
sinde muvaffakıyetler göstermiş. tahkikatı devam etmektedir. Tah- kında knrar verilecektir. Evelce ren lbrahimin muhakemesi dün 

Köy kanununun tatbikı ile mem- kikat\a sekizinci ihtisas mahkc- de yazdığımız gibi belediye kanu· ağır ceza mahkemesinde netice • 
lekeli imar etmekte halkın derin mesi müstantiği Hakkı Şük•·ü Rey nunun 78 inci maddesine göre, in- lenmiştir. Cinayet .şu ıekilde ce • 
takdirlerini kazanını§. meHul olmaktadır. tihabat bir günde bitirilemediği reyan etmitli: 

Ordu Karadenizde Giresun ile Bu vapurun alım ve satım iş ~ takdirde şehir ~edisinin bu huıus- lbrahimin de dahil olduğu bir 
Trabzondan sonra gelen fındık }erinde bir hile olduğu çoktanberi ta bir kararvermesi lazımdır. eğlence aleminde birkaç arkada§ 

• 
memleketidir. Fındık yeti~tirmek nazarı dikkati celbetmişti. Fakat rakı içerlerken, Osman efendinin 
diğer türlü ziraatler gibi hemen yapılan tahkikat yarım kalmıştı. Adalara su meselesi karısı selmi,, kocasının fazla iç· 
büt\in sene halkı çalışmıya mec - Nihayet gümrük muhafaza teşki- hallediliyor tiğini ileri sürerek götürmek i&te • 

d b. · d ·ıd· O l t" Ad 1 selesi yeniden bur e en ır ış eğı ır. nun lalı bu işe e ini uzatmış ve ne ıce- a arın su me miştir. Orada bulunan arkadaş· 

için Ordu, Giresun gibi fındık sa- de bütün hakikat meydana çıkmış- esaslı bir surette tetkike b~lan- lar, eğlencenin tatsızlafacağını 
balarının ahaHs· kolay kazanırlar tır. Yakında. suçlu görülenlerin mıştır. Başvekil İsmet.Paşa az· söyliyerek Osman efendinin git • 
ve çok sarfederler diye tanınmış· sekiz numaralı ihtisas mahkeme· retleri de bu husuıa ışaretle bu· meıine mani olmak istemi~ler, bu 

tır. sinde duruşmaları yapılacaktır. lunmuşlardır. Adal~rm ~u meıe -
1 

yüzden bir kavga çıkmııtır. Bu a • 
Sekiz dokuz sene evvel Trab- J 1csinin halli için hükumetın de be- d E · · d b' · a· · lb 

anlasıldığına göre bu sefahat gQn- . d. '-"rdımd. a buluna· ra a nver ıımın e ırı l§ÇI ra• 
Zonda' Giresunda. olduğu gibi Or- ledıyeye mad ı Y0 h' b' k lb lerinin acı tecrübelerinden sonra ıme ır to at vurmu§tur. ra • 
duda dahi bir (Bar) açılmış. halk arasında intibah alam~tleri cağı anlaşılmaktadır. him yerinden ııçramı§. Enveri ta· 
(Ordu palas) ismi verilen bu se- k' · k d' · · d d başlamı"tır. Ordulular fındık tar- k d d · t• ıp etmı§ ve en ısmı o a a ıuı· 
fahat yuvasına yalnız kasabamn '.'" • Büyü a a a gez1n ı ı k ·ı d - ht ı·f lnlarını genişletmek yoluna gir- ta ı ça ı ı e vücu ünun mu e ı 
zenginleri değil, üç, dört sa t u - rıhtımı yerinaen yaralamıttır. Enver, aer· 

hal Zeynep Kamil haaathanesine 
kaldırılmış burada aldığı yaraların 
tesiriyle ölmüıtür. 

1. l miştir. Birkaç sene sonra Ordu-
zaktaki köylüler bile ge ır er, ge- 1 da fındık istihsalatı artacaktır. Büyükada iskelesinin sağ tara· 
celeri sabahlara kadar buradn °" .. -1 5 k d d 

d ı ~imdiyç kadar fmdık yetiştirmelt- ı f mdaki rıhtım pek ısa ve ar ır. 
ra yerlermi,., Bu batakhaneye u- b ~ te fenni usullerden istifade etme- Belediye bu rıhtımı sahil oyunca 
Şen adamların bir gecede verdik- k ği hatırına getirmiyenler bir ta - uzatmak ve bu suret1"' -l~niz ena-
leri para kırK, elli liradan baslar; · ı k raftan da ven; bir ca1ışma ihtiya- rında gezinti yerin: '! Enış etme 
dört yüz, beş yüz lirayı bulurmuş . . cmı duymal<tadır. istemektecli·· Yapılan keşifte Yat 

Müddeiumumi Ki§if Bey suçlu· 
nun ceza kanununun 448 inci 
maddesine göre tecziye edilmesini, 

yalnız tokadı ilk defa Enver efen· 
dinin vurmaaı dolayısiyle kanunun 
51 inci maddesinin ilk fıkrasının 

Bu sefahat salgını üç sene sür- Yalnız bu sene fırıdık mahsulü klübün ıol laH.fma y~.1'-·n hir yere 
müş. Neticede fındrk mahsulü ile olmamııtır. istihsalin geçen sene· kadar bu \~ için ahm. '-.in lira 
kolay ve rahat bir hayat gecirme- ye nispetle ancak rarıvı bul~c8.ğı masraf gideceği anlaşı' :ı •• ;i.ır. Be· 
~e ahşliın olan bu diyar halkmı"' tahmin ediliyor. Bqndnn hatkcı. lcdiye ve Rdaları güzelle~tirmc ce· 

d k 1 d k' • nazarı dikate alınmasını istemif -
çoğu ellerin e i, avuç ::ırın a 1 fındık fiatlarr da düskündür. le miyeti bu hususu müştereken te • tir. 
paraları yeyip bi~ird.ikten ~aşka 1 fındığın kilosu otuz beş kuruş m!n edeceklerdir. 
birçok da borca gırmış. O gun bu radd .. sindeymir. F.mclık fiathmrun __ ...., _ _ 
cün llalkm üzerindeki borc yükii düşk~nlüğü bu~ sene Jspanyada Yeni benzin depoları 
devam edip gidiyormu!?. Sefaliat istihsalin fazla olmasına hamlr. - Bir zat belediyeye müracaat 
salgınından sadece uzak .köylerin diliyor. Alelade İspanyanın fın - ederek belediye hududu dahilinde 
ahalisi (kasabaya gelip gılme zo.r- dık istihtcli üç yiiz bin kiisur kan- yeniden benzin depoları inşası için 
}afunden} kendilerini kurtarabıl- tar olduğu halde bu sene beş yüz imtiyaz verilmesini istemiştir. Be-
mi,. bin kantarı bulacağı söyleniyor. lediye bu müracaati tetkik etmek· 

Şimdi gençlerin sözlerinden Mehmet ASIM tedir. 

Maktulün annesi Fatma hanım: 

- Oğlumu öldürdü. Ben mah· 
kemeye ilk defa geliyorum. Ne ka· 
rar verirseniz razıyım, demiıtir. 

Mahkeme heyeti müzakereden 
sonra lbrahim efendinin on sene 
ağır hapse mahkum edilmesine 
karar vermiıtir. 

Mukayese edilecek unsurlar ve mi· 
saller pek çoktur. Memleketin dahili 
idaresinde eskiden hükümrtnna olan 
zihniyet, istipdat zamanında da bu -
günkü rejime müncer olan devrede ıie 

idarci maslahat siyasetini ortaya çı • 
karmrştr. Bir taraftan valilerin vila • 
yctleri dahilindeki faaliyeti. diğer U.· 

raftan bunlann mensup bulundukl1trı 

nezaretlcrlc olan münasebetleri bu i · 
darei maslahat siyasetine istinat eder; 
devletin en büyük idare amirleri mev· 
kiindc bulunan bu gibi memurların ter• 
fi, nakil. tebdil ve azilleri de gene bu· 
na istinaden yapılırdı. 

Eskiden bir valinin yegane düşün· 
cesi vilaveti. dahilinde olduğu gibi ne· 
zaretine. karşı olan vazifelerinde de i· 
<lıırci maslahat siyasetini tatbik etmek· • 
ti. 

1darci maslahatta usta olanlar idarf 
hiç bir dirayet gösteremediği ve hatt5 
vilayetlerini mühmel bıraktıkları halde 
teveccühe mazhar. muktedir ve fakat 
idarei maslhatta beceriksiz olanlar mag 
dur olurlardı. Bugünün evvelkine ta· 
han tabana .zıt olan yeni zihniyeti, iş· 

lcri büsbütün değiştirdi. Bugün vila· 
yetlerin dahili idarelerinde valilerin fa• 
aliyctlerini gösterecekleri mıntakada· 
ki ·craatlan esasını kanun açı~ll koy· 
muş ve bir valinin kendi mrntakasıı.ı· 
da ,bu kanuna göre göstereceği icraat 
onun liyakat ve iktidannın takdirine 
vesile olmakta bulunmuştur. Valile· 
rin mıntakalarındaki faaliyetleri idari 
ve beldi işlerdeki ahenk. belediye ve 
köylerin idaresi, ahalinin sıhhi vaziyet· 
leri, arazinin İ§letilmesi ve hayvaıı 
yetiştirmenin en çok mahsul verecek 
§ekilde y;lptırılmasr. vilayet münaka • 
!atının tesbilini temin gibi şeylerdir. 

Dahiliye: V ckaleti tarafından son 
günlerde bazı valilerin terfi, tebdil ve 
vekalet emrine alınmaları hakkında ver 
diği karar, nazarı dikkati calip bir me· 
sele teşkil etmiştir . 

Valilerin gösterecekleri yüksek li· 
yakat ve yahut ad~mi ehliyet, bu gibİ 
kararl~nn ittihazına başlıca amil ola· 
caktır. 

Piyango 
On birinci tertip tayyare piyangostl' 

nun betinci keıideti dün bitirilmiıtir· 
En büyük ikramiye kazanan bi!etin dört 
parçası lstanbulda. birer parçası Karsı 
lzmir, Ankara, lzmitte ıablmıı, iki par
çıuı ıahlmıyarnk iade edilmi,tir. 

Sonlan (22) ve (65) le biten bilet• 
ler iki,er lira morti alacaklard1T. 

Belgrat lktıaat konferanauta 
iştirak edecek murah• 

haslaramız 

Belgrat beynelmilel parlamen· 
tolar iktısat konferansına iıtirak 
edecek olan Türk murahaıları bu 
gün ekspresle §ehrimizde~ hareke• 
edecekitr. · 

Su deposu 
Süleymaniyede bir su depo•U 

yapılıyordu. lnıaat bitmittir. Ot' 
poya Kumkapıdan motopomla de· 
niz suyu doldurulac~ktır. Borular· 
da daha evel döşenmi!ti. Yakıtı• 
da pompanm konulmasına ba~la· 
nacaktır. Depoda daima bulundu 
rulacak sudan yangınlarda istifa· 

de edilecektir. 
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HükUmdarların aşkı, fırtınalar 
gibi, eser .. geçer '! 

~~~~~--------~~~~~~~ 

.~·nen, karanlıkların koynunda, sevgilisine anlahyordu: "Dara, seni, bir iki 
s~ne sonra, suyu sıkılmış bir avuç üzüm posası gibi, kaldırıp atacaktır!,, 

- Da'ri.'nın benden bıkacağı li yılanı nihayet ele geçfrmiıti. 

VA K/1 ln 1 ef rikası: 46 
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... 
Olüme SusalJan- Gönül 
-Düğün var. 

Bir hi11ikab]e]vuku i1e Celil 
ürperdi. Trenden inenlerin peşine 
düttü. 

Kö§kün büyük kapısı açıktt. A
ğaçların birinin altrnda bir erkek· 
le Nearin yan yana duruyorlardı. 

Ve kendini öldürmek iıtiyen a· 
dam! 

Yazan : Selami j zzet 
- İ§te bu kadar! 

Fazla bir fey söyl~medi, sor • 
madı. Celilin kendiliğinden hadi· 
ıeyi anlatmaııını bekledi. 

Celil uzun bir müddet dütün
dükten ıonra: 

- Azizim Cavit, dedi. Senden 
hakikati gizliyecek değilim. 

Ve gözlerini yumdu. Başından 
geçenleri, tef errüatiyle birer bi • 
rer anlattı. (k9e) uzaktan Üzerlerine doğ

ru gelen ıölgeyi görünce kork • 
mı:ştu. 

- Bizi güzetliyorlar, Zaren ! 
Diyerek, aşığının kollarından 

ayrıldı. 

Zaren yava~ça mıl'ıldandı: 

günü. 
Zaren içini çekti: 

-- O güne kadar ıaçlartm bem
beyaz olur, Arte! 

- Çok uzun boylu mu sanıyor
sun?. Hükümdarların ~kı fırtına
Jar gibi, eıer, geçer. Biz ıene se· 
ninle ba~ba,a kalırız. 

Mısır dilberi, Dara'mn sarayın
da güzellikten yana tek kalmak 
iıtiyordu. Bunun için, ne yapıp 

yapacak, rakibesi güzel (Arte) 
nin vücudunu ortadan kaldıra • 
caktı. 

Nesrin!.. Demek Nenin .ev leni· 
yordu .. Hem de o adamla evleni· 
yordu! .. Bütün bu olanlardan son
ra bu kanlı f adadan ıonra o kati
le varıyordu! .. 

Nesrin! .. Katilin karı11 !.. 
Celilin gözleri karardı. Başı 

döndü ve hir kaıırgaya yakalan • 
mış gibi kırlara doğru ko,mıya 
batladı .. 

Cavit, araııra da söze karı§ıyor· 
du: 

- O ıenin gırtlağına ıarılan 
herif, sana Nesrin hanımın mektu
bunu getiren heriftir .. Buna ye • 
min edebilirim. Kalbimi baııarım. 

- O bir hayvan gölgesine ben· 
ziyor. 

- Nereclen anladın?. 

Libya odasında yalnızdı. 

Koıtu, koıtu .. 

- Uzun kuyruğu var .. Belki de 
bir tt'l.vustur. 

- T avusları gece ki;meslerine 
kaparlar, Zaren ! 

Benimle kaçmak istemez mi • 
. ? 
sın .. 

- Kaçmak mı?. 
- Öyle ya .. Madem ki biribirİ· 

Ve elini ye,il bir örtünün üze· 
rinde dolaıtrrarak kendi kendine 
r.~yleniyordu: 

- Sen bana yeni bir iıtikbal 
vaadediyorsun, değil mi?. Sen ra• 
kibimi bir hamlede zehirliyecek· 

Acaba rüya mı görmüttü? .. Ha· 
yır, rüya değildi .. Nesrin evleni • 
yordu, Nesrin Feyyaza varıyordu. 

Ve Nesrinin, evlendiğini du • 
yunca haykırdı: 

- o canavar, o ıeraeri, onay
dut, o katil.. Donjuan kıyafetine 
girmiş bir feytan .. 

R~ gölge. bizi tarauut eden bir 
adama. benziyor. 

-- Merak etme dedim ya •. O. 
muhakkak bir hayvl\n gölgesidir. 
B1.ı saatte buralarda cinler bile 
dolafmaz. 
Gö~ge hi~·den geriye döndü .. ve 

kayboldu. 

Zaren karanlıkta sevgilisine 
Yalva.rıyordu: 

- Ben maiyyet a]ayında daha 
rahat ya~ıyordum. Mezar 'bekçi • 
liği heni cok ııkıyor, Arşe! Ben 
hu hizmetten cekilmek istiyontm. 
T\fe olur'? 11. .... • • b' d • • · 1nunas1p ır zaman a 
h~künıdara benim bu vazifetien 
af/mu iltih'Ula edemez miain?. 

Ar,e cevap verdi: 

mizi seviyoruz.. Biribirimizden 
ayrılmak istemiyoruz. Birle,me • 
miz için. kaçmaktan başka bir ça
re var mı?. 

- Sen deli misin, Zaren?. lra
nın neresine kaçsak, hükümdar 
bfzi huldurmakta güçlük çekmez. 
Ben hayatımı tehlikeye atamam. 

- O halde beni, benim seni 
sevdiğim kadar sevmiyorsun! Ben 
ziya. mabudu (Mitra) nın hima • 
yesine mazhar oldum. En tehlike
li yollarda bile önüme ıtık ıalar .. 
Ve beni uçurumlara düşmekten 

korur. Benimle yola çıkarsan, 

(Mitra) nın yolumuza salacağı ı

şrk altında emniyetle yürüyebili • 
ri.z. Diri ıeni 'bir iki aene ıonra, 
suyu sıkılmı' bir avuç üzüm posa
si gihi, kaldırıp atacaktır, Arfe. ! 

• 

sin .. Boynuna ve bacaklanna ıa" 
nhp, onu birkaç yerinden ıaıra • 

rak geberteceksin, değil mi?. Oh .. 
Sen ne sadık, ne sevimli bir mah-

luksun ! Eğer onun vücudunu bu 
gece yatağında buz gibi soğutur • 
san, bundan sonraki hayatımı, ıa· 
adetimi sana borçlu olacağım ! 

Bak. bugün u.na canh bir tav
~an ya~ruıunu ikram ettim. Kar· 

nm tok.. Keyfin yerindedir! Di, .. 
lerin inci gib\ parlıyor .. Ağzın ze

hirle dolu! Bu rece (Arşe) nin İ· 
şini bitiremezsen, senin işini biti· 
rirler .. Seni gebertirler, anlıyor 
musun?. 

Libya ye.fil örtüyü kaldırdı. Ve 
örtünün altında, midesini bir tav· - İyi ama .. Evvela yerine gü

nahsız bir adam bulmak lazım. Bi
liyoraun ki, herkes .gibi hükümdar 
da ıeni dünyada hiç günah i!le· (Libya) boş durmuyordu .. 

• tan yavrusuyla !İ!İrip uyuyan yı· 
lanın sırtını ok,ıyarak kucağına 

aldı. 
ll'lemi~ bir erkek olarak tanıyor. 

- o· h~l..Je ben yerime günah -
ıt:ı bilini hulımya çalı§acağım. 

F.ski vai-:fe:;n~ avdet ederııem, ge

n~ •rk uk gör~bilirin:1· 
- 1-!üki.imdar beni çok seviyor, 

..., '\ren! B~lki de yakında üzerime 
iiit vurdurnc::ık .. Hiçbir yere çı • 

kamıyacağrm. 
- Bu r.ece son bulutufumuz 

olmasın ıa.kın, Arse? ! Sözlerin he
ııi ümitsizliğe dü,ürüyor. Seni 
bir da.ha göremiyecek miyim yok
•a? .. 

Arte ümitai:zdi: 
- Kimbilir?. • diye cevap ver· 

di • Bunu mabut ( Ahora) dan bat 
ka kintıe bilemez. Dara beni her
kesten k11kanıyor. Kendimden zi· 
Ya.de ıeni düşl.1nüyorum .. Hüküm· 
dınrn gazabına uğramandan kor -
kuyorum. 

Bir müddet suıtular .. 
Birihirlerine ıarılmıılardı. 
Zaren sordu: 

Kaç gündenberi a.ra.dığı zehir· 

Liman şirketinde 
tasfiye. işleri 

Liman şirketinin tasfiye edil
meıi dolayısiyle 27 eyhilde ikinci 
bir umumi heyet toplantısı yapıla· 
caktır. Hissedarların bu toplantı
ya iJtirak etmeleri için şirkete mü· 
racaat. ederek birer duhuliye kartı 
almaları lazımdır. 

Bu toplantıda konuşulacak o-
lanlar: ı 

"Bir kanunusani 934 tarihinden 
tirketin feshi ile taıfiyesine karar 
verildiği 12 ağustos 934 tarihine 
kadar olan zamana ait bilançonun 
ve. mevcudat defterinin tetkik ve 
müzakeresi., dir. -

Camiden kurşun çalanlar 
mahkum ol~ular 

CDevllmı va.rl 

Polis haberleri: 

Çahnan tavuklar 
Çar~amba pazarında tavuk sa

tan Rif at ağanın iki tavuğunu 

Ayakapdı Koço çalmıtıa da ya • 

kalanmıttır. 

Safına ~ıkrtk dUttU 
Gümü§ suyu ca.ddeıinde ibra· 

him Galip Beyin yap111nda çalı .. 

şan amele Alinin batına çıkrrk i

n bet eder~k yaralanmıttır. 

Bir c;uval çimento tjalarak 
Fatihte Fevzipafa caddesinde 

oturan Me1iha Hanımın yap111n • 

dan bir çuval çimento çalan Hü

seyin kacarken yakalanmıştır. 

Motosiklet c;arpması 

Kottu, ko!tu .. Ve düttü. 

• • • 
Celil Asaf gözlerini açtığı za • 

man 't•tırdı. 
Pencereli açı}{ bir oda.da, te • 

miz bir yatakta yatıyordu. 

Kendine gelince, hatıralarını 

topladı ve gene kalbinin kanadığı· 
ğını hi11etti. Gönlünün acıaını 
duydu. 

Peki ama, buraya naııl gelmit· 
ti?. 

Doğrulmak iatedi. Fakat tam 
kalkacağı zaman. omuzlarını iki 
el tuttu. 

- Yat bakayım, bu kadar yap· 
tığın kafi .. Ben izin verdiğim za -
man lcalkaram. 

Celil döndii. Batucunda ayali ~ 
Jarrm uzatmı~ oturanı derhal ta -
nıdı. Güldü. ıözf el'inin içi güldü, 
sevin4':l~ elini uzattı: 

- Cavit! 

lki arkada kucakla5tılar. lkisi 

de sevinçten ağlıyorlardı. Cavit: 
- Ah. diyordu, yüreğime indi

recektin! 
Celil \'t\Zh·eti kaVTıyamıyordu: 

r. . c . . h .,, - .~vıt. avıt. ıensın a .... 
- E,•et benim .. Muhakkıık he· 

nim. 
- Nasıl C'luyor da bınadurn, 

ha?!.. 
- Evet benim .. Muhakkak be· 

nim .. 
- Nuri oluyor rla buradasın. 

benim nantmduın?. 
- Hik~vevi anlatayım mı i'ti -

yonun .. Peki. f\mll. ıen söyle bir 
ye.t bakalım .. Ci.irıkü bu vazh•ette 
ne sen rlin1ivehiHrıin, n~ de ben 
anlatabilirim. 

Arkada§ını tuttu, yatırdı. vaı -
ttkhn düzeltti ve ıöze §Öyle haş· 
]adı: 

Celil, macerasını anlatıp bitir
di, ıonra manevi ıslrraplannı say• 
mrya ba,ladı. Cavit kuCluruyor • · 
du: 

- An liadmlar ! .. Ah 1'a"dm1ar! 
Erkeklerin ba,ma beli olsun "di • 
ye yaratdmı9 mahJuklu !.. Onu 
dün gördüğüm zaman .. . 

- Kimi? .. 
- Nesrin h"anımı?. 

- Sen orada mıydın?. 
- Sokaktaydım. 

- Demek biilyordun ! . 
- Çoktan duymuştum.. Rıd· 

van beyin U!ağı ile can ciğer ku• 
zu ıarmaııyız .. Kö,kten şarap atı· 
rıp bana ikram ediyor. 

- Demek o •efil herifin iımini 
biliyoraun?. 

- Damadın mı?. 
-Evet . 
- Feyyaz bey. 

Celi1 yumruklarını sıktı: 
- Feyyaz .. Bu da le.im. 
- Ebülcenap Feyyaz heyefen· 

di .. 
- Ben ba!ka ıey de bilivonım. 

Nesrin Jıanrm üc ay evvel hada• 
lıınmıs. H,,~talıl!ınrn ne olduğunu 
ıimdi anladım .. h-rlivar. l:iunun i
çin geri k'llmı"i. yoksa dana evvel 
evlenecehlermiş .. 

- Yetitir, yetişir artılC ıuı ! 
-O da her seyi anlıyordu. 

- F eyyu, Nesrinin dostunu 
öldürdükten sonra, kadını alrp 
Pendi~e gelmi1' v,. P.vlenmi~ti .. Bu 
~'a bir heıap işiydi. Yahut da te • 
dit hir arzuydu. 

Birdenbire hatırına çocuğu ge1· 
di. 

Çocuk nt"' olmuttu?.. Cocuğu 

ne vapmıştı?. 
Dudakları takallus etti. Çocu • 

~unun bahasnn İTikar edin evle • 
nen bir ana, f!lbet e çocue-unu da 
atma kuvvetini kendinde bul .. 

- Beni çok seviyor musun?. 

Htrkaişerif camiinden 490 ki
lo kurfun çalmaktan suçlu Ahmet, 
Mehmet Muıtaf a, Ali, ~bbaıın 
muhakemeleri dün üçüncü cezada 
yapılmı,tır. 

&yoğlunda Cumhuriyet c~a . 
desinde Avramın idaresindeki 

motosiklet Angliki iamind~ bir 

gence çarparak yaralamııtır. 

- Azb:im. buradayım. dinkü 
ıen buradasın. Sen burada bulun· 
ma1< istedin. R' rada bulunmak is· 
tedin, zira benim istediğimi iste • 
medin .. Nevse §İmrlilik !le"'.-... e1iği 
bırak..- lım da l'l'\f>!ıtple··o rrelelim. 

. mustu. 

- Şüplıen mi var?. Seni canım 
kadar ıeviyonım ! 

AH bir seneye, Mehmet Muıta -
fa çalınan etyayi nakletmekten iki 
gün hapse mahkum olmu§lar Ab • 
basla Ahmet berut etmitlerdir. 

ltalyan talebesi geliyor 
Ayın on ıekizinde ,ehrimize 

İtalyan talebelerinden mürekkep 
hüyük bir kafile gelecektir. 

- Ben de öyle. Seni görmedi -
ti!lı gi,inler, hayatım ıstırap ve it· 

ence içinde geçiyor. Her dakika 
~Ahora) dan ı~ni iıtiyorum. HaJ
\lki o. Di.ri.'yı benden fazla ıevi· 

to'"· Hükümdarın dileklerjni baş
flla.rınm arzusundan evvel yapı • 

~? .. · (Ahora) Dara'nın hamisi • 
ır. Ben hayatta çok yalnız ve ha

tttiıi~ kalmıt bir erkeğim, Af'!e ! 
' - Ba rfdişle birletmem.ize im- Avukat Mustafa Arif Bey 
lıı YG1ı.. Yazıhanesini İ•tanbuJ 4 üncü 
lle'fdiyeeekıin!. 'Vakıf han 4 ücnü kat 15 numara· 
- Neyi?.. 1 ya nakletmittir. .(244) 

Belediye hesapları 
Şehir meclisinde hayli gürültü· 

lere ıebep olan belediyenin 931 

kati heeabımn tetkiki bitmiş v~ 
taıdik edilmek üzere Ankaraya 

gönderilmi§tir. 932 kati hesabı • 

nın da muhasebe müdürlüğünce 

daimi encümene verildiğini iki 

gün evel yazmıftık. 933 seneıine 

ait kati hesabın da bu ay sonuna 

doğru daimi encümene verilmeıi 

muhtemeldir. 

- Aman r.a.hlık gel. 
Cavit arl.-,,..daşına kavullıtuğu 

için. n~se)iydi. 
- lki ay ıeni be1dedil"' ~ .. kt'm 

ne gelen var ne gide'!" .. Ban.ıt. iki 
av sonra ıeni aramak i:ıı:nini ver· 
mi~tin .. J7:n,. hwulrJ ım. Ru İs ko
Jav değidi.. Pendi9.'! P1tmiııHn. 
Pendikte olacakt•". ~ ... ni PenJ;1< -
Pt bulacaktım.. Geldim ve bul
dum .. 

Celilin ka!hrı çatılmıştı. Arka.
da~ının ürperdiğini ~ÖrÜnC'e kol • 
larmr kavufturup ilave etti: 

Cel11 inledi: 
- F.vladım ! .. 
Ca,·:din vi.;7.ii kırı~tr '.Kı.,~brı ('&• 

•1ldı. P--~ı·l< hir ı1eslP.: 
- ~vli\dmr rörmiyeceksin ar • 

tık. . Ümidini keı. 
r.rn "!'lfashnd ... ..lo~ruldu: 

- Ne diyoraun? 
(Tievamt nr~· 

Hilaliahmerin teşekkürü 
İstanbul Hilaliahmer Merkczindeq: 
Necmeddin Molla Beyin hafidi mi

ni mini Muhtar Bey gündeliğinden bi~ 
riktirdiği be, lirayı Hilaliahmerimize 
teberrü etmittir. Pek çok tqekkür e· 
deriz. 
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ı-llKAYE 

Aşıklar 
Müellifi : Şiller 

Bu kısa ve belki de tamam- j Bu sonuncudur) ·Sevgilin ıenin 
]anmamış hikayeyi fransız , olıun, onu 1ana batıtlıyorum .. 0-
cadan naklediyorum. Asıl ! nunla evlenmem münaıip değil -
mütercimi Pitre - Chevali • di. Onu meı'ut edemiyeceğimi dÜ: 
er isminde bir Fı"ansız. Bu şünüp teselli buluyorum .. Eğer bir 
hikayeyi nereden bulup .. be . 1 , t l ğ d"" ... . ... . . gun nım e meı u o aca ını u-
çıkardıgı belli degıl. Şıller .. ·· K d • b" ·· ..... n a .. 

1 
. d b b funurse.. ar etım, uyugu -

tercumc erın e una en- ... · k o 
b

. kud ... ğırlıgını ıana hıra ıyorum.. nu 
zer ır şey o ugumu da , . 
h t 1 

,r h sen mes ut etmeye çalı§. Onun daı 
a ır amıyorum. ı azı o - ı ... · 

'tt·· R t'k b' ma aııkı ol.. Bana ev enecegın 
şuma gı ı. oman ı · ır 

felsefesi var. Ama aynen günü yazma, yaramı de§me .. Ya~-
nakletmiyorum. Biraz da nız bana ıadetinizi Yl\Z •. Bana ge-
1\ısalttnn. lince, kalbimden onun kalbini çı-

Selami İzzet karmıyacağım .. ,, 

iki kardeı ayni kıza aşıktılar. 
fakat biribirlerinin hi11iyatını bil
miyorlardı. 

lkiıi de, bütün kalpleriyle ıe· 
viyprlardı, çünkü bu ilk sevdala
rıydı. 

Nihayet sevda ~önüUerinde i
yice kökleşti. Sevaililerine gönül
lerini açtılar. 

h meyd:ını\ çıktı. 
İki karde~. fedakarlık edecek 

halel .. değillerdi. K:za: 
- Birimizden birini tercih et, 

deiiler. 
Kız . iki karde!İn ara11ne. girmek 

iate,,e~i. 

- Siz aranızda anlatınız, de -
t!i. 

Bir gün, büyüğü küçilğüne de
di ki: 

- O:ıu, benim kadal' ıenln de 
sevdiğine eminim.. Bunun için 
böyüklUk ~anır.ı göstereceğim. O
nu l!nutm:ık için dünyayı dola!a -
cağım. Sen burada kal Eğer unu
dabiliraem ınna yazanm, evle • 
nir, mes'ut olursunuz. Eğer unu • 
tamazsam, benden scnra ıen uzun 
bir seyahate çıkanın .. 

Büyüğü kalktı. HC'!:ındaya git· 
ti. Fakat sevgiliain=n hayali göz • 
Jerlnden gitmiyordu .. Hastalan -
dı, yataklara dü,tü. 

Holandacbn Amsterdama geç
ti .. Fakat gözüne uyku girmiyor, 
kalbi ate~ler için8c yanıyordu .. 

Doktorlar derdjni anladılar, 
memlck~tine, sevailiıinin yanına 
gitmesini tavıiye ettiler. 

Memleketine bir kadit halinde 
döndü. Küçilğüne: 

- Knrdcşirn, dedi, görüyo1'1un 
ya, unutamndn!l .. 

Ve sevgilininin kollarına dütüp 
bayıldı. 

• • • 
Ertesi gün küçüsü dedi ki: 
- Sen vazifeni yaptın. Sıra 

bende. Ben daha uzaklara gidece
iim. Fakat ben yazmadan evvel 
sakın evlenme.. Sana kapalı bir 
zad bırakıyorum. Ben gittikten 

sonra açanın. 
Kal'de,iyle ıevgilisi arkaıın • 

dan baktılar. Genç kızla karde~in 
gönlünde, uzaklatan arabanın te· 
kerlekleri, gök güriiltüsü tesiri 
yaptı ve genç kız.. Ama sonunu 
bekliyclim .. 

Kapah zarf açıldı. Kücük kar· 
det, Batavyada itlerini düzeltme· 
ğe muvaffak oluna, Almanyada -
ki mahnı büyüiüne bırakıyordu. 

Günlerden bir gün büyük kar
deti kü~üğünden fU mektubu al -
dı: 

"Sarada rahatım. Muhite alı9-
bm. Bir lnaanm yapacağı en l>ü • 
yük f edalclrlığa katlanıyorum. 
(Burada gaizümden bir yaf aktı. 

Evlendiler. 
Bir sene mes'ut oldular. Onlar 

için herkcı dünyanın en mes'ut 
çifti diyordu. 

Bir sene ıonra kadın öldü ve 
ölürken itiraf etti: İki kardetten, 
Batavyaya gideni seviyormuı, kü· 
çüğüne i§ıkmıf .. 

lki kardeı hiila hayattalar. Bü· 
yüiü tekrar e\·lendi, Almanyada 
yatıyor. 

Kücüğü BataYyada çok zengin 
oldu. Oranın en mes'ut inaanla · 
rmdan biriıi. 

Fakat o sözünde durdu, evlen
medi. Evlenmiyecek de .. 

Gandi milliyetperver fır
kayı tensika memur edildi 

Dombay, 12 (A.A.) - Milli 
ve kongrenin idaresine kar§ı olan 
ve ıongrenin idaresine karşı olan 
tam itimadını bir daha teyit et • 
mi!lİr. Büro, Mahatmayı milli -

yetperver fırkanın başında gör -
mek arzusunu izhar ve fırkanın 
tensiki için kendiıine tam salahi
yet vermeli kararlaıtırmıtlır. 

Büro, pulamenlo komisyonun· 
dan batka bir inzibat tel!ekkülü 
ibdaı etmi,tir. Büro, milliyetper 
ver f ırk, dahilinde tetekkül eden 
muhtelif temayüldeki grupların 
yaklaıtırılmasına imkan verecek 
bir formülün bulunmasına leteb -
büı A\miftİr. 

Kongrenin tarihi i~timaı tetri· 
nievvelin ıon h,.ftası içjnde bir 
milyon kişinin 1ştırakilc Bombay
da olacaktır. K~ngreniıt hakiki 
idaresi C<ı.~.Ji tarafından temin 
edileceği anlatılmaktadır. 

Gandinin sivil itutsizlik mü -
cadelesine baılamak için kongre
den 'vazife almağa çalışması muh

temeldir. Bu takdirde hükumetin 
kongreyi gayri nizami il~n etmesi 
muhakkaktır. · 

Sofia vapuru · 
lzmir, 12 (A.A.) - Yeni ya

pılan ve limanımıza ilk seferini 
yapan Alm!n bandııralı Sofja va

purunda dün ıece v~ilen ziyafet 
çok parlak geçmi9tir. Ziyafette 
vali Ki' zım Pua ile --•larımıı:. 
bütün devair rüeaasr, afis f!rkanı, 
ticaret odaıı aza\ ... rr ''e Alman 
konsolo~u J.e:v,. ~·,Jumnu,lal'dfl'. 

Bafrada bir ltalyan grupu 
Bafra, 12 (A.A.) - Tüccarla

l'nnızın elinde bulunan 933 tütün 

mabıulünü !atın almak üzere bir 
ltalyan grupu buraya gelmiı, tüc· 
carlarla temas ye müzakereye 

batlamıfbr. 

Morrokastl Arsen Lüpen 'inSerıüzeştleri----• 

Kurtarma ümidi luilmailı; 

vapur tamamen yanıyor il a alı 1 D t l il a ID 1 
imdat işareti 

veril'fJemiş mi? 
Nevyork, 12 (A.A.) - Morro

kastl, tiddetlc yanmakta devam e
diyor. İtfaiye gemiyi terketmi19 
tir. Yangını seyretmiye gelen halk 
plajdan çıkarılmıttır. Çünkü, yan
gının, gemide mevcut yağ depo -
larma sirayet etmeai ve bu depo
ların patlıyarak plajda bulunanla
rın üzerine demir ve sair paraçlar 
yağdırmasından korkuluyor. 

Şimdiki halde, iki tahkikat ya
pılmaktadır. Birisi, ticaret neza
reti tarafından yapılan ve dün bat· 

Janmıt olan tahkikattır. Bu tah -
kikat neticesinde, cinai bir ihmal 
;thamı yapılmı§hr. ikinci tahki
kat gizli celse ile büyük jüri heye· 
tinin huzurunda yapılan adli tah· 
kikattır • 

Ticaret nezareti tahkikatına 

memur olanlar dün, makine ,efi 
M. Abbett'i dinlemiılerdir. Maki
ne ,efi, tulumbaların mütemadi -

yen iflediğini, fakat yangının 
söndürülem:yecek kcı.dar büyük ol-

Arsen Lüpen, oğlunun düşmam mı? 

Yazan: Maurice Leblanc 
-28-

- Pek ala, çocuğun hakiki a - ettirmiıti. 
dı neymi§? Raul batını iğdi. Pek aüzel ha· 

- Çiftçinin karııının bundan IX 
haberi yokmuf. Raul ba§tnı eğdi. Pek güzel ha· 

Raul bağırdı: brlıyordu. Maceraparestane ha • 
- Çocuğun adını bilmemekle yalının ilk devreıinde bu Ogüst 

beraber çiftçinin karısı diğer bazı / Deleron maceralarının en faal er· 
hakikatlerden haberdar bulunu - , kanından biriydi ve en gizli bnc
yordu. kellerine karıtmıfh. Baıvekalct 

- Belki, fakat kimıeye bir fCY ' meıclesindenberi ondan hiçbir hı:ı 
ııöylemİf değildir. bcr almamıtlı. 

- Yalan ıöylüyonun ! O bat - Şimdi ise Ogüıt Deleronun 
ka feyleri biliyordu ve bunlardan Bartölemi olduğunu ve aleyhinde· 
bahıetmiıtir. ki bütün bu tertibatı yapltiı mey-

- Hayır bilmiyordu. Bartelmi dana çıkıyordu. 
bazı §eyler öğrenmeğe çahşmıı.. Raulün bu halini gören T omaı 
Kadının bindiği otomobil köye on küstahlığını arltırmıt ve galibane 
kilometre kalınca bozulmuş. O • hir vaziyet almııtı. 
tomobili tamir eden makiniı oto - - Şimdi de, dedi, bir para ck-
mobil şiltelerinden birinin altında sik olmıımak ,artiy)e iki yüz birı 
bir mektup bulmuş. Meçhul kadı- frank isterim. 
nın ismi Kontes Kağliyoılro ~ - Sonra da laubaliyane bir tavır 

l~ğunu söylemiıtir. M. Abbott de- , miş. . k' 
• t" k' Raul ııçrıyarak dedı ı: 

tnkınarak: 
- Anlıyorsun ya, i~ sana taal

luk ettiği zaman umurunda olmu· 
ynrdu ve para vermek iıtemiyor -
dı.n. Fakat oelun ortaya çıkmcıı 

it deiitti. Bunun için, iki yüz bin 

mıt ır ı: 1 - Kontes Kağlyostro mu. 
- Kaptanın emriyle, bir numa· 

J :ılı tahliıiye sandalına memur edil 
dim. Bu ıandala otuz üç kiti bin
di. içlerinde yalnız iki yolcu var· 
dı. Güverteyi terkettiğimiz za
man görünürde biç bir yolcu yok

tu. 
Makine çavuıu M. Stemper de, 

denize atıldıiı zaman güvertede 
hi~ bir yolcu görmediğini, fakat 
dehşet ifade eden sesler auyduğu
nu söylemittir. 

Diğer bir makine çavu§u, Kü
bal~ M. Bujia, içinde yirmi otuz 
kişi bulunan bir tahlisiye sandalı
na bindiğini ve zannettiğine gö-

re bu ıandahn içinde yalnız bir 
yolcu olduğunu ıöylemittir. 

Kurtarılanlardan biriıi hiç bir 
vakit tehlike itareti verilmediii • 
n söylemiştir. Bunu ıöyliyen zat, 

Doktor, operatör M. Felpıdir. Bu 
zat, ticaret nezal'eti tahkikat ko • 
misyonunda pbadet eden ilk yol
cudur. M. Felps, tunları ilave 

etmittir: 
_ Panik halinde bulunan yol

culara tahlisiye sandallarında yer 
vermek için hiç bir teşebbüs ya -
pılmamıttır. Zevcem beni uyan -

dırdı. Kabinemize duman giri • 
"JordU. Y anıın çıktığını ıöyledi. 
Zevcem, oğlum ve ben güverteye 

çıktık. Orada yolcular korkuyla 
bağırışıyorlardı. Zevcem bir za • 
bite aandıı.lların ne uman deni -, 
ze indirileceğini ıo,.du. Zabit, 
güverteıinden emir verilince in -
dirlleteii cevabını verdi.,, 

M. Felpe ile zevcesi ve çocuğu 
nihayet denize atlamı§lar ve &en
radan kurtarılmıtlardır. 

Doktora göre, yolculara tahli
siye simitleri dağıtıLm~k için hiç 
bir gayret yapılmr.mı~tır. Ve e:, 
ıuen bu gayreti yapacak kimse 
de yoktu. D:>ktor, yangının gü
rültüıü ve inliyen rüzgar arasın· 
da kumanda köprününden emir 
duymak icin beklemenin aptallık 
olduğunu ~~ylcmektedir. 

Antonyo Georigo isminde bir 
yağcı, bilihare kurtarmek üzere 
deniae bir çok kadın attığmı, son· 
ra bet numaralı lahlieiye sandalı
na bindiğini aöy)emiıtir. 

Bu ıandaldn yalnız ge~i tayfa
sı vardı ve hiç bil' yolcu yoktu. 

-Evet. 
- Otomobilde bulunan mek -

tup ne olmut? 
-Bartelmi makiniıllen 

mektubu çalmağa muvaffak 

bu değil üç yüz bin lira vermediğin 
ol- takdirde tahkikat hakimine red • 

muı. 

- Sen bu mektubu gördün 

mü? • 
-Bartelmi bana bunun mün • 

derecatını okumuıtu. 
- Mektupta ne yazılı olduğu· 

nu hatırlıyor musun? 
- Metnini hatırlamıyorum. 
- Pek ala hatırladığın nedir? 

- Bir tek isim. 
- Bu isim ııedir? 
_Çocuğun bahasının iımi. 
_ Söyle, ~buk söyle diyo· 

rum! .• 
-Raul.. 
Raul herifin iizerine atılarak 

iki kolunu yaka1adı: · 
- Yalan söylüvor1un ! dedi. 
- Y ~min ederim. 
- Yalan ıöylüyorıun ! Uyduru· 

yonun. Raul ~ dı bir şey ifade et· 
mez. Fransada vi.iz binlerce Raul 
vardır. Hangi Raul im1ş b11? 

- Raul clö Lirnezi' .. Raul 
d'Avermi g'~j Araen Lüpen varj 

bir isim ... 
Raul ıendeledi. Vaktiyle Raul 

Limezi ismin! taıımış olduğunu ha 
tırlıyordu. Fak?'t Felisiyen'jn ken· 
di oğlu olma11 kabil miydi? 

- Palavra! .dedi. sen nklınn ııe
le-ni uvduruyor ve ~öylüyol'lun l 

- l.imeai İ!mİnİ uydurao-am 

ya! • 

Snna bu i~mi ifta eden kim-
dir? 

- B;ırtö)erni?. 

- P.E'rtölerni hir ,.1:;.,, .... '"'1ı"":-:d::oın 

ha'>k:ı bir şey de~il,.lfr N,. hen o· 
r.tı tf'rworum v~ ne de o beni ta· 
r.ıyordu. 

- Jl ... •ır t:oonn·ordu. 
- Kah11 de~il.. 
- Emrin altında hi3nıet •tmiş· 

tir. 
-- ı:t~rtö1E''"T1i mi?. 
- E\•et .. F"'1'i l-ıraızMc arka • 

daşlarındandır f,r1·-t o zaman iı
mi B~rtölerni dej;JıU. 

- p ,.1.ı; ff.1~ ~,.,.d i?. 

- O~üıl IH.lf'!ron id;. Anen 
Lüpen pnlis rrüdiri iken onu da 
ha,vekalette hademeliie tayin 

di kabil olmıyan deliller verece • 
ğim ve onun Raul d'Averninin, 
daha doğruıu Arsen Lüpenin oğ • 
Ju olduğunu iki kere iki dört eder 
aibi iıpat edeceiim. Bir tatta iki 
ku, vurulmut olacak değil mi 
d' Averni. Arsen Lüpen, Feliıiyen 
de Raul dö Limezi'nin yani Arsen 
Lüpenin oğlu.. Raul dö Limezi 
vaktiyle matmazel.. , 

Raul başım kaldırdı ve imira· 
ne bir tavırla: . 

- O ismi telaffuz etmeni mc • 
nederim ! dedi. 

Fakat Raul bu ismi kalbinde 
gizli)or ve anıyordu. Bütün o a • 
cıkh maceralar, Kler d'Estik'e 
karıı beklediği saf atk ve muhab• 
bet, hi11iz ve merhametsiz bar • 
bar bir kadın olan Jozefin Balsa· 
mo, yani, Konteı dö Kağlyostro· 
ya kar'ı hi11ettiği jptili gözünün 
önünde dirilmitti.. Uzun vahşiy•• 
ne mUcadelelerden sonra Kl•f 
d'Eıtig ile evlenmesini, beş se~ 
ıonra doğan ve nüfuıa Jean do 
Lemesi adı altında yazdırılan bir 
çocuğu ao~duğunu, zevcesinin 10"' 
huıa halinde öldüğünü ve bu fell• 
l<el anlarında Kontes Kağlyo"trO"' 
nun çocuğu kaçırmıt olduğunu h•• 
tırlıyordu. 

Bu hırs ve intik~m timısli 
·te Kontes Kağliyostronun vaktı 

Puatu yakmındaki çiftçi karııtı~ 
tesli.m elliği çocuk acaba Jean do 
Limesi, yani kendi çocuğu nıuY. • 
du? K!er d'Eılig gibi ilaht bıt 
zevceıinin hatırası olarak nıuha·. 
faza etmek ve büyütmek istettii

1 

çocuk, kendi aleyhine tahrik ,,. 
dilen ve Vcsineye gönderilmit o
lan muzlim yaradılrıh F eliıiye1' 
miydi?. Hapıe attırchiı bu ıesıÇ 
kendi oğlu muydu?. 

Raul kurnazca: 
- Kağlyoıtronun öldüğiitıO 

zannediyorum, dedi. 
- Öyle olıa hile çocuk ıaİ 1•· 

Bu ,ocuk Felisiyen dir. jk.atl 

- Buna dair elinde vesı 
var mı? 

'(Devamı var) 
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J.taıtbııla gel• aegga'/alar nifin a'/qam iistii 
kabuklarına girw gibi mpurlarma kapanı,.lar? 

Eiv dikkat .etıtinfne,. _.,. a7 
~ plen Mnala ~erinin ço
PWıiııu füpbeaiz aiz de farkebaİfaİılİS
dir. Bu yıl İı~uha 1elen,1enafı her 
MD'llııinden çok fazladir. lunUnla be
raber, fUl'llll ela muhıiMndr td, Ltaia
ı.aı. tuihi taMtlelemda kı,...ai. man
_....... l'iiaılliif, '" diler pek P 
~·tleriıle .... fala .. naıı cel
bede'billr. fe1ıire fazla aeyyah. celbi, 
aman uman halıae mendU edilir. Ça· 
reler dütüDGIGr. 

SbU U1Daıilaft1a I~ Jrarıı 
kola,W... ~i, -nah kafile. 
ı.lni atttınafbr. 

Soıa a:FlarcJa, Yar:N yolile lllllbuura• 
... g .. yeni. bir -~ kafilesi ela· 
ha çdamıbr. Ba yeni .. ,y.ı. kafilele
rhü Çekoslovatdar, .ı..Jder, Yupslav· 
lar, Macarlar t911cil eliMkteclir'· 

Ba ..,-plalar, ı.. .-. Vatnaya ae
ı. bialerce aenabt.n küçük bir kunn
dıf. Bunlar, Vamadan, muntazam •~ 
rette )irqanqgrq iefer yapan Bulpr 
vapurlartyle her hafta, içer, ~ yiiz 
ltiıililt kafileler halinde, ve çek müsait, 
tartlarla ge?mekteditler. 

lıin mühim Wr tanlı ela hu seyyah• 
lam, aıc:as prt]arla g~lmeJerine rai• 

D6a ........... yauıfren .. .... 
......... H.kiıınbeti Mil1İJe ..... .... 
mabarriri Falila 1bfJa Beıin 14trabat it
leri lıeriade bir yuına gördük. 

Falih Rıfkı Beyi• dikkate 
de§er flklrl.a 

FalUa Rlfla. B.y, Hüimiyeti Milli· 
1• ......... I*- mUaleaiade mev· 
n~ ~k alibdıar e41len bir nokta 
üzerinde eliyor ki: 

"Varaanm ne tarihi, ne ihtilili, hat· 
tl ne de orijinal bir tahiati var. Varna· 
nm cazibeli plljmdaft brettir. Herkes 
,._., KaraclnDde, Ak--. ... Şimal 
............... bizhı ıuya kota· 
70fll• 
~ ... .,_._ difGnünm: Burada U. 

tediii•i• -- tarih, bei-.bildiiiniz 
kaclar ta'biat •• ıüpbeaiz ne Akdeniz, 
w .,.... F"doryada Mayutan Tepin or• 
ne Lraclenizde hulamıyacalnuz plij
talariba kadar denize siriJeWHr. Fnn· 
samn en sözde fÜİr plajlarmdan J>cwi.. 
lin meYıimi bet haftac1llll U-.ttlr .. Ka· 
radenizde yaz seç ..ur~ erken pder. 
4kdenhdn u~ dayanılmaz. Mar 
~ aerinllii ve ıhlcbiı aylar •Ü· 

--. phrimizde bir günden fazla kal· rer. 
ma'Nlandır. "NiÇiii İıtaafınla ıelea aenahlar 

Varna yolile Plen •;nahlar llara· Üfall!I i•td, bı.aJdmma ıirer 111ıri, va• 
da lrendilerhte u f8lr....,... 8ıöderen pa..-.... ............ " erleli pat.at
Tlrk ac:enteı..i tarafından aezclirihnelc· im limulara doina ~7 Niçin 
Wir, ~. birinci aün Ltanba· Ltanllulda mevaim ıePrmck ec:nebile
hı otomobille ıezmekte, ikinci ve ÜÇÜD• rin .W.. gelmez?..,, 
el ~ler Çamlıcaya ve Adaya P.tiiriil• FMla R6ı 8q Witüa hunları anld* 
~- ..... ~ tebrin• fazla müıteri ... 

a,. eada 'bir iki noktaya aJlk:aclarla- tiren 'bir parçuını müıtakil olarak ve ta
........ ıziııetı. adattlenm cel&etmek mamen sarph kafan ile imar ebnek ll
liznndır: 5-Yahlum .,.bayla Çamh· znn olduluna aöylUyor. Meaell Filorw 
ca tepesine lchklan im bir • • 

ıa.ıaıifN•• den bin 
tarı, dinlendireeel ani W~ 
~. 

Diier taraftan A.Ja7a aöt&rülea..
JÜJardan c1a ki~ tur içiıa 150 kanıt 
,... .. pm'UI e)mmaktadır. 

llal'buld meaeli Fenerbahçe\ten Ka
dıköyiine kadar araba Ucreti 30 kanıt
tan il;anttw. Atlacla iM meufenin an• 
cak ,.... ibdıa- - ,... &Wilmektedir· 
HQ kunı.,tuk 701 :ücretbtJn araba fiati
-.in OD bef~j yirmi laıruf aJ'BllD .. o)• 

..... ~. teıpİt edı1cliii anı. 
~or. BugÜn .._.. fiıııl& e.ta.ide göre 
~ 6~ '*«:U ............... . 

h ...m,.t ............. fiatle-
.... in~ li~ Sen;ahlar 
lıfiçiik tv.r i~ ~ 150 lmnqa ~ 
huluyol'lar; ..,ite ki haldıdırlar. Ş8Jı.. 
riınize gün seç~ diıha Çok lelen 
~ diıiiha 1ro1a,.i.k n lilimldin 
Aiu 1aııc1a1-....ıu1t.._ icap.-... 

Ada ......... JJm.A.n.tea kalan 
Wr kaç tarihi ,..mu sördüktea IOlll'8, 

nzmek, etrafında tur yapmak, ıeçme 
ııliüzaralarmdan ıiJflae etmek, iyi ha· 
saw, ımn.aıar~~~..,... 

TvJa.., A._ pek lranktSiltlk 
lıılar .................. ...,. eıekler-
19 ~ E,Wler, uu ;va,... n .,.. 
lrit Dyhettirir •Tinden oldaklan cihet· 
Je .. ~ arUaJan terdll etmeıtemr • .... 

Aclaü, Ilı •••n, UIM ._ T8 
~ hatat ......_ ~- acuz. w imi_,~~ ..... -
... nrihneai maııuicGr. 

7 - VAKiT 

Gü 

Kolaylıkla davetiye •e bilet alabilirsiniz; geee 
dönüıte traml'ay)u temin ettik 

Sevaili okuy:uculanmn- Yakıt' .,.,. ....... ..,.. _ _....,.. ______________ -.. 

m bir hıçult a •e lü'9ferek ter· 
tip ettiii büyük aoa 5.'8r ıezinti· 
ai günü yanndır. Şirketi Hayriye
nin 71 numaralı yapUfll ~sa· 
bah eekiz buçukta aisi kapıticlen a· 
tarak ıezinti yeri ıeçtifim'İz Böiaz 
içinin en ıüzel yeııme. cötüıecek • 
tir. Saat aekiz buçakta hafhJa· 
cak olan gezinti ıec'e ~n ıene 
köprüde bitecektir. 

Nereye l'Ötüriilecebinb, Bo • 
iaziçinin en ıüzelyeri ~djr? 
Bunu da ancak ,.mı ........ yapu· 
ra binerken oku~ cstreneddt
siniz. Bu bir .urprb olacak ki, 
bunun sizi memmm eclecalini kav· 
vetle umuyoruz. 

14 Eyli.l Cuma 
V~KIT geıintisi 

Gidit ve ~fitte uğranlfacak iskeleler 
Sut Dakika 1 
7 • Gainti ~ t• 
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9 40 PafaWiçedeıa 22 
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"V AKIT,, bu ıuiDli içiaa müm· 
idin olduğu kadar ça1qmıt, kıJ • 
metli .aqatkirlardan ~\trekkep 
bir su ve bir cu lıeptİDİD bitin 
gezinti eınaamda IİD refakat et· 
meaini, sizi ejlend~İ temin 
etmiftir. Bundan bat'ka aiAfiı',eCek 
yerde ucuz bir &üfe hazırktumt • ,~,-,~~.,--~~~..--~----------.1 
tır. Bunlar sizin eilenaıeniz ve debilVıib 
rahat etmeniz için üç eau olarak o..lnllı• l,ttlr•Jıı fır.tını 
dütüniilmüttüt- F tkft Jfrecekai.. ka~ırmayınız 
DİZ kt Ye .ı'ınlif4ce1llria ~ s.vıili oJmJuc:pl,w;i .,.timi-
bunlardan ibaret kalmıyacaktl,"• ze ittirakfµ-atmı ~z. 
"VAKiT,, ıezintiline daha ye i Eier pıintiJe itti~ı,.kkmı ve· 
ve daha taze humaiyetler verm-1< ren Jmııpo~z.wır tQplamamıı . . . .. 

• • • 
HABER olluy11ea1tu1 

Haher a&aaqnnızm daimi,, 
b;aeu bitfanm hainil o1..W 
"VAKiT,, tezintiaine ittiraJr e1ıe 
mele hakkina. müiktitJer. Bu Jaut4 
farı töstnetek iduemiXd• da•• 
tiyefmnf alal»Htrler. 
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'JJecültodu 

Bekir kalanlar 
Golç Paşa Türkiyede 

JT A ~ .. ~ •. i ~u:- 'Harbiye mektebine ve 
• • ,"c."'~~: . ."6:~~.. harbe ait hatıralar .. 

omrünün sonuna kadar evlenmiyenler g~: :~~.~:u ı~~~: r;:~: 
yaşadıkları yıllarda neler düşünürler?! r:%~n~~~~. :~:::; ~~:1~ 

------·-------' 
Bütün hayatında bekir kalmıf ı •iyle evlenmek ister. 

olan erkekler ve kızlar pek o ka· J 42 ya91nda, dü§ünceye koyu· 
dar nadir değildir. Halbuki on· lur, afk ile eıaizmi birbirlerile 
lar da gençtiler ve gençliklerinde mücadeleye başlarlar. ~

kşam nama1.• 
·arsı nımaıı 

nsak 
'ılın f.\tÇca g iınlerl 
Yılın kılı~ cünlcri 

l8.1 i 18,'.?4 
l<.J.,'i8 19 ;'>6 

3. ~7 3.58 
!411 ~4! 

1!7 1 l h 

.u kız veya bu erkeii tahayyül' et- 43 yaşında, egaizmi ıalip ıe· -. rı - .,,-
mişler ve gönüllerinden geçir - lir, kadına red cevabı verir. R A D y Q __ 
mitlerdir. Böyle okluğu halde a· 44 yatına, insanlarla olan ih • ---======~- ===:;;.=~·~;.;.;~-..;;.~_.:....; 
caba neden evlenmemişlerdir? tilihnı kesmeğe ve somurtıan bir 

Bu sualin cevabını vermek iÇi~ adam olmağa hatlar. 
bekar kalan erkekler ve kızlar i- 45 yaıında, kadınlık namına 
çin birer barometre tanzim etmek ne varsa hepsinden nefret etmeğe 
lazımdır. Bu barometrelerden er· başlar. 
keklere dair olanı §Öylece tanzim 1 46 yaşında, romatizma ali • 
edilmek lazım gelir: metleri bat göaterir. 

16 yaşında, genç kızları gördü- 47 yaşında, ihtiyarlarsam ne 
ğü zaman kalbi §İddetle çarpma· olacağım diye endite içinde dü • 
ğa başlar. şünmeğe başlar. 

17 yaşında, kızlarla konuşur • 48 yaşında, mücerret yaşa -
ken yüzü kızarmağa ve dili keke- mak fena halde içini 11kmağa 
lemeğe hatlar. hatlar. · 

18 Y•tında, muhavere eınasın· 49 yatında, itlerini görebile· 
da tahsma itimadı arlmağa bat - cek kılığı kıy af eti düzgün bir hiz
lar, daha sonra erkekçe hareket metçi alır. 
eder. SO yatında, hizmetçiden nef· 

19 yatında, ger:ç çocuk diye ret ederek onu kovar. 
kızların kendisine ehemmiyet ver· 51 yatında, daha genç bir hiz· 
memelerine kızmağa başlar. metçi alır. 

20 yatında, kendi cazibesini 52 yatında, o genç hizmetçiye 
ve erkekliğini daha ziyade müd- karşı fazla bir meyil duyar. 

rik olmağa başlar. 53 yatında, "Aman tu kızla 
21 Yaıında, saatleree aynanın evleneyim!,, demete hatlar. 

önüne geçerek kendisini tetkik et· 54 ya§ında, endite•İ arttıkça 

8 u gün 
LSTANBCL: 

18 . .SO Pllk nl'ıırtyah. 19.%0: Ajanıı haber· 
lerf. 19.SO: TUrk nıuıılki neşriyatı: (Kl'mal 
:SlyuJ, .~zml ~~ler , .e Bil~ riyt', l\liizt>nen 
banımlAr). %1 Sfollm Sırrı Bf'r tl\rafındnn 

k<>nll'ramı. 21.so: Stlid;ı-o orkf'ııtra!lı. 

%2S Kh7.. \'ARŞOVA, 1St5 m. 
!O: 'rarannlli konser. - Musahabe, 28.SO: 

KonM'rln dt>\·anıı. llmıa.habt>. '.? ı : Hafif mu· 
ılkl. 21.U: Haooı·IN. 22: Popiller t'lf'ııforılk 

orkf'atra konııni, 22.4.~: '.\lmıahabe. 23: Kon· 
arelel rek!Amlar. 23.1~: Dans mmıikl•i . 28.·15 
EMebl dille konleraıı'J. 2-i: ;\lı18ahabfo. :W.O;j 
Danıı muııiklalnln d1>umı. 

U5 Khı.. Bt:DAPEŞTf;, 51)0 m. 
19,M: ~iır;ıın musikisi. 211.~: '.\fuı;ahabe. 21, 
SO: l't~·anad.an nakil. 28: H:ıva sporu. 23.201 

\"ıı;\·lı ıındar takmıının konM'ri. 

832 Kh:ı. PRAG, 4 iO m. 
%0.10: (ocuklara ınah11u.s kont'er. 20.~5: 

Mueahahe. 20.50: Oıtravadıın danıı muslkltıl. 
"?2: Mutıahabf'. 22.1 l'i: Pop\ilt>r Hın·at şıırkı· 

ları. 22,33: SPrrnatlarıtan mürt>klftop kon11re. 
MuııahaMı, 23.15: Salon orke11traııı. 

59:e Kht.. \ ' lTAXA, 507 m. 
20.10: Habf'r1Pr \ ' C ııalrp, 20.SO: }lafta ha· 

bf'rlerl, 20.ı;5: Piyano kon8f'ri. 21.:ıo: ~la:'l 

&hönhtırr'ln ldarf'.l!fnde hafif muııılkl, 23 : 
t.:va Ba:drobova \'C 1.:rlchhnwlll"r (pi~·nno) 

tarafmdııın taırannlll konııer, 23.lO: Hıı,_.r • 
lfır. :U: Dnnııı m1111lkl!lt. 

meğe ba,lar. 
22 ya,ında, erkeklile yakış • 

mıyacak tavırları hot görmeğe ve 
kızları beğenmemeğe başlar. 

artı;S ya§mda, nihayet o renç ~ B Ü R S A ~ 

23 ya§ında, genç kadınlara 

kartı dııyduğu gurur ve azamet 
utmağa başlar. 

24 ya,mda, birdenbire ve hiç 
Farkına varmadan aşk tuzağma 
btuluverir. 
. 25 yaşında, kendiıini beğendi
~i icin sevgilisiyle nişanı bozar. 

26 yatında, zengin bir kızla 
·· !:nmek hulyasına kapılfr. 

27 yaımda, zengin bi~ dul 
kadına kur yapmağa. baılar. 

28 Y•tında, o kadından iltifat 
c:örmediği için nevmit bir hale ge
lir. 

29 Y&Jmda hayatından son de
recede bıkbğı görülür. 

30 Yatında, kadınların aley • 
hinde yazılan eserleri tercihan 
okumağa ba.l.ar. 

31 ya§ında, hayabnda hiç bir 
ıaman evlenmemeğe karar verir. 

32 yatında, kartısına çıkan 
her kızın zevceliğe kartı lakayt 
olduğunu görmeğe başlar. 

33 yaşında, kendisinin evlen
me~e namzet olamıyacak ka-dar 
berbat bir insan olduğunu zanne-

der. 
34 yaşında, dünyanın en gü-

zel meleğiyle evleneceği ~ehabı
na kapılır. 

35 yaşında, 17 yaşında genç 
Ve güzel bir kıza fena halde ka
pılır. 

36 yatında, bu kızdan da yüz 
görmediğinden dolayı tekrar müt· 
hiş bir yese düşer. 

37 yatında, 5Cfahate ve her j 
tür.lü zevk ve safa ya dalar. 

38 yaşında, hu sef ah et haya· 
tını sürerken izdivacı tecrübe et
tiğini zanneder. 

hizmetçi kızın eıiri olur. ı Hızalarında vıldız i~arcti o:anlar tizer· I 
56 ya§ında, bu halinden dola· ' !erinde t2 Eylülde muamele görenler· : 

yı çok betliaht ol dulunu duyar. ! dir.1 Rak :ımlar k ap:ınış fiatlannı ~füterir. ; 

57 yatında hizmetçi knı ba,ın- :!. Nukut (SatıŞ) .. - ı 
dan defeoer. 1 • Londra fı2I, - • Viy•rna ~:ı?. --

58 yatında, romatizma hasta- 1 • fl'eyyork 114. - * l\laıirir t7, -
, • Parls 169. - * Berlia -!li, -

lığı gittikçe artmaia l>a,lar. J * Mlltno 211, - * Varşo\•a '14, -

59 ya§mda, o hizmetçi kızını ! * Brüksel 117, - * Bııdıpeşıı: .5, -
* Atlna !!5, - • Biıkrc~ 19. -

tekrar yanma çağırmağa mecbur • Cenevre ~16, ·- • Belgrat ~ :-.. -

olur. 1
: • Sotya 95, - · * Yoieha.ıııa 36, -

60 yatmda, mirasını o kıza terk 
ettikten ıonra öl>ür dünyaya çö -
küp gider. 

Dedik oducu 
!'" 

Bir ihtida 
Evvelce Rum milletinden ve 

ismim Tiryanda Fila iken ahiren 
kendi arzumla ihtida ettim ve is· 
mimin Leyli olarak teımiye edil
diğini ilin ederim. 
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Beyoğlu Süruri mahal· 
lesi Emin camii caddesi 
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ayn tenzillt vardır • 
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Matbaamıza gelen eserler: 
················-·-··················-··········-··" 

Yeni Adam 
Yeni Adam'ın 37 nci aay111 çıkh. 

39 yaşında, vicdan azabı duy-
mağa başlar. KOÇUK tLıU~LAB: 

40 ya§ında, kendisinde yeni· Btr deta.ı.1 so. Utf dc•uı 150, Uç detuı ~. 

İçindekiler: İsmail Hakkı: Hürriyet 

davası batıl mıdır? ye: ilk mektep mu· 

allimini üniversitele,tirmek lazım -

Cami: Siyaset aleminde olanlar - Ab

clülfeyyu: Yıldmma kar!• - Gümü, 
kaNa (Hikiye) - Zühtü: Mıııır sana· 

ti - Vahdet Gült.lrin: Şiir aleyhin
de - Bedi Ziya: Halin icaplarına uy-dört detuı 73 Y8 OD de1UI 100 lru.rUftur. 

~ evlenme arzuları duymaia üç aylık Uln verenleriD blr det~ mecc&· 

~.1-. nendir. D6rt •tın geçen !l&nıarm tuıa 

41 yatında, ytfmı bafmı al· 11m•"•tır•ıan•tıe;llıil•kurufWlıııııııiİlll•b• ... •'ııl~••ll9l 
mıs olan triize1cA l,;. !!!!.ı.l~ bmdi-. 

rua bir tedris tanı - 1smail Hakkı: 
Çelebi (Piyes) - Kısa tetkik ve tenkit· 

ler - ili~ teknik, sanat ve cemiyet ha
herleri. •• Fiati 10 kunıttur. 

- Çeviren: A C •• • •••• Yazı rto.aı 12-
Her hangi bir kimse o zamana ka- detle başhrılmiıtı. 
dar giden yoldan ayrılıp yeni bir Hürriyet hareketi Makedonya• 
it yapmak isterse derhal bir irade da dahi bafgÖstermiftİ. Türk me-
çıkartmağa bakıyordu. Bilhassa murlarının aldıkları mukabil ted• 
erkanı harbiye reisi Etem Pa•a birler Makedonyayı eskidenberi 
böyle iradeler çıkartmak için se - kendi malı telakki eden Bulgariı• 
hep bulmakta mahirdi. Etem Pa· tanda şiddetli bir isyan uyandır • 
şa bu iradelerle Golç Paşanın te- mıştı. Bulgarlar "Makedonyayı kur 
şebbüslerin muattal bırakmağa tarmak için Türkiyeye karşı harp 
çalışıyordu açmağı tasavvur ediyorlardı. Golç 

Etem paşanın bunu kukançhk paşa hatırat defterine yazdığı not• 
tan mı, yoksa Abdülhamit tarafın· larında bu Makedonya mese1eıi • 
dan teşvik edildiği için mi yaptı· nin bir gün Avrupa harbine ıebe
ğını tayin etmek mümkün değil • biyet vereceğini yazmıştı. Filha • 
di, ihtimal ki her iki ihtimal de kika 1912 de Balkan devletleri 
birer rol oynuyordu. bu Makedonya meselHinden do • 

İşler bozuk gitmeğe başladığı layı Türldyeye hücum etmitler ve 

zaman Golç paşa iatif a11nı dayı- iki Balkan muharebesi de bu yüz• 
yor ve derhal Anadolu dahilinde den çıkmı~tı. Halbuki bu Balkan 
yeni bir seyahate çıkıyordu. Bu muharebeleri 1914 • 18 Avrup& 
suretle kendisini kaybedeceğin • harbinin bir muki\ddimesiydi. 
den korkan Abdülhamit Alman Yunanistanın vaziyeti de en •' 
paşasımn ısted iki erini yaP,mıya dişe uyandırıyordu. Yunanhlar, 
mecbur oldu~u gibi Golç paşa da hasta adamın mirasından kendi 
fırsattan bilistifade Osmanlı dev· l · L_ d k k 1 hisse erine ısaDCt e ece 11mı a • 
Jetinin bir iki vilayetini daha ta • mak için silahlanıyorlar ve ha • 
nrmış oluyordu. znlanıyorlardı. 

Golç pP.şa bu gezintiler~ esna- Rusya hıristiyanların himaye • 
sında şoseler ve demiryolları gü • sini behane ederek Ermenistant 
zergahlarmdan ayrılarak o zama· istila edecek gibi görünüyor, ltal• 
na kadar hiçbir Avrupalının ayak ya ise Türkiyenin timali Afrika .. 
basmadığı yerlere dalıyordu. Ara· daki arazisinden göz ayırmıyor • 
zi ne kadar yoldan ari ve rahat d 1 

l 
u. 

etmek ne kadar zor olursa Go ç Bundan dolayı Türkiyenin 894 
paşa da o nispette keyifleniyordu. 95 senelerinde ııerek dahili ve ge· 

Golç pasa nihayet kendi ida • rekse harici vaziyeti çok fena ve 
resi altında, Terk • Yunan hudu • çok tehlikeliydi. 
duna, bir erkanıharbiye seferi ya· Onun için Golç paıanın tavsi· 
pılması için müsaade almıya mu· yesi üzerine gerek Makedonyada, 
vaff ak olmu,tu. Bu seyahDtt hazi- d ..._ · k &.... - gerekse Ermenistan a oırço nr -
tan 1894 te yapılmış ve onun se • l l E u kalar silah a tına a ınmış, rz .. 
mereleri birkac. sene sonra. zuhur d f b. h 1 k rum kaleleri te a üi ır a e o • 
eden Türk - Yunan harbinde gö • l ki ·· 
rülmüştü. 

Golç Paşa Türkiye dahili siya· 
setine ait ahvalin inki~Rftm mi.ite
zayit bir endiıe ile takip ediyor -
du. Abdülhamidin idaresi devam 
ettikçe halkın hoşnutsuzluğu da 
artıyordu. İslam ve hıristiyan orta 
devre layık olan Abdülhamit is • 
tibdadınr ortadan kaldırmak hu • 
susunda müttefiktiler. Bu siyasi 
gayelere Makedonyadaki milli a
kalliyetlerin, Ermenilerin ve Ye • 
menlilerin devletten ayrılmak için 
sarfettikleri siyasi mesailer ele in
zrmam ediyordu. Bütün bu kuv -
vetler bir gün bir araya gelerek 
ni'ldişahın idaresini yıkabilirlerdi. 
Onun için 18~4 te f stanbuldaki 
diplomasi mahafilinde Abdülha • 
miclin sukutunu intaç ettirecek u· 
mumi bir ihtilf\lin zuhuruna mu • 
hakkak nazariyle bakılıyordu. 

Golç paşa bu fikre istirak et • 
iniyor ve diyordu ki: "Büti1n fır
tına alametlerin~ rağmen Abdül -
ham~t icin simdilik hiçbir korku 
yoktur. lsl~mlar arasındaki hare
ketin hedefi ve planı yoktur. mil· 
letin manevi kuvveti bozuktur. 
AbcHHhamit bütün mühim şahsi • 
yetleri işlerinden ctkarmış, nef • 
yetmis veyahut öldürtmüştür. ida
reyi eline a.lahilecek bir kimse 
yoktur. Abr\ijlhamit bu buhranı 
atlatmak için. eski Bizans uiulüne 
riayet ederek halkın biribirine 
karşı tahrik edecektir.,, 

Hakikat halde Abdülhamit iı
!amlar arasındaki hoşnutsuzluğu 
gidermek için 1894 te onları er • 
menilere karşı sevketmişti. 1892 
sonbaharmda ermenilerle meskun 
olan dağ,lık a,..azide zuhur ed~n 

kan'• hadiseler Ahdülbamidin 
emri üzerine gaddarane 'bir f id • 

nulmuştu. Bu hazır ı art goren 
Makedonyalılar, Rumlar ve Bul • 
garlar tecavüz fikirlerinden vaz .. 
geçmeğe mecbur olmu~lardı. Ay· 
ni zamanda Ruılara da, Erme • 
nistana duhul ·etmenin kolay bir 
şey olmıyacağı anlatılmıftı. 

Golç paşa, tehlikeye maruz ka• 
lan vilayetlerde seferberlik işle • 
rinin bir intizam altında yüı:üdüjii 
nü görerek memnun olmuttu. Pa· 
şa hatrratdefterinde diyordu ki: 
"Bu redif kanunu hakikaten mü• 
him bir eserdir ve askeri te,ki\i.t 
noktai nazarından büyük bir te • 
rakkidir. Fakat bunun için liznn 
olan iradeleri çıkartmak hayat 
kuvvetimi~ bir kısmını 5arf a mal 

oldu.,, 
Golç pata bu satırları yazdığı 

zaman artık kendisinde oldukça 
H . n 

rahatsızlık duyuyordu. azıra 
nihayetinde zatürreeye tli(tulmu! .. 
tu. Trautenanda aldığı yaira tesı .
rini göatermİ§lİ. Ayni ıene ~e,rinı· 
evelde siyatiğe de tutulunc•.'- u~uıı 
müddet yerinden kımıldıya.mıya· 
cak bir hale gelmitti. T eda~i içi1' 

lzmit körfezindeki Yalova k~plı .. 
ca1arına gitmişti. Paşa bura a ~
boş durmamış ve Türkiyeye hıt 

k · · b( de veda eseri bırakma ıçın r 
askeri nakliyatın sahra vazi ele -
rine dair bir nizamname ka eJl'I• 

almı,tı. 

Artık Golç Pa,anın Alma ot" 

dusunda terfi zamanı ıelmi' 1• O
nun için Türkiyeden ayrıl aktl• 
Paşa Kontes Oriolaya yazdı 
mektubunda diyordu ki: 

"Buradan gidersem. bu 
memleketi çok arıyacağım 
vatanıma geri dönmek içi 
dimde büyük bir İ!tiyak d 

'.(De,·amı 



Şaziye, Halide, Şayeste Hanımlarla Hüseyin Kemal 
Hadi ve Sami Beylerin Şehir tiyatrosundan 

çekilecekleri söyleniyor 
Raıit Rıza Beyin maqınm in- Zihni Bey, Raıit Rıza Beyle mu

dirilmeıi üzerine ıehir tiyatroaun· kavele yapan artistler araımda 1&• 

dan ayrıldıimı, Zihni Beyle Şa- yılmaktadırlar. Bu sanatkarlar 
Yeate Hanımm maaılarının indirli- ıehir tiyatrosun müdürltijüııe h• 
dilini, Zebra Hanımm da kadro nüz ittifa ettiklerini bi~irmemit
harici kaldıimı yazmıfbk. lerdir. Şehir tiyatrosu pro•alan• 

Haber aldıiımıza tire, tiyatro m da ıelalemelittdirlef. 
lcadromna bazı deiitiklikler da • Rqit Rıza Beyin trupunda, 
ha olmak üzeredir. Ratit Rıaa Beyin refibaı Lebibe 

Kurtuluş bayramı nasıl 
kutlulandı? 

lneıql, (lhRli) ~ -ıcurtuluta
muzun yıl d&nümü H 1ıl zengin 
bir prosramla k~dul..ııcb. Kat· 
makam Hatim Beyin re1ıliİi albO
da bilhusa tetekküt edeq ptlu · 
lama komitesi birkaç ıün eveldeaı 
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Kardeşini cezalandıran Vali-Kadıköyünde doku
macdık-Denizli lisesinin güzel binası, müdür, 

hocalar ve imtihanlar 

Şehir tiyatrosundan ayrılarak Hanım bat artist oac.ktır. Trupa 
Yeni l:.ir trup teıkiline çabıan Ra- kadın ve erkek amatörler de alı• 
tit Rıza Beyin bu te19bbüsüne nacaktır. 
&krabasmdan bir zatin para koy - Ratit Rıza B~y timdi Banada· 
nıa11, trupun tetkilini kolaylaı. dır. Orada bir kaç temsil vermek 
.tırnııttır. Ratit Rıza Bey tehir üzere angajman yapmaktadır. 
tiyatrosundan bir kaç artisti de Yeni trup, kadroaunu tamamla· 
tropuna alarak birlikte çabımağa dıktan ıonra lstanbulda Glorya 
karar vermittir. Bu birltkte ça -: sinemasında bir teml'il verecek, 
lı!ı'Danın tahakkuk ettiii ve Ra • sonra Bağdada gidecektir. 

hazırlıklara ba9lamqb. fnegöli.bı 
kurtuluı rilnü olan eylOliln on il· 
bncı perıem'be rünti l:nuanm p& • ı 
zarı olmaıına rağmen halk dük· 1 
kanlarını kapıyarak saat ıekiz•e j 
ordumuzun kasabaya girdili yol ü 1 

zerindeki Şülmi Naili Pt• mekıf· 
binin önünde 'toplandı, orta ve İ8t 
mektep talebesi kaıaba ve k&y 

tit Rıza Beyin bu artistlerle yap • Şehir tiyatrosundan ayrılanla· 
lığı mukavelelerin imzalandığı rın, ilk oynanacak temsillerde 

halkından binlerce iman cadde • 
sokakları doldurdu Saat doltUzla 
kasabanın cenup tarafından ltitl • 
len silah seıleri~i müteakip bir ıa· 
)ay süvari dört nalla kaıabaya ık· 
di ve hükUmet önünde mera.sinde 
bayrak çekti. Muhtelif la_yafetle 
ve muhtelif silahları hamil olar*k 
dört yüz lneıöllü atlının ~kil el· 
tiii bu süvari alayının kasabaJ& 
giriti miDt ,..._. ıu.alerıiJi hatır • 
latb :ve ordumuzun bu aziz vatan 
parçamn brllrmaar ebtr Mr ıa • 

hile söylenmektedir. rolleri yoktur. 
Hüseyin Kemal Beyle refikası Sovyet Rusyadaki festivaller· 

Şaziye Hanımla Halide Hanım, de bulunmak iizere Motkova• 
liadi ve Sami Beyler ve bir müd- giden Ertuirul Muhaia.Bey aı 
det evvel belediye reiıliğince ma· martesi günü ,ehrimize dönecek• 
•tları in<lirilen Şayeste H~nrmla tir. 

Almanyanın harici 
ticaret tedbirleri 

rette temıil etti, Bu ~anın 
akıtbiı ıöz yaıl~rı, lneıöllülerm 
lu~etli ordumuza kartı '1eıledik· 
leri minnet ve tükran hiılerinm 

o )Jara ıünlerle bu ~ 
varlrjımızt-.,U eden ve bugünllü 
ba~hımnzin ~U ani -
tan hitabHinden IODI'& orad i 

Ankara Halkevi Sahlık Hane 

N-in kadın erkek büttilr vatandqlarlı 
·~ tetkil ettiği bijyiik alay yürüyüJle 

batJach. Bqta idman yu.r..Ju bal· 
doaa -re i&elleii 0'1clup hlilcle hü • 
kUmet erkanı ve memurlar, jat(-

grupu fatih tramYay durak yeri ile 
Farih parkı arumda yeni yapıl• 

• İmair, 12 (A.A.) - lzmirin mıt tramvay caddaine nezareti, 
lll1a&firi olarak bulunmakta olan i eleldrik tertibahnı havi üç odalı 
.\nıcara Halkni •rupu dün gece j klrıir hane aablrktrr. Garmek i .. 
lfaDcevi aalonunda "H•metin . tiyenler içindekilere mttracaat e
~ilu,, piyesini muvaffakiyetle 1 debilirler. 
leınan etmiılerdir. Temsilde bu- l Fatih Dülgerzademahalleainde 
tada hQJrlenan ve Ankaradan 1 Küçiimeydancdr numaraıız hane. 

ICo..O heyeti •e bat rolleri yapan '.••ı-ı••••••H 1 .... 

darma, mektepliler, Hili.liahm•, 
Himayei Etfalin temsil arabalaa, 
1'ereate tirketinin tomruk Jli 
süslü arabası ve diier bütün esnaf 
cemiyetlerinin meslek ve sanatle· 
rini temsil eden arabaları yürüyü• 
te iıtirak ettiler. Xiirüyüı bitme· 
den alay hiikdınet erlci.nı önünde 
bir de resmi ıeçit yaparak mera -
sime nihayet verildi. Merasimden 
sonra belediye tarafından mektep liandan Hanımla 11'nirrefik Ah • A K B A 

~et Nuri Bey nk ıdc alkıtlanmış· 
dır. 

1 talebelerine ıeker daiıhldı. 

A'nlrara Halken rrupu, ıerek 
e.v~ı ıece verdiii konser, ıe • 
~elr dün •eceki temsil ile lmairli· 
ere iki ıüzel rece ya.-tmqlardır. 

lznıir Halkevi temsil kolu da, 
~aralı ArkadaılarıJl& bir cemi· 
~ ohnak üzere "Trrıllar,, opereti

llı temsil edecektir. 

Ankarada AK & A kitap 
eYinin birinci tubeei modern 
bir ıekilde Murif V elrtleti 

karp11nda açıln:ııtır. A KB A 
kitap evleri &er dilde kitap. 
mecmua, pzete ihtiyaçların~ 
cevap vermektedirler. Gere1c 
kitaplarınız• rerek lnrfuiye· 
ni~i en ucuz olarak A KB A 

t ,_ kitap eYlerinden tedarik ede· 
~-·- swınbul Altrncı icra Memurlu-
'5\Uldan: bilirsiniz. De•let Matbaaisı 

Mahcuz ve paraya revrilmeıi kitaplan ve VAKiT' ın Defri· 
lllllk T yatının Ankarada ••bt yeri 

arrer bıçkı, torna, makap, AK 8 A kitap ev:eridir. 

1 
lneıölün bu teneki kurtulut 

bayramı ıimdiye kadar ıeçenlerin 
en parlaiıdır. 

lnegBlde aull alnema 
ı Tayyare cemiyetinin zafer bay· 
1 rammda bqlayıp on ıün devam 

1

1 
etmek üzere kiraladııı Artistik si· 
nemumın aeıli ve ıözlü ıeyyar 

ı makinesi on gündür itlemekteClir. 
Sinemanın sesli olmuı fevkalade 
bir ratbet ıörmaine sebep olmuı· 
tur. Göıterdiii filmler lıtanbul 
Sokaklannda, C•nakkale, Pap· 
rika, Şehir lfddan, Yavuz ve 

8137 bir iki ,komedidir. Tayyare ceıııi-
1761 

~dalya, aynalar, tablalar ve 
'Clt AKSA Merkezi Telefon 

Denizli Valisi, Lise müdürü, Muallitnlerden ve talebeden buılan 

Denizli, (Hususi) Burada ıU.hat 

müdürü C.v.det ~J' beni hastahaneye 
sötünrelr muhterem doktorlU'la sörüı
tiirdü. Ba butahue tehrin çok siizel 

havadar bir yerindedir. Caddesi de bina· 
11 da süzel. Hastahanenin yirmi iki ıene 
evvel belediye tarafından tıemeJi atıl· 

mrı; aabıkmüteıamflardan Tevfik Be
yin zamanında da seniıletilmek sureti· 
le muv.affakiyet elverpıiıtir. 

Hastahane 110 yataktıclır. Dahiliye, 
Hariciye, Ayniye, Nisaiye müteba11ızJa. 
n .ardır. mükemmel rönqen techiub 
vana da m&teha11az Tevfik Bey latan· 
bul üniversitesine doçent olarak nakil 
edilmit oldaiunclm bu mmnıriyel H• 

kiz aydan 1i'eri ::.çık buhmmalrtacbr. 

hemıire, 4 serviı hemıireai, 9 hasta ba·' 
kıcm, 10 hademe iki ahçm, iki çanuııır· 

c:ı, ec:zahannile beraber hir ec:ucı bir 
idare memuru, aJDiyat mühuibl bir e

tüv memuru vardır. Bu memur hasta 

taınna otomohilillin •• tilörliiüni 
yapmaktadır. 

v111,ette denm 
DmiıdWe ............ ıüul de

necek Wr f91dldeaır. Mesai zamanında 

bütün ~~~cla dır. Me· 
murlar devam cetvelim ~tHm im· 

za etmefe mecltur tatalmuflanlır. Vi
liyet bu huıuıda çok titiriir., Denizli 
valiti Fuat Ber KAJ'.,.-i •aıiliiinde 
iken vuifeiinin ....- seç si• kar· 
definin de ~ndan Iaıtelyö\'111 yap. 
cbrdıiım aöY!borfar. 

KadıkB' 
lıtalNtan lwWcöyiinden Mlıae

decelr detiliml butuı meth• tHr nahi
ye merkezidir. Kadı köyü, Saray lrua-
..... Wh (8000) nafaılu Wr kuüa· 
dlr. Suyunun letafeti, bavuımn i7iliii 
nam •lmıfbr· Sayaan mecesi 4 clir. 

ne belediye bütceıine doktor için 100 
ve ebe içinde ao lira ko)"lnuthlrdır. Ka

ıabanın ebeıi vardır.Böyle mühim bir 
nahiye merkezinde bir doktorun ))ulan• 
maması ciddea birik W qakaandır. 

Nahl»enln ldar•I ve 
belecHyeal 

Bu n~iyenİJI,. köx_leri de merkez si. 
iN cloG:wnaeıhlı yapı)'Orlar: Nahiye mü· 

dürü çalqkan bir zattır. Belediye re • 
isi de ,.eai fikirli, aranur, fazilet sahi
bi bir pnçtir. 

Denlzllnln au vazifeli 
Vilayet merkezinde bir su l»olluiu 

vardır. Her taraftaD .akar aıalar, Çetme

ler, küçük küçük dereler .,örülmekte· 

dir. Onun için Denizlinin her kant 
toprajında bir ajaç ve hir yeıillik fıt· 
................ y.ı- fUl'UI diltk'aN ta:• yan• ld Buna da oldaii'JM İirfldi 
da hemen W e'Y1Ha ıtllaı- ~t .. 
dir. Ba ıuJ.r helllar• cl. ujramalda 
lıvhmııluiundaa Iİillaa bu ıulardan-ç.. 

khm.elerl lhnndır, çGnlrii tifo mikrop. 
lan bu ribi sularda bulunur. 

Lise 
Denizli li .. i cidden söriilmeP li· 

yık bir maarif aarayıdır.Şekli ve tertİ· 
batı itibarile 'haniye mektebine benzj. 

yor. MeldtP .tört cephe ü..;9'tle ku
rulmaı, '" ortaanda senit llir •Tiu bı
ralalmıtbr. Koridorlannm senitliii; 
deraaneainin eliler odalwınm aiizelliii 
miz•iaia feYluılideliji takdire deier 
kıymettedir. Ba muntazam llinaımr ö
nünde büyük Wr itina ile hazırlaamq 

iki bahç., ortuında mkiyeli ı• Wr ha· 
vuz vardır. Cümle UplUDa .- )'ol 
bu 'bahçeleria ortuınm .epnalstadir. 
E...tee ba ilin.da orta ......... köy 
mutiim melctet.i vlll'ken banlar 1ifve
dilerek hioa U..,e tahaiı o~. 

Mektep '9te11Wr. Metat.bin miidtirlü· 
iünü Maarif müdürü Zi:Jaı l,er yelcil .. 
ten iclure ediyor. 

Bu MD• sop swNa 18 ~~· 
niyet imti.Mnma Pmif .......... 
Tinden iiç diri taaesi mivaffllk .._t. 
diierleri iJdDale ~ 

Ra91pffemaı 

Merzifon gençleri 
Çorumda 

Kasaba haDmun ~la deltn-+•crWrla Çorum,, (ffQIU.tl) .,.- Meııifon, 
naetiu1durlar. Buranm llokumaahiı - yurdunun dejerli rocuklan 
pek İJerİ aitmittir• ft pbnlljı JU)Jar -r-• T 

TürkiJenin her ........ wı•kta· Çorum,. ıelerek hize zevk ve heye-
dır. Her n«le dokw tıeqiWan ku· can dolu l:.ir l8C9 yaf8lk)ar. Mü· 
ralmuttu .... Kadın. eridir, çoluk çocak samere, istiklal martı ile l>&fla· 
mütemadir.a. plifmaktadırlar. mııb .. Bunu takiıt edenallGl"klüp-

lg ~k açık a~~ ~et~le Birinci Şube 
9 - 934 tanbıne miiaadıf licni Şube Saaıan Piılzaı 

-.~ aünü ıaat 17 den 18 e ka· ., ______ PH!!lllll ......... 
yeti sinemaya kartı ıösterilen rai· 
meti nazarı dikbte alarak sine • 
manın mücldetiııi birkaç ıün uzat· 

Kadlköyi .... ,.. .... Wluiu ile de )eri ve 1;.ilhaua pırQaİt hareketleri 
töhret ahnıtbr• yanla Wr kalllftt ftll"la r emsalsiz muvaffaloyetlerle niba • 
Mlraklarnim 4ar ~ taYn inmltuam yetlendi. 
wıı liir «le doktorsuz 1lala11111U1chr! M .f l . ''V , • 

: .ı.ı:.1- -:LL-o. :.11...:- _.. erzı on genç erı uı7et.,, ı• 
lta«Mrö,..,...-, -..- ..-- yva.. . 1. ~ .L.----.1..l:L t 
~ ~ MWe _,_, sun ı, yer.... uct ·....--- fttan .ı... HaJic feneri Tahta minare 1 talip o anların m Dinde hazır 

~deıind~ t 13 No. lu ıandalyacı bulunacak memunuıa müracaat • 
CiJdctnı tinünde sablacaimdan ları illn olunur. (2219) 

...... en Wr bir aireai .. il ettiler. BüJiik 
H•mdl tlelltor..,;. etti11111111fıll •4• • ~fJller kucnthlar. 



.~ ~ - VAKİT 

HAFTALIK 

Radqo Programı 
• Deniz:yolları 

i'LETMESi 
Acentclcn KarakOy • Köprübaşı 

·----· reni Kitaplar 

__ (•D•İJ·· N-v•e •Y•A•R•l •N•) •Ter.cü•me•K•üm.yat,,• 1 
18 .,.., Paaar 

18TANBUL-
18.IO :Pllk nefriyatı. ıt.20 Ajau haberleri. 

lt.IO TUrk mu.iki Mtri,_tı (Kemanl ~t. 
Jlewt C-.nU, Muntftr 8-yler ve Veethf', 
Vedia Rıza Hanımlar) . 21 : Atq Gtln .. klil· 
bünden nakil. 21,30: Ot'eutra kanflk prof· 
ram. 
nı JUut. \'Aaş<>VA, 1m m. 
ıo:PopUl•r hal'alardall mtınkkıp kon • 

ııer. 20.45: Mll.lahabe. 21 Alqaın kon.eri. 
21,45 Haberler. 22 LemNrStu •et'eH B"ri• 
yat. U: KU.habl. 23,n: Kooaerli reltllm -
lar. 2': KIMlleM. 2',10: Dea.1 mllllldt 

IU JUuı. '\'AllfOV-'. lNI m. 
12: Ojle kouerl. 11 • 15 Kutat lflndüs 

aept,atı. 11: Jeaa Karcu orkeetn.v. 11: 
Ktlallaı.t. Jt.20 J'ean Jıl&rcu orkeetrur. '°: Umvel'llte. 20,11: :Pllk. 21: Kart ve 
nlllludım •Unlllcıp komer. 22: Spor. 
2t,10 Llltarm .-rtertaden mUrekkep bir 
popUrL • 'R&llmer. 

MI '&& B11DAP&fl'S, 111 m. 
ıuo Lllf Kllıtl taratmdan piyano kon -

Mrt. 20,11 KO.h&be, lpOr. 2U!5 Tenor ve 

~ nnapul t&ratmdaa OttlllMdda ·
..ruerlndln kouer. 21,10 Jlaberkr. n.20 
Koeclio cu talnnu. 24 !mrt K&11erl t111u 
takımı. 

aoHA • lUPOU. JIAat: 
21,10 Pllk, mllaahabe. 21.45 bpanyol Te 

~nube Amertka 11\ullkahien ınUreltll:ep 

konat"r. 23 Emmerlch Kalmanm eHrlerin • 
den konser. 

"' t 1Uw~ aı:aU:!ıi, "' m. 
lP 30 Trio konııeri. 20.M> ~por. 20 Radyo 

orkestrası. (taıannlll karr,rıc neırlyat). 

23,:ıo latirahttl,.rde aon haberlu. 
&it khr.. \1TANA. M'I 111. 

20,2.'S Hl\berltr, muhtelit'. 21.oıs Der Nar• 
T•nho! l~mll ml18tklll temsil. 21,11 Haber. 
ler. :'".!"'\ Dana muııtklll, l Kuartet Viyan• 
muslk'•i, 

~., E"IQ' P•zartes• 
IST \:'\RUI ... -

iti KllL. ViYANA, 50'7 m. 
20,10 Haberler. 20,20 llelnleket nqrlya

tı. 21,50 llU..habe. 22,2:5 Bar mulliklal, 
2!,05 Akpm konaerf. 23,30 Haberler. 23,~ 
konarin deY&mL 24,50 Pl&k. 

19 Eylll Çarpmba 
İ8TANBUL.-
18,30 Franaızca den. 19 Plln neıriyat.r. 

19,IO Ttlrk mualld.ı neşriyatı. {Ekrem, Ru· 
ı•n, Cevdet, lıluıtafa Beyler ve Vecihe, Se
miha ı,mcran Hanımlar ve NecaU Be7) 21,20 
Ajana ve Bora haberleri. 21,SO SWdyo caz 
ve t&n&'O orkHtruı. 

tll il& VA.,,OV A, tKI -. '° IJarkılar 20,20 AkttıaHtl. 20,JO Salon 
mwıUdlll. 20,41 KOl&balıe. 21 Haftf mualkf. 
2UI Haberler. 21,A lıltı•!ı•M 22 Cbopl· 
nbl ... rı.r1ac1en mOrekkep kouer. 22,IO Ec· 
netli dilde koaferau. 220,40 Bariton mu • 
mupıml Tara taratmdall fU'lalar. 21 Kon
aerll nld&mlar. 23,15 Dam pelt&lan ve hL 
ru awıUd. 24 11u.aıaaı.. 24,01 Dam muaikl· 

il 'fi dnUDL 
111 IDlL 111)J(UŞ, "' ... 
ll • OtbMIGS Mfl'l7atl. 11 Hattf orkeıt-

Tcl. 42362 - ~irkeo Mühlirdarudt
--•Han Telefnı 2274-0 •••lll 

Bartın Yolu 
BURSA vapuna 

13 Ey 1 ü l 
Perşembe 19 da Sirkeci 

rıhhmından kalkacaktır. 
( 5650) 

MERSiN 
Sür'at Yolu 

iNE BOLU •apuru 14 
Eylul 

CUMA 11 de Sirkeci 
rabhmından kalkacak. Gidiıte 
lı.mir, Antalya, Merıin'e. Dö· 
aOıte bunlara iliYeten Alan· 
ya, K&llUk, Çanakkale'ye 
ujrayıcaktır. (565 J) 

ra muelld& lt Jltılah&be, 11,20 Rad)'o or
lt11tru. 20 'Omvel'llte radJaw. 21,1& Pltk. , 
20,48 KODfel'U•· 21 Çift pl,.ano Jllll8fklll. 21_. , 
10 Konfll'PL 2UI Tapnnl. 22,11 Vlyolon ::rt· 22,41 Haberler. 21,15 Kab'Yelıane 1 TR AB z o N 

Ma ltlır. ftUDAPEŞTE, A50 m. ' 
20,25 Taıannlll konser. 21,!S Verue Si· sür at yolu 

pn takımı. 22,46 Haberler. Yaylı H.zlar kU· 

artetı. 24,111 Dam muslklııt. Cumhuriyet vapuru 
•oMA - :sArou - aAat: . 13 Ey ı n ı 
21,10 PIAk, Milııababe, 21,43 Glordanonun p b 

"lleH marlnano .. illmll oper&lt ve (tl Re) er şem c 20 de Galata rıh· 
ı.ımn ıene bir perdelik operuı. hmından kalkacak. Gidiıte 

•"1 Khr.. BJ.:Rf~tN. M'7 m. 1 b ı S O d G 
20,40 AktUaııte, haberler. 21,10 Yazm ne OıU, 81DIUn, r U, İ· 

Bütün milletlerin edebi, içtimai, iktıaadi, mali ... en muhal· 
let eserlerinden ıeçme kitaplarm tercümeıi ve "DON ve YARIN. 
tercüme külliyatı iımi altında, yılda muntazam fuılalarla, otuz 
cilt kadarının çıkanlmaıı suretiyle yüz ciltlik bir kütüphane 
vücuda ıetirilmeıi temin edilmittir. En kudretli kafaların, 
kalemlerin yardımlarına müracaat olunmuıtur. 

8 inci kitap: 

Ruhi Hayatta Laşuur 

1 
Dr. C. Yunı - Prof. Dr. M. Hayrullah 
Fiyatı: 60 Kuruı 

Tevzi Merkezi: V AKIT Matbauı . 
BASILANLAR: 

1 - ~o. l>ode - Haydar Rlfat 

J - AİLE ÇEMBERt, Morua - t. R. Allıan 

J - TiCARET, BANKA \'I HORSA, lktıut doktoru 

HulllJa Etem 

' - DEVLET ve lBTILA.L, Lenin - Haydar JWa& 

6 - 80SYAUzM: llıwtald - &abUta Zekarlya 

8 - KVU.IYAT a. RASİN. O. Nuan 

'7 - iŞÇi 81NIFI ıırrtLALI. Lenin - Haydar Rlfat 

100 

100 

'76 

'16 

'16 

'5 

S - RUllt RAYATI'A LAŞUUR, Prot. Yunı - Prof. Dr. 

M. ll&Tnıllalı 

BASILACAKLAR: 

• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 

10n ıunteri. CPllj). 21.35 mnn 1leşrlyat. 22 reaun, Trabzon, Rize, Hopa'ya. 
Çaylcovoıklnln uerıertnden •nfonlk koDAer. DönOıte bunlara iJIYeten 1 - lSFAHANA DOGRU, Pı;rer Lott - 1. B. ~Utu 
22,liO MUaahabe. 23,20 Haberler 23.l50 Ne§e. p Of ı - KVLLlYAT J. RASf"I U, a. Na.um 
ıı muaıkı. azar, , PolathanP.ye uğ· 

20 EylQI P•r•embe rayacalctır. l56S2) a - ooaıo BABAı 11a1aa1& - ll&J*r ..,.. 
18,30 PlAk neırlyatı. 19,20 Ajana haber • ' - iLKBAHAR BELLER!, fran l'ilrıenleY - Samlzade Sllreyya 

lerl. 19,SO Türk mullldsl nefriyat.ı (Kım&I Karadeniz 1 - OExtn:T, Jlnblttln 

l 8,30 :Fransızca ders. ıt kontera.nı. 
fHakkı HP.yrl Bey tarafmdanl lt,IO TOrk 
muslkı neşriyatı. (Ekıorme, Rııten. Cndet, 
Kemanı Cevdet Şeref, İbrahim Beyler n 
Vecihe ve Belma Hanımlann) 21,20 Ajanı 
ve bor:'\ haberleri. 21 ,30 Bedriye Rulm Ha· 
nımrn l•llraklyle cu: ve tanKo orkeıtrast. 

Nfyuf, Azml Beyler ve Hayriye llllseyyen ı - KA.PlTALtZll BUllB&Nl. Profe.Ur Pfru _ Alımet Hamdi 
I• 

2tl 1Utz. VAllto\'A, lUI a. 

Hanımlar tarafından) 21 Selim Sırrl Bey ta. c rt • t rafından konferans. 21.30 Keman kon1ert : uma eSJ p0S 85) 1 - 1'"'1111Z1 • KAM. • ......_ 
(lıtanbul koruıervatuvan muanımterinden V A T A N va~uru 1 - tSA: Part. Balllyat mekt.eMnde Profe.ör cloktctr Bine Saııcle _ Baydar ltlfat 

Ali Sezal B17 •e Stüdyo orkfftram). 5 2t1 DL VABŞO\•A, 1U5-. } yliil t - t:'flK 1: Kropotkla - AJaoflu Alamet 

20 VUnadan naklen ıarkılar. 20,20 lıluhte- Cumartesi 18 de Galata lO - tÇ'l'tMAt KANUNLAR, Greef - Bant Abmd 

i 

l 

20 Aaker1 nf't?fyat. 20,25 llüaahabe. 21 
Hatif orkestra muılldn. 21,25 Haberler. 
21,a:s MUı&habe. 22 Akpm konaert. 22,80 
Mil•b&be. 21 Kon.,.,I relctlrnlar. 23,l:S 
Dan• musikisi. mllnhabe. 24,05 Dans musl. 
ıtlll. 

lif bahlaler. 20,30 Pllk. 2fl,4S Muhtelif ba • hisler. 20,80 !ııro. n Hafif ortcHtT& 1ronae- rabtımıDdaa kalkacak. Cidifte 11 
- ÇOCUK oU~V'BTl:NLl:R e. Gonr.alYe. Mmuııu - Prot. Dr. M. Ba1· 

ri. 2us XtıaaliaM, 21 Rekltmlı konser. lnebolu, Sinop Samıun, Gire· ra11a1ı 
r 
' 23,ltı Danı mualkl5I, 23.45 MU~ahabe, 2-4.0S ıoa, Trabzon, Rize, Hopa'ya 1% - SALAMBO, Flo'be.r - t. B. All&an j 

UI IUız. BV&~. iM •· 
Dan•m devamı. 

Hl Kh7'~ BCKltEŞ. JH m. Dönüıte bunlar• ill•elen Pa- lll 11 
- $AMlMt SAADt:T, Tolıtoy - 1. H. AUta11 

l ı 

13 - 15 OUndlls neıriyalr. ll' Radyo or• 
lt .. trur. lt Haberler. )t,20 ltadyo orkeltıuı. 
20 Unlvenitt. 20,11 Pılk. 20,48 Jlme }ar -
beria - PJaciJlteanu tarafmdan taıaıınl. 
22,13 Y.eman kon.eri. 22,45 Haberler. 23,15 
Kahvehane kon.teri. 

n - ıa Otındtıs nefl'l1atı. ıı Popüler Ro· zar, Sürmene, Fatıa ve Ün· H - VERTER, Gö~ - A. K&mJ 
men muualklal. 19 Haberler. 19.20 StelJaıı , k 570 15 - DtZRAEUNlN HAYATI. A. Moraa 

:w~~*~20~~~m5 ~~·ı••y•e•y•e•u•i~r•a•y•a•u••t~ır•.••'••3•)•• ••••••••••••••••••••·~·~·••••••-' 
ranı. 20,M> l'llk Ue Rlchard Var.nerin Uç I' • 

H5 Kit~. BUDAPZŞTI:. 650 m. 
lt,10 Cazband, 20 llilnhabe. 21 ,10 Neı· 

lll llhl11'. 21,46 Jl'riedlln id&rffinde opera 
orke.truı. 23 Haberler. 21,20 Kurlna Sıgan 
taınnu. 24 Franıırzca konferans. 24,20 Bach· 
man aalon orkeıl suıı. 

1tOMA • NA'POU • BAat: 
O,IO P,tk, mUaaha'be. 21,10 Pllk. 21,45 

O&mparlden nakU. 22,4:> MU1&habe. 23 Var• 
yete. 

M1 KU. DaU.N', 111 ,.. 
20,20 Kttaahabe. 20,40 Haberler. 21 HL 

'lılrl411'. 21,16 (Dle Vartburg) lalmli mllll llff• 
riyat. 22 Kantık neırlyat. 22,'5 Pllk (ŞI • 
'91bya halk mualkfl!fl. 21 (Der Tedon°'el 
ltufü blmU ndyo tem1111. ba~er. 23

1
50 

X•ntık havalar. 
111 IUıs. VlYAMA, 111-. 

perdelik CTattn!ıaıUMr) operası. Doktor • Operat6r •••I 
Hl ~ BUD.ı\Pı:fTE, He m. Ah 
20,20 B'Jdapeıte konı.er orke1truı. 2l ,50 met Asım 

Harice bir b&l<Jf, ~tt ı>lyano kcmı.erf. 21 Ha· 
va raporu. 23.20 Pltk. 24 l!llcan muaikial. DojıJm Ye kadın butalakları 

KOMA .. SAPOLt • BARI: miiteliHllll 
21,45 Karı,ı kkonter. 23.30 Dan muılk\ıd 

24 Haberlf'r. 
u1 ıu11:. B1t"• ·~. sa1 m. Doktor • OperaUSr 
20 Yaylı 11&zlar konaeri. 20.40 Aktüalite Jff t N • H 

21 Habf'rler 21.1:5 danı n hartr musiki par· e aım e 
çaJarı. 23,20 Habf'rlf'r. 2uo nanı muıılklll Cerrahi hastalıklara mütebuııaı 

Hl K•L ViYANA, M'7 m. 
20,10 Haberler, 20 30 Holzer ,radyo orkes. Muayene saatlan: 10-12 Ortaköy Şifa 

trast. 21,40 MUsahabe. 21.uo Onatd Kabu • yurdu. J 5-18 Beyoğlu lstikltl cad. 19 
tanın ld&relllnde Viyana Radyo1Unun lO un. Telefon 42221 ve 41960 -
cu yıl .. nllklerl mllnuebetile l<oneer. 23 =~·-:-.·=-=--=-~- =":'-':"!.-=~~="'·- ===== 
"c'hramm•l mullklat. 23,SO Haberler. 23,50 
Rlhrammet kon.erinin devaiıır. 24,20 Daruı 

rnuırildsl. 

21 l!'.vlQI Cuma 
1STAN1ltiL. -

19,30 TUrk musiki n~rlyatı (Fahire, S&flye 
bannnlar ve Refik, Fikret Beyler.) 21 Eıre! 
Şetlk bey taratından konferans. 21,30 StUd
yo caz ve tango ork~trur. 

:!2S Khf'~ \' ARŞOVA, 1U3 m. 

ıo,ıa Bando maka. 21,ıa Bcıeracla bil • 
dlrlJece'k. 21 ,l'IO Emmırlch K&lmaa'm ••r . 
1..tadln koıuer. 22,50 Llat.'ia prlnlarmdan. 
28.3S T>an.1 mua!ktll. 1,15 P!lk. 

18 Evlll Salt 
11,IG Pllk ·nefriyatı. 19,20 Ajanı h&ber1e· 

rt. Jl,30 TUrk muaikal neırlyatı. (F.kerm, 

ttn'ANll'VI,. _ Ru,.n Cevdet '841vler ve Vecihe. Nedime 

18,IO Pllk neırlyatl. ıt K-..t Cıan B NQ&n 1'eridun Hanımlar Ovrlk Efendi) 

19,115 Piyano kon.teri. 20 Orkeatra Ue hafi! 
pars;atar - Muaababe. 20,30 Konserin de.. 
vamı - Haberler. 21,155 Mu5&habe. 22 ropU-
1"' ııenfonlk orkeıtra konaert. 22,43 lluaaha.. 
be. 23 Kon1erll reklAmlar. 23,16 Dana muıl-

Beşikta~ icra dairesinden: 
lstanbul Harici Askeri 

Kıtaat ilanları 
Mahcuz olup paraya çevrilmeıi 

kararlaıtırılan bir adet baıları ıa· 
rı beyaz iki kitilik karyola ve bir ,'--------------~ 
adet üç gözlü aynalı konıol ve bir İzmir Tayyare alayındl 
adet tahta yemek masası ve bir a- inşa edilecek pist ve kan ali' 
det çiçek sehpası ve bir koltuk ve zasyon kapalı zarfla yaptıtf' 
dört adet tomar sandalye ve ilci a- Jacaktır. Şartnamesini pli# 
det ıardorop ve bir adet lavmana- ve projelerini görmek isti' 
nın dellaliye ve ihale pul reıimleri yenlerin her gün, münak•. 
mütteriıine ait olmak üzere 29/ 9 / sasma iştirak edecekleri~ 
934 tarihine teıadüf perıembe gü- 29 • 9 • 934 cumartesi gii1'iJ 
nü ıaat lO dan 12 ye kadar Bey· saat 14 te teklif ve teminıı~t· 
oğlunda küçük bayram sokağında 
20 No lu hane önünde ıatılacağın- lan ile birlikte Ankara ' 
dan talip olanların 0 gün ve 0 ıa- M. V. Satınalma KomisYO' 
atte hazır bulunacak olan memu. nuna müracaatları. 
runa müracaatlrı ilin olunur. (194) (5468) 

(2220) • • • 
ı • · 2\.20 A,.n.1 ve Boru haberleri. 21.30 Radyo 

taratmdan ~uklara lllaA. lt,ao 'nlr'k mu- OT'kYtruı tarafmd&D hatif muatkl. 
llOd nepiyatı. < StUdyo aı beyıtı 'YI Tapr 

klal. 24 .Muaahabe. 24,05 Musahabe. 24,31S ____ ....,.........,.. _________ _ İzmir Reşadiyede tniş ~· 
kelesi inşaatı kapalı urf19 

yaptırılacaktır. Şartnante' 
sini görmek istiyenlerin btt 

Bey,~ 'Ye Vellh& Hanımlar) 21,20".A,uı ıtl Klıt:. V.ı\ltŞO\·A. 1141 m. 
'" .,._ haberleri. 

21
,
30 

StUd,.o ork..truı 20 Salon tnk•mı (hant musllcll . 20.20 
Aklllallte. 20,.ao Pllk. (Koro mwılklııl.) 20,4!l 

ftl IDlL VA~VA, JUi a. MU•habe. 20,50 Spor. 21 MUaababe. 21,05 
20 KahHlıane konııerl. 20,20 AktUa\lle. ~ r ... nOD. 21,18 lenfonlk at11dYO ikonııeri 

20,JO Dul mUllklat. 2045 Muhtelif söaler. 23,IG llUeahabe. 23,40 'Rekl&m.lı konııer. 24 
21 Leharm 'TEBESSOllLER )ı(E)lLEKE'I1l Müaaba'be. 2',0I Dan. muliklat. 
mu L&nd dea Leachelme) filmli operet lltS Kil&. l'C.&q, iM aı. =·· ~~::.cı:::::.!1~~·30,:~~ 13

•
15 

Ollftd\\z ~1'1y&tı. lK Stblclanu Ör· 
arır.tltt lttinklJle). 21,45 Ecnebi ııu.nne keatrut ~rafmda1l btftf muatkt. U Kanıık 
konferaruı. 24,05 Dan.t mullikiaf. lcon1er. lt llalılııter. 11.20 Orkntranm de

vamı. ~ Ualverııı1ı.. 20,1$ Pille. 20,45 Koafe-
111 KlıL Btnl&q, iM m. rana. 21 '5Pke.tra refakatne taıannt. 21,20 
11 • 15 GU.dtls atırf.Yatı. 11 karıplı: kon· Radyo orkestraaı. 22 Konferanı. 22,111 lbd· 

•r. 11 Küaahabe. 19,20 Oerk•tnnm den· :.•n orkeııtTur. 23 Haberle!'. 
mı. 20 Unl•enlle. 20,11 Pl&k. 20,45 Korıfe -
nna. 21 lllDfcillDr oTbetu kon.eri. n kon-

145 0
"·· BUDAPID~'l'll. ... •· 

teraaı. 22,l:S Senfonik kouerin devamı. 23 21,25 Koro kcımerl. 22,11 Apor, 22.30 KU· 
Haberler. c;Uk radyo tenaUI. 23,20 Haberler. 23,40 

Frledlln idaresinde opera orkeatruı. 
MI KltL BUDA ... ft. iM -. 
lt,45 Keman kon9eri, 20,IO Müaaba!)e , ftOM.ı\ • N'APOl.I • llARI: 

21 8NH ftlmterden parçalar. 21.40 lladyo pi. 21,41 "J'anf&D la Tutlpe .. falınll Varney'in 
,.... 21.IO sııan muaklll. ope~t tınmlf. 

ltOllA - NAPOLI • BAal: MI Klatt. vtt'ANA. G0'7 m: 
•.10 PWr, 11tft9eha~. 21.45 Kanpk kon- 20,20 Kemleket nepiyatı, hafta haberleri, 

.... 22,IO Piye~. 21,05 Yenl operetler~n parçalar. 22.50 Schu-
tn JEi&. -.t!f, 11'7-. 'bert'tn uerlerlncJen ptyano konaerl. 23.30 

ıo,40 AJrttlaJlte. 21 Haberler. 21.11 llo- llalıerler. 11.llO Dam mu.lkbf. 1,2& pl&k. 
9&rtın eeertelinden keman koaMrl. lt,41 29 Bwlll Cu111arl•I 
Temall. 2UI a.47o ortrıeetrur. 21,20 H•ber· tn.uratJL. -
ı.. w .llpro. 28,llO H .... H muılld n daaı. .;,, 18,IO Pllk DlfriyatL lt l"ranlıılca deri. 

Salon muıılklst 1 Danıı musikisi. 

na KbJ'H 'BUKRE~. 194 m. 
ıa • 15 Otındlls nl§riy&tı. ıs Radyo orkeııt
rası. (Karışık konser) ı~ Ha!)erler. 19,20 

Radyo orke11traııı. 20 Unlverııite. 20,Ui Pllk. 
20,46 Konlerana. 21 : Romen fllrkılan. 21,30 
Ballyka orke.straaı. 22 Musahabe. 22,20 Po
pOler Romen muıılkl.sl. 23 Haberler. 23,30 

Faıılca Luca orkutraaı. 

M6 Klııx. BUDAPEŞft, 5.W m, 
20,2ı'i :rertlı ıılgan takımı. 21,11> Zellerln 

"Vogeıhaendter .. lstmll opereU rStUdyodanl . 
23,115 Haberler. 23,30 Viyolonllt'I konııerl. 

24,10 Pllk. 

RO\IA - NAPOLt • BARI: 
21,45 "Meae Marlano .. iııfmll Glordanonun 

operaaınm bJrlncl perdem, Te "İl Re .. i~mli 
bir perdelik opera (Bu temıılllcr lkl gün evvel 
de neıredllmltUr.) 

MI Kin:. Bl:RUN, 1~'7 m. 
20,40 AktUaUte. 21 Haberler. 21.,16 Frank

furttan na.kten n*ll ne§riyat. 23,20 Haber
ler. 1 Dana mullltlat. . 

Ilı IUıa. VlY ANA H'7 m. 
20 ' •25 Haberter. i0,45 Lamıer, ve Strauı-

auft uerlerhl~ mtırekkep popllri, 22 Oıv&ld 
Kabutanm ldareııtnde aenfoıılk lcm81r. 28 
'DUul mwıDılaf. 23,30 Haberler. 24 Dan.tın 
dıvamı. 

lıtanbul ikinci icra memurlu
ğundan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz 
150000 pi9mit 50000 piımemit 
tuğla itbu eylulün 17 inci pazarte .. 
si ıünü ıaat 12 den 16 ya kadar 
Kağıthane merasında Büyükdere 
caddeıinde tahminen 650 metre 
murabbaında bulunan lımail e· 
fendiye ait tuğla harmanında bil
müzayede paraya çevrilece~inden 
talip olanların mahalli mezkurda 
memuruna müracaat etmeleri ilan 
olunur. (2221) 

Beşiktaş 1cra Dairesinden: 

Mahcuz olup paraya çevrilme· 
ıi kararlaıtınlan koyu doru don
da 1 O yaımda bir araba beyıiri 
ve al donda 1 O yaımda diğer bir 
beyıirin dellaliye •e ihale pul 
resimleri mü9terisine ait olmak Ü• 

gün, münakasasma iştir-1' 
edeceklerin 27 - 9 - 934 per
şembe günü saat 10,5 ta te" 
minatları ile birlikte Ankatı1 
Milli Müdafaa Vekaleti Sa ' 
tmalma Komisyonuna ınuraı-
caatları. 

(192) (5467) / 

zere 26 - 9 - 934 tarihine te" 
t 

ıadüf eden çarıamba ıünii ,,.,, ,,,. 
10 dan 12 ye kadar At 
zarında aablacajmdan talil' .-olanların o gün -ye o 1 

atte hazır bulunacak olan 111elll"" 

runa müracaatları ilin olunur· 
'2221) 



--· . . 

' Dünkü Keşidede Kazanan umaralar 
Beyazıtta Okçular Başında Yeni ikbal Gişesi Sahibi M. Bahri Bey ve yine Beyazıt ve Fatihteki Jtimat 

Bürhanettın gişeleri li&temizdeki numaraların ikramiyelerini verırıer. 

Lira 

50 
500 
30 
50 
50 
30 
30 
30 

soo 
500 

50 
100 
50 
50 
50 

100 
30 
30 
50 
30 
50 
30 
50 
30 

500 
30 
30 
51) 
50 
30 
50 
50 
so 
ıoo 
30 

]()() 

30 
30 

150 
30 
30 
30 
50 
30 
30 
30 

soo 

No. 
\ 

47 
98 

182 
186 
203 
222 
239 
289 
309 
325 
350 
446 
543 
553 
567 
690 
705 
747 
759 
829 
879 

1010 
19 
69 
73 

101 
223 
313 
452 
482 
538 
590 
717 
720 
741 
880 
969 

2074 
114 
169 
152 
216 
30I 
335 
395 
41Z 
448 

Lira 

100 
30 
30 

100 
50 

100 
50 

500 
100 
500 
30 
50 
50 
30 
50 

500 
500 
30 
50 

500 
500 
50 
50 
30 
50 

150 
500 
30 
50 

150 
100 
30 
30 
50 
50 
30 

500 
500 
100 
30 
30 
30 
30 
50 
50 

500 
30 

No. 

465 
550 
553 
562 
608 
974 
740 
746 
831 
904 
930 
960 
966 

3039 
55 
75 

260 
271 
290 
298 
375 1 

461 
477 
562 
648 
666 
681 
754 
765 
913 

4065 
109 
271 
214 
40I 
410 
419 
447 
541 
545 
691 
786 
874 
949 --S038 

Lira 

50 
500 

50 
50 
50 
50 

150 
500 
30 
30 

500 
30 

150 
100 
30 
30 
30 
30 
50 
30 
30 
30 

100 
50 

100 
50 
50 
30 
50 
30 

500 
50 
30 
50 
30 
so 
50 

soo 
500 
30 
50 
30 
30 
50 

ft9""-
30 

500 

No. 

56 
63 
93 
95 

173 
174 
210 
479 
483 
595 
620 
700 
819 
923 

6008 
19 
95 

195 
230 
249 
321 
408 
442 
479 
491 
498 
602 
621 
667 
697 
733 
766 
779 
798 
876 
981 
985 
995 

7031 
107 
276 
302 
415 
422 ... 
948 
513 

Lira 

150 
500 

30 
50 
30 
30 
50 
30 
50 
50 
30 

2000 
100 
50 

. 50 
30 
30 
50 
50 
50 
30 
50 
30 
30 

100 
30 

ı;oo 

500 
30 

500 
100 
30 

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

'° so 
30 

No. Lira 

670 500 
752 100 
946 500 

8033 30 
190 30 
338 50 
356 500 
440 30 

453 50 
455 50 
580 50 
606 50 
615 30 
671 30 
735 '50 
793 150 
822 30 
844 30 
972 30 

9012 30 
14 30 

176 100 
234 30 
290 50 

479 l 150 
484 500 
607 500 
672 30 
685 30 
857 50 
975 30 

10019 100 
167 30 
196 50 
202 500 
271 50 
300 30 
318 50 
450 30 
470 50 
541 500 
578 30 
617 500 
624 100 

..,... 59 
813 50 
888 30 

No. 

907 
976 
993 

11260 
309 
355 
370 
373 
482 
545 
625 
634 
646 
703 
754 
768 
963 

12001 
4 

23 
66 
85 

162 
232 
253 
274 
319 
408 
473 
495 
507 
542 
579 
619 
679 
708 
809 
828 
930 
970 
975 
990 

13018 
S3 -104 

150 

Lira 

30 
30 
30 

500 
30 
30 
30 
30 

500 
30 
30 
50 

500 
30 
50 
50 
50 
30 
30 
30 
3.0 
50 
50 
30 

500 
30 

100 
50 
50 
50 
50 

500 
30 

500 
30 
30 
30 
50 
30 
5<) 
50 

100 
30 
5Q 

100 
50 

'
........... -----latanbul Evkaf MUdUrlU§U illnlar1 J j • 
------------------------- Vapurculuk 

ı _ Beyojlunda Katip Mustafa Çelebi mahallesinde Ab- Türk Anonim Şirketı 
duUah sokağında 18 No. lu hane. 

2 - Galata, Köprü batında Fermeneciler sokağında 116 - lstanbul Acentalığı 
118 N l d Liman han. 1 ele fon: 2292~ o. u ükkan. 

3 - Beyazıtta Emin bey mahallesinde Beyazıt meydanına 
kar§ı üstünde odalatı havi 5 No. lu dükkan. 

Yukarıda yazılı emlak 935 senesi Mayıs nihayetine kadar 
kiraya verileceğinden müzayedeye konmu~tur. Taliplerin 
l'7 / 9/ 934 Pazartesi günü saat on bete kadar Evkd Müdürlü· 
İünde Vakıf Akarlar Kalemine müracaatları. (5493) 

1 • 70 Mütelraidinl 
J - 100 Eytam 1 

71 ill Mütekaidin l 
101 ,, Eytam J 

13/9/934 perte111he 

Cumartesi 

~ . EYkaf Sandıjından n:ıaaı alın mütekaidin \e eytamın Eylül 
la'' Teırin 934 m111!a11 yukenda yazılı tarihferde biZ1larındaki 
llınara ıırılırına göre verileceii ilin o'uıur. (5695) 

, . Alemdar caddesinde ka:n Ze~nep Su.tan Gami'i kurşun ve 

t '1~e tamiratile Sultan Selim Cami'ınin muhtelif tamirata 619034 
'."•binden itibaren pazarhkla yaptmlmaaı münakasaya vezedil· 

~'ttir. Talipler ıeraıti anlamak üzere her gün ötleden sonra 
'J'eti Fenniyeye Ye ihale tarihi o'ao 'l9/9/934 Cumartesi günü 

~4 de idare Encümenine müracaatları. t5455) 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan : 

20,ooo kilo Sade yağ Pazarhkla mubayusı 16 Eylül 934 
pazar günü saat 14 de. 

~ Ooo6 Eylül 934 tarihinde kapah zarfla münakasası yapıla ı 
~' kilo Sade yağ hakkında teklif edilen fiatlar MakaDJı 
i'ı ekııetçe gali ~ örOldOiCnden yukarıda yazılı gün ve saattf' 
ta l•rlıtcla sabn alınacaktır. Şartnamesini görmek isteyenlerin her 
~ 9e pazarbja iıtirAk edeceklerin de mezkur gün ve saatte 
>c:~ 1°'P•tıda Deniz Matbaaaa kartıaındaki binada kiin komıı 

ıa, 11allıacaaUaıa. ( 5684) 

·----------------------
lzmir sür'at yolu 

Sakarya vapuru 
Her Perşembe .:ünü saat Hı 

da Galata rıhtımındao kalkaı 

doğru İzmir'c gider · Bu vapur 

her pazar günü saat 16 da lzrnit . 
den kalkıp do~ru İstanbul'.:ı gelir. 

Hilı'ımurn lzmir ) Olcularına • 0 40 
teııız il:\t. 

Trabzon Yolu 
1 

Dumiupınar 1~ .. E;·,~, 
Pazar gunu aaat 20 de G • . 

lata rıhtımından kalkacak. Gidiş 

te: Zonguldak, lnebolu, Ayancık. 

Samsun, Unye, Ordu, Gireaun, Ti. 

rebolu, Görele. Trabzon ve Rizeye. 

Oönüıte bunlara iliveten Of ve 

Sürmeneye uğrayacaktır. 

Mersin yolu 
Sadıkzade r6PE;~, 

Pazar günü ıaat ıo da Sir
keci rıhtımından kalkacak, ıiditte Ça

nakkale, İzmir, Küllük, Bodrum, 
Kalkan, Rodoı, Marmaris, Dalyan, 
Fethiye, Kaı, Finike, Antalya, Alan· 

ya, Mersine cidecek. Dönüıte ayni 
iakelelerle beraber, Taıucu, Anamur, 
Kuıadaıı ve Geliholuya uğrıyacaktır. 

No. 

156 
178 
186 
225 
263 
390 
481 
564 
559 
660 
727 
881 
900 
918 
993 
996 

14022 
38 
"'5 
64 

1l (l 
174 
180 
29D 
~!51 

369 
422 
425 
563 
683 
709 
812 
930 
936 

15026 
126 
197 
218 
279 
371 
509 
544 
589 
632 
718 
861 

Lira 

50 
50 
30 
30 

500 
100 
•30 
30 

150 
30 
30 

150 
2000 

30 
100 
30 
50 
30 
50 

100 
30 
50 

500 
30 
30 
30 

500 
30 

500 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
50 

100 
50 
50 
30 

150 
30 

150 
30 

100 
so 
30 

No. 

16042 
65 

184 
236 
259 
435 
442 
513 
53ô 
538 
597 
608 
743 
753 
786 
837 

17069 
339 
383 
482 
503 
535 
576 
652 
678 
768 
828 
873 
894 

18062 
184 
202 
213 
216 
231 
350 
613 
618 
624 
782 
814 
870 
885 
887 
988 

19005 
33 

Lira 

30 
50 
30 

500 
50 

500 
30 
50 
30 
50 

100 
30 .. 
50 
30 

1 ()() 
30 
50 
50 
5') 
30 
30 

500 
50 
30 
30 
50 
30 
50 
50 

500 
so 
:;o 
30 
50 
30 

100 
ŞQ 
30 

100 
30 
30 

500 
150 
30 
30 
30 

No. 

40 
sa 

149 
222 
227 
298 
358 
3ô5 
484 
490 
543 
684 
726 
831 
860 

~0025 
320 
362 
394 
397 
6S3 
721 
819 
S07 
950 
998 
999 

21002 
194 
3QS 
327 
415 
461 
505 
517 
617 
664 
749 
807 
847 

22128 
136 
l65 
271 
332 
4!S 

Lira 

8tt 
30 
30 

500 
50 
so 

500 
50 
30 
30 

500 
30 

500 
50 
50 

500 
~o 

30 
30 

• 50 
30 

100 
30 
30 

500 
30 
30 
30 

100 
30 
~o 

~o 

fi O 
30 

100 
50 

1ro 
~o 

T~() 

:lO 
~o 

50 
!;Q 

~ 
30 
30 

~on 

No. 

o~ 
483 
652 
703 
783 
813 
845 
917 

23~"4~ 

96 
122 
166 
407 
683 
785 
782 
793 
838 
83q 
840 
9~6 

24CM 
80 
99 

117 
143 
165 
217 
256 
285 
29.fi 
~~ı: 

~70 
3ql' 
ı=-ı 

/I'""' 

53n 
~sr::. 

f:S~ 

R7<' 
7~ 

79n 
Pı.7? 
877 
RP~ 
91 p. 
q~,. 

Devlet Demir yolları ll~nları 1 
Devlet Demiryollarında mer'ı (buy, antrasit, linyit, ko\t) ma

den kö111ürleri na~Jiyatına mahsu! D. D / 2 numarah muv;ı' 1 at 
tevkalAde tır•fenin l l/9/1Jj4 tarihinden itibaren esas ~ebcke 

istaıiyonlanndan Afyon• lz:mir ve Balıkesır - Band1rma . Mauiıa 

1, ısımları üzerindeki istasıyonlara yapılacak nakliyata da teşmil 
edıldrği ilin olunur 5523 

5.9 934 tarihınde m:.ina!usası yapı acağı ılin olunan Kayseri 
hath Km. ~89 dakı ıO 000 m3 balast iç n muwyen müddeti 

zarfında talip zuhur etruedıjinden 201 ./934 pertcoıbe ~ünü saat 
15 de Ankarada Malzeme dairesinde alenı pazarla da ıbale edi
lecektir. 

Şartname ahkamı aynı o'up görmek isleyenlerin Ankara'da 
Malzeme Da resıne m:.iracaat.ırı. t5603) 

. ........................................................................................ .. . -
t·otograı meraklılarına 

Muhtelif S?"azetclerde çıkan günün hadiseluıae ait fo 
tografJarla spor mecmualarında gördOğQnüz spor hare 
kellerine ait fo!ogratlar valmz lstanbulda VAKiT 
kiıtüphanesinde satılmaktadır 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

&' Osmanlı Bankası 
Türk Anonim Şirketi, - 1 esis tarihi : 1863 

Sermaye•i : 10,000,000 ingiliz lirası 

fürkiyenin baıhca şebirlerı ıle Pariı, Muailya, Niı, Londra 
ve Mançester'de, Mııır. Kıbrıs, lra·,, lra:1, Filiıtitt 
ve Yunaniıtan'da Şubeleri.. Yugoslavya, Romanva, Surive 

ve Yunaniıtao'da Filyallcri vard1r 

Her tUrlU l»a"ka mu•ftltalelerl yapar, 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.1 '_--=~_==~.mıııuııım 
Ca~aloğlu: Telefon: 23630 j 

Ameli Bayat ~~a:~1 ~ = 
Lisesi .Müdürlüğünden: 

ııııı111111ııı 1 

ilk, Orta ve Lise k ısımlarına kız ve erkek leyli ve nehari talebe kaydına devam olunmaktadır. ~ 
Kayıt iç·n her gün s aa t ondan on yediye kadar müracaat edilebilir. 

Kız ve 
Erkek 

3 senelik orta ve 3 senelik Ticaret Lısesi kısımları \'ardır. Orta kısma ilk 
mektep mezunları, Ticaret Lisesi kısmına orta mektep me?.Unlan kabul edilir 
Orta ve lise kısımlarında resmi müfredat progrnmlanlc birlikte mektebin tesis 

gayesine uygun ayrıc.ı. meslek ve lisan dersleri kuvvetli oir tarzda okutularak 
mezunları Ticaret ve iktısat sahasın da \'e şahsi teşebbüslerde mu,·affak nl ııcak 
şekilde hazırlanır. 

ücretler • Orta kısım 4 taksitte senede 30 lira ve lise 
t kısmı 4 taksitte senede 40 lira. 

Kayıt gUnleri: Cumartesi, Pazartesi, Çarşrmba 

Ankara Yüksek Ziraat 
f nstitüsü ~eUörlülün~en: 

1: Bu ıene Yüksek Ziraat Enstitüsünün Baytar, Ziraat n 
Orman FakDltelerine meccani leyli ve ücretli leyli ve oibari 
erkek ve kız ta]ebe ahoacaktır. Kayıt ve kabul şartları aşağıda 
yazıhdır: 

a : Türk tab 'asından olmak (Ecnebiler hususi talimatname 
ıine göre kabul edilir). 

b : Lise bakaloryasını vermiş bulunmak. 
c : Leyli olacak talebenin yaşı l 7 den af ağı 25 den yukarı 

elmam ak. 
d : Mesleklerinin icap ettirdiği beden kabiliyeti ve sağlam· 

hkları hakkında tam teşekküllü hastanelerden sıhhat raporu 
getirmek Ye aşı ıabadetnamesi Yermek. 

e : Belediye veya Polis mtrkezlerinden hüsnühal mazbatası 
•etirmek. 

2: Eostitüye girmek istiyenler yukarıdaki vesikalarla birlikte 
6 kıt'a fotoğrafı bir istida ıle doğruca Ankara'da Yüksek Ziraat 
Enatitüıü Rektörlüğüne ıönJermelidirler. 

3 : Müracaat zamanı temmuzun onuncu gününden eylülün 
IODUDCU gününe kadardır. 

4 : Evrakı tam olmıyanlar Enstitüye kabul edilemezler. Mü 
eJl(:le kayıt ve kabul edıJen talebeyi iki ay zarfında tekrar mu 
ayenc ettirir, kabiliyeti bedeniyeyi haiz olmıyanlarm kaydı silin r. 

5 : Leyli meccani talebeden staj veya tahsil devre'Ji için de 
stajını veya Fakültesini bırakanlardan veya cezaen çıkarılanlardan 
hükumetçe yapılan masrafı ödeyeceklerini daire Euıtitünün vere 
ce~i niimuneye göre Noterlikten musaddak kefaletname vere· 
cekl~rdi r. 

6: Vaktıoda tam evrakla müracaat etmişler arasından l<abu: 
edi:ece:c talebe diploma derecesine ve müracaat tarihlerine göre 
tefrik edilecektir. 

7 : Ziraat, eaytar, Orman Fakültelerine alınacak talebeler. 
Tıbbi ilimler Fakültesinin l, 2, 3 üncü ıömestrlerinde mevcut 
dersleri de takıbe mecburdurlar. 

8: Ziraat Fakülteslne alınacak talebe Ankara'da Gazi 
Or ._, Çiftliğinde on ay staj göreceklerdir. 

·ı alebeye bu staj müddetince yemek ve elbise masrafları 
karfılığı olarak 30 lira aylık verilir. Harcırah nrilmez. 

9 : Ücretli leyli talebenin ücreti üç taksitte ödenmek üzere 
275 liradır. . 

10 : Ücretli leyli talebe tercih olunur. Kabul şartlarını hazi 
olan nibari talebe için miktar tahdit edilmemiştir. (3704) 

Belediye Sular idaresinden : 
CıYata 10 x 40 mim 400 Kilo 

,, 12 X 4S 
" 

1200 
" ,, 16 x 60 ,, 800 ., 

•• 16 x 80 .. 400 it 

" 16 xıoo 
" 200 " ,, 19 xıoo 
" :ıoo 

19 X120 " 
" " 150 

" Zımpara Bezi No. O 2500 Adet 

" " 
Nn. 1 2500 
No. 2 

,. 

" " 2500 
" 

" " 
No. 3 2500 

" Haliı kalay (Banka) 200 Kilo 

1 - Yukarda cins eb'ad ve mıktarları yaLı'ı on il<i kalem 
malzeme kapalı zarfla münakasay• konmuilar. 

2 - Talipler bu hususa dair tanzim edilen şartnameyi bi· 
rer lira mukabilinde idare veznesinden alabilirler. 

3 - Münakasaya girmek istiycnJer teklif edecekleri fi:ıtla· 
nn yüzde yedi buçuğunu teminat akçe~i olarak idare veznesine 
yatıracaklardır. 

(Aynı kıymeti haiz muteber bir banka mektubu da kabu l 
edilir.) 

4 - Kapalı zarflar ihale günü olan 19 • 9 · 9~4 Çarşamba 
günü saat 14 e kadar Müdürlüğe verilmelidir. Bu saatten sonra 
getirilecek zarflar kat'iyen kabul edilmez. (5633) 

v!!!° Fosfatlı 
Annelere 

·= 3 i~ 
Yeni talebenin kaydına devam edilmekte oldujuodan, eı!d talebenin yerlerini muhafaza için 

~ 
biran evvel kayıtlarını yenilemeleri lazımdır. 

i~ 4 ls tiyenlere, mek tebin kayıt ş~utlarını bildiren tarifname gönderilir. • 
11' Adres: Şehzade başı, polis merkezi arkası. Tel. 22534 n ~ 
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Darüşşafaka 
Müdürlüğünden: 

Talebeye har ici elbite yaptırıl· 

mak üzere lüzum görülen 450 
metre lacivert kumaş münakasa 
ile alınacağmdun taliplerin şart -
nameyi görmek üzere her ,nün ve 
münakasaya iştirak etmf!k ü zere 
24 Eyhil pazartesi günü saat 15 
te Nuruosmaniye mahfelindeki 
Cemiyeti T edrisiyeye müracaatla· 
rı ve d ahili elbise yaptırılmak ü
zere dayanıklı şayaktan birer nü· 
mune getirmeler i. 

(5693) --- Göz Hekimi 
Dr. Süleyman Şükr ii 
BabıAli ı\ nkar .. aıdde.;ı ~n 60 

Teleh.n 225fi"ı 

~ahıbı : l<l:t:.HME·ı A!S IM 

Neşriya t müdür ü: Refik / · -~t 
VAKiT Matbaası - l ı tanhul 

T~O.KiVE 

ltRAAT 
6ANKA51 

.pAQA 
BiRiKTiREN 
RA~T-J;;DbQ / 

Nafıa Veki etinden: 
t urdur ve Isparta şube hatlan etüt ve a pl ikasyon amcli~,ıı 

ka palı zarf usulile münakasaya çıkarılmıştır. si 
Münaknsı Teşrinievvel l 934 tarihine miisad•f pazart~ 

günü saat 15 te Vekalet Müsteşarlık makamında icra edilecek 1~Ô 
Taliplerin 1 ·carel odası ve ehliyeti fenniye vesikaları ve 6 , 

liralık muvakkat teminatlarmın Merl<ez ve Muhasebeciliğine \l·~e 
t ırdıgırı a dair ·f 'an makbuz veya Banka teminat mektubll 

1 

birlikte aynı gün ve saatte kamisyonda bulunmaları lazımdır: dt 
Eu husustaki şartname ve teferruatı ( '}, ) lira mukabıhO 

Malzeme Müdürlü{?ünden tedarik edilebilir. ı5~8~ 

s~ hat ve İçtimai Muavenet Vekale. 
Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum MüdürJiiğü~d~~· 

Müstahd min için 158 takım elbise ve 158 çitt fotin ıle 2S 
takım tulum ve lmk takım caket panlalon işçi elbisesi ve rİ 
aC:et yağlı gemici muşambasile 12 çift lastik çizme nümur.eld• 
üzer ine ayn ayrı ~ünakasaya konulmuştur. Münakasa Gala; t' 
Kara Mustafa paşa sokağında lstanbul Lıman Sahil Sıhhiye .. ~O 
k~z:ndc müte{ekkil l:omisyonda 20 Eylul 934 per ~embe gu .. ,., .. go• 
saat 14 te ;halesi yapı 'acağınC:an şartname ve nümunelerını lft' 

. M .. dür" 
mek üzere Ankarada Eucut ve Sahıller Sıhhat Umum u ·blİ' 
i ü Ayniyat Muhas"bi Mes'ullüğii ile mezkur Merkez Başt~;; 
ğine müracaatları. ~ 

··11iJ#~ 

1 
A Kullanınız. SütU 

U asası artllrır. c~c.ukla~~ kem•klerını kLI 246~ 
vetlendlrlr. (2 

• 


