
f farbinde bir trene 
suıkast yapıldı 

- 2 ncl aayıfada -

17 inci Yll • Sayı: 5981 
~ 

Sovgetlerln milletler cemi
yetine girmesi istenmiyor 

- 2 ncl sa,ıfada -

İdare Telefonu: 24370 Sayıaı 5 Kuru• 

Bugün Belediye Seçimi Devresine Giriyoruz 
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Belediyelere 
Aza seçimi 
Buıün eylülün biridir. Beledi· 

>. kanunu mucibince eylülün ba· 
~a Türkiyenin her yerinde be-

~~~~::~ r ~:~~-t:iZ Ha;;~:ü:i~ii:;~dii~
0

;Ü~ül-
M. Musolini iş ba- günl ;!pılı;: tülü bir kongre yaptılar 

• IJe meclislerine aza ıeçimi i· 
'1~ hazırlıklara baılanır. Bu ha
-.,lrk devresi birinci teırinin o· 
~kadar ıürer. Birinci teıri • 
~ onundan itihuen ayın yirmi· 
liııe kadar da azalar seçilir. Bu 
~retJe eylülün birinde baılayan 
lııtihabat devresi teırinievvelin 
>irıniıinde nihayet bulmuı olur. 
ht Ş~hale göre bugün Türkiyede 
L· ledıye te~kili.tı olan bütün fe • 
, •rlerde ve kasabalarda intihabat 
;•leri günün en mühim bir mem• 
eket ıneıelesi oluyor. 

Her yerde belediye tetkilatı • 
~ın V<ızifeleri ıehirlerin ve kaaa· 
;ı~rın hudutları içinde mahsur 

0 duğu için belediye itleri büyük 
lbe.ırıleket itlerinden ayrılmııtır. 
~nuı Ja beraber belec:liyelere se
en azanın umumi intihaplarda 

"1 . 'f 1 . ...ı B · . ıın vazı e erı var.aır. u ıtı • 
rla belediye intihapları umumi 
lihapların bir parçası demektir. 

, dan dolayı da bu intihaplarm 
'•)'a - b' k '- · · ıı ır ıymet ve enemmıyetı 
,.'rdır. 

lientiz hatırlardadır. Dört ae
~ e.vel bizde umumf 1-lecllı• 
'lttihabatı yapıldrğı sırada lıpan· 
~ .d&hi belediye intihabatı ol· 
.--ı11ı. Bu intihapların netice-

~~~~- cumhuriyet taraftarlarının 
-'lJtik bir ekseriyet alması üzeri· 
ile ba), taç ve tahtını terkederek 
~leketten çıkıp gitmeğe mec • 
d' ol«nuıtu. ispanyada bir bele
Jc •~e intiha bati le bir ihtilal ve in-

1 •p ~kua gehniıti. 
eh Fakat belediye intihaplannın 
İİa eırııniyeti yalnız umumi idare 

teıni üzerine dolayısiyle teıir 
~eıinde değildir. Bu intihap -
'ta halkın göstereceği alaka de-

Mehmet ASIM 

~ t Dnctı •ydamnl inci .Otwumda) 

şına gençleri 
getiriyor 

Muııolinin bir heykeli .• 

F aıiıt fırkaıı Direktuar heyeti, 
bizzat fırka hayatına taalluk eden ıi
yaıi ve idari mahiyette muhtelif me
ıe1e1er hakkında karar vermek için 
ıeçen1erde M. Muııolininin reiı1iii 

albnda bir toplantı yapmııbr. 
Fırka umum katipliii tarafından 

tanzim olurwı rapor mucibince çok ih· 
tiyar bazı 19flerin kadro haricine çı· 

karılma11, mebuı ıeflerin yerine genç· 
1erin getirilmesi ve bilhaıaa fırka 

•• ,11..; .. yllllife ......... --.. 
feft• )'alliacla •.P. ecelıleri W.. staj 
müddeti ihdas olunması kararlatbnl • 
mııbr. 

Fırka umum katibi raporunun bu
na ait kımn1an ile Faıiıt gazetesinin 
bu huıuıtaki görüıleri ıunlardır: 

Kumanda etmeyi ö§retmek 
"Duçentin irıatlan mı.ıcibince Fa

§İıt mebuılann yerini alacak ve bu 
ıuretle kabiliyetlerini iıbat edecek o
lanlar ıençlerdir, hatta en ıen9 ola ... 
lardır. 

Seçilmiı gençlerden mürekkep bir 
grup, muhtelif mıntakalarda kuman • 
da etmek gibi geni, bir bilgiyi öğren
mek için, bir müddet federal katipler, 
kumanclanlar ve idare amirleri yanın· 
da kalacaklardır. Gençler bu ıuretle 
her gün tetkiki icap eden ve ıürat1e 

(Devamı ' üncü •yıf-m 5 inci ll&tununda) -....., 
~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!~~~~~!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!''!!!!!!!!!!.!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!! 

Klüpler faal aza miktarını 
fazla gösteriyorlarmış! 

buıt lıtanb . ld v l' tfend' . ulapor mmtakası toplandı. Konuşuldu, yeni seçmeler yapı ı. e ı 
bil~ ının altıncı at koşuları güzel geçti. Bunlara ait tafsiltı B inci sayıfamrzda 
'C)rta'-nız. Yukarıki resimler mmtakı kongresinde bulunanlan, at koıulannı 

il österi or ••• 

Gazetemiz tarafından tertip e • 
dilen büyük deniz pzintiaine ait 
büttln hazırlıklar bitmiftir. Gezinti 

14 'E.ylu1 Cuma sünü saat dokuz -
dan- sece yanuna kam sürecektir. 
Bu ite ayrılan Şirketi Hayriyenİn 
71 pumaralı vapuru ıezintiye itti· 
rak edenleri Köprüde• ye difer iı· 
kelelerden alarak Büyükden civa· 

rındaki aezinti yerine ıötürec:Mti •. 
Gerek npurda, prek saint1 

yerinde caz ve saz için yerler ha· 
zırlammt, ucuz INr büfe temin edil· 
mittir. Huırladıiaiuz prosranu 
yakında neırettiiimiz ..ıdt bu ıe
zintiye İftİnılc edecelcler, kendileri· 
ni çok memnun bırakacak INr sün 
ıeçirecelderini daha i,i anlıyacak · 
lardır. 

Davetlyelerlnlzl ahnız 
Gezintiye ittirak hakkım veren 

kuponlanmızm nepi tamamlan • 
mıttır. BunJan Salı ıUnUnden f. 
tibaren, öğleden sonra, idaremize 
getiren okuyuculanmı.ı davetiye -
lerini alacaklardır. 

Davetlilerin beraberlerinde ge
tirmek istedikleri arbdaflan için 
"60" kuruıluk bir bilet almalan la
zımdır. ................. 

OJnayuculanmınn efla1111eleri 
için aeçtifimi,s yer, Bojuiçinln ha
rikullde cUzelllklerine bakan bir 
yeridir. Burasının tavıifini bir ar· 
kadaıımiza bıraktık. Bu mevzu Ü· 

zerinde yazılan yazıyı bugün ae
kizinsi aayıfamızda okuyabilirsi
niz. 

Garip şey! 

Rey hakları olmadığı bildirilen malul 
neferler kongreyi terkettiler 

kdıflgt"ealnden bir intiba 

Harp maliil).qj cemiyeti htan· ı len tezkere okundu. Tezkerede 
bul ıubesi dün öjleden sonra, Ü· lılanbul tubesinde toplanmaıı iı· 
niveraite konferans salonunda ten ilen kurultayın yakında top • 
münakaıalarla 1JOÇen: çok gürültü- lanacağını, o zamana kadar mü• 
lü bir toplantı yapmıftır. him tetebbi.islere giriıilmemesi 

Celse açıldıktan ıonra riyasete yazılıydı. Bu tezkereyi müteakip 
....._" ı...an H..wn k&tiplti• •üt.,.&bia heyetin raporu okun • 
de Sac:letlin heyi~ MÇildiler~ du. 

Bundan. IQllra bu .cemiyetin An .. 
karadaki merkezinden gönderi - CDevaım ' tlnett ııayıtanm z inci dtmnmcla 1 

Nafıa vekili şehrimizde 
Ali Bey burada kaldığı müddetçe, 
yeni sahalarda tetkikler yapacak 

Hila Arap harfleri 
kullananlar varmıı 

ni aallalarda tetkiklerde buluna• 
cağı ve bet on gün kadar burada 
kalacağı anlatılmaktadır. 

Ali Bey ıehrimizdeki yüluek 
mühendis mektebi ile fen mekte
bini esaılı ıurette tetkik edecek· 
tir. Nafia V ekileti mümeuilleri
nin vazifeleri etrafında yakından 
ve mahallinde tetkiklerde buluna• 
caktır. Bu arada ıark demiryol
larının vaziyetinin görüt üleceii 
tahmin edilmektedir. 

Nakliyat tarifelerinde 
tenzilô.tın Ankaratla 

tesirleri 
Atakara mahabirinüz YQryOr': 

ifrcı Doian mahalJeainin halkı ö
teden beri Ankara istasyonundan Su
lub..U. aebae ve Yllf meyve lafıyan •· 
rabalann ıürültüıünden ıika,.et e
derler. Bir aralık ben Hacı Doianda 
oturduium için dikkatimi çeken ha 
ıikayetler iberine bir az tetkikat yap
mıtt bfle 11kf8DI üstü İatiıyondan 
mal taııyan diqiUİ ve yaysız at ara
balanmn, o bozuk kaldınmlar üzerin
de bir yarıta girmiı gibi koıuıtuklan
nı, etrafı gürültü n toz fırbnaaına 
boğduklannı ıörünc:e, içimden beledi
yenin neden bu arabalarla mqSuJ ol
madığına hayret etmİ1t Hacı Doianb. 
lara ıerçekten IÜak nnniıtim. 

Öyle zannediyorum ki, toptan 
sebze ve meyve aabt yeri olan (Sulu 
Han) m H:tcı Dofana civar bulunu • 
ıu, bu mmtakada oturan ve :Yqtyan· 
lann iıtirabatini daima bozan bir bal 
olacak kalacaktır. 

Tren nakliyat tarifelerinde son ,... 
pılan tenzilatın buaclalü t..merini 
bizzat tetkik etmek üzere düa Sulu 
Hana ufradnn. Burada 1Hr fOlc hayre• 
te cleier 19y!er ıördüiümü kaydet • 
mek isterim. Eneli ıunu ituet ede-

Devamı 4üocü sa llllD Sinci aütuaunda] 

Nafia Vekili Ali Bey 
Nafia V.ekili Ali Bey, burada 

kaldığı müddetçe, Haydarpata ıa
hasmda bulunan Devlet Demiryo-afia Vekili Ali Bey dün An

karadan ıehrimize gelmiıtir. Ve
kil Beyin ıehrimizde tamamen ye- (Devamı l& üncü aayıtanm 1 inci .Otunun.sa 

'"""""'""""""""""""""""uııııtt'"""""""_...ımııd"' •-a ı u ..._.••ıuı rı' 
~ lktısat vekili Celal Be- I 
1 yin Marmara denizinde ~ 

j KOTRA( 
İ Seyahati \ 
~ ~ 
i V AKIT bu enteresan \ 
i seyahat mace1"asını f 
l yarından itibaren 111 

= bütün taf silô.tile I 
I gazmıya başlıyor \ 

tp1111U1111auı1Pdflllll1Qııuıuıoııııı11uııwıııı111ıı11111u•dlll• ... •.-1111111-111111111111 ............. ~. 
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ra rikada yeni-
de " umum grev 

Sov et -
Ha bin cıv 

o 
z da 

büyüyor 
Avusturya 

Sovyetle 
yetine gı e 

Amerikada Cü :ı1 
hur reisini tehdi 

cm 
• e 

trene a istiklali uğrunda 
harp edebilir/ 

İsviçre, Sovyetlerin Milletfer cemiyetine kabuli; 
aleyhinde rey vermeği kararlaştıracakınış 

Kaza gerine giden imdat treni, Harbine, tanın
mzyacak hale gelmi! bir çok ölü taşıyor 

Moskova, 31 (A.A.) - Har • 
bintlen ve Mançurinin diğer yer -
lerinden gelen habe.rlere göre Ja . 
pon ve Mançuko mahafilinin Sov
yetler aleyhindelci tahrik faaliyc' 
ıeri Pogramiçnaya istasyonunda· 
ki Sovyet konsoloshanesini,n ve 
hilh.,.ssa :konsolos M. Stelmeş'm 
· .hsı etrafuıda temerküz etmek-
_c1 ir. Mançuri ve Japon gazete-

l~ri mum ileyhi Çin ~ark demir -
· Barındaki tahribat faaliyetine 
ıstirak etmekle açıktan açığa itti· 
lıt.m ediyG;lar. Demiryolları m 
•lıurlarının klübünde mezkUr iı· 
lasyon polis müfrezeşi tarafından 
yap1lan taharriyat bir netice ver
memiş olmakla beraber klüp hü
kumet tarafından gene kapatıl
mıştır. 

Harbinin iyi malumat alan ma
hafilinde söylenildigine göre Sov
yet konsolosuna yapılan taarruz
lar Sovyet Rusya ile Japonya ara
sında v h'm bir ihtilaf çıknrmağı 
istihdaf eylemektedir. 

Harbip, 31 (A.A.) - Harbinin 
26 mil §İmalinde dcmiryolunda 
bir trene hücum vaki olmuştur. 

Rayların evvelce vidaları sö • 
külmüş, lokomotif yoldan cıkıp 
yan .. stü devrilmi tir. 

Dört vagon birJ,irlerinin ideri· 
ne 'rmi lerdir. 

Kaza yerine 0 önd rilen hasta -
ne treni b' r cok ölü ve yarahlaı· 

getirmiştir. Barda l rdan boşa • 
mrcasma yağan yağmur kurtar
ma i ini güçle tirmi tir. Ölülerin 
f'. v l t nı rnıvac k bir h lctcdjr. 

• m ı e 

Viyana, 31 (A.A.) - Avus
turya telgraf ajansı bildiriyor: J. 

Starhembcrg Viyana Ha~vehren 
leri önünde bir nutuk söyliyerek 
demiştir ki: 
"'-- Her hangi bir düşmana 

karşı Avusturyanın hürriyet ve is· 
tiklali için )>ütün §Crait dahilinde 
son nefesimize kadar muharebe 
etmek istiyoruz. Biz Avusturya -
lıların barbarlığa kartı yapacağı 
vazifelerimiz vardır. Bunun için 
de hür ve müstakil olmaklığımız 
lazımdır.,, 

M. Starhemperg bilhassa Vi • 
yana te~kilat reisi M. F eye ve fe· 
deral ordu ile icra kuvvetlerine 
sadakatlerinden dolayi teşekkür 
etmiştir. 

Tezı,.hüratın sonunda M. Fey 
söz ,alarak yjyana Hayınvehrle -
rinin şimdiye kadar olduğu gibi 
Starhemberge sadık ve vatan için 
muharebeye hazır olduklarını sÖy· 
lemi~ ve M. Starhemberge hita • 
bederek: 

Londra, 31 (A.A.) - Dcyli 
Herald gazetesinin siyasi muhn -
birinin iddiasına göre, Sovyet 
Rusyanın mjlletlçr ccmiye~ine gir
mesi birdenbire beliren ciddi mu· 
halefetler yüzünden ~eblikeye gir
miştir. Amele fırkasının naşiri 
ef~irı olan bu gazete diyor ki: 

!'İsviçre kabiqesinin, p zartesi 
günkü toplantısında, Sovyet Ru • 
yanın kabulü aleyhinde rey ver • 
meyi kararlaştıracağı muhakkak
~ır. Holanda ile Belçika, aleyhte 
mi rey verecekleri, yol<s ısad ce 
mi,istenkif mi kalacakları husu • 
suqda henüz mütereddit bulunu • 
yorlar. Hatt1 hareketleri şüpheli 
olan diğer devletler ar mcla Ma
caristan ve Kanada ile bazı cc -
nuhi Amerik devletleri de vardır. 

Bir memleketin milletler ce -
miyetine kabulü için sülüsanı ek· 
seriyet kafi ise de reyini ittifak
la vermesi icap eden mecliste Sov· 
yet Rusyanın daimi aznhk alması 

meselesinde intril aları te'"vi'< 
~ebilir. 

Vaziy l o ltadar ciddidir • 
lnoiliz Ye Fransız hükumetJeri 
baı;ı devletler nezdinde haltı h 
reketlerini anlamak için ankc 
yap.maktadırlar.,, 

Londra, 31 (A .. ) - iyi ma 
lumal alan mahafil, Sovyeller it 
1 ihadının milletler cemiyetine gir 
ınesi hakkında diplomatik teşeb· 
büsJerin devam ettiğini bildiriuor• 
Jar. lnglterenin bu husustaki ic· 
raatı tali bir mahiyette ve f ranmz 
tezine müzaharet etmekten iba • 
rettjr. 

Sovyet Rusyanm milletler ce
miyetine girmesi, yalnız bu mü -
essesenin otoritesini l"uvvetlendir· 

ekle kalmıyacak, ayni zamanda 
Sovyetler ittih~dı ile djğcr aza 
devletler arasında daimi temas te• 
sisine imkan verecektir ki bun • 
dan Avrupa havası iıtifade ede-_' 
cektir. 

"- Bizi çajır. Biz seni takip 
edeceğiz. Yaşasın Starlieml>erg.,, Amerikada qenideı 

~··ev ilanı Nevyoık, 31 (A.A.) - 168 bin [ ta, Zarn isminde 33 yaşlarında bi
dolar vcrildigi takdirde Reisi- risi tevkif edilmiştir. Bu adam 
cumhurun bir veya bir kaç hafidi- deniz tayyarelerinde eskiden tna· 

nin kaldırılacağı ve hatta bizzat kinistlik yapıyordu. 
reisicumhurun da hırpalanacağı· Zam, Şimali Kaı·olinde Şar • 
na dair bir mektubun mevcudunu leston'da oturan zengin bir aileye 
ifşa etmi~tir. Mektup Madam mensuptur. Ailesi, kendisinin, 

R.·ıvelte gönderilmişti. Fakat 1921 de başına bir tayyare per • 
mektup Reisicumhurun zevcesi - vanesi ~aırptığını, şuurun.un bo • 
ni.ı eline geçmeden evvel gönde - zulduğunu bunun neticesinde te
rilmiş olduğu "Beyaz ev,, de me - kaüt edildiğini söylemektedir. 
murlarm eHı,ıc ge~miş ve kendisi • Nevyorkta b~lunan Reisicum-
ne verilmemiştir. hur ile zevcesi bu tehdide hayreı 

Bu ifşaatta11 evvel, Nevyorj.{ • ettikleri11i bildirmişlerdir. 

Paris hava manevralarından 
çıkan netice 

dcmjştir. · 

Avusturyanın ilk 
ticaret vapuru 

Roma, 31 (A.A.) - İlk Avus· 
turya ticaret vapuruna dün anko· 
ne limanında bayrak &ekilmittir. 
Triyeste serbest limanına merbut 
olacak olan vapura, Viyana ismi 
verilmiştir. 

Belçika hariciye nazırı 
M. Bartu ile görü°Şec~k 

Paria, 31 (A.A.) - Belçika 
hariciye nazırı M. Hanri Jaıpar 
milletler cemiyetinin içtimamdan 
evvel beynelmilel siyasi mesele • 
lerle iki memleket arasındaki 
muhtelif ticari meseleler hakkın-

Pa~, 31 (A.A.) - Hava tay- ı kilat yapmak ve beynelmilel 
bir da M. Bartu ile görüşmek üzere 

yarın buraya gelecektir. 
yare manevralarına müsait gıtme- hava polis kuvveti ihdas eylemek 

b 
...................... __ w····--·• 

miştir. Bununla erabcr 500 tay- olduğunu yazıyor. !r ................. _ _ ...... U 
yare hiç bir hadise olmadan ma- Popüler gazetesi manevraların •• Muhterem :: 
nevra yapmışlardır. Bombardı • diger memleketlerde yapılan tcc· ıs;.~ lstanbullular f. il 
man filolarının büyük bir kısmı rübelcri yeni hava taarruzlarıan I~ H 
müdafaa hattını geçtiginden, Lö karşı müessir bir siper teşkili im• • . Eyllılün 1 inde Türkiye Cüm- iİ 
Burje iki defa tahrip edilmiş de- kansız lığını teyit eylemiş olduğu· l:i,: huriyetinin her yerine Belediye in- U 
mektir. Bunynla beraber, zan • nu yazıyor. I'.·. tihabr devresine giriliyor. İntihap H 

20 Birinci Teşrinde her yerde bit- ff 
' · · - : mis olacaktır. nedl.ldı'g~ı·ne go"re, hakı' kattc laar • Lö BurJ'e 31 (AA) Hava ı:c 

ruz eden tayyarelerin yarı ı hedef manevraları bitmiştir. Kuman • i Türk milletinin yükselmesi uğ-
lerine vasıl olmadan düşürülebi • _ıanlrk, mfüettebat ile malzeme~in 11İ runda Buyük Başbuğumuz Gazi 
lecekti. vaziyetinden memmmdur. Ma • ı Hazretlerınin açmış oldukları me· 

Malen gazetesi hava kuman • nevralara iştirak eden 500 maki· deniyet sava§ınm en parlak eserle-
d l · l neden ikisinde bozukluk olmuş _ il rinden biri de Türk Belediye kanu-an ığınm1 elde edHen netıce er • :ı nudur. 
d 1 b'l ~· · tur. Manevralaran fıava taarruz ı: en memnun o a ı ecegını yazı • ı= Türk Belediye kanunu kadın, 
yor. ve müdafaası hakkında faydalı j erkek her Türke Belediye intiha -

1
H 

Eko dö Pari gazetesi ansızın neticeler elde edilmi tir. li hına aza seçmek ve seçilmek hak- ı 
ve toptan yapılan bir hava taar • ı= kını vermiş, Türk kadınh~mm şe- 1 

Tu .. rk - Leh ticaret ve ! hir hayatındaki mühim mevkiini 11 
ruzunun tevkif edilemiyeccği ka - H H . f "n mukavelesı" ; takdir etmiş olan en asri ve mü- !! 

A 

umu mı 
Vaşington, 31 (A . .ı.) - Men· 

sucat }şleri !f ederasyomi icr kon· 
seyi dün toplanmış ve grev ilanı· 
na karar vermiştir. Umumi grev 
emri verilmiştir. lş, cumartesi 
günü saat 23,30 da duracaktır. 

ipek, suni ipek, yün ınensJ,1cat 
işçilerine yeni emirler gelel)e ka
dar beklemeleri bildirilmiştir. 

Grev binden fazla fabrikaya 
§amildir. Bilhassa şimalde hadi
.eler çıkmasından korkuluyor. 

Vaşington, 31 (A.A.) - Grev 
komitesi reisi M. Gerrt)an, ipek ve 
yün sanayileri işcilerine de grev 
yaptırmakla tehdit etmektedir. M. 
Cerman bu sanayi işçileri mümes· 

Almanyanın Amerikaya 
yeni bir notası 

Vaşington, 31 (A.A.) - Al -
man hükumeti, moratoryom me -
selesi hakkında Vaşinglona yeni 
bir nota vermiştir. M. Hull bu-

rada olmadığı için cevap bir kaç 
gün gecikecektir. Hariciye neza· 

retinde bugün beyan edildiğine 

nazaran, Alman notası, Vaşing • 

ton is:in kabulü mümkün olmıyan 
bir noktai nazar serdetmektedir. 

Zira Amerikalı hamiller hakkın -
da farklı muamele derpiş edil • 

mekte ve Alman hiikmeti Ameri
kalı haıµillere müsavi muamele 

yapılmasını yeniden raddeylemek
tedir. 

naatindedir ve buna binaen mu - seyrıse al k :! emmel bir kanundur. !i 
zafferane bir urette mukabeleye Varşova, 31 (A.A.) - 29 A • ii Hcmşeri, fi Alman ve ltalyan matbuatı 
müsait hir hava ordusunun daima gustos 1931 tarihinde Ankarada i~ . BelediyeAintihabına iştiraki mil- ~ birbirine hücum ediyor 
amade bulundurulması lüzµı:nu • · I T · 1 Leh ticaret ve f: lı ve medcnı bir vazife bil. tntihap ij 

ımz~ ana.n ur t - • • i~ günlerinde evini, ma~azanr, dük - ı Berlin, 31 {A.A.) - Alman 
nu kaydemtektedir. seyrısefaın muknvelenamesının :: kanını bayraklarla, ışıklarla süsle. .. .. 

Sa hık hava nazırı M. Cot, Öv dd k ti . hariciye neza· i: 1 ti"b .. .. dk matbuatı, bugunun Almanlarını musa a sure n ~· •i n ap gunu san ı başına gi· • . . 
pzetesin~e, hav harbini tad'I reti iyasi şube müdür muavini ii dip reyini ~er. .. . ı barbar ısmıyle tavsıf eden ltal • 
~n {:SN, l>üUJn ,,_skerf tayyare - M. Şaetzcl ile Türkiye maslahat • İi Bu, senın Cumhunyete kal'§t • yan matbuatının hücumlarına kar. 
leri Ilga etmek, ticaret filolarının güzarı Kadri Rıza. Bev rasmda iL~~.~.~~~!:. ·- -;,- :H §ı hiddetle mukbele:ve devam d -..................... :n=::=lll8ml ..... -ı::=:....IJ' 
kontrolü için beynelmilel bir teş • : teati edilmiştir. mektedir. 

silleı-ine, kendisiyle görüşmeleri 

için telgraflar ~ektiğini bildir
miştir. 

Greve 425 bin işçi iştirak ede
cektir. Eğer }>üyürse bu miktar 
sekiz yjiz hin olacaktır. 

M. German, bir hal ~resi pul
mak üzere, grev )rnmitesinin h 
nazırı ile görüşmekte olduğun4 
bildirmiştir. 

Bazı Merkezler.de iş §imdirlen 
durmuştur. Bu ar~dQ. Mekon 
Georgide bin i~ci gr~v halinde • 
dir. 

Bq,na mukabil bazı fabrikaJA-· 
rın isçileri greye istirak eımemeğe 
karar vermis1erdir. 

Almanyada tercihen iş 

verilecek olanlar 
~rlin, 31 (A.A.) - Bütün 

Alın n müesseselerinde muayyen 
bir yaştaki işsizlere ve bilhaua 
kalabalık aHe sahiplerine tercihan 
iş verilecektir. 

Izmirde Gazi büstü 
lzmiı·, 31 (A.A.) - Burnova• 

da Cumhuriyet meydanında diki
len Gazi büstü merasimle a!fıl -
mıştır. Merasimde mülki ve aa • 
keri rüesa bulunmuştur. 

Kurdela kesilince, Gazi Haz• 
rctlerinin büstünü gören halk, yii• 
rekten gelen bir heyecanla: "Va• 
şa Gazi , diye bağırmışlar ve sÜ• 
rekli alkısl rla minnet hislerini 
göstermişlerdir. 

Tevfik Kamil Bey 
Lizbon, 31 (A.A.) - Tev!ili 

Kamil Bey, Ceneral Karmonaya 

itimatnamesini tevdi ebniştir. 

Reisicumhur nakahet devresin· 

de olduğu için merasim yalnız bir 

kaç dakika sürmüştür. 
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Belediyelere 
Aza seçimi 

(Başmakaleden devam) 

rece.inin de başlı başına büyük 

• • &&_ 

Harp mallllleri gürültülü 
bir .kongre yaptılar 

bir kıymeti vardır. Bunun sebe- _.. ıHaı,ı taralı ı inci sayı.tada) 
gibi müesseseler lazımdır. Ben 
bu fikri Ankarada toplanacak o -
lan kurultayda da müdafaa ede -
cektim. Bütün bu işler uzerme 
gazetelerde istifa ettiğimi oku -
dum. Sekiz kere tayyare kazası 

geçirdim; bu haber beni daha zi -
yade şaşırttı. 

bi de memleket efkarı umumiye· 
sinin intihabat vesilesiyle harice 

krşı büyük bir milli irade kuvveti 
şeklinde tecessüm etmesidir. 

Bunun en son misalini son Al
man hadiselerinde görebiliriz: 
Alman başvekili Hitler, cumhur 

reist Hindenburgun ölümü üzeri -
ne devlet reisllğine ait vazifeleri 

de bir kanunla kendi eline almış· 
tı. Alman kanunu esasisini ve i· 

dare sistemini değiştirmişti. Hit
ler bu suretle ihdasettiği emri va
kii umumi reye sevkeHi. Neticede 

kırk milyon küsur reyle kanunu 
'.Alman efkarı u.mumiyesine tas -
'dik ettirdi. Fakat Hitler bu umu· 

mi reyle rejim kanununu tasdik 
ettirmekten başka diğer bir mü -

bim fayda elde etmiş oldu: 30 
temmuz hadiseleri esnasında Hit
lerin birçok yüksek mevkili arka

'daşlarını ve kumandanları kendi 
kararı ile idam ettirmesi, cihan 
efkarı umumiyesinde e5ki mevki-

inin kuvvetini muhafaza edebildi
ğinde şüphe husule getirmişti. 

Uml,mi reyin bir neticesi de bu 
Jiiphenin ortadan kalkması oldu. 
Hitler harice karşı her vakitkin • 
den daha fazla kuvvetli görün -
meğe başladı. 

Bütün bu sözlerle şunu söyle -
mek istiyoruz ki bizde de umumi 

belediye intihabatı yapılırken bu 
intihabatın iki cepheli bir memle

ket meselesi olduğunu unutma -
mak lazımdır. Bir kere intiha· 
bata iştirak edeceklerin ilk vazi • 
fesi her şehirde ve her kasabada 

en liyakatli azaları vatandaşlar 

arasından seçmektir. Bundan 

baıka belediye intihabatmda ve • 
rilecek reyler Cumhuriyet Halk 
Fır~ası tarafından takip ve tat

bik edilen büyük inkılap prensip· 

!erini de teyit edecektir. Bu iti -
barla şehirlerde, ve kasabalarda 

yalnız kıymetli belediye azaları 
seçilmiş olmak kafi değildir. 

Memleket efkarı umumiyesmın 
intihabat vesilesiyle harice karşı 
kuvvetini de gösterebilmek için 
intihap hakkını haiz olan her va· 

tanclaş mutlaka intihabata iştirak 

etmelidir. Kaldı ki bizim beledi
ye intihabatımızda nazarı dikka • 

te alın.acak bir cihet daha vardır: 
Yeni belediye kanunu., kadınlua 

da belediye intihabatma iştirak 

etmeh ve belediye azası seçilmek 

hakkını vermiştir. Bu itibarla 
yeni belediye intihabatınm neti -

cesi kadınlarımıza kanunun ver • 
diği hakkın isabeti derecesini de 

bir kere daha cihana kar§ı isbat 

e::lecektir. Bu cihetten de bele -
diye intihabatma bir kat daha e

hemmiyet verilmesini icap eden 

ayrı bir hususiyet teşkil etmekte· 
dir. 

Mehmet ASIM 

----,o-- -
Fransanın Atina 

ataşena valı 

Frnsanın Atina elçiliği ataşe· 
navalı Kolonel Ruj mezuniyet 
müddetini şehrimizde geçirmek
tedir. 

Kolonel Ruj, mevsim sonuna 
kadar memleketimizde kalacak
tır. 

Raporda cemiyet azasının 80 
zabit, 210 efrat olmak üzere 310 
kişi olduğu ve zabitlerden 50 ku· 
ruş, efrattan 5 kuruş aidat alma· 
rak 91 lira 40 kuruş varidat elde 
edildiği, eski reis tayyareci Hay· 
runnas Beyin na&!l reislik yaptığı 
ifade edilmekte idi. Bu safhadan 
sonra münakaşalar başladı. Ve 
Hayrünnas bey, şiddetle tenkit e
dildi. 

İsmail Hakkı bey de Hayrün -
nas beyin davete icabet etmediği
ni söyledi. Biribirine zıt fikirler İ· 
leriye sürüldü. 

Bu sırada malul neferlerden 
biri söz almak istedi. Fakat kon -
gre reisi İsmail Hakkı Bey efradın 
söz söylemeğe hakkı olmadığını 

bildirdi. Bu, malul efradın şid -
detle itirazım mucip oldu. 

Toplantıda bir ikilik baş gös -
terdi: Bütün efrat hüviyet vara • 
kalarını göstererek: "Medem ki 
aidat veriyoruz, söz söylemek is -

teriz,, dediler. 
Tam bu esnada Hayrünnas bey 

geldi ve söz istedi. İsmail Hakkı 
bey söz vermek istemedi. Bir çok 
azalar söz alarak ve bir çok efrat 
ta bağırarak Hayrünnas beyi din
lemek istediklerini söyledik,·. 

Hayrünnas bey: 
- Mademki bana 

yorsunuz, kongreyi 

dedi. 

söz vermı

terkedeyim. 

Fakat yapılan gürültüler üze· 
rine i~nıa'il Hakkı bey Hayrünna~ 
beye söz vermeğe mecbur oldu. 

Hayrünnas bey aldığı davetiye 
üzerine geldiğini ve şerefi için he
sap vermeğe mecbur olduğunu 
söyledi, ezcümle şöyle dedi: 

- Ben çok evvel malul oldum; 
fakat bu cemiyete girmemiştim .. 
İsmail Hakkı beyin ısra~ı üzerine 
girdim. Bugün hesabımı verdik· 
ten sonra istifa edeceğim. Anka
radaki merkez ile aramın açılma· 
sına sebep bir gezinti meselesidir. 
Bizden evvel Maluller Birliği 
namında bir birlik vardı. Bu 
birlik bir balo vermek istemiş ve 
bilet sattığı halde balo verilme
miştir. Bundan dolayı malullerin 
fena bir adı kalmıştır. Ben bunu 
temizlemek için bir müıamere ve· 
ya gezinti yapmak istedim: Bu· 
nun üzerine Ankaradan "üç sene· 
lik şerefimizi kirletme!,, dediler. 
Ve mesele bu şekilde kaldı. 

Bundan sonra lsmail Hakkı B. 
gazetelere benim düyun senedi çı· 
kardığımı beyanat olarak verdi.. 
O zaman kendisine cevap verdim 
ve dedim ki: "Oturduğumuz oda
yı tamir ettirmek için çalıştırdı

ğım ameleye para yerine makbuz 
verdim. işte bundan dolayı düyun 
senedi yaptığım zannedildi.,, 

Bir gün Harbiye mektebi ku
mandam beni çağırdı ve müteka
itlerin listesini istedi. Ben de ku
mandanın arzusunu yerine getir · 
mek üzere mütekaidin askeriy<" 
cemiyeti reisi Rüştü beyle görüş -
tüm. Benim müteka itleri topladı · 
ğrmı iJeriye sürdüler. Bu mesele -
lerden başka bir mesele daha baş 
çıkardı; güya bir dikiş evi açıyc:· 

muşum .. 
Böyle bir ev açmadım. Fakat 

açmış olsaydım daha ziyade mem
nun olurdum. Çünkü her memle
kette olduğu gibi malullerin ve 
ailelerinin çalı,abilmeai için bu 

Şimdi bugün toplandık. Ne ya
pacaksak yapalım da cemiyeti bu 
kirli vaziyetten kurtaralım.,, 

Bu son sözler üzerine eski ma • 
hiller birliği reisi İzzettin bey söz 
aldı ve didi ki: 

- Harp malulleri kirlenmiş de
ğildir. Hayrünnas beyin sözlerini 
kendisine iade ederim. 

Hayrünnas bey cevap verdi: 
- Türk malulleri mukaddestir. 

Ben de onlara dahilim; 
tahkir edemem .. 

kendim: 

Bundan sonraki müzakerelerde 
eski birlik meselerine girildi. Ve 
lazım olmadığı anlaşılarak müna· 
kaşalarmdan vazge7.ildi. 

Müteakiben bir aza söz alarak 
Hayrünnas beyin nasıl ve kimler· 
le çalıştığını anlamak istediğini 

söyledi. 
Harünnas bey; Cevdet, Hüsnü, 

Sıtkı ve Berati beylerle kendisinin 
Ankarada cemiyet merkezine mü· 
racaat ederek bir heyeti müteşeb
bise halinde lstanbulda çalıştıkla
rım izah etti. Diğer bir aza cemi· 
yet eşyasının haciz edildiği halde 
idare heyetinin buna nasıl ses çı· 
karmadığım Hayrünnas beyin i -
zah etmesini rica etti. 

Hayrünnas bey buna da cevap 
verdi. Eşyanın cemiyet eşyası ol
madığını, eski maluller birliğine 

ait bulunduğunu söyledi. 
Kongre reisi İsmail Hakkı bey 

müzakerenin kafi olduğunu ileri
ye sürdü ve intihabın yapılmasını 
istedi. Bunun üzerine efrattan 
Hakkı cf endi kendilerinin rey ver
mek hakları olmadığından salonu 
terkedeceklerini bildirdi. Efrat 
partisi salonu terkettiler. 

Hayrünnas bey de cemiyetten 
istifa ettiğini söyledi. 

Tahtaya merkezden bildirilen 
isimler yazıldı. Bunlar da, heye
ti idare azası olarak Ziya, İsma
il Hakkı, Zihni, Rasih ve Sadettin 
beyler, yedek olarak Ziya, Osman 
Şevki ve Vüslat beyler; mürakabe 
ve haysiyet divanına da Sadık, 
Tahir ve Besim beyler, yedek ola
rak la Yahya ve Berati beylerdi. 

intihap yap1ldı ve bu zatlar 
rey sırasiyle olmak ~artile seç\ldi
ler. İntihap yapılırken de çok 
şiddetli münakaşalar yapıldı. 

Doktor Osman Şevki bey ye • 
dek aza olarak seçilmişti. Söz ala

rak: 
- Bul!ünkü ı;erait içinde çalı-., . 

şamanı! dedi. 
Biraz sonra tekrar sÖ7. alarak: 
- Dünyanın her tarafında bü -

tün maluHer tramvaylara parasız 
bindikleri halde biz tam para ile 
biniyoruz; hiç olmazsa bize yüz
de elli tenzilat yapılsın .. 

Dedi. Kongre reisi İsmail Hak
kı bey seçilecek idare heyetinin 
bu işle meşgul olacağını söyledi. 

Reisicumhur Hazretleriyle ls
met, Kazım ve Fevzi Paşalara bi
rer tazim telgrafı çekilmesi karar· 

la~tırıldı. 

f ntihapların neticesi anlaşıl • 

dıktan sonra kongereye nihayet 
verildi. 

Ankara 
mektupları 
-- (BiL§ tarafı ı inci sayıfada> 

yim ki, burada i' yapan esnô\f,n he • 
men hepsi eski Arap yazısı ile dcf lf:ı
tutuyor ve mal gönd~renler de gene 
bu yazı ile ve mühürlü, pu1lu bono ve· 
ya fatura veriyorlar. Fakat hayNte 
değer bir nokta daha vardır ki, bu 
defterler boşken, Maliyece de tasdik
lenmiş ve sayıfalarrn üstleri resmi 
mühürlerle mühürlenmj,tir. Bu mü • 
hürleri basan memurlar, yarın bu a • 
rap harfleriyle yazılmış defterleri na· 
aıl tetkik ve kabul edecekler? .. Ve 
sont"a bu holi nasıl oluyor da Ticaret 
odası, esnaf cemiyetleri ve mesela en 
çok alkadar olması lazım gelen sebze
ciler cemiydinin dikkatini celbetmi -
yor? .. 

Şunu da hemen kaydetmek lazım· 
dır ki; Devlet demiryollarımn, hüku· 
metin zaranna olarak halka karşı 

yapmış olduğu büyük fedakarlıktan 

sebze ve meyve fiatleri üzerinde he -
nüz Ankara halkı istifade edememi, -
tir. Bu tenzilattan köylünün de istifa
desi pek malıdut gibi bir şey görünü
yor. Bu huı.usta k11a bir misal yaza -
yım: Sulu Handa elime eski Arap 
harfleriyle yazılmı,, pullanmış, mü • 
hürlenmiş VI': postaya verilmek üzere 
bulunan bir fatura verdiler .. Fatura -
daki yazdarı tetkik ettim. Aynen ya. 
zıyorum: 

Vezirhamndan bir rençper, Anka -
rada Sulu Handaki (kabzımal) deni
len komisyoncuya 224 kiloluk patlı -
can ve şeftali gönderiyor. Bu mal ıe
kiz küfedir. Malı buradaki komiıyon
cu sattıktan sonra sahibine şu fatura 
veriliyor: 

249 kuruş navlun. 
16 kuru~ komisyon. 

8 kuı uş pul, fatura ve temettü 
için. 

50 kuru~ araba ve nakliye ücretleri 
8 kuruş Hammaliye. 

80 kuıuş komisyon (k'.l.bzunal). 

411 yekun. 
411 kuruş maırafı olan malın mec

mu sabş bedeli 790 kuruş tutmuştur. 
Komisyoncu bu suretle malı gönde -
ren adama ve yahut rençpere 379 ku
ruş gönder~cektir. Binaenaleyh sebze 
ve meyve yetiştirenlerin ellerine -
Ankara toptan satış piyasasına gö -
re - yü~de elliden daha az bir para 
geçiyor ve yüzde 55 nisbetinde mas· 
raf veriliyor. 

Burada patlıcanın kilosu üç kuru
şa, şeftalinin kilosu yedi buçuk kuru
şa satılmıştır. Rençperin bu malı daha 
ucuza mal ettiğini iddia edemeyiz. 
Fakat kiır edilecek piira, rençperin de
ğil, mutavauıtların ellerine geçiyor 
ve Ankaralılar da menim icabatr nor
mal ucuzluktan mahdut bir nisbette 
İstifade edebiliyorlar demektir. 

Burada toptan iş yapan bir sebze
ci bana dedi ki; biz bu faturada gör· 
düğünüz masraftan indiremiyeceğiz. 

Fiatlerden d<ıha fazla indirmek tama
men zürl·aın aleyhine olacaktır. Eğer 
siz yarın Ankarayı boşaltsanız, o za
man biz de fazla istihlakR.tı düşüne • 
rek fazla sebze ve meyve cclbeder, bu 
suretle. fiat ucuzluğu karşısında yük • 
sek istihlak\n lemin edeceği faydaalrı 
yetiştiricilere dağtabiliriz. 

Geçenlerde kendı~iylc görüştüğüm 
belediye reisi muavini Adli Bey, bana 
tren tarif clf!rindeki tenzilat mÜnMeba· 
tiyle, 5ebze ve meyve ihtikariylc mü· 
cadele ediieceğini söylemişti. Şimdi 

hepimiz bu mücadeleyi bekliyoruz ... 

Kadri Kemal 

Dışarı Türkler: 

(Bizning Tavş) 
Çin Tür.IUıtanında, Sin Kiangde 

Çuvuçek'de bu adla bir şirket bir 
Türkçe gazete çıkarıyor. (Bizning 
Tavş) bizim sesimiz demektir. Mat· 
baanuza gelen on birinci ıayıııdır. 
Haftada bir çıkıyor ve taş baımasiyle 
400 nüsha basılıyor. Matbaanın adı 
(Turan) dır. Son sayıda orada yapı -
lan bir edebiyat gecesi üzerinde dü • 
,ünceler yazılıdır. 

Taip, Uyğur oğlu, Bakır Can Ka-

Nafıa vekili 
şehrimizde 
... (Bal) taralı ı uıcı 111yıfada) 

Junun teşkilatı hakkında da tel· 
kikler yapacaktır. 

Üsküdardan Kadıköyüne ge ' 
çen demiryolunun üzerinde ya ' 
pılması mevzuu bahsolan köprÜ • 
nün vaziyeti gözden geçictilere~ 
bu köprünün bir an evvel yapıl ' 
masına savaşılacaktır. 

Köprünün yapılması için, be ' 
lediye ile de anlaşılarak masrafıJ1 
iki taraftan temin edilmesi düşi.İ ' 
nülmektedir. 

Öğrendiğimize göre, Ali BeY 
müsait bir günde Derinceye gi • 
decek ve oradaki travers fabrika• 
mızda tetkikat yapacaktır. 

Bugün ehemmiyeti artmış o ' 

lan Bu fabrikamızın çalışması "' 
randımanı, Derince iskelesinin f ş• 
afiyeti Vekil Bey tarafından tel' 
kik olunacaktır. 

Bundan başka, lstanbul vil~' 
yetinin yaptırmakta oldugu şoıt 
ve köprülerin dahi Vekil Bey, Nş' 
fia mühendisleriyle birHkte baı1 

kısımlarını göreceklerdir. 
ımnnftl1m~""'ıımıımın.mnr"'°""""'"ınnnmı""'"""'""""""" 

ltalyada gençlik 

-- ı Baş tarafı ı lncl sa)'lfada) 

hal ve tesviyeleri daima lazım ol•" 
meselelerle tanı§abilmek için Faşistlt' 
rin ve halktan müracaat sahiplerinİll 
kabulünde, içtimalarda, entersendikıı1 

komitelerde, teftişlerde, müesseselc ' 
rin ziyaretinde ve ziraai teşebbüsler' 
de h.-- ·- bulunacaklardır. 

Gen~ler meselesi 
Bizde gençler meselenin tamame~ 

kendine mahsus bir mana ve cephe51 

vardır ve bu mesele yalnız inkılabl 
daha ziyade verim bakımından kıt' 

meti haizdir; daha doğrusu, inkilab' 
gittikçe büyüyen bir inkişaf ve gittill' 
çe genişliyen zaferler temini için fil' 
liyettr. bulunacak yeni kuvvetlcı'İ~ 
daima yeni verimler temin eylemeleı1 
mevzuu bahstır. 

Fikrimizce, bu genç kuvvetlcriıt 
inkılap davasına verimleri, iki muhte' 
lif bakım noktasından, büyük bir kı>" 
meli haiz bulunmaktadır. 

Gençlerin gösterdikleri yardım "' 
verim - haklı dahi olsa - kazandı1'• 
ları bazı mevkilere eriştikten sont11 

her şeyin yapılmış, yapılacak ya hİ( 
ve yahut hiçe benzer az şeyler kalrtı1~ 
olduğu kanaatinde bulunanlara kar§1 

mükemmel bir canlandırma vasıta•f 
olduğu şüphesizdir. 

Sonra bu hareket tarzını icap etti• 
ren bunlardan başka bir sebep vard•.' 
ki, o da şudur: Tamamen yenilendı· 
rilmiş bir zemin ve hava içinde doi' 
muş ve terbiye edilmi' olan gençler 
kendilerinden yaşlı olanların, taına " 
men bambaşka bir muhit ve hava İ • 

çinde yaşamış ve tekemmül etmiş ol· 
maları dolayısiyle ve bütün münıık3' 
şa lara ve aksülamellere rağmen gÖ& " 

terdikleri sakatlıklardan uzaktırlar· ,, 
Her şeyden evvel nesirıerin tal>•' 

ruh \'C mantıkına mani olmamak "." 
bi1aki11 her vHıtaya baş vurarak ink:· 
şaf ve hamlesini kolaylaştınmık la• 
:zımdır ki, meselenin ruhu bu11clıı .. -meknuzdur. Bu, he-: neslin ondan e 
vel gelmiş olan nesilden daha itcriYC 
Atılmak hususundaki arzusudur. Sıl 
suretle gendik nıh ve mantıki inkİI~· 
ba en ziyade fayda ve zafer tc171111 ,, 
edecek bir cereyana sokulmuş otur· , ..,..,... 

'll'•••••ıftıııttııım111111nm11m11ırnıımııırmtı111n111MfttffflllUHHHnıfff11ll'""'"" 
1
,. 

dı Ahmet, Abdürrahman Hacı, Rc§a 
Bey, Otarlı, gibi imzalarla ya:ıılıır 
çıkmaktadır. ') 

Mes'ul muhaı-riri (lyaz lshe.kı ' 
(Taş) başlıklı bir manzumesinden "."· 

t rı • 
lıyoruz lci, (Tav,) Çuvuçek genÇ c • 

nin himmeti sayesinde çıkıyor. M,.;e 
zume (Şin Doben) in sayesinde I• 
bütün Sin Can k~!kının sesini yükse . 
t b·ı • . . .. ı· 'llİ~etır• e ı ecegını ıoy ıyor ve mı 

gençler gayret ederlerse bütün diiıt • 

d 
t 
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Ôlüme Susaqan Gönül 
" İİİiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Yazan : ·Selami İ zzef 

bu macerayı ıenelerdenberi biliyo· 
rum. Mehmetle tanııtım. Bana der 
dini dökünce Mehmedi alıp bura· 
ya geldim .. 

- F eribe sözleriydi... Babası 
onu daha betikteyken akrabala • 
'•odan bir ıence ni9anlam19tı .. , 
Bunu Feribeye on bet ya· 
tındayken IÖyledikleri zaman, 
Feribe rülmiiftü ... 

Mehmede niıanh olduğunu da 
riilerek anlatnuıtı. Bu ni9ana 
Mehmet te ıülmüıtü. 

"Fakat \ir sün Feribe, Meli -
illede ba,ka bir ıey daha itiraf 
etti... H&mile idt 

'•Bir kadının ilk ç.ocuiunu 
lllüjdelemeıi en büyük se-.inci • 
clir. Fakat bu aeYİnç, kanun liari
einde ya9ıyanlar için 1'ir ayıp o 

'ı..r. 
"Şimdi ne yapacaklardı? 
"Mehmet: 
" - Bahama a6yle, dedi. 
.. - Beni öldürür 
" - Öyleyte! 
" - Kaçalım .... 
" Buna ikiıi de cetaret edemi

)Oplardı. F erihe anneıiyle baba -
•lltdan ayrılmak istemiyor. Meh -
illet, rahata alqmıt bir kızı ıefa -
lete ıiirüklemek iıtemiyor ... 

Teıadüf imdatlanna yetitti. 
liacı Ali Efendinin latanbulda 
111\itıim bir iti çıktı, karısını aldı, 
aitti. 

Onlar ıittikten on ıiln IOnr&, 
Feribe dünyaya bir erkek eylit 
ıetir.di ... Yalnız Feri beyi elinde 
büyüten dadııı bu esrarı biliyor • 
du... Kadın, çocuju aldı, ciYar 
köyde, yeni doiuran bir kadına 
~ırıanet etti. 

Bir ay sonra Hacı Ali Efendi 
il, karm &eldller. Hiç bir ıeyin 
f'l'kına varamadılar. · 

O tarihten soma da Mehmet 
~ \a~anmağa, zengin olma • 
il laınetti. 

'-tmı alıp ıitti. Anadoluyu 
doı'Mrak avukatlığa bafladı. 

Oç aene çalııtı. 
Oç sene aonra, hayli para hi • 

l'ilrtirnıiı, memlekette Avukat 
'1eb111et Ruhi Bey diye töhret 
hpllllJ olarak latanbula döndü. 

''Mehmet Çiftliie ıitti. Kim • 
teleri hulamadı. 

''Babaaı öhııüıtü. Hacı Ali E· 
feııdi Çiftliji ıatmıttı. Feri be 
~ik nİ!anlıaı ile e•len111ifli ... 

:.J ''Artık Feri.be onun için ölmüt 
~-.e•_..• &ti. 

•ey 
eıine ümidi oiluna kavut • 

~Jdı. Civar köye ıitti. Orada 
lflcı 'bir haberle kartılattı. Çocu • 
ıc:~ bakan kadın ölmüt, aef alet 

l;ıbeyi daiıtmııtı. Ya oilu?. 
Otiunun ne olduiunu bilen 

)olttu,, 

t.fehmet çddıracaktı .. ,, . 
t.liiffik Pata ıustu. Dilferip Ha • 
~ llihayet doiruldu. Ve endite 
~a, ümitle sordu: 
-~et ne oldu?. 
t.f Utfilı Pqa kalkb: 

~ - t.lüaaade ec:leraeniz Peymana 
~,dedi .• 
· e ~dan ıeılendi: 

'PeYID&n, bahçe llapmmm ö
~."'-duruyor, IÖyle içeri 

~erip Hanım baygınlık ıeçi • 
41U.-.,~· içeriye ıakaklarına kır 
~, orta J&tlı ıörünen bir ih· 
~ Iİrdi. 

lf.;p Hanım kekeledi: 
""' .. l..~ P.t eıunet, Mehmet ..... 

"-a ~ ilerledi. Dilferip Hanı • 
\ •hat lptij, Pqa: 
~ itte hlıle, J.eDI~ dedi .. Ben 

Derin, uzun bir aeaıizlik oldu .. 
Dilferip Hanım ko9tu: 
- Beni kimbilir ne hakıız yere 

itham etmiııindir Mehmet. Bırak 
ta timdi kendimi müdafaa ede • 
yim. iki ıene ıenden hiç bir ha
ber alamadım. lstanbula gelmiı
tik. Eve kapanmıttım. Çiftlikte ol -
duiu ribi ıerbett değildim. iki ıe
ne sonra, Anadoluda bir araba ka· 
zaıı oldufunu, yolcuların öldüğü • 
nü ıazeteler yazdılar. Bunların a
ra11nda ıenin de iımin vardı .. 

- Evet, ben de bu haberi, öldü
ğümü, bir kaç zaman sonra duy -
dum. Fena bir yanlıtlık olmu' .. 
Filvaki ölen de bir avukat Meh • 
met Beydi amma, ben değildim. 

- Bu felaket haberi babanı öl
dürdü ve bizim ikimizin de bet • 
baht olmamıza sebebiyet verdi. 
Babandan izin aldım, dadımla be· 
raber çiftlije kottum. 

"Hmen baabnıza ıittim. O da 
felaket haberini almıftı. Bana 
doiruluiunu teyit etti. 

Mehmet boynunu bükmüş din -
liyordu. Dilferip hanım devam 
etti: 

"- Ben oilumun yanma ıit· 
tim. Birkaç (Ün orada yalnız ya • 
tadım .. Sonra lstanbula döndüm. 
Bitkin bir haldeydim. Bu halimi 
annemle babaıq da farkettiler. Fa· 
kat ıebebini bir türlü anlıyf.madı
lar .. İtte o ıünlerda Rıdvan ıel· 
df Ye hishn en yerl91tl •• 

"Beni aeYdi. Babamdan iate • 
di. Ben reddettim. O inat etti. Ba
bamla annem ondan tarafa çıktı· 
lar ve beni zorla evlendirdiler. 

"Onlara baıımdan geçenleri 
anlatabilir miydim?. Bir çocuğum 
olduiunu ıöyliyebilir miydim?. 

"Buna ceıaret edemedim. Sus· 

tuın .. 
"Kalbim kanaya kanaya Rıd · 

~anla evlendim.,, , 
Mehmet Bey ıöz Yatlarını ıil· 

di. Mütfik Pap, eli f&kağında 
dinliyordu. Dilf erip hanmı devam 

etti: 
O günden itibaren hayatım bir 

cehennem hayatı oldu.. Nesrinin 
dojufU manevi acılarımı biraz da· 
ha arttırdı .. ,, 

Dilferip hanım doğruldu. Göğ
ıü kabardı. Batını dik tuttu ve 
ıert bir aesle haykırdı: 

_ Mehmet, hiçbir an, ıenden 
doian çocuiumu unutmadım ... 
EYlendikten aonra, çocuğuma ha· 
kan kadına mektup yazıyordum .. 
Bir müddet sonra cevap alamama· 
ia ba!ladım. Tam iki ay, oğlum· 
dan bir haber alamayınca, her ıe-

i rözüme aldım. Çiftliğe ıittim. 
~ana da ıize söylediklerini söyle
diler. Çocuğum meydan~& yokt.u. 
Nereye ıittiiini, ne oldugunu bıl• 
miyorlardı. 

"Siz bu haberi aldığınız zaman· 
ki teeaıürünüzü anlatıyorsunuz. 
Benim ne hale Jirdiğimi taıavvur 

edersiniz .. ,, 
Suıtu.. Boiazımda hir hıçkırık 

düjümlendi. Bir müddet, soludu· 
iu iıitildi. Rahat nefes alamadığı 
belli oluyordu. Kalbi, birdenbire 
duracMnnıt ıilti abyordu .. 

,(Devamı var) 

iktibaslar: 

f ürkiyenin iktısadi 
siyaseti •• 

"Near East,, gazetesi yazıyor: 
Türkiyede ıon zamanlarda ta

kip edilen müfrit milliyetçi ıiya· 
set hakkmda ne dü9ünülürae dü· 
şünülıün, bunu tasvire kalktığı· 

mız zaman "tam,, ve "müteki.· 
mil,, vasıflarını kullanmamak eli
mizden gelmez. Türkiyeyi müm· 
kün olabildiği kadar müstakil bir 
hale sokmak gayesini güden bu 
ıiyaıet, birbirine bağlı üç kııma 
ayrılmı§tır. Bunlardan birincisi 
memlekette sakin olan ecnebile
rin faaliyetini tahdit ıiyaıetidir. 
Bilumum vazifeler, bir ecnebinin 
bütün hayatını Türkiyede geçir • 
mit olmaır dahi nazarı itibare a • 
lınmadan, Yalnız Türk vatandaş • 
larma inhisar ettirilmittir. ·Bitt.a • 
bi bu hareket büyük müşkülata 
sebebiyet verdiği gibi bir çok ec • 
nebiyi Türkiyeden ayrılmağa mec 
bur ediyor. Bir taraftan Türki -
yPnin aldığı bu tetbiri haklı gör -
mekle beraber, diğer taraftan tat
bik teklinin, bütün hayatını Tür · 
1.:iyede geçirmit olan bir ecnebi • 
ye az zarar verecek tarzda olma • 
sını temenni ederdik. 

Yeni ıiyaıetin ikinci cephesi de 
ecnebi imtiyazlarının devlet ta • 
rafından alınmasıdır. Bunlardan 
bir kaç tanesi satın alınmı,tır ve 
görülüyor ki Ankaranın ıiyaaeti, 
ecnebi ,irketlere verilen imtiyaz • 
ları mümkün olabildiği kadar 
tahdit etmektedir. Salahiyettar 
Türk makamlarındaki kanaata gö
re Türk vatandatları bugün her 
hangi bir iti yapabilmek iktidarı· 
nı haizdirler ve kendi nafia itleri· 
ni ecnebiler yerine gene kendile· 
Yinln itletmelerini- İetemeleri tak • 
dir edilmelidir. 

Üçüncü k11mı da evvelce taf • 
silitile bahıettiğim bet ıenelik sa -
nayi planı tetkil ediyor. Bu yol -
da elde edilen terakki, son zaman
larda açılmakta olan yeni fabrika· 
larla tebarüz etmektedir. 

So vyet şuralarının 
zirai y aziyeti •• 
"Ta.~ Ajansı,, veriyor: 
Sovyet 9uralar ittihadının cenup 

kramında bu sene mahsul idraki 
geçen ıeneye niıbetle on, on bet 
gün evvel bafladı. D'iğer mınta • 
kalardaki ekin biçmesi ise 1933 
ıeneıine niıbetle daha geç batla -
mıttır. Maamafih temmuz ıonun • 
da bütün ittihat arazisinde haıat 
35 milyon hektarlık bir rnıntaka • 
da tamamlanmııtı. Yani bütün 
ekim ıahasının yüzde kırk üçü bi -
çilmit bulunuyordu. Ekim ıaha • 
ıı cem'an ıekıen bir milyon hek • 
tardır. 

1933 aeneıi 21 temmuzunda 22 
milyon hektarlık arazide m&hıul 
alınmıttı. Geçen ıeneye niıbetle 
on üç milyon bir fazlalık görül -
meai Kolhoz te9kilatının fevka -
iade muntazam olmasından netet 
ediyor. Ayni zamanda kollektif 
ve devlet iktiıatlan takviye edil -
mit bulunuyor. 

Kolhozlar hububat zeriyatının 
yüzde kırk üçünü haaat etmitler • 
dir. Ukraynada ve Kırımdaki 

zeriyat hemen tamamen hasat e • 
dilmit bulunuyor. Ekserisi geç 
zeriyata baılannf olan Sovkozlar 
mahıulün üçte birini toplamıtlar • 
dır. 

Bütün Kırım Sovkozlarında ha· 
ıat bitmek üzeredir. Kombine zi· 
raat makineleri hu1'ubat zeriyatı· 
nın 1üzc:le aekaen ikiıinin haaadm· 
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BASIL VE PERSEPOLI~ SAQAYLAQ I NOA 

OADAvEİSKENOEll 
Tefrika No. 10 Yazan ishak Ferdt 

Ninos tebaasına küçük 
görünmekten korkardı! 

Bu sebeple, meşhur Ninuva kulesine 
çıkılmasını yasak etmişti 

Babilde zadegan evleri kut ka
f eıi kadar zarif ve güzeldi. Bun
ların içinde yüksek sütunlu ve ge
ni§ balkonlu büyük binalar da 
vardı. Her evin penceresinden ya 
bir papağan ıeıi ititilir veyahut 
bir tavuı kuyruğu görülürdü. 

Zengin evlerinde bu kutlardan 
birini veya her ikisini birden bes
lemek adetti. Bazı evlerin bahve
lerinde bet on tavuı birden görü· 
lürdü. Fakat bir evde bir papa
ğandan fazla beılenmezdi. Papa
ğanlar çok kıskanç ve haaaas mah
luklar olduğundan, fırsat bulun -
ca derhal biri diğerini öldürürdü. 

Şair Huma papağanlarla konut 
muını çok severdi. Humaya: 

- Sen kutların dilinden anlı

yonun ! 
Derlerdi. ilk öğrettiği kelime 

ıaraptan baıka bir ,ey değildi. 
Papağan, ıairi görünce: "Şarap .. 
Şarap,, diye bağırmıya başlardr. 

Bir aktam ha11a kumandanı 
T aapa, tair Humayı evine davet 

etmitti. 
Huma o gece her z:ımanki gİ· 

bi çok ne,eliydi. Yeni cariyelerin 
araıında kendini kaybedecek ka· 
dar aarhot olmutlu. 

Huma, haaıa kumandanına, ta· 
rap içerken, atk ve kadından bah· 
ıediyordu: 

"- Parayı Dara icat etti. Fakat 
kadın kalbine giden yolu hali. 
bulamadı. Uzun seferlerden mu • 
zaffer olarak dönüyor da, bu kısa 
yolun nereden batlayıp nerede 
bittiğini bilmiyor. Daranın büyük 
babaıı: (Zafer ve muvaffakıyet 
ııtırapları yenen insanlara mev • 
uttur!) demif. Çok doğru bir ıöz. 
Ben de zaman zaman kalplerinde 
yafadığımı zannettiğim kadınla -
ra, ııtırabı yenerek muvaffak ol
duğumu hatırlıyorum. Fakat, sen 
öyle miıin, Taıpa? Sen, koskoca 
bir adamı bir yumruğunla yere 
vurup yendiğin halde, zayıf ve 
ince belli bir dilberin ıana verdi· 
ği üzüntüye hiç de katlanamıyor· 
sun! niçin? .. Onlardan korkuyor 
muıun?. (Ninova) daki meıhur 
kulenin tepeıine çıkan Aıur hü • 
kümdarı (Ninoı) kainatı yüksek
ten ıeyrederken, yerdeki insanla-
__ , ___ _ , __ , ..... _... ........... __._.._..Dnllltl_..I ... 

da kullanılmı§tır. Bazı mmtaka • 
larda haıadın yalnız yüzde iki ila 
üçü bağlayıcı oraklar ve iptidai o· 
raklarla yapılmııtır. Kırımdaki 
Beyıu Konçe, ziraat Sovkozu mah 
sulün yüzde doksan dördünü 
Konbinle yapmıttır. Hasat itleri· 
nin iyi tanzim edilmesi Kolhoz ve 
Sovkozların buğdayı devlete tev· 
dilerini kolaylaıtırdı. 

Türkmenistan geçen ıeneye 

nisbetle 45 ıün evvel buğday sto· 
kuhu temin etmittir. Bütün Kırım 
s(\ ... ·kozları da atok planına tama
men tatbik etmitlerdir. Ukrayna· 
da buğday piyaıuı devlet tarafın· 
dan tatbik edilen stok plinmın ge
çen senelere niıbetle dahaı çabuk 
tahakkuk ettirileceiini ıöateri7or. 

rın karınca kadar küçüldüğünü 

görmüt ve yere indiği zaman ku
lenin tepeıine kimıenin çıkması· 
na müsaade etmemif. Bunun se • 
çıkmasın anneki msenini ntepesi 
bebini anladın, değil mi Taspa? 
Mağrur ve hodbin Aıur hüküm· 
darı, kulenin tepesine çıkan in • 
sanların kendiıini de yukardan 
karınca gibi küçük göreceğini 

dütünmüf. (Ninos) ölünceye ka • 
dar, kulenin üıtüne hiç kimse 
çıkamam19. 

Ben, bugünlerde Dirida "(Ni· 
noı) un ruhunu görüyorum, Taa
pa ! Ondan korkuyorum .. O yü• 
rürken adımlarını ıehirden tehre, 
ülkeden ülekye atmalC ve yül<seli ' 
dağları, engin çölleri birer adım• ' 
da asmak istiyor. Onun damarla• 
rını kadın ve şarapla uY1J!lurma• 
lıyız, Taıpa! DaTa dünyayı lCane: 
boyamak istiyor .. YuvalannCJa 1iu 
zur ve refah idnde yafıyan erkek· 
Jeri harbe, ölüme ıevkedeceli. 
Halkın saadet ve neşesini bozula• 
cak. Onu uyuşturmak lazım. Tas• 
pa ! Onu l<1m1ldamıyacak bir ha· 
Je rretirmek lazım. 

Ve bu i~i ancak sen yapabilir• 
sin, Taapa!,, 

• •• 
O gece Taıpanın yeni cariye-

lerinden biri tairin kulağına fU 

sözleri fmldamııtı: 
- Daranın yeni gözdeıi Libya, 

hükümdarı Mııır aleyhine tahrik 
etmektedir. Guya Mısırlılar 
Menfiıteki lran kumandanlarmı 
kesecekler ve lranileri el birliği • 
le Mıaırdan atacaklamııf. Diri 
yavaf yavaş Mmrlı fettanın söz • 
lerine inanmağa baılamıttı. Mı • 
sır valiıi olan yeğenine kartı i • 
timataızlık göıteriyor. Bahter • 

lilerin Mııırlılara olan huıumeti 
de hükümdarı Mısır aleyhinde 
harekete geçirmeğe ıaik olacak • 
tır. Ortalığın kana boyanmama • 
ıı için bir çare var .. 

- Ne yapmalı? 
- Libyayı ortadan kaldırmalı. 
Humanm tüyleri ürpermitti. 
Taspanın cariyesi, bu sözleri 

söyler söylemez tairin yanmdan 

uzaklaıtı. 
T aıpanın bir teyden haberi 

yoktu. 
Bu zeki bakıtlı kadın ne demek 

iıtiyordu? 
Şairin kulağına bu sözleri k11 • 

kançlık yüzünden mi ıöylemitti. 
y okaa Libya hakikaten Darayı 

harbe mi teıvik ediyordu? 
Eğer Mıaır dilberi her hangi hir 

maksatla hükümdarı harbe ıev • 
ketmeğe çalıfıyoraa, bu güzel ca • 
riyenin dediği gibi, Libyayı orta • 
dan kaldırmak çok doğru ve ma • 
kul bir hareket olacaktı. 

Fakat bir kadının ölmesiyle, 
seksen milyon lranlmın huzur •e 
saadeti temin edilebilecek miydi? 

Dara yeni bir M11ır seferine ha· 
zırlanıyorsa, onu bu fikirden kim 
vazıeçirebilirdi? 
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Boncuk ve sedef düğme 
Yazan: Sadri Etem 

C.ün dn~o~u 
Gun batısı 
Sabah namazı 
ı)gle namazı 

ikindi namazı 
Akşam namazı 

Yatsı namazı 

CUMA 
~I A~ostos 
19 R. Ahir 

!;,26 

18.4ı 

4.27 
12.14 
'~.56 

18.41 
'i'0.'.!2 

Cumartesi 
ı EyJöl 

20 R. I\ lıir 

:-i. 27 
18.43 
4.28 

1 ı. t:l 
15.55 

18,4' 
rn.~o 

Kongoda Banana tehrinden \ He~~ea meccanen istasyonlara ie· ~~ı~:\cçen ~ünleri 
içerilere doğru demiryolu yapıl • lebıhr. Yılın kalan cünlcrt 

J.:17 
l?:l) 
130 

3.40 
236 
129 

mak için karar verildi. Sermaye "' "' "' L _____________ .... 
geldi. Demiryolu ne kadar ça • Kadınlar, çocuklar, ihtiyarlar - ,11 

-- -R A-
0

-_Y_c __ -
0

- -·--ı, _ 
buk bitirilirse elde edilecek kar akın akın istasyonlara geldiler ve _,, __ __ ~ 
o kadar çok olacaktı. istasyonlara gelmekle kalmadılar, 

Bugün 
Bunun için inşaat şirketi, yo- katır boncukları, renk renk düğ

lun derhal bitirilmesini istiyordu. melerin asıldığı, arşin arşin kır • 
Davullar çalındı, kabile reislerine mızı basmaların sallandığı dük -
haberler gönderildi. Demiryolu kanlan görünce ağaçların oyuk -
inşaatında ameleye çifte yevmiye ları önünden bir türHi ayrılama -
verileceği bildirildi. dılaı-. Hele kadınlar boncuklara 

223 lihz. VARŞOVA, 1315 m. 
21 Choplnin cscrlnlndı-ıı l<onıwr. 21,30 

Ec-nPhi dlllltı lrnfcrans. 21, 10 Polonya mu
sikisi. 22,12 Hatır orkcfttra. konseri. 2S 
Alıllialitt'. :rn,ıo Pozııandan nakil. 21,0.; 

Dan" mıı-ıit.isl. 

82S KhT.. BÜKREŞ, S6\ m. 
13 - 15 - Gündli:ı: nf'şriyatr. 18 l\lmıa

halıe. ıs.o.> Val-ı musll<i!'li (orkestra ile). 
23 Haberler. 23,30 Kahvehane mnıılklsi. 

İşler başladı, mühendisle yol gönül verdiler. Buraya gelen bon· 
çavuşları faaliyete geçtiler. Ha cuklar onları o kadar ali.kadar 
gayret, ha baham ha!. Çalı~tı • etti, siyah kadınlar kırmızı bon
lar, çalıştılar.... Fakat Kongo cuklara o kadar candan yandılar. 
nehri varileri bir türlü açılmı- Günlerce bu dükkanların etra-

Khz. PRAG, 470 m. 
21,15 llulmlti bahisfor ve şarkılar. 22 

SMt ayarı. 22,15 Orkestra rdakat.Jlı- l<c
man konseri. 23 Haberll'r. 23,15 PIAk. 
23,SO Nı•şf'li lmrışık neşriyat. 

d f ında durdular, boncuğa elini sü· yor u .• rit5 lihT. DUDAPEŞTE, 5f'i0 m. 

Raylar üremiyor, çünkü Ba • 
nanadan ileri doğru adım athkça 
amele sayısr eksilmeğe başladı. 

Bol güneş, sıcak yağmur, dal
larında kocaman kocaman may
munların kuyruklarından asıla
rak sallandıkları, dişilerile kur 
yaptıklarr ağaçların altında çalı -
çacak adam gittikçe azalıyordu. 

Niçin? 

İklim meselesi 'diyeceksiniz? 
Hayır. Böyle bir şey iddia e· 

dilemez, Avrupalılar için iklim 
meselesi her zaman bir tehlike • 
dir. Avrupalı bu sıcak iklimde 
bir türlü yaşayamaz. Y emye§il 
bataklıklar araaında göğe doğru 

çıkan yemyeşil bir buhar, hava 
haline girmiş medarlar sıtmasmı 
bir sağanak etrafa savurur. 

Yer linin vücudu malarya mik· 
robuna o kadar alışmıştU" ki yı -
lanı elile tutan adam gibi aıtma -
ya şerbetlidirler •• 

Hayır. Onların yol ameleli -
ğinden çıkmalarının sebebi bu 
değildir. Dört ayaklı 'hayvanla -
rın yaşayamadığı yerlerde, bu a
damlar hatlarında kayık, sandal 
tatıyarak yılanlarla, maymunlar· 
la parlak renkli kuşlarla kardeş 
kerdeı yaşarlar ve hiç le sıkıntı 
çekmezler. 

Baımühendiı iki yevmiyeyi üç 
yevmiyeye çıkardı ve nihayet bet 
yevmiyeye.. Brükseldeki amele -
nin aldığının bet misli para veril
.di, gene elini çapaya ve kazma
ya süren yok!. 

Başmühendis bu vaziyet karşı· 
sında çıldıracak hale geliyordu. 
Toplandılar, konuıtular, fakat bu 
konu~malardan hiç müıbet bir 
netice çılanıyordu. 

Gün geç.tikçe amele sayısı düt· 
mekte devam ediyordu. Halbu • 
ki Brükselden gelen müstacel tel· 
graflarda hattın resmi küta'dı 
hakkında malumat isteniyordu. 

Ger.ç bir mühendis bir teklif· 
te bulundu. 

Ve teklifi kabul edildi. 
Zuluların köyleri ile istasyon· 

lar arasında bir dekovil yapıldı. 
Her istasyonun yanında yüz met
reden fazla boylu ağaçların ga -
yet geniş gövdeleri vardı. Onla
rın birisinin içi oyulclu. Bu ade
ta kocaman bir evdi. 

Genç mühendis buraya mavi, 
ıarı, yeşil, türlü türlü boncuklar 
getirdi. Astı. Kırmızı renkte 
basmalar getirtti. Onları da bir 
9renara yerlettirdi. 
Başmühendis bir gün emir ver· 

'di: 
Dekoville sayaliat serbesttir. 

rebilen, basmaya dokunabilen 
kendisini bahtiyar addediyor· 

du .. 
Asıl gürültü Zulular evlerine 

döndükten sonra patlak verdi. 
Siyah derili, ince belli, geniş kal
çalı kadınlar, dik memelerini ko
calarının göğüslerine dayadılar, 
nallı burunlarını kocalarının bu· 
runlarına yaklaştırdılar. 

- Kocacığım boncuk isterim. 
- Kocacığım kırmızı kumaş 

isterim. 
Diye ayak dirediler, kocala -

rından vaat almadan koyunlarına 
girmediler. Hele çocuklar bir 
türlü, dükkanların önünden ay • 
rılmıyorlar, babaları kendilerine 
bir dizi boncuk almazsa köyleri· 
ne gitmiyeceklerini açıkça söylü -
yorlardı. 

21,U St.lld~·odan mnslldU pi~'""· 2S,10 
Habt>rlt'r. 23,50 Farkaıı aigan takımı. 

:;92 Kh;-:. \'İl' ANA, 507 m. 
21,0.'~ Şarkılar, hafif ha\·alar. 21,<l:S 

Precbrnıced<'n naklJ. 21,15 Jarnonun eıııer. 

IC'rindPıı (Dans 1\lusikaııtcnmnede1) lıtlmll 

operet tc-mslli. 23,30 Haberler. 23,'15 Opc. 
retin devamı. z.ı,ı.; Ca:ı:bant. 

'vAKIT 
GUndellk, Siyası Gazete 

tstanbul Ankara caddesi, (VAIUT) ,urdu 

TELEFON NlJMA.RALA.RJ: 
Yazı fılerl telefonu: MS'19 
tdare teteronu : 24S'10 

Telgraf adresi: Istanbul - (VA.KIT) 

Senelik 
6 aybk 
a aylık 
ı 8.l'llk 

Poata kutusu No. M 

ABONE BEDELLElU: 

Türklye 
1400 Kr. 

Ecııebl. 

2'100 Kr. 
150 
tOO 

• 
• 

H150 

800 
150 • soo 

lLA.N U<JRETLERlı 

• 
• 
• 

Genç ve nişanlı Zulular pek Tlcarl Uft.nlarm uan .aayıtalarmda ea.n-
timJ 30 kuruştan başlar. Dk saytfada 250 

berbat bir hale geldiler. kuruııa kadar çıkar. 
Çünkü nişanlı kızlaı- ıedef BUyUk, tazıa, devamlı ua.n verenlere aıt 

düğmeleri dizi dizi kırmızı bir ayn tenzilAt vardır • 

bezin üstüne dizerek boyunlarına 
takmayı dünyanın en büyük sa -
adeti addediyorlar, sevgililerin • 
den sedef düğme hediye etmele -
rini istiyorlardı. Çünkü genç yol 
çavuıu sevgilisine bir düzine se • 
def düğme ile yarım arşin kadar 

Reslmlf ııa.nıarm bir sattn 10 kuru,tur. 

KUÇUK iLANLAR: 

Bir defası 30, tıd d(•ası 50, Uç detuı 65, 
dort defası 75 ve on dera.m 100 kuru!Jtur. 
Oç aylık ua.n verenlerin bir defası mec~· 
nendir. Dört eatm geçen UAiılarm faz.la 

satırları txış kuruştan besap edfilr 

kırmızı bez hediye etmişti. Bu şanlılar bin düğmeli birer ye
hediye bütün delikanlıların başı • ni kumaş hediye etmeğe mecbur 
na dert getirdi. Bütün nişanlılar oldular. 
yol çavuıunun getirdiği hediye • Yolçavuşu bir gün nişanlısına 
den bahsediyorlar: hin tane katır boncuğundan bir 

- O nişanlısını herkesten zi· kolye hediye etti. Derken efen -
yade ıeviyo.r, sen herkesten az se- dim, nişanlılar, kocalar arasında 
viyorsun. bir rekabettir başladı. Boncuk, 

Diyorlardı. Kocalar, nişanlılar düğme, kumaş sarfiyatı arttıkça 
naçar dükkanlara baş vurdular; arttı. Fakat Zululu kocalar, karı
şimdi siz zannedersiniz ki koca • lar ve nişanlılar arasında kavga 
lar ve nişanlılar kolayca bu işten gürültü, aileler arasın.da rekabet 
kurtuldular, ne gezer efendim. azalmadı. 

ne gezer. Herkesin ağzının tnclı kaybol· 
Dükkancı, bir v•nıciy'? bakıyorı du. Hepsinden feci Zululu er • 

bir de fiat söylüyordu. D:'kkancı keklerin ellerinde, avuçlarında ne 
bir s.cdcf düğme içb ne i :ıtiyordu varsa tiikendi. Onlar bir aün ça· 
bilir miF-iniz?. Tt\~,,·n c·deme-ı · lışıp bir kaç ay yi\~ıyabiliyorlar. 
siniz. Taıın elli frank... Tek bir d ı. 
düğme... Fakat şimdi i~ ber'akis oldu. 

. Bir kadına hediye edilecek Herkes tirillcşli. Erkekler tiril -
düğmenin en aşağı otuz tane ol - le~ti, ama kadınların, nişanlıların 
ması lazımdı. istedikleri bir kere kabarmıştı, 

Bir arşin bez 85 franktı. Da- bir türlü süslenmekten va:ı geç • 
ha aşağı almanın imkanı yoktu. miyorlardı. Kocalar, nişanlılar 
Fakat yolçavuşu nişanlı~ma yal- karılarına boncuk, sedef düğme, 
mz bir gerdanlrk vermedi, koca - basma almak için demiryolların· 
man iki arşinlik bir bez aldı, 0 • da a.mde!ığe razi oldular. 
nun r.ni bir karıştan fazla idi, 0 - 1-:h~m bilseniz ne fiatJe, yarım 
nun üstünü ba~lan başa !edef yevmiye ile ... 
düğme ilr. k;,,plattı. Sevgilisine Altı ay sonra hattın resmi kü
hediye etti. Hn bezin iistiincle de şadı yapıldı, ve kumpanya baş
tam bin tane düğme vardı. mühendisi hem demiryolu yapıp, 

Yolcavuımnun nişanlısı b1t ye- hem de üstelik kar ettiğinden do· 
nt tuval~ti il" meydana çıktığı layı büyük bir mükafatı naktiye 
gün bütün Kongo altüst oldu. Ni· ile taltif edildi. 

.............. -....... 
• 

Baaıı· intikamı 
Arsen Lüpen, oğlunun düşmanı mı? 

Yazan: Maurice Leblatı& 
-13-

- Cevabınızı kabul ediyo Bu sözler kadındaki hiddetİO 
rum. Sizin yaımızda ve içinde daha ziyadeleımeaine, hıçkırıkl• 
bulunduğunuz ahval ve !erait ı· ağlamağa ba§lamasına sebep ol• 
çinde insanın yalnız başına ken • du. Bu da şiddetli, muzlim .,.e 
dini kurtannağı bilmesi lazım • hazan kendine hakim olmıyaıı 
dır. Eğer kabahatli iseniz vay ba- bir yaradılış sahihi olduğunu göı• 
şımza .• Eğer masum iseniz Cena- teriyordu. 
hı Hak size layik olduğunuz mü· - Sevgilim kaybolalı üç giiO 
kifatı verir. oh:,yor, dedi. Üç gündür onu tar•f 

Felisiyen ayağa kalkıp Raul'a taraf arıyor, bir divane gibi her 
yaklaştı ve dedi ki: tarafa ko§uyorum. Bugün gazete" 

- Zan ve tahmininiz nedir? lerde ölüm halinde yaralı oldul'J 
Raul delikanlıyı biraz tetkik nu okudum ... Allah bilir bu and• 

etti. F elisiyen'in göz kapakları ölmüştür bile... • 
sık ıık açılıp kapanıyordu. Yü - Pek ala, kliniğe gideceğini-
zünde hulus ve saffetten eser ze niçin buraya geldiniz? 

yoktu. Bunun üzerine: 
- Bilmiyorum, dedi. 

• • • 
Ertesi gün Elizabetin cenazesı 

gömüldü. Cenaze merasimi esna· 
sında Roland büyük bir gayret 
gösterdi. Mezar başında kız kar

deşinin tabutunu kucaklayıp i 
şitiJmiyen bazı şeyler söyleniyor· 
du. Cenaze gömüldükten sonra 
amcasının koluna dayanarak u
zaklaştı. İhtiyar Garevel tahkikat 
hakimi M. Ruıelen ile uzun bir 
konutmada bulundu ve bütün te
e11ürüne rağmen tahkikat haki 

mıne: 

- Pakette bir tek banknot 
yoktu. içinde yalnız bazı kıymet· 
li mektuplar vardı. Adliyeye, bu 

- Gitmezden evvel ıizi gör ' 
mek istedim. 

- Niçin? 
Genç kadın cevap vermed~ 

Hiddetle Raul'a doğru yürüdü• 
Bu hiddet halinde cidden güzel ' 
di. 

N. · . ., ç·· kü' ,_ .. t.'nbllıı" _ ıçın mı . un ou u • I 
lar ıizin eserinizdir. Evet ııS 
Bunu yapan ıizsiniz. Bunu anla • 
mak için bu gazeteyi okumak ki• 
fidir. Felisiyen Şarl da kim?. it 
ortağınız. işin başı sizsiniz. Bii ' 
tün bu macerayı hazırlıyan siztİ' 

hjt' niz. Gazeteyi okur okumaz 
settim ve "odur,, dedim. 

Sif - O kim imi! bakalım? 
beni tanımazsınız ki .. 

- Evet, evet çok iyi tanırılll•. 
- Siz beni, Raul d' Averni'f 

tanıyorsunuz, öyle mi? 
- Hayır, Arsen Lüpen'i taıtl" 

' mektuplan ihtiva eden kül rengı 
bezden yapılmış paketi bulmak 
için mezuniyet veriyorum. Yakın· 
da muhakemeye vereceğim şiki. • yorum! it 
yetnameyi de bu suretle kaleme Raul şaşırmıştı. ~e ~öy!e. :it 
alacağım. açık hücumu ve ne e ısmının ıaJ 

Raul d'Averni bir müddet ge- hakaret gibi ortaya atılma•:. 
zindikten sonra kanepelerden bi- bekliyordu. Bu kadın bunu net 

rine oturarak gazeteleri okuma • den biliyordu? 
Şiddetle kadının elini yakal•' ğa başladı. Gazetelerden biri, ce-

sur ve gizlenmeğe muvaffak o • dı. el 
lan muhabirlerinden birinin ver - Ne diyorsunuz, ne? Ar• 
diği malumat üzerine tahkikatın Lüpen mi? . ! 

bütün saf ahatmı ve Guıonun F eh· - Oh, yalan söylemeyiııtf 
siyen Şarl'c kartı yaptığı aorğu a Hem yalan söyleseniz de neye 1' 

b • b"I" 11d'' nun bütün tafsilatını veriyordu. rar? Bunu çoktan erı ı ıyor d• 
Raul bunu okuduktan sonra ga Simon bana sizden ve arkasın • • • deıJ 
yet neşesiz bir yüzle mırıldandı gizlendiğiniz d' Avernı ısmın pd• 

- Gidiniz de bu terait daire · sık sık bahsederdi. Hatti geç~rıt" 
sinde çalışıwz !... bir gece, burada b~lunma~ıs sr 

Kö,ke döndüiü zaman F elisı· zaman köşkünüze bıle geldını· 
yen'i çalışır gördü. mon Arsen Lüpe_n:in. nerede~ 

Köşke girince dehlizi geçti ve duğunu görmemı ıatıyordu. , 
içinde düşünüp hayaller kurma • Ben ona "Arsen Lüpen'i tanıdl~P 

d. db h 1" ... · · nıu'' nnı sevdiği küçük salona gir ı. ğa kalkışma, be a t ıgını ııe1' 
Burada genç bir kadın kendi· olur. Öyle bir maceraperel 

sini bekliyordu. Bu kadın gayet ne bekliyebilirsin?,, demşitiıl1· tı 
... ~-d 

sade bir elbise giyinımi§ bir ka • Genç kadın yumrugumı tlll>• 
dın idi. Meçhul kadının gayet gü· doğru uzatmı§tı. Bakışlarileı 0,,ı 
zel, çiziilerinde derin elem ve vırlarındaki iatihfafki.rlıkla o 

keder izleri görülen yüzünde tahkir ediyordu. id' 
hınç, tehür ve düşmanlık alimet- Raul ise gayet sakin bir h• iP 

lcri verdi. Boynunda kırmızı fular genç kadını dinliyordu. Bu .-',tı· 
Vardi. d 1 t Çık1111 

macera a naaı or aya • • }ıli • 
- Siz kimsiniz? L ' .. rmek ıçın Simon. o~y~n r go }<ifl 
- Simon Loryan'ın metresi niğe gıtmıştı. Bu aenç sııu1~,_tl111> 
Bu sözler, Simon Loryan'ın tanımıyordu. Acaba ne 111• e -

başından geçenlerden mes'ul o kendisiyle münasebet tesiı ell"rrıi
lan Raul imiı gibi derin bir hid- ğe çalışıyordu?. Raul d' ~,,e •11\ 

detle aöylenmitti. nin Arsen Lüpen olduğunu 1l a • 
Raul genç kadına dedi ki: ketfedebilmitti?. Nasıl bir te•lSt 

- Köşkümde misafir bulunan düf ona böyle büyük. bir sırrı 
F elisiyen Şarl'in suçluluğundan retmiş olabilirdi?. . u•"° 
bahseden "Eko dö Frans,, ın ma • Raul genç kadının bu bu• e • 
kalesini okumuf olacakaınız. O kendisini aydınlatamıyacaıı ;,.1' 
nu nerede bulacağınızı bilmedi • yahut hiç olma~sa aydınlat iifiit• 
ğinizden gelip bana çatıyonunuz, iıtemiyeceği zihabma di.itJO .,ı1 · 
öyle değil mi? ~De\faılll 
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ÇİÇEGE 
BENZER 

BOYALI 
SAÇLAR 

Sabri Beyle Süheyla Hanım, 
yemeği somurtarak yediler. Biri • 
birlerinin yüzlerine doğrudan dog• 
ruya bakmıyorlar, göz ucuyla 
baktıklarını sezdirmemek için iki
si de ihtiyatlı davranıyorlardı. 
Kadın, kocasından daha hiddetli 
görünüyordu!. 

Nazlı Hanım. yafı hayli ilerle· 
hıi§ bir kadındır. Gençken de 
herhalde pek okadar güzel olma· 
Yacak ki yathlığm kendisint! 
lllnhsus bir nevi güzelliğine de 
&ahip değil. Yijzüne karşı söyle· 
nilmek yakışık almaz, fakat bu • 
tada söylenilebilir: Pekçirkiıı ka
dındır! Kibar h1rsız, baloda kendi kendine söyleniyor : - Artık bize de iş kalmadı. Senelerden beri bir arada ya· 

şıyan karı koca, gene kavga e-t • 
mitlerdi. Onlar, hem hirbirlerın
den ayrılamazlar, hem de kavga 
etmekten vazgeçmezlerdi. 

Halbuki, bir de kendisine soru
nuz. Sormağa da hacet yok ya .... 
O, zaten srk sık. kendiliğinden 
güzelliğini anlatıp durur. Hayır, 
durmaz, durmamasıya devam e· 

Moda değfşti, elmasın, incinin yerini adi cam parçaları tuttu! 

der. Söyle: 
- Ben, bügünkü tazelere ba · 

kıyorum da ıafıp kalıyorum. İç· 
lerinde hiç, ama hiç mi hiç güzel 
}'ok ..... Şöyle biraz göze çarpan -
lar da hep boyalı beb.ek!. Hiç biri 
kendiliğinden güzel değil.... Hal
huk!, eskiden böylemidi ya?. me· 
•ala, ben boyasız gezerdim. "Ca· 
ıtıi yıkılsa da mihrabı yerinde
dir!,. derler. Ne doğru söz! gerçe 
hen okadar ya,Ianmadım, orta 
}'a.~lı sayılırım, ama haydi kendi · 
mi yaıı ilerlemit ~ayayım. Gene 
boyalı tazelerin yanında onlar · 
dan taze, onlardan güzelimdir ! 

Nazlı Hanım, işte böyle hiç 
du&madan kendi güzelliğinden 

Uzun Bir Şıir ! 
Ali, haylaz bir çocuktur. Der

di, günü mahalle arasında kendi 
gibi arkadaşlar ile oynamaktır. 

Dersine hiç çalışmaz. Bütün hoca· 
ları, kend;sinden şikayetçidir! 

Bir gün, ezberlemesi icap 
e:len uzun bir şiiri ezberlemediği 
görüldü. Tek mısra bile çıkara · 
mıyordu. Anlaşılan, şiiri ezberle· 
mek niyetiyle bir defa okumamış· 
tı bile .... 

Hocası, onun şiiri ezberleme· 
diğini tesbit edince, kaşlarını çat· 
tı ve sordu: 

- Söyle bakalım. Şiiri on defa 
kopye etmeği mi tercih edersin, 
yoksa fena bir numara mı? 

Ali, bir an düşündü, sonra şu 
cevabı verdi: 

- Şeiiri beş defa kopye etsem 
de orta bir numara verseniz ol · 
maz mı? .. Ne on defa kopya, ne 
de fena bir numara! .. İkisinde de 
bir fark olsun ! 

- Karımla mcşglll olınadığı-

ınr size kim söyledi?.. Ona her 
akşam buz gönderiyorum! 

- Şu halde kaıımz, kcnclh;iııc 
karşı soğuk davrandığınızı söy:e
mektc, tam·amiyle haklı! 

Berberin Tıraşı! 
Kırtasiyeciltk eden arkadaşı 

Velinin dükkanına gelen Cazim, 

onunla konuşurken, yandaki dük· 

kanda devamlı bir konuşma baş· 

ladr. Çok yüksek sesle, durup dur· 
mamasiya bir konuşma! 

Veli, Caz ime sordu: 

- Yandaki dükkan, senin dük· 

kandan işlek galiba!. Keşke sen 

de kıratsiyeciliğe heves edeceği • 
4 

ne berber olsaydın! 

Arkadaşı gülüd: 

- Yanılıyorsun. Bitişik duk • 

kanda şimdi berberden başka 

kimse yoktur ! 

- Acaip ! .. Peki, bu konuşan· 

lar? 

-Sesinden tanırım. Bu, her • 

berin kendisidir. Kendini tıraş e· 

derken, aynadaki aksi ile konu • 

şur. Pek geveze bir adamdır da! 

Bu seferki kavgada, i\ralarm
da şöyle konu§tular: 

- Sen, bana eskiden "Kanar
ycm' derdin. Şimdi hiç böyle söy
led:ğin yok! 

Karısının bu sitemine karşı, 

koca, şu m~ka~, •lf'dc bulundu: 

- Senin o zaman saçların sa• 
rı idi. Böyle dcyi~:m, yakışık a • 

lırdı ! 
Kadın, öfke ile kocasına bak· 

tı: 

- Saçlarım şimdi de sarı de
ğil mi? 

Erkek, bu söz üzerine gözleri-
ni karısın1n saçlarına çevirdi. 
Sonra gülümsedi: 

- Hakkın var. Yalnız ... De • 
yi,imin y<ıkıtık alması için, mü • 
saade et de, sana bir ilih·~ i!e es· 
ki hitabı tekrarlıyayım! 

- Nasıl ilave o? .. Söyle ba • 
knyım! 

- "Boyalı k=lnaryem" ! 

ha.hs eder. Bu yolda sözlerini din· 
\iy~:ılcrdcn kimse, onun sözlerine 

kani olmasa da hakikati yüzüne 
karşı ap açık söylemek şöyle dur· 
•un, söylediklerini mevcut vazi
Ycte uygun bulmadığını imayı bi· 
le göze aldıran ortaya çıkmaz. -----------------------.-----.---------·--.---------------------------------.-----------------------------------
l(i\r d h k w d.. tanımadığı gene bir kız yaptı. inadına bu mevzu üzerinde dur·ı 

Eğer Su Lazımsa ' şısın 3 er es agız ucun .. ~ . . .. 
bet: . t" k l · l Avrupada. nebatlar bılgısi tahsılı mak, güzelliğine herkesin hayran 

ren ı:; nıza ıYrı ışını gız e -
iller· .. 

1
.. • · • b il' t yapıp lslanbula yem dönmüş kaldığını bir kat daha barizles 

::.C, gu umseyışını e ı c me • ~ 
llleğe çalışır, herkes onu aşağı yu· cüretli bir kız! t1rmek arzusunu duydu: 
ka 1 d"k d Nazlı Hanım, mutadı üzere 

rı şöy e tas ı e er: 
sırasını getirmiş, ııene kendi gii • 

-- Sahiden öde, Nazlı Hanım. s· d d l zel1iğindcn bahs açmıştı: 12 i.in nasılsanız bugün e öy e. 
şif': ::. Hani şöyl~ bir karşılaşışla - Aman şu erkekler! Söz a -
eıı ;nntçılann bakışlarını bile ü _ tanların cezı-.landınlacağını bil
zcrinize çekiyorsunuz. Herkes İs· miyorlar galiba... Alabildiğine 
ter İ:>lcmez güzel bir kadın kar::ı· söz atmaktan çekinmiyorlar. A • 
••ntln bulunduğunu hissediyor. ma ben de hepsinin ağzının pa -
Si · · d il l yını veriyor, bir clnha böyle bir 
zın güzelliğinızi i e tas-; ik et· 

ltli!·cnin bile, içinden inkar ede _ 5öz :;öyledikleri \akclirde, kendi · 
l'tıed' .... d k M )erini yakalarından tutup en ya • 

h 
ıg1 yüzün en o unuyor. u- . 1 ak kak böyle ... yalan değil, eğer kın noktaya teslim edeceğımi hi · 

!;ek!. diri yorum. Yalnız, bana söz a· ı 
N::.ızh Hanım, bu sözleri kati- tanlar 0 kadar çok ki.. .. Hangi bi· 

}'en alay manasına alıp ta kız . risinın yakasına yapışayım?. Bi • 
""" rini tutarken öbiirü kaçncak .... 
... a.7.. Bilakis, gözlerini kapa· 
ta. k Birini cezaya çarptırıp ta öteki · 

ra , gülümsiyerek tatlı bir nağ- k b 
rne ·b· d' l K , lerin yaptıklarını yanına ar ı -

gı ı ın er ve.... ırıttr.. h k 1 k ı k ı rakmak ta a sız ı - o aca .... 
Kendiııine kar~ı bu yolda ha · Nazlı Hamm. sözlerinin tesi · 

~ket edilmesinin 1:ebebi, Naı;h k · · d d t ran rı rini anla.ma ıçı!l, o a a o u · 
anımın ayni zamanda pek acu· ı · t lann yüzlerindeki iz erı araş ır -

te bir kadm olmasıdır. Acuze, d dı. Bu arada, yalnız şu Avrupa · 
ı· edikoducu bir kadın! .. Inaan di- da nebatlar bilgisini tahsil edip 
ıne dü,miye göraün. Bire bin ka· le diplomasını a'arak lstanbula 
~rak öyle yalanlar uydurur ki.... dönen misafir ~ene kızın yüzün · 
b'O§una gitmiyen kimseleri, bin · deki izi beğenmedi. Onun dudak 
t •

1
r dedikodu ile yedi mahalleye ucunda bir istihzet kıvrılışı seç · 

c lat eder! ı T b' · 1 t miıti. Ne cüret.. er ıyesı u 

Fakat, senelerden beri tanış · 
lığı herkesi susa durduran bu gü· 
~ellik iddiasındaki çirkin, ya,Iı 

b\'~ acuze kadın, geçen gün öyle 
tr ta w d k' B a.rruza ugra ı ı..... u ta -

-.,.ZU, tanıdıklarından birisinin 
t\'in.. • f' . . w. • .. ınıaa ır gıttıgı zaman, mı .. 
'&firlerden biri, o zamana kadar 

kız! Zahir kendisinin kim oldu · 
ğunu bilmediği :çin böyle davra· 
nıyordu. Hem kim olduğunu bil· 
sin, bilmesin, gören göz kılavuz 
ister mi? itte kendisi pek ala gü-
zeldi. Boyalı kız, sahici güzellik
. ~n ne anlar! 

Böyle dütünen Nazlı Hanım, 

- Demin buraya gelirken de, 
çapkın bir delikanlı, tra,mvayda, 
o kadar kişinin içinde bana ne 
söyledi, bilseniz!.. Arkamdaki sı
rada oturuyordu. kulağıma doğ • 
ru eğildi, nefesini ensemde sıcak 
sıcak hissettim. Birden bire hı -
şımla arkama döndüm, sert sert 
yüzüne baktım. "Ne var, .. ne olu· 
yorsunuz?" dedim. Ne dese be • 
ğenirsiniz? .. 41Siz, bir çiçeksiniz. 
koklıyorum !'' dedi. Bütün tram -
vayclakiler işitti. hepsi ele " ku . 
çük beyin hakkı var!" dediler! 

• 
Odanın bir köşesinden çınçın 

öten bir kahkahl\ koptu. Muazzeı. 
Hanım, - hani şu Avrupada ne. 
batlcu- bilgisi tal-sil edip le lstan· 
bula yeni dönen genç kıı: ! -, 
Nazlı Hamının hiddetle renkteo 

renge ~irmesine hiç aldırış etme· 
den, ~unlan söyledi: 

- Avrupada tahsil gördüğüm 
Üniversitede çiçek kolleksiyonu 
vardır. Bunlar ara~ında tıpkı size 
bcnı.iyenler de bulunuyor. Yal . 
nız. bu kurumuş ~)çeklerin koku • 
su yoldur. Eğer tramvaydaki 
genç, nebatlar bilgisi tahsil etmiş 
olsaydı, sizi boşuna koklamağa 

kalkışıp ta gülünç olmazdı. Bü • 
tün tramvaydakiler ona hak ver
diler demek?. O halde siz kuru -
muş çiçekler kolfeksiyonunda yer 
tutmağa değeri olan bir çiçeksi -
niz! 

••• 

- Leh KarikatürU 

~-----_, 

.. 

•• ıt..po ....... , 

Geçende Lehistan da evleı i su bastı. Bu karikatür, o hadise

den mülhem olarak yapılmıştır. Su şirketinin bir mrmuıu, sandaJla 

gelmiş, dama çıkanlara soruyor: - Eğer evdeki musluklar bozul

du ise, tamir edeyim... Susuz kal mayınız! 
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SPOR Gezintimize yalnız 
on beş giin kaldı Klüpler 

V AKITın sonbahar gezintisi gezinti- Faal ô:~~ mi~tarını 
lerin en tath~ı olacaktır fazla gosterıyormuş 

İstanbul mıntakasının ıenelik 
kongresi dün Halkevi salonunda,, 
toplandı. Mıntaka ikinci reııı 

Fethi Tahsin bey tam saat onda 
kongreyi açtı. Riyasete Galatasa· 
ray murahhası Cevdet bey, katip· 
liklere de Beşiktaştan Nuri, Ha· 
liçten Adil beyler seçildiler. 

ilk sözü alan mıntaka ikinci 
reisi, ve Hilal klübünün murahha· 
sı Fethi Tahsin bey, mmtakanın 
bir senelik idari ve fenni faaliye-

ı tini hulasa eden bir rapor okudu .. 

VAt\IT gezi n1is nin yapılacağı yerlere bir bakış 

Gezintimiz epeyce yaklaştı . Ö
nümüzdeki cuma değil, öbür cu· 

ma gel keyfim gel! Sabahın on 
buçuğundan akşamın altı buçu-

ğuna kadar hoğazm en muhteşem 
korusu bizi bekliyor!. 

Yüzlerce kestane, yüzlerce fın
dık, yüzlerce ıhlamur ve yüzlerce 
sakız, dışbudak ağacının birbirle

rile sıkı fıkı sarmaş dolaş olduk
ları bu emsalsiz korunun pürüz

süz gölgeliği ve latif serinliği için
de geçirilecek bir sonbahar günü 

insanın canına can katmaz da ne 
yapar? 

Gidilecek bu emsalsiz, güzel 
yerin ismini bugünden söylemiye

ceğiz, fakat semtini şimdiden ha
ber verebiliriz: Gidilecek yer Bü
yükdere dışarısındadır. 

Havasından, suyundan, man· 
zarasından geçenlerde uzun uza
dıya gene bu sütunlarda bahset
miş olduğumuz bu yerin en tepe

sinde geniş bir meydanlık ve bu
rada tertemiz bir dans yeri vardır 
ki, burası adeta çok yüksek ve 
camları gök yüzüne baş dayamış 
ulu bir .cfağın tepe:;indeki kücük 
bir ya}laya benzer. Burada d~an
setme!<, burada saz dinlemek , 
buradaki derin pınardan fışkıran 

buz ve billfıl gibi şifalı su ile bir 
yemek yemek... Hani yok mu ... 
Ha! Şimdiden şunu da haber vere
lim ki, o gün "V AKIT,, ın gezin

tisine gelecekler yanlarında geti
recekleri nevaleleri biraz ganice 
getirsinler, çünkü gidilecek yerin 
suyu lstanbulun hiç bir suyuna 

benzemez, insanı her yarım saat
te bir acıktırır. Hoş, orada iste
diğinizden ala ve ucuz bir de bü
fe bulacaksmr, kuş sütünden baı

ka ne isterseniz oradan bulabilir
ıiniz. Fakat, o mübarek iyi su o
rada iken insana ne yanında geti
receği nevale, nede oradaki bute 
dayanrr! 

Gidilecek bu güzel yerin etraf 
ise kendisinden güzeldir. Biraz 
yukarıya tırmandınız mıydı, sa
ğınız orman, solunuz çayır, arka
nız başka bir iyi su menbaı... · 

Biraz heri taraf başka bir le
tafette, başka bir alemdir ... 

zelim, nazlı manolyalar solmuş· 

tur. Fakat sonbaharda Boğaz ko
rularının kendine mahsus öyle biı 

kokusu vardır ki nazlı manolyala· 

rın baygın kokuları bu sonbahar 

kokularının yanında adeti. silik 
kalır. "VAKiT,, ın gezmesi tam 

sonbaharın en revnaklı bir za
manı olan Eyliiliin on dördünde 
yapılacağı için Boğ~zın kır ve 

dağlarını, çayır ve ormanlarını en 

tatlı mahmurluklar içinde, gözleri 

yarı aralık ve kekiklerle, yabani 
# 

nanelerle, yabani Adaçaylariyle 
sereserpe yatarlarken bulacağız. 

Onun için bu cuma değil, öbür 
cuma yapılacak olan (V AKIT'm 

Sonbahar gezintisi) gezintilerin 
en tatlısı olacaktır. 

lstanbul m"'habiri 

l stanbul Harici Askeri 
Kıtaat ilanları 

Yedi yüz altmış altı bin 
kilo kuru ot kapalı zarf usu
liyle ihalesi 5 Eylül 984 çar
şamba günü saat on dörttc
dir. Şartname sureti musad
dakasını görmek iizerc İs
tanbul Levazım am'rliği sa
tınalma komisyonuna miira
caatları ve ihale günü vakti 
muayyeninden evvel teminat 
ve teklif mektuplarmı mak
buz mukabilinde Ankara Le
vazım amirliği sahnalma ko
misyonu riyasetine · vermele-
ri. (4651) 

lstanbut Kumandanlığı 
Stınalma Komisyonu İlanları 

1. F. Kıt'alarmın hayva
natı ihtiyacı icin ü~ vüz kırk 
bi~ ton sama~ kapalı zarfla 
mun~kasaya konmuştur. 1-
h~Jesı 8/9/934 cumartesi gü
nu. saat on beştedir. Talip
lerın şartnamesini görmek 
iizere her gün, münakasaya 
i~tirak edeceklerin de o gün 
ve saatinde teminatlariyle 
birJikte mektuplarını l. F. 
Satınalma komisyonuna gön
dermeleri. 

(63) (4961) Boğaziçinin baharı çok serin
dir, adeta soğuktur. İnsan nisan-
da, mayısta burada barınamaz, Ü· ~ 
şiir, hatta tirtir titrer. Yazın ise ~ 
ılıkçadır, iyidir, hoştur, denizleri. 
kırları, dağları, korulan pek se
vimlidir. Fakat sonbaharda Bo- 1 
faz büsbütün başkadır, büsbütün aJ 
gönül okşayıcıdır. Vakıa, yazın, 

Boğaz bahÇelerini süıliyen o gü-

l smetpa§a Kız Enstitüsünden 
diplomalı 

FAHiRE - SAADET 

Açtıklar! Terzi Evlerine gelmeleri· 
ni dilerler 

Işıklar caddesi - Ankara 

........ ~ . 

Merkez heyetinin hazırladığı he· 
sap hulasasını kongreye arzetti. 
Bu raporu, hesap müfettişinin 
mıntaka hesabatının yolunda ol -
duğunu tespit eden raporu takip 
etti ve beş dakikalık bir istirahat
ten sonra ikinci celse toplandığı 

vakit ilk sözü Beşikta~ klübünün 
murahhası Fuat bey aldı. 

Fuat bey oldukça uzun süren 
beyanatında en ziyade üç noktaya 
nazarı dikkati celbediyordu: 

1 - Mm taka merkez , heyeti, 
merkez umuminin Betiktaı klü • 
hüne verdiği bin liranın beş yü • 
zünü klübe vermiş diğer beş yü • 
zünü vermemiştir. Halbuki kon · 
greye arzedilen hesap hulasasın -
da buna dair aerahat yoktur. 

2 - Beşiktaşın Çırağan saha -
sının mükemmel bir hale ifrağı i • 
çin mmtaka merkez heyetinin 
yüz lira masrafla yaptırdığı plan 
bu plandnn istifade vaziyetinde 
bulunan Be,ikataş klübüne veril
memiştir. 

3 - Klüplerde bir itiyat netice
si olarak fal\l aza miktarını faz· 
la göstermek itiyadı vardır. Bu 
yüzden lstanbulda bilfiil sporcu 
adedi muhtelif resmi teşekküller 
tarafından teıcil erfilmiı miktarın 

çok dunundadır. Bunu tashih et· 
mek lazımdır. 

Fethi Tahsin hey, Fuat beye 
cevap vererek merkezi umuminin 
Beşiktaşa bin lira verdiğinden 

malumatı olmadığını ve böyle bir 
muamelenin mıntaka merkezin 
den bu sene zarfında geçmediği • 
ni, Şeref stadına ait planın da 
merkezden istenmediğini söyledi 
ve müseccel sporcu ildedi hakkın
da Fuat beyin noktayı nazarına 

iltihak ettiğini bildirdi. 

Bunu müteakip Betiktaf mu • 
rahhaslarmdan RüflÜ bey 932 ve 
933 !ild maçlarının intaç edilme • 
mesi esbabını sordu. Eyüpten 
Kemal, Haliçten Mazhar, Eyüp • 
ten Şemsi, Galatasaraydan Sa· 
bit beyler muhtelif meıeleler hak· 
kında izahat istediler ve aldılar. 

Müteakiben Fenerbahçe mu· 
rahhasınm bir takriri okundu. Mu· 
rahhasm şifahen de izah ettiği bu 
takrirde şu noktai nazar müdafaa 
ediliyor: 

Bugün spor teşkilatı 18 yatın • 
dan küçük idmancıları teaçil et • 
memektedir. Halbuki 18 yatına 
gelmiş bir genç müstakbel inkita· 
fı için gecikmiş bir çağdadır. 

Bir spor klübü yetiştireceii id
mancıyı 15 - 16 yaşında çalıttır
maya başlamalıdır ki azami ran • 
dıman alabilsin, Avrupada, Ame· 
rikada dünyanın her tarafında 14 
- 15 yaşından itibaren çocuklara 
mahsus sınıf ıınıf müsabakalar 

Golç Paşa Türkiyede 

Harbiye mektebine ve 
harbe ait hatıralar .. 

--- Çeviren: A. C. Yazı tto.sı ~ 

Golç pafa tahsına ait iftiraları malarının Abdülhamidin taç fi 
ehemmiyet vermeden geçiyordu. tahtı için ne meşum neticeler tef' 
Fakat İsmail vazife itibarile Golç lit edeceğini yazmıştı. Nihayet' 

d·ı· paıa ile ııkı münasebetleri olan le paditah tarafından uzu e 1 

talebeyi ve zabitleri tevkif vehap- diği gibi Harbiye mektebinin ,ll 
ıettirmeğe hatladığı zaman vazi- man usulüne tevfikan ıslahının ff• 
yet deiitmitti. İımailin Alman mail mektepte entrikalar çefit' 
paıaıını tecrit etmek ve onun bü- dikçe gayri mümkün oldui&J11~ 
tün faaliyetini atıl bırakmak iste· da bildirn1işti. 

diği anlatılıyordu. Bunun üzerine Abdülhaınid~ 
Golç P•t• bu habiı adama karşı mabeyincilerinden birisi gclert 

hareket etmek için timdi müsait bir takım laflarla Golç paşayı tel' 
bir fırsat kolluyordu. Meseleyi Oı- kine çalışmış ve paditah~11• 
man paşaya açtığı zaman harbi - yakında kendisini büyük bir ~ı 
ye nazırı bu fikrinden vazgeçme- şanla taltif edeceğini söylemitll·~ 
sini tavsiye etmiş, lsmailin padi · lsmail ise vazifesinin başında k• 
tahın emrile hareket ettiğini ve mı"tı. Fakat galiba kendi•İ11' 

ı T ~ 
onun için smaile karşı bir şey Golç paşa ile şahsan kartılaşnı• 
yapılamıyacağını söylemişti. tan çekinmesi ihtar edilmitti. s~ 

Fakat Golç paıa, Osman paşa· ihtara mukabil evvelce kaldırıl' 
nın bu ihtaratına rağmen maksa- mış olan falaka cezası ye~id~ 
dından vazgeçmedi. Bir gün ihdas olunmuştu. Bu ceza bııV 
Golç pafa bazı zabitlerle bermu - İsmail tarafından en kaba bir •' 
tat talime çıkmak üzere iken 1s - rette tatbik ediliyordu. Bir de ~ 
mail karşısına çıkarak kendisinin ki ve gayri sıhhi hapis cezaları 
kışla haricinde bu gibi talimler tatbik edilmeğe başlanmıştı. p 
yaptırmağa salahiyettar olmadı • cezaların kaldırılmasına Alııt_, 
ğmı pa!aya söylemitti. Her ne paşasının sebep olduğu bilindi, 
kadar Abdülha,midin casusu Golç ğiden onların yeniden tatbik e, 
patanın bir tevbihi üzerine çeki- dilmesi paşanın talebe nezdind• 
lip gitmiş İse de, hemen ertesi gü • ki itibar ve haysiyetini dütiif' .. , 
nü sadir olan bir iradede Golç mekten başak bir maksada mü' 
paıanın arozi üzerinde tatbikat tenit olamazdı. Bunun üzeri.,, 
yapmak istediği zaman her defa • Golç paşa yeniden 1smailin mei: 
tında Abdülhamitten müsaade tepten uzaklaştırılmasını istiye 
almaıı lazım geleceği emrolun · rek şayet bu yap1lmıyacak ohır,t' 
muştu. istifasının kabulünü rica etmitt1• , 

Bunun üzerine Golç pafa, mü· Bu müracaat Abdülhamit lf , 
dafaa için lazım olan evrak ile rafından verilen cevapta zat1t' , 
mücehhez olduğu halde, artık te - hanenin meseleyi bizzat Golç P', 
cavüze geçmitti. Padişaha verdi - şa ile konuşacağı bildirilmişti. ·\ 
ği muf asa al bir raporda casus ta - radan geçen bir ay zarfında G0 

rafından Harbiye mektebinde paşa on bir defa Yıldızda yeme!: 
gösterilen faaliyetin ne kadar davet edilmiş ve her defasın 
muzır olduğunu ispat etmişti. son dakikada bu davetin teh~~ 
Golç paşa, bu raporunda, her sene edildiği haber verilmi!ti. Abd" 
yüzlerce genç zabitin keyfi ve "''.lmirlin takip ettiği gaye matOıf 
gayri kanuni muamelelere tabi tu- du: O Golç paşayı ezmek ve her 
tularak mevcut idareye karşı düş· kes nazarında gülünç bir vaziyet' 
man yapılarak orduya girmeleri • sokmak istiyordu! 
nin ve bütün memlekete dağıtıl • (Devamı varı•" , .. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• r 
vardır. 1 Azalar - Nüzhet bey ( F ene 

Küçük yattaki sporcuların tes· bahçe), Muslih bey (Galat-"' 
çil edilmeıinde kanuni bir mah· ray), Basri bey (Betiktaş), J'e" 
zur da yoktur. Kanun 18 yafın· mal bey (Eyüp). 

dan küçük olanların cemiyetlerde Güref, boks, iskrim heyeti: V 
rey sahibi olmak, idari itlere mü- Reia - hmail Hakkı bey ( e" 

dahale etmek nevinden hukuki va fa Kumkapı) ·p 
ziyetlerini tesbit eder. Bunun Azalar - Sedat (Haliç), S~~ 
haricinde meseli. müteallim, ya · (Anadolu), Nuri (Betiktaş)' 
hut talebe ünvanları altında bu fik (Vefa Kumkapı) Beyler. 
çocukların çalııtırılmasında ka - Voleybol, basketbol heyeti: • J) 
nuni bir mahzur olmamaaına mu- Reis - Ali Rıdvan bey (l·h1' ) 
kabil teknik bir çok faydalar vr Azalar -Tahir (İatanbullP0r .. 

'dıW 
dır. Hadi (Vefa Kumkapı), ferı ) 

Fener bahçe murahhaıının ikin· (Galatasaray), Ekrem (T opk•P
1 

ci takriri de programsızlıktan şi· beyler. 

kayet etti. Atletizm heyeti: 
Bu takrirler reye konuldu ve Reis_ Ali Rıza (Betiktat)• •Jı• 

ekıeriyetle kabul edildi. Azalar - Vedat Abut (Bet' 1 
Teknik heyetlerin raoorları o · ta§), tıhan (İıtanbulıpor), C~:~} 

kunduktan ıonra be, dakika ara (Fenerbahçe), Ekrem (f-ll 

verildi. beyler. 
Üçüncü celıede intllhabat ya · Denizcilik heyeti: 

pıldı. Yeni heyetler Jöyle tetek - Reiı _ Kadri Nuri bey (G•
1
',. 

kül etti: tasaray). sed· 
Merkezheyeti: Azalar - Şazi (Beykoz)' ctt· 
Reia - Hamdi Emin bey (Altı· rı (Haliç), Dr. Demir Turgııl et-

nordu) tanbu su ıporu), Kadri (fen 
ikinci reis - Fethi Tahsin bey bahçe) beyler. 

(Hilal) 
At Yarışları bitti _ 

Aazalar - 5,cti (Galataıarav) " .,e • 
Sait Selahattin (f enerbahçe), Se- At yarıılarının altıncı ıfl" 

d. aY•' 
lahattin (8eAiktaş) beyler. nuncusu dUn Veli Efen 1 ç . ol" 

F b l h • d l muvaf f akiyeth ut o eyetı: a yapı mı§, 
Reiı - Necmi bey {Topkapı) muftur. 
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~uhi Hayatta Laşııur 
~n: Dr. Ç. YUNG 
~üme: Dr. M. HAYRULLAH 
~ (j , rt ve Y A R 1 rt tercüme külliyatının 
'ltlzinci sayısı olan bu kitap ~ıkıyor 

levzi Merkezi : VAKiT Matbaası 

keri Fabrikalar U. müdürlüğünd~p ~ 
Evvelce ilin 

edıJen münaka-

O . sa tarih 

lso k~lo Saf kurşun 8 • 9 • 934 
ıQu kıto kurşun üstübe~ 

Müoakasaların 

tehir edildiği 
tarihler 

18. 9- 934 

ı~) k~lo kaba 

1 kıio bir kaynamış bezir 15 • 9 • 934 6". 10 - 934 
kilo "k· ) . l l ,, ,, 

kı{o neft yağı 
1 · ı ~, o toz sülüyen 

1 Von muhtelif kuturda çe· 
1 /il 

'kilo , , muhtelif kuturda çe• 20 • 9 · 934 27. 10 - 934 

l 

~t~ı böbler mukayese mar- 22 • 9 • 934 4. 10. 934 

\ •ltt kalem tüfek malzemesi 29 • 9 • ~34 
ale._ k. v 29 9 934 ~ı· ""' nıa ıne yagı · -
~.;f pafta ve erkekler 2 • 10 - 934 
k.' 0 aliminyom 6 - 10 - 934 

8- 10. 934 
8 - 10 - 9:-S4 
8 -10 - 934 

15 - 10. 934 
ılo Kalay 6 • 10 - 934 
nıoı kurutmahanesi S - 9 - 934 15 • 10 • 934 

t"ii:ıa\arında gösterilen tarihlerde münakasa\arı icra edileceği 
· edihniş olan balidaki malzemelerin münakasa taribleri yioe 

ttında gösterilen tarihlere tehir edildiji. Taliplerin bu ta· 
de münakasalara iştiraldarı. (5243) 

anakkale Jandarma mektepleri 
satınalma komisyonundan : 

Gelibolu 
Jandarma 

birliği 

için 
Kilo 

210000 

Bayramif 
Jandarma 

birliği 

için 
Kilo 

lbale 
tarihi 

Güa Saat 

98000 l 2 • 9 • 934 Çarıamba 15 Ekmek -J6 
150 ,, ., Un 

13 " 
Perşembe 15 Sığır 

eti 
15 · 9 • 934 Cumartesi J 5 pirinç 

~ .,
1 ~ Caqakkale Gelibolu ve Bayramiç Jandarma Birlikleri-

11ll' 
'k~ 1Yact olan ,yukarıda yazılı 4 kalem erzak kapalı zarfla mü· 

saya k ~ çı arılmışhr. 

~~I ...,. ihale <:anakkale Hükümet dairesindeki Jandarma Sa

~il Komisyonunda yapılacaktır. 
trıı 1 - Şartnameler arzu edenlere komisyondan verilir ve gön· 

t, 

~ 4 
- Talip olanların teminat ve teklif mektuplarile ihale 

\'~ • . s 7 ıatte kom1syona müracaatlara ilin oluDur. ( 23 1 

Devıet Demir yolları ilanları 

tl);".~k Ticaret biJet!erile Seyahat edecek yolculara ~at~kh 
'~ıı~ ll~retlerinden de yüıde yirmi % 20 tenzilat yapılacagı ılan 

~ 016~ 

~ ~!Jki,ebir hastanesinde inşa edılecek olan kalorifer tes:aah· 
Sıı 0/'Pah zarf ile nünakuuı Ankara'da idare binasında 

)' 
9
1
34 Pazartesi günü uat 15 te yapılacaktır. 

• •.•• 1· 't•Jtp 1 at Haydarpaşa ve Ankara vezneleriode onar ıraya 
"'tı l•rtnameJerde yazılıdır. ( 5285) 

() 2 ' 
l'·· smanlı Bankası 

lirk Anonim Şirketi, - f esis tarihi : 1863 
~~rk· Sermayesi: 10,000,000 ingiliz lirası 
-.~ 'Yenin başlıca şehirleri ile Paris, Marsilya, Nis, Londra 
"~ 'i Mançester'd Mısır, Kıbns, Irak, lra:ı, Filistin 

Unanistan•da Şubeleri.. Yugoslavya, Romanya, Suriye 
H Y:unaniıtan'da FilyalJeri vardır. 

iter tUrlU banka muameleleri yapar. 

• Vapurculuk 
TUrk Anonim Şirketi 

Istanbul Acentalığı 
Uman han, l elefoo: 2292!> 

Trabzon Yolu 
D 1 Vapuru um upınar 2 Eylüı 
pazar günü •er.at 20 de Ga· . 

lata rıhtımından kalkacak. CidiJ · 
te: Zongµldak, lnebolu. Ayancık, 
Samsun, Ünye, Ordu, Gireeun, Ti· 

rebolu, Görele, Trabzon ve Rizeye. 

Dönüşte bunlara ilaveten Of ve 

Sürmeneye uğrayacaktn-. 

Karabiga Yolu 
Her Cumartesi, 

nQTŞamba ~imleri saat~O 
yı de Tophane 

rıhtımından bir vapur kalkar. Gidiş 

ve dönüşte mutat iskelelere ujtrar 

lzmit Yolu 
Haftanın Cuma, Pa

zar, Salı, Çarşam-
ba ~ünleri bir vapur saat 9 da 

Tophane nhrımınJan kalkar 

ilan 
Tramvay şirketinden 

1 Eyhil 934 Cumartesi sabahından 
itibaren tatbik edilecek muvakkat ta· 
rife, Köpı·ü ve nakil vasıtaları resim· 
leri dahil olduğu halde aşağıda göste· 
rilmiştir: 

Birinci mevki İkinci mevki 
Kuruş Santim Kr. Sant. 

1-2 kıt'a 6 25 3 75 
3.7 kıt'a 8 ?S. 6 25 
Zabit 6 25 3 75 
Zabit karne 4 25 
Küçük zabit 
ve efrat 
Küçük zabit 
ve efrat 

5 2 50 

(Karne) 1 50 
Harp malul-
leri 5 2 50 
Mektep tale-
besi (15 yaşı· 

na kadar) S 2 50 
Her talep vukuunda biletlerin ve

pasoların ibrazı mecburidir. Müdüriyet 

Deni2!yoll~rı 
iŞLETMESi 

Acentelerı Karaköy - Köprübaşı 
fel.4':2362 - 5irkı!cı ı\lühürdarl';a<ll' 

• Han feleforı 22740 __ .. 

Mersin Yolu 
ÇANAKKALE v~Y~~r 2 

PAZAR 10 da Sirkeci 

rıhtımından kalkacak. Gidişte 
Çanakkale, lzmir, Küllük, 
Bodrum, Rodos, Marmaris, 
Dalyan, Fethiye, Kalkan, Kaş, 
Finike, Antalya, Alanya, Ana
mur,Mersine. Dönüşte bunlara 
iJaveten T aşucu, Kuşadası, Geli· 
bo.u'ya uğrayacak yalnız Ana· 
mura uğramayacaktır. (5216 

Ayvalık 
Süı·' at Yolu 

ANTALYA vapuru 1 
Eylül 

CUMAR TESi 17 de Sir· 
keci Rıhtımından kalkacak ve 
Ayvalık yolunun mutat iske· 
lelerine u;rayarak lzmire gi· 
dip rlönecektir. (5217l 

DIŞ DOKTORU 

Übeyt Sait 
Fatih Karagümrük Tramvay 

durağı No. 4 

1 .... 

Yüksek iktisat 
ve Ticaret Mektebı 
Müdürlüğünden : 

1 - Mektebin ber kısmının kayıt ye kabui işi 3 Eylül 934 
te baılıyarak 24 EyJül 1934 akşamına kadar sürecektir. 

2 - Kayıt işi Pazartesi, Çarşamba ve Perşembe günleri 
saat ondan onalhya kadar yapı!ır. 

3 - Mektebe ~irmek isteyenler kayıt ve kabul şarJJarmı 
tafsiJatiyJe öğrenmek üı;ere her gün mektep lclaresine müracaat 
edebilirler. 

4 - Mektebin birinci •e ildnci kısım'arı için müracaat e
denlerin adedi her kısım için ayrı ayrı tayin o'unan kadroyu te
cavüz ettiği takdirde içlerinden müracaat tarihi sırasiyle ıyi ye 

pek iyi derecede mezun olanlar ve bunlar arasından tahsillerine 
fa5ıla Yermemiş bulunanlar tefri!< ve tercihan kabul o~ur.ur. 

5 - Yüksek lktısat ve Ticaret kısmına liselerden eyi ve 
pek iyi derecede mezun 0

1an1ar kayıt ve kabul o'umır. 

6 - Mektebin her üç kısmı~da mecburi lisan Fransızçadır. 
Almanca ve lngili2ce ihtiyari olarak tedris olunur. Yüksek lktı
sat ve Tıcaret kısmı ile i ıcaret lisesine alınacak talebenın en az 
lise ve orta mekteplerde tedris o'unan derecede Fransızca bil

meleri meşruttur. 

7 - Kayıt 'fe kabul için aşağıda yaııh vesikaların müdür• 
lüğe hitaben yazılacak istidaya bağlanması .icap eder: l MekteF 
şehadetnamesi veya tasdikn~mes nin aslı '2 - Sağlık ve aşı ra
porları 3 - Hükumetçe musaddak eyi vesikası 4 - Hüviyet 
cüzdanı 5 - üç adet fotoğraf 6 - Mektep idaresinden alına
rak doldurulacak beyannameler. Bu vesaiki tamam olarak tevdi. 
etmiyenlerin kaydı icra edilmez. 

8 - Mektebin her üç kısmı nihari ve muhtelit o'up tedri· 
sat öğleye kadardıri (5:l42 i 

Mülkiye Mektebine 
Alınma Şartları 

Mülkiye mektebi müdürlüğünden : 
Mül"iye mektebine lise mezunları alınır. Mektebe gırmek 

iıteycnlerin yaşlara 18 den küçük 25 den büyük olmamalıdır. 
latekliler bir dilek kağıdı, sağlaml.k ve çiçek aşısı raporları, alh 
tane 4,5X6 büyüklüğünde fotoğraf, hüviyet cüzdanı ve Jise şa· 
'1adetnameainin asıUarı ile l • 9 - 9.34 hrıhinden itibaren Pazu
tesi ve Perşembe günleri saat ondan on afüya kadar Yıldızdaki 
mektep müdürlüğüne müracaat etmelidirler. Müracaat müddeti 
25 ·Eylül· 934 te biter. Taşrada bulunanlar bu tarihte mektep· 
te bulunmalıdırlar. 

lıteklilerin sayısı mektebe almacal< talebe adedinden fazla 
olursa ualar1nda edebiyat, felsefe, içtimaiyat, riyaziye, tabiiye, 
tarih, coğrafya ve ecnebi lisaoı derslerinden seçme imtihrını ya
pılır. (5141) 

Istanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Mu~am mel' B. 

L"ra Peşin 

Yed.ikule : lmrabor il yas E. Mahallesi Sa"tl:ıtya c ..,d ~ OU ,, 

üsküdar 

üek»dar 

üsküdar 

üıküdar 

üsküdar 

desi :.H8 es'd, yeni 376 No. u evin 117 
hissesi. 
Pazarbaşı maballe:>i Nuh ~.uvusu so1<a- 300 
ğında es'<İ 153 ve yeni ~03 N~. lu Ev. 
Yeni maballe &liro ·;:u so ;a ~ında es!~i ~6 400 
ve yeni 1 14 No. lu hane. 

Yeni ma!ıa!le M ro.fu so'\ağın-:ia es';i 14 300 
M. yeni 18 No lu d;j' ,; '· il'l. 

Yeni mahalle M ro}Ju so 'c ağında es'~i 14 ;oo 
M. yeni 20 No lu dü'ckfn . 

: Yeni m!halle Mıroğ u so <a~ında e~'<i 14 300 
M. f,eni 12 No. lu dü ·kan. 

Demirkapı : Elvan zade Hoca pa~a mahallesi Serdar l COO 
sokağında 4 No. lıJ hanenin 80/ 1410 his 
sesı. 

,, 

" 

,, 

" 

" 

Yukardaki mahallerin hiza!armdaki kıymet'.er üzerinden 2 
Eylül 934 Pazar günü saat on dörtte açı!~ artlırffia suretiy:e sa

tılacağı ilan o'unur. (M.) (4667) 

Posta telgraf ve telefon binalar 
ve levazım müdürlüğünden; 

Fabrikamıı Varnoo pil ihtiyacı için 600 adet kuru pil, 2500 
adet Varnoo pil kadehi, 4000 ki'o gratit SCO,OCO adet boncuk, 
ve anbar ihtiyacı için de SCOO kilo n :şadır ayrı ayrı, fenni ve 
idari şartnameleri dahilinde pazarlıkla mübayaa olunacaktır. Ta
lip olaolarrn 5/9/934 tarihıne müsadif Çarşamba günü saatl 4 de 
Beyoğlunda bulunan Müdürlüğümüz mübayaat komisyonuna % 7,5 
temioah muvakkateleriyle birlikte müracaatlara ve şartnameyi 
her gün kalemden alabilecekleri ilaa olunur. (4761) 



L-~ 10 - VAKİT 1 EYLÜL 1934 

Kı• ·Erkek Ana - ilk - Orta - Lise kısımlarını havi Leyli - rtehart 

HA YRiYE .LiSELERi 
Fatih - Saraçhanebaşı Horhor caddesi MünürpaşaKonağı 

Resmi liselerin biltün imtiyaz ve hukukunu haiz ve Maarif Vekaletince MUADELET! musddakbr 
Tedrisatındaki ciddiyet ve intizamiyle talebenin sıhhat ve gıdasına itioasile tanınmış olan 
mektebimi2de kayda başlanmışhr. ilk kısımdan itibaren ecnebi lisanı başlar. Talebe mektebin 
hususi otomobil ve otobüslerile naklediJir. Cumadan maada her gün 1 O dan 17 ye kadar 
müracaat edilebilir. isteyenlere tarifname gönderilir. Bakalorya imtihanları l Eylülde başlıyacaktır. 

Telefon: 20530 •••••••••••• 

Tc:JClKiVE 

ZiRAAT 
BANl<A51 

DAOA 
BiRiKTiJ:?.E_N 
QA~T-b06Q 

LEYLT• rtEHART 

Kız .. Erkek - Ana - ilk - Orta - Lise 
Bütün Sınıfları Havi 

inkılap Liseleri 
Ca6aloğlu, Yanık Saraylar czdcfesi: Tel. 20019 Kayıt muamelesi, 

her gün saat 10 dan 17 ye kadar. 
. -

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
27300 adet muhtelif hacimde Likör Şişesi 

110000 ., ,. eb'atta Mantar 
20000 ,, Kar beyaz şişe kapsülü 
5000 ,, 10 santilitrelik nümunelik şişe. 

Yukarda nev'i ve miktarı yazılı malzemenin pazarlığı 5/9/934 
tarihine müsadif cumartesi günü saat 15 te icra kıhoacaktır. 

Taliplerin şartnamelerini almak için her gün ve pazarhk için de 
tayin olunan günde % 7,5 teminatlarile birlikte müracaatları. (4740} 

319/934 tarihine müsadif Pazartesi günü pazarlığı yapılacak 
•34500" kilo Mangal Kömürüne ilaveten Cibali Fabrikamız için 
aynca beı bin kilo pazarlıkla satın alınac&kbr. "taliplerin ona 
slr• • · atlara. '5214) 

- • Doktor · Operatör ••--

Ahmet Asım 
Doğum ve kadın hastahkları 

mütehassısı 

Doktor - Operatör 

lff et Naim H. 
.:errahi hastalıkları mütehassısı 
Muayene saatları . l 0-12 Ortaköy Şifa 
)Urdu 15-18 Be~oğlu lsıiklAI cad. 19 

- Telefon 42221 ve 41960 

Sahibi: MEHMET ASIM 
Neşriyat müdürü: Refik ~' ... ,., 
YAKIT Mata..•u - !da•'-' 

ü~KüDHR KHDIKöY 
lramuay seferlerinın isletmeye a~ııısı 

UskUdar ·Kadıköy Ye Havaliıi Halk tramvayları T. A. Şirketind 
Kadıköy tram\'ay şirketimizde inşaatı biıirilen Haydarpaşa - Kadlkôy Jıatl' 

l Eylül l 934 sabahından itibaren ışletmej!;e açılacak ve bu suretle l\adıkoy • Üf 
küdar arasında muntazam tramvay "eferleri h:sıs edılecektir. 

Bu yeni işletme ) üz ünden, Üsküdar tram\ ay şebekesınde tadil ve Kıdık f 
Tram\'ay Şebekesinde tesis edilen mıntakala rla 1 Evlul 1934 sabahından itib~ 
tatbiki mukarrer ,.e her nııntakaya şamil tenzılı'itlı ucret tarilelerı bekleme erir 
rinde ve Kadıköy iskale durağında muhterem yolcular tarafından görülebilecc~tlf 

121691 

Eliziz Vili yetinden : 
Beber çift ev içın "25., metro mik'ap çam kerestesi kal•• 

.ıalinde verilmek ve 16 çiftten az ve yirmi çiftten ÇOK olmanıık 
ve ihaleden itibaren üç ay zarfında ikmal edilmek ve kerestede' 
baıka blUün malz~mei inıaiyesi müteahhidine ait olmak üzer' 
beher çiftti 1030 lira bedeli "eşfli 20 çift iktisadi muhacır ef~ 
nin Eliziı merkezinde yapdması için 19/8/93t tarihinden 8/9/9' 
tarihine mlsadif cumartesi ~ünü akşamına kadar 20 gün müd" 
detle Ye kapalı zarf uıulile münakasaya konulmuştur. Talipleri• 
şartaameyi görmek Ye teklifnamelerini nrmek üzere yevmi meı· 
k6run akıamı ıaat 17 ye kadar Elazİ7. iskan müdürlüğüne!' 
miltetekkil münakHa komisyonuna müracaatları lüzumu iliO 
olunur. t5015) 

•••• lstanbul Üniversitesine Ye yüksek mekteplere ...... 
diğer tehirlerden gelecek talebe hanımlara mahsus 

TÜRK KADIN BIRLIGI 
himaye ve murakabesinden 

Kız Talebe Yurdu 
C. Halk Fırkası kltibi umumiliğinden ve Maarif Vekalctinio 

yükaek tavsiyenamelerini ve resmi ruhsatı haizdir. 

MUeaaial: TOROQLU ZiYA 
Kayıt ye tifabi, tahriri tafıilit almak için Cağaloğlunda Birli~ 
merkezine Yeya Şebzadftbaıında Yurt müdürlüğüne müracaat 

•••••••••• edilmelidir. {205l) 

Balıkesir Vilayeti Daimi 
Encümeninden : 

Ay .. alık • Alhno"a yo)uaun 6 + 588-8 + 765 inci kilomettl' 
teri arasında ıartname ve keıifnamesi mucibince yapılacak tesfi
yei turabiye Ye Kaldırım inşaatı 10 ·Eylül - 934 tarihine miiıadif 
Pazartesi gliail saat 15 te kapalı zarf usuliyle ihale edilmek 11-
zere milnakasaya koamuıtur. 

Bu inıaatın bedeli keıfi 8305 lira 67 kuruıtur. M&nakua1' 
Liyakati fenniyesi bat müllendiılikçe tasdik edilenlerin ittirÔ 
mea'uliyetleri ile çalııacaldar. Ehliyet vesikası ve Ticaret Te.aı-" 
ıı ibraz edenler kabul olunacak "e bu Yesikalar yeYmü ihaled .. 
llak al ıekiz glin e"vel baı Müheadiıliğe ibraz edilmit bulu ... • 
caktır. Talip olanların bu Yesaik ile beraber yüzde yedi baç-* 
niıbetinde teminatı muYakkate makbuz veya mektuplariyle J_.
mi meıkürda Ye Takti muayyeninde usulü dairesinde Encüm-' 
villyete. Fazla mali.mat al•ak iıteyenlerin daha eYYel baı ast' 
hendiıliğe Yeya Encllmeni Yiliyet kalemine müracaat etmeleı' 
ılin olun•r. (5C43)/ 


