
"'- Musolini, Faşist fırka
lında sosyalistlere mülıim 

vazifeler veriyor 

~~7 inci Yll • Sayı: 5982 Yazı İşleri Telefonu: 24379 P A Z A R, 2 EYLOL (9 uncu ay) 1834 

-- - ,,...,.._ 
YARIN 1 6 SAY1FA 

Şimali Af rikada 
TÜRKLER 

İdare Telefonu: 24370 Sayısı 5 Kuru, 

A.nkaradaki geçit resmi/ Paramızı 
koruma 

.\rıkarada, 30 Ağusto3 Zafer ve Tayyare bayramını !jOk parla~ ve candan kutlu-

1'1llI§tr. Zaferi yaratmak için sanatkar, çiftçi, kadın, erkek bütün halkın ne su

retle çalıştığını gösteren temsil alayı bil tim şehirde buyük alaka görmüş ve alkış 
toplanıı§tı. Yukanki resim, kahraman askerlerimizi geçit resminde gösteriyor. 
••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Belediye seçimi devresi başladı .... , ................................. .... 
Şehrimizde intihap en-
cümenleri iizası seçildi 

Eminönü kazası intihap encümeni seçilirken ... 

lı Dünden itibaren Türkiyenin 
er Yerin.de belediye seçimi dev -
~i baılamııtır. Belediye ı--imi· 
~· • -;:r 1 ıdare edecek olan encümenler 
llıahulelerden ahali tarafından 
aYrdacak murahhaslar arasından 
leçilecekti. Şehrimizde de her 
~ahalleden ayrılan ikiıer murah· 

simlerini dün akfalll geç vakit vi· 
layete bildirmi§lerdir, bir kısım 
kazalar da bugün bilderecekler -
dir. 

Evelce belediye fuhelerinde 
hazırlatbrılmıı olan intihap def· 
terleri bu encümenlere verilecek • 
tir. Encümenlen bu defterleri 
mümkün olduğu kadar kııa bir 
zamanda tetkik edecekler, yan • 
hşıız görürlerse taıdik edecekler• 
dir. 

aa dün kaza merkezlerinde kay • 
~kamların nezareti altında top • 
-nJnıılar, intihap encümenlerini 
~tarından kur'a ile seçmitlerdir. 
ı._ Bu suretle teıekkül eden inti -
~ encümenlerindeki zevatın İ· (Devamı 8 inci sayılanın 3 Wıcn sütununda) 

......................................................................................... 

SPOR kafilemiz 
Dün Rusya dan 

11 numaralı karar
name çıktı 

Yeni kararnamede forma
lite noksanları ikmal 

olunmuştur 
Ankara, 1 (Hususi) - On bir 

numaralı paramızı koruma karar· 
namesi çıktı. 'Yeni kararname3e 
~ ve 1 O numaralı kararnameler • 
deki bir çok hükümler bırakıl -
mıttır. Eski kararnamenin on Ü· 

çüncü maddesi lağvedilerek, bil • 
umum döviz taleplerinin kamliı • 
yo müdürlerinin vizesiyle tediyesi 
eıas ittihaz olunmuştur . . · 

Yeni kararnamede gijmrük 
makbuz)arına dercolunacak met· 
ruhat liakkında bazı . h.ükümler 
vardır ki bunlar halen tatbik edi· 
len hükümlerdir. Bundan b~ıka 
eski kararnşmede görülen fo~a· 
lite noksanları ikmal edilmittir. 
Yeni kararname(!eki . en mühim 
esasları kısaca kaydediyorum: 

(Devamı ' \lncü aayıra.ıını ı tacl 9iltunanda) 

Yunun tnyyarecileri 
Cünıhur~yet ba,.ra-
numız 

gelecekler 
Yunan hava nazırının 
(Vakıt) a beyanatı 

Yunan Hava Nazın .. 

Atina, (Hususi muhabirimiz. 
den) - Yunan hava nazın M. 
Shinas ile görüştüm şunları söy
ledi: 
Devamı 8 inci sayıfanm a tinctl atltanaacta ) 

Bulgarlar 
Trakyanın iadesini 

istiyorlarmış 
Yazısı 2 nci sayıfada 

"VAKİT müessesesi mütevazi bir suret te giriştiği kitapçılık işini genişletmeJC 
lilzumunu duymuş ve "VAKİT" yurdu r.un yanında güzel bir kütüphane kur
muştur. Mektep kitapları başta olduğu halde, kitap almak ve bastırmak istiyen~ 
Jer kendilerini memnun edecek tafsilatı bugün dördüncü sayıfamızda bulabilir-

ler. Yukanki resim kütüphanemizin önden görünüşünü gösteriyor. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lktısat Vekili Celal Beyin seyahatı 

Kotra seyahatine niçin 
ve nasıl karar verildi 

-1-

Bugün neşrine başladığımız kotra seyahatini muvaffakiyetle bitiren 1ktısat Ve
kili Celal Beyle Mahmut Beye dün Fe nerbahçe klübü tarafından hatıra olarak 
bir kupa verilmiştir. Yukarıdaki resi~de Celal Beyi (1), seyahati muharririmize 
anlatan Mahmut Beyi (2), kotranın sahibini Zeki Riza Beyi (3) ve hediye edi

len kupayı görüyorsunuz ...• 

Ağustosun ilk günlerinde lktı· 
sat Vekili Celil Bey lıtanbulda 
idi. Fakat kendisini arıyanlar bir 
türlü bulamıyorlardı. Vazifeleri 
icabı olarak Celal Beyin nerede 
olduğunu bilmeleri lazım gelen • 
ler, sorulan suallere kartı şu ce • 
vahı veriyorlardı: 

- Celal Bey bir gemiye bin· 

di ve Marmaraya açıldı. Kendi· 
sini bir haftadan evvel göremez
siniz!.,, 

Bu cevap, tabii olarak herkesi 
hayrette bırakıyordu. Celal Bey 
ha.rtgi gemiye binmiş ve ne mak
satln Marmara denizine açılmıı-

(Devamı 4 Uncll sayıfanm ı lncl sUtununda _____ ....... ·--··· .... ·-··· ········--······-····· ·······-····· 

VAKiT Gezintisi 
14 Eylfıl Cuma •• •• gunu yapılıyor 

lktısat vekili sebze 
halini gezdi 

~et Rusaya giden spor kafilemiz dün Odesadan şehrimize döndü. Yukarıda
Ct :reainı dün VAKİT fotoğrafçısı tarafından alınmıstır. Kafileye riyaset eden 

"det Kerim Beyle sporculardan bir kısmını göste;iyor. Spor haberlerimizi 
bugün dokuzuncu sayıfamızda bulacaksınız. 

lktıaat vekili Celal Bey dün va· 
li ve belediye reisi Muhittin Beyle 
birlikte kerestecilerde yapılmakta 
olan sebze haline giderek tetki· 
katta bulunmuftµr. Bu arada 
kabzımallarla görütmüt, hal için 
yapılacak talimatname etrafında 
dilekler teıbit edilmiıtir. 

Gezlntimizin yapllacağı yere ait bir gCSrUnUş 

Gazetemiz tarafından tertip edilen 1 kulade güzelliklerine bakan bir gezin. 
büyük deniz gezintisi 14 Eylul Cuma ti yeri seçilmiıtir. O sabah Şirketi 
sünü yapılacakbr. Boğaziçinin bari - (Lütfen aayıfayı ~evirln1zl 



Sovyet usya ve 
Fransız harıciqe azı z,,(9-..-.---.. 

Titüleskoqla görüştü 1 RAKY A 

turya t·ca
ı ın esası 

Üç büyük devletin diğer hükumet merkezlerinde 
yaptığı teşebbüsler c~saret verici imiş/ 

Pariı, 1 (A.A.) - M. Bartu, 
M. Titüleako ile Sovyetlerin mil· 
letler cemiyetine girmesi, Avus • 
turya v ziyeti ve şark misakı mü
zakereleri hakmd örüşmüştür. 
Pariste, Sovretlerin milletler ce· 
rniyetine cirmesi için ba~lıyan 
müzakerelerin neticesi hakında 
nikbinlik gösterilmektedir. 

Bu İ§, munhasıran heyeti u
mumiyeye tnalluk etmekte ve iki 
sülüs ekseriyet kafi gelmektedir. 

Bundan başka şark misakı hak
kındaki noktai nazar teatisine a
lakadar devletler arasında devam 
edilmektedir. Fakat bu müzake
relerin daha bir müddet devam 
edeceği anlaşılmaktadır. Bu iki 
nevi müzakere arasında hiç bir 

münasebet yoktur. 

7 - 9 tarihinde Cencvrede baş • 
lıyacak olan müzakerelere iki 
memleketi bağlıyan sıkı dostluk 
ruhu daJihinde ve müştereken ha
zcrlandıkları z nnedilmeldedir. 

Londra, 1 (A.A.) - Röyter a• 
jansı bildiriyor: Gayri resmi 

Londra mahafiline göre Sovyetle· 
rin cemiyeti akvama girmeleri 

hakkında üç büyük devlet tara -
fından muhtelif hükumet merkez

lerinde yapılan teşebbüse verilen 
cevaplar cesaret verici mahiyet • 
tedir. 

Röyter ajansı, Sovyetlerin in· 
giltere, Fransa ve İtalyanın teşeb-

Bulgaristanın 
olmalıymış 

Alina, 1 (A.A.) - Proia 
gazetesinin Sofyadan aldığı bir 
mektupta Sofyada "Bulgar ha· 
rici siyaseti,, iıminde bir kita
bın neşredildiği bildirilmekte -
dir. Kitabın muharriri Trakya 
ali icra komitesi reisi lvan Or
mancieftir. 

Muharrir, Bulgarların 1878 
tarihli Ayastafanos muahedesi
ne göre tesis edilmesi lazım ge
len büyük Bulgaristandan ve 
ayni zamanda müstakil ve 
muhtar bir Makedonyadan da 
bahsettiklerini ve Bulgarların 
bundan başka Dobricenin, di
ğer bazı garp vilayetlerinin ve 
Trakyanın iadesini de istedik
lerini bilhassa tebarüz ettir
mektedir. 

Proianın muhabiri, kitabın 
Bulgar matbuat bürosu tarafm

M. Musolini, Faşist fırkasında sosya- dan muhtelif ecnebi aazete mu-
ı · 1 ·~ habirlerine dağıtılmıf olduğu-

M. B rtu ile M. Titüleskonun 

büslerinden sonra cemiyeti akva -
ma girmek İıususunda en müsait 
b~r mevkide bulunduklarını öğre-

1 
nıyor. ı 

Ankara, 1 (Hususi) - Tür· 
kiye - Avusturya arasında tica· 
ret anlaşmasının esası şudur: 

Türkiye, Avusturyaya ve Avus
turyadan bütün memleketlere 
karşı umumiyetle tatbik edilen 
hususi §eraite tabi maddeler ha • 
riç olmak üzere Türkiye menşeli 

mah ulatı ııerbe&tçc Avu&turyay:ı 
ithal edecektir. 

Buna mukabil Avusturya, an· 
latmada tasrih edilen biı· kının 
Avusturya menşeli mahsulfıtı ser· 
beslçe ve bir kısmını da konten· 
jnn dahilinde ithal cdecekitr. 

ismet Paşa kız enstitüsüne talebe 
yazımı 

Ankara, 1 (Hususi) - Bu sene 
ismet Pata enatitüsüne cirecekle 
rin müracaatlerinin kabulüne bq
landı. Mektebe ilaveten iki sene· 
lik muallim yetiştirecek kısım 
için sabahtan akşama kadar ted -

başladı 
ris uısulü tatbik edilecektir. Mek • 
teptc yapılan yeni ilav~lerin İn§a• 
ah bitmişti. Bu kısmm açılma 
resminin cümhuriyct bayramında 
küçük bir segi ile yapılması dütü· 
nülüyor. 

Maarif Vekaleti mekteplerinde bulunmıgan 
muallimlerin adlarını sordu 

Ankara, 1 (Hususi) - Maarif mekteplerinde bulunmıyan mua. 
vekaletine gelen haberlere göre limlerin adlarını sormuştur. Diğer 
her tarafta mezuniyet ikmal jmti- -sınıfl rın ikmal imtihanları 22 
hanlarına başlanmıştır. Bu imti· eylulde başlıyacak ve 27 eylulde 
hanlar münasebetiyle. vekalet, bitecektir. 

Yunanistana giden küçükJ Musiki Muallim mektebi 
san'at erbabı müdürü lSf ıere mijhim 'lJ. aziı eler veriyor nu bilhassa kaydettikten ıonra 

- - Atina, 1 (Hususi) - İstanbul- Ank ra, 1 (Hususi) - Musiki Miılano, 1 (A.A.) - Deyli tel- ı daki son mülakatlar hakkında pir matbuat bürosu memurlann - dan buraya gelen küçük sanat er- Muallim Mektebi müdürlüğüne 
graf muhabirinin öğrendiğine gö- çok şayialar dolaşmaktadır. dan Assen Bozinofun ne,rettiği babı Yunanlılar, Yunan hüku - tayin edilen eski darüleytamlar 

ır~,.? · bMusolkini, sosya.list mahafi • Ezcümle, M. Musolininin M. diğer bir kitaptan da bahsedi- metinden esaslı ve devamlı bir müdürü Snlahattin Bey buraya 
ını u fır anın fası•t fır kasın yor. Bu kitapta, bilha11a, Tür-

' • " - Kalderayı "arkada§ olarak ıe • yardım görmek için aralarında geldi ve işe b ıladı. 
da yenki bhir sosyalist faşist cenahı lamladığı ve M. Ka~~eranın, ltal- kiyenin Bulgaristandaki Türk bir heyet kurmu§lardır. Bunlar, 
Yapma uauıun-

1

a yoklamıştır ekalliyetlerı·ne mukabil Trak- Birı"ncı· Umum"ı mu""fettı•şlı"k 
B k b~l 1. l · yada hürriyet iade edildiği tak • hükumetten şimdiye kadar nlıfua 

una mu a ı, sosya ııst ere, . d h yayı Bulgariıstana vermesi la- başına 700 drahmi nakden mua- baş müşaviri 
fırkada mühim ve bilhassa milli dır e faşist fırkasına girmeğe a· geleceği ileri sürülmekte- d ki h 

1 işi kontrolü altında bulunduran zır olduğunu söylediği vakit M. , vetne gör ü eri a de işsiz ve Ankara, 1 (Hususi) _ Kaıla. 
M 1. · "Ş h " h" · t' d w•ı meskensiz olduklarını ı'lerı' .,u··re - monu alı' · F t B · b. · · idari şubelerde vazifeler verile • uso mı, a sı urrıye ı egı , l•••••••••••••• .. ll ~ v sı ua eyın ırıncı u• 

cektir. kollektif hürriyeti,, vermeğe ha • rek hükumetten daha esaslı bir mum müfettişJik baş müıavirliii• 
ı d 1 d . yardım istemektedirler. ne t y'nı' k l t Dahili aiyaset tarihinde bu Zll' an ığım söy e iği rıvayet o - Grev ________ ... ___ Ul!l ___ • ___ r_n_r_a_,_m_•_,_ı_r. 

teşebbüs, M. Muaolininin en çür· lunmalrtndır. z .. 
etkar teşebbüsüdür. Milanoda efkarı umumuiye, • ağrep alkan oyu !arı 

Sosyalist lideri M. Kalderanın, M. Kalderanm dürüstlüğü ile nu- Amerikada iki mil-
M. Musolininin teklifini kabul e- fuzunun, eğer birleşme tahakkuk 
dip etmiyeceği hakkında efkarı ederse; sermaye ile işe ayni za -
umumiye çok muhteliftir. Ve M. manda yardım edeceği kanaatin
Musolini ile M. Kaldera arasın • dedir. 

Meclis Reisimizin 
teşekkür /eri 

Paris - Mosk ova arasında 
telefon 

• • yon zşçı grev yapıyor 
Nevyork, l (A.A.) - Menıu • 

cat grevinin önüne geçmek için, 
hükumetin ve aanayi münaaebatı 

milli konseyinin ihtilafı ıüratle 

hal hususunda 'bir anket açma· 
}arına rağmen, artık ümit yok 

İstanbul, 1 (A.A.) - Büyük 
Millet Meclisi Reisi Kazım Paıa 

Hazretleri 30 ağustos zafer bay
ramı münasebetiyle aldıkları pek 
çok tebrik telgraflarınaı ayrı ayrı 
cevap vermek imkansızlığından 
dolayı, teşekkür ve mukabil teb· 
riklerinin iblağına Anadolu Ajan-
11nı tavsit buyurmuşlardır. 

Paris, 1 (A.A.) - Dün Parisle 
Moskova arasında doğru telefon gibidir. 

- -.tWUllluıttU•lltUUllMllıtıWI• il 1 ftfUIMr.lfıt•ıttClllf PHWW!-

Hayriyeni n 71 numaralı vapuru ge • 

zintiye jıtirak edenleri Köprüden ve 
diğer iskelet rden nlarak bu güzel ye-

re götürecektir. Tanınmı§ artistler • 

den tertip edilen caz ve saz vapurda 

ve gezinti yerinde gezintiye iıtirak e

denlere refakat edecektir. Ucuz bir 

tarife temin edilmiıtir. Hnzırladığı • 
mız program bir kaç gün içinde ilan 
edilecektir. Vakit gezinfüinip güzel
liği ve zenginliği ancak bu program 

görüldükten sonra iyice anlaıılacak • 
lır. Gezfotiye iıtirak hakkın veren 
kuponlanmızın neıri tamamlanmıgtır. 

Kupon toplıyanların Salıdan itiba
ren öğleden sonra idaremize müraca

at ederek kuponlan göatcnnclerini ve 
davetiyelerini almalarını ricn ederiz. 
!>avetliler, beraberlerinde arkadaş ge· 

tirmek isterlerse bu arkadaşlan için 
60 kuruı mukabilinde ayn bilet alma· 

lan imkinını da lemin ettik. 

görüşmeleri açılmıştır. M. Bartu 
bu münaısebetle Fransız hükume • 

tinin Sovyet hükumet ve milletine 

hitap eden bir beyannamesini o· 
kumuştur. 

ltalyan gemicisinin 
istirahatı ruhu için 

Ankara, 1 (A.A.) - Bir kaza 
neticesinde vefat eden İtalyan ge· 

micisinin istirahati ruhu için Mo

ladıbaride ağustosun on üçüncü 

pazar günü yapılan ayine, mahalli 
hükumetin daveti üzerine Türk 

konsolosunun itlirak ettiği haber 
alınmıştır. 

Tevfik Rüştü Bey 
teşekkür ediyor 

İıstanbul, 1 (A.A.) - Hariciye 

Vekili doktor Tevfik Rüştü Bey 

ile refikaları Hanımefendi, keri· 
melerinin izdivacı dolayısiyle her 

taraftan aldıkları tebrik tel ve el 

yazılarına karşı teşekkürlerinin 

iblağına Anadolu Ajansıru tavsit 
buyurmuşlardır. 

Şimalde, sendika iıcileri, 

sonuna kadar mücadeleye karar 

vermişlerdir. Fakat ısendikalara 

dahil olmıyan işçiler, greve işti • 

rak etmcmeğe karar vermi§lerdir. 
Elbise ıanayiinde sendikalara 

mensup altı bin işçi bir tesanüt 

grevi yapmağa hazırlanmaktadır· 

lar. ' 

Va§İngton, 1 (A.A.) - Yün, 
ipek ve suni ipek sanayii işçileri .. 
ne, mensucat grevine ittirak. et -
meleri bildirilmiştir. 

Bugün iki milyon İtçİn.İn grev 
ilan etmeleri muhtemeldir. 

lngiliz lirası 
Londra, 1 (A.A.) - lngiliz 

lirası 75 e mukabil 74,40 dan 
geçtikten sonra 74,55 te kapan
mıştır. 

Piyasada pek gizli bir suretle 
kontrola devam edilmeketdir. 

Dolar sabahleyin 501 de açıl • 
mış 498 buçukta kapanmıştrr. Al • 
tm esasına istinat eden paralar 
çok aranmaktadır. Florin 7.25 
3/4 le kapanmıştır. 

Zağrep, 1 (A.A.) - Buğün 
burada beşinci Balkan oyunlarına 
devam olunmuştur. Neticeleri 
funlar:dır: 

200 metre final: 

dakika 23. 8 10, 2. Yugnıl v ta• 
kınu, 3. Romanya takımı, 4 ~u] • 
gar takımı, 5. Türk takımı, t;; Ar • 
ne.vut takımı. 

lkinci gün nctice~inde ya oı '"':1 
1 Yugoslav Kovaciçi 23 s nı • umumi tasnifte vaziyet şu ta rzrl.:-

ye 2/10, 2 Yunan Sakelariyu, 3 dır: 

Yunan. Frangudis, 4 Romanyalı ı. Yunanistan 94 puvan {, ., -
Kovacı, 5 Yugosl v Bauer, 6 goslav 90 puvan, 3. Roman;a ~1 
Bulgar Nevakoff. ~ puvan, 4. TürMyc 22 puvEvı. S. 

400 ımetre manialı final: Bulgaristan 17 puvan, 6. Arna-vt.~· 
1 Yunf\nlı Mantikas 55 saniye luk 6 puvan. 

7 /10 2 Yunanlı Skiadas, 3 Yu· Oyunlara yarın da son gün o -
' !arak devam olunacak ve şimdiye goıslav Stefanoviç, 4 Yugoslav 

kadar icra edilmiyen kıısımlar ile 
lvanoviç, 5 Arnavut Gogo, 6 Ro-

maraton yarışı yapılacaktır. 
manyalı Puhalo. 

Uzun atlama: Krup fabrikası mÜ· 
ı Yugoslav Kalay 6 metre 85, dÜrÜ nezaret altında 

2 Yunan Travlos, 3 Yugoslav 1 
Buratoviç, 4 Yunanlı Paterakis, Viyana, 1 (A.A.) - Poliı Vi• 
5 Romanyalı loncsko, 6 Roman· yanadaki Alman klübünü kapat• 
yalı S.mit. mıştn·. Klüp nazi hareketlerine 

500 metre: mensup bütün münevveı·lerin içti• 
ı Yugoslav Krevs 16 d kika ma mahalli idi. Berndorf'daki 

2. 8 / 10, 2 Yunan Kiryak' dis krupp f brikalarımn müdürü M. 
ayni zamanda, 3 Yugoslav Bru· M. H hburger polis nezareti al• 
kan, 4 Yunan Orvanits, 5 Türk tmd bulundurulmaktadır. 
Teoharidi. 6 Romanyalı Koma· 
nesko. 

Siklet atma: 1. Yugoslav Ko -

vaçeviç 14 metre 22, 2. Yugoslav 
Marançiç, 3. Türk lrf n, 4 Ro· 

Paraguvay harbı 
Asompsiyon, 1 (A.A.) - Re,. 

mi bir tebJiğ, Paraguay kıtnları "' 

nın on dört küçük kaleyi ve 18S 
manyalı Frits, 5. Türk Veysi, 6. mitr lyöz, 35 otobüı zaptettikle • 
Yunan Silos. rini, 25 zabit ile 2899 aısker eıir 

800X400X200X100 Balkan aldıklarım bildirmektedir. Boli~· 
bayrak yarııı: 1. Yunan takımı 3 ya kıtaları geri çekilmektedir. 



iŞARETLER .................................... 
Neş'e ve güzel 

İnsanlar 
lshak Ferdi Daradan bahseden en

feı bir tefrikaıında jki bin beı yüz se
ne evvele ait bir keıiften de bahıedi
Yor. Keıif çok yaşamanın ıımdır. 

ilk insanın kafasındaki ölüm kor • 
kuıu ıon insanın kaklıında da, aynı 
hayaleti çizecektir. 

İnsanlar hayatı niçin severler? lıin 
bu tarafını bırakalım? 

2500 ıene evvel çok yaşamanın 
sırrını Dara §U üç formülle anlatmıı: 

1 - Bol üzüm şarabı içmek! 
il - Güıellerle düşüp kalkmak! 
111 - Çok neşeli olmak! 
Çok yaıamanın arrn sayılan bu üç 

düıtur eaki lranın itikatları llrasına 
bile girmiıtir. 

Eıki lranda kederinden, ölüm acı• 
lanndan bahseden insanlar hile ken -
dilerini güler yüzlü göıtermeğc, ne· 
teli bulunmaya mecbur tanırlardı. 

Gülerek ölüm haberlerinden bah· 
ıeden eski İranlı hiç te az değildi. 

Geçenlerde bir Amerikalı profesör, 
Nevyorkun en meşhur sinemaların • 
dıı.n birinin salonuna halkı davet d · 

ti. Davetin sebebi ihtiyar pı"'>feıörün 
bir keşfini halka anlatmak arzusu idi. 

Sinema hınca hınç doldu. Bir çok 
Profesör, ihtiyar meslektaşlannın keş• 
fini dinlemek için toplandılar. Bir ço~ 
telJ'Ç ilim mütebbileri, her meılek
ten bir sürü insan yeni bir şey öğren· 
rnek için bu toplantıya karıştılar. 

ihtiyar profesör şunlan söyledi: 
- Ben çok yaıamanın ıımnı keş· 

fettim ••• Bu ıım size açıkça şÖy)iye • 
Yinı: Daima neşeli olunuz! ••• 

• • • 
Neşeli olmak muhakkak ki, hayat

ta büyük bir l<azançtır. Ne§eli adam 
ne§esiz, ve kapanık t•damdan daha 
fazla ıöyler. Hayatımız sadece fizik 
nıuhitin İntibaklariyla değil, bir de 
ıoayal havanın şartlanna uymak su
retiyle müvazene getirir. Hava ta.zyi • 
kine benzer ılık bir umpati havası in
sanı sannadıkça ya§amak pek müş

kül bir ıey olur. 
Noıtalji yeni sempatiler bulamıya

ı-aJc eıki &empatilerin hayaline saplan
maktan ba§ka bir §ey değildir. 

Neıeıizlik bir nevi ölümdür. Bunu 
hep biliriz. Çok defa acı, acı tatmışız
dır. Her tatııta biraz daha ölümle 
baıbata olduğumuzu hi11etmi§izdir. 

Muhakkak ki, İnsanın yaıama 

f&rtlarmdan biri de çiricinden uzakla· 
tarak yükıelmek, güzele yaklaşmak • 
ltr. Sevdiğimizi güzel görürüz, beğen
diğimiz bizim için güzeldir. 

Hatta iyi dediğimiz ıeylere yavaı 
Yavaı güzelliği biz ilave ederiz. Hatta 
hunlar aslında pek çirkin şeyler de 
olsa! 

" Güzel manzara, güzel insan bizim 
İdealimizin yaşamamız iç.in halketmek 
lllecburiyetinde kaldığı mevzulardır. 

Bunu haJk İnsiyakiyle keıfetmiı • 
lir. 

Bir halk türküsünün şu mısraı ha-
kikati ne kadar güzel anlatıyor: 

Güzel ile taş taşı, 
Çirkin ile bal yeme! 
Bunlar doğru fakat, -. her zaman 

~abı, güzel insanı ve ne§eyi nasıl el
de etmeli? 

Bence ezeli, ebedi halledilmiyen 
dava budur. Asırlardır. olduğu yerde 
•ayıyor. 

Sadri Etem 

1 ve 2 - Üsküdar tramvayla
l'ı nihayet KadrköyÜne geçti. Bu 
~ün :Oıldldar - KadıköY. hattın· 

Prevantory9mda 
Elektrik tesisatı 

yapılmak üzeredir 
Maarif Vekaletinin on sene e· 

vel Valde bağında· tesis ettiği 

Prevantoryom binasına elek
trik temin edilemediği yazılarak 
§ikayet edilmişti. Müessese il 
elektrik §İrketi arasında bu hu· 
susta yapılan temaslar muvafıl 

netice vermiş ve Prevantoryomd; 
elektrik tesisatı yapılması karar · 
laştırılmıştır. Maarif Vel<aletin· 
den tahsisat istenilmiştir. Tahsi · 
sat gelince Prevantoryom da elek· 
triğe kavuşacaktır. 

Elektrik olmaması yüzünder. 
müesseseye, orada dinlenen ve le· ' 
davi gören muallim ve talebeleri .. 
pek ziyade istediği radyo da alı • 
namamıstı. Elektrik cereyanı ge· 

• 1 

lince bir de mükemmel radyo alı-
nacaktır. 

Müessesenin yazın suyu azal • 
makta, hatta hazan tamamen 
kesilmektedir. Bu yüzden temiz
lik işleri yazın güçleşmektedir. 
1-lıtta bahçedeki havuza• su veri· 
lememiştir. 

Müessesede bir kütüphane de 
tesis edilmiştir. Burada birçok e
debi ve ilmi eserler bulunmakta • 
dır. Talebe ve muallimler bura· 
da kitap, gazete ve mecmua ih -
tiyaçlarını temin etmektedirler. 

Müessesenin müdürü doktor 
Zeki ve verem mütehassısı Sait 
Beylerle doktor Bedriye hanım 
ve eczacı Hulki Bey müessesenin 
tekemmülü için çalışmaktadır • 
lar. 

Prevantoryomda bir aile sıhhat 
ve neıesi hakimdir. Müessesede 
dinlenen ve tedavi gören mual· 
lim ve talebelerden kilo alm~yan 
hemen yok gibidir. Altı kilo al • 
rnak suretiyle muallim Leman ha
nım bu ayın rekorun~ yapmıştır. 

Neşe rekoru da Kandilli orta 
meütebinden Haver hanımdadır. 

Şimdiki halde müessesede 150 
kadar muallim ve talebe vardır. 
Senede 500 kadar muallim ve ta· 
lehe Prevantoryoma girip çık

maktadır. 

Çocuk düşürmek 
yüzünden ölüm 

Tanburi Dürrü Beyni karısı Fat • 
ma Zehra hanım, nışadırla çocuk 
düşürmek istemiş, ölmüştür. 

Hadiıeye müddeiumumilik 
vaziyet etmiş, ceset otopsi yapıl
mak için morga kaldırılmı§hr. 

Y edikulede de Angeliki ismin
de bir kadın çocuk düşürmüş, 
kendisi hastahaneye kaldırılarak 
tahkikata başlanmıştır. 

da da seferlere başlanmıt bulunu
yor. Tramvaylar tahminin çok 
fevkinde rağbet görmÜ§tÜr. 3 -

Gizlinufus 
yazımı 

Kanunun tatbika-
tına dün haşlandı 

ttm arn 
ınn· 

~ 

Bır nufus dairesi önünde., 

Gizli nüfusların · yazımı hak • 
kmdaki 2576 numaralı kanunun 

tatbikatı dün filen haşlamıştır. 

Bu kanunun birinci maddesi mu· 
cihince, kanunun belediyelere ve 
mu!ıtarları. tebliği tarıhin<len iti· 

haren bir buçuk ay içinde her a· 
ile reisi, kendi evindeki veya em· 
ri altındaki, her veli velayetin • 
deki, her vasi vesavesayetndeki 
nüfusta yazılmamış kimseleri, 
bunlardan evl~:kleri kaydedilme· 
miş olanların evti.liklerini; ölmüş 

veya kaybolmuş Glup ta nüfustan 
silinmemiş bulunanları köylerde 
ihtiyar heyetlerine, kMaba ve 
şehirlerde .belediyelere bildirme • 
ğe mecburdur. 

Bu seb~ple dün nüfus daireJe· 
rine ilanlar asılarak, halk ikaz 
ve gizli nüfusları bildirmeğe da· 
vet edilmiştir. 

Kanun hükümlerine göre, giz· 
li nüfus yazımı işleri pul resim· 
}erinden muaftır. B1r bucuk ay 
içinde gizli ntifusu bildirmiyen 
aile reislerinden para cezau alı-

nacaktır. On beş teşrinievvelden 
soma ise gizli doğum, ölüm, ka· 
yıp ve evlenme vakalarını haber 
verenlere, alınacak cezanın yarı • 
sı verilecektir. Verilecek cezalar 
· · " ·· ·· ·· zaman,, car·ı olmı· ıçın mururu 
yacaktır. 

Vali Bey Ankaraya gitti 
Vali ve belediye reisi Muhittin 

Bey dün aktamki trenle Ankara • 
yaı gitmiştir. Muhittin Bey An. 
karada toplanacak olan belediye· 
ler kongresine iştirak edecektir. 
Muhittin Bey Ankarada bulundu· 
ğu müddet zarfında belediyenin 
bazı işleriyle de meşgul olacaktır. 

Lise ve orta mekteplerin eyhil ba· 
kalorya imtihanlarına dün baş· 
landı. 4 - Afyon hususi•muhabi-

Müstehcen neşriyat 
"ŞairEşrefin neşredilme
miş şiirleri ,, toplattırıldı 

Mimar Numan Beyin "Edebi 
abideler,, İsmi altında neşretmek· 

te olduğu bir seri kitabın üçüncü
sü müstehcen görülerek müddei • 

umumilikçe toplattırılmış ve Nu
man Bey mahkemeye verilmiştir. 

Toplattırılan kitabın ismi "Şa
ir Eşrefin neşredilmemiş eserle -
ri,, dir. 

Mimar Numan Beyle kitabı ba
san Milli Mecmua matbaası sahi

bi Mehmet Besim Bey de davaya 
ithal edilmiştir. 

Dün üçüncü ceza mahkemesin
de başlayan hu davaya Numan 

Beyle Besim Bey gelmişlerdi. 

Mahkemede kitabın müstehcen 

görülen yedi şiiri okunmuş, bu 
hususta Numan Beyin fikri sorul
muştur. Numan Bey: 

- Benim eserim erbabı kemal 
ve ihtisasa hitap eder, avam ta· 

bakasma hitap etmez. Kitapta 
harf ve noktalarla işaret Pdilmiş 

yerler erbabı ihtisasın telakkisine 
göredir.,, Demiştir. 

Muhakeme, Numan Beyin mü· 
dafaaya hazırlanması ve bir ve· 

kil tutması için önümüzdeki cu -
maı·tesi gününe kalmıtlır. 

Eski Bulgar elçisi 
Bulgaristanın milletler cemi· 

yeti murahhaslığma tayin edilen 

Ankara elçisi M. Antonof, dün 
el<ıpresle Sofyaya gitmittir. 

- -o - --

Yunan elçiliği der.iz 
ataşesi 

Yunanistamn Ankara sefareti 
ataşe navalı M. Lundras, başka 

bir vazifeye tayin edildiğinden 
yerine M. Vulgaris seçilmiştir. 

M. Vulgaris, yeni vazifesine 
başlamıştır. Eski ataşe naval, bir 
kaç güne kadar Atinaya gidecek
tir. 

Yunanistan ceneral konsolosu 
M. Kapsalis de mezunen Roman • 
yaya gitmi§tir. 

- - -o-

Etnografya müzesine plak 
Etnograf ya müderrisi Osman 

Ferit Bey Ankaradan şehrimize 

gelerek adliyenin matbuat büro
sundaki gramofon plaklarını tet· 
kike başlamıştır. Burada, müs
tehcen olup olmadığı cihetin • 
den tetkik edilmek üzere hayli 
plak nümuneleri bulunmaktadır. 

rimizin yollndığı bu fotoğraf, Af
yon - Antalya demiryolunun te -

SOHBE1LER . ................................ . 
Istanbulun bir 

derdi 
lstanbulun yarım asırlık, belki de 

bir asırlık dertlerinden biri de, lağım 
derdidir. Bu dert, eski devirlerde, 
müzmin ve tedavi kabul etmez bir 
dert telakki edildiğinden, dertlikten 
çıkmış gibiydi. Halk liığımsızlığa ahı
mış, bundan mütevellit hastalık kıra
nına tevekkülle boyun bükmüştü. 

Fakat, sekiz on senedir ki, bu dert 
bizi üzüyor. Ve bu derdi, tedavi ka
bul etmez bir illet diye telkki etme • 
diğimiz bu derdin mikroplarını ve hu 
mikroplann izalesi çarelerini bildiği -
miz için, ortadan yok edilmeyi§i de 
bize giran geliyor. 

Açık duran ve her sene mukannen 
aylarda lstanbula tifo aııhyan bu la· 
ğımların kapu.tılamaması, halkın hav • 
ıı!aıına sığamıyacak bir şeydir, Bu a· 
çık bir şeydir. Bu açık lağımların u· 
mumi sıhhate ne derece zarar verdi • 
ğini, belediyemiz de bilir, sıhhiye mü
dürlüğümüz de. Buna rağmen, her iki 
dairenin de, bu mesele önünde elleri 
.. ·e kolları bağlı kalır. Çünkü açık la -
ğımların kapatılması, bir kaç yüz bin 
lira masrafa bağlıdır ve bu para da 
yoktur. Bulunması güçtür. 

Umumi ııhhat mevzuu bahsoldu -
ğu zaman, para meselesinin ikinci de· 
recede kalması lazım geldiği, her ne 
suretle olursa olsun, tahsisat bulup 
lağımlan kapamanın zaruri olduğu 

hakikati üzerinde ıararda isabetlidir. 
Fakat fakir belediyeden, kudreti 

haricinde işler beklemek te makul ol· 
maz. 

Haydi böyle diyelim, nasıl ki, bir 
zamanlar demiştik te •.• Amma, dün o. 
kuduğumuz bir haber bizi taıırtb. E
mir verilmiş, bir ay urfında, bütün a• 
çık lağımlar kapatılıyormuş ... 

Eğer, her sene lstanbula tifo aıı • 
lıyan bu lağımları kapatmak bir aylık 
bir mesele idiyse, ve bu işi baıarmak 

bu kadar kolay idi ise, neden seneler· 
den heri bu yapılmamışhr? .• 

Hayır, biz hiç bir müeueıeyi bu 
derece halkın sıhhatine bigane kal • 
makla itham edemiyeceğiz. Bu i,in 
bir ayda başarılacağına inanmıyaca • 
ğız. Yalnız bir temennide bulunacağız: 
Gerek belediyemiz. gerek sıhhiye 

müdürlüğümüz, artık bu işi kendileri· 
ne esaılı surette hal edip, bu mikrop 
yuvalannı imha etmelidirler. 

İstanbul gibi bir şehirde tifo cid
den ayiptir. 

SelJmi izzet 

Hariciye umumi katibi 
Hariciye vekaleti umumi kati • 

bi Numan Rifat Bey dün Ankar~ 
ya gitmişlerdir. Numan Rifat B. 
gitmezden evel, hariciye vekili 
Tevfik Rüştü Beyle, T okatlıyan 
otelinde bir müddet görüşmüştür. 

-0-

Yarın seyyah geliyor 
Yarın Belgınlent isimli büyük 

bir vapurla şehrimize beıyüz İn· 
giliz seyyahı gelecektiı-. Seyahlar 
bir gün kalıp şehrimize gezdikten 
sonra gideceklerdir. 

Belgınlent vapuru on bet ıene· 
denberi limanımıza ilk defa gel • 
mektedir. 

mel atma merasimine ait bir in ti· · 
baı teıbit ediyor. 



Kotı·a seyahati 
J• ıBa~ laratı ı lncl eayıtadaı 

J? Bir hafta süreceği anlatılan bu 
seyahat yalnız deniz üzerinde do· 
la,maktan mı ibaret olacaktı?. 

Yoksa Marmarada baı:ı limanlara 
uğryacak mıydı?. Celal Bey bir 
gemiye binmit•e tek bafına bu se· 
yahati yapını! olamazdı. Mutia· 
ka bir kalabalıkla beraber bulu • 
nacaktı. Halbuki lktıaat Vekili • 
nin her hareketini yakından adım 
adım takip eden İstanbul gazete· 
cileri böyle bir seyahati, bir sa• 
trrlık bir havadis ile olsun kayt 
etmemitlerdi. O halde acaba: 
"Celal Bey bir gemiye bindi, 
Marmaraya açıldı. Kendisini bir 
haftadan evvel arayıp bulmak ka· 
bil değildir.,, diyenler dostlarıyla 
latife mi ediyorlardı?. 

Hayır. Bu sözlerde en küçük 
bir latife kokusu yoktu. Hakika· 
ten Celal Bey temmuzun son gün· 
)erinde bir gemiye bimni,, Mar
mara denizinde açılmıştı. Yalmz 
gemi denilen bu vasıta bir büyük 

gemi değildi. Bir kotradan iba
retti. Celal Bey lstanbula bir kaç 
hafta mezuniyetle gelmi,ti. Bu 
mezuniyeti esnaaında be§ on gün 
11adece resmi işlerinden değil, 

dostluk münasebetlerinden bile 
uzak bir hayat geçirmek kararını 
vermitti. 

Bu kararı verdikten ıonra ya• 
kın doıtlanndan birini yanına a· 
larak bir kotra tedarik etmi§ti, 
Bet on gün ıürecek bir deniz spo· 
ru yapmak için ikiıi bir kotraya 
girmitler ve F enerbahçe sahille • 
riı\den Marmara denizinin yalnız· 
lıkl~nna doğru çekilip gitmitler • 
di. 

Cıelil Beyin bu tarzdaki deniz 
ıseyahati bir hafta geceli .:gündüz· 
lü ·devam etmittir. Her gün gün· 
dü~l~rini Marmaranm bir köte • 

sinde geçirmitler, deniz ıporları 
yapmı,Iar, balık tutmutlar, ken· 
di kendilerine eğlenmİ!ler, gece· 
]eri kotral"-rının içinde bir köte • 
de geçirmitlerdir. 

Celal Beyin bu ıuretle geçirdi· 
ği tatil günleri, elinde fıra at ve 
imkan olan herkeı için güzel bir 
nü;nune olduktan hatka neticesi 
itibariyle hepimizin hayat hak • 
k;nd;kil f~l~i;ı:;imizi de · ?lcnal 

..,. r ~·.ı.;;:.:.tlt:,. .. "" .. 
edecek ·l<ıymetli mütaliedeleri ha-...,.,., ~:--t•·. . ..... 
vidir. Onun için V AKIT Mar-
-~ ......... "' 

maradaki Kotra seyahatinde Ce • 
"'l'V. -

Univer itede: 

Hukuk Fakültesi 
dekanlığı 

Hukuk fakülteıi dekanlığına 
kimin getirileceği bugün belli o • 
lacaktır. Tahir Beyin istifası 
Maarif Vekaletine gönderilmiş • 

tir. Ankaradan bugün bu hususta 
bir haber gelmesi kuvvetle bek -

lenmektedir. Sıddık Sami Beyin 
dek~nlığa getirileceği söylen • 
mektedir. ,, 

Hukuk fakültesinde 
imtihanlar 

'Hukuk fakültesi ikmal 1mti • 
hanlarına girecek talebelerin 

cetveli on eylülde ilan edilecek • 
tir. Hukuk fakültesinden ikmal 

=.mtihanlarma birinci sınıftan 500, 
ikinci sınıftan 230, üçüncü sınıf
tan ise on talebe girecektir. 

Tıp fakültesinde kayıtlar 

Tıp fakültesinde kayıtlara bi -
rinci teşrinin birinci gününden 
itibaren ba~lanacaktır. 

Resmi dairelerde maden 
kömürü yakılacak 

Ziraat vekaleti resmi dairelere 
gönderdiği bir tamimde bundan 
sonra dairelerde mahrukat ola

rak yalmz maden kömürü yakıl • 
ması icap ettiğini bildirmekte • 
dir. Buna sebep bütün dairelerin 
mahrukatını en yakın ormanlar • 

dan temin etmesi dolayıaiyle yol 
önlerinde bulunan birçok orman .. 

ların çırçıplak kalmaması ve bu 
hareketinde amevepuan kaide -
lerine uygun olmamasıdır. 

--n- -

Sokak fenerleri munta
zaman yakılmıyormuş 
Sokak fenerlerinin muntaza· 

man yakılmadıkları yapılan tef· 
titlerden anlatılmı§tır. Belediye 

reisliği §ubelere gönderdiği ta
mimde, bütün zabıta memurları

nın fenerlerin yanıp yanmadıkla
rına dikkat etmeleri lazım geldi -
ğini, bu itin şehrin emniyeti ve 
belediyenin hukuki noktasından 

gayet ehemmiyetli olduğunu bil -
dirmittir. 

Paramızı koruma 
-- ıBq taralı ı lncl sayıtadaJ 

Ticaret ve Iktısat Tramvay 
ucuzladı 

ihracatçılar, gümrük beyan • 
namelerinin bir nüshasını dıı 
kambiyo müdürlerine verecekler· 
dir. Bu kararnameye mülhak ih· 

Buğday ihracatımız tiyaç listesindeki yeni hükümlere 
göre, umumi ve mülhak bütçeler· 

Üsküdar - Kadıköy tram
vayları da dün işlemiye 

başladı 

artıyor le idare olunan resmi dairele.:le 1 

_ . I umumi menfaatlere hadim mu • 
Bu ıene bugday ıhracatımızın l d b 

1 
d - k nen 

- . . caaese er en u un ugu am.ı 
fazla olacagı tahmın edılmekte • 

1 
. d d )etİf• 

d' tanı mış. sermayesın e ev 
ır. istiraki olan sirl<-etler tarafındııf1 Dün sabahtan itibaren tram • Almanya, Ziraat Bankasına · · 1 

memuren Avrupaya gönderi e •. vaylarda yeni ücret tarifesi tat • müracaat eder~li Türkiyeden huğ- ki . . _.ı.. • •
1 

• a cak 
cc er ıc n l'""IZ ven mesı n bik edilmeğe başlanmıtır. Sene· day almak is~ediğini bildirmittir. • I 1 k· 
Vckilleı· Heyeti karariy e cı aca lerdenberi tramvay ücretlerinden Almanyanın almak istediği buğ • 

şikayet eden halk kısmen ucuz • daylar ıert nevidendir ve kilosu
luğa kavuşmuştur. Bununla be • nu dört buçıık kuruştan almak 
rabcr tatbikına başlanan tarife istemektedir1t-ı. 
muvakakttir. Y akmda Nafıa ve- Söylendiğir.e göre, ~on günler 
kaletiyle tramvay tirketi arasında zarfında 150 bin kiloluk buğday 
tcnzW tlı tarife iizerinde yeniden ihracı !ı;.\n bir anlaşma yapılmrş-
rnüzakere başlıyacaktır. tır. 

Tramvay l}irketi, bu tenzilat Ordunun jhracab 
muvakkat olduğu için yeniden bi- Ağuıtoıun son üç haftasında 
let bastırmamış, eski biletlerin Ü· Ordudan 15608 lira değerinde 
zerin" damga vurarak biletçilere 1 47402 kilo fındık ihraç edilmi§ -
vermi~lir. tir. Trabzondarı da fındık ihracı 

Diın tramvaylara binen halk - r yap1lmaktadır. Buradan yapılan 
tan, ucuz biletleri bir hatıra ola- ihraç 35670 lira değerinde 98000 
rak saklayanlarda görülmüttür. kilodur. 

Üskiidar - Kadıköy hattı da 
dün sabahtan itibaren i,lemeğe 
haş!amışt.ır. Kadıköylüler dün 
tramvaya çok rağbet göıtermit· 
lerdir. 

Üsküdar tramvaylarında da 
yfü:de yirmi nisbetinda bir ten· 

zilat yapılmıştır. 

Bakalorya ikmal 
imtihanları başladı 

Bu imtihan devresinde de 
iyi neticeler alınamıya

cak mı? 

Yapa§ı ihracat. 

Almanya - Türkiye arasında 
yapılan takas anlaşması dolayı • 
aile Türkiyeden AJmanyaya mü • 

him surette yapağı ihrac edil • 
mittir. Son üc ayda yapılan bu 

yapağı ihracı Bradford piyasasını 
çok !larsmı§hr. 

Yirmi bire kadar açık 
kalacak dükkanlar 
Yalnız glotenli ekmek ile buz 

ve ııcak ıu keseleri, derece ve 

bunlara benzer rahmi levazım 
tan dükkanların akşamları ıaat 

Dün liselerde ve orta mektep - yirmi bire kadar açık bulunmala
lerde bakalorya ikmal imtihanları rınra karar verilmiştir. 
başlamıthr. Lise ıon ıınıfları e • 
debiyat tubelernide tarih, coğraf· 
ya, fen §ubelerinde de tabii bilgi • 
lerdcn, orta mekteplerde riyazi
yeden imtihan yapılmıthr. 

Lise bakaloryasına resmi lise • 
lerden 480, huıusi lise talebele • 
riyle birlikte 550 talebe girmittir. 
Orta mektep bakaloryaıma da 

--"l---

Belediye zabıta memur
larının görecekleri işler 

Belediye zabıtası memurları • 
nm, belediye tenbihine ve yasak-

larına riayet etmiyerek inzımatı 
ve idari işlerle uğrattıkları görül
müıtür. Belediye tarafından dün 

750 talebe girmiştir. ıube müdürlerine gönderilen bir 
Bu imtihan devresinde de mu. emirde belediye zabıtası memur

vaffak olamıyan talebenin çok larma vazifeleri haricinde iş ve-
olacağı söylenilmektedir. rilmemesi bildirilmiştir. 

lır. 

Tah~il ıçın gönderilcccldcre 

l\1 :qrİf V ckalet'n1n krncli lale • . 
besine verrliği miktar di'\viz vcrı· 
lc-:cktir. Tetehbu 1cin g:denlerc, 
tC\ hsil ir.in nör ~erilen 1ere vrrik • 
nin az;,.,..i ;k; mi:;li kadar clövi:ı 
vcr1 rbileı:cl<t ir. 

F.cnt'hi memleketl,.~rlr oturan 
ve Ti.irkiyede irat t-ahihi ,,ıanhJtıt 

nı.ifus baor:rna a~;da yiiz Jira veri· 
lccel<tir. B;r nüfm:tan hzl~ aife• 
lcrin her bir nıifusuna 25 Hrıt 
zamla verilecek, fakat hu .ı;prctfe 
verilecek döviz m:ktarı 200 lir'1" 
yı geçemiyeccktir. 

Yukarda ta8rih olunan iratfar 
krıramamedc ~öyle sıralanmıştır: 

Gl\yri menkul iradından mii' 
tevcllit kirn bcd 0 llcri vr hıınlarıfl 
satış tutarları; Ti;rkiye eki barı· 
kalarda mahfuz hild~mlc eshal11• 

tahvilat. lcJllcllu }.:o;sei faizlP.rİ· 
bunların ~atış bc-lel!eri; re~'11f, 
hususi mnesse~e1,.rden vniJ-;n ıc· 
kaiit rnaasları. Tiirl<iye han~~}3• 
rm..1aki nı~vclPat ve buııbrın ta• 
hakkuk eden faizleri; Türkiye• 
de yapılmı~ kaydi hayat siporta • 
lan dolayısiyle mua~•yen vad,.?cr' 
de alınan İrl'\\lar; har:ciyr. mc • 
murlarımn Türkivc banlsaların ' 
daki mevdua~larr V"' bunların fo.· 
izleri. veraset ve vesayetten mU· 
tevellit mntlubat. tayyare piyarı· 
kolarırm ikrnmi~·~lcr;. 

Şirketlere her hanei bir suretle 
verilecek dövizler hakkındaki es· 
ki kayıtlar aynen ipl<a cd

0

Jm:ştir· 

M~.ırnnen ecnebi memle'·ctlere 
gitmiş olan mütekaitlere altı ay
lık dövizlerden fazla~ı verilcnıeı· 
Sıhhi ı:ebeplcrle haric~ rı:iclenlere 

ayda en az t 00. en çok 200 lira· 
hk ~öv=z verilir . 

Tiirkiyede re!'.mİ ve hu:;usi mii· 

1.Jı.,B~Y.e ·~~atlık etmit olan 
"Y-ünit"'~ lıtanl:i'ul • ıubeıi müdürü 
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Ma1iiiiut•lBeyden, seyahatle geçen 
-ı · I". • ,. .. 

,Yn1erin .. h
0

abralarını nakletmesi • 
--~~~.il'. 

ni rica etmıffu. 
Kütüpanesi açıldı 

M.Junut Beyin bize naklettiği 
.. ~.!!'" 

liatsralar,• kil<at~n çok canlı, 
ç~-liljec:rilı bir ıergüzetttir. 
~ ~ "'~ t. .. c 

V AKIT müessesesi mütevazı surette giriştiği kitapçılık 
işini genişletmek lüzumunu duymuş ve işe başlamıştır 

esseselerde çalır",.. ecnebileriP 
memleketlerindeki ailelerine gö11• 
derecekleri dövizler. bunların nY" 
lık kazançlarından hr türlü versi 
ve tevk;fat kesildikten sonra ~· 
kiyesinin azami sülüsü; kendi 
hesaplarına iş g-Ören ecnebileri~ 
hk kazar.<;larından her türlü vcrC1 

ve tevkifat cıktıktan sonra baki • 
ves~nin gene- azami siilüsli ver;ı:r. 

K:otra ile deniz ortasında geceli 
rüri'd~iü dolatÜlanın ne gibi sür-

tr1"'~d· "' ._. b,.,.10\u .. ' • •· priz er~ oiura i eceğını goster • 
"~"·~. ·ı...""A--.ırl .. d h .... k .b t mes1·1tauarıy e e er eıe ı re j 
°"~'bf~·.. . . o derlleri·verecek mahiyettdır. • 
n~n 1çi'iı y~~~dan itibarn sözü 
":'t; ~ - ... ... • 

Mahmut Beye bırakacağız ve o-
nu~ ~dan Celil Beyle geçir -
dikle!ri""k~t;a aleminin tafsilatını 

l'."' • ...;. ı.-
dinliyeceğiz. 

(Devamı vıtr) --Mektep1ere talebe 
yazılması 

Mekteplere talebe kaydı hara-
~n.,. _,,. ' • 

rede devam etmektedır. Bilhas -
~ --,, 

sa orta mekteplere fazla talebe 
"" '"" ..-r • 

kaydedilmektedir. Kayıt ve ka .. 
bul on bet eylule kadar devam c · 
ıjecelCtiT. Fakat bu müddet lü· 
ı:'um örüld ·ili !akdirde eylul ni· 

;t f_'::' ,., 
haj'dt&e '.11aClar uzatrlaca.ktrr. 

V AKIT baıkı i,Jerinde bir yıl için· 
de bütün memlekette uyandırdığı ala· 
ka ve gördüğü takdirden cesaret ala
rak "Kitap antrcılığı" ile beraber "Ki· 
tap basıcılığı" nı da ayni muvaffaki • 
yetle yapmak için geniı bir program
la iıini tanzim etmiş bulunuyor, Dün 
sabah, Ankara caddesinde "Vakit" 
yurdu yanında bir kütüphane açıl<lı. 

Bu kütüphanede bulunan (VA. 
KIT) in ilk neıriyatı, "Dün ve yarın 
külliyatı" ve daha bir çok eserler iıin 
büyük bir itina ile kavr;,runış \'e ha • 
zırlanmış olduğunu isoat etmektedir. 

Şimdiye kadar mektep kitapları;-

bütün velilerin ıikayetlerini çeken bir 
haldeydi. Bundnn başka kitap merak
lılan iıtedikleri bir kitabı bu!nmryor, 
kitap bastırmak-9 istiyenler matbaa, 
matbaa geziyordu. 

(VAKiT) yurdu bütün bunları 
düıünerek 1933 senesi Eylülünde 
Devlet Matbaası tarafından basılan il· 
mi, içtimai, eserlerle mektep kitapla
rının umumi satıcılığını almııtı. 

(V AKIT müeıeıeıi, Istanbulda 
yıllardan beri intizama ginni:ren mek· 
tep kitapları iıini tanzimle kalmamıf, 
memleketin en ücra kötelerine kadal', 
ısmarlanan bir kitabın vaktinde yeti§· 
tirilmesini lemin etmittir. 

Geçen yıl zarfındaki tecrübeıi ile 
müessese dünden itibaren bu iti daha 
çok geniıletmİJ ve büyük bir kütüp • 
hane açmak suretiyle de sah§ İllerini 
daha kolayla§hrmıt bulunuyor. 

"Vakit" müessesesi kitapçılık it!· 
ne ba§ladığı müddet zarfında, Devlet 
matbaı:sı tarafından basılan ve Devlet 
hesabına "Vakit" mal baası tarafından 
hazırlanan kitaplardan batka, mek • 
tcplcrin re&mi programlanna dahil bir 
çok kitaplar da b:tsmağa baılam1ş • 
tır. 

A vrupanın en kıymetli ve tanınmıs 
muharrirlcrinin, Türk okuyuculan • 
nın ilmi, edebi, içtimai ve medeni bil
gilerini tamam~ıyacak eserler, "Dün 
ve yarın kütüphanesi" namı altında 

bastırırll\rak satııa çıkanlmıştır. 

VAKiT, bütün bu kitapları hazır· 
lamak için memleketin tanınmıt ve 
salahiyeti anlatılmış kimselerle anlat· 
mııtır. 

Her münevverin zevk, alaka ve İı· 
tifadeyle takip edeceği bu kıymetli 
ıerinin ıekizinci kitabı da dün pİyaıa· 
ya çıkarılmııtır. Seri, seksen muhar • 
ririn yüz kadnr eseriyle tamamlana • 
caktır. 

Şimdiye kadar bir çok kimseler ta· 
rafından baılanmı§, fakat yanda hıra· 
kılmıı bu büyük i,, V AKIT müe11e -
sesi tarafından, vadedildiği ,ekilde, 
her on Leş günde bir kitap neıredilc
rek yürütülecektir. 

VAKiT kütüphaneıinin bir yenili· 
ği de §Udu:r: Günün enteresan hi.dise-

.lerini gösteren fotoğraflar, müe11ese • 
nin huıuıi fotoğrafçıları vaaıtaaiyle 

temin edilecektir. Günün mühim ha
diıelerine ait resimleri buradan satın 
Blabileceksiniz. 

Kütüphal"enin vitrini de cazip bir 
tekilde tanzim. ve modern bir ıurelte 
tenvir edilmiıtir. 

Bu ~ülüs. hiç bir vakit 300 füaY' 
geçemez. 

Fırınlarda kesici ve 
eleyici aletler i 

Fırınlara konulması mecbur 
olan kesici ve eleyici makinelerİf1 

d 
.. , 

piyasada mevcudu bulunma ,g 
anla§ılmı! bu aletler hakkın~!' 
tetkiklere de lüzum görüldüğü 1 .. 

çin evelce verilen mühlet bir seJ1e 
daha uzatılmıttır. 

-<>--
Esnaf bankası hissedarJaJ1 

1 " .. Esnaf bankaıı hissedar ar 
mumi heyeti sekiz eylulde fevka • 
iade olarak toplanacaktır. StJ 
toplantıda bankanın devamı "leY" 
tasfiyesi hakkında bir karar ver' 
mek üzere müzakerede bulunula• 
caktır. 
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DADAvEİSKENQEJl 
r ~fri ka No I 1 Yazan lchak Ferdi 

Şair, iki kelime tekrar-
lıyor; Libyayı öldürmeli! 
''Babil seması altında yaşıyan insanlara somurt
kanlık yakışmıyor.. Şairin yüzü gülmesi için, haydi 

kızlar, onun başını şarapla yıkıyalım!,, 

T. D. T. C. 
Umumi merkez heye
ti teşkilatını yaptı 

İstanbul, 1 (A.A.) - T. D. T. 
C. Umumi Katipliğinden: 

T . D. T . C. nin yeni umumi 
merkez heyeti nizamnameye göre 
teşkilatını yapmıttır. Sekiz iş ve 
çalıtma kolunun başları seçilmit, 
iki başkan vekilliği seçimi yapıl • 
mıştır. 

Bu suretle yeniden kurulan U. 
M. H. teşkilatı şöyledir: 

Huma ıarap kadehini yere al - Ordudaki asker hangi kavme 
lı. . ve eyalete mensup ise elbisesi de 

Başkan Saffet Bey (Erzincan 
mebusu) umumi katip İbrahim 

Necmi Bey, muhasebeci Besim A
talay Bey, (Aksaray), lengüstik 
l<olbaşısı Ahmet Cevat Bey, (Ça
nakkale) , filoloji kolbaşın ve 
başkan vekili Ali Canip Bey, (Or
du) m.ebusu, etimoloji kolbatıs1 
ve başkan Hasan Raşit B. (Muş) 
mebusu, gramer - sentaksi kolba
şısı Yakup Kadri Bey, (Manisa) , 
lugat kolbaşısı Celal Sahir Bey, 
(Zonguldak) Istılah kolbaşısı Re
fet Bey, (Urfa) . derleme kolbaşı
sı Naim Hazım Bey, (Konya) ne~
ı·iyat ko1 başısı izzet Ulvi Bey 
(Afyon) 

- Taspa ... Nerdesin? ona göre olurdu. 
Diyerek ayağa kalktı. Asurilerden kalma cenk araba -
Hassa kumandanı (Mukaddes ları yerine lraniler süvari kullan-

!&rap) destiferinin aralında ve mağa başlamışlardı. 
Çok hoşlandığı yeni cariyelerinin Seferde hükümdar ordunun 
diıincle yatıyordu. tam merkezinde giderdi. Etra -
k İa::pa, şairin kaşları çatrlmı! 1 fmda yay ve oklarla silahlanmış 
... '.' halde kendisini ar:ııdıgmı gö- olan layemutlar, önünde dört be
•Unce sesiendi: 1 yaz atla çekilen (Güneş arabası) , 

- Ne istiyouun, Huma! Gel.. . yanı başında da üzerinde altından 
8en· 'b' d ·ı · · .. ım gı ı şarap eı;tı ennın ve kanatlarım açmı§ kartal resmini 
}'uzij gülen dilberlerin arasmda havi biiyük biı· sancak bulunurdu. 
l'at ! Bu saadet her zan an ele haniler Elbiselerinin altına 
eesmez .. 

lunç zırh, başlarına uzun külah, 
·raıpanın yanındaki kızlar hep bacaklarına köseleden dizlik gi -

hir ağızdan bağrı~tılar: k 
yerlerdi. Silahları kargı, ısa 

- Babil sema11 altında yaşı - veya iğri bir kılıçta ibaretti. Kılı
Yan insanlıua eomurtkanlık ya -k cı şağa takarlardı. Harpte ok at-
i •.tınıyor ... Şahin yüzü gülmesi masım da bilirlerdi. Harbe gider
Çın, haydi kızlar, onun ba~ını §&· 

Hasta bulunan Celal Sahir Be
ye iyileşniciye kadar Ali Canip 
8ey, se •ahatte olan Yakup Kadr· 
Beye de Gel,,.~ : , .... ,,,.. ,.,. ,., A.hme' 

Cevat BP.v vekillik t-decekfr· 
ken okçular en önden dütmam 

rapla. yıkıyalrm ! E • l • 
1-r kartılar ve ilk önce onlar cenge rganı tahvı· ı erıne ouma, hassa kumandanına ıöz 
1 tutturdu. 

tn a.tamıyacağını anlamıştı. v b f } 
Medyalılar üstuvani külah, bol rag et az a Şairin kulağında iki kelimenin •• 

akislerı· yer tutmu•tu·. kollu elbise giyerler, omuzlarında E .. 
:r k l rgani bakır yolu tahvillerının 

''- Lı'byayı 0··ıdu"rmelı' t.,, yay ve kargı, bir de kırmızı a - ( 
sonuncu C) tretibi de 30 ağustos-

0, mütemadı'yen bu kelı"melerı" kan tatırlardı. Suzlular da tıpki 
30 ta satışa çıkarılmıtlır. Fakat 

~ırıldanıyordu. lraniler gibi giyinirler, fazla ola -
ve 31 ağustosta daireler ve mües • 

Fakat, bu 0 kadar kolay bı'r 1·.. rakı ba§larına ıarık ıa.raı:ladı. . l 
~ sese Kapalı o <luğundan ıatış an • 

delildi. Tas? ... , "' ısır dilberinin İran aüvaı:il..,i :çok heybetli aö- cak dün batlArnııtır. Dünkü aatıf 
ki\.._ ·ı b ğ rünürlerdi. Ki.milen tunç ve de --...c1$ın1 hi • .:~ ın emrı e o - fevkaladedir. Bütün ıirketler ve 
flıu!tu am:;;.;. . • vayı oraldan mir içindeydiler. Beygire, zırh • müesseseler hu tahvillere pek faz· 
ka.Jdırmaga •: .. _.:._;·Us etmek, insa- tan alınlıklar, dizlikler ve arkalık- l& rağbet etmektedirler. Çünkü iç 
llı dar ağacına yahut (Ölüm ku • lar giyerlerdi. Beygiri harpte istikraz yalnız bir yurt meselesi 
Yllı~) na kadar götürebilirdi. ölen bir süvari kendisini yarı ya • değil, ayni zamanda şahsi menfa-
~'umamn ba§ı dönüyordu.. rıya ölmüf addederdi. at meselesidir. 
~özleri kapandı .. Ve biraz son· Zabitanın elbisesi gayet müzey- Ergani bakıryolu tahvillerinin 

r1., o da has!a kumandanı gibi yendi. Zırhlıları yaldızlı, elbisele- yüzde beş faizi vardır ve senede 
<Mukaddes ~r.rap) des~ilerinin a- ri erguvani idi. Bu zırhlı süva • iki defa üç yüz bilete isabet etmek 
l't.sında s ı -ıdı. riden ha~ka ordoda ayrıca sus. üzere ikramiyesi vardır. 

iran ordusu Hindistan Medya, Ermenistan, 20 lira kıymette olan biletler 
O d 1 h k . .. .. Hazer süvarileri de vardı. Orduda 19 lira 40 kuru~a satılmaktadır. 
'l uc.:11 er esın gozune çar - . d J 'd l l d" .. .. I 

I>~ bir hazırlık vardı. Bu hazır. 1 ~n zıya e .. ı ya 1 ar ovuşçu 0 a- Tahvillerin satışı 30 eylule kadar 
bfın he.defi belli olmamakla be • 1 rak t.anmmışlardı .. Her . sınıfın devam edecektir. 
t1.L. "k' k ld M S . kendıne mahsus alametlerı ve san-uer, ı ı o an ıııra ve urıye-

)e ineceği haberleri dilden dile c,kları bulunurdu. 

wmn nm ttlH 1 ınm ıım nH11nn nH11mıı ıHnuırım• .. mı uınn"'"'"" 

de kabul edilirdi. 

V AK/1 zn 1 efrikası: 35 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Ölüme Susaqan Gönül 
Daha yavaf sesle devam etti: 
" - O günden sonra gündüzle

rim gece oldu. Hayatım bütün bi.i· 
tün karardı .. Ne zaman Nesrini 
öpsem, kaybolan yavrucuğumu 

düfünüp ağlardım .. Acaba ölmüı 
müydü?. Acaba yollarda sefil bir 
serseri mi kalmıştı. Acaba kötü 
kimseler eline mi geçmişti?. Aca· 
ba dileniyor muydu?. Aç, ıusu· 
mu kalmıştı?. 

Mehmet kekeledi : 
- Sus artık Fribe .. 
Müşfik pa§a dedi ki: 
- Artık maziyi unutunuz .. Ben 

mukadderatın sizin tahmininiz -
den daha iyi olduğuna kaniim ... 
Her halde sizin senelerden sonra 
karşılaşmanız hayırlı bir tesadüf
tür. Sizin batınıza gelen felaket, 
Nesrinin başına gelmiyecektir .. 
Kızını kurtarmanız en büyük va· 
zifen:zdir .. Analık şerefiniz hunu 
emrediyor. 

Dilferip hanım doğruldu ve 
kat'i bir sesle: 

- Kızımı kurtaracağım, dedi. 
- Hiç zaaf duymıyacaksınız 

ya?. 
- Hayır. 

- Bunun en doğrusu Rıdvan 
beye her hakikati söylemektir. 

- Söyliyeceğim. 

- Ne!rinin Celil Asafı sevdi-
ğinde ısrar ediniz.. Nesrinin bir 
çocuğu olduğunu ve o hain adam· 
mın belki de hu çocuğu öldürdü
ğünü saklamayınız. 

- - Yani Feyyazın?. 
- Evet.. Rıdvan dürüst bir in-

sandır. Her halde hakikati öğre· 
nirse, Nearini ona vermekten vaz-

Yazan. Selami l zzet 
lordu. 

Mehmet doğruldu: 
-O ... 
- Evet benim .. 
Dilferip hanım! döndü: 
- Benim hanımefendi .• 
- Ben sizi .. 
- Rıdvan beyle beraber gittim 

zarmediyordunuz. Yanlış! Geri 
döndüm. içer iye girdiğini ve ka
pıda birin;n beklediğini gördüm .. 
işin içinde iş var dedim. Ben de 
usulca girdim. Fena etmemişim ... 
Öğrendiğim şeyler ç.ok enteresan .. 

Mehmedin bütün kan başına 
çıktı: 

- Ne hakla .. 
- Rica ederim. Bmı.kınr:ı do 

sözümü tamamlıyayım .. Buraya 
girdim. perdenin arkasına $aklan· 
C!ım .. hiraflarınız heyecanlıydı .• 
Beni müteessir etti .. 

- Netice? .. 
- Görürsünüz. 
Mehmet sordu: 

- Konuştuklarımızı dinledi • 
• . ? 

nız mı .. 
- Ba~mdan sonuna kadar. 
Müsfik pafa müdahale etti: 
- Namussuzca hareket ettiği .. 

nizi muterifsiniz demek?. 
- Ben emeli peşinde yürüyen 

bir insanım .. 
Mehmet yumruklarını sıktı: 
- Ne adam olduğunuzu bili

yorsunuz. Artık biz de biliyoruz. 
Buna rağmen fikrinizcle ısrar edi • 
yorsunuz demek .. Gene ahlaksız· 
hğınıza devam edeceksiniz de

mek. 

- Benim hakkımda ~anlış fik.., 
riniz var .. Ne yapaca'frmı ıanıyor ... 

geçer. aunuz? .. 
- Ben de böyle tahmin ediyo- _ Sarih .. Dilferip hanımefen· 

rum. d' . N . l . d' t 
ıyı , esrın e ız ıvacınıza razı e • 

- Ondan sonrasını düıünür·1~ mek istiyeceksiniz ve bunun için 
Her şeyden evvel bu evlenmenin, de tehdit edeceksiniz, -eırarım 
nikahın önün.e geçelim.. 1 Rıdvan Beye söylemekle tehdit e· 

- Evlenmıyecekler.. deceksiniz. 
Mehmet haykırdı : _ Çok akıllı bir zatsınız. Fa-
Müşfik paşa tasdik etti: kat biraz mübalağa ediyorsunuz. 
- Evlenemezler. Her hıdde beni böyle bir feye ic-
Bir ses çınladı: bar etmezsiniz. 
- Sahi mi söylüyorsunuz!.. - Anlamıyorum. 
Feyyaz odanın ortasında duru- <Devamı var) 

Ankara istasyonunda 
d I lraniler ordugah kuracakları 0 8.§ıyordu .• 

l z~man etrafa büyük bir siper ka-ran ordusu ıef erber halinde bir 
itli! zarlar, siperden çıkan topraklarla 
1 

:Yonu buluyordu. Orduyu hes-
t.ın k · nıuvakkat istihkamlar yaparlardı. 
f e vazifesi kıta tın bulundu· Siperler sık karakollarla muhaf a -

Çadırların etrafında ahçılar, se
yisler, araba cenkçileri, mızraklı 

ıüvariler ve hana okçuları bulu • 

nurdu. 

lzmirden gelen tren makastan geçer· 
ken yoldan çıktı, fakat zarar olmadı 

I U eyalete aitti. Ordu, tabur, bö-
biik ve mangalara aynlmııtı. Ta- za edilirdi. 

Ur bin, :bölük yüz, manga da Crdunun eıya arabaları için de 
Yedi ki§ iden mürekkepti. Bir kol- ·,J rıca derin siperler kazarlardı .. 
0 rdu on bin kişiden ibaretti. Kol- Bu arabalara asker kadar ehem -
Ordular daima lran ekıibirinin ida- miyet verirlerdi. 
reaine tevdi olunurdu. Efrat çadırları ordunun tetiba -

Sefer esnasında hükümdarın tma göre kurulur, zabit çadırları 
~aiyetinde .ayrıca on bin kiıilik binr bayrakla diğerleı·inden ayırt 
ır kuvevt bulunurdu. edilirdi. 

d Hükümdarla beraber giden or - Her kt'a kendisinin daima ne-
Uda ölenlerin yerleri derhal ihti- rede bulunacağını bilir '\'e kuman· 

~a.t efratla dolduruluyor, bu se- dandariyle irtibatını kat'iyyen 
l epJe bu ordu efradına {layemut· kaybetmezdi. 
~r) naını verilirdi. Lıiyemutlar Sefer esnasında olduğu gibi, si-
lın ve kıymetli tatlarla müzey • perlerde de hükümdarın yaverleri 

~=n elbise giyerler, boyunlarına kumandanların çadırlarını bilir • 
obelderine kadar ~anan altın ve ler, emirleri doğruca ve sür'atle 

l'1. RÜtnü§ bir zin.cir takarlardı. bu çadırlara götürürlerdi. 
8unlardan baıka hükümdarın Ordugahın en ortasında hüküm-

~>'rıca teslih edilmit hassa tabur· darın çadırı, onun yanında da mü
.::: \'ardı. lki bin süvari ile iki §avirleri bulunurdu. Bu çadıra 
._ blızraklıdan ibaret olan has - gayet kıymetli halılar serilir ve 
ti •ıkeri gayet müzeyyen elbise diitman tarafından gelecek elçiler 

Yer ve uzun boylu adamlardan bu vadrrda büyük ve göz kamaş -
•eç.ilird' 

ı. hrıcı bir ihtişam ve debdebe için • 

Yolda, süvari kıt'alarının ıa -
ğında ve solunda hafif süvriler, ö
nünde ve arkasında da avcılar gi
derdi. 
Ordugahın siper haricinde de 

büyük kalkanlı ağır piyade alay -
ları mevzi alırlardı. İranilerin ağır 
piyadeleri dü§man tarafından ko-

r 
)ay kolay yenilmeyen seyyar kale- ı 
lere benzerdi. Her biri demir zırh
lar içinde iri vücutlarını örterler j 
ve cenkte kolay kolay ölmezlerdi. 
Kısa, fakat geni~ yüzlü palaları / 
bir vuruşta insanı derhal ikiye bö-
lerlerdi. l 

Ordugah kurulduğu zaman na
sıl tertibat alınırsa, ordugah kaldı
rılacağı ze.ma.n ela ayni 1 e:·'ibat a· 
lınır ve hüyiik bir intizzm ve mü
kemmeliyetle yola devam edilir -
di. Eşya ar~ba!arı daima geri -
den gelir, muhasara ahit ve edeva
tı dahi deve ve c~terlerJ ,.. n"'l-:ledi
J;rrll. 

D~ra ordunun levazım ve nal< -
liyatına çok fazla ehemmiyet ve-

Ankara istasyonunda yoldan c;ıkan tren 
Ankara, (Hususi) - İzmir poı· ı kastan lokomotifin ön kısmı g~. 

tasını yapan tren Ankara istasyo- miı, kömürlüğü geçerken makaı 
nuna girerken yoldan çıkmıştır. kapanmış ve kömürlük ve mütea· 

Kazn su şekilde o!mu.tur: M~ · kip beş vagon müvazi giden diğer 

ren hükümdarlardan biriydi. hat istikametine doğru yoldan 

"Nakliyatı bozuk ve intizamsız bir çıkmışlardır. Zaten yava§ giden 
ordunun harpte muvaffak olması- tren makinistin mehareti ıayeıin-

na imkan yoktur.,, derdi. de derhal durdurulmuı ve kaza 
ınev~mı var) ziyanaızca at]atrlmı§hr. 
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# A 

~IKAYE r-TA KViM- Ar sen Lüpen 'in Sergüzeştleri 

PAZAR Pazarı esi • 2 Rylul :ı E)lül 
21 R. Ahir 2ı it. Ahir 

Güa doğuşu 5 28 /i,l9 

Kadının fendi 
• 

Kanlı intikamı 
Gıio bausı 18 41 l!!,41 
Sabah namazı 4 '27 4:?8 
Oğlc namazı 12,14 12.14 
ikindi naır.ıızı 1 \54 15.54 Yazan : Ali Enver 

Arsen Lüpen, oj'lunun düşmanı mı? 
Akşam namazı 18.41 18,41 

B~kçi Dervit kur?az bir ~~a~: j mahcup mahcup bakıyordu. Titri
dı. Üç ıenedenberı bekçılıiını yen dudakları bu merhameti cel
yaptıiı mahallede o ıüne kadar betmek için söze ıelmekte tered

Yatsı namazı 

imsak 
Yılın g'çcn guolcrl 
Yılın kalan dinleri 

.'.0.IH 
3.41 
2a:-
128 

rn 16 
3.4ll 

238 
•••••••••• Yazan~ Maurice 

-14-

daha en ufak bir vak'ayı kaçırma- düt ediyordu. 
mlf, kavıumdan tutunuz da ci- - Böyle, apatikire sevda kur-
nayetine kadar hemen her çeıit makta .. 
kötülüiü bir bızır ıibi anmda ye- - Sus Dervit, kimse yok. 
tiıerek baıtırmıf, idareıine veri • - Bize mi bu martaval?. 
len aekiz yüz bu kadar hanelik Dinç adam! .. Hafif hafif düt -
koca mahallenin göklerinde hak - mekte devam eden kara rağmen 
ıız olarak bir tek kuı uçurtmamıı- vücudunu istila etmiı bir alet içer· 
b. sinde yanıyor ıibi gözleri dönmüş 

S8z1erimde mübaliia var ıan- kulakları uğuldamakta, her ıeyi 
mayın. Dervif, bildiğimiz insan· unutmuı, tek bri ıey, evet yalnız 
lardan farklı bir adamdır. Gözle· bir ıey dütünüyordu: Bu kadını, 
ri, bizimkiler gibi, yalnız önünde- kısa ve kolsuz bir entarinin itler: 
kileri değil, ıaipten haber vere· memit bir ipek letafetiyle me· 
cek derecede kuvvetli, kulakları, na döktüğü bu beyaz, yağan kar· 
adımlarca ilerdeki f111ltıyı duya • dan daha beyaz vücutlu kadına 
cak huaaaiyette, gizli ve eararen· ıokulmak, bu kadına kendini sev· 
ıiz hususiyetlere malik ıeylerdi. d" k ırme ..•• 

Hiç yanılmamııtı. Evet, o güne - Ne aaadetti bu?. Ve ateıten 
kadar ne dediyse çıkmıı, naııl bir kıvılcım ıibi zihnine geçen bu 
kurau ise öyle olmuıtu. Nitekim arzu, Derviıi titretti. 
ıon menhus hadisede de aldanma· - Kimıe yok, Dervit, emin ol 
mııtı ama.. · • ..,._ •~W bans. 

T Karlı, zindan gibi karanlık bir - Şimdi ıiren kimdi?. 
kıı gecesiydi. Derviı, üzerinde go· Ve kapıdan içeri ıokuldular. 
cuk, elinde ıopa, karanlık bir ıo· Gülizar vaziyetin vahametini 

RADYO 
fSu gün 

lSTANBUL: 

1~7 

18.0 plAk, neerlyatı, 18.ZO: Ajan• haber
leri, 19.30: Turk musiki ne,rJyatı, (kemanl 
Reşat, l\leıuı Cemil, !'tluuffl'r IK-yler ve Vt•. 

clhe hanım, Vedia Rıza hanımlar.) 21.20: 
Atcıı • GUneıı klUbUnden nakli, 21.SO Orliea
tra, karışık program. 

22 SKh. VARŞOVA, lM5 m. 
20.45: Dans musikisi, 20.03: Musahabe, 21, 
'5: Senfonik popWer konser. 21.65: Haber
ler. 22: Konfema11. 22,45: Lembc~en nak· 
lrn. Ncı;ell ne,rl~at. 23.U: Konferanı. 24: 
Dan& musikisi. 24.05: Musahabe. 2'.SO: Dans 
muaUdsl. 

823 Kalız, BÜKREŞ, 36-l m. 
11.30: Dini neşriyat ,.e musiki. JZ: Otıe 

komıerl. 18: haberler. PIAk. 18.4S: Taıannl-
11 ba.flf musiki. H.Ul: Haberler. 14.40: PIAk. 
17: Kii3 IU neıtrlyatı. 18: Sh·lclanr orkcıtra
ar. 19.20: Tagannl l'C PopUlcr dans. 20: t'nl
'eralte. 20.20: PJAk. 20.46: Musahabe. 21: 
Rııd~o orkestrası. 22: Spor. 22.10: 1\luhtdif 
mllletlcrln danslarından. 23: Haberler. 

MZ khz. ViYANA S0'7 m. 
20.20: lkl piyano ile Rın musikisi, 21 

ıtllr. 21.05: Burggartenden naklen konııer 
Hol:ıer. idaresinde, 23 Haberler, 23.20: Dans 
mu!ılklsl. ı plAk. 

BORSA 

Genç kadının inadını gösteren çe
tin bir alnı ve sarsılmaz bakıt· 
ları vardı. Dimdik duruyor ve bu 
h;11eketaizlik içinde biraz vahti 
güzelliği daha ziyade cazipleti -
yordu. Tavrında inıam ıatırtan 

bir güzellik ve aıalet vardı. Ya iı
tiyerek veyahut tabii bir sevk ile 
güzelliğini tebarüz eltirmeği bili
yordu. Sırtındaki sade ve ince İ· 
pek elbise altında vücudunun ve 
omuzlarının ahenkli çizgileri hiı
ıediliyordu. 

Raulun takdirkar bakışları 
genç kadının yüzünü kızarttı. Bu
nun için koltuklardan birine otu· 
rarak yüzünü ellerinin araıına a
larak gizledi ve anıızın soğukkan
lılığını kaybederek ağlamıya bat· 
ladı ve: 

- O, dedi, benim bütün varlı· 
ğımdır. Ölürse ben de ölürüm ... 
Hayatımda ondan baıkaıını 

sevmit deiilim .. Onun için kendi
mi fedaya haızrım. O da beni çol· 
seviyordu .. Zenginletince evlene· 
cektik ve gidecektik .. 

- Mani olan kim?. 
kağa ıirmiıti. Biraz ilerde, korka bilmiyor değildi. Titriyordu ade· 
korka ilerliyen bir erkek hayali ta. Ya bu adam, biraz daha 11rar 

d D k , 1 fiizalarında Yıldız icareti olanlar u"z•r· Y l 7 ıör ü. uvan siper ya para gız· ederse, f eliketti muhakkak. " ~ - a ö üne · · 
lerinde f Eylülde muamele olSrenler- "h • ı· 

lendi. Tetkik ediyordu. Erkek - inkar etme Gülizar, gözle . d "' Simonun ölmesi ı tıma 1 onu lr. 1 Rakamlar kapanış fi atlarını ııtösterir. 
biraz daha yürüdü. Küçük bir e • rimle gördüm. yeniden müteheyyiç etti. Bu ıu· 
vin kap111 önünde durdu. Öksür- Vaziyeti bir esireden daha mÜ§· tfukut (Satıtf retle her an yeni bir feverana ka· 
dü. Bir daha ve kuvvetlice ökıür- küldü. Mahvolmak bir hiçten iba- I • Londra 618• - •Viyana ·u. - pıhyordu. Böyle bir ande Raulun 

• Ncv\•ork 124, - * Maıirlı 17, -
dü. Bir iki dakika geçmemiıti. retti. Derviıin ellerini tuttu. Asabı • Parıs 169. - * eerlla 44, _ üstüne saldırdı. 
Kapı açıldı. ~rkek, içeriye 'bir yı· bozulmuf, boiucu 'buhran içer - • l\llltao 

217
• - • Varsova 24. - - Eier ölürse ona ıiz öldürmü~ 

~ • Btukscı 117, - • Rudıpeştc :; 
lan gibi kay1!t. Dervit, müthit ıo· sinde, diıleri, bütün vücudu titri- • Ati na 25, - • Biltreş ;~.': olacakıınız !.. Naııl öldürdüğünü-
iuia rağmen ter döküyodu. Sı • yordu. • Cenevre 820, - • Belıraı :-6. - zü ölümüne naııl sebep olduğu -

" Sofya 94, -· * Yohhama 36, - F k ''ld" kmtıda gibi ıenit ıenit nefea alı- - Haydi git, Dervİ§, dinle be- • Amsterdım 84• _ *Altın 922• _ nuzu bilmiyorum. a at 0 uren 
yor, gözlerini muttasıl kırpıyordu. Ne yapabilirdi?. Derviı: • Pra~ ıoo. - * MecldJye l'6, so sizainiz .. Oh, ben de ıizden inti-

Yola çıktı. Eve yaklaftı. Ev sa- ni, haydi git, rica ediyorum. * ~tnkhn'm .. Rııaknnt 2_40-=- kam alacağım. Memleketim olan 
hihini biliyordu. Bir karı koca İ· _ Bu adamı çıkar da ben kala- Çekler (kap. sa. 18) Koraikada naııl intikam alırlarsa 
diler. Kadın, Gülizar hanım, çok cağım dese, kabule mecburdu... • ı.ondra 618. • Stokhlm ~! ben de öyle intikam alacağım. 0-
oynak ve güzel bir yoıma idi. Ko· Razıydı bile. • Nevyork 0·8072 • Viyana 4.267S nun maruz kaldığı darbe Aracn 

• Paıl~ 12.06 • Mıdrlt 5.8 88 
cuı, ıöyle böyle, geç'm1ni naaıl - Peki, diyorum, ne dersen • MllAno 9.'l71'4 • Berlla 2•0~75 Lüpen'den gelmiıtir. Adınızı her 
doirulttuit:ı bir türlü anla9ılmaz peki. • Hrlıtscı 3.39 • Varşon 4.1116' tarafta abğıra bağıra ıöyliyecc· 
b d t n r , ._ • Atlnıı. S9 9690 • Rudapeşte 3,965 d · · }' ir a amdı. '1l' Dervı' •, o" nünde yalvaran bu ka· ğim .. Hiç gecikme en ıızı po ııe 

7 * C'enc\•re 9.4375 • Rütres i9,127'5 
Dervit, Gülizardan 9üphelenmi· dını üzmekten zevkalıyordu. ilk • soryı 66.3441) • netgm 34.7l haber vereceğim. Artık hakiki a· 

yor deiildi. Bir hafta kadar evvd niyeti kaybolup gitmir.ti. Şimdi, a· • Amstcrdım ı.mo * Yokohamı uı40 dınız ve ıahıınız öğrenilmelidir. 
• • Pra.ıı 19,ı:ıso l\1oskovı tO•f.50 

de ıene bayle bir hadiıe olmuf, damı, vazifesini, mahalJenin ıere· Anen Lüpen, hınız Araen Lüpen. 
öksüren bir adam İçeri girmiıti. O fini, her ıeyi arkaya atmış, bu ka· katil Arsen Lüpen ! 
zaman, kocHının arkadatıdır, de- dm söyleıin, kıvranaın ve daha • iş Hankası ıo.o.ı l'crıms -,•ıo Foıtin ıiddetle kapıyı açıp ka· 

. . .. k Anadolu 27,fS Çimento as 12.30 l 
mıttı ama, UÇ saat sonra, ocuiy- yalvarsın iıityordu. l{cıı 2 ~5 l'nyon De~. -,oo çacak oldu. Bir deli gihi küfür er 
le, kahveden gelirken karııalım·ı- - Neredeyse düşüp bayılaca- sır. Hayriye ııı.~o ~ark ile?. -.oo savuruyordu. Raul kadının ağzını 
lardı.. inn. Dizlerimde can kalmadı. Git l\lerL:cz Bankası ~7•00 Ralyı -.o::ı kapıyarak zorla odaya çekti. Bl· 

B 1...: • • b 1 d"i" b ph lJ. Slı:ort~ -,00 ~ırk m. ccu -·.00 
eKçmın es e 1 1 u tü e, artık. Romontt rn.~o Telefon -.oo yüzden aralarında tiddetli bir çar 

hiç ekıikıiz kuvvet bulmuıtu. Bt· _ yarın akşam ben gclece· pı,ma oldu. Ve Raul kadını yaka· 
kadın, eTine yabancı erkek ah • lim. tahviller lıyarak kolları arasında sıkmıya 
yordu. Bu ıiren de kınklanndan _Peki. •1933Turk Ror.ı 28.4~ ı~Jektrlk -.oo mecbur kaldı; fakat kadını öyle 
biriıi idi. Kendi mahalleıinde - Sonra, hık mık istemem. · 11 27

'
20 

rramvay -.oo helecan içinde ve mağlup bir hal· 
1 d ? G 

~ .. • 111 96.7:5 l{ıhtım 00 
hayle edepıizltk o ur muy u öz - Hayır, bekliyeceiim. l stlkrAzıl1Ahlll 1 9t,c0 • Anadolu 1 ~· 7,, de kolları arasında hiısedince ba-

ö !l D-··· yutar mıydı bu· y . • f:rgaol istikrazı !17.00 Anadolu il ld .. k . t' 1 re ıure .... " ' - emın et. •s.oo •ı döner gibi o u ve opme 11 ı· 
• 1928 Mu A. - ,00 ı\oa.Alıu ili 7 

nu?. - Vallahi.. Ra~dıt. -.oo ~IUrııcssıı A ;ı;,~ 1 yormut gibi hir hırekette bulun-
Kapınm tolanaiını elledi. Çal- - Ne vakit geleyim? .. 1 du. 

mak Ye ıormak hakkıydı. Şüphe· - Bu umanlar.. can gelir sonra. fakat hu abeı ve ıülünç ı-~ 
lendim, derdi. Tereddüdünü ıi • Erteıi ıün, akpmdan ıonra, Gülizar, hafif ökıürdü. Hayret! ketinden derhal piıman olarak ir· 
elerdi Ye elindeki tokmağını hız- aaat dokuza sekiz kala Derviı, Odadaki büyük dolabı, birdenbi _ kilip kalk':ı. Genç kadın iıe ku· 
la demirine vurdu. lçerden telith Gülizarın kapııını uıulca çaldı. r.e açıldı .. A .. Dolaptan Gülizarın durmut ıihi bir kahkaha salvere
telitlı Miler ıeldi. Derviıin fÜP • lçerden bir ıea duyuldu. Merdi- kocası çıkmıftı. Kadın, bir çığlık rek: 
heai ıittikçe hakikat oldu, bir da- venlerden biriıi indi, kapıyı açtı. kopardı, kocası bekçinin üzerine _ Ah, diye bağırdı, ıiz de mi, 
ha çaldı. Daha bira~ geçti. Gürül- Gülizardı. Derviti güler yüzle atıldı. Bekçi, bu fendin dch§eti Ö· batkaları gibi ıiz de mi?. Bir Ar-
tüler oldu. Biriıi qaiıya indi. kıu91Jadı. nünde kendinden geçti. ıen Lüpen her şeyi kendi için 
Sonra, Gülizar kapıya geldi. Sap• Merdivenlerden çıktılar. Oda- Bekçinin polise te:;Jimiyle neti- mubah ıayar. Dünyanın bütün ka-
un kesilmiıti. ya girdiler. Maıa ü:::erinde bir r.i- ce'enen bu komedya, Gülizar ta • dınları ona aittir. Ah sahtekar! ... 

- Kimdi içeriye ıiren adam fe konyak vardı. Oturciular. Ka- rc.fından tertip edilmi,ti. Bir gün Eğer dudakb.rıma değmiş olıay· 
hanım?. dm, sandalyesini Derviıe yakla§- gün evvel, içeraine düttüğü müt· dınız sizi bir köpek gibi ıeber-

Kadın, dili tutulmut ıibi tekke tırdı. külattan kurtulmak için bekçinin tirdim. 
lime söylemiyordu. Dervifin aabrı tükenmitti ar • istediğini kabul etmek lazımdı. Raul fena halde hiddetlenmiı • 

- Söyle hanım, biz, buraday· tık. Dün geceden beri acısın çekti- Sonra da böyle bir oyun oynadı. ti: 
ken de.. ii bu hasretin manesı kalmamıttı Bu suretle onun her gün batına 

- De"if !.. artık. Sevdabıına, hafif tertip bir bela olmasından kurtulacaktı, Ta-
Gülizarı büıbütün ıüzel bulu • ~ı atmak istedi. Ötekiıi: bii bekçinin iddiaları kavli mü • 

yordu. in ıi1"1 sözleri, onunki • - Daha erken. Dedi. { cerrette kaldı ve olan it, malum!. 
lerine bir merliamet dilenir gibi - Vakit ıeçiyor, Gülizar, ko- - Erkeği yendi •• 

- Artık bu budalalıklar çok ol· 
du ! dedi, ıiz ne beni poliıe haber 
vermek ve ne de öldürmek arzu
siyle ıelmit deiilıinizdir, delil 
mi?. Şu halde ıöyleyiniz, ne iıte-

diğinizi söyleyiniz. 
Raul genç kadını iki kolund.0 

yakalayıp dikkatle gözlerinin jçı· 
ne baktı ve titrek bir sesle: 

- Bütün bu macerada beniJSI 
hiçbir ıuç ve kusurum yokW' 

d ı· Simon Loryanı vuran ben e 
lim. Ben olmadıi)ma yemin ed 
rim. Bunun için söyleyiniz, ne i · 
tediğiniıi söyleyiniz! 

Genç kadın Raulun mal18 

kuvvet ve tazyikı altında mağl 
olmu§lu: 

- Simonun kurtulduğunu jıtı • 
yorum. 

- Pek ali, iyileşmeğe 
ba,lamaz onu buradan uznkl::ı 
racağım ve hapis 1aneye gitm 
ne meydan vermlyccc~irn .. Bu 
dan emin olunuz 

Genç kadın titredi: 

- O mu hapishaneye gidere 
Fakat o hapsedilmesini icap e 
recek bir fey yapmış değildir 
Simon namuslu b:r adamdır. it 
diğim yalnız onun iyileşmesi 
kurtulmasıdır ve bu da al' 

onu ben tedavi eders"m k bil 
labilir. 

- Ne demek istiyorsunuz?. 
- Tcdnvi edildiği kliniğe l·• 

bul edilmek ve geceli güncWı 
ona bakmak .. Bunu buı:rün ve d 
hal temin etmek lazımdır. 

Raul lakaydanc omuz ~ifüti= 
- Beni boş yere itham ı 

vakit kaybedeceğiniz yerde nede' 
bunu derhal ıöylemediniz. 

- Demek bunu yapacakıını 
- Evet, darhal klinik müd 

rünü görüp lazLm gelen teşebb\I 
leri yapacağım. Fakat İstedi ' 
gibi harekette serbest olmalıyıdl 
isminiz nedir?. 

- F ostin... F ostin Kortina ! 
- Klinikte kendinizi bat1'' 

bir isimle tanıtırsınız ve S · moıı 
ile aranızda mevcut münasebet ' 
lerden katiyen hahsetmezıiniz. 

- Ya beni aldatırsanız? 
Raul sabırsızlıkla genç kadııı' 

kapıya doğru iterek: 
- Artık uzun etmeyin=z ~ 

gidiniz1 dedi. 
Bu salondan garaja gidilebi ' 

lirdi. Soför de orada bulunmu,·•r 
du. Raul kapalı b=r otomobilJ 
kapısını actı ve ı.;enç kadını iç 
ıokarak: 

- Boynunuzdaki kırmızı ftf 
lir şalı çıkarınız. Bununla diki<" 
ti çekersiniz. 

Raul volana oturdu ve otolllo' 
bil büyük bir hızla yola koyuJdiJ' 
Foıtin heyecanla sordu: 

- Nereye g:diyoruz, dedi, 11 

bir tuzak kurrn·ı" iseniz?. 
Rau! cevap bile vermedi. 
Sen Jermene ızeldikleri zard,ıs 

büyük mapazalardap birinden bİ' 
kat hastn bakıcı elb' sesi aldıl-'' 
Bir Hat ~On"a Fo~ti~ ha~~a bakıd 
olaraık Minive k"'hd edilmi" ~' 
yaralı Simona bakmağa mero"' 
edilmitti. 

Miith's bir humma idnde 1<eır' 
d1n; ka,·betm1~ b··lnnan yaralı Y" 
ni ha"-ta bakıcıyı tanıma111ı•tı 
Fostin Jı!"JP.rİne halt;:'ll o1arak htt.1' 

tanm ''<"nıhnıında oturdu. Kendi 
kendine: 

(Devamı var) 



Yunanistanda 1935 senesi Radyo mevsimi : \ 

Amerikalılar yeni model YunanhlarRadyo neşriyatı 

ınakı.neler hazırladılar için çareler arıyorlar 

Radyo yolunda Avrupalılara 
11aıaran muhakkak iki aene iler
Je bulunan Amerikalılar, 1935 ae· 
lleai için çok mükemmel makine 
Projeleri ha~rrlamı§lardır. 

Bu makineler parazit ve fad · 
te · ı · b aır enne çok karşı gelmekte v 
ll tesirleri geçen senelere göre 
~ıde yetmi§ beı nispetinde kal· 

11"1nıya muvaffak olmaktadırlar 

h
• Fiatlarmın ucuzluğuna muka· 
ıl, hu makineler, çok hasaas ve 

Sok temizdir. 
}" Resmini gördüğünüz on be~ 
ltnbalr bir Amerikan makinesi 
diinyanın her taraf mı gayet iyi 
bir surette dinlemekle beraber di· 
llaınik hoparlör ve en temiz mal· 
~eıne ile imal edildiği halde 125 
~?l~ra satılmaktadır. (125) dolar 
k•ıım paramızla tahminen yüz 
ırk yedi buçuk lira tutar. 
~--~~--------.......................... .-... --~~~-----

yeni keşfedilen anti-
parazit vasıtalar 

~----~~-·~~~-----

Amerikan radyo teknik mec- ı yüzde elli nispetinde azaldığı gÖ· 
tııualarında gördüğümüze naza • rülmekteymİ§. 

tan, 935 senesinin yeni modelle· Yakın zamanda bu süzgecin 
tinde tatbik ve istimal edilmek Ü· memleketimizdeki ahizelere de 
~er-. 't k 1 t tatbikı suretiyle parazitlerden nis 

... parazı ar§t ama vası ası o· 
lar .. k b' l . l d'l · t' peten kurtulacağımızı ümit et -

"' ır note ıma e ı mıf ır. . . . mekteyız. Radyo tıcaretıyJe meı -
Bu tel, anten ile makine aTası· 

na konularak makineye bağlana· 

C:C\k ve antenden giren parazit 
lllevcelerine bir süzgeç vazifesi 
görecektir. 

Son yapılan tecrübelerde bu 
Vaaıta ile parazit mevcelerinin 

gul bulunmakta olan müessesele -

rin bu işi ihmal etmiyerek yalnız 
yeni model makinelerinde değil, 
eski model makinelere de tatbikı 
suretiyle halkın bu müz'iç radyo 
düşmanından kurtulmasını düşün 
me1erini hatırlatırız. 

..______ _________________ .................. ---------------------
Radyoların ucuz satıl-
ınası temin edilmelidir 

9 
Nihayet bir buçuk ay ıonra, 1 ve günün her saatinde kısa dalga-

34 ıenesinin radyo mevsimine lardan iGtifade etmek suretiyle 
~~riyoruz. Her iş ve her kazancın çok temiz istasyonlar veren gü • 

1 
ır nıevıimi olduğu gibi Tadyo it· zel ve kuvvetli makineyi seçerek 

j'1'İnin de bir mevsim vardır. Ey- "53,, dolar, yani tahminen 60 li • 
u~ on heften itibaren memleketi- raya satın aldık. Bu makineyi A-
~ııe gelmiye ba,lıyacak olan y~- merikadan lstanbula getirecek o -
111 l'rıodel makinelerde eskilere na· lan vapura da on lira verdik. Bu 
h~l'an mühim değitmeler ve mü- on lira içersinde sigorta ücreti de 
(11l'rı Yenilikler bulacağız. Her hal· dahildi .. 

e bu senenin radyoları amatör Nihayet Amerikanın birinci 
~~ trıerakhlarmı geçen senekilere derecede mükemmel bir makinesi 
iare daha müıpet neticeler ver - İstanbul limanına "70,, lira gibi 
1'1ek suretiyle daha ziyade mem - bu iş için çok basit bir parayla 
l'lun edeceklerdir. geldi. icap eden resim ve nakil 
. Yalnız yeni radyo mevsimine masraflarıyle makina eve kadar 

tıterk lA h' .. l 1 t ~U .. en sa a ıyettar zevatın go - iki yüz elli liraya ma o muş ur ... 
ai 0 nünde ufak bir hesap mesele- Fakat bu makineyi yüzde yü.z ka
~aPınayı düıündüm: zandıkları muhakkak olan bir rad 
I k Meraklı bir arkadaşım, mem • yo müessesesi vasıtasiyle getirt
)~ b:te hiç girmemiş ve çok kuvvet- seydik şüphesiz bize "500,. liraya 
i ır l'adyo makinesini almağı mal olacaktı .. 
ı_'.leınişti. Bu arkadaş Amerikaya Şu basit hesap meselesini gözö-
oırk . . 
~ aç mektup yazarak en son nünde bulundurunca ınsan gayrı 

f' odel ve en kuvvetli makinelerin ihtiyari "Sakm bu itle de bir ihti
ı,1~t "e kataloglarını istedi. Kısa kar olmasın,, diyor. 
~ı ~aınan içinde 50 ila 60 dolar Diğer taraftan radyo lambala
~ asında tahavvül eden beş pre - rı batta bütün radyo malzemesi • 
.., ftnta ınektubu ve kataloğu aldık nin fiatlarında da yüzde yüz fark
ı; bu katalogları tetkik ettik. Se- lar başladı. Şu hale nazaran ya 

ı lanıbalı ve dinamik oparlörlü eskiden satılan lambalarda ihti -

Bundan epeyce evvel, ayni ıü-
tunlarda Yunanlıların Markoni 
müesseseıiyle yaptıkları bir mu • 
kave1eden ve nihayet 935 ıene

&inde muntazam neşriyata. batlı • 
yacak olan Yunan radyosundan 
bahsetmittik. 

Aldığımız haberlere göre bu 
tesisat günden güne tekamül et
mekte ve tesisatın 935 senesinin 
ilk gününe yetiştirilmesi için aza
mi gayret edilmektedir. 

Diğer taraftan Yunanlı komtu· 
larımızın bir an evvel milli netri
yatlarını yapabilmek için birçok 
vasıtalar aramakta olduklarını 
öğreniyoruz. 

Yunan rad:'o tetkili.tı ile met· 
gul olan komisyon ltalyan radyo 
tirketiyle temasa geçerek, hafta
nın bazı günlerinde, hazırlanacak 
bir kablodan istifade ederek, Ba· 
ri istasyonu vasıtasiyle, netriyat 
yapabilmek imkanını bulmutlar· 
dır. 

Pek yakında ve ıimdilik cuma 
ve pazartesi aktamları Bari istas
yonu Atinadan naklen Yunan neı
riyatma başlıyacak ve bu netriyat 
azami iki saat devam edecektir. 

Bari istasyonu 60 kilovat ile 
283 metre dalga uzunluğunda ça· 
Jışmakta olduğuna nazaran iyi 
makinelerle müsait havalarde. 
memleketimizden de dinlenebile -
cektir • 

Komşularımızı bize ·daha zi
yade yak1aıtıracak olan bu habe
ri sevinçle kaydediyoruz. 

istasyonları nasıl 
ayırabilirsiniz ? 
Makinelerin çoğu aldıkları is· 

taıyonları ayıramamakta ve yek
diğerine karıthrmaktadırlar. 

Fransızlar yaptıkları küçük bir 
cihazla bu müşkülün önüne eeç-
mişlerdir. • 

Bu aleti yapabilmek için dört 
adet bobin, bir adet reaksiyon ko
lu ve beş yüz santimlik bir de kon
dansatör varyabl lazımdır. 

Bu bobinlerden 15 ve 75 sargı
lıklarını 200 • 600, 175 ve 50 a.ar
gılık olanlarını da 1000 ili. 2000 
metrelik uzun dalgalar için kul
lanmak lazımdır. Bu bobinlerin 
devreye nasıl bağlandığını tema
da: görüyorsunuz. Yalnız bu bo
binlerin yerlerini ıaşırmamak ve 
iki bobini yekdiğerine yaklaştırıp 
uzaklaştırmak ve 500 ıantimlik 
kondonsatörü yavaf yavat çevire
rek ayar etmek §arttır. 

Her iki dalga için daima küçük 
bobinler anten devresine büyük 
bobinler kondonsatör devresine 
bağlanmalıdır. 

Bu cihaz gayet basittir. Fakat 
maiknelere :tatbik edildiği takdir
de evkalade müspet neticeler ver· 
mektedir. 

kar vardı ,yahut şimdi satılan ay
ni lambalar yüzde yüz zarar edi -
yor .. Hiçbir müessesenin hiçbir işi 
zararla yapmıyacağı nazarı itiba
ra alırsak "Sakın bu işte de bir 
ihtikar olmasın,, fikri yerine "Mu
hakkak bu itte de bir ihtikar var· 
dır,, fikri kaim olur. 

Radyo amatörü neler 
bilmelidir ? 

Geçen hafta kuvvetli bir maki
nenin montajına başlamış ve ıe
ma11nın takibini (Bas fregna) ya· 
ni hoparlör lambasının grısıne 

kadar getirmiştik. Şimdi şemanın 
takibine devam edelim: Hopar -
lör lambasının birinci grisine gi· 
ren tekerrür Elemandan çıkan a
tomların tazyikıy]e plağa atladı; 

fakat plağa atlamazdan evvel 
müspet cereyana bağlanan ikinci 
bir gri ile anod cereyanının müs
pet ucu vasıtaıiyle yüksek tevet -
türü dalgalandırdı. Hoparlör 
lambasının plağından çıkan te
kerrür doğrudan doğruya hopar • 
löre girdi ve hoparlörün ikinci u· 

cu redresörün yani anot cereya -
nını veren kısmın müspet ucuna 
bağlı olduğu için devresini kapa • 
mış ve çalışmıya başlamış oldu. 
Şimdi şemasını takip ettiğimiz 
makinenin montajını bilerek ya -

pahm. 

Şemanın takibine başladığımız 

zaman antenden gelen tekerrür 
bobinden geçerek toprağa gitti 

demif ve bu boninin birinci hot • 

fregans bobini olduğunu söyle -

miştik. Karilerim ilk defa işittik

leri bu tabirle yeni gördükleri ~ 
bini bilmedikleri için bu nokta· 
ya biraz fazla alaka .ıöıtermeleri 
lazımdır. 

Hot Fregan• bobini 
Bu bobin esas itibariyle evvel

ce yaptığımız bobinden pek fark· 
h değildir. Fakat birinci sarg~ ile 
ikinci ıargı araıında reaktiyon 
devresinin bulunmaması ve sargı 

adedi itibariyle evvelkinden ol • 
dukça farklı bulunması dikkat e

dilecek noktalardandır. Bu bobini 
yapmak için gene 3 santim kut -
runda ve 1 O santim boyunda mu
kavva bir boru alarak birinci or· 
ta dalga için 0,2 milimetre kalın
lığında iki defa ipek ve bir defa 
emayye izoleli telden 100 sargı, i
kinci büyük dalga bobini için de 
üst üste, yani, bitişik değil, kabll 
olduğu kadar dar bir sahada sarı· 
lan 210 sargı lazımdır. 

Şimdi birinci hotfregans bobi
ni yapmıt bulunuyoruz. Şemanın 
bobinden ıonraki takibini evvelce 
yapmıf tık ve hotfregans lambası· 
nın devreye bağlanan müteaddit 
uçlarındaki malzemenin üzerin • 
deki numaralarla neıredeceğimiz 
numaralı malzeme kıymeti liste -
sinde gösterilmekte olan parçala
rın kullanılmuı lazımgeldiğini 

söylem ittik. 

~io 

· Y:""4 : to .. 

rı çıkarılır ve bu uca makinenin 

ayar butonu bağlanır. Yalnız bu· 

rada dikkat edilecek nokta kon• 

Jansatörlerin ayni zamanda hare· . 
ket etmeleridir. Bu şekilde çift o-

larak hazırlanmış birçok kondan· 

satörler mağazalarda satılmakta • 
dır. 

.---1···--· .. ~ . 

. . ... ·ı· ... i 
. ere t ., : 1 i. 

Bu makine çok hassas olacağı 

için kondansatörleri mağazada._ 

alıp makineye tatbik etmek çok 
doğrudur. 

KüCjUk anahtarlara gelince 
Bu küçük anahtarları iyi bir a· 

tölyeye malik olmadıkça yapmıya 

kalkmak hiç doğru değildir. Bu a· 

nahtarları da mağazalardan alıp 

şemada gösterilen yerlerine bağla· 

mak en doğru hareket olur. 

En küçük Radyo makinesı 
lngilterede en küçük radyo 

müsabakası yapılmış ve bu müaa· 
bakada iki santim genişliğinde ve 

dört santim boyunda küçük bir 
kutu içerisine dört lambalı bir ma• 

kine monte edilmek suretiyle bi
rinciliği almııtır. 

Bu makinenin dikkate çarpan 
en mühim noktası müteaddit iı· 
tasyonları alabilmesi keyfiyeti • 
dir. 

Şimdi en mühim meselelerden 
biri de hotfregans bobini ile de- ;-------------
dektör bobini üzerinde hareket 
den 500 santimlik kondansatörlc 
rin ve ayni kol ile ayni zamanda 
hareket etmesi lazımgelen küçük 
anahtarların çalııma tarzını tarif 

edelim: 
Bu kondonsatörler (şekil 18) 

~e görüldüğü üzere 4 mim. kalın
ıığında bir çubuk üzerine geçir' 
]erek alt uçlarından evvelce ha -
zırladığımız ıaseye bağlanır. Ve 
dört milimetrelik çubuğun bir ucu 
uzunca bırakılarak ıaseden dııa· 

• 
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S!rnaşık aşık köpekten 
neden korkmuyormuş? 

Yunan 
tayyarecileri 

Golç Paşa Türkiyede ,~ .. 

.... (Ha tanth l !:?et •y.ıfada) 

- Yunan tayyare filosu, 29 

Harbiye mektebine ve 
harbe ait hatıralar .. 

\.... Çeviren: A. C. 

Sıcak bir yaz gecesi Erenköyü 1 Genç adam müteeuirane bir ta
taraflarındaki bağlı, bahçeli köık· vırla cevap verdi: 
lerden birisinin üzerinden kamer "- Madem ki bana karJı lakay 
on dokuzuncu gününün donuk zi· diniz var, si.ıe ne?. Varıın ısırsın.,, 
ya ını netre çalışıyor. Bahçedeki "- Fakat köpek çok azıhdır, 
çam ağaçlarının gölgeleri inıana sizi parçalar!,, 

derin derin içini çektirecek bir his "- Seeinizin endite ile titre
veriyor. Köşkün duvarına tır • meıi bana ümit veriyor, Nedime 
manmış olan yaseminin kokulari- hanım.,, 

le çam ağaçlarının kokuları biri • "- Hem amcam bahçeye h;r. 
birlerine karışıyor. insan o esn~- arzlara kar§ı kapan kurmuıtu. Ya 
da bülbül sesi işitmek istiyor. Fa- ayağınız tutulursa?.,, 
kat bülbüller çoktanberi dut ye - "- Kalbi esasen güzel bir ka
yip sustukları için onların yerine pana tutulmu§ olan bir i~an yer
canhraş n~k~~t iJe iri ~ir köpeğin de gömülü kapanı dütünür mü, 
ulumasını ışıtıyor. Bu köpek lehli- Nedime han "'il?.,, ' 

k~ind~n başka bir de üst tarafı "- Jbrahim bey, rica . ederim 
dıkenlı tellerle örülü olan harici aklınızı baıınıza alınız!,, 
duvarda asılı duran levhada: " Akl b d d ~ ·1 ı 5· · 

"D'kk r - ım a.ıım a egı . ızı 
ı at. Bahçede kapanlar o kadar seviyorum ki mütemadi • 

vardır!,, yazısı okunuyor · · d .. ·· kt b d · yen sızı U§unme en, en e ne 
Beyaz boyalı, üç kllllı köşkün k l k ld f'k" t 

b. . . a ı a ı, ne ı ır .,, 
mncı katındaki balkonunun al-

"- Ben sizin böyle bir adam tında genç bir adam duruyor. Bu 
olcf uğunuzu hiç bilmezdim, İbra· adam arada sırada hafif hafif ıs-

ı k him bey! Sizin korkak, çekingen, ı çalıyor. Bir müddet sonra hal-
k erkeklere yakıtmıyacak evsafı ha.· onun kapıu açılıyor ve güzel bir 
hanım krzın parmaklıktan aşağı .. 
ya baktığı görülüyor. Bu hanım 
kız yavafÇa soruyor: 

"K' d ? - ım var ora a .. ,, 
"- Benim Nedime hanım!,, 
" 1b h' b · · · · ? - ra ım ey sız mısınız .. ,, 
"- Evet benim, hayret mi edi· 

yorsunuz? .,, 
"-Bu saatte buralarda ne arı• 

yorsun?.,, 

"- Ne arıyabilirirn Nedime 
hanım, sizi arıyorum!,, 

" B . '? - enı mı .. ,, 
"- Evet, çünkü size aşıkım!,, 
"- Bunu söylemek için gece 

yarısını mı buldunuz?.,, 

"- Bunda hayret edecek ne 
var? Size karşı olan hislerim bu 
gece fevkalade galeyan ettiği için 
bakın, pencerenizin altına kadar 
geldim!,,. 

"- Bu cesaretinizin sebebini 
anlıyamadım. Ben size hiçbir za· 
man cesaret vermedim ki .. ,, 

"- Y o öyle şeyler &Öyle • 
meyiniz, şimdiye kadar ihmal et
mit olduğunuz bir ıeyi bana hatır· 
]atmakta mana var mı?.,, 
"-Doğrusunu söylemek la

zımgelirse ben sizi biraz, biraz .. ,, 

iz bir adam zannederdim .. Hal -
buki .. ,, 
"- Ne feci bir hataya düımü,

ıünüz Nedime hanım! Benim gibi 
bir erkek hakkında hiç öyle ıey· 

ler düşünülür mü?. 

Dempsey bile bana nazuan he 
nüz emzikte bir çocuk sayılır!,, 
"- Demek ki beni sevdiğiniz i· 

çin bahçemizde bütün tehilkeleri 
göze aldırdınız, öyle mi?.,, 
"- Hakkımda fikrinizi tıuhih 

edebildimsc, kendimi çok bahti • 
yar addederim, sevgilim!,, 

Bu aralık köpek ıene acı acı 

ulumağa baılar. Nedime hanım 
daha ziyade endiıe ve teli.t içinde 
lbrahim beye der ki: 

"- Şimdi köpek sizi parçalı

yacıı.k ! Bari direke tırmanarak 
balkona çıkınız.,, 

Bu davet üzerine İbrahim Bey 
direğe sarılarak balkona çıkar. O
radaki kanapenin üzerinde Nedi· 
me hanımla yan yana otururlar. 
Birkaç dakika zarfında sözleıir -

ler, ni,anlanmağa ve sonbaharda 
evlenmeğe karar verirler. Bir saat 
ıonra ayrılmak zamanı gelir. Kö· 

teırinievel cümhuriyet bayramın· 
da, Türk ·tayyare filosunun Ati -
naya vaki olan ziyaretini, iki mil
leti bağlıyan sıkı dostluk bağları 
dolayısiyle iade edecektir. Bu 
ziyaretle Yunan milletinin dost 
Türk milletine selamlarını bildi
receğiz. 

Yunan tayyare filosunun Bal -
kan memleketlerine vaki olan zi -
yaretinin üç gayesi vardır: 

1 - Tayyare mektebi talebesi
ni talim ve terbiye etmek, 

2 - Dost Balkan memleketle • 
rine Yunan tayyareciliğinin le· 
rakkiyatını göstermek, 

3 - Dost Balkan milletlerine 
Yunan milletinin selamlarını bil
dirmek. 

Buna benzer temaslar bugün 
sulh itinde çalı,malarını birle~ti -
ren Balkan milletleri arasındaki 

bağları kuvvetlendirir. 

Yunan hava nezaretinin ıefi 
ııfatiyle, İstanbulu ziyaret eden 
Yunan tayyarecilerine gösterdik -
leri iyi kabul ve samimi dostluk • 
tan dolayı Türk hükumetine, asil 
Türk milletine, ve sevimli Türk 
matbuatına te§ekkürlerimi bildi
ririm. Maksadımız yalnız askeri 
tayyareciliğini değil, fakat Yu
nan sivil tayyareceliğini harici se
yahatlerle ıslah etmektir. 

Malumatımız, dost Türk aske
ri ve sivil tayyareciliğinin terakki 
yolunda bulunduğu merkezinde • 
dir. Burulan dolayı çok memnu -
nuz. Ayni hava programını ta -
kip ettiğimizden dolayı da bahti • 
yarız. 

Otuz ağustos tayyare bayramı 
münasebetiyle Türk tayyareciliği
ne muvaffakıyetler temenni ede • 
rım. 

Yunan hava nazırı: Yunan tay
yare filosu ile beraber, cümhul'i -
yet bayramında Ankarayı ziyaret 
edip etmiyeceği hakkındah; suale 
şu cevabı Yeııniştir: 

- Şayet mefguliyetlerim mü
saade ederse, Türk hükumet mer-
kezini ziyaret etmekten ve bu 
münasebetle dost Türk zimam-
darlariyle lanı!maktan bahtiyar 
olacağım. Şayet bu seyahate İf -.. 
tirak edemezsem - ki bundan 

Golç paşa bu garip muameleye 
de sükunetle tahammül etmi,ti. 
Aradan bir müddet daha geçtik • 
ten sonra istidasını yenile§tİrcrek, 
şayet İsmail muayyen bir güne 
kadar Harbiye mektebinden uzak 
laştırılmıyacak oluna, o gün Al • 
manyaya geri döneceğini haber 
vermitti. 

Fakat bu istidadan da bir neti
ce çıkmamıştı. lsmail bilakis Golç 
paşaya karşı daha ziyaae meydan 
okuyor gibi hareket ediyordu. Her 

türlü müdafaadan mahrum olan 
Harbiyelilere karşı İsmailin gös • 
terdiği şiddet ve tehevvürün hu • 
dudu yoktu. Bu aralık Golç pa -
şaya bilhassa merbut olduğu bi • 

Jinen erkanıharp zabitlerinden 
birisi nazırların maaşlarına dair 
bir söz söylediği ispat edilerek 
"Yıldızı hoşnut etmek için,, sene
lerce devam edecek pıranga hap
sine mahkum edilmişti. 

Golç pafll artık hakikaten se -
yahat hazırlığına başlayınca gene 
saray memurlarından birisi ken • 
disini ziyaret etmitti. Bu me • 
mur pa§aya yefil İpekten mamul 
bir kese vermişti. Bu kesenin i • 
çinde 500 altın vardı. 

Golç paşanın hatırat defterin· 
de yazılı olduğu veçhile bu ihsa
nın manası şuydu: "Artık aklını 

ba§ına al! Keyfine bak ve benim 
keyfimi kaçırma. İsmaili olduğu 
yerde bırakırsan istediğin kadar 
benden böyle yeıil keseler alabi • 
lirsin!,, 

Padiıahın bu gibi ihsanlar tev· 
zi etmesi mutat olduğundan onu 
reddetmek bir hakaret addedile • 
bilirdi. Golç pafa onun için bu 
parayı almıştı, fak at parayı Bul -
garistandan muhaceret etmiş o • 
!anlara yardım etmek üzere te -
şekkül eden bir hayir cemiyetine 
hediye etmişti. Bir de mabeyin • 
cilerden birisine bir mektup ya • 
zarak alelığı maa~ın kendisine 
kafi geldiğinin ve ayrıca ikrami • 
yeler gönderilecek olursa bunlarr 
iadeye mecbur kalacağının padi • 
şaha bildirilmesini rica etmişti. 

Şimdi padişah artık onunla 

zamanda padişahın mcnf aatiol 
de hadim oluyordu. 

Alman paşasının bu f evkalid• 
kudretli mahlukuna karşı yaptıi• 
hareket Türk zabitleri nezdinde 
büyük bir alaka ve hararetli bir 
ıempati uyandırmıştı. Golç pa,-· 
nm bizzat hükümdara kartı gel• 
mesi \•e kozunu herkesi hoşnut r 

decck bir mertebeye vardırac;Şk. 
neticeye kadar müdafaa etnıe•1 

kendisine karşı umumi bir Jllll • 

habbet ve hürmet uyandırnııtll• 
Golç paşanın ecnebi olduğu haldi 

memlekette mutena bir m~ki 
kazanmasının esası bu suretle lı&J"' 
rulmu~tu. 

Abdülhamit bu işl ki mağJubi• 
yetini hiçbir zaman unutma111•~ 
ve Golç paşa Türkiye hizmetiıı • 
den ayrıldığı için lsmaili gene c.•• 
sus olarak Harbiye mektebio' 
göndermişti. . 

Artık bmuntazaman yapılabr 
len tatbikatta Golç paşa, harbiyr 
li efen diler le zabitlerin yeni u_, 
talim ve terbiye için büyük bir •• 
laka gösterdiklerini ve onları ıil
ratle öğrenmekte olduklar-' 
memnuniyetle görmüştü. Sahrf 
işleri talimleri için celbedilen ,,r 
keri kıt'alarda da her hir nefff• 
muharebede karşılaşacağı vaxif~ 
leri öğrenmek hususunda nadit 
bir istidat gös!eriyordu. 

Golç paşa yalnız Anadolud.
ve Arnavutluktan gelen askerle " 
rin yeğitliğe yakışacak kad&r tJıt 
zel olan endamlar.mı, parlak I~ 
lerini ve azimkar çizgilerini basl 
zabitlerin cılız ve gayri aıkeri ıO
rünütlerini mukayese ettiği za • 
man kaygulanıyordu. 

Golç paşa,, daha Türkiye~i 
görmecler. ve tanımadan "Milleti 
müsellaha,, namındaki eserind• 
şunları yazmıştı: 

"Münevver sınıflar zindelitl 
. ' muhafaza ederlerse millet de ıt 

yarar bir halde ve kuvvetli kalıt· 
Halbuki hakim tabakaların inkı • 
razı bütün milletin inkırazını d• 
beraber sürükleyip götürür.,, 

(Devamı var) 

"- Rica ederim, cümleyi ta
mamlamayın12. Bakınız sizin için 
bu gece ne tehlike atlattım. Tel 
örgüı7ıün üzerinden geçerken elle· 
l'imi yırttım, kanıyor.,, 

pek ise acı acı uluma.kta devam 
ediyor. Nedime Hanımın donuk 
mehtap ziyasında bir kere' daha 

müteeıif olacağım - Ankarayı 
ziyaret edecek olan Yunan tayya· 
re filosu ile yüksek rütbeli bir za
bit göndereceğim. 

başa çıkamıyacağını anlamıştı. Bu 
Alman ne iyi sözlerle aldatılahili· 
yor, ne fena muamele ve çeşit çe· 
şit entrikalarla çığırından çıkarı· 
Jabiliyordu. Verilen bahşişleri de 
almayıp padi§ahın IUtfünü \'e 
gazebini dinlemeden doğru bildi· 

·-Jngiliz sinemacıları şehr1 

"- Siz hiç sempatik bir adam 
değilsiniz ki!,, 
"- Ben mi sempatik değilim. 

Kartınızdaki insan Afrikadaki 
ırl<lardan birine mensup değil ki! 
Yabana atılacak hiÇbir tarafıın 
yokr'Daima şık giyinirim. Moda
lara riayet ederim.,, 
"- Ben arlık çekiliyorum, lb

:rahim bey. Ya böyle fısılda_ştığı· 
mızı, evdekiler duyal'laua sonra 
ben ne yaparım?.,, 
"- Müsaade ederseniz şu dire· 

ğe tırmanarak balkona çıkayım, 
orada bizi kimse görmez.,, 

"- Doğruıu cesaretinizin dere
cesine hiç diyecek yok!,, 
"- Hakiki aşk dağları bile &§

maktan çekjnmez, Nedime hanım! 
Bu aralık köpeğin tekrar tek

rar acı acı uluması bu muhavere
yi kesti. Köpek sustuktan sonra 
~~dime hanım dedi ki: 

.. _Aman yarabbi, ben köpeği 
tfnutmu§tum. Ya sizi JSJT?rsa? •. 

sevgilisinin yüzüue baktıktan son· 
ra der ki: 

"- İbrahim o kadar korkuyorum 
ki ! Ya bahçeden geçerken köpek 
mrıraa, yahut kapan bacağına ta· 
kılına!,, 

İbrahim bey bir atlayıfta bal • 
kon direğinden •!ağıya sıyrılarak 
İner. YavaJÇa a§ağıdan yukarıya 
doğru der ki: 

"- Bana bir şey olmaz, merak 
etme Nedimeciğim. Çünkü köpe
ğin ayağı kapana sıkıtmıı da o • 
nun için iki saattenberi uluyup 
duruyor!.,, 

F. ttazho~lu 

Belediye • • 
seçımı -- < B&§ tarafı ı locl aayı!ada) 

Defterleri kontrol için tayin e
dilen memurlar intihap şubelerini 
do)a§acaklar, intihap encümen· 
)erinin tetkikatı neticesini teftiş 
ile anlıyacaklar, bu neticeye gö
re defterlerin askı gününü tayin ve 
ili.n edeceklerdir. Askı gününün 
tayini keyfiyeti vilayetçe tetkik o
lunduktan sonra verilecek direk -
tif dairesinde defterler bütün şu
belerde ayni günde asılacaktır. 

Dedikoducu Mülhak kazalarda da defterler 

Devlet matbaası müdürü ayni günde asılacaktır. Halk bu 

Vekalet emrine alınmadı defterleri tetkik edecek, defter -
lerde isimlerini bula•nyanlar en -

Devlet matbaası müdürü Ham
di Emin Beyin, vekalet emrine 
alındığına dair İstanbul gazetele
rinden birinde bir haber intişar 

etmi§tİr. Anadolu ajansı, alaka • 
dar makamlar nezdinde yaptığı 
tahkikata istinaden bu haberi tek
zibe salahivettardır. ( A.A.) 

cümenlere müracaat ederek iti
rnlarını bildireceklerdir. Defter -
lerin asılr kalacakları müddet be
lediye kanununun 34 üncü mad
deıine göre tatil günleri hariç ol • 
mak üzere altı gün olarak tayin e
dilmit olduğundan bu müddet so
nunda defterler kaldırılacaktl1', 

ği yoldan ayrılmıyordu. 
Bunun için padişilh, kendisine 

pek ağır gelmekle beraber, sadık 
hafiyesini düşürtmüştü. Bu suret
le Golç paşanın yeni faaliyet sa
hasında fay dalı şiler görülmesini 
sekteye uğratan en mühim mani 
ortadan kalkmış oluyordu. 

Bütün bu mücadele esnasında 
mevzuubahsolan yegane şey, 

memleketin yalnız harbiye mek
tebinde görülen tüyleri ürpertecek 
şu ahvale bir nihayet vermek de • 
ğildi, Golç paşa bütün milletin 
mancviyalını hozan, fakat bütün 
Abdülhamit idaresinin en mühim 
istinatgahını teşkil eden gizli ca
susluğa karşı da mücadele etmek 
istiyordu. Bu usul o an için hü
kümdarın mevkiini takviye etmek 
le bera her müruru zamanla onun 
nihayet müsebbibi aleyhine de 
bitmesi muhakkaktı. Demek ki 
Golç Pa§anın bu hareketi aynı 

nıizde film çeviriyorlar 
B. t. P. İngiliz ıirketine meıı• 

sup dört filmci memleketimiz' 
gelmiştir. Sinemacılar lstanbaıl• 
da usulü dairesinde müsaade al• 
dıklan sonra, ıehrimizden batı 

ı r· manzaralar çekmeğe başlamıt • 

dır. 

Filmciler, Gold§mit ismiod• 

bir Avusturyalı rejisör, Blek "' 

Godarl isimli iki İngiliz mu•"ill 
ve Kanurek namında bir Çekot • 

.. d "b ettir· lovakyah operator en ı ar 
Çekoslovakyalı operatörün k•_r111 

da kendisine refakat etmektedır· 
k. ·pde1' 

Filmciler, sabahın se ızı ·f 
h · · · hteh ha,lıyarak şe rımızın mu kte. 

yerlerin~e manzaral.ar çekme .. Ur 
dirler. Önümüzdekı salı guıı 
memleketlerine döneceklerdir· 
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~b;i1P81tfjtif~ mJ 
Sovyet Rusya ve Bursad-a.-.... 8 ... a .... f ... ralılar 
Zağrep seyahatleri ~. Emlak bankası 

şube açh! ~ariçle müsabaka yapmak ve kazan
lllak istiyorsak seyahate çıkmazdan evvel ya..,,..pılacak f'9şJer vardırf Buna, 1 (A.A.) - Emlak han· 
-,,.._ ___ kaıının. Buna ıubeıinin açılma 

reMni bugün yapıldı. Bu müna • 
. ıebetle belediye ıalonunda büyük 

l bir toplantı oldu, banka davetlile· 
rini ağırladı ve nutuklar söylen· 

~~ di. Merasimde bankanın idare - --.. 

ı.ıp.Jrcu kafilesiyle birlikte Sovyet Rusyaya giden gi.iı·eşçilerimiz " 
yaptrklan bir müsabakadan evci 

~-·....-.~--

• •• ..,,.... "' lt ' 1 Büyük WUzme müsabakalarınm yapıldığr havuz 
~ Sovyet Ruıyaya giden ıpor Diğer reıim Moıkovanın Dina• 

- ~l~nıiz dün Odesada~ feh~mi· ~o .•tadında~i yüzme _ha~uzuna 
döndü. Bu aeyahatın planço· aıttır. itte hır havuz kı hız, etra-

~u Yapacak değiliz. Çünkü &por fı ıularla çevrilmİ! koca lıtanbul· 
1: alakadar olan bütün okuyu • da bunun onda birine malik bu
~'!!!ız Du iti bilirler. Güre§ lunmuyoruz. Bu resme bakarken 
~~ıteına, &porun <liğer §ubelerin· yüzme sporlarında Sovyet arka • 
~e l~r ~ayli zaY,if olduğumuzu ve daılarımızın niçin bizden ileride 
' t '.'. iıerilediğimizi Sovyet Ruı • olduklarını bir kere daha öğren • r·. ~. arliuridaıa Zajr~pte ve mif olduk. 

~1en bir! ~'Y. :çi~'d«:_ !aptığ~.m.~z Ha~i~le temas fa~tlar1 
.. aılar, n>:-21 bır l<atıyetle onu· Niçın muvaffak olamıyoruz?. 

ltıl!ıe ıerivermit \;ulunuyor. Bunu bir hafta evvelki bir sayı • 
~ Sovyet Ruayaya giden futl>ol- mızda İ§aret etmiştik. Bu 
~"'nn~dan ~arl_ak _mu~a~faki • gün bu vesile ile gene kııaca İfa• 
l ler .l:>ekle~ıyorduk. Gıdıt ıart· reten kendimizi alamıyoruz: 
~r dütünôüğümüz için büyük A - Hariçle temaı etmek iı· 
ıc_· ttlerimiz yoktu. Bu itibarla o tµrouak hariçle temas edebilecek 
f:' dar fazla mütee11ir olma"dık. takımlar hazırlamamız lazımdı1. 
~llt ~~ğr~p~~~i ~ikan o~~~~- B _Futbolda bir ~~.lli ta~ım, 
ltı'·ıtı 1lk gununde llemen butun bir seçme takım - Butun mıllet-
iç~ıaha~aları. Jiay~etmemiz bizi Ierin böyle . ~apm~la~~na rağ· 
ltıih7 ınute~11ır ettı: Bu arad.a Se: men_ bizim ıçın.~~ıkul oluyor· 
]·· n Zagrep yerme ve bıttabı sa baride temas ışını o yılın en Ua:u , 
)'1} ~ıuz yere Sovyet Rusya se • liuvvetli klüp takımına bırakma· 
ltı llbne ittirak ettirilmesi muam- lıyız. Ancak mü&&baka günü yan 
, '•ını h'alle'dememek bu tee11ürü yana gelen futbolculardan mürek-
"ttırdı kt • b" · . kep bir tak!m kurma an ıse oy-

1" I>ün Zağrepte ıBal1Can oyunla- le yapmak her halde daha karlı 
hın. devam edilecekti. Bu müsa- ve isabetli olur. 
ıe'~alarda atletlerimizin vaziyet • C - Hariçle tarihlerini kati 
t l'tni hir az olsun düzeltmelerini şekilde tesbit ederek bu temasları 
l)tlt}. . ·ıı . 
~ •Yenler vardl1'. Bu müıaba • sporcularımızın yaz talı erıne 
()~larrn verdiği neticeleri bugün, başlamadıkları bir mevsime rast 
tı llıazaa yarın bütün okuyucula • getirmeliyiz. 
~l~ız Öğrenmif olacaklardır. lnıa· İ!te muvaffakiyet için üc esas· 

ah üınitler bota çıkmaz. 1ı fart ... 
• • • 

h'• 8'ı Yazımızın içinde gördüğü
·•Ua: 'k• h, . 1 ı reıim Sovyet Ruıya ıeya· 
t\i~~n__e aittir. Birisi yüzümüzü 
~! Uren tek spor fubemizin u • 
r~ .'l'lndan Lir liıımını, yani gü
•. ~•lerirnizt yaptıkları bir maçta 
Oateri1or. 

A. S. 

Erzurum mebus1an 
Erzurum, 1 (A.A.) - Erzu • 

rum mebusları Nafi Atuf, Asım 
ve Nafiz Beyler intihap daireleri· 
ni dolatmak ve halkla temas et • 
mek üzere buraya geldiler. 

meclisi reiıi bey de bulunmakta 

Bilahare bankanın merkezine 
gidilerek kordela Büyük Millet 
Meclisi Reisi vekili ve Buraa me· 
buıu Raf et Bey tarafından kesil· 
di. Halk, Bunanın imarına ve 
ilerlemesine fırsat veren bu ti! • 
şebbüsü alkıtlamakta ve ıevin· 
mektedir. 

Hala kadın kaçırma 
hadi sel eril 

Bahçe - Geçen gün kaıaba· 
mızda çok esefe değer bir vak'a 
olmuıtur. 

Osmaniye belediyeıinden Bah
çe belediyeıine cuma ekiapreıiyle 
Elazfzli genç bir kadın geldi. Be· 
lediyece ıtı bitirilmediğin • 

' den belediye azası Ahmet Kahya 
efendinin evinde geceyi geçirmek 
ve erteıi günü ıevkedilmek üzere 
teslim edildi. 

Gece Mat onda f ırınıcı Meh· 
met "ara.hacıyım,, diyerek Ahmet 
Kahyayı kandırmıt ve kadını alıp 
"araba şurada bekliyor, buradan 
aitmiı,, diye aldatarak askeri 
memnu mıntakaya yakın bir ma· 
halle aötürmüt ve orada bekliyen 
üç arkadqı fırıncı Ahmet, Meh· 
met ve Muıtafa ile kadına zorla 
tecavüz etmitlerdır. Kadının fer
yadı üzerine aıkert devriye ye
tiımiı, kadını kurtarmıt ve dört 
kitiden biri kaçmıı, diğerleriyle 
kadın merkez karakoluna teslim · 
edilmittir. 

Az ıonra kaçan da yakalan • 
mıf, karakolda ifadesi alınmış ve 
adliyeye teslim edilmittir • 

---o-

Aydın-Tire yolu açıldı 
Aydın, (Huıuıi) - Aydın, 

Tire yolu 26 ağustoıta açılarak 
ilk otomobiller geçirilmiıtir. O 
gün sabahleyin nafıa sermühen • 
diaimiz Kemal Beyle Bu yo • 
lun lzmir hududunda köprü o· 
vaıına kadar giderek Domuzde

re ve Aktepedeki son çalıfmaları 
gördük. Ameleler, davul zuma· 
larla çalıııyorlardı. Gece de bu 

suretle çahıtıklarını öğrendik. 
Yolun bu kısmında saat 16 da 

otomobillere geçit hazırlanmıı 
ve Tire kaymakamı Gaffur Beyin 
bqlığı albnda lzmir nafıa bat mü· 

hendiıi Nuri Beyin de dahil ol • 
duğu on kiıilik bir heyet otomo -

billerle Aydına gelerek yolu filen 
açmıılardır. Heyet, akıamı Ay • 
dında geçirdi ve belediyemiz ta • 
rafından misafir edildi. 

--o-

Şarap fabrikası üzüm . 
alıyor 

Tekirdağı, 31 (A.A.) - Şarap 
fabrikaıı 15 eyliilden itibaren bağ· 
cılarımızdan fenni §eraite muva· 
f ık iizüm alacak ve yeni mahıul· 
den ta.rap iıııaline ba§lıyacaktır. 

Halkevinin tertip ettiği seyahat pek 
neşeli oldu,. iyi intibalarla bitti 

Bafra Helkevinin Alaçam seyahatinde 

Bafra, (Husuıi) - Çoktanbe· nesini yaptırmı§ ve reçetelerini 
ri tasarlanıp ta Kızıl Irmak köp- vermiştir. Temsil şubesine men. 
rüsünün yıkık olmasından dolayı sup bir heyetin iki gün evel bütün 
teehhüre uğrıyan, halkevimizin sahne levazımını götürüp mükem· 
Alaçam seyahati nihayet köprü - melen hazırladığı müsait bir ma • 
nün geçilebilecek bir hale getiri • halde saat yirmi birde temsil §U • 
lebilmesiyle dünkü cuma gun• besi tarafından parlak bir müsa· 
parlak bir şekilde yapıldı. mere verilmiştir. İstiklal martı 

Seyahate başta yeni kaymaka· ile başhyan müsamere salonu dol· 
mımız Abdülkadir Bey ve C. H. duran kadın, erkek yüzlerce ıe • 
Fırkası erkanı olduğu halde halk· yirci tarafından sürekli alkıılarla 
evi idare heyeti ve bütün şube ko· ı devam etmiştir. Bilhassa muvaf· 
miteleri ıpor klüplerimiz iştirak fakıyetle temsil edilen "İstiklal,, 
etmiılerdir. Kafile haricinde ay. piyesi çok takdirler kazanmıftır. 
rıca kalabalık bir halk kütlesi de Bir arkadaş evin bu seyahat • 
seyahate iştirak etmiş bulunuyor. teki gayesini, halkevlerinin ne 
du. maksatla açıldığını sade bir li· 

Samıun halkevi müracaati ka· 
bul ederek bu ıey~hat için ban• 
do takımından ayırdığı bir parça· 
yı vaktinde göndermişti; kardeş 

ve komşu evin bu değerli müzahe· 
reti muhitte çok büyük memnun] .. 
yetle karşılanmıştır. 

Altmış kişiden mürekkep ka · 
file cuma sabahı muayyen saat• 
te halkevinde toplanmış ve eller • 
de fırka bayrakları, yakalarda 
fırka rozetleri ve önünde de ha"'· 
do olduğu halde yaya olarak ha· 
reket edilerek köhne köprü de 
yaya geçildikten sonra alaçam 
§osesi üzerinde liaiır bulunan üc 
kamyon~ kafile taksim edilmiş ve 
yola düzülmüştür. 

Alaçama yarım saat mesafede 
bulunan Karlı köyü mevkiind~ A· 
laçam nahiye müdürü vekili . be· 
lediye reisi ve C. H. F . reisi ve a· 
zalar, jandarma kumandanı ve 
gençler kafileyi karşılamı,lardır. 
hep birlikte fotoğralar alınmııtır. 

Kar§ıla1ma çok samimi olmuş ve 
Alaçam methalinde otomobil ve 
kamyonlardan inilmi§, önde ban· 
do olduğu halde mar§lar söyle· 
nerek kasabaya girilmi§tir. Ka • 

dm, erkek, küçük, büyük bütün 
kasaba halkı kafileyi parlak teza· 
hüratla karşılamıf, alkıtlamı§br. 

Doğruca belediyeye gidilmiş ve 
biraz istirahatten sonra kasaba 

gezilmi§tir. Saat 15 te sahile ya· 
kın olan "Geyik ko,an,, mevkiine 

gidilerek hazrrlanmı§ olan sahada 
halkevinin spor şubesini te§kil e· 
den Bafra GençlerbjrJiği ve Baf· 
raspor klüplerinin takımları ara • 
aında muhtelif spor hareketleri 
yapılmı§hr. 

içtimai yardım ıuhesi kasaba 
ve köyl~rden müracaat eden 25 • 
30 kadar fa.kir hastanınn muaye • 

sanla anlatmış ve gösterilen gü • 
zel liabule, misafirperverliğe le • 
tekkür etmİ§lİr. 

Ülkü yolcuları müsamereyi 
müteakip saat 24 te Alaçamlıla • 
rın güzel yolculuk temennileri a • 
rasında, sürur ve neşe içinde 
Bafraya hareket ettiler. 

Bu seyahatin, Şirin nahiyemi
zin uyanık gençleri üzerinde iyi 
tesir yapacağına kuvvetle kaniiz. 
Bu itibarla yakında Alaçamda da 
bir gençlik teıekkülünün vücut 
bulacağını çok ümit ediyoruz. 

Evimiz köy seyahatlerine de • 
vam edecektir. Hava müsait ol • 
duğu takdirde önümüzdeki cuma 

günü civar bir köye yaya olarak 
seyahat edecek ve köy meydanın· 
da bir temsil verecektir. 

Zihni 

lzmir ve Balıkesir m.açı 

lzmir, 1 (A.A.) - Bugün Al· 
sancak stadyomunda Balıkesir 
idman birliği ile lzmir §ampiyo • 

nu Altay ile kartılaıtı. İzmir 
hakim bir oyunla 2 - 4 galip 
geldi. 

--o--

Mahmut Esat Bey 
İzmir Halkevi, lzmir mebusu 

Mahmut Eıat Beye müracaat ede· 
rek lstanbulda üniversite konfe

rans salonunda verdiği inkılap 

derslerini lzmirde de tekralama· 
ıını rica etmişti. Mahmut Esat 

Bey, bu ricayı kabul ederek lz • 
mire gitmi§, C. H. F. İzmir vili • 
yet idare heyeti reiıi Avni Doğan, 

Halkevi reiıi Cevdet Ak Ömer 
Beyler ve diğer birçok zevat tara• 

fından karıılanmı1tır. Mahmut 
Esat Bey denlerine lzmir halke • · 
vinde yarın bqlıyacaktır, 



Küçüklere mektup : 

30 - 8 - 934 V AKIT Yazı Odası : 

"Küçük JUrttaılar. 

Büyük Cümhurreiıimizi yalandan 
sönnek için hepinizde kimmlir ne iı· 
tek Yardır. Ba ;rükaelr kahramanın 
yüzüne doya doya ı.knwk dileniniz! 
Ben MI 1evinci tam alb sün tattım. 
Tam alb pn, her fırut düıtükçe, o 
zeki ve parlak yüzün kunetiyle içim 
ayclmlaadı. Daha çok ku•vet ve ceu
retle doldum. 

Sizin "Cözliikıüz Amca" mz, iN 
aeyWİli pzetenia ltatka itlerine de '8· 
kar. Beni Dil kurulta)'IDda, okunan 
konaıulanlan yazıp ıazetemize ıetir
mek için aeçmiılerdi. 

lıte Ulu Cümburreiaimizi bu fır -
ıatla gördüm.. . 

Eıki temiz, canlı Türkçemizi çıka· 
rabilmek için, batta Cümhurreiıimiz 
olmak Üzere, ülkemizde ltir bilti ıa • 
nıı açı!clıitm INliyorıunuz. 

Herkes, iki yıl durmadan çalıııp 
yeni yeni ıeyler buluyor. Onlan bir 
araya getiriyor. iki yıldan aonra Gazi 
Hazretlerin önünde ve Türkiyenin en 
çok ckumuı yazmıı adamlan kartı • 
ıınC:a bunları anlatıyorlar .. 

( l hmizde hemen her yurttaıtan 
Öz T"hk-ye ıözler bulup, Dil cemiyeti
n' ~ö:.dc-rmcsini istiyorlar. Savq iti;. 
yük! •• Yurdumuzu yabana ellerden 
kurtaran Gazinin, dilimizi de yabancı 

aözleı·dcn l:ı:rt:ınp öz hale ıetireceii· 
ne herkesin büyük imam var .. 

lıte Gui, bütün bu dil aavaıı hir
leımzlerine, kendiıi de geliyor. 

Her :;Ö.;:Ü can kulaiiyle dinliyor ••• 
Dil lrt'r.·ltayı toplanblanndan hep.ini 
baı·ndnn :ıonana kadar takip ediyor ••• 

Ben: "Ne konuıuluyor? Ne anlatı
lıyor?. Ne gibi kararlar alacaklar?" 
Diye kulak verip ga.:etem için notlar 
almafa ıittiğim aarada, proaram ıöy
leydi: 

Dil kurultayı hw toplanb sünü aa
at 14 te açıbrdL •• 

Cümharreiai Hazretleri, 1Nr claki • 
ka, amma bir dakika ıeçilonelumn 
her ı~n tam saat 14 te ıeliyordu .•• 

Reiaicümhur Hazretleri ıelince, 

herkes ayağa kalkar, •• Bii)'ik Reisi
clmlaar, onlan 1elimlar Ye yerine o. 
tanır .. 

Artdr, 1-ıtan afait dikkat ki.il • 
mipir ... 

Türk s-ia, böyle bir devlet rei
U.. sahip olmelda ne kadar ıöiıünü 
kal.artsa yeridir .. Türklerin askerlik, 
IN11i, JataJ'İt ve Wiyük tan ve teref 
Bqllufa olan Gazi, ya1nq 1Mzim de
lil, bqllalamua .., -.U nülletl.-in 
de ıödncle o kadar büyüktür, deier
Ji&lir. 

O, Wu .._..,.de örnektir. Durma. 
dan HYeceiiz. 

G6z1Uk8Uz Aırnca 

HikS1Je: 
• 

Polis Müdürü 
iki sene ev. 

vel, 23 Nisan Ço
cuk Haftumda, 
~ehra ismini her 
halde itittiniz ! .. 
O ıün ıazeteler 
birinci sayıfala
.rına onun resmi· 
ni bastılar. Bu 
resimlerin albıa· 
da ıöyle yazılır· 
dı: 

1932 senesinin 
bir haftalık polis 
Mü diri 
hanım! .• 

Zehra 

Bütün aile kapının önüne gelmişlerdi: 
Buıün ıize bu - Nerede, diyorlardı ; bu odanm içinde mi? .•• 

küçük polis mü· Fakat hiç kimse kapıyı açmağa cesaret edemiyordu ı 

dürünün batına ıelen bir vakayı luğunu derhal an1ayıveriyordular. 
anlatacağım !.. Burunlarını tahtalara ıürerek iler· 

liyor~ar, bazı kereler, odayı bir 
baıtan bir bata o kadar hızla geçi
yorlardi ki.... Zehra ayaklan· 
nın ucuna basa bua odaya ıelir, 
farelerin bütün dikkatine raimen 
ayaklarmın aeıini onlara iıittir -
mez, sonra birdenbire Üzerlerine 

Bir akıam, Zebranın annesi, 
saat betten sonra onu evde yalnız 
bırakmıya mecbur kaldı: 

- Zehra, dedi, ben yanm saate 
kadar ıelirim, kızım ! .. Sakın bir 
tarafa çıkma! ... Bak, pencerenin 
önü ne ıüzel ! ... El itlerini al, ora-
ya otur; ben timdi gelirim! •• 

Zehra on iki yatında kadardı. 
Fakat cesurdu. Korku nedir hiç 
bilmezdi •• 

Zaten, Zehranm evinde korku· 
lacak hiç bir teY yoktu da! .. Köt· 
kün etrafı açıklıktı ama, bütün ka
pılar sağlamdı; hepsinin demir 
parmaklıkları vardı; hatta nin 
bütün pencereleri b.,tan apiı 
demir çubuklarla kapatılm .. tı. 
Hırsız, bu evin neresinden girecek. 

Zehra, kendi kendine: 

- Oh!. etti, bir sün de istedi
ğim gibi oturabilecelim !.. 

atlar; ve yakalardı. Kendi kendi· 
ne: 

- Tamam! .. dedi, seni yumar· 
cak aeni !. Ben seni bir yakalıya -

d .. ' yım a ıor ..• 

- Fakat ne o! .. 

lçerde iri bir adam, sandılm 
kapağını açmııtı. Bütün etyaları 
bir tarafa yıjmıı, büyük bir boh· 
çanın içerıine dolduruyor?. Nere
deyse omuzlayıp ıötürecek? .• 

Zebra derhal: 

- Fare var ama, dedi, ne ı. · 
dar da büyük! •• 

Adımını yavqça attı. Odanın 
büyük kapısını, her ihtimale kn· 
fi, hırsız yarım açık bırakmıtb; 
kilidi üstünde duruyordu: 

Çocuk! .. 
Zebra kapıyı çekti, derhal ıür· 

meledi. 

Odanın bir penceresi vardı. 
Fakat dıı tarafından demirler, 
pencereyi sımsıkı lrapbyorcı-.. 

Hırsız içerde kalmqtı. Birden• 
bire kapmm dıt tarafında bir ıa
lık sesi ititti: 

- Ya •• dedi! Bir fare daha o
lacak ıalil>a •• 

Hakikaten bpınm dııanmda 
ikinci bir hnız, arkadatmın yu • 
kardan atacatı eıyalan bekliyor• 
du. Zehra: 

- Dur! .. dedi. Ben una da ya· 
pacaiımı bilirim! •• 

• 
Sofada büyük bir kova duru· 

yordu. Kovayı pencerenin yanına 
getirdi: 

- Şarr!. 

Bu yajmur, hakikaten, bir yaz 
yatnıuru kadar ıiddetliydi. 

Bununla beraber Zebranın an • 
lesiyle babası vaktinde yetiıtiler. 

Bütün aile kapmm önüne ıel· 
mitti: 

- Nerecl•, duruyor o?. Bu oda· 
nın içinde mi?. 

Fakat hiç kimse bplJI açaup 
ceaaret edemiyortlu. 

Zebranın büyük kardeıi polit~ 

koftu. Biru Mma iki polia lrapı· 
am öDiindeycli. Zebra: 

- Ben, dedi? .. °Kapı11 ben a • 
çacaimı! •• 

Polisler bu terefi Zebraya bı -
rakblar.. iki rün sonra da küçük 

Zehraya, fahri polİI ismini Yerdi
ler. 

Geçen sene, çocuk haftasında, 

ismini çocuk polia müdiri olarak 
itittiiiniz Zehranın hikayesi itle 
büdur! .. 

Zebranın hakkı vardı. Annesi

nin yanı .. da olduiu zamanlar o· 
na tesir yapabiliyordu; fakat da· 
dısı.. Kıza hiç ıöz açtırmamıttı. iskeletler Adası 

- Ne iyi, diye tekrarladı, keı· 
ke, buıün olduğu ıibi, dadım, hiç 
olmasa! .. 

Pencerenin kenarına ıeldi; kar· 
fi taraf ta bir tren yolu ıözüküyor, 
yetil bahçeler, Zebranın oyun ar• 

kadqlarmın evine doğru ıöz ala· 
bildiğine uzuyordu. 

Mercan dedifimiz fey bir çok hayvan
ların iskeletinden başka birtey defildir 

Mercan dediğimiz teYİn naaıl 
meydana ıeldiiini ve bunlann 
bir hayvan iıkeleti olduiunu bi· 
liyor muıunuz? .• 

Bununla ber.ah,r küçük Zehra 

Ba haftaki bilmece hiç bir vakit tenbel delildi. Büyük 
=======ı kare:' !fİDe ördüfü, yarım kalmıt 

Okyanua denizindeki adaların 
bazılarında, tasavvur edemiyece· 
iiniz kadar ve milyonlarca hay
vanlar vardır. 

Altı halli bir söz bulacaksınız, 
hu, kendi halinde, süs için kulla· 
mlan teylerden l»ir olacak.. Son 
ÜÇ harfi, imanların, onsuz yaııya
medıiı bir teJ olaun.. 

Sondan doiru birinci, ikinci 
ft dirdüacü harflerini bir ar.aya 
koyunca, hir yemiı adı ç.ılwn ! 

Doina halleclenlere hediye ve· 
receiiz! 

Dile kat 

18 Ajuetol 934 tarihli •Jmm· 
dairi ltilmeceyi bumıalana ad
.._.. lııWd Salı günii .... ....... 

ffedlııak, P~be _.waleri ..... 

bir ıüveyteri eline aldı. 

ÇalafllQya batlamııtı. 

Aradan Mlki yanm saat ka
dar bir vakit ıeçmiıti. Birdenb · 
re odalardan hirinde hafif bir tr· 
kırtı oldu. 

- Bir fare olmum L. 

Zehranm en hoıuna tiden teY, 
fareleri yakalamaktı. 

Küçük kafirler, evde el ayak 
çekilir çekilmez, nasıl da birden
bire meydana çıkıveriyorlardı. 

Zebra, onları iyiden iyiye gözetle

miıti ! Evveli, sand• ykalann • 
dan lnmmlarmı uzatıyorlardı. 

SiYri çeaelMi vardı. Odaların bot-

Ne kadar küçük ır.ü diyeceksi· . , 
nız •.• 

Bir iinenin batı kadar .• 
Bu hayvanlar Antozoa sınınn

ctandır, deaiyor. Yani, "Çiçek bi· 

Bu gördüğünüz, milyonlarca hayvan
lann iıkeletinden meydana ıelmit 

mercanlardır-

çimi hayvanlar •• ,, ı 
Senelerdenberi bu hayvanlar, bazan tekilleri o kadar ıüzel 

yerlerinden bile kımıldamadan "Kendilijinden uataca,, dır kr: 
diziler halinde adeta binalar ya · seyrine doyum olmaz. 
parak yqarlar. Öldükleri zaman, iskeletleri 

Bu hayvanlar, yumurtlarla. kalır. Ve bu itte bu itkeletlerdir 
~em "parçalanmak,, suretiyle ki, mercanı teıkil ederler. 
urerler. Y.ani bir ha)'ftll ikiye Mercanlann . tam manuiyle 
ayrılır. Sonra, ikincisi de, ikiye meydana celiı;, uzun bir zaman· 
aynlır. Ve çok çahuk çoialırlar. da olur. Fakat milyonlarca hay • 

lkiy~ ayrılmakla beraber, sene van bir arada, ıene milyonlarcr 
ayrı bır yere ıeçmezler. Ayni Ye annelerinin de ölüleri üzerine 
mahaldedirler. Biribiri ÜffrİDe YJiılmıa haJYanlan dütününüz ..• 
11Plırlar. Böylece büyük mercan ...ı. 

Güzel evler yaparlar. Bunlann balan ortaya çıkar. 
• 

Yeni bir yiyec 
bulundu 

Y ediiimiz yemeklerle hlf 
veriti olmıyan bir yiyecek 
du •• Biz, yalnız, sebze, et aal 
riz? .. itte bir doktor ıne 
çıktı ve bize "Odun da ye 
diyor. 

Odun yenir mi?. 
Doktor Ormancli ismintle 

lnıiliz, kendi memleketin .. 
yardımcı hulamadıiı içio. 
manyaya ıiderek bir Almü 
toru ile beraher buna çalqtt. 

On sene ~tblv. 
Nihayet, en kötü ai 

"Glukoz,, biUGna çı~ıJ• 
vaffak oldular. 

"Glükoz,, yani kııtıkaız 
ıeker, insan ve hayvanlanll 
muhtaç olduiu bir yiyecektiı 
nu baıka, yenecek mad 
karııtırarak hulisa halinde 
yorlar. 

O.emek ki, bugün orman 
yaktıjımız yerler, yalnız 
ya, lcullanmıya yaramaz. 
zamanda da buiday tarlaaı 
da değerlidir. 

Merakh Şeyler 

OLOME MAHKOM 
yince, habnıma, belki k 
tlnd• llecek bir inek ıelir. 
buki, Yupala.,.a asılı hir 
mahkeme inüı:ade, aalriden 
mahkOm edilmit ve 
tür. Bu azılı inek, 30 wwmMit 

kadım boynuzlarif:e ,.n...ı• 
dürmiiftUr. 

YAGMUR ACACI diye, 
ela bir aiaç vardır. au aPÇ. 
raldık zamanlarda herkeaİll 

dadına yetifir. Birer telllaİ 
dar büyük yapraklan, etraf .. 
tubetini .kendinde ~lu •e 
bu toplanDU! ıslaklık yltjmur 
linde Ye her ıWı tenekeler 
vermektedir. 

SOZSOZ LOGA. T; bupa 
merika bilıinlerinin çafifıp 
dana ko~uiu bir lGıat kita 
Kırmızı derili AmeriblıJanll 
bizim bildiiimiz ıilti bir 
harflerle delildir. Onların k 
lerine ıöre reıimleri ve i 
YM'dır, itte timdi, bu, çok 
bir dil yuıımı beJ&Z Ame·~·-"' 

lar toplayıp bir 16ıat haline _...,,~.t•ı 

riyorlar. Kırmızı derililer, hll 
ıimler ve i9arellerle, hirçok ·~ 
'ıedeler imzalanaıf, abtYerİI P"' 

U:veleleri yapmlfbr. 
Fıkra: 

Cimri adam 
Cimri bir mal sahibi, evi~ 

den kira toplamıya çılanqıt• 
evin önünde, boyuna kend~~ 
kan ir çocula ruladı. ~ 
bir ıey vermek iyerek, · ~ 
ceplerinde hayli do .. ~ 
sonra, ceplerinden hirinhı ltit_._, 
tetinden küçük J,ir meyYeU ~~ 
çrkaTdı. Çocuia Yerdi. 

'Ve sonra sordu: . _. 
- Şimdi bunu ne 1afll!-_.,,-

01lum?. 
Çocuk elin· 

deki ara ve 
benek bene· 
ıeye bakarak: 

- Mütacle 
eff...eniz efeb • 
dim, dedi, yıkı-
J&Caiım. 



.buı İkinci İcra Memurlu -. 
. tek bedelinden paraya çev
ı tıt1t.. .. d 

Istanbul Harici Askeri 
Kıtaat ilanları 

İstanbul yedinci icra memurlu- •·------------. 
ğundan : Jstanbul Kumandanlığı 

Yeminli ehli vukuf tarafın· Stınalma Komisyonu llanları 

~· ... rrur e en ve tamamı-
1 bin dört yüz lira kıymet 

d olunan lstanbulda Babı 
e Ahi Çelebi mahalJesinin 
ktı Ve Bardak ve Yağ iake
&ğında eski 35, 133, 135 
er 7 'I" 27 · 35 .. 
1 

ı a ve yenı mu-
35, 11, 29 No. larla mu· 
Ya:zıhaneyi müştemil ma
laınarnı 3 - 1 O - 934 

ı1e l'rliisadif çarşamba günü 
~ - 16 ya kadar dairemiz-

1\rltırnıa suretiyle ~atıla • 

Hava kıtaatı ihtiyacı için 
6.000: 7.000 metre mavi renk
te kışlık eliselik kumaş kapa
lı zarfla münakasaya kon
muştur. Şartnam~sini ve 
nümunesini görmek istiyen
lerin her gün ve münakasa· 
ya gireceklerin 6/9/934 gü
nü saat 14 te teminatlariyle 
Ankara i\1.1\f. Y. SA. AL. KO. 
na müracaatları. 

dan tamamına 3200 lira kıymet 

takdir edilen Samatyada Mira
hor mahalle ve sokağında eski 78 
M. cedit 86 No lu sırf mülk maa 
bahçe kargir bir bap hanenin 4 
hiase itibariyle bir hissesi ile yine 
500 lira kıymet takdir edilen Sa· 
matyada Mirahor M. ve so. da es· 

" ki 26/ yeni32/ No lı arsanın 6 his· 
sede bir hissesi ve yine 750 L. 
kıymet takdir edilen Samatya Mi· 
rahor M. ve sokağında eski 180 
yeni 190 No lı kargir dükkanın 6 
hissede bir hissesi ve yine 1500 li· 
ra kıymet takdir edilen Samatya• 
da Mirahor M. ve sokağında eski 
79 81 yeni 87. 89 No lı maa dük· 
kan hanenin altı hisse itibariyle 
bir hissesi yine 1000 lira kıymet 
takdir edilen Samatyada Mirahor 
M. Hacı Manol sokağında eski 
138 ve üç defa 138 M. ve 140 ve 
cedit 142/ 144, 146, 148 No larla 
birmai müştemil bir arsa ve bir 
depo ve ihi dükkanın altı hiaaede 
bir hisseleri açık arttırmaya vaz• 
edHmif olduğundan 6 / 10 934 ta· 
rihine müsadif curnartesi günü 
saat 15 ten 16 ya kadar dairede 
birinci arttırması icra edilecektir. 
Arttırma bedeli kıymeti muham
minenin yüzde 75 ini bulduğu 

takdirde müşterisi üzerinde hıra· 

1. Fırka ihtiyacı için 296 
ton tüvenan kömürü kapalı 
zarfla münakasaya konmuş
tur. İhalesi 18 - 9 - 934 sah 
günü saat 15.30 dadır. Ta • 
liplerin şartnameyi görmek 
üzere her gün Fmdıkhda 
Satmalma komisyonuna mü
racaatları. Ve ihaleye iştirak 
edeceklerin de o gün vak
tinde hazır bulunmaları. 

t · Arthrrna bedeli kıymeti 
ta~".nenin yüzde 75 i bul .. 
· rlırde mezkur gayri men· 

~e.risi üstünde bırakılacak
d~ı halde ~on arthranın 

1 
tı haki. kalmak üzere 

~O - 934 tarihine müsa • 
~d ernbe günü saat 14 - 16 

~r keza dairemizde yapı • 
ııkil.n ikinci açık arttırmaam· 
?. ~ 

~ Ur gayri menkul en çok 
•n uhtesine ihale oluna • 

'ı Arttırmaya İ§tİrak etmek 
!er' 

~ d •n kıymeti muhammene· 
lk?. e Yedi buçuğu niıbetinde 
~~ıi veya milli bir banka • 

1 
1nat mektubunu hamil bu· 

~:ı~rı. lazımdır. Hakları ta -
\I erıyle aabit olmıyan ipo -
" a:llklılarla diğer alakadar
~~ ltlifak hakkı sahiplerinin 
İf il.rını ve hususiyle faiz ve 
le. dair olan iddialarının 
dil.l'ıhinden itibaren 20 gün 

~il. • evrakı müsbiteleriyle 
dll1rernize bildirmeleri li.-

iİı ~kai takdirde hakları ta· 

d el'ıle sabit olmıyanlar aa· 
e)• • 

~I ının paylaımasından ha-
., 

1rlar. Müterakim vergi 
ltl\r . . f. . . 

esı tanzı ıye ve tenvırı· 
~~Gtevellit belediye rüsumu 

•}'c • • D h f t 1 1ttrr. a a azlama· 
lar~L ~ak 1stiyenlerin 9-9-

'rıınd . 'b d . . en ıtı aren aıremız· 

(85) (4733) 

Hava kıtaatı i~in Eski
şehir Tayyare Garnizon ve 
merdan tenviratı kapalı 
zar.fla münakasaya konul
muştur. Şartname ve plan 
ve projelerini görmek isti
ycnlcrin her gün öğleden 
sonra ve münakasaya işti
rak edeceklerin 15/9/934 
cumartesi günü saat 10.30 
da teminatları ile birlikte 
1\f. 1\1. V ckaleti Satınalma 
Komisyonuna müracaat -
ları. (109) (4945) 

İstanbul yedinci icra memurlu
ğundan: 

Mahcuz olup paraya çevrilme· 
aine karar verilen bir adet doru 
renkte beygir, 8 9/ 934 tarihine 
tesadüf eden cumartesi günü saat 
9 dan itibaren Fatihte Atpazarın
da birinci açık arttırma ile satıla
cağından talip olanların mahal· 
linde hazır bulunacak memuruna 
müracaatları ilan olunur. (2050) 

de açık bulundurulacak art· 
tırma şartnamesiyle 933 - 162 
No. lu dosyasında mevcut ve ma· 
halli mezkurun evkaf, mesaha ve 
sairesini havi vaziyet ve takdiri 
kıymet raporunu görüp anlayabi· 
lecekleri ilin olunur. 

(226) 

~riciye Vekaleti mübayaat 
v komisyonundan: 
'kllctimiı müstahdemini için dikilecek elbiseler ile palto

' ı f>aıarlığı 18 Eylül 934 Cumartesi günü saat 1 S de Hariciye 

ı~ lttirıde yapılacaktır. Taliplerin nümunesini görmek ve 

~bıcyj almak üzere Levazım Müdürlüğüne müracaatlarıt5288) 
b~ . 
Qnız levazım satınalma 

komisyonundan: 
2 

ty)ü) 1934 Pazar günü saat 15 de pazarlıkJa alınacağı 
4 ~dıtcb yangın söndürme aletlerinin adedi 68 iken yanlış· 

'y 64 Y•zıllbı' olduğundan tasbihi keyfiyet o:unur. (5296) 

0ıgat Jandarma efrat mektebi 
kumandanlığından: 

ilı,j~;ıra~ Jandarma mektebi efrat ve hayvanahnm 21 /8/934 
~~ .. e ıbale edilen yiyeceği meyanında kapalı zarf usulile 

')ık;1 llıünakasaye konan ekmeğe teklif edilen fiat haddi 
ıs t ' .. görülememiş olduğundcn 25 Ağustos 934 tarihinden 

ta~ltı~lut 934 tarihine kadar bir ay müddetle tekrar münakasaya 
. ıtur. . 

~- ~~~it Paıarhk suretile 25 Eylül 934 Sah günü nat 10 d.a 
U,t ılecelctır. Taliplerin ihale gününden evvel % 7,5 temı· 

tı.. ııı, .. k . 
·ı.ı~ 't IYJalsandığına yahrarak alacakları mak~uıları omıs· 

ttOJek suretile münakasaye iştirak edecekleri. (529l> 

s~ı· 11lliyede Fırka Satınalma .. 

komisyonundan: 
~~~~ ~in kilo sade yağının 22/9/934 Cumartesi kapadı zarf 
~lllitııı~ı '~•lcıi yapıJacakbr. isteklilerin mezkür günde muvakkat 
q~k, S ltıylc birlikte teklif mektuplarını alarak Selimiyede 
~~~lct llhnı.Jrna Komisyonuna müracaatları lazımdır. Arzu e· 
~t'bU· •adc yağına ait şartnameyi daha evvel komisyonda 

'rler. (5199) 

kılacaktır. Aksi takdirde en 
son arthramn taahhüdü ha • 
ki kalmak üezre arttırma 15 
gün müddetle tecdit edilerek 21/ 
10/ 934 tarihine müsadif pazar 
günü saat 14 ten 16 ya kadar keza 
dairemizde yapılacak ikinci açık 

arttırmasında arttırma bedd' 
muhammin kıymetin yüzde 75 

(84) (5276) 

1. F. kıt'atı hayvanatı ih
tiyacı için 160 ton yulaf ka
palı zarfla müakasaya kon
mustur. th~lesi l8-9-9:·l4 ~ah 
güı~ii saat 14.:lo daclır. Talin
lcrin ~artn:\mevi Jr(irmek ü
zere her giin Fındıklıda Sa
üna lma komisvonuna mi'ra
caatlarr ve ihaleye istirak 
cdecekicrin o _g·ün v:ıktinde 
J<omisyoda hanzn· huluı1 mcı
larL (85) (5277) 

~ ~ . 
İstanbul kıt'ah ve Gümiiş 

suvu hastanesi ihtiyacı için 
16360 kilo hevaz peynir kapa
lı zarfla münakasaya kon -
muştur. İhalesi 18 - 9 - 93,ı 
salı O'ünü saat 15.30 dadır. 

~ . .. 
Tali1llerin ~artnamc ' I gor-
mek üzere her gün Fındıklı
da Satmalma komisyonuna 
müracaatları ve ihaleye işti
rak eclcceklcrin de o gün 
vaktinde komisyonda hazır 
bulunmaları. 

(82) (5278) 
• • * 

ni bulmadığı takdirde satış 2280 Fırka kıt'atmın ihtjyacı 
No lu kanun ahkamına tevfi· icin 318 ton un kapalı zarfla 
kan geri bırakılacaktır. Satış münakasaya konmustur. İ· 
pe§indir. Arttırmaya i~tirak et • hale. i 18 . 9 - 934 salı giinü 
mek istiyenlerin kıymeti müham· saat 15 tedir. Taliplerin 
minenin yüzde 7 buçuk nisbetin • sartıuuneyi görmek üzere 
de pey akçesi veya milli bir ban· her gün Fındıklıda satına] • 
kanın teminat mektubunu hamil ma komisyonuna miiracaat
bulunmaları lazımdır. Hakları ları ve ih~\lCVC' i Fı1 i1·"k ll(\ecck· 
tapu sicilli ile sabit ol~myan ipo • ]erin rle o gün komisyonda 
tekli alacaklılar da diğer alakada· hazır bulunmahırı. 
ranın ve irtifak hakkı sahiplerinin (92) (5279) 
bu haklarını ve hususiyle faiz ve lf. lf. .Y. 

masarife dair olan iddialarım ev· f c:f(1111rnl J\1;ır1 ,ı·'1 ~ nlıii"ı-
rakı müsbiteleriyle birlikte ilan na bağlı müstaJ·il kıt•a -
tarihinden itibaren nihayet 20 Jar ve Jl'iiCSl'14"~<'1"r } ~v
gün zarfında birlikte dairemize vanatı kin 400,000 ki
bildirmeleri lazımdır. Aksi lak· )o kam h z:.ırfla m;in:•ka
dirde hakları tapu sicilli ile sabit kasava kon1 1lan ,.,,laf Hi"n111 
olmıyanlar salış bedelinin paylaş· k:\11U

0

n<'n mfi ı;ı :•vi f<ı ç:ı J:.ıhr.la 
masından hariç kalır1ar. Müte - ilfın nıiitld"ti rlolrna'h~mcJ :ı n 
rakim vergi tenviri ye tanzifiye • ih~ 1"45İ fi - 9 - 934 <:<1 r~a m ha 
den mütevellit belediye rüsumu s.rünü saat 1 !) i€dir. T P lh1lc
mÜfleriye aittir. Daha fazla ma • rin ~artn:ı.Jll"Vİ O'Ht·mck iizc -
lumat almak isliyenler 13 9 934 re her ı.rün Fmd1kl,da 8atın
tarihinden itibaren herkesin gö • aln1a J{om~c;:vonupıı l11İi:r~r:-t -

rebilmesi için dairede açık bulun· :.ltları. up ih:ı lnve i.-.th·ak i-.:in 
durulacak arttırma şartnamesi ile de o giin v;..11diru1"' tcmin~t 
933/ 879 No lı dosyaya müracaat· mektunfa1·h·l~ hirP'rı l. YP!{f 
la mezkur dosyada mevcut veaa- "'Hayvende hazn· 1 11h··1"'~-
iki görebilecekleri ilan olunur. ları: . 182) (5335) 

(2053) ~ ~ ~ 

Zayi ve itibardan düşmüş 
pasaport 

11 - 4 - 1341 ta,.ih ve 2207 
numaralı Abdullah oğlu Muham
mede ait İran pasaportu şahsı a· 
har yedinde görüldüğü takdirde 
takibatı kanuniye icra oluna cak· 

İstanbul Kumandanlığı 
kıt atı hayvanatı ihtiyacı i- tJ 
çin kapalı zarf usuliylc 
521.000 liilo kuru ot alına
caktır. lhalcsi 10/ 9/934 ta

Göz Hekimi 
Şükrü Dr. Süleyman 

H:ıbı:llı 
o 6f 

t Meh.met ır. 

(2049) 

Büyük bir müessese tarafından 

Elektrikçi Namzetleri 
Alınacağından aanayi mekte • 

binden mezun veya o derecede 
tahsil görmüş ve namzetlik çağın
da bulunan taliplerin terciimei 
hallerini ve ellerinde bulunan §e· 

rih pazartesi günü saat 15 ıı.-.,.msı~s:;:~!!ın:s:ır:ı~::ın~ 
tedir. Talinlerin şartname -
yi görmek üzere her gün ve 
pazarlığa iştirak için o gün 
teminatı muvakkatcleriyle 
birlikte ihale günü ve vak
tinde Fındıklıda Fırka Satın 
alma komisyonuna miiraca -
atları. (67) (5029) 

hadetname ve vesaikin suretlerini 
"E. M." rumuzu ile Istanbu) 176 
posta kutuıu adresine gönderme· 
leri. (2274) 

Beyoğlu Nüfus Mcmuı luı un 
dan: • 

Kumkapı Mimar Hayrettin M. 
Külhan S. 9 104 - 95 kayıtlı ha
len Yeni şehir M. Şirket S. 37 No. 
hanede mukim Vasil kızı mühte· 
diye Güzin Gül Hanım dini asli
sint: rıicu ettiğinden eski irmi Eli
zabet olarak tesmiye edilec · n -
den lcr.nurıu medeninin 26 ıncı 
madd!!"i mucibince heyfiyet il~ n 
olunur. (225 
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Ruhi Hayatta Laşuur 
Yazan : Dr. C. YUNG 

Tercüme: Dr. M. HAYRULLAH 

o ü rt ve Y A R 1 rt tercüme külliyatının 
sekizinci sayısı olan bu kitap ~ıkıyor 

Tevzi Merkezi : V AKIT Matbaası 

Nafıa 

o 

cın 

m-cıncı 
arödoldur 

Vekaletinden : 
Bursanın Gölbaşı mevkiinde yapılmakta olan Toprak beDde 

ait dip savagm muhammen bedeli 14840 lir~ olan Vana, Kapak 
ve Boru tertibatı kapalı zarf usuliyle münakaaaya konulmuştur. 

Münakasa 17 - 9 - 934 tarihine müsadif Paıarteıi gÜDÜ aaat 
15 te Nafıa Vekaleti müsteşarlık makamında icra edilecektir. 

Talipler mukavele ve şartnamede muvazıab olduiu üzere 
malzemenin cins ve nev'ine göre toptan fiat teklif edeceklerdir. 

Taliplerin . tekliflerini (2226) liralık muvakkat teminat ve Ti· 
caret odası vesikasiyle münakasa saatinden evvel münakasa ko · 
ıniıyonu riyasetine tevdi etmeleri icııp eder. 

· Talipler bu huıustald şartnameleri parasız olarak Ankarada 
Nafıa Vekaleti Ma1zeme Müdürlüğünden alabilirler. (5149) 

Tl:JRKiVS 

llR~AT 
BANKA51 

' •. '-, ·. .. ·~ ' (\ti . . .. . " 
t'otograi meraklıların~ 

.. .... .. . . . ;' 
Deni~yolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri l<araköy . Köprübaşı 

Askeri Fabrikalar U. müdürlüğünden: .. ı.·rı •. 4•236~3~ T~ı:~~~ ~ı;;gr.da•rz•ad•t' q 
Harbiye mektebinin yüzüncü yıldönümü merasimioe 

ait futugraflar lstanbulda VAKlT kütüphanesinde satılmak· 
tadır. Günün en mühim hadiselerine ait futugrafları, yalıo1• 
V AKIT kütüphanesinden tedarik edebilirsiniz. Bu kopyeJer 
den agrandisman siparişler de kabul edilerek az zamand9 

60000 kilo Saf kurıun 
1350 kilo kurşun üstübeç 
700 kilo kaba 

3400 kilo brr kaynamış bezir 
400 kilo iki ,, ,, 

2500 kilo Deft yağı 
l4.00 kilo toz sülüyen 

10 Milyon muhtelif kuturda çe
lik bilya 

Evvelce ilin 
edilen münaka· 

sa tarib 

8. 9- 934 

15. 9. 934 

1500 kilo muhtelif kuturda çe- 20 • 9 · 934 
lik tel 
Muhtelif böbler mukayese war- 22 • 9 • 934 
ka çelik 
Kırk altı kalem tüf e1< malzemesi 
On kalem makine yağı 
Muhtelif pafta ve erkekler 
650 kilo aliminyom 
480 kilo Kalay 
Marangoz kurutmabanesi 

29 • 9 - Y34 
29. 9. 934 
2. 10. 934 
6-10-9.l4 
6. 10. 934 
5 . 9- 934 

Münakasalann 
tehir edildiği 

tarihler 

18-9- 934 

6. 10 - 934 

27. 10- 934 

4. 10. 934 

8-10-934 
8. 10- 934 
8-10-934 

15 - 10. 934 

ıs. 10. 934 
• Hizalarında gösterilen tarihlerde münakasalan icra edileceği 

ilin edilmiş o'an baladaki malzemelerin müna1<asa tarihleri yine 

hizalarında gösterilen tarihlere tehir edildiği. Taliplerin bu ta· 
rihlerde münakasalara iştirakları. (5243) 

Yüksek Orman Mektebi Rektörlüğünden: 

Orta Orman Mektebi talebe kad-
rosu dolmuştur. Müracaat edilme-

• 
mesı. (5302) 

Trabzon Yolu 
V TAN Vapuru 

A 4 Eylül 

S A L 1 20 de Galata rıh· 
tımından kalkacak. Gidişte 
Zonguldak, lnebolu, Sinop, 
Samsun, Fatsa, Giresun, Vak· 
fıkebir, Trabzon, Rize'ye. 
Dönüşte bunlara ilaveten 
Sürmen~, Ordu'ya uğraya· 
caktır. (5329) 

Bartın Yolu 
BURSA vapunı 

3 Eylül 

Pazartesi 19 <la Sirkeci 

nlıhmından kalkacak mutat 
iskelelere uğrayarak Cide'ye 
kadar gidip dönecektir. (5330) 

lzmir sür'at 
lskenderiye yolu 
EGE Vapuru 

4Ey1üJ 

S A L 1 11 de Galata rıh· 
hmından kalkacak, doğru 
lzmir, Pire, lskenderiye'ye 
gidecek ve dönecektir. (533 l) 

Sahibi: MEHMET ASIM 
Neşriyat müdürü: Refik A' ~et 
V AKIT Matbaası - f atanbu) 

teslim olunur. 

--------------------·------./' lstanbul Belediyesi ilanları 

1----------------------~------~----..-:------.:-et 
Beyoğlunda Yenişebirde Keresteci sokak "1.1. numar:.ılı ·bİ 

harap ve yıkılmai"a müheyya bir halde bulunduğundan ta.r\,. 
ilandan itibaren 15 gün zarfında bedmen mahzuru izale 0 ı.ı ıe 
madığı takdirde 'belediyece bedmi cihet ine gidileceii bi1cü01

" 

nlikadarlarına ve sahiplerine ihtarname makamına kaim olrıt• 
üzere ilan olunur. (5319) ,. 

Fatihte BP.lediye garajı önünde yapılacak üç adet taok Pe" 
zarlakla ihale edilecektir. Talip olanlar keşif evrakını görat;r· 
ve şeraiti anlamak üzere Levazım Müdürlüğüne, pazarlığa g be 
mek için de 54 Liralı'< teminat makbuzu ile 6/9/934 Perşe~İt" 
günü saat oo be~e kadar Daimi Eocümene müracaat etıııel~) 
ler. (~ 

Devlet Demir yolları il8nlar0 

• • Münakasası f esbedilen 183 kalem ecnebi eczayı tıbb•1 dl 
61919 34 Perşembe günü saat 10 da Haydarpaşa mağaı•110 t' 
pazarlıkla mübayaa edilecektir. Fazla tafsilat için Haydart" 
mağazasına müracaat edilmesi. (5314) ~ 

, Gireson Jandarma satınalf118 

komisyonundan : . et 
1, 5, 10, 15 Ağustos 934 tarihli VAKiT ve .Cul1lhu~~İ:1 

gazeteleriyle ilin edilen erzaklardan yalanız 208000 kılo ekn> .. 
111

• 

25 Eylül 934 Salı günü saat 14 de kapalı zarf usuliylc ınu 
kasa ve ihalesi yapılacağı ilin olunur. {53(8) 


