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Beşinci Balkan Konferansı 
Uzüm ve şarap 

bayramı 
Franaada bağcılar birliği bü· 

YÜk bir üzüm ve prap bayarmı 
İçin hazırlık yapıyorlar. Franıız 
gazetelerinin verdikleri mal6ma -
ta göre, bu bayram birinci tetri
nin yedisinde olacaktır. O gün 
Pariıin en büyük sokakları, cadde- 1 

leri magy azaları donatılacaktır. 1 
, 1 

Franıada üzüm yetitti~i~e? muh_- 1 
telif mıntakalar ahalııını temııl 
eden kıy af etlerde giyinmit bir a -
lay arabalarla tehirin her tarafı
nı dolaıacak, nihayet bu alay Pa· 
riı civarında üzüm kürü yapılan 
batdca mevkilere uğrayacak, bu· 
ralarda üç yüz bin kilo üzüm pa· 
l'&ıız olarak dağıtılacaktır. ı 

Fransızlar, hükumetin yardımı 
ile hazırladıklan bu bayramın 
alelade propaganda tezahüratı 
teklinde görünmeımeıi, üzüm ve 
tarap bayramının hakikaten ori • 
jinal bir milli hareket mahiyetini 
•lma11 için çalıtıyorlar. Bununla 
beraber bu üzüm ve ıarap bayra• 

• 

Bu yıl toplana
mıyacak mı? 

Türk heyeti reisi Hasan 
Beyin sözleri 

Trabzon Mebusu Hasan Bey .. 

Bu yıl ,elırimizde toplanmaıına 
karar verilen iki konf eranıtan 
Balkan konferanıı üzemide timdi· 
ye kadar yazılanlardan tamamen 
bql<a ve yepyeni malılmat elde et

Bir vapur 
Beşyüz elli insanla 

birlikte yanıyor 
~evyork, 8 (A.A.) - 310 n>I· 

cu ve 240 kitilik mürettebatiyle 
Lahavane' dan gelmekte olan A • 
merika 'bandıralı 11520 tonluk 
Morroca Stleyobi vapurunda New 

1 jeraey' daki Aıbuey park açıkla· 

1 

rında yangın çıkmıtbr. Vapurlar 
muavenete koımuılardır. Yangı· 
mn yıldırımdan çıktığı bildiril· 
mektedir. Koridorlara girmek 

(DeJunı 9 uncu 9aytfııınıa 'B nnctı .Utununda) 

• 

izmirin kunulıH 
lzmir, 12 yıl evoel 
bugün kurtulmuştu 

mmın hedefi maliimdur: Fransız 

üzümlerinin memlekette istihli· 
kini arttırmak suretiyle buhran i · 
çinde olan bağcıların iktıaadi zor· 
luklarını azaltmak ... 

tik. Şidıdiye kadar muhtelif Bal- , 
kan ıehirlerincl'e d6rt defa toplan· 1 

Oziim bayramları tertibi ile 
üzüm ııarfiyatmı arttırmak uıulü· 
nü İptida İtalyanlar tecrijı.. etti • 
ler. ltal,.... bap~IJI M....U,.1 
bir emimame ile bütün ltalyan 
~irler ve kaaabalar beledi· 
Yelerine ıenede bir gün üzüm 
1-Yramr yapmağı mecburi kıldı. 
Bu mecburi bayram usulünün tat· 
hiki neticesinde ltalyada üzüm 
İatihliki bazı yerlerde bir miıli, 
1-zı yerlerde iıe Üç dirt miıli art· 
b. 

Bunu gtiren Franıızlar, ayni 
llaulü batka tekilde olarak kendi 
lllenıleketlerinde tatbik etmeli 
tfütünüyorlar. Eaaaen üzüm suyu· 
ll1llı bir çok haatahklara kartı a· 
Cleta illç tesirini haiz olması idha· 
1'İyle Franaada son seneler zarfın· 
da muhtelif bağ mmtakalarmda 
hallan üzüm kürü yapabilmeıi 
\in au mevkileri gibi üzüm mev• 
lnen ihdaa edilmeie batlenmq • 
trr. Bu üzüm mevkileri az zaman 

Mehmet ASIM 

mıf olan Balkan konferanımdan 
betinciainin hangi memlekette · 
toplanacaiı daha dördüncü kon- r:-c-.rc.,,.,-

feransın bittiği 11rada kararla§ • 
DUflı. Bu karara göre, betinci ..., ......................... . 
Halbuki ~dan koaf.-m.-ı lı· 
tanbulda toplaD11Jaıma karar ve • 
rildi. • 

(Devamı ıo ncu sayıtanm 1 ınet llOtununda 

Telefon şirketinde 

Bunlar ne 
biçim hesap! 
20 bin liralık bir masraf 
ikiyüz bin lira gösterilmiş 

Telefon ıfrketinin hesap ve mu· 
amelelerine ait tetkikler devam 
ediyor. Tetkik esna11nda, rlıtla

. nan ıarabetler ve ekıiklikler bo • 
yuna artmaktadır. Eaaılara ait 
eVrakın ortadan kaldmldıiı veya 
komiıyona gösterilmek· iıtenme • 
diii kanaati ·vardır. 

. ·----· -~ ' tlncU ıumfıınnı 1 inci .OtunuDda) Devamı 9 uncu sayıfanın J inci sütununda 

İzmir, 8 (A.A.) - Güzel lzmi• 
rin kurtulut gününün on ikinci yıl 
dönümü yann kutlunacaktır. Bu 
bayram, lzmirin timdiye Jc,dar 
görmediii pek büyük tezahürata 
veıile olacaktır; Halkevi t.rafın· 
dan tertip olunaıa program bitiril· 
~ıittir. Birçok vilayetlerden heyet· 
)er gelmektedir. Şimendiferler, 
otobüsler, kamyonlar ve bütün na· 
kil vaııtalar iki ÜÇ ıündür lzmire 
gelenleri ta,nnakla meğguldürler. 
Küçük ve büyük oteller, miaafir 
kabul eden her yer civar vilayet • 
)erden ve kazalardan ıelenlerle 
dolmuttur. lzmir daha timdiden 
bayraklarla donanmıttrr. Halk bü
yük Gazinin yarattıiı bu büyük 
günü minnetle kutlulmaya hazır • 
)anmaktadır. 

Soraa ıoraaal 
' Vakıtın sonbahar gezın 

tisi nerede olacak ? 
Programını yarın neşredecejimiz gezintiye kupon 

biriktirmemiş . olanlar da iştirek edebilirler 

Gezinti günümüzde Vakit okuyuculannm ğörecekleri yerlerden .. 

Telefon iıliyor. Soran aorana: daki MS ınv ediyor: 
- Allo! "Vakit" mı efendim? - Hay hay efendim.. Gene bir 
- Evet efendim.. •Ürpl'İa olsun bu... Amma. bende • 
- Kuzum beyim, :"Vakit" in ... niz aizı pek bir edamrm_ Teyeli 

zintisi nereye yapılacak? Pek me • bayurac:ajnuz urrnı katinen ifta 
rak ediyoruz da ef~dim!.. edilmiyeceiinden emin olabllini • 

- Okuyu~ Fn IMmun niz.. 
bir sürpriz olmasım istiyoruz efen• - ÇOk · güzel, beyefenc:li, fakat 
dim.. Na yuık Jet, arzunuzu ,,..;. düıününüz ki, bütün olcuyuculan • 
ne getiremiyeceiiz- nm da a;nıi istekte bulunuyorlar .. 

Hemen her telefonda, kartınız • tOnuaJ 11 tnd l&1fanm 1 ~ .Otununda 

• Af nın 
ne bitmez dertleri varmış 
Bekçi sözlerini bitirince Celil Beyin yüzü ne baktım 
Anladım ki ilk düıünceleri tamamile değişmişti .• 

-8-
Fener aclaaında bekçilik eden 

adam bir ihtiyardı. Kendiıi alt • 
mıt be. yatlarında •ardı. Y anm· 
~a: biıt de karw bulunuyor, Sen· 
ra bir kaç taYf&n ıöze çarpıyor. 
Bunlardan bqka ada üzerinde 
canlı hiç bir mablUk yok. 

. 
Celü Beyin ada fenercileri 

lıakkındeki dütüncelerini aöyle • 
dim: Fenerciler, tehirlerin kala· 
balık, ~,dikodulu hayabnd1pı u • 
zakolduju için, Celil Bey bunları 
dünADJn ~ pıeıut adamları farz 
ediyordu. 

Hakikat ile laiç te böyle eiil· 
mİ.f. Çünkü bizim kartımıza ıe
lip otUran fenerci baba ilk bot 
betten M>Dra aizmr açb, sözünü 
yudmu, . ne kadar aertleri vana 

Adanın tabii limanlarmdan 
birine gelip burada kotrayr de • 
mirledikten aonra fenerciye ıea • 
lendik. Fenerci ıeldi. Yam1111z • 
da liman reiıini ıörünce tanıdı 
ve bize hürmet aöıtercli. 

_ .Buyurun adaya çıkalım. · bizim önümüze dökmeie bqla~ı ! 
Dedi. Aaaya çıktık.: Fenerci Meier bu zavallı ihtiyarın ne de 

bize kahve pifirdi, ıetirdi. Sönra 
karımıza oturdu. 

~ - - - ~ ~ - - - - - ~ - -
r~ - - - - -., 

Y annki sayımız 
.. 

18 •• ,.. • 
._.. ............ -·--·····-····-·----

! 
Şimali Afrikada Türk • 
leı formasını y~-uıki 1 

aaynmzla beraber 
vereceğiz .. .... -....._. ........... _______ ___ 
Bu sayımızda 

Yeni ölçüler, 
yeni tesisat 

(8 incl aayıfamız&) 
lau vılın f :i:cllilf kraliçesi müsabakası tneilterenin Hastingı şehrinde yapılmıştır. Avrupanın muhtelif memleketlerinden seçilip or.ayfl cöndedlen kraliçe 
-.ın"zetleri seçimden evvel tehir sokaklarında hep bir arada dolaştınlmıştardır. Yukandaki resim bu topl_u. gezinti esnaımda alınmıştır. N:ımzetler soldan safa 
llra ile Bel~ Fransa, Danimarka• İtalya, Finlandiya, lnıiltere, Lehistan, ispanya, Hollanda, Rusya, Sıbırya, Norveç• Almanya. Macarıstan ve Roman~1 .. ..__.. _____ .__...._...,.__..._....,. 

. Miıleridir ••• 



2 - VAKIT 9 EYLUL 1934 

ı izalıklar ka ır 
Mi etler cemiqetin e 
müsavat düşünülüyor . 

Cenevrede mühim görüşmeler; M. Bartu Sovyetler 
1 

Milletler cemiyetine sokmağa uğraşıyor 

Cenevre, 8 (A.A.) - Millet -
lcr Cemiyeti çalışmasının ilk gü
nüne, Sovyet Rusyanın bu cemi -
yete girmesi meselesi hakim ol -
muştur. Fransa hariciye nazırı 
M. Bartu, bu faaliyetin mihverini 
teşkil etmiş, Çekoslovakya harici
ciyc nazırı M. Benes ile tamamile 
mutabık kalmıştır. 

M. Bartu, bilhassa Portekiz 
murahhası M. Vascakcelos, Ar -
jantin murahhası M. Catillo ve 
Lehistan hariciye nazırı M. Bek 
ile de görüşmüştür. Bek - Bartu 
mülakatı bir buçuk saat sürmüş -
tür. Murahhaslar, müzakereleri 
hakkında katiyen ifşaatta bulun • 
mamağı taahhüt etmiş oldukla • 
rından resmi hiç bir malumat alı
nama.mı~hr. Bir takım müşküla
tın hala mevcut olduğu, ancak 
bunların iktiham edilemiyecek 
derecede olmadıkları anlaşılmak
tadır. 

Filhakika Milletler Cemiyeti 
muhitinin bütün dikkatini celbe • 

den Lehistan hariciye nazırı M. 
Bek, M. Bartu ile bitaraf ane, iti· 
made müstenit ve tamamile dost
ça görüşmüş ve bu görüşme esna
sında bilhassa iki memleketi ala
kadar eden meseleler ve diğer ta· 
raftan Sovyet Rusyanın Milletler 
Cemiyetine girmesi tetkik olun -
muştur. 

Milletler Cemiyeti azası ara • 
smda tam bir müsavat temini için 
dahili azalıklarm kaldırılma ı 

hususundaki e ki tensikat zihni -
yeti tekrar baş göstermiştir. Fa
kat, M. Bartu, Sovyet Rusyanm 
Milletler Cemiyetine girmesinin 

Avrupa sulhunu fevkalade kuv
vetlendirmeğe hizmet edeceğini 
göstemıiş olduğundan muhatap-

larının kati prensip kararlarında 
ısrar etmelerinin önüne geçmiştir. 

Hulas~ olarak denilebilir ki; 
dünkü müzakereler cesaret verici 
mahiyette ve müsait bi( netice el
de edilecğe benzemektdir. 

Aman milli sosyalist 
şefleri toplandı 

Hitler " Biz Alman milletinin 
ta kendisiyiz! ,, diyor 

Nurnbrg, 8 (A.A.) - Alman J ğumuzu söylüyorlar. Biz ne be· 
istihbar'at bürosu bildiriyor: risi, ne de ötekisiyiz. Biz bütün 

Milli sosyalist şeflerinin top - Alman milletinin ta kendisiyiz. 
Janlrsı dün akşam saat 18 de ya- idare edenler, idare ettiklerini 
pılmıştır. Boz üniformalı 180 asla unutmamalıdırlar. Gelecek 
bin kişi hazır bulunuyordu. on iki ay içinde daha iyi olmağa 

Müteheyyiç, ayalcta duran M. 
Hitler, muazzam halk kütlesine 
hitap ederek demiştir ki: 

"- Bundan bir sene evvel ay
ni toplantıyı yapmıştık. Fakat o 
zaman siyasi reislerin adedi an • 

cak yüz bindi. Bütün Alman mil
letine şamil hareketimizin ülküsü 
u'ğrunda sarfettiğiniz yorulmaZ" 

gayretlerden dolayı sizlere teş~
kür ederim. Bunca mesai feda
karlık ve efalet pahasına kazanı
lan neticeleri elden kaçırmka bir 

çalışacağımıza de mücadele se -
nelerinde bize ı·ehber olan sada -
kat, itaat, inzibat, fedakarlık 
ve tevazu prensiplerini daima da
ha ziyade yüksekte tutacağımıza 
yemin ediyoruz. Böyle prensip • 
lere istinat eden bir millet hari • 
cin suiniyetiyle imha olunamaz. 

Milletimiz aulh ve muslihane 
çalışmak için herkese elini uzatı
yor. Fakat ondan hürriyeti, hu -
kuk müsavatını esirgemek 'İsti • 
yenlere karşı kendisini müdafaa 
edecektir. 

cinayet olur. Bizim hareketimiz milletimize 
Bazıları bir fırka olduğumuzu, büyüklüğünü, hürriyetini ve tabii 

diğer bazıları da bir teşkilat oldu· refahını iade edecektir.,, 

Amerika grevi genişliyor; 
kanlı hadiseler artıyor! 

Nevyork, 8 (A.A.) - Mensu 
cat grevi mütemadiyen geni~le· 

mekte ve kanlı hadiseler de art -
maktadır. 500 bin elbise fabrika· 
ları amelesi bir teşrinicvel tarihi 
için grev ilanına karar vermiştir. 
Bu grevin mensucat amelesi gre • 
viyle alakası yoktur. 

Vaziyet bilhassa cenupta çok 
\'nhimdir. Patronlar sendikalara 
~ahil bulunmıyan ameleden gö -
nüllü polis kaydediyorlar ve bun
lara yemin verdiriyorlar. 

Asıl kanlı hadiseler iıte bu gö -
nüllü polislerle grevciler arasında 
vuku bulmaktadır. Bunlara silah 
da verilmektedir. Amerika iş fe. 
derasyonu reisi M. Green mensu
cat grevini tutmak için Amerika· 
da teşkilata tabi ne kadar işçi var
sa icabında seferber edeceğini 
söylemiştir. 

Diğer taraftan grev komitesi re· 
isi M. Gorman M. Ruzvelt tarafın· 
dan teşkil olunan komite azasiyle 
görüşmüştür. Bu mülakatta grev· 

acak mı? Ha 
' M. Maksimos 

Milletler cemiyetine gir
memize müzaheret edecek 

Saatlerinin müşterilerine mal edil
mesine taraftar değillermiş! 

Atina, 8 (A.A.) - Ga-zeteler, 
hariciye nazırı M. Maksimosun 
Türkiyenin milletler cemiyeti mec
lisindeki yarı daimi azalığına 

namzetliğinde müzaheret edeceği· 
ni ehemmiyetle kaydetmektedir. 

Mesajer Daten gazetesi başma· 
kalesinde Türk - Yunan dostlu -
ğunun samimiyetini kaydettikten 
sonra diyor ki: 

Ankara, 8 (Hususi) - Hava 
gazı ve su saatlerinin f iatleri hak
kında Nafıa Vekaletince orulan 
suallerin cevapları gelmektedir. 
Şirketler, gönderdikleri mektup • 
larda hava gazı ve su sa tlerinin 
de elektrik saatleri gibi sahipleri· 
ne mal edilmesine taraftar olma -
dıklarını, sa tlerin kiralarım u -
cuzlatmak suretiyle müşterileri -
nin lehine hareket edeceklerini 
bildirmişlerdir. 

4000 havagazı, 10 000 elek· 

trik saatinden ayda 2500 liraya 
yakın yalnız kira bedeli almakla 
olan Ankara havagazı ve elek· 
şirketinin de saatlerin müşteriler"' 

mal edilmesine taraftar olmadrğı 
söylenmektedir. Bununla bcra -
ber Vekalet, saat kiralarının in • 
dirilmesi hakkındaki teklifleri 
doğru bulmamaktadır. 

Öğrendiğimize göre halkın, ya• 

pılmış mukaveleler icabı olı;sı bi • 
le, istismar edilmesine müse~de 
edilmiyecektir. 

"Bu ikinci misakın aktinden da
ha çok evel Yunan hariciye nazırı 
Cenevrede şunu samimiyetle söy· 
liyebiliyordu: 

"Türk meslekdaşımla olan le· 
mas o kadar kuvvetli tesis edilmiş· 
tir ki kendi memleketlerimiz na -
mına söz aldığımız vakit diğeri na· 
mma dn konuşuyoruz.,, 

Gümrüklerde muayene teşkilatı 
kuvvetlendirilecek 

Çin hükumeti 
Milletler cemi yetine 

tekrar intihabını istiyor 
Cenevre, 8 (A.A.) - Çin baş

murahhası Kotayşi, Milletler Ce· 
miyeti umumi katipliğine aşağı -
daki mektubu göndermiştir: 

"Milletler Cemiyeti :meclisine 
dokuz gayri daimi azalık intiha • 
bı kaidelerini, azalık müddetini 
ve tekrar intihap usulünü tesbit 
eden heyeti umumiyenin 15 eylül 
1926 tarihli kararına tevfikan hü· 
kUmetimin tekrar intihap edilebi • 
leceği yolunda karar verilmesi hu· 
ıusundaki talebinin heyeti umumi· 
yeye arzını rica ederim.,, 

ispanyada umumi 
grev 

Madrid, 8 (A.A.) - Umumi 
grev ilan edilmiştir. Polis umumi 
grev doJayısiyle istisnai tedbirler 
almıştır. Gazeteler çıkmamıştır. 

Müfrit mahalif itidallerini kaybet· 
tiklerinden kanlı hadiselerden 
korkulmaktadır. Katalonya pat • 
:ronlarının içtimaına mani oima -
mak için örfi idare ilanı düıünül • 
mektedir. 

Vladivostokta 
. tahşidat ! 

Tokyo, 8 (A.A.) - Yarı res• 
mi Rengo ajansının haber aldığı
na göre, Sovyetler, Vladivostok • 
ta dört denizaltı gemisi yap.mak • 
tadırlar. Bu limanda 26 Sovyet 
harp gemisi tahşit edilmiş bulun• 
maktadır. 

Dilnya sulh kongresinin 
bir kararı 

Locarno, 8 (A.A.) - Dünya 
sulh kongresi son celsesini akte • 
derek silahsızlanma meselesinde 
silahların bugün indirilmesinin 
mümkün olduğuna dair bir karar 
sureti kabul etmiştir. 

Ankara, 8 (Hususi) - Giım· 

rükler v kA leti le kilatına ait pro· 

je esaslarının mühim kısım! rı ha

zırlanmıştır. Bütçe tasarrufralı 

noktasından gümrüklerde mühim 

nis ~ocuk eşyası sergisine 
iştirak edeceğiz 

Ankara, 8 (Hususi) - Hima -
yei Etfal cemiyeti reisi Fu t Bey, 
İstanbula hareket elli.' Oradan 
Tekirdağıma gidecektiı·. 

Bu sene kanun aylarında Niste 
yapılacak çocuk eşyası serg1sıne 

hususi suretet iştirak edilmesi 
muhtemeldir. 

Verdiğimiz haberler do ru 

Ankara, 8 (Hususi) - lki gün 
evel verdiğim haberler H8.kimiyeti 
Milliye gazetesini,p bugünkü nüs
hasında teyit edilmektedir. Aya -
sofya camii tamamen müze haline 
ifrağ edilecek ve İstanbul şehrinin 
müzesi olacaktır. Sultan Ahmet 
camii de kutü hane yao1bcaktır. 

Maliye mesl le mektebine 
girecekler 

Ankara, 8 (Hususi) - Maliye 
Meslek Mektebine girmek için vi
layetlerde yapılan imtihım evrak· 
ları gelmiş ve tetkikC' baslnnm1ş • 
tır. Kazananlar eylul sonuna do~ -
ru ilan edllC'cektir. 

ilk mektep mu ilimlerinden 
hiç biri açıkta kaim ıyacak 

Ankara, 8 (Hususi) - Maarif 
Vekaleti bütçe darlığı yüzünden 
açıkta kalan 241 ilk mektep mual
Jiminin yeniden tayinleri ile met -
guldür. Bu muallimlerin hepsi de 
münhallere yerleştirilecek, hiç bir 
ilkmektep muallimi açıkta ka1mı· 
yacaktır. 

Armutlu kaplıcaları hUkO· 
metçe istimlak edilecek 

Ankara, 8 (Hususi) -Yalova
ya on bir saat mesafedeki Armut
lu kaplıcalarının Maliye V eki.le -
tince istimlaki kararlaşmıştır. Ma -
)iye vekaleti bu hususta tetkikata 
başlamıştır. 

Eti kabartmaları Ankara 
müzesinde 

Hitler, f1rkasında 
temizlik yapacak 

Ankara, 8 (Hususi) - Ga -
Berlin, 8 (A.A.) - M. Hitler, 

zi antebin lslahiye kazasın • 
Nurenbergte neşrettiği yeni be - . 

da Satçaköy mevkiinde u • 
yannamedc ileride başlıca vazife 

mumi harpten evvel Alman asarı· sinin fırkayı ve teşkilatlarını te 
atika mütehassısları tarafından mizlemek olduğunu bilridmiştir. 

1"11111ftflll0Clt:mMinnnımıt1!111-.ımmnlftUIB•tıınHuntmnııın .... uuunınıımı Eti kabartmaları meydana çıka-
cilerle muarızları arasında umumi rılmıştır. On bir taştan ibaret o· 
bir müzakere açılmasının görüıül- ! lan bu kabartmalar Ankara mü -
düğü zannediliyor. zesine nakledilmiştir. 

değişiklikler olmıyacak; yalnız erı 

mübrem kısımlarda, muameleleri 
pratiklcştirici, basitleştirici teski· 
Jiit yapılacaktır. Bilhassa rnuayc· 
ne teşkilatı muhakkak surette 
kuvvetlendirilecektir. 

Haydarpaşa lisesindeki 
muallim kısmının kaG'lrosu 

Ankara, 8 (Hususi) - Hay· 
darpaşa lisesiyle beraber ayni yer· 
de kurulacak muallim meld:ebinin 
de teşkilat kadrosu üzerinde çalı· 
şılmaktadır. Bu müesseseler ayrı 
ayrı müdürler tarafından idare e
dilecekitr. 

Gazi enstitüsil mUdUril 
is ifa etti 

Ankara, 8 (Hususi) - Gazi 
Enstitüsü Müdürü Halit Ziya Bey 
sıhhi sebeplerden dolayı istifa et· 

miştir. 

Diyarıbekirde müze 
Ankara, 8 (Hususi) - Di· 

yarıbekirde bir müze tesis 
edilmektedir. Bu müze Elaziz· 
de kurulacak büyük müzeye l ar • 
dımı olacaktır. Elaziz n:üz.e::;İ Şar· 
ki Anadolu miizclerinin rr.:"'rl·czİ 
olacaktır. 

M. Venizelos Atina!}a döndU \ v . Atina, 8 (Hususi) - M. enı· 
zelos bugün ltalyan bandralı Tcvc 
re vapuru ile Avrupadan Atin ya. 

dönmüştür. 

Ankarada intihap faaliyeti 
Ankara, 8 (Hususi) - Bele~i· 

ye intihap encümeni defterlerıl1 
tetkikiyle meşguldür. Defterler oıı 
beş eylulde asılacaktır. 
Maarif müdürleri arasında 

değişiklikler 
Ankara, 8 (Hususi) - Maarif 

müdürlükleri arasında yeniden b 3
• 

zı deg"isiklikler yapılacaktır. De • 
· · de ğişiklik listesi eylul nihayetın 

kati yet kesbedecektir · . 

Ziraat Vekili Giresun da 
Giresun, 8 (Hususi) - Zir3 

.. 

at vekili Muhlis Bey, Gülcemal vn· 
puru ile şehrimize geldi, mera~ 
simle karşılandı. Vekil Bey şe : 
rimizde fındık işleri hakkında tel 

kiklerde bulunacaktır. 
italya ve Fransa arasında 

anlaşma var mı? 
..n,, 

Londra, 8 (A.A.) - Son gu 
lerde İtalya ve Fransa hükumet .. 
lerinin teşriki mesai edebilmek 
ihtimallerini gösteren bir çok ala• 
metler olmasına rağmen, lngil .. 
tere hükmet mahafili bu haberi 

hayretle karşılamıştır. 
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bayramı 

.nakaledcn devam) 

içinde büyük bir rağbet gördüğü 
için üç sene evvel Franıada üzüm 

istasyonu sadece üç mevkiden İ· 

baretken bugün bunların say11ı 

elliye çıkmıştır. Tabii olarak bu 
hareket Fransada üzüm sarfiyatı
nı arttırmıştır. Şimdi üzüm ve 
şarap bayramı ihdas ederek halk 
arasında üzüm istihlakini bir kat 
daha arttırmak istiyorlar. 

Şüphe yok ki Fransa ve 1 talya
dn üzüm sarfiyatını arttırmak için 
duyulan ihtiyaç bizim memleke • 
timiz için daha fazladn. Bir kaç 
aenedenberiYunanlı komşularımız 
üzümlerini daha yaş ve taze iken 

ihraç ederek memleketleri hari • 
cinde sarfediyorlar. Bizim Garbi 

Anadolunun en nefis üzümleri 
yaş ve taze değil, kuru üzümleri 

hile çürüyüp gidiyor. Bir kaç se
ne evel kilosu harice otuz otuz 

1 

beş kuruşa satılan üzümlerimize 
bugün on, nihayet on beş kuruşa 
zor mü§ teri bulunuyor. 

Türkofiıin tetkikatma göre, 
taze meyva ihracatı hususi bir leş· 
kilat ve vagon meselesidir. Mem· 

leketimizde taze meyve ihraca • 
tını tanzim etmek için her şeyden 
evvel vagon meselesini halletmek 

lazımdır. Yunanlıların ziraat 
bankaları vasıtasiyle üç sene ev· 
vel hallettikleri bu meseleyi bizim 
hala kağıt üzerinde tetkik ile ik· 
tifo etmemiz gariptir. 

Fak at üzüm sarfiyatının ihra • 
catına taalluk eden kısmından 

h~ka bizde dahi bir dahili aarfi -
yat meselesi vardır. Yirmi be§ 
otuz sene evvel üzümcülük ve 
bağcılık memleketimizde bu 
güne nisbetle daha çok in· 
ltişaf halinde idi. Anadoluda 
hir çok köyler ve kasabaların o 
ze:nan etrafını süsliyen bağlar 

hugün birer bozkırdan başka bir 

şey değildir. Filoksera hastalığı 

ıle harap olan bağların yerleri hep 

boş kalmıthr. Yavaı yavaı Ana· 
dolu halkı ıarasmda üzüm ile ü-

::üm suyundan yapılan pekmez ve 
saire istihlaki itiyadı da ortadan 
k!'-lkmıştır. Bu itibarla memle -
hetimizde üzüm meselesi, yalnız 
iizüm sarfıyatmı arttırmak mese -
lesinden ibaret değildir. Bir çok 

yerlerde yok olan eski bağların 
yeniden yetiştirilmesi, halk ara • 

sında üzümcülük ve bağcılık san· 
atinin yeni battan atılanması gibi 
bir mesele de vardır. 

Mehmet ASIM 

Esnaf bankası tahkikatı 
Adliyeye intikal etmi§ olan Es

naf bankası tahkikatına devam e -
dilmektedir. Bu hususta mülkiye 
müfettiti tevfik Talat Beyden isle· 
nilen rapor da dün gelmiştir. 

Esnaf bankası urriumf 
heyeti gene toplanamacll 

Esnaf bankaar umumi heyeti 
dün de ekseriyet olmadığından 

toplanamamıtır. Umumi heyet ge· 
çen ay da ayni sebepten toplana -

mamı§tı. Toplantı için aza yeniden 
çajrılacaktır. 
-"' ılflfll+"llY1111111ııııınıııı1111ııır"ıııııu111111111ıııııııı111ııııuııııııııııı1nı 

siz kalır mız, derdim. Ve ilave eder • 
dim: Ciddi konuşma kaidelerine ria -
yet etmediğimi lCitfen gösterir misi • 
niz?... Amma sözü uzatrruyacağım. 

Ya§ClT Nabi Bey bazı yerlerde sözün 
-ıdmüı, aükCitün altm olduğunu anla
Ell- ilemnua oldum. 

s. ı. 

AfyonJaramızdaki morfin 
miktarı on beşe çıkacak 

Uyuıturucu maddeler inhaıarı 
eksperleri Anadoludan dönmütler 
dir. Eksperler beraberlerinde bin 

bet yüz kadar haıhaı tohumu nü
munesi getirmişlerdir. Bu nümu -

ne tohumlar Y eşilköy ıslah ens -
titüsünde tetkik edilmektedir. 

Bunların en çok morfin mikta -
rmı havi olanları önümüzdeki se· 
ne hususi tarlalarda yetiştirilecek 
ve bir daha sene de af yon müstah-

sillerine verilecek ve bu tohumla -
rın kullanılmaları mecburi tutula
caktır. Bu suretle afyonlarımızda 
morfin miktarının yüzde on bir • 

Fiyatlar yükseliyor, 
ihracat artıyor 

Fındık fiatları artmakta, ibra· 
catımız da günden güne fazlalaş· 
maktadır. Ordudan, 24756 lira 
değerinde 74.880 kilo fındık ihra· 
cı yapılmıştır. 

Trabzondan da. 35 bin liralık 
fındık çıkarılmıştır. 

Orduda yapılan satışlara göre~ 
iç fındığın kilosu 33 - 33,5, ka • 
buklu tombul fındığın 15,5 · 16,5. 
kabuklu sivri fındığın ise 13, 75 -
14 kuruştur. 

Bursa civarında yeni 
bir madde bulundu 

den on beşe çıkabilmesi imkanı 
hasıl olacaktır. Bursa civarında boyacılık ve 

lrandan gelen eksper Haydar lastikçilik sanayiinde kullanılan 
Ali efendi de raporunu hazırlamış karbotniycti kalsom yani şeker to

zu bulunmuştur. Bu maddeye is-
ve inhisar idaresine vermiştir. 

Haydar Ali efendi içme af yon 

toplama usullerini sof t af yon ye· 
tiştiren mıntakalarrmızda müs· 
tahsillerimize göstermiştir. Gele • 
cek seneden itibaren bu usul la -
ammüm edecektir. Bu suretle az 
bir zamanda lran afyonu He reka· 
bet edebileceğiz. 

panya beyazı namı da verilmekte· 
dir ve.Türkiyeye ispanyadan geti
rilmekte idi. Bundan 4onra 1s .. 
panya beyazı İspanyadan alınmı • 
yacak ve bursa civarında bulunan 
bu madde kullanılacaktır. Tahlil 
neticcsindC' Türkiycrlc };ulunan bu 
maddenin lspanya beyazından 
daha iyi oldniY11 "11lı:1.ınlmıştır. 

3 tabancalı kadın! Şjrketi Hayriyenin alacağı 

Ada vapurunda bir erkeği 
bayıltan hadise 

Haber verildiğine göre, Büyük· 
ada vapurunda birkaç gün evel 
bir hadise olmuştur. 

Güzel bir genç kızla, bir genç 

yeni vapurlar 
Şirketi Hayriye müdürü Yusuf 

Ziya Beyle şirketin fen müdürü 
dün akşam Almanyaya ~oğru yola 
çıkmışlardır. Bu seyahate sebep 
şirketin yeni vapurlar almağa ka· 
rar vermiş olma•,ıdır. 

çarptı 

Bir memurun tedbirsizliği 
hayatına mal oldu 

Evelki gün T opkapıda bir me
murun ölümü ile neticelenen bir 
facia olmuştur: 

Tapu memurlarından Halit e • 
fendi evindeki abdeshaneye giden 
elektrik kordonunun içindeki tel· 
terden birinin koı>tuğunu görmış, 
bunu çıkararak tamir etmek iste -
miştir. Zevcesi Fahriye hanımı 
çağırmış; 

- Bana yardım et. demişse de 
Fahriye hl\nım l<orktuğunu ileri 
sürerek çekilmiştir. Bunun üzerine 
HaHt efendi eline bir kerpeden 
al~ ş. teli cıkarmı~. fakat bu sı
rada elektrik cerevanı carparak 
kendisini baygın bir halde ı)'ere 
sermiştir. H;ıı.lit efendi biraz son
ra ölmfüıtiir{ Zahıta talıkilcl"l yap· 

maktRdır. 

iktısat vekili 
Edirneden geldi 
lktısat vekili Celal Bey dün öğ· 

leden evel saat on birde Edirne .• 
den lstanbula dönmüştür. Celal 
Bey doğruca İ§ bankasına gitmiş 
ve akşama kadar meıgul olmu,tur. 
II<tısat Vekili Celal Bey l~ banka· 
sının Edirne şubesini açtıklan son· 
ra dönerken Alpulluya uğramıt ve 
pancar mü:;tah~ileriyle konuşmut· 

tur. 

Halk evinde 
Halkevl dil, tarih, eclebiyat 

,ubeıi umumi heyeti bugün ıaat 

on bette bir toplantı yaparak kıt· 
lık çalııma programını hazırlıya -
cakhr. Diğer ıubeler de yakında 
umumi toplantılar yaparak prog -
ramlarını te .. b;t ,,.,lc,.~klerdir. 

Polis haberleri: 

bundan bir müddet evel tanıtmıt • Ahnac&k dört vapur yeniden 
lar, sevitmitler ve hatta nİ§an· yaptırılacak veya çok yeni ola -
lanmak hususunda mutabık bile caktır. Yeni vapurlar uzak iske· 
kalmııla·rdır. Bu iki genç bir kaç lelere işliyeceğinden şirpdjkilerine 
ay evel beraber gezdikten sonra göre iki misli hızlı gidebilecekler· 

bir gün erkek sevdiği k;zı ihmale dir. Burgazda den;zden bir 
Alman tezgahları ile anlatmak 

başl~mış, arkasından da baıka ceset l"Jkarıldı kabil olmadığı takdirde Yusuf Zi- "' 
bir kızla münasebet peyda etmiş • Dun sabah Burgaz adasında 

ya Bey lngiltereve gececektir. 
tir. doktor Medeni Beyin sanatoryomu 

Gençten evlenme vadi alan kız Yutulan kerpeten önüne tesadüf eden denizde bir 
bu haberi duyunca fena halde kız· Ö ceset görülerek l"ıkarılmıştır. Kırk mer Yılmaz Bey isminde bi • ~ 
mı•, bir alCıam adaya gitmekte o· be• ya•mda tahmin edilen cesedin 

:ı- rinin ditini çekerken kerpedeni ~ :r 
lan genci takip etmic, vapura bin· dd l üzerinde köylü elb;sesi vardır. 

:r yutturduğu i İasiy e diş doktoru 
mi•, bir köce. ye saklanmıştır. Va- d I 1.'._ Üstünde hüv1yetini belli edeeek 

:r :r Koço Ağdiris efen i a eynine 
pur Haydarpaıa önlerniden geçer· açılan davaya dün devam edilmiş· bir vesika çıkmamısbr. Yü:zii la-

ken kız Saklandıg.Jı yerden' çıkmı•, nınmıyacak bir sekildcdir. Zabı
-s tir. Dünkü celsede doktorun ça • 

orta katta oturan sevgilisi gencin lrşmıya mezuniyeti olup olmadığı ta tahk;kati\ başlamıstır. 
yanma giderek elindeki el çanta· hakkında sorulan suale gelen ce - Lizol l~en ~ocu" 
sından iki tabanca çıkarmış ve vap okunmu§lur. Bu cevaba göre Balatta Hızır çavu§ mahallesin· 

d · d de yeni caddede oturan tenekeci 
genci tehdit etmiıtir. Karşısında oktorun mezuniyetı var ır. 

Y 1 ı d · Ya.konun üç ya~mdaki oğlu Sava 
iki tabancayı birden gören genç a mz geçen ce se e ııtenen 

adli tıp raporunun gelmeaiği an • rün dolapta bulunan lizol şiıesini 
korkudan bayılmış, ve genç kızın elı'ne almıs. oynarken birdenbire 
1• latılmı§, bunun için muhakeme 

e ındeki tabancalar da bu sırada içmi•tir. Sava bavgın bir halde 
b' k başka bir güne bırakılmıştır. :r 
ır omiser efendi taraf mdan ah· Balat mu sevi hastahanesine kaldı· 

nabilmi§tir. Kızın çantası aran • l 
d , • .----------llİlll'INııııı' rı mı~trr. 
ığı 'Zaman bir tabanca daha bu ı2 Eylul bu Çarıamba ak!amı LlstlAln ~enberi f1rlavınca •. 

lunmuştur. S U M E R Şoför Ahmet efendi Galata.da 

Erken kapanmak yüzün
den tavuklar aç kalıyormuş 

Ehli hayvan satanlar ve tavuk
cular belediyeye müracaat ederek 
;rken kapanma yüzünden tavuk • 

ların ve hayvanların aç ve saat ye
diden sonra köylerden tavuk ve 
hayvan getirenlerin hayvanları el· 
terinde kaldıklarından şikayet et· 
mişlerdir. Belediye, sahf yap • 
mamak !artiyle bunların dükkan • 
larını gayri muayyen saate kadar 
açık bulundurmalarına karar ver· 
mİ§tİr. 

(Eıki Artistik) &İneması 

Yeni sinema mevsimini 

L 1 L 1 D A M t T A ve 

HENRl GARAT 

tarafından bir sureti fevkalade 
temsil edilen 

ÇALlNAN ADAM 
Gayet orijinal ve mubteıem filıni 

ile açıyor .. 

• DiKKAT: Fiatlerdeki büyük ten
zilattan istifade etmek istiyenlerin 

sinema gİ§elerinc müracaatleri 
lazımdır .. •2420) ,, 

Okçu Musa caddesinde patlıyan 
otomobilinin lasti~ini şiıirirken 
lastik cenberden fırlamış ve toför 
yüzünden ehemmiyetli surette ya· 

Tal anmıştır. 
Onbet gUnlUk <ocuk 
Kumkapıda Çobl\nçavu§ camii 

önüne dün be~ ~ünlük bir çocuk 
bırakılmıştır. Çocuk polisler ta· 
rafından alınarak Darülacezeye 
gönderilmiştir. 

--o--
$ehrimizdeki Lehli t•lebe 

Bir hafta evel Romanya yolu 
ile Lehistandan şehrimize on do -
kuz Lehli talebe gelmi,ti. Ta.le· 
heler memleketimizi gezmektedir· 

Bir mesele: 

iKMAL! 
Falih Rıfkı Bey ikmal başlığı altın• 

da Hakimiyeti Milliye gazetesine şu 
makaleyi yazmıştır: 

Liıe ve orta mektep bakalorya inı· 
tihanlarından bu ıene pek kötü neti • 
celer alınmıt olduiunu biliyoruz. D 
zaman ne talebelel', ne hocalar kusuru 
kendi Üzerlerine almak ide.mediler, 
imtihan usullerinin hakıız ve yanlı1 
olduiunu ileri sürerek ga:ı:etelerde 
kıyamet kopardılar. 

Nihayet ikmal imtihanlarına sır• 

geldı. Onun da neticelerini Çartamba 
günkü ıazetelerde okuduk. Ulaı de • 
vam etmiıtir. Mesela ıekscn bir talc· 
beli bir ıınıftan an~k dokuzu muvaf· 
fak olabilmiıtir. . 

Hemen ıöyliyclim ki, her sene im· 
tihanlarının bu kadar ııkı ve ciddi ya· 
pılmasını İdemektcn batka bir diye • 
cejimiz yoktur. Biz ıtatiıtik bürolan· 
na rakam değil, memlekete liyakatli 
adam yetiıtirmek fikrindeyiz. Statis· 
tik cetvellerinde 81 ıahadetnameti 
göstererek gururlanmaktan fazla 9 ha· 
kiki mezunumuz olduğundan emin ol· 
mağı tercih ederiz. 

Biz memleketin iki büyük derdi ol• 
duiunu biliriz. Bu dertlerden biri o • 
kumadan tahadetname almak, ikinciıi 
ıahadctnamedcn sonra kitabı kapa • 
maktır. O kadar ki, damğalı §ahadet• 
namenin aramızda neye dclia!ct ettiği 
pek haklı olarak sorulabilir. 

Bu iki dert kolaylıkla ortadan kal• 
kabilir. Okuyan ve bilenlerle ~adet• 
name vermekle bir, liyakati mütcma • 
diyen imtihan altında bulundurmakla 
iki· bir genç iltimas ile mühendislik 
ıahadetnamesi alabilir. Fakat şahadet· 
namenin yol yaptığı görülmemittir. 
Bundan batka bet' günkü fen terakki· 
lerini takip etmiyen mühendiıin elin· 
deki şahadetnamede bir müddet ıon • 
ra bütün kıymetini kaybetmit olabilir. 
Bir yol mühendisi kendisine vazife ve• 

rildiği vakit en ıon usullerle yolu yıı.· 
pan müteha1111 demektir. 

Sovyetler bet ıene!ik plana batla· 
dıktan bir müddet ıonra, atat\·tik cet· 
,·ellerinde rekor kazanmak he\'esinde 
olanların bU:zat davayı ne kadar ak .. 
aa.tmı§Jııi.lduğunu görmü§lerdir. Bugür 
Ruıyıı.. ititilen tek ııcı §Udur: Kali· 
te .. 

Fakat bilmiycn mektep mezunu, 
işlemiyen traktör gibi değildir. O, Ö • 

lünceye kadar ıahadetnamesini tas • 
dik etmi~ olan devletten hak iatiyen, 
haykırıp bağıran bir mazlumdur. işe 
yaramıyan traktör bir köıeye atılabi • 
lir. Bir şahadetnamcnin ite yarama • 
dığı ne kendisine hatta ne de başka • 
larına kabul ettirilemez. 1 darede illi • 
maı ve inhisar vardır. Kimsesizler ıo• 
kağıı. atılmaktadır. • 

imtihanlardan· alınan fena netice• 
)erden en az mesul olanların talebe· 
ler olduğunu da söylemek lazım ıelir. 
Hesap bilmiyen 1ıenç, lisenin ıon sın•· 
f,na kadar naııl gelebildi? Coğrafiye 
bilmiyen delikanh, Üniversitenin son 
ıınıf ma kadar nasıl çıkabildi? Eğer bu 
1ıenç, mahvolup giden en güzel çağı • 
nın hesabını ıormağa kalkııır~ ma • 
zur görülmelidir. Ne terbiye tiıtemi • 
ni o koym~tur, ne imtihan talahatı~ı 
o yapmııtır. Ne de hocasını o tayın 

etmittir. 
Şehadetnameden evvel ve ıahadet· 

nameden ıonra liyakat, mektepte ,.e 
mektepten ıonra mütemadi imtihlln• 
ıerbeıt it bunu yapıyor. Devlet tc bu· 
nu yapacaktır. Devlet. serbest ite ken· 
dini kabul ettirmiyecck olanlann ima· 
ret ocağı olmıyacakbr. 

Davanın ıahadetnameye kadar o· 
lan kısmı Maarif vekiletinin, ıaha • 
detnameden sonraki kısmı her ferdin 
kendi mesuliyeti altındadır. 

~i::::m:-.::mı: TAKSIM a::::::::n:n: 

~ BEL'EDIYE BAHÇESi 
~·.·i. Hugün uat l 7 de, gece 
:: saat 22 de gayet zengin 

il Varyete Programı ı 
ii:m=maamaua:aaımm:nm (2401 'ıam:ı 
ler. Hafta arasında belediyeye 
gelerek Krakovi belediye reisinin 
İstanbul belediyesine gönderdiği 
hatırayı vereceklerdir. 





intikamı 
Yazan : A. S. 

- 1 - / ikisi birden yuvarlandılar .. Evve· 
Genç talebe daha sözünü bitir- la düşen Seza: olduğu için en çok 

meden, Rafet: onun canı yanmıştı •. Fakat sesini 
- Aptal, diye haykırdı. Senin çıkarmadı. Çünkü işte ceza için 

zaten elin~en bir iş geln:ıez ki... muavin Bey düdük çalmıştı. 
Seza aglamak derecesıne ge • Bir u.niye sonra cezanın han· 

lerek hemen yanlarından .ayrıldı. gi tarafa verildiğine d;kkat edip 
Kendi kendine diyordu kı: h tl ayre e: 

- Yarabbi şu Rafet ne kadar _ Efendim, dedi... Ceza on· 
fena bir çocuktur. Ne yapsam be- ların tarafa olacak... Rafet beni 
ğenmez, neyimi gör e alay eder, düşürdü. 
onun ııebebinden Cev-;.1-la aram a· Hakem tereddüt ederek cevap 
çıldı. Hademe ile lmv·ga ettim, 
sınıfın camı kırıldı. Yarabbi ben 
bununla ne yapacağtm? 

-2-
Bir perşembe gününün öğle 

ye:neğiydi. Tabakbr §en gürül· 
tülcr içinde şıkırdıyordu. Çocuk· 
lar hem tatil, hem de tatlı günü· 
nün verdiği neıe içinde daha zi • 
y:ı.de konuşuyorlardı. Arada ba· 
zıforının uzak tatlı tabeJdarına 

kavu§mak için yemeklerini bitir· 
meğe acele ettikleri görülüyordu. 
En nihayet tatlı dağıtıldı. Seza, 
he·ıüz ye!r.eğc başlarken tabağın 
içine düşen ufak ve düğümlü bir 
k5.ijıt tatlıyı bir tuz tabakasına 
buladı .. Seza ağlamak derecesin • 
de et.rııfo:ıa bakındı. U7.akta Ra· 
fet arkadaşlarına gülerek bir şey· 
Ier anlatıyordu!. 

-3-

Ah fena Raf et... Seza artık 
doğruaµ bu derecesine dayana • 
maz:lı. Her şeyden ba,ka bir de 
kağıtlarını yırtnın, kitaplarının 

üstüne, aptal Seza diye yazzın ... 
Hemen yerinden kalktı; ıükun 

içinde çalı~an gece dershanesinde 
koşar gibi yürüyerek Rafetin ya• 
rına gitti. Eelindcki kitabı uzat· 
tı, haykırdı: 

- Bunu neye yazdın buraya? 
- Ben yazmadım. 
- Sen y zdın. 
Araya muallim muavinini se

si de kan!h: 
- Ne var Seza efendi, ne olu· 

yorsun?. 
- Efendim, kitabıma, Aptal 

Seza... diye yazmıılar. 
Sınıf kahkahalar i~inde çınla· 

dı. Muavin birisine yazdığı, di • 
ğcrine okuduğu için ceza verdi. 

-4-
Resim yapıyorlardı. Seza ya· 

rım saattir uğra§tığı vazifeyi bi • 
tirmek üzereydi. Son çizgiyi çe
kerken kolu bir vuruşla sarsıldı. 
Siyah bir damla tam reımin orta-
sına düştü, Seza: , 

- Ey... diye hiddetle bumı 
kaldrrdı. Rafet çoktan uzaklaı • 
mıştt. Resim hocası: 

- Kim o, dedi. 
- Benim Efendim. bakınız 

JU resmin haline, Rafet geçerken 
!koluma öyle bir çarptı ki .. 

- Efendim, kaza oldu, mah • 
sus değil ki .. 

Hoca garip bir adamdı, Se· 
zaya: 

-:- Ne yapalım arkadatın kaza 
diyor... Dedi .. 

Seza hiddetle söyleniyordu. 
Muallim tekrarlamağa. mecbur ol· 
Clu: 

verdi: 
- Ben senin Rafeti dü!ürdü • 

ğünü gördüm. 
- Hayır efendim ... lt!raz edi

yorum.. O beni dü~ürdü .. 
Rafetin tarafı neticeyi tayin 

ettiler: 
- Hakeme itiraz yok!. 
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Büyük gece teneffüıüncle sak· 

laımbaç oynuyorlardı. Seza ebe 
olmu tu. Saklananhrı görmemek 
için ebelerin bahçenin uzak bir 
köıes:nde hurdavat dolu bir oda· 
da bir mücldet durmaları lazımdı. 
Seza da bekliyordu. Bilmem bir· 
denbire nasıl oldu, kapı ~iddetle 
kapanarak kilitlendi.. Seza, o 
karanlık odada mahpus kalmııtı .. 
Uzaktan, Rafetin sesi, oldu, oldu. 
Diye haykırıyordu!. 
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Seza bir gün müdür beyin ver· 

diği tarih dersine çalı§amamııtı .. 
Çocukların arkasında kendini mu· 
allime göstermemek için siniyor, 
muallimin kendini kadırmama:u 
i~in ne yapacağını bilmiyordu. 
Dersini bitiren müdür bey ise kal
dıracak talebe arıyordu. 

Birdenbire Raf etin seai du • 
yuldu: 

- Efendim... Seza tarihe ak· 
§am hepimizden fazla çalııtı!. 

Müdür Bey yan gözle Sezaya 
baktı, sonra Raf ete dönerek: 

- Evela siz seliniz bakalım .. 
Rafet Efendi; dedi. 

Çocukların gülümıemeleri a • 
ra11nda Seza koca derste müdür 
beye §Ükran dolu gözlerle baka
bildi. 
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Bir hafta sükun içincle geçti... 

Seza hayret ediyordu.. Bir ıab h 
gözünün kapağını kaldırınca, ka
pağın iç. tarafında asılmı§ bir ka· 
ğıt görddü. Üzerinde gene: 

Sana her pir ceza seza 
Aptal Seza, aptal Seza! 
Diye yazılıydı. 
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Coğrafya hocan hiddetle bari· 

tayı k?ımin yırttığını soruyordu .. 
Raf et ayağa kalkarak: 

- Efendim, dedi, biz odaya 
girdiğimiz vakit Seza Efendi ha· 
ritanrn yanındn bir şey yapıyor· 
du.. Bizi görünce çekildi. 

Hoca, hiddetle Sez.aya baktı. 
Seza kıp kıırmızı olmuştu: 

- Sez Efendi siz mi yırttı

nız?. 
- Hayır Efendim, hen derGe 

çalı ıyordum .. 
- iyi ama, teneffüs zamanın· 

da kimsenin sınıfta bulunmağa 
- Bir daha yap .. Çok söz yok. mezun olmadığını bilmiyor muıu· 

Çalııacağız oğlum.. nuz? 
- 5 - Seza cevap vermedi.. Mual • 

Muallim muavininin idaresi al· lim tekrarladı: 
tında top oynuyorlardı. Rafet ı - Bilmiyor musunuz? Öyle 
bir kurnazhkla Sezaya çarpınca, ise bu hafta burada kalınız da öğ-

ef a ve umkapı 
lüpleri ayrıldılar 
Bir müddet evvel birleterek çalıQ· 

mnğa ba§hyan V cfa • Kumkapı klüp • 
lcrinin birbirlerinden aynlarak _çalı§ • 
maya baıhyacaklan bir kaç zamandır 
ısöylenip duruyordu. Evve!ki gün top· 
lanım kongre bu i§İ halletmiı ve iki 
klübün esasen birbirinden ayrı olan 
sahalarında eskisi gibi çalı§malan Jca. 
bul edilmiıtir. 

Umumi kongreye lıtanbul mmta • 
kası ikinci reisi Fethi Tahsin Bey re· 
islik yapmıı, müzakere batlamadan 
evvel• memlelcet büyüklerine yn ayn 
ta:ı:im, hürmet telgraflan çekilmiı, 
müzakere çok ıamimi bir bava içinde 
arkada~ça münakaıalarla geçmitlir. 
Kongrenin sonunda Vefalılar namına 
bir zat söz alarak Kumkapılı arkadaı· 
lanna vcdn etmiıtir. 

Bundan sonra, Yurt binası üzerine 
(Kumkapı Ocnk klübü) levhası asıl • 

mııtır. 

Vefalılar dn Nahiye merkezi ıalo • 
nunda, kendi kongrelerini yaparak, 
müraknbc ve idare heyetlerini ıeçmiı· 
ler; Ga:ı:i Hazretlerine, Büyük Meclis 
riyasetine, Baıvekiılcte• Vefa mezun • 
lıırından Maliye Vekili Fuat Beye, Ma· 
arif Vekili ZeyneUıbidin Beye, Halk 
Fırkası katibi umumisi Recep Beye, • 
htanbul Halk Fnkaıı reisi Dr. Cemal 
Beye ayrı ayrı tazim ve hürmet tel • 
graflım çekerek aralannda konuımuş· 
lar ve ltongrelerini bitirmi!lerdir. 

iki klü!Jümüzc do muvaffakiyetler 
dileriz. 

Yüzme şampiyonluğunda 
atlama bir inciliğini 

kazananlar 
Deni:ı:cilik heyetinden: 
Yüzme tampiyonluğu müaabakala· 

nnda atlama birinciliğini kazananlar 
!unlardırc 

Trmplen: 
92,22 puvanla Beykozdan Fahri 

Bey birinçi, 85,14 puvanla Fenerbah
çedcn Sadi Bey ikinci, 80,32 puvanla 
Ca.latasaraydan Ahmet Bey üçüncü. 

Kule: 
62,16 puv nla Beykozdan Behçet 

Bey birinci• 54,66 puvanla Vefa • 
Kumknpıdım Halit Bey ikinci, 54,42 
puvanla Fenerbahçeden Sadi Bey Ü • 

çüncü .. 
Hanımlar: 
Beykozdan Meli Nefo birinci. 

Su sporları klubünün 
haftası 

htanbul Su ııporlan klübü reisli -

ginden: 
16 • Eylul • 1934 Pazar günü baı· 

lamak ve yalnı:ı: klüp azalanna mah· 
sus olmak üzere bh· Spor haftaaı ter· 
tip edilmitlir. 

Bütün faal azamı:ı:ın i§tiraki ve ittirak 
etmiycnlcrlo bütün azamız muhterem 
nilclcrinin huzurlariyle ıahalanmrzı 

tenlendirmeleri rica olunur. 
Müsabaka gün, pat ve yerleri a • 

şağıya yazılmııtır: 

16 Eylul 934 Pazar ıaat 10,00 kü· 
Yek, Moda .. 

16 Eylul 934 Pazar ııaat 14.00 yüz· 
mc, Moda .. 

21 Eylul 934 Cuma saat 9.00 Atle· 
tizm, Fencrbahçe Stadı. 

21 Eylu1 934 Cuma aut 15.00 Yel· 
ken, Moda .. 
· l§tirak edeceklerin kayit için mü • 
sabaka günlerinden nihayet iki gün 
evvel k·ube mürncaatleri rica olunur. 

. . ' renınız .. 
-10-

Seza cuma günü m~ktepte kal· 
dı. Hava çak güzeldi. Artık Ra· 
fet hakkındaki kini teskin oluna· 
mıyacak bir raddeye gelmiıti. İçi· 
ni çekerek, evini, annesini, hafta 
gezmesini düşündükçe, gözlerin • 
de parıltılnr dola§ıyordu. Akta • 
ma kadar bahçenin h;r kötesinde 
dü§Üncesi içinde kaldı. 

-11 -

Hafta başının ilk gecesi Seza 

• 
Kanlı latlka--- 1 

Arsen Lüpen, oğlunun düşmanı mı? ------·-' Yazan: Maurice Leblanc 
-21-

Tomas yavaıça elini Centil • 
menin caketi ile yeleği arasına 
ıokup araıtırmağa batladı. Fa • 
kat parmakları paraların daha 
cazip varlığını ancak yelek ce • 
binde buldu. Bu cep iıe, ucu 
çengelli bir iğne ile kapanmı§ bu • 
lunuyordu. Hoı, sanki bu iğneyi 
açmak bir İf imif ... 

Tomaı İğneyi açar açmaz 
banknotları gayet uıulca çekmese 
başladı. Fakat Centilmen ba§r • 
na gelenlerin farkında olduğu 
zıhabını uyandıracak bir hare • 
ketle eğildi ve sıkındı. Tomas 
buna nldırıt etmeyip bütün kuv • 
vetini topladı. Fakat Centilmen 
ıiddetli bir mukavemet gösterme· 
ğe ba§lamı tı; iki eliyle Tome.sın 

koluna yapışmı§h ve elerini tır • 
naklama~a çalı ıyordu. Bu mu -
l<a vemet T omaun tahmininden 
c:ok daha fazlaydı. Kollarında 

T omaaın tırneklarını baamaım • 
dan doğan at"ılar duyuyordu. Bun· 
dan ba!kıı Centilmen "imdat!,, di
ye hağuıyordu. 

Tomaa korktu, Centilmeni bü· 
tün kuvetiyle saralı ve ıürüklemi· 
ye başladı. Centilmen birdenbire 
bitkin bir halde yere yuvarlandı. 
Tomasın sıırhoşluğu geçmİ§, bu • 
nun yerine tidClet1i l)tr h1iUle("'ka· 
im olmuı tu. d Banatift başka, (;J}ı'i~ 
'arkında olmadan bazı 11r1arı or· 

taya atmıt olduğunun farkınday· 
dr ve bu hal h;ddetinin artmaıını 
mucip oluyordu. Elini Centilme· 
nin elinden kurbrmağa muvaffak 

olduğu zaman rıhtım kenarına 

gelmi~. iki pehlivan gih rliı üııtü· 
ne oturmu~ bulunuvnrlardı. To· 
mas etrafını gözledi. Kimseler 
yoktu .. 

Bundan sonra Centilmeni tid
dctle itti ve aarhoş ıuya düıtü. 

T omaı bir ka~ saniye devam eden 
bir dehşet ve korku ile olduğu 
yede kaldı. Sarhofu farkında ol· 

madan ıuya atmı~tı. Bunu niçin 
yaptığını izah edemiyordu. Soy· 
mak maksadiyle mi, yoksa bet bin 
frank veren zatle görütmesine 
mani olmnk için mi? 

Bu esnada Centilmen da.ha bil' 
iki kcrre auyun üstüne ç.ıktı ve 

ıon bir cıkıttan aonra batarak bir 
daha görilnmetli. Ve Tbmaı ta 
evine döndü. 

saniye akıntıya doğru yüzdü. To• 
mas tarafından görülemiyeceğine 
emin olduktan sonra mükemmel 
bir yüzücü maharetiyle karayn 
çıktı ve rıhtım üzerinde yürümeğe 
başladı. Şoförü Grenel köprüsü 
yanında kendiıini bekliyordu. O· 
tomobile atladı, elbiae3İni degi§ • 
tirdi ve Viaineye doğru yol alma" 
ğa batladı. 

Sabahın üçü çaldığı zaman 
Centilmen köşktkündeki yııtağı • 
na uzanmış, ta.tlı bir uykuya dal· 
mıftı. Bu Centilmen Rauldaıı 

batlCası değildi. 

vııı 

Zabrta ve adliye tarafından ya· 
pılmakta olan tahkikatta hiç bir 
ilerileme görülmüyordu. Raul, 
ertesi gün tahkikat hakimi M· 
Ruselene tesadüf etmi!tİ. Bu z,t 
aevmiye ıevmiye tahkikatını yap· 
tığı bu vakaya ait tahkikatı yakın· 
da bitireceğini ümit ediyordu. Bu· 
nun için ne§eliydi. Raula dedi 
ki: 

- Maamafih tahkikatın henüı: 
bu raddeye gelmemi§ olduğunu 
unutmayıntz. Hatta, muayyen 
bir netice eld~ etmekten çok uza· 
ğız. Hala bir çok tikenli qokta· 
lar ve müphem izler vardır ki, 
~unların aslın• tahkik etmek, dor.
ru olup olmadıklarını görmek la· 
zımdır. Guso neticeden çak emin• 
Fakat ben, yükıek bir noktadal1 
tarauutta bulunup bir ~ey gör.mi• 
yen bir insan vaziyetindeyim. 

- Şu Bartelmi hakkında henüı: 
kat'i bir §ey yok mu? 

- Hayır henüz hiç bir m 10· 
mat elde ,edilmİ§ değildir. Bir ö· 
tünün, gazete enyıf }arına aktc• 
den fotoğrafı ölünün hüviyeti h 1< 
kında fevkalade mübhem bir kan& 
at hasıl edilmesinden ba§ka bit 
§eye yarama.maktadır. Bunda" 
ba§ka Bartelmi'nin ıağken daiı:nfl 

§Üpheli yerlere devam elliği mu• 
hakkekhr. Halbuki böyle yeri ı·de 
polise izahat verilmediği matuJ11· 
dur. B rtelmi'nin gazetelerde çr 
kan fotoğrafını tamyanlar olsa bi 
le böyleleri maznun mevkiine di.W 
mekten korkarak kat'iyyen ge:ı çr 
karmamaktadırlar ... Bu da ser!e· 
rilerin ve şüpheli kimselerin eslci 

bir üsulüdür. 
- Bartelmi ile Simon araınıd" 

Centilmen, su içinde bir kaç bir rabıta hi11olunmuyor mu? 
- Kat'iyyen ... Bundan mao'l3 

oyuna karıtmM111f, heyecan için • Simon Loryan nahte bir isim tat
1
• 

de, kala balık içinde biriıini arı • yordu. Onun da nereden çıkt~• 
yordu. Birdenbire: Yakaladım... belli değil. 
Dedi. Önünde karanlık içinde Ma,_mafih tahkikat esnasınd3 
dolgun bir gölge ıinıi adımlarla onun bazı yerlere devam ettiği "'e 
ilerliyordu. Seza bir kedi gibi bazı kahvelerde görüldüğü sabit 
yürüyerek mırıldandı: olmuştur. Hatta bir gazete, gayet 

- Hain Rafet, timdi &en gö • güzel bir kadınla görüldüğündet1 
rürsün... bahsediyor. 

Olanca kuvvetiyle kolunu kal- - Bütün bunlar &ok mübheJ11 
dırdı.. Rafetin enseıine şiddet· §ey)erdir. Bu güzel kadına geli~· 
le indirdi... Rafet birdenbire dö- cc, onun hakkında da müııbet bıt 
nünce, Seza, hayret ve dehıetin • mlumat elde etmek kabil olanı~· 
den iki adım geriledi... mı§tır. Bu gibi adamlar dahııa gıı 

Çıldırdı S Ef d '? ı· kt k k h" 'y•tlc· n mı eza en ı.. 1 yaşama a ve 81 sı uvı "' 
Seza mahcubiyetinden yere rini değittirmektedirler. 

geçmek ister gibi kekeliye keke- _ Ya bizim kö§kte çatı~aıı 
Iiye cevap verdi: j ~ene; mimar'? 

M"d" B " - u ur.... ey ..... (Dcvanıi var) 



-3-2-- - -Sual 
VE 
Cevap! 

Tarihin kaydettiii ..Par hilldim
darJardan Büyük Frederik, Pruıya 
orduıuna Franıızlann almmaamı İl

temezdi. Onun zamanında mr sla 
lindberg iaminde bir binbqıya ~ 
bir Franıız müracat ederek• Pruıya 
orduıunda yazife almak iatedifini ile
ri ıürünce, hükümdann yaaafmı dü • 
fÜnen binbaıı, önce hu nıUraeaati rM• 
detti. Fakat, Fran11z yalYUdr. lıte
iinde ıararla durdu. 

Bu Fran11z gencinin hali ve taTfl 
kibar bir aileden oldufunu söıteri • 
Yordu. Pek ıevimli, pek terbiyeli Wr 
lenç... Binbaıı, bir müddet tereddit· 
ten ıonra, onu orduya almak karanm 
"erdi. Bu, pek tehlikeli bir hareketti. 
Eğer hükümdar, itin farkına 'YU11"l8t 
Binbaıı §İddetle cezalandınlacakb. 
lhtimal rütbesinden de olac:alrtı. Buna 
1'aimen, Fransız delikanlı11nın rnvla 
Yalvannaaına kartı• onu anuıuna b
"tl şturarak aevindirmeii tercih eden 
Alman zabiti, Jıerteyi ıöae aldırdı. 

Her§eyi ıöze aldırdı, amma tedlıV
aiz davranmadı. Hükümdar, ifbı lro • 
layca farkına varabilirdi. Çünkü, Ol' • 

duyu ıık ıık teftiı eder ve dikkathd 
uyandıran her hangi bir aıkere dol • 
l"U yürür, onu ıorfuya ~kenli. SaaJ. 
lerj, üçten fazla deiildi. Sıra bomaak· 
•~n, dalına ıu üç ıuali ıorardı: 

- Sen doğalı ne kadar zaman oha· 
Yor? 

- Orduya ıİNll aradan ne ...... 
müddet geçti? 

- Hizmetinin mukahili olan.k .,.. 
rilmeıi lazım gelen §eyleri muntazam 
olarak tamamiyle elde edeWJi,.w 
llluıun? 

Binbaft, bu Framm pedaia tıelr 
~den bir teftit ırruında hüküm· 
d-.ıll bu ü~ ıualine muhatap olaca • 
i r1tt dü§Ünerek, Franııza bu Ü~ ıaa • 
f" -1--:L •rı Cevabını ııraıiyle Almanca aqr-. 

eıLerletti. Delikanb, Alman liaamm 
biç bilmiyordu. Yazılan üç ceTap ken· 
diıi.ne ezberletilirken• hülrümdenn iti· 
i'İrıci, ikinci ve üçüncü ıuallerine kar
tı hangi cevapları TereCeli de •sdr o
larak anlatıldı. 

Vaziyet, mükemmeldi. Zeki deli • 
kan]r, bu cevaplan pek ça)Mık öfrea • 
mi,, Binbaıı, kendiıini, hGkümdar ye-
1'İrıe koyarak, teftiı aıraarna aorsuya 
Sekiy~rmuı gibi, aıkere bu ~ aaali 
lrraıiyle aonnuf, muntuam olanlr 
Cevap almııtı. Y apbft bir ka~ ttefti • 
beden hiç birinde, aıker> ...........,. 
b. Ona mütat ıuallen 1l)'SUll olarak 
~herlettiği cevaplar, ıunlarchı 

- Sen dolalı ne kadar zaman oha· 
)'or?. 

- Yirmi dört aene, Haımetmeap! 
- Orduya gireli aradan ae kaclar 

~iiddet ıeçti? 
- Uç ay, Hqmetmeap! 
- Hizmetinin mukaltili olarak fto 

lihtıesi lbrm gelen ,.,.ı.n malda • 
~ olarak ve tamamiyle elde effhili· 
>'or nıuıun? 

- Her iki cihetten ele ö,te, H..
lılebneapJ 

Nihayet, Binbqmın tahmiai a... 
l'e, atadan çok ı~meden, 1Mr t.ftit ... 
~da, hükümdar, dunııu h•• 
tiden bu yeni aıkerin önfinde dan • 
raJc, nıutat ıualleri aonnafa '-tb7or· 
F'.Jcat, her naıılaa aırayr hoaa7m, lli· 
l'İılei auali yerine ikinci ıaaliadn 
latılıyor: 

- Orduya gireli aradan ne kadar 
"'iiddet geçti? 

Cenç Franıız, Almanca olarak, pa· 
~ gibi cenp veriyor: 

- Yirmi dört aene, Hqmetmeapl 
leraı, hayretle ita genç aııc.ia ~ 

~ile bakıyor. Cevabı iyi ititmediiini 
~ederek, mutat birinci ıaalini i • 

ıual olarak, ıoruyor: 
L~ -S.. ... lrMbdar-• 

~-' 
- Oç ay, Hqmebn•p! 
Bu sefer Jüddelle sözleri panldı • 

1 - VAlOT _ ... 

-- -- - -- 11-1~ - - - - - -Bir Şiir Beğenilmedi 

Sözünüzü Dinlerim! 

M.tJOhe Haıınna hakananız, \ mezler. Bu muhakkak! 
bndiai, ~ne Jcuaı J.,y,· Her ne hal iM-· Zaten h• kar
bllde iyi .......... ..ı-, onlara ırlrklı tilr&yette hansi tanfm h&P 
hianetçi oldu1rlanm hiısettlnniye- lı olduiunu arqtırmaya, burada 
eelc kadar haMaa dawanan bir lüzum yok. Burada, onun evine 
bdmdır. E'rinde hir türlü tlikit yeni kapılanan bir hizmetçiye ta· 
tutturamryan hinnetçilerine ba • limat verit 111• .. ında, aralannda 

k hu kad fevkallde ıeçen bir konuıma kaydedilecek. 
areanız, m, B M )A'- H k d' . 

tit• d' Olu olınnracak •eyler. unu, at uDe annn en 111, 
ıı ır. r .,, - :r • f. 1 • 1 ! 

d 1 k d ·ı . k '- mııa ır erıne an atmıttır • 
den o ayı en ı enne arıı nu • 
ıuut ı8sterir, dört tarafı kaııp Onun anlatııına göre, yeni 
kawnır. hizmetçiıiyle aralarında ıeçen 

konuıma, ıudur: 
Hanıi tarafm ıöylediii lıaki • 

lcate uyıun, hiç deiilae yakmdır? - Bana bak, kızım. Senden 
evvel buradt çalrtan kıza niçin 
yol verdiğimi biliyor musun?. Ta· 
bil bilmezıin !... Fakat, 'bilmen 

Haıiıliii ile tanmmıt teyzeıi· 

nin yanında oturan Sak1beye, so· 

ka.kta raııelen arkadatı Sabiha, 

ha,,retle aordu: 
- Aman, ne tık eldivenlerin 

var! .. Hem hunlar aon moda!. .. 
Naııl oldu da eline geçirebildin? 

Teyzen mi aldı?. 

- Evet .. O! 

- Darılma ama, Sakıbeeiğim ! 

Ben buna pek inanamıaycaiım ! 
-Sahiden o .. 

- Acaba hangi daida kurt öl· .. ., 
muf •. 

- Kurt filan ölmüt deiil.. Biri· 
ıi trende unutmuf .• Teyzem de o· 
nun hrralctıjı yerden gJmıt ! 

sun. Ben ...... 
- Ben, o ıencin lıa1 ve tavrını 

befenmiyorum. Evlenmenise rezı 
değilim,,, olmaz, kızım, olmaz! 

Bu suretle, evlenme kalmııtı. 
Geçenlerde bir ıün Müzehher 

Natit1e buluttuğu zaman, fU müt· 
bit haberi bildirdi: 

- Na,itciğim, babam ticaret it· 
lerinde 7.'9l'ara uğramı,, iflas et· 
mek üzere ... 

Natit, derhal ıoğuklqan bir 
tavırla, 9u cevabı verdi: 

- Babanın ne yapıp yapıp bizi 
birbirimizden ayırmanın yolunu 
bulacağını hen ıana söylemittim. 
lfte, dediğim çıktı! 

Bu, öyle kolay kolay keıtirile • 
meı. Evine miaafir ıiden, niha • 

yet 1911..-alrkat bir müddet orada 
1.uJanQ7or. Bu müddet zarfmda 
nin humar, hmne~ilerine kartı 
nnaamelMini detipirebilir. Hiz • 
metı§iler de, mieafir Yal', diye da· 

llz~d~ o, ~nimh~b~~z~ı~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~ 

ha derli toplu, ulu hareket eder• 
)eri Em, dıprda bulunan kim· 

telw hir eTİn içeritlnde olup bi· , . 
ten teYl•ri kolay kolay keatire • 

mü dinlemedi. 

- O huıuıta hiç merak etme
yiniz, Hanımefendi. Benim ade· 
tim, kapı arkaamdan ayrılnıam.ak· 
trr. Hiç bir sözünüzü kaçırmam, 
nerede ne ıöyleraeniz, kulak ka • 
bartır.... Her ıözünüzü dinlerim! 

---------------·----·---, .. KnJ,~: 
- Bular ne demtlı? .. Ya Mil de-

lirin- Jehat da •t 
- H• ild dhetten de Öyle, Haı

•ebft11p I 
KııeJ, alet plılriiriiyor. Bu vui,.. 

ti ... Mid ..... aiyı.nteaİ i~, 
1-tltnm ~tanır, Bi......,.. dönüyor. 

Bbtktr LlnAers, nriithit nrette 

lrorlanuı Wr halde, ıofuk aoiuk ter 
clökerek, bir adnn ileri abyor, malı • 
imla..,_ WrWri• ~ aellm 
'YUİyetia... haldlmti itini ediyor. 

BUyiik Frederik· önce emri bili • 

hu Wr Fraausra Praıya ordaıqna •· 
............... clof•yr llMllUIUJÜ • 

,..ılllilııle ,,firi1tfl ..,..,tunnutt fa • 

Irat, taal - ceft1t h41iaeıbain ~İ· 
11 .. .......ai,..emllfiai siclermiı 

" iatimal olnuılr bere, Fraa11an 
......,.. onlanada lralmauna müaaa • 
.. .., ip .............. ...i JüWma 
~ .. .ıfetmittir! .. 

Güzelin Kusuru / 
Çirkin bir adam töyle diyordu: 
- Benim gayet ıüzel bir ıev • 

ıilim var. Tek kuıuru, bana hiç· 
bir ıeyin dofruıunu söylememe • 
ıi! 

Bu lafını dinliyen adamdan ıu 
cevabı aldı: 

- Eğer bu kuıuru da ' olmaaa 
her halde ıizin ıevıiliniz olmaz· 
dı! 

Dalgınlık! 
- Bak hele ıunlara, Fuat bey! 

lkiıi de biribirine benziyor! Aca· 
ba bu çocuklar ikiz mi dofmut?. 

Bu ıözü söyliyenin dalrın ar • 
kadaıı, çocuklara baktı ve mml· 
dandı: 

- Hakil<aten beni~yorlar ! .. iki 
ıl de ıi:sin mi?!. 

~ .. : 

- Su, çok ıoiuk ıaliba? 
- Yalım ilk dakikada, öyle ı 
- ICocacrp, autine bak ta, .• ben ikinei dakibda denlıe peyimı 

l . • , • • 
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AJuua meAtuplau 

Modern ölçüler ve 
kontrol işleri 

-TA 

+ 
Gila doğuşu 
Gun bıtuı 
Sabah namazı 

K Vi 
PAZAR 

9 1-:,•uı 

:?ö it Ahir 
s .ıs 

18 31 

4 ~· 

M-
ı•u:a•te 

tQ ~: .. ılit 
29 R. Ahir 

·'·:14 
18,211 
4lH 

ögıe namazı 12.I z u.ıı 

Ankarada, Istanbulda ve diğer bir kaç 
şehrimizde ayar daireleri kurulacak 

ikindi namazı 
Aksım namııı:ı 
\'ıt~ı namazı 

imsak 
Yılın ırçen gualerJ 

l '.47 15.46 
18.31 18,'.! 
ıo.o:; ~OOJ 

3.51 J.5.1 

244 245 

1929 senesinde projeıi yapıla
rak 1931 de kanun halinde tatbi
kine geçilen ölçüler ve ayarlar iti, 
tarihlerin de gösterdiği gibi, yeni 
Türkiyede yeni itlerden biridir. 

Laboratuvarları, ölçü ve ayar 
müzeıi, teknik teıkilatı henüz ye
ni kurulmağa ba§lanan lktısat Ve
kaleti ölçüler ve ayar müdürlüğü
nün küçücük bir odasında beni 
kabul eden genç müdür Bekir 
Sıtkı Bey, eski müdür tlhami Na
fiz Beyin diğer bir vazifeye tayi
ni üzerine, münhal kalan yerine 
henüz yeni getirilmif, kıymetli, .ı 
çalııkan mühendiılerimizden biri
dir. Bu vazifeye tayin haberini ! 
V AKIT e bildirdiğim Bekir Sıtk1 : 
Bey Almanyada on be§ sene kal- . 
mıt ve hu on bes senesini büyük 
bir İtina ve tasarrufla kullanarak 
dokuz senesi elektrik mühendisJi
ii ve iktııat tahsili ile, altı sene· 1 

sini de muhtelif mühim elektirk ı 
müe11eselerinde bilfiil çalıtmak, 
etüt yapmak ıuretiyle geçirmit ve l 
ondan sonra memlekete dönerek 1 

lktııat Vki.letinin fen mü,avirli • 
ğine tayin olunmuftu. 

Genç. Türk mühendiıi, timdi 
yeni bir İ!in, bir ildııadi inkılap 
itinin batında bilğilerini, tecrübe· 
lerini memleket hizmetine vermek 
ile mefguldür. 

Mölıendis, bir &Talık yapılan j,. 
)eri anlatarak dedi ki: 

- lık ;,; ölçüler inkılabını na· 
zari oluak kurmak lazım geliyor· 
du. Bu mesele bizi fazla inal 
etmedi. Kıaa bir zamand& kolay· 
lıkla bu esası kurduk. Teskilatı -
mızı hazırladık v~ çok g~meden 
filiyat sahasına geçtik.. Bundan 
aonra ikinci ve asıl mühim İ! ba§· 
liyordu: Yeni ölçül~rin memle -
ket iktısadi bünyesinde suiiıtima
le meydan venniyecek tekilde 
tatbiki idi. Tabii bu tatbikatın 

memleketin her tarafında ayni 
kuv.et, ayni itina ve. disiplinle 
tatbiki lazım geliyordu. Nizam -
name ve talimatnameler derhal 
hazrTlandı. Yurdun her kötesine 
ıönderildi ve kifi derecede me· 
mur kadrosu da tanzim edilerek 
ite batlandı. 

1934 ba,ındanberi memleketin 
her yerinde modern ölçüler bütün 
iktısa.dl münasebetlerin nizanı 0 • 

larak yayılmıt bulunmaktadır. 

Buıün Türxiyemizde litre, tar
tı ve terazi ölçüleri birletmis aa
yıla'bilir. ileride yapılacak sürek· 
1i çalıtma ile bu ölçülerin kalite -
Jerinl Yükseltmek ve sayılarını ço
saltmak iıtiyoruz. Halen 140 
müh\m belediye merkezlerinde 
mo"'d~ techizatlı ayar daireleri 
kurul.mut bulunmakta ve bunlar 
merkezleri Ankara, lstanbul, İz -
mir, Menin ve Samsun olmak 
üzere bet mıntakada ayar bat 
~üfetti4liği yardımı ile idare ve 
sevk;;-d i~ekted ir. 

Bu son beı ıehirdeki ayar da
ireleri, devlet ayar dairesi olup 
bUtıün iç.in metre, litre, hububat 
ölçekleri, areometre tartı, terazi 
ıibi en lüzumlu ölçü nonnallerine 
malik olup bu suretle bütün ilk 
ayarlan fenni ıurette yapmak ve 
belediyelerin aenelik ayarlarıni 
kontrol ~tmek imkanlarına malik 

bulunuyorlar. Pek yakında en 
Tılıq kılan unlerl 12! l.!O 

mühimleri Ankara ve 1stanbulda ----.----.....,,,..,,,,,--~-------... 
olmak üzere lzmir, Samsun ve 
Meninde be§ elektrik ve su, üç 
havaga21 ve bir termik ve optik 
ayar dairesi kurulacak ve bu te• 
sisatla ayar itlerinin pratik icap· 
lanna uygun mükemmel bir ayar 
tesisatı ıistemine malik olaca -
ğız. 

Bekir Sıtkı Beyin anlattığı bu 
tesisat, geçen sene Avrupaya ıi
den bir konıisyon tarafından satın 

İktisat Vekaleti ölçuler .,,e ayar 
müdürü Bekir Sıtkı Bey .. 

alınarak ıönderilmit ve burada 
gene mütehaasıı mühendi;ler ta -
rafından yerlerine konulmuı ve 
ayrı ayrı yetiıtirilmit müteha1111 
elemanlar tarafından da kullanıl
makla bulunmutlur. 

RADYO 
8 u g Un 

ısrA!'fBUL: 
ııı,so Pli.le n('JriJah, 19.20: Ajanı haber

IPrf, 19,SO: Tiirk musiki n~rlyatı: (Kemani 
Refat, )leıı'ut Cemlt, lluzaffer beyler ''e 
\'l'cihe, \ 6dla Hl7a Hanıml&r). l!l Atl'f <iü-
neı klllbilndf'n nakil. Ajanıı \'e borsa haber
leri. %1.SO: Orkf'.J1tra karşıtk program. 

228 Khz. \'ARŞOVA JS-15 nı. 

20: Tal{annlli hafJf musiki. 20.45: l\lıı88ha. 
be. 20.M: Aktüalite, 21: Orkeııtra konııerl. ın 
45: Haberler. 21.65: l\lusababe. 2%: l..emherı:-

teu n•ll ıı"'riyat. por. 23.15: Ukt>IAm \e 
kon•r. :za.se: Den. muıılklııi, 2.ı.os: M1111aha
bP.. 2'.03: J)anıt mu11llcf8lııln dr\amı. 

M5 Khz. Bt DAl'.EŞ1"E, 550 m. 
19.SO: Buciapt"tle muıılkl he,eU tarafmdan 

konae.r. ıı: Spor. 21.20: Krmaıı koneerf. 22: 
Karı,ık :neırl)at. 22.60: Haberler. %S.10: Si· 
gan muıılklııl. 2.f: CR7.bant. 

175 Kh:r.. MOSKO\"A, 1711 m. 
BU baft.anm her gününde bu fa.rzda neıtrl

;) •t yapılacaktır. 5: Sabılh habt-rler. 5,SO: 
M-babfı. 8: Haberler. 6,15: UJ&nl!J. 11.45: 
fCN•uk nP,,rl.\ah. JO: Sabah konııerl. JO.~: 

Kaat ayarı. 11: Sno haberler. 11.1~: Amele 
kon!lf'rl. lR: Günllıı netrl)at proıramı. H.15 
çoook ~ri~ah. Hl.511: Sa.at a.rrı. J7 Son 
laıthf'rlt"r. 22: Ecnebi dillerde musab;lbe. 

688 Kba. PR.-\.0, 470 m. 
%0.45: Musahabe. 21: Kantık konecr, %1.45 

l :\luu.babe. 2: Radyo orke.trası. 2!: Hııher
lf'r. 22.tO: PIAk. 211.!5: Almaaeıı baberler. 
21.st: Oaa mu81kiai. 

592 JOıE. \ lı'ANA, 601 m. 
20.1:'1: Sut •)•n. eJ(or haberlrrl, 20.SO: 

Bar muilklıll. 21.tM: 1Arkılar ve n~ll \!ya
na havaları, %1.40: Mutalıabf\ {spor) 21.45 
Strao• ve ~ Mnlerlnden radyo po
pllrbıl, 20 Rabf!rlıı1r, 2S.20 Dans mmılklııf, l 
~tf'den Slg-an mııılklıl. 

BORSA 
Hi1.alannda vıldız. işareti olanlar üzer- 1 

1 !erinde 8 Eylülde muamele ç,örcnlcr-
1 dir] Rakamlar kapAnış fiatlannı ~Ö'iterir. 

_nukut (Sa~)-
61'1, - • vıvaaa 
12:l. - * l\1a1rlı 
168 - * 8erlia 
217. - • \'ar~ovı 
117, - • Budıpeşte ~5. -

* Atına ~S. - • BukreŞ ' 19. -
ı • Ceııenc 816. ·- • Belgrat ~6. - ı 

• SOl)ı 513, -· * Yohhama 36, -
* Amsterdım 84, - *Altın ~ı. -
* Prı~ 97. - *Mecidiye 
* !'ıokho'm ~3 - • R~oknor 

Bekir Sıtkı Bey büyük bir ala· 
"ka ile beni yeni kurmakta olduk
ları laboratuvarlarını ıezdirdi. 
Bu yeni müeueıede her çeıit öl
çü ve ayarların en ,a,maz normal
lerini bize göıterdiler. Huıusi 
vitrinlerinde birer heykel zar af e
tiyle gözüken ve pırıl pırıl parla
yan büyük ayar terazi ve tartıla-

rı, camlı kutularda gelin hediye- ll'-==Ç=e=k:;;le=r==(=k:=a=p=. =-=·=18=) =-111 
)eri gibi yerlettirilmit metre nor· • Loncırı 6~1J so • Stothlm a.ı:ııı.o 

E • Nev) ort 0.81 • Viyana 4 !686 
maileri, ilk bakıtta insana rıa· • Parı ı!-o6 • ~ladriı ~.s190 
niyi ve orada çıkan değerli cev - • J\1ılano 9.'2670 • Berlia 2,00•0 

heri hatırlatan bakırdan mamul * Brube 3.389'0 • \Tar~on 4 20:'~ 
• Atlnı. 3 439.ı • Budıpe~tc 3 9464 

akıcı ve hububat ölçek normalle- • Cenevre ..'.4863 • Bulcrcs 79,.,:-aı 
ri bu ıanatın bütün bedii ve riya- ı * Sofya 66,04%5 • Belgm 318737 

• Amsterdam l.17l~• • Yokohıma 'I! 68 5 
zi inceliklerini üıtünde ta§ıyan e· • Praı: 19,os:-5 Moskova 1089.25 

ıerlerden sayılıyordu. :ı"~==~::-E!=:::S~H~-=A=-=--:-~M~--~-=--=~~ 

Bekir beyden gelecekte yapıla- :;.;·-=;;;;;;;;;;===~==:==-;;;;;--='---.;.;..;...= 
1
• Iş Bankası t0.00 Terkos 

calc: i,Ieri aordum. Fakat genç Anadolu 26 ı<S • çı menıo al 

mühendiı, ,imdilik bir fey söyli- Reji 2 ~5 Cnyon De~ 
yeımiyecegvini ve çünkü bu huıuıta <:ar\" ile?. 

Ral)ı 

henüz Teami makamlarca verilmit ~ırk m. ccı:.a 

-.-
I!.-

-.---. -.--.-kararlar bulunmadığını, maama• 'l"elefon 
il~-==~~~~"="~.....-~===~::-=~ 

fih mühim bazı projelerin hazır -
lanmakta olduiunu ili•e etti. 

Kanaatimce; yeni ölçü ve ayar 
inkılibmm en sayılı verimi fU ola· 
caktır: MemleketİIQizde elektrik 

ve havaıazı iıtihaal edip lnıgüne 
kadar kontrolsuz olarak ıatan im

latlkrazlar tahviller 
• 19,~Tilrk Bor.I 28.40 F:Jcrtrlı. -.-

• 11 !7,30 Tramvıv -,-..-
• .. N rn 27.!(0 Rıhtım -.-

lstikrAzıDıblll I 94,SO • Anadolu ı 
•Ergani l'tll.:raıı 97.- Anıdolo il 

19!8 MO A. - ,00 ı\aadolo 111 
Rafdıt -,()() • l\lli•essll .\ 

tiyazlı tirketlerin elektirk ve ha- l•ll.iiiıiiiiiiiiimiiiiiliiöiiiii;;;;;;;.--iiiiiiiiiiiliiiiiliiiiiiiiiiiiii._iiiiiiii._. .. 
vagazı saatlerini ve ölçülerini Almanya ile ticaretim iz 
kontrol etmek.. · Almanyanın Türkiyeden itha • 
Unutmıyalım ki Türkiyede en az latı ıünden güne artmaktadır. Ber 

elli bin havagazı, 150 bin elek - lindelci Türk ticaret odası Alman
trik ve 45 bin kadar da su saati yaya ihracat yapacak tacirlerin 
ve bir hayli mikdar da elektrik mümkün olduğu kadar ıüratle ad
ölçü ve ileti vardır. Ve bütün realerini oraya bildirmelerini rica 

hu ölçüler, her tehirliyi en yakın· l=:=e=tm~e-=kteıı:=d=i=ıır._.__=-===-==;:=-=
dan ve tereddütsüz alakadar eden halkın kontrolünden en uzak ka· 
ve kullanrlmaıı ve yapılıtı itiba. ]an aletlerdir. 
riyle en çetin hulunduiu için, Kadri Kemal 

Golç Paşa Türkiyede 

Harbiye mektebine ve 
harbe ait hatıralar .. 

--Çeviren: A C •• ••• • • Yazı rto.sı 8 --
Zaten bu aralık ~bdülhamit ~:ı ile ayni salahiyeti haiz bulunu• 

Almanya imparatoruna müraca • yordu. Golç pafa ise Etem pa9a• 
atle mukavelesini yenilemek için ya tibi tutulmuf ve ikinci erkanı• 
Golç pa§aya emir verilmesini rica harbiyei umumiye reisliğine ta • 
etmiıti. Bunun üzerine Golç pafa· yin edilmitti. Bu tayin Golç pata• 
ya imparatorun kalemi mahsu - nın faaliyetini mütkülleıtirecek 
sundan gelen bir emirnamede, pa- maniyetteydi. 

şa mutlaka mecbur edilmemekle Golç patanın bu yeni memuri• 
beraber, Türkiyede uzunca müd· yeti bir takım hususi vazifeleri 
det kalmasının imparator tarafın-

ihtiva ediyordu. Seferberlik, se\'• 
dan en ziyade arzuya tayan bir 

kiyat, harekat planları, ve hariı
hal çaresi telakki edildiği bildi • 

alınması bu vazifelere taalluk e • rilmiıti. İmparator bu emrinde, 
diyordu. Bütün bu ıeylerin yalnrı Golç paşanın Türk ordusundaki 
ki"'gıt üzerinde isimleri görüldü" hizmetinden fay dalı neticeler ha· 
ğünden ve Köhler paşa son istih • 

sıl olduğunu makamı aidinden \ • 
şittiğini ·yazmaktaydı. li.f eden Golç pafa müthiş surctt• 

)•üklü işlerle kartılatmıt oluyordu· 
Alman zabitan heyetinin nok- Golç paşa hümmalı bir faaliyetle 

tai nazarına göre mesele bu su • o itleri görmeğe haşlamıftı. Fak•t 
retle halledilmiş oluyordu. Golç 'U islerin görülmesi için yalnıı 
pafa kalmıya mecburdu. Fakat aızife itibariyle değil, bir takt111 
imparatordan aldığı emri tabii d 

rkhıi maniaları atlatmak lazım •· 
Türklerden gizliyordu. Çünkü iı • Golç pa,a hatırat clefterinde dİ' 
tifanamesini tekrar arzederek yordu ki: 
Türkiyede kalabilmesi için aylar-
danberi orduda ıslahat komiıyo - "En f iddetli mücadeleleri or " 
nunda müzakere edilen büyük or- duda yüksek mevkiler tutan pa • 
du ıslahat layihasının kabulünü ıalarla yaptığım planların dojrd 
ve layihanın mevkii icraya konul· ve iyi olduğunu tasdik ediyor1at• 
ma11na kendisinin memur edilme· fakat onlarm Türkiyede tatbilC 
sinj şar~ kotmuftu. edilemiyeceğini söylüyorlar. Di " 

ğerleri ise benim tutmak iıtedi ' Padifah ancak bunun üzerine 
~İm yolu çok dolambaçlı buluyor' 

madından vazg~erek Golç paşa-
lar. Bunlar güzel fikirler ihth•• 

nın şartını. 'kabul etmişti. Golç pa· 
-eden bir iki askeri kitap okumut " 

şa bir taraftan yaptığı hizmetin 
lardır. Onun için şimdi büyük kıl• 

vatanında takdir edilmeıinden 
dolayı kabaran ~itleriyle ve bun- mandanlardan ve tetkililtçılard•,. 
dan böyle faydalı itler görebile • olduk1arıf\ı .ı;annediyorlar. Bu li• 
ceği ümidiyle mukavelesini yeni • bi icin en zorlu bir mesele hile, tY' 

den üç ıene içni temdit etmİfti. nun. hakkında bir kal'ar verildik• 

Golç pafa tarafından hazırla • ten ve kağıt üzeTine yazı1dıkta1' 
nan yeni askerlik kanun.undaki e· sonra halledilmit sayılır. Mü,kil • 
sas fikir, mem1eketin müdafaası litın, bilhassa bu memleketti• 
için bütün islim halk kuvvetinin tatbikata girişmek için adım atrl' 
ele alınmasını iıtihdaf ediyordu. 

dığı zaman ba~ladığını bu zatlat 
Bunun için tutulacak en baıit yol, anlamak istemiyorlar veyahut afi' 
elleri silah tutan bütün islimla • ol 

hyamıyorlar. Bununla me91ul 4 

rm hazar ordusuna alınarak ordu 
mak kendilerine zor da geliyoT "' 

kuvvetinin arttırılmaaı iki. Fakat 
"Vazife kayguıu,, tabiri onları11 memleketin mali kuvveti sukut et· 
lugat kitabında yazılı delil.,, mit olduiundan bu yolu tutmıy<ı 

imkin yoktu. Ha11edi1ecek meıe!~ T eslihata ait meıeleler t~ki ' 
harp halindeyken mümkün oldu - lit i,lerinde daha kolay ve dalt' 
~u kadar az parayla çok asker te- baıit bir surette halledilmişti. 80" 
min etmekten ibaretti, onun icin nun ıebebi vardı. Çünkü teılih•t 
devletin iktidar ve kabiliyeti ha· ,,lerin~e komiıyon azaaı do!g~ 
ricinde masraflan mucip olan ha- bahşişler ahyorlaTdı. Bu bahşıtlt 
zar ordusunun büyütülmesi deiil, ekseriya bütün tereddütleri sür•t' 
küçüliilmesi mevzuu bahsolabilir- le izale ediyordu. 

Ji; bunun yanmda bir de teşkilat Gole paşa eslihaya ait sipari•,. 
yapmak ve bu te,kilat sayesinde lerin Almanyay& verilmeıini te ' 
harp için la21m olan kütleleri te - • b ·1~11· min etmiftİ. Abdülhamıt u sı a 
min etmek gerekti. d k I•" )arın para11nı tedarik e ece o . 

Golç pa§a bu meseleyi hallet- komisyona onu da tayin et111ittl• 
mek için Prusyanın fakir oldugu Bu komisyon sadrazam, mali1~ 
bir zamanda tatbik ettiği 3 eylul nazırı ve Gole paşadan ibaretti• 
1814 tarihli askerlik kanununu Abdülhamit Golç pa,aya bu td' 
misal almıftı. Bu esnada Golç pa· retle zengin bir adam olmak fırt'· 
f& tarafından tanzim olunan aıke- • • 

tını vermek iıtemi$tİ. Büyük ti ri kanunlar, Osmanlı ordusunu ve 
Paritler veren bir dev Jet adalll1 ' onunla beraber bütün devlet ida· tf1 

reıini tam bir inkırazdan kurtar • nın Teyahut bir asker pa!&'1" • 
k··ıf · k b"I · 1 t .. r.,,e•• mısh. Yalnız bu kanunlar Türk u ehne mu a 1 nlme 1° bıl 

tarihinde Golç pa§anın ebedi bir adet hükmündeydi. Gok pa~• ol· 
ram bırakması için kHidir. · frrsatı kaçırauk kadar budıı. • 

madıiı zannediliyordu. Onun "';. 
iki buçuk senelik bir faaliyette f 
sonra ancak maaşından taıarı'~f; 
edebildiği cüz'i bir para ile ve h'I 
bir zaman alamadığı müted" 

1 

e.ylıklarını terkederek Türkiye; ; 
den •yrılacafını hiç bir ki111ıe " 
hrına getirmemi,ti. 

3 teşrinisani 1885 tuihinde 
Köbler paşa vefat edince padi • 
şah onun yerine baıka birisini ge
tirtmiyerek Köbler pafaıun va· 
zifelerini de Golç pafaya devret • 
tirmi,ti. Fakat Golç paşaya hu ye
ni vazifesi için ayrıca tahaiaat 
v"'rdirmemi,ti. KOhler erklnıhar• 
biyei umumiye reiıi olan Etem pa 1 



ve yaşara 
lstanbullular ç~k pi~;i 'B~.. 1 ta---· 

çöpçül~ri söylüyorlar! 

Telefon şirketinde 

ni uzun usun anlatıyor, ~or 
Ye her hir defumda derin derin 
~i s'ki:ror, alGıme buret çeker 
1'~r bale ıeldlflni ıl11U;ror: 

- Artık hlr lnırtun da kendi· 
me çekip te hu dertlerden brtu· 
laJDD hari !. 

Diyordu. 
Fenerci HM, blyle usan usa• 

dıya dertlerini daküp te ilime 
Jı,,ret edecek hir hale ıelclilini 
18.Jleyince Celil Be,e dofnı clö8-
dam. Kendhine bir '81 18yle • 
meluizin ybiine baktmı. Celil 
Beyin adaya ıelmezden enel 
dön,,anm en memt adamı farz et· 
lifi bu ihtiyarın timdi lrillldı 
clUnyanm a kara t.1ı'tlı i111&ala· 
rmdan biri olclaiu anlatdmca hal 
Ye tavrmd• ne dGfUndqini d
lamak ı.ti1ordw. 

Batı ile haıaa yaptılı ~ 
anladım ki Celil 8eyin ilk dÜflll
celeri twmemf,te cleilPnlttf. F • • 
... aduı ıibi ..... is bir ,...c1. 
ta it.tına kalan alhn'f IMıtlik Wr 
ibtl,w bile , .. .,.., ... için .. 
~ ı.,.t micacleleleriae ,a,. 
.-.ıte mec1'ar oluyonha. M ... 
ut el.O için iaNınlarclan uak idi..... .......Ü limamamma. in
... layalta ol&lakça lüç bir yerde 
J&ta•alr illa miicedele ebuelcten 
bftalwdı. O haltle inualar 
~in ...... •e1k ı.,.ı mücada
letlni andUerine snk Japaltil • 
.... IMıı.abilinli. 

thtl,... , .... cinin clertleriai 
dinledikten ..... Ülelli,. çabf. 
bir. Sonra lmndiaiae karpm, ı.. 
wn •eealre nwindeb m.. ı...u. 
ye verdik. O da 'hecliie)erimise 
makabil lUe abahltma ke~di 

-.~ ... ;AM:U. 
-tMMııl*llW1 1uei,. • c ,__ • 

G..,.ı r_. aliet•m kw • 
rmJ \j ko,da _.Jik. W.W.. 

IMll.._.. rin de RmaeH .alailiai bMnk de
ıtbe •Idık. 

(Deqa nr) 



• • 
eşıncı Balkan 

konferansı 
(Baş tarafı ı iııd aayıtadaJ 

Blllkan konfernasınm tekrar 
bizim memleketimizde toplanma· 
sına henüz sıra gelmiş değildi .. Bu, 
neden oldu? Bunu öğrenirken 
Balkan konferansının bu yıl topla
namamak gibi bir vaziyet kar§ısın· 
da olduğunu da öğrendik. 

Beşinci Balkan konferansı reis
li ini de devren uhdesinde bulun
duran, Balkan konferansı Türk 
grupu reisi, Trabzon mebusu Ha
san Bey, bunun hakkında bize 
etraflıca izahat verdi. 

Türk grupu reisi Hasan Bey, 
Balkan konferansının bu seneki 
içtimaını tehir etmek zarureti kar
§ısında kalacağımızdan bahset
mektedir. Vaziyet katileştiği za -
man tekrar döneceğimiz bu. mev -
zua dair, şimdilik reis beyin en 
yeni malumatı veren sözlerin ay -
nen yazıyoruz: 

Ha an Beyin sözleri 
"Bu sene iki konf ernns yapacak

tık. Balkan konferansının mutat 
senelik içtimaı da burada olacaktı. 
Döı·düncü Selanik kon(eransında, 
Beşinci Balkan konferansının Bel
grntta toplanmau kararlatmııtı. 
Sonra, ilk baharda, Atinada 
konsey içtimaı esnasında, Yugos· 
lavya grupu bazı mülahazalar be· 
yan ederek beşinci konferansın 

B~lgrn.tta toplanmamasını teklif 
etti. Konferansın tehirini ileri 
sürmü~lerdi. Bunun üzerinedir ki, 
ikinci defo, sıramız gelmediği hal
de, beşinci Balkan konferansının 
latanbulda toplo.nması konseyce 
kararlaştt. Riyaseti, ikinci defa 
devren almıştık. 

"Riva.sele düşen vazifeleri, ata· 
tu mucibince Türk 2'J'UPU riya'°seti 
idA.re etmektedir. tik bahardan· 
beri Balkan memleketlerinin bazı· 
larındı:ı., bazı tebeddüller oldu. 
Bı, d hili tebeddüllerin, konf e -
rans faaliyeti üzerine tesiri görül
dü. Balkan haftası dediğimiz mu
tat içtimaları, hiç bir Balb-ın 
memleketinde yapamadık. Yunan 
grupu, Balkan haf tasını eyiulün 
betine tehir etmi~ti. Diğer grup -
ların iıtirak edebileceğine dair 
ha'ber alamadı~t icin, o da tehire 
mecbur oldu. Riyasete bildirdi. 
ayni şekilde, biz de, lstanbulda 
'düşündüğü.müz Balkan haftasını 
tehire mecbur kalmıştık.. 

"Arnavutluk grupu, Atinadaki 
konsey içt\maına dahi işitrak ~t • 
memi9ti. Konferansa iıtirakini te
min i in bu grup riyasete yazı -
lan te~kerelere de müsbet bir ce· 
vap almadık.. Diğer taraftan, 
Yugoslavya grupu ile Balkan haf
ta•• dolayısiyle cereyan eden mu
J:,bereden, grupun, bu ıene 
konferansa iştirak etmek niyetin
de olduğunu öğrenmittik. Alaka
dar gruplarla .mu ha bereden son -
ra, Balknn konferansının parla
mento konferansının hitamı aka -
binde, bir teşrinievelde toplan • 
maaı riyasetçe tesbit edilmit ve 
gruplara tebliğ olunmuştu. 

"Yunan grupundan başka, di 
ger gruplardan, mutabık olduk· 
]arına dair, henüz haber gelrtıo· 
mittir. Bundan istila1en 1tnlıyo· 
ruz ki, Yugoslavya grupu, evelki 
noktai nazarında ınar etmekte -
dir. Bu grupurı i tiraki temin o
lunmadıkça, Balkan konferansı
nm inikadı düfünülemez. 

"Omit ediyorum ki, cemiyeti 

alc:vamm içtimaı münasebetiyle 
OeneYrede toplanan Balkan mem· 
Ji..~eri hariciye nazırları, Bal • 

kan konferansının inikadına dair, 

aralarında müıtere~ bir noktai na· 
zar teıbit ederek milli gruplara 
bildirirler. Bu cihet eylul ni· 
hayetinden evel anlatılamaz. 

'
1Benim tahsan intibaım tudur 

ki: Balkan konferansının bu sene· 
ki içtimaını tehir etmek zarureti 
kar.§ısında 'kalacağız .. Henüz kati 
bir ey !Öyliyemem. 

"Balkan memleketlerindeki 
yeni şerait, konferansın f aydalr 
ve müsbet b'ir §ekilde çah§mauna 
müsaade olununcıya kadar, konfe· 
rans toplantılarını tehir etmek, 
konferans içtimalarmı gruplar a • 
rasındaki noktai nazar ihtilafları· 
nın tezahürü için bir sahne haline 
koymamak daha ;htiv.~tlı bir hattı 
harekettit. Kanaatindeyim. 
P;:-rllmentolar konferansı 
"İnikadı muhakkak olan konf c· 

rans, bildiğiniz gibi, parlamento
lar konferansıdır. Ayın yirmisin
de veya yirmi birinde, Cenevre -
deki konferans bürosu buraya 
nakledilecektir. Konferansa ait 
programlar te bit edilmittir. Ya
kında netredilecektir. Eylulün 
yirmi üçünde konferans açılacak 
ve otuzuncu günü mesaiye nihayet 

verilecektir. 
"Şimdiye kadar umumi katipli-

ğe gelen malumata nazaran, muh
telif memleketlerden gelecek kon· 
ferans azalarının sayısı üç yüzü 
geçecektir.. Türk grupu davetçi 
memleket sıfatiyle, kendine dü -
sen ihzari vazifeleri ikmal etmiş 
~ibidir. Konferans binası, bildi
ğiniz gibi Yıldıı merasim daire5i 
olacakttr. Bu bina içinde, yapıl -
ması icap eden hazırlıklar hitmiı
tir. Ufak teferruatla uğra~ılıyor. 
Ayın on befinci günü de, grup 
bürosu. konferans binasına nakle
dHecektir .,, 

Dört milyon lira 
Bazı avanslar, alanlardan 

geri isteniyor 
lıtanbul vilayet muhasebesili -

ğinde hazineye ait dört milyon li· 
ralık bir paranın alakadarlardan 
alınması etrafında tetkikat yaptı • 
ğı haber verilmektedir. Son za • 
manlarda birçok kimseler, latan· 
bul muhasebeciliğinden aldıkları 
birer tezkerede evelce avans ola· 
rak kendilerine verile~ paraların 
geri verilmesi isteği ile karşılaş • 
mı lardır. meaelenin mahiyeti şöy· 
ledir: 

lstanbulda sakıt hükümetin 
lağvından evci memurlara avans 
olarak bir miktar para verilmiştir. 
Bu rtört milyon kadar tutmakta • 
dır. Bundan sonra latanbulda mil· 
li idare teesaüı ctmif, fakat a • 
vana olarak verilen paraların çoğu 
geri c.\ınmamı . bu paraların he
ıa'bı da defterdardan defterdara 
devredilmiatir. Fakat yeni mali
ye te kil~tı~da lotanbul mesul mu: 
hasj"'li~i ihdas ediline~ dört mil • 
yon liranın karaıhk11z t\1,rduğu 

ı\nluılmıs ve derh"l tahsili için 
emir verilmistir. Avans alanların 
isiırıleri maliye tah~H subc\erine 
biJrH,.ihnt5 Te subeler de "araları 
neri istemiye 'h:\s)aJ"')ıttır. B11nunla 
berabe,. kendilerinden para ~stc
nenler bu talebP itiraz etmiAler ve 
münt'l"ll .,.._man n1dul?unu aövlemit· 
lerdir. Bu itiraz. bir bakıma 
haklı ~örültliiP.ü foin mesele mali • 
ye vek t~ti hukuk isleri müdürlil· 

ünce tetkik edilmektedir. 

~I ..... 
Bir deli 

Kasap 
eline 

satırını 

alınca •. 

Sokağa f n !adı, caddeyi 
birbirine kattı 

Ödemişte l>ir deli, eline geçir· 
diği kasap bıçağile sekiz ki§iyi 
yaralamı§tır. Hadise şöyle olmu§· 
tur: 

Türkmen mahallesinde kırk 
ya§larında urgancı Hasnn iki sene 
evel akıl hastalığına tutulmuş, 
bir iki kif iyi yaraladıktan sonra 
lstanbula gönderilmif, orada te • 
davi müddetini bitirdikten sonra 
Odemiıe dönmüştür. Hayli za· 
mandanberi İ§iyle gücü ile meşgul 
olan Hasan, evelki gün sebze ha· 
tinde dolaşırken birdenbire kasap 
Ahmet efendinin dükkanına gire· 
rek kemik kırmağa mahsus satırı 
alınca dükkanda bulunan kalfa 
Mustafaya vurmu,, Mustafa bir
denbire ne olduğunu faJırmı, yan -
dım, diye bağırarak dııarıya fır • 
lamıJbr. 

Hasan bundan sonra meyhane 
boğazı denilen tarafa doğru elinde 
satır olduğu halde ko§mağa bafla
mış, caddede dola§makta olan 
şimendifer kondöktörlerinden Ah
met efendiyi, sebzeci dükkanın
da bulunan bir baba ile oğlu, bak-
kal dükkanı önünde nargile iç-
mekte olan ıekercinin Mehmet 
Beyle kayıkçı İsmail efendiyi ve 
Şükrü efendinin damadını yarala
'lnı§tır. 

Mehmet Bey akurane savlete 
rağmen sandalye ile Hasanın üze
rine saldırmış, deliyi yere devir· 
mittir. Bilahare yetiten ja~dar· 

malarla halk deliyi güçlükle yaka
lıyabilmi§lerdir. Mecruhların ya· 

raları hafiftir. Hepsi tedavi altı
na alınmı,tır. 

Tren otobüse 
çarptı, parçaladı 
Na:ıilliden Aydına yolcu getir· 

mekte olan Kuyucaklı Mehmet 
Nedim §İrketine ait bir kaptıkaçtı 
(küçük otobüı) Atça ile Sultanhi -
ear arasında Mar§andiz treniyle 
müsademe etmiştir. Yolculardan 
yalnız Ane hanım hafif yaralıdır. 
Kaptıkaçtı parça parça olmuştur. 

Yaka tu suretle olmu§tur: 
Nazilliden yolcularını alarak 

yoluna çıkan otomobil Atça ile 
Sultanhsar arasındaki geçitten ge· 
çerken motör arıza yapmı§ ve hat
tın tam ortasında durmuttur. Bu 
sırada Aydından gelen marşandiz 
katarı, otomobilin clurduğu yerin 
viraj otmasından 40 metreye ka -
dar görememi~ ye bu anda ani fren 
de yapmak kabil olamamıf, tedri • 
cen yavatlamak ve durmak istemiş 
İse de mesafenin yakınlığından o· 
tobüse çarpmı! ve parçalamııtır. 
Otobüs yolcularından seki:ıi trenin 
sinyaJını itit1r itilmez hemen oto • 
mobilden atlP..mışl&rf yalnız Ka· 
dıköylü lamail a~a ve karıu Ay,e 
hanım otomobil içindr. kalmı§lar -
dır. Tren bir ejder s:ıibi otomobi • 
lin ü:J~crine bıı.sınca kadınce.fiız bir 
tarafa, İsmail ağa diğer tarafa 
serpihniıler, Ayşe hAmnı h fif su· 
rette yaralanmış ve famall a~ı1ıta 

bir ,ey olmamıştır. Adli tahkika· 
ta baılanmıttır. 

ı Buldan 
Belediyesinin binası 
olmıyan bir şehir! 

Buldan, (Hususi) - Biı· ~ok 

senelerdenbcri kazanın hekimli
ğinde bulunan Abdullah Bey ken
di kesesinden sekiz yüz lira kadar 
para ve bir çok ta emekler sarf e· 

derek bir prevantoryom yapmak is 
temi§tir. Her ne kadar bitireme
miıse de gene bir himmet göster· 
mi§lİr. Kasabanın arkasındaki 

çam ormanının içine yerleıtirdiği 
bu sıhhat müeuessinin bulundu -
ğu noktaya (Koçan yakası) di· 
yorlar. 

Sabahleyin erkenden oraya çı
kan Denizli valisi Fuat Bey bizi 
de yanına çağırdığından · Halk 
Fırkası reisi Esat ve maarif mü
dürü Ziya Beylerle birer ata bine

rek yokuş yukarı büyük zahmet -
lerle çıktık. Burası şehire ve ova
ya çok nezaretli olduğu gibi se
rin bir rüzgar da eksik değildi. 
Bir iki aaat l<adar kasabanın sı -
cağından kurtulmuş olduk. 

Maarif 
Nahiye ve köylerde on iki mek

tep, on yedi muallim ve 1000 
küıur talebe vardır. Kasabaya 
girerlcen ıabık vali Halit Bey za
manında yaptırılmış olan !Ik bir 
mektep göze çarpıyor. Bu mek • 
tepte on muallim ve 486 talebe 
vardır. Bu mektep kasabadaki 
çocuklara kafi gelmediğinden bu 
sene eylulde ikinci bir mektep 
daha kurulacaktır. Mektep tale
besinin yüzde otuzu fakir çocuk
lardır. Bu çocuklara maarif mü-

diriyeti tarafından nakdi yardım
lar yapılmış, mektep himaye he • 
yetiyle himayei etf al gayrete ge -
)erek 73 talebe giydirilmiştir. Ta
lebelerin bir kısmına da kitap, 
kalem ve defter temin olunmuş

tur. 

Mahsulat 

Burada çekirdeksiz üzüm, ar• 
pa, buğday, mısır, afyon, pamuk 
palamut ve sebze yetişir. Mey -
veleri de çok tatlı ve nefistir. 

Manzarası 

Buldan kasabası pek eski de· 
virlerin çirkin Mi\nzarasını hala 
muhafaza ediyor. Evler anfiteatr 
biçiminde dağın yamaçlarına doğ
ru yükselmi§tir. Kasabanın en 
güzel binaları hükumet konağıyla 
mektep, belediye ı·eisi Nuri Be
yin evi, kaymakam Beyin otur
duğu binadır. Hükumetin yanın
daki parkla ortasındaki havuz ve 

suların üstüne kadar dallrı sar • 
kan söğüt ağaçlarınm manzarası 

fena değildir. 

Kasabanın üstünde gölgelenen 
çam ormanları o kadar caziptir 

ki insan uzaklardan buraya ha • 
kınca tatlı hislerle kalbi doluyor. 
Kaaabanın etrafı kim ilen bağlık, 
bahçoliktir. 

Buldanın suları meşhur ve bol
dur. Bunların içinde (Baş tatlı) 
suyunun derecesi 4 olduğundan 
hepsinden üstündür. Havası ise 
sağlam ve uhhate çok faydalıdır. 

Belediyesi yok gibidir! 

Buradaki belediyenin varlığın
dan pek az istifade olunmaktadır. 
Sokaklar gübre İçindedir. Çar§ı· 

dan geçerken kara sinekler yer • 
lerden ve pisliklerin üzerinden 

Kaçak rakı 
fabrikası 

Jandarma iJe kaçakçılar 
vuruştular 

Bergama civarındaki sarp ka • 
yalıklar üzerinde kaçakçılarla zş.' 
bıta kuvvetlerimiz arasında, bır 
müsademe olmuş, müsademe es· 
nasında kaçakçılardan biri yarş • 
lanmış, on ki§i de arazinin f aıl' 
sarp oluğundan ve gecenin karao· 
lığından istifade ederek kaçr111' • 

)ardır. Hadise etrafında verile!\ 

malumat tudur: 
it 

Bergama ka7.a5tntn Turat1,, 
nahiyesine bağlı Doğancı kô)ıtı 
civarında, dağlar arasındaki de • ,. 
rede kaçak rakı yapıldığı ve k~" 
lar arasında gizli bir rakı fahri\."' 
51 meydana getirildiği jandarJt1ır.' 
larım1za haber verilmiştir. 

l • . h diıe 
Zabıta kuvvet erımız, a t 

yerine gitmezden evel kaçakçılır., 
hakkında malumat toplamağa ~~e 

"t' lısılmıs, bunların Laz Haını 

Oflu S.üleyman ile hüviyetleri. t~ 
bit edilemiyen daha dokuz kisıd 

1 
mürekkep bir şebeke kurdukltıf 
anlaşılmıştır. . 

Bir gece kendilerinin d ğlar ır.: 
rasındaki gizli imalathanede b\I 
lundukları tesbit edilerek, jand~ 
malar akşam vakti hava karardı 
tan sonra etrafı sarmışlardır. 

·~ Kaçakçılar, yi.1kşek ve he.";,. 
bir tepede nöbetçi bulundu1' 1 rı için jandaı·maların etrafta dol~ 
tığının farkına varmı,Iardır. . 

Saatler aeçmis, vakit ilerle~~. 
f'O ~ • jl 

sabaha yakın bir zamanda Jır. ~ 
darmalarımız pusudan ayr>lıı.t1 1 
imalathaneye doğru ilerlemiştef 
dir. 

l ~ıı Kaçakçı ıebekesi, ha~ır 1 
, 

olduğu için bu esnada js.ndşr~~ 
larımu:ın üzerine ateş açmışlşr ~ 
Kaçakçıl rın aletine muknb'~ 
de bulunulmu~, müsademe de'~, 
etmiştir. Müsademe esnas111 , 

S 1 ~-kaçakçılardan Oflu ü eymarı f 
ralanmış, vaziyetin f enahğırı1 ç' 
ren kaçakçılar selamet yolunu ~J 
m~~ta bulmuşlardır. ., 

B .. . . ı· k fşl11'' unun uzerıne gııt ı r ı . • 
d . "lıl''t ka. 1nm bulun uğu yere ıı·ı ~1 • 

tir. Fı..brika Ayazmak çayı~~,,· 
sind~ Hüseyinin bağ kulesi '' • 

dd
. bil 

rmrlndır. Orada mütea ıt ·ıo· 
l ı. ı .. .. ~· yUk r:ı n ""azan arı, uç yuzer 

1
, 

luk dört fıcı, cibre dolu dört ~r 
~ . ti . 

zan, uir de inbek elde edilm1! ,, . 
Müsademede mo.hallinde ,ıı 01 

darmalar tarafından bir de ı;r 

ni~ ~::~:::::~.~ 
. tı'" kara bulut gibi kalkıyor, 1 ııı' 

hücum ediyor. Burada dond~t\I" 
ve gazoz imalathanesi de Y0 d' 
lzmirden getirtilen gazozl~:rcle 
ağıza almamıyacak derece tisı' 
adidir. Evler adeta enke.Z b•l:\dı 
dedir. Sokakları daracık, ç 
pnarları pek peri§andır. f' 

ırıt 
Tuhafı fUrasıdır ki ~aza ' o' 

kezinde bir belediye dai~etı ,ıt 
yoktur. Belediye hükınetlfl 1,.ıt 
katında kendisine verilınl§ 0 ~ • 
bir odada oturmaktadır. "{'il"/) ~e 
tır, günahtır. böyle me~h.~,:Of 
zengin bir kazanın belediyesı 

le olmamalıdır. al 
Ragıp Kerrt 



Soran Soraaal 
V AKIT'ın sonbahar ge
zintisi nerede olacak?. 

ı• &Zil!~ 
ı Denizyolları 
1 

ıŞLETMESı 

l\ccntelcrı har:ıio:ö\ i\öprut-a~ 
ı •I 42362 - "1rkeC1 Miıhüd:ıı .,,ul 

1 lan r cletnr ~2:-40 

lzrnir sür' at 
~ IBaş ıaratı l lDCI 111iyıt11u11 ı 

Ve· biz, hepainin de ağzının pek 
zevat olduğundan §Üphe bile etmİ· 
Yoruz.. Lakin.. Gezintimize iştirak 

edecek bütün okuyucularımıza sır -
rımızı if§& edersek sürpriz nerede 

c~gini;ci ve hepinize, ıanslarmızın 
derecesine göre, birer hediye dağı· 
tacağımızı da ıuracıkta kaydeclive· 1 
relim. 

Gezintir.in geceye ait kısmı, 

lskenderiye yolu 
İZMİR Vapuru 

lIEylül 

davetlilerimizi çok daha fazla ala • SAL 1 1 J de Galata rıh· 

kalır, efendim! kalandıracaktır. Sizi mesire yerin· tımından kalkacak, doğru 
den alacak huausi vapur, Boğazdan lzmir, Pire, lskenderiye'ye Telefonlar i şliyor. Dikkat edi -

Yot"uz: Okuyucularımız "Vakit" i 
c'lerine alır almaz merakla gezin • 
tiınize ait yazıyı okuyor... Sevgili 
okuyucular! Nafile, bu yazıda da, 
\'ele·,. ima yoliyle bile olsun, sızı 

eö~üreceğimiz yeri gene söylemi • 
Yeceğiz. Bunun ancak gezinti va • 
Jl ;·~unun Köprüden kalkacağı 14 
f.ylul Cuma günü öğreneceksiniz. 
r "'k sevineceğinizi şimdiden bildi • 

çıkacak, Karadenize açılacaktır. ~idecek ve c!önecektir. (5567) 
Ay ışığı altında saatlerce dolaşacak · li-------------
sınız. lki ayn yerde çalacak olan 
aaz ve caz sizi vapurda da eğlen • 
dinneğe devam edecektir. 

Bartın Yolu 
Kendi ellerinizle, tiıe dağıtaca- 1 

ğımız havai fişcnk~cri tutuşturacak· ' 
sınız; mehtap yakacaksınız. 

B U R S A vapurıı 

10 E y 1 ü 1 
Pazartesi 1 ':> da Sirk ecı 

rıhtımından kalkacak mutat 
iskelelere uğrıyarak Cıdeye 

kadar gidip dönecektir.(5568) riyorur.. 
Tekrar edelim: VAKİT m sür • 

P:·i- gezintisi. ıimdiye kadar muh· 
telif müesseseler tarafından tertip 
o'unan gezinti!erden hiç birine ben· 
~cniyecektir. Biz, davetlilerimizi 
~ :'ece vapurla dolaştırmıyacağız. 

Onları lıtanbulun en güzel bir ye· 
rinc götüreceğiz. Bu en güzel ye • 
ı-e yolculuk bir buçuk saatten faz. 
la sürmiyecektir ... 

Deniz üzerindeki bu gezinti, ge· 
cenin on ikisine kadar sürecektir. 
Saat tam on ikide Köprüye yana · 
ıılmıf olacaktır. 

Davetlilcrimizi gezintiye götü • 
recek vapurun sabahleyin gidişte ve 
gece dönüşte, uğrayacağı iskeleleri 
- saatle:.-iyle birlikte - bir liste 
halinde yarın yazacağız. 

14 Eylule dört gün kaldı. Da • 
vetiyelerin azalmakta olduğuna 
dikkatinizi çekeriz. Davetiyelerini 
alacak okuyucularımıı:ın, bizi, ıon 

günde arzularını is'af cdemiyecek 
bir vaziyete sokmamalarını temi • 

1 

Trabzon Yolu 
ANKARA 
SAL 1 

vapuru 
11 EyJül 

Sizi götüreceğimiz yerde, gün • 
hrden beri tertibat aldık. lstanbu • 
lun maruf sanatkarlarından Feyzi 
K1ptRnın teşkil ettiği saz heyeti, 
tehrin tanınmı§ müesselerinden bi
linde çalışmakta olan, muzika za • 
bittiğinden aynlmış Mehmet Sait 
B"'yİn idaresindeki cazbant, vapur• 
da ve gidilecek yerde sizi t:ğlendir
rnek için en güzel parçalarını ıeç -

nen davetiyelerini hemen gelip al· ı 

malarını rica ederiz. 

iO de Galata 
rıhtımından kalkacak. Gidişte 
Zonguldak, lnebo u, Sinop, 
Samsun, Fatsa, Giresun, Vak· 
fıkebir, Trabzon, Rizeye Dö· 
nüşte bnnlara ılivcten Sür· 
mene, Orduya uğrayacaktır. 

(5569) 

tnekle meşguldürler. 
(Parantez içinde kaydedelim ki, 

ıac:: heyetimiz, Haber arkada!• -
h1rzrn ge:ı:intiainde de bulunmuf, 
çok beğenilmiı ve alkışlanmışh.) 

l smini söylemediğimiz o man -
ııırası hoş, olan bu mevkide, zevk
'"rinize göre· kiminiz bir köıeye çe· 
k\lip &l\Z dinliyecekıiniz; kiminiz 
Ctttbandın ahengine kapılıp, huıuıi 
•ıırette hazırlathğımu: yerde danı· 
ede .. k •• .. e sınız. 

Davetlilerini en mükemmel ıu • 
tette eğlendirebilmek için müm -
~~rı olan her feyi düıünen VAKlT 
•r çok ta numaralar haz.ırlamııtır. 

Davetlilcrimizle birlikte gel • 
me.k, VAKİT in güzel gezintisinde 
eğlenmek istiyenler idaremizden 
derhal biletlerini almalıdırlar. 

Gezintiye herkes gelebilir 
Kupon biriktirerek davetiye al

mllk hakkına malik bulunmıyan, 
fakat gezintimize İ§tİrak etmek is • 
tiyenlerle yanında arkadaş getir • 
mek istiyenler için de kolaylıklar 

lemin ettik. lııtiyenler idaremize 
mür~caat ederek altını§ kuruşluk 
bir hilet alırlar ve bununla sezinlİ· 
ye ittirak edebilerler. Y alma vakit 
kalmadığı için bu suretle bilet al -
mak istiyenlerin de acele etmeleri-
ni rica ede- iz. 

Dikkat 
"HABER" arkada§ımızın dai · 

mi okuyucu kariinine malik bulu -
nanlar bu gezintiye ittirak edebi • 
lirler. Gezinti aırasında tombola çeke· 

'----~----------------------------
lstanbul 

• 
iiniversitesi fen 

fakültesinden: 
ikmal imtihanları 1 T eşrinievvelde başlıyacaktır. imt ı hana 

fitec'!klerin 25 Eylül ~34 tarihine kaaar imtihana istek kağıt· 
~ı idareye vermeleri lazımdır. (~389) 

t Devlet Demir yolları llAnlarl 1 
Devlet Demiryollarında mer'ı ( Huy, Antrasit, Linyit, Kokı 

~•den kömürleri nakliyatına mahsus D. D.~ ~ numaralı muvak· 
. flt fe,kalide tarifenin 11 /9/934 tarihinden ıhbaren esas şebe\<e 
".taıyonlarından Af yoo - lzmir ve Balıkesir - Bandırma - Ma 
~ıa kısımları üzerideki istasyonlara yapılacak nakliyata da leş· 

~dildiği ilin olunur. (5523) 

'iiiversite mubayaat komisyonundan: 
i 1 l Üniversite Hukuk F aküli.esı okuma saloau mobilya 
t tri. 

· 2 -· Tıp Fakültesi Bakteriyo 1 ojı laboratuvarı tamir ve tadil 
•titri. 

Yukarıda yazılı iki iş olbaptaki şartnamesine tevfikan ayrı 
'~rı olarak kapalı zarf usuliJe münakasaya konulmuştur. Talipler 
"!toa•elerini görmek için her gün Mübayaat Komisyonuna 
~ltıcaat edebilirler. Miınakasa günü olan 3/10/934 Çarşamba 
: tıü saat 10 da teminat mektuplariyle Mübayaat Kom•syonunda 
~ulunmaları ilin olunur. (5530) 

11.ı~tanbul dördüncü icra memur- ağa mahallesinin Selimpaşa yoku-
t\.Pdan: funda eıki 24--29 mükerrer No: 

~ .. b~tihte Kıztatında Mustafa B. lu tatlı suyu havi arsalardan mü -
d, •

1
!11eainde Değirmen sokağın • tebaki borcunuz olan 1349 lira 

~ 6 No: lu hanede ıakin Rebii için alacaklı yeniden dosya küşat 
...: ıade Mehmet Salahattin Be- etmit ve muamelei icraiyenin de· 

vamına icra tetkik hakimliğince 
karar verilmittir. Malumunuz ol -
mak üzere tebliğ olunur. (2715) 

~~ener hanımdan istikraz 

~Jiniz paraya mukabil ipotek 
diğiniz Alnarayda Yakup 

Sultanahmct sulh birinci hukuk 
mahkemesinden: 

Hatice Bedia hanım ile Saniha ve 
Mizyal F eyruze hanımlar ve Ah • 

met Sedat Beyin şayian ve müıte· 
reken mutasarrıf oldukları Laleli

de kuyumcu Bahşayiş mahallesin· 

de Yeşil tulumba sokağında mü • 
kerrer 24 numaralı bir kıta arsa • 
mn izalei §Üyuu zımnında füruhtv 
takarrür ederek müzayedeye •az• 
olunmuştur. 

Kıymeti muhammeneıi 549 
liradır. Birinci açık arttırması 16 
I JO 934 tarihine müsadif ıah gü· 
nü saat on beşte icra kılınacaktır. 
Kıymeti muhammenesinin yüzde 
yetmiş beşini bulduğu takdirde i
halei katiyesi yapılacaktır. Bul

madığı takdirde en son arttıranm 
taahhüdü baki kalmak üzere on 
beş gün müddetle temdit edilerek 

ikinci açık arthrması 31 1 O 934 
tarih"ne müsadif çarşamba -ıünü 
saat on beşte icra olunacaktır. 

ipotek sahibi alacaklılarla di
ğer alakadarların işbu arsa üze. 
rindeki haltlarını hususivle faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını ev -
rakı müsbitelcriy]'! yirmi gün için· 
de bildirmeleri lazımdır. Aksi 

takdirde hakları tapu sicilleriyle 
sabit olmadıkça satış bedelinin 
paylaşmasından haric kalacaklar
chr. Müterakim vergiler hissedar
lara ve dellaliye müşteriye aittir. 

Arttırma şartnamesi işbu ilan ta
rihinden itibaren mahkeme divan

han"'.!iine t J\lik kılınmıstır. 
Talio olanların mezkur gii.n ve 

saatlarda kıymeti muhammenesi • 
nin yüzde yedi buçu;;u nisbetinde 

pey akcesini hamilen Fminönünde 
Kelebekyan hanında Sı11tanabmet 
sulh birinci huku1< mahkemesine 
9::\4 '34 numara ile mtir .. ,.--•lan 

llan clunur. (2217) 

BiR iHTİDA 

Din değiştirmek merasimin ken· 
di arzu ve müracaatim üzerine 

Beyovlu müf ülüüünce İcra ve is

mim Fatma Melek tesmiye edil-

mistir. 
Kasımnaı1a: Dört kuvn 8 Nll. da 

Musevi . cemaatinden f •~k 1uz:r 

Sinyora (2207) 

1 
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Yüksel< iktisat 
ve Ticaret Mektebi 
Müdürlüğünden : 

1 - Me '<tebin her kısmının kayıt ve kabu l işi 3 Eylül 934 
te başlıyarak 24 Eylül 1934 akşamına kadar sürecektir. 

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

3 - Mektebe ~irmek isteyenler kayıt ve kabul şartlarını 
tafsilitiyle öğrenmek f ıere her gün mektep idaresine müracaat 
edebilirler. 

4 - Mektebin birinci ve ıkicci kısım 1arı içio müracaat e• 
dcnlerin adedi her kısım için ayrı ayrı tayin o:unan kadroyu te
cavüz ettiği takdirde ıçler inden müracaat tarihi sırasiyle ıy i VE; 

pek iyi derecede mezun o'anlar ve bunlar arasından tahsillerine 
fasıla vermemiş bulunanlar tefrik ve tercihan kabul o 'ur.ur. 

S - Yü l< sek lkhsat ve Tıcaret kısmına ı ıse erden eyı ve 
pek iyi derecede mezun o 'an 1ar kayıt ve kabul o unur. 

6 - Me:ttebin her üç kısmında mecburi lisan Fransızçadır. 
Almanca ve lngifüce ıhtiyari olarak tedr s o 1unur. Yüksek lktı
sat ve l .caret kısmı ile 1 ı caret lisesine a ·ınacak taleben·n en aı 
lise ve orta mekteplerde tedris o!unan derecede Fransızca bil
me!eri meşruttur. 

7 Kayıt ve kabul için aşağıda yazılı vesi ka l arın mürlür-
lüğe hitaben yazılacak istida ya bağlan:l ası icap eder: J Mektep 
şehadetnamesi veya tasdikoamu nin as ' ı 'l - Sağlık ve aşı ra
porları 3 - Hüldiıııetçe mus1ddak eyi vesikası 4 - Hüv:yet 
cüzdanı 5 - üç adet fotoğraf 6 - Mektep idaresinden a l ına
rak doldurulacak beyannameler. Bu vesaiki tamam olarak tevdi. 
etmiyenlerin kaydı icra edı m 'Z:. 

8 - Mektebin her üç kısmı 
sat öğ 'eye kadardıri 

nihari ve muhtel ı t o'up tedri• 
. (5l42ı 

Maarif Vekiletinden: 
l - ~15 numarah kanun bükümleri dahilinde Maarif Vekaleti 

idaresindeki lise ve orta mekteplerin her sınıfına alınacak 
leyli meccani talebenin kabul imtihanları aşağıdaki ,artlar 

dahilinde lstanbulda Galatasaray ve Erenköy kız liselerinde 
ve diğer vilayetlerde vilayet merkezinde mevcut lise veya 
orta me'<tepte yoksa maarif mUdürlüklerinde yapılaca~tır. 

1MT1HANLAR: 

2 - Meccanilik müsabakauoa girmek isteyenler 29/9/934 Eylül 
CumertHi g'UnO aktamıaa kadar mDracaat etmeJidir:er. 
MOracaatJarı kabul edilenlere bu idareler birer ves:ka 
vereccklerdır. Bu vesikayı ibraz: etmek suretile imtihanlara 
kabul edileceklerdir. 

3 - Veklletce tayin edilecek komisyon 
Pazar günü saat 9 da bıılıyacak ve 
gününe kadar devam edecektir. 

huzurunda 30/9/934 
2 Teşriniel'vel Sah 

4 - Leyli meccanilik müsabaka imtihanlarına iştirak edecek 
namzetlerin haiz olmaları lazım gelen şartlar şunlardır: 

A - Türk olmak 

B - Use ve orta mektep talimatnames·nin her sınıf için lcsbit 
ettiği yaş hadleri içinde bulunmak 

C - Hedence ve ruhca hasta, mallı, sakat ve kusurlu olmak 

D - Velısi kendisinı tahs J eltiremiyecek kadar fakir bu!unmak 
E - Zekası, çahşk<ın'ığı, ahlakı mensup o:duğu mektepten 

alacağı fotografh vesika ile sabıt olmak 

5 - Müsabaka imtihanları "Türkçe - Edebiyat,, . "R yaıiye,,, 
"Tarih-Coğrafya,, derslerinden tahriri olarak yapılacaktır. 

6 - imtihan günleri: 

Türkçe ve edebiyat 30 Eylül Pazar, Riyaz.iye 1 T eşr. ni• 
evvel Pazartesi, Tarih ve Coğrafya imtihanı 'l, Teşrinienel 
Salı ~iinü icra edılecektır . 

7 - Yukardaki şartlar dahilinde m~ccanilik imtihanlarını kaza
nanların adları Vekalet tarafından gazetelerle ilin o 'uoa· 
cakhr. 15533) 

Ercişte seyyar jandarma taburu 
kumandanlığından; 

Ercişte seyyar jandarma taburu A ~ ustos 935 sonuna kadar 
ihtiyacı olan yüz o:ı bin ltilo fabrika unu ve iki .yiiı otuı bin 

kilo arpanm kııpıılı zarf la Eylülün onundan it baren münaiiasaya 

bıralülmıştır. Teminatı bin yüz: yırmı ve arpanın bin otuz beş 

Liradır. ibalesı Ercişte tabur merkezinde icra edi1ecektir. Şeraiti 
görmek istey\!n!erin tabura müracaatları ilin o .unur. (55l8) 

1 
ıstı::ı l l ı l:eleci}esı ııanları 1 __ , _____ ; 

Çocukhm Kurtarma Yurdu için bir sene zarfıoda Jüıuma 

olan 18600 kılo ekmek pazarlıkla alınacaktır. Talip olanlar şe• 

raiti anlamak üzere Levazım Müdürlüğüne, pazarlığa girmek 

iı;in de teklif o1unaca'< bedelin yüzde yedi buçuğu nisbetinde 

teminat makbuz veya mektubu ile 10/9/934 Pazartesi gnan 
saat on beşe kadar Daimi Encümene müracaat etmelidırler. 

(5560) 
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Wlllmli 11• nlşantaşında • Tramvay ve Şakayık caddelerinde WllOOIOOll~~l!llfillmlllili 

, ...... L-eyl-..i 1 Şişli Terakki Lisesi 1Nehari1 

56 Sene mel Se~k~e1,.; .!f/f,.:/?.,~;~i~ü~y~n~~sfhususl me~ebidfr ; 

Reamf llaelere muadeleti ve muamellllnın dUzgUnlUğU MaarifCje musaddakt1r. 1 
Kız ve erkek talebe iCjin yanvana ve gebİf bahçeli iki binada ayr1 leyli te,killb vardır. = 
Mevcut Fransızca, Almanca, ingillzce kurlarına dokuz yaşından itibaren her talebe iştira'< 
eder. Resmi müfredat programlarına göre talebesini ciddi ve muvaffak bir surette bakalorya im· 
tihanlarına hazırhyan müessese '20 kişilik bir Maarif Encümeninin nezaret ve himayesine mazhar· 
dır. Mektep bergün saat 1 O - 17 arasında açıkhr. Kayıt işlerine Cumartesi • Pazartesi ·Çar

şamba günleri bakdır. Telefon : 42517 

11111111111nım ım ııınnırnıı~ııııı••••ıı111R111111mıı•ooııınıımmııııınııınınııııı~ıımııımııınııııııııımıımıımııııınıımı~nıı 
~ Leyli - Nehari ·~ 

K•• - Erkek - Ana /nkzlQp Liseleri ;ık - o.ı. - u •• 
MUesalal: nebi Zade Hamdi 

Ku•vetli bir talim heyetine maliktir. Resmi me\deplere muadilita musaddaktır. Kayıt için her 
gün 13-17 arasında müracaat olunabilir. isteyenlere mufassal tarifoam 0 v.önderilir. 

~ Cağaloğlu - Yanık Saraylar caddesi. Telefon: 2001 'J ..... 

Z AY 1 

Yüksek İktısat ve ticaret mek-
tehinin kısmı .amelisinden mezun 
olduğum ıehadetnamemi kazaen 
kaybettim. Yenisini alacağımdan 
eakiıinin hükmü yoktur. 

Tc:JO.KiVE 

Z:I RAAT 
6AN~<AS1ı 

İstanbul ikinci icra memurlu- ZA Yt VE iTiBARDAN DÜŞMÜŞ 
ğundan: PASAPORT 

Mahcuz ve paraya çevrilmesi 
mukarrer ıekiz balya 304 kilo 
muhtelif markalarda kösele 11 / 9 
/ 934 tarihine müaadif aalı günü 
saat 16 dan itibaren Çartiikebirdc 

İstanbul İran cene·ral konsolos-
luğundan ita kılınan ve Tahir ojlu 
Hüseyin namına ait olan 7652 U
mumi ve 1572 hususi numaralı ve 
11 laf end 1302 ve 1 mart 1924 ta• 

reni Kitapiar 

(DÜN ve y ARIN) Tercüme Külliyatı 

Bütün milletlerin edebi, içtimai, iktısadi, mali ... en muhal· 
let e.erlerinden seçme kitapların tercümesi ve "DÜN ve Y >JUN. 
tercüme külliyatı ismi altmda, yılda muntazam faulalarla, otuı 

cilt kadarının çıkarılması suretiyle yüz ciltlik bir kütüphane 
vücuda getirilmesi temin edilmi,tir. En kudretli kafaların, 
kalemlerin yardımlarına müracaat olunmuıtur. 

8 inci kitap: 

Ruhi Hayatta Laşuur 

1 
Dr. C. Yunıı -
Fiyatı: 60 
Tevzi Merkezi: 

Prof. Dr. M. Hayrullah 
Kurut 
V AKIT Matbaası 

BASJLANLAR: 
l - l!IAJl'O, Dode - Haydar Kllat JOO Kunıı 

1 - AİLE (lllMBERl, Morua - l. R. Atııan 100 

S - TİCARET, BANKA ve BORSA, lktıut doktoru 

Mııblla Etem 76 

4 - DEVLft ft IBTh.AL, Lenin - Haydar Rlfat 75 

6 - 80SVALlZM: K.autılkl - ~hlba Zekeriya 7!'> 

8 - Kt)LLIVAT "· RASiN. R. Nıu.nn 73 

7 - IŞÇt SINIFI IBTll..AU. llnln - ffaydar Klfat 60 

8 - RUBJ RAVA'lTA LAŞUUR, Prof. \'unı - l'rof. Ur. 

M. Hayru.Uall 60 

BASILACAKLAR: 
1 - ISFABANA DOORU, Ply~r Lotl - 1. R . All~an 

1 - KULIJYAT '· RASiN il, B. Nazım 

1 - KAPiTALiZM BUHRANI, Profeaör l'lru - Abmet Hamdi 

& - F-MJZJ n KARA, aJtandaJ, 

6 - GOR10 BABA: Balzak - Haydar RUat 

• 

-
• 
• 
• 
• 

" 

1 - ISA: Parla .Rablyat mektebinde Profe.ör doktor Bine Sıuııle - Haydar 

f - l!:TIKA ı B..ropot.kln - Apotlu Ahmet 

ı - iÇTiMAi llANUNUR, Greel - Kaur Alunet 

1 - DIZRAELlNtN BAYATI, A. Moru& 

10 - ÇOCUK DOŞtJRTICNLER B. Goualve, Merıufller - Prnf. 

nıUalt 

il - VEBTZR. Göte - A. KAml 

Posta T. T. binalar Levazım 
müdürlüğünden: 

Mübayaası müktazi (291) ton yerli kok kömürü kap•IJ 
zarf usuliyle münakasaya konulmuıtur. Maddei mezkuren'll 
24 Eylül 934 tarihinde münakaıası icra kılınacağından taliple" 
rin tartname almak için her ıün tartnamedeki tarif at dahilill' 
de ihzar edilecek teklifnamelerini tevdi için mezkur tarih' 
müsadif pazartesi ıünü ıaat 14 te Beyoğlu Posta Telgraf bİ' 
nasının 3 üncü ~bnda mübayaat komisyonuna müracaatlar•· 

(5392) • ./:. 

Fotogral meraklılarına 
Muhtelif guetelerde çıkan gilnOn hadiselerine ait fo· 

tograflarla apor mecmualanada gardilğOnüz spor hare· 
ketleriae ait fotograflar yalnız lstanbulda V AKl1 
kOtOphaneıinde satılmaktadır. 

Afyon Viliyetinden: 
Kapalı zarf uaulile mlinakaaaya konulduğu e•Yelce ilin edıl~ 

Afyon • lıparta yolunun 9805 Lira bedeli keıifli ıo+OOo 
17 +ooo kilometroları araaı eaaah tamiratına talip zuhur e~ 
diğinden mllnakasanın keenlemyekh addedilerek 2.3 Eylll r' 
tarihipde aaat 15,50 da Eacllmeni Villyette ihale edilmek. es:,, 
tekrar kapah ıarf umlile mDnakaaaya konulduğu ve ket•.fo•" 
ve fartnameyi srarmek iıteyenlerin Nafıa BatmülieadiıliiiO~ 
taliplerin % 7,50 teminatla Encllmeai Viliyete mDraca• 
ilin o:unur. (5489) 

(2210) Halil Zühtü 
§ 1337 senesinde lstanbul Ve

fa idadisinden aldığım ,ehadetna· 
memi zayi ettim. Yenisini alaca
iımdan eskisinin hükmü olmadığı 
ilan olunur. 

tacirler sokağında satılacağından rihli pasaport ba§ka bir kimsenin p::::n::nmmnn:n.-111111mı ı 1111112 ı wm ::ı:r.:.ımıma•-.....-
talip o1anların yevm ve ıaati mez- elinde görülecek olur'a kanuni 

1
p:.'· H 

1
• L A L 

1
• A H M E R 

İncesu Topraklık kaymakamı 
!adetttn Beyfn hanesinde Salihat
tin S., mahdumu Ali Ramiz. 

(1872) 

kurda mahallinde hazır bulunaeak lakibat icra olunac:aktrr. (2204) 

memuruna müracaatları ilan olu - ı~------------ı;: , u 
nur. Satıf bedeli peşindir. (235) • Göz Hekimi i Merkezi Umumisinden: _. 

D S ··ı Ş""k ·· 1 Eıkiıebir Hililiahmer ambarında muhtelif sandalyeler••~ 
Sahibi: MEHMET ASIM 

Ne4riyat müdürüı Refilc ,. ' .... , 
V AKIT Matbaul - lstanbuJ 

1 
• u erman u ru 1 O Eyllll, muhtelif eıva 11 EylOI, F ord, Garford, Braziy• .. 18 dall 

Rabı~li. Ankara caddeı::i No. 60 ı otomobiller 13 EylDI 1934 tarihinde aablacail._l!
91

) 
Telefon 22S66 lj taliplerin mllracaatlan. (25 

aı1111au1m11aa••ımpa 


