
kııyll 1 cu/arımıza hizmet 
I! Su [( lJ P O N : 7 · 
' kupa k nu esip saklayınız 

1a . 
Q l'llci 

Yazı İşleri Telefonu: 24379 Cumartesi 10 2 nci Teşrin (11 inci ay) 1934 

V AKIT BALOSU 
KUPON: 70 

Bu kuponu kesip saklayınız 

10 - 11 • 934 

İdare Telefonu: 24370 Sayısı 5 Kuruş 

~ 'l'ıı • Sayı: 6051 

Pıeni Fransız kabinesi iş brşında \,..- - Ôk;;y::c,;,;,.;m;z-~e-d;,;;rl;;7-...., 
anden programını izah ediyor: Devleti gençleştirmek,ı Selô.m sözümüz ne 
ltıaliyeyi muhafaza etmek, işsizliğe ve sefalete 

karşı mücadele açmak • • • olmalı, nasıl teşekkür 
~'l·•aii~ö1~-t -fır-ka-rFzrnsız gazetaları istik- etmeli lJ iz? 

tr ~'lleçt·· eınıetngilizce bir balı· karanlık go··ru··lJOr 
de11 bi . ı. Belli başlı muhar • 

~,,, rı, hu .. A 
~ ··•rı ( "e . gun lmanyanın, 
t kitıı ol saıre) mukadderatı· 1 ~ 
'ffak olan fırkaların işlerinde 1 
ed· ttp l dk ' •tor 0 ma ı larmdan 1 

. ddire d~ ... Bunlardan birini 
·ııı et,.. gın em r . 'h' Jd ·. "'l!di"· . .sa ını tan m 
c. ~ h~~ Cıh·~dı .hır ıstibdat), diğe • 
ıı• ııı k ··• ıye d v. • • yırfl' ) d i\}'d egın emıalını 

.,1, (Q }e la" ~tnıediği bir mutlakı· 
,edee , ~l\ ila aıf etmektedir. 
sıııd- ıbdu "e ederek .. r . k' d'I 

11 
.,, ta soy ıyeyı~ 1 

1 
' "la. lt\i: n müelilfin maksadı 

f I' ~~ "aten' 
• t d tir; ''nı ıt olmıyan "mutla-

. , d~ kitaha Utlakiyet,, ten ga • 
~ 1t.) uydurulmuş "istib-

~l'r'. 
ı, ıtın ın" 1 Ilı ttab'· uta eası §U: Bu 
~'-ha~~ değildir. Hepsi (ida· 

det fırkalarıdır. Memle· 
Qe:z • 1· 

' gın ığe delalet eder. 
~\r tnahrumdurlar. Ancak 
~~:Zorbalık sayesinde a • 

M. Heryo, M. Fland en, M. Laval 

Paris, 9 (A.A.) - Havas bil- hiç bir nezaret almadan kabineye 
diriyor: M. Flanden bu sabah ka- riyaset edecektir. 
~ineyi teşkil etmiştir. Kefldisi Drvamı 9 un<'o ıaylfRnm 'llncU l!Utununda 

Trenleri devirenMatuska 
bir deli midir? 

O.. ~a~rlar. Fırtınalar geç· 
1e~~-1' g

0 

unıara yer yoktur. Cani, trenleri köprülerden uçuruyor, 
Hi~~:k1a~r~:ıa~::~:::~:~: can · ç.ekişenl~ri -zevkle seyrediyormuş! 
I)~ ;· b. ·ı 
f ıiniio.ı lereclekiJiheraller ~r.-•• 

1 -~~k r, Meydan emele ile 
!lfliıij!~f"""~l~er~~yaup~a~nz~l\f~a~t~ü~aka~~ia~m~i~n~d~e~b~ir~i·n~ı.; 

~fi a.rıa d B tl 1 ~re . tın ır. u fırka • 
!Çte.:ı· tıın s IA t' . • ~ q•rle e ame mı temın 
~!\ r. 
~, e llıUe lI. 

~~t~akllld .~fe. göre Fransa fır
~i ~kıska ur, ıyidir, lakin icrai 
ta,~ l'a_tısa. lltyorlar. Onun için • 
,~ \>l)ıi11ıer~ ın geleceği hakkın • 
~ltı C'ıl~Cl.tıik eh ~ulunmak güçtür. 
bt~ e~ıkad ır memlekettir. 

tla.rıa_ttı an bahsediyor! Öy • 
ento ki, diyor, lutfen 

• 
11 

..........., Celal rturi 
ttcu 

&a.Ytfa 
lllll l mel SO.fununc%& Cani Matuska 

·b Dünkü 
bq_ 

toplantılar 
t ~l~b~llıiyeti 

e biri·"'· ıgı 

şimdilik adını . değiştirmiyecek -
devlet şurasına müracaat ediyor 

m~akemesinin görülmekte oldu
ğunu telgraf havadisi olarak yaz;· 

mıştık. Son gelen Avrupa gazetele 

ri hu azılı cani hakkında izahat 

vermektedi;ler. 

Bu adamın bir deli, bir man • 
yak, trenler aleyhinde fikri sabit 

besliyen bir mütereddi yahut mün

ferit bir cani olmatı ihtimalleri 

vardır. Mahkeme bunları meyda • 

na çıkaracal<tır. 

DevamI 14 cü sayıfarun 3 il sütununda 

Bugünkü sayımız 

16 
S. A. Y. 1. F. A. 

~oy adı nasıl 
olmalı? 

Yazan: Galip Bingöl 
10 uncuda: 

Kadınların sevdikleri er· 
keklerin sonu - Sar' a 
hastalığı - San' at ale . 
mi - Faydalı bilgiler -

Musiki - •• 

ic; sayıfalarımızda : 

Parasız! 
Hekim, Avukat 

küçük ilan .• 

Ô T .. k . . "8 . ,, " "M .,, "S l A .. z ur çe gırınce onıur , , er11 , e amunaleyküm,, 
"Merhaba,, gibi sözlerin çıkmannı istiyoruz; yerlerine ne koya
lım? Hepinize aoruY.oruz, dilediğiniz aözü bize yazıp gönderiniz. 
Gelen karşılıklardan bir kaçını aşağıya yazıyoruz: 

1 - Galatasaray lisesi on birinci 
sınıftan Mehmet Hulusi Bey bizimle 

Akgün - Gününüz ak, aydınlık 
olsun. 

bir dÜ§Üncede: "Bonjur,, yerine Aktün - Geceniz ak, aydınlık 
"Gün aydın,, "Mersi,, yerine 'Sağ o]sun. 
ol,, sözlerini teklif ediyor 4 - Akhisarda adının yazılma • 

2 - Eski§ehirde F. H. Demirelli masını iıtiyen bir okuyucumuz ya· 

Beyin teklifi: 
Bonjur - Baygün. 
Je vouı remercie - Bayırlarun. 
Je vouı souhaite une bonne jour· 

nee - Gününüz k:Utlu olsun. 
Mersi - Alkış . 

%JYOr: • 
'Gün aydın,, veya ''gün eyi,, bon· 

jur yerine kullanılabilir. Bence bu
nu laıa)tarak "Güney,, demelidir. 

Güney, ikisinin de yerini tutuyor. 
Yani Gün aydını gün ay diye kısal
tıp inceltince "Güney,, olur. Portez vous bien - Sağ olun. 

Adieu - Sağlıcakla. 
3 - 1. S. C. imzaıiyle: Mersi yerine "Avlat,, diyelim. 
Gün aydın, eski bir varlığı bulun· T e§ekkürler ederim, arzı teıekkür 

makla beraber tutmamıtln'· Şunları ederim demek için "Avkı,lanm., de. 
teklif ediyorum: yivermek kafidir. Kastamonu ve 

1 
Aktan - Sabahnuz ak, aydınlık bolu tarafJarmda köylerde böyle 

olsun. söylerler. 'fa 
r ~ 2-2 ~ ~.-. .... ,,-,2-'~awwws ._. 24 

Amerikada cumhuriyet 
fırkası öldümü Y 

ork, (A.A.) -Ayandan 
M. Borah beyanatında . demittir 

ki: 
"Cumuriyetçi fırkası tensik e -

dilmediği takdirde artık ölmüf • 
tür. Fırka müntehiplerine de· 
ınokratlarm tatbik etmekte olduk· 
}arı şeylerden başka bir ıey vade· 
dememişlerdir. Cumuhiretçilerin 
propagandası kanunu esasinin mu 
hafazasına istinat etmiştir. Ha1hu· 
ki kanunu esasi insanların kamını 
doyurmaz.,, 

Nevyork, g· (A.A.) - Mebusan 
meclisi için yapılan seçmelerin son 
neticelerine göre demokratlar 320 

ve cuuıuriyetçiler 102 azalık ka. .. 
.zanmJtlardır. Bundan evvelki seç• 
mede demokratların 313 ve cu .. 
ır.uriyetçilerin de 117 azalığı var• 
dı. Bu sefer meclise 7 tarakkiper. 
ver ve üç ziraatçi de ıeçilmiıtir. 

'Ayan seçiminde demokratlar 
69 ve cumuriyetçiler 25 azalık el· 
ile etmişlerdir. Geçen mecliste de· 
mokratların 60 ve cumuriyetçile -
rin de 35 azalıkları vardı. Ayan 
meclisine de bir terakkiperver ve 
bir ziraatçi seçilmiılerdir. 

33 hükUmette va1ilik için yapr-
1an seçmelerde demokratlar 24 
yerde kazanmıtlardır. 

Dünkü maçlarda 
Bişiktaş Vefayı, Fener bahçe lstanbulsporu yendi. 

Süle'ymaniye ile Beykoz berabere kaldılar 

l l• . . . 
uncu sayıfamıza bakınız 1 

9 
bulunanlar. Altta: içki a- .. __________ _..,1. Üstte: Vela kalesine üçüncü 

'(Yazısı 3 iincü sayıfanuzda) ye· Beykoz ma~ından bir görünüf. 

gol yapılıyor. '.Altta: Süleymani

,(Yazısı ·u de ıpor sayrfamızda); 



- 2 - VAKİT 10 Teşrinisani 1934 

Amerikada cumbu
Jİyet fırkası öldümü 

lngiliz - ·Japon ittifakımı? 
'1 aşinaf on muahedesi f KısA =========== 

~ ==: TELGRAF 5555 

kaldırılacağa benziyor :=1=A=NKA=RA=-=s!~b:':!.ı~'!n. 
M. Bitler, Londra deniz görüşmeleri 

üzeri~de malumat toplabyor 

de bir zehirli ve bofucu ıazlar ve ha· 
Ya bücumlanndan korunma tubeai mü· 
dürlfllü ibdaıına lüaum p.terilmek. 
teclir. 

Layihada, bu ıubenin 1934 bütçesi· 
nin (8) cetftlinin uhbat Ye i~ 
muavenet fulma ilin olwaacaiı n iç
timai muavenet umum müdürlüjiine 
bath buluaacaiı ipnt edilmektedir. 

:Vqiqton, 9 (A.A.) - lnıi· 
Hzlerin Japonya ile bir anlqma i
çin pyretler sarf ettikleri hakkın -
da gelen haberler üzerine Lon -
drada lptldat deniz görütmele • 
rinin kurtulabileceğine dair res
men ümitler izhar edilmittir. 

M. Filipı, M. Norman Daviıin 
atikllnet fakat metanetle Kuliı • 
lerde çalıfbğnıı söylemit, bu ça
hımamn müabet netice vereceği 
ümidini izhar ebnittir. 

Bu beyanat baz; meliafilde, .,.__ 
merikanm, müzakerelerin akim 
kalmaİma mani olmak için tim • 
'diye kadar ifta edilmemit bir pla
nı oldulu hiuini uyandırmıft11'. 

Anlatal•l'.I Va9lngton deniz 
mukaveleal Ilga edilecek 

Londra, 9 (A.A.) - Japon 
murahhas heyeti ile Tokyo ara. 
11nda, İngilizlerin Japonyaya 
preneip itibariyle denizlerde mu. 
savat verdiği söylenilen planm 
hakkında mütavereler yapıldı • 
ğı haber. veriliyor. 

P.li.M. g9J:e devletleri birbiri
ne ~!ı fH\llıyan bir muahede 
yerine devletler azami intaat pro• 
gramları ile projelerini birbir -
)erine bildirecelderdir. 

M. Hltlerln deniz gUrDı· 
melerlle allkaaı 

undra, 9 (A.A.) - M. Hit -
lerin hususi surette ıönderdiii 
bir phıiyetin, cereyan etmekte 
olan deniz görütmeleri hakkında 

malumat toplamak istediii bil • 
dilrilmektedir. 

M. Fon Ribbentropun Londra· 
da olduiu ve orada bir kaç siin 
daha kaldıktan aonra timal lnıil· 
teresi ne gideceii teyit ediliyor. 

Alman mehafiline ıöre, bu i· 
kamet deniz mükllemelriyle mü • 
nuebettardl1'. 

Bir 9artla, Almanya Millet
ler cemiyetine dlSneblllr 

Londra 9 (A.A.) - Deyli He
rald gazete.ine naaran M. Hit· 
ler fon Ribbertropu Londraya 
Sir Con Saymene aptıaaJd pla
nı teklif için aandermi9tir: 

1 - J\lmanya V enay mua • 
hedeıinin betinci kıımmdan kur· 
tulacaktır. Buna •bep sillhla • 
rın umumt bir surette tahdidi 
gayretlerinin akim katması Ye ıi -
lahların müsavatı hakkındaki 
mahut 1932 Klmmunvel beyan
namesinin bltıl bulmmıuıdR'. 

2 - Birinci madde temin edi
lince, :Alman hU~eti millet· 
ler cemi)'etbıe ve aillh•,..lanına 
konferanıma avdete amade ol .. 
dulunu bildirecektir. 

3 - Eğer Franıa J;u tarzı b· 
\;ul ederıe, Almanya emniyet mi· 
sakına iltihakı ciddi aurette der
pif edeceklerdir. 

Bu İtçi ıazetesi, Fon Ribl:Hm· 
trop'un, Londrada müsait cnap 
alll'aa, Parise sitmesl muhtemel 
olduğunu ilave etmektedir. 

I ANKARA - Mecliae ild 7Dİ 1'
,iha wrUmiftlrı 

ı - Kaçakçılıim men ve taldW.. 
dair olan 1918 numaralı kamnma 71 
iıM:i maddeti1l• tQin olunan mlddet 
1931 ,.ı. ma11ımm aonuna kadar ua-

tdnnF· 
2 - Adliye Vekili. adU lhtlsu 

_.ı.ı,....ı.;nclen linm ıönıı.ı.rl lo-
ra VekUleri karuiyie 1ra1.mawı.-
tir. 

§'.ANKARA - tcra Vekilleri H .. 
yeti y alon belec.!iye reialiiinin belediye 
kanununun 94 ünc\1 ımıddeai hWnnilM 
söre kaymebm ubtetlne mım-ini 
brvlqbnmtbr· • 

§ BURSA _ Emniyet müdürii .Yunf 
Ziya Bey, Zevk ainemuı merdivenle
rbulen iaerbn dipü1w alır aurette 
,....alanank hutaMYe bMınJmattır. 

§ANKARA - Cumhuriyet hayra· 
nundanberi tiyatrolarda talat tar.mı· 
da OJUnlar oynamd ~tti. 
Matbuat kanunu hükümleri mucalıiace, 
h• temsil ffilecek tiyatro ...,;, lllM
llaat mGdtriyeti tuafmc1an teddk oı.. 
, .... tar. 

Tlrld:reain ..... telif :rwleftmle 
temsil verecek tiyatro heyetlertı eaer
lerlnl ımtllaat ariklbriyetlne ...... 
meldedirJer. Şimdiye kadar natı.aat ...,,etine 180 piy .. sönd.rilmiıtir. 

§ ANKARA - lktnat Yeklleti 
mahtelif 91yanm ıtandardbe ec1ilmeti 
~ Holandac1an Wr mG~eet11 setirtl
J'OI'• Mitehuna Jzminle plqac:aktır. 
Tarifeler için de bir m6tebu•ıa setir-
tllecektir. 

Nazırlar meclisi M. Ti
tüleskoyu tasvip etti 

§ ANKARA - '.A'nlmıwla Wr Ml'Sİ 
apa ~ n1Hml... H.u..ı.ri nW 
Necip Ali Beye ~üracaat ..-U Tür
ki,.de on bir ...,.denberl yapılan it
leri !'ftim sahavnc!a canlancln dlllı için, 
Halknleri te,kilitma ba11-lanm 
latemlılerdir. 

R•umlar, Tirk inlaJ&lnm tehir " 
lriylen olan akiılerini takip etmek -.e 
ban1um reaim1erini yapmak için, Halk· 
meri idaresinde bir Gcntle çabwmaJc 
teklifini Deri tlnnektedir'-· 

Bülttet, 9 '(A:A.) Bugün öfle
~en aonra toplanan nuırlar mec
lleinde M. 't"ıtüleeko harici ıiya • 
Mit ve son hadiseler hakkında 
...... bir bahatta bukmmuftur. 

Bapekil M, Tataresko memle
IEete yapbfı hizmetlerden dolayı 
M. Tıtüleskoya hükUmetin min -
49ıltarblnu hUdlrmit ve icraatiyle 
t•nwmen mutabık oldutunu aöy-
1-lftlr. 

NazR"lar mecliai baı•ekile itti• 
fakla iftirak ve hariciye nazı • 
rmm icraatını tanip etmiftir. 

Titülesko Kral Karolun 
huzurunda 

Bükret, 9 (A.A.) - Kral, M. 
Titülealmyu kabul etmiftir. Ba 
mUJlkattan eonra M. Tittlleeko 
A\'USturyanm yeni BGkret orta 
elçiı!ni Krala takdim etmlftlr. 

Genç resumlann teklifi, Halknleri 
muhitinde lyi bir tetir bırakmııbr. 
Halknleri Jelli Necip Ali Bey, reaaam
lann telcliflerini pnntlp itilMuiyle ka· 
Mıl ettiiü kendilerine bilclirmiıtir. 

Difer taraftan öfrencliifmln söre, 
Halknlerl, resaamlardan Mr ana1'a 1'a 
itler için çabıtıraeak, Türk ln1alllmua 
dair yapılan ....nnı.n, Tirlciyenin eli· ------------................. __________ _ fer ıebtrlerinde t91hir eclec:ektir. 

Mımdaki değişiklik 
ve İngilizler 

Wndra, 9 (A.A..)-Reamtme
lialtl Netim Papnm Mr11r bqye
killlfln• intihabı hakkında tef • 
ıiratta balımmamakta iaeler de, 
IAnclrada efkln umumiye yazi • 
yetin meınnaniyet Yerici bir tan • 
Cla lnldtaf eltili Ye IOD ta~ ]a. 

ralm aaraJ' Ue harici mahafil ara -
sındaki rabıatayı lü:mmu veçbile 
tekrar teeia etmiı oldutu merke • 
sinde butunmalctadD'. 

Yunanlılar kadınlara 
·intihap hakkı vermiyor! 

'.Atin•, 9 _(A.A.) - Ayan mec• 
IW, bdmlarnı belediye meclisine 
imibap edilebilmek h~ldmu ret 
etmlttlr. . 

Mu§"lada tütün fiah 
Mutia, 9 (A.A.) - TUtUn pi • 

yuuma ittiıtk etmiı olan tilccar

lardan batka Oatroı Türk tlrketl 

de piyuaya airmiı •e 400 bal,.e 
tütün almııtır. Halen fi1atlar 60-
75 araamda detiflllektedir. 

Sar meselesi 

§ANKARA - tnhlnrlara ait rakı, 
likör, fU'llP, bpirto, ıipra fürika. 
Jan ile tua memliba ve delirmenlerinin 
Sümer Banka geçmeaine dair Mr ta1&Y. 

wr nrchr. Bu ıaretle clnlet falwika· 
lannm bankacılık uıulleriyle daha mo
dem Yr surette idare edilmesi faydalı 
söriilmektedir. 

§ ANKAli - Ticaret odalan kon· 
ıresi yalanda Anbrada toplanacektır. 
le ticaNt müdürliiü toplanb niumna. 

meainl tanzime •tlmn•ıtır. Runame
delci maddeler anımda ticaret odala· 
nna ~ yeni tekil va •• Roma, 9 (A.A.)' - Alman te • 

firi Fon Huaet dün hariciye milt

tetan M. S11'Yiçe Sar meaeleei hak· ltalyanm Ankara 
kmdaki Alman noktai nuannı büyük elçİ&İ defİf tİ 
izah etmiı ve Framız lotatmm Sar Roma, 9 (A.A.) _ ltatyanm 
eraziıine muhtemel teYkiyab hak· Ankara büyük elçili M. Lojacono, 
kında itirazat ve kuyudu ihtirazi • Nankin büyük elçiliiine tayin edil· 
J'fJ dermeyan eylemittir. mittir. 

"lnqilterenin en b8 
ülküsü sulhtür I ,, 

Fakat.. Avam kamarası, itçil 
hususi silib fabrikalarının ka . 

ması teklifini reddediyor 
Londra, 9 (A.A.) - ltçiler A· ı hakkak ıilihlann .z•!P 

vam kamarasında ıilah ticareti de etmez. Jtçilerin ,._it 

müzakerelerine devam ederek hu- bir anlqma kabul edllP"" 
ıuıt ıi1lh f abrikalanmn kaldll'ıl • ıilih yapmayan meaıl 
muı ile mühimmatın devlet tara • ziyetleri ne olur 1 
fmd~ yapılmasını ileri ıürmüt - M. BaldYin bundaJl-_jj 

lerd1r. terenin 1935 de Cenf'f"':"'J 
Muhalif liberallerden M. Senk· nelm'l t ı'lih ticaretillİO 

ler ıifllı ticareti hakkında bir tah· as '. ei ~ir muka.el• 
kika 1 kl"f • • m ııç n 

t yapı mumı te ı etmıtlır. ... m f k t bunu im,.ı. 
M O • r--be la · · ıa· g 1 a a ~~ • ıtin ~ r yn ıtçı ta ı· bi tun mukaveltr7• 

rinde bir taclillt yapılmuİnı iıte • r J:>kler"unn· "il .. bllifd" . be 
1 

!I l .... • __ 
1
___ meaı ı 11 ve ... 

mıt, yne mne uır ___,_ Ye " • tek"' 
milıterek bir hareket elde etmek i· - Bu meseleyı 
çin hnk6metinin p.yretler sarfet • rede meyzubabı etmel• 
tifini ve hiikGmete itimadı oldu - irz •e fil! bir mukavel• 
juİıu bildinnittir. Bu zat, silah ih· ğe karar vermit bulUO it 
racatı huıuıunda bir anlaflll& yapı huıusta M. Hendenoo 
labiiıceiini ve Amerikanın da bu· kız. Bugünle? biltün ~ 
na dahil olacağmı zannebnekte • geçen ıenenın cesare ·Jt" 
dir. ıelerine rafnıen, lnıt • 

londra, 9 (AA.)" - "A•am ka. • metinin ba9lıca ı•Y 
marasmda itçilerin takriri 69 r.. muhafazur oldufunu 
ye kartı 279 re'J'\e reddedilmittir. g6zden uzak tutmadık· 

Celae kapanmadan söz alan hu arar ve onu temin 
M. Baldvin itÇilerin takririne tid· hiç bir kimseye hücuı!I 
detle muanz olduiunu söylem it ve beraber, mUdaf aa mec: 
demittir iri: olduiumuz harikulade 

••- Hükametin yeı&ne ıayesi ıahlp oldufumuzu ka • 
liQi''-4-~ lbım..ail&blan te - mamalı Ye her ne ıuretl• 
darik olmutt\1?4BU1'Clmet,in ~'Bnd11 •"" 'bu .... 11.,,ı tı.m.af 
bulanan &lr ıillh fabrikası mu • yiz.,, 

!'eni bir dörtler mi? Zongultakt• 

ltalya - Almanya -
Macaristan -Lehistan 

Roma, 9 (A.A.) - M. Gam
b8tun M. MuaoHniye yaptıfı si • 
yaret hakkında pzeteler tarafm· 
dan J.apılan tefairatm hullsa11 ıu
dur: 

•'ffiç Mr tef delitmemi9tir. 
Milkllemeler enelce malam olan 
Y&Ziyeti teyit etmiftir.,, 

Matbuat, Macaristanın Fransa 
ile yaklqmaık Ye küçük itilifla 
münuebatı ulab ebnek yolunda
ki İtalyan aiyuetinden enditefe 
düımemiı olduğu tasrih edilmek -
tedir. Halbuki BudaJ)ettenin Ber
lin .:..._ Vart0va aiyuetine doiru 
temayül ettiii zannedilmektediT. 

Nihayet lngilizler ıahıi 
hüniyet prensibini tahdit 

ettiler 
!Andra, 9 (A.A.~ - Lordlar 

sabah aaat d&rtte OD ikİ A&t 
m6tem•di bir ~dan eoma a
aayİfin ihlaline ve ieyana kartı 
yapılması iatenilen kanun llyihuı 
maddelerini tesbit ebnitlerdir. 
Bu kadar uzun bir içtimam 1887 
senesinde yapılan lrlanda müza• 
kerelerinden beri yapılmadıiı un 
olumnaktadir. Mahalefetin yir
mi d6rt takriri reddedilmiftir. 

Bir vapur batb 
Tokyo, 9 (A.A.) - Sado aduı 

civanncla imdat itareU •eren Ra· 
nanman 7'lk npurumm aranma • 
.,,·.~dan vaz ıeçllmiıtir. 43 tayfanın 
fırtınada bofuldukları zannedU • 
mekteclir. 

Mehmet ha 
Zoquldak, 9 (A.J..) 

lide Köte aizı mev~ 
kömürünü bulan ve bu 
kiyenin ilk maden k'' 
olan Uzun Mehmedio 
lufllllun yüz betinci_!'1~ 
sün Zonpldak hatv: 
dan parlak bir ihtifali• 
tl1'. Şehir bqtan bap~ 
ttr. Battın fırka ve hal 
tile memurlar, izciler, 
cemiyetler ve emaf eti 
maden ocakları itçit ti" 
katılmıtlardl1'. Cunıurİ~ 
nmcla toplandıktan • ~ 
Mehmet lbideıine ~~ .... ~ 
kevi, muhtelif tefe~ 
den müeueseleri naJP""' • 
çelenkler konutmutld!':J 
tiln mekteplercle 111~.wl 
fmdan talebeye U~_:J 
rafından kamüribı ~..il 
milriln nrenael deleti 
bl'. Memleket ba~ 
çindedir. Gece halk fi 
bllyilk bir ~üıam.erfl8~ ramlar venlecekliı'· ,,,., 
de de Uzun Mehıll''ı-st" 
yük bir ihtifal yaP~cl~ 
Mehmeclin köyün• •· 
runlan halken naO'_. 
dditmittir. 

ı . d ....... .,, 
zmır e uzu ... 

piy ..... ,_ 
İzmir, 9 (_A.A.) -'o 

çilnden aemincİ ~ 
kadar bonada bet':'~ 
km kuruta uaar ~ 
cir ve yedi buçuk dl' 
kuz buçuk kuruf& ka 
nlüzüm~ 



- · 

Dün 1Japılan toplantılar Fransızça "Ankara,, son sayı-

Talebe birliği Devlet ş,iirasına müracaat edecek-Etibba 
ve muhadenet cemiyeti adını şimdilik değiştirmiyecek 

sında, Balkan birle§mesini ya • 
panların kar§ılıklı sözlerini, ayrı 
bir yaprak içinde verdi. Marril
yada dökülen temiz kan daha 
soğumadan ve büyük yası gönül-
lerde dipdiri dururken, yapılan 
bu topluluk, karanlık pumlara 
çelik bir dalğa uğultusiyle çarp • 
tı. Ağzında bütün Romanyayı eli· 
le getiren "Titülesko", birliğin 
ne sağlam temellere dayandığı • 
nı anlatırken: "Katiller aldandı
lar ve döktükleri kanla birliği • 
mizi bir kat daha perçinlemek • 
ten baıka bir §e)' yapmadılar. 

Birlik, uğrunda son neleıini 11er
mi§ bu yükıek ölü ile rimeli büs
bütün ayrı bir vaıiyet değeri ka
zanmı§ oldu." Dedi. 

Türklye içki aleyhtarı gençler 
cemiyeti dün yıllık toplantısını 

saat onda halk salonunda yap • 
mııtır. 

dan muhtelif parçalar çalınmıt 
ve büyüklere tazimat telgrafları 
çekilmiıtir. 

Doktorlar arasında 

ni adı tatıması teklifi umumi he
yetçe kabul edilmiıtir. 

Vakit az olduğundan nizam • 
namenin ancak be§ maddesi o • 
kunmut diğer mühim maddele • 
rin müzakeresi için bu ayın so • 
nuncu Cumasında ikinci bir top. 
Jantı yapılmasına karar veril • 
niştir. 

Kongreyi profesör Doktor 
F ahrettin Kerim Bey açmı§, ev • 
veli hep bir ağızdan istiklal mar· 
fı ~öylenmittir. 

Etibba Muhadenet ve taavün 
cemiyeti aylık toplantısını dün 
Etibba odasmda doktor Neşet 
Osman Beyin reisliği altında 
yapmıftır. Vatan uğurunda ıeliit olan • 

larla geçen yıl azadan vefat e • 
den Süleyman Emin Pa§a, kıy • 
metli hocalardan Ebülmuhsin Ke· 
mal Beyin habraaıru taziz için 
bir dakika ıusulmuıtur. 

Bundan sonra F ah rettin Ke
rim Bey kürsüye gelerek: 

- " Milli vatanı ve inkılabı 
her ıeyden üstün tutan ·Türk 
gençliğine bundan sonrakı çaht· 
malarında da daha büyük bir 
muvaffakiyet göstermesini dile • 
rim" demİ§tir. 

Umumi katip Bedri Nafiz Bey 
cemiyetin sekiz aylık faaliyet ra

porunu okumuttur. Raporda her 
yıl Mart ayında yapılmakta olan 
kongrenin bundan sonra f aaliye-

tinin daha daha fazla artması İ· 
çin Birinci Teşrin iç.inde yapıl • 

maaı İsteniyordu. Bu teklif kabul 
edilmittir. 

Cemiyetin çıkarmakta oldu • 
ğu (tçlti Dü,ma@ gazetesinin 
butün BallCan ev et erınCle, at
ta bütün A vnıpa gazeteleri ara
sında çok iyi kartılandığını, ce • 

mi yet tarafından geçen yıl muh
telif yerlerde verilen konferans
Iar>n büyük faydalar temin et • 

Eski zabıtlar okunmuı ve ka· 
bul edilmiştir. Cemiyete yeniden 
aza yazılan Sadık Beyin kabulü 
yapı lmıttrr. 

Bundan sonra Cemiyetin açıl
dığı zamandan beri tatbik edil -
mekte olan nizamnamenin de • 
ğiştirilmesi meselesine geçilmiş 

ve idare heyeti eski nizamna • 
meyi tadil eden ve eski Arap ve 
Acem terkiplerinden uzaklaıtı • 
rılmıt bir şekilde tertip ve tan • 
zim edilen yeni nizamnamenin 
projeıini umumi heyetin tetkiki
ne vennİ§tir. Bu cemiyetin ismi 

üzerinde münakatalara sebep ol· 
mut ve uzun uzadiya sözler öy
lenmiştir. 

Bazıları cemiyetin isminin 
tamamen değişmesini, bazıları 

da eski ismin kalmasını istemiı -

lerdir. Toplantıda rapörtörlük 
vazifesini yapan umumi katip 

Bakteriyolog Muhsin Bey bu hu -- ~ ., ... 
uzun uzadiya anlabnıf, cemiyc • 
tin eski ismi değiıtirildiği tak -
dirde yapılacak muamelenin çok 
uzun süreceğini, ve yeniden bir 
cemiyet kuruluyonnuı gibi mua
meleye tabi olması lazım geldi -
ğini, eski ismin bırakılmaımda 
§İmdilik bir mahzur olamıyaca -
ğını aöylemittir. 

Bu toplantıda senelerden be • 
ri doktorların ölenlerden ailele
rine yapılan yardım hakkında 
bazı tedbirler alınması görüşü • 
Jecektir. 

Tedrisat cemiyetinden 
Cemiyeti tedrisiyei islamiye

nin yıllık fevkalade kongresi 
dün saat on dörtte DarüŞJafaka
lisesinde yapılmıtlır. 

Kongrede 933 - 934 yılında 

yapılan faaliyet raporu okunmut 
ve hesabat tetkik edilmiştir. Ge
çen yıllarda olduğu gibi bu yıl 
da fakir çocuklara elbise da • 
ğıhlmasma, karar verilmiıtir. 

Bundan sonra yeni idare he • 
yeti azalarının seçimi yapılmıt 

ve Esat, Fuat, Aziz, Hamit, Os
man, Hüsnü Sadık Beyler yeni i
dare heyeti azalığına seçilmi§ler
dir. 

Talebe blrll§inde 
Milli Türk talebe birliği de 

dün yıllık fevkalade kongresini 
bir'Jifin C.galoğlu merkezi .. to
nunda yapmıttır. 

Toplantıda Üniversite tali • 
matnamesinin birlik için uymı • 
yan maddelerinin tadil ediJmeai 
jçin devlet ŞCirasına müracaat e
dilmesi ekseriyetle kabul edil • 
mi§tİr. 

Bundan sonra birliğin intihap 
teklinin değiıtirilmesi görü • 

E§i az bulunur bir aiyaıi ede
biyat örneği olan bu parlak nu • 
tuk, yalnız bir ağız süıü değü • 
dir. Onda yürekten kopma kes
kin ve ince duyğularla çerçeve • 
lenmiş yalçın bir gerçeğin aldat• 
maz yüzünü görüyoruz. 

Uğurlu bir amacın sarp yol· 
larında canını basamak yapan • 
lar, kutlu birer bayrak olurlar. 
Tarihin zalere ka11uımuı ülkü • 
lerinde sağ kahramanlardan çoli, 
kurban bir önderin yararlığını 
gorunce, ıaımamalı. Sırasın • 
da bir ordunun yapamadığını 
mezarı gönüllerde kaz.ılml§ bir 
§ehit ba§arır. Bütün bir impara· 
torluğun ezici, korkunç gücü kar· 
§ısında çıplak, ıuka bir "Gandi" 
nin hôla ayakta duruıu, bu yüzdeı 
değil midir? Kurtuluıların yük
yükıeldiği toprakları kazınız, 
her tunç Je•tanın ayakları Jibin
Je gömülmüı kan, kurumuı kala 
ttUları bulacak•ınız. Gerçek ôbi
Jeler hep bu tür,lü kızıl temeller 
üıtüne kurulmuıtur. 

Balkan birliği, Jün bir to • 
ham, ince bir filizdi. Bugün kan
la mlanJıktan •onra JallannJa 

tiği, hu konferansların bu yıl da
ha iyi bir tekilde verilmesi için 
tedbirler alrnacağr aöylenmit • 
tir. 

Cemiyet bu yıl Türkiyenin 
her yerinde bir ıube aç.maya ka
rar vermiıtir. Sekiz ay zarfında 
yeniden cemiyete iki yüzden faz
la aza yazılmııtrr. 

On bet seneden beri bu ismi 
tafıyan cemiyetin gene muvak • 
kat bir zaman için olsun gene ay-

şülmüı ve bazı kararlar veril. 
mittir. 

Birliğin kapanacağı hakkında 
De§rİyat yapan Milliyet gazete • 
sine birlik tarafından alenen te -
<'S-'üf edilmesi ittifakla kabul e • 

renkleri göz kamCJ§tırıcı çiçekler 
açan genç, gürbüz bir ağaç olJu. 
Onun aerin gölğesintle elele, yü • 
rek yüreğe ya§ıyanlara ne mut • 
lu! .. 

Seyyah 

Bundan ıonra cemiyet azala
rına mühim bir müjde verilmit • 
tir. Bu müjdede cemiyetin umu· 
mi menfaatlere yarıyan cemiyet· 
ler sırasına kabulüdür. Bu haber 
alkıılarla karıdanmıfbr· 

Veznedar raporu okumuf, ce· 
miyetin bazı azalan söz alarak 
bütçeye yeni para gelirlerinin te
mini hakkında dileklerini aöy• 
lemiılerdir. 

Cemiyete yeni giren azaların 
and içme merasimi yapılmıt ve 
ant 'u tekilde içilmiıtir: 

'~- Hiç bir suretle, doktor 
reçetesiyle ilaç olarak müstesna; 
hiç bir cins, nevi alkol ve uyuf • 
turucu maddeler kullanmıyaca • 
ğıma ve daima cemiyetin men • 
f aatine çalııacağıma 1eref ve na· 
muıum üzerine söz verir ve sö • 
zümde duracağıma and içerim". 

Orman fakültesi dilerek bunun yazı ile Milliyet Mahmut Bey dün gömüldü 
Ölümünü yürek acısiyle yaz -

dığmıız Fizik hocası Mahmut Eli· 
rem Bey dün talebe.inin ve ar • 
kadaşlarının teessürleri arasın • 
da gömülmüttür. Mahmut Beyin 
cenazesi Fatihte Kız taıındaki 

evind~n ahnmı§, Laleli camiino 
getirilip orada namazı kıhnmıf, 
ondan sonra evvelce müdürlük
te bulunduğu Pertevniyal lisesi
ne götürülmü!tür. Burada Per. 
tevniyal lisesi muallimlerinden 
Şefik Bey bir nutuk söyliyerek 
kendisinin ve muallim arkadat • 
larmm duyduğu acıyı anlatnııf • 
tır. Şefik Beyden sonra Muallim 
mektebi, latanbul, Hayriye ve la· 
tiklal liseleri ve diğer bazı mek· 
tepler muallimleri, mezunları vo 
talebeleri namına nutuklar · ıöy· 
lenilmİ§tİr. 

Tedrisat dört yıl sürecek 
Büyükderede yüksek orman 

mektebi 28 birinci teırinde fiğve • 
dilmit ve yeniden (Orman fakül· 
teıi) adile kuruJmuıtur. 

Bu fakülte de Ankara ziraat 
enstitüsüne bağlan~ştır. Fakülte-

nin bu yrldan itibaren tedrisatı 4 
yıla çıkardmrıtır. Bu fakülteye gi· 
ren talebe tahsillerinin ilk iki yı • 
hnı lıtanbulda diğer iki yılını da 
Ankara Ziraat enstitüsünde yapa
caklardır. 

'(Orman fakültesi) nde dersi ve
recek hocalar Almanyadan getir• 
tilecketir. 

Eski Orman mektebinin kad • 

,..l. ..... :esine bildirilmesi kararlat -
tmJdı. 

Yeni iciare heyeti seçilinceye 
kadar eski heyetin vazifesine de
vamı kararlatbnlmışbr. 

Birliğin mevcut nizamname • 
sinin on ikinci maddesi qağıda 
gösterilen tekilde değiıtirilmit • 
tir: 

" - Birliğin idare heyeti aza
lan doğrudan doğruya yazılı a • 
zalar tarafından seçilir, yazılı a
zalar kongrenin umumi heyeti 
teıkil eder. Kongrede eski idare 
heyeti raporu tetkik ve tenkit c· 
dilir, heyete program tanzim edi
dHir. idare heyeti namzetlerinin 
kongrede hazır bulunmaları i • 
cap eder ve her ihtisas şubele • 
rinden idare heyetine bet aza 
seçilir. 

rosunda bulunan bazı bocalar ye· 
ni kadroya Doçent olarak alınmıı· 
lar bir kıamı da açığa çıkarılmıt • A - intihap iki T eıriniıanİ· 

de olur ve birliğin yazılı azala M 

rı muayyen bir yerde konmuf bir 
Eski Orman mektebine bağ· 

tır. Bundan sonra cemiyetin yeni 
idare heyeti seçimi yaprlmıflrr· 

Profesör, doktor Fahrettin Ke
rim Bey cemiyetin reisliğine, Ga· 
zenfer Bey, Nihal Hanım, Müfit, 
Edip, Ali Saim, 1.hıan, Cevdet, 
Ali Rıza, Fehmi, Tarık Beyler 
azalığa seçilmiılerdir. 

h otan ameliyat mektebi de lağve• 
sandığa rey atarlar. Seçme nam· 
zetJeri asgari on gün evvel iline-

Buradaki merasim bittikten ıon• 
ra Mahmut Beyin tabutu cenaze 
otomobiline konulmuı, Edime • 
kapı mezarlığına götürlilmüt ve 
bir yd önce ölen karıamm me • 
zan yanma gömülmi\ıtUr. 

Cemiyetin orkestrası tarafın· 

dilmif, yerine (Orta orman mek - dilir.,, 
tehi) kurulmuthır. Bu mektebin Bundan sonra kongre heyeti 
müdürlüğüne Fevzi muavinliline Gazi Hazretlerine, Meclis reisi • 
Ahmet Beyler hocalrklara da Ne- ne ve Maarif Vekiline tazim tel-

cati, Münif, Mehmet, Ali Sadi B. - ı grafları çekilmesine karar vere. 
ter tayin edilmiılerdir. rek toplantı bitirilmiıtir. 

Cenaze merasimi çok kalal>a
lık olmuı, mezara bir çok liseler 
ve orta mektepler namın g6n • 
derilmit olan çelenkler konul • 
muıtur. 



•• 
Uç, dört fırka 
-- Baş makal~dcn devam 

istipdat yapmasını birleımit dev • 
Jetler residinden istiyor! 

Bununla beraber, müellif, libe • 
ral memleketlerdeki fırkaları hot 
görmekte, hatta takdir etmektedir. 
Asıl hırpaladığı iıtipdat ve mut • 
lakıyet fırkalarıdır. 

Bunların istibdadı meıruti ol· 
mıyan (Çarizm ıibi) yerlerdeki 
meıru ve hukuki, kanuni iıtibda • 
dı bile fersah f eraah aeçiyor, iddi
sında ! 

Uzun bir müta!ea: Almanyada 
Hitler partiıi nasıl çalıııyor? Na
ziler Kurunuvüıtayr aıblar, daha 
eıki zamanlara gidiyorlar. 

Almanyadan yahudilerin sürül
meıini Babil esirliğinden daha be
ter görüyor. 

Tuhafıma aitti: Müellif, bir 
hayli doğru olan tetkikatında biz· 
den bahıetmiyor. Cümhuriyet 
Halk fırkuı ise, fikrimce, onlarla 
güzel bir mukayese zemini teıkil 

edebilir. ikinci Büyük MiUet Mec • 
lisinden biri, fırka, itidal dairesin· 
de, bir çok vaitlerde bulundu. 

Bu vaidr.r milletin bünyesini 
kuvvetlendirici tedbirlerin alın • 
ma11na dairdi. Bütün vaitler tu • 
tu1du. (Umde) 1er hep yerine gel· 
di. 

Liberal partilrein taıkmlrğı yok. 
Yani F ranıada olanlar biz de ol
mıyor. Fırka ve hükumet buhran -
larını bilmiyoruz. Buna mukabil, 
Almanyada ve ltalyada olduğu gi
bi beteri hukuklan tahdit edici 
gerileme hareketleri hiç yok. Bila
kis! Fırka edep dairesinde aza • 
larını münakataya muhakemeye 
davet etmekte. Öyle bir (amel) 
ki (aksülimeli) yok. Terbiyevi bir 
fırka .. Ancak 11 yıl evvel en key • 
fi idarelerden kurtu1an bir millet 

Polis haberleri 

Çıkan kavgayı ayırmak 
isterken 

Oıküdarda oturmakta olan 
Halit ve Sadık isminde iki kiti 
arasında kavga çıkmıt bunu gö
ren Ahmet Efendi namında biri 
kavgacılan ayırmak istediği bir 
sırada Sadık tarafından bıçak -
la elinden yaralanmııtır. Kavga
cılar yakalanmıttır. 

Bir ceset bulundu 
Evvelki ıece sabaha karıı Fe

nerde Mesnevihane sokağı yoku • 
tunda bir ceset bulunmuştur. 70 
yqlarında ve Rum olması ihtimali 
kuvvetli olan bir kadına aittir. Ka
dımn kafa tuı, arkaaından parça· 
lanmıttır. 

Boiulmadan kurtarlldı 
Dün sabah Boğaziçinde Ertug. 

rul ahalisinden Rifat admda bi
ri batı dönerek denize dütmüt i
se de boğulmadan kurtarılmıı • 
br. 

Bir doland1rıcı yakalandı 
Sirkeci lstuyonundan Çorlu· 

ya gitmek üzere kamyon bekle • 
mekte olan Romanya muhacir -
lerinden Latifin, Mehmet namın· 
da bir sabıl<alı on lirasmı dolan
dırmıt iıe de hemen yakalan
mııtır. 

Umumi nufus sayımına 
hazırlık 

. 1935 umumi nüfus sayımı ha· 
zırlıklanna bqlanmuı için, iata • 
tistik umum müdürlüğü tarafın • 
dan lstanbul vilayetine emir veril-

heyetini yola ıevkediyor. mittir. 
Bu itibarla, kaviyen hükmede- Belediye, nüfua tabririnden ev· 

biliriz ki Halk Fırkuı Faıizm'den vel numarataj yapmak için ıehir 
ve Hitlerizmden ziyade muvaffak mediıinden 934 bütçeıile 30 bin 
olmuftur. Unutmayalım ki atılan liralık munzam tabıiaat iıtemiıtir. 
h'?r bir adım, terbiyevi bir adım • Bu tahıiıat kabul edildikten son • 
dır. Halk faaliyetleri, baıka di· ra hemen numarataj faaliyetine 
yararda olduğu gibi, ferdin ben • geçilecektir. Ancak bir sokakta 
liğini yok edecek mahiyette de • yeniden yapılan binalar yüzünden 
ğildir. Fertleri ıürü addetmiyor· çıkan değiıiklikler üzerine her bi· 

Halk Fırkaıı her türlü anarti • rinin numarasını yeniden değif • 
ye mini oldu. ispanya fırkalarına tirmemek ve bu suretle yeniden 
bakınız. Fırkaların tefrikuı müz • numara p1i.ka1ı kullanmamak için 
min bir anarıi doğurdu ki, büyük yeniden in.ta edilen binaya verile
ıözüme tövbe, ispanya ancak yüz 

b. · cek numara, bir evvelki binanın yılda bu be!i.lardan kurtula ılır · k .
1

... ·1 k 
L h. d k" f k l d numarasına üsur 1 aveın e ona· e ıslan a ı ır a ar o erece 
berbattır ki o memleketin bakimi, caktır. 
mareıal Pildzutcki meb'uslara: _______ k ____ _ 
- Beyeh fahiıeler! diye hitap et· Gazinoların apanma 
mittir. saatları 

Yugoslavyadaki aabık partiler Gazino, bar ve meyhane gibi 
kral Alekaandr tarafmdan mu • yerlerin kapanma saatlerini 
vakkat bir müddet için metmi • hazırlıyan komisyon kıı saatle -
yetin geri alınmuını icap ettir • rinin tesbiti için toplanmıt ve 
mif ti. görütmüttür. 

Bulgariıtanın, Yunani.stanm Yapılan görüıme neticesinde 
düziinelerle partiıinden bahıe !ü· ıimdilik mevcut bar ve saire gıbi 
zum ıörmiyorum. yerler için yeniden kıt saati tes • 

İtte fU cihan buhranı içinde, bi- bitine lüzum görülmemittir. Bu 
zim f ırkamrz, memlekette inzibatı gibi yerler kıtın da yaz ıaatlerin
idaİne ettirmekle tahayyüz ediyor. de kapatılacaklardır. 
intizam, milleti yenilife alıİbr • 
mak ... 

On küsur senedenberi edilen bu 
hizmetler inkar edilemez. 

Biz bugün ve bugünün hidiıe • 
lerinden uzaklatbkça Cümhuriyet 
Hallf. fırkasmm bu meziyetini da· 
ha bariz bir ıekilde görecefiz. ln
zib~t ile terbiyevi gayeleri telif 
eden, istibdada, her türlü mutla • 
kıyete sed çeken, anarıiye kartı 
aelen hemen yepne yeni fırka, 
bizimkidir. 

ispanyada, Portuıal'dan ti uzak 

Plnlandlya el~lal Sofyaya 
gitti 

Finlandiya elçisi M. Anni Ta • 
las aynı zamanda Finlandiyamn 
Sofya elçiıi olduğundan, Bulgar 
kıralı Boris Hazretlerine, itimat • 
namesini vermek üzere dün Bu1 • 
garistana geçmittir. 
---....ııl!DUU1111191Ulll111ft111tRlllllllDllRlllllt~ 

ıarka kadar siyasi bir cevelan ya • 
pmrz; söylediklerimi taıdik ede • 
C'.~kıiniz. 

• 
Celll nuri 

f Güzel dikiş İngiliz tayyareciler 
Eskişehire gittiler 

Terziler cemiyeti dün Şehrimize ıeldiklerini yazdıiı· 
güzel modeller gösterdi mız üç lngiliz tayyareci, dün ıeh • 

Dün Terziler cemiyeti tarafm - rimizden aynlmıt, E.akitehire doğ· 
dan Tokatliyan salonlarında ta. ru uçmuılardır. 
mamen Türk İfçiliği eseri olan mo- Ayrılmalarından yarım ıaat ev· 
deller gösterilmiı ve çok takdir e· vel kendilerine görüten bir muhar· 
dilmittir. ririmiz, tayyarecilerin ıeyahatle • 

lstanbul vali ve belediye reisi rine ait malumat almııtır. 
Muhittin Beyin de hazır bulundu • Tayyarecilerden Miller Payk 
ğu bu meruime lıtiklal martı ile dem ittir ki: 
baılanmıttır. Sonra terzileri ce • ••-Geçen perıembe ıünü Dra· 
miyeti umumi katibi, Türk giyim gon markalı tayaremizle Londra· 
inkılabına dair bir nutuk söyle. dan kalkarak Kolonya, Nurenberg 
mit ve ezcümle dem ittir ki: Bel ırat, Sof ya yo!u ile lstanbula 

"-Türk inkdi.bmm yarattıiı geldik. Bütün bu seyahatimiz es· 
en büyük yeniliklerden birisi, ıi • numda lstanbulun manzarası ka· 
yim hususunda, bilhuaa Türk ka· dar pzel bir manzara ıörmediği • 
dınmın kıyafeti üzerinde yaptığı mizi mübaleguız olarak söyliye • 
inkılapbr. içtimai zeki ve kabili· bilirim. Avrupa tehirleri atağı yu· 
yet itibarile bütün medeni hem· kan hep biribirine benziyor. Fa -
ıirelerinden ıeri kalmayan ka • kit lstanbulun tayyareden görün • 
dınlarımızın çarıaftan kurtularak mesi, baıka hiç bir ıebirde görül • 
medeni bir kiıveye giriti bütün meai imkansız olan müstesna bir 
dünyanın takdirini mucip olmuı • manzara teıkil etmektedir. 
tur. Hanımlarımız kendilerine pek "Tayyaremiz de Hawilland fab
yarafan bu medeni kıyafete ka • rikuınm yaptırdıiı ve Franıa ile 
vuıtukları gibi, erkeklerimiz de lngiltere arasında yolcu taf ıyan 
resmi ve husuıi toplantılarda bü • tayayrelerdendir. Yüz otuz bey • 
tün dünyaca kabul olunmuf mera• gir kunetinde iki tane Gypsy mo
sime mahsuı elbise1eri giymeğe ötür vardır. Bu motörlerin bqlıca 
baılamıtlardır. Moda ve tuvalet hususiyeti, alelide motör benzini 
cemiyet hayatında medeni bir ih • kullanmasındadır. Son defa Mel· 
tiyaçtır. Türk gençliği her ıeyde bum -Londra tayyare yarıımda 
olduğu gibi, bu husuıta da cihan birinci ıden Scot ve Black'ın bin• 
gençliğine benzemittir. Çünkü dili tayyare de bu faıbrikanın ma· 
Türk sanati, Türk zevki selimi el lındandır ve aynı motörle çalıt • 
itleri hususunda hiç bir zaman maktadır. 
Avrupadan seri kalmamıflll'. Bu lnciliz tayyarecilerin Miıter 
da cumhuriyet hükiimetinin diğer Hegger de~unları ıöylemi§tir: 
yenilikler kadar ıanat itlerine de "- lstanbulda bize kartı ıami· 
verdiği ehemmiyeti gösterir. mi hüsnü kabul ve her nevi kolay· 

'7 erziler cemiyeti buıünkü lık gösteren Y eıllköy tayyare müf • 
ekspozisyonla hususi davetlilerine reze kumandanı Şerafettin Beyle 
Türk malı, Türk itçiliji ile yapd • arkadaılanna bilhasaa mütetekki· 
mıı, Pariıin en yükıek modelle • riz. Sekiz on gün sonra geldiğimiz 
rinden birkaç nümune göstere • yolla Londraya döneceiiz.,, 
cektir. Tayyareciler perıembe günü Is· 

Y aıaıın Türk bilıisi .. Y qum J tan bula di\necekle~ ve bW:-dan 
Türk ıanab!,, doğru Londraya gıdeceklerdır. 

......... y~;;;·;·""~k·;niy·~ti~;f ....... 
Arnavutluk matbuat kaleminin tebliği 

Şimali ~pirdeki Yunan akal!i· f yerine i~eaini söz i!e ikna vuı
vetlerine aıt mektepler meaelesı· talarına ılaveten 1913 • 1914 ae

~in Yunaniatanda mühim müna- nesinde olduiu ıibi Arnavutluk
katalara mevzu tetkil ettiği ma- ta pek elim hatıralar bırakmıt 
Jumdur. Dün bu hususta Ama. olan çetelerin yeniden ihyuını 
vutluk matbuat kaleminden ıön· arzu ediyor. Bundan sonra Yu -
clerilmit Framızça bir mektup nan mebuu Yunanistanın çekil-
aldık. Bu mektupta Yunan me • mesinden evvel Şimali Epirde 

buaan meclisinde beyanatta bu· bulunduğunu iddia ediyor. Bu 
lunmut olan bir Yunan mebusu- iddia i.e hakikat ile uli tefavuk 
nun ıözleri tuhih edilerek fÖyle etmez. Çünkü bu iddiaya aare 
deniliyor: 

" Yunan memuslarından M. 
Dalipiı Yunan mebuaan mecli • 
sinde ilk T eırinin yirmi üçüncü 
günü söylediği nutukta Arnavut
luktaki Yunan ekalliyetlerini 

tehlikede ıöıtermittir. Fakat 
muhterem mebusun sözleri hu • 
kukukl noktai nazardan hatalı· 
dır. Yunanlı mebus bizzat ekal-
tiyet lerin kendi kendilerini mü • 
dafaa etmedikleri surette Millet
ler Cemiyetinin himayesinden 

bir fayda olmadığı fikrini ileriye 
sürüyor. Bu suretle milletler ce
miyeti tarafmdan menedilmlt o

lan prentisiplerine bugünkü Ul1ll 

Şimali Epirde bulunan ve her bi
ri 100 • 150 den fula nüfusu bu
Junmıyan köylerin her birinde 
en apiı bet mektep bulunmaaı 
icap der. 

Diler taraftan Şimali Epirde 
yüz elli bin nüfusun Amavutla -
nn mezalimi neticeıinde Yuna -
niıtana iltica etmesi ihtimali hak
kındaki iddia ıene varit değil -
dir. Muhterem mebusu temin e • 
deriz iri, yirmi bin kitiden ibaret 
olan Yunan ekalliyetleri rahat 
rahat yerlerinde oturmaktadır • 

lar. Geri kalan yüz elli bin Or • 
todoka Arnavut dahi tamamen 
ayni vaziyettedir.'' 

mı, timdiye kadar bil 
yolda, bir çok güçlü 
arada, çıkmazlara bile 
var ki, her it hakkındl 
heıap vermekten ka 
yıiınlan ile olan ilitifi.,l 
mittir. 

Proıramının tatbikioİ 
memiıtir. Sağ ile l'01, 
ile radilcallak aratında, 
.,erekli pek çOlr ileri a 
donlar nrdır. Yalnız 

diyebilir ki, amacı a 
tır, inancı açıktır. Bit 
yapbğı da budur. 

Şimdi yçılan ı 

rey verilmeai, itin dıf 
ibarettir

1 
Uluı, reyini 

New Deal'in lehine yah011. 
mittir. New Deal ise, ~ 
nın topluca n birbirine 
ortaya konmaımdan J. 
fildir. lıte bunun içİJI ,:.ılı 
bu aeferki Amerikan "9"'.I 

reyler, iki bakımd&ıı tff" 
1 - New Deali to 

balmnıclan, 

2 - O yeler odaJJJll 
Senatoyu da ü~te bit 
cefinden: 

Öyle ki, M. Ru~l 
ela bulurıa, "hem Ne_,. · 
ıötirüleceii, heın de 1 

Raneltin ikinci def
seçilecefi oran1anabili'· 

Eldeki belgelere ~ 
velti ballan ıai)8;111 öJlii'. 
batkanlık aeçimiaio • 
aevıi ile, iıtiyerek. ... 
caktrr. New Deal'i 1,e, 

""'"' 
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r~~ Komşumuz Rus 

)I ~ ~ ·e ;· ~ 111 CI ft 1 ~ 8 U İ v;eN=os~t i~~
0

~ ulusu~~::üyük 
Otis ~ 8 f i y e s i n i i ~ i y e ~ ö ~ Ü ~:~'E;~;~~E·P.::.:.~?~ 
llğu'rı koylünün kesik kafasını aldı .•. Bir demir çu- kin elleri söküp abnca, devrilen kara 

Uc w engelin ardından gün doğdu .. iki büyük 
s k una asarak (siyaset kulesi) nden aşagı ve özlü ulusu birbirine o kadar bititik 

( 
ar ıttı. Halk kulenin etrafını sarmıştı • ve baysallığa, escfliğe, gerenliğe ıuıa-

Pvf uk d mı§ imiıler ki onlan irak tutan soysuz 

( a d. es adam ) ın 1 ele geçt.i ?. Ben ona bir talan altın ve kana doymaz iki batı dönük soyun 

h ı 
yok olması ile iı ortaya çıkb. 

. S
0
... 1 esi vadetmıttım.. 1 1 1 • •la h· •• k k k Yüz altmr§ milyon ça ı§ tan, usu, 

~ ... ır a.k~arn cesaret göster· Köylü baıını sallıyarak, or a doğnı özlü bir ulusu yalnız bir avuç 
. (~keıı bir tavırla §U sözleri ilave etti: Grandük ve Grando§slerle, bir aürü 

'llt der) e: _ Dara'nm hazineleri dünyayı papas ve dalkavuklann elinde tutsan 
ı S ni iater te1'' I sabn alacak kadar zengindir. yapan bu kötü çevirim yıkılıp ta gimdiki ana ın et... ıter öl- d' rejim yer bulunca Rus ulusunun değeri 
"~ğinı ,a.cı bir hakikatten bah· (Mavro) ya iki talan altın ver ı. ortaya çıktı. 
u~. ••• 1er. (Mavro) altınları görünce l 't b Bugün Peıte, bunun onyedinci yıldö-

(..: ra.1---d ı kendini kaybetti. Bir kısmını ana uara) a.ya an ge en köylü - nümünü büyük bir sevinçle kutluluyan 
•" hın h f · Jd .. verdi.. Bu suretle yola çıktım.. kom•umuzun bu rok yerinde sevinçle-

tı ıUph l a ıyesı o ugun- . . ,. ,. ~ . ~ier S e ~ndiğini söyledi. Hükümdarm elbisesini sıze getır • rine Türk ulusu da ortak oluyor. 
de. 0rıa (DA A) ··ı d. dim .• Dara ölmemiştir. Ve kolay Rus ulusunun, •u ıon yıllardan gös-

~ ıır ara nın o me ı . ,. der!) lr etıncmiş olsaydı, Is • kolay ölmiyecektir ! terdiği büyük varbğmın temel taıı yal· 
~· llitl\e b ·· 1 h Sihirbaz (lskender) in yanın • ruz acunu sarımnk ve sarmak iıtiyen öl· 

•idJ 1>'tcekt• u ıoz ere e emmiyet çüıüz isteklerin bütün yıkıcı ve sarsıcı 
11ttt .. 

1
• ı. Fakat, •imdi Sorı"s dan çıkarken: " 1 ~ 1 k 1 ablıılanna karıı durarak acun baysal· 

,.;: \, ra.r ediyordu·. - Evet, dedi, Dara ko ay o ay ı .. k··k·· d k d .,

11 

Q-c ıgını o un en oruması ır. 
~~ ~ l'o\ld~rn ıetirdiği elbise, öldürülemez. Onu (Felaket ma • Biz, Ruı ulusunu çok acı günlerde 
tlb: t\k ki, (Dara) nın elbisesi· budu) bi1e himaye ediyor.. denedik. Büyük önderin Türk uluıunu · ,i .. ~t Diri. ölmemiıtir. Ve (tıkender) asabileşti. Evveli. dört çevresine toplıyarak kurtuluı sa-

"' \lgt-:! d ·h· b k d va•ına , .. irdig"'j gün ona ılık bir ıevgı" ve 
ıl 1.. "un eki kan lekeleri sı ır azı ov u: :r .. ~ ~ı d ""ld D f 1 d Ben m sarsılmaz bir inanla elini uzatan Rus u-

'

. egı ir .. Bir kut kanı· - e o yanım an. a • 
budun himaye ettiği adamı yer lusu olmuştur. Kara gün nrkadaıhğı· 

d ) • mn değerini iıe, iyilik unutmıyan Türk-
S·1t, er tereddüde du···tU·. yu .. zünden kaldırmağa yemın et • il 

0 
~ ler kadar kimse anlamaz . 

. ~;~. a'Zlardan birini çağır • tim. Erkek yarablmı§, tarihin yeğit ço-

,, ~Jta.tıeyi gösterelim.. Os • Ve Soris'e döndü: cuğu olan Türk ulusu, yüreğinden ko-
~ ı, il lekelerini tetkik et - - Şu herifin kafasını kopar ba· pan ılık bir sevgi ile Rus ulusunun yÜk· 

~ ~ ~k n kanı olmadığı anlaıı • kalım! ıelip genişlemesini, tuttuğu bu yolda 
~',.ence ile hakikati öğreni • Soris tereddütle lskenderin yü • daha gerekli işler görmesini diler. 
~.(~~~bit olursa, yani Di • %\ine baktı.. Ruslar, his bir ulusun ne toprağın· 
f~ Jtı ~..ı .. ~- -ul-s-1....-. -1~ H"'"rl"',-..~,..-,._-~,- - ütün 
d.tt~\t.. llkbudu) nun gazabına den korkarım .. Evvela ahaliye itin acun bayaallığrna gönülden bağlanmıı ~) "il bir ulustur. Bu değerli ve önlü kom· 
ı 

1 
ırı l.l" için (mukaddes a • iç yüzünü anlatma1ıyız.. ıumuzun büyük gününü biz de yürek· 

S gl'llna kurban gidecek· (lıkender) çok hiddetliydi. Kı· ten kutlulanz. 
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Kanadı Y ralı ., 
r . - . . ~ . . . " Nakleden : Selami izzet -

Burada yalnız yaşıyordu. Pek 
az tanıdığı vardı. Hasan Beyle ge· 
çen kıt ahpap olmuttu .• 

Selma dinliyor, fakat söylenen• 
}erin bir şey ifade ebnediğini se • 
ziyordu. Sade sesin ahengine ku • 
lak veriyordu. 

Faruk, genç kadını avucunun 
içine almakta olduğunu fark etti. 
Selma, ilk defa olarak, bir adamın 
karşısında rol oynamıyordu. 
Ertesi günü tekrar geleceğini va· 
detti ve usulca, vazodan bir çiçek 
koparıp çantasına koydu, çıktı. 

Sonra ne olacaktı 1 
TeMikeli bir maceraya kapıla .. 

c·ak kadar muvazenesiz bir kadın 
değildi. Hissiyatını gizlemesini 
bildiği gibi, yalan söylemesin de 

bilecekti. 
Eve geldi ve bu sevinçle bun • 

dan sonra Süheylanın hergun ken· 
di sofralarında yemek yemesini 
tenbih etti. Etrafında kalaba1ık ve 
ses ititiyordu. Kocası ile batbata 
kalırsa, ağzından bir isim kaçır • 
maktan korkuyordu. 

Hakkı da vardı, çünkü "dilinin 
ucunda hep Faruk ismi dolagıyor· 

du. 
Süheyla evin kızı olmuttu. Şe· 

fik Beyin, Selmanın, çocukları 
işlerini görüyor ve Şakitle Nermi • 
ne, annesinden öğrendiği masal • 

ları söylüyordu. 
Şakir büyüktü, bu masllardan 

zevk almıyordu amma, gene de 
can kulağı ile dinliyordu. 

-8-
- Nermin bana renkli bir yü • 

zük yapmana .. Mavi ve yefil bon· 
cuklar'la .• 

Ve Şakir ilAve etti: 
- Sana yirmi bq kunı§ veri • 

rim. • 

- Elli isterim. 

- Dinle bak Süheyla: 
" ... Dün Fener sokağında, 46 

numarad yirmi sekiz yaılannda, 
Melike isimli genç bir kadının ce· 
sedi bulunmuftur. Cesedi bulan 
kızla anasıdır .• ,, 

Şakir fena insan değildir, yal· 
nız dütünceıi kıttır. Bu havadisin 
SHheylida uyandırdığı veya uyan· 
dıracağı tesiri kale almadan de • 
vam etti: 

" .. Melikenin kocası Fikri çok 
içki içerdi. 

Maktulün annesi verdiği 
ifadede diyor ki: "Kızım kocası • 
nın kavgalarına boyun eğerdi. Cu
ma günü damadım geldi. Karısı 
bana kaçmııtr. Kavga edip etme· 
diklerini sordum. Melikenin koca· 
ımdan tikayet etti. Bu esnada Me
like odaya girdi. Barı§bmıak iste
diın. Evvela öpüşünüz, ıonra ko • 
nuıunuz, dedim. Dediğimi yaptı • 
lar, güzel güzel çıkıp gittiler. Me
ğer bir daha yüzlerini göremiye • 
cekmitiın .. Arkalannda kalan.,, 

Birden bire sustu. Havadisin 

sonu şu idi: 
- "Arkalarında kalan küçük 

bir kız mütemadiyen anam, ba • 
bam diye ğlayor •• ,, 

Süheheyla kekeliyerek sordu: 
- Hani .. O .. g zeteleri alda • 

dm mı idi? 
-Hayır hayır, saklamadım. 
Ve dayanamayıp sordu: 
- O işi neye yapb dersin? 

-Bilmem. 
- Deli mi olmuştu? 
- Galiba. 
- Baban annenle hiç kavga et· 

mez miydi? 
- Hayır, hiç kavga etmezler • 

di. 
- Sahiden ıcni de öldürmeli 

0l'ia: lıcını çekti •• Trakyalı hafiyenin ü· Edime Mebusu Şeref 
ı-. ltaı zerine atıldı •.• Ve bir wruşta köy- ı -------------! 
Yit,. IYttn... I • "~ lünün kafasını yere düşürdü: 

- Eğer beğenirsem liırk ıveri • 
rim. 

istedi mi? 
-EveL 
-E? 

~ap • • l'ermıftı. - Soris t Bu kesik kafayı al. .. 
~ Sih· b .. • • ş d k 1 v Şehir •••-

Kısa 

''tdi ır aı elb' 
1 

ura a i ku enin üslüne as.. e a· 'ı:1••••• Haberleri y" 1•e eri gözden ge - hatiye (Mukaddes adam) ,n batım 111 
§ PAMUKLU MENSUCAT FAB· 

RlKASI - Sümer Bank tarafından 
Konya Ereylisinde inııı edilecek olan 
pamuklu mensucat fabrikasının temeli 
bu ayın onbeıinde atılacaktır. 

~:l t ke, niçin kopardığını anlat •• 
"S 11.t} l\ leke} · • b' akı l ""' erını ır t m Soris köylünün kafasını aldı · 

....... b ·~\Ja.y b· au, bi ene ederek: lıkenderin yanından çıktı. Doğ· 
~l'trelt ;l kuı kanıdır! ruca yüksek kuleye çıktı •. Köylü • 
~ Q\l e)b· akender) e uzatb: nün batını bir demir çubuğunu. 
S llt •ırt ııe ancak lran hüküm· cuna asarak aşağıya sarkıttı. Bu 

Baıvekil hmet Paıa ile lktısat Ve
kili Celal ve Sümer Bank umumi mü
dürü Nurullah Eıat Beyler ve diğer 
banka mümeısilleri, ayın on betinde 
Konya Ereyliaine giderek temel atma 

merasiminde bulunacaklardır. Ereyli 
pamuklu kumpanyası gelecek yıl 1 
ikinci tepinde ite başlryncnktır . 

" alia, •ih~da bulunabilir. sırada bütün memleket halkı (Si
li det\ Çokrbazın verdiği hü- yaıet kulesi) nin etrafında toplan· 
c~. ıtıezn d Z (l&lt 1 alaca.. nun u. aten bu mıftı. 

' el\der) 8?1~an da emindi. 
dt ~. İatetne •~hırbazı fada ıöy-
. • lı-ın dı. Fak t ·h· b )di ttt &liın a , sı ır az 

~ , bt adamlarından 

r . 1,tt , rt (f)in 
ı i ı., S · Yeıter) nehrine 
)\.tıa~ ... tz hala onun o··ıd·· ..... 

• Vt.J• vtıun ugune 
(l,~'· 'U'Z? 

>.,qlttcıllder) . 
. deı d hıleyi anlayınca 
· a aın) 

'b~ 1 Yanma ça • 
cı~ ıtra 1' 

ti.. \ltı ''} Utıayı . 
'q is Q dü~·· geçmıı. Sen ha· 
t\., )l1-.. ol.lnü &Ö l·· 

1 "'ıl'~ "'<llttU a Y uyorsun ! .. 
t~d htaırd çıkça anlat! 
I~ t"\ 1. köy} .. 
t.lltlt, l~· l'anında ~: .. •ihirbazı 
'1 '~d tttıi de b. . gorunce !& • 
~~)l~:" ırıbirlerini tanı· 
tıld~.hakik ti s .. 

t') lıe~· oylemeğe mec-
>, tlb· l (~8. 
~~.'~ ~'e•itıi 1_ "ro) al da ttı.. (Da
.. ~· ~n 1\8.n, lek • utd· l~i:ıı a 'terd' V esıne boya • 

l ı.... ' berıi b t., e aizi !a§ırt • 
~.'~tl\d uraya gönderdi! 

l)fıtd ~ hid 
~t~: detinden küplere 

ı, ded· 
ı, (M:a\'ro) na11l 

Sotis, Makedonyanın en eski 
ve asil ailelerinden birine menıup
tu. Halkın kendisine itimat ve 

muhabbeti vardır. 
. Soris, lranilerin Makedonyayı 

hile ile istila edeceklerini söyle • 

§ ISKENDERON SANCACI -
Bir Alman gazetesinden naklen lsken• 
deron vaziyeti hakkında Anknrada ya
n resmi görüııneler başladığı yazılmıı· 
tı. Fransız büyük elçisi M. Kammerer, 

dikten ıonra: h Dcutcbe Allegemeinc gazetesinin hu 
- (Mukaddes adam) dDi:e ... , ür· ncıriyatının asılsız olduğunu söylcmiı· 

met ettig""imiz köylünün, ara.nm · d tır. 

hafiyesi olduğu anla~ıldı, de 1
' § TASARRUF HAFTASI HAZIR-

Ahaliye köylünün ynptıldarı~ı LIKLARI - Milli lktısat ve Tasarruf 
anfattı ve sözünü §U cümleyle bı· Cemiyeti lıtnnbiıl ıubeıi, 13 birinci ka
tirdi: nunda başlıyacak olnn tnsnrruf .haftası 

_ Memleketimiz büyük bir teh· hnzırlıklariyle uğraımnktadır. 
1 

"l · ğ Tasarruf haftasının ilk günü, bir 
Hke kar•ısındadır. ranı erı .ma • ~ b 1 tayyare dumaniy]e havaya (yerli malı 
lup etmek için, en kestirme ır yo kullan) ibaresini ynzac.akhT. 

''ardır: Onları erzaksız bırakmak 
ve açlığa mahkum etmek · . 

Makedonyalı1ar memleketlerı • 
nin dü§man istilasına uğram~s~a 
tahammül edemezlerdi. (Sorıs) ın 
ıözlerini dikkatle dinltınişler ve 
~Mukaddes adanı) ı tel'in ederek 

hep bir ağızdan: 
_ ToprağJl[lıza düşman ayağı 

sokmıyacağız .. 
Diye yemin etmişlerdi. 

Bu hadise, dağınık bir halde 

Arnavutluk konsolosu 
Arnavutluk hariciye nezareti 

siyasi umur müdürlüğüne tayin e· 
dilen, Arnavutluk Ceneral konso· 
Josu M. Sula dün Sclanik yolu ile 

Tirana gitmiştir. 
ııııınnı:ı11ıımıııııınnııınıı:"'11!llllltılıımı .. •uaııııtııa11111"",..' _,,...,.mll1lllııınrıınr.-ıııımnı 

dağlarda ya§ayan Makedonyah • 
lan bir aro.da toplamağa vesile ol· 

muştu. 
(Devamı var) 

- Amma güç iıtir o. 
Muallim gitmişti. Süheyla e·de • 

biyat derslerinde Şakirin yanında 
bulunur ve dikkatle dinlerdi. 

Hikmet Bey, kartısında çalıtan 
talebe oforaa ~ i mualinıdir. Kar • 
şısında sersem olurıa sersemler. 
Şakirin uyukladığını görürdü. Sü· 
heylô.ya sualler sorar, aldığı ce • 
vapları beğenirdi. 

Hikmet Bey dalkavuk da değil· 
di. 

Şakir sordu: 
- Bakalorya imtihanına ne zn· 

man girebilirim 1 
Muallim cevap verdi: 
- Babanız aıkı tavsiye1er ha • 

zırlayınca. 
Böyle mukabelelerle kendin • 

den soğutmuştu. Daha gelir gel • 
mez Şakir gitmesini beklerdi. Bir 
saat ona bir asır kadar uzun gelir· 
di. Hilanet Bey kapıdan çıkınca 
defterlerle kitapları tavana fırla • 
tırdı. 

Bu da Süheylô.run sinirine do • 

kunurdu. 
- Herhalde ben hiç bir §ey ol-

masam sinema artisti olurum a. 
lnanmnısın Süheyla, Hikmet 

hoca iki senedir sinemaya ayak 
basmamış. Programımızda sinema 
yok. Sersem! Daha iki sene bu def
terlerle bu kitaplar arasında ça • 
lışacağnn ha! .. 

-Sonra? 
- Sonra babam beni fabrika • 

ya atacak. Nihayet yaka silkecek, 

kaçacağım. 
Okuması ve anlaması lazımdı. 

Gazete okumğı tercih ediyordu: 

- Beni çok severdi. 
- Hem severdi, hem de öldür-

mek mi isterdi? 
- Evet. Annemi öldüreceği i • 

yordu. 
-Neden? 
- Beni üzecek ıeyler sorma• 

sınlar diye. 
Bunu sakin, hınçsız, ·dargınlık • 

ıız söyledi. Şakir kızardı, gözleri 

yaşardı: 
- Aferedsin Süheyla. 
F aknt artık olan olmu§tu. Sü • 

heyla aklmda kalan herıeyi birer 
birer an1atmağa batladı. Bir iki 
sefer Şakir susturmak istedi. Sü • 
heyla: 

- Hayır, dedi, bırak söyliye • 
yiın, daha iyi. Bundan sonra sana 
annenden bahsedecek değilim .. 

Öpüştüler. 

Ve Şakir hayatın cılannı ilk 
defa böyle öğrendi.. Süheyla ile 
gizli bir dostluk muahedesi aktet· 

tiler. 
Bir gün Selma onu gizlice sor • 

guya çekti: 
- Bu kızın burada oturmas ca· 

nımzı sıkmıyor mu 1 
Şakir derhal: 
- Hayır, dedi .. 
--: Doğru söyle Şakir 1 
- Doğru söylüyorum anne .• 

Ben Süheylayı ç.ok seviyorum. Gi· 
decek olsa üzülürüm •• 

- Ya Nermin ne fikirde? 

- Onun oyuncaklanna dolCu • 
nuTmasın da üat tarafım dütün • 

mez •• 
'(Devamı varI 

-·--



Gemlikte neler yapıldı ? 
Belediye reisi Eşref Beyin muha

birimize verdiği izahat 
Gemlik, (Huıuai) - Belediye 

reisliğine eski reis hukuk mezunu 
Etref Beyin seçildiğini kısa haber 
olarak bildirmittim. Kendiıile ba· 
ıanlan ve bqanlacak iıler hak -
kında göriiftüm. E§ref Bey bana ' 
§unları ıöyledi: 

- Bütçemiz "23.000" liradır. 
Bu bütçe dahilinde geçen yıl eski
denbcri 11va11z vo boyasız duran 1 

be1ediye binasını ııvalattık, boyat- j 
hk. Ve Gemliğe yakıtır gilzel bir 
bina meydana getirdik. At'kada • j 
ımı, Doktor Ziya Beyin zamanın -
aa baılanan belediye binası bu su- 1 

retle tamalamnıı oldu. Çarııdan 1 

iıkelye kadar olan yolu mecliı ar
kadaılarnnın memleketi imar nok
taamdan verdiği tahsisatla parke 
tqlarile dötedik. Balıkpazanna 1 
kadar uzanan bir numaralı cadde
yi kaldırım haline koymak üzere 
'düzelttik. Hemıerilerimiz ıeneler
'denberi kireçli ve tatsız ıular iç • 
mekte idi. Gene değeı-li arkadat • 
larımın bu yolda vermit oldukla • 
n tahsisatla ıu yollarını tamir et· 
tik. Dağda yaptığımız bir ara§br -
mada kireci az ve gayet tatlı, içi • 
mi güzel bir ıu bulduk. Bu ıuyu 
kasabaya getirdik ve şimdi bütihı 
halk bu tatlı ıudan içmektedir. 

Bundan ba§ka mayıs ayı ıo • 
nuna kadar yapılacak daha itle -
rimiz vardır. Bu iş1ere §İmdiden 
batladık. Bu itler meyanmda park 
civarındaki kaldırımlann yapıl • 
maama ba,Iandığı gibi ayrıca il · 
ğmıların yapılmasına ba,lanacak
br. Parkın önüne ve sahilin güzel 
bir yerine de Cumhuriyet abidesi • 
ni dikmek üzeryiz. Bu it bizim en 
ülkülü itimizdir. Bu ay içinde kaıa 
ba haricinde f ennt ve sıhbt l>ir su
rette yaphracağımız mezbahanın 
da ihalei ıkatiyesi yapılıp inıaatı • 
na ba,lanacaktır. Bundan bqka 
aırt iki umumi hela yaptırmak ü • 
zereyiz. Gemliğimizi güzelleıtir -
mek cumhuriyetin feyzinden iıti· 
f ade ettirmek sonsuz isteklerimiz· 
·dendir. Bütçeden ayrılan yüzde 5 
!erimiz belediye bankasmda bu -
lunmaktadır. Bu parayı sarf ihti -
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Buıüne kadar çıkan parça-
1.ann hul&sam 

Harbiye mektebinin son sı· 
nıfını bitiren Ergin, orduya 
geçmeden önce on bet günlük 
tatili, uzun ytllardanberi gö .... 
mediği yengesinin yanında ıe.. 
~imıek üzere Foçaya aidiyor. 

Ergin, yengesinin kızı Ay· 
ıeli yedi sekiz yaıında bırak

mııtı. Aysel, timdi koı koca
man,boylu poslu ıüzel bir ha
nımdır. Kapıda ilk onunla 
karırlqıyorlar. tanıımıyorlar. 

Yengesi Bedia Hanım ve 
kocası Kamil Bey senelerden.
beri görmedikleri Ergini büyük 
sevinçle karıılıyorlar. Bedia 

yacını henilz duymamaktayız. Eli
mizdeki mevcutla çahtmaktayız. 

itfaiye teşkilatımız iki motor • 
bottan ibarettir. Yangın ihtimalle-

Gemlik belediye reisi 
Eşref bey 

ri kartıımda bunlardan ve kasaba
nın üç yerinde bulunan ıu havuz· 
larmdan istifade edilir. 

Çallf&DlIY&D, ıakat klmıelere 
günde 30 kit iye elanek vermekte -
yiz. Ayrıca kasabada ikiz çocuklu 
üç aileye do mut vermekteyiz. 

Gemlik ilk tedrisat 
müfettiıi 

Gemlik, - Orhangazi mmta • 
kası ilk tedrisat mUf ettitliğine ta• 
yin edilen eıki ve değerli müf et • 
tiılerden Halim B. buraya gelmit, 
·derhal köy mekteplerini tetkik 'Ye 
teftiıe çikınıttır. Müfettiı Halim 
Bey ayrıca mualimlerle terbiye ve 
tedris uıulelri hakkında konuıma
lar yapllUfhr. 

Kiraz AH o§lu 

Bir kız kudurdu, 
imamı ısırdı 

Bolunun Gönen köyünden 
Ayıeyi bir müddet evvel bir kö
pek uırmıı, fakat buna k.artı hiç 
bir §ey yapılmamıthr. Aradan za
man geeçtikten ıonra köpeğin 

kuduz olduğu anlatılmı§, geene 
hastayı tedavi ettirmek için bir 
fey yapılmamııtır. 

Son günlerde Ayte kudurma 

Burhan Cahit 
·····-············-···-.. ·-· 

Hanmun atınelİ, Ergini görün· 
ce eıki yerlerini, yurtlannr, es
ki aile ocağını, Dramayı hatır
lamııtır. 

Erain, Yen&eaiııin evinde 
çok iyi karfılanmıtbr· Fakat 
evin yetiıkio kızı Ayıel, nikah 
düıen bu akrabaya çıkmıyor. 

Ergin, laza ka111 bir tecessüs 
duygusu bealemeğe baılıyor. 

Bir &\in evin küçük kızı Se
vimle sahilde ~ezerken Ayselin 
kumsalda arkadaıJany)a, deniz 
ktya!etiyle deniz topu oynadı -
ğnu görüyor 

Küçükten, ablası hakkmda 
malumat alıyor Aysel mektebi 
ni 'bitinnittir Şimdi de kom • 

Adana da 
Yakışıksız kılıklar 

yasak edildi 
Adanada vilayetin bir kısım 

halkmm çok İptidai bir kıy af et 
olan ıalvar, kara don, kilot .. gi
bi kıy af etlerle gezmelerinin ma
nasızlığını ve inkılapçı Türkiye 
Cümburiyeti vatandaıma hiç ya
kışmadığını göz önüne alan 
Meclisi umumi, bundan önceki 
toplanhımda bu kıyafetin bü .. 
tün vilayet halkına yasak edil -
mesini doğru bulmut ve bir ka .. 
rar verilmek üzere de iti Vilayet 
idare heyetine bıralanıftr. 

idare heyetince bu mevzu la
yık olduğu ehemmiyetle itlen • 
miı ve önümüzdeki yıl bqmdan 
itibaren bütün erkek yurttaıla -
nn ancak ceket ve pantolon gi • 
yebilecekleri ve bunun dıtında 
kalan gerilik timsali diğer kıya .. 
f etlerin kaldmlmaıı ve aksine ha
reket edenlerden para cezası a • 
bnması kararlqtınlmııtı. 

Bu karann tatbikina önümfiz
de çok az bir zaman kaldığını 

dütünen Adana valisi Tevfik 
HAdi Bey, belediye ile de tema
sa gelerek timdiden bu hususta 
tedbirler almmumı ve bunun 
için de polis ve belediye zabıta 
memurlarma makıada uyğun ba
zı direktifler verilmesini emret
miıtir. 

BeleClıye, sinema, tiy o, ga. 
zino gibi umum? eğlence yerle -
rinde diğer medeni kıyafetli 
yurttaılann iıtirahatini dütüne
rek, bu gibi umumi yerlere kıhk
ıız, kıyafetsiz, kirli kıyafetli o • 
tanların girmelerini yasak etmit
tir. 

Zabitai l>elediye ve poliı me
murlarının ııkı bir ıekilde takip 
edecekleri bu yasak, iki ay aon .. 
ra baılıyacak umumt yasağa bal
kı §İmdiden alı,tırmak maksa -
dmı güdüyor. 

r m 111mn..-111UJ111PT1U11Jm1--•iRllillmUlllt1011111~• 

alimeetleri göstermiıtir. Bunu 
gören köylüler taıırarak imam 
Hafız Abdulle.h Efendiye kızı 
okutmağa kalkmıılardır. 

Hasta imamı göriince hücum 
ederek ıaırmıttır; genç kadın 
feci iztiraplar içinde ölmüttür. 
İmam tedavi edilecektir. 

ıulan Madam Geriden Fransız
ca deni almaktadır 

Ergin Sevimin balisettiği aile
nin lzmire yerleımit ecnebiler • 
den olduğunu anlamıftı. 

- Ben de sana ders vereyim 
mi Sevim. 

çocuk ince katlarını ICaldırdı. 
iri mavi gözleri gülümsedi. 

- Olur amma ... 
Dedi. 
- Amması ne oluyor? 
- Ablam kızana? 
- Ablan ne diye kızacak.. 

istersen sor ablana? 
Ve kendisince ehemmiyet 

verdiği bu meseleyi çocuğun u
nutmamasını sigorta etmek için 
ili.ve etti: 

- Ablana dersin ki, Ergin a
gabeyim bana Fransızça ders 
derecek! Bakalım ne derse bana 
söyle e mi? 

- Peki efendim. 

Kalpazanların marif 
Gümüş mecidiye çeyreklerini 

altın yapıp sürmüşler ? 
İzmir Ağırceza mahkemesi 

enteresan bir kalpazanlık dava -
sına baılamıştır. Bu hadisenin 
mevzuu tudur: 

Salepçioğlu hanında oturan 
Cafer oğlu İbrahim ve Selanikli 
Elmas oğlu Hasan namında iki 
batıboş arkada§; ele geçirdikle
ri eski gümüş mecidiye çeyrekle
rinden iki tanesini altın suyuna 
batmnıılar ve altın rengi verdik
ten sonra, birer kulp ta takması
nı unutmamıılardır. 

Bu iki arkadq, oturdukları 
yerin civarında Nazmi Efendi 
namında rı~r bakkala giderek 
bunlardan birinisini vermitler: 

- Nazmi Efendi' Şu yarım 
betibiryerdeyi al da, bize lazım 
olan bakkaliyeye ait tun':!, bunu 
ver' 

Demitler. 
Nazmi Efendi çoktan beri 

hasret kaldığı yarım bef ibiryer
deyi görünce hemen almıt ve ne 
olur ne olmaz diye bir defa ta -
p vurarak bngırdatmıf, altmı 

üstünü gözden geçirdikten sonra 
ne alacaklarını sormuıtur. 

Bunlardan biriıi "turadan otuz 
iki ıiıe salon rakııı -veriniz, -ya
rım kilo da peynır ve biraz da 
zeytin çekiniz, ayrıca yüz elli ku
rut ta nakten veriniz, dem.itler • 
dir. 

ZavalhNazmi Efendi, bunla
rın hepsini vennif, hatta daha 
baıka bir ıey lizııma alabile • 
ceklerini ıöylemittir. 

"Şimdilik lüzumu yok!,, ce • 
vabından sonra bu adamlar dük
kandan ayrılmıılardır. 

Nazmi Efendi, ertesi gün bir 
sarrafa müracaat ederek yarım 
beıibiryerdenin pİyasumı ıor • 
muı, albnı vererek bankonota 
çevrilmesini istem.ittir. 

Sarraf, bir bakıtta bunqn al • 
bn yaldızına batırılmıt gümilf 
çeyrek olduğunu anlamıf, buna 
kulp yapı.§tırıldığı için hakiki 
kıymeti~ de kaybettiğini söyle • 
mittir. ı 

Ergin o gün akıama kadar 
içi iç.ine sığamıyarak gezdi, do • 
laıtı. 

Acaba (Ayıel) bu vasıtalı ko
nutmaya ne diyecekti. 

Delikanlı bunu bir çapkınlık 
olsun diye yapmıyordu. Hatti. 

. "' Bu vaziyet karf11111 

Efendi meseleyi zabıtaf' 
mı§, faaliyete geçen 
murlan kalpazanlard'1' 
umumhaneler arasınd• 
mııtır. 

Huanm üzeri 
henüz sarf yerini bul 
kinci ve sahte bir yarıt" 
lik le ele geçirilmiıtir• 

Karakola getirileJI 1' 
kadaımı da ıöylemi~, ~ 
}anarak ikisi de adlıY"r 
miılerdir. 

lıtintak hikimi b~ 
ve kalpazanlık ıuçundt' 
kemeleri yapılmak ~ 
zaya sevkelmittir. tf 
için ağırcezaya getiril'° 
pazanların yakında 
lerine ba§lanacaktır. 

İsyan 

böyle hareketleri ayıplardı. nesinin, 
Fakat bu kızla uğratmak, di- vardı. 

ditmek iç.in yenilmez bir arzu du: Vakıa yengesi ~ooO ~ 
yuyordu. Edimede amcaıınm meyişini (Aysel) ıo ~p 
kızlan onunla ne açık ıaçık ta - ğenliğine veriyordu· ~ 
kalar yapıyorlardı. _ de ona bu kaçuııoa • 

Aaile yakınlığı yüzünden ara- onlardı. _ıtl 
larında o kadar aykırılık yoktu. Öyle de olsa bu 011 bit 

Onlar belki daha yakındı. Fa- daki genç ka: ne ,.ıa • i-,,; 
kat onlarla da evlenebilecek bir le ailesinin arzıılarffl 
vaziyette iµi. (Aysel) in bu çe • yordu. bit 
kinğen hali onun durğun ruhu ... Yalnız anta111adıfl ~ 
nu adeta kamçılamıftı. Yardı. ~( 

Şimdi fena bir ıey yaphğım (Aysel) i nede~ t.ıı t/I. 
bile bile onu gözetlemekte, ne - lardı. çapkın, ku• it" 
rede oldufunu, neler yaptığını, değildi. öyle bi~; 1'I': 
n ile vakit geçirdiğini anlamak • misafir olduğu Y 

-·~-~ ta ıizli ve iç gıcıklayıcı bir zevk kızma kartı t 
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/ Kadınların tanıdıkları erkeklerın akibetleri ••• feJtl Evkaf kan.unu 
onuşula t 1 \J d.. .. ı · . lııı. huı..- n as agın ana uşunce en 
~ &ty1ı_ unılerini bundan ön- idaresi ve varsa mütevelli de bir

Mopassan 19 uncu asrın sonlarında 
Parisin kazanovasılJdı / 

likte hasım olur. 
MUt~veı.merın beyann~melri Her devrin kadınlarını M'ıldırtan bir tak k ki " Şımdıye kadar E•kaf ıdare - • • 'r' im er e er ture-
sine hesap vermemit bütün mü • mıştir; . kadınların en çok tapındıkları erkekler dünya 
tevelliler veya mütevelli heyet • il . 1 1 ' nın 

f 
lt.ıı,iı!'tnlııda bildirdifimiz 
d n •on htikü' 1 · d l1tn, ır: m en e 

~ \ltn lniid .. 1 e&i D"' ur ük tarafından 
~O&ler"} J1 llttı; ~ri 1 .en ve bu kanu • 

tt lltı11, 1 
hıne kadar mazbu-

~buti a •nnııı olan vakıfla
l' ~cihl Y~tleri kaldırılamaz. 
btıJc ol erı otuz ıeneden beri 
'dil,,... lbtyan tevliyetle tev -
f' .. ,eı A 1)e ~u : . nca.k alikalıların 
'!thruıd cıbınce intifa hakla -
ı t\'(' ur. 

'l'et Ve 
t "' İddia) vakıftan intifa ta-
tııd,·.... arın da Evkaf idare -
• ••I " ( 1l&ın1 i,:. Zam edecek mahke • 

t.,u 1Yebilir. 
v'kıf tur" zaman 

rtıall h llltde . ~r akkında da ka-
~-lll nının kabul ettiii mü

t, v ... ~fn hükümleri cereyan 
" "il ın ~ ltın rakabeaine ait olup 
lttıelı'k ltn olmamı§ bulunan 

~l\ l'n •. % llt . ururu zaman bu ka-
t~~.•nden itibaren be~ ae
~ ' ıkçe ikmal edilmit ol-

'~ 
1" ::;v~n ne9ri tarihinden ev • 

1 1 
~U telen hadiselerin hu • 

0.~leri o hi.diıelerin va
~~ LI amanda mer'i eaaıla
t~· ~ tr B ~ ıııqe • u kanunun neıri 

leri bu kanunun hükümleri yürü· en zava 1 ınsan arı o muşlardır ••• 
meğe hatladığı günden itibaren Bazı devirlerde, 0 devrin ka • Bunun aebibi açıktı. Kadınla-
üç ay içinde, idare ettikleri va • dınlarınr ~ıldırtan bir takım er • rm, her devir Don Juanlarına kar • 

şı sevgı erı, ge ıp geçicidir. On1a-

klflarln mahı·yetlen·nı·, varidat kekler türer. Kadınlar bunle.ra ta· ·1 • 1. 

menbalarlnl Ve bunların aarf ve pınırcasına severler, gönüllerini b · k ki rın u çefıt er e ere tapınmaları, 

tahsis mahallerini, geç.mit son kaptırırlar, ve bunlara gösterme • bir lahza sürer. 

ıenenin ·varidat ve ınasraflannın dikleri iltifat kalmaz. 
miktar ve nevilerini ve tevliyeti Bu çeşit adamların biri bir kaç 
hangi ıalahiyetli merdin intihap yıl evvel ölen Vali.ntino'ydu. Biri 
veya kararına müsfeniden ve de bir kaç gün evvel bir kazaya 
hangi tarihten beri yaptıklarını kurban giden Tellegen'di. Bu a -
gösterir bir beyanname tanzim dam bir zamanlar, Sarabemar, 
ve mensup oldukları Evkaf dai • Elenora Düz, lzadora Donkan gibi 
relerine vermeğe mecburdurlar. a.on zamanların en me§bur kadın-

Yukarki madde mucibince be· larını teshir etmi§ti. Bunların 
yanname vermit olan mütevelli· hepsi de ona aııkttlar. Böyle oldu
Jere bir makbuz ilmühaberi ve - ğu halde Tellengen en feci ıart -
rilir. Bu ilmühaberi h&mil olan lar içinde öldü. Ona da aşkta mu
ldmıeler bu kanun dairesinde vaff ak olmak çok pahalıya malol-

•:akıfların idaresine devam eder· du. 

ler. 
Bu adamın Ka..zanova gibi, 

Don Juan gibi selefleri de ayni a• 
kibete uğramıılardı. Onlar da bi· 
keı ve kimsesiz öldüler. 

Rudolf Valantlno 

pusan bir aşk macerasından, bir 
aık macerasına konuyordu. A!k 
maceralarının ıayısr ile öğünmek 
itiyadmda idi. Fakat onun bu 
muvaffakıyetlerinden edinebildi • 
ği zevk, pek kıttı. Pariıte ona Le 

Bu çe§it adamların eııiz ihtira· 
sı, hakim vaziyeti, bir aralık ma • 
ceracı kadınlar üzerinde tesir e • 
der, f!'lkat bu bir çılgınlık anına 
münha11rdır. Onun geçmesiyle 

kadının aklı batına gelir, ve Don 
Juanların pe§ini bırakarak sürekli 

bir bahtiyarlığa ermek için evle • 
r.ir ve mes'ut bir yuva kurar. . 

Onun için Kazanovaya tapınan 
binlerce kadından birinin bile bu 
adamı ihtiyarlık zamanında bir 
lahza olsun dütündüğünü görmi. 
yoruz! 

Sarabernar'm lzodora Donka· 
nın, Elenora Dozun aııkı olan Tel: 

legen de binlerce kadın taraf m· 
dan ıevildiği halde son günlerini 

yapyalnız geçirdi, ve yapyalnız 

öldü. 
~\l~ll\ıııll sonraki hadiselerde 
I~ t ~, .. ~e sarahat olmıyan ah

\lı~U 1 kanunların hüküm • 
\~olunur. 
~~~,Olunacak yerler 
t~ \ n neırinden en az on 
~ o/11 '""eldinden beri ne au· 
t~ \ e~~~ .olaun vakfolarak ta
~ ll~~dcleri vergi kayıtla • S ı~,11• ı\ıra.toıarı ye el!•·-· 

Birinci maddede yazr1ı müddet 
içinde beyanname vermemiş o • 
lanlar vakıflarda tasarruf ede • 
mezler. Geçikme haklı bir ıebe
be müstenit değilse veya verdik
leri beyanname hakikate. uygun 
bulunmazsa tevliyetten derhal 

azlolunurlar. 
Evkaf dairesine verilecek be· 

yannamelerin verildikleri tarih • 
ten itibaren üç ay içinde tetkik 
ve tasdiki mecburidir. Bu müdet 
zarfında tasdik edilmediği tak • 
dirde yalnız mukannen masraf • 

Taureau Triste ünvnmnı takmış· 
iardı. Kendisi de aşk yüzünden 

duyduğu yeisi, eserlerinin birinde 
§U cümle ile ifade eder: "Bana 

Ölümünü haber alan kadınların 
biri ona karşı bir alaka gösterme· 

di. Halbuki yıllarca evvei bunla • 
rın hepsi en güzel aşık, en parlak 

sevgili olduğunu söylüyorlardı. inanın ve bütün 8.§k mektuplarını· 
zı yakın .. Herkeı böyle yapım. lh· 
tiyarlığın en korkunç azabı, ge-

riye, aençJik günlerine bakmak • 
tır.,, 

Fakat ihtiras dediğimiz §ey, ge
lip geçicidir. Onun için aıkın, bir 
istikbali yoktur. Sonra ihtirasın , 

~r, d 
1~ tayrı menkule ta • 
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~ \'etı~nun neırinden ıonra tenit olması ve bu vesika veya. tea· 

lel'i:ı mit defterler ve mil· müllerin bu kanunun netrinden ev
,, lllUtnag•heıap defterleri ve vel mevcut ve mer'i bulunması 
~f ~~ oltn ıl vesikalarla anla • ıarttır. 
''- ıttu~.. Yerler o ıuretle Ev- MUtevelll kaymakamlarl 

'\" cı.tne ka ~ · Yıt ve tetcil olu- Bu kanun hükümleri yürüme-
tttiıı~ k,Yıt ğe hatladığı zaman mevcut olan 
t'trı'tı. ~leh~~. te~cil Evkaf ida- fürudan gayri mütevellilerle Ev· 

) ~tel lllenJa.ııı u~erine tapuca o kaf umum müdürlüğünce, müte
~I "' ktyf• erın kayrtlarma i- vellisi olmadığından veya müte
d~ . ' ile. lYet nfünaaip vası - vellisi mevcut olduğu halde vak· 
t:• 'lih 1\ olu ı ~ ~ ~ lreıı nur. lan tarihin- fı bizzat idare edemediklerinden 
Nıt.l\' iti.,_ bet ıene zarfında dolayı idare kendilerine tevdi e

:1 oL.~ ~dir~ ~e~meyan olun - dilmit olan kaymakamlar tim • 

Mopasaan aon günlerinde de • 
lirmitti. Bir tifahanenin bahçesin· 

de dolaşarak otların üzerine ça • 
kıllar atar, "küçük Mopassanlar ot 

gibi bitecek!,, derdi. 

hakiki aıkla bir alakası yoktur. 

Bir çokları, bu Don Juanlara 
kartı özenç duyarlar. Onlara kar
şı özenç duymıyanlar bile mace. 
ralarım okumaktan zevk duyar • 
]ar. 

İngiliz muharriri Frank Har- Bununla beraber §en bir y,uva 
ris te a§kta, ayni derecede muvaf· kuran, çoluk çocuk babası olan, 
fak olmuş bir adamdır. Fakat o tabit bir hayat süren, muntazam 
da çok par:lak bir zeki. olmakla çalı~n ve kimseyi rahatsız etmi • 
beraber, yalnız .ve unutulmuf bir yerek kendisiyle beraber yafayan· 
halde gözlerini yumdu.. lan bahtiyar eden adam, birer 

Bunlara benzeyenler çoktur • yıldırım gibi çakarak karanlıklar 
Pul kollekıiyonu yapar gibi, a§k içinde kaybolan bu çeıit adamlar• 
kollelaiyonu yapanlar, atk yü • dan daha fazla takdire değer. 
zünden tereflerini kurban edenler, Hakiki sevgi, faziletli bir ka • 
ailelerini çiğneyenler, ıervetlerini, dına sürekli bir his ilham eden 

ııhhatlerini, vatanlarını hor gö • sevgidir. 

renler çok görülmüttür. 

e ~~ k e 0 malların va • diye kadar olduğu gibi vakıfla • 
)~~l,.,1 ,,~~i .teşcilleri yapılır rını idareye devam ederler. Azil 
~~ i~ ılır. Tapuca ka - veya her hangi bir suretle inhili.1 
t~ lltl'e :~: ~dilecek gayri vukuunda bu kanun hUküınleri 
"""" ı., avalarda Evkaf tatbik olunur. ilmer Rıza ~ IC\l~"l ~~---·----------..... ----~~_...-.-...... ...--.------~---:-...... -·---:-~--:ıııııo-:~~-:ı--·--:-:~ ...... ---..-:~:t~ b::~eıdi.. Ve naııl oluyordu da bu on 1 naya vermez: ı Onun arzusundaki sebepleri le ise evdeki vaziyeti de olduk. 
~· Q\l h hunları d .. .. altı yaıındaki genr kız, hem de - Kendilerine eilence arı • .bilemiye~ çocuk gayet tabii ce - ça gülünç olacaktı. Kim bilir bel· 

~" •tıi, a ~l'alet .b. kaufun • ~ 1 d ki d b ~··~ .. .,.. gı ı çan denizde kulaç atan, karada ıpor yorlar •• Bizden bir fenalık ge • , vap ver ı: •onun u yakın akraba ço. 
'•l>ıe.hıO:.,:• ~0kuounu ver '. yapan, ecnebi dilleri öjrenen az miyeceğini biliyorlar da ondan! - Ablam, ben karıımam, an- cuğuna görünmesini bile istemi • 

it ~d' ._.,at lorıııeğe ve ko· çok hayahnı anlayan bir genç Diyordu. nene sor! dedi. yen biri vardı. 
1 ~'"İıiıı l}'ordu. kız ayni çah alımdaki delikan - Sonra Edirnede amcumnı Sevimin ağzından gelen bu Yengesinin bir gün evvel ye-
'~ .. İııd lııı cennet gib" ·· lımn kokuıunu duymuyor, ıeıi • kızlarını da dütünüyordu. Onlar cevap delikanlıyı kıplunnızı yap- mekte söylediklerini hahrladı. 
tttl .. thLı e tab• • I gu. • • • b" tah ·ı .. d

0

k Y 1.. "'dilj....,'l'İııi el talın Y•til ve nı itibniyordu. o kadar ıyı ır 51 gorme 
1 

- b. engesi bu çekinğenliği kızına 
ı~~ıı,~ hu "talc u:a~ dudağa Erıin kalbinde hiç bir aylun !eri halde ne kadar daha uyanık- O tahmin ediyordu ki, "(Ay. veriyordu. 
'•ile!., 'hçı klımlor sakin arzu duymadığı halde bu sualle- tılar. r.el) hu yoklayııa karıı araların- Bira>: ilerde parmaklıktan ....... 
ıı."ltı•>i "• "ıas ar, ~alğalar, ye • ri kafaımda kendi kendine ıoru· Ergin bütün bunlan (Ayoel) da bir konuıına yolu açacaktır. kan çiçeklerle oyniyan küçüğü 
~~. L "e b ,_ llla\rı gök b "t"' yor, cevap bulup veremiyordu. in bu umacı lığını gördükten son· Halbuki genç kız onu kendisine ... d ltı.. •tı- ,ı~ıarr . • u un çagır ı: ''••d ...... ır ıle ınsanlara lıtanbulda akıamları Talim. ra daha iyi görebiliyor, hüküm· o kadar yabancı tutuyordu ki, bu l.ı \' '' U, 0 IÖnül aevgiıi hanenin Nifllntaı• ıarafmdaki (erini daha kuvvetle veriyordu. cevabı vermekle Ergin tarafın- - Sevim. 
'tıı ~t'ıt~ k"' k p!lmlaldıkları önünde dolqır • dan gelecek her harekete doğru- - Efendim. 
ili~ '-h•~lııı ı:;•:lık günlerini ken kaç ıenç kız onlara mektup- Ertesi pn (Sevim) i gezdir - dan doğruya annesini hedef gös- - Gel yanıma biraz. 
•11,.'~~ "'">al uvarları ara- lar atar, halli çikulatalar, ıeker· mek hahaneoiyle alıp gene Yalı !ereceğini do anlatmıı oluyordu. Ona aoracaktı. Fakat böyle 
t~ı,., tllt111ı,, ~''." gıcırt111, ıi- ler ikram ederlerdi. gazinosuna gittiği zaman bir yo- Bir aralık içine hatka bir §Üp- birden bire sorulacak ıeyin de 

lU ~·~ d~~•ııda~:'1• çelik gibi Ve bunlar akfllmları kaldmm· )unu bulup sordu: he girdi. mini mini kafada bir ıüphe do-
~.,,,d •kaıııı alıp vererek (arda kendilerine et anyan so • - Nasıl benden ders alacak -Acaba Aysel buralarda ya- ğurması ihtimalinden korktu. 

"~'-l~~l.. ' '"'·hu"e tnavi ve ye. kak kadmları değildi. Bilakis m11m Sevgim. hut lzmirde birini mi seviyordu. S ~ "'l\d · '4 n d b" h 1 • O b 1 evim küçüktü. Fakat bu ya
1 
.. 

1<,ı~dit· •tıııı un ldeta to. mektep görnıüı, iyi yetipniı a - Ve bir en ıre alır amıı aı· la i irdl. taki kızların bile zek&smdan 
al'.ı 'tti h ' Yeterdig"' inı· • 1·ıe kızlan 1•df. bl ili.ve etti: Kimıe"" tanmıadı~ı bu küru". ·~ •• n f • çı - ' • • ' korkmak liizmıdı. 

· e eı aldıkça hiı- Ergin bu hareketlerini dütü • - Ha, ablana aordun mu ha • cük kasabada bunu kimden so-
nürken on1arm maksatlarını fe • kalım. rup anhyabilirdi. Hem eğer böy- '(Devamı var): 
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Kadınlar şehrinin kamış kulü
beleri biribirini kavrayan üç daire 
te!kil ediyordu. Kulübeler üçer ki
şi koruyabilecek kadar genişti. Fa
kat kadınlardan bazıları yalnız o
turuyorlardı, bunların kulübeleri 
ötekilerden biraz uzakta bulunu • 
yordu. Bunların ayrı oturmalarına 
Reis Hanım. tarafından müsaade 
edilmi§ti. 

faydası olmıyanlar.. Mucidi kapıda heni bekler bul-
y edi sekiz yaşında bir külhani dum ..... 

küçük kız karde§inin oturacağı 

sandalyeye bir çivi yerleştirir ve 
üzerini bir kağıtla örttükten sonra 
kardeşini bu sandalyeye oturtur -
sa bu icat cemiyete hiç bir faydası 
olmıyan icatlardandır. 

Bu vaziyette mucit hükumet -
ten nakti mükafat alacağı yerde 
babasından bir temiz dayak yer .. 

Cemiyete faydalı icatlara ge • 
lince mesele büsbütün deği§İr •.• 
Böyle bir mucit evvela yaşlı olma
lıdır. Üzerinde bir redingotu ol • 
malı, saçlar uzun ve gözlerinde 
kocaman gözlükleri bulunmalıdır. 
Bu ıartları nefsinde toplıyan a • 
dam, evvela herkes tarafından 

hürmet görür. Çünkü icadı cemi· 
yeti daha fazla saadete kavuştur· 
mu§tur. İnsanlar her zaman ken
disine medyunu ıükrandırlar. 

Fikrimi daha iyi izah edebil -
mek için biraz evel bir dostumun 
bana anlattığı hikayeyi aşağıya 

yazacağım .. 

Akşam üzeri çalışma odamda 
İ§lerimle me§gul olurken çok sev
diğim bir arkadaşım rengi kül gibi 
olmuı ve şaşkın bir halde içeri 
girdi .• 

- Hayırola ! diye bağırdım. 

Batına bir kaza mı geldi? 

-Meşhur mucit (filan) ın ima
lathanesini ziyaretten geliyorum .. 
Fakat kendimi toplayabilmem için 
evvela bir ıey içmem lazımdır, 
eledi. Ve işaretle evvela midesinin 
ve sonra da kafasının pek berbat 
bir vaziyette olduğunu anlattı. 

Biraz aklım başına toplayınca 
kendisine bir sandalye uzattım, ve 
arzusu veçhile kapıyı anahtarla 
kilitledikten ıonra aabahleyin ba
ıına gelenleri dinlemeğe başla -
dım: 

"- Bilirsin ki (Filan) benim 
tA mektepten arkadaıımdır. Ve 
kendisi riyaziyede fevkalade kuv
vetlidir. Bir kaç gün evvel ken • 
'disinden bir mektup aldım. Bu 
mektupta beni imalathanesini zi
yarete davet ediyordu. Sabah 
kahvaltısını beraber yedikten son· 
ra çakı ve kalemtıraş aleminde 
yeni bir inkılap yapan son icat et
tiği makineleri işlerken bana 
t~ sterecekti: 

Sabahleyin imalathanesinin 
bulunduğu kasabaya gittim. Da -
ha uzaktan (Filan) ın muazzam 
müessesesi insanın gözüne çarpı· 
yordu. 

Muazzam da ne kelime ! Bir ke
re asgari yirmi beş metre yüksek -, 
Ihsan YAVUZ' 
Kadın ve erkek terzisi 

Bütün şıklar hep orada gi
yinirler. Her keseye ve her 
arzuya uygun elbisenizi ancak 
orada yaptırabilirsiniz. 

İstanbul Y enipostahane kar- ı 
f11mda Foto Nur yanında Leta
fet hanında. 

' 

Derhal sarmaş dolaı olduk, ö -
püştük. Uzun zaman hiribirini 
görmemiş insanların buluştuk1arı 

zaman yaptıkları gibi eski hatıra -
larr canlandırdık.. 

Kahvaltı pek hafif geçti. Ye • 
diğimiz yassı bir tabak içerisinde 
bir parça süt ve kurutulmuş ek • 
mekten ibaretti. Bunları çabucak 
atıştırdıktan sonra müesseseyi 
gezmeğe çıktık. 

Manzara ıayanı hayretti. Yüz 
metre uzunluğunda geniş bir hal 
tasavvur et!. Ortada tahtadan ma
mul cesim bir makinenin yanın -
da meşeden on metre kutrunda bir 
çark vardı. Şimşirden bir motür 
mütemadiyen işliyor, 75 türbin 

· durmadan çalıfıyordu: Sağdan, 
soldan kayışlar gidip geliyordu. 

Bu, beşeri faaliyetin harikula
deliğini gösteren en iyi bir misal -
di. Bu, zamanımız sanayiinin 
tahtadan sembolü gibi bir §eydi. 

Bu g un 
1STANBUL: 
18 - 18,30 Fransızca ders. 18,30 

19 (Yeni ne,riyatnnız hakkında müc
mel bir fikir). Mesut Cemil Bey spiker 
ııfatiyle ,irket namına. 19 - 19,40 
Plak ile orkestra. 19,40 - 20 Ajanı 
haberleri. 20 - 20,30 E,ref Şefik Bey 
tarafından spor müsahabesi. 20,30 -
21,15 Macar musikisi (Madam Maili 
ve Möıyö Malminin iştirakiyle). 21,15 
21,30 Ajans haberleri ve borsa bülten· 
leri 21,30 dan itibaren Radyo caz ve 
tango orkestralan. 

TEPEBAŞI 

ŞEHİR TiYATROSU 
TEM Si L LE R i 

Bu gece saat 20 de 

Madam 
San Jen 

Komedi 3 Perde 
ve 1 ba§langıç. 
Yazanlar: Vik
toryen Sardu 
ve Emil Moro. 
Çeviren: Seniha 
Bedri H. 

l~T:"bul Blltdi.,ni 

S'hirTUjatrasu 

mm 111111111 
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Reis Hanımın kulübesi iki kı -
sımdı: Hizmet.'-· August~ t!e o· 
nunla beraber oturuyordu. Reis 
Hanım onunla bir arada yatıp 

kalkmak istemediği için kulübesi
ni iki odalı yaptırmıştı. Yalnız 
ba§larma oturanlar Mis Page, 
Rodberte Kalb ve Mis Laurence 
idi. Rita Stradmanm oğlu Tavus 
ve mürebbiye War tabii bir ara
da oturup kalkıyorlardı. 

Ritanın sıhhati biraz iyiliğe 

yüz tuttu, fakat . tamamiyle iyi · 
olmuş sayılamazdı. Onu sabah· 
lan kulübesinin önündeki mey • 
dana çıkarıyorlardı. Rita, orada 
bütün gün kendinden geçmiş bir 
halde oturup mütemadiyen düşü· 
nüyordu. Yalnız oğlu Tavus ya • 

nına geldiği ve onu yakınında 
bildiği zaman biraz canlanır gibi 
oluyordu. 

Hayretler içinde, kömür deko
villeriyle akıp giden işçi grup -
larına, tarifi gayri kabil bir sür'at
le gidip gelen pistonlara, ciddiyet· 
le iıçilere nezaret etlen usta başı
lara bakıyordum. 

Rodbertenin söylediği gibi oğ· 
lan hakikaten güzeldi. Mürebbi
ye Mis War•onun dizginlerini çe· 
kiyor ve çocuğu serbest bırakma· 
mağa elinden geldiği kadar gay

Eski Fransız Tiyatrosunda ret ediyordu. Tavus herkes tara-
Bu gece ıaat 20 de fmdan §ımartıldığmdan Mis War· 

Bu kudret önünde dilimi yut .... l\TJıı~u1 Brlt4iııni ın ona karşı gösterdiji bu ıiddet 
rhirTiyafr"-a~su---· belki yer·ndeydi. Fakat bu 9id· 

deti yüzünden Mis War bütün ko· 
mu§tum .... 

- Ne güzel! diye bağırdım .. 
Dostumun gözleri parlıyordu: 

Operet 3 Per
de., Besteliyen : 

llllJllllllllll loninin nefretini celbediyordu. 
Fakat mürebbiye buna hiç ehem· 

- Elbette! Dedi. Y ohann Ştrauı 

- Peki, bu makineler ne iJe Tercüme eden: 
Ekrem Reıit .. 

11111 
miyet vermiyordu. Tavusa karşı 

aaa !iddettli davranmayı kendisi i • 
çin mukaddes bir vazife biliyor
du. Mis War'da ukutma hırsı, 

yarıyor? •. Diye sordum .• 

- Şimdi anlarsın! Diye cevap 
verdi... 

Mucit heni muazzam imalatha
nesinin sağ tarafına sürükledi. Bir 
r&·erdiven tırmandık. Sür'atle 
dönen büyük çarkın etrafını çev
r~liyen bir köprüyü geçtikten son· 
r!l durduk ..• 

Dostum duvardaki bir deliği, 
§ahadet parmağı geniJliğinde u· 
fak bir deliği gösterdi .. 

Bir emir verdi.. Makineler der
r.al istop etti. Cehennemi gürültü
nün yerine ilahi bir ıükiit kaim o1· 
du. 

Mucit, küçük bir deliğe yontul -
mamış bir kalem soktu. 

Yeni bir emir ağızdan ağıza 

tlolaştı. Keskin bir düdük öttü. 
Ayaklarımın altından kesif bir j 
duman tabakası yükseldi. Büyük 
çark yeniden baş döndürücü bir ' 
sür'atle dönmeğe haşladı. 
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RENKLİ FENER 

Şehzade başında Millet tiyatro
sunda 11 Teşrini Sani Pazar günü 
ak§amı Naşit Bey, Fatma Leman 
Hanımın iştirakile "Renkli Fener,, 
piyesi temsil edilecektir .. Bu mü • 
sam erenin güzel olma.at için f ev • 
kalide ehemmiyet verilmiştir. 

VAKiT ' 
GUndellk, Siyası Gazete 

İstanbul Ankara caddem, (VA.KIT) yurdu 
TELEFON NUMARALA.Rlı 

Yazı ~lerl teıetoııu: 24879 
idare telefonu : ı.&370 

Telgraf adresi: IstanbuJ - (VA.IUT) 
Posta kutu.su No. 'fi 

Senelik 
8 aylık 
S aylı.k 
l aylık 

ABONE BEDELLERJı 
Türkiye 
HOO K.r. 

7~0 

'00 
• 
• 

Ecnebi 
%700 K.r. 
HM 
800 

• 
• 

100 soo • 
iLAN UCRETLERJ ı 

Ttcar1 ua.nınrm ua.ıı eaydala.rmda 11&11• 

Dostumun yeni bir emri, ima • Uml 30 kuruştan ba§tar. Dk aayıtada 250 
kuruşa kadar çıkar. 

lathaneye sükiltu iade etti. O va- BUyUk, faz.ta, devamlJ ua.ıı verenlere aıt 

kit dostum soktuğu delikten kale- oyn tenzllAt vardır · 

k d 
l Restmı.J tıa.nıarm bir eatm 10 kuru§tur. 

mi çı ar ı. Muzaffer bir tavırla KUÇUK DANLARı 
burnuma doğru uzattr: 1 Bt.r defam 30, 1k1 dc•aaı oo, Uç defam 6:).

1 
dört defası 76 ve on detası 100 kuru§tur. 

Kalem yontulmuıtu. Bu muaz- CJç aylık ua.ıı verenlerin bir detam mecca-

zam makineler kalem yontmağa nend.lr. Dl:lrt satm geçen ua.nıorm tazıa 

mahsustu. İmalathanede esas ga- jiil••!.•atır,.ıan••~-kuru-Iİş•tanmbllesıilaiiip~elidllirİİİİ•Iİİ 
ye bundan ibaretti. Dostum sevin· 
cinden kabına sığamıyordu. Kaz tıyordu .. ,, 
tüylerini yontup yazı kalemi hali- Gördüklerini bana hikaye eden 
ne getirebilmek için imalathane· dostum kendini kaybetmiıti. Onu 
deki makinelere daha yedi piston yatağıma yatırdım. Ben bu satır -
ve yirmi metre kutrunda bir çark ları yazarken, o baygın bir halde 
iliive etmek l&zım geldijiini anla· ı yatıyordu, 

sadakat ve fedakarlık gibi evsaf· 
pek kuvvetli idi. Fakat fikrinden 
vaz geçmenin ne demek olduğu· 
nu bilmiyordu. 

Tavus meselesinde İ§İ kav· 
gaya kadar vardırmamakla bera· 
her, daima mücadeleye hazır gö • 
rünüyordu. 

Rita, Mis Wann, oğlu Tavus 
için ne kıymetli bir dadı olduğu· 
nu ve Tavusu kendisi kadar sev· 
diğini biliyordu. Tavusa ait me· 
selelerde Ritanın oğlu lehine mü· 
dahale ettiği hemen hiç görülmü· 
yordu. Ritadan başka her zaman 
reis hanımla Rodberte Kalb ve 
Mis Lavrence dahi mürebbiye ile 
Tavus arasında halli lazım gelen 
meselelere karışmaktan geri dur· 
muyorlardı. 

Bununla beraber Tavus hüs • 
bütün mahbus vaziyetinde değil· 
di. Mis War onu icabında olduk
ça serbest bırakıyordu. Oğlan, 
kadınların av eğlencelerine karı· 
şıyordu. Tah:i bu eğlencelerde 
Mis War da hazır bulunuyordu. 
Bir de sabahları ve akşamları or· 
talık serinledikten sonra yapılan 
spor talimlerine de Tavusun da -
hil olması menedilmiyordu. Bu 
talimler kadınlar şehrinin önün • 
deki geniş meydanda yapılıyor-

du. 
Tavus, talimlerde ve av eğlen

celerinde Mis Page, Matmazel 
Warniko ve Mis Alma gibi kuv -
vetli ve endamlr kızlarla boy öl· 
çüşebilecek kadar büyük değildi. 
O, t !imlere v cğl ncclcrc layık 

olduğu kadar kıyJllet 
du. Bununla berabe' 
esnasında kadınlarlll 
rek hırslı bir gayret ff 
bilmiyen bir zevkle 
mekten çekinnıiYO 
kadar keyr°li görün .. 
nında bulunanlar 
tün dünyadan ayrıl 
kendi başlarına k• 
m unutuyorlardı. Z,. 
bütün tavru hareke 
ver:ci bir hal vardı· 
basını kaybettiğini ~ 
numuştu. KendiıiniO 
olması, babasının Y~ 
bir ümide çeviraıitt'• 
bir gün anasını d• 
korkusu hatırına bile fi 
Mademki bir vapufdl', 
k:şinin batmasiyle 
kazada kendisine ~t.11 
şey olmamıştı, o llP.' f 

sonra neden kork•~ 
taki bu ümit ve enıııır.;, 
zazede kadınlara b 
yordu. 

Kadınların 

hazan çok ihtiyaçl 
Heme kadar adad 

dereceye kadar alıf 
yamlar taraf mdan n• 
vanlar tarafından p 
larına kanaat geti 
zamana kadar ya 
den ayrıldıklarını fi 
mülmüş gibi oldu 
mekten de kendile~ 
lardı. 

Şüphesiz, 
mezar deiildi. H 
nete bile benzetile 
adada kendisi için 
zif esi doğduğunu 

Prehtel, • orada gÖ~ 
bile, her halde nı'.11 
nı ağır bir yük gibİ 
kendisini alamıyo~ 
lunca gökte güliiJllf"_ I 
korkunç bir 1ırrıtrll,f 
papaganların çığlı~ 
rın istihzalı f eryatl~ 
körfezlerin ateşli b, 
derinliklerinin bert .. ~ 
bir hal alıyordu. JJiJ~Jt 
Icr yalan gibi geli1"'-r' 
humma nöbeti içindi 

hayaller arasında 1 

Ressam Hanını,, ~ 
olan tarzda bu gi2ı 
celeri başından d ~ 
vaffak oluyorsa d• ,r1 
kavemetli natur~!at p 
de ümitsizl iğe dutll' 
lerini alamıyoriard•·0rJ" ~ 

Öyle günler ol1J1 it9Jf 
malar, bağrışınal-''ı-1ıl' 
yatları sari bir h•' ~ 
kese birden ~ul:İJS -
hanımla maiyeti ei' 
bunun önüne geÇIS' şJı 

~ 'abiliyorlard. fakat e bit 
baha kadar iki ı_.tt1aı,e1" 
ğiştirilen nöbetçi k~d' 
f ını dolaşırken i~e1r· 

"'. - j# hıçkırıklarını, •IJ 1't0el#"" 
dertli dertli iç çe ,,.p 

. . . du fiti .. gece ışıtıyor . 1•1' r 

hastalığından. ayrı biİ~ 
"' ıı i' yalnızlıktan dog~}>etçiıt 

ahenkler gece 110 

na geliyordu. . .,,,1, . ·· ·· re•• __,. Ertesı guııu )<ıP"': 

ların yüzlerine .ı~ı· .. i 
· ·ıoıf ~ nin nasıl geçır• 

ediyordu. 

b 



akıt Balosu 
Hanımlar, Balomuza Hazırlanınız .#' ~···"""' 

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

Baloda 

I_ 

Elbise ve 
Dans 
Müsabakaları da 
Yapacağız 1 

Yerdiğimiz T afsilitı Okuyunuz 
~ v4.1(1 -----·-------
'; dQh T her yıl okuyucula- eğlenceli geçmesi için de ba • bakasında elbiıeleri yerli ku • 

~~,...11~ faydalı olmıya, hiz - loda güzel elbise ve danı mü- ma§tan yapılmı§ olanlar daha 
t~o. ' iJahcı genİfletmeye •abakaları-yap,,..ayı lıtararl,n• -

~'.l'or -.. fi Ces • tırclı. Tanınmış artiıtlerden 
Qr<ltt erı baharda liıe talebe- mürekkep hakem heyetleri ö -

~et tek,. tıclQ yaptığı ve bu yıl nünde yapılacak bu müsaba • 
!'>.!. Qrlıy b kalarda birincilig"'i, ikinciliO: 
·ıqcQb acağı üyük bilgi o· 

~ ~Q~~Qsından •onra oku • ve üçüncülüğü kazananlara 
~İ,ı Ilı y b kıymetli hediyeler verileceği 
" de azın ir kır eğlen-
'«Q topl gibi bu müıabcVıaları kaza • 

bi.,. b 'Yan V AKIT kışın l>ıew Q/ocla b. • nanlar bütün bir yıl için zera-
~~ clii§iina·· ır araya getır- fet ve güzel danıetmek birin· 
l ec1 u. Bu baloya iıti- ciliklerini de kazanmı§ ola -
~f erıle • 

01 
•t~Qh .rı._n sayııını fazla - caklardır. 

~,.~ h '~ın elbi•eyi. ıerbeıt Yalnız ıuraıını ıimdiden i-
f\ Qf>ul etti. Balonun çok ıaret edelim ki elbise müsa • 
\JI< ' 

~ 'ercllf~ll- ':AaliMna ma

lik olacaklarclır. 
Baloya i§tirak için, VA -

KIT okuyucularının ıaclece 

ne§rettiğimiz kuponları top -
lamaları kifayet ecler. 

Kuponları gazetemizin bat 
Kuponları gazetemizin 

bcı§lığının bir tarafında bula-

cakıınız. Şimdiye kadar ku -
pon toplamamı§ olanlar, ek -
ıik kuponları idaremiz.den ko
laylıkla temin edebilirler. 

,,,,,, ~CULARIMIZA HİZMETLER 
- ,,_,,-2_ - S""!'t 

~.,,~ v 1 - Parasız hekim muayenesi ! 
'•~ "'1! u.I\ I< 1 T ., 1 n kısa yazınız, gazetemize VA - yı daha §1lmullü bir rekle •ok-
İ'IU ..,..,,. h QUUkatı, okuyucu - KIT hekimi ve V AKIT aıJUka- maya karar verdik; V AKIT'-

,,~'i l'olu,.";uk -~~-•ağlık bil- tı adre•iyle gönderiniz. Cevap- in daimi okuyucularını heki • 
~ ~"'it a butun ıorğı.ıla- larını en kııa zamanda gene mimize ha/tanın belli bir gü -

)e h.,_ı:~QtnQn cevap ver • gazetemizde bulacakıınız. nünde pQrasız muayene ettir· 
rrlar D tl • • • ''F el ,, mek " er erınızı Bundan baıka bu ay a ·• 

ilan! 
f 

il V AKIT okuyucusu olmak 

rı için vereceğiniz küçük i • 
lanları 

Hiç parasız basaca!)ız 
Gördüğünüz bir iyiliğe 

kar§ı açıkça sağ olun ele -
mek, anlamak, clilediğiniz 
bir f eyi •ormak mı iıtiyor-
sunuz? 

Uluıal i§ler üz.erinde bir 

düıündüğünüz mü ıJar? 
y az.clıklarınızı (V AKIT) 

ta okuyabilirıiniz. 
Bütün bunlar için yalnız 

1 yeli§İr· 
V AKIT okuyucusu oldu

ğıınuz.u gösterecek vesika 

ne olabilir: Gayet basit. Ga
zetemizde bugünden itiba

ren "Hizmet kuponu" adiy
le kuponlar neşretmeye ba§-

l ıyacağız. Bu kuponları top
lıyanlar Vakit hekimine pa
rcuız muayene olmak avuka-

tına fikir Janı§mak, parcuız 
küçük ilan bastırmak gibi 
yukarıda i§aret ettiğimiz 
faydalardan iıtilade ede -
ceklerdir. 

Bu bahiı üzerinde yarın 
daha ~ok talıilat vereceğiz. 
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Yeni Fransız kabinesi 
iş başında 

-- (Bq tarafı l t.ncl 11ayıfada) 

Yeni kabine §udur: 
Başvekil M. Flanden, nezaret • 

siz nazır M. Heryo, nezaretsiz na• 
zır M. Marin hariciye ~azın 
M. Laval, adliye M. Pernot, 
dahiliye M. Regnier, harbiye Je
neral Maurin, bahriye M. Pietri, 
hava Jeneral Denain, ticaret M. 
Marıando, Maliye M. Germen 
Martin, terbiye M. Malerme, na • 
fia M. Roy, müstemlekat M. Rol
lin, ticaret bahriyesi M.· Vilyam 
Bertrant, mesai M. Jarker, te
kaüt M. Rivolet, Ziraat M. Cas
sez, sıhhat M. Queuille, posta 
telgraf telefon M. Mandel, baş
vekalet müsteşarı M. Pero Pra
dier. 

Paris, 9 (A.A.) - M. Flanden 

M. Filandenin beyanat. 

matbuata şu beyanatı vermiştir: 
"Mütareke devam etmektedir. 

Etrafımda her halde Franaaya ve 
cumuriyete hararetle hizmet ede • 

cek, fırka ihtilaflarını unutmaımı 
bilecek adamları toplamağa mu -
vaff ak oldum. Bunlar yalnız şu 
gayeyi güdeceklerdir: sefalet ve 

işsizliğe kar§ı mücadele, iktisadi • 
yatı ihya, maliyeyi muhafaza et -
mek, devleti gençleştirmek ve is -
lah etmek. Az ıbir zaman zarfında 
teşkiline çalıştığım ve derha\ işe 
başlıyarak ıalı günü meclislerin Ö· 

nüne çıkacak olan hükUmeti, 

memleketin teveccühle kartılıya • 
cağını ümit ederim.,, 

Radikal sosyalist gurubu 
M. Herlyonun flklrlerlnl 

kabul ediyor 

Paris, 9 (A.A.) - Dahili siya
set vaziyeti aydınlanmağa bat -
iamı§tır. M. Flanden, muvakkat 
bütçeden vazgeçeceğini fakat büt· 
çenin kabulünden sonra devlet is
lahabnı temin tasavvurunda ol -
duğunu bildirdiği için radikal sos
yalist grupu M. Heryonun fikirle • 
rini kabul ederk, iktisadi kalkın -
ma ve cumhuriyet rejiminin mü -
daf aası için müsbet bir eser takip 
edecek her hükumete müzaharet 
edeceğini bildinniıtir. 

Bundan sonra M. Heryoya 
Flanden hükumetine iştirak için 

salahiyet verildiği neticesi çıkarıl
maktadır. 

Kabine sol cenahın 
yardımını görecek 

Paris, 9 (A.A.) - Flanden ka -
bineıi mecliste merkezin ve radi • 
kal sosyalist ve diğer ıol gruplar 

da dahil olduğu halde, sol cena -
hın müzaharetini görecektir. Cum
huriyetçi sosyalistler Fransa sos -
ya'1istleri ya radikal sosyalistleri 
takip ve yahut hayırhah bir istin
kaf muhafaza edeceklerdir. 

Birletmi§ sosyali~tlerle komü -
nistlerin muhalif vaziyette kala .: 
cakları atikardır. Dün akşam mec
liste nazırlıkların tevziinde bek -
ienmiyen müşkülat pıüstesna ol -
mak üzere, M. Flanden'in parla -
mento sahasında manilerle kartı -
Jaşmıyacağı zannedilmekteydi. 

M. Tardiyo teklifleri ret etti 

Paris, 9 (A.A.) -M. Tardiyö, 
M.Flanden tarafından kabineye 
iştirak için kendine yapılan tekli • 
fi reddederek bugünkü şartlar i . 
çinde, hükUınetteyken olduğu gi • 
bi, §imdi de kendisine mecbur edi
len inziva hayatında M. Dumer • 

gin yalnız kalmak arzu ettiğini bil· 
dirmİ§tİr. 

M. Dumerg lnzuvaya 
~ekiliyor 

Paris, 9 (A.A.) - M. Dumerg: 
"iktidar mevkiini devreder etmez, 
asude hayatına devam için sürat -

le ve sadece Tumföy'e gideceğini,, 
söylemiştir. M. Dumerg, milli bir. 
liği tahakkuk ettirmek için çağırıl
dığı zaman orada bulunuyordu. 

Fıransız gazeteleri istikbali 
karanhk görUyorlar 

Pariı, 9 (A.A.) - Dün akşam 
çıkan gazeteler M. Dumergin ay -
rılmasından ötürü teessür göster -
mekte ve bilhassa istikbal için en• 
dişe ebnektedir'ler. 

Antran&İjl\n gazetesi diyor ki: 
-"Devlet hadimlerini ancak me

zara gittikleri zaman methediyo • 
ruz. Ve onları vakitsiz olarak ora· 
ya biz koyuyoruz. Bunun bizi ne -
reye sevkedeceğini allah bilir.,, 

Bir hal tarzı arayan Pari Suar 
gazetesi, yeni hükumetin tefek.kü
lü ve siyasi icraatı itibarile eskisi· 
ne benzemesi tasavvur edilemiye -
ceğini bildiriyor. 

La Liberte gazetesi, hali hazrr
daki teşrii devreden bir şey bekle
memekte ve meclisi dağıtflmak su• 
Tetile kati hükmünü venneği mem· 
lekete bırakmağı derpiş etmekte • 

d
. • 
ır. 

Tan gazetesi ise şu ıatırla.n ya

zıyor: 

"Fransızlar, vatan menfaatini 
fırkalar menfaatinden üstün tut • 
tuğunu bildikleri içindir ki M. Du· 
mergin tahsi menfaatlerden uzali 
hissiyatına ve tecrübesine müra • 
caat etmiılerdir. M. Heryo fırkası
nın amirlerinden ne kurtulmasını 
bilmiş ve ne de kurtu1mağa mu -
vaffak olabilmiştir.,, 

Nihayet Deha gazetesi de C:Jiyor 

ki: 
"Buhran içinden çıkılmaz bir 

buhrandır. Herkes biliyor ki bu 
derin buhran adi buhranlardan 

farklıdır.,, 

M. T ardiyö bir ameliyat 
geçirdi 

Uzun zamandan beri sol baca• .. 
ğmda çıkan bir apseden muztarip 
olan M. Tardiyö, son günlerde 
Fransanın geçirdiği vaziyet üzeri
ne tehir ettirdiği cerrahi ameli -
yatı yaptırmıştır. 

Kendisini tedavi eden doktor• 
laT, hastanın umumi ve mevzii va· 
ziyetinin memnuniyete değer ol -
duğunu ve batka bir rapor neşre • 
dilmiyeceğini söylemiş1erdir. 1 

M. Tardiyö üç dört hafta din• 
lenecektir. 

Tramvay 
muayene 

biletcileri 
edilecekler 

Tramvay tirketinin yeni bir ka· 
rarı üzerine biletçiler her üç ayda 
.bir sıhhi muayeneye tabi tutula -
caklardır. Biletçilerin dahili ve 
harici muayenelerini mütehauıs -
lardan müteşekkil bir sıhhi heyet 
yapacaktır. 

Bundan sonra, biletçilerin it 
taksimatı da programlı ve mun • 
tazam bir şek'le konulacaktır. Şim· 
di tatbik edilmekte olan on beş 
günde biT mmtaka değiştirme u • 
sulü biletçileri birçok zorluklara 

sokmaktadır. 
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~Dün yapılan lig maçlarının neticeleri 
J.~~lelif ıa:halarda lik 

eJce de . evaın edildi. Bunlar 
. ~Yli bı .~~~ret ettiğimiz gibi 

lia Ilı ll l un maçlardı. Klüp
ett h,k~ atındaki yeni vazi • 

Beşiktaş takımı vefayı, Fener bahçe lstanbul sporu 
2 - 4 yendiler. Beykozla Süleymaniye berabere kaldı. 

ticede bir de gol çıkarmıı, oyunu 
beraberlikle bitinniıtir • 

Mıntaka merkez ve ltman 
heyetleri Beyo§lunda 

olduk ında f utl>ol meraklı
~hj,. ttÇa açık fikirler vere-
1 ,,e e 'd' lJ)ıJ, l ı. 

T. t. C. t. İstanbul mıntakaaı 
Riyasetinden: 

Mıntaka merkez ve idman he
yetleri 9 • 11 • 1934 tarihinden 
itibaren Beyojlunda Meırutiyet 
caddesinde 42 No.h Halkevi Bey• 
oğlu kısmı bina11na nakil ve mu-. 
tat muamelata 12. 11 • 1934 Pa. 
zartesi gününden itibaren bat • 
lanacağı alakadarlara bildirilir. 

. n tna 1 
ı old ç ar bir hayli ha . 
. u. Be ·1.._.._ V dk lik fhuaı efayı ye-

..__, ....... f:'tne b l?ıaçını kazanmıt ol-
, k Lir hhç~ İstanbulsporu 
ltJ,.._ r ıı. aylı mühim bir ra
• 'll, o k 
1~ L ey ozla Süleyma • 

i ·ı. uerabe k 1 . 
~~ilci re a arak yenış-
;j:llJcıtı111devredeki karşılatma 

Ankarada at 
yarışları 

'tı ft.ıd oldular. Maçların 
Ut· 

Şetef . 
C~I . sahasında 

ı .. :~ hır h,. • • b' 
I~ · ""'va, ıyı ır saha 
~ lı.~e. a~~çlar sükunetle hat : 
\ ~ı:~kçe gürültüsü artan 
~ . huzurunda yapıl • 

Bqiklllf ve Vela kaptanları maç hakemiyle beraber maçtan evvel - Beykoz takımı •• 

Beflkl•f : 4 Vefa : 2 
Bu maç, battan haf& ıerl, he· 

yecanlı bir oyundu. 1 

arasında yapddı. Fener bahçe B. l golden sonra Fenerin hakimiyeti 
takımı ilk devreyi hakim bir oyun· daha zi~ade arttı, ve g~ne Fikret 
dan ıona 4-0 bitirdi. tekrar bır kafa vuruıu ıle takımı· 

ikinci devrede bir az müteva • nın galibiyet golünü çıkardı. Oyu· 

Ankara, 9 (A.A.) - At kotu • 
Iannın sonuncusu bugün kotu ala· 
nında yapıldı. 

Bu haf ta çok kalaba • 

~ ~tİllc:i devresinde gü • 
~ •alıatarz olanlar var· 

~ •• ınaçr, çok zevkli, 
~ 'ol~u; Vefa küçükleri, 
~~ it~ kadar kuvvetli bir 

Oyun daha güzel olabilirdi, 
fakat bazı seyircilerin lüzuımuz 
manasız, hatta kibar olmıyan mü
dahaleıi oyunun tadını kaçırdı. 
Sahalarda oyniyan, çalrpn oyun· 
culan ıinirlendirecek, hakeme 
müeuir olacak olan vaziyetleri 
yapmak çok çirkin bir haıtalık 
halinde aahalanmızda geziyor. 

zin gerçek Fenerlilerin 6·0 ga • nun 35 inci dakikasında Fenerin 
Jebecile bitti. güzel bir akını esnasında latanbul 

G.. ·· "h" . . F spor müdafilerinden birinin hata• 
unun en mu ım maçı ıçın e· 1 b' d · 'f d d 

lık olan ıeyirciler arasında Büyü}( 
Millet Meclisi Reisi Kazım, Baıve
kil ismet Pata Hazretlerile lktııat 
Vekili Mahmut Celal, Gümrük ve 
İnhisarlar Vekili Ali Rana, C. H. 
Fırkası Katibi Umumisi Recep B. 
ler de bulunmakta idi. 

, lık olmıyan Betiktat 
1 b• • 

~ , t ırınci devrede 1 • O 
' 

1
'kat ikinci devrede 

~• e o ~' •Yt l'namalanna rağ • 'iL Sllta" \ ~ik ....-amadilar; bUDa 

~ ' ~ldar bir sayı çıka-
1 'a '-k~ berabere bitirdiler. 

\ ,.,., ları maçında Betik • 

l,~l\u Sıknıadı; (Vefa) hük-
"-.~ kaıand 
'-. ""~) iiç maçta ı. Vefahlarb 

~~· "'~r, dün Vefat eden 
.. l~ik 

' . . d,
11 

hocuı Vefa me • 
\a 'sttı ik· Mahmut Beye hür • 
"' )fer d•L 'onra ~ika durdular; 

0 Yllna baıladılar. 
~ ı1c1 
>til)tuı "el kUme 
~J._ -er, hu .. ·ı 

ı.. ~il ~. gun ı k resmi 
~ t h._ Yapıy 1 d 
~ ~"S•nd or ar ı. 

\ ta~ ~1l a, Karagümrük 
~ r~il'le 1h nı~~lup olan E • 
~''tk \>' Ugunkü arasında 
~' lr._rdı; Hilalin ahenkli 
., Li -rıı E. .. ı·· 
()' 1' ahı Yüp uler güzel 
. k biti nd~a nıaçı 2 - O ga-

' 

r der 

~~i tö ") . -

Oyuna her iki taraf ıu kadro 
ile çıktılar: 

Betilda.t: Mehmet Ali - NU
ri, traruk - Yeyz , 'Sa , Mdh -

ta ı ır vuruıun n ıtı a e e en 
nerbahçe - İstanbulapor ıahaya N k F d d 

ı 
amı enerin ör üncü ve ıon 

üçü çeyrek geçe çıktılar. Hakem golünü attı. Ve oyun da Fenerin 
Sadi Beydi. 4-2 galebesile bitti. 

Fenerbahçe ıu kadroyu muha. Bu maçtan evvel Ate,· Güneı 
faza ediyordu: - Anadolu hisarı birinci takımla· 

Bedii. Yaıar, Fazıl. Esat, Ali narasında hususi bir maç yapıl· 
Rıza, Cev t • N' azi Muzaffer, dı. Ateı • Güne§lilerin kaçırdıkla • 

Birin::i koıu: Orman çiftliği ko· 
fUIU. 

Üç yaıındaki yerli yarım kan 
İngiliz taylarına mahsus olup me· 
safeai 1800 metre idi. 

terem - Hayati, Hakkı, Cahit, 
Şeref, Fuat .. 

Namı , ı ret, acı. r• bl..p,k f•r .. tJardan aonra maçı 

ı Anadolu hiaarı 1-0 kazandı. 
stanbulıpor da fÖyle tqekkül 

etmiıti: Süleymaniye Beykoz maçı 

Birinci, Ahmet EfenC:linin C~y • 
linr. 

ikinci, Emir Salih Efendinin 
Klası. Vefa: Haluk - Saim, Süley

man - Hüseyin, Lutfi, Namık -
Yahya, Muhteşem, Gazi, Enver, 
Mustafa. 

Hakem Şazi Beydi, yan ha • 
kemleri, her biri oyniyan talum· 
lara mensup birer oyuncu idiler. 
Bu usulün iyi ve doğru bir usul 
olmadığı görülüyor. 

Şazi Bey, her iki taraf tan bi
rer oyuncu çıkardı. 

Oyun oldukça muvazeneli ıa· 
yılabilirdi. İki taraf ta birbiri Ü· 

zerine tam bir hakimiyet kur • 
muı değillerdi. Birinci devrede 
oyunu 3 • 1 Betiktat kazandı. 

Lütfü • Samih, Sabih • Huan, 
Sami, Fahri - Nevzat, Sefahattin, 

İsmail, Retat• 
Oyuna Fenerin akını ile bat • 

landı. Fakat bu akın çabuk kırıldı. 
Jstanbulıporlufarın ayaiına geçen 
top Fener kalesine kadar gitti fa· 

kat bir netice vermedi. Bundan 

ıonra Fenerlilerin tazyiki artma • 
ğa batfadı, ve nihayet oyunun 20 
inci dakikasında Muzaffer Niya • 
ziden aldığı güzel bir paıı iyi bir 

11yırııla müdafileri atlatarak sıkı 
bir tutla gole tahvil etti. Bundan 
ıonra oyun hep Fenerlilerin haki· 
miyeti altında geçti fakat Jstanbul 

sporlularm tehlikeli akınlar yap • 
tıklan görülüyordu. Oyun bu ıe • 

kilde devam ederken Fener mü • 

Süleymaniye - Beykoz takan· 
lar.ı maçı da 1 - 1 beraberlikle 
neticelendi. 

Üçüncü, Ahmet Fikret Beyin 
Kap'ı. 

İkinci kotu: (Ankara ko9usu) 
Üç ve daha yukarı yattaki ha· 

lia kan lngiliz at ve kısraklarma 
mahıus olup mesafesi 3500 metre 
idi. 

--0-

Altay izmlr aporu mUhlm 
bir ~arkla yendi 

lzmir, 9 (A.A.) - Bu yılki lig 
maçlarının en mühimlerinden bi· 

ri olan Altay - lzmirspor karıı· 
latması 4 - O Altayın galibiyeti 

ile neticelenmiıtir. Bu maçtan 
evvel yapılan K. S. K. - 'fürk .. 
spor takmılan arasındaki müsa· 
bakayı da 5 - O Karııyaka ka· 

zandı. 

-0-

Ankarada yapllan ma~ 

Ankara, 9 (A.A.) - Bugün 

Bu yanıa dört hayvan ittirak 
etti. Birinci: Ahmet Fikret Beyin 
Grandezza'aı. 

ikinci: Matmazel Binı'in 

Barcs'i. 
Ü~üncü: Prens Halim Beyin 

Bonflon'u. 
Dördüncü ko!U (Dumlupınar 

kotusu). 
Dört hayvanm ittirak ettiği bu 

kotu yerli halis kan İngiliz tayla· 
nna mahsuıtu. Mesafeai 1800 
metre idi. 

Birinci: 
Tomrus'u. 

ikinci: 

Ahmet Fikret Beyin 

Ahmet Fikret Beyin 

~ ~I ~ ... l'\ib~n bteJJ\Ur!ar hak
ih ~~\~~iiie ka. r hafta1ıga, vali
"'lt a.ı lıt-Jtı- dar nıaaı kesme 

'ii...,_~ ~ ~u kararlar kati o

lıi~l~ ..... katları kesilir, 
~d~ ıçiııde nunun tayin ey· 

Birinci golü Şeref, müdafaa· 
yİ geçerek bulduğu bir fırsatla 
attığı güzel bir tütle yaptı, bu 
gol iyi bir goldü. İkinci golü; Şe· 
ref ile Fuat yaptılar; bunu of· 
sayttır, diye emin olan Vefa mü· 
dafaası bırakmııtı. Gol bu va • 
ziyette oldu. 

dafilerinin bir hatasından istifade 
eden Reıat, topu Salahattine ge • 
çirdi o da gayet iyi bir vurutla ta· 
konma bir gol kazandırdı. 

yapılan futbol maçlarının ikisi de 

büyük bir zevkle ıeyredilmiıtir. 

Bu sene oldukça kend:aini düzelt· 
mit olan Altmordu filhakika A
liattinsiz oynayan Ankara gücü 
karırsında ciddi bir tehlike hissi • 
ni venn:ş ve neticede 2 - 2 ye 
berabere kalmıılardır. 

Erol'u. 

'*../..' ~:eıııerde~oy adı~ı rnemur
lw ""Ctlc ~ "e h . beı lıradan on 
~ ~ 1 "'zjf d ı.ı ıı İçin hükı1met-
tı.L~:e ilıtiy~ ~ ihrnaJi görülen 

lf ._.ıL · "e Leı .eyetJeri azasının 

Üçüncü golü, Vefa müdafile
rinin yaptığı bir hata üzerine Be
!İktaılı Muhterem attı, kaleci bu· 
nu tutabilirdi, fakat iyi beaap et· 
memesi itibariyle terı dunıtu 
yüzünden kaybetti. ~ ,._ orı 1• edıyeJ 

\ ' '."\ •rac1a. erce memur 
r ~,, ~ı alın " elli liraya kadar Dördüncü gol bir ceza vurut· 
"~i .. ,>, ~etteti ~ 8~ ceaalar ma· tan oldu; Vefalılar ceza vunıtU· 
l >ıt~· "Qly~k ar-al'lyle verilir nu icap ettiren hatanın kendile· l' ~ t3 aınıann tasdiki ile ri tarafından yapılmadığı kana • 
~ •• ~l)•t ......... h,. • d d ~ "~ Q .. lta.n 1'tın e irler. 
~'' hir n· t.ın tatbik yol-~~ 1

1 
•ıaınnarne yapı • Vefalılar birinci devrede 

1 
-~ ~' il Muhteıemin attığı güzel bir şüt-

l. >ıt.:--· •ltr .... ~ .. 1' 11•!ri tari. le; ve Enverin güzel bir pasın· 
~ ~ ıs sonra lheriyete dan istifade eden Mustafa -
~~ tu';::_ 8 u lcan11 .. nrn güzel bir tütiyle kazandılar. • ""'a n1.1n hulcürn-

e Dahiliye Vekili ı Fener sahasında 
llk maç saat 10 da B takımları 

Bundan ıonra oyun devrenin 
hitamına kadar mütevazin bir ıe· 
kilde devam etti ve devre 1-J be· 
rabere bitti. 

İkinci devre daha hatlar batla· 
maz İstanbufıporluların bir akı • 
nmı görüyoruz. Bu devrede latan· 
bulıporluların daha canlı oynıyaca 
ğı tahmin ediliyordu. Nitekim ge· 
ne Fener müdafilerinin bir hatası 
yüzünden istifade eden Salahattin 
topu ikinci defa olarak Fer.er ka • 
lesine ıoktu. 

Bundan sonra 2 veyahut 3 da • 
kika geçmeden Niyazinin ortala· 
drğr topu Fikret, gayet güzel bir 
kafa vurufu ile ağlara taktı. Bu 

Günün mühim maçı olan Çan· 
kaya - Gençler birliği müsaba· 
kasında maçın birinci devresi çok 
canlı, fakat kanşık bir oyunla 
geç.mit ve Gençler b:rliği bir aa • 
yı yapmıttır. İkinci devre yirmi 
dakikalık bir sükilndan ıonra o • 
yun birdenbire canlanmıt ve Çan· 
kayanın arka arkaya yaptığı ta -
arruzlarda birer dakika fasıla ile 
iki gol sayesinde bütün bütün e -
hemmiyet kesbetmiıtir. Bu esna· 
da Gençler birlifi de çok çalrımrf, 
mukab:J taarruzlar yapmıt ve ne-

Üçüncü: Şevket Beyin lstran • 
ca'11. 

Dördüncü kotu: 
3000 metre meaafeai olan bu 

koıuya dört ve daha yukan yat
taki yerli, yarım kan İngiliz at ve 
kısraklardan üç hayvan iıtirak et· 
ti. Birinci: Ahmet Fikret Beyin 
Yıldırımzı. ikinci: Ihsan Beyin 
Metin'i. Üçüncü: Mustafa Efen • 
dinin Güneı'i. 

Bet inci kotu: 
Bu son kotu üç yaıındaki yer il 

yarım kan Arap ve halis kan Arap 
taylan arasında yapıldı. Meaaf e
si 1600 metre idi. 

Birinci: llyas Paıanm Al Der
Yit'i. ikinci: Hüsnü Beyin Mee
ut'u. Üçüncü: Ali Beyin Seılan'ı 
ıelmiıtir. 
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Musiki Üzerinde düşünceler ........................................... 

Musikimizin yükselme
sit~de Radyonun da 
kabahati vardır! 

Musikimizin yükselmesinde rad
;odan pek çok hizmet beklerdik. 
Çünkü radyonun batında gramo • 
fonlarda olduğu gibi, kültür ve 
terbiye itlerinden haberi olmıyan
lar değil, bilgisi oldukça yükıek 
bir artist oğlu artist bir zat bulu
nuyordu ve bu zat isteseydi tek 
batına olarak Türk musikisi için 
yeni ve mühim bir çığır açabilir • 
di. Ne mi yapardı? 

1 -Tango ve fokstrot müaaba • 
kaaı açtığı gibi tairlerimizin ya • 
zılarını takip ederek bunların mil· 
li nağmelerle ve garp tekniği ile 
bestelenmesini isterdi. 

2 - Türk kültürünü hazmetme
m it olan kimselerin ahlı vahlı, ter
biye üzerinde kazıyıcı ve katındı
rıcı bir tesir yapan muzır eser • 
lerini radyoya sokmazdı ve radyo
da okunacak olan eserlere milli 
terbiye bakımından bir sanıür ko· 
yabilirdi. 

3 - Her gece radyoda ayni far· 
kıların okunmuma müıaade et • 
mezdi. 
4-Klasiklerimizi okuyanları da· 

ha evvelden imtihan ederek bun • 
ların olur olmaz kimseler tarafın· 
dan berbat tekillerde okunması • 
nın önüne geçebilirdi. 

5 - Radyo kapılarını amatör 
bile sayılamıyan eh1iyetsizlere aç· 
mazdı. 

6 - Haftanın muayyen gece • 
)erinde klasik aktualite müıaba· 
P.a, lı~lk tarkıları ve yeni tezler o· 
kutarak ve çaldırarak Türk musi
kisinin muhtelif ıahaiardaki va • 
ziyetlerini korur ve yeniliği tetvik 
ederdi, az çok musikiye vakıf o • 
liınların meraklarını besliyerek 
onları yeni sahalara doğru sevke· 
derdi .. 

Ve daha neler yapmazdı?!. 
Halbuki radyo, Türk musikisi· 

nin tahrip sahaaı oldu. Meseli.: 
t) Klasikler içinde kıymetli bir 

inci olan lsmail Dedenin Rast 
Karı nev ve bunun gibi bir çok 
mühim klasikleri cırlak, bozuk ve 
kısık bir sesle okuttu. Numan a· 
ğanın methur bir Bestenigar pef • 
revini çalan kemancı ömründe bir 
defa bile bunu çalmamıştı ve bu • 
nun gibi klaıikler orada mütema· 
diyen tahrip olundu. 

2) Türk klasiklerinde '(çeyTek 
· ses) dediğimiz seda teferrüatı var· 
dır. Keman müstesna olmak Ü • 

zere garp sazları bu sesleri çıka • 
ramazlar. Halbuki radyoda klasik 
çalındı ve bu klasikler klarnet ve 
piyano ile çalındı. Radyo buna 
göz yumdu. Klasiklerin tarihi bir 
mevkii olduğunu göz önüne getir· 
medi. 

3 - Halk prkıları hiç ehemmi· 
yetle görülmedi. Türklerin zengin 
bir kahramanlık musikisi vardır • 
Bunlar arasında yalnız bir Yemen 

1arkısı müsteına olmak üzere hiç 
birisi radyoya girmedi. Bağdat 
fethinin yadigarı olan (Genç Os· 
man), Tuna havaları, Cezayir da
yılarının şarkıları, hatta 313 Ti
salya harbi için Zekai Dedenin 
(Eğil dağlar eğil, üstünden atam) 
§arkııı bile orada ıöylenmedi ve 
Türk musikisinin yalnız memle • 
kete itha1Ieri yuak edilmiı olan 
manut salon mecmualarında görtl· 
len açık saçık resimler kadar ha· 
yağı güfte ve besteleri mütema'di-

yen okutularak, bu musikinin bir· 
de vatanperverlik ve kahramanlık 
şubesi olduğundan tegafül edildi. 
Hatta çok kıymetli olan külhanbe
yi musikisini de kelimeleri Türk 
fivesine göre söyleyemiyen eski 
bir sazendenin keyfine bıraktı .• 

Destan, koıma, semai, mani .... 
diye bir çok ve sevimli ıubelerine 
ayrılan bu musikiyi berbat bir ıe· 
kilde teıhir etti. 

4) Merhum lsmail Hakkı Bey 
gibi son asır musikisinin direkle • 
rinden birisi olan mühim bir tah· 
siyet bile sağlığında (def) deni· 
len aleti elinden atmıı olduğu hal
de, radyo, bu koyu ve nianasız 
muhafazakarlığı oradan uzakla§ • 
tıramadı. Baygın, yayvan, yavan 
ve nağme1eri çiğneyen ağızlar o· 
rada musikimizin klasik nağme -
lerini ezdi, muhtelif sazlar oku • 
nan bir eseri kendiliklerinden gu
ya süslemeğe kalkarak bunlardan 
birisi bayram haftası derken öte
ki mangal tahtası demek kabilin -
den keyiflerine göre oynadılar, 
durdular. 

5) Kötü kötü sesleri orada ga· 
zel diye haykırdılar ve boğazları • 
nı yırtarcasına bağırdılar. 

Musiki beynelmilel bir meta 
değildir, bir milletin keyfidir, 
terbiyesidir, hissidir, kültürüdür . 
Ve radyo bütün bu milli itleri pek 
ayıp bir tarzda bütün dünyaya 
yaymııtır ve musiki bakımından 
milli propagandayı menfi bir tarz· 
da yapmıtlır. 

Radyoda çalınacak saz hadde • 
den geçmiı artistler taraf mdan 
çalınmalı, orada okuyacak olan 
hanendenin sesi kimseyi tiksin • 
dirmiyecek derecede güzel olma • 
lıydı. Halbuki radyoda doğru dü
rüst nota dahi bilmeyen sazende • 
ler vardı ve hanendelerinden bir 
kaçı her def asında mutlaka ayni 
eserleri okurlar ve batka §ey öğ -
renmeğe lüzum görmezlerdi, bü • 
tün malumatları 6--7 şarkıdan 

ibaretti. 
Radyo teceddüt ve inkılap yo

lunda eserler yapan bestekarları· 
mızın eserlerini aramadı, böyle 
yapmıı olsaydı §İmdiye kadar bet 
on milli bestekarımız yetiıirdi; 

halbuki bir tek bestekarımız bile 
kendisini göstermemiştir. Musiki 
bahsinde biraz milli mevcudiyet 
görmek istiyenler, bir çok liralar 
vererek aatın oldıkları makinele • 
rinden, falan bozuk sesli hanımın 
Kürdili Hicazkar ve ya filan be· 
yin Hüzam şarkııı okuyacağını 

ifidir it itmez: 
- Bunlar da artık kabak dadı 

verdi ... Diyerek makinenin mani • 
velaıını hemen çevirir ve biraz 
Türk nağmesi itilmek için Kırımı 
ve yahut bizim peşrev semaileri • 
mizi çalan Mısraı aramağa koyu • 
lurlardı. 

Hasılı radyomuzda okunan 
musikiyi biz Türkler sevmiyorduk, 
bu kötü çığırıılarm diğer medeni 
memleketlere kadar yayılmasın -
dan dolayı üzülüyorduk. Bir kaç 
kıymetli artist taraf mdan okunan 
ve çalınan klasikler haricindeki 
bütün alaturka tarkıları çocukla· 
rımıza bile iıittirmemek için rad· 
yolarımızı kapıyorduk. Radyo 
Tükr musikisine hizmet etmiyor • 
du. Türk musikisinin geriliğini bü· 

C!ICIUJC41 

Bahisleri 
._... ~1-J.-S- - - - -

KORKU tiyatrosu, Paristeki 
ve dilimize çevrilen eseri kilise 

tün dünyaya yaymaktan baıka bir 
şey yapmıyordu ve radyo isteseydi 
bugün Türkiyede hiç kimse tara • 
f ından yadırganmıyan, ıevilen, 

milli motiflerle yapılmıı, Türk in
kılabından hisse almış mükemmel 
bir musikimiz olurdu. 

Dr. Oaman Şevki 

Yazan: Şehir tiyatrosundan M. gı 
iımile tiyatroya tahvil edilmittir. 
Ertesi sene yani 1897 de Oscar 
Metenier Grand Guignol adiyle 
korku tiyatrosunun esumı kur • 
muftur. itte, o tarihtenberi bu ti • 
yatro açtığı çığınn ele baş111 ve eı· 
siz bir ustası olarak bugüne kadar 
töhretini idame etmiıtir. Esasen 
Grand Guignolün hakiki töhretini 
bilhuıa korkunç piyesler kazan • 
dırmrı ve aynı zamanda kendi ka· 
rakterini çizmiştir. Korkunç dram
lardan bahsedilirken Grand Guig· 
nolesque denilir. Bu tiyatronun pi· 
yesleri kısadır, yanlarına insanı 

katıltırcasma ıüldüren küçük ko • 
mediler ili.ve edilir. Geçen yıl "Ti
yatro,, adiyle bastırmıt olduğum 
küçük bir kitaptan ııraaı ge1mit • 
ken f u ilk. cümleyi almağı faydalı 
bulurum: "Korku piyesi: bu gibi 
eserlerde hakikaten uzaklaıarak 

bir sürü korkunç ve tüyler ürper • 
tici vak'alan bir araya getirirler.,, 

Bu tarz eserlerin ve hilhuaa 
Grand Guignol'ün en usta yazıcısı 
olan Andre de Lorde'dur. Bu a • 
dam, korkunç vakaları uatahkla 
biribirine ekler, aahnede korku • 
nun bütün vahıetini temin için ak· 
la gelmedik vasıtalardan istifade 
eder. 
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Korku piyesile melodramı ka· 

rıtt--rmamalıdır. Melodramda in· 
tikam, hiyanet, cinayf!t, tesadüf e
le-le vererek va~ hi.kim olur. 
Tesadüfler aırlarla dolu cin yeller 
seyirciye bir nevi merak verdiii 
gibi mevzuun da düğüm yerlerini, 
entrikalarını tetkil eder ve bütün 
bunların bir araya ıeliti melo • 
dramın mümeyyiz vaıf ı olan bü • 
yük heyecanı meydana getirir. 

Eserin sonu da "adalet tecelli • 
si.,, "faziletin galebesi,, yahut ko· 
ca bir hikmet sözü veya ibret der· 
ıi ile bağlanır. Korku piyesinde bu 
unsurlardan hiç biri yoktur. Vaka 
küçüktür, !lirift değildir. Sadece 
korkunçtur, tüyler ürperticidir. O
nun bilhassa ıahne üstünde kor • 
kunç bir tarzda tece1lisine çalııı • 
br. Eserin heyeti umumiyeainde 
bir ders veya hikmet ne gizlenir, 
ne de i.tikire müdafaa edilir. Bu 
nev'in, daha doğrusu Grand Guig· 
nolun en kuvvetli ve en töhretli e· 
serlerinden birkaçının adı ıudur: 

[Le Syteme du Dr. Goudron et 
du profe11eur Plume (1903], Dok· 
tor Goudron ve Profesör Plümün 
sistemi, [Gardien de phare 
(1906)] Fener bekçisi, (Un con • 
cert chez les fous (1908)] Deliler 
nezdinde bir konser [Le jardin 
des supp1ices (1923) ], ltkenceler 
bahçesi, [L'amant et la morte Ö· 
lü kadının aıkı vesaire .. ] 
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iki ay evvel Pariste iken ken • 
dimce çok enteresan bulduğum bu 
küçük tiyatroda bir gece geçirdim. 
Salon halile kiliselikten kurtula • 

mamıt tahta kıımı ceviz rengi, bo· 
yalı ve oymalı.. Duvarlar krem 
rengı .. 

Angon du Hang hiçimi ve kı -
raliyet armasından ahnmıt küçük 
istavrozlar duvarların biricik sü • 
sü .. 

Ufacık bir methal .. Kötebende 
benziyen minimini bir ıigara aa • 
lonu ve büfe.. Genit ve mustatil 

bir sahne ağzı.. 1' I 
renk küçük projektör er 
rilmiı .. Seyirci yeri ÜÇ~ 
kitiden ibaret.. Loc:a ~ 
sundurmaya benzİY~. 
bir balkonu var .. SütilO 
heyeti umumiyesi yi.O' 
den kurtulamamıf.. ~ 

Seyircilerin üçte 

Zaten bu tiyatronu~~ 
riıi de kadındır; bıl ~ 
ruh hastası, ıarip tabela 
lar .. Oyun esnaaınd• 
bayılan, kendini 
haykıran da ge~ o 
edilen saatte küçük 
tu. Perde, zamanınd• 
ne ufak .. Fakat oytı.-' 
havasım tamamile 
kabiliyette.. Dekorlafr 
herıey ona göre .. 

Aktörler bilbu.a 
la ehemmiyet veriyot_J; 

Ne gariptir? O ~ ... 
da tam otuz bir seot 
edilen ve aynı rağbeti 
tor Goudron ve Prof 
sistemi) iıim'li bir 
vardı. 

Esaaen bu eser ~ 
binaenikiaydanberl 
ve hali. da oynanın 
sonu delilerin eline d 
run tarzını öğrenmel• 
le mülakat yapmağa 
gazetecilerin korkunç 
tiYQr. Gazetecilerden 
zünü kudurmutçaırn• 
yuyorlar. Tabii bu ı 
i.ıabını bozmak için 
ri tımarhaneyi ıaraıf°" 
mumavi bir ıııkla "" 
nada önümde oturan 
yirci mütemadiyen i• 
karıp giyiyor, ba!ı~,J 
Vaktile Grand Guı~ 
de Fran~anın en bil 
rot almnıf... ~ 

O akıam gör 
tor Goudron dramnı!.'~ 
rent'i Goudron ru_" .. d 
makyaj ve gerek o~ 
çok beğendim. . 

L'horrible Passi~ 
deli dramda ise - ..J 
Ludger'i dadı Meııl1·ı 
hayranlıkla ıeyrettidl- • 
medi Fransezde P 
rak bulunmuf ve b~~ 
mit olan bu deferl~·,i ~ 
çocuk boğmak aıet ~ "#: 
ruhlu dadıyı oyııar1' ~ ,,1 

dinden geçmif,, . ;:;,.,~ 
almııtı. Oyun bıtt• ~ 
rıya çıkarken kaP;~jl 
mızı ıtıklar ve ko~~ 
yunun seyircide ~ def' 
kuyu adeta son bır . ,A 

. atı-. 
çıhyor .. O gece tıY eriJ'İ 

. . b'"t"n hilel d-• ve ıtın u u ~ r 
halde sinir bubr f 
kadar uyuyaınad'°:j 
ıenedenberi GraJI J•c) 
sanat müdürU olan .,ıerel'1 
koyduğu miıan•~ 

d'JOI a takdirden ken 1 
6 

..,.,.. ~ 

- .• r b" 
Bizim ıeyircı :ejildif' 

ronun yabancııı •.ttol 
G d Gıa••~ •) 

Muhsin ran ı,ekÇİI' 
rmdan (Fener L" 
mail Galip de · 

ı. eser• 
rombre iıim 1 .:.-.,, .... 
diye adapte etJISI 
yi karıdanınıttır• 



kuruduğunu dudaklarınıza gö • 
türdüğünüz zaman hiç bir rütu • 
bet hissetmezseniz anlıyabilir • 
siniz. 

it bittikten ve el kurulandık
tan sonra bir kaç damla limon ile 
avuç içini ve el sırtını uğuştur -
mak ta ihmal edilmemelidir. Li
mon suyiyle uğu§turduktan son -
ra el üzerindeki limon kuruyun· 
caya kadar beklemelidir. Bu sa· 
yede kızarıklık izale edilmiı ve 
el pamuk gibi yumuşatılmıf olur. 
Yemek kokusunu gidermek için 
yalnız limon suyu kafi gelmez -
se elin fazla ite maruz kalan kı
sımlarını biraz tuzla da uğuştur· 
mabclrr. 

Buz 

UNDAN 
dağı içinde bar! 

Laatik it eldivenleri hiç bun
lara hacet bırakmaz. Her ev ka
dınının mutlaka bir lastik it eldi
veni bulunmalıdır. Kömür ve toz 
hiç bir zaman çıplak el ile tutul • 
mamalıdır. Çünkü ikisi de çok 
inatçıdır ve pek zorlukla el üze • 
rinden çıkanlabilir. Kömür leke
sini def etmek ancak elin deri -
ıini bırpalıyacak derecede fırça
lamakla kabil olabilir. 

1sviç.renin Brener Oberland masalarla aandalyalar tahtadan • 
dağlarında asırlardanberi biriken dır. O dağın tepesine kadar çıkan 
cumudiyelerden birisinin altında ~yyablar oraya uğrayarak buz üze 

1 

kızaklarla alımp o Buz - Palasa' 
götürülmektedir. Velhaııt bu iıo 
teşebbilı etmeyi akıl eden iki a • 
dam sudan inta ettikleri bu eğlen· 
ce holünde epiyce para kıracak • 

lardır. Yukanki resimlerde buz • 

dan masa etrafında içki içenleri, 

üç )'Üz ıütuna dayanan dana salo

nunu, yemek masalarını ve sey • 

yahları istasyondan getiren dağ 

köpeklerini görüyorsunuz. 

bir dans salonu ve bir bar teıiı e - rinde kayıp danı ediyorlar ve Ü • 

dilmi§tir. Dağ tırmanıcılarmdan ıürlerae gidip buzdan bir masa Ü• 

zerine konulan içki titelerine mü• 
racaattan geri ladmıyOTlar. Büyük 
danı salonu üç yüz sütuna istinat 
etmektedir. 

iki kişi bu cümudiyeyi kazdırmıt • 

lar, buzların arasında dehliz1er, 

salonlar ve barlar vücuda getir • 

Eldeki sivilceler ve parmak -
lar da hiç bir zaman ihmal edil -
memelidir. Bunlar, iyi oluncaya 
kadar bezle sarılmalıdır. Bazan 
parmakların iğri olduğu görülür. 
Bunun da çaresi vardır. Günde 
bir kaç defa o parmakları yavaı
ça doğru tarafa bükmek, biraz 
masaj ya~mak kafidir. Keza par· 
ınaldatm 'fjfr M•m kaim fae on -

mişlerdir. Bu eğlence yerinde her 
şey buzdandır. Tavanlar, dıvar • 

i 
lar, yerler hep buzdandır. Yalnız 

Seyyahlar en yalan fimendifer 
iataıyonundan, kutuplarda olduğu 
gibi, köpekler tarafından çekilen 

lmanyada Kazanç Verg~si 
~~~~--------------------------------~ 

Hit1er idaresi yeni bir kazanç} 11,96 mark, iki çocuğu varsa 8,58, etmekte ve altıncı &ocukta tam 
JYerg1•1 p.la:Dı üiiüfm e erek l>unu ınarJC, ils: s:ocufu varaa 5, 72 mark, muafiyet verilmektedir. 936 mark 
gazetelerle ilan etmiıtir. Yeni ver• 4 çocuğu varıa O, 78 mark verecek, aylıktan .anra tam muafiyet ye • lan da sıkııtırmak sayesinde in

celtmek kabildir. Boş otururken 
bu talimi sık sık yapıvermek 
maksadı temin eder. 

Alqamları yatmadan evvel 
etlerin biraz gliserin ile oğulma • 
11 lizımdır. Oğulduktan aonra gli· 
serin 3 - 5 dakika kadar el üze -
rinde kalmalı, ondan sonra eli 
ıu ve sabunla yıkanmalıdır. 

gi esaslarında bir adamın bekar altı çocuğu varıa hiç vergi venni - dinci çocukta baılamaktadır. 
veya evli ve evli ise kaç çocuğa yecektir. 1240 mark ayfık alan bir adam 
malik olduğu tam bir usul ve inti • Ayda 364-377 marli alan bir a- onuncu çocukta vergiden muaftır. 
zam dairesinde hesaba katılmak- dam bekarsa 53,56 mark, evli ise En yüksek maaı olarak 3068 mark 
tadır Mesela ayda 130-143 mark 28,60 mark, bir çocuğu varsa gösterilmittir. Bizim paramızla bu 

l 
• d b '-~rsa 7 28 mark 20,80 mark, iki çocuğu varsa 15,34 maat 1534 lira tutar. Bu kadar 

a an ve a am eJU& ' ' •• .. .. 
k b. .. mark, uç çocugu varsa 10,40, dort b'ır para alan bı'r adam b-'-~rıa evli ise 3,38 mar , ır çocugu var· CJUl 

çocuğu varsa 5,20, alb çocuğu 'Vllr· 
sa 0,78 mark kazanç vergisi vere- ıa 1,04 verecek ve yedinci çocuk· 
cektir. Ayda 260-273 mark alan ta hiç vergi vermiyecektir. 

686,92 mark kazanç vergisi vere
ceği haldeböyle bir adamm 10 ço

cuğu varaa bu vergi miktan 
24,74 marka kacbr inmektedir. 

bir adam bekarsa 33,02 mark, ev· Bu cetvel ayda 793 mark aylığa 
Ji ise 15,86 mark, bir çocuğu varsa kadar bu nispet dahilinde devam 

Uzak Şarkta niçin haydut var? 
"il Popolo J'ltalia,, yazıyor: 
M~nçuri'de faaliyette bulunan 

altmıt bin haydut mevcuttur. Bu 
rakam Mançuri'de iyi bir nazar· 
la karıılanmaktadır. Çünkü iki 
sene evvel haydutların adedi üç 
yüz bini bulmuştu. 

Sovyet Rus'Jar Japon'Jan Çin 
haydutlarını istedikleri gibi kul -
)anmakla ittiham etmekte ve U
zak Şark demiryollanna yapılan 
hücum ve tecavüzler ile bu iddia
yı isbat eylemektedirler. Diğer ta
raftan Japon hüktimeti de Sovyet 
Rusya'yı, Mançuri hükiımeti aley
hinde haydutları kullanmakla it
tiham ediyorlar. Acaba doğru söy
liyen kimdir? Çin haydutlan iki 
büyük kısma ayrılır: Siyasi hay· 
dutlar ve profesyonel haydutlar-

dır. 
Siyasi haydutlar, 1931 ile 1932 

senelerinde, Japonya aleyhine 
harbe iştirak eden Çin'in eski as
kerleridir. Bu askerler, Çin'in Ma 
Cianscian kumandası albnda bu· 
)unuyorlardı. Japon askerleri ta
rafından mağlup edildikleri za • 
man Sovyet Rusya hududuna il -
tica etmitlerdir. Bunların bazda. 

n elyevm Mançuri' de faaliyette 
bulunmaktadırlar. 

Profesyonel h'aydutluk ise, 
Mançuri'nin en eski bir ananesini 
tetkil eder. 

Bu haydutluk Mançuri kıtası -
nın en uzak mıntakalarmda, ya • 
ni Khingan, Jehol ve Şarki Çin' -
de doğmuıtur. Medeniyetin eser
leri ve hükiımetin otoritesi, bu 
mıntakalara henüz girmemiıtir. 
Haydutluğun yuvası bu mıntaka
larda bulunmaktadır. En kuvvet
li olan adam, bu mmtaka1arda 
hükômdar olabilir. Zayıf olan ka
bileler bu kuvvetli hükUmdara 
itaat ederler ve cizye de verirler. 

Oç uır evvel Çin' de hüküm -
dar hanedanı ıülalesini tesis eden 
eski bir haydut idi. Bu haydut, 
Murhaci namında Muncen kabile
sinin reisi idi. Haydutlar, her za. 
man Mançuri'nin mukadderatın
da büyük bir amil olmutlardır. 

Mançuri' de bunlardan maada 
daha bir iakmı haydutlar mevcut
tur. Japonlar bu gibi haydutlara 
dindar haydut nammı vermekte
dirler. Bu haydutlar demiryollan 
ile meıgul olmıyorlar, çünkü oka· 

dar kuvvetli defildirler. Bunlar 
eski silahlariyle mücehhez olarak 
en zayif mahallere amızm hü
cum ederler ve bulduktan serve
ti cebren alırlar. Bazı mutaassıp 
adamlar bu gibi tecavüzler kartı· 
sında bulunduklan zaman buna 
"Allahın cezası,, diyorlar. lıte bu 
sebepten dolayı bu gibi ıakilere 
dindar haydut tesmiye olunmuı
tur. Bu haydutlar çok tehlikeli • 
dirler. 

Uzak Şark'ta medeni liaydul • 
lar da mevcuttur. Bu haydutlar, 
faaliyette bulunan Gangıter'Jerin 
eıidirler. Bu haydut ımıfı, Man -
çurideki simaların tesirinden doğ
muıtur. 

Harbin' de haydutluk tabii bir 
ıey gibi görülmektedir. Japonya 
hükUıneti haydutlara karıı iki si -• 
yaset takip etmektedir. Bir taraf-
tan Mançuri'de asayişi temin et. 
mek için haydutlar ile tiddetli bir 
mücadelede bulunmakta VJ! diğer 
taraftan dahi kendi siyasetini yü· 
: ütmek için onlann hareketlerine 
müsamaha etmektedir. Uzali 

(LüUen ıayılayı çeviriniz). 
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Trenleri deviren 
Matuska 

ıstan~uı Kuman~anu~ı ~atı naımn KomisJonı 
İstanbul kumandanlığı emrin - f lstanbul Kumand~lıJI 

c'eki kıtaat ihtiyacı için 53,000 kilo ihtiyacı i~in 1200 kılo 
Millet Meclisi 
Müzakereleri 
Devletçe neşredilen ka-

VAKiT isim 
Babası 

Doğan çocuklarınıza gü
zel adlar vermek iıtiyorıa

nız V AKIT rize yardım e -

1 i/lır (BaJ ...... , 1 IDd , ...,,ada] 

1931 yılı 12-13 eylulünde Bia - bulgur kapalı zarfta satın alma· salçası pazaı·lıkla alına Ptm..ı 
Torbagide bir tren yoldan çıkı - caktır. ihalesi 6 İkinci tetrin 1934 le i 15 ikinci te§rin 934 'il 
yor; alevler içerisinde körpüden salı günü saat 15,30 dadır. Talip· günü aaat 15,30 daaır . 
yuvarlanıyordu. On polis kazadan lerin ~artname ve nümuneyi gör- her gün Fındıklıdaki ..,,,., ..... 
kurtulabilenleri isticvap ederken, mek üzere her gün ve teminat komisyonuna müracaatlatl 
içlerinden biri, kendisinin vagon· makbu2lariy)e o gün vaktinden leye iıtirak edeceklerin 
lardan birinde bulunduğunu, faci- evvel Fınıklıdaki komisyonda komisyonda hazır 

• unlC11'ın ve Meclisçe verilen 

.~ararların bütün ruhunu kav

rayabilmek için, bunlann 

müzakerelerinde geçen •Öz
leri de okumak llizım geldiği 

d 
•• 

iyor: 

Bugün doğan çocuklara 
fU adlardan birini verebilir, hazır bulunmaları. (273) 

bellidir. Bunun için gazete

miz bu müzakereleri müm

kün olduğu kadar aynen mpt 
edip nqre çalı§acaktır. Şim
diden okuyucularımıza arz 
ederiz. 

soy adı alacaksanız bunlar
dan birini beğenebilirsiniz. 

anm_vukuunda pencereden dışarı· 
atıldığını anlatıyordu. Polis bunun 0 99) (6791 ) "' . "' 

lıtanbul Kumandaııbl' 

Yeni bir eser 

Erkek- Öktem (Baha -
dır), Ank (Temiz). 

Kız - Tomurcak, Özek 
(Can, yürek, ruh). 

Devletler hukuku 
Tiirkçe yazı~ınış o1an bu eserin 

rn:iellifi AnlmTa Hukuk Fakültesi 
D~vlctler Umumi Hukuk Profeaö
ı t i ve Dck::mdır . .Bu kitab uzun za
nandanbc!'i Türldyede çıkan eser
ı~rin en iyisidir. Birinci cildin ya
r ,s,na yakın bir ktsmını te,kil e -
c' .... n tarihi mPkn~dime Türkiyeyi 
harbi umun.(ye girmece gevkeden 
ccbcplcri iz:ıh ve bu iştirakin neti• 
ede rini takdir ediyor. Bütün mea' .. 
tliy eti itilaf devletlerine atfet

mek asla miinka bir teıebbüt de -
l ildir. 

Vakıa hilaf devletlerinln gayri 
r:ıuayen diploınasi ve çarpışan sı .. 
nıfları Türkiyenin mukadderatını 
Almanya ile birle§lİrmesine mini 
olmndığı muhakkaktır. Fakat asd 
mes'uliyeti Enver Paşa ile arka • 
dnşlarma atfetmek imkansızdır. 

"Aüellif bu husus\aki mebzul vesi
lca ve eserleri kullanmamııtır. 

Birinci cildin diğer liısmı mü • 
tarekeyi lzmirin Yunanldar tara
f mdan İfgalini sulh muahedelerini 
Yunanlıların talilerini Sevr mua -
hedesi. Gazi Mustafa Kemal tara· 
f mdan milli hükftmetin nasıl ku • 
nıtduğunu ve lzınirle lstanbulun 
iıtirdadı zaferile neticelenen mü· 

tahlil ve tetkik ettikten &onra onu 
tevlit eden ahval bugün tevlit et • 
tiği neticeleri göateriyor. 

Muahede mevzuları kapitüli.a • 
yonlar, btınlarm ilgası, muahede 
metninde mevzuu bahaolan yeni 
Türkiye hükOmeti Türkiyenin ye • 
ni budtulan Osmanlı imparator -
luğunun tasfiyesi Bolular meae • 
leıi ve ilah gibi meselelerdir. Mil· 
ellifin bitaraf olmaması dahi bir 
kenara bırakılacak olursa kendiıi 
umumiyet itibariyle ıağlam hutut 
üzerinde ilerlemektedir. 

Rezan Cemil Bey eıerinue İ§ • 
lenmiı bir fikir hukuku göster• 
mektedir. Ne yazık ki tahlitleri 
çok kuvvetli olmakla beraber ek -
seriyetle çok kısa olduğu g~rül • 
melde, dökömantaıyoıe annı • 
landan çok daha az olduğu hiase
dilmektedir • 

lngilizce ve Franıızcayı iyi bi -
len müellifin eserini bu iki lisan -
dan birine tercüme ve neıretmelC 
için vakit ve imkan bulabilece -
ğini ümit ederiz. 

Bu ıuretle eserin f üpliesiz iri la· 
yık olduğu geniş alakayı daha iyi 
uyandITabileceğine emin bu1un • 
maktayız. 

cadeleyi izah ediyor. Kitap esu Steplen P. LoJoı 
jfiharile tarihi bir tqrih olup Kü-

. çük Asyada :Anadoludaki Cle I•-• Doktor • Operatar -~!!I 
facı. hnkamet Clevieti tanmıuı bi- Ahmet Asım 
taraf mmtakalar ve ablokalar gibi 
ba'!ı hukuki meselelerin birer k11a 
tetkilderini de ihtiva eder. 

Doğum 'f'e kadın hastalıkları 
m6tehau111 

verdiği izaha.tr dinledikten sonra 
kendisini serbest bıraktı. Bu adam 
Matüska ismini taşıyordu. 

Birkaç gün sonra Viyanadan 
gelen bazı haberler, vakanın aki
binde Viyanaya gitmiş olan bu a

dam üzerine po1isin dikkatini çek
ti. Matuska Viyanada basit bir 
köylü olarak tanılıyor, iki türlü 

hayat ıürüyordu. Bir müddet, po • 

lisin tazyiklerine mukavemet ede • 
rek inkarda bulundu; fakat sonun
da itirafa bqladı. 

Bia - T orbagiden baıl<a, Yüter

bag-;- Auıbah trenlerini u • 
çurcİuğunu, bunlardan daha 

az ehemmiyetli olan aui • 
Kastlar yaphgmr, can çekit • 
tenleri ıeyretmekten büyük bir 
zevk duyduğunu sükunetle anlatı. 
yordu. Oç hükUmet, Almanya, A • 
vuaturya, Macariıtan bu adamdan 

aavacıdırlar. '.Akıl doktorlan, yap

tığı cinayetlerden tamamile meaul 
olduğunu söylüyorlar. 

Uç gün evvel, ikinci teşrinin 
betinde mahkeme salonuna geti • 
rildi. Cani 42 yqmda, Macar te -
baaıından, Doktor ünvanıru taıı -
yan bir adamdı. Aleyhinde 75 ıa • 

bit denlenecekti. Hakimin, bugün· 
kü isminden başka ismi olup olma· 
dığı sualine "elbette var,, cevabmı 

verdi, sonra gfildürecek sözler a • 
raımda • 'Ekseriya tüylerle süılen· 
mit pantalon giydiğini,, söyledi. 

Delilik göıteren bu ıözlere kaJ'§ı 
hikim sert bir sesle ciddiyetini 
muhafaz ebneıini emretti ve dedi . 
kit 

- MatüslCa, unutmayınız ki iyi 

bir tahsil gördünüz, buna göre ha
reket etmeniz lazımdır. 

Cani ceTap verdi. ..,., 

- Şüpllesiz, ben <le l>ununla if· 
tihar ediyorum. 

Hi.kim evvelce mahldlmiyeti o

lup olmadığına dair vaki olan ıu • 
Lozan ıconferansmdan, orada Doktor • Operat•r l" ''H r b • u a me ayır ,, ceva mı vermııse 

ınibıakaıa edilen bqlıca mesele • 
lerden vo Lozan muahedesinin te- Jff et Naim H. de 1931 senesinde Atmanyada altı 

1 • • h ay hapse mahkOm olduğu meyda • 
m n ettiğı al ıekillerinden bahse- Cerrabt butalıkları mDtebas111 na çıkmıt, fakat cani, bmıun ıebe-
aen ikinci cilt eserin daha entere- Muayene saatlan: 10-12 Ortak6y Şifa 
aan olan lamımr te§kil eder. Mü. rdu. JS-18 Beyoğlu lstlk!Al cad. 19 bini anlatmak iatememittir. 

ellif muabedenin muhteviyahnı • Tel~~ıii:m:U.:nım:; ilk celıette ewalan okunmau 

Şark demiryoll;;;:-;pıla:bü.'" ı. A K B A 1 devam ederken, o, bütün bGtün a· 
llkuız görünüyor, bazen omuzla.cam Ye tecavüzler Japon hükOme-

tinln haydutlara götterdiii mü- mu kaldırıyor, bazen ıırrtıyordu. 
umahamn bir neticesidir. . ~nka~~da. A K ~ A kitap Yüzünün çizgilerinden, ya aptal • 

B !-t~• d 1 • 1 VJ ennıa bınncı 111beıı modern lılc yahut vicdani ıabrap hisaedi -
a •ıa C1D.1er 0 ayuıy e · a- b" k"ld M "f V kil · 

tfivoatok limanı eski kı;metini ır ıe ı e ıan e eti liyordu. 
kaybetmif, buna mukabil Japon- karııtında açılmqtır. A KB A hrinci celae, Bia • Torbagi faci· 
yamn Şingtundaki Dairen limanı kitap eyleri her .dil.de kitap, aamm ne ,arılar altında cereyan 
ile Koreanm Kyoyo limam tica - mecmua, gazete ıbtiyaçlanna ettiğini münakata ile geçti. Maz -
rette büyük ehemmiyet kesbetmiş cevap ~ermektedirler. Gerek nunun iddiasına göre, kendisini 
tir. Bugün bütün Mançuri'nin ih- kitaplarınızı ~erek kırtaıiye- bu cinayetlere aevkeden manevi 
racah bu iki limanm vasrtaıiyle DİZİ CD ucuz olarak A K 8 A bir ,ahıiyet imi§. O buna Leo iı -
Yapılmaktadır; kitap cYlerinden tedarik ede· 

b ı. · · D -' M b • mini veriyor. Hi.kimin bu Leoya 
Netice itibarile Japonyanın iN- ~ ırıınıL euet ' at aaıs~ dair M>rduğu sual üzerine maznun 

günkil hedefi, Mançuri'nin emni- kıtaplan Ye VAKiT ın nqrı 
yetini normal biT ha1e getirm k • yahnın Ankarada aabı yer dedi ki: 
tir. Japonlar, haydutlar ite bü~k A KB A kitap evleridir. - la bir Cle'fil, bir çoktur. 
bir mGeadelede bulunuyorlar. Ja- 1 

AKBA Merkezi Telefon 3187 Bqmda C>küz boynuzlan var; onu 
ponlar bu haydutlan zapturapt J 

1 
~nei Şube • 1761 son defa olarak 1930 da g3rdfim; 

altına aldıklan gün Mançuriyi fi- .... k.ın•cl-Şn•b•e•:•S•a•m•ın-Pı•z•alllr •llllllll••I fakat timdi anlıyorum kt bana g&

len elde~olaealdardm. :• ~bir~~ ben Cle o ha,. 

İstanbul Kumandanlığı kıt'atı 
ihtiyacı için 5,500 kilo kuru soğan 
pazarlıkla alınacaktır. ihalesi 18 
ikinci teırin 934 Pazar günü ıaat 
16 dadır. Taliplerin şartnameyi 
görmek üzere hergün Fındıklıda 

Satınalma komisyonuna müraca • 
atları ve ihaleye ittirak edecekle -
rin de vaktinde komisyonda hazır 
bulunmalan. (268) ,(7517) 

ihtiyacı için 750 kilo •~ 
lo zerdali reçeli pazar 
caktır. lhaleıi 15 ikinci 
Perıembe günü saat 16~ 
liplerin fartnameyi gö 
her gün Fındıklıda sa fi 
miayonuna müracaatları 
ye ittirak edeceklerin d• 
komiayonda hazır bul 

(274) 

ÇIKTI 
İbrahim HoyiBey tarafmdan çevrilen ... 

Kitabı aatıp çıkanldr. DUnya edebiyatından ıeç 
özlil hildyelcri içinde bulunduran bu kitabın fiyatı: 

30 Kuruştur 
Tevzi merkezi: Vakit Matbaası - Ütanbul 

Deniz levazım satın 
yonu reisliğinden ,; 

63 ton yerli kok kömürü: 12 - lkinciteırin - 934 Pazartesi 
14 te 

8000 kilo Arap ıal>unu: 12 - 1kinciteırin - 934 Pazartesi 
ıs te 

Deniz ·evazmı C:lepoauna lüzuma olan yukarıda cİD9 
lan yazılı iki kalem eıya hizumda yazılı gün ve aaatl 
la alınacaktır. Şartnamelerini görmek istiyenler her gün 
ğa gireceklerin de o gün ve aaatlerde Kuımpapdaki K 
racaatlan. 

Selimiyede aekeri satınamla 
misyonundan; ~ 

1 - Selimiyedeki lataatm ihtiyacı için 310,000 kilo~ 
lik un kapalı zarfuauliyle miinakauya konulmuttur •. 'A 
rin ihale günü olan 15 - 11 - 1934 pertembe pııii 
te teminatlariyle birlikte sabnalma komisyonuna 111 •• 

lem el eri • 
Arzu edenler tart:nameyi 

bilirler. 

SPOR POSTA 
Memleketimizde Ye ecnebi memlekctleriade bD~_.. 

gençlik hareketlerini 'Ye ıporcu fCDÇJiie Yerilmeıİ ) ..... i 
yeni ıekiller hakkındaki yazıları muntazaman takip 

yenler mfinbaııran S P O R P O S T A S 1 nı okıl 

Her yrde fiatı S kuruıtur. mutlak okuyunuL 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütebuaıaı 

Cumaaan b3§ka günlerde saat 
~(2,20 den 6 ya) kadar. İstanbul 
Divanyolu 'N o. 118. 

:Muayenehane ve ev telefonu: 
22898. Yazlık ikametg8.h telef o- nu: Kandili 38. 

yalin kurbanı olmuıum. 
"Sen deli miıin?,, au&line tle: 
Cevabını gülümıiyerek vermiı

tir. 
Bazdarmm fikrine göre Matiit· 

kabir mütereddidir; fakat irade• 
sine hakimdir. Bazılan bu adamm 
bir manyak, bir hasta olduğu id • 
diasmdadrrlar; bununla l>eraher 
cinayetlerinin tamamile mesalüol· 
(foluna kabW edİJ.arlar • • 



~.ııı; ~ S.1ı..,. v· • . müdürlüğünden; . 
kılo ıt ~bedeli ıl~yetı Adana Memleket hastahaneai için 9439 
ıns~ ~t .'-tın ~htnınle yeni bir Röntken makineıi kapalı zarf usu· 
934 1,ıip rea· c, !>erte 1:"~~· ihale 934 ıeneıi Birinci Kanunun yir· 

1:· ~t llıde olll~ e gunu saat 16 da Seyhan vilayeti encümen dai-
kı "t1 t ııJerin ı t tır. İhaleye i§tink ve ıartnamesini görmek isti
atları u ~tt lllu"d' .. •

1
nhul ve Seyhan vilayetleri Sıhhat ve l.rtimat Mua· 

• fJ'' Ur "ki • ~ rın ......_ u erıne müracaat etmeleri. (7213) 
&ıılıı 

73) (1sı eniz l 
evazım Sahnalma 

~ komisyonu reisliğinden ; 
"ilo E" k ille : 

•• Sıaır eti: 
,, kuzu eti: 
•• SGt . 
'' \' 0aıırt • 
" Sat 

Açık eksiltmesi 2S ikinci teırin 934 pazar 
günü saat 14 de 

" 

" 
" 

,, 

" 
" 

25 

27 
27 

" 
,, 

,, Sah 

" " 

ıa1t ıs de 

sut 14 de 
ıs de ,, 

,, tı 

" . " " 27 ,, ı a f ıebze: ,, ,, 28 11 Çartınba 14 de 

,. 16 da 
,, ti 

,, 
~ o,lliı ,, " : " " 28 " ., " 15 de 

11 Y•tılt ;•leb~ ve efradı ihtiyacı için yukarda cinı ve miktar

\ de •çık ok\lı kalem yiyecek hizalarında yazılı gün ve saat-
e~ tkıiltaı ·ı ı 1 • • " ~ •t ll e ı e a ınacaktır. isteklilerin ıartname erını gor-
t • lllalc . • ''tlttd ıçın her gUn ve eksiltmeye rireceklerin de o gün 

~a) • Kasımpaıadaki komiıyona gelmeleri. (736"2) 

~~~~ta ithalat gümrüğü müdürlü
en. 

l\uo • 3a Marka No. S. Eıyanın cinsi 
' ~il CGC ·5233 1 Yün mensucat 
ı, ~ttj~enaucat 27 / 10/ 934 tarihinden itibaren tekrar artbr
~ ı._d,: •atılacaktır. lıteklilerin 18/ 11/934 Pazar günil aaat 
\.. ~satı, komiıyonuna milracaatlan. · (7166) 

~tanbu-;- Belediyesi ııtınları ı 
~~~, .. :~~e .k~dm hademeler için kumatı belediyeden veril· 
l\.'•ly ıktırılecek 210 takım elbiae ve manto kapalı zarfla 

te ,lj · ~1laı ~~ ~onulmuıtur. Talip olanlar 9artname almak üzere 
rde {j ~ lif edlldurlii~e m~racaat 41tHseH, ttıUnakuaya girmek için 

1'(1 i ~~ \> ecelden bedelın o/ o 7 buçuk niıbetindeki teminat 
~ llitıU, ~a ınektubu ile teklif mektuplarmı 12/ 11/ 934 Pazar-

aı ~~· °"l 15 e kadar Daimt Encümene vermelidir. (6945) 

a ~, ~rlar U. Müdürlüğünden 1 
9? "' etre Keten Hortum 
ı: .... ~•ft }f 

.) ""'~ ortum Rakonı 
ıo ~1. li; 'i bL det Lana. 
•'-f ı 11; 'qtıda · · • · _J r ' ),.. . 934 '· . ~llm ve mıktarları yazılı yangın malzemesi 

.. ,,,, ( t .. 'Qtlb ...... ıhın .. d'f u ı .~t 'Y'e.e. e muıa ı çarıamba ıünü saat 14 te pazarlık-
~li: htr ri.i olunacaktır. Talip olanlann ıartnamelerini almak 

' 4\>a n Ve pazarlık için de tayin olunan gün ve saatte Ci-
i ıını Ve mübayaa §Ubesine müracaatları. (7126) 

\t~ ... 
ü •Sıt ••I) ıtiver • e ınu ayaat komisyonundan: 
' itt ••te M I~~ ~t ! erkez binaaı bahçe.inde yapılacak olan rasathane 

11>1,
1 
~lidde~:na.ınesine tevfikan 20 - 10 - 934 tarihinden itibaren 

Tophanede ıevaum Amir· 
1101 satınalma komisyonu 

lllnları 

lıtanbul Levazım amirliğine 
bağlı kıtaat için 700 ton ekmeklik 
un 19/ 11/ 934 Pazartesi günü saat 
14 de kapalı zarfla a!macaktır. 
Şartnamesini göreceklerin her gün 
ve münakasaya gireceklerin belli 
saatinden evvel tekliflerinin Top· 
hanede Satınalma Komisyonuna 

l . "479" "7065 verme en ,, 
1. ~tb•b'l' ali Ve kapalı ıarf uıuliyle münakasaya konulmuttur. 

1~ııs . i~t 1'~tler. ;e.~üba~~t komiıyonuna müracaatla dosyasını.~· • • • 
tısıe~ r ~ot ~On· ıpl~nn ıhale günü olan 10. 11 - 934 Cumartesı .gu· --H-ar-b-iy-e-~ve merbutu mektep • 

e _1.dıt'' ~llr. ıverııte Mübayaat Komisyonunda hazır bulunınala· ı· J>' ( 6874) ler için 3500 kilo çekirdek ı ve 
çekirdelaiz kuru Uzüm 18 - 11 

~ı • _ 934 pazar günü aaat 14 de ale • 

't lye v k A ı t • d ni müıinkata ile alınacaktır. Şart· 
·~ ' e a e ın en : nam• ve numuneaini göreceklerin 
lt\~t ~ '~a 'Yeni h. k"' 1 . 1 her gün ve münakasa için belli 
~ Ql tol> e Ziraat V i~ıırde yapılmakta olan Nafia Ve a eby .e saatte Tophanede komisyona gel· 

lı.t " taam e a etleri binaları arasında 20532 metre mı· melerı·. (496) (7207) 
llı.t._ "'l'l tartna · • f k' S .. ~\l tte dold llleııne tevfikan kazılmaaı ve o tara ta ı çu· 
\it a·~~r. ?at· 7~lnıaıı kapalı zarf usuliyle münakasaya ko· 

· ~ ~U~ll\i a at ıp erın münakasa günü olan 20 Teır;nisani 934 
et?:#~ l''Caat1 on bete kadar Maliye Vekaleti ln§aat komisyonu: 

lstanbul )evazıan amirliğine 
bağlı ıat'at için 80 bin kilo ıspe. • 
nak, 30 bin kilo lahana, 56 bin 
kilo pırasa, 14 bin kilo havuç, 
19 bin kilo karnıbahar, 10 bin ki· 
)o kereviz, 28 b:n demet mayda -
noz 20 - 11 - 934 aah sıünü ıaat 
14 de kapalı zarf uıuliyle alına • 
caktır. Şartnamesini görecekle • 
rin her gün ve münakasaya itti • 
rak edeceklerin belli aaa~en ev • 
vel teklif mektplarmm Tophane • 
de satın alma komisyonuna ver • 
meleri. (480) (7069), 

S arı. (7288) 

eıt!-J qttıs\ln ----------
10' 1. Askeri satınalma 
ıı1t-t'f 
~ 
-1 

'1 s-.,,,,,,. komisyonundan 
~ "~ 1U.. garni20 d Jacak l k ~~ j Ueıae nun a bulunan ve bulunduru o an ı· 
~ .. ,ltiıo e. •at ha.yvanatınm bir ıenelik ihtiyaçları olan 

ı:.· l',
1
!llat. ıı~sı ~palı olarak 20 gün müddetle müriakasaY& 

~ lt'lt 1i>leı; eıı.17 - 11 - 934 Cumarteai günü saat 14 de· ,i,,. ecı'eeJt~ !~raıti anlamak üzere her gün ve münakasaya 
"Otı erın d 1 • 1 ' llıür e Yevmi ihale günü teminat mektup arıy e 

•caatla 'l" rr ı an olunur. J7264) 

16 - VAKiT 10 Teırlnlsanl 1934 

Tc:JRKiYE , . . 

llRA.AT 
BA.NK_AS.I -

~QA 
BiRfKT.i'QEN 
QA~T-t;O~Q 

Liseler alım satım komisyonundan: 
Komisyonumuza merbut leyli mekteplerin Tavuk ve Hindi 

Etleri 21/ 11 / 934 tarihine müsadif Çar§amba günü saat 16 da 
ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile me'1kii münakuaya ko· 
nulmuıtur. Şartnameıini görmek istiyenlerin htanbul Erkek Li· 
sesindeki Komisyon kalemine ve münakasaya iştirak edecekle • 
rin de teminatı muvakkate makbuzlarile birlikte Komisyonumu· 

za müracaattan. "7333" 

Gümrük muhafaza umum kumandanlığı 
İstanbul sahnalma komisyonundan: 

1 - Gümrükler için lazım olan beş kontrol saatile sekiz nu• 
maratör 26 - 11 - 934 Pazartesi günü saat on dörtte açık ek· 

ıiltmeye konulmuttur. 
2 - Tasdikli §&rtnamesi her gün komisyondan almabilir. 
3 - isteklilerin yüzde yedi buçuk teminat olan otuz altı 

liralık vezne makbuzu veya banka kef aletnamesiyle belli za· 
manda komisyona gelmeleri. (7410) 

üniversite mübayaat komisyonundan: 
1 - Çapada natamam olan Evkaf Paviyonlanndan Emrazı 

Hariciyeye tahsis olunan paviyonla geçit ve ameliyathanenin ikmal 

inıaatı bedeli keşfi olan 60197 lira 80 kuruttur. 

2 - MüftülUk dairesi bahçesinde yapılacak olan hayvanat, ne

batat enstitüsü binası inıaatı 221603 lira 39 kuru~tur. 

3 - Yukarda yazılı iki iş olbaptaki tartnamelerine tevfikan 

ayrı, ayrı olarak 3 - 11 • 934 tarihinden 24. 11 - 934 tarihine kadar ka
palı zarfla münakasaya konulmuştur. Talipler her gün mübayaat 
Komisyonuna müracaatla Mimarlıktan alacaktan vesaikle dosyala-

rını alabilirler. 

4 - ihale günü olan 24 • t 1 • 934 C1!Jl1artesi gilnü aaat (15) te 
Mübayaat komisyonunda bedeli keşiflerin yüzde 7,5 teminatlariyle 

hazır bulunmaları ilan olunur. (7345) 




