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"VAKIT,,ın tertip ettt§I bU,Ulc 
gezintiye lttlrak etmek l~n 

bunu kesip ••klayınız. 

İdare Telefonu: 24370 

'-Öz dile doğru •• gun Dördüncü •• 
'tızücülükveyoru-1 

culuk siyaseti 
)'*..~orı günlerde Uzak Şark vazi· 
ıı_ 1 hakkında gelen heyecanlı 
So Derler Japonyanın bu havalide 
İiıij °9)'~t Ruıyaya karfı takip ettiği 
ıf cufük ve yoruculuk ıiyueti -
~ )eni bir tezahürü olarak göı· 

lehiJir, Rusya ile Japonya ara· 
llJıd h . ti 1. .1.rp olacak mı? Şarki Çin 
~ laıerıdıf erleri üzerinde Ruılara 

hukukun Mançukuo hükumeti 
~fın~an satın alınmaıı etrafın· 

Cereyan eden müzakereler 
~ kati bir ıurette keıildi mi? 
~et Ruıya hakiakten yeni 

~uri devletinin yükaek idare 
~etle~i aleyhinde bir ıuiakıt 
ti .elcetıne teşebbüı etti mi? Bu 
~ •ualler etrafında hergün bw· 
,1 'ne zıt bir çok fayialar ve iddi· 
~r sıkıyor. Bütün bu birbirine 
~ t&yialar ve iddialar arumda 
ı._ !a.ıı efki.rı umumiye iıe ıatırıp 
~•Yor. 

lı.... ~-ir bakıma göre Uiak Şukı. 
~ ne Japonya, ne d~ .So•y,et 
~ harp taraftan değildir. 
~et Rusya her 19yden ziyade 
~di dahili itleri ile ıaet1uldiir
~ı~ın·1· hudutlarında bir harp 

~akta Moakova hükO -
~ iç tflriD&faa'tl ~. 

&Pony• 
0

dahi büjük bir , ma_li 
~raıı içindedir. Diğer taraftan 

~lci Japon hükiimetinin en 
hedefi v~n\ti bahWS kUv· 

~~lerini Büyült nkyanuata Ame
~~ ~~ lngiJtere , bahriyeler~ ile 
t ~ olçütebilecek bir ~ereceye 
~ktir. Eaaaen Jfponyıa, bah· 
~·ıııı bu ıuretle kuyv~lt;Jldir • 
~ ılrçe deniz qırı bir kıta üze· 
il. t Ruıya gibi büyük bir devlet 
~ be giritmeıi k~ndiıi i~n 

lelılike olduğunu pek iyi bilir. 

Mehmet ASIM 

~ ....... "':" ·_ı.:_:-:'" 

Sinema 

Mizah 

ly unan suikast teş
kilatı ·geniştir! 
Belgrat, 21 (A.k) - Avala&• 

jansının Atinada mey.:da'D& çıkan 

suikaıt te,kilitma dair .alclıll ma• 

lumata göre binbatı Floroa Pan • 
galos yüzba'ı Konataninopuluau 
davet ederek bir. protpkola im
za koymaaını teklif etnıittir. Bu 
protokol ile bir takım abitler 
!imdiki hükiimet ve bi~ Har
biye nazırı Ceneral Kondiliı aıey. 
hinde çalıfmağı taahhüt· etmekte 
idiler. 

Yüzbafı Kon~tinopulos 
keyfiyetten derhal Harbi,. DUi • 

"Jtunlltayaa clör<ıüncii gün: 1 - Re §İt Rahmeti Bey, 2 - Profesör Dr. Gize 3 - Tahsin Ömer Bey tezlerini okuyor· 
lar. Altta: 1 - Dinleyicilerden bir grup, 2 - Dil Kurultayında Sovyet murabbası Profesör Me§çaninof söz söylüyor. 

rmı haberdar eylemit ve Ceneral 
Kondiliı te, demal suikattçdan 
tevkif ettirmittir. 

Mülizim Bnımidiuein eftncle 
yapılan taharrn-.tta ~ ~ 
tokolun bir nüahan ele '""tlfir. 
Bunda on azadan miite1rbp ltir 
divanıharp teıkili ve ariliımln d9'! 
mokratik eaaılar dahilinde ı .. i • 
ki derpif ediliyordu. Dolatan faJİ• 
alara göre ıuikalt teıldlih oWak· 
ca genittir ve bir çok ·~ rical ae 
buna dahil bulunmaktadır. 

Sovget llliim Akademisi azası . dik
it.ate df!i,er · fikirler ileri sürdii: 

ri ber*rlerig8e lamel Pata Haz· 

Kaya Bey olduğu halde Kurultayı 
ıereflendirliiler. 

Kurultay, Bqkan Kazım Pa -
§a tarafından açılarak bir ıün 

Ba,kan Kazım Paıa, krultay· 
da okunacak tezlerin üçe ayrıldı· 
ğmı, bunlardan A. kısmına dahil 
Reıit Rahmeti ve Tahsin Ömer 

retleti ve Dahiliye Vekili :-J . ..u•~-~ ... t&!-ı.aa 
: ~ .~. ______ ıİıııiıııım ...................................... __________ • _______________ ~------......;;._ 

Almanqada silahlı tek kuvvet : Orda/·. 
M J/it<_er:.~ i~tıdar mevkiini ele geçirmek için·.75 
senedir süren mücadelenin bittiğini haber veriyor 

.. Berlin: 21 (~·~· > .. - Reich· 1 Re i c h s f Ü h re r 
fubrer Hıtler Mıllı nıudafaa na· 
nazmna bir mektup gönpererek · 

müıeuah ~uvv~\Jerfo yapmı, 01 • Artık devletle milli 
dukları a.adakat yemininden do - 1 · fl • "" • b . 1 
layı tqekkür e~i· ve J!inden - sosya ıs ıgı ırıeş-
burıun vuiyetnameaini şerine tir.meğe uğraşacak 
getirmek üzere ordunun mevcu • 
diyetini ve millet içinde yegane 
müsellalı kuvvet olarak idamesi • 

-----------------------------

ni en eıaslı bir vazife telakki ey
lemekte olduğunu bildirmi!tir. · 

Sanayi mıntakalarında bir. seyahatin intilMlen 

Paşabahçede kuru~ail 
fabrikası • 

şışe 
-3 

Pata1'ahçede §İte f abrikaarnın 
temel atma merasimi y~pılırken . .. . -
vaktiyle gene burada kurulmuf 

ve sonrJlda.n batmJf olan fite fab· 
rikuının hazin talihini hatırla· 

mamak mümün olmuyor •. Nuıl ki, 

gene va~iy]e latanbulda hir ele 
kağıt. f abrika11 yaprlm!f ve ıeae 

bu da bir müddet (Eaeri ~). 
denilen bir nevi yazı kiiıdı J&P" 

Mehm.et ASIM 
(Dev.amı 7 lnçi u.ytaıım 111P...,......,, 

.................................................................................... ~ ... 
l•WattaA...,.. 

pada ~· ,.. 
raf hiatbai ..... .. 

A8kerllk 
Çocuk 

M: Hitler, millete ve ~illi ıoı· 
ayiJıt · f ıtkaırna hitaben de nejret• 
tiği bir beyannamede iktidar 
mevkiini ele geçirmek için on bet 
seneden beri yapılmakta olan mü· 
cadelenin Pazar günü bitmiı ol -
duğunu ve timdi ba!lıca. i!İn dev· 
Jet ve milJi aoıyalist hareketinin 
tevhidini ve bu · ıuretle Reich 
remzil\İİı en son · Almanın kalbi
ne hakkeylemeği temin eylemek 

......zanı.n .. .... 
m~düa ... 

bir ............ -
pit etti. Yalım ta ~:Yıfe. · GUzel sanalar 

-, - Sayıfaları 
~a:q:; - --:~ 

Babil Saraylannda 

DARA 
• Bii.giik 

Tarilıi 

ROMAN 

ISMAK 
Pl!RDI 

ve.iSkender 

olduğunu beyan etmektedir. 
M. Hitler, diyor ki: 
"Mademki, on be! senede mil

letin yüzde doksanını kazanmak 
mümkün oldu, diğer yüzde onu ~ 
nu da kazanmak imkanı vardır." 
Reye mUracaat gUnUnUn 
arifesinde tevkifler yaplldı 

Berlin, 21 (A.A.) - Havas 
muh~birinden: 

Arayi umumiyeye müracaat a· 
rif esinde, büyük şehirlerde ve bil· 
haaaa Berlinde, rejim tarafından 
şüpheli görülen .bazı kimselerin 
arayı umu.miyeyi bozmağa veya 
aleyhe propagandaya te§ebbiiı et· 
memeleri için t ...... ı..a: P.dildiklerine ~ __ ... _......._ 
Devamı a IDcl aaYJ!8fUA '- llAcO aotununda) 

Yal' ki, ......... 
dQinbbe,d .... 

taioa1a ..ne ..... 
aırtı tulJmlm9M .. 

çık kadın da lataa
bullu defiLW. timi 

de,dünv.......ı.. ... 
len ..,.,uı.r....,... 
ela baltiU,.... . 
Ma!iM•I IQli: H.. 

rber imini.W ... 
vimlima.,.....,foto 
~ .liy. 
ledilim SÖN ... 
talonla ...... li ..... 
cliai için moc1a .... 
kabal •tmial ~ 



lngiltereAlmanyadan alacağını istiyor . . 
Alman lıükUmetine şid- Amerikada Elek~~ik saatlerınden 

detli bir nota verildi 800 b~azı:ri:!~y!?eve mi ne ucret alınacak ? 
Vatington, 21 (A.A.) - On 

bin amelenin grev halinde bulun· 
duğu Pittsburg Alüminyom kum· 
panyası nezdinde tavanutta bu. 
lunmağa Mesai nazm taraf mdan 
memaur edilen M. Fred Keipthy 
dün kumpanya mümeuilleriyle 
görütmek üzere Pittsburg'a ıit· 

ViJUA, 21 (A.A..) - Başve· 
kil M. Scluuchhnigg, ltalya hükU
met reisi M. Mmeolini ile görü' -
mek üsero dün akf&lll Florence' -
ya aiımittir. 

Avuaturya bqvekili M. Schu· 
achniıı. ltalyaya hareketinden 
evvel "Giomale d'ltalia" gazete • 
sinin Viyana muhabirine beya • 
nata bulunarak Avusturya hükU
melfnin Dollfusun siyasetine ve 
iktiadl makaatlanna sadık bu -
lundaluna tekrar etmiş, M. Mus -
soliai ile yapacağı mülakatın hek
lellihniyen hiç 'bir şeyi tazammun 

eylemiyeceğini ve esasen tazam • 
mun etmemesi lazım geldiijini 
söylemit ve Avusturya tefriki me
saisinin muslihane mahiyeti üze -
rinde ısrar eylemittir. 

Bu mülakat hakkında mütalea 
yürüten ayni gazete diyor ki: 

"Avusturyanın istiklalini mü
dafaa etmekle İtalya, Fransa ve 
İngiltere ile birlikte Avusturya 
devletinin ki.fili vazifesini ifa ey
lemit ve bu Alman entrikaları ile 
tehlikeye düten Avrupa sulbünü 
korumu§ ve korumaktadır. 

M. Şuşnige •• gore 
ltalya, Alnıan entrikalarile tehlikeye 
düşen Avrupa sulbünü korumuş! 

Leadra, Zl (A.A.) - Daily 
H.alll ıuetesinin doğruluğunu 
temin ederek Terdiği bir habere 
IÖN Jıııilhı hilkllmeti, tediyat 
halrkmda aon yapdan Alman • 
İnallia itili&ndan mukaddem in· 
gilideria Almanlardan olan bir 
mil:roa İDgilia liralık matlupları• 
nm tesviyesi huauaunda Alman 

hükUmetine çok arih tebliğatta 
bulunmuı tur. 

Bu notada hiç bir tehdit yok· 
tur. Fakat umumiyetle çok ketum 
davranan resmi mehafilde bile 
bu nota hakkında "çok şiddetli" 
bir hareket" tabiri kullaru1mak· 
tadır. 

Uzak Şark ilıtilaf farı ve Times 

Londra, 21 (A.A.) - Times ı Sovyet zimamdarları denize· 
ıazet&1i, Uzak ıark ihtillfları yaletinin bir mübareze topu ol • 
hakkmda uzun bir tetkik maka- duğunu ve Kızıl ordunun bu topu 
lesi Y•Dl!ftn'. Timea bu makale • müdafaaya tahsis edildiğini be-
ıini t&7fe Mtbaıektedir: yan ediyerlar. 

''EicJ' Kremlin Japonyanm Mançuko dahilindeki yollar 
Vladivuta'a ft Deniz eyaletine hususunda Sovyet Rusyanın Ja
kartı mütecavizane emeller bes • ponyaya yaptığı tevziat siyaseti 
lemediğine kanaat ıetine, Çin de iflas etmittir. Çünkü Sovyet 
fa!'k demiryollannın satılması Rusya bu siyasetin Japonya tara• 
huauıunda bir itilaf akti uzun sür- fmdan bir zaaf alameti olarak 
mlyecektir. ~et hükUmeti bu telakki edildiği mütaleaaındadır. 
demiryoluou kolaylıkla blll'akır Rusyanın bir çok yerlerinde 
ve ıeae ayni kolaylıkla Mançuri • mahsulün bu sene fena olması 
deki Japon menafii aleyhinde Sovyetler tarafından bu sene bir 
ça}Jf1NJ11ajı kabul eder. işte tecavüze ihtimal verdirmiyor. 
Sa.yet Rusya zimamdarları bun· Sovyet Rusya gerek sulhe, gerek 
dan emin değildirler ve işin asıl harbe doğru ilk hareketi Japon· 
mtlt1dl1 tarafı da buradadır. vadan beklemektedir." 

Buğday konferansı komitesi 
çalışmasını bitiriyor 

Loııdra, 21 (A.A.) - Buğday 

liioaf~ranu kbmiteai, ihracat kon • 

~ teabite muvaffak ol • 
'Ullıa ~ veya yann me· 
.Wai bitireoektir. 

Öfleden aoma Amerika sefa • 
ıııatln.!e toplanan tali komisyon, 
zannedjldiihıe ,cöre, buiday kon 

fOJ'aDlllUD ni·hayet buldu~unu ifa-

iki tethişçi asıldı 
Viyana, 21 (A.A.) - Mevad· 

dı inftllkiye ;izlediklerinden do· 
la71 idama ıııabkUın edilen iki 
tetbiKi clüıı akpm asılmıtlardır. 
ŞilııMbe kadar tethiş harektlerin· 
de 'bulundu1danndan dolayı aıı • 

lan mllli ıoıyaliıtieriQ adedi on 

tl5'l b11lmuıt~ 

de edecek olan bir rapor hazırlı • 
yacaktır. 

Tali komisyonun, buğday is • 
tihaal eden devletlerin, konten· 
janları müzakere için daha sonra 
mesela, gelecek senenin buğday 
mahsulü daha vazih bir şekilde 
tahmin edileceği vakit toplanma· 
larını teklif edeceği zannedilmek
tedir. 

Cezairde feyezan 
Cezair, 21 (A.A.) - Bardak

tan botanırcasına yağan yağmur
lar yijzünden Sladia11ada ehem -
miyetli feyezanlar olmuş ve bura
sı yarı yarya harap olmuştur. 

On kiti ölmüttür. 100 evi su 
bumıttır. Ölen hayvanat var~ 
Zarar bir milyon frank tahmi;-:. 
diliyor. • 

miştır, 

Kumpanya, sendikalan tanı • 
mamakta ısrar edecek oluna bü • 
tün demir sanayii patronlarmm 
çelik nizamnamesini fe.Jıetmeie 
ve kendi mürakabelerinde bulu· 
an sendikaları tanıtmağa hazır • 

lanmaktadwlar. 
Diğer taraftan 800.000 men .. 

sucat amelesine §amil umumi gre

vin önüne geçilmek üzere hükO· 
metin tavanutta bulunması mub· 
temeldir. 

Yü'DiiiSUfk~"St teş
kilatı geniştir! 

... (Ba§ tarafı ı tacı aayıfada) 

Londra, 21 (A.A.) -Atinada 
vukuu bildirilen ihtilal tetebbüsü 
hakkında bir gazetecinin sorduğu 
suale, M. V enizelos şu ce-.aln ver
miştir: "Harbiye nazın M. Kon • 
dilis diktatör olmak teıebbüsle • 
rinde sebat ettikçe, Yunanntan. 
da, suikast ve mukabil suikaıtle • 
rin ardı arası keıilmiyece'ktir." 

M. VenizeJos, hali hazırdaki hü • 
kumetle itilaf etmek arzusundan 
bahsederken, Harhiye nazırınm 
buna daima engel olduğunu ili.ve 
etmiştir. Mumaileyh demiştir ki: 
"Başvekil, memleketi bir dahili 
harp tehlikesine maruz kılacak 
kadar M. Kondilisin nüfuz ve te· 
siri altına ginnemelidir. Ailebi 
ihtimal, tevkif edilen zabitlerin 
bütün maksatlan, Harbiye nazm· 
mn diktatörlük politikasına kar· 
şı bir nümayi! yapmaktan iibaret • 
l . " ı. 

Yunanistanda, sonbalıarda 
umumi intihabatın icra edilip e • 
dihniyeceği sualine ka.rtılık ta M. 
Venizeloı: "Eier, denriıtir, inti • 
habat, hükUmetlerin tavıiye ettiii 
şekilde cereyan edecek oluna, da· 
bili bir harbi intaç eylemeli muJı. 
temeldir." 

Gene, Cümhurreisliğine nam • 
zetliğinin konmaımı kabul edip 
etmiyeceğine dair aonılan bir su• 
ale de, mumaileyh §U ceYabı ver • 
miştir. Kanunu esasinin hali ha. 
zırdaki vaziyeti ile, Reiticümhur 
olmak emelni kanyen beslemiyo
rum. Büyük bir ıiyui fırkanın 
başında bulunup hakiki hüküm ve 
nüfuz sahibi olmayı tercih ede • 
. " rım. 

Muhalif qazetelerln 
yazdıkları 

Atina, 21 (Huıuai) - Muhalif 
gazeteler, hükumetin, bir darbei 
hü~umet hazırladıkları ba:hane • 
sile, bazı Venizelist zabitleri tev • 
kif etmesini tenkit ve muvahaze 
ediyor, hükumet tarafından bu 
hususta izhar edilen enditelerin 
tamamiyle asılsız olduğwıu yazı • 
yorlar. 

Muhalif gazetelere inanmak 
lazım gelirse Harbiye nazm Ce • 
neral Kondilis Yunan ordusunda 
mevcut 4800 zabitten 3000 zabiti 
nakil ve beca · ettinn" tir 

Nafıa vekaleti kararını verdi ve 
elektrik şirketine bildirdi 

Ankara, 21 (Hususi) - Elek- ı Şimdiye kadar saat sahiple • 
trik aaatlerinden alınacak ücret rince şirkete ödenen ayda 25 1"P 
hakkında Nafıa Vekaleti kara • ruşun yekunu tetkik edilecek, mU"' 

nm vennif ve bunu §İrkete bildir- ayyen nisbeti bulmuş olanlar pa • 
mittir. Bu tebliğe nazaran her ra vermeden saate sahip olacaW 
elektrik saati için, kullanıcıdan tır. Verdikleri para muayyen nir 
ayda on iki buçuk kuruş alınacak beti bulmamış olan saat s.ahiplerl 
bu ıuretle bir saat on beş senede daha yedi buçuk sene ayda tz.5 
kullanıcının malı olacaktır. kuruş üzerinden ücret verecekld' 

Saat bedellerinin yüzde beşi dir. 
tirketin bakım, umumi masrafla- Vekalet havagazı ve su aaat-
n amortiamanma mukabil olmak leri için henüz bir karar Yerme " 
üzere müfteri on beş senede tir • miştir. Mesele tetkik edilmekte• 
kete yirmi sekiz küsur lira vere- dir. Yakında bu hususta da ka• 
cektir. rar. verilecektir. 

} alvaç · deri fabrikası niçin işlemiyor? 
Ankara, 21 (Hususi) - lstan- r bununla beraber f evkalide ah " 

'bul pzetelerinden biri, Yalvaç valde böyle bir fabrikanın fayda
deri fabrikasının işlemediğini, bu sı olacağı düşünülerek makineleri 
yijzden makinelerin harap olma - batka yere naklolunmamış, bo • 
ia yüz tuttuğunu yazıyor, bir ta- zulmamasına itina edilmittir ... 
raftan yeni fabrikalar açılırken, 150 bin lira sermayeli tirketi• 
diier taraftan eskilerinin böyle yüz bin liralık hissesi Sümer Ban• 
mahva mahkWıı bir halde bırakıl· ka, mütebakisi halka ait bulur 
dığmdan şikayet ediyordu. maktadır. Hissedarlar, Sümer 

Sümer Bank umum müdür mu- Bankın fabrik·ıyı Beykoz fahri• 
a.vini bu lıuauata tunları söyle- kasına bağlı olarak idare ettirmr 
mektedir: • si yüzünden zarar gördüklerini, 

"-Mülga Sanayi ve Maadin Beykoz fabrika müdürünün kasdl 
Bankunun iftirakiyle kurulmuş olarak fabrikayı muattal bıraktı• 
olan Yalvaç ticaret ve sanayi ğını iddia etmekte ve bankadall 
Türk anonim şirketi deri fabrika- yeni işletme için sermaye iste • 
sı muattal bırakılmış değildir. Fa- mektedir. Banka, yapılan tecrii• 
ıılalarla itletilmiıtir. Ancak Yal· bede görülen zarardan dolayı ser 
vaca nazaran iptidai madde ve maye vermek taraftarı olmadı• 
fiat noktalarından daha iyi vazi- ğından, fabrikanın tasfiyeye uğ • 
yette bulunan İstanbul fabrikala- ratılması muhtemeldir. Halk hiv 
n ile rakabet edemiyeceği, bu iş- selerinin hükfirpetçe satın alınma• 
!etmeler ne~icesinde görülmüş ve sı söylenmektedir. 

Kurultaqdan nof lar 
Türkiyenin de yeni işittiği iki isim: 

Retit Rahmeti, Tahsin Ömer. 
Bütün acunun bellediği iki bilgin a· 

dı: M.fçaninof, Gize. 
Bir de Agop Martayan Bey. 
Kurultayın dünkü oturuşlarşmda 

l>unlan dinledik. 

İ•tanbul Oniversitesindeki kazanh 
aenç hocanın uygurca hakkındaki etüdü 
klaa, derli toplu, bilgi izini tatıyan bi.
çalııma eseri idi. Retit Rahmeti Beyi 

dinliyenler kendilerinin işine vermiş ağır 
bqlı bir bilgi yolcusu karı11mda olduk· 
lannı anladılar. iyi ve övünülecek bir 
bqlangıç. 

Tahsin Omer Bey eski bir "hariciye 
memuru,.; Meksikada bulunmu§, oradıı. 
konutalan türlü yerli dilleri öğrenmiş, 
bunlardan Maya dili denilen konuşuşla 
(120) Türk •Özü bulmuş. 

Söze alçak gönülle çalışan bir adam 
pbi ba§ladı, ne enteresan §eyler anlattı, 
kudurgan denizler aradan yok oluyor, 
Meksikalı dilinde Türk sözleri duymak 
ne tatb geliyor. Tahsin Omer Beyin 
anlattıktan dinleyicileri sardıkça sardı; 
mıa yÜz yirmi söz için de olsa olsa ya
nm saat konu§ulur, halbuki Tahsin 0-
mer Bey bir saata doğru uzandı ... Sözü 
batladıiı gibi bitirebilmek ne güzel şey· 
dir ve ne ııüç şeydir .. 

Talısin Ömer Beyin dil lafım bitirip• 

- Dördüncü gün -
te yere gitmeden Meksikanın hansır 

dan, suyundan bahsetmiye ba§laJUld 
salonu dolduran rahatsızlık havasa iti 
bunu söylemiyor muydu? 

Sovyet bilgini Meşçaninof'un ve AJ
man Profesörü Cize'nin Türle dil ku,.a
tayı kürsüsüne çıkıp tea olınuna)lll 
Türk bilgi yaşayışında ulu batlsaanl ;ti 
ve işi olarak başlıyan verimli çalkaJlll' 
nın yabancı ülkelerde yapbğı iyi akitl,. 
ri gösteriyor. 

Sovyet ve Alman bilgi acunuobt' 
Türk bilgi acunana sevgi ve sayp.. ,.,. 
ıekkür ederiz, iyi arkadatlar! 

Profesör Meşçaninof'un teziaİll ; 
Iimize çevrilmişini Dil BirJiiinia g.rol"' 
tay Yazganı lbrahim Necmi B.,. okd"' 
du. Büyük birbilginin geçnıiıini .,-. ... 
tan, vesikalara dayanan, metot •'!~ 
ren, sıraya konulmu§, inanç veren P--
tezi .. • 

On be§ yıl Üncelst:ı;bul O~i~ 
sinde profesörlük eden Von ~.: 
Kurultay kürsüsünde tek tek, ~. 
ğ leri ga gibi ge gibi konu§al'ak e1rtr 
diği Türkçe C!eğerli bilginin ~~ 
Türkün yapbğı büyük işleri ve T~ 
en büyüğünü anarken ne tatlı gelİf!I' 

Ağop Mart:;:;:Be;lı. tezinc:Wd ~ 
gi havası da dinleyicileri, gönüll.- ..... 
vererek sanyordu. 
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Jk SOHBETLER libaslar: 

Dünün ve bugünün 
devlet adamı 

Yor~ransızca "Beyoğlu,, gazetesi yazı- Lise ve Orta mekteplere girmek için 
bir günde 485 müracaat yapıldı 

41

Sevinmeğe değer garip bir tesadüf 
neticeıi olarak, bugünlerde, ikinci ka· 
nıın 1909 tarihini taııyan bir mahalli 
h:ı:etenin, küçük bir kupürü, elimize 
ieçti. 

Bu kupürde, o zaman maliye nazrrr-
11.ın, Osmanlı parlamentosunda haddi 
:ı:a~nde pek f'.hemmiye-hiz olnn - kabul 
~~ılıniş bir gümrük reımi tezyidini, mu-

ılı; göstermek için irat ettiği bir nutuk 
olcunrnaktadır. 

Bu yıl Orta tedrisat mekteplerine geçen senelerden çok 
fazla tehacüm var; Maarif vekaleti tedbirler aldı; 

bir kısım mekteplerde yeni dersaneler açılacak 

. Bu nutuk tetkik edilince, hatibin 
~ktisatta himaye siyaseti taicip ettiği 
aklundaki şüphelere karıı, kendisini 

Hususi mekteplerin mezuniyet imtihanları kendi mekteplerinde yapılacak
Ders müddetleri bir saate çıkarıldı 

tııüdafaa ediı tarzının fevkalade dikka
ti calip ve ayni zamanda çok faydalı ol
dıı&u .... 1 .. .. goru uyor. 

Bu nutuktaki sözlerin samimiyet ıi
~~ai ~iç kimseyi aldatamaz. Bu sözler 
.•ç hır zaman büyük devletlerin hassa
sıyctferini tahrik etmemek kaygusun
daıı mülhem olarak söylenilmiş sözler 
değildir. (Böyle olsaydı, zamanın §drt
!arı göz önünde tutuldukta, bu söztcri 
1:tah etmek ve hatta bir dereceye kadar 
IJ\a:ı:ur görmek mümükn olabilirdi.) 

Y nlnız Osmanlı nazırmı lcorkut:or 
Şey, Türkiyenin sın.1i hayatında bir ~c
rcceye kadar iktisap edebileceği muhla· 
riyl!t fikri idi. 

lutfen, nazırın mali siyaıetindc ''a
kide,, si olarak beyan eylediği fikri d:ıı· 
lcyini:ı:: 

"Rüsum, ınünhasrran devlet ha:t~ne· 
•İne varidat temini için vazedilmiştir. 
)'oksa burada sanayii himaye eden bir 
lllaksat takip edilmi~ değildir. Buraya 
kadar takip ettiğimiz iktisat liberalizmi 
hundan böyle de siyaset düsturumuz 
kalrnalıdır. 

Hatta bu hususla ~erbestiyi haiz ol· 
&aydık, her hangi bir rüsum artması 11-

leyhine vaziyet nlrrdık.,, 
Nutkunun hararetli bir yerinde, Os· 

llıantı nazırı beyefendi, aıağıdaki şu 

•açma sözü sarfcdiyor: 

Yeni ders senesinin yakınlaş -
ması münasebetiyle liıse ve orta 
mektepler bir kaç günden beri 
talebe yazmağa başlamışlardır. 

Bu sene memleketin her tarafın -
dan lise ve orta mekteplere yazıl· 
maya gelenler pek çoktur. Mek
tepler adeta göze çarpacak dere

cede talebe hücumuna uğramış -
tır. 

Bir muharririmiz orta mektep 
ve liselere yazılmak için bir gün
de müracaat edenlerin miktarını 

dört yüz seksen olarak tesbit et • 
miştir. 

Alakadarların tahminlerine 
göre lise ve orta mekteplerin ta· 
lehe miktarı bu sene geçn · yıldan 
bir misli kadar bir fazlalık gös -
terecektir. 

Bu vaziyet karşısında mevcut 
lise ve ortamekteplerin ihtiyaca 
kafi gelemiyeceği muhakkak sa -
yılmakta ve yeniden mektepler 

açılması için alakadar makamla
ra müracaatlar yapılnıaktadır. 

Maarif erka"'ndan bir zatın 
bize söyledikleri 

1 :'Fakir ve geride kıılmıı olan millet- Maarif Vekaleti erkanından 
er ıçin lazım olnn §ey, iktiaat himayesi 

d ~. bir zat kendisiyle görüşen bir mu-
cgıJ, termaye ve ilimdir.,, 

Burada maksadımız, bir gölge ile harririmizc şunları söylemiştir: 
kalem nıünakaıa ve rnücade'c si yapmak· " - Bu sene orta mekteplere 
lan çok uzaktır. istediğimiz ıaJecc yazılmak için müracaat eden tale
Yirıni, yirmi beş sene evvel iyi diye ge- be çoktur. Bu ciheyti göz önünde 
s.cn sakat fikirlerin lcarırsrnda, cumhu- tutan Maarif Vekaleti yeniden bir 
"

1Yetçi Türkiyenin müsait gümrük tari-
f ı çok tedbirler almakt.adır. Mektep eri ve günün şartlarına daimi suret-
t~ uydurulan gümrük sistemleri vası~a· binalarının yeni sınıf açmağa uy· 
~ılc, muhtar ve feyizli bir milli sanayı gun olanlarında yeni dershaneler 
k Utuşu yolunda. gösterdiği, şuurlu, açılması alınacak ~edbirler ara • 
Udrctli ve devamlı gayretlerini tebarüz sındadır. 

cttirınektir. Müracaat eden talebenin mek
li l!te, bilhassa Baıvekil ismet Pa§a =---=-=-=-====~~---==~==-=,...-:--:::::-:: 

8 2.retlerinin, bugünlerde bir büyük va- bir rejim .. 
lanpervcrin mahzuziyetiyle ve yerinde Buna mukabil, zamanımızın devlet 
~lan bir şahsi zevk, sevinç ve heyecan- adamlarında, dinçliğin doğurduğu ne§e 

11 müteaddit yenisanayi müesseselerinin ve sevinç, bir dinamizm, bir hareket ... 
t~.'rni küıadını yaparken, yakın bir dü· Bütün bunlar genç, dinç ve olanca kuv· 
~un İldisat düsturlarını yadetmek bir vetiyle yükselmekte, .Heriye gitmekte 
at daha faydalıdır. olan yeni rejimlere has huıuıiyetler. Bu 

l>üne ait nutukla, 'ugünün nutku R· genç heyecanın dayandığı iman, zaman 
t'ıtıında en ziyade göze çarpan fark, na· mefhumu ile tahdit edilmiı değildir. 
~ri:vat farkı olmayıp bilhassa söylenen Hatta bu iman zaman mefhumunu cen
'0derin ifade ediliş tarzıdır. Osmanlı ge dı:ıvet edercesine itila yoluna devam 
~:tıt-lannın sözlerinde, bir guna ikti- edegelmekte muıirdir. lştc bu yepyeni 
1
"-t bo 1 w " 1 • l'k f 1 f • • • it zguncu ugu, ab cesarctaaz ı , ifade tarzı, yeni hayat e se esını ıdrak 
~ ~rırzhk ... lıte ihtiyarlık çağını yaıı- ve ifade ıeklidir ki, bu memleketin sa-
ln bir rejime has husuıiyetler ... Yor· mimi dostlarını, ve bu memleketin itil& 

tıın b'd_ • ·1· b. d · kk' • · • l 1 h' ' lQ[ın ve ıı ınmez ır tarz a tarı· ve tera ısme ıman ctmıı o an an, se-
ırı ll'la'bküm eden damgaıiylc vurulmu§ vince garkeder. 

tepsiz kalmaması için mümkün 
olan her §ey yapılacaktır. lstan -
bul ve Kabataş liselerinin leyli ta
lebesi Haydarpaşaya nakledile -
ceği için bu mekteplerde yeni ta· 
lebeye yer açılacaktır. 

Orta mekteplerin ders 
aatleri 

Orta mekteplerin haftalık den 
saatleri otuz ikiden yirmi sekize 
indirilmi~tir. Her ders bir aaat sü· 
recektir. Öğleden evvel üç ders ve 

öğleden sonra da iki ders yapıla
cak, bu surt]e günde beş ders o· 
kunmuş olacaktır. Yalnız Perşem• 
be günleri üç ders yapılacak ve 
öğleden sonra ders yapılmıyarak 
mektep tatil edilecektir. 

Buna nazaran, riyaziye sekiz 
saatten beş saate, tabiiye dersleri 
dört saatten üç saate, beden terbi
yesi dersleri iki saatten bir saate 
inecektir. 

Bu suretle orta mekteplerde 
haftada yirmi sekiz saat ders o
kutulacaktır. 

Husust mekteplerin 
mezuniyet imtihanları 

Hususi liae ve orta mekteplerin 
mezuniyet imtihanları bundan 
sonra kendi mekteplerinde yapı -
lacak, yalnız mümeyyizler hariç -
ten gelecektir. İmtihanlarda o 
dersi okutan muallim de hazır 

bulunacak ve talebe hakkında ka
naatlerini söyliyecektir. 

Haydarpaşa lisesinin 
muallim kadrosu 

Haydarpaşada açılacak yeni 

lisenin mualim kadrosu vekalet 
tarafından hazırlanmaktadır. Ey
lul başında alakadarlara bildiri -
lecektir. 

Lisenin bütün sınıflarının ta -
miratı tamamlanmıştır. Mektebe 
lazım olan masa, kürsü, sandalya 
ve ilh .. eşyanın tedariki için bir 
münakasa açılmı§tır. 

Haydarpaşadnki binada tam 
teşkilatlı bir lise, bir muallim 
mektebi, bir de orta mektep bu -
lunmaktadır. 

Mektebin yalnız bir müdürü 
olacak ve her kısmın ba,ında bir 
müdür muavini bulunacaktır. Mu-

avinler her husuıta müdürle le -
mas edeceklerdir. 

Lise ve orta mektep mU
d ürleri bugün toplanıyorlar 

Bugün Galatasaray lisesinde 
liıe ve orta mektep müdürleri bir 

toplantı yapacaklardır. Toplantı • 
da resmi, hususi liselerle ecnebi 
ve ekalliyet lise ve orta mekteple
rin mezuniyet ikmal imtihanları· 
nın günleri teshil edi!ecek ve bu 
imtihanda hazır bulunacak mü -
meyyizler seçilecektir. 

Talebeler Haziran içinde im -
tihana girdikleri mekteplerde ola· 

caklardır. 
Maarif müdiriyeti, bütün ec· 

nebi ve ekalliyet mekteplerine 
gönderdiği bir tamimde, bu ıene 
haziran devresinde imtihana dahil 

olan talebe miktarını ve bunların 
aldıkları numaraları istemiştir. 

Bundan ba~ka haziran devre • 
sinde imtihana girmiyen ve eylül 

devresinde girmek istiyen talebe· 
lerin de arzuları kabul cdilmi~tir. 
Bunlar eylül imtihanına girebile

ceklerdir. 
ilk mektep kadroları 

lık mektep muallimlerinin 
kadrolarını hazırlamak üzere Ma· 
arif müdürü Haydar Beyin reisli
ği altında bir komisyon toplan • 
mıştır. Komisyon, nakil1erini isti

yen muallimlerin arzularım im -
kan nisbetinde yapmağa çalışa • 
caktır. Kadrolar Eylulün on be • 
şinde alakadarlara bildirile -

cektir. 
M uallim lerin en fazla ala

bilecekler i ders saati 
Resmi mektep muallimlerinden 

olan, ecnebi ve ekalliyet mekteple 

rinde deni bulunan muallimlerin 
fazla saatleri alınacaktır. 

Felsefe kongresi 
lki Eylülde Pragda açılacak 

olan Beynelmilel felsefe kongre • 
sine i,tirak etmek üzere Üniver • 
3İle felıef e tarihi profesörü M. 
Reichenbach ile Nimetullah Bey -
ler bugün yola çıkacaklardır. 
Felsefe doçenti Ziyaettin Bey de 
kendi namına kongreye iştirak e· 

decektir. 

.................................. 
Eski edebiyatta 

kültür 
Osmanlı edebiyabnda, acem ve anıp 

hanı hakimdi. 
Bunun, buıün aksini iddia etmek, 

cehalet sayılmasa bile, ukalalık sayılır. 
Böyle bir tezin iddiaar da gülünç olmak
tan kurtulamaz. Hüküm kat'idir, cer
hedilemez, teni ispat olunamaz: Os
manlı edebiyatında, acem ve nrap kül
türü hakimdi .. 

Fakat: Acem ve arap har11, Oıman· 
lr edebiyatına nasıl hakim oldu? Nufuz 
derecesi nedir? Sirayeti nerden başlar, 
nerede biter? Bana kalırsa, bunların 

izahı, tahlili nokıan kalmııtır. 
Eğer burada: 0Jmanh edebiyatında

ki acem ve arap kültürü kulaktan dol· 
madır dersem, bilmem bana güler mi
siniz? Bilmem bans gülmeğe hakkınız 
olur mu? 

Bana: İtalyan edebiyatı, uzun yıllar 
Fransız edebiyabnın tahtı tesirinde kal· 
dı, dedikleri zaman şunu anlıyorum: 1-
talyanlar, uzun yıllar, Fransız §air, edip 
ve muharrirlcrinin eserlerini tercüme 
etmiıler.. Fransız filozoflannı, Fran· 
sız alimlerini okumuılardır. 

1870 den sonra, Fransız edebiyatı, 
ecnebi edebiyatın nufuzundaydı demek, 

ecnebi ediplerinin eserleri, Fransızcaya 

naklolunmu§ demektir. Böyledir de .. 
1870 den ıonra, Franıa İbıeni, Dos

toyevskiyi, Göte ve Şiileri tanıdı, ya

ni onlara hayran olmhğa baıladı. E
serleri fransızcaya tercüme edildi. O
kundu, temsil olundu. 

Gelgelclim bizim Osmanlr edebiya
tının arap ve acem kültürüne ... 

Gelecek ay, lrandıı, Firdevıi'nin bi
ninci yılı kutlulanacak .. Büyük mcrasi· 
me biz de davet olunduk. 

Firdevsi kimdir? Dünyanın en bü
yük, en me§hur §tÜrlerinden biridir. Os· 
manlt edebiyatını kan§tınnız .. Tek tük 

bir iki tercümesinden ba§ka birıey bula· 
mazsınız. 

Osmanlı edebiyatında accm ve arnp 
harar hakimdi. Evet, bu muhakkak .. 
Fakat bu kültür kulaktan dolmaydı. Üs
tün körüydü.. Ömer Hayyam dünyayı 
dola§tı, cihana yayıldı. Nihayet Lon
dradan alıp getirdiler... lngilizcesinden 
tercüme ettiler. Hüseyin Rıfat Beyin 
aslından tercümesi çok yenidir. 

Tanzimat edebiyatının Fransız kül
türü ile beılenmeıi çok daha entipüften· 
dir... Şöyle bir atıldılar, kaleme ıanldı
Jar. Fransız edebiyatını tercümeye baı
Jadılar, sonra bıraktılar: 

Tout paııse, tout casse, touı las
ıe .... (•) 

Osmanlı edebiyabndaki acem ve a
rap harsı da, acem ıairinin dediği gibi: 

Derin varta keşti furuşud hezar 
Yeki tahtepare niyamed kenar. ( * ) 

Selami izzet 
(*) Her şey geçer, her ey krrılır. 

her şeyden bıkılır. 
( **) Bir gemi battı, bir tahtası bıle 

karaya çıkmadı. 

---o----
Bırlik gazetesi aleyhine 

a~alan dava 
Birlik gazetesi aleyhinde Mat· 

buat kanununa muhalif neşriyat -
tan dolayı açılan dava dosyası 
müddeiumumiliğe verilmiştir 

DEHRi Efendi Nası I G ö rüvor? 

İti - Dehri Efendi, bazı insanlar vardır 
ti~~-=~t içinde kendilerini diğer hem 
~ ü tün tutarlar .. 

Mesela Mehmet 
Hazretleri) olsun Ja ... 

(Beyefendi • Ahmet Efendilikten ileri ıeçe-
mesin .• 

• . . Beylik, ki,izadelik, imtiyazlı sı
nıf zihniyeti hala var mı? .. 

Dehri Ef. - Bu gibi zihniyetler Cum
huriyet kanunlan önünde iflas etmİ§ ol
masaydı, Odesa baı §ehbenderİ her 
hangi bir kaçnkçı gibi bir sene hapse 
mahk\ım olur muydu? 
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T ayyare cemiyetine yardıma koşalım 

~lüme Susayan Gönül 
Kız kaçırma 

Kumkapı arabacılar kahyası 

Hüseyin efendinin yanında otu -
ran 16 ya§ında Sahavet isminde 
bir genç kızın ikbal isminde bir 
hanım tarafından kandırılarak 
Beyazrtta çıkmaz sokakta Bilal 
oğlu Nurettin Efendinin yanma 
kaçınldığı zabıtaya haber veril • 
mittir. Zabıta iddia üzerine suç • 
luları yakalamış. tahkikata baş • 
Jamıştır. 

- ı t l<ı f e geliyor! dedi. 
RUI" ı hızlr adımlarla yaklattı, 

llnııedi: 

•iıı~. Aferin, ikiniz de beklemi§-

l'i(k· b' 1 ıraz kızdı· -N . 
t(i eden ikimize birden rande-

"erdin' ' 17.. 

~ Se.bebi var. Hanginizin daha 

d. etlı old v • • k • ıbı. ugunu gorme ııte • 
~it ltı Babam söyledi. Ben sinirli 
Mttı znn ve her iıtediğimin ya _ 
8·~·1 lazımdır. 

lio •ltabi bu teklif ayının pek 
tuna aitti. 

~~ ~•nımef_endi, dedi, ben Kr
dıl' ır prensım... Yüz kilo kal

ırnıı .. 
l\ıt ona a.tıldı: 
;; Öyleyse ben seninim .. 

du _1~det, Tilkinin gözünü bürü-
. ıu J • f erıni gıcırda.ttı: 

Sc-· Ulan karı, aana müheldir. 
ıı ıste d . 11~ sen e ıstemesen de \:e -

bııt olacaksın... H.em de şimdi 
ada .. 

~n homurdandı: 
~ Ne dedin, ne dedin? .. 

dtıtg en serserinin birisiıin.. Hay
d un .. Poliı seni arıyor.. Ben 
~ g • 
~t ·· enın arkadaşınım.. Senden 
~U~~ bir adam değilim.. Bana 
l\h 1 derler.. Güzel kız, yarın 

ah, yani g d .. . d' w• . ~i er ege gır ıgımı-

~ fi. e~tesi günü bu iıimle takrlim 
eraın ... 
''A " i , YI yumruklarını ııkıp atıl-

l , ,.ilki" çömeldi, kamaıını çı· 
~~{· (Ayı) saldıracağı esnada, 

-U, r 'gibi bir pençe bileğini tut-

~u; l'ilki, insan arkadaşını öl
r ınü? 

Bu ean d "A ,, . . f k ~'rd a a yı ışın ar ına 
ı~I' '· Etrafını silahlı jandarma -

•;olisler sarmıştı. 
aka landılar. 

M"d 4
1 

u üriyet, bu kaldırrm kızı· 

d~:~lara mu~allat etmi~ ve gün
ltı~kll?,. nazal'I dikkati celbetme • 
11\i •çın onları tevkif ~tmek iıte-

t. Ce •i~ ce yarısından sonrft, ses·-
•ad k 1 '\' asız ya a amııtı . 

1,1- alniz bir ht\tl\ ettiler. Derhal 
bod l'lbula ıevkettiler. Karakolun 
lı)'ı-~tnuna ikisini bir ar~ya lık-

l>ek ıı., at sonra llkılları hatları· 
Reldi. 

.\h homurdandı: 
;::- Yakayı ele verdik! 

•iki kızdı: 
illi;' 'l azık bize... Çocuğun düt· 
~eii tuz.ağa düttük .. 

8udalay• ... ' ........ u .,.. .. 
~l~'k· lan kerata, Şeref Mahmut 
"ti' 1 Pi.tanın meyhanede ne işi 
~~I Pa§a kızı, önüne ilk çıkan 
b\ll\\t 1.tla kafa çeker mi . insan 
)j ()1 'tutmak için bizim gibi ena-

...,?1abdır. 
• ı11c· il~, °budı, kendi münasebetsizliği -'d 1.lalılığına kızarak bod· 
........ ' dolaıryordu. 

'tlll.. O kaltağı elime bir geçir· 

........ 8• 

........ S _ır bardak ıuda boğarım. 
~· llıı/nek gibi ez kahpeyi!. 
ijdi: 1

' kafa.darının önüne di • 

1 ........ 'Y ltitı l . -1cal.andık. Bu 
.._t_ Stl\d 
~l~. en çıkmanın 

malum. 
kolayına 

1 .:~lrın. 
lit\t... ey.yaz Beyefendi Hazret -

•• g() 
........ '" ZÜnü de unutmayalım. 
........ ö et. 

le Ya. Bizim katil oldu· 

Yazan .· Selami İzzet 
ğumuzu bilemezler ki ... Hem ben 
katil değilim ki... Hem bizi kim 
ele verecek?. Ölüler konutmaz .• 
Ebe kadın mı?. Meyhaneci mi?. 
Arabacı mı? ... Arabacı burnunun 
ucunu görmüyordu. . Hem pek 
ali keyif için gezmeye gitmit ola
maz mıyız? .. 

- Ya Feyyaz?. 

- Onunla trende ahbap ol -
duk.. O lstanbula döndü., 

- Ya biz?. 
- Biz kaldık be ... 

- Evet, evet ama .. 

- Amaıı falan yok. İnkar e-
deceğiz. Ne derlerse "hayır, , di
yeceğiz.. Anlıyor musun?. 

- Anlıyorum. Uykum var. 

- Benim de .. 

- Haydi zıbaralım . 

• • • 
Ertesi gün, ondan ıonra iki 

gün .daha sıra ile, Mahir Bey, a. 
ğızlarından laf almak için çok 
uğra§h. Alamadı .. 

Meyhaneci ile ebe kadınla mü· 
vacehelerinden de bir §ey çıkma· 

dı. Balıkçı Mehmet yalvardı, ağ· 
ladı, kendisinin.masum olduğu

nu söylemelerini yakardı. Herif. 
ler dinlemediler bile .. 

Tilki omuz silkiyordu: 

- Bu batımıza gelenden bir 
şey anlamıyoruz. Nedir bu söy. 
1 d'v• • ? e ıgınız... Ne istiyorsunuz biz-
den?.. Biz buraya eğlermıeğe . 

geldik. Eğlendik.. Yahu aen hir 
şey biliyor muıun?. Bir bildiğin 
varsa dinin aşkına söyle. 

Ayı da omuz ıilkiyordu: 

- Alay mı ediyorsun?. Bera· 
berdik be.. Ben ne bileceğim. 

Hatta Tilkinin cevabı müddei· 
umumiyi şa~alattı .. 

Mahir Bey, Tilkiye kırmızı 
cüzdanı gösterdi. Tilki gördü: 

- lstanbul polisi benim sabı
kalı bir hırsız olduğumu yazmış. 
Sözlerini protesto edecek değilim. 
Yalnız insaf ediniz, benim gibi 
bir hırsız, içi para dolu bir cüz -
danı görür de bırakır mı?. Eğer 
cinayeti ben işle.mi olsaydım 

parayı cebime atardım. Cebimde 
kaç para çıktığını gördünüz. 

Bunu gayet maıum ıöylüyor -
du ve söylerken samimi idi. Çün· 
kü cüzdanı görmemi!tİ. 

Fakat Mahir Bey vakayı hula
sa ederken titredi. 

- Fena yol tuttun Tilki ... Ben 
aana anlatayım: Maktulü Ayı 
~oğdu.. Boğazında kalın, kuv • 
vetli parmak izlerini gördün. Bu 
cinayet para hırsıyla değil, inti • 
kam hissiyle işlendi... Sen yalnız 
alet oldun... Size bu it için para 
veren de ba~ka bir cinayet it1ledi. 
Yeni doomu bir çocuk boğdu. 
Cesedi denizden çıkardık .. Cina • 
yeti işledikten sonra biçare bir 
balıkçının kulübesine girdi, hu 
cüzdanı bıraktı.... Bu cüzdan 
Mehmedi itham ediyor. Eğer ipe 
çekilmek istemiyorsan doğruyu 

söyle... Sizi bu cinayete teşvik 

eden kimdi?. Bunu söyle.. Asıl 
cani odur .. 

Motör patlayınca .• 
Galatada Necati Bey caddesin

de 417 numaralı kaynakçı dük -
kanında Yani, oksijen kaynağı 
yaparken motör patla mı§, Y !ini 
göğsünden ağır surette yaralan -
mıştrr. Yaralı hastahaneye kaldı· 
rrlmıştır. 

Bir çift terlik çalarak •. 
lıtiklal cddesinde terlikçi T o

ma Efendinin dükkanına müıteri 
sıfatiyle giren sabıkalı lhrahiın 
bir çift terlik çalmıı, göğsüne so
karken yakalanmıstır . . 

Heserlc aAz.ıç keoerken 
Ayvansarayda Kalafat yerin • 

de Fazlı ustanın marangoz dük -
kanında çalışan Arif keserle ağaç 
keserken sol elinden yaralanmış • 
tır. 

Hamza Ef.nin sekiz lirası 

Y eniçe§mede oturan Hamza 
Efendinin sekiz lirasını dondur -
ınacı Üıküdarh Mehmet çalmı~sa 
da yakalanmrıtrr. 

1 Cielener, gidenler 1 
Deniz yolları işletmesi 

mUdürü 
Denizyolları iıletmeai ınüdürü 

Sadettin Bey dün akşam Ankara
ya gitmiştir. Sadettin Bey idare • 
nin işlerini takip edecektir. 

F enerbahçe yo
lunda bir tehlike 

Bundan on be§, yirmi gün evvel 
K121ltoprakta (Depo) denilen mev
kiden Fnerbahçeye doğru giden yol 
tramvay rayları konmak üzere i~· 
çilere kazdmlmağa ba lanmı,, hatoe:"ı 
bir kısım raylar bile yerine konmu!· 
tu. Fakat bir iki gün devam eden bu 
ameliyat birdenbire tatil cdilmi§tİr .. 
Şimdi yolun bu kısmı tamamen bo· 
zuk bir haldedir. Her gün gelip ge· 
çen otomobil ve otobüsler kaza teh
likJeri geçiriyor. Acaba bu yol ne· 
den dolayı yanda bırakıldı? Bunun 
bir uıulü yok mudur? Eğer daha 
acele yapılacak ba~ka yerler varsa, 
neden dolayı dahn evvel yolun bu 
kıımı açılmıştır? Halkı her gün Ü· 

zen, müşkülata uğratan, faiJa o1arak 
kaza ihtimalleri gösteren bu fenalık 
Üzerine vazifedarların dikkatini cel· 

be deriz. J 
- :o: j 

lstanbul lhinci 1c ı-a Memurlu-
ğundan: 

Mahcuz ve paraya çevrilmesi 
mukarrer 400 liralık gayri müba
dil bonoları 29 - 8 - 934 tari· 
hine rnüsadif çaramba günü saat 
14 ten 15 e kadar lstanbul Es. 
haru ve tahvilat borsasında acık 
arttırma ıuretiyle saılaca ğından 
talip olanların mezkur gün ve sa· 
atte mahalJinde hazır bulunacak 
memuruna müracaatları ilan olu-
nur. (219) 

Tilki ıöylemedi, sustu. 
: .................................................. . 
ı ········: 

- Bilmiyorum, böyle fey yok! 
Demekle iktifa etti. Fakat 

nıerkezin bodrumuna girerken dü
ıündü ı ,, 

(Devamı nr) 

i ARSEN LUPEN ~ . . . . 
i Romanımızı altıncı ıayıfam11:a ko· i 
j yuyoruz, !ıunda:ı ronra oroda tııkip İ 
' _) k . . • i ~roece sınız. i 
................................................... _ ...... ! 

Hamiyet değil, bu bir 
vatan borcudur 

Gelecek harp asker ve sivil tanımıyor, bütün 
vatandaşlara mühim vazifeler veriyor 

ayyarelerımizden 

Türkiye Tayyare Cemiyetinin zamanında ne kadar fazla müd .. • 
İstanbul şubesi müdürlüğü latan· rik olursak harp zamanında vata• 
bul halkını 30 ağustosta Yeşilköy- b ' d b ki d' nm ız en e e ıği o vazifeleri 
deki tayyare meydanına davet de ayni nispette kolaylaştırmış ve 

eden beyannameler dağıttı. Çün· hafifleştirmiş oluruz. 
kü o gün tayyare bayramıdır ve 
bu münasebetle İstanbulluların 

yeniden aldıkları üç tayyarenin 
isimleri konulacaktır, hususi me· 
rasim yapılacaktır. Bu üç tayyare 
ile İstanbul halkı ordumuza cem
an bu yılda on be§ tayyare hediye 
etmiş oluyor. 

lstanbullular şimdiye ka • 
dar gösterdikleri bu vatanperver· 
lik eseriyle cidden iftihar edebi
lirler. 

Bu satırları yazmaktaki mak -
sadımız İstanbullulara, Tayyare 
cemiyetine yardımlarını hiçbir za 
man esirgememeleri lazım~eldiği· 
ni hatırlatmaktır. Tayyarenin 
harp halinde taarruz için ne müt
hiş bir silah ve müdafaa için ne 
kadar elzem ve mübrem bir vast· 
ta olduğu düşünülürse, bu yardı· 
mın ne kadar yerinde olacağı ko
laylıkla anlaşılır. 

Bugün sulh ve sükun içinde ya

şarken yakın veya uzak bir istik
balin doğuracağı müthiş bir harp· 
te tayyarelerin oynıyacağı büyük 
rolJeri ve bu rollerin doğuracağı 
feci halleri gözümüzün önüne ge
tiremeyiz. insanlar ekseriya ma -
ruz bulunduklan tehlikeleri, bir 
dereceye kadar olsalar bile onla
rı gözlerinin önüne getirmekten 

hoşlanmazlar. Çünkü o tehlikeli 
vaziyetleri düşünerek keyiflerini 
kacırmak istemezler. Böyle bir 
haleti ruhiye bizi bir dereceye ka
dar deve kuşuna benzetmeğe ya· 
rar. Onlar da tehlike karşısında 
kaldıkları zaman başlarını otla • 
rın arasına salkıyarak tehlikeyi 
görmezlerse, ondan kurtuldukla • 
rını zannederler. Ne çare ki bira:z 
uzakta duran nvcı, kuşunun bu 
gafletinden istifade eder ve silahı 
ile rahat rahat nişan alarak bir 
kurşunla onu yere serer. 

işte bu vazifelerim izi sulh za
manında da müdrik olduğumuzu 
Tayyare cemiyetine daima yar • 
dım etmek suretiyle İspat edebi
liriz. T ayyarc için verilen paralar
la ne kadar fazla tavyare alınır
sa, vatanımızın koruduğumuza e

min olmakk'l mütevellit bir gö
nü) ferahlığı ile o kadar geniş bir 
ncf - S aJmıyn hakkımız c 1• -. Onun 
için bir fırsatta size tayyare için 
bir yardım makbuzu uzatıldığı 

zaman istikbal harbinin bir tay • 
yare hücumunu ve hunun akrbet· 
Jerini derhal gözünüzün onl!ne 

getirerek o makbuzu seve seve ö
deyiniz. Tayyare cemiyeti beyan
namesinde "Yüksek samimiyeti • 
mize ve semahatimize müracaat 

" 
ettiğini ileri süri.ivor. Bunu ha .. 

tırlatmıya bile lüzum yoktur. 
Çünkü yapılacak şey zaten vata • 
ni bir borçtur. Bunda o kadar sa
mimiyet V ."! semahat aranılması 

ve herkesin o vazifeyi elinden gel 
diği kadar yapmıya çalı~ması 

beklenir. 

Hava miidnfaasını yalnız hü
kumetten beklemiyen ve halkın 

yardımından istifade eden yalnız 
Türkiye değildir. Bircok memle • 
kellerde tayyare cemiyetleri var • 
dır. Daha geçenlerde Japonya 
halkının yardımları ordusuna yüz 
lerce tayyare hediye etmeğe mu • 
vaffak olmuştur. Şimdi de 200 bin 
Japon bahriye ihtiyatı efradı, 

günde bir sen vermek suret iyle 
üç senede japon bahriyesine yeni 
bir harp gemisi almak için la • · 
zım olan parayı tedarik etmeğe 

karar vermiştir: Biz simdiye ka -
dar bu hususta Japonlardan ve sa· 
ir milletlerden geri kalmadığımı· 
:zı parlak bir surette ispat ettik. 
Müdafaa vasıtalarına ihtiyaç git
tikçe artıyor biz de vardımımızı 
arttırmaktan bir an bile geri dur• 
mıyalım. 

A.C 
~:::::: ::::::: :: : ::: ::::::::-.:::::::::: :::::::::::: :: :: ::;J 

Yüce memleketimizi, geniş 

mahsuldar arazimizi, yeni başlı • 
yan sanayiimizi ve bilhassa çolu
ğumuzu çocuğumuzu müstakbel 
düşmanımızın hava hücumlarına 
karşı korumak, cesur askerlerimi· 
zin vazifelerini lrnlaylaştırmak ve 
Türk Cümhuriyetinin namını dai· 
ma yükseklerde tutmak için tay • 
yare cemiyetini unutmamak en 
büyük vatani vnzifelerimizden -
birisidir. Gelecek harp asker ve 
sivtl tanımıyor ve cephenin çok 
gerilerinde kalan vatandaşlara 

bile mühim vazifeler tevdi edi -
yor. Biz bu vazifelerimizi sulh 

.. s . . ... :: anayıcı: ı: 

!i Ynptığın malların güzelliğinin, sağJi 
g lamhğmın büyük yurdumuzun her ıaJi 
:: u i! rafında tanmması .için en güzel çaren 
g büyük devlet merkezimizde 29 Teı·ıl 
g rinievvelde açılacak gcrgiye iştirak· ! 
•• • 1 H tı~ H 
:: B if . · d'd • :r u u vaz enı ıım ı en ıergıye ta-U 
i~ ahhütnamcni ıöndermekle ifaya baı·fi 
:• la... !i !i .. 
i: M. 1. ve T. C. H 
'::::::::::::::::::::::ı:;:::::-.:········ .................. ı: - .......................... : 
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,ArsenLüpen'inSergüzeştleri----.ıı-T AK V j M-

• 
Kaalı latlka•I 

Arsen Lüpen, oğlunun düşmanı mı? 

Yazan: Maurice Leblanc 
-3-

Geçen tefrikaların huliun: mak icap ediyordu. Çünkü Araen 

+ 
Gila do~u'u 
Gllo batısı 

Sabah umaıı 
ogıe nımuı 
h:lndl na muı 
Ak~am namaz• 
Yatsı namazı 

.ms.ık 

Yılın gtÇCll sünlcrl 
Tılıo kalan ı:üaleri 

Çar,.ımba 

21? Ağustos 
9 R. Ahir 

~.17 

!9.l!9 

4.10 
12.17 
16.0' 
l!>.S9 
ııo,39 

3.!7 
tt6 
139 

Ptrşem be 
23 Aıastos 
ıo R. Ahir 

:i.18 
18.~8 

4.21 
it.IS 
16.02 
18,58 
'iO.S .. 

3.'28 
!*7 
13~ 

Müşteri 

Avukat İrfan Kemal Bey, ya· 
zıhanesinde, elin takaiına daya· 
mı9 dütünüyordu. Dütnüyordu, 
çünkü itleri yolunda gitmiyordu. 

Yazan: S. izzet 
- Guya ben hll'sızlık y~P111 

şım. Hırsızmışım... d 
- Fena bu... Ben böyle 

Anıen Lüpen bir bankadan Lüpen ihityarın yalnız paketlerin 
bir milyon frank çıkaran bir ih· 
tiyarm kötkUnü, ihtiyann para- Y'-rlerinde olup olmadığını gör • 
sın dan tediyatta bulunmak ıu. mekle iktifa edeceğine ve içlerini 
Tctilc satın almaya ve bu köşkte araıtırmıyacağma ve bu suretle 
istirahat ctmiyc karar veriyor. paraların çalındığının ancak bi • 

1 R A -D Y O itleri yolunda gitmiyordu, çünkü 
her iti kabul etmezdi. Her işi 

ı;;.:r:.:== .... -~=--=~===-=-==~'I kabul etmezdi, çünkü çok namuı· 
8 

u 9 Ü n Iu bir avukattı. Çok namuslu bir 

va alamam. 
0 

- Aman efendi~, sizi nı&tl 
sumla temin ederim ki, if~ir; 
uğradım. Ben katiyen dedık 
şeyleri çalmadım. 

Köıktc paraları saklryan ih- rinci tetrinde ihtiyar Gaverel kö!· 
tiyar uzun bir. seyahate gittiğin-ı ke yerleştikten ıonra. meydana çı· 
den Araen LUpcn paralan, mu- y • • 

vakkatcn olduğu yerde bırakıp kacagına emındı. 

lSTAl'l'BUL: 

18.SO: Fran11t:r:C'& den. 19: MonoloJ' ft!hlr 
Uyalro11u arU.Uerind•m Muıuumer )Mıy. 19 .... 

TUrk muıl.kl neırl.ratı. (F.kTem Buteıı, (;ev. 
det, l\luııtafa bt-;yler \·o \'ef"lhe, ~mlba, hl\· 

nımlar), 21.20: Ajans ,.e borı.a haMrlf'TI, 
2J.80: Stıid;yo cu n t&nıto orkeatruı. 

Holandaya seyahate gidiyor ve Fakat Anen Lüpenin gelme • 
Fclisiyen namında bir genç mi- sinden bir gün evvel göl kenarı, 
marı köşkün tamirine memuı korkunç akisler yapan mülhit bir 
ediyor. · t h l t 

Gi.'J KJu:. BtJDAPEŞTE, 650 m. 

M. Gaverel bundan ıonra evin 
anahtarlarını kardcıi kızına verip 
yola çıktı. Deri çantası koltuğu -
nun altında değildi .. 

İki hafta ıonra Arıen Lüpen, 
"Klerloji,, köıkünde sakh olan 
paralara mahsuben ve sade bir a
vans olarak bir çek imzalamı9tı. 

Bu parayı köJktek\ paralar bir 
kaç defa tazm\n edebilirJi. Araen 
Liipen köıkteki paraları almak • 
ta acele göstermiyordu. Çünkü 
paralar emin bir yerde bulunuyor
lardı. 

Bir paranın gizlendili yeri en 
ziyade emin kılan orada para giz· 
len.mit olduğunun kimse tarafın • 
dan bilinmemesidir. Halbuki Lü-
pen orada para gizli olduiunu pek 
ala biliyordu. 

Lüpen her şeyden evvel köt kü 
tamir edecek bir mimar bulmak 
mec1'uriyetinde idi. Bunda da 
tesadüfün yardımı oldu. Vaktile 
Araen Lüpeni muhakkak bir ölüm· 
den kartarmıf olan doktor Dölatr 
kendisine bir genci göndenni9 ve 
onunla .meşgul olmasını rica et • 

mitti. Doktor, Felisien Şarl na • 
mında olan bu gencin diplomalı 
ve zeki bir mimar olduğunu bil • 
diriyordu. 

Araen Lüpen bu genci getirtti. 
Şarl mahcup, çekingen, kendini 
sevdirmek iıtiyen ve fakat mu • 
vaffak olamıyan, oldukça yakışık 
lı, yirmi yedi yaşlarında, zeki ve 
artist bir delikanlıydı. Genç mi • 
mar kö§k methalindeki pavyon • 
}ardan aağında.kinde oturuyordu. 

Bundan sonra. aylar geçti. 

Arsen Lüpen bu müddet zar
f mda kötke yalnrz iki veyahut üç 
'defa gelmiıti. Genç mima~ı iki 
löz kardeıine takdim ettiğinden 
l;unlar arasında olup bitenelrden 
muntazaman haber alıyordu. Ken 
'diıi de iki kız krdeti ziyaretten 
lioılanıyordu. Büyük kız kardeı 
ağır ıurette brontitten hastalan • 
'driından evlenmesinin tehiri la • 
:mngelmiıti. 

Düiünün 9 temmuzda yapıl • 
ma.11 karallaıtınlmı~ olduğundan 
hu 11ra Holandada seyahat eden 
'Araen Lüpen düğünden bira hf ta 
enel dönüp kö9kteki paraları al· 
mıya karar verdi. 

Araen Lüpenin hazırladnğ 
plan baıitti. Bir gece, Oranjeri 
köıküne ıizlice kayıkla gidecek, 
köıke girecek ve paraları alacak . 
tı. 

Paraları aldıktan sonra paket· 
llrl .-.um fibi düzeltecekti. 
.... .rm, düğün esnasında 
• alanm ı3rmefe kalkqman ih· 
tVMJine bill.!Sl~ bjr iz bırakma • 

ı::ınaye e ıa ne o muf ur. 
Her feyden evvel unutulmama

ıı lazımgelen bir nokta vardır ki, 
bu da, f adaya tekaddüm eden 
saatler, kendilerini bekliycn 
korkunç akıbetten bihaber olan 
iki kız kardetle iki genç arasında 
sürekli ve tabii bir sevinç ve endi 
şesiz bir ıevgi heyecanı içinde 
geçmiıtir. Her fırtına, evvelce a· 
lametlerini göstererek zuhur et • 
mez. Bu f ırtrna da bulutsuz bir 
ıema içinde pallamıt ve hiçbir his 
sikablelvuku, bu faciaya kurban 
gidenlerin kalplerini gemırme • 
mittir. 

Gençler istikbal için hazırla • 
clıkları projelerden ıevinçle ve 
gU:erek bahsediyorlardı. 

Gaverel hemtireler, anneleri -
nir. ölümünden, yani, yedi sekiz 
ıcnedenberi Ameli namında ihti· 
' at bir mürebbiye ve bunun koca· 

20.liO: SUt.dyo tlyatroııu. 21.4:S: nane mıı· 
atklııl. ıı.ss: Haberler. %2.45: Tayh aar.Jar 
hc.)~tl. 23.50: Pille. 24.SO: Sipn muelklll. 

223 Khz. \'ARŞOVA, 1H6 m. 
%1.1%: Hafif IDUAfk.I, maııdolln orkeatruı. 

haberin. 2%.12; Piyano • keman • tapnnlll 
ııollııt kontrerf. ıa.ı:s: Dana moalklal. ıs.ıs: 
dans nıuslklsl. 

:-i33 Kh:r:. BtlKREŞ, 314 m. 

ıa • 115 GUndUs ııeşrJyatı. ıt.O:S: Hafit 
mmılkl. 20: Konferanı. 20.15: Radyo orkt'A· 

tnı.&ı. %1: Konft'ranıı. ıt.15: Vlyoloaııd kon. 
ıw.rl. 21.4:1: Konferan,. 2%: Tagannl. U.SO: 
Kıuıeık ııolo konferans. 22: Teganni. 22811:. 

ft.arqık snln ~S: Babcrter. %3.30: JlallTellane 
konseri. 

575 Kh~ ıı;IPZto, ası m. 
19.%0: Manclo11n mosl.klııf. %0: ~~: Der 

Bnave Meaıtcla ~ aa .ııa 9el•t r.alebt,,. 

ıo.so: -ı·cnl Türkiye (~& Dr. Hultert 

Duda t&ratmclaıl konferau.) 21: Rabert~r. 

ıı.ıo: Dans mnlllk'l81. sa.st: .Ba"8rler. 

G9%, Khr:. VlYANA, G01 m. 
%0.40: Babcrlcr ve .Unı. 2!: Polonya 

muıılklııl. :?S.30: Haberler. %8.150: Odl\ musl· 

kisi. 21,30: Gece mualkltl (pille). 

-BORSA 

f 

·ııızalannda yılaş ı dızrti olanlar üzer· 
erinde 21 A~ustosda muamele görenler· 
dir.j Rakamlar kapanış fiatlanoı ,;österir. 

1 nukut (Satıt) 
j * Londra 63l. - • Vlyuı ~4. -

• Nevyork 123. - * Maclrtt 17, -
• Parls 169 .!10 *Bertin 46, -
* Mlllao 216, - • vu,ova ~4, -

• Brük~cı 118, - $ 8adıptftC ~6. -
•Atını ,s,- • Bütreş 19, -
• Ccnevn 81il, _, • 6elcrat ~7. -
• Sofyı ?S, -· * Yobbımı 36, -

* Amsterdırıı 84, - * Altııı 924, -

• Prag ıoo. - * Mtcldlye 1'6, so 
"'~to\hn•ıtı 3il, - .. Rnlı:lnt 140.-

~ı olup hizmetçilik eden Edvard 
ile birlikte Klematit köşkünde o· 
turuyorlardı. iki hemıireden bü • 
yüiünün iımi Elizabet idi. Bu, u· 
zun boylu, kumral, yüzü hafifçe 
donuk, ıülümaemesi aaf bir kızdı. 
Nifanlıaı yakışıklı, kuvvetli, açık 
ve temiz kalpli Jerom Helmaı na· 
mmda bir gençti. Jerom anneıi • 
nin vefatından ıonra V esine' de, 
Pariı caddesi üzerinde bir ev te· 
varüs etmişti. Muvakkaten iısiz • 
di. Nitanlanmazdan evvel Eliaz • 
betin çocukluk arkadaşı olan Je· 
rom küçük hemşirenin, yani Ro· 
landın doğduğu zamanı bile ha • Çekler (kap. aa. 18) 
tırlar ve onunla senli benli konu • • r.oodra 0:11.50 • Stothlm 3.0S6 

l k • 1'evyork 0.8035 • Vlyaaa 4.tS43 
t urdu. Jerom öğ e ve a ş.am ye • l\T drl 5 • • Paıls 12.06 •. a ı .8 .. 
meklerini "Klematit,. köşkünde • MlllDo un3 • !erllıı t.004:r 
• d • Brüksel 3.38SO • Varşon 4.20i 

yıyor u. • Atln1. 83.25-43 • Badap.~cc ~0889 
İki kız kardeıten daha genç • Cıııevrc 2.·U75 • Bükres 79.62 

olanının, yani Roland'ın ablasın • • Sofyı 64,77 • Bclgrat 34.8340 
1 , • Amıtcrdam t .1743 • Yotobıma ~6ti64 

dan çok daha manalı ve esrar 1 1 ,. Prag t9,IMO • Moskova 1090. 

bir ıüzelliği vardı. ll~=====e~~H=ı;=A::;.:=~Mii===~I 

Araen Lüpenin himaye ettiği di· il!=-;=======;==:=;:=====:;; 
iş Bankası 9.'ı!O rerı..ns -,uo ier genç F elisiyen Şarl bu ienç 

kızı ıe•iyor gibiydi. Onu daima 
tetkik ediyor ve fakat yüz yüze 
aeldikleri zaman dikkatle bak • 
maktan çekiniyordu. Bu genç kı
zı seviyor muydu?. Roland bile 
be sualin cevabını veremezdi. 
F diıiyen, hisleri yüzünde akisler
dP. bulunmıyan bir insandı. 

Yemek bittikten sonra dört 
cer.ç salona geçtiler. Salonun bü
y ;ik ve geniş penceresi, köşki.i 

gölden ayıran bir çimenliğe açı • 
hvordu. Bu pencereden sarkarak 
h~kılınca altmış metre uzakta. 
amca Filip Gaverel'in oturduğu 
Oranjeri köşkü görünüyordu. 

Elizabet ve Roland bir müddet 
biri birlerinin ellerini okşadılar· 
Y ekdiierini büyük bir sevgi ile 
ıe!.~ilderi r3ril1Gyordu. 

' (Devamı var) 

Anadolu 27.tO (lmcnto as 12.ıo' 
~ Reji 2 40 Üa)'Oı Del -.oo 

Slr. Uıyrtyc t~.!iO ~ark Oe!. -.oo 
Merkez Baııtası ~s.- Balya -.oo 
U. Sigorta ··,00 ~ırk m. ccu -·,00 
Romonll 13,50 feldoo -.oo 

istikrazlar tahviller 
1 
• 193JTur~ flor.ı 28.15 Elcktrl\. -.00 ! . il ~7~0 rram\"&\ -.oo . " - 111 ~7.<0 Hıhtırn - .o;> 
: lstltrizıOahill I 9•,fO Anadolu ı •7 60 r !:rgıal l~tl\.:raıı 96.2~ ,\nadolu il .. 8.00. 

1978 MU .~ ,oo .'\o ad olu 111 -.OJ' 
Ra~dat. -,OIJ • \liı•t.•511 ,\ 4lS.31) 

Albnordu kongresi 
Altınordu Klübü Reisliğinden: 

Altınordu fevlcalade konsreai 24 

Ağuıtoh 1934 cuma günü aaat 16 da 
içtima edecetinden anma zamanında 
gelmeleri rica olunur. 

avukattı, çünkü kimae ona güven· 
mediğinden dalavereli bir dava 
vermemşti. Çünkü lrfan Kemal 
Bey, müıterilerden muhakkak pe· 
tin para iıterdi, çünkü parası 
yoktu. Parası yoktu, çiinkü işle
ri iyi gibniyordu. işleri iyi git • 
miyordu çünkü ..... 

Bu tekerleme böylece devam 
edip gidebilir. Bunun için sozu 
burada keİiyorum ve yeniden 
başlıyorum: 

Avukat irfan Kemal Bey, ya
zıhanesinde elini şakağına daya • 
mıı dütünüyordu... Çünkü yok: 
Dü~ünüyordu .. 

Kap111 vuruldu. 
irfan Kemal Bey doğruldu: 
- Giriniz. 
içeriye kılıiı kıyafeti pek düz

ıün olmıyan bir genç girdi. 
- Avukat irfan Kemal Beyi 

aradım. 
- Benim. 
- Şereflendim beyefendi .. Si· 

zinle görüımek iatiyorum. 
- Buyurunuz, oturunuz. Ben 

kiminle tanıtıyorum. 
- Anlatacağım efendim, ıöy· 

liyeceiim. 
Genç oturdu. Cebinden tütün 

keseıini çıkarıp lrf an Kemal Be· 
ye uzattı, irfan Kemal Bey al· 
madı. Kendiıi sigarasını sarma .. 
ia batladı ve dedi ki: 

- Sizi vekil tayin etmek isti
yorum efendim. 

lrf an Kemal Bey katlarını çat· 
tı: 

- Daavanız mı var?. 
- Evet efendim. 
- Da Tacı m111nız? 

~ 
- Ne çalmakla mazo\111 

nuz? 
- Altı tane platin yUzii~ı 

altın saat, hir de bilezik . ... ~ 
Kemal irfan Beyi bir doll 

aldı. Ensesini kafıdı, !ak-' 
ka§ıdı. Hım!.. Dedi. GöğÜJ 
çirdi. J 
. - Ne düşündünüz beyefeJ"' 

- Nasıl dü~ünmiyeyirn~ il 
haksız dava almam. Mücr~ 
müdafaa edemem. / 

B .. . d ~·1· ~ - en mucrım egı ım .. 
sız yere zan altında bulun11~ 
rum. Katiyen calmadım. 

~ ·~ 
- Beni nasıl temin eder•1 ~ 
- Namusumla efendim··· . 

musum ve §ercf im hakkı 1 

çalmadım. pi 
Kemal irfan Bey inandı. / 

lerisi gayet samimi konuıuY 
Teminatı kati idi. 

- Peki, dedi, yalnız ... 
- Yalnız nedir efendinı?• 
- Bana masraf için bir ,.s 

ra verebilecek misiniz?. 
Müıteri içini çekti.n Bir.-

zardı: ' 
- Yazık ki veremem efell 

On param bile yok... ~ 
Dedim ya, lrf an Kemal 

peşin para almadan katiyell 
bir İ§e baJlamazdı.. Bu preJI 
haricindeydi. 

- Mademki paranız yolı"' 
- Vekaletimi almıyacald" 

nız?. 'I 
- Mademki paranız yolı~ 

na rehin birakacak bir ıeyi~ 
yok mu?. Şöyle para edeC 

' §eyler bırakamaz m11ınız? 

- Hayır efendim, 
dava ediyorlar. 

- Kim? 

benden Mü~teri gülümsedi: 
- Bu kolay, dedi, 

- Müddeiumumilik .. 
Kemal irfan Bey, bir az daha 

çalındı: 
- Ya .... Ne diye dava ediyor· 

lar?. 

rakabilirim. 
- Ne bırakabilirsin? rd' 
Mütteri ceplerini karıftı 
- Altı platin yüzük, iiÇ 

saat, bir bilezik... , . 
Kabul eder nisiniz üstadılll '· 

VA KiT 
gezintisinde çalışmak 

isteyen san'atkirlat' 
'"V AKIT n awntiıinde çalııma\> üzere evvelce cu ve ince aa"J1

• ıol 
telif numaralar için müracaatta bulu nanlarla yeniden bu ite talip ol~ 
na, her ~iin aut on iki buçuktan on dörde kadar V AKIT idarcıine 1" 

caat etmeleri .. 

lstanbu Üçüncü İcra Memurlu- r Z A Y 1 
grundan: 12 - 6 - 934 tarihirı0' 

aı Mahcuz ve satılmaıı mukarrer kaüt cüzdan ve mühürÜP1 yı 
Oliriıt ve Hamatit denilen ve F e. fuı kağıdımı 2ayi ettinı. 
heıab~yle '7c6S buçuk ve 203 F ~· ni çıkaracağ!m. 

6 heaabıyle o/c,93,65 kısım cevherı Askeri muamelat ıınıf 
ihtiva eden demir filizlerinin be- murlarmdan ırıi.il 
her tonuna 20 şilin bugünkü ra • ( 218) 1zset 
yice göre 630 kuruı kıymet kon
muıtur. 1tw demir filizleri Kan· 
irca körfezinde T ahıin Bey ve -
reaeıine ait arsa üzerinde bulun· 
maktadır. Gümrük resmi alaca· 
ğa ait olmak f&rtiyle birinci açık memurullJl 
arttırma 27 - 8 - 934 arihine nur. 



~anayi mıntakalarında bir seyahatin intibaları 

Paşabahçede kurulan 
fabrikası • 

şışe 
-3-

(BI.§ taratı ı tncı ııayıfada) 1 kil eden istisnai ahval kaldırıldı. 
~lan ıonra d d . k Bundan sonra fabrika da vergi 
ili. evam e emıyere 

Pa.nınııttır H t~.:. A h vermeğe mecbur kaldı. Artık on -
tı :r • a U7. umumı arp . 
llaaında me l k t h tr ft dan sonra bu fabrıkanın hayatı 

llıth m e e er a a an . 
l •ur bir vaz·ıyete g· d.... nıhayet buldu. lrd ır ıgı sıra-
de da eski makineleri yerli yerin· Eski şişe fabrikası Meşrutiye· 
ctnJ Uran bu kağıt fabrikaaını tin ilanından sonra faaliyetini ta· 
f:'a.k andırmak çareleri aranmıştı. til etmekle beraber gene ocakla • 
ftlld at Alman mühendisleri tara . n ve sairesi mahfuz tutuluyordu. 
ftb ~n verilen bir raporda bu Bu hal de Umumi harbin nihaye· 
b, ~kanın eski sistem olduktan tine kadar devam etmiştir. Har • rJ a artık makinelerinden isti • bin ilanından sonra askeri ihti -
ii .e. olunamıyacağmı bildirdi • yaç üzerine fabrika binasına va • 
tıı' lÇın hu teşebbüsten vazgeçil .. ziyet olunmuştur. Rivayete göre 

'fti. bu işğal esnasında müttefikimiz 

t~Ji~u··Ug_ün memleketimizin muh • olan Avusturyalılar bir gün gelip 
fah . lcına eşyaya mahsus yeni te bu fabrikanın tekrar canlan • 
.,. tıkalar tesis ederken eski de • masına ve Avustqrya şişe fahri • 
):~1erde başlanarak muvaffaki • kalarma Türkiyede rekabet ede • 
le ~ devam ettirilemiyen bu eski bilmesine mani olmak için ocak
la~e hüsleri hatırlamak bir nok • farını tahrip etmişlerdir! Bu su • 
R a~ faydalıdır: Bu nokta da retle eski şişe fabrikasının mev • 
~ ~ll:ıış tecrübelerin bir memle • cudiyeti tamamen ortadan kalk • 
d ett.e fabrika yapmak ve işletmek mışhr. 
enıle 1 . d b' lll n şey erın sa ece ır ser· Yeni şişe fabrikası Paşabah • 
lye ve teknik bilgi meslesi ol- çesinde meşhur Sahip Mollaya 

llıa.dı~ı •. t "d' o ı ·ı ı 1 b h . d ku !Ilı ~ nı gos ermesı ır. amanı aı o an ya mın a çesm e ru· 
,.. Paratorlug"u devrinde mali ka- luyor. Büyük şairimiz Abdülhak 
l'lliil" d' asyonlarm memleket iktısa - Hamit Bey Sahip Mollanın yanın-
1Yat . · k d . . ld .. o)d·· ~ ıçın ne adar korkunç ve a yetışmış o uguna göre genç· 

ta Urücü bir tehlike olduğuna lik şiirlerini şişe fabrikasının 

d. nh birer misal teskil eylemesi· şimdi kurulduğu yerlerde söyle • 
ır. • 

Ilı' Bugünkü iktisadiyat siatemi· 
h.1-ı İçin devletçilik prensipinin 
"qıl bir zaruret olduğunu ifade 
~esidir. Nihayet Türk mlileti· 
\ın kurtuluşunda umumiyetle ka-

itulaıyonları ilğa etmiş olan 
~k a~ ıulh muahedesinin ne bü
~ hır amil olduğuna delalet et· 

eaidir. 

td Bu arada unutulmamak icap 
d en bir nokta daha var; malum· 
'tb.IJ.r ki, imparatorluk devrinde 
~~!rutiyetin ilanına kadar latan· 
d·.. Payitaht olmak itibariyle 
b~Rer vilayetlere karşı mümtaz 
~r {er telakki edilirdi. İstanbul 
b·' •si diğer vilayetler ahalisi gİ· 
'>~ askerlik yapmazdı. lstanbulda 
~~anlar ve yaşayanlar diğer 
l)ı 'Yetler ahaliai gibi vergi ver· 
~ eılerdi. Tabii olarak şişe fabri· 

b~1 da vergiden muaf tutuldqğu 
~ı~ ~evirde kurulmuştu. Böyle 

miş olsa gerektir. Boğaziçinin 

vaktiyle Türk edebiyatına hizmet 
eden bu güzel köşesi bundan son· 
ra güzel şişe marnulatiyle Türk 
iktisadiyatına hizmet edecektir. 

Yeni şişe fabrikasının gene es· 
ki şi e f abrikaıına :yakın bir ye;. 
de kurulması bize Boğaziçinin 

yalnız tabii güzellikleri ile değil, 
bir sanayi mıntakası olmak husu-

sundaki kabiliyeti ile de kıymet 
ve ehemiyetini isbat ediyor. Bo· 
ğazçinin mamuriytini muhafaza 
etmek çin dünyanın bugünkü va· 
ziyetine göre yalnız tabii güzel -

likleri kafi değilse sanayi mınta • 
kası olmak kabiliyetinden de is • 
tifade ederk onları takviye ede • 
biliriz. Bu noktai nazardan Paşa· 

bahçe şişe fabrikası yalnız mem ·• 
leketimiz için iktısadi bir kıymet 
yaratmakla kalmıyacaktır. Ayni 
zamanda güzel Boğaziçinin şe • 
reflenmesine yardım edecekitr. 

Ertuğrul yatı ile sabahle~in 
erkenden lzmite giderek kağıt 

. Ugu, halde gene eıki şişe fab
'\sı kağıthane fabrikası gibi 
'bi :rekabetine dayanamamış • 
ın fabrikasının temel atma mera· 

~it · • ı:>aratorluk idaresi mali ka -
lii ~lasyonlardan dolayı her tür • 
d tlhalat üzerinden (yüzde 11) 

~tı f~ıla gümrük resmi almağa 
li ~ •ınkan ~bulamadığı için yer· 
tı ~nayiden hiç birini harice kar· 
f,'b 1~aye edemiyordu. Ecnebi 

'tİir~~atörler ise her ne vakit 
~k1Yede yeni bir fabrika kuru• 
~ı.... olursa sermayelerinin .... er · 
b~ •nden İstifade ederek sırf 

"tı Yer}j fabrikayı öldürmek için 
. ! fi,.tl . . ı· d ''ttd "' erını ma ıyet erece -
)erı·en aşağıya indiriyor, fakat 
)atı 1 

fabrikalar bu rekabete da • 
~4 'rnı;varak kapıları kapattık • 
de sonra fiatleri eski derecesin • 
"t\ dah lit'ttı. a yukarıya çıkarıyordu. 
lo l 1 altı, yirmi yedi sene evvel 
~ld ~rnınuz Meşrutiyet inkılabı 
f,h~·gu ıaman eski cam ve şişe 
ıı,1 ikası da artık cançekişir bir 

~t~ geJrni; bulunuyordu. Meş • 
,,et '}" ~llb 1 an edildikten sonra Is • 

d, ı:,~.1 ile diğer vilayetler arasın· 
Uyük bir müsavatsızlık teş • 

siminden sonra dönen ve yolda 
Hereke fabrikasına uğrayarak 
gezen Başvekil ismet Paşa Haz· 
retleri tam zamanında Boğaz içi
ne yetişti. Paşabahçe şişe fahri -

kasının temel atma merasimine 
de riyaset etti. Ondan sonra (Gül
cemal) vapuruna binerek refaka
tindeki zatlar ile birlikte Zonğul
dağa gitti. Yalnız Sumer Bank 

umum müdürü Nurullah Esat Bey 
ile Meclisi idare azasından Safa 
Bey daha evvel ayni günün ak -
şamında Odesaya hareket edecek 

vapurla Moskovaya gitmeğe ka
rar vermiş ve ona göre vapur bi
letlerini de almış oldukları ıçın 
Paşabahçesinde heyetten ayrıldı • 

lar. Nurullah Esat Bey ile Safa 
Beyler Moskova hükumeti ile Su
mer Bank arasında aktedilen mu· 

kaveleleri Moskovada imza ettik
ten ve bazı iktısadi tetkikat yap-

tıktan sonra döneceklerdir. 
Mehmet ASIM 

(Yarın: Zonguldak mıntakasında) 

Bu akşam mühim 
güreşler seyre

deceğiz 
Organizatörle güreı kafilesinin ara· 

aındaki ihtilafın halli neticesinde, dün 
akıamdan itibaren muntazam bir prog· 
ram ve disiplin altında müsabakalara 
baılanmıı tır. 

Müsabakalara bir akfam Greko -
Rumen ve bir akıam serbest güreı ola· 
rak devam edilecektir. Dün akıamki 
dört müsabakanın neticeleri §Unlardır: 

Birinci müsabaka: Vavra Çek (96 
kilo) ile Dragichanu Romanya (94 ki· 
lo) arasında Grek o - Rumen usulile 
yapıldı. Oç devre de beraberlikle bit
ti. Dördüncü uzatma devresine, Vav· 
ra daha sert ve ciddi baıladı. 31,S da· 
kikada tuıla galip geldi. 

• İkinci müsabaka: Tekirdağlı Hü~e· 
yİn (96 kilo) pehlivanla Lubiçko Ok· 
ranya (122 kilo) arasında icra edildi. 
Hüseyin hasmını çok ezdi ve 3 dakika 
5 saniye ile galip geldi. 

Usüncü müsabaka: Marmuke (114 
kilo) Alman ile Loradi Macar (101 ki
lo) arasında oldu. Ve 12,42 saniyede 
Marmuke galip geldi. 

Dördüncü müsabaka: Ollivera Por· 
tekiz (127 kilo) ile Delmotte Belçika 
(116 kilo) arasında yapıldı. Hasmına 

nazaran daha ağır ve cesim olan OJlivc· 
ra 15,46 saniyede kravatla galip geldi. 

Güreı müaabakalannın en enteresan 
ve mühimlerini bu akıam göreceğiz. Bu 
müsabakalarda baı pehlivan Kara Ali· 
yi ve ayni zamanda günün en mühim 
maçını yapacak iki kıymetli güreıçiyi 
de aeyredeceğiz. Bunlardan birisi 1934 
olimpiyat ıampiyonu Sabo'dur. Bu gÜ· 

reıçi bu akıam ilk defa olarak güre§ 
yapacaktır. Diğeri ise Avrupada şöh· 
ret kazanmış olan Hotannendir.Bu Fen· 
Jandiyalı da rakibinden geri kalmıyacak 
bir kıymete maliktir. Program mucİ· 
hince bu akşamki gürcılcr serbest ola· 
caktır. " 

Bu akşamki güre§ programı şudut: 
1 - (ManİsNı) Rıfat ile Soradi. 
2 Kara Ali ile Dragiçhanu. 
3 - Knianpia ile Delamotte. 
4 -Hotanncn He Eabo .. 

Kiyefteki son maçta da 
yenildik 

Futbol takımımız dördüncü 
maçını Okrayna takımı ile yaptı. 
yaptı. Takımımız eski şeklinde 
sahaya çıktı. tık golü Okrayna • 
hlar ofsayt olarak yaptılar. Ok -
raynalı hakem buna itiraz etmedi 
ve golü saydı. 

Yedinci dakikada Okraynah 
mühacim topu eliyle durdurarak 
şüt çekti. Hakem buna itirazı da 
dinlemedi, oyun durdu. Fakat 
Kemal Halim Beyin müdahalesi 
ile tekrar başladı. 

Son 20 dakikada takımımız iki 
gol yaparak müsavatı temin etti. 
Fakat ilk partinin bitme müddeti 
geldiği halde hakem düdük çal • 
miyordu. Ellinci dakikada Ok • 
raynalılar bir gol daha yaptılar, 
hakem düdük çaldı. 

ikinci devrede hakem değişti· 
rildi. Fakat oyun şiddetlendi. 

Muzaffer ve Niyazi yaralanarak 
sahadan çekildiler. Yerlerine Ra-

sih ve Necdet geçti. Rasih üçün
cü gölü yaptı. Maçın bitmesine 

yakın Okraynalılar bir gol daha 
yaptılar, oyun 4 - 3 bitti. 

Sapaneada at yarışları 
yapılacak 

Önümüzdeki Cuma günü Sa • 
pancada Kurt köyünde, Sapanca 
ilk mektep Yeşil yurt spor kl übü 
menfaatine at yarışı tertip edil -
miştir. Sapancaya, giden tenez -
züh treniyle Ankara treni bu köy
de duracaklardır. 

Bu itabarla bu yarışlara kolay
lıkla gitmek ve güzel bir gün ge· 
çirmek mümkündür. 
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Güzel Aydında gördü
müesseseler •• gum guze 

v •• 

Aydında Gazi bolvau 
Aydın, (Hususi) - Ortaklar çok tütün Çine, Söke, Kuıadaıı, 

istasyonundan buraya iki saatte Denizli ve İspartanın Atabey na· 
geldik. Hava, cehennem gibi sı· hiyesinden ve az miktarda da Ay· 
caktı .. Tren yolunun iki tarafın • dm merkezinden çıkar. Bu tütün· 
daki incir ağacı ormanlarından leri idare ile Amerikalılar almak· 
ucup gidiyorduk. tadırlar. Denizli ile Atabeye tüc· 

Vi13yet konağında carlar gitmezler, çünkü tütünleri 

Çantamı Aydınpalasa bırak· aşağı cinstcndirler. 
tıktan sonra hükumet caddesini Kaçakçılık öldürülmü§tür. Bu
tuttum. Sokaklar adam almıyor • na yeltenmek hevesinde olanlar 
du. Sergiler kurulmuş, geçecek da cançekişiyor. Başmüdür Sırrı 
yer kalmamıştı. Ben, insan dalğa· Bey yüzbaşılıktan mütekaittir, a· 
}arı arasından süzülerek hüku· zimkar ve icraatlı bir zattır. 
met konağına çıktım. Ogün, Vali Aydın şehri Yunanlılar tara· 
Fevzi Beyi, mektupçu ve beledi· fından kamilen yakılmış ve on 
ye reisini ziyaret eyledim ve hü· sene içinde yeniden yapılmııtır. 
kiımet konağındaki eski dostla- Binaların çoğu demiryolunun şar· 
rımdan mülkiye müfe~tişi Hikmet kında ve Topyatağı sırtlarının e· 
Beye rastgeldim. • teklerindedir. 

Sabahleyin postahaneye git • Şehir pek dağınıktır. istasyon 
mek istedim. Çok uzak bir yerde! çukurunun üstü kapatılarak ora • 
Halbuki postahanelerin piyasa da güzel park yapmak ve bu par· 
yerlerinde olması lazımdır. Şu ah- km etrafına resmi daireleri ve 
şap binaya senede dört yüz lira çarşıları kurmak çok muvafık o· 
da kira veriyorlarmış ... Acıdrm. lurdu. Şimdi olduğu gibi binaları 

Zabit yurdu istasyona kadar sokmamak ve o· 

Burası Aydının en güzel bir ralarda meydanlar bırakmk la
parkıdır. Adeta cennet gibi bir zımdı. lstsyondan yukarı doğru 
yer!.. çıkan (20) metrelik bulvar,ın ni· 

Garnizon kumandam Miralay hayetindeki hükumet konağı çok 
Hilmi Bey çok muhterem bir as· güzel bir bina ise de maalesfe 
ker .. Burasını gülistana çeyirmiş. cephesi bulvara yan düşmüştür. 
Sanatkarana bir havuz yaptıra- Bunun yerine hastahane yapıp ta 
rak etrafını renkli ampullerle hükumet konağı dediğim gibi is· 
süslemiş.. Yanında mermerden tasyon civarında yapılmış olsaydı 
bir sütun üzerine ~üyük Gazinin çok mükemmel bir şey olurdu. 
bir heykelini koydurmuş.. Beri Bana anlattıklarına göre eski te· 
tarafta büyük bir zabit yurdu mellerden istifade maksadiyle ko· 
yaptırmış ... Şimdi de yam başın· nak oraya kurulmuıtur ! Halbuki 
d ·1- 1 t şehrin güzelleştirilmesi şerefine 

a ı ave er yap ırıyor.. . eski temeller feda edilebilirdi. 
Karşı tarafta mük.emmel hı~ 

1 

Koca bir şehir kurulurken bunun 
mutfak, zabitan evlerıne. ve evlı ne ehemmiyeti olabilirdi?. 
olmıyan arkadaşlara tabıldot ye· Başta hükiımet konağı olmak 
mekler veriliyor. Hem de 18 ku- üzere hastahane, vali evi, emni· 
ruştan... yet müdüriyeti, jandarma kuman· 

Bahçede gölğeli ağaçlar altın· danlığı, inhisarlar dairesi, Milli 
da beyaz örtülü masalar, sandal- d Banka binası, Halkevi, Ay ınpa· 
yeler ... Öbür tarafta tenis oyna· las ve diğer hususi binalar gibi 
mağa mahsus yer... Akşamları burada da dikkat gözünü üzerle· 
bando muzika çalıyor, ve geç va· 1 vu··. 

Z rine çekecek bir çok bina ar 
kitlere kadar dans yapılıyor.. a· 

h cude getirilmiştir! 
hitan ve sivil aileleri er gece 
burada.. Çocukları da bahçede Sıtma mücadelesi 
oyniyorlar. Öyle bir alem ki, tak· Vilayet içinde Menderes nen· 
dir etmemek kabil değil! .. Hilmi rinin husule getirdiği bataklıklar 
Bey ayrıca mükemmel bando ve sıtma yapmaktadır. Dokuz sene 
burasiyle Topyatağına birer mo - evvel burada kuvvetli bir sıtma 
tör koydurarak elektriği l' endisi mücadelesi teşkil edilmiştir. Bu· 
yaptırmıştır. Şehirden cereyan raya tayin olunan Adana sıtma 
almamaktadır. mücadele reisi Rüştü Bey henüz 

Muhterem kumandanın ve gelmemiştir. Mendires nehri her 
yükseek kabiliyetteki arkadaşları· sene mecrasını değiştirdiğinden 
nın imar hususundaki muvaffaki- onların bıraktığı izlerde tabii bir 
yetleri cidden ta~dire değer gö· çok bataklıklar meydana gelmek
rülmektedir. tedir. Bunlardan en mühimmi Sö· 

inhisarlar baş müdür!yeti ke civarındaki batakhklardır. 
Denizli vilayetinden ba~lıyarak 

Şehrin güzel bir caddesinde lzmirin Cuma ovasına kadar olan 
ve merkezi bir yerde, çok munta· 

mmtaka ile Muğlay~ bağlı Milas 
zam ve şirin bir başmüdürlük bi • 

1 ve Köyceğiz kazaları da mücade
nası yapılmıştır, dört kattır. At 
kat anbara tahsis olunmuştur. leye sokulmuşlardır. Aydında 

sıtma mücadelesine büyük bir 
Bina yirmi bin liraya ve pek gayretle devam olunmaktadır. 

ucuza mal edilmiştir. Burası ge· Ragıp Kemal 
niş ziraat mıntakası değildir. En 





Münakasa ilinı 
Belediye Sular iaaresinden: 

15 m/m lik Ana musluğu 1200 adet 
20 

" tt .. .. 150 •• 
30 ., .. .. .. 30 

" 40 • " .. .. 30 .. 
15 .. " 

Zarp mus!uğu 1200 ,, 
2l .. " .. " 

300 " 3( .. .. " " 
25 

" 4l 
' •• .. .. 15 

" l l •• ,. Musluk ıapkası 150 " 15 ., 
" .. •• 150 

" 20 .. .. " .. 100 ,, 
30 .. .. ,. 

" 
20 .. 

40 .. 10 
" 

,, 
" " 

1 1. - Yukarıda cinı eb'at ve miktarları yazılı hro.,., mus 

•r kapah zarfla münakasaya konmuştur. 
2
• - Talipler bu busuaa dair tanzim edilen ıartnameyi bır 

IQulcabilinde idare Tezneıinden alabilirler. 
3
• - Mü11akaıaya girmek iıteyenler teklif edecekler• fiat 
Yllıde yedi buçuğunu tem;nat akçeı• olarak idare vezoesin 

'•et ldırdır. 
4· - Kapal; zarflar ihale günü olan .l9/8/934 Çarıamb 

~ 14 de kadar Müdürıyete vermelidirler. Bu saatten sonr: 

iltcek zarflar kat'iyen kabul edilmez. l4897) 

'-... latanbul Evkaf MUdUrlU§U llAnlart J 

: Caıatada yenı cami aYIU811Daa hali tarafnada bir oda 
,. ,, ,. ,. kapı ,, ,, ., 
,, ,, ., ,, Hail tarafında olmıyan b&ytılr oda 

S' , ,, ,, ., ., ,, ,, ,, knçnk ,. 
, ,, " ,. AltıDda bodrum 
, Cırııda Çahacılar ham Bat katında 5'1 No.Ju oda 
, Çakmakçılarda Valide hanı birinci kemerde 9 No lu oda 
, " ,, ,. Oıt katta 1 O No.lu oda 

.. ,. Hamnda 1 J No.lu oda 
' l1ıküdar, HHa Huna hatam. Mihri mab cami aYluıunda arsa 

8-J&da mabaner emllk 935 ıeneai Mayıs ailaayetlae kadar 
' verilecejiDdu mlizayedeye vaıolunmuttur. Taliplerin 25 . 
~ Cu•arte1i gilnll ıaat oa bttı kadar EYlrıf M6dilr10iün· 
·~t tılcarlar kalemine mllncaatlan. (4724) 

t.. Muallim aranıyor 
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Kumbara Sah"' 
1 Eylül 934 ... tarihine 

EYLÜL 
l{adar Bankada A 

as garı 

yirmi beş lira }' atırınış 

olmalısınız! 

PAZARTESİ 

1 Teşrinievel 934 kumoara keşide
sinde talihlerini denemek istiyenler 
Bankada asgari 25 liraları bulunması 

~ ---~ --;. 
-~ - . ~~ lazım geldiğini unutman1alıdırlar. 

Senede ıo.ooo lira m ükd.fat l 
- Türkiye lş Bankası -

1.ıtk M 'f Ce · · · B dak' L' . . kt ı· l &&ri mıyetının urıa ı ıaeıının orta me ep ve ıse • 
ı>- ~rrnc1 .. ıu denleri okutacak daimi muammıer aranmaktadır. Denı·zyolları 

• .. • ' .... ~.-.,; 1 ..... il ... · ~ ... l ~-... - . . .. _,,. 

11 lstanbul Harici Askeri 
1 

Jstanbul Kumandanlığ;'I 
'1ıye "F b0 l · · T b.. s· 1 .. F' ik Ki "T·· k b' u , en ı ıııı, a ııye, ıyo OJı,, , ız , mya,, , ur çe 

t~'~· , "Yurt bilcisi, içtimaiyat, FeJaefe,,, "Bilhaasa Riyaziye i Ş L E T M E S i 
l( hılgiıi derslerinde lngilizce bilenler tercih edilecektir.,, -\ccntelen Karakô' Köprüba~, 
~ ~ gelen vaııfları haiz muallimlere JDenfe, kıdem ve ehliyetle ı el.42362 - ".iirkecı Mühürdarıallı 

"'U11&a• 1 1 11 l .. i!m!l!2 i lan 1 elefon 22740 , 'r ıp ücret veri ecektir. stek i erin veıikalariyle beraber An 
irk Maarif Cemiyeti Umumi Merkezine müracaatları. 

(4717) 

Münakasa ilinı 
Belediye Sular idaresinden ; 

15 m/m lik kurıua boru 8000 kilo 

20 " " .. .3000 " 
30 " " " 2000 " 
40 " .. ., 1000 " ._.. !.;; Yakanda eb'ad •• mıktarı yazalı kul'f'la l>orul1r ka· 

2 • mnnakaaaya konnwıtur. 

'- ._; ~alipler ba huıua dair tanıim edilen ıartnameyi bir 
l •bıllncle idue vezDeaindeo alabilirler. 

-. )liıci...... t.llaakuaya rirmek iateyealer teklif edecekleri fiatla· 
-...;tt. • Yech b•~ujıanu teminat akç.eıi olarak idare wemesio~ 

t ldardır. 
' lt.._ Kapapalı zarflar 29/81934 ihale günü olan Çarıamba 
~ de kadar MOdUrlOğe Terılmelidir. u saatten sonra geti-
~Jar kat'ıyen kabul ediJmeı. ( 4898) 

-
Deniz Levazım Satınalma 

TRABZON 
Sür'at volu ., 

K d 
. Tapuru 

ara enız 23 Ağustos 

Perşembe 20 de Galata 
rıhtımından kalkacak. Gidişle 
laebolu, Samsun, Ordu, Gire· 
sun, Trabzon, Rize, Hopaya. 
Dönüşte bunlara ılb·etc n Pa
zar, Of, Po•athaneye u~raya 
cıkbr. (5005) 

Bartın Yolu 
BURSA vapurw 

23 Ağus os 

Perşembe 19 da S. r l\ ecı 

rıhtımından kalkacaktır. 
(5006 

Ayvalık Yolu 
BAND1RMA vapuru 

22A .ustos 

Çarşamba 19 da Siuec 
rıhtımından ':a ıkacakhr 4953 

Kıtaat ilanları Stınalma Komisyonu lldnları • 

Yerli mamulatından 15,00{) 1. F. l{ıt'a1arının hayva-
adet aleminyom matra gda • notı ihtiyacı için üç yüz kırk 
file bir likte kapalı zarf.IR mii- bir ton samaı kapalı zarfla 
nakasaya konmuştur. lh~ · ınünakasaya konmuştur. 1-
Iesi 1 Eylül 934 tar ihine mtl- halesi 8/9/934 cumartesi g ü
sadif cumartesi günü ~aat ~ 5J nü. ı:ıaat on beşt~d~r. .!aJip
te yapılacaktır Talıplerın lerın şartnamesını gormek 
şartname ve nümunesini iizere her gün, münakasaya 
görmek üzere her gün iiğle- istirak crlece r.l~rin de o gün 
den sonra Ankarada M. M. ve '"aatiP.de teminatlar iyle 
V. Satınalma komisyonuna hir ikte r.ıckbu )arını 1. F. 
müracaatları ve münakasa- Satın~ 1 ~ komisyonuna gön-
ya iştirak edecekler in o gün dermeleri. · 
ve saatinden evvel t eldif ve ( 63) ( 4961) 
teminat mektunJarnun m~ k- ...,., __ ,,,..,_, • ııwıoım•ımn " ' ---·-

h~z muka.bilind~ mezku_r ko- rin her gün ()ğleden sonra 
mısyon .Rıyasetıne tevdı ey · ve miinpkaya gireceklerin 
lemelerı. (65) (4590) 6/9/934 perşembe giinü saat "' . ... 

Diyaribekirde hangar ve 
barakaların sökülüp nakli ve 
yeniden inşası kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. 
Şartname ve pro.ielerini gör
mek istiyenlerin her gün öğ
leden sonra ve münakasaya 

1 gireceklerin 8/ 9/9il4 cumar: 
tesi günü saat 10,5 da temı
natları ile birJikte Ankarada 
M. 1\-1. V. Satınahna komisyo-

10/i da tem~naHm.·ı ile birlik. 
te Ar i arada 1\1. M. V. Satın. 
alma komisyonuna müraca-
atları. (72) (4597) 

' . Komisyonundan : 
l&iJo S.de yaj: Kıpah zarfla mlaakaauı 16 Eyfül 9::S4 -----··---.-~--.. ı nuna müracaatl~rı. (70) (4596) 

Eskişehir Hava Mektebin
de yapılacak kalorifer t esi
satı kapalı zarfla münakasa
ya konulmuştur. Şartname 
ve projelerini giirmek isti -
yenlerin her gün öğleden 
sonra ve münakasaya gire
ceklerin 5/9/ 934 çarşamba 
günii saat 10,5 da teminatla· 
rile birlikte Ankarada l\1. M. 
V. Satm;lJma komisyonuna 
müracaatları. 

~ perıembe ınnn saat 14 te. 
~ b&. ı.lebe ve efrat ilıtiyacı rç ıa lüıura olan 20,000 kilo . 

• ., 16 E1lOl 934 perıembe pal saat &4 de kapıh zarfta 

~ • koamu,ıur. T•lip olanların tarlnamesıni gilrmek 
ıe. Ye mlna aaaya gırecelderin de o rGu ve aaatte 
da kliD komi17oaa mlracaatıar1. .~4669) 

::::ı::::::::::::==::::::::::::::::::::::::::::::::::::: .. .. 
:! DIŞ DOKTORU H 
H ~ 

Ü Übeyt Sait ii r: .. :: 

~ Fatih Karagümrük Tramvay H - ~ 

i
l durağı No. 4 Ü 
::::::ı::;::::::::::::::::::m1111cc:::11.11111 ......... 

• $ • 

Jl ~va kıtaatı için E~IdQehir
de iki Efrat pavyonu inşası 
kapah zarfla m 'inakaı;aya 
konuJmnc;:h1r. S r 11ame ve 
projelerini görm/~k isth·enle- (67) (4593l 

• 



reni Kitaplar 

(DÜN ve YARIN) Tercllme Külliyatı 1 
.................................. ..., 

Bütün milletlerin edebi, içtimai, iktisadi, mali ... en muhal 
let eserlerinden ıeçme kitapların tercümesi ve "DÜN ve YARIN, 
tercüme külliyab iımi altında, yılda muntazam fasılalarla, otuz 
cilt kadarının çıkarılması suretiyle yüz ciltlik bir kitaphane vü 
cuda getirilmesi temin edilmiştir. En kudretli kafaların, kalem 
lerin yardımlarına müracaat '>lunmuştur . 

·--Yedinci Kitap--.... 
Tevzi merk&.1 

VAKlT 
MATBAASI 

lşçi Sınıfı ihtilali 
LENiN : Haydar RIF Af 

F'iatı: <>O Kuruş 

ISTANBCI . 

ANKARA 
cAım~:sı 

Şimdiye kadar basılanlar --
a - ~M'O, lJode - Haydar Hlfnt 100 Kuru~ 

2 - AlL~ ÇEMBERi, Morua - 1. H. Allıtan 100 .. 
8 - TIOARET, BANKA \·c BORSA, lkt.ı.sııt doktoru 

Muhliıı Etf'm 76 .. 
' - l>E\'J,E'f \e IH'fll.AL, lRnln .- Ha;)dıtr Hlfat '111 .. 
6 - ISOSl'ALlZM: KaulskJ - ı::ıablha Zekeriya '111 

6 - K0LL1l'AT '· RASiN, O. Naz.un ,il • 
7 - lı:;çl ISl~Il<'I lHTILAU. Lenin - lla~dar Rlfııt 60 .. 

Yakında basılacak olanlar 
l - HUHl HAYA1.'l'A LAı)UUH, Ur. o. 'l'ung - t•rot. Ur. M. llH.)rulJab 

1 - l.Sl<'AHAı-"A DOGHV, Pi.}er Lotl - l. U. Alışan 

S - KAPİTALtz.aı BUHRA'Sl, Profesör Plru - Ahnıet Hamdi 

4 - J' ... ,(17,J Te KAJtA, Stnndal. 

6 - GORIO BABA: Balı.ak - Haydar RUa't 

6 - lSA: Pufa Ruhlynt mektebinde Profesör dokt-Or Bini' Sangle - Hııydar Rlfoı 

'7 - E'flKA: Kropotkln - Afııoğlu Abmeı 

8 - IÇTlMAI KANU?\LAR, Greef - BAUf Ahmet 

9 - ENGEREK DVGmfU: Peyami Safa 

10 - ÇOOUK DtlŞ1lRTENLER B. Gonw\·e, l\lenuıler - Prof. Dr. M. Ha3• 

nıllah 

11 - \'ERTEK, Göte - A. KAml 

1% - DlZRAEl..tNIN HAYATI, A. Monıa 

Kocaeli Vilayetinden: 
Villyct Hususi Muhasebe bütçesinden şartnamesi ve nümu· 

neleri mucibince yaptmlacak ol4n 1684 lira muhammen bedellı 
matbu enak Eylülün 20 inci Çarıamba günü saat on beşte ihale 
edilmek üzere alenen münakasaya konulmuştur. Talip olanların 
mezkür tarihte 125 liralık muvakkat teminat mektubu veya ban· 
ka makbuzu ile Vilayet makamına ve şartname •e nümuneJerinı 
görmek isteyenlerin Encümen kalemine müracaatları. (4978) 

!inhisarlar U. MüdürlüOünden:j 
Bir adet ır otörle müteharrik yaldız makinesi 

. 
Bir " molörlü tel dikiş malıCıneıi. 

Yukarıda nev'i ve mıktarı yazıh makinelerin pazarlığı 1/9/934 
taril:ine müsadif Cumartesi gün Hat 15 te icra o:unacakbr. 
Taliplerin ,eraiti anlamak için her günü ve pazarlık için de % 7,5 
teminat parasiyle birlikte tayin olunan gün ve saatte Cibalidekı 
ahm ııı.thm komiıyonuna müracaatları. (479C) 

Bankası 
Tesis 

- Sermayesi: 
tarihi: 188H 

30. 000. 000 Frank 
IS1 AN BUL idare nzerkezı 

Tilrklyedeki Şubeleri: 

lstanbul 4 Oalata ve lstanbul ) lzmlr 
Samsun. Mersin . Adana 

/ Yunanistandaki Şubeleri ~ 
SelAnik ~ Kavıda. A tlna . Pir~ 

ôılümum Banka muameleleri. Kedmektup:arı. Carı bir hesap 
lan küşadı. Esham ve Tahvilat Kasalar icarı 

ıs t e 11 bu ı ~ c ı e o iyesi ;ı anı arı 

Beüekte Bebek caddeı:nde kiin belediye malı J 09/ l No. l ı 
Gazino enkazı sablmak üıeı e açık müzayedeye konulmuştur. 
~alip olmlar ıeraiti anlamak üzere her gün, müzayedeye S?irmek 
ıçin de ll,5 liralık teminat akçesi makbuzu ile 10/Y/934 Paur· 
t eıi güun aaat 14 de kadar Beşiktaş Kaymakamhğı ve B ş. 

Eacümeoiae müracaatları. (5003) 

eyziati Liseleri Müdürlüğünden 
- Kız ve erkekler içi ayrı teşkilata maliktir. Ana, llk, Orta, Lise sınıflarına Jeyli, oebarl 

talebe kaydına başlanmı,hr. 
2 - Kayıt için her gün mektebe veya Yeni postane arkasında Basiret hanında Ôzyol idarebr 

nesine müracaat edilebilir. 
3 - isteyenlere mektep tarifn;-ımeıi gönderilir. 
4 - Mezuniyet imtihanlarına Eylillün birinde ve sınıf imtihanlarma Eylülün 22 sinde baılanacakhl'· 
Arnavutköyündc tramvny caddesinde - Çiftesaraylarda mektebin telefonu: 36.210 · Ozyolun telefonu: 24115 

Dr. ihsan Sami 

BAKTERİYOLO Ji 
LABORATUVARI 1 

Umumi kan tahlilıltı. Frengi noktaı ı ' 
nazarından ( Fasserman ve Kıhn tea· ı • 

müllcri) Kan küre)' atı sayılması, U· 

fo ve ısıtma hastalıklıırı teşhisi. idrar, 
balgam, cerahat, k:ızurat ve su tahlilatı 
ültra oıikroskopi, hususi aşılar istlbzarı 
Kanda tire şeker Klorur koll~sterin! 

miktarlarının tayını. Di,•anyolu No 
181) Tel. 20981 , 

1565--ı 
Gaip aranıyor 

1 
Ben, Van vilayeti ahalisinden· l 

im. Yanda Şah Miran mahalle
sinde ikamet ediyorum. Aile la- I 
kabı Alemdar zadelerdenim. Ba· ı 
bamın adr Mehmet, ananım adı 1 

-· Firdevstir. Dayılarım Mustafa ve 
Süleymandır. Büyük babamın R· 

dı Hacı Siilcyrnandır. Ben 329 
seııes!nrle lstanbula gelerek 

· VAKiT gazetesinde ve Karagöz 

gazc.tcsindc çalıştım. Şimdi de 
Resimli Ay matbasında r.alısmak· 
tayım. Akraba ve taallukatım· 

dan beni araynnlar aşağıkadi ad· 
rese mektup yazsınlar. 

Adres: Babıali caddesinde 
Vilayet karşısında 28 numaralı 
kahvede makineci Ahmet. (1915) 

Tl:.!J Q K iVE 

llRAAT 
BA_NKA5~ 

·DAoA 
BiRiKTiREN 
RAl-IAT--b D~ll 

lstanul Maarif Müdürlüğünden: 
Tetkikatta bulunmak üz.ere Anupa seyahahna gitmiı o'IJf 

muaUimlerle Galatasaray izcileri 23/8/934 Perşembe gUnü aa; 
saat 6 da lıtanbula geleceklerdir. Muhtelif mekteplere me I' 
lstanbul izcileri ile Spor ve muallim arkadaşlann mezkür •••' 
Galata rıhtımında hazır bulunmaları. (4980> 

Hali tasfiyede 

Istanbul Liman. Şirketinden; 
Hali taafiyede bulunan şirketimizin mevcut 

raları 25/8/934 Cumartesi gününden itibaren 
numaralara tebdil edılmiş olduğu ilin olunur. 

Hali tasfiyede Liman Şirketi 

telefon nu..,a' 
aşaiJda y.,.ıı 

Umum Müdürlük 24188 Kabotaj ıubesi 
Umumi katiplik 22851 Muamelit ıabeai 
Murakaba heyeti 210':11 Veıait Te hareket 
Muhasebe şubesi 22842 ıubeai 
Hukuk ıubesi :l2840 Su şubesi 

- ' ~ :.• ~. \,.,.,~. 1 ... . • .. • ' -· (2020) 

Istanb ul Milli Emlak Müdürlüğünden: ~ 
Balmumcu çiftliği içinde mevcut merük ve harap ~ 

binasiyle su deposu ankazı muhammen 220 lira bedel nı~ 
açık arttırma usuliyle sahlacnktır. isteklilerin 519/934 Ç~ 
günü saat on dörtte pey akçeleriyle müracaatları. "M." (4 


