
Sovyefler askeri heye· 
timizi merasimle 

karşıladılar 
~ - 2 nci saylfada 

Gezinti kuponu: 75 
"VAKIT,,ın tertip etttği bUyUk 

1 
gezintiye iştirak etmek için 

_ bunu kesip saklayınız. 

~ Sayı: 5977 Yazı İşleri Telefonu: 24379 S A L 1, 28 A~ustos (8 inci ay) 1934 
= 

İdare Telefonu: 24370 Sayısı S Kuruş 

Alman cephesi Sarre' da rr· Z ... 
... 

ı 

tezahürat yaptı 
lVazilik "hayır,, reyi veren yüzde on 

'-.:____ ekalliyeti de kazanabilecek 

k~ ayyareciliğin in- S AR· E 
ışafı beynelmilel . 

hud ti I Ebedıyen Almandır! u arın yere-
lzmlrlller, Başvekillerinl parlak merasimle karşaladılar 

• 
tıni değiştiriyor 

h Meşhur Fransız Askeri mu . 
arıiı · t ennden (Amiral (Doc-

ıe~r) tayyareciliğin son terakki . 
d:rı.. Q~k~rnda ".Matin" gazetesin-

. nı.uhıın bir başmakale neşret-
1111§iir. Bu makale tayyarecilil 
~.enhesinde beynelmilel vaziye 
~ gayet iyi tasvir etmiş olduğu i 
Çın aynen rlilimize çeviriyoruz: 
h .. "İngiliz parlamentosu, İngiliz 
a~a k~vvetlerinin 41 yeni tayya

~~- f ~losu ile takviyesine clair olan 
ukuınet projesini tasdik etti. 

d ~· Mussolini İtalyan hava or· 
ularını kuvvetlendirmek ve Sarre tezahüratında nutuk 

)~nilendirmek maksadiyle bir söyliyen Führer 
bıılyar liretlik yeni bir masraf Koblans, 27 (A.A.) - Alman 
apmağa karar verdi. cephesinin büyük Sar tezahüratı 

Birleş.mit Amerika hükumet • dün öğleden sonra yapılmıştır. 
leri hava kuvvetlerine, iki yüzü b Hükfunetin Sar meseleleri ko-
o~bardıman tayyaresi olmak Ü· 

d h miseri, akalliyetlerin Sarın Al-
~:re, a a beş yüz tayyare ilave· . . . 

Iktısadi pOlitikamız 
bir istikamet takip 

çok ciddi 
ediyor 

Türk milletinin çalışkanlığını gösteren bir hadise: Harabeler 
Üzerinde beynelmilel bir eser ortaya konuyor 

-
ismet Paşa Hz. Başvekilin mühim nutku 

Dün lzmirden Ödemişe 
gittiler 

İzmir, 27 (A.A.) - Şehrimiz· 
de bulunmakta olan Bif vekil Is -
met Paşa Hazretleri, refakatle • 
rinde Hariciye Vekili Tevfik 
Rüştü Bey, Adliye Vekili Saraç • 
oğlu Şülcii Beyler~e Vali Kazım 
Pa§a ve lzmirde h\llunan mebus • 
lar olduğu halde bu sabah hususi 
trenle Ödemiş'e gPlmi!lerdir. Is • 

Başvekil İsmet Paşa Hazretle
rinin, lzmirde 9 Eylül beyneiıni -
lel panayırını açarken bir nutuk 
söylcdıiklerini haber vermiş, Ana
dolu ajansı bu nutku sabah saat 
dörde kf!.dar veremediği için dün
kü sayımıza koyamamırıK. Bu 
nutukta, Baş\r~kil Paşa çok mü -
him meseleleri anlatmış, harici si
yasetimize de temas etmişlerdir. 
Nutuk şudur: 

lacağız. Harabeler Ü$tünde ve an
cak on iki senelik bir zaman için
de beynelmilel bir eser ortaya 
ko:v.nıak vatand~lar için zevkli bir 
hadisedir. Hadise Türk milleti
nin çalışkanlığını canlı olarakgös
terecektir. Biz bu panayıra hususi 
bir kıymet verdik. Bu vesile ile 
sizinle burada birleşmeyi ve gü
niin iktisadi ve siyasi meseleleri ü
zerinde görüşmeyi arzu ettim. ''tti 1• emekted' y . . d' manyaya avdetıne Fransaya ıltı -l ır. e ı ın a e ı . . 

etek tayyaı-elerin aürati aaatte 'hali eıeıek ıçİI) ~i • itatO-"~o-- -..ı 
U,.,... il" k.l t h k t nun mu haf azası için muhalefet 

et Pata Hazretleri, Ödemiıte 
bir gece kalacaklardır. 

"Biraz sonra lzmir Beynelmi
lel panayrrrm açmakla bahtiyar o- (Devamı 1 lııc1 aylanın l inal .Otıınunda 

~J uz e ı ı ome re ve are e 
&al:.. d" b' k·ı t d. ettiklerini söylemişlerdir. 

""'lı ort ın ı ome r!! ır. 
Bundan sonra Höparlör, M. 

Qmiral Docteur 

(~ 8 inci say'fanm ı inci sUtununda) (Devamı 1 inci sayfanın 2 lncl sütununda) ...___ ______________________ .... ______ ~---;---~-
Demiryollarımızda faaliyet 

~lstte Kızll ırmaktaki köprü, altta Sıvas•Etzurum 
yolunda ~alışma 

) Ankara, (Hususi) - Demir- Malatya - Sivas demiryolu • 
d aitarmuzda çalı§ma hararetle nun, Malatyadan itibaren 90 ki • 
'Eevaın etmektedir. Malatya - lometresinde çalışılmaktadır. Ö-

rganj hattındaki inşaat' Yolçatı. nümuzdeki seneye bu hat ta Si· 
Ya kad b" . 'I . . ş· a· Y l a~ ıtırı mıştı. ım ı o • vasa bağlanacaktır. 
Slltıdan Erganiye kadar olan kıs- ' 
ltıı d Sıvas - Erzurum yolunun da 
d n a çalışılmaldadır. Bu kısım-
l<~·ki tünellerin hepsi açılmıştır. 70 ki)o~~relik Jcısmında faaliyet 
} 0 Ptü ve yarmalardaki çalışma • ilerlemektedir. Burada Sıvas ci • 
ar devanı etmektedir. varındaki Kızıl ırmak köprüsü • 

Düşman ordusunun çekil
me yolu ordumuzun 

eline geçmişti · 

12 Sene evvel bugUn 

Taarruz devam etti: Bugün
kü askeri hareketlerimizi töyle 
hulasa edebiliriz: 

Siivarilerimiz sabahleyin bir 
koldan hareket ettiler. Dökeri 
zaptetiler. 

Bir kısım kıtalarımız İhsaniye 
ve Kazhgöl hattına vardılar. 

Birinci ordumuz Araplı çiftli • 
ği istikametinde ilerledi. 12 in
ci düşman f rrkaıına taaruz etti. 
Düşman fırkasını !İmal iatikame • 

tine sürdü .. 
Balmahmut ve Köprülü civa -

rında birinci kolordumuz, iki düş
man fırkasını peri,an bir hale 
soktu. iki fırka bir çok malzeme 
terketmeğe mecbur oldu. 

Birinci kolordumuz, bu vaziyet 
önünde şu esası naza~ı itibare al
dı: 

Dütma~ın garbe doğru çekil-
meıine mani olmak!. · 

Bunun için Dumlupınar yolu
nu kapamak lazımdi.' De"rhal ba:. 

tıya cloğru . iler!edi ·. ve Bakircık 
sırtlarına taarruz etti. 

Dordüncü kolordum.uz· <la dü§· 
manın garbe doğru · çekilmesine 
mani olmak için Avyalı - · Kum· 
ralı çiftliği üzerinden taarruz etti. 

Dütman kuvvetlerini ıimale 
attı. 

Boöazıarın taarruza uöranııyacaüını 
~im temin e~er 1 

Taymis gazetesi Türkiyenin boğazlan 
niçin tahkim etmek istediğini anlatıyor 

~ 

Çanakkale boğazı 18 Mart zaferi gUnUnde 
Taymis gazetesi, Bogazlar hak- J O halde Boğazların taatruza 

kında bir makale neşretmektedir. uğramayacağını temin edecek 
:Makalede, Rariciye Vekilimizin mahiyette ne kalıyor? 
geçen sene martında Boğazların Sulh zamanlarında mesele, aka· 
tahkimi için vuku 'bulan teşebbü- demik bir mahiyeti haizdir. Fa
sünden bahsedilrlikten sonra şu kat harp zamanında, Boğazlar 

sözler RÖyleniyor: mukavelenamesinin T~rkiyeye 
"Türl<ıye Boğazlar mukavele· düşman gemilerini ve tayyareleri· 

sini imzaladığı zaman, Milletler ni geçirmemek hakkı ve bu su• 
Cemiyetinin dünya sulhunu mu• retle ağır toplar ıkulla.nmasma 
hafaza edecek ve ilerletecek bir •müsaade verildiği halde, bitaraf. 
teşekkül olduğu kanaatinde bulu- Jara ait harp ve ticaret gemileri• 
nuyord~. BugünTfukıye<ıe lia • ııin1 serbest geçmesi esasını muha• 
kim olan kanaat, Milletler Cemi- faza ettiği için, Boğazların ka· 
yeti nüfuzunun gittikçe düştüğü • panmasına müsaade setmemekte 
dür. Avrupa milletleri ise grup- ve bu sul'etle müdafaaya imkan 
lara ayrılarak silah yarıtına gİrİ§· 

lı Bu suretle önümiizdeki ilkba- nün ayakları bu ıı~ne bitirilecek • 
~. tren, Erganiye varını§ ola- tir. Öniİmüzde""ki dkba'hara da 

ray dötenmesine başlanacaktır. (Devamı ' tın.en aayıfanm % Jncl aü.tunund& ) miılerdir. · (urtfen aayılayı ~) 



Askeri Heyetiıriiz Moskov da Sofqada teltiş verici 
haberler dolaşıyor Sovyetler İleqetimizi 1 

merasimle karşıladılar 
Irlatıdada 

Çok büyük bir lltidiiJİf 
haıırı anı)'@f 

Heyet reisi Ptılıreltin Paşa M. Voröştlafu 
örtlttmu.t namıntt elrimlaılt 

~oıkova, 2~ (A.~.) -:- Fah- J Türk milli ıuarşile enternasyonal 
rettın Patanın rıyaaetındekı Türk I marşını çalmı§hr. 
aakeri heyeti buıün Moıkovaya Moskova, 27 (A.A.) - Türk 
varmıtlardıt. Askeri heyeti reiıi Fahrettin Pa • 

lataayon Bu müniiebetle İtırk ıa aJağıdaki heyana.ttll. buluıUnuı
ve Sovyet bayra•klarıı ile iüs- tur: 

lenniİ§lİr. Moıkova aı~rt ıar- "- Büyük Sovyet Rusyaya 
nizanu kumandanı Möıy8 Kark, ilk defa geliyorum. Odesada hak
müdafaa komiaerliği erkanın • kımtla gösterilen istisnai kabul, 
dan M. Stetn, müdaFaa k& - iki millet araaındaki münaıebatta. 
miıerliği harici temaslar daireai daimi çoğalan kuvveti bir kerre 
reisi M. Hekker, Moıkova mınta- daha göatermektedir. Eski çarlık 
kau icra k<tmiteıi reis vekili M. ve imparatorluk Rusyaımda bu • 
Uuef, Laıta nublahatıüzü F ev
zi Bey olmak üzere Türk büyük 
elçiJiii erkin ve ntemurini, hari • 
ciye ve müdafaa kc:tttıiıerlikleri 

erkanı ve matbuat mümessil!ikle
ri, Tilrk askeri heyetini iıtaıyon
da kar,ılamışlarall'. 

M. Stern, Ceneral Voro!ilof 
namına Fahrettin Pa,ayi ıafa 

ıeldlttlz demit \re M. Kork ta 
Türk heyetini Mtıaköv~ .,.arnizonu 
namtna jellml&ihıtttr. Iataıyon · 
da bir ihtirim kıtaaı •~IAtn reımi-

ve askeri muzika 

na benzer hlç bir mevcut olamaz
dı. Bu münaıebetle Türkiyede 
M. Voroşilofla olan çok mdut 
mül~k~ . .tımızı hatırlıyorum. Ken • 

disine büyük Türk ordu•u namı • 
na, dosta.ne selamla!"imı ve tebrik
lerimi yollarım. 

Arkadaşlarım, dost memleke • 
tin inkılapçı halkını, ikhaadiyatın· 
daki yaratıcı kuruluşu ve kudretli 
kızıl orduyu daha iyi tanımak im
kinına malik olmakla bahtıyar -
dır.,. 

Almanyatla ithalat yeniden tahdit edilecek 

Berlin, 27 (.A.A.) - beyli Tel
paf muhaliiHi\dMi: Dok\or Şaht 
Almanyanın, ithalitmı tahdit için 
tiddetli tedbirler alnlağa mecBur 
olacağını bildinniıtir. Tatbik e· 
Clilecek yeni plan mucibince, Al-

Çt>tüıfı ve Çattkırıtfa 
ltadiltfô i leti 

Çüiurı; 11 (A.A.) - On l;et 
pndi&beri toi'Uhl ve Çanlmı ha
valiıinde yapılmakla olan kıdaı-
tro ifİerini tetkik ~e ttlaö ü· 

mum tilUffr C.ll a.., Çinitb • 

- Çülunfi ı•lite1ıı '*lii*i An
,. hai6liM ethlltt:ir. 

manyaya tediye kabiliyeti niıbe • 
tinde ithallt yapılmasına millu. • 
de edecektir. 

Bu kararın sebebi, döviz azlı
ğıdır. 

lzmir jibstasiHda yuıde 
40 tenzilat 

htanhül 27 (A.A.) - 1ktiaat 
vekllitihin etttri Uz~rine, lzmir 
Pittaytrı müh"e~Uyle liıltilrt! 
lidecek bütüıt yolcu1ar, deniz na· 
idi •asibllartttc1an yüztle 40 lett • 
zillth l;lr tarife8en btlfede ed~ • 
ceklenlir. 

Paris, 27 (A.A.) - D'yU tel· 
graf (Dailj nlllff.itlil) H\ ü 
habiri, li'İ•i\.itSa ri.ttfl\li\ Yl 
kın bir zatnanda ciddi bi,ılıkla
lak-9. •~hep ~l~cik 9ekihl6 inki\lf 
ettiiini bildirmektedir. 

Filhakika, aenelerden beri çok 
kuvvetli olan lrlantia Cümhuri • 
yet ordusu, birden bire bu kuv • 
vetli vaziyetini kaybetmit bUlun • 
maktadır. 

Bu teıkilatı idare edenler, aı-a· 
larına ıiyasi faaliyette bulunan 
bütün cümhuriyetçi itçileri alan 
yeni bir te,kiİat yapriıakta.dll'. 

Bir kaç aya kadar bu yeni tet· 
kilit muazzam bir nümayit yap • 
mağa hazırlanmaktadır. Teıki • 
lat bugünkü mü\küllerllen dolayı 
memlekette çıkacak lier buhran • 
dan istifaHe niyetindedir. 

T e§kilat reisleri, aralarına ko· 
müniıtleri almakla ber~ber ko • 
müniıt olmadıklarını söylemek • 
tedirler. 

Teıkilitm maksadı, ilttiali 
mevkiini ele almak, bankalara vl· 
ziyet ebnek, zengin çittçilerin a• 
raziıini takı\m etmek ve her i1ln· 
gi bir kimseye arazi ver;iıi ver • 
lrtemetetir. 

Şehrimizde altmıı bin ıu, 
havagazı saati 

Ankara, !7 (Husdii) - Nafıl 
Vekaleti su ha••ılzl tiltlerln 
ait tetkiklerine devam etmekte· 
dir. Yalnız lıtanbulda 60 bin ıu· 
havagazı aaatleri bulunduiu an· 
lattlmıthr. 

Yeni ölçüler ve ayarlar 
.Uiidüi'lüğü 

Ankara; 27 .(Hususi) - llba· 
mi Nafiz B~yden inhilal eden lk· 
lısat Vekaleti ölçüler ve a.yarlar 
nıüdüHüfüfie kirtnetli elektrik 
mühen8iilerinilen Bekir Sıtki Bey 
tayin edilmiştir. 

Avrb pa:ya ğ~Hd@HI~ ~it 
hukuk mezunları 

K&tlatMte ltletlnift titr an I•· 
n1 bltffiİfMll iilB t6Slilrtı; llıtt· 
aqtıt. 

Bu tarife, meml@keiitt her ttbk· 
laimdatt .JzmiTe ıelecek yolcu)a. AnkarA, 27 (Hü•uıi) - Adli· 
ri t&mil olactk ve 17 EylOI akti· ye VeklJeti heıa1'mi A\.rupaylı 
muta kadar mefl hUlutiacakür. ıönderilecek d8ii kukük mezunu, 

Ankara, latan bul hukuk f akülti • 
Ahtalya demiryolunun )eri mezunİılnndan iffıtihattla il! -

Belgratta çıkan "Politika" ga
te~ai yazıyor: 

" Sofya, 24 - " MlLkedonya 
Hayırperver kardeılikler milli 
tetkili.tı azasından beı kitinin 
tevkifi Sofyada gürlün hi.diaesini 
teıİril etmektedir. Çıkartılan res • 
mi tebliide tevkifatın komite a • 
zaıınr resmen dağıtmış olan "Ma
keaonYi ~M\m lfl\illl köiniteıi 

Vah içi Mihalof ve daha bazı 
gayri tlinütU \eıekküllerle tnUna
selietlirile bulUhmilatı t.İolayııi • 
le 1apkİc1tia ıöylenmekte is.; de 
Soty&da ~ir çok lelit verici ha • 
herler dol~maktadır. Georgiyev 
kal>ineıinin bu hareket tarzmm 
ıehepleri 1.raımda tu da ileri sü· 
rü)meldıedir: 

19 May11 darbei hükilmetten 
sonra Makedonya komite reiıle • 
rinkltM haitİirl yliftlatt bu darhei 
te karıı apkça hoınutauzluk gös
termeye h••lülıılanİlt'. Hattl bu 
giliıkU kahine azasından bazıl&tı 
vaktljl6 Makedonya komitesi ta • 
rafmdan idama •mlhkim edilmiş 
olduklanndan bu memnuniyetsiz
lik daha ziyade büyük olmu§tur. 
Bunlar, bundan üç ıene evvel çı· 
kah ve Miralay Mainopolıki'nin 
ölümiyle biten casusluk llai'tiıe • 
aiıtde Makedonya konıiteıi tara • 
fnide.iı idama ma.hktiıb ~8ilmit -
lerdi. Bu l\adiae dolayıaiyle bazı 
remıi ,allıiy8iler Makedôtiya lto· 
miteai hapiihlniltniıae sorguya 
çekilmit ve aöfülmU§lettli. 

19 Mayıs inkıls.lnndan sonra 
ruhlarcla süİ<unet haııl olmaği. 
hlflayınca Mlk~lf8ttfa köntitesi 
hofnutsuzluğ\ıtbi açıkça ortaya 
abhaia ve çarpıtnıalar meydan 
abbala t;A,ilmıtliT. ltahtne h\ına 
M&ket1&ftyi llô&iUe•inin dağılma
•• ile lilqı a~lfi\iıttr. Kohiiteye 
ait mallat iiUlüS@re t!dilmit, re -

isleri kanun harici bir vaziyete 
koyulmuş, bunlardan bazıları ya
kalanıp hapsedilmiş ve sürülmüş· 
tür. Bazıları ise hiç bir iz bırak • 
madan kaçmışlardır. 

Makedonya ihtilal komiteıi 
merkez idare heyeti azasından 

üçünün, yani Mihailof, Kurtef, 
ve Nastefin hali. kaçak oldukları 
söylenmektedir. Bazı rivayetlere 
göre Mihailof ecnebi memleket • 
lere kaçmı~tır; diğerlerine göre 
de Sofyada gizlenmiş bulunmak• 
tadır." 

Bu izahattan sonra ıtPölitika'1 

şu çok dikkate tleğer haberi ~ • 
riyor: 

"Son zamanlaı·da memurİat 
bugünliü hük\i.mete kar§ı gayet 
mahirane hazırlanmış bir süikaıt 
teıkilatını meydana çıkarmıılar • 
dır. Bu suikastin başında Make • 
donya komitesinin ileri geleh re
isleri bulunmaktadır. Bunlarm 
bugünkü hükümet ricaliyle, ıon • 
baharda başlamak üzere, gayet 
ciddi çarpışmalar hazırİadıklarl 
ve bunların eski muhalif f ırkl\i.t 
reislerinden bazıları ile münlıe • 
beUar oldukları meydana çıkniıt· 
tır. 

Rivayete göre bu plam bükü • 
mcte veren Mihailof taraflarla • 
rindan bir tedhiıçidir. Bu Make
donya ko.miteşinin emriyle bazı 
kimseleri öldürmüş ve umumi af• 
tan istifade etmiştir. Bunun ver • 
diği esaslar· dairesinde Makedon• 
ya komitesi merkezinde yeniden 
ara.Şhnnalar yapılmıştır. Bu araı• 
tırmalar esnasında halkı hükii • 
metle mücadeleye çağıran bazı 

ilanların müs~eddeleri bulun • 
muıtur." 

"Politika,, ya göte Makedon ııı 
ya karde lik te 'Wkiilleri diitlil 
mryacakbr. 

leni Aulr.alc me~unları ~tajdan 
tayin edilebilecekler 

sonrtı 

Ankara, iT (Hu•usi} - Yenı 
iıukuk liezwılarmtii muhleh~ ma
haiıere ta1inlerl, yem kanütta gö
n, &\Ulİarın ftiezuniyetletittden 
M>dra 18iti:tkleri it&jlartthn ik • 
filalinl tnUleakljj olal>\lecektir. 
Vekalet inıaiır ~in tetkik.t yap
maktl, iltUfie&•HtrıKt 18t 6hiln· 

de tutmaktadır. 
Eylnl sonlarmt1a A:tt\ittiltı 

toplanacak öhtn intihap ettcilme • 
ni bunların tayinleri iliyİf: t\ıifi 
ğul olacaktır. 

Adliye Vekilinin göllet@t: li 
liizum üzerine encUmeiiitt 8 
erken toplanması ttitthleitiehlır. 

Gaııj nehri tqb 
~ata, 27 (A.A.) - tlüJ 
inin muhtelif noktaları taımıt 

• :Vaziyetin ciddi olduğu söyle· 

r. Halkı tl!ımak için vapur· 

vaziyet olunmuılur. Gandiye 

verilmitlif. Şe•bit, Sa• 

Hatna., Muzafferpur ve 

Ullıl'Dlııanıa nahiyeleri cii!ai ıuret· 

t@ft1el atma mefasiml çilecektir. Bunlaf ıiilet~f~ri yer-
Afyon, 27 (A.A.) - Antalya lerae üç iene. 81t:üttuntlttaklar· Temylı ıtıllhümesi binaaı Maliye Vekili Ankaratla 

demiryolunun temel atma mera • dır. Adittia, iT (Hül\tll) _Yeni Ankara, 27 (Hususi) - Mali 

siminde bulunmak ve kurtulu, Morada kanlı hacliselet temyia 'itiaııntii birinci kinunc1i ye vekili bugün Ankaraya i~lt1ı. 
§erlliklerine i§tirak etmek üzere L 

dlft biri olan Juihmtı süratle 
lmelrtedir. 

Bengal demiryoJlarınBa sefer
tatil ec1Ümiştir. 

Atina, 27 (Huıusi) _ Mora· bitirilme•i iildaatteraH·. Temyiz K it • t•f"'k "-t1 ftl•f §ehrimize Antalya, lıparta ve uru aya JŞ 1 ct c c 
nın Bregoı tehrinde üzüm esnaf 1 mahkemesinin ilkbahrda buraya k 

Burdurdan kalabalık 'bir rok he- ı.:.ı d l kt d Atıkara, 27 (Hususi) - u-
:s ile zal;ıla kuYvetleri arasında kan· nax i ütünü me e ir. 

yetler gelmittir. rultaya İ§Htak etmek üzere giden• 
it muıademeler olmuıtt.ır. Oaüm- iki büyük hapisane ler dönüyorlar. 

Afyonun kurtuluş bayramı cüler, hükUmet ktıvvetlerl tarafın- Ankara, 27 .(Hususi) - To- O 
darl taleplerinih.kabul edilmeme- rta tedrisat işleri 

Afybn, 27 (A.A.) - Afyon litla tevsian yapbhlniakla olan 
sinaen dolayı, bir nümayi' yap· ~ l Ankara, 27 (Huslı:ıl) - OrtA 

kalkt, bugün kurtuluıla.rının on nıak istemi,ler v~ zabıta tarafın· hlpihaane ya•kında bitecektir. n· tedHıata ait i şlerle meşgul tıllın· 
ik. · 1 d" ·· " ·· b"y"k ı:•ı. aatz ı'kmal edı'len .,;.;dı'rne hapis-ıncı yı onumunu u u uJı~ tlaıt ntenedilmitlerdir. Bu esna· ~ r. mak üzere Hasan AH Be ih (..6h• 
heyecan içinde kutluladı)ar. Af· da çıkan ar&edelerde za}jıta ile hanellyl~ tieraBer, hüldlmet iki mesi beklenmektedir. 

1 d'ğ 1 .. .. 1 &iljülE liapi6h&illyi malik blmuı 
yon uların bu sene, ı er sene er- uzumcü erden on bc!t kiti ağır su· l Irak kabinesi istifa elti 

_______ ... .-.lllliıııiıllilıi•I den daha cotkun bir heyecanla rette yaralanmıfbr. 0 aetitır. 
akmamaktadır. kutluladıkları bu kurtuluı:. hayra· Güm(iii pltta nümunel•n~ Adİiy~ V~kaleH müsteşan Bağdat, 27 (A.A.) - Kral. 

:ı- 'l ~ lrak kabinesinin istif asını kabul Türkiye, 1914 te Belçikanın A l B d t A k ( ' H mınaı nta ya, ur ur, ve aparta· n ara, 27 Huıuai) - Gü· Anara, 27 ( ususi) - Adli- etmiJtir . 
...... relen hale uğramamak i · dari hatlarında mebuıları olduğu müf paralartn nilıtı11neleri ıuete- ye Vekaleti müstqarı Tevfik Na- Kralm mabeyincisi AH Cevat 

_ _ Bo_ia_z_l_ar_ı~m_u_ .. d_a_f_a_ay_a __ ha_z_ı_r J-._h_al_d_e_b_u_r_;ay=-a-=-ge~l_en~h_e:_ye_t_le_r_d_e_i..:.t·_ı__Ie_rı_· n_..:_ya~z_m_a __ ı_ın __ a_r_a.:.ğm_e_n~, _ he_n_u_· z_ı_z_i_f _B_e..:y..:.:in.:...:b:::.u::ı.:ün=l:.:e.::.:rd:.:e=-_:_:A=:nk=ar=-::a::y.:aı=.:Bey kabineyi te§kile memur edil· 



e • 
D·· Ştıyat çeteleri 
titsabah çıkan gazetelerde 

.................................. 
B. . f' ıraz ınsa ... 

ltilı lllecmua ve gazetelerin B J ·ı l .k 
h~~ .h~yeti karariyle kapa • eyne mı e 1 tısat 
fo 

1 
ılan ve abone avcılarına, k f Ucuz tarife iş bankasının 

İpek stüdyolarında, Ertuğıul 
Muhsinin rejisörlüğü ile çevrilen 
''Leblebici Horhor Ağa,, filmini 
beğendik... Beğenmedik dersem, 
kastim kendimizedir. Bizler be
ğend~k. Fakat halk beğendi, gitti 
gördü, memnun oldu .. 

l ara karşı devletin müc'a- on eransı 
açtığı li nr okumuşsunuzdur. 

a !kik~teıı seneler var ki, bir 
~erd~:. ıdüğü belirsiz" matbu
hırs 1 altında dolandırrcılr -

"ııaıd IZbğın, şantajcılığın en 
kad en, en mütereddi şekli
b ar hepsini yaptılar. 
l1.eq·· .. 
. li Urlu rezaleti tecrübe etti-
dı~r ~rlü soyğunculuğu ha -
~:t Zaman oldu ki, namus -
lekı~~~e~ ve gazeteciler kendi 
Ilı tını yabancılar yanında 
~~z Oldular. 
e b:P, bu kalem eşkiyasmm 
le~ §ehre değil, bütün bir 

Bizden iştirak edecek 
murahhaslar seçildi 
Eylülün on altısında Belgrat· 

ta toplanacak olan "Beynelmilel 
parlamentolar iktısat konferansı,, 
na gidecek Türk heyeti seçilmi§· 
tir. 

Murahhaslarımız ; Diyarıbekir 
mebusu Zeki Mesut, Burdur me· 
busu Mustafa Şeref, Mardin me· 
busu Ali Rıza ve Aydın mebusu 
Ali Rıza Beylerdir. 

Zeki Mesut Bey Balkan dev • 
Jetleri arasında iktısadi uzlaşma. 
ve Balkan misakı üzerine bir tez 
hazırlamaktadır. 

lld ete ıı:erdik1eri şantaj ve 
a İd~l'.ıcılık ağmm çizdiği man-
V 1• Konferansta şunlar görü!üle • 
~ab k . 1 ~Ürk· u~1lar İstanbuldan ev- ce tır : 

tem 1Yenın matbuat hayatı- A - Avrupa iktısadiyatının 
rlq Z olan Babıaliden uzak tanzimi... Bu nam altında ticari 

laJı r, .?alatanın izbe köşeleri- müba dele, mıntakavi ve iktısadi 

1• ~un -etmiş halde bulunur- misaklar meselesi . 
ec~ fakat ayda yılda bir, 0 da B - İngiltere dominyonları a· 
ltd Yeın olmak için dizdirip, rasında mevcut Ottova misakı. 

1 
rıı'klan sayıfalara göre ga - C - Holanda, Belçika, Lük· 

~ ecnıua adı verilmek baht- semburg arasında aktedilen Uşi 
1 \' l i arc r. Onların karsısında itilifnamesi, Balkan devletleri i • 
~lllar, hatta, ecnebi: yerli tilafı, küçük itilaf, Avrupada 
ç"°k tc~ekküJier kendileri Macaristan - Avusturya - hal· 
. vcrıneğe mahkum ya iktısadi anlaşma11 ve Balkan 

k lcli!er. Gazeteciliğin bu misakı ... 
a~ı·aıarı, senelerce kanun ka- D - Z irai kredi ve faiz mik· 
ar aı-ı önünde gizlenmeğe tarı, paranın istikrarı . 
Q fak oldular. Bu müzakere mevzuları, eylü· 

1.111al'ı basan makine, onların lün tam on altısında, beynelmilel 
ttı·ınr üstünde toplıyan kağıt,' parlamentolar birliğine dahil 
<tı·rna renk veren mürek- muhtelif memleket murahhasları 
hu Şantaja ftlet olmaktan sı • tarafından Belgratta konuşula -

1~lt idi. cak, bu murahhaslar, sonra bey • 
ll rr., 
. ~"ı\!teleri hatırlarken ak -7.a s k 

~deı·a ~n hu gazetelerde on pa-
&e bıı- fikir var mıydı diye 
• Y n· t• U ~C! lrmeyiniz. 
lil)j. 

11118 ur ~liradan, buradan top · 
,.1k·1 deı ıne catma bir kac ya:ıı 
~ <lı·d J ~ • 

ı. 

J\sıı 111 ·r . . 
~ an etlerı ıse yazısız 

() l1lar, baskılarda idi. 

~r~l~~·ın en büyük kudreti saf
~ 

8 
.. -~ı· küçük paçayra ardm

~ıa;1'Ukliyebilmek, bunu cüz -
~ ı Çarpmak için vasıta say -
~Ydı. • 
ı :(~Uncu alayı nihayet mat
\.t sahasından çekiliyor. 
11l<ttb h Uat saflan arasına sıkr -

nelmilel parlamentolar konferan • 
sına ittiı·ak etmek için memleke· 
tim ize geleceklerdir. 

Bu murahhaslar arasından, ge· 
ne memleketimizde toplanacak o
lan Balkan konferansına iştirak 
edecek olanlar, pa rlamentolar 
konferansından sonra da lstan • 
bul da kalacaklardır. 

Türk murahhasları, eylülün o· 

nundan sonra İstanbuldan Bel • 
grad~ hareket edeceklerdir. 
Diğer cihetten Beynelmilel par· 

lamentolar konferansı hazırlıkla • 
rı ile uğraşan Türk grupu, Dol· 
mabahçe sarayında muntazaman 
toplanmaktadır. 

Yıldız sarayında. açılacak bey· 
nelmilel parlamentolar konferan· 
sı için sarayda yapılan tefrişat 

bitmit, sarayın yeni vaziyete gÖ· 
re döşenmesine başlanmıttır. 

Yıldız sarayının gazino iken 
rol et dairesi olan salonu, konf e· 

z\1:1tılir mahlUkları nefes a
ıııu ır hale koyduğu için dev
itıi esses:lerini ve V ekillcr he
·':te ~bnk etmelidir. Namuslu 
den eı~i~ .sevine bileceği gün -
diği b~~ de çetelerin tenkil e-

g'tindür. rans için ayrılmıştır. 

Sadri Etem Binada bundan başka murah· 

• • 
Tramvaylarda, bu 

Cumartesi başlıyor 
sergısı 

Dün binlerce kişi 
tarafından açıldı 1923 tarihli tenzilatlı tramvay 

tarifesi, bir eylül cumartesi sa .. 
babı saat betten itibaren kati su• 
rette tatbik edilecektir. 

Tramvay şirketi bütün hazır· 
hkla.rınr bitirmiıtir. On iki muh· 
telif çe9it bilet hazırlanmıttır. 
Cumarteıi sabahından itibaren bu 
biletlerle itlenecektir. 

Ancak yeniden bilet basılma 
mıştır. Hazırlanan ucuz biletler, 
eski biltlerin üzerine tekrar yazı 
basılmak suretiyle temin edilmit· 
tir. Yeni ücretler, eski biletler 
üzerine bütün müfredatiyle ha • 
sılmıtbr. 

Bundan başka, her tramvay 
içerisine de, gene bu ücretleri 
gösteren tarife cetvelleri asıla· 

caktır. Biletçiler ve kondöktörle· 
re verilecek talimat sona ermif • 
tir. 

Üsküdar tramvay şirketi de 
yeni tarifesini bir eylülden itiba· 
ren tatbik etmek niyetindedir. 
Tarife, Nafia Vekaletince tas· 
dik edilmiştir. 

Üsküdar su şirketinin yapaca· 
ğr tenzilat için " tesviyei türabi • 
ye,, amelesinin ücreti, belediye 
su idaresi amelesinin ücretine gö· 
re tesbit edilecektir. Bu hususta 
son kararı verecek olan komiı • 
yon, belediye su idaresinden, a • 
mele ücretlerini gösterir cetvelle· 
rin gelmesini beklemektedir. 

Diğer cihetten telefon şirketi -
nin muamelerenini tetkik için, 
şirket binasında toplanan komis· 
'YOn faaliyetine '"d_.am etmekte
dir. 

Komisyon her gün öğleden ıon· 
ra toplanmakta ve bu işi iki ay 

içinde muhakkak bitireceğini um· 
maktadır. 

Dil kurultayına iştirak 
eden Sovyet profesörleri 

İkinci Türk Dili Kurultayına 
Sovyet ulum akademisinden itti· 
rak etmiş olan Profesör Mesçani
nof ve Profesör Samoiloviç~, ey

lülün altında memleketlerin~ dö • 
necekleri haber almmı§trr. 

Sovyet bilginleri , vakitlerini 
şehiri ve kütüphaneleri gezmekle 
geçirmektedirler. 

haslara mahsus kambiyo, posta 
ve telgraf, matbuat ve ıeyahat 
büroları bulunacaktır. 

Yıldz sarayının bu kısmı, 

hundan sonra tehrimizde topla • 
nacak her hangi bir konf er anı 
için en müsait şekle sokulmuttur. 

11 Bankasının onuncu yılını 
kutlulama dolayııiyle, Galataıa • 
ray binaıında açılmıt olan sergi, 
dün binlerce kiti tar~f ından ge· 
zilmiıtir. 

Sergide satış yoktur. Ancak 
bu Türk müe11eıesinin on yıl i • 
çinde meydana koyduğu eserle· 
rin birer örneği, gayet bedii 
tarzda tertip edilmit olarak hal • 
ka teıhir edilmektedir. 

lt Bankaaının onuncu yıl ser • 
giıi, memleketimizde bir nümune 
sergisi olarak ta yapılmıştır dene· 
bilir. 

lş Bankası tarafından hazır • 
lanmış olan sergi, küçük büyük 
her kes için bir bilgi evi mahiye· 
tindedir. Sergi, bankanın çalış • 
ma ıubeleri kadar dairelere ayrıl· 
mıştır. Her daire, teıhir ettiği 
malın cinsine tam bir uyarlıkla 
boyanmıı, ıüslenmiştir. 

Herkes, sabahın on birinden 
a.kşamın sekizine kadar serbestçe 
sergiyi gezebilmektedir. Sergi 
ıimdilik bir hafat müddetle açık· 
tır. 

Belediyede bir istifa 
Belediye makine ,uhesi müdü· 

rü Şefik Bey istifa etmiş, yerine 
mühendis Nusret Bey tayin edil • 
mİ!tir. 

Belediyeler kanunu 
Yeni belediye kanunu tatbik 

edileli üç sene oluyor. Bu müd
det zarfında kanunun tatbikatın • 
dan ne a-ibi neticeler alındığı Da· 
biliye Vekaletince belediyeden 
ıorulmuttur. Belediye yakında 

cevap verecektir. 

On beş metreden yüksek 
apartman yasak! 

Bazı yerlerdeki apartımanla • 
rın yüksekliği , kanuni had olan 
on beı metreyi geçtiği görülmüş, 
bu gibi in,aat durdurulmuştur. 

Kanuni haddi geçirenlerin inşaat 

ruhıatiyesi eller inden alınacak • 
tır. 

Hasekide veCerrahpaşada 
yapılacak paviyonlar 
Telefon şirketinden alınacak 

220 bin liranın, Haaeki ve Cer· 
rahpaşada yapılacak iki pavyon 
İn§a masrafına yetmiyeceği anla· 
tılmakatdır. Belediye, açık ka • 
111.cak miktarı bütçesinden ekliye· 
cektir. Haıekideki pavyon yüz, 
Cerrahpaıadaki pavyon iki yüz 
yataklı olacaktır. 

Bizim beğenmememizin sebep
leri teknikti. Vakalar birbirine iyi 
bağlanmamıştı. Gösterilmek iste
nen eski devir canland111lmanuştr. 
Kağıthane flleıni çok gülünçtü. 
Yok yere, lüzumsuz yere, dunıp 
dmı.ırken şarkı söyleniyor, gazel 
okunuyordu. 

Biz, bu gibi noksanları ve faz
lalıkları işaret edip beğenmedik. 

Bu film Venediğ'e gönderildi .. 
Orada gösterildi.. İtalyan münek
kitler, filme müsarneha ettiler. Le· 
hinde yazılar yazdılar. Feriha 
Hanımı çok beğendiklerini söyle
diler. Bir münekkit te, aşağr yu
karı : 

"Güzel film. Türklerin bugün
kü yahatlarmr gösetriyor,, demiş .. 

"Hakimiyeti Milliye,, arkadaşı
nnz da, Yaşar Nabi Bey dostumuz, 
bu cümleyi kaleme dolıyarak, ateş 
püskürüyor. Hani hani biraz daha 
gayret rtse, filmi yapanları ihane
H vata.niye ile itham edecek. 

Hatırrm<la kaldığına göre, di-
yc:r ki: ı 

" ... Böyle manasız filmler ya
pıyorlar ve üslelik hizi gülünç et
mek için de Avrupaya göndıeri

yorlar ... ,, 
!pek Film stüdyosu sahipleri, 

film iş1eıinde hatalı bir yol tutmuş 
olahilirler. Ertuğru11\Iuhsinin re
jisörlüğü mükemmel olmıyabilir, 
fakat onları, böyle bir itham al • 
tında bırakmak insafsızlık olmaz 
mı? ... 

Ben, hala Türkleri, "Leblebici 
Horhor Ağa,, filmindeki kıyafet
leri taşıyor sanan yaban muharri
ri, yabani telakki edeı·im. Fakat 
bununla beraber, Osmanlı devri
nin layafctleriyle çevrilmiş film
lerin Avrupaya gönderilmemesine 
taraftaıım. Fakat, gönderilmesi
ni. aleyhimize kasti bir hareket di
ye alıp, bu yolda hücuma geçıne
ği, ciddiyetle kabili telif bula
mam. 

TUrk inkılabına, Tiirk terbiye
sine, Türk seviyesine, Türk bilgi· 
sine aykırı düşen her şeyi imha 
için el birliği ile çalışmak, eğri 
yolu tutanların hareketlerine dü
zen vermek için uğraşmak hepi • 
mizin vazifesidir. 

Fakat öküz altında buzağı a-
ramak, ciddiyete yaraşmaz ve 
haklı tenkitlerin de kıymetine ha
lel Yeı'ir. Hele "Leblebici Horhor 
Ağa,, opereti filme çekildi diye 
jtiraz etmek, katiyen yerinde ol-

Sellmi izzet 

Efendi Nası 1 Gôrüvor ? 

0~hr· 
>lltı 1 

Efendi, 30 Ağustos gü· 
aşıyor ..• 

. .. O gün tayyare bayramını kut· • • • Halin ve istikbalin en kuvvet
lulayacağız... li silahı olan tayyare satın almak 

ıçın .•.• 
r 

Deliri Efendi - Evet a2!izim, va•' 
.•• Tayyare Cemiyetine gücümüz tamnı, ailesini, en büyülinıukad· 
yettiği kadar iane vereceğiz, de· J desatını seven bu ianeyi esirge .. 1 

.... 1 . ? t J1 mı . , nıez .... 
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Edirnede annesini 
öldürdü! 

Edirne (Hususi) r- Saraçha • 
nede bakkal Emin efendinin oğlu 
12 yaşlarında Mehmet Tuncada 
yrKuı,drktan sonra dükkana dön· 
düğü zaman bab-.ı:unın pazara ü
züm almak için gittiğini ve yeri
ne annesinin kaldığmı görmüş -

\ 

tür. 
Kendisinin, Tuncadan geldi • 

ğini anhyan anne;;i tekdire başla
mıı ve bu anda fazla sinirleşerek 
tezgahın üzerinde gramları oğlu
na fırlatmıştır. 

Bundan muğber olan küçük 
Mehmet dükkandaki peynir hı . ' . 
çağını kavrıyarak anasını kürek 
'Kemiği altından saplamış ve der
hal öldürmüştür. Mehmet müd · 
• 
cleiumumiliğe tesıim edilmiştir. 

Bahkesirde mer'a yuzun
den iki cinayet 

Balrkesir, (Husui) - Bir haf. 
ta içinde mera ve ç.obanlık mese
lelerinden iki kanlı hadise olmuş
tur. 

Hadisenin birısi Kadirli kö -
yünde koyunlarım bir tarlaya 
süren çoban Ali ile Kocahıyık oğ
lu Ahmet arasında çıkan kavğa
dan, hu kavga neticesinde Ahmet 
çoban Aliyi rovelverle öldürmüş· 
tür. 

İkinci haside de Söğütçayın 

köyünde çoban Mustafa oğlu İs
mail ar~ında çrkmış ve İsmail 
'.Aliyi bıçakla bir kaç yerinden 
te'hlikeli surette yaralamı§tır. 

lzmirde üç kişi yaralandı 
lzmir (Hususi) - Evvelki ge

ce Mezarlıkba~ında bir hadise ol
muı; biri polis memuru olmak Ü· 

ze'İe üç kişi ağır eurette yaralan-
ı . 

mttbr. 
Ha,;· ·"'nin tafsilatı şudur: 

' ör.,(": , Laz Ömer, Salih ve 
Recep isimlerinde dört arkadaş, 
Mezarlıkba!rndaki kahvenin kat -
ııımda otururlarken SaHh yakm 
lidivelerden biriude oturmakla 
olan Ahmet oğlu Kenan isımind~ 
birinin yanına giderek çağırmıs • 

. trr. Kenan oraya gelir, gelmez 
Ömer: 

- Hala mı bu dedikodulara 
devam edeceksin? 

Diye Kenanm üzerine yürü
mü§tÜ~. Kenan, bir Öıçak darbe • 
ıhte mani olmak için Öruerin ko· 
l~ndan yakalamıf. Bu lll'ada Zl. • 

bıta memurları vaka mahal1ine 
yetiımittir. 

Polis memuru Cemal Efendi 
b~ağı almak isterlien sağ bile • 
gmden hafif surette yaralanmıı • 
tir. 

Bunıdan sonra Ömer, Kenana 
ıaldırarak kaıığından ve sağ 
bafründen ağır surette yarala • 
mlı, Kenan da, ayni ıbıçakla ö -
meri sağ botluğundan hafifçe ya
ralamıttır. 

Oç yaralı memleket hastaha -· 
nesine kaldırılm"ıtır. Hadisede 
alakası görülen Laz Ömer, Recep 
ve Salih zabıtaca yakalanmıştır. 

nnr.mın1tınu11ınwııa1111m11mııR111-.nı1111111111wumılftmlmM'fMJnfııtntmmW111• 

maz. Bu operet, eski bir Türk o
peretidir. Bizim malımızdır. Tam 
filmi çevrilecek bir operettir de ... 
Bu opereti "Cici Berber,, , "Karını 
beni aldatırsa ... ,, gibi bayağı mev
zularla mukayese edemeyiz... Et
mememiz Iazımdrr. Eğer edersek 
doğru olmaz. 

Bu böyleyken; ''Bu filmi bizi 
gülünç etmek kastile Avrupaya 
?m'ilii1li1-,, nitamma karşı sora
~: fnsafm o yerde namı yok mu? 

Selimi i~;Eet 

Adliyede: 

idamı istenilen 
maznun 

Beyoğlunda Abanoz sokağın • 
da Ferit isminde birini öldürmek· 
ten suçlu Nazımın muhakemesi· 
ne dün devam edilmiş, müddeiu· 
mumi, maznunun idam cezasına 
çarpılmasını, fakat yaşı küçük 
olduğu için cezasınm azaltılması· 
nı istemiştir. 

Gelecek celsede maznunun 
müdafası yapılacaktır. 

ölüme sebep olmaktan 
SUCjlU şoför 

Mualla Hanım isminde bir ka
dını, idare ettiği otomobille çiğ
niyerek ölümüne sebep olmaktan 
suçlu şoför Şerif Efendinin mu -
hakemesine dün uçuncü ceza 
ma·hkemesinde devam edilmittir. 

Dünkü celsede şahit olarak 
Morg müdürü Saim Ali Bey din
lenmiş, Saim Ali Bey, Mualla 
Hanımın tetanozdan öldüğünü 

söylemiştir. 

Maznun vekili avukat Etem 
Ruhi Bey, şahitten bazı suallaer 
sormuttur. llk defa bir ceza mah· 
kemesinde davacı vekilliğini alan 
avukat Beraet Zeki Hanım, va· 
ka mahallinde yapılan keşif ra • 
poruna üç noktadan itiraz etmiş
tir. 

Etem Ruhi Bey, bu itirazın 
varit olmadığını söylemiş ve beş 
yüz lira kefaletle maznunun tah
liyesini istem ittir. 

Neticede yeniden ketif yapıl -
masına ve maznunun beş yüz lira 
kefaletle tahliyesine karar veril • 
mi!tir. 

§ Tophanede oturan Maryanot 
Hanımı tabanca ile yaralamak
tan suçlu Gabet Efendin in mu • 
hakemesine dün uçuncü ceza 
mahkemesnide devam edilmiştir. 

Yaralanan Maryanoş Hanım, 

davasından f erağat ettiğini söy -
lemiş, davanın hukuku amme 
davası olarak devam etmesine 
karar verilerek müdafaa için baş
ka bir güne bırakılmıştır. 

28 Ağustos 
~ ıBaıl t.a.rafı l ınci sayıfada) 

Süvari kolordumuzdan bir kı· 
sım, geceleyin demiryolunu geçti 
ve ilerledi. 

lkinci süvari fırkası, düşman 
kolordu ve fırka karargahının ge· 
celediği Eğret köyüne baskın etti. 
Muhafızlar kılıçtan geçti, köy 
zaptolundu. 

Birinsi süvari fırkamız ise gar
he çekilen ve kıtalarımız tarafın· 
dan taarruza ugrayan düşman 

kuvvetlerine timalden taarruz et
ti. Bugünkü taarruzda süvari kıt· 
alarımız düşmana pek çok zayi -
at verdirmişlerdir. 

28 Ağustoı harbinin dütman 
ordusu üstünde çok büyük tesir -
leri olmu§tur. 

28 Ağustos hareketleri netice
sinde Afyonda mağlup olan düt· 
man f rrkaları, bozgun bir halde 
Dumlupınar garbine gitmitlerdir. 
Düşman kuvvetlerinin büyük bir 
kısmı ise ormanların içine atıl

mıttir. 

Dütman ordusunun çekilme 
yolu tamamen Türk askerlerinin 
eline geçmittir. 

Maarifte: Polis haberleri : 

Vekil Abidin Bey 
Rasataneyi gezdi 

Eve çarpan 
otomobil! 

Maarif Vekili Abidin Bey şeh· 
rimizdeki tetkiklerine devam et· 
mektedir. Vekil Bey dün de Kan
dili rasathane.sini gezmiş ve rasat
hane müdürü Fatin Beyle gö
rütmuş, bir müddet meığul ol • 
duktan sonra dönmüştür. 

Abidin Bey, fehrimizde bir 
hafta kadar daha kalacak ve bu 
müddet zarfında maarif müesse • 
selerini gezecektir. Vekil Bey 
orta tedrisat kadrosunu da bura
da tasdik eüecektir. 

Ort'- mekteplerde mezu· 
niyet imtihanları 

Orta mektep ve liselerin me -
zuniyet imtihanlarına cumartesi 

gününden itibaren başlanacaktır. 
Resmi mektepler kendi mektep • 

lerinde, hususi mektepler de ay

rı gruplar halinde Darüşşefaka -

da imtihan olacaklardır. 

Bu imtihanlarda hazır buluna

cak mümeyyizlerin bazıları gel • 

miyeceklerini bildirmiıler, Maarif 

Vekaleti bunların yerlerine baş

kalarını atyin etmiştir. 

İkmal imtihanları iki gün sü· 
recek ve ayın yirmi ikisinden iti· 
haren sınıf ikmal imtihanlarına 
başlanacaktır. 

Ecnebi ve ekalliyet mek· 
tepleri kadroları 

Ecnebi ve ekalliyet mekteple· 

rinin kadroları ile ilk mektep 
kadroları hazırlanmağa ha,lan -

mıştır. Kadro ancak eylülün enbe

şine kadar bitirilmiş olacaktır. 

Haydarpaşa lisesi 
Haydarpaşa lisesinin bütün ha· 

zırlıkları bitirilmiştir. Lisenin mu

allim kadrosu, diğ~r mekteplerin 

kadrolariyle beraber bildirilecek • 

tir. Mektebin üç baş muavinli • 

ğinden birisine, lsatnbul liıeıi 

ha, muavini Hikmet, diğerine Ka

dıköy lisesi baş muavini ihsan, 

Bey erin getirileceği kuvvetle 

söylenmektedir. Diğer muavin· 

liğe kimin tayin edileceği henüz 
belli değildir. 

Orta mektep muallimi 
olmak istiyenler 

Orta mektep mualimi olmak 

istiyenlere lsatnbulda bir kurs a

çılmıştı. Haber aldığımıza göre 

kurs on beş gün daha devam e • 

decek ve bundan sonra imtihan 
yapılacaktır. Kazananlaı· yeni 
ders seneıi bafından itibaren or· 
ta mekteplere tayin edilecekler • 
dir. 

Zafer bayramı ve mektepliler 
Otoz Ağustos tayyare ve zafer 

bayramında yapılacak merasime 

ittirak etmek üzere lise ve orta 
mektep talebeleri ve izcilerinin 

pertemhe günü ıabah saat dokuz 

buçukta Üniversite meydanında 

hazırlanmaları dün bütün mek • 
teplere bildirilmiştir. 

Şoför Asrm Efendinin idaresin· 
deki 2407 numaralı otomobil dün 
Tarlabaıından geçerken freni tut· 
mamış, Madam Margritin evine 
çarparak bodrum duvarını hasara 
uğratmıştır. 

Bir kavg~ 
Şişlide Hanımoğlu sokağında 

oturan gömlekçi Ohanes ile ka -
yın biraderi Leon kavga etmişler
dir. Neticed~ Leon batından ya
ralanmıştır. 

Kalp para 
Kadıköy vapur iskelesinde Va· 

sil iıminde birisi gişeye kalp bir 
on kuruşluk vermişt hakkında 
tahkikata başlanmıştır. 

Kumar oynarlarken .. 
Paşapahçede cam fabrikasın -

da çalışan Hakkı, Faik, Ahdul • 
lah kumar oynarlarken kavgaya 
tutuşmuşlardır. Abdullah bıçak
la iki yerinden yaralanmıştır. 

Merdivenden düştü 
Galata da Yenişehirli sokağın

da Güzel apatımanda oturan on 
yaşında Ayşe isminde bir kız 
merdivenlerden düşmüş, yaralan· 
dığı için hastaneye kaldırılmıttır. 

iki yangın 
Galatada Mumhane caddesin • 

de Eden çikolata fabrikasında 
yangın çıkmış, yanındaki bir f ah· 
rikaya da sirayet tehlikesi göster· 
miş ise de çabuk söndürülmüıtür. 

Bundan başka Beşiktaşta Pa • 
şa mahalesinde Bahriye Hanımın 
oturduğu evin· bacası tutu§muş, 

söntlfirülmüştür! .... 

----o----
Istanbul planı 

Projeyi seçecek komisyon 
yakında toplanıyor 

Üç beynelmilel mütehasaıs ta· 
rafından lstanbulun müstakbel 
planı hakkında bir proje hazır • 
lanmış, belediyeye verilmitti. 
Projeleri tetkik edecek olan ko
misyon on eylülde toplanmağa 

çağrılacaktır. Jüri heyeti proje -
lerden birini beğenecek ve eseri 
beğenilecek olan mütehassıs, Is • 
tanbulun müstakbel planını yapa
caktır. 

Macar polisleri abideye 
çele11k koydular 

iki gündenberi §ehrimizde bu· 
Junan Macar polislerinden mürek~ 
kep kafile, dün Cumhuriyet mey
danına giderekt abideye bir çe
lenk koymuşlardır .. 

Nafıa Vekili 
Ankaraya gitti 
Bir kaç gündenberi şehrimiz

de bulunan Nafia Vekili Ali Bey 
dün akşam Ankaraya gitmiştir. 

·Nafia Vekili Bey, iki üç gün son· 
ra tekrar lstanbula dönecektir. 

·---····································-···· ........ . 1 . . 
i : 

TAYYARE 
CEMiYETiNE 

1 YARDIM 

Amerikada 
ma siyase1 

buhran ge~ 
Amerikanın iktisa 

kurtarmak için bir kal 
ramı ile ortaya atıla 

Cumhur Reisi Mister 
pmğranu son günlerd 
sarsıntıya uğradr. 

Sehebi şudur: Ru 
ramr, sermayenin iste 
reket etmesine mani 
istediği gibi harekett 
bir çok tahdidat koyd 
büvük iı:: ve serma ve . . . 
tahdidat yüzünden is 
yor. Bu kayitlerden 
için uğraşıyor. 

Sonra Ruzveltin p 
!erin çalışma saatleriı 
ti, ücretlerini kararla 
Ier de bu tahditierde 
değiller. Onlar dıa · 
bfraz daha azaltılma 

rin biraz arttınlmas 
Bu iki amil Ruzvel 

rırop-amr ve bu pro 
ki yolunda atılan adı 
makta ve yeni bir bu 
maktadır. 

Bundan başka Mis 
mesai arkada.~lan ar 
tila f baş göstermiştir. 

Amerika hükumet 
nazırı olan Mis Perk 
ma progr~mmın tat 
gul olan General J on 
had bir ihtilaf yüz 

Mis Perkins, Cene 
kendine göre bir takı 
ileri sürdüğünü, kena· 
takım kaideler uydu 
rlfa ediyor. 

Buna mukabil Cen 
bu sekilde hareket etı , 
edeceğini söylüyor v 
i~~rğnğındtln çıkıyor 

Mister Rı1zvelt bü 
külleri bertaraf edec 
kuvvet ve kudret sah 
dan onun çok geçme· 
gene yoluna koyması 
larmı ikna etmesi be 

Mister Ruzvelt ge 
cc harekete salahiyet 
dir. Fakat buna ra w 

demokrat bir diktatör 
Onun için bu çeti 

buhran ınuka'ddemel 
rnpa memleketleıinin 
göriildüğü tethiş siyas 
srm intaç etmiyecekti 

Bununla beraber 
yasetinin Amerikada 
geçirdiği şüphe edil 
hakikattir. 

Ekmek fi 
lıtanbul Belediye 
Ağustosun yirmi 

gününden itibaren e 
kurut, francela on .. 
mi paradır. 

Tüf ekle atış 
yapıyord 

Edirne, (Humıi) 
ıi gunu akıam üz 
bağları bekçiai Rıza 
yamakları Şehçelebi 
den Hasan oğlu Salih 
halleden Kamış Oı 
birbirlerine tüfekle 
ceğini gösterirlerken 
Salibe çevirdiği sırad 
alını' ve Salil~ karnın 
rak derhal ölmüttür. 

Reşat Şemseddin Bey 
Fransadaki talebemizin mü -

fettişliğine tayin edilmit olan 
Reıat Şemsettin Bey: dün akşam
ki ekspreıle Parise hareket et
mi§tİr, l. ........ ~~~~•~•u~~~~~~~:.nH•H• 

J

I mı,sa da jandarma t 
cesinde yakalanmıf trr 
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BABILVE Pf.RSEPOLI~ SARAVLAQINOA 

OADAvEİSKENOEJl 

Nearin dedi ki: 

- Ne oldu, anlatın bakayım. 
tıt ._ Bilmiyorum ki .. Beni çağırt· 

ar. 

ı,-:;- ~nnen, baban nasıl hasta -
tı 1&rınr söylemediler mi?. 

d; Söylediler.. Evet. - Şey .. 
l~J ıler ki .. Ne dediler bakalım, 

llndan çıkmıı .. 

"r - Anlamıyorum .• Bu iıte bir 

16 
\'al'. Etrafımda kimse bir ,ey 

'il 11entiyor. Herkes suıuyor .. A • 
h ~ 'llaııl olsa öğreneceğim .• Her 
a de bir gün hatırlıyacağım. 

'f ._ Şiındi kendini üzüp yorma .. 
ıı'"~ Ya•at hatırlarım elbette .. 
.ardı artık koluma gir de k<>fke 

tıd ı· e ıırı. Yemek zamanı geldi. 

d. lanı bu esnada Peyman aeılen· 
ı· 

- küçük hanrm ... Küçük banun 
~edesiniz, yemeğe bekliyorlar. 
. Doktor yerinden fırladı köşke 

tirdiler. 

~ N~rinin üstündeki hali tabit bir 
~ ldıae idi. Kn:ılleımıf, her uzvu 
ll\'\>etini bulmuı, yalnız beni hi • 
~~ ıaraılmııtr. Mevzii bir kalbe 
\ı. .. 
lrarnııtı. 

l Doktor Cemil bunulada oğrqtı. 
•'ktt iyileştirmeğe muvaff a.k ola • 
"''dı: 

Dernekki ani ve ,iddetli bir he • 
)!itana oğrasın .. Belki buı iddetli 

}{e ~e ile heyin itlemeğe ba.,lar ... 
.• iilı (. k w J ~. ~ Nesrin mazinin bil' çok ıeY· 

~i hatırlıyacak. 

rjl1 Sonra felesofane dütündü: 

eı1 - Hot, hatrrlamasa daha. iyi o· 
b ~ya... . . • . 

\' 8ir pn bir a~a.c:la oturuyorlardı. 
tıı er.t"kten kalkmr,lardı. 

l>ilferip hanımla Nerrin, kana -
~·~ . 

'"Qf) yan yana konufuyorlardı. 
~lor, ibir koltuğa. gömülmüş, ga• 
~tı\e okuyordu ... Daha doğrusu u • 
)\dcluyordu. 

llıdvan Beyefendinin elinde bir 
'-'ektup vardı. 
~":"Ben biraz sokağa gidiyorum, 
l , ı. Cabuk gelirim. IBiT misafir 
~ldeyeceğim. 

,__ K' ., 
ımı. 

-Görüraün. 

911.... ~ sakin yuvayi rörenler, üatle
• llllGe patlamağa hazırlanan ka • 
""ıay.a inanamazlardı. 
kocası ıittiği gün bir çeyrek 

'-. Dilf erip Hanım: 
"'1 Nesrin, dedi biraz bdıç.eye çı-

tı t1?ı mı?. . 
8 e - Çıkalım anne. 
.J;ı ~ ~ktı ve· doktorun ne biçim o• 
d~j .. ~~ görünce gülümsedi, 

·'-'Q~' omuzuna vurdu. 
1'ıJ ~ Doktor, okuduğunuz haber 

mi menklr?. 
boktor eıçradı: 

31İ • ;- Fmalidemeraklı. Çok me-
'l(I ı ... . 

,::;;İn bir kahk&lıa attr. Doktor 

tı' ..._ Seni yaramaz kız seni ... Be· 
1~le alay e·diyorsun ha! .. 
~ ........ J:f ayır doktor .. Ben de gaze
}' ~ltuduğum :zaman uyuya kah • 
0t\tın. Haydi bahçeye çıkalım. 
;:- Çıkalım yavrum .. 

~ a.ın. odadan çıkacakları za -
'n bahçıvan haber verdi: 
.._Feyyaz Bey geldi efendim. 
-....... N . ' eymı§ .. 
fi; F eyy.az Bey mi? Buyursun .. 

~ defa tekrar edilen !,ir isim 
~~~i iliklerine kaClar ürpertti • 

l'lrlıda kmfıkhklar peyda ol· 

Yazan : Selami l zzet c. H. Jı'. Munteınedi Omer, Kars 
Yaz~n J hak Ferdi 

Kumandanın karısı ha-muıtu. Hatırlamağa çalıthğr 

belliydi. .. 
Gene kanapeye, anesinin yanı

na otururken söylendi: 
- Feyyaz? Feyyaz?. 

Doktor Cemil koltuğunu pen • 
cereye çevirdi. Arkasını kapıya 

verdi, iyice gömüldü. Kendisini 
göstermek istemediği anlaıılıyor
du. 

Kapı açıldı .. Feyyaz Bey girdi. 
Dilferip Hanımefendinin elini öp
tü. Elini Nesrine uzatıyordu. Dil
ferip Hanım haykırdı: 

- Nesrin .. Nesrin .. 

Doktor kotlu: 
Şiddetli bir hamleyle Nesrin an· 

nesiyle doktoru itti. Yüzü kor -
kunç bir §ekil almı,tı. 

Gözleri yerinden uğramtf F ey
yaza bakıyordu. 

Dudakları takallüs etmitti. Vü· 
cudu titriyordu. 

Birdenbire elini batma götür • 
dü ve haykırdı. 

- Hatırlıyorum .. Hatırladım .• 
F eya:z, ıanki acıyormut ve hay• 

ret ediyormu, gibi bir tavır takın• 
mı•lı .. Fakat Nesrin: 

- Feyyaz ... Evet o ... 
Diye haykırdı .. Üzerine atılın· 

ca korktu Nesrine yakasına yapıf• 
mıı geliyor, tartakhya bağnyor • 
yordu: 

- Çocuğum nerede?. Bana ço· 

- ' cugumu ver ... 
Feyyaz kurtulmağa çalqrrken 

Nesrin trmaklannı bileklerinin 
derisine geçirdi: 

- Ya ni,anlım~ kocam, çocu -
fumun babaamı ne yapbn?. Söyle 
diyorum, onu ne yaptın? O ne ol• 
du?. 

Dilferip Hanımla doktor ara -
ya girdiler. F eyyazi Nearinin e -
linden kurtardılar ... 

Dilf erip Hanım, krzınm çıldır• 
dığına kail oldu. Ağlayarak 

yalvarıyordu : 
- Nesrin, kızım, yavrum, ken• 

dine gel. .. 
Nesrinin ani buhranı geçti ve 

kız derin bir sükune dütlü. Kol • 
tuia oturdu. Anasının omuzuna 
ba,ınr dayadı: 

- Anacığım, bu adam neye 
hala buraya geliyor?. 

Feyyaz, müdahale etmiyec~k, 
konu,mıyacak olursa tehlikeye 

ği;eceğini sezdi, yakla,tı, derin 
bir te11ürle: 

- Aff nızı istirham ederim ha• 
nımefendi, dedi, Nesrin Hanım 

sebebini izah edemiyeceğim am • 
ma, bunu anlayamadım, beni gö• 
rünce muvakkat bir cinnet huhra
nma yakalandı .. 

Nesrin batını kaldırdı: 
- Y.alan söyleme.. Benim deli 

olmadığımı pek ili. biliyorsun. · 

- Her halde aizin deli olma• 
manızı diliyorum .. Ümit etmeli • 
yim ki geçirdiğiniz ağır hastalık .. 

- Geçirdiğim felaket beynimi 
biraz ıanmı,tı. Bazı şeyler hatır• 
layamıyordum.. Fakat fU anda 
her JeYi hatırladım .. 

- Gene her ,eyi hatırlamıtar • 
nızdır. Hem hatırlasanız bile, 
bağırarak söylememeniz daha ha· 
yırlı olur. 

- Neden?. 
- Annenizin duymaması lizım 

gelen .• 
(Devamı var) 

C. H. F'. reisi Yusuf Ziya. Aydın 
C. H. F. vilayet idare heyeti reisi 

Ethem Kadıi. Erbaa C. H. F. Re- "" d K b ""' ) 
isi.~Iehmet.. Eski!>azar C. H. ~-.gır J: ocamJ oguyor ar 
reısı Hamdı. Hafık C. H. F. reısı . 
Mustafa, Hafik 1psile nahiyesi C. H - --... - ... --------
H. F. reisi Cemal. Keskin · c. H. assa kumandanı, Daranın rakı bini boğduktan sonra 
F. Hadi, nahiye mü<lürü Refik, bir mahzen mukaddes şarapla taltif edilmişti 
Belediye reisi Ömer. Hafik Mus
muga nahiyesi C. H. F. rejsi Be
kir. Çerkeş At Karacalar C. H. F. 
idare heyeti reb~i M. Xecati. Si -
nop C. H. F. reisi Macit. Zara 
belediye reisi, Sabit, C. H. F. rei
si ıi.ifakası Nail, Zara, Kızıldağ, 
gençler birliği umumi reisi kay -
makam M. Nami. Gümiiş beledi -
ye reisi ve TeYfik, C. H. F. reisi 
vekili Halil. Kayseıi Himmet de
de nahiyesi C. H. F. idare heye
ti reisi Mustafa. Gümüş kayma -
kam vekili Fikıi, belediye reisi 
Emin, H. F. reisi Arif, Havıa 
C. H. F. kaza idare heyeti reisi 
Ali Ri7.a. Ordu. C. H. F. reisi 
Haydar. Ka<lmhan C. H. F. reisi 
At.1. :Kozan C. H. F. reisi Zeki. 
U1pseki r.. H. F. reisi Hamdi. 
Çerkesköy C. H. F. reisi Hüsnü, 
!zmit reisi vekili Esat, Çorlu C. 
H. F. kaza idare heyeti reisi Ziya. 
Saphane C. H. F. reisi Habil oğ
lu Jt"uat. Tuzlukçu naMyesinde 

38 No. du zirai kredi kooperatifi 
ortakları namına. Akşehir hütün 
köylerinden cemiyetleriyle şir -
ketleıinden. Ereğli C. H. F. reisi 
Hakkr. Seıik C. H. F. Vilayet i -
dare heyeti reisi vekili Hamit, 
Konya C. H. F. ''e belediye reisi 
Şevki. Bala C. H. F. idare heyeti 
reısı namına akıp. Kemalpaşa 
C. H. F. r~isi Asmı, zirtıat odası 
reisi Cemal. Demirköy belediye 
reisi Sadettin, Himayei Etfal ı·ei
si Ali Riza, C. H. F. reisi Raif, 
T. T. cemiyeti Demirköy, Ş. R. 
Cahit, Türk dili tethik cemiyeti Ş. 
R. Qgman Hayri, Hilaliahmer 
C. R. Dr. Sedat ipahi, iktisat ce

Dara bir akşam hassa kuman· 
danını yanına çağırdı: 

- Taspa ! Bir derdim var .. Ça· 
resi senin elindedir! 

Dedi ve Mısır dilberi (Libya) 
yı çok sevdiğini söyledi. 

Hassa kumandanı, (Bardiya) 
dan çok çekinirdi. Bardiya, Tas -
pa kadar kuvvetli bir adam de -
ğildi. Fakat, Bardiya lraniler ara- ı 
sında vuruculuğu ile meşhurdu. 
Ufacık bir hançerle sekiz on kişi- ı 
yi birden yere sererdi. 

Taspa, korkak bir tavırla hü
kümdara: 

- Emrediniz, kendi batımı e· 
limle kesip uğrunuzda kanımı a • 
kılayım?-· dedi· Fakat, Bardiya ile 
dfüföcemem. Cünkü o benden zi -.. y ~ 

yade vurucu ve nişancıdır. 
Dara güldü: 
- Ben senden onun karısını is

tiyorum~ Onunla dövüşmeni de
ğil.. 

Kahraman (Bardiya) yı 
nasıl boğdular? 

Hassa kumandanı hükümdar • 
dan aldığı talimat 
başlamıştı. 

üzerine işe 

Mısır dilbei"lerinin sarayda 
serbest kalması için, kocasının 
ortadan kaldırılması lazımdı. 

" (Libya) kocaaından memnun 
değildi. İran hükümdarına karşı 
ruhunda daha fazla temayül his
sediyordu. Kocası sert bir asker· 
di. Halbuki Dara c;ok munis, ne • 
şeli, ve bilhassa kadınları çok iyi 
anlamış bir erkekti. 

miyeti Demirköy Ş. reisi Ali Ri - (Libya) kocasından memnun 
za. Gediz C. H. F. reisi Sadık. olmama:kla beraber, hiç bir za -
Ki.itahva C. H. F. vilayet jdare man onun ölümünü de istemezdi. 
heveti ·reisi Etem. Kütahya C. H. Çünkü, kendisi de biliyordu ki, 
F. ·idare heyeti ı·eisi Ali 'Aldf. Bardiya, ölürae, Mısır dilberi o -
Bartın C. H. F. reisi yc>rine Beş nun kadar meşhur bir adamla ev
oğlu Hasan. Biga C. H. F. jdare lenemiyecekti. Daranın sayısı 
he:veti başı Raşit. Bursa C. H. F. yüzü geçen gözdeleri arasında 
vil~yet reisi Sadi Rasim. Alanya - mevkii ne kadar yüksek olur· 
C. H. F. reisi Şükrii. Şiran kay _ sa olsun - müebbeden bir cari
nıakamı Zeki Ziya. belediye rei _ ye olarak kalacaktı. 
si Nusrat, C. H. F. reisi :\lesut, işte bu endişe, güzel kadını 
Akseki Güzelsu nahiyesi C. H. F. kocasının peşinden koşturuyor -

reisi Mehmet. :Mersin C. H. F. du. 
tçel vilayeti idare heyeti ve Mer- (Libya) yolda gelirken, eski 
sin Halkevi reis vekili Necip Na- Sümer şehirlerindeki (l) hüküm· 
cit. Boziiyük C. R. F. reisi Nafiz, darların cariyelerine luymet ver
Ula helediye reisi Fahıi, C. H. mediklerini, mabet harabelerin • 
F. reisi Hamdi, Gökova nahiye de gördüğü resimlerden de ania· 
müdürü vekili Muharrem. Biga - mı~h. lran hükümdarlarının <la 
drç C. H. heyeti idare reisi Veh - eski hükümdarlar gibi yapmaya 
bi, Himayei Etfal reisj Cemil, cağını kim temin edebilirdi? 
Bayındır C. H. F. N'ahiye ocağı Güzel (Libya) ogün aayarm 
reisi O. Vasıf. Acıpayam beledi - bahçesinde çok ı,evdiği tavusla -
ye reisi A. Niyazi, C. H. F. idare rın peşinden koşuyordu. 
heveti reisi Fevzi, Alaçam C. H. ~ (Libya) mn iri siyah gözleri, 
F. idare hev. eti reic;i Ahmet. Ter öldürücü ve baş döndiirücü bn -
me C. H. F. reisi Muhli.. Akseki 

h kı~ları vardı. Bahçedeki nöbetç1-
C. H. F. Susuz sa ap nahiyesi i- ,. 

ler ve bahçevanlar bile genç ka· 
dar eheyeti reisi Veli, C. H. F. 

·d h dmm yüzüne bakmağa cesaret <'-
Cevizli nahiyesi ı are eyeti rei--

dernezlerdi. Hükümdar, Mısır 
si Siilevman. Aydın C. H. F. reisi . . .. 

1 ~L Nu~i, belediye reisi Mehmet dılbzerıne &
0
°: Ak°ı:m~~ ~- . 

1
. 

N" mi A vvahk C. H. I•. reLi na _ aten, ara, en ısıne ıs ırap-
• '" • "mlllhıuu11ıtHH1111mnnmnnn uı ıu111111mRmmmm1t1rmttıaumu11t1ın111111111U111fD 

mına A. :Mazhar. Edremıt C. H. H. F. namına Reşat. Hilaliahmer 
F. reisi Ce,•det. Çubuk C. H. F. reisi Sadettin, Tayyare reisi Ka -
reisi Hüsnü. Haymana C. H. F. mil, Spor klübü. reisi namına Na
reisi Fahri. Buca belediye reisi zım Beyler. 
Kazrm, nahiye müdürii Rifat, C. (Devamı var) 

larıni unutturacak bir kadın arı• 
yordu. 

Kim bilir? Hukümdann ara .. 
dığı kadın belki de (Libya) ola • 
caktı ! Fakat bun!! şimdiden ne 
kendisi, ne de hükümdar bile • 
mezdi. Hadisat acaba Daraya 
mı yardım edecekti? Yoksa (Lib
ya) ya mı? ... 

Muhakkak olan bir şey varsa, 
hükümdarın, günler geçtikçe Mı· 
sır dilberini biraz daha fazla ıev• 
mesi idi. 

Dara, Libya, bahçede bir ço
cuk gibi kuşlarla oynaşırken, o
nu pençercden seyretmekten bile 
zevk duyuyordu. 

Libya tavusları severken, bir
den, ağaçların arasından akseden 
bir hırıltı işitti... Kuşların yanm • 
dan ayrıldı .. Koştu .• Ve hmltının 
yükseldiği yerde iki heybetli nö
betçinin bir adamı boğduklarını 

gördü. Korkup kaçmak istedi. 
Fakat, merak bu ya ! Geriye dö • 
nemedi.. Ağaçların ara11na da • 
lınca, boğulan adamı tanıdı .. El
lerini uzatarak bağırmağa başla· 
dı: 

- imdat... Kocamı öldürüyor· 
lar!.. 

Etrafında dol&.!an nöbetçileT 
(Bardiya) nm karısını saraydan 
içeriye götürmütlerdi. 

(Libya) baygın bir halde, hü
kümdarın odasında yatıyordu. 

Mısır dilberi kocasının boğul· 
duğunu görünce, bu müliıi§ man
zara karşısında itidal ve metane• 
tini kaybederek, ağaçların ara • 
sında düşüp bayılmı§h. 

Dara, bu manzarayı pencere
dea seyrediyordu. (Libya) nın 

sesini duyunca: 

- Kucaklayıp getirin! 

Diye bağırmııtı. 

Taspa, hükümdann rakibini 
boğduktan sonra, Dara ya: 

- Ellerimi bir kahraman ka· 
niyle lekeledim. Bu lekeyi ancak 
bir mahzen dolusu, mukaddes ,..., 
rap temizliyebilir. .. 

(Devamı var) 

( 1) "M ezopotaınya'run ilk a. • 
halisi cenupta Sümerler, şimalde 
Akatlardan ibaretti. Bu iki ka .. 
vim "Bü)i.ik göç" ten sonra Orta 
Asyadan bu ha\~:ıliye yerleşmiş • 
lerdi. Sumer Türkleri cenupta 
ve Fıratm va.--atında (Uruk) şen· 
rini tesis etmişlerdi. Bu şehir 
bağları ve biiyiik mabetleriyle 
meşhurdu. Bundan başka gene 
cenupta Suınerliler tarafından te
sis edilen (Nipur), (Nizin), (Zi· 
par), (Kalner), (Larsam)' ve a .. 
şağı t1ratla da (l{iita) ve (Ur)' 
şehirleri vardı. Urlular Mısır ta • 
cirleıinin uğrağiydi. Sumerliler • 
le Mısırlılar arasında ticari mü .. 
nasebetler evveltı Ur şehrinôen 
başlamıştı. 

Urlular aralannda oüyülC sa· 
natkftrlar vardı, mermer üzerine 
be1denin Örf Ye adetlerini gÖsfe " 
ren rec:-·mıer haK ederleroi... tlh'l 
(Sum ı kızı· lskender Fahrettin): 



Bahtı 
Biribirlerini sevdiler. Evlendi

.er. Biricik ülküleri vardı: Çocuk• 
ları olsun. Bir erkek evlat istiyor• 
!ardı. Karııı •ebe kaldı. Vakitsiz 
doğurdu. Kadın öldü. Kocasınm 
yüreğine indi ve o da öldü. 

• • • 
Bahtı Kara'nın çocukluk çağı 

çok acı geçti. Mektepte, batkala· 
larmm cezasmı çekti, huıusi ve u· 
mumt imtihan zamanları hep has· 
talandı. Mektebi bitirdi ama, is • 
mi tembel ve haylaza çıkmııtı. 
Bakaloryada, bir arkadatına kop· 
ya Terdi. O arkadaıı diplomaıını 
aldı, Bahh Kara, kopya ediyor 
diye döndürüldü. 

• • • 
Bahtı Kara, hayatta hiç yılma· 

dı . Her türlü talihsizliğe göğüs 
nerdi. Mes'ut olmak, insanın ken• 
di elindeydi. Elbette kaderi yene· 
celcti. 

Bir ticarethaneye kitip oldu. 
Ertesi gün ticarethane yandı Bah· 
!ı Kara kaaayı kurtarmak içi11 
l:endini alete attı. Elleri, vücudu 
yandı. Kasa da yandı. Kurtara· 
r-: ı. dı. 

Kendini dıtarı zor atan Bahtı 
Karanın yakuına yapııtılar Mah· 
h•meye verdiler. Yanıın esnasın· 
•

1
1 1tteıin teıir edemiyeceği bir 

' - - ayı çı\lmak cürmünden bet ae• 
... ~:·c mahkum oldu. 

• • • 
P <:ı.p!ıhanede bir gün kavra 

,.. . .. · ' t i 

Mahpuslar bir gardiyana hü· 
'"ı· rı ettiler. Bahtı Kara •araiya• 
nı kurtarayım derken, adamın a• 
.. n.Cjına bir çelme taktr. Gaidiyan 
clüştii . Adamcağızı öldüidnler. 
Bahtı Kara on seneye 'daha mah· 
kum o1du. 

Fakat bu ıefer kabahabiz ol · 
clu~una öyle kanidi, ki kaçtı. 

• • • 
Bir ıün yolda, J;ayvanları, diz· 

ıinleri azıya almıt kotan bir ara• 
ba gördü. 'Atıldı. Yularlara yapıt· 
tr. Arabayı durdurdu. Hayvanlar 
geri lıtasblar ve yoldan bir ihtiyar• 
la iki 1Cadm Ye üç çocuk ezildi. 

Arabanm içinde kimseler yok• 
tu. 

• • • 
Kalıramanhktan iirendi. Seı· 

siz sedaıız, kenaini 1öıterD1eaen 
iyilik yapmak heveıiae düttü. Fa· 
kir ailelere para dağıttı. Paralan, 
kadınların kocaları alıp meyhane• 
de vediler. 

Eve iki köpek alıp balnnıya 
baıtadr. Kapekler kudurdular, 
ma1ia11ede on kiıiyi 111rdılar. 

••• 
Bir gün, tanıdıklarından birinin 

bil' .:inayet itliyeceğini haber a 1· 
d; Zab:taya haber verdi. Fakat 
vermedi. Kimsenin canını yakma· 
elan cinayetin önüne ıeçecekti .. 
O tanıdıiı ile bu cinayet itindr 
ortak oldu. Cinayeti beraber dü · 
•üniip tasarladılar. Bahtı Kari\ 
lam zamanında itin önüne ıeçe
cekti. Fakat öteki bunu ıezdi .. c:. 
nayet itlen'di. Katil 1'urtuldu, 
Bahtı Kara tevkif edildi. 

• • • 
ithamı çok 1 

# A 

1-11 KAYE 

Kara 
Müellifi : Selimi izzet 

yan(1n yağmacı11 .. Fakir aile ka
dınlarını parayla battan çıkaran 
bir ıerseri... Evine kuduz köpek 
alıp, halka saldırtan bir mecnun .. 

Bahtı Kara idama mahkum e· 
dildi. 

• • • 
Bahtı Kara dar ağacına geldi .. 

Celladın fakir bir adam olduğu
nu biliyordu. Adam, tam ilmiği 

boynuna geçireceği zaman, bütün 
ıervetini kendisine bıraktığını 

söyledi. Cellat sevincinden afalln
dı. llmeği ters geçirdi, ip koptu. 
Bahtı Kara düttü, beyni patladı, 

öyle öldü. 
.,., .. 

Vapurculuk 
TUrk Anonim Şirket' 

lstanbul Acentalığı 
Liman han, l'elefon : 2292!> 

---------------------lzmir ve Mersin 
sür'at yolu 

S dık d 
vapuru 31 

B Z8 e Ağuıtos 

Cumaıünü saat 11 de Sirk~
ci rıhtımından kalkarak doğru 1z • 
mir, Antalya, Menine gidecek. Oö· 
nüıte bunlara illveten Alanya, KU1-
1Uk, Çanakkaleye uğrayacaktır. 
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İstanbul Yedinci lcra Memur
luğundan : 

Merhun olup paraya çevrilme
aine karar verilen bir adet piya· 

no ve hane ef ya11 30 - 8 - 934 

tarihine müsadif perıembe günü 

~aat 9 ile 11 arasında birinci açık 
arttırma suretiyle satılacağından 

taliplerin Beyoğlunda Hüıeyin 

ağa nıahalleainde Su teraziıi ıo • 

kağmda 14 -numaralı Su teraziıi 
aparhmanının önünde hazır bulu· 

Arsen Lüpen 'in Sergüzeştleri ___ _. 

Kanlı İatlkaml 
Arsen Lüpen, oğlunun düşmam ıoı 

Yazan: Maurice Leh 

- Ne oluna olsun bir if 
elde edilmit bulunuyor. E 
gece ihtiyar hırsız Bartelemi ıı" 
ke ginnit. ara!bnnıf, taraf ıJ 
ve paketi bulmu§... Bundan_,,,,. 
ra da kaçmak çarelerini arV.; 
Gün oratsmda ıokak kapı•~~ 

kaçması kabil olamazdı. ~ 
kalkışmıf olsaydı yakal~n• 'I 
di. Bunun için, içinde kim•'./ 
lunmıyan bir kötkün bahçe~ 
de kimse hulunmayacaiını z f 
derek bu kapı vazifesini göre~ 'f 
cereyi açmış ve ıebze bahçe•• '
pısından ııvıımak iıtemittir· J 
anda. Matmazel Elizabet te ~ 
ten çıkıp kayığın bulunduiU ~ 
doğru geliyormuf. Bu suret~• _J 
ve hayale gelmiyen bir kartıll)I 
olduğundan ıenç kız bağır111ıtr ~ 

s:z hücum etmi9, genç kız ~ 
herif tam üçüncii baıamak t 
rinde kızı yakalam19 ... Bundtl' 
teıi de malum. ~ 

Bat D1üfettiı Guso tekrat 
larını kaldırarak itiraz etti: 

- Böyle olması çok muhte 
Fakat ben orada deiildim ve 
medim. 

- Ben de orac:la deiildinı 
görmedim.. J 

- Binnelice hidiıenin bu 'd 
de cereyan ettiğini, Matma••~ıJ 
verelin hayatına mal olan suı 
tın Bartelemi tarafından t~rtİ:J 
dilmediğini ispat eden bır 
yoktur. 

Paul itiraf etti: 
- Filhakika öyle.. ,.J,,, 
Vakit ıeçmiıti. Müddeiu~ 

muavini Parite dönmeie 1D ~ 

du. M. Ruıelenin karnı acık ~ 
Bunun için hizmetcilerden, 1' / 
sesle cİTarda bir lokanta o!"~.t 
madıiını IOl'Ufturmaia ı;.,7 
tr. Raul ti' ATemi istintalC 
minin maluadmı anlamııtı: ~ 

:<~"""' 



(Saf t&r&fl 1 inci uyıf&da) ak b "f d" B" 1 1 ~ eaaa v~zı e ır aanmm. ı· o acağmdan tereddüde mahal yok· 
lktiaadl politikamız çok cicliU zım beynelmılel mutat olan uaul· tur. Umuyoruz ki Balkan millet· 

.... 
Kongre tertip heyeti reisi Vakıt'a 

hir iıtikamet takip ediyor. Bir ta- lerle Sofyadan edindiiimiz mala- leri birbirini anlamak ve yakmlat
raftan sanayi programım ~bak- mata ıöre hakikaten mevzii hidi- mak için bundan aonra daha ıenit 
kuk ettinneğe çalrşıyonız, diğer ae vardır. Fakat hikiyeıi müba· ufuklara malik ola~ardır. Mil
taraftan ziraat mahsulünün kıy- lijaya ujramıtbr. Bulıar hiildl- Jetler tanıttıkça birbirlerine aevıi· 
nıetlendirilmesi ve bunu temin e- metinin fena muamele ve hidiaele- leri artabilir. Münasebetleri bu is
decek tedbirler ve teşkiller arka- re mahal vermemek için doıtane tikametten takip etmeliyiz. Uma· 
snıdayız. Bu iki istikameti birbi- ve kat'i temayüllerinden haberda· nm ki lzmir panaym hu noktadan 
rine bağlr görüyoruz. Faideler rız. Zannediyorum ki bütün bu da çok feyizli bir eıer olaun. Bu 
lier ikisinin verimine tabi olacak- tafıilit ıon günlerde intitar ettiği panayır için her sene büyük faali
tır. İzmir panaym gerek ziraat ıibi arzu edilmiyen bir vaziyetin yet gösteren vali paşa hazretlerine 
nıahsulafuu ve gerek sanayi ma- mevcut olmadıjım kabul etmiye kıymetli belediye reisi Dr. Behçet 
!11ulitmr tamtmak için çok yerin- müsaittir.,, Salih Beye teşekkürlerimizi ifade 
de bir teşebbüstür. Bundan ıonra lımta Pata Haz- etmek isterim. Ticaret ve sanayi 

izahat veriyor 

Memleketin büyük bir parçası- retleri umumi beyanata ıirerek o"dalarmın milli bankalarının ge
nnı her nevi ziraat makinelerimiz- demiıtir ki: rek sanayide ve gerek ziraatte hu
le olan münasebeti itibarile de sa- "Size sulh politikası üzerinde susi kurum ve müteşebbislerin gös
nayiimizle yakın irtibatı vardır. her memlekette gösterilen zrt ilô terdikleri himmet takdirlere la-
Görüyonız ki bir senelik ziraat ve manazrayı tekrar söylemeliyim: yiktir.,, 
sanayideki çalışmamızın serilme- Herkes ıulh arzu ediyor. Ve her- Pata Hazretleri nutkunu irat 
Bini ve karştlaştmlmasmı tzmirde keı bozulacağınden korkuyor. An· buyurduktan ıonra panayır kapı· 
çok iyf yapabiliriz. laıılıyor ki aamimi olarak ıulbu ıırun önüne ıeldi. Ve orada bailı 

Beynelmilel lzmir panaym mil- muhafaza etmek iıtiyeceklerin ge· bulunan kurdeliyı keımek ıureti· 
Jetlerin aliliaamı ve teveccühünü rek kendileri ve gerek batkalan le panayırı açmıılardır. 
celbetmek için bütün f&l'llara ma- için kuvvetli olmaları esaslı tart Hariciye Vekili Tevfik Rüttü 
lilitir. Ege tfıenizin<leki hususi mev- oluyor· Türkiye ıulh taraftarlığı· ve Adliye Vekili Saraç oilu Şükrü 
kii ve kiymeti bütün Türkiyenin nı kuvvetli bir varlıkla teyit etmek Beylerle ordu müfettitlerinden lz
l~ire ve mıntakasma olan geniş ve kıymetlendirmek yolundadır. zettin ve kolordu kumandanlarm· 
~lrhğı öeynelmilel panayırı fai- Milletlerin münakaşası nihayet u- dan Muıtafa Patalarla Ruı Sovyet 
deli ve meraklt kılacaktır. Sonra rnumi bir takım anlaşmalara mün- ıefir vekili M. Zalkind ve Sovyet 
kültür ve turizm noktayi nazarın- cer olacağım ümit e"delim. O vak- Ruıyamn Tüıkiye umum ticaret 
nan İzmir kendini ziyarete gelen- te kanar tedafui olan mmtakavi mümeuili M. Vorait ile tehrimiz· 
leri aynca zevklen'dirip alakalan- anlqmaların faidesi aıikirdır. deki bi16mum komoloalar açıl • 
dnbilir. Bu panayırm müteşeb- Balkan miıakı bize bu huıuıta iyi ma reaminde hazır bulunmuılar • 
hislerine böyle geniş bir baknn'dan bir miıal oldu. Hüınü niyetle bir dır. lame': Pata Hazretleri tara. 
illerini tanzim etmelerini tavsiye çok müıkilit iktiham edildi. Bal· f ından bütün pavyonlar ıezilmit
e1İerim. Eylül iyj, 1zmirin elveriş- kan devletlerini, hudut emniyetle- tir. Her pavyon kendiıine mahıuı 
H mevsimidir. Sıcaklar geçmiş ri arazi alıp vermek davalarına bir ıüzellik eseri ıaatennekle be· 
ve sofuklar başlamıştır. mahal verilmiyeceii beynelmilel raber it Bankası ile Sümer Bank. 

Z teahhüde raptolunmuıtur. Alaka· Sovyet Ruıya, inhisarlar idaresi • 
annederim ki Eylül başından 

itibaren iki üç haftalık müddet dar devletlerin uzun emeklerle vü· nin pavyonu hassaten zarafet ve 

Panaun- tah · 1 - b·ı· cuda ıetirdikleri bu eserin ciddi intizamlariyle nazarı dikkat ve 
.,. ... a sıs o una ı ır. Bu f··ı· b. t · k · . h · kd. · lbed. d na.3 1.:. .. t -.:a- . • ve n ı ı r emınat ıymehnı aız ta ırı ce ıyor u. 

mu oe esnasmua geleceklen; se-
yahatleri, bannmalan için fıUiusf Al 
tetibirler almak laznnaır. Bu yol- man 

M. Zervoa 

Atina buıuıi muhabiri yazı • 
yor: Balkan riyaziye kongreıi, 
2 Eylulde burada toplanacaktır. 
Kongrenin fahri reiıi Yunan Bat· 
vekili M. Çaldariıtir. Konırenin 

heyeti tertibiye reiıi M. Zervoa bu 
huıuata bana tu izahatı verdi: 

- Bu konırenin tertibi ıeçen 
seneden itibaren batlamıttır. Bal· 
kan milletleri riyaziyecileri araım 
da vaki olacak bir tetkiri meaai· 
nin riyaziye ilmine faydalı ola • 
caiı fikri, bizi bu konıreyi top· 
latmaja ıevketmittir. 

Muhtelif Balkan üniversiteleri 
riyaziye profesörlerine, meıeleyi 
yazdım. Bunlar, cevaplarında bi· 
ze bu teıebbüıümüze yardım ede· 
ceklerini bildirdiler . 

Kongrede muhtelif encümenler 
W•ecelrbrı 1 -,.J:4111 epçümeni, 
2 - Felaefe endbneni, 3 - Me•· 
lekl encümen ve aaire .•. 

Balkan riyaziye kongreıi, 2 Ey· 

lülden 9 Eylüle kadar ıürecektir. 
lıtanbul üniveniteıi profeıörl .. 
rinden Freundlah Fivlay kongre
ye iıtirak edeceğini ve iki teblii• 
de bulunacağını bildirmittir. 

Profesör De Miı'eı verdiii 
vapta, den tarihlerini değiıtirm 
ğe muvaffak olduğu takdirde 
Eylülde Atinada bulunacai 
yazmıttır. Kendisi geline ihtim 
Ji.t nazariyeıi hakkında bir teblit 
de bulunacaktır. 

Profesör Reinchenbach, a 
tarihte beynelmilel felıef e ko 
reıi Praida toplanacağı ve 
tebliğde bulunacağı cihetle gel 
miyeceğini it'ar etmittir. 

Yunan hariciye nezareti m 
larından M. Aro lntaki, Müıülü 
man günet aaati naazriyeıi bak 
kında bir tebliğde buluna 
Sofya üniveniteıi kongereye m 
rahhaı ıifatiyle profesör Ob 
fu ve felekiyat profesörü Bon 
gönderecektir. 

Romanya on murabbaı ıCSnd 
rf'cek.. Aralarında Romanya ak 
demiıi aza11ndan M. Cices 
Bükref üniveniteıinden Onik 
Romanya Politeknik mektebi 
\.örü ve bir profeıörü ve daha 
takım profesörler vardır. Gel 
murahhaılar arasında YuıoılaY 
)a ve Arnavutlar da vardır. 

2 Eylül pazar günü Yunan 
vekili kongreyi açacak, ve mü 
kiben Ben ve Politcknik re 
M. Haci iakiı nutuklar söyliy 
ğiz. Muhtelif Balkan millet 
murahhaa\arı, bu nutuklara cev 

vereC'eklerdir. 
Müteakip pnferıe ilmi Ye fi 

nt mr~akaıalar ve müzak 
cereyan edecektir. 

(f~ müteşebbislerin hükUmete ya
pacakları teklifleri iyi karşıhyaca
fız ve kolaylaştırmaya çalışaca
ğız. Panayıra iştirak edecekleri 
vaktile tertipten haberdar etmek 
ve alakadarlara kafi zaman bırak
mak 'daima mühim meseleöir. 
Bu panayıra doıt milletlerden itti· 
rak edenlere çok mütetekkiriz .. 
Bir kısmının vaktile haberdar ol
mamaktan ve vakit 'darbğm'dan 

fjtirak edemediklerini 'de biliriz. 
'anayırda toplanacak milletler 
her çetit mahsullerimizi yalundan 
Yerinde ıarecelder ve liendi mah· 

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

~ 

.Wlerini bize liolayldcla tanıtmıf 
oJacaklarClır. 

(Bq tarafı ı lııcl uyıfada> 

Mitlerin nutku bqlayacajıru bil· 
dirmiıtir. M. Hitler, nutka bat • 
lamak için, ark .. ı ıelmiyen aJ. 
kıtlarm bitmetini beklemeğe mec· 
bur olmuttur. 

Führer, Hindenburıun ölü-,ü 
münasebetiyle Alman milletinin 
matemine ittirak ettiii için cep • 
beye tetekkür ettikten ıonra hü • 
ktlmetin ıiyaıt proıramını ıöyle 
huliaa etmittir: 

İzmir panaıym J;u ıuretle kartı· "'- Harici noktu nazardan 
l~lı tanıtma ve anlatma için doıt milletin hürriyetini müdafaa hu· 
ıdİlletlere aynca imkin vererek 
bi~et etmit olacaktır. 
· Sö~ıriilletıer münasebatına in-
~ •ediiıce . Size söyliyebilirim ki 
biiim llomtalanmala münasebet
i~ ve beynelmilel vaziyetimiz 
i;t ıeçinme, ıulh ve beraber çalıt· 
1İıa arzularına müıtenittir. Bu t.op-
lanmadan istifade ederek size son 
günlerin gazetelerdle gördüğümüz 
ıünün hel!i batlı h&diteai hakkın
da da ma16mat vermek isterim. Bu 
hadise Bulıariıtandaki Türklerin 
fena muamele ıördüklerinden hic
rete mecbur oldukları teklinde 
matbuabmızın neıriyatıdır. Ekal
liyet meseleleri ıibi milletlerin 
'1aaaaa olduklan milli mevzularda 
matbuatmuzm vazife ifa etmele· 
rlne itirazımız yoktur. Ancak ef· 
kin umumiyenin bu kadar huaa· 
aiyetle alikadar olduğu meıeleler· 
de hakikati tam ölrenmeie çabt· 

kukunun müıavabnı idame ve te· 
min etmek.,, 

Dalıilt meaaile gelince, M. Hit· 
ler demittiri ki: 

"- Milletimizin meYcudiyeti 
için, köylü, amele ve orta 11mf 
için mücadele ediyoruz. lt1islik 

afetine kutı mücadele ediyonaz. 
milletimizin birliği için mücadele 
ve, mütkülita raimen, çok biiJijk 
muvaffakiyetler müphede ve teı-
bit ediyoruz.,, 

M. Hitler, naziliğin putperest· 
liii ihyaya çalııtıiı hakkındaki 
tenkitleri proteıto ederek, Alman 
devletinin kiliıeye kartı tedbirler 
aılmadıiım Vta alamıyacajını teyit 
eylem it tir. 

F ührer, "Hayır,, reyi veren 
yüzde ona iıaret ederek, nazili • 
ğin, Alman milletinin ekseriyeti • 
ni kazandıiı ıibi, bu ekalliyeti 

de kazanmasını bekliyecefini aöy-
lenıittir. 

M. Hitler, rejimin on sekiz ay· 
dan beri elde ettiği muvaf fakiyet· 
)eri ıaıynnt ve ezc~le itıizliğin 
azalmuından bahıetmiı ve de· 
mittir ki: 

"- Elde ettiiimiz en meıut 
netice, Sar reyİammın teabitidir. 
Almanya ıizleri vatanın mütem • 
mimi olarak tellkki ediyor. Mü· 
cadelenize ittirak ettik. Sizler, 
bazı hainler müıteana olmak üze
re, vatana avdet azmine sadık 
kaldmız. Hattı hareketiniz alt· 
mıt milyon Alman için nümune 
oldu.,, 

M. Hitler, bundan aonra, Sa· 
rm Almanya7a avdetinden ıonra 
Alman devletine dütecek vazife • 
lerden bahaetmittir: 

Siyasi baknndan fırkaları uz • 
laıtmnak, iktrsadl balomdan 

• 
buhrana Çat"e bulmak. "13/ 1/ 935 
te yüzde 99 kitinin Almanya için 
rey vermesini iıtiyor. Bu niıbet 
on aene aonra yüzde yüz olmalı • 
dır. 

Sar, Franaa ile Almanya ara· 
aında ihtilaflı bir meıele oldu ve 
öyle kalmaktadır. Meselenin hal· 
linden aonra iki memeleket ara· 
ımda ıullı hüküm ıürecejini ü • 
mit ediyoruz. Bu iki memleketi 
ayıran yeıine arazi meaeleaidir. 
Halledildiii vakit eıki muhuım· 

)arımız belki ıunu .anlıyabilecek· 
terdir: Halletmekliğimiz li.zım 

gelen itler o kadar çoktur ki mü· 
cadele yerine te,riki mesai etme· 
miz lazımdır. Hadiseler, tahrikat 
ve kin bu neticenin iıtihıaline 

mani olıa dahi, ıulhun nihayet 
muzaffer olacağını ümit ediyo • 
ruz.,, 

Tezahürata ittirak etmek üze· 
re yüz bin kiti gelmittir. Büyük 
terit bayraklar üzerinde "Sar e • 
hediyen Almandır,, yazıları var· 
dır. 

Hltler akalllyetle anlatma· 
i• u§ra91yor 

Pariı, 27 (A.A.) - Havaı a • 
janaı bildiriyor: Fr,anıız matbu· 
atı, Koblenate yapılan tezahürat 
münuebetiyle diyor ki: 

"Gene pzel ıulh ve anlqma 
sözleri, fakat, Sarlılar timdi Al • 
manyada Y&fam&nm iyi bir teY 
olduiuna kani olmutlar mıdır? 

Gazeteler, bundan tüphe et· ı 
mektedirler. 

GazeteleT, M. Mitlerin vaitle
rine, bu Y&itler iıtikbal hakkın • 
da teahhüdü tazammün ettiii tak· 
dirde maalmemnuniye ehemiyet 
atfedeceklerdir. Fakat Lö Jur • 
nal ıazeteıinin dediii gibi imza e· 
dilmit muahedeler paçavra halini 
aldıktan ıonra ıözlerin ne kıyme· 
ti v•d1r?. 

üç tehlikeyi hi11ettiğini göıte 
tir: 

Katoliklerin itimatıızlıfı, ıi 
ıi fırkaların endifeıi ve S• 
Rur'a feda edildiği zamamn 
tıraıı. • 

M. Hitlerin nutkundaki fa 
müıarünileyhin yüksek eda ile 
fadeyi terketmit olmasında 
Nutuk, rejimin ekalliyetle ani 
mak için yaphğı gayreti g·· 
mektedir. 

Amerikanın 
programı 

VaıingJon, 27 (A.A.) -
riye nezareti 1935 program 
ki 20 gemi yerine 24 geminin 
taıını kongreden iıtiyecektir. 
ni programda bir tayyare 1 
2 kruvaıör, 3 deatroye, 6 
bahir vardır. Donanmaya 55 
yeni mürettebat alınacaktır. 

Ankara 
tsmet Paşa kız ensti .. 

den diplomalı Fahire ve 
Hammlar Ankarada te · 
nelerini öçtılar. İyi ve zev. 
nizce giyinmek, bunun • 
ne kumaş, ne para kaybe 
mek istiyorsanu Fahire 
mm modanın bütün ince · 

rini milli zevkimizle ani 
maldaki ihtisasından i • 
etmelisiniz. 

Terzihanenin levhasını 
Maten gazeteıi yazıyor: liye Sarnyı tarafından 
"M. Hitler, Sarm refahma iti· caddesine baktığınız 

na etmeii vadeyledi. M. Mitler fu , ... g.öre-c.eksini-· . ·.z. _____ _. 



Tayyareciliğin inkişafı beynelmilel jÇocuk sayıfamızda e ı
hudutların yerlerini değiştiriyor 'ye kazananların isimleri 

(Başmakaleden devam) tecrübe edilmektedir. B&Jlıca te-
Sovyet tayyarecilerinin Fran . ıitatın birbirinden uzak bulunma

ıaya yaptıkları ziyaret eınaıında sı ve bu suretle müdafaa vasıta · 
Fransız adamları bunların ihraz larmın yerli yerine konulması ve 
ettikleri muvaffakiyetleri ve dün· avcı tayyarelerine ıaha kazandı -
yanın en büyük tek kanatlı tay · rılmaaı muvafık görülmektedir. 
yaresi olan Maksim Gorgi tayya- Hadiseden, vukuundan evvel ha
resini gözleriyle gördüler. berdar olmak ve mühlet kazan -

tını burada aramak doiru olmaz 
mı? 

Bir harp gemisi, en yakın li -
manlardan birine eritebilmek i • 
çin bitaraf limanlardan birinde 
demir atmak ve muhtaç olduğu 
kömürü almak hakkını haizdir. 
Harp halinde bir tayyare hakkın· 
da tatbik olunacak teamüller ne
den ibaret olacaktır? Bir harp 
tayyaresi bir ticaret ıemisini sor
guya çekebilecek ve verdiği tali
mata hareketini uydurmyacak o· 
luraa kuvvet kullanabilecektir. 

Bütün bu meseleleri bir tek 
makale ile anlatmak ıüçtür. Biz 
yalnız bunlara itaret etmek iıte • 
dik. 

Amiral Dodeur 

( 1) Eski müttefikten maksat 
tn .. c;iltercdir. 

MalUım olduğu üzere Almanya mak lazımdır. Bunu da M. Bald
"Sivil tayyarecilik" adım verdi - vinin beyanatı teyit etmektedir. 
ii tayyare kuvvetleri için büyük M. Baldvin: "Bundan sonra lngil
bir gayret sa~~tmektedir. Al - terenin hudutları Ren nehri vadi
manya motörler satın almakta, lerindedir." demiıti. Bu ıözler 

fabrikalar, tayyareler, açık ve eski: "lngilterenin hudutları düt· 
kapalı tayyare meydanları inıa man memleket sahillerindedir." 
etmektedir. Bunu M. Hitler dahi fonnülünün yerine kaim oluyor. 
gizlememektedir, çünkü: "Tay . Mant ve §İmal denizleri, taras • 
yare kuvvetlerimizin inkitafın - sutla bulunan gemilerin tehlike 
dan dolayı hiç bir endiıeye ma· itaretini verebilmelerine kafi ge • 
hal yoktur. Bu inkitaf, dütman • lecek kadar genit değillerdir. 
Jddan melhuz milletlerle çevril • Eğer tayyarecilik eski mütte -
mit olmamızdan ve bunların gü- f iklerimize (1) aramızda mev -
nün birinde, kabul edemiyeceği _ cut his ve menfaat birliğini isba 
miz bazı tekliflerde bulunmaları ta muvaffak olduysa ne mutlu! Beyoğlu birinci ıuth hukuk 

B l b b t -·ı· hakimlig"inden: endiıesinden ileri gelmektedir" unun a era er ayyar ....... ı ı -
demitlir. ğin hudutlar, ittifaklar, bitaraf - 1 - Tomas Geıaryan Efendi-

hk ve hatta hukuku düvel husu - le Fatma Dürnev ve Münise Ha
Fransanın kara ve deniz tay -

sunda bile yeni bazı telakkiler nımların ıayıan mutasarrıf ol-
yare kuvvetlerini arttırmak için dukları dört bin lira kıymeti mu· 
hükUımetimizin Mebusan mecli . doğmaaını mucip olacağı inkar 

edilemez. Toprak hudutları mev- hammeneli Galatada yeni cami 
sinden bir milyar franklrk bh mahallesinde Kürekçiler cadde _ 
kredi istemesini icap ettiren baş- cuttur, fakat bu hudutları emni • 

Yet hudutları deg"ildir. Bazı mi • sinde eski 50, yeni 50 numaralı lıca sebep budur. 
aaller aöıtereli.m: Birleami• A - ve kapısı Kürekçiler caddesinde itte bunlar vakıalardır. Bun - • :r :r 

lardan alınacak ders ve hasıl e • merikanın hudutları Havay ada - olan kargir ve merdivenleri ahıap 
dilecek kanaat nedir? Acele ve • larına ve Alaakaya; Japonyanın · üç katlı en üstünde taraçalı ve de
ı·ilmit hükümlerin tesiri altında kiler de aMnçuri ve F onnoza da- po olarak kullanılmakta olan bi • 
kalarak iyilik ümidinde bulunan yanmaktadır. Rusya garptaki hu- nanın tamamı ıuyuın izalesi zım· 
,.e yahut daha fenasm.:rı çıkma • dutlarmı ademi tecavüz misakla - nm<la açık arttıraıaya vazedildi • 
mdan korkanlar bütün silahla- rı ve tahkimat ile emniyet altına ğinden 30 - 9 • 934 tarmine müs&· 
rın zamanın geçİfİyle tesirlerini aldı, sınai merkezleri yerlerini dif Pazar günü ıaat 15 len ı6 ya 
kaybetmiş olduklarını, beton du . değiıtirdi ve kuvvetlerini şark is· kadar Beyoğlu Sulh mahkemesi 
varlar yaparak bunlar arasında tikametinde biriktirdi. Fransa • bat katipliğince bilmüzayede aa
adz mahluklar gibi yırtıcı kut- nın, Belçikanın ve komıumuz bi- tılacaktır. Arttırma bedeli kıyme
lann uçuşunu seyretmenin taraf memleketlerin hudutları ti muhammenenin yüzde 75 tini 
gülünç olduğunu, artık hudutla • yalnız Ren nehri vadilerinde de-'i bulursa o gün ihale edilecektir. 
rın mevzuu bahaolmadığını, kuv • ğildir; kara sularımız Şimali A - Bulmadığı takdirde en son arttı
vetli hava kuvvetlerine malik o - f erikaya kadar uzanmaktadır ranın taahhüdü baki kalmak su
lan en ceıur devletin günün bi · ve bizim için en mühim nokto bu- retiyle ikinci arttırma 15 inci gü
rinde harp ilan etmeden en yakın dur. nüne tesadüf eden ıs· ıo - 934 
biçarenin şehirlerini ve fabrika - Filolarımızın harekatta bulu - Pazarteıi günü sa.at ıs ten 16 ya 
larını yakıp yıkacağını, halkı ze- nabilmeleri nasıl ü11übahrilere kadar icra olunacak ve en çok 
birli gazlarla boğacağını, söyle - malik olmaia ve bunların kullan· arttırana ihale edileeektir. 
mektedirler. Böyle bir tecavüze nılmasına tabi ise tayyarecilik da- 2 - Tarihi ihaleye kadar ki, 
maruz kalacak olan devletin ye • hi milli ve müttefik aerodromlara müterakim maliye veırıisi ve tel • 
ıane mukabele vasıta11, f&yet bu malik olmakla kullanılabilir. liliye mütteriye aittir. 
tahribat afetinden kurtulmağa· Karada ve denizde kullanıl - 3 - Arttırmaya ittirak ede • 
muvaffak olursa, 7ayif hava kuv· ması güç olan ittifaklar havada cekler kı:Ymeti muhaqımeneleri -
vetleridir. kirlı olacaklardır. Yeni bir hava nin yüzde 7 buçuğu nisbetinde 

Tayyareciliğin mazhar olduğu kapıları siyasetinin mevcut olma- teminat akçesi veya milli bir ban-
t--•-•-1"Jerı· _,._arp usullerı'nı· tadı'I kanın teminat mektubunu ıetir -enuu1. un sı lazımdır. Acaba izahı kolay ol-
edeceii ve yeni müdafaa vasıta • mıyan bazı mücamelelerin icaba· meleri ıarttır. 
lan aranmasını icap ettireceği 4 - Arttırma bedeli tarihi l · 
muhakkaktır. r ' haleden bet gün zarfında mahke-

Ba titrfü hayali mübalağalar V A K J T . me kasasına tediye edilecektir. 
daha evvel baıhriyede görüldü. Aksi takdirde ihale fesh ve farkı 
Torpito ye tahtelbabirlerin mey - Gtındellk, stya.ı Gazete fi at, zarar ve ziyan, faiz bila hü-
dana çıkması üzerine eski gemi • htanbul Ankara caddeat, <VAKiT) yurdu küm kendisinden tahıil edilecek-
lerin Nahun gemisinin yanına ıit- TELEFON NUlılA.IU.LAJUı tir. 
mesi llmm weliyordu. Yazı lfleı1 telefonu: !U'll 5 - 2004 numaralı icra ve if-

tdare telefonu : tü'JO - .ıd · Baaclaa eonra da hususi top • las kanununun ı26 ıncı mau esı-
Teıaraı adrul: lataııbul - (VAKiT) nJru) .. • çu larnetleri, projektörler, ağlar, ne tevfikan gayri me uzenn • 

muhtelif manialar, maynler, bom· Polta kututu No. te deki ipotek sahibi alacaklılar ile 
All()Q BEJ>ıtUJCRI: k d • t.lar, tayyareler, torpito muhrip· diğer ali a arlann gayrı men • 

lei, 4lbrleme aletleri ve tadil e - Senelik TOrkJy• Ecnebi kul üzerindeki haklarını hususiy· 
HOO Kr, Z100 Kr. idd" 

dU.it ail&tılarla mücehhez tah - e aylık ıao • ı&ao • le faiz ve masrafa dair olaQ ı· 
telhahir avlryan gemileT, bu yeni s aylık ' 00 • ıoo • alarını isbat için tarihi ilandan İ• 
harp vaatalannın kıylll4!tİni nisbi 

1 aylık llM) • soo • tibaren 20 ,gün zarfında evrakı 
iLAN UORl:'l'LlaU: 

bir dereceye indirmiftir. Hava müsbiteleriyle birlikte satıı me-
Tlcarl ua.nıarm 1lb ll&)'lf&larmda laD· 

p.ıtlan da bunların iatimalini t1ml so kunJJt&D baflar. nıı l&Jlfada 200 muruna müracaat etmelidir. 
llıhdit etmi9tir. Halbuki bu gün kuruf& kadar çıkar. Aksi takdirde haklarında tapu 
de büyük ıemilerin bir filonun BQyQk. fazla, devamlı llAD vereıııve alt sicilliğiyle sabit olmıyanlar a&bf 
esasını teıkil edeceii iddia olun. ayn tenzll&t vardır. bedelinin paylaıaaaamdan hariç 
maktadır. Reatmll ua.nıarm bir aatm 10 ıruru,tur. kalll'lar. 

Tayyarelerin iuıkiıafı ve as • KUÇUK iLANLAR: 6 - Şartname mahkeme di • 
kerlikte kullanılması hususunda Btr def&bl so, w dc"uı 60, Uç defam &:s, vanhanesinde herkesin görebile • 
Ltti'c bir bat tayin olunmamak • dört defası 7~ ve OD defam 100 kurUftur. ceği bir yere asılmıatır. Fazla taf· 

Oç &Jhk llAD verenlerin blr defut mecca· -s 
la l>eraber müdafaa tqkilatı ya • Dendir. oort eatın geçen UA.DJarm tazJa silit almak isti yenlerin 934 - l 1 
~ yP:'!ll.~ meyd&M ıetirilmekte aatırıan beş kuruttan hesap edlllr dosya ile baıkatibe müracaatleri 

•e ıaY.et dikkate değer aletler ------------·ı ilan olunur. .(1995) 

lıtanbu1 Erkek lisesi talebe -
sinden 562 lbrahim Bey birinci 
gelmi9tir. Kendisine güzel bir 
masa saati hediye edecefiz. Per
teımbe günü idarehanemize gele
rek almasını rica erleriz. 

• 
Bisküvi kazananlar 
2 - Hayriye liseıi talebesin • 

den Gönül, 3 - T opçuat cadde
ıinde kolacı Abdüsselam Bey, 
mahdumu Abdürrehman, 4 -
f eneryolu 75 Belkiı, 5 - Bursa 
kaplıcalar Ali Veh'bi, 6 - Bursa 
lisesi dokuzuncu sınıf Süreyya, 
7 - Nipntaıı Arıf Bey Aparlı • 
man üçüncü kat Muazzez, 8 -
Kadıköy, Şair Nefi sokağı Mü
nevver Halim, 9 - Beykoz iskele 
caddesi 16 numara Arif Bey kızı 
Necdet, ıo - Beyazıt soğan ma • 
hailesi Recep Zühtü, 1 ı - Moda 
lekele 1azinosund11ı Antıvan Za -
zeriyadis vasıtaaiy!e- Niko, ı2 -
Ankara lstanbul aparlıman ikin -
ci kat Saime, 13-Ankara Yeni
tehir Turpt Mübaret, ı4 - Ce -
vizlik Ziya Bey ojlu Şevket Zi • 
ya, 15 - lstanb~l P.rkek lisesin • 
d~ ikinci sınıf 678 Avni, ı6 - 

Kadıköy Sentefemi mektebin.:le 
Ben., ı 7 - Amerikan kollej ti · 
caıet kısmmda Sa1ih oğlu Mit· 
hat; ıs - Osküdllr Nuhkuyusu 
48 numaralı hanede Leman Ek· 
~em, ı 9 - Saraçhane batında 
Horhor caddeai 27 numarada Le
man, 20 - Kadıköy 4ı inci mek
mektep Hatice A19e, 2ı - Ada
na liaeıi Sı7 Orhan, 22 - Sam· 
sun Zafer sineınftsı karııaında 
Münire, 23 - Kadrköy Süreyya 
Pqa sineması ka:!uında Emine 
Muhterem, 24 - Ankara ticaret 
lisesinden Nedim, 25 - lle!ildat 
Yenimahalle ıs numarada Hakkı 
Bey ve Hanımlar. 

Kitap kazananlar 
26 - Bakırköy Kartaltepe 

Ku9yolu Esma, 27 - Afyon istas
yon posta merkezi memuru Hak
kı Bey oğlu Edip Kaya, 28 -
Senbenuva kız mektebi talebe
ıinden Hayret Şevki, 29 - Hay
riye lisesi talebesinden Nüzhet 
Emel, 30 - Finlandiya V uıf Ah-
sen Tampere, 3ı - Yozıat ma
arif katibi lbaan Bey, 32 - İstan
bul onuncu ilk m•ktep Sadullah, 
33 - lnebolu Köse mahdumları 

zarı Türk Ticare: Bankası latan· 
bul ıubesinde Şev1'et, 41 - fa· 
tih Niıancasmda Karagöz sokak 
Adil Bey kızı Selil!Je, 42 - Ka
dıköy Hale sinama11 ittisalinde 
Nihat, 43 - Kadıköy Ağabey so· 
kak 17 numara CP.mal Hüsnü, 
44 - Haydarpaıa istasyonunda 
Hasan Bey vaııtasiyle Melahat. 
45 - ÜaküdaT Paıakapııı cad • 
desinde Raife Hanım, 46 - Gazi 
Osman Paşa orta mektebinden 
Cüneyt Nuri, 47 - lstanbul kız li· 
sesinden Cemalpf. sokak 42 Mem
duha, 48 - Büyükada Galibe, 49 
Edirne kitap bayii yanında ilhan, 
50 - Kırklareli tllhrirat kalemi~ 
de Saip Bey oğlu Saibe Bey ve 
Hanımlar. 

Kartpostal kazananlar 
sı - Fener Maraılı Rum mek• 

tebinde Konstantiniye Vapori • 
diı, 52 - Heybeliada Sanator • 
yom tedavide Emel Adi), 53 -
Bolu kanaat mağazası u.hibi F eh
mi Bey mahdumu izzet, 54--Ga• 
lata meyil yokuı:.ı Dibek sokak 
numara 1 Muzaffer, 55 - Eski • 
tehir karakol kumandanı Talat. 
çavu,, Eminönü saatçi Mihran 
Bey oğlu Mığırdıç, 57 - Aamah 
mescit kahvehane karıısmda 
bakkal Murat Bey vasıtuiyle 

Nazan, 58 - Taksim Y enimahal
le Bahtiyar apart,man beıinci 

kat Hüsnü 59 - Eminönü teker
ci Arılan Bey ~ranında Şevki, 

60 - Erenköy kız lisesinden Ca· 
libe, 6ı - Sivas liseıi üçüncü 11· 

nıf talebesinden Feri dun, 62 -
Muğla poala memuru Cahit, 63-
Bandırma Bülük kumandanı A· 
ziz Bey vasıtasiyle Nüzhet 64 -
lzmir Bahri baba .. 6.zize, 65 -
lzmir Göztepe komisyoncu Sa • 
hur Bey oğlu Rifot, 66 - istiklal 
liıesinden Nuri, 67 - Çamlıca 
ı3 üncü ilk mekten Perihan, 68-
Kalyon kolluk Muazzez, 69 -
Kanlıca iskele kahvesinde çırak 
Mehmet, 70 tirket memurlarından 
Kaya Bey oğlu Ali, 7ı Yükaekkal
dırım Sobacı Dimitri, 72 - Kara
köy terzi J. B. vasılasile R. B. 
73 - Beyoğlu ikjnci mektep Lut• 
fi, 74 - Şark demiryolları müdü· 
riyetinde Ruıen, 75 - Aydın 
Süleyman oğlu Ekrem Beyler ve 
Hanımlar. 

vasıtasiyle Saracettin, 34 - An • .-- -----------• 
kara Gazi Terbiye enstitüsü Sa - Tıp Fakültesi Doçentlerinden 

adet, 35 - Karadeniz Ereilisi Dahili Hastalıklar Mütehusw 

Madenci Hikmet Bey vasıtaıiyle Dr. A. Su .. heyl 
Halit, 36 - Beylerl>eyi 27 inci 
ilk ~ektep talebesinden Nedim, Her ıün ... t 14 ten itibaren, huta-
37 _ lstanhul Sirkeci ııhbat mek lannı, Divan Yolunda N. 169, eski 

tebinde Fuat Emel, 38 - Ayaı - Şark Mahfelinde nauayene 
etmektedir. 

P .... kuleli apartonan Gül Ayte, 
...,.- Muayenehane Telefon: 21422 

39 - Mardin erkek yatı mektebi Ev .. : 60726 
talebesinden Vuıf, 40 - Adapa· ... ___ ________ _ 

LEYLt-nEHARI 

Kız - Erkek - ilk - Orta - Lise 
Bütlln Sınıflara Havi 

lakılAp Liseleri 
Miieaaisi : Nebizade Hamdi 

Maarif vekiletinin blltlln resmi liselere babıettiği bilumum hu
kuk ve muadelete malik, kııa bir müddeti bayatiyeaioe raimen 
b&yDk bir teveccnhe ve rağbete mazhar olmuı, memlekete bir 
çok mezun ve/mittir. ilim ve terbiye ıabaaında ibtilUI olan al· 
zide bir talim heyetini kazanmqtır. Mezuniyet imtihanları Eyini 
1 de ııaıf ikmal imtihanları Eylül 22 de. Kayıt için her ıDn 11-

at 10 dan 17 ye kadar mektebe müracaat •• Tel. lstanbul 20019 
Caiılotlu Yanıkıaraylar Caddesi 



arphane ve Damga 
Matbaası Müdürlüğünden : 
Nikel paralara ait resim mÜ•a 
a lllüddeti evvelce 19-8-934 te 
Yarak iki ay tesbit ye ilin e
i,ti. Görülen lüzunı ve iİitiya

biaıaen bu müddet bir aya indi-
• 
ştir. Resimlerin 19· 9 • 93~ ak~ 

alakalı ze-
olunur. (5178) 

v - VA KİT 28 ACUSTOS 19M ~ 

1 
Jstanbut K~mand~nlığı ır=:m:ı:m KAR QL =-~==ı 

Stınafma Komııyonu llarıllrı : 
i Ltke, bronz nıke! ve ~oc\ık kar o!alarının 

k!t att hay\rarlab lhtiya~ı i- ıı Asrı" Mobı· ıya Mag" azasında 
çın kapalı zarf usulıyle I~ . 
521.000 kilo kuru ot alına· ii bulabıhrainiz. ;reıefon: ı..~~407 AHMET FEVZJ 
caktır. lha1esi 10/ 9/ 934 ta· :mı • ı ı n • 111maı:mun=c:nnı:mn.•M1-:n•ı:n•m-nn-:mı-rm-11 

rih pazartesi gühü saat ıs ADA nı 
tedir. Taliplerin şartname • ·1111••~ P A ~ AK ~-· 
yi görmek üzere her gün ve ~ 
pazarlığa iştirak için o gün 
teminatı muvakkateleriyle 
birlikte ihale günü ve vak· ı 
tinde Fındıklıda Fırka Satın 
alma komisyonuna müraca -
alları. (67) (5029) -

.. -· • - ~ _ı-·· • r.~ T 'JP~ 

lslanbul Harici Askeri 
Kıtaat ilanları 

Türk Ticaret Bankası 
Merkezi Adap•zarı 

lıtanbul 9ubeıi: Dördüncü Vakıf haki temin 
kat Tel: 22042 

Komiıyon ve ticarel kıamı: Tel: 23813 
Galata9ubeli n1: G2öt 
Üsküdar tu'beai fel: iodo 
ltima~ı Miili Tel: 4193r 

V k A J t • d Yerli mamulatından 15 000 e a e ın en • adet aleminyom malra g;la. 
~ file birlikte kaııalr zarfla mil· $UBELERI 
~ "•n Göıbaıı mev,dınde yapılmakta olan Toprak bende nal<asaya konmuştur. tha • 
''-'•~ın muba~men bedeli 14840 lira olaq Vana, Kapak lesi 1 Eylül 934 tarihine mli-

lanchrma, Barbn, Bilecik, Biıa, Bolu, Bozö
yük, B\traa, 'Düzce, Eakitehir, Hendek, lzmir, Ka -
ramüue\, kit'Ü.~ Mudurnu, M. Kemllpqa Gala• 
ta, Gemlik, Gere~e, Gey•e, Safranbolu, T ekirdal, 
Üılrüdar, Y'e~İr • 

~6 tertıbatı kapalı zarf uauliyle münakaa:ıya konulmuştur. sadif c\.ımarlesl ~nU saa~ 15 
~ Nlltkaaa 17 • 9 • 934 tarihine müsadif Pazartesi günü saat te yapılacakbr Taliplelirt 
l,1ilfıı Veklleti müıteıarhk makamında icra edi,ecektir. ıartname ve nümunesini 
._ pl~r mukavele ve ıartnamede muvazzab o!duju tinre görmek üzere her gün öğİe- Müaait 9artlarlamevduat, havale kabul eder. 

r.;11n .cins ve nev'ine göre toptan fiat tekıif edeceklerdir. aen senra Ankarada M. M. 
Plenn tekliflerini (2226) liralık muvakkat teminat ~ Tı· V. Satınalma komisyoboha 

Tat.aile •ene\ •hr. ikraz muameleıi yapar. Mevdu· 
at faizlrei mU~iit'iyetle rörütiilerek teabit edilir. 

•ısikaaiyle münakasa saatinden evvel mlihaltıiu kô müracaatları ve rnünakl·· 
l,1• H11ıetine tevdi etmeleri icıp eder. ya fşltrak edeceklerin 0 gün 

Komiıyon ve ticaret kıımı her nevi emtiai ti· 
cariye aalıfıM delllet eder. 

y1
Pler bu lıaıil•taki fartnam~ierl pinslz Orali: Ankarada ve saatinden evvel teklif ve 
c~ll~ti Malzeme Mnilotl&f&ad4n alabilirler. (5149) teinldat ı\tektuplarının mak- İtı•maclı ... l.ll"t)• Kendi sigortasldıt 

buz ınukablltfiih~ ıtt'tllnr ım- na. 
~~anbul Milli Emlik M~dilifü~nden: m~yonRfya~tine~~iey·ı~~==~=============~ 
dıkay: fifer •i• maballlll Şivki Bef ibbilldl 42 •e lemeleriı (65) (4590) lı --=:::::::m:::m:::m1:111::ı:ınanm:ft11 
•ralı •Ylerin bir senelik icarı lier birin IHibalİlmen Oçer • • • _.... i Uölllf'I ı Sanayici: _ , R . 93 iizerincİ~ al"11 mnu~deye ltdil•itttf: T•liplerin Dlyaribekirde hangar ve U 8 I ., Cumhuriyet 'Bayramında An·ı 

4 Çartambt gllaO salt an dlrtte Şey akflleriyle mil· barakaların sökülüp nakli ve i ' t. IE T M E 5 • ft kara ~eni ıergi evinde açılacak 
l'I. ( M,) (4527) yedMM inşası kapalı zarfla Acent?ftn Karatöy Köprlibtşı fi 1anlyi sergisine iılirilk etmek 

müritbhaya konmuştur. 1 eİ.,2362 - Sirltecı Mühürdarzadr U şerefli bir vazifedir. Şimdiden • 
~tıbbi Maarif rhüdtlrlOuünden : ~artrtame ve projelerini gör- ... - Hırı fdelnt ~2740 ft yerihi c.yırt. .. 
ı:.c:ıı • • ~· .her aiin öi- h..._.. y ... )u " M' t ı·j~'.::.'.! T----· .. ebı te Ekalliyet mektepleri talebeaindea EY\aı mezunij---- ve mOnakasaya ~v v ıll AWIKt ve aecu-ı-uı 
.. ... rirmek için kaydedilmit olan talebenin hemen latast- lll•Mt1M'l1ft 8; 9 /934 cumar • E .... UM Yaparu 
""'•.:f 96 L..Un. 28 Am•ıtoı -• ModOrlOğ6ae milncaatları. (51 ) ltftnU sl•t 10,5 da temi- İ ·-

ftlhart ile blrllkte Ankarada S A b 2nae Galata tıb· lsl.ahoul İcra H:thlıtıliğititlen: 
lstanbul Belediyesi 

. ~;. ı ı kalt&ı Ecza~i tıbbiye 1 • 9 • ;J4 üH~ine iilalidif cu \l:fll üat · ıs it§ pazarhltıa ub8 alınacakttt f,ltp olta· 
.1 t ilhiat partlaflJlı M tıba1Ui6kl ahm salim 
'iila tnlltitaılları. (4937) 

2'l 
!u11ıa~ 1111ü1111l vtçhile 1~ na& ata iplik 
lciı elro ilyah liıtta fel'it bir haçu~ aadtimlik 

'i 0 fil lit'* httlr•I. 
llktrıda ıll~Üf ~ isimleri yazılı malzea6~ 2 • 9 • 934 tari· 
~6;-dif Pazar günü saat onda paıarlılıda alınacaktır. Talip · 
İı ,S muvakkat temina'llarlle beraber Ciltahili Alım, Satım 
Yo1ı~na müracaatları. (5010l 

~Gkıttc Ubail 16rlBUJ «ilanlar mtiti!sba 6liiak i•ere en a i::- • ~ti' metunu bulunttp tl memuriyet içia fllltliye ka
'-tt reiliı~ md~lcalt ettbil 61inl•nn 1 • 9 • 954 öi.lrtesi gli· 
•, 13,30 da Sirkecideki inhisarlar Memurin kursu binasında 
~~ ••tll~ana fttltltc eltiic!tlikleri t•lnliHle mllraditlarınıö 

lece;i ilin olunur. (517 /) 

M. M. V. Saht\ıUma komisyo- tıaithd•a kalkacak. Gidiıtc Galatada Eıki Gümrük ıoka· 
nUltl müracaatları. Zoiiruldatr, lnebolu, Sinop, ğında 4 numarada deri ve köıele 

(fO) ( 4596) Sa•ui~ Fitil~ Gitea\tö, Vlik· ticareti ile mlittağil Alekıandr Po-

• .. • fıilbir, T1•9tbtl, Rtıe'ue . 
... ... , 1 sanci ve şürekası tirketinin kon • 

D&llitte liunıl'fa illve~en 
İtava kıtaatı ic.iıt Eskişehir- ' kordato için mühlet verilmeıi ta· 

- Sii•men•. Orau'ya uiraya· 
de iki Efrat pavyoıtb inşası caktır. (S ao8, l~hiyle vuttu Bul•n ffHit1la•ll il· 
kapalı zilffla münakasaya ________ ..;;....;; _ _ ., zerine icra kılınan tahlikat 

konulmuştur. Sartnaı\te ve v d • C neticeıinae konkordalo la • 
projeleHtti görmek istiyenle- ~ara enız u- lehinin nuarı itibare alınmasına 
titt h~r ğ\in öğleden Sönra martesi postaları ve icra ve iflas kanununun 286 
\re ittÜttakaya gireceklerin ve 281 ind mh.EHfe!eH ıntıcUHttce 
i/IJIM Pfft~tttbe günU saat 1 Eylül Cumaıtte~i ~ü· b8rçtuya iki ay ttiUhlet v~tmnesi-
1DJ& 81 t@ttthUttları ile bffllk. nünden itibaren her ne ve lstanl>UICta s :tin'ti Viliff 
te Attkarada l\f, l\f. V. Satın. Cumartesi ilanında avukat Fahri Be,in kt;-
alma komisyonuna müra~a- miıer tayinine ve itbu mühletin 
atlan. (72) (4597) Saat 18 dit G•lata mıUmından ilanı ile beraber icra ve iflas aa-

• • • 
Eskişehir Hava l\'lektehin

de yapılacak kalorifer tesi
satı kapalı zarfla münakasa
ya konulınuştbr. Sartname 
ve pröjelerlnl görmek isti -
yeıtleHtt het gün öfled~n 
Aöttta v~ münakasaya ~f~
~kletin 5/9/934 earşamhil 
giinil Mat 10;5 da teminatla
rile birlikte Ankarada M. M. 
V. 8atına1ma komisyonuna 
müra~atları. 

(67) (4593) 
• • • 

Karad ni2 illvi t'0•laları kal ircleri ve tapu s:cil memurluk!arı 
lcacak gidijte lnebo'.u, Sinop. \ , 

T 
ve ı:caret milhKem'!lerine hil tfi ril· 

Samıub, Gireaoi', rabro 1• l \ 
mesine karar vcrilmi! o cıuğu İ• 

Rize'ye ~rı~ank Hctpa'ya i 
. 1 in olunur. 

gH:l~ce~. D6nltte bttiHara ıı · 
veten P•ı.lr\ SUtltlene, Fatsa 
ve Unye'fe uf?'r•'ıcakbr. 

ı Eytoı Pbsti9taı Gülce-
rrial yapacaktır. 

t5138 1 

• (2149) 

CUtllhurivct Ffalk Jı"'frka~ı ts -
tanhul vilay~t meı kezlhdeh: 

Menemende Ayyıldız te~cıin-
de tit yajiiıı biUttlt öllH Kubilly 

A Y 1 al>iaesini-1 lironz Figür tl81UtHU 
yvalık o u es. 8: 9a4 €umarleıi batlıyarak 

on gün ıürümü ekıiltbı"re çıka • 
BANDJRMA 29Af=l~s rilibtfUr. Ekıiltnie kapalı 2•rf 
Çatşanllttt 19 (la Slfkecı yolu ile yapılacticltr. Ei\rtlar e,. 

Ordu ihtiyacı için 8500 adet rıhHmından ~.akacaktır. 151981 lulUn 1;~,inci ıildil ıaai nli &etle 
velense kapalı zarf usulü ile ı• ... ---------1111 C. H. F. lstanliul ~Ul,eti idare 
mübayaa edilmek üzere mü- heyeti merkezirtJe a~ılacaktır. 
nakasaya konmuştur. lha- 1 ' ' • Fiıürün maketi lıı:ulnbulc!a ter • 

Dr. Zelill ... üiiiimer 
lesi 10/9/934 pazar günü sa- İ rahpa§ada Bulgurpalaıtadır. Ek-
at 11 dedir. Taliplerin şart- BAKTEltİYOLOJ ıiltmeye girmek istiyenJ~r fenni 
namesini görmek için her Laboratuva;ı tartname ile mukaveleyi okumak 
gün ve münakasaya iıstirak ller ne\ i kat\ m•t~nettri 1 Wasser- için Cumadan batka her gün ıa • 

man, kahn ili) balı<am, cerahat. idrar d k d d 1 
edeceklerl·n belJi saatinden \ " at o uz an on ıı:ekize ka ar 1-

' e siir bakleri) oıoji tahHl~t ve arzu 
evvel teklif mektuplarını ('ditcti husust :ı~ıl~r ~-a~HıF. ÇcmBcrli tanbulda Cümhuriyet Halk Fır • 
mezkur komisyona vermele- taş Güzel aparaman No. 4 11·\lıa2"1ii'iilı7 11 kaaı İstanbul vilayet idal'e heye • 
ri. ( 4 779) a tine bat vurulabilir. 



---- ıo - VAKİT 2'3 At.U~Tnc; 1934 

Ağrıların ve soğuk algınlığın ı n ser:i ve 
kafi tesirli devası, ambalaj ve komprime 
lerinde EB alameti farikasını taşıyan. ha· 
kiki ASPİRİNdir. 

lsrarla .JlSPİR• 
2 1te 20 ko morımeıık .>mnaıııııar oıı bulvnuı 

Türkiye 

MERKE·z 
Cümhuriyet 

BANKASI 

Kasa : 

23/ 
AKTiF 

Altın . sa.ff kilo~r:ı.m IJ.33'i 541 f· L. 18.753.325 24 
Banknot ....................... <. ........ ,,. , 19 867.685 -
Ufaklı , ......... ·---- -··-·----·--·-,_........ ,. 724.6 f 4. 47 

Oahlldeki Muhabirler : 
Altın Sa.fi 1-:R ....... ~ l 788 -024 ~ L .. 2515.004 -
filr. lirası ............... ·- . ı .. ~. fi ~ 1592 470.65 

Hariçteki Muhabirler : 

\lun: SaH kilogram 3 807 048 5 354.929 74 
\ltına ta.h,·ili kabil Serbesı dövizle 4288.957.67 

, Hazine Tahvilleri.: 
lJerubte edil en evrakı nak"tiye ~ 
'ı arşılıp;ı 1 L.158.748.563.-
Kanunun 6 ve 8 incı mad· 
delerine cevfikan vıki tediyaı ., 9.484.929. -

Senedat Cüzdanı : .. • .. 
H:ı.zine bonoları ··· ·· .. ··· ...... l L. 3.808.220 -
Ticarr senetler ····-·-··-- .. -- -· -J ,, 2.035.214.24 

Esham ve Tahvilat Cüzdanı: 
Deruhte edılen evr:ı.kı naktiye l 
~arşılığı esham ve tahvilat 
İtibari kıymetle] ---···-··-·--·---··-· .. 27.739.982 .!2 

Esham n Ta.bTillt .............. f •. 3.378.208.87 

vaziyeti 

) 
PASiF 

Lira · ı Sermaye ......................... ..... . . ............. . 
3934562471 1 lhtivııt akçesi ....................................................... . 

T edaYUldeki Banknotlar: 

1 n Deruhte edilen evraı..ı na~ tiye L r 58 748 563 -

il Kanunun 6 ve 8 incı madde 1 
;3107474.65 lcriııe tevfi~an vaki ıerliuı 948492900 

9 643 887.41 

Deruhte edilen evra 1< ı na l\tılt 

bü:ıyesi . ..... __ .. . . . 

l\:ı.r~ılı~ı tama.men altın olars.k 

tedavüle v:ı.zeJilen . . ...... ~L 

149.263 634 -

8-688.000. - t 57.9Sf 6" ------Türk Lirası Mevduatı : 

ı 49 263 634. - ~:!:;:z ::::::::::~:~:::::::::::::= 1 23.5ı2059.31 23.51'·~ 
Döviz Mevduatı : 

. ,,_ . ~:~:~iz ~~=::: :: ::::=~:=~~:::= J ı~:::~::::~~ rr.74fJ: 
5.843.434-24 M•htellt -··- ·- ............ --...................... ---·--·· 4._444-1 ... 

sı.ı ıs.191.09 

·------·····-------················ ·······························--111············ .......... ._.. .•.. ==" -· ....._ .................................................................................. r: Altın ve döviz lizerine avans·· ......... · · 
Sıhhatini sevenlere ~i Hlssedarlar-.. ······-··••oo••····· .. -- ----- ······•": .......... . 

4329199 
4500000-

10447 550 53 ;: muhtelif 
ii YekOn 
55 :: .. 

•• 
MU.iDE 

Yek On s3.31s.o.S 
2 mart 1933 tarih inden itibaren: 

253.313.088.62 

:: .. 
Afyonkarahisar Madensuyunun haznnsizliğe, Karaci- ~~ 

ğer ve böbrek raha tsızlıklanna karşı şifai hassalardan isti si 
Iskonto haddi yUzde 5 1:2 .- Altın üzerine avans yUzde 

iade edenle<in aded; gün geçtikçe artmaktadrr. rı 

ff f yon~oro~isar Mo~ensuyu ı! 
içenlere kolaylı le olmak üzere su kamyonetle müşterile- g 
rinin yerlerine kadar gönderilmekte ve aynca on şişelik U 
kasalarla da su verilmektedir. i~ 

Umumi satıt yeri: Yenipostane civannda Ak~raylı- !5 
lar hanmda Hilaliahmer 11atış mağazasıdır. Telefon: H •• E 20062 ( 4036) ( 4036) H 

=:=:::::::.-::::::::-.:::::-.:.-::ı:::w:= ... m::=:::=::-.::=:=:::::::::::::::::=ı::==::::::::;;;::::::ı 

f- Üsküdar Amerikan Kız Lisesi 
~1ektep Eylülün 17 nci pazartest günü :ı.çılır. Kolcç kısmından maada 

mükemmel ticari ve ev idaresi şubeleri vardır. Sıhhat ve ahlak ve hüsnühale 
pek ivi dikkat ve ihtimam edilir. Leyli talebeler ücretinde mühim tenzilat 
yapıl~şttr ve ücretler dön taksitle ödenir. Kayıt günleri Ağustostan itibaren 
Cnma ve Salı günleri. Fazla malumat için her zaman mektupla müracaat 

edilebilir. Telefon : 60474 · 697 .. 

B~lıkesir Vilayeti Daimi 
Encümeninden : 

Aynhk .. Albnova yolunun 6 + 588-8 + 765 inci kilometre· 
Ieri arasında şartname ve keşifnamesi mucibince yapılacak tesvi· 
yei turabiye Ye Kaldırım inşaatı 10 - Eylül - 934 tarihine müsadif 
Pazartesi günü . saat 15 te kapalı zarf usuliyle ihale edilmek Ü· 

zere münakasaya konmuştur. 
Bu inşaatın bedeli keşti 8305 lira 67 kuruştur. Münakasaya 

Liyakati fenniyesi ba, mühendislikçe tasdik edilenlerin iştirak 
meı'uliyetleri ile çalışacaklar. Ehliyet vesikası ve Ticaret vesika 
sı ibraz edenler kabul olunacak ve bu vesıkalar yevmü ıhaleden 
llakal ıekiz gün eYvel baş Mühendisliğe ibraz edilmiş buluna 
cakbr. Talip olanların bu vesaik ile beraber yiizde yedi buçuk 
niabetinde teminatı muvakkate makbuz veya mektuplariyle yev· 
mi mezkurda ve Takti muayyen.nde usulü dairesıude Encümeni 
villyete. Fazla malumat almak isteyenlerin daha en·el baş mü
hendisliğe yeya Encümeni vilayet kalemine müracaat etmeleri 
ilin olunur. (5"43) 

Holantse 
eank-Oni N.v. 

sab•k Bahrısetıt Felemenk 
Bankası 

lstanbul Şubesi 
Galata KaraköY Palas 

Meydancık Alalemcl Han 
\ 
1 

Har türlü Banka muamele-

leri. Kasalar icarı 

UMUMi MDDDRLOK: AMSTERDAM 
euDelerl : Amaterdam, Buenos Air;e•ı 

f•tanbul, Rlo de .Janelro, Santos, sao Pa&ılO• 

- ' 

,, 

Sahibi: MEHMET ASIM Neıriyat mü.dür-üs Refik Ahmet YAKIT Matbauı - Iatan.blal 


