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Faik kaptan isminde bir adam 
ki elinde süvariliğe ehliyeti 
uğuna dair veıikaıı olmama• 
rağmen her vakit Yalova ile 

nbul arasında motör nakliyatı 
pıyor. Bu adam kaza günü mo
.. nü tıklım tıklım mal ile dol· 

-"""-....Artık içerisine bir tek 
N cak hale •elmif. Bu· 

t etmemit, idi bir 
elli bet kiti aldık· 

alatla bunu da mo· 
•!· Bu suretle Ya· 
ağzı denilen mev· 

arak lstanbuJ yolunu 
Uf. ı açıklarına gelin· 

birden re kartdarına çıkan ti· 
le Çat'pıflQ feİiketi vukua ıel· 

ittir. 

Bizce bu felaketi~ iki türlü me· 
liyeti vardır· Birinci meıuliyet 

oirudan doğru acıklı hadiseye 
b~p olanlara aittir ki bu cihet 
lıyece takip ediliyor. Fakat bu 

elldiyetten hatka bir de uıul fe
•iı vardır. İtin bu cephesini 
ılı bir surette tetkik etmek li· 
dır. 

Geçen ıene Türk limanları ara· 
da çalıtan hususi "Vapurlar de
yolları itletme idaresi ıib • b. 
.. k b" l'k ı ır ır ı teıkiline ıevkedi· 
en posta vapurlan İçin bir ta· 
ııkı kayitler, tartlar kondu 

Türk limanlan arasında itliy~n 
kısım ıemiler için hu kayitler 
tartları bir taraftan ırkı ııb 

1'ik ediyoruz. Fakat diier ta· 
ftan itte Faik kaptan ıibi hir 

Mehmet ASIM 

' laell •yıtanm ı tnd eOlununda) 

14. Zaimia .• 

Atina, 8 (Huauıi) - Yunan 
hükilmeti tarafından gazetelere 
yapılan tebliilere göre, hükumet 
çartamba, yahut pertembe günü 

lsveç veliahtı Hz. dün 
asarıatika müzesini gezdi 
GüstavAdolf Hz.Müzelerimizin delerinın 

çok büyük olduğunu sögliigor 

Veliaht Huretleri A un atilca milselhıde •• 

lıveç Valiahtı Prem Güstav A- dün, ıaat on birde AJUOfJa ca· 
dolf Hazretleri, refikalan Pren• miini tekrar ziyaret etmiılerclir. 
aea Mari Lub Cenaplariyle refa· Veliaht ye refikaları hueratı 
icatlarında Jıveç hüyiik elçiıi M. Ayuofya camiinde bir aut kadar 
Boheınan cenaplan olduiu halde kalarak, hir ıün eYTel inceden in· 

r.iiiiiiiiiiii;;;;;;;:;;;:;===:---==-====-==~=-- ceye ıirittikleri tetkiklerini ta· 
mamlamıı1ardır. 

Veliaht Hazretleri Ayuofya 
camiinden Aıarıitika müzeıine 
(Devamı 2 inci •yf&IUD ı IDCI .Otwnmda 

Tevkil! 
Af itap motörü kap
tanı teokif edildi 
Heybeliada açıklarındaki kaza 

tahkikatı, dün de muhtelif Af • 
halarda deYam etmiıtir. 

Heybel=adada nezaret altında 
bulundurulan motör Ahibi Faik 

Ç n B ikan ampiyonluğunu da kazanan Millt ıüreı talmnnn•u f&lllpiyon- Ef. dün Büyiikada ıulh mahke
k kup 1 cvvc'ki gece merasimle 'ftril di. Yubndalri resimde deferli gürqçi- mesine ıönderilmittir. Faik Ef. 
rımizi kazanc:Wdan kupa ile beraber cirilyoraunuz. Bu vesile ile kendilerini 

tekrar tebrik cdiyonu... <Denmı ı inci ~ t 8Dctl lltımllllda) 

Uıtte: Uüildar Ameribıl lm liaeıi bele diye sandığı bqmda. Altta: Seçim san. 
~n birirln ba pdaki blabalık. .. 

Dün belediye intihababnın ae- ziyade artınııtı. Dolqtınlan Ye 

kizinci ıünüydü. Halkın bir haf· ka1111akamlıklarda bulunan aan• 
tadanheri belediye intihabatına dıklara dilD de, enelc:e reylerini 
kar§ı gösterdiği ,laka dün daha . (Dmumi 'lllJt'ıl _,.,.... tW ..._, ... 

Gazi Hz. ve Ecnebiler: 2 

Gazi, asil demokrat •• 
•Büyük şef lıallan gittili ger/ere lıallctan bir fert 
gibi gidiyorsa bu muhalifleri olmadığını ima eder,, 

Büyük devletler iyanmdan bi· le binermif. Halbuki ben f&laDf 
rinin kanır, umumu müYaceheıin· falan ve falan memleketlere ait· 
de: tim. Orada töhretli reiıler •e 'hu. 

- Rica ederim, tu malumatı • kümdarlar var. Bunların hiç bi• 
mı kontrol ediniz: Gazi, halkın ri bu ıi'bi yerlere ıidemiyorlar. 
ıittiii yerlere, halktan bir fert gi· Celll Nuri 
bi, sr:der, yer, içer, eğlenir, her• 
keıle prütüımüt. Tramvaya bi· <Dnanu • meı 8&J'l6nai 'bcıll ~ 

Tüyleri ürperici bir facia dalıa 

Dün akşam bir çocuğu 
tramvay parçaladı 

Evelki gece de Kasımpaşada bir sahroı 
üç kişiyi bıçakla yaraladı 

Kaaımpaıada yaralanan kahveci Mehmet ile Abdilrrahman.. 

Dün akf&Dl Nal bet buçukta Vatman Aliettinin idareaind .. 
Şehzadebatında çok feci bir tram· ki 36 numaralı tramvay arabw 
YaJ bauı olm111, bir çocuk par· arkasında 415 numaralı romorWi
çalanmııtır. <De .... ı tı.'d •.flfwa ı ...,. .otu•_..> 



ispanyada ihtilal tavsadı 
Bars/onda hayat normali KısA ====~~ 
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Şe ini a Ôl ~~=Haberleri 
Madrit, 8 (A.A.) - Gece asi

lerle polis arasında müsademele • 
rin devam etmiş olmasına rağmen 
vaziyet ıaliha yüz tutmuştur. 

Kahvelerin ve dükkinların ço· 
ğu açılmıttır. 

Belediyenin bir çok amelesi 
tekrar itlerine bqlamıtlardır. 

Albacete viliyetinde Villacub· 
Jette vukua gelen hadiseler esna • 
aında altı ikiti ölmü§, yirmi bet 
kiti yaralanmıttır. Ekserisinin 
yarası aiırdır. Bu mıntakadaki 

ihtilll hareketinin reisi ikametgi· 
hında ölü olarak bulunmuştur. 
Hendaye' de beynelmilel tren mü· 

nakalatı henüz intizam kespetmiş 
değildjr. 

Cenup ekispresi Hendayeye 
gece varmıttır. Ve ancak yarın 

sabah Parise hareket edecektir. 
Bütün F ranaa trenleri normal bir 
surette lruna gitmektedirler. Pek 
az lapanyol treni itlemekte ve bun 
ları da mühendisler ıevk ve idare 
etmektedir. 

Barıelon, 8 (A.A.) - Bütün 
şehirde hayat normal şeklini al • 
mıttır. Tramvaylar, motörler, 
otobüsler itlemekte ve amele fab
rika '\'e imalathanelerine dönmek· 
tedirler. ........... ı~;eç······;eiiihti···H·~~ ........... . 

taralı 1 llld sayıla.da) 

ıeçmitler ve müzeler müdürü A • 
ziz beyin delaletiyle büyük müze • 
yi battan bata dolaımıılardır. 
Veliaht Hazretleri muhterem refi· 
kalan Prenses Mari Luiz Cenapla· 
riyle birlikte tarih ve ıanat kıy· 
metleri pek yüksek olan lihtleri, 
heykelleri etraflıca tetkik ve tak· 
Clir etmişlerdir. Veliaht Hazret· 
leri bir aralık, müzeler müdürü 
Aziz beye demiştir ki: 

''Türkiyedeki müzelerin şöh· 

retini işittim. Fakat bizzat gez
dikten sonra, bu müzelerin değe• 
rinin, tahminimin fevkinde oldu· 
ğunu görüyorum. Ne yazık ki Is· 
tanbulda fazla kalamıyorum. U
zun bir zamandır ıeyahatteyim. 

Yoksa bunlar, günlerce tetkik e
dilmeğe layik mevzulardır.,, 

Veliaht Güstav Adolf Hazret· 
leri Prenses Mari Luiz Hazretleri
le birlikte sonra müzenin pek zen· 
gin kütüphanesini gezmiılerdir. 
Burada, müze müdürü Aziz hey 
tarafından, muhterem miıafirlere 
müze muhteviyatının ayrı ayrı bü· 
yük f oloğrafları bulunan bir al· 
bünı hediye edilmiştir. 

Gene burada asarıatika müze· 
ıini ziyaretlerinin bir hatıraaı ol
mak üzere müzenin başlıklı bir 
kağıdına kıymetli imzalarını at· 
maları Veliaht Hazretlerinden rİ· 
ca edilmiştir. Bunun üzerine 
Prenı Güstav Adolf Hazretleri ve 
Prenseı Mari Luiz Cenapları im -
zalarmı atmışlardır. 

Veliaht Hazretleri muhterem 
refikaları Prenses Cenapları ve 
ıefir hazretleriyle birlikte bundan 
ıonra asariatika müzesi karşısın· 
daki Çinili köşk Türk müzesine 
girmitler, Selçuk eserlerini gör· 
mütlerdir. 

Eski Türk eserleri Veliaht Haz
retlerini çok alakadar etmittir. 
Veliah Hazretleri Türk eserlerini 
görmek üzere Çinili köşke tekrar 
geleceklerini ihsas etmitler .. 

Diğer taraftan Veliaht Hazret
lerinin kerimesi Prenses lnırit 
Cenapları da sefaretin erkim ve 
damdönörleriyle birlikte dün ıa • 
bah Kapalı çarşıyı gezmiılerdir. 

Veliaht Hazretleri öğleden son· 
ra Yedikuleyi, surların diğer kı· 

sımlarını gezmişler, kaleye ca· 
miini ziyaret etmişlerdir. 
camlinin mozaikleriyle fevkalade 
alakadar olmuşlar ve burada uzun 

ardır. 

İsveç Veliahtı Prens Adolf 
Hazretlerinin bugün T opkapı u.· 
rayını ziyaret etmeleri muhtemel· 
dir. 

Dün aktam lıveç sefaretinde 
bir balo verilmif, bu baloya ıeh· 
rimiz ıiyaset mahafili, vali ve be
lediye reisi Muhiddin 8. İsveç ko· 
lonisi ve gazete baımuharrirleri 
davet edilmişlerdir. 

Balo pek parlak ve samimi ol
muştur. 

.. ut 11 nnm 1111 11111111111 uıutmmm1Hm11 11111 1111mm1111 ""' 11nwı•mNHOIMH.., 

lzmirdeki hadise 
-- Ba • r tı ı 

" Bu hadise, İzmir limanına 
girmenin memnu olduğuna dair 
olan haberin vakit ve zamaniyle 
iki harp ıefinesine kumanda iden 
Amirale tebliğ edilmemesinden 
mütevellit bir yanlışlıktan ileri 
gelmiştir. 

Torpidu muhriplerinin lstan • 
bula gitmiyecelder'ne dair olan 
şayialar İ&e her türlü esastan ari· 
dir. Hadise bu suretle halledil • 
miş olduiju için iki harp gem:si • 
nin İ5lanbulu ziyaret etmelerine 
hiç bir mani kalmamıştır. 

Ankara, 8 (A.A.) - Anadolu 
Ajansının istihbaratına nazaran 
iki Fransız harp gemisinin lzmir 
ve lstanbul limanlarını ziyaret et
melerine Fransız sefareti tarafın
dan hükumetimizin müsaadesi il
timas edilmit ve bu dostane le • 

şebbüfte verilen cevapta İzmir li· 
masımn ecnebi harp gemilerine 
kapalı olan memnu mıntakalar 
dan bulunması dolayısiyle o lima
na ait müsaadenin verilmesine 
imkan bulunmadıiı bildirilerek. 
gemilerin lstanbulu ziyaretlerine 
memnuniyetle muvafakat edilm:ş. 
tL Bu cevabın verildiği ~anada 
iki Fransız torpidosunun İzmir 
kalesi önüne gelerek körfeze P.İr· 
mek istemesi ijzer'ne bu mınt ka· 
mn ecnebi harp sefinelerine 
memnu olduğu ve binaenaleyh vo 
luna devam P-tmemesi lazım gel • 
dii!i, kuru sıkı top atılmak ımre • 
tivle h'Jdirilmiş ve harn remll,.ri 
bunun üzerine ıeyrini değiftirerk 
körfozde.., uzaklumış•u. 

Ru vRkavı hab,.r alan Hı:uici -
ye V .. l<i l,.•imiz. Fransız !llf'f.A .. ~ti 

nezrlin.le l'\:vm gelen teşe'hbüsler· 
d~ l.11lunmmıtur. 

F'ransa büyi;~ rlr.'s;nin bu ~a • 
"'" h q,. .. · rhre v ,.1<;1; Jl .... ,,.f't!'n.ıi ile 

vuku bulan telefon görütmesinin 

§ ANKARA - Maliye Vekaleti 
müdürleri arasında yapılan değişikli. 

ğe göre; varidat umum müdürü Rüt • 
tü Maliye baş müfettişliğine tayin e • 
dilmiştir. T eftiı heyeti reisi Cezmi 
Bey maliye vekaleti tetkik büroıu tef· 
liğine, müfettiılerden Esat Bey vari
dat umum müdürlüğü vekaletine, mil
li emlak müdürü Esat Bey birinci sı. 
nıf maliye müfettişliğine, pul müdürü 
Şefik Bey Milli emlak müdürlüğüne 

tayin ve nakledilmiılerdir. 
§ANKARA - Şark vilayetlerinde 

mecburi hizmetlerini doldunnuı olan 
kaymakamlar arasında nakil ve be • 
cayişlcr yapılacaktır. 

§ ANKARA - Gümrükler umum 
müdürlüğü kendileriyle ticaret uzlaı • 
maıı yapılmıı olan Çin, Hicaz, Siyam, 
Yemen, Brezilya, Arjantin hükU....t • 
lerinden gelr.cck emtea bedellerinin 
Merkez bankasına yatınlmasını tel -
grafla gümrüklere bildirmiıtir. 

§ KOT AHY A - Çavdarhisar ha
rabelerinde yapılan hafriyatta yeni ve 
çok kıymetli eski eserler çıkınııtır. 

§ KASTAMONU - Taıköprü, 
Tosya, Güre belediyeleri tarafından 

sudan istifade suretiyle yaptırılacak 

elektrik leşjsatı projeleri hazırlanı • 
yor. Nafia Vekaletinin projeleri tasdi
kindan sonra işe başlanacak ve beş ay 
sonra kasabalar elektriğe kavuımuı 

bulunacaktır. 

§ ANKARA - lktısat Vekaleti 
memurlarının aileleriyle birlikte otur
malarına mahsus olmak üzere Y enişe
h:rcle bir apartıman yaptınnaktadı ... 

~ ATINA - Belsrattaki Yunan 
alc emnıteh mirala:t Llyui'tbaı on iki 

günden beri kayıptır. Kendisi, Bel· 
gratta en son defa 24 Eylulde görül
müt ve o gün ~cfarete gitmek üzere 
evinden çıktığı halde ne oraya gitmiı, 
ne dl' tekrat' e,·inc dPnmütlür. 

~ ANKARA - Sümer Bank Bur. 
&ada bir Merinos ipliği f abrikuı aça· 
caktır. Almanyaya makineler ıipariı 

edilmiştir. Banka Merinoı yetittiril • 
meıi meselesi hakkında Ziraat Yeki• 
lctinden malumat istemiıtir. 

§ ANKARA - Zipgal annaPt.n 
hakkındaki tetkikat ileriledi. Heyet 
Ayancıkta bir ay daha kalacakbr. la• 
:ı:ı nwıtakalarda uıulaüz katiyat yapıl
dığı haber verildiıiııden bunlann tab
kiki heyete bildirilmi tir. 

§ ANKARA - Vekiller heyetin• 
ce, f spartacla inanılan "Gül yaicdıfı 
Limitet Şirketi" tarafmdu KJ#iııı 
itiWı ile bağlı bulunduiumuz memle
ketlerden getirilen &O ilin liralık fü
rika malzenıeıi ile lıtanlMıl üniv•.U.
ai için getirilen kitap, mecmua ve li· 
boratuvar alat ve edevatının ve Sıhhi. 
ye Vekaleti tarafından getirilen 875674 
liralık sıhhi malzemenin ve 5 muhtelif 
kalem eşyanın kontenjan harici olarak 
memlekete ithali tasvip edilmittir. 

~ ANKARA - Çifteler, Konya ve 
Çukurova baralan faaliyete seçmİt • 
lerdir. Çiftelere ait damızlık kısraklar 
Karacabey harasından gönderilmiı, 
Çukurova harasına ait olanlar da ya • 
kında gönderileceklerdir. Uzunyayla 
at yetiştiriciliğinin tekamülü için de 
ilk İş olmak üzere buradaki hayvanlar 
kamilen etüt edilmif, ihzari teeereye 
kayit muamelesi yapılmııtır. 

Kısraklann evsafına gÖl'e mıntaka
nrn aygır ihtiyacı tedrici surette telafi 
edilecektir. 

§ ANKARA - Dahiliye Vekaleti 
dahiliye memurlanrun terfileri ve si· 
cilleri hakkında bir kanun projesi ha
zırlamaktadır. 

m 

itin bir suitefehhümden ibaret ol· 
duğu ve mevzuatımıza riayet ta· 
bii bulunduğu ve Türkiye ile 
Fransa arasındaki çok dostane 
münasebetlerin de bunu müeyyit 
olduğu esaslarında cereyan ettiği 
öğren:lmiştir. 

Devlet demiryolları, 
kaüt baremi hazırlı)' 
Ankara, 8 (Hususi) - Bir ka- keri ve mülki tekaüt ka 

nunla tekaüt sandığına çevrilen dan mıilhemdir, Yalnız, el 
devlet demiryolları yardım &andı- ları n emurlarmın it b 
ğı, bu yeni şekli aldığı günden· itibariyle, devletin diğer 

beri memurlarına avanı vermek

ten vazı~mittir. idare, tekaüt 

olacak memurlarına mahsus bir 

tekaüt baremi hazırlamaktadır; 

layiha halinde mec!ise verilecek • 
tir. 

Eaaılarını mühim noktaları, as· 

Adliye intihap encümeni 
Ankara, 8 (Hususi) - Adliye 

intihap encümeni yeni hakimler 
kanununun tatbikinden yani ka -
nunuevvelden önce toplanarak, 
tefrik encümeninin hazırladığı ter 
fie şayan hakimlerin tayin listele
riy le meşgul olacaktır. 
Hava ~ollar1 tarifelerinde 

tenzlllt 
Ankara, 8 ( Huıusi) - Bugün

den itibaren hava yollarının sefer 
saatleri değitti. Posta Ankaradan 
lstanbula saat ikicle hareket: ede· 
cektir. Haber aldığımıza göre i· 
dare gördüğü fazla rağbet üzeri· 
ne yataklı üç büyük tayyare ala· 
caktır. 

İki ıüne kadar tarifelerde mü· 
him tenzilat yapılacak, lstanbula 
Sldlp .. ı-aa lir olacaktrı. Tay• 

yarede posta ücı·e leri de indiril • 
cektir. 

Mecli• ayın yirmisinde 
toplan:ıcak 

Ankara, 8 (Hıısusi) - Büyük 
Millet Mecliai ayın yirmisinde 
toplanacaktır. M cl'ı reisi Kazım 
Patanın perıembe ıünü 1 tanbul
dan hareketi ve c ma günü bura· 
ya gelmeıi mukarrerdir. 

Dly•rabeldrd' belediye 
ae~lrni 

Diyarıbekir, 8 (Huıusi) - Di· 
)'&rıbekirde beled ·ye n.t.mzetleri 
teıpit edilmittir. intihap hazır • 

larından ayrı vasıfları 

ğundan bu noktalar göz 

lınarak tekaüt baremine 
re bazı esaslar konulaca 
remde gene eski esaa dl 

edilecek ve hizmet seneleri. 
miryollarına intisapları 

hesap edilecektir. 

Diyarıbekirde 
Diyarıbekir, 8 (HuıutO 

bekir belediyeıi, belediye 
kasından 170 bin lira iı · 
miştir. 

Bununla ıehirde büyiiJı 
lektrik tesisatı yapacaktır• 
trik fabrikasının gelecek 
riyet bayramında açılması 
tertibat alınmıştır. lnpata 
da başlanacaktır. 
Ceza mUddetlerlnl it 
surette ge~iren mahk 

Ankara, 8 (Hususi) -
müddetlerini hüsnü surdf• 
miş mahkumların meırutell 
yeleri hakkındaki kanUJI 
içtima nihayetinde mecli.., 
mişti. Söylendiğine göre, 
Vekaleti meclisin önü 
topl..Wlarında Ja,,iıhaa 

celiyetiyle müzakere · 
cektir. 
Türk-Yufl•" tlcar 

Ankara, 8 (Hususi) 
rinci kanun 934 de Yu 
yapılan ticaret itilafının 
şında biten müddeti 1 i · 
ne kadar uzatılmıttır. 

Qolva nahiye adliye 
Ankara, 8 (Hususi) 

kazasının Golva nahiyetl 
teşkilatının İspartanm 
adliyesine bağlanması k 
rıldı. 

Iktısat Vekili 
lıldarına hararetle devam edil • Ankara, 8 (Hususi) ..,,,,, 
nıektedir. intibah ayın onunda j Vekili Celal Bey llyın oP 
baılanılacaktır. de burada bulunacakbr. 

La Bulgarie'nin dilinin 
bir bakla mı va:-

drıinn.ırı inde hirhirl 
me~cut ol· n vginin t.e 
ı el. dır.,, 

Yugoslavya Kralı 
Hazretlerinin Sofya 

m=ştir. (Eh. V.) imzasını taşıyan bütün Türk gazeteleri • 
bu makalede hu ziyaretin t ıirJtı.. ayni ylirekle kartıladılltı 
rini izah etmek isterken töyle de- d Bulgarlarla Yugoıl• 

(La Bulgarie) gazetesinin &on 
nüshalarının birinde Y tıgoslavya 
Kralı Aleksandr Hazretlerinin 
Sofya seyahatinden bahseden şa· 
yanı dikkat bir makale neşredil • 

niliyor: lasmasmı, bütün BalkalJ 

"Yugoslavlarla Bul 'ı 1 r ı · ketlerinin ıulh tıminatı 
da ki an laf am ı 1azlı 11 · t • 1- k i ettiler ve bundaıt 
garibelerindcn hiı idlı·. F·n l ikl vinclerin' açıkça ci,,.. 
Bulgarlar ve Yu o lavlar, ol e! - mumiyesine kartı -ll..t•""' 

sinde Avrupanın yansını l ı mdı
ran İslav ağacının iki d 1 ı t 
kil ederler. ı~ıav fam ·1 
iki dalı a ırlarca 
rum kalmı~ ve ayni <.' • ci 
dumiYtın t:v:vik'n<.' n cıı uz 
tu. Her 'ki miJlf"t hu t· 
~r mUcadele etıı · J rrl·r 
viik Pu~ karrle 1 ı-inin y 
sayeı::inrir hiini' ('tl 1 ·n(l kavtı!=:-

lav dostluk aiacının 
rı resmi Bulgar gazete 
kinlerle beslemei?e çal 

murl1·rhr. ,.., manalı hj .. haleti 
İşte bu iki milletin ruhlarının deg·l midir? 



'ARETLER 
··----···················· 
Şehirciliğimiz 
Şehir deyince in&anm aklına çok 

belediye memurlan gelir .. Sonra 
arabalannı hatırlarsınız. 

Gürültülü caddeler .. Satıcılar, be -
ye zabıtası bu hatıralar arasında 
, birer geçit resmi yapar. 

Fakat ,ehirciliğin bu bakımdan 
bir görünüıü daha vardır: ilim 

ünden! 
Şehrin ilim bakımından tetkiki 
e adeta hemen hiç yapılmamıı 

'dir. İstanbul belediye mecmuasın
çıkan bir kaç yazı ve bir iki tercü. 
kitap istisna edilecek olursa ıehir 

nda otüde tesadüf edilemez. He
. ddi bir surette kendi ıehirlerimizi 
bir tetkik mevzuu yapan eıerler 

Morfin 
derecesi 

Ha şaş kuru alın ar ak 
satılacak 

Şimdiye kadar afyon alınır ve
ya satılırken iki taraf aralarında 
bir laboratuvari hüküm olarak ka
rarlaştırıyor ve afyonun morfin 
derecesi bu laboratuvarda tayin 
ediliyordu. 

çarpmaz. r Mi1Jetler cemiyeti afyon komi-
on zamanlarda küçük bir d~ı~ lesine Amerika tarafından yapı
t Haliıflin .Ş~hdircibli.ğimizk f7ki;leri lan müracaat üzerine bu usul ye • 

say a ıçın e ır ço . . . 
yen risalesi bir Türk ıehrini ilimi rıne budunlar arası hır tahlıl u • 

mikroskop altında bir kimya mev- sulünün kullanılmasını istemiş • 
gibi tetkika çalıımaktadır. tir. Türk - Yugoslav uyuşturu -

:r. :r. :t- cu maddeler inhisarı bu teklifi 
Neşetin kitabında iki prensip hirbi. tetkik etmişler ve hazırlanan tah

anlaımıı, lehimlenmiı bir halde- lil usulünü laboratuvarlara gön
dermitlerdir. Laboratuvarlardan 

1 - Şehrin iliın usulleriyle görül- bugünlerde bir cevap gelecektir. 
Şimdiye kadar kuJlanılan tahlil 

1 - Şehrin milli bakımdan tetki. tarzları her memleketin kendisi -

u iki noktanın tebarüz etmesidir 
küçük eseri hacminin zıddına 
kıymetlendiriyor. 

hrin tarifi, §ehirlinin mukayeıeli 
ilde izahı, modern ıehir, mil -

İr, istismarcı şehir hakkındaki 
celerin bir dizi halinde toplan
bizim fikir hayatımızın mikya • 
yeni bir köşedir. 
hircilik modern dünya hayatın • 

uzerinde binlerce mütehassıs ça • 
n, binlerce alime yeni ve oriji -

ıöz söylemeğe imkin bırakan bir 
udur. Üniversitelerde ıehirlile -

7eri vardır. 

rçi bizde ancak Üniversite bir 
· izde yer tutabiliyor. Bu §artlar 

de Ne§ctin ehri tetkik eden fakat 
sadece mücerrit bir mefhum halin

akmayan ıehirciliği, sosyoloji i
tanlar için güzel bir örnektir. 

almz kütüphanelerinde çahtan • 
İçin deiil, canlı, kayniyan bir ha

.nemzet olan bir ınemlekette ba. 
bır tarla bereketi ile f · 1 • • 

eyız ennı 

eğe hazırlıyan tehirlerin t · • • anzımı, 

ı, yeniden kurulmaar ile uğra • 
da bundan istifade edecekler • 

eıet Halil, bir dava .. t•· 
nın uı une 

ıtı~. Onu daha şumullü, daha 
mıkyaıta iılemek ı"mkA d 

A anı var ır. 
amkanın hendeıeaini fik" h 

:nı_ • ır sa asın-
,,._ çızenlerden biri sıfat"ı 1 N . Ye e'et 

tebrıke liyiktir. 

Sadri Etem 

Çin heyeti 
Bir haftadanberi memleketi • 
de bulunan altı kitiden mü • 
ep Çin askeri heyeti dün An
dan dönmütlerdir. 

İn askeri heyeti bugün vapur-
kenderiyeye hareket ed k • ece • 
ır. 

İRTiHAL 
lstanbu~ . belediyesi Beyoğlu 
aaebecııı Gani Beyin dün du
olduğu aahtalıktan kurtula
rak Beyoğlu Zükur hastane. 

e vefat eylediği kemali tees -
haber alınmıştır. Mumaileyh 

daıları arasında çalışkanlığı 
myüz etmiş ve muhitine ken
i sevdirmiş bir zat idi. 
enazesi yarın saat onda Bey
Zükur hastanesinden ka]dırı-

ne göre kabul ettiğine göre idi ve 
bu usullere nazaran afyonun mor
fin derecesi değişiyordu. 

Tek bir tahlil usulü konulduğu 
takdirde bu değiıme kalkacaktır. 
Yeni kabul edilecek afyon tahlil 
usulü hiç fÜphesiz afyon piyasa -
11nda tesir gösterecektir. 

lnhisarın Kartel ile olan müna
ıebatı devam etmektedir. lnhi -
sar kurulduğu vakit satı! serbest 
olduğundan Türkiye çok afyon 
ihraç etmiş ve Kartel bunları ala • 
rak büyük af yon stoku elde et -
mişti. Müzakerenin ağır yürüme -
sini bu stoka atfedenler vardır. 

kat stok bittikten onra va • 
ziyetin değişeceği muhakkaktır. 
Esasen inhisar idaresi satış husu -
sunda acele etmemketedir. Afyon 
aatı,ımız Kartel haricinde olduk • 
ça iyidir. inhisar tarafından Ja -
ponyaya takas suretiyle gönderi • 
lecek olan bin sandık afyonun 
yarısı satılmıştır, 

idare afyon tüccarları ile af • 
yon tahlili, rutubet, alım mese • 
lesi üzerinde de konuşmaktaydı. 

Rutubet ve alım meselesi halle· 
dilmek üzeredir. Bundan evvel 
inhisar idaresi morfin derecesine 
göre fiat veriyordu. Fakat tüccar 
haşaş1 yaş alıp kuru satarak de
receden kazanıyordu. idare bu
na mani olmak için kuru usulünü 
tercih etmittir. Alım meselesi 
hakkında verilen kararlar inhisar 
meclisinden geçtikten sonra kat'i 
bir ıeki) alacaktır. 

Poliste tebeddül 
İstanbul emniyet müdürlüğü 

teşkili.tında yeniden bazı değişik
likler olrnuıtur. On yedi üçüncü 
komiser, altı ikinci komiser İs • 

tanbul kadrosundan diğer vili. • 
yetler kadrolarına nakledilmiş • 
lerdir. Buna mukabil vilayetler 
kadrolarından on dört komiser 
de lstanbul kadrosuna getirilmif· 
tir. 

Ayrıca bazı sivil memurların 
da reımi zabıta kısmına nakilleri 
kararlattırılmıtbr. 

Kasımpafaya geçirilecek ve lstanbul nafla bat 
an sureti mahsusada temin mUhendialiğl 

n Haliç vapurlarından birile lzmir nafıa batmühendisi Nu· 
nakledilecektir. Cenaze ri Beyin İıtanbul nafıa ba,mühen· 

azı Eyüpte kılınacaktır. Mer- diıliğine, İzmir nafıa batmuhen• 
un ailesine ve kendisini tanı- diıliğine de Samsun batmuhendi
ara samimi taziyetlerimizi ı si Mehmet Beyin tayin edildikleri 

· haber verilmektedir. 

/iş, orman ve madeni 
kanunlan 

Meclis Reisi Kazım Paşa 
Hz. nin beyanatı 

Büyük Millet Meclisi Reisi Ka
zım Paşa Hazretleri gazetecilere 
şu beyanatta bulunmuştur: 

"- Meclisin mutat içtima se
nesinin bidayeti olan bir teşrinisa
nide açılacaktır . 

B. M. Meclsinin müzakere ve 
tetkikine arzedilmiş bir hayli ka
nun layihası vardır. Bunların 

içinde mühim olarak iş kanunu, 
orman ve maadin kanunu ile di
ğer bazı adli layihalar vardır ki, 
bu devrede hukanunların müza
kerelerinin ikmal edileceğini ümit 
ediyorum. 

Büyük Millet Meclisi azasının 
hemen kaffesi tatil devresinden 
istifade ederek intihap dairelerini 
ziüaret etmişler, mahalli ihtiyaç
larla alakadar olmuşlardır. Bu 
tetkikat heyeti umumiyesi itibari
le faydalı ve müsbettir. Fakat 
daha henüz intihap dairelerinden 
dönen mebusların hepsiyle görü§• 
medim. 

Vefat eden Sıvas mebusu Rah
mi, Samsun mebusu Emin, Balı • 
kesir mebusu Ali Şuuri Beylerle 
ikinci umumi müfettişliğe tayin e· 
dilen Jbrahim Tali Beyden inhilal 
etmiş dört mebusluk vardır. Mil • 
Jet Meclisince bu münha11ere res
men ıttla peyda edilmemiftİr. 
Halk Fırkası tarafından da bu 
münhallere namzetler henüz tes • 
bit edilmemiştir. Meclisin bu 

içtima devresinde bu münha11er 
mevzuu bahsolacak ve ~amanın· 
da yeni mebuılar seçilecektir. 

Tasarruf Cemiyetinin meaai • 
15inden çok büyük istifadeler edil· 
melde olduğu her gün muhtelif 
vesilelerle görmekteyiz. 

Ankarada yapılan sergi binaaı 
Tasarruf Cemiyetinin muvaffak 
olmuş teşebbüslerinden biridir. 
Bu sergi mühim bir ihtiyacı kar
şılamaktadır. Sergi Cumhuriyet 
bayramında açılacaktır.,, 

Türkiye ile Macaristan 
arasında yeni bir 

nakliyat yolu 
Tuna nakliyatı ıimdiye kadar 

Galas veya Braylada yoluyla ve 

deniz vapurundan Tuna vapuruna 
aktarma suretile yapılmaktaidi. 
Bu aktarma ise masarif, zaman 
zayiata ve çok defa eşyanın zarar· 

]arını mucip oluyordu. Bir Macar 
şirketi asri mötörlü bir aemi yap • 
tırmış, ve bu gemi ile Türkiye ve 
Macaristan arasında aktarmasız 
ve doğrudan doğruya bir servis 
ifa etmiye karar vermittir. 

"Budapest,, ismindeki motörlü 
gemi ilk defa olarak tam hamule 
ile bu ayın 12 - sinde İıtanbula 
gelecektir. Eıyayı tahliye ettikten 
sonra Beyrut, Hayfa ve lskenderi
yeye uğramak üzere yoluna de • 
vam edecektir. Dönüşte gemi iz • 
mir ve lıtanbulda Tunaya mahsus 
emtiayı alacaktır. 

Hasan Bey Ankarada 
Şehrimizde beynelmilel paTla

mentolar konf eransşna riyaset e
den Büyük MiUet Meclisi birinci 
reiı vekili Trabzon mebusu Haaan 
Bey Ankarays- dc-ınü !ür. 

Ticaret 
odasında 

Dün muhtelif meseleler 
etrafında konuşuldu 
latanbul Ticaret ve Sanayi oda 

meclisi ikinci reis Habip zade Zi
ya beyin riyasetinde dün toplan
mıştır. 1935 yılı başında yapıla
cak olan oda meclisi azalığı seçi
mi için yapılan hazırlıklar, mües
seselerin ve cemiyetlerin göster
diği mümessillerin listesi okun· 
muştur. Bundan başka kanunda 
kazanç vergisi miktarı tayin edil
miyen esnaf zümreleri için idare 
heyeti tarafından verilen kararlar 
müzakere edilmiştir. Bu arada 
aktar ve takunyacılara göıterilen 
kazanç vergisinin miktarının çok 
olduğu, dans mekteplerinden yüz
de yirmi ve içki satılan dans mek
teplerinin de gazinolar gibi sayı

larak yüzde doksan kazanç ver• 
gisi alınması işaret edilmiştir. 

Toplantıda umumi katip Vehbi 
Beyin istif ası üzerine iktisat ve • 
kalelinin cevabı okunmuftur. l · 
kinci reis Habip zade Ziya bey 
Vehbi beyin hizmetlerini anlat

mıştır. 

Yeni seçim işi için ele Nemli za
de Mithat, Sadettin, Hacı Recep, 
Habip zade Ziya ve Gani beyler
den mürekkep bir komisyon seçil

miştir. 
~~----------.... --~-

1 s tan bul gümrüklerinde 
işleri kolaylaştırmak için 

İstanbul gümrüklerinde, i,leri 
kolaylaştırmak \çin idari bazı de

ğiıiklikler yapıldığı, yeniden iki 
muavinlik ihdaı edildiğini yaz • 
mıttık. 

Bütün gümrük teşkilatına yeni 
verilecek şekil için hazırlanmak • 
ta olan kanun layihasının esasları 
tamamiyle tespit edilmiş bulun • 
maktadır. Bu esaslar, Başvekalete 
gönderilmiştir. 

Diğer taraftan, gümrük mua -
melelerinin daha süratli yapılma • 
ıını temin için idari tedbirler de 
alınmak üzeredir. Bilhassa, ko -
misyoncularla gümrük memurla • 
rmın teması azaltılacak; beyan -
name takibi için her ko,misyoncu • 
nun evrakı bizzat dolaştırmasına 
meydan verilmiyecektir. 

Alınacak tedbirlerle muamele
ye konacak evrak azami süratle 
neticelendirilecektir. Bu hususta 
alınacak karar, yakında tatbik 
edilecektir. 

Adliye ıstılahlarınıTürkçe
f eştirmek için 

Adliye ıstılahlarını türkçelet -
tirmek için avukatlardan mürek • 
kep bir komisyon tetekkül etmiş
ti. 

·-····-········--········-··----··· 
Tiyatrocuk değil, 

tiyatro lazım 
- Söyle yavrum, yalan olsa ina • 

nınm! 

Ben de, ıon zamanlarda, kalemle • 
rin ucundan tiyatro ıözünün dökül • 
düğünü gördükçe seviniyorum. "Bize 
bir tiyatro lazım mıdır, değil midir?" 
Tereddüdün ortadan kalkmak üzere 
olduğuna inanıyorum. Bir Türk tiyat· 
rosunun elzem olduğuna kanaat ge • 
tirilmi~tir hükmünü beıleyip kıvanç 

duyuyorum. 
Dün de, Yunuı Nadi Bey: Hali o 

i§: Tiyatro mektebi ve ıabne hayatı 
başlığı ile, ıümullü surette varlığını 

duyamadığımız bu güzel meseleye 
dokundu. 

Ra§it Riza ve arkada~lan İstanbul 
Şehir Tiyatrosundan aynldıktan ıon. 
ra, ikinci bir sahnenin izleri belinne
ıi üzerine akla ilk gelen ıey §U oldu: 
Raıit Riza, Ankarada bir Şehir Tiyat• 
rosu kursun. lıte "Cümhuriyet bat • 
muharriri de, bu mevzu üzerinde ko
nuıuyor ve ilk nazarda haklı görüle -
cck bir mütalea yÜrütüyor. Diyor ki: 

Raşit Riza Beyin ayn bir trup tet
kil edecegi veya hatta ettiği anlaşılı -
yor. Ankara şehri bu yeni trupu pek
ala kendisine bağhyabilir. O da gider, 
Ankara şehrinin sahnesini teşkil eder, 
Bu sahnenin yanıbaşma ilave edile -
cek bir DERSHANECİK ve Tiyatro 
mektebimiz olur ... 

Evet, bu temenni bir bakıma doğ • 
rudur. Fakat tiyatroyu gönülden be
nimsiyenlcri bu temenninin kuvveden 
file çıkması, tatmin edemez. "Hiç yok· 
tan iyidir" İn doğru bir ıöz olduğuna 
artık kani değilim. "Ya hep, ya 
hiç" devrinde ya~adığımıza, ve 
"hep" i baıardığımıza kailim. Bunun 
için Ankara sahnesinin mahdut bir 
bütçe ile, dar bir kadro ile kurulma • 
ıına taraftar olmamak lazımdır. 

Ra,it Riza ve arkada§lan, pek&li 
- mesela lzmir gibi - büyük tehir
lerimizden birinin sahneıini kurabilir. 
Bu sahnenin yanıbaşına bir de deraha
necik 1\ave olunabilir. Fakat devlet 
merkezimizde böyle bir çerden çöplen
liğe kanaat etmek - Yunuı Nadi Bey 
de takdir ederler zannederim - belki 
Ra,it Riza ve arkaclqları için bir ni • 
met olur, fakat Ankara için hiç bir 
ıey olmaz ve olacağı da daha fazla 
ıürüncemede bırakmak tehlikesine 
maruz bıraktırır. 

Ankaranın ihtiyacı bir Şehir Tiyat. 
rosu, bir tiyatro dershaneciği değildir. 
Ankarada bir devlet tiyatroıunun ku
rulmasını istiyoruz. Muhtaç olduğu -
muz ,ey tiyatrocuk va c1ersbanecik 
değildir: Tiyatro ve tiyatro mektet»i • 
dir. 

Selamı izzet 

Regaip gecesi 
lıtanbul müftülüğünden! 

11 • Teırinievvel • 934 Perıemhe 
günü Recebin iptidaaı olmakla akf&ml 
- Cuma ıeçeıi - (Leylei reıaip) 
olduğu ilan olunur, 

Yabancılardan fazla para 
alan oteller 

Sayfiye yerlerinde bulunan 'bir 
kaç otelin yabancı müşterilerden 
fazla para aldıkları belediyeye ıi
kayet edilmiıtir. 

Bu şikayetler ehemmiyetle tet· 
kik olunmut, otellerden birinin 
hakikaten fazla para aldığı teıbit 
edilmiştir. Fazla para otelciden a• 
lınarak şikayetçiye verilmiıtir. 

Gelen seyyahlar glttller 
Dün sabah Homerik vapuru ile 

şehrimize gelen 450 kadar İngiliz 
ve Alman seyyahı şehrimizin gö

Şehrimizde bulunan inhisarlar rülmeğe değer bütün yerlerini 
vekili Rana bey, inhisar dairele - gezmişlerdir. Seyyahlar, gruplar 

Komisyon ilk toplantısını ya -
parak, istilah listeleri üzerinde 
tetkik grupları tetkil etmek sure -
tile mesaiyi kolaylaştırmağa ka -
rar vermiştir. Komisyon bugün 
tekrar toplanarak bu grupları se
çecektir. 

inhisarlar Vekili 

rinde meşgul olmaktadır. halinde muhtelif yerli acentalar 
Dün, inhisarlar umum müdür • ve ecnebi acenta şubeleri tarafın

lüğü binasında öğleye kadar kal - dan gezdirilmiştir. 
mıştır. Kendisiyle görü§en bir Dün "Vagon Li kumpanyası,, 
muharririmize, vekil bey: ı kendi grubuna Perapalas otelin. 

"~u~at i9lerimizle uğra~ı~oruz. de bir çaylı danı vermiştir. Va• 
Yenı bır ıey yoktur.,, demıttır. _ pur bu aabah hareket etmittir. 
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verdiği ders güzel dereceler 
Viyanada yapılan be 

.... Baş makaleden de\'am 
adamın elindeki ıtıkaız, düdük- binicilik müsabakalarıol 
ıüz, tahlisiyesiz vesairesiz bir mo· iki şoför lazım Maarifte: Sütçüler arasında eden süvari zabitleriıııiı 
töre bağlı bir kayık içine elli beır. · dereceler kazanmıya ı 

- :f ilk mekteplerde faaliyet 1 1 d 
kiti doldurarak geceleyin denize Q b ·· ·· l · •• 0 

mut ar ır. açılmasına göz yumuyoruz! to usçu erın muracaa- programları Müstahsiller rekabet için Viyana tehri mükafatı 
Dikkat edilecek olursa deniz tını Belediye reddetti Her mektepte, önümüzdeki iki depo açtılar kaıına giren muhtelif 

kazalarının yüzde sekseni, belki Otobüsçülerden mürekkep bir hafta içinde bir toplantı yapıla - İstanbul süt müıtahsilleri ile mensup 74 müıabık ar f 
de doksanı gece karanlığında olan grup dün belediyeye gelerek kış caktır. Toplantıda bu yıl mek • ıüt satıcılan arasında çıkan ihti • lazim Cevat Bey altın'~ 
çarpışmalardan çıkıyor. Onun münasebetiyle itin az olacağını tepte yapılacak Hilaliahmer koo • laf hala devam etmektedir. Müı· Cevat Bey dokuzuncu d 
için motörlerin ve kayıkların ge· söylemişler ve iki şoför bulundur- peratifi tetkilatları, ders temaları, tahsiller, satıcılarla mücadele et· mıtlardır. 
celeyin yapacakları seferler ile mak mecburiyetinin kaldırılması· inzibat meclisine aza seçmek iti meğe karar vererek, bir kaç umu· 1 -

gündüz yapacakları seferler bir· nı istemişlerdir. ve mektebin bir yıllık faaliyeti mi ıüt deposu açmağa karar ver· 
birinden ayırt edilmelidir. Ona görüıülecek, verilen kararlar mek miılerdi. 

k Otobüır.rüler demi•lerdir ki: f göre kayıklara ve motörlere na • -:r :r tep müdürü tara ından muallimle· Pangaltı ve Şehiremininde bi-

l ı'd' O "- Şimdi ıbir "'för dokuz saat · · ·1 k · M f 1 iyat için müsaade verme ı ır. • :f~ re ımza ettırı ece tır. ü ettiı er rer süt deposu açılmııtır. Diğer 
na göre nakliyat §Artları tayin e- nöbet tutmakta ise de ancak bu· raporlarda yazılan itlerin yapılıp taraftan sütçüler cemiyeti yeni i
dilmelidir. Hulasa her nevi ka· nun bir kaç saatini direksiyon ha· yapılmadığını kontrol edecekler· dare heyeti geçen cumartesi günü 
yıklarm, motörlerin geceleri sa- şında geçirmektedir. Diğer saat - dir. gürültülü bir toplantı yapmıştı. 

hiller arasında bildikleri gibi gi· lerde dinlenmektedir. Bu şekil. Hukuk talebesi hocahk istedi Bu toplantıya çarşamba günü de-

dip gelmeleri ve istedikleri gibi de bir şoför dokuz saat çalışını - Hukuk fakültesi talebelerinden vam edilecektir. 
Yolcu ta•ımaları umumun selime· l ·f y 

:s yor demektir. kinci bir §oför bu- bazıları Maarı eki.Jetine müra• 
ti namına doğru bir §ey değildir. Kadıköyünde su 

Ücreti ucuzladı 
lundurmaya ve buna yevmiye ver· caat ederek kendilerine ekalliyet 

Heybeli önünde kazaya uğrı· ve ecnebi mekteplerinde hocalık-
yan motör ile kayık cinsinden va· meğe kudretimiz yok. Kıt ta ge-

l. t l ı k B b lar istemişlerdir. Vekalet bu tale· 
srtalar geceleri ıahillerimiz ara· ıyor. ! er aza aca . u iti arla belerin isteklerini kabul etmemiş· 

Üsküdar ve Kadıköy su tirke· 
tinin 1934 ücret tarifesini tayin 
için lstanbulda toplanan komsi -
yon, beher metre mikabı su için 
on bet kurut tesbit etmişti. Şir -
ket komiıyona verdiği hesapta if· 
çi gündeliğini yüz yirmi kuruş <>· 
larak göstermitti. Bunun üzerine 
komisyon tetkikat yapmış, terkos 
amelesinin aldığı yetmiş beş ku -
ruş gündeliği esaı tutarak yuka • 
rıdaki tarifeyi tesbit etmitti. 

sında serbestçe gidip geldikçe iki şoför bulundurmak mecburiye-
yalnız umumun hayatına ait em· ti kaldırılsın.,, tir. 

Hukuk fakültesinde 
ders pro§ramı niyet tehlikeye düşmez. Bu tarz· Belediye otobüsçülerin bu mü· 

'daki ıerbestiden her türlü kaçak- racaatını kabul etmemi§, iki 10• 

çılık suçları da kuvvet alır. för kullanılmasının mecburi oldu· 
Binaenaleyh deniz işletme ida- ğunu bildirmiıtir. 

resi, vapurculuk şirketi gibi te· 
şekküllerin tabi oldukları nakliyat Bundan başka Kadıköyde ça • 
şartları nasıl hükUmetçe tespit e- lışamıyan otobüsler de yakında 
diliyorsa umumiytele serbest ka· İstanbul içindeki hatlara taksim 
yıkların, mavnaların, motörle· edilecek, bütün hatlarda otobüs 
rin insan ve eşya nakli noktasın· seyrüseferleri tanzim olunacaktır. 
dan riayete mecbur olacakları 
tedbirler de alınmalıdır. Aksi 
takdirde bugün gözlerimizin Ö· 

nünde duran felaket her vakit, 
hatta daha acıklı şekiller de, te· 
kerrür edebilir. 

Mehmet ASIM 

Yunan meclisi 
dağılacak 

-- (Sa§ tarafı ı inci aayıfada) 

mebusan meclisini fesh ve yeni in
tihabat icrasını ilan edecektir. 

Yunan hükumeti, netredece -
ği intihabat beyannamesinde, mil
letten yeni meclisin kaunun esasi
sinde ayan meclisinin lağvini in· 
taç edecek tadiller yapmasını ve 
icra kuvvetinin salahiyetini tak • 
viye etmesini istiyecektir. 

Meclisin feshi müşkülata uğ • 
radığı cilietle, hükumetin yeni 
reisicumhur intihabatına tevessül 
edeceği şayiaları geceleyin çıkmt§ 
ise de teeyyüt etmemiştir. 

Reisicumhur M. Zaimis, huku· 
metle muhalif fırkaları barıştır • 
mak tetebb'üslerine devam ediyor. 
M. Zaimis, Venizelos fırkası er -
kanından M. Gonatas ile M. So • 
l<ollisi bugün kendisini ziyaret et
meğe davet etmiştir. Ciritten dö· 
nen M. Ekıindaris, M. Venizelo· 
sun noktai nazarı hakkında M. 
Gonatasa izahat vermiştir. 

M. Gonatas, reisicumhura M. 
Venizelosun n-0ktai nazarını hil -
direcektir. 
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Tramvaya hücum 
Geçen Sah günü akşamı saat on 

lıacukta Yedikuleden Aksaraya dön -
mekte bulunan tramvay arabasına Da. 
vutpaşa ile Etyemez arasında bazı eş
hsı meçhul tarafından hücum edildiği
ni Bosfor yazıyor. Merkumlar kon • 
dötörU taşla yaralamışlarsa da araba
yı tevkifa muvaffak olmamışlardır. 

Biraz sonra mütecavizler diğer bir 
tramvay arabasına kurşun atmışlar, 

yalnız camlan kırmışlardır .. 

Mahkemelerde 

Kara Alinin m uhake
mesinde son safha 
Üç ıenedenberi devam etmek

te olan Kara Ali çetesi muhake· 

mesine dün ağır cezada naksa u· 

yularak devam edilmiştir. Dün· 

kü celsede Hacı Ali adında bir 

§ahit dinlenmiş, bu şahidin ifa • 

deleri üzerinde iki taraf vekilleri 

arasında münakaıalar yapılmış -
tır. 

Suçlu vekili evrakın yeniden 
tetkik edilmesini istemiş, neticede 
dava, ıuçlu vekilinin müdafaa 

yapması için 11 birinci teşrin per· 

şembe gününe bırakılmıttır. 

Tarı vapurundaki 
kaçakçll ık meselesi 

Vapurculuk şirketinin Tari va· 
purunda yapı lan içki kaçakçılığı 

dolayısiyle tirket idare meclisi 
reisi Ru§en, Tari vapuru süvarisi 

Mahmut Beylerle kamarot Hakkı 
ve muhasebeci Numan Efendiler 

hakkında sekizinci ihtisas mahke· 

mesinde verilen karar T emyi:z ta· 

rafından ikinci defa nakzedilmiş· 

tir .. Suçlu görülenlerin durutma -

ları bugün yapılacaktır. 

Kaçak eşya 
İstanbul limanında bulunan İ· 

talyan bandralı Helouan vapuru 
amelelerinden Sotorozi isminde 
biri tehire çıkarken yolcu salo -
nunda muhafaza memurları tara· 
fından üzeri aranmış ve on iki 
ampul ile iki İpekli çorap ve İpek
li eşarp bulunmuştur. Suçlu seki· 
zinci ihtisas mahkemesine veril • 
miştir. 

Gümrük muhafaza memurları 
tarafından Zonguldakta bağcıla -
rın Mehmet efendinin evinde a • 

rattırma yapmışlar ve bin bet yüz 
t .. ~ .. 1-,.rnk cakmak bulmutlardır. 

Hukuk fakültesinin müfredat 
programı hazırlanmıştır. Program 
tedrisata batlamadan bir gün ev • 
vel talebelere bildirilecektir. Prog 
ramda yapılan değişmeler şunlar• 
dır: 

(Devletler umumi hukuku) 
dersi Rektör Cemil beyle profe • 
ıör Kar Strupp arasında taksim 
edilmiştir. Geçen yıllar bu dersi 
okutan Ethem bey bu yıl üçüncü 
sınıfa (Hukuku hususiye) dersini 
okuatcaktır. Ayrıca bu sene bi • 
rinci sınıfta (hukuku umumiyei 
düvel) dersi haftada bir saat ol • 
mak üzere profesör Kart Strupp 

tarafından okutulacaktır. 

illve muallimler 
Şehrimizde bulunan ilk mek -

teplerdeki ilave muallimler alı • 
narak diğer münhal muallimlik • 
lere tayin ediliyordu. Bu ıuretle 
her muallim haftada yirmi altı sa· 
at den okutuyorlardı. Haber al· 
dığımıza göre bu ilave mualfünler 
dershaneleri çok olan mektepler • 
den alınmıyacaktır. 

Orta tedrisat hocaları 
henUz maa,ıarını alamadılar 

Orta tedrisat kadroları her 
alakadara hususi tezkerelerle 
bildirildiği için henüz mualliınler 
maaşlarını alamamışlardır. An • 
cak her mektebe bütün muallim 
kadrosu tamamiyle bildirildikten 
sonra muallimler maaşları alabi· 
leckelerdir. 

Sıhhate uygun. görül
miyen binalar 

Vaziyetleri itibariyle sıhhi le· 
lakki edilmiyen müe11eseler için 
bir liste yapılmıttı. 

Verilen son bir karara göre bu 
kabil müesseselerin ruhsatiye al • 
maları için evvela sıhhiye müdür· 
lüğünün mütalea ve müsaadesini 
almağa mecbur olacaklardır. On· 
dan sonra hıfzıssıhha muci • 
hince kendilerine ruhsatiye ve· 
rilecektir. 

Fakat komisyonun ekseriyetle 
verdiği bu karar Nafıa Vekaletine 
bildirilmi§, Vekalet işçi gündeli • 
ğini yüz yirmi kuruş üzerinden 
kabul etmiş ve suyun metre mik • 
ahını da 16 kuruş olarak tasdik 
etmiştir. 

Buna aöre, Kadıköy su ücreti 
on altı kuruş otuz paradan on a tt 
kuruşa inmiştir. 

Sinemacıların şikayetleri 
Ticaret odasında 

İstanbul sinemacıları ticaret 
odasına müracaat ederek filmler· 
den alınan gümrük resimlerinin 
çokluğundan şikayet etmişlerdi. 
Ticaret odası da sinemacıları 9 
tetrinievvelde konuşmak üzere o· 
daya çığırmıştı. 

Sinemacılar bugün odaya ge • 
lerek filmlerden alınan gümrük 
resimleri ve elektrik sarfiyatı hak· 
kında odaya izahat vereceklerdir. 

Halkalı mektebinde 
Gazi büstü 

Halkalı Ziraat mektebinin 
methaline merasimle bir Gazi büı· 
tü konulmuıtur. Bu münasebetle 
müdür Muzaffer ve talebeden 
Bahri beyler tarafından nutuklar 
ıöylenmittir. 

Tayyare cemiyeti 
m adalya verecek 

İstanbul Tayyare Cemiyeti ta· 
rafından kazalarda ve köylerde 
bulunan ıubelere bir tamim gön· 
derilmittir. Bu tamimde Tayyare 
Cemiyetine iane verenlerin bir lis· 
teıi istenmittir. Cemiyet, bu lis· 
teye göre teberruda bulunanlara 
kıymetli madalyalar verecektir. 

Bütün güıelliii - gençliği ve tatlı sesile 

RAMON N O VARRO 
Geaçlik - Güzellik ve eafes şarkılar filmi olan 

ASRI TALEBE 
filminde herkesi teshir edecektir. Fransızca sözlüdür. Filme 
ve olarak : P A T H E dünya haYadiıleri ve Hanımlar sizin 

son PARIS M ODALARI 
Yar1n ak,am M E L E K Sinemasında 

ili· 
i~in 

... ....... METRO-GOLDWYN-MAYER ......... 

Tuhaf bir hiki 
Bir kaç gün evvel kö 

de bir adamın dütÜP 
görülmüş ve tahkik edi. 

ya tuhaf bir hikaye çı 
yılan adam, müstakbel 
derine kendini affettirdi 
yen bir Kayserili geııçtit• 
miyop olduğu için iki d 
lığa uğramıf, kayı 

bir batka adamın elini 

Fakat ikinci el öpme 
ortadan saati yok olun~ 
saatini atırdığını tahıııİJI 
tı aramıya koyulmut ~e 
bu adama rasgelince y• 

pıfarak saatini isteıniye 
mıştır. 

Fakat, yankesici dh'' 
yapıtlığı adamın, bu ıefet 
lü arayıp bulamadığı h 
yinpederi olduğunu 
yaptığı gafın tesiri altıJI 
bayılmıt, tedavi edilere~ 
miştir. 

iki genç az k• 
bo§uluyorıardl 

Mustafa ve Hüseyin • 
genç balık avlarken ,bir 

dalgasına tutulan kayık! 
rilmiş, denize düşen ı;s 1 

güç halle kurtarılnııtlard 
kendilerinin seyrüsefer 
tına muhalif bir vaziy 

ları anlaşıldığından 

zabıt tutulmuştur. 

Macaristan yün, y• 
ni evvelce alınacak bir 

tabi tutmakta idi. 5°" 
len bir kararname ile 
ortadan kaldırılmıttıt• 

sonra Macaristana yün 
serbestçe girecektir. 811 
menin yapılmasına sebl'. 
ristanın ham yün ve y• 

rikinde çektiği güçlüklii" 

• 
cumhuriyet .,. 

hazırhkl•" 
29 T etrinievvel 

bayramı hazırlıklariYI' 
olan komisyon belediY', 
vini Hamit beyin reiılifi 
toplanarak program e 
rü,müttür. 

·1ıi Komisyon haftada ı 
lanarak ayın yirınitİ.,, 
programı hazırlıyacakt"'' 
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Daranın oğlu bağırdı; " Yaşasın 
yirmi sekiz taçlı babam!,, 

"Şarap iç ve güzel sev.. Fakat, şarabın eskisini ve kadının 
tazesini seçmeyi ihmal etme ! ,, 

tosya) kocasını nasıl deliyor. Sen eski Atoıya değil· m~kte tereddüt etmezdim! 
karşıladı? ıin! Sana ne olmuş, Atosya? Atosya gülerek sordu: 

O gece (Persepoliı) haıtan ba
tutuşmuş gibiydi. Şehrin cenup 
ısı önünde iki büyük meş'ale 
ıyordu. Halk zafer türküleri 
liyerek, zevk ve neıe içinde 
e küme dola§ıyordu. 

Hükümdar ıehre girer girmez 
ırap heykeli) nin yrkrldığını 
en saray halkı, Persepolis sa
ndaki eski kitabeleri de orta· 
kaldırmışlardı. 

Daranın zevcesi iki çocuğunun 
ında iç kapıda bekliyordu. 

(Sarheı) babasını görünce: 
Yatasın yirmi sekiz taçlı ba

m! 

iye bağırarak Daranın boynu• 
sraılmıştı. 

Mağrur hükümdar, büyük oğ • 
un sözlerinden hoşlandı .. Sar • 
ı alnından öptü ve kar11ma dö· 

rek: 
- Evlatlarıma mağrur bir as -
r ruhu atıla.dığın için, seni hür • 
!ile selamlarım, Atoıya ! 
Diyerek omuzundan oktadı. 
Atosya kocasını çok sevdiği ka· 
.r, onun itiyatlarına da hürmet· 
rdr .. İyi ve kötü huylarım her .. 
ten iyi bilir<li. 
çeriye girmiılerdi. 

Dara, büyük misafir kabul sa· 
unda muhte§em bir yemek sof

.ar gördü. 
Sofranın etrafında be! kişilik 

:uracak yer vardı. Dara sofraya 
aktı ve içinden yerleri ıaydı: 
- Biri ben, diğeri karım .. Öte
erde de ik çocuğum oturacak.. 
•incisi kimin için hazırlanmış? 
Yemek sofrasının başında dur -
uşla.rdı. 

Sof~anın üstünde Ha.bilin maş
r haglarından getirilen otuz tür 
üzüm vardı. Nefis yemekler ve 

ki şaraplar sofranın ihtişam ve 
kini arttırıyordu. 

Dara ıabredemedi: 
- Atosya ! dedi. beşinci yeri 
min için hazrrlattın? 
Hükümdarın karısı hayretle ko-
uının yüzüne baktı: 
- Bundan evvelki gelişleriniz

e Taspayı sofranızdan ayırma
ttınız ! 

- T aııpa hu gece çok yorgun • 
r. Ona odasmd,.. istirahat et • 

esini söyledim. Ben soframdııı. 
ımdan ve çocuklarımdan baş • 

a kimseyi görmek istemiyorum .. 
aycli, sevgili zevcem ve çocuk -
.rım, yanımda ve kar!ımda otu • 
IJl\tZ ! 

Atoaya kocumın sağında otu • 

yordu. 
Çocuklar da babalarını kartı • 
a geçtiler ... Oturdular. 
Dara: 
- Bu gece soframızda yabancı 
r kimse görmek istemiyorum, 
tosya ! Seni bu sefer gÖrÜJÜmde 

Lamiyle ba§kalaJmı,, eskisin • 
n çok daha fazla giizelle,mi, 
ıldum . Şu saçlarının rengine 
tk ... ! Şu gözlerinin derinliğine 
tk. .. ! Sesinde ne tatlr bir ahenk ı 
r ! Bakışların1 ok gibi kalbimi 

Çocuklar yemeklerine devam e- Y · d' 1 - a §ım ı ..... 
diyorlardı. 

Aloıya, gece gündüz kocasmın 
hasretiyle ağlamaktan çirkinleş • 

Dlranm okuduğu kitabenin altm. 
da (Hattı münhani) ile şu imza var
dı: ''Ben, Babil hükümdan, Esacila 
ve Ezida mabetlerinin himayesinde 
yaşıyan ve ilk Babil hükümdarı Nabo 
Polascr'in ilk oğluyum." 

tiğini zannettiğini söyledi. 
- Benim eski güzelliğim kal • 

madı, ha§metmeap ! 
Diyerek, Diri.ya eski tatlı gün· 

leri hatırlattı. 

- Hatırlar mısınız: Bir gün si
zinle bir akar suyun ba,mda yan· 
yana oturuyorduk. O vakit iki· 
mizde bekardık.. Ve siz henüz hü· 
kümdar olmamışbnız .. ı Bana: 
" arın, hayatımız şu akar sular 
gibi, saf ve berrak akacak. Se -
ninle birleıeceğiz .. Mesut bir yu • 

va kuracağız .. Çocuklarımız ola -
cak. Ve hen senin dizinin dibin -
den ayrılnuyacağım. Senin kal • 
binin etrafında bekçilik yapmak • 
tan oıanmıyacağım !,, demiştin. 

Dara bir kadeh şarap içti: 
- Hatırlıyorum, Atosya ! O va• 

kit çok gençtim. Seni deli gibi 
seviyordum. O vakit canımı iste· 
seydin, kendi elimle sana ver-

- Gene seviyorum, Atoıya ! 
Hatta eskisinden çok daha kuv • 
vetli bir aşkla. Fakat şimdi ca • 
nımı istersen veremem, çünkü ca • 

nım senden ziyade vatanıma la • 
zımdır. Ben senden ziyade mem • 
leketimin malıyım. 

- O h ide beni eskisi kadar 
sevmiyorsunuz demektir! 

- Sana hakikati söyledim, A • 
tosya ! Ben varlığımı millete ha • 
ğışlıyan bir hükümdarım .. Evvela 
millet, sonra sen! Evvela vatan, 
sonra çocuklarım! Görüyorsun 
ki çocuklarımı da seninle beraber, 
millet ve memleketin gerisnide 
brrakıyorum. Seni ve çocukları • 
mı herkesten fazla sevdiR'ime ina • 
nınıı; ! 

Atoıya kocasının sözlerine na· 
tıl inansmdı? 

Dara Babilden hareket etme • 
den, gönül eğlendirmek için, Ba -
bil sarayındaki gözdelerinden 
(Libya) yı kendisinden bir hafta 
evvel Persepolise göndermişti. 

Mısırlı kadın, Daranın ka ı · 
ıınnı gözü önünde dolatırken, A • 
tosya kocasının sözlerini can ku -
lağiyle dinliyebilir miydi? 

Dari sofrada §&rap içerkent 
duvarda. Babil şehrini üçüncü de
fa kuran Güldanilerin en eski bir 
çivi yaz11iyle süslenmiş 
tabe gözüne ilitfİ: 

bir ki· 

"Şararl iç \'e güzel sev! Fakat, 
şarabın eski~ini ve kadmm tazc~i
ni seçmeyi ihaml etme!,, 

(Devamı var) 

................................................ ........................ ... .......... . 
HABER_LER 1 l KISA 

Şehrimizdeki Almanların tezahü • ı 
ratı - fstanbuldaki Alman kolonisi 
Yüksckkaldmmdaki Alman klübiin -
de toplanarak 99 gün sonra mukad -
deratı tayin edilecek olan Sar mınta • 
kasının Almanyaya iltihakı lehine te
zahüratta bulunmuşlardır. 

franlt afyon mütehauısının tetkik
leri - Uyuşturucu maddeler inhisarı 
idaresi tarafından getirılen lranh af
yon mütehassısı Haydar Ali Bey tet • 
kikatınr bitirmiştir. Mütehassıs ya • 
kında memleketine dönecektir. Afyon 
yeti§tirme ve saklanma usulleri etra
fmda. burada yaptığr tecrübeler ve 
gösterdiği tısuller iyi neticeler ver -
miştir. 

Vilayet idare heyeti takdir edildi -
İstanbul idare heyeti azasından En -
ver, Sabri, Ferah Beyler, Üsküdar va
ridat tahakkuk müdürlükleri mınta
kasrnda teşekkül eden kazanç tetkik 
komisyonundaki hüsnil hizmetlerin -
den dolayı Vilayetçe takdir edilmiş -
lerdir, 

Odun yerine maden kömürü -
Ormanlarımızın korunması için dai • 
reler ve resmi müesseselerde mahru -
kat olarak maden kömürü ku1Ianıl • 
masr Dahiliye Vekaletinden Vilayete 
bilr~iriimiştir. 

Propagıtnda filmi - Türk Ofisi ta. 
rafından ihraç mallarımız için bir pro
paganda filmi yapılmaktadır. 

Bu filnıin istihsal mıntakalannda 

çekilmiştir. Film kısmen seslidir. 

Rum Patrikinin ıeneidcuiyeıi -
Rum patriki Fotyos Efendinin patrik 
olmasının on ikinci yıl dönümü me • 
rasiminle kutlulanmrştır. Merasim 
patrikhane kiliı;esinde olmıı§. ve dini 
flyın t:urrtinde yapılmıştır. 

Teşrihıtne binası - Üniversitenin 
yanındaki teşrihane binası tamir edil
miştir. Bir heyet bu tamiri tetkik et. 
mektedir. Tamirde kusur görürlerse 
müteahhit hakkında kanuni takib.tt 
yapılacaktır. 

Tamir edilen mektepler - Vitayet 
bu yıl doksan köy mektebini tamir et
tirmiştir. Bu mekteplerin tamiri için 
verilen doksan bin lira tahsisat tama
miyle bitmiş olduğundan bu yıl baş
ka mektep tamir edilmiyecektir. 

Ölçü ve ayarlar baş müfetti§liği -
Marmara mıntakası ölçüler ve ayarlar 
baş müfettişi Kudret Hakkı Bey lktı. 
ııat Vekaleti sanayi tetkik heyeti aza
lığına tayin edilmiştir. Kudret Hııkkt 
Bey yeni vazifesinin başına gitm ş -

tir. 
İ~ine şimdilik Ölçüler "e ayar mü

ktti,Şi Mehmet Bey vekfıleten baka -
caktır. 

Posta Telgraf umumi 
müdUrU değiştirildi 

Ankaradan gelen bir telefon 
haberi posta ve telgraf umum mü· 
dürü Edip Cemil Beyin Vekalet· 
emrine alınarak yerine Antalya 
Vaı :s; Nazif Bev tayin edilmiştir. 

- --~-
...... . 

Ölüme Susaqan Gönül 
Doktorun tavsiyesi, Rıdvan Be

yin çok hoşuna gitti: 
- Evet, dedi, Nesrine Pendiğin 

havası çok iyi gelir. 
Doktor Cemil gözlüklerini dü • 

zeltti ve Rıdvan Beyin yüzüne 
bakmadan sordu: 

- Size de bir tav•İvede bulu • 
nayım mı? 

-Tabii.. 
- Siz de Pendiğe gidiniz. 
-Yani?. 
- Deniz kenarı ... Tenha ver • 

Jer ... 
Rıdvan bey güldü: 
- Sen beni kızım ve karım gibi 

t:inirli mi sanıyorsun? 
- Sinirlerin tamamiyle ıakin 

değil Rıdvan... Çok çalıııyorsun, 
çok uğratıyorsun. 
Rıdvan bey hafiften kızardı: 
·- Haksız da değilsin .. Son za· 

manlarda i,lerim fazlaydı ... isti • 
rahata ihtiyacım var, fakat pek 
uzaklara gidemiyeceğim ... Pendik 
',Yolu uzun .... 

Doktor Cemil düşündü: 
"Malum Şikita diz aşifteden 

ayrılamıyor.,, 
• /(. 1(. 

Celil ile Şahendenin Pendiğe 
yerleştiklerinin haftasında, Dilfe· 
rip hanımla Nesrin de Pendikteki 
köşklerine yer1etliler. 

Celilin Pendikte oturmasında • 
ki sebep çok sarihti. Bir kere 
Nesrinle görüşmesi, izahat al • 
ması elzemdi. Nesrinin, çocuğu • 
nun yaşadığını bilmesi lazımdı. 
Bunu ona söylemek, haber ver • 
mek bir vazifeydi . 

Bu görüşme çok acı olacaktı. 
Bu ıon görüşütlerinde kalpleri 
parçalanacaktı. Amma çaresiz bu 
acıya katlanmak ıarttı. 

Evet, bu son görüıütleri olacak· 
tı. Ölen aşklarmı diriltmek caiz 
değildi. Fakat hiç değilse, görü· 
şürler. a.nlatırlar, kadere kadar 
yan gittiklerini birbirlerine temin 
ederler ve bu suretle birbirlerine 
kin beslemekten, birbirlerini hak • 
::ız yere itham etmekten vazge • 

çerlerdi. 
ı,te hu düşüncelerle Celil Pen· 

d:kte bir köşk tutmuştu. Nasıl ol
sa Nesrinle annesinin köşke gele
ceklerine emindi. 

Şahende pek memnundu. Artık 
her gün gah kırlarda, kah sahil • 
lerde geziyorlar, sakin, rahat, 
asude bir ömür sürüyorlardı. 

Celil şefakla beraber kalkıyor, 

karısını yatakta bırakıyor. Şahen· 
de, açık pencerelerden uzak uf ak· 
!arı seyrederken o sahile iniyor· 

du. 
ihtiyar bir balıkçı ile ahbap ol· 

muştu. Bu ihtiyarın beş oğlu var· 
dı. Beşi de gemiciydi. Açık de
nizlere ifliyen gemilerde çalışıyor 
l::u·dı. Son günlerde en küçükleri, 
on beş yaşındaki oğlunun kolu 
kırılmış, izin vermi§ler, köye gel
mişti. 

İhtiyarı Celil maddi ve manevi 
te~elli elti. 

O sabah 'ihtiyar balıkçı Celili 
güler yüzle karşdadr. 

- Merhaba baba Uğuz. 
- Merhaba evlat .. Nasılsın?. 
- Çok şükür .... Oğlun nasıl? 
- İyidir AUa şükür .... Kolunu 

çözdüler artık. 

- Demek kalktı? 
- Evet .. Yarın gemiye gidecek. 
- Acele etmesin. 
- Ben de söyledim amma, din· 

lemiyor. 
- Burada mı? 

Yazan .· Selami izzet 
-Evet .. 
- Öyleyse gidip onunla bira:t 

konuşayım. Daha izni bitmedi, a· 
celesi ne. 

- Hakkınız var beyim. Amma 
anası babası gibi inatçı. 

- Ben ona söz dinletirim. 
Celil biraz ötedeki kulübeye 

cirdi. Oğlan ressamı görünce a· 
yllğa kalktı: 

- Sefa geldiniz Celil bey ... 
Muhakkak ıizi babam gönderdi. 

- Dur hele, seninle konuşacak· 
farım var. 

Karşılıklı oturdular. Celil uzun 
bir müddet düşündü, çenesini ka· 
şıdı: 

- AH, dedi, sana hastalığında 
baktığım için bana biraz borçlu 
olduğunu kabul ediyor musun? 

- Elbette .. Ben yediği ekmeğe 
nankörlük edenlerden değilim. 
Ben ... 

- Rıdvan beyin köşkünü bili 
yor muıun? 

- Bilirim. 
- Kendini göstermeden kö!Ke 

6oku1abilir misin? 
- Kolay .. 
- Öyleyıe senden bir istediğim 

var. 
- Emrediniz .. 
- Bugün öğleden sonra oraya 

gideceksin. 
- Peki .. 
- Kimseye bir şey ıorrnadan, 

Rıdvan beyin kıziyle annesinin 
köşke gelip gelmediğlerini öğre • 
neceksin. 

- Kolay .. 
- Kolay değil, parka girmen 

lazım gelecek. 
- Girerim. 
_ Gizleneceksin, ve köşkte. 

kimler outruyor öğreneceksin, sa· 

lracaksın. . . 
_ tyit iyi amma, bu hafıyelık 

gibi bir ıey .. 
- Hayır yavrum... Bu bence 

hayati bir meseledir ve senin de 
yaptığın fena bir şey olmıyacak· 
tır. 

- Sözlerinize inanırım. Merali 

etmeyiniz, istediklerinizi yapaca .. 

ğım. 

- Kimseye bir şey söyleme. 
Hatta babana bile .• 

- Peki efendim. 
- Babana, benim habrım için 

iznin bitinciye kadar gemiye git· 
miyeceğini söylersin ... 

- Ya, demek işim bir kaç gün •• 
- Yarın sen bana öğrenmek iı" 

tediklerimi söylersin, ben de sana 
ondan sonra yapacaklaımı anlatı· 
rım... Yarın sana her §eyi ıöyli· 
yeceğim. 

Ertesi günü Celil köşke Dilferip 
hamm\a Nesrinin ve Peymanın 

geldiklerini öğrendi. 
(Devamı var) 

""""'"""'"'"'"'"'"""""""""""'tt""'"'"""'rn~ıın11111111111111111 nl~ım11muuııı11w 

HOLANTSE BANK· UNI N. V. 
Holantse Bank· Uni N. V. ban

kası müdiriyeti umum iyesi tara· 
f ında 22 tesrinievvel 934 tarihin· 

• 1 
de Amsterdam' da vuku bulaca t 
hissedaran heyeti umumiyes; · tı
maında 3 c hissei temettü t vzii 
teklif edileceği haber alınmı_t 

Felemenk Bahriıefit bankaııiy· 
le vaki olan ittihattan dolayı 
beklenen !!emereleı- tamamen elde 
edilmiştir. Bütün şubeler neı:din· 
de muamelat adedi tezayüt etmiş· 
tir. Malum olduğu vechile mez· 
kur banka tarafından ahiren Hay· 
fa (Filistin) de yeni bir şube açıl· 
mış ve 1 teşriniev-:elde icrayi fa· 
aliyete ba~lamışlır. 
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~IKAYE -

ı-TAKViM--
SALT Carşamba • 9 ı el Teşr'n ıo ı el Teşrin 

29 C. Ahir 30 C. Ahir 

Gün dofuşo 6.0~ 6.06 
Gtio batısı 17.40 17,39 
Sabah namazı S.00 s.oc 
Og!e namazı 12.01 ti.Ol 
lkindl namazı 1 ~.14 1!5.(2 

Şalı eseri 
-.. .... : ' . ::..~ ~..- . . Akşam namazı 17.40 17,.'-l9 

Yats ı namazı 19.10 19.09 
Müellifi : Selami izzet 

Hayatta bir zevki vardı: Resim J - iyi, dedi, iyi... Amma yüzü 
yapmak. Otuz senedir resme çalı· gülmüyor. Halbuki o hep güler 
şırdı . Fakat şöhreti, Şehzadebaşı yüzlüydü ... Biraz gülsün evlat ... 
tiyatrolarının iki adam boyu afiş· Hem ıonra yanaklarına biraz kır· 
lerinden öteye geçememişti. mızı sür Kırmızımtırak sıhhat a· 

imsak 
Yılın g< çen glinlerl 

4.27 ·US 
275 276 

Yılın kalan ı:üolert 9<) 89 

L 

Fakat bu onun umurunda de· ]amelidir... Bıyık ta lazım ... To -
J--8 AD Y O =o][ 

B ug Un 
ğildi. Kendi köşesinde, dünya • 
dan uzak yaşar, resim yapardı. 

Harp patladığı zaman, askere 
almadılar. Çürüğe çıkarıldı. Re· 
Gİm yapmakta devam etti. 

Bir gün, gene elinde fırça kağıt 
kirletirken kapısı çalındı. 

- Allah, Allah!.. Bu gelen de 
kimdi? ... 

Açtı. ihtiyar, altını~ betlik bir 
kadın içeri girdi: 

- Kusura bakma evlat .. Fatma 
· · T d ? nmeyım.... anıma ın mı ... Üç 

ev aşırı komşunum. 
- Tanıdım, tanıdım ... 

Üç iskemleden en sağlamını ka· 
dına uazttı. Fatma nineyi tanı· 

mamıştı. Mahallede oturanların 
hiç birini tanımazdı zaten. Bir 
köşe bakkaliyle, sakayı bilirdi. 

- Ne istediniz nine? 

- Sen resim yaparmışsın, öyle 
mi evlat? 

Kadın etrafına bakınıyordu. 

Ressam şaşaladı: 
- Evet .. 
- Hani kocaman kocaman re· 

simler görürüm bazı ... Onlar gibi 
yaparmışsın öyle mi? 

-. Evet, öyle .. 
- Şey evlat... Benim kavgada 

torunum var ... Yaralandı, düıman 
e1ine Clüştü .. Onun resmini yap ev·' 
}adım .. Parası neyse veririm. 

Ressam güldü: 

- Hanım torunun burada yok, 
nasıl yaparım resmini? 

- Onu hatırlanın evlat ... Sarı· 
şın delikanlıydı. Sokakta gider· 
kcıı hep ıslık çalardı .. Şimdi yirmi 
beş yaşında ... Mürettiplik ediyor· 
du .. Tanıdın ya? Hem cebimde 
küçük bir resim var Resmini çı • 
kartmış .. 

Göğsünden küçücük bir kağıt 
parçası çıkardı, uzattı: 

- İşte ... İki yıl evvel çıkartmıt· 
tı ... Amma siliniyor. Ben de gör· 
mez oluyorum ya.. Gözlük para 
etmiyor evlat... Burada yüzünü 
göremiyorum ... Hem ihtiyarladım 
mı nedir? Düşünüyorum da, yüzü 
gözlerimin önüne bir türlü gelmi • 
yor... Hayal meyal hatırlıyorum. 
Bir gün gelecek hiç hatırhyamı • 
yacağım diye korkuyorum. Bunun 
için resmini istyiorum... E, belki 
de o gelince beni bulamaz... Bir 
ayağım çukurda... Bacaklanm 
tutmuyor, belim büküldü .. 

Ressam hemen cevap vermedi. 
Acaba bu uçmuş k'üçi\k fotoğrafla 
resmi benzete bilecek miydi? İyi 
kopyn edebilecek miydi? 

Nihayet: 

- Peki yapayım, dedi. 
Kadın giti. O ç.alışmağa bat • 

lndı. Bir köşede temizce bir mu • 
şambn parcası buldu. lşe koyuldu. 
F otoğrafn bakarak saatlerce çalı· 
şıyordu. 

lki gün sonra nine geldi. Res • 
&am, ;y ptığma kendi de gülüyor • 
du. 

ihtiyar bir müddet reıme bak • 
mağa cesaret edemedi. 

Neden sonra gözlüklerini sildi, 
resme yaldaıtı, uzun müddet bak· 
tı. 

runumun ince sarı bıyıkları var • ISTANBUL: 
dı. İki yana uzatırdı.. Bir de hı • 18,30 _ Plak neıriyatr, 19 - Me-
yık yapıver evlat .... Hem üstün • • ıut Cemil Bey tarafından çocuklara 
de de asker elbisesi olsun. Onu as· masal. 19,30 Türk muıiki neıriyatı: 
ker kıyafetiyle görmek istiyorum.. "Stüdyo ıaz heyeti Mehlika ve Nedi· 
Ben gideyim artık, yarın gelirim. me Hanımlar!' 20.45 - Münir Nurel· 
Ressamın canı sıkıldı. Fakat ih· tin Bey ve arkadaılan. 21,20 - Ajanı 

ve hona haberleri. 21,30 - Stüdyo 
tiyar kadına acımı§tı. Bu dedikle· caz orkeatrasr. 
rini de yaptı.. ısı Kh:ı. tSTAlliBUL, 1621 m. 

Ertesi gün Fatma nine geldi. 18.BO: PIAlc. 19: Mes'ut Cemil bfoy t.an.-
Ressam resmi gösterdi. fmdan ~ocuklara maııaı. 18.80: Tilrk mual

klııl. (Stlidyo ııaı: heyeti, Mt>.h1lk& , .• Nedime 
Kadın hakh ve öyle bir heyeca.- hanımlar.) 20,15 l\lünlr Nurettin bey ve ar

na düştü, öyle bir çarpıntıya ya• ' kada..,Iarı. 21.20: Ajans ve borsa haberleri. 
ıt.so: Stüdyo MZ orkeııtrası. 

kalandı, ki konuşamadı. 882 mu:. Bt)KREŞ, 86t m. 
Ressam, resmine son bir göz 18.15 Gündüz ne,rl,yatr. (PIAk). 18: MU· 

attı: u musiki. (8lı;an takmır) 19: lla~rler. 19,111 
!\llllt konserin devamı. 20: Konfr.ran~. %0.20: 

- Maskaralık! diye söylendi. Pi k •o.,, K r %1 --n1 k • "' .-a..,: on cranı. : .;>I:; onlk 009er. 
Fakat ihtiyar ninenin, torunu • 22: Konferans, 22.15: Sr.nfonlk konııertn cle-

nun resmi karşısında duyduğu he· nmı. 23: HatM-Tl('r. 
223 Khr* VARŞOVA, ıstıs DL • 

yecanını gördü de, söylediğinin ıs: Pl)"ano konııerL 18..35: PWc. 18.50: 

doğru olmadığına hükmetti. Bu Musahabe. 19: Ziraat 19.15: Popüler kon11U. 

resim, belki de ilk caheseri idi... Je.to: Şllrlr.r. :?O: Konll('rin df',·amr. 20.20; 
'ı' Muıı:ı.ha~. 20.SO: l'lAk. 20.50: Muhtelif be. -

Osmancıkta hükumet 
konağı yapılıyor 

Osmancıkta hararetli bir imar 
faaliyeti vardır. Belediye tara • 
fmdan bütün daireleri· bir araya 
toplıyacak gayet büyük ve asri bir 
hükumet konağı binası iD§a etti • 
rilmektedir. 

Bin&ının ikmali yaklaşmı§tır. 
Ka.aba dahiHnde yapılan ıoae de ' 
bıtmeK ' üzeredir. O iman cık pek 
az bir zaman sonra yepyeni bir 
çehre almış bulunacaktır. 

Eskitehirde Ziraat Vekaletini 
vermİ§ olduğu tahsiıat ile bir ehli 
hayvanlar sergisi açılmı,tır. Ser • 
ginin açılıt merasiminde: Kolor • 
du kumandam Naci Paşa ile vali 
lsmail Hakkı, kolordu erki.nıhar· 
biye reisi miralay Haıan, hat bay· 
tar miralay Mustafa ve belediye 
reisi Kamil beylerle erkanı hüku· 
met ve kalabalık bir halk kütlesi 
hazır bulunmuştur. 

Sergiye üç cins hayvan ittirak 

etmi!tir. 
At kısmına 30 krarak, 130 tay 

vardır. 

hisle.r. - Karrşık ne~rlyat. 21: Beküm ve 
!kon~r. 28,15: Danı muslkbl. 2S.45: Ecnebi 
•Jlllyla konferans. - Damı. 

MI'> Khz. BUDAPEŞTE, 550 m. 
19.15 Tag-anııl kon8t"rl. - Ma&aha~. %1: 

Ma<'.:ır hııJk '3rkılorr. 22.20: llaberlrr. 22.40: 
Caz mmılklıııl - MasahnbE-. :?S.40: 'Frlcllin 1-
clareshıde opera onrestnu11. 

8U Kh:&. RERLİN S:S6 m. 
19.05: "Stumrutut 16Si,.1ı1lmll ııkeç. 19.80: 

Plllı!. !0.15: Mn•ahnhe. %0.fO: AktUallte. 21, 
4/J: Pot damdan rPportaJ. %2,10: Gf>nç bf-.A
teklrlann eııerlt"rlnden komf'r. 23: H•r • 
lf'r. 2S.20: ,l\107.a.rt lletriyatı. 23.M: Dana mu
.. 11,ı.1. 

• ..... • 1" " • • , ' 

BORSA~ 
1 Hizalarında yıldız ·şareti olanlar üzer· 
1 -

lerinde 8 - IO da muamele ı:örcnler-

1 dir.J Rakamlar k.tpanış fiatlarını ıtösterir,:_ 

l Nukut (Satuf) ~ 
ı * Londra 6 ~4. - •Viyana !14. --
* l'\evyork 126. - * l\faı:lrlt 17. -
• Pırls t(>•ı. - * Berllo 44. -
* l\111.Aao 217, - • Varşova ~·· -* Bruk5el 117, - • Budıpeşte ~6. -
* Atina ~4. so • B6L;reş 19. -
• Ceoene Sl6, · - • Bclgrat !'4. -
., Soh•a 94, - * Yotohama 3,ı, -

j • Amsterdam 85, - *Altın 924. -

J • Praı 100, - *Mecidiye :ıs. -
• .Srrıkho'm ~~. - .. llbntnnı !39 . ..=..: 

- 1s>:J Çekler (kap. sa. 

• Londra 6tJ4'0 • Stokhlm 3.1514 
* r\evyork o.sco;ı * Viyana 4.262.~ 
* Paı is 12.06 • Madrlt S.8l43 
• r.ıııano 9.!74t • Rerlln 1,9761 
* Bruksel 3.4080 • Va~ova 4.T.0 
• Atln1. 83. .. 618 • Budape$te 5,978! 
* Cenevre ~.4364 + Bükrcş 79, ~65 
• Sorya f:fi. 257.; • Betgraı 34.6675 
• Amsttrdıııı 1.1775 • Yokohama 2.6565 
* Praı: 19,017.5 Moskova IOS9.SO 

ES H A M l 
iş Bankası 10.o? Terl.:os -.- ' 

Anadolu 27.!'>~ +Çimento u 

Sığtrkısmına da yüze yakın hay 
van kaydedilmiştir. Tiftik keçi • 
ler kısmı iyi nümuneleri ihtiva et • 
mektedir. Her üç kuıımdan bi • 
riociden dördüncüye kadar olan 
81 baş hayvana mükafatlar veril
miştir. Sergi bir gün devam et· 
miş, bu müddet zarfında 5 bin 
kişi tarafından gezilmi§tİr. 
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1 

Reji 
Str. Hayriye 

t3.SO 1 

2 l!.5 Onyon De~ -.-·_ı: 
l?i.~O Sark neı -.-

1 Ye nl neşrl~at 1 
KADRO 

Avlık "KRdro" mecmuasının 33 
üncü Eyhil ıayııı ç.ıktı. Bu ıayıda Şev· 
ket 5üreyya, Doktor Vedat Nedim, 
lsrnail Hüsrev, Burhan A&af, M. Şev· 
ki, Beylerin yazılan ve ayrıca Yakup 
KaC.ri. Beyin, Mo&kova edebiyat kon • 
gresinde okuduğu tez ile Şevket Sü • 
ı-cyya Beyin Hüseyin Cahit Beye ait 
bir tetkik yum vardrr. Tavsiye ede
riz. 

Ho1ivut 
Holivut'un dördüncü sene 72 inci 

ıaym büyük sinemalarda bu hafta 
gösterilecek filmlerin mevzulan ile 
renkli ~k güzel reıimleri ve en son 
ıinema haberlerini havi olarak intipr 
ctmiıtir. 

:\terkez Bankası ;;s.-· Ralya --. 
U. Sigorta -,00 ~ark m. ecza --. 
BomontJ 11,!5 Tel don -.-

c- --
r _lstikrazla~ tahviller 
1 ı. t93JTlir'k Bor.I 211.sn Elektri\ -. -

• • • il 28,15 Tr:ımvay -.-· 

1 
• " _ 111 78.-· «ıhtım -.-

lstlkrhıOahlll I 97,00 • Anadolu ı 4,; 7!l 
•Ergani istikrazı C/7'.- • Anadolu il 4i,7.'i 

1928 !\Hl ı\ - ,00 Anadolu lTI -,-
l'a, dat -.00 l\1ümes51J A 4'J,45 .. ~ 

ingiliz gazeteci Ankaraya 
gitti 

Şehrim'ze geldiğini yazdığı • 
mız lngiJiz gazetecisi Miı Grayo 
Kop, dün ekspresle Ankaraya git
miıtir. İngiliz gazetecisi m:mari 
üzerine tetkikat yaptıktan ıonra, 
bu mevzuda bir kitap neıredecek-
tir. 

. 

Gazi Hz. ve Ecnebiler : 2 ....................................... 

Gazi, asil demokrat'] 
"Biigük şef halkın gittiği yerlere halkta~~] 
gibi gidiyorsa bu muhalifleri olmadığını ıma 
...,.. la •• t&rab ı f,ıJd .. ~ ...... ' .. d.. k' G z'ı h,rl 
.... · - J~ man gor um ı a 
Neden? diyeceksiniz. Çünkü bun· bir hatiptir. 
lann muhalifleri, her halde, taraf· - Nutuklarında ço~., 
tarlarından az değil. Gazinin böy· yapar mı? MeDela (fa~ 
le ıellemehü11elim her vatandq yüksek perdeden tabirler 
gibi otele, kahveye, plaja git • mı? (Falan) gibi clle~il~ 
meıi, yüzlerce yerli ve yabancı ayaklarile ifadesini teyıt J 
ile görüşmeı;, muhalifleri olma • (Falan) gibi müthit ve.iti 
dığını ire~ e1er. Rica ederim, lunur mu? ad" 
mösyö) söyleyin:z, mütaleam doğ· - Gazinin nutku o k 
ru mu? ni ve mantıkidir ki (getle 

- Pek doğru, Madam. cet görmez. Gazinin di~İ 
- Demek ki yerli, hatta ec • fikirlerini ifadeye kafi dl~ 

nebi Gazinin yaptıklarını tasvip için baı, el, ayak ile b (J 
ediyor. Demek ki Gazinin yaptı· yit aklına bile gelmez· -
ğı bir takım kimselerin menfaati· tutulmamıt vadi yoktur• ~ 
ne, kadim hukukuna çok dokun· Ankara.da idik. Menıle~ 
madr! kramı, lzmir, Kütahya.' ;J 

- Gazinin inkılabı, vakıa, bir iıgal altında i~i. tznıırb. ' 
leri, vazi bir lokantada 1~ 

takım köhne kafalılara dokundu, ı 
lakin onlar bile inkılabın lüzumu· yafeti veriyorlardı. G:ı 1 
nu anladılar ve ıustular. dört beş .!Öz söyleıne~e 1' 

oldu. Takriben dedi k1~ d 
- Gazinin ellerinden, yanak· k toplanacağımız gün uzS eti 

}arından öpmek iıterdim. Efendiler, madamlar, erl ~ 
- Bu emelinize nail olmak mir kurtarıldı ve gerçe~t~ 

muha.l değildir. ile lzmir Kordonunda ~ 
- Ne çare ki yarın sabah ıaat 

altıda vapurumuz kalkıyor. Evet, 
tekrar edeyim: ( ••• ) nam 9ehirde 
idim. Bir an içinde on bin bafi
ye memuru ortalığa dağıldı. Bir 
zabıta ordusu faaliyete geldi. Her 
keı ıfü:ünü tartarak ıarf ediyor. 
Gözler ba,kalaımı9. El aleme bir 
korku gelmi!. Nedir? dedim. 
( •.•.• ) falan yere gidecek! de· 
diler. (bir iki zattan bahsen) .... 
Kal>il midir ki onlar A.dem oiiul· 
larımn arasına karı§smlar?. itte 
mösyöler, ıize bir ölçü: Demek 
ki bahıi geçen bu yüksek makam· 
daki zatlerin eserlerini {herkes)' 
kabul etmemittir. Eğer (herkeı) 
gönül ho&luğu ile kabul etseydi 
bunların hiç bir endişesi olmazdı. 
Gazi, asil demokrat .... 

- Gazinin ,erefine ı 

Sofrada, ha§ köıede bir doat 
ve yarı müttefik deTletin mebu • 
ıan meclisi reisi oturuyordu. Ben 
kartısında onunla laf ediyorum. 
Sağımda o meclisin reiı vekili, o· 
nun yanında da elçisinin mada • 
rnası yemek yiyorlar. 

Madam: 
- Gazi hiç (geıte) yapmaz. 

Fakat her kim onun bulunduğu bir 
Yere girerse hiç evzaını azıt.mıyan 
bu adamın en büyük adam oldu
ğunu anlar. 

- Pek güzel görmüt ve anla· 
mışıınız, ma.dam, sizi tebrik ede-
rını. 

- Gazi şahsiyetinin, fikirleri
nin daha fazla tebarüzü için hiç 
bir fazla vaziyet almağa lüzum 
görmüyor. 

Biri atıldı: 

- Her kim !ahıiyef nin, fi · 
kirlerinin daha fazla tebarüzüne 
lüzum görür ve mübalağalı vazı· 
lara ve ıözlere giritine demek ki 
kendinin tabii vaz'ını, ıözlerini 
ki.fi görmüyor. 

o\& .,. • 

Soruyorlar: 

- Gazi hatip midir·! 

- Gazi hatiptir. Bugünlerde 
nutukları ancak meraıim nutuk· 
larıdır. Li.k:n birinci Büyük Mil-

let Meclisinde mücadele nutukla· ı' 
rı iradına mecburdu. lıte o za• 

ı t "' ' - ş e ınsan,, . ..İP" 

Biraz faasallık edeceS ,,,; 
pardon. Muazzip bir it 
dedikoduya başladı. 8 
balapervaz nutuklarıncl-;; 
fıkraları hatırlattı. Ve, 
ile gülerek dedi ki: ,. 

- Bu çekler ödendi J1l.I 
"' (a'I ~ 

-· Türk milletine f~İ' 
lar. Türklerin çoğu 0~": 
Cle iJnli . ~e ek 

ce mamuriyet arzet.~iyor./. 
biri manzaradan mulh~ 
zı kısa düıünenler Tür 
betle geri, açık söyl' 
kabiliyetli bir millet ~ 
hükmedip dü§manların• 
riyorlar. 

Biri protesto etti: ' 
il\ j 

- Öyle söyliyenler .,al 
(sathi) dir; (umki) c:ld~ 
ğer Türk millen iftira e~ 
bi bir millet olsaydı, in~ 
aralarından,· on dokuz ~ 
beıeriyetinin en kemalli ~ J. 
kar mıydı?. Siz lstanbaı ,;_ 
larınm alt üstlüğüne, zşt 
lülerin geçirdikleri buh~~ 
ta m:lletin kabiliyetsi~hl ~ 
metmeyiniz. Türk uıılleUI 
manları (handicape) ett ~ 
nun için memleket g~_i ~,ı 
kat Türkiyenin b;r ınucl 1 
dicape) edilmesi onun JcŞ.,,, 
dirmez. Bir millet ki 00 

dından b:ri de Gazidir .. ·" 

'(Sonu~ 
- J 

TEPEBAt~ 
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NİÇİN? 
Harbe
hazır 
lanıyorum! 
Yazan : M. Musolini 
İtalyan Başvekili M. Musolini 

"Niçin harbe hazırlanıyorum,, 

başlığı altında bir makale yazmış
tır. Dilimize çevirerek basıyoruz: 

Büyük manevralardan sonra, 
Avusturyalılar tarafından harp 
esnasında vurulan mülazim Çiesa 
namına ithaf olunan bir tankın 
üzerinde durup söylediğim için 
Tanlı unvanını kazanan nutkum, 
faşist ihtilalinin yeni ve en mühim 
safhasına ha§langıç teşkil etti. 
O zaman İtalyanın daha fazla. as
keri daha fazla militarist, da -

' ha fazla cengaver olması lazim 
geldiğini söylemi, ve hu kahir ih· 
tiyacın sebeplerini izah etmiştim. 

Bir çok yeni tedbirler karar · 
laştırdnn. Bunların en esaslı nok
tası vatandaş ile ukerin sekiz 
ya!ından elli beş yaşına kadar bir 
cüzü tam teJkil etmeleridir. Bu • 
nun bir eşine ne geçmi! zamanlar· 
da, ne de bu devirde tesadüf o· 
Junamaz. 

Bu hadise, tarihte yenidir. Bel
ki d,.. taklit edilemiyecektir. Cün· 
kü dünyanın başka hiç bir mille • 
tinde milyonlarca ve milyonlarc~ 
adama, hayatlarının 47 yılı müd· 
detince askeri hayat yaşatacak ta• 
rihi siyasi ve manevi §erait mev· 
cut değildir. 

Bu tedbirlerin ıimdi de, gele· 
cekte d~ muvaffak olacağından 

zerre kadar ~üphe etmiyorum. 
llunları 16 sene devam eden fa· 
şistlikten ve 13 yılını dolduran fa. 
sist rejiminden ıonra kararlasbr· . . 
d1k. Faşizm;n 1::\ üncü yıl dönümü 
olan 29 tcırinievvel günü bu ted
birler tamamiyle tatbik edilmiş o· 
lacaktır. Emniyetimiz, ltalyanın 
dünyada en disipl:nli miJl,..t olma· 
sından il"'ri geliyor. İtalyan mll
!eti, silahsız bi" milletin bugün 
de, yarın tla varlığını koruyamı
yacağına derinden emindir. 

A§ırı derecede medeni, ince, ve 
konfora alıt~k bir millet yava, ya~ 
vaı ezilir Vt: mahvolmak lolunu 
tutar, bu türlü yaııyan milletlere 
nasıl mukavemet edilebileceğin· 
bilemez. 

1 

.Roma m"lletinin ıukut ıebep. 
len çoktur. Fakat §Öylece hulasa 
olunabilir: Bir devlet arazisini 
ne kadar geni,letirse, derinliğini 
o derece kaybeder. Orada sefahet 
ha,ladı, kira ile aske: tutmak 
seyyiesi türedi ve bunun üzerine 
daha az medeni, fakat daha anlı 
milletler Romanın hududuna da. 
yandı, hu suretle yeni bir tarih 
devri açıldı. 

Bugün askerliğin insan haya. 
hr. da en esaslı amil olarak tanın. 
masr, !luHı zamanında da. günde. 

l;k ya~~yışh da '"" f aydah ~eydir. 
Mılıtarizm baha ine gelince. 

hic bir mill"'t hu yolda ilk tası at: 
mamıştır. Rusya il,. Japon;aya 
ve bütün dünyaya bakalım. Bu iki 
milletin birbirine tamaımiyle zıt 
iktısadi vr içtimai aiatemleri var
dır. Askeri ruhları birdir. 

Sovyetler, askeri içtimai bir 
felsefeye doğru gidiyorlar. Japon
lar, enerj:Jerini daha büyük bir 
ımparatorluk vücude getirmek ül
küsü üzerinde toplıyorlar. 

Bu emperyaliAt ruhu nevin can· 
landıracağı noktası pek mühim 

M. Mussolini tank üzerindeki 
nutkunu söyliyor .. 

değildir. Bir milletin ilerlemesi 
için kütlelerin kafasındaki ruhun 
bir tek uzviyet gibi işle~esi ve 
hareket etmesidir. 

Daha başka emperyalist millet· 
ler de vardır. Bunların zenginliği 
ve düşünüşü onların şevk ve gay· 
retler:ni eksiltmiyor. Britayna 
imperatorluğu, doğum nisbetinin 
azalması yüzünden azıcık sarsılı. 
yor. Bir dev olan Amerikada as· 
kerliğe çağrılanlar az oldukhrı i· 
çin ayni hali geçiriyorsa da Ame· 
r!kahlarda cenk ruhu hala alevli· 

dir. 
s :r insanın elde edebileceği en 

yüksek iman, milli topluluk için 
kendi canınx feda etmektir. 

ÜlkMerin çarpıştığı bu sırada 
ruhlarımızda beslediğimiz ülkü • 
lerin b1ri s:laha çağırması yüzün· 
den, yanlış ve geri saydığımız 
ülkülere, boyun eğmesini mi ka· 

bul edeceğiz? 
Mücadele ruhunu taşımayan 

bir millet helake mahkumdur. 
Devletler arasındaki münasebet· 
Ierde her şeyi kararlaştıran niha· 

t h t. Ben harbi "Milletle· ye arp ır. . . 
. ··ksek ma hkemes1,. dıye 
rın en yu . C .. k .. 
tarif ettim. Bl.t böyled1r. ~un. ~ 
milletlerin derece ve mevkilerını 

f l e hezimetler tayin eder. za er er v 
Harb:n hükmü katidir. Onun tem· 
yizini başka bir harp yapar. 

Bir devletin muzaffer olması, 
h. tt bir iş de· yalnız askeri ma ıye e 

ğildir. Zaferin neticesi her sah~-
d h. d"l" Bıt yenilmemezhk a 1sse 1 ır. 

.. .. d d" k" k'ı Roma leı'yon· yuzun en ır t es 
ları gururla "C:vis Roroanus S~~" 
yani "B~n bir Roma hemşehrısı • 
yim !,, derlerdi.,, 

istiklal harbi filmi 
Ödemi! - Sovyet ıinema re • 

jisörü ve diğer sinemacıların da • 
hil olduğu Türk film grupu bu • 

rada üç sahne tertip ederek filme 
almıştır. Ödemiş kaymakanıı ve 
belediye reisi beylerle üç yüzden 
fazla köylünün iştirakiyle Bozdağ 
sırtlarında Gölcük kenarlarında 

' . 
parlak bir zeybek oyunu tertıp e· 

dilmiştir. 

Milli mücadeleye i!tirak etmiş 
olan bazı cf el erin milli kıy af etleri 
ile milli türküler söylerken sesli 
olarak filmleri çekilmiştir. Heyet 
filme devam etmek üzere lzmire 

hareket etmittir. 

Dünkü facia 
-- (Ba~ tarafı l t'lcı ı>ayıtamı,,dadn 

rü olduğtt halde on yediyi yedi 
geçe Sirkeciye gelmek üzere Edir· 
nekapıdan hareket etmittir. 

Ala a ı ve tam ır ın ı
zam içinde geçen seçimu 

Tramvay Saraçhanebatı is tas • 
yonundan kalktıktan sonra on üç 
yatında Nizamettin iımind e bir 
çocuk evveli. birinci tramvaya a • 
sılmı§, sonra romorkun ön basa • 
mağma atlamıtlır. Tramva.ya ye· 
ni binenler olduğu için biletçiler 
içerde bilet kesmektedirler. Ço -
cuk romorkun ön basamağında 
giderken Asaf eczahaneıi önle • 
rinde birdenbire tramvayın altına 
düşmüıtür. 

Çocuk kendisini kurtarmak Ü • 

zeı·e çok çabalamıısa da ayakları, 
sonra bütün vücudu tekerlekler 

altına gitmiştir. 

Zavallı çocuk, bu sırada ferya· 
da baılamışsa da ıesini işittireme· 
miı, ve yirmi metre kadar sürük • 
lenmiıtir. Çocuğun sürüklendi • 
ğini evvela bir ihtiyar adam gö • 
rerek bağırmış, vatmana haber 
vermiştir. 

Vatman, ihtiyar adamın f erya· 
dı üzerine hemen fren yaparak 
durmuştur. Bu sırada ise çocuk 
tekerlekler altında sürükleniyor • 
du. Nihayet halk kaza yerine ko· 
fuşmuş, çocuk tramvayın altın· 
dan bacakları kopmuş, beyni da· 
ğılmış bir halde çıkarılarak he· 
men Asaf eczahanesine götürül· 
müştür. Burada ilk müdavat ya· 
pılmış, biraz sonra da gelen kaza 
otomobiliyle Cerrahpafa hasta • 
hanesine götürülerek ameliyat e • 

dilmiştir. 

Zavallı yavrunun onuncu ilk 
mektep talebesinden on üç yatın· 
da Nizamettin efendi olduğu an· 
laşılmıştır. Adliye ve zabıta tah· 

kikata başlamıştır. 

Kasımpaşada kanlı 
bir hadise oldu 
Evvelki gece de Kasımpaşada 

bir vaka olmuf, üç ki§i ağır ıuret· 
le yaralanmııtır: 

Camiikebir yanında bir kah • 
veyi Abdurrahman ve Mehmet is • 
minde iki ortak i§letmektedir. Bu 
kahvede Arif isminde birisi de 
yatmaktadır. Arif evvelki gece 

rakı içmiş, kahveye gireceği ıı • 
rada bir adamın ayağına basarak 

kavgaya tulu§muıtur. Arifin ıü· 
rültüsüne kahvenin sahipleri ye• 
tişmiş, Arif kollarından tutarak 
içeriye almak istemişlerdir. Arif 
buna fena halde kızmı§, bıçağı • 
nı çekerek Mehmedi kalbinin ü • 
zerinden, Abdurrahmanı sol böğ • 
ründen ve kendisini tutmak isti • 
yen Hüseyin ustayı da sağ böğ • 
ründen yaralamıştır. Yaralılar 
hastahaneye kaldırılmış, Arif ya • 
kalanmıştır. 

Eskişehirde Belediye . . 
seçımı 

Eıkitehir, (Huıuıi) - Burada 
belediye seçimi üç gündenberi le· 

zahiirat içinde devam etmektedir. 
On dokuz bin seçiciden sekiz bi· 
ni reylerini vermişlerdir. Bütün 
halk C. H. F. namzetlerini tercih 
ediyorlar. Fırka namzetleri ara· 
aında altı hanım vardır. Bunlar· 
dan biri vali Hakkı Beyin refika· 
sı Mebrure Hakkı Hanımdır. 

intihap önümüzdeki cuma gü· 
nü bitecektir. Her akşam Fener 
alayları yapılmakta ve bir çok 
meydanlarda nutuklar söylenmek· 
tedir. 

..- U~q taratı ı ı.ı:ıcı eayı.rada ı yük tezahurat yapmıtlar ve hepsi 

atamıyan vatandaılar reylerini de reylerini kullanmı§lardır. 
atmıtlardır. Kadıköy sandığı ıabahtan öğ· 

Belediye intihabatmın şimdiye leye kadar Merdiven köyünde bu· 
kadar böyle heyecanh, ali.kah ve lunmuş, öğleden sonra Göztepe· 
tam bir intizam eçinde geçtiği gö· de istasyon civarında durmuştur. 
rülmem~ttir. Bütün fırka teşkili.· Burada da halk, büyük tezahürat
h reislerinin, intihap encümen • la reyini atmıştır. 
lerinin tabii reisi bulunan kayma· Beşiktaş bandığı sabahtan ak· 
kamların intizamı temin yolunda ı;ama kadar Arnavutköyünde na· 
aldıkları tedb:rler. rey atmaya 1 iye müdürlüğü bina11 karşısındaki 
gelenleri memnun etmittir. muvakkithanede durmuftur. Bu· 

Emniönü sandığı dün sabahtan rada sandığa binden fazla rey a • 
akşama kadar Kantarcılr cmiinde tılmıştır. 

bulunmu,, hurda Demirtaş, Sarı· I Bevo~lu sandığı sabahtan ak· 
demir, Zindankapısında oturan · nma kPdar Kasımpaşada Camiike 
lar reylerini atmışlardır. Bu ma· -bir içinde durmus, Kasımpaşalı • 
halleler kalabalık olduğu için dün Iar büyük bir alaka ile, tam bir 
bu sandığa çok rev atılmıştır. O- intizam içinde reylerini 'vermiş· 
tobüsçüler ve ameleler grup grup lerdir. 
gelP-rek reylerini vermişlerdir. Burada muzika çalınmı§, nu • 

Eminönündeki merkez sandı • tuklar söylenmiştir. 
ğına ayni tehalükle rey atılmıştır. Öğleden !lonra Alman mektebi 
mıştır. talebeleri, diğer bazı mektepler 

Fatih sandığı dün Şehireminin· talebeleri intihap yerine gelm:ş • 
de Ereğli camiinde bulunmuş, ak· lerdir. KendiJerine belediye inli 
şam yirmi bire kadar rey atılmış· hl\bab hakkında kavmakam Seda 

Bev tarafından izahat verilmiştir tır. 

Saat onadoiru Sultanmahalle· Beyoğlu sandığına dün merkez 
sinde oturan Çinganeler büyük deki dr. dahil olmak üzere 350 
bir grup halinde sandık mahalline rey verilmiştir. 
gelmişlerdir. Grubun ön\.1nde _ke ~ Sarıyer sandığı öğleye kada 
man, klarnet ve def çalan yırmı Rumeli hisarında, öğleden sonra 
kişilik bir kafile bulunuyor, şarkı· Em:rganda bulunmuş, bine yn.\-,· 
lar söyleniyordu. ç:nganeler rey rey atılmıştır. 
attıkları esnada çalmışlar, söyle· Adalar sandığı Kmalıadada bulu 
misler, oyunlar oynamışlardır· muş, Bakırköy sandığı ise Yeşil 

Burada aktama kad~r bir meh· köde durmuştur. Yeşilköyde d 
ter takımı milli havalar çalmıştır. rey atıh~ı heyecanlı olmu!, muz 
C. H. F. vilayet idare heyeti a- ka çalmış, konferanslar verilmi 
zasından Ahmet ve Samih Beyler 

t t tir. 
buradaki intihabata nezare e -

F k Vatandaşların her kaz:ııda at 
m'ııt\erdir. s~r arahk ır a umu· 

:ı- d K tıklan rey miktarı nisabı doldu 
mi merkez heyetinden c~v et e· 
. Abdülımuttalip Beyler de mak üzeredir. Hatta bazi yerle 
rım ve de dolmuştur bile ... 
intihap yerine gelmişlerdir. 

Tütün deposunda çahşan yüz· Reyin hangi sandıkta fazla 
)erce İtçi kadın da dün Şehirem!.- lacağı ve rekoru hangi kazanı 

kıracağı pek çok k'mseler tarafı 
ninde rey vermi9lerdir. 

Fatihte, Şehiremininde ve mer· dan merak edilmektedir. 
kezde dün atılan reylerin sayısı Okuyucularımıza kolayhk nl 

7500 ü bulmuştur. 
Üsküdar sandığı dün Kısıklı 

belediye mevki:nde bulunmu,, bu 
sandığa Kısıklı, Altuni zade, Bur· 
haniye hamalleleri rey atmışlar· 
dır. Dün bu sandıkla kaza mer • 
kezin deki sandığa binden fazla 

rey atılmıştır. 
Maarif Vekaleti mekteplere 

gönderdiği bir tamimde yurt h:l· 
gisi, tarih, coğrafya ve Türkçe 
muallimlerinin derslerinde talebe· 
ye belediye int:habatından bahset 
melerini ve talebenin toplu olarak 
sandık başlarına götürülmelerini, 
ora da intihap hakkında izahat 
verilmesini, rey verme hakkını ha· 
iz talP.benin reylerini kullanma· 
}arına imkan hazırlanmasını bil • 
dirmişti. 

mak .üzere, sandıklarm bugün b 
luncakları yerleri yazıyoruz: 

Eminönü sandığı öğleden rv 
vel KHt:"ük avasofva camiinde b 
lunacaktır. Burada Küçük aya 
sof ya ve lshakpaşa mahallelerin 
de oturanlar reylerini atacaklar 
dır. Öğleden sonra sandık Ak 
yık ccıımiinde bulunacak ve Sul 
tanahmet, Cankurtaran mahall 
leri halkı reylerini kullanaca kt 

Fatih ~andığı sabahtan akşa 
kadar Evliya camiinde bdunac 
Seyit Ömer. Merkez d"ndi, M 
lek hatn, Uzunyusuf. Karab 
mahalleleri rey atacaktır. 

Üsküdar sandı~ı Umraniy 
Düdüllü, Çekme, Sultan çiftli 
Resadiye köylerinde dola,tırıla 
caktır. 

Üsküdar Amerikan kn: lisesi Beykoz sandırı Cumhnriyet 
talebesinden rey verme hakkını Polonez },öylerinde dola!hrıla 
haiz olanlar, dün bir gruo halinde caktır. 

Kadıköy Aandığı ~' hli\htan a 
şama k•dar ~ahı-avi cedit mah 
lesindn b•.Jlunacaktır. 

Be:ıilc:ta§ !l~nc:lığı Arnavutkö 
yiindc dmacaktır. 

muallimler"yle birlikte Kısıklıya 

giderek orada ki intihap fao liyeti
ni tetkik etmişlerdir. Üsküdar 
kaymakamı ) .üt fi Rey tal~beve 

belediye intihabı hakkmdt\ ml'llu
mat vermiştir. T• lebrden Üşkü • 
darda oturanlar, dr.fterlr.rde isim· R.-voğlu aandı:Tı rl" gene raba 
lerini bulmusl'\r. reylerini yazıp tan ak,ıılma kadar Kasımpa!a 
sanrlığa atmr!la,.dır. bulunacktır. 

Beykoz sandığı dün öijleden Suıver sandığı köylerde dol 
evvel Ercnceli köyündeki ilk mek· hrılacaktır. 
leple bulunmuş, öileden sonra Adalar sandığı Büyükada 
Sırapınar, Hüıevinl: kövlerindıa duracak, s '.mdiye ksı dar revler 
dola,tırılmışbr. Sandık. köyleri· ı atmamı! olanlar reylerini kulla 
gelirken ve giderken köylüler bü· caktır. 



~I 
Beypazarı 

Tiftik, pirinç ve afyon 
ticaretinden memnun 
Beypazarı, (Huıuıi) - Anka· 

ranın hu meıhur kazaıı, Ankara 
merkezi hükumet oluncaya kadar 
Ankaraya rakip ve hatta iktııadi 
noktdan ondan üıtün yaıamıı ta
rihi bir Anadolu ıehridir. 
6872 nüfuılu, 600 dükkanlık bü • 
yük çarııaı, vaıi bağları ve bah
çeleriyle Orta Anadolunun çok 
tirin kö,elerinden birini te,kil e· 
den kasabanın kuruluıu hakkında 
maaleıef elde kuvvetli malumat 
yoktur. Eti ve Bizans medeniye
tine kadar çıkan kasaba: tarihi ay· 
dınlatılmağa muhtaçtır. 

Sırtmr !İmali ıarkiıindeki Bo
lu dağlarının temadisi bulunan 
Tepeli ardı :dağlarına vermiş olan 
kaza merkezi, derebeylik zihniye
ti ve kabah neticesi olarak lnözü 
ve Karacakaya boğazlannın ko -
lay !kabili müdafaa yerlerinde ku· 
nılmuı olup bugün daha ziyade 
aüzlüğe doğru uzanmaktadır. 

Cumhuriyet devrine kadar 60 
seneyi mütecaviz bir zaman kaza· 
mız Türkiyede tiftiğin borsa mer· 
kezi olmuştur. Kazada, Londra 
ile doğrudan doğruya muhabere 
ve alıt verit yapan tüccarlar mev· 
cuttu. Bugün gene Orta Anado -
lunun en ehemmiyetli tiftik mer
kezlerinden biridir. 

Almanyanın doğrudan doğru -
ya alıcılığa geçmek ve evvelden· 
beri yaptığı yeni hamle ve hare -
ket, kaza tiftik"aliiine can ver -

mittir. Fiatların yükselmesi hal
kın yüzünü güldürmüt ve piyasa -
da hararetli ahı veriş lbaılamasr·' 
na .ebep olmuıtur. 

Kazanın mühim varidat men -
balarından Pirinç te normal fiat • 
tadır, mahıulde iyidir. Afyon her 
taraftaki gibidir. Oldukça memnu 
nuniyet verici ıekildedir. Bütün 
bunlara ragmen kaza iktiıadiya -
tınr can damarının tiftik olduğu 
ve kazada iktiıadi vaziyette tiftik 
fiyatının amil olduğu muhakkak
tır. 

Kalp yirmi beşlik sürenler 
Diyarıbekirde poliı, kalp 25 

kuruıluk süren bir baba ile oğlu 
yakalamıttır. Bunlar Sıvastan 
ıelen Nuri oğlu Hacı Halil ile 
Nuridir. Buraya Malatya ve Eli· 
ziz: yoliyle gelmitlerdir. 

Nuri çarııdan kibrit, sabun, tü· 
tün gibi öteberi almağa ba,lamıt 
ve her yerde kalp yirmi bet kurut· 
Juk bozdurmuıtur. Gene bu su
retle bir tütüncüye yirmi bet ku
l"lttluk bozdururken tütüncü itin 
farkına varmııtır. Bunun üzerine 
Nuri kaçmağa batlamıtıa da ora
dan geçmekte olan adliye zabıt 

katiplerinden Yılmaz bey kendi· 
ıini yakahyarak polise teslim et· 
mittir. 

Çartı poliı karakolunda üzeri 
ar.ndığı zaman altı kalp yirmi 
betlik, bir miktar zımpara kağı· 
dı ve mika çıkmıttır. Nuri bu 
paraları babasının Sıvasta yaptı -
J'ını ıöylemitlir. 

Baba oğul un yattıkları Yıldız 
garajında arattırma yapılmıf, 

kalp para yapmağa mahıuı demir 
den hir kalıp, tutya ve ıaire bu· 
hııunuı tur. Tahkikat yapılıyor. 

Tekirdağ da 

• • • 
ıçme suyu ışı 

halledildi 
Hükumet konağı, panayır, 

mektepler ve mektupçu 
Tekirdağ, (Hususi) - Tekir· 

dağ §ehri içinde iyi su yoktur. l -
çilecek sular ıehre yirmi beı kilo
metre uzakta Aynalı çeımelerin

den getirilmektedir. Son zaman
larda kısmen harap olan ve suyu 
azalan bu çetmeler yaptırılmıt, 
mükemmel bir hale getirilmittir. 
Halkın sihhatile alakadar olan bu 
itle vali Hatim Bey çok yakından 
meuul olmut ve sık sık giderek 
yapılan itleri yerinde tetkik etmit· 
tir. 

HükOmet konağı 
Hükumet konağı ni§asma baş • 

)andığı zaman arka kısmı bitirile
memit ve bu sebepten Nafia, Ma
arif, Adliye, Sıhhıye ve Emniyet 
daireleri ayrı ayrı binalarda yer • 
letmitlerdi. 

Şimdi arka kısmının insasma 
batlanmıt, eıki bina da tamir c • 
dilmiıtir. lnıaat bittikten sonra 
bütün daireler toplu bir halde hü
kumet konağında yerle§ebilecek· 
}erdir. 

Panay.r 
Her ıene olduğu gibi bu sene de 

Tekirdağ panayırı S teşrinievvel 
cuma günü açılmıttır. Belediye 
Belediye panayır yerinde baraka 
ve dükkanlar yaptırmıştır. Pana
yır fazla rağbet görmektedir. Üç 
gün devam edecektir. 

Mektepler 
Şehrimizdeki mekteplerde 1 

teşrinievvelden itibaren tedrisata 
ba'lanmıştır. Bu sene mekteple· 
re giden talebe her senekinden 
çoktur. Bu itibarla ilk mektepler· 
de sınıflara yeni tubeler ili.ve o· 
lunmaktadır. Tekirdağ mekteple
rinde seneden seneye talebe ade
di artmaktadır. 

Mektup~u ve defterdar 
Vilayet mektupçusu Mithat B. 

Mer'aşa, defterdarı Nuri B. Koca· 
eline naklolunmuşlar ve yeni me· 
muriyet yerlerine gitmişlerdir. 

Kırtehirden naklen gelen yeni 
mektupçu Şevki beyle, yeni def -
terdar Hüsnü bey vazifelerine 
baş lamıılardır. 

Neşriyat dav~sında 
mahkum olanlar 

Burıadaki "Abıhayat,, isimli 
su hakkında Cumhuriyet gazete
ıinde çıkan bir yazı Bursa dok· 
torlarını teçhil mahiyetinde gö· 
rülmüş, muhakeme neticesinde 
gazetenin neşriyat müdürü Ahi • 
din Daver beyle Bursa muhabiri 
Musa bey üçer ay hapse ve yüzer 
lira ağır para cezası itaıına mah • 
kfun edilmiılerdir. Ancak mu • 
maileyhimin mahkumiyeti sabı -
kaları bulunmadığı dikkate alı· 
narak cezalarının teciline 
verilmitlir. 

karar 

Sıhhiye müsteşarı 
Gaziantep (Hususi) - Teftiş 

ıeyahatine çıkan sıhhiye müsteşa
rı Husamettin beyin buraya da 
gelmesine intizar olunmaktadır. 
Halen Malatya taraflarında tra -
hom teıkilitını teftit eden müste· 
ıar beye ·tehrimiz trahom müca· 
dele tetkili.tı reisi doktor Nuri bey 
refakat etmektedir. 

Kozluda 
Yeni ilerleme ve güzel

leşme eserleri 
Kozlu, (Hususi) - Kozlu na

hiyesi Zonguldağa otomobille Ka· 
radeniz motörleriyle onar dakika 
mesafededir. Bunun için vilayet 
belediyeıi Kozluya kendi budu • 
du içine almıttır, Kozlu - Zon -
guldak araamda işliyen munta • 
zam otobüs ve G.tomobiller - İs • 
tanbul ile Beyoğlu gibi - vila • 
yet]e nahiyeyi her saat temasa ge. 
tirmektedir. Toprakları altında 
gömülü ve işletilmekte olan kara 
elmas madenleri sayesinde Koz • 
lu her gün yeni yeni terakki ve 
inkişaf eserleri göstermekte, bi -
naları artmakta, sokak ve çarfı -
ları intizama girerek güzelleı -
mektedir. Hemen iki bin kadar 
kömür işçisini göğsünde barındı • 
ran bu güzel kasaba iki seneden • 
beri elektrikle tenvir edilmiştir. 
Zonguldak ıehrinin elektriği de 
Kozluda bulunan büyük elektrik 
fabrikasından verilmektedir. Beş 
sınıflı güzel ve büyük bir ilk mek· 
tehi amelenin muayene ve tedavi
si için iki doktorlu güzel bir diı· 

panseri vardır. Fırkanın gençler 
birliği teşkilatı da güzel bir bina 
içinde sinema temsil ve müsamere 
göstermek, arasıra maçlar yap· 
mak suretiyle halka güzel ve isti· 
fadeli günler J geçirtmektedir. 
Cumhuriyetin öz bağrından fış -
kıran bu azimli ve ülkülü genç • 
lik - memleketin her taraf mda 
olduğu gibi - Burada feyizli ve 
parlak neticelerle muhitlerini ay· 
dınlabnaktadrr. Ba1 kayasmın aT-

kasına saklanan küçük ve tabii 
limanında her gün bir çok va • 
purlar kömür almakta, havzanın 
Zonguldaktan sonra ikinci gelen 
kömür ihracat iskelesi bulunmak· 
tadır. Bu itibarla da Kozlu nahi· 
yesi bir kaza merkezinden fazla 
işlek ve kalabalıktır. 

Her gün birbirine biraz daha 
yakınlaşan Kozlu az zamanda 
Zonguldağa tamamen yerleşerek 
memleketimizin büyük vilayetle • 
rinden birini tetkil edecektir. 

Kozlunun maden işçileri ara • 
sından seçilmiş Esat bey isminde 
sevirnli bir mebusumuz vardır. 

Kozlu Zonguldağın sayfiyesidir. 

Edirnede ilk reyi İbrahim 
Tali Bey attı 

Edirne belediyesi seçimlerine 
5 birinci tetrin cuma günü sabahı, 
lam saat sekizde başlanmıttır. 

Belediye salonunda hazırlan • 
mış olan rey sandığı batla umumi 
müfettiş İbrahim Tali bey bulun • 
dukları halde gelenler önünde a -
çılıp gösterilerek mühürlenmiştir. 

istiklal marşı ayakta dinlenmiş 
ve belediye reisi Ekrem bey bir 
nutuk söylemiştir. 

llk reyi İbrahim Tali bey at -
mıştır. Ondan sonra baş mütavir 
vekili Osman beyle belediye reisi 
Ekrem ve fırka reisi Akıncı oğlu 
lbrahim beyler rey varakalarını 
birer birer imzalıyarak sandığa 

atmışlardır. 

Edirne intihabı 12 birinci leş -
rin cuma günü akşamı nihayete 
erecek, kazalarda da: Uzunköp· 
rüde 6, Keıanda 7, İpsala ve Ka
vaklıda 1 O birinci teırin günlerin· 
de başlıyacaktır. 

acı asın İki 

son • 
vazıyet 

~ (Bq tarafı ı lııd ayıtada) 

burada isticvap edildikten sonra 
tevkif edilmittir. 

Öğrendiğimize göre, evvelki 
gün seçilen ehli vukuf, raporunda 
kaza mesuliyetini ehemmiyetle 
tetkik ve tebaTÜZ ettirmittir. Söy
lendiğine göre, kazada altı nok· 
tadan Faik Efendi, iki noktadan 
da Füruzan vapuru suvarisi Hüs· 
nü kaptan hatalı ve netice itiba -
riyle meıuliyetli görülmektedir. 

Bu noktalar, kaza vukuunu mü
teakip ve dünkü ya~ılarımızda i • 
şaret ederek tebarüz ettirdiğimiz 
noktalardır. 

Faik Efendi, motörde bir his -
sesi bulunmasının verdiği hakla, 
hasta olduğu halde motörü kul -
lanmıttır. Faik Efendi motörün 
hakiki sahibi olmadıktan batka, 
elinde ehliyetli olduğuna dair ruh
satnamesi de bulunmamaktadır. 

Bundan başka, gene dün söy • 
lediğimiz gibi, molörün arkasında 
bağlı bulunan kayıkta bir işaret 
bulunmamaktadır. Bu arada, Fa
ik Efendinin, hiç mahareti -0lmı • 
yan Mustafa onbaşıya dümeni les· 
lim ettiği de kaydedilmektedir. 

Üç tonluk motöre, çekiş kud • 
reli haricinde bir kayık takması, 
tilebin ışıklarını görmemesi nok • 
taları da Faik Efendinin aleyhin· 
de bulunmaktadır Faik Efendi • 
nin bu gibi bir kaç deniz kazası 
yaptığı da söylenmektedir. 

Bunlardan 'biri, iki sene evvel 
Köprü önünde bir sandala çarpa· 
rak bir Musevinin boğulmasına 
sebebiyet verdiğidir. Faik Efen· 
di, mahkeme devam ederken af 
kanunuadan let\fad• .-l · _ 

Faik Efendi geçenlerde de mo· 
törü Sedef adasına bindirmiştir. 

Füruzan süvarisinin muahaza 
edildiği noktalar da şudur: 

- Hüsnü kaptan yüz metre 
kadar uzaktan motörün gürültü • 
sünu işitebilirdi. 

2 - Kazadan sonra imdat dü
düğünü öttürerek her türlü tahli
siye tertibatı ile mücehhez bulu • 
nan gemilerden yardım görebi • 
lirdi. 

Bununla beraber, hazırlık tah
kikatı neticelenmemiş olduğu için 
bütün bunların · ne dereceye ka -
dar doğru olduğu hakkında şim • 
dilik bir şey söylenemez. Tahki
kat ehemmiyetle devam etmekte· 
dir. 

Dün kendisiyle görüşen bir mu· 
harririmize müddeiumumi Ke-
nan bey şunları söylemiştir: 

- Hadise etraf mdaki adli tah
kikat ehemmiyetle devam ediyor. 
Tahkika memur olan Nurettin Bey 
iki güne kadar bütün noksanları 
ikmal edecektir. Bu facianın en 
mühim sebebi, bahri usul ve kai
delere riayet edilmemesidir. Mes· 
uller en kısa bir zaman içinde 
meydana çıkarılacak, Marmara
nın derinliklerine gömülen bet
bahtlarm feci akibetlerinin hesa· 
br s.orulacaktır. 

Diğer taraftan deniz ticaret 
müdürlüğü de tahkikata başla • 
mııtır. Bu tahkikat, mevcut de· 
niz seyrüsefer teamüllerine göre 
kabahatin hangi tarafa ait olduğu 
noktası etrafındadır. 

Afitap motörünün, yolcu yük
lü bir mavnayı yedeğe alması ka
nuna uygun görülmemektedir. 

Gene söylendiğine göre, motör 
kaptanı, bu yasağı bildili için 
yolcuları Yalova iskelesinden de· 

ğil, Dereağzı denilen t 
yerden kayığa bindirınittİI'• 

Yalovada tahlıik,t 
Bu noktalar Yalovada d• 

ca tetkik edilmektedir. IC 
disesi vuku bulduğu gün 1 
da da haber alınmııtı. f, 
kaymakamı, tahkikatın 1-1 
adada yapılmakta olduğuıd 
yunca ilk vapurla bir ad,,.. 
dermiş, hadiseyi tafsilatile 
disine bildirmeğe memur 

Müddeiumumi muavini 
Nurettin Beyin ilerletmekte 
ğu tahkikatın aldığı şekil .. 
Yalovaya resmen tahkikat 
ınası bildirilmiştir. 

Yalovada, yolcuların 

ııe suretle bindiği, k~mlerio 
yak olduğu etraflı bir sure 
kik edilecek ve hazırlana 
por müddeiumumiliğe gÖJI 

bu hı 

cektir. 
Kaza yerinde ketlf me 

yapllacak mı? 

Tahkikatla mefgul bo. 
müddeiumumi muavinle 
Nurettin Beyin isteği üzeri~ 
1i vukufun, mevcut ifadeleri 
kik ederek ve kaptanlarl• 
Efendiyi d!nliyerek rapor 
i:ini, kaza vuku bulan yer 
l}if yapılmasına şimdilik 1 
görmediğini dün yazn11ştık· 
telif safhalardaki tahkikat, 
rada, Y alovada, Adalard 
tınacak diğer ifadeler biri • 
dikten sonr lüzum haıol .7.n 
kazanın olduğu yerde b~;c 1 
yapılacaktır. Bu keşif, k d' 1 M. 
vuku bulduğu saatte olacak~ 

F ürusan vapu..u i " 

motörü keşifte hazır u uncl 
r.ak, motöre, batan kayık• 
r.la ve içinde elli kişi bul 
kayık bağlanacaktır. 

kurtulanların da bu kay 
lundurulmaları muhtemeli 

Bu keşif, motör sesini' 
metreden duyulabileceğini. 
tör ııığmın ne kadar bir 
11en görülebileceğini, ve ~ 
kikada imdada yetişilebil 
daha bariz bir surette göt 
olacaktır. 

Heybeliada polis korni 
san Bey, dün orada ya 
tahkikatı bitirmittir. Mil 
mumi muavini Nurettin Be1 
ya gitmemiş, tahkikatın di 
1i safhalarile meşgul olrn\I 

Serbest bırakılan kapt.SS 
nü ve Mustafa Beyler h 
ne gibi muamele yapılacai1 

tesbit edilmiş olmamakla 
ha~larında dava açılması ti" 
meldir. iki kaptan bu sure 
'Za davasına ithal edilmiş 01 

tardır. 
Dün de yazdığımız gibi, 

diye kadar yalnız bir kadtıl 
di bulunmuştur. Bundan . 
hüviyeti anlaşılmıyan i1'1 

daha bulunduğu söylen111İf 
resmi makamlar, bu haberi 
etmiılerdir. Cesetlerin blldifi 
lerde çıkması beklenmekte A-• . .. 

Portakallarım1z i~ 
Portakallarımızın ihraÇ 1 

larım kolaylaştırmak 111•~ 
yeni bir portakal standard 
nizamnamesi hazırJanııı~1 
Devlet Şurasınca tetkik ed1 

olan bu nizamname ikinci 
dan itibaren tatbik edil 
ihracatın fazlalaştırıl111aJ1 

, 

Türk Ofise müracaat edilıt111 
nakliyat ücretleri ucuzlatıl 



haberleri: 

İki günlük çocuk! 
asımpaşada boitanlar araıı -
i günlük bir çocuk bırakıl -

r. Devı-iye poliıler tarafın -
bulunan çocuk darülacezeye 
erilmiş tir. 

lklete c;•rpan otomobil 
för Enverin idaresindeki oto

il1 Şişhane yokuşunda Herant 
de bir ç.oc,uğun b:ndiği bisik
çarpmış, bisiklet devrilerek 
k yere düşmüş ve yaralan -

ateşler 

ıküda:da Gülf em hatun ma -
sinde Hikmet Hanımın evin-

ve Beyoğlunda Elma dağında 
n sokağında 22 numaralı ev
yangın çıkmış, sirayet etme -
söndürülmüştür. 

lmentolar konteransımn 
llyetine dair bir rapor 

hazırlanıyor 

eynelmilel parlamentolar bir
Türk grupu umumi katibi Di
bekir mebusu Zeki Mesut B. · 
mentol ar konferansının faa

"ne dair Büyük Millet Mecli

hazıı-amak-

e~in Ankara ve Atina 
orta el~lli§I 

veç hükymetinin Türkiye ve 
orta elçisi M. Boheman ye

muriyeti olan Varşova sefa· 

e önümüzdeki ayın beşinde 

ek vazifesine başlıyacaktır. 

vvelce de yazdığımız gibi İs· 
Ankara ve Atina orta elçi· 

e lsveçio Paris sefaret müste

M. Vinter tayin edilmiştir. 

ağını ayı zannederek 
öldürdü 

U!a üç saat meıaf ede Hova• 
'k köyünde iskan oğlu Reıul 
tarl•yı aynj köyden Ömer ile 
klaşa almışlardı. Bir dere ke· 

nda bulunan bu ortakların 
alarma geceleri ayı ve domuz 

iğinden tarla ıahipleri, uk 
tarlaya uğramayı b" d t 
1 

. ır a e el-
erdı. 

Bu maksatla bir gece silahını 
zlı~ an Resul, tarlaya gitmi 
n.cla iki biiyük ayı ile knrsı : 
ıştır. Derhal silahına da~ _ 
ıf • ate, ederek ayıları kaçır • 
muva.ff ak olmuıtur 8 . 

· · ır 
det ıonra da tarlanın bir • 

d . . h u a ıslıra ata geçmittir. 

Ayni gece bu hadiseden yarım 
ıonra diğer ortak Ömer de 

aya bakmak Üzere gelmiı 
kenarındaki bir kısımda e ~: 

biçmiye başlamıştır. 

arlanın öle ucunda bulunan 
l, bir hı,ırtı i!İtince gene a • 

II) geldiğini ~annetmiş sili • 
kapmıt, aeıin geldiği tarafa 

koşmuttur. Tam hedefe 
••lığı sırada iki el ateş etmiş, 
jını öldürmüştür. Tahkikat 
hyor. 

Dr. lhaan Sami 

BAKTERİYOLOJi 
J..A•ORATUVARI 

htanbul Altıncı !crasmdan: 

T amamma ijç yemini: ehli vu
kuf tarafından (1500) lira kıymet 
takdir edilen Paşabahçesinde 
F evzj paşa caddesinde Cedit Sul
tana sokağında atik 37 - 35 ve 
c:cdit 10 - l 10. 1 numaralı ha -
nenin l"mctını açık arttırma ile 
Paraya çevıH1J1eı;'ne karar veril -
miştir. Ve şartnamesi 8 - 10 -
934 tarihinde divanhaneye asıl -
ınışhr, Mezkur gayri menkul bi· 
rinci açık uthrma ilP- 6 - 11 -
934 tarahine müsad'f cah günii 
saat 15 len 16 ya kadar satılacak
tır. Bıı arttırmada muhammen 
kıymetinin yüzde 75 şine talip çık
madığı takdirde en çok t1rtlıra • 
nın taahhüdü haki kalmak üzere 
15 f!i.inü ınüteakip yani 21 - 11 
- 934 tarihine müsadif günde ve 
ayni ~aatte "kinci arttırma ile sa· 
tılacaktrr. Bu arttırmada mu • 
hammen kıyme•in · n yüzde 75 ine 
talip cıkmazsa 2280 numaralı ka· 
nun mucibince satış ~eri bırel ıla
caktır. Taliplerin muhammen kıy-
metinin yüzde 7,5 nisbetinde 

umr kın tablilAtı. Frengi nokcaı 
arından }\\ asscrman ve l\ahn tea· 
llerı ) Ktn kiıreyvacı sayılması, ti· 
ve sılma hastalıkları teşhisi. idrar 

bırakmaları veya bu n 'ıbet üze -
rinden teminatlı milli bir banka 
mektubunu hamil olarak satış za
manından mukaddem müracaat 

etmeleri lazımdır. Müterakim 
1 vergi, ve vaJcıf icariyle belediye • 

gam, cerahat, kazurat ve su tahlilatı 
1 mlkroelcopi, nususr ışılar lstihzarı 
ndı üre şeker. Klorür kollesterin! 
ktarlarının tayini. Divanyolu ·o 

• .... •'•8•~.·.rejl.m·•2•c•ı9isİılııı 31'5 

1 

ye ait tenvirat ve tanzifat 
vergileri müşteriye aittir. 2004 
numaralı icra kanununun ll6 ın-
cı maddeııinin dördüncü fıkrasına 
tevfikan bu ıayri menkul üzerin
de ipotekli alacaklılarla cliP.er ala· 

Tl:JO.KiVE 

llRAAT 
6ANKA:ıt 

:AQA 
BiRiKTiQEN 
QAJ-IAT .. ~Oi;Q 

310308 Muhtelif ateş tuğlaları 
Askeri Fabrikalar U. müdürlüğünden: 

4/10/934 tarihinde paıarlığı icra kılJDacağı bildirılen 310308 
adet muhtelif ateş tuğlalarmın pazarlığı 20/10/934 tarihine tehir 
edilm"ştir. Talip erın yevmı meıkürda teminatlariyle birlikte sı· 
tmalma komısyonuna müracaatları. (6538) 

. . "I' lstanbul Altıncı İcra l\Ienıurlu-
/stanbul Har1c1 Askerı ğundan: 

Kıtaat ilanları Beyoğlu kamer hatun mahalıe-
.:.!llJlll!ll .... --..--------.: si incekaş aokilk 8 nümaralı hane· 

Esl\.işehir (x ırnizonlarmm de müateciren mukim iken ikamot-
kalorffer tc isaiı kapalı zarf- gahı meçhul olan Zincti Hanım: 
la yaııtırılacaktır. Sartna- Tiriyandifilo hanımdan isticar 
mesini görmek i~ti} enlerin etmiş olduğunuz 8 numaralı ha -
her gün, miinakac.;asma işti- nenin tahliyesi için konturl\ta 
rak edeceklerin 22 - 19 - 9;31 müsteniden ve icra kanununun 
pazartc~i g-iinii saat 10.5 da 272 nci maddesine istinaden vu -
tck1if ve teminat mc1itupla- ku bulan tahliye emri ikametga • 
rilc Ankarada 1\1. 1\1. 'ckfı- hımzın meçhul olmasından dola -
lcti ~atmalma l(omİS) onuna yı bittebliğ iade edildiği müba~i • 
müracaatları. rin verdiği meşruhattan anlaşd -

(; ;):)) (6~45) mış ve bir ay müddetle ilanen teb. 

h:adar ve irtif h ı1ahibi alacaklı); ligat icrasına kanır verilmiştir. 
Tarihi tebliğden itibarc~ bir ay 

rm hnkldarını ve hususiy]e faiz ve 
zarf mda tahtı isticarınızda bulu -

masarifc dair olnn ddialarım ev-
rakı miisbitclcriyle birl'l-te 20 giin nan haneyi tahliye etmediğiniz 

taktirde cebri icra ile hanenin tah
icinde b'ldirm leri lazımdır. Akai 

liye edileceği ihbar olunur. 
takdirde hal la.rı tapu s'cillerile 
sabit olmadı1<ca catıs hcdelinin 
pavla~masmdan hariç kalacakları 
cihetle alakadarların mezkur mad 
dei kanuniye ahkamın göre hare
ket eylemeleri ve fa .. b malumat 
.-Jmak İtitiyenlerin 6 ınrı icranın 
933-J2J 5 numaraıına müracaat 
etmeleri ilan olunur. 

'3406) 

(2682) 

lstanhul ikinci icra mcıııurlu ~ 
ğund:ın: 

Mahcuz ve parl\ya ç.evrilmeıi 
mukarrer yazJl1ane ~şyası 11 -
10 ~ 934 tarihine müsadif pcr • 
şeaıbe güpü saat dokuzdan itiba • 
ren Eminönünde Mabudiye ha -
mnd:ı 18 No. clA Ar'k Arlhrm" ım · 

•'------·--·· Deniz.yolları 
ıŞLETMESt 

\cenıelcrı J<araköy i<öpriıbaşı 

1 el.4.M62 - "ıırkecı Mi.ıhurd._arzade 

I•-•=• J Jan Tel lon 22740 -·----,. 

Rize Portsait 
9 Birinci Teşrin SaJı 

~iinünden itibaren lskenderiye 

postalarımız Portsaide 
de uğrayacaklar Ye dönüıte 

aynı vapurlar Karadeniıe ge· 

R. ' çcrek ıze ye kadar gi· 

deceklerdır. Karadeniz iakele· 

ferinden lzmir, Pire, 
Isk en deriye ve 

p ortsait için ve bu 18· 

kelelerden Karadeniz iskele· 

ıeri için Doğru kon· 
şimento ile ak
tarmasız yük ahnacak· 

tır. (66474) 

Trabzon Yolu 
vapuru 9 

Birinci T eırin ANKARA 
SAL 1 'LO de Galata 
rıhtımından kalkacaLc. Gidişte 

Zonguldak, lnebolu, Sinop, 
Samsun, Fatsa, Giresun, Vak
fıkebir, Trabzon, Ri:ıeye. Dö
nüşte bnnlara ilinten Sür
mene, Orduya uğrayaukhr. 

(6475) 

MERSiN 
Süı·'at Yolu 

AN AF ARTA vapuru ı. ı 
B. Teşrın 

Perşembe 11 de Sirkeci 
rıhtıaundan kalkacak. Gidişte 
lzmir, Antalya, Alaııya, Ana· 
mur, Mersin, Payasa. Dönüt· 

bunlara ılaveten Taıucu, Ça· 
nakkale Geliboluya uğraya .. 
caktır. (6S23ı 

Ayvalık Yolu 
ANT AL y A vapuru 1.0 

B. Teşrın 
Çarşan1ba 19 da Sirkecı 
rıhtımından !talkacakhr. 16524) 

İ:it mbul i1\inci icra ıncıııurl~-
<ru ıdan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz ve 
paraya çe·uilmesine karar verilen 
yazıhane eşyası ile biri Buik diğe
ri Fiyat markalı hususi otomobil 
ve saire 14 10 934 tarihine ınüsa· 
dif pazar ~üni.i saat 4 ten itibaren 
Taksimde Milli Garnjda açık art• 
tırma suretiyle satılacaktır. Art• 
tırma ikincidir. Talip olanlar'n 
yevmi mezkur ve saatte mahallin
de hazır bulunacak memurumuza 
33 609 dosya numarasiyle müıa, 
caallan il" n olunur. (283) 
- ----------------

1 tan ntl 3 i' ndi icıa mcmurlu-
~1111 l n: 

Mahcuz ve paraya çevrilmesi 
mukarrer <lol uma m kineleri le· 
fcı·ruat 11 T. ~' vel 934 tarihinde 
s"at 16 dan 17 ye kadar Şislide 
Hnl,;,sk~ r Gazi caddesinde Et fal 
hastancs' karşısmdl\ki düHdinda 
birici ac k nrttırml\ i!P. satılacak -
tır. Tı.J' lcı İn m<'.'r 1 inde mP..mu
runa mürC"cnntları ilan olunur. 

ret'J.e "i\'ı1C\ca "'mdan ' taliplerin 
mnb"\P'n' r"muı u:rn mi.iracaat -
lnrı 11~,, ,.J ....... ,. 



' 

Bütün nağmeleri harikulade 
saf bir berraklıkla nakleden 
bu makinalar her kesin ala· 

·bileceği derecede ucuzdur. 

•• 

• 

BOUR~A BİRADERLER vE.şsı -
IS TAN BUL ~ AN KAQ.A İZMİR 

Türkiye 
MERKEZ 

Cümhuriyet 
BANKASI 

4/10/ 1934 vaziyeti 
AKTiF r PASiF' 

Sermaye ................... - ···-···-··························· 

Lire K•••, 
Altın : safi kilogram 13.630 ·468 r_ 19.1?2.384 so 
Ban kn'!>c .............•••........•............. •. 12 085. < 63 - lhci\"aC akçesi ......................................................... . 

lJfakh~ ·························-············ ı" ~77.943.83 31936091.33 

1

1 edavUldeki Banknotlar: 
Dahlldekl Muhabirler: Deruhte edilen evrakı naktiye iL 158 748.563-

Alun: San l\g . .........• 1.788-024 ~ L 2.515.0<H. - Kanunun 6 ..-e 8 inci madde· 

Türll lirası ······-······ ····· ··· · · r ,, .387.499.77 2 902 503 77 lerirıe tevfikan vaki tediyaı 9.625.273.-

Hariçtef(I Muhabirler: Deruhte edilen evrakı naktiye 

Alun: Safi kilogram 3.807. Ol 7 I' 5.35·1.885. 48 ba'oyesi · ·· ·· ··· . . . . ........ l 49.J 23.~90.-
Altına tahvili kabil Serbest clÖ\·izler 3 166.262. 55 8.521 148.03 Kar~ılı~ı tamamen altın olarak 

Lira 

15.000 ooo. -
.663.914.30 

Hazine Tahvilleri : 
tedavüle vazedilen ... ........ 1 ,. 8.688.000. - I 57.8 l l 200 -

1 

l Türk ~iraaı Mevduatı : IJeruhte edilen eHakı nakcıye 
karşılığı 

Kanunun 6 \'e 8 incı mad· 
delerine tevfikan vaki tcdiya ı 

L. I 58.748.56!1 -
Vadesiz ······························ ~ ~0883 123.00 

9 69 - c.ı .. 3 Vadeli ............................. . 
" . _:;ı __ ( . - 149.123.290.- ·------

Senedat Cüzdanı ~ Döviz Mevduah: 

~rfazine bonoları • ·······•·· · ···· ·· ' L. 3. 719. ı 30 - l ~: :~:~:z ~::::::::::::::::::::::::::· ~ <l:~!~:~~~:;: 
icarr senetler •····· · ··· ·· · ·· •. 4. I Qfi. 760 42 91 - 890 Esham ve Tahvilat Cüzdanı: ' · ~- .4

2 Muhtellt . ......................................................... . 

esham r Deruhte edilen e\·ra· 
ve 

1 
kı naktiye karşılıJ!ı 

tıhviUt [ itibari kıymetle ] 
Esham ve Tah\'ilAc •. . , 

Alun \ e dö,·iz üzerine a\·&n~ 
T ahvilllt üzerine ıt\•ans 

" 28 192.7 17 .62 

.. 4.4.17.48:\ 4::i 

197.li60.8 1 
1 .20.l~.14 29 

S2 6:10 903 07" 

Hissedarlar ..................... ··········· ·· ·· ···· 
J,401 !95 10 

4 5000C0-
12 4Q4 789 67 muhtelif 

YekQn 2.il.4~:u ı l.,i9 YekOn 

20.883 123.00 

9 973 638.19 

47.093 145 90 

'2.i l.·125. 11 1 :39 

10 Büyük ve Ciddi Eser 

--1 236 .__..ı 1 Krş. 
•• 

(DUN ve YARIN) 
Neşriyatına. 

ABONE OLUNUZ 

"V AKIT,, Kütüphanesi "Dün ve Yarın,, tercüme eı 
bugün onuncusunu neşretti. Avrupaca tanınmış ve eseri 
okunmuş ve beğenilmiş olan muharrirlerin 100 e yakıtı 
lisanımıza tercüJl!e edilerek her on beş günde muntaza.dl 
cilt neşrolunmaktadır. 

On cilt için V AKIT Kütüphanesi abone kaydetnıe 
Kitapların fiyatı üzerinden abone olacaklara tenzilat 1J3P 
tediyatta kolaylık dahi gösterilmeğe başlanmıştır. 

PEŞİN• verilecek 236 kuruştan sonra AYDA 100 kuJ'llt 
eserlerin birinci serısıne sahip olacaksınız. 

10 SERlYl teşkil eden 100 cilt kitap ile mühim ve ciddi 
Je dolu bir kütüphane meydana getirebilirsiniz. TaşradaJ1 
lacak siparişler için posta parası alınmaz. 

Müracaat Mahalli: 
YAKIT Yurdu. Ankara caddesi: İstanbul Telefon 24370· 

-; 

AskeriF abrikalar UJJJ 
Müdürlüğünden: i 

inşaat işlerinde istihdam edilmek üzere aşağıda taııb t 

tarı haiz bir inşaat mühendisi alınacaktır, J 
Taliplerin YeıikaJarı ile birlikte ve on beş gün • 

Ankarada Umum Müdürlük Fen Şubesine müracaatları. 
1- Diplomalı mühendis olmak 
2- Mebani inşaatında ihtisası olduğuna dair vesikj 

etmek ve şimdiye kadar çalıştığı yerlerden alınmış 1 

göstermek 
3- Askerliğini yapmış olmak 
4- Ecaebi u .. alar dan birine vakıf ola ar ttrcili 

cektir. (6477) 

Holantse . , - . ., 
eank·Oni ' N:v. 

,.ı,, <N"'f ~ .. ,.. 
Sabık Bahrısefit Fetert'' 
Bankası 

lstanbul Şubesi ' ' l 

Galata Karaköy Pala!J ,1 
Meydancık Al alemci tt 

" Har türlü Banka muatr1111 
\ . -

lerl. Kasalar icarı 

UMUMf"M o DURLDK: AMSTERD"~, 
Şubeleri : Amsterdam,"t Buenos Al'',. 

~ ı~ 

lstanbul. Rlo de .Janelro, Santos, Sao P•" 
----------------~ 

lstanbul Evkaf MUdUrlüğü il:inlar~ 

1 - Beyoğlu, Katip Mustafa çelebi, Telgraf S. 2""' 
lı Apartmanın dördüncü kah. lı ,,/ 

2 - Beyoğlu, Küçük Parmak kapıda 24 - 42 No· ,. 
3 - Kadıköy, Cafer ağa, badem altı, 45 No. lı b•11

11 
4 - Galata, Kemankeş, Halil Paşa, Merzifoni 1'•' 

tafa Paşa camii içinde 2 No. lı oda. 
5 - Beyaııtta Kaşıkçılar kapısında 9 No. lı dükkiO' 1. 
6 - Çelebi oğlu Aliettin, yeni cami kemeri sır•~ 

No Jı nısıf dükkia. ~ 
7 - Eminönünde valde hanı rıhtımında 1,5 metro dl ~ 
Yukarıda yazıla emlalıt 936 senesi Mayıs nibayeti~e ~ 

kiraya verileceğinden müzayedeye konmuştur. Talipler•~~ 
ihale olan 20/10034 Cumartesi güaü saat on beşe kad•{~ 

2 mart 1933 tarihinden itibaren. Müdürlü2ünde vakıf akarlar kalemine müracaatları. 

Hl
.LA"'lsLl<onl:oAhaHddi yMüzdEe 5R1·2 - Alhn üzeırin-e a-van-s y-.ıüzd-e 4-1·~2 ,.. Osmanlı Bankill~ 

--~~ Göz Hekimi Türk Anonim Şirketi, - Tesis tarihi: 1 

Merkezi Umumisinden: 
Eskişehir Hilaliahmer anbarında 

Bakır kazan, ot Ye kıl fırçalar, balat, başlıklı eğer talumı, 
11 teşrioieYYel 934 tarihlerinde satılacağından taliplerin müra· 

'I: caatları. a t3324) " 

Dr. Süleyman Şükrü Sermayesi: 10,000,000 ingiliz lira.sı ıJ 
. Habı:\l i, Ankara C3ddesı No. 60 L~ 

TeleFl.n: 22.566 Türkiyenin başhca şehirleri ile Paris, Marsilya, Nıs, (ıl'j 

Sahibi: MEHMET ASIM 
Nı,riyat müdürü: REFİK AHMET 

.V AKIT Matbaası - İstanbul 

ve Mançester'de, Mısır, Kıbrıs, Irak, Ira~, S' , 
ve Yunanistan'da Şubeleri.. Yugoslavya, Romanya, 

ve Yunanistan'da Filyalleri vardır. 

Her türlü banka muameleleri yapar• 
.............. ı .. m..11ı1ıı1••--lllli--~ 


