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Tank Üzerinde söylenenler! Uf ki M. Çbaldaırise gökre f k t 
u ar u anı ; a a 

ltalqa başvekili " Harp heran harp olması güçtür! 
çıkabilir I ,, diqor 

Şehir 
Meclisi 

ı MUSOLı.Ni \-, ----
v A K 1 T Gezlntl•i 

Gazeteler, bir kaç gündür, iki 
Yazı arasına küçük söylentiler aı· 
kıttırıyorlar. Şehir meclisinin ye· 
ni devresine aza seçimi var diye 
hemtehrileri i! batına çağU'ıyor· 
lar. 

Hemtehriler, it baıına! Ve 
•eçimin her safhasında i§ batına! 
Bu ıöz, yalnız kanunca rey ver -
rne hakkı olanı sandık batma 
sağırmıyor; seçim üzerinde çalı
!&cak, hatta bu seçimde önayak 
olacak f rrka tetekkülleri de bu 
eylül ayında en büyük hakların· 
dan birini kullanacak, en büyük 
Vazifeler.inden birini yapacaktır. 

Dört yıl önce çıkarılan beledi
ye kanunu, filvaki belediye ve 
tehir meclislerine aza seçimi ha • 
kınımdan idari ve içtimai kıymeti 
yÜ]cıek bir inkılap vesikası idi. 
Bu gibi seçimlerde birer namzet 
liıtesi çıkar:an Halk Fırkasının 
ıon zamanlarda hazırladığı yok -
lama talimatı ise namzetlerin tes· 
hiti itini de asil olarak teıkili.tın 
idare her etlerince yapılan bir top· 
1-ııtının ekseriyetine bırakmak 
'Uretiyle fırkada halkçılığın göze 
~acak bir misalini teşkil eder. 
E:ğer istisnai vaziyetlerle Fırka· 
nın yüksek salahiyeti bizzat nam· 
~et ilin etmezıe, bu yıl, yurdun 
l>elediyesi olan bütün yerlerinde, 
ı:"ırka teıkilatının kendi rey ve 
lXleauliyetinin mahsulü olan nam· 
2et listeleri de belediye intihap • 
1-Ttna kılavuzluk edecek demek • 
tir. 

Bir taraftan kadınlara kadar 
8eç.ime karııma hakkıı veren ka -
2lluıun genit hükümleri var; öbür 
~ftan yalnrz belediye kanunu -
~ ıeçim hakkı tanıdığı sayılı 

öz TUrk 

3 bin zabit karşı
sında bir nutuk 

söyledi 

M. Mussolini .. 

M. Musolini, askeri maner -
ralar bittikten sonra bir tank üs • 
tüne binerek manevralara iştirak 
Men üç bin zabite hitaben bir nu
tuk aöylemittir. İtalyan bqvekili 
bu nutkunda diyor kic 

"Bugün Avrupada arzu ile 
harbi istiyen hiç bir kimse -yok -
tur. ltalya, harbi en fazla nef · 
retle kartılıyan bir millettir. Ve 
ltalya ne kadar sulhperver oldu· 
ğunu bir kaç defa isbat etmiştir. 
Bununla beraber her an 'harp zu
huru ihtimali mevcuttur. Bugün 
bazı uzak memleketler arasında 
harp aleti yanıyor. 

Bu temmuzun sonunda Avrupa 
krtaaı büyük bir harp tehlikesine 
uğramı§lı. Avrupa o kadar dra • 
malik bir vaziyete geldi ki, bunu 
1914 senesindeki vaziyete benze· 
tebiliriz. Eğer bir kaç fırkalık 
askeri kuvveti Avusturya hudu • 
duna göndermeseydik, bugün 

~ ' üncü eayıfıuım 6 inci ılltonunda) (Devamı 2 inci sayfanın ıs llncD atitununda ) 

~ olanlar 
~!arif 

bir boks §ampiyonunu evinde tebrik 

Ayasofga 
camiinde 

Ankara, 3 
(A.A.) - A-

yasofya camii • 
nin bazı kısım
larında tarihi e· 
serlerin teşhiri
ne karar veril • 
~iştjr. Bir mü .. 
ze mahiyetin.de 
olacak bu kı

sımlarda Bi· 
zans ve Os-
manlı devrine 
ait birçok eser 
teşhir edile 
cektir. Maarif 
Vekili Abidin 

Bey bu işle 

meşgul olmak • 
tadır. 

Nereye 
Gidilecek? 
Okuyucularımız bunu 
ancak yolda anlıyacak 

"VAKİT" in tertip ettiği sol\ • 
bahar Kara ve Deniz gezintisi 14 
Eylfıl Cuma· günü Şirketi Hayri -
yenin 71 numaralı vapuriyle yapı· 
lıyor. 

Seçilen yer ve program gezinti
ye iştirak edenlerin hepsini mem • 
nun edecek derecede güzel, eğlen
celi ve zengindir. Programı yakın· 
da ilan edeceğiz. Fakat gidilecek 
yeri son dakikaya kadu saklıyaca
ğız. Bütün okuyuculanmıztn bu 
sürprizden memnun olacaklarını 
umuyoruz. 

Kupon biriktiren okuyucuları
mız, bugünden itibaren, öğleden 
sonra dairemize gelerek kuponları 

mukabilinde davetiyelerini alabi -
lirler. Yanlaırında arkada§ getir -
mek istiyenlcrin bu arkadatlan i
çin 60 kuruı mukabilinde birer bi
let edinmelerini temi:ı ettik. 

Bundan batk~ HABER arkada· 
§tmızın daimi okuyuwlanndan, 
aan lmrtlua malik ..... ,. IH a 
"V AKIT" sezintiaine ücrebbr ot.
rak iıtirak edebileceklerdir. Bu Ju. 
aımla alakadar 01-nlar "Haber" ar
kadaınnızda İcap eden tafıili.b bd
labileceklerdir. 

26 EYLUL 

Büyük bir d~l bay
ramı olacak 

T. D. T. C. nizamnamesinde bi· 
rinci Türk dili kurultayının top • 
landığı 26 eylul gününün cemiyet 
azaları arasında dil bayramı ola • 
rak kutlulanması yazılıdır. 

Geçen yıl bu bayram, yalnız 
cemiyetin Ankara merkezinde bir 
kabul resmi ile kutlulanınıttı. Bu 
yıl ikinci Türk dili kurultaymın 

da toplanmıt olmaıı münasebetiy· 
le dil bayramımızı daha geniı bir 
ölçüde kutlulamıya karar vermit 
ve bunun için U. M. heyeti timdi. 
den §U .noktalar.ı kararlattırmıttır: 

1 - 26 Eylul günü Ankara ve 
latanbul radyolarında U. M. H. a
zaları tarafından dil ıavaşı ve dil 
hayra~ için nutuklar ıöylenmeıi 

2 - Bütün halkevlerinde T. D. 
T. C. nin vilayet merkez ve kaza 
şubeleri olan dil, tarih ve edebi· 
yat komitelerinin nezareti altında 
kutlulanma merasimi yapılmaaı 

ve dil savaşının Türk milletinin 
varlığı ve yükıelmeıi üzernide ya• 
pacağı yüce tesirleri tebarüz etti· 
recek nutuklar ve konferanılar 
verilmesi. 

3 - 26 Eylul günü merkez ve 
vilayetlerdeki bütün gazetelerin 
de dil savatı üzerine yazılar yaz. 

masr ve hiç değilıe bir aayıf aları
nı öz Türkçe yazılmıı yazılarla 
süslemeleri. 

Plastiras hükumeti devirmekten bahsediyor;Yunan 
başvekili ise memlekette sulh ve sükun 

bulunduğu kanaatinde .. 

Başvekil M. Çaldaris 

Yunan başvekili M. Çaldaıis 
Yugoslavya telgraf ajansı ''Ava -
la,, ya beyanatta bulunmuştur. Ga-

Sabık diktatör Plastlru .. 

zelelcrin vaziyetın temizlenme
sinden bahsettikleri hakkında a . 
(Devamı 8 inci sayfanın ec llncO ıcntununda 

Iktısat Vekili Celal Beyin Marmarada seyahati 

Pavli adasında f!.eçi
. rilen ilk gün 

Yüniş müdürü Mahmut B. kotrada 

-3-

Pavli adasına geldiğimiz vakit 
artik aktam olmuştu. ilk karan· 
lıklar Marmaranın sularını karart-

1ktısat Vekili deniz kıyafetiyle : 

mıfh. Kotramızı burada demir -
)edik. Elektrikleri yaktık. Ten· 
leleri indirdik. Geceyi geçirmek 
(Doramı 4 OncU sayıfnııın ı inci B1.ltununda) 

Gizli nüfusunuz varsa 
hemen yazdırınız! 

Fatih nUfus memurluAundc. dün yazllanlar 
Gi;ı;li nüfu.un yazılmaıı için veri -

len mihlet Eylulün birinden itibaren 
T etrinİevvelin on be§ İne kadar uzattl
mıtbr. Evvelce de yazdığımız gibi nü
fuı müdürlüğü halkın bundan haber • 
dar olmaiı için beyannameler baıbr
ımı, ıehrin her tarafına dağıtmııtır. 

Bu beyannamelerde halkın hemen 
en yakın nüfuı memurluğua giderek 
varsa gizli nüfuınu yazdırması bildi
rilmektedir. 

Cizli nftfus yazımı için -mmcaat e-

(LUUen aayıfayı çevlrlnlz), 



Bükreşte tevkif at yapıldı 
Prens Şarlın etrafında/ Birinci Balkan 

dolaşan adam! ri~:~~e(~~~fer:i?!~ 

ikramiye verilecek gümrük memur· 
farının listesi hazırlandı 

Bir ceneralın evi araştırıldı 
Bükret, 3 (A.A.) - Ha•as a· ikamet ederken etrafında bulu • 

nanlardan bir ıahıs tevkif edil
miıtir. Bundan başka ahiren bir 
nüfuı ıui istimali itinde zimethal 
bulunan bir jeneralin e'rinde araş
tırma yapıldıiı iddia edilmekte • 
dir. 

janaı bildiriyor: 
Emniyeti umumiye dün gece 

Bükretet tevkifat yapmııtır. Bu 
buuda taftillt almmamıt iae de, 
bazı taJ'ialara nazaran biJhasıa 
Prem !)arl • Sharlet • ın londrada 

Badapeşte küçük çiftçiler fırkasının 
intilı.abatta yaptığı ıslalıat 

Badaıtette, 3 (A.A.) - Küçük 
çi~iler hrkaıınm hükU.met fırka
amm da müzaberetine mazhar ol· 
duja &ildirilen intihabat ıılihatı 
prosram1 tudur: 

Yalnız tehirlerde tatbik edil • 
melde olan ıizli rey uau1ü şehirler 
haricine de teımil edilecektir. Par· 
lamentoda on azası bulunan fır
b.lar namzet ıöstermek hakkım 
haiz olacaklardır. Her müntehip 

rey verilen mahalde altı sene ika
met etmit oldujuaa isbat edecek
tir. lıeizler ıi1ri her hanai bir 
muavenetten istifade etmif olan • 
lar bayırpener mahiyette herhan
gi bir muvakkat yazife alanlar İn· 
tihap liıtelerinden çıkarılacaklar
dır. 

So•yalist demokrat matbuatı 
"irtica,, diye tavsip ettikleri bu 
projeyi protesto etmektedirler. 

Milletler cemiyeti. Avastarga, Bulgaristan ve 
Macaristanın mali vazigetlerini tetkik edecek 
Cenevre, 3 (A.A.) - Milletler re ile Sofya araımda bir irtibatın 

Cemiyeti mali komitesi Bulgaris· muhaf azuına mütemayil bulun • 
tan, Macaristan ve Avusturya duğu bildirilmektedir. 
mali vaziyetini tetkik edecektir. 
Sofyadaki milletler cemiyeti ko • 
_,.jseri vazifesine hitam verilmesi· 
nj istemiftir. Mumaileyhin isti • 
faar Sofyada milletler cemiyeti 
fnkalide komiserlifinin deva: • 
mnıa lüzum ofup olmadıiı mese • 
leeini cn-lqa çikaracaktır. 

Balıar hükfimetinin ilgayı ter· 
cih ettiii, komitenin ise Cenev • 

Komite, bimillerle bilitilaf fa· 
izlerin tenzili iPıj 1932 tarihli 
Avultuf1a i~ tltlnfili me· 
seleıiyle de meııul olacaktır. Bu 
istikrazı tekeffül eden de-vletler, 
lngiltere, Fransa, ltalya, Çekos· 
lovakya, Belçika, Holanda, Nor
veç, lıveç, Estonya, Ye lsviçre· 
dir. 

Amerika mensucat greflcilerinin, gre'IJ 
müddetince gig14cekleri temin edilecek I 

NeYJatlı, 3 (A.A.) - M .. Gor· 
man, mensucat srncilerine bü • 
tail grev müddetince yiyecekleri .. 
ni temin edecefini vadetmittir. 

F ransada ha-.alar bir
denbire fenalafb 

Pariı, 3 (Radyo 21.20) - Bti· 
tiin Franeada havalar amam müt· 
bit hir surette f enalqmıftır. Au • 
TerıM, Alp ve Pirene havaliaincle 
br 19jmaktadır. 

Kampoa ıehri yangını 
BueDOI • Aireı, 3 (A.A.) -

X1n11 • telh'indeki yantmm tid· 
M hafifıemiı, -yaziyet biraz iyi
l ljid l;ttir. Hallan bir kdmı tek 
2* ..... clönmeie batlanuıtır• 

IWllHlllJa başvekili 
• ....,, 3 (A.A.) - Romanya 

lllp9'Ui M. Tataretko lnı aabah 
••JC lelarit ve ilbUyonda da 
........ ôf'e lriilcGmet erlcim tara• 
*-illa hfplanmıttır. 
p l }' •• ...... ·-···---
....... lif ltir v...,ı, resim a1mmı. 
fı1ı blıl ı. Viliyet nüfus midirJiiiiinü 
:ttal )'Ullacak sizli nifaalapm yad • 
tıMı.,. ..... 111• aynca cıetv.U. lllia • 
bnmfbr. C.tvellerden köy muhtarla
...... da ıönderilmiıtir. 

Grevi iyi olarak kartılı,an hir 
çok kim~ler M. Gonnaa, telıraf· 
lar göndererek para yardımında 
hulunacaklatını l»ildirmiflerdir. 

lngiliz selamet ordusuna 
yeni ceneral 

Londra, 3 (A.A.) - Selamet 
orduau yeni Ceneralinin intihabı 
yarın yapılacaktır. Aralannda 
Enangelin Pooth ile Catberin 
Branvellin de bulundukları bet 
namzet vardır. 

Bulgar hariciye ve 
iye nazırları 

M,a, 3 (A.A.) --- Hariciye na· 
zm M. llatolof ile --1iye namrı 
M. Todorol &ua:iiit c.nıe,e ha
reket etmit'Mnfit. 

Çek haricir• .., 
Musoliıtiyle l~cek 
Pariı, 3 (Radyo 21.IO) - Çe

koelovakya hariciye ...,ıQltt ._o
mada İtalya baıvekili M. M•• . 
liniyi ziyaret edeceği resmen bil • 
dirilmektedir. Ziyaret günü İae· 
Diz kararlaıtırılmamıftır. • 
Adanada gümüş Meci-

Balkan riyaziye konferansı Bat • 
vekil M. Çaldaris ile maarif na • 
zırı M. Markapulos ve ıiyaai ale
me ve ilim alemine mensup bir 
çok 1&hıqetler huzuriyle Atina 
üniversite salonunda açılmııtır. 

Bat•ekil M. Çalciaria, .öylediği 
nutukta, koagrenin Pitoıor, Aria· 
tot, Eklid ıi&i riyaziye ilimleri • 
nin teılllelini kutan bir çok Yunan 
ilimlerinin vatanında açıldıiını 

görmekten mütevellit memnuniye 
tini beyanederek Balkan milletleri 
araşında ilim ıaliaıındaki çabpna 
birliğinin, onların mütekabil mü• 
naıebetlerinin takviyesine, ilim 

Ankara, 3 (Hususi) - lkrami· 1 olanlara bir maaş nisbetinde vr 
ye ile taltif edilecek gümrük me· rilecektir. Bu sene iki bat müdür, 
murlarınm listesi hazırlanmııtır. bir merkez müdürü, dokuz mesul 
ikramiyeler, gümrük beyanname· muhasip, dört merkez memuru, 
lerinde gösterilen miktar ile mu• on sekiz idare memuru, on üç mu
ayene neticesinde anlaşılacak mik- ayene memuru, kırk sekiz anbar 
tar araımdaki farktan olmak üze- memuru, bir manifesto memuru, 
re, meıai senesi içinde hiç bir on beş mümeyyiz, on bet veznedar 
muahazeye, cezaya uğramamış yüz beş katip ikramiye alacaktır• 

Mün/ıallere bu seneki Muallim mektebi 
mezunları tayin edilecek 

Ankara, 3 (Hususi) - ilk 
mektepler kadroları vilayetlerden 
gelmektedir. Maarif Vekaleti 
tarafından tetkikten ve ta.dikten 
sonra mahallerine gönderilecektir. 

Kadrolarda tesbit edilmiı olao 
münhallere bu seneki muallİJll 

mektepleri mezunları tayin ediı.
cektir. llk tedrisat umum müdür-
lüğü bu işle u,ra,maktadır. 

ve medeniyetin terakkisine hiz - M · ·ı r· d jK b ı· · d h d t 
t '1 .... • k d 1 . t' arsı ya ıcaret o ası ı rıs ısesın en şe a e "' me eaecegını ay ey emış ır. 

· hesabına okuyacak olanlar name alan talebeler 
Ziraat vekili Erzurumdan Ankara, 3 (Hususi) - Mar • 

silya ticaret odası hisabma oku· 
mak üzere Ankaradan gönderile· 
cek talebe için müsabaka imtiha· 
11111& sirenlerin evrakları tetkik e· 
dilmektedir. Netice bqiinlerde 
belli olacaktır. 

Ankara, 3 (Hususi) - Maarif 
ayrıldı Vekaleti, yükıek mekteplere ıön-

derdiği bir tamimde, Kıbrıı liw 
ıi ıahadetnamesiyle müracaat e • 
den talebelerin namzet olarak ka• 

bul edilmesini bildirmittir. 

Erzurum, 3 (A.A.) - Ziraat 
vekili Muhlis Bey bugün fehrimiz• 
den ayrılmıılardır. Muhlis Bey 
şerefine dün belediye tarafındJln 
bir öğle ziyafeti ve belediye reisi 
tarafmdan da mebuılarnnız Nafi 
Atuf ve Amn Beylerin hazır bu • 
lundukları husust bir alqam yeme
ği verilmiıtir. 

Umumi harpte yaralı bir askere 
öptürürken vurulan haham 

haç 

_ • S. Didier ·Fransa, 3 (A.A.) -

Tank UZ
•• en·nde Umumi harpte ölüm halinde bu· 

lunan yaralı bir katolik aıkere •• } ı lllL'Ç öptürürken "muhari:be 'inet " soy enen er .cıanında vurulaıı haham, b-ıı Ah· 
-- <Bat taratı ı tnc1 ..,ıfada> raham Blohun namına burada di· 

A·nupa kitasr vahim bir halde. kilen abidenin açılı§ merasimi te· 

tır. Mumaileyh bu münatebetle 
söylediği nutukta: 

''- Haham batının bu hareke
ti, siyaset, din ve ırk farkları •· 
rasmda Fransız kardeıliğipin ve 
milli birliğinin daima canlı kaldı
ğını teyit eder.,, demitlir. 

b Jıı cakt kaüt nazın tarafından yapılmıs -
UWM ~ · 

Fırkalar mükemmel bir suret•B __ e_r_i_i_n_d_e--iı-.ç-a_g_ı_·ç·i·n·d·e--e-v_l_e_n_e_n_ler, 
te hareket etmftlerdir. YiiltMk 
maneviyat ile mücehhez olan fır· doğanlar, ölenler 
kalarmıız merhalede altmıı kilo• Berlin, 3 (A.A.) - istatistik ayni devresinde bu miktar 91.686 

metreden yüz yedi kilometreye dairesinin bir tebliğine göre 1934 idi. Gene ayni devre:le öleııleriiı 
kadar yürfi11\ütlerdir. Bu tarzda· ıeneıinin ilk yç aynda 138.438 ev• adedi 28.240 azalmıf ve doi~nla• 
ki sÜrtLt hudutta bulunan halkta lenme olmuttur. Geçen senenin rın da 62.343 çoğalmıştır. 
hayranlık lriı•i uyandınm§br. 

Harbe daima hazır 'bulumna • 
lıyıız. Milli müdafa itini yanna 
lm-akamayız. Bugün irile hup 
zabur edeceğim daima hesap et· 
meliyiz. 

Askeri bir millet olduk ve hat· 
ta diyebilirim ki, militarist bir 
millet olduk. 

Vatana her ttirlti fec:ltkirlıiı 
yapmaia hazır olan cengi.Yer bir 
milletiz. 

Bütün hayabmızı, iktııac:lt, al • 
yast ve ruht kaynaldarınuızı a• 
kerlifin iMiyacriıa sarfedeceğiz. 

Harp milletler arasında bir 
temyiz mabkeımeaine tetbih olun
mu§hır. 

Madem iri bütün milletler mü· 
tebellir bir tekil alamıyor ve kuv· 
vetlerinin kendilerine ilham etti • 
ği yolu takip ediyorlar, bütün 
konf eranılar ve protc:tkollara rağ
men harp denilen hadise, beter ta• 
rihinÜi menttinde kalmakta her· 
devamdır. Bir devlet, beynelımi • 
lel sahada mevkiini ancak kuv • 
vel:leri ile &3aterebilir. Bu yolda 
bunlardan daha iyi bir tarif ve i· 
z•h bulunamaz. 

Sovyetler,Çin Şark demiryollarında 
silah taşıyorlar mıydı? 

Moakova, 3 (A.A.) - Tas a· miryolları üzerinde timdiye ka • 
jansı bildiriyor: Mançuko hüku· dar Sovyet Ruıyaya ait aıkeri et• 
metinin Çin şark demiryolları ü • ya asla nakledilmemit olduiu ıi· 
zerinde Sovyet Ruayaya ait silah bi bugün de edilmemt:ktedir. Bu 
ve mühimmat naklini yasak etme· 
ğe karar verdiğine dair bazı Ja • 
pon gazetelerinin neşriyatı tama· 
miyle esauızdır. Çünkü bu de· 

ltalyan askeri heyeti · 
Moskovada 

Moakova, 3 (A.A.) - Ceneral 
Graıioli F ranceıkonun riyaseti al
tındaki İtalyan askeri heyeti dun 
buraya ıelmiıtir. 

Bir hadise 
Madras, 3 (A.A.) - Dün ak

ıam vuku bulan bir kavga etna
sında bir müslüman bıçak darbe
siyle öldürülmüş, on müsliıman 
ve üç Hindu ağır surette yaralaıi
ml'Şlardır. 

Polis kıtaatı mücadelenin ge· 
nitlemeıine mani olmuştur . 

yol üzerinde ancak Japon kuman• 
danlığı ve M.ançuko makamatı 

mühimmat nakliyatında. bulun ili 

maktadırlar. 

Yedinci gol inşaatı 
kongresi 

Münih, 3 (.A.A.) - YeclinCi 
beynelmilel yol intaab ~ 
ıi bugün .... da açılmaldadd· 
~onırenin itleri sekiz eylalde * 
tecektir. ngreye iki l:iİ1I ~ 
rahhu ittii.Sk etmekadit. Bunla• 
rın bini, efli memlekete ~
ecl\ehidir. t eylulde konır:,'S 
husul trenle Nürenberge ı1 
ınillt ıo..,.alist fll'kat1n111 ı.&111' 
toplantısmda hazır bulanacakf• 
ve ottda!l sonra da 19 eyllJe kır-

darAlmanya içintle tetkik teY• 
_hatleri yap•celclatchr. 

~ler teairini sö•termit. 
.&nelen itn.en halk nüfus daireleri • 
• slderelı l'izli nüfuılanm kaydettir
..,.. ~- Mühletin sonun
da ıiz11 n6fa8 ıöriilüne aiır para ce
uaı alınacaktır. 

diyeler 38 kuruş 
Adana, 3 (A.A.) - Maliye ıu· 

hel~inde dünden itibaren gümüt 
mecidiyeler 38 kuruttan .kabul e • 
dilmeie bqlanmııtır. 

Eeğer yarın bil' hart> zuhur e
derse ve millet silah batma çairr
lıraa bütün vatan evlitlarımızm, 
ferdi vahit ıibi bu emre imtisal 
edeceklerine füphe yoktur.,, 

Belçika hariciye nazırı 
Fransadan ayrıldı 
Pariı, 3 (A.A.) - Belçika ha

riciye nazırı M. Jasper, Brükaele 
dönerken yaptığı beyanatta F ran· 
ıa batvekili M. Dumerg ve harici-

•11mı1111111n1Ht111 •H ' wı - r<f" 
ye nazırı M. lutu ile fevkalid• 

samimi milllbtlarda bahmcluid' 
nu ve mülakatlardan çok me111111°' 
olduğunu ıöylemiıtir. 



iŞARETLER 
~ ................... . 
.::)ag cenah 
Eller yukarı 

Bazan kitapçı vitrinlerinde tuhaf 
lllaplara raı~eliyonız. Bu kitaplar -
41.n bir iki taneıini §Öylece tesadüfen 
Kördük. Kitaplann adından, sanından 
'-hsedecek de~lim, ben bir manhiın 
1*ıl iılediğini göıtermek istiyonım. 

Yok .. maJuadım falan ve filan ki· 
W.. didiklemek değildir. 

~ :(.. 4 

Sinıi irtica davaıını takip eden e
-.rin karakteri her ~eyden evvel ıa -
Wn, uılu, hatta ağır batlı göriinrnek-

•• 
Uslu, aiır ~h aörünen bu eser 

'-ı vaıh aldıktan ıonra artık otorite 
le ~uracak bir bale gelmit demek ir. 

Aiu' başh, efendi tP.vırh lcitap ze· 
Mri.ıi, yaftfii ynaı akıtmaya baılar. 

Me.za ela malumdur. 
.Din bahisleri .. 
Din Wui geniıtir. Devlet layik ol

c!•tu için vatandaılartn din meıelele· 
~e uiüfmalarına da mani olmaz. 
Binaenaleyh -ağır baılı, efendi tavırlı 
ltitap tezvir yoluna bu kapıdan gi.-er. 
Layiklik onun için irticaa açık hırakı· 

· lacak bir kapıdır. 
Netekim bugün mürteciler kadar 

layiklria doıt gibi gözüken in.an pek 
~ır. Fakat bu dostluk ile hürriyeti
ni din istipdadı lehine kullanmak için 
Lir hazırlıktan başka bir ıey değil -
dir. 

Layikliği ortadan kalclirmak için 
layik gibi görünmeıini bilenler, mem• 
leke tin büyük T oleranıını ya vat ya -
"aı menfi bir propagandanın yardak· 
çılığı haline koymak isterler. 

Hatta bunlar, günaelik politikaya 
teınaı etmezler. Topladıklan mevzu • 
lar bir araya geldiği zaman kendili -
iinden nnithiı bir aktoalite halini a
lır. Eğer böyle bir kitap elinizde iıe 
aktoalitesiz alı:toalitenin ne olduğunu 
ıüratle lıiuederıiniz. Layik rejim Clüı· 
ınanlan da batkalannın kalemleriyle 
aktoaliteden hhHtıneden aktoalite i
cat etmenin kolayını bulmu!lardrr. 
Onların marifetleri müıbet hayata 
ka11r bir nevi sinsi hücumdur. 

Din ticareti davasına dütenler de 
•ni metodu kullanmaktadırlar. 

••• 
l'aktik ne ıekilde olursa olsun ya

rıflki hayata, yarınki memleket prt -
1•ıırıa geri hiç bir rejimin, geri hi~ IMr 
rrı-ntıfın hükmetmeğe hakkı yoktur. 
Bunun için ıulhçu mazlum mukeai al
lınct. propagandaya asli müsaade et· 
rtıeğe imkan yoktur. 

Dinin poJitikaya alet olmasının 11-

taladığı cinayetler<len kurtulmak için 
Yaptığımız hamlelerin önüne bir aan
tirn bile olsun bir manianın yıkılma • 
"rna taraftarlık edemeyiz. 

Sağ cenahın en ufak kımıldanııının 
mana ve hedefini gayet iyi biliyoruz. 
"Y e!il edebiyatın ve fikriyatın davası 
b\alümdur. Taktik hizi aldatamaz. 

San cenaha ıon naıihat: 
. Eller yukan: Toleranıı aiıisilik 
cliye anlama! 

Sadri Etem 

İki katil maznunu 
Annelerine kartı aldığı vazi • 

)'etten füphelenerek ıütçü Meh -
lıledi öldüren Ahıen ve Retat efen 
dilerin muhakemesine dün ağır 
Cezada devam edilmittir. Dünkü 
celsede maznunlar müdafaalarını 
~ıtlardır. 

timan şirketinin 
tasfiyesi 

Yeni idare 1 T eşrinevelde 
iıe baılıyacak 

Liman ıirketi tasfiye heyeti 
tasfi1e itine devam etmektedir. 
Şirketin ıünlük itlerini de bu he • 
yet görmektedir. Taafiye iti 1935 
senesi on iki ağuıtoıuna kadar de
vam edecektir. 

Hiaaedarlar umumi heyeti eylu
lün yirmi yedisinde tekrar topla -
narak tasfiye itini konutuak ve 
ıirketin bili.n~osunu hazırlıyacak -
tır. 

Şirketin yerjne kaim olacak o -
lan yeni idare bir teırinievelden 

itibaren i§e başlıyacaktır. 

Deniz nakil vasıtaları 
Belediyeye yazılacak 
Limanda bulu~n deniz nakil 

vasıtalarının belediyece kaydi 
mecburi olduğu halde, bunlardan 
'he111en yanımdan f azlaaının lc:ayt
edilmediği, yapılan teftitlerden 
anla,ıı lmıfbr. 

Belediye reiıliji, kısa bir za • 
man zarfında bütün deniz vasıta
larının kaydedilerek plaka alma
larının teminini ıubelere bildir -
mittir. 

Vapurculuk şirketinin 
alacağı vapurlar 

Vapurculuk Türk Anonim tir • 
keti müdürü Mustafa Bey perıem· • 
be günü Franaaya gidecektir. Muı-
tafa Bey Fransada şirketin almak 
18tedlli yetti US .. pur haMnnda 
tetldkat yapacaktır. Bu iki Yapu • 
TUn ahnacalı muhakkak ıibidir. 

Şirketin yeniden bu iki vapuru 
a! aaına sebep puYan meselesinde 
hak kazanmak içindir. Çünkü to· 
naj itibariyle yolların yüzde alt • 

mıt dokuzuna deniz yolları işlet· 
me idaresi sahiptir. Şirket ise 
yolların ancak yüzde otuz birine 
sahip;:r. Yeni alınan Tarı ve alı· 
nacak olan Aksu ve diier vapur 
ile ıirketin tonajı yükselecektir. 

Vapurculuk şirketi lktısat veki. 
Jetine müracaat ederek tonaj mik
tarının 'yeniden tetkikini istiye· 
cektir ki bu tetkik 1935 ıenesi bi
dayetinde yapılacaktır. 

---o-

Çöp arabaları lastik 
tekerlekli olacak 

Belediye çöp arabalarının sa -

hahları gürültü yaptıiı tikiyet e· 
dilmittir. Bunun üzerine belediye 
bütün söp arabalarının tekerlek -
lerine lastik ıeçirilmeaine karar 
vermiıtir. 

Belediye seçimi 
faaliyeti 

Defterlerin tetkiki ışı 
Perşembeye kadar 

bitirilecek 
İntihap encümenleri defterleri 

tetkik etmektedir. Bu tetkikler 
perfembe gününe kadar bitiril • 
mit olacaktır. Bakırköy ve Ada
lar tubeleri de dün intillap encü
meni azalarının isimlerini bildir -
mittir. 
Bakırköyünden intihap encümeni
ne seçilenler Sabur, Kadri, Ke -
mal, Asım, Muıtaf a, Galip, 
Rauf, Sabri, Mehmet ve Talip 
Beylerdir. 

Adalarda ise Salahattin, Rıza, 
Şükrü, Salihattin Ziya Beyler 
aeçilmitlerdir. 

Celal Bey 
Bu sabah Edirneye 

gidiyor 
lktrsat Vekili Celil Bey bu ıa

bah saat sekiz buçukta kalkan 
trenle Edirneye hareket edecektir. 
Celil Bey Edirneye, it bankası E
dirne f ubesinin açılma merasimine 
reislik etmek üzere gitmektedir. 
Kendisiyle birlikte iş bankası u
mumi müdür vekili Muammer, ti
caret umum müdürü İsmail Hakkı, 
Edirne mebusu Şakir, Türkofiı 
müdürü Kurt oğlu Faik, yüniş mü
dürü Mahmut Beyler de Edirneye 
gideceklerdir. Bl\nka şubesinin 
7arm açalnıa meraaimi yapıldık -
tan •onra vekil bey Alpulluya l'İ -

decek yeni pancar mahsulünü isle
meğe ba1lamış olan teker fabrika
ıını gezecektir. 

Celal Bev yepyeni bir sehir ola
rak büyümekte olan Alpullu fahri· 
ka11 civarını da gezerek tetkikler
de bulunduktan sonra perşembe 
aktamı veva cuma ıabahı tehrimi
ze dönecektir. 

iktisat vefcllinln sebze 
halindeki tetkikleri 

lktısat vekili Celil Beyio vali 
ve belediye reisi Muhittin Beyle 
birlikte kerestecilerde Yapılmak -
ta olan sebze halini tetkik ettiğini 
yazmrttık. Bu tetkik esnasında 
müıtahsillere kredi açmak ve bun,. 
ları kabzımalların elinden kurtar
mak meselesi ile sebze ve mevve -
lerin ambalaj meıelesi eıaslı bir 
surette tetkik edilmittir. Türk o
fisi Avrupadan yeni ambalaj nü -
muneleri getirtmekte olduğundan 
bu nümuneler üzerinde tetkikat 
yapılacak ve elde edilecek netice
ye göre ıebze halindeki meyve ve 

1 
Mahkemeden 

kaçan maznun 
Esrar kaçakçısı fsmail 

dün yakalandı 
Evelki gün sekizinci ihtisas 

mahkemesinde muhakeme edilir -
ken annesinin bayılmasından isti· 
fade ederek kaçan esrar kaçakçılı-

• ğından maznun İsmail dün sabah 
yakalanmııtır. 

İsmail mahkemeden doğruca 
Üsküdardaki evine kaçmııtrr. Bu· 
nu haber alan zabıta evinin adre· 
ıini öğrenmit ve lsmaili tahsan 
tanıyan jandarma Hasan efendi 
ile bir poliı sivil olarak eve git
miılerdir. İsmail kaçmak için et· 
yasım hazırlamı§ ve yatağını, yor
ganını ahp evden çıka'rken yaka • 
lanmııtır. 

Üniversitelilerden bir grup 
lzmire gidiyor 

Üniversite talebesinden yirmi 
bet kitilik bir kafile cuma günü 
Anaf arta vapuru ile İzmire gide • 
cektir. Üniversiteliler lzmirde bet 
gün kalacaklar, panayırı geze· 
cekler, dokuz Eylulde lzmirin 
kurtuluf merasimine ittirak ede · 
ceklerdir. 

Katil, şahitlik 
yapan mı? 

İki ay evel Mehmet isminde bi
ri öldürülmüı, katil zanniyle Mu· 
sa iıminde biri yakalanarah tev • 
kif edilmi§, bu ~adise etrafında 
Ahmet iaminde biri tehadette bu
lunmu9tu. Bu cinayet etrafında 

tahkikat devam edP-rken yeni bir 
vaziyet hasıl olmuıtur. Gerek ve· 
rese vekili ve gerek katil zanniyle 
mevkuf bulunan Musa müracaat 
ederek katilin şahadette bulunan 
Ahmet olduğunu iddia etmişler

dir. Bu idia tetkik edilmektedir. 
----c--

Tatebe birli§i eğlentiai 
Milli Türk Talebe Birliği yakın· 

da Sarayburnu parkında bir mü
samere verecektir. Bu müsamere
cle birc:ok e~lenceler Yl'lnılac1ıklır. 

sebzelerin ambalajı hakkında kati 
bir karar verilecektir. 

Simdiki ambalaj gayri fenni ol
duiu gibi sebze ve meyveleri de 
hemen yarıyarıya çürütmektedir. 

Bu tetkikler bittikten sonra seb
ze hali hakkında bir talimatname 
hazırlanacaktır. 

Diğer taraftan aldığımız ma 'u· 
mata göre, sebze halinin inşaah 
daha dört ay kadar sürecektir. 

3 - VAIO'l" -
SOHBE1LER . ................................ . 
Belediye 
Seçimleri 

Büyük Millet Meclisi ve belediye 
aeçimleri, milli bayram sayıbr. 

Milli bayram günlerinde, naııl ei
lenmek hakkunızsa, ıeçimlerde de, 
hakkımızı kollamaktı.n zevk duyarak 
rey vermek vazifemizdir. 

Suuruna sahip, benliğine; ıahip, 

hürriyetine ~ahip bir vatanda,ın bu 
rejim uğuruna kan dökmüf, bu rejim 
sayesinde refaha kavutmut, bu rejim
le eaaretten kurtulmuı vatandaşın, 

reyini 11rasında kullarunasından ve 
reyini kullanacağı günler, donanma 
ve bayram yapmaıından daha büyük, 
daha şerefli, daha unurlu ne zevki 
vardır? .• 

Mılli bayram günlerinde, coıkun 

fakat vakur eğlenceyi zevkli bir vazi
fe aibi benimıiyen halkımızın, bu le• 

neki belediye seçimlerindeki vazifesini 
de, asil bir ıevinçle yapacağına şüp • 
he edilebilir mi? . .. "' 

Cümhuriyetçi olan Türk milleti, 
en büyük imtihanını, Cümhuriyetinin 
onuncu yılını teıit ederken geçirdi. 
O imtihanı birincilikle geçtik. O bü
yük, --ı büyÜk bayramın tadı bili gÖ-

. nüllerdedir. O gün ve o gece, bütün 
millet, yekpare bir vücut gibi, gezdi, 
oynadı, eğlendi, on yılın heyecanını 

bir günde ya}·ttı. 

Öyle günlerde eğlenmek, zevk 
tluymak, heyecanlanmak her vatan -
dafın hakkıdır. 

işte, bu hakkımızı nasıl eğlenmek, 
zevketmek, kutlulamak yollannda kul· 
lanıyorsak, vazife sırasında dr.. ···ni 
coıkun tezahü • •ı göıtermek borcu • 
muzdur. Nerede kaldı ki, belediye ıe
çimleri. mutlu bir vazifedir. Bu mut
lu vazifeyi, candan ve gönülden be -
nimsememiz, belediye seçimleriyle ya
kından meşğul olmamız, o günleri 
hareketli, o gece1eri aydınlık geçir • 
memiz, bayram etmemiz, reyimizi ver
mekten doğan ıüruru bütün cihana 
haykırmamız !arttır \'e bu gene kendi 
lehimize kaydedilecek bir hdisedir. 

• * • 
Ben bu vatanm evladıyım, demek, 

bu devletin kanunlarına itaat ediyo • 
rum, demektir. Ben Cümhuriyetçi • 
yim, demek, Cümhuriyetin her icaba
tını bilerek, duyarak, anlıyarak yapı· 
yorum, demektir. 

Cümhurİ)elİn, Cümhuriyetçi ev • 
latlarına tetmil ettiği en esaslı ve en 
aıil vazife ve haklardan b!ri de reyini 
kullanmak hakkı, reyini vermek vazi
feıidir. 

Belediye seçi111leriy!e yakından a
lakadar olmak, rey vermek, unutmı • 
yalım ki, bir vatan vazifesidir ve ge
ne unutmıyalım ki, Cümhuriyette hak 
ve vazife birbirinden ayrılmaz. 

c;~•Am; ;:zzet 

Beled 1yede tayinler 
Belediye mecralar ıubesinden 

Nuri Bey Kadıköy şubesi baş mü
hendislik vekaletine, tetkik şu • 
beai mühendislerinden Veli Bey 
kanalizaıyon mühendiıliğine, Be
şiktaş mühendisi Cevdet Bey aıer
kez intaat k111m mühendisliğine 
nakil ve tay.in olunmutlardır. 

Kadıköy tubesi mühendis ve· 
kaletini yapan Hüıamettin Bey 
merkeze alınmıttrr. 

DEHRt Efendi Nası ı Görü yor·? 

- Dehri Efendi, bizim mahdu
lllıu aörme_ 

. • . Henüz on yaıında olduğu 
halde ... 

1 

. . . Y aplljı bir sürü apartman 
. . . Her gün elinden cetvel, ka- projelerine bakılırıa büyüyünce 

lem dütmü>:or... muhakkak meıhur bir mimar ola· 

~··· 

Dehri Efendi - Hayır doatum, 
bu iıtidadı onun methur bir clok· 
tor olacai-. delilet eder! .... .. - ·- ··- ·. 
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Kotı·a seyahati 
t ~ tarafı ı lncJ aayıfad:ı ı 

için Pavli adasını intihap edi9imi· 
zin aebebi, denizin gittikçe aertleş· 
meai ve buranın küçük, boş bir 
yer olmasıydı. Kimsesiz bir ada· 
nın bir kenarında deniz üstünde 
bir gece geçirmeği düşünmüştük. 
Sabah olunca, gene kimsesiz ada· 
nın sularında kendi kendimize 
deniz sporları yapacaktık. 

Meğer bizim kimsesiz ada farz 
ettiğimiz Pavli bomboş değilmiş. 
Adanın kenarına kotramızı de • 
mirledikten bir az sonra biraz i· 
leriden birisi peyda oldu. Hare
ket halinde bir gölge bize doğru 
ileriledi. Nihayet yanımıza ka
dar geldi. Bu, içinde bir jandar
ma Hf! bir sivil bulunan bir san· 
dal idi. 

Jandarma bize: seslenerek sor· 
du: 

- Siz kimsiniz?. 
Dedi. Bu suale ben şu ceva • 

b:. "erdim: 
- Deniz yolcusuyuz. Niçin 

soruyorsunuz? 
- Efendim, bu adada müste· 

şar Numan Bey oturuyor da ada· 
ya çıkıp çıkmayacağınızı öğren • 
mek istiyoruz. 

- Hayır, çıkmıyacağız. Bura· 
da olduğumuz yerde geceliyece • 
cız. Numan Beye bizim tarafı • 
mızda.1 selam söyleyiniz. Bu ge • 
ce kor.-~nlarının icinde yakın ta· 
mthkln:-ınızdan Mahmut ta var 
deyiıı iz. 

Jandarmanın müsteşar Numan 
Bey Jediği zat, Hariciye Vekaleti 
umumi katibi Numan Rifat Bey 
idi. Numan Rifat Bey bazı arka· 
daşlariyle birlikte ailece Pavli a· 
dasına gelmişler, burada kM11p 
kurmu~!ar. Bizim düşündüğümüz 
iatirahc t şeklinin başka tarzını 

burada tnthik etmeğe karar ver • 
mişler ve hiç şüphesiz Pavli ada
sına gelirken onlar da bizim gi • 
bi , bu nd <nm boş ve kimsesiz ol
dui!unu rlüsünerek insanlık ale -o ~ 

minden b~raz uzak bir köşede 
1 endi kendilerine başlarını din • 
l'.!\•tl'rmek istemişler. Galiba böyle 
bir karar ve düşünce ile burada 
k.-.mp kurmuş oldukları için meç· 
hul bir kotra akşamın karanlık • 
ları bastığı bir sırada gelip adaya 
yanaşınca rahatlarının kaçabile • 
ceğini düşünerek biraz telaş et • 
mişler. 

Bununla beraber Pavli adası· 
nm tenhalığını ihlal eden yalnız 
biz değilmişiz. Bunu sabahleyin 
erkenden balıkçıların gürültüle -

riyle uykudan UY.andığımız vakit 
anladık. Buradaki balıkçılar ta
ze balık tutmuşlar, bunlardan 
mercan ve barbunya aldık. 

Biraz sonra Numan Rifat Bey 
yanma iki arkada§ almış, bir mo· 
törle bizim yanımıza çıkageldi. 
Nume,n Rifat Bey, gece jandar • 
manın benim tarafımdan kendi • 
sine aelam götürmesinden sonra 
sabah ta kotranın direğinde F e
nerbahçe bayrağım görünce: 

- Bu Mahmut Bey oba olsa 
bizim Bal Mahmuttur. 

Demi§, fakat benim yanımda 
lktıaat Vekili Celal Beyin de bulu· 
nabileceğini tabii hiç hatırına ge

tirmemi§.. Onun için motörle bi· 
zim kotranm yanına yaklaııp ta 
Celal Beyi görünce hayret etti. 

Numan Rifat Bey ile arkadaş
larına bisküvi, fundan, likör ve • 
rerek izaz ettik. Bir müddet de· 
;ıeden tepeden konuştuk. Sonra 
misafirlerimiz kalktıle:-, sabah 

enizini yapmak üzere adaya 
endi yeylerine döndüler. Bizim 

• e artık sabah aponı~ yapmak za· 

ande_vuculardan rüşvet almaktan 
maznun ücip Bey beraet etti 

Polis memuru Remzi Efendi ise, başkasının suçuna 
iştirakten dolayı hapse mahkum oldu 

Beyoğlunda bazı randevu evle- 1 Mazhar Beyin dinlenmeıinden vermekten ıuçlu bulunanların Mü· 
rinden rüşvet aldığı zannile mu- ' sonra müddeiumumi muavini Ek· cip Beyin kendilerini ıiddetle ta • 
hakeme edilmekte olan Beyoğlu rem Bey iddianamesini söylemiş· kip ettirdiklerini iddia ettikleri ta· 
birinci komiseri Mücip, poliz tir. Ekrem Bey, dava safahatını rihte Mücip Beyin Beyoğlunda bu· 
Remzi Beylerle rüşvet vermekten uzun uzadıya teşrih etmiş, baş • lunmayıp birinci şube emrine ahn
suçlu kıvırcık Maryam, Gülizar, !angıç ve inkişnfını anlatmış, rüş • mış olduğunu, bu noktadan iddi
Sabahat, hanımlar ve rüşvet alıp vet vermekten suçlu görülenlerin anın varit olamıyacağını söyle
vermeğe delalet etmekten suçlu ifadelerini ayn ayrı mukayese e • mi!tir. 

güzel gözlü Maryam hanım ve To· derek: Bundan sonra avukat Sadi Rı. 
dori efendi haklannda üçüncü ce· _ ifadeler tamamiyle biribiri· za Bey kalkmı§, Mücip Beye is· 
za mahkemesinde .. deva~ etmel~te ne mübaneyet arzetmektedir de· 

1 
nal edilen auç etrafında fazla bir 

olan muhakeme dun nctıcelenmış- m1s sırasiyle muhtelif safhalarda . . ·' 
mıştır. i alınan ifadelerde görülen nykırı -

Bundan evelki celsede kıvırcık Jıkları saymı§lır. 

madam Maryam, Gülizar, Saba- Müddeiumumi muavini Ekrem 
hat ve güzel gözlü Maryam hanım· 1 Bey biri birini tutmıyan bu ifade· 
larm vekilleri suçun af kanunun- , leri zikrettikten başka, güzel göz· 
dan evel işlendiğini iddia ile mü- lü Maryam hanıma, Mücip Beye 
ckkillcrinin beractini istemişti. verilmek üzere para aldığı iddia 

şey aöylemiyeceğini, yalnız mü • 
ckkili hakkında "Haftada yüzler
ce lira para alıyordu. Apartman 

yaptıracaktı.,, §eklinde bazı sözler 
duyduğunu, halbuki Mücip Bey, 
vazifesinden alındıktan sonra &ur 

haricinde bir yere sığınarak borç· 
la tedarik ettiği para ile geçin • 
mekte olduğunu, bugün on para • 

sız kalını§ bulunduğunu, onun 
böyle bir suç işlemesi katiyen va• 
rit olmadığını, fakat belki vazife-

Bu istek tetkik edilmiş, suçlu olunan kimselerin bunu katiyen 
vekilinin iddiası varit görülerek inkar ettiklerini, Mücip Beye rüş· 
rüşvet vermekten suçlu olan.~ar vet olarak, bir altın yüzük veril • 
hakkındaki e.mme davasının bu - diği iddiasının doğru olmadığını, 
tün netayiciyle berab. er orta·d· a.n Bu yüzügw ün Mücip Bey tarafın • 

k M ainde biraz fazla ciddi ve aert bu-
kaldırılmasına, omıser ucıp dan yaptırıldığı sabit bulunduğu • 

1. R · B I · d lunduğunu, bunun da devlet oto-ve po ıs emzı ey erın ~r~şma· nu söylemiş, Mücip Beyin berae· 
larına devama karar vermı§tır, ... t · t"r · tını ıs emış ı . 

Bundan sonra Mücip Bey .. hak· Ekrem Bey, polis Remzi efendi· 
kında şehadette bulunmak uzere ye isnat edilen suçu başkasının su· 
cnğırılan ahlaki zabıta ha§ memu- h" . d t lAkk" 
~ M h B d. l a· M h çuna tavassut ma ıyetın e e a ı ru az ar ey ın en ı. az ar A l w .. ı· k 

. f . . etmek zarurı o dugunu soy ıycre 
Bey, Mücip Beyi iyi, vazı esını Remzi efendinin ceza görmesini 
hakkiyle yapan bir memur olarak 
tanıdığını, onun hakkında hiç bir 
şikayet duymadığını, o vakit hak
kında bir şikayet olsaydı amiri 
bulunması dolayısiyle kendisinin 
duyması, yahut emniyet müdür· 
lücrüne böyle bir ~ikayet yapılma
sı lazım geldiğini, halbuki böyle 
bir şikayet ynpılmamış olduğunu 

söylemiştir. 

Bakırköye T erkos 
Borulaı ın döşenmesine 
yakında başlanacak 
Bakırköye terkos suyu verilme

si için faaliyete geçilmiştir. ~ele
diye su mühendisleri B:\kırköyde 
ana hatların geçecekleı·i yolları 
ölçmekte ve döşenecek boruların 
boyunu heııap etmektedir. Proje 
hazırlandıktan sonra döşenecek 
boruların ta ınmasına başlana· 
caktır. 

-~~~--------~~~~~~~ı 
manımız gelmişti. Celal Beyle 
beraber soyunduk. Kôtranın 11an· 
dalım aldık, bir saat kadar kü· 
rek çektik, denize girdik. Son· 
ra yerimize dönerek balıkçılar • 
dan aldığımız taze balıkları ye· 

istemi§tİr 

Müddeiumumi muavini Ekrem 
Beyin iddianamesinden ıonra Mü
cip Beyin vekili eski ağır ceza re· 
isi Sabri Bey, müdafaanameıini 
yazılı olarak vermiş, ve iddiana • 
menin çok yerinde olduğunu, yal· 
nız bir noktaya işaret edeceğini 
söylemiştir. Sabri Bey: Rüşvet 

Tep ebaşında 
Artistler kooperatifinin 
yazlık tf!msilleri bitti 
Şehir tiyatrosu sanatkarları ta· 

rafından Tepeba~ı bahçesinde ve· 

rilen yazlık temsillere nihayet ve· 

rilmiştir. Bahçede kışa kadar haf· 

tada üç akşam şehir bandosu açla

caktır. Diğer akşamlarda da caz 
bulunacaktır. 

Şehir tiyatrosu sanatkarları teş
rinievcl birden itibaren ikiye ayrı

)arak temsillere bnşlıyacaklardır. 

Operet kısmı Fransız tiyatroaun • 

da, piyesler krnmı da Tepebafı ti .. 
yatrosunda temsil verecektir. Pro· 
valara başlnnmıttır. 

-o--

ritesiı-j koruyan bütün memurla • 
ra - vazife icabı - has bir has • 

lat bulunduğunu kaydetmi9, bera• 
etini istemittir. 

Bundan ıonra mahkeme heyeti 
müzakereye çekilmif, neticede 

Mücip Beyin beraetine, polis 
Remzi efendinin, ha§knaının su

çuna iştirakten dolayı bir ıene 
hapsine, bu cezanın altı ay indi • 
rilmesinc, bu müddet zarfında 

mevkuf bulunduğundan tahliyesi .. 
ne, mahkeme masarifi 1400 ku -
ruıun kendisinden alınmasına ka • 
rar verilmiştir. 

Dürrü Bey 

Zevcesinin ölümü hakkın. 
da ne diyor? 

Dürrü Beyin zevcesi Fatma Ha· 
nım çocuk düşürmek için kullan
dığı nişadırdan zehirlenerek ve
fat etmıştir. 

Fatma Hanımın ceıedi göıteri
len lüzum üzerine Gureba hasta
hanesinden morğa kaldırılmıttır. 

Geride üç çocuk bırakan Fat
ma Hanım yersiz ve zamansız vch 
minin kurbanı olmuştur. 

Dürrü Bey hadiseyi şöyle an
latmaktadır: 

Şehir meclisi 
(Başmakaleden devam) 

kimselere değil, hemen hemen 
bütün kasabalarla §ehirler ekıe
riyetinin mümeaaillerine namzet 
ayırma fıra atı veren bir fırka ta: 
limahnın demokrat maddeler• 
tatbik aahaıına geçmittir. Bütün 
bunlar !ehir mecliıi seçiminin 
eylül faaliyetine gerçekten bir 
batkalık getirmelidir. 

Belediye reisleri ister mecliıin 
ıeçip tayin ettiği birer uzuv o1· 
ıun, ister - daha çok üıtün ;ö· 
rülebilir - hükumetçe getirilmit 

bulunsun, belediye ve teh1r mec· 
lislerinin kasabalarımızla tehirle
rımızın mukadderatı üzerinde 
açık bir nüfuz ve tesir göıterirler. 
Bu itibarla latanbul hemıehrileri· 
miz de şehir meclisinin yeni ku· 
ruluşuna başından sonuna kadar, 
hiç bir safhasında geri kalmakıı· 
zın, alaka göstermelidirler ve 
meclislerin, her kasabada her 
zümreyi temsiİ ile tatmin edecek 
bir manzara almasını temin eder• 
ken bir meclisin bulunduğu her 

§ehir ve kasa banın yarınına veril· 
meıi zaruri tekemmül ıimaaınJ 
çizebilecek temiz, liyakatli, va: 
zifesever, cesaretli ellere dütmeıı 
için de bütün gayretlerini cıirge• 
memelidirler. Bir meclisi vücude 

getiren azanın tek tek huıuıiyet • 
terinden doğan çehresi, ıçinde ça· 
lıtacağı devreden tehirin bekledi· 
ği it ve ihtiyaç ile telif edilebilir 
halde olmazsa, o mediıı ıadece 
kanunların yalnız kelimelerine 
cevap olur. 

Bizim yenilenecek şehir mec • 
liaimizin dördüncü yılı ıonunda 
kuvvetlen:r.esine lüzum gördüğü· 
müz tarafı, 11hhat l§lerinden bat· 
ka fen işlerinde de mecliı sala· 
hiyetiyle mücehhez olarak konu· 
şabilecek, uğraıacak belde itler~· 
nin mevzulariyle mütenazır mahı· 
yette bir fen encümeni kurabile· 
cek unsurlar katılmasıdır. 

Misallerle bah11in mecrasını ta· 
tırmak istemeyiz; ~ehir medi.si: 
nin bir çok faydalı dü!Üncelerını 
çok zaman bir hendese, _mihan~k, 
bir kimya, fizik hançen kesm ş· 
tir: Öyle ki ya takrirde yanlıJ 
bir mübalağa ile kolayca olabile-

cek ıeylerden mahrum ka\mı§tZ • 
dır; yahut bir maddeye tahı:s ~t
tiğimiz para 0 maddenin iki mıe· 
lini vücude getirecek kadar çok 
olduğu iç.:n bilmiyerek maksadı· 
mızda ~!m gitm;§izdir. 

Bugün İstanbul teşkilatının b.ı· 
~ında bulunan Doktor ~~-~a.I Bey, 
müabct düşünce ve mesaıaı ılc ts· 
nınmıf bir zattir, F ırkalılarınu • 
zın kencliı:ni iyice arkalamaıiyl~ 
bize mükemmel bir namzet listesı 
hazırlayacağından, lıtanb"ullu • 
ların ciddi alakası ile de hu na'Jfl· 

l. · · A b 01r ley· tten 7.el ıstea•mn umumı 

1. • itı 
kuvvet ala"nk tehir mcc 111" 

ikinci devresine el koyacağındlll'I 
eminiz. 

dik. incir çalarken 

-Yirmi gün kadar oluyor. Zev· 
cem artık çocuk doğurup bakma
ğa takati olmadığından bahsetti 
ve çocuğunu dü§Üreccğini söyledi. 
Kendiaine nişadır tavsiye edilmif. öz TUrk 

Şezlonglarda biraz istirahat 
ettikten sonra Numan Rifnt Beye 
iadeiziyarete gittik. Onlar ço -
cukları ve arkadaşları ile bera • 
ber sekiz on kişi idiler. 

Sonra tekrar gemiye döndük. 
Tekrar yelkenleri açtık. Rüzgarın 
çok müsait bir zamanında denize 
açıldık. 

Rüzgar o kadar müsait idi ki 
Pavli adasından Heybeliadanın Ö· 

nüne bir saat 2arfında gelmiş bu· 
lunuyorduk. Bu fevkalade bir 
sürat idi. Rüzgar tamamen arka.-

Fatihte Dülgerzade mahalle 

sinde cami odalarında oturan Ali 

~sminde bi~ çocuk Horhor cadde· 

sinde bir medresenin bahçesinden 

incir çalarken dii miiş, bacakları 
kırılmıştır. 

dan geliyor, yelkenlerimizi mü· 
kemmel surette şiıiriyordu. O 

gece Çam limanında kaldık. Ba· 
zı eksiklerimiz vardı. Bunları ta· 
mamladık, buz ve su aldık. 

(Devamı var) 

Bunu bir doktora açtık. Kat'iyyen 1..---..,....-:~=~=-=-=~--==~~___., 
müsaade vermedi ve bu yüzden 
bir çok kimselerin öldüğünü ıöy· 

ledi. Zevceme bu ilacı kat'iyyen 
kullanmamasını ihtar ettim. Bir 
gün elinde bir paketle geldi, ne 
diye? sordum. Nişadır dedi. Kul
lanırsan kC?calık hakkımı helal et· 
mem dedim. Kullanmıyacağına 

dair söz verdi. Bir kaç gün sonra 
eve gelince karımı bulamadım. 

Sanc1!andı, hastahaneye kaldll'ıl· 
dı cevabını aldım. Aldığım malu· 
mata göre ilacı o gün almıf, biraz 

sonra da aancılanmış, Koıkad• 
doktor Rıza Enver Beye ıötiir• 
müıler, doktor hemen hastah8:0~ 
ye kaldırılmasını tavsiye etm•t··· 
Karıma bu ilacı tavsiye eden H•1 
. . . d b" kadın• 
rıye Hanım ıımın e ır 

dır.,, 

Hadiseye Adliye el koyınutı 
Hayriye Hanımla ilk tedaviyi ya· 

ür•· pan doktorun malumatına m 
caat etmi9tir. Tahkikat devanı et• 

mektedir. 
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Dara, sanki ihtilal yok-
muş gibi, neşeliydi 

Prenses' Hera kocası Darayı bilhassa Mısırlı dilber 
Libyadan çok kıskanıyordu 

"Yeşil Yaprak,, Bayramı. rısından soğutmuştu. Böyle bay· 

nasıl geçti?. . ram ve sair merasimden başka 
O o· · T h zamanlarda Dara, karısıyla bir a· 

gec.e ara, a randa isyan Çıkın M d d rada t:>tur up eğlenmezdi 
amı§, e ya a ihtilal yok -

lhu§ g'b' · f ' 1 · k O gece Prenses Heranm güzel-i ı ı, mısa ır erme arşı gi.i· 
er yüzlü ve neşeli görünüyordu. liği misafirlerin bile nazarı dik • 
Sarayın bahçesindeki büyük ha • katini celbetmişti. Herke~ trib5n· 
"uıun dört kö§esinde büyük me - lerden Daranın karısını tecessüs 
!alet d H ediyordu. er yanıyor u. avuzun mer-
l'rıer kenarlıldarı baştan başa yeşli Şari Hunna Daranın ka-
l'apraklarla süslenmişti. Bu yap· rısını o gece her zamankinden 
takların elraf ında güzel sesli daha güzel \'e cazibeli bulmu!tu. 

~U~anniyeler el ele vererek halk~ Huma, yanındaki arkadaşına: 
~lınde dönüyorlardı. Hera, Fıravunun cariyesin • 

h" Havuzun sağ tarafındaki tri -
llnde hükü.mdar ve maiyeti , sol 

~8.rafta da asilzadeler ve diğer 

[)~Vetliler bulunuyordı. Evvela 
a • ı· ra, e ıne bir kadeh sarap ala-

rak ayağa kalktı ve ıağ~ sola ba
i~nı s:ıllayarak misafirlerini !e • 
arnfaClıktan sonra: 

. - Eski dü~manım (Fravar • 
lıı) in yakında imha edilmesini 
diliyerek, hepiniz ayni dilekle ~a
ra · P ıçmeğe davet ediyorum. 

Dedi... Elindeki şarabı icti ve 
toprak kadehi yere attı. K~deh 
lrıermer basamakların üstünde bin 
Jıarça olmuştu. 

. Böyle meclislerde hükümdar • 
~~n ve cnun zevceainden baıka 
• ıç. kimse kadeh kıramazclı. "Su 
'det, lranilere Asurilerden kal • 
~~ftı, Fazla şarap içen Asuri 
Quk" d Urndarı (Ninos) un her yu • 

hUıtıda bir kadeh kırdığı efsane 
al' 1nde halk arasma yayılmıştı. 

Dara B b'l' · 1 · ..,. .. a ı ı zapt ve ışga ettıgı 

den cok güzel ve kibar bir kadm. 
Dara bu sahhar kadını neden ih
mal ediyor?. 

Diye soruyordu. 
Heraya, gizlice: 
"- Kocanı Libyadan sakın -

malısın!,, 

Demişlerdi. 

Hera, o güne kadar ne kocası 
ile, ne de Mısır. dilberile meşgul 
olmadığı halde - bu söz izzeti 
nefsini rencide etmİf olmalı ki -
o gece sabaha kadar kocasının 

yanından ayrılmamııtı. Daranın 

karııına hürmeti vardı. Hera ya· 
nında iken, gözdelerinden hiç 
birine iltifat etmezdi. 

Dara şarap içtikçe neteleni • 
yordu. Havuz etrafındaki muğan· 
niyelerin ıen ve t•krak ıeıleri ıa· 
rayın yüksek duvarlarında uzun 
akisler yapıyordu. 

Şair Huma bu esnada, akşam
dan hazırladığı şiirlerinden birini 
yüksek sesle okumağa başlamıt· 

tı: 
gundenberi eski devirlerden kal • 
'!la. ad tl · · d h • ' 'Ey mabut Ahoranın yarattığı 
1 

e erın en zıya e oşa gı· 
Cen1 • • k d' d b"k güzel mahlı'.'ıklar! Sevimli Melekleri 

b 
erını en ı sarayın a tat ı a a , Sizler, hu gece her zamankinden çok 

T daha fazla güzelsiniz! Çünkü bu gece, 'l amııı.tı, 

l)aranın teklifi üzerine herkes en temiz sular kadar şeffat vücutları-
ı- va ~ k 1 1 h. ı;,a ~ ~ı ~e ellerindeki şarap nız şarap a yıkanıyor 1 
. clehlermı bır yudumda midele- İçiniz ... Neşeleniniz... Ve arslan 
tıne boıaltarak: gıbi kükreyen delikanlılarla sevişi -

nizl 
- Bir tek arzumuz var: Bü - Büyük mabudun özeneTek yarattı-

l'iik hükümdarın muzaffer olma· ğı sizler. bizim saadetimizi ikmale 
•ını dileyoruz.. • geldiniz! 

Diye bağrrıthlar. Birbirinizi severken, insanlığınızı 
D unutmayınız! Çünkü o vakit (Aşk) 

t.. . ara, misafirlerini bu suretle ın sizi boğalar gibi vah~ileştirdiğini 
ltıf ettikten sonra, muhteşem göreceksiniz 1 

;ahtınft ourdu. Yanında kadm 0 • Ey göklerin babası 1 Sen gözlerini 
arak zevceıinden baska kimse kapa... Ve Havvanın şen kızlan bizi 

lc>'ku D· A " d ı ~ o ne.ı,}endirirken, fena ruhlar huzuru • 
~ aranın goz e erı ve di • " ıel" muzu bozmasm."' 
t Cl\riye1eri ayrı bir tribünde 0 • 

uruyorladı. 

it D&ranm karısı çok kıskanç bir 
(i adındı. BöyJe resmi eğlenceler • 
b: ~ocuı!lın yanında bulunurdu. 

8.ra.nm gözdesi güzel (Libya) 
~ta'~ . d' 

Daraya bir kadeh ıarap uzattı

lar. 
Hükümdar: 
- Şair Huma doğru söylüyor, 

onu ıarapla takdis ediniz! 
Diyerek, kendisine uzatılan ka

dehi aldı.. Ayağa kaiktı .. Ve şa· b· auan prenıesı seyre ıyordu. 
'd arinrn kuısı evelce kendisiyle ost } B h rabı şairin üzerine serpti. 

O 
o an a ter kralının kızı idi. 

va.k•t B ht k 1 'l D Bunu gören davetliler birer bi-
l a er ra 1 1 e ara ara-

'ılnda. samimi ve esaslı bir dost • rer ellerindeki kadehleri ,airin Ü· 

lt'k b d • k zerine döktüler. 
nıua e esı a tedilmiş ve bu 

~:a~eden.in u.~~~ mü.ddet de~am O gece Humayı takdis etmiyen 
il bılınesı duşuncesıyle, Dara, yalnız bir kadın vardı: Hüküm -
(~hter hükümdarının güzel kızı darın gözdesi Libya .. Ve herkes 

era) ile evlenmi§ti. Mısırlı kadına soruyordu: 

c Prenses Hera, uzun boylu, in- - insanlara ne!e ve saadet di • 
~elli , sülün gibi bir kadındı. liyen şaire neden şarap dökme • 

4t c? giizeliydi.. Bir kusuru var- diniz? 
~: eol< kısl<ançtı.. Dara ise Mısır dilberi kimseye cevap 

ı~ka.nçlıktan hoşlanmazdı.. vermemitti. 
eranın kıskançlığı Darayn ka- (Devamı var) 

~ouyet ftUSYH~O 
J oyyarecili~ ilerliyor 

Hava yolları 50 bin 
kilometre uzunluk 

tutuyor 
"T . ass,, a1ansının verdiği malu-

mata göre bütün Sovyetler, ağus· 
tos içinde tayyare bayramlarını 

büyük merasimle kutlulamışlar • 
dır. 

Sovyetlerde tayyareciliğin in· 
kişafı 1923 senesinde başlamış ve 
ilk hava yolu Moskova - Nijni 
Novogorod yolu olmuştur. 1932 
ile 1928 arasında Sovyet hava yol
larının uzunluğu 9326 kilometre • 
ye çıkmıştır. Bu müddet zarfın· 
da tayyareler 21 bin yolcu ve 368 
ton posta ve eşya taşımıştır. 

1926 ve 1928 seneleri arasın· 
da Sovyet fabrikaları motör ve 
tayyare yapmağa başlamışlardır. 
Bu tayyareler arasında tek kanatlı 
2 motörlü ve dokuz yolcu ta§ıya• 

bilen tamamen madeni "Ant. G.,, ; 
tek kanatlı, beş motörlü ve kırk 
iki yolcu taşıyabilen tamamen ma· 
d A "A enı nl. 14,, ; çift kanatlı, tek 
motörlü "K. 5,,; tek motörlü sür
atli posla tayyaresi "P. 5,, vardır. 

Bu son tayyare birkaç kere Avru
paya posta taşımıştır. Bundan 
maada zikre değer tayyarelerden 
"Stal. 2,, adlı ve dört kişi taşıya -
bilen tamamen madeni posta tay· 
yaresidir. 

Sovyet nakliye tayyareleri ara
sında ziraat ve ormanlara zararı 
dokunan haşarat ile mücadele tay
yareleri; ekme tayyareleri, fotoğ· 
raf alma tayyareleri, sıhhiye, ta -
lim ve spor tayyareleri vardır. 

Sovyederin bugünkü hava yol• 
ları 50 bin kilometre uzunluiun· 
dadır. Bunun başlıcaları Mos
kova - Vladivostok, Moskova -

Tiflis ve Moskova - Taşkent yol
larıdır. Vaktiyle otuz gündealın· 
dığı halde bu mesafe bugün tay • 
yarelerle dört saat zarfında yapıl
maktadır. Tayyareler vsıtasiyle 

Sovy~tlerin en ücra köşelerine da
hi posta gönderilmektedir. 

Beş senelik iki planın tatbika .. 
tından sonra Sovyetlerdeki hava 
yollarının uzunluğu 85 bin kilo • 
metre olacaktır. Mevzii tayyare 
yolları bu sayının içinde değildir. 

Sovyetlerde Paraşütler dahi 
fevkalade tekemmül etmektedir. 
Geçen temmuzda Evdokimov na· 
mında bir tayyareci 8100 metre 
yükseklikten kendini atmış ve ıır· 
hndaki paraşüt aleti ancak topra
ğa jki yüz metre yaklaştığı zaman 
açılmıştır. Bu suretle bu cesur tay
yareci 7900 metrelik bir yüksekli
ği adeta bir kuş gibi inmiş ve ha .. 
vada 140 saniye kalmıştır. 

Bunlardan sonra en ziyade zik· 
re değer olan hava aletleri planör 
adı verilen hava trenleridir. Bun • 
lar bir tayyare tarafından çekilen 
iki ve yahut üç tayyaredir. Böyle 
iki tayyareyi çel:en "Y. 2,, tayya
resi Moskova. - Saratov arasın· 
daki 830 kilometrelik mesafeyi on 
saat yirmi dakikada "P. 5,, numa• 
ralı ve üç tayvareyi ceken tayyare 
Moskova - Koktebel arasında 
1270 kilometrelik me~:.> fe~·i sekiz 
saat kırk dakikada almı~lardır. 

Sovyet alimlerinin Stratosfer'e 
çıkmakta gösterdikleri kudret ve 
kabiliyet malumdur. Bugüne ka· 
dar ecnebi memleketle~r1 e ve Sov
yetlerde yapılan tecri;beler esası 

dairesinde "Osakh - 2,, adlı yeni 
bir Stratosfer balonu yapılmakta 
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Ölüme S usaqan Gönül 
Feyyazın dudaklarında feyta • 

ni bir tebessüm belirdi. Dilf erip 
hanımın önünde hürmetkirane i
gildi: 

- Bu arzumun ne derece sa· 
mimi olduğunu biliyorsunuz hanı· 
mef endi .. Her halde kızınız gön
gönlünü de kırmak İıtemezsiniz. 

Onu reddetmeyiniz. Artık sade • 
timize engel olmayınız. 

Dilf erip hanım kendinden geç
mif, yüzünü avuçlarının içine al • 
ı•ı•§ ağlıyordu. Bir an dütecek gi
bi oldu. Nesrin ko§UP tuttu. 

Feyyaz Mehmet beye döndü: 
- Beyefendi, nikahımızda Nes 

rin hanımın tahidi olmanızı istir
ham edeceğim. Eğer pa!a Rıdvan 
beyle barııırsa, her halde benim 
ıahidim olmayı kabul eder ümi -

din deyim. ~·ii1'f• 
Paıa ile Mehmet cevap verme· 

diler. Sessiz vedalaştılar ve baıla
xı önlerinde çıktılar. 

Gece, ayıız, yıldızsız, kapka-

ranlık bir gece .. 
Hafif bir rüzgar bile esmiyor· 

du. Gökyüzüne kapkara bulutlar 

birikmiıti. 
Nesrin, açık duran penceresinin 

önünde, başı pervaza dayamış de· 
rin derin düşünceye dalmıflı. 

Rıdvan bey memnundu. Kızı • 
nın Feyyazla evlenmek istemesi 
hoşuna gitmiş, izzetinefsini okta· 

mıtfl. 
Bu münasebetle, samimi bir top 

lantı yapmı9lar, istikbale dair 
planlar çizmişlerdi. Nesrin fev • 
kalade neeşli görünmü!tü. Gülüp 
ıöylemi9, istikbale dair hulyaları· 
nı anlatmıf, bunların hakikat ol· 
masını temenni etmitti. 

Kızının bu heyecanlı hamlele· 
rini gören Dilferip hanım bile te· 
reddüde, ıüpheye düşmüttü. Aca
ba Nesrin, sahiden bu evlenmeğe 
can ve gönülden razı oluyor muy-

du?. 
Geç vakit dağılmışlar, herkeı 

odasına çıkmıştı. 
.. İşte Nesrin yalnızdı. Artık 

hissiyatını gizlemeğe mecbur de · 
ğildi. Artık yüzünün tekallüsatını 
kimse göremezdi. Artık istediği 
gibi dü,ünebilir, istediği gibi ağ· 

lıyabilirdi. 
Bütün bir gün neteli gorun • 

mek, mes'ut olduğunu inandır -
mak için, çektiği azabı bir kendisi 
bilirdi. Buna muvaffak olabilmek 
için, f ev kal beşer bir kuvvet sar· 
fetmişti. Kalbinin isyanlarını yen-

mitti. 
Anasına bile meı'ut olduğunu 

inandırmıfb. 
Nesrin, kapının arkasından 

dinlemit ve annesinin mazideki 
esrarını öğrenmitti. 

Ve bir an, Feyyaz ortaya çıkıp 
da, annesini tehdit edince, Nes • 
rin bütün iradesini, azmini topla
mı§ ve kendini müdafaa eden ka· 
dını, her ne pahasına olursa olsun 
müdafaa etmesi lazımgeldiğine 

karar vermişti. 
Annesi, kızının meı'ut olması 

için kendini feda ediyor. Kızı, 
annesinin yüzünü kızartmamak i
çin saadetini feda edecekti. 

Odadan çıkmıf, dolaşmı• ve e· 
vin ön tarafından salona gelip, 
Feyyazın gitmesine mani olmuı· 

tu. 

ve bununla 20--25 bin metreye 
çıkılabileceği tahmin olunmakta • 
dır. 

Yazan .. Selami İzzet 
Ondan sonra evladını inkar et

mitti. 
Bir fedakarlığa katlandıktan 

sonra, üst yam ıayılmazdr. 
Ve Nesrin, penceresinin önün • 

de, sessiz sessiz hıçkırıyordu. . " . 
Şafak onu penceresinin önün ... 

de buldu. 
Bütün vücudu uyuımut, o • 

muzları ağrıyordu. Kalktı, soyun• 
madan yatağına uzandı, uyuya 
kaldı. 

Öğle olduğu halde uyanmamıt"' 
tı. 

Peynıan usulca odaya girdi .. 
Nearinin soyunmadan yatağında 
gördü. Yüzünün sarılığını f arket• 
ti. Korktu. 

Heyecanlı, endişeli bir seıle 

seslendi: 
- Küçük hanım.. Küçük na .. 

nım.. t 
Elini uzattı , Nesrinin buz gibi 

elini tuttu: 
- Küçük hanım.. Küçük ha-

nım .. 

Dördüncü seslenişte gülümse • 
di. 

Nesrin gözlerini açtı. Gerindi, 
doğruldu. Mahmur mahmur etra· 
fına bakındı .. Kendini süzdü. Bir 
sz §aşar gibi oldu: 

- Saat kaç?. 
- Öğle oldu. 
-Ya! .. 
- Merak ettim, nihayet daya • 

namadım, uyandırdım. 
- lyi ettin .. Ben de demek böy 

le olduğum gibi uyuya kalmıtım. 
Yavaş yavaş dünü hatırladı. 

Alnı hafifçe kırıttı .. Fakat bu .u .. 
zun ıürmedi. Çabuk geçti. Ayna· 
nın önüne koıtu: '''il-.. 

- Aman bu halimle ne kadar 
çirkinim! .. Üstüm buruşmuş, ren• 
gim uçmuş .. Süslenelim .. Her za· 
llıandan daha güzel olmak istiyo· 

rum. 
(D,vamı nr'f 

Sovyet Rusyada 
Latin harfleri muhtelif 

milletleri dillendirdi 
"Tan,, ajansının verdiği haber• 

lere göre Sovyet Rusyada Arap 
harfleri kullanan milletler arasın
da li.tinleştirilmit harflerin okul· 
turulmasına batlandığından beri 
be! sene geçmiştir. 

Sovyetlerin timal ve !ark hava· 
liıinde oturan yüz elliye yakın 
millet beş ıene eveline kadar ya 
Arap harfleri ve yahut gayet mu· 

allak diğer hafler kollanmakta 
idiler. Halk bunlan öğrenmekte 
büyük zorluklar çekiyordu ve bu 
hal Sovyet milletlerinde birçoğu .. 

nun inkişafına büyük maniler lef· 
kil ediyordu. Son beş sene za.rf ın· 
da latinle§tirilmiş harfler gayet 
tamim etmiıtir. Rusyadaki milli 

ekalliyetlerden milli alfabeden 
mahrum olan elli milliyet bu su • 
rete milli alfabe sahibi olmutlar • 
dır. Muhtelif milletlere ait diller 

hakkında tetkikatta buunan muh· 
telif enstitüler sayesinde bu alfa· 
beler ilmi esaslar dairesinde vü • 
cude geirilmiılerdir. 

Latinleştirilmis alfabeler maa• 
rifin tamimine ve halk arasında o· 
kuyup yazma bilmiyenlerin azal· 
mauna favkalide yardım etmİ§ • 

tir. 
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Bu hikayeyi, Zola'run, Ni
non'a yeni hikayeler ese
rinden tercüme ettim - Se
lami 1zzet 

Bir Haziran sabahı, penceremi 
açtım. Yüzümü taze bir hava ok· 
tadı. Gece, tiddetli fırtma vardı .. 
Gök yüzü, ıanki yeni yapılmıth .. 
O kadar mumaviydi. Her köteıi 
yağmurla yıkanmııtr. Damlar, a· 
ğaçlar ıslaktı. Ufkun bir köteıİn· 
de aan günet gülümıiyordu. Ata· 
ğı bahçelerden ıslak toprak ko· 
kuıu yükıeliyordu. 

Se•inçle haykırdım: 
- Haydi Ninet, f&pkanı giy 

kızım ... Seninle kırlara gidelim. 
EJlerini çırptı. On dakikada gi· 

yindi. Yirmi ya9ında süsüne düt· 
kün bir kız İçin bu meziyet sayılır. 

Saat dokuzda, Veryer ormanı· 
na gittik. 

• • • 
Kuytu bir ormandır. Bin bir atk 

macerası ıakhdır. Hafta araım· 
'cfa, ir.ıan yan yana, kol kola, du· 
dak dudağa gezebilir; çalı kut • 
larından batka kimıenin görme • 
ıine imkan yoktur. 

Ninon kolumdan çıktı, yollar • 
Cla koımağa batladı. Sonra yorul· 
C:ıu, geldi, batını omuzuma daya· 
aı. İnsanı titreten ıesaizlik, gölge· 
lik batımıza vuruyordu. 

llkbaharın öz suyu ile aarhot 
olduk. lnıan, kırlarda çocuklatı· 
yor. 

Ninon bir hendekten atladı: 
- Çilek var! Çilek var! diye 

kO§tU, 
Ne yazık ki çilek yoktu, yalnız 

tarlası kalmııtı. Ninon yüzünü ek· 
!itti: 

- Bizden evvel gelip kopar • 
mıılar .. Amma arıyalım, belki da· 
ha kalmıştır. 

Eğildik, çömeldik, boynumuzu 
uzattık, gözlerimizi dört açtık, a· 
ramağa bqladık. Öyle ihtiyatlı 
hareket ediyorduk, ki bir gören 
ol~a, çilekler kelebektir de, uçma· 

İSTA.1\"BUL, 

18,80 plAk neerlyatı. 19 Mesut Cemil ~. 
tarafmdan tocuklara maaaı. 19.80: TUrk ıııu 
ılkl neırlyatı. (Stüdyo ~ heyetf, YafllJ' B, 
,.e Eml'l, ve Rlfat bey Belrna, Meliha hanım. 
lar. 21.20: Ajmıs ve bona hab"rlerl, ıt.SO: 
Cemal Re.olt. La!Jlnskl, İneot Nf'z.lh, Metı'ut 

C"mll beyler tarafından klblk musiki. 

223 KhL VARŞOVA, 18U m. 

18.60: Şarkılar. 18.8.5: lllohtf'llf. 19.45: Poz 
nandan naklen piyano konı.ert. 20: Jo~deblyat 
20.20: Koro konllf"rl. Aktüalite. 20.40: Koro 

- Kuzum sen kopar. konserinin de\·amr. 20.1)0: Musahabe. 21: 

Nihayet Ninonu razı ettim. Ko Spor. PlAk ne "GlOCONDA,. operaar (Pon-

- Hayır, dedim, ıen gördün, 
ıen kopar. 

• chlell) 24.05: l\luaalıabe. 24.20: ReklAmlar 
pardı. Fakat yarım ıaattanberi a• ve konser. 24.80: Ecnebi U!lanlle konferanı. 
radığımız bu çileği kim yiyeıekti? s2s Khı:. BüKREŞ, SM m. 

Ninon ğzıma sokmak istiyordu.. 18-15 GündUz neırlyııtr. 18: Kantüc kon-

Ben iıtemiyordum. Karar verdik ~r. 19: Ha~rlf'r. 19.20: Noto:d t&kmır. 20: 
• tl'n.lvenlte. 20.20: Pllk. 20.46: Konferan1. 

Çileği ikiye bölecektik. 21: ~nfonlk konı.er. 22: Konferan1. 22.15: 

Ditlerimin arasına koydu: Sentonık konsertn devamı. 28: Haberler. 

- Payını ıaır, dedi. Ms Kh~ BUDAPl:ŞTE, a:ıo m. 

Payımı ııırdım. Acaba pay hakkı 19.4.5: l'ereı ı.tgan tııkrını. 21: Muıahabe. 
21,15: BudapeıUı konser orkealıaaı. 28: 

oldu mu? Bilmiyorum. Çileğin ta- Matıt>.rlf'r, 23.50: caı:bancL 
dını da bilmiyorum. Ninonun du· 692 Kbı:. l1l"ANA 607 m. 

daldarı bal gibiydi. 20.25: Tf'm!ill, 21.111: HoWer talamı nete-
• • • il musiki, 22 en ne,rlyat, 22.tO: konsf'rln 

devamı, 28.10: AktüaltU,, 28.SO: Haberler, 
28.50: Org kon~rl Bnıclmer, 21.20: Pltk. 

• 

Raulün hakim tavrı tahkikat 
hakiminin kararını çabuklattırdı: 

- M. Guso ıiz F eliıiyeni tevkif 
edip tevkifhaneye sevkediniz ve 
emrime amade bulundurunuz 

Raul akşam yemeğinden sonra 
hiz.metçilerden F elisiyenin gürül· 
tüıüzce ve kimseinin haberi ol· 
madan tevkif edildiğini haber al
Jı ve gencin oturduğu pavyona 
gitti. Bu pavyon düz ayak iki o • 
dadan ve bir banyodan mürek· 
kep ti. F eliıiyen bu iki odadan bi
rini yatak odaaı, diğerini atölye 
olarak kullanıyordu. 

R::u•J atölyede bir sandalyeye 
oturdu ve gerek oda ve gerek gi • 
riı kapılarım açık bıraktı. Gece • 
nin karanlıkları yavat yavat ko· 
yulaııyordu. 

Aradan bir ıaat geçince Raul 
bahçe duvannın hiçbir zaman a· 
nahlarla kilitlen~iyen kapıaının 
gıcırdadığını ititti. Tarlanın biraz daha öteıi çilek 

doluydu. 
Rahat, rahat, hol bol topladık. 

Ben mendilimi açtım. içine dol • 
durdu. Sonra oturup yiyecek bir 
yer aradık. Bulduk .. 

Biri, ihtiyatlı adrmlarla yürü • 
~ B Q R S A ~ yerek pavyona yaklaııyordu. A· 

1 

dmı sesleri gittikçe yaklattıiın • 
( H.izalarında ~.ıldız fşaretı olanlar üzer· dan Raul kapıda doğru yürü· 
lerınde 3 Eylulde muamele görenler- d" F t' 1 k l b Genç 

Y etilliiin içinde inıan otur· 
maktan ne büyük bir zevk duyu
yor! Ninon, nemli gözlerle yüzü
me bakıyordu. Güne§ boynunu 
yakmıt, kızartmıftı .. Gözlerimden 
hiaaiyatrmı anladı. İki elini uzat-
tı .. 

Günef, daha ötelerde pmldı • 
yordu. Çalı kutları bile bize göz 
yummutlardı, bakmıyorlardı ... 

Canımız çilek yemek isteyince 
arandık .. Bir de ne görelim? .. Çi· 
leklerin üstüne uzanmamıt mı· 

t yız .... 

dir. J Ra kamlar kapanış fiatlannı ıtfüterir. u ve oı ın e artı at b• •
1 ====:=:=:====;:;:===-:;:=::::;'I . kadın Raulü ancak göre ı mitti. 

rtukut (Sa~) 
1 

Raul kadını elinden "tutup içeri 
1 * Londra 61 8, - • Vivana ~:l. - sokt~ ve bir ·iskemleye oturttu. Kı-
* Nevvorlr 124. - * Maı:lrlr 17, - • 
• Parıs 169. 50 * Bertın ·U. _ sa bir sükuttan sonra Foıtın, mı· 
* r.ııuoo 2 17, - • Varşova 24. - rıldanma kabilinden: 
• Brüksel 117, - * Budapeşıe SS, -

1 * Atlna 25, - • Bü\:re~ 19, -

I • Cenevre 824, 50 • Belgrat ~6. -
" Sofya S'4, - · * Yohbama 36, -
* Amsterdıım soı, - *Altın 922, -

I 
• Prag ı oo. - *Mecidiye 36, 50 1 

• ~tn\hn m 3~. • Rnknor t40, i 

1- Çekler (kap. sa. 18) ! 
* Loodra 617.25 • Stokhl .TI 
• Nevyork 0.807343 • Viyana 
• Puls 12.06 • Madrlt 

3091~ 

U675 
5.8188 

- Nerede o?. 
- Felisiyen mi?. 
- Evet .. O nerede?. 
- Hapishanede. Demek bilmi· 

yordunuz?. 
F oslin dalgın dalgın: 
- Hapishanede.. dedi. 
- Evet. Yüzünüzde öyle kuv· 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• * MllAno 9.27.•4 • Ber\ln 
+ Brüksel 3.386:- • VarşoYa 

!.0~75 
4216, 
3,965 

vetli bir hınç alameti ıörmüıtüm 
ki, tevkif edilmesine müsaade et
tim. Ve iyi yaptım, desil mi? Vapurculuk 

TUrk Anonim Şirketi 

lstanbul Acentalığı 
Liman han, l'etefon: 22925 

· ---------------------------lzmir sür'at yolu 
Sakarya vapuru 

Her Pertembe ıilnü ıaat 16 
da Galata rıhtımından kalkar 

dofru fzmir'e gider. Bu vapur 
her pazar günU saat 16 da İzmir -

den kalkıp doğru fstanbul'ıı celir. 

Büyük bir müe11eıe tarafından 

Elektrikçi Namzetleri 

İstanbul dördüncü icra memur
luğundan: 

latanbulda Çenberlitatta Cebe· 
ciler ıokağında 17 No: lu hanede 
ıakin iken elyevm ikametgahı 

meçh"l Tahranlı Hacı M~hmet 
efendi zevcesi Talat hanıma: 

Ev iyen Adem efen diye kira 
bedelinden ezgayri faiz ve masa· 
rifi aaire iki yüz küsur lira borcun 
temini istifası zımnında haczine 

• Atlno. 59 9690 • Badapeşte 

* Cenevre ~.4375 • Blikreş 
* Sofya 66,344Q • Oelgraı 

79,1275 
34.7t 

,, • Am~terdanı 1.17~0 * Yokohamı 2.714•1 
. ~ • Prag 19,ı:ıso l\loskovı ıo".so 

i- --- _E _S _H_A M 

• iş Bankası ı o.o:; Terkos -,ııo 

• Anadolu ~6.115 * Çimento as. ıı.ı:ı 
Reji ı ~5 Ooyon De~. -,oo 
Slr. Hayriye l!i.~O Şule Deı -.00 

*Merkez Bankası ~!-.25 Balya -,0) 
U. Sigorta -,00 Şark m. eczı -.oo 
Bomontl t3,SO Telefon 

istikrazlar tahviller 
karar verilen Çakmakçılarda Da- 1 

h 
1•t933Tllrlc Bor.r 28.40 Elektrik 

ya atun mahallesinde Valde ha· ı . . l 27,20 Tramvay 

nı orta kapı tahtanisinde eski 21 • • " " nı 07.~o l{ıhum 

- .oo 1 - .oo 
- .oo 

1 

No • l hd . fstlkrtııDahlll l 94,~0 • Anadolu 1 47 Sl • u u eı tasarrufunuzda bu- E ı ' 
ı rgao istikrazı !.17.00 * Aoadolo il 47.~0 1 
unan gayri menkule ehli vukuf 1928 Mü A. - ,oo Anadolu nı -.oo 

- Bilmiyorum.. Bilmiyorum .. 
Simon Loryanı vuranın kim oldu· 

1 ğunu araştırıyorum .. Ah, bir an • 
lryabilsem .. 

- F eliıiyeni tanıyor musunuz? 
- Hnyr. 
- Halbuki buraya ıelişinize 

baklrsa .. 

' Altnacağmdan sanayi mekte • 
'!;inden mezun veya o derecede 
lflhıil görmüı ve namzetlik çağın· 
aa bulunan taliplerin tercümei 
~allerini ve ellerinde bulunan te· 
fiadetname ve vesaikin suretlerini 
1~. M." rumuzu ile latan bul 176 
posta kutuıu adreaine gönderme• 
leri. (2274) 

tarafmdan bin iki yüz dokıan ... Bı~dat. - .oo ~lllmmll A 4Q,3S. 

dört lira kıymet takdir edilip 29/ .._;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;..-;;;;;o;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iiiöll•..ı 
9/ 934 tarihine müaadif cumartesi Y.eni ne7riyat 

günü ıaat 14 ten 16 ya kadar 11 • Holivut 
tanbul dördüncü İcra dairesinde 
açık arttırma ıuretiyle satılacak • 
trr. Muhammen kıymetin yüzde 

yetmit betini bulmadığı takdirde 
arttırma on bet gün daha temdit 
edilerek 14/ 10/ 934 tarihine mü-

Dr IHSAN SA~fJ -- aadif pazar günü ayni eaatte en 
Tif O ve Paratif o Aşısı çok arttır ana ihale edileceği ika • 
Tifo ve Paratifo hastalıklarına tutul- metıihınızrn meçhuliyeti hasebi-

, 9G!D&lı: için tc~iri çolc kat'i muafiyeti le 934/ 2518 No: lu doayasiyle sa· 
&P,ek emin bir ı~ıdır. Her ecune ve bf illnı tebliğ makamına kaim ol· 

.. ~Iİİ~7~İ.:i~~~nN;ii~'~;ad~~~b~i1i~ı.ı.ıı~u~r~. (~2ii23.J•) .... ff ,. mak üzere illn olunur. (2083) 
' 

Holivut'un Eylül nüshası Silviya 
Sidncy'in çok güzel renkli bir resmi 
ile en aon ıinema haberlerini havi o
l:ırnk intiıar etmittir. 

TASHİH 

29/ 8 / 934 tarihli nüshamızda 
dördüncü icranın 34/ 2518 numa· 
ralı ilanının 16 mcı aatrrmda 
29·9-934 yazılacak iken aehven 
29-10-934 yazılmıştır. Taahihen 
ilan olunur. 

dir?. Simonun son aözlerini İ§ittİ· 
niz .• lhtizar sayıklamaları arasın· 
da "Gizli yer .. ihtiyar torbayı bul· 
du .. Aradım!,, gibi ıözlerle kendi 
kendini itham ediyordu. Buna gö• 
re F elisiyen ile Simon arasında 
suç ortaklığı vardır. Öyle değil 
mi?. Suç ortağı idiler ve Faliıi • 
yen de ıuçludur .. Öyle değil mi? 

Genç kadın, Simonun hırsız ol• 
madığını ıöylemek iıter gibi ba • 
tını mlladı. Raul !abırarzlanmıı.· 

ğa ba!lamı,tı: 

- Söyleıeniz a ? .. Simon beni 
takip ediyordu. Etrafımda do!aw 
yordu. Cevap verseniz a F ostin ! .. 

Fakat bütün hu sualler çetİJ\ 
bir !Ükutla kar,ıla,ryoru. Fo~tirı 
ağlamıya ba,lamıttı. Yanakları U 
mitsiz göz ya~lariyle ıaJanıyordıı· 
Elemini gidermek icin elini ısırı· 

- - 1 
yordu. 

- Hayahmda yalnız onu se'I/ • 
dm, de~i .. Artık onu görmivece • 
Rim ... Ölrlü .. Onu öldüren k~m ?.• 
Onun irtikamrl'!t almadan nc:ııl 
yafyabilirim? Onun intikamını 
almıya yemin ettim. 

Genç kadın geceyi ağlıyarak ..,e 
ölünün intikamını almak için ye· 
minler ederek geçirdi. Raul yanı• 
na oturmut onu seyrediyordu. 

Sabah olunca kiliseden ölü}et 
duaıın.a mahıuı çan ıesleri ititil• 
meğe baılamıf tı. 

Fostin: 
- Simonun istirahatı ruhi içiıt 

çanlar çalınıyor. Dün bu ıaa ue 
klinikte ahtedilmiıti ... Onun içil1 
dua edecek benden batka kirnıc 

yoktur ... Şimdiye kadar intikam•· 
nı almadığım için ondan af diliye· 
ceğim. 

F ostin gitti. Adımları ahenkli 
ve kuvvetliydi. Bacakları çal;1' 
ve kuvvetli, vücudu da çok kıv • 
raktı. 

Paul bu tarihte heyecanlı .,e 
macera dolu hayatının öyle bit 
devresine girmiı bulunuyordu kİı 
dinlenme ihtiyaç ve arzuıu bur
nunda tütüyordu... Henüz ço1' 
genç ve maceralara susamı§ bit 
halde bulunduğundan bu arzu ge· 
çici bir dinlenme arzuıundan bat• 
ka bir §ey değildi. 

Bu istirahati Normandiya ve • 
y~hut Savoada yapmak iıtiyor • 
du. 

Veıinedeki kötkünde dinlel'l • 
miye de razıydı. Diğer bütiiıt 
malik~nelerine ve kötklerine ol • 
duğu gibi Vesinedeki kötküne deı 
eılc i nrkadatlarından birini §ofôt 

ve hizmetçi, bir kadını ahçı "'~ 
bir diğer erkeği de kapıcı ve bah· 
çıvan olarak getirmitti. . Bu suret· 
le bunlara, mazideki hizmetleritte 
mükafat olmak üzere aıüde bir te· 

idi. .... 
Halbuki kader, hiç ummad•S 

kaütlük hayatı temin etmit oluyor 
bir anda kendiıini, ne aradığı ..,e 
ne de istediği korkunç bir çarP•r 

ZA YI - l.tildal harbinde alrıı~t 
olduium kırmızı ıeritli Harp rrı•:,'18 : 
yaaını zayi ettim. Y eniıini a1acaııt1" 
ilan ederim. j\b· 
Makineli tüfenk ihtiyat mülazımı 

dUllitif o!lu Nurettin 

. 



Bir yabancının görüşüyle Tilrlcige 

Ankara niçin hükômet 
merkezi ol~uştu? 

l\ernalist idare; Istanbulun kozmopolit muhitinin 
can'ane ve itiyatlarile alakasını k~smiştir 

falt caddenin yanında kum ıtepinin 
hatladığı ve bu ıtepten de ıon derece 
modern bir resmi daire binasının yük
ıetdifi ve bu mUhteıem binanın bir 
kaç adını arkasında çamurdan yapıl -
mıı hakir bir kulübenin harap ve yı -
kılmıya mahkQm bir halde bulundu • 
ğu görülür. 

lnun bu manzaralara ahısa bile 
yine bir deve karvanrnın caddelerdeki 
seyrüsefer kalabalığı içinden nasıl 

emniyetle geçtiğini ve seyrüseferi 
tanzim eden cihazdan (kırmızı) ipre-

"i}· ~~ ~ ve bilhasu Cilmhu- ti v~rilince durup, (yeıil) ip.reti ve • 
~ ~t.ıı c:fc.ouri.yıl dönümü münase - rilince yürüyilıilne devam ettiğini ve 
~}'le ~~ada da bir çok mehafil yüzl~e leyleğin Vekilet binalanmn 

c 'ta ~-ç Türkiyeye teveccüh tavanlan üzerinde nesillerini üretmek 
ti~tk öU ~emleketin kendi dahili ih· gayretine ne derecelerde ısrarla de -
.~ .. v.,, .. ı t1 . .. d t tt.kl . . .. .. h d • ·~ .r e zarure erıne gore evam e • vam e ı erını gorunce ayret e er. 
'tit~ --1~"" • • • . • • f 
111 

.. o .. n ilctıaadı ve sıyast 1nkıta ı- Her yerde inpat faaliyeti vardır. Çi • 
bıt ~ zaman takip etmitlerıe de mento, ta§, kum, kireç ve tuflanın 
d ıtlth;tfilde bir mesele hakkında öte- hem öküz arabalariyle hem de ayni 
rtıt'tl. beri bir anlamamazlık hüküm sür- zamanda Bussinc kamyonlan ile ta • 

}' 'ttcdir. Ve bu mesele ıu suali orta- tındığı görülür. 
~a 1~ııtrr: Ankara niçin Yeni Tür - Ana caddelerde radyo hoparlörleri 
~ 3'cntn hük\imet merkezi olmuıtuır? önünde okuyup yazmaaı olmıyan A • 
~ 1Ualin cevabını vermekle ayni za· nadolu köylüsü "Sahibinin sesi" ni 
iti llda Alman okuyucusuna Türkiye- dinliyor ve .Millet Mecliıinde aırtın • 
~ rı bUyük ve mütebariz bir mikyasta daki caket atayt itina ile f rrçalanmıı 
ta.~'«ara §ehrinde bir ifade tekli ala • bir mebusun yanında, Ararıttaki ço· 
•nı tecessüm ettirilen yeni ruhunu banlann vekili sırtındaki kaba kumaı-

atnıaya çalıpc.ağız. tan elbisesiyle yakalıksız ve baımdalri 
ta l'aı:namen zabirt bir görilte naza - saçı dibinden kesilmit olarak oturur 
k 11

: Yeni Türkiyenin hüldimet mer- ve katiyen milmkündüt" ki, o kendi is-
Ctı ltl h d l 1 • .. •• • d L. b" d • u asım ev et enn tecavuzun- mın en baı-. ır ,ey yazamaz, fakat 

d ~ nıasun bulundurulmak için Ana .• o göksünde !ıtiklll Madalyasını tap-
ı 0 

u içine nakledilmittir. Fakat ayni yor ve batında ku11unun aıyınp geç-

i ~~da bu tedbir ile daha baıka fCY- ti~i iki yara ni112neıi g~rünüyor. "'d ... _, . f • :s-
• e wk\ıbulmuıtur: Kemalist ida- Ati ve iıtikhale ait plialar - Ye-
•t • t . ' ' stanbulun kozmopolit muhitinin niıehir, bir Alman mimarının plihma 
~'tne ve itiyatlariyle allkasınr kes - göre yeniden kurulacak. Bu pllnda 
~. kapitülasyonlar zihniyetinden iklim ve- topografya ieap ve nruret • 
•e \aht b. d "" · h

0 

•• dl!ı e . ır me enıyet teza uratın - leri nazaı-ı iti1l:4re alınınıJ, hallan it 
~aklaşmııtır. ... •• Y<l'PYll tanlan araamdald mUna-

ı.....:_~"- :ttir tehir - Anbr;anın hlt - aebetler hakkiyle takdir cdilmlttir. 
l::~ ıtıcrkezi olarak intihabmda Eaki ve Yeni Ankara lhenktar bir 
dW".'·Cl •cbep: Buruınm, Oımanlıl• tarzda bağlanmııtır. Pahalı olan ve 
l~~dc İstanbulu meml~ketin. içi i- araba münakalltı için gayri müsait 

1~ .tbyan az miktardakı demır yol- bulunan dairevi caddeler yerine müı-
~.ı'.::' . , t"'~,., ..,.n birisinin münteha noktasını takim caddeler ve bunlarla amudi ir-
~tfıql ctrniı olmaaıdır. O vakitler An- tibat ve muvasalalar tercih olunmuı-
dilra halis bir Türk vilyet merkezi i- tur. Mesken, it ve devairi reımiye 
d' tok fakir, civar ve havaliıinin son semtleri, resmi devairin bulunduğu 
)' trccc gayri iktisadi ıerait ve vazi - yerler yckdiğerinden geniı mesafeler-
t:tte. ?luıundan lcvantin paırazitlerini le ve - daha henüz: vücude getirile -
)o~dısıne çekecek hiç bir cazibesi · cek - yetil aahalarla ayrdmııtır. Da-
llt)ih tu. Maamafih, bu fakirane, fakat ha sekiz sene evvel bataklık olan yer-
''\' 1?1 olan terait ve evsaf uyeıinde leı-de ıimdi büyük spor sahaları, park-
•tt tnıden kurma" itinin ihtillfsız bir ]ar ve göller vücut bulacaktır. Bura -
l' rette Y•pılrusı ve kontrolü emni • larda su, Çıbık vadiıinde yapılmakta 
et altına alınmrftı. olan büyük bendden getirilecektir. 

ki /\hJcara, • H~mmer Puratall'in (1) İstikbalin münakale vaaıtaaı omni-
~ ta.ne taıvirine 'tamamen zıt olarak • bUs olacak ve belediyeye ait bir tir -
~~ nı~eruyetine ahpn herkes ket tarafından itletilecelrtir. Ankara, 
~Urı f~~..._'?Lr,.çöl vaziyetinde idi. Gö - daha evvelden beri Anadolunun yün 
h{t •l&büdiği kad:!~ geni§, ve kıraç ve tiftik mahsulünün toplandığı bir 
•e O\'a - insana elem ve iıtirap, gam yer idi ve bugiln de yün, Ankara vi-
~asavtt 'verici bir ıtep halinde ve liyetinin en mühim ihracat malıdtr. 
~· le ~n yerİerde yalçın kayalıklar- Ankara hüktimet merkezi olunca bu-
"1 ~tedUereJr: ıonsuz ve çıplak tepe rıdı bir tıkım in9aat malzeme fahri • 
~ •ıleleri i;iride uzanıp gider. Şehrin kal&riyle ~enıucat fabrikaları ve mü-
tJt~lart ~ntfn~~ eiV~~e malarya ba - teaddit de irmenler yapılmııtır. Bun-
~ lcı_an vardı. Toz fırtmala'rı caerdi, tar, halkı daima artmakta olan ihti-
C: l'okfu. ıakt ıu yollan ve çeıme- yacı kar1111nda ıüphesiz inkifaf ede • .t ~p olarak gayri kabili iıtimat celderdir. Anbra müteaddit demir • 
1fu •le:getmif, membalar lc:uruaıuı ve yollannm iltisak noktaıı batini almıt 
ı~•llt~e memleket ıayri mümbit ve oldufundan burada ııbht bir muvaaa-
aM r bir ~e .dilpnil§tU. Bu gayri Je teknifine uyjun bir inkipf huıuli 
~-~ .. lt terait altrnda ve gayet mıh - ve .,.hrin iktisadi ehemmiyet ve kıy--..llt ~ t• • :r 
l!iıta •tttaı.rıa. hilkQmet ve idarenin, metinin artmaa isin kat'l imkinlar el-
lttı· ~ ?e medeniyetin yeni bir mer • de edilmittir. Ve bu, Ankaranın mev-
'e ~1 Yaratmak ümitsiz. bir te,ebbü • cudiyetini devam ettirmek ve yükıelt-
~tititızıek demekti. Fakat o vakit mek için ıüphesiz en mühim bir me • 
iı, liznı, elem ve ideali maddiyet seledir. Zira, hüktımetin canlı faaliyet 
\cııt'de ıatip ve muzaffer kılarak ve ıayretlerine nfmen bugiln Anka-
ı.., ~kudretinin nüfuz ve zindesini ra daha hlll dünyanm en pahalı ıe· 

rat i"ın' h · · • d k t b' • ~ ;r er hareketin e at ır ım- birlerinden biridir. 
~lı devreainde bulunuyordu. Ke- Kiralar fevkalde yüksektir, gıda 
•ip trı - Türke zengin mikyasta na- maddeleri ve su fiati pahalıdır. Bu pa· 
tııcı~~n - siyasi bir kiyaset ve duır halılık diğer taraftan da çok yüksek 

11lik ö . ~da g stennek ve fakat aynı za • nakliye masraflarından ve az sürüm • 
~tbiıc· - hiç bir siyasi harekette den ilerri gelmektedir. Ankara, haddi 
-., ~ 1nden geri kalınmıyan - cebir zatında 900 metre irtifaı ile bir Avru-
'llı* "Vet istimal etmek suretiyle im- palı için de müsait ve hatti yararlı 
~ rnu,•affak olmuı ve davayı ka- bir iklim ve her ıpor nev'ine elveriıli, 

t, · ıüzel ve hatta barı yerlerde nadir gö-
lıcııu -.o., - Ankara bugtın daha rünen muci.zevt man7.aralı bir muhite 
ltı~t ~~tkdlleriyle ihenktar olm7an ve havatiye maliktir. Bununla be'r'aber 

' rfz nddiyetler beldesidir. Aı • hayat ve mai9et masranan dit~r Ttlrk 
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Bir Amerikalı muharrir kaç para kazanır? 

Her eseri için beşyüz bin dolar 
telif hakkı alan adam! 

Yi~mayı sevmiyen fakat yazmıya başlayınca masasından 
kalkmıyan Amerikalı Levis'in Ömrü nasıl geçer? 

Sinclair Lewiı Amerika muharrir
leri içinde Nobcl edebiyat mükifab· 
nı kazanmakla memleketinin en de • 
ierli ve en büyük muharriri olarak 
tanındı. 

tık önce ıunu ıöyliyelim ki, bu A· 
merikalı yazıcının en sevmediği ıey, 
yazı yazmaktır. Fakat yazıyı aevme
diii halde mükemmel yazar. Onun bir 
roman tekmilliyerek yeni bir romana 
baılamaaı ve yeni hir mevzu ile ui • 
ratmaıı için bir çok aylann geçmeıi 
lazımdır. Fakat bir kere de çahımaia 
batladı mı yaman çalıtır. Sar'• nöbe
tine uğramıı gibi yazı yazar, eserini 
bitirinceye kadar her ıün sekiz saat 
masaıının batından ayrılmaz. 

Lewis'in ıündelik hali de tuhafça· 
dır. Daima kımıldanır. Bir ıandalye • 
ye veya hir koltuğa oturup, ona ısın· 
madan, batka ~rini dener, konuıur -
keı, J,iı- mevauclan bir mevzua atlar, 
llir aifarayı •iindürmeden ltirini ya • 
kar, ve •İ1rara11nın küllerini, •İgara 
tabağın\fan batka her yere eilker. 

Kanar Dorothy Thomaon, onun en 
belli batlı eilenceıinin konuımak ol
dujunu ıöyliyor. Bu kadın, onun i . 
kinci kanııdır. (Muharrir ilk kansın
dan botanmııtı). Muharririn, dostlan 
içinde ehemiyet verdiii fahıılar pek 
azdır. Bunlar, onun aklına eıtikçe zi
yaret edebileceği, bir meseleyi konuı
mak için uykularından uyandırabile • 
ceii kimıelerdir. 

Muharririn en hoılanmadığı tey, 
intizamdır. Onun için hiç bir kimseye 
haber vermeden ıece yarıaı on on bet 
arkadqını toplayıp eve getirmesi, ve 
onlan eğlendirmesi çok defalar teker

rür eder. 
Kansı ise tam onun zıddıdır. Çok 

muntazam, çOk temiz bir kadındır. 

Lewis'in gözleri, yüzünün en ca
zip ve en kuvvetli tarafıdır. Gözleri • 
nin içi va.hıi bir parıltı ile yanar. Bu 
gözler yüzünü o kadar ıenç gös
terir ki, bir kimse onun bu sene elli
sine haıtıiını tahmin edemez. Kendi • 
ıine çok dost kazandıran en büyük 
meziyet, samimi cazibiyeti ve dilinin 
tatlıbiıdır. Hele onun hayirhahhiı, 
Tefakirlıfı, qıi.zdir. Amerika içinde, 
onun kadar, Amerikalı muharrirlere 

şehirlerinin euı kaide. ve seviyesine 
indirilmedikçe halk hükumet merke
zine akın v= göç etmiyecektir. Maa
mafih bu itlerin - Ahval ve şerait 
tcabit edildikten ve timdi gayretle de
vam etmekte olan inşaat ikmal ve bil
haasa devletin esaı fikir ve düsturları 

1 
ile iktiıadiyatın ameli ve pratik icap 
ve zaTuretled arasında bir muvazene 
ve teadül husul bulduktan sonra -
kendiliği:\'icn vukua geleceği katiyen 
muhakkaktır. Zira. Ankara, Kemalist 
siyasetin tam bir timsali ve ifadesidir 
ve bu timsal kendine göre bir eser, 
kendine göre bir şekil, ve kendine gö
re bir vüs'at ve büyüklük yaratmak · 
arzusunun sembolüdür. 

(1) Joı. v. Mammcr Purgstall Şark 
edebiyatının tetkikçisi ve tercümccisi 
olup 1774 te doğmuı ve 1856 da öl -
mUştür. - Matbuat U. M. -

yardım eden bir kimse yoktur. 
Lcwiı'in en belli baılı ıöhretlcrin

den biri de budur. 

Amerikalı muharrir, toplantılar İ· 

çinde bulundukça içer, eğlenir, hatta 
onun kadar içip eğlenen bir kimse bu
lunmaz. Fakat kendiıi bir de yazı ma· 
kinesinin baıına oturdu mu, eserını 

bitirmeden bir tek damla içki içmez. 

Bütün dünyayı ıezip dolaıan mu • 
harririn en rok hoılandrğı tehir, Ve
nediktir. 

tik kanıından doğan oğlunun adı
nı WeJlea koymuıtur. Sebebi bu adı 
taııyan methur İngiliz meslektaıını 
sevmesi deJil, bu ismin ahenkli oldu
ğuna inanmasıdır. ikinci karmndan 

doğan oğlunun adı ise Miteldir. Kcn· 
disi bu oğlunu çok ıe,·diği için Ko • 
penhanga gittiği zaman onu da bir • 
Jilete •ötürmek üzerinde ısrar etmİf, 
Danimarlraya varclıfı zaman orada 
verilen fahane ziyafette Danimarkalı
lann dili ile nutuk irat etmekle herke-
11i hayrete dütünnüıtü. 

Lewiı, yalnız bu hayreti uyandır· 
mak için bir gramofonun önünde sa
yısız saatler g~İrerek bu yeni dili 
öğrenmitti. 

Lewis de kamı da ecnebi diller 
öğrenmeie pek meraklı oldukların • 
dan Alman hizmetçiler kullanırlar, ve 
onlarla Almanca konuıurlar. 

Lewis, takacı, taklitçi bir adamdır. 
Günde sekiz on kere karısına telefon 
ederek Avrupada tanııtıklan büyük a
damların taklidini yapar ve onu gül-

dürür. Lewiı'in karısı mümtaz bir ga
zeteci olduğu için bütün bu büyük 
adamlarla konuımuf, onlarla yaptığı 

mülakatlan neıretmittir. Lewis, bu 
Avrupalı büyÜklcrin taklitlerini yapa
rak karısını güldürmekle kalmaz, ba-

l 
zan yemek arasında sofradan kalkar, 
kendine bıyık ıakal takar ve Avrupa 
büyüklerinden birinin kılığına da gi • 
rerek herkesi gülmekten katıltır. 

Lewiı'in taklitçilikteki mahareti o-
nun yazı yazmasına yardım ediyor. 
Çünkü kendisi, bu sayede yazdığı e • 
ıerlerdeki karakterleri aynen yaıar, 
onların rollerini tamamiyle üzerine a-

hr. 

Lewis'in aileıindcn sonra en çok a
lakadar tllduğu ıey, çiftliğidir. Onun 
bu çiftliii naaıl 11ldrğı da nakle değer 
bir hadiıedir. 

Bir gün muharrir ile kar111 otomo
billerinde geziyorlardı. Yolun solun • 
da çiftlik ile içindeki kötkü gördüler. 
Gerek kötk, gerek çiftlik satılık de • 
ğildi. ikisi de biraz dinlenmek için 
buraya ıığındılar. Çiftlik ve ev sahibi 
ikisini de yemeğe alıkoydu. Yemekten 
sonra kahveler içiliyorken aatıt mu -
kaveleleri de imzalandı. Ve o gün ev 
sahibi tehire indi, karı koca Novyork· 
tan üıt bat getirttiler •;e çiftlikte kal-

dılar. 
Buraıı oldukça eski, fakat çok va-

ıi bir yerdir. Lewis'in odası daçok ge
niıtir ve ıüzel bir manzaraya hakim
dir. Odama dört duvan tavana kadar 
yükselen kitaplarla doludur. 

Muharririn en hotlanmadığı ıey, 

vakitli vakitsiz ıu ve bu tarafından zi
yaret edilmektedir. Onun için misa • 
firlerine bir misafirhane tahıiı etmiı, 

ı ve onlan orada ıerbeat bırakmayı dü
şünınüt ve böylece hareket etınittir. 

Lewiı'in en çok hoılandıiı ıpor 
yürümektir. 

Bugün Lewiı'in eserlerinden her 
biri 500.000 dolar telif hakla getiri • 
yor. Onun için muharrir, bir zaman
lar hayabnı bin bir güçlükle idame 
ettiii vakitleri zehir hand ile hatır· 

(ar Filhakika, Lewiı bir zamanlar ga· 
zetecilikle metiiul oldu. Gazetecilik o· 
nun istidadına uyğun aelmediği için 
bu itte muvaffak olamamıı ve onu bı
rakmağa mecbur olmuıtur . 

Lewis, bunun üzerine yiyeceğini 

bir kağıda sararak Novyorktan Kali -
fomiyaya gitti ve orada, 11kınb için
de, yazı yazmağa baıladr. Fakat hir 
senelik çalııma neticesinde bir nükte
ciği bet dolara satabildi. 

Onun yazdıiı ilk roman, hiç bir iz 
bırakmamııh. Otuz bet yaıına girdi • 
ği halde ne olacağı belli olmıyan hu 
adam, borca batrnıtb· Fakat yılmadı 

ve "Ana cadde" manasında olan Main 
Strcet adlı romanını yazdı. 

Bu eserle edebiyat tarihine giren 
Lewiı bir daha ııkın~ yÜzÜ görme -
dikten baıka refah içinde yüzdü. 

O halde Sinclair Lewis, Nobel mii· 
ki.fatı olarak aldıiı 10.000 lnıiliz li
rasını ne diye aldı? 

Bu sualin cevabını muharririn ken· 
disi ıöyle anlatıyor: 

" Bu parayı, Amerikalı bir muhar-
ririn yazı yazmağa devam etmesini 
temin için ailesine verdim." 

8. R. 

Nümayiş ıni? 

Harpten sonra yapılan 
manevraların en büyüğü 

Berlinde çıkan "Berliner Bör
ıenzeitung,, gazetesi ıon İtalyan 
askeri manevralarından bahıeden 
bir ba§makaleainde bu manevra • 
ların büyük harpten sonra orta 
Avrupada yapılmıf olan manevra
ların en büyüğü olduğunu yazdık• 
tan aonra diyor ki: 

"Bu manevralar misline harbi 
umumiden evel dahi pek az rast • 
lanmı§ olan kıta talimleri teklinde 

olmustur. Zaten he~ tarafta dik· 
kat nazarını üzerine çekmesi de 
bundan ileri gelmiştir. Fakat bu 

dikkati mucip olan her ıeyden c· 
vel manevraların yapıldığı arazi· 
dir. Zira bu havali ayni zamanda 

hem ltalya -Yugoslavya hem de 
ltalya - F ranıa hudutlarındaki 
toprak vaziyetinin aynidir.,, 

Alman gazetesi bu manevrala• 
rın Fransa ve Y.ugoslavyaya kartı 
bir nümayiş olduklarını iddia et• 
mektedir . 

Antalyada 
Antalya etrafından Ömer efen· 

dinin oğlu Ahmet Bey, birkaç ar• 
kadaşiyle Bordurda kendi malla· 

J'J olan Yuva çiftliğinde otururken 
meçhul tahıslar tarafından ve meç 

hul istikametlerden atılan kurtun· 
larla öldürülmüttür. Zabıta cina· 

:;relin failleri hakkında tiddctli ta
kibat yapmaktadır. Ahmet Beyin 

babası Ömer efendi de 20 ıene e· 
vel ayni tekilde ve tahtacılar tara· 
fmdan öldürülmüttü. 
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mı..---
Oylat kaplıcasında yeni 

tesisat lizım ! 

ineg ölUn methur O,lat kapllcalan 
lneıöl, (Huıuai) - Okuyu - tarafmdaa uhirlenme telalikai • 

cularımdan (Oylat) ad•ıı ititen - ne manızdU1'. Hail te,killtı hiç 
ler çok değildir. Bu bir aıcak ıu yoktur ve kadn'llardan ba9ka bu 
kaynağın adıdır. Yeri, auyu ve sekaen baraka sakinleri ayni za .. 
lıavaaı itibariyle eıi ::.zdır. Deniz manda ayni havuzlara girmek 
yüzünden iki bin bet yüz baaa· hakkma maliktirler. Hasta, aai· 

JD&k kadar yüksektir. Üç tarafı· lam hiç bir kimseye ııhht muaye• 
nı bir iki yüz metre derinlikte. neden geçmek mecburiyeti yok • 
dereler ve ondan sonra da orman- tur. Bu itibarla oraya sırf zevki 
lar çevirmittir. Cenup tarafın 4 için ıiden aailam imanların ge • 
dan gene yükıek bir ormana arka ne sağlam olarak döneceklerini 
vermiı olan bu küçük yaylacıkta kimse temin edemez. Şayanı 
ve ormanın etejinde hemen bü - dikkattir ki tetkilataızlıktan mev• 
yük~ bir de;e halinde kaynayan cut olan y*ma miifkülib ve 
ııcak 111, k'ilçtik çayınn bir iki ye- hastalıklara rajmen bütün bir 
rin~en geçerek etraftaki derelere yaz, ta eon bahara kadar Ankara, 
dökiilür. latanbul, İzmir, Adana, Bursa, 

Oylat kap11Caamın eeki zaman- Bilecikten gelen ziyaretçilerin 
)arda çok mamur bir tif a kayna- tetkil ettiii "ala halık devam e • 
iı olduğu eski bina bakiyelerin - der. 
den anlaııhnaktadır. Küçük ve Oylatm bir çok meziyetlerini 
büyük havuzlarını ku§atan yük - ititenler, ihtimalki mahzurlarına 
ıek tat dUYarlar belki on on bef katlanmayı göze almakta tereci -
uı:rlık uzun d•virler insanların düt etmiyorlar. Maliye, bir kaç 
ve tabiatin çetitli darbelerine mu- kuruf varidat• mukabil yüzlerce 
Jı:avemet ederek bugüne kadar vatandatın sıhhatini feda etme • 
yatamıfbr. melidir. Haber aldığımıza göre, 

Oylat bamammm ne zaman bu ııhhi mahzurlar nazarı dikkate 
kimler tarafından inp. edildiği alınarak kaplıcanın bugünkü ida
meçhaldür. Yalnız muh?kkak o- re ıekline nihayet verilmesi hak
lan teYı bu teaiaatm on aıırdan kında alakadarlara emir ıelmit
daha evvelki bir zamana ait oldu- tir. Gene itittilimize naz41"an, 
~ hamamdan baıka zama• za- vilayet; maliyeden burasını ıatın 
man toprak altından temelleri alıp modern teaisat vücude ıetir
meydana çıkan daha bir çok bi - meği dütünmektedir. Vilayetin 
naların bulunduiudur. bu tasavvuru tahakkuk ederse 

Oylat orman saha11 içinde Oylatta pek mükemmel bir kaph
olduğu için maliye tarafından az ca ve istirahat mahalli meydana 
bir bedelle icar edilmektedir. gelecek, tabiatin bu emsalıiz gü
Membaın etrafında yapılan sek - zelliğine insan dimağı~n yarata· 
sen kadar baraka, dört ay içinde cağı mükemmel konforlu eserler 
hiç bir gün bot kalnıaz. Baraka- de kar1f8cakbr. 
larm kirası günde elli kuruttur. Temenni ederiz ki vilayetin 
Fakat Oylat kaplıcaamclan bu· tasavvuru tahakkuk etsin ve ge • 
pnkü istifade tekli pek ıayri lecek yazın emaalsiz ve modern 
•ıhtlt ve üzücüdür. Barakalann bir kaplıca ile karıda,alım. 
.çoi• cfötemesiz olduğundan için- Hamdi 
tle oturanlar, her an için hatant 

Balı kesirde bir cinayet 
Balıkeeirde hükUmet caddesin

de Zarbah oteli önünde kanlı bir 
vaka olmu~ur. 

V akanın tafsilatı tudur: 
Itri tof ör daha 'birkaç arkada -

~le 'birlikte bir bala gitmiıler o
rada .kafaları tütaüliyerek g6ya 
etlenmiflerdir. Şiteler botalmıt, 
kafalar dumanlanmıt, bu ıırada 
Niyazi ile Ratit arasında kavıa 
Çllanlfllr. Kavıanrn ikinci faah 
Zart;aıı oteli önünde cereyan et -
illlİltir· Baldaki vakaya çok ıinir· 
1-aen Retit Niyaziyi otelia önün • ·c ..... üaetine .. ıdır
-~~*·· faı•-.•t ÜllCI ifte.ar-

kasından koıarak caddede yaka
lamı§ ve elindeki bıçajı birkaç de
fa aaplamıttır. Rqit arkadaıını 
kanlar içinde yere aerdikten aoma 
kaç.mak iıtemit ise de biraz aoara 
yakalanmıştır. 

Yarası ağır olan Niyazi efen
dinin hastahaneye nakli oldukça 
uzun sürmüf, daha evel bir ecza
haneye götürülmüt ise de eaaba· 
ne sahibinin bulunmamasından 
tedavisi yapılıp kanı durdurula -
manııttô'. Bu yilzden yaralı fO -
för çok kan zayi etmiflİr. Niyazi 
laaettıhaneye .bltlmhaqbr. 

lzmirde bir kaza 

Ufuklar bulanık; faka 
harp olması güçtür 

Otobüs altında 
Levi Ef. acıkh bir 

ıekilde öldü 
lzmirde birinci kordonda dok• 

tor Muttafa Be1 caddeıinin met • 
ballade feci ijr bu olmuı, bir 
mUMYi otoMli Ubaa lia1arak öl• 
miittiir. 

HacliM ti1le olmUlbD'ı 
Şof&r Kaı,ıyakab Arif elendi· 

rin idarelİncle, Konak Burnova 
araıında iıliyen 375 numaralı oto· 
büı cuma sbl a)qamı saat 21,30 
da Kon~ müprllerini alarak 

Basmahalll:r• ptmif, oradaa da 

Gasi ve ·-· ... ltulvanm sece
rek birinci korclona takiben Bur • 
novaya yoU...... Otohiil te
hir ıuinoauna ıec-.Dr. MUlla· 
fa Bq cadcl•i ~ ın 
önüne çıkan 36 1aılarında mani• 
fatura tüccarı Jonf oilu Levi e• 
fendiye 9iddetle çarpmıttır. Bu 

çarpma neticesinde Levi efendi 
tomobilin altında kalmıt ve çok 
fazla kan zayi eylemiıtir. 

Levi efendi derhal ha•tahane • 
ye kaldırılmı, ise de ifade vere
nıemif, üç aaat sonra da 81müt· 
tür. 

Tahkikat& müddeiumumi mua
•İni Ali Bey vaziyet etmit, naare· 
ti alhnda belediye makine mühen
disine kazayı yapan otohütü, ka· 
7.a mahallinde muayene ettirmit • 
tir. Levi ef-endi Aaanaürün aahip· 
lerindendir. Bir müddett•nheri 
Amerikada bulunuyordu. Geçen 
c:ene lzmire avdet eylemitti. iz · 
aıı\r palasta ikamet eyliyordu. Ha· 
cliıenin cereyan tarzı etraf mda 
~hkikata devam olunmaktadır. 

Otobüste bulunanlardan hin -
baıı Ziya, Burnova posta ve telg -
raf müdürü Müfit, hükUmet poıta 
•• telıraf müdürü Abdullah, fırka 
veznedarı Veysel, Beylerle dalıP. 
bazı zevatm ifadeleri abnmıt, 
şoför Arif efendinin hadisede ka
bahati olmadıiı görülerek keııdisi 
ıerbeıt bırakılmıtbr. 

Jozel Levi efendinin aarhot ol
duğu da teıbit olunllnlfbır. 

.. (Bq Wü • - ..,. .. , 

jans muhabirinin ortaya ~ttığı mü· 
48hazaya bılşvekil ~u~evabr ver • 
rniştir: 

"- Vaziyetin temizlenmesi 
mi? Memlekette sulh ve süJrun 
bulunduğundan böyle bir !ey 
mevzuu bahsolmamaktad.,., M. 
.V enizelos kendine mahıua bir si· 
yuet ıahibi ite bu siyaaetini bil • 
dili Ye dilediği tekilde tatbik ede
bilir. Biz de siyaıetimizin menfa• 

·ati erin temıil edeceiiz. M. Ve• 
nizeloı Balkan misakma da aleyh
tardı. O zaman da Balkan mis • 
kının yalnız Yunaniıtanm delil. 
büyük Balkan millet1erinin men • 
faatlerine hizmet ettiğini bildiii • 
mizden miaakı müdafaa elmittik. 
Bilindiii ıi'bi M. Venizeloa sonra
dan nokt&i nasaruıusı tatvip ve 
Balkan misakını kabul etti. Bu • 
nun için memlekette gayri tabii 
bir vaziyet olduğunu kimse iddia 
edemez. Memlekette tabii olmı 
yan bir yazi1et olmadıiı fikrinde
yim.,, 

Yunan ba,vekili, Yunaniıtan· 

daki dahili vaziyeti böyle anlatır
ken, Fransada firar halinde bu• 
lunan Plutraı da Atinada çıkan 
Dlmokrtike Aıon ıazetesinde net· 
rettiii bir makalede 'öyle :diyor: 

"Şayet vaziyette bir salah ha
sıl olmazsa, bizzat vaziyeti 11lah, 
tasfiye ve hükumeti devirmeie te
tebbüs edeceğim!" 

Plastraiın makaletinin Atina -
daki bir gazetede çılCışı YunanİI -
tanda dahili vaziyetin karışıklığı· 
na en bariz bir delil telllc:ki edili· 
yor. 'Bu 1-iC>yle... Tuııan ba.ıvekili 
harici ıiyaaet hakkında da Avala 
ajansı muhabirine ıunları anlatı
yor: 

"-Bazı memleketlerde müs
takir dahili vaziyet olmayı9ına 
rajmen milletlerin basiret ve ıa • 
lim dütünütünün Ralip olacağı 
imanındayım. Milletlerin basire
ti ve salim dütünceai harbi imkin· 
ıız kılacaktır. Milletler sulh isti
yor ve mileltler 'bütün menfaatleri 
ıulh mefkUreaine bailı~ır. 

Ufuklar bulanık olmakla bera • 
ber :reniden harp olmaaı çok güç .. 
tür, sira, büytilr harp feliketle-

............................................ , ............................................ . 

Ankara ordu evinde 
328 C nqetli zabitlerin toplantıları 

Harbiye mektebinden çetin bir 
Umanda zabit olarak orduya ıi· 
ren Balkan, Büyük harp, ve h -
tiklil harplerinin muhtelif safha
larına ipirak eden (328 C) ne -
telli zabitlerimi&den Ankarada 
bulunanlar ı~ende, mektepten 
çıkıılanmn yıl dönümü miinate -
betiyle .Ankarada Ordunincle 

toplanarak samimi liatl>ip,erde 
buhmmuılar; vatan qnuida ölen 
kahraman arkadatlarJıDJD harp 
menkahelerini, coılmn hattrala -
rtni yat ve teıit eylemiılerdir. 

Resmimiz bu tOJ)lulukta bulu· 
nan dejerli zabitlerimizi ıöıteri· 
y.or .. 

rinln ve aldbetlerlnln 
çok tazedir. Umumi bakdll 
ta11ttdan müstakar olmıyall 
yete ratmen, siyaHtleri d 
istikrarına büyük bir temel 
eden ıulhperver memleketler 
~ır. Bu grupa, bugün 
miaakı ile biribirine bail 
bulunan ve Balkanlarda 
derecede bir sulh ilimi olaO 
lcan de-tlet1eri de dahildir.,, 

M. Çaldaris hariciye nad' 
Maksimosun ~lecek hafta ~ 
ya döneceğini ve teşrinie 
Ankara.da vamlacak olan 
anlaşma şf;ra;ı toplantısı içi.ti 
likte hazırlıklar yapacaklarıtıf 
lemişitr. 

M. Venlzelos Atln•f' 
d6nUyor . 

Atina, 3 (Hususi) - P ~ 
bildirildiğine göre M. Vett• 
Cenevreye hareket e~iıtir. tJ' 
lün Oll betine doiru Atınad• ~ 
nacaktır. M. Venizelosun 11 
nist·ııa döndükten ıonr• 
hayattan çekileceği hakkınd 
vayetler doğru değildir. Pff. 
nizelos, ıiyut faaliyete d 
ve hükilmeti memleketin 
ıükiin ve huzuru~u temin i~i'l J 
tai nazarını tavzıh ve tesbıte 
vet edecektir. 

M. Venizelos reiıicumh~ 
hap edilcliiti takdirde hük-..11 
derhal intihabata "aı vuradf//T • 
dair hük\ımet gazeteleri ta~ 
dan "Vaki olan neıriyata ~~ 
muhalif gazeteler diyorlat::,..r 
•'Muvafık gazeteler, M. Ve~ 
sun de•let tefi sıfa6yle y--~~ 

habat yaptırmak için kanu 
velemirde muvafakati al 
lizım •eleceiini unutuyor~.J# 
kat timdi intihabat tedb~ 
batvunnak iıtiyen hükUmeti' 
Veni-zelos reisicümhur olutt' 
intihabat yapmıyacağı muh 

br.,, ~ 

Kalamata •ehrlnde • ~ 
bir mitlnqi hUkOmet "'..'r:~ 

Atina, 3 (Hususi) - H~~, 
bugün Kalamata ,ehrinde .~ 
da üzümcülerin aktetmek 11 

leri ıiliblı mitingi menetmi!~ 
Maamafih Morada şeli~r·tf' 

ahalinin yapmak iıtediği ırıitl 
lel'e müeaade edilmittir. f 

HükUmet ıUkCtn ve asaylt~ 
zulmaması için lazım geleıt n;f, 
tedbirleri almıtltl'. Morad• f.' 
cülei' arasında hüküm ıiireO ~ ' 
levan, ilziimde hüktimetc~ i't-' 
sek bir fiat teıbit edilmek ~ .... • 
ki olan iıt•klerinin k,_bul e 
meainde,, ileri P.~lmektedir, 

Poll• haberleri 2 

Bir kaza '*'' 
K~prünün Adalar iske~ 

gazete ,aatan Metiski 1tl0 _""1 
'l •W:. kadının dün ayajı iakele ı ;..., 

nm aratma ıılatnılf, kıt İ;..t! 
Kadın hastahaneye kaldır• 

OtomAll ıç_,tw ıl/ 
Eyüpte otaran &3 yafllltl; il!. 

..,in efendiye ıoför Meblll~ 
resindelü '2415 nuınarab 0 

çarpmıı. yaralamıttl1'. / 

ZAYi i~ 
itdıtel 

931 weneeinde on ı ~ 
mektepten almıt olduitıJPf -~ 
debıame zayi olmu.t~U~· .. ~ 
alacajunclan akııiaiO 

1 
... .,. 

~eldut .. 
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Holantstt 
Bank-Dni N.V. 

Sabık Bahrıseflt l'eıemenlc 

Bankası 

lstanbul eube•I 
Galata KarakOy Pala• 
Meydancık Ataıemcı Han 

Her türlü Banka muam•••• 
teri. Kasalar icarı 

UMUMi MDDD .. L.l:IK: AM9TEADAM 
eubelerl : Am•terdarfte l!İYenos Alflea. 

l•tanbuı. Rlo de .lanelro. aantoa ... o Pauıo. 

Yt:kıek Ormen Mektebi Rekt6rllj8Dden: 

Orta Orman Mektebi talebe kad-
t()su dolmuştur. Müracaat edilme-
~i. (5302) 

Posta T. T. binalar Levazım 
müdürlüğünden : 

'-r Pttübayaaıı müktazi (291) ton yerli kok kömürü kapalı 
tt f uıuliyle münakaıaya konulmuttur. Madclei mezkurenin 
'İQ Eylül 934 tari_hinde münakaaaaı icra kllnaeatmdan taliple· 
de . .-rtname almak için her gün ıartnameCleki tarifat dahilin· 
Ilı" ıh~r edilecek teklifnamelerini teYdi için mezkur tarih_e 
"-'iaad1f pazarteıi ıünü ıaat 14 te Beyoğlu Yosta Telgraf bı· 

•111ın 3 üncü katında mübayaat kamiıyonuna müracaatları. 
~ (5392). 

lahlisiye Umum müdürlüğünden: 
'd Sinopta Boztepe Fener inin bulunduiu mevki ile Marmara 
~ ~~· ... :n yanında Hayırıız ada fenerinin balunduiu mahal· 
~ 1 ııı ~üdüklerine ait makine dairelerinin inıaatı kapalı 
it f u~~·~le ve ayrı ayrı olarak münakuaya konulmuftur. 
~ ~ır~n keıif bedelleri (6000) küıür liradan ibaret olan 
._;k~ ~ınaların ibaleai 24 Eylül 934 tarihine müaaclif pazar· 
"1i ıunü aaat 14. te ~yn a~~ olarak icra kılın~ğından talip· 
llaıı n ~am~lerı ıormek uzere Galatada Çıaili Rıhtım ha· 

dakı ldareı Merkeziyeye müracaatlan. (5393) . 
~ . 
............... lstenbul eeaticrtye.n .... w..r j l 

. -- 1 1) ) ! ? ' , . 

.. ~~iyeti Milliye ve Dumlupınar yatı meJd8'ı.ri ~ bir 

11 
ne llıfında )üzumu olan 120.000 kilo ekmek pazarlıkla alı· 

d~caJctı... Talip olanları f91'aiti anlamak üere Levazım Mü· 
~liifüaıe, pazarbia girmek için de teklif olunacak bedelin 

1 ele 7.S niabetinde teminat makbua veya mektaba ile 
"e-. 9 - 934 per.-nbe ıünü aaat on bete kadar Daimi Encü· 
~iiracaat etmelidirler. (5404) 

latanbul Milli Emidk Müdürlülünden : 
Muhammen bedeli 

: Hüseyin •la mahalleei Miık ao· 
katında eıki 13 yeni 19 No. lu 4 
kat ve 8 odadan ibaret fllWnenin 
1/4 hisaeai 

: Çuhacı han birinci katta eaki ve 
yeni 5 No. lu dükkin 

: Çuhacı ban alt katta eaki ve ye• 

LirL Peıin 

t7SO " 

500 ,, 

ni 51 No.lu .iükkinm 1/4 hiueai 313 ,, 
: Çuhacı han alt katta birinci ada 

eaki ve yeni 1 No. lu dükkan 

: Çuhacı han alt btta 27 /21 Mo. 

1200 ,, 

~L ·-- lu odanın 12;'45 hiaaeai 3!5 ,, 
-~7iik Carıı : Çuhacı han alt katta eıki ve yeni 

13 No. lu dükkinın 3/ 4 hi11eai 

: Cafer •la mahalleıi &atan ao· 
kajında 8 oda, 2 balkon, ve sair 
......... illtı ltfff ..... 

450 ,, 

9 ve yeni 13 Ne. 1. a.... aGOO " 
dtra "i ~ula yazılı malaaUeri11 hidlUllltl.lci kıymetler üzerin· 
,~Eylül 934 çarf&Jllba ıünü saat on dörtte açık arttırma 

•Tle aablacaiı ili.n olunur. (M.) (4801) 

:il !i::ı_ 

lstanbul Kumandaı:alığı 
Sbnalma Komiayoau I...._. 
İstanbul Kumandanlığı. 

na bağlı müstakil kıt'a. 
lar ve müesseseler hay. 
vanatı icin 400.000 ki
lo kapalı~ zarfla milnaka
kasara konulan yulaf ilanın 
kanunen milsavi fasılalarla 
DAn miiddeti cJolmadığınden 
ihalesi 5 • 9 • 934 çarFamba 
gıtnü sarıt 15 te~ir. Talinle
rlit ~rtl':ıll1eyl qörmek U~e • 
re her ırtln Fındık1!da Sahn
alma Komisyonuna nriltaca • 
atları, ve ihaleye iştirak için 
de o gtin vakttnde teminat 
ınektuı>Iariyle birlikte vakti 
muayyende hazıt bu111•una-
lan. (82) ( 5335) 

İstanbul altıncı ıcra memurlu
ğundan: 

V ~t ıazetain"1 29 Afuıtoı 
934 tarihli 5978 nuiD&rah nüıha
mun 11 inci aayıf ..-ınc:f a dairemiz 
tarafından ıatdaC4k olan Horhor 

() 
hamamının birinci .. ttırmaaı 1 / 

manll Bankası 101934 tarihinde taat 14 - 16 ya 

l' 
kadar icra edileceii ve ikinci art .. 

firlc A brmaıı birinci arttırmayı takip e-
nonim Şirketi, - r esis tarihi : 1863 den 13 gün içinde yani 16 ' 10 1934 

l'Gtlq ~m•,_I : . 10,~,000 lnglla. llraaı tarihinde ve ıaat 14 te yapılacağı 
~, Jeıun baıbca tftirleri de Paril, Mamlya. Niı, Londra mukarrer olduğu halde mezkUr 
'e "~er'cle, Mttıt, ktllm, Irak, fra!I. Filtttin ilanda ikinci arttlftD• günii 111 

·-•illl••da Şli&elei ,. YaıeelıW,a, R09nyı, Sdi'ffe 11 934 olarak ıöıterilmittit. 
~e Y•anİltaa'cb Filyallerl fttdtr. Halbuki ikinci artbrma 16/10/ 

M.,. tUrlU b•nJca muariielelerl ıapar. 1934 larilaincle olclaia tuı.;hen 
~-lliİ!mİıİİİİİİIİİİİiiiiİmİİİİİİIİiİİİIİlllmİıİİ••llıl ilin olunur. (2081) 

Tc.:J Q KiVE 

llQAAT 
BANKA51 

z !25 

/Askeri Fabrikalar U. müdürlüğünden: 
Evve!ce ılin 

edılen münal<a· 
sa tarih 

60000 kilo Saf l<ur~un 8 • 9 • 9;4 
1350 kilo h urıun ust übeç 
700 kilo kaba 

3400 kılo b r kaynamıf bezir l S · 9 934 
400 kilo iki 11 ., 

2500 kilo neft yağı 
1400 kilo toı siilüyeo 

10 Milyon muhtelif kuturda ı;e· 
lik bilya 
1500 kilo n utlelit liulurda çe· 
lik tel 
Muhtelif b6bler mukayese mar· 
lsa çelik 
Kırk altı kalem tüfek malzemesı 
On kalem makine yağı 
Muhtelif pafta ve erkekler 
650 kilo aliminyom 
480 kilo K'alay 
Marangoz kurutmahanesi 

20. 9 934 

22 - 9 - 934 

29. 9. ~34 
29 - 9. 9~4 
2. 10 - 934 
6 - 1 o. 9.>4 
6. 10. 934 
5 9 · Y34 

Münaka11laran 
teb ·r edildiği 

tarihler 
18· 9. 934 

6 . 10 934 

27 10 'l34 

4. 10- 934 

8- 10. 934 
8. 10. 9~4 
8. 10. 934 

IS·l0-934 

15-10· 934 

Hizalarında gösterilen tarihlerde mUoalusaları ıcra edıleceji 
din edilmif o an balldaki ma'zemeleria mlo3°lası tariblerı yine 

bizalaranda g6ıterilen tarihlere tehir ed•lditi. Ta1ipterin bu ta· 
rih•~rc'~ mii11a'<asalara ştiriklara. ı!\24:iı 

-t otograt meraklılarına 
Harbiye mektebinin yüzüncü yıldönümü merasimine 

ait futugraflar latanbulda V AKIT kiltüphaaesiade Htılmak· 
tadır. GünOn en mlibim hadiselerine aıt futugraflara, yalınız 
V AKIT kOtllpbanesinden tedarik edebilirsiniz. Bu kopyelu· 
den arrandisman ıipıritler de kaba! edilerek az zamanda 
t'!sli,., o'unur. 



Her ecza 
, 

nede satıld 
(2248) 

.-•Üsküdar Amerikan Kız Lisesi-•l 11ı1111111111111 ti ıa L. esi ürlüğ•• n en: 
Mektep Eyl ülün 17 nci pazarıesı günU açılır. l\oleç k ısmından mauia J l - ilk, Orta ve Lise kısım !arına kız ve erkek leyJi ve nehari talebe kaydma devam olunmakta~ 

mükemmel ticart ve ev idaresi şubeleri vardır. Sıhhat ve ahlak ve hüsnüha.le ~ 2 _ Kayıt için her gün saat ondan on yediye kadar müracaat edilebilir. 
pek iyi dikkat ve ihtimam edilir. Leyli talebeler ücretinde mühim tenzit.it ~ 3 - Yeni talebenin kaydına devam edilmekte oldu~uodan, eı d talebenın yerlerini 
yapılmışur ve ücretler dört taksitle ödenir. Kayıt günleri Ağustostan itibaren 
Cuma ve Salı günleri. Fazla malömat için her zaman mektupla müracaat ~ biran evvel . kayıtlarım yenileaı eleri lazımdır. 

edilebilir. Telefon : 60474 • 697.. ~ 4 - Istivenlere, mektebin kayıt ıartlarını bildiren tarifname gönderilir. 

_..&IDJ ~ ~ fQ) 

Türk Ticaret Bankası 
Merkezi Adapazarı 

lıtanbul §Ubesi: Dördüncü Vakıf han zemin 
kat Tel: 22042 

Komisyon ve ticaret kıımı: Tel: 23623 
Galata§ubeıi Tel: 43201 
Uıküdar tubeıi Tel: 60590 
itimadı Milli Tel: 41937 

Il 
Bandırma, Bartın, Bileci\ç, Biga, Bolu, Bozö· 

yük, Burıa, Düzce, Eskişehir, Hendek, lzmir, Ka • 
ramürael, Kütahya, Mudurnu, M. Kemalpa~a Gala· 
ta, Gemlik, Gerede, Geyve, Safranbolu, Tekirdağ, 

Oıküdar, Yenişehir. 
Müsait şartlarlamevduat, havale kabul eder. 

Tahsile senet alır. ikraz muamelesi yapar. Mevdu· 
at faizlrei müdüriyetle görüşülerek tesbit edilir. 

Komiıyon ve ticaret kıımı her nevi emtiai ti· 
cariye ıatı§ına delalet eder. 

(itimadı Milli)• Kendi sigortasıdır 

\ o~res : ~e~zo~e~o~ı, oolis mer~ezi artısı. Jel. ~~~l4 
tı1iıııııııı111ııınt~'NHııı...ıımuııı.H-'lliılln111_..,,a: 4aı111_.._ • ...,.111111iıı-.ıı1111111•11"nıııı111ıııınııı111111ııın•ının1ıuııııllfl""•;1 

Türkiye 
MERKEZ 

Cümhuriyet 
BANKASI 

30/8/ 1934 
AKTiF 

vaziyeti 

i PASiF 
Kasa: 

• ~hın . san ldlo1,ram 13.375 909 ~ 1. 18.814.325 93 

Uanlmoı .. ································· .. 19.824381 -

Lire 

Sermare ....................................................... . 
lhti'l'ıt akçesi ................... - ............................... . 

~ Jfaldı 1\ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 "' 72 l.424.47 39 360 [ 31 40 
1 edawUtd•kl Benknotlar: 

Dahlldeki Muhabirler : 

J.\.ltıo L ati 1\~ ........... 1.788-024 l. 2 515.00·1 -
l\.irı. lirası ............... ... . 598 o ı ı .os 

.Hariçteki Muhabirler : 

\ltın . Safi kilogram 3 807 018 r 5.354.929 74 
\lana tahvili kabil Scı hc:-ı dövizleı 5 l f3.ö91. 62 

Mazine Tahvilleri: 
Oeruhte edilen enakı n:ı ktiye ~ 
.. arŞllığı il L 158.748563 -
!\ana nun 6 \'e 8 incı mad· 
felcr.inc cevfikan vaki ı rdiyaı 9 484 929. -

Seı'ledat Cüzdanı : 
Haziı~e bonoları ············ · ····· ·· L. 3.796.140 -
ncart senetler ........... . .. 2.029.927 5t'i 

Esham ve Tahvilat Cüzdanı: 
Deruhte edı len evrakı nakliye 

Deruhte edilen enuı nı 'Hiye 1. l 58 748 563 -
l\anunun t> ve 8 incı madde 

:1 1l3 015 05 ı leriııe ıevfi .an vaki ıecliyaı 

Oeruhte edilen evraıo nıı..tiy~ 

9484929 -

1 o 468 62 ( 36 
bı'cıycsı ..... 
l\ar,sıhğı tamamen altın olarak 
tedavüle vazedilen . . .. . .. ~I. 

149.26.1 634 -

8.688.000. - 157.951 

-----TUrk Lirası Mevduatı: 
Vadesiz ·····················-······· 22.81 1 937.95 

149 26.> 634. - Vadeli ·····················--···· -----
08vlz Mevduah : 
j Vadesiz ······························ ~ I f.431.781.24 t 

Vadelı -···········-·············· ~- 1 185 240.60 12 56 

5 825. ı 67.56 Muhtellt -·························································· 45.231 

l 

reni Kitaplar ·····-~ karşılığ~ esham ve tahvilAt 

1 (DÜN ~e YARIN) Tercüme Külliyatı 
Bütün milletlerın edebi, içti.mai, iktııadi, mali ... en muhal 

Jet eıerlerinden seçme kitapların tercümesi ve "DÜN ve YARIN, 
tercüme külliyatı ismi altında, yılda muntazam fasılalarla, otuz 
cilt kadarının çıkarılması suretiyle yüz ciltlik bir kitaphane vü 
cuda getirilmesi temin edilmi;ir. En kudretli kafaların, kalem 
lerin yardımlarına müracaat olunmuıtur. 

8 inci kitap: 

Ru 'I 

·aşuu Hava 

1 
Dr. C. Yung - · Prof. Dr. M. Hayrullah 
Fiyatı: 60 Kuruş 

Tevzi Merkezi: V AKIT Matbaaıı 

BASILANLAR: 
1 - SAFO, Dode - Haydar Rlfat 

S - AtLE ÇEl\IBEIU, l\lonıa - l. R. AJlpn 

1 - TİCARET, BANKA ve BORSA, lktıııat doktoru 

Muhlis Etem 

' - DEVLET Te IHT1I..AL, Lenin - Baydar Rllat 

1 - SOSYALİZM: .Kaatsld - Sabiha 7.ekeriya 

1 - KOLLlYAT J. RASlN, R. Naznn 

7 _ JŞçt SINIFJ lHTtLALI. Lenin - Haydar Rlfat 

100 

100 

16 

'75 

'75 

'75 

60 

8 - Rt.'Hİ HAYATTA LA'"'~. Prof. l'unr - Prof. Dr. M. 

Haynlllah 60 

BASILACAKLAR: 
ISFARANA DOCRU, Plyer 1..oU - t. H. All~an 

1 - KVLLtYAT ;ı, RAStS il, H . Nanm 

1 - KAI>JTALlZM BUiınANJ, Profeaör Plru - Ahmet Ramıtl 

' - RTTtl\fiZI ve KARA, Standal, 

5 - GORlO BABA: Bah:ak - Haydar Rlfat 

Kuruı 

• 

• 
• 
• 
• 
• 

., 

1 - ISA: Parla Ruhiyat mekt.eblndo Profeaör doktor Bine Saııghı - Hal·cfar Rlfaı 

1 - ETJKA: Kropotkln - Ağaoğlu Ahmet . 
8 - !ÇTtMAl KANUNLAR, Greet - Raaf Ahmet 

1 - ENGEREK DtlC"OMO: Peyami Safa 

10 - ÇOCUK D()ŞtfflTENLER B. Gonzalve, Menutler - Prot. Dr. H. Ray· 

rullab 

• - YSl'U. 6lt9 - A. Jllml 

ıt - OtZRAELİl'"tN HAYATI, A. Mora. 

itib;ıri 'kıymetle l ··············· ······· ,, 27.748 582 .22 
Esham v,. TalwilAt •. 3.392.61 1.2!' 31.141.193.47 

Altın ve döviz Uzer ine avans ····· · 
. . 

Hissedarlar·················································· 
43 397 51 

4SOOOCO
J05l090416 

254.226.004 51 
muhtu:lif 

YekOn - --- -- YekOn 
2 m•rt 1938 tarih inden itibaren: J 

. ~i 
Iskonto haddi yUzde S 1·2 - Altın Uzerine avans yUzde J -

flOOlllllllmmııııııııım1111ırımııııııın• ttişanta9ında • Tramvay ve şakayık caddelerinde 

1 ~uıı] işli T erakk · Lisesi 
1 56 Sene evvel Se~k!:'..1,;1!9~• If..:}? •. !!dJ!~ür:y~n ~~s!hususl mektebidir , 
e Resm.T liselere muadeleti ve muamelltının dUzgUnlU§U Maarlf~e mu•addakll' 
il Kız ve erkek talebe h;ln yanvana ve geaiı bahçeli iki binada ayr1 leylf tetkllltı ~~ 
! Mevcut Fransızca, Almanca, lnglllzce kurlarına dokuz ya11ndan itibaren her talebe ~ .. -= eder. Resmi müfredat programlarına göre talebesini ciddi Ye muyaffak bir surette bakalorya~ 

1 tihanlarıııa hazırlıyan müessese 20 kişilik bir Maarif EncGmeoinin nezaret Ye himayesine mal.:J-
dır. Mektep bergün saat 1 O • l 7 arasında açıktır. Kayıt itlerine Cum arte•I • Pazarteal • .,,..-

şamba günleri bakılır. Telefon: 42517 

ın~ııoo~ımınıııijfü1~~ınıımııınıııımıııınım1111111mınnmıııı~•ı• -

Deniz:yolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri Karaköy - Köprübaşı 
Tel.42362 - Sirlcecı MUhürdarzade P•- ifan Thleforı i274-0 ---

Trabzon Yolu 
V A T A N Vapuru 

4 Eylül 

S A L 1 20 de Galata rıh
tımından kal\cacak. Gidiıte 
Zonguldak, l~ebolu, Sinop, 
Samsun, Fatsa~ Giresun, Vak-
fıkebir, Trab:ton, Rize'ye. 
Dönüşte bunlara ilaveten 
Sürment", Ordtt'ya uğraya· 
caktır. (5329) 

Ayvalık Yolu 

f 

BAND1RMA vapuru 
5 Eyltıl ı 

Çarşamba 19 da Sirkeci l 
rıhtımından ~alk11caktır. <5401) 

----~----

Lise ve Orta Mektep Mezunu Hanım[atl-

ALT J N BiLEZiK 
Çapada Selçuk Kız San'at Mektebine -:;"'· 

(53 '1 

C.§alollu: Telefon: 23830 

:ı:.:: Ameli Bayat ~~ 
3 senelik orta ve _3 senelik. T~caret Lisesi kısımları \"ardır. Orta Jnstxl~li~· 

mektep mezunları , ficaret Lısesı kısmına orta mektep mezunları kıb~ ~ 
Orta ,.e lise kısımlarında resmi müfredat progrımlarile birlikte mektebıll ıırat 

gayesine uygun ayrıc.a. meslek ve lisan dersleri kuvvetti bir tarzda ok~t~I, 
mezunlan Ticaret ve iktısat sahasında ve şahsi teşebbüsl~rde mu\-affak 

şekilde hazırlanır. Jife 
•• t} • Orta kısım 4 taksitte senede 30 lira •e ucre er ' kıımı 4 taksitte. senede 40 lira. 

Kayıt gUnlerl: Cumartesi, P•zarteal, çarvrntJ• 

Sahibi: MEHMET ASIM Netriyat müdürü: Refik /;. 
hffl'I 

YAKIT Matbaua - latanbw 


